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ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ ်

 

ကရင်နီလူမှုအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိမ် အေခခအေန တင်ခပချက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်မှ ဇန်နဝါရလီ 

(၂) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ - 

ဒီဇင်ဘာ ၁၉ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၀ - 

ဇန်နဝါရီ ၂  

စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၁၃၃ ၄၉ ၁၈၂ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၂၅၇ ၁၁ 2၆၈ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၄၆ ၁  14၇ 

၄ အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၄၄ ၂၀ ၆၄ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၂၅၉ 1 ၂၆၀ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၀၉  109 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၃  ၃ 

၅ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵခဳရေသာ CDM 

ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

   

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၅၂၆  ၅၂၆ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၁၁၂၃  ၁၁၂၃ 

 မယ်စဲမဴမို ့နယ် ၇၈  ၇၈ 

 ဖါဵေဆာင်ဵမမို ့နယ် ၁၅၂  ၁၅၂ 

 ရှာဵေတာမမို ့နယ် ၅၄  ၅၄ 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၆၄၈  ၆၄၈ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၄၂  ၄၂ 

 စုစုေေါင်ဵထုတ်ေယ်ခြင်ဵ ၂၆၂၃  ၂၆၂၃ 

 

 

 

 

 



ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် ခန့်မှန်ဵဦဵေရ 

ဒီဇင်ဘာ ၅ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ဒီဇင်ဘာ 

၆ - ဒီဇင်ဘာ ၁၉ 

ရက်ေန့ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်မှုမျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၃၂၃၁၁  ၃၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၆၈၂၆၅  ၆၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၄၁၀၀၀  ၄၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၂၁၅  ၂၂၁၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၅၆၉၃၉  ၁၅၆၉၃၅ 

 

 



 
 ခရ  မတ်အကကိုေန့ စကစမှ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ အစုလုိကအ်ပပုဳလုိကသ်တ်ခဖတ်ခခင်ဵ  

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိတွင် အေခြစုိကေ်သာ ြမရ ၄၂၇ နှငဴ် ြလရ ၁၀၂ တေ်တွင် တေ်စွထဲာဵေသာ 

အင်အာဵ ၂၀၀ ြန့်ရှိ ြမရ ၁၀၈ (တေ်မ ၆၆ လက်ေအာက်ြ)ဳ တေ်ရင်ဵသည် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့မှ ဖရှုဆုိသ့ုိ ေခြ    ခဖငဴ် 



စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာြဲသဴည်။ ၎င်ဵစစ်ေ ကာင်ဵသည် ဖရူဆုိသ့ုိ စစ်ေ ကာင်ဵဆက်နုိင်ရန်အတွက် ေဒါေညဵြူ 

ေကျေဵရွာတွင် တစည်အိေ်ြဲဴ ကသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် အြျေနိ်ခေဇယာဵ 

 

နနဳကေ်စာေစာအြျေနိ်: စစ်ေကာင်စီတေ်မျောဵသည် ေဒါေညဵြူရွာမှ ရွာသာဵမျောဵ၏ေနအိမ်မျောဵအာဵ ေမွှေေနှာက် 

ရှာေဖွမေီဵ ေတာင်ဘက်အရေ်သ့ုိ ေခြလျေင်ခဖင်ဴ လမ်ဵမကကီဵ အတုိင်ဵမသွာဵေ ဲစစ်ေ ကာင်ဵြျေလီာြဲသဴည်။ 

 

နဳနက် ၁၁:၃၀ နာရီ - စစ်ေကာင်စီတေ်မျောဵသည် ဖရူဆုိမမို ့အေနာက်    ၂ ကီလုိမီတာအကွာ 

မ ကာြနတုိကေဲွ်မျောဵေ ကာင်ဴ ေဒသြဳရွာသာဵမျောဵနှင်ဴ အရေ်သာဵမျောဵမှ ဖရဆုိူနငှဴ်ဒီဵေမာဴဆုိ လမ်ဵမကကီဵ ကို 

ေရှာင်ရှာဵမေီဵ သွာဵလာနိုင်ရန်အတွက် အသဳုဵခေုေလဴရှိေသာ လမ်ဵေ ကာင်ဵငယ်ေေါ်တွင် ရေန်ာဵြဲ ဴကသည်။ 

စစ်ေကာင်စီတေ်မျောဵသည် ဖရူဆုိမမို့နယ်၊ မုိဆုိေကျေဵရွာအုေ်စအုတွင်ဵရှိ မုိဆုိေကျေဵရွာ၏ ေခမာက်ဘက် 

တစ်ကီလုိမီတာအကွာတွင် ရေ်နာဵြဲ ဴကသည်။ 

 

နဳနက် ၁၁:၃၀ နာရီ- မွန်ဵလဲွ 1 နာရီ - စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် သွာဵလာသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵအာဵ အတင်ဵ 

ရပ်ခုိင်ဵဖခင်ဵ- လိွုင်ေကာ်မှ ေဘာလခဲသ့ုိဴ ဓါတ်ဆီသယ်ေဆာင်သည်ဴ ကုန်ကာဵ ၃ စီဵ၊ ကာဵငယ် ၃စီဵ၊ ေထာ်လဂျ ီ၁ 

စီဵ နှငဴ် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ၁၅ စီဵ ပါဝင်သည။် ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵထဲတွင် လူ ၄၂ ဦဵပါရှိမပီဵ  ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

ထာဵခဲကဴကသည်။ 

 

မွန်ဵလဲွ ၁-၂ နာရီ၊ ဗမာဴစစ်တပ်လက်ေအာက်ခ ဳ နယ်ဖခာဵေစာင်ဴတပ် အမတှ် ၁၀၀၄ စစ်သာဵ ၄ ဦဵမှ ဖမ်ဵဆီဵခဳ 

ထာဵေသာ ဖပည်သူမျာဵအာဵ ဖပနလ်ည်လွတ်ေပဵရန် သွာဵေရာက်ညှိနှိုင်ဵေပဵခဴဲကကသည်။ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ 

ထုိသူ ၄ ဦဵအာဵ လက်ေနာကဖ်ပန်ကကိုဵတုတ်မပီဵ ဦဵေခါင်ဵကုိ ေသနတ်ဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်သွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ၏ 

အေလာင်ဵမျာဵကုိ အစုလုိကအ်ပပုဳလုိက ်သတ်ဖဖတ်ခရဳေသာ ေနရာတွင်ပစ်ထာဵမပီဵ  မီဵရှို့ဖခင်ဵမဖပုလုပ်ခဲဴကကေချ။ 

 

မွန်ဵလဲွ ၂ နာရီ၊ ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ  လက်ေနာက်ဖပန်ကကိုဵတုတ်ကာ ညှင်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳထာဵရေသာ ရွာသာဵ ၄၂ ဦဵကုိ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ဓါတ်ဆီဖဖငဴ်ေလာင်ဵကာ ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵနှင်ဴအတူ မီဵရှို့လုိကသ်ည်။ 

အချ ို ့ေသာသူမျာဵသည် အရှင်လတ်လတ်မီဵရှို့သတ်ဖဖတ်ခရဳသည်ဴ အသွင်ေပါ်လွင်သည်။ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ၁၀ 

စီဵ သည် မီဵရှို့သညဴအ်ထဲတွင် မပါပဲ ကျန်ခဲသဴည်။ မီဵရှို့သည်ဴအချနိ်တွင် စစ်ေကာင်စီ ခမရ ၁၀၈ တပ်မှ 

လက်နက်မျာဵပစခ်တ်ဖခင်ဵ၊ ဖရူဆုိမမို ့အေဖခစိုက် ခမရ ၅၃၁ နှင်ဴ ခမရ ၄၂၈ တ့ုိမှ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖင်ဴ 

ပစ်ခတ်ဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲဴကကသည်။ ကရင်နီတပ်မျာဵနှငဴ် တိုက်ပဲွဖဖစ်ဖခင်ဵမရိှပဲ တိုက်ပဲွဖဖစ်ေနသည်ဴ  အသွင် 

ဟန်ေဆာင်ဖန်တီဵ ခဴဲကကသည်။ 

 

ထ့ုိေနာက် ခမရ ၁၀၈ တပ်မျာဵသည ်ဖရူဆုိေဖမာက်ဘက်တွင် အေဖခစုိကေ်သာ ခမရ ၅၃၁ တပ်သ့ုိ အေရှ့   ကို 

မျက်နှာမှုမပီဵ ထွက်ခွါသွာဵခဲဴကကသည်။ 

 

ညေန ၃ နာရီ၊ မီဵခိုဵလဳုဵကကီဵမျာဵထွက်ေပါ်လာေသာ ဖမင်ကွင်ဵအနီဵသ့ုိ ကရင်နီတပ်မေတာ်နှငဴ် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵ  



မျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵ ကကိုဵစာဵချဉ်ဵကပ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ နီဵကပ်စွာမချဉ်ဵကပ်ရဲကကေသဵဘဲ ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵ 

ကိုသာ မီဵရှို့ခဲဴသည်ဟု ထင်ခဲဴကကသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့၊ ကရင်နီတပ်မေတာ်နှငဴ် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵသည် အစုလုိက် 

အပပုဳလုိကသ်တ်ဖဖတ်ခထဳာဵရေသာ ေနရာသ့ုိ ေရာကရိှ်လာမပီဵ  မီဵရှို့ထာဵေသာအေလာင်ဵမျာဵ ေတွ့ရှိခဴဲကကသည်။ 

ထုိေနရာ၌ရိှေနစဉ် စစ်ေကာင်စီတပ် ခမရ ၁၀၈ နှငဴ် ၅၃၁ တပ်မျာဵသည် အခင်ဵဖဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် ေနရာသ့ုိ 

ဖပနလ်ာေသာေကကာင်ဴ နဳနက် ၉ နာရီမ ှေန့လည် ၂ နာရီကကာ တိုက်ပဲွမျာဵဖဖစ်ပွာဵခဲကဴကသည်။ 

 

စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်သညဴ် ကရင်နီဖပည်နယ်ရဲတပ်ဖဲွ့၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအရ အစုလုိကအ်ပပုဳလုိက် 

မီဵရှို့သတ်ဖဖတ်ခရဳသူ ၄၂ ဦဵ၏ အေလာင်ဵမျာဵတွင် ကျာဵ ၂၆ ဦဵ၊ မ ၅ ဦဵနှငဴ် အသက် ၁၂နှစ်မှ ၁၅ကကာဵအရွယ် 

မိန်ဵကေလဵငယ် တစ်ဦဵလည်ဵ ပါဝင်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ဖပခဲကဴကသည်။ ကျန်ရှိေနေသာ အေလာင်ဵမျာဵသည် 

အလွန်ပျက်စီဵေနေသာေကကာငဴ် မည်သူမည်ဝါဖဖစေ်ကကာင်ဵ အတည်မဖပုနိုင်ေသဵေပ။ သတ်ဖဖတ်ခရဳေသာ 

ဖရူဆုိမမို့နယ်မှ ရွာသာဵအမျာဵစုသည် မာခေရာ်ေရှဵေကျဵရွာ၊ ေလာဂျာေကျဵရွာ၊ ခူဵရခူေကျဵရွာနှငဴ် မုိဆုိေကျဵရွာမှ 

ရွာသာဵမျာဵဖဖစ်ကကသည်။ လိွုင်ေကာ် ပန်ကန်ဵ ရိှ ဓါတ်ဆီကာဵပိင်ုရှင် ေကျာ်လွှင်မှလဲွ၍ ၎င်ဵနှငဴ်အလုပ်သမာဵအချ ို ့ 

အပါအဝင် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်အမပီဵ  တာဝနထ်မ်ဵေဆာင်ရန်ရုဳဵသ့ုိ 

ဖပနလ်ာေနသည်ဴ Save the Children မှ ဝနထ်မ်ဵ ၂ ဦဵလည်ဵပါဝင်ခဲကဴကသည် (ထုိကစိ္စကိ ု ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ 

ရက်ေန့တွင် Save the Children မှ အတည်ဖပုသည်) 
 

 
 

 



  
        ဖရူဆိမုမို့နယ်၊ မုိဆိေုကျဵရွာအနီဵ စစ်ေကာင်စီ၏ မီဵရှို့ဖခင်ဵေကကာငဴ် ေလာင်ကျွမ်ဵေနေသာ ေမာ်ေတာ်ယဉ်မျာဵနှငဴ် အစုလိုက်အပပုဳလိုက်သတ်ဖဖတ်ခဳရသူ ရုပ်ကကင်ဵမျာဵ 

 

 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေခမရှင်ဵလင်ဵခခင်ဵ၊ အရပ်သာဵေနရာမျာဵအာဵ 

လက်နက်ကကီဵမျာဵခဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခခင်ဵ၊ ေနအိမ်မျာဵမီဵရှ့ို ခခင်ဵ၊ ထင်တုိင်ဵကကဲ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵနှင်ဴ 

ညှင်ဵေန်ဵနိှေ်စက်ခြင်ဵမျောဵ 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ လိွုင်လင်ေလဵအေရှ့ဘက်ခြမ်ဵရိှ ကွန်နာဵေကျေဵရွာမှ ခေည်သ့ူေနအိမ် 

(၅)လဳုဵ ထေ်မဳမီဵရှို့ြဲဴမေီဵ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့မှ ၂၀ ရက်ေန့အထိ ေနအိမ် ၂၄ လဳုဵမီဵရှို့ ြဳြဴဲရသည်။ (ေနအိမ် ၁၁ 

လဳုဵအာဵ မေီဵြဴဲသညဴ် KCSN ၏အစီရင်ြစဳာတွင် ထုတ်ခေန်မေီဵခဖစသ်ည်။) 

 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်ေကကာင်ဵထုိဵေနသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် ဖယ်ခုဳအေရှ့ 

ဘက်ကမ်ဵ ဆီမီေလာရွာသာဵ (၈)ဦဵအာဵ စစ်ေကာင်စီက ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထ့ုိအဖပင် ေအာက်တုိဘာလ 

(၂၈)ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီမှ လူသာဵဒိုင်ဵအဖဖစ် ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသညဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊  ေရွှေဖပည်ေအဵရွာသာဵ (၁၉)ဦဵ 

အနက် အသက်(၆၇)နှစ်ရှိသူ ဦဵေမာင်ယုိနငှဴ် အသက် (၄၉)နှစ်ရှိသူ ဦဵစိုဵတင်ဴတို့ (၂)ဦဵသည် ညှင်ဵပမ်ဵနှိပ်စက် 

ခဳရမှုေကကာငဴ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်ေန့တွင် ေသဆဳုဵသွာဵ ခဲသဴည်။ ကျန်ရှိ (၁၇)ဦဵအာဵ ေတာင်ကကီဵမမို ့ အမှတ်(၁) 

ရဲစခန်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရမပီဵ  နုိင်ငဳေတာ်ပုန်ကန်မှုဖဖငဴ် တရာဵစဲွဆုိထာဵသည။် 

 

ဒီဇင်ဘာလ(၂၄)ရက်ေန့၊ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နက်ကကီဵမျာဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်ရိှ 

ဘာဒိုရွာသာဵတစ်ဦဵ ထိမှန်ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  ေနအိမ်တလဳုဵထိမှန်ပျက်စီဵသွာဵခဲသဴည်။ 
 

ဒီဇင်ဘာလ(၂၅)ရက်ေန့၊ ညေန ၃:၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် DMO- PDF  နှင်ဴ KGZတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ  ဒီဵေမာဴဆုိမမို့မ 

ရဲစခန်ဵတွင် အေဖခစုိကသ်ညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ (၃)ဦဵ 

ေသဆဳုဵမပီဵ DMO- PDF  မှ (၂)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵခဲဴသည်။ တိုကပဲွ်အမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့မ ရဲစခန်ဵအနီဵရိှ ဖပည်သ့ူေနအိမ် (၁)လဳုဵ မီဵရှို့သာွဵခဲဴသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ မုိင်ဵလဳုဵရပက်ွက် ရထာဵလမ်ဵအနီဵရိှ စစ်ေကာင်စီကင်ဵပနု်ဵအာဵ DMO-

PDF နှငဴ် Loikaw KGZ ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့ ဝင်ေရာက်တိုကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃)ဦဵဖပင်ဵထန်စွာ ဒဏရ်ာ 

ရရိှေကကာင်ဵ DMO- PDF မှ ထုတ်ဖပန်ခဲဴသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ(၂၉)ရက်ေန့၊ မနက် ၃ နာရီအချနိ်တွင် ညီေနာင် ၃ ဖဲွ့ဖဖစသ်ညဴ် KDF ၊JPDF နှငဴ် GZ-21 တိုမှ့ 

လိွုင်ေကာ် ခရိင်ုရဲရုဳဵအာဵ ၀င်ေရာက်တိုကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တပ်သာဵ (၂)ဦဵေသဆဳုဵခဲသဴည်။ 



တစ်ရက်တည်ဵတွင်ပင် ဖယ်ခုဳ ခမရ ၃၃၆ တပ်အနီဵ ေတာင်ယာထဲတွင် သာဵအမိနစှ်ဦဵေဖပာင်ဵဖူဵ ရိတ်သိမ်ဵေနစဉ် 

သမီဵမာှ မုိင်ဵနင်ဵမိ၍ ထိခိုက်ဒဏရ်ာရရိှခဴဲမပီဵ  လက်ရိှတွင် လိွုင်ေကာ်ေဆဵရဳုမှာ ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနပါသည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ရိှ စစ်ေကာင်စီတပ် ခလရ (၄၂၇)တပ်အာဵ ည ၈ နာရီအချနိ်တွင် ကရင်နီ 

ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦဵ(KDF)က ဝင်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ် (၈)ဦဵေသဆဳုဵကာ (၂၀) ဦဵ ထိခိုက် 

ဒဏရ်ာရရိှခဴဲေကကာင်ဵ KDF မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ 

 

ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့၊ မနက် ၉ နာရီအချနိ်တွင် ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵ၊ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်၊ KA နှင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်တ့ုိ တိုကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ခဲဴသည်။ တိုကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ 

(၃)ဦဵ ထိခိုက်ေသဆဳုဵနိုင်ေကကာင်ဵ KNDF မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ အထိအခိကု်မျာဵေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် 

ညေန (၃:၄၀)အချနိ်တွင် တုိကေ်လယဉ် (၃)စီဵဖဖငဴ် လာေရာက်ပစ်ကူခဴဲသည်ဴအတွက် ကရင်နီတပ်မျာဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဴဲသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် မမို ့မရဲစခန်ဵ ဘုရာဵေစတီဝုိင်ဵထဲတွင် တပ်စွထဲာဵေသာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်၊ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵနှငဴ်၊ KA တ့ုိမှ ညေန 

(၁၆:၃၀) အချနိ်တွင် ဝင်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစေ်ကာင်စီတပ်မှ (၅)ဦဵ ေသဆဳုဵခဲသဴည်။  

 

ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့ ေဒါဥခူရပက်ွကအ်တွင်ဵရှိ စစ်ေကာင်စီကင်ဵပနု်ဵအာဵ ကရင်နီ 

ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦဵ KDF ၊ PDF၊ GZ – 21တ့ုိမှ ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဴဲမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်ဘက်မှ 

(၃)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ (၅)ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ဇန်နဝါရီလ (၂)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေငွေတာင်ဆည်အနီဵတွင် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ်၊ 

ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵ၊ KA တ့ုိနှငဴ် စစ်ေကာင်တပ်မျာဵ တုိကပဲွ်ဖပင်ဵထန်ကာ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ လိွုင်ေကာ် 

PDFမှ ရဲေဘာ် (၁)ဦဵနှင်ဴ KAမှ ရဲေဘာ် (၁)ဦဵ ကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ထိခိုက်ေသဆဳုဵမှုမျာဵ 

ရှိနိုင်ေသာ်လည်ဵ တိကျသည်ဴ အေရအတွက်မျာဵ မသိရှိရေပ။ 

 

 အိုင်ဒီပမီျာဵ အကူအညီမျာဵခပတ်လတ်မှုကကုဳရခခင်ဵ နှင်ဴ မလဳုပခုဳမှုမျာဵ ခမင်ဴတက်လာခခင်ဵ 

 

တုိကပဲွ်မျာဵဆကလ်က်ဖဖစ်ေပါ်ေနဖခင်ဵနှငဴ် စစ်ေကာင်စီမှ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵမျာဵ ဖပုလုပ်ဖခင်ဵတ့ုိေကကာင်ဴ 

အိုင်ဒီပမီျာဵသည ် ေနအိမ်သ့ုိ ဖပနလ်ည်ေနထုိင်ဖခင်ဵ မဖပုလုပ်ရဲကကေသဵေချ။ ဆင်ဵရဲစွာဖဖငဴ် အုိင်ဒီပီစခန်ဵတွင် 

ေနထုိင်ေနကကရမပီဵ စာဵနပရ်ိက္ခာ၊ေဆဵဝါဵဖပတ်လပ်မှုမျာဵနှငဴ် ရင်ဆုိင်ကကုဳေတွ့ေနကကရသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ 

ရက်ေန့တွင် အစုလုိကအ်ပပုဳလုိက ် သတ်ဖဖတ်ခရဳေသာ အခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ စစ်ေဖပဵေရှာင်ဖပည်သူမျာဵသည် 

၎င်ဵတ့ုိ၏ ပုန်ဵေရှာင်ေနေသာ အိုင်ဒီပစီခန်ဵမျာဵအာဵ တုိကခ်ိကု်ခရဳမည်ကိ ုအလွန်စိုဵရိမ်ေနကကရသည်။ 

 

 

 



 ကရင်နီခပည်၏ ကိုဗစ်အေခခအေန 

 

ကရင်နီဖပည်၏ ကိုဗစ်အေဖခအေန (စကစ ကျန်ဵမာေရဵဌာန) 

 

ရက်စဲွ ကုိဗစ်ေုိဵေတွ့လူနာ ေသဵဆဳုဵသည်ဴ ဦဵေရ 

ဇွန် ၁၅ မှ ဇူလုိင် ၁၈၊ ၂၀၂၁  ၁၅၇ ၃ 

ဇူလုိင် 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၊ 

၂၀၂၁ 

၇၉၆ ၂၇ 

စက်တင်ဘာလ ၂၃ မှ 

စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

၇၈၀ ၂၈ 

စက်တင်ဘာလ ၂၇ မှ 

ေအာက်တုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

၇၇၆ ၂၅ 

ေအာ်ကတုိဘာ ၁၁ မှ 

ေအာက်တုိဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

၃၇၈ 23 

ေအာက်တုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၁ မှ 

နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁ 

၇၅၂ ၈၂ 

နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၂၁ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ 

၂၀၂၁ 

၃၈၆ ၁၃ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မှ 

ဒီဇင်ဘာလ ၅၊ ၂၀၂၁ 
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ဒီဇင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၁ မှ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၊ ၂၀၂၁ 

၄၃ ၆ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မှ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၊ ၂၀၂၂ 

၁၀ ၁ 

 

ထုိဵကျသည်ဴ ကိန်ဵဂဏန်ဵသည် မှာဵယွင်ဵေသာ ေဖာ်ဖပမှုသာဖဖစမ်ပီဵ  စစ်ေကာင်စီ၏ ေထာက်ပဴဳမှုဖဖငဴ် ေဖာ်ဖပေသာ 

ေရာဂါကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵသာ ဖဖစသ်ည်။ စစ်ေကာင်စီ၏ ကကမ်ဵကကုတ်ဖခင်ဵနှင်ဴ ညဳဴဖျင်ဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵစနစ် 

စီမဳခန့်ခွမဲှုမျာဵေကကာင်ဴ ကရင်နီဖပည်ရိှ အရပ်သာဵဖပည်သူမျာဵနှင်ဴ ဖယ်ခုဳမမို ့နယ်အတွင်ဵ ဖပည်သူမျာဵ အပါအဝင် 

စစေဘဵေရှာင် တစ်သိန်ဵငါဵေသာင်ဵတ့ုိသည် စစ်ေကာင်စီ၏ ေဆဵရဳုမျာဵသို့ သွာဵေရာက် ကုသဖခင်ဵ မဖပုလုပ် 

ဝဳဴကကေချ။ ကရင်နီစစေ်ဘဵေရှာင်မျာဵသည် ကရင်နီကျန်ဵမာေရဵတာဝန်ရှိသူမျာဵနှင်ဴ CDMတွင် ပါဝင်ေသာ 

ဆရာဝန်နှင်ဴ သူနာဖပုမျာဵအေပါ် ကျန်ဵမာေရဵဖပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှု ရရိှေရဵအတွက် မီှခုိခဴဲကကေသာ်လည်ဵ 

ေဆဵဝါဵေထာက်ပဴဳမှု ဖပတ်လတ်ဖခင်ဵမျာဵ ရိှခဴဲသည်။ 

 



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 

 

http://www.karennicsn.org/

