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န ေ့စဉ်တ ိုင််းရင််းသော်းသတင််းမ ော်းစိုန ောင််းတင်ပြပြင််း 

(No.  121, August 20, 2021) 

၁။ တာပိန်မြစ်က ကာင််းတစ်က  ာက် ကက ်းရ ာြ ာ်း က ်း ွတ်ရာသိ ို့ အခ နိ်ြီ ကရ ွှေ့ကမပာင််းရန် သတိကပ်းခ က် ထ တ်မပန် 

၂။ ဝိ င််းကြာ် ခ ရ ၅၈ တပ်ရင််း ပစ်ခတ်သည ်  က်နက်က ည်အခ  ိွှေ့  ကက ်းရ ာအတွင််း က ကရာကက်ပေါက်ကွွဲ 

၃။ ပစ်ခတ်ခံရကသာ စစ်ကကာင်စီ သက ဘာတစ်စီ်း ကရ ကူမြိ ွှေ့သိ ို့ ကရာက ်ာ 

၄။ ြိ ်းကကာင််းတွင်  ူငယ် ၂၀ ဦ်းခနို့်ကိ  စစ်ကကာင်စီ ဖြ််းဆီ်းထာ်း 

၅။ ြိ င််းန ်း စစ်ကရ ာင်စခန််းတွင် covid-19 ပိ ်းကတွွှေ့ နူ  ထပ်တိ ်း 

၆။ တနိ င််းတွင် Covid-19  ကခာမဖင ် ကနို့စဉ် ကသဆံ ်းသူ ရ ိကန 

၇။ အကရ်းကတာပ်ံ ြကအာငြ်ခ င််း ကရင်နီတပ်ြကတာ် ဦ်းကဆာင် ြ််းညွှန်ြှုနွဲို့ ဆက ်က်တိ ကပ်ွွဲဝင်သွာ်းြယ် ိ ို့ KNDF ဆိ  

၈။ အ ကြ််းဖက်စစ်ကကာင်စီတပ်ြ  ဒကီြာ ဆိ မြ ိွှေ့နယအ်ကရ ွှေ့ဖက်မခြ််းရ ိ ကဒသခံမပည်သူကတွကိ  ဖြ််းဆီ်းမပီ်း ဓေါ်းစာခံမပ   ပ်ကန 

၉။ မြဝတီနယ်စပ်ြ တဆင ် ဩဂ တ်  ၁ ရက်ကနို့ြ  ယကနို့ထိ ထိ င််းမပန်မြနြ်ာ  ပ်သာ်း ၁,၈၀၀ ကက ာဝ်င်ကရာကခ်ွဲ  

၁၀။ KNU တပ်ြဟာ(၅)တွင် ၁၅ ရကအ်တွင််း တိ ကပ်ွွဲကပေါင််း ၅၆ ကကြိ်မဖစ်ပွာ်းမပ်ီး စစ်ကကာင်စီ က်ြ  တပ်ရင််းြ  ်း တစ်ဦ်းအပေါ 

အဝင် ၃၄ ဦ်းက ဆံ ်း 

၁၁။ ြယ် အ်ူး ဒ ကခသည်စခန််းအတွင််း ကိ ဗစ်ကူ်းစက်ခံရသူ ၆ ဦ်း ကတွွှေ့ရ ိသမဖင ် စခန််းတွင််း သွာ်း ာြှု တင််း ကပ်ထာ်း 

၁၂။ စစ်ကကာင်စီတပ်န င ် BGF ပူ်းကပေါင််းတပ်က န စ်ရကအ်တွင််း အမပီ်းကရ ာင်ရန် သတိကပ်း၍ ကက ်းရ ာသာ်းြ ာ်း ကရ ာင်တိြ််းကန 

၁၃။ မြဝတီခရိ င်ကထွအ ပ်ရံ ်းထွဲဝင်ကရာကမ်ပီ်း အ တ်ခွဲမဖင ်ပစ်ကပေါက်ခွဲ သူအာ်း  ံ ခခံ ကရ်းရွဲြ  ပစ်ခတ်ဖြ််းဆီ်း၍ အြှုဖငွ ်ထာ်း 

၁၄။ အ န််းဖ န် ဒ ကခသည်စခန််းကန  ူငယ်တစ်ဦ်း ပစစည််းခိ ်းသည်ဟ  အစွပ်စွွဲခံရမပီ်း ပစ်သတ်ခံခွဲ ရ 

၁၅။ အြိှုကသိ်ြ််းယာဉ်ကပေါ်ြ ာ  က်  ပ်ဗံ ်း အကသ်းစာ်းကပေါက်ကွွဲြှုမဖစ်ခွဲ မပီ်း စညပ်င်ဝန်ထြ််းတစ်ဦ်း ကမခကထာကတွ်င် ဒဏ်ရာ 

အနည််းငယ်ရ 

၁၆။ က န်က ်းနှုန််းမြင ်တက်ြှုက ကာင ် ဝင်ကငွြရ ိသည ် ကက ်း က်ကန ထူ ြ ာ်းအတွက် အခက်အခွဲမဖစ်ကန 

၁၇။ ြွဲကဆာကက်ဒသရ ိ မြန်ြာကရ ွှေ့ကမပာင််းအ  ပ်သြာ်းြ ာ်းကိ  ကိ ဗစ်ကာကွယ်ကဆ်းထိ ်းန ံကပ်း 

၁၈။ မြဝတီမြိ ွှေ့နယ်ြ  ြိ င််းထ ိူငယ်တစ်ဦ်း ကတာကန က်ဆ်းရံ တွင် ကဆ်းက သြှုခံယူကနရ 

၁၉။ ၇၄ ကကြိ်ကမြာက် ြနွ်ကတာ ် န်ကရ်းကနို့အခြ််းအန ်း အွန် ိ င််းကပေါ်တွင်က င််းပသွာ်းြည ်

၂၀။ ပ ဏ္ာ်းကျွန််းမြိ ွှေ့နယ်တွင် ြ စ်ခူ်းမပန ်ာသည ်ဟနွ်ဒေါစက်တပ်က  နစ်မြ  ပ၍် အြ  ိ်းသြီ်း ၃ ဦ်းအပေါအဝင် ၄ ဦ်းကရနစ် 

ကပ ာကဆ်ံ ်း 
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၂၁။ ပန်ဆိ င််းမြိ ွှေ့ကပေါ် တိ ကပ်ွွဲမပင််းထန ်

၂၂။ နြမတူမြိ ွှေ့နယ် ကနအြိ်တခ  ိွှေ့ TNLA တပ်သာ်းြ ာ်း ဝင်ကရာကက်နထိ င ်

၂၃။ ကက ာကြ်ွဲ − ြိ င််းကငေါ   ြ််းပိ င််း ကမြမပိ ြှုမဖစ်ပွာ်း 

၂၄။ ကက ာကြ်ွဲမြိ ွှေ့နယ် စစ်ကရ ာင် (၁၅၀၀)ကက ာထ်ိ ရ ိ ာ 

၂၅။ RCSS န င ် ကမြာကပ်ိ င််းြဟာြိတ်တိ ကပ်ွွဲ ကာ်း အရပ်သာ်းကနအြိ်(၂) ံ ်း  က်နက်ကကီ်းထ ိ

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

၁။ တာပိန်မြစ်က ကာင််းတစ်က  ာက် ကက ်းရ ာြ ာ်း က ်း ွတ်ရာသိ ို့ အခ နိ်ြီ ကရ ွှေ့ကမပာင််းရန် သတိကပ်းခ က် ထ တ်မပန် 

19th August 2021  

မ ို်းနမောကမ်မ  ြို့ ယ် တောြ  ်နရအော်းလျှြ်စစ်တွင် နရမ ော်းပမင့််တက်လောသပြင့်် နရလွှတ်ြ မည်ပြစ်နသောန ကောင့်် ပမစ်န ကောင််း 

တစ်နလျှောက ်မ ို်းနမောကန်ှင့်် ဗ ််းနမောမ်မ  ြို့ ယ်မှ ရြ်ကွက၊် နက ်းရ ောမ ော်းအန ပြင့်် န ်းလွတ်ရောသ ိုေ့ အြ   ်မီ နရ ြို့နပြောင််း န ထ ိုင် 

 ကြါရ ် သက်  ိုင်ရော ယန ေ့တွင် လ ိုကလ်ံ န ကညောန န ကောင််း သ ရသည်။ ယြိုရက်ြ ိုင််း တောြ  အ်ထက်ြ ိုင််းတွင် မ ို်းသည််းထ ် 

စွောရ ောသွ ််းမူန ကောင့်် တောြ  ်နရနလှောင်က ်သည် သတ်မှတ်နရအမှတ်ထက် နက ောလ်ွ ်န မြီပြစ်န ကောင််း သ ရသည်။ 

ထ ိုေ့န ကောင့်် တောြ  ်နရနလှောင်က မ်ှ နရနြောကြ် မြီ်း ၁၀ ာရအီတွင််း ဗ ််းနမောမ်မ  ြို့သ ိုေ့နရောကရ်ှ န ိုငသ်ပြင့်် ပြည်သူမ ော်းအန ပြင့်် 

သ မ််း ည််းသင့််သည်မ ော်းက ို သ မ််း ည််းထော်းရ ် မ ို်းနလဝသ ဌော ကလည််း ထိုတ်ပြ ထ်ော်းသည်။ 

ဗ ််းနမောမ်မ  ြို့၏ စ ို်းရ မ်နရအမှတ်မှော ၁၁၅၀ စင်တီမီတောပြစ်သည်။ ထ ိုေ့အပြင် ဗ ််းနမောမ်မ  ြို့အထက်ြ ိုင််း ပမစ်ကကီ်း ာ်းမမ  ြို့ မှက  င််းလော 

နသော ပမစ်နရနရောက်ရှ လောပြင််းနှင့်် တောြ  ်ပမစ်နရ စီ်းဝင်မှုတ ိုေ့န ကောင့်် သောမ ်ထက်ပမစ်နရ ပမင့််တက်မှု ြ ိုပမ ်န ိုင်န ကောင််း ပြည် ယ် 

မ ို်းနလဝသက နြောပ်ြထော်းြါသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021/08/19/aug-19-z2/ 

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

၂။ ဝိ င််းကြာ် ခ ရ ၅၈ တပ်ရင််း ပစ်ခတ်သည ်  က်နက်က ည်အခ  ိွှေ့  ကက ်းရ ာအတွင််း က ကရာကက်ပေါက်ကွွဲ 

19th August 2021 

ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့ ြလရ ၅၈ တြ်ရင််းမှ ဩဂိုတ်လ ၁၈ရက်ည လက် က်ကကီ်း ြစ်ြတ်မူန ကောင့်် တြ်ရင််းအ ီ်းရှ  ြကွမ်ရ ောတွင် လက် က ်

ကက်ီးမ ော်း က နရောကန်ြါက်ကွွဲြွဲ့်န ကောင််း နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ ြလရ (၅၈)တြ်သည် ယမ ်န ေ့ည ၈ ာရီ ၄၀မ  စ်ြ ေ့် 

မှစကော လက် က်ကကီ်း လက် က်ငယ်မ ော်းပြင့်် ပြည်သူမ ော်းရှ ရောသ ိုေ့ ရမ််းသမ််းြစ်ြတ်ြွဲ့်သည်။ 

ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့ရှ  ြလရ (၅၈)တြ်သည် မ ကောြ   ိုသလ ို နက ်းရ ောမ ော်းသ ိုေ့ လက် က်ကကီ်း၊ လက် က်ငယ်မ ော်းပြင့်် မြ မ််းနပြောက ်

ြစ်ြတ်မှုမ ော်း ပြ လိုြ်န သည်။ မြီ်းြွဲ့်သည့််အြတ်ကလည််း ြလရ (၅၈) တြ်၏ ြစ်ြတ်မူန ကောင့်် ဝူယ ်နက ်းရ ောမှ အမ   ်းသမီ်း 

တစ်ဦ်း နသ တ်ထ မှ ် နသ ံို်းြွဲ့်မြီ်း နေသြံမ ော်း၏ န အ မ်မ ော်းနှင့်် တ ရစဆော ်မ ော်း ထ ြ ိုကန်သ ံို်းမှုမ ော်းစွော ပြစ်န န ကောင််း သ ရ 

သည်။ 

ထ ိုေ့အပြင် ြလရ ၅၈ တြ်ရင််းအန ပြင့် ်ြံစစ်ပြ လိုြ်မည်ပြစ်နသောန ကောင့်် တြ်ရင််းအ ီ်းတွင် န ထ ိုင်ပြင််းမပြ ရ ် ဩဂိုတ်လ ၁၄ 

ရက်န ေ့က လ ိုကလ်ံ န ကညောြွဲ့်သပြင့်် တြ်ရင််းအ ီ်း နေသြံမ ော်းသည် စစ်နရှောင်အပြစ် ထွက်နပြ်းန ရြ   ်ပြစ်သည်။ အ  ိုြါ 

တြ်စြ ််းက ို ကြ င်လွတ်လြ်နရ်းတြ်မနတော် KIA မှ ဇူလ ိုင် ၂၉ ရက်ညတွင် န ာက ်ံို်းသွော်းနရောက် တ ိုကြ် ိုက်ြွဲ့်သည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/19/aug-19-z2/
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https://burmese.kachinnews.com/2021/08/19/aug-19-z1/ 

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

၃။ ပစ်ခတ်ခံရကသာ စစ်ကကာင်စီ သက ဘာတစ်စီ်း ကရ ကူမြိ ွှေ့သိ ို့ ကရာက ်ာ 

18th August 2021  

နရ ကူမမ  ြို့အဝင်တွင် ြစ်ြတ်ြံရသည့်် အောဏောသ မ််းစစ်တြ်၏ စစ်ရ ကခောသယ်သန ဘောတစ်စီ်း ယန ေ့ ညန  ၄  ာရြီွွဲ ဝ ််းက င်တွင် 

နရ ကူမမ  ြို့ သန ဘော  ြ်သ ိုေ့ နရောကရ်ှ လောန ကောင််း နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ 

ကသောမမ  ြို့မှ နရ ကူ က်သ ိုေ့   ်တက်လောနသောအ  ိုြါ စစ်ရ ကခောသယ် သန ဘောတစ်စီ်းက ို နရ ကူမမ  ြို့အဝင် နက ်းရ ောတစ်ြိုအ ီ်း 

တွင် ယန ေ့ မွ ််းလွွဲ ၃  ာရြီွွဲြ ေ့်က ကြ င်လွတ်လြ်နရ်းတြ်မနတော် KIA နှင့်် PDF တ ိုေ့  ြစ်ြတ်ြွဲ့်န ကောင််း နေသြံတစ်ဦ်းက KNG 

က ို နပြောသည်။ ြစ်ြတ်ြံရသည့်် သန ဘောမှော ြေ ိုင််းအမည်ရှ မြီ်း ဗ ််းနမောမ်မ  ြို့ က်သ ိုေ့ ပြ လ်ည် ထကွ်ြွောသွော်းန ိုင်ြွယ်ရှ န ကောင််း 

အ  ိုြါနေသြံတစ်ဦ်းက သံို်းသြ် နပြော  ိုသည်။ 

မြီ်းြွဲ့်သည့်် ဩဂိုတ်လ ၁၁ ရက်န ေ့ကလည််း ကသောမှ   ်တက်လောနသော စစ်နကောင်စီသန ဘောက ို KIA က ြစ်ြတ်မှုပြ လိုြ်ြွဲ့် 

မြီ်းန ာက ်စစ်နကောင်စီတြ်က ပမစ်န ကောင််းတစ်နလျှောက် လက် က်ကကီ်း ငယ် ြစ်ကော နရ ကူသ ိုေ့ နရောကလ်ောြွဲ့်သည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/18/aug-18-y2/ 

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

၄။ ြိ ်းကကာင််းတွင်  ူငယ် ၂၀ ဦ်းခနို့်ကိ  စစ်ကကာင်စီ ဖြ််းဆီ်းထာ်း 

17th August 2021  

မ ို်းနကောင််းမမ  ြို့အထွက် ြော်းက ်ေ့လမ််း အိုြ်က င််းနက ်းရ ောတွင် အောဏောသ မ််းစစ်တြ်အြွွဲြို့က လူငယ် ၂၀ ဦ်းြ ်ေ့က ို နသ တ်ပြင့်် 

မြ မ််းနပြောက်ကော ြမ််း ီ်းနြေါ်န ောင်သေွာ်းန ကောင််း သ ရသည်။ 

စစ်နကောင်စီတြ်၏ မြ မ််းနပြောက်ြံရကော ြမ််း ီ်းသွော်းသည့်် လူငယ်မ ော်းမှော မည်သူမ ော်းပြစ်န ကောင််းက ို လက်ရှ ြ   ်ထ  နသြ ောမသ  

ရ ူ်းဟို သူက  က်  ိုသည်။ 

အ  ိုြါ လူငယအ်ြွွဲြို့က ို မ ို်းနကောင််းတြ် ြလရ ၇၄ တြ်ရင််း န ရောနဟောင််းတွင် ြမ််း ီ်းထ  ််းသ မ််းထော်းမြီ်း ြမ််း ီ်းသွော်းသည့်် 

အန ကောင််းအရင််းက ို မသ ရနသ်းန ကောင််း နေသြံမ ော်း နပြော  ိုြ က်အရသ ရသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/17/aug-17-y2/ 

********************* 
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၅။ ြိ င််းန ်း စစ်ကရ ာင်စခန််းတွင် covid-19 ပိ ်းကတွွှေ့ နူ  ထပ်တိ ်း 

17th August 2021 

ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့ ယ် မ ိုင််း ာ်း စစ်နရှောင်စြ ််း ၂ ြိုတွင် က ိုဗစ်ကူ်းစက်ြံရသည့်် စစ်နရှောင်ဦ်းနရ ၆၀ ဦ်းအထ  ရှ လောန ကောင််း စြ ််း 

တောဝ ်ြံမ ော်းထံမှ သ ရသည။် မ ိုင််း ာ်း ကတ်သလစ်စစ်နရှောင်စြ ််းတွင် ဩဂိုတ် ၁၇ ရက် ယန ေ့တွင် Covid-19 ြ ို်းနတွြို့လ ူာ ၃ 

ဦ်း ပြ ်လည်စစ်န ်းနတွြို့ရှ ြွဲ့်န ကောင််း စြ ််းတောဝ ်ြံထံမှ သ ရသည်။ 

မြီ်းြွဲ့်နသော ဇူလ ိုင်လတွင် မ ိုင််း ာ်း ကတ်သလစ်စစ်နရှောင်စြ ််းတွင် က ိုဗစ် ြ ို်းနတွြို့လူ ာ ၆ ဦ်းရှ ြွဲ့်မြီ်း ယန ေ့ ၃ ဦ်းထြ်နတွြို့ရော ၉ 

ဦ်းရှ မြီ ပြစ်သည်။ သ ိုေ့နသော ် ယြင် ြ ို်းနတွြို့လူ ာ ၆ ဦ်းမှော နြ ောကက်င််းသွော်းမြီ ပြစ်သည်။ ထ ိုေ့အပြင် အ  ိုြါစစ်နရှောင်စြ ််းပြင့်် 

ကြ်လ က်ရှ နသော KBC စစ်နရှောင်စြ ််းတွင်မူ ြ ို်းနတွြို့လူ ာ ၄၉ ဦ်းအထ  ရှ ြွဲ့်မြီဟို သ ရသည်။ 

အ  ိုြါ စစ်နရှောင်စြ ််း ၂ ြိုမှော ဝ ိုင််းနမောမ်မ  ြို့ ယတွ်င် လူဦ်းနရအမ ော်း ံို်းစြ ််းမ ော်းပြစ် ကမြီ်း စြ ််းတစ်ြိုစီတွင် အ မ်နထောင်စို 

အ ည််း ံို်း ၅၀၀ နက ောရ်ှ မြီ်း လူဦ်းနရ ၂ နထောင်နက ောရ်ှ န ကောင််း သ ရသည်။ စစ်တြ်အောဏောသ မ််းမြီ်းန ာက် ပြည်တွင််းကူ်းစက် 

မှုပြ ်လည်ပြစ်နြေါ်လောနသော covid-19 တတ ယလ ှုင််းတွင် ပမစ်ကကီ်း ာ်းနှင့်် ဝ ိုင်နမောမ်မ  ြို့နြေါ်ရှ  စစ်နရှောင်စြ ််းအမ ော်းစိုတွင် နရောဂါ 

ကူ်းစကြ် ံြို့နှံေ့မှုရှ န သပြင့်် စော်း ြ်ရ ကခော နထောကြ်ံ့်မှုမ ော်းလ ိုအြ်န န ကောင််း သ ရသည်။ 

https://burmese.kachinnews.com/2021/08/17/aug-17-y1/ 

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

၆။ တနိ င််းတွင် Covid-19  ကခာမဖင ် ကနို့စဉ် ကသဆံ ်းသူ ရ ိကန 

18th August 2021 

တန ိုင််းမမ  ြို့တွင် Covid-19 လကခောပြင့်် နသ ံို်းမှုမ ော်း တစ်ရက်လျှင် အ ည််း ံို်း ၄ ဦ်းြ ေ့် ြံိုမှ ်ရှ န န ကောင််း တန ိုင််း လူမှုနရ်းအ 

ြွွဲြို့တစ်ြိုထံမှ သ ရသည်။ 

ဩဂိုတ်လ ၁၈ ရက် ယန ေ့တစ်ရက်တည််း နသ ံို်းသူ ၃ ဦ်းအထ ရှ ြွဲ့်မြီ်း မမ  ြို့နြေါ် ရြ်ကွက ်၈ြိုရှ သည့်အ် က်  မ့််  ရြ်ကွကတွ်င် 

လူနသ ံို်းမှုအမ ော်း ံို်းပြစ်နြေါ်န န ကောင််း သ ရသည်။ ထ ိုေ့အပြင ်မမ  ြို့နြေါ်ရြ်ကွကတ် ိုင််းတွင ်က ိုဗစ်လကခောပြင့်် ြ ော်း ာသူမ ော်းရှ န  

ကော မမ  ြို့လူဦ်းနရ၏ ထက်ဝက်ြ ေ့်မှော အ ံေ့နြ ောကလ်ကခောပြစ်န သည်ဟို သူက  က်လက်နပြော  ိုသည်။ 

လက်ရှ  တန ိုင််းမမ  ြို့တွင် အောဏောသ မ််းစစ်နကောင်စီအြွွဲြို့က က ိုဗစ်လူ ာမ ော်းအတွက် မမ  ြို့တွင််း န ရော ၃ ြိုတွင် Quarantine Center 

အပြစ်သတ်မှတ်ထော်းနသောလ်ည််း အိုြ်ြ  ြ်နရ်းအြွွဲြို့မ ှ ထ နရောက်စွော  ကြ်မတ်န ောင်ရ ကန်ြ်းပြင််း မရှ န ကောင််း သ ရသည။် 

ထ ိုေ့အပြင ် တန ိုင််းမမ  ြို့ ယ် ရှ  ်နဗွယ ်မမ  ြို့ ယ်ြွွဲတွင်လည််း Covid-19 ကူ်းစက်သူ မ ော်းပြော်းကော လူမှုကူညီနရ်းအြွွဲြို့မ ော်းပြင့််သော 

နရောဂါတ ိုကြ် က်န ရန ကောင််း သ ရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021/08/18/aug-18-y1/ 

******************* 
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၇။ အကရ်းကတာပ်ံ ြကအာငြ်ခ င််း ကရင်နီတပ်ြကတာ် ဦ်းကဆာင် ြ််းညွှန်ြှုနွဲို့ ဆက ်က်တိ ကပ်ွွဲဝင်သွာ်းြယ် ိ ို့ KNDF ဆိ  

August 17, 2021 

ကရင် ီအမ   ်းသော်းကောကွယ်နရ်းတြ် (KNDF) အန  ွဲေ့ အောဏောရငှ်စ စ်ပြ တ်ြ နရ်း၊ အမ   ်းသော်းတ ််းတူနရ်း က ိုယ်ြ ိုင်ပြဌော ််းြွင့် ်

နှင့်် ြက်ေရယ်ေီမ ိုကနရစီ ပြည်နထောင်စိုနြေါ်နြါက်နရ်းတ ိုေ့အတွက် အနရ်းနတောြ်ံိုမနအောင်မြ င််း ကရင် ီတြ်မနတောရ်ွဲြို့ ဦ်းန ောင် 

လမ််းညွှ ်မှု ွဲေ့  က်လက်တ ိုကြ်ွွဲဝင်သွော်းမှော ပြစ်တယ်လ ိုေ့ ယန ေ့ ဩဂိုတ်လ (၁၇)ရက်န ေ့မှော က နရောကတ်ွဲ့် (၇၃)နှစ်နပမောက် 

ကရင် ီတြ်မနတောန် ေ့မှော နြ်းြ ိုေ့တွဲ့် သဝဏ်လွှောမေှာ ထည့််သွင််းနရ်းသော်းထော်းြါတယ်။ 

စစ်တြ်မှ အောဏောသ မ််းမြီ်းန ာကြ် ိုင််း လူထိုတစ်ရြ်လံို်းမှ တ ််းတူအြွင့််အနရ်းရရှ ြ ိုေ့ စစ်အောဏောရငှ်စ စ်ြ က်သို ််းမြီ်း ြက်ေရယ် 

န ိုင်ငံထူနထောင်ြ ိုေ့ စတွဲ့်ရည်ရ ယ်ြ က်နတွ ွဲေ့ နနွဦ်းနတောလ်ှ ်နရ်း နြေါ်နြါက်လောသလ ို KNPP ရွဲြို့ မူလရည်ရ ယအ်ြ က်အတ ိုင််း 

အောဏောရငှ်စ စ်က ို ပြ တ်က နစမြီ်း ြက်ေရယ်န ိုင်ငံတည်နထောင်သွော်းမယ်လ ိုေ့ ကရင ်ီအမ   ်းသော်းတ ို်းတက်နရ်းြါတီ (KNPP) 

အတွင််းနရ်းမှ ်း-၁ ြူ်းေယ် ီယောယ်က   ိုြါတယ။် လက်ရှ  စစ်အောဏောရငှ်က ိုနတောလ်ှ ်န  ကတွဲ့် ပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ်သော 

မက အ ယ် ယ်အရြ်ရြ်မှောရှ တွဲ့် အောဏောရငှ်နတောလ်ှ ်န သူတ ိုင််း ွဲေ့ ြ  တ် က်ြူ်းနြါင််းန ောငရ် က်ရမှောပြစ်မြီ်း CRPH ၊ NUG 

အစ ို်းရ ွဲေ့ ြူ်းနြါင််းန ောင်ရ ကမ်ှု လိုြ်ရမယ်လ ိုေ့ ြူ်းေယ် ီယောယ်က   ိုြါတယ်။ 

စစ်တြ်မှ လက် က်အော်းက ို်း ွဲေ့ န ိုင်ငံနတောက် ိုသ မ််းယူမြီ်းန ာကြ် ိုင််း ကရင် ီပြည်တွင််း တွ ််းလှ တ် ိုကြ် ိုက်ြွဲ့်တွဲ့် တ ိုကြ်ွွဲနတွမှော 

ကရင် ီတြ်မနတောမ်ှ ပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြြ်ွွဲြို့ ွဲေ့အတူ နရှြို့တ ််းမှ ြါဝင်တ ိုကြ် ိုက်ြွဲ့်မြီ်း လငူယ်နမောင်မယ်နတွက ိုလည််း 

စစ်အောဏောရငှ်စ စ်က ို တွ ််းလှ ်နရ်းအတွက် အနပြြံစစ်ြညောမ ော်းက ို သင် ကော်းနြ်းြွဲ့်တွဲ့်အပြင် ကရင် ီပြည်တွင််းရှ  နေသအသီ်း 

သီ်းမ ှပြည်သူူ့ကောကွယ်နရ်းတြ်မ ော်း ွဲေ့ တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင်အြွွဲြို့အစည််းမ ော်းရွဲြို့ ညီညတ်ွမှု ွဲေ့ ြူ်းနြါင််းန ောင်ရ က်မှုမ ော်းက ို 

အနပြြံမြီ်း အောဏောသ မ််းစစ်နကောင်စီက ို ဦ်းန ောင် နတောလ်ှ ်လ က်ရှ တယ်လ ိုေ့ KNDFမ ှ ကရင ်ီတြ်မနတောန် ေ့သ ိုေ့ နြ်းြ ိုေ့တွဲ့် 

သဝဏ်လွှောမှော နြောပ်ြထော်းြါတယ်။ https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13685 

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

၈။ အ ကြ််းဖက်စစ်ကကာင်စီတပ်ြ  ဒကီြာ ဆိ မြ ိွှေ့နယအ်ကရ ွှေ့ဖက်မခြ််းရ ိ ကဒသခံမပည်သူကတွကိ  ဖြ််းဆီ်းမပီ်း ဓေါ်းစာခံမပ   ပ်ကန 

August 17, 2021 

အ ကမ််းြက်စစ်နကောင်စီတြ်မှ ကရင် ီပြည ်ယ ်ေနီမော့်  ိုမမ  ြို့ ယ် အနရှြို့ြက်ပြမ််းရှ  နက ်းရ ောသော်းအြ   ြို့က ို ြမ််း ီ်းနြေါ်န ောင ်

သွော်းမြီ်း ဓါ်းစောြံြံိုစံမ   ်း လိုြ်န ောင်န တယ်လ ိုေ့ ကရင် ီပြညအ်တ ိုင်ြင်ြံနကောင်စီ (KSCC ) မှ Humanitarian Focal တစ်ဦ်းက 

နပြောြါတယ်။ 

ေါ ့်အပြင် ဩဂိုတ်လ ၁၄ရက်န ေ့မှော ရ ကခောပြ ်လောယူတွဲ့် နေသြံပြည်သူ ၅ဦ်းက ို စစ်နကောင်စီတြ်မှ ြမ််း ီ်းနြေါ်န ောင်သေွာ်းမြီ်း 

နေသြံနတွြို့ရှ ြ က်အရ ရ ိုကန်ှက်ြံရမှုရှ သလ ို လူသော်းေ ိုင််းကောလိုြ်မြီ်း နရှြို့လမ််းအန  ွဲေ့ နြေါ်န ောင်သေွာ်းတယ်လ ိုေ့ နေသြံနပြော 

 ကော်းြ က်အရ သ ရြါတယ်။  ေနီမော့်  ိုမမ  ြို့ ယ်၊ ြရူ  ိုမမ  ြို့ ယ်အတွင််းမှော စစ်နကောင်စီတြ်မှ အငအ်ော်းပြည့််တင််းမှု ွဲေ့ ထ ို်းစစ် င်မှု 

န ကောင့် ်တ ိုကြ်ွွဲပြင််းထ လ်ောန ိုင်တွဲ့်အတွက် ပြညသူ်နတွအန  ွဲေ့ လံိုခြံ နရ်းသတ ရှ  ကြ ိုေ့ ွဲေ့ စစ်န ်းနရှောင်နတွ အ မ်ပြ လ် ိုေ့ရန ိုင်တွဲ့် 

အန အထော်းမရှ နသ်း ူ်းလ ိုေ့ KNDF နပြော  ိုြွင့််ရ တစ်ဦ်းက   ိုြါတယ်။ 
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ကရင် ီပြည ်ယ်မှော တ ိုကြ်ွွဲန ကောင့်် န ်းလွတ်ရောက ို တ မ််းနရှောင်န ရသူတွဲ့် စစ်န ်းနရှောင်ဦ်းနရ တစ်သ  ််းနက ောအ်ထ  ရှ န  ွဲ 

ပြစ်မြီ်း ြမ််း ီ်းြံရသူနတွလည််း ရှ န ြါတယ။် https://www.kantarawaddytimes.org/?p=13682 

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

၉။ မြဝတီနယ်စပ်ြ တဆင ် ဩဂ တ်  ၁ ရက်ကနို့ြ  ယကနို့ထိ ထိ င််းမပန်မြနြ်ာ  ပ်သာ်း ၁,၈၀၀ ကက ာဝ်င်ကရာကခ်ွဲ  

August 20, 202 

ကရင်ပြည် ယ် ပမဝတီမမ  ြို့၊ ပမ ်မော-ထ ိုင််းအမှတ်(၂) ြ စ် ကည်နရ်း တံတော်းမှတစ် င့်် ထ ိုင််းပြ ်ပမ မ်ော လိုြ်သော်းမ ော်းအော်း 

ပြ ်လညလ်က်ြံပြင််းက ို  သဂိုတ်လ ၁ ရက်န ေ့မှစ၍ တစ်ရက်ပြော်း ၂၀၀ ဦ်းနှု ််းပြင့်် လက်ြံန ောင်ရ က်နြ်း လ က်ရ ှရော ယမ ်န ေ့ 

ဩဂိုတ်လ ၁၇ ရက်န ေ့ထ  စိုစိုနြါင််း ၁,၈၀၀ နက ော ်ဝင်နရောက်ြွဲ့် မြီ်းပြစ်န ကောင််း သ ရသည်။ 

အ  ိုြါ ထ ိုင််းန ိုင်ငမံှ ပြ လ်ည်ဝင်နရောက်လောသူမ ော်း၏ အြ က်အလက်မ ော်း နကောက်ယူပြင််း၊ က  ််းမောနရ်းဌော မှ က ိုဗစ်-၁၉ 

နရောဂါြ ို်းရှ မရှ  စစ်န ်းန ောင်ရ က်ပြင််း နှင့် ် သက်  ိုင်ရော တ ိုင််းနေသကက်ီး၊ ပြည် ယ်မ ော်းသ ိုေ့ ပြ လ်ည်ြ ိုေ့န ောင်နြ်းပြင််းမ ော်းက ို 

ပမဝတီ ယ်စြ်ရှ  တောဝ ်ရှ သူမ ော်းက န ောင်ရ က်နြ်းလ က် ရှ သည်။ ထ ိုေ့အပြင် အပြော်းတ ိုင််းနှင့််ပြည ်ယ်မ ော်းသ ိုေ့ သွော်းမည့်် န ရြ် 

ပြ မ် ော်းအော်း နမောန်တောယ်ောဉ်မ ော်းပြင့််ြ ိုေ့န ောင်နြ်းကော က ိုဗစ်ြ ို်းရှ  မရှ  စစ်န ်းပြင််းနှင့်် က ေ့်သတ်နစောင့်် ကည့််ပြင််းတ ိုေ့အော်း သက် 

  ိုင်ရောတ ိုင််းနေသကက်ီး၊ ပြည် ယ်တ ိုေ့မှ စီစဉ်န ောင်ရ ကလ် က်ရှ သည်ဟိုလည််း ၎င််းက  က်နပြောသည်။ 

ယြိုကောလအတွင််း ထ ိုင််းန ိုင်ငမံှ ပြ လ်ောသည့်် ပမ မ်ောလိုြ်သော်း အမ ော်းစိုမှော ြရီ်းစရ တ် ထ ိုင််းနငွ  တ် ၈၀၀၀ ဝ ််းက င်ြ ေ့် ကို ်က  

မှုရှ ြွဲ့်မြီ်း ထ ိုင််းရွဲမှ ြမ််း ီ်းြံြွဲ့်ရသည့််ြံိုစံမ   ်းပြင့််  ယ်စြ်သ ိုေ့ပြ ်လောြွဲ့်ရသည်ဟို န ရြ်ပြ ် ပမ မ်ောလိုြ်သော်းတစ်ြ   ြို့၏ နပြော  ိုမှုအရ 

သ ရသည်။ https://kicnews.org/ 

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

၁၀။ KNU တပ်ြဟာ(၅)တွင် ၁၅ ရကအ်တွင််း တိ ကပ်ွွဲကပေါင််း ၅၆ ကကြိ်မဖစ်ပွာ်းမပ်ီး စစ်ကကာင်စီ က်ြ  တပ်ရင််းြ  ်း တစ်ဦ်းအပေါ 

အဝင် ၃၄ ဦ်းက ဆံ ်း 

August 18, 2021 

နကအွဲ ်ယူ-ကရငအ်မ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း တြမ်ဟော(၅) ယ်နပမ (မူန တောြ်ရ ိုင)်တွင် ဩဂိုတ်လ ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်န ေ့အထ  

စစ်နကောင်စီတြ်နှင့််  ယ်နပမြံ ကရငအ်မ   ်းသော်းလွတ်နပမောကန်ရ်းတြ်မနတော် -KNLA တြြ်ွွဲြို့ဝင ် မ ော်း ကော်း တ ိုကြ်ွွဲနြါင််း ၅၆ 

ကက မ်ပြစ်ြွော်းြွဲ့်ရော စစ်နကောင်စီ က်မှ တြ်ရင််းမှ ်းတစ်ဦ်းအြါအဝင် ၃၄ ဦ်းက  ံို်းြွဲ့် သည်ဟို KNU တြ်မဟော (၅) က ဩဂိုတ်လ 

၁၇ရက်န ေ့တွင ် ထိုတ်ပြ ်ထော်းသည်။ ထ ိုေ့အပြင် စစ်နကောင်စီတြ် က်မှ ၁၅ ဦ်း ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရရှ ြွဲ့်မြီ်း KNLA တြ်မဟော(၅) 

 က်မှ ၃ ဦ်းထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရရှ ြွဲ့်သည်ဟို အ  ိုြါ ထိုတ်ပြ ်ြ က်တွင် နြောပ်ြြါရှ သည။် 

ယင််းြစ်ြတ်မှုအတွင််း စစ်နကောင်စီတြ် က်မှ လက် က်ကကီ်း ၈၈ လံို်းနငှ့်် လက် ကင်ယ်နြါင််း ၁၅၀၀ လံို်း ြစ်ြတ်ြွဲ့်မြီ်း နေသြံ 

လထူိုန ထ ိုင်သည့််နက ်းရ ောနှင့်် လိုြ်က ိုင်စော်းနသောကသ်ည့်် ဥယ ောဉ်ခြံန ရောမ ော်းသ ိုေ့ လက် က်ကက်ီးမ ော်း က နရောကန်ြါက်ကွွဲသည့်် 

အတွက ်နေသြံ ၁ ဦ်းနသ ံို်းကော ၁ဦ်း ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရရှ ြွဲ့်သည်ဟိုလည််း နကအွဲ ်ယူ တြမ်ဟော (၅) ထိုတ်ပြ ်ထော်းသည်။ 
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KNU တြ်မဟော(၅)၏ လစဉ်ထိုတ်ပြ ်ြ က်အရ ယြင်လ ဇူလ ိုင်လတွင် ၎င််းတ ိုေ့ ယ်နပမအတွင််း တ ိုကြ်ွွဲနြါင််း ၁၃၃ ကက မ်ပြစ်ြွော်း 

ြွဲ့်ရော စစ်နကောင်စီတြ် က်မှ ေိုတ ယဗ ိုလ်မှ ်းကကီ်းအ င့််တစ်ဦ်းအြါအဝင် ၆၅ ဦ်းက  ံို်း၊ ၁၀၁ ဦ်း ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရရှ မြီ်း KNLA 

တြ်မဟော(၅) က်မှ ၃ ဦ်း ေဏ်ရောရရှ ြွဲ့်သည်။ https://kicnews.org/2021/0 

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

၁၁။ ြယ် အ်ူး ဒ ကခသည်စခန််းအတွင််း ကိ ဗစ်ကူ်းစက်ခံရသူ ၆ ဦ်း ကတွွှေ့ရ ိသမဖင ် စခန််းတွင််း သွာ်း ာြှု တင််း ကပ်ထာ်း 

August 18, 2021 

ထ ိုင််း-ပမ မ်ော  ယ်စြ် မယ်လအူ်း ေိုကခသည် စြ ််းတွင််း န ထ ိုင်သူ မ သော်းစို တစ်စို၌ ယမ ်န ေ့ ဩဂိုတ်လ ၁၇ ရက်န ေ့တွင် က ိုဗစ် 

နရောဂါြ ို်းကူ်းစက်ြံရသူ ၆ ဦ်း နတွြို့ရှ သပြင့်် စြ ််းတွင််း သွော်းလောမှု တင််း ကြ်ထော်းလ ိုကရ်သည်ဟို စြ ််းတောဝ ်ရှ သူမ ော်းထံမှ သ ရ 

သည်။ 

လတ်တနလောတွင် အပြော်းန ရောအတွင််း ကူ်းစကြ်ံရမှု ရှ  မရှ  အသ ရနသ်း ွဲ စြ ််းအတွင််း သွော်းလောမှုမ ော်းက ို တော်းပမစ်ထော်းမြီ်း 

အ မ်တွင််းသောန ထ ိုင်ရ ်၊ အနရ်းကကီ်းက စစရှ မှသော Mask တြ်၍ သွော်းလောရ  ် အသ နြ်းန ှု်းန ောထ်ော်းမြီ်း လောမည့် ်   ံက်ြ ် 

တွင်လည််း ရြ်ကွက် (၂)အတွင််းရှ  န အ မ်အော်းလံို်းက ို က  ််းမောနရ်း တောဝ ်ရှ  သူမ ော်းမှ စစ်န ်းမှုမ ော်း ပြ လိုြ်သွော်းမည်ဟို စြ ််း 

ဥကကဌ နစောြူနေ်း က  က်နပြောသည်။ 

လတ်တနလောတွင်လည််း အ  ိုြါ ကူ်းစက်ြံရမှုရှ လောပြင််းန ကောင့်် စြ ််းတွင််း န ထ ိုင်သူမ ော်းအန ပြင့်် စ ို်းရ မ်မှုမ ော်း ရှ န မြီ်း စြ ််း 

တွင််း သွော်းလော လှုြ်ရှော်းမှုလည််း  ည််းြါ်းလောန ကောင််းနှင့်် အနပြအန ြ ို   ို်းလောမည်က ို စ ို်းရ မန်သောန ကောင့်် စော်းနှြ်ရ ကခော 

ကက  ထိုတ်ဝယ်ယူထော်းသူအြ   ြို့လည််းရှ န န ကောင််း စြ ််းတွင််း န ထ ိုင်သူမ ော်းက   ိုသည်။ မြီ်းြွဲ့်သည့်် လမ ော်းတွင်လည််း ထ ိုင််း-

ပမ ်မော  ယ်စြ်ရှ  မယ်လ ၊ အို ််းြ  ် နှင့်် ထမ််းဟင် ေိုကခသည် စြ ််းမ ော်းတွင်လည််း အလော်းတူ က ိုဗစ်နရောဂါ ကူ်းစက်ြံရမှုရှ ြွဲ့်မြီ်း 

နသ ံို်းသည့်် အနပြအန ထ  မနရောကရ်ှ ြွဲ့်န ကောင််း သ ရသည်။ https://kicnews.org/2021/08 

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

၁၂။ စစ်ကကာင်စီတပ်န င ် BGF ပူ်းကပေါင််းတပ်က န စ်ရကအ်တွင််း အမပီ်းကရ ာင်ရန် သတိကပ်း၍ ကက ်းရ ာသာ်းြ ာ်း ကရ ာင်တိြ််းကန 

August 17, 2021 

KNU-ကရင်အမ   ်းသော်းအစည််းအရံို်း၊ မူန တောြ်ရ ိုင်(ြောြ ွ်)/တြ်မဟော(၅) ယ်နပမ၊ ေယွ်လ ို်းမမ  ြို့ ယ် မောနထောနက ်းရ ောအိုြ် 

စိုအတွင််းရှ  နက ်းရ ောသော်းမ ော်းအော်း နှစ်ရက်အတွင််း အမြီ်းနရှောင်နြ်းရ ် စစ်နကောင်စီနှင့်် BGF ြူ်းနြါင််းတြ်ြွွဲြို့မ ော်းက ဩဂိုတ်လ 

၁၅ရက်န ေ့တွင် သတ နြ်းနပြော  ိုလောသည့််အတွက် လက်ရှ တွင် နေသြံရ ောသော်းမ ော်းမှော  ီ်းစြ်ရောနက ်းရ ော မ ော်းသ ိုေ့ နရှောင်တ မ််းန  

 ကရသည်ဟို သ ရသည်။ 

ယြိုရက်ြ ိုင််းတွင် အ  ိုြါနက ်းရ ောအစိုအတွင််းရှ  အ ီ်းအ ာ်းတွင်  ယ်နပမြံ ကရငအ်မ   ်းသော်းလွတ်နပမောကန်ရ်းတြ်မ 

နတော(်KNLA) တြ်ြွွဲြို့ဝငမ် ော်းနှင့်် စစ်နကောင်စီ၊ BGF ြူ်းနြါင််းတြ်ြွွဲြို့ဝငမ် ော်းအ ကော်း ြစ်ြတ်မှုမ ော်းရှ မြီ်း  ယ်နပမြံ KNLA  က်မ ှ

ထြ်မံြစ်ြတ်မှုမ ော်း  က်လက်လိုြ်န ောင်န ြါက လူထိုြါမက  ် ပြ လ်ည်တို ေ့်ပြ ်ြစ်ြတ်မညဟ်ို စစ်နကောင်စီတြ် က်က  
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မြ မ််းနပြောက်နပြော  ိုသည့််အတွက် နေသြံမ ော်းမှော စ ို်းရ မ်န ကောက်လ ေ့်န  ကရသည်ဟိုလည််း အမည်မနြောလ် ိုသူ အပြော်းနေသြံ 

ရ ောသော်းတစ်ဦ်းက နပြောသည်။ 

ဩဂိုတ်လ (၁)ရက်န ေ့မှစ၍ KNU မူန တောြ်ရ ိုင်၊ တြ်မဟော(၅) ယ်နပမတွင် စစ်နကောင်စီနှင့် ် BGF ြူ်းနြါင််းတြ်မ ော်းက 

စစ်နရ်းလှုြ်ရှော်းမှုမ ော်း  ည််းဗ  ဟောက က  လိုြ်န ောင်လောသလ ို BGF တြ်ြွွဲြို့ကလည််း ယြိုလတွင် တြ်အင်အော်း ထြမ်ံ တ ို်းြ ွဲြို့လော 

မှုမ ော်း လိုြ်န ောင်လောသည့်အ်တွက်  ယ်နပမြံ KNLA တြ်ြွွဲြို့ဝင်မ ော်းနငှ့်် န ေ့စဉ်လ ိုလ ို ြစ်ြတ်မှုပြစ်ြွော်းလျှက် ရှ သည်ဟို KNU 

မူန တောြ်ရ ိုင်တောဝ ်ရှ သူမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ https://kicnews.org/2021/08 

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

၁၃။ မြဝတီခရိ င်ကထွအ ပ်ရံ ်းထွဲဝင်ကရာကမ်ပီ်း အ တ်ခွဲမဖင ်ပစ်ကပေါက်ခွဲ သူအာ်း  ံ ခခံ ကရ်းရွဲြ  ပစ်ခတ်ဖြ််းဆီ်း၍ အြှုဖငွ ်ထာ်း 

August 17, 2021  

ကရင်ပြည် ယ် ပမဝတီမမ  ြို့ အမှတ် ၄ ရြ်ကွက်  ိုရင့််န ာင်လမ််းမကက်ီးရှ  ြရ ိုငအ်နထွနထွအိုြ်ြ  ြ်နရ်းရံို်းသ ိုေ့ ဝင်နရောက်မြီ်း အိုတ်ြွဲ 

ပြင့်် ြစ်နြါက်ြွဲ့်သည့်် အသက် ၂၃ နှစ်အရ ယ် လူငယ်တစ်ဦ်းအော်း လံိုခြံ နရ်းရွဲမှ ြစ်ြတ်ြမ််း ီ်းမြီ်းန ာက် ပမဝတီမမ  ြို့မရွဲစြ ််းတွင် 

အမှုြွင့်် ထ  ််းသ မ််းထော်းန ကောင််း သ ရသည်။ 

ယန ေ့ ဩဂိုတ်လ ၁၇ ရက ်န ေ့လည် ၁၂  ာရနီက ောြ် ေ့်က ပမဝတီြရ ိုင်နထွ အိုြ်ရံို်းသ ိုေ့  ိုင်ကယ်စီ်းမြီ်း ဝင်လောသည့်် လငူယ်တစ်ဦ်း 

က ရံို်း၏အန ောက်အဦ်းအတွင််း ဝင်နရောက်မြီ်းအိုတ်ြွဲပြင့်် ြစ်နြါက်ြွဲ့်ပြင််းပြစ်သည်။ ထ ိုသ ိုေ့ အိုတ်ြွဲပြင့််ြစ်နြါက်မှုန ကောင့်် 

လူတစ်စံိုတစ်ဦ်းမျှ ထ ြ ိုကမ်ှုမရှ နသောလ်ည််း လူငယ်အော်း လံိုခြံ နရ်း ရွဲ မှ နသ တ်ပြင့်် ြစ်ြတ်ြွဲ့်၍ လက်တွင် ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရ 

ရှ ြွဲ့်သည်။ 

အ  ိုြါ အိုတ်ြွဲပြင့်် ြစ်နြါက်ြွဲ့်သူမှော ပမဝတီမမ  ြို့ အမှတ် ၂ ရြ်ကွကန်  နမောင်နက ောရ်ွဲဦ်း အသက် (၂၃)နှစ်   ိုသူပြစ်မြီ်း မည်သည့်် 

အတွက်န ကောင့်် ထ ိုသ ိုေ့ အိုတ်ြွဲပြင့် ် ြစ်ြတ်ရသည်က ို စစ်န ်းန  ွဲပြစ်မြီ်း လက်ရှ တွင ် ၎င််းအော်း ပမဝတီမမ  ြို့မရွဲစြ ််းတွင် 

ထ  ််းသ မ််းထော်းကော အမှုြငွ့်် အနရ်းယူသေွာ်းမည်ဟို မမ  ြို့မရွဲစြ ််းမှ သ ရသည်။လက်ရှ  ပမဝတီမမ  ြို့တွင် က ိုဗစ်ကောလ က ေ့်သတ်ြ က် 

မ ော်းန ကောင့်် လူထိုမ ော်းအလွ ် ေိုကခနရောက်န  ကသည့််အနြေါ် စ တ်ြံစော်းမှုမ ော်းမြီ်း ြရ ိုင်နထွအိုြ်၏ စီမံြ ေ့်ြွွဲမှုက ို မနက  ြ်၍ 

နြါက်ကွွဲမှုလည််း ပြစ်န ိုင်သည်ဟို မမ  ြို့ြံတစ်ြ   ြို့က သံို်းသြ်မှုမ ော်းရှ န သည်။ https://kicnews.org/2021/08 

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

၁၄။ အ န််းဖ န် ဒ ကခသည်စခန််းကန  ူငယ်တစ်ဦ်း ပစစည််းခိ ်းသည်ဟ  အစွပ်စွွဲခံရမပီ်း ပစ်သတ်ခံခွဲ ရ 

August 17, 2021 

ထ ိုင််း-ပမ မ်ော ယ်စြ်ရှ  အို ််းြ   ် ေိုကခသည်စြ ််းတွင် န ထ ိုင်သူ အသက် (၁၉) နှစ်အရ ယလ်ူငယ်တစ်ဦ်းသည် စြ ််းအတွင််းရှ  

န အ မမ်ှ နြ ောက ်ံို်း သွော်းမြီ်းန ာက ်စြ ််း၏ ၅ ကီလ ိုမီတော အကွောအနဝ်းရှ  နပမောင်နက ်းရ ောတစ်ရ ောတွင် ြစစည််းြ ို်းယူသည်ဟို 

  ိုကော ယမ ်န ေ့ ဩဂိုတ်လ ၁၆ ရက်န ေ့က နသ တ်ပြင့်် ြစ်သတ်ပြင််း ြံြွဲ့်ရသည့်် ပြစ်စဉ်တစ်ြို ပြစ်ြွော်းြွဲ့်သည်ဟို စြ ််းတောဝ ်ရှ  

သူမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ 
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အ  ိုြါ လူငယ်က ို ၉ မမ ြစစတ ို နသ တ်ပြင့်် ြစ်သတ်ြွဲ့်ပြင််းပြစ်မြီ်း ြစ်သတ်ြံရစဉ်တွင် ဝမ််းဗ ိုကတွ်င် နှစ်ြ က်၊ လက်တွင် 

တစ်ြ က ်ြစ်သတ်ြံြွဲ့်ရပြင််းပြစ်နသောလ်ည််း ၎င််းအြင််းပြစ်ြွော်းရောန ရောတွင် က ည်ြွံ ၄ြို နတွြို့ရှ န ကောင််း နှင့်် အ  ိုြါ နသ တ်မှော 

လည််း လ ိုင်စင်ရှ န ကောင််း နစော ောထိုက  က်နပြောသည်။ ၎င််းလူငယ် နသ ံို်းမှုအတွက် မ သော်းစိုမ ော်းမှ ရိုြ်အနလောင််းပြ လ်ည် 

ရရှ နရ်းနှင့်် ြစ်ြတ်သူက ို တရော်းဥြနေအရ အနရ်းယူန ောင်ရ က်နြ်းနရ်း မ သော်းစိုကလ ိုလော်းမြီ်း ၎င််းအတွက် ဥြနေ အနထောကအ် 

ကပူြ ဌော (LAC) က ို အကအူညီနတောင််းထော်းကော အြင််းပြစ်ြွော်းမြီ်းန ာက ် သက်  ိုင်ရော ကရငေ်ိုကခသည် နကောမ်တီ(KRC) 

အြါအဝင် ကိုလသမဂဂ ေိုကခသည်မ ော်း  ိုင်ရော မဟောမင််းကက်ီးရံို်း -UNHCR မှတောဝ ်ရှ သူမ ော်း၊ The Border Consortium(TBC) 

စသည့်် အြွွဲြို့အစည််းမ ော်းက ိုြါ အသ နြ်း အန ကောင််း ကော်းထော်းန ကောင််းလည််း စြ ််းတောဝ ်ရှ သူမ ော်းက   ိုသည်။ 

လတ်တနလောတွင် အ  ိုြါ က စစ နှင့်ြ်တ်သက်မြီ်း အြင််းပြစ်ြွော်းမှုက ို သက်  ိုင်ရော စြ ််းတောဝ ်ရှ သူမ ော်းနှင့််  ယ်နပမြံ ရွဲစြ ််းမှ 

တောဝ ်ရှ သူမ ော်းက သွော်းနရောက် ကည့််ရှုြွဲ့်ရောတွင် သက်  ိုင်ရောရွဲမ ော်းက ရောဇဝတ်မှုဟို ယူ နသောန ကောင့်် မှုြင််းရွဲတောဝ ်ရှ သူမ ော်း 

က ိုြါ ထြမ်ံနြေါ်ယူြွဲ့်စစ်န ်းြွဲ့်မြီ်းန ာက် ရိုြအ်နလောင််းက ို ြိုတ်ြရမမ  ြို့န ်းရံိုသ ိုေ့ သယ်ယူသွော်းန ကောင််းလည််း စြ ််း တောဝ ်ရှ  

သူမ ော်းက   ိုသည်။ အို ််းြ  ် ေိုကခသည်စြ ််းတွင််း န ထ ိုင်သူ ေိုကခသည်အမ ော်းစိုသည် စြ ််းတွင််း အလိုြအ်က ိုင် မရှ ပြင််းန ကောင့် ်

စြ ််းပြင်ထွက်၍ အ  ိုြါနပမောင်ရ ောကက်ီးသ ိုေ့ န ေ့စော်း အလိုြ် သွော်းနရောက ်လိုြ်က ိုင်နလ့်ရှ  ကန ကောင််း သ ရသည်။ 
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****************** 

၁၅။ အြိှုကသိ်ြ််းယာဉ်ကပေါ်ြ ာ  က်  ပ်ဗံ ်း အကသ်းစာ်းကပေါက်ကွွဲြှုမဖစ်ခွဲ မပီ်း စညပ်င်ဝန်ထြ််းတစ်ဦ်း ကမခကထာကတွ်င် ဒဏ်ရာ 

အနည််းငယ်ရ 

August 20, 2021 

ကရင်ပြည် ယ် ပမဝတီမမ  ြို့တွင် စည်ြင်အမ ှုကက်ော်းနြေါ်တွင် လက်လိုြ်ဗံို်း အနသ်းစော်းဟို ယူ ရနသော နြါက်ကွွဲမှုတစ်ြို ယမ ်န ေ့ 

 ံ က်ြ ိုင််းက ပြစ်ြွဲ့်မြီ်း အမ ှုကသ် မ််းစည်ြင်လိုြသ်ော်းတစ်ဦ်း နပြနထောကတွ်င် အ ည််းငယ် ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရရှ ြွဲ့်သည်ဟို သ ရ 

သည်။ 

ပမဝတီမမ  ြို့ အမှတ် ၄ ရြ်ကွက ်နအောင်နပမနရ  ံိုလမ််းထ ြ ်အောရလှမ််းမနြေါ်တွင ်ယမ ်န ေ့ ဩဂိုတ်လ ၁၈ ရက ် ံ က် ၈ ာရြီွွဲ 

အြ   ်ြ ေ့်က ပြစ်သွော်းြွဲ့်ပြင််းပြစ်သည်။ စည်ြင်အမ ှုကသ် မ််းကော်းမှ ပမဝတီြ စ် ကည်နရ်းတံတော်းထ ြ်နှင့််  ိုရင့််န ာင်လမ််း 

တနလျှောကရ်ှ  အမ ှုကမ် ော်းက ိုသ မ််းမြီ်း အမ ှုကစွ် ေ့်ရ ် သွော်းနရောက်န စဉ် အမ ှုကမ် ော်း ြွန ၍ နပြပြင့််  င််းသ ြ်စဉ် ကော်းနြေါ်ြါ 

အမ ှုကအ် တ်တွင််းမှ နြါက်ကွွဲမှု ပြစ်ြွဲ့်ပြင််းပြစ်သည်ဟို မမ  ြို့ ယ်စည်ြင်သောယောနရ်းထံမှ သ ရသည။် 

ယြိုလ ို လက်လိုြ်ဗံို်းဟိုယူ ရနသော လူက ို ေဏ်ရောရနသနစန ိုင်သည့်် အရောဝတတ ြစစည််းမ ော်းက ို အမ ှုကအ် တ်မ ော်းနှင့်် နရောနထွ်း 

ထော်းမှုသည် သောမော ်ပြည်သူမ ော်းအပြင် အမ ှုက်အ တ်မ ော်းနှင့်် တ ိုကရ် ိုကထ် နတွြို့ရနသော နအောကန်ပြ အမ ှုကသ် မ််းစည်ြင် 

ဝ ်ထမ််းမ ော်းအတွက် အနတရောယ်ရှ နစန ိုင် သည့်အ်တွက် မလိုြ်ထ ိုကသ်ည့် ်က စစသောပြစ်န ကောင််း ဦ်းနစောနရော တ်ထူ်းက နပြော  ို 

သည်။ https://kicnews.org/2021/08 

******************* 
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၁၆။ က န်က ်းနှုန််းမြင ်တက်ြှုက ကာင ် ဝင်ကငွြရ ိသည ် ကက ်း က်ကန ထူ ြ ာ်းအတွက် အခက်အခွဲမဖစ်ကန 

August 20, 2021  

ကရင်ပြည် ယ်၊ နကော့်ကရ တ်မမ  ြို့ ယ်နတောငြ် ိုင််းရှ  နက ်းရ ောမ ော်းမှ ဝင်နငွမရှ သည့်် နက ်းလက်န လူထိုမ ော်းသည် လတ်တနလော 

ကို ်န ်းနှု ််းပမင့််တက်မှုန ကောင့်် န ေ့စဉ်စော်းဝတ်န နရ်းအတွက် အြက်အြွဲပြစ်န သည်ဟို နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရှ ရသည်။ 

ထ ိုေ့အပြင် နက ်းရ ောရှ    ိုငမ် ော်းမှော  ီ်းစြ်ရောမမ  ြို့၊ နက ်းရ ောပြစ်သည့်် က  တ်၊ က   က်ေံို၊ နကော့်ကရ တ်မ ော်းတွင် ကို ်ြစစည််း ထြ် င့်် 

ဝယ်ယူရပြင််းန ကောင့်် ယြိုလ ို ကို ်န ်းနှု ််း တက်ရပြင််းပြစ်သည်ဟိုလည််း ၎င််းက  က်နပြောသည်။ လက်ရှ တွင် အ  ိုြါ နက ်းရ ော 

မ ော်းပြစ်သည့်် သေွဲြ ိုေ့၊ က  တ်၊ ကွင််းကနလ်းအြါအဝင် နေါ နတောင်နပြတစ်နလျှောကရ်ှ  နက ်းရ ောမ ော်းတွင် လမ််းမ ော်းပြ ်ြွင့်် 

နြ်းနသောလ်ည််း အြ   ်သတ်မှတ်ြ က်နှင့် ် အလိုြ်လိုြ်ရ ်၊ ကို ်ြစစည််း ဝယ်ယလူျှင ် တစ်လက ို ၃ ရက ် သ ိုေ့မဟိုတ် ၃ ကက မ် 

သတ်မှတ်ကော န ်းဝယ်ယူြွင့််ပြ ထော်းပြင််းရှ သညဟ်ို နက ်းရ ောရှ  တောဝ ်ရှ သူက နပြောသည်။ 

နကော့်ကရ တ်နတောင်ြ ိုင််းရှ  ဝင်နငွမရှ သည့််မ သော်းစိုအမ ော်းစိုမှော ထ ိုင််းန ိုင်ငံတွင် အလိုြ်လိုြ်သည့်် သော်း၊ သမီ်းမ ော်းက ို မှီြ ိုအော်းထော်း 

ရမြီ်း အသွော်းအလောက ေ့်သတ်မှုန ကောင့်် ထ ိုင််းန ိုင်ငံရှ သော်းသမီ်းမ ော်းမှော နငွြ ိုေ့နြ်း၍ မရသည့်အ်တွက် အြက်အြွဲမ ော်းကက ံ 

နတွြို့ရသည်ဟိုလည််း နေသြံမ ော်းက နပြောသည်။ https://kicnews.org/2021/08 

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

၁၇။ ြွဲကဆာကက်ဒသရ ိ မြန်ြာကရ ွှေ့ကမပာင််းအ  ပ်သြာ်းြ ာ်းကိ  ကိ ဗစ်ကာကွယ်ကဆ်းထိ ်းန ံကပ်း 

August 20, 2021 

ထ ိုင််းန ိုငင်ံ၊ တော့်ြ်ြရ ိုင်၊ မွဲန ောက်နေသရှ  ပမ ်မောနရ ြို့နပြောင််းအလိုြ်သမော်းမ ော်းက ို ယမ ်န ေ့ ဩဂိုတ်လ ၁၇ ရက်န ေ့ မှစမြီ်း 

ထ ိုင််းက  ််းမောနရ်းဌော  တောဝ ်ရှ သူမ ော်းမှ က ိုဗစ်ကောကွယ်န ်းမ ော်း စတင်ထ ို်းနှံနြ်းန န ကောင််း အလိုြ်သမော်းအနရ်း န ောင်ရ က ်

သူမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ 

ယြိုလ ၁၇ ရက်န ေ့မှ စတင်ထ ို်းနှံနြ်းပြင််းပြစ်သည့််အတွက် ထ ိုင််းန ိုငင်ံ၏ အပြော်းနေသထက်စောလျှင် န ာကက်  န န ကောင််းနှင့်် 

လူဦ်းနရ (၅,၀၀၀)စောသော က ဦ်းသတ်မှတ်ထော်းနသောလ်ည််း မွဲန ောက်နေသတွင် ပမ မ်ောနရ ြို့နပြောင််း လူဦ်းနရ နှစ်သ  ််းြွွဲြ ေ့်ရှ န  

န ကောင််းလည််း ဦ်းမ ို်းကက  ်းက  က်နပြောသည်။ ယြိုလ ို ကောကွယ်န ်း ထ ို်းနှံရောတွင် စောရ က်စောတမ််း အနထောကအ်ထော်းရှ သည့် ်

ပမ ်မောနရ ြို့နပြောင််း အလိုြ်သမော်း မ ော်းက ိုသော ထ ို်းနှံနြ်းပြင််းပြစ်မြီ်း အလိုြ်သမော်းအန ပြင့်် သွော်းနရောက်ထ ို်းနှံရောတွင် အလိုြ်ရငှ်၏ 

နထောကြ်ံစော အပြည့််အစံိုပြင့်် စောရင််းနြ်းသွင််းရမည်ပြစ်မြီ်း က  ််းမောနရ်း က ဦ်း စစ်န ်းမှုပြ လိုြ်မြီ်းမှ ထ ို်းနှံနြ်းပြင််း ပြစ်သည် 

ဟို သ ရသည်။ 

ထ ိုင််းန ိုငင်ံအတွင််း မြီ်းြွဲ့်သည့်် လမ ော်းတွင် က ိုဗစ်တတ ယလ ှုင််း ကူ်းစက်မှု ပမြှင့််မော်းြွဲ့်မြီ်း ပမ ်မောနရ ြို့နပြောင််းအလိုြ်သမော်း အမ ော်း ံို်း 

န ထ ိုင်သည့်် မွဲန ောက်နေသ၌လည််း ကူ်းစက်မှု အပမင့််မော်း ံို်းပြစ်ြွော်းြွဲ့်ကော လက်ရှ  က ိုဗစ်ကော ကွယ်န ်း ထ ို်းနှံပြင််းက ိုလည််း 

ြါဝငထ် ို်းနှံသွော်း ကရ ် က  ််းမောနရ်းြညောရငှ်မ ော်းနှင့်် ပမ မ်ောနရ ြို့နပြောင််းအလိုြ် သမော်းအနရ်းန ောင်ရ က်သူမ ော်းက တ ိုကတွ် ််း 

ထော်းသည်။ https://kicnews.org/2021/08/ 
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၁၈။ မြဝတီမြိ ွှေ့နယ်ြ  ြိ င််းထ ိူငယ်တစ်ဦ်း ကတာကန က်ဆ်းရံ တွင် ကဆ်းက သြှုခံယူကနရ 

August 20, 2021 

ကရင်ပြည် ယ်၊ ပမဝတီမမ  ြို့ ယ ် ၊ နမတတောလင််းမမ  င်အ ီ်းတွင် အသက် ၂၄ နှစ်အရ ယ် လငူယ်တစ်ဦ်း ဩဂိုတ်လ ၁၆ ရက်န ေ့တွင် 

မ ိုင််း င််းမ ရောမှ ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရရှ ြွဲ့်မြီ်း လက်ရှ တွင် နကော့်ကရ တ်မမ  ြို့ ယ်ရှ  KNU-ကရင်အမ   ်းသော်း အစည််းအရံို်းမှ ြွင့််လှစ်ထော်း 

နသော နတောန ာန် ်းရံိုတွင် န ်းကိုသမှုြံယူန ရန ကောင််း သ ရသည်။ 

အ  ိုြါ မ ိုင််း င််းမ နသောန ကောင့်် နစောအယ်စ ၏ ညော က်နပြနထောကမ်ှော လံို်းဝန ကမွွသွော်း၍ ေ်ူးနအောကမ်ှစကော ပြတ်လ ိုကရ်မြီ်း 

လက်ရှ တွင် သူ၏အသက်အနတရောယ်အတွက် စ ို်းရ မ်ရမှုမရှ န ကောင််း နကော့်ကရ တ်မမ  ြို့ ယ် နတောန ာ် န ်းရံိုမှ က  ််းမောနရ်း 

ဝ ်ထမ််းတစ်ဦ်းက နပြောသည်။ 

မ ိုင််းထ လငူယ်  င််းမ သည့်် နပမပမြှ ြ်မ ိုင််းမှော မည်သည့််အြွွဲြို့အစည််းက နထောင်ထော်းသည်က ို အတ အက  မသ ရှ ရနသောလ်ည််း ထ ိုနေ 

သမှော  ယ်ပြော်းနစောင့််တြ် ၁၀၂၂ တြ်ရင််းနှင့်် စစ်နကောင်စီတြ်မ ော်း၏ အနပြစ ိုကသ်ည့််  ယ်နပမပြစ်သည်။ 

 https://kicnews.org/2021/08 

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

၁၉။ ၇၄ ကကြိ်ကမြာက် ြနွ်ကတာ ် န်ကရ်းကနို့အခြ််းအန ်း အွန် ိ င််းကပေါ်တွင်က င််းပသွာ်းြည ်

(၂၀၂၁ ဩဂိုတ် ၁၉) 

လောမည့််ဝါနြါင်လပြည့််- သဂိုတ် ၂၂ ရက်န ေ့တွင ်က နရောကန်သော ၇၄ ကက မ်နပမောက် မ ွ်နတောလ်ှ ်နရ်းန ေ့ အြမ််းအ ာ်း အထ မ််းအ 

မှတ်ြွွဲက ို ကမ္ော့်ကြ်နရောဂါ က ိုဗစ် – ၁၉ န ကောင့် ်အွ ််းလ ိုင််းမှ တ င့် ်Zoom Meeting ပြင့် ်လူငယမ် ော်းနတွြို့ ံို က င််းြသွော်းမည်ဟို 

သ ရသည်။ 

ကမ္ော့်န ိုင်ငံရြ်ပြော်းရှ  မွ ်မ ော်းအြါအဝင် မွ အ်နရ်းစ တ်ြါဝင်စော်းသူအော်းလံို်း လမည့််မွ ်နတောလ် ှ်နရ်းန ေ့တွင် Zoom Meeting 

မှတ င့်် နတွြို့ ံိုန ွ်းနနွ်း ကမြီ်း လူငယ်မ ော်း မ   ်းြ စ်စ တ်ဓါတ်ရှင်သ ်တက် ကွနရ်း၊ နတောလ်ှ ်နရ်းနှင့်် ြတ်သက်သည့်် သမ ိုင််း 

န ကောင််းမ ော်း၊ ပြစ်စဉ်မ ော်းက ို နဟောနပြောသွော်းမည်ဟို က င််းြနရ်းနကောမ်တီဝင် မွ လ်ူငယ် မ စနဒာနွ က်   ိုသည်။ 

အလော်းတူ မွ ်နတောလ် ှ်နရ်းန ေ့ အြမ််းအ ာ်းမ ော်းက ို မွ ်ပြည်သစ်ြါတီထ  ််းြ  ြ် ယ်နပမမ ော်းပြစ်သည့်် သထံို၊ နမောလ်မမ  င်၊ 

ထော်းဝယ်ြရ ိုင်၊  ိုရော်းသံို်း ူနေသနှင့်် ဗဟ ိုဌော ြ  ြ်ရှ ရော နရ်းနြ ောင််းြ ော်းနေသတ ိုေ့တွင် အက ဥ််းရံို်းက င််းြသွော်းမည်ပြစ်န ကောင််း 

သတင််းရရှ သည်။ https://burmese.monnews.org/2021/08/19 

********************** 
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၂၀။ ပ ဏ္ာ်းကျွန််းမြိ ွှေ့နယ်တွင် ြ စ်ခူ်းမပန ်ာသည ်ဟနွ်ဒေါစက်တပ်က  နစ်မြ  ပ၍် အြ  ိ်းသြီ်း ၃ ဦ်းအပေါအဝင် ၄ ဦ်းကရနစ် 

ကပ ာကဆ်ံ ်း 

18 Aug, 2021  

ရြ ိုင်ပြည် ယ်၊ ြိုဏ္ော်းကျွ ််းမမ  ြို့ ယ်၊ နတောြ ော်းနြ ောင််းတွင် မျှစ်ြူ်းပြ ်လောသည့်် လ ူ (၉) ဦ်းစီ်းနှင််းလောနသော ဟွ ်ေါစက်တြ်နလှ 

ငယ်တစ်စီ်း နရစီ်းပြင််း၍  စ်ပမ ြ်သွော်းရောက အမ   ်းသမီ်း ၃ ဦ်းနှင့်် အမ   ်းသော်း ၁ ဦ်း၊ စိုစိုနြါင််း ၄ ဦ်း နြ ောက ်ံို်းန န ကောင််း သတင််း 

ရရှ သည်။ 

၎င််းပြစ်စဉ်မှော ယမ ်န ေ့ (ဩဂိုတ် ၁၆ ရက)် ညန  ၆  ာရြီွွဲ အြ   ်ြ ေ့်ကပြစ်ြွော်းြွဲ့်မြီ်း ၎င််းစက်နလမှှော က ်ြူ်းနက ်းရ ောက ဟွ ်ေါ 

စက်နလှပြစ်ကော ြိုဏ္ော်းကျွ ််း- ရနသ့်နတောင်ကော်းလမ််းနြေါ်ရှ  နစတီပြင် တံတော်းအ ီ်း နတောြ ော်းနြ ောင််းအတွင််း နရစီ်းပြင််း၍ 

 စ်ပမ ြ်သွော်းြွဲ့်သည်ဟို နြ ောက ်ံို်းန သူမ ော်းက ို လ ိုကရ်ှောရောတွင် ြါဝင်သည့်် နစတီပြင်နက ်းရ ောက က ိုနအောင်နက ောန် ိုင်က 

  ရဉ္စရောသ ိုေ့ နပြောသည်။ နရ စ်နြ ောက ်ံို်းန သူမ ော်းမှော ြိုဏ္ော်းကျွ ််းမမ  ြို့ ယ် က ြ်ူ်းနက ်းရ ောက ဦ်းြင်သ ််းနမောင် အသက် (၄၂နှစ်) 

ဇ ီ်းပြစ်သူ နေေါ်မ ိုနယ အသက် (၃၈နှစ်) ၊ နေေါ်ဦ်း  ််းယှဉ် အသက် (၄၅နှစ်) နှင့်် အသက ် (၂၂ နှစ်) အရ ယ် မပြ ပြ သ ််းတ ိုေ့ 

ပြစ် ကသည်။ 

၎င််းတ ိုေ့သည် က ်ြူ်းနက ရ ောမှ ဟွ ်ေါစက်တြ်နလနှှစ်စီ်းပြင့်် နတောြ ော်းနြ ောင််းတွင် မျှစ်ြူ်းသွော်းြ   ်စဉ် ယင််းထွဲ အမ   ်းသမီ်းတစ်ဦ်း 

က ို နတောင်ကင််းက ိုက်၍ စက်နလှတစ်စီ်းက န ်းကိုသရ ် ြ ို်းရ ီပြင ် နက ်းရ ောသ ိုေ့ သွော်းနရောက်ြွဲ့်မြီ်း က  ်နလှတစ်စီ်းမှော က ်ြူ်း 

နက ်းရ ောသ ိုေ့ ပြ ်လောြ   ်တွင် မ ို်းနမှောင်က  လ ှုင််းကက်ီးလောသပြင့်် နစတီပြင်နက ်းရ ောကမ််း က်သ ိုေ့ ကြ်ရောတွင် တံတော်းအ ီ်း  စ်ပမ ြ် 

သွော်းပြင််း ပြစ်န ကောင််း နေသြံမ ော်းက နပြော ကော်းသည်။  

https://burmese.narinjara.com/news/detail/611d28f51002ba04798cd796 

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

၂၁။ ပန်ဆိ င််းမြိ ွှေ့ကပေါ် တိ ကပ်ွွဲမပင််းထန ်

August 20, 20210 

သျှမ််းနပမောက ် မူ ယ်မမ  ိုေ့ ယ် ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့နြေါ်တွင် စစ်နကောင်စီနှင့်် က ို်းက ေ့်တြ်မနတော် (MNDAA)တ ိုေ့သည် ယန ေ့ ( သဂိုတ် 

၂၀)ရက ်န ေ့လညြ် ိုင််းတွင် တ ိုကြ်ွွဲပြစ်ြွော်းြွဲ့်န ကောင််း စံိုစမ််းသ ရသည်။ 

ယန ေ့ န ေ့လည် (၁) ာရဝီ ််းက င်တွင် စစ်နကောင်စီနှင့်် MNDAA တ ိုေ့သည် ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့ရှ  ရွဲစြ ််း အ ်ီးတဝှ ကတွ်င် တ ိုကြ်ွွဲပြင််းထ ် 

ြွဲ့်မြီ်း ၊ လက ်က်ကကီ်း၊ လက် ကင်ယ်မ ော်းပြင့် ် ြစ်ြတ်မှုပြ လိုြ်ြွဲ့်န ကောင််း ြ ်  ိုင််းနေသြံ အမ   ်းသမီ်းတစ်ဦ်းက သျှမ််းသံနတော် 

 င့််က ို နပြောသည်။ ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့ အ ီ်းတဝှ ကတွ်င် စစ်နကောင်စီနှင့်် MNDAAတြ်ြွွဲြို့တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွွဲပြစ်ြွော်းလောြွဲ့်သည်မှော ၃ရက်ြ ေ့်ရှ  

လောမြီပြစ်မြီ်း၊ န ေ့စဉ်နှင့််အမျှ လက် က်ကကီ်း၊ လက် က်ငယ်သံမ ော်း  ကော်းန ရန ကောင််း၊ လက်ရှ အြ   ်ထ  စစ်နရ်းတင််းမောန  

သပြင့်် ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့ ပြည်သူမ ော်းန အ မ်မှ အပြငမ်သွော်းရွဲန ကောင််း သ ရသည်။ 

ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့ ယအ်တွင််း MNDAA  ွဲေ့ စစ်နကောင်စီတြ်တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွွဲ က်တ ိုကပ်ြစ်လောသပြင့်် လက်ရှ မှော ြ ်  ိုင််းမမ  ြို့ ယ် တရိုတ် 

 ယ်စြ်မ ဉ််းနြေါ်တွင် စစ်နရှောင် (၁၄၀၀) ြ ေ့်ထွကန်ပြ်းတ မ််းနရှောင်န ရမြီ်း၊ စော်းဝတ်န နရ်း ြက်ြွဲန န ကောင််း သ ရသည်။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/611d28f51002ba04798cd796
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https://burmese.shannews.org/archives/23814 

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

၂၂။ နြမတူမြိ ွှေ့နယ် ကနအြိ်တခ  ိွှေ့ TNLA တပ်သာ်းြ ာ်း ဝင်ကရာကက်နထိ င ်

August 18, 2021 

သျှမ််းပြည်နပမောကြ် ိုင််း  မမတူမမ  ြို့ ယ် ြ ်လံိုနက ်းရ ောအိုြ်စို ထွဲတွင် တနအောင််းအမ   ်းသော်းလွတ်နပမောကန်ရ်းတြ်မနတော် (TNLA) 

တ ိုေ့က ပြည်သူန အ မ်တွင် ဝင်နရောက်န ထ ိုင်န  ကန ကောင််း စံိုစမ််းသ ရသည်။ 

TNLA တြ်သော်းမ ော်းသည်  မမတူမမ  ြို့ ယ် ြ ်လံိုနက ်းရ ောအိုြ်စိုထွဲတွင် (၂) လနက ော ် န ထ ိုင်သပြင့်် ပြည်သူမ ော်းစ တ်လံိုခြံ မှု 

မရှ န ကောင််း၊ ထ ိုေ့ပြင် အ မ်တွင််းရှ  မီ်းြ ိုနြ ောင်ြစစည််းမ ော်းက ိုလည််း စည််းကမ််းမွဲ့်ယူသံို်းစွွဲန န ကောင််း ြ ်လံိုနေသြံ အမ   ်းသော်းတစ်ဦ်း 

က သျှမ််းသံနတော ်င့်် က ို နပြောသည်။ တနအောင််း (TNLA) တြ်သော်းတ ိုေ့သည် နက ်းရ ောတွင် လောနရောက်န ထ ိုင်ရပြင််းသည် 

ြ ်လံိုနက ်းရ ောနေသြံမ ော်းက သျှမ််းပြည်ပြ ်လညထ်ူနထောင်နရ်းနကောင်စီ RCSS/SSA က ို သတင််းနြ်းမည် က ို စ ို်းရ မ်နက ်းရ ောတွင် 

လောနရောက်န ထ ိုင်န လ က်ရှ န ကောင််း သ ရသည်။ 

ထ ိုက စစနှင့််ြတ်သတ်မြီ်း တနအောင််းအမ   ်းသော်းလတ်ွနပမောကန်ရ်းတြ်မနတော် (TNLA) နပြောြွင့််ရင ် ဗ ိုလ်မှ ်း မ ိုင််းအ ိုကန်က ောက် ို 

သျှမ််းသံနတော ်င့််မှ ကက  ်းစော်း က်သွယ်ြွဲ့်နသော်လည််း  က်သွယ်၍ မရြွဲ့်နြ။ TNLA တြ်သော်းမ ော်း ြ ်လံိုနက ်းရ ောတွင််းထွဲ 

လောနရောက်န ထ ိုငမ်ှုက ို အပမ ် ံို်းထွက်ြွောသွော်းနြ်းရ ်အတွက် နေသြံမ ော်းက နတောင််း  ိုလ ိုကသ်ည်။  မမတူမမ  ြို့ ယ် ြ လ်ံိုနက ်း 

ရ ောအ ီ်းတဝှ က ် RCSS/SSA နှင့်် နပမောကြ် ိုင််းမဟောမ တ် တြ်ြွွဲြို့ မ ကောြဏ တ ိုကြ်ွွဲပြစ်ြွော်းသည့်် န ရောပြစ်န ကောင််းသ ရသည်။ 

https://burmese.shannews.org/archives/23793 

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

၂၃။ ကက ာကြ်ွဲ − ြိ င််းကငေါ   ြ််းပိ င််း ကမြမပိ ြှုမဖစ်ပွာ်း 

August 19, 2021 

သျှမ််းနပမောက ်နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့ ယ် နက ောကမ်ွဲ − မ ိုင််းနငါ ့်လမ််းြ ိုင််းတွင် မ ို်း က်တ ိုကရ် ောသွ ််းမှုန ကောင့်် နပမမြ  မှုပြစ်ြွော်းြွဲ့်န ကောင််း 

စံိုစမ််းသ ရသည်။ နက ောကမ်ွဲ − မ ိုင််းနငါ ့်လမ််းြ ိုင််း တွင်  သဂိုတ်လ (၁၈)ရက်န ေ့ န ေ့လညြ် ိုင််းက မ ို်းရ ောသွ ််းမှုန ကောင့်် နပမမြ  မြီ်း 

လမ််း(ယောယီ)ြ တ်  ိုေ့မှု ပြစ်ြွော်းြွဲ့်မြီ်း၊ လမ််းက ို ယောယီြ တ်  ိုေ့မှုပြစ်ြွော်းြွဲ့်န ကောင််း သ ရသည်။ 

အ  ိုြါလမ််းသည်  သဂိုတ် (၁၉)ရက ်ယန ေ့ န ေ့လည်ြ ိုင််းတွင ်ြံိုမှ ်သွော်းလောလ ိုေ့ ရန မြီပြစ်နသောလ်ည််း သွော်းလောမှု အလွ  ်ည််း 

ြါ်းန ကောင််း နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ 

နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့ ယ် နက ောကမ်ွဲ − မ ိုင််းနငါ ့် လမ််းြ ိုင််းသည် နှစ်စဉ် မ ို်းရောသီနရောက်တ ိုင််း နပမမြ  က မှု ပြစ်ြွော်းတတ်မြီ်း သွော်းလောမှုသ 

တ ထော်းန ရန ကောင််း နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရှ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23805 

******************** 
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၂၄။ ကက ာကြ်ွဲမြိ ွှေ့နယ် စစ်ကရ ာင် (၁၅၀၀)ကက ာထ်ိ ရ ိ ာ 

August 18, 2021 

သျှမ််းနပမောက ်နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့ ယ်တွင် တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင်မ ော်း တ ိုကြ်ွွဲပြစ်ြွော်းမှုန ကောင့််  သဂိုတ်လ (၁၇)ရက် ယမ ်န ေ့ 

အထ  စစ်န ်းနရှောင်န ရသူ (၁၅၀၀)နက ောထ်  ရှ လောန ကောင််း စံိုစမ််းသ ရသည်။ 

နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့ ယ်တွင် တ ိုင််းရင််းသော်းလက ်က်က ိုင်မ ော်းပြစ်သည့်် RCSS/SSA နှင့်် SSPP/SSA ၊ TNLA တ ိုေ့  ယ်နပမထ  ််းြ  ြ် 

နရ်းန ကောင့်် တ ိုကြ်ွွဲမ ော်း  က်လက်ပြစ်ြွော်းန မြ်ီး ထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင်န ရသည့် ် နေသြံမ ော်းလည််း ြ ိုမ ိုမ ော်းပြော်းလောန ကောင််း 

နေသြံမ ော်းထံမှ သ ရသည်။ မ ိုင််းနငါ ့်ရှ  စစ်နရှောင်စြ ််းတြ   ြို့နှင့်် နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့နြေါ်တ ိုေ့တွင် (၅)လနက ော ်ကောမြီပြစ်သည့်် နတော့်  ် 

နက ်းရ ောအိုြ်စိုမှ စစ်န ်းနရေှာင်မ ော်းလည််း က  ်ရှ န နသ်းမြီ်း တ ိုကြ်ွွဲမ ော်းပြင််းထ ်န သည့်အ်တွက် န ရြ်သ ိုေ့ မပြ ်န ိုင်နသ်းတော 

ပြစ်န ကောင််း အ  ိုြါ စစ်နရှောင်မ ော်းက နပြောသည်။ 

တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင်မ ော်း တ ိုကြ်ွွဲပြစ်ြွော်းမှု အပမ ် ံို်း အ ံို်းသတ်ရ ် နေသြံမ ော်းမှ နတောင််း  ိုမှုမ ော်း ပြ လိုြ်ြွဲ့်နသောလ်ည််း 

ယန ေ့အြ   ထ်  တ ိုကြ်ွွဲ ကလ်က်ပြင််းထ ်န  ွဲပြစ်သည့််အတွက် တ ိုကြ်ွွဲနရေှာင်မ ော်း ထြ်တ ို်းလောန ိုင်န ကောင််း နေသြံမ ော်းထံမှ 

သ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23789 

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

၂၅။ RCSS န င ် ကမြာကပ်ိ င််းြဟာြိတ်တိ ကပ်ွွဲ ကာ်း အရပ်သာ်းကနအြိ်(၂) ံ ်း  က်နက်ကကီ်းထ ိ

August 18, 2021 

သျှမ််းပြည်နပမောကြ် ိုင််း နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့ ယ် ြ ်ပြတ်နက ်းရ ော နှင့်် ြ ်ကွမ်နက ်းရ ော အ ီ်းတဝှ က ်တ ိုက်ြွွဲပြစ်ြွော်းမြီ်း န အ မ် (၂) အ မ် 

လက် က်ကကီ်းထ သွော်းန ကောင််း စံိုစမ််းသ ရသည်။ RCSS/SSA နှင့်် နပမောကြ် ိုင််း မဟောမ တ်တ ိုေ့သည်  သဂိုတ် (၁၁)ရက ်မ ှစတင်ကော 

ယန ေ့ထ  တ ိုကြ်ွွဲပြင််းထ ်မြီ်း ြ ်ကွမ်နက ်းရ ော အ ီ်းတဝှ က်တွင် န အ မ် န အ မ် (၂) အ မ်လက ်က်ကကီ်း ထ မှ ်သွော်းြွဲ့်မြီ်း ယမ ်န ေ့ 

( သဂိုတ် ၁၇)ရက်တွင် အရြ်သော်းတစ်ဦ်း ထ ြ ိုကေ်ဏ်ရောရြွဲ့်န ကောင််း ြ ်ကွမ်ရ ောနဟောင််း နေသြ ံတစ်ဦ်းက သျှမ််းသံနတော ်င့်် က ို 

နပြောသည်။ 

အ  ိုြါ က ည်ထ သည့်အ် မ်သည် တလံို်း မှော ရ ောလယ်နြါင်တွင်ရှ မြီ်း၊ တလံို်းမှော ရ ောထ ြ်တွင်ရှ န ကောင််း သ ရသည်။ ယန ေ့ ( သဂိုတ် 

၁၈)ရက်ထ  တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင ် အြ င််းြ င််း တ ိုကြ်ွွဲ  က်လက်ပြစ်ြွော်းန  နသ်းန ကောင််း သ ရသည်။  သဂိုတ် (၁၁) 

ရက်န ေ့က ြ ်ကွမ်၊ ြ ်ပြတ်နက ်းရ ောအ ီ်း နှစ်ြက် တ ိုကြ်ွွဲပြစ်ြွော်းမှုန ကောင့်် နေသြံပြည်သူမ ော်း နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့နြေါ်နငှ့််  ီ်းစြ်ရော 

နက ်းရ ောတ ိုေ့ ထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင်ြွဲ့်ရန ကောင််း သ ရသည်။ 

မြီ်းြွဲ့်သည့်် ဇူလ ိုင်လကတည််းက သျှမ််းနပမောက် နက ောကမ်ွဲမမ  ြို့ ယ်တွင် တ ိုင််းရင််းသော်းလက် က်က ိုင်မ ော်းပြစ်သည့်် RCSS/SSA နှင့်် 

နပမောကြ် ိုင််းမဟောမ တ် တ ိုေ့ တ ိုကြ်ွွဲပြစ်ြွော်းမှုန ကောင့်် နေသြံ (၁၀၀၀) နက ော ် ထွက်နပြ်းတ မ််းနရှောင်န ရမြီ်း စော်း ြ်ရ ကောနှင့်် 

အသံို်းန ောင််းြစည််းမ ော်း လ ိုအြ်န န ကောင််း သ ရှ ရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/23782 
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