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	 မိမိတို႔	BNI	-	Myanmar	Peace	Monitor	အေနျဖင့္	၂၀၂၂	ခုႏွစ္၊	စက္တင္ဘာလ	
၁၆	 ရက္၊	 စစ္ကိုင္းတိုင္း	 ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၊	လက္ယက္ကုန္း႐ြာ	ကိုယ္ထူကိုယ္ထ	 စာ								
သင္ေက်ာင္း	ေလေၾကာင္းမွ	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္		၂၀၂၂	ခုႏွစ္	ေအာက္တို
ဘာလ	၂၃	ရက္၊	ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္	အနန႔္ပါ(ANang	Pa)	ေဒသ	ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ	ဗုံးႀကဲ
တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို	အေျချပဳကာ	ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္	အရပ္သားျပည္
သူမ်ားအေပၚ	အာဏာသိမ္း	စစ္အုပ္စု၏	အစုလိုက္	အၿပဳံလိုက္	သတ္ျဖတ္ႏိုင္စြမ္းအ		
ေပၚ	Weekly	News	Reviews	(အမွတ္စဥ္	-	၇၇)	တြင္	သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။	
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ထို႔ေနာက္	အရွိန္ျမႇင့္ထိုးစစ္ဆင္	တိုက္ခိုက္လာေနေသာ	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏		ေလ	
ေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို	အခ်က္အလက္အေျချပဳကာ	ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္	 ေလ့
လာတင္ျပခဲ့ၿပီး	ျဖစ္ပါသည္။
	 ယခုတစ္ပတ္	BNI	-	Myanmar	Peace	Monitor	၏	အပတ္စဥ္သတင္းသုံးသပ္
ခ်က္တြင္	အရွိန္ျမႇင့္ထိုးစစ္ဆင္လာေနေသာ	 ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏	 ပစ္မွတ္		
ေဒသမ်ားႏွင့္	သက္ေရာက္မႈအေျခအေနမ်ားကို	ကိန္းဂဏာန္း	အခ်က္အလက္	အေျခ	
ျပဳကာ	ေလ့လာတင္ျပသြားပါမည္။

ppftkyfpk\ avaMumif;&efoifh ypfrSwfa'orsm;

	 မိမိတို႔	BNI	-	Myanmar	Peace	Monitor	၏	မွတ္တမ္းအရ	စစ္အာဏာသိမ္းရန	္
ႀကိဳးပမ္းမႈစတင္ေသာ	၂၀၂၁	ခုႏွစ္	ေဖ	ေဖာ္ဝါရီ	၁	ရက္မွ	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီ	၁၄	ရက	္
အတြင္း	 အာဏသိမ္းစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္	 ေလေၾကာင္းမွ	 ဗုံး ႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္								
ရက္ေပါင္း	၂၄၆	ရက္အထိ	ရွိခဲ့ပါသည္။	အႀကိမ္ေရအားျဖင့္မူ	ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍	ရွိႏိုင္သည	္
ဟု	ဆိုရပါမည္။	
	 အရွိန္ျမႇင္ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ရွိေသာ	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏	ပစ္မွတ္ထား	
ရာေဒသမ်ားကို	 ေလ့လာၾကည့္ပါက	ရန္ကုန္၊	 မႏၲေလး၊	 ဧရာဝတီႏွင့္	တနသၤာရီတိုင္း
တို႔မွလြဲ၍	က်န္တိုင္းႏွင့္	 ျပည္နယ္	 (၁၂)ခုစလုံးသည္	စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း			
စစ္အုပ္စု၏	ေလေၾကာင္းမွ	 ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို	 ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။	ထိုအနက	္
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ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္	 စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ	အမ်ားဆုံးခံရသည့	္
ေဒသမ်ား	ျဖစ္ေနသည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။	ကခ်င္ျပည္နယ္သည္	တတိယေျမာက္	ေလ											
ေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈအခံရဆုံးေဒသ	ျဖစ္ခဲ့သည္။	ထို႔ေနာက္တြင္မွ	ရခိုင္ျပည္နယ္၊	ရွမ္း			
ျပည္နယ္၊	ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္၊	ခ်င္းျပည္နယ္၊	မေကြးတိုင္း၊	 ပဲခူးတိုင္းႏွင့္	 မြန္								
ျပည္နယ္တို႔သည္	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈပစ္မွတ္ထားရာ	ေဒသ
မ်ား	ျဖစ္ခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရသည္။
 

	 ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္	 ေလ့လာၾကည့္ပါမူ	ကရင္ျပည္နယ္	 ျမဝတီႏွင့္	 ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္
တို႔သည္	စစ္အုပ္စု၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈအမ်ားဆုံးခံရသည့္	ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး	
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈရက္ေပါင္း	 ၅၁	 ရက္အထိ	အမ်ားဆုံး	 ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ကို	
ေတြ႕ရပါသည္။	ကရင္ျပည္နယ္	 ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္	 ေကာ့ကရိတ္၊	 ရခိုင္ျပည္နယ္								
ေမာင္းေတာ၊	စစ္ကိုင္းတိုင္း	ကသာ၊	ယင္းမာပင္ႏွင့္	ဒီပဲယင္း၊	ကခ်င္ျပည္နယ္	ဖားကန႔္၊	
ဝိုင္းေမာ္ႏွင့္	 မိုးေမာက္၊	 ရွမ္း-ကရင္နီနယ္စပ္	 ဖယ္ခုံ၊	ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္	 ဒီး								
ေမာ့ဆို၊	 ပဲခူးတိုင္း	 ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔သည္လည္း	 စစ္ေကာင္စီ၏	 ေလေၾကာင္း									
တိုက္ခိုက္မႈရက္ေပါင္း	၅	ရက္မွ	၁၁	ရက္အၾကား	ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။
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	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီ	၁၄	ရက္အထိ	မွတ္တမ္း
အရ	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ပစ္မွတ္ထားဗုံးႀကဳံတိုက္ခိုက္မႈခံရသည့	္
ၿမိဳ႕နယ္	ေပါင္း	၆၉	ၿမိဳ႕နယ္အထိ	ရွိခဲ့ၿပီး	ေလေၾကာင္း	တိုက္ခိုက္မႈ	အနည္းဆုံး	တစ္ရက္	
ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္	ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း	၂၃	ၿမိဳ႕နယ္	ရွိပါသည္။	ေလေၾကာင္းတိုက္	ခိုက္မႈ	ႏွစ္
ရက္	ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္	ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း	၁၉	ၿမိဳ႕နယ္	ရွိသည္။	ေလေၾကာင္း	တိုက္ခိုက္မႈ	
၃	ရက္မွ	၁၀	ရက္	အထိ	ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္	ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၂၄	ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီးေလေၾကာင္း	
တိုက္ခိုက္မႈ	၁၀	ရက္အထက္	ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္	ၿမိဳ႕နယ္	၃	ၿမိဳ႕နယ္ရွိခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရ
ပါသည္။

avaMumif;wdkufcdkufrIrsm;\ oufa&mufrIrsm;

	 ၂၀၂၃	 ခုႏွစ္	 ဇန္နဝါရီ	 ၁၄	 ရက္အထိ	 မွတ္တမ္းအရ	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏									
ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	 ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္	အသက္ေသဆုံးခဲ့ရသည့္	အရပ္
သားျပည္သူေပါင္း	၂၃၀	နီးပါးအထိရွိကာ	သက္ေရာက္မႈႀကီးမားခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရသည္။	
ထို႔ေနာက္တြင္မွ	 ၿမိဳ႕ျပေဒသအလိုက္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္(PDF-LDF)	အဖြဲ႕ဝင	္
၆၈	 ဦးက်ဆုံးကာ	တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕(ERO)	တပ္ဖြဲ႕ဝင္	
၃၀	နီးပါးက်ဆုံးခဲ့ရပါသည္။
	 ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္	 ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအေျခအေနကို	 ေလ့လာ										
ၾကည့္ပါက	အရပ္သားျပည္သူ	၂၅၃	ဦးအထိ	အမ်ားဆုံး	ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ကိ	ု
ေတြ႕ရၿပီး	ERO	တပ္ဖြဲ႕ဝင္	၅၀	ဦးႏွင့္	PDF-LDF	တပ္ဖြဲ႕ဝင္	၃၀	ဦး	ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ
ခဲ့ပါသည္။	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့	္
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေပါင္း	၄၅၅၀၀	အထိ	ရွိခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။



6 Weekly News Review

Weekly News Review

		 ဆိုရေသာ္	အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ထိုးစစ္ဆင္လာေနေသာ	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏									
ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	 ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏	 ပစ္မွတ္ထားရာေဒသမ်ားအျဖစ္	 ခုခံ							
ေတာ္လွန္စစ္ျပင္းထန္ရာ	 စစ္ကိုင္းတိုင္း၊	ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္	ကရင္ျပည္နယ္တို႔	 ျဖစ္							
ေနသည္ဟု	ဆိုႏိုင္ပါသည္။	 ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	 ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္	ထိ									
ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူႏွင့္	အသက္ေသဆုံးခဲ့ရေသာ	အရပ္သားျပည္သူစုစုေပါင္း	၅၀၀	နီးပါး	
ရွိေနသည့္အတြက္	စစ္ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္	အရပ္သားျပည္
သူမ်ားအေပၚ	 ရည္႐ြယ္ခ်ယ္ရွိစြာ	 ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေနသလားဆိုသည္က	 ေမး									
ခြန္းထုတ္စရာ	ျဖစ္ေနပါသည္။
	 ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 လက္ယက္ကုန္း႐ြာ	ကိုယ္ထူကိုယ္ထစာသင္ေက်ာင္း	 ေလ											
ေၾကာင္းမွ	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ခံရမႈ	ျဖစ္စဥ္၊		ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္	အနန႔္ပါ(ANang	Pa)	ေဒသ	
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ	 ဗုံး ႀကဲတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 	 ဒီးေမာဆို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ	 စစ္ေဘး															
ေရွာင္စခန္းမ်ားအား		၄	ရက္ၾကာ	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား	
သည္	အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ	 ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေနသည္ကို	သက္ေသျပ								
ေနပါသည္။
	 ယခု	၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစကာ	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္	ေႏြဦးေတာ္
လွန္	ေရးႏွင့္အတူ	 ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကေသာ	 ERO	 မ်ားအား	 ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္							
သည္ကိုလည္း	ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF/CNA)	ဌာနခ်ဳပ္အား	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္
စဥ္က	ထင္ရွားေစပါသည္။
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အဓမၼရယူရန္	ႀကိဳးပမ္း
ေနေသာ	စစ္အာဏာသိမ္းမႈ	
သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက	္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး
မင္းေအာင္လႈိင္၏	
စစ္အုပ္စုႏွင့္	အေစအပါး
မ်ားသည္	ေလေၾကာင္း
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုသာ	
အားကိုးေနရၿပီျဖစ္သည္	...

oHk;oyfwifjycsuf

	 ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာသည့္	 စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း	 အာဏာသိမ္း									
စစ္အုပ္စုအား	 ခုခံေတာ္လွန္စစ္သည္	 ပိုမိုအျပန႔္က်ယ္စြာ	 ျပင္းထန္လာၿပီျဖစ္သည္။	
၂၀၂၃	ခုႏွစ္အား	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏	အဆုံးအျဖတ္ႏွစ္အျဖစ္	ရည္မွန္းခ်က္ထားကာ	
ခုခံေတာ္လွန္စစ္ဆင္ႏႊဲေနၾကေသာ	အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ	 (NUG)	အပါအဝင	္				
ၿမိဳ႕ျပေဒသအလိုက္	 PDF	–	 LDF	မ်ား၊	 ERO	မ်ား	စသည့္	အင္အားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း								
ခ်ိတ္ဆက္လက္တြဲကာ	 စစ္အုပ္စုအား	 ခုခံေတာ္လွန္တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္မ်ားကို	 စစ္								
ကိုင္းတိုင္း၊	ကခ်င္ျပည္နယ္၊	ကရင္ျပည္နယ္၊	ကရင္နီ	(ကယား)ျပည္နယ္ႏွင့္	ခ်င္းျပည္
နယ္တို႔တြင္	ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။
	 ေျမျပင္အင္အားေလ်ာ့နည္းကာ	နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းလာေသာ	အာ	
ဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္	 ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	 ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုသာ	
အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။	ထို ႔ေၾကာင့္	အဓမၼရယူရန္	 ႀကိဳးပမ္းေန	

ေသာ	 စစ္အာဏာသိမ္းမႈ	သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္		
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏	စစ္အုပ္စုႏွင့္	အေစ
အပါးမ်ားသည္	 ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုသာ	
အားကိုးေနရ ၿပီျ ဖစ္သည္ ။ 	 ၎စစ္အုပ္ စု၏ 	 ေလ													
ေၾကာင္းရနသ္ညပ္င	္အရပသ္ားျပညသ္မူ်ား၏	အသက	္
ဇီဝိန္ႏွင့္	ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးကို	အႀကီးမားဆုံး	 ၿခိမ္း								
ေျခာက္ေနေၾကာင္း	ဆိုခဲ့ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားက	သက္	
ေသျပေနပါသည္။
	 စစ္အုပ္စု၏	ေလေၾကာင္းရန္သည္	စစ္အာဏာရွင္
စနစ္အပါအဝင္	အာဏာရွင္မွန္သမွ်	 ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့	္
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး
ဟူေသာ	ေႏြဦးေတာလ္နွ္ေရး၏	ေမွ်ာရ္ညရ္ာကိ	ုအဟန႔္
အတား	ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။	စစ္အုပ္စု၏	ေလေၾကာင္း
ရန္ကို	ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးသည္	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္
အားစုမ်ား၊	အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား	အေျဖရွာရေပလိမ့္
မည္။	ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားေနျဖင့္လည္း	စစ္အုပ္စု၏	
ေလေၾကာင္းရန္ကို	ဟန႔္တားကာကြယ္ႏိုင္ေရး	 နည္း
လမ္းရွာခ်ဥ္းကပ္ကာ		ျမန္မာျပည္သူလူထု၏	အသက္၊	
အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအား	ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္	
အေရးတယူႀကိဳးပမ္းသင့္ၿပီ	 ျဖစ္ေၾကာင္း	တင္ျပအပ္						
ပါသည္။



8 Weekly News Review

Weekly News Review



9trSwfpOf  93 ?    azazmf0g&D 15 -21 ?  2023

mmpeacemyanmar.org

Issue 62 , July 8 - July 15 , 2022



10 Weekly News Review

Weekly News Review

ယင္းမာပင္၊	အရာေတာ္ႏွင့္	ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္		
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	ေဒသအလိုက္	PDF	တို႔အၾကား	
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၂၁	ဦး	က်ဆုံး	
၍	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	၁	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	
ထို႔အျပင္	 ဝက္လက္၊	 မုံ႐ြာႏွင့္	 ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား		
တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္	 ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး									
စစ္ေကာင္စီ	တပ္သား	၈	ဦး	က်ဆံုးခဲ့သည္။	ေဖေဖာ္
ဝါရီလ	 ၁၅	 ရက္ေန႔က	 ကနီၿမိဳ႕ေပၚမွ	 ျမန္မာ့စီးပြား						
ေရးဘဏ္အေစာင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္သားအခ်င္းခ်င္း	
ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး	၁	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။			စစ္ေကာင္စီ
တပ္၏	ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 ျမင္းမူ၊	ကသာႏွင့္	ကန႔္ဘ
လူၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ	 ေဒသခံျပည္သူ	 ၁၀	 ဦး	 ေသဆုံးခဲ့
သည္။	 ထို႔အျပင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	 စစ္ေၾကာင္း
ထိုးမႈေၾကာင့္	ပုလဲႏွင့္	မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ	ေဒသ
ခံ	 ၁၁၀၀၀	 ေက်ာ္	 ေဘးလြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္	 ေနရ
သည္။	
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		 	ကသာၿမိဳ႕နယ္	အင္းႀကီးေက်း႐ြာကို	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ဝင္ေရာက္စီးနင္း
ခဲ့ၿပီးေနာက္	စစ္ေၾကာင္းျပန္ထြက္သြားခ်ိန္	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁၅	ရက္က	ေက်း႐ြာအ										
တြင္း	ေသနတ္ျဖင့္	ပစ္သတ္ခံထားရသည့္	႐ုပ္အေလာင္း	၇	ေလာင္းကို	ေဒသခံ
မ်ားက	ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကပါသည္။	အမည္မသိ	 ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားမွာ	 ၁၈	 ႏွစ္အ႐ြယ္									
အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊	အင္းႀကီး႐ြာခံမ်ား	 မဟုတ္ၾကေၾကာင္း	သိရပါသည္။	 စစ္					
ေကာင္စီတပ္သည္	 ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက	အင္းႀကီးအပါအ၀င္	မယ္ငုိ၊	တက္တူ
လယ္ႏငွ့	္သာယာကနု္း	အစရွသိည့	္ေက်း႐ြာမ်ားကိ	ု၀င္ေရာကစ္ီးနင္းခဲၿ့ပီး	ေဒသ
ခံေနအိမ္စုစုေပါင္း	၇၀၀ခန႔္ကို	မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၇	 ရက္ကလည္း	ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊	ထန္းကုန္းတုိက္နယ္၊										
ကိုင္း႐ိုးေက်း႐ြာအနီးရွိ	 ေတာထဲတေနရာတြင္	 မီးရႈိ႕အသတ္ခံထားရသည့္	 စစ္					
ေဘးေရွာင	္အမ်ိဳးသား	၂	ဦး၏	႐ပုအ္ေလာင္းကိ	ုေဒသခမံ်ား	ေတြ႕ရွခိဲၾ့ကပါသည။္	
အသတ္ခံရသူမ်ားမွာ	အသက္	၂၂	ႏွစ္ႏွင့္	၃၂	ႏွစ္အ႐ြယ္	တို႔ျဖစ္ၿပီး၊	ေက်း႐ြာသို႔	
အထုပ္အပိုးမ်ားသြားယူစဥ္	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။	အဆိုပါ	စစ္ေၾကာင္းသည္	အသက္	၁၅	ႏွစ္အ႐ြယ္	ေယာက်ာ္းေလးတစ္
ဦးႏွင့္	မိန္းကေလးတစ္ဦးကိုလည္း	ဖမ္းဆီးထားၿပီး	စစ္ေၾကာင္းတေလ်ာက္	ေခၚ							
ေဆာင္သြားေၾကာင္း	 သိရပါသည္။	 	 စစ္ေကာင္စီတပ္သည္	 	 စစ္ေၾကာင္း																	
ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲကာ	ကန႔္ဘလူခ႐ိုင္အတြင္း	စစ္ေၾကာင္းထိုးေနျခင္းေၾကာင့္	ထန္း
ကုန္းတိုက္နယ္ႏွင့္	ဇီးကုန္းတိုက္နယ္အတြင္းရွိ	ေက်း႐ြာေပါင္း	၁၈	႐ြာမွ	ျပည္သူ	
၁၅၀၀၀	ေက်ာ္ခန႔သ္ည္	ေဘးလြတ္ရာသုိ႔	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။	
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		 ဖားကန႔ၿ္မိဳ႕နယ္	ေဆာင္းခ်နိ္ေက်း႐ြာကိ	ုစစ္ေကာငစ္တီပ	္အင္
အား	၃၀	ခန႔္မွ	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁၆	ရက္ႏွင့္	၁၇	ရက္တို႔တြင္	စစ္ေၾကာင္း
ထိုး	၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊	ေဒသခံေနအိမ္မ်ားကို	ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား	 ျပဳ
လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	 	လူဦးေရ	တစ္ေထာင္နီးပါးခန႔္	ေဘးလြတ္ရာသို႔	
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၆	 ရက္ကလည္း	 ေမွာ္စီဆာေက်း႐ြာမွ	 ေဒသခံ	
အေယာက္	၃၀	ေက်ာ္ကို	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ		လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္ကာ	
အတင္းအဓမၼ	အၾကမ္းဖက္	ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။	ဖမ္းဆီးခံ
ရသူမ်ားတြင္	အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္	 ေရမေဆးေက်ာက္သမား
မ်ားႏွင့္	ကုမၸဏီလုပ္သားအခ်ိဳ႕လည္း	ပါ၀င္ၿပီး	အေၾကာင္းမဲ့	ဖမ္းဆီး
ခံခဲ့ရေၾကာင္း	သိရပါသည္။		

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁၆	ရက္	ႏွင့္	၁၇	ရက္ေန႔က	
ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊	ေမွာ္စီစာအုပ္စု၊	ေဆာင္းခ်ိန္႐ြာကို	

စစ္ေကာင္စီတပ္က	စစ္ေၾကာင္းထိုး	ဝင္ေရာက္လာတာေၾကာင့္	
ေဒသခံ	၁၀၀၀	ခန႔္	ေဘးလြတ္ရာကို	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။
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ေပါက္၊	သရက္ႏွင့္	မင္းလွၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	စစ္ေကာင္စီ
တပ္	 ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	 တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား	
ခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၁၀	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	

rauG;wdkif;
		 ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္	 ေ႐ႊဘုံသာေက်း႐ြာရွိ	 ေဒသခံေနအိမ္မ်ားကို	 မီးရႈိ႕									
ျခင္း၊	လယ္ထဲမွ	 စပါးမ်ား	ယူေဆာင္ျခင္း၊	 ႐ြာသားမ်ား၏	ဆိုင္ကယ္ႏွင့္	
ႏြား	အစရွိေသာ	 ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ	ယူေဆာင္ျခင္းမ်ား	 ျပဳလုပ္ရာတြင္	
ပါ၀င္ခဲ့ေသာ	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္	 ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕မ်ားရွိရာ	 ေနရာကို		
PDF	တပ္ေပါင္းစုမွ	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၆	 ရက္တြင္	 ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့											
ေၾကာင္း	သိရပါသည။္	အဆိပုါတိက္ုခိကုမ္ႈကိ	ုျပညသ္ူ႔ေတာလ္နွ္ေရးတပ္
ဦး	 ၊	 ပခုကၠဴလႈပ္ရွားစစ္ေဒသ	 ၊	 ပခုကၠဴေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး၏	 Bravo	
Squad	ႏွင့္	Black		ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မွ	ရဲေဘာ္မ်ားမွ	ပူးေပါင္း	တုိက္	
ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁၉	ရက္တြင္	ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ	ေရလယ္ကြၽန္းေဒသ၊	
မင္း႐ြာ	ပ်ဴေစာထီးစခန္းကိ	ုျပညသူ္႔ကာကြယ္ေရးတပဖ္ြဲ႕မ်ားမ	ွလက္နက	္	
ႀကီး	လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္	 ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊	 စစ္ေကာင္စီ					
တပ္သား	အင္အား	၇၀	ခန႔္သည္	မင္း႐ြာ	ေက်း႐ြာတြင္	အထိုင္ခ်တပ္စြဲ		
ေနထိုင္ေနၿပီး	ေရလယ္ကြၽန္းေဒသတ၀ိုက္မွ	ေက်း႐ြာမ်ားကို		မီးရႈိ႕ဖ်က္
ဆီးျခင္း၊		ေဒသခမံ်ား၏	အဖိုးတနလ္ကဝ္တ္ရတနာမ်ားႏငွ့	္ေငြေၾကးမ်ား
ကိ	ုခိုးယူျခင္းႏငွ့	္အမိ္ေမြးတရိစာၦနမ္်ားကိ	ုသတ္ျဖတစ္ားေသာက္ျခင္းမ်ား	
ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။	
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rEÅav;wdkif;
		 မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္	 ေ႐ႊဘုန္းရိွန္ရပ္ကြက္မွ	 စစ္ေကာင္စီတပ္	 ေဒါက္		
တိုင္အျဖစ္	နာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီး	ေသနတ္ခါးၾကားထိုး၍	သြားလာေနေသာ	ရပ္
ကြက္ရာအိမ္မႉးတစ္ဦးျဖစ္သူ	 ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း	ဆိုသူသည္	 	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၇											
ရက္က	ဆုိင္ကယ္ျဖင့္	လမ္းသြားေနစဥ္	ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခံရ၍	ေသဆုံးခဲ့ပါ
သည္။	ျဖစ္စဥ္မွာ	အဆိုပါ	ရာအိမ္မႉးသည္	ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ	၎၏	မိတ္		
ေဆြတစ္ဦးထံသို႔	လာရာ၊	၇၈	လမ္းႏွင့္	ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားသံလမ္းၾကား၊	
ပညာပ်ိဳးခင္းလမ္းေပၚအေရာက္တြင္	၎အား	 ေဒသအေျခစိုက္ေျပာက္က်ား							
တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ	ေအာင္စည္ေတာ္စစ္ဆင္ေရး-မႏၲေလး(AST-MDY)ထံ						
တြင္	ေသနတ္ျဖင့္	ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းပါသည္။	
		 ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊	ဆင္႐ြာႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စု	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးကို	ေဖေဖာ္
ဝါရီ	၂၁	ရက္က	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ	ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ	
အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	နာမည္ႀကီး	ပ်ဴေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး	ေသ
ဆုံးၿပီး	၃	ဦး	ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ပါသည္။	ေသဆုံးသူ	ပ်ဴေခါင္းေဆာင္ထံ
မွ	၎ကိုင္ေဆာင္သည္	ကာဘိုင္	ေသနတ္တစ္လက္၊	က်ည္	၇၀	ေတာင့္၊	က်ည္	
ေဘာက္သုံးခု	 သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊	အဆိုပါပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕သည္	ဆင္႐ြာ									
ႀကီးေက်း႐ြာအပါအဝင္	အနီးဝန္းက်င္ရွိ	ႏြယ္နီ၊	ကြၽဲေရကုန္း၊	 ျမကန္သာစသည့္	
ေက်း႐ြာမ်ားတြင္	လက္နက္ျပၿပီး	မိုက္ေၾကးခြဲေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း		သိရပါ
သည္။	
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ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁၇	 ရက္ေန႔က	 မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊	 ေ႐ႊ											
ဘုန္းရွိန္ရပ္ကြက္မွ	ရာအိမ္မႉးျဖစ္သူ	ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း	ဆိုင္	
ကယ္ျဖင့္	 လမ္းသြားေနစဥ္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕က									
ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။	 ထို႔အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂၁	
ရက္	ေန႔က	ပုသိမ္ႀကီး	ၿမိဳ႕နယ္၊	ဆင္႐ြာႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စု	
အုပ္							ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးကို	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္
မ်ားက	ဝင္	ေရာက္	တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ	အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ
မ်ား	ျဖစ္ပြားခဲ့	ၿပီး	ပ်ဴေခါင္းေဆာင္	၁	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။		
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		 လိပ္သုိၿမိဳ႕တြင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၁	 ရက္	 နံနက္ပုိင္းက	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	ကရင္							
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး	တပ္မေတာ္	 (KNLA)	 ပူးေပါင္းတပ္တို႔	 တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး					
ေနာက္	စစ္ေကာင္စီတပ္က	လူေနရပ္ကြက္မ်ားသို႔		လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	အရပ္သား	 ၄	 ဦး	ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ	လူဦးေရ	တစ္ေထာင္ေက်ာ္																
ေဘးလြတ္ရာသို ႔	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။	 စစ္ေကာင္စီတပ္	လက္နက္ႀကီး																	
ေၾကာင့္	လိပ္သိုၿမိဳ႕ရွိ	ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္	 ေဒသခံေနအိမ္	 ၁၀	လုံး								
ေက်ာ္လည္း	ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၉	 ရက္တြင္	 ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊	 စစ္	ေဘးေရွာင္	မ်ား	
ယာယီခိုလႈံေနထိုင္သည့္ေနရာကုိ	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ေလယာဥ္ျဖင့္	 ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့									
ျခင္းေၾကာင့္	အသက္	၁၄	ႏွစ္အ႐ြယ္	မိန္းကေလးတစ္ဦးအပါအ၀င္		စစ္ေဘးေရွာင္	၃	ဦး	
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ	ရရွိခဲ့ပါသည္။	ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူမ်ားတြင္	ေနာ္နႏၵာဝင္း		၁၄	ႏွစ္၊	ေနာ္ေနာ္
လွေထြး	၃၆	ႏွစ္ႏွင့္	ေစာဖားထုတ္ေဒါ	၄၄	ႏွစ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၀	ရက္ႏွင့္		၂၁	ရက္ေန႔က	
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး	တပ္မေတာ္(KNLA)၊	ျပည္သူ႔
ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	အဆိုပါ	တိုက္ပြဲတြင္	

စစ္ေကာင္စီတပ္က		လူေနရပ္ကြက္ေတြဆီ	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ပစ္ခတ္ခဲ့
တာေၾကာင့္	အရပ္သား	၄	ဦး	ဒဏ္ရာရၿပီး	၁၀၀၀	ေက်ာ္		ေဘးလြတ္ရာကို	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	
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 yJcl;wdkif;
		 	ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၈	 ရက္တြင္	 မူးၿမိဳ႕နယ္၊	 တုံးေတာ										
ေက်း႐ြာ၌	အေျခခ်တပစ္ြထဲားေသာ	စစ္ေကာငစ္တီပ	္ခမရ	
(၅၉၉)မွ	ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္	လက္နက္ႀကီးသည္	ကြၽန္းေတာ	
ေက်း႐ြာ	 ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ	 ေဒၚျမင့္ျမင့္ဆန္း၏	ေန								
အိမ္ေပၚရွိ	ထမင္း၀ိုင္းအတြင္းသို႔	က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး၊		
ေဒၚျမင့္ျမင့္ဆန္းမွာ	လက္နက္ႀကီးဒဏ္ရာေၾကာင့္	 ပြဲခ်င္း							
ၿပီးေသဆုံးခဲ့ကာ၊	အတူထမင္းစားေနသည့္	သားႏွင့္သမီး							
ျဖစ္သူတို႔တြင္လည္း	ျပင္းထန္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁၂	ရက္၊	 ၁၄	ရက္	 ႏွင့္	 ၁၆	ရက္ေန႔က										
ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ျပည္သူ႔	
ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 	စစ္ေကာင္စီ
တပ္မွ	၃၀	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	အဆိုပါတိုက္ပြဲတြင္	အထိ
နာေနသည့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 လက္နက္ႀကီး၊	 လက္						
နက္ငယ္မ်ားျဖင့္	ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္	ျပည္သူ	
၂	ဦး	ထိမွန္	ေသဆုံးခဲ့ၿပီး	ေဒသခံ	၅၀၀၀	ေက်ာ္	ေဘး	
လြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	ထို႔အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	
လ	၁၈	ရက္ေန႔က	စစ္ေကာင္စီတပ္	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	
ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊	 မူးၿမိဳ႕	
နယ္၊	 	ကြၽန္းေတာေက်း႐ြာမွ	ေဒသခံ	အမ်ိဳးသမီး	၁	ဦး		
ေသဆုံးခဲ့ရသည္။		ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁၆	ရက္ေန႔က	အုတ္
ဖိုၿမိဳ႕နယ္မွာ	CDM	သူနာျပဳဆရာမ	တဦးကို	စစ္ေကာင္
စီတပ္က	ဖမ္းမိသြားၿပီး	PDF	စခန္းကို	လိုက္ျပခိုင္းရာမွာ	
ျငင္းဆန္သည့္အတြက္	 သူနာျပဳ	 ဆရာမ	 ေမဇြန္မိုးကို						
စစ္ေကာင္စီတပ္က	ပစ္သတ္ခဲ့သည္။	
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&Srf;(oSsrf;)jynfe,f

		 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁၇	 ရက္	 နံနက္တြင္	တန႔္ယန္းၿမိဳ႕	 ရပ္							
ကြက္	၂	ထဲမွ	ကေလးငယ္	၂		ဦးသည္	ၿခံအတြင္း	ကန္စြန္း
ဥ	သြားတူးရာမ	ွေျမျမႇဳပမ္ိငု္းကိ	ုတူးမၿိပီး	ေပါကက္ြမဲႈ	ျဖစပ္ြား
ကာ	တစဥ္ီးေသဆံုးၿပီး	တစဥ္ီးထခိိကုဒ္ဏရ္ာ	ရရွခိဲပ့ါသည။္	
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕	ေက်ာင္းႀကီးစု	ရပ္ကြက္တြင္	တပ္ပိုင္	ေဈး
ဆိုင္ခန္းႏွင့္	တိုက္ခန္းမ်ားကို	ဘူဒိုဇာျဖင့္	 ၿဖိဳဖ်က္ခံရစဥ္									
ဆုိင္ခန္းအတြင္း	ပစၥည္းသိမ္းေနသည့္	အသက္	၂၀	အ႐ြယ္	
အမ်ိဳးသားတစ္ဦး	အုတ္တံတိုင္းပိၿပီး	 ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။							
ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁၈	 ရက္	 နံနက္တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္										
လက္ေအာက္ခံ	 ဌာနဆိုင္ရာမ်ား	 ပူးေပါင္းၿပီး	သွ်မ္း႐ိုးမ											
တိုက္တန္းမွ	ဆိုင္ခန္းမ်ားကို	“တပ္ပိုင္ေျမ	မက်ဴးေက်ာ္ရ”	
ဆိသုည့	္စာေစာငက္ပထ္ားကာ	လူသြားလမ္းမ်ားကိလုည္း	
ပိတ္ထားခဲ့ကာ	212	ေဈးရွိ	ဆိုင္ခန္းမ်ားကို	ဘူဒိုဇာျဖင့္	ၿဖိဳ
ဖ်က္ခဲ့ၾကပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၀	ရက္ေန႔က	ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊	နမ့္
ခုံေက်း႐ြာအနီးတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 တအာင္း	
(ပေလာင္)	 အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	
(TNLA)တို႔	 တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	
၁၅	 ဦး	 က်ဆုံးခဲ့သည္။	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁၇	 ရက္ေန႔က	
တန႔္ယန္းၿမိဳ႕	ရပ္ကြက္	၂	ထဲတြင္	ကေလးငယ္	၂	ဦး			
ၿခံအတြင္း	ကန္စြန္းဥ	သြားတူးရာမွ	ေျမျမႇဳပ္မိုင္း	တူးမိ	
ၿပီး	ေပါက္ကြဲမႈ	ျဖစ္ပြားကာ	၁	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁၄	ရက္၊	၁၈	ရက္	ႏွင့္	၁၉	ရက္ေန႔က		
ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္	 ႏွင့္	ကရင္နီ	
ေဒသခံ	 	 ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းတပ္တို႔	 တိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့ၿပီး		စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၁၄	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	1

u&ifeD  (u,m;) jynfe,f 
 
		 လြိဳင္ေကာၿ္မိဳ႕နယ	္ေက်ာက္ႀကီးေက်း႐ြာ	တံတားအနီးတြင	္
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	အေၾကာင္းမဲ့	 ပစ္							
ခတ္သည့္	လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး	 ေတာင္ယာမွ													
ျပန္လာသည့္	ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ	အသက္	၅၀	ႏွစ္အ႐ြယ္	ဦး					
ေအာင္ေဖထံ	 ထိမွန္ခဲ့ကာ	ညာဖက္	တင္ပါးတြင္	 ဒဏ္ရာရရွိခဲ့										
ျခင္းေၾကာင့္	လြိဳင္ေကာ္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္	ေဆးကုသမႈခံယူေနရပါ
သည္။	
		 ဒီးေမာ့ဆိုႏွင့္	 ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁၆	ရက္	
ညက	 မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္း ၿပီး 	 ေလျပင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း 											
ေၾကာင့္	စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း	၁၅	ခုရွိ	 	အမိုးအကာမ်ား	ပ်က္စီး
သြားကာ	 စစ္	ေရွာင္မ်ား	 အေရးေပၚ	 အကူအညီ	 လိုအပ္ေန													
ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 ေက်း႐ြာေပါင္း	 ၅၀၀	ေက်ာ္ရွိသည့္	ကယားျပည္နယ္တြင္	
၈၉	႐ြာမွ		ေနအိမ္	၁,၁၉၀	လုံးအား	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ဖ်က္ဆီး
ခဲ့ၿပီး	 လူဦးေရ	 ၄၀	 ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္	အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ	ထြက္										
ေျပး	 ေနၾကရပါသည္။	ယင္းသုိ႔	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူ
မ်ား၏	၇၀	ရာခိုင္ႏႈန္းသည္	အမ်ိဳးသမီးႏွင့္	ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္							
ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
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ထားဝယ္၊	 ေကာ့ေသာင္းႏွင့္	 ပုေလာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္							
ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္၊	 ေကာ္သူး					
ေလတပ္မေတာ္(KTLA)	 တို႔	 တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 စစ္												
ေကာင္စီတပ္မွ	 ၁၃	 ဦး	 က်ဆုံးခဲ့သည္။	 အဆိုပါ	 တိုက္ပြဲ										
ေၾကာင့္	ထားဝယ္ႏွင့္	ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ	ေဒသခံ	
၂၁၀၀	 ေက်ာ္	 ေဘးလြတ္ရာ	 တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	 ထို႔		
အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂၀	 ရက္ေန႔က	 ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္							
တြင္	 ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး	 တပ္မေတာ္	
(KNLA)	 ႏွင့္	 ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္(KTLA)	 တို႔													
အၾကား	တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	
၁၇	 ရက္ေန႔က	 ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ခဲေခ်ာင္း႐ြာအနီးက									
ျပည္ေထာင္စု	 လမ္းမႀကီးေပၚတြင္	 ခရီးသည္တင္ကား										
တစ္စီး	အမည္မသိ	လက္နက္ကိုင္	အဖြဲ႕၏	ပစ္ခတ္ျခင္းကို	
ခံရၿပီး	အရပ္သား	၂	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	

weoFm&Dwdkif;
		 ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ခဲေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးမွ	 ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ										
ႀကီးေပၚတြင္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁၇	ရက္	ညေနက	ခရီးသည္တင္ကားတစ္စီး	
ပစ္ခတ္ခံရၿပီး	အရပ္သား	၂	ဦး	ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။	ေသဆံုးသူမ်ားမွာ	ေ႐ႊ
ညီအစ္ကို	ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေပၚ	လိုက္ပါလာေသာ	အသက္	၂၁	ႏွစ္	
အ႐ြယ္	အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္	အသက္	 ၉	 ႏွစ္အ႐ြယ္	 ေယာက်ာ္းေလး									
တစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊	 ေကာ့ေသာင္းဘက္မွ	 ၿမိတ္ဘက္သုိ႔	ထြက္ခြာလာစဥ္							
ပစ္ခတ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
		 ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၊	ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၁		
ညေနပိုင္းတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 	 ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္	 KTLA၊	
PDF	 ပူးေပါင္းတပ္တုိ႔အၾကား	 ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွ	 ေဒသခံတစ္ရာေက်ာ္
သည္	 	 ထုိင္းႏိုင္ငံ	ရေနာင္ခ႐ိုင္ဘက္ကို	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရပါ
သည္။	သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္	ကေလးမ်ားအပါအ၀င္	ေဒသခံ႐ြာသားမ်ား
မွာ	ကရပူရီေခ်ာင္းကိုျဖတ္ကူးၿပီး	 	 ရေနာင္းခ႐ိုင္၊	ကရပူရီၿမိဳ႕နယ္	ပတ္		
က်န္အုပ္စု	ပတ္ကရႏွင့္	ဝိုင္ဒန္ေက်း႐ြာက	ဆီအုန္းပင္မ်ားၾကားတြင္	၀င္	
ေရာက္	တိမ္းေရွာင္ေနၾကရၿပီး၊	လက္ရွိတြင္		ထိုင္းစစ္တပ္	အမွတ္	၂၅	
ေျခလ်င္တပ္ရင္းႏွင့္	အမွတ္	၄၁၅	နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔မွ	လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာ	အကူအညီမ်ား	ေပးေနေၾကာင္းသိရပါသည္။	

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;
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သထုံ	 ႏွင့္	 ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္									
ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)၊	
ျပည္သူ႔	ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	တိုက္ပြဲ	 ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္	
ေကာင္စီတပ္မွ	 ၁၁	ဦး	က်ဆုံး၍	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး
တပ္မွ	၁	ဦး	က်ဆံုးခဲ့သည္။	သထုံၿမိဳ႕နယ္၊	ကမာစိုင္႐ြာ
သစ္အနီး	 တိုက္ပြဲတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္	 ပစ္ခတ္မႈ																
ေၾကာင့္	ေဒသခံ	အမ်ိဳးသား	၁	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;
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rGefjynfe,f
		 သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊	ဝဲကလိေက်း႐ြာ	ႀကိဳးဝိုင္းေတာအတြင္း	
လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္	႐ိုဟင္ဂ်ာအေယာက္	၄၀	ကို	စစ္ေကာင္
စီတပ္က	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁၉	ရက္	နံနက္ပိုင္းက	ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။								
ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္	 ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား	 ၂၅ဦး၊	အမ်ိဳးသမီး	
၁၂ဦးႏွင့္	ကေလး	၃ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း၊	၎တို႔ကို	စစ္ေကာင္စီတပ္
မွ	ကမာဝက္နယ္ေျမရဲစခန္းသို႔	ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း	သိရပါ
သည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၅	 ရက္တြင္	 ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္	 ရင္းၿငိမ္ေက်း႐ြာ						
ေတာငဘ္က္ျခမ္းရွ	ိလကဖ္ကရ္ညဆ္ိငုအ္တြင္းတြင	္ထုိင္ေနေသာ	
ျပည္သူ႔	စစ္ေခါင္းေဆာင္	ျမင့္ရီ(ေခၚ)ေပါပီကို	အထူးစစ္ဆင္ေရး
တပ္ဖြ႕ဲ	(S.O.F)မွ	ပစ္သတ္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	ေသ
ဆုံးသူသည္	 စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားႏွင့္	 ပူးေပါင္းၿပီး	 ေက်း႐ြာအ							
တြင္းရွိ	လူငယ္မ်ားႏွင့္	CDM	၀န္ထမ္းမ်ားကို	ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား	ျပဳ
လုပ္ကာ	 ျပည္သူမ်ားထံမွ	အေၾကာင္းမဲ့ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား							
ျပဳလုပ္ေနသူျဖစ္ပါသည္။	
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 {&m0wDwdkif;
		 ပုသိမ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း	 ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ	ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦး								
ျဖစ္သူ	ကိုစိုးပိုင္ဦးႏွင့္	၎၏	မိသားစု၀င္	၃	ဦးအား	ေထာင္တြင္း	တရား႐ုံးမွ	ေဖေဖာ္၀ါရီ	
၁၅ရက္တြင္	ေထာင္ဒဏ္မ်ား	အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။	စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားသည္	
ကိုစိုးပိုင္ဦး	 အပါအ၀င္	၎၏	 ဇနီးျဖစ္သူ	 မေခ်ာစုလႈိင္၊	 	 တူမျဖစ္သူ	 မစုလႈိင္မိုးႏွင့္																					
ေယာက္ဖ	 ျဖစ္သူ	ကိုတင္လွတို႔ကို	 ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊	အမွတ္	၁၀	ရပ္ကြက္ရွိ	 ေနအိမ္မွ	 ၂၀၂၁										
ခုႏွစ္	 ဒီဇင္ဘာလ	၂	ရက္တြင္	 ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊	 ကုိစိုးပိုင္ဦးအား	လက္နက္မ်ား	သယ္ယူပို႔									
ေဆာင္ေပးေနသည္ဟုဆိုကာ	ေထာင္ဒဏ္	ႏွစ္	 ၂၀ႏွင့္	က်န္	၃	ဦးအား	ေထာင္ဒဏ္	၅																
ႏွစ္စီ	ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁၉	ရက္တြင္	အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၊	ကြင္းေကာက္ၿမိဳ႕၊	ေတာင္ဘက္ကမ္း	အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးအနီး၌	 စစ္	ေကာင္စီတပ္ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္	 ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၀င္မ်ားမွ	 ေလာင္း
ကစား၀ိုင္းႏွင့္	 ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္	 	 	 စြန္ရဲနီေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး	 ေအာင္ဆန္း						
တပ္ရင္းမွ	နန္းထိုက္ေအာင္စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္	ဗုံးေဖာက္ခြဲၿပီး	တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း	သိရပါ
သည္။	
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&efukefwdkif;
		 ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊	 ဝါးတရာစက္မႈဇုန္၊	 ေျမတုိင္းရပ္ကြက္၊	အမွတ္	 ၄၉								
တြင္ရွိေသာ	GTIG	အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကို	ေဖ	ေဖာ္ဝါရီ	၂၈		ရက္	ေနာက္ဆုံးထား								
ၿပီး	ပိတ္သိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁၆	ရက္တြင္	စက္႐ံု
ပတိသ္မိ္းေတာမ့ည့အ္ေၾကာင္းကိ	ုအလုပသ္မားမ်ားထံသို႔	အသိေပးေျပာခဲ့ေသာ္
လည္း	 မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္	 ပိတ္သိမ္းမည္ကို	တရား၀င္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိ	
ေသးေၾကာင္း၊	စက္႐ုံကို	၂၀၁၇	ခုႏွစ္ကတည္းက	စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး	လက္ရွိတြင္	
အထည္ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္း	၁၃၀၀	ေက်ာ္ရွိကာ၊	အဆိုပါစက္႐ုံသည္	အလုပ္သမားမ်ား
အခြင့္အေရး	 မၾကာခဏခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည့္	 စက္႐ံုမ်ားအနက္တစ္ခု	 ျဖစ္														
ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁၇	ရက္တြင္	ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊	သုဓမၼာလမ္းမ၊	သီရိ
ရတနာလက္ကားေဈးဝင္းအတြင္းက	ေဈး႐ုံ	(S)၊	ဆိုင္ခန္း	(၆)	တြင္	လက္ပစ္ဗုံး	
အပါအဝင္	 ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကုိ	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္								
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ	ရပ္ကြက္မ်ားကို	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ဧည့္စာ						
ရင္းဝင္စစ္ၿပီး	အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုလည္း	 ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ	 ရွာေဖြမႈမ်ား						
ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း	သိရပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၁၉	 ရက္ေန႔က	 ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊								
အမွတ္	 (၉၄)	 ရပ္ကြက္၊	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးအား	 ျပည္
သူ႔ကာကြယ္ေရး	 တပ္ဖြဲ႕က	 ဝင္ေရာက္	 ပစ္ခတ္တိုက္								
ခိုက္ရာ	ရာအိမ္မႉး	၂	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	
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		 စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္	 ေဆးသမားႀကီးအုပ္စုရိွ	 ဖြဲရာကုန္းဒုကၡသည္		
စခန္း(IDP	Camp)မွ	မူဆလင္အမ်ိဳးသမီး	၄၀	ေက်ာ္အား	အဓမၼျပဳ
က်င့္ၿပီး	လူသတ္ရန္ႀကံစည္မႈတို႔ျဖင့္	 စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံထားရသူအား	
ထိေရာက္စြာ	 အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္	 ကာယကံရွင္မ်ားက								
ေတာင္းဆိုထားၾကပါသည္။	ဖမ္းဆီးခံထားရသူသည္	အဆိုပါ	 ဖြဲရာ
ကုန္း	 IDP	 Camp	 မွ	 စခန္းတာဝန္ခံ	 ဦးအုစ္ဖာန္ေဂၚနီျဖစ္ၿပီး	 ၿပီးခဲ့							
သည့္	 ၂၀၁၂	ခုႏွစ္မွ	 ၂၀၂၂	ခုႏွစ္	 ၾသဂုတ္လ	၂	ရက္အထိ	စခန္း								
အတြင္းမွ	လင္ရွိ၊	သားသမီးရွိ	 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊	 စိတ္ေရာဂါသည္								
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္	အသက္မျပည့္ေသးသည့္	အမ်ိဴးသမီးငယ္မ်ား									
စုစုေပါင္း	၄၅	ဦးအား	တုတ္၊	ဓားျပၿပီး	ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ	
အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သိရပါသည္။	
		 စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊	ေအာင္တိုင္ေက်း႐ြာရွိ	ဦးေ႐ႊလွႏွင့္	ဦးျမင့္ႏိုင္
ဆိုသူတို႔၏	ေနအိမ္တြင္	မေလးရွားသို႔သြားရန္	ေရာက္ရွိေနသည့္	႐ို
ဟင္ဂ်ာ	၅၆	ဦးအား	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁၇	ရက္က		စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မွ	
ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။	 ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္	 အမ်ိဳးသား	 ၃၆	 ဦးႏွင့္									
အမ်ိဳးသမီး	၂ဝ	ဦးတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း၊	၎တို႔သည္	ေမာင္ေတာ၊	ဘူး
သီးေတာင္၊	 ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္	 ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ	 ေက်း႐ြာမ်ားမွ							
ျဖစ္ၿပီး	 မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔	သြားေရာက္လိုပါက	ေငြက်ပ္သိန္း	 ၈ဝ									
ျဖင့္	ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟု	ဦးေ႐ႊလွတို႔က	လာေရာက္	စည္း႐ုံးေျပာဆို
ခဲ့ျခင္းေ ၾကာင့္ 	 မေလးရွားႏိုင္ငံ သုိ ႔ 	 စက္ေလွျဖင့္ထြက္ခြာခဲ့ရန္ 														
ေအာင္တိုင္ေက်း႐ြာတြင္	ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၁၆	 ရက္ေန႔က	 ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊	
တင္းမ႐ြာရွိ	စစ္ေကာင္စီတပ္	ေရကင္းစခန္းအနီး	 	မိုင္း	
ေပါက္ကြဲ၍	 စစ္ေကာင္စီ	 တပ္သား	 ၂	 ဦး	 ေသဆုံးခဲ့
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		 အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္	 မီဇိုရမ္ျပည္နယ္	 ဇိုေခါထာရ္ေက်း႐ြာတြင္	 ေန
ထိုင္ေသာ	အသက္	၂၆	ႏွစ္အ႐ြယ္	မိန္းကေလးတစ္ဦးျဖစ္သူ	Pi	Laltanpuii	
သည္	 	 ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္	 Leilet	 ေက်း႐ြာရိွ	၎၏	အမ်ိဳးသားထံသုိ႔	သြား												
ေရာက္စဥ္	 စေတာမ္ေက်း႐ြာအနီးတြင္	 ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိခဲ့ၿပီး	 	ညာဘက္																				
ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို	ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၆	ရက္က	ထန္တလန္ၿမိဳ႕	 TBC	ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအ								
တြင္း	 ေျခကုပ္ယူထားေသာ	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ကို	 ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မ							
ေတာ္	CNA	ႏွင့္	CDF-Thantlang	တပ္ဖြဲ႕တို႔မွ	ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္
စဥ္	CDF-Thantlang	ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ		ဆလိုင္းဗန္ထာဘိခ္ႏွင့္	ဆလိုင္း					
ေမာစီဗန္ဘြဲ႕ဟုပ္တုိ႔	က်ဆံုးခဲ့ပါသည္။	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕သည္	ထန္တ						
လန္ၿမိဳ႕အား	 ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္	စစ္ကူမ်ားျဖည့္တင္းကာ	လက္နက္							
ႀကီးႏွင့္	 ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားျဖင့္	အျပင္းအထန္ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ခဲ့ပါ
သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၁၆	ရက္ေန႔က	ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္	
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	
တိုက္ပြဲ			ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရးတပ္မွ	၂	
ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	
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		 အေမရိကန္အစိုးရက	ေဒၚလာ	သန္း	၅၀	ကို	အသစ္ထပ္မံ	ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္						
ၿပီး၊	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း	တိုးျမင့္လာသည့္	ေနရပ္စြန႔္ခြာရမႈမ်ား၊		လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား	
ႏငွ့	္စားနပရ္ကိၡာ	ပိမုိရုွားပါးလာမႈမ်ားအတြက	္လသူားခ်င္းစာနာမႈဆုိငရ္ာ	အေရးေပၚ	အကူ
အညီအျဖစ္	ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း		ရန္ကုန္ၿမိဳ႕	အေျခစိုက္	အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ	ေဖေဖာ္
ဝါရီ	 ၁၆	 ရက္တြင္	 ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	အဆုိပါ	 ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကုိ	အေမရိကန္	 ႏုိင္ငံ								
တကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ	 (USAID)	 မွတဆင့္	အေရးေပၚ	 စားနပ္ရိကၡာႏွင့္	အဟာရ															
အေထာက္အပံ့အျဖစ္	ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ	အေမရိကန္သံအမတ္ေဟာင္း	မစၥတာ	စေကာ့မာစီရယ္က	အာ
ဆီယံအေနျဖင့္	 ေျဖရွင္းဖုိ႔ခက္ေနသည့္	 ျမန္မာ့အေရးကုိ	အေမရိကန္မွ	 ဦးေဆာင္သင့္ၿပီ									
ျဖစ္ေၾကာင္း	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း	စစ္ေကာင္စီတပ္	အာဏာသိမ္းျခင္း
ကို	ဆန႔္က်င္ေနၾကသည့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ား၏	အုံႂကြေတာ္လွန္မႈမွာ	အေျဖမေတြ႕ေသးဘဲ									
တတိယေျမာက္ႏွစ္အတြင္းသို႔	ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ	ႏိုင္ငံတကာ	အသိုက္အ၀န္းအေန	
ျဖင့္လည္း	ထိုအက်ပ္အတည္းကုိ	 ၿပီးဆံုးေအာင္	 ကူညီရာေရာက္မည့္	 အလားအလာ												
ေကာင္းေသာ	 နည္းဗ်ဴးဟာမေပးႏိုင္ေသးသည္ကို	 ေတြ႕ေနရေၾကာင္းႏွင့္	 အာဆီယံဘံု							
သေဘာတူညီခ်က္ကလည္း	အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း	၎က	ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။	
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		 အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး	အန္တိုနီဘလင္ကန္ႏွင့္	အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး											
ဝန္ႀကီး	 ရက္တ္ႏုိမာဆူဒီတို႔သည္	 ျမန္မာ့အေရး	 ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား	အပါအဝင္	ယခုႏွစ္အ											
တြင္း	အာဆီယံမွ	အေလးထားေဆာင္႐ြက္မည့္	ကိစၥရပ္မ်ားကို		ေဖေဖာ္၀ါရီ	၁၅	ရက္က										
ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ၿပီးေျပာၾကားခဲ့ ၾကပါသည္။	အေမရိကန္အေနျဖင့္	ယခုႏွစ္အတြင္း									
အာဆီယံ	ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္မည့္	အင္ဒုိနီးရွား၏	အခန္းက႑ကုိ	ေထာက္ခံအားေပး
သြားမည္ဟုလည္း	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။		
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၀	ရက္တြင္	ျမန္မာ့စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားအပါအဝင္	လူပုဂၢိဳလ္	၉	
ဦးႏွင့္	အဖြဲ႕အစည္း	၇	ခုအေပၚ	ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား	ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း	ဥေရာသမဂၢ	
(EU)က	ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	ယခု	 ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို	 (၆)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္	 ေဆာင္									
႐ြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး	 စစ္တပ္မွ	အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားႏွင့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ကို	လက္နက္ကိရိ
ယာမ်ားႏွင့္	စစ္ဘက္-	အရပ္ဘက္	ႏွစ္သြယ္သုံး	ပစၥည္း၊	နည္းပညာမ်ား	ပံ့ပိုးေပးေနေသာ	
ထင္ရွားသည့္	စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း	ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား	ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
ပါသည္။	ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံရသူမ်ားတြင္	ေရတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္	ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမိုးေအာင္၊	ညႇိ								
ႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမႉး	(	 ၾကည္း၊	ေရ၊	ေလ)	ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး	ေမာင္ေမာင္ေအး၊	စစ္ေကာင္စီ	ရန္	
ကုန္တိုင္း	 စီးပြားေရးဝန္ႀကီး	 ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး	 မ်ိဳးျမင့္ေအာင္၊	 ရဲခ်ဳပ္	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဇင္မင္းထက္၊										
ကခ်င္ျပည္နယ္တိုင္းမႉး	ဗိုလ္ခ်ဳပ္	ကုိကိုေမာင္၊	စစ္ေကာင္စီစြမ္းအင္ဝန္ႀကီး	ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦးတို႔	
ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။	
		 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ	အိႏၵိယသည္	ဆိုး႐ြားေသာ	လူ႔အခြင့္
အေရး	ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈမ်ားႏငွ့	္အာဏာသမိ္းမႈအတြက္	တာဝနရ္ွိေနေသာ	စစ္ေကာငစ္တီပက္ိ	ု
တရားဝင္အစုိးရအျဖစ္	အသိအမွတ္ျပဳ	ဆက္ဆံေနေၾကာင္း	 အိႏၵိယအေျခစုိက္	 ျမန္မာ														
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက	ေထာက္ျပေျပာဆိုထားပါသည္။	အာဏာသိမ္းကာလ	၂			
ႏွစ္အတြင္း	အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္	စစ္ေကာင္စီတပ္ကို	လက္နက္ေထာက္ပံ့မႈ	၄	 ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး၊	
ယခုႏွစ္	 ဇန္နဝါရီ	 ၄	ရက္က	 ျပဳလုပ္သည့္	 စစ္ေကာင္စီတပ္၏	လြတ္လပ္ေရးေန႔	အခမ္း
အနားကုိလည္း	 ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	 အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး	 ရွရီဗီနီကူးမာ	 (Shri	 Vinay	
Kumar)က	တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း	 အိႏၵိယေရာက္	 ျမန္မာႏွင့္	 စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေရး	
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေသာ	India	for	Myanmar	အဖြဲ႕က	ေျပာဆိုထားပါသည္။	
		 သို႔	ေသာ္	အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏	ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ	မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အစိုးရသည္	ျမန္
မာႏိငုင္ံႏငွ့	္ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိငုင္တံို႔မ	ွထြက္ေျပးခိလုုလံာၾကေသာ	စစ္ေဘးေရွာင္ျပညသူ္မ်ား
အတြက္	ကူညီေထာက္ပံ့ေရးတြင္	႐ူပီးေငြ	သိန္း	၄၀၀	ေက်ာ္	အသုံးျပဳထားေၾကာင္း	သိရ
ပါသည္။	မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ေသာ	စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရစုစုေပါင္းမွာ	၃၁၅၀၈	
ဦး	ရွိၿပီး၊	၎တို႔အနက္	၃၁၀၅၀	ဦးမွာ	ျမန္မာႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး	၄၅၈	ဦးမွာ	ဘဂၤလားေဒရွ႕္ႏိုင္ငံ
မွ	ျဖစ္	ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
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		 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	ေလေၾကာင္း	တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို	ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ
အသီးသီးမွ	လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းေၾကာင့္	 ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးအတြက္	 ေတာ္လွန္					
ေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္	ေလေၾကာင္းပစ္ကူ	လက္နက္မ်ားရရိွရန္ခက္ခဲေနၿပီး	ကေလး
သူငယ္မ်ားအပါအဝင္	အရပ္သားမ်ားသည္	အသက္အႏၲရာယ္ၾကား	အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္	
ေနထုိင္ေနရေၾကာင္း	အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ	 NUG	၏	ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန		
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္	ဦးႏိုင္ထူးေအာင္က	ေထာက္ျပေျပာဆိုထားပါသည္။	
		 စစ္ေကာင္စီတပ္သည္	႐ုရွားႏိုင္ငံမွ	၀ယ္ယူထားေသာ	စစ္ေလယာဥ္မ်ားကို	အသုံး						
ျပဳေနၿပီး၊	 ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာလည္း	လာမည့္	ကာလတြင္	 ပိုပိုမ်ားလာႏိုင္																
ေၾကာင္းႏွင့္	အာဏာသိမ္းၿပီး	၂	ႏွစ္တာကာလအတြင္း	စစ္ေကာင္စီတပ္၏	ေလေၾကာင္း
တိက္ုခိက္ုမႈမွာ	အႀကမိ္ေရ	၆၅၀	ေက်ာထ္	ိရွခိဲ့ေၾကာင္း	ဦးႏိငုထ္ူးေအာငက္	ေဖေဖာ၀္ါရ	ီ၁၆	
ရက္တြင္	 ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအေရးေဆာင္႐ြက္ေနေသာ	 ဂ်ပန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္						
အမတ္	မာစဟ႐ုနာကာဂါဝါ၊	အထက္လႊတ္ေတာ္ကအမတ္	အိရွိဘရွိမီခ်ီဟိ႐ိုတို႔ႏွင့္	အြန္း
လိုင္းမွ	ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္	ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး
အတြက္	ေတာ္လွန္ေရး
အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္
ေလေၾကာင္းပစ္ကူ	လက္နက္
မ်ားရရွိရန္ခက္ခဲေနၿပီး
ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္	
အရပ္သားမ်ားသည္	အသက္
အႏၲရာယ္ၾကား	အခက္အခဲ
မ်ိဳးစုံႏွင့္	ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း
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