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 စကစမှ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵ၊ ပစ်ခတ်ခခင်ဵ၊ လုယက်ခခင်ဵနှငဴ် ေနအိမ်မျာဵ 

မီဵရှ့ို ခခင်ဵ 

မပီဵ ခဲဴသညဴ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵ ကရင်နီပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵသည် ဖယ်ခုဳ၊ လိွုင်ေကာ်၊ေဘာလခဲနငှဴ် 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်တို့တွင်ရိှေသာ စကစ၏ တပ်စခန်ဵ မျာဵအာဵ တိုက်ခိုက်ခဴဲ၍ ကကီဵမာဵေသာ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှမှုမျာဵ ဖဖစ်ေစခဴဲသည်။ ေလာပိတလျှပ်စစဓ်ါတ်အာဵေပဵစက်ရုနဳှင်ဴ နီဵေသာ စခန်ဵအာဵ 

တုိကခ်ိကု်လုိကသ်ညဴ်အတွက် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အဓိကအေဖခခဳအေဆာက်အအုဳဖဖစ်၍ ေလယာဉ်ဖဖငဴ် နှစ်ကကမ်ိလာေရာက် 

ကာကွယ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ အလာဵတူ စကစ၏ အဓိက ေထာက်ပဴဳလမ်ဵေ ကာင်ဵတွင် ရှိေသာ 

မက်စေလာင်ဵေတာင်စခန်ဵ အာဵ တိုက်ခိုက်သညဴ်အချနိ်တွင်လည်ဵ ေလယာဉ်ဖဖငဴ် တုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် အရပ်သာဵဖပည်သူမျာဵအေပါ် ဆက်လက်ကျူဵလွန်လျက်ရှိသည်။ အရပ်သာဵမျာဵ 

ရှိရာသ့ုိ လက်နကက်ကီဵမျာဵဖဖငဴ် ပစ်ခတ်ဖခင်ဵ၊ ပစ္စည်ဵမျာဵလုယူဖခင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵဖခင်ဵမျာဵ ဖပုလုပ်သညဴ်အဖပင် 

ထင်ရာစုိင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵဖခင်ဵမျာဵနှငဴ် ဆုိင်ကယ်ေမာင်ဵသူမျာဵအာဵ ထင်ရာစုိင်ဵပစခ်တ်သညဴ်အတွက် ထိခိုကဒ်ဏ်ရာ 

ရရိှမှုမျာဵ၊ ေသဆဳုဵမှုမျာဵ ရှိခဲဴသည်။ 

 

ဇူလုိင်လ ၄ရက်ေန့၊ နဳနက် ၅ နာရီအချနိ်တွင် ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ကုန်ဵဆဳုနငှဴ် လွယ်ပတာ ေကျဵရွာအနီဵရှိ 

စစ်ေကာင်စတီပ်၏ လွယ်ပတာ ကုန်ဵစခန်ဵ နှငဴ် ေရွှေဖပည်ေအဵအနီဵရှိကုန်ဵစခန်ဵ မျာဵကို KA, KNDF, PDF 

(Phekhon), MBPDF, SSRY အဖွဲ့တ့ုိမှ ပူဵေပါင်ဵတုိကခ်ိကု်ခဲဴပါသည်။ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ 

(၄၀)ဦဵေကျာ် ေသဆဳုဵမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်၏ လက်နကက်ကီဵ၊ လက်နကင်ယ် (၂၀)ေကျာ်ကိ ု သိမ်ဵဆည်ဵရမိ 

ခဲပဴါသည်။ ကရင်နပူီဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မျာဵမှလည်ဵ ရဲေဘာ် (၁၁)ဦဵကျဆဳုဵသည်။ တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵသညဴ် ကုန်ဵဆဳု 

ေကျဵရွာတွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ဖပည်သူတစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် သွာဵခဴဲမပီဵ  ၎င်ဵ၏ ေနအိမ်အာဵ 

စစ်ေကာင်စမှီ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵသွာဵ ခဲသဴညဴ်အဖပင်  ကာဵနှစ်စီဵနှင်ဴ ဆုိင်ကယ်တစ်စီဵပါ မီဵေလာင်ပျက်စီဵခဴဲပါသည်။ 

ထ့ုိအဖပင် လွယ်ပတာ ေကျဵရွာမှ ေနအိမ်တစ်လဳုဵသည်လည်ဵ လက်နကက်ကီဵထိမှန်ကာ မီဵေလာင်ပျက်စီဵ 

သွာဵခဲဴရသည်။ 

  
ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊လွယ်ေပါေကျဵရွာမျာဵမှ စာေဖခာက်ရုပ်ဖဖငဴ် စစက မှ ကင်ဵချထာဵ          စကစမှ ေစျဵဆုိင်ခန်ဵမျာဵအာဵ ေဖာက်ထွင်ဵဖျက်စီဵ 

 

ဇူလုိင်လ ၆ရက်ေန့၊ နဳနက် (၆)နာရီခန့်တွင် လိွုင်ေကာ်မမို့နယ်၊ ေလာပိတေကျဵရွာအနီဵရိှ စစ်ေကာင်စီတပ် 

သေဘောပင်စခန်ဵအာဵ KA, KNDF တ့ုိမှ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ဗုိလ်အဆငဴ် 

ရှိသူတစ်ဦဵကျဆဳုဵခဴဲပါသည်။ ထုိတုိကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ရဟတ်ယာဉ် (၁၁)ကကိမ်၊ တုိကေ်လယာဉ်ဖဖငဴ် 



(၉)ကကိမ် စစ်ကတူိုက်ခိုက်ခဲပဴါသည်။ သေဘောပင်စခန်ဵ တုိကခ်ိကု်ခရဳမှုေ ကာင်ဴ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ (၄)မုိင် 

အမတ်ှ(၁)စခန်ဵမ ှ စစ်ကလူာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကိ ု ဆုိလဆယ်နှငဴ် ေလာကထူဵရွာအ ကာဵတွင် KNDF မှ 

 ကာဵဖဖတ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၅)ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ (၄)ဦဵဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ ဆုိလဆယ်အနီဵ 

တုိကပဲွ်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ေကျဵရွာေနဖပည်သူတစ်ဦဵအာဵ ပစ်သတ်ခဲဴပါသည်။ ေန့လည်ပုိင်ဵတွင် ေငွေတာင် 

အေဖခစုိက ် ခမရ (၄၂၇)အနီဵရှိ ကင်ဵပုန်ဵတစ်ခအုာဵ KNDF မှ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ် (၃)ဦဵ 

ေသဆဳုဵမပီဵ အချ ို ့ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပါသည်။ တစ်ရက်တည်ဵတွင်ပင် ေဘာလခဲ-ရွာသစ်လမ်ဵမေပါ်ရိှ ပွန်ေချာင်ဵကူဵ 

တဳတာဵဂိတ်စခန်ဵကို KNDF မှ တိုကခ်ိကု်ခဲဴပါသည်။ ထ့ုိအဖပင် စစ်ေကာင်စီတပ်သည် တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှဘဲိ 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵရိှ  ေဒါတမကကီဵေကျဵရွာနှငဴ် ဖဲလျာဵေကျဵရွာမျာဵသို့ လက်နကက်ကီဵမျာဵ အေ ကာင်ဵမဲဴ 

ပစ်ခတ်ခဲဴပါသည်။  

 

ဇူလုိင်လ ၈ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို့၊ နာနတ်ေတာ်ရပ်ကွက်တွင် လူနှစဦ်ဵစီဵနင်ဵလာသညဴ် ဆုိင်ကယ်တစ်စီဵ ပစ်ခတ် 

ခဳခဴဲရသည်ဴအတွက် အသက် (၂၉)နှစ်အရွယ်အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ေသဆဳုဵခဴဲမပီဵ ကျန်တစ်ဦဵမှာ ဒဏရ်ာ ရရိှခဴဲပါသည်။ 

ထုိတရက်အတွင်ဵ ေဘာလခဲမမို့နယ် နန်ဵဖဲေကျဵရွာအနီဵ စစ်ေကာင်စီ၏ မက်စေလာင်ဵေတာင်ကုန်ဵ စခန်ဵကို 

ကရင်နီတပ်မေတာ် (KA)နှငဴ် (KNDF) ပူဵေပါင်ဵတပ်တ့ုိ တိုကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီဘက် ထိခိုက်မှု 

မျာဵကာ စစ်ေကာင်စီမှ လက်နကက်ကီဵနှငဴ် ေလေ ကာင်ဵအသဳုဵဖပုမပီဵ တုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ 

 

ဇူလုိင်လ ၁၀ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆုိ အေရှ့ဖကဖ်ခမ်ဵရိှ လိွုင်ေကာ်- ေမာ်ချ ီဵ  လမ်ဵမကကီဵ ကို တနလော၊ အဂေါ၊ ဗုဒ္ဓဟူဵ 

သဳုဵရက်သာ သွာဵလာခွငဴ်ဖပုေ ကာင်ဵ KNDF B-10က ထုတ်ဖပန်သည်။ ယာဉ်ေမာင်ဵမျာဵ လုိကန်ာ ကရမညဴ် 

စည်ဵကမ်ဵချက် ၅ခုဖဖစ်သညဴ် ၃ရက်သာ သွာဵလာရန်၊ ဖပည်ပခရီဵသည် မသယ်ေဆာင်ရန်၊ ဘိလပ်ေဖမသယ်ယူလျှင် 

အမတ်ှ (၂) ခရုိင် ေထာက်ခစဳာပါရန်၊ ဆန် ၁၀ အိတ်အထက် မသယ်ယူရန်နှငဴ် ကန့်သတ်ကုန ် မသယ်ေဆာင်ရန် 

တ့ုိဖဖစ်သည်။  

 

ဇူလုိင်လ ၁၁ရက်ေန့၊ ေဘာလခဲမမို့နယ် မက်စေလာင်ဵေတာင် စခန်ဵကနု်ဵကုိ ကရင်နီတပ်မေတာ် (KA)နှင်ဴ 

ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ် (KNDF) သွာဵေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီက 

တုိကေ်လယာဉ်နဲ့ နှစ်ကကိမ်အသဳုဵဖပု တုိက်ခိုက်၍ KNDF-16  ရဲေဘာ်တစ်ဦဵ ကျဆဳုဵခဲရဴပါသည်။ သည်ဴအဖပင် 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ ေသဵဆလဲူေကျဵရွာတွသ် နယ်ေဖမလဳုခခုဳေရဵ ယူေနေသာ KNDF တပ်ဖဲွ့နှငဴ် စစ်ေကာင်စီတ့ုိ 

တုိကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ ထုိတရက်တည်ဵတွင် နဳနက် ၁၀ နာရီအချနိ် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ်၊ မမို ့မရဲစခန်ဵကို ကာဵ (၂) 

စီဵဖဖင်ဴ ရိက္ခာသယ်ေဆာင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်အာဵ ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်-ဒီဵေမာဴဆုိ (DMO-Local 

PDF) ဗျူဟာ(၃) မှ တပ်ရင်ဵ C၊တပ်ရင်ဵ D၊တပ်ရင်ဵ E နဲ့ အလယ်ပုိင်ဵတုိင်ဵ (၁၁၀၂)တို့ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ မိနစ် ၃၀  ကာ 

 ကာဵဖဖတ် တုိကခ်ိကု်ခဲဴမပီဵ စစေ်ကာင်စီဘက်က ၃ဦဵ ေသဆဳုဵခဲသဴည်။ 

   

ဇူလုိင်လ ၁၂ရက်ေန့၊ လိွုင်ေကာ်မမို ့၊ မုိင်ဵလဳုဵရပက်ွက်တွင် လူငယ် ၃ ဦဵစီဵနင်ဵလာသညဴ် ဆုိင်ကယ်တစ်စီဵအာဵ 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ တာဵဆီဵရာ ဆုိင်ကယ်စီဵနင်ဵလာသူမှ ရပ်မေပဵသည်ဴအတွက် ေသနတ်ဖဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဲဴရာ 

အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ် ကေလဵတစ်ဦဵ ေဖခသလဳုဵတွင် ကျည်ထိမှန်ခဴဲပါသည်။ ထုိရက်၏ နဳနက်ပုိင်ဵတွင် 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် ေဒါင်ခါဵေကျဵရွာမှ ပူဖာဵေကျဵရွာဘက် ဦဵတည်လာေသာ စစ်ေကာင်စီ ေထာက်ပ့ုိယာဉ် 

နှစ်စီဵ အာဵ ေဒသခဳ ကာကွယ်ေရဵတပ်မျာဵ  ကာဵဖဖတ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴသည်။ 



 

ဇူလုိင်လ ၁၃ရက်၊ ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ ေဆာင်နန်ဵခဲေကျဵရွာအနီဵတွင် တပ်စွထဲာဵသည်ဴ စစ်ေကာင်စီတပ်ကို ဖယ်ခုဳ 

ဖပည်သ့ူကာကွယ်ေရဵတပ်မှ ၀င်ေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ(၅)ဦဵ ေသဆဳုဵခဲမဴပီဵ  အချ ို ့ဒဏ်ရာမျာဵ 

ရရိှခဴဲပါသည်။  

 

ဇူလုိင်လ ၁၄ ရက်ေန့၊ ဖရူဆုိမမို့နယ်အတွင်ဵ KA၊ KNDF တ့ုိ နယ်ေဖမရှင်ဵလင်ဵေရဵ ဖပုလုပ်ေနချနိ် စစ်ေကာင်စီ 

တပ်မျာဵနှငဴ် တိုကပဲွ်ဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီဘက်က တစ်ဦဵ ေသဆဳုဵခဲသဴည်။ သညဴ်အဖပင် ဒီဵေမာဴဆုိမမို့နယ် 

အူဵခူဵရီေကျဵရွာမှာလည်ဵ နယ်ေဖမလဳုခခုဳေရဵယူေနေသာ ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵ ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့နှင်ဴ 

စစ်ေကာင်စီတ့ုိ တိုက်ပဲွဖဖစ်ပွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ KNDF က ထုတ်ဖပန်သည်။  

 

ဇူလုိင် ၁၆ ရက်ေန့၊ ေန့လည် ၁၁ နာရီအချနိ်တွင် ဖရူဆုိမမို့နယ် ေဒါေလာခူေကျဵရွာအတွင်ဵက ေနအိမ်အချ ို ့ 

လုိကလဳ်ေမွှေေနှာက်ေနေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵနှင်ဴ KA၊ KNDF တ့ုိ ထိေတွ့တုိကပဲွ် ဖဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီ 

ဘက်က တစ်ဦဵေသဆဳုဵမပီဵ MA-1 ေသနတ်နှငဴ် လက်နကခ်ဲယမ်ဵတချ ို ့ကုိလည်ဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴေ ကာင်ဵ KNDF 

က ထုတ်ဖပန်သည်။ ထ့ုိအဖပင် ညေန(၆)နာရီခွဲဝန်ဵကျင်တွင် ဒီဵေမာဴဆုိမမိုနယ်၊ အူဵခူဵရီရှိ စစ်ေကာင်စီတပ်စခန်ဵ  

တစ်ခအုာဵ KNDF တပ်ရင်ဵ(၅)တပ်ခွဲ(၂)၊ KNDF တပ်ရင်ဵ(၁)နှငဴ် KA တုိ ပူဵေပါင်ဵကာ သွာဵေရာက်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ 

စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ေသေ ကာင်ဵ KNDF B-05 မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ ကရင်နီဖပည်နယ်၊ ဖရူဆုိမမို ့ရှိ 

စစ်ေကာင်စီပုိင် Mytel ဆက်သွယ်ေရဵတာဝါတုိင်ကို ေနဖပည်ေတာ် ဖပည်သ့ူကာကွယ် ေရဵတပ်ဖဲွ့ (ပ.က.ဖ)၊ 

ကရင်နီေတာ်လှန်ေရဵတပ်ေပါင်ဵစု KRU၊ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵကာကွယ်ေရဵတပ် KNDF တို့ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ 

မဖို ချလုိကသ်ည်။  

 

Contact persons: 

Khu Ko Reh  Tel: +666 5329 7814 

Khu Ruby  Tel: +666 3184 2980  

Website : www.karennicsn.org     

Facebook: Karenni Csn or https://www.facebook.com/kcsnengbur           

Email: kcsn2010@gmail.com 

http://www.karennicsn.org/

