afgdfh;kyg l;uhoFh lrkGg;kHgrJg l;KzFhh
Karenni Civil Society Network
P.O. Box - 100, Mae Hong Son, 58000, Thailand
Phone: 06 5329 7814, E-mail:kcsn2010@gmail.com

ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ
(၂) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခဳမု မို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ
စဉ်
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ခရ မတ်အကကိုေန့ စကစမှ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ အစုလိုကအ
် ပပုဳလိုကသ
် တ်ခဖတ်ခခင်ဵ

ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုတွင် အေခြစိုကေ
် သာ ြမရ ၄၂၇ နှငဴ် ြလရ ၁၀၂ တေ်တွင် တေ်စထ
ွဲ ာဵေသာ
အင်အာဵ ၂၀၀ ြန့်ရှိ ြမရ ၁၀၈ (တေ်မ ၆၆ လက်ေအာက်ြ)ဳ တေ်ရင်ဵသည် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့မှ ဖရှုဆိုသို့ ေခြ

ခဖငဴ်

စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵလာြဲသ
ဴ ည်။

၎င်ဵစစ်ေ ကာင်ဵသည်

ဖရူဆိုသို့

စစ်ေ ကာင်ဵဆက်နို်
ငရန်အတွက်

ေဒါေညဵြူ

ေကျေဵရွာတွင် တစ်ညအိေ်ြဴဲ ကသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် အြျေိန်ခေဇယာဵ
နဳနက်ေစာေစာအြျေိန်: စစ်ေကာင်စီတေ်မျောဵသည် ေဒါေညဵြူရွာမှ ရွာသာဵမျောဵ၏ေနအိမ်မျောဵအာဵ ေမွှေေနှာက်
ရှာေဖွမေီဵ ေတာင်ဘက်အရေ်သို့ ေခြလျေင်ခဖငဴ် လမ်ဵမကကီဵအတိုင်ဵမသွာဵေဲ စစ်ေ ကာင်ဵြျေီလာြဲသ
ဴ ည်။
နဳနက်

၁၁:၃၀

နာရီ

-

စစ်ေကာင်စီတေ်မျောဵသည်

မ ကာြနတိုကေ
် ွဲမျောဵေ ကာငဴ်
ေရှာင်ရှာဵမေီဵ

ေဒသြဳရွာသာဵမျောဵနှငဴ်

သွာဵလာနိုင်ရန်အတွက်

စစ်ေကာင်စီတေ်မျောဵသည်

ဖရူဆိုမမို့အေနာက်

အရေ်သာဵမျောဵမှ

အသုဳဵခေုေလဴရှိေသာ

ဖရူဆိုမမို့နယ်၊

၂

ဖရူဆိုနင
ှ ဴ်ဒီဵေမာဴဆို

လမ်ဵေ ကာင်ဵငယ်ေေါ်တွင်

မိုဆိုေကျေဵရွာအုေ်စအ
ု တွင်ဵရှိ

ကီလိုမီတာအကွာ
လမ်ဵမကကီဵကို

ရေ်နာဵြဲဴ ကသည်။

မိုဆိုေကျေဵရွာ၏

ေခမာက်ဘက်

တစ်ကီလိုမီတာအကွာတွင် ရေ်နာဵြဲဴ ကသည်။
နဳနက် ၁၁:၃၀ နာရီ- မွန်ဵလွဲ 1 နာရီ - စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် သွာဵလာသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵအာဵ အတင်ဵ
ရပ်ခိုင်ဵဖခင်ဵ- လွိုင်ေကာ်မှ ေဘာလခဲသ
ဴ ို့ ဓါတ်ဆီသယ်ေဆာင်သညဴ် ကုန်ကာဵ ၃ စီဵ၊ ကာဵငယ် ၃စီဵ၊ ေထာ်လဂျီ ၁
စီဵ နှငဴ် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ၁၅ စီဵပါဝင်သည်။ ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵထဲတွင် လူ ၄၂ ဦဵပါရှိမပီဵ ၎င်ဵတို့အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ
ထာဵခဲကဴ ကသည်။
မွန်ဵလွဲ ၁-၂ နာရီ၊ ဗမာဴစစ်တပ်လက်ေအာက်ခဳ နယ်ဖခာဵေစာငဴ်တပ် အမှတ် ၁၀၀၄ စစ်သာဵ ၄ ဦဵမှ ဖမ်ဵဆီဵခဳ
ထာဵေသာ ဖပည်သူမျာဵအာဵ ဖပန်လည်လွတ်ေပဵရန် သွာဵေရာက်ညှိနင
ှို ်ဵေပဵခဲကဴ ကသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ
ထိုသူ ၄ ဦဵအာဵ လက်ေနာက်ဖပန်ကကိုဵတုတ်မပီဵ ဦဵေခါင်ဵကို ေသနတ်ဖဖငဴ် ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်သွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့၏
အေလာင်ဵမျာဵကို အစုလိုကအ
် ပပုဳလိုက် သတ်ဖဖတ်ခရ
ဳ ေသာ ေနရာတွင်ပစ်ထာဵမပီဵ မီဵရှို့ဖခင်ဵမဖပုလုပ်ခဴကဲ ကေချ။
မွန်ဵလွဲ ၂ နာရီ၊ ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ လက်ေနာက်ဖပန်ကကိုဵတုတ်ကာ ညှင်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳထာဵရေသာ ရွာသာဵ ၄၂ ဦဵကို
စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ

၎င်ဵတို့အာဵ

ဓါတ်ဆီဖဖငဴ်ေလာင်ဵကာ

ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵနှငဴ်အတူ

မီဵရှို့လိုကသ
် ည်။

အချို့ေသာသူမျာဵသည် အရှင်လတ်လတ်မီဵရှို့သတ်ဖဖတ်ခရ
ဳ သညဴ် အသွင်ေပါ်လွင်သည်။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် ၁၀
စီဵသည် မီဵရှို့သညဴအ
် ထဲတွင် မပါပဲ ကျန်ခသ
ဲဴ ည်။ မီဵရှို့သညဴ်အချိန်တွင် စစ်ေကာင်စီ ခမရ ၁၀၈ တပ်မှ
လက်နက်မျာဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵ၊ ဖရူဆိုမမို့အေဖခစိုက် ခမရ ၅၃၁ နှငဴ် ခမရ ၄၂၈ တို့မှ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ်
ပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ခဴကဲ ကသည်။ ကရင်နီတပ်မျာဵနှငဴ် တိုက်ပွဲဖဖစ်ဖခင်ဵမရှိပဲ တိုက်ပွဲဖဖစ်ေနသညဴ်

အသွင်

ဟန်ေဆာင်ဖန်တီဵ ခဲဴကကသည်။
ထို့ေနာက် ခမရ ၁၀၈ တပ်မျာဵသည် ဖရူဆိုေဖမာက်ဘက်တွင် အေဖခစိုကေ
် သာ ခမရ ၅၃၁ တပ်သို့ အေရှ့

ကို

မျက်နှာမှုမပီဵ ထွက်ခွါသွာဵခဲဴကကသည်။
ညေန ၃ နာရီ၊ မီဵခိုဵလုဳဵကကီဵမျာဵထွက်ေပါ်လာေသာ ဖမင်ကွင်ဵအနီဵသို့ ကရင်နီတပ်မေတာ်နှငဴ် ကရင်နီအမျိုဵသာဵ

မျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵ ကကိုဵစာဵချဉ်ဵကပ်ခဴေ
ဲ သာ်လည်ဵ နီဵကပ်စွာမချဉ်ဵကပ်ရဲကကေသဵဘဲ ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵ
ကိုသာ မီဵရှို့ခဲဴသည်ဟု ထင်ခဲဴကကသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ ကရင်နီတပ်မေတာ်နှငဴ် ကရင်နီအမျိုဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵသည် အစုလိုက်
အပပုဳလိုကသ
် တ်ဖဖတ်ခထ
ဳ ာဵရေသာ ေနရာသို့ ေရာက်ရှိလာမပီဵ မီဵရှို့ထာဵေသာအေလာင်ဵမျာဵ ေတွ့ရှိခဲဴကကသည်။
ထိေ
ု နရာ၌ရှိေနစဉ် စစ်ေကာင်စီတပ် ခမရ ၁၀၈ နှငဴ် ၅၃၁ တပ်မျာဵသည် အခင်ဵဖဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် ေနရာသို့
ဖပန်လာေသာေကကာငဴ် နဳနက် ၉ နာရီမှ ေန့လည် ၂ နာရီကကာ တိုက်ပွဲမျာဵဖဖစ်ပွာဵခဲကဴ ကသည်။
စစ်အုပ်စုကုိ

ဆန့်ကျင်သညဴ်

ကရင်နီဖပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအရ

အစုလိုကအ
် ပပုဳလိုက်

မီဵရှို့သတ်ဖဖတ်ခရ
ဳ သူ ၄၂ ဦဵ၏ အေလာင်ဵမျာဵတွင် ကျာဵ ၂၆ ဦဵ၊ မ ၅ ဦဵနှငဴ် အသက် ၁၂နှစ်မှ ၁၅ကကာဵအရွယ်
မိန်ဵကေလဵငယ်

တစ်ဦဵလည်ဵ

အလွန်ပျက်စီဵေနေသာေကကာငဴ်

ပါဝင်ေကကာင်ဵ

ေဖာ်ဖပခဲကဴ ကသည်။

မည်သူမည်ဝါဖဖစ်ေကကာင်ဵ

ကျန်ရှိေနေသာ

အေလာင်ဵမျာဵသည်

အတည်မဖပုနိုင်ေသဵေပ။

သတ်ဖဖတ်ခရ
ဳ ေသာ

ဖရူဆိုမမို့နယ်မှ ရွာသာဵအမျာဵစုသည် မာခေရာ်ေရှဵေကျဵရွာ၊ ေလာဂျာေကျဵရွာ၊ ခူဵရခူေကျဵရွာနှငဴ် မိုဆိုေကျဵရွာမှ
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ေသဵဆုဳဵသညဴ် ဦဵေရ

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၁

၁၅၇

၃

ဇူလိုင် ၁၉ မှ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁

၄၆၃

၂၀

ဩဂုတ် ၂ မှ ဩဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၂၁

၄၂၅

၂၇

ဩဂုတ် ၁၆မှ ဩဂုတ် ၂၉၊၂၀၂၁

၄၉၂

၁၆

ဩဂုတ် ၃၀ မှ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၇၉၆

၂၇

၂၀၂၁
စက်တင်ဘာလ

၂၃

မှ ၇၈၀

၂၈

မှ ၇၇၆

၂၅

မှ ၃၇၈
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မှ ၇၅၂

၈၂

နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၁ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၃၈၆

၁၃

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁
စက်တင်ဘာလ

၂၇

ေအာက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁
ေအာ်ကတိုဘာ

၁၁

ေအာက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁
ေအာက်တိုဘာ

၂၅၊

၂၀၂၁

နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁
၂၀၂၁
နိုဝင်ဘာလ

၂၂၊

၂၀၂၁

မှ 118

11

၂၀၂၁

မှ ၄၃

၆

၂၀၂၁

မှ ၁၀

၁

ဒီဇင်ဘာလ ၅၊ ၂၀၂၁
ဒီဇင်ဘာလ

၆၊

ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၊ ၂၀၂၁
ဒီဇင်ဘာလ

၂၀၊

ဇန်နဝါရီလ ၂၊ ၂၀၂၂
ထိုဵကျသညဴ် ကိန်ဵဂဏန်ဵသည် မှာဵယွင်ဵေသာ ေဖာ်ဖပမှုသာဖဖစ်မပီဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ေထာက်ပဳဴမှုဖဖငဴ် ေဖာ်ဖပေသာ
ေရာဂါကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵသာ ဖဖစ်သည်။ စစ်ေကာင်စီ၏ ကကမ်ဵကကုတ်ဖခင်ဵနှငဴ် ညဳဴဖျင်ဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵစနစ်
စီမဳခန့်ခမ
ွဲ ှုမျာဵေကကာငဴ် ကရင်နီဖပည်ရှိ အရပ်သာဵဖပည်သူမျာဵနှငဴ် ဖယ်ခဳုမမို့နယ်အတွင်ဵ ဖပည်သူမျာဵ အပါအဝင်
စစေဘဵေရှာင် တစ်သိန်ဵငါဵေသာင်ဵတို့သည် စစ်ေကာင်စီ၏ ေဆဵရုဳမျာဵသို့ သွာဵေရာက် ကုသဖခင်ဵ မဖပုလုပ်
ဝဳဴကကေချ။
ဆရာဝန်နှငဴ်

ကရင်နီစစ်ေဘဵေရှာင်မျာဵသည်
သူနာဖပုမျာဵအေပါ်

ကရင်နီကျန်ဵမာေရဵတာဝန်ရှိသူမျာဵနှငဴ်

ကျန်ဵမာေရဵဖပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှု

ေဆဵဝါဵေထာက်ပဳဴမှု ဖပတ်လတ်ဖခင်ဵမျာဵ ရှိခဲဴသည်။

ရရှိေရဵအတွက်

CDMတွင်

ပါဝင်ေသာ

မှီခိုခဲဴကကေသာ်လည်ဵ

Contact persons:
Khu Ko Reh

Tel: +666 5329 7814

Ruby
Tel: +666 3184 2980
Website : www.karennicsn.org
Facebook: Karenni Csn
Email: kcsn2010@gmail.com

