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ေန႔စ။ြဲဲ

။ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ၾသဂတ္လ ၂၁ ရက္

သတင္းထတ္ျပန္ခ်က္
ျမန္မမုုႏိင္ငတ
ံ င္

စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္း

ကခ်င္ျပည္နယ္အတင္း

စစ္ပြဲဲမ်မး

ေနမက္

ျဖစ္ပမးေနျခင္းကိ

းျဖစ္
ံ
ေပၚေနသည့္

ခ်က္ျခင္းရပ္

ျမန္မမအစိးရ

ိင္းရန္

စစ္တပ္၏

လိအပ္ေၾကမင္း
က် းလန္ေနေသမ

စစ္ရမဇတ္မႈမ်မးက မးေမမင္းထိးျပေနသည္။
၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ၾသဂတ္လ ၁၁၊ ရက္ေန႔တင္ ျမန္မမ့တပ္မေတမ္မွ အင္အမး ၁၀၀ ေက်မ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊
မိေကမင္းၿမိိဳ႔နယ္ရွိ က
ရမသမးတစ္္း

ေသ

န္႔ရမသိ႔ ၀င္ေရမက္ၿပး ရမသူ၊ ရမသမးမ်မးအမး လက္လတ္စပယ္ ပစ္ခတ္ခသ
ြဲဲ့ ည္။
းခြဲဲ
ံ ့သည့္အျပင္အနည္း

စစ္ေျပးဒကၡသည္ ၁၀၀၀ ေက်မ္မွမ

းံ

ရမသမး

၂

္း

အျပင္းအ

ထန္

ဒဏ္ရမရရွိသမးၿပး

နမၼတုုႏွင့္ လမ္ဘေရမယမ္ ရမမ်မးတင္ ယမယခိလံႈ ရန္ ဖိအမးေပး

ျခင္းခံခြဲဲ့ရသည္။
ယခတိက္ခိက္မႈမွမနမၼတေျမမက္ဖက္ရွိ ေတမင္ကန္းမ်မးတင္ တပ္စထ
ြဲဲ မးသည့္ ကခ်င္တပ္မ်မးအမး တိက္ထတ္
ရန္အတက္ ၾသဂတ္လ အေစမပိင္းမွစၿပး စတင္ခသ
့ြဲဲ ည့္ ျမန္မမ့တပ္မေတမ္ ထိးစစ္၏ တစိတ္တပိင္းျဖစ္သည္။
ခလရ ၂၉၊ ခမရ ၃၈၁ ုုႏွင့္ ၃၈၄ မွ အင္အမး ၆၀၀ ခန္႔ အ

ိပါေဒသတင္ တပ္စထ
ြဲဲ မးသည္။

စစ္ေျပးဒကၡသည္မ်မးက ေၾကမက္မက္ဖယ္အေျခအေနကိ ေျပမျပရမတင္ စစ္သမးမ်မး ထိးစစ္

င္တက္
ိ ခက္
ိ

လမျခင္းမႈ လတ္ေျမမက္ေစရန္အတက္ ေတမအတင္းသိ႔ ထက္ေျပးၾကရသည့္ အမ်ိိဳးသမး၊ ကေလးုုႏွင့္ သက္
ႀကးရယ္အိမ်မးသည္ ျမစ္ႀကးနမးရွိ ကခ်င္ုုႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္အဖ႔ခ
ြဲဲ ်ိဳပ္ (KBC) ုုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္တးေရးအဖ႔ြဲဲ
(PCG) တိ႔မွ ၾသဂတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တင္ ၄င္းတိ႔အမး ကယ္

ယ္ုုႏိင္ခ်ိန္အထိ မိင္နြဲဲခ
႔ ်ေ၀းသည့္ နမၼတသိ႔

ေျခလ်င္ခရးၾကမ္းျဖင့္ (သိ႔မဟတ္) အနးအနမးတင္ ပန္းခိေနထိင္ၾကရသည္။
အမ်ိိဳးသမးုုႏွစ္္းုုႏွင့္
ျမန္မမစစ္တပ္အတက္
သယ္ေ

ကေလး

၃္း

၃

ရက္ၾကမ

မင္ေပးခြဲဲ့ရသည္။

ညွင္းပန္းုုႏွိပ္

ဖမ္း

အပါအ၀င္

ရမသမး

လမ္းျပလပ္ေ

းခံရသည့္

၁၁

မင္ေပးရင္း၊

ရမသမးမ်မးထြဲဲမွ

္းမွမ

အတင္းအၾကပ္ဖမ္း

ဒါဏ္ရမရ
ရမသမး

းခံရၿပး

စစ္သမးမ်မးကိလည္း

၂္းမွမ

ျပင္းထန္ေသမ

က္ျခင္းကိလည္း ခံခ့ရ
ြဲဲ သည္။

၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ၾသဂတ္လ ၁၇ ရက္ေန႕တင္ ကမးမိင္း တမဝန္ရသ
ွိ ူမ်မးသည္ နမ္တး စစ္ေဘးေရွမင္စခန္းသိ႕
အကူအည ေပးရန္ ဖမးကန္႕မွ ေရမက္လမၾကေသမ လူမႈ႕ ကူညေရးအဖ႕မ
ြဲဲ ်မးကိ ခရး

က္သမးခင့္ ပိတ္ပင္ခြဲဲ့သည္။

ထိသိ႕ ကူညရန္လမၾကေသမ အဖ႕ထ
ြဲဲ ြဲဲမွ ယမ္္ေမမင္း၂္း အဖမ္းခံခြဲဲ့ရျပး ေစတနမ့ဝန္ထမ္း အမ်ိိဳးသမၼးတစ္္းမွမ
ရြဲဲမ်မး၏ ရိက္ုုႏွက္ျခင္း ေၾကမင့္ ေ

းရံသိ႕ ပိ႕ေ

မင္ခ့ရ
ြဲဲ သည္။

ယခလိ စစ္ရမဇဝတ္မႈေျမမက္သည့္ စစ္ေဘးေရွမင္ျပည္သူမ်မးကိ ကူညမည့္အဖ႕မ
ြဲဲ ်မးအမး တမး
ျပည္သူမ်မးအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ုုႏိွပ္
ုုႏိင္ငတ
ံ ကမအသိင္းအ၀ိင္းမွ

က္ျခင္းမ်မးအေပၚ KWATအေနုုႏွင့္ အထူးပင္ ဝမ္းနည္းမိပါသည္။

ျမန္မမစစ္တပ္အေနျဖင့္

လူ႕အခင့္အေရး ခ်ိိဳးေဖမက္ေနမႈမ်မး ရပ္
KWAT

မွ

ထပ္ေလမင္းေတမင္း

က္

ံေရးကိ ရပ္

ေတမင္း

သည္
ိ
။

တိင္းရင္းသမးေဒသမ်မးသိ႔

ိင္းရန္ ုုႏွင့္ ၄င္းတိ႔တပ္မ်မး

ိပါသည္။

ထိးစစ္

င္ေနမႈ၊

တ္ခမသမးေရးအတက္ ဖိအမးေပးရန္

အတိအက်အေနျဖင့္

ိင္းရန္ုုႏွင့္ ျမန္မမစစ္တပ္ေခါင္း ေ

“ယခလိ အရပ္သမးမ်မးအေပၚ ေနမက္
စနစ္တက် စစ္

းျခင္းုုႏွင့္၊

ျမန္မမုုႏိင္ငံုုႏွင့္

စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္း

မင္မ်မးအေပၚ ဗဇမတမးျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ KWAT မွ

းတ
ံ ိက္ခက္
ိ မသ
ႈ ည္ အျမင့္

းတမ၀န္
ံ
ရသ
ွိ ူမွ လပ္ပိင္ခင့္ေပးထမးသည့္

င္ေရး၏ တစိတ္တပိင္းျဖစ္သည္”ဟ KWAT မွ ေျပမေရး

“ုုႏိင္ငံတကမမွစစ္တပ္မ်မးုုႏွင့္ ျမန္မမ့စစ္တပ္အၾကမး ပူးေပါင္းေ

ိခင့္ရွိသူ ရွယ္လ

ိင္းမွ ေျပမသည္။

မင္ရက္မႈ ျမင့္တက္လမျခင္းမွမ လက္ရအ
ွိ စိးရ

စစ္တပ္ကိ စစ္ရမဇဝတ္မႈမ်မးကိ ပမ
ိ ျပိဳ
ိ လပ္လမုုႏိင္ေစရန္ အခင့္အေရးမ်မး ျဖစ္လမေစသည္။ ုုႏိင္ငတ
ံ ကမ
အသိင္းအ၀ိင္းအေနျဖင့္
ေ

ကမကယ္ေရး္းစးခ်ိဳပ္

မင္းေအမင္လိႈငအ
္ မး

မင္တ္းအျဖစ္မဟတ္ဘြဲဲ စစ္ရမဇ၀တ္မက
ႈ ် းလန္သအ
ူ ျဖစ္
က္သယ္ရန္

မန္းေနလ (ထိင္းုုႏိင္င)ံ +၆၆၈၅၅၂၃၃၇၉ ၁
န္ထယ္ (ထိင္းုုႏိင္င)ံ +၆၆ ၉ ၃၉ ၆၂၁ ၉ ၀၈

က္

ံရမည္”ဟ

အေရးပါသည့္
က္ေျပမသည္။

စစ္ေခါင္း

