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ဇူလိုင် ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵကွန်ယက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ဇူလိုင် ၅ ရက် 

ဇူလိုင် ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဇူလိုင် ၄ ရက်ေန့ 

ဇူလိုင် ၅ - ဇူလိုင် ၁၈ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ 

၁ သတ်ဖဖတခ်ဳရဖခင်ဵ ၇၆ ၆ ၈၂ 

၂ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၁၃၂  ၁၃၂ 

၃ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၀၂  ၁၀၂ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လွိုင်ေကာ်မမို့ ၇  ၇ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ၁၆၅  ၁၆၅ 

 ဖယ်ခုဳမမို့ ၄၈ - ၄၈ 

၅ ထုတ်ပယခ်ခင်ဵခဳရေသာ 

CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ဖရူဆိုမမို့နယ်  ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် -၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲဴမမို့နယ် - ၇၈  ၇၈ 

 ဖါဵေဆာင်ဵမမို့နယ် - ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို့နယ် - ၅၄  ၅၄ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် - ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ်  ၄၂ ၄၂ 

 စုစုေပါင်ဵထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ၂၅၈၁  ၂၆၂၃ 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ခန့်မှန်ဵ ဦဵေရ. 

ဇူလိုင် ၄ ရက်ေန့ 

အထိ  

IDPs အသစ် ဇူလိုင် 

၅ မှ ဇူလှိုင် ၁၈ 

စုစုေပါင်ဵထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျ

ာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၄၃၁၁ ၈၀၀၀ ၂၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆို ၅၅၂၆၅  ၅၅၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆို ၂၇၂၉  ၂၇၂၉ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခု ဳ ၃၀၀၀၀  ၃၀၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၇၂၉  ၇၂၉ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၀၀ ၂၆၂၉ ၂၉၂၉ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၀၈၃၄၄ ၁၀၆၂၉ ၁၁၈၉၆၃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 



 
 သတ်ခဖတ်ခခင်ဵ 

လွန်ခဲဴေသာ နှစ်ပတ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ သတ်ဖဖတ်ဖခင်ဵခဳရေသာ မှတ်တမ်ဵ ဦဵေရမှာ ၇၆ ဦဵမှ ၈၂ 

ဦဵအထိ တိုဵ လာခဲဴေသာ်လည်ဵ  ထိုတိုဵလာေသာ အေလာင်ဵမျာဵသည ် ေဖာ်ဖပလိုမ့ရေတာသဴညဴ် 

ေဖမဖပင်မှ ပုပ်သုိဵေနေသာ ခန္တာကုိယ်မျာဵအာဵ ေရတွက်ဖခင်ဵမရှိပါ။ သတ်ဖြတဖ်ြင်ဵြဳရေသာ 

အရပ်သာဵ (၆)ဦဵမှာ သတင်ဵေပဵသူမျာဵဖြစ်ေကြောင်ဵ စွပစ်ွဲြဳရသူမျာဵ ဖြစ်ကြေသည။် 

 
 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ 

 

ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် KNPP နှင်ဴ KNDF တပ ် တို့မ ှ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ေဖမာက်ဘက် နယ်ေဖမ 

ရှင်ဵလင်ဵ ေရဵဖပုလုပ်မပီဵ KNPP ထိန်ဵချုပ်နယ်ေဖမသ့ုိ ဝင်ေရာက်လာေသာ  စစ်ေကာင်စီ ခလရ (၅၃၀) 

နှင်ဴ တပ်မ (၆၆) တို့အကကာဵ တိက်ုပွဲေလဵကကိမ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် ၎င်ဵတိက်ုပွ ဲ(၄)ကကိမသ်ည် ၁) မနက် ၈ 

နာရီ နန်ဵကွယ်ေကျဵရွာ ေဖမာက်ဘက်။ ၂) ေနလညဴ် ၁၂ နာရီတင်ွ သီရီဵဒါဵဝမ်ခိုင်ဵေကျဵရွာ။ ၃) 

ညေန၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ေဒါတေဟဵေကျဵရွာ။ ၄) ညေန ၆ နာရီတင်ွ ေဒါတေဟဵနှငဴ် ဘုရာဵဖဖူ 

ေကျဵရွာတို့တွင် အသီဵသီဵ တုိက်ပွဲ ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည။် ထိုတိုက်ပွဲတွင် စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၁၄) ဦဵ 

ေသဆုဳဵခဲဴမပီဵ   လွိုင်လင်ေလဵမမို့နှင်ဴ တီဵလုဳေကျဵရွာအုပ်စု အနီဵတဝိုက်သို့ လကန်က်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ် 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်မပီဵ ဖပည်လည်ဆုတ်ခွါသာွဵခဲဴသည။် စစ်ေကာင်စီမှ ေဒသခဳရွာသာဵမျာဵ၏ 

အိမေ်မွဵတိရိစ္ဆာနမ်ျာဵဖဖစ်ေသာ ကကက် နှင်ဴ၀က်မျာဵအာဵ  သတ်ဖဖတစ်ာဵေသာက်ခဲဴသည။် 

တိက်ုပွဲေကကာင်ဴ ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၂၀) ရွာမှ လူဦဵေရ ၈၀၀၀ ဝန်ဵကျင်ခန့် ေနရပ်စနွ့်ခွါမပီဵ ထွက်ေဖပဵ 

တိမ်ဵေရှာင်ခဲဴကကသည။်  

 

ဇူလိုင် ၁၂ ရြ်ေေေ့ တရြ်ေတည်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ေယ် စဳဖပ (၆)မိငု်ေြေျဵရွာ အိမေ်ဳပါတ် ၃-၂၇ ၏ 

အိမသ်ာြေျင်ဵထဲတွင် ပုပ်သုိဵေေေသာ လူေသအေလာင်ဵမျာဵ အာဵ ကလလတ၊ ြေယေ်ဵ 

ဖပည်သစ်တပ ်  နှငဴ် ြေေယာေီအြွဲ့တို့မှ ေတွ့ရှိြဲဴသည။် ၎င်ဵေေရာတွင် စစ်ေြောင်စီတပ်၊တပ်မ ၆၆မ ှ 

နှစ်လတပ်စွဲြဲေဴသာေေရာဖြစ်မပီဵ ဇူလိုင် (၁၀)ရြ်ေေေ့တွင် ထွြ်ေြွါသွာဵြဲဴသည။် ၎င်ဵေတွ့ရှိြဲဴေသာ 

လူေသ အေလာင်ဵမျာဵအာဵ ကလလတ၊ ြေယေ်ဵ ဖပည်သစ်တပ ်မှ မီဵရှို့ ဖမုပ်နှြူဳေညြီဲဴသည။်  

ဇူလိုင် ၁၆ ရြေ်ေေ့တွင် KNPPနှင်ဴ KNDF တို့၏ လှုပ်ရှာဵေယ်ေဖမအတွင်ဵဖြစ်သညဴ် ေောလြဲမမို့ေယ ်

ေေ်ဵြဲေြေျဵရွာတွင် အင်အာဵ ၅၀ြေ့် ရှိ စစ်ေြောင်စီ တပမ် ၆၆နှင်ဴ KNPPနှင်ဴ KNDFတ့ုိကြောဵ မွေ်ဵ လွဲ 

၂ောရီ ၄၅ မိေစ်အြျေိ်တွင် မိေစ် (၃၀)ြေ့်တိြ်ုေပွဲဖြစ်ပွာဵြဲဴသည။် စစ်ေြောင်စီတပ် မှ 

ထိြိုြ်ေဒဏ်ရာရသည်ဴ အေရအတွြ်ေမျာဵ မသိရှိရေသာ်လည်ဵ  တိြ်ုေပွဲဖြစ်ပွာဵသညဴ်ေေရာတင်ွ 

ေယ်ေဖမ ရှင်ဵလင်ဵေရဵအတွြ်ေ စစ်အင်အာဵ ၂၀၀ ေြေျာ် ထပ်မဳပ့ုိေဆာင်ြဲဴသည။် ဇူလိုင် ၁၈ 

ရြ်ေေေ့တွင် ေောလြဲမမို့မှ ေေ်ဵြဲေြေျဵရွာအုပစ်ုအာဵ လြေေ်ြ်ေကြီေဵမျာဵဖြင်ဴ ပစ်ြတ်ြဲဴသည။် 

ထို့အဖပင် စစ်ေြောင်စီတပ်မျာဵသည ်ေေ်ဵြဲေြေျဵရွာ သ့ုိဝင်လာမပီဵ ြရူဆိုမမို့ေယ် ေတာ်ြ ူေြေျဵရွာသ့ုိ 



ဆြ်ေလြ်ေြျ ီတြ်ေြဲဴသည်။ တိုြ်ေပွဲမျာဵ ေကြောင်ဴ ေတာ်ြ ူေြေျဵရွာအုပစ်ုနှင်ဴ ေေ်ဵြဲေြေျဵရွာအုပစ်ုတို့မှ 

ရွာသာဵမျာဵ ၂၆၂၉ ဦဵ ေီဵစပ်ရာ ေတာတွင်ဵသ့ုိ ပုေ်ဵ ေရှာင်ေေကြေရသည။် ေေ်ဵြဲေြေျဵရွာသို့ 

ဝင်ေရာြ်ေလာေသာ စစ်ေြောင်စီတပ်မျာဵသည် ရွာသာဵမျာဵ၏ အိမဖ်ပတင်ဵေပါြ်ေ နှငဴ် တဳြါဵမျာဵအာဵ 

ြျြ်ေဆီဵသွာဵြဲဴသည။် 

 
 

 
နန်ဵဖဲေကျဵရွာအုပစ်ုအတွင်ဵ စစ်ေဘဵေရှာင်သစ်မျာဵ။ ဓါတ်ပု ဳ- PKPF 
 

စစ်ေကာင်စီ၏ ထိုဵစစ်ဆင်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပသ်ည် 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵ လကန်က်ကုိင် အဖွဲ့ အစည်ဵ  မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ စစ်ေကာင်စီအာဵ တိက်ုခိုက်သွာဵမည် 

ဖဖစ်ေကကာင်ဵ ေကကညာခဲဴသည။် ၎င်ဵတို့၏ ေကကညာချက်သည် ယာယီအပစ် အခတ်ရပ်စေဲရဵ 

ပျက်ဖပယ်သွာဵမပီ ဟူေသာ အဓိပ္ပါယ် သက်ေရာက်မပီဵ တိုက်ပွဲမျာဵ ဖဖစ်ပွာဵလာနိုင်ေကကာင်ဵ 

ေဖာ်ဖပခဲဴသည။်  

 
 ကရင်နီခပည်၏ ကုိဗစ်အေခခအေန 

ကုိဗစ်တတိယလှိုင်ဵတွင် ကရင်နီဖပည်သညလ်ည်ဵ ဖမန်မာနိင်ုငဳ၏ ကုိဗစ် ၁၉ ကူဵစက်ခဳရသည်ဴ 

ဖပည်နယ် တစ်ဖပည်နယ် ဖဖစ်လာခဲဴသည။် ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေန့မှ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်ေန့အထိ 

ကူဗစကူ်ဵစက်ခဳရေသာ လူဦဵေရသည် ၁၅၇ ဦဵဖဖစ်မပီဵ ၃ ဦဵ ေသဆုဳဵမပီဵ ကူဵစက်ခဳရသူအမျာဵစုမာှ 

လွိုင်ေကာ်မမို့မှဖဖစ်သည။် ၎င်ဵပျ ဳ့နှဳ့မှု ဖမန်ဆန်သညဴ် ေရာဂါေကကာင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအခဳရှိသူမျာဵနှငဴ် 

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု မဖပည်ဴစုဳမှုမျာဵေကကာင်ဴ စစ်ေဖပဵေရှာင်ဖပည်သူမျာဵအတွက် ပိမုို 

စိုဵရိမစ်ရာမျာဵ ဖဖစ်လာသည။် ေဒသခဳအသိုင်ဵအဝိုင်ဵမျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ ကုိဗစ်ကာကွယ်ေရဵအတွက် 



ေကျဵရွာအဝင်အထွက်မျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵ စစ်ေဆဵဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်လာခဲဴကကေသာ်လည်ဵ  

ကျန်ဵမာေရဵ အေတွ့အကကုဳ နည်ဵပါဵသညဴ်အဖပင် ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ လုဳေလာက်မှုမရှိေချ။ 

စစ်ေကာင်စီ၏ နိုင်ငဳစီမဳအုပခ်ျုပ်မှု ညဳဴဖျင်ဵမှုေကကာင်ဴနှငဴ် မပိုလဲသွာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵစနစ်မျာဵ 

ေကကာင်ဴ စိုဵရိမမ်ှုအဖပည်ဴနှင်ဴ ကပ်ေရာဂါဆိုဵလည်ဵ ပိုမိုဆိုဵရွာဵလာနိုင်သည။် 

 
 ေနရပ်စွန့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်သူနှင်ဴ လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ပဳဴမှု အေခခအေန 

မိုဵ ရာသီေကကာင်ဴ ေနရပ်စနွ့်ခွါထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်သညဴ် စစ်ေရှာင်ဖပညသူ်မျာဵ သည ် ေနရာထိုင်ခင်ဵ 

အတွက် အခက်အခဲရှိသည။် တချ ို ့ေသာ စစ်ေရှာင်မျာဵသည ် မိုဵကာကဴဲသုိ့ေသာ အမိုဵ အကာမျာဵ 

ရှိေသာ်လည်ဵ  ေဟာင်ဵနွမ်ဵမပီဵနှစ်ထပ်သဳုဵကာ မိမိကုိယ်ကုိယ် မိုဵ မှ ကာကွယ် ထာဵရသည်။ 

မိုဵ ကကီဵလျှင် ထိုနှစ်ထပ်ဖဖင်ဴ မိုဵ ကာသညလ်ည်ဵ လုဳေလာက်ေသာ အကာအကွယ်မေပဵနိုင်ေပ။ 

အချ ို ့ေသာ စစ်ေရှာင်ဖပည်သူမျာဵသည ်မည်သညဴ်မိုဵ ကာအကာအကွယမ်ျ မရှိကကေချ။ 

 

ထို့အဖပင် ေသာက်သဳုဵေရ၊ ချက်ဖပုတရ်န် သန့်ရှင်ဵေသာေရနှငဴ် အာဟာရရှိေသာ အစာဵအစာ 

မရှိသညဴ်အတွက်  အိုင်ဒီပီကေလဵနှင်ဴ ကုိယ်ဝန်ေဆာင် မိခင်မျာဵအတွက် ဝမ်ဵေလျှာ၊ အေရဖပာဵ 

ေရာဂါနှင်ဴ ဝဲနာေရာဂါေဝဒနာမျာဵ ခဳစာဵေနကကရသည။် တစ်ကုိယ်ေရနှင်ဴပတ်ဝန်ဵကျင် 

သန့်ရှင်ဵေရဵအတွက် အိမ်သာ ရှာဵပါဵမှုေကကာင်ဴ ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါမျာဵ ဖဖစ်ေပါ်ေစသည်။ မိုဵ ရာသီတွင် 

ရာသီတတု်ေကွဵနှင်ဴ ငှက်ဖျာဵေရာဂါမျာဵလည်ဵ ပျ ဳ့ ပွာဵနိုင်သည။် ေဆဵဝါဵ လုဳေလာက်မှုမရှိသညဴ် 

အတွက် ဤကဲသ့ုိေသာ ေရာဂါမျာဵ အထူဵစိုဵ ရိမဖ်ွယ်ရာ ဖဖစ်လာသည။် တချ ို ့ေသာေနရာမျာဵတွင် 

ပါရာစီတေမာ တမျ ို ဵတည်ဵ သာ ရှိသည။် 

 

ကရင်နီလူသာဵချင်ဵ စာနာေထာက်ထာဵမှုအဖွဲ့ေအာက်မှ  ေဒသခဳလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့  မျာဵနှငဴ် 

ဘာသာေရဵ အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵမှ ကရင်နီအိုင်ဒီပီကူညေီရဵကွန်ယက်နှင်ဴ စစ်ေရှာင်ဖပည်သူမျာဵအာဵ 

ဆန်၊ ဆီ၊ ဆာဵ၊ကုလာဵပဲ၊ ေခါက်ဆွဲနှင်ဴ အဖခာဵေသာ ရိက္ခာေဖခာက်မျာဵအာဵ ကူညီေနကကရသည။် 

ဖခင်ေထာင်၊ မိုဵကာနှင်ဴ စာသင် အေထာက်အကူပစ္စည်ဵ မျာဵလည်ဵ ဖဖန့်ေဝခဲဴသည။် သ့ုိေသာ်ဖငာဵလည်ဵ 

၎င်ဵကူညီမှုမျာဵသည် အိုင်ဒီပီအတွက် လုဳေလာက်ေသာ အကူအညမီျာဵ မရရှိခဲဴေပ။ 

 

နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵဖဖစ်သညဴ် Save the Children, UNHCR, Mercy Corps, NRC, ACF, 
MAG နှင်ဴ IRC  တို့သည် ကရင်နီဖပည်တွင် ဆက်လကတ်ညရ်ှိမပီဵ ဆက်လက်အလုပ်လုပကုိ်င်ဖခင်ဵ 

ရှိမရှိ၊ ရှင်ဵလင်ဵ မှုမရှိေချ။ ၄င်ဵအဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵသည ် ကရင်နီလူထုကုိအကူအညေီပဵဖခင်ဵမျာဵ 

မေတွ့ရှိရေပ။  
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