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	 ဗလာဒီမာပူတင္	ဦးေဆာင္ေသာ	႐ုရွားအစိုးရ၏	က်ဴးေက်ာ္စစ္အတြင္းမွ		ယူကရိန္း	
ျပည္သူမ်ားအား		ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္	ယူကရိန္းသမၼတဇီလန္စကီးသည္		“ေလယာဥ္	
မပ်ံသန္းရဇုန္	သတ္မွတ္ေရး”အတြက္	အေမရိကန္	ကြန္ဂရက္တြင္လည္းေကာင္း၊	ေျမာက္					
အတၱလန္တီစာခ်ဳပ္ပါအစုအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့	 ေနတုိးအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားထံတြင္လည္းေကာင္း	
လူသိရွင္ၾကား	 ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။	သို ႔ေသာ္	 ႐ုရွားက်ဴးေက်ာ္စစ္တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့သည့္						
တိုင္	သမၼတဇီလန္စကီး၏	ေတာင္းဆိုမႈသည္လက္ေတြ႕အေကာင္	အထည္မေပၚေသးဟု	
ဆိုရပါမည္။
	 ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏	ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္	အရပ္သား	ျပည္
သူမ်ားကုိ	 ပစ္မွတ္ထားလာေနၿပီး	၎တို႔၏	 စစ္အာဏာသိမ္းမႈအား	ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္					
ေနၾကေသာ	လူပုဂၢိဳလ္၊	အဖြဲ႕အစည္း၊	ေနရာေဒသ	မေ႐ြး၊	အခ်ိန္အခါမေ႐ြး	ေလေၾကာင္းမွ
တဆင့္	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း၊	ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း	စသည့္	ေဝဟင္ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို	
အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္	လုပ္ေဆာင္လာေနၿပီျဖစ္သည္။	စစ္အာဏာသိမ္းမႈအား	ဆန႔က္်င္ၿပီး	ျမန္	
မာျပည္သူလူထုႏွင့္	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားဘက္မွ		ရပ္တည္ေထာက္ခံေနၾက	
ေသာ	ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္	ႏႈတ္အားျဖင့္	ႏွစ္သိမ့္႐ုံ၊	စာတစ္ေစာင္ေပတစ္႐ြက္	
႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ျပန္႐ုံထက္	 ပိုမိုေသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊	 ေထာက္ကူပံ့ပိုးမႈမ်ားကို	
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လက္ေတြ႕က်က်	ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
	 ယခုတစ္ပတ္	BNI-Myanmar	Peace	Monitor	၏	အပတ္စဥ္သတင္းသုံးသပ္ခ်က္
တြင္	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈရန္မွ	 ျမန္မာျပည္
သူလူထုႏွင့္	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား	လက္ေတြ႕က်စြာ	အကာအကြယ္ေပး	
ႏိုင္မည့္	 “ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရ	ဇုန္	သတ္မွတ္ေရး”	အတြက္	ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္	
ကိန္းဂဏာန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို	ေလ့လာတင္ျပသြားပါမည္။
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	 ၂၀၂၃	ခုႏွစ္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၅	ရက္၊	ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕တြင္	ျဖစ္သည္။		အေမရိကန္ျပည္	
ေထာင္စုရွိ	ျပည္နယ္အလိုက္	ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားစု	ေပါင္းကာ	အင္အား	(၃၀၀)ခန႔္ျဖင့္	
“ေလယာဥမ္ပ်သံန္းရ	ဇနု	္သတမ္တ္ွျပဌာန္းေပးရန”္	ေတာင္းဆိကုာ	လမ္းေလွ်ာက္ခ်တီက	္
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။	
	 အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား	 ပစ္မွတ္ထားကာ	ေလေၾကာင္းအသုံးျပဳတုိက္ခိုက္ေန							
သည့္	 ျမန္မာအာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအား	 ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားျဖင့္	အေရးယူ	ေပးရန္						
ႏွင့္	 စစ္ေကာင္စီ၏	အဓိက	ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ	 ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္	သဘာဝဓာတ္	
ေငြ႕လုပ္ငန္း(MOGE)ကုိ	 ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ေပးရန္အတြက္	အေမရိကန္အစုိးရထံ	ဆႏၵျပ								
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားက	ဟစ္ေႂကြးေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
	 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး	 (KNU)၊	ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ	 (KNPP)ႏွင့္	 ခ်င္း	
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အမ်ိဳးသားတပ္ဦး	(CNF)တို႔	သည္	၂၀၂၂	ခုႏွစ္	ဇန္နဝါရီ	၂၀	ရက္ကတည္းက	“ျမန္မာႏိုင္
ငံအတြင္း	 စစ္ေရးအရ	ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရဇုန္	သတ္မွတ္ေပးရန္”	အာဆီယံအပါအဝင္													
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းထံ	 ပူးတြဲေၾကညာခ်က္	 ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။	 စစ္													
ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္	လူသားခ်င္း	စာနာေထာက္ထားမႈ	ဆိုင္ရာ
အကူအညီမ်ားအား	အမွန္တကယ္	 လုိအပ္ေနသူမ်ားထံ	လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာေပးအပ္ႏိုင္									
ေရးအတြက္လည္း	ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ဟု	ဆိုပါသည္။
	 အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို	 ေလ့လာၾကည့္ပါက								
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၊	စာသင္ေက်ာင္း၊	ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္	ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲကအစ	ပစ္မွတ္ထား
တိကုခ္ိက္ုခဲသ့ညက္ိ	ုဒပီဲယင္းၿမိဳ႕နယ	္လကယ္ကက္နု္း႐ြာ	စာသင္ေက်ာင္းဗုံးႀကဲတိကုခ္ိက္ု
မႈျဖစ္စဥ္၊	ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္	အနန႔္ပါေဒသ	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္၊	ဖ႐ူဆိုႏွင့္	ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕	
နယ္အတြင္းရွိ	စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားအား	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားက	သက္ေသျပ	
ေနပါသည္။
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	 ရက္အလုိက္	ေကာက္ယူထားေသာ	 မိမိတုိ႔	 BNI-Myanmar	 Peace	Monitor	၏							
မွတ္တမ္းအရ	၂၀၂၃	 ခုႏွစ္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၁	 ရက္အထိ	စစ္အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း								
စစ္ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈ	ရက္ေပါင္း	၂၈၈	ရက္အထိ	ရိွခဲၿ့ပီး	ထုိအနက္	၁၀၄	
ရက္သည္	အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား	ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း	 ျဖစ္သည္ကို	ေတြ႕ရ
ပါသည္။	 KNU	 ၊	ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕(KIA)၊	 ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)၊	 CNF	 ၊															
တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္(TNLA)၊	 ကုိးကန႔္တပ္(MNDAA)၊	 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ		
ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး	 (ABSDF)၊	 KNPP	 စေသာ	 တုိင္းရင္းသား	လက္						
နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲ(ERO)မ်ားအား	ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္မႈရက္ေပါင္း	၁၂၃	ရက္

အထိ	 ရွိကာ	 ႏိုင္ငံတနံတလ်ားရွိ	 ၿမိဳ႕ျပ						
ေဒသအလုိက္	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္
ဖြဲ ႕(PDF-LDF)မ်ားအား	 ပစ္မွတ္ထား									
တိုက္ခိုက္မႈရက္ေပါင္း	၆၁	ရက္ရွိခဲ့သည္
ကို	ေတြ႕ရပါသည္။
	 တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္	 ေလ့
လာၾကည့္ပါက	အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္
စီ၏ေလေၾကာင္း တုိက္ခိုက္မႈအမ်ားစု
သည္	ကရင္ျပည္နယ္၊	 စစ္ကုိင္းတုိင္း								
ႏငွ့	္ကခ်င္ျပညန္ယတ္ို႔အား	အမ်ားဆုံးပစ္
မတွထ္ားတိကုခ္ိက္ုခဲသ့ညဟု္	ဆိရုပါမည။္	
ရခုိင္ျပည္နယ္၊	 ခ်င္းျပည္နယ္၊	ကရင္နီ	
(ကယား)ျပညန္ယ္၊	ရမွ္းေျမာက္ေဒသႏငွ့	္
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မေကြးတိငု္းတို႔တြငလ္ည္း	ေလေၾကာင္းတိက္ုခိကုမ္ႈရက္ေပါင္း	၁၀	ရကအ္ထက	္ရွခိဲပ့ါသည။္
	 BNI	-	Myanmar	Peace	Monitor	၏	မွတ္တမ္းအရ	ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား	
ေၾကာင့္	 ေသဆံုး၊	 ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၾကေသာ	အရပ္သားျပည္သူေပါင္း	 ၅၁၀	ေက်ာ္ရိွေနၿပီး										
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္	 ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူေပါင္း	 ၆၁၀၀၀			
ေက်ာ္အထိ	ရွိခဲ့သည္ကို	ေတြ႕ရပါသည္။

oHk;oyfwifjycsuf

	 ၂	ႏွစ္ေက်ာ္	 ၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း	စစ္အာဏာသိမ္းရန္	 ႀကိဳးပမ္း						
ေနသည့္ကာလအတြင္း	စစ္အာဏာသိမ္းမႈအား	နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္	ဆန႔္က်င္ေနၾကေသာ	
ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ	ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း	၂၀၂၂	ခုႏွစ္	ဒီဇင္ဘာ၂၁	ရက္တြင္	
က်င္းပေသာ	ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ	(UNSC)		အစည္းအေဝးမွ	တဆင့္	ဆုံးျဖတ္	
ခ်က္အမွတ္	၂၆၆၉	(၂၀၂၂)	ျဖင့္	သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။	ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္	
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ	အကူအညီမ်ား	အျပည့္အဝရရွိရန္အတြက္	ေဘး
ကင္းလုံၿခဳံၿပီး	အတားအဆီးမဲ့	ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္	လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
ဆိုင္ရာ	အကူအညီမ်ားႏွင့္	 ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ	ဝန္ထမ္းမ်ား၏	အကာအကြယ္မ်ား၊	လုံၿခဳံ						
ေရးအစီအမံမ်ား	အျပည့္အဝရရိွေစရန္အတြက္	 ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္	 ၂၆၆၉(၂၀၂၂)က										
တိုက္တြန္းထားသည္။	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး	 မင္းေအာင္လႈိင္ဦး	ေဆာင္ေသာ	အာဏာသိမ္းစစ္						
အုပ္စုႏွင့္	အေပါင္းအပါမ်ားအား	 ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္း၊	 ဖိအားေပးျခင္းတို႔ကို		
ႏုိင္ငံတကာ	အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္	 အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာေနသည္ကို	 ေတြ႕ရသည္။											
သို႔ေသာ္	မလုံေလာက္ဟု	ဆိုရပါမည္။
	 အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္	၎တို႔အား	ဆန႔္က်င္ေသာ	လက္နက္မဲ့ျပည္သူလူထု
အား	ဦးေခါင္းတည့္တည့္ခ်ိန္႐ြယ္ကာ	က်ည္ဆန္အစစ္ျဖင့္	ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမွသည္	
အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊	ရပ္႐ြာ	အလိုက္	မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊	ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္	
ျခင္း	လုပ္ရပ္မ်ားအျပင္	ေလေၾကာင္းမွတဆင့္	ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုပါ	အရွိန္အဟုန္	
ျမႇင့္	လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။	စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို	ဆန႔္က်င္ေသာ	ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္
အတူ	 ရပ္တည္ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိသည့္	 ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္	
အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏	ေလေၾကာင္းရန္မွ	 ျမန္မာျပည္သူလူထုကုိ	ကာကြယ္ေပးရန္	
ခ်ဥ္းကပ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။
	 ၁၉၉၁	ခုႏွစ္၊	လူမ်ိဳးစုႏွင့္	ဘာသာေရးအုပ္စုအခ်ိဳ႕	တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမွ	ကာကြယ္ရန္
အတြက္	ကုလသမဂၢ	ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမပါဘဲ	အီရတ္ႏုိင္ငံတြင္ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရ	
ဇုန္ႏွစ္ခုကို	အေမရိကန္ႏွင့္	 မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားက	သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ဖူးသည္။	 ၁၉၉၂													
ခုႏွစ္တြင္	ေဘာ့စနီးယားေလပိုင္နက္အတြင္း	ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ	စစ္ေရးပ်ံသန္းမႈမ်ား	တား								
ျမစ္သည့္	ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ	ကုလသမဂၢက	အတည္ျပဳခဲ့ဖူးသည္။	၂၀၁၁	ခုႏွစ္တြင္
လည္း	လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံတြင္	စစ္ေရးအရ	ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈ၏	အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္	ေလယာဥ္
မပ်ံသန္းရဇုန္ကို	ကုလသမဂၢ	လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက	အတည္ျပဳဖူးသည္။
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	 ျမန္မာ့အေရးသည္	ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေပၚ	 ႐ုရွားအစိုးရ၏	က်ဴးေက်ာ္စစ္ႏွင့္	 မတူ။										
ဗိုလခ္်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈငိ္ဦးေဆာင္	စစ္အုပ္စုက	တိငု္းျပည္အာဏာကိ	ုအဓမၼသမိ္းယူ
ရန	္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစသ္ည။္	ထုိသို႔စစအ္ာဏာသိမ္းရန	္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းအား	ျမနမ္ာျပည္
သူလူထုမွ	လက္နက္မဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ	ဆန႔္က်င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွသည္	ရရာလက္နက္စြဲ
ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းအထိ	ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည့္အတြက္	ျပည္တြင္းစစ္အျပန႔္က်ယ္ကာ	စစ္
အရွိန္ျမင့္တက္	ျပင္းထန္လာျခင္းျဖစ္သည္။	ေျမျပင္အင္အား		ခ်ိနဲ႔လာေသာ	အာဏာသိမ္း
စစ္အုပ္စုအတြက္	ေလေၾကာင္းမွ	ထိုးစစ္ဆင္	တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုသာ	အားကိုးေနရၿပီျဖစ္
သည္။	
	 စစ္အာဏာရွင္စနစ္အပါအဝင္	အာဏာရွင္စနစ္မွန္သမွ်	ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊	ဖက္ဒရယ္ဒမုိီ
ကေရစီျပည္ေထာင္စု	တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ	ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည့္	ျမန္
မာျပည္သူလူထုႏွင့္	ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအတြက္	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏	
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈအႏၲရာယ္ကို	အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္	 ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ							
ဝုိင္းအေနျဖင့္	အေလးအနက္ထား	စဥ္းစားသင့္ၿပီျဖစ္သည္။	တ႐ုတ္၊	ထုိင္း၊	အိႏၵယိ	စေသာ	
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက	ႏႈတ္ဆိတ္ဆြံ႕အ	ေနၾကသည့္တိုင္	အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏	ေလ										
ေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ	 အႏၲရာယ္မွ	 ျမန္မာျပည္သူလူထုကို	 ကယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္																		
“ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရ	 ဇုန္	သတ္မွတ္ေရး”သည္	အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း										
တင္ျပအပ္ပါသည္။

တ႐ုတ္၊	ထိုင္း၊	အိႏၵိယ	စေသာ	
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက	
ႏႈတ္ဆိတ္ဆြံ႕အေနၾကသည့္တိုင	္
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ	
အႏၲရာယ္မွ	ျမန္မာျပည္သူ
လူထုကို	ကယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
အတြက္	“ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရ	
ဇုန္	သတ္မွတ္ေရး”သည္	
အေရးတႀကီး
လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	...
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ယင္းမာပင္၊	အရာေတာ္၊	ျမင္းမူ၊	မံု႐ြာ၊	ခင္ဦး	ႏွင့္	ဝန္းသုိ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ေဒသအလုိက္	
PDF	တုိ႔အၾကား	တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	
၄၈	ဦး	က်ဆံုး၍	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္မွ	၉	ဦး	က်
ဆံုးခ့ဲသည္။	 ထုိ႔အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂၇	 ရက္ေန႔က	
မံု႐ြာၿမိဳ႕၊	ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ေန	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ဒုတပ္	
ၾကပ္ေဟာင္း	 ဦးသန္းႏုိင္ကုိ	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး											
အဖြ႕ဲက	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခ့ဲသည္။	 စစ္ေကာင္စီတပ္၏	
ပစ္ခတ္မူေၾကာင့္	 တမူး၊	 အရာေတာ္ႏွင့္	 ယင္းမာပင္														
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ	 ေဒသခံျပည္သူ	 ၆	 ဦး	 ေသဆံုးခ့ဲသည္။	
ထုိ႔အျပင္	စစ္ေကာင္စီတပ္က	စစ္ေၾကာင္းထုိးမႈေၾကာင့္	
အရာေတာ္ႏွင့္	 ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ	 ေဒသခံ	 ၁၅၀၀၀									
ေက်ာ္	ေဘးလြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	 ppfaumifpDwyfom; aoqHk;rI jynfolYumuG,fa&;wyfom; aoqHk;rI t&yfom;aoqHk;rI
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		 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊	ကမ္းနီးေက်း႐ြာမွ	အသက္	 ၂၆								
ႏစ္ွအ႐ြယ္	ကုိမင္းမင္းဦး	(ခ)	ကုိလမင္း	ဆုိသူကုိ	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္	
(PDF)	ျဖစ္သည္ဟု	စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊		ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၆	ရက္တြင္	ပုဒ္မ	၅၀(ည)		
ျဖင့္	ေထာင္ဒဏ္	တသက္တကြၽန္း	ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။	၎သည္	ေတာထဲတြင္	မီး		
ေသြးဖုတ္သည့္လုပ္ငန္း	 လုပ္ကုိင္သူျဖစ္ၿပီး	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၈	 ရက္က	ေတာထဲ								
တေနရာမွ	အင္းေတာ္ၿမိဳ႕သို႔	 ေခတၱျပန္လာစဥ္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ထံတြင္	 ဖမ္း
ဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၆	 ရက္တြင္	 ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္	ကန္ေတာ္ေက်း႐ြာအတြင္းသို႔													
စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	စစ္ေၾကာင္းထိုး၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး	ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း	၂	ေက်ာင္း	
ႏွင့္	ေနအိမ္	၁၀	လုံးေက်ာ္ကို	မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။	
		 တမူးၿမိဳ႕	၊	ၿမိဳ႕မ(၁၂/က)ရပ္ကြက္၊	နန္းဖာလုံတြင္	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၅	ရက္က	
စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	ဧဝံေဝလိတရားေဟာ
ဆရာ၏	ေနအိမ္အတြင္း	က်ေရာက္ေပါက္ကြဲကာ		၎၏	၅	ႏွစ္အ႐ြယ္	ကေလး
တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး၊	ေနာက္ထပ္ကေလးတစ္ဦးႏွင့္	အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူတို႔	ဒဏ္ရာ
ရရိွခဲ့ပါသည္။	စစ္ေကာင္စီတပ္သည္	တမူးၿမိဳ႕	ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္တည္ရိွေသာ	
တပ္ကုန္းစခန္းဘက္မွ	ၿမိဳ႕တြင္းသို႔	လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
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2

1

ucsifjynfe,f
		 ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ	 စစ္ေကာင္စီ
တပ္မွ	 ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ 	 အေၾကာင္းမဲ့ 	 လာေရာက္ဗုံး ႀကဲျခင္း													
ေၾကာင့္	အျပစ္မဲ့ျပည္သူ	၂	ဦး	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၇	ရက္က	ေသဆုံးခဲ့ပါ
သည္။	စစ္ေကာင္စီတပ္သည္	လက္လုပ္လက္စားအရပ္သားမ်ား	ေ႐ႊ
တူးေဖာ္ေနေသာ	ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးမွ		ငေပါက္ဝေက်း႐ြာအနီး
ကို	 ေလေၾကာင္းျဖင့္	လာေရာက္ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	အမ်ိဳးသား	၂	
ဦး	ဗုံးစထိမွန္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး	အမ်ားအျပားလည္း	ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း
သိရပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၇	 ရက္တြင္	 ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊	 စဗ်စ္ခူးေက်း႐ြာ										
တြင္	အိမ္စီးကားမ်ားျဖင့္	ကင္းလွည့္ေနသည့္	စစ္ေကာင္စီတပ္သား
မ်ား	မိုင္းဆြဲတိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္	အရပ္သား	၆၀	ေက်ာ္ကို	လက္	
ျပနႀ္ကိဳးတပုက္ာ	ဖမ္းဆီးခဲပ့ါသည။္	ဖမ္းဆီးခထံားရသမူ်ားတြင	္ေဒသ	
ခံျပည္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္	 ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ား၊	 ေရမေဆးသမား၊	လက္										
လုပ္လက္စားမ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

မံစီ၊	 ဝုိင္းေမာ္ႏွင့္	 မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္		
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)	 တုိ႔	 တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားခ့ဲ		
ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၁	ဦး	က်ဆံုးခ့ဲသည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၆			
ရက္ေန႔က	 မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္	နန္းမားအုပ္စု	လက္ပံတန္းေက်း႐ြာ
ဘက္တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ား	 ေသနတ္	 ရမ္းသမ္းပစ္							
ခတ္ကာ	 စစ္ေၾကာင္းထုိးဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္	 ေဒသခံ	
၄၀၀	ဝန္းက်င္	ေဘးလြတ္ရာ	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	
ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၇	ရက္ေန႔က	ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္	ငေပါက္ဝေက်း႐ြာ
အနီး	တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားမႈမရိွဘဲ	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ဂ်က္ေလယာဥ္
တစ္စီးျဖင့္	 အေၾကာင္းမ့ဲ	 လာေရာက္ဗံုးက်ဲတုိက္ခုိက္ခ့ဲသည့္								
အတြက္	အျပစ္မ့ဲ	ျပည္သူ	၂	ဦး	ေသဆံုးခ့ဲသည္။
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ေရစႀကိဳ၊	 ဂန႔ေ္ဂါ၊	 ေခ်ာက္ႏွင့္	 ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 စစ္								
ေကာင္စီတပ္	 ႏွင့္	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တုိ႔	 တုိက္ပြဲ								
ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၆	ဦး	က်ဆံုးခ့ဲသည္။	ထုိ႔အ	
ျပင္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၀	ရက္ေန႔က	အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္
တြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	အျပစ္မ့ဲ	 ျပည္သူတစ္ဦးကုိ	အ									
ေၾကာင္းမ့ဲ	ပစ္သတ္ခ့ဲသည္။		

rauG;wdkif;
		 အထက္မင္းလွတြင္	 စစ္ေၾကာင္းထိုးျပန္လာေသာ	 စစ္ေကာင္စီ											
တပ္က	အျပစ္မဲ့	 ျပည္သူတစ္ဦးကုိ	 ပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။	 ေသဆံုးသူမွာ														
မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္	က်ဳံးေက်း႐ြာမွ	အသက္	 ၂၆	ႏွစ္အ႐ြယ္	ကိုႏိုင္လင္း							
ေအာင္ျဖစ္ၿပီး	 သူငယ္ခ်င္း	 ၂	 ဦးႏွင့္အတူ	 	 ေ႐ႊေခ်ာင္းဆိုသည့္	 ေနရာမွ													
ငံျပာရည္သြားဝယ္စဥ္	 စစ္ေကာင္စီတပ္	 စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ေတြ႕ကာ	ေဖ									
ေဖာ္၀ါရီ	၂၀	ရက္က	ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊	၎တို႔	၃	ဦးအနက္	၂	
ဦးကို	 ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာလ္ည္း	ကိုႏိုင္လင္းေအာင္ကို	 ပစ္သတ္
ခဲ့ေၾကာင္း၊	အေလာင္းအား	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၅	ရက္တြင္	ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့	
ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 သရက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	တိုက္ပြဲတြင္	အထိနာခဲ့ေသာ	စစ္ေကာင္စီ
တပ္သည္	တပ္အင္အားျပန္လည္	စုေဆာင္းၿပီး	ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း	၀င္	
ေရာက္ကာ	တအိမ္တက္ဆင္းရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး	ဖုန္းႏွင့္	 ေငြမ်ား
ကို	သိမ္းယူေနကာ	တံခါးဖြင့္မေပးေသာ	အိမ္မ်ားကို	 ေျခေထာက္ျဖင့္									
ကန္ဖြင့္ျခင္း၊	ေသနတ္မ်ား	ပစ္ေဖာက္ၿပီး	႐ြာကို	မီးရႈိ႕မည္ဟု	ၿခိမ္းေျခာက္	
ျခင္းမ်ား	ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
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rEÅav;wdkif;
		 မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၃	ရက္က	စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မ်ား	စခန္းခ်											
ေနထိုင္သည့္	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးကို	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား	၀င္ေရာက္							
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္	စစ္ေကာင္စီတပ္ဘက္မွ	၅	ဦး	ေသဆံုးၿပီး	၂	ဦး													
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ	႐ုံးလည္း	ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၂	 ရက္တြင္	 စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊	 ႏြယ္႐ံုရဲစခန္းကုိ	 ျပည္သူ႔ကာ										
ကြယ္ေရးအဖြ႕ဲတစခ္ုျဖစသ္ည	္ဗိလုလ္င္းယနုအ္ဖြ႕ဲမ	ွဒ႐နု္းျဖင့	္သြားေရာက္တိကု္
ခိုက္ခဲ့ရာ	စစ္ေကာင္စီတပ္သား	၃	ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး	၂	ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း	သိ
ရပါသည္။	
		 ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္	ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အစပ္	(ဋ)	ရပ္ကြက္	မကၡရာ
လမ္းမွ	ေနအိမ္	အလုံး	၁၀၀	ခန႔္ကို	က်ဴးေက်ာ္မ်ားဟု	စြပ္စြဲကာ	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၇	
ရက္က	စစ္	ေကာင္စီတပ္မွ		စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္	လာေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။	
ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၈	ရက္တြင္လည္း	ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္	၄၉	လမ္း၊	ဇီးအုပ္႐ြာ	အနီး
တစ္ဝိုက္မွ	ေနအိမ္မ်ားကို	ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း၊		ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရ
သူမ်ားမွာ	အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္	၁၀	ႏွစ္မွ	အႏွစ္	၂၀	ခန႔္အထိ	အေျခခ်	ေနထိုင္
လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂၃	 ရက္ေန႔က	 မိုးကုတ္ၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္း၊								
ကသည္းအုပ္စု	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးတြင္	 စခန္းခ်ေနထိုင္							
ေနေသာ	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ကို	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး									
အဖြဲ႕က	ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္သား	၅	
ဦး	ေသဆံုးခဲ့သည္။		ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၂	ရက္ေန႔က	စဥ့္ကူး
ၿမိဳ႕နယ္၊	 ႏြယ္႐ုံရဲစခန္းကို	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္က					
ဒ႐ုန္းျဖင့္	 သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ	 စစ္ေကာင္စီတပ္
သား	၃	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။



13trSwfpOf  94 ?    azazmf0g&D 22 -28 ?  2023

mmpeacemyanmar.org

Issue 62 , July 8 - July 15 , 2022

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;

pk    
   pk 

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

Guf

1  &uf u&ifjynfe,f
		 စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္	 ေၾကညာထားေသာ	 ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္								
စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ေဒသခံ	၃ဝ	ဦးေက်ာ္ကို	ဖမ္းဆီး	႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။	စစ္		
ေကာင္စီတပ္သားမ်ားသည္	ညေန	 ၆	 နာရီမွ	 နံနက္	 ၆	 နာရီအတြင္း	အျပင္ထြက္သည့္									
ေဒသခံမ်ားကို	ေသနတ္ျဖင့္	ၿခိမ္းေျခာက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊	႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔	ျပဳလုပ္ေန	
ျခင္းေၾကာင့	္ညအခ်နိဖ္ြင့လ္စွရ္သည့	္လုပင္န္းမ်ားကုိ	ပတိထ္ားရကာ	ေဒသခမံ်ား	စား၀တ	္
ေနေရး	အခက္ႀကဳံေနရပါသည္။	
		 ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊	ဘုရားကုန္းေက်း႐ြာ၊	ဘားအံ-ေကာ့ကရိတ္	လမ္းမေပၚရွိ	ဆရာ								
ေတာ္မင္းသုည	(ဗုဒၶတကၠသိုလ္)	သတင္းသုံးခဲ့ေသာ	ဝုမုတၱိသုခဝိဟာရ	ေက်ာင္းတိုက္မွ	
ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အပါအ၀င္	 ေက်ာင္းေဝယ်ာဝစၥတာဝန္ယူထားေသာ	 ဒါယကာ													
ႏစွဦ္းႏငွ့	္ဒါယကိာမတစဦ္းတို႔ကိ	ုစစ္ေကာငစ္တီပ္ႏငွ့	္လက္ေအာကခ္	ံBGF	တပဖ္ြ႕ဲ၀ငမ္်ား
မွ	 ေက်ာင္းအတြင္းသုိ႔	 ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၆	 ရက္တြင္	အဆုိပါ																	
ေက်ာင္းအတြင္းသို႔	ဦးပၪၥင္းအခ်ိဳ႕	ေခတၱတည္းခိုရန္ေရာက္ရွိလာၾကၿပီးေနာက္၊		ေက်ာင္း
ထိငု္ႏွင့္	အရပ္သားမ်ားဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ၊		ဖမ္းဆီးၿပီးခ်နိ္တြင္	ကားေပၚပါလာေသာ	
စစ္ေကာငစ္တီပဖ္ြ႕ဲဝငအ္ခ်ိဳ႕ႏငွ့	္တည္းခိရုန္ေရာကလ္ာေသာ	အမ်ိဳးသား၊ဘာသာ၊သာသနာ	
ေစာင့္ေရွာက္ေရး	အဖြဲ႕		(မ.ဘ.သ)	ဘုန္းႀကီးမ်ား	ေက်ာင္းအတြင္း	က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း	သိ
ရပါသည္။	

ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂၂	 ရက္ေန႔က	 ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္တြင္	 စစ္									
ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး							
တပ္မေတာ္	 (KNLA)၊	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တုိ႔									
တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ၂	 ဦး	 က်ဆံုး										
ခ့ဲသည္။
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		 ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊	 ေညာင္ပင္ႀကီးေက်း႐ြာႏွင့္	
ပုဇြန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၂	 ရက္	 နံနက္	 ၅	
နာရခီြခဲန႔က္	စစ္ေကာငစ္တီပမ္	ွလကန္ကႀ္ကီးျဖင့	္ေက်း႐ြာ
မ်ားအတြင္းသို႔	ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	ေဒသခံျပည္သူ	၃	ဦး	
ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့ကာ	ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္း	
ထိမွန္	ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၄	ရက္တြင္လည္း	မူးၿမိဳ႕နယ္	(မုန္းၿမိဳ႕	
နယ္)အတြင္း	ေက်း႐ြာမ်ားထဲကို	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	လက္
နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္	ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ	ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	ေဒ
သခံျပည္သူ	 ၆၀၀	ေက်ာ္ခန႔္	 အသက္ေဘးလြတ္ရာသုိ႔													
ထြက္ေျပး	တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကပါသည္။	စစ္ေကာင္စီတပ္သား
မ်ားမွ	တိမ္းေရွာင္ေနသည့္	 ေဒသခံမ်ား၏	ေနအိမ္မ်ားကို				
ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ကာ	အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို	 ခိုးယူ
ခဲ့ၾကပါသည္။	
		 ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ဘက္မွ	 စစ္ေၾကာင္းထိုးလာေသာ									
စစ္ေကာင္စီတပ္အင္အား	 ၆၀	 ခန႔္သည္	 ပဲခူး႐ိုးမေပၚတြင္											
ေတာင္ယာခုတ္ေနေသာ	 နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ	 ေဒသခံ	
၁၄	 ဦးအား	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၄	 ရက္တြင္	 ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။							
ဖမ္းဆီးခံရသမူ်ားတြင္	ကေလးငယ္မ်ားႏငွ့္	အမ်ိဳးသမီးမ်ား
လည္း	ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။	

ေညာင္ေလးပင္၊	ေဝါႏွင့္	ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	စစ္ေကာင္
စီတပ္ႏွင့္	ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့
ၿပီး	 	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၁၁	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	အဆိုပါ		
ေဝါၿမိဳ႕နယ္တိုက္ပြဲတြင္	ဆယ္အိမ္မႉး	၁	ဦး	ႏွင့္	မီးသတ္	
၁	 ဦးလည္း	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕၏	 ပစ္ခတ္မႈ									
ေၾကာင့္	 က်ဆုံးခဲ့သည္။	 ထို႔အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂၅										
ရက္ေန႔က	 ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊	 နားဂ်ပ္ေက်း႐ြာမွ	 စစ္										
ေကာင္စီသတင္းေပး	 ကိုစိုးႏိုင္အား	 ျပည္သူ႔ကာကြယ္								
ေရးတပ္ဖြဲ႕က	 ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။	 	 စစ္ေကာင္စီ
တပ္က	 လက္နက္ႀကီးျဖင့္	 ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္အ										
တြင္းမွ	 ေက်း႐ြာေတြကို	 ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 ေဒသခံျပည္
သူ		၃	ဦး	ေသဆုံးခဲ့ၿပီး	ျပည္သူ	၆၀၀	ေက်ာ္	ေဘးလြတ္
ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။	
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		 ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္	 ေတာင္စလံုးေက်း႐ြာအတြင္း								
စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ပစ္ခတ္လုိက္သည့္	လက္နက္ႀကီး																
ေၾကာင့္	အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး	ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီ	
၂၄	ရက္တြင္	 ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	 စစ္ေကာင္စီႏွင့္											
ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕	 PDF	တို႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး										
စစ္ေကာင္စီဘက္မွ	လက္နက္ႀကီး	ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၇	 ရက္တြင္	 ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊	 ေခါင္းအီ										
ေက်း႐ြာတြင္	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ	
ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို ႔	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	 ရမ္းသမ္းပစ္						
ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	 ႐ြာသား	 ၂	 ဦး	ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး၊											
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္	ေနအိမ္မ်ားလည္း	ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။	

ပင္ေလာင္း၊	ကြတ္ခိုင္	ႏွင့္	ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	စစ္ေကာင္
စီတပ္ႏွင့္	ကရင္နီအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္(KNDF)၊	က
ရင္နီတပ္မေတာ္(KA)၊	 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	
(KIA)	တုိ႔	တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၉	ဦးက်ဆုံး	
ခဲ့သည္။	 ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္	 တိုက္ပြဲတြင္	 စစ္ေကာင္စီတပ္				
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	ေဒသခံ	ျပည္သူ	၄	ဦး	ေသဆုံးခဲ့ၿပီး	အရပ္
သားျပည္သူ	 ၃၀၀၀	 ေက်ာ္	 ေဘးလြတ္ရာ	တိမ္းေရွာင္ေနရ
သည္။	 ထုိ႔အျပင္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၂	 ရက္ေန႔က	လားရႈိးခ႐ိုင္၊	
တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ	 ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊	 ရွမ္းျပည္						
တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)၏	 တပ္ဖြဲ႕ဝင္	 မိသားစုေနအိမ္ကို								
စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မွ	ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္သျဖင့္	မိသားစုဝင္	၃	
ဦး	ေသဆံုးခဲ့ရသည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၂	ရက္ေန႔က	မူဆယ္	
ခ႐ိုင္၊	 မူဆယ္ၿမိဳ႕	 တစ္လမ္းေမာင္း	 (၅သုံးလုံး)	 လမ္းၾကား									
တြင္	စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ	မူဆယ္ခ႐ိုင္	ရဲအုပ္တစ္ဦး	
အမည္မသိ	 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၏	 ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 ေသ
ဆုံးခဲ့သည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၅	ရက္ေန႔က	မူဆယ္ၿမိဳ႕၊	စြမ္ေစာ္
ရပ္ကြက္	 အမွတ္	 (၂)	 ၿမိဳ႕မ	 ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕	 ေနအိမ္	 ဗုံး												
ေပါက္ကြဲၿပီး		၁	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	

wdkufyGJjzpfyGm;rI&ufaygif;
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လြိဳင္ေကာ္၊	 ရွားေတာႏွင့္	 ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္							
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ကရင္နီေဒသခံကာကြယ္ေရး							
ပူးေပါင္းတပ္တို႔	 တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 	 စစ္ေကာင္စီ					
တပ္မွ	၅	ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၇	ရက္			
ေန႔က	စစ္ေကာင္စီတပ္	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ရမ္းသမ္း
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္	 	 ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ	 ျပည္
သူ	၂	ဦး	ေသဆုံးခဲ့သည္။	

u&ifeD  (u,m;) jynfe,f 
 
		 စစ္ေကာငစ္တီပသ္ည	္စစ္ေဘးေရွာငအ္ရပသ္ားေနရာမ်ား
ကို	ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိပစ္မွတ္ထား	တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္	 ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕	အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို									
ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၇	ရက္က	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္		
အသက္	 ၇၀	ေက်ာ္အ႐ြယ္	 စစ္ေဘးေရွာင္	အမ်ိဳးသားတစ္ဦး													
ေသဆုံးခဲ့ၿပီး	အမ်ိဳးသမီး	တစ္ဦးႏွင့္	ေနာက္ထပ္	အမ်ိဳးသားတစ္
ဦးလည္း	ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ၊	 ေနအိမ္မ်ားလည္း	 ပ်က္စီးခဲ့												
ေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 ထို႔ျပင္	ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕	အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ	စစ္ေဘးေရွာင္
မ်ားေနထိုင္ရာကုိလည္း	 စစ္ေကာင္စီတပ္က	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	
ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္	အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး	ေသဆုံးကာ	၂	ဦး	 ျပင္း	
ထန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။	
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ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၂	 ရက္ေန႔က	 	 ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ႐ြာ								
သစ္ေက်း႐ြာမွ	 စစ္ေကာင္စီခန႔္	 ရာအိမ္မႉး	 ဦးလင္းထြန္း							
ေအာင္ႏွင့္	 ဇနီးျဖစ္သူ		 ေဒၚေအးစိန္တို႔ကို	 ျပည္သူ႔ကာ														
ကြယ္ေရးအဖြဲ႕က	 ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။	 ထို႔အျပင္											
ေဖေဖာ္ဝါရီလ	 ၂၅	 ရက္ေန႔က	 တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊	 လယ္								
ေတာင္ယာေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကိုလည္း	 ျပည္သူ႔ကာ
ကြယ္ေရးအဖြဲ႕က	ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

weoFm&Dwdkif;
		 စစ္ေကာင္စီတပ္သည္	ပုေလာၿမိဳ႕နယ္မွ		အာဏာဖီဆန္ေရး	လႈပ္
ရွားမႈ	-	CDM	တြင္	ပါဝင္ေသာ	ေက်ာင္းဆရာမ	၄	ဦးႏွင့္	အရပ္သားျပည္
သူ	၁၂	ဦးကို	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၂	ရက္က	ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး	ေငြညႇစ္							
ေတာင္းခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၆	 ရက္တြင္	တနသၤာရီၿမိဳ႕	မွ	 အၿငိမ္းစားဆရာမ																
တစ္ဦး	 အပါအဝင္	 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 	 သက္ႀကီး႐ြယ္အို	 ၿမိဳ႕ခံျပည္သူ															
အေယာက္	 ၂ဝ	ေက်ာ္ကုိ	 	 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	 ေနအိမ္မ်ားအတြင္း																		
အတင္းဝင္ေရာက္ၿပီး	ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။	
		 စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈသပိတ္ကို	ဆက္တုိက္လုပ္		
ေဆာင္ေနေသာ	ႏငွ္းဆီေရာငအ္မ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕သည	္ေဖေဖာ၀္ါရ	ီ၂၆	
ရက္ကလည္း	 	 ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊	 လူငယ္မ်ားႏွင့္	 ပူးေပါင္းကာ										
ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္	ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။	အဆိုပါ	လူထုသပိတ္လႈပ္
ရွားမႈတြင္	စစ္ေကာင္စီက	ျပဳလုပ္မည့္	ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား	ဆန႔္က်င္ကန႔္
ကြက္သည့္အေနျဖင့္	 “ဖက္ဆစ္	 ေ႐ြးေကာက္ပြဲ	သပိတ္ေမွာက္၊	 ဖက္														
ဒရယ္	လမ္းကို	ရဲရဲေလွ်ာက္”	ဘန္နာ	ကိုင္ဆြဲကာ	ခ်ီတက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက
ပါသည္။
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rGefjynfe,f
		 စစ္ေကာင္စီတပ္	 ၃၁၇	 အေျမာက္တပ္မွ	 ေရးၿမိဳ ႕နယ္																		
ေျမာက္ပုိင္းဘက္ကုိ	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၃	ရက္က	လက္နက္ႀကီး	၃	လံုး	
ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	 လိေမၼာ္ၿခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း	က်														
ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး	ေက်ာင္းအတြင္း	မီးစက္႐ုံႏွင့္	လိေမၼာ္ၿခံ႐ြာရွိ	
ေဆးခန္းထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။	
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၃	ရက္တြင္	သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕၊	ၿမိဳ႕မရဲစခန္းအနီး
ရွိ	 ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး	 မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ခံရ												
ျခင္းေၾကာင့္	အေဆာက္အဦ	တခုလုံးနီးပါး	 ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ပါ
သည္။	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး	 မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲခံရျခင္းေၾကာင့္							
စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ	 ၿမိဳ႕အဝင္အထြက္ေနရာမ်ားကို	 ပိတ္
ဆို႔ရွာေဖြ	စစ္ေဆးေနေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
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 {&m0wDwdkif;
		 ေမာလ္ၿမိဳငက္ြၽန္းၿမိဳ႕မ	ွျပညသူ္႔စစ္ေခါင္းေဆာငတ္စဥ္ီးျဖစသ္	ူဦးေက်ာ္
တင့္ဦးသည္	ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၄	ရက္၊	နံနက္က	လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္	ထိုင္				
ေနစဥ္	 ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရ၍	လက္ေမာင္း၊	 ၀မ္းဗုိက္ႏွင့္	 ဆီးခံုတုိ႔တြင္									
ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။	မဘသ	ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး၊	စစ္ေကာင္စီသတင္းေပးအ	
ျဖစ္လည္း	 နာမည္ေက်ာ္ၾကားေနသူ	 ဦးေက်ာ္တင့္ဦး	 ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္							
စစ္ေကာငစ္တီပသ္ားမ်ားမ	ွအနီး၀န္းက်ငရ္ွ	ိေဒသခမံ်ားကိ	ုလုိကလ္ဖံမ္းဆီး
မႈမ်ား	 ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊	၎သည္	 ၂၀၂၁	 ခုႏွစ္	 ႏုိ၀င္ဘာလတြင္လည္း										
တစ္ႀကိမ္	ပစ္ခတ္ခံရဖူးေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 မအပူငၿ္မိဳ႕မ	ွသက္ျပည့ပ္ငစ္ငယ္ထူားေသာ	စစမ္ႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ	
ေန႔စားခ	တစ္ေသာင္းက်ပ္ေပးၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	လုံၿခဳံေရးကင္းေစာင့္
ခိုင္းေနေၾကာင္းသိရပါသည္။	 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္	 ယူနီေဖာင္းမ်ား								
ျပန္လည္၀တ္ဆင္ၿပီး	ၿမိဳ႕ေပၚလုံၿခဳံေရးကင္းေစာင့္ရသည့္	ေနရာမ်ား၊	ယာဥ္
စစ္ေဆးရသည့္ေနရာမ်ားအပါအ၀င္	လွည့္ကင္းႏွင့္	 ဧည့္စာရင္းစစ္သည့္					
အခါတြင္လည္း	 ပါ၀င္ရၿပီး၊	 နံနက္	 ၈	 နာရီမွ	ည	၈	 နာရီအထိ	ပါ၀င္ေနရ									
ေၾကာင္း	ေဒသခံမ်ားက	ေျပာပါသည္။	
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&efukefwdkif;
 	 လွည္းကူးၿမိဳ႕၊	ရိပ္သာရပ္ကြက္၊	ေမဃဝတီ		၄	လမ္း၊	ေနအိမ္တစ္အိမ္မွာ	
မိသားစု၀င္	၄	ဦးႏွင့္	အိမ္အလည္လာသည့္	ဧည့္သည္တစ္ဦးတို႔	ပစ္ခတ္ခံရၿပီး							
ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။			ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၂	ရက္တြင္	အမည္မသိ	ေသနတ္သမားမ်ားမွ	
အဆုိပါေနအိမ္အတြင္း	 ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊	အသက္	၃	 ႏွစ္အ႐ြယ္	
ကေလးငယ္တစ္ဦးအပါအ၀င္	စုစုေပါင္း	၅	ဦး	ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။		
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၂	ရက္က	မဂၤလာေတာင္ၫြန႔ၿ္မိဳ႕နယ္အတြင္း	ေသဆံုးေနေသာ		
အိမ္ေျခမဲ့	အမ်ိဳးသား	 ၂	 ဦး	 ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။	တစ္ဦးမွာ	က်ီေတာ္ရပ္ကြက္၊										
အထက္ပုစြန္ေတာင္လမ္း၊	စာတိုက္မွတ္တိုင္တြင္	ေသဆုံးေနေသာ	အသက္	၄၀	
အ႐ြယ္	အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊	ေနာက္တစ္ဦးမွာ	ကန္ေတာ္ေလးရပ္ကြက္၊	၉၃	
လမ္း၊	ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းထိပ္	တံတားေပၚတြင္	ေသဆုံးေနေသာ	အသက္	၅၀	
အ႐ြယ္	အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။	
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&cdkifjynfe,f
		 ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္	 ခရီးသြားလာေရးႏွင့္	 ကူးသန္း									
ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္	အေရးပါသည့္	ကားလမ္းတစ္ခု	 ျဖစ္ေသာ	
ရေသ့ေတာင-္ပဏုၰားကြၽန္းကားလမ္းကိ	ုစစ္ေကာငစ္တီပမ္	ွပတိထ္ား
သည္မွာ	၉	လ	ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီး၊	ေဒသခံမ်ား	သြားလာရအခက္
အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
		 တေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲကာလအတြင္း	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဘက္မွ		
ဖမ္းဆီးထားသည့္	အရပ္သား	၅၉၄	ဦးအနက္	၃၉၁	ဦးကို	ျပန္လည္
လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း	၂၀၃	ဦး	ဖမ္းဆီးခံထားရဆဲျဖစ္ကာ၊		၎တို႔	
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္	ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္	ULA/AA	မွ	ညႇိႏႈိင္းေန		
ေသာ္လည္း	 စစ္ေကာင္စီတပ္ဘက္မွ	 ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းမရိွ								
ေသးေၾကာင္း	သိရပါသည္။	
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔က	ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္								
စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္	 ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရးတပ္တို႔	
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရးတပ္မွ	၁	ဦး	
က်ဆုံးခဲ့သည္။	ထုိ႔အျပင္	ေဖေဖာ္ဝါရီလ	၂၅	ရက္ေန႔က	
မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊	 အမ္ေလာင္းေက်း႐ြာမွာ	 စစ္ေကာင္စီ
တပ္ဖြဲ႕က	 ပစ္ခတ္ေသာ	လက္နက္ႀကီးက်ည္	 ေနအိမ္
တစ္လုံးေပၚ	က်ေရာက္	ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ေဒသခံျပည္	
သူ	၃	ဦး	ႏွင့္	ခ်င္းေဒသကာကြယ္ေရးတပ္မွ	ရဲေဘာ္	၁	
ဦး	က်ဆုံးခဲ့သည္။	
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csif;jynfe,f
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၅	ရက္တြင္	မင္းတပ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္	ခလရ	(၂၇၄)	တပ္	
ရင္းမွ	 ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္	လက္နက္ႀကီးသည္	 မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္	အမ္ေလာင္း						
ေက်း႐ြာရွိ	 ေဒသခံမ်ားႏွင့္	 စစ္ေဘးေရွာင္ကူညီသူမ်ားမွ	 ေတြ႕ဆံုေနေသာ							
ေနအိမ္တစ္လုံးေပၚ	က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္	 ခ်င္းကာကြယ္ေရး						
တပ္ဖြဲ႕(မင္းတပ္)-CDF-Mindat	ရဲေဘာ္	၁	ဦးအပါအ၀င္	ေဒသခံ	၄	ဦး	ေသ
ဆုံးခဲ့ပါသည္။	 ေသဆံုးသူမ်ားမွာ	 စစ္ေဘးေရွာင္အေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူ	
CDF-Mindat	 ရဲေဘာ္	ဆလုိင္းဘီလီေအာင္ထန္း၊	အိမ္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္	
၎တို႔၏	ကေလးငယ္ျဖစ္ၿပီး၊	ေနာက္ထပ္	ကေလးငယ္	၂	ဦးအပါအ၀င္	၄	
ဦး	လည္း	ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။	က်ဆုံးခဲ့ရေသာ	ရဲေဘာ္သည္		စစ္
အာဏာမသိမ္းခင္က	မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ	ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး	
အာဏသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္	 CDF-Mindat	တပ္ထံ	 ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ													
စစ္ေဘးေရွာင္အေရး	ကူညီေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္ပါသည္။	
		 ခလရ	 (၂၇၄)	 စစ္ေကာင္စီတပ္ရင္းသည္	 မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း									
ေက်း႐ြာမ်ားကို	လက္နက္ႀကီးျဖင့္	မၾကာခဏ	ပစ္ခတ္ေလ့ရွိၿပီး	ေနအိမ္မ်ား
လည္း	ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။	
		 ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္	 ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္	 ရက္ေပါင္း	 ၆၀	 တုိက္ပြဲအတြင္း										
စစ္ေကာင္စီတပ္ဘက္မွ	၂၀	ဦးေသဆုံးကာ	ခ်င္းပူးေပါင္းတပ္မွ	ေျခာက္ဦး
က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း	ခ်င္းကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႕ဲ	(ထန္တလန္)		CDF	–	Thantlang	
က	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၆	ရက္တြင္	ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္	
(CNA)	ႏွင့္	CDF	–	Thantlang	တုိ႔ႏွစ္ဖြ႕ဲပူးေပါင္း	တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	
စစ္ေကာင္စီတပ္မွလည္း	တိုက္ေလယာဥ္၊	စစ္ရဟတ္ယာဥ္	တို႔ျဖင့္	အႀကိမ္									
ေပါင္း	(၉၅)	ႀကိမ္	ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း	ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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		 ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊	 ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္	 မတ္လ	၁၄	 ရက္မွ	 ၁၆	 ရက္အထိ	က်င္းပမည့္											
ကမ ၻာလံုးဆုိင္ရာ	 ႏုိင္ငံအဆင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးဌာနမ်ား	 မဟာမိတ္အဖြဲ႕(GANHRI)၏																		
ႏွစ္ပတ္လည္	အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္	 ျမန္မာစစ္ေကာင္စီတပ္	လက္ေအာက္ခံ																						
ျမန္မာႏိုင္ငံ	 အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္	 (MNHRC)	ကို	 ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္																		
ပတ္သက္ၿပီး	လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ	အိတ္ဖြင့္စာပို႔ၿပီး	မဖိတ္ၾကားဖို႔	ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါ
သည္။
		 လြတလ္ပ္ေသာႏိငုင္အံဆင့	္လူ႔အခြင့္ေရးဆိငုရ္ာ	အရပဘ္ကလ္ထူအုဖြ႕ဲအစည္းမ်ား
အလုပ္အဖြဲ႕-	ျမန္မာ	(ANNI)	အေနျဖင့္	GANHRI	အဖြဲ႕၏	ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ	ကာတာႏိုင္ငံ	
လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ထံသို႔	အိတ္ဖြင့္ေပးစာ	ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
		 စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္	အႀကီးအက	ဲသင္းအုပ္ဆရာ	ခလမ္ဆမ္	
ဆန္အား	ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး	အေမရိကန္အစိုးရ၊	ကမာၻ႔ခရစ္ယာန္
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားေကာင္စီ(	 WCC)	 ႏွင့္	ကမာၻ႔ကခ်င္ညီလာခံ	 (WKC)	 တုိ႔မွ	 ရႈတ္ခ်																							
ေၾကာင္းႏွင့္		“ဥပေဒမဲ့	ထင္ရာစိုင္း	ဖမ္းဆီးထားျခင္း”	အတြက္	အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း	
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	သင္းအုပ္ဆရာ	ခလမ္ဆမ္ဆန္သည္	လူနည္းစု	ကခ်င္ခရစ္ယာန္မ်ား
ကို	ကိုယ္စားျပဳေသာ	ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္	အေျခစိုက္သည့္	ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္	
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ညီလာခံ၏	အႀကီးအကဲေဟာင္းျဖစ္ၿပီး	စစ္ေကာင္စီတပ္မွ	၎အား	၂၀၂၂	ခုႏွစ္	ဒီဇင္ဘာ
တြင္	ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း	ျဖစ္ပါသည္။	
		 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊	ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိသမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္၊	အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခား	
ေရးဝန္ႀကီးဌာနေရွ႕တို႔တြင္	 ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၆	ရက္တြင္		 ျမန္
မာ့အေရး	ေတာင္းဆိုခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။	ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသူမ်ားက	ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြင္း	 ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရဇုန္	 No	 Fly	 Zone	သတ္မွတ္ရန္၊	 စစ္ေကာင္စီကုိ	 ထိထိ											
ေရာက္ေရာက္အေရးယူရန္	ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
		 ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၂	ရက္က	ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္၊	ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊	ေကာ့ဇ္
ဘဇားခ႐ိုင္ရွိ	အမွတ္	၈	ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္	ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ	အထူးရဲ			
တပ္ဖြဲ႕	 (RAB)	 ႏွင့္	 ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္	 နယ္ျခားမွတ္တုိင္အမွတ္	 ၃၀	 ႏွင့္	 ၃၅												
ၾကား	 Zero	 Line	အနီးမွ	အာဆာတပ္ဖြဲ႕တို႔	 တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသား													
တစ္ဦးႏွင့္	ေက်ာင္းသူတစ္ဦး		ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။	
		 အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊	မဏိပူျပည္နယ္၊	အင္ဖားၿမိဳ႕	Sajiwa	ေထာင္တြင္	ထိန္းသိမ္းထားေသာ	
ျမန္မာစစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦး	ကြယ္လြန္သြားခဲသ့ည့္အေပၚ	အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲစည္းမ်ားမွ	မဏိ
ပူ	အစိုးရကို	အျပင္းအထန္	ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၆	ရက္က	ထုတ္ျပန္ခဲ့									
ၾကပါသည္။
		 မဏိပူျပည္နယ္အစိုးရမွ	 ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ	ရန္သူသဖြယ္ဆက္ဆံကာ	လူ
သားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ	ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း၊	 ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု	အားကိုးကာ	 ခိုလႈံခဲ့ၾက										
သည့္အေပၚ	ယခုကဲ့သို႔	ဆက္ဆံျခင္းသည္	အံ့ဩဝမ္းနည္း	တုန္လႈပ္ေစေၾကာင္းႏွင့္	ႏိုင္ငံ
တကာအေနျဖင့္	 ဒုကၡသည္မ်ားကို	အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေပးရန္	အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္	 ျပည္											
နယ္အစိုးရကို	ဖိအားေပးဖို႔	 ေတာင္းဆိုေၾကာင္း	 	ကူကီးေက်ာင္းသားမ်ား	ဒီမိုကရက္တစ္	
တပ္ဦး	(KSDF)၊	ကူကီးအမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ	လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအ႐ုံး	(KWHRO)	၊	ျမန္
မာႏုိင္ငံ	 ကူကီးေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕အစည္း	 (KSO-	M)	 ႏွင့္	တမူးခ႐ုိင္	အရပ္အဖက္										
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ရက္	(TDCN)	တို႔မွ	ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။	
		 ျမန္မာ	–	တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္	တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား	မလုပ္ေဆာင္
ဖို႔		တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼႏိုင္ငံ၊	ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊	အာရွေရးရာ	အထူးကိုယ္စားလွယ္	
H.E	Mr.	Deng	Xijun	(ဒင္ရွီကြၽင္)က	KIO	ဌာနခ်ဴပ္သို႔	လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္	ေျပာ
ဆိုခဲ့ပါသည္။	၎သည္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁၈	ရက္က	KIO	ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ	လိုင္ဇာၿမိဳ႕သို႔	ေရာက္
ရွလိာခဲၿ့ပီး		လုိငဇ္ာၿမိဳ႕အနီးတစဝ္ိက္ုရွ	ိစစ္ေရွာငမ္်ားကုိလည္း	သြားေရာကၾ္ကည့ရ္ႈခဲပ့ါသည။္	
တ႐ုတ္သံအမတ္အေနျဖင့္	ယခုကဲ့သို႔	နယ္စပ္ဌာနခ်ဳပ္	ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္	သြား	
ေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္	 ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ	တ႐ုတ္စီးပြားေရး	 ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကုိ	ကာကြယ္လိုသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္	 NDAA	ဆိုသည့္	အေမရိကန္အစိုးရ၏	ကာ										
ကြယ္ေရးဥပေဒကို	ကန႔္ကြက္လိုေသာ	ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္	ေတြ႕ဆုံမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု	ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားမွ	သုံးသပ္ထားၾကပါသည္။	

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရဇုန္	
No	Fly	Zone	သတ္မွတ္ရန္၊	
စစ္ေကာင္စီကို	
ထိထိေရာက္ေရာက္
အေရးယူရန္	...



25trSwfpOf  94 ?    azazmf0g&D 22 -28 ?  2023

mmpeacemyanmar.org

Issue 62 , July 8 - July 15 , 2022

Weekly News Review

rSwfcsuf/  /

wpfywftwGif;bmawGjzpfcJhovJ

u@twGif; tudk;tum; 

owif;t&if;tjrpfrsm;udk

Burma	News	International	-	BNI \ 

tzGJU0if owif;Xme (15) zGJUtjyif 

tjcm;aom jynfwGif;jynfy

owif;Xmersm;rS

aumuf,lpkpnf;azmfjyjcif;

jzpfygonf/

Weekly News Review


