ရှမး် လူအခွငအ
့် ေရးမ

ိ င်မှ ေနာက်ဆးုံ ရ လူအခွငအ
့် ေရး ချ ိးေဖါက်မ သတင်းထုတြ် ပန်ချက်

ေအ ပီလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု ှစ်
ရှမး် ြပည်အေရှ ပိင
ု း် ၊ မိင
ု း် တုံ မိ နယ် အစိးု ရစစ်တပ်က ရာဥကဌ င
ှ ့် သားအားဖမ်းဆီး၊ အတင်းအဓမ လမ်း
ြပ ခိင
ု း် ေစ
မတ်လ 25၊ 2020 ရက်ေန မနက် 8:20 နာရီ အချိန်တွင် ကျ ိ င်းတုံ တိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချ ပ် လက်ေအာက်ခံ၊ မိုင်း
ဆတ်စစ်ဆင်ေရးဌာနချ ပ် စကခ-14 ြဖစ်သည့် မိုင်းတုံ မိ နယ် ေြခြမန်တပ်ရင်း ခမရ-519၊ ခလရ-၂၂၅၊
ခလရ-၂၇၇ တိုမှ စုစုေပါင်းအင်အား 35 ေယာက်ခန်ရှိ အစိုးရစစ်တပ်က ရှမ်းြပည်ေတာင်ပင
ို ်း မိုင်းတုံ မိ
နယ် အေရှ ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်
၏ ေကာင်းဟိုနမ့် တပ်စခန်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲြဖစ်ပွါး ပီး မ ကာမှီ မနက် 9.00 နာရီ အချိန်ခန်တွင် အစိုးရတပ် ခမရ-519 မှ တပ်သားများက ေတာင်
ေပ မှ ဆင်းလာ ပီး အိမ်ေြခ ၃၅ အိမ်ခန်ရှိ အနီးအနားရာ ြဖစ်သည့် ဖိုင်ေခးေကျးရာအုပ်စုဝင် ဝမ်မိုင်းအိတ်
ရာထဲ ဝင်လာ ပီး ဥကဌ လုံးန ိယ (၅၅ ှစ်) အား ရှမ်းစစ်သားများ အေ ကာင်းကို စစ်ေဆးေမးြမန်းသည်။ ရာ
သူ ကီးကိလ
ု ည်း စား ှပ်ရက
ိ ာများ ေထာက်ပံ့ေ ကာင်း စွပ်စွဲပါသည်။ စစ်သားများက လုံးန ိယ

ှင့် ၎င်း၏

သား စိုင်းပီး (၂၅ ှစ်) ကိပ
ု ါ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွါးရာ ေနရာသို ေခ ေဆာင်သွားသည်။ စိုင်းပီးကိုေတာ့ ြပန်လွတ် ေပး
လိုက် ပီး လုံးန ိယ အားရှမ်းစစ်သားများကိရ
ု ှာေဖွရန် လမ်းြပအြဖစ် ေတာထဲသို ေခ ေဆာင်သွားသည်။ ရာ
သူ ကီးသည် ၎င်းတိုစစ်သားများ ှင့် ေတာထဲတွင၂
် -ညတာ အတူေနရ ပီး မတ်လ ၂၈-ရက်ေနမှ ြပန်လွတ်
ေပးလိုက်သည်။ သိုေသာ်လည်းပဲ ေအ ပီလဆန်း ရက်ေတွအထိ ရာသူ ကီးက စစ်သားများကို ဟိပ
ု န်ရာ ှင့်
နားပါေကာင်ရာများသို ေနစဥ ရက်ဆက် လိက
ု ်လံပိုေဆာင်ေပးရေသးသည်။
အစိုးရ စစ်သားများက ရာသူ ကီး/ဥကဌ အား NCA လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ရှမ်းစစ်သားများကို စား ှပ်ရက
ိ ာ
မေပးရန် ချိန်းေြခာက်သည်။ “၎င်းတို ရှမ်းစစ်သားများဟာ ထိုင်းနယ်စပ် မိုင်းထားေဒသ မှာပဲေနရမယ်၊
ဒီမှာမေနရဘူး။ သူတို ဒီေနရာကိထ
ု ပ်လာရင် အချိန်ီ သတင်းပိရမယ်
ု
။ ေြပာတဲ့အတိုင်း မလုပရ
် င်ရမ
ှ ်းစစ်
သားများကို စား ှပ်ရက
ိ ာ ေပးရင် ဥကဌ ရဲ တာဝန်ပဲေနာ်...”။
တိုက်ပွဲများအ ပီး ၂-၃ ရက်အ ကာ မိုင်းတုတ
ံ ပ်ရင်းမှ ဗျ ဟာမှ း ဗိုလ် ကီး ေအာင်သိုကသ
် ည် အင်အား 300
ခန် ရှိ တပ်သားများကို ဥ

ေဆာင် ပီး မိုင်းအိတရ
် ာ နားတဝိုက်သို ရှမ်းစစ်သားများကို ရှာေဖွရန် စစ်

ေ ကာင်း ချီပါသည်။ မိုင်းအိတရ
် ာနား တဝိက
ု ်တွင် ပန်ကင်း၊ ဟိုပန်၊ နားပါေကာင်၊ မယ်ကင်း၊ ေမာက်စလီ၊

ေဟွဆိုင်းလိုင် ေကျးရာများ ပါဝင်ပါသည်။ အစိုးရတပ်သားများက အုပ်စုငယ်များဖွဲ ပီး လမ်းခွလမ်းဆုံတ
ေလ ာက်တွင် ချထားသည်။ ယေနထိ အစိုးရတပ်များ ချထားဆဲြဖစ်သည်။
ေအ ပီလ 9 မှ 11 ရက်အတွင်း၌လည်း မိုင်းတုံ မိ နယ် အေရှ ေတာင်ဘက်ပိုင်း လွိ င်ေနာက်ေကျးရာ တ
ေရှာက်တွင် ေနထိုင် ကေသာရာသားများအား အစိုးရတပ်မှ လက်နက် ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်လျက်ရှိေန ေသာ
ေတာတွင်းေနရာများသို မသွား ကရန် သတိေပးအေ ကာင်း ကားထားသည်။

မိင
ု း် ကိင
ု ် မိ နယ် လွိ င်တန
ွ း် တပ်စခန်းရှိ အစိးု ရတပ် စကခ-17 သည် အတင်းအဓမ ေစခိင
ု း် မများ ကျ း
လွနဆ
် ဲ
ေ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 ဟိုခိုင်းေကျး ရာ

အုပ်စုရှိ ဝမ်လုံစံ သို စား ှပ်ရက
ိ ာ ှင့် ေရာက်လာပါသည်။
လွိ င်တွန်းတပ်စခန်းမှ အစိုးရတပ်က ဝမ်လုံစံ ရာသားများအား ကား 6-စီးြဖင့် ၎င်းတို တပ်စခန်းသို စား
ှပ်ရိကာများ မနက် 10.30 နာရီ အချိန်တွင် သယ်ေဆာင်ပိုေပးရန် ေစခိုင်းခဲ့သည်။ ရာသား 6-ေယာက်ကို

ေခ ပီးစား ှပရ
် ိကာများ ၎င်းတို ကားေပ သိုတင်ေစကာ ေတာင်ေပ သို ေမာင်း ှငေ
် စပါသည်။ ရာသား 6ေယာက် မှာ လုံးေန၊ လုံးနေ ာ၊ လုံးေထး၊ လုံးယ ၊ လုံးကု

လ ှင့် လုံး သ တို ြဖစ် ကသည်။

၎င်းေနာက် ေကျးသီးတပ်ရင်းမှ အစိုးရတပ်သားများသည် ပန်ေကတု ဘက်သို ကားြဖင့် ဥ
သွားပါသည်။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(Shan, English)

စိုင်းရက်လင
ွ ်

+66: 97-173-1530

(Shan, Burmese)

တည် ထွက်ခွါ

