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န ေ့စဉ်တ ိုင််းရင််းသော်းသတင််းမ ော်းစိုန ောင််းတင်ပြပြင််း 

(No.  118, August 10, 2021) 

၁။ ပ ေါင်မမ  ြို့နယ်မှ ဖမ််းဆ ်းခံ တက္ကသ ိုလ်ပက္ ျောင််းသူ ၂ ဦ်းက္ ို  ိုဒ်မ ၅၀၅ (က္) ဖဖင ် အမှုဖငွ  ်

၂။ မွန်ဖ ညန်ယ်တွင် Stay at Home မမ  နယ် ပလ်းမမ  ြို့နယ်ထ ရှ လျော 

၃။ သ  ်ဇရ ်မမ  ြို့အဝင်တွင်  ရဟ တအသင််း  ိုင်ယျောဉ်တစ်စ ်း ပရှျော တ ိုက္မ် ိုင််းခွွဲခံရ 

၄။ ပမျောလ်မမ  င်မမ  ြို့နယ်  ရဟ တအသင််းမ ျော်းတွင် က္ ိုဗစ်က္ျောက္ွယ်ပရ်း စစည််းမ ျော်း လ ိုအ ်ပန 

၅။ ဘူ်းဂေါ်းလျှ ်စစ်ဝနထ်မ််း ၆ ဦ်းက္ ို စစ်ပက္ျောင်စ တ ် ဖမ််းဆ ်းပခေါ်ပဆျောင်မ  ်း ရွဲစခန််းတွင် ထ န််းသ မ််းထျော်း 

၆။ စစ်ပက္ျောင်စ က္ လက္်နက္်ကက္ ်း စ်ခတ်မည ်သတင််းပ က္ျောင ် နွမ််းလန ်ပဒသခံမ ျော်း ပတျောင်ယျောမသွျော်းရွဲဖဖစ်ပန 

၇။ စစ်ပက္ျောင်စ တ ် ပထျောင်ထျော်းသည်  မ ိုင််းနင််းမ သဖဖင်  ဆယ်ပက္ ျောသ်က္် လူငယ်တစ်ဥ ်းပသဆံို်း 

၈။ စစ်ပက္ျောင်စ နှင ် က္ ို်းက္န ်တ ် တ ိုက္ ်ွွဲ က္ျော်း ပဒသခံ ၄၀၀ ခန ် နယ်စ ်တွင် ထွက္်ပဖ ်းပနရ 

၉။ ဗန််းပမျောမ်မ  ြို့နွဲ ပရွှေက္ူမမ  ြို့က္ ို ပလျော ပဒေါင််း ၂  တ်ထ တ် ို်း ခ မှတ်ရန် ပ က္ညျော 

၁၀။ တ ိုက္ ်ွွဲပ က္ျောင ် ဖယ်ခံိုမမ  ြို့နွဲ  ဖရူဆ ိုမမ  ြို့ထွဲက္ ပက္ ်းရ ျောပလ်းရ ျော စစ်ပဘ်းပရှျောင်ပနရ 

၁၁။ က္ရင်န အမ   ်းသျော်းခိုခပံတျောလ်ှန်ပရ်းပန အခမ််းအန ်း က္ ိုဗစ်ပ က္ျောင ် မက္ င််း န ိုင ်

၁၂။ စျော်းန ်ရ က္ချော၊ ပဆ်းဝေါ်းမ ျော်း ကက္  တင်စိုပဆျောင််းထျော်းရန် KNDF သတ ပ ်း 

၁၃။ လွ  င်ပက္ျောမ်မ  ြို့နယ်အတွင််းက္ စစ်ပရှျောင်စခန််းတပနရျောမှျော က္ ိုဗစ်လူန  ၂၂ ဥ ်းထ ရှ လျော 

၁၄။ နယ်စ ်က္ စစ်ပဘ်းပရှျောင်စခန််းတခိုမှျော စျောသင်ပက္ ျောင််း စတင်ဖွင ်လှစ် 

၁၅။ KNU တ ်မဟျော ၁ ၊ တ ်မဟျောမှ ်း ဗ ိုလ်မှ ်းခ   ် ပစျော ပလ  က္ွယ်လွန ်

၁၆။ စျော်းဝတ်ပနပရ်းခက္်ခွဲလျောသည ် လထူိုမ ျော်းက္ ို KNU ဝင််းပရ်းမမ  ြို့နယမ်ှ ဆန်ရ က္ချောပထျောက္ ်ံ ပ ်း 

၁၇။  က္ျောအင််းဆ  ်ကက္ ်းမမ  ြို့နယ်တွင် စ ိုက္လ်ယ် ဧက္ ၂ဝဝဝ န ်း ေါ်း ပရလွှမ််းခံခွဲ ရမ  ်း ထ ခ ိုက္ ် က္်စ ်းမှုမ ျော်းပန 

၁၈။ က္ ိုဗစ်က္ျောလ ဒိုက္ခသည်စခန််းရှ က္ပလ်းမ ျော်း  ညျောပရ်းအတွက္် KRCEE မှ သင် က္ျော်းပရ်းနည််းလမ််း ၂ခို ပရ ်းခ ယ်ထျော်း 

၁၉။  လက္်ဝမမ  ြို့တွင် လျှ ်စစ်မ ်း  ံိုမနှ်မပ ်းန ိုင်ပသျောပ က္ျောင ် က္ ိုဗစ်လူန မ ျော်း ပအျောက္ဆ် ဂ င်က္ ို အလှည က်္ ဖဖင ် ရှုပနရ  

၂၀။ ရ က္ချောသယ်ယူသည ်လမ််းပ က္ျောင််း တင််း က္ မ်ှုပ က္ျောင ် မင််းတ ်မမ  ြို့ စစ်ပဘ်းပရှျောင်ဖ ည်သူမ ျော်း ပဆ်းဝေါ်းနှင ်ရ က္ချောမ ျော်း 

ဖ တ်လ ်မည အ်ပဖခအပန ကက္ ံပနရ 

၂၁။ က္က္်သလစ်ဘိုန််းပတျောက်က္ ်းနှင ် သင််းအို ်ဆရျောတစ်ဦ်းက္ ို CDF ဖ န်လွှတ်ပ ်း 0 

၂၂။ စစ်ပက္ျောင်စ အို ်စို ပက္ ျောက္မ်ွဲ ဖ ည်သူပနအ မ်ထွဲ ဝင်ပမွှမ  ်း  စစည််းမ ျော်းက္ ို ဖ က္်ဆ ်း 
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၂၃။ သျှမ််းဖ ညပ်ဖမျောက္ ် ိုင််း သျှမ််းတ ် (၂) တ ် စစ်သျော်းစိုပဆျောင််းမှု အမ   င်အဆ ိုင်ဖ  လို ်လျော 

၂၄။ စစ်ပတွမှျော ဧည ်စျောရင််းတ ိုင် က္ျော်းရန် ပ က္ညျောပန 

၂၅။ စစ်ပက္ျောင်စ တ ်မ ျော်း လက္်နက္်အဖ ည ်အစံိုဖဖင  ် လျောပရျောက္ ်ူ်းပ ေါင််း ေါက္ မင််းတ ် (CDF)မ ှ တစ်ဦ်းလျှင်ဆိုပ က္်း 

သ န််း၅၀ထိုတ်ပ ်းမည ်

၂၆။ က္ရင်န လက္်နက္်က္ ိုင် ူ်းပ ေါင််းတ န်ှင ် စစ်ပက္ျောငစ်  ယပန တ ိုက္ ်ွွဲဆက္ဖ်ဖစ် 

**************************** 

၁။ ပ ေါင်မမ  ြို့နယ်မှ ဖမ််းဆ ်းခံ တက္ကသ ိုလ်ပက္ ျောင််းသူ ၂ ဦ်းက္ ို  ိုဒ်မ ၅၀၅ (က္) ဖဖင ် အမှုဖငွ  ်

 August 05, 2021 

 မွ ်ပြည ်ယ်၊ နြေါင်မမ  ြို့ ယ်၊  င်ရ ောန  ်းရ ောမှ တ ကသ ိုလ်န  ောင််းသူ ၂ ဦ်း  ို ရောဇသတ်က  ်းဥြနေ ြိုေ်မ ၅၀၅ ( )   ေ့ အမှုဖွင ် 

ထော်းတယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ ဩဂိုတ်လ ၃ ရ ်န ေ့ ညန ြ ိုင််း  နမောလ်မမ  င်တ ကသ ိုလ် အဂဂလ ြစ်ော န ော  ် ို်းနှစ်န  ောင််းသူ 

  ််းစနဒောဝင််း  ေ့ ရို ခနေေ အနဝ်းသင်စတိုတထနှစ်န  ောင််းသူ   ််း ိုြ ိုင်ဖူ်းတ ိုေ့  ို ဖမ််း  ်းြ  တောပဖစ်တယ်လ ိုေ့ နမောလ်မမ  င်တ ကသ ိုလ် 

သတင််းဌော  နဖောပ်ြြ  ်အရ သ ရြေါတယ်။ 

န အ မမ်ှော လောနရော ်ဖမ််း  ်းြ  တောပဖစ်မြ ်း ဖမ််း  ်းမြ ်းန ော ် ဇင််း     ် ယ်နပမရ စြ ််းမှော တစ်ည ထ  ််းသ မ််းထော်းြ   

တောပဖစ်ြေါတယ်။ ဩဂိုတ် ၄ ရ ်န ေ့မှောနတော  ရောဇသတ်က  ်းဥြနေ ြိုေ်မ ၅၀၅ ( )   ေ့ အမှုဖငွ ်ြ  မြ ်း      ်မနရောအ  ဉ််းနထောင်  ို 

ြ ိုေ့န ောင်ြ  တောပဖစ်တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 

ဖမ််း  ်းထော်းရတ   န  ောင််းသူနှစ်နယော လ် ို်း  ေ့ မ သော်းစိုဝင်နတွ နတွြို့ြွင ်မရနသ်းတောပဖစ်မြ ်း  နဒပြြွ နတွမှော ြေါဝင်ြ  တ    ိုတ   

အန  ောင််းပြြ  ်  ေ့ လောနရော ်ဖမ််း  ်းြ    တောပဖစ်တယ်လ ိုေ့ နေသြ နတွထ   သ ရြေါတယ်။ နမောလ်မမ  င်တ ကသ ိုလ်  ရောမ ော်း 

သမဂဂ  ဖမ််း  ်းြ န  ောင််းသူနှစ်ဦ်း  ို လွှတ်နြ်းရဖ ိုေ့  ေ့ မတရော်းဖမ််း  ်းြ ထော်းရတ   ပြည်သူနတွ၊ န  ောင််းသူ၊ န  ောင််းသော်းနတွ  ို 

ပြ ်လွှတ်နြ်းဖ ိုေ့နတောင််း  ိုြ  ်  ို ဩဂိုတ် ၃ ရ ်န ေ့  ထိုတ်ပြ ်ြ  ြေါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-83419 

************************* 

၂။ မွန်ဖ ညန်ယ်တွင် Stay at Home မမ  နယ် ပလ်းမမ  ြို့နယ်ထ ရှ လျော 

August 06, 2021 

မွ ်ပြည ်ယအ်တွင််းမှောနတော  ဩဂိုတ်လအထ  Stay at Home သတ်မှတ်ထော်းတ  မမ   ယ် နလ်းမမ   ယ်ထ  ရှ လောမြ ပဖစ်ြေါတယ်။ 

   ််းမောနရ်းဝ ်က  ်းဌော   ဩဂိုတ်လ ၃ ရ ်န ေ့မှော ဘ ်းလင််းမမ   ယ်  ို Stay at Home မမ   ယ်အပဖစ် န  ပငောြ  တောပဖစ်မြ ်း 

ဩဂိုတ်လ ၄ ရ ်န ေ့ မ  ် ၄  ောရ မှော စတင်သ ်နရော ်တော ပဖစ်ြေါတယ်။ 

ဘ ်းလင််းမမ  ြို့ ယအ်တွင််း န ထ ိုင်သူနတွ (အစ ို်းရဌော နတွမှော တောဝ ်ထမ််းန ောင်သနူတွမြေါ) မ မ န အ မ်တွ ်သော န ထ ိုင်  ဖ ိုေ့ 

ညွှ ်  ော်းြ  ် ထိုတ်ထော်းတယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။  ိုမပဏ ဝ ်ထမ််း၊ ြိုဂဂလ  ဘဏ်  ေ့ နငွန  ်းဝ ်န ောင်မှုလိုြင် ််း၊ နရသ ေ့်ပဖ ေ့် 

ပဖ ်းနရ်းလိုြ်င ််း၊ န ်းဝေါ်းပဖ ေ့်ပဖ ်းနရ်းလိုြ်င ််း၊ စ ်ရ ို၊ အလိုြ်ရ ို ဝ ်ထမ််းနတွအန    န အ မ်အတွင််း သော လိုြ်န ောင်  ဖ ိုေ့ 

ညွှ ်  ော်းထော်းတောြေါ။ 

 

https://www.bnionline.net/mm/news-83419
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မပဖစ်မန  န ်းဝယထ်ွ ်ြေါ  တစ်အ မ်တွင် တစ်နယော သ်ော သွော်း  ဖ ိုေ့  ေ့ န ်းရ ို၊ န ်းြ ််းသွော်းရြေါ  တစ်အ မ်မှော နှစ်ဦ်းြ  

သွော်းလော  ဖ ိုေ့ နပြော  ော်းထော်းြေါတယ်။ အနရ်းက  ်း  စစ  ေ့ သွော်းလောမည်  ိုြေါ  သ ်  ိုင်ရော ရြ် ွ အ်ူြ်ြ  ြ်နရ်းမှ ်းနတွ  ို 

အသ နြ်းမြ ်း ြွင ်ပြ ြ  ်  ေ့ သွော်းလောရမှောပဖစ်ြေါတယ်။ ညွှ ်  ော်းြ  ်မှောြေါဝင်တ   အြ  ်နတွ  ို လ ို ် ောပြင််းမရှ ဘ  ြ  ် ွ ်ြ   

ြေါ  တည်  ဥြနေအရ အနရ်းယူန ောင်ရ  မ်ှောပဖစ်တယ်လ ိုေ့ို့ နဖောပ်ြထော်းြေါတယ။်  

https://www.bnionline.net/mm/news-83448 

****************** 

၃။ သ  ်ဇရ ်မမ  ြို့အဝင်တွင်  ရဟ တအသင််း  ိုင်ယျောဉ်တစ်စ ်း ပရှျော တ ိုက္မ် ိုင််းခွွဲခံရ 

August 09, 2021 

 မွ ်ပြည ်ယ်      ်ထ ိုမမ  ြို့ ယ်၊ သ ြ်ဇရြ်မမ  ြို့အဝင်   ိုင််းဘိုတ်အ  ်းမှော သ ြ်ဇရြ်မမ  ြို့  လ ိုရောပဖည ်ြရဟ တအဖွ ြို့ြ ိုင် ယောဉ်တစ်ဦ်း 

နရှော တ ို မ် ိုင််းြွ ြ ရတယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 

နရှော တ ို မ် ိုင််း တ ို ြ် ို ်ြ ြ  ရတ  အတွ ်  ော်းနလ ောမှ ်နတွ ြ  ်စ ်းြ  မြ ်း  ော်းနြေါ်မှောြေါလောတ   လ ူ ၃ ဦ်း ေဏ်ရောအ ည််း 

ငယ်ရရှ ြ  တော ပဖစ်ြေါတယ်။ တ ို ြ် ို ်ြ ရတော  ေ့ြတ်သတ်မြ ်း မည်သည ်အန  ောင််း  ေ့ တ ို ြ် ို ်ြ ရတယ်  ိုတောနတော  မသ နသ်း 

ဘူ်းလ ိုေ့   ိုြေါတယ်။ 

သ မ်ဇရြ်မမ  ြို့ လ ိုရောပဖည ်ြရဟ တအဖွ ြို့  ို သ မ်ဇရြ် ဓမမေူတ ရောနတော် နေေါ ်တောအရှင်မောဃ နဒ (လ ိုရောပဖည ်  ရောနတော်)   

ဖွ ြို့စည််းတည်နထောင်ြ  တောပဖစ်ြေါတယ်။ သ မ်ဇရြမ်မ  ြို့ ယအ်တွင််း  COVID-19   ေ့ြတ်သတ်တ     စစရြ်နတွ  ို န ောင်ရ  ် 

နြ်းန တောပဖစ်မြ ်း   ိုေစ်နသ  ို်းလူ ောနတွ  ိုလည််း သမဂ  လ်နြ်းတောနတွ န ောင်ရ  ်န တောပဖစ်ြေါတယ်။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-83478 

********************* 

၄။ ပမျောလ်မမ  င်မမ  ြို့နယ်  ရဟ တအသင််းမ ျော်းတွင် က္ ိုဗစ်က္ျောက္ွယ်ပရ်း စစည််းမ ျော်း လ ိုအ ်ပန 

 August 06, 2021 

 နမောလ်မမ  င်မမ  ြို့ ယ်အတွင််းမှော   ိုေစ်နရောဂေါ  ေ့ြတ်သတ်မြ ်း  ူည ို့န ောင်ရ  ်နြ်းန တ   ြရဟ တအသင််းနတွမှော   ိုေစ် ော ွယ် 

နရ်းြစစည််းနတွ လ ိုအြ်န တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ။် န ေ့စဉ်   ိုေစ်လ ူောနတွ နသ  ို်းန တောပဖစ်တ  အတွ ် လူ ောထည ်သယ် 

န ောင်တ   အ တ်၊  ယ် ယ်နရ်းသမော်းနတွအတွ ်   ိုေစ် ော ွယ်နရ်းြစစည််းနတွ အမ ော်းက  ်း သ ို်းစွ န ရတယ်လ ိုေ့ နမောလ်မမ  င ်

Rescue အဖွ ြို့    ိုဇင်မ ို်း    ိုြေါတယ။် 

  ိုေစ်လူ ောို့နတွ  ို န ေ့စဉ်  ူည ြ ိုေ့န ောင်နြ်းတောနတွ၊ နသ  ို်းလူ ောနတွ  ို သမဂ  လ်နြ်းတောနတွရှ န တောန  ောင ် တစ်န ေ့  ို 

PPE အစ ို ၂၀၊ ၃၀ နလော  ်အသ ို်းပြ န တယလ် ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ လ ူော သွော်းနရော ်နြေါ်န ောင်ရောမှောလည််း  ယ် ယ်နရ်းသမော်း 

၃ နယော မ်ှ ၄ နယော ထ်  သွော်းလောရတောပဖစ်မြ ်း မ ်းသမဂ  လ်ရောတွင်လည််း နှစ်နယော မ်ှ သ ို်းနယော ထ်  န ောင်ရ  ်န   ရ 

တောပဖစ်ြေါတယ်။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-83448
https://www.bnionline.net/mm/news-83478
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ပြည်သူနတွဘ ် လည််း   ိုေစ် ော ွယ်ြစစည််းနတွ  ူ ဝ ိုင််းဝ ််းလှ ေေါ ််းနြ်း  တောနတော ရှ တယ်လ ိုေ့   ိုြေါတယ။် မ ွ်ပြည ်ယ် 

အတွင််းမှောနတော  ဩဂိုတ်လ ၃ ရ ်ထ    ိုေစ်န  ောင ် နသ  ို်းသူ ၅၆၀ န  ော ် ရှ န တောပဖစ်မြ ်း   ိုေစ်အတည်ပြ လ ူော နတော  

၂၀၀၀ န  ောထ်  ရှ န တောပဖစ်ြေါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-83447 

********************* 

၅။ ဘူ်းဂေါ်းလျှ ်စစ်ဝနထ်မ််း ၆ ဦ်းက္ ို စစ်ပက္ျောင်စ တ ် ဖမ််းဆ ်းပခေါ်ပဆျောင်မ  ်း ရွဲစခန််းတွင် ထ န််းသ မ််းထျော်း 

10th August 2021  

ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့ ဘူဂေါ်းလျှြ်စစ်ရ ိုအတွင််းရှ  ဝ ်ထမ််း ၆ ဦ်း  ို အောဏောသ မ််းစစ်န ောင်စ တြ်မ ော်း  ဩဂိုတ် ၉ ရ ်ည ဖမ််း  ်းနြေါ် 

န ောင်သေွာ်းန  ောင််း သ ရသည်။ ယမ ်န ေ့ည ၁၁  ောရ ြွ ဝ ််း  င်ြ ေ့်တွင် ရ  ၂ဦ်း အြေါအဝင် ြလရ ၅၈ တြ်ရင််းမှ စစ်သော်း ၁၀ 

နယော န်  ောသ်ည် ဘူ်းဂေါလျှြ်စစ် စ ်ဝင််းအတွင််းလောနရော ်စစ်န ်းမှုပြ လိုြ် ော ဝ ်ထမ််းအမ   ်းသော်း ၆ဦ်း  ို ဖမ််း  ်းသွော်း 

သည်ဟို လျှြ်စစ်ဝ ်ထမ််းတစ်ဦ်း ထ မှသ ရသည်။ 

ဖမ််း  ်းနြေါ်န ောင်ြ ရသည ် လျှြ်စစ်ဝ ်ထမ််း ၆ ဦ်း  ို လ ်ရှ တွင် ဝ ိုင််းနမော် မမ  ြို့ ယ်ရ စြ ််းတွင် ထ  ််းသ မ််းထော်းမြ ်း ဖမ််း  ်းသွော်း 

သည ် အန  ောင််းအရင််း  ို နသြ ောမသ ရနသ်းန  ောင််း သူ   ်  ိုသည်။ ဝ ိုင််းနမောဘူ််းဂေါလျှြစ်စ်ရ ို်းဝင််းအတွင််း စစ်တြ်  

လောနရော ဖ်မ််းြ   ်တွင် လျှြ်စစ်ဝ ််းထမ််း ၁၃ ဦ်းြ ေ့်ရှ န သည အ်  ် ၆ဦ်း   ို ဖမ််း  ်းသွော်း န  ောင််းသ ရသည်။ 

ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့အနပြစ ို ် ြလရ ၅၈ တြ်ရင််းသည် တ ို ြ်ွ ပဖစ်ြွော်းပြင််းမရှ နသောလ်ည် ညစဉ် လ ်  ်က  ်းမ ော်း ရမ််းသမ််းြစ်ြတ်န  

နသောန  ောင ် န  ်းရ ောအြ   ြို့မှ ပြည်သူမ ော်းသည် ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့သ ိုေ့ တ မ််းနရှောင်န ရန  ောင််း သ ရသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/10/aug-10-y1/ 

************************* 

၆။ စစ်ပက္ျောင်စ က္ လက္်နက္်ကက္ ်း စ်ခတ်မည ်သတင််းပ က္ျောင ် နွမ််းလန ်ပဒသခံမ ျော်း ပတျောင်ယျောမသွျော်းရွဲဖဖစ်ပန 

9th August 2021  

မ ို်းနမော မ်မ  ြို့ ယ် နေေါ  ဖို ််းယ ်နငှ ် နမွ််းလ ေ့်န  ်းရ ောတ ိုေ့တွင် အနပြစ ို န်သော အောဏောသ မ််းစစ်တြ်အဖွ ြို့  လ ်  ်က  ်းမ ော်း 

ြစ်ြတ်မည်ပဖစ်နသောန  ောင ် နေသြ ပြည်သူမ ော်း  ို ရ ောအပြင်မထွ ်  ရ ် နပြော  ိုမှုမ ော်းရှ န  ောင််း နေသြ  မ ော်းထ မှသ ရသည်။ 

နတောင်ယောလိုြ်င ််းအဓ  လိုြ်  ိုင်နသောနေသြ မ ော်းအန ပဖင ် အ  ိုြေါသတင််းန  ောင ် နတောင်ယောမသွော်းဘ  န အ မ်အတွင််းသော 

န သည်မှော ၃ ရ ်ြ ေ့်ရှ မြ ဟို နပြော  ိုသည်။ 

မြ ်းြ  နသော ဧမြ လ နွမ်လ ေ့်၊ မမ  ြို့သစ်၊  ို ််းနလော စသည ်န  ်းရ ောမ ော်းတွင် အောဏောသ မ််းစစ်တြ်နှင ်  ြ င်လွတ်လြ်နရ်း 

တြ်မနတော် KIA တ ိုေ့  ော်း တ ို ြ်ွ ပြင််းထ ်စွော ပဖစ်ြွော်းြ  နသောန  ောင ် နေသြ ပြည်သူမ ော်းမှော မ ို်းနမော မ်မ  ြို့သ ိုေ့ တ မ််းနရှောင်ြ   

ပြင််းပဖစ်သည်။ ထ ိုေ့န ော ် စစ်နရှောင်စြ ််းမ ော်းတွင်လည််း Covid-19 န  ောင  ် န ထ ိုင်မှုနှင ် စော်းနသော မ်ှုြ ်ြ လောသပဖင ် 

စစ်နရှောင်တြ   ြို့ န ရြ်ပြ ် ော နတောင်ယောလိုြ်င ််းမ ော်း ပြ ်လညလ်ိုြ်  ိုင်န ပြင််းပဖစ်န  ောင််း သ ရြေါသည်။ 

ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့ ယ်  ယ်နပမြ  ြလရ ၅၈ တြ်ရင််းမှော တ ို ြ်ွ ပဖစ်ြွော်းပြင််းမရှ နသောလ်ည််း ညစဉ် လ ်  ်က  ်းမ ော်း ရမ််းသမ််း 

ြစ်ြတ်န နသောန  ောင ် ပြည်သူမ ော်း၏ န အ မ်မ ော်း ြ  ်စ ်းမှု ရှ ြ  သည်။  

https://www.bnionline.net/mm/news-83447
https://burmese.kachinnews.com/2021/08/10/aug-10-y1/
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https://burmese.kachinnews.com/2021/08/09/aug-9-y1/ 

******************** 

၇။ စစ်ပက္ျောင်စ တ ် ပထျောင်ထျော်းသည်  မ ိုင််းနင််းမ သဖဖင်  ဆယ်ပက္ ျောသ်က္် လူငယ်တစ်ဥ ်းပသဆံို်း 

8th August 2021 

ေ ််းနမောြ်ရ ိုင် မ စ မမ  ြို့ ယ်  မ ်မဖွ အိုြ်စို မ တို ်န  ်းရ ော (Myi Tung Mare) တွင် အောဏောသ မ််းစစ်တြ်  နထောင်ထော်းသည ် 

မ ိုင််း င််းမ သပဖင ်  ယ်န  ောသ် ် လူငယ်တစ်ဦ်း  အသ ်  ို်းရ ှု်းသွော်းန  ောင််း သတင််းရရှ ြေါသည်။ လယ်နတောထ  နွော်းန  ောင််း 

န ရင််း မ ိုင််း င််းမ  နြေါ ် ွ ြ လ ို ရ်သည ် လူငယ်  ို ေ ််းနမောဘ် ်သ ိုေ့ြ ိုေ့န ောင်ြ  ရော ညန ြ ိုင််း ၆  ောရ ဝ ််း  င်ြ ေ့်တွင် နသ  ို်း 

သွော်းန  ောင််းသူ    ်  ိုသည်။ 

အြင််းပဖစ်ြွော်းြ  သည် န ရောသည် အောဏောသ မ််းစစ်တြ် ြမရ ၃၁၉ နှင ် ြမရ ၆၀၁ တြ်ရင််း ၂ြို  ော်းတွင် ပဖစ်န  ောင််း သ ရသည်။ 

ထ ိုသ ိုေ့ စစ်တြ်အ  ်း မ ိုင််း င််းမ နသ  ို်းြ  နသော လငူယ်အမှုနှင ်ြတ်သ ်မြ ်း အောဏောသ မ််းစစ်တြ်ဘ ်မှ တစ်စ ိုတစ်ရော တောဝ ်ယူမှု 

မရှ န  ောင််း မ သော်းစိုထ မှ သ ရသည်။ 

ယြင်တို ််း လည််း နေသြ ပြည်သူမ ော်းလိုြ်  ိုင်စော်းနသော န် သည ် လယ်နတောအ  ်းတဝ ို ် မ ိုင််းနထောင်ထော်းမှုန  ောင  ်

   ၊နွော်း မ ော်း မ  ောြဏ နသ  ို်းမှုမ ော်း က   နတွြို့ရန  ောင််းသ ရသည်။ နသ  ို်းသွော်းသည ်သူ အသ ် ၁၆ နှစ်အရ ယ်ရှ  

မဂ  န ော ် ေ့်နြေါ်သူ လူငယ်တစ်ဦ်းပဖစ်မြ ်း မ တို ်န  ်းရ ောတွင်န သည ် ဦ်းမဂ  နဘော န် ော၏် သော်းပဖစ်ြေါသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/08/aug-7-y1/ 

****************** 

၈။ စစ်ပက္ျောင်စ နှင ် က္ ို်းက္န ်တ ် တ ိုက္ ်ွွဲ က္ျော်း ပဒသခံ ၄၀၀ ခန ် နယ်စ ်တွင် ထွက္်ပဖ ်းပနရ 

5th August 2021 

ရှမ််းပြည် ယ်နပမော ြ် ိုင််း မူ ယ်မမ  ြို့ ယ် ြ ်  ိုင််း တရိုတ် ယ်စြ်တွင်   ို်း  ေ့် MNDAA နှင ် စစ်န ောင်စ တြ်တ ို ြ်ွ မ ော်းန  ောင်  

ဩဂိုတ် ၃ ရ ်န ေ့ စမြ ်း နေသြ ပြည်သူ ၄၀၀ ဝ ််း  င် ထွ ်နပြ်းတ မ််းနရှောင်န ရန  ောင််း သ ရသည်။ မ ေ့်ယ ် နှင ် 

ဘ ်နမွှ်းန  ်းရ ော နှစ်ရ ောမှ နေသြ  အ မ်နပြ ၄၃ ြို၊ လူဦ်းနရ စိုစိုနြေါင််း ၁၇၃ နယော သ်ည် လ ်ရှ တွင် ပမ ်မော-တရိုတ် ယ်စြ ်

 ယ်ပြော်းမှတ်တ ိုင် ၁၀၂ အ  ်း ဘ ဝ်ေါ၊ လတ်ေ  ် (Bang Wa, Lak Den)  တွင် ယောယ တ မ ော်းန ော  ်ော သွော်းို့နရော ြ် ိုလ ှု 

န ရန  ောင််း သ ရသည်။ 

ထ ိုေ့အပြင် လရြှ်န  ်းရ ောမှ ပြည်သူမ ော်းသည်လည််း န  ်းရ ောမှထွ ်နပြ်း ော မ မ တ ိုေ့၏ လယ်ယောနတောမ ော်းတွင် သွော်းနရော ြ် ိုလ ှု 

န   ရန  ောင််း သ ရသည်။ ဩဂိုတ်လ ၃ ရ ်ည ၁၀၅ မ ိုင်ဘ ်မှ မို ််း  ို်းဘ ်သ ိုေ့ တ လ်ောနသော စစ်န ောင်စ  စစ်န  ောင််း  ို 

ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့ ယ ် န ောင်စထ ်းနှင  ် ဖ ိုင်န ောင််း  ော်းတွင် MNDAA တြဖ်ွ ြို့  မ ိုင််းြွ တ ို ြ် ို ်ြ  နသောန  ောင ် စစ်န ောင်စ ဘ ်မှ 

ပြည်သူမ ော်းရှ ရောန  ်းရ ောမ ော်းဘ ်သ ိုေ့ လ ်  ်က  ်းမ ော်းပဖင ် ြစ်ြတ်ြ  သပဖင ် ဖ ိုင်န ောင််းနှင ် န ောင်စထ ်း ပြည်သူမ ော်းလည််း 

ထြ်မ  ထွ ်နပြ်းတ မ််းနရှောင်ြ  ရသည်။ 

 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/09/aug-9-y1/
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ထ ိုေ့န  ောင ် လ ်ရှ တွင် ဖ ိုင်န ောင််း၊ န ောင််းစထ ်း၊ ြလွမ်၊ နြေါင်ရော န  ်းရ ောမှ နေသြ ပြည်သူ ၁၈၀ ြ ေ့်သည် ပမ ်မော-တရိုတ် 

 ယ်စြ် ဝမ်ေင ်နြ ောင််းအ  ်းတွင် ထွ ်နပြ်းြ ိုလ ှုန   ရသည်။ ယြိုလ ်ရှ  ထွ ်နပြ်းတ မ််းနရှောငန် နသော နေသြ မ ော်းအတွ ် 

 ူည နထော ြ်  မည ်သူမ ော်း မရှ နသ်းန  ောင််း စစ်နရှောင်မ ော်း  KNG   ို နပြောြေါသည်။ ရမှ််းနပမော ် မူ ယ်ြရ ိုငအ်တွင််း ြ  ် ိုင််း 

မ ို်း  ို်း တစ်နလျှော တွ်င် ယြင် တည််း  စစ်န ောင်စ တြ်နှင ်   ို်း  ေ့် MNDAA တ ိုေ့  ော်း ြ ိုမ ှ် ပဖစ်ြွော်းန န  ောင််းသ ရသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/05/aug-5-z1/ 

****************** 

၉။ ဗန််းပမျောမ်မ  ြို့နွဲ ပရွှေက္ူမမ  ြို့က္ ို ပလျော ပဒေါင််း ၂  တ်ထ တ် ို်း ခ မှတ်ရန် ပ က္ညျော 

 8th August 2021  

 ြ င်ပြည် ယ် ေ ််းနမောမ်မ  ြို့ ယ ် ေ့ို့ နရွှေ ူမမ  ြို့ ယ်တွင် ဩဂိုတ်လ (၁၀)ရ ်န ေ့မှ (၂၄)ရ န် ေ့ထ  နလော နေေါင််း ထြမ်  

ြ မှတ်သွော်းမည်ပဖစ်သည ်အတွ ် ပြည်သူမ ော်းလ ိုအြ်သည်မ ော်းက   တင်ပြင် ငထ်ော်းရ ် ယန ေ့မမ  ြို့အတွင််းရှ  ရြ် ွ မ် ော်းတွင် 

နအောလ် ပဖင ် လ ို လ် န ေ်ာဩန န  ောင််း ပြည်သူမ ော်းထ မှ သ ရသည်။ 

 ြ င်ပြည် ယ်တစ်ပြည်လ ို်း ဩဂိုတ်လ (၁၀)ရ ်န ေ့မှ (၂၄)ရ ်န ေ့ထ  မမ  ြို့ ယအ်သ ်းသ ်းတွ ်   ိုေစ်-၁၉ နရောဂေါပြ ေ့်ြွော်းမူ 

ထ  ််းြ  ြန် ိုင်ရ ် နလော နေေါင််း (၂)ြတ် ြ မှတ်မည်  ိုသည်  အမ  ေ့်စောတစ်နစောင် လူမူ ွ ်ယ ်စောမ  ်နှောတွင် ပြ ေ့်နှ ေ့လျှ ်ရှ န မြ ်း 

အြ   ြို့မမ  ြို့ ယ်မ ော်းတွင် ယင််းအမ  ််းစောအတ ိုင််း လ ို လ် န ေ်ာဩမှုမ ော်းရှ န ို့န  ောင််း သ ရသည်။ ယင််းအမ  ေ့်စော  ေ့ြတ်သ ်မြ ်း 

ပြည် ယမ်အှမ ှ်တစ် ယ် ထိုတ်ပြ ်ပြင််း ဟိုတ်/မဟိုတ် အတည်ပြ န ိုင်ရ ်အတွ ် ပြည ်ယ်   ိုေစ်-၁၉ထ  ််းြ  ြ်နရ်းနှင ် 

အနရ်းို့နြေါ်န ော်မတ ထ    ်သွယ်နမ်းပမ ််းရောတွင် ၎င််းတ ိုေ့၌ နပဖ  ော်းြ ိုင်ြငွ ်မရှ န  ောင််း နပြော  ိုြ  သည်။ 

ေေါ  အပြင် ပမစ်က  ်း ော်းမမ  ြို့ ယ်တွင်လည််း ယင််း  စစ  ေ့ြတ်သ ်မြ ်း နမ်းပမ ််းရောတွင် တ တ     နပဖ  ော်းနြ်းပြင််းမရှ ဘ   ဩဂိုတ် 

လ ၈ရ ်၊ ၉ရ ်ို့မှစ ော Stay at Home စည််း မ််းြ  ်မ ော်း ပြည်သူမ ော်းအော်း အသ နြ်းန ို်းန ောမ်ူမ ော်း ပြ လိုြ် ော   ြ်မတ်သွော်း 

မည်ပဖစ်န  ောင််းသော နပဖ  ော်းြ  သည်။  ြ င်ပြည် ယ်တစ်ပြည် ယလ် ို်းတွင် မမ  ြို့ ယ ် ၁၈မမ  ြို့ ယ်ရှ သည ်အ   ် (၅)မမ  ြို့ ယ် 

သည် Stay at Home မမ  ြို့ ယ်တွင် ြေါဝင်န  ောင််း စစ်န ောင်စ ၏    ််းမောနရ်း  ေ့အော်း စော်းဝ ်က  ်းဌော   န  ညောထော်းသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/08/aug-7-z1/ 

********************** 

၁၀။ တ ိုက္ ်ွွဲပ က္ျောင ် ဖယ်ခံိုမမ  ြို့နွဲ  ဖရူဆ ိုမမ  ြို့ထွဲက္ ပက္ ်းရ ျောပလ်းရ ျော စစ်ပဘ်းပရှျောင်ပနရ 

August 9, 2021 

ယြိုရ ်ြ ိုင််းအတွင််း  ရင်  တြမ်နတော် KA ၊  ရင်  အမ   ်းသော်း ော ွယ်နရ်းတြ် KNDF   ေ့ အ  မ််းဖ ်စစ်န ောင်စ တြ်တ ိုေ့ရ ြို့ 

အနပြအန  တင််းမောမြ ်း တ ို ြ်ွ န  ောင ် ဖယ်ြ ိုမမ  ြို့ ယ် – ဖရူ  ိုမမ  ြို့ ယ်  ယ်စြ်မှ ဘ သူန  ်းရ ောအြေါအဝင် ဖရူ  ိုအန ော ပ်ြမ််းမ ှ

န  ်းရ ောသ ို်းရ ော  စစ်နဘ်းနရှောင်န ရတယ်လ ိုေ့ ၎င််းနေသမှ စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွ  ို  ူည န ောင်ရ  န်ြ်းန တ   တောဝ ်ရှ သူ 

အမ   ်းသော်းတစ်ဦ်း  နပြောြေါတယ်။ 

 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/05/aug-5-z1/
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ဩဂိုတ်လ ၁ ရ ်န ေ့မှ ၉ ရ ်န ေ့အတွင််း တ ို ြ်ွ  သ ို်းက  မ် ပဖစ်ြွော်းြ  မြ ်း ၈ ရ ်န ေ့ တစ်ရ ်တည််းမှော နှစ်က  မ် ပဖစ်ြွော်းြ  တယ်လ ိုေ့ 

သ ရြေါတယ်။ အနပြအန  မမင မ်သ ်မြ င််း ပြည်သူနတွ  နဘ်းလွတ်ရောမှောသော န ထ ိုင်ရမှော ပဖစ်တ  အတွ  ် စော်း ြ်ရ  ခော၊ 

န ်းဝေါ်းနတွ  အမမ လ ိုအြ်န တယလ် ိုေ့ သ ရြေါတယ်။  ရင်  ပြည ်ယမ်ှော   ိုေစ် – ၁၉  ူ်းစ ်မှုနှု ််း  ပမင ်တ ်လောတော 

ပဖစ်တ  အတွ  ်စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွ    ို ရ  ခောနတွ အြ   ်မနရ ်း အနရော န်ြ်းြ ိုေ့န ိုငဖ် ိုေ့ အြ အ်ြ ရှ တယ်လ ိုေ့ စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွ 

  ို  ူည န ောင်ရ  န်ြ်းန တ    ရင်  အမ   ်းသော်း  ော ွယ်နရ်းတြ်မှ တောဝ ်ရှ သူ အမ   ်းသော်းတစ်ဦ်း  နပြောြေါတယ်။ 

 ရင်  ပြည ်ယ်အတွင််း အ  မ််းဖ ်စစ်န ောင်စ တြ်မှ ထ ို်းစစ် င်မှုနတွ ြ ိုမ ိုလှုြ်ရှော်းလောတ  အတွ ် န ေ့၊ည မနရ ်း တ ို ်ြွ  

ပဖစ်ြွော်းလောန ိုင်တောန  ောင ် မ ဘပြည်သူမ ော်းအန   ေ့ ရ  ခော၊ န ်းဝေါ်းနတွ က   တင်စိုန ောင််းထော်းဖ ိုေ့လည််း  ရင ် အမ   ်းသော်း 

 ော ွယ်နရ်းတြ် KNDF   အသ နြ်း န  ညောထော်းြေါတယ်။ https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13643 

******************* 

၁၁။ က္ရင်န အမ   ်းသျော်းခိုခပံတျောလ်ှန်ပရ်းပန အခမ််းအန ်း က္ ိုဗစ်ပ က္ျောင ် မက္ င််း န ိုင ်

August 9, 2021 

ဩဂိုတ်လ ၉ ရ ်န ေ့မှော   နရော တ်   (၇၃)နှစ်နပမော  ်  ရင်  အမ   ်းသော်းြိုြ နတောလ်ှ ်နရ်းန ေ့ အြမ််းအ ော်း  ို   ိုေစ် – ၁၉ 

နရောဂေါန  ောင ် လူစိုလူနဝ်း ပြ လိုြ်ဖ ိုေ့ အြ ်အြ ပဖစ်န တောန  ောင ် မ  င််းြန ိုင်ြ  ဘူ်းလ ိုေ့  ရင ် အမ   ်းသော်းတ ို်းတ ်နရ်းြေါတ  

KNPP မ ှအြမ််းအ ော်း ပဖစ်နပမော န်ရ်းန ောမ်တ  အဖွ ြို့နြေါင််းန ောင် ြူ်းနတောရ်ယ်   နပြောြေါတယ်။ 

သ ်းပြော်းလွတ်လြ်တ   ရင်  ပြည ်ယ်  ို    ်းန  ောလ်ောတ   စစ်အောဏောရငှ်နတွ  ို  ရင်  အမ   ်းသော်းမ ော်း  ရရောလ ်  ် 

စွ   ိုင်မြ ်း  ရင်  ပြည်ရ ြို့ အြ  ြ်အပြောအောဏောြ ိုင်  ိုင်မှု  ို ပြ လ်ည်ရရှ ဖ ိုေ့အတွ ် တ ို ြ်ွ  င်နွ ြိုြ နတောလ်ှ ်ြ  တ   (၇၃) 

နှစ်နပမော န် ေ့ြ  ပဖစ်ြေါတယ်။   ိုယ်    ်းစွ ေ့် အမ   ်းသော်းနရ်းအတွ ် အသ ်နြ်း ြ်သွော်း  ရတ   ြိုြ နတောလ်ှ ်နရ်းအဖွ ြို့ဝင်နတွ၊ 

မ ဘပြည်သူနတွ  ို အမမ တမ််းအသ အမှတ်ပြ  သတ ရန ဖ ိုေ့လ ိုအြ်မြ ်း အမ   ်းသော်းနရ်း  ိုတော အမ   ်းသော်းလ ိုေ့ ြ ယူထော်းတ   လူတ ိုင််း  ေ့ 

သ ်  ိုင်န  ောင််း (၇၃)နှစ်နပမော  ်  ရင ် အမ   ်းသော်း ြိုြ နတောလ်ှ ်နရ်းန ေ့အြမ််းအ ော်း  ို နြ်းြ ိုေ့တ    ရင်  အမ   ်းသော်းတ ို်း 

တ ်နရ်းြေါတ ၊ ြေါတ ေဟ ိုဌော ြ  ြ်ရ ြို့သဝဏ်လွှောမေှာ ထည ်သွင််းနဖောပ်ြထော်းြေါတယ်။ 

ေေါ  န  ောင  ် ရင်  အမ   ်းသော်းနတွရ ြို့ ဘဝ    မမောဟော တစ်မ   ်းသော်းလ ို်းရ ြို့တောဝ ်ပဖစ်တယ်  ိုတော နလ်းနလ်း  ်  ြ် ယူထော်းဖ ိုေ့ 

လ ိုအြ်သလ ို အမ   ်းသော်းနြေါင််းန ောင်က  ်းနတွ နြ်းအြ်ြ  တ   ြိုြ ို်းနပြောင််းတောဝ ်နတွ  ို   ိုယ်စ    ်လ ်ထမ််းန ောင်ရင််း 

တရော်းနသောစစ်  ို နအောင်ပမင်စွော  င်နွ န ိုင်  နစန  ောင််းလည််း ြေါရှ ြေါတယ်။  

https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13638 

********************** 
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၁၂။ စျော်းန ်ရ က္ချော၊ ပဆ်းဝေါ်းမ ျော်း ကက္  တင်စိုပဆျောင််းထျော်းရန် KNDF သတ ပ ်း 

August 9, 2021 

 ရင်  ပြည ်ယ်အတွင််းမှော အ  မ််းဖ ်စစ်န ောင်စ တြ်မ ော်း ြ ိုမ ိုလှုြ်ရှော်းမှု မ ော်းပြော်းလောတ  အတွ ် စစ်နရ်းမ ော်း ြ ိုမ ိုတင််းမော 

လောန ိုင်တောန  ောင ် စော်း ြ်ရ  ခော၊ န ်းဝေါ်း  ေ့ အပြော်းလ ိုအြ်တ   အနပြြ  အသ ို်းအန ောင်ြစစည််းမ ော်း  ို က   တင်စိုန ောင််းထော်းဖ ိုေ့ 

 ရင်  အမ   ်းသော်း ော ွယ်နရ်းတြ် KNDF   သတ နြ်းလ ို ြ်ေါတယ်။ 

လူသော်းတစ်ဦ်းအတွ ် အနပြြ  လ ိုအြ်မ   န ်းဝေါ်း  ို အဓ   ပြင် င်ရမှောပဖစ်မြ ်း ေိုတ ယတြ  ် အန   ေ့ မ ို်းရောသ မှော မ ို်းလ ိုနအောင် 

န န ိုငဖ် ိုေ့အတွ ် အ မ်နထောင်စိုတစ်စို  ို အ ည််း  ို်း မ ို်း ော သ ို်းြ ြ် ဝယ်ယူထော်းသင ်တယ်လ ိုေ့   ိုြေါတယ်။ နတောထ မှော န ထ ိုင်ရ 

တ  အြေါ နသော သ် ို်းနရနတွ  ို မ ို်း ော  ေ့သော ြ မြ ်း စိုန ောင််းထော်းရတ  အတွ ် မ ို်း ော  ို လ ိုနလော စွ်ော က   တင်ပြင် င်ဖ ိုေ့ 

လ ိုအြ်တယ်လ ိုေ့ ထြမ်  အသ နြ်းထော်းြေါတယ်။ ေေါ  အပြင်   ်နတွ  ိုလည််း န  ်းရ ောတ ိုင််း  အ ငသ်င ် ပြင် င်ထော်းဖ ိုေ့ လ ိုအြ်သ 

လ ို အမ   ်းသမ ်းအသ ို်းအန ောင် ြစစည််းမ ော်း၊  နလ်းငယ်နတွအတွ ် လ ိုအြ်တ   အသ ို်းအန ောင်မ ော်း၊ ရ  ခောနပြော ် ( 

အလွယ်တ ူသယ်လ ိုေ့ရမယ ် ြစစည််း)၊   ောရှည်ြ န ိုင်မ   ြစစည််း စတောနတွ  ို အ င်သင ် ပြင် င်ထော်းဖ ိုေ့လည််း အသ နြ်းထော်း 

ြေါတယ်။ 

ယမ ်န ေ့ ဩဂိုတ်လ ၈ ရ ်န ေ့မှော ဖရူ  ိုမမ  ြို့ ယအ်န ော ဖ် ်ပြမ််းမှော အ  မ််းဖ ်စစ်န ောင်စ  တြ်မ ော်း  ေ့  ရင်   တြ်မနတော ်

(KA) ၊  ရင်  အမ   ်းသော်း ော ွယ်နရ်းတြ် KNDF ြူ်းနြေါင််း တြ်ဖွ ြို့မ ော်း  ော်း တ ို ြ်ွ  ပဖစ်ြွော်းြ  မြ ်း အ  မ််းဖ ်စစ်န ောင်စ တြ်မှ 

 ယ်ဦ်းထ ်မ ည််း နသ  ို်းမြ ်း ထ ြ ို ေ်ဏ်ရော ရရှ သူမ ော်းလည််း ရှ တယ်လ ိုေ့ KNDF   ထိုတ်ပြ ထ်ော်းြေါတယ်။ 

https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13635 

************************ 

၁၃။ လွ  င်ပက္ျောမ်မ  ြို့နယ်အတွင််းက္ စစ်ပရှျောင်စခန််းတပနရျောမှျော က္ ိုဗစ်လူန  ၂၂ ဥ ်းထ ရှ လျော 

August 8, 2021 

 ရင်  ပြည ်ယ် လွ  င်န ေ်ာအနရှြို့နပမော ဘ် ် စစ်နရှောင်စြ ််းမှော   ိုေစ်ြ ို်းနတွြို့ရှ သူ ၂၂ ဥ ်းထ ရှ မြ လ ို စစ်နဘ်းနရေှာင်နတွ  ို 

 ူည နြ်းန သူတစ်ဥ ်း  နပြောြေါတယ်။ စစ်နရှောင်စြ ််း    ိုေစ်လူ ောနတွအတွ ် န ်းဝေါ်း  ေ့ နအော  ် ဂ င်လ ိုအြ်န တယ်လ ိုေ့ 

သူ    ်နပြောြေါတယ်။ 

အ  ေ စစ်နရှောင်စြ ််းမှော လူဥ ်းနရ နှစ်နထောင်န  ောရ်ှ မြ ်း   ိုေစ်လူ ောနတွ  ို သ ်းသ ်ေ့ထော်းမြ ်း န ်း ိုသနြ်းန တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါ 

တယ်။ စစ်နရှောင်စြ ််းမှောရှ တ   ဖ ော်း ောသူနတွ  ို RDT Test Kit စစ်န ်း  ည ်တ  အြေါမှော positive နတွြို့တောပဖစ်မြ ်း ြ ို်းနတွြို့သူနတွ 

ဟော လူငယ်ြ ိုင််းနတွြ  ပဖစ်တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 

ပြင်ြ  ပြ ်လောသူနတွ   န  ြ ို်းစတင်နတွြို့ရှ တောပဖစ်မြ ်း လ ်ရှ မှောနတော  စြ ််း  ို Lock down ြ ထော်းတယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ 

 ရင်  ပြည ်ယ်မှော  သဂိုတ်လ ၅ ရ ်န ေ့အထ    ိုေစ်အတည်ပြ လ ူော ၇၈၁ ဥ ်း နသ  ို်းသူ ၃၄ ဥ ်း အထ  ရှ လောမြ  ပဖစ်ြေါတယ။် 

https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13632 
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၁၄။ နယ်စ ်က္ စစ်ပဘ်းပရှျောင်စခန််းတခိုမှျော စျောသင်ပက္ ျောင််း စတင်ဖွင ်လှစ် 

August 8, 2021 

စစ်နဘ်းနရှောင်ပြည်သူနတွ လောနရော ်ြ ိုလ ှု  တ   KNPP ထ  ််းြ  ြ ်ယ်နပမတစ်န ရောမှော အို့နပြြ ြညောနရ်းန  ောင််း စတင်ဖွင ် 

လှစ်ထော်းမြ ်း အြ ်အြ နတွရှ  န တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ အ  ိုြေါန ရော  တြ်မနတော ် အောဏောသ မ််းမြ ်းန ော ်  ယော်း 

( ရင်  )ပြည် ယ်ထ  တ ို ြ်ွ နတွ ပဖစ်ြွော်းမြ ်း ထ ွ်နပြ်းတ မ််းနရှောင်လော  သူနတွ ပဖစ်ြေါတယ်။ 

 နလ်းနတွအတွ ် ဩဂိုတ်လမှော စောသင်န  ောင််းစတင်ဖွင ်လှစ်နြ်းန မြ ်း န  ောင််းသ ို်း သင်နထော  ်ူြစစည််းို့နတွ ၊န  ောင််း 

န ောင်နတွ အဓ  လ ိုအြ်န တ  အပြင် န  ောင််း ရော၊  ရောမနတွလည််း လ ိုအြ်န နသ်းတယ်လ ိုေ့ တောဝ ်ရှ သူ တစ်ဦ်း  နပြောြေါ 

တယ်။ န  ောင််းန ောင် နလ်းန ောင်န ော လ်ိုြထ်ော်းမြ ်း ပဖစ်နြမယ ် လ ိုအြ်န နသ်းမြ ်း ယောယ အန ောင်  ေ့ စောသင်န ရနသ်း 

တောလည််း ရှ န တော ပဖစ်ြေါတယ်။ သူငယ်တ ််း န  ေသမတ ််းအထ  ဖွင ်လှစ်ထော်းတယ်လ ိုေ့လည််း သ ရြေါတယ်။ 

CDMပြ လိုြ်တ   န  ောင််း  ရော၊ ရောမနတွ  လည််း စောသင်  ော်းမှုမှော ြေါဝင်သင်  ော်းနြ်းို့န တောပဖစ်မြ ်း သင်  ော်းမှုြ ိုင််းနတွမှော 

 ွောပြော်းတောနတွရှ နြမယ ် တတ်န ိုင်တ  ဖ ် န  သင်  ော်းနြ်းသွော်းမှောပဖစ် တယ်လ ိုေ့ CDM ရောမ တစ်ဦ်း  နပြောြေါတယ်။ 

ဇူလ ိုင်လ ို အ်ထ  န  ောင််းလောအြ်တ   န  ောင််းသော်းဦ်းနရ ၂၆၅ ဦ်းရှ ြေါတယ်။ ဩဂိုတ်လအတွင််းမှောနတော  န  ောင််းထြ်မ  

လောနရော ်အြ်နှ သူလည််း ရှ န တယ်လ ိုေ့ သ ရြေါတယ်။ အ  ိုြေါ စစ်နရှောင်စြ ််းမှော ေို ခသည် တစ်နထောင်န  ော် လောနရော ်ြ ိုလ ှု 

န   တော ပဖစ်ြေါတယ်။ https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13628 

********************* 

၁၅။ KNU တ ်မဟျော ၁ ၊ တ ်မဟျောမှ ်း ဗ ိုလ်မှ ်းခ   ် ပစျော ပလ  က္ွယ်လွန ်

August 10, 2021  

န အ  ်ယူ- ရငအ်မ   ်းသော်းအစည််းအရ ို်း တြ်မဟော ၁ တြ်မဟောမှ ်း ေ ိုလ်မှ ်းြ  ြ် နစောြနလ  (၅၆)နှစ်သည် ယန ေ့(ဩဂိုတ် 

၁၀ရ ်)     ် ၄ ောရ န  ောတွ်င်  ွယ်လ ွ်သွော်းသည်ဟို သ ရှ ရသည်။ 

သထ ိုြရ ိုင်၊ သထ ိုမမ  ြို့ ယ် မရမ််း ို ််းန  ်းရ ောတွင်  ွယ်လွ ်သွော်းြ  ပြင််းပဖစ်မြ ်း လ ်ရှ တွင် သူ၏ ရိုြ်အနလောင််း  ို သူန ထ ိုင်ရော 

သောနဟောထ ်းန ရောသ ိုေ့ သယ်န ောင်လောသည်ဟို သထ ိုြရ ိုင်၊ ဖော်းအ မမ  ြို့ ယ် ဥ ကဌ နစောစနဒောသ  ််း  န အ ိုင်စ သ ိုေ့ အတည်ပြ နပြော 

သည်။ ေ ိုလ်မှ ်းြ  ြ် နစောြနလ သည် လ ်ရှ   ရင်အမ   ်းသော်း လွတ်နပမော န်ရ်း တြ်မနတော် (န အ  ်အယ်လ်နအ) ေိုစစ်ဦ်းစ ်း 

ြ  ြ် ေိုေ ိုလ်ြ  ြ်က  ်း နစောနဘောန  ောဟ် နှင ်  ွ ်မ ်ေ ိုတြ်ဖွ ြို့သင်တ ််း အြတ်စဉ်တူ တ ်နရော ြ်  သူပဖစ်မြ ်း သူသည် တြ်မဟော 

၁ တွင် တြ်ရင််း ၂၏ တြ်ရင််းမှ ်း၊ ေ  ဟောမှ ်း တောဝ ်မ ော်း  ို တောဝ ်ယူမြ ်းန ော ် တြ်မဟောမှ ်း တောဝ ်  ို ထမ််းန ောင်န ရင််း 

ယြိုလ ို  ွယ်လ ွ်သွော်းြ  ပြင််းပဖစ်သည်။ 

သူ၏  ောြ အြမ််းအ ော်း  ို     ်ပဖ ် ဩဂိုတ်လ ၁၁ရ ်န ေ့တွင် ပြ လိုြ်သွော်းရ ် လ ောထော်းသည်ဟို တြ်မဟော (၁) 

တောဝ ်ရှ သူမ ော်း  နပြောသည်။ http://kicnews.org/2021/08/ 

******************** 
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၁၆။ စျော်းဝတ်ပနပရ်းခက္်ခွဲလျောသည ် လထူိုမ ျော်းက္ ို KNU ဝင််းပရ်းမမ  ြို့နယမ်ှ ဆန်ရ က္ချောပထျောက္ ်ံ ပ ်း 

August 8, 2021  

 ရင်ပြည် ယ်   ောအင််း  ြ်က  ်းမမ  ြို့ ယ်တွင် နရက  ်း စ်ပမ  ြ်မှုနငှ ် နရောဂေါ ြ်နဘ်းမ ော်းန  ောင ် စော်းဝတ်န နရ်းြ ်ြ လောသည ် 

လူထိုမ ော်း  ို KNU- ရင် အမ   ်းသော်းအစည််းအရ ို်း ေ်ူးြလောယောြရ ိုင်၊ ဝင််းနရ်းမမ  ြို့ ယ် တောဝ ်ရှ သူမ ော်း  ဩဂိုတ်လ ၇ ရ ်န ေ့ 

တွင်   ်နှင ် အနပြြ စော်းနသော  ်ို ်မ ော်း နထော ြ်  နြ်းလ  ်ရှ သည်ဟို တောဝ ်ရှ သူမ ော်းထ မှ သ ရသည်။ 

ဝင််းမမ  ြို့ ယ်အန ပဖင ် မမ  င်သောယောန  ်းရ ောတွင်   ်နှင အ်နပြြ စော်းနသော  ်ို ်မ ော်း  ော်း ၂ စ ်းစော သွော်းနရော ်နထော ြ်    မြ ်း 

ပြည်ြနရော  ်မမ  ြို့ ယ် KYO လူငယအ်ဖွ ြို့အန ပဖင လ်ည််း   ြ်သ  ််း ၃ဝဝ   ်းြေါ်းရှ  အနပြြ စော်းနသော  ်ို ်မ ော်း  ို စစ်နဘ်းနရေှာင် 

န ရသည ်န ရောမ ော်းနှင ် အနပြြ လူထိုမ ော်းထ တွင် နထော ြ်   ညူ ြ  သည်ဟို KNU ဝင််းနရ်းမမ  ြို့ ယ် တောဝ ်ရှ သူမ ော်းထ မှ 

သ ရသည်။ 

  ောအင််း  ြ်က  ်းမမ  ြို့ ယ်တွင် နရက  ်း စ်ပမ  ြမ်ှုန  ောင ် လယ်စ ို ဧ် မ ော်း ထ ြ ို ြ်  ်စ ်း  မြ ်း နရောဂေါနဘ်းန  ောင ် အလိုြ်အ 

  ိုင်နှင ် သွော်းလောမှု  ေ့်သတ်ထော်းသည ်အတွ ် အနပြြ လူထိုအမ ော်းစို မှော စော်းဝတ်န နရ်း ြ ်ြ လော  သည်ဟို န  ်းရ ောတော 

ဝ ်ရှ မ ော်းထ မှ သ ရသည။် http://kicnews.org/ 

****************** 

၁၇။  က္ျောအင််းဆ  ်ကက္ ်းမမ  ြို့နယ်တွင် စ ိုက္လ်ယ် ဧက္ ၂ဝဝဝ န ်း ေါ်း ပရလွှမ််းခံခွဲ ရမ  ်း ထ ခ ိုက္ ် က္်စ ်းမှုမ ျော်းပန 

August 8, 2021  

 ရင်ပြည် ယ်   ောအင််း  ြ်က  ်းမမ  ြို့ ယ်တွင် ဇလူ ိုင် ၂ဝ ရ ်န ော ြ် ိုင််း မ ို်းအ  မ်ပြတ်ရ ောသွ ််းမြ ်း နတောင်  နရနှင ် ပမစ်၊ 

နြ ောင််းနရလျှ မှုန  ောင ် လယ်စ ို ဧ် အမ ော်းစို နရလွှမ််း စ်ပမ  ြ်ြ ရမြ ်း ထ ြ ို ြ်  ်စ ်းမှုမ ော်းလည််းရှ သည်ဟို နတောင်သမူ ော်းထ မှ 

သ ရသည်။ 

နတောင်ယော၊    ြင််းနှင ် စ ို မ်ြ ်း လယ်ဧ  ၃ဝ,ဝဝဝ ဝ ််း  င်မှော ဧ  ၂ဝဝဝ   ်းြေါ်း နရလွှမ််း စ်ပမ  ြ်ြ ြ  ရမြ ်း အြင်မ ော်း 

ထ ြ ို ြ်  ်စ ်းသည ်အတွ ် ပြ ်လည်စ ို ြ်   ်းန ိုငရ် ် မ   ်းနစ အြ ်အြ လည််း ရှ န သည်ဟို နတောင်သမူ ော်း  န အ ိုင်စ  သ ိုေ့နပြော 

သည်။ နရလွှမ််းပြင််းန  ောင ် ထ ြ ို ြ်  ်စ ်းြ  သည ် စ ို ဧ် မ ော်း  ို စောရင််းပြ စို ော သ ်  ိုင်ရောထ  တင်ပြမြ ်း လ ိုအြ်မည ် 

နထော ြ်  မှုမ ော်းလည််း  ူည န ောင်ရ  န်ြ်းန ိုင်နအောင် စ စဉ်န ောင်ရ  ်န လ  ်ရှ သည်ဟို စ ို ြ်   ်းနရ်းဌော မ ော်းထ မှ သ ရသည်။ 

  ောအင််း  ြ်က  ်းမမ  ြို့ ယ်တွင် မြ ်းြ  သည  ် ၂ဝ၁၉ ြိုနှစ်တွင်လည််း မ ို်းအ  မ်ပြတ်သွ ််းမှုန  ောင ် ပမစ် နြ ောင််းနရနှင ် 

နတောင်  နရစ ်း င််းမှုန  ောင ် လမ််း၊ တ တော်း၊ လူန အ မ်မ ော်း ထ ြ ို ြ်  ်စ ်းြ  မြ ်း နမွ်းပမ နရ်း လိုြ်င ််းနှင  ် စ ို ြ်   ်းနရ်း 

လိုြ်င ််းမ ော်း ထ ြ ို ြ်  ်စ ်းမှုရှ ြ  ရော နတောင်သအူြ   ြို့သည် ယန ေ့အထ တ ိုင် ၎င််းတ ိုေ့၏လိုြင် ််းမ ော်း ပြ ်လည်ထူနထောင်န ိုင်ပြင််း 

မရှ နသ်းန  ောင််း န  ်းရ ောတောဝ ်ရှ သူမ ော်းထ မှ သ ရသည်။ http://kicnews.org/2021/08/ 

************************ 
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၁၈။ က္ ိုဗစ်က္ျောလ ဒိုက္ခသည်စခန််းရှ က္ပလ်းမ ျော်း  ညျောပရ်းအတွက္် KRCEE မှ သင် က္ျော်းပရ်းနည််းလမ််း ၂ခို ပရ ်းခ ယ်ထျော်း 

August 7, 2021 

ေို ခသည်စြ ််းအတွင််းရှ  န  ောင််းသူန  ောင််းသော်းမ ော်းသည် န  ောင််းစောနှင ် အ  ်မပြတ်နစနရ်း အတွ  ်KRCEE မှ နရ ်းြ ယ် 

ထော်းသည်  ည််းလမ််း၂ြိုသည် နရေ မှတစ် င ် အသ လွှင ်သင်  ော်းနရ်းစ စ် (စမတ်နရေ ယ ို)နှင ် Paper West စောရ  ်ပဖ ေ့်မြ ်း 

သင်  ော်းြ ိုေ့ြ ပြင််းစ စ်ဟူ၍  ည််းလမ််းမ ော်း ရှောနဖထွော်းသည်။ 

ေို ခသည်စြ ််းမ ော်းတွင် စောသင်န  ောင််းမ ော်းစြ တ်ရသည ်အြ   ်တွင် အ မ်တ ိုင်ရောနရော ် သင်  ော်းနရ်းစ စ်  ိုလည််း ယြင်  

စ စဉ်ထော်းပြင််းရှ ြ  နသောလ်ည််း န ော ြ် ိုင််းတွင် အ မ်အပြငထ်ွ ်ြွင ်၊ ရြ် ွ ပ်ဖတ်န  ောြ်ွင ်မရနတော ဘ  အ မ် တ ိုင််း Lock Down 

သတ်မှတ်သည ်အတွ ် အ  ိုြေါသင်  ော်းနရ်း  ည််းလမ််း(၂)  ို နပြောင််းလ စဉ််းစော်းထော်းပြင််းပဖစ် န  ောင််း နစောထူ်း နြေါ်  

  ိုသည်။ ယမ ်နှစ်    ိုေစ်ြထမလ ှုင််း၊ ေိုတ ယလ ှုင််း ပဖစ်န သည  ်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြညောသင်နှစ်တွင် ေို ခသည်စြ ််းမ ော်း၌ ြညော 

သင်နှစ်မြ ်း  ို်းသည်အထ  သင်  ော်းြွင ်ရနသောလ်ည််း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ြညောသငန်ှစ်နရော ်သည ်အြ   ်တွင် အြ   ြို့ေို ခသည် 

စြ ််းမ ော်းသည် တစ်လ  ောသောန  ောင််း ဖွင ်ြွင ်ရသလ ို န  ောင််းလ ို်းဝ မဖွင ်ရသညမ် ော်းလည််းရှ သည်ဟို စြ ််းတောဝ ်ရှ  သူထ မှ 

သ ရသည်။ 

  ိုေစ်န  ောင ် KNU ထ  ််းြ  ြ် ယ်နပမအတွင််းရှ  (KECD) လ ်နအော ြ်  စောသင်န  ောင််းအနပမော အ်မ ော်းမှော ၂၀၂၁ြို၊ 

ဇူလ ိုင်လမှစ၍ န  ောင််းြ တ်ထော်းလ ို ရ်သလ ို နရောဂေါထ  ််းြ  ြန် ိုင်သည ် အြ   ြို့န  ်းရ ောမ ော်းတွင် ရ ောအဝငအ်ထွ ်ြ တ် မြ ်း 

န  ောင််း  ်လ ်ဖွင ်န ိုင်သည ်  ရင်ြညောနရ်းဌော ၏ စောသင်န  ောင််းအြ   ြို့လည််းရှ သည်။ http://kicnews.org/2021/08 

********************* 

၁၉။  လက္်ဝမမ  ြို့တွင် လျှ ်စစ်မ ်း  ံိုမနှ်မပ ်းန ိုင်ပသျောပ က္ျောင ် က္ ိုဗစ်လူန မ ျော်း ပအျောက္ဆ် ဂ င်က္ ို အလှည က်္ ဖဖင ် ရှုပနရ  

AUGUST 10, 2021 

ြ င််းပြည် ယ်နတောင်ြ ိုင််း၊ ြလ ်ဝမမ  ြို့တွင်  သဂိုတ်လ ၆ ရ ် စမြ ်း လျှြ်စစ်မ ်း  ို တရ ်ပြော်းပဖင ် တစ်န ေ့ ၃  ောရ ြ ေ့်သော 

ပဖ ေ့်ပဖ ်းနြ်းန ိုင်နတော သည ်အတွ ်န  ောင ် ပြညသူ်ူ့န ်းရ ိုတွင်  ြ်မတ် ိုသန   သည ်   ိုေစ်လူ ောမ ော်းအော်း နအော  ် ဂ င် 

  ို အလှည ်  ပဖင ် ရှုြ ိုင််းန ရသည်ဟို ြလ ်ဝမမ  ြို့ ပြည်သူူ့န ်းရ ို  နေေါ ်တော ြ ိုင်ဝင််း  နပြောသည်။ 

ြလ ်ဝမမ  ြို့တစ်မမ  ြို့လ ို်း  ို နြ်းန နသော လျှြ်စစ်မ ်း  ို ယြင်  တရ ်လျှင် ၄  ောရ အ  ော ပဖ ေ့်ပဖ ်း နြ်းြ  နြမယ  ် သဂိုတ်လ ၆ 

ရ ်န ေ့ ည စတင်မြ ်း စ ်အင်အော်းမန ိုင် င််းလောနသောန  ောင ်၂ ြ ိုင််းြွ မြ ်း တစ်ရ ်ပြော်းပဖင ် လျှြ်စစ်မ ်း  ို ပဖ ေ့်ပဖ ်းနြ်းန  

ရန  ောင််း ြလ ်ဝမမ  ြို့ ယ် လျှြ်စစ်ရ ို်းမှု်း ဦ်းန  ောန်  ော ်သ ်း  နပြောသည်။ 

ြလ ်ဝမမ  ြို့တွင် မဟောဓောတ်အော်းလ ိုင််းမရနသ်းသည ်အတွ ် လျှြ်စစ်မ ်းပဖ ေ့်ပဖ ်းရောတွင် ၅၀၀ န ေ မ စ ် ၁လ ို်းနှင ် ၃၀၀ န ေ  

စ  ်၁လ ို်း  ိုအသ ို်းပြ  ော ြလ ဝ်မမ  ြို့  ို ၂ပြမ််းြွ မြ ်း ၁ရ ်ပြော်းပဖင ် ည ၆  ောရ  န  ၁၀  ောရ ထ  လျှြ်စစ်မ ်း  ိုအသ ို်းပြ န ိုင်ရ  ်

အတွ  ်အလှည အ်   ပဖ ေ့်ပဖ ်းနြ်းန န  ောင််းသ ရသည်။ ြ င််းပြည် ယ်တွင် မမ  ြို့ ယ် ၉ မမ  ြို့ ယ်ရှ မြ ်း ြလ ်ဝမမ  ြို့ ၊ တ ်းတ  ်မမ  ြို့ 

နှင ် တွ ််းဇ မမ  ြို့တ ိုေ့တွင် မဟောဓောတ်အော်းလ ိုင််း မရရှ နသ်းန  ောင််းသ ရသည်။ https://khonumthung.org/ 

********************* 

http://kicnews.org/2021/08
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၂၀။ ရ က္ချောသယ်ယူသည ်လမ််းပ က္ျောင််း တင််း က္ မ်ှုပ က္ျောင ် မင််းတ ်မမ  ြို့ စစ်ပဘ်းပရှျောင်ဖ ည်သူမ ျော်း ပဆ်းဝေါ်းနှင ်ရ က္ချောမ ျော်း 

ဖ တ်လ ်မည အ်ပဖခအပန ကက္ ံပနရ 

AUGUST 7, 2021 

ြ င််းပြည် ယ််နတောင်ြ ိုင််း၊ မင််းတြ်မမ  ြို့ ယအ်တွင််းရှ  စစ်နဘ်းနရေှာင်ပြည်သူမ ော်းအတွ ် ရ  ခောသယ်ယူသည ်လမ််းန  ောင််း  ို 

အောဏောသ မ််းစစ်န ောင်စ   တင််း  ြ် ော စစ်န ်းဖမ််း  ်းမှုမ ော်းရှ န သည ်အတွ ် န ်းဝေါ်းနငှ ် ရ  ခောမ ော်းပြတ်လြ်မည ်အနပြ 

အန က   န ရသည်ဟို သ ရသည်။ 

မင််းတြ်မမ  ြို့ ယ်တွင် ဇူလ ိုငလ် ၂၁ ရ ်န ေ့ စမြ ်း စစ်န ောင်စ နှင ် CDF-Mindat တ ိုေ့အ  ော်း တန  ော ပြ ် တ ို ြ်ွ ပဖစ်ြွော်းမှု 

န  ောင  ်တ ို ြ်ွ ပဖစ်ြွော်းသည ် အ  ်းအ ော်းတွင်ရှ နသော ပြည်သူမ ော်းသည် ထြ်မ စစ်နဘ်းနရေှာင်န   ရမြ ်း လ ်ရှ  မင််းတြ်မမ  ြို့ ယ် 

တွင် စစ်နဘ်းနရေှာင်လူဦ်းနရ တစ်နသောင််းနှင ် တစ်နသောင််းြွ ဝ ််း  င်ြ ေ့်ရှ မြ ်း န  ်းရ ောနြေါင််း ၈၀ ြ ေ့်တ ိုေ့တွင် စစ်နဘ်းနရေှာင်န    

ရသည်ဟို ၎င််း နပြောသည်။ မင််းတြ်မမ  ြို့ ယ ်မန ွ်းတ ိုင််း ယ်စြ် စ န  ်းရ ောရှ  စစ်နဘ်းနရေှာင်စြ ််းတွင် လူဦ်းနရ ၅၀၀ ဝ ််း  င် 

ရှ မြ ်း ၎င််း Camp တွင်   ိုေစ်သ သယလူ ောမ ော်းရှ သည ်အပြင် န  ်းရ ောထ တွင်လည််း   ိုေစ်သ သယလူ ောတစ်ဦ်း နသ  ို်းသည်ဟို 

လည််း သ ရသည်။ 

မင််းတြ်မမ  ြို့ ယ်တွင်ရှ နသော စစ်နဘ်းနရေှာင်ပြည်သူမ ော်းအတွ ် ဇူလ ိုင်လ ၁၉ ရ ်န ေ့   မ္ော  ိုလသမဂဂ ေို ခသည်မ ော်း  ိုင်ရော 

မဟောမင််းက  ်းရ ို်း (UNHCR) မ ှ နြ်းြ ိုေ့လ ို န်သော လူသော်းြ င််းစော ောနထော ထ်ော်းမှု  ိုင်ရော အ ူအည မ ော်း  ို စစ်န ောင်စ ၏ 

တော်းပမစ်ြ တ်ြင်မှုန  ောင ် မင််းတြ်မမ  ြို့နြေါ်ရှ  စစ်နဘ်းနရေှာင်စြ ််း (၅) ြို  အ မ်နထောင်စို ၆၆ စို လူဦ်းနရ ၅၀၀ န  ောန်  ောြ် ေ့် 

 သော ရရှ ြ    မြ ်း စစ်နဘ်းနရေှာင်အမ ော်းစို ြ ိုလ ှု  နသော န  ်းရ ောဘ ်နှင ် နတောထ ရှ  စစ်နဘ်းနရှောင်စြ ််းမ ော်း  UNHCR ၏ 

နထော ြ်  ြစစည််းမ ော်း  ို ရရှ န ိုင်ပြင််းမရှ   နြ။ https://khonumthung.org/ 

********************** 

၂၁။ က္က္်သလစ်ဘိုန််းပတျောက်က္ ်းနှင ် သင််းအို ်ဆရျောတစ်ဦ်းက္ ို CDF ဖ န်လွှတ်ပ ်း 0 

AUGUST 5, 2021 

ြ င််းပြည် ယ်၊ ဟော်းြေါ်းမမ  ြို့ ယ်၊  ူရ်ြွောမမ  ြို့တွင် အောဏောသ မ််းစစ်န ောင်စ နှင ်   ်နွယ်မှုရှ သည်ဟို  ို ော ဖမ််း  ်းြ ရနသော 

  ်သလစ် ဘို ််းနတောက်  ်းတစ်ြေါ်းနှင ် ြရစ်ယော ်သင််းအိုြ် ရောတစ်ဦ်း  ို  တ ြ ဝ ်ြ  ်ပဖင ်  သဂိုတ်လ ၄ ရ ်န ေ့  

ပြ ်လွှတ်နြ်းလ ို မ်ြ ဟို Chinland Defense Force (CDF) ထ မှ သ ရသည်။  ူရ်ြွေါမမ  ြို့တွင် တောဝ ်ထမ််းန ောင်န နသော 

Catholic Rev. Fr. Noel Hrang Tin Thang နှင ် သင််းအိုြ် ရောနတော် Pu Cung Hnin တ ိုေ့နှစ်ဦ်း  ို စစ်န ောင်စ နှင ် 

ြတ်သ ်  ်နွယ်မှု၊ ြူ်းနြေါင််းန ောင်ရ  မ်ှုန  ောင ် CDF-Hakha တြ်ဖွ ြို့  ဇူလ ိုင် ၂၆ ရ ်န ေ့  ဖမ််း  ်းထ  ််း 

သ မ််းြ  ပြင််းပဖစ်သည်။ 

ယမ ်န ေ့  သဂိုတ်လ ၄ ရ ်န ေ့ CDF-Hakha တောဝ ်ရှ သူမ ော်းနှင ်   ်သလစ်အသင််းနတောမ်ှ အသင််းလူက  ်း 

နတွြို့  ိုန ွ်းြ    မြ ်း၊ CDF ဘ ်မှနတောင််း  ိုသည ်အြ  ် ၄ ြ  ်  ို သနဘောတူ တ ြ ဝ ်ြ  ် လ ်မှတ်နရ်းြ    မြ ်းန ော ် 

ပြ ်လွှတ်နြ်းြ  ပြင််းပဖစ်သည်။ ယြို   သ ိုေ့ ပြ ်လွှတ်ရပြင််းသည် လူအမ ော်းနလ်းစော်းရသည ် ြိုဂဂ  လ်မ ော်းပဖစ်သည ်အတွ ်န  ောင ်  
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ပြစ်ေဏ်  ို နလ ော နြေါ  သည ်အန ပဖင ် ပြ လ်ွှတ်ရပြင််းပဖစ်မြ ်း အရြ်သော်းတစ်ဦ်းမှ လိုြ်န ောင်ြေါ  လ ို်းဝလ ်ြ ြွင ်လွှတ်မည် 

မဟိုတ်န  ောင််း CDF-Hakha   တောဝ ်ရှ သူ    ်နပြောသည်။ 

ယင််း  တ ြ ဝ ်ြ  ် ၄ ြ  ်မှော Catholic Rev. Fr. Noel Hrang Tin Thang အန ပဖင ် အောဏောသ မ််းစစ်န ောင်စ နှင ် 

ြတ်သ ်  ်နွယ်မှုမရှ ရ ်၊ CDF-Hakha ၏ မဟိုတ်မမှ ်သတင််းထိုတ်လွှင မ်ှုနငှ ် စစ်န ောင်စ ထ  သတင််းနြ်းပြင််းမပြ ရ ်၊ 

 ူရ်ြွေါမမ  ြို့မှ ဟော်းြေါ်းမမ  ြို့သ ိုေ့ နပြောင််းနရွှေြို့တောဝ ်ထမ််းန ောင်ရ ်နှင  ်စစ်န ောင်စ လ ်နအော ် တင်ေေါလိုြ်င ််းမ ော်းမလိုြ်ရ ် စသည် 

တ ိုေ့ပဖစ်န  ောင််း သ ရသည်။ 

  ်သလစ်ဘို ််းနတောက်  ်းသည် စစ်န ောင်စ တြ်ဖွ ြို့ဝင်မ ော်း  ူရ်ြွေါမမ  ြို့မှ နပြ ိုတ်ယနူ ိုင်ရ ်   ်သွယ် ူည ြ  ြ ို်းပြင််း၊ 

ဘို ််းနတောက်  ်း  ိုယ်တ ိုင် Seng Thang   ိုသည  ်  ိုမပဏ တည်နထောင်မြ ်း စစ်န ောင်စ ၏ တင်ေေါလိုြ်င ််းမ ော်း န ောင်ရ  ်ပြင််း၊ 

CDF-Hakha ၏  ယ်နပမပဖစ်သည ် senthang  ယ်နပမအတွင််း ဝင်နရော ်လောနသော ြလရ-၃၀၅   စစ်န ောင်စ တြ်သော်း ၅၇ 

ဦ်း  ို ဇူလ ိုင်လ ၁ ရ ်န ေ့  က     ိုပြင််း၊ စစ်န ောင်စ  နထော ြ်  နသော န ်းဝေါ်းမ ော်းယူ  ရ  ် ရ ောသော်းမ ော်းအော်း နသွ်းန ောင် 

စည််းရ ို်းပြင််း၊ CDF ၏ မဟိုတ်မမှ ်နသောသတင််းမ ော်း  ို သ ်  ိုင်ရောလူက  ်းနတွထ  သတင််းနြ်းပြင််း စသည ်လိုြ်ရြ်မ ော်း 

လိုြ်န ောင်ြ  သည ်အတွ ် ဖမ််း  ်းြ ြ  ရပြင််းပဖစ်သည်ဟို  သဂိုတ်လ ၁ ရ ်န ေ့  ထိုတ်ပြ ်သည ် CDF-Hakha ၏ န  ညော 

ြ  ်တွင် နဖောပ်ြထော်းသည်။ https://khonumthung.org/ 

********************* 

၂၂။ စစ်ပက္ျောင်စ အို ်စို ပက္ ျောက္မ်ွဲ ဖ ည်သူပနအ မ်ထွဲ ဝင်ပမွှမ  ်း  စစည််းမ ျော်းက္ ို ဖ က္်ဆ ်း 

August 10, 20210 

သျှမ််းပြည်နပမော ြ် ိုင််း န  ော မ် မမ  ြို့တွင် စစ်န ောင်စ  အိုြ်စိုသည် ပြည်သူန အ မ်ထ သ ိုေ့ ဝင်နရော ရ်ှောနဖွမြ ်း န အ မ်ထ ရှ  

ြစစည််းမ ော်း  ိုြေါ ရ ို ြ်   ်းဖ  ်  ်းြ  န  ောင််း စ ိုစမ််းသ ရှ ရသည်။ ပဖစ်စဉ်မှော  သဂိုတ် ၈ ရ  ် ည (၁၁)  ောရ  ဝ ််း  င်တွင် 

န  ော မ် မမ  ြို့ ရြ် ွ ် (၇) ရှ န အ မ်တလ ို်းအတွင််းသ ိုေ့ စစ်န ောင်စ  အိုြ်စို လ ်နအော ြ်  ရ မ ော်းသည် အင်အော်း အလ ို်းအရင််းပဖင ် 

လောနရော ်ရှောနဖွစစ်န ်းြ  မြ ်း၊ ထ ိုအ မ်ထ တွင် လူတဦ်းတနယော မ်ျှ မရှ သပဖင ်   ိုင် ယ်တစ်စ ်းနှင ် န အ မ်အတွင််းရှ  ြစစည်မ ော်း 

  ို ဖ  ်  ်းြ  န  ောင််း န  ော မ် မမ  ြို့ နေသြ  အသ  ်(၄၅)န  ော ်အမ   ်းသော်းတစ်ဦ်း  သျှမ််းသ နတော ်င ်  ို နပြောသည်။ 

ထ ိုန အ မ်တွင် လွ ်ြ  သည ်  သဂိုတ် ၆ ရ တွ်င် စစ်န ောင်စ   အင်အော်းအလ ို်းအရင််းပဖင ် ၅၀၅ ပဖင ် အမှုဖွင ်ြ ထော်းရသည ် 

လူငယ်  ိုသွော်းရေှာနဖွြ  သည ် အ မ်ပဖစ်လည််းပဖစ်သည်။ ထ ိုန ေ့တွင် ၅၀၅   ပဖင  ်အမှုဖွင ်ြ ထော်းရသည ် လူငယ်  ို မနတွြို့ရှ ြ  သပဖင ် 

န အ မ်တွင်    ်ရှ န သည ် အသ ် (၂၂) အရ ယ်ရှ  လူငယ်တဦ်း  ို ဖမ််း  ်းသွော်းမြ ်း ရ ို န်ှ ်စစ်န ်းရောတွင် နပြနထော  ်   ်း 

သွော်းြ  န  ောင််း န  ော မ် နေသြ မ ော်းနပြောပြြ  ် အရသ ရသည်။ န  ော မ် မမ  ြို့တွင် စစ်န ောင်စ မ ော်း  မမ  ြို့တွင််းအရြ်ဝတ်ပဖင  ်

လှည ်လည်န မြ ်း စစ်အောဏောရငှ်  ေ့်  င် သူမ ော်း  ို ညအြ   ်တွင် ဝင်နရော ဖ်မ််း  ်းရ ို န်ှ ်နလ ရှ န  ောင််း သ ရသည်။ 

နဖနဖောဝ်ေါရ  ၁ ရ ်န ေ့ စစ်အောဏောသ မ််းယူမြ ်းန ော ြ် ိုင််း န  ော မ် မမ  ြို့တွင် စစ်န ောင်စ မှ ဖမ််း  ်းထော်းသူ စိုစိုနြေါင််း ၂၀ 

န  ောရ်ှ မြ ်း ၎င််းတ ိုေ့  ို မ သော်းစိုဝင်မ ော်းနှင ် အ  ်သွယ်ပဖတ်နတော ထ်ော်း ော မည်သည်န ရောတွင် ဖမ််း  ်းထော်းန  ောင််းလည််း 

မသ ရှ ရန  ောင််းသ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23572 

*********************** 

https://khonumthung.org/
https://burmese.shannews.org/archives/23572
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၂၃။ သျှမ််းဖ ညပ်ဖမျောက္ ် ိုင််း သျှမ််းတ ် (၂) တ ် စစ်သျော်းစိုပဆျောင််းမှု အမ   င်အဆ ိုင်ဖ  လို ်လျော 

August 10, 2021 

သျှမ််းပြည်နပမော ြ် ိုင််းတွင် ယြိုရ ်ြ ိုင််း သျှမ််းစစ်တြ် (၂) သည် န  ်းရ ောအတွင််း တြသ်ော်းသစ်မ ော်း အမြ  င်အ  ိုင် 

န ော ်ယူန န  ောင််း နပမပြင်သတင််းအရ စ ိုစမ််းသ ရသည်။ သျှမ််းပြည်နပမော ြ် ိုင််းတွင် တ ိုင််းရင််းသော်းလ ်  ်  ိုင် 

အြ င််းြ င််း တ ို ြ်ွ ပြင််းထ လ်ောမြ ်းန ော ် သျှမ််းစစ်တြ် (၂) တြ်  လူသစ်စိုန ောင်မှုမ ော်း အမြ  င်အ  ိုင ် န ော ်လောသည ် 

အတွ  ်နေသြ ပြည်သူမ ော်းစ ို်းရ မ်န   မြ ်း၊ န  ော ်ရ  ြို့ထွ ်နပြ်းန ရသည် ဟို သတင််းရရှ သည်။ 

ထ ိုေ့ပြင် ယမ ေ့်န ေ့ ( သဂိုတ် ၈ )ရ  ်တွင် သျှမ််းပြည်တ ို်းတ ်နရ်းြေါတ ၊ သျှမ််းပြည်တြ်မနတော် ( SSPP/SSA )   မူ ယ်မမ  ြို့ ယ် 

မ ််းန ောင််းဝ  ််း  မ အ်ွမ်န  ်းရ ောတွင် အသ ်(၁၀)နှစ် အရ ယ်ရှ  လူငယ်  ို တြ်သော်းသစ်စိုန ောင််းသွော်းမြ ်း ပြည်သူမ ော်း  

လမ််းမနြေါ်ထွ ် နဒပြသည ် ရိုြ်သ တြို လမူှု ွ ်ရ ် စောမ  ်နှောတွင် ြ  ြို့နှ ေ့ြ  သည်။ ယမ ်န ေ့ လောနြေါ်သည ် SSPP/SSA 

တြ်သော်းနဟောင််း  ိုလည််း ဖမ််း  ်းနြေါ်န ောင်သေွာ်းပြင််းမရှ န  ောင််း သ ရသည်။ 

ယမ ေ့်န ေ့  သဂိုတ် ၈ ရ ်န ေ့တွင် လူလောဖမ််းသည  ်  စစနှင ်ြတ်သတ်မြ ်း သျှမ််းပြည်တ ို်းတ ်နရ်းြေါတ  SSPP info လူမှု ွ ်ယ ် 

စောမ  ်နှောနြေါ်တွင် တြ်သော်းနဟောင််း  ို သွော်းနရော န်ြေါ်ယူြ  န  ောင််း ထိုတ်ပြ ်ထော်းသည။် ထ ို ည််းတူ သ နြေါမမ  ြို့ ယ် 

စ ဖ တ်န  ်းရ ောအိုြ်စိုအတွင််းတွင်  သဂိုတ် ၅ ရ ၌် သျှမ််းပြည်ပြ ်လညထ်ူနထောင်နရ်းန ောင်စ ၊ သျှမ််းပြည်တြ်မနတော် 

(RCSS/SSA)   တြ်သော်းသစ် လောနရော ် နြေါ်ယူန  ောင််းသ ရသည်။ ထ ိုသ ိုေ့ တြ်သော်းသစ် စိုန ောင််းနရ်း  ေ့ြတ်သတ်မြ ်း 

သျှမ််းပြည်ပြ ်လည်နထောင်နရ်းန ောင်စ  RCSS/SSA နပြောြွင ်ရ ေ ိုလ်မှ ်းက  ်းစ ိုင််းြမ််းစ   လ ်ရှ တွင် တြ်သော်းသစ်န ော ်ယူ 

မှုမရှ န  ောင််း သျှမ််းသ နတော ်င ်  ို နပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23565 

************************* 

၂၄။ စစ်ပတွမှျော ဧည ်စျောရင််းတ ိုင် က္ျော်းရန် ပ က္ညျောပန 

2021-08-09 

ရြ ိုင်ပြည် ယ် စစ်နတွမမ  ြို့နြေါ်မှော ဧည ်စောရင််းတ ိုင်  ော်းဖ ိုေ့  ို ေ န ေ့ န ေ့လယ်မှောလည််း မမ  ြို့ ယအ်နထနွထွ အိုြ်ြ  ြ်နရ်းဦ်းစ ်းဌော   

အသ ြ  ြို့စ ်  ေ့ လ ို လ် န  ညောန ြေါတယ်။ 

ရြ ိုင်ပြည် ယ်အတွင််းမှောရှ တ   မမ  ြို့ ယ်နတွ၊ ရြ်  ွ်နတွ၊ န  ်းရ ောနတွအလ ို ် ဧည ်စောရင််း တ ိုင်  ော်းပြင််း၊ စစ်န ်းပြင််းနတွ  ို 

ရ ၊ လဝ ၊ စစ်တြ်၊ ဌော   ိုင်ရောနတွ  ေ့ အိုြ်ြ  ြန်ရ်းမှ ်းနတွ ြေါဝင်တ   ြူ်းနြေါင််းအဖွ ြို့နတွ  ေ့ စစ်န ်းသွော်းဖ ိုေ့စတ   အစည််းအနဝ်း 

  ို်းပဖတ်ြ  ်မှတ်တမ််း  ို မြ ်းြ  တ    သဂိုတ်လ ၅ ရ ်န ေ့  ရြ ိုင်ပြည ်ယ် ဥြနေြ  ြ် ဦ်းလသှ  ််းရ ြို့ နဖ စ်ဘွတ်ြ်လူမှုစော 

မ  ်နှောမှော နဖောပ်ြြ  တောြေါ။ ပြည် ယအ်စ ို်းရအဖွ ြို့ရ ြို့ ရ ို်းြ ််းမှော အန ော ြ် ိုင််းတ ိုင််း စစ်ဌော ြ  ြ် တ ိုင််းမှ ်း အြေါအဝင်၊ ဝ ်က  ်းြ  ြ်၊ 

ဝ ်က  ်းနတွ  ေ့ ြ ိုမှ အ်စည််းအနဝ်းမှော အြိုလ ို   ို်းပဖတ်လ ို တ်ောပဖစ်မြ ်း ဘယ်န ေ့ဘယ်ရ ်မှော ဧည ်စောရင််း စစ်န ်းသွော်းမယ် 

  ိုတော  ိုနတော  မသ ရနသ်းြေါဘူ်း။ 

ရြ ိုင်ပြည် ယ် စစ်နတွမမ  ြို့နြေါ်မှော မြ ်းြ  တ   ဇူလ ိုင်လ ၂၇  ေ့ ၂၈ ရ ်န ေ့နတွမှော နြေါ ် ွ မှု ၅ က  မ်ပဖစ်ြွော်းြ  မြ ်း န ော ြ် ိုင််း 

ရ နတွနတွ  လမ််းသွော်းလောနတွ  ေ့   ိုင် ယ်နတွ  ို စစ်န ်းန တောလည််း ရှ န ြေါတယ်။ 

https://www.rfa.org/burmese/news/administration-law-in-sittwe-08092021071845.html 

https://burmese.shannews.org/archives/23565
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၂၅။ စစ်ပက္ျောင်စ တ ်မ ျော်း လက္်နက္်အဖ ည ်အစံိုဖဖင  ် လျောပရျောက္ ်ူ်းပ ေါင််း ေါက္ မင််းတ ် (CDF)မ ှ တစ်ဦ်းလျှင်ဆိုပ က္်း 
သ န််း၅၀ထိုတ်ပ ်းမည ်

ဩဂိုတ် -၁၀ 

စစ်န ောင်စ တြ်မှ ရ နဘောမ် ော်းအန ပဖင ် ပြည်သူ  ိုအမ  အဖအပဖစ် အသ မှတ်ပြ မြ ်း ပြည်သူ  ေ့အတူရြ်တည်လ ိုတ   ရ နဘောမ် ော်း 

အန ပဖင  ်လ ်  ြ် ယမ််းအပြည ်အစ ိုနငှ ် လောနရော ြ်ူ်း နြေါင််းြေါ တစ်ဦ်းလျှင် ိုန  ်းို့ နငွ  ြသ်  ််း ၅၀ထိုတ်နြ်းမည ်အပြင် 

ပြည်ြန ိုင်င မ ော်းတွင် သွော်းနရော ်ြ ိုလ ှုန ိုင်ရ ် စ မ န ောင်ရ  ်နြ်းသွော်းမည်ပဖစ်န  ောင််း မင််းတြ် CDFအဖွ ြို့မှ ထိုတ်ပြ ် လ ို  ်

သည်။ 

ဩဂိုတ်လ ၇ ရ ်န ေ့ ညဦ်းြ ိုင််းတွင် န  ော ထ်ိုနလယောဉ် ွင််းအတွင််းရှ  တောဝ ်  ရ နဘော ် ၁၀ဦ်းလ ်  ်အပြည ်အစ ိုပဖင ် 

တြ်ထ မှ ထွ ်နပြ်းြ    မြ ်း တစ်ဦ်းမှော စစ်န ောင်စ   ပြ ်လည်ဖမ််းမ ြ  န  ောင််းသ ရသည်။ 

ယြိုရ ်ြ ိုင််းအတွင််း မင််းတြ် အ  ်းအ ော်းရှ  ရ ောမ ော်းတွင်လည််း စစ်န ောင်စ တြ်မ ော်းမှ ထွ ်နပြ်းသွော်းနသော ရ နဘောမ် ော်း  ို 

လ ို လ် ရှောနဖွို့န လျှ ် ရှ န  ောင််း သ ရသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/84631 

******************** 

၂၆။ က္ရင်န လက္်နက္်က္ ိုင် ူ်းပ ေါင််းတ န်ှင ် စစ်ပက္ျောငစ်  ယပန တ ိုက္ ်ွွဲဆက္ဖ်ဖစ် 

ဩဂိုတ် ၉ 

 ရင်  အမ   ်းသော်းတ ို်းတ ်နရ်းြေါတ (KNPP/KA)နှင ်  ရင ် အမ   ်းသော်း ော ွယ်နရ်းတြ်ဖွ ြို့(KNDF) ြူ်းနြေါင််းအဖွ ြို့နှင  ် အောဏော 

သ မ််းစစ်န ောင်စ တြ်တ ိုေ့သည် ယန ေ့ ဩဂိုတ် ၉ရ ်တွင် တ ို ြ်ွ   လ် ်ပဖစ်ြွော်းြ  မြ ်း စစ်န ောင်စ တြ်ဖွ ြို့ဝင်မ ော်း 

နသ  ို်းထ ြ ို မ်ှုရှ ြ  သည်ဟို KNDF  ထိုတ်ပြ သ်ည်။ 

ဩဂိုတ် ၈ရ ်  တ ို ြ်ွ ပဖစ်ြွော်းြ  သည ် ဖရ ူ ိုမမ  ြို့ ယ် အတွင််းသ ိုေ့ ထ ို်းစစ် င်လောသည ် စစ်န ောင်စ တြ်  ို  ရင်   

လ ်  ်  ိုင်ြူ်းနြေါင််းတြ်  ြိုြ တ ို ြ် ို ်ြ  ၍ ယန ေ့ န ေ့လယ်နှင ် ညန ြ ိုင််း၌ တ ို ြ်ွ  နှစ်က  မ်ပဖစ်ြ  သည်ဟို  ိုသည်။ တ ို ်ြွ  

ပဖစ်စဉ်မ ော်းအတွင််း အ  မ််းဖ ်စစ်န ောင်စ တြ်မှ ထ ြ ို န်သ  ို်းမှုမ ော်းရှ မြ ်း နသ  ို်းမှု အနရအတွ ်  ို အတည်မပြ န ိုင်နသ်း 

န  ောင််း ထိုတ်ပြ ်ြ  နသောလ်ည််း  ရင ် လ ်  ်  ိုင်ြူ်းနြေါင််းတြမ်ှ အဖွ ြို့ဝင်မ ော်း ထ ြ ို မ်ှုရှ မရှ   ိုမူ နဖောပ်ြမထော်းနြ။ 

 ရင်  လ  ် ်  ိုင်ြူ်းနြေါင််းတြ်ဖွ ြို့နှင ် စစ်န ောင်စ တြ်တ ိုေ့သည် ဇူလ ိုင်လအတွင််း လွ  င်န ောန်ှင ် နဘောလြ မမ  ြို့ ယ၌် 

တ ို ြ်ွ မ ော်းပဖစ်ြွော်းြ  မြ ်း ယြို ဩဂိုတ်လတွင် နဘောလြ ၊ ဖရူ  ိုနငှ ် ဖယြ် ိုမမ  ြို့ ယ်မ ော်း၌ တ ို ြ်ွ မ ော်း မ  ောြဏ ပဖစ်ြွော်းြ  သည်။ 

ထ ို်းစစ် င်လောသည ် စစ်န ောင်စ တြ်  ို  ရင်  ြူ်းနြေါင််းတြ်    ော်းပဖတ်တ ို ြ် ို ်မှုမ ော်း၊မ ိုင််း ွ တ ို ြ် ို ်မှုမ ော်း၊ နပြောင််း 

နပမောင််းြစ်ြတ်မှုမ ော်း လိုြ်န ောင်ြ  ၍ စစ်န ောင်စ တြ်ဘ ်  ြ ိုမ ိုအထ  ောြ  သည်ဟို  ိုသည။် တ ို ြ်ွ မ ော်းန  ောင ် နေသြ မ ော်း 

စစ်နဘ်းတ မ််းနရှောင်န   ရမြ ်း အနရ်းနြေါ် အ အူည မ ော်းလည််း လ ိုအြ်လ  ်ရှ သည်။ 

 http://www.mizzimaburmese.com/article/84614 

 

မှတ်ြ  ်။ သ ်  ိုင်ရောသတင််းမ ေ ယောအသ ်းသ ်းမှို့န ော ်နိုတ်နဖောပ်ြပြင််းပဖစ်ြေါသည်။ 

 

**ို့မြ ်း ** 

http://www.mizzimaburmese.com/article/84631
http://www.mizzimaburmese.com/article/84614

