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၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းေကျာက်မဲမိတွင် စစ်ေထာက်လမ
ှ ်းေရးမှ မှားယွင်းမေကာင့်ဟုဆိုကာ စစ်ေရှာင်ဒုက
သည် ေတာင်သူလယ်သမားတစ်ဦးအား ှိပ်စက်သတ်ြဖတ်
ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုင်းေကျာက်မဲမိတွင် ၂၀၂၂ ခုနစ် ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၃ ရက်ေန၌ အသက် ၄၄ ှစ်အရယ်
စစ်ေရှာင် ဒုကသည် တစ်ဦးြဖစ်သူ စိုင်းထွနး် ၀င်းအား စစ်ေထာက်လှမ်းေရးအရာရှိများမှ ှိပစ
် က်သတ်ြဖတ် မြဖစ်
ပွားခဲ့သည်။
စိုင်းထွန်း၀င်းသည် ေကျာက်မဲမိ၏ေြမာက်ဘက် ကီလိုမတ
ီ ာ ၄၀ ခန်က
 ွာေ၀းေသာ ေတာ့ဆန်ေကျး ရာမှ
လယ်သမားတစ်ဦးြဖစ်သည်။ ၎င်းေနထိုင်ရာေကျးရာတွင်တိုက်ပွဲများြဖစ်ပွားမေကာင့် ၂၀၂၁ မတ်လ ကတည်းက
ေကျာက်မဲမိရပ်ကက
ွ ် ၉ ရှိ ၎င်းညီ၏အိမ်သေ
ို ရေြပာင်းေနထိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ထိုအိမ်၀င်းအတွင်းတဲထိုးေန ထိုငခ
် ဲ့
သည်။
ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၃ ရက်ေနမနက် ၁န ရီခန်တွင် အရပ်၀တ်၀တ်ဆင်ထားေသာ စစ်ေထာက်လှမ်းေရး အရာ
ရှိှင့်အဖွဲ၀င် ၁၆ ဦးသည် စိုင်းထွန်း၀င်းညီ၏ေနအိမ်သေ
ို ရာက်ရှိလာခဲ့သည်။၎င်းတိုသည် ၀င်းတံခါးေသာ့ကိုက
ို ်
ချိးကာ ခံစည်းိုးကိုဖျက်စီးထုိုက်ပီး ခံ၀င်းထဲသိုအတင်းအဓမ ၀င်ေရာက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိေ
ု န က် စိုင်း
သိန်း၀င်း ၏တဲှင.် သူညီ၏အိမ်အတွင်းသို၀င်ေရာက်ခဲ့သည်။ စိုင်းထွန်း၀င်းသည်မုဆိုးဖိုတစ်ဦးြဖစ်ကာ ၎င်း ၏သား
မှာ လည်း အြခားေနရာတွင်ေနထိုင်ေသာေကာင့် တစ်ဦးတည်းေနထိုင်ကာ ၎င်း၏ခ ကိုယ် မသန်စွမး် ေသာညီမှာ
သူဇနီးှင့်အတူအိမ်အတွင်းေနထိုင်သည်။
စစ်သားများမှ

၎င်းတိုသည်စရဖများြဖစ်ကျပီး

မူးယစ်ေဆးသတင်းရသြဖင့်

လာေရာက်ရှာ

ေဖွြခင်း

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာသည်။ ပီးေန က်စိုင်းထွနး် ၀င်းအားလက်ထိပ်ခတ်ကာ ေစာင်ြဖင့်ေခါင်းကိအ
ု ပ
ု ်ပီး ိုက်က
ှ က
် န်
ေကျာက်ပါသည်။ စိုင်းထွန်း၀င်းညီှင့် ခယ်မြဖစ်သူအားလည်း ိုက်က
ှ ်ှိပ်ကန်ေကျာက်ပီး အိမ်အတွငး် ေနရာ
အှံရှာေဖွခဲ့ပါသည်။ စစ်သားများသည် သူခယ်မအား ဆံပင်ဆွဲကာ ခ ကိုယ်တွင်ရှာေဖွပီး ပိုကဆ
် ံှင့် တန်ဖိုး
ရှိပစည်းများြဖစ်သည့် ေကျာက်နီှင်.ေရတိုြဖင့်ြပလုပ်ထားေသာန းကပ်ကိုန းမှအဓမြဖတ်ယူ ြခင်း၊ အတွင်း ခံ
အိပ်ကပ်ထဲမှေငွသား ၃ ေသာင်းအား ယူေဆာင်သွားြခင်းများြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထိုေန က် ၎င်းတိုသည် စိုငး် ထွန်း၀င်းအားေနအိမအ
် ြပင်ဘက်သိုဆေ
ွဲ ခသွားကာကားေပတင်ပီး ေမာင်း
မထွက် သွားခင်အချိန်အထိ ထပ်မံက
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န ရီ၀က်အကာတွင် အြခားစစ်ေထာက်လှမး် ေရး ၆ ဦးထပ်မံေရာက်လာပီး အိမ်တွင်ထပ်မံရာှ ေဖွပါသည်။
ထိုအချိန်တွင်မူ ၎င်းတိက
ု စိုင်းထွန်း၀င်းအား ပစတိုေသနတ်ရှိပီး ြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ၀င်များ (PDF)ှင့်ပတ်
သက်သည်ဟု ထပ်မံစွပ်စွဲပါသည်။၎င်းတိုမှာမည်သည့်ေသနတ် ကိုမှရာှ ေဖွေတွရှိြခင်းမရှိေသာ်လည်း ဆန်၊ ဆီ၊
အ၀တ်အထည်များှင့် ေစာင်များကိုသိမ်းဆည်းကာထွက်ခာွ သွား ခဲ့ပါသည်။
ေန က်ထပ်န ရီ၀က်အကာတွင်ေန က်ထပ် စရဖ ၃ ဦးေရာက်လာပီး အိမက
် ိုလာေရာက်စစ်ေဆး ပီး
ေန က် ြပန် ထွက်သာွ းခဲ့သည်။
ေန က်တေနမနက် ၈န ရီတွင် စိုင်းထွနး် ၀င်း၏ ေဆွမျိးအချိက ေကျာက်မဲမိရဲစခန်းသိုသွားေရာက်ကာ
၎င်းအားရှာေဖွခေ
ဲ့ သာ်လည်း တာ၀န်ကျရဲအရာရှိက ၎င်းမှာထိုေနရာတွင်မရှိေကာင်းေြပာပါသည်။

ေနလည် ၂ န ရီခန်တ
 ွင် စိုင်းထွနး် ၀င်းသတင်းအားစံုစမ်းရန် ေဆွမျိးများမှ ရပ်ကွက် ၉ အုပခ
် ျပ်ေရးမှးံုးမှ
အတွင်းေရးမှးအားသွားေရာက်ေတွဆံုခဲ့သည်။ ထိုအတွင်းေရးမှးမှစိုင်းထွန်း၀င်းကိုေဆးံုတွငေ
် ခေဆာင်ထား ရှိ
ပီး မှားယွင်းဖမ်းဆီးမိြခင်းြဖစ်ေကာင်းေြပာပါသည်။ ၎င်းမှစိုင်းထွန်း၀င်းအားေငွေကးတစံတ
ု ရာ ေလျာ်ေပးမည်ြဖစ်
ေကာင်းသိုေသာ်လည်းစိုင်းထွန်း၀င်းမှာဆိုငက
် ယ်မေတာ်တဆမေကာင့်ဒဏ်ရာရသည်ဟူ၍ စာချပ်တွင် လက်မတ
ှ ်
ထိုးေပးရမည်ြဖစ်ေကာင်း ခယ်မြဖစ်သူအား လက်မတ
ှ ်ထိုးေပးရန်ေမးြမန်းခဲ့ပါသည်။ သူမမှ လက်မှတ်ထးို ရန်ြငင်း
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ထွန်း၀င်း၏ေဆးံခ
ု န်းအြပင်ဘက်တွင် လက်နက်ကိုင် ထားသည့်စစ် သား
ဆယ်ဦးခန် ေစာင့်ကပ်ေနသည် ကိုေတွက ရသည်။ ၎င်းမှာကုတင်ေပတွင်
သတိလစ်ေနပီး ပါးစပ်မေ
ှ သွး များ ထွက်ကာ ေခါင်းတွင်ဒဏ်ရာ များရရှိ
ထားသည်။ ထိုအချိန်ထိ၎င်း ၏ဘယ်ဘက်လက်အားလက်ထိပ်ခတ် ထားဆဲ
ြဖစ်သည်။
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ေဆး ံုအား အေလာင်းကိုရင်ခွဲစစ်ေဆးေပးရန် ေတာင်းဆိခ
ု ဲ့သည်။ ထိုစစ်ေဆးချက်တွင် အိုးများကျိးေနသည်ကို
ေတွ ရပီး ကိုယ်တွင်းအဂါအစိတ်အပိုင်းများလဲထိခက
ို ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ ထိုေန က် ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၅ ရက်ေန
ေန လည် ၂န ရီတွင် သဂလ်ခဲ့သည်။
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