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ရမွး္လူ႔အခြင့္ေရးမ႑ိငုမ္ ွေနာကဆ္ုးံရသတငး္ထတုျ္ပနခ္်က ္

ဒစီငဘ္ာလ ၂၈ ရက ္၂၀၁၅ ခႏုစွ ္ 

ဗမာအစုိးရစစတ္ပတ္ုိ႔၏တိကုခ္ိကုမ္ႈေၾကာင္႔ရမွး္ျပညန္ယအ္လယပ္ိငုး္ရွ ိအရပသ္အူရပသ္ားမ်ား  
ေပ်ာကဆ္ံုးျခငး္၊ထခိုိကဒ္ဏရ္ာရျခငး္ ႏင္ွ႔ သတျ္ဖတခ္ရံျခင္းမ်ား ျဖစသ္ည။္ 

ဤေနာက္ဆုးံရျဖစ္္ရပ္ မွတ္တမ္းသည ္ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာ 
ပိုင္းကတည္းမစွ၍ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မ ထိးုစစ္ဆင္ေနခ်ိန္အတြငး္ အရပ္သူ၊ သား မ်ား၏ လူ႔အခြင္႔ေရးတို႔ 
ကိုခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြငး္ စစ္ေဘးေရွာင္လယ္သမား တစ္ဦးသည္ မိုင္းရွ းဴ 
ျမိ ႔ဳနယ္၊မိုင္းအတ ္အနီးတြင္္အသတ္ခံ ရသည္၊တဦးမွာေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကုိ ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင ္
မွတ္တမး္တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ထု႔ိျပင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္း မုိင္းေနာင္ျမိ ႔ဳ အနီး ဗမာ 
အစုိးရတပ္မွ ေထာင္ထားေသာ ေျမျမႇပ္မိုင္းေပါက္ကြဲျပီး ဦးဇင္းတစ္ပါးေသဆုးံျပီး က်န္ ကိုရင ္၃ ပါးထိခိုက္ ဒ
ဒဏ္ရာရမႈေတြပါ က်ေနာ္တုိ႔ ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္မွ မွတ္တမ္းတင ္ေဖၚျပပါ သည္။ 

မိုိငး္အတ ္တြင ္လယသ္မားတစဥ္းီအား ဗမာအစုိးရစစသ္ားမ်ား ပစသ္တ၊္ တစဥ္းီမာွ ခခု်နိထ္ ိေပ်ာကဆ္ုးံ 
လွ်ကရ္ွ ိျပးီ ေသမညက္ုိစုိးရမိေ္နၾကရပါသည။္ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ မ္ုိင္းအတ္သို႔ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ဗ
ဗမာအစိုးရစစ္တပ္သားမ်ားပစ္သတ္လုိက္သည္။ ထုိလယ္သမားသည္ ရက္အနည္းငယက္ သူ၏သား
သူ၏သားမက္ လယ္တျဲပန္သြားသူကုိၾကိဳးစားရွာေဖြခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေတြ႕ေပ်ာက္ဆုးံေနသည္။ 

အသက္ ၅၂ ႏွစ္ရိွ လုုံးဆ ုသည္ ေအာက္တုိဘာလ အလယ္ပုိင္းက သ၏ူ မိသားစုႏွင္႔ ဝမ္ေဆာ႔ ရြာတြင္ 
စစ္ေဘးေရွာင္ေနခဲ႔သည္။ထုိေနရာေဒသကုိ ဗမာအစုိးရစစတ္ပ္တို႔က  (SSPP) ရွမ္းျပည္တု ိးတက္ေ ရးပါတီ 
ကုိပစ္ခတ္တုိက္ခုိကသ္ည္။တုိက္ပြဲသည္မိုငး္အတအ္နီးတြင္ ျပင္းထန္ခဲ႔ျပီး ရြာတြင္းရိွ ၅၄ အိမ္ေထာင္တို
အိမ္ေထာင္တို႔ သည္ စစ္ေျပးအျဖစ္ေရွာင္ပုန္းေနရသည္။ရြာသူ၊ရြာသား အမ်ားစုမွာ(၃) မုိင္ခန္႔ေဝး ေသာ ဝ
ဝမ္ေဆာ႔ကု ိထြက္ေျပးေရွာင္ပုန္းၾကသည္။ 



လုံးဆသုည္ အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ျပီး သားသမီး (၆) ေယာက္ရိွသည္။ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ လုံးဆ ု
၏သမက္ (၂၉) ႏွစ္ရွိ အာေဇယ် သည္ မုိင္းအတ္ ကုိျပန္ျပီးသူ၏ေျပာင္ဖူုးကုိ ျပန္လည္ ရိတ္သိမ္းရန္သြားခဲ႔ 
ေပမဲ႔ ျပန္လည္မေရာက္ရိွလာခဲ႔ေပ။

 

ထုိအေၾကာင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ စိတ္ပူသျဖင္႔ လုံးဆု ႏွင္႔ သူ၏အမ်ုဳိး ျဖစ္သူ လုင္းရင္ တုိ႔ ဒီေန႔ နံက္ပု
နံက္ပုိင္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသ ူအာေဇယ် အား ရွာရန္ ေလွ်ာက္ ခဲ
ခဲ႔သည္။လယ္သမား (၂)ေယာက္မွာ  သူတုိ႔၏ ရြာလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေတာလမ္းအတုိင္း ေလွ်က္ခဲ႔သည္။ ၈
၈ နာရီ အခ်ိန္ေလာက္တြင္ မိုင္းအတ္ ႏွင္႔ (၁) မုိင္ခန႔္အကြာရိိွ ေဟြ႔နမ္႔အြန္ ကုိေရာက္ရိွခ်ိန္  
ေဟြ႕မတီုိင္း ေတာင္အေပၚရိွ  ဗမာအစိုးရစစသ္ားမ်ား ကို  ျမင္လုိက္သည္။ ရုတ္တစ္ရက္ 
ဗမာအစိုးရစစ္ သားမွသူတုိ႔ရိွရာသုိ႔စတင္ပစ္ခတသ္ည္။လုံးညဏ္သည္ လုံးဆု၏ေနာက္မွ ေလွ်ာကလ္ု
ေလွ်ာက္လုိက္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားပစ္ခတ္သျဖင္႔ လုံးဆေုသနတ္က်ည္ဆန္ မ်ားထမွိန္ျပီး ေျမေပၚ 
သုိ႔လ ဲက်ေသဆုးံခဲ႔သည္  ကိုေတြ႔လုိက္သည္။လုင္းညဏသ္ည္ေၾကာက္လန္႔္႔ျပီး သူလာ
သူလာရာလမ္းေၾကာင္းတိင္ုး ျပန္လွည္႔ေျပး သည္။ ရြာသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြ င္သၾူကံဳေ တြ႔ေနရ 
သည္ကုိ ရြာသူ၊သားတို႔အားေျပာျပ သည္။  

အဲ႔ဒီအခ်ိန္တြင္ ဝမ္ေဆာ႔ အနီးတြင္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြျဖစ္ေနသျဖင္႔၊ ဝမ္ေဆာ႔ ရြာသူ၊ရြာသား မ်ားႏွင္
မ်ားႏွင္႔ ဝမ္ေဆာ႔တြင္းေနထုိ္င္သူ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အမ်ားစုတို႔မွာ အျခားေသာေနရာသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္
ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနၾကသည္။ေသဆုးံသူ လုးံဆ၏ု မသိားစုလည္း ဝမ္ေဆာ႔ မွထြက္ခြာျပီးေက်း 
သီးျမိ ႔ဳနယ္ တြငး္ရိွ ဝမ္ဝ သိ႔ုေျပာင္းေရႊ႔တိမ္းေရွာင္သည္။  



ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ဝမ္ဝ တြင္ ေသဆုးံသူ လုးံဆု၏ ဇနီးျဖစ္သူ ပါကြ် ိင္ (၄၈)ႏွစ္အား (ရွမ္းလူ႔ 
အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္)မွ ေမးျမန္းခဲ႔သည္။သူမသည္ အလြန္စိတ္ထခိုိက္ခံစားေနရသည္။ သူမ၏ ဆုံးရွဴးံမႈေတြ 
သာမက လက္ေတြ႔တြငလ္ည္းခုခ်ိ္န္ထိတုိက္ပြဲေတြေၾကာင္႔ အသုဘကိစၥ အခန္းအနား 
လုပ္ေပးရနွ္သမူ၏ ေယာကၤ် ား အေလာင္းကုိ မည္သူမွ် သြားေရာက္ သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင ္
ျခင္းမရိွေပ။သူမ၏ မိသားစုအနာဂတ္ အတြက္ ဘယ္လုိ ေရွ႔ဆက္ရွာေဖြေကြ် းေမြး ရုန္းကန္ ရမည္မသိေပ။  

က်မရဲ႔ေယာကၤ် ားကဘာအမွားမွမလုပ္ခဲ႔ဘူး။သူ႔အားမသတ္သင္႔ဘူး ဟုသူမကဆုိသည္။ ရြာသား
ရြာသားျဖစ္သည္ ကုိဗမာအစိုးရစစသ္ားမ်ားကေကာင္းစြာျမင္ေတြ႔ႏိုင္တာပဲ။က်မေယာကၤ်ားနဲ႔ က်မရဲ႔ဝမ္းကြဲ
က်မရဲ႔ဝမ္းကြဲက အရပ္ဝတ္ပဲ ဝတ္တာကုိ တမင္သူတုိ႔ကုိပစ္သတ္တယ္။ 

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ား မိုင္းအတအ္နီးတြင္စခနး္ခ်သျဖင္႔ မည္သူမွ လုင္းဆ ု
၏အေလာင္းကုိသြားေရာကရွ္ာေဖြသယ္ေဆာင္ႏ္ိုင္ျခင္းမရွခဲိ႔ေပ။လုံးဆု၏ သမက္လည္း ေပ်ာက္ဆုးံလွ်က္ ရိွ 
ျပီး သူ႔အားသတ္ျဖတ္လုိက္ျပီလား ဟူ၍ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ 

မုိငး္ေနာင ္အနးီတြငေ္ထာငထ္ားေသာေျမျမႇပမ္ို္ငး္ေၾကာင္႔ ဥးီဇငး္(၁)ပါးပ်လံြနၿ္ပးီ ကိရုငတ္ပါးမာွ ေျခေထာက ္
ျဖတရ္ျပးီ က်န ္ကုိရင ္(၂) ပါးမာွထခိုိကဒ္ဏရ္ာရခဲ႔သည။္ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္းေတာ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ ွဥဴးဇင္း (၁)ပါး ႏွင္႔ 
ကုိရင(္၄)ပါးတို႔မွာ မုိင္းေနာင္ျမိ ႔ဳဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနးီတြင္ရွိေသာ ေရေခ်ာင္းတြင္ ေရ 
သြားသပၸါယ္ခဲ႔ရာမိုင္းဗုံးနင္းမိခဲ႔သည္။ေပါက္ကြဲမႈမွာ ဥဴးဇငႏွ္င့္ကိုရင္တပါး၏ ညာေျခကုိထိမွန္ခဲ႔ျပီး ကုိရင္ 
ႏွစ္ပါးကုိထိခိုကဒ္ဏ္ရာရခဲ႔သည္။ထုိထမဲ ွဥဴးဇင္း မွာမၾကာခင္သူ၏ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ ပ်ံလြန္ ခဲ႔သည္။ 

၎တို႔၏ နံမည္မ်ား - 

  ၁။ ရွင္သာမေဏ ေကာသာရ အသက ္(၁၃) ႏွစ္ (မိဘ လုံးေအာ ႏွင္႔ ပါလ်ဲန)္ ထိခိုက္မႈမရိွ 

လုငး္ဆု၏မယားပါကြ် ိင္ 



  ၂။ ရွင္သာမေဏ စာလိႏၵ အသက ္(၁ရ) ႏွစ္ (မိဘ လုံးေအာင္ ႏွင္႔ ပါႏြံ)  

  ၃။ ရွင္သာမေဏ ဇဝန အသက ္(၂၀) ႏွစ္ (မိဘ လုံးဆ ုႏွင္႔ ပါေအာင္) 

  ၄။ ဥဴးဇင္း သီဟနာတ အသက ္(၂၅) ႏွစ္ (မိဘ လုံးဆ ုႏွင္႔ ပါဆာ) 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရေသာ ကုိရင္ေလး တစ္ပါးမွာ ရြာသူ၊သား 
တို႔ကုိေျပးအကူညီေတာင္းျပီး ဒဏ္ရာရေသာ သူတုိ႔ကု ိ
မိုင္းေနာင္ေဆးရံုသုိ႔ တင္ပို႔သည္။ ဒဏ္ရာ မျပင္းထန္သ ူ
အရွင္ေကာသာရ ၏ ဒဏ္ရာကုိသာ 
ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။က်န္ဒဏ္ရာရသူတုိ႔မွာ လြိဳင္လင္ေဆးရံု သို႔ 
အရင္ဆုးံပို႔ခဲ႔ျပီး ေနာက ္ေအာင္ပန္း စစ္ေဆးရုံသုိ႔ ထုိေန႔ 
ညေနပုိင္းတြင္ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္။  

ေအာင္ပန္း စစ္ေဆးရုတံြင္ ဥဴးဇငး္ ႏွင့္ကိုရင္တစ္ပါးတု႔ိ၏ 
ညာဘက္ေျခေထာက္ကု ိျဖတ္လုိက္ရသည္။ ပထမဥးီစြာ 
ကိုရင္ဇဝန ၏ ဒူးေအာက္တြင္ ျဖတ္ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင ္ဒူး 
အထကပ္ုိင္းကုိျဖတ္ပစ္ရသည္။ ယဳၡခ်ိန္ထ ိထုိကိုရင္မွာ 
ေအာင္ပန္းစစ္ေဆးရု ံတြင္ဆက္လွ်က ္ေဆးကသုမႈခံယေူနသည္။ 

ဥဴးဇင္း သီဟနာတ ေျခေထာက္ျဖတ္ျပီးေနာကတ္ြင္ 
ျပန္လည္ေကာငး္မြန္မလာခဲ႔ေပ။ထုိဥဴးဇင္းသည ္ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ပန္းေဆးရံုတြင္ 
ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ 

 

ေအာင္ပန္းေဆးရုံမွရွင္ဇဝန 

ေျမျမႇပ္မုိင္းေၾကာင္႔ဒဏ္ရာရျပးီပ်ံလြန္သူ
 အရွင္သီဟနာတ 

အရွငသီ္ဟနာတ စ်ာပနာ 



ခုလုိျဖစ္ပ်က္မႈေနာက္ပုိင္းတြင ္ ဗမာအစိုးရစစ္သား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေရာက္မွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္လာ 
ေရာက္ၾကည္႔ရွဴကူညီျခင္း၊တာဝန္ယူျခင္း၊ေတာင္းပန္ျခငး္မရွိခဲ႔ေပ။ ေအာက္တုိဘာလ ေစာပိုင္းတြင္းက 
(SSPP/SSA) ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတ၊ီရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တုိ႔အား တုိက္ခိုက ္ျပီးေနာက ္ဗမာအစိုးရ 
စစ္သားတုိ႔ ေျမျမႇပ္ဗုံးကု ိသူတို႔၏ အေျခစုုိက္စခန္း ဝန္းက်င္တြင္ ေထာင္ထား သည္ကုိသ ိသာထင္ရွား 
ေနသည္။ထိုဗံုးေပါက္ကြဲမႈသည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ(္၂)  စစ္ဆင္ေရးကြပက္မဲႈ ဌာနခ်ဳပ ္
စခန္း၏ ေတာင္ေျခတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ႔သည္။ 

ေအာကပ္ုိင္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မိုင္းေနာင္ျမဳိ႔ ဗမာအစုိးရစစ္တပ ္ပတ္ဝနး္က်င္အနီးနားတဝုိက ္တြင္မ်ား 
မၾကာမီက ေထာင္ထားေသာေျမျမႇပ္ဗံုးအေၾကာင္းကု ိသက္ေသႏွင္႔တကြ  အရပ္သား၊ ရြာသားတစ္ဥးီအား 
ေမးျမန္းထားသည္။ 

မုိငး္ေနာငျ္မိဳ ႔၊ရပက္ြက(္၁)တြငေ္နထုိငသ္ ူလုးံဆနအ္ြန ္(၅၂ ႏစွ)္ႏငွ္႔ ေမးျမန္းထားသည္။ 

ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ က်ေနာ္၊က်ေနာ္မိန္းမ ႏွင္႔ သား(၂)ေယာက္တုိ႔ အျပင္ ရြာသား 
(၁၁)ေယာက္တုိ႔ လယ္ရိတက္ူရန ္မိုင္းေနာင္ျမိ ႔ဳအေနာက္ပိုင္းကုိသြားခဲ႔တယ္။က်ေနာ္တုိ႔ ၈ နာရီအခ်ိန္မွာ 
လယ ္စရိတ္ျပီး ေန႔လည္မွာ ေန႔လယ္စာစားၾကတယ္။ေန႔လယ ္၁ နာရီမွာအခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ စပါးရိတ္ 
ၾကတယ ္အဲ႔ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရုတ္တရက ္ဗမာအစိုးရစစ္တပ ္(ခလရ) (၉) စစ္သား(၂၀) ေယာက္တုိ႔မွာ 
က်ေနာ္႔ရဲ႔ လယ္ဘက္ကိုေရာက္လာတယ္။သူတုိ႔ေျပာတာေတာ႔ သူတုိ႔ရဲ႕လယ္ထမဲွာ စစ္ဖိနပ္ ေျခရာေတြ႔ 
တယ ္အဲ႔ျပီး ရွမ္းစစ္သားေတြ ရိွမရွိေမးတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္သူ႔ေျခရာ မွန္းမသဘိူး။ 
ဗမာစစ္သားတို႔သူတုိ႔ကုိယ္တုိ္င္ လုပ္တာ လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ 

သူတုိ႔ကက်ေနာ္တုိ႔ကုိအဲ႔ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး (၂)နာရီေလာက္ေမးတယ္။သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔ 
ထမွဲ စိုင္းဆုိင္ဟန္ဆုိသူကု ိအကၤ် ီဂုတ္ ကိုဆြဲျပီး ေသနတ္နဲ႔ျခိမ္းေျခာက္ခဲ႔တယ္။ ျပီးေတာ႔ ဒီေျခရာဟာ 
ဘယ္သူ႔ေျခရာလည္းလုိ႔ဝန္ခံခုိင္းတယ္။ 

ေနာက္ဆုးံေတာ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိျပန္ခိုင္းတယ ္သူတုိ႔ရဲ႔အေျခစိုက္စခန္းပတ္ဝနး္က်င္တစ္ဝုိက္မွာ ဗံုးေထာင ္
မယ္ဆုိျပီး လယ္ထကဲုိျပန္မလာရန္လကဲ်ေနာ္တု႔ိကုိေျပာတယ္။ အကယ္၍ နင္တုိ႔ျပန္လာရင ္နင္တုိ႔ကုိ 
ငါတုိ႔ကပစ္မယလ္ုိ႔ေျပာတယ္။ ေသမွာမေၾကာက္ရင္ ျပန္လာခဲ႔လုိ႔ေျပာဆုိတယ္။ 

က်ေနာ္ရဲ႔ မရိတ္သိမ္းလုိက္တဲ႔ စပါးနဲ႔ေျပာင္းကုိဒီတုိင္းထားခဲ႔ရသည္။က်ေနာ္ (၈၀၀၀၀၀)က်ပ္ ဝင္ေငြဆုံးရွဴးံ 
လုိက္ရတယ္။ 

က်ေနာ္အိမ္မုိင္းေနာင္ျမိဳ႔တြင္းေရာက္ရိွခ်ိန္ ထိုညေန ၅ နာရီေလာကအ္ခ်ိန္ေလာက္မွာ (ခလရ) (၉) 
အျခားေနာကတ္စ္ဖြဲ႔ေရာက္ရွိလာျပီး က်ေနာ္ကုိ မိုင္းေနာင္ျမိဳ႔တြင္းရိွ ဆုိင္လ်ဲန္အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းကုိ 
သြားရန္ေျပာသည္။အဲ႔ဒီေက်ာင္းမွာဗမာအစိုးရစစသ္ားေတြအမ်ားၾကးီရိွေနသည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားေတြ 
ဟာသူကုိလက္ျပန္ ၾကိဳးတုတ္ျပီး ဘာလုိ႔ဒီေန႔မင္းရဲ႕လယ္ေတာထသဲြားခဲ႔လလဲုိ႔ေမးတယ္။ဘာေၾကာင္႔စပါး 
သြားရိတ္သလလဲုိ႔ သူတို႔ကေမးတယ္။ရွမ္းစစ္သားေတြကိုေကြ် းဖို႔မင္းကစပါးသြားရိတ္သလား? သူတုိ႔က်ေနာ္႔ 
ကုိ ၁ နာရီေလာကအ္ဲ႔ဒီအေၾကာင္းေတြေမးတယ္။ 



က်ေနာ္႔ကုိေမးခြန္းေမးေနခ်ိန္အတြင္း မိုင္းေနာင္ထမွဲ ၂ ေယာက္ကုိထပ္ေတြ႔သည္။တစ္ေယာက္မွာ လုံးထြန္း 
ျဖစ္ျပီး ရွမ္းစစ္သားေတြအတြကခ္်က္ျပဳတ္ေပးသဟူ ုစြပ္စြဲခံရသည္။က်န္တစ္ေယာက္မွာ ဆရာဝန္ လုံးေထြး 
ျဖစ္ျပီး (ဝ) စစ္သားေတြကုိေဆးကသုေပးေနသည္ဟစုြပ္စြဲခံရသည္။ 

က်ေနာ္႔တုိ႔ကု ိမလႊတ္ခင္ ၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္ေမးခြန္းေတြေမးခဲ႔တယ္။ 

 

ဆကသ္ြယရ္န ္ 

စုိင္းေဟာ္ရဲွန္ + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀          (ရွမ္း | အဂၤလိပ္) 

စုိင္းခြန္းမုိင္   + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉          (ဗမာ| အဂၤလိပ္) 

 

  

 


