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၂၅ . ၇ . ၂၀၁၉ ခု ှစ်
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ွ ် ဆန်ဝယ် ပီးြပန်လာသည့် ေဒသခံရာသားတဦးကို အစိးု ရ စစ်
တပ်၊ တပ်သားများက က
ို ် က
ှ စ
် စ်ေဆးြခင်း
၆.၇.၂၀၁၉တွင် အစိုးရစစ်တပ် ခမရ အမှတ်(၅၇၉)မှတပ်သားများက ရှမ်းြပည်အေရှ ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခ ိုင်
မိုင်း ပျ ်း မိ နယ် မိုင်းလ န်းေကျးရာတွင် ဆန်ဝယ် ပီးြပန်လာသည့် လားဟူလူမျိ း ရာသားတဦးကို

ိုက်

ှက် စစ်ေဆးေ ကာင်းသိရသည်။
၆.၇.၂၀၁၉ ညေန ၆ ဝဝ အချိန်တွင် အသက်(၃၂) ှစ် ဇာေပါအမည်ရှိ လားဟူရာသားတဦးသည် ရာတွင်း
ကုန်စုံဆိုင်မှဆန်ဝယ် ပီး အိမ်သိုြပန်အလာတွင် ခမရ အမှတ်(၅၇၉)မှ အင်အား(၂၀)ခန်ရှိ စစ်သားများ
ှင့်ဆုံမိခါ စစ်သားများက ၄င်းအားေခ ယူ ပီး"ရှမ်းစစ်သားေတွအတွက် မင်းဆန်လာဝယ် ေပးေနတာမ
ဟုတ်လား" ဟု စွပ်စွဲေြပာဆို ပီး လက်သီးြဖင့် (၇)ချက်တိတိ ြပင်းြပင်းထန်ထန် ထိုး ှက်ခဲ့ေ ကာင်း သိရ
သည်။
လားဟူလူမျိ း ဇာေပါက"မိမိသည် ရှမ်းစစ်သားေတွအတွက် ဆန်လာဝယ် ေပးတာမဟုတ်ေ ကာင်း ေဆး
ဖက်ဝင်အပင်သွားရှာဖို ေတာတွင်းသို ညအိပ်သွားရန် ရိကာလာဝယ်ြခင်းသာြဖစ်ေ ကာင်း ြပန်လည်ရှင်း
ြပခဲ့ရသည်"ဟု သိရသည်။ ထိုေနာက် ၄င်းတပ်သားများက ဇာေပါ့အား (၁) နာရီခန် စစ်ေဆးေမးြမန်း ပီး
ြပန်လွတ်ေပးခဲ့ေ ကာင်း သိရသည်။
(ခမရ)ေြခြမန်တပ်ရင်း အမှတ်(၅၇၉)သည် ရှမ်းြပည်နယ်အေရှ ပိုင်း ကျိ င်းတုံအတွင်း အေြခစိုက် ထား
ေသာ တိဂံေဒသ တိုင်းစစ်ဌာနချ ပ်၏ စစ်ဆင်ေရး ကွပ်ကဲဌာနချ ပ် အမှတ် (၁၄) လက်ေအာက်ခံ တပ်ရင်း
ြဖစ်ေ ကာင်း သိရသည်။
မိုင်းလ န်းေကျးရာသည် အိမ်ေြခ(၃၀)ရှိ ပီး ရှမ်းလူမျိ းများ ှင့်လားဟူလူမျိ းများတို စုေပါင်းေနထိုင် က
သည်။ ၄င်းေကျးရာတွင် ေနထိုင်သည့်"ဇာေပါ"သည် ဦးဇာေဟ့+ေဒ

ိုင်းတို၏သားြဖစ်ေ ကာင်း သိရသည်။
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၁၃ - ၁၅ . ၀၇ . ၂၀၁၉ မိုင်းတုံးတွင် အေြခစိုက်ထားေသာ အစိုးရ စစ်တပ် ခမရ(၅၄၄) တပ်သည်
ရှမ်းြပည်နယ်အေရှ ပိုင်း မိုင်းပျ ်း မိ နယ် မိုင်းပူးအွနအ
် ုပ်စု နားကွန်ဆိုင်းရာအနီးရှိ ေဒသခံရာသူရာသား
များ စိုက်ပျိ းထားေသာ သီး ှံများ ှင့် အိမ်ေမွးတိရိစာန်များကို ေဒသခံပိုင်ရှင်များကို အသိမေပး၊ ခွင့်မ
ေတာင်း ဘဲ ယူေဆာင်သွားခဲ့ ကသည်ဟု သိရသည်။
၁၃.၀၇.၂၀၁၉ နံနက်၈ ဝဝအချိနတ
် ွင် အစိုးရစစ်တပမှ အင်အား(၃၀)ခန်ရှိ တပ်သားများသည်

ေဒသခံ ရာသူရာသားများ စိုက်ပျိ းထားေသာ ဟင်းသီးဟင်းရက် သီး ှံများကို ပိုင်ရှင်များအား အသိမေပး၊
ခွင့်မေတာင်းဘဲ ။ ြခင်းများ ပီနံအိတ်များြဖင့် အြပည့် စိတ် ကိ က်ခူးယူသယ်ေဆာင်သွားခဲ့ ကေ ကာင်း သိရ
သည်။ ၄င်းတိုယူေဆာင်သွားေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရက် သီး ှံတို၏ ကာလတန်ဘိုးမှာ (၁၅၀၀၀)ကျပ် ခန်ရှိေ ကာင်း ခံပိုင်ရှင်ြဖစ်သည့် လုံးဖိုး
မား ပါ့နန်းဝိုးဆိုင်တိုထံမှ သိရသည်။
၁၄.၀၇.၂၀၁၉ ညေန ၃ ဝဝအချိန်တွင် ခမရ(၅၄၄)တပ်မှ တပ်သားများသည် နားကွန်ဆိုင်းရာေန လုံး
လိုင်းဆိုင်စင် ှင့် ပါ့လိုင်းဆိုင်လူတိုအိမ်ရှိ ဘဲသုံးေကာင်ကိုလည်း ခိုးယူသွားခဲ့ေသးေ ကာင်း၊ ၄င်း ဘဲသုံး
ေကာင်၏ ကာလတန်ဘိုးမှာ ၃ဝဝဝဝကျပ် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ နံနက် (၇)နာရီတွင် ခမရ(၅၄၄)မှ တပ်သားများသည် နားကွန်ဆိုင်းရာေန လုံးဖိုးမား ပါ့နန်း
ဝိုးစိန်တို ေနအိမ်ရှိ ဘဲသုံးေကာင်ကို ထပ်မံခိုးယူသွားခဲ့ေ ကာင်း၊ ၄င်းဘဲသုံးေကာင်၏ ကာလတန်ဘိုး မှာ
(၂၄၀၀၀) ကျပ် ရှိေ ကာင်း သိရသည်။
၎င်းစစ်တပ်သည် ထိုရာအြပင်တွင် တပ်စခန်းချ ပီး ရာအတွင်းသို စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို လာေရာက်
ခိုးယူေနခဲ့ ကသည်။
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