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•	 မင္းေအာင္လႈိင္သည္	 ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္	
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္	 လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္	
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္	 ရာဇ	
ဝတ္မႈမ်ားအတြက္	တာဝန္ရွိသူ	ျဖစ္ၿပီး	ရာဇ	
ဝတ္ေကာင္၊	 အၾကမ္းဖက္သမားတဦး	 ျဖစ္	
ေၾကာင္း၊	၎က်ဴးလြန္ထားေသာ	 အမႈမ်ား	
အတြက္	ICJ	ႏွင့္	ICC	တရား႐ုံးႏွစ္ခုစလံုးတြင္	
စစ္ေဆးရမည္	 ျဖစ္ေၾကာင္း၊	 စစ္အာဏာ	
သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း	 ေနာက္ထပ္	 က်ဴးလြန္	
ထားသည့္	လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ	က်ဴးလြန္	
သည့္	ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္လည္း	တရား	
စြဲဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊	 သို႔ျဖစ္၍	 ၎ကို	
အလိုရွိေသာ	တရားခံေျပးအျဖစ္	သတ္မွတ္	
၍	ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ	ရဲတပ္ဖြဲမ်ားသို႔	အ	
ျမင့္ဆုံးအဆင့္	သတိေပးခ်က္	ထုတ္ျပန္ေပး	
ရန္	 ေတာင္းဆိုေၾကာင္းႏွင့္	 ၎ကို	 တရား	
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္သို႔	 ပို႔ေဆာင္ရမည္	 ျဖစ္	
ေၾကာင္း	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ	မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕	
(INTERPOL)	အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးထံ	
သို႔	 	NUG	အစိုးရ၊	 ျပည္ထဲေရးႏွင့္	 လူဝင္မႈ	
ႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊	 ျပည္ေထာင္စုဝန္	
ႀကီး	ဦးလြင္ကိုလတ္က	အေၾကာင္းၾကားစာ	
ေပးပို႔ခဲ့။

•	 ပန္းေတာင္းရဲကင္း	 မီးေလာင္မႈႏွင့္	 ပတ္	
သက္၍	ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊	ရြာသစ္ကုန္းရွိ	
ေဒသခံ	 ရွစ္ဦးကို	 ဖမ္းဆီးထားကာ	 ဖိအား	
ေပးဝန္ခံခိုင္းမႈမ်ားကို	အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု	
က	လုပ္ေဆာင္ခဲ့။

•	 သရက္ၿမိဳ႕ရွိ	အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္	ကာကြယ္	
ေရးပစၥည္းစက္႐ုံ	(ကပစ)	မွ	လက္နက္ကိုင္	
အဖြဲ႕တစ္ဦးမွာ	 လံုျခဳံေရးယူထားစဥ္	 နံနက္	
(၃)	 နာရီခန္႔က	 အမည္မသိ	 လူသံုးဦးက	
ဓားျဖင့္	 ဝင္ခုတ္သည့္အတြက္	 ဒဏ္ရာရရွိ	

သြားသည့္အျပင္	 ကပစ	 ေၾကးနန္းမ်ားအရ	
လက္လုပ္ဗုံးျဖင့္ပါ	 အပစ္ခံခဲ့ရသည္ဟု	 သိ	
ရ။

•	 ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊	 စည္ပင္ပိုင္ေျမေပၚ	 ငွားရမ္းေန	
ထိုင္သူမ်ားကို	ေမလ	၂၀	ရက္တြင္	ေနာက္	
ဆုံးထား၍	 အခြန္မေဆာင္ပါက	 ဇြန္လ	 ၁	
ရက္တြင္	အေဆာက္အအုံမ်ား	ဖ်က္ဆီးမည္	
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း	 စည္ပင္က	 လိုက္လံ	 ဖိ	
အားေပးခဲ့။

•	 မြန္ျပည္နယ္၊	 သထုံႏွင့္	 ဘီးလင္းဧရိယာ	
အတြင္း	KNU	ႏွင့္	အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုၾကား	
တိုက္ပြဲမ်ား	 ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 ရန္ကုန္-ေမာ္လ	
ၿမိဳင္အေဝးေျပးလမ္းရွိ	ဘီးလင္း-သထုံလမ္း	
ပိုင္းကို	 စစ္အုပ္စုဘက္က	 ပိတ္ခဲ့ၿပီး	 ႏွစ္	
ဘက္	 ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 စစ္တပ္ဘက္က	
သုံးဦးေသဆံုး၍	 ေရႊေရာင္ျပေက်းရြာမွ	 ေဒ	
သခံတစ္ဦးက်ဆံုးခဲ့ဟုသိရ။

•	 မႏၲေလး၊	 ျမရည္နႏၵာ	 တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊	
မမ-၁၉	 ရွိ	 လူငယ္(၆)ဦးကို	 စစ္အုပ္စုက	
ဖမ္းဆီးသြားခဲ့။

•	 ေတာင္ကို	 ရီးယားနိုင္ငံအား	 ေက်းဇူးတင္	
သည့္	 အေနျဖင့္	 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ	 လူ	
ငယ္အခ်ိဳ႕က	"ျမန္မာဘက္က	ရပ္တည္ေပး	
တာ	ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"	စာသားမ်ား	 ျမန္	
မာ၊	 ကိုရီးယား	 ႏွစ္ဘာသာျဖင့္	 ေရးသား	
ကိုင္ေဆာင္၍	သပိတ္ေမွာက္ခဲ့။

•	 မႏၲေလး၊	သာစည္။	မိတၳီလာ။	ကသာ။	ထား	

ဧၿပီလ	(၂၃)	ရက္၊	၂၀၂၁
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ဧၿပီ	(၂၃)	ရက္၊	မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္	ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္	"ႏိုင္ကို	

ႏိုင္ရမည္"	ညသပိတ္၊	ဆုေတာင္းပြဲကို	ေတြ႕ျမင္ရစဥ္
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ဝယ္ေတာင္ပိုင္းေက်းရြာမ်ား။	 ဘုရားသုံးဆူ	
ၿမိဳ႕။	 မူဆယ္ၿမိဳ႕။	 ေနျပည္ေတာ္၊	 ပ်ဥ္းမနား	
ၿမိဳ႕တို႔၌	ဆိုင္ကယ္သပိတ္	ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

•	 ျပည္ၿမိဳ႕။	စစ္ကိုင္း-ကန္႔ဘလူ	 ၿမိဳ႕တို႔၌	လူမဲ့	
သပိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး	ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္
တြင္လည္း	NUG	အစိုးရေထာက္ခံေၾကာင္း	
ပိတ္စဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို	 ၿမိဳ႕အဝင္	 ဆိုင္း	
ဘုတ္ေနရာတြင္	 ခ်ိတ္ဆြဲ၍	 လူမဲ့သပိတ္	
ျပဳလုပ္ခဲ့။

•	 ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ	 ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕၌	 ေသြးမတိတ္	
ေဆးသပိတ္ကို	 ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး	 ဧရာဝတီ-	
ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌မ်က္ႏွာဖံုးတပ္လူငယ္မ်ားက	စစ္	
အာဏာရွင္	ဆန္႔က်င္ေရး	စာသားမ်ား	ေဝငွ	
ခဲ့ၾက။

•	 မုံရြာ။	 မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 နန္းမားၿမိဳ႕။	 ကခ်င္	
ျပည္နယ္-မိုးေကာင္း။	 ရွမ္းျပည္-သီေပါၿမိဳ႕	
တို႔၌	အာ႐ုဏ္ဦးသပိတ္	ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

•	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊	 ၾကည့္ျမင့္တိုင္၊	 စမ္း	
ေခ်ာင္း	ပဒုမၼာစစ္ေၾကာင္း၊	ပုဇြန္ေတာင္၊	အ	
လံု။	 မႏၲေလး၊	 တပ္ေပါင္းစု	 သပိတ္စစ္	
ေၾကာင္း။	စက္မႈဇုန္ေပါင္းစုံ	စုေပါင္းသပိတ္။	
ပုဂံၿမိဳ႕သစ္။	မိုးကုတ္။	ကေလးၿမိဳ႕။ေရဦးၿမိဳ႕။	
ပခုကၠဴ၊	 ျမစ္ေျခ။	 ကမၼၿမိဳ႕။	 ေလာင္းလံုၿမိဳ႕။	
ေလာင္းလံု-ေမာင္းမကန္၊	 ေဝဒီ၊	 ပန္းဒလဲ	
ေက်းရြာမ်ား။		ထားဝယ္။	ေရျဖဴ-ကံေပါက္။	
ေမာ္လၿမိဳင္။	 ေရးၿမိဳ႕။	 ဖားကန္႔-လုံးခင္း၊	
မလန္း၊	ေအးျမသာယာသပိတ္စစ္ေၾကာင္း။	
လြိဳင္ေကာ္	 ဘာဒိုႏွင့္	 ေထးငွားလ်ားရြာ	 စု	
ေပါင္းသပိတ္။	 ဖယ္ခုံၿမိဳ႕	 အစရွိသည့္	 ၿမိဳ႕	
အသီးသီး၌	လူအင္အား	ရာခ်ီေသာ	သပိတ္	
စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား	 ခ်ီတက္၍	 ဆႏၵေဖာ္	
ထုတ္ခဲ့ၾကဟု	သိရ။


