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ရိုဟင္ဂ်ာ လူထုကို ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္မ်ားက ျပဳလုပ္ေနဆဲ “ နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရး” အႀကီးစား စစ္ဆင္ေရးကို စတင္သည္မွ စ၍ ျမန္မာအစိုးရ
၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မီတီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္း ဌာနမ်ား
က မၾကာခဏေျပာဆိုသည္မွာ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း ရွိ ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ ကို “အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား”
တို႔က အစီအစဥ္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းကို တုန္႔ျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။
အစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဤတိုက္ခိုက္မႈကို ၾသဂုတ္လ၂၄ရက္ေန႔
တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ကိုဖီအာနန္အစီရင္ခံစာကို ေျခဖ်က္ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္(ARSA)(အာရ္ဆာ)ကအခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ေဆာင္
ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိသတင္း မီဒီယာမ်ားက
အကၽြင္းမဲ့ လက္ခံ ထားခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံျခားသံရုံးမ်ားလည္း ရဲစခန္းမ်ားတိုက္ခိုက္မႈကို ရႈတ္ခ်ၾကၿပီးႏိုင္ငံ
တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစသည့္ အတြက္ အစိုးရအေပၚ ဂရုဏာသက္ၾက
သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစၥလာမ္ အၾကမ္းဖက္ သမားအစုတို႔၏ အားေပးမႈ
ႏွင့္ အာရ္ဆာက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၊ ဘူးသီးေတာင္
တေလွ်ာက္ တိုက္ခိုက္သည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ား ကလည္း အလွ်င္အျမန္
ပါ၀င္လက္ခံထားၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘဂၤါလားေဒးရွ္ႏုိင္ငံသုိ႕ ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္
အသစ္တို႔ကို ကုလားတန္ သတင္းဌါနက ေမးျမန္းရာတြင္ ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔မွာ အထူး သံသယပြါးစရာ
ျဖစ္လာရသည္။
ဒုကၡသည္တို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ စစ္တပ္၏နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရးမွာ ေသခ်ာစြာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လုပ္ႀကံ ထိုးစစ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ သိလာရသည္။
အာရ္ဆာအေနႏွင့္ဤမွ်ႀကီးမားသည္တိုက္ခိုက္မႈကိုလုပ္ႏိုင္စရာမရွိ၊စစ္တ
ပ္၏ထိုးစစ္ကိုကာကြယ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သက္သက္မွ် သာ ျဖစ္ၿပီး
လုပ္ၾကံ မႈ သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလွသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မတိုင္မွီ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳေရး
တင္းၾကပ္ထားၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းတို႕ကို ေထာက္ကူရန္ ေထာင္
ေပါင္း မ်ားစြာေသာ စစ္တပ္မ်ားလည္းခ်ထားသည္။
စခန္းတိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္ေစာင့္ေနသည့္ ရဲတပ္သားတရာ
ထက္ မနည္းလည္းရွိသည္။ ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာမ်ားလည္း ကမ္းေျခ

၁ ၊ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း

တေလွ်ာက္တြင္ စစ္သားမ်ားတင္ၿပီး ကင္းလွည့္ေနသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ ခ်က္ျခင္း၊တညီတညာ
တည္း ေျမာက္ပိုင္းရခိုင္ျပည္ နယ္တေလွ်ာက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ရြာမ်ားကို
တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးသည့္ ပံုသ႑ာန္မွာ တပံုစံတည္းျဖစ္ခါအထက္
အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္အဆင့္မွ အစီအစဥ္ရွိရွိ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္
သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ အာရ္ဆာ၏ တိုက္ခိုက္
မႈခံရသည့္ဟု အစိုးရကမေျပာသည့္ ရြာမ်ားသည္လည္း ၾသဂုတ္လ
၂၅ ရက္ေန႔ နံက္ေစာေစာတြင္ လံုဳၿခံဳေရး တပ္မ်ား၏ ၀င္ေရာက္ခံရခါ
ဖ်က္စီးျခင္းခံရသည္။
နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္မႈလုပ္စဥ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား က
ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လံုး၀ မရွိေၾကာင္း ဒုကၡသည္
အားလံုးက ေျပာဆိုၾကသည္။ ရြာမ်ားထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္သည္။
ရခိုင္ကမ္းေျခ အျပင္ရွိ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားက လည္းပစ္ခတ္သည္။ အရပ္
သားမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္သည္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ခေလးမ်ား
အသတ္ခံရသည္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္။ လူသူကင္းမဲ့
ေနသည့္ ရြာမ်ားကို မီးရႈိ႕ပစ္ၾကသည္။
အာရ္ဆာ၏ တိုက္ခိုက္ခံရသည္ဆိုသည့္ ေနရာ ၁၅ ခု မွ လာသည့္ဒုကၡ
သည္မ်ားကို ကုလားတန္ သတင္း ဌာနမွ ေမးျမန္းရာ မည္သူမွအာရ္ဆာ
တိုက္ခိုက္မႈ လကၡဏာမေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ အမ်ားကေျပာသည္မွာ
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံက္ေစာေစာတြင္ ရဲစခန္းရွိရာမွေသနတ္သံမ်ား
ၾကားရေၾကာင္း၊ မၾကာမီ လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားက ရြာထဲကို ၀င္ပစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။ တခ်ိဳ႕က အတိုက္ခံ ရသည္ ဆိုသည့္ ရဲစခန္းမွ ေသနတ္သံပင္
မၾကားမိေၾကာင္း ေျပာသည္။
စစ္ေရးအရ လံုၿခံဳေရး အဆင့္ျမွင့္ထားျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားအဆင့္တြင္ရြာသား
မ်ား၏ လႈရွားမႈကို အျပင္းအထန္ စည္းၾကပ္ ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္အတိုက္ခံ
ရသည္ ဆိုသည့္ ရဲစခန္းကို အၾကမ္းဖက္သမား အုပ္စုတို႔ ခ်ဥ္းကပ္တိုက္ခိုက္
သည္ဆိုသည္ မွာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မယံုၾကေပ။ ေမာင္ေတာ ေတာင္
ဘက္ အလယ္္သံေက်ာ္၊ ဥေဒါင္း၊ ျမင္းလြတ္ ဆိုေသာေနရာမွာေထာင္ခ်ီ
ေသာ အာရ္ဆာတို႔က ရဲစခန္းကို တိုက္သည္ ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းရြာမ်ားပတ္၀န္းက်င္တြင္ လံုၿခံဳေရးအရ ရာခ်ီေသာ စစ္သားမ်ားခ်ထားသည္၊
အနီးအနား ေမယုေတာင္တန္း အေျခတြင္ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္
ၾကီးမားသည့္ ဥေဒါင္း စစ္စခန္းသစ္ ရွိသည္။

ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ၂

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စုစည္းတင္ျပသည့္ အသစ္ေရာက္လာသည့္ ဒုကၡသည္
၆၀ ေက်ာ္တို႔၏ ေျပာျပခ်က္မွာ အစိုးရက ေဖၚျပေသာ ၾသဂုတ္လ၂၅ရက္ ေန႔
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အာရ္ဆာမွာ အလြန္အႏၱရယ္ႀကီးမားသည္ ခ်ိန္းေျခက္မႈဆိုသည္
ကိုသိသာစြာဆန္႔က်င္ေနသည္။အာရ္ဆာ၏တိုက္ခိုက္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍
ျပင္းထန္ ရက္စက္သည့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၾသဂုတ္လ
၂၅ ရက္ေန႔၏အမွန္ ျဖစ္စဥ္ကို ေမးခြန္းစ ထုတ္ရန္အခ်ိန္က် ေနသည္။

Mo*kwfv25 &uf rwkdifrD &ckdifjynfajrmufykdif;wGif jrefrm
ppftiftm; tMuD;tus,f wnfaqmufjcif;
ရဲစခန္း ၃၀ ကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အတိုက္ခိုက္ ခံရျခင္းဆိုသည့္
သတင္းမွာ အာရ္ဆာက လံုၿခံဳေရး အားနည္းသည့္ ရပ္ရြာ စခန္းတို႔ကို
တိုက္ခိုက္သလို အျမင္မွားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ထိုရဲစခန္း
တို႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ စခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးေပၚေခတ္မီလက္နက္
မ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထားသည့္ စစ္သင္တန္းဆင္း တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္
ရွိသည့္ ရဲမ်ား(အမ်ားအားျဖင့္ အျပာေရာင္ စစ္၀တ္စံု၀တ္သည္၊ အစိမ္းေရာင္
၀တ္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ကြာသည္) စခန္းထိုင္ၾကသည္။အတိုက္ခံ
ရသည့္ စခန္းဆိုသည္မ်ားထဲတြင္ အခိုင္အခန္႔ ေဆာက္ထားသည္ နယ္ျခား
ေစာင့္ရဲစခန္းမ်ား၊ ရဲ ၁၀၀ ခန္႔ရွိ စခန္းမ်ား၊ ေသးေသာ္လည္း ခိုင္မာသည့္
နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ရဲမ်ားကသာ ကာကြယ္ထား
သည္မဟုတ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ကလည္း အကာအကြယ္ေပးသည္။ စစ္တပ္
တို႔ကို ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ မတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တခြင္လံုး
ျဖန္႔က်က္ထားသည္။ ေရတပ္ကိုလည္း ရေသ့ေတာင္ ကမ္းေျခတြင္
ခ်ထားသည္။
ကုလားတန္သတင္းဌာနက ဒုကၡသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ၾသဂုတ္လ
၂၅ ရက္ေန႔ အာရ္ဆာ က တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ ဘူးသီးေတာင္၊
ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တြင္ လက္ရွိ စစ္တပ္ဦးေရႏွင့္ ထပ္တိုး
လာသည္ ဦးေရတို႔ ကို လည္း သိရွိရသည္။

၃ ၊ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း

ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ၄

bl;oD;awmifwGif ppfom;axmifcsD csxm;jcif;
ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အၿမဲတမ္း တပ္စြဲထားေသာစစ္
စခန္းမ်ားရွိသည္။သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ အာရ္ဆာတို႔တိုက္ခိုက္
သည္ ဆိုသည့္ ေနရာ ႏွင့္ အနီးဆံုးမွာ ခလရ ၅၅၂ (ေတာင္ဘဇားရဲစခန္း
အေရွ႕ဘက္၂ မိုင္အကြာခန္႔) ႏွင့္ ခလရ ၅၆၄ (ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရဲစခန္းအေရွ႕
ေတာင္ဘက္ ၁ မိုင္ခန္႔အကြာ) တြင္ရွိသည္။ ၅၅၂ စခန္းလည္း အာရ္ဆာ
အတိုက္ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မတိုင္မီ ရက္သတၱပတ္ မ်ားက ျမန္မာစစ္သားေထာင္ခ်ီ
ေလွမ်ားႏွင့္ ေတာင္ဘက္ ေမယုျမစ္တေလွ်ာက္မွ ေရာက္လာေၾကာင္း၊
ညအခ်ိန္တြင္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလွႏွင့္အျပည့္ စစ္သာမ်ား အႀကိမ္
ၾကိမ္ ေရာက္လာေၾကာင္း၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် ရိုဟင္ဂ်ာအလုပ္သမား တ
ေယာက္ က ေျပာျပသည္။ သူက စစ္သားမ်ားသည္ ေညာင္ေခ်ာင္း(ဘူးသီး
ေတာင္ ေတာင္ဘက္) စစ္စခန္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ စစ္ေတြကို ျဖတ္ၿပီး ရခိုင္
ျပည္နယ္ တျခားေဒသေတြက လာၾကသည္ဟုထင္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာနယ္
လွည့္ တပ္မ ၃၃ ႏွင္ ၉၉ (စစ္ကိုင္းႏွင့္ မိထၱီလာ အေျခစိုက္)ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ
ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရာတြင္ နံမည္
ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထိုစစ္သားမ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ၾသဂုတ္လ
၁၀ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ဟု သတင္းစာမ်ားတြင္
ေဖၚျပထားသည့္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတပ္မမ်ားမွာ စစ္ေတြမွ ရေသ့
ေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာသုိ႔သေဘၤာ ျဖင့္ ေရာက္လာသည့္သတင္းကို
ကုလားတန္သတင္းဌါနက ေျမျပင္သတင္းေထာက္ မွ ၾသဂုတ္လ လယ္
တြင္ ရရွိခဲ့သည္။
ေတာင္ဘဇား ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္မွာ - ၅၅၂ စခန္း ( အာရ္ဆာအတိုက္
ခံရသည္ ဆိုသည့္) နားတြင္ စစ္သား ၂၀၀ ခန္႔ အၿမဲရွိေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ
၂၃ ရက္ေန႔ နံက္ ေစာေစာတြင္ ဘူးသီးေတာင္မွ စစ္ကား ငါးစီးျဖင့္စစ္သား
မ်ားအင္အားျဖည့္ထားသည္။ ထိုေန႔တြင္ စစ္သား ၇၀ ခန္႔ သည္ ၅၅၂ စခန္း
မွ ေတာင္ဘဇား အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိရာသို႔ ေျခလွ်င္သြားခါ တပ္စြဲ
ထားသည္။ တခ်ိဳ႕က ရြာထဲရွိ အိမ္မ်ားတြင္ တည္းၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ
အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေနသည္။ ေတာင္ဘဇားေစ်း၏ ရဲစခန္းတြင္
ပံုမွန္ ရဲ ၁၀၀ ခန္႔ရွိေသာ္လည္း အင္အားတိုးခ်ထားသည္ဟု ဆိုသည္။
ေဖါင္ေတာ္ျပင္ အနီးတြင္ေနေသာ ရြာသားတဦးက - ၅၆၄ တပ္စခန္းမွာ
ပံုမွန္ စစ္သား၂၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ပိုင္း

၅ ၊ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းအသစ္ တခု
ေဖါင္ေတာ္ျပင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္ထားသည္။ ရဲသား ၁၅
ဦးခန္႔ ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ခလရ ၅၆၄ မွ စစ္သား ၁၅
ဦး ထပ္ေရာက္လာသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ခလရ ၅၅၂ မွ စစ္သား ၃၀
ထပ္ေရာက္လာသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရဲ စခန္းတြင္ အင္အား ၄
ဆ မွ်တိုးလာသည္။
ဘူးသီးေတာင္ရွိ အာရ္ဆာတို႔ အတိုက္ခံရသည္ ဆိုသည့္ ရဲစခန္းႏွစ္ခုမွာ
အနီးအနားရွိ စစ္တပ္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မတိုင္မီ ထူးထူးျခားျခားအင္အား
ျဖည့္ထားခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံက္တြင္ စစ္သား ၁၀၀ ခန္႔သည္ဘူးသီးေတာင္
အေနာက္ဖက္ရွိ စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ ဌာနခ်ဳပ္ႀကီး မ ွ ေျခလွ်င္ထက
ြ လ
္ ာခါ
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္ တမိုင္ကြာ ဆင္ဦးျပင္ နားတြင္ မိုင္းမ်ား
ေထာင္သည္။ ထိုေနာက္ ရြာသားမ်ားကို စတင္ပစ္ခတ္ေတာ့သည္။
ဤသည္မွာ နည္းဗ်ဴဟာဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္သားမ်ားကို အစီအစဥ္ရွိရွိျဖင့္
လုပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္မွာ သိသာေပသည္။

&aohawmifwGif ppfom;rsm; ESifh a&wyfukd csxm;jcif;
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အာရ္ဆာ၏ အတိုက္ခံရသည္ ဆိုေသာ
ကိုးတန္ေကာက္ ရဲစခန္း၏ ေတာင္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ကြာ ရေသ့ေတာင္ကမ္းေျခ
အေနာက္ဖက္ ခ်ိန္းကလီအနီး ဘစာရာရြာ မွ ဒုကၡသည္ တခ်ိဳ႕ကို ကုလား
တန္သတင္းဌာနက ေမးျမန္ခဲ့ပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ား ေျပာသည္မွာ - ခ်ိန္းကလီတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းရွိ
ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မ တိုင္မီ ၅ ရက္က ျမန္မာစစ္တပ္လည္း
ခ်ထားေၾကာင္း၊ ၾကီးမားသည့္ ေရတပ္ သေဘၤာ ၅ စင္းလည္း သူတို႔ရြာအနီး
ကမ္းစပ္တြင္ ေတာင္ဘက္က ေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
ရြာသားမ်ားကို ကမ္းေျခ တြင္ ငါးမဖမ္းရန္တားျမစ္ထားသည္။ ေရတပ္သား
နဲ႔ စစ္သားမ်ား ကမ္းေျခ တေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေရတပ္သေဘၤာမ်ား ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ အထိ ရွိေနသည္။ (ကမ္းဘက္
သို႔ ပစ္ခတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။)

ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ၆

armifawma'owckvkH; ppfwyf jzefYxm;jcif;
ေမာင္ေတာတြင္ အၿမဲတမ္းတပ္စခန္း ႏွစ္ခုရွိသည္။ ေမာင္ေတာအေရွ႕
ဘက္ ဘူးသီးေတာငျမိဳ႕သုိ႔ သြားရာ လမ္းေပၚရွိ “ သံုးမိုင္” စခန္းအနီး
ေ၀သာလီ နတလရြာတြင္ တခု ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ေတာင္ဘက္ ၁၀မိုင္
ကြာရွိ ဥေဒါင္းရြာတြင္ တခုျဖစ္သည္။ ထိုစခန္းႏွစ္ခုတြင္ စစ္သားေထာင္ခ်ီ
ရွိသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ထဲတြင္လည္း အလုိေတာ္ျပည့္ ဓမၼာရံုဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္း၀န္းတြင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယာယီ တပ္စြဲထားသည့္စစ္သား ၁၀၀
ေက်ာ္ ရွိသည့္အျပင္ ေမာင္ေတာ နာရီစင္အနီး အစိုးရ အလယ္တန္း
ေက်ာင္းတြင္လည္း ခမရ ၃၄၅ မွ စစ္သား ၁၀၀ ခန္႔ ရွိ သည္။
ေဒသခံ အု ပ္ ခ်ဳပ္ေ ရးအရာရွိ ( ရုိ ဟ င္ ဂ်ာမဟု တ္ သူ ) တေယာက္ က ဥေဒါင္း
ရြာမွ ရြာသားဒုကၡသည္တဦး ကို ေျပာျပသည့္မွာ ဥေဒါင္းတြင္ တပ္စခန္း
အသစ္ေဆာက္ေနသည္မွာ ၄ ႏွစ္ၾကာေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ မၿပီးေသး
ေၾကာင္း၊ စစ္သား၂၅၀၀ အတြက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ၄င္းရြာသားက
စစ္သား ၁၀၀၀ ခန္႔ျမင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ စခန္းတြင္းရွိ အလုပ္ သမားမ်ား
အတြက္ ထမင္းတခါ ပို႔ဘူးသည္ဟုဆိုသည္။ စခန္းသည္ ခိုင္ခန္႕ၿပီး
ကြန္ကရစ္ လိႈင္ေခါင္း တခုကုိ ေမယုေတာင္အတြင္းသုိ႕ လႈိင္ေခါင္း
တူးထြင္းထားသည္ဟုဆိုသည္။ အစိုးရ ထုတ္ျပန္သည့္ ၾသဂုတ္လ၂၅
ရက္ေန႔ အတိုက္ခံရသည့္ စာရင္းတြင္ ဥေဒါင္းစခန္းမပါ၀င္ေပ။မိုင္၀က္
သာ ေ၀းေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္သူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ဥေဒါင္း နတလ ရြာရွိ
ရဲစခန္းသာ စာရင္းတြင္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ စစ္စခန္းႀကီးႏွင့္ နီးကပ္သည့္
ရဲစခန္းကို ပစ္မွတ္ထားေရြးခ်ယ္သည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။
ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားက သူတို႔ေဒသ
အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မတိုင္မွီ
ရာခ်ီသည့္ စစ္သားမ်ား အင္အားျဖည့္ထားပံုကို ရွင္းျပၾကသည္။
ထိုစခန္းတို႔မွာ အာရ္ဆာ၏ အတိုက္ခံသည္ရဆိုေသာ စခန္းနွင့္ အတိုက္
မခံရသည္ ဆုိေသာ စခန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ ေနသည္။
အလယ္သံေက်ာ္တြင္ရွိေသာ ေဒသ(၇) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမွာေမာင္
ေတာၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၁၀ မိုင္အကြာတြင္ ရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရဲ ၂၅
ေယာက္ေလာက္ရွိခါ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ စစ္သား ၂၀၀ ေလာက္
အားျဖည့္ထားသည္။ ၎စစ္သားထဲမွ ၁၀၀ ခန္႔မွာေမာင္ေတာမွ ေျခလွ်င္
အားျဖင့္၄င္း၊ စစ္ကားမ်ားျဖင့္၎၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္လာ

၇ ၊ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း

ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ၈

ေမာင္ေတာေတာင္ဖက္ရွိ ဥေဒါင္းစစ္စခန္းသစ္

၉ ၊ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း

သည္။ အနီးရွိ ျမင္းလြတ္ရြာမွ ရြာသားမ်ား က ဥေဒါင္းစစ္စခန္းမွ စစ္သား
၁၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ၾသဂုတ္လ၂၅ တြင္ ထိုရဲစခန္း၌အားျဖည့္ထားသည္
ဟုဆိုသည္။
ေတာင္ဘက္ပိုက်သည္ အင္းဒင္ရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းသို႔ ၾသဂုတ္လ
၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ အျပည့္အစံုျဖင့္ စစ္သား ၂၀၀ ေရာက္လာသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိုစခန္းတြင္ ရဲသား ၅၀ ေလာက္သာ ရွိေၾကာင္း။ အေရွ႕ဘက္
ရွိ ေတာင္မ်ားေပၚမွ စစ္သား ၆၀ ခန္႔လည္း ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မနက္တြင္
ေျခလွ်င္ ေရာက္ လာေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားက ရွင္းျပသည္။
ေမာင္ေတာေျမာက္ဖက္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ားေျပာျပသည္မွာ
- သူတိုရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းတြင္ ျမန္မာစစ္သား ၁၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး
ေနာက္ထပ္ ၁၀၀ ခန္႔ ေမာင္ေတာမွ ကားႏွင့္ေရာက္သည္ ဟု ဆိုသည္။
ေျမာက္ဘက္ပိုက်သည့္ ၈ မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ တမန္သား နယ္ျခားေစာင့္
ရဲစခန္းတြင္ ပံုမွန္ ရဲသား ၁၀ ေယာက္ခန္႔ရွိရာမွ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာစစ္သား ၁၀၀ ခန္႔ အားျဖည့္ထားသည္။
ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲရြာ (ဘဂၤါလားေဒးရွ္နယ္စပ္၊ ကူတုပေလာင္ ဒုကၡသည္
စခန္းမွ အေရွ႕ဘက္၂ မိုင္သာ ေ၀းသည္) ေတာင္ဘက္ရွိ ကြမ္းသီးပင္ရြာမွ
ဒုကၡသည္မ်ား ေျပာျပသည္မွာ - ၾသဂုတ္လ၂၅ ရက္ ေစာေစာတြင္ေတာင္ၿပိဳ
လက္၀ဲဘက္မွ စစ္ကားငါးစီးခန္႔ စစ္သားမ်ား သူတို႔ရြာသို႔ ေရာက္လာျပီး၊
သူတို႔ကို ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ေတာ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤသည္မွာ ေတာင္ၿပိဳ
လက္၀ဲ ေဒသ (၃) နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းတြင္ အနည္းဆံုး စစ္သား ၁၀၀
ခန္႔ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေစာင့္ေနသည္ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
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စစ္အင္အားမ်ား မတိုးခဲ်႕မွီ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ေနစဥ္
သြားလာမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ
မ်ား ေက်းရြာ အုပ္စုတခုႏွင့္တခု သြားလာရာတြင္၊ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ကိုျဖတ္
ရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ စာယူရသည္။(ယာဥ္စီးလာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္
စစ္ေဆးေရးဂါတ္တြင္ ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္း၍ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။)
ညေနဘက္ တရြာတည္းရွိ တအိမ္ႏွင့္ တအိမ္ လည္ပတ္ရာတြင္လည္းခြင့္ျပဳ
ခ်က္ယူရသည္။ (သို႔မဟုတ္ပါက ဆူပူရန္လႈပ္ေဆာ္သူဟု တုိင္းၾကားခံရ

ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ၁၀

တတ္သည္။) ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ရိုးရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္
ငါးဖမ္းရန္ ေလွျဖင့္ ပင္လယ္ သို႔ထြက္ခြင့္ကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။
ပထမ ျပင္းထန္ရက္စက္သည့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးကို ျမန္မာလံုၿခံဳေရး
တပ္မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ လုပ္ၿပီးေနာက္ စည္းၾကပ္မႈမွာ
ပိုဆိုးလာသည္။ ၿခံစည္းရိုးမ်ားကိုလည္း ၿဖိဳခ် ခံထားရေသာေၾကာင့္
လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြက ရြာသားမ်ားကို ပိုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္၊ အိမ္မ်ား
ထဲကိုလည္း ၀င္ရလြယ္ ေစသည္။
ေမာင္ေတာေျမာက္ဖက္ ငရံ႕ေခ်ာင္းမွ ရြာသားအို တေယာက္ေျပာသည္
မွာ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ပိုင္း ဒါးရွည္၊ အရိုးရွည္တပ္
ထားသည္ လယ္ယာသံုးကရိယာ (လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ႏိုင္)
တို႔ကို ေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတို႔ထံ အပ္ႏွံရသည္။ မအပ္ပါက
အျပစ္ေပး၊ ဒဏ္ခ်သည္ ဟု ဆိုသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္သည္ ေဒသခံ
လယ္သမားႏွင့္ သစ္ခုတ္သမားမ်ားအတြက္ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ အလြန္
အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။
မၾကာေသးမိလမ်ားတြင္ ရြာသားတို႔သည္ လံုၿခံဳေရးယူသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏
တိုးျမွင့္ရွာေဖြ စစ္ေဆးမႈကို ခံၾကရသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္
ေလာင္းဒံုရြာမွ ဒုကၡသည္တဦးက - သူမ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ တျခားရြာသား ၁၃
ဦးတို႔ကို ၂၀၁၇ ခု ၾသဂုတ္လက လမ္းေပၚတြင္ စစ္သားမ်ားက စစ္ေဆးၿပီး
ဖမ္းဆီးေခၚသြားရာ ယခုအခ်ိန္ထိေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
ၾသဂုတ္လ၂၅ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္မၾကာမီႏုိင္ငံသားစိစစ္
ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပားကုိ ကုိင္ေဆာင္ရန္ ရုိဟင္ဂ်ာတို႔ ကို
ဖိအားေပးေနျခင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစ
သည္။
ေမာင္ေတာျမိဳ႕အျပင္ဘက္ရြာထဲတြင္ေနေသာသူတို႔သည္ေစ်း
ရွိရာၿမိဳ႕ထဲသို႔သြားစဥ္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ကႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏
သက္ေသခံကတ္ျပားရွိမွသာ သြားႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။
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အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က တိုက္ခိုက္သည္ဆိုရာတြင္
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ နံက္ပိုင္း၌ အာရ္ဆာ၏ တိုက္ခိုက္မႈကို လုပ္ႀကံ ေဖၚျပ
ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ ဆိုေစ ကုလားတန္ သတင္းဌာနက

၁၁ ၊ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း

ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ၁၂

ရြာ ၈ ရြာမွ လာၾကသည္ ဒုကၡသည္တို႔အား ေမးျမန္းရာတြင္ ျမန္မာ
လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားက သူတို႔ကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံက္တြင္တိုက္ခိုက္
ေၾကာင္းေျပာသည္။ ထိုရြာမ်ားတြင္ အစိုးရက အာရ္ဆာ ေတြ၏ တိုက္
ေၾကာင္း မေဖၚျပေပ။
ထိုရြာ တရြာမွာ ေမာင္ေတာ ေတာင္ဘက္ရွိ အင္းဒင္ရြာျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္
လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္သား၂၀၀ ခန္႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ စခန္းသို႔
ေရာက္လာသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ နံက္ ၃ နာရီတြင္ နယ္ျခားေစာင့္
ရဲစခန္းမွ ေသနတ္သံမ်ားၾကားရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ၊ ျမန္မာစစ္တပ္
ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ေသာ ေဒသရွိ အရပ္သားမ်ားအတူ ရြာထဲ၀င္လာခါ
ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အိမ္မီးရႈိ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရြာသားအားလံုး ထြက္
ေျပးၾကရသည္။ ထြက္ေျပးစဥ္ ပစ္သတ္ခံၾကရသည္ ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက
ေျပာျပသည္။
အင္းဒင္ရြာမွ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာျပသည္မွာ ထိုစဥ္က သူ႕တြင္ ကိုယ္၀န္ ၇ လ ရွိေနသည္၊ မေျပးႏိုင္ေခ်။ သူသည္
၁၈ လအရြယ္ခေလးကို ခ်ီရင္း ေျပးရာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲႏွင့္ တိုးမိေတာ့
သည္။ သူ႕ကိုတြန္းလွဲခါ လက္ထဲမွ ခေလးကို ဆြဲယူၿပီး ဓါးနဲ႔ခေလးကို
ထိုးသတ္သည္။ သူမ၏ဗိုက္ေပၚကိုလည္း တက္နင္းသည္။ သူသည္ တြား၍
ေတာထဲသြားရသည္ ၊ ခေလးပ်က္က်သည့္ ဟုဆိုသည္။
ဒုကၡသည္ေနာက္တဦးမွာ ထရပ္ကားေမာင္းသမားျဖစ္သည္။ သူသည္
အင္းဒင္ရြာလမ္းေဘးတြင္ ၾသ ဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ည သူ႔ကားထဲ၌
အိပ္ေနသည္။ နံက္ ၃ နာရီတြင္ အင္းဒင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမွ ၀ီစီ
မႈတ္သံကို ၾကား၍ ႏိုးလာသည္။ ေနာက္ေတာ့ ပစ္ခတ္သံမ်ားကိုစ
ၾကားရသည္ ဟု ဆိုသည္။ ထို၀ီစီသံသည္ ရြာကို တိုက္ခိုက္ ရန္ အခ်က္ေပး
ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္တြင္ အတိုက္ခိုက္ခံေသာ တျခားရြာမွာဒုံးပိုက္ရြာ
ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာေျမာက္ ဖက္တြင္ရွိသည္။ အနီးဆံုး နယ္ျခားေစာင့္
ရဲစခန္းမွာ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာတြင္ရွိၿပီး စစ္သား၂၀၀ ခန္႔အင္အား ျဖည့္ထား
သည္။ ရဲစခန္းကို အာရ္ဆာတို႔လာတိုက္ခိုက္မႈဆိုသည္ မရွိေပ။သို႔ေသာ္
နံက္ ၁၀ နာရီ ေလာက္တြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ႏွင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ေသာေဒသရွိ
အရပ္သားတို႔က ဒါးမ်ားကိုင္ေဆာင္ခါ ဒံုးပိတ္ရြာကို ၀ိုင္း သည္။ အိမ္မ်ားကို
မီးတင္ရႈိ႕ေတာ့သည္။ လူမ်ားထြက္ေျပးေသာအခါ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ ဒါးႏွင့္
ခုတ္သတ္ၾကသည္။ လယ္ကြင္းျပင္သို႔ ထြက္ေျပးၾကေသာ ရြာသား၃၀၀

၁၃ ၊ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း

ခန္႔ကို ရပ္တန္႔ေစလွ်က္ လက္ကိုေခါင္း ေနာက္တြင္ ထားခိုင္းၿပီး ထိုင္ခိုင္း
သည္။ အမ်ိဳးသမီးပ်ိဳ ၂၀ ခန္႔ကို စစ္သားတခ်ိဳ႕က ေရြး၍ လူသူမဲ့ အိမ္မ်ား
ထဲသို႔ ေခၚသြားသည္။ တနာရီခန္႔ ၾကာၿပီးေနာက္ ထို အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကို တျခားအိမ္တလံုးထဲ ေခၚခါ ေသာ့ခတ္ပိတ္ ေလွာင္လိုက္ၿပီး အရွင္
လတ္လတ္ မီးရႈိ႕သတ္ၾကသည္။ တျခားရြာသားမ်ားက သူတို႔၏ ေအာ္သံကို
ၾကားၾကရသည္။ စစ္သားမ်ားက တျခားအိမ္မ်ားကိုလည္း မီးရႈိ႕ၾကသည္။
လယ္ထဲရွိလူမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ေ၀ွ႔ ပစ္သတ္ၾကသည္။ လယ္ကြင္းထဲမွ
လူပ်ိဳ လူရြယ္ ၄ ပံုတပံုေလာက္သာ ေျပးႏိုင္၍ လြတ္ခဲ့သည္။ ခန္႔မွန္းေျခ
လူ ၂၀၀ ခန္႔ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ခေလးမ်ား ေသၾကရသည္။
ငါးရံ႕ေခ်ာင္းရြာသားတဦး ေျပာသည္မွာ - ရြာနားရွိ လက္ယာ နယ္ျခားေစာင့္
ရဲစခန္း ရဲမ်ားသည္ ေစ်းလာသူမ်ားကို မည္သည့္ အေၾကာင္းမွ်မရွိဘဲ
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔နံက္တြင္ ပစ္ခတ္သတ္ ျဖတ္သည္။ အသတ္ခံရသူ
မ်ားထဲမွ လူရြယ္ ၇ ဦးကို သူသိသည္ဟု ဆိုသည္။
ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တျခားရြာမ်ား ျဖစ္သည့္ မီတီ၊ သင္းကူက်
ပါရာ၊ လူဒုိင္ ရြာမ်ားတြင္လည္း အာရ္ဆာ၏ တိုက္ခိုက္မႈဆိုသည္ မရွိဘဲ
ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔နံက္တြင္ ရြာမ်ားကို
တိုက္ခိုက္ သည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာသည္။
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္ တမိုင္ကြာ ( အာရ္ဆာမ်ားတိုက္ခိုက္သည္
ဆိုၿပီး အစုိးရေျပာေသာ ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရြာ၏ ေတာင္ဖက္ ၄ မိုင္ကြာ) ရွိ
ဆင္ဦးျပင္ရြာမွ ဒုကၡသည္တေယာက္က ေျပာသည္မွာ - အင္အား ၁၀၀
ခန္႔ရွိ စစ္သားမ်ား ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံက္ ၁၀ နာရီေလာက္တြင္ ရြာကို
ေတာင္ဘက္မွ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ စစ္သားမ်ားကမိုင္းမ်ားကုိ ရြာအနီးရွိ
လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ျမဳပ္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ မုိင္းျမဳပ္ျပီးေနာက္
ရြာကို၀ိုင္းသည္။ လယ္ေတာမွ ျပန္လာေသာရြာသား ၄ ေယာက္ကို
ဖမ္းလိုက္သည္။ ရြာသားမ်ာ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ထြက္လာၿပီး တားဆီးရင္း
“သူတို႔ကိုဖမ္းလွ်င္ ငါတို႔ အားလံုးကိုလည္း ဖမ္းပါ။” ဟုဆိုသည္။ စစ္သား
မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သျဖင့္ ၁၆ ေယာက္ေသၿပီး ၂၄ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။
ရေသ့ေတာင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ဘာစရာ ရြာ ( ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က
အာရ္ဆာတို႔၏ အတိုက္ခံ ရသည္ဟု အစိုးရကဆိုသည့္ ကိုးတန္ေကာက္
ရြာမွ ေတာင္ဘက္ တမိုင္အကြာရွိ) မွ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္က ေျပာ
သည္မွာ - ရြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ နံက္ ၅
နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ က်ေရာက္ေၾကာင္း၊ အျပင္သို႔ ထြက္ၾကည့္ရာ ေရတပ္

ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ၁၄

၏ သေဘၤာမ်ားမွ သူတို႔ရြာဘက္သို႔ မီးလံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေနသည္ ကို
ေတြ႕ရသည္။ က်ည္မ်ားက်သည့္ေနရာတြင္ ေပါက္ကြဲၿပီးမီးထေလာင္သည္
ဟုဆိုသည္။ က်ည္တခုက သူ႕အိမ္နားတြင္က်ခါ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ သူ႔သား ၏
ေျခေထာက္ကို က်ည္စ ထိမွန္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ရြာတြင္ လူ ၂၀ ခန္႔ေသသည္
ဟု သူကထင္သည္။ ေတာေတာင္ထဲ ေျပးေသာအခါ အနီးရွိ ခ်ိန္းကလီ
နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမွ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတို႔က သူတို႔ကို ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ေသာ အရပ္ သားတို႔က ဒါးမ်ားျဖင့္ လိုက္ခုတ္ၾကသည္။
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အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီ၏ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၇ ခု
“ အေရးေပၚသတင္း” ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၾသဂုတ္လ နံက္ေစာပိုင္း ရဲစခန္း
၃၂ ခု ႏွင့္ စစ္တပ္စခန္းတခုကို တိုက္ခိုက္ပံု အေသးစိပ္ ေဖၚျပထားသည္။
( ေနာက္ဆက္တြဲ တြင္ စာရင္း အျပည့္ အစံု ၾကည့္ပါ)
တိုက္ပြဲျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ရြာ ၁၅ ရြာ ႏွင့္ ရပ္ကြက္တို႔မွ ဒုကၡသည္မ်ား
ကိုကုလားတန္သတင္းဌာနမွ စကားေျပာၾကည့္ရာ အာရ္ဆာအဖြဲ႕၀င္တို႔
တိုက္ခိုက္သည့္ လကၡဏာဘယ္သူမွ မျမင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အမ်ားစုက
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေသနတ္သံသည္ ရဲစခန္းမ်ားဘက္ကသာ
ၾကားရေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္မ်ားက သူတို႔၏ရြာမ်ားကို
တိုက္ခိုက္သည္ ဟုဆိုသည္။ တခ်ိဳ႕က သူတို႔ရြာမ်ား ၀င္အတိုက္မခံရမီ
ရဲစခန္းဆီမွ ေသနတ္သံပင္ မၾကားရေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဥပမာ - ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဖက္ရွိ တမန္းသား ရဲစခန္းသည္
အတိုက္ခံရသည္ဟု အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီကေအာက္ပါ
အတိုင္း ေက်ညာခဲ့သည္။ “နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ နယ္ေျမ (၂) ရွိ တမန္းသား
စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား (စိစစ္ဆဲ)
မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။” ဟုေဖၚျပသည္။
တမန္းသားရြာမွ ထြက္ေျပးလာသူ ဒုကၡသည္ တဦးက- ၾသဂုတ္လ၂၅
ရက္ မနက္ေစာေစာတြင္ အာဆာ တို႔ကိုေရာ တိုက္ခိုက္သံကိုပါမၾကားရ၊
ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔က ရဲစခန္းကို စစ္သား ၁၀၀ ခန္႔အင္အား ျဖည့္ထား
သည္။ ၂၅ ရက္ေန႔ နံက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲႏွင့္
ေဒသခံျပည္သူ႕စစ္တို႔က ေဈးထဲရွိ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုင္မ်ားကို လုယက္ၾကသည္

ထိုေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀ ခန္႔က သူတို႔၏ ပစၥည္းကို ကာကြယ္ၾကေသာ္
လည္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမရွိေပ။ စစ္တပ္က သူတို႔ကို ပစ္ခတ္
သျဖင့္ တေယာက္ ေသၿပီး တေယာက္ဒဏ္ရာရသည္။ စစ္တပ္က ရိုဟင္ဂ်ာ
အိမ္မ်ားကို မီးစရႈိ႕ေတာ့သည္။ ရြာသားအမ်ားစုမွာ ရြာ အေနာက္ဖက္ရွိ
ေတာေတာင္ထဲသို႔ ေျပးၾကရသည္။ ထိုသို႔ေျပးေနၾကစဥ္ ရြာသားအနည္းဆံုး
၄ ဦး ေသနတ္မွန္ေသဆံုးရသည္။ ထိုေန႔က ရြာေစ်းႏွင့္နီးသည့္ အိမ္ေျခ
၅၀ ေက်ာ္ မီးရႈိ႕ခံရသည္။ ( ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ထြက္ေျပးကုန္ၾကသည့္တိုင္ )
ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်န္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အိမ္ေျခ ၆၀၀ ခန္႔ႏွင့္
ရြာတျခားအပိုင္းက အိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕သည္။
အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည္မွာ “နံနက္ ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ
အလယ္သံေက်ာ္ စခန္းအား အာရ္ဆာအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ ဒုလဝကမွဴး
ဇာေမာင္း က်ဆံုးခဲ႔ၿပီး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အာရ္ဆာ
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားမွာ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။”
ဟုဆိုသည္။ အလယ္သံေက်ာ္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘီဘီစီမွ ျမန္မာရဲ
ဒုဗိုလ္တဦးကိုေမးျမန္ရာ “ အင္အား ၅၀၀ ခန္႔စီရွိေသာ လူအုပ္ႀကီး ၂
ခုက ကမ္းေျခဘက္မွ တက္လာသည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔ကို ရဲအရာရွိတို႔က
ေမာင္ျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခါ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အေလာင္း
၁၇ ေလာင္းက်န္ရစ္ခဲ့သည္။” (http://www.bbc.com/news/worldasia-41521268)
အလယ္သံေက်ာ္ရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာျပသည္မွာ- လူ ၁၀၀၀
က ၀ိုင္းတိုက္သည္ ဆိုသည့္ လကၡဏာ လံုး၀ မရွိေပ။ နယ္ျခားေစာင့္
ရဲစခန္းကို စစ္သား၂၀၀ ႏွင့္အားျဖည့္ထားသည္။ တရြာလံုးကိုလည္းလံုၿခံဳ
ေရးတင္းၾကပ္ထားသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ည ၁၁ နာရီတြင္ နယ္ျခား
ေစာင့္ရဲ တေယာက္ႏွင့္ စစ္အရာရွိ တေယာက္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ
အိမ္ကိုလာလည္သည္။ ရြာထဲမွာ ခိုေနေသာ “လူဆိုးမ်ား” ဖမ္းေပးရန္
ေျပာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိက “ ရြာက ခင္ဗ်ားတို႔ စခန္းႏွင့္ ကပ္ေန
တာဘဲ ဘယ္လိုလုပ္ သူတို႔ေန ႏိုင္မလဲ။” ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။နံက္တြင္
ရဲစခန္းဆီမွ ေသနတ္သမ
ံ ်ားၾကားရေတာ့သည္။ ငါးေရာင္း၀ယ္ သူအရြယႀ္ ကီး
ရင့္သည့္ ဒုကၡသည္တဦးကေျပာသည္မွာ - ကမ္းနားက တက္လာသည္
ဆိုသည္မွာ တံငါသည္ ၁၂ ေယာက္သာျဖစ္သည္။ကမ္းနားတြင္ နံက္
ေစာေစာ ငါးသြားဖမ္းရာက ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ( ေလွႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္းကို

ထားျမစ္ထားသည္။) သူတို႔အားလံုး ရြာအျပန္လမ္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္
ရဲစခန္းနားတြင္ ပစ္သတ္ ခံၾကရသည္။ ထိုေနာက္ တပ္ေတြကရြာထဲကို
တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္ၿပီး အိမ္မ်ားကိုမီးရႈိ႕ၾကသည္။ လူေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္ေသ
မည္ဟု ဤဒုကၡသည္က ခန္႔မွန္းသည္။
အလယ္သံေက်ာ္၏
အေရွ႕ဘက္
တမိုင္ခြဲေလာက္တြင္ရွိ
ဥေဒါငး္
(နတလ) ရြာသည္လည္း ၾသဂုတ္၂၅ ရက္ေန႔က အာရ္ဆာ၏အတိုက္
ခံရသည္ဟုဆိုသည္။ အစိုးရ၏အဆိုအရ “နံနက္ ၅ နာရီ ၁၀မိနစ္တြင္
နယ္ေျမ (၈) ရွိ ဥေဒါင္း(နတလ) စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္
အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား ၁၀၀ မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔
သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အာရ္ဆာအစြန္းေရာက္
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွာ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔
သည္။” အလယ္သံေက်ာ္ရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ားက( ႀကီးမားသည့္ အာရ္ဆာ
အုပ္စု တခုက ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား ေနထိုင္ၿပီး တားျမစ္ထားသည့္)
နတလ ရြာထဲ ေရာက္ေနသည္ ဆိုသည္ကို၎၊ ေထာင္ခ်ီ စခန္းခ်ေနသည့္
ဥေဒါင္းစစ္စခန္းႏွင့္ကပ္ေနသည့္ ဤေနရာမွ တိုက္ ခိုက္သည္ ဆိုသည္ကို
၎ မယံုၾကည္ၾကေပ။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ နံက္ ၅ နာရီတြင္ အာရ္ဆာတို႔၏ တိုက္ခိုက္ျခင္း
ကိုခံရသည္ဟု အတိအက် ေျပာေသာ္လည္း ဥေဒါင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ
ရပ္ကြက္တြင္ လူတေယာက္က သူတို႔မွာ ရုတ္တရက္ အတိုက္ခံရျခင္းျဖစ္
သည္ ဟု ဆိုသည္။ သူတို႔အိမ္ေပၚသို႔ က်ည္ဆံမ်ား ဗံုးဆံမ်ား မိုးရြာသလို
က်သည္။ “ လူေတြက ပုန္းေနၾက သည္။ အကာအကြယ္မ်ားကို လုပ္ၾက
ရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ ေသနတ္မွန္သူေတြကို ျမင္ရတယ္။” ဟု အသက္
၁၈ ႏွစ္ရွိရြာသားကေျပာသည္။သူက သူအိမ္မီးေလာင္သြားေသာေၾကာင့္
အနီးရွိေတာ ထဲတြင္စက္တင္ ဘာ ၄ ရက္ေန႔အထိ ၀င္ပုန္းေနရသည္။
ျမင္းလြတ္ရြာမွာလည္း အာရ္ဆာ၏ အတိုက္ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုရြာမွာ ဥေဒါင္း စစ္စခန္း၏ ေတာင္ဘက္ ၄ မိုင္အကြာတြင္ရွိသည္။
သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီက အစီရင္ခံသည္မွာ “နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅
မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ျမင္းလြတ္စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္
အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔က လာေရာက္ဝုိင္းဝန္းတိုက္ခိုက္
သျဖင့္ ရဲမွဴး ဟိန္းထက္ေက်ာ္ ၊ ရဲတပ္သား ဝင္းထုိက္တို႔ ႏွစ္ဦး က်ဆံုးခဲ႔ၿပီး
ဘီေအ ၉၄ (၁) လက္ ၊ ပြိဳင့္ ၃၈ ေျခာက္လံုးျပဴး (၁) လက္ ပါသြားခဲ႔သည္။”
ဟုဆိုသည္။

ျမင္းလြတ္ရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ားက အာရ္ဆာ ၁၀၀၀ ခန္႔က တိုက္သည္ကို
သူတို႔မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ရြာသား အမ်ားအျပားက ေျပာၾကသည္မွာ နံက္ ၃
နာရီခြဲတြင္ ရဲစခန္းဆီမွ ေသနတ္သံမ်ားၾကားရသည္ ဟုဆိုသည္။ (ထိုစခန္း
မွာ အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ ထပ္ျဖည့္ထားသည္)၊ ထိုေနာက္ နံက္ ၇ နာရီတြင္
စစ္သားမ်ား (ရြာသားမ်ားက အစိမ္းေရာင္ ၀တ္စံု ၀တ္ထားသည္ကိုသာ
ျမင္၏) ရြာထဲ ျဖန္႔၀င္လာခါ ရြာသားေတြကို ပစ္သတ္ ေတာ့သည္။
ရဲစခန္း အနီးေနထိုင္သူတို႔သည္ ရြာတျခားအပိုင္း၊ နီးစပ္ရာလယ္ကြင္းထဲ၊
ေတာေတာင္ထဲ သို႔ေျပးၾကသည္။ ေနာက္ ၄ ရက္အခ်ိန္အတြင္း ရြာထဲရွိ
အိမ္အမ်ားစုမွာ မီးရႈိ႕ခံရသည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုနည္းအတူ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ဘက္ ေလာင္းဒံုရြာရွိ ရဲစခန္းမွာလည္း
၃ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ “အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား” ၏ အတိုက္ခံရ
သည္ဟုဆိုသည္။ ရြာသားမ်ားက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံက္ေစာေစာတြင္
ေလာင္းဒံုရဲစခန္းဆီမွ ေသနတ္သံမ်ားၾကားရေၾကာင္း သို႔ေသာ္ တိုက္ခိုက္
ေသာ အာရ္ဆာ တို႔ ကိုမေတြ႕ရ ဟုဆိုသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ေန႔ခင္းတြင္
ရာခ်ီေသာ စစ္သားမ်ားက ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္၎၊ ေျခလွ်င္ျဖင့္၎၊ နယ္ျခား
ေစာင့္ရဲမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ား အတူေရာက္လာခါ
ရြာကို တိုက္ခိုက္ ေတာ့သည္။ ရြာသားေတြက အသက္လုေျပးၾကသည္၊
လယ္ကြင္းထဲတြင္ ပုန္းသူပုန္း၊ ပူးမျမစ္ထဲ ခုန္ဆင္း သူဆင္း ျဖစ္ၾကသည္။
ဒုကၡသည္တဦးက ထိုသို႔ေျပးေနစဥ္ ၁၀ ေယာက္ခန္႔ ေသနတ္မွန္ၿပီး ဒဏ္
ရာရ ႏိုင္ သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ေစာေစာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ၅ ေန
ရာတြင္ အာရ္ဆာတို႔၏ အတိုက္ခံရသည္ဆိုသည္။ ၃ ေနရာတြင္လက္
ပစ္ဗံုးမ်ား၊ ဗံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္သည္ဟုဆိုသည္။ အနီးနားတြင္ ေနထိုင္
သူတို႔က မည္သည့္ေပါက္ကြဲသံမွ မၾကားရဟု ဆိုသည္။ ၾသဂုတ္လ၂၅
ရက္ နံက္တြင္ ရြာသား မ်ားၾကား ရသည္မွာ (စစ္သား ၁၀၀ ခန္႔ တပ္စြဲ
ထားေသာ) အလုိေတာ္ျပည္ ဓမၼရံု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဘက္မွသာေသနတ္
သံၾကားရေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕အ၀င္နားမွလည္း ၾကားရေၾကာင္း ေျပာသည္။ရပ္
ကြက္ ၅ ရဲစခန္းကို လူအုပ္ႏွင့္ ၀င္စီးသည္ဆိုသည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္း
ဖက္သမားမ်ား ဆိုသည္ကိုေတာ့ မေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ စစ္သားႏွင့္
ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္သည့္ အရပ္သားတို႔က ေမာင္ေတာရွိ အိမ္မ်ားကို ၾသဂုတ္
လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ မီးရႈိ႕သည္ကို ျမင္ေၾကာင္းေျပာသည္။
ဘူးသီးေတာင္တြင္ ရဲစခန္း ၂ ခုႏွင့္ စစ္စခန္း တခုကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က

အာရ္ဆာတို႔က တိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘူးသီးေတာင္ရွိ ေတာင္ဘဇာႏွင့္
ေဖါင္ေတာျပင္ရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ားက တိုက္ခိုက္သူ အာရ္ဆာတို႔ကို မေတြ႕
ရဟုဆိုသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီက “နံနက္ ၃ နာရီ မိနစ္ ၄၀
တြင္ နယ္ေျမ (၁၀ ) ရွိ ေတာင္ဘဇာရဲကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္း
ေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား ၁၀ ဦးခန္႔က လာေရာက္ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အာရ္ဆာအစြန္း
ေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားအေလာင္း ၅ ေလာင္းရရွိခဲ႔ၿပီးနံနက္ ၅
နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အာရ္ဆာအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား
ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားသည္။” ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထိုရဲစခန္းမွာ
နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ၁၀၀ ခန္႔ေစာင့္သည္။ စစ္သား ၇၀ လည္း ေဒသရွိ
ေက်ာင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အင္အားျဖည့္တပ္စြဲထားသည္။
ဤသို႔ေသာေနရာသို႔ လူ၁၀ ဦးက အနီးကပ္တိုက္ခိုက္သည္ဆိုသည္မွာ
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေပသည္။
ေတာင္ဘဇာရြာမွ
အာရဗီဘာသာစာသင္ေက်ာင္းသားတေယာက္က
နံက္ ဘုရား၀တ္မတက္မီ နံက္ ၄ နာရီ ေလာက္ကစ၍ သူ႕ရြာအနီးနား
တြင္ေသနတ္သံ ႏွင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ဆံ က်သံေတြၾကားရေၾကာင္း၊
အလင္း ေရာင္လာေသာအခါ နံက္ ၆ နာရီခန္႔ရွိၿပီး တျခားလူမ်ားႏွင့္အတူ
ရြာျပင္သု႔ိထြက္ေျပးၿပီးအကာအကြယ္ယူေၾကာင္းသို႔ေသာ္္ ေနာက္ေက်ာ
ကို ေသနတ္မွန္သည္ဟုဆိုသည္။ ကံေကာင္း၍သူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက
ကူညီသျဖင့္ နယ္စပ္ဘက္ကို ေျပးလာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ထိုေန႔က ေျပးေနသူ လူမ်ားစြာ ပစ္သတ္ခံရသည္။ သူ၏အသက္ ၁၇
ႏွစ္ အရြယ္ အကိုတ၀မ္းကြဲလည္း ပါသြားသည္ဟုေျပာသည္။စစ္တပ္၊
နယ္ျခားေစာင့္ရဲႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု သူကဆိုသည္။ သူစာသင္ယူသည့္ ေတာင္ဘဇာ အာရဗီ
ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ ၁၂ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ ခန္႔
ရွိၿပီး၊ ေက်ာင္း မီးရႈိ႕ခံရသည္။
ေတာင္ဘဇာ
အာရဗီဘာသာစာသင္ေက်ာင္း
ဆရာတေယာက္မွာ
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔နံက္ ၄ နာရီ ၄၀မိနစ္တြင္ သူ၏ဒုကၡိတ အေဖႏွင့္
အေမကို လြတ္ေျမာက္ရန္
ကူညီေနစဥ္ အပစ္ခံရသည္။ က်ည္ဆံမွာ
အိမ္၏ထားရံကို ေဖါက္၍လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ ညီငယ္လည္းထိ၍
ေသသည္။ ေက်ာင္းဆရာမွာမိဘကို ထားခါ ကိုယ္လြတ္ရုန္း ေျပးရသည္။
ျမစ္တဘက္ကမ္းသို႔ ေျပးသည္။ သူ႕ရြာမီးေလာင္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။

သူအိမ္ႏွင့္အတူ သူ႕မိဘ လည္း မီးထဲပါသြားရသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ အာရ္ဆာ၏ အတိုက္ခံရသည့္ဆိုေသာ တျခား ရဲစခန္း
တခုမွာ ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရဲ စခန္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ဘဇာရြာ ေတာင္ဘက္
၄ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ရွိသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီ က
“နံနက္ ၄ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၁၀) ရွိ ေဖာင္ေတာ္ျပင္စခန္းအား
အာရ္ဆာအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ေသနတ္
ျဖင့္ လာေရာက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္
ဒုတပ္ၾကပ္ စိုးဝင္းတို႔ ၂ ဦး က်ဆံုးခဲ႔ရကာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ အာရ္ဆာအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၂ ဦး ေသ
ဆံုးခဲ႔သည္။” ဟုဆိုသည္။ ေတာင္ဘဇားရဲစခန္းကဲ့သို႔ ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရဲ
စခန္းကိုလည္း ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္ကအထူး အင္အား
ျဖည့္ထားသည္။ ထိုတိုက္ပြဲသည္ မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း၊ မည္သို႔
ရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦး က်ရသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။
အနီးနားရွိ ေမာင္ႏုရြာမွ ေက်ာင္းဆရာတေယာက္က ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔
ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရဲစခန္းမွ နံက္ေစာေစာ ေသနတ္သံမည္သို႔ၾကားရသည္ကို
ရွင္းျပသည္မွာ - နံက္ ၈နာရီအထိ ေသနတ္သံၾကားရေၾကာင္း၊ ထိုေန႔
က ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရြာသား အမ်ားစုမွာ ေမာင္ႏုရြာသို႔ ထြက္ေျပး သြားၿပီး
ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ စစ္သား ၅၀ ခန္႔ ေဖါင္ေတာ္ျပင္ရြာဘက္မွ
လာၿပီး ေဒသခံရြာသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္သည္။ ေမာင္ႏုရြာတြင္ လူထု
ဆယ္ႏွင့္ ခ်ီအသတ္ခံရပံုကို လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕က
မွတ္တမ္းထားလိုက္သည္။
(https//www.hrw.org/news2017/10/03/Burma-military-massacres-dozens-rohingya-village)
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နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္ ၾသဂုတ္လ၂၅ရက္ေန႔တြင္
ေမာင္ေတာ ရွိ ရြာမ်ားမွ လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာ လံုၿခံဳေရး
တပ္မ်ား လုပ္ပံုမွာ တပံုစံတည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ စစ္တပ္က
ရြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးပစ္သြင္း၊ေနာက္ရြာကို ေသနတ္ႏွင့္ပစ္၊ အိမ္ေတြကို
မီးရႈိ႕သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဆိုေသာသူတေယာက္ကိုမွ် မေတြ႕၊

မမိ။ ပစ္မွတ္ထားသည္မွာ ရြာထဲက ရြာသားမ်ားကိုသာျဖစ္သည္။ သူတို႔
အိမ္မ်ားမွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။
ကုလားတန္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာျပသည့္ ဒုကၡသည္အားလံုးေလာက္က
ေျပးေနေသာ အရပ္သားမ်ား ကို ပစ္သတ္ေၾကာင္း မွတ္မွတ္ရရ ေျပာ
ၾကသည္။ အရက္စက္ဆံုး ပစ္ခတ္မႈမွာ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ဖက္ဒံုးပိုတ္
ရြာႏွင့္ မင္းႀကီးရြာ တြင္ ျဖစ္သည္။ ( အထက္တြင္ေဖၚျပၿပီ) ထိုရြာတို႕သည္
တရြာႏွင့္တရြာ ၃ ကီလိုမီတာ ကြာသည္။ ဒံုးပုိက္ရြာ သတ္ျဖတ္မႈကို
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ၿပီး၊ မင္းႀကီးရြာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၀
ရက္ေန႔တြင္လုပ္သည္။ လုပ္ေနက် ပံုစံအတိုင္း ဖိႏွိပ္ရက္စက္သည္။
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ခေလး အပါအ၀င္ ရြာသား ရာခ်ီကိုသတ္သည္။အစုလိုက္
မုဒိမ္းက်င့္သည္၊ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရသူတို႔ကို အရွင္ လတ္လတ္ မီးရိႈ႕သတ္
သည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ တခုတည္းက လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယူဆရသည္။
မင္းႀကီးရြာမွ ေနာက္ေက်ာ၊ရင္ဘတ္ႏွင့္ လက္ေမာင္းတြင္ေသနတ္ဒဏ္ရာ
ရခဲ့ေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိ ေယာက္်ားေလး တေယာက္က ကုလားတန္
သတင္းဌာနသို႔ ေျပာျပသည္မွာ - သူ၏မိသားစု တစုလံုး ဆံုးရံႈးရပံု၊
သူ႔အကို၊ ညီမ ၃ ေယာက္၊ အေမ တို႔ အသတ္ခံရသည္ကို ေျပာျပသည္။
ပူးမ ျမစ္ကမ္းတြင္ ပုန္းေနစဥ္ ေက်ာကို ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့သည္။ သူ႔
ညီအကိုေမာင္ႏွမတို႔ ဒါးျဖင့္ခုတ္သတ္ခံရၿပီး အေမမွာ ရိုက္သတ္ခံရသည္။
အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိ မင္းႀကီးမွ လူတေယာက္က သူ႔ဇနီးႏွင့္ သမီးငယ္ ၃
ေယာက္ ေျပးေနစဥ္ ပစ္သတ္ခံရပံုကိုေျပာျပသည္။ သူ၏ အသက္၂၀
ရွိ ညီမသည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး ရိုက္ႏွက္ခံရခါ မီးရႈိ႕ခံရသည္။သူမသည္
အံ့ၾသဖြယ္ရာ မေသဘဲ ကူတူပေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ျပင္းထန္
သည့္ဒဏ္ရာတို႔ကို ကုသမႈခံယူ ေနရသည္။
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ဒုကၡသည္မ်ား၏ အစစ္ခံခ်က္မွာ အစိုးရေျပာသမွ် ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္
အျဖစ္အပ်က္မ်ား ကို သံသယေတြ ပြါးေစယံုသာမက ၂၁၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္
တို ၉ ရက္ေန႔ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔က နယ္ျခားေစာင့္ရဲ စခန္းမ်ားကို
တိုက္ခိုက္သည္ ဆိုသည္ကိုပါ
သံသယ၀င္ေစခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္က
ျပဳလုပ္ေသာ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ရပ္ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀၀၀

ေက်ာ္ကို ဘဂၤါလားေဒးရွ္သို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။
အစိုးရ၏ အဆိုအရ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္နံက္တြင္ “ ၄၀၀ ခန္႔ရွိေသာ
တိုက္ခိုက္သူမ်ား” က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း ၃ ခုကို တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း၊
အဓိက စခန္းႀကီး က်ီးကန္းျပင္နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ဌာနခ်ဳပ္ ကိုလည္းတိုက္၍
လက္နက္ မ်ိဳးစံု ၅၁ လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစံု ၁၀၁၃၀၀ ေတာင့္၊ လွံစြပ္ ၄၇ ခု၊
က်ည္အိမ္ ၁၆၄ ခုကို ယူသြားသည္။” ဟုဆိုသည္။ က်ီးကန္းျပင္ဌာနခ်ဳပ္
သည္ စခန္းႀကီးျဖစ္ၿပီး အေစာင့္အၾကပ္ထူထပ္သည္။ အေျမွာက္တပ္ႏွင့္
အားျဖည့္ ထားခါ လက္နက္ကိုင္အင္အား ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။
လက္နက္ခ်ိဳ႕ငဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္သူတို႔ကထူထပ္ေသာလုံျခံဳေရးကုိ ျဖတ္ခါ
လက္နက္တုိက္ထဲ၀င္၍ လက္နက္မ်ားကုိ ယူေဆာင္ လြတ္ေျမာက္ သြား
ျခင္းအတြက္ တဦးတေယာက္ မွ ေမးခြန္းမထုတ္ၾကေပ။
ဒီေမးခြန္းေတြကို စေမးရန္ ယခု အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က အာရ္ဆာ၏ အတိုက္ခံရသည္ ဆိုေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဌာနခ်ဳပ္ ပံု။
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အမွတ္စဥ္

ျမန္မာ အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီ၏ ေဖၚျပခ်က္
အထူးသတင္း အမွတ္ -၂

၁

နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ နယ္ေျမ (၂) ရွိ တမန္းသားစခန္းအား
အာရ္ဆာအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား(စိစစ္
ဆဲ) မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။

၂

နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္တင
ြ ္ နယ္ေျမ (၃)ရွိ နံသ
႔ ာေတာင္္ စခန္းအား
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား(စိစစ္
ဆဲ) မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရာ
ရဲတပ္သား ညီညီလြင္ က်ဆံုးၿပီး အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္
အၾကမ္းဖက္သမား ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။

၃

နံနက္ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တင
ြ ္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ သေဘၤာေကြစ
႔ ခန္းအား
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားအင္အား ၁၀၀
ဦးခန္႔ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ ARSA
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။

၄

နံနက္ ၅ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ က်ီးကၽြန္းကင္း
စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ လာေရာက္ဝိုင္းဝန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔
ရာ စခန္းမွဴး အပါအဝင္ ၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ၿပီး နံနက္ ၅ နာရီ
မိနစ္ ၅၀ တြင္ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၾကသည္။

၅

နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ မီးတိုက္ေခ်ာင္းဝ
ကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ရာ
မီးတိုက္ေခ်ာင္းဝ ကင္းစခန္းအတြင္းထိ ဝင္၍ ဓားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း
ခုတ္ခဲ႔သျဖင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ ရဲျမင့္၊ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ သက္ႏုိင္ထြန္း

က်ဆံုးခဲ႔၍ လက္နက္ ၃ လက္ ပါသြားကာ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္
၄၅ တြင္ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား
ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၾကသည္။

၆

နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္ တြင္ နယ္ေျမ (၄ )ရွိ နတ္ေခ်ာင္းကင္း
စခန္းအား အာ၇္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ လာေရာက္ဝိုင္းဝန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္
ခဲ႔သည္။

၇

နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ နယ္ေျမ (၄) ရွိ ဇီးပင္ေခ်ာင္းစခန္းအား
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား ၁၅၀
ဦးခန္႔ လာေရာက္ ဝိုင္းၿပီး ကင္းစခန္းအတြင္းထိ ဝင္၍ ဓားျဖင့္
ဝိုင္းဝန္း ခုတ္ခဲ႔သျဖင့္ ရဲတပ္သား မင္းသူရႏုိင္ က်ဆံုးခဲ႔ကာ
လက္ကိုင္ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၁ လံုးႏွင့္ တစ္လံုးထိုး ေသနတ္
(၁) လက္ ပါသြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

၈

နံနက္ ၃ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၅) ရွိ ေလာင္းဒံုစခန္း
အား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက
ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ခဲ႔ရာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား
က ျပန္လည္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ ထိခို္က္ဒဏ္ရာရရွိမႈ
မရွိခဲ႔ေပ။

၉

နံနက္ ၁ နာရီတြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ေမာင္းနီ ကင္း စခန္းအား
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားက ေသနတ္
ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၁၀

နံနက္ ၄ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ သီဟိုဠ္ ကင္းစခန္း
အား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား
၁၀၀ ဦးခန္႔ လာေရာက္ ဝုိင္းဝန္းခဲ့၍ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္
ပစ္ခတ္ခဲ႔သျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ
သြားခဲ႔သည္။

၁၁

နံနက္ ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ဇင္ပိုင္ညာ စခန္း
အား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား
(စိစစ္ဆဲ)မွ လာေရာက္ဝိုင္းခဲ႔သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကျပန္လည္
ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ နံနက္ ၄ နာရီ ၃၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္

ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။

၁၂

နံနက္ ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ေက်ာက္ျပင္
ဆိပ္ကင္းစခန္း အား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္
သမား အင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္
ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ႔သည္။

၁၃

နံနက္ ၀၀၅၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိပဒင္းေခါင္းတကာ
ကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ ပစ္ခတ္ တုိက္
ခိုက္ခဲ႔သည္။

၁၄

နံနက္ ၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ပေညာင္ပင္ႀကီး
ကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ လာေရာက္ဝုိင္းဝန္း၍ ေသနတ္ျဖင့္
ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ခဲ႔သည္။

၁၅

နံနက္ ၄ နာရီတြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ေရႊရင္ေအး စခန္းအား
လူအုပ္မ်ား တက္လာသည္ဟု သတင္းရရွိခဲ႔သည္။

၁၆

နံနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ သေရကုန္းေဘာင္
ကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား ၁၀၀ ဦးခန္႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သတင္းအရ လူ၊
လက္နက္မ်ား ရြာအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ရသည္။

၁၇

နံနက္ ၄ နာရီတြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ခ်ိန္ခါလီ စခန္းအား
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား(စိစစ္
ဆဲ)မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက
ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္
သမား ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

၁၈

နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ျမင္းလြတ္စခန္းအား
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား
၁၀၀၀ ခန္႔က လာေရာက္ဝုိင္းဝန္းတိုက္ခိုက္သျဖင့္ ရဲမွဴး
ဟိန္းထက္ေက်ာ္ ၊ ရဲတပ္သား ဝင္းထုိက္တို႔ ႏွစ္ဦး က်ဆံုးခဲ႔ၿပီး
ဘီေအ ၉၄ (၁) လက္ ၊ ပြိဳင့္ ၃၈ ေျခာက္လံုးျပဴး (၁) လက္
ပါသြားခဲ႔သည္။

၁၉

နံနက္ ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ အလယ္သံေက်ာ္
စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္
ဒုလဝကမွဴး ဇာေမာင္း က်ဆံုးခဲ႔ၿပီး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္
ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
မ်ားမွာ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။

၂၀

နံနက္ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ဥေဒါင္း(နတလ)
စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား ၁၀၀ မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္
တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အာရ္ဆာ အစြန္း
ေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားမွာ နံနက္ ၆ နာရီတြင္
ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။

၂၁

နံနက္ ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ႏွာေခါင္းတို
ေခ်ာင္းဝကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္
သမား အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္
ခဲ႔သည္။

၂၂

နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ နယ္ေျမ (၉) ရွိ သဝန္ေခ်ာင္း
စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား ၁၀၀ ဦးခန္႔က လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။

၂၃

နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀တြင္ နယ္ေျမ(၉)ရွိ ကိုးတန္
ေကာက္စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္း
ဖက္သမား အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရာ နံနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ တပ္မ
ေေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက
ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္
သမား ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။

၂၄

နံနက္ ၃ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ နယ္ေျမ (၁၀ ) ရွိ ေတာင္ဘဇား
ရဲကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား ၁၀ ဦးခန္႔က လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္
တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အာရ္ဆာ အစြန္း

ေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အေလာင္း ၅ ေလာင္းရရွိခဲ႔ၿပီး
နံနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္
အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားသည္။

၂၅

နံနက္ ၄ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၁၀) ရွိ ေဖာင္ေတာ္
ျပင္စခန္းအား အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား
အင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ဒုတပ္ၾကပ္ စိုးဝင္းတို႔
၂ ဦး က်ဆံုးခဲ႔ရကာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ တိုက္
ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၂
ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။

ေမာင္ေတာ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ပတ္လည္ရွိ ရဲစခန္း ရဲကင္းမ်ားအား အာရ္ဆာ
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကေသနတ္ ျဖင့္
လာေရာက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း
ျဖစ္ပါသည္။

၂၆ (၁)

နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ရပ္ကြက္ ၅ ရဲကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္
လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား
အလံုးအရင္းအျဖစ္ ေအာ္ဟစ္ဝုိင္းလာသျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက
ထပ္မံပစ္ခတ္ခဲ႔ရသည္။

၂၇ (၂)

နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ရြာသစ္ေက ရဲကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၅ ဦးက လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္
လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၂၈ (၃)

နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ၿမိဳ႕ဝင္တံတား ရဲကင္းစခန္းအား အာရ္ဆာ
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၅ ဦး က ေသနတ္မ်ားျဖင့္
လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၂၉ (၄)

နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ နတလ ရဲကင္းမ်ားအား အာရ္ဆာ
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အခ်ိန္ကိုက္ လာ
ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္
သျဖင့္ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား ျပန္

လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။

၃၀ (၅)

နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲရံုး ႏွင့္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးမ်ားအ
တြင္းသို႔ အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားက
ဓာတ္ဆီပုလင္း (လက္လုပ္ဗံုး) ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရာ
ယာဥ္ထိန္းရဲရံုး ေရွ႕ ျမက္ခင္းမီးေလာင္ခဲ႔သည္။

၃၁ (၆)

နံနက္ ၈ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ေက်ာက္ပႏၵဳရြာအနီးရွိ အရွည္
၈ ေပ၊ အက်ယ္ (၁၀) ေပရွိ ကြန္ကရစ္တံတားေဟာင္းအား
အာရ္ဆာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားက မိုင္းခြဲ
ဖ်က္ဆီးခဲ႔ သည္။
အထူးသတင္း (၁)

၃၂

ယေန႔နံက္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ အာရ္ဆာ အစြမ္းေရာက္အၾကမ္း
ဖက္သမား ၁၅၀ ခန္႔သည္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း (၅၅၂) ဂိတ္သို႔
ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သား
မ်ား က ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မီတီ - (၁) ႏွင္ (၂)

