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န ေ့စဉ်တ ိုင််းရင််းသော်းသတင််းမ ော်းစိုန ောင််းတင်ပြပြင််း 

(No.  119, August 13, 2021) 

၁။ စစ်ရိက္ခာသယ်သင် ဘ္ာက္ိို KIA ပစ်ခတ်ပပ ြီးင် ောက္် စစ်င်က္ာင်စ က္ မြစ်င် က္ာင်ြီးတစ်င်  ာက္်  က္် က္်ကက္ ြီးပစ်က္ာ င်ရွှေ 

က္ူသိိုို့ ဆ ်တက္် ာ 

၂။ ြိိုြီးသည်ြီးထ ်စ ာ ရ ာသ  ်ြီးြူင် က္ာင ် င်မြပပိြိုက္ျက္ာ စစ်င်ရ ာင်မပည်သူတစ်ဦြီး င်သဆ ိုြီး 

၃။ ြ ိုြီးက္ိိုြီး စစ်င်ရ ာင်ြျာြီး ရိက္ခာသယ်ယူခ င ်ြရသမြင ် ရက္်ပိိုင်ြီးအတ င်ြီး အစာြီးအင်သာက္မ်ပတ် ပ်င်တာ ြည ်

၄။ ခ ရ (၅၈) တပ်ြ  ြဒ ိို့င််က္ျြီးရ ာ မပည်သူတစ်ဦြီးက္ိို ြြ်ြီးဆ ြီးသ ာြီး 

၅။ စစ်အာဏာရ င်က္ိို အမြစ်မြတ်င်ချြှု ်ြီးရ ် ဆ ိုြီးမြတ်ထာြီးဟို က္ချင်အာဇာ ည်င် ို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌ ြိ ို့်ခ  ြ်ီးတ င် င်ြာမ်ပ 

၆။ အာဏာသိြ်ြီးစစ်တပ် ပစ်ခတ်ြှုင် က္ာင ် ြိိုင်ြီးင် ောင ်မပည်သူ ၂ဥ ြီး ဒဏ်ရာရရ ိပပ ြီး  ူင် အိြြ်ျာြီး ပျက္်စ ြီး 

၇။ တပ်ြဟာြ  ြီးဈာပ င် ို့တ င် KNU ပြိြိုြို့ ယ်ရ ိုြီးက္ိို စစ်င်က္ာင်စ တပ် ဝင်င်ရာက္တိ်ိုက္ခ်ိိုက္် သိြ်ြီးယူ 

၈။ င်က္ျာက္က်က္ ြီး-ြို ်ြီး ြ်ြီးြင်ပေါ်တ င် ဝ ြီးတာြီးဂိတ်ြျာြီးက္ိို မြြိုတ်င်ပြီးရ ် င်ဒသခ  ူထိုင်တာင်ြီးဆိို 

၉။ င်ဒသခ အြျြိိုြီးသြ ြီးြျာြီးက္ိို က္ာက္ ယ်အသ ိုြီးမပြိုပပ ြီး စစ်င်က္ာင်စ တပ်န င ် BGF တပ်ြ  ြို့ြျာြီး သ ာြီး ာ ှုပ်ရ ာြီးင် ဟို KNU 

င်မပာ 

၁၀။ ၁၃ ဦြီးင်မြာက္် ပဒိို ြ ်ြီးရ ာ ူငယ်င်ခ ငြ်ီးင်ဆာင်ဆိုအတ က္်  ူြှုင်ရြီး တက္်ကက္  ှုပ်ရ ာြီးသူ င်စာြင်ြီးခ ိ ်ြီး င်ပြီးအပ်ခ ရ 

၁၁။ ပ က္်ဝပြြိိုြို့တ င်   ပ်စစ်ြ ြီး ပ ိုြ  ်ြင်ပြီးနိိုင်င်သာင် က္ာင ် က္ိိုဗစ် ူ ောြျာြီး င်အာက္ဆ် ဂျင်က္ိို အ  ည က်္ျမြင ် ရှုင် ရ  

၁၂။ က္ ်ပက္် က္်ပြြိိုြို့ ယ် ခ    ိုသာရ ာ ြ ြီးင် ာင်ြှု   ူ၃ ဦြီးင်သဆ ိုြီး  

၁၃။ တရိုတ်နိိုင်င ြ  ဝယ်ယူြှုဆက္် က္်ရပ်ဆိိုင်ြီးထာြီးပ က္ ြ  ်မပည် ယ်င ြီး ိုပ်င ်ြီးြျာြီး ပိတ်သိြ်ြီးရြည ် အင်မခအင်  

ကက္ ြိုင်တ ြို့ ာနိိုင ်

၁၄။ စစ်င်တ ပြိြိုြို့ရ ိ ဗိုုင် ဒဓ င်ြာစ်စ်င်္ြီးင်ရ ာင်စခ ်ြီး အက္ူအည  ိိုအပ ်

၁၅။ က္ိိုဗစ် ူ ော ၉ ဦြီးအထိရ ိင် သည ် င် ြီးင်တာင်တိိုက္ ်ယ်င်ဆြီးရ ိုတ င် ဆရာဝ ြ်ရ ိသည်ြ ာ ၂   ြီးပ ြီးရ ိင်  

၁၆။ ရခိိုင်မပည် ယ်တိိုင်ြီးရငြ်ီးသာြီးင်ရြီးရာဝ ်ကက္ ြီးအမြစ် ချင်ြီး ူြျြိိုြီးဦြီးတင်  က္ိို ခ ို့အ်ပြ်ှုအင်ပေါ် ချင်ြီးအြ  ြို့အစည်ြီး (၆)ြ  ြို့ 

က္ ို့်က္ က္ ်

၁၇။ င်တာင်ကက္ ြီး  ူငယ် (၂)ဦြီး စစ်င်က္ာင်စ  ရိိုက္န် က္ ်ြြ်ြီးဆ ြီးသ ာြီး 

၁၈။ တရိုတ် ယ်စပ်ြျဉ်ြီး ပ ်ဆိိုင်ြီးပြိြိုြို့ အ  ြီးင်ရာက္် စစ်င်ရ ာင် ြိိုြီးက္ာန င ် င်ဆြီးဝ ြီး ိိုအပ်င်  

၁၉။ င်က္ျာက္ြ်  စစ်င်ရ ာင် (၁၀၀)ခ ို့် အင်ရြီးင်ပေါ် စာြီး ပ်ရိက္ခာ ိိုအပ်င်  

၂၀။ သ ြ်ြီးင်မြာက္် တိိုင်ြီးရငြ်ီးသာြီးအချင်ြီးချင်ြီး  ယ်င်မြအမပ အ်   ်က္ျ ြီးင်က္ျာြ်ှုင် က္ာင ် တိိုက္ပ်  မပ ်မြစ် 
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၂၁။ အာဏာသိြ်ြီးတပ် ပစ်ခတ်ြှုင် က္ာင ် က္င် ြီးငယန် စ်ဦြီး အပ အဝင် မပည်သူ ၅ ဦြီး ထိခိိုက္ဒ်ဏ်ရာရ 

၂၂။ က္ယာြီးြ ာ  က္် က္်ကက္ ြီးင် က္ာင ် င်ဒသခ န စ်ဦြီး ထိခိိုက္ဒ်ဏ်ရာရ 

၂၃။ ထ ်တ  ်ပြိြိုြို့က္ ကက္  ခိိုငြ်  ြို့ပြြိိုြီးင်ရြီး အြတ်င်ဟာငြ်ီး င် အြိ်ြ ာ ဗ ိုြီးင်ပ က္်က္   

၂၄။ ရခိိုင်ြ ာ က္ို   ို့ နိိုငင် တက္ာြ  ြို့အစည်ြီးင်တ က္ိို စစ်တပ်က္ အသ ာြီးအ ာတင်ြီးက္ျပ ်

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

၁။ စစ်ရိက္ခာသယ်သင် ဘ္ာက္ိို KIA ပစ်ခတ်ပပ ြီးင် ောက္် စစ်င်က္ာင်စ က္ မြစ်င် က္ာင်ြီးတစ်င်  ာက္်  က္် က္်ကက္ ြီးပစ်က္ာ င်ရွှေ 

က္ူသိိုို့ ဆ ်တက္် ာ 

11th August 2021  

ကသောမမ  ြို့ ယ် မ ှ  ်တက်လောသည ် စစ်ရ ကခောသယ ်သန ဘ္ောတစ်စ ်းက ို KIA က ြစ်ြတ်လ ိုကမ်ြ ်းန ောက် အ  ိုြါ သန ဘ္ောသည် 

ပမစ်ကမ််းတစ်နလ ောက် လက် က်ကက ်းမ ော်း ြစ်ြတ်ကော နရွှေကူမမ  ြို့သ ိုေ့   ်တက်လောန ကောင််း သ ရသည်။ 

KIA အန ပြင ် တစ်န ရောတွင်သော ြစ်ြတ်မှု ပြ လိုြ်ြ  မြ ်း က  ်သည ်န ရောမ ော်းတွင် စစ်နကောင်စ ္က်က လမ််းရှင််းသည ်သ 

န္ောပြင ် ရမ််းသမ််းြစ်ြတ်မှုသော ပြစ်သည်ဟို KIO ဗဟ ိုဌော ြ  ြ် ပြ ် ကော်းနရ်းတောဝ ်ြံ ဗ ိုလမ်ှ ်းကက ်း န ော်္ ူက KNG က ို 

နပြောသည်။ စစ်နကောင်စ ၏ လက် က်ကက ်းန ကောင ် ပမစ်ကမ််းန္်း ထ ြ ိုကမ်ှုအနပြအန မ ော်းက ို အနသ်းစ တ်မသ ရနသ်းြါ။ 

အောဏောသ မ််းစစ်တြ်သည် ၎င််း၏စစ်ရ ကခောနှင ် အင်အော်းမ ော်းက ို ဧရောဝတ ပမစ်န ကောင််းအတ ိုင််း ကြ ငပ်ြည် ယ်သ ိုေ့ သယ်န ောင်န  

မြ ်း KIA က  ကော်းပြတ်တ ိုကြ် ိုက်မှုမ ော်း ပြ လိုြ်ြ  န ကောင််းသ ရသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/11/aug-11-yl-1/ 

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

၂။ ြိိုြီးသည်ြီးထ ်စ ာ ရ ာသ  ်ြီးြူင် က္ာင ် င်မြပပိြိုက္ျက္ာ စစ်င်ရ ာင်မပည်သူတစ်ဦြီး င်သဆ ိုြီး 

  12th August 2021 

ကြ င်လွတ်လြ်နရ်းအြွ ြို့ KIO ထ  ််းြ  ြ ်ယ်နပမ မဂါ်းယ ် စစ်နရှောင်စြ ််းတွင် ဩဂိုတ် ၁၂ ရက ်ံ က်အနစောြ ိုင််းက မ ို်းသည််း 

ထ ်စွော ရ ောသွ ််းမူန ကောင ် ကမ််းန္်းနပမမြ  မူပြစ်ကော စစ်နရှောင်ပြည်သူတစ်ဦ်း နပမမြ  မူတွင် နမ ောြါ နသ ံို်းသွော်းန ကောင််း စြ ််း 

တောဝ ်ြ ံထံမှ သ ရသည်။ 

နပမမြ  မှုန ကောင ် စစ်နရှောင်စြ ််းအတွင််း န အ မ ် ၅ ြို နရထ နမ ောြါသွော်းသည ်အပြင် န အ မ်(၁၀)ြိုသည်လည််း ြ က်  ်း ံို်း 

ရံှု်းသွော်းန ကောင််း သ ရသည်။ လက်ရှ  နရန္်းကကံ နတွြို့န ရနသော စစ်နရှောင်ပြည်သူမ ော်းအတွက် န အ မ်နငှ ် အစော်းအနသောကမ် ော်း 

နထောကြ်ံ နြ်းရ ် လ ိုအြ်န ကောင််း  က်နပြောသည်။ 

နရကက ်းမှုန ကောင ် စစ်နရှောင်စြ ််းအတွင််း သွော်းလောနသော ရြ်ကွကလ်မ််းမ ော်း နပမမြ  ြ တ်  ိုေ့သွော်းနသောန ကောင ် လူအော်းပြင ် 

မရှင််းလင််းန ိုင်သည ်အနပြအန  ပြစ်န န ကောင််း သ ရသည်။ မဂါ်းယ ်စစ်နရှောင်စြ ််းသည် ၂၀၁၆ နှစ်ကို ်ြ ိုင််းတွင် စစ်နကောင်စ  

တြ်မ ော်း၏ ထ ို်းစစ်န ကောင ် တရိုတ် ယ်စြ်တွင် ထြ် င ် နရ ြို့နပြောင််းြ  ရနသော စြ ််းပြစ်သည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/12/aug-12-z1/ 
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၃။ ြ ိုြီးက္ိိုြီး စစ်င်ရ ာင်ြျာြီး ရိက္ခာသယ်ယူခ င ်ြရသမြင ် ရက္်ပိိုင်ြီးအတ င်ြီး အစာြီးအင်သာက္မ်ပတ် ပ်င်တာ ြည ်

11th August 2021 

ရှမ််းပြည် ယ်နပမောကြ် ိုင််း မံို်းက ို်းမမ  ြို့ ယ် တရိုတ် ယ်စြ်သ ိုေ့ ထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင်န နသော စစ်နရှောင်မ ော်းအတွက် စော်း ြ်ရ ကခော 

ြ ိုေ့န ောင်နြ်းရ  ် အောဏောသ မ််းစစ်တြ်မှ တော်း  ်းြ တ်ြင်နသောန ကောင ် အစော်းနသောကန်ှင ် န ်းဝါ်းအြက်အြ  ကက ံနတွြို့န ရ 

န ကောင််း စစ်နရှောင်ပြည်သူတစ်ဦ်းထံမှ သ ရသည်။ 

ထ ိုသ ိုေ့ ြ တ်ြင်မှုန ကောင ် လက်ရှ ထွက်နပြ်းန နသော မ ေ့်ယ ် နှင ် ္ ်နမ ်းနက ်းရ ောမ ော်းမှော စစ်နရှောင် ၁၇၀ ြ ေ့်သည် လောမည ်ရက် 

ြ ိုင််းအတွင််း စော်း ြ်ရ ကခောနှင ် န ်းဝါ်းမ ော်း ပြတ်လြ်ကော အသက်အနတရင်  ိုင်ရနတော မည်ဟို   ိုသည။် 

 သဂိုတ် ၃ ရက်န ေ့မှစမြ ်း မံို်းက ို်းမမ  ြို့ ယ်အတွင််း အောဏောသ မ််းစစ်တြ်နှင ် က ို်းက ေ့် MNDAA  ကော်း တ ိုကြ်ွ ပြစ်ြွော်းမှုန ကောင ် 

နြောင််း  ိုင်နေသ မ ်ယ ်နငှ ်္ ်နမွ်း နေသြံမ ော်းသည် တရိုတ် ယ်စြ်သ ိုေ့ ထြ်မံ ထွက်နပြ်း ြ ိုလံှုန ရပြင််း ပြစ်သည်။ ၎င််းတ ိုေ့က ို 

တရိုတ်န ိုင်ငံ္က်မှလည််း လကြ်ံပြင််းမရှ နသောန ကောင ်  ယ်စြ်တွင်သော ဝါ်းတ ပြ လိုြ်ကော ြ ိုလံှုန ရန ကောင််း သ ရသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/11/aug-11-ld1/ 

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

၄။ ခ ရ (၅၈) တပ်ြ  ြဒ ိို့င််က္ျြီးရ ာ မပည်သူတစ်ဦြီးက္ိို ြြ်ြီးဆ ြီးသ ာြီး 

11th August 2021 

ဝ ိုင််းနမော် ြလရ(၅၈)တြ်သော်းမ ော်းသည် မေ  ေ့်နက ်းရ ောန  ပြည်သူမ ော်း၏န အ မမ် ော်းအော်း  ဝငန်ရောကရ်ှောနြွမူမ ော်း ပြ လိုြ်မြ ်း 

န ောက ်ဩဂိုတ်လ ၁၀ရက်ည ၁၁  ောရ ဝ ််းက င် ပြည်သူတစ်ဦ်းက ို ြမ််း  ်းသွော်းန ကောင််း နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ 

လက်ရှ  ြမ််း  ်းြံသွော်းရသည ် ပြည်သူအော်း မည်သည ်န ရောတွင် ထ  ််းသ မ််းထော်းန ကောင််း မသ ရနသ်းနြ။ ထ ိုေ့ပြင် ဝ ိုင််းနမောအ်နပြ 

စ ိုက ် စစ်နကောင်စ ၏ ြလရ (၅၈)တြ်ရင််းသည ် ဩဂိုတ်လ (၉)ရက်ညကလည််း ဝ ိုင််းနမော် ္ူ်းဂါ်းလ ြ်စစ်ရံို်းဝ ထ်မ််း (၆)ဦ်းက ို 

ြမ််း  ်းြ  မြ ်း စစ်န ်းန    ပြစ်သည်ဟို သ ရသည်။ 

ဇူလ ိုင်လ (၂၉)ရက်ညက ြလရ(၅၈) တြ်ရင််းက ို ကြ င်လွတ်လြ်နရ်းတြ်မနတော် KIA က လောနရောက်တ ိုကြ် ိုက်သည ်န ောကြ် ိုင််း 

တ ိုကြ်ွ   က်မပြစ်နတော နသောလ်ည််း စစ်နကောင်စ တြ်မှ ညစဉ် လူန နက ်းရ ောမ ော်း္က်သ ိုေ့ လက် က်ကက ်းမ ော်း ြစ်ြတ်ြ  သည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/11/aug-11-y2/ 

********************** 
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၅။ စစ်အာဏာရ င်က္ိို အမြစ်မြတ်င်ချြှု ်ြီးရ ် ဆ ိုြီးမြတ်ထာြီးဟို က္ချင်အာဇာ ည်င် ို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌ ြိ ို့်ခ  ြ်ီးတ င် င်ြာမ်ပ 

10th August 2021 

လူမ   ်းကက ်းဝါေက င ်သံို်းမြ ်း အိုြ်ြ  ြ်န နသော စစ်အောဏောရငှ်စ စ်က ို အပမစ်ပြတ် နြ မှု ််းသွော်းရ ် KIO အန ပြင  ်ဗမောပြည်သူလူထို၊ 

အြွ ြို့အစည််းမ ော်းပြင ် လက်တွ လိုြ်န ောင်န န ကောင််း ယန ေ့ က နရောကန်သော ကြ င်အောဇော ည်န ေ့တွင် KIO ဥကကဋ္ဌ ဗ ိုလ်ြ  ြ်ကက ်း 

အင်္ ်လ ၏ မ  ေ့်ြွ ််းတွင် ြါရှ သည်။ 

အောဏောသ မ််းစစ်အိုြ်စိုသည် ပြည်သူက ို ရ ်သူသြွယ် ြစ်သတ်ပြင််း၊ ြမ််း  ်းနှ ြ်စက်ပြင််း၊ ပြည်သူလူထိုန အ မ်မ ော်းက ို မ ်းရ ှုြို့ပြင််း၊ 

နငွန က်း ဥစစော လိုယက်ပြင််း စသည ်လိုြ်ရြ်မ ော်းသည် ၂၁ ရောစို မည်သည ်န ရောတွင်မ  မရှ နသော ြက ်စ်စ စ်က ို က င ်သံို်းန ပြင််း 

ပြစ်သည်ဟို KIO ဥကကဋ္ဌ မ  ေ့်ြွ ််းတွင် သံို်းသြ် နပြော  ိုထော်းသည်။ စစ်တြ်၏ အ  ိုြါလိုြ်ရြ်မ ော်းက ို ကြ င်နေသတွင် ြံစော်းြ  ရ 

သည်မှော နှစ်နြါင််း ၇၀ နက ော ်မြ ဟို   ိုထော်းသည်။ 

ြထမ ံို်းနသော ကြ င်လွတ်လြ်နရ်းအြွ ြို့ KIO/KIA ဥကကဋ္ဌ GOC Lahtaw Zau Seng လိုြ်ကကံသတ်ပြတ်ြံရနသော ၁၉၇၅ ဩဂိုတ် 

၁၀ ရက်န ေ့က ို ကြ င်အောဇော ည်န ေ့အပြစ် KIO က သတ်မှတ်မြ ်း နှစ်စဉ် ပြ လိုြ်ြ  ရော ယန ေ့သည် ၄၆ ကက မ်နပမောကရ်ှ မြ  ပြစ်သည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/10/aug-10-s1/ 

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

၆။ အာဏာသိြ်ြီးစစ်တပ် ပစ်ခတ်ြှုင် က္ာင ် ြိိုင်ြီးင် ောင ်မပည်သူ ၂ဥ ြီး ဒဏ်ရာရရ ိပပ ြီး  ူင် အိြြ်ျာြီး ပျက္်စ ြီး 

 11th August 2021 

အင််းနတောက်က ်းမမ  ြို့ မမို ်က ိုင်အိုြ်စို မ ိုင််းန ောင်နက ်းရ ောတွင် အောဏောသ မ််းစစ်တြ်မှ နက ်းရ ောအတွင််း လက် က်ငယမ် ော်းပြင ် 

ြစ်ြတ်မှုန ကောင်  ပြည်သူ ၂ဦ်း ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရရှ ြ  မြ ်း လူန အ မ်မ ော်းလည််း ြ က်စ ်းသွော်းန ကောင််း သ ရသည်။ 

ဩဂိုတ် ၁၀ ရက်န ေ့ ည ၁၀  ောရ ဝ ််းက င်တွင် စစ်နကောင်စ တြ်မ ၃၃ ၊ ြလရ ၁၁ နငှ ် ပြည်သူူ့စစ်အြွ ြို့မ ော်းြါဝင်နသော အငအ်ော်း 

၃၀ နက ောြ် ေ့်က မ ိုင််းန ောင်နက ်းရ ော စိုစည််းရြ်ကကွ်္က်သ ိုေ့ နသ တ် ရမ််းသမ််းြစ်ြတ်ြ  န ကောင််း အမည်မနြောလ် ို နေသြံတစ် 

ဦ်းက KNG သတင််းဌော က ို နပြော  ိုြ  သည်။ 

ြစ်ြတ်မှုန ကောင ် အသက် ၄၀ အရ ယ်ရှ  နေေါ်ေရှ လိုနတောင် (Jan Dashi Lu Tawng) ၏ လက်နမောင််းတစ်ြက်တွင် 

က ည်ထ မှ ်ထော်းမြ ်း အသက် ၅၂ အရ ယ်ရှ  ြက ွ်န္က်ဂ ော ြါ်းန ောကန်က ောတွင် ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရှ ထော်းန ကောင််း သ ရသည်။ 

အ  ိုြါ ြစ်ြတ်မှုမှော တ ိုကြ်ွ  ပြစ်ြွော်းပြင််းန ကောင  ်မဟိုတ်  ္ စစ်နကောင်စ ္က်က တစ်ြက်သတ် လောနရောက်ြစ်ြတ်ြ  ပြင််းသော 

ပြစ်သည်ဟို နေသြံမ ော်းက   ိုြါသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021/08/11/aug-11-y1/ 

********************* 
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၇။ တပ်ြဟာြ  ြီးဈာပ င် ို့တ င် KNU ပြိြိုြို့ ယ်ရ ိုြီးက္ိို စစ်င်က္ာင်စ တပ် ဝင်င်ရာက္တိ်ိုက္ခ်ိိုက္် သိြ်ြီးယူ 

August 12, 2021  

ကွယ်လွ ်သွော်းသည ် KNLA တြ်မဟော(၁) တြ်မဟောမှ ်း ဗ ိုလ်မှ ်းြ  ြ်နစောြနလ  ဈောြ ပြ လိုြ်သည ်န ေ့ ဩဂိုတ်လ (၁၁)ရက်န ေ့ 

တွင် KNU-ကရင်အမ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း၊ သထံိုြရ ိုင်၏ နမောစ်က ိုမမ  ြို့ ယ်ရံို်းက ို စစ်နကောင်စ တြ်မှ ဝင် နရောကတ် ိုကြ် ိုက် 

သ မ််းယူသွော်းသည်ဟို KNU ္က်က နပြောသည်။ 

အ  ိုြါနမောစ်က ိုမမ  ြို့ ယ်ရံို်းသည် နြါင်မမ  ြို့ ယ်၊ သ အ မ်ရ ောနှင ် ကတ ိုကရ် ော ကော်းတွင်ရှ မြ ်း ရံို်းတွင်ရှ သည ် ရ န္ောအ်ြ   ြို့မှ ၎င််းတ ိုေ့၏ 

တြ်မဟောမှ ်းဈောြ  သွော်းနရောက်န ြ   ်တွင် စစ်နကောင်စ တြ်မှ ရံို်းက ို ဝင်နရောက်တ ိုကြ် ိုက်သ မ််းယူသွော်းကော ရံို်းတွင်က  ်ရှ သူ 

၃ဦ်းက ိုလည််း ြမ််း  ်းနြေါ်န ောင်သေွာ်းသည်ဟို KNU သထံိုြရ ိုင် အတွင််းနရ်းမှ ်း ြေ ိုနစောစ ို်းပမင ်ကနပြောသည်။ ၎င််းမမ  ြို့ ယ်ရံို်းက ို 

စစ်နကောင်စ တြ်မှ ဝင်နရောက်သ မ််းယူသွော်းသည်မေှာ ဟိုတ်မှ ်န ကောင််း၊ စစ်နကောင်စ က ကော်း(၄)စ ်းနှင ် ဩဂိုတ်လ (၁၁)ရက်န ေ့ 

ညန ြ ိုင််းတွင် ဝင်နရောက်တ ိုကြ် ိုက်သ မ််းယူသွော်းပြင််းပြစ်န ကောင််းလည််း နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရ သည်။ 

စစ်နကောင်စ တြ်မ ော်းသည် မွ ်ပြည် ယအ်တွင််းရှ  KNU တြ်မဟော(၁) ယ်နပမအပြင် ကရင်ပြည ်ယ်အတွင််းရှ  KNU တြ်မဟော 

(၅) ယ်နပမသ ိုေ့လည််း ယြိုရက်ြ ိုင််းတွင ်စစ်အင်အော်းအမ ော်းအပြော်းပြင ် သွော်းနရောက်လ က်ရှ န ကောင််းနငှ ် တြ်စ ြ ််းတ ို်းြ  ြို့လောပြင််း 

လည််းရှ န ကောင််း နေသတွင််း သတင််းအရင််းအပမစ်မ ော်းထံမှ သ ရသည်။ http://kicnews.org/2021/08 

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

၈။ င်က္ျာက္က်က္ ြီး-ြို ်ြီး ြ်ြီးြင်ပေါ်တ င် ဝ ြီးတာြီးဂိတ်ြျာြီးက္ိို မြြိုတ်င်ပြီးရ ် င်ဒသခ  ူထိုင်တာင်ြီးဆိို 

August 12, 2021  

နကအ  ်ယူ-ကရငအ်မ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း နညောင်နလ်းြင်ြရ ိုင်ရှ  နက ောကက်က ်းနှင ် မို ််းသ ိုေ့သွော်းရော ကော်းလမ််းမနြေါ်တွင် 

ပြည်သူူ့စစ်အြွ ြို့ ဝါ်းတော်းဂ တ်ြ မြ ်းထော်းပြင််းနှင ြ်တ်သက်၍ ပြည်သူလူထိုမ ော်း သွော်းလောနရ်း အနနေှာကအ်ယှက်ပြစ်သည ် အတွက် 

ဂ တ်ပြ တ်နြ်းရ ် နေသအတွင််းရှ  လူမှုနရ်းရောအြွ ြို့မှ ဩဂိုတ်လ (၁၀)ရက ် န ေ့စွ နှင ် သန္ောထော်း န ကညော ြ က် ထိုတ်ပြ ် 

နတောင််း  ိုလ ိုကသ်ည်။ 

အ  ိုြါ ပြည်သူူ့စစ်တြ်မှ ဝါ်းတော်းဂ တ်ြ ထော်းသည ်န ရောသည် နကအ  ်ယူက နရောနနှောအိုြ်ြ  ြသ်ည ် န ရောပြစ်သည ် အတွက ်

နေသအတွင််း တည်မင မ်နအ်းြ မ််းမှုက ို ြ က်ပြော်းနစသည ် လိုြ်န ောင်မှုမ ော်းက ို ပြည်သူနှင အ်တူ လံို်းဝ မလ ိုလော်း န ကောင််း 

ထိုတ်ပြ ်ထော်းသည်။ ကျွ ််းြင်  ြ်နငှ ် နအောင််းနလောင််းစ  ်ရ ောတွင် ပြည်သူူ့စစ်က စြ ််းြ ထော်းသည်မှော ကောမြ ပြစ်နသောလ်ည််း 

၂၀၁၀ြိုနှစ် န ောကြ် ိုင််းမှစ၍ ယင််းဂ တ်မ ော်း မရှ နတော နသောလ်ည််း ယြိုတစ်ြ ် စစ်တြ်က အောဏောသ မ််းယူမြ ်းန ောကြ် ိုင််းမှသော 

ဝါ်းတော်းဂ တ် ပြ ်လည်ြငွ ်လှစ်ထော်းပြင််းပြစ်သည်ဟို နေသြံထံမှ သ ရသည်။ 

နက ောကက်က ်းမမ  ြို့အဝင်ရှ  စစ်နကောင်စ တြ်စြ ််းနရှြို့တွင်လည််း စစ်တြ်အောဏောသ မ််းယူသည ် န ောကြ် ိုင််းတွင် အလော်းတူ 

ဝါ်းတော်းဂ တ်မ   ်းပြင ် တစ်လနက ော ်ကော ဂ တ်ြ ထော်းမြ ်းန ောက် ပြ ်လည်ပြ တ်လ ိုကပ်ြင််းလည််းရှ သည်ဟို နေသြံထံမှ သ ရသည်။ 

http://kicnews.org/2021/08 

***************** 
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၉။ င်ဒသခ အြျြိိုြီးသြ ြီးြျာြီးက္ိို က္ာက္ ယ်အသ ိုြီးမပြိုပပ ြီး စစ်င်က္ာင်စ တပ်န င ် BGF တပ်ြ  ြို့ြျာြီး သ ာြီး ာ ှုပ်ရ ာြီးင် ဟို KNU 

င်မပာ 

August 10, 2021 

KNU-ကရင်အမ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း သထံိုြရ ိုင် (တြ်မဟော-၁)  ္်းလင််းမမ  ြို့ ယ်တွင် စစ်နကောင်စ တြ်နှင ်  ယ်ပြော်း နစောင ်တြ်-

BGF တြ်ြွ ြို့ဝင်မ ော်းသည် နေသြံအမ   ်းသမ ်းမ ော်းက ို အကောအကွယ်ယူမြ ်း သွော်းလောလှုြ်ရှော်းန သည်ဟို KNU သထံိုြရ ိုင်က နပြော 

သည်။ 

အမ   ်းသမ ်းမ ော်းက ို လူသော်းေ ိုင််းအပြစ် အကောအကယွ်ယူမြ ်း ယြိုလ ို လိုြ်န ောင်ပြင််းသည် မလိုြ်န ောင်သင ်သည ်က စစ ပြစ်သလ ို 

အမ   ်းသမ ်းအြွင အ်နရ်း ြ   ်းနြောကရ်ောနရောက်သည ်အတွက် လက်ြံ၍မရ  ္   ေ့်က င်ရမည ်အရောတစ်ြိုပြစ်န ကောင််း ကရင် 

အမ   ်းသမ ်းအစည််းအရံို်း(KWO) အနထွနထအွတွင််းနရ်းမှ ်း န ောက်နညောနြောက နပြောသည်။ KNU တြ်မဟော(၁)တွင် တစ်န ိုင်ငံ 

လံို်း ြစ်ြတ်တ ိုကြ်တ်မှု ရြ်စ နရ်း သန္ောတူစောြ  ြ်-NCA လက်မှတ် မထ ို်းြငအ်ြ   ်ထ  စစ်နကောင်စ တြ်္က်မှ စစ်နရ်းလှုြ်ရှော်း 

မှု လိုြ်န ောင်န သည ်အြ   ်တွင် နေသြံရ ောသော်းမ ော်းနှင ် အမ   ်းသမ ်းမ ော်းက ို လူသော်းေ ိုင််းသြွယ် အသံို်းပြ မြ ်း သွော်းလောလှုြ်ရှော်းမှု 

မ ကောြဏ လိုြ်န ောင်ြ  သည အ်ပြင် နက ်းရ ောအတွင််းရှ  လူန အ မ်မ ော်းတွင် လနှင ်ြ  ကော တြ်စွ န ရောယူထော်းပြင််းလည််းရှ  

န ကောင််း နေသြံမ ော်း၏ နပြောပြြ က်အရ သ ရသည်။ 

ထ ိုေ့အပြင် KNU သထံိုြရ ိုင်  ္်းလင််းမမ  ြို့ ယ်တွင် စစ်နကောင်စ ္က်မှ သတင််းအနမှောင်ြ သည ်ြံိုစံပြင ် MPT နှင ် တယ်လ  န ော 

စသည ်  က်သွယ်နရ်းြို ််းလ ိုင််းမ ော်းအော်းလံို်းက ို ြ တ်ထော်းလ က်ရှ မြ ်း စစ်တြ်ြ ိုင် Mytel  က်သွယ်နရ်း ြို ််းလ ိုင််း တစ်ြိုသော 

အသံို်းပြ ၍ရန ကောင််း နေသြံထံမှ သ ရသည။် http://kicnews.org/2021/08 

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

၁၀။ ၁၃ ဦြီးင်မြာက္် ပဒိို ြ ်ြီးရ ာ ူငယ်င်ခ ငြ်ီးင်ဆာင်ဆိုအတ က္်  ူြှုင်ရြီး တက္်ကက္  ှုပ်ရ ာြီးသူ င်စာြင်ြီးခ ိ ်ြီး င်ပြီးအပ်ခ ရ 

August 10, 2021  

၂၀၂၀ ြိုနှစ်အတွက် နြ်းအြ်သည  ် ၁၃ ဦ်းနပမောက ် ယြင်ကရငအ်မ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း-KNU အနထွနထွ အတွင််း နရ်းမှ ်းြ  ြ ်

နဟောင််း ြေ ိုမ ််းရှောလော်းြ ််း လူငယ်နြါင််းန ောင ်ိုက ို နကော ကရ တ်မမ  ြို့ ယ် အနပြစ ိုက ်လူမှုနရ်း တက်ကကွလှုြ်ရှော်းန ောင်ရ က ်

သူန သူ နစောမင််းြလ  ််းက ို နြ်းအြ်ြ  ပမြှင ်ြ  သည။် 

နကော ကရ တ်မမ  ြို့ ယ်အတွင််း Harmony Youth Association (HYA) က ို ြွ ြို့စည််းတည်နထောငသူ်နှင ် အြွ ြို့၏ အိုြ် ြ  ြ်နရ်း 

ေါရ ိုကတ်ောလည််းပြစ်သူ နစောမင််းြလ  ််း အန ပြင ် နေသအတွင််း အနပြြံ လူူ့အြွင ်အနရ်း  ိုငရ်ော စည််းရံို်းလံှုြို့န ေ်ာ ြညောနြ်းမှု 

မ ော်းအပြင် နေသတွင််း အနပြြံလူတ ််းစော်းမ ော်းအတွက် လ ိုအြ်သည ် ြညောနရ်း စည််းရံို်းလံှုြို့န ောမ်ှုမ ော်းတွင် ဦ်းန ောင်လှုြ်ရှော်း 

န ောင်ရ က်န ိုင်ပြင််းအနြေါ် ြ ််းနြောင်နေ်းရငှ််းမှ တစ်နှစ် တစ်ြါ နရ ်းြ ယ်ြ  ်းပမြှင ်သည ် အ  ိုြါ လငူယ်နြါင််းန ောင် ိုက ို ြ  ်းပမြှင ် 

ပြင််းပြစ်သည်ဟို ယန ေ့ ထိုတ်ပြ ်သည ် ြ ််းနြောငန်ေ်းရှင််း၏ ထိုတ်ပြ ်န ကညောြ က်အရ သ ရသည်။ 

ထ ိုေ့အပြင် ၎င််းအန ပြင ် ၎င််းရရှ ြ  သည ်  ိုန က်းနငွမ ော်းက ို လူငယ် ြညောနရ်းအတွက်၊ လတ်တနလော က  ််း မောနရ်း အနပြအန  

မ ော်းအတွက်နှင ် အနရ်းနြေါ် ကယ် ယန်ရ်း အစ အစဉ်မ ော်းအပြင် ၎င််း၏ လူမှုနရ်းလိုြ်င ််းန ောငမ်ှုမ ော်းအတွက် သံို်းစွ သွော်းမည် 

ပြစ်န ကောင််းလည််း နစောမင််းြလ  ််း က  က်နပြောသည်။ http://kicnews.org/2021/08/ 

http://kicnews.org/2021/08
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၁၁။ ပ က္်ဝပြြိိုြို့တ င်   ပ်စစ်ြ ြီး ပ ိုြ  ်ြင်ပြီးနိိုင်င်သာင် က္ာင ် က္ိိုဗစ် ူ ောြျာြီး င်အာက္ဆ် ဂျင်က္ိို အ  ည က်္ျမြင ် ရှုင် ရ  

 AUGUST 10, 2021 

ြ င််းပြည် ယ်နတောင်ြ ိုင််း၊ ြလက်ဝမမ  ြို့တွင်  သဂိုတ်လ ၆ ရက်ကစမြ ်း လ ြ်စစ်မ ်းက ို တရက်ပြော်းပြင ် တစ်န ေ့ ၃  ောရ ြ ေ့်သော 

ပြ ေ့်ပြ ်းနြ်းန ိုင်နတော သည ်အတွက်န ကောင ် ပြညသူ်ူ့န ်းရံိုတွင် ကြ်မတ်ကိုသန  ကသည ် က ိုဗစ်လူ ောမ ော်းအော်း နအောက ်  

ဂ င်က ို အလှည ်က ပြင ် ရှုြ ိုင််းန ရသည်ဟို ြလကဝ်မမ  ြို့ ပြည်သူူ့န ်းရံိုက နေါက်တော ြ ိုင်ဝင််း ကနပြောသည်။ 

ြလက်ဝမမ  ြို့တွင် မဟောဓောတ်အော်းလ ိုင််းမရနသ်းသည ်အတွက် လ ြ်စစ်မ ်းပြ ေ့်ပြ ်းရောတွင် ၅၀၀ နကဗ မ စက် ၁လံို်းနှင ် ၃၀၀ နကဗ  

စက ်၁လံို်းက ို ို အသံို်းပြ ကော ြလက်ဝမမ  ြို့က ို ၂ပြမ််းြွ မြ ်း ၁ရက်ပြော်းပြင ် ည ၆  ောရ ကန  ၁၀  ောရ ထ  လ ြ်စစ်မ ်းက ိုအ သံို်းပြ န ိုင်ရ ် 

အတွက ်အလှည ်အက  ပြ ေ့်ပြ ်းနြ်းန န ကောင််းသ ရသည်။ 

ြလက်ဝမမ  ြို့ လ ြ်စစ်မ ်းက ို ြံိုမှ မ်ရရှ  ကသည ်အတွက် အ မ်ရှင်မမ ော်း ြ က်ပြ တ်နရ်းြ ိုင််း၊ ရံို်းလိုြ်သ မော်းမ ော်း နှင ် ပြည်သူလထူိုမ ော်း 

အြက်အြ ပြစ်သွော်းမည်သည်ဟို ြလကဝ်မမ  ြို့ ြံတစ်ဦ်းကလည််းနပြောသည်။ ြ င််းပြည် ယ်တွင ် မမ  ြို့ ယ် ၉ မမ  ြို့ ယ်ရှ မြ ်း 

ြလက်ဝမမ  ြို့ ၊ တ ်းတ  ်မမ  ြို့နှင ် တွ ််းဇံမမ  ြို့တ ိုေ့တွင် မဟောဓောတ်အော်းလ ိုင််း မရရှ နသ်းန ကောင််းသ ရသည်။ 

https://khonumthung.org/ 

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

၁၂။ က္ ်ပက္် က္်ပြြိိုြို့ ယ် ခ    ိုသာရ ာ ြ ြီးင် ာင်ြှု   ူ၃ ဦြီးင်သဆ ိုြီး  

AUGUST 10, 2021 

ြ င််းပြည် ယ်၊ က ြ်က်လက်မမ  ြို့ ယ်၊ ြွ လံိုသောနက ်းရ ောတွင်  သဂိုတ်လ ၈ ရက်န ေ့ ည ၁၂  ောရ  ဝ ််းက င်ကစမြ ်း လူန အ မ်တလံို်း 

မ ်းနလောင်မှုပြစ်ြွော်းပြင််းန ကောင ် အသက် ၇၈ အရ ယ် အ  ္ို်းအ ိုနှင ် နပမ်း ၂နယောက် နသ်း ံို်းသွော်းသည်ဟို သ ရသည်။ 

မ ်းနလောင်မှုန ကောင ် နသ ံို်းသူမ ော်းမှော အသက် ၇၈ နှစ်အရ ယ် အြ ို်းအ ိုနငှ ် နပမ်း ၂ နယောကပ်ြစ်သည ် ၁၂ နှစ်အရ ယ် မ  ််းကနလ်း 

နှင ် ၉ နှစ်အရ ယ် မ  ််းကနလ်းတ ိုေ့ပြစ် ကသည်ဟို သ ရသည်။ 

ြွ လံိုသောနက ်းရ ောသည် က ်ြက်လက်မမ  ြို့နငှ ် မ ိုင် ၃၀ နက ောဝ် ််းက င် ြ ေ့်ကွောနဝ်းမြ ်း ၎င််းမ ်းန္်းသင ် မ သော်းစိုဝင်အတွက် 

က ်ြလက်မမ  ြို့ ယ်  ကက်နပြ  အသင််းက ကူည နထောကြ်ံ မှုမ ော်းလည််း ရှ သည်ဟို သ ရသည်။ https://khonumthung.org/ 

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

၁၃။ တရိုတ်နိိုင်င ြ  ဝယ်ယူြှုဆက္် က္်ရပ်ဆိိုင်ြီးထာြီးပ က္ ြ  ်မပည် ယ်င ြီး ိုပ်င ်ြီးြျာြီး ပိတ်သိြ်ြီးရြည ် အင်မခအင်  

ကက္ ြိုင်တ ြို့ ာနိိုင ်

(၂၀၂၁ ဩဂိုတ် ၁၁) 

ပမ ်မော ထွက်ကို ်ငါ်းမ ော်းက ို တရိုတ်န ိုင်ငံမ ှ ဝယယ်ူမှု  က်လက်ရြ်  ိုင််းထော်းမည်  ိုြါက မွ ်ပြည် ယ်ထွက ် ငါ်းလိုြ်င ််းမ ော်း 

ြ တ်သ မ််းရမည ် အနပြအန နငှ ် ကက ံနတွြို့လောန ိုင်န ကောင််း ပြည် ယ်ငါ်းလိုြင် ််းအြွ ြို့မှ သ ရသည်။ 

https://khonumthung.org/
https://khonumthung.org/


WEEKLY Ethnic News Collection Page 8 

  

 

ငါ်းမ ော်းက ို တရိုတ်န ိုင်ငမံှ အဓ က ဝယ်ယူန နသောလ်ည််း လက်ရှ တွင ်က ိုဗစ်တတ ယလ ှုင််း ပြစ်ြွော်းန နသောန ကောင ် ဝယ်ယမူှုက ို 

ရြ်  ိုင််းြ  ပြင််းပြစ်န ကောင််း၊ ငါ်းလိုြင် ််းပြ ်ြွင ်ရောသ ပြစ်မြ ်း ငါ်းနဈ်းနကောင််းနသော လပြစ်နသောလ်ည််း ဩဂိုတ်လကို ်ထ  ပြည်ြ 

ဝယ်ယမူှု မရှ ြါက လိုြ်င ််းမ ော်း ြ တ်သ မ််းရမည်ပြစ်န ကောင််း ပြည် ယ် ငါ်းလိုြ်င ််းအြွ ြို့ြ  ြ် ဥကကဌ ဦ်းပမင ်စ ို်းက နပြောသည်။ 

ပြည်တွင််းနဈ်းကကွ်တွင်လည််း ငါ်းနဈ်းမ ော်း  ကလ်က်က  င််းန မြ ်း ပြည်ြ ဝယ်ယမူှု  ကလ်ကရ်ြ်  ိုင််းထော်းြါက လိုြင် ််း 

ရှင်မ ော်းအတွက် နငွန က်းြကြ် လောမည်ပြစ်န ကောင််း ၄င််းက  က်နပြောသည်။ ထ ိုေ့အတူ တရိုတ်န ိုင်ငမံှ ငါ်းဝယ်ယမူှု ရြ်  ိုင််းထော်း 

သည်မှော ၆ လနက ောန် မြ ပြစ်န ကောင််း နမောလ်မမ  င် နက ောကမ် ်းနသွ်းနဈ်းမှ ငါ်းလိုြင် ််းရှင် တစ်ဦ်းက နပြောသည်။ 

https://burmese.monnews.org/2021/08/12 

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

၁၄။ စစ်င်တ ပြိြိုြို့ရ ိ ဗိုုင် ဒဓ င်ြာစ်စ်င်္ြီးင်ရ ာင်စခ ်ြီး အက္ူအည  ိိုအပ ်

11 Aug, 2021  

စစ်နတွမမ  ြို့ရှ  ဗိုန ေဓါနမော် ိ္ု ််းနတောက်က ်းနက ောင််း စစ်န္်းနရှောင် စြ ််းတွင် လူကယ်ပြ ်က နထောက်ြံ နသော   ်ရ ကခောမနရောက ်

သည်မှော (၃) လြ ေ့်ရှ န မြ ပြစ်သပြင ် စစ်န္်းနရှောင် ၂၀၀ နက ော ် စော်းနရ်းနသောကန်ရ်းနှင်  အြက်အြ  ကက ံနတွြို့န ရသည်ဟို 

သတင််းရရှ သည်။ 

၎င််းစစ်န္်းနရေှာင်စြ ််းတွင် နက ောကန်တော၊် မင််းပြော်း၊ ြိုဏ္ော်းကျွ ််း၊ ရနသ နတောင်၊ ြ င််းပြည် ယ် ြလက်ဝမမ  ြို့ ယ်မှ အ မ်နထောင် 

စို(၇၁)စိုနှင ်လူဦ်းနရ ၂၇၅ ဦ်း တ ိုေ့န ထ ိုင်န ကောင််းသ ရှ ရသည်။ 

၎င််းတ ိုေ့အန ပြင ် စော်းနရ်းနသောကန်ရ်း အထူ်းအြက်အြ ပြစ်န  ကသပြင ် န ရြ်ပြ ်လ ိုနသောလ်ည််း မ ိုင််းအနတရောယ်နငှ ် ရ ောအ  ်း 

စစ်တြ်မ ော်း ရှ န နသ်းသပြင ် မပြ ်ရ  က  ္ ပြစ်န သည်ဟို   ိုသည်။ https://burmese.narinjara.com/news/detail 

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

၁၅။ က္ိိုဗစ် ူ ော ၉ ဦြီးအထိရ ိင် သည ် င် ြီးင်တာင်တိိုက္ ်ယ်င်ဆြီးရ ိုတ င် ဆရာဝ ြ်ရ ိသည်ြ ာ ၂   ြီးပ ြီးရ ိင်  

11 Aug, 2021  

က ိုဗစ်ကူ်းစက်လူ ော ၉ ဦ်းအထ ရှ န သည ် ရြ ိုင်ပြည် ယ် ရမ််းမဗ မမ  ြို့ ယ်၊ နလ်းနတောင်မမ  ြို့ရှ  တ ိုက ်ယ်န ်းရံိုတွင်  ရောဝ ်မရှ  

သည်မှော ၂ လ   ်းြါ်းရှ န မြ ပြစ်န ကောင််း သတင််းရရှ သည်။ နလ်းနတောင်တ ိုက ်ယ်န ်းရံိုတွင် ယြင်က  ရောဝ ်ရှ ြ  နသောလ်ည််း 

ယြိုနှစ် ဇွ ်လ  ််းြ ိုင််းက ရောထူ်းတ ို်းပြင ် နပြောင််းနရ ြို့သွော်းမြ ်းန ောကြ် ိုင််း  ရောဝ ် အသစ်ြ ေ့်အြမ်ှု မရှ နသ်းန ကောင််း နေသြံမ ော်း 

က နပြောသည်။ 

နလ်းနတောင်တ ိုက ်ယ်န ်းရံိုတွင် အထက်တ ််းသူ ောပြ  ၂ ဦ်း၊ အငယ်တ ််းသူ ောပြ  ၁ ဦ်းသောရှ မြ ်း အထက်တ ််းသူ ောပြ  

တစ်ဦ်းမှော က ိုဗစ်လူ ောနှင ်ထ နတွြို့မှုရှ ၍ Home Quarantine ဝင်န ရန ကောင််း သ ရသည်။ နလ်းနတောင်တ ိုက ်ယ်န ်းရံိုသည် 

နလ်းနတောင်မမ  ြို့၊ ကံေ ိုင််းတ ိုက ်ယ်နှင ်နက ောကန်ြ ောင််းတ ိုက ်ယ်တ ိုေ့ရှ  လူဦ်းနရ ၃ နသောင််းနက ော ် အော်းက ို်းအော်းထော်းပြ န ရနသော 

န ်းရံိုပြစ်န ကောင််း ဦ်းတင်မ ို်းက နပြောသည်။ 

https://burmese.monnews.org/2021/08/12
https://burmese.narinjara.com/news/detail
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ယြိုက စစနှင ်ြတ်သက်၍ ရမ််းမဗ မမ  ြို့ ယ် ရောဝ က် ို   ရဥစရောက  က်သွယ်ြ  နသောလ်ည််း  က်သွယ်၍ မရနသ်းြါ။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/6113b4c91002ba04798cd735 

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

၁၆။ ရခိိုင်မပည် ယ်တိိုင်ြီးရငြ်ီးသာြီးင်ရြီးရာဝ ်ကက္ ြီးအမြစ် ချင်ြီး ူြျြိိုြီးဦြီးတင်  က္ိို ခ ို့အ်ပြ်ှုအင်ပေါ် ချင်ြီးအြ  ြို့အစည်ြီး (၆)ြ  ြို့ 

က္ ို့်က္ က္ ်

11 Aug, 2021 

အ မ်နစောင ်အစ ို်းရ၏ ရြ ိုင်ပြည် ယ်တ ိုင််းရင််းသော်းနရ်းရောဝ ်ကက ်းအပြစ် ြ င််းလူမ   ်း ဦ်းတင်လအှော်း ြ ေ့်အြ်ပြင််းက ို က ေ့်ကွက ်

န ကောင််း ရြ ိုင်ပြည် ယ်က ြ င််းအရြ်ြကအ်ြွ ြို့အစည််း ၆ ြွ ြို့က  သဂိုတ်လ ၈ ရက် န ေ့စွ ပြင ် ြူ်းတွ  န ကညောြ က်ထိုတ်ပြ ်သည်။ 

၎င််းအြွ ြို့ ၆ ြွ ြို့၏ နက ညောြ က်ထ တွင် အောဏောသ မ််းမှုန ကောင ် ြ င််းလူမ   ်းမ ော်း အြါအဝင် ပမ ်မောန ိုင်ငံရှ  လမူ   ်းနြါင််းစံိုမ ှ

စစ်အောဏောရငှစ် စ် ြ က်သို ််းမြ ်း ြက်ေရယ်ေ မ ိုကနရစ န ိုင်ငံ နြေါ်နြါက်လောနရ်းအတွက ်အသကက် ိုြင်စနတ်းမြ ်း နတောလ်ှ ်န  

 ကသည ် အြ   ်တွင် စစ်အောဏောရငှ် သက်  ို်းရှည်နစမည ် ယနတရော်းနအောကတွ်င် တ ိုင််းရင််းသော်းလမူ   ်းနရ်းရောဝ ်ကက ်း လက်ြံပြင််း 

သည် မသင ်နလ ောန် ကောင််း ရြ ိုင်ပြည် ယ်မှ ြ င််းအရြ်္က်အြွ ြို့အစည််းမ ော်းအန ပြင ် ရှုပမင်သညဟ်ို နြောပ်ြြါရှ သည။် 

အ  ိုြါြူ်းတွ  န ကညောြ က်တွင် ဦ်းတင်လှသည် ရြ ိုင်ပြည် ယ်ရှ  ြ င််းလူမ   ်းမ ော်း နရ ်းနကောက် တင်နပမြှောက်ထော်းသူ မဟိုတ်သပြင ် 

ြ င််းလူမ   ်းမ ော်းက ို က ိုယ်စော်း မပြ န ကောင််း၊ ရြ ိုင်ပြည် ယ်ရှ  ြ င််းအရြြ်က်အြွ ြို့အစည််း၊ လြူိုဂ္  လ်မ ော်း အန ပြင လ်ည််း 

စစ်နကောင်စ နှင ် မြူ်းနြါင််းရ ် တ ိုကတွ် ််းန ကောင််းြါဝင်သည။် အ မ်နစောင ်အစ ို်းရက ြ င််းပြည ်ယတ် ိုင််းရင််းသော်းနရ်းရော ဝ ်ကက ်း 

အပြစ် ြလက်၀နေသြံ ရြ ိုငလ်ူမ   ်း ဦ်းစ  ်ထ ွ််းလှအော်း ြ ေ့်အြ်ပြင််းက ိုလည််း ြ င််းပြည ်ယ်၌ နဝြ ်က ေ့်ကွကမ်ှုမ ော်း ရှ ြ  သည်။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/6113b2a01002ba04798cd72f 

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

၁၇။ င်တာင်ကက္ ြီး  ူငယ် (၂)ဦြီး စစ်င်က္ာင်စ  ရိိုက္န် က္ ်ြြ်ြီးဆ ြီးသ ာြီး 

August 13, 2021 

သ မ််းပြည်နတောင်ြ ိုင််း နတောင်ကက ်းမမ  ြို့ အန ောကမ်မ  ြို့ြတ်လမ််း Mytel ရံို်းအ  ်းတွင် စစ်နကောင်စ က   ိုင်ကယ်စ ်းလောသည ် လူငယ် 

နှစ်ဦ်းက ို ရ ိုက ်က်မြ ်း ြမ််း  ်းနြေါ်န ောင်သွော်းန ကောင််း စံိုစမ််းသ ရှ ရသည်။ 

ယန ေ့  သဂိုတ် (၁၃) ရက ်မ က် (၉)  ောရ ြ ေ့်တွင်  ောကရူောသံ  ိုင်နရှြို့တွင် အ မ်စ ်းကော်းပြင ် ရြထ်ော်းသည ် စစ်ကော်း၊ ရ ကော်း (၅) 

စ ်းပြင ် ထ ို လူငယ် (၂)ဦ်း က ို ြမ််း  ်းနြေါ်န ောင်သေွာ်းြ  န ကောင််း သ ရသည်။ အ  ိုြါ လူငယ်နှစ်ဦ်းက ို မည်သည ်အန ကောင််း 

ပြြ က်ပြင ် ြမ််းသွော်းသည်က ို မသ ရှ ရနြ။ 

အောဏောသ မ််းမြ ်းန ောကြ် ိုင််း စစ်နကောင်စ တြ်ြွ ြို့သည် နတောင်ကက ်းမမ  ြို့နြေါ်ရှ  လူငယ်(၃၀၀) နက ော ် အန ကောင််းပြြ က်မရှ  

လ ိုကလ်ံြမ််း  ်း ြ  န ကောင််း နရှြို့န မ ော်း နပြောပြြ က်အရ သ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23678 

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

https://burmese.narinjara.com/news/detail/6113b4c91002ba04798cd735
https://burmese.narinjara.com/news/detail/6113b2a01002ba04798cd72f
https://burmese.shannews.org/archives/23678
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၁၈။ တရိုတ် ယ်စပ်ြျဉ်ြီး ပ ်ဆိိုင်ြီးပြိြိုြို့ အ  ြီးင်ရာက္် စစ်င်ရ ာင် ြိိုြီးက္ာန င ် င်ဆြီးဝ ြီး ိိုအပ်င်  

August 13, 2021 

သ မ််းပြည်နပမောကြ် ိုင််း မူ ယ်မမ  ြို့ ယ် ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့အ  ်း တရိုတ် ယ်စြမ် ဉ််းနြေါ်တွင် နရောကရ်ှ န သည ် စစ်နရှောင် (၂၀၀) 

နက ောအ်တွက ်မ ို်းကော နှင ် န ်းဝါ်းမ ော်း အနရ်းနြေါ် လ ိုအြ်န န ကောင််း စံိုစမ််းသ ရှ ရသည်။ 

 သဂိုတ် (၂)ရက ် တွင် စစ်နကောင်စ တြ်နှင ် က ို်းက ေ့်တြ်( MNDAA)တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွ ပြစ်မြ ်း စစ်နကောင်စ ္က်မှ အရြ်သော်းန ထ ိုင် 

သည ်နက ်းရ ောထ  လက် က်ကက ်း ြစ်ြတ်မှုန ကောင ် နေသြံ(၂၀၀)နက ောထ်ွက်နပြ်း တ မ််းနရှောင်ကော တရိုတ် ယ်စြ်မ ဉ််း 

ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့တွင် နရောကရ်ှ န ရပြင််းပြစ်သည်။ ထ ိုစစ်နရှောင် (၂၀၀)နက ောန် ထ ိုင်သည ် န ရောသည် မ ို်းသည််းထ ်ရ ောကော နရကက ်း 

လောသည ်အတွက ်နရလွတ်ရောသ ိုေ့နပြောင််းနရွှေြို့န ထ ိုင်ရန ကောင််း လည််း သ ရသည်။ ယြိုရက်ြ ိုင််း စစ်နရှောင် (၂၀၀)နက ောအ်တွက် 

အ  ်းတဝှ ကရ်ှ  အလှ ရှင်မ ော်းက စော်းနသောကန်ရ်း အြ ိုင််းက ို ကူည နပြရငှ််းနြ်းန န ကောင််း သ ရသည။် 

မူ ယ်ြရ ိုငအ်တွင််း နပမောကြ် ိုင််းမဟောမ တ် တြ်ြွ ြို့ဝင်မ ော်း ပြစ် ကသည ် ကြ င်လွတ်လြ်နရ်း တြ်မနတော် (KIA)၊ ပမ ်မောအမ   ်း 

သော်းေ မ ိုကရကတ်စ် မဟောမ တ်တြ်မနတော် (MNDAA)၊ တအောင််းအမ   ်းသော်း လွတ်နပမောက ်နရ်းတြ်မနတော် (TNLA) တြ်မ ော်းနှင ် 

စစ်နကောင်စ တြ်တ ိုေ့ ကော်း တ ိုကြ်ွ မ ော်း မ ကောြဏ ပြစ်ြွော်းြ  သည်။  https://burmese.shannews.org/archives/23673 

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

၁၉။ င်က္ျာက္ြ်  စစ်င်ရ ာင် (၁၀၀)ခ ို့် အင်ရြီးင်ပေါ် စာြီး ပ်ရိက္ခာ ိိုအပ်င်  

August 12, 2021 

သ မ််းနပမောက ် နက ောကမ် မမ  ြို့ ယအ်တွင််း တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင် ကော်း တ ိုကြ်ွ ပြစ်ြွော်းမှုန ကောင ် နေသြံ (၁၀၀)ြ ေ့် ထွက ်

နပြ်းတ မ််းနရှောင်ြ  ရမြ ်း အနရ်းနြေါ် စော်း ြ်ရ ကခောလ ိုအြ်န န ကောင််း စံိုစမ််းသ ရသည်။ 

နက ောကမ် မမ  ြို့ ယ် ြ ်ကွမ်နက ်းရ ောအိုြ်စို ြ က်ွမ်နှင ် ြ ်ပြတ်နက ်းရ ောတွင်  သဂိုတ် ၁၀ ရကတွ်င် သ မ််းပြည်ပြ လ်ည် 

ထူနထောင်နရ်းနကောင်စ ၊ သ မ််းပြည်တြ်မနတော် (RCSS/SSA) နှင ် တအောင််း(ြနလောင)် အမ   ်းသော်းလ တ်နပမောကန်ရ်းတြ်မနတော် 

(TNLA) တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွ ပြစ်ြွော်းြ  ပြင််းန ကောင  ်နေသြံ(၁၀၀)ြ ေ့် ထွက်နပြ်းြ  ရမြ ်း လက်ရှ မှော စော်း ြ်ရ ကခော အနရ်းနြေါ်လ ိုန န ကောင််း 

နက ောကမ် မမ  ြို့ မ ှြရဟ တ အြွ ြို့မ ော်းက နပြောသည်။ 

သ မ််းနပမောက ် သ နြါမမ  ြို့ ယ်  မ ်လ ်နေသအ  ်းရှ  ဝမ်နကောင််းနှင ်လွယလ်ံိုရ ော ကော်းတွင်လည််း ယမ ်န ေ့ မ က်ြ ိုင််းတွင် 

RCSS/SSA နှင ် SSPP/SSA တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွ ပြစ်ြွော်းမှုန ကောင ် နေသြံ (၃၀၀)နက ော ် ထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင်ြ  မြ ်း၊ ယန ေ့မှ တ ိုကြ်ွ  

ပြ ်မင မ်သက်သွော်းသပြင ် န ရြ်သ ိုေ့ ပြ ်သွော်းန ကောင််း သ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23669 

******************* 
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၂၀။ သ ြ်ြီးင်မြာက္် တိိုင်ြီးရငြ်ီးသာြီးအချင်ြီးချင်ြီး  ယ်င်မြအမပ အ်   ်က္ျ ြီးင်က္ျာြ်ှုင် က္ာင ် တိိုက္ပ်  မပ ်မြစ် 

August 12, 2021 

ယြိုလက်တနလောတွင် သ မ််းပြည်နပမောကြ် ိုင််း နက ောကမ် မမ  ြို့ ယ်၊ သ နြါမမ  ြို့ ယ်တ ိုေ့တွင် သ မ််းတြ် ၂ တြ် နှင ် နပမောကြ် ိုင််း 

မဟောမ တ် (TNLA၊SSPP/SSA ) တ ိုေ့သည် အပြ ်အလ ှ်  ယ်နပမက  ်းနက ောမ်ှုက စစန ကောင ် တ ိုက်ြွ ပြစ်ြွော်းပြ ်ပြစ်ရန ကောင််း 

လက် က်က ိုင် တြ်ြွ ြို့မ ော်း၏ တောဝ ်ရှ သူမ ော်းက သ မ််းသံနတော ်င ် က ို နပြောသည်။ 

အလော်းတူ ယမ ေ့်န ေ့  သဂိုတ် ၁၁ နက ောကမ် မမ  ြို့ ယ် ြ ််းပြတ်တွင်လည််း သ မ််းပြည်ပြ လ်ည် ထူနထောင်နရ်းနကောင်စ  RCSS/SSA 

နှင ် နပမောကြ် ိုင််း မဟောမ တ်( SSPP/SSA) ၊ (TNLA) တ ိုေ့သည် တ ိုကြ်ွ ပြစ်ြွော်းြ  မြ ်း အရြ်သော်း န အ မ်နငှ ် ိ္ု ််းကက ်းနက ောင်တ ိုေ့ 

ထ ြ ိုကြ် က်စ ်းြ  န ကောင််း သ ရသည်။ 

ထ ိုသ ိုေ့ တ ိုကြ်ွ က စစနှင ်ြတ်သတ်မြ ်း သ မ််းပြည်တ ို်းတက်နရ်းြါတ  SSPP/SSA နပြောြွင ်ရ ဗ ိုလ်မှ ်း စ ိုင််းြို ််းဟ ် က ို သ မ််းသံနတော် 

 င မ် ှ အကက မ်ကက မ် ြို ််း က်မြ ်း ြို ််းဝင်နသောလ်ည််း ြို ််းက ိုင်နပြ ကော်းနြ်းပြင််းမရှ နြ။ သ မ််းတြ် (၂)တြ် တ ိုကြ်ွ  မပြစ်ရ  ်

သ မ််းသံဃောနတောမ် ော်း၊ သ မ််းပြည်သူမ ော်းက အကက မ်ကက မ်တ ိုကတွ် ််း နပြော  ိုြ  နသောလ်ည််း သ မ််းတြ်(၂)တြ်သည်  ော်းနထောင် 

ပြင််းမရှ နြ။ https://burmese.shannews.org/archives/23663 

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

၂၁။ အာဏာသိြ်ြီးတပ် ပစ်ခတ်ြှုင် က္ာင ် က္င် ြီးငယန် စ်ဦြီး အပ အဝင် မပည်သူ ၅ ဦြီး ထိခိိုက္ဒ်ဏ်ရာရ 

August 12, 2021 

 သဂိုတ်လ ၁၀ ရက်န ေ့ ည ၁၀ ြွ နက ော ်အြ   ်ဝ ််းက င်တွင် ကြ င်ပြည် ယ် မ ို်းညြှင််းမမ  ြို့ ယအ်တွင််း သွော်းနရောက်အနပြြ လှုြ်ရှော်း  

အမှတ် (၁၁) နပြပမ ်တြ်ရင််း  မ ှ လက ်က်ကက ်းငယ်ပြင ် မ ိုင််းန ောင ် နက ်းရ ော အတွင််းသ ိုေ့ ြစ်ြတ်သပြင ် ကနလ်းငယ် ၂ 

ဦ်းအြါအဝင် စိုစိုနြါင််း ၅ ဦ်းက ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရော ရှ သွော်းန ကောင််း န အ မ်အြ   ြို့လ  ထ ြ ိုကြ် က်စ ်းန ကောင််း ကော်းသ ရသည်။ 

စစ်နကောင်စ တြ်သော်းမ ော်းမှ နသ တ်မ ော်းပြင ် နက ်းရ ော ရြ်ကွကတွ်င််းသ ိုေ့ မ င်မပြင် ရမ််းသမ််း ြစ်ြတ်မှု န ကောင ် 

ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရှ သူမ ော်းက ို မ ို်းညြှင််းမမ  ြို့ ယ်ပြည်သူူ့န ်းရံိုသ ိုေ့ ြ ိုေ့န ောင်နြ်းမြ ်း န ်းကိုသမှုမ ော်း ြံယူန န ကောင််းသ ရသည်။ 

အန ကောင််းရင််း မသ ရ  ္ စစ်နကောင်စ တ ိုေ့၏ ရမ််းသမ််းြစ်ြတ်မှုန ကောင ် မ ိုင််းန ောင်နက ်းရ ော အ မ် ၄ လံို်းထ မှ ်န ကောင််း၊  

သွြ်နြါင်မ ို်းမ ော်း၊ ထရံနှင ် ပြတင််းနြါက်မ ော်း နြါက်မြ သွော်းန ကောင််း သ ရသည်။ အမှတ် ၁၁ နပြပမ ်တြ်ရင််း (ြမရ ) သည် 

စစ်က ိုင််းတ ိုင််းနေသကက ်း ရ ောနတောင်မမ  ြို့အနပြစ ိုက် အမှတ် ၃၃ တြ်မဌော ြ  ြ်  လက်နအောကြ်ံ နရွှေ  ္ိုမမ  ြို့တွင်အနပြစ ိုကသ်ည ် 

တြ်ရင််းပြစ်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23653 

*********************** 
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၂၂။ က္ယာြီးြ ာ  က္် က္်ကက္ ြီးင် က္ာင ် င်ဒသခ န စ်ဦြီး ထိခိိုက္ဒ်ဏ်ရာရ 

2021-08-12 

ကယော်း(ကရင်  )ပြည် ယ် ြရူ  ိုမမ  ြို့ ယ်အတွင််းမှော စစ်နကောင်စ   ေ့ ကရင်  အမ   ်းသော်းကောကွယန်ရ်း တြ်(KNDF)၊ ကရင ်  

တြ်မနတော်(KA) ကရင်  တြ်မနတော် ြူ်းနြါင််းအြွ ြို့တ ိုေ့  သဂိုတ်လ ၁၂ ရက ်ေ န ေ့မှော တ ိုကြ်ွ တစ်ကက မ်ပြစ်ြွော်းြ  မြ ်း စစ်နကောင်စ  

တြက် ြစ်ြတ်တ  လက် က်ကက ်းန ကောင ် နေသြံနှစ်ဦ်း ထ ြ ိုက ် ေဏ်ရောရြ  တယ်လ ိုေ့ ကရင်  အမ   ်းသော်းကောကွယ်နရ်းတြ် 

(KNDF) တောဝ ်ရှ သူတစ်ဦ်းက RFA က ို နပြောြါတယ်။ 

 ေ န ေ့တ ိုကြ်ွ မှော စစ်နကောင်စ တြ်္က်က အက အ ံို်းရှ နြမယ ် အနရအတွက် မသ ရနသ်း္ူ်းလ ိုေ့ ကရင်   အမ   ်းသော်းကောကွယ် 

နရ်းတြ် (KNDF) တောဝ ်ရှ သူတစ်ဦ်းက နပြောြါတယ်။ ေ န ေ့မ က်ကပြစ်ြွော်းြ  တ   အ ေ တ ိုကြ်ွ ဟော အြ   ် ယ ်ငါ်းမ  စ်  ကောပမင ်ြ   

တယ်လ ိုေ့လည််းနပြောြါတယ်။ 

ေ န ေ့တ ိုကြ်ွ မှော စစ်နကောင်စ တြ်္က်က အက အ ံို်းရှ တယ်လ ိုေ့ နပြော  ိုြ က်အပြင် အရြ်သော်းနတွ ထ ြ ိုက ် ေဏ်ရောရတော  ေ့ 

ြတ်သက်လ ိုေ့ စစ်နကောင်စ ရ ြို့ သတင််းထိုတ်ပြ ်နရ်းအြွ ြို့ထံ RFA က  က်သွယ်နမ်းပမ ််းြ ိုေ့ ကက  ်းစော်းန    ပြစ်ြါတယ်။ 

ကရင်  ပြည ်ယ်မှော  ိုရင် စစ်နကောင်စ   ေ့ ကရင်  အမ   ်းသော်းကောကွယ်နရ်းတြ် (KNDF) ၊ ကရင်  တြ်မနတော် (KA) ြူ်းနြါင််းအ 

ြွ ြို့တ ိုေ့ မ ကောြဏ တ ိုကြ်ွ ပြစ်ြွော်းန တောပြစ်ြါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/military-attack-two-villagers-

injure-in-hpruso-08122021071205.html 

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

၂၃။ ထ ်တ  ်ပြိြိုြို့က္ ကက္  ခိိုငြ်  ြို့ပြြိိုြီးင်ရြီး အြတ်င်ဟာငြ်ီး င် အြိ်ြ ာ ဗ ိုြီးင်ပ က္်က္   

2021-08-12 

ြ င််းပြည် ယ််နပမောကြ် ိုင််း ထ ်တလ ်မမ  ြို့မှော  သဂိုတ်လ ၁၁ ရက ် မန ေ့ညြ ိုင််းမှော ကကံ ြ ိုငြ်ွံြို့မြ  ်းနရ်းြါတ  အမတ်နဟောင််း 

နေါက်တောမှုထ ်ရ ြို့န အ မမ်ှော ဗံို်း်နြါက်ကွ မှု ပြစ်ြ  တယ်လ ိုေ့ နေသြံနတွက နပြောြါတယ်။ 

ေ နြါက်ကွ မှုန ကောင ် န အ မ်ပြတင််းအြ   ြို့ ြ က်စ ်းသွော်းနြမယ ် လူထ ြ ိုကေ်ဏ်ရော ရတောမရှ ္ူ်းလ ိုေ့ အြင််းပြစ် န ရောက ို 

သွော်းနရောက ်ကည ်ရှုြ  တ   လံိုခြံ နရ်းအရ အမည်မနြောလ် ိုတ   ထ ်တလ ်မမ  ြို့ြံတစ်ဦ်းက RFA က ို နပြောြါတယ်။ စစ်နကောင်စ တြ်  ေ့ 

နေသကောကွယ်အြွ ြို့ CDF တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွ  ပြစ်ြွော်းြ  တ   မင််းတြ်မမ  ြို့ ယ်က နရွှေနအောင်သော နက ်းရ ောမှောနတော  ေ န ေ့ မ က်ြ ိုင််းက 

လက် က်ကက ်းသံ  ေ့ နသ တ်သံနတွ  ကော်းရတယ်လ ိုေ့ နေသြံနတွက နပြောြါတယ်။ 

ြလမ််းမမ  ြို့ထ မှောလည််း  သဂိုတ်လ ၁၁ ရက်န ေ့ မန ေ့ညြ ိုင််း  ေ့  သဂိုတ် ၁၂ ေ န ေ့ မ ကြ် ိုင််းမှော လက် က်ကက ်းသံ  ေ့ နသ တ်သံနတွ 

 က်တ ိုက ်ကော်းန ရတယ်လ ိုေ့ နေသြံနတွက   ိုြါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/chin-usdp-former-mp-

home-explosion-08122021070101.html 

******************** 
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၂၄။ ရခိိုင်ြ ာ က္ို   ို့ နိိုငင် တက္ာြ  ြို့အစည်ြီးင်တ က္ိို စစ်တပ်က္ အသ ာြီးအ ာတင်ြီးက္ျပ ်

2021-08-12 

ရြ ိုင်ပြည် ယ်အတွင််းမှော လူသော်းြ င််းစော ောမှု အကူအည နတွနြ်းန တ   ကိုလသမဂအ္ြါအဝင် န ိုင်ငံတကော လူမှုအြွ ြို့အစည််း 

နတွရ ြို့သွော်းလောမှုနတွက ို အန ောကြ် ိုင််းတ ိုင််းစစ်ဌော ြ  ြ်က  သဂိုတ်လ ၅ ရက်န ေ့က တင််း က ြ်က ေ့်သတ်လ ိုကြ်ါတယ်။ အ ေ လ ို 

က ေ့်သတ်တ  စောက ို ရြ ိုင်ပြည် ယ် ဝ ်ကက ်းြ  ြက် ိုယ်စော်း အတွင််းနရ်းမှ ်း စ ိုင််းနသောဝ်င််းက လက်မှတ် ထ ို်းမြ ်း  သဂိုတ်လ ၇ 

ရက်န ေ့မှော န ိုငင်ံတကောအြွ ြို့အစည််းနတွထံက ို နြ်းြ ိုေ့ြ  တောြါ။ 

RFA က ရရှ ထော်းတ   အ ေ အန ကောင််း ကော်းစောထ မှော UN၊ INGO၊ NGO နတွအန   ေ့  ယ်နပမြံ လံိုခြံ နရ်းအြွ ြို့ အစည််းနတွရ ြို့ 

စစ်န ်းနရ်းဂ တ်နတွမှော မြ က်မကွက်စစ်န ်းမှုနတွြံယူြ ိုေ့  ေ့ ြရ ်းမသွော်းလောြငမ်ှော ြရ ်းစဉ် တစ်ြိုအလ ိုက် အန ကောင််းအရော၊ 

ယောဉ်နမောင််းအမည်၊ ယောဉ်အမ   ်းအစော်း၊ ယောဉ်နြေါ်မှောြါမယ ် လူဦ်းနရ  ေ့ ကို ြ်စစည််းနတွစတ   အနသ်းစ တ်စောရင််းနတွက ို တ ိုင််းစစ် 

ဌော ြ  ြ်သ ိုေ့ ကက  တင်အသ နြ်းအန ကောင််းြ ိုေ့က ို နရ်းသော်းထော်းြါတယ်။ 

နပမောကဦ််းမမ  ြို့ ယ် တ မည်  စစ်န္်းေိုကခသည်စြ ််းမှော  ိုရင် အပြည်ပြည်  ိုင်ရော  ကက်နပြ  နကေ်ာမတ  (ICRC) က ေိုကခသည် 

စြ ််းအတွက ် ေ န ေ့ ရ ကခောပြ ေ့်နဝရမှောပြစ်နြမယ ် မလောန ိုင်နတော တ  အန ကောင််း မန ေ့က  သဂိုတ် လ ၁၁ ရက်န ေ့က 

အန ကောင််း ကော်းလောတောန ကောင ် ေိုကခသည်နတွအတွက် ရ ကခောအြက်အြ ပြစ်န တယ်လ ိုေ့ စြ ််းတောဝ ်ြံ ဦ်းစ ို်းန ိုင် က RFA က ို 

နပြောြါတယ်။ ေ လ ိုက ေ့်သတ်တော  ေ့ ြတ်သက်လ ိုေ့ ကိုလသမဂ္အြွ ြို့ရ ြို့ တံိုေ့ပြ ်ြ က်က ိုရြ ိုေ့ RFA က ကက  ်းစော်းန ြါတယ်။ 

https://www.rfa.org/burmese/news/military-restrict-un-and-ngo-ingo-in-rakhine-08122021065156.html 

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