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	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလသည္	 ၂၀၂၃	 ခုႏွစ္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁	 ရက္ေန႔တြင္	 ၂	 ႏွစ္								
ျပည့္ခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္	၎တို ႔ 	 	 အဓမၼလုယူထားေသာ																	
တိုင္းျပည္အာဏာအရပ္ရပ္ကို	အျပည့္အဝ	ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး	ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။	
၂၀၀၈	ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ	အခ်က္အလက္မ်ားကို	ခ်ိဳးေဖာက္ကာ	အဂၤါစဥ္	မစုံ
လင္ေသာ	အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္	လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ	(ကာ	-	လုံ)မွ	တဆင့္	ႏိုင္ငံ
အား	အေရးေပၚအေျခအေန	 ေၾကညာၿပီး	တရားမဝင္	အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး	 ႀကိဳးပမ္းေနမႈ
သည္	၂	ႏွစ္	 ၾကာျမင့္လာသည့္တိုင္	 ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ဟု	ဆိုရပါမည္။	အာဏာသိမ္း									
စစ္အုပ္စုအား	ဘက္ေပါင္းစုံ၊	နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္	ဆန႔္က်င္ေနၾကေသာ	ျပည္
သူလူထု၏	အင္အားသည္သာ	ထုထည္ပိုမိုႀကီးမားလာခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရသည္။
	 ယခုတစ္ပတ္	BNI	-	Myanmar	Peace	Monitor	၏	အပတ္စဥ္	သတင္းသုံးသပ	္								
ခ်က္တြင္	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလ	 ၂	 ႏွစ္ျပည့္အလြန္	 စစ္အုပ္စု၏	 ေျခလွမ္းမ်ားကို										
ေတြးဆေလ့လာ	တင္ျပသြားပါမည္။
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	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု	ဖက္တြယ္စြဲကိုင္ထားေသာ	၂၀၀၈	ခုႏွစ္	ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခ	ံ
ဥပေဒ	 ပုဒ္မ	 ၂၀၁	အရ	 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကသာ	 ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳထားေသာ									
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္	 လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ	 (ကာ-လုံ)	တြင္	 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊	
ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး၊	 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠၠ႒၊	အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠၠ႒၊	တပ္မ										
ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊	ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊	ကာကြယ္ေရး
ဝန္ ႀကီးဌာန	 ဝန္ ႀကီး ၊	 ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာန	 ဝန္ ႀကီး ၊	 ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာန																				
ဝန္ႀကီးႏွင့္		နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန	ဝန္ႀကီး	စုစုေပါင္း	(၁၁)	ဦး		ပါဝင္ရသည့္အနက	္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူက	အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး	 ပါဝင္ခြင့္ရေနသူ	 (၆)	 ဦး	
အထိ	ပါဝင္ေနသည့္အတြက္	ကာ-လုံသည္	စစ္အုပ္စုမွ	အသာစီးရယူထားသည့္	အစု
အဖြဲ႕တစ္ခု	ျဖစ္ေပသည္။
	 ၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္	စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကစၿပီး	၎	ကာ-လုံ	အစ	ု							
အဖြဲ႕တြင္	ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္	အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၠတို႔	ပါဝင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။	
ဒုတိယသမၼတျဖစ္သူ	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးျမင့္ေဆြ	အပါအဝင္	အဖြဲ႕ဝင္	 (၉)	ဦးသာ	
ရွိေသာ	ကာ-လုံတြင္	အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး	 မင္းေအာင္လႈိင္
အပါအဝင	္အေပါင္းအပါမ်ားသည	္(၇)ေနရာအထ	ိရယထူားသညဟ္ဆုိရုပါမည။္		ဒတုယိ
သမၼတ	 ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ 	 ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠၠ႒	 ဦးတီခြန္ျမတ္တို ႔သည္														
ကာ	-	လုံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္က	စာရင္းျပဳထားေသာ္လည္း	၎တို႔	
၏	စိတ္ဆႏၵ	ပါ၊	မပါကိုမူ	ေဝခြဲရခက္ခဲသည္ဟု	ဆိုရပါမည္။
	 ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္	စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	ျပဳလုပ္ေသာ	ကာ-လုံ
အစည္းအေဝး	(၃)ႀကိမ္စလုံးကို	တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း	မရွိခဲ့ေပ။	ဦးတီခြန္ျမတ္ကမူ	ပထမ
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ဆုံး	အႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္	ကာ-လုံအစည္းအေဝးမွတပါး	က်န္အစည္းအေဝးႏွစ္ႀကိမ္								
တြင္	လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။
	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလ	၂	ႏွစ္မျပည့္မီ	တစ္ရက္အလို	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီ	၃၁	
ရက္တြင္	ျပဳလုပ္ေသာ	ကာ-လုံ	အစည္းအေဝး(၁/၂၀၂၃)အၿပီး	စာမ်က္ႏွာ	၃၇	မ်က္ႏွာ
ပါ	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏	သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေတာ့	၎တို႔၏	စစ္အာဏာ
သိမ္းရန္	 ႀကိဳးပမ္းမႈမေအာင္ျမင္ေသးေၾကာင္း	ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ	 ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ										
တဆင့္	သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။
	 စစ္အာဏာသိမ္းမႈ	 ဆန႔္က်င္ေသာ	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအနက္												
အေရးပါေသာ	အၾကမ္းမဖက္	 ျပည္သူ႔အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ	 (CDM)	 ႏိုင္ငံဝန္								
ထမ္းမ်ား၏	အခန္းက႑ကို	က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန	အမႈထမ္း	အရာထမ္းမ်ား၏	CDM	
ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္	လွစ္ဟျပသြားခဲ့သည္။	ထို႔အျပင္	အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္	
ကိုယ္တိုင္	ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႕မ်ား(EROs)ႏွင့္	 ေတြ႕ဆုံမႈအေျခအေနတြင္လည္း	 EROs	အားလုံး၏	လက္ခံယုံ										
ၾကည္မႈကို	 အျပည့္အဝမရရွိခဲ့ေၾကာင္း	 ထင္ရွားေစသည္။	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလ							
အတြင္း	ျဖစ္တည္ေပါက္ဖြားလာေသာ	ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ	ေကာ္မတ	ီ
(CRPH)	၊	အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ	(NUG)ႏွင့္	 ၿမိဳ႕ျပေဒသအလိုက္	ျပည္သူ႔ကာ
ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕	(PDF)	မ်ားအား	အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု	သုံးႏႈန္းကာ	ERO	မ်ား၏	
ပံ့ပိုးမႈမ်ား	ရရွိေနသည္ဟု	ဆိုထားပါသည္။	ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(KIA)	၊	ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)	 ႏွင့္ 	 ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)											
တို႔ကို	နာမည္တပ္ကာ	အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္	ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက	ေျပာဆိုထား
သည္ကို	ေတြ႕ရသည္။
	 ၃၇	 မ်က္ႏွာပါ	ကာ-လုံ	အစည္းအေဝး	သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အတြင္း	 ျမန္မာႏိုငငံ္			
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၏	ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း	၃၃၀	အနက္	၁၉၈	ၿမိဳ႕နယ္သာ	ရာႏႈန္းျပည့္	တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည္။	
က်န္	 ၁၃၂	 ၿမိဳ႕နယ္သည္	လုံၿခဳံေရးအရ	 စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း	အာဏာသိမ္းစစ္									
ေခါင္းေဆာင္က	 ဝန္ခံထားသည္။	 သို ႔ေသာ္	၎တို ႔၏	 မျဖစ္မေန	 က်င္းပမည္ဟု																	
ဆုံးျဖတ္ထားေသာ	အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုမူ	 တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္										
အၾကားအလပ္မရွိ 	 က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ 	 မဲဆႏၵနယ္အားလုံး၏	 ၅၀	 ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္																	
က်င္းပႏိုင္ေရးအၾကား	စိတ္ဂနာမၿငိမ္ဘဲ	ေဝခြဲရခက္ေနဟန္	ရွိသည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။	
တစ္ဖက္တြင္	၂၀၁၀	၊	၂၀၁၅၊	၂၀၂၀	ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း	က်င္းပခဲ့ေသာ	ေ႐ြးေကာက္ပြဲ	
မ်ားထက္	 ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္သည့္	 မဲဆႏၵနယ္ေျမ	 မေလ်ာ့နည္းေစေရး	လုပ္										
ေဆာင္ျပႏိုင္ဖို ႔	 ဆႏၵျပင္းျပေနၿပီး	 လက္ေတြ႕အေျခအေနသည္	 မည္သို ႔မွ်	 မျဖစ္ႏိုင္																
ေၾကာင္း	 လက္ခံထားရသည္မို ႔ 	 အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္အတြက္	 စိတ္ကစဥ့္													
ကလ်ား	ျဖစ္ေစသည္ဟု	ဆိုရေပလိမ့္မည္။
	 မည္သို႔ဆိုေစ	၎တို႔ျပဳလုပ္မည့္	ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုမူ	ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္	(First	
Past	the	Post-FPTP)	အစား	အခ်ိဳးက်ကိယုစ္ားျပဳစနစ(္Proportional	Representation-
PR)	ကို	ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးသြားမည္ဟု	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက	စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထား												
သည္ကို	 ေတြ႕ရသည္။	 ကာ-လုံအစည္းအေဝး	 (၁/၂၀၂၃)	 အဆုံးသတ္တြင္ေတာ့	
အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္	 အေပါင္းအပါအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး၏	သေဘာတူ									
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရဟု	ဆိုကာ	 ၂၀၀၈	 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ	 ပုဒ္မ	 ၄၂၅	 ပါအတိုင္း															
“ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး	အေရးေပၚေၾကညာထားသည့္ကာလကို	 ၁-၂-၂၀၂၃	 ရက္မွ											
စ၍	ေနာက္ထပ္	၆	လ	တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေၾကာင္း”	ႏွင့္	ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ	ပုဒ္မ	
၄၁၉	 ပါအတိုင္း	 ႏိုင္ငံေတာ္၏တာဝန္အရပ္ရပ္ကို	 စစ္ေကာင္စီ	 (၎တို႔အေခၚ	 ႏိုင္ငံ																		
ေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဴပ္ေရးေကာင္စီ)	 ဥကၠၠ႒	 တပ္မေတာ္ကာကြယ္	ေရးဦးစီးခ်ဳပ္”ထံသို ႔													
ထပ္မံ	ေပးအပ္ခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရသည္။
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	 ၂	 ႏွစ္အထိ	 ၾကာျမင့္လာခဲ့ ၿပီျဖစ္ေသာ	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏	 စစ္											
အာဏာသိမ္းရန္	 ႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္	က်ဆုံးသြားခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။	 အဘယ္																		
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္	 စစ္အာဏာသိမ္းမႈစတင္ခဲ့သည့္	 ၂၀၂၁	ခုႏွစ္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁	ရက္မ	ွ									
စၿပီး	ယေန႔အခ်ိန္ထိ	 ျပည္သူလူထု၏	ဆန႔္က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားသည္	တစ္ေန႔															
တစ္ရက္မွ်	 ရပ္တန႔္သြားခဲ့မရွိသည္ကို	 ၂၀၂၃	 ခုႏွစ္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁	 ရက္၊	 ျမန္မာ															
တစ္ႏိုင္ငံလုံး	တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္း	သပိတ္လႈပ္ရွားမႈက	သက္ေသျပေနၿပီျဖစ္သည္။	
	 စစ္အာဏာရွင္စနစ္အပါအဝင္	 အာဏာရွင္မွန္သမွ်	 အျမစ္ျပဳတ္ေခ်မႈန္းေရး၊																										
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ	 ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္	 ဦးတည္ေလွ်ာက္															
လွမ္းေနၾကေသာ	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏	စစ္ေရး၊	ႏိုင္ငံေရး၊	စီးပြားေရး								
ႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာေရးရာ	က႑စုံမွ	တြန္းထိုးဖိအားေပးမႈမ်ားသည္လည္း	အာဏာသိမ္း	
စစ္အုပ္စုအတြက္	ေန႔စဥ္ရက္ဆက္	ထိုးႏွက္လာေနသည္ကို	ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။	
	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအတြက္မူ	၎တို႔၏	တရားမဝင္လုယူထားေသာ	အုပ္ခ်ဳပ္
မႈ	အာဏာအရပ္ရပ္ကို	တရားဝင္ျဖစ္လာေစေရး	 ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္	
၎တို ႔၏	အႏြယ္အပြား၊	 အေစအပါးမ်ားအပ	 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ	 တိုင္းရင္းသား																		
ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏	 ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ 	 ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏													
အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပင္	တစုံတရာရရွိေနျခင္း	မရွိေသးဟုဆိုရေပလိမ့္မည္။	ထို႔ေၾကာင့	္
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏	၎တို႔၏	အေထြေထြအၾကပ္အတည္းမွ	လြတ္ေျမာက္ေရး							
လမ္းစအျဖစ္	 အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္	 မျဖစ္မေန	 က်င္းပေရးသည္သာ																		
နံပါတ္တစ္	ဦးစားေပးေျခလွမ္းအျဖစ္	သတ္မွတ္ထားေပလိမ့္မည္။	
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	 ယင္းသို႔	 ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္	၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္	၍မရေတာ့သည့္		
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ 	၎တို ႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးဟု	 ယူဆရေသာ	 ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏	 ပိုင္းျခား																					
သတ္မွတ္ကာ	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမ်ား	 ေျပာင္းလဲျခင္း	 (ဥပမာ	 စစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးေၾကညာ											
ျခင္း)၊	 နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအတြက္	 ၾကည္း-ေရ-ေလထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား	 (အထူးသျဖင့္												
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား)	အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေၾကာင္း	 ရႈျမင္မိပါသည္။	
ထို ႔အျပင္	 ျပည္သူလူထုအား	 ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္	 ဖိအားေပးမႈမ်ား၊	 ၿခိမ္းေျခာက္											
အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ား	ရွိလာႏိုင္ပါသည္။	
	 သို ႔ႏွင့္တို င္ 	 ၎တို ႔၏	 နံပါတ္တစ္ 	 ဦးစားေပးျဖစ္ေသာ	 ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ား																					
က်င္းပႏိုင္ေရးသည္	အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက	၎တို႔	လို
သလို	 အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ	 ၂၀၀၈	 ဖြဲ ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို	 အကာအကြယ္ျပဳကာ														
စစ္အာဏာသိမ္းကာလကို	ထပ္မံဆြဲဆန႔္လိမ့္မည္ဟု	သုံးသပ္မိပါသည္။	အေၾကာင္းမ	ူ
၂၀၀၈	 ခုႏွစ္	 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ	 ပုဒ္မ	 ၄၂၆	အရ	 “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး																		
ဦးစီးခ်ဳပ္က	၎အား	 ေပးအပ္ထားသည့္တာဝန္	 ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ ၿပီး													
ေၾကာင္း	တင္ျပသည့္	အစီရင္ခံစာကို	လက္ခံရရွိသည့္အခါ”	မွသာ	၎အား	ႏိုင္ငံေတာ္
အာဏာလႊဲအပ္ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့သည့္	အမိန႔္ကိုပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း	ေၾကညာရမည္ဟု	ဆို
ထားပါသည္။	ထို႔ေၾကာင့္	“ႏိုင္ငံဟာ	သာမန္အေျခအေနမွာ	ရွိမေနေၾကာင္း”	ဆိုသည့	္
အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖင့္ပင္	၎တို႔၏	အဓမၼလုယူထားေသာ	အာဏာအရပ္ရပ္ကိ	ု
သက္ဆိုးရွည္စြာ	ဆြဲဆန႔္ထားႏိုင္သည့္	အခြင့္အေရးမ်ား	ရွိေနသည္ဟု	ဆိုရပါလိမ့္မည္။
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	 အဂၤါစဥ္မစုံလင္ေသာ	 ကာ-လုံ၏	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	 တတိယ											
အႀကိမ္ 	 အစည္းအေဝးအၿပီး 	 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ 	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီး															
မင္းေအာင္လႈိင္ဦးေဆာင္ေသာ	 စစ္အာဏာသိမ္းမႈ၏	က်ဆုံးမႈကို	 ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။	

ထို ႔ေ ၾကာင့္သာ	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု										
ကိုယ္တို င္ 	 ကမကထျပဳ 	 က်င္းပမည့္ 												
အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ား 	 က်င္းပ									
ႏိုင္ေရးအတြက္	 (၆)လသက္တမ္း	ထပ္
တိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	 မလုံေလာက္							
ေသးပါက	အထပ္ထပ္အခါခါ	သက္တမ္း
တိုး	 ျမႇင့္ဖို ႔အတြက္လည္း	ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး
အေနျဖင့္	ရွက္ေၾကာက္ေနမည္မဟုတ္ဟ	ု
ဆိုရေပလိမ့္မည္။	 “က်ေနာ္	 မလုပ္ရဲတာ	
ဘာမွမရွိဘူး”	ဟူသည္က	သက္ေသျပဳ
ထားၿပီျဖစ္သည္။
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	 အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအတြင္း	ဟန္ျပအေနျဖင့္	ထည့္သြင္းထားေသာ	တိုင္း		
ရင္းသားႏွင့္	အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို	ေကာင္စီဗဟိုအႀကံေပးအဖြဲ႕ဟု	ဆိုကာ	
၂၀၂၃	 ခုႏွစ္	 ေဖ	ေဖာ္ဝါရီ	 ၁	 ရက္တြင္	ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ျဖင့္	 စစ္ေကာင္စီမွ												
ဖယ္ထုတ္လိုက္သည္။	၎ကိုယ္တိုင္	ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္	ဦးေဆာင္သည့္	စစ္ေကာင္စ	ီ
တြင္လည္း	 ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္	 (၅)	 ဦးအထိ	 ေနရာေပးထားရသည္က	ထူးျခားၿပီး												
အခ်င္းခ်င္းအၾကား	စီးေႏွာင္မႈေလ်ာ့ရဲေနေၾကာင္း	သုံးသပ္မိပါသည္။	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ေဖ						
	ေဖာ္ဝါရီ	၂	ရက္တြင္လည္း	တိုင္းႏွင့္	ျပည္နယ္	(၈)ခုမွ	ၿမိဳ႕နယ္	ေပါင္း	၃၇	ၿမိဳ႕နယ္အထ	ိ
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	ေၾကညာေၾကာင္း	ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။	စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္	ခ်င္းျပည္နယ	္										
တို ႔သည္	 စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာျခင္းခံရသည့္	 ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားဆုံးေဒသမ်ား	 ျဖစ္ေန									
သည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။
	 ဆိုရေသာ္	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္	တစ္ဖက္တြင္	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏													
ခုခံေတာ္လွန္စစ္	အျပန႔္က်ယ္စြာ	 ရင္ဆိုင္ေနရသကဲ့သို ႔	 ERO	 မ်ား၊	 ေႏြဦးေတာ္လွန္						
ေရးအင္အားစုမ်ား၏	စစ္ေရး၊	ႏိုင္ငံေရး၊	စီးပြားေရးႏွင့္	ႏိုင္ငံတကာ	အေရးအရာမ်ားက												
အစ	ဖိအားေပးမႈမ်ား	တၿပိဳင္နက္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္အတြက္	၎တို႔၏	ပိုေနၿမဲ	 ၾကား		
ေနၿမဲ	အေျခအေနသို႔	ျပန္ေရာက္ေရးအတြက္	ထြက္ေပါက္ရွာေျခလွမ္းမ်ားကို	တလွမ္း
ခ်င္း၊	တဆင့္ခ်င္း	ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။	တိုင္းရင္းသား	ျပည္သူလူထုအၾကား၊	
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား၊	ERO	မ်ားအၾကား	စုစည္းညီၫြတ္မႈကို	မည္သို႔ၿဖိဳခြဲ၍			
ရႏိုင္ေၾကာင္းကို	စစ္အုပ္စုသည္	အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ဖူးသည္။	
	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလ	 ၂	 ႏွစ္	 ျပည့္ခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။	 ျပည္သူလူထု၏	အသက္၊													
အိုးအိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ေပးဆပ္စေတးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအား												
ခုခံေတာ္လွန္စစ္ဆင္ႏႊဲေနၾကေသာ	 ေတာင္တန္းေျမျပန႔္	အႏွံ ႔အျပားတြင္	 ၿမိဳ႕ျပေဒသ								
လိုက္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္(PDF-LDF)	ေပါင္း	ရာႏွင့္ခ်ီ	ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။	ERO	
အပါအဝင္	 CRPH	 ၊	 NUG	 ႏွင့္	 NUCC	အစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျပင္	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး												
အင္အားစုမ်ားအားလုံး၏	တသံတည္းညီ	တခ်ီတည္း	႐ုန္းႏိုင္ေရးအတြက္	ညီၫြတ္မႈ						
ခိုင္မာအားေကာင္းရန္	အထူးလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	သတိခ်ပ္ရေပလိမ့္မည္။	
	 ၂၀၂၃	 ခုႏွစ္သည္	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး	 အဆုံးအျဖတ္ႏွစ္အျဖစ္	 သတ္မွတ္ခ်ီ								
တက္ေနသကဲ့သို႔	စစ္အာဏာသိမ္းကာလ	သက္ဆိုးမရွည္ေစေရးအတြက္	စစ္အုပ္စု၏	
ေျခလွမ္းမ်ားကို	သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

မလုံေလာက္ေသးပါက
အထပ္ထပ္အခါခါ	
သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ဖို ႔
အတြက္လည္း	
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနျဖင့	္
ရွက္ေၾကာက္ေနမည္
မဟုတ္ဟု	ဆိုရေပလိမ့္မည္။														
“က်ေနာ္	မလုပ္ရဲတာ	
ဘာမွမရွိဘူး”	ဟူသည္က	
သက္ေသျပဳထားၿပီ
ျဖစ္သည္။
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ဝက္လက္၊	ယင္းမာပင္၊	ေ႐ႊဘိုႏွင့္	ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္
မ်ားတြင္		စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	ေဒသအလိုက္	PDF	
တို႔အၾကား	 တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	
၂၅	ဦး	က်ဆုံး၍			ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	၆	ဦး	
က်ဆံုးခဲ့သည္။	 ထုိ႔အျပင္	စစ္ကုိင္း၊	ေျမာင္၊	ဘုတ
လင္	ႏွင့္	 ျမင္းမူ	 ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္		
မိငု္းဆြတဲိကုခ္ိကုခ္ရံၿပီး	စစ္ေကာငစ္တီပသ္ား	၁၉	ဦး	
က်ဆံုးခဲ့သည္။	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	လက္နက္ႀကီး										
ျဖင့္ 	 ပစ္ခတ္မူ ၊ 	 အေၾကာင္းမဲ့ 	 သတ္ျဖတ္မူမ်ား										
ေၾကာင့္		ကေလးဝႏွင့္	ကသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	ေဒသ
ခံ	၄	 ဦး	ေသဆံုးခဲ့သည္။	 ထုိ႔အျပင္	 စစ္ေကာင္စီ								
တပ္က	ဇန္နဝါရီ	၂၈	ရက္ေန႔မွ	စတင္၍	ေျခလ်င္စစ္									
ေၾကာင္းထုိးေနျခင္းေၾကာင့္	 	ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္
မွေဒသခံ	၃၀၀၀	ေက်ာ္	ေဘးလြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္	
ေနရသည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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ppfudkif;wdkif;
		 ကနီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ	အေလာင္းေတာ္ကႆပ	အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ထဲမွ	
CDM	လႈပ္ရွားမႈတြင္	ပါ၀င္ေသာ	ဆင္ႏွင့္	ဆင္ထိန္းမိသားစုဝင္မ်ားမွာ	ေဆး၀ါး		
ႏွင့္	စားဝတ္ေနေရး	အခက္အခဲကုိ	ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။	လက္ရိွတြင္	CDM							
ျပဳလုပ္ထားေသာ	ဆင္ထိန္းမိသားစု၀င္	စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု	၃၃	စုႏွင့္	လူဦး	
ေရ	၁၀၀ေက်ာ္	ရွိေနၿပီး၊	ဆင္ေကာင္ေရ	၄၂	ေကာင္ထိ	ရွိေနပါသည္။		ဆင္ထိန္း	
မ်ားမွာ	 CDM	 ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း	ဆင္မ်ားကုိ	 စြန႔္ပစ္ၿပီး	 ေနရပ္မျပန္ႏိုင္															
ျခင္းေၾကာင့္	ဆင္မ်ားႏွင့္အတူ	ေဘးကင္းႏိုင္မည့္	ေတာတြင္းတေနရာတြင္	ေန
ထုိင္ေနၾကရပါသည္။	 သုိ႔ေသာ္	၎တုိ႔တည္ရိွသည့္ေနရာသည္	ပြင့္လင္းရာသီ	
တြင္သာ	သြားလာရအဆင္ေျပၿပီး	 မိုးရာသီတြင္	လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ
ကာ	ေႏြရာသီတြင္လည္း	ေတာမီးေလာင္မႈေၾကာင့္	သြားလာရခက္ခဲေၾကာင္းသိ
ရပါသည္။	
		 ယင္းသို႔	လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး	ခကခ္သဲည့္ေဒသတြင	္တိမ္းေရွာင္ေနၾက	
ရသည့္	ဆင္ႏွင့္	ဆင္ထိန္းမိသားစု၀င္မ်ားအတြက္	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အ
ခ်ိဳ ႕က	 လာေရာက္လႉဒါန္းေပးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း	 တည္ေနရာအခက္အခဲ														
ေၾကာင့္	လုံေလာက္သည့္	ေဆး၀ါးႏွင့္	စားနပ္ရိကၡာရရွိမႈ	ခက္ခဲေနၾကပါသည္။	
		 အဆုိပါ	ဆင္ႏွင့္	ဆင္ထိန္းမ်ားသည္	အာဏာသိမ္းမႈမတုိင္ခင္က	အေလာင္း			
ေတာက္ႆပသို႔		ဘရုားဖူးလာေရာကသ္မူ်ားအား	ဘရုားေက်ာင္းေတာဆ္	ီသယ	္
ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္	ရရိွလာသည့္ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္	ရပ္တည္ခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။	
		 ဇန္န၀ါရီ	၃၀	ရက္တြင္	ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္၊	ေတာင္ယာဆိပ္ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ	
ေနအိမ္မ်ားကို	စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားႏွင့္	ပ်ဴေစာထီးဆိုသူမ်ား	ပူးေပါင္းအင္
အား	၁၂၀	ခန႔္က	မီးတင္ရႈိ႕သျဖင့္	စပါးတိုက္	၃၃	လုံးႏွင့္အတူ	လူေနအိမ္	၁၇၀	
လုံးသည္	မီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခ့ဲပါသည္။	မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္	ေက်း႐ြာမ်ား
မွာ	ေတာငယ္ာဆပိ္ေက်း႐ြာအပုစ္မု	ွသရက္ေတာ၊ေအာငရ္နက္င္း၊	ျမငသ္ာဦးႏငွ့	္
ေတာင္ယာဆိပ္႐ြာတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။	
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ဇန္နဝါရီလ	၃၀	ရက္ေန႔က	ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊	 လံုးခင္း	ေက်း႐ြာအဝင္ရိွ	စစ္ေကာင္စီတပ္စခန္းတစ္ခုကုိ	 	ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး												
တပ္မေတာ္	(KIA)	မွ	သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။	

ucsifjynfe,f
		 ျမစႀ္ကီးနားၿမိဳ႕	သီတာရပက္ြက	္အဝိငု္းပတလ္မ္းေတာင့္ေနရာ
တြင	္အရပ၀္တ္ျဖင့	္ေသနတကုိ္င္ေဆာငထ္ားေသာ	အမ်ိဳးသား	၅	ဦး
မွ	လမ္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ကာ	ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာေသာ	အမ်ိဳးသား	၂	
ဦးအား	ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊	ေျခေထာက္ႏွင့္လက္မ်ားကို	 ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ကာ	
အိမ္စီးကားတစ္စီးေပၚသို႔	တင္ေဆာင္ေခၚယူသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါ
သည္။	အဖမ္းခံရသူႏွစ္ဦးတြင္	အမည္မသိ	 လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္	 လူ									
လတ္ပိုင္းတစ္ဦးတို႔	ျဖစ္ၿပီး၊		၎တုိ႔သည္	ျမစ္ႀကီးနား	PDF	အဖြဲ႕၏	
အဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း	မဟုတ္ေၾကာင္း	ျငင္းဆိုထားပါသည္။	
		 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊	 မဇြပ္ယန္ေက်း႐ြာအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ	 ဦး								
ေအာင္ဝင္းအား	အမည္မသိ	လူ	၅	ဦးမွ	ဇန္န၀ါရီ	၂၆	ရက္တြင္	လာ				
ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။	 ၎တုိ ႔သည္	 ဦးေအာင္၀င္းေနအိမ္ 																			
အတြင္းသို႔	၀င္ေရာက္လာၿပီး	ေသနတ္ျဖင့္ေထာက္ကာ	ဖမ္းဆီးေခၚ	
ေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
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ဂန႔္ေဂါ၊	ေရစႀကိဳ၊	ပခုကၠဴ၊	ေပါက္ႏွင့္	 ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား												
တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	
တိုက္ပြဲ	ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၁၁	ဦး	က်ဆုံး၍	
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	၁	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	ထို႔အ										
ျပင္	ဇန္နဝါရီ	 ၂၉	ရက္ေန႔က	ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ	စစ္														
ေကာင္စီတပ္	မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္
သား	၅	 ဦး	က်ဆံုးခဲ့သည္။	ဇန္နဝါရီလ	၃၀	ရက္ေန႔မွ										
စတင္၍	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	 ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊	ကန္																
ေတာ္႐ြာ၊	ကန္ရပ္ႀကီး႐ြာႏွင့္	ကန္ရပ္ေလး႐ြာတို႔ကို	မီး
ရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္	ေဒသခံ	၁၀၀၀ေက်ာ္	ေဘးလြတ္
ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	

rauG;wdkif;
		 ေရစႀကိဳၿမိဳ႕၊	အမွတ္	၆	ရပ္ကြက္တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားမွ										
စိတ္ေရာဂါေဝဒနာရွင္တစ္ဦးအား		ဇန္နဝါရီ	၂၅	ရက္	ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။	
ဖမ္းဆီးခံရသူမွာ	ကိုမင္းမင္းထိုက္ဆိုသူျဖစ္ၿပီး၊	၎အား	 မိုင္းေထာက္														
ေဖာက္ခြဲရန္ျပင္ဆင္သည္ဟု	 စြပ္စြဲကာ	 စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားမွ																
မ်က္ႏွာႏွင့္	 ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင္	 ဒဏ္ရာမ်ားရရွိေအာင္ထိ	 	 ႐ိုက္ႏွက္													
ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါသည္။		
		 ဇန္န၀ါရီ	၂၉	ရက္တြင္လည္း	ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ဘက္မွ	ထြက္လာသည့္	
ကားတစ္စီးအား	 	 	 ဇီးေတာ႐ြာနားအေရာက္တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္သား
မ်ားႏွင့္	 ပ်ဴေစာထီးမ်ားမွ	 ပူးေပါင္းစစ္ေဆးခဲ့ ၿပီး၊	 ကားေပၚမွာပါသည့္														
ယာဥ္ေမာင္း	ကိုနီေအာင္လတ္၊	 ေဒၚေသာင္းေသာင္းျမင့္၊	 ေဒၚေစာလွ											
ႏြယ္ႏွင့္	ေဒၚေဝေဝဦးတို႔အား	PDF	ႏွင့္	ဆက္စပ္သည္ဟုဆိုကာ	ဖမ္းဆီး
ခဲ့ပါသည္။	၎တုိ႔ကို	ေရစႀကိဳၿမိဳ႕မရဲစခန္း	စစ္ေၾကာေရးသို႔	ေခၚေဆာင္
သြားၿပီး	၎တုိ႔စီးလာသည့္	ကားႏွင့္	လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကိုလည္း	 စစ္													
ေကာင္စီတပ္က	သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္	ကန္ေတာ္ေက်း႐ြာ၊	ကန္ရပ္ႀကီးေက်း႐ြာႏွင့္	ကန္									
ရပ္ေလး	 ေက်း႐ြာတုိ႔ကို	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ပ်ဴေစာထီးပူးေပါင္းအဖြဲ႕										
အင္အား	 ၂၀၀	 ခန႔္က	 ဇန္နဝါရီ	 ၃၀	 ရက္တြင္	 ဝင္ေရာက္စီးနင္းမီးရႈိ႕ခဲ့														
ျခင္းေၾကာင့္	႐ြာသား	၁၀၀၀ခန႔္	ေဘးလြတ္ရာသို႔	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	
ေနၾကရပါသည္။	
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rEÅav;wdkif;
		 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 မႏၲေလးၿမိဳ႕သစ္မွ	 ေနအိမ္မ်ားအား	က်ဴးေက်ာ္ဟု																
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္	အတင္းအဓမၼ	 ဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီးေနာက္	 ေနာက္ဆက္တြဲ										
ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္	အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားကို	ၿမိဳ႕အတြင္း၌	အမ်ားအျပားေတြ႕ရွိလာ
ရေၾကာင္းသိရပါသည္။	 	အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအား	 ျမစ္ကမ္းေဘးမ်ား၊	 ရထားလမ္း								
ေဘးမ်ားႏွင့္	 ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ရွိ	လူေနအိမ္မ်ား၏	အုတ္တံတုိင္းနံေဘးမ်ားတြင္										
ပုိမုိေတြ႕ရိွလာရေၾကာင္း၊	ယခုလအတြင္းတြင္	ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မရိွဘ	ဲလမ္းေဘး
တြင္	ေသဆုံးေနေသာ	႐ုပ္အေလာင္း	၂ေလာင္းလည္း	ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္းသိရပါ
သည္။	
		 ဇန္န၀ါရီ	 ၂၆	 ရက္က	 ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊	 ေပ်ာ္ဘြယ္စံျပေက်း႐ြာမွ	 ရတနာ														
ထြန္း	သစ္၊	 ၀ါးႏွင့္	 အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း	 	 အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ														
ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္	 ဇနီးျဖစ္သူတို႔ကို	လူၾကမ္းႀကီး	အထူးေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မွ									
ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	အသတ္ခံရသူ	ဗိုလ္ႀကီး	
ေဟာင္းသည္	လကတ	 (၂၀၃၁)	 မွ	 ဗုိလ္ႀကီးခင္ေမာင္ထြန္း(ၾကည္း	 ၃၈၅၈၄)													
ျဖစ္ၿပီး၊	 ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္အတူရိွေနစဥ္	 ေနအိမ္၌ပင္	 ပစ္သတ္ခံလုိက္ရျခင္း	 ျဖစ္ပါ
သည္။	ေသဆုံးသူ	၂	ဦးသည္	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ	အ၀င္အထြက္ရွိသူ
မ်ားျဖစ္ၿပီး၊	သတင္းအေပးအယူလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္	သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း												
ျဖစ္သည္ဟု	သိရပါသည္။	

ဇန္နဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔က	ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊	ဆီးမီးခုံၿမိဳ႕တြင္	
စစ္ေကာင္စီတပ္	မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္
သား	၆	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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u&ifjynfe,f
		 ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊	 ေမာင္းမေက်း႐ြာ	
အုပ္စု	သာယာကုန္း	 ေက်း႐ြာတြင္	 ဇန္နဝါရီလ	၂၆	ရက္၊	
ညေနပုိင္းက	လက္နက္ႀကီးက်ည္	အႂကြင္းအက်န္တစ္လံုး	
ေပါက္ကြဲသျဖင့္	ကေလးငယ္	၁	ဦးေသဆုံးၿပီး	၃	ဦးဒဏ္ရာ
ရရိွခဲ့ပါသည္။	 ျဖစ္စဥ္မွာ	 မၾကာေသးခင္က	 တုိက္ပြဲျပင္း					
ထန္ခဲ့သည့္	သာယာကုန္းေက်း႐ြာတြင္	 မေပါက္ကြဲေသး								
သည့္	 ၄၀	 မမ	က်ည္တစ္လံုးကုိ	ကေလးငယ္တစ္ဦးမွ	
သြားေကာက္မိရာမွ	 ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊	 ေသဆုံး
သူမွာ	အသက္	၁၀ႏွစ္အ႐ြယ္		ေစာေကာင္းေကာင္းဆိုသူ	
ျဖစ္ၿပီး၊		ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားမွာ	မ်ိဳးဝင္းေဇာ္(၇)ႏွစ္၊	ေက်ာ္ခူး	
(၂)ႏွစ္ႏွင့္	ေဒၚဖူးမူး(၅၃)ႏွစ္တို႔	ျဖစ္ၾကပါသည္။	
		 ဇန္န၀ါရီ	 ၂၇ရက္တြင္	 သံေတာင္ၿမိဳ႕ရိွ	 စစ္ေကာင္စီ	
တပ္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ	 လိပ္သုိလ္တပ္ရင္းအား	 PDF									
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ	သြားေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာတြင္	တပ္ရင္းမႉး
တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဘက္မွ										
ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ	ေဒသ
ခံမ်ား	အိုးအိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးေနၾကရပါသည္။

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;

pk    
   pk 

      a
ygif;     wdkuf       yGJ       jzpf       yGm;       onfh       t       a&       t       w

Guf

2  &uf

ဇန္နဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔	 မွ	၂၆ရက္ေန႔အထိ	ေကာ့ကရိတ္										
ၿမိဳ႕နယ္၊	က်ဳံဒိုး-ကမ္းနီေက်း႐ြာတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္														
ကရင္		အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	(KNLA)	ပူး		
ေပါင္း	တပ္ဖြဲ႕တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	ထို႔အျပင္	ဇန္နဝါရီ
လ	၂၇	ရက္ေန႔က	သံေတာင္ၿမိဳ႕၊	လိပ္သုိလ္တပ္ရင္း၏	စစ္						
ေကာင္စီစခန္းသို႔	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက	သြား								
ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ	စစ္ေကာင္စီဘက္မွ	တပ္ရင္းမႉး	၁	ဦး	က်
ဆံုးခဲ့သည္။	 	ဇန္နဝါရီလ	၂၆	ရက္ေန႔က	ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕								
နယ္ေတာင္ပိုင္း၊	သာယာကုန္းေက်း႐ြာတြင္	မေပါက္ကြဲေသး
သည့္	၄၀	မမက်ည္တစ္လုံးကို	ကေလးငယ္တစ္ဦးက	သြား			
ေကာက္မိရာ၌	ေပါက္ကြဲသျဖင့္	ေသဆုံးခဲ့သည္။	
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 yJcl;wdkif;
		 ပဲခူးတိငု္း၊	မင္းလၿွမိဳ႕နယ္ႏငွ့	္ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တို႔မ	ွပ်ဴေစာ
ထီးေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားအား	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္
ဖြ႕ဲ	(PDF)မ်ားမွ	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါသည္။	ဇန္န၀ါရီ	၂၉							
ရက္တြင္	သာယာဝတီ(ခ႐ိုင္)	 ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႕	 ၊	အဖြဲ႕(၃)ႏွင့္		
မင္းလွၿမိဳ႕နယ္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ	 မင္း
လွၿမိဳ႕နယ္၊	 ခြက္မေက်း႐ြာအုပ္စု	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္ေသာ	
ပ်ဴေစာထီးေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ	 ဦးထြန္း၀င္းအား	 ေသနတ္													
ျဖင့္	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါသည္။	ေသဆုံးသူသည္	ျပည္
သူလူထုအေပၚ	အမ်ိဳးမ်ိဳးေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး	ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္	
ျခင္း၊	 ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊	 ေလာင္းကစားမ်ိဳးစုံျပဳလုပ္												
ျခင္းျဖင့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ကုိ	 ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
တို႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္	ပဲခူးတိုင္း	နန္းထိုက္ေအာင္
စစဆ္င္ေရးအျဖစ	္ရငွ္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	သာယာဝတီ
ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႕မွ	ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	
		 ထုိ ႔ျပင္	 ဇန္န၀ါရီ	 ၂၅ရက္ကလည္း	 ျဖဴး ၿမိဳ႕နယ္၊											
ေညာငပ္ငသ္ာၿမိဳ႕၊	ပခဲူးလမ္းတြင	္ေနထိငု္ေသာ	ပ်ဴေစာထီး	
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ	ကိုမ်ိဳးေဇာ္ဦးအား	ျဖဴး	ပ.က.ဖ	
အဖြဲ႕မွ	 ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။	 ေသဆံုးသူသည္	 စစ္								
ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 အက်ိဳးတူပူးေပါင္းၿပီး	 ျပည္သူလူထုကို													
ဒုကၡေပးေနျခင္းေၾကာင့္	 	နန္းထိုက္ေအာင္	စစ္ဆင္ေရးအ	
ေနျဖင့္	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။		

ဇန္နဝါရီလ	၂၆	ရက္ေန႔က	နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္									
စစ္ေကာငစ္တီပ္ႏငွ့	္ျပညသ္ူ႔ကာကြယ္ေရးတပတ္ို႔		တိကု္
ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၄	ဦး	က်ဆံုးခဲ့သည္။	
ထို႔အျပင္	ဇန္နဝါရီ	၂၅	ရက္ေန႔က		ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊	ေညာင္
ပငသ္ာၿမိဳ႕၊	ပဲခူးလမ္းမွာ	ေနထိငုသ္ည့	္ပ်ဴေစာထီး	ေခါင္း	
ေဆာင္	၁	ဦးကုိ	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	ပစ္ခတ္ရွင္း
လင္းခဲ့သည္။
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&Srf;(oSsrf;)jynfe,f
		 သီေပါၿမိဳ႕နယ္	ေဘာ္ႀကိဳေက်း႐ြာမွ	CDM	ျပဳလုပ္ထား
သည့္	 အေျခခံပညာ	 မူလတန္း	 ေက်ာင္းအုပ္	 ဆရာမ												
တစ္ဦးအား	 ဇန္န၀ါရီ	 ၂၉	 ရက္က	စစ္ေကာင္စီတပ္သား	
တို႔မွ	႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ပါသည္။	လက္ရွိတြင္	ဆရာမ
ကို	 မည္သည့္ေနရာသို႔	 ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္ကို								
မသိရေသးေၾကာင္းႏွင့္	မိသားစုဝင္မ်ားလည္း	ဆက္သြယ္
ခြင့္	မရေသးေၾကာင္းသိရပါသည္။	လက္ရွိတြင္	သီေပါၿမိဳ႕	
ေပၚမွ	CDM	လုပ္သည့္	ပညာေရးဝန္ထမ္း	၄	ဦး	အပါအဝင္	
လူငယ္	 ၇	 ဦးတုိ ႔	 	 ဖမ္းဆီး	 ခံထားရၿပီး	 သီေပါရဲစခန္း																			
အက်ဥ္းေထာင္တြင္	ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါသည္။	

ဇန္နဝါရီလ	၂၇	ရက္ေန႔မွ	၂၉	ရက္ေန႔အထိ	သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊	 	လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ကုိးကန္႔တပ္	
(MNDAA)၊	တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	(TNLA)	တို႔	တိုက္ပြဲ	ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	
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		 ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္	ႏွစ္လအတြင္း	စစ္ေဘးေရွာင္	ဦးေရ	၃,၀၀၀	ေက်ာ္	ထပ္တိုးလာၿပီး	ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္	စားနပ္
ရိကၡာမ်ား	လိုအပ္ေနပါသည္။	ၿပီးခဲ့သည့္	၂၀၂၂	ခုႏွစ္		ဒီဇင္ဘာလ	ႏွင့္	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီလအတြင္းက	ကယားျပည္
နယ္အတြင္း	 ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္	တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္	လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ	 ေက်း႐ြာမ်ားမွ	 ေဒသခံမ်ား	 စစ္ေရွာင္အျဖစ္																		
ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
		 ထပ္တိုးလာသည့္	စစ္ေရွာင္ဦးေရမ်ားတြင္	ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားစု	ပါ၀င္ၿပီး	ရွမ္းႏွင့္	ကယန္းတိုင္းရင္းသား
မ်ားလည္း	ပါ၀င္ၿပီးကာ၊	တိုက္ပြဲႏွင့္	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ပစ္ခတ္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္	တိမ္းေရွာင္လာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
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u&ifeD  (u,m;) jynfe,f 
 
		 ဒီးေမာ့ဆို	အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ	 စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတစ္ခု									
တြင္	 ေမြးကင္းစ	ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္	ေဆးခန္းသြားျပစဥ္				
လမ္းတြင္	 ေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။	အဆိုပါေဒသရွိ	 စစ္ေဘးေရွာင္									
စခန္းမ်ားတြင္	ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္	ကိုယ္										
ဝန္ေဆာင္ကာလတြင္	 ပံုမွန္ေဆးကုသခံရမႈမရိွျခင္း၊	လမ္းပန္း											
ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊	လုံေလာက္သည့္	က်န္းမာေရး၀န္												
ထမ္းႏွင့္	က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား	 မရရွိျခင္းတို ႔ေၾကာင့္	
ယခုကဲ့သုိ႔	 ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။	 ဒီးေမာ့ဆို				
အေရွ႕ဘက္ျခမ္းသည္	စစ္ေကာင္စီတပ္ထံတြင္	စစ္ေၾကာင္းထိုး
ခံေနရၿပီး၊	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	ေဒသခံ	PDF	တပ္ဖြဲ႕တို႔အၾကား	
တိုက္ပြဲ	 ျပင္းထန္ေနသည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊	ထို႔ျပင္	လြိဳင္ေကာ္	
–	 ေဒါတမႀကီး	 –	 ေဘာလခဲ	 လမ္းကုိလည္း	 ပိတ္ထားျခင္း													
ေၾကာင့္	ေရရွည္တြင္	က်န္းမာ	ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား	ပိုမိုခက္ခဲ
လာႏိုင္ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊	 ေဒါတေဟးေက်း႐ြာတြင္		
စစ္ေဘးေရွာင္ေနေသာ	အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္	 ဇန္န၀ါရီ	 ၃၀									
ရက္က	ေတာင္ယာမွအျပန္တြင္	မိုင္းနင္းမိၿပီး	ဘယ္ေျခေထာက္
တစ္ဖက္	ဆံုးရႈံးခဲရ့ပါသည္။	မုိင္းထိသူမွာ	အသက္	၂၃	ႏွစ္အ႐ြယ္	
ေမာင္ေဆာ္ရယ္ျဖစ္ၿပီး၊	လက္ရွိတြင္	လြိဳင္ေကာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ												
ႀကီး၌	ေဆးကုသမႈခံယူေနရပါသည္။	

ဇန္နဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔က	ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္	အေရွ႕								
ဘက္ျခမ္းတြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္							
ေရးပူးေပါင္း	တပ္ဖြဲ႕တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	ထို႔အျပင္	
ဇန္နဝါရီလ	၂၉	ရက္ေန႔က	 ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္၊	အေရွ႕										
ဘက္ျခမ္းတြင္	 စစ္ေကာင္စီမွ	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	 ရမ္း					
သမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	ေဒသခံ	၁	 ဦး	ထိမွန္	ေသဆံုးခဲ့
သည္။	
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ပုေလာႏွင့္	တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္												
ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္									
ေကာင္စီတပ္မွ	၂၀	ဦး	က်ဆုံး၍	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္
မွ	၃	 ဦး	က်ဆံုးခဲ့သည္။	ထုိ႔အျပင္	တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္				
တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္	ေဒသခံ	၃၀၀၀	ေက်ာ္	ေဘး
လြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	ဇန္နဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔က	
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊	ကံေပါက္ေဒသတြင္	စစ္ေကာင္စီခန႔	္ေက်း႐ြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး	ဦးခင္စိုးႏွင့္	တပည့္ျဖစ္သူ	ဦးလွေဌးတို႔အား	
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ	 ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။	
အလားတူ	ဇန္နဝါရီလ	၂၆	ရက္ေန႔က	ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊				
ေကာ့ဗမာ	ေက်း႐ြာအုပ္စု၊	ေအးျမသာေက်း႐ြာတြင္	 စစ္								
ေကာငစ္ခီန႔	္အပုခ္်ဳပ္ေရးမႉး	၁	ဦး	ကိ	ုျပညသူ္႔ကာကြယ္ေရး
တပ္ဖြဲ႕မွ	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။	

weoFm&Dwdkif;
		 ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊	 မင္းသားေက်း႐ြာတြင္	တနဂၤေႏြအပတ္စဥ္	 ခရစ္				
ယာနဘ္ရုားရွခိိုးေက်ာင္းသို႔	ဘုရားေက်ာကလ္ာတကသ္ည့	္သားဖႏစွဥ္ီး
အား	ဇန္န၀ါရီ	၂၉ရက္က	စစ္ေကာင္စီတပ္လက္ေအာက္ခံ	ပ်ဴေစာထီး
မ်ားမွ	 ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	သားျဖစ္သူ	က်ည္ထိဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။		
က်ည္ထိမွန္ခဲ့သူမွာ	ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊	မိုင္	၆၀	႐ြာမွ	အသက္	၁၆		
ႏွစ္အ႐ြယ္	 ေမာင္ၾသေနသိမ့္	 ျဖစ္ၿပီး	 ဖခင္ျဖစ္သူ	 ေမာင္းႏွင္လာသည့္								
ဆိုင္ကယ္ေနာက္တြင္	ထိုင္လိုက္လာစဥ္	ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။		
		 ဇန္န၀ါရီ	၂၅	ရက္တြင္	ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္	ကံေပါက္ေဒသမွ		ေက်း႐ြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦး		ပစ္သတ္ခံရၿပီးေနာက္	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	အမ်ိဳး
သမီးမ်ား	အပါအ၀င္	ေဒသခံ	၁၀	ဦးခန႔္ကို	ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။	ဖမ္းဆီးခံ
ရသူမ်ားထဲတြင္	ကံေပါက္မဂၢင္ရပ္ကြက္တြင္	 ေနထိုင္သူ	 ကုိမင္း၊	ကို
အာကာမာန္ႏွင့္	လွည္းကုန္း႐ြာတြင္	ဦးဆန္းဦး၊	ေဒၚမာရီ၊	မခ်ိဳလတ္၊	မနီ၊	
ေဒၚပု၊	ဦးထြန္းရွိန္တို႔ျဖစ္ၿပီး	၎တို႔၏	ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔	စစ္ေကာင္
စီတပ္သားမ်ားမွ	အင္အားသုံးၿပီး	၀င္	ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
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rGefjynfe,f
		 က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕၊	 မုပၸလင္	 စစ္ေဆးေရးဂိတ္	အနီးတြင္										
ဇန္န၀ါရီ	၂၅	ရက္က	ခရီးသည္	၈	ဦးပါသည္	က်ိဳက္ထီး႐ိုး	
ဘုရားဖူးကားတစ္စီးေပၚသို ႔ 	 လက္နက္ႀကီးက်ည္	 က်																		
ေရာက္ေပါကက္ြခဲဲၿ့ပီး	ကားေပၚရွ	ိအမ်ိဳးသားတစဦ္း	ေသဆုံး
ခဲ့ကာ	က်န္ခရီးသည္	၇	ဦးမွာ	စိုးရိမ္ဒဏ္ရာမ်ား	ရရွိခဲ့ၾကပါ
သည္။	
		 ဇန္န၀ါရီ	၂၆	ရက္တြင္	က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊	က်ဴေခ်ာင္	
ေက်း႐ြာမွ	သက္ေတာ္	၆၀အ႐ြယ္ရွိ	ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးသည္	
ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္ခံရၿပီး	ပ်ံလြန္ခဲ့ပါသည္။	ပ်ံလြန္ခဲ့ေသာ	
ဘနု္းႀကီးမွာ		သထုခံ႐ိငု	္PDF	တာဝနခ္	ံကိုေအးမင္းထြန္း၏	
ဦးေလးေတာ္စပ္သူျဖစ္ၿပီး	ဆြမ္းခံႂကြၿပီး	 ျပန္လာစဥ္	က်ဴ											
ေခ်ာင္ေက်း႐ြာထိပ္	ဇရပ္၌	ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရျခင္း	
ျဖစ္ပါသည္။	
		 ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္	ဇန္နဝါရီ	(၃၀)ရက္က	စစ္ေကာင္စီ
တပ္မ်ား	 တပ္စြဲထားသည့္	 ႀကိဳးတံတားေက်း႐ြာေခ်ာင္း												
အနီးတြင္	 ေရပိုက္ျပင္သည့္	အသက္	 ၇၀အ႐ြယ္	အဖိုးအို	
တစ္ဦး	မိုင္းနင္းမိ၍	ေျခေထာက္ျပတ္ထြက္	ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါ
သည။္	ႀကိဳးတတံားေက်း႐ြာသည	္စစ္ေကာငစ္တီပ္ႏငွ့	္PDF	
တပဖ္ြ႕ဲတုိ႔	အၾကား	မၾကာခဏ	တိက္ုပြဲျဖစပ္ြားလွ်ကရ္ွိေသာ	
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။	

ေရး	ႏွင့္	ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	
ကရင္အမ်ိဳးသား	လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)၊		
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တုိ႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး	 စစ္									
ေကာင္စီတပ္မွ	၁၁	ဦး	က်ဆံုးခဲ့သည္။	ထုိ႔အျပင္	ဇန္နဝါရီ
လ	၂၇	ရက္ေန႔က	ေရးၿမိဳ႕နယ္၊	ဝယ္ဇင္ေက်း႐ြာတြင္	ပ်ဴ	
ေစာထီး	၂	 ဦးကုိ	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	ပစ္ခတ္							
ရွင္းလင္းခဲ့သည္။		ဇန္နဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔က	က်ိဳက္ထို
ၿမိဳ႕	၊	မုပၸလင္	စစ္ေဆးေရးဂိတ္အနီးတြင္	ခရီးသည္	၈	ဦး	
ပါသည့္	ကားတစ္စီးေပၚသုိ႔	လက္နက္ႀကီးက်ည္	က်														
ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ	ကားေပၚရွိ	အမ်ိဳးသား	၁	ဦး	ေသ
ဆုံးခဲ့သည္။	
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 {&m0wDwdkif;
		 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)	ဦးေဆာင္ေသာ	အစိုးရ
လက္ထက္၊	ဧရာဝတီတုိင္း	အစုိးရအဖြ႕ဲမွ	လူမႈေရးဝန္ႀကီး	ေဒါက္တာ
လွျမတ္ေသြးအား	ဇန္နဝါရီ	၃၀	ရက္က	ပုသိမ္ေထာင္တြင္း	တရား႐ုံး
မွ	ရာဇသတ္ႀကီး	ပုဒ္မ	၅၀၅(ခ)ႏွင့္	 ေထာင္ဒဏ္	၂	ႏွစ္	ခ်မွတ္ခဲ့ပါ
သည္။	အမ်ိဳးသမီး၀န္ႀကီးတစ္ဦး	ျဖစ္သူ	ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးသည္	
၂၀၁၅	 ခုႏွစ္	အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္	အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး	 တုိင္း										
ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္	 လူမႈေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္	တာဝန္ယူခဲ့သူ													
ျဖစ္ပါသည္။	ထို႔ျပင္	သူမသည္	၂၀၁၂	ခုႏွစ္	ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္
ပြဲ၊	 ၂၀၁၅ႏွင့္	 ၂၀၂၀	 ျပည့္ႏွစ္	 အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတို ႔တြင္								
လည္း	 	 ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္	 တုိင္းေဒသႀကီးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္														
အႏိုင္ရခဲ့သူ	ျဖစ္ပါသည္။	
		 ဇန္န၀ါရီ	၂၇	ရက္က	က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕၊	ဒို႔မိသားစုေဆာက္လုပ္ေရး
ပစၥည္းဆိုင္အနီးတြင္	 ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္									
လက္ေအာက္ခံ	 ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး	 ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။					
ဒဏရ္ာရရွသူိမွာ	ခရီးသြားမ်ားထံမ	ွေငြေၾကးမတရားေတာင္းယူေနသူ	
ရဲဒုတပ္ၾကပ္	 သူရေအာင္ဆုိသူျဖစ္ၿပီး၊	၎သည္	က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္										
ေလွဆြဲ႐ြာတြင္ 	 ျဖစ္ပြားဖူးသည့္ 	 ျဖစ္စဥ္တြင္ 	 ေဒသခံမ်ားအား														
အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္	ဖမ္းဆီးခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။	
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&efukefwdkif;
		 လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊	 	 ၂	 ရပ္ကြက္၊	 ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္									
ဇန္န၀ါရီ	၃၀	ရက္က	ေ႐ႊဝါဆပ္ျပာစက္႐ုံမွ		ဒုအေထြေထြ	
မန္ေနဂ်ာ	ဦးျမင့္စုိး	ဆုိသူသည္	ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္ခံရကာ	
ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။	 ျဖစ္စဥ္မွာ	 ေသဆံုးသူသည္	အဆုိပါ									
လမ္းအတြင္း	အသုတ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္	 မုန႔္၀ယ္ေနစဥ္										
အမည္မသိ	အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ	 ေသနတ္ျဖင့္	 ပစ္ခတ္ခဲ့								
ျခင္း	ျဖစ္ပါသည္။	
		 ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊	ေ႐ႊလီလမ္းႏွင့္	ဧရာဝဏ္လမ္း	
ေထာင့ရ္ွ	ိ၆၀	ရပက္ြက	္အပုခ္်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးတြင	္	ဇနန္ဝါရ	ီ၃၀	
ရက္က		ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး	၁	ဦးႏွင့္		
ရာအိမ္မႉး	 ၃	 ဦး	 	 ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ပါသည္။	 ျဖစ္စဥ္မွာ									
အပုခ္်ဳပ္ေရးမႉးအဖြ႕ဲမ်ားသည	္ဧည့စ္ာရင္းေပးၿပီး	႐ုံးပတိရ္န	္
လပု္ေနခ်နိတ္ြင	္ဆိငုက္ယစ္ီးလာသူမ်ားမ	ွလကပ္စဗ္ုံး	အပါ
အ၀င္	ေသနတ္ျဖင့္လည္း	ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	

ဇန္နဝါရီလ	၃၀	ရက္ေန႔က	လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊	 	၂	ရပ္ကြက္၊					
ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္	ေ႐ႊဝါဆပ္ျပာစက္႐ုံမွ	 ဒုအေထြ	
ေထြ	မန္ေနဂ်ာ	အမ်ိဳးသား	၁	ဦးသည္	အမည္မသိ	လက္
နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏	ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	ေသဆုံးခဲ့သည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rIt&yfom;aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI
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ဇန္နဝါရီလ	၂၆	ရက္ေန႔က	ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊	 ဖုိး								
ေခါင္ေခ်ာင္း	ေက်း႐ြာတြင္	မိုင္းေပါက္ကြဲ၍	အသက္	၁၁	
ႏွစ္	အ႐ြယ္	ကေလးငယ္	၁	ဦး	ေသဆံုးခဲ့သည္။	 	 ထုိ႔													
အျပင္	ဇန္နဝါရီလ	၂၇	ရက္ေန႔က		မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊	ဖား
ၿပိဳေက်း႐ြာမွ	အသက္	 ၅၀	ေက်ာ္အ႐ြယ္	 ဦးသန္းေ႐ႊ										
ေမာင္သည္	ထင္းေခြသြားရာမွ	မိုင္းနင္းမိၿပီး	ေသဆုံးခဲ့
သည္။

ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rIt&yfom;aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI

&cdkifjynfe,f
		 မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္	ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္	 မိုင္းေပါက္
ကြဲၿပီး	ေဒသခံေသဆုံးမႈႏွင့္	ထိခိုက္ဒဏ္ရာ	ရရွိသူမ်ား	ရွိခဲ့ပါသည္။	
ဇန္န၀ါရီ	 ၂၆	 ရက္တြင္	 ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊	 ဖိုးေခါင္ေခ်ာင္း													
(	မူဆလင္	)	ေက်း႐ြာမွ	ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္	ကေလးငယ္	၄	ဦး	
ထင္းခုတ္သြားစဥ္	 	 မိုင္းေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	 	 အသက္	 ၁၁																		
ႏွစ္အ႐ြယ္	 မာမက္ႏု	 (၁၁	 ႏွစ္)ဆုိသူ	 ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊	အသက္	 ၁၄									
ႏွစ္အ႐ြယ္	ဂ်ာနီအာလာမ္၊	အသက္	၁၂	အ႐ြယ္	ေအာ္ဇီးလ္အူလႅာ		
ႏွင့္	 အသက္	 ၁၂	အ႐ြယ္	 ေရာ္ဘီအူဟာေဆာင္းတုိ႔မွာ	 ဒဏ္ရာ														
အျပင္းအထန္	ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။	
		 ထို႔ျပင္	မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊	ဖားၿပိဳေက်း႐ြာမွ	အသက္	၅၀	ေက်ာ္
အ႐ြယ္	ဦးသန္းေ႐ႊေမာင္သည္	ဇန္န၀ါရီ	၂၇	ရက္က	ထင္းေခြသြား
ရာတြင္	မိုင္းနင္းမိၿပီး	ေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။	
		 ဇန္န၀ါရီ	၃၁	ရက္တြင္	ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕၊	စံျပရပ္ကြက္၊	ဦးရာဇ္	
ေတာ္	တံတားအနီး၌	ခမရ	၅၅၀	တပ္ရင္းကမွ	စစ္ေကာင္စီတပ္သား	
၅၀	 ခန႔္သည္	 	 ႏြားမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္	 စက္ေလွ	 ၂	 စီးအား								
ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါသည္။	အဆုိပါ	စက္ေလွႀကီးမ်ား
မွာ	 ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွ	တဖက္ႏိုင္ငံသို ႔ပို ႔မည့္	 ႏြားမ်ားကို													
သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊	 ႏြားအေကာင္ေရ	 ၃၀ေက်ာ္ကိုလည္း									
စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားက	ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါသည္။	အဆိုပါ	ပစ္ခတ္
မႈသည္	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္	(ေအေအ)	တုိ႔အၾကား	
အပစ္ရပ္ကာလတြင္	ထြက္ေပၚလာေသာ	ေသနတ္ပစ္သံမ်ား	 ျဖစ္														
ျခင္းေၾကာင့္	ေဒသခံမ်ားလည္း	အထိတ္တလန႔္ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။	
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csif;jynfe,f
		 မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ	ခလရ	၂၇၄	တပ္ရင္းမွ	ဇန္န၀ါရီ	၃၁ရက္က	လက္
နက္ႀကီး	 ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	 မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္	တိုက္နယ္အမွတ္	
(၁၁)၊	အုံေက်း႐ြာ	 ေဆးခန္းအနီးတြင္	သုံးႀကိမ္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ကာ									
အသက္	၁၄	ႏွစ္အ႐ြယ္	မိန္းကေလးငယ္	၃	ဦးႏွင့္	အသက္	၄၂	ႏွစ္အ႐ြယ္	
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး	ဒဏ္ရာ	ျပင္းထန္ရရွိခဲ့ပါသည္။	ထို႔ျပင္	ေက်း႐ြာေဆးခန္း
အပါအ၀င္	 ဂ်စ္ကားတစ္စီးႏွင့္	လူေနအိမ္တစ္လုံးလည္း	လက္နက္ႀကီး									
ထိမွန္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။	မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	လက္
နက္ႀကီးျဖင့္	 ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ေနသည့္အျပင္	တိုက္ေလယာဥ္မ်ားလည္း	
ေန႔စဥ္	ပ်ံ၀ဲလွ်က္ရွိေနပါသည္။	
		 ဇန္န၀ါရီ	၂၇	ရက္က	တမူးခ႐ိုင္အတြင္း	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္	PDF	
တို႔အၾကား	ျဖစ္ပြားေနသည့္	တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္	အိႏၵိယႏိုင္ငံ	မဏိပူရ္ျပည္
နယ္ဘက္သို႔	ထြက္ေျပးခိုလုံေနၾကေသာ			ျမန္မာႏိုင္ငံသား	စစ္ေဘးေရွာင္															
အေယာက္	၈၀	ကို	မဏိပူရ္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ	ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။	အဆိုပါ	
စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ	မဏိပူရ္ျပည္နယ္	အိႏၵယိ-ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္	
မိုေရးၿမိဳ႕ႏွင့္	၄ကီလိုမီတာခန႔္အကြာ	လန္းခ်န္းေက်း႐ြာနင့္	နီးယူဆလ္ဘုန္း											
ေက်း႐ြာတြင္	ခိုလႈံေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊	အမ်ားစုမွာ	ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား							
ျဖစ္ၾကပါသည္။	မိုေရးၿမိဳ႕နယ္စပ္ဘက္တြင္	ျမန္မာစစ္ေဘးေရွာင္	လူဦးေရ	
၃၀၀၀	ဝန္းက်င္ခန႔္	ခိုလုံလွ်က္ရွိေနပါသည္။	

ဟားခါးႏွင့္	 မတူပီၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္															
ႏွင့္	ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရးပူေပါင္းတပ္ဖြဲ႕	တို႔	တိုက္ပြဲ								
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၁	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	
ထုိ႔အျပင္	ဇန္နဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔က	ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္									
အတြင္း ရိွ 	 စစ္ေကာင္စီ၏	 တပ္စခန္းအား	 ထမင္း 																
သြားပို ႔သည့္	တပ္သား	၂	ဦးကုိ	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး							
တပက္	ၾကားျဖတတ္ိကုခ္ိကုခ္ဲရ့ာ	စစ္ေကာငစ္	ီတပသ္ား	
၂	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;
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		 ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအစိုးရ	 ပင္စင္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ	တ႐ုတ္ႏွင့္	 အိႏၵိယကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္														
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္	လက္နက္မ်ား	ေရာင္းခ်ေနသည္ဟုဆိုကာ	၎တို႔ထံ	ရန္ပုံေငြ	ရင္းႏွီး		
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ	ရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း	ဇန္နဝါရီ	၂၅	ရက္တြင္	ေနာ္ေဝႏိုင္ငံဗဟုိဘဏ္က	ထုတ္ျပန္			
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။	
		 အေမရိကန္ေဒၚလာ	၁	 ဒႆမ	၃	ထရီလီယံတန္ဖုိးရိွေသာ	ေနာ္ေဝအစုိးရ	 ပင္စင္											
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သည္	၂၀၂၁	ခုႏွစ္ကုန္တြင္	တ႐ုတ္ကုမၸဏီ	AviChina	၏	ရွယ္ယာ		၀	ဒႆမ	
၃၇	ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ	ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး	အိႏၵယိကုမၸဏီ	Bharat	Electronics	၏	ရွယ္ယာ	၀	ဒႆမ	
၃၂	ရာခိုင္ႏႈန္းကို	ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
		 သို႔ေသာ္	၎တုိ႔အေနျဖင့္	လက္နက္မ်ားကို	အသံုးျပဳၿပီး	 စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ	 ႏိုင္ငံ
တကာ	 ဥပေဒမ်ားကုိ	 စနစ္တက်ႏွင့္	အႀကီးအက်ယ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ	ႏိုင္ငံအတြက္								
လက္နက္မ်ားေရာင္ခ်ေနျခင္းသည္	လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဆိုသည့္	အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္	
AviChina	 Industry	 &	 Technology	 ႏွင့္	 Bharat	 Electronics	 တုိ႔တြင္	 ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ											
ရပ္စဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
		 ထုိ႔ျပင္	 ေနာ္ေဝအစုိးရ	 ပင္စင္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သည္	 ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း	 ထုိင္းေရနံ							
ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ	PTT	Plc	ႏွင့္	PTT	Oil	and	Retail	Business	Plc(OR)	တို႔ကို	ျမန္မာ
စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္	 ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေနသည္ဟုဆုိကာ		
၎တို႔၏	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာရင္းမွ	ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။	
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		 အေမရိကန္၊	ယူေက၊	ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္	ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔မွလည္း	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	
စစ္ဘက္ႏွင့္အရပ္ဘက္မွ	အရာရွိႀကီးမ်ား၊	လက္နက္ပြဲစားခ႐ိုနီမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္	 ေလ													
ေၾကာင္းဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေအာင္	 ေလယာဥ္ဆီေထာက္ပံေနသည့္	ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ										
စီးပြားေရးႏွင့္	 ခရီးသြားခြင့္မ်ား	တားဆီးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား	 ခ်မွတ္ေၾကာင္း											
ေၾကညာခဲ့ၾကပါသည္။	
		 အေမရိကန္	ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန	အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္	ဒဲရက္ခ္ေခ်ာလက္က	ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	က်ဴးလြန္ေသာ	ဆိုးဆိုးဝါးဝါး	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္	တာဝန္
ခံမႈရွိေအာင္	တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္	အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း	 ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏														
အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ႐ုံးတြင္	ဇန္န၀ါရီ		၂၆	ရက္က	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။	အေမရိကန္	
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန		အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္	ဒဲရက္ခ္ေခ်ာလက္သည္	ကုလသမဂၢ	အထူး
ကိုယ္စားလွယ္	တြမ္အန္ဒ႐ူးႏွင့္	ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး	အက်ပ္အတည္းကိစၥမ်ားႏွင့္	ပတ္
သက္ၿပီး	ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္	ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
		 ကုလသမဂၢ၏	ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ	အထူးကိုယ္စားလွယ္	တြမ္အန္ဒ႐ူးက
လည္း	 	 	 ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို	 ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းမွ	ထိထိေရာက္ေရာက္								
မေျဖရငွ္း	မကိငုတ္ြယ္ႏိငုခ္ဲသ့ညမ္ွာ	၂	ႏစွ္ျပည့ခ္ဲၿ့ပီျဖစ္ေၾကာင္း	ေထာက္ျပေျပာဆိခုဲပ့ါသည။္	
ေလေၾကာင္းဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊	အရပ္သားေနအိမ္မ်ားကို	 မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊	 ႏိုင္ငံ					
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ	 ဖမ္းဆီးၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားၾကားတြင္	 ျမန္မာစစ္								
တပ္က	က်င္းပမည့္	ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို	စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း	ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္	
အန္တိုနီယိုဂူတာရပ္စ္က	ဇန္န၀ါရီ	၃၀	ရက္တြင္	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။	ျမန္မာျပည္သူမ်ား
ကို	 	 ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား	လြတ္လပ္စြာ	ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေပးထားေသာ	အေျခအေန							
မရွိဘဲ	ဆႏၵမဲေပးပြဲလုပ္ရန္	အဆုိျပဳျခင္းသည္	တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မႈကို	 ပို၍	ဆိုး႐ြားေစ										
လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။	
		 အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး	 ရက္တမ္ႏိုမာဆူဒီက	၎တို႔အေနျဖင့္	အာဆီယံ									
အလွည့္က်ဥကၠ႒	ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အက်ပ္အတည္း	 ျပႆနာကို	ေျဖရွင္းဖို႔	
မျဖစ္ႏိုင္သလုိ	 ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကုိ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္	 ေဖာ္ေဆာင္										
ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ	 ေရာက္လာေအာင္	တြန္းတင္ေရးမွာလည္း	 ေၾကညာခ်က္မ်ား၊																
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား	ထုတ္ျပန္ေန႐ုံႏွင့္	 မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း	 ဇန္န၀ါရီ	 ၃၀	 ရက္တြင္													
	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။	

ေလေၾကာင္း	ဗုံးႀကဲ

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊	အရပ္သား

ေနအိမ္မ်ားကို	မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး

မႈမ်ား၊	ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

အေပၚ	ဖမ္းဆီးၿခိမ္းေျခာက္

ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားၾကားတြင္

ျမန္မာစစ္တပ္က	က်င္းပမည့္	

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို	

စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း	



27trSwfpOf  90 ?    Zefe0g&D  25 - 31 ?  2023

mmpeacemyanmar.org

Issue 62 , July 8 - July 15 , 2022

27

Special Issue

အရွိန္ျမႇင့္လာသည့္	စစ္ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား

၂၇	ဇန္နဝါရီ	-၂၀၂၃

		 ေတာင္တန္းေျမျပန႔္ေဒသအလိုက္	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	 ခုခံေတာ္လွန္စစ္သည္	အရွိန္													
အဟနု္ျမင့လ္ာသည္ႏငွ့အ္မွ်	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာငစ္၏ီ	ေျမျပငစ္စ္ေၾကာင္းမ်ား	အငအ္ားခ်နိဲ႔လာ	
ေနေၾကာင္း	စစ္ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားက	သက္ေသျပေနပါသည္။
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		 	စစ္အာဏာသိမ္းမႈစတင္ရာ	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေဖ	ေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္မွ	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီလ	၂၅								
ရက္အတြင္း	BNI-Myanmar	Peace	Monitor	၏	မွတ္တမ္းအရ	အရပ္သားျပည္သူမ်ား	ေနထိုင္ရာ	
ရပ္႐ြာမ်ား၊	ၿမိဳ႕ျပေဒသအလုိက္	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲ(PDF/LDF)မ်ား	လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမမ်ား	
ႏငွ့	္တိငု္းရင္းသားလကန္ကက္ိငု	္ေတာလ္နွ္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း(ERO)မ်ား၏	ထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမမ်ားအား	
စစ္ေကာင္စီက	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ဗုံးႀကဲ	တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္	ရက္ေပါင္း	၂၅၈	ရက္အထိ	ရွိခဲ့သည္
ကို	ေတြ႕ရသည္။	မိမိတို႔အေနျဖင့္	ေလေၾကာင္း	တိုက္ခိုက္မႈ	အေျခအေနမ်ားကို	ေကာက္ယူ	မွတ္	
တမ္းျပဳရာတြင္	ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္	ရက္ျဖင့္သာ	မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတြက္	အႀကိမ္ေရအားျဖင့္
မူ	ယခုထက္ပိုမို	မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။	ေတြ႕ရွိခ်က္အရ	ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခိုက္သည့္	တစ္ရက္လွ်င္	
အႀကိမ္ေရအားျဖင့္	အနည္းဆုံး	၃	ႀကိမ္မွ	၅	ႀကိမ္အထိ	ရွိတတ္သည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။

		 စစ္ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	 ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို	 ေလ့လာၾကည့္ပါက								
အရပ္သားျပည္သူမ်ား	 ေနထိုင္ရာ	 ရပ္႐ြာမ်ား၊	 စာသင္	ေက်ာင္းႏွင့	္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားကို	 ပစ္							
မွတ္ထားကာ	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္သည္ကို	အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရၿပီး	ၿမိဳ႕ျပေဒသလိုက္	PDF/LDF	မ်ား	လႈပ္
ရွားရာ၊	 တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ	 စစ္မ်က္ႏွာမ်ားအား	 ပစ္မွတ္ထားကာ	ေလေၾကာင္းမွ	 ထုိးစစ္ဆင္တုိက္								
ခိုက္မႈသည္	ဒုတိယအမ်ားဆုံး	ျဖစ္ေနေၾကာင္း	ေတြ႕ရွိပါသည္။	ERO	တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏	ထိန္းခ်ဳပ္နယ္	
ေျမမ်ားကို	ေလေၾကာင္းမွ	ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈသည္	တတိယအမ်ားဆုံး	ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္
ခဲ့သည္ဟု	ဆိုရပါမည္။	

		 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္	၎တုိ႔၏	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး								
ႏွင့္အတူ	 ရပ္တည္လႈပ္ရွားေနေသာ	ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU/KNLA)	 ၊	ကခ်င္လြတ္												
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	 (KIO/KIA)၊	ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ULA/AA)၊	ကိုးကန႔္တပ္ဖြဲ႕(MNDAA)၊	ခ်င္း	
အမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF/CNA)၊	တအာင္းအမ်ိဳးသားတပ္(TNLA)	 ပါဝင္ေသာ	ေျမာက္ပုိင္း	 မဟာ												
မိတ္(NA-B)၊	ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ(KNPP/KA)၊	ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသား
မ်ား	ဒီမုိကရက္တစ္တပဦ္း(ABSDF)	ႏွင့္	ဒမုိီကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္	(DKBA)တုိ႔၏	ထိန္း
ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအေပၚ	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး	ဆိုခဲ့ပါ	ERO	(၉)
ဖြဲ႕အေပၚ	ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည့္	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈသည္	ရက္ေပါင္း	၁၀၀	
ေက်ာ္အထိ	ရွိၿပီး	 KNU/KNLA	ႏွင့္	 KIO/KIA	တို႔သည္	အမ်ားဆုံးပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရ									
သည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။

		 ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို	 ႏွစ္အလိုက္၊	လအလုိက္ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့									
ၾကည့္ပါက	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေမလႏွင့္	ဒီဇင္ဘာလတို႔သည္	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္
မႈအမ်ားဆုံး	လမ်ား	 ျဖစ္ခဲ့သည္။	၂၀၂၂	ခုႏွစ္အတြင္းတြင္မူ	ႏိုဝင္ဘာလသည္	ေလေၾကာင္းတိုက္								
ခိုက္မႈ	အမ်ားဆုံးလျဖစ္ခဲ့ၿပီး	ထိုႏွစ္	 ဇန္နဝါရီႏွင့္	 ေဖ	ေဖာ္ဝါရီလမ်ားသည္	 ဒုတိယေျမာက္	 ေလ																				
ေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈအမ်ားဆုံး	လမ်ား	ျဖစ္ေနသည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။	တိုင္းႏွင့္	ျပည္နယ္အလိုက္	
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက	KNU	ထိန္းခ်ဳပ္နယ္နယ္ေျမမ်ား	ရွိရာ	ကရင္ျပည္နယ္သည္	ေလေၾကာင္း	တိုက္
ခိုက္မႈရက္ေပါင္း	၇၃	ရက္အထိ	ရွိခဲ့ၿပီး	အမ်ားဆုံး	ခံခဲ့ရသည္ကို	ဆိုရပါမည္။

		 ၂၀၂၃	ခုႏွစ္သည္	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး	အဆုံးအျဖတ္ႏွစ္ဟု	သတ္မွတ္ကာ	ERO	မ်ား၊	PDF/
LDF	မ်ားႏငွ့	္ေႏြဦးေတာလ္နွ္ေရး၏	အဓကိေထာကတ္ိငုမ္်ားျဖစ္ေသာ	အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ	
(NUG)	တို႔အေနျဖင့္	အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို	တိုးျမႇင့္ကာ	ခုခံေတာ္လွန္စစ္	အဆင့္	
ျမႇင့္ႏိငု္ေရးႀကိဳးပမ္းသကဲသ့ို႔	အာဏာသမိ္း	စစ္ေကာငစ္၏ီ	ေလေၾကာင္းမ	ွထိုးစစဆ္ငတ္ိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ား
သည္လည္း	ပိုမိုအရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာေနေၾကာင္း	တင္ျပအပ္ပါသည္။
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