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ဆက်လက်ခဖစ်ေပါ်ေနေသာ စစ်ေကာင်စ၏
ီ ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်ခခင်ဵ၊ ေလယာဉ်ပျဳခဖငဴ် ဗုဳဵကကဲတိုကခ
် က
ို ်ခခင်ဵ
ေသကာငဴ် အရပ်သာဵမျာဵ ေသဆုဳဵခခင်ဵနှငဴ် ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိခခင်ဵ

(

၇၀

သသဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့၊ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေသဵဆူလဲေကျဵရွာတွင် တပ်စထ
ွဲ ာဵသညဴ် စစ်ေကာင်စီ
တပ်နှငဴ် နယ်ေဖမလုဳခခုဳေရဵယူေနေသာ KA, KNDF တို့နှငဴ် တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။ ထို့အဖပင် ဖယ်ခဳုမမို့နယ်၊
ေခါင်ဵအိေကျဵရွာအုပ်စု၊ ပင်ပန
ုဳ ှငဴ် လွယ်ဝေ
ဲှ ကျဵရွာအနီဵရှိ ေတာင်ေပါ်တွင် စခန်ဵချေနသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကို
KNDF B-03, B-11, SSRY, KA တို့မှ ခခုဳခတ
ို ိုကခ
် က
ို ်ခဴရ
ဲ ာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ (၂) ဦဵ ကျဆုဳဵခဲပ
ဴ ါသည်။
သသဂုတ်လ ၂ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့၊ ေငွေတာင်အေဖခစိုက် ခမရ (၄၂၇)တပ်စခန်ဵမှ စဳဖပ (၆) မိုင်ဘက်သို့
စစ်ေသကာင်ဵထိုဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ်

KNDF B-09တို့ တေနကုန်နဵီ ပါဵ

တိက
ု ်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။

ထိုတရက်တည်ဵတွင် ေဘာလခဲမမို့နယ်၊ မက်စေလာင်ဵေတာင်ေပါ်ရှိ စစ်ေကာင်စီ၏ တပ်စခန်ဵအာဵ KA, KNDF B16 တိမ
ု့ ှ ေပျာက်ကျာဵစနစ်ဖဖငဴ် တိုကခ
် က
ို ်ခဴရ
ဲ ာ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲပ
ဴ ါသည်။ ထို့အဖပင်

လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် (၃)မိုင် လွယ်တမူေကျဵရွာအတွင်ဵသိ့ု ၀င်ေရာက်လာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၄)ဦဵအာဵ
KNDF B-12 မှ တိုကခ
် က
ို ်ခဴရ
ဲ ာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဘက်မှ ထိခက
ို ်ေသဆုဳဵမှုရှိခေ
ဴဲ သာ်လည်ဵ အေရအတွက်အတိအကျ
မသိရှိရေပ။
သသဂုတ်လ ၃ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ခန်ဵမအနီဵ အထိုင်စခန်ဵချဲ့ရန် ဖပင်ဆင်ေနသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်ကို
ဒီဵေမာဴဆို ဖပည်သူ့ကာကွယ်ေရဵတပ်မှ ေပျာက်ကျာဵစနစ်ဖဖငဴ် သွာဵေရာက်တိုက်ခုက
ိ ်ခဴပ
ဲ ါသည်။ ထို့အဖပင် ည၈နာရီ
၃၀မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် မိုဵမဗဲမမို့နယ် ဖလိုင်ေကျဵရွာမှ စစ်ေကာင်စီ၏ ကင်ဵပုန်ဵကို မိုဵမဗဲဖပညဴ်သူ့ ကာကွယ်ေရဵ
တပ်မှ သွာဵေရာက်ပစ်ခတ်ဖခင်ဵေသကာငဴ် နာရီ၀က်ခန့် နှစ်ဖက်တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴပါသည်။
ဩဂုတ်လ ၄ ရက်ေန့၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် စစ်ေကာင်စီမှ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵသို့ လက်နက်ကကီဵဖဖငဴ်
ပစ်ခတ်၍ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန်မှုေသကာငဴ် အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် ဦဵနာသာဵလယ်သည် ေဆဵကုသခဳယူရင်ဵ
ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴမပီ ဖဖစ်သည်။
သသဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့၊ စဳဖပ(၆) မိုင်နှငဴ် ဘက်တလိန်ေကျဵရွာတို့တွင် စစ်ေသကာင်ဵ နှစ်ေသကာင်ဵဖဖငဴ်
စစ်ေသကာင်ဵထိုဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KNDF B-09, DMO-PDFတို့ တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴရာ စစ်ေကာင်စီတပ်မှ
(၁)ဦဵေသဆုဳဵမပီဵ (၄)ဦဵ ဒဏ်ရာရခဲဴပါသည်။ ဘက်တလိန်ေကျဵရွာမှ ဖပည်သူေနအိမ်တစ်လုဳဵအာဵ စစ်ေကာင်စီတပ်
မျာဵမှ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထိုတရက်တည်ဵတွင် တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵဖခင်ဵမရှပ
ိ ဲ ဖယ်ခဳအ
ု င်ဵအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ
ေကျဵရွာတစ်ရွာအတွင်ဵ လူကကီဵေရာဂါဖဖငဴ် ဆုဳဵပါဵသွာဵေသာ ဇနီဵဖဖစ်သူ၏ အသုဘဖပုလုပ်ေနစဉ် ည ၉နာရီ
အချိန်တွင် စစ်ေကာင်စ၏
ီ စစ်ဆင်ေရဵကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် စကခ (၇) မှ လက်နက်ကကီဵ ၇လုဳဵဖဖငဴ် ရမ်ဵသန်ဵပစ်ခတ်
လာေသာ လက်နက်ကကီဵကျေရာက်ေပါက်ကွဲ၍ အသက် ၇၀ နှစ်အရွယ် ခင်ပန
ွ ်ဵဖဖစ်သူအာဵ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန်
ေသဆုဳဵခဲဴရသည်။
သသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့၊ ဒီဵေမာဴဆို မမို့မ ရဲစခန်ဵကို KNDF B-10 အမှ အလစ်၀င်ေရာက်တိုကခ
် က
ို ်ခရ
ဲဴ ာ
စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵ (၁)ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴပါသည်။
ဩဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၀ နာရီဝန်ဵကျင်အချိန်တွင် လွိုင်ေကာ်မမို့နှငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့အသကာဵတွင် ရှိေသာ
စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် စစ်ေသကာင်ဵထိုဵလာ၍ ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တို့မှ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့
ဘက်တလိန်ေကျဵရွာတွင် သကာဵဖဖတ်တိုကခ
် က
ို ်ခဴသ
ဲ ည်။ တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵေနချိန် ဒီဵေမာဴဆိုအေဖခစိုက် ခမရ ၄၂၇
တပ်မှ

လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ်

ဒီဵေမာဴဆို

အေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵ

ေကျဵရွာအတွင်ဵ

လက်နက်ကကီဵ

၃လုဳဵ

ကျေရာက်ေပါက်ကဲက
ွ ာ လူေနအိမ် နှစ်လုဳဵ ထိမှန်ပျက်စီဵမပီဵ သကက် ၂ေကာင်အာဵ ထိမှန်ေသဆုဳဵသွာဵခဲသ
ဴ ည်။
ထိုတရက်တည်ဵအတွင်ဵ ရှာဵေတာမမို့နယ်အတွင်ဵရှိ တငူဵဆိုတပ်စခန်ဵမှ ထွက်ခွာလာေသာ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ့
မျာဵနှငဴ် KA၊ KNDF ရဲေဘာ်မျာဵ ထိေတွ့တိုကပ
် ွဲ ၃ ကကိမ် ဖဖစ်ပွာဵမပီဵ စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၂ ဦဵထက်မနည်ဵ
ေသဆုဳဵခဲသ
ဴ ည်။

ေလယာဉ်ဖဖငဴ် ဗုဳဵကကဲတိုက်ခိုက်ခဲဴ၍ ပျက်စီဵသွာဵေသာ အေဆာက်အဦဵလွိုင်ေကာ်

သသဂုတ်လ

၉ရက်ေန့၊

လွိုင်လင်မမို့နယ်၊

လက်နက်ကကီဵထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိသွာဵသညဴ် ဒီဵေမာဴဆိုမှ ဖပည်သတ
ူ စ်ဦဵ

ေဒါပါပါဵေကျဵရွာရှိ

ေဆဵေပဵခန်ဵကို

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ

တိုကေ
် လယာဉ်ဖဖငဴ် အေသကာင်ဵမဲဴ လာေရာက်ပစ်ခတ်ခဴမ
ဲ ှုေသကာငဴ် အသက် (၇၀)ေကျာ် အရွယ် သက်ကကီဵတစ်ဦဵ
ထိမှန်ေသဆုဳဵမပီဵ

ေဆဵဆရာ(၂)ဦဵ

ထိမှနဒ
် ဏ်ရာရရှိခဲဴပါသည်။

ဗုဳဵကကဲတိုကခ
် က
ို ်မှုေသကာငဴ်

ေဆဵခန်ဵနှငဴ်

ေနအိမ်တစ်လုဳဵ ထိခုက
ိ ်ပျက်စီဵသွာခဲပ
ဴ ါသည်။ ေလေသကာင်ဵဖဖငဴ် ပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို ်သညဴ်အချိန် အနီဵအနာဵရွာတွင်
စာသင်ေနသကသညဴ် ကေလဵငယ်မျာဵမှ ေသကာက်လန့်တသကာဵနှငဴ် နီဵစပ်ရာေတာထဲသို့ ထွက်ေဖပဵတိမ်ဵေရှာင်
ခဲဴသကရပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့အေဖခစိုက် ၁၀၂ တပ်မှ လက်နက်ကကီဵမျာဵဖဖငဴ် ပစ်ခတ်မှုေသကာငဴ် ဒီဵေမာဴဆိုအေရှ့ဖခမ်ဵ
ေကျဵရွာတစ်ရွာအတွင်ဵသိ့ု

လက်နက်ကကီဵ

၈

လုဳဵထက်မနည်ဵ

ကျေရာက်ေပါက်ကဲ၍
ွ

ေဒသခဳ

(၃)ဦဵ

ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိသွာဵခဲဴသည်။ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိသွာဵသညဴ် အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ခါဵ၊
အသက် ၁၇နှစ်အရွယ်အမျိုဵသာဵ တစ်ဦဵ ဒူဵေအာက်၊ အသက် ၂၀ေကျာ်အရွယ်အမျိုဵသာဵတစ်ဦဵက ပုခဳဵု တွင်
လက်နက်ကကီဵစ ထိမှန်ခဲဴသကသည်။ ထိုတရည်ဵတည်ဵတွင် ရှာဵေတာမမို့နယ်အတွင်ဵ ကရင်နီေဒသခဳကာကွယ်ေရဵ
ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵနှငဴ်

စစ်ေကာင်စီတပ်တို့

တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ

စစ်ေကာင်စီဘက်မှ

၅

ဦဵထက်မနည်ဵ

ေသဆုဳဵေသကာင်ဵ KNDF တပ်ရင်ဵ ၁၇ မှ ထုတ်ဖပန်သည်။
သသဂုတ်လ ၁၁ရက်၊ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ကယန်ဵစာေပနှငဴ်ယဉ်ေကျဵမှု ဗဟိုေကာ်မတီ ဥက္ကဌ ခွနဵ် ဖရန်စစ္စကိုအာဵ
အမည်မသိလူနှစဦ
် ဵမှေသနတ်ဖဖငဴ် လုပ်ကကဳသတ်ဖဖတ်ခဴပ
ဲ ါသည်။ ထိုတရက်တည်ဵတွင် အမှတ် (၁၄) စစ်ေလဴကျငဴ်
ေရဵေကျာင်ဵမှ ဖရူဆိုအေရှ့ဖခမ်ဵသို့ အင်အာဵ ၃၀ခန့် စစ်ေသကာင်ဵထိုဵလာသညဴ် စစ်ေကာင်စီတပ်နှငဴ် KA၊ KNDF B15 ပူဵေပါင်ဵတပ်တို့နှငဴ် တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ စစ်ေကာင်စီတပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသည်။
သသဂုတ်လ ၁၂ရက်၊ ဖရူဆိုမမို့နယ်၊ ဆိုလျာဵကူဵေကျဵရွာတွင်စစ်ေကာင်စီတပ်နင
ှ ဴ် ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့မျာဵဖဖစ်သညဴ် KA,
Loikaw PDF, KNDF, Deemawso PDF, Moebye PDF, KRU, KGZ, အလယ်ပိုင်ဵတိုင်ဵအထူဵစစ်ဆင်ေရဵ တပ်ရင်ဵ
၁၁၀၁ တို့သည် စစ်ေသကာင်ဵ ၃ ေသကာင်ဵဖဖငဴ် စစ်ေသကာင်ဵထိုဵစစ်ဆင်လာေသာ စစ်ေကာင်စီ တပ်အာဵ သသဂုတ်လ
(၉)ရက်ေန့မှ (၁၂)ရက်ေန့အထိ (၄)ရက်ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲဖဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ Loikaw PDF မှ ရဲေဘာ်တစ်ဦဵကျဆုဳဵ၍
စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ၂ ဦဵနှငဴ်အထက် ေသဆုဳဵေသကာင်ဵ လွိုင်ေကာ် PDF မှ ထုတ်ဖပန်သည်။ ထိုတရက်တည်ဵတွင်
ဖရူဆိုမမို့နယ်

မာခေရာ်ေရှ့

ေတာင်ေပါ်

စစ်ေကာင်စီ တစ်ဦဵေသဆုဳဵခဲသ
ဴ ည်။

စစ်ေကာင်စီ၏ေဖခကုပ်စခန်ဵကို

KA

မှ

ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ခဴရ
ဲ ာ

ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့၊ နဳနက်အေစာပိုင်ဵအချိန်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မျာဵသည် ဖရူဆိုမမို့နယ်၊ ခိဵု စာဵေမာ
ေကျဵရွာအတွင်ဵသိ့ု စစ်ေသကာင်ဵထိုဵလာမပီဵ ေကျဵရွာအတွင်ဵ သက်ကကီဵပိုင်ဵ ေဒသခဳ ၄ ဦဵအာဵ လမ်ဵဖပအဖဖစ်
ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵကာ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် ဖပန်လည်လွတ်ေဖမာက်လာခဲသ
ဴ ည်။ ထိုတရက်တည်ဵတွင်
ဖရူဆိုမမို့အေဖခစိုက် ခမရ ၅၃၁ သည် ဖရူဆိုအေရှ့ဘက်ဖခမ်ဵသို့ စစ်ေသကာင်ဵထိုဵလာမပီဵ KA၊ KNDF နှငဴ်
တိုကပ
် ွဲဖဖစ်ကာ စစ်ေကင်စီတပ်မှ ၃ ဦဵ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴ၍ လက်နက်ခယ
ဲ မ်ဵအချို့အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသည်။

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

