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  ေျမာက္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္၊  အေရွ႕ဘက္တြင္ လာအို၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ 
ထိုင္း၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒရွ႕္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယတို႔ 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းကပ္လ်က္ တည္ရွိၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး         
ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တပ္မေတာ္အမည္ခံ စစ္အုပ္စုကသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆိုခဲ့ပါအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုထက္ပင္           
တပ္မေတာ္အမည္ခံ စစ္အုပ္စုႏွင့္သာ ပိုမိုအလြမ္းသင့္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သယံ
ဇာတေပါႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ တြက္ခ်က္ေဖြရွာ         
ၿပီး တပ္မေတာ္အမည္ခံ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည ္
ခိုင္မာအားေကာင္းေနခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာျမင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္၊ စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္းတြင္မူ ျမန္မာ       
ျပည္သူလူတရပ္လုံး၏ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေပၚ ဆန႔္က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား၊       
ခုခံေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားေပး ဖယ္ၾကဥ္
မႈမ်ားအၾကားတြင္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရမ်ားအတြက္                 
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ခဲခက္ၾကပ္တည္းစြာ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အာဏာသိမ္း           
စစ္အုပ္စုလက္မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုဘက္မွ ရဲ
တင္းျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုဘက္တြင္လည္း 
လုံးဝအုတ္သုံ ရပ္တည္ေနျခင္းမ်ိဳးလည္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြက္မူ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ         
ျဖစ္တည္လ်က္ရွိေပသည္။
 ယခုတစ္ပတ္ BNI - Myanmar Peace Monitor ၏ အပတ္စဥ္သတင္းသုံးသပ္
ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္
မာ့အေရးအတြင္း ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေလ့လာတင္ျပ
သြားပါမည္။
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 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္အာဏာမသိမ္းခင္ ရက္သတၱပတ္ သုံးပတ္အလိုတြင္              
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး (ယခုအာဏာ
သိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံ
ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈစတင္ၿပီး ရက္ပိုင္းမွ်အၾကာတြင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို တ႐ုတ္အစိုးရက ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ သေဘာ
တူညီမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဆိုသည့္ ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာန ေျပာခြင့္ရသူ ဝမ္ဝင္ဘင္းက တရားဝင္ျငင္းဆိုခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ
ရီလ ၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ တံခါးပိတ္အစည္းအ        
ေဝးတြင္ေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအား အေရးယူပိတ္ဆို႔ေရးအဆိုကို တ႐ုတ္အစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္က ကန႔္ကြက္ခဲ့ရပါသည္။
 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရွည္လ်ားသည့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္မႈရွိျခင္း၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္တည္လာေသာ အစိုးရမ်ားအေပၚ ၾသဇာေညာင္းျခင္းႏွင့္ ျမန္
မာႏိုင္ငံအတြင္း ၎တို ႔၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား            
မ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္တည္လာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံ 
ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအေရး စေသာ အေရးအရာမ်ားစြာအတြက္ ပတ္
သက္ဆက္စပ္ေနရမည္ ကေတာ့ ျငင္း၍ မရေပ။ 
 ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္၊ မႏၲေလးတိုင္း ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဆီ
ယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပရတ္ဆာခြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ
စဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပည္လည္                 
စတင္ၿပီး တိုင္းျပည္အာဏာကို ျပည္သူလူထုထံ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္        
မွန္းခ်က္မ်ား အကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္လည္းျဖစ္သူ ႏိုင္ငံ  
ျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယိက ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ေတာ့ 
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“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ 
ေရး”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး                    
ဖိုရမ္တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း        
ခ်ဳပ္(UMFCCI) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္       
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ေဆာ္ၾသခဲ့ပါသည္။
 “ျမန္မာအရပ္သားမ်ားကို ဗုံး ႀကဲတိုက္ခိုက္ရန္ တ႐ုတ္က စစ္အာဏာရွင္ကို                       
တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေထာက္ပံ့ေန” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို မဇၥ်ိမ 
သတင္းဌာနက ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္း         
စစ္ေကာင္စီတပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ FTC-2000G တိုက္ေလယာဥ္အမ်ားအျပားကို 
မွာယူထားေၾကာင္း၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ Mountain Eagles 
အမည္ရ တိုက္ေလယာဥ္ (၆)စီးကို ပို ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးက ဆိုထားပါ
သည္။ မိမိတို ႔ BNI-Myanmar Peace Monitor ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ စစ္အာဏာ            
သိမ္းကာလအတြင္း စစ္ေကာင္စီတပ္၏ ေလေၾကာင္းမွတဆင့္ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား
သည္ ပိုမိုအ ရွိန္ျမင့္လာသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္  ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္အထိ                
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈရက္ေပါင္း ၂၇၀ အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ (ေလေၾကာင္း            
တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ရက္လွ်င္ အႀကိမ္ေရအားျဖင့္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္မွ သုံးႀကိမ္အထက ္
ရွိႏိငုသ္ည့အ္တြက ္ေလေၾကာင္းတိကုခ္ိကုမ္ႈအႀကမိ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန႔အ္ထ ိရွိႏိငုပ္ါသည။္)
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 ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ကန္ခ်နပူရီ
ခ႐ိုင္ထဲတြင္ ကေလး၊ လူႀကီးႏွင့္ လမ္းျပတစ္ဦးအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၉၄ ဦးကို 
ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေထာင္းဖာဖူးၿမိဳ႕နယ္၊ ထာ့ခႏြန္အုပ္စု၊ ဘန႔္အ ူ
ေလာင္းေက်း႐ြာအနီး ေတာအုပ္ထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသူ
မ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသား ၆၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦး၊ ကေလး ၆ ဦး စုစုေပါင္း ၉၃ ဦးႏွင့္ 
လမ္းျပအမ်ိဳးသား ၁ ဦးတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း DVB သတင္းဌာနက ဆိုပါသည္။ ၂၀၂၃ ခု 
ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ကလည္း လေယာင္ခ႐ိုင္၊ ပလႊက္ဒန္င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္႐ုံ
သုံး႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း မွန္ကန္မႈ
မရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၃၀ ဦးကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း အေထြေထြစီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈ၊ 
မလုံၿခဳံမႈ၊ အသက္အႏၲရယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ားအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ         
ျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘာင္ က်ယ္ျပန႔္လာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သန္းႏွင့္
ခ်ီေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဘးလြတ္ရာသို ႔  ေ႐ႊ႕ေျပာင္း               
ထြက္ေျပးၾကရသူမ်ားရွိသလို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းထိပါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
ျခင္း၊ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး               
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ျဖင့္ ေန႔ရပ္စြန႔္ခြာခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ နယ္ 
ေျမထိစပ္မႈရွိသည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အားကိုး အားထားရာ ေ႐ႊ႕ 
ေျပာင္းႏိုင္ငံတစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။
 သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္
မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္မူ လုံေလာက္သည့္ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ရရွိ 
ေနသလားဆိုသည္က ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား ခိုလႈံရာယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း သြားေရာက္ေလ့ 
လာၾကည့္ရႈခြင့္ရရွိရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္တိုင္ ထိုင္းအစိုးရမွ အၿမဲတမ္း         
ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ (UNHCR)၏ ထိုင္းႏိုင္
ငံ ကိုယ္စားလွယ္မစၥတာ ဂ်ဴးဇက္ေပဒီဗင္ဆန္တိစ္က ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက ္
တြင္ ေျပာပါသည္။
 ထိုင္းအစိုးရသည္ အာဆီယံအဝန္းအဝိုင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ဖိအားေပးခံေနရေသာ ျမန္
မာအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအား ဖိတ္ေခၚကာ “ျမန္မာႏိုင္ငံကအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လြတ္လပ္ေသာအႀကံေပးအတိုင္ပင္ခံအစည္းအေဝး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္
ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အာဆီယံမွ စိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္ႏွင့္ အျပည ္
ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ ႀကီး ဦးကိုကိုလႈိင္တို ႔ပါဝင္ေသာ ဆိုခဲ့ပါ             
အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ 
ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
 ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္ ထိုင္းေတာ္ဝင္တပ္မေတာ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အပီ
ခ်တ္ဆူဆက္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို ႔           
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ဆူဆက္သည္ ထိုင္း             
ေျမာက္ပိုင္း အမွတ္ ၃ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ 
တြင္၂ ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာ နယ္ျခား        
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ရန္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ 
၁၉ ရက္၊ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္း - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ဘက္အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား 
အစည္းအေဝးကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲ ၿမိဳ႕နယ္၊ ငပလီကမ္း ေျခတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး                  
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Chalermpol Srisawat 
ကို အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္က ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
 ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္း             
ေဆာင္ႏွင့္ မၾကာခနဆိုသလို ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသလ်က္ရွိၿပီး             
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီတပ္၏ ေလေၾကာင္းမွ ဗုံး
ႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့သည့္တိုင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေလ့ရွိ          
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
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 ထိုင္းအစိုးရမွ ဖိတ္ေခၚက်င္းပေသာ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၂၂ ရက္၊ ဘန္ေကာက္ 
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာအိုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဆလုံးေဆးကိုမာဆစ္ တက္ေရာက္
ခဲ့သည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာပူးတြဲ
ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ လန္ခ်န္း - မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈအစည္းအေဝး (LMC)ကို ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္အတူ တက္          
ေရာက္ခဲ့ေသးသည္။
 တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ၾသဇာေညာင္းေသာ လာအိုအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း            
စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရနည္းတူ ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္
စုႏွင့္ ေရလိုက္ငါးလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုင္း - ျမန္မာ - လာအိုသုံးႏိုင္ငံ၏ နယ္နမိတ္မ်ား ထိစပ္ရာ ေ႐ႊႀတိဂံေဒသအတြင္း မူး
ယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဆိုင္ရာကိစၥရပ္
မ်ားတြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 
 ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က စတင္သည့္ (၄)ရက္ၾကာ မဲေခါင္းျမစ္ေၾကာင္း
တစ္ေလ်ာက္ ပူးတြဲကင္းလွည့္မႈတြင္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လာအိုအစိုးရသည္ စစ္အာဏာသိမ္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းခံေနရေသာ 
ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္မူ စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္စကားတစ္ခြန္းမွ် 
ပင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။

b*Fvm;a'h&Sf\ OD;pm;ay;

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေမာင္းေတာခ႐ိုင္အတြင္း စစ္        
ေကာင္စီတပ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾက
ရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ  သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ျပန္
ပို ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအၾကား ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံမႈမ်ား မၾကာခနျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုခဲ့ပါေဒသ
အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 
ေနၾကရေသာ စစ္ေဘးေရွာငဒ္ကုၡသညအ္သစမ္်ားလည္း ထြက္ေပၚလာေနဆဲ ျဖစသ္ည။္
 ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္၊ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ဇီး႐ိုးလိုင္းေပၚ          
တြင္ အာရကန္႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္ (ARSA) ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္း
ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ (RSO) တို ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚရွိ               
ဒုကၡသည္စခန္းတခုလုံးမွာလည္း မီးရႈိ႕ခံရကာ၊ စခန္းရွိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္
မ်ား ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ကူတုပါေလာင္ဒုကၡ
သည္စခန္းမွ မြတ္စလင္႐ြာ သားမ်ားက ဧရာဝတီသတင္းဌာနကို ေျပာပါသည္။
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 ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္ညေနပိုင္းစၿပီး ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းက ခေမာင္း
ဆိပ္ဗ်ဴဟာကုန္းတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္        
ေနစဥ္ စစ္ေကာင္စီတပ္က ေလေၾကာင္းမွတဆင့္ ဗုံး ႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္                  
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္း စစ္ေကာင္စီတပ္၏ ေမာ္တာက်ည္ႏွစ္လုံး 
က်ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ ျမန္မာသံ
အမတ္ကို ဆင့္ေခၚထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆင့္ေခၚ
ခဲ့သည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း သံတမန္နည္းလမ္းအတိုင္း စာေပးပို႔ အသ ိ
ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေစဖို႔ သတိေပးခဲ့သည္ဟ ု
ဆိုပါသည္။
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ေနခဲ့သည့္တိုင္ ၎တို႔ 
ႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းေၾကာင္းကိုင္တြယ္       
ရင္း ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

tdÉd, odkYr[kwf ppftmPm&Siftm; rypfy,fEdkifaom 'Drdkua&pDEdkifiH

 ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္မင္းယု(ခ)ကိုဂ်င္မီ၊ ျပည္သူ႔         
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ကိုၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုလွမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ကိုေအာင္သူရ         
ေဇာ္တို႔အား အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက ေသဒဏ္စီရင္မႈခဲ့မႈ အေပၚ ကန႔္ကြက္ဆႏၵ             
ေဖာ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ထားထားသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို     
ခြင့္ျပဳမိန႔္ေပးၿပီးကာမွ အိႏၵိယအစိုးရက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္က မဏိပူရ္ျပည္နယ္ ခ်ဴရခ်မ္ပူရ္ခ႐ိုင္ နယူးလန္ကားၿမိဳ႕ Vaal ရပ္            
ကြက္တြင္ ယကၠန္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀ ဦးကို မဏိပူရ္ျပည္
နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကလည္း မိုးေရးၿမိဳ႕နယ္ 
လန္းခ်န္းေက်း႐ြာႏွင့္ နီးယူဆလ္ဘုန္းေက်း႐ြာတြင္ ခိုလႈံေနၾကေသာ ျမန္မာစစ္ေဘး        
ေရွာင္အမ်ိဳးသား ၈၀ ေက်ာ္ကိုဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
 အိႏၵိယဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား စစ္ေၾကာင့္ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ေနၾကရေသာ ျမန္မာစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ အကာ
အကြယ္ေပးမႈသည္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနဆဲဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယဗဟိုအစိုးရ 
ႏွင့္ ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္လည္း မၾကာ
ခနဆိုသလို ႐ုပ္လုံးေပၚလာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
 စနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ ရာဇဝတ္မႈ၊ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိႏၵိ
ယသူပုန္မ်ား ကဲ့သို႔ နယ္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္စေကာင္စီႏွင့္ 
ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ဂ်ိဳင္ရွန္ကာက             
ေျပာဆိုထားပါသည္။ ကမာၻ႔လူဦးေရ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု ဆိုႏိုင္ေသာ 
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အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္အား ဖယ္ၾကဥ္ဖိအားေပးဆက္ဆံဖို ႔အတြက္မူ 
တြန႔္ဆုတ္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
 အာဏာသမိ္းစစ္ေကာငစ္၏ီ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထတုလ္ပု္ေရးစက႐္ု(ံကပစ)မ်ား
မွတဆင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားအတြက္ စစ္လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္
ငံ Tonbo Imaging ကုမၸဏီက ပံ့ပိုးကူညီေနေၾကာင္း Justice for Myanmar က        
ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

oHk;oyfwifjycsuf

 ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အာဏာသိမ္း        
စစ္အုပ္စုႏွင့္သာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာ            
သိမ္းမႈဆန႔္က်င္ေသာ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီ 
ၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) တို႔ ကဲ့
သို႔ေသာ အင္အားစုမ်ားကို လုံးဝဖယ္ၾကဥ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီး
ပြားအတြက္ တြက္ခ်က္ေဖြရွာကာ လုပ္၍ရႏိုင္သမွ်ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုႏွင့္ အေပါင္းအပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ခ်ဥ္းကပ္           
ဆက္ဆံလ်က္ရွိၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈေအာက္မွ ႐ုန္းထေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူ
လူထု၏ ဟစ္ေႂကြးေတာင္းဆိုသံမ်ားကိုမူ တ႐ုတ္အစိုးရက လစ္လ်ဴရႈထားသည္ဟု 
ဆိုႏိုင္ပါသည္။
 အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံကမူ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတို႔၏ ဖိအားခ်ိန္ခြင္ခ်ာ
ကို ခ်ိန္ညႇိကာ ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္
မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ
မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို 
ထိုင္းအစိုးရကသာ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္စီမံေဆာင္႐ြက္ပါက ထိုင္းႏိုင္
ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရင္း တရားမဝင ္
ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဒုကၡပင္လယ္ေဝလိမ့္  
မည္မဟုတ္ေပ။
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ႕္အစိုးရသည္ ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ အၾကမ္းဖက္           
လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ရႈတ္ခ်ျပစ္       
တင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား
အား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ေပးပို ႔ႏိုင္ေရးသည္သာ ဦးစားေပးခ်ဥ္းကပ္လ်က္ရွိ 
ၿပီး ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြက္မူ စိတ္ပါဝင္စားမႈနည္းပါးသည္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္ပါ
သည္။ အလားတူ အိႏၵိယအစိုး ရသည္လည္း ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာ
သိမ္းမႈေအာက္မွ ႐ုန္းထေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူလူ ထု၏ အေရးအေပၚ တစုံတရာ
စိတ္ပါဝင္စားသည္ကို မေတြ႕ရဘဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရးကိစၥႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္
ငံအတြင္းမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသာ မ်က္စိက်ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တစ ္
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ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေပၚ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္ေရးအတြက္        
တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို အိႏၵိယဗဟိုအစိုးရက အကဲခတ္ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ရွိသည ္
ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
 ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယဟူေသာ ျမန္
မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမခ်င္းစပ္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုႏွင့္ 
စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ေနၾကေသာ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား 
အႏိုင္၊ အရႈံးကို တြက္ခ်က္ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။ ေႏြဦးေတာ္လွန္ 
ေရး၏ ဦးတည္ရာျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပဳတ္ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၎တို႔အေန          
ျဖင့္ သံသယဝင္ေနၾကဆဲဟု ရႈျမင္မိပါသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ညီ 
ၫြတ္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ခိုင္မာေၾကာင္းကို ပိုမိုျပသၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဘး
ဒဏ္သင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈအကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိရရွိေရးတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑သည္  
ႀကီးမားေပလိမ့္မည္။ အႏိုင္၊ အရႈံး တြက္ခ်က္ကာ ႏိုင္မည့္ျမင္းဘက္တြင္ ေလာင္းေၾကး      
ထပ္ ၾကမည့္  အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို  ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္           
အေလးထား ခ်ဥ္းကပ္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

အႏိုင္၊ အရႈံးတြက္ခ်က္ကာ
ႏိုင္မည့္ျမင္းဘက္တြင္
ေလာင္းေၾကးထပ္ၾကမည့္ 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး
အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ 
အေလးထား 
ခ်ဥ္းကပ္သင့္ၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ...



10 Weekly News Review

Weekly News Review



11trSwfpOf  92 ?    azazmf0g&D 8 -14 ?  2023

mmpeacemyanmar.org

Issue 62 , July 8 - July 15 , 2022



12 Weekly News Review

Weekly News Review

ယင္းမာပင္၊ ကန႔္ဘလူ၊ ဆားလင္းႀကီး၊ ေကာလင္း 
ႏွင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္  စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ 
ေဒသအလိုက္ PDF တို႔အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ၁၄ ဦး က်ဆံုး၍ ျပည္သူ႔ကာ        
ကြယ္ေရးတပ္မွ ၉ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 
မုံ႐ြာႏွင့္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေကာင္စီ
တပ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္သား 
၇ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က 
ကေလးၿမိဳ႕ ၊ ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္ အနီးတြင္         
အၿငိမ္းစားဗိုလ္ႀကီးတစ္ေယာက္ကို ျပည္သူ႔ကာ       
ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ စစ္ 
ေကာင္စီတပ္၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မူ၊ အ          
ေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္မူမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကိုင္း၊           
ကေလး၊ အင္းေတာ္ႏွင့္ ေကာ္လင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ       
ေဒသခံ ၉ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေကာင္
စီတပ္က ျပည္သူ႔ေနအိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ေနျခင္း              
ေၾကာင့္ ခင္ဦးႏွင့္ ကသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံ 
၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေဘးလြတ္ရာတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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ppfudkif;wdkif;
  စစ္ေကာင္စီတပ္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္တြင္ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဆိတ္
တူေက်း႐ြာမွ ငေပြးေလး႐ြာဘက္သို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေနအိ
မ္တစ္လုံးေပၚသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ကာ အသက္ ၃၀အ႐ြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္
ဦးႏွင့္ ၎၏ သမီးျဖစ္သူ အသက္ တစ္ႏွစ္နဲ႔ေျခာက္လအ႐ြယ္ ကေလးငယ္ တ
စ္ဦးတို႔ က်ည္ဆံထိမွန္၍ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆုံးခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ရက္ တြင္
လည္း စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြ႕ဲ၏ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေ
ရးအဖြဲ႕မွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္  ရဲေဘာ္တစ္ဦး လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္ေ
သဆုံးခဲ့ၿပီး အျခားရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးလည္း မစိုးရိမ္ရဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ စစ္ေ
ကာင္စီတပ္သည္ ဆိတ္တူေက်း႐ြာ၊ တြင္ၾကဴေတာေက်း႐ြာ၊ တာေက်း႐ြာတို႔ကို 
႐ြာစဥ္အလိုက္ စစ္ေၾကာင္းထိုး၀င္ေရာက္ၿပီး ေနအိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ခဲ့ပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ရက္တြင္ တေကာင္းရပ္ကြက္က ဧရာဝတီတံတား (ရတနာ
ပုံ) စစ္ေကာင္စီ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ေ႐ႊဘို၊ မႏၲေလး၊ မုံ႐ြာ၊ ဇီးကုန္း တုိ႔ကို              
ေျပးဆြဲေနေသာ  ရန္ႀကီးေအာင္မန္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ 
မုံ႐ြာၿမိဳ႕သို ႔  ထြက္ခြာစဥ္ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားမွ တားဆီးစစ္ေဆးခဲ့ရာ          
ယာဥ္ေပၚ၌ ေျပာက္က်ားအက်ႌ ၅၆ ထည္၊ ေဘာင္းဘီ ၅၅ ထည္၊ PSF တံဆိပ္ပါ
အက်ႌ အနက္ေရာင္ ၈၈ ထည္ကို စစ္ေကာင္စီတပ္က ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေမာင္း 
ျဖစသ္ ူကိုေဝၿဖိဳးေအာင္ႏငွ့ ္ယာဥအ္က ူကိထုြန္းထြန္းလြငတ္ို႔ကိ ုဖမ္းဆီးခဲပ့ါသည။္ 
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ucsifjynfe,f
  ဖားကန႔ၿ္မိဳ႕နယ၊္ ေမွာဆ္စီာေက်း႐ြာတြင ္ကင္းပနု္း၀ပ္ေနေသာ 
စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားမွ အရပ္သားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အ               
ေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ည ၁၁ နာရီ
ခန႔္က ညေဈးတန္းမွ ေမွာ္စီစာရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္သို႔ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ 
ျပနလ္ာသည့ ္အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးအား စစ္ေကာငစ္တီပသ္ားမ်ားမ ွေသ
နတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္စဥ္ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္ မခန္းမုိင္ဆုိသူကုိ ထိမွန္         
ၿပီးေသဆုံးခဲ့ပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းမားအေျခစိုက္ 
အမွတ္-၃၆၇ အေျမာက္တပ္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္  
ႀကီးျဖင့္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္မွ အရပ္
သားတစ္ဦး ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေသ
ဆုံးသူ၏ ေနအိမ္၌ မိသားစု၀င္မ်ားမွ သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းကပ္ကာ        
တရားနာေနၾကစဥ္   စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားေရာက္လာၿပီး                  
သၿဂႋဳဟ္ခြင့္မရွိဟုဆိုကာ အေလာင္းကို လာသိမ္းခဲ့ကာ နာေရးအိမ္
လာကူသူ အေယာက္ ၂၀ ခန႔ကုိ္လည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

မံစီႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ တိုက္ပြဲ   
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ၁၀ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က စစ္ေကာင္စီတပ္ လက္ 
နက္ႀကီးျဖင့္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ 
နယ္၊ နန္းမားၿမိဳ႕မွ ေဒသခံအမ်ိဳးသား ၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့
သည္။ ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က စစ္       
ေကာင္စီတပ္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ 
နယ္၊ လုံးခင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေမွာ္ဆီစာေက်း႐ြာမွ          
ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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ေရစႀကိဳ၊ ၿမိဳင္ ႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေကာင္စီ
တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့  
ၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ၁၂ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က စစ္ေကာင္စီတပ္မွ             
ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႀကိဳ(စံျပ)႐ြာကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၇၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး        
ေဒသခံ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေဘးလြတ္ရာ တိမ္းေရွာင္ေနရ
သည္။ 

rauG;wdkif;
  ဂန္ ႔ေဂါၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္က ခရီးသြားျပည္သူ ၂                    
ေယာကအ္ား PDF ေထာကပ္ံသ့မူ်ားဟ ုစြပစ္ြၿဲပီး စစ္ေကာငစ္တီပက္ ဖမ္း
ဆီးခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဘက္မွ ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ေမာင္း 
ႏင္ွလာသည့္ ကားတစီးကုိ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားမွ ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕အမွတ္ 
၁ ရပ္ကြက္ရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ တားဆီးစစ္ေဆးစဥ္ ကားေပၚပါလာ
သည့ ္ကုိေကာင္းမင္းႏိငု္ႏငွ့ ္ကိုေအာငမ္်ိဳးထြန္းဆိသုတူို႔အား ဖမ္းဆီးခဲၿ့ပီး 
ဂန႔္ေဂါၿမိဳ႕မရဲစခန္း စစ္ေၾကာေရးသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရပါ
သည္။ 
  ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေျခ ၈၀ ေက်ာ္ခန႔္ရွိသည့္ ေရႀကိဳ(စံျပ) ႐ြာကို 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားမွ ၀င္              
ေရာက္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၇၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ပ်က္စီး
ခဲ့ၿပီး၊ ေရႀကိဳ(စံျပ)႐ြာ အပါအ၀င္ အနီးနားရိွ သိမ္ေတာ္၊ ေညာင္နီပင္၊        
ေညာင္လွ၊ အိုင္ႀကီး၊ ေပါက္ေတာ၊ ကံႀကီးစု၊ ဆင္လန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ဆိုးအစရွိ 
သည့္႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၁၅၀၀၀ ခန႔ ္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။ 
စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္စစ္ေၾကာင္းထိုးျခင္းေၾကာင့္      
ေဒသခမံ်ား ထြက္ေျပးတမိ္းေရွာငရ္ာတြင ္ေမြးကင္းစကေလးငယမ္်ားႏငွ့ ္
သက္ႀကီး႐ြယ္အိုးမ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲ ထမ္းပိုးထြက္ေျပးရၿပီး၊ ေတာ         
ေတာင္မ်ားထဲတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရကာ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ အဝတ္
အထည္၊ စားနက္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အ  
ေရးေပၚလိုအပ္ေနၾကပါသည္။ 
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rEÅav;wdkif;
  မႏၲေလး၊ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္က ႏိုင္ငံေရးအ
က်ဥ္းသူ အေယာက္ ၇၀ ေက်ာ္ စစ္ေကာင္စီတပ္လက္ေအာက္ခံ ေထာင္၀န္      
ထမ္းမ်ားမွ တုတ္၊ ေလးခြမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းသူ ၃၀ ေက်ာ ္တိုက္         
ပိတ္ခံထားရေၾကာင္း သရိပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ အက်ဥ္းသမူ်ားမွာ ေရေႏြးေတာင္း
ရာတြင္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ မေခ်မငံေျပာဆိုရာမွ စတင္ခဲ့ ၿပီး၊ ယခုကဲ့သို ႔                  
အက်ဥ္းသူမ်ား ႐ိုက္ႏွက္တိုက္ပိတ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးလာသည့္ လူငယ္တစ္ဦးကို         
စစ္ေကာင္စီတပ္က ကားျဖင့္ ျဖတ္တိုက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ရက္ (ေဖေဖာ္ 
၀ါရီ ၈ ရက္) တြင္ လူငယ္ အေယာက္ ၃၀ ခန႔္ကို ထပ္မံဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ရွင္လွ(ေျမာက္)႐ြာႏွင့္ ပိုဝ                   
(ေတာင္)႐ြာအနီးတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ ထိ  
ေတြ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီတပ္က အဆိုပါေက်း႐ြာမ်ားမွ  ေဒသ
ခံ အေယာက္ ၄၀ ခန႔္ကို လူသားဒိုင္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ 
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုဝ (ေတာင္) ႐ြာအနီးမွာ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔ 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ 
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္
မေတာ္(KNLA)၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္
ပြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က စစ္ေကာင္စီတပ္ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေကာ့ကရိတ္         
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဖ်ာေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့
သည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါနအေရွ႕ဘက္ျခမ္း
တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ေလ      
ေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ            
ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၃ ႐ြာမွ ေဒသခံျပည္သူ ၃၆၀၀ ေက်ာ္သည္ 
ေဘးလြတ္ရာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rIt&yfom;aoqHk;rI

u&ifjynfe,f
  ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံဒိုးေက်းနယ္ရွိ ေက်ာက္ဖ်ာေက်း႐ြာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ 
ရက္ ညက စစ္ေကာင္စီတပ္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ထိမွန္         
ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ  က်ဳံဒိုးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ စစ္ေကာင္စီတပ္၏ 
ခလရ (၅၄၅) တပ္မွ လက္နက္ႀကီး ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ ၆၀ ဝန္းက်င္ 
ေနာ္တာမုေနာ္ဆိုသူ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္အနီး ထီး       
မယ္ဝါးခီး-ဖလူးေက်း႐ြာလမ္းအၾကားရွ ိေျပာင္းစိက္ုခင္း၌ၿခဳရံငွ္းရနသ္ြားသည့ ္ေဒသခမံ်ား
သည္ မေပါကက္ြဲေသးေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ကိ ုမီးရႈိ႕မိရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား၍ ထိ
ခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ ၾကပါသည္။ ေပါက္ကြဲမႈအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သူမ်ားမွာ           
အသက္ (၆၀) အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အသက္ (၅၀)အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႔ 
ျဖစ္ၿပီး  အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူမွာ အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲ              
ေဆာက္ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္းသိရပါသည္။ 

1

jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI
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  ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၊ ေညာင္ေလးပင္ဘူတာ၊ အမွတ္ 
၁ စႀက ႍပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က ခရီး
သည္မ်ား ရထားေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္အတြင္း ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ       
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ေသ
ဆုံးကာ၊ ေနာကထ္ပ ္၉ ဦး ထခိိက္ုဒဏရ္ာမ်ားရရွခိဲပ့ါသည။္ 
ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ကိသုက္ႏိငုထ္ြန္း (၃၁ ႏစွ)္၊ မလဲလ့ဲ့ေအး 
(၃၆ ႏွစ္)၊ မႏြဲ႕ႏြဲ႕ဝင္း (၄၂ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အဆိုပါျဖစ္          
စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္
ကို မသိရွိရဘဲ အရပ္သားမ်ားထိခိုက္ေသဆုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အ႐ံုး( KNU )တပ္မဟာ (၃) နယ္ေျမ၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊  
အုန္းပင္စု႐ြာအတြင္းသို႔ စစ္ေကာင္စီတပ္မွ လက္နက္ႀကီး
ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေဒသခံ ၂ ဦး ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၄ ဦး ထိ 
ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ေနအိမ္မ်ားလည္းပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ 
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က စစ္ေၾကာင္း
ထိုးေနဆဲျဖစ္ၿပိး၊ အုန္းပင္စု႐ြာ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း 
တပ္စြဲထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ကရင္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)၊ ျပည္
သူ႔ကာကြယ္ ေရးတပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အ  
ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
အုန္းပင္စု႐ြာအတြင္းသို႔ စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ပစ္ခတ္ 
ေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္၍ ေဒသခံ ၂ ဦး ေသ
ဆုံးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔က  ေပါင္းတည္       
ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပႀကီးစု႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ျပည္သူ႔ကာ
ကြယ္ေရးတပ္မွ ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ အလားတူ         
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊  
ကညင္က်ိဳးေက်း႐ြာမွ ပ်ဴေစာထီးေခါင္းေဆာင္ ေက်ာ္ဦး
ဆိုသူကို ကညင္က်ိဳး႐ြာ လမ္းမေပၚတြင္ ျပည္သူ႔ကာ 
ကြယ္ေရးတပ္မွ ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
လ ၁၃ ရက္ေန႔က  ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ ၃ ရပ္        
ကြက္၊ ေညာင္ေလးပင္ဘူတာ၊ အမွတ္ ၁ စႀကႍ ပလက္ 
ေဖာင္းေပၚမွာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ၃ ဦး 
ေသဆုံးခဲ့သည္။ 
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&Srf;(oSsrf;)jynfe,f

  ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရီလံုရီကန္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဝါရီခူ            
ေက်း႐ြာရွိ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ မယ္ေတာ္ဂူကုန္းကို           
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ ည ၁၁ နာရီ၀န္းက်င္က စစ္ေကာင္စီ
တပ္မွ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ အေဆာက္
အအံုအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ စစ္ေကာင္စီတပ္သည္ ေဖ       
ေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ က် ေရာက္ေသာ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္
ရာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကက္သလစ္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္
မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ကို က်င္းပမည့္ ရက္မတုိင္မီ             
တစ္ရက္တြင္ ကက္လသစ္မယ္ေတာ္ဂူကုန္းကုိ ရည္႐ြယ္ 
ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု PDF တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ စစ္       
ေကာင္စီတပ္တို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ စစ္ေကာင္စီ
တပ္က အျပစ္မဲ့ အရပ္သား ၇ ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ တစ္
ဦးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ကာ အသတ္ခံရသူ၏ အေလာင္းအား        
ျပန္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း       
စစ္ေကာငစ္တီပက္ တိကု္ေလယာဥ ္အသုံးျပဳၿပီးတိကုခ္ိကု္
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  လုံခန္႐ြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီမ်ား        
လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရကာ ေဒသခံေနအိမ္မ်ားလည္း         
လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ 

ေနာင္ခ်ိဳ၊ ကြတ္ခုိင္ႏွင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္        
ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မ         
ေတာ္(KIA)၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔ တိုက္ပြဲ        
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ၃၀ ဦး က်ဆုံး၍ ျပည္
သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ ၂ ဦး က်ဆံုးခဲ့သည္။ အဆိုပါ 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕မွ ေက်း႐ြာ ၄ ႐ြာ 
ေန ျပည္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္သည္ ေဘးလြတ္ရာ တိမ္း        
ေရွာင္ေနရသည္။ 
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u&ifeD  (u,m;) jynfe,f 
 
  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉  
ရက္က စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ပစ္ခတ္သည့္ လက္နက္ႀကီး က်            
ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး ဘယ္ဘက္လက္သန္း ျပတ္
ထြက္ဒဏ္ရာႏွင့္  ကေလးငယ္တစ္ဦး ညာဘက္နား႐ြက္ ထိခိုက္
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ လက္နက္ႀကီးစ ထိမွန္ခဲ့သူမ်ားမွာ အ
သက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ မဘီဗ်ားနာႏွင့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္             
ေမာငလ္မင္းေမာင္ေမာငတ္ို႔ျဖစၿ္ပီး လကရ္ွတိြင ္လြိဳင္ေကာ္ေဆး႐ု ံ
ႀကီး၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနၾကရပါသည္။ 
  အိမ္ေျခ ၂၀၀ နီးပါး ရွိေသာ ဒီးေမာ့ဆို အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွ 
စစ္ေရွာင္စခန္းတစ္ခုလံုးသည္  ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္က         
ထပ္မံ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရၿပီး အမိုးအကာမ်ား လိုအပ္ 
လွ်က္ရွိေနပါသည္။ စစ္ေကာင္စီတပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈေၾကာင့္ 
႐ုတ္တရက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ စစ္ေရွာင္မ်ားမွာ 
၎တို႔၏ အမိုးအကာႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရ
ပါသည္။ 
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ထမင္း       
မစား႐ြာတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး 
တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ၅ ဦး က်
ဆုံးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က             
ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ရွင္ကုန္း႐ြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ          
စစ္ေကာင္စီခန႔္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မိသားစုဝင္(၇)ဦး အမည္
မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့
သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က စစ္ေကာင္စီတပ္၏ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မူ၊ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္မူ
မ်ားေၾကာင့္  ပုေလာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ ၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့
သည္။ 

weoFm&Dwdkif;
  ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕၊ ေညာင္ရွင္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ေဖ          
ေဖာဝ္ါရ ီ၁၁ ရက၊္ ညက စစ္ေကာငစ္ခီန႔္ အပုခ္်ဳပ္ေရးမႉး ဦးျမင့္ေအာင၏္ 
မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဇနီး၊ သမီးႏွင့္ေျမးမ်ားကို အမည္မသိ လက္        
နက္ကိုင္လူတစ္စုမွ လာေရာက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးျမင့္ေအာင္၏ 
မိသားစု၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ (၆၂) ႏွစ္အ႐ြယ္ ေဒၚၾကင္ႏြဲ႕ (၆၂              
ႏွစ္)၊ ေဒၚသန္းသန္းေမာင္ (၄၂ ႏွစ္)၊ ေမာင္ေနထက္သိမ္း (၁၇ ႏွစ္)၊         
ေမာင္ေဇယ်ာေအာင္ (၁၆ ႏွစ္)၊ ေမာင္စိုးမင္းပိုင္ (၁၃ ႏွစ္)၊ မေမဇင္ျဖဴ              
(၉ ႏွစ္)ႏွင့္ တစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္ ေမာင္သားသားတုိ႔ အသတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ 
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  နယ္ေျမခံ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မ 
ေတာ္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ အမွတ္(၁)တပ္ရင္း Palaw People’s Defense Force 
မွ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္တြင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေပါက္ေဒသမွ ေဒသခံ 
အမ်ိဳးသမီး ၅ ဦးအား  စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ၎တို႔၏ ေနအိမ္အသီးသီးသို႔ 
၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသည့္အမ်ိဳးသမီး
မ်ားမွာ လွည္းကုန္း(၁)ရပ္ကြက္မွ ေဒၚမိသန္းႂကြယ္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ          
မ႐ြက္ႏုေဝအပါဝင္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအာင္၊ ေဒၚမာေဝႏွင့္  ေဒၚသန္းသန္းစိုးတို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;
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သထုံႏွင့္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ 
ေကာင္စီတပ္မွ ၅ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ 
ရက္ေန႔က စစ္ေကာင္စီတပ္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ရမ္း          
သမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ့ကနင္ေက်း႐ြာ
မွ ကိုရင္တစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ 

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;
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rGefjynfe,f
  သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ ဝီ ေယာ္
ရဲစခန္းကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ က ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္           
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ေျပာက္
က်ားစနစ္ျဖင့ ္ဝင္ေရာကပ္စခ္တခ္ဲၿ့ပီးေနာက ္စစ္ေကာငစ္ဘီက္က 
အနီးနားရွိ မိေခ်ာင္းအိုင္ ေက်း႐ြာအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္           
ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ႐ြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ဘုန္း               
ႀကီး ၂ ပါးႏွင့္ သာမေဏ(ကိုရင္) တစ္ပါးတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့
ပါသည္။
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ့ကနင္ေက်း႐ြာ 
စစ္ေကာင္စီအေျမႇာက္တပ္မွ  လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္  
စုစည္းၿမိဳင္႐ြာ (႐ိုးဖို႔ေဂဟ္) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အ 
ေနာကဘ္ကၿ္ခဝံန္းထတဲြင ္က်ေရာက္ေပါကက္ြခဲဲက့ာ အသက ္၁၀ 
ႏစ္ွအ႐ြယ္ ကုိရင္ေလးတစ္ပါး လက္နက္ႀကီးထိမွန္ ပ်ံလြန္ခဲ့ၿပီး အ
သက္ ၆၀ ေက်ာ္ ဦးဇင္းတစ္ပါးလည္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွခဲပ့ါသည္။ 
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 {&m0wDwdkif;
  ပုသိမ္အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဥ္း
သားမ်ား၏ မသိားစ၀ုငမ္်ားထံသို႔ သြားေရာကၿ္ပီး လမိလ္ည္ေငြညႇစ္ေတာင္းယမူႈမ်ား လပု ္
ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ေထာင္မႉးအဆင့္မွ ေအာက္ 
ေျခအမႈထမ္း ရဲေဘာ္အဆင့္အထိ ပါ၀င္ၿပီး ေထာင္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုပ္ၾကမ္း 
မလုပ္ရေရး၊ ေထာင္ မေျပာင္းေ႐ြ႕ရ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း အ
ဆင္ေျပေစေရး စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေထာင္ၫႊန္မႉး၊ ေထာင္ပိုင္မ်ား
အား ေငြေပးရမည္ဟုဆိုကာ လိမ္လည္ ေငြညႇစ္ေတာင္းယူေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္မွ စစ္ေကာင္စီတပ္ထံတြင္ ဖမ္းဆီးခံထား
ရေသာ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ စသိန္းေဇာ္
မင္းကို ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး  အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ(၅၀)(၅၂)(က)
တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။ စသိန္းေဇာ္မင္းအား အိမ္မဲၿမိဳ႕မ တရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္စစ္  
ေဆးစဥ္ ႐ိုက္ႏွက္ခံထားရသည့္ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎အား ပုသိမ္စစ္          
ေၾကာေရးတြင္ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္လည္း ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎၏        
မ်က္လုံး တစ္ဖက္တြင္ နီေနၿပီး အျမင္အာ႐ုံထိခိုက္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေျခလက္မ်ား           
လည္း႐ိုက္ႏွက္ခံထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
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&efukefwdkif;
  အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပမွ အ
သက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ဟိန္းထက္အား  စစ္ခုံ႐ုံးမွ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္က်ခံရန္ အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
၎အား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး       
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀ (ည) တို႔ႏွင့္ စြပ္စြဲအမိန႔္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ဟိန္းထက္
သည္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စည္း႐ုံးေရးလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ၂၀၂၂               
ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
  အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခ
အေနကုိ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ေထာင္တြင္းအဆင္မေျပမႈမ်ားကို အက်ဥ္းသူမ်ား            
ကိုယ္စား တင္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ ေဒၚဝါဝါဝင္းႏွင့္ မႏိုဘယ္လ္နီနီ       
ေထြးတို႔အား ႏွစ္ပတ္ၾကာ တိုက္ပိတ္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ 
  ေဒၚဝါဝါဝင္းသည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရား႐ုံးမွ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ         
ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္၊ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွ အၾကမ္းဖက္         
ဥပေဒႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသူျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ 
တရာ႐ံုးတြင္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ ပုဒမ္ - ၆၁ ႏွင့္ ထပ္မံတရားစြခံဲထား
ရသူျဖစ္ပါသည္။ မႏုိဘယ္လ္နီနီေထြးသည္လည္း ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ 
(ခ) အျပင္ အျခားအမႈမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
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  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲ
အုပ္ဝင္းခိုင္ဆိုသူအား စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါ
သည္။  ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ရဲအုပ္ဝင္းခုိင္မွာ ေတာင္ကုတ္- ရန္ကုန္ 
ကားလမ္းမေပၚရိွ ေတာင္ေပၚႀကီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ စခန္းမႉး          
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎အား ေတာင္ကုတ္အ           
ေျခစုိက္ စကခ တပ္မ (၅) ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား                 
ေၾကာင္း သိရပါသည္။
  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္မွ လက္နက္မ်ား ယူ 
ေဆာင္ၿပီး ထြက္ေျပးလာသူ စစ္သားႏွစ္ဦးသည္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ထူး 
ေခ်ေက်း႐ြားမွ ငါးဖမ္းသမားႏွစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာမွ          
တစ္ဦး၏ ေပါင္ကုိ ထိမွန္ၿပီးေရထဲျပဳတ္က်ကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး        
ေနာက္တစ္ဦးကို ေရထဲသို႔ ကန္ခ်ခဲ့ရေသာ္လည္း  လြတ္ေျမာက္ခဲ့ 
ေၾကာင္းသိရပါသည္။ 
  စစ္ေကာင္စီတပ္ စခန္းခ်ေနထိုင္ေနသည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ 
နယ၊္ တင္းမေက်း႐ြာထမဲ ွမီးမေလာငဘ္ ဲက်နရ္ွိေနေသာ ေနအမိမ္်ား
ကို  စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၿဖိဳ        
ဖ်က္ကာ သစ္၊သြပ္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းကုိ ကားမ်ားျဖင့္                
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ယူေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
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  မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ား၏ ေသနတ္ရမ္းသမ္းပစ္  
ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္႐ြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။ 
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က မင္းတပ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ျပင္ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕ဝင္ဂိတ္အနီး         
တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲ- မင္းတပ္ (CDF-
Mindat)တို႔ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္သား ၂ ဦးေသဆုံးကာ ၂ ဦး 
ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီတပ္က တိုက္ပြဲႏွင့္ မသက္
ဆိငု္ေသာ အရပသ္ားမ်ားေနထိငုရ္ာသို႔ လကန္က္ႀကီးျဖင့ ္ရမ္းသမ္းပစခ္တ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အထိနာေသာ စစ္ေကာင္စီတပ္သည္ ျပည္သူ           
ပိုင္ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား
ကို ဖ်က္သိမ္းရန္စီစဥ္ေနေသာ စစ္ေကာင္စီတပ္မွ  ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္
သက္ၿပီး အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါ စာတစ္ေစာင္ကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးဌာနမွ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို ႔ ေပးပို ႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါ စာထဲတြင္  မူလေနထိုင္သည့္ေနရာသို႔ ျပန္လိုသည့္အိမ္ေထာင္စု
မ်ား၊  မိမိစရိတ္ျဖင့္ဝယ္ယူထားေသာ ေျမေနရာေဒသသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေန          
ထိုင္လိုေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္လုိေသာ အိမ္                
ေထာင္စုႏွင့္ စခန္းအတြင္းေနထုိင္လိုေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္          
ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

မင္းတပ္၊ ထန္တလန္၊ ပလက္ဝ ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မ်ား
တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရး      
တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္မွ ၂၁ ဦး 
က်ဆုံး၍ ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရးတပ္မွ ၁ ဦး က်ဆုံးခဲ့
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က မင္းတပ္     
ၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ား၏ ေသနတ္ရမ္းသမ္း
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ 
၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ 
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  ျမန္မာ့ျပႆနာမ်ားသည္ အျခားအာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခိုက္မႈရွိေန
မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဖဲ့ထုတ္လိုက္သင့္ ၿပီျဖစ္              
ေၾကာင္း မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဝါအီဗရာဟင္မ္က ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္သည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါ
သည္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာ ႏိွပ္စက္               
အႏိုင္က်င့္ေနျခင္းမ်ားကို ရပ္တန႔္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ၿပီး 
အႏိုင္က်င့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ရွိမေန
သင့္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ျပန္ၿပီးအၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္ေနမႈသည္          
အလြန္ဆိုး႐ြားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
  သို႔ေသာ္ မစၥတာအန္ဝါ၏ ျမန္မာကို အာဆီယံမွ ဖဲ့ထုတ္လိုက္သင့္ၿပီဆိုျခင္းမွာ မည္
သည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္ကုိ ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ အတိအက်မသိႏိုင္ေသာ္လည္း             
ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္း စစ္ေကာငစ္တီပက္ ႏိငုင္ံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိ ုျပနလ္ႊတ္ေပးၿပီး 
အရပ္သားအစိုးရကို ျပန္လည္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းမရွိခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံ         
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ အဆိုျပဳခ်က္တြင္လည္း 
အျခားအာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၅ ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပါဝင္ေထာက္ခံ လက္
မွတ္ေရးထိုးခဲ့ဖူးပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အာဆီယံသည္ ၎၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား          
တြင္ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္၏ ႏိုင္ငံကုိယ္စားျပဳအဆင့္မ်ားကုိ တက္ ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ၊ 
အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီမႈ ၅ ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ 

EdkifiHwum pmrsufESm
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  ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္  စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ 
ဆိငု္ေနရေသာ ျမနမ္ာအ့က်ပအ္တည္းကိ ုေျဖရငွ္းေရးတြင ္ပိမုိႀုကီးမားသည့ ္အခန္းက႑က 
ပါဝင္ေပးရန္ မစၥတာအန္ဝါ၏ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရသည္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး           
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္းမၿငိမ္မသက္              
ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းကို ကာကြယ္ေျပာဆုိေန          
ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ 
  ေရွ႕မတုိးႏုိင္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာ့အေရး ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက            
ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္သြားမည္ဟု လက္ရွိ 
အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုက ေျပာဆိုထားသည့္အေပၚ 
အလုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုထား        
ၾကပါသည္။ 
  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးကို ေစလႊတ္ရန္ စီ
စဥ္ျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးမွ စနစ္တက်         
ဆုတ္ခြာသြားရန္အတြက္ နားခ်ခ်င္သည့္ သေဘာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သုံး
သပ္ခဲ့ၾကပါသည္။  
  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္အထူးသံတမန္ျဖစ္သူ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ မစၥတာ ဆာ
ဆာကာဝါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္းဆက္သြားေနမည္ဆုိပါက    
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုမိုၾကာေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေဝးမွ အျပစ္တင္ေန႐ုံျဖင့္ ျပႆနာ
ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း  ေထာက္ျပထားၿပီး အာဆီယံအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
အဆံုးသတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အာဆီယံ ႐ုံးခန္းဖြင့္ထားသင့္               
ေၾကာင္းလည္း  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဂ်ပန္သတင္းဌာနတစ္ခုႏွင့္အင္တာဗ်ဳးတြင္                
အႀကံျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္ကို ေခတ္မီ တိုက္ေလယာဥ္
မ်ား ကူညီေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီဝင္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ အေရးမပါေၾကာင္း ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားက              
ကမာၻကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသေနၿပီး အားကိုးရာမဲ့ေနေသာ ျမန္မာအရပ္သား ျပည္သူ
မ်ားအား စစ္ေကာင္စီက ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေပးေနပါသည္။                
ထို႔ျပင္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္
စနစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီ 
ေလတပ္မွ ေလယာဥ္မႉး ၈ ဦးခန႔္၊ နည္းပညာရွင္ ၈ ဦးႏွင့္ လက္နက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရာရွိ ၂ 
ဦးထက္မနည္းပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္လည္း ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လက ကူမင္းၿမိဳ႕မွ       
တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
  တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေပးပို ႔ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထား              
ေသာ္လည္း ပထမဆံုးအသုတ္အျဖစ္ Mountain Eagles ဟုေခၚသည့္ ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ 
တိုက္ေလယာဥ္ ၆ စင္းကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား
ကို ကုိးကား၍ ေလေၾကာင္းက႑ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေနသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္                
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မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ Aero Time က ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ 
ျမန္မာစစ္ေကာင္စီတပ္ထံ စစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအပါအ
ဝင္ ကုန္ပစၥည္း အေျမာက္အျမား တင္ပုိ႔ရာတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ အေရးပါသည့္           
တဆင့္ခံေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပးေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့       
သည့္ အစီရင္ခံစာ၏ ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္မ်ား              
မေရာင္းခ်သည္မွာ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္ကာ လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းကိုလည္း 
တားျမစက္န႔သ္တထ္ားေၾကာင္း စငက္ာပူႏိငုင္ံျခားေရးဝနႀ္ကီး ဗဗီယီနဘ္ာလာခရစရ္ွန္နက္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္၊ စင္ကာပူလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ 
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝါရွင္တန္ဒစီီ၊ ၁၅ လမ္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ 
ညေနပိုင္းက အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန႐ုံးကို   အခမ္း           
အနားႏွင့္ တရားဝင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရာ၊  အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လက္   
ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ NUG ႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲကို 
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥအဇရာဇီယာက  ျမန္မာစစ္       
အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္  NUG ၏ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္      
ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ NUG အေန 
ျဖင့္ တရား၀င္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရလာၿပီး၊ အေမရိကန္အစုိးရ၊ လႊတ္         
ေတာတ္ို႔ႏငွ့ ္ခိငုမ္ာဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိငုရ္န ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလား
အလာမ်ားရွိလာေၾကာင္း NUG ဦးေဆာင္သူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ NUG ႐ုံး
ခန္းမ်ားကို ခ်က္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ျပင္သစ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ယူေက
တို႔တြင္လည္း  ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

NUG ႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲကို 
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ 
လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီး မစၥအဇရာဇီယာက
ျမန္မာစစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မ်ား
ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္   
NUG ၏ မိတ္ဖက္အျဖစ္ 
ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ...
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