
 

ရက်စ ွဲ။ ၂၀၂၂ ခုနစှ ်ဇ နလ် ၁ ရက်။  

ကချငအ်မျ  ျိုးသမ ျိုးအစည်ျိုးအရ ုျိုး-ထ ငုျ်ိုးန ငုင်  (KWAT) သတငျ်ိုးထတု်ပြနခ်ျက်။  

အစီရငခ်ံစာသစ်သည် မြနြ်ာမြည် မမြာကြ် ိုင််းတငွက်  ်းလန်ွမသာ န ိုငင်မံတာစီ်ြံအိုြ်ခ ျုြ်မရ်းမကာငစီ် 

(စကစ)၏ စစ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာ်းက ို မ ာ်မြထာ်းသည်။  

ကချငအ်မျ  ျိုးသမ ျိုး အစည်ျိုးအရ  ျိုး- ထ  ငျ်ိုးန  ငင် မှ  ထ တ်ပြနသ်သော အစ ရငခ် စောသစသ်ည်လွနခ် ဲ့သသော သပခောက်လ 

အတွငျ်ိုး ကချငပ်ြည်နယ်နငှဲ့ ် ရှမ်ျိုးပြည်နယ် သပမောက်ြ  ငျ်ိုးတွင ်  န  ငင် သတော် စ မ ခန ဲ့ခွ် သရျိုး သကောငစ်  (စကစ)၏ 

တြ်ဖွ ွဲ့မျောျိုးက ကျ ျိုးလွနခ် ဲ့သသော စစ်ရောဇဝတ်မှုမျောျိုး၏ အသသျိုးစ တ ်သပမြ  မျောျိုးအြါအဝင ်အသထောက်အထောျိုးမျောျိုးက   

ဖ  ်ပြထ ျိုးသည်။  

“သဝဟငမ်ှ ခခ မ်ျိုးသပခောက်မှု အသစ်မျောျိုး” အစ ရငခ် စ သည် မဟောဗျ ဟောသပမောက ် သထောက်ြ  ဲ့လမ်ျိုးသ ကောငျ်ိုးမျောျိုး 

တဖလ  က် ြဋ ြကခမျောျိုးအတွငျ်ိုး ဆ  ျိုးရှု  ျိုးမှုမျောျိုးက   သ သောစွော လက်စောျိုးသချသညဲ့အ်သနပဖငဲ့ ် ကချငပ်ြည်နယရ်ှ  

လူထထူြ်သသော သကျျိုးရွောမျောျိုးအသြေါ် လူသသသစန  ငသ်သော လမ်ျိုးသ ကောငျ်ိုးတ  က်ခ  က် အသစ်မျောျိုးက   

သဖော်ထ တ်ထောျိုးသည်။ ယခ နစှ် အသစောြ  ငျ်ိုး လမျောျိုးအတငွျ်ိုး ြူတောအ  ၊ ဖောျိုးကန ဲ့န်ငှဲ့ ်ဧရောဝတ ပမစ်သ ကောငျ်ိုးတဖလ  က ်

သလသ ကောငျ်ိုးတ  က်ခ  က်မှု ငါျိုးခ သည် ရွောသောျိုး (၂) ဦျိုးက   သသဆ  ျိုးသစခြ ျိုး ဒဏရ် ရသူ (၁၃)ဦျိုးတ င ်ကသလျိုး (၆)ဦျိုး 

အြါအဝငပ် စ်သည်။   

သပမြ  မျောျိုးတငွ ်နောမည်ဆ  ျိုးနငှဲ့သ်ကျော် ကောျိုးသသော စကစ၏ တ  က်ခ  က်သရျိုး တြ်မမျောျိုးပဖစသ်ညဲ့် တြ်မ ၃၃, ၈၈ နငှဲ့ ်၉၉ 

တြ်ဖွ ွဲ့မျောျိုးက အရြ်ဘက်နယ်ဖပမမျောျိုး အတွငျ်ိုးသ  ဲ့ လက်နက်ကက ျိုးမျောျိုး တ  က်ရ  က် ြစ်သနသည်က   ပြထောျိုးသည်။ 

လွနခ် ဲ့သညဲ့ ် သပခောက်လ အတွငျ်ိုး လက်နက်ကက ျိုး ြစ်ခတ်မှု ဆယဲ့်သ  ျိုးကက မ်တွင ် ရွောသောျိုး (၈)ဦျိုးသသဆ  ျိုးခြ ျိုး 

ကသလျိုး(၆)ဦျိုး အြါအဝင ်လူ(၂၀)ဦျိုး ဒဏရ်ောရခ ဲ့သည်။  

သပမြ  မျောျိုးက စကစ တြ်ဖွ ွဲ့မျောျိုး လ ငြ်  ငျ်ိုးဆ  ငရ်ောအ ကမျ်ိုးဖက်မှုအတွက် အပြစ်သြျိုးအသရျိုးယူခ ရပခငျ်ိုးမှ ကငျ်ိုးလွတ် 

မည်ဟ  ဆက်လက် ယ   ကည်သနမှု၏ အသထောက်အထောျိုးက  လည်ျိုး သဖော်ပြထောျိုးသည်။ ဧခြ လ ၁၂ ရက်က 

ကွတ်ခ  ငတ်ွင ်စကစ စစ်သောျိုး၏ မ ဒ မ်ျိုးကျငဲ့ရ်န ်ကက  ျိုးြမျ်ိုးအောျိုးထ တ်မှုသည် လွနခ် ဲ့သသောနစ်ှ န  ဝငဘ်ောလက တြ်ရငျ်ိုး 

တစ်ရငျ်ိုးထ မှော စစသ်ောျိုး တစဦ်ျိုးက အသက်အရွယ်ကက ျိုးသသော အမျ  ျိုးသမ ျိုး တစ်ဦျိုးက   မ ဒ မ်ျိုးပြ ကျငဲ့သ်ညဲ့် သနရောနငှဲ့ ်

က လ  မ တော အနည်ျိုးငယ်သောကွောသသော သနရောတွင ်ပဖစ်ြွောျိုးခ ဲ့သည်။ 

အစ ရငခ် စောက စကစ တြ်ဖွ ွဲ့မျောျိုး၏ ရမျ်ိုးသနျ်ိုးြစ်ခတ်မှု ဆယဲ့်သ  ျိုးကက မတ်ွင ် အရြ်သောျိုး (၇)ဦျိုး ဒဏရ်ောရခြ ျိုး 

ပမစ်ကက ျိုးနောျိုးတငွ ်ဗ  ျိုးသြါက်ကွ မှု တစ်ခ  ပဖစ်ြွောျိုးခြ ျိုးသနောက် အရြ်ဖက်န အ မ်မျောျိုးအ ကောျိုး ရမ်ျိုးသနျ်ိုးြစ်ခတ်မှုသ ကောငဲ့ ်



 

ဖနအ မ်တ ငအ် ြ်ဖနဖသ  အသက်(၇)နစှ ် အရွယ ် သကောငသ်လျိုး အြါအဝင ် (၁၁)ဦျိုးဖသဆ  ျိုးခ ဲ့ရသ ကောငျ်ိုး 

မှတ်တမ်ျိုးတငထ်ောျိုးသည်။ 

ကချငပ်ြည်နယ်အနှ ဲ့အပြောျိုးတွင ်စကစ တြ်ဖွ ွဲ့မျောျိုး၏ ဥြသဒမ ဲ့ ဖမ်ျိုးဆ ျိုးမှုသ ကောငဲ့ ်လူသြါငျ်ိုး (၂၃)ဦျိုး ဖမ်ျိုးဆ ျိုးခ ရသည်။ 

ယငျ်ိုးတ  ဲ့အနက် ကချငလ်ွတ်လြ်သရျိုး တြ်မသတော ်(KIA) သ  ဲ့မဟ တ် ပြည်သူ ဲ့ ကောကွယ်သရျိုး တြ်ဖွ ွဲ့ (PDF) မျောျိုးဟု 

ဝငခ် သအောင ် ပြငျ်ိုးပြငျ်ိုးထနထ်န ် နှ ြ်စက်ညှငျ်ိုးြမ်ျိုးပခငျ်ိုးခ ရသသော လူ(၇)ဦျိုးလည်ျိုး အြါအဝငပ်ဖစသ်ည်။ 

အမျ  ျိုးသမ ျိုးမျောျိုး အြါအဝင ် ဒါဇငန်ငှဲ့ခ်ျ သသော ရွောသောျိုးမျောျိုးသည် မ  ျိုးသမောက်၊ ဖောျိုးကန ဲ့န်ငှဲ့ ် နမမတူတ  ဲ့တွင ်  စကစ 

စစ်သောျိုးမျောျိုး၏ လသူောျိုးဒ  ငျ်ိုးမျောျိုးအပဖစ် အတငျ်ိုးအဓမမ လမ်ျိုးသလ ောက်ခ  ငျ်ိုးပခငျ်ိုး ခ ခ ဲ့ရသည်။  

ဆက်လက်ပဖစ်ြွောျိုးသနသညဲ့ ် တ  က်ြွ မျောျိုးနငှဲ့ ် စကစ ၏ ချ  ျိုးသဖောက်ကျ ျိုးလွနမ်ှုမျောျိုးသ ကောငဲ့ ် လွနခ် ဲ့သညဲ့ ်

သပခောက်လအတွငျ်ိုး ပမနမ်ောပြည်သပမောက်ြ  ငျ်ိုး တဖလ  က် ရွောသောျိုး ၅၇၀၀ သကျောသ်ည် အ  ျိုးမ ဲ့အ မ်မ ဲ့ ဒ ကခသည်အသစ ်

မျောျိုးအပဖစ် သရ ွဲ့သပြောငျ်ိုးမှု ပဖစ်သြေါ်သစခ ဲ့သည်။  

စစ်တြ်က ကျ ျိုးလွနသ်နသသော ရက်စက် ကမျ်ိုး က တ်မှုမျောျိုး အဆ  ျိုးသြ်သစရန ် နငှဲ့ ် ဖက်ဒရယ် ဖွ ွဲ့စည်ျိုးြ   အသပခခ  

ဥြသဒသအောက်တွင ် ဒ မ  ကသရစ နည်ျိုးကျ သရွျိုးသကောကတ်ငသ်ပမှောက်ထောျိုးရသသော အစ  ျိုးရထ  အောဏော 

လ  သပြောငျ်ိုးသြျိုးန  ငသ်စရနအ်တကွ် စစ်အ ြ်စ အသြေါ် သ တမနသ်ရျိုးနငှဲ့ ်စ ျိုးြွောျိုးသရျိုး ဖ အောျိုးမျောျိုး တ  ျိုးပမှငဲ့သ်ြျိုးရနအ်တွက် 

ကချငအ်မျ  ျိုးသမ ျိုးမျောျိုး အစည်ျိုးအရ  ျိုး- ထ  ငျ်ိုးန  ငင်  (KWAT) က အသရျိုးသြေါ် သတောငျ်ိုးဆ   လ  က်သည်။  

 

ြ ုမ ုသ ရှ လ ြုါက -  

မ နျ်ိုးဖနလ  (+ ၆၆ ၈၅၅၂၃၃၇၉၁) 

ဆနထ် ယ် (+၉၅ ၉၇၆၁၁၁၃၅၅၈) 

 

 


