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ဩဂုတ် ၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွ့ဲ မျာဵကွန်ယက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်
ဩဂုတ် ၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခဳုမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာ်စီ၏ ချုိ ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ
စဉ်

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ဇူလိုင် ၁၉-ဩဂုတ် ၁

စုစုေေါင်ဵ

ဇူလိုင် ၁၈
၁

သတ်ဖဖတ်ခဳရဖခင်ဵ

၈၂

၈၂

၂

ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ

၁၃၂

၃

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ

၁၀2

၁၀၂

၄

အေဆာက်အအုဳမျာဵ
လွိုင်ေကာ်မမို့

၇

၇

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့

၁၆၅

၁၆၅

၃

၁၃၅

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ

ဖယ်ခဳမု မို့
၅

၄၈

-

၄၈

ထုတ်ပယ်ခခင်ဵခဳရေသာ
CDM ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
ဖရူဆိုမမို့နယ်

၅၂၆

၅၂၆

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်

၁၁၂၃

၁၁၂၃

မယ်စဴမဲ မို့နယ်

၇၈

၇၈

ဖါဵေဆာင်ဵမမို့နယ်

၁၅၂

၁၅၂

ရှာဵေတာမမို့နယ်

၅၄

၅၄

၆၄၈

၆၄၈

ေောလခဲမမို့နယ်

၄၂

၄၂

Total dismissed

၂၆၂၃

၂၆၂၃

ဖယ်ခဳမု မို့နယ်

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မမ
ှု ျာဵအကျဉ်ဵ
စဉ်

မမို့နယ်

ခန့်မှနဵ် ဦဵေရ.
ဇူလိုင် ၁၈

IDPs အသစ် ဇူလိုင်

စုစုေပါင်ဵ

၁၈ - ဩဂုတ် ၁

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မမ
ှု ျာဵ

ရက်ေန့ အထိ
၁

လွိုင်ေကာ်

၂၂၃၁၁

၂၂၃၁၁

၂

ဒီဵေမာဴဆို

၅၅၂၆၅

၅၅၂၆၅

၃

ဖရှုဆို

၂၇၂၉

၂၇၂၉

၄

ဖါဵေဆာင်ဵ

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၅

ဖယ်ခဳု

၃၀၀၀၀

၃၀၀၀၀

၆

ရှာဵေတာ

၇၂၉

၇၂၉

၇

မယ်စဴဲ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၈

ေောလခဲ

၂၉၂၉

၈၁၂

၃၇၄၁

စုစုေပါင်ဵ

၁၁၈၉၆၃

၈၁၂

၁၁၉၇၇၅



ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵ

စစ်ေကာင်စီအာဏာသိမဵ် သညဴ် အချန
ိ ်မစ
ှ မပီဵ ကရင်နီဖပည်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသညဴ် လူဦဵေရသည် ၁၃၂
ဦဵမှ မပီဵခဲဴသညဴ်သတင်ဵနှစ်ပတ်အတွင်ဵ ၁၃၅ ဦဵအထိ တိဵု လာခဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခဳရ သူသုဳဵဦဵအထဲတွင်
အမျိုဵသမီဵငယ် တဦဵအပါအဝင်ဖဖစ်မပီဵ မိမိဆန္ဒအေလျာက် ေစတနာဴ ၀န်ထမ်ဵအဖဖစ် ကူညီမှုတွင်
ပါဝင်ေသာ သူဖဖစ်ကာ အိုင်ဒီပီမျာဵအာဵ အကူအညီေပဵရန် သွာဵေနချိန် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၁
ခုနှစ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရသည်။



ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ

စစ်ေကာင်စတ
ီ ပ်မျာဵသည်

ကရင်နီအမျိုဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်နှငဴ်

စစ်ေေဵေရှာင်သူမျာဵ

ေနထိုင်ရန်ေနရာေဒသသို့ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵမှုမျာဵ ဆက်လက် ဖပုလုပ်လာေနသညဴ်အတွက် ဇူလိုင်လ
၂၃ ရက်ေန့တွင် ကရင်နီအမျိုဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်မှ တိုက်ပွဲမျာဵအချန
ိ ်မေရွေဵ ဖဖစ်ေပါ်လာ
နိုင်ေ ကာင်ဵ ထုတ်ဖပန်ေ ကညာချက် တစ်ေစာင်ထုတ်ဖပန်ခသ
ဲဴ ည်။
ဇူလိုင်လ

၁၉

ရက်ေန့တွင်

နန်ဵဖဲေကျဵရွောအုပ်စု၊

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည်

ကလိလျာဵေကျဵရွောအနီဵ

လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ်

တပ်ချထာဵေသာ

ေကျဵရွောသို့ပစ်ခတ်ခသ
ဲဴ ညဴ်အဖပင်

ထိုတရက်တည်ဵတွင် ေောလခဲ အေဖခစိုက် စစ်ေကာင်စီတပ်သည်ေောလခဲမှ ၁၀ လိုမတ
ီ ာခန့်
အကွာရှိ

နန်ဵဖဲေကျဵရွောသို့ အေဖမာက်မျာဵဖဖငဴ် ဆက်တုက
ိ ်ပစ်ခတ်ခဲဴသည်။ လက်နက်ကကီဵမျာဵ

ပစ်ခတ်မပီဵချန
ိ ်တွင်

တိက
ု ်ပမ
ွဲ ျာဵဖဖစ်ပွာဵသညဴ်

ေတာ်ခူ၊

ကလိလျာဵ၊

နန်ဵဖဲေကျဵရွောမျာဵမှတဆငဴ်

ဖရူဆိုမမို့နယ်

ထာဵလဲေကျဵရွောအထိ

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည်

အရပ်ဝတ်မျာဵဖဖငဴ်

လှညဴ်လည်သွာဵလာ လှုပ်ရှာဵလျှကရ
် ှိသည်။ လက်ရှိတွင် ကလိလျာဵနှငဴ် နာဵဖဲေကျဵရွောမှ ရွောသူ၊
သာဵမျာဵသည် ေတာထဲတွင် ထွက်ေဖပဵပုနဵ် ေရှာင်ေန ကရသည်။
၂၀၂၁

ခုနှစ်၊

ဇူလိုင်လ

လေ်နေ်ကေီဵနှငဴ်
ေေါေ်ေွဲသဳမျာဵ

၂၀

ရက်ေန့တွင်

ေစ်ြတ်ြသ
ဲဴ ည်။
ကောဵေနကေရပေီဵ

ဖရူဆို

စစ်ေောင်စီတေ်သည်
ေဒသြဳမျာဵသည်

ေဳေောင်ဵေထာေ်မစွာခဖငဴ်

ဖရူဆိုသို့

ရုတ်တရေ်

အေကောင်ဵမဲဴ
လေ်နေ်ကေီဵ

ထိြိုေ်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊

ေသဆုဳဵမှု

မရှိေြျ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်ေန့ ညေန (၄:၀၀ နာရီ) အချိန်တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊
ကယန်ဵသာယာရွောနှငဴ်

ေကျာက်ကုန်ဵေကျဵရွောအနီဵ

ရိက္ခာနှငဴ်တပ်အင်အာဵ

အဖပညဴ်

သယ်ေဆာင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ် ယာဉ်တန်ဵအာဵေကအဲန်ပီပတ
ီ ပ် နှငဴ် ကရင်နီအမျိုဵသာဵမျာဵ
ကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵမှ ချုဳခိုတုက
ိ ်ခိုက်ခဲဴသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေန့၊ ေန့လည် ၁၁:၄၅ နာရီအချန
ိ ်တွင် ေကအဲန်ပီပတ
ီ ပ်နှငဴ်
ကရင်နီအမျိုဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်တ့ိုသည်
ဖတီမာေကျဵရွော၊

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ်

လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်

ေဒါမူကလာဵေကျဵရွောအနီဵတွင် တိက
ု ်ပဲဖွ ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ လွိုင်ေကာင်ဒကစ နှငဴ်

ရပခတိ့၏
ု တိုက်ရိုက်ညွန် ကာဵမှုေအာက်တင
ွ ် ခလရ ၂၆၁၊ ခရလ ၂၅၀ တိ့သ
ု ည် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၊
ကယန်ဵသာယာေကျဵရွောအုပ်စန
ု ှငဴ် ပါကျဲေကျဵရွောအုပ်စုအတွင်ဵ ရှိေသာ စစ်ေေဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသို့
ဦဵတည်လာခဲဴဖခင်ဵေ ကာငဴ် တိက
ု ်ပဲမ
ွ ျာဵဖဖစ်ပွာဵရဖခင်ဵ ဖဖစ်သည်။



ေနရပ်စွန့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်သူနှငဴ် လူသာဵချင်ဵကူညီေထာက်ပဳဴမှု အေခခအေန

အသစ်ထေ်မထ
ဳ ွေ်ေခေဵလာေသာ

ရွာသာဵ

၈၁၂

ဦဵသည်

ေဘာလြဲပမို့နယ်၊

ေလိလျာဵနှငဴ်

နန်ဵဖဲေေျဵရွာမှ ရွာသာဵမျာဵခဖစ်ကေပေီဵ စစ်ေောင်စီ၏ ခေည်သူလူထုအေေါ် လေ်နေ်ေစ်ြတ်
တိေ
ု ်ြိုေ်ခြင်ဵမျာဵေကောငဴ်

ေရင်နီခေည်မှ

ပမို့နယ်အာဵလုဳဵနှငဴ်

ဖယ်ြဳပု မို့နယ်တို့တင
ွ ်

ထွေ်ေခေဵတိမ်ဵေရှာင်သူ ဦဵေရအာဵလုဳဵေေါင်ဵမှာ ၁၂၀၀၀၀ ဦဵအထိတိုဵလာြဲဴသည်။ ထို့ေကောငဴ်
စစ်ေဘဵေရှာင်သူမျာဵသည်

အစာဵအေသာေ်၊

ေဆဵဝါဵနှငဴ်

ေနရာထိုင်ြင်ဵမျာဵ လိုအေ်မှုမျာဵစွာ

ရှိေါသည်။
အချ ို့ေသာ ေကျဵရွောမှ ဖပည်သူမျာဵသည် မိမေ
ိ ကျဵရွောသို့ ဖပန်လာေနထိုင်ကာ အိမခ် ခဳ၊ လယ်ယာမျာဵ
လုပ်ကိုင်ေန ကေသာ်လည်ဵ

တိက
ု ်ပဲွမျာဵတေကျာဴဖပန်

ဖဖစ်ပွာဵလာနိုင်သညဴ်အတွက်

ကေလဵမျာဵသည် ေတာထဲတွင်သာ ဆက်လက်ရှိေန ကေသဵသည်။

၎င်ဵတိ့၏
ု

ထို့ေ ကာငဴ် စစ်ေေဵေရှာင်

စခန်ဵမျာဵတွင် ကေလဵမျာဵအတွက် မိဵု ကာဖဖငဴ် စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ ေဆာက်လုပ်ေပဵကေရသည်။

အိုင်ဒီပီေကျာင်ဵ

‘‘မိေေတွက

အိုင်ဒီေီစြန်ဵမှ ေနစရာမျာဵ

ဖပန်လိုက်သွာဵလိုက်ပါပဲ။

ဖပန်သွာဵ ကတယ်။

အိမ်ေတွ၊ခခဳေတွ၊

အေဖခအေနေကာင်ဵမပီ

တိက
ု ်ပဲွေယ်အချန
ိ ်ဖပန်ဖဖစ်မလဲ

ဆိုတဴဲ

ဆိုမပီဵ

စိုဵရိမစ
် ိတ်ေတွရှိလျှက်နဲ့

လယ်ယာေတွ

ဖပန်လုပရ
် င်ဵ

ဖပန်သွာဵ ကတာမဟုတပ
် ါေူဵ၊
ဖပန် ကတာ။

တိက
ု ်ပဖွဲ ဖစ်လို့

စစ်တပ်က လာမပီဵညှင်ဵပန်ဵနှိပစ
် က်ခဳရမှာ စိုဵရိမလ
် ို့ အတည်ဖပန်မေန ကေသဵေူဵ။ အဓိက က

စစ်တပ်ကို

ေ ကာက်လို့ပါ’’

ဟု

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊

ထီဵဖိဵု ကလိုဵေကျဵရွောမှ

ရွောဵသာဵတဦဵက

ေဖပာပါသည်။
အချ ို့ေသာ ေကျဵရွောမျာဵသည် ယခင်ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရသညဴ် ေနရာမျာဵထက် ပိုမလ
ို ုဳခခုဳေသာ
ေနရာသို့

ေဖပာင်ဵေရွေ့ေနထိုင်ခဲဴ ကသည်။

အဖခာဵေနရာသို့

ေရွေ့ေဖပာင်ဵ

ေနထိုင် ကေသာေ ကာငဴ်

၄င်ဵတိ့အ
ု ာဵကူညေ
ီ ထာက်ပဳဴသူမျာဵအတွက် ပိမ
ု ိုအခက်အခဲ ဖဖစ်ေစသည်။



ကရင်နီခပည်၏ ကိုဗစ်အေခခအေန

ေရင်နီခေည်၏ ေိုဗစ်အေခြအေန (စေစ ေျန်ဵမာေရဵဌာန)
ရေ်စွဲ

ေိုဗစ် ေိုဵေတွ့ လူနာ

ေသဵဆုဳဵသညဴ် ဦဵေရ

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၁

၁၅၇

၃

ဇူလိုင် ၁၉ မှ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁

၄၆၃

၂၀

ေရင်နီခေည် ေိုဗစ်ခဖစ်ေွာဵသညဴ် ေနရာ (ဇွန် ၁၅ - ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁)
ပမို့နယ်

ေိုဵေတွ့လူနာ

လွိုင်ေော်

၄၉၀

ဖာဵေဆာင်ဵ

၁၀၉

ေဘာလြဲ

၁၅

ဖရူဆို

၆

စေစမှ

ေဖာ်ခေေသာ

ေိုဗစ်ေို့ေတွ့လူနာ

ေိန်ဵဂဏန်ဵအရ

ပေီဵြဲဴသညဴ်

နှစ်ေတ်အတွင်ဵ

ခမှငဴ်တေ်သွာဵသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ေဖာ်ခေထာဵေသာ ေိန်ဵဂဏန်ဵထေ် ေိမ
ု မ
ို ျာဵခောဵနိုင်သည်။
အဘယ်ေကောငဴ်ဆိုေသာ်

ခေည်သူလူထုမျာဵသည်

အယုဳအကေည်မရှိကေသညဴ်အတွေ်

စေစ၏

စေစ၏

ေျန်ဵမာေရဵအစီအစဉ်အာဵ

ေျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ

ခေုလုေ်ေသာ

စစ်ေဆဵြျေ်မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵမှုမြဳရဲကေခြင်ဵခဖစ်သည်။ ေိုဗစ်သဳသယခဖစ်သညဴ် လူနာမျာဵသည်
မိမိ၏ေနအိမတ
် ွင်သာ ေိုယ်တင
ို ် ေုသမှုြဳယူရန် ဆန္ဒရှိကေသည်။
ေိုဗစ်

၁၉

ေူဵစေ်မှုအမျာဵဆုဳဵခဖစ်သညဴ်

ေရာဂါေူဵစေ်မှု

ထိန်ဵြျုေ်ရန်နှငဴ်

လွိုင်ေော်ပမို့နယ်တွင်

မိမိအသိုင်ဵအဝိုင်ဵအာဵ

စေစ

ောေွယ်ရန်

မှ

ေဒသြဳမျာဵ၏

ေိုဗစ်စစ်ေဆဵေရဵ

ထာဵရှိသညဴ် ေနရာမျာဵအာဵ ခေန်လည်ရုတ်သိမ်ဵရန် ညွန်ဵကောဵြဲဴသည်။ ဤလုေ်ေဆာင်ြျေ်ေို
ကေညဴ်ခြင်ဵအာဵခဖငဴ်

စေစသည်

ခေည်သူလူထုမျာဵအာဵ

ေရာဂါေေ်ေဘဵမှ

ထိန်ဵြျုေ်ရန်အတွေ် စိတ်ဝင်စာဵမှုမရှိသည်ဴအခေင် ေရာဂါေူဵစေ်ခေန့်ေွာဵမှုေို
ခေသလိုေ်ခြင်ဵခဖစ်သည်။

ောေွယ်

ေိလ
ု ိုလာဵေကောင်ဵ

Contact persons:
Khu Ko Reh
Tel: +668 2196 2258
Ruby
Tel: +666 3184 2980
Email: kcsn2010@gmail.com

