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ြပစ်မှကျးလွန်သူ

အတည်မြပိုင်ခဲ့ေသာ စစ်ေကာင်စီ 
တပ်ဖွဲမှ တပ်သား (၃၀၀)ခန်�၊ 
ပျေစာထီး၊ စွန်ရဲှင့် စရဖတပ်ဖွဲ 
ဝင်များ။

စစ်ေကာင်စီတပ်သား (၁၅၀)ဝန်းကျင် 
ခန�် ေလာင်းလုံးမိနယ် အတွင်းသို 
PDF များ ရှင်းလင်းမည် ဟူသည့် 
အေကာင်းြပချက်ြဖင့် စစ်ေကာင်းထိုး 
ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည်။

ဇွန်လ (၁၄)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

စစ်ေကာင်စီတပ်သား ေနာက်ထပ် 
(၁၅၀) ဝန်းကျင်ခန�် ေလာင်းလုံးမိနယ် 
အတွင်းသို စစ်တပ် အင်အားြဖည့်ရန် 
ထပ်မံ ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ (၃)ရက် 
အတွင်း စစ်သားအင်အား ခန�်မှန်းေြခ 
(၃၀၀)ဝန်းကျင် ေလာင်းလုံးမိနယ် 
အတွင်း ရှိေနပီြဖစ်သည်။

ဇွန်လ (၁၅)၊ (၁၆)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

ည(၁၀)နာရီ ဝန်းကျင်ခန�်တွင် Vigo 
ကား(၃)စီးြဖင့် ေဝဒီေကျးရ�ာအတွင်းသို 
စစ်ေကာင်စီတပ်သားများ ဝင်ေရာက် 
လာပီး ေဒါ်သန်းေဌး၏ ှစ်ထပ်တိုက် 
ေနအိမ်ကို ြပာကျသည်အထိ မီးဖျက် 
ဆီးခဲ့သည်။
ထိုအိမ်ကို မီးပီးြပန်ထွက်လာ ေသာ 
စစ်ေကာက်စီတပ်သားများသည် ေဝဒီ 
ရ�ာရှိ ေဒါ်ွယ်နီေဌး (၃၂ှစ်)အား 
ည(၁၀)နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန�်တွင် ေနအိမ် 
၌ အေကာင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးပီး ဝမ်းဗိုက်ှင့် 
ဦးေခါင်းကို အနီးကပ် ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်ကာ ေဝဒီရ�ာထိပ်တံတားတွင် 
စွန�်ပစ်ထားခဲ့သည်။ ရ�ာသူ/သားများ 
အကူအညီြဖင့် အချ ိန်မီ ေဆးုံသို 

ပိုိုင်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ (၁၆)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

နံနက် (၁)နာရီဝန်းကျင်ခန�်တွင် ေဂါ့ 
အင်းေကျးရ�ာရှိ ေဒါ်ေအမီဖိးေဝ (၄၁ 
ှစ်)ကို ေနအိမ်၌ စစ်ေကာင်စီတပ်သား 
များ ဝင်ေရာက် ပစ်ခတ် သတ်ြဖတ်ခဲ့ 
ေသာေကာင့် ေနအိမ်၌ပင် ေသဆုံးခဲ့ 
သည်။ ထိုအြပင် ေနအိမ်အတွင်းမှ ေငွ 
သား (၁၂)သိန်းေကျာ်၊ ေရ�တစ်ကျပ် 
သားှင့် စိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်းကို 
ယူေဆာင်သွားခဲ့ပီး ေနအိမ်ကိုပါ မီး�
ခဲ့သည်။ မီး�ခံရေသာ ေနအိမ်အား 
အချ ိန်မီ ငိမ်းသတ်ိုင်ေသာ်လည်း 
မေအမီဖိးေဝ၏ ဖခင်(အမည်မေဖာ် 
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ြပည်သူပိုင်ပစည်းပျက်စီးဆုံးှံးမှ

၇ 
လုံး

ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရေသာ စုစုေပါင်း အိမ်ေြခ

စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ စရဖတပ်ဖွဲဝင်များှင့် ပလဲ 
ေကျးရ�ာတွင် စခန်းချေနထိုင်ေသာ ပျေစာထီး၊ စွန်ရဲ 
များက ေလာင်းလုံးမိနယ်ဝန်းကျင်ရှိ ရ�ာများကို ဝင် 
ေရာက်စီးနင်းခဲ့ရာ စုစုေပါင်း ေနအိမ်(၇)လုံးကို ဖျက် 
ဆီးခဲ့ပီး အနည်းဆုံး ကျပ်ေငွ(၁၂)သိန်းေကျာ်၊ တန်ဖိုးကီး 
ေရ�ထည်များှင့် ဆိုင်ကယ် (၁)စီး စသည်တိုကို လုယက် 
ယူေဆာင်သွားခဲ့ကသည်။

ကျးလွန်ခံရသူများ

အတည်ြပိုင်ခဲ့ေသာ ေသဆုံးသူများ

၁။ ေဒါ်ေအမီဖိးေဝ (၄၁ ှစ်)
၂။ ကိုေဇာ်ေဇာ်လတ် (၂၀ ှစ် 
ဝန်းကျင်)
၃။ ေဒါ်ခင်ချ ိ(ခ) မယ်ချိ  (၅၀ ှစ် 
ဝန်းကျင်)

၄။  ဦးေသာင်းဝင်း (၆၀ ှစ်ေကျာ်)
၅။ ေဒါ်ဝင်းေအး(ခ) မိ�ကံး (၆၀ ှစ် 
ေကျာ်)
၆။ ဦးဆန်းဝင်း (၅၀ ှစ် ဝန်းကျင်)

(ဇွန်လ (၁၄)မှ (၂၆)ရက်ေန� အတွင်း)

၆ 
ဦး

စုစုေပါင်း အသတ်ခံရသူ

ြဖစ်ပွားရာေနရာ



လို)၏ ေြခေထာက်တွင် မီးေလာင် 
ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
နံနက် (၁)နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန�်တွင် ေဂါ့ 
အင်းေကျးရ�ာ၊ ကယ်ေတာင် အနီး  
လမ်းသွားလမ်းလာြဖစ်ကေသာ အ 
သက် (၂၀)ဝန်းကျင်ခန�် ကိုေဇာ်ေဇာ် 
လတ်ှင့် ကိုေနလင်းကို,ကို စစ်ေကာင် 
စီတပ်သားများက ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ် 
ခဲ့သည်။ ကိုေဇာ်ေဇာ်လတ်သည် ေနရာ 
၌ပင် ပွဲချင်းပီး ေသဆုံးပီး ကိုေနလင်း 
ကို,ကို အချ ိန်မီ ေဆးုံသို ပိုေဆာင် 
ိုင်ခဲ့သည်။

နံနက်(၁)နာရီခန်�
ဇွန်လ (၁၇)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

ဇွန်လ (၂၁)ရက်ေန� ည(၁၀)နာရီ 
ဝန်းကျင်ခန�်တွင် ဝေဗျာေကျးရ�ာရှိ 
ေဒါ်ခင်ချ ိ(ခ)မယ်ချိ  (၅၀ ှစ်ဝန်းကျင်) 
ကို ေနအိမ်၌ ဖမ်းဆီးပီး ဇွန်လ (၂၂)ရက် 

ေန� နံနက် (၂)နာရီဝန်းကျင်ခန�်တွင် 
ိုက်ှက်ဒဏ်ရာ၊ ဓားဒဏ်ရာ၊ ှလုံး၌ 
ေသနတ်ဒဏ်ရာြဖင့် အေလာင်းအား 
ေနအိမ်အေရှတွင် လာေရာက်စွန�်ပစ်ခဲ့ 
သည်။

ဇွန်လ (၂၂)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

ည(၁၀)နာရီ ဝန်းကျင်ခန�်တွင် စစ် 
ေကာင်စီတပ်သား (၁၅)ဦးသည် 
ကဒက်ကီးေကျးရ�ာရှိ အသက်(၆၀) 
ေကျာ် ဦးေသာင်းဝင်းှင့် ေဒါ်ဝင်းေအး 
(ခ) မိ�ကံး လင်မယားှစ်ဦးကို လက် 
ြပန်ကိးတုပ်၍ ဦးေခါင်း၊ ဝမ်းဗိုက်၊ 
ခါးှင့် မျက်လုံးတိုကို ေသနတ်ြဖင့် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။ ေနအိမ်ရှိ 
တန်ဖိုးကီး ပစည်းတချ ိှင့် ေငွသား 
တချ ိကိုလည်း ယူေဆာင်သွားခဲ့သည်။

ည(၁၀)နာရီခန်�
ဇွန်လ (၂၆)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

ည(၁၁)နာရီဝန်းကျင်တွင် ကဒက်ကီး 
ေကျးရ�ာ၌ ေနအိမ်(၅)လုံးကို စစ်ေကာင် 
စီတပ်သားများ ဝင်ေရာက်စီးနင်းဖျက် 
ဆီးခဲ့ပီး ေငွေကးတချ ိှင့် တန်ဖိုးကီး 
ပစည်းတချ ိကို ယူေဆာင်သွားခဲ့ 
သည်။

ည(၁၁)နာရီခန်�
ဇွန်လ (၂၆)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။

ည(၁၂)နာရီဝန်းကျင်ခန�်တွင် ေဂါ့အင်း 
ေကျးရ�ာရှိ ဦးဆန်းဝင်း (၅၀ှစ်ဝန်း 
ကျင်)ကို ေနအိမ် အေရှတွင် ေသနတ် 
ြဖင့် အနီးကပ် ပစ်ခတ် သတ်ြဖတ်ခဲ့ 
သည်။ ထိုြပင် ေနအိမ်အတွင်း ေငွေကး၊ 
ေရ�ထည်တချ ိှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို 
လည်း ယူေဆာင်သွားခဲ့သည်။

ည(၁၂)နာရီခန်�
ဇွန်လ (၂၆)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်။
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စ် လိင် အသက် အိမ်ေထာင် မိသားစုဝင် ေနရပ်အမည်

၁ မ ၄၁ - - ေဂါ့အင်းေကျးရ�ာေဒါ်ေအမီဖိးေဝ

၂ ကျား ~၂၀ - - ေဂါ့အင်းေကျးရ�ာကိုေဇာ်ေဇာ်လတ်

၃ မ ~၅၀ - - ၀ေဗျာေကျးရ�ာေဒါ်ခင်ချ ိ(ခ) မယ်ချိ 

၄ ကျား >၆၀ ရှိ ေဒါ်ဝင်းေအး၏ ခင်ပွန်း ကဒက်ကီးေကျးရ�ာဦးေသာင်းဝင်း

၅ မ >၆၀ ရှိ ဦးေသာင်းဝင်း၏ ဇနီး ကဒက်ကီးေကျးရ�ာေဒါ်ဝင်းေအး(ခ) မိ�ကံး

၆ ကျား ~၅၀ - - ေဂါ့အင်းေကျးရ�ာဦးဆန်းဝင်း

စ် လိင် အသက် အိမ်ေထာင် မိသားစုဝင် ေနရပ်အမည်

၁ မ ၃၂ - - ေဝဒီရ�ာေဒါ်ွယ်နီေဌး

၂ ကျား ~၂၀ - - ေဂါ့အင်းေကျးရ�ာကိုေနလင်းကို

အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ တပ်သားများှင့် ပျေစာထီး၊ စွန်ရဲအဖွဲဝင်များသည် ေလာင်းလုံးမိနယ်အတွင်း ဇွန်လ (၁၆) 
ရက်ေန�မှ (၂၆) ရက်ေန�အထိ (၁၃)ရက်တာအတွင်း ြပည်သူ (၈)ဦးကို ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ  (၆)ဦးေသဆုံးခဲ့ပီး (၂)ဦးမှာ ဒဏ်ရာ 
အြပင်းအထန် ရရှိခဲ့သည်။ (၁၀) ရက်တာအတွင်း အဖမ်းခံရသူ စုစုေပါင်း (၅၀) ခန�်ရှိခဲ့သည်။

အဆိုပါ အကမ်းဖက်ဖမ်းဆီး၊သတ်ြဖတ်မှများကို စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲဝင်များ၊ စရဖတပ်ဖွဲဝင်များှင့် ပလဲေကျးရ�ာတွင် 
စခန်းချေနထိုင်ေသာ ပျေစာထီးအဖွဲဝင်များက ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
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ပုံ(၁) - စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲဝင်များ၏ ေမွှေှာက်ခံထား 
ရပီး အိမ်တစ်အိမ်၏ ြမင်ကွင်း။

ပုံ(၄) - လက်ြပန်ကိးတုပ်ပီး ှိပ်စက်သတ်ြဖတ်ခံထားရ 
ေသာဦးေသာင်းဝင်းှင့်ေဒါ်ဝင်းေအးတို၏ အေလာင်းများ။

ပုံ(၆) - ဦးေသာင်းဝင်း၏ အေလာင်းကို အနီးကပ်ြမင်ရပုံ။

ပုံ(၃) - အရပ်သားြပည်သူများကို ပစ်ခတ်ရာမှ 
ကျန်ရှိေသာ ကျည်ခွံများ။

ပုံ(၂) - မှန်ိုက်ခွဲခံထားရေသာ ကားတစ်စီး။

ပုံ(၅) - လက်ြပန်ကိးတုပ်ပီး ှိပ်စက်သတ်ြဖတ် 
ခံထားရေသာ ဦးေသာင်းဝင်း၏ အေလာင်း။


