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ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ

စစ်ေကာင်စီ၏

ထိုဵစစ်ဆင်မှုမျာဵ၊

ေလေ ကာင်ဵတိုကခ
် က
ို ်မှုမျာဵ

လက်နက်ကကီဵ ပစ်ခတ်မမ
ှု ျာဵနှငဴ် ေနအိမ်မီဵရှို့မှုမျာဵ
ေမလကုန်ကစမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် လွိုင်ေကာ်-ေတာင်ကကီဵလမ်ဵအာဵ လုဳခခုဳစွာသွာဵလာနိုင်ရန်အတွက်
လွိုင်ေကာ်မမို့အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ၊ လွိုင်လင်ေလဵမမို့ဘက်သို့ အင်အာဵ ၁၀၀ ဝန်ဵကျင်ဖဖငဴ် နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵကာ
ထိုဵစစ်ဆင်မှုမျာဵဖပုလုပ်လာေနမပီဵ

လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ်

ရမ်ဵသမ်ဵပစ်ခတ်ဖခင်ဵေ ကာငဴ်

အရပ်သာဵမျာဵ

ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရဖခင်ဵ၊ ေသဆုဳဵဖခင်ဵမျာဵ ရှိသညဴ်အဖပင် လွိုင်လင်ေလဵအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵမှ ေကျဵရွာ (၅)ရွာဝန်ဵကျင်
စစ်ေဘဵေရှာင်ေန ကရသည်။ တစ်ချိန်တည်ဵတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် လွိုင်ေကာ်မှ ေဘာလခဲသို့ ရိက္ခာမျာဵ
အဆက်အဖပတ်

သယ်ယူေနလျှက်ရှိကာ

ေဒသခဳ

ကရင်နီကာကွယ်ေရဵ

ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့မျာဵ၏

ကာဵဖဖတ်

တိုကမ
် ှုမျာဵ မ ကာခဏ ကကုဳေနရသည်။
ေမလ (၂၃)ရက်ရက်ေန့၊ ကရင်နီနယ်စေ် ဖယ်ြဳမု ေို့နယ်အတွင်ဵ ဆီဵေီဵေလာေကျေဵရွာအနီဵ စစ်ေကာင်စီ တေ်စြန်ဵ
တစ်ြအ
ု ာဵ ကရင်နီေဒသြဳကာကွယ်ေရဵ ေူဵေေါင်ဵတေ်ဖွဲ့တို့ နဳနက် ၄ နာရီအြျေိန်တွင် သွာဵေရာက် တိုကြ
် က
ို ်
ြဲသ
ဴ ည်။ ထိုတရက်တည်ဵတွင် ကရင်နီေဒသြဳကာကွယ်ေရဵတေ်ဖွဲ့ေျောဵနှငဴ် စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵ နန်ဵဖဲေကျေဵရွာ
အနီဵတဝိုကတ
် ွင်

တိုကေ
် ွဲခဖစ်ေွာဵြဲဴမေီဵ

စစ်ေကာင်စီတေ်ေှ

(၁၀)ဦဵေသဆုဳဵကာ

ကရင်နီအေျေိုဵသာဵေျောဵ

ကာကွယ်ေရဵတေ် KNDF B02 ရဲေော်တစ်ဦဵ ကျေဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ တိုကေ
် ွဲအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵေှ ေနအိေ်
(၃)လုဳဵအာဵ ေီဵရှို့ဖျေက်စီဵသွာဵြဲဴသည်။
ေေလ (၂၄) ရက်ေန့၊ ည ၁၀ နာရီ ၃၀ ေိနစ်အြျေန
ိ ်တွင် ေောလြဲအေခောက်တေ်ေှ တိုကေ
် ွဲခဖစ်ေွာဵခြင်ဵေရှိေဲ
လက်နက်ကကီဵေျောဵခဖငဴ် ရေ်ဵသေ်ဵေစ်ြတ်ေနသညဴ်အတွက် ဒီဵေောဴဆိုမေို့နယ်၊ ေဒါတေကကီဵေကျေဵရွာထဲကျေေရာက်
ေေါက်ကွဲကာ ေနအိေ်တစ်လုဳဵေီဵေလာင်ေျေက်စီဵသွာဵြဲဴသညဴ်အခေင် ရွာသာဵအေျေိုဵသာဵတစ်ဦဵအာဵ လက်နက်ကကီဵစ
ထိေှန် ဒဏ်ရာရရှိသွာဵြဲဴသည်။
ေေလ (၂၇) ရက်ေန့၊ ညေန ၂ နာရီြွဲအြျေိန်တွင် လွိုင်ေကာ်မေို့ ေူတာရုဳအနီဵ ရန်ခဖစ်ေနေသာ လူငယ်တစ်စုကုိ
စစ်ေကာင်စီေှ စစ်ကာဵေလဵစီဵခဖငဴ် ေသနတ်နှငဴ် လာေရာက်ေစ်ြတ်သွာဵြဲဴသညဴ်အတွက် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်
ေောင်စဵို ေအာင်ေျေိုဵလွင်သည် ေသနတ်ဒဏ်ရာရရှိသွာဵြဲဴမေီဵ အနီဵနာဵတွင် နွာဵေကျောင်ဵေနေသာ အသက် ၃၃
နှစ်အရွယ် ကိုအငယ်ဒူဵေှာေှု ေသနတ်ဒဏ်ရာခဖငဴ် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ထို့အခေင် ဆိုင်ကယ် (၃)စီဵခဖငဴ် လူ
(၆)ဦဵကိုလည်ဵ ဖေ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴသည်။

ဒီဵေောဴဆိုအေရှ့ေက်ခြေ်ဵတွင် လက်နက်ကကီဵထိေှန်ကာ အိေ်ေဵီ ေလာင်

လွယ်ေန်ဵစုဳေကျေဵရွာအတွင်ဵ စကစေှ လက်နက်ကကီဵေျောဵခဖငဴ် ေစ်ြတ်

ေေလ (၂၉) ရက်ေန့၊ ရှေဵ် -ကရင်နီအစေ်၊ ေိုဵမြဲအင်ဵအတွင်ဵ ကျွန်ဵေေါ်တွင်တည်ရှိေသာ လွယ်ေန်ဵစုဳေကျေဵရွာအာဵ
ဖယ်ြဳအ
ု ေခြစိုက် စစ်ေကာင်စီတေ်ရင်ဵ (7)ေျောဵေှ နဳနက် ၁ နာရီြန့်တွင် လက်နက်ကကီဵခဖငဴ် ၁၀ ကကိေ် ေစ်ြတ်ြဴမဲ ေီဵ
ေကျေဵရွာအတွင်ဵ ကျေေရာက်ေေါက်ကဲြ
ွ ဴသ
ဲ ည်။
ေေလ (၃၁) ရက်ေန့ကတည်ဵက အင်အာဵ ၁၀၀ ဝန်ဵကျေင်

စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵ

ဒီစစ်ေ ကာင်ဵ

KNDF B-

12 ၊ B-14၊ KAတို့ နဳနက် ၇ နာရီောှ တိုက်ြုက
ိ ်ြဲဴတာခဖစ်မေီဵ စစ်ေကာင်စီ ေက်က ၆ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴ
ဇွန်လ (၂) ရက်ေန့၊ နဳနက် ၇ နာရီဝန်ဵကျေင်တွင် လွိုင်လင်ေလဵမေို့နယ် အေခြစိုက် စစ်ေကာင်စီတေ် (၅၃၀)သည်
လွိုင်လင်ေလဵမေို့နယ်၊ ထီဵစဲြါဵေကျေဵရွာအုေ်စု လင်ဖကုဳ ကီဵေကျေဵရွာနှငဴ် ကုန်ဵေှီကုေ
ိ ကျေဵရွာအတွင်ဵသို့ လက်နက်
ကကီဵေျောဵခဖငဴ်

ေစ်ြတ်ခြင်ဵေျောဵေ ကာငဴ်

ေနအိေ်အြျေို့ထိြုက
ိ ်ေျေက်စီဵသွာဵြဲဴသညဴ်အခေင်

ခေည်သူ

(၂)

ဦဵအာဵ

လက်နက်ကကီဵ ထိေှန်ဒဏ်ရာရရှိြဲဴသညဴ်အခေင် (၁)ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ေန့လည် ၁၂ နာရီဝန်ဵကျေင်တွင်
စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵေှ ကုန်ဵေှီကိုေကျေဵရွာရှိ ေနအိေ်(၁)လုဳဵအာဵ ေီဵရှို့ဖျေက်စီဵသွာဵြဲဴသည်။ သညဴ်အခေင် ညေန ၅
နာရီအြျေိန်တွင် စစ်ေ ကာင်ဵထိုဵလာေသာ စစ်ေကာင်စီတေ်ေျောဵနှငဴ် ကရင်နီအေျေိုဵသာဵေျောဵကာကွယ်ေရဵတေ်၊ KA
တို့ တိုကေ
် ွဲခဖစ်ေွာဵကာ စစ်ေကာင်စီတေ်ေက်ေှ (၃)ဦဵ ေသဆုဳဵသည်။
ဇွန်လ (၂) ရက်ေန့၊ ေောလြဲေှရိက္ခာေို့ ခေန်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီယဉ်တန်ဵ ကာဵအစီဵ(၄၀)အာဵ ကရင်နီေဒသြဳ
ကာကွယ်ေရဵေူဵေေါင်ဵတေ်ဖွဲ့ေျောဵေှ ဖရူဆိုမေို့နယ်၊ ထာဵလဲေကျေဵရွာတွင် တစ်ကကိေ်နှငဴ် ထာဵလဲ-ေလာေကျေြူ
ေကျေဵရွာ ကာဵတွင် တစ်ကကိေ် ကာဵခဖတ်တိုကြ
် က
ို ်ကာ စစ်ေကာင်စီေှ (၁၀)ဦဵေသဆုဳဵမေီဵ ထိြုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိေှုေျောဵ
ရှိြသ
ဲဴ ည်ဴအတွက် ညေန ၃နာရီ ၁၅ ေိနစ်အြျေိန်တွင် ေလေ ကာင်ဵခဖငဴ် (၆)ကကိေ်လာေရာက် တိုကြ
် က
ို ်သွာဵြဲသ
ဴ ည်။
ထိုတိုက်ေွဲတွင် ကရင်နီေဒသြဳကာကွယ်ေရဵ ေူဵေေါင်ဵတေ်ဖွဲ့ေျောဵေှ စစ်ကာဵ(၂)စီဵနှငဴ်အတူ လက်နက်ြဲယေ်ဵအြျေို့
သိေ်ဵဆည်ဵရေိေ ကင်ဵ KNDF B-15ေှ ထုတ်ခေန်သည်။
ဇွန်လ

(၃)ရက်ေန့၊

လက်နက်ကကီဵ
တေ်ေျောဵနှငဴ်

နဳနက်

ေလဵလုဳဵ

၁နာရီဝန်ဵကျေင်အြျေိန်တွင်

ဒီဵေောဴဆို

ကျေေရာက်ေေါက်ကာွ ြဲမဴ ေီဵေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။

ကရင်နီေဒသြဳေူဵေေါင်ဵတေ်ေျောဵ

လွိုင်ေကာ်မေို့နယ်၊

အေရှ့ခြေ်ဵေကျေဵရွာတစ်ရွာအတွင်ဵသိ့ု
ထိုတရက်တည်ဵတွင်

ေဒါတေနာေကျေဵရွာ

စစ်ေကာင်စီ

ေရထွက်ေေါက်တွင်

တိုကေ
် ွဲခဖစ်ေွာဵြဲဴမေီဵ KNDF B-02ေှ ရဲေော် (၁)ဦဵ ကျေဆုဳဵသွာဵြဲဴမေီဵ စစ်ေကာင်စီေက်ေှ ၂၀ ဦဵထက်ေနည်ဵ
ေသဆုဳဵနိုင်ေ ကာင်ဵ KNDF B-14 ေှ ထုတ်ခေန်သည်။
ဇွန်လ (၅) ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆို့မမို့နယ်၊ မမို့မရပ်ကွက်တွင် ကာဖဖငဴ် ကင်ဵလှညဴ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵအာဵ
ဖပည်သူ့ကာကွယ်ေရဵတပ် - ဒီဵေမာဴဆို (DMO-Local PDF) ဗျူဟာ(၃)မှ C၊D၊E တပ်ရင်ဵ၊တပ်ခဲအ
ွ ချို့နှငဴ်
အလယ်ပိုင်ဵတိုင်ဵ ၁၁၀၂ တပ်ရင်ဵတို့ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ ထိေတွ့တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵမှ (၆)ဦဵ
ေသဆုဳဵေ ကာင်ဵ ဒီဵေမာဴဆိုဖပည်သူ့ကာကွယ်ေရဵတပ် ( DMO- PDF )မှ ထုတ်ဖပန်သည်။



ေေွဵကင်ဵစကေလဵေျောဵ စစ်ေေဵေရှာင်စြန်ဵေျောဵတွင် ေသဆုဳဵေှုရှိေန

လူသာဵြျေင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေှု

အကူအညီေျောဵနှငဴ်ေတ်သက်သညဴ်

စာဵနေ်ရိက္ခာ၊

ေဆဵဝါဵနှငဴ်

တကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေှုေျောဵ ရှာဵေါဵလာသည်ဴအတွက် စစ်ေေဵေရှာင်ေကာ်ေတီေျောဵအတွက် အြက်အြဲခဖစ်သည်။
လွန်ြဲဴေသာ

နှစ်ေတ်အတွင်ဵ

ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵြဲဴသည်။

ဖယ်ြဳမု ေိုနယ်ေှ

သညဴ်အခေင်

စစ်ေေဵေရှာင်စြန်ဵတစ်ြတ
ု ွင်

ဒီဵေောဴဆိုမေို့နယ်

အေနာက်ေက်ခြေ်ဵ

ေေွဵကင်ဵစကေလဵငယ်နှစဦ
် ဵ
လိုောြိေ
ု ကျေဵရွာအုေ်စုေှ

စစ်ေေဵေရှာင်စြန်ဵတစ်ြတ
ု ွင် ဝေ်ဵေျေက်ဝေ်ဵေလျောေရာဂါေ ကာငဴ် (၄)လသာဵအရွယ် ကေလဵငယ်တစ်ဦဵ ေေလ
ေနာက်ဆုဳဵေတ်အတွင် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။
ကရင်နီခေည်အတိုင်ေင်ြဳေကာ်စီေအာက်ေှ

ကရင်နီလူသာဵြျေင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေှု

အသင်ဵသည်

ကရင်နီခေည်နယ်ေှ ကရင်နီေဒသြဳကာကွယ်ေရဵတေ်ေျောဵ ထိန်ဵြျေုေ်ထာဵေသာ နယ်ေခေအတွင်ဵ စစ်ေေဵေရှာင်
ခေည်သူေျောဵအာဵ ေဒသအတွင်ဵ လူေှုကူညီေရဵအဖွဲ့ေျောဵနှငဴ်အတူ လူသာဵြျေင်ဵစာနာေထာက်ထာဵေှု အကူအညီေျောဵ
ေေဵလျေက်ရှိသည်။ ခေန်ောနိုင်ငဳေှ တရာဵဝင်အကူအညီေေဵေနေှုေျောဵသည် စစ်ေကာင်စီနင
ှ ဴ် ေူဵေေါင်ဵလုေ်ေဆာင်
ေနသညဴ်အတွက်

အကူအညီလက်ြရ
ဳ ရှိေသာ

စစ်ေေဵေရှာင်ေျောဵအတွက်

လုဳခြုဳေှုေရှိသညဴ်အခေင်

နယ်စေ်

ခဖတ်ေကျော် အကူအညီေေဵေနေှုေျောဵသည်လည်ဵ လက်ရှိ စစ်ေေဵေရှာင်ေျောဵေှ အေရဵတကကီဵလိုအေ်ေနေသာ
အကူအညီေျောဵအာဵ လုဳေလာက်စွာ ခဖန့်ေဝေေဵနိုင်ေှုေရှိေေ။

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

