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ြပည်သူပိုင်ပစည်းပျက်စီးဆုံးှံးမှ

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း) ေကျးရ�ာ 
အတွင်းရှိ ေဒသခံ ြပည်သူများ၏ 
ေနအိမ်များရှိ ပစည်းများကို သယ် 
ေဆာင်သွားခဲ့သည်။ တပ်စွဲထားချ ိန် 
တွင်လည်း အိမ်တွင်းေမွးြမထား 
သည့် ဝက်များကို သတ်ြဖတ်စား 
ေသာက်ခဲ့က သည်။
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ြပစ်မှကျးလွန်သူ

တပ်မ(၇၇)

တပ်မ(၇၇)ှင့် 
ပျေစာထီး 
အင်အား 
(၁၀၀)ခန်�

ကျးလွန်ခံရသူများ

၂၉ 
ဦး

စုစုေပါင်း အသတ်ခံရသူ

အတည်ြပိုင်ခဲ့ေသာ ေသဆုံးသူများ

(ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်ေန�)
၁။ ဦးတင်ေမာင် (၆၄ ှစ်)
၂။ မမိုးရီ (၁၅ ှစ်)
၃။ ေဒါ်ညိကင် (၅၄ှစ်)
၄။ ေဒါ်ေအးဝင်း (၄၅ှစ်)

စစ်ေကာင်စီတပ်ှင့် ပျေစာထီး အင် 
အား(၁၀၀)ဝန်းကျင်ခန�်သည် အင်မ 
ထီးေကျးရ�ာမှ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲ 
မိနယ်၊ ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)သို 
လက်နက်ကီး၊ လက်နက်ငယ်များ 
ပစ်ေဖာက်ပီး ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည်။ 
ေဒသခံ ြပည်သူများသည် ရ�ာအေနာက် 
ဘက်မှထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ခဲ့ရသည်။ 
ဦးတင်ေမာင် အသက်(၆၄)ှစ် အရ�ယ် 
သည် စစ်ေကာင်းှင့် တည့်တည့်တိုး 
သည့်အတွက် ဖမ်းဆီးှိပ်စက်၍ 
အသတ်ခံခဲ့ ရသည်။ 
ဦးေမာင်ြမင့်၊ ဦးပို၊ ဦးေကျာ်ဦးှင့် 
ဦးဖိုးကည် ေဒသခံ (၄)ဦးကို ဖမ်းဆီး 
ခဲ့သည်။ ဦးေမာင်ြမင့်ကို ဖမ်းပီး 
မကာမီ လွှတ်ေပးခဲ့သည်။

နံနက် (၉)နာရီခန်�
ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

ေဒသခံရ�ာသူ အမျ ိးသမီး(၃)ဦးသည် 
စစ်ေကာင်စီ တပ်သားများ ြပန်လည် 
ထွက်သွားပီ အထင်ြဖင့် အိမ်ြပန်လာ 
ေသာ်လည်းေသနတ်သံကားသည့်အ
တွက်အိမ်သာထဲတွင် ဝင်ေရာက်ပုန်း 
ေအာင်းေနခဲ့ကသည်။ ပုန်းေနသည့် 
အချ ိန်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်များ 
ေရာက်ရှိလာပီး အိမ်သာထဲမှ 

အသံကားသည့်အတွက် အိမ်သာ 
တံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပီး ပစ်သတ် ခဲ့သည်။

နံနက် (၃)နာရီခန်�
ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

စစ်ေကာင်စီတပ်များ ြပန်လည်ထွက် 
ခွာသွားခဲ့သည်။ ြပန်လည်ထွက်ခွာစ် 
အိမ်အတွင်း ပစည်းများဝင်ေရာက် 
ရှာေဖွ၊ ပစည်းများြပန်လည် သယ် 
ေဆာင်ြခင်းများရှိခဲ့သည်။

နံနက် (၈)နာရီခန်�
ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။ 

ေဒသခံရ�ာသားများေကျးရ�ာအတွင်း 
ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည်။ 
ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာသည့်အချ ိန် 
တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်များှိပ်စက် 
သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် အေလာင်းများကို 
ေတွရှိခဲ့သည်။ ဦးတင်ေမာင်၏ 
အေလာင်းကို ေဖျာက်ထားခဲ့သြဖင့် 
ေဒသခံများ ြပန်လည်တူးေဖာ်ခဲ့က 
သည်။ ဦးတင်ေမာင်ကို ေသနတ်ဒင် 
ြဖင့် ဝိုင်းိုက်ကကာ သတ်ပစ်ခဲ့ပီး 
ေြမြမပ်ခဲ့ကြခင်းသည်။
အမျ ိးသမီး(၃)ဦး၏ အေလာင်းများ 
သည် ကုန်းေနပီး၊ ကေလးငယ်အမျ ိး 
သမီးမှာ တစ်ေယာက်တည်း လှဲေန 

သည့်ပုံစံမျ ိး ေတွရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ 
အမျ ိးသမီး (၃)ဦး၏ နားထင်များကို 
ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ထားြခင်း ြဖစ် 
သည်။ ေခါင်းတစ်ဖက်ေပါက်ထွက် 
သွားပီး ဦးေှာက်ေပါက်ထွက်သွား 
သည့် အေနအထားမျ ိးြဖင့် ြပန်လည် 
ေတွရှိခဲ့ရသည်။

ဇူလိုင်လ (၁၂)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။  
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စ် လိင် အသက် အိမ်ေထာင် ေနရပ်အမည် မိသားစုဝင်

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၁ ကျား ၆၄ဦးတင်ေမာင် --

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၂ မ ၅၄ေဒါ်ညိကင် --

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၃ မ ၄၅ေဒါ်ေအးဝင်း မမိုးရီ၏ မိခင်ရှိ

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၄ မ ၁၅မမိုးရီ ေဒါ်ေအးဝင်း၏ သမီးမရှိ

စ် လိင် အသက် အိမ်ေထာင် ေနရပ်အမည် မိသားစုဝင်

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၁ ကျား -ဦးေမာင်ြမင့် --

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၂ ကျား -ဦးပို --

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၃ ကျား -ဦးေကျာ်ဦး --

ရ�ာသစ်ရ�ာ(ေတာင်ပိုင်း)၄ ကျား -ဦးဖိုးကည် --

မှတ်ချက်။ ။ ဦးေမာင်ြမင့်သည်  ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာခဲ့သည်။

ပုံ(၂) - စစ်ေကာင်စီ တပ်သား 
တစ်ဦးထံမှ ကျကျန်ခဲ့သည့် 
ေကျာင်းသားကဒ် (အေနာက်ဘက်)

ပုံ(၃) - စစ်ေကာင်စီ တပ်သား 
တစ်ဦးထံမှ ကျကျန်ခဲ့သည့် 
ကင်းလှည့်မှတ်တမ်း စာရ�က်

ပုံ(၁) - စစ်ေကာင်စီတပ်သား 
တစ်ဦးထံမှ ကျကျန်ခဲ့သည့် 
ေကျာင်းသားကဒ် (အေရှဘက်)
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ပုံ(၄) - စစ်ေကာင်စီ တပ်သားများ အိမ်အတွင်း 
ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး အေြခအေန။

ပုံ(၅) - စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ ေကျးရ�ာအတွင်း 
ဝင်ေရာက်ဖျက်စီးထားပုံ။

ပုံ(၁၀) - စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ 
ချက်ြပတ်စားေသာက်ခဲ့သည့် 
ဝက်သားအကျန်များကို ေတွရစ်။

ပုံ(၆) - စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ ေကျးရ�ာအတွင်း 
ဝင်ေရာက်ဖျက်စီးထားပုံ။

ပုံ(၇) - စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ 
ချက်ြပတ်စားေသာက်ခဲ့ပီး ပစည်းများ ပုံထားခဲ့ပုံ။ 

ပုံ(၈) - အိမ်သာအတွင်းပုန်းေအာင်း ေနသည့် 
အမျ ိးသမီး(၃)ဦးြဖစ်သည့် ေဒါ်ညိကင်၊ ေဒါ်ေအးဝင်းှင့် 
မမိုးရီ တိုကို ေသနတ်ြဖင့် ပစ်သတ်ထားသည်ကို 
ေတွြမင်ရစ်။

ပုံ(၉) - ဦးတင်ေမာင်ကို ြပန်လည်တူးေဖာ်ထားစ်။


