ကရင်ငငြိမ််းချမ််းရရ်းအရ
ချက်ချင််း
ကရင်ပြည်နယ်။

ောက်အကူပ ြုကွန်ရက်၏ သတင််း

တ
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တ
ု ပ် န်ရန်၊ မတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ်

။ပြန်ြာစစ်တြ်၏ လက်နက်ကကြီးြစ်ခတ်ြှုက ကာင် (၇) ဦြီးကေဆြီးပြြီး (၄) ဦြီးဒဏ်ရာရရှိ

ြတ်လ ၅ ရက်တွင် ကကာ်ေြီးကလ (ကရင်ပြည်)၊ ြက တာ်ခရှိင်၊ ဘြီးေှိပြှိ ြို့နယ်၊ ြယ်ကကလာကက ြီးရွာအြ်စ၊ ကကလာ်
ကဒြီးကက ြီးရွာထဲေှိ ပြန်ြာစစ်တြ်ြ လက်နက်ကကြီးြစ်ခတ်ြှုက ကာင် ရွ ာေရွ ာောြီး (၇) ဦြီးကေဆြီးပြြီး (၄) ဦြီးဒဏ်ရာရှိ
ခဲြါေည်။
ကေဆြီးေြ ာြီးထဲတွင် ြှိနြီး် ကကလြီးေြီးဦြီးြါဝင်ပြြီး အေက်ြာ (၂) နစ် (၅) နစ် (၁၇) နစ် အေြီးေြီးပြစ်ေည်။ ဒဏ်ရာ
ရှိေြ ာြီးထဲတွင် (၁၇) အရွ ယ်ြှိနြီး် ကကလြီးနင် (၃) နစ်အရွ ယ် ကယာက ်ာြီးကလြီးတစ်ဦြီးြါဝင်ေည်။ ကှိယ်ဝန်ကဆာင်
အြ ှိ ြီးေြြီးတစ်ဦြီးလည်ြီး ကေဆြီးခဲေည်။
ပြန်ြာစစ်တြ်ေည် ကက ြီးရွာြ ာြီး၏တည်ကနရာကှိေှိရှိပြြီး ယခြာလည်ြီး ရွ ာောြီးြ ာြီးကနထှိင်ကနကော ကက ြီးရွာ ော
ပြစ်ေည်။ ထှိက ကာင် ပြန်ြာစစ်တြ်ေည် ကက ြီးရွာြ ာြီးကှိ တြင်ရည်ရွယ်ြစ်ခတ်က ကာင်ြီး ထင်ရာြီးေည်။ ဤ
ေည်ြာ စစ်ရာဇဝတ်ြှုနင် လောြီးပြစ်ြှုကှိဆနက
် င်ကော ရာဇဝတ်ြှုပြစ်ေည်။ ပြန်ြာစစ်တြ်က ရွ ာောြီးြ ာြီး
ကနအှိြ်တွင် ရှိကနနှိင်ြည်အခ ှိနပ် ြစ်ကော ည (၇) နာရ၊ (၂၀) ြှိနစ်အခ ှိနတ
် ွင် ြစ်ခတ်ခဲပခင်ြီးပြစ်ေည်။
ကေဆြီးေြ ာြီးစာရင်ြီးြာ (၁) ကနာ်ထြီးကြါ ( ၅ နစ်)၊
(၂) ကစာကဒြီးြှိြီး (၁၉ နစ်)၊
(၃) ကစာကက ( ၄၀ နစ်)၊
(၄) ကနာ်ကြာဝါြီး (၃၂ နစ်)၊
(၅) ကနာ်အယ်ြြီး (၂၂ နစ်)၊
(၆) ကနာ်တင်နလာဝင်ြီး (၁၄ နစ်)၊ နင်
(၇) ကနာ်တလ (၂ နစ်) ြ ာြီးပြစ် ကပြြီး
ဒဏ်ရာရရှိေြ ာြီးစာရင်ြီးြာ
(၁) ကစာညွှနထ
် ြီး (၂၈ နစ်)၊

(၂) ကနာ်ကရြီးဆဲ (၂၈ နစ်)၊
(၃) ကနာ်စကဘာ (၁၇ နစ်)၊ နင်
(၄) ကစာကက ာ်ဘ (၃ နစ်) တှိ ပြစ် ကေည်။
နှိင်ငတကာက ကရာင်ြီးကြြီးလှိက်ကောလက်နက်ြ ာြီး၊ နှိင်ငတကာစြီးြွာြီးကရြီးြှိတ်ြက်ကြပဏြ ာြီး၏ တစ်စှိတ်တစ်
ြှိင်ြီးြြှိြီးြှုြ ာြီးြတဆင်ရရလ
ှိ ှိက်လက်နက်ြ ာြီး၊ စေည်လက်နက်ြ ာြီးကအေ
ှိ
ြီးခ ကာ ပြန်ြာစစ်တြ်က ကျွန်ြ်တှိလ
ထအာြီး ြစ်ခတ်ေတ်ပြတ်ခဲပခင်ြီးပြစ်ေည်။
ရရာြီး၊ တရတ်၊ ြါကစ်စတန်၊ အရန်၊ ဘလာရတ်၊ အှိနယ
ှိဒ နင် စကကာြ နှိင်ငြ ာြီးအြါအဝင် ပြန်ြာစစ်တြ်အာြီး လက်
နက်နငခ
် ဲယြ်ြီးကထာက်ြကနကောနှိင်ငြ ာြီးအကြေါ် ြှိအာြီးြ ာြီးတှိြီးပြြှငလ
် ြ်ကဆာင်ရန် ကရင်ပငှိြ်ြီးခ ြ်ြီးကရြီးအကထာက်
အကပြ ကွနရ
် က်ြ ကတာင်ြီးဆှိလှိက်ေည်။
ပြန်ြာစစ်တြ်၏ဝင်ကငွြ ာြီးအာြီး ပြတ်ကတာက်နင်
ှိ ရန်အတွက် စြီးြွာြီးကရြီးဆှိင်ရာြှိတ်ဆှိြှုြ ာြီးအာြီး လျှငပ် ြန်စွာလြ်
ကဆာင်ရန်လည်ြီး ကရင်ပငှိြ်ြီးခ ြ်ြီးကရြီးအကထာက်အကပြ ကွန်ရက်ြ ကဆာင်ြီးဆှိလှိက်ေည်။ ပြန်ြာစစ်တြ်နငအ
် က ှိ ြီး
တစြီးြွာြီးကရြီးလြ်ကဆာင်လ က်ရှိကော ကြပဏြ ာြီးေည်လည်ြီး ကျွနြ်
် တှိအကြေါ်က ြီးလွနက
် နကော နှိင်ငတကာရာဇ
ဝတ်ြှု၏ ကရာြါြ ာြီးပြစ်ေည်။
ပြန်ြာနှိင်ငအကြေါ် ကလယဉ်ဆကရာင်ြီးဝယ်ကနြှုြ ာြီးြှိတ်ဆှိရန် ကရင်ပငှိြ်ြီးခ ြ်ြီးကရြီးကွနရ
် က်ြ ကတာင်ြီးဆှိလှိက်ေည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွငြီး်

ကနရြ်စွနခ
် ွါထွက်ကပြြီးတှိြ်ြီးကရာင်ကနရေအြ ာြီးစြာ

ကလယာဉ်တှိက်ခှိက်ခရြှု

(ေှိ)

ကလယာဉ်ပြငတ
် ှိက်ခှိက်ခှိက်ခရြွယ်အကပခအကနြ ာြီးက ကာင် တှိြ်ြီးကရာင်ကနရပခင်ြီးပြစ်ပြြီး လအေက်အှိြီးအှိြ်လပခ
ြှုြရှိေည်ကဘြီးဒကခကြ်ဆှိြီးြ ာြီးနင် ရင်ဆှိင်ကတွြို့ က ကနရလ က်ရှိေည်။

ပြန်ြာစစ်တြ်ြ

ကြာင်ြီးေြဲကလယာဥ်

(drone) ြ ာြီးအေြီးပြ ပြြီး စစ်ကဘြီးကရာင်ြ ာြီးနင် ကက ြီးရွာြ ာြီး၏ တည်ကနရာြ ာြီးကှိ စစြ်ြီးလ က်ရှိပြြီး ထှိကနာက်တွင်
လက်နက်ကကြီးြ ာြီးနင် ကလယဉ်ြ ာြီးပြင် တှိက်ခှိက်လ က်ရှိေည်။
ဆက်သယ
ွ ်ရန်
၁. ကနာ်ဝါြီးခရြီး - (+၆၆ ၈၆ ၁၁၈ ၂၂၆၁ )
၂. ကစာကလြီးကကြါ ( +၆၆ ၆၅ ၄၀၉ ၂၂၈၀)

