
ရမှး်လူအခငွ့အ်ေရးမ ိ ငမ် ှေနာကဆ်ုးံရ လူအခငွ့အ်ေရး ချ ိးေဖါကမ် သတငး်ထတုြ်ပနခ်ျက ်

ေအ ပီလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု ှစ ်

ရမှး်ြပညအ်ေရှပိငုး်၊ မိငုး်တုံ မိ နယ ်အစိးုရစစတ်ပက် ရာဥကဌ ငှ့ ်သားအားဖမး်ဆးီ၊ အတငး်အဓမ လမး် 
ြပ ခိငုး်ေစ  

မတ်လ 25၊ 2020 ရက်ေန မနက် 8:20 နာရီ အချိန်တွင် ကျ ိင်းတုံ တဂိံတိုင်းစစဌ်ာနချ ပ် လက်ေအာက်ခံ၊ မိုင်း 
ဆတ်စစဆ်င် ေရးဌာနချ ပ ် စကခ-14 ြဖစ်သည့် မိုင်းတုံ မိ နယ် ေြခြမန်တပရ်င်း ခမရ-519၊ ခလရ-၂၂၅၊ 
ခလရ-၂၇၇ တိုမှ စုစုေပါင်းအင်အား 35 ေယာက်ခန်ရှိ အစိုးရစစ်တပ်က ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိငု်း မိုင်းတုံ မိ  
နယ် အေရှ ေတာင်ဘက်တွင် တညရ်ှိသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ ်
၏ ေကာင်းဟိုနမ့် တပ်စခန်းကို တိုက်ခုိက်ခ့ဲသည်။ 

တိုက်ပွဲြဖစပ်ွါး ပီး မ ကာမှီ မနက် 9.00 နာရ ီအချိန်ခန်တွင် အစိုးရတပ် ခမရ-519 မှ တပ်သားများက ေတာင် 
ေပ မှ ဆင်းလာ ပီး အိမ်ေြခ ၃၅ အမိ်ခန်ရှိ အနီးအနားရာ ြဖစ်သည့် ဖိုင်ေခးေကျးရာအုပ်စုဝင် ဝမ်မိုင်းအိတ ်
ရာထဲ ဝင်လာ ပီး ဥကဌ လုံးန ိယ (၅၅ ှစ်) အား ရှမ်းစစသ်ားများ အေ ကာင်းကို စစ်ေဆးေမးြမန်းသည်။ ရာ 
သူ ကီးကိလုည်း စား ှပ်ရကိာများ ေထာကပ်ံ့ေ ကာင်း စပွ်စွဲပါသည်။ စစ်သားများက လုံးန ိယ ှင့် ၎င်း၏ 
သား စိုင်းပီး (၂၅ ှစ်) ကိပုါ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွါးရာ ေနရာသို ေခ ေဆာငသ်ွားသည်။ စိုင်းပီးကိုေတာ့ ြပန်လွတ် ေပး 
လိုက် ပီး လုံးန ိယ အားရှမ်းစစ်သားများကိရုှာေဖရွန် လမ်းြပအြဖစ် ေတာထဲသို ေခ ေဆာငသ်ွားသည်။ ရာ 
သူ ကီးသည် ၎င်းတိုစစသ်ားများ ှင့် ေတာထဲတွင၂်-ညတာ အတူေနရ ပီး မတ်လ ၂၈-ရက်ေနမှ ြပန်လွတ် 
ေပးလိုက်သည်။ သိုေသာလ်ည်းပဲ ေအ ပီလဆန်း ရက်ေတွအထိ ရာသူ ကီးက စစ်သားများကို ဟိပုန်ရာ ှင့် 
နားပါေကာငရ်ာများသို ေနစဥ ရက်ဆက် လိကု်လံပိုေဆာင်ေပးရေသးသည်။ 

အစိုးရ စစ်သားများက ရာသူ ကီး/ဥကဌ အား NCA လကမ်ှတ်ထိုးထားသည့် ရှမ်းစစ်သားများကို စား ှပ်ရကိာ 
မေပးရန် ချိန်းေြခာကသ်ည်။ “၎င်းတို ရှမ်းစစသ်ားများဟာ ထိုင်းနယ်စပ ် မိုင်းထားေဒသ မာှပဲေနရမယ်၊ 
ဒီမှာမေနရဘူး။ သတူို ဒီေနရာကိထုပလ်ာရင် အချိနီ် သတင်းပိရုမယ်။ ေြပာတဲ့အတိုင်း မလုပရ်င်ရမှ်းစစ် 
သားများကို စား ှပ်ရကိာ ေပးရင် ဥကဌ ရဲတာဝန်ပဲေနာ.်..”။  

တိုက်ပွဲများအ ပီး ၂-၃ ရကအ် ကာ မိုင်းတုတံပရ်င်းမှ ဗျ ဟာမှ း ဗိုလ် ကီး ေအာင်သိုကသ်ည် အင်အား 300 
ခန် ရှိ တပ်သားများကို ဥ ေဆာင် ပီး မိုင်းအိတရ်ာ နားတဝုိက်သို ရှမ်းစစ်သားများကို ရှာေဖရွန် စစ် 
ေ ကာင်း ချီပါသည်။ မိုင်းအိတရ်ာနား တဝုိက်တွင် ပန်ကင်း၊ ဟိုပန်၊ နားပါေကာင်၊ မယ်ကင်း၊ ေမာက်စလီ၊ 



ေဟွဆိုင်းလိုင် ေကျးရာများ ပါဝင်ပါသည်။ အစိုးရတပသ်ားများက အပု်စုငယ်များဖွဲ ပီး လမ်းခွလမ်းဆုံတ 
ေလ ာက်တွင် ချထားသည်။ ယေနထိ အစိုးရတပ်များ ချထားဆြဲဖစ်သည်။ 

ေအ ပီလ 9 မှ 11 ရက်အတွင်း၌လည်း မိုင်းတုံ မိ နယ် အေရှ ေတာင်ဘက်ပိုင်း လွိ င်ေနာက်ေကျးရာ တ 
ေရှာကတ်ွင် ေနထိုင် ကေသာရာသားများအား အစိုးရတပ်မှ လက်နက် ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်လျကရ်ှိေန ေသာ 
ေတာတွင်းေနရာများသို မသွား ကရန် သတိေပးအေ ကာင်း ကားထားသည်။  

 

မိငုး်ကိငု် မိ နယ ်လွိ ငတ်နွး်တပစ်ခနး်ရှ ိအစိးုရတပ ်စကခ-17 သည ်အတငး်အဓမ ေစခိငုး်မများ ကျ း 
လနွဆ် ဲ

ေအ ပီလ 5၊ 2020 ရက်ေန မနက် 7.30 နာရီ၊ အစိုးရစစ်တပ် စကခ-17 လက်ေအာက်ခံ အင်အား 50 ခန်ရှိ တပ် 
သားများက စစ်သုံးထရပ်ကား 4-စီး၊ သဲ တင်ကား 1-စီး ှင့် ေကျးသီး မှ မိုင်းကိုင် မိ နယ် ဟိုခုိင်းေကျး ရာ 
အုပ်စုရှိ ဝမ်လုံစံ သို စား ှပ်ရကိာ ှင့် ေရာက်လာပါသည်။ 

လွိ င်တွန်းတပစ်ခန်းမှ အစိုးရတပ်က ဝမလ်ုံစံ ရာသားများအား ကား 6-စီးြဖင့် ၎င်းတို တပ်စခန်းသို စား 
ှပ်ရိကာများ မနက် 10.30 နာရီ အချိန်တွင် သယ်ေဆာင်ပိုေပးရန် ေစခုိင်းခ့ဲသည်။ ရာသား 6-ေယာက်ကိ ု



ေခ ပီးစား ှပရ်ိကာများ ၎င်းတို ကားေပ သိုတင်ေစကာ ေတာင်ေပ သို ေမာင်း ှငေ်စပါသည်။ ရာသား 6-
ေယာက် မှာ လုံးေန၊ လုံးနေ ာ၊ လုံးေထး၊ လုံးယ ၊ လုံးကု လ ှင့် လုံး သ တို ြဖစ် ကသည်။ 

၎င်းေနာက် ေကျးသီးတပ်ရင်းမှ အစိုးရတပသ်ားများသည် ပန်ေကတု ဘက်သို ကားြဖင့် ဥ တည် ထွက်ခွါ 
သွားပါသည်။ 

ဆကသ်ယွရ်န ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန်                    +66 94-728-6696  (Shan, English) 

စိုင်းရက်လငွ်                    +66: 97-173-1530  (Shan, Burmese) 

 


