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owif;rSwfpk
•	 ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕၌	 စစ္အုပ္စုက	 မြန္းလြဲပိုင္းမွ	 စ	

တင္ၿပီး	 အၾကမ္းဖက္	 ၿဖိဳခြင္းပစ္ခတ္ေနၿပီး	
က်ည္ဆန္ထိမွန္သူ	အနည္းဆုံး	 (၅)	ဦးခန္႔	
ရွိကာ	အမ်ားအျပား	အဖမ္းခံရေၾကာင္းသိရ။

•	 ရန္ကုန္၊	 ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း	
ေပၚတြင္	စစ္အုပ္စုမွ	အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္မႈ	
ေၾကာင့္	 လူငယ္တစ္ဦး	 ေသနတ္က်ည္ထိ	
မွန္ၿပီး	 ေသဆုံးခဲ့ရကာ	 ႐ုပ္အေလာင္းကို	
လည္း	 တရြတ္တိုက္	 ဆြဲသြားၿပီး	 သိမ္းယူ	
သြားေၾကာင္းသိရ။

•	 မနက္ပိုင္း၌	 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ရွိ	 လူထုသပိတ္စစ္	
ေၾကာင္းကို	 ၿဖိဳခြင္းရန္လာသည့္	 အၾကမ္း	
ဖက္စစ္အုပ္စု၏	ယာဥ္တန္းမွာ	မိုင္းခြဲ	တိုက္	
ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး	စစ္အုပ္စုမွ	လက္နက္ႀကီးမ်ား၊	
ေသနတ္မ်ားႏွင့္	 ၿမိဳ႕ဘက္ကို	 ျပန္လည္	ပစ္	
ခတ္ခဲ့	ေၾကာင္းသိရ။

•	 ရန္ကုန္၊	 အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊	 ေအာင္ဆန္းရပ္	
ကြက္ရွိ	 ကုိေက်ာ္လြင္ေထြးသည္	 မ်က္လုံး	
ညိဳမဲစြဲ၊	 ႏွာေခါင္းရုိးက်ိဳး၊	 ဦးေခါင္းေနာက္	
ေစ့ကြဲ၊	 ယာဘက္ခ်ိဳေစာင္းေပါက္ျပဲ၊	 ယာ	
ဘက္	 ပခုံးျပတ္ရွဒဏ္ရာ၊	 ဝမ္းဗိုက္ဓားျခစ္	
ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္	 ဧၿပီ	 ၁၂	 ရက္က	ညႇဥ္းပန္း	
ႏွိပ္စက္ခံရကာ	 ေသဆံုးခဲ့ရေသာ္လည္း	
ဆိုင္ကယ္	 မေတာ္မဆေမွာက္၍	 ေသဆံုး	
ေၾကာင္း	အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ	ဖန္တီးခဲ့။

•	 စစ္ကိုင္းတိုင္း၊	 ေရႊဘိုၿမိဳ႕ရွိ	 “စစ္ကိုင္းတိုင္း	
ကြန္ျပဴတာအသင္းခ်ဳပ္”	 မွ	 ကိုေဇာ္သူရိန္	
ထြန္း	ႏွင့္	ဇနီးျဖစ္သူ	ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳး	
သမီးကို	ဧၿပီလ	၁၂	ရက္၊	ည	၁၀	နာရီခန္႔၌	
မတရားဖမ္းဆီးခဲ့။

•	 လၽွပ္စစ္	 ဓါတ္အားေပးေရး	 ေကာ္ပိုေရးရွင္း	
(MESC)	 မႏၲေလးတိုင္း႐ုံးခ်ဳပ္က	 CDM	 ပါ	
ဝင္သည့္	 ဝန္ထမ္း	 (၉၀)ဦးခန္႔ကို	 အလုပ္	

ထုတ္	 ပစ္ခဲ့ၿပီး	 ဧၿပီ	 (၂၈)	 ရက္၌	လိုင္းခန္း	
မ်ားမွ	အၿပီးဆင္းခိုင္းေနေၾကာင္း	သိရ။

•	 ဧၿပီ	(၁၂)	ရက္၊	ည	(၉)	နာရီဝန္းက်င္ခန္႔က	
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊	အမက(၁၁)	မင္းလမ္းေက်ာင္း	
မွ	 CDM	 ျပဳလုပ္ေနေသာ	 ေက်ာင္းဆရာမ	
ေဒၚေဌးေဌးေဝကို	ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾက။

•	 တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊	 မအူကုန္းရွိ	 ရပ္ကြက္အုပ္	
ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး	 မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး	 ကပ္	
လ်က္ရွိ	တိုက္ခန္းကိုပါ	မီးကူးခဲ့။

•	 မုဒုံၿမိဳ႕ရွိ	 လူစည္ကားေသာေနရာမ်ားတြင္	
ကပ္ထားသည့္	၅၀၅(က)	ႏွင့္	အမႈဖြင့္ခံထား	
ရေသာ	 CRPH	 အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္	 ႏိုင္ငံေရး	
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ဓါတ္ပံုေနရာမ်ား	
၌	 အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ	 ေခါင္းေဆာင္	
မ်ား၏	ဓါတ္ပံုျဖင့္	အစားထိုး	ျပန္လည္ဝရမ္း
ထုတ္ကပ္ထားၾကေၾကာင္းသိရ။

•	 တမူးၿမိဳ႕	ပါဟဲတံတားအနီးရွိ	ေဂၚရခါးလူမ်ိဳး	
ႏွစ္ဦးကို	အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက	ဥပေဒမဲ့	
ပစ္သတ္ခဲ့ဟုသိရ။

•	 ရန္ကုန္၊	 သမိုင္းရွိ	 မုဒိတာအိမ္ရာ၌	 လူေန	
တိုက္ခန္းမ်ားကို	ဧၿပီ	၁၂	ရက္	ညပိုင္းအခ်ိန္	
မွစတင္ၿပီး	အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီက	ဝင္	
ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး	အမ်ားအျပားဖမ္းဆီးခဲ့။

•	 အာဏာလု	 အၾကမ္းဖက္	 စစ္ေခါင္းေဆာင္	
မင္းေအာင္လွိဳင္ကို	 င႐ုတ္ဆုံထဲတြင္	 ထည့္	
ေထာင္းသည့္	 သပိတ္ကို	 ကခ်င္ျပည္နယ္	

ဧၿပီလ	(၁၃)	ရက္၊	၂၀၂၁

&if;jrpf-acwfopf?{&m0wD? rZösdr rS

ဧၿပီ	(၁၃)	ရက္၊	သၾကၤန္အႀကိဳေန႔၌	ရန္ကုန္၊	

လွဳိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္	ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသပိတ္တခုကို	ေတြ႕ရစဥ္
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ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ	 အိမ္ရွင္မမ်ားက	 ျပဳလုပ္ခဲ့	
ၾက။

•	 ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္	၁၂	မိုင္ခန႔္ေဝးသည့္	
ပတ္လည္ႀကီး၊	 ပ်ဥ္ေခ်ာင္းႏွင့္	 စည္သာ	
အစရွိသည့္	 ရြာသုံးရြာတြင္	 အၾကမ္းဖက္	
စစ္အုပ္က	 ဧၿပီ	 ၉	ကတည္းက	လူေနအိမ္	
မ်ားကို	 ရွာေဖြ	 ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား	 ျပဳလုပ္ေန	
သျဖင့္	ရြာသားမ်ားတိမ္းေရွာင္ေနၾကရ။

•	 ရန္ကုန္တိုင္း-	 သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္၊	 လိႈင္၊	 ရန္	
ကင္း၊	 ေတာင္ဒဂံု၊	 စမ္းေခ်ာင္း၊	 ေရႊျပည္	
သာ၊	 ပုဇြန္ေတာင္၊	 အင္းစိန္၊	 သာကေတ၊	
ေတာင္ဥကၠလာပ၊	ရန္ကင္း၊	သကၤန္းကၽြန္း။	
မႏၲေလး-အေနာက္ျပင္၊	 စက္မႈစံုစုေပါင္း၊	
ျပည္ႀကီးတံခြန္၊	 အင္ဂ်ီနီယာအဖြဲ႕သပိတ္။	
ရွမ္းေျမာက္-	 ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕။	 မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။	
ေပါင္းတည္။	ပုသိမ္ၿမိဳ႕။	ပုဂံၿမိဳ႕။	ကေလးၿမိဳ႕။	
စစ္ကိုင္း၊	 ကသာၿမိဳ႕။	 မေကြးၿမိဳ႕။	 ပဲခူးၿမိဳ႕။	
ေငြေဆာင္။	 ေမာ္လၿမိဳင္။	 လြိဳင္ေကာ္-နာ	
နတ္ေတာ။	 ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္-ေရဇင္းအုပ္စု။	
ရွမ္းေျမာက္-သီေပါၿမိဳ႕။မုံရြာ။ေက်ာက္ဆည္	
ၿမိဳ႕။	 ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္-ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႕။	 ဖားကန႔္	
ၿမိဳ႕၊	 ေမာ္ဝမ္းရပ္ကြက္။	 မိတၳီလာ။	 ဒီပဲယင္း	
ၿမိဳ႕နယ္-မရကန္ေက်းရြာ။	 ေတာင္ႀကီး၊	 က	
ေလာ။	စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ပလိပ္ၿမိဳ႕။	ထားဝယ္	
ၿမိဳ႕။	 ျမင္းၿခံ။	 မိုးေကာင္း။	 ရွမ္းေျမာက္-
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕။	 ဧရာဝတီ-	 ႀကံခင္းၿမိဳ႕။	 နန႔္	
ခမ္း။	စစ္ကုိင္း-ကၽြန္းလွ။	နမၼတီး။	ေတာင္ငူ။	
ေရႊဘို။	 ျပည္ၿမိဳ႕။	 ေအာင္လံၿမိဳ႕။	 ေရဦးၿမိဳ႕။	
ေျမာက္ဥကၠလာ။	က်ိဳင္းတုံ။	ေပါင္	စသျဖင့္	
ၿမိဳ႕အသီးသီး၌	 အတာအိုးသပိတ္ကို	 စစ္					
ေၾကာင္းႀကီးမ်ားခ်ီ၍	 ဆႏၵေဖာ္ထုတ္	 ခဲ့ၾက	
ေၾကာင္း	သိရ။
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