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ေေလ၂၇ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

 

ကရင်နီလူေှုအသင်ဵအဖွဲ့ ေျာဵကွန်ရက်၏ နှစ်ပတ်တကကိေ ်အေခခအေန တင်ခပချက် ေေလ ၉ ရက်ေ ှေေလ 

၂၂ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် 

ကရင်နီခပည်နယ်နှငဴ် ဖယ်ခုဳမေို့နယ် အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီ၏ ချ ို ဵေဖာက်ေှုေျာဵ အကျဉ်ဵ 

 

စဉ ်  ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ -

ေေလ ၈ရက် 

ေေလ၉ - ေေလ၂၂ရက် စုစုေေါင်ဵ 

၁ အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ဖဖတ်ခရဳဖခင်ဵ  ၂၄၉  ၂၄၉ 

၂ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရဖခင်ဵ ၃၀၀ ၂၀ ၃၂၀ 

၃ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ ၁၉၆ ၂ 19၈ 

၄ အေဆာက်အအုဳေျာဵ 

ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵေှုေျာဵ 

   

 လိွုင်ေကာ်မမို့နယ် ၈၆  8၆ 

 ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ၃၈7 ၆ ၃93 

 ဖယ်ခုဳမမို့နယ် ၁၂၅ ၃၅ ၁၆၀ 

 ဖရူဆုိမမို့နယ် ၄3  4၃ 

 ေဘာလခဲမမို့နယ် ၂  2 

၅ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵခဳရေသာ CDM 

ပညာေရဵဝန်ထေ်ဵေျာဵ 

   

 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 

 

 

 



 

 

ထွက်ေခပဵတိေ်ဵေရှာင်ေှုေျာဵအကျဉ်ဵ 

စဉ ် မေို ့နယ် ခန့်ေှန်ဵဦဵေရ 

ေတ်လ ၂၇ 

ရက်ေန့ အထိ  

IDPs အသစ် ေေလ ၉ 

ရက်ေန့ - ေေလ ၂၂ 

စုစုေပါင်ဵ ထွက်ေခပဵတိေ်ဵေရှာင်ေှုေျာဵ 

၁ လိွုင်ေကာ် ၅၂၃၁၁  ၅၂၃၁၁ 

၂ ဒီဵေမာဴဆုိ ၇၈၂၆၅  ၇၈၂၆၅ 

၃ ဖရှုဆုိ ၄၄၀၃  ၄၄၀၃ 

၄ ဖါဵေဆာင်ဵ ၄၀၀၀  ၄၀၀၀ 

၅ ဖယ်ခုဳ ၅၁၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၁၀၀၀ 

၆ ရှာဵေတာ ၂၃၉၅  ၂၃၉၅ 

၇ မယ်စဲ ဴ ၁၀၀၀  ၁၀၀၀ 

၈ ေဘာလခဲ ၃၇၄၁  ၃၇၄၁ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၉၇၁၁၅ ၅၀၀၀ ၂၀၂၁၁၅ 

 

 



 
 

 

 



 ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီ၏ နယ်ေခေရှင်ဵကာထုိဵစစ်ဆင်ေှုေျာဵ၊ ေလေ ကာင်ဵတုိကခ်ိက်ု 

ေှုေျာဵ လက်နက်ကကီဵ  ပစ်ခတ်ေှုေျာဵနှငဴ် ရွာလဳုဵကျွတ်ေီဵရှ့ို ဖျက်ဆီဵ ခခင်ဵေျာဵ 

 

ေမလလယ်ကတည်ဵက စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် ရှမ်ဵဖပည်နယ်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ဖယ်ခုဳအင်ဵအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵတွင် 

နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵကာ ထုိဵစစ်ဆင်မှုမျာဵတို့ဵချဲ့ခဲဴမပီဵ ေလေ ကာင်ဵဖဖင်ဴတိုက်ခိုက်ဖခင်ဵ၊ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖင်ဴ 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵ၊ ဖပည်သူပုိင် ပစည်မျာဵလုယက်ဖခင်ဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵအာဵဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵနှငဴ် အိမ်ေဖခ (၅၀)ခန့်ရှိ 

ေကျဵရွာတစ်ရွာအာဵ မီဵရှို့ ဖျက်ဆီဵခဴဲသည်။ ထုိစစဆ်င်ေရဵေ ကာငဴ် စစ်ေဘဵေရှာင်ဦဵေရ ၅၀၀၀ခန့် ထပ်မဳ 

တုိဵလာခဲသဴည်။ တစ်ချနိ်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် ေဘာလခဲမှ ရိက္ခာမျာဵ လဳုခခုစဳွာသယ်ယူ 

နိုင်ေရဵအတွက် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့တွင် နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵကာ စစ်ဆင်ေရဵမျာဵ ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်ခဲဴသည်။ 

လိွုင်ေကာ်နှငဴ် ရှာဵေတာသ့ုိ သွာဵလာေနေသာ အရပ်သာဵကာဵမျာဵကုိလည်ဵ စစ်ေကာင်စီမှ ၎င်ဵတ့ုိ၏ စစရ်ိက္ခာမျာဵ 

သယ်ယူေပဵရန် အတင်ဵအ ကပ်ေစခုိင်ဵခဲဴပါသည်။  

 

ေမလ (၉)ရကရ်က်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ မမို ့မရပ်ကွက်တွင် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်နင်ဴှ ဒီဵေမာဴဆုိ 

ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်တ့ုိ တစ်ရက်တည်ဵ တိုက်ပဲွနစှ်ကကိမ်ဖဖစ်ပွာဵခဲမဴပီဵ  ထုိတုိကပဲွ်မျာဵတွင် စစ်ေကာင်စီ တပ်မှ 

(၄)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ (၃)ဦဵထက်မနည်ဵ ဒဏရ်ာရရိှ၍ ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵရှိ ေရှ့တန်ဵတစ်ေနရာတွင် 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ် KNDF B-10 မှ မုိင်ဵ (၄)ဦဵထိမှန်မပီဵ (၁)ဦဵကျဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

တုိက်ပဲွအမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ဖပည်သ့ူေနအိမ်အချ ို ့ ထိခိုက်ပျက်စီဵ 

သွာဵခဲဴပါသည်။ ထုိတစ်ရက်တည်ဵတွင် ရှမ်ဵ ဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ မုိဵမဗဲမမို့အထွက်တွင် စခန်ဵချေနသညဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ KNDF B-03 မှ ၀င်ေရာက်တိုကခ်ိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃)ဦဵေသဆဳုဵသည်။ ထ့ုိအဖပင် 

မင်ဵလှမမို့၊ အမှတ်(၁၀)တပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရဵပစည်ဵစက်ရုမှဳ တပ် ကပ်ကကီဵစာေရဵတစ်ဦဵ လိွုင်ေကာ် 

PDFထဳသ့ုိ CDM ဖပုလုပ်ေ ကာင်ဵ လိွုင်ေကာ်PDF မှ ထုတ်ဖပန်သည်။  

 

ေမလ (၁၂)ရက်၊ ရှမ်ဵ ဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ေညာင် ေရွမမို့နယ်၊ ထီရိေကျဵရွာတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီ 

ဂိတ်စခန်ဵ ကုိ KNDF B-03 နှငဴ် ဖယ်ခုဳဖပညဴ်သ့ူကာကွယ် ေရဵတပ်တ့ုိ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ 

စစ်ေကာင်စီနှငဴ် PNO ဖပည်သ့ူစစ် စုစုေပါင်ဵ(၂၀)ဦဵေသဵဆဳုဵမပီဵ စစ်ေကာင်စမှီ ဗုိလ်မှူဵ အဆင်ဴ(၁)ဦဵ အပါအ၀င် 

(၅)ကုိအရှင်ဖမ်ဵမခိဲသဴညဴ်အဖပင် လက်နကခ်ဲယမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသည်။ ဖမ်ဵမထိာဵသညဴ် 

စစ်သဳုဵပန်ဵ(၅)ဦဵမှာ PNO ဖပည်သ့ူစစမှ် တပ်သာဵ(၃)ဦဵပါဝင်သည်။ ထီရိဂိတ်စခန်ဵ  စီဵနှင်ဵခဳရမပီဵေနာက်ရက်တွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် PNO ဖပည်သ့ူစစမှ် ေကျဵရွာအတွင်ဵ ေနရာယူထာဵမပီဵ ရွာသာဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵဖခင်ဵ၊ 

အိမ်မျာဵေဖာက်ထွင်ဵဖခင်ဵ၊ ပစည်ဵလုယက်ဖခင်ဵမျာဵဖပုလုပ်ရုမဳက ရွာသူ၊ရွာသာဵ (၂၀)ဦဵေကျာ်ကိုလည်ဵ 

ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဴဲသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ကယန်ဵသာယာ လမ်ဵခွတဲစ်ဝုိကတ်ွင် လိွုင်ေကာ် 

PDF တပ်ခွဲ (၅)/ KA နှငဴ် KNDF တပ်ရင်ဵ (၂) တ့ုိပူဵေပါင်ဵသည်ဴ စနိုက်ဘာတပ်ဖဲွ့မ ှ ေဖပာက်ကျာဵ စနုိကဘ်ာဖဖင်ဴ 

ပစ်ခတ်မှု ဖပုလုပ်ခဲဴ ကမပီဵ စစေ်ကာင်စီဘက်မှ တပ်သာဵ ၁ဦဵေသဆဳုဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ေမလ(၁၃)ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ မမို ့မရဲစခန်ဵအာဵ DMO-PDF, Pruso PDF, အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ ၁၁၀၂တပ်ရင်ဵတို့ 

၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ ကရင်နီဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵမှ (၃)ဦဵ 

ဒဏရ်ာရရိှသည်။  



 

ေမလ(၁၄)ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ မုိဵမဗဲအေဖခစုိက ် ခမရ-၄၂၂တပ်ရင်ဵအနီဵတွင် ကင်ဵပနု်ဵ၀ပ်ေနသည်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် မုိဵမဗဲဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်တ့ုိ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲမဴပီဵ  စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃)ဦဵေသဆဳုဵကာ 

မုိဵမဗဲ PDF ဘက်မှ (၂)ဦဵ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှေ ကာင်ဵ မုိဵမဗဲဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မှ ထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။ 

သညဴ်အဖပင် နဳနက ် ၆နာရီအချနိ်တွင် ထုိင်ေတာ်မူဘုရာဵေတာင်မှာ စနိုက်ပါ စစ်ဆင်ေရဵ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်ဖက် (၂)ဦဵ ကျဆဳုဵခဲေဴ ကာင်ဵ ဖယ်ခုဳPDF ကထုတ်ဖပန်သည်။  

 

ေမလ(၁၅)ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ဖယ်ခုဳအင်ဵ အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵတွင် ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တ့ုိနှငဴ် အင်အာဵ 

၈၀ ဝန်ဵ ကျင် စစ်ေကာင်စီတပ်၊ PNOဖပည်သ့ူစစတ့ုိ် တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ  ထုိတိုကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

ေလေ ကာင်ဵနှငဴ် ဗဳုဵကကဲတိုက်ခိုက်မှုမျာဵ ဖပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ နှစ်ဖက်ထိခိကု်ကျဆဳုဵမှုရှိေသာ်လည်ဵ 

ကျဆဳုဵမှုအတိအကျကုိ မသိရှိရေချ။ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည ် ရှာဵေတာ-လိွုင်ေကာ်ကာဵလမ်ဵမ ှ

သွာဵလာေနေသာ ဖပည်သူမျာဵအာဵ အသဳုဵချမပီဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ရိက္ခာမျာဵသယ်ယူခိုင်ဵေစမှုမျာဵ ရှိသည်ဴအတွက် 

ရှာဵေတာ-လိွုင်ေကာ်ကာဵလမ်ဵအာဵ ေမလ ၁၆ ရက်ေန့မှစ၍ ယာယီပတ်ထာဵေ ကာင်ဵ KNDF B-17မှ ေမလ 

၁၅ရက်ေန့တွင် ထုတ်ဖပန်ေ ကညာခဴဲသည်။  

 

ေမလ (၁၆)ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ေဆာင်နန်ဵခဲေကျဵရွာကို စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်သည် 

အိမ်ေဖခ(၅၀)ခန့်ရှိေသာ ေဆာင်နန်ဵခဲေကျဵရွာအာဵ ရွာလဳုဵကျွတ်မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵသွာဵခဲဴပါသည်။ KNPP ထိန်ဵချုပ် 

နယ်ေဖမဖဖစ်သညဴ် ဒီဵေမာဴဆုိအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ၊ အမတ်ှ(၁)ခရိုင်တွင် KA, KNDF B-09 တို့ ပူဵေပါင်ဵကင်ဵလှညဴ်ေနစဉ် 

ခလရ-၄၊ တပ်မ ၃၃မှ တပ် ကပ်တစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴပါသည်။ 

 

ေမလ(၁၇)ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵဖပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ဖယ်ခုဳမမို့၊ ဆီဵမီဵ ေလာဴေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် ကရင်နီ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵအ ကာဵ နဳနက် ၅နာရီမ ှ ၉ နာရီအထိ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵမပီဵ  တိုကပဲွ်ေ ကာင်ဴ ဆီဵမီဵ ေလာဴနှငဴ် 

အနီဵအနာဵရိှရွာမှ ရွာသာဵမျာဵ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်ေန ကရသည်။ သညဴ်အဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ မမို ့မေစဵတွင် 

စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KNDF B-19 တ့ုိတိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၃)ဦဵေသဆဳုဵသည်။ 

ထုိတစ်ရက်တည်ဵတွင် ရှာဵေတာမမို့ စစ်ေကာင်စီတပ်ခန်ဵ ဖဖစ်သညဴ် အ ရာယ်ေကွ့စခန်ဵကုိ KA, KNDF တ့ုိမှ 

၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီဘက်မှထိခိုက်ေသဆဳုဵမှုမျာဵ ရိှသကဲဴသ့ုိ KNDF ဘက်မှလည်ဵ ရဲေဘာ် 

(၃)ဦဵကျဆဳုဵသည်။ ထ့ုိအဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ်အတွင်ဵ တစ်ရက်တည်ဵတွင် ေနရာ(၃)ေနရာ တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵ 

ခဲပဴါသည်။ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့ ရဲစခန်ဵမှ ထွက်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵကုိ အလစ်တုိကခ်ိုက်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီ 

တပ်မှ (၃)ဦဵေသဆဳုဵသည်။ ဒုတိယတစ်ေနရာမှာ ေဒါငဳခါဵေကျဵရွာရှိ ဖပည်သ့ူေနအိမ်မျာဵတွင် တပ်စွထဲာဵသညဴ် 

စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု ဒီဵေမာဴဆုိဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်၊ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ ၁၁၀၂တပ်ရင်ဵ၊ လိွုင်ေကာ်ဖပည်သူ့ 

ကာကွယ်ေရဵတပ်နှငဴ် ကရင်နီေတာ်လှန်ေရဵတပ်ေပါင်ဵစု (KRU) တ့ုိ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴကာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

(၅)ဦဵေသဆဳုဵသည်။ ထ့ုိေနာက် ကုန်ဵသာေကျဵရွာအနီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵ ကင်ဵလှည်ဴေနစဉ် 

ကရင်နီေတာ်လှန်ေရဵတပ်ေပါင်ဵစုမှ ေဖပာက်ကျာဵတိုက်ခိုက်မှုေ ကာင်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၃)ဦဵ ေသဆဳုဵသည်။ 

ထုိကပဲွ်မျာဵဖဖစ်ပွာဵမပီဵ ဒီဵေမာဴဆုိမမို့၊ (၆)မုိင်ေကျဵရွာအုပ်စုတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ လက်နကက်ကီဵမျာဵ 

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာငဴ် ဖပည်သ့ူေနအိမ်အချ ို ့ ထိခိုက်ပျက်စီဵသွာဵခဲသဴည်။ ထ့ုိအဖပင် ဖယ်ခုဳမမို့၊ လွယ်ပန်ဵစဳု 



ေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နကက်ကီဵမျာဵ ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵေပါ် 

လက်နက်ကကီဵကျည်မျာဵကျေရာကခ်ဲမဴပီဵ  ေဒသခအဳမျ ို ဵသာဵနှစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။   

 

ေမလ (၁၈)ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ၊ ဆီဵမီဵ ေလာဴေကျဵရွာအနာဵတွင် စစ်ေ ကာင်ဵထုိဵလာသည်ဴ 

စစ်ေကာင်စီ ၄၂၂ တပ်နှငဴ် ဖယ်ခုPဳDF, KNDF B-03 ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။  

 

ေေလ ၁၉ ရက်ေန့၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ဆီဵမီဵေလာေဴကျဵရွာကို ေမလ ၁၅ရက်ေန့ကတည်ဵ က ထိုဵစစ်ဆင် 

လာေော စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵေျာဵနှငဴ် ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တို့ ဖယ်ခုဳ အေရှ့  

ဖက်ကမ်ဵေဒသ တိုက်ပွဲဖဖစ်ေွာဵခြင်ဵေည် ငါဵရကေ်ခောက်ခြစ်ေည်။  

 

ေေလ ၂၀ ရက်ေန့၊ ြယ်ြုဳမေို့နယ်တွင် နဳနက် ၈နာရီေ ှ ညေန ၆ နာရီအထိ ကရင်နီေဒေြဳကာကွယ်ေရဵ 

တေ်ြဲွ့ေျာဵနှငဴ် စစ်ေကာင်စီတ့ုိ နန့်ေေါ်လဳုေကျဵရွာတွင် တုိကေဲွ်ခြစ်ေွာဵြဲဴမေီဵ ကရင်နီေဒေြကဳာကွယ်ေရဵတေ်ြဲွ့ေ ှ

၁ဦဵကျဆဳုဵေွာဵြဲဴေည်။ တုိကေဲွ်ခြစ်ေွာဵေညဴ် နန့်ေေါ်လဳုေကျဵရွာအာဵ စစ်ေကာင်စီေှ ေနအိေ် ၃လဳုဵအာဵ ေီဵရှို့ 

ြျက်စီဵေွာဵြဲဴေည်။  

 

  
             ေဆာင်နန်ဵြဲေကျဵရွာအာဵ စစ်ေကာင်စီ ေီဵရှို့                  စကစ၏ လက်နက်ကကီဵေစ်ြတ်ခြင်ဵေ ကာငဴ် လွယ်ေါဵစုဳရွာောဵတစ်ဦဵ   

                                                                                                                  ထိေှန်ဒဏ်ရာရရိှ                  

 

ေေလ ၂၁ ရက်ေန့၊ ြယ်ြုဳအေရှ့ဘက်ကေ်ဵ ဆီဵေီဵ ေလာရွာ၌ စစ်ေကာင်စီတေ်ေျာဵနှငဴ်  KNDF တေ်ရင်ဵ -၃ 

၊တေ်ရင်ဵ -၁၁ နှင်ဴ ကရင်နီတေ်ေေတာ်(KA)တို့ ေန့လည် ၁နာရီြွဲအြျနိ်ေှ ညေန ၄ နာရီြွဲအြျနိ်ထိ တိုကေဲွ် 

ခြစေွ်ာဵကာ စစ်ေကာင်စီတေ်ေျာဵေှ (၄)ဦဵ ေေဆဳုဵေည်။ ထုိေန့တွင် စစ်ေကာင်စီတေ်ေျာဵေည် တိုကေဲွ် 

ခြစေွ်ာဵခြင်ဵေရှဘဲိ လက်နကက်ကီဵေျာဵ ရေ်ဵေေ်ဵေစ်ြတ်ေှုေျာဵေ ကာင်ဴ  ြယ်ြုဳအင်ဵအေရှ့ဘက်ကေ်ဵရှိ 

ကရင်ေကျဵရွာအုေ်စု ေညာင်ေွန်ဵ ေကျဵရွာအတွင်ဵေို့ လက်နကက်ကီဵ ကျေရာက်ေေါက်ကွကဲာ စေါဵကျ ီ

၁လဳုဵေီဵေလာင်ေျက်စီဵကာ ေနအိေ်အြျ ို ့လည်ဵ ေျက်စီဵေှုေျာဵ ရိှေည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် ဒီဵေောဴဆုိမေို့နယ်၊ 

ဒီဵေောဴဆုိမေို့ေတဳတာဵရိှ စစ်ေကာင်စီ၏ ကင်ဵေနု်ဵတစ်ြအုာဵ နဳနက် ၈ နာရီအြျနိ်တွင် ကရင်နီခေည်ေူ့ 

ကာကွယ်ေရဵတေ်ြဲွ့ေျာဵေှ ေွာဵေရာက်တိုက်ြိုက်ြဴဲေည်။ ေညဴ်အခေင် အင်အာဵခြည်ဴတင်ဵရန်လာေော 



စစ်ေကာင်စီတေ်ေျာဵအာဵ နဳနက ် ၉နာရီအြျနိ်တွင် ထေ်ေဳ ကာဵခြတ်တုိကြ်ိကု် ြဲေဴညဴ်အတွက် 

စစ်ေကာင်စီတေ်ေျာဵေှ (၄)ဦဵေေဆဳုဵြဴဲေည်။  

 

 

 ထွက်ေခေဵတိန်ဵေရှာင်အေစ်နှင်ဴ လူောဵြျင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေှုအကူအညီ လုိအေ်ေှုေျာဵ 

 

ကရင်နီနင်ဴှ ရှေ်ဵ နယ်စေ် ြယ်ြုဳအင်ဵအေရှ့ဘက်ကေ်ဵေ့ုိ ေေလ ၁၅ တွင် စစ်ေကာင်စီတေ်ေျာဵနှငဴ် PNO တေ်တ့ုိ၏ 

ေူဵေေါင်ဵစစ်ဆင်ေရဵေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာ ၁၅ ရွာေှ လူဦဵေရ ၅၀၀၀ ေည် ထွက်ေခေဵတိေ်ဵေရှာင်ေန ကရမေီဵ အေရဵေေါ် 

အကူအညီေျာဵခြစ်ေော အေဆာက်အဦဵေျာဵနှငဴ် စာဵနေရ်ိက္ခာေျာဵ လုိအေ်ေနေည်။ 

 

 
Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Khu Ruby  Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn                  

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/

