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ဇန္ န၀ါရီ လ ၇ ရက္ ေန႔ ၂၀၁၅
ျမန္ မာစစ္ တပ္ မွမိ ဘမ်ားေရွ႕မွ ာ သားကို ပစ္ သတ္ၿပီး ရြ ာသား ၁၂၀၀ ကို ရြ ာသားမ်ားအားသတ္ျဖတ္ သည္ ့
ေသာင္းက်န္းသူ ဆန္ ႔က်င္ ေရးဆႏၵျပရန္ မိုင္းေယာင္းတြ င္ အဓမၼေစခို င္း။
ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀မ္ထင္ေက်းရြာတြင္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အ
ရြယ္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ စိုင္းဆမ္တစ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၅၇၃ မွ စစ္သားမ်ားက အိမ္ေပါက္၀၌ မိဘမ်ားေရွ႕
တြင္ ပစ္သတ္လိုက္သည္။ စစ္သားမ်ား စိုင္ဆမ္တစ္ကို အိမ္ျပင္သို႔ ေခၚထုတ္ရာ ၎ထြက္လာစဥ္ အိမ္ေပါက္၀
ေလွခါး ထစ္တြင္ ပစ္သတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာက္ႏွစ္ရက္ၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္၌ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၆၆ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္ ၉ ခုလံုးမွ
ရြာ သား ၁၂၀၀ ေက်ာ္ကို မိုင္းေယာင္းအားကစားကြင္းတြင္ “ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕” ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပရန္
ျမန္မာစစ္တပ္မွ အဓမၼေစခိုင္းခဲ့သည္။ တအိမ္တေယာက္လာခိုင္းၿပီး ႀကိဳတင္ေရးထားသည့္

ေသာင္းက်န္းသူ

ဆန္႔က်င္ေရးမိန္႔ခြန္းကို ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္တို႔အား တေယာက္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ေပး၍ ဖတ္ခိုင္းသည္။ ရြာသား
မ်ားကို “ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး” ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားအား ဗမာလို ေအာ္ခိုင္းသည္။ မိုင္းေယာင္းတြင္
အဓိကလႈပ္ရွားေနေသာအဖြဲ႕မွာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္
၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလက အပစ္ရပ္သေဘာတူထားေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။
ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွ ဤသို႔ ဥပေဒမဲ့ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုရႈတ္ခ်ပါသည္။ ဤအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
တာ၀န္ရွိသူတို႕ကို အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တခုကို အပစ္ဖို႔ခါ ျမန္မာစစ္
တပ္

အရာရွိတို႔က

လူထုဆႏၵျပမႈအျဖစ္

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္မွ
ခ်ိဳးေဖါက္ရာက်ၿပီး၊

ရႈတ္ခ်ပါသည္။

အသိဥာဏ္ႏွင့္

ေက်းရြာသားမ်ားအား

ေစခိုင္းျခင္းကိုလည္း

ရြာသားမ်ားကိုဤသို႔ေစခိုင္းျခင္းသည္

ဂုဏ္သိကၡါကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနပါသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း

ေစာ္ကားရာေရာက္သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္က

က်ြန္ုပ္တို႔

လူ႕အခြင့္အေရးကို

အစိုးရက

တိုင္းျပည္တြင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕မ်ားအား ဤသို႔ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈလုပ္ေနသည္ မွာ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ ဘာ ၁၂ ရက္ ေန႔ စိုင္းဆမ္ တစ္ ကိုတရားမဲ့ သတ္ျဖတ္ ပံ ုအေသးစိပ္
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွာ သတ္ျဖတ္မႈကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္ စိုင္းဆမ္တစ္၏ဖခင္ျဖစ္သူ လုမ္းနံ
အုမ္း ၏ ေျပာျပခ်က္ျဖစ္သည္။ သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိုင္းေယာင္းရဲကို အခင္းျဖစ္ပြါးရာသို႔
ဆင့္ေခၚလိုက္သည္။ ရဲက ျဖစ္စဥ္ကို လုမ္းနံအုမ္းႏွင့္ သူ၏ဇနီးအားလံုး၀ေမးျမန္းျခင္းမလုပ္သည္မွာလည္း မွတ္
သား ထားစရာျဖစ္ပါသည္။
လု မ္းနံ အု မ္း၏ေျပာျပခ်က္
ကၽြန္ေတာ္က တိုင္းလြီရွမ္းပါ။ လယ္သမားတဦးပါ။ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀မ္တပ္ေက်းရြာအုပ္စု ၀မ္ထင္မွာေန ပါ
တယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ အိမ္ ၁၃ အိမ္ရွိၿပီး လူ၆၃ ဦးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဇနီးက ပါရွံအင္းလို႔ေခၚတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ သားသမီး သံုးယာက္ရွိပါတယ္။ အႀကီးဆံုးသားက တရုတ္ျပည္ ရွစ္ေဆာင္ပနားမွာ ရဟန္း
၀တ္ပါတယ္။ သမီးက အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သူ႕ေယာက္်ားနဲ႔ တျခားရြာမွာေနပါတယ္။ အငယ္ဆံုးသား စိုင္းဆမ္
တစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေနပါတယ္။ သူက အသက္ ၃၂ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ယခင္က လယ္လုပ္ၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုမွာ အက္စ္
အက္စ္ေအ ေတာင္ပိုင္း အဖြဲ႕မွာ တႏွစ္သြားလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ထြက္လာတယ္။ ထြက္လာတဲ့ အေၾကာင္း
ကိုလည္း မိုင္းေယာင္းရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ ခမရ ၃၃၄မွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က သတင္းပို႔ထားပါတယ္။ ေနာက္တ
နွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ သူက စိတ္မမွန္ေတာ့ပါဘူး။
ဒီေဒသကလူေတြက စိုင္းဆမ္တစ္စိတ္မမွန္ဘူးဆိုတာ သိၾကပါတယ္။ ေဒသခံေတြက စိုးရိမ္ၿပီးရဲတိုင္လို႔ မိုင္း
ေယာင္းေထာင္မွာ ၄၅ ရက္ ေထာင္ခ်ခံရဖူးပါတယ္။ သူဘယ္သူကိုမွ ထိခိုက္ေအာင္မလုပ္ဘူးပါ။လြန္ခဲ့တဲ့
သံုးလက ကၽြန္ေတာ္ကားတစီး၀ယ္ပါတယ္။သူလည္းကားေမာင္းၿပီး ေလွ်ာက္လည္တတ္ပါတယ္။အိမ္ထဲမွာကား
ထားပါတယ္။ သူက ကားထဲမွာ အိပ္တာႀကိဳက္တယ္။
၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ အိမ္ေရွ႕မွာရပ္ထားတဲ့ကားေပၚမွာ စိုင္းဆမ္တစ္ကအိပ္ေနပါတယ္။ သူက တျခား
ရြာ သားေတြလည္း ၀တ္တတ္ၾကသလိုစစ္ေဘာင္းဘီကို ၀တ္ထားပါတယ္။ ခမရ ၃၃၅ က စစ္သားတခ်ိဳ႕ လည္း
ကင္းလွညလ
့္ ာၾကတယ္။ သူ႔ကိုေတြ႕ေတာ့ ကားထဲကေနထြက္လာခိုင္းတယ္။ သူက မထြက္လာဘဲ ေမာင္းေျပး
တယ္။ စစ္သားေတြလည္း ေသနတ္နဲ႔ပစ္လ႔ ို ကားကို ရွစ္ခ်က္မွန္တယ္။ စစ္သားေတြက သူတို႔ အရာရွိ ခင္
ေမာင္သန္းကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားေတာ့ ခင္ေမာင္သန္းက စကားျပန္နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ့အိမ္ကို ေရာက္
လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္သားစိတ္မမွန္တာကိုရွင္းျပေတာ့ သူတို႔က ဘာမွ အေရးမယူၾကပါဘူး။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ည ၉း၃၀ မွာခမရ ၅၇၃က ရဲထြန္းေအာင္ လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိနဲ႔ သူ႕တပ္သား
၁၂ ေယာက္ေရာက္လာၿပီး အိမ္မွာရွိတဲ့လူကို စစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူ စကားျပန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက နန္း မြန္း၊
ရြာလူႀကီး ႏြင္းလီး၊ ေက်းရြာအုပ္စုလူႀကီး ႏြင္းအိမ္ တို႔ပါတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္သား စိုင္းဆမ္တစ္
ဘယ္မွာလဲလို႔ ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အိမ္မွာရွိတဲ့ ကားထဲမွာ အိပ္ေနတယ္လို႔ေျပာျပတယ္။ သူ႕ကို
ကားထဲက ထြက္လာဖို႔ သူတို႔ကေခၚထုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သားကမထြက္လာဘူး။ စစ္သားအုပ္လည္း ရြာထဲက
တျခားအိမ္ေတြကိုလွည့္ၿပီး လူစစ္ၾကတယ္။

စိုင္းဆမ္တစ္

ည ၁၀း၃၀ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ကို ျပန္လာၾကၿပီး ၀ိုင္းလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကၿပီ။ စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုႏိႈးတယ္။ မီးဖြင့္ဖို႔ေျပာတယ္။ စိုင္းဆမ္တစ္ကိုလည္း ကားထဲ
က ထြက္လာဖို႔ေျပာတယ္။သူကမထြက္လာဘူး၊ “ ကၽြန္ေတာ္ဘာအျပစ္မွ မရွိဘူး” လို႔ေျပာတယ္။ စစ္သား
ေတြက ကားေမာင္းမေျပးႏိုင္ေအာင္ ကားဘီးကိုေလေလွ််ာ့တာကၽြန္ေတာ္ေတြ႕တယ္။ ေသနတ္ေတြနဲ႔လည္း
သူ႕ကို ခ်ိန္ထားၾကတယ္။ သူတို႔က ပစ္သတ္မွာစိုးလို႔ ကၽြန္ေတာ္က သားကိုကားထဲကထြက္လာဖို႔ေျပာ လိုက္
တယ္။

စိုင္းဆမ္တစ္ အသတ္ခံရသည့္ အိမ္
သားက ကားထဲက ထြက္လာပါတယ္။ သူကသူအၿမဲ ေဆာင္ထားေလ့ရွိတဲ့ သစ္သားအိမ္နဲ႔ ဒါးေျမွာင္ရယ္၊
လက္လုပ္ ေသနတ္တိုတို႔ကို လက္၀ါးႏွစ္ဘက္ထဲမွာထားၿပီး လက္ဆန္႔ထြက္လာပါတယ္။ ေသနတ္ကဒါးေျမွာင္
အိမ္ေပၚမွာ တင္လ်က္ပါ။ဘယ္သူကိုမွ ခ်ိန္ရြယ္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။ သူကကားထဲကေန အိမ္ထဲက သူ႕ ခန္း ထဲ
ကို၀င္သြားပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ရဲ႕အနား တေပေလာက္ကျဖတ္သြားတာပါ။ စစ္ဗိုလ္ေတာင္ တိမ္းေပးလိုက္ရတယ္။
စိုင္းဆမ္တစ္က ဘယ္သူ႕ကိုမွ ရန္မမူတာထင္ရွားပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ကလႊဲလို႔ စစ္သားေတြအားလံုးက သူ႕ကိုေသ
နတ္နဲ႔ ခ်ိန္ထားၾကတယ္။
စိုင္းဆမ္တစ္က သူ႕အခန္းထဲ သူ၀င္ၿပီး တံခါးကို ပိတ္ထားလိုက္တယ္။ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ၾကာတယ္။ စစ္ဗိုလ္
က သူ႔ကိုထြက္လာခိုင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းသူ႕ကို “ ထြက္လာ သားမထြက္လာရင္ သူတို႔ မင္းကို အိမ္
ထဲမွာပစ္သတ္လိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ႀကီးနဲ႔လာစကားေျပာပါ ” လို႔ေျပာတယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ စိုင္းဆမ္တစ္ သူ႕အခန္းထဲက ထြက္လာတယ္။ အရင္တုန္းကလိုဘဲ ဆန္႔ထားတဲ့ လက္၀ါး
ႏွစ္ဘက္ေပၚမွာ ဒါးေျမွာင္နဲ႔ဒါးအိမ္ေပၚမွာ ေသနတ္က တင္လွ်က္။ အိမ္ေပါက္၀ေလွခါးကို အဆင္း သူ႕ေျခ ညွပ္

ဖိနပ္ တဘက္ကိုအစီးမွာ စစ္သားမ်ားသူ႕ကို စပစ္လိုက္ၾကတယ္။စစ္သားႏွစ္ေယာက္က ေလးခ်က္ပစ္တယ္။
သူတို႕က အိမ္အ၀င္၀ အျပင္ဘက္မွ ရပ္ေနၾကတာ။ သူတို႔ ေနာက္မွာ စစ္ဗိုလ္နဲ႔ တျခားစစ္သားေတြ ရပ္ေန
တယ္။ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ဇနီးလည္း စစ္သားေတြေနာက္မွာ ရပ္ေနပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ပစ္မိန္႔ေပးတာ
လည္း မရွိပါဘူး။ သားအိမ္ထဲက ထြက္လာတာနဲ႔ ပစ္ေတာ့တာဘဲ။

စိုင္းဆမ္တစ္ ပစ္သတ္ခံရသည္ ေလွခါးထစ္
ေသနတ္မွန္ေတာ့ ေအာ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္းကို သြားေပြ႕တယ္။ကၽြန္ေတာ္လက္ထဲ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္မွာ သူ
ဆံုးသြားတယ္။ “ ငါ့သားေသပါၿပီ၊ မပစ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့” လို႔ေအာ္လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူခႏၶာကို ေျမေပၚ
ခ်လိုက္တယ္။

စိုင္ဆမ္တစ္ကို ပစ္သည့္က်ည္ခြံ
စစ္သားေတြက သူေသမေသလာစစ္တယ္။ ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွစ္ခ်က္ေတြ႕တယ္။ တခ်က္ကလက္ေမာင္းမွာ
ေနာက္တခ်က္က ဆီးစပ္မွာ။ စစ္သားတေယာက္က သားရဲ႕အင္က်ီကိုလွန္ၾကည့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့
တင္ပါးက ဒဏ္ရာဘဲေတြ႔တယ္။ တျခားဒဏ္ရာေတြလည္းရွိမွာပါ။ သူ႕ကိုယ္ထဲက ေသြးေတြက စီးက်ေန တယ္။
စိုင္းဆမ္တစ္က သူ႔အခန္းထဲကို ၀င္သြားခ်ိန္မွာ စစ္ေဘာင္းဘီကို ၀တ္ထားေပမဲ့ သူျပန္ထြက္လာခ်ိန္မွာ ေဘာင္း
ဘီ အနက္ကို ေျပာင္း၀တ္လာတယ္။စစ္သားေတြက “ သူ႕စစ္အင္က်ီ ဘယ္မွာလဲ” လို႔ေမးတယ္။ “မသိဘူး”လို႔
ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ စစ္သားတေယာက္က ကားထဲမွာ အင္က်ီေတြ႕တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ကားထဲမွာ
စစ္အင္က်ီတထည္၊ ကားထဲမွာသူအၿမဲတမ္းထားတဲ့ ဒါးေျမွာင္တလက္ကို ယူလာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို
အိမ္ထဲက စစ္ေဘာင္းဘီသြားယူခိုင္းတယ္။ သူတို႔က စိုင္းဆမ္တစ္ရဲ႕ စစ္၀တ္ေတြကိုေခါက္လိုက္တယ္။ ဒါး
ေျမွာင္ သံုးလက္ ( စိုင္းဆမ္တစ္ခါးတြင္ ဒါးအိမ္နဲ႔တလက္ရွိေန)၊ လက္လုပ္ေသနတ္တို၊ တို႔ကို စားပြဲတခု ေပၚ
ထင္ၿပီး လက္ကိုင္ဖုန္းေတြက ကင္မရာနဲ႔ ဓါတ္ပံုေတြရိုက္တယ္။
စစ္ဗိုလ္က အထက္အရာရွိ ခင္ေမာင္သန္းကို ဖုန္းဆက္တယ္။ စစ္သား ၃ / ၄ ေယာက္နဲ႔ ခင္ေမာင္သန္း
စစ္ထရပ္ကားစီးၿပီး ည ၁၁ နာရီေလာက္မွာေရာက္လာတယ္။ဓါတ္ပံုေတြ ရိုက္တယ္။ သူက ရဲကို ေခၚလိုက္
တယ္။ ရဲႏွစ္ေယာက္ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္မွာေရာက္လာၿပီး မိုင္းေယာင္းက ဆရာ၀န္ကို လွမ္းေခၚတယ္။ ရဲက
စိုင္းဆမ္တစ္အေလာင္း စစ္ေဆးတယ္။ ဘယ္လိုေသသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မေမးဘူး။ တနာရီေလာက္ မၾကာ
ခင္ ဆရာ၀န္ႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔လည္း လက္အိပ္ေတြစြပ္ အေလာင္းကိုစစ္ေဆးတယ္။ သူတို႔
ဘာေတြေတြ႕သလဲဆိုတာအနီးကပ္မေနရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိရဘူး၊ဆရာ၀န္ေတြကလည္းဘာေၾကာင့္
ေသရသလဲ ဆိုတာမေမးၾကဘူး။

“ ခင္ဗ်ားတို႔ကိစၥၿပီးၿပီးလား၊ ကၽြန္ေတာ့္သားကို သၿဂိဳလ္လို႔ရၿပီလား” လိ႔ု ရဲကို ကၽြန္ေတာ္ကေမးလိုက္တယ္။
ရဲက “ ၿပီးၿပီ၊ သၿဂိဳလ္လို႔ရၿပီ” လို႔ေျပာတယ္။
ဆရာ၀န္ေတြ၊ ရဲေတြနဲ႔

စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြ ျပန္ေတာ့ စစ္သားေတြက ၀မ္တင္းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သံုးည

ေနခဲ့ၾကတယ္။
စစ္သားအားလံုး ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က ထြက္သြားၾကေတာ့ ေက်းရြာအုပ္စု လူႀကီးက တျခား၀မ္တင္းရြာသားေတြကို
ေခၚလိုက္တယ္။ နာေရးကိစၥေတြမွာ တာ၀န္ယူတဲ့ ပူဂ်န္က အေလာင္းကို ခ်က္ခ်င္း သင္းၿဂိဳလ္ရမယ္။ သူက
ရိုးရိုးေသတာမဟုတ္လို႔ ခ်က္ခ်င္းမခ်ရင္ ရြာထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေယာက္ဖက ေမာ္ေတာ္
ဆိုင္ကယ္စီးၿပီး တျခားရြာကလူေတြ လာကူသၿဂိဳလ္ဖ႔ို လိုက္ေခၚရတယ္။ ကိုယ္ရြာကလူေတြက ေၾကာက္လို႔
မလုပ္ရဲၾကဘူး။ တျခားရြာက လူေလးေယာက္ကို ၃၀၀၀၀ က်ပ္ေပးၿပီး အေလာင္းကို ပိတ္ျဖဴပတ္၊ ဖ်ာနဲ႔လိပ္
ေထာ္လာဂ်ီ ႏွစ္စီး ၊ တစီိးငွါးခ ၂၀၀၀၀နဲ႔ ရြာသုႆန္ ကိုပို႔၊ မီးရႈိ႕ဖိုထင္း ၃၀၀၀၀ က်ပ္ဖိုး၀ယ္ေပးရတယ္။
သၿဂိဳလ္တဲ့ အလုပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ နံက္ ၄ နာရီမွာလုပ္လိုက္တယ္။ လူ၂၀ ေယာက္လာၾကတယ္။ ပူဂ်န္က
ဆုေတာင္းေပးတယ္။

စိုင္းဆမ္တစ္ သၿဂိဳလ္ရာ ေနရာ
ပူဂ်န္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုသြားေတာ့ ဘုန္းႀကီးက မေကာင္းဆိုး၀ါးေတြကင္းေအာင္ ေသြးေျမက်တဲ့ေနရာက
ေျမေတြ တူးၿပီး အေလာင္းနဲ႔ အတူ မီးရႈိ႕ရမယ္ဆိုလို႔ စိုင္းဆမ္တစ္ေသတဲ့ေနရာကေျမေတြတူးၿပီး သုႆန္မွာ

မီးရႈိ႕ရေသးတယ္။တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ေနေသးတယ္။ ေဒသအယူအဆအရ တပတ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျမတူးထား
တဲ့ အိမ္ေပါက္ေရွ႕ကေနရာကို အဂၤေတ ေလာင္းျဖည့္လိုက္ရတယ္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံက္ ၉ နာရီမွာ ရဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္၀ယ္တဲ့ ကားပိုင္ရွင္ေဟာင္း စိုင္းေဌး တိ႔က
ု ၽြန္ေတာ့အိမ္ကို
ေရာက္လာၾကတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကားကို သိမ္းရမယ္လို႔ဆိုတယ္။ စာရြက္တရြက္မွာ ရြာလူႀကီးေရာ၊
ကၽြန္ေတာ္ပါ ရဲက ကားယာယီသိမ္းတာကို လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရတယ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ။။
စိုင္းေဟာ္ရွဲန္

+66: (0) 93-264-9487

(Shan, English)

နန္းခြမ္လိတ္

+66: (0) 84-668-0984

(Burmese, English)

