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အတဲွ ၁၊ အမှတ် ၁၂ ၁ ဇွန် ၂၀၂၂ 
 
 

 
 

ြမန်မာ့အေရးကို 
ယူကရိန်းနည်းတူ 
ကူညီရန် ချက် 
နိုင်ငံြခားေရးေကာ်မတ ီ
ကိတုိုက်တွန်း 
 
ယူကရိန်းြပည်သူများ0င်ှ ့ြမန်မာ 
ြပည်သူများမှာ ြပည်ပ ကျ5းေကျာ် မ70င်ှ ့
ြပည်တွင်းကျ5းေကျာ်မ7 
ြပ:လုပ်ြခင်းခံရသည်သာ ကွာြခား 
ေသာ်လည်း အ@ကမ်းဖက်တုိက်ခိုက် 
ခံရမ7 တူညီသည့်အတွက် ြမန်မာ 
ြပည်သူများအား ကူညီရန် 
ချက်သမCတ0ိုင်ငံ လDတ်ေတာ် 
0ိုင်ငံြခားေရး၊ ကာကွယ်ေရး0င်ှ ့
လံFုခံ:ေရးေကာ်မတီဥကHI0င်ှ ့
ေတွJဆံစုဉ် အမျ:ိးသားညီNွတ်ေရး 
အစုိးရ၊ လူOအခင်ွအ့ေရးဝန်Qကီးဌာန 
ြပည်ေထာင်စုဝန်Qကီး ဦးေအာင်မျ:ိး 
မင်းက တင်ြပေတာင်းဆုိ တုိက်တွန်း 
ခဲသ့ည်။  
                                   စာ ၁၈ သို) 

Sean MacBride 
ြငိမ်းချမ်းေရးဆ ုရရှိတဲ ့
AAPP 
 
ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူOအခင်ွအ့ေရး0င်ှ ့
ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု 
တည်ေဆာက် ေရး၌ ြပည်သူများ၏ 
အသက်အုိးအိမ် စည်းစိမ်အတွက် 
အသက်ေပးအနစ်နZခံခဲသူ့  

သူရဲေကာင်းများအားလုံးအား 
ရည်ရ[ယ် ၍ ဂျာမန0ီိုင်ငံအေြခစုိက် 
0ိုင်ငံတကာ^ငိမ်းချမ်းေရးအဖဲွJ - 
International Peace Bureau က 
0ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ 
ကူညီေစာင်ေ့ရှာက်ေရးအသင်း - 
AAPP အား ၂၀၂၁ ခ0ုစ်ှအတွက် Sean 
MacBride ^ငိမ်းချမ်းေရးဆုအား 
ချးီြမtင်ခ့ဲသ့ည်။ 
 
 

ြမန်မာ့အေရးအတွက် ချက် ပါလီမန် ကာကွယ်ေရးေကာ်မတီနှင့် 
ေဆွးေနွး 
 
ချက်သမCတ0ိုင်ငံအေနြဖင် ့uုရှားကျ5းေကျာ်စစ်ကုိ ခခုံေနသည့် ယူကရိန်း 
0ိုင်ငံအား ကူညီေထာက်ပံသ့က့ဲသုိv စစ်တပ်အာဏာသိမ်းြခင်း ခံထားရသည့် 
ြမန်မာ0ိုင်ငံကုိလည်း ကူညီရန်အတွက် ေမလ ၁၂ ရက်က ချက်သမCတ0ိုင်ငံ 
ပါလီမန် ကာကွယ်ေရးေကာ်မတီ ဒုတိယဥကHI MP Mr. Josphb Flek ၊ 
0ိုင်ငံြခားေရးရာေကာ်မတီအဖဲွJဝင် Mr. Hayata Josef Okamura တုိv0င်ှ ့
ေတွJဆံစုဉ် အမျ:ိးသားညီNွတ်ေရးအစုိးရဘက်မှ ေတာင်းဆုိထားသည်။ အဆုိပါ 
ေဆွးေ0းွပဲွသုိv NUG ဘက်မှ လူOအခင်ွအ့ေရးဆုိင်ရာဝန်Qကီးဌာန ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်Qကီး ဦးေအာင်မျ:ိးမင်း0င်ှ ့ချက်0ိုင်ငံ NUG ကုိယ်စားလှယ် ဦးလင်းသန်vတုိv 
တက်ေရာက်ခဲသ့ည်။  



 M I N I S T R Y  O F  H U M A N  R I G H T S                      
 

 

 
2 

 

 
 
 

 
စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင ်ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှ့များ 
 
 

§ ခငဦ်း&မိ)*နယ်၊ ရွာသာရွာတွင ်ဧ&ပီလ ၂၃ ရက် 

နနံက်အေစာပိ>ငး်က ြပညသ်Aက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* - PDF 

အေယာငေ်ဆာငထ်ားေသာ 

အGကမ်းဖက်စစေ်ကာငစ်တီပ်ဖဲွ*ဝငမ်ျား 

ဝငေ်ရာက်လာကာ ေနအမ်ိ ၆၂ လံ>းအား 

မီးKL ိ * ခဲသ့ည်အ့ြပင ်ေဒသခံြပညသ်ANOစဦ်းအား 

ရက်ရက်စက်စက် သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည။် ေနအမ်ိQOိ 

ပစRညး်များယAရန ်ရွာအတွငး်သိ> ့ ဆိ>ငက်ယ်ြဖင် ့

ြပနဝ်ငလ်ာသည် ့ကိ>ေအာငN်ိ>ငစ်ိ>းကိ> 

စစေ်ကာငစ်တီပ်များက ေနာက်ေကျာမO ေသနတ်ြဖင် ့

ပစသ်တ်ခဲြ့ခငး် ြဖစက်ာ ဓားစာခံအြဖစ ်ဖမ်းဆးီထားသA 

ကိ>&ငမ်ိးေကျာ်ကိ>လညး် လညပ်ငး်အား ဓားြဖတ်ြဖတ်၍ 

ရက်ရက်စက်စက် သတ်ြဖတ်ခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည။် 

လက်QOိတွင ်ရွာသာရွာ၌ စစေ်ကာငစ်တီပ်များ 

တပ်စွထဲားဆြဲဖစက်ာ အငအ်ား ၂၀၀ ခန် ့ြဖင် ့

အငအ်ားတိ>းချဲ*ရန ်ြပငဆ်ငေ်နသည်အ့တွက် 

ေကျးရွာေနြပညသ်Aများထက်ွေြပးတိမ်းေQOာငေ်နGကရသ

ည။် 

§ ပငလ်ယ်ဘAး&မိ)*အား အGကမ်းဖက်စစေ်ကာငစ်တီပ်များက 

တိ>က်ေလယာXများြဖင် ့ဗံ>းZကဲြခငး်၊ ရဟတ်ယာXများြဖင် ့

ပစခ်တ်ြခငး်အပါအဝင ်လက်နက်Zကီးများြဖင် ့

ပစခ်တ်မLများြပ)လ>ပ်&ပီးေနာက် &မိ)*ေပ] 

လAေနရပ်ကွက်များQOိ ြပညသ်A ပိ>ငေ်နအမ်ိများအား 

စက်ယNရ̂ားများြဖင် ့ဖျက်ဆးီြခငး်၊ မီးKL ိ * ြခငး်များ 

ြပ)လ>ပ်ခဲသ့ည်အ့တွက် မိ>းေကာငး်ရပ်ကွက်QOိ 

ြပညသ်Aပိ>ငေ်နအမ်ိ အလံ>း ၂၀ ေကျာ် ဆိ>းဆိ>းဝါးဝါး 

ပျက်စးီခဲသ့ည။်  

§ အရာေတာ် အေQO*နယ်၊ ေ_ကပ>ဂံေကျးရွာမO 

ကိ>သစဆ်နး်လွင ်(ခ) ကိ>ြပaးGကယ် (၂၈ NOစ)် ကိ> 

အGကမ်းဖက်စစေ်ကာငစ် ီတပ်များက ဧ&ပီလ ၉ ရက်တွင ်

ဖမ်းဆးီသာွး&ပီးေနာက် ေလးရက်အGကာ၌ ဒံ>ဒစN်Oင် ့

ဇီးပငဝိ်>ငး်ရွာ ေတာစပ် ြမသနိး်တနဘ်>ရားအနးီတွင ်

ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်NOပ်ိစက်ခံထားရသည် ့ဒဏရ်ာများြဖင် ့

ေသဆံ>းလျက် ြပနလ်ညေ်တွ* QOိခဲသ့ည။်  

§ ဒပဲီယငး်&မိ)*နယ်၊ ေညာငလ်Oေကျးရွာအား 

စစေ်ကာငစ်တီပ်များက ဧ&ပီလ ၂၀ ရက် နနံက်ပိ>ငး်NOင် ့

ညေနပိ>ငး်များတွင ်မီးKL ိ *ဖျက်ဆးီခဲသ့ည်အ့တွက် 

ြပညသ်Aပိ>ငေ်နအမ်ိ အလံ>း ၄၀ ပျက်စးီခဲသ့ည်အ့ြပင ်

ေဒသခံအြပစမ့ဲ်ြပညသ်Aတစဦ်းြဖစ ်သည် ့

ကိ>ေနမျိ)းဦးကိ>လညး် လက်ြပနZ်ကိ)းတ>ပ် 

သတ်ြဖတ်သာွးသည။် 

§ ပ>လဲ&မိ)*နယ်၊ သတငး်ရွာအား ဧ&ပီလ ၁၈ ရက် မွနး်လဲွပိ>ငး် 

၁ နာရီခဲွခန်တွ့င ်အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က ေကျးရွာတွငး်သိ> ့ 

လက်နက်Zကီးများြဖင် ့ပစခ်တ်၍ 

ဝငေ်ရာက်စးီနငး်&ပီးေနာက် ေကျးရွာေန ြပညသ်Aတစဦ်းကိ> 

ဖမ်းဆးီသတ်ြဖတ်ခဲသ့ည်အ့ြပင ်ေနအမ်ိများကိ>လညး် 

မီးKL ိ *ဖျက်ဆးီခဲသ့ည်အ့တွက် ေဒသခံြပညသ်Aပိ>ငေ်နအမ်ိ 

၉၂ လံ>း မီးေလာငပ်ျက်စးီခဲသ့ည။် 

§ စစကိ်>ငး်&မိ)*နယ်၊ တလိ>ငး်ကhနး်ရွာသား ကိ>သနိး်သနး်ဦး၊ 

ကိ>ေကျာ်စနး်ေဝ၊ ကိ>ဓာတ်ဆနး်NOင် ့ကိ>မျိ)းဝငး်ေအာငတိ်> ့ 

အား ဧ&ပီလ ၂၃ ရက်တွင ်အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က 

ဖမ်းဆးီ&ပီးေနာက် အေGကာငး်မ့ဲ သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည်အ့ြပင ်

ေကျးရွာ အတွငး်သိ>လ့ညး် အငအ်ားသံ>း စးီနငး်မLများ 

ြပ)လ>ပ်ခဲသ့ည်အ့တွက် ေဒသခံများ ေဘးလွတ်ရာသိ> 

ထက်ွေြပးတိမ်း ေQOာငေ်နGကရသည။်  

ဧ#ပီလ တတယိပတ+်,င် ့စတ0တ1 ပတ ်
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§ ကhနး်လO&မိ)*နယ်၊ က>နး်စညး်ရွာNOင် ့ေဝလမAရွာတိ>အ့ား 

ဧ&ပီလ ၁၅ ရက်NOင် ့၁၆ ရက်တွင ်

စစေ်ကာငစ်လီက်ေအာက်ခံ ခမရ ၃၆၃ NOင် ့၃၆၇ တပ်တိ> ့ 

ဝငေ်ရာက်စးီနငး်ကာ လAသတ်၊ မီးKL ိ * မLများ 

ကျ)းလွနခဲ်သ့ည။် ဧ&ပီလ ၁၅ ရက် ညေန ငါးနာခဲွခန်က့ 

ေဝမAလရွာအား ဝငေ်ရာက်စးီနငး်မီးKL ိ * မLေGကာင် ့ေနအမ်ိ 

၂၅ လံ>း မီးေလာငြ်ပာကျ ပျက်စးီခဲက့ာ ဧ&ပီလ ၁၆ 

ရက်တွင ်က>နး်စညး်ရွာသိ> ့ ထပ်မံဝငေ်ရာက်စးီနငး်ကာ 

ြပညသ်Aပိ>ငေ်နအမ်ိ ၇ လံ>းကိ> မီးKL ိ *ဖျက်ဆးီခဲသ့ည။် 

က>နး်စညး်ရွာသိ> ့ စးီနငး်စX ေဒသခံ 

ြပညသ်Aက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* - PDF တပ်ဖဲွ*ဝင ်NOစဦ်း 

ဖမ်းဆးီခံခဲရ့&ပီး လက်QOိတွင ်မညသ်ည် ့ေနရာ၌ 

ထနိး်သမ်ိးထားသညဆ်ိ>သညကိ်> မသရိေသးဘ ဲ၎ငး်တိ>၏့ 

အသက်အNရ̂ာယ် စိ>းရိမ်ရလျက် QOိသည။် 

အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်မOာ ယငး်ေဒသတွငး်QOိ 

ခေပါငး်Kံ>ေကျးရွာကိ>လညး် စးီနငး်မLများ 

ြပ)လ>ပ်ေနသည်အ့တွက် အဆိ>ပါ ေကျးရွာသံ>းရွာမO 

ေထာငN်Oင်ခ့ျီသည် ့ြပညသ်AများမOာ ေဘးလွတ်ရာ ေတာ၊ 

ေတာငမ်ျားအတွငး်သိ> ့ ထက်ွေြပး တိမ်းေQOာငေ်နGကရ&ပီး 

စစေ်ဘးေQOာငြ်ပညသ်Aအချိ)* မOာ ဖျားနာမLဒဏ ်

ခံစားေနရကာ ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့QOာက်မL 

အကAအညမီျား လိ>အပ်လျက် QOိသည။်  

§ ဒပဲီယငး်&မိ)*တွင ်စစေ်ကာငစ် ီအဝယ်ေတာ်တစဦ်း 

စိ>ငြ်ပင&်မိ)*၌ အသက်ခံရ&ပီးေနာက် 

စစေ်ကာငစ်တီပ်များက ဒပဲီယငး်အေQO* ြခမ်းQOိ 

ေကျးရွာများအား ဝငေ်ရာက်စးီနငး် မီးKL ိ * ခဲသ့ည်အ့ြပင ်

သက်Zကီးရွယ်အိ> အဘိ>းအိ> NOစဦ်းကိ>လညး် အေGကာငး်မ့ဲ 

သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည။် ဧ&ပီလ ၁၉ NOင် ့၂၀ ရက် 

အေစာပိ>ငး်တွင ်အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က 

မဲအိ>းေကျးရွာအား စတငဝ်ငေ်ရာက် မီးKL ိ *ဖျက်ဆးီေနာက် 

ေညာငလ်ONOင် ့မAးခတွငး်ေကျးရွာများကိ>လညး် 

လက်နက်Zကီးများြဖင် ့ပစခ်တ် ဝငေ်ရာက်ခဲရ့ာ 

ထက်ွေြပးတိမ်းေQOာငN်ိ>ငြ်ခငး် မQOိသည် ့အသက် ၇၀ 

ဝနး်ကျငခ်န် ့ အဖိ>းအိ>NOစဦ်းအား ရက်စက်စွာ 

ပစခ်တ်သတ်ြဖတ်သာွးသည။် ယငး်သိ> ့ ရွာများအား 

ပစခ်တ်စးီနငး် မီးKL ိ * မLများေGကာင် ့စိ>ငြ်ပင&်မိ)* QOိ 

အနညး်ဆံ>း ေနအမ်ိ သံ>းလံ>း၊ မဲအိ>းရွာQOိ ေနအမ်ိ ၇၀ လံ>းNOင် ့

စပါးကျီများ မီးေလာငပ်ျက်စးီခဲသ့ည။်  

§ ကေလး&မိ)*နယ်၊ ဘAတာေဘာလံ>းကွငး်အနးီ 

ရထားသလံမ်းတွင ်ဧ&ပီလ ၁၄ ရက် ညေန ၅ နာရီ ၄၅ 

မိနစခ်န်က့ Wave ဝနထ်မ်းတစဦ်းြဖစသ်A ကိ>မ>နပီ်းကိ> 

စစတ်ပ်က ေသနတ်ြဖင့ ်ပစခ်တ်သတ်ြဖတ်လိ>က်သည။်  

§ ပငလ်ယ်ဘAး&မိ)*ေပ]တွင ်၁၀ ရက်Gကာ တိ>က်ပဲွများ 

ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်ြဖစပွ်ား&ပီးေနာက် အထနိာခဲသ့ည် ့

အGကမ်းဖက်စစေ်ကာငစ်တီပ်များမOာ ပငလ်ယ်ဘAး&မိ)*ခံ 

ကိ>းဦးအား &မိ)*ေပ]၌ပင ်ပစခ်တ်သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည်အ့ြပင ်

ြပညသ်Aပိ>င ်ေနအမ်ိNOင် ့ေစျးဆိ>ငမ်ျားကိ> &ဖိ)ချ 

ဖျက်ဆးီခဲသ့ည။် မတ်လ ၂၉ ရက်မO ဧ&ပီလ ၁၀ ရက်အထ ိ

ေဒသခံ ကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* - PDF များNOင့ ်

စစေ်ကာငစ်တီပ်များ တိ>က်ပဲွြဖစပွ်ားခဲြ့ခငး် ြဖစက်ာ PDF 

များဘက်မO ငါးဦး ကျဆံ>းကာ စစေ်ကာငစ်တီပ်ဘက်မOာ 

၃၀ ေကျာ် ေသဆံ>းခဲသ့ည။် ယငး်ေနာက် &မိ)*ေပ] QOိ ပ>ဒမ် 

၅၀၅ (က) ထ>တ်ခံထား ရသAများ၊ PDF များအား 

ေထာက်ပ့ံသညဟ်> သသံယထားခံရသAများကိ> 

ပစမ်Oတ်ထားကာ အေGကာငး်မ့ဲပစခ်တ်သတ် 

ြဖတ်မLများကိ> စစေ်ကာငစ်တီပ်များက 

ဆက်တိ>က်ကျaးလွနခဲ်ရ့ာ &မိ)*ခံ ဦးေပ]ဝငး်ေအာင၊် 

ဦးေပ]ဝမ်း၊ ဦးဝငး်ေအာင ်အပါအဝင ်

မိ>းဆ>ေတာငး်လမ်းဆံ>NOင် ့ေကျာငး်အငး်က>နး်ေကျးရွာတွင ်

အမညမ်သ ိအမျိ)းသားသံ>းဦးစ၊ီ စ>စ>ေပါငး် ကိ>းဦး 

သတ်ြဖတ်ခံခဲရ့သည။် ထိ> ့ြပင ်ဧ&ပီလ ၁၃ ရက်တွင ်

&မိ)*မရပ်ကွက်QOိ ေဆွမိသားစ> စတိ>းဆိ>င ်NOစဆ်ိ>ငN်Oင် ့

ေရmေတာငဦ်း စတိ>းဆိ>င ်NOစဆ်ိ>င၊် ဧ&ပီ ၁၄ ရက်တွင ်

ဦးေမာငခ်ျိ)NOင် ့ေဒ]လOဦးတိ> ့ ေနအမ်ိNOင် ့အမ်ိေစျးဆိ>င ်

NOစလံ်>း၊ Gကယ်စငေ်စျး ဆိ>ငN်Oင် ့ေနအမ်ိNOစလံ်>း၊ 

ေရmေကာငး်ထက် စားေသာက်ဆိ>ငတိ်>အ့ား 

စက်ယNရ̂ားများသံ>း၍ &ဖိ)ချဖျက်ဆးီခဲသ့ည။်  
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§ ကေလး&မိ)*၊ &မိ)*မေစျးတွင ်

သံ>းဘးီေဘးတဲွယာXေမာငး်တစဦ်းြဖစသ်ည် ့

ဘအဲငး်ရပ်ကွက်ေန ဦးဥကo ာဆိ>သAအား ဧ&ပီလ ၁၈ ရက် 

နနံက် ၉ နာရီခန်က့ 

အGကမ်းဖက်စစေ်ကာငစ်တီပ်သားများNOင် ့

ပျaေစာထးီပAးေပါငး်အဖဲွ*တိ>က့ 

Kိ>က်NOက်ဖမ်းဆးီသာွးသည။် ထိ> ့ြပင ်ပါရာဒဆီိ>K>ပ်QOငKံ်>ေQO *၊ 

အလ>ပ်သမားလမ်းGကားNOင် ့ေရmဘံ>သာဘ>ရားZကီးလမ်းဆံ> 

ေနရာများတွငလ်ညး် စစသ်ားNOင် ့ရဲ အငအ်ား ၁၀ ဦးခန်က့ 

ဦးဥကo ာNOင် ့ဆက်စပ်သAများဟ>ဆိ>ကာ ဘအဲငး်ရပ်ကွက် 

ေန ဦးGကညQ်Oိန၊် ဦးေဆွဝငး်NOင် ့ဦးမငး်စနိတိ်>အ့ား 

QOာေဖွခဲသ့ည။် ထိ>သိ> ့ QOာေဖွရာ မေတွ*သည်အ့တွက် 

ဦးGကညQ်Oိန၊် ဦးေဆွဝငး်တိ>၏့ သမီးများ၊ ဦးမငး်စနိ၏် 

ဇနးီNOင် ့အြခားအမျိ)းသမီးတစဦ်း၊ စ>စ>ေပါငး်ေလးဦးကိ> 

ဖမ်းဆးီခဲသ့ည်အ့ြပင ်ဦးဥကo ာ၏ ေနအမ်ိNOင် ့

အြခားေနအမ်ိတစလံ်>းတိ>ကိ့> 

ချိတ်ပိတ်သမ်ိးဆညး်သာွးသည။် 

 
 

မေကွးတိုင်းတွင ်ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှများ 
 
 
 

• ေပါက်&မိ)*နယ်၊ တံစAးေကျးရွာQOိ 

စစေ်ဘးေQOာငြ်ပညသ်Aများ ေနထိ>ငရ်ာ တဲများအား ဧ&ပီလ 

၁၂ ရက် ညေနပိ>ငး်တွင ်အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က ၆၀ မမ 

လက်နက်Zကီးများြဖင် ့ရညရွ်ယ်ချက်QOိQOိ 

ချိနရွ်ယ်ပစခ်တ်ခဲသ့ည်အ့တွက် စစေ်QOာငြ်ပညသ်A ကိ>းဦး 

အစ>လိ>က် အြပံ)လိ>က် ေသဆံ>းခဲရ့သည။် 

ေသဆံ>းသAများမOာ ေဒ]သနး်ေစာ၊ ေဒ]တငမိ်>းလLငိ၊် 

ေဒ]ေဌးဝ၊ ေဒ]စနး်ေခွး၊ မလOမျိ)းNယ်ွ၊ မလOမျိ)း_ကယ်၊ 

မခငသ်နး်N>၊ မဇငဇ်ငေ်အာငN်Oင် ့ဦးြမင်ပိ့>တိ> ့ ြဖစသ်ည။် 

ထိ> ့ြပင ်အGကမ်းဖက် စစတ်ပ်က ေတာေတာငမ်ျားအတွငး် 

ြပညသ်Aများ စ>ေဆာငး်ထာေသာ 

အဝက်အထညပ်စRညး်များ၊ ဆိ>ငက်ယ် ငါးစးီ၊ ဓာတ်ဆ ီ

ေရတငစ်က်များNOင့ ်ဆနစ်ပါးတငး် ၄၀၀ ခန ့ကိ်>ပါ 

မီးKL ိ *ဖျက်ဆးီခဲသ့ည။်  

• ဂန်ေ့ဂါ&မိ)*နယ်၊ NOမ်းခါးေကျးရွာအား ဧ&ပီလ ၁၈ ရက် 

နနံက်ပိ>ငး်က အGကမ်းဖက်စစေ်ကာငစ်တီပ်များNOင် ့

ပျaေစာထးီ ပAးေပါငး်အဖဲွ*တိ> ့ ဝငေ်ရာက်လာ&ပီးေနာက် 

အသက် ၆၇ NOစအ်ရွယ် ဦးစနိဝ်ငး်အား 

လက်ြပနZ်ကိ)းတ>ပ်ကာ အေGကာငး်မ့ဲ သတ်ြဖတ်ခဲ&့ပီး 

ေကျးရွာသားများပိ>င ်ပစRညး်များကိ>လညး် 

ေြခာက်ဘးီကား NOစစ်းီြဖင် ့လ>ယက်သာွးသည်အ့ြပင ်

ဆNqြပမLများ ဆက်လ>ပ်ပါက ရွာအား 

မီးတငK်L ိ *မညြ်ဖစေ်Gကာငး် &ခိမ်းေြခာက်ေြပာဆိ>ခဲသ့ည။် 

&ပီးခဲသ့ည် ့ရက်ပိ>ငး်အတွငး်က ဂန်ေ့ဂါနယ်တွင ်

ေကျးရွာေပါငး်စံ>သပိတ်စစေ်Gကာငး်များြဖင် ့

ဆNqထ>တ်ေဖာ်မLများ ြပ)လ>ပ်ကာ 

ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* - PDF များက လံ>ြခံ)ေရးေပး 

လိ>က်ပါဝနး်ရံေပးခဲသ့ည။် စစတ်ပ်NOင် ့

ပျaေစာထးီအဖဲွ*များ သမ်ိးယAသာွးသည် ့

ြပညသ်Aပိ>ငပ်စRညး်များမOာ  ဆပိီသာ ၈၀၀ ခန ့၊် ေနGကာ 

တငး် ၁၀၀၊ ေြမပဲတငး် ၅၀၊ ဆနမ်ျားNOင့ ်

တနဖိ်>းZကီးအသံ>းအေဆာငပ်စRညး်များြဖစေ်Gကာငး် 

NOမ်းခါးလAငယ်အဖဲွ*က ထ>တ်ြပနထ်ားသည။်  

• &မိ)င&်မိ)*နယ်၊ တဲZကီးရွာအနးီတွင ်အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်NOင် ့

&မိ)င&်မိ)*နယ် ြပညသ်Aက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* တပ်ခဲွ (၁) တိ> ့ 

ဧ&ပီလ ၁၉ ရက်က တိ>က်ပဲွြဖစပွ်ား&ပီးေနာက် PDF ရဲေဘာ် 

ခ>နစဦ်း ဖမ်းဆးီခံရကာ ေနရာတွငပ်င ်

သတ်ြဖတ်ခံခဲရ့သည။် တိ>က်ပဲွအတွငး် စစတ်ပ်ဘက်က 

တစဦ်း ေသဆံ>းခဲက့ာ တိ>က်ပဲွအ&ပီး ရွာအတွငး်သိ> ့ 

လOည်လ့ညပ်စခ်တ်သြဖင် ့ြပညသ်Aသံ>းဦး ေသဆံ>းခဲက့ာ 

ေြခာက်ဦး ထခိိ>က်ဒဏရ်ာ ရQOိခဲသ့ည။် 
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ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှများ 
 

§ ကမာရွတ်&မိ)*နယ်၊ လOညး်တနး်လမ်းQOိ “လOညး်ကေလးနဲ ့ 

ဒနိခ်ျညသ်ည”် တိ>က်မO လAငယ် QOစဦ်းအား ဧ&ပီလ ၂၁ ရက် 

ည ၁၂ နာရီဝနး်ကျငခ်န်တွ့င ်အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က 

စစယ်ာXတနး်ြဖင် ့လာေရာက်ဖမ်းဆးီသာွးသည။်  

§ ဒဂံ>တကoသိ>လ်ေကျာငး်သားများ ြဖစသ်ည် ့ကိ>ခန်ဇ့ငဝ်ငး်၊ 

ကိ>သAရေမာငေ်မာင၊် ကိ>ေဇာ်လငး်Nိ>င၊် 

ကိ>သဟီထက်ေဇာ်NOင် ့ေကျာငး်သားေဟာငး် 

ကိ>ဟိနး်ထက်တိ>မ့Oာ ဧ&ပီလ ၂၁ ရက်မOစ၍ 

အဆက်အသယ်ွ ြပတ်ေတာက်ေန&ပီး အGကမ်းဖက် 

စစတ်ပ်က ဖမ်းဆးီထားြခငး်ြဖစN်ိ>ငေ်Gကငး် 

ဒဂံ>တကoသိ>လ်ေကျာငး်သားများသမဂrက 

ထ>တ်ြပနထ်ားသည။် အဆိ>ပါ ေကျာငး်သားများမOာ ဧ&ပီလ 

၂၁ ရက်တွင ်မိသားစ>၊ မိတ်ေဆွများNOင် ့အဆက်အသယ်ွ 

ြပတ်ေတာက်ေနြခငး်ြဖစက်ာ လိ>က်လံစံ>စမ်းမLများ 

ြပ)လ>ပ်လျက်QOိေသာ်လညး် စံ>စမ်းမရဘ ဲ

ေပျာက်ဆံ>းေနြခငး် ြဖစသ်ည။်  
 
 

နိုင်ငံအနှံ ့အကျဥ်းေထာင်များနှင် ့စစ်ေြကာေရးစခန်းများ၌  ဖိနှိပ်ေနမှများ 
 

§ မNေ̂လး အိ>းဘိ>ေထာငအ်တွငး် 

ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးခံထားရသည် ့

Nိ>ငင်ေံရးအကျXးသားများအား ေနထ့Aးေန ့ြမတ်များတွင ်

အေလးြပ)ြခငး်၊ Nိ>ငင်ေံရးစကားဝိ>င ်ြပ)လ>ပ်ြခငး်၊ 

Nိ>ငင်ေံရးသခီျငး်များ သဆီိ>ြခငး်များ 

ြပ)လ>ပ်သည်အ့တွက်ဟ> ဆိ>ကာ 

ေထာငအ်ာဏာပိ>ငမ်ျားက တိ>က်ပိတ်ဒဏခ်တ်မLများ 

ြပ)လ>ပ်လျက် QOိသည။် ထိ> ့ြပင ်မသန်Q့Oငး်သည် ့

ေသာက်ေရNOင် ့အစားအေသာက်များကိ>သာ ေပးြခငး်၊ 

ကျနး်မာေရးမေကာငး်သAများအား 

ေဆးက>သခွင်မ့ေပးြခငး်၊ ရာဇဝတ်သားများNOင် ့

အကျXးေထာငဝ်နထ်မ်းများက အ>ပ်စ>ဖဲွ* 

အNိ>ငက်ျင့ြ်ခငး်များအား မျက်ကွယ်ြပ) 

ခွင်ြ့ပ)ထားြခငး်များကိ>လညး် လ>ပ်ေဆာငလ်ျက် QOိသည။်  

§ နာမညဆ်ိ>းြဖင် ့ေကျာ်Gကားသည့ ်ရနက်>န၊် 

အငး်စနိေ်ထာငတွ်င ်Nိ>ငင်ေံရးလLပ်QOားမLများေGကာင် ့

အကျXးကျခံေနရသည် ့Nိ>ငင်ေံရးအကျXးသားများအား 

ေထာငဝ်နထ်မ်းများ၊ ၎ငး်တိ> ့ လက်သပ်ေမွးထားသည် ့

ရာဇဝတ်အကျXးသားများ က အNိ>ငက်ျင် ့ဖိNOပ်ိမLများအား 

အ>ပ်စ>ဖဲွ* လ>ပ်ေဆာငလ်ျက်QOိသည်အ့ြပင ်

ကျနး်မာေရးမေကာငး်သAအချိ)* မOာလညး် ကhမ်းကျငသ်ည် ့

ေဆးဘက်ဆိ>ငရ်ာဝနထ်မ်းများNOင် ့

က>သခွင်မ့ရသည်အ့တွက် အသက်ေသဆံ>းရသAများပင ်

QOိေန သည။် ထိ> ့ြပင ်Nိ>ငင်ေံရးအကျXးသားများအား 

ေထာငတ်နထ်မ်းများက ပ>ဂrိ)လ်ေရးဆိ>ငရ်ာ 

အလ>ပ်များြဖစသ်ည် ့နငး်NOပ်ိခိ>ငး်ြခငး်၊ 

ဖိနပ်တိ>က်ခိ>ငး်ြခငး်များ ြပ)လ>ပ်ေနသည်အ့ြပင ်

ေထာငဝ်ငစ်ာပိ>သ့ည် ့အစားအေသာက်များအား 

လ>ယက်ထားြခငး်၊ ၎ငး်တိ>မ့လိ>ချငသ်ည် ့

အစားအေသာက်များကိ> ဖျက်ဆးီပစြ်ခငး်၊ 

အသံ>းအေဆာငပ်စRညး်များအား 

ဖျက်ဆးီပစြ်ခငး်များကိ>လညး် 

ဆက်တိ>က်လ>ပ်ေဆာငလ်ျက်QOိသည။်  

§ လAမဆနေ်သာ ညsXးပနး်NOပ်ိစက်မLများ 

လ>ပ်ေဆာငေ်နသည် ့စစေ်Gကာေရးစခနး်ဟ> 

နာမညေ်ကျာ်သည် ့မNေ̂လး၊ နနး် 

တွငး်စစေ်Gကာေရးစခနး်တွင ်ဖမ်းဆးီထားသည် ့

Nိ>ငင်ေံရးလLပ်QOားသAများအား ဝါယာZကိ)းြဖင် ့Kိ>က်ြခငး်၊ 

ဓားခhနြ်ဖင် ့ခNtာကိ>ယ်အား ထိ>းဆွNOပ်ိစက်ြခငး် အပါအဝင ်

ဦးေခါငး်အား အ>တ်တံတိ>ငး်များ တိ>က်ြခငး်၊ အ>ပ်စ>ဖဲွ* 
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ထိ>းNOက် ကနေ်Gကာက်ြခငး်၊ သမံံတလငး်တွင ်

သတငး်စာေဟာငး်တစခ်>သာ ေပး၍ ေနထိ>ငေ်စြခငး်၊ 

ထမငး်အား ေဂါက်သးီလံ>း အရွယ်ခန်သ့ာ မဝမလင ်

ေကhးြခငး်များ ြပ)လ>ပ်၍ လAမဆနစွ်ာ 

NOပ်ိစက်ညsငး်ပနး်လျက်QOိသည။်  

§ ရနက်>န&်မိ)* QOိ စစတ်ပ်လက်ေအာက်ခံ 

စစေ်Gကာေရးစခနး်များ၌ အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က 

Nိ>ငင်ေံရးအရ ချ)ပ်ေNOာငခံ်ထားရသည် ့

အမျိ)းသမီးများကိ>သာမက အမျိ)းသားများကိ>ပါ 

လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာေစာ်ကားမLများ လ>ပ်ေဆာငလ်ျက်QOိသည။် 
 

နိုင်ငံအနှံ ့ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှများ 
 

§ QOမ်းြပညန်ယ်၊ ရွာင&ံမိ)*နယ်၊ ပဲယငး်ေတာငေ်ကျးရွာတွင ်

ဧ&ပီလ ၂၂ ရက် နနံက်ပိ>ငး်က ရွာခံ အမျိ)းသား 

ေြခာက်ဦးကိ> အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က 

သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည်အ့ြပင ်အသက် (၅၀) ဝနး်ကျငအ်ရွယ် 

ေနာက်ထပ် အမျိ)းသားသံ>းဦးကိ> ထပ်မံ 

သတ်ြဖတ်ခဲသ့ည်အ့တွက် အြပစမ့ဲ်ေသဆံ>းရသA ေဒသခံ 

ကိ>းဦးအထ ိQOိလာ&ပီ ြဖစသ်ည။် ဧ&ပီလ ၂၂ ရက်က 

သတ်ြဖတ်ခံရသည် ့ရွာခံေြခာက်ဦးမOာ ကိ>တငေ်ဖ၊ 

ကိ>လOစိ>း၊ ကိ>ထနွး်ဦး၊ ေမာငသ်က်ေအာင၊် ကိ>မျိ)းေထးွ၊ 

ကိ>ဝငး်Nိ>ငတိ်> ့ ြဖစ&်ပီး ေနာက်ထပ် သတ်ခံရသA သံ>းဦးမOာ 

ကိ>ဗထAး၊ ကိ>ဖိ>းေြပာငN်Oင် ့ကိ>လOရmငတိ်> ့ြဖစက်ာ 

၎ငး်တိ>သ့ံ>းဦးအား မသတ်ခင ်ရွာဘ>နး်Zကီးေကျာငး်၌ 

NOစရ်က်ခန် ့ ချ)ပ်ေNOာငထ်ားခဲေ့သးသည။် သတ်ခံရသA 

ကိ>းဦးမOာ PDF များ ြဖစသ်ည ်ဟ> ဆိ>ကာ 

အGကမ်းဖက်စစတ်ပ်က စွပ်စွသဲတ်ြဖတ်ခဲြ့ခငး်ြဖစ&်ပီး 

သတ်ြဖတ်&ပီးချိနတွ်ငလ်ညး် ၎ငး်တိ> ့ ယAေဆာငလ်ာ သည် ့

လက်နက်များကိ> ချ၍ မOတ်တမ်းဓာတ်ပံ>များ Kိ>က်ယAကာ 

လAမLကွနရ်က်များမOတစဆ်င် ့ဝါဒြဖန်တိ့>က်ခိ>က်မLများ ကိ> 

ဆက်တိ>က်ြပ)လ>ပ်ခဲသ့ည။်  

§ ဧရာဝတီတိ>ငး်၊ ေမာ်လ&မိ)ငက်hနး်&မိ)* ရာဇAဒိ>ငတံ်တားတွင ်

ဧ&ပီလ ၁၅ ရက် ေနလ့ယ်ပိ>ငး် သZကuနက်ာလ 

ကငး်လOည်ေ့နေသာ စစက်ားအား ေရပက်မိသည် ့ 

ကညငခဲ်ရွာေန ရွာသားတစဦ်းအား စစတ်ပ်က 

လက်ပစဗံ်>း ပစထ်ည်သ့ညဟ်>ဆိ> ကာ ပစသ်တ်ခဲရ့ာ 

ေနရာတွငပ်င ်ပဲွချငး်&ပီးေသဆံ>းခဲသ့ည်အ့ြပင ်

အြခားသAတစဦ်းလညး် ဒဏရ်ာရကာ ေဆးKံ>၌ က>သမL 

ခံယAေနရသည။်  
 

 

 
စစ်တပ်နဲ ့ရဲပါတဲ ့ေသွးေသာက်တပ်ဖွ ဲသတ်ြဖတ်ေနမှများ 
 

• ဧ&ပီလ ၂၄ ရက်က မNေ̂လး&မိ)* QOိ 

အမျိ)းသားဒမိီ>ကေရစအီဖဲွ*ချ)ပ် - NLG ပါတီဝငN်Oင် ့NLD 

ရပ်ေကျးဥကo vြဖစသ်ည် ့စနိဝ်ငး်ဝငး် 

လက်ဖက်ရညဆ်ိ>ငပိ်>ငQ်Oင ်ဦးခငေ်မာငသ်နိး်NOင် ့

ဇနးီေဒ]ခတိ>အ့ား ရဲကားများြဖင် ့ဖမ်းဆးီသာွးခဲသ့ည။် 

ယငး်ေနာက် ညသနး်ေခါငအ်ချိနတွ်င ်&မိ)*ပတ်လမ်းေပ] QOိ 

NLD Kံ>းေQO *၌ ေသးွေသာက်အဖဲွ* အမညပ်ါ 

လညဆွ်ဆွဲခံဲထားရ&ပီး ေသနတ်ဒဏရ်ာြဖင် ့

ေသဆံ>းေနသည် ့ဦးခငေ်မာငသ်နိး်အေလာငး်NOင် ့

ဒဏရ်ာြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်ရထားသည် ့ေဒ]ခတိ>အ့ား 

ရဲကားများြဖင်ပ့င ်လာေရာက်စွန်ပ့စထ်ားခဲG့ကသည။် 

အသက်မေသဆံ>းေသးသည် ့ေဒ]ခအား ဧ&ပီလ ၂၅ ရက် 

နနံက် ၆ နာရီကျမOပင ်လAနာတငက်ားြဖင် ့ေဆးKံ>သိ> ့ 

ပိ>ေ့ဆာငက်>သေပးထားရသည။်  

• ဧ&ပီလ ၂၄ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၁၃ မိနစခ်န်က့ ၁၉ လမ်း၊ ၂၂ 

လမ်းGကားQOိ စပံယ်တိ>က်ခနး် တနဖိ်>းနညး်အမ်ိရာတွင ်

အမျိ)းသားတစဦ်းအား PDF ေထာက်ပိ> ့ 

လ>ပ်ကိ>ငသ်ညဟ်>ဆိ>ကာ သတ်ြဖတ်ခံထားရ&ပီး 
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အေလာငး်၌ ေသးွေသာက်အဖဲွ* အမညပ်ါ လညဆွ် ဲ

ချိတ်ဆွခံဲထားရသည။်  

• ဧ&ပီလ ၂၁ ရက်တွင ်ေသးွေသာက်အဖဲွ*က NLD 

ပါတီဝငမ်ျား၊ မိသားစ>ဝငမ်ျား၊ တက်_ကလLပ်QOားသAများ၏ 

မိသားစ> ဝငမ်ျားကိ> အနေီရာငစ်စဆ်ငေ်ရးအြဖစ ်

သတ်ြဖတ်မညြ်ဖစေ်Gကာငး် ေGကညာခဲ&့ပီး 

စစတ်ပ်ေလာ်ဘတီစဦ်းြဖစသ်ည် ့ဟန&်ငမ်ိးဦးအပါအဝင ်

စစတ်ပ်ေထာက်ခံသAများက ယငး်ေGကညာချက်ကိ> 

တယ်လီဂရမ်လAမLကွနရ်က်၌ မwေဝခဲG့ကသည။်  

 
 

 
စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင ်ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှများ 
 

§ ေရဦး&မိ)*နယ်၊ 
§ မုံတုိင်ပင်4ှင့် အင်ပင်ေကျးရ:ာအား ေမလ ၁၀ ရက် 

နံနက်ပုိင်းတွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဝင်ေရာက် 
စီးနင်း&ပီးေနEက် ြပည်သူ ၂၇ ဦးထက်မနည်း 
ပစ်သတ်ခံခ့ဲရကာ ၃၀ ဦး ေပျာက်ဆုံးလျက် ရိှသည်။ 
ေသဆုံးခ့ဲသူများမှာ မုံတုိင်ပင်ရ:ာမှ ၁၇ ဦး4ှင့် အင်ပင်ရ:ာမှ 
၁၀ ဦးတုိRြဖစ်&ပီး ရ:ာများအား စီးနင်းခ့ဲသည့် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် အေလာင်းများအား 
မီးSိT*ေဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ ေရတွင်းများအတွင်း 
ပစ်ချေဖျာက်ဖျက်ခ့ဲြခင်းအြပင် လူေနအိမ်ေအာက် 
များထဲ၌ ေဖျာက်ဖျက်ထားြခင်းများကုိ ြပ)လုပ်ခ့ဲသည်။ 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ေကျးရ:ာများအတွင်း 
ဝင်ေရာက်စီးနင်းစဉ် 
ေကျးရ:ာဘုန်းေတာ်Xကီးေကျာင်းများ၌ 
ပိတ်မိေနသူများအား ငါးေယာက် တစ်သုတ်စီ ေခZထုတ်၍ 
သတ်ြဖတ်မီးSိT* အေလာင်းေဖျာက်ဖျက်ခ့ဲ@ကြခင်း 
ြဖစ်သည်။ အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် 
ေကျးရ:ာဘုန်းေတာ်Xကီးေကျာင်းမှ သံဃာေတာ် 
သုံးပါးကုိလည်း ဖမ်းဆီးေခZေဆာင်သွားကာ ေမလ ၁၃ 
ရက် ည ၁၀ နEရီ၌ ေရဦး&မိ)*ေပZ ဝါဆုိေကျာင်းသုိR 
ပုိRေဆာင်ထားခ့ဲသည်။ ေဒသခံြပည်သူ ၂၇ ဦးထက်မနည်း 
သတ်ြဖတ်အေလာင်းေဖျာက်ဖျက်ခံရသည့် ေကျးရ:ာ4ှစ်ရ:ာ 
ဝင်စီးခံရမTတွင် ေဒသခံြပည်သူ ၃၀ ဦးလည်း 
ေပျာက်ဆုံးလျက် ရိှသည်။ 

§ ေရဦး&မိ)*နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရ:ာ ေြခာက်ရ:ာမှ 
ြပည်သူပုိင်ေနအိမ် အလုံး ၈၀ ေကျာ်အား 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က မီးSိT*ဖျက်ဆီး&ပီးေနEက် ၎င်း4ှင့် 
၎င်းတုိR၏ သစaာခံ ပျbေစာထီးအဖဲွ*များက 
ြပည်သူပုိင်ပစaည်းများကုိလည်း အတင်းအဓမd လုယက် 

ယူငင်သွား@ကသည်။ အ@ကမ်းဖက် စစ်တပ်က 
မုံတုိင်ပင်ရ:ာမှ ေနအိမ် (၂၉) လုံး၊ ေ4ှEကုန်းမှ ကုိးလုံး၊ 
အင်ပင်မှ (၁၂) လုံး၊ ချမ်းသာမှ (၂၁) လုံး၊ ဆီဆုံမှ 
ခုနစ်လုံး4ှင့် သံသည်ရ:ာမှ 4ှစ်လုံးတုိRကုိ ေမလအတွင်းက 
ဝင်ေရာက်စီးနင်းမီးSိT*ဖျက်ဆီးခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ အိမ်ေြခ 
၄၈၀ ခန်Rရိှကာ ြပည်သူ ၁၉၀၀ ေကျာ် မီှတင်းေနထုိင်သည့် 
မုံတင်ေကျးရ:ာ၌ မီးSိT*ဖျက်ဆီးမTများ 
ကျbးလွန်ခ့ဲသည့်အြပင် ေဒသခံများပုိင် တန်ဖုိးရိှ 
ပစaည်းများ4ှင့် ေငွေ@ကးများကုိ အတင်းအဓမd 
လုယက်သွားသည့်အြပင် မုံတုိင်ပင်ရ:ာ အေရှ*ဘက်ရိှ 
ေအာင်သာယာရ:ာတွင်လည်း စစ်တပ်က လက် 
နက်တပ်ဆင်ေပးထားသည့် ပျbေစာထီးအဖဲွ*များက 
ေဒသခံများပုိင် ဆီ ၂၂ ပုံး၊ စပါး ၁၅၀ တင်း4ှင့် ပဲေထာပတ် 
၁၀ တင်းတုိRကုိလည်း လုယက်ယူေဆာင်သွားသည်။  

§ ဘုတလင်&မိ)*နယ်၊ အုတ်ဖုိေကျးရ:ာတွင် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ေမလ ၂ ရက် ညေန ၆ 
နEရီဝန်းကျင်ခန်Rတွင် 
နယ်ေြမရှင်းလင်းေရးအေ@ကာင်းြပချက်ြဖင့် ေကျးရ:ာအား 
ဝင်စီးကာ သက်Xကီးရ:ယ်အုိ4ှင့် ကေလးမိခင်အပါအဝင် 
ြပည်သူ ၁၀ ဦးကုိ ပစ်သတ်ကာ လူငယ်4ှစ်ဦးကုိလည်း 
ဓားစာခံ လူသားတံတုိင်းအြဖစ် ဖမ်းဆီးသွားသည်။ 
ေကျးရ:ာအတွင်း သုိR စစ်တပ် ဝင်ေရာက်စီးနင်းစဉ် 
ေကျးရ:ာ ဘုရားကုန်း၌ မေြပး4ုိင်သြဖင့် 
စုေပါင်းခုလံTေနရသည့် သက်Xကီးရ:ယ်အုိများ4ှင့် 
၎င်းတုိRအား လုိက်ပုိRေပးသည့် ေထာ်လဂျယီာဉ်ေမာင်း 
4ှစ်ဦးအပါအဝင် ြပည်သူ ၁၀ ဦးကုိ လူမဆန်စွာ 
ပစ်ခတ်သတ်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ ထုိသုိR 
သတ်ြဖတ်ခံရသူများတွင် ဘုရားကုန်း၌ 

ေမလအတငွး် 
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သီတင်းသုံးေနသည့် သီလရှင်အား သတ်ြဖတ်ရန် 
လုပ်ေဆာင်ေနသည့် အ@ကမ်းဖက်စစ်သားများအား 
ဝင်ေရာက်တားဆီးသည့် ရ:ာခံြဖစ်သူ မမုိးမုိးလည်း 
ပါဝင်&ပီး ၎င်းတုိRအား ဦးေခါင်းအား ေသနတ်ြဖင့် ေတ့၍ 
ပစ်ကာ သတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။  

§ ေြမာင်&မိ)*နယ်၊ မယ်မေသာ်ေကျးရ:ာအား အင်အား ၁၀၀ 
ခန်R ပါသည့် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ေမလ ၂၀ ရက်တွင် 
လက်နက်Xကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ကာ 
ဝင်ေရာက်စီးနင်း&ပီးေနEက် ရ:ာအား 
မီးေလာင်တုိက်သွင်းခ့ဲသည်။ ယင်းေနR မွန်းလဲွ ၁ 
နEရီခန်Rက အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
လက်နက်Xကီးပစ်ကူယူကာ စီးနင်းခ့ဲြခင်း ြဖစ်ကာ ရ:ာအား 
မီးေလာင် တုိက်သွင်းခ့ဲြခင်းေ@ကာင့် ေဒသခံြပည်သူပုိင် 
ေနအိမ် ၇၃ လုံး မီးေလာင်ပျက်စီးခ့ဲသည်။  

§ ေမလ ၂၁ ရက်က စစ်ကုိင်းတုိင်း ေြမာင်&မိ)*နယ်တွင်းရိှ 
ေနပူကုန်း၊ဘုန်းေကာင်း4ှင့်မင်းတန်းေကျးရ:ာများကုိ 
စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်စီးနင်း မီးSိT*ဖျက်ဆီးသွားသည်။ 

§ ကေလး&မိ)*နယ်ေတာင်ပုိင်း အေရှ*စည်းေကျးရ:ာအား 
ေမလ ၁ ရက်တွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ဝင်ေရာက်စီးနင်းကာ ေကျးရ:ာဘုန်းXကီးေကျာင်း4ှင့် 
စာသင်ေကျာင်းကုိသာ ချန်၍ ရ:ာလုံးကlတ် 
မီးေလာင်တုိက်သွင်းခ့ဲသည့်အြပင် ေဒသခံြပည်သူ 
သုံးဦးကုိလည်း ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။ အိမ်ေြခ 
၉၀၀ ေကျာ်ရိှသည့် အေရှ*စည်းေကျးရ:ာတွင် ဧ&ပီလ ၂၇ 
ရက်က စစ်ေ@ကာင်းထုိးလာသည့် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်အား ေဒသခံ 
ြပည်သူnကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ*များက ခုခံရာမှ 
တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားခ့ဲရာ စစ်တပ်ဘက်မှ ထိခုိက်ေသဆုံးမT 
များြပားခ့ဲ&ပီးေနEက် ေမလ ၁ ရက်တွင် ရ:ာလုံးကlတ် 
မီးSိT*ဖျက်ဆီးခံရြခင်း ြဖစ်သည်။ ေမလ ၃ ရက်တွင်လည်း 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ရဟတ်ယာဉ်များြဖင့် 
အိမ်ေြခမ့ဲေန သည့် အေရှ*စည်းေကျးရ:ာခံများအား 
လှည့်ပတ် ပစ်ခတ်မTများ ထပ်မံြပ)လုပ်ခ့ဲေသးသည်။  

§ ေရpဘုိ&မိ)*နယ်၊ ဆိပ်ခွန်ေကျးရ:ာအား ေမလ ၂ ရက်တွင် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က လက်နက်Xကီးများြဖင့် 
ပစ်ခတ်မTေ@ကာင့် ေဒသခံြပည်သူ ေြခာက်ဦး ေသဆုံးခ့ဲကာ 
ေကျးရ:ာလည်း ဝင်ေရာက်စီးနင်းခံခ့ဲ၇သည်။ ေမလ ၂ ရက် 
နံနက် ၁၀ နEရီခန်Rက ဆိပ်ခွန် မူးေဘာင်ေဘး၌ 
ဆုိင်ကယ်စီးနင်းလာသည့် အသက် ၂၂ 4ှစ်အရ:ယ်ကုိ 
ကုိSိTင်းဆုိသူအား အ @ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲ&ပီးေနEက် အေလာင်းအား 

မီးSိT*ဖျက်ဆီးကာ ဆိပ်ခွန်-နံRသာရ:ာအား 
လက်နက်Xကီးများြဖင့် စတင်ပစ်ခတ်ခ့ဲသြဖင့် မိသားစုဝင် 
ငါးဦး ပဲွချင်း&ပီး ေသဆုံးခ့ဲသည်။ ေသဆုံးသူ ငါးဦးမှာ 
ယင်းေဒသခံများ မဟုတ်ဘဲ ဆိပ်ခွန်ရ:ာ အေနEက်ဘက်ရိှ 
ဇီးြဖbကုန်းရ:ာအနီးမှ ေြပာင်းေရpလာသူများြဖစ်ကာ 
ေကျးရ:ာအနီး စစ်တပ်လက်ေအာက်ခံ ပျbေစာထီးအဖဲွ*များ 
လှည့်လည်သွားလာေနသည့်အတွက် အေလာင်းေကာက် 
သ&ဂs)လ်4ုိင်ြခင်း မရိှခ့ဲေပ။  

§ ခင်ဦး&မိ)*နယ်တွင်း၌ ေမလ ၁၉ 4ှင့် ၂၀ ရက်တုိRတွင် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ေဒသခံြပည်သူများအား 
ရည်ရ:ယ်ချက်ရိှရိှြဖင့် စစ်ရာဇဝတ်မTများ 
ကျbးလွန်ခ့ဲမTေ@ကာင့် ေဒသခံြပည်သူ ၁၀ ဦးအထိ 
ေသဆုံးခ့ဲကာ ေဒသခံြပည်သူပုိင် ေနအိမ် များစွာ 
မီးေလာင်ပျက်စီးခ့ဲရသည်။ ေမလ ၁၉ ရက် ညေနပုိင်းက 
မူးြမစ်အေနEက်ဘက် ေရဦး&မိ)*နယ်၊ ဇိန်Rဇွာရ:ာဘက် ၌ 
ေဒသခံကာကွယ်ေရးအဖဲွ*များ4ှင့် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်တုိRအ@ကား တုိက်ပဲွြဖစ်ပွားကာ 
စစ်တပ်ဘက်မှ အထိနEခ့ဲ&ပီးေနEက် 
ေဘးပတ်ဝန်ကျင်ရ:ာများကုိပါ လက်နက်Xကီးများြဖင့် 
ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မTများ ြပ)လုပ်ခ့ဲသည်။ 
ယင်းပစ်ခတ်မTေ@ကာင့် မူးြမစ်အေရှ*ဘက်ရိှ 
တာတုိင်းေကျးရ:ာသုိR ကျည်သင့်ခ့ဲရာမှ ေဒသခံငါးဦး 
ေသဆုံးကာ ငါးဦး ဒဏ် ရာရရိှခ့ဲသည်။ ထုိRေနEက် ေမလ 
၂၀ ရက်တွင် ခင်ဦး&မိ)*နယ် Xကိ)*ပင်ကန်ေကျးရ:ာအား 
အင်အား ၇၀ ခန်Rြဖင့် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ဝင်ေရာက်စီးနင်း&ပီးေနEက် ရ:ာမှ ြပန်အထွက်တွင် 
ြပည်သူတစ်ဦးအား ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်သွားခ့ဲသည်။ 
ယင်းေနR ေနRလယ်ပုိင်းတွင် ေရဦး&မိ)*ေပZမှ ထွက်လာသည့် 
စစ်တပ်ကားသုံးစီးအား အင်းပတ်ေကွ*အေနEက်ဘက် 
ဝါးဆုိင်အနီးတွင် ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ*များက 
မုိင်းဆဲွတုိက်ခုိက်ခ့ဲရာ အထိနEခ့ဲသည့် အတွက် အနီးရိှ 
အင်းတုိင်ေလး (ေတာင်) ေကျးရ:ာအား 
လက်နက်Xကီးများြဖင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မTေ@ကာင့် 
ေဒသခံများြဖစ်သည့် ကုိ4ုိင်ဦး၊ ကုိဝင်းဗုိလ်4ှင့် မလုံးခင်တုိR 
ကျည်ထိမှန်ေသဆုံးခ့ဲသည်။ 
လက်နက်Xကီးပစ်ခတ်မTေ@ကာင့် ေကျးရ:ာတွင်းရိှ 
ြပည်သူပုိင်ေနအိမ် ၇၀ လုံးခန်R ပျက်စီးခ့ဲသည့်အြပင် 
မေြပး4ုိင်ဘဲ ကျန်ေနခ့ဲသည့် အသက် ၇၅ 4ှစ်အ ရ:ယ် 
ဦးစိန်လင်းကုိလည်း အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ေနအိမ်4ှင့်အတူ မီးSိT*သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။ 
ခင်ဦး&မိ)*နယ်အတွင်းတွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်4ှင့် 



 M I N I S T R Y  O F  H U M A N  R I G H T S                      
 

 

 
9 

 

၎င်းတုိRလက်ေအာက်ခံ ပျbေစာထီးအဖဲွ*များက 
ေကျးရ:ာေပါင်း ၃၀ ေကျာ်ကုိ မီးSိT*ဖျက်ဆီးထားသည်။  

§ ခင်ဦး&မိ)*နယ်၊ သိမ်ေတာ်4ှင့် အင်းပတ်ေကျးရ:ာအတွင် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များက 
အေ@ကာင်းမ့ဲမီးSိT*ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်မTများေ@ကာင့် 
ေဒသခံြပည်သူ 4ှစ်ဦး ေသဆုံးကာ ေနအိမ် ၂၃ လုံး 
မီးေလာင်ြပာကျ ပျက်စီးခ့ဲသည်။ ေမလ ၁၅ ရက်က 
နံနက်ပုိင်းက ေရဦး&မိ)*မှ ထွက်လာေသာ အင်အား ၁၀၀ 
ေကျာ်ပါသည့် အ@ကမ်းဖက်စစ် ေ@ကာင်းမှာ 
ေရpယမင်းရ:ာအား ဝင်းေရာက်စီးနင်း&ပီးေနEက် အနီးSျ ိ
သိမ်ေတာ်ရ:ာသုိR ေနRလယ် ၁၂ နEရီခန်Rတွင် 
ေရာက်ရိှလာခ့ဲကာ ေဒသခံများပုိင် ေနအိမ် ၁၇ လုံးကုိ 
မီးေလာင်တုိက်သွင်းခ့ဲသည့်အြပင် ဓားစာခံအြဖစ် 
ဖမ်းဆီးထားသူတစ်ဦးအား ေကာက်SုိးပုံေပZ၌ 
မီးSိT*သတ်ြဖတ်ခ့ဲကာ မည်သူမည်ဝါ ြဖစ်သည်ကုိမူ 
အတည်ြပ)4ုိင်ြခင်း မရိှခ့ဲေပ။ အဆုိပါ စစ်ေ@ကာင်းမှာ 
ေမလ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၀ နEရီခန်Rတွင် 
အင်းပတ်ေကျးရ:ာရိှ စစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူများ 
ခုိလံTေနသည့် ေကျးရ:ာစာသင်ေကျာင်းအား ပစ်မှတ်ထား၍ 
လက်နက်Xကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ကာ ဝင် 
ေရာက်လာခ့ဲရာ ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ*များက 
ခုခံသည့်အတွက် အထိနEခ့ဲေသာ်လည်း ြပည်သူပုိင် 
ေနအိမ် ေြခာက်လုံး မီးSိT*ဖျက်ဆီးခံရကာ ၎င်းတုိR4ှင့်အတူ 
ဖမ်းဆီးေခZေဆာင်လာသည့် ဓားစာခံတစ်ဦးကုိလညး 
ပစ်သတ် မီးSိT*အေလာင်းေဖျာက်ဖျက်ခ့ဲသည်။  

§ ဘုတလင်&မိ)*နယ်တွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ေကျးရ:ာများအား မီးေလာင်တုိက်သွင်းြခင်း၊ 
လက်နက်Xကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးလျက်ရိှကာ ယခင် 
စစ်ကုိင်းတုိင်းဝန်Xကီးချ)ပ်ေဟာင်း ြဖစ်သည့် အ&ငိမ်းစစ် 
စစ်ဗုိလ်ချ)ပ် (ဦး) သာေအး၏ ေမွးဇာတိြဖစ်သည့် 
ေချာင်းဝေကျးရ:ာပါ မီးSိT*ဖျက်ဆီးခံခ့ဲရ&ပီး ၎င်း၏ ညီမ4ှင့် 
ေဆွမျ)ိးများအြပင် စစ်တပ်ေကျာေထာက် ေနEက်ခံ 
vက့ံခုိင်ေရးပါတီဝင်များပါ ရ:ာလုံးကlတ် 
ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခ့ဲရသည်။ အိမ်ေြခ ၅၀ ေကျာ် 
ရိှသည့် ေချာင်းဝေကျးရ:ာတွင် စစ်တပ်မေထာက်ခံသည့် 
အိမ်ေြခ ခုနစ်လုံးသာ ရိှကာ ကျန်အားလုံးမှာ 
vက့ံခုိင်ေရးပါတီ အမာခံြဖစ်ေသာ်လည်း 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်စီးနင်း မီးSိT*မTများ 
ြပ)လုပ်၍ ဗုိလ်ချ)ပ်ေဟာင်း (ဦး) သာေအး၏ ညီမြဖစ်သူ 
ေဒZြမြမ အပါအဝင် ေဆွမျ)ိးများမှာ ရ:ာအား စွန်Rခွာ၍ 
ဘုတလင်&မိ)*သုိR ေြပာင်းေရp*ေနထုိင် ေနရသည်။ 

အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ေချာင်းဝအြပင် ဘုတလင်4ှင့် 
ကနီ&မိ)*နယ်အစပ်ရိှ ေရဘုတလင်၊ သာယာကုန်း၊ 
ဝက်ေချာင်းေလး၊ သရက်ေတာ4ှင့် 
ဆင်စမ်းေကျးရ:ာတုိRကုိလည်း မီးေလာင်တုိက်သွင်း 
ဖျက်ဆီးထားသည်။  

§ ကသာ&မိ)*နယ်၊ အင်းေလးေကျးရ:ာအုပ်စု၊ 
ပျဉ်ေလးပင်ေကျးရ:ာအနီးတွင် ဧ&ပီလ ၃၀ ရက်က 
ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ*များ4ှင့် 
တုိက်ပဲွြဖစ်ပွား&ပီးေနEက် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
အြပစ်မ့ဲေဒသခံြပည်သူ ေလးဦးအား ဖမ်းဆီး မီးSိT* 
သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။ ေသဆုံးသူ ပျဉ်ေလးပင်ရ:ာမှ ဦးမျ)ိးသန်R 
(၄၄ 4ှစ်)၊ ဦးြမင့်တင် (၄၂ 4ှစ်)၊ ကုိစုိးမုိးေအာင် (၃၅) 
4ှစ်4ှင့် တည်ေတာ၊ ထီးချ)ိင့်မှ ကုိဝင်းြမင့် (၃၄ 4ှစ်) 
တုိRြဖစ်&ပီး ၎င်းတုိRအား ပျဉ်ေလးပင်ေကျးရ:ာအနီး ေပ (၅၀) 
လမ်းေဘး လွင်ယားကွင်း၌ မီးSိT* သတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်း 
ြဖစ်ကာ ကျန်ေဒသခံ ေြခာက်ဦးမှာလည်း 
လူသားတံတုိင်းအြဖစ် ဓားစာခံဖမ်းဆီးခံထားရ&ပီး 
မိသားစု4ှင့် အဆက်အသွယ် ြပတ်ေတာက်လျက် ရိှသည်။  

§ ေရpဘုိ&မိ)*နယ်၊ ေညာင်ပင်သာေကျးရ:ာအား ေမလ ၂ 
ရက်တွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်စီးနင်းကာ 
အမျ)ိးသမီးတစ်ဦးအပါအဝင် ေဒသခံ ေြခာက်ဦးအား 
သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည့်အြပင် ရ:ာအတွင်း၌ ေဒသခံများ 
ြပန်လည် ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ြခင်း မြပ)4ုိင်ရန် ဗုံးများ 
ေထာင်ထားခ့ဲသည်။ ေသဆုံးသူများမှာ ကုိေကျာ်4ုိင်၊ 
ကုိြပည့်&ဖိ)းေအာင်၊ ကုိဖုိးစပ်၊ ကုိေကျာ်4ုိင်၊ 
ကုိေဇာ်မင်းေအာင်4ှင့် မြမင့်စန်းတုိR ြဖစ်ကာ ရ:ာထိပ်၌ 
မုိင်းေထာင်ထား၍ အေလာင်းများအား 
ေကာက်ယူသ&ဂs)လ်ြခင်း မြပ)4ုိင်ဘဲ ပစ်ထားရသည်။ 
အဆုိပါ အ@ကမ်းဖက်စစ်ေ@ကာင်းမှာ ေမလ ၂ ရက် နံနက် 
၉ နEရီခန်Rကလည်း ေညာင်ပင်သာရ:ာတွင်းသုိR 
လက်နက်Xကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ကာ 
ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲသည့်အြပင် အနီး အနEးရိှ 
ေကျးရ:ာများကုိလည်း လက်နက်Xကီးများြဖင့် ထပ်မံ၍ 
ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်ခ့ဲသည်။  

§ ကန်Rဘလူ&မိ)*နယ်၊ ကုိးေတာင်ဘုိRရ:ာ4ှင့် ေကာလင်း@ကားရိှ 
ေတာင်Sုိးအား ေမလ ၂ ရက် ညပုိင်းတွင် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်4ှင့် ပျbေစာထီးများက 
လက်နက်Xကီးများြဖင့် အချက် ၅၀ ထက်မနည်း 
ပစ်ခတ်ကာ ကုိးေတာင်ဘုိRရ:ာသုိR ဝင်ေရာက်လာ&ပီးေနEက် 
ြပည်သူပုိင် ဆန်စက် တစ်လုံး4ှင့် ကွက်သစ်ရိှ 
ြပည်သူပုိင်ေနအိမ်များအား မီးSိT*ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။  



 M I N I S T R Y  O F  H U M A N  R I G H T S                      
 

 

 
10 

 

§ ဘုတလင်&မိ)*နယ်၊ အုတ်ဖုိ4ှင့် အုိင်ရှည်ေကျးရ:ာ@ကားရိှ 
ေယာဂီေတာေကျာင်း၌ စစ်ေရှာင်ခုိလံTေနသည့် ေဒသခံ 
၁၀၀ အနက် ကုိးဦးအား အင်အား ၁၅ ဦးခန်R ပါသည့် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်ေ@ကာင်းက အေ@ကာင်းမ့ဲပစ်သတ်ကာ 
ေရpထည်၊ ဖုန်း4ှင့် ကျပ်သိန်း ၆၀ ေကျာ်ကုိလည်း 
လုယက်သိမ်းယူသွားသည်။ အဆုိပါ စစ်ေဘးေရှာင်များမှာ 
အနီးအနEးရ:ာများမှ လာေရာက်ခုိလံTေန@ကသူများ 
ြဖစ်ကာ ဒီပဲယင်း&မိ)*နယ်၊ စုိင်ြပင်Xကီး&မိ)*ဘက်မှ 
တက်လာသည့် ယင်းအ@ကမ်း ဖက်စစ်ေ@ကာင်းက ေမလ ၂ 
ရက် ညပုိင်းတွင် ေယာဂီေကျာင်းသုိR စီးနင်း&ပီးေနEက် 
အသက် ၈၀ ေကျာ် အမျ)ိးသား 4ှစ်ဦး၊ အသက် ၃၀ 
ဝန်းကျင် ကေလးမိခင်တစ်ဦးအပါအဝင် ကုိးဦးကုိ 
သတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ကာ ည ၇ နEရီေကျာ်မှ 
စစ်ေ@ကာင်းြပန်ဆုတ် ထွက်ခွာသွား@ကသည်။  

§ ခင်ဦး&မိ)*နယ် အင်းပတ်ေကျးရ:ာတွင် ေမလ ၂ ရက်က 
အ@ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ အ@ကမ်းဖက်မTေ@ကာင့် 
ြပည်သူတစ်ဦး ေသဆုံးကာ ေနအိမ် ၃၀၅ လုံး 
မီးေလာင်ပျက်စီးခ့ဲသည်။ ယင်းေနR ေနRလယ်ပုိင်းတွင် 
အ@ကမ်းဖက် စစ်တပ်က ရ:ာအား မီးေလာင်တုိက်သွင်းခ့ဲ၍ 
ြပည်သူတစ်ဦးအာ မီးSိT*သတ်ြဖတ်ကာ ညေန ၃ 
နEရီခန်Rတွင် ြပန်လည် ထွက်ခွာခ့ဲကာ ေနအိမ် ၃၀၅ 
လုံးအြပင် ခုိင်း4ွEး ၁၀ ေကာင်၊ ေရစုပ်စက်၊ စပါးမTတ်စက်၊ 
ထွန်စက် ၂၀ လုံး4ှင့် ဆုိင်ကယ်/စက်ဘီး ၄၀ စီး 
ပျက်စီးဆုံးSံTးခ့ဲသည်။ မီးေလာင်သတ်ြဖတ်ခံရသူမှာ 
အေလာင်းြပာကျသွားသည့်အတွက် 
မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ@ကာင်းကုိ 

အတည်မြပ)4ုိင်ေသးသည့်အြပင် ေဒသခံ ၂၀၀၀ 
ခန်Rမှာလည်း ေဘးလွတ်ရာသုိR တိမ်းေရှာင်ေန@ကရ&ပီး 
စားေသာက်၊ ေနထုိင်ေရးအတွက် အခက်အခဲများစွာ 
vကံ)ေနရသည်။ အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ် သည် 
ခင်ဦး&မိ)*နယ်တွင်းရိှ @ကာပင်အုိင်၊ သရက်ကန်၊ 
အင်တုိင်ေလး4ှင့် မူးသာေကျးရ:ာများကုိလည်း 
ဝင်ေရာက်စီး နင်းကာ ြပည်သူပုိင်ပစaည်းများ4ှင့် 
အိမ်ေမွးတိရစxာန်များကုိပါ လုယယက် 
ယူေဆာင်လျက်ရိှသည်။  

§ ဝက်လက်&မိ)*နယ်တွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ေကျးရ:ာများအား မီးSိT*ဖျက်ဆီး၊ လူသတ်မTများ 
ကျbးလွန်လျက်ရိှရာ ေမလ ၁၄ ရက်တွင် 
မှတ်ထိေကျးရ:ာသား ကုိေကျာ်ဆန်း4ုိင်4ှင့် 
အြခားြပည်သူတစ်ဦး၊ ဘင်တဲကုန်းရ:ာသား ကုိေကျာ်4ုိင်တုိR 
သတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရသည်။ အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
မှတ်ထိေကျးရ:ာအား ဝင်စီးစဉ် မှတ်ထိေကျးရ:ာသား 4ှစ်ဦး 
အား ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ကာ ဘင်တဲကုန်းရ:ာသား 
ကုိေကျာ်4ုိင်ကုိမူ ဆားေတာင်Xကီးေကျးရ:ာအနီး၌ 
ရက်စက်စွာ မီးSိT*သတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ မှတ်ထိေကျးရ:ာအား ေမလ ၁၄ 
ရက် မွန်းလဲွ ၂ နEရီခန်Rတွင် ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲကာ 
ြပည်သူပုိင် ေနအိမ်များအား သုံးေနရာခဲွ၍ 
မီးSိT*ဖျက်ဆီးခ့ဲမTေ@ကာင့် ေဒသခံများ ေဘးလွတ်ရာသုိR 
တိမ်းေရှာင်ေန@ကရ&ပီး ပျက်စီးဆုံးSံTးမT အေြခအေနကုိ 
အတိအကျ အတည်ြပ)4ုိင်ြခင်း မရိှေသးေပ။  

 

မေကွးတိုင်းတွင ်ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှများ 
 

§ ေပါက်&မိ)*နယ်၊ ထန်းေပါက်ကုန်းေကျးရ:ာေန 
လူမTကူညီေရးလုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်လုပ်ကုိင်ေနသည့် 
ကုိသန်းထွန်းဦး ဆုိသူအား ြပည်သူnကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* - 
PDF များအား ကူညီေနသည်ဆုိသည့် စွပ်စဲွချက်ြဖင် 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ဖမ်းဆီးထား&ပီးေနEက် သတ်ြဖတ်ခ့ဲကာ 
အေလာင်းကုိလည်း မိသားစုများထံ ြပန် 
လည်ေပးအပ်ြခင်း မရိှခ့ဲေပ။ ကုိသန်းထွန်းဦးမှာ 
ရ:ာြပင်စာသင်ေကျာင်း၌ ေရစက်ေမာင်းရန် 
ေနအိမ်မှအသွား လမ်း၌ စစ်တပ်4ှင့် 
ထိပ်တုိက်ေတွ*ဆုံမိကာ လက်ပံတုိေရနံေြမရဲစခန်းသုိR 

ဖမ်းဆီးေခZေဆာင်ခံရ&ပီးေနEက် 4ိှပ်စက် 
သတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရြခင်းြဖစ်ကာ ၎င်းတွင် ေလးလသား 
ကုိယ်ဝန်လွယ်ထားသည့် ဇနီးသည်4ှင့် ကေလးငယ်4ှစ်ဦး 
ကျန်ရစ်ခ့ဲသည်။  

§ ေရစXကိ)&မိ)*နယ်၊ ေရလယ်ကlန်းေဒသရိှ 
မုိးကဲွေကျးရ:ာအား အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
မီးတင်SိT*ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။ 
အ@ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များမှာ 
ေရစXကိ)&မိ)*နယ်တွင်း၌ ြပည်သူပုိင်ေနအိမ်များအား 
မီးSိT*ဖျက်စီးြခင်း၊ ေဒသခံ များအား 
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ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ြခင်းများကုိ 
အရိှန်အဟုန်ြမ|င့်လုပ်ေဆာင်လျက် ရိှသည်။  

§ &မိ)င်&မိ)*နယ်၊ လက်ယက်မရ:ာအား ေမလ ၁၄ ရက်တွင် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်စီးနင်း&ပီးေနEက် သတ် 
ြဖတ်ခံထားရသည့် Sုပ်အေလာင်းများအား ေတွ*ရိှခ့ဲသည်။ 
ေမလ ၁၅ ရက်တွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ် 
ြပန်ထွက်သွား&ပီးေနEက် ေဒသခံများက 
ေကျးရ:ာအတွင်းြပန်ဝင်လာစဉ် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
သတ်ြဖတ်မီးSိT*ထားသည့် Sုပ်အ ေလာင်းများကုိ 
ေတွ*ရိှခ့ဲရြခင်းြဖစ်ကာ ေမလ ၁၆ ရက်တွင် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ ရ:ာအတွင်းသုိR 
ြပန်လည်ဝင်ေရာက် စီးနင်းမTများ ြပ)လုပ်ခ့ဲေသးသည်။ 
စီးနင်းမTများ ြပ)လုပ်စဉ်အတွင်း အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ေကျးရ:ာတွင်းရိှ  ြပည်သူပုိင်ေနအိမ်များအား 
မီးSိT*ဖျက်ဆီးခ့ဲရာ မည်မ}ပျက်စီးသည်ကုိ 
အတည်မြပ)4ုိင်ေသးေသာ်လည်း ေနအိမ်အချ)ိ* သာ 
ကျန်ရစ်ခ့ဲကာ ေဒသခံများမှာလည်း ေဘးလွတ်ရာသုိR 
တိမ်းေရှာင်ေန@ကရသည်။  

§ &မိ)င်&မိ)*နယ်၊ ေတာင်ဘုိRရ:ာအား ေမလ ၁၂ ရက် မွန်းလဲွ ၁ 
နEရီခန်Rတွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်စီးနင်း&ပီး 
ေနEက် ေကျးရ:ာေနြပည်သူတစ်ဦးကုိ ပစ်သတ်ကာ ၁၀ 
ဦးအား ဓားစာခံ လူသားတံတုိင်းအြဖစ် ဖမ်းဆီးထားသည်။ 
ရ:ာလုံးကlတ် တိမ်းေရှာင်ေနရသည့်အတွက် ေသဆုံးသူ 
မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်ကုိ 
အတည်မြပ)4ုိင်ေသးေသာ်လည်း အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ 
ြပည်သူပုိင်ေနအိမ်များရိှ တန်ဖုိးရိှ ပစaည်းများကုိ လုယက် 
သယ်ေဆာင်သွားသည့်အြပင် ကျန်ပစaည်းများကုိလည်း 
သုံး၍ မရေအာင် ဖျက်ဆီးထားခ့ဲသည်။ ရ:ာအတွင်း 
တပ်စဲွစီးနင်းထားစဉ်အတွင်း အ@ကမ်း ဖက်စစ်တပ်မှာ 
ေတာင်ဘုိRရ:ာမှ လက်ယက်စံြပေကျးရ:ာဘက်သုိR 
လက်နက်Xကီးများြဖင့် ရှစ်ချက်ခန်R ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ 
ေကျာက်ေဆာက်4ှင့် ကုန်းစင်ရှားေတာရ:ာများဘက်သုိR 
လက်နက်Xကီးကျည် ကျေရာက်ခ့ဲ&ပီး ထိခုိက်မT ရိှ၊ မရိှကုိ 
သီးြခားအတည်ြပ)4ုိင်ြခင်း မရိှေသးေပ။  

§ &မိ)င်&မိ)*နယ်ေတာင်ပုိင်းရိှ အိမ်ေြခ ၈၀၀ ခန်Rရိှ 
ပန်းတုိင်ေတာေကျးရ:ာအား အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်4ှင့် 
လက်ပါးေစ ပျbေစာထီးများက ေမလ ၁၉ ရက် နံနက် ၇ 
နEရီခဲွခန်Rတွင် ေသနတ်ပစ်ေဖာက် 
ဝင်ေရာက်စီးနင်း&ပီးေနEက် ြပည်သူပုိင် ေနအိမ်များအား 
မီးSိT*ဖျက်ဆီးခ့ဲရာ ေဒသခံများ ေဘးလွတ်ရာသုိR 
တိမ်းေရှာင်ေန@ကရသည်။  

§ &မိ)င်&မိ)*နယ်၊ ရ:ာရှည်ေကျးရ:ာတွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ေမလ ၁၄ 4ှင့် ၁၅ ရက်တုိR၌ 4ှစ်ရက်ဆက်စီးနင်းမTများ 
ြပ)လုပ်ခ့ဲရာ ြပည်သူ သုံးဦး ေသဆုံးခ့ဲသည့်အြပင် 
ြပည်သူပုိင်ေနအိမ် ၆၅ လုံး မီးေလာင်ပျက်စီးခ့ဲသည်။ 
ေမလ ၁၄ ရက်က ရ:ာအတွင်းသုိR လက်နက်Xကီးပစ်ကူယူ၍ 
စီးနင်းခ့ဲရာ လက်နက်Xကီးကျည်သင့်၍ ေဒသခံရ:ာသား 
သုံးဦး ေသဆုံးခ့ဲကာ ြပည်သူပုိင် ေနအိမ် ၄၅ လုံး 
မီးေလာင်ြပာကျခ့ဲ&ပီး ေမလ ၁၅ ရက် စီးနင်းမTတွင် 
ေဒသခံြပည်သူ ထပ်မံေသဆုံးမT မရိှခ့ဲေသာ်လည်း ေနအိမ် 
၂၀ လုံး ထပ်မံ မီးေလာင်ြပာကျ ဆုံးSံTးခ့ဲသည်။ 
ေဒသခံများမှာ စစ်အုပ်စု အ@ကမ်းဖက်မT 
ထပ်မံမခံရရန်အတွက် ေနအိမ်4ှင့် ေကျးရ:ာအား စွန်Rခွာ၍ 
ေဘးလွတ်ရာသုိR တိမ်းေရှာင်ေန@ကရသည့် အတွက် 
ေသဆုံးသူ သုံးဦးမှာ မည်သူမည်ဝါ ြဖစ်ေ@ကာင်းကုိ 
သီးြခားအတည်မြပ)4ုိင်ေသးေပ။  

§ &မိ)င်&မိ)*နယ်၊ ေတာင်ကုိးရ:ာ၌ ေမလ ၁၃ ရက်က 
အ@ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီဘက်မှ လက်နက်Xကီးများြဖင့် 
ပစ်ခတ်မT ေ@ကာင့် ေကျးရ:ာ ဘုန်းေတာ်Xကီးေကျာင်း 
အပါအဝင်ြပည်သူပုိင် ေနအိမ် သုံးလုံး ပျက်စီးခ့ဲသည်။ 
လက်နက်Xကီးပစ်ကူယူကာ ေကျးရ:ာအား စီးနင်းသည့် 
အဆုိပါ အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ ေကျးရ:ာတွင်းရိှ 
ြပည်သူပုိင်ေနအိမ်များမှ တန်ဖုိးရိှပစaည်းများကုိ 
ေမ~ေ4ှEက်လုယက် သိမ်းယူသွားသည့်အြပင် ၎င်းတုိR 
မယူေဆာင်4ုိင်သည့် ပစaည်းများကုိလည်း 
ဖျက်ဆီးသွားခ့ဲသည်။ ေတာင်ကုိင်းရ:ာေန ြပည်သူများမှာ 
ယေနRအချန်ိအထိ ေဘးလွတ်ရာသုိR တိမ်းေရှာင်ေန@ကရဆဲ 
ြဖစ်သည်။  

 

ရန်ကုန်၊ သန်လျင်က အြကမ်းဖက်စစ်တပ် ကျူးလွန်တဲ့ မုဒိန်းမ ှ
§ သန်လျင်&မိ)*နယ် အေြခစုိက် သန်လျင်တပ်နယ်မှbးSုံးမှ 

တပ်@ကပ်Xကီး ေကျာ်ေဇာဦး4ှင့် တပ်ထိန်းတပ်မှ 
တပ်@ကပ်Xကီး လူလူေကျာ်တုိR 4ှစ်ဦးမှာ ေမလ ၇ ရက် 

ညေန ၄ နEရီခန်Rက အမျ)ိးသမီးတစ်ဦး (လုံ�ခံ)ေရးအရ 
အမည် မေဖာ်ြပထား) အား အလုိမတူဘဲ 
အဓမdြပ)ကျင့်ခ့ဲသည်။ ၎င်းတုိR 4ှစ်ဦးအား 
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အဆုိပါအမျ)ိးသမီးအား ၎င်းတုိRတာဝန်ကျရာ 
သေဘ�ာဖျက်စက်SုံသုိR အတင်းအဓမdေခZေဆာင်ကာ 
အဓမdြပ)ကျင့်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ကာ ရဲစခန်း၌ 
အမTဖွင့်ခွင့်မရေအာင်အတွက်လည်း ြပ)ကျင့်ခံရသူ၏ 
မိဘ4ှင့် မိသားစုဝင်များအားကုိလည်း 

စစတပ်အရာရိှများက ဖိအားေပး &ခိမ်းေြခာက်မTများ 
ဆက်တုိက် ြပ)လုပ်လျက် ရိှကာ အဓမdြပ)ကျင့်မTများ 
ြပ)လုပ်ခ့ဲသည့် တပ်@ကပ်Xကီး4ှစ်ဦးကုိလည်း 
နယ်ေြပာင်းရန်အတွက် ြပင်ဆင်လျက်ရိှသည်။  

 

မိသားစုလိုက် ပစ်ခတ် သတ်ြဖတ်ခံရတဲ့ ေကျာင်းသူမိသားစ ု
§ ရန်ကုန်တုိင်း၊ သာေကတ&မိ)*နယ်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ 

ေအာင်သေြပလမ်း4ှင့် စံပယ်လမ်းထိပ်တွင် ရန်ကုန် 
အေရှ*ပုိင်း တက�သုိလ် Sူပေဗဒ (ေနEက်ဆုံး4ှစ်) 
ေကျာင်းသူ မဟန်နီဦး4ှင့် မိသားစုဝင် 4ှစ်ဦးကုိ ေမလ ၁၉ 
ရက်က စစ်တပ် လက်ေအာက်ခံ 
လက်နက်ကုိင်အဖဲွ*တစ်ခုက ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။ 

မဟန်နီဦးမှာ ပစ်ခတ်ခံသည့် ေနရာတွင်ပင် ပဲွချင်း&ပီး 
ေသဆုံးခ့ဲကာ ဦးေလး4ှင့် မိခင်ြဖစ်သူတုိRကုိ ေဆးSုံသုိR 
ပုိRေဆာင်4ုိင်ခ့ဲေသာ်လည်း ဦးေလးြဖစ်သူမှာ ေဆးSုံ 
တွင်ပင် ေသဆုံးသွားကာ မိခင်ြဖစ်သူမှာ 
ဆက်လက်ကုသမT ခံယူေနရသည်။  

 

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက ချိတ်ပိတ် သိမ်းဆည်း လုယက်ယူေဆာင်ခံေနရမှများ 
§ ရန်ကုန်တုိင်း၊ ခရမ်း&မိ)*နယ်တွင် ေမလ ၆ ရက်က 

ေနအိမ်ချတ်ိပိတ်ခံထားရသည့် ခရမ်း&မိ)*နယ် 
အမျ)ိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲွ*ချ)ပ် - NLD ပါတီမှ 
လ~တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 4ှစ်ဦး၊ 
ေ4ွဦးေတာ်လှန်ေရးေခါင်းေဆာင် တစ်ဦး4ှင့် ခရမ်း ြပည် 
သူnကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ*ေခါင်းေဆာင် ကုိမီးပွားတုိR 
ေနအိမ်များသုိR အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်ကာ 
ေနအိမ်များ အတွင်းရိှ တန်ဖုိးရိှ ပစaည်းများ 
သိမ်းဆည်းသွားသည်။ သိမ်းဆည်းခံရသည့် 
ပစaည်းများတွင် တန်ဖုိးရိှ အိမ်အသုံးအ 

ေဆာင်ပစaည်းများအြပင် ပရိေဘာဂများ၊ Sound Box 
များအြပင် အစားအေသာက် ချက်ြပ)တ်ရာတွင် 
အသုံးြပ)သည့် ဒယ်နီအုိးများကုိပါ သိမ်းဆည်းသွားသည်။  

§ ရန်ကုန်ေတာင်ပုိင်းခSုိင် ေကာ့မှbး&မိ)*နယ်၊ 
ဘုရားလမ်းရပ်ကွက်အတွင်းရိှ ေနအိမ် ခုနစ်လုံးအား 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ချတ်ိပိတ်ခ့ဲသည့်အြပင် 
ေနထုိင်သူများကုိ အ@ကမ်းဖက်ဖမ်းဆီး တရားစဲွဆုိမTများ 
ြပ)လုပ်ေနသည့်အတွက် တိမ်းေရှာင်ေန@ကရသူများ 
ရိှသည်။  

 
 

မန္ေလးတိုင်းတွင ်ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှများ 
 

§ ချမ်းေအးသာစံ&မိ)*နယ်၊ ြပည်Xကီးေပျာ်ဘွယ် 
အေရှ*ရပ်ကွက်၊ ၈၆ လမ်း (၃၃ 4ှင့် ၃၄ လမ်း@ကား)၊ 
အကွက်အမှတ် (၂၇၃) တွင် ေမလ ၂၁ ရက် နံနက်ပုိင်းက 
အသက် ၆၁ 4ှစ်အရ:ယ် ေဒZြမြမ4ှင့် အသက် ၃၅ 
4ှစ်အရ:ယ် ေဒZခင်စန်းေအးတုိRအား လည်ပင်း၌ 
ေသွးေသာက်အဖဲွ*လည်ဆဲွ ဆဲွခံရကာ 
ထုိးသွင်းဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆုံးလျက် ေတွ*ရိှခ့ဲရ သည်။ 

ေဒZြမြမမှာ ေနအိမ်ေနEက်ေဖး မီးဖုိခန်း၌ 
လက်ေနEက်ြပန် Xကိ)းတုတ်လျက် ပါးစပ်၌ 
အဝတ်ဆုိRခံထားရကာ လည်ပင်း၊ ဝမ်းဗုိက်4ှင့် 
ဝဲဘက်နံေဘးတုိR၌ ထုိးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်စီြဖင့် 
ေသဆုံးလျက် ေတွ*ရိှရကာ ေဒZခင်စန်းေအးမှာ 
ေနအိမ်ေရှ* ဧည့်ခန်းထုိင်ခုံ၌ လက်ြပန်Xကိ)းတုပ်၊ 
ပါးစပ်အဝတ်စည်းခံထားရသည့် အေနအထားြဖင့် 
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လည်ပင်4ှင့် ယာဘက်ရင်အုံတွင် 
ထုိးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်စီ၊ ဝဲဘက်ရင်အုံတွင် 
ထုိးသွင်းဒဏ်ရာ 4ှစ်ချက်ြဖင့် ေသဆုံးေနြခင်းြဖစ်ကာ 
လည်ပင်း၌ ေသွးေသာက်အဖဲွ* လည်ဆဲွကတ်ြပားတစ်ခုစီ 
ချတ်ိဆဲွခံထားရသည်။ စုံစမ်းမTများအရ ေသဆုံးသူများမှာ 
&မိ)င် ြပည်သူnကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* - PDF မှ ရဲေဘာ် ရာဟု 
၏ မိခင်ြဖစ်သူ ေဒZြမြမ4ှင့် သမီးတုိR ြဖစ်ေ@ကာင်း 
သိရိှရသည်။ မ4�ေလး&မိ)*တွင် အနီေရာင်စစ်ဆင်ေရး 
ေသွးေသာက်အဖဲွ* လည်ဆဲွကတ်ြပား ချတ်ိဆဲွခံရသူ ၁၀ 
ဦးခန်Rအထိ ရိှလာ&ပီးြဖစ်ကာ ယခုတစ်Xကိမ်တွင် 
ေနအိမ်တွင်းအထိ ဝင်ေရာက်သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း 
ြဖစ်သည်။  

§ ချမ်းြမသာစည်&မိ)*နယ်၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်ရိှ 
တည်းခုိခန်းတစ်ခုအား ေမလ ၃ ရက် ေနRလယ်ပုိင်းတွင် 
အ@ကမ်း ဖက်စစ်တပ်က ဝင်ေရာက်စီးနင်းကာ 
တည်းခုိေနသည့် အမျ)ိးမီးတစ်ဦးအပါအဝင် 
လူငယ်သုံးဦးအား ပစ်ခတ်သတ် ြဖတ်ခ့ဲသည့်အြပင် 
တစ်ဦးအား Sုိက်4ှက်ဖမ်းဆီး၍ ရပ်ကွက်အုပ်ချ)ပ်ေရးမှbး 
ေနအိမ်သုိR ေခZေဆာင်သွားသည်။ အဆုိပါ တည်းခုိခန်းမှာ 
၅၈ လမ်း (၁၀၇ 4ှင့် ၁၀၈ လမ်း@ကား) တွင် တည်ရိှကာ 
ဒဏ်ရာရ ြပည်သူnကာကွယ်ေရးတပ် ဖဲွ* - PDF မှ 
လူငယ်တစ်စု တည်းခုိေနေ@ကာင်း 
ဒလန်သတင်းေပးမTေ@ကာင့် စစ်ေကာင်စီတပ်များက 

အင်အားသုံး ဝင်ေရာက်စီးနင်း ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်၊ 
ဖမ်းဆီးသွားြခင်း ြဖစ်သည်။  

§ မ4�ေလး ေဆးတက�သုိလ်ေကျာင်းသား ကုိေကျာ်ညီဇင်မှာ 
ေမလ ၂၀ ရက်က မိသားစု4ှင့်အတူ ကားစီးလာစဉ် 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သည့် ကျည်ဆန်မှာ 
ဦးေခါင်းထိမှန်၍ ေသဆုံးခ့ဲသည်။ ၎င်းမှာ အာဏာသိမ်းစစ် 
ေကာင်စီက ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေဆးတက�သုိလ်သုိR 
တက်ေရာက်ြခင်းမြပ)ဘဲ စစ်ကlန်ပညာေရးကုိ 
သပိတ်ေမှာက်ထားသည့် ေကျာင်းသားတစ်ဦးလည်း 
ြဖစ်သည်။  

§ မ4�ေလး၊ တံတားဦးေလဆိပ်တွင် စစ်တပ်4ှင့် ရဲ 
ပါဝင်သည့် လက်နက်ကုိင်အ@ကမ်းဖက်ေသာ 
ေသွးေသာက်အဖဲွ*က ြပည်သူ4ှစ်ဦးအား သတ်ြဖတ်ကာ 
အေလာင်းအား စွန်Rပစ်ထားခ့ဲသည်။ အသက်ခံရသူ 
4ှစ်ဦးမှာ လက်ြပန်Xကိ)းတုပ် အေနအထားြဖင့် 
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံထားရြခင်း ြဖစ်သည်။  

§ အ@ကမ်းဖက် စစ်တပ်4ှင့် ရဲတပ်ဖဲွ* 
ေကျာေထာက်ေနEက်ခံေပးထား&ပီး 
လက်နက်ကုိင်ေဆာင်ခွင့်ရထားသည့် 
ေသွးေသာက်အဖဲွ*မှာ မ4�ေလးတုိင်း၊ 
ေကျာက်ဆည်&မိ)*နယ်တွင်း၌ ြပည်သူများအား 
&ခိမ်းေြခာက်ကာ ဆက်ေ@ကး ေကာက်ခံမTများ 
ြပ)လုပ်လျက် ရိှသည်။  

 
 

တနသႅာရီတိုင်းက စစ်တပ်ဦးေဆာင်တဲ့ စွန်ရဲအဖွဲရဲ့ 
အြကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ေနမှများ 
 

§ ထားဝယ်ခSုိင်၊ ေလာင်းလုံ&မိ)*နယ်၊ သာယာကုန်း4ှင့် 
အင်းဝန်ရ:ာအ@ကား ထန်းပင်တန်းလမ်းေဘးတွင် ေမလ ၃ 
ရက် နံနက်ပုိင်းက စစ်ေကာင်စီအား ေထာက်ခံသည့် 
စွန်ရဲအဖဲွ*တံဆိပ်ပါ ကတ်ြပားချတ်ိဆဲွခံထားရေသာ 
လက်ြပန်Xကိ)း တုပ်အေနအထားြဖင့် 
သတ်ြဖတ်ခံထားရသည့် အမည်မသိ 
အမျ)ိးသားအေလာင်းတစ်ခုအား ေတွ*ရိှခ့ဲသည်။ ဦးေခါင်း 
ေပါက်&ပဲ၊ လည်ပင်းညိ)မဲဒဏ်ရာများရိှကာ ေမှာက်လျက် 
အေနအထားြဖင့် ေသဆုံးေနသည့် အဆုိပါSုပ်အေလာင်း 
လည်ပင်း၌ “ေလဟုန်ြပင်းြပင်း အနီေရာင်ကုိ ရှင်း” Kite 
Fore စာသာပါး ကတ်ြပား ချတ်ိဆဲွခံထားရသည်။ 
စွန်ရဲအဖဲွ* - Kite Force အမည်ြဖင့် ဖွင့်ထားေသာ 

လူမTကွန်ရက် စာမျက်4ှE၌ အသတ်ခံရသည့် 
အမျ)ိးသားအေလာင်းပုံ4ှင့် တကွ ေလာင်းလုံ အ@ကမ်းဖက် 
PDF4ှင့် NLD အမာခံ သတင်းေပးအား စွန်ရဲအဖဲွ*က 
သုတ်သင်ရှင်းလင်းခ့ဲေ@ကာင်း4ှင့် 
ေထာက်ခံဆ4�ြပသူများ4ှင့်တကွ ပတ်သက်သည့် 
ရ:ာများကုိလည်း ရှင်းလင်းသုတ်သင်မည်ြဖစ်ေ@ကာင်း 
ေရးသားထားသည်။ &မိတ်4ှင့် ထားဝယ်ခSုိင်တုိRတွင် 
စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်ခံ ေသွးေသာက်အဖဲွ*၏ 
အနီေရာင် စစ်ဆင်ေရးလTပ်ရှားမTသတင်းများ 
လူမTကွန်ရက်၌ ပျံ*4ံှRလာ&ပီးေနEက်ပုိင်း NLD 
ပါတီဝင်များသာမက ဆက်4~ယ်သူများပါ 
မ@ကာခဏဆုိသလုိ သတ်ြဖတ်ခံရမTများ ရိှလာခ့ဲသည်။  
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§ ေလာင်းလုံ&မိ)*နယ်၊ ပန်းဒလဲေကျးရ:ာအုပ်စု၊ 
ေြမာင်းေပါက်ေကျးရ:ာေန ကုိသားXကီးဆုိသူအား 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထား&ပီးေနEက် 
တစ်လေကျာ်အ@ကာ ေမလ ၃ ရက်တွင် စွန်ရဲအဖဲွ* 
လည်ဆဲွ ဆဲွခံထားရ&ပီး ေသဆုံးလျက် အေနအထားြဖင့် 
ြပန်လည်ေတွ*ရိှခ့ဲသည်။ မတ်လ ၃၁ ရက် ည ၉ 
နEရီခဲွခန်Rက ေြမာင်းေပါက်ရ:ာ ရာအိမ်မှbး 
ေအာင်ေကျာ်သက်ေနအိမ်အား ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်ခံရမTြဖင့် ကုိသားXကီးအား တရားခံဟု ဆုိကာ 
စစ်ေဆးေမးြမန်းြခင်း မြပ)လုပ်ဘဲ အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ဖမ်းဆီးသွားခ့ဲြခင်းြဖစ်ကာ တစ်လခန်Rအ@ကာတွင် 
သတ်ြဖတ်ခံထားရသည့် Sုပ် အေလာင်းကုိ ေကျးရ:ာအနီး၌ 

ြပန်လည်ေတွ*ရိှခ့ဲရြခင်း ြဖစ်သည်။ အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ် 
ပ့ံပုိးမTြဖင့် ဒီမုိကေရေရး လTပ်ရှားေနသူများအား 
&ခိမ်းေြခာက်သတ်ြဖတ်ေနသည့် စွန်ရဲအဖဲွ*မှာ 
ထားဝယ်ခSုိင် သပိတ်ေကာ်မတီအဖဲွ*ဝင် ကုိမင်းလွင်ဦး4ှင့် 
အ@ကမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင်ဆန်Rကျင်ေရး 
ချတီက်ဆ4�ထုတ်ေဖာ်ေနသည့် လူငယ်များကုိလည်း 
သတ် ြဖတ်မည်ဟု &ခိမ်းေြခာက်ထားသည်။ အဆုိပါ 
စွန်ရဲအဖဲွ*ကုိ စစ်ဘက်ေရးရာ လုံ�ခံ)ေရး - စရအဖဲွ*4ှင့် 
ပျbေစာထီးများ စုေပါင်း ကာ ဖဲွ*စည်းထားြခင်းြဖစ်&ပီး 
အဖဲွ*အား စစ်တပ်မှ ဗုိလ်Xကီးအဆင့် တာဝန်ရိှသူများက 
ဦးေဆာင် ထိန်းချ)ပ်ထားသည်။ 

 

 
ဖမ်းခံရြပီး ေသရင် အေလာင်းေတာင် ြပန်မေပးတဲ့ ပဲခူးတိုင်း စစ်ေြကာေရး 
 

§ ပဲခူးတုိင်း၊ ြပည်&မိ)*တွင် ဒုရဲအုပ်ထံမှ ေသနတ်4ှင့် ဖုန်း 
ခုိးယူသူဟု စွပ်စဲွခံရသူ Spder KTV ဆုိင်မှ ကုိေဝယံစုိးမှာ 
ေမလ ၁၉ ရက်က စစ်ေ@ကာေရး၌ 4ိှပ်စက်ခံရမTြဖင့် 
ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။ ြပည် &မိ)*ေရှာင်လမ်းေဘးတွင် 
ဖွင့်ထားသည့် အဆုိပါ KTV တွင် ဒုရဲအုပ် 
ေအာင်မွန်ဟိန်းမှာ ေမလ ၁၅ ရက် ညပုိင်းက 
အရက်မူးလွန် အိပ်ေပျာ်ေနစဉ် 
ေြခာက်လုံးြပbးတစ်လတ်4ှင့် ကျည် ေြခာက်ေတာင့်၊ 
ေငွသားအချ)ိ*4ှင့် ဖုန်း ေပျာက်ဆုံးခ့ဲရာ အသက် ၂၇ 
4ှစ်အရ:ယ် ဆုိင်ဝန်ထမ်း ကုိေဝယံစုိးအား သံသယြဖင့် 
ဖမ်းဆီးခ့ဲေ@ကာင်း၊ စစ်ေဆးခံရစဉ် ေသနတ်ဖွက်ထားသည့် 
ေနရာအား သုံးXကိမ်တုိင် ဝန်ခံေြပာ@ကားခ့ဲေသာ်လည်း 
သွားေရာက်ရှာေဖွရာတွင် မေတွ*သြဖင့် 
4ိှပ်စက်ေမးြမန်းစဉ် 4ိှပ်စက်ခံရ သည့် ဒဏ်ရာများြဖင့် 
ေသဆုံးခ့ဲရြခင်းြဖစ်&ပီး ဒုရဲအုပ် ေအာင်မွန်ဟိန်းမှာ 
လက်နက်ေပျာက်ဆုံးမTြဖင့် ထိန်းသိမ်းခံထားရကာ 
ေပျာက်ဆုံးသည့်လက်နက်ကုိလည်း အပူတြပင်း 
လုိက်လံရှာေဖွလျက် ရိှသည်။  

§ ပဲခူးတုိင်း၊ ေပါင်းတည်း&မိ)*မှ 
အမျ)ိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲွ*ချ)ပ် - NLD ပါတီဝင် ကုိမင်းမင်း 
(ခ) ဘုိမင်းမှာ ေမလ ၁၈ ရက်က ဖမ်းဆီးခံရ&ပီးေနEက် 
တစ်ရက်အ@ကာ ေမလ ၁၉ ရက်တွင် စစ်ေ@ကာေရး၌ 
ေသဆုံးသွားခ့ဲသည်။ ေမလ ၁၅ ရက်က 
Xကိ)*ပင်ေကျးရ:ာအုပ်စု၊ သဖန်းကုန်း-တာပွန်လမ်းတွင် 
ဆုိင်ကယ်ြဖင့် ကင်းလှည့်ေနသည့် 
စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်ခံ ရဲတပ်ဖဲွ*အား ေပါင်းတည် 
ြပည်သူnကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ* - PDF များက 
မုိင်းဆဲွတုိက်ခုိက်ရာ ရဲတပ်ဖဲွ* ဝင်တစ်ဦး ြပင်းထန်စွာ 
ဒဏ်ရာရခ့ဲရာ တုိက်ခုိက်ခံရသည့်အနီး၌ 
ကွမ်းယာဆုိင်ဖွင့်ထားသည့် ကုိမင်းမင်းအား 
မတရားဖမ်းဆီးသွားြခင်း ြဖစ်သည်။ စစ်ေ@ကာေရး၌ 
ကုိမင်းမင်း ေသဆုံးမTမှာ အေအးပတ်ြခင်းေ@ကာင့် 
ြဖစ်ေ@ကာင်း အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က မိသားစုထံ ေမလ 
၁၉ ရက်တွင် အေ@ကာင်း@ကားခ့ဲေသာ်လည်း 
အေလာင်းအား ေပါင်းတည် ေဆးSုံXကီးသုိR 
ပုိRေဆာင်ထား&ပီး မိသားစုေနအိမ်ထံ 
ြပန်လည်သယ်ေဆာင်ခွင့် မြပ)ခ့ဲေပ။  
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ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်ခံရမှများ 
 

§ တနသ�ာရီတုိင်း၊ တနသ�ာရီ&မိ)*နယ်၊ တကူတုိက်နယ်တွင် 
ေမလ ၂၀ 4ှင့် ၂၁ ရက်အတွင်း အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ကေလးငယ်များအပါအဝင် ြပည်သူငါးဦးအား 
အေ@ကာင်းမ့ဲသတ်ြဖတ်ကာ ေနအိမ်များအား 
မီးSိT*ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။ 4ှစ်ရက်အတွင်း 
သတ်ြဖတ်ခံရသူများမှာ တကူေကျးရ:ာမှာ 
စိတ်ေဝဒနEခံစားေနရသည့် အသက် ၁၀ 
4ှစ်အရ:ယ်ကေလးငယ်4ှင့် ရ:ာသားတစ်ဦး၊ 
သရဘွင်ေကျးရ:ာမှ ြပည်သူသုံးဦးတုိR ြဖစ်&ပီး 
ဘရဘွင်ရ:ာသားတစ်ဦးမှာ ရက်ရက်စက်စက် 
ေခါင်းြဖတ်သတ်ခံခ့ဲရြခင်း ြဖစ်သည်။ 
အ@ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ ဘရဘွင်ေကျးရ:ာအား စီးနင်းစဉ် 
ေကျးရ:ာရိှ ြပည်သူပုိင်ေနအိမ်များကုိလည်း 
မီးေလာင်တုိက်သွင်း ဖျက်ဆီးခ့ဲမTေ@ကာင့် 
စစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူ ၁၄၀၀၀ နီးပါးအထိ ရိှေန&ပီး 

ေကျးရ:ာများအား စွန်Rခွာတိမ်းေရှာင်ေန@ကရကာ 
မုိးရ:ာသွန်းမT ြမင့်မားေနသည့်အတွက်လည်း ေနထုိင်၊ 
စားေသာက်ေရး4ှင့် ပတ်သက်၍ အခက်ေတွ*ေနရသည်။ 

§ ချင်းြပည်နယ်၊ တီးတိန်&မိ)*တွင် 
ေတာလုိက်ထွက်&ပီးေနEက် ြပန်လာသည့် ဆုိင်းဇန်ရ:ာသား 
ကုိေပါင်ဇေမာင် (၂၉ 4ှစ်) 4ှင့် ကုိေပါင်ဆွင်းထန် (၂၁ 4ှစ်) 
တုိRအား စစ်ေကာင်စီက ဖမ်းဆီး&ပီးေနEက် 
သတ်ြဖတ်ပစ်လုိက်&ပီ ြဖစ်သည်။ ေမလ ၁၆ ရက်က 
၎င်းတုိR 4ှစ်ဦးအပါအဝင် ၁၃ ဦး ပါသည့် အဖဲွ*မှာ 
တွန်းဇံ&မိ)*နယ်၊ မွာလ်ပီးေကျးရ:ာဘက်သုိR အမဲလုိက်ရန် 
ဆုိက်ကယ် ခုနစ်စီးြဖင့် ထွက်သွားခ့ဲရာ ေမလ ၂၁ရက် ၃ 
နEရီခန်Rက ရ:ာသုိR ြပန်လာစဉ် တီးတိန်&မိ)* 
စေကာ့လမ်းရပ်ကွက်တွင် အ@ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ 
ဖမ်းဆီးြခင်းကုိ ခံခ့ဲရ&ပီးေနEက် သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း 
ြဖစ်သည်။  

 
 
 
 

"ကားန့ဲ လှည့်ပတ် ပစ်တာ၊ ဘုန်းြကီးက ဒကာတ့ုိ ေကျာင်းထဲ ဦးဇင်းေတွရိှတယ်လ့ုိ 
ထွက်ေြပာေတာ့မှ ရပ်သွားတယ်" 
မေကွးတုိင်း ေပါက်ြမို့နယ် ေကျာင်းကုန်းရွာ မီးရ့ိှခံရမှများနှင့် ပတ်သက်ြပီး ြမင်ေတွခ့ဲရတ့ဲ ေဒသခံတစ်ဦးအား ေမးြမန်းြခင်း 
 

ေမး - ေကျာင်းကုန်းရ8ာမီး:ိ<=ခံရမ<ေတွဆုံး:ံ<းရမ<ေတွနဲA 
ပတ်သက်Dပီး ဦးေလး ြမင်ေတွ=Hကားသိခ့ဲရတာေတွကုိ 
ေြပာြပေပးJုိင်မလားရှင့်။ 
ေြဖ - ဟုတ်က့ဲခင်ဗျ။ ဧ&ပီ ၇ ရက်မှာ ရ:ာဘက်ကုိ 
စစ်ေ@ကာင်းထုိးလာတာ ကlန်ေတာ်တုိRရ:ာနဲR 
၃မုိင်ေလာက်ေဝးတ့ဲရ:ာနဲRက ေယာေချာင်းြခားတယ်။ 
အဲဒီဘက်ကေန ေချာင်းထဲကေန vကံ)းလာတာ အေယာက်၃၀ 
ေလာက်ေတာ့ ခနR်မှန်းတာေပါ။့ ေချာင်းက အခုလုိရာသီဆုိ 
ေြခသလုံးေလာက်ပဲရိှေတာ့ တိမ်တယ်ေပါ။့ ရ:ာက 
ေချာင်းေဘးနEးဆုိေတာ့ ရ:ာထိပ်နEးကျေတာ့ @ကက်�ခံကုိ 
ပတ်&ပီးတက်လာ@ကတာ။ ကlန်ေတာ်က @ကက်�ခံမှာ ေနပူလုိR 
@ကက်ေတွကုိ ေရေလာင်းေနတာ၊ ကုန်းေပZကေန 
အေပZစီးကဆုိေတာ့ သူတုိRလာတာ လှမ်းြမင်လုိက်ေတာ့ ြမင်တာနဲR 
ေ@ကာက်အားလနR်အားနဲR ထွက်ေြပးရတာ၊ 
လက်ကုိင်ဖုန်းတစ်လုံးပဲပါတယ်။ ဘာမှမယူ4ုိင်ဘူး။ 

ကေလးေတွေရာ မိသားစုလုိက် ေနRလည် ၃နEရီထုိးေလာက်Xကီး 
ထွက်ေြပးရတာ။ အဲဒီကုန်းထိပ်ကေန သူတုိRနဲR 
နည်းနည်းေလးကွယ်တ့ဲ ေနရာလည်းေရာက်ေရာ သူတုိRက 
@ကက်�ခံကုန်းေပZေရာက်&ပီး အဖဲွ*လုိက်ေနရာြဖနR်ယူ&ပီး 
ေသနတ်ေတွနဲR ဟုိပစ်ဒီပစ် ပစ်ေတာ့တာပဲ။ ကlန်ေတာ်တုိRလည်း 
ေ@ကာက်ေတာ့ ဝပ်ေနရတာေပါ။့ ဝပ်&ပီး မိနစ်၂၀ေလာက်@ကာေတာ့ 
ပထမဆုံး လူေနတ့ဲတဲကုိ မီးစSိT*တယ်။ &ပီးေတာ့ 
@ကက်�ခံကုိထပ်SိT*တယ်။ &ပီးေတာ့ ရ:ာထဲကုိ ဆက်သွား@ကတယ်။ 
ရ:ာထဲမှာ ရ:ာအလယ်နEးေလာက်ကစ&ပီး တန်းစီSိT*ေတာ့တာပဲ 
ကlန်ေတာ်တုိRလည်း ေ@ကာက်ေတာ့ကျေတာ့၊ ရ:ာထဲလည်း 
မကပ်ရဲေတာ့ဘူး ခပ်ေဝးေဝးက ေနရတာေပါ။့ 
တစ်ရ:ာလုံးကုန်လည်း ကုန်ေပါ ့၊ မတတ်4ုိင်ဘူး 
လူလွတ်&ပီးေရာဆုိ&ပီး ေြပးရတာ။ 
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ေမး - ဒီရ8ာမလာခင် တစ်ြခားရ8ာေတွကုိေရာ 
ဝင်တာေတွHကားေသးလားရှင့်။ 
ေြဖ - ဟုတ်က့ဲဗျ။  @ကက်�ခံမီးမSိT*ခင် ေနRလည်၂ 
နEရီေလာက်မှာ ကlန်းရင်းရ:ာဘက်မှာ ေလယာဉ်ေတွနဲR 
ပစ်ေသးတာကုိး။ ကlန်းရင်းနဲR ကlန်ေတာ်တုိR ေကျာင်းကုန်းရ:ာက 
တစ်မုိင်ေလာက်ပဲေဝးတာဆုိေတာ့ ရ:ာ4ှစ်ရ:ာကုိ 
ဆယ်ပတ်ေလာက်ပတ်&ပီး ပုိက်စိတ်တုိက် @ကည့်တယ်၊ မှတ်တယ်၊ 
&ပီးေတာ့ ကlန်းရင်းကုိ ပစ်ေတာ့တာပဲ။ ကlန်ေတာ်တုိRလည်း 
ကlန်းရင်းေတာ့ ပစ်ကုန်&ပီ ငါတုိRေကျာင်းကုန်းလည်း ေအာက်ကေန  
လာ4ုိင်တယ်လုိR ေတွးေနတာေပါ။့ တစ်နEရီေလာက်@ကာတယ် 
ေတာ်ေတာ်Xကီးကုိ ပစ်ေနတာ။ &ပီးေတာ့  ဒါဏ်ရာရတာ 
သုံးေယာက်ေလာက် ရိှတယ်။ တစ်ေယာက်ေသတယ်လုိR 
@ကားရတယ်။ 
 
ေမး - ဘယ်လုိထိခုိက်Dပီးေသဆုံးရတာပါလဲ ရှင့်  
ေြဖ - ကlန်းရင်းရ:ာကုိ ေလယာဉ်နဲRပစ်လုိR 
ေသနတ်မှန်&ပီး ဒဏ်ရာရတာ ေသဆုံးရတာပါ ခင်ဗျ။ &ပီးေတာ့ 
ေကျာင်းကုန်းကုိ SိT*တ့ဲအဖဲွ*က အဲဒီ ကlန်းရင်းဘက် 
ြပန်ထွက်သွားတယ်။ ကlန်ေတာ်တုိRလည်း ရ:ာထဲ မြပန်ရဲလုိR ေတာထဲ 
၂ ရက်ေလာက် အိပ်လုိက်ရတယ်။ 
 
ေမး - ေကျာင်းကုန်းကုိ မီး:ိ<=ေတာ့ 
အိမ်ေြခဘယ်ေလာက်ပါသွားပါသလဲ၊ အြခားေရာ 
ဘာေတွဆုံး:ံ<းခ့ဲရေသး လဲရှင့်။ 
ေြဖ - ဟုတ်က့ဲ၊ အိမ်ေြခ (၇၉) လုံးေလာက် 
မီးေလာင်သွားပါတယ်။ @ကက်သွန်ေတွေရာ 
အကုန်လုံးဘာမှမကျန်ပါဘူး ေလာင်သွားတာ။ 
မီးမေလာင်တာကေတာ့ အိမ် ၁၆၀ ေလာက်ကျန်ပါတယ်။ 
အခုေတာ့ မီးမေလာင်တ့ဲ အိမ်ေတွနဲR မ}တ&ပီး ေနေနရတယ်ေပါဗ့ျာ။ 
ဘာမှလည်း လုပ်လုိRမရေတာ့ဘူးေပါ။့  @ကက်�ခံနဲR @ကက်အေကာင် 
(၁၃၀၀)၊ 4ွEး(၃) ေကာင်၊ ဝက် (၂)ေကာင် ပါသွားပါတယ်။ အိမ် 
(၇၉) လုံးကေတာ့ ြပာကျသွားတယ်။ 
 
ေမး - ေနSက်ထပ်ေရာ ဘာေတွထပ်ြဖစ်ေသးလဲ ရှင့်။ 
ေြဖ - ေနEက်ထပ် ဧ&ပီ ၂၃ရက်ေနRမှာ 
တစ်ေခါက်ထပ်လာတယ်ဗျ။ ၇ရက်ေနRက တစ်ေ@ကာင်း၊ ဧ&ပီ 
၂၃ရက်ေနR တစ်ေ@ကာင်း၊ 4ှစ်ေ@ကာင်းလာတာကုိး။ 
အဲဒီတစ်ေ@ကာင်းက ကlန်းရင်းဘက်ကေန လာတာ၊ ညေန 
၄နEရီခဲွေလာက်ေပါ။့ ကား ၃ စီးနဲR ရ:ာေရာက်ေတာ့ ၆ 
နEရီေလာက်ေတာ့ရိှ&ပီ။ ရ:ာေရာက်တယ်ဆုိ မီးေလာင်ြပင်ေကျာ်&ပီး 
ဘုန်းXကီးေကျာင်းကုိ၊ ဘုန်းXကီးေကျာင်းမှန်းလည်း သိပုံမရဘူး 

ေသနတ်ေတွနဲR ပစ်တာတ့ဲ။ ကွမ်း�ခံေတွ မီးSိT*ေတာ့တာ။ 
ကlန်ေတာ်တုိRလည်း ပုန်းေနတ့ဲေနရာကေန ရ:ာေတာ့ ဝင်ြပန်&ပီ၊ 
ကျန်တ့ဲအိမ်ေတွ မီးထပ်SိT*ဦးမှာလား မသိဘူးနဲR 
စိတ်ေတွပူေန@ကတာေပါ။့ ဘုန်းXကီးေကျာင်းထဲမှာ မေြပး4ုိင်လုိR 
ကျန်ခ့ဲတ့ဲသူေတွရိှေတာ့  သူတုိRက ငါတုိR ဦးဇင်းေတွနဲR 
တရားမှတ်ေနလုိRသာပဲ မဟုတ်ရင် ေသတယ်။ ကားနဲRလှည့်ပတ် 
ပစ်တာတ့ဲ။ ဘုန်းXကီးက ဒကာတုိR ေကျာင်းထဲ ဦးဇင်းေတွရိှတယ်လုိR 
ထွက်ေြပာေတာ့မှ ရပ်သွားတယ်လုိR ေြပာြပတယ်။ 
 
ေမး - ေနSက်တစ်ေခါက်မှာ 
အိမ်ေတွေရာ:ိ<=သွားေသးလားရှင့်။ 
ဘာေတွထပ်လုပ်သွားပါေသးလဲရှင့်။ 
ေြဖ - ဒီတစ်ေခါက်ေတာ့ အိမ်ေတွ မSိT*သွားဘူး၊ 
ကွမ်း�ခံေတွပဲSိT*သွားတယ်ဗျ။ ရ:ာမှာ ညအိပ်သွား@ကတယ်။ 
@ကက်ေတွ ချက်စားသွားတယ်။ &ပီးေတာ့ 
ကlန်းXကီးရ:ာဘက်ဆက်သွား&ပီး အဲဒီဘက်မှာေတာ့ အိမ် (၉) လုံး 
မီးSိT*သွားတယ်။ ကွမ်း�ခံ (၄) �ခံေလာက်ပါသွားတယ်။ ေနEက် 
ေရေကျာ်ရ:ာမှာလည်း ထပ်SိT*ခံရတယ်လုိR သိရပါတယ်။ 
 
ေမး - အခုြဖစ်စဉ်ေတွနဲAပတ်သက်Dပီး ဦးေလးအေနနဲA 
ဘာများြဖည့်စွက်ေြပာချင်ပါေသးလဲရှင့်။ 
ေြဖ - ေြပာချင်တာကေတာ့ အခုကေတာ့ 
အလုပ်လက်မ့ဲ ေြခမ့ဲလက်မ့ဲ ြဖစ်သွား&ပီဆုိေတာ့ 
ထုိင်စားေနရတာေပါ။့ ရိှတာေလးေတွ ေဝမ}&ပီး စားေသာက် 
ေနထုိင်ေနရတာေပါ။့ ေတာထဲ ရ:က်ဖျင်တဲနဲR ေနေနရေတာ့ 
ရ:ာလည်း ပျက်သလုိြဖစ်ေနေတာ့ ြမန်ြမန်ေအးချမ်းချင်တာေပါ ့၊ 
လုပ်ကုိင်စားစရာ ဘာမှမရိှေတာ့ ေအးေအးချမ်းချမ်း 
လုပ်ကုိင်စားချင်တာေပါ။့ ကေလးေတွ 
ပညာေရးကလည်းတအားXကီး ေနEက်ကျနဲR ေခတ်က 
မေကာင်းေတာ့ စီးပွားေရးလည်း တအားေနEက်ကျသွား&ပီ။ 
ပညာေရးေတွလည်း တအားကွာဟကုန်&ပီဆုိေတာ့ 
အ့ဲဒါေတွအတွက်လည်း ဝမ်းနည်းေနရတာေပါ။့ စီးပွားေရးက 
4ုိင်ငံေရးေကာင်းရင် ြပန်လုပ်ရတာ မခက်ဘူး။ ပညာေရးကျေတာ့ 
အရ:ယ်ေတွလည်းကွာ အသက်ေတွXကီးကုန်တာေတွ။ တချ)ိ*လည်း 
အရ:ယ်ေလးတွ ေရာက်ကုန်&ပီဆုိေတာ့ တပုိင်းတစနဲR 
ြဖစ်ကုန်@ကတာေပါ။့ စီးပွားေရးSံTးတာကတစ်မျ)ိး၊ ပညာေရး 
SံTးတာကတစ်မျ)ိး၊ အဘက်ဘက်က ခlတ်ချံ)ကျသလုိြဖစ်တာေပါ။့ 
အဲဒါေ@ကာင့် လွတ်လပ်ေရးြမန်ြမန်ရချင်တာေပါ။့ 
လွတ်လပ်ေရးြမန်ြမန်ရ&ပီး ြမန်ြမန်ေအးချမ်းချင်တာပါပဲ။ 
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"PDF ေတွန့ဲ ပတ်သက်လား" ဆုိတာကုိ အဓိကထား စစ်ေဆးြပီး သူတ့ုိ သတ်မယ်လ့ုိ 
ဆုံးြဖတ်ထားတ့ဲသူေတွကုိ ရိပ်သာခန်းထဲ ထည့်ထားတယ် 
ေရဦးြမို့နယ်၊ မုံတုိင်ပင်ရွာ ေဒသခံ ၂၈ ဦးအား အြကမ်းဖက်စစ်တပ်က ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ခ့ဲမှ ြဖစ်စဥ်အေသးစိတ်အား မုံတုိင်ပင်ရွာခံတစ်ဦးအာ 
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းထားြခင်း 
	
ေမး		 -	 မံ&တိ&ငပ်ငရွ်ာမ/ာ	ေဒသခံေတ	ွ

အသတခံ်ခ့ဲရတယလ်ိ& ့	သရိတယ။်	ြဖစစ်<	အေသးစတိေ်လး	

ေြပာြပေပးပါ။ 

ေြဖ - မုံတုိင်ပင်ရ:ာသားေတွချည်း အသတ်ခံခ့ဲရတာပါ။ 
စစ်ေကာင်စီက ၁၀ ရက်ေနRက စဝင်တယ်။ ရဲေဘာ် ၂ 
ေယာက်ကေတာ့ တုိက်ပဲွမှာ မုိင်းဆဲွရင်းနဲR ကျသွားတယ်။ 
သတ်ခံရတ့ဲသူေတွက ၁၁ ရက်ေနRကျမှ အသတ်ခံရတယ်။ 
အေလာင်းေတွကုိ ၁၂ ရက် ေနRလယ်ပုိင်းမှ ြပန်ေတွ*တယ်။ 
ြပန်ေတွ*တ့ဲအချန်ိမှာ အေလာင်းရဲ* အေနအထားက 4ိှပ်စက်၊ 
သတ်&ပီးမှ အိမ်ေတွထဲ ထည့်&ပီးSိT*ထားတ့ဲပုံစံမျ)ိးဆုိေတာ့ 
တစ်ကုိယ်လုံးကေတာ့ ဘာမှ ရစရာမရိှေတ့ဘူး။ အSုိးစုပဲ 
ကျန်ေတာ့တယ်။ ပထမတစ်အိမ်မှာ စ&ပီးေတွ*တာ ၆ 
ေလာင်းေတွ*တယ်။ အိမ်က သွပ်မုိးထရံကာဆုိေတာ့ 
မီးေလာင်ေတာ့ အိမ်ပါြပာကျတာ။ သွပ်မုိးေတွကုိ ဖယ်လုိက်ေတာ့ 
အေလာင်း ၆ ေလာင်းက အိမ်ထဲထည့်&ပီး မီးSိT*ထားတ့ဲပုံဆုိေတာ့ ၆ 
ေလာင်းက သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံမျ)ိး ေတွ*ရတယ်။ 
ေနEက်တစ်အိမ်မှာလည်း ၆ ေလာင်းကုိ မီးSိT*သွားတယ်။ 
တစ်အိမ်ကေတာ့ တုိက်ထဲမှာ မီးSိT*&ပီး သတ်တာ၊ 
တာယာကွင်းေတွနဲR မီးSိT*&ပီး သတ်ပုံရတယ်။ ဘာလုိRလဲဆုိေတာ့ 
အေလာင်းေတွ*တ့ဲေနရာမှာ ကျေနE်တုိR ရှာတ့ဲအခါကျေတာ့ 
မီးေလာင်ေနတ့ဲ တာယာကွင်းေတွလည်း  ေတွ*ရတယ်။ အဲဒါက ၄ 
ေလာင်း။ အဲဒီမှာက အရင် ေတွ*တ့ဲ ၆ ေလာင်းနဲRေတာင် 
မတူေတာ့ဘူး။ အSုိးစုေတွကုိ ထပ်&ပီးလှန်@ကည့်လုိက်ေတာ့ 
အSုိးေတွ ေတာ်ေတာ်များေန&ပီ။ ေနEက် 4ှစ် ေလာင်းကေတာ့ 
ဆန်စက် ရိှတယ်ေလ၊ ဆန်စက်ကလည်း တုိက်ပဲ။ သူတုိRက 
ေလာင်ေတာ့ ေလာင်ထားတယ်၊ အနည်းအကျင်းေတာ့ 
ကျန်ေသးတယ်။ ကlန်ေတာ်တုိRရ:ာရဲ* ေရှ*ဘက်က အင်ပင်ဆုိတ့ဲ 
ရ:ာေဟာင်းေလးရိှတယ်။ အဲဒီရ:ာေဟာင်းက အိမ်ေြခ ၁၂ လုံးရိှတာ။ 
အဲဒီမှာ တစ်အိမ်မှာ ငါး ေလာင်း ၊ ေနEက်တစ်အိမ်မှာ ငါးေလာင်း၊ 
အဲဒီလုိပုံစံပဲ ေတွ*တယ်။ ရ:ာက ေပျာက်သွားတ့ဲလူေတွ 
စာရင်းအရေတာ့ သူတုိRေတွပဲလုိR ယူဆရတာေပ့ါ။  
 
ေမး - အခုလုိ စစ်တပ်က ရ8ာကုိ ဝင်စီး၊ ေဒသခံေတွ 
သတ်Dပီး ပစWည်းယူတာဟာ ပထမဆုံးအZကိမ်လား။  

ေြဖ - ၁၀ ရက်ေနRမတုိင်ခင် ၆ ရက်ေနRက ေရဦးက 
ထွက်တ့ဲစစ်ေ@ကာင်းက ကျေနE်တုိRရ:ာကုိ လက်နက်XကီးနဲR 
လှမ်းပစ်လုိက်တယ်။ မုံတုိင်ပင်က သုံးေယာက် ထိတယ်၊ 
ေယာကျ်ားေလးတစ်ေယာက်ကေတာ့ ပဲွချင်း&ပီး ဆုံးတယ်၊ 
အဖွားXကီးတစ်ေယာက်နဲR အဖုိးXကီးတစ်ေယာက်ကေတာ့ 
ဒဏ်ရာရလုိR ေဆးကုေနရတယ်။ လက်နက်XကီးနဲR ၄၊ ၅ ချက် 
ထုတာ။ ပထမတစ်Xကိမ် ထုတာက အင်ပင်ကွက်သစ်ရဲ* 
အေနEက်ဘက်က သရက်�ခံနEးကုိ ကျတယ်။ မုံတုိင်ပင်ကုိ 
မေရာက်လုိRဆုိ&ပီး ေရှ*ကုိက် ၄၀၀ ေလာက်တုိး&ပီးေတာ့မှ 
ထပ်ထုတာ။ မုံတုိင်ပင်ရ:ာရဲ* �ခံစည်းSုိးေပZကုိ ကျတာ။ 
အင်ပင်နEးမှာကျတာက အင်ပင်သူ တစ်ေယာက်ကုိ ထိတယ်၊ သူက 
ေဘးတုိက်ဆုိေတာ့ ရင်သား ၂ ဘက် ြပတ်ပါသွားတယ်။ 
  
ေမး - စစ်သားေတွက ဘယ်လုိပုံစံနဲA ရ8ာထဲကုိ 
ဝင်လာHကတာလဲ။ ဘယ်တပ်ကလဲဆုိတာ သိခ့ဲရလား။ 
အင်အားေကာ။ 
ေြဖ - သူတုိRက ယူနီေဖာင်းေတွ ဝတ်&ပီး 
ဝင်လာ@ကတာပါ။ ဘယ်တပ်ကလဲဆုိတာေတာ့ မြမင်လုိက်ရဘူး။ 
ကlန်ေတာ်တုိRက သူတုိRနဲR ကုိက် ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက်ကေန 
ခုိး@ကည့်ရတာ။ လက်နက်ေတွလည်း ကုိင်ထားတယ်။ 
လက်နက်အမျ)ိးအမည်ကုိေတာ့ မေြပာတတ်ဘူး။ 
လက်နက်Xကီးေတွ ထမ်းလာတာကုိလည်း ြမင်ရတယ်။ ထုတ့ဲ 
လက်နက်ေတွက ၂ ဆင့်�ကွေတွ။ ဟုိကေန အုန်းကနဲထုလုိက်ရင် ၂ 
ဆင့် ထပ်ကဲွတာ။ ကlန်ေတာ်တုိR အိမ်ေတွေပZကုိ ဖန်းဖန်းကျတာ 
ကlန်ေတာ်တုိRက အဲဒီေလာက်ပဲ သိရတာ။ လက်နက်Xကီးက 
ရ:ာလယ်လမ်းမေပZကုိ ကျတယ်။ ကျည်ထိလုိR 
4ွEးသုံးေကာင်ေသတယ်။ ရ:ာထဲကုိ ဝင်တာ အင်အား  ၂၀၀ 
ေလာက်ရိှတယ်။  
 
ေမး - သူတုိA အဲဒီလုိ ပစ်Dပီး ဝင်လာတ့ဲ ေနSက်ပုိင်း 
ဘာေတွ ဆက်ြဖစ်လဲ။  
ေြဖ - သူတုိR (ေသသွားသူေတွ) က 
အရင်ဆုံးေြပးတာက ရ:ာဦးေကျာင်းက တစ်ေကျာင်းတည်း 
ေြပးတာ။ ရ:ာဦးေကျာင်းထဲကုိ တိမ်းေရှာင်ကျတာ။ 
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ေကျာင်းထဲေရာက်ေနတ့ဲအချန်ိမှာ အကုန်လုံး စု�ပံ)&ပီးေတာ့ 
ဖမ်းလုိက်တယ်။ ကျန်တ့ဲလူ ၄၊ ၅ ေယာက်ကေတာ့ ရ:ာထဲကုိ 
လှည့်တုန်း အိမ်ေတွထဲကေန မိတာေတာ့ ရိှတယ်။ 
အဲဒီလူေတွကုိလည်း ဘုန်းXကီးေကျာင်းထဲကုိ ဖမ်းလာတယ်။ 
ဖမ်းခံရတ့ဲသူ အချင်းချင်းကေန အတူတူ 
Xကိ)းတုတ်ခံထားရတ့ဲသူေတွထဲကေနမှ ေြပာြပချက်အရ သူတုိRက 
အကုန်စု�ပံ)&ပီးေတာ့၊ ဖမ်း&ပီးေတာ့၊ Xကိ)းနဲRတုတ်&ပီး 
ရိပ်သာေဆာင်အခန်းကျယ်ထဲမှာ စု�ပံ)ထည့်ထား&ပီး အြပင်ကေန 
ဂျက်ထုိး&ပီး ေစာင့်ေနတယ်။ ၁၀ ရက်ေနRက ရ:ာထဲကုိ တစ်ပတ် 
လှည့်ရေသးတယ်။ လှည့်&ပီးေတာ့မှ ေကျာင်းထဲြပန်သွင်း။ 
သွင်း&ပီးေတာ့မှ Xကိ)းနဲRတုတ်ထား&ပီး ၁၀ ေယာက်တစ်တဲွ၊ ၁၂ 
ေယာက်တစ်တဲွ အဲဒီလုိေလးေတွ ထုတ်ထုတ်&ပီးေတာ့ ရ:ာထဲကုိ 
ပထမတစ်သုတ် ၁၂ ေယာက်ကုိ Xကိ)းတုတ်&ပီးေခZသွား&ပီး 
Sုိက်သတ်&ပီးေတာ့ အိမ်တစ်အိမ်ထဲထည့် မီးSိT*တယ်။ ၆ ေယာက်၊ 
ေနEက်တစ်အိမ်မှာ ၆ ေယာက်ကုိ သူတုိRကုိ Sုိက်သတ်&ပီးေတာ့ 
အိမ်ထဲထည့်&ပီးေတာ့ မီးSိT*၊ အဲဒီလုိ လုပ်လာတာ။ စုစုေပါင်း 
ဖမ်းတာက ၃၀ ေကျာ်၊ ၄၀ ေလာက် ရိှတယ်။ တချ)ိ* 
ြပန်လွတ်လာတာ ေယာကျ်ားေလး ရှစ်ေယာက် ရိှတယ်။ 
မိန်းကေလးေတွက အကုန်လွတ်တယ်။ အများစုက 
သက်Xကီးပုိင်းေတွနဲR အမျ)ိးသမီးေတွ ြပန်လွတ်လာတယ်။ 
လူငယ်ေတွအကုန်လုံးကုိ သတ်တာ။ ၃၅၊ ၄၀၊ ၄၅၊ ၅၀ 
ဝန်းကျင်ေတွချည်းပဲ။ ၆၀ ေကျာ်ဆုိလုိR 4ှစ်ေယာက်ပဲ ပါတယ်။ 
သူတုိRကေတာ့ ြပည်သူမှန်ရင် အကုန်သတ်ဆုိတ့ဲဟာမျ)ိး 
လုပ်ေနတာ။ 
 
ေမး - ဖမ်းဆီးခံရစဉ် အေြခအေနကုိေကာ ဘယ်လုိ 
သိခ့ဲရတာ ရိှလဲ။  
ေြဖ - ြပန်လွတ်လာတ့ဲသူေတွေြပာတာက 
သူတုိRမျက်4ှEေတွကုိ အုပ်&ပီး Xကိ)းေခါက်ေတွနဲR 
အSုိက်ခံရတယ်လုိRေတာ့ ေြပာတယ်။ စစ်ခံရတာက 
သုံးေယာက်ေလာက် ရိှတယ်၊ သူတုိRက သတ်ခံရတ့ဲအထဲ 
ပါသွားတယ်။ သူတုိRက ပထမဦးဆုံးေမးတာက "မင်းတုိR PDF 
ေတွလား"၊ ေနEက်ေတာ့ "မင်းတုိR PDF ကုိ ေထာက်ပ့ံတယ်" 
ဒီလုိေတွ စစ်ေဆးေမးြမန်း&ပီးေတာ့ Xကိ)းေခါက်နဲR Sုိက်ေတာ့ 

အသားနEေတာ့ ေြပာ၊ အဲဒီေနEက် ရ:ာထဲ ေခZသွား&ပီး 
သတ်ပစ်တာပဲ။ "PDF ေတွနဲRပတ်သက်လား" ဆုိတာကုိ 
အဓိကထား&ပီး စစ်ေဆးတယ်။ သူတုိRက သူတုိRသတ်မယ်လုိR 
ဆုံးြဖတ်ထားတ့ဲသူေတွကုိ ရိပ်သာခန်းထဲ ထည့်ထားတယ်၊ 
ြပန်လ~တ်မ့ဲသူေတွကုိ ေကျာင်းေအာက်မှာ အြပင်မထွက်ခုိင်းဘဲ 
ထားတယ်။ ဒါေ@ကာင် ြပန်လွတ်လာတ့ဲသူေတွက အသံလည်း 
မ@ကားရဘူး၊ ြမင်လည်း မြမင်ရဘူး။  
 
ေမး - အဲဒီလုိ ဖမ်းဆီးခံထားရDပီးေနSက်မှာ 
အဲဒီစစ်သားေတွက ဘာေတွ ဆက်လုပ်Hကေသးလဲ။ 
ေြဖ - တစ်ေယာက်က 4ွEးေရာင်းလုိR ရထားတ့ဲ ေငွ ၁၀ 
သိန်းကုိ ဓားြပတုိက်သွားတယ်။ လုသွားတာေပါ ့၊ 
ေနEက်တစ်ေယာက်ဆီက ကုန်ေရာင်းထားတ့ဲေငွေလးကုိလည်း 
လုသွားတယ်။ ရ:ာထဲက ကားတစ်စီးနဲR လှည့်&ပီးေတာ့ အိမ်ေတွထဲက 
ပစaည်းေတွယူတယ်။ ကားက စက်4ိTးမရလုိR ပစ်ထားတ့ဲတာေတွ 
ရိှတယ်။ ရ:ာထဲက အိမ်ေတွကုိေမ~&ပီး ေရpရိှရင် ေရp၊ ေငွရိှရင် ေငွ 
ယူသွားတယ်။  
 
ေမး - ရ8ာဦးေကျာင်းမှာ ဖမ်းတာ၊ ဆီးတာေတွ 
လုပ်ထားေတာ့ အဲဒီေကျာင်းက သံဃာေတာ်ေတွ 
အေြခအေနကေကာ။  
ေြဖ - ၁၀ ရက်ေနRက ရ:ာထဲဝင်လာ&ပီး ၁၁ ရက်ေနRကုိ 
တစ်ရ:ာလုံးပတ် မီးSိT*&ပီးေတာ့ ၁၂ ရက် မနက် ၂ နEရီေလာက်မှာ 
ရ:ာထဲက ြပန်ထွက်သွားတယ်။ သူတုိR ြပန်ထွက်ေတာ့ 
ေကျာင်းမှာရိှတ့ဲ ရဟန်းေလးပါးထဲက တစ်ပါးက ဂီလာနမုိRလုိR 
ပစ်ထားခ့ဲ&ပီး ကျန်တ့ဲ ၃ ပါးကုိ ဓားစာခံအြဖစ် ေခZသွားတယ်။ 
အဲဒီရဟန်းေတွနဲR ၁၄ ရက်ေနRကမှ အဆက်အသွယ်ရတယ်။ 
သူတုိRက အခုလတ်တေလာ ေရဦးက ဝါဆုိေကျာင်းမှာပါ။ သူတုိRကုိ 
ဘယ်လုိေခZသွား&ပီး ဝါဆုိေကျာင်းကုိ ဘယ်လုိပုိRလဲဆုိတာေတာ့ 
မသိဘူး။ သူတုိRကုိ စကားေတာ့ ေြပာလုိRရတယ်၊ ကျန်တာေတွ 
မေမးပါနဲRဦးလုိR ေြပာတယ်။ သူတုိRရဲ* ကိစaေလးေတွ မြပတ်ေသးလုိRပါ၊ 
ေြဖမေပး4ုိင်ေသးလုိRပါလုိRပဲ ေြပာပါတယ်။ ရ:ာကုိ ြပန်ခွင့်မေပးလုိR 
ြပန်မရေသးဘူးလုိR ယူဆရပါတယ်။  

 
 
  စာ ၁ မှအဆက် 
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စစ်အာဏာရှင်စနစ် အ^ပီးတုိင် ချ:ပ်^ငိမ်းေရးအတွက် ဘက်ေပါင်းစံကု ဆင်0Dဲေနသည့် လူထုေတာ်လှန်ေရးအတွက် 
ထိေရာက်သည့် အကူအညီမျ:ိးစံ ု လုိအပ်ေနေ@ကာင်းကုိလည်း တင်ြပခဲက့ာ အဆုိပါ ေတွJဆံမု7အတွင်း 
ချက်သမCတ0ိုင်ငံဆုိင်ရာ NUG ကုိယ်စားလှယ် ဦးလင်းသန်vလည်း ပါဝင်ခဲ ့သည်။  
 


