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	 ႏွစ္ေပါင္း	 ၇၀	 ေက်ာ္ၾကာ	အျမစ္တြယ္ေနသည့္	 ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္	 ၂၀၂၁								
ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္၊	စစ္အာဏာသိမ္းရန္	 ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္	ပိုမိုအျပန႔္က်ယ္စြာ	
ေတာက္ေလာင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။	ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU/KNLA)၊	ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIO/KIA)၊	ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP/
KA)၊	သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP/SSA)	 စသည့္	 ၂၀	 ဖြဲ႕ထက္	 မနည္းေသာ											
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္	 ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(EROs)ႏွင့္	 ယခု	 စစ္
အာဏာသိမ္းရန္	ႀကိဳးပမ္းေနေသာ	စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားအၾကား	တိုက္ပြဲမ်ားသည္	ဆို
ခဲ့ပါ	 ERO	 မ်ား	လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမေဒသအတြင္းသာ	 ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း	 ျဖစ္သည္။	ယခု										
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္	ဦးေဆာင္ေသာ	စစ္အာဏာသိမ္းရန္	ႀကိဳးပမ္းေနသည့	္
ကာလအတြင္းတြင္မူ	အဆိုပါ	ERO	မ်ားကဲ့သို႔	စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားအား	ခုခံေတာ္လွန္
စစ္ဆင္ႏႊဲေနၾကေသာ	ေတာင္တန္းေျမျပန႔္	 ၿမိဳ႕ျပေဒသအလိုက္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး
တပ္ဖြဲ႕(PDF-LDF)	 ေပါင္း	 ရာႏွင့္ခ်ီကာ	ထြက္ေပၚလာခဲ့ ၿပီး	 ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္											
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တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္	 ၿမိဳ႕ျပ၊	 ေက်းလက္ေဒသအလိုက္	 ေန႔စဥ္ရက္ဆက္									
ေတာက္ေလာင္လာခဲ့သည္။
	 စစ္အာဏာစနစ္အပါအဝင္	အာဏာရွင္မွန္သမွ်	အျမစ္ျပဳတ္ေခ်မႈန္းေရး၊	 ဖက္ဒ							
ရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု	တည္ေဆာက္ေရးသို ႔	 ဦးတည္ခ်က္အခိုင္အမာ	 ခ်မွတ္							
ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေသာ	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	 ခုခံေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား	
(EROs	၊	PDF	–	LDF)ႏွင့္	စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေသာ	ERO	မ်ားအၾကား	
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို	 ခပ္စိတ္စိတ္ေတြ႕ရွိလာခဲ့ၿပီ	 ျဖစ္သည္။	ထို ႔အျပင္	 မူလ	 ERO					
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	ခုခံေတာ္လွန္စစ္ေဘာင္	ျဖန႔္ထြက္
လာမႈမ်ားကိုလည္း	သတိျပဳစရာေတြ႕ရွိလာပါသည္။	
	 ယခုတစ္ပတ္	BNI	-	Myanmar	Peace	Monitor	၏	အပတ္စဥ္သတင္းသုံးသပ္
ခ်က္တြင္	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအား	ခုခံေတာ္လွန္ေနၾကသည့္		ERO	မ်ား၊	PDF-
LDF	မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား	ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္	တစ္ႏိုင္ငံလုံး
အတိုင္းအတာျဖင့္	 အျပန႔္က်ယ္လာေသာ	 ျပည္တြင္းစစ္အေျခအေနမ်ားအေပၚ	 ခ်ဥ္း					
ကပ္တင္ျပသြားပါမည္။
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	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း	ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU/KNDO)
မွ	ႏႈတ္ထြက္ကာ	ဖြဲ႕စည္းျဖစ္တည္လာေသာ	ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာနယ္ဒါးျမ	ဦးေဆာင္သည့္	
ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KTLA)ႏွင့္	 KNU/KNLA	တပ္မဟာ	 (၄)	အၾကား	ယခုႏွစ္							
ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္တြင္	ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း	Karen	Infor-
mation	Center	(KIC)	သတင္းဌာနတြင္	ေဖာ္ျပထားသည္။	တနသၤာရီတိုင္း	ထား၀ယ	္			
ၿမိဳ႕နယ္	ထီးမုပြာအထူးေဒသ	ဗိုလ္ေစာအယ္ခြီး	ဦးေဆာင္သည့္	KTLA	ႏွင့္	KNU	တပ္
မဟာ	(၄)အၾကား	မၾကာခဏဆိုသလို	ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး	အရပ္သား	သတ္ျဖတ္
ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း	အျပန္အလွန္	 စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား၊	တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း							
ၾကား	တိုက္ခိုက္ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား	ျပဳလုပ္ၾကေလ့ရွိေၾကာင္း	KIC	က	ဆိုပါသည္။
	 ၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီ	၂၇	ရက္၊	စစ္ကိုင္းတိုင္း		ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္၊	ေတာ္စီေက်း႐ြာ
ရွိ	ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ားတပ္	မေတာ္	(SNA)	စခန္းကုန္းႏွင့္	ဂိတ္စခန္းမ်ားကို	ခႏၲီးခ႐ိုင	္
အမွတ္(၁)	တပ္ရင္းႏွင့္မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္	ဟုမၼလင္း	HPDF	124၊	HPDF	၊	
HPDFမိုးႀကိဳးစစ္ေၾကာင္း	ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ	တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေၾကာင္း	ခႏၲီးခ႐ိုင	္
အမွတ္(၁)တပ္ရင္း	 -	ဟုမၼလင္း၏	ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို	ကိုးကားကာ	 မဇၩိမသတင္းဌာန								
တြင္	ေဖာ္ျပထားသည္။
	 ၂၀၂၂	ခုႏွစ္	စက္တင္ဘာ	၁၈	ရက္ကလည္း	စစ္ကိုင္းတိုင္း၊	ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္
အတြင္း	KIA	၊	PDF	ပူးေပါင္း	တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္	SNA	တို႔အၾကား	ေက်ာက္ဆည္႐ြာအနီးတြင	္
တစ္ႀကိမ္၊	ေနာင္ပါတ္႐ြာအနီးတြင္	တစ္ႀကိမ္	တစ္ရက္တည္း	တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ	့
ေၾကာင္း	ေဒသခံမ်ားက	ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု	DVB	သတင္းဌာနက	ဆိုပါသည္။
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	 BNI	-	Myanmar	Peace	Monitor	၏	မွတ္တမ္းအရ	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီ	၃၁	
ရက္အထိ	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	 ERO	 မ်ား၊	 PDF-LDF	 မ်ား	အခ်င္းခ်င္း											
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈသည္	ရက္ေပါင္း	၄၁	ရက္ရွိခဲ့ၿပီး	ထိုအနက္	သွ်မ္းျပည္	 ျပန္လည္ထ	ူ						
ေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS/SSA)ႏွင့္	ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ	ERO	မ်ားအၾကား	တိုက္
ပြဲျဖစ္ပြားမႈသည္	အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။	RCSS	သည္	 SSPP/SSA	ႏွင့္လည္းေကာင္း၊	
တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္	(TNLA)ႏွင့္လည္းေကာင္း၊	ဝျပည္ေသြးစည္း
ညီၫြတ္ေရးပါတီ(UWSP/UWSA)ႏွင့္လည္းေကာင္း	တိုက္ပြဲမ်ား	ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။	ထို႔	
ေနာက္တြင္မွ	SNA	ႏွင့္	ေဒသခံျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္(PDF-LDF)မ်ား၊	KIO/KIA	
ပူးေပါင္းတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို	စစ္ကိုင္းတိုင္း	ဟုမၼလင္းႏွင့္	ဗန္းေမာက	္		
ေဒသမ်ားတြင္	 ေတြ႕ရသည္။	 ခ်င္းျပည္နယ္	တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	 ဇိုမီးေတာ္လွန္							
ေရးတပ္မေတာ္(ZRA)ႏွင့္ 	 ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္(CDF)၊	 ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္
ဦး(CNF/CNA)တို႔အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား	ရွိခဲ့ပါသည္။

	 သို႔ႏွင့္တိုင္	ယင္းကဲ့သို႔	အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိလာေသာ	 ERO	 မ်ား၊	
PDF-LDF	မ်ားအေနျဖင့္	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအား	ေန႔စဥ္ရက္ဆက္	တိုက္ပြဲေဖာ	္												
ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကို	ေတြ႕ရွိရပါသည္။	အမည္နာမမ်ိဳးစုံ၊	အသြင္သ႑ာန္ကြဲျပားစြာ	
ျဖင့္	ျဖစ္တည္ေပါက္ဖြားလာေသာ	PDF	–	LDF	မ်ားႏွင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္
ပြဲျဖစ္ပြားမႈသည္	တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္	ရက္ေပါင္း	၁၅၅၆	ရက္အထိ	ရွိခဲ့ၿပီး	
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ERO	မ်ားႏွင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈစုစုေပါင္းထက္	ႏွစ္ဆေက်ာ္ပို
မိုျပင္းထန္စြာ	ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရသည္။	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားအား	
သက္ဆိုင္ရာ	ERO	တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအလိုက္	ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း	တိုက္ပြဲ	ျဖစ္ပြား
မႈကို	ေလ့လာၾကည့္ပါက	KNU/KNLA	ႏွင့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ
သည္	အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး	KIO/KIA	ႏွင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈသည	္
ဒုတိယအမ်ားဆုံး	ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရပါ	သည္။	ထို႔ေနာက္	ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ULA/
AA)ႏွင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ၊	ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕	(MNDAA)ႏွင့္	စစ္	
ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ၊	TNLA	ႏွင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ	္
ပြားမႈ၊	 KNPP/KAႏွင့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္	တိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားမႈ	ရက္ေပါင္း	ဆယ္ဂဏန္းအထက္	ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။

	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	 SNA	 ႏွင့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားမႈ၊	 RCSS/SSA	 ႏွင့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ၊	 SSPP/SSA	 ႏွင့္											
စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ၊	 ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ	ကရင့္တပ္မေတာ္	
(DKBA)	ႏွင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုလည္း	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ
ရက္ေပါင္း	ဆယ္ဂဏန္းေအာက္တြင္	ရွိေနသည္ကို	BNI-Myanmar	Peace	Monitor	
၏	မွတ္တမ္းအရ	သိရွိရပါသည္။
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	 အထက္တြင္	တင္ျပခဲ့သည့္	ျဖစ္စဥ္မ်ား၊	ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို	ခ်ဥ္း
ကပ္တြက္ဆၾကည့္ပါက	ERO	မ်ား၊	PDF	–	LDF	မ်ား၏	ခုခံေတာ္လွန္စစ္ဦးတည္ရာ	
(တနည္း)	 ပစ္မွတ္ဆုံခ်က္သည္	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတပ္မ်ား	 ျဖစ္ေနသည္ကို									
ထင္ရွားစြာ	ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။	တန္းတူညီမွ်ေရး၊	ကိုယ္ပိုင္းျပဌာန္းခြင့္၊	ကိုယ္ပိုင္အုပ	္
ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို	အာမခံေသာ	ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ	 ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသို႔	
ဦးတည္ရည္ေမွ်ာ္ရာသည္	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	အႏၲိမပန္းတိုင္ႏွင့္	ကြဲထြက္မေနျခင္း	
ေၾကာင့္	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအား	 ခုခံေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္းအ						
ၾကား	အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္	အတၱအစြဲမ်ားကိုသာ	ဖက္တြယ္မထားပါက	ေပါင္းစည္းညီၫြတ	္
ေရးသည္	ခဲခက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
	 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)သည္	ကရင္ျပည္နယ္	 ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ	ိ
မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ရာ	ကမ္းနီႏွင့္	အနီးတဝိုက္ရွိ	 ေက်း႐ြက္မ်ားတြင္	 ျဖစ္ပြားခဲ့	
ေသာ	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ဗိုလ္ေစာအယ္ေစးဝါး	 ဦးေဆာင္ေသာ	 Lion	 Battalion	
Commando	ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းအၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္	တိုက္
ပြဲအတြင္း	မီးရႈိ႕မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီ	၂၉	ရက္တြင္	ထုတ္	
ျပန္ခ်က္	ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။	 “လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအေနျဖင့္	 စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	က်င့	္
ဝတ္မ်ားအား	 ေလးစားလိုက္နာ၍	အမ်ားျပည္သူမ်ားေနထိုင္သည့္	 ေက်း႐ြာမ်ား၊	လူ									
ေနရပ္ကြက္မ်ားအား	ေရွာင္ရွား	၍	လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲေဖာ္ၾကရန္”	NMSP	က	တိုက္တြန္း
ထားသည္။	
	 NMSP	၏	ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္	ပတ္သက္ၿပီး	တာဝန္ယူမႈ၊	တာဝန္ခံမႈရွိရန္လိုအပ	္								
ေၾကာင္းႏွင့္	မီးေလာင္မႈ၏	တရားခံသည္	မည့္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို	ျပည္
သူလူထုအေနျဖင့္	သိရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း	Lion	Battalion	Commando	စစ္ေၾကာင္း	
ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ	ေတာင္ပိုင္းနဂါးက	မဇၩိမသတင္းဌာနထံ	ရွင္းလင္းေျပာဆိုထား
ပါသည္။	 “ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို	 ခ်စ္တယ္ဆိုရင္	တိုက္ပြဲျဖစ္မွ	လိုက္ကူညီေနတာထက္	အ			
ေစာႀကီးကတည္းက	ကိုယ့္နယ္ေျမကို	တစ္လက္မမွ	တျခားသူက	က်ဴးေက်ာ္မလာႏိုင	္											
ေအာင္	ကာကြယ္ရမွာလို ႔	က်ေနာ္ထင္တယ္၊	အခုလို	 ျဖစ္လာၿပီးမွ	 ဒီလိုမ်ိဳး	 နာမည္															
ေကာင္း	ဝင္ယူၿပီးေတာ့	တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကို	 ခိုင္ခိုင္မာမာသက္ေသမရွိဘဲ	စြပ္စြဲ
တာမ်ိဳးက	က်ေနာ္တို႔ဘက္က	လုံးဝလက္မခံႏိုင္ဘူး၊	 	တုံ႔ျပန္စရာရွိတာကို	 ျပတ္ျပတ္
သားသား	တုံ ႔ျပန္သြားမယ္၊	ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္	က်ေနာ္တို ႔ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့						
ရွင္းတယ္၊	 စကစ(စစ္ေကာင္စီ)နဲ ႔	 လက္တြဲေနတဲ့	 ဘယ္လိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကိုမဆို													
က်ေနာ္တို႔စစ္ေၾကာင္းက	 ျပတ္ျပတ္သားသား	တိုက္ထုတ္သြားမွာပါ”ဟု	၎က	ေျပာ
ဆိုထားသည္။
	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	ခုခံေတာ္လွန္စစ္သည္	တိုင္းျပည္၏	အာဏာအရပ္ရပ္ကိ	ု
အဓမၼလုယူထားေသာ	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုႏွင့္	အေပါင္းအပါမ်ားကို	ၿဖိဳဖ်က္ေခ်မႈန္း	
ေရးအတြက္	ဦးတည္ကာ	တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္	တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း		
ျဖစ္သည္။	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း	ေပါက္ဖြားျဖစ္တည္လာေသာ	အမ်ိဳးသား

က်ေနာ္တို႔
ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့
ရွင္းတယ္၊
စကစ(စစ္ေကာင္စီ)နဲ႔	
လက္တြဲေနတဲ့	
ဘယ္လို
အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကိုမဆိ	ု												
က်ေနာ္တို႔စစ္ေၾကာင္းက
ျပတ္ျပတ္သားသား	
တိုက္ထုတ္သြားမွာပါ
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ညီၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)၏	ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္	 PDF	တပ္ရင္းေပါင္း	
(၃၀၀)ေက်ာ္ကို	ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္	ၿမိဳ႕ျပေဒသအလိုက္	PDF-
LDF	ေပါင္း	(၄၀၀)	ေက်ာ္ႏွင့္	ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	ေၾကညာထားသည္။	KNU/
KNLA၊	KIO/KIA	၊	KNPP/KA၊	CNF/CNA	ကဲ့သို႔ေသာ	ERO	မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ	စစ္			
ေရးအရ	ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မ်ား	ရွိေနၿပီဟုလည္း	သတင္းမီဒီယာသို႔	အတိအလင္း					
ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။	ULA/AA	၊	SSPP/SSA	၊	NMSP	စေသာ	ERO	မ်ားကိုလည္း	
အနာဂတ္	 ဖက္ဒရယ္အေရးအတြက္	လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္	အမ်ိဳးသားညီၫြတ္						
ေရးအစိုးရက	ဖိတ္ေခၚထားသည္ကို	ေတြ႕ရသည္။

oHk;oyfwifjycsuf

	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္သည္	 စစ္အာဏာရွင္စနစ္အပါအဝင္	
အာဏာရွင္စနစ္မွန္သမွ်	အျမစ္ျပဳတ္ေခ်မႈန္းေရး၊	 ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။	ထိုအတြက္	၂၀၀၈ခုႏွစ္	ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို	ဖ်က္
သိမ္းေၾကာင္း	ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ(CRPH)က	ေၾကညာထား
ၿပီးျဖစ္သည္။	 ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပဋိဉာဥ္ကို	 အတည္ျပဳကာ	 ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ							
အတိုင္း	တစ္ဆင့္ခ်င္း	ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္	ရွိသည္။	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	စက္တင္ဘာ	၇	ရက္
တြင္	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီႏွင့္	အေပါင္းအပါမ်ားအား	တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ	
ျဖင့္	ခုခံေတာ္လွန္စစ္ဆင္ႏႊဲရန္	NUG	ယာယီသမၼတႀကီးက	ေၾကညာေဆာ္ၾသထားသည္။
၂၀၂၃	 ခုႏွစ္သည္	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအဆုံးအျဖတ္ႏွစ္အျဖစ္	သတ္မွတ္ေႂကြးေၾကာ္
ကာ	စစ္အုပ္စု၏	အာဏာသိမ္းရန္	 ႀကိဳးပမ္းေနမႈအား	အဆုံးသတ္မည္ဟု	ေႏြဦးေတာ္
လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက	 ရည္မွန္းထားသည္။	 ရည္မွန္းထားသည့္အတိုင္း	 ခုခံေတာ္		
လွန္စစ္	အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္	တပ္ရင္းတပ္စုအလိုက္	 စစ္လက္နက္			
တပ္ဆင္မႈမ်ားကို	 	 NUG	 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္	 ႐ုပ္လုံးထြက္	 ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။							
ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၏	 ေထာက္ခံအားေပးမႈ	 ခိုင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္လည္း	
NUG	အပါအဝင္	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏	 ေျခလွမ္းမ်ားသည္	 ပိုမိုသြက္					
လက္ေနသည္ကို	ေတြ႕ရသည္။
	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	ခုခံေတာ္လွန္စစ္သည္	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	စစ္အာဏာမသိမ္းခင	္
ႏွစ္ေပါင္း	(၇၀)ေက်ာ္	ျပည္တြင္းစစ္	အခင္းအက်င္းႏွင့္	မတူ။	ဦးႏုအစိုးရ၏	ျပည္သူ႔ကာ
ကြယ္ေရးတပ္(PDF)	 စုဖြဲ႕မႈႏွင့္လည္း	 ျခားနားသည္။	 ၁၉၈၈	 ရွစ္ေလးလုံး	 ဒီမိုကေရစီ
အေရးေတာ္ပုံမွ	ေပါက္ဖြားလာေသာ	ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ	ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ	္
တပ္ဦး	(ABSDF)	၏	ေတာ္လွန္ေရးဝိေသသမ်ားမွလည္း	ကြဲထြက္သည္။		ေတာင္တန္း	
ေျမျပန႔္	ေဒသအသီးသီး၊	ၿမိဳ႕႐ြာရပ္ကြက္	ဇနပုဒ္ပါမက်န္	ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ	အာ	
ဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏	အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို	 ခုခံကာကြယ္ေရးမွသည္	 ခုခံေတာ္	
လွန္စစ္သို႔	အဆင့္ဆင့္ကူးေျပာင္းျဖစ္တည္ေနျခင္း	ျဖစ္သည္။
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	 မိမိတို႔	BNI-Myanmar	Peace	Monitor	၏	၂၀၂၃	ဇန္နဝါရီ	၃၁	ရက္အထိ	စစ္
အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈရက္ေပါင္း	၂၃၂၅	ရက္တြင္	ERO	မ်ား၊	
PDF-LDF	 မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈရက္ေပါင္းသည္	 ၄၁	 ရက္သာ	 ရွိ							
သည့္အတြက္	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း	ခုခံေတာ္လွန္တိုက္ပြဲမ်ား၏	၉၈	ရာ	
ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည	္အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုကိုသာ	ဦးတည္ေနေၾကာင္း	ေတြ႕ရွိရပါသည္။	
ခုခံေတာ္လွန္စစ္အျပန႔္က်ယ္လာမႈသည္	ဆက္လက္အရွိန္ျမႇင့္	ျဖန႔္က်က္လာႏိုင္သည္
ကို	သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး	နယ္ေျမ၊	အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္	အစြဲ	အတၱမ်ားကို	အေျခခံေသာ	
အခ်င္းခ်င္းအၾကား	 ပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားက	 စစ္အာဏာရွင္စနစ္	အျမစ္ျပဳတ္ေခ်မႈန္း									
ေရးႏွင့္	ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး	ဦးတည္ခ်က္မ်ားအေပၚ	
မည္မွ်႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သလဲ၊	မည္မွ်သက္ေရာက္မႈႀကီးမားႏိုင္သလဲဆိုသည္ကို		သတိခ်ပ္
ခ်ဥ္းကပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနေၾကာင္း	သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။
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ဘုတလင္၊	 ထီးခ်ိဳင့္၊	 ေ႐ႊဘို၊	 မုံ႐ြာ၊	 ကနီ၊	 ကေလး၊							
ဝက္လက္၊	 ေရဦးႏွင့္	 ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္									
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ေဒသအလိုက္	 PDF	 တို႔															
အၾကား	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၃၈	
ဦး	 ေသဆုံး၍	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	 ၆	 ဦး										
က်ဆုံးခဲ့သည္။	 ထို႔အျပင္	 ပုလဲ၊	 အရာေတာ္ႏွင့္				
ကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္	 မိုင္းဆြဲ
တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္သား	 ၈	 ဦး	 ေသ
ဆုံးခဲ့သည္။	 စစ္ေကာင္စီတပ္၏	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	
ပစ္ခတ္မူ၊	 အေၾကာင္းမဲ့	 သတ္ျဖတ္မူမ်ားေၾကာင့္		
ကေလးဝ	ႏွင့္	ကသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	ေဒသခံ	၄	ဦး	
ေသဆုံးခဲ့သည္။	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၅	 ရက္ေန႔က	 ဟုမၼ								
လင္းၿမိဳ႕နယ္၊	ေ႐ႊျပည္ေအးၿမိဳ႕သစ္တြင္	 ျပည္သူ	၄	
ဦးကို	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	ဖမ္းဆီးၿပီး	 ၁	 ဦးကို	 ပစ္	
သတ္ခဲ့သည္။	 ထုိ႔အျပင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္	 စစ္																
ေၾကာင္းထိုး	 ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္	 ပုလဲ၊	 ခင္
ဦးႏွင့္	 ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ	 ေဒသခံ	 ၆၃၀၀								
ေက်ာ္	ေဘးလြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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		 ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊	 ကုိးေတာင္ဘုိ႔တုိက္နယ္တြင္	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂ရက္က														
စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ိဳးသမီး	 ၂	 ဦး	 ေႁမြကုိက္ခံရၿပီး၊	 ေဆးကုသမႈ	 ခံယူေနၾကရပါ
သည္။	 ေႁမြကုိက္ခံရသူမ်ားမွာ	အသက္	 ၅၈	 ႏွစ္အ႐ြယ္	အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္											
အသက္	၂၄	ႏွစ္အ႐ြယ္	အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး	ဘီပီအိုင္	ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး	
ေျခာက္လံုးႏွင့္	အိႏၵိယေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး	 ေလးလုံးအထိ	ထိုးေပးၿပီး	 ေဆးကုသ
ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။
		 ကိုးေတာင္ဘို ႔တုိက္နယ္တြင္	 စစ္ေဘးေရွာင္ရင္း	 ေႁမြကိုက္ခံရသူ	 ၄၇												
ေယာက္ထိရွိၿပီး	၎တို႔အနက္	၃	ဦး	ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊	စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား	ေႁမြ
ကိုက္ခံရမႈ	ေလ်ာ့နည္းေအာင္	လည္ရွည္ဖိနပ္မ်ားႏွင့္	အခ်ိန္မိေဆးကုသေပးႏိုင္
ရန္	ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၅	ရက္တြင္	ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္၊	ေ႐ႊျပည္ေအးၿမိဳ႕သစ္မွာ	အရပ္
သား	 ၄	 ဦးကို	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး	တစ္ဦးကို	 ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း								
သိရပါသည္။	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ	 ၿမိဳ႕သိမ္းထားေသာ	ေ႐ႊျပည္							
ေအးၿမိဳ႕တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ၿမိဳ႕ကို	 ျပန္သိမ္းႏိုင္ရန္	ကုန္းေၾကာင္း၊	 ေရ												
ေၾကာင္း၊	 ေလေၾကာင္းတုိ႔ျဖင့္	 ျပန္လည္ထုိးစစ္ဆင္	 တုိက္ခုိက္ေနၿပီး	 ႏွစ္ဖက္								
တိုက္ပြဲမ်ား	ျပင္းထန္ေနေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
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		 ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္	ကုန္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာဘက္တြင္	စစ္ေကာင္
စီတပ္မွ	 စစ္အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္	 စစ္ေၾကာင္းထိုးေနသျဖင့္									
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလာမည္ကို	 ေဒသခံျပည္သူမ်ားက	 စိုးရိမ္ေနၾကပါ
သည္။	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၆	 ရက္	 နံနက္ပုိင္းက	 မုိးစစ္ေက်း႐ြာဘက္မွ											
ကုန္းေခ်ာင္းႀကီး	ေက်း႐ြာဘက္သို႔	စစ္အင္အား	၃၀၀	ေက်ာ္ခန႔္ျဖင့္	
စစ္ေၾကာင္းထိုးဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္	 ႏွစ္ဖက္တပ္	ထိေတြ႕									
တိက္ုပြမဲ်ားျဖစပ္ြားလာမညက္ိ	ုစိုးရမိ္ေနၾကၿပီး၊	စစ္ေကာငစ္တီပသ္ည	္
စစ္ေၾကာင္းမထိုးခင္ကလည္း	ကုန္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာဘက္သို ႔								
ညအခ်ိန္မ်ားတြင္	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈမ်ား	 ျပဳလုပ္
ခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁	ရက္၊	အသံတိတ္သပိတ္(silent	strike)ေန႔တြင္	
မိုးညႇင္းၿမိဳ႕တြင္း	 ၿမိဳ႕မ	အလယ္တန္းေက်ာင္းဝင္းအတြင္း	ဗုံး	၂	လုံး								
ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး၊	 ပစ္ခတ္သံမ်ားလည္း	အဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚခဲ့ပါ
သည။္	ေပါက္ကြမဲႈျဖစပ္ြားၿပိးေနာက္		မိုးညႇင္းတကၠသိလု္ေက်ာင္းဝင္း
အတြင္း	တပ္စြဲထားေသာ	စစ္ေကာင္စီတပ္ကလည္း	အနီးပတ္ဝန္း
က်င္ရွိ	ထန္းတပင္ေက်း႐ြာဘက္သို႔	လက္နက္မ်ားျဖင့္	ရမ္းသမ္းပစ္
ခတ္ခဲ့ပါသည္။	
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ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၁	 ရက္ေန႔က									
ကမၼၿမိဳ႕လွ်ပ္စစ္မႉးႏွင့္	 ပ်ဴေစာထီးမ်ားကို	 ျပည္သူ႔ကာ								
ကြယ္ေရးတပ္မွ	 ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး	 ပ်ဴေစာထီး	 ၂	
ဦး	 ေသဆုံးခဲ့သည္။	 ထို႔အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၃	 ရက္	
ေန႔က	ၿမိဳင္ဖက္သုိ႔	ဦးတည္လာသည့္	စစ္ေကာင္စီယာဥ္
တန္းကို	 ကန္ေတာ္ေက်း႐ြာႏွင့္	 ကမၼၿမိဳ႕အၾကားတြင္												
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ	 မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ								
စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္	၆	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	ေဖေဖာ္ဝါ
ရီ	၁	ရက္	ေန႔က	ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊	စားက်င္း႐ြာဘက္ကို						
စစ္ေၾကာင္းထိုးလာသည့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	 ေဒသခံ	
အသက္	 ၃၃	 ႏွစ္အ႐ြယ္	 ဦးေမာင္ႏိုင္ကို	 သတ္ျဖတ္ခဲ့
သည္။	

rauG;wdkif;
		 ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊	ျမစ္ေခ်တိုက္နယ္၊	စားက်င္း႐ြာဘက္သို႔	ေဖေဖာ္ဝါ
ရီ	၁	ရက္တြင္	စစ္ေၾကာင္းထိုးလာသည့္	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတပ္
သည္	 စားက်င္း႐ြာမွ	 ေနအိမ္	 ၂၅	 လံုးကို	 မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး	အဖိုးတန္											
ပစၥည္းေတြ	ယူေဆာင္ကာ	အသက္	 ၃၃	ႏွစ္အ႐ြယ္	 ဦးေမာင္ႏိုင္ကုိ											
ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၆	 ရက္တြင္	 ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊	အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္	 ရန္												
ေအာင္လမ္းေန	 ပခုကၠဴႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ	အမတ္ေဟာင္းတစ္ဦး၏								
ညီျဖစ္သူ	ဦးေအာင္မိုးဝင္းဆိုသူကုိ	အမည္မသိလူတစ္စုမွ	ဖမ္းဆီး	ေခၚ		
ေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	

ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI

8

1

t&yfom;aoqHk;rI



14 Weekly News Review

Weekly News Review

rEÅav;wdkif;
		 မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊	ဧရာဝတီျမစ္ထဲတြင္	ဧရာဝတီလင္းပိုင္ႏွင့္	ငါးသားေပါက္
မ်ားကို	ေရွာ့တိုက္ဖမ္းဆီးေနသည့္	ငါးဖမ္းသမားမ်ားအား	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၄	ရက္က	
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး	တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ	Peacock	warriors	forceမွ	ကင္း
လွည့္ေနခ်ိန္တြင္	ေတြ႕ရွိသျဖင့္	ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။	ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္	ငါးဖမ္း
သမား	၆	ဦး	ပါ၀ငၿ္ပီး၊	ငါးဖမ္းစက္ေလသံုွးစီး၊	ေရွာစ့ကသ္ုံးလုံးႏငွ့	္ဆက္စပပ္စၥည္း
မ်ားျဖစ္ေသာ	ဘတ္ထရီအိုးႀကီး	၃	လုံးႏွင့္	ဘတ္ထရီအလတ္	၃	လုံးအပါအ၀င္	
ငါးဖမ္းပစၥည္းႏွင့္	ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို	သိမ္းယူခဲ့ကာ	ငါးဖမ္းသမားမ်ားကို	ျပန္
လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း	 သိရပါသည္။	အဆုိပါေဒသတြင္	 ေဒသခံ	 PDF	 မ်ားသည္	
ဧရာဝတီလင္းပိုင္ႏွင့္	 ေရခ်ိဳငါးမ်ိဳးစိတ္အႏၲရာယ္	ကင္းလြတ္	ေစရန္	 ေရွာ့တိုက္								
ငါးဖမ္းသမားမ်ားကို	အသိပညာေပးျခင္း၊	 	အေရးယူျခင္းႏွင့္	 ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း
တို႔ကို	အပိုင္း	၃	ပိုင္းခြဲၿပီး	လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း	သိရပါသည္။
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂	ရက္တြင္	မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊	မဟာ	ၿမိဳင္	(၁)	ရပ္ကြက္၊	
၆၈	လမ္း	×	၄၂	လမ္းၾကားအတြင္း		ဖြင့္လွစ္ထားေသာ	LFC	ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္										
ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူကို	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ	လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း	သိရ
ပါသည္။	 ျဖစ္စဥ္မွာ	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	သတင္းေပး	တယ္လီဂရမ္ခ်န္နယ္တြင္	
အဖမ္းခံရသူ၏	ပံု၊	လိပ္စာႏွင့္	အသံတိတ္သပိတ္တြင္ပါဝင္ရန္	ေျပာဆုိထားေသာ	
စခရင္ေရွာ့ပုံမ်ားကို	တင္ထားၿပီးေနာက္	စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ာမွ	လာေရာက္
ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ	လက္ရွိအခ်ိန္ထိ	 မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္	အဆက္သြယ္	 မရ					
ေသးေၾကာင္း	သိရပါသည္။	

မတၱရာႏွင့္	ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္	မိုင္း
ဆြဲတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္သား	 ၈	 ဦး	က်ဆုံးခဲ့
သည္။	ထုိ႔အျပင္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၅	ရက္ေန႔က	စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕	
နယ္တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕၏	အလႉခံမ႑ပ္	တိုက္ခိုက္ခံ
ရၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္သား	၄	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	ေဖေဖာ္
ဝါရီလ	၄	ရက္ေန႔က	ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္	လူဦးေရ
စာရင္းေကာက္သည့္အဖြဲ႕ကို	 ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္	 ရပ္ကြက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး	ဦးသာေဌးကို		ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	
ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၃	ရက္ေန႔က	လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္၊	ေ႐ႊဂြန္းရဲစခန္း	
ဒ႐ုန္းျဖင့္	တိုက္ခုိက္ခံရၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္	၅	ဦး	ေသ
ဆုံးခဲ့သည္။	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၄	ရက္ေန႔က	သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕						
နယ္တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၃၀	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	
ထို႔ေနာက္	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၅	 ရက္ေန႔မွ							
စၿပီး	သံေတာင္ႀကီး	ၿမိဳ႕နယ္တြင္	လူေနအိမ္မ်ားကို	မီးရႈိ႕ဖ်က္
ဆီးျခင္း၊	 ျပည္သူမ်ားကို	 ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္	 ႏွိပ္စက္ေနျခင္း									
ေၾကာင့္	 ေဒသခံ	 ၃၀၀၀	 ေက်ာ္	 ေဘးလြတ္ရာ	 တိမ္းေရွာင္								
ေနရသည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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		 စစ္ေကာငစ္တီပသ္ည	္ေကာက့ရတိၿ္မိဳ႕နယ	္ေတာငပ္ိငု္း	ေက်း႐ြာမ်ားကိ	ုေဖေဖာဝ္ါ
ရီ	 ၆	 ရက္	ည	၁၂	 နာရီခြဲဝန္းက်င္က	ေလယာဥ္ျဖင့္	 ဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ား	ထပ္မံလုပ္										
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။	ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္	တိုက္ပြဲမ်ား	မၾကာခဏ	ျဖစ္ပြား
လ်က္ရွိၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	ေဒသခံျပည္သူမ်ား	ေနထိုင္ရာ	ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔	
လက္နကႀ္ကီးအပါအ၀င	္ေလယာဥ္ျဖင္	့ဗုံးႀကတဲိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ား	လပု္ေဆာငလ္်ကရ္ွပိါသည။္	
		 သံေတာင္ၿမိဳ႕(၁၃)မုိင္တြင္	 ေကအဲန္ယူ၏	 သံေတာင္	 ၿမိဳ႕နယ္	 ဥကၠဌေနအိမ္ႏွင့္										
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(	KNU/KNLA-PC)	မွ	အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦး၏	ေနအိမ္အပါအ၀င္	
အိမ္	၃	လုံးကို	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၄	ရက္၊	ည	ေနပိုင္းတြင္		လိုက္လံမီးရႈိ႕ခဲ့ပါ
သည္။	ထုိကဲ့သို႔	မီးရႈိ႕မႈမျဖစ္ပြားခင္	သံေတာင္ၿမိဳ႕၊	ပ်ားစခန္းၾကားႏွင့္	(၇)	မိုင္တို႔တြင္	စစ္	
ေကာင္စီတပ္မ်ား	မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ခံရ၍	ကား(၃)စီးပ်က္စီးကာ	စစ္ေကာင္စီဘက္မွ	အ								
ေယာက္(၂၀)ေက်ာ္ခန႔္	ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 လက္ရိွ	သံေတာင္ၿမိဳ႕သစ္	(၁၃)	မုိင္တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔	လက္နက္	
ႀကီးမ်ားျဖင့္	 ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 ၿမိဳ႕တြင္းေနထိုင္သူေဒသခံမ်ား	 မရွိသေလာက္									
နည္းပါးေနၿပီး	ယခုကဲ့သို႔	မီးရႈိ႕မႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္	စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွာ	
၎တို႔	ေနအိမ္မ်ားအတြက္	စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရပါသည္။
		 ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂	ရက္တြင္လည္း	စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားက	ပ်ားစခန္းေက်း႐ြာရွိ	ေဒသ
ခံမ်ားအား	အစည္းအေဝးေခၚယူကာ	၎တို႔ရဲေဘာ္မ်ား	တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ပါက	တစ္႐ြာ
လုံးပစ္သတ္ခံရမည္ဟု	ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား	လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။	
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 yJcl;wdkif;
		 ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊	 မုန္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ၀ဲႀကီးေက်း႐ြာ									
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္	တပ္စြဲထားေသာ	စစ္ေကာင္စီတပ္
သည္	ေက်း႐ြာအတြင္း	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	 ပစ္ခတ္ျခင္း၊												
အိမ္မီးရႈိ႕ျခင္း	တို႔ေၾကာင့္	ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး	၅	ဦးခန႔္	ထိ								
ခိုက္ဒဏ္ရာ	 ရရွိခဲ့ၿပီး၊	အနီးအနားေက်း႐ြာမ်ားမွ	 ေဒသခံ	
၅,၀၀၀	ေက်ာ္	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။	ေဖ	
ေဖာ္၀ါရီ	 ၄	 ရက္တြင္	 ခမရ(၃၅၁)၊	 ခလရ(၆၀)	 တုိ႔မွ	 စစ္							
ေကာင္စီတပ္သား	၆၀	ေက်ာ္မွ	၀င္ေရာက္တပ္စြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္	
ၿပီး	ေဒသခံမ်ား၏	ဆိုင္ကယ္	၅စီး၊	ဆန္	၁၀	အိတ္တို႔ကို	ယူ	
ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁	ရက္တြင္	ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊	ျမပဲခူး	ေက်း႐ြာ
မ	ွစစ္ေကာငစ္တီပခ္န႔	္အပုခ္်ဳပ္ေရးမႉး	ဦးၫြန႔ဝ္င္းအား		ျဖဴး	
ၿမိဳ႕နယ္	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕(ပ.က.ဖ)	အမွန္တရား	
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားအဖြဲ႕မွ	 ေသနတ္ျဖင့္	 ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့						
ၾကပါသည္။	 ေသဆံုးသူ	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးသည္	ေတာ္လွန္					
ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏	သတင္းမ်ားကို	 စုံစမ္းၿပီး	 စစ္ေကာင္စီ				
တပ္ထံ	 ေပးပို႔ျခင္း၊	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး	 ျပည္သူ
လူထုအား	အႏိုင္က်င့္	 ဗိုလ္က်ျခင္းႏွင့္	 စစ္ေကာင္စီစစ္														
ေၾကာင္းမ်ားတြင္		ကိုယ္တိုင္လိုက္ပါေနျခင္းေၾကာင့္		နန္း
ထိုက္ေအာင္စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္	အေသပစ္ခတ္	ရွင္းလင္းခဲ့	
ျခင္း	ျဖစ္ပါသည္။	

ထန္းတပင္ႏွင့္	 ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္						
ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ကရင္	 အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး									
တပ္မေတာ္	 (KNLA)၊	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔											
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ၁	 ဦး	 က်ဆုံးခဲ့
သည္။	ထို႔အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၄	 ရက္ေန႔မွ	 စ၍	 စစ္						
ေကာင္စီတပ္၏		ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း	တပ္စြဲျခင္း၊	လက္
နက္ႀကီးျဖင့္	ပစ္ခတ္ျခင္း၊	အိမ္မီးရႈိ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္	အနီး
အနားရွိ	 ေက်း႐ြာမ်ားမွ	 ေဒသခံ	 ၅၀၀၀	 ေက်ာ္	 ေဘး							
လြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ	ေဖေဖာ္
ဝါရီ	 ၁	 ရက္ေန႔က	 စစ္ေကာင္စီခန႔္	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး	 ဦး	
ၫြန႔္ဝင္းကို	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	 ေသနတ္ျဖင့္							
ပစ္ခတ္	ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
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&Srf;(oSsrf;)jynfe,f

		 ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္	မိုးၿဗဲၿမိဳ႕တြင္	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၅	ရက္က	
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့	္ျပညသူ္မ်ား	ညတြင္းခ်င္း	ထြက္ေျပးတိမ္း	
ေရွာင္ခဲရ့ေၾကာင္း	ေနၾကရပါသည္။	ျဖစ္စဥ္မွာ	စစ္ေကာင္စီ
ဘက္သည္	တပ္ဆြဲေနထိုင္ထားသည့္	စက္ေတာ္ရာ	ေက်း	
႐ြာထဲမွ 	 တပ္ဆုတ္ေပးမည္ဟု 	 ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း 															
မဆုတ္ေပးသျဖင့္	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၆	 ရက္အထိ	 ႏွစ္ရက္ၾကာ	
တိုက္ပြဲမ်ား	 ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး၊	 ေဒသခံမ်ားလည္း	ထြက္ေျပး							
တိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၅	ရက္ေန႔မွ	၇	ရက္ေန႔အထိ	သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊	ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္									
ေရးတပ္တို႔	တိုက္ပြဲ	ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	
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		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၄	ရက္တြင္	တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	TNLA၏	တပ္မဟာ	(၆)	စစ္ေဒသနယ္		
ေျမျဖစ္ေသာ	မိုင္းေယာ္တိုက္နယ္၊	 ဂ်ာယန္ေက်း႐ြာရွိ	 ဂ်ာယန္ျပည္သူ႔စစ္စခန္းကို	 ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၿပီး	 ျပည္သူ႔စစ္မွ									
အဓမၼ	 ေခၚေဆာင္ၿပီး	 စစ္မႈထမ္းခုိင္းထားေသာ	ကေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္	တအာင္း	 (ပေလာင္)လူမ်ိဳး	 ၁၂၇	 ဦးကုိ									
ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။		TNLAမွ	ကယ္ထုတ္ခဲ့ေသာ	တေအာင္း	(ပေလာင္)	လူမ်ိဳးမ်ားတြင္		အမ်ိဳးသား	
၁၁၂	ဦးႏွင့္	အမ်ိဳးသမီး	၁၅	ဦး	ပါ၀င္ေၾကာင္း၊	အမ်ားစုမွာ	အသက္	၈	ႏွစ္မွ	၁၇	ႏွစ္ၾကားမ်ား	အပါအ၀င္	၁၈	ႏွစ္ႏွင့္	၆၅	
ႏွစ္အ႐ြယ္မ်ားလည္း	ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါသည္။	
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u&ifeD  (u,m;) jynfe,f 
 
		 ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊	တနန္းဥကြိဳင္ေက်း႐ြာမွ	အသက္	 ၃၃								
ႏွစ္အ႐ြယ္	ဦးေဆးဗ်ားထာအား	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ရက္စက္စြာ
သတ္ျဖတ္ထားၿပီး	လမ္း	ေဘးတြင္	စြန႔္ပစ္ထားသည္ကို	ကရင္နီ
တပ္	KA	 ၊	KNDF	ႏွင့္	 ဒီးေမာ့ဆို	 PDF	တပ္မ်ားမွ	 	ေဖေဖာ္ဝါရီ								
၁	ရက္က	နယ္ေျမ	ရွင္းလင္းေရးလုပ္စဥ္	ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး	အေလာင္း	
ေကာက္ယူ	ျမဳပ္ႏွံေပးခဲ့ၾကပါသည္။	ေသဆုံးသူ၏ခႏၶာကိုယ္တြင္	
ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ 	 လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ား	 ေတြ႕ရွိခဲ့ 													
ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၆	ရက္က	လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊	ဇရပ္ျဖဴ႐ြာလမ္းေပၚ
တြင္	 ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္လားသည့္	အရပ္သား	 ၆	 ဦး	လိုက္ပါ
လာေသာ	 Air	Wax	အမ်ိဳးအစား	အျဖဴေရာင္အိမ္စီးကားတစီး
သည	္	ကားမိငု္းနင္းမခိဲၿ့ပီး	ကားေပၚပါလာေသာ	ယာဥ္ေမာင္းအပါ
အ၀င္	အမ်ိဳးသား	၄	ဦးေသဆုံးခဲ့ကာ	၂	ဦး	စိုးရိမ္ရဒဏ္ရာမ်ားရ
ရွိခဲ့ၾကပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၄	 ရက္ေန႔က	 လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္								
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ကရင္နီေဒသခံကာကြယ္ေရး	 ပူး											
ေပါင္းတပ္တို႔	 တုိက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	
၁၅	ဦး	က်ဆုံး၍	ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ	၁	ဦး	က်
ဆုံးခဲ့သည္။	ထို႔အျပင္	စစ္ေကာင္စီတပ္	စစ္ေၾကာင္းထိုး
လာမည္ဆိုသည့္	 သတင္းေၾကာင့္	 လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ	
ေဒသခံ	 ၂၀၀၀	 ေက်ာ္	 ေဘးလြတ္ရာ	 တိမ္းေရွာင္ေနရ
သည္။	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၁	 ရက္ေန႔က	 ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊	
တနန္းဥကြိဳင္ေက်း႐ြာက	 အသက္	 ၃၃	 ႏွစ္အ႐ြယ္	 ဦး							
ေဆးဗ်ားထာကို	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	 ေသနတ္ျဖင့္	 ပစ္						
ခတ္ကာ	လည္ပင္းကိုလည္း	ဓားျဖင့္လွီးၿပီး	သတ္ျဖတ္ခဲ့
သည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၆	ရက္ေန႔က	အမ်ိဳးသား	၆	ဦး	စီး								
ႏွင္လာသည့္	 ကားတစ္စီး	 လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊	 ဇရပ္ျဖဴ	
႐ြာလမ္းတြင္	မိုင္းနင္းမိၿပီး	၄	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	
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ပုေလာႏွင့္	 ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္														
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	 တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 စစ္										
ေကာင္စီတပ္မွ	 ၅	 ဦး	 က်ဆုံးခဲ့သည္။	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၁						
ရက္ေန႔က	 ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 မာရမ္းေက်း႐ြာတြင္		
ပ်ဴေစာထီး	 ဒုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ	 ၁	 ဦးကို	 ျပည္သူ႔ကာ											
ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ	သြားေရာက္	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး	စစ္
ကူလာေသာ	 စစ္ေကာင္စီကားကုိ	 မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ရာ									
စစ္ေကာင္စီတပ္သား	 ၈	 ဦး	 ေသဆုံးခဲ့သည္။	 ေဖေဖာ္ဝါ
ရီလ	 ၇	 ရက္ေန႔က	သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ရငဲေက်း႐ြာရွိ	
ရာဘာၿခံတစ္ၿခံတြင္	အမ်ိဳးသား	၃	ဦးကို	စစ္ေကာင္စီတပ္
ဖြဲ႕က	 လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္	 ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္
သြားကာ	၂	ဦးကို	ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္သတ္ခဲ့သည္။	ပုေလာ										
ၿမိဳ႕၊	တန္းရွင္းေက်း႐ြာမွာ	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	ျပည္သူ႔ကာ
ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ၾကား	 အျပန္အလွန္	 တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္	
ေဒသခံ	၆၀၀	ေက်ာ္	ေဘးလြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	
ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁	ရက္ေန႔က	တနသၤာရီတိုင္း	 ၿမိတ္-	ထား							
ဝယ္ခ႐ိုင္	 ထီးမုပြားေဒသတြင္	 ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္										
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	 (KNLA)	 ႏွင့္	 ေကာ္သူေလး	တပ္
မေတာ္	(KTLA)	တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

weoFm&Dwdkif;
		 ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊	 ေရး-ထားဝယ္	 ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းေပၚတြင္	
ထားဝယၿ္မိဳ႕ဘက္မွျပနလ္ာေသာ	ရာဖူး႐ြာသစ္ေက်ာင္းကား	Hijet	အမ်ိဳး
အစား	ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစီးကို	အမည္မသိ	လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခုမွ	
ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္		ကားေပၚတြင္	လိုက္ပါလာေသာ	လူ	၈	ဦးအနက္	
သက္ေတာ္	၆၀	အ႐ြယ္	ဆရာေတာ္	ဘဒၵႏၲဥကၠ႒ဆိုသူ	ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့	
ၿပီး	အျခားအမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး	ေသဆုံးကာ	ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္	ကားေပၚ
ပါသူမ်ား	ဒဏ္ရာမ်ား	ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၇	 ရက္တြင္	သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ရငဲေက်း႐ြာရွိ														
ရာဘာၿခံတစ္ခုအတြင္း		အမ်ိဳးသားသုံးဦးကို	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မွ	လာ	
ေရာက္စစ္ေဆး ၿပီးေနာက္ 	 ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားကာ	 ႏွစ္ဦး ကုိ 														
ေသနတ္ျဖင့္	 ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	 ျဖစ္စဥ္မွာ	 စစ္ေကာင္စီ	
တပ္အင္အား	 ၂၀	 ခန္႔သည္	 ရာဘာၿခံအတြင္းသို႔	 ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး	
တူမီးေသနတ္တစ္လက္	 ေတြ႕ရွိသည္ဟုဆိုကာ	 	အမ်ိဳးသား	 ၃	 ဦးကို											
႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ ၿပီး	 တစ္ဦးအား	 ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း											
က်န္ႏွစ္ဦးသည္	ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္ခံရၿပီး	ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္ေန႔က		ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္	 ျပည္ေထာင္စု							
ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ	 ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း											
ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္	ဦးကုိကိုေလး	အမည္မသိ	လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕၏	ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 ေသဆံုးခဲ့သည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီ	
လ	၂	ရက္ေန႔က	ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္	မိုင္း
ဆြဲတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္သား	၅	ဦး	က်ဆုံးခဲ့
သည္။	ထို႔အျပင္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂	ရက္ေန႔က		ေရးၿမိဳ႕	
နယ္၊	ေအာင္သေျပ႐ြာအနီးတြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္	ကင္း
ပုန္းဝပ္ေနစဥ္	ျပည္သူ႔ကာကြယ္	ေရးတပ္ဖြဲ႕က	စႏိုက္ပါ	
ျဖင့္	ပစ္ခတ္ရာ	စစ္ေကာင္စီ	တပ္ဖြဲ႕ဝင္	၁	ဦး	ေသဆုံးခဲ့
သည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၄	ရက္	ေန႔က	လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊	က
နင္ကေမာ့ႏွင့္	 ေအာင္သာယာေက်း႐ြာၾကားတြင္	 	 စစ္						
ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	ျပည္သူ႔	ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	တိုက္ပြဲ	
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	
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		 ေပါင္ၿမိဳ႕၊	 ေပါင္းရပ္ကြက္၊	 ဘူတာလမ္းတြက္ေနထုိင္ေသာ			
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ 	 ဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ	 ကိုယ္စားလွယ္																
ေလာင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ	ဦးကိုကိုေလးဆိုသူသည္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္	
ည	၆	နာရီခန႔္က	ေနအိမ္တြင္	ေသနတ္ျဖင့္		ပစ္ခတ္ခံရၿပီး	ေသ
ဆုံးခဲ့ပါသည္။	ေသဆုံးသူသည္		အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို	မတရား
ဖမ္းဆီးေစျခင္း၊	ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕မ်ားကို	ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊	
စစ္ေကာင္စီ	 ေ႐ြးေကာက္ပြဲ	 ျဖစ္ေျမာက္ရန္	 ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းတို႔								
ေၾကာင့္	နန္းထိုက္ေအာင္	စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့										
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႕	(S.O.F)က	ထုတ္ျပန္	
ခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္ဝါရီ	၆	ရက္တြင္	ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊	တေကး	ေခ်ာင္း
ဖ်ား႐ြာအနီးတစ္ဝိုက္သို႔	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ဒ႐ုန္းျဖင့္	 ဗုံးသီးခ်										
တုိက္ခုိက္သျဖင့္	အသက္	၈၀	အ႐ြယ္	ေဒသခံ	အဖုိးအုိတစ္ဦး	ထိ
ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။	
		 ေရးၿမိဳ႕နယ္	 ေမာ့ကနင္ေက်း႐ြာမွ	 ေဒသခံ	 ၿခံသမားအမ်ိဳး
သားတစ္ဦးသည္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂	ရက္	ည	၆	နာရီ	ဝန္းက်င္ခန႔္က	
ၿခံလုပ္ငန္းၿပီးစီး၍	ေနအိမ္အျပန္တြင္	မိုင္းနင္းမိ	 ၿပီး	ဒဏ္ရာရရွိခဲ့
ပါသည္။	၎သည္	ဆုိင္ကယ္ျဖင့္	ၿခံမွျပန္လာစဥ္		ႀကိဳးတံတား႐ြာ
အနီးတြင္	 မိုင္းထိမွန္ၿပီး	 ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ									
လမိုင္းေဆး႐ုံသို႔	အေရးေပၚပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။	
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ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္	ေဖေဖၚဝါရီ	၁	ရက္	နံနက္ပိုင္းကျပဳလုပ္ေသာ	တပ္
မေတာ္ေထာက္ခံပြဲ၌	 ပါ၀င္သူမ်ား	အခ်င္းခ်င္း	 ေန႔စားဆႏၵျပအခ											
ေၾကးေငြ	အေဝမတည့္ျဖစ္ရာမွ	စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကၿပီး	စစ္ေကာင္စီ
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားေရာက္လာကာ	ၿခိမ္းေျခာက္ဟန႔္တားခဲ့ေၾကာင္း	သိရ
ပါသည္။	စစ္ေကာင္စီတပ္	အာဏာသိမ္း	၂	ႏွစ္ေျမာက္ေန႔တြင္	ႏိုင္
ငံအ၀န္း	 တိတ္ဆိတ္ျခင္းသပိတ္ဆင္ႏႊဲစဥ္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဘက္မွ
လည္း	တပ္ေထာကခ္ပံြမဲ်ား	စစီဥ္ျပဳလပုရ္န	္ေက်း႐ြာမ်ားမ	ွလမူ်ားကုိ	
ေန႔စားချဖင့္ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊	 ေန႔စားခေပးႏႈန္းမတူညီျခင္းေၾကာင့္	
ယခုကဲ့သို႔	စကားမ်ားရန္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
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		 လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္	ဖြင့္လွစ္ထားေသာ	Coca	Cola	ကုမၸဏီ(႐ုံးခ်ဳပ္)
မွ	 ဝန္ထမ္းသံုးဦးအား	၎တုိ႔၏	ေနအိမ္အသီးသီးကုိ	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ၀င္									
ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္	အမ်ိဳးသမီး	၂	ဦး	
ႏွင့္	အမ်ိဳးသားတစ္ဦး	ပါ၀င္ၿပီး	၎တို႔၏	လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေဖစ့္ဘြတ္တြင္	
တင္သည့္	ပိုစ့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္	 ၿပီး	လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ	သတင္းေပး	(ဒလန္)
ဆိသုမူ	ွစစ္ေကာငစ္တီပထ္	ံတိငုၾ္ကားခ်က္ေၾကာင့	္ဖမ္းဆီးခရံျခင္းဟသုရိပါသည။္	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂	ရက္တြင္	ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္	သိမ္ေခ်ာင္းလမ္းဆံုအနီး	စစ္										
ေကာင္စီတပ္မ်ားႏွင့္	 အရပ္ဝတ္	 ပ်ဴေစာထီးမ်ားမွ	 ဆိုင္ကယ္မ်ားဖမ္းဆီးစဥ္								
ဆိုင္ကယ္ႏွင့္အတူ	လက္နက္မ်ားႏွင့္လူငယ္တစ္ဦးအား	လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ကာ	
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။	
		 ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္	၂	ရပ္ကြက္	 ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ	လွ်ပ္စစ္႐ုံးစီမံဌာနတြင္	
ေဖေဖာ္ဝါရီ	၆	ရက္က	ဗုံးေပါက္ကြဲ	 ၿပီး	 ျပတင္းေပါက္မွန္ကြဲစမ်ားထိမွန္ကာ	ဝန္	
ထမ္းအမ်ိဳးသား	၂	ဦးႏွင့္		အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး	ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။	ဒဏ္ရာရသူ
မ်ားတြင္	မီတာဖတ္စာေရး	မ်ိဳးေဇာ္၊	စန္းကိုႏွင့္	အငယ္တန္းစာေရး	မထိုက္ထိုက္	
ႏြယ္တို႔	ျဖစ္ၾကပါသည္။	အဆိုပါ	ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားမွ	
EPC	႐ုံးႏငွ့	္အနီးတဝိက္ုရွ	ိကား၊	ဆုိငက္ယ္ႏငွ့	္လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကိ	ုတားဆီး
စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။	
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂	 ရက္ေန႔က	 ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊												
ခေမာင္းဆိပ္ေက်း႐ြာတြင္	 လူငယ္တစ္ဦး	 	 ငွက္ကိုင္း									
ေထာင္ရန္သြားရာမွ	 ေျမတြင္ျမဳပ္ေနသည့္	 စစ္က်န္ဗုံး
သီးေဟာင္းတစ္လုံး	 ေပါက္ကြဲ၍	 ေသဆုံးခဲ့သည္။	 ထို႔					
အျပင္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၃	ရက္ေန႔က	ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊		
ကုန္းတန္းႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္	 အရက္မူးသမား								
တစ္ဦးက	ေစ်းဆိုင္တြင္	လက္ပစ္ဗုံးတစ္လုံးကိုစနက္တံ	
ဆြဲျဖဳတ္လိုက္ရာက	 ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီး	ကေလးငယ္	
၂	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rIt&yfom;aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI

&cdkifjynfe,f
		 စစ္ေတြၿမိဳ႕	ေလယာဥ္ကြင္းဝင္၀	လမ္းဆုံအနီး	မိတၱဴဆိုင္ေရွ႕							
တြင္	ကင္းတာဝန္က်ေနသည့္	စစ္သားတစ္ဦး	ေသနတ္	လက္လြတ္
က်ရာမွ	 က်ည္ေပါက္ထြက္၍	 မိတၱဴလာကူးသည့္	 ကေလးငယ္									
တစ္ဦး၏ေပါင္တြင္	က်ည္ထိမွန္ကာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္	။
		 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂	 ရက္က	ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း										
ခေမာင္းဆိပ္ေက်း႐ြာတြင္	အသက္	 ၁၃	ႏွစ္အ႐ြယ္	 	ေမာင္ေက်ာ္စိုး	
ဆိုသူသည္		ငွက္ကိုင္းေထာင္ရန္သြားစဥ္	ေျမတြင္ျမဳပ္ေနသည့္	စစ္
က်န္	ဗုံးသီးေဟာင္းတစ္လုံး	ေပါက္ကြဲ၍	ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။	
		 ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊	 	ကုန္းတန္းႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္										
အရက္မူးသမားတစ္ဦးမွ	 ေစ်းဆုိင္အတြင္း	လက္ပစ္ဗုံးတစ္လုံးကုိ									
စနက္တံဆြဲျဖဳတ္လုိက္ရာမွ	ေပါက္ကြမဲႈ	ျဖစ္ပြားၿပီး	ကေလးငယ္	၂	ဦး	
ေသဆုံးကာ	 	၄	ဦး	ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။	ေသဆုံးသူမ်ားမွာ	အသ	
၁၂	ႏွစ္အ႐ြယ္	ေမာင္ေနလင္းေဌးႏွင့္	ေမာင္တင္ေမာင္စိုးတို႔	ျဖစ္ၾက
ပါသည္။
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csif;jynfe,f
စစ္ေကာင္စီတပ္သည္	မတူပီၿမိဳ႕နယ္	ဇိုတုန္နယ္ေျမ	တိန္ဆီး႐ြာႏွင့္	ေထာ္
လန္႐ြာတုိ႔မွ	အသက္	 ၁၈	 ႏွစ္အ႐ြယ္	 မိန္းကေလးငယ္	 ၂	 ဦးအပါအ၀င္												
အရပ္သား	 ၁၀	 ဦးအား	 ဖမ္းဆီးၿပီး	လူသားဒိုင္းအျဖစ္	 ေခၚယူအသံုးျပဳေန								
ေၾကာင္းသရိပါသည။္	ေဖေဖာဝ္ါရ	ီ၄	ရကတ္ြင	္စစ္ေကာငစ္တီပဖ္ြ႕ဲႏငွ့	္CDF-
Zotung	တပ္ဖြဲ႕တုိ႔	၎ေက်း႐ြာမ်ားအၾကားတြင္	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	ေဒသ
ခမံ်ားအား	ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစက္ာ	၂	ဦးအား	ျပနလ္ညလ္ႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း	
က်န္	၈	ဦးကို	ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	ထို႔ျပင္	
စစ္ေကာင္စီတပ္သည္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၅	ရက္ကလည္း	CDF-Zotung	တပ္ဖြဲ႕	
ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ	အသက္	၂၄	ႏွစ္အ႐ြယ္	ဆလိုင္းဟာကာလ်န္းကုိ	ဖမ္း
ဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊	 ဇိုတုန္နယ္ေျမတြင္	 စစ္	ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ေဒသခံ	 ခ်င္း	
ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တို႔အၾကား	စစ္ေရးတင္းမာလွ်က္ရွိေနပါသည္။

ခ်င္း
မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊	 တိန္ဆီး႐ြာႏွင့္	 ေထာ္လန္႐ြာၾကားတြင္					
ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၄	 ရက္ေန႔က	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္						
ခ်င္းေဒသကာကြယ္	 ေရးတပ္တုိ႔	 တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး								
စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ၁၀	 ဦး	 က်ဆံုး၍	 ခ်င္းေဒသကာ									
ကြယ္ေရးတပ္မွ	၁	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	ထို႔အျပင္	ေဖေဖာ္
ဝါရီလ	၄	ရက္ေန႔က	ေရွ႕တန္းတစ္ေနရာတြင္	စစ္ဆင္				
ေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္	 မိုင္းမေတာ္တဆမႈေၾကာင့္	 CDF	 –	
Matupi	မွ	ရဲေဘာ္ထန္အုပ္	ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့	
ၿပီး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;

ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI
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		 ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္	အားလုံးပါဝင္ေသာ	 ဒီမိုက	ရက္တစ္	အနာဂတ္ဆီ	 ၿငိမ္း								
ခ်မ္းစြာ	 ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသူမ်ားအားလံုးကို	ဆက္လက္ၿပီး	 ျပတ္သားစြာ	 ေထာက္ခံပံ့ပိုး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္	စစ္အာဏာရွင္အေနျဖင့္	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို	ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္
ရန္ႏွင့္	 ဒီမုိက	ေရစီျဖစ္စဥ္	 ျပန္လည္စတင္ရန္အတြက္	အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီး	အားလံုးပါဝင္	
ေသာ	ေတြ႕ဆုံေဆြး	ေႏြးမႈ	 အခင္းအက်င္းကို	 ဖန္တီးရန္လည္း	 	 ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း																		
ဥေရာပသမဂၢ	(အီးယူ)ႏွင့္	ႏိုင္ငံေပါင္း	၂၀	ေက်ာ္မွ	ပူးတြဲေၾကညာခ်က္	ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္သည္	ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး	၂	ႏွစ္ျပည့္	ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္	
ၿပီး	 ဥေရာပသမဂၢကုိယ္စား	အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊	အယ္လ္ေဘးနီးယား၊	အာေမးနီး
ယား၊	 ၾသစေၾတးလ်၊	ေဘာ့စနီးယားႏွင့္	ဟာဇီဂိုဗီးနား၊	ကေနဒါ၊	မိုက္ခ႐ိုနီးရွားဖက္ဒရယ္											
ျပည္ေထာင္စု၊	ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊	အိုက္စလန္၊	လစ္ခ်္စတိန္း၊	မြန္တီနီဂ႐ိုး၊	နယူးဇီလန္၊	ေျမာက္	
မက္ဆီဒိုးနီးယား၊	ေနာ္ေဝ၊	ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊	မာရွယ္ကြၽန္းစုသမၼတႏိုင္ငံ၊	ပေလာင္း		
(ပလာအို)	သမၼတႏိုင္ငံ၊	ဆားဘီးယား၊	ဆြစ္ဇာလန္၊	ယူကရိန္း၊	ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္	
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ	ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားက	ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁	 ရက္တြင္	အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး	အန္တိုနီဘလင္ကန္က										
ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္သည္	 ဒီမိုကေရစီနည္းက်က်	 ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ	
အစိုးရဆီမွ	ႏိုင္ငံအာဏာကို	လုယူခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ	ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ	သတ္ျဖတ္
ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္	 ေနရပ္စြန႔္ခြာရျခင္းမ်ားကို	 ျဖစ္ေစေသာ	ပ်က္သုဥ္းျခင္းလမ္းေပၚသို႔	တိုင္း																	
ျပည္ကို	ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု	ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။	
		 ဆက္လက္၍	အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္	 ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး	
ႏွင့္	NUG	အစိုးရကို	ယခုႏွစ္တြင္	ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား	ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး	မႏွစ္ၿမိဳ႕	
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စရာေကာင္းေသာ	၃	ႏွစ္ေျမာက္	အာဏာသိမ္းမႈ	ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အေနျဖင့္	ထပ္မံရွိလာ		
မည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	 ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ	 ျပန္ေရာက္လာေတာ့မည္
ဟု	 ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း	အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန	အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္	 ဒဲရက္ခ္ေခ်ာ											
လက္က	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။	
		 	အေမရိကန္အေနျဖင့္	 ျမန္မာစစ္ေကာင္စီအေပၚ	 ႏိုင္ငံေရးႏွင့္	 စီးပြားေရးဆိုင္ရာ														
ဖိအားမ်ား	 ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္	 ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး၊	 စစ္ေကာင္စီ၏	အရည္အေသြးႏွင့္				
လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား	ေလ်ာ့က်လာေအာင္	ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္	ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး
လႈပရ္ွားမႈမ်ား	အေပၚတြင	္ေထာက္ပံက့ညူီေနတာေၾကာင္း	ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲပ့ါသည။္	
		 အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္	 ေဒသတြင္း	 ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားၾကား	 ႏွစ္ရက္တာ															
အစည္းအေဝး	အစေန႔	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၃	ရက္က	 ျမန္မာပဋိပကၡႏွင့္	ပတ္သက္ၿပီး	စည္းလုံး
ညီၫြတ္ရန္ႏွင့္	 တုိးတက္မႈ	ေဖာ္ေဆာင္ရန္	တိုက္တြန္းလိုက္ၿပီး	အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအ	
ေနျဖင့	္၎တို႔၏	ယဥွၿ္ပိဳငမ္ႈမ်ားအတြက	္အေရ႕ွေတာငအ္ာရကွိ	ု“ႀကိဳးဆြရဲာ	ကိယုစ္ားျပဳမႈ”	
အျဖစ္	အသုံးမခ်ၾကရန္	 ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။	အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏	 စီးပြားေရးအႀကီးဆံုး										
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္	အဖြဲ႕ဝင္	ဆယ္ႏိုင္ငံပါ	အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း	အာဆီ
ယံ၏	၂၀၂၃	အတြက္	ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး	တ႐ုတ္ႏွင့္	အေမရိကန္တို႔	ပုံမွန္အားျဖင့္	ပါဝင္ေလ့ရွိ	
ေသာ	အဖြဲ႕ႀကီး၏	ႏွစ္ပတ္လည္	ေခါင္းေဆာင္မ်ား	အစည္းအေဝးကုိ	အိမ္ရွင္အျဖစ္	က်င္း
ပရမည့္	အာဆီယံႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၄	 ရက္တြင္	 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို	 ေျဖရွင္းရန္အတြက္													
လြန္ခဲ့သည့္	 ၂	 ႏွစ္ကတည္းက	ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ	အာဆီယံ	ဘုံသေဘာတူညီခ်က္	 ၅									
ခ်ကက္ိ	ုေလးစားလိက္ုနာ	အေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န	္အာဆယီံႏိငုင္ံျခားေရးဝနႀ္ကီးမ်ားက	
အာဏာသမိ္းစစ္ေကာင္စီကိ	ုထပ္မံေတာင္းဆိခုဲ့ၾကပါသည္။	အာဆယီ	ံဥက႒ၠ	အလညွ့္က်	
ေသာ	အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ	 အိမ္ရွင္အျဖစ္	 ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္	 ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္															
၂	 ရက္ၾကာ	က်င္းပသည့္	 ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား	အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္	 ေတာင္းဆို							
လိကု္ျခင္းျဖစၿ္ပီး၊	စစ္ေကာငစ္တီပ၏္	ႏိငုင္ံျခားေရး၀နႀ္ကီးသစ	္ဦးသန္းေဆြကိလုည္း	အဆုိပါ									
အစည္း		ေဝးသို႔	တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရွိရပါသည္။	
		 ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း	လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ	အကူအညီေပးရန္
အတြက္	ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား	နားလည္မႈႏွင့္	ရပ္တန႔္ထားေသာ	တည္ၿငိမ္မႈကာလကို	
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားၾကရန္	ဂ်ပန္နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း	ဥကၠ႒	ေဒါက္တာဆာဆာကာ
ဝါက	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။	 ေဒါက္တာဆာဆာကာဝါသည္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၄	 ရက္က	ရခုိင္										
ျပည္နယ္သုိ႔	တတိယအႀကိမ္ေျမာက္	 ခရီးစဥ္အျဖစ္	 ေရာက္ရိွလာၿပီး၊	 ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္	
(AA)၏	ႏိုင္ငံေရးမႉး	 ဦးဦးလွေစာႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္	ယင္းသုိ႔	 ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။									
ဆက္လက္၍	ရခုိင္စစ္ေရွာင္စခန္းမွ	ကေလးငယ္မ်ား	 ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္															
ႀကိဳးပမ္းကူညီသြားမည္ဟုလည္း	 ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊	 ေဒါက္တာဆာဆာကာဝါ၏	 ရခိုင္ျပည္								
နယ္ခရီးစဥ္တြင္	 ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရိွ	 ျမတန္ေဆာင္း	 စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၊	 ၿမိဳ႕သစ္စစ္ေဘး														
ေရွာင္စခန္း၊	ၿမိဳ႕ဦးေခါင္း	စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း	ႏွင့္	တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတို႔သို႔	သြား	
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မႏွစ္ၿမိဳ႕	စရာေကာင္းေသာ	
၃	ႏွစ္ေျမာက္	
အာဏာသိမ္းမႈ	
ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အေနျဖင့္	
ထပ္မံရွိလာမည္
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ	
ျမန္မာႏိုင္ငံ	ဒီမိုကေရစီ
လမ္းေၾကာင္းေပၚ
ျပန္ေရာက္လာေတာ့မည္ဟု	
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း
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