ရွမး္ လူ႕အခြင့အ
္ ေရး မ႑ိဳင္ မွ ျပဳစုခသ
ဲ့ ည့္ ေနာက္ဆုးံ ေပၚ သတင္းထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕
ေက်ာက္မဲ ႏွင့ ္ မိင
ု း္ ကိင
ု ္ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ အရပ္သား ျပည္သအ
ူ ခ်ိဳ႕တိ႕ု အစိးု ရစစ္တပ္၏ ညွဥး္ ပမ္း ႏွပ
ိ စ
္ က္မဳွ
ႏွင့ ္ သတ္ျဖတ္မဳွ ခံရျခင္း
( ၁ ) ရွမး္ ျပည္ ေျမာက္ပင
ို း္ ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္ အထက္ရရ
ဲ ာြ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေနရာ ဆိဒ
ု အ
္ နီးတြင္
ရြာသား ၂ ဦး တိ႕ု အစိးု ရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၃ မွ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မဳွ ခံရ ျခင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ အထက္ရဲရာြ ေရကာတာ
တည္ေဆာက္ရာေနရာမွ ၅ မိုင္ခန္႕ ကြာေ၀းေသာ ေရႊေက်ာင္းရြာ အနီး လမ္းေပၚ၌ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
စီး နင္း ခရီးသြားေနၾကေသာ ရြာသား ၂ ဦး တို႕အား အစိုးရစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂၃ မွ စစ္သားမ်ားက
ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မွဳ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
၀မ္ေရႊေက်ာင္း ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ စိုင္းဘ၊ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ ႏွင့္ စိုင္းေဒါန၊ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ တို႕သည္
၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာမွ ေနာင္ပင္ရြာ ဖက္သ႕ို ဦးတည္၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္း ခရီး သြားေနစဥ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့

ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား ေမာင္းႏွငသ
္ မ
ူ ွာ စိုင္းဘ ျဖစ္၍ စိုင္းေဒါန က ဆိုင္ကယ္ေနာက္

ထိုင္ခုံ မွ စီးနင္းလိုက္ပါသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူတ႕ို ၏ သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦးတိ႕ု သည္လည္း ၄င္းတိ႕ု ၏ ဆိုင္ကယ္
ေနာက္မွ ကပ္၍ အျခား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစီးျဖင့္ အတူတကြ စီးနင္းခရီးသြားေနခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရွိခဲ့ရ
ပါသည္။

ထိုေန႕ နံနက္ေစာေစာ ၅ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာမွ တမိုင္ခြဲခန္႕ ကြာေ၀းေသာ ေနရာ၌
လမ္း ေဘး တေနရာတြင္ ရပ္ထားေသာ စစ္ကားတစ္စီး အနီး ၀ိုင္းထိင
ု ေ
္ နၾကေသာ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သား
၅ ဦး တို႕က သူတ႕ို ၂ ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ထိမွန္ ခံခဲ့ၾကရေသာ စိုင္းဘ ႏွင့္ စိုင္း ေဒါန ၂ ဦး
စလံုးတို႕သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ကာ ထိုေနရာတြင္ပင္ လဲက် ပြဲခ်င္း ၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ၾက

ပါသည္။ သူတ႕ို ၂ ဦး၏ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွ ကပ္လ်က္ အျခားဆိုငက
္ ယ္တစီး ျဖင့္ စီး နင္းလိုက္ပါလာသည့္
သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦးတိ႕ု သည္လည္း ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ျမင္လက
ို ္ရသည္ႏွင့္ ၄င္းတိ႕ု ၏ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ
ခုန္ခ်ကာ ေ၀းရာသိ႕ု အျမန္ဆံုး ထြက္ေျပး လႊတ္ေျမာက္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

လမ္း ေဘး တေနရာတြင္ ရွိေနၾကသူ ရြာသား လယ္သမား ၂ ဦးတို႕က ထို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မွဳ ျဖစ္စဥ္ကို
မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိခၾဲ့ က ရၿပီး ထိုရြာသား ၂ ဦးတို႕က ထိုစစ္သားမ်ား၏ စစ္ကားသည္ အထက္ရဲရာြ ေရကာတာ

တည္ေဆာက္ေနရာ ဆိုဒ္ အနီးရွိ စစ္စခန္းတခုမွ စစ္ကားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ မွတ္မိ သိရွိၾကသည္
ဟု ျပန္လည္ ေျပာျပခဲၾ့ ကပါသည္။
ရြာသား ၂ ဦးတိ႕ု အား ထိုသ႕ို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သား ၂ ဦးတိ႕ု က

ထိုရြာသား ၂ ဦး စီးနင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား သြားေရာက္ ေကာက္ယူကာ သူတို႕စစ္စခန္းခ်
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ထားရာဖက္ဆသ
ီ ို႕ ေမာင္းႏွင္ ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေသဆံုး သြားေသာ ရြာသား ၂ ဦးတို႕၏ ရုပ္
အေလာင္းကိုမူ အခင္းျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ လမ္းေပၚမွာပင္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

အစိုးရစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားအားလံုး ထိုေနရာမွ ထြက္ခြါသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုရြာသား လယ္သမား

၂ ဦး တို႕သည္ ပစ္သတ္ ခံထားရသည့္ ရြာသား ရုပ္အေလာင္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳရန္ မ၀န္႕ရဲၾက
သည့္အေလ်ာက္ ၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာသို႕သာ သြားေရာက္ကာ ရြာသူႀကီးျဖစ္သူအား အျဖစ္အပ်က္ကို တိုင္
ၾကားေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။

၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာ ရြာသူႀကီး ႏွင့္ ရြာသား ၁၅ ဦးတိ႕ု သည္ အခင္းျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ ေနရာသို႕ လိုက္သြား၍ ေသဆံုး
သြားေသာ သူတ႕ို ရြာသား ရုပ္အေလာင္း ၂ ေလာင္းအား ထိုေန႕ခင္း ၂ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕ တြင္ ျမဳတ္ႏွံ

သၿဂႋဳလ္မွဳ အၿပီး အစီး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သ႕ို အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက
သူတို႕ရြာသား ၂ ဦးအား အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မွဳ ျပဳခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကို အစိုးရစစ္တပ္သ႕ို

တိုင္ၾကားေျပာဆိုရန္ မည္သူကမ်ွ မ၀န္႕ရဲေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ တိုင္ၾကားမွဳမွ မျပဳလုပ္ခၾဲ့ က ဟု သိရွိရပါ
သည္။

အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ား၏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မွဳ ခံခဲ့ၾကရသူ ရြာသား ၂ ဦးတို႕၏ ကိုယ္ေရး
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ တို႕ မွာ ေအာက္ပါအတိင
ု ္း ျဖစ္ပါသည္။
2

( ၁ ) စိုင္းဘ၊ အသက္ ၄၃ ႏွစ္၊ အဘ အမည္ လုင္းေဆာေပတ၊ အမိ အမည္ ပါပံု၊ ဇနီး အမည္ နန္းေအးခင္၊
သမီး ၂ ေယာက္ ဖခင္။

( ၂ ) စိုင္းေဒါန ၊ အသက္ ၂၉ ႏွစ္။ အဘ အမည္ လုင္း နန္တိယ၊ အမိ အမည္ ပါေရြး၊ ဇနီး အမည္
နန္းျမဦးဆာ။

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ ပစ္သတ္မႈခံရေသာ စိုင္းဘ

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ ပစ္သတ္မႈခံရေသာ စိုင္းေဒါန

အထက္ရ ဲရြာ ေရကာတာသည္ နမၼတူ ေခၚ ျမစ္ငယ္ျမစ္ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္ႀကီးတခုျဖစ္၍

ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတ႕ို မွ ကုမၺဏီႀကီးတခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနလ်က္ရွိေသာ
ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးစီမက
ံ ိန္း တခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးစီမက
ံ ိန္းႀကီး
သည္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထတ
ု ို႕က အျပင္းအထန္ ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြကမ
္ ွဳ ျပဳျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ၂၀၁၆

ခုႏွစ္ ေမလ အတြင ္းက ထိုေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ နယ္ေျမေဒသ တ၀ိုက္တြင္ အေျခစိုက္ လွဳပ္ရွား
ေနၾကေသာ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ကို ၂ ဖက္တပ္ဖြဲ႕ အၾကား ျပည္ေထာင္စု

အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း

အစိုးရစစ္တပ္က အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုကက
္ ာ နယ္ေျမရွင္းလင္းမွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါေသးသည္။
ထိုကဲ့သ႕ို

အစိုးရစစ္တပ္က

ရွမ္းျပည္တးို တက္

ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

အား

အျပင္း အထန္

ထိုးစစ္ဆင္တက
ို ခ
္ ိုက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းမွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ ကာလအတြင္းကလည္း အစိုးရစစ္တပ္က အျပစ္မဲ့

ရွမ္းျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု ရြာသားမ်ားတိ႕ု အေပၚ ဖိႏွိပ္ အႏိုင္က်င့္ ဖမ္းဆီး အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊

တရားမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း ၊ သက္ရွိ လူသားဒိုငး္ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း မ်ားတို႕ ကို အေတာမသတ္ က်ဴးလြန္
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး အလုပသ
္ မားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ အစိုးရ စစ္တပ္
ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၃ မွ တပ္သားအင္အား ၃၀ ေက်ာ္တို႕သည္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေနရာ
လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုဒ္ အနီးတြင္ စခန္းခ် တပ္စြဲထားကာ လံုၿခံဳေရးယူေပးလ်က္ ရွိသည္ ဟု သိရွိရပါသည္။
( ၂ ) ရွမး္ ျပည္ေတာင္ပင
ို း္ မုိငး္ ကိင
ု ၿ္ မဳိ ႕နယ္တင
ြ ္ ရွမး္ ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမး္ ျပည္တပ္မ
ေတာ္ အတြက္ ေထာက္လမ
ွ း္ ေရး သူလ်ွဳိ စပိင
ု ္ သတင္းေပးအျဖစ္ လုပက
္ င
ို ေ
္ နၾကသူမ်ားဟု သံသယျဖစ္ ကာ

စြပ စ
္ ြဲ အျပစ္ရာွ ၿပီး ရြာသား လယ္သမားအခ်ိဳ႕တိ႕ု ကို အစိးု ရစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၅၇၈ မွ
စစ္သားမ်ားက မတရား ညွဥး္ ပမ္း ႏွပ
ိ စ
္ က္မဳွ ျပဳျခင္း
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပင
ို ္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၀မ္မိနး္ ရြာအနီး ၌ အစိုးရစစ္
တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၅၇၈ မွ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ တို႕အၾကား ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ထိေတြ႕ တိုက္ခက
ို မ
္ ွဳ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သား
မ်ားက

ရြာသား

လယ္သမားတဦးအား

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္း ျပည္တပ္မေတာ္

အတြက္ ေထာက္လွမး္ ေရး သူလ်ွိဳ စပိုင္ သတင္းေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူ ဟူေသာ သံသယျဖင့္ စြပ္စြဲကာ
ဖမ္းဆီး ႀကိဳးတုပ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ အျပင္း အထန္ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မွဳ ျပဳလုပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။

ထို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမေဒသ အတြင ္းသိ႕ု

ခ်ီတက္ ထိုး ေဖါက္ ၀င္ေရာက္လာေသာ လင္းေခးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အစိုးရစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္
၅၇၈ မွ တပ္သား အင္အား ၉၅ ေယာက္ပါ စစ္ေၾကာင္းတခုသည္ ထိုနယ္ေျမတြင္ လွဳပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲ တရပ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါ
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သည္။ လူေနအိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႕ ရွိေသာ ၀မ္မန
ိ း္ ရြာႏွင့္ အလြန္ နီး ကပ္ေသာေနရာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့

သျဖင့္ ၀မ့္မိနး္ ရြာသားမ်ားတိ႕ု ကို ထိတလ
္ န္႕ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ ႀကီးစြာေပၚေပါက္ေစခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ ရွမ္းစာသင္

ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္စာသင္ၾကားမွဳ ျပဳေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးသူငယ္ေပါင္း ၈၀
ခန္႕တိ႕ု မွာ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုကာ ၄င္းတိ႕ု ၏အိမ္အသီးသီးသို႕ ျပန္ေျပးခဲ့ၾကေစပါေတာ့သည္။ ထို တိုက္ပြဲသည္
အခ်ိန္ တနာရီၾကာၾကာခန္႕ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထိုေန႕ ညေန ၄ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ၀မ္မန
ိ း္ ရြာေန လုင္းေစာေရႊ ႏွင့္ ပါဆိုင္ထြန္းတို႕၏သား စိုင္း ျမင့္၊
အသက္ ၃၅ ႏွစ္သည္ ၀မ္မန
ိ း္ ရြာ ေျမာက္ဖက္ ၂ မိုင္ခန္႕ အကြာအေ၀းတြငရ
္ ွိေသာ ၄င္း၏ေတာင္ယာခင္းရွိ

မိမိ ခိုင္းႏြားမ်ားကို ေကာက္ရိုး အစာေကၽြးရန္ ရြာမွ ထြက္ခြါလာခဲ့ရာ လမ္း ခရီး တ၀က္၌ အစိုးရစစ္တပ္
စစ္ေၾကာင္းႏွင့္

တိးု မိၿပီး

စစ္သားမ်ားက

၄င္းအား

ေခၚယူ

စစ္ေဆး

ေမးျမန္းမွဳ

ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက စိုင္းျမင့္အား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္း ျပည္တပ္မေတာ္
အတြက္ စပိုင္ လုပ္ သတင္း ေထာက္လွမး္ ေပးရန္ လာသူ ဟု စြပ္စြဲၿပီး “ မင္းဒီကို လာတာဟာ တို႕

အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းသတင္းကို စံုစမ္းဖို႕ မဟုတလ
္ ား ? … ငါတို႕ စစ္ေၾကာင္း ဘယ္မွာရွိေနတယ္
ဘယ္ဖက္ကို ထြက္ခြါသြားတယ္ ဆိုတာကို လိုက္ၾကည့္ၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကို ျပန္သတင္းေပးပို႕ဖိ႕ု

မဟုတ္လား ? “ မွန္မွန္ေျပာ တိ႕ု ကို မလိမ္နဲ႕ ဟု ႀကိမ္းေမာင္း ၿခိမ္း ေျခာက္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး စစ္ေဆး
ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုပါသည္။
စိုင္းျမင့္က သူဒီဖက္ကထ
ို ြကလ
္ ာျခင္းသည္ ေတာင္ယာခင္းရွိ မိမိခိုငး္ ႏြားမ်ားကို အစာ သြားေရာက္ေကၽြးေမြး

ရန္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကား ေျပာျပခဲ့သည္ကို အစိုးရ စစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက လက္ခံ
ယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾကဘဲ စိုင္းျမင့္၏ ေျခလက္တ႕ို ကို ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ကာ တကိယ
ု ္လုးံ ကို ထိုးႀကိတျ္ ခင္း
တုတ္ျဖင့္ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ေဆာင့္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာကိုစစ္ဖန
ိ ပ္စီးထားေသာ ေျခ

ေထာက္ျဖင့္ ကန္ေက်ာက္ျခင္း စသျဖင့္ နည္း မ်ိဳး စံုေအာင္ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ရက္ရက္စက္စက္ ၀ိုင္း၀န္း
ညွဥ္း ပမ္း ႏွိပ္စက္ ရိုက္ႏွက္မွဳ ျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ စိုင္းျမင့္၏ မ်က္ႏွာ ဦးေခါင္း ေျခလက္ ႏွင့္ တကိုယလ
္ ုးံ
ေသြး ခ်င္းခ်င္း နီေအာင္ထြကက
္ ာ ဒဏ္ရာ အနာတရ ႀကီးစြာ ရေစခဲ့သည္ ဟု ဆိုပါသည္။
အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက စိုင္းျမင့္အား ထိုသို႕ အားရေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မွဳ ျပဳခဲ့ၾကၿပီး
သည့္ေနာက္ ည ၆ နာရီ အခ်ိန္တြင္မွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလိက
ု ္ၾကကာ ရရွိခဲ့ေသာ အနာ ဒဏ္ရာမ်ားကို
ေဆးထည့္ ကုသရန္အတြက္ စိုင္း ျမင့္အား က်ပ္ေငြ တေသာင္းက်ပ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇.၅၀ ခန္႕) ေပး
လိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္သည္

တႏိုင္ငံလံုး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

စာခ်ဳပ္ အဲန ္စီေအကို လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးထားေသာ ရွမ္းလက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖြဲ႕တခု ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္

စိုငး္ ေဟာ္ရွဲန္

+66: 62- 941-9600

(English, Shan)

စိုငး္ ရြက္လင
ြ ္

+66: 97- 143-1530

(Burmese, Shan)

စိုငး္ ရွန
ဲ ္တိုငး္

+66: 81- 474-5604

(Burmese, Shan)
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