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ႏိဝ
ု င္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္
ရွမး္ လူ႔အခြငေ
့ ္ ရးမ႑ိင
ု မ
္ ွ ေနာက္ဆးုံ ရသတင္း ထုတျ္ ပန္ေၾကျငာခ်က္

ရွမး္ ျပည္အလယ္ပိင
ု း္ ေရႊေကာက္ပြေ
ဲ န႔တင
ြ ္ ဗမာစစ္သားမ်ားက လယ္သမား (၂) ေယာက္ကိ ု
ပစ္ခတ္သျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးၾကီးတစ္ေယာက္ႏင
ွ ႔ ္ လူငယ္က်ားတစ္ေယာက္တိ႔မ
ု ာွ စိ္းု ရိမစ
္ ရာထိခိက
ု ္
ဒဏ္ရာရ။
ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အေထြေထြ ေရႊးေကာက္ပြဲေန႔တြင္
ဗမာစစ္သားမ်ားက ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္း မုိင္းေနာင္ျမိဳ ႔ မွ လယ္သမားတစု လယ္ရိတ္ သိမ္းျပီး
အျပန္တြင္ ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ခတ္ခဲ႔သည္။ အမိ်ဳးသမီးၾကီး အသက္ (၅၅) ႏွစ္တစ္ဦးႏွင္႔ အသက္ (၁၅)
ႏွစ္ရလ
ွိ ူငယ္တဦးကုိထိမွန္၍ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။
ထုိေန႔တြင္ မုိင္းေနာင္ျမိဳ႔ေျမာက္ဘက္ရွိ ဝိင္းေကာင္ေက်းရြာအုပ္စု ဝမ္မိုက္ဟုန္းခမ္းရြာမွ ရြာသူ၊သား (၃
ရြာသူ၊သား (၃၀) ေယာက္တုိ႔သည္ ဝိင္းေကာင္တြင္အေျခခ်ထားေသာဗမာစစ္တ ပ္ထံမွ
လယ္ရိတ္သိမ္း ရန္ခြင္႔ေတာင္းခဲ႔သည္။ ထုိနယ္ေျမတစ္ဝိုက္တြင္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္သျဖင္႔ ဗမာစစ္တ
ဗမာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မွ လယ္ရိတ္ရန္ ခြင္႔ျပဳခဲ႔ျပီးရာ ရြာသားမ်ားကို ညပုိင္း (၄) နာရီ
နာရီ ျပန္ရန္သတိေပးသည္။
၃ း ၃၀ မိနစ္ ေလာက္ခန္႔တြင္ လယ္သမားမ်ား မိမိ တုိ႔အိမ္ကုိျပန္ရာလမ္းအ တုိင္းလမ္း ေလွ်ာက္
က္ခဲ ႔ရာ ဝိင္းေကာင္ တြင္ဗမာ စစ္တပ္အေျခခ်ထား ေသာ စစ္တပ္နားကုိျဖ တ္ေက်ာ္ လာရာ
ဗမာစစ္သား(၂)ေယာက္တပ္၀န္းမွထြက္လာခဲ႔ျပီး ထုိထဲမွ တစ္ေယာက္သ ည္သူ၏

ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ခတ္ခဲ႔သည္။ ရြာသူႏွင့္ ရြာသား (၂) ေယာက္၊ အသက္၅၅ႏွစ္ရွိ ပါတင္႔ ႏွင္႔ စု
စုိင္းခမ္းပန္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္တုိ႔၏ လည္ပင္းကုိထိမွန္သျဖင္႔ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရခဲ႔သည္။
ထုိရြာသားထဲမွ ဒဏ္ရာရသူကုိ ကူညီရန္ေျပးလႊားေနခုိက္ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္သားမ်ားသည္တပ္
ထဲမွထြက္လာျပီး အဲ႔ဒီရြာသူ၊ရြာသားအနီးနားတစ္ဝိုက္ တြင္ရွမ္းစစ္သားေတြရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ရြာသူ၊ရြာသားတုိ႔မွာ ဝမ္မုိက္ဟုန္းခမ္း ရြာသူၾကီး တပ္စခန္းနားလာ သည္အထိ
ေစာင္႔ျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူတုိ႔ (၂) ဦးကုိေဆးရုံပုိ႔ေပးရန္ ဗမာစစ္သားထံရြာသူႀကီးက အသနား
ခံခဲ႔သည္။ ၆ း ၃၀ မိနစ္အခိ်န္ေလာက္မွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူကုိ ေထၚလာဂ်ီ ျဖင့္ မုိင္ေနာင္ေဆးရုံကုိ
သြားခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္။

ပါတင္႔၏ လည္ပင္းကို ေသ

ေသနတ္က်ည္ဆန္မွနျ္ ပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိ

လည္ပင္းတြင္ ေသနတ္က်ည္ဆန္မွန္သူ စုိင္းခမ္းပန္ ဒဏ္ရာ
ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိ

ထုိသု႔ိဒဏ္ရာျပင္း ထန္စြာရသျဖင္႔ ေဆးရံုမွ ေဆးဝါးပစၥည္းမစုံလင္၍ ဒဏ္ရာကုိမကုေပးႏုိင္ပဲ
မုိင္းေနာင္မွ မိုင္(၉၀) ေ၀းသည့္လြိဳင္လင္ေဆးရုံ သုိ႔ဆက္လွ်က္ပုိ႔ခဲ႔သည္။ ေနာက္တစ္ရက္တြင္
ဗမာစစ္သားမ်ာက ၎ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိလြိဳင္လင္ေဆးရုံမွ (၉၀) မုိင္အကြာရွိ ေအာင္ပန္း
ေစးရုံသိ႔ပ
ု ုိ႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူထဲမွ မိသားစု(၅) ေယာက္တုိ႔သည္ မုိင္ေနာင္မွ လြိဳင္လင္ေဆးရုံသုိ႔လုိက္ပါ
ပုိ႔ေဆာင္ၾကသည္။ ၎ဒဏ္ရာရသူတို႔ကုိ ဗမာစစ္သားမ်ားက ေအာင္ပန္း သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း
လူနာ၏မိသားစုမ်ားကို သြားရန္ခြင္႔မျပဳခဲ႔ေပ။ ဗမာစစ္သားမ်ားဘက္က ဒဏ္ရာရသူလူနာ ကုိ တာ
ဝန္ယူ မည္ဟု ၎ ၏ မိသားစုမ်ားကုိေျပာခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုမ်ား စိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾ ကရသည္။

ပါတင္္႔ သည္မုဆုိးမျဖစ္ျပီး သား (၂) ေယာက္ရွိသည္။ စုိင္းခမ္းပန္သည္ ရြာထဲမွ လယ္သမား
တစ္ဦးျဖစ္ျပီး လုံးအေဇယ ႏွင္႔ ပါေထြး၏ သားအငယ္ဆုံးျဖစ္သည္။
ဝိင္းေကာင္တြင္ အေျခခ်တပ္စြဲထားေသာ ဗမာစစ္သား(၁၀၀)သည္ခလရ တပ္ရင္း ၆၆ တုိ႔မွျဖစ္
သည္။ထုိစစ္တပ္သည္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တုိ႔ကုိ
ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔ကတည္းက အၾကီးမားဆုံးထုိးစစ္ဆင္ခဲ႔သည္။ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ၾကီး ျဖင္႔ ဝိင္းေကာင္ အေျခခ်စစ္တပ္စခန္းမွ ေမြေတာ္ သုိ႔ ပစ္ခတ္မႈ
ေၾကာင္႔ ေဒသခံ ရြာသား ၁ ဦး ေျပးထြက္ရာမွ ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။

ဆက္သြယရ
္ န္
စိုင္းေဟာ္ရွဲန္ + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀

(ရွမ္း | အဂၤလိပ္)

စိုင္းခြန္းမိုင္ + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉

(ဗမာ| အဂၤလိပ္)

