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ခုခဳတပ်မျာဵ၏တိုကခ
် က
ို ်ခခင်ဵနှငဴ် စစ်ေကာင်စီလမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ ပိတ်ဆို့မှု၊ စစ်ေကာင်စီမှ ေစတနာဴ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵ၊ ရွာသာဵမျာဵအာဵ လူသာဵဒိုင်ဵကာအခဖစ် အသုဳဵခပုခခင်ဵနှငဴ် အိမ်မီဵရှို့ခခင်ဵမျာဵ

မပီဵခဲဴသည် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ လွိုင်ေကာ်မမို့နှင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့မျာဵတွင် အဓိက စစ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ကရင်နီတပ်မေတာ်နှငဴ်
ကရင်နီအမျိုဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်မှ စစ်ေကာင်စီ၏ အဓိက သွာဵလာေရဵလမ်ဵေ ကာင်ဵအာဵ ပတ်ဆို့
လိုကသ
် ည်။

ဒီဇင်ဘာလ

၁ရက်ေန့တွင်

ေဒါသမကကီဵ-ေဘာလခဲလမ်ဵအာဵ

အမျာဵဖပည်သူလုဳခခုဳေရဵအတွက်

ဒီဵဇင်ဘာလ (၃) ရက်ေန့မှ စတင်ကာ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထာဵမည်ဖဖစ်ေ ကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ဖပန်
ထာဵသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် ေဒသခဳအသိုင်ဵအဝိုင်ဵမျာဵအာဵ အဖပစ်ေပဵဖခင်ဵမျာဵ၊ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵ
မျာဵ၊ ရွာသာဵမျာဵအာဵ လူသာဵဒိုင်ဵကာအဖဖစ် အတင်ဵအဓ္စမခိင
ု ်ဵေစဖခင်ဵနှငဴ် အရပ်သာဵေနအိမ်မျာဵအာဵ မီဵရှို့
ဖျက်ဆီဵဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့၊ ေနာင်ယာဵရပ်ကွက်ရှိ ခရစ္စတူဵဘုရင်ဘုရာဵေကျာင်ဵအတွင်ဵ ရဲနှငဴ်
စစ်သာဵတို့မှ အင်အာဵအမျာဵအဖပာဵဖဖငဴ် ဝင်ေရာက်ရှာေဖွခဴမဲ ပီဵ ေကျာင်ဵဝင်ဵထဲရှိ ဂရုဏာေဆဵခန်ဵမှ စစ်စတာ၊
ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ ဆရာ၊မ (၁၈)ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သာွ ဵခဲဴသည်။ သညဴ်အဖပင် ေဆဵခန်ဵမှ အေရဵကကီဵ
လူနာမျာဵနှငဴ်

ကိုဗစ်လူနာမျာဵကိုလည်ဵ

လွိုင်ေကာ်ဖပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵသို့

ေရွ့ေဖပာင်ဵသွာဵခဲဴမပီဵသညဴ်ေနာက်

ဂရုဏာေဆဵခန်ဵအာဵ ပိတ်သိမ်ဵလိုကသ
် ည်။ ဖမ်ဵဆီဵခဳထာဵရေသာ ဂရုဏာေဆဵခန်ဵမှ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ ဆရာ၊မ
(၁၈)ဦဵအာဵ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ညေန ၆ နာရီေကျာ်အချိန်တွင် ဖပန်လည်လွတ်ေပဵခဲဴသည်။

ရဲနှငဴ် စစ်ေကာင်စီတမ
့ုိ ှ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွေြဲဴေသာ ြရစ္စတဵူ ဘုရာဵေကျောင်ဵ - ဓါတ်ပုဳ CJ

နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆို စဳဖပေဖခာက်မိုင်ဖက်သို့ စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ ကရင်နီ
တပ်မေတာ်(KA)၊ KNDFပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တို့မှ စဳဖပေဖခာက်မိုင်တွင် တိုကပ
် ွဲ (၃)ကကိမ် ဖဖစ်ပွာဵခဲမပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ
(၃)ဦဵေသဆုဳဵကာ KNDFမှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲဴသည်။

နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် စဳဖပေဖခာက်မိုင် ေဒါပိုဵစီဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵတွင် တပ်စထ
ွဲ ာဵေသာ
စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDFပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တို့မှ မနက် ၆:၅၇ နာရီအချိန်တွင် တိုကပ
် ွဲ
ဖဖစ်ပွာဵခဲသ
ဴ ည်။

ထိုတရက်တည်ဵ ညေန (၃:၀၀) နာရီ ခန့်အချိန်တွင် ပန်ကန်ဵရပ်ကွက် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ

အနီဵတွင် တပ်စွဲထာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တိမ
ု့ ှ တိုကပ
် ွဲ
ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၁)ဦဵ ေသဆုဳဵခဲသ
ဴ ည်။ ငါဵမိုင်နှငဴ် ေဖခာက်မိုင် အနီဵတွင်လည်ဵ နှစ်ဖက်ထိေတွ့
တိုကပ
် ွဲ ဖဖစ်ပွာဵကာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂)ဦဵ ဒဏ်ရာရရှိမပီဵ KNDF မှ ရဲေဘာ် (၁)ဦဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရရာ ရရှိခသ
ဲဴ ည်။
ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ရဲစခန်ဵအနီဵတွင်လည်ဵ နှစ်ဖက်အဖပန်အလှန် ပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို ်ခဴမဲ ပီဵ စစ်ေကာင်စီဖက်မှ (၂)ဦဵ
ေသဆုဳဵကာ (၇) ဦဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရရာ ရရှိသွာဵခဲဴသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် စဳဖပေဖခာက်မိုင်ေကျဵရွာအတွင်ဵ နဳနက် ၅၃၀ နာရီအချိန်တွင် ကရင်နီ
တပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တိန
ု့ ှငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်အေဖခစိုက် (၄၂ရ)တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖပင်ဵထန်ခဴမဲ ပီဵ
ကရင်နီအမျိုဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ် KNDF မှ တပ်ဖွဲ့ (၄)ဦဵ ကျဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ တိုကပ
် ွဲအမပီဵ စစ်ေကာင်စီ
တပ်မျာဵမှ ေကျဵရွာအတွင်ဵရှိ အရပ်သာဵ (၇)ဦဵအာဵ လူသာဵဒိုင်ဵကာအဖဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သာွ ဵခဲဴမပီဵ ေန့လည်
အချိန်တွင် ဖပန်လည်လွတ်ေပဵခဲဴသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ေဆာ်ခဵီ ေဒါနှငဴ် ေဒါလိုေရှဵေကျဵရွာအ ကာဵရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵ
တာဝါတိုင်ကကီဵ နှစ်ခုအာဵ ဖျက်ဆီဵခဳလိုကရ
် သည်။ ဖျက်ဆီဵခဳလိုကရ
် ေသာ တာဝါတိုင်နှစ်ခုသည် ေလာပီတ
အမှတ်(၁)ဓါတ်အာဵေပဵစစ်ရမ
ုဳ ှ ေနဖပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန၊် မန္တာေလဵစသညဴ် မမို့ကကီဵမျာဵသို့ ဓါတ်အာဵေပဵပိ့ေ
ု နေသာ
တာဝါတိုင်ဖဖစ်သည်။

ဖျက်စီဵခဳရသညဴ် တာဝါတိင
ု ်

တိက
ု ်ပအ
ွဲ တွင်ဵ ကျဆုဳဵသွာဵသညဴ် KNDF ရဲေဘာ် (၄)ဦဵ၏ ေနာက်ဆုဳဵဖမင်ကွင်ဵ

နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ ရှာဵေတာမမို့နယ် ပွန်ေချာင်ဵအနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီ၏ ေရှ့တန်ဵတပ်စခန်ဵအာဵ ကရင်နီ
တပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တိမ
ု့ ှ (၄)ကကိမ် တိုကခ
် က
ို ်ခဴမဲ ပီဵ ၂၆ ရက်ေန့တွင် (၁)ကကိမ် ထပ်မဳတိုကပ
် ွဲ
ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ တိုကပ
် ွဲတွင် စစ်ေကာင်စီဖက်မှ (၃)ဦဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။ တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵရာ အနီဵနာဵတွင်
ရှိေသာ ေကျဵရွာ (၃)ရွာက အိမ်ေဖခ (၃၀၉) အိမ် ထွကေ
် ဖပဵတိမ်ဵေရှာင် ေန ကရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့၊ လွိုင်ေကာ်၊ ဒီဵေမာဴဆိုနင
ှ ဴ် ေဘာလခဲမမို့နယ်မျာဵကို ချိတ်ဆက်ထာဵေသာ လမ်ဵဖဖစ်သညဴ်
လွိုင်ေကာ်-ဒီဵေမာဴဆို-ေဒါသမကကီဵ-ေဘာလခဲလမ်ဵအာဵ

အမျာဵဖပည်သူလုဳခခုဳေရဵအတွက်

ဒီဵဇင်ဘာလ

(၃)

ရက်ေန့မှ စတင်မပီဵ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထာဵမည်ဖဖစ်မပီဵ မိဘဖပည်သူမျာဵ ခရီဵသွာဵလာဖခင်ဵ မဖပုလုပ်
ကရန်

KNDF

မှ

ထုတ်ဖပန်ထာဵသည်။

တပ်အေဖပာင်ဵအလဲေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

၎င်ဵလမ်ဵေ ကာင်ဵကို

စစ်တပ်အင်အာဵ

အသုဳဵဖပုမပီဵ

ဖဖညဴ်တင်ဵဖခင်ဵနှငဴ်

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည်

ရိက္ခာမျာဵ

သယ်ယူပို့ေဆာင်

ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ အသုဳဵဖပုေလဴရှိသညဴ်အတွက် ပိတ်ထာဵဖခင်ဵဖဖစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ထူလွီဵဘီလာေကျဵရွာနှငဴ် ေဖခေတာ်ရာဘုရာဵအနီဵတွင် စစ်ေကာင်စီ
တပ်နှငဴ် ကရင်နီတပ်မေတာ်(KA)၊ KNDF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တို့ တိုကပ
် ွေဲခဖစ်ပွောဵြဲဴပပီဵ စစ်ေကာင်စီမှ ထူလွေီဵဘီလာ
ေကျေဵရွာရှိ ေနအိမ် (၅)လုဳဵအာဵ မီဵရှို့လိုက်ပါသည်။


ရှာဵေတာမှ လတ်တေလာ ေနရပ်စန
ွ ့်ခွါထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ခခင်ဵနှငဴ် ဒီဵေမာဴဆို စစ်ေခပဵေရှာင်မျာဵ၏
ေနအိမ်မျာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဳရမည်ကို စိုဵရိမ်ေန ကခခင်ဵ

နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့ ပွန်ေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွင် ဖဖစ်ပွာဵခဲဴေသာတိုကပ
် ွဲေ ကာငဴ် အိမ်ေဖခ (၃၀၉)
လုဳဵမှ

ရွာသာဵ

၁၅၀၀

ခန့်တို့သည်

ေနရပ်စွန့်ခွါမပီဵ

ေတာထဲသို့

ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနခဲဴ ကသည်။

ဤကိန်ဵဂဏန်ဵသည် စစ်အဏာသိမ်ဵချိန်မှစမပီဵ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွင် စစ်ေဘဵေရှာင်အသစ် ေနာက်ထပ် သုဳဵဆ
တိုဵလာဖခင်ဵ ဖဖစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ

ေနာက်ဆုဳဵပတ်တွေင်

စစ်ေကာင်စီထဳမှ

မကကာြင်

ဒီဵေမာဴဆိုပမို့သည်

ခပာကျေသွောဵမည်ဟူေသာ

သတင်ဵမျောဵ ခပန့်နှဳ့ ထွေက်ေပါ်လာြဲသ
ဴ ည်။ ထို့ေကကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမှ စစ်ေဘဵေရှာင်ရွာသာဵမျောဵသည် ပမို့တွေင်ဵသို့
ခပန်လာပပီဵ ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူကာ ပုန်ဵေရှာင်ေနေသာ ေနရာသို့ သယ်ယူသွောဵကကသည်။ ယေန့ထိတိုင် ေနအိမ်သို့
ခပန်လည်ေနထိုင်ရဲကကသညဴ် သူမျောဵ မရှိေသဵေြျေ။


ကရင်နီခပည်၏ ကိုဗစ်အေခခအေန

ကရင်နီဖပည်၏ ကိုဗစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန)
ရက်စွေဲ

ကိုဗစ်ပိုဵေတွေ့လူနာ

ေသဵဆုဳဵသညဴ် ဦဵေရ

ဇွေန် ၁၅ မှ ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၂၁

၁၅၇

၃

ဇူလိုင် ၁၉ မှ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၂၁

၄၆၃

၂၀

ဩဂုတ် ၂ မှ ဩဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၂၁

၄၂၅

၂၇

ဩဂုတ် ၁၆မှ ဩဂုတ် ၂၉၊၂၀၂၁

၄၉၂

၁၆

ဩဂုတ် ၃၀ မှ စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၇၉၆

၂၇

၂၀၂၁
စက်တင်ဘာလ

၂၃

မှ ၇၈၀

၂၈

မှ ၇၇၆

၂၅

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁
စက်တင်ဘာလ

၂၇

ေအာက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁
ေအာ်ကတိုဘာ

၁၁

မှ ၃၇၈

23

မှ ၇၅၂

၈၂

နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၁ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၃၈၆

၁၃

ေအာက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁
ေအာက်တိုဘာ

၂၅၊

၂၀၂၁

နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁
၂၀၂၁
နိုဝင်ဘာလ

၂၂၊

၂၀၂၁

မှ 118

11

ဒီဇင်ဘာလ ၅၊ ၂၀၂၁

ယခုေဖာ်ဖပထာဵေသာ ကိုဗစ်ကူဵစက်ဖခင်ဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည် ေဖမဖပင်အေဖခအေနအာဵ လွမ်ဵခခုဳထာဵဖခင်ဵမဟုတ်ပါ။
ေနရပ်စွန့်ခွါမပီဵ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနေသာ စခန်ဵမျာဵ၏ အေရအတွက်မျာဵ ပါဝင်ေနဖခင်ဵမရှိသညဴ်အဖပင်
ရွာသာဵမျာဵသည် စစ်ေကာင်စီ၏ ကျန်ဵမာေရဵကူညီေထာင်ပမ
ဳဴ ှုမျာဵအတွက် စမ်ဵသပ်မှု (သို့မဟုတ်) ကုသမှုအေပါ်
ဝန်ေလဵေန ကဖခင်ဵ ဖဖစ်သည်။ ကိုဗစ်လူနာမျာဵသည် လွိုင်ေကာ်ေဆဵရုဳတွင် ကုသခဳယူဖို့ထက် ခရစ္စတူဵဘုရင်
ဘုရာဵေကျာင်ဵဝင်ဵထဲတွင်

ဖွငဴ်လှစ်ထာဵေသာ

လက်ေတွ့တွင် ေတွ့ဖမင်နင
ို ်သည်။

Contact persons:
Khu Ko Reh

Tel: +666 5329 7814

Ruby
Tel: +666 3184 2980
Website : www.karennicsn.org
Facebook: Karenni Csn
Email: kcsn2010@gmail.com

ဂရုဏာေဆဵခန်ဵတွင်သာ

ကုသမှုခယ
ဳ ူဖို့

ဆန္ဒရှိေ ကာင်ဵ

