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၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ေောက်တိုဘာလ၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာ  

 လကရိှ်အေြြေအေေအကျဉ်ဵြေျုပ် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလကုန်တွင် ြမန်မာနိင်ုငဳတွင်ဵ၌ 

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခဳထာဵ 

ရသူနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ စုစုေပါင်ဵ 

၆၁၂ ဦဵရှိသည။် ထိုထဲမ ှ နိုင်ငဳေရဵေကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ 

၅၉ ဦဵ ေကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၈၁ 

ဦဵသည် ေထာင်တင်ွဵမှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ ၃၇၂ 

ဦဵသည် ေထာင်ြပင်ပမှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည်။ 

 

ဓာတ်ပုံ- Frontier Myanmar 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တုိဘာလ 

http://aappb.org/bu/
https://twitter.com/aapp_burma?lang=en
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
http://aappb.org/bu/
https://twitter.com/aapp_burma?lang=en
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
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 ဖမ့ဵဆီဵခဳရ္ခင့ဵမးာဵ  
 
ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ေယ်မှ ေောင်သူ  သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၄၄၇ ြဖငဴ် တရာဵရင်ဆိုင် ေန က 
ရေသာ  ကယာဵြပည်နယ်၊ ဒီဵေမာဴဆိုပမို့နယ်၊ ေဒါဆိုေရှ့ 

ေကျဵရွာမှ ေတာင်သူ ၁၅ ဦဵေနက်မှ သဳုဵဦဵကို ြပည်သူပိုင် 

ပစ္စည်ဵကာကွယေ်ရဵ ေက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆(၁) ြဖငဴ် 

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့၌ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴပပီဵ လွိုင်ေကာ် 

ေကျဉ်ဵေထာင်သုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴသည်ဟု ကရင်နီြပည် 
ေတာင်သူလယ်သမာဵသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ ခူဵတူရယ်မှ ေြပာ ကာဵ 

ခဲဴသည်။ ထိုေတာင်သူ သဳုဵဦဵမှာ ညာဵမာ၊ ခူဵရီနှင် ေစာ်ရယ် 

တို္ဓြဖစ်သည်။ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ဒီဵေမာဴဆိုပမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵ၌ ပုဒ်မ ၄၄၇ ြဖငဴ် တရာဵရင်ဆိုင်ေန ကရေသာ 

ေဒါဆိုေရှ့ေကျဵရွာမှ ေတာင်သူ ၁၅ ဦဵေနက်မှ  ေတာင်သူ 

ေြခာက်ဦဵကို ေေြမာက်တပ်ရင်ဵေမှတ် ၃၆၀ မှ ြပည်သူပိုင် 
ပစ္စည်ဵကာကွယေ်ရဵေက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ (၁) ြဖငဴ် 

ထပ်မဳတရာဵစွဲဆိ ုဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ 

 

ေြမပုဳမမို့ေယ်ေွင် အရပ်သာဵနှစ်ဦဵကို ေပ်မေော်မှ 

စစ်ေဆဵရေ် ေြေါ်ယူ  

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ 
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳပမို့နယ်၊ ယိုဵ ဆနွင်ဵေကျဵရွာေုပ်စု၊ 

ေချာင်ဵကကီဵေကျဵရွာ မှ ဦဵထွန်ဵြမငဴ်နှင်ဴ ကိုနိုင်လင်ဵတို္ဓကို 

စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵရန်ရိှသည်ဟုဆိုကာ ေခ္ဒယူသွာခဲဴသည်။ 

မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ ကမ်ဵနီေကျဵရွာရိှ တပ်မေတာ် 

ေလဴကျင်ဴေရဵေကျာင်ဵ၊ တိုင်ဵဗဟုိ (၉)သုိ္ဓ ေခ္ဒယူ သွာဵ 
ေ ကာင်ဵ ေချာင်ဵကကီဵေကျဵရွာေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေမာင်ဆန်ဵ 

မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ တပ်မေတာ်မှ ေဆိုပါေကျဵရွာရှိ 

ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵတွင် နှစ်ရက် ကာ တည်ဵခို 

ေနထိုင်ခဲဴပပီဵေနာက် ၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵကို ေခ္ဒယူသွာဵြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်။ ေသက်(၅၁)နှစ်ေရွယ်ရိှ ဦဵထွန်ဵြမငဴ်သည် 
စာဵေသာက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦဵြဖစ်ပပီဵ ေသက် (၂၉)နှစ် 

ေရွယ်ရိှ ကိုနိုင်လင်ဵသည် ေကျာင်ဵ ကကို/ပို္ဓကာဵေမာင်ဵသညဴ် 

ယာဉ်ေမာင်ဵတစ်ဦဵြဖစ်သည်။ 

 

 
 

ဘူဵသီဵေောင်မမို့ေယ်ေွင် ေြမစာရင်ဵဝေ်ထမ်ဵေစ်ဦဵ 

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့  ည (၁၂) နာရီေချနိ်ခန့်တွင် 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ 

နှင်ဴ စစ်ဘက်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵေဖွဲ့(စရဖ) တို္ဓမှ ဘူဵသီဵ 

ေတာင်ပမို့မှ ေြမစာရင်ဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵြဖစ်သူ 

ဦဵေမာင်လှသိန်ဵကို စစ်ေဆဵရန်ရိှသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
ေခ္ဒေဆာင်သွာဵေ ကာင်ဵ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵ 

ခဲဴသည်။ ၎င်ဵ၏ေစ်ကိုြဖစ်သူ ဦဵေမာင်ေရွှေသိန်ဵမှ မည်သညဴ် 

ကိစ္စေ ကာင်ဴ စစ်ေဆဵရန် ေခ္ဒေဆာင်သွာဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်ကို 

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေတိေကျ ေြပာ ကာဵြခင်ဵ မရိှေ ကာင်ဵ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ စစ်ေဆဵြခင်ဵခဳေနရသူသည် ေြမစာရင်ဵ 
တွင် လုပ်သက် (၂၀)ခန့်ေ ကာ လုပ်ကိုင်ေနသညဴ် 

ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵြဖစ်ပပီဵ ေြမတိုင်ဵေဆင်ဴ (၄) ြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

ဦဵေမာင်ေရွှေသိန်ဵမှ ဆိုသည်။   

 

ဗုဳဵေပါက်ကွဲမှုသဳသယြဖငဴ် ေမာင်ေောေွင် ကိုရင်ဝေ်ေေသူ 

ေစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင် 

ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေမာင်ေတာပမို့နယ်၊ မကျည်ဵေချာင်ဵရဲစခန်ဵမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 

မျာဵမှ ေမာင်ေတာပမို့၊ သဳုဵမိုင်ပရဟိတ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵ 

ေကျာင်ဵတွင် ကိုရင်ဝတ်ေနသညဴ် ရှင်ပညာ (လူေမည် 

ေမာငစ်ိုဵသန်ဵ)ကို လူဝတ်လဲ၍ ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင် 
သွာဵခဲဴသည်။ ဨဂုတ်လေတွင်ဵ၌ ေမာင်ေတာပမို့နယ်၊ 

ေရွှေရင်ေေဵေကျဵရွာေနီဵတွင် ငါဵမျှာဵေနစဉ် ဗုဳဵေပါက်ကွဲမှု 

တစ်ခုြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ ၎င်ဵဗုဳဵေပါက်ကွဲမှုသဳသယြဖင်ဴ စစ်ဘက် 

ေရဵရာ လုဳခခုဳေရဵေဖွဲ့(စရဖ) မှ ၎င်ဵောဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ 

ထို္ဓေနာက် စရဖမှတစ်ဆင်ဴ ၎င်ဵောဵ ဘူဵသီဵေတာင်ေထာင် 
ေချုပ်သုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၉ 

ရက်ေန့တွင် ေမာင်ေတာခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ချုပ်ရမန် 

မရိှသညဴ်ေတွက် ၎င်ဵောဵ လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ 

သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ  ေမာင်စိုဵသန်ဵသည် မကျည်ဵေချာင်ဵ 

ရဲစခန်ဵသုိ္ဓ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ထို၌ ထပ်မဳ၍ 
ရှစ်ရက် ကာ ချုပ်ေနှာင်ထာဵြခင်ဵ ခဳခဲဴရသည်။ ရှစ်ရက် 

ေြမာက်သညဴ်ေန့တွင် ၎င်ဵောဵ ြပန်လည်ရုဳဵထုတ်ခဲဴပပီဵ 

တရာဵသူကကီဵ မရှိသညဴ်ေတွက် ရုဳဵထုတ်လာသညဴ် 

ေန့တွင်ပင် ောမခဳြဖငဴ် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ထို္ဓေနာက် 

၎င်ဵသည် သဳုဵမိုင်ပရဟိတ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵ ေကျာင်ဵတွင် 
ကိုရင်ဝတ်ေနစဉ် ြပန်လည် ဖမ်ဵဆီဵ ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

 

ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵေစ်ြေုမှ ေရဘုေ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ 

၁၃ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် 

စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ 

ေရဘုတ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၃ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  ေခ္ဒေဆာင် 
သွာဵခဲဴသည်။ ထိုေန့နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ရွာသာဵ ၁၀ ဦဵြဖစ်ေသာ 
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ဦဵေမာင်လှေကျာ်၊ ဦဵေရွှေသာထွန်ဵ၊ ဦဵထွန်ဵေေဵေမာင်၊ 

ဦဵလှသာေောင်၊ ဦဵေကျာ်ေမာင၊် ကိုမျ ိုဵေဇာ်ဝင်ဵ ၊ 

ကိုေမာင်ေမာင် (စိတ်ကျန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵသူ)၊ 

ကိုသာစိန်ထွန်ဵ၊ ကိုနီေချေမာင်နှင်ဴ ေမာင်ေဝသိန်ဵတို္ဓကို 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴကာ ေန့လည်ပိုင်ဵတွင် ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ထပ်မဳ၍ 
ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် 

ထိုတပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵသည် ေရဘုတ်ေကျဵရွာသို္ဓ 

ေရာက်ရိှလာခဲဴပပီဵ ညေိပ်ရပ်နာဵခဲဴကာ ေနာက်တစ်ေန့ တွင် 

ထိုရွာသာဵ ၁၃ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  ေခ္ဒေဆာင်သွာဵ 

ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ပထမဆုဳဵ ဖမ်ဵဆီဵ  ခဲဴသူမျာဵကို လမ်ဵြပ 
ေြဖစ် ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ လက်ရိှေချနိ်ထိ 

လွတ်ေြမာက်လာြခင်ဵ မရိှေသဵ သညဴ်ေတွက် ၎င်ဵတို္ဓ၏ 

မိသာဵစုဝင် မျာဵ    စိုဵရိမ်ေန ကသည်။ 

 

ရေသဴေောင်မမို့ေယ်မှ ရွာသာဵ ၁၉ ဦဵကို ေပ်မေော်မှ 

ဖမ်ဵဆီဵဟု ေဒသြေဳမျာဵေြပာ ကာဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့နှင်ဴ ေောက်တိဘုာလ ၂၇ 

ရက်ေန့တို္ဓတွင် တပ်မေတာ်မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင် 

ပမို့နယ်ရိှ ေကျဵရွာ သဳုဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၉ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  

ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။  ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ 

ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵ၊ ေကျာက်ရဳေကျဵရွာ 
မှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ေရဘုတ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၅ 

ဦဵတို္ဓကို တပ်မေတာ်မှ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵသည်ဟု ေမည် 

မေဖာ်လိုသညဴ် ေကျဵရွာေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵ 

ခဲဴသည်။ ထို္ဓြပင် ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ၌ 

တပ်မေတာ်မှ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာနှင်ဴ ေရဘုတ် ကာဵ 
ေကျဵရွာ ကာဵကို ရဟတ်ယာဉ် နှစ်စီဵြဖငဴ် လာေရာက် 

ဗုဳဵကကဲတိကု်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာသာဵ ေလဵဦဵ 

ေပျာက်ဆုဳဵေနပပီဵ ကျဲွ၊ နွာဵ ေေကာင်ေရ ၄၀ 

ခန့်  ေသဆုဳဵခဲဴသည်ဟု ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာေန 

ဦဵေမာင်ေေဵြဖူမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  
 

ေရွှေေဒီ ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵမပီဵ 

ေယ်ြြောဵေစာင်ဴ ရဲေပ်ဖွဲ့ဆီ လွှဲေြပာင်ဵ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်တွင် ေရွှေနဒီ ရှပ်ေြပဵ 

ေရယာဉ်ေပ္ဒမှ  ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချ ို့၊ တပ်မေတာ်သာဵတချ ို့ 

နှင်ဴ ေရပ်သာဵမျာဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵ  
ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴပပီဵေနာက် ထိုြဖစ်ရပ်နှင်ဴဆက်နွယ်မှု 

သဳသယြဖင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့မရဲစခန်ဵမှ ေရွှေနဒီ ေရယာဉ် 

ပိုင်ရှင် ဦဵေရွှေသန်ဵနှငဴ် ေရယာဉ်လုပ်သာဵမျာဵ ေပါေဝင် 

စုစုေပါင်ဵ တာဝန်ရိှသူ ခုနှစ်ဦဵကို ေောက်တိုဘာလ ၂၆ 

ရက်ေန့တွင် ဖမ်ဵဆီဵ၊စစ်ေဆဵ ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓ ခုနှစ်ဦဵကို 
ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့မစခန်ဵ၌ သဳုဵရက် ကာစစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ 

ေနာက် ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ဘူဵသီဵေတာင် 

ပမို့နယ် တရာဵရုဳဵ၌ ရုဳဵထုတ် ရမန်ယခူဲဴ သည်။ ထို္ဓေနာက် 

၎င်ဵတုိ္ဓကို ေောင်မဂေလာ နယ်ြခာဵေစာင်ဴစခန်ဵ၌ ဆက်လက် 

စစ်ေဆဵရန်    ေောင်မဂေလာ နယ်ြခာဵေစာင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

လွှဲေြပာင်ဵ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။  ေရယာဉ်တာဝန်ရိှသူ 
မျာဵကို ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ် ေစတီြပင ် နယ်ြခာဵေစာင်ဴ 

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေမှုဖွင်ဴထာဵြခင်ဵြဖစ်သညဴ်ေတွက် 

နယ်ြခာဵေစာင်ဴတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵရန်ေတွက် 

ေခ္ဒေဆာင်သွာြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ရခိုင်ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ 

ရဲမှူဵကကီဵ  ကည်လင်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  
 

 ထိေ်ဵသိမ်ဵြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

အုိဵထိေ်ဵေကျဵရွာဆရာေော်၊ ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵနှငဴ် 

ယဉ်ေမာင်ဵေို့အာဵ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ ဆယ်ရက်ေကျာ်မပီ 

ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ အဆက်အသွယ်မရ၍ ေေွ့ြေွင်ဴေပဵရေ် 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵေောင်ဵဆို 

ေုိဵထိန်ဵေကျဵရွာဆရာေတာ်၊ ေကျဵရွာေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှငဴ် 

ယဉ်ေမာင်ဵတို္ဓောဵ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ ဆယ်ရက်ေကျာ် 

ပပီ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေဆက်ေသွယမ်ရ၍ ေတွ့ခွင်ဴေပဵရန် 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေတာင်ဵဆိုလျက်ရိှသည်။ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရသညဴ်ေန့မှ စ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ သတင်ဵလည်ဵမရ၊ 
ေတွ့ခွင်ဴလည်ဵမရရိှေ ကာင်ဵ၊ မည်သညဴ်ေနရာသုိ္ဓ ေရာက်ရိှ 

ေနသည်၊ မည်သညဴ်ေနရာတွင် ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်၊ 

မည်သညဴ်ေတွက်ေ ကာင်ဴ မည်သညဴ်ေေနေထာဵမျ ိုဵနှငဴ် 

ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ကို မသိရှိရ၍ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ 

လွန်စွာစိုဵရိမ် ဝမ်ဵနည်ဵေန ကရေ ကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ 
ခဳထာဵရသူမျာဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ ေုိဵထိမ်ဵေကျဵရွာမှ 

ေကျာင်ဵထိုင် ဆရာေတာ်၊ ေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဝစိုဵထွန်ဵနှင်ဴ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ ဦဵြမင်ဴေမာင်တို္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခဲဴသည်။ 

 ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြြေင်ဵမျာဵ 
 

ပလက်ဝမမို့ေယ်ေွင် ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ထပ်မဳေပျာက်ဆုဳဵေေ 

 

စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့၌ ချင်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ 
ပလက်ဝပမို့နယ်၊ ေလဵပမို့ြမစ်ေဒသ၊ ေမာင်ေကျဵရွာမှ 

ရွာသာဵ သဳုဵဦဵသည် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့ 

သုိ္ဓ  စာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵဝယ်ယူပပီဵေြပန် လမ်ဵခုလတ် 

တစ်ေနရာတွင် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵ ခဲဴသည်။ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵ 

သညဴ် ေမာင်ေကျဵရွာသာဵသဳုဵဦဵမှာ ဦဵလှခိုင်၊ 
ဦဵေမာင်ေမာင်ေဖ၊ ဦဵေမာင်ပူဵဆယ်(ခ) ေမာင်ေစာ 
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တို္ဓြဖစ် ကပပီဵ  ၎င်ဵတို္ဓမှာ ေတာင်ယာလုပ်ကိုင်သူ 

မျာဵြဖစ် ကသည်။ 

 

ဘူဵသီဵေောင်မမို့ေယ်မှ ရွာသာဵ ြေုနှစ်ဦဵေပျာက်ဆုဳဵ 

 
ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA)တို္ဓ ကာဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵေနာက် 

ေနရပ် စွန့်ခွာ ထွက်ေြပဵခဲဴ ကေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်၊ သရက်ြပငေ်ကျဵရွာမှ ရွာသာဵမျာဵ 

ေနက် ရွာသာဵ ခုနှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ထို 
ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ ရွာသာဵ ခုနှစ်ဦဵမှာ သက်ကကီဵ 

ရွယ်ေုိ ေမျ ိုဵသမီဵ တစ်ဦဵ၊ ကေလဵ သုဳဵဦဵနှင်ဴ ေမျ ိုဵသာဵ 

သဳုဵဦဵတို္ဓ ြဖစ် ကသည်။  

 

ေြမပုဳမမို့ေယ်မှ ညီအစ်ကိုနစှ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 
 

ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေြမပုဳပမို့နယ်၊ ရွာသာယာေကျဵရွာမှ ညီေစ်ကို နှစ်ဦဵသည် 

ကျဲွသွာဵရှာစဉ် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ေပျာက်ဆုဳဵ 

သွာဵသညဴ် ညီေစ်ကိုနှစ်ဦဵ၏သတင်ဵကို ရှစ်ရက် ကာ 
သညဴ်တိုင် ေစေနတစ်ခုမျှ ရှာမေတွ့ေသဵေ ကာင်ဵ 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵသညဴ် 

ညီေစ်ကိုနှစ်ဦဵမှာ ကိုေမာင်ဝင်ဵ ေဌဵ နှင်ဴ ကိုေမာင်ေဌဵဝင်ဵ 

တို္ဓ ြဖစ် ကသည်။ 

 ေရာဵစွဲဆိုြေဳရြြေင်ဵမျာဵ  

 
လက်ကိုင်စကာဵေြပာစက် သဳုဵစွဲမှုြဖငဴ် သမ္မာကျမ်ဵစာ 

သင်ေေ်ဵေကျာင်ဵ ောဝေ်ြေဳေစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴထာဵ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵပမို့၊ ေောက်ေမာ်ေဖာင်ဵ 
ေကျဵရွာရိှ ေသက်သာသစ် သမ္မာကျမ်ဵစာ သင်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵကို ေစိုဵရောဏာပိုင်မျာဵမှ သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵခဴဲ 

ပပီဵေနာက် လက်ကိုင်စကာဵေြပာစက် ေတွ့ရိှခဲဴသညဴ်ေတွက် 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ ၏ စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵမှူဵ ဆရာ 

Lahkye Seng Awng ကို  ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၇ 
ြဖငဴ် ေမှုဖွင်ဴထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၆ 

ရက်ေန့တွင် စစ်ဘက်ေရဵရာ လုဳခခုဳေရဵေဖွဲ့(စရဖ) 

ေပါေဝင် ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴ ေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ 

စုစုေပါင်ဵ လူေင်ောဵ ၂ဝ ေကျာ်ခန့်မှ ေဆိုပါ သင်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵကို လာေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴရာ သင်တန်ဵေတွင်ဵ 
ေသဳုဵြပုေနသညဴ် လက်ကိုင် စကာဵေြပာစက် ငါဵလုဳဵကို 

သိမ်ဵယူသွာဵသည်ဟု သင်တန်ဵေကျာင်ဵတာဝန်ခဳ Sara 

Seng Hpa မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ နယ်ထိန်ဵ ဒုရဲေုပ် 

ညီညီလင်ဵမှ ဆရာ Lahkye Seng Awng 

ကို  တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ ေမှုဖွင်ဴထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရ 

သည်။  

 

ေဒါ်ေော်အုေ်ဵလှကို ဝေ်ဵရဳသူ သဳုဵဦဵ အမှုဖွင်ဴြြေင်ဵြေဳရ 

ကရင်ဴောဇာနည်ေန့ကျင်ဵပခဲဴသညဴ်ေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ 
ခဳထာဵရေသာ ေဒ္ဒေနာ်ေုန်ဵလှကို ရုဳဵထုတ်ရာတွင် 

လာေရာက်ဝန်ဵရဳခဲဴသညဴ် ေမျ ိုဵသမီဵ သဳုဵဦဵကို 

ေကျာက်တဳတာဵပမို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵမှ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စုေဝဵြခင်ဵနှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ  စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ြခင်ဵဆိုင်ရာ 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖင်ဴ ေောက်တိဘုာလ ၃ ရက်ေန့၌ 
ေမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ ေမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသူ သဳုဵဦဵသည် 

ဒီမိုကေရစီနှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေမျ ိုဵသမီဵေဖွဲ့(DPW) မှ 

ေဒ္ဒစိန်ေထွဵ၊ မဇာြခည်လင်ဵနှင်ဴ ကရင်ေမျ ိုဵသမီဵ 

ေစည်ဵေရုဳဵ (KWU) မှ ေနာ်လာဵရီှဵထူဵတို္ဓ သဳုဵဦဵ 

တို္ဓြဖစ် ကပပီဵ ၎င်ဵတို္ဓသဳုဵဦဵသည် ခွင်ဴြပုချက်မရိှဘဲ 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵေတွက် ေမှုဖွင်ဴခဳခဲဴ ကရြခင်ဵ ြဖစ် 

သည်။   

 

လွှေ်ေော်ကိုယ်စာဵလှယ်မှ ဆန္ဒထုေေ်ဖာ်ပွဲ ဦဵေဆာင်သူ 

နှစ်ဦဵကို ေရာဵစွဲဆို 

ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေန့တင်ွ ေလဵမျက်နှာပမို့နယ် 
မဲဆန္ဒနယ်ေမှတ် (၂) တိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵစိုဵသန်ဵမှ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပွဲကို 

ဦဵေဆာင်သူနှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ဦဵဝင်ဵ  ကည်နှင်ဴ ဦဵစိုဵြမင်ဴ 

တို္ဓကို  ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၀ ြဖငဴ် ေလဵမျက်နှာပမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၇ 
ရက်ေန့တွင် ဦဵဝင်ဵ ကည်နှင်ဴ ဦဵစိုဵသန်ဵတို္ဓသည် 

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ် ေြမစာရင်ဵဌာနမှ တာဝန်ရိှ 

သူမျာဵောဵ ဦဵေဆာင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵေတွက် 

ထိုကဲဴသုိ္ဓ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

 

လူမှုကွေ်ရက်ေွင်မဟုေ်မမှေ် ေြပာဆိုေရဵသာဵသည်ဟု 

စွပ်စွဲကာ လွှေ်ေောက်ိုယ်စာဵလှယမ်ှ အမှုဖွင်ဴ 

ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေဝါပမို့နယ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ေဒ္ဒရီရီချ ိုသည် ဦဵဆန်ဵလွင် 

ေေကာင်ဴပိုင်ရှင်ောဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် 

မဟုတ်မမှန်ေရဵသာဵခဲဴသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ဆက်သွယ်ေရဵ 
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ြဖငဴ် ေမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ ဦဵဆန်ဵလွင် 

ေေကာင်ဴပိုင်ရှင်သည် တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှယ် ေဒ္ဒရီရီချ ိုမှ ေဂွ့ကကီဵေကျဵရွာသာဵမျာဵ ကို 

ေသနတ်ြဖငဴ်ပစ်ခတ်မည်ဟု ပခိမ်ဵေြခာက် ေြပာဆိုခဴဲ 

ေ ကာင်ဵကို  ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် ေရဵသာဵ 
ခဲဴြခင်ဵေတွက် ေမှုဖွင်ဴခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ 



 

 6 

 

ကေလဵစစ်သာဵေဟာင်ဵ ကိုေအာင်ကိုေထွဵ၏ အစ်မြဖစ်သူ 

အပါအဝင် သဳုဵဦဵကို စွဲြေျက်ေင် 

ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ဒဂဳုပမို့သစ်ဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကေလဵစစ်သာဵ 

ေဟာင်ဵ ကိုေောင်ကိုေထွဵ၏ ေစ်မြဖစ်သူ မေနဇာထွန်ဵ 
ေပါေဝင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ သဳုဵဦဵကို ရာသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ်မ ၁၅၃ တို္ဓြဖငဴ် စွဲချက်တင်ခဲဴ 

သည်။  မေနဇာထွန်ဵသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ 

ရက်ေန့တွင် ကေလဵစစ်သာဵေဟာင်ဵ ကိုေောင်ေထွဵကို 

နိုင်ငဳေတာ် ေ ကည်ညိုပျက်ေစမှုြဖင်ဴ စွဲချက်တင် 
ေမိန့်ချမှတ်ခဲဴသညဴ်ေန့၌ ရုန်ဵရင်ဵဆန်ခတ် ြဖစ်ေစရန် 

ေကကဳြဖင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵသူကကီဵကို “နွာဵတရာဵသူကကီဵ” ဟု 

ေခ္ဒဆို ရန်စြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာ် ပငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုကို 

ထိခိုက်ေစေရဵ ကျူဵလွန်လာေစချင်ေောင် လှုဳ့ေဆာ်မှု 

မျာဵရှိြခင်ဵေတွက်ေ ကာင်ဴ ယခုကဲဴသဳုိ စွဲချက်တင်ရြခင်ဵ 
ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ပမို့နယ် တရာဵသူကကီဵမှ တရာဵခွင်ေတွင်ဵ 

ေြပာ ကာခဲဴသည်။ 

ထို္ဓြပင ် ကိုေောင်ကိုေထွဵ၏ ရုဳဵချနိ်ဵမျာဵတွင် လာေရာက် 
ဝန်ဵရဳ ကသူ ကိုြမငဴ်ေဇာ်နှင်ဴ မခင်ချ ိုနိုင်တို္ဓ နှစ်ဦဵကိုလည်ဵ 

ေဆိုပါ ပုဒ်မမျာဵေြပင် ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေြခခဳဥပေဒ စာေုပ် 

ောဵ ေြခေထာက်ြဖင်ဴ တက်နင်ဵသည်ဟုဆိုကာ နိုင်ငဳေတာ် 

ေထိမ်ဵေမှတ် တဳဆိပ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ ြဖငဴ် ထပ်မဳ 
စွဲချက်တင်ခဲဴသည်။  

 

AA စစ်ဦဵစီဵြေျုပ်၏ ညီမနှင်ဴ ေယာက်ဖေော်စပ်သူေို့ကို 

အ ကမ်ဵဖက်မှုေိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ  

ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA) စစ်ဦဵစီဵချုပ် ဗိုလ်ချုပ် 

ထွန်ဵြမတ်နိုင်၏ ညီမြဖစ်သူ မမိုဵနှင်ဵြဖူနှင်ဴ ေယာက်ဖ 
ေတာ်စပ်သူ ကိုေကျာ်နိုင်တို္ဓကို ေ ကမ်ဵဖက်မှု 

တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)၊(ခ)၊(ဂ)  တို္ဓြဖငဴ် 

သတင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ မရမ်ဵကုန်ဵပမို့နယ် 

ရဲစခန်ဵ၌ ေမှုဖွင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ 

ရက်ေန့တွင် သတင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA) 
စစ်ဦဵစီဵချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်ဵြမတ်နိုင်၏ ညီမြဖစ်သူ 

မမိုဵနှင်ဵြဖူ၊ ေယာက်ဖေတာ်စပ်သူ ကိုေကျာ်နိုင်နှငဴ် 

ေသက်ေလဵနှစ်ေရွယ် သမီဵြဖစ်သူတို္ဓကို ရန်ကုန် 

ေြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်။ 

မမိုဵနှင်ဵြဖူသည် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ ချင်ဵမိုင်ပမို့ကို ေလည်သွာဵပပီဵ 
ြပန်လာသညဴ် ၎င်ဵ၏ခင်ပွန်ဵ ကိုေကျာ်နိုင်နှင်ဴသမီဵကို 

ေလဆိပ်တွင် သွာဵကကိုသညဴ် ေချနိ်၌ ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်ဟု မိသာဵစုဝင် တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ညေချနိ်တွင် မမိုဵနှင်ဵြဖူနှင်ဴသမီဵြဖစ်သူတို္ဓကို ၎င်ဵတို္ဓ 

ေနထိုင်သညဴ်ရပ်ကွက်ဆီသုိ္ဓ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ေေစာင်ဴေေရှာက် 

နှင်ဴ ေခ္ဒလာခဲဴပပီဵ ကေလဵကို ရပ်ကွက်လူကကီဵမျာဵ 

မှတစ်ဆင်ဴ ေဆွမျ ိုဵမျာဵထဳ ေပ်ထာဵခဲဴသည်။ ထို္ဓေနာက်တွင် 

မမိုဵနှင်ဵြဖူကို ြပန်လည်ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။  

 
 

ေရွှေေောင်မမို့ေယ်ေွင် အမှေ် ၅၀၉ အေြမာက်ေပ်မှ 

ေောင်သူမျာဵကို အမှုဖွငဴ် 

ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ေမှတ် ၅၀၉ 

ေေြမာက်တပ်မှ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရွှေေတာင်ပမို့နယ်၊ 

ဝါဵေတာ၊ ဇယ်မ၊ မဲေတာ၊ ထန်ဵကုန်ဵ ေကျဵရွာေုပ်စုမျာဵ၌ 
ေနထိုင် ကသညဴ် ေတာင်သူ ၁၀ ဦဵကို နုိင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုဳခခုဳမှုကို 

ေကာေကွယ်ေပဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ ြဖင်ဴ 

ေမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ ေရွှေေတာင်ပမို့နယ်ေတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာမျာဵမှ 

ေတာင်သူ ၄၀၀၀ ေကျာ်ကို စက်တင်ဘာလ ေနာက်ဆုဳဵ 
ထာဵပပီဵ ဖယ်ရှာဵေပဵရန် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် 

ေမှတ် ၅၀၉ ေေြမာက်တပ်မှ ေ ကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲဴပပီဵ 

ေ ကညာချက်ကို မလိုက်နာလျှင် ဥပေဒေတိုင်ဵ 

ေေရဵယူမည် ဟုလည်ဵ ေ ကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

သည်။ ေရွှေေတာင်ပမို့နယ်ေတွင်ဵရိှ ေြမဧက ၈၀၀၀ 
ေကျာ်ကို ၁၉၉၀ ေလွန် န၀တ ေစိုဵရလက်ထက် 

ကတည်ဵက ေထက်ဌာန မျာဵ၏ ္ပွှန် ကာဵချက်ြဖငဴ် 

သိမ်ဵယူထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေ ကညာချက်တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ထိုေတာင်ယာမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

လက်ရိှတွင် ေလျာ်ေ ကဵနစ်နာေ ကဵ တစ်စုဳတစ်ရာ 
ရရိှြခင်ဵမရိှပါ။  

 

 ေရာဵရင်ဆိုင်ရြြေင်ဵမျာဵ  

 
AA နှင်ဴဆက်နွယ်မှုသဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳရသည်ဴ 

ဘုေ်ဵကကီဵနှစ်ပါဵကို စွဲြေျက်မေင်မီ ြပေ်လွှေေ်ပဵေသာ်လည်ဵ 

ေစ်ပါဵကို ပို့ကုေ်သွင်ဵကုေ်ဥပေဒြဖင်ဴ ရမေ်ယူ 

ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

စစ်ေတွခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ေ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က) ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် 

ေြမာက်ဦဵပမို့ ဂန္ဓမာေတာင်ေကျာင်ဵတိုက်ဆရာေတာ် 
ဦဵဉာဏ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့ သီရိမ္န္ဇူေကျာင်ဵတုိက် 

ဆရာေတာ် ဦဵသုဝဏတို္ဓကို စွဲချက်မတင်မီ 

ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ဦဵသုဝဏကို 

လိုင်စင်မရိှသညဴ်ကာဵကို ေမာင်ဵနှင်သည်ဟုဆိုကာ CID 

ရဲေုပ် ညီညီမှ ပို္ဓကုန် သွင်ဵကုန်ဥပေဒ ပုဒ်မ (၁၁) ြဖငဴ် 
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ဖမ်ဵဆီဵ ကာ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ေန့ေထိ 

ရမန်ယထူာဵေ ကာင်ဵ ေရှ့ေနဦဵသန်ဵထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵ 

ခဲဴသည်။ ထို္ဓြပင ် စစ်ေတွခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ေရပ်သာဵ 

သဳုဵဦဵကို  ေ ကမ်ဵ ဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ 

၅၂(က) ြဖငဴ် စွဲချက်တင်ခဲဴသည်။ ဧပပီလ ၁ ရက်ေန့ 
တွင်  ဆရာေတာ် ဦဵဉာဏ၊ ဦဵသုဝဏနှင်ဴ ေရပ်သာဵ 

သဳုဵဦဵတို္ဓကို ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ ကန်ေစာက်ေတာင် 

ေနီဵတွင် တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ယင်ဵဆရာေတာ် နှစ်ပါဵနှင်ဴ ေရပ်သာဵ သဳုဵဦဵတို္ဓကို 

ေ ကမ်ဵဖက်ေဖွဲ့ောဵ ောဵေပဵကူညီသည်ဟု ဆိုကာ 
ေ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂(က) ြဖငဴ် 

ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ် (၅၃၉) တပ်ရင်ဵ 

မှ  ဗိုလ်မှူဵရဲေဇာ်ထွန်ဵ မှ တရာဵလိလုုပ်ြပုကာ တရာဵစွဲဆို 

ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

 

စာေရဵဆရာမာေ်(ေောင်လုဳဵြပေ်)ကို မမိေ်မမို့ေယ်ေရာဵရုဳဵ 

ေွင် စစ်ေဆဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ တရာဵစဲွ 

ဆိုထာဵသညဴ် စာေရဵဆရာ မာန် (ေတာင်လုဳဵြပန်)ကုိ 

ပမိတ်ပမို့နယ် တရာဵရုဳဵ၌ ဒုတိယေကကိမ်ေြမာက် ရုဳဵတင် 

စစ်ေဆဵခဲဴသည်။ ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် စာေရဵဆရာ 
မာန်သည် တနသောရီတိုင်ဵ၊ ပမိတ်ပမို့တွင် ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် 

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေြခခဳဥပေဒ ြပငဆ်င်ေရဵ လူထု 

ေဟာေြပာပွဲ၌ ေဟာေြပာခဲဴသည်။ ထိုေဟာေြပာချက်မျာဵ 

သည် တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါဵေစသည်ဟု 

ယူဆပပီဵ ဇွန်လ ၄ ရက်ေန့တင်ွ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵတိုင်ဵ 
စစ်ဌာနချုပ်မှ ပမိတ်ပမို့နယ် တရာဵရုဳဵ၌ ဦဵတိုက် 

ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ စာေရဵဆရာ 

မာန်(ေတာင်လုဳဵြပန်)ကို ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၀ 

ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုထာဵပပီဵ ပမိတ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ 

ေငွဆယ်သိန်ဵကို လူ နှစ်ဦဵနှင်ဴေတူ ောမခဳေပဵထာဵသည်။ 
 

ေကျာက်ေေ်ဵရွာသာဵမျာဵအမှု စစ်ေဆဵနိုင်ြြေင်ဵမရှိဘဲ 

 ကေ့် ကာေေ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ ေကျာက်တန်ဵရွာ 

ြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ ေကျာက်တန်ဵရွာသာဵမျာဵကို 

ဖမ်ဵဆီဵ ၊တရာဵစွဲဆို ထာဵသည်မှာ ေချနိ် ေြခာက်လေကျာ် 

 ကာလာပပီြဖစ်ေသာ်လည်ဵ လက်ရိှေချနိ်ေထိ စစ်ေတွခရိုင် 
တရာဵရုဳဵမှ စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်ြခင်ဵမရိှသညဴ်ေတွက် 

နစ်နာမှုမျာဵရိှသည်ဟု ဖမ်ဵဆြီခင်ဵခဳရသူမျာဵ၏ မိသာဵစုဝင် 

မျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထိုေမှုနှင်ဴ ပက်သက်၍ 

ဆက်စပ်တရာဵခဳမျာဵကို ရဲမှ စုဳစမ်ဵေနသညဴ်ေတွက် မူလက 

ဖမ်ဵဆီဵ ၊တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသညဴ် ရွာသာဵ ရှစ်ဦဵ၏ ေမှုကို 
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်၍ မရေသဵြခင်ဵြဖစ်သည် 

ဟု တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန ဦဵေစာလှိုင်မှ ေြပာ ကာဵခဴဲ 

သည်။ ေကျာက်တန်ဵေမှုြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ စစ်ေတွ 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ထာဵသညဴ် ဆက်စပ်တရာဵခဳ 

၈၁ ဦဵရိှေနပပီဵ ဆက်စပ်တရာဵခဳ  ၇၅ ဦဵသည် ေကျဵရွာ 

ေသီဵသီဵတွင် ေနထိုင်ြခင်ဵမရိှြခင်ဵေ ကာင်ဴ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ရဲမှ 
ေေ ကာင်ဵြပန်ထာဵသည်။  
 

 ေထာင်ဒဏ်ြေျမှေြ်ေဳရြြေင်ဵမျာဵ  

 
ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ဦဵေေမျ ိုဵဇင်ကို ေထာင် နှစ်နှစ် ြေျမှေ် 

ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ၊ 

ခင်ဦဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ဦဵေနမျ ိုဵဇင်ကို 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် 
ကျခဳေစရန် ေမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ မတ်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် 

ခင်ဦဵပမို့၌ ကျင်ဵပသညဴ် ေေြခခဳဥပေဒြပင်ဆင်ေရဵ 

ေထာက်ခဳပွဲတွင် ဦဵေနမျ ိုဵဇင် ေဟာေြပာခဲဴသညဴ် ေေ ကာင်ဵ 

ေရာနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ တပ်မေတာ်မှ ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵ 

ရဲထွဋ်ဝင်ဵမှ တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ေစ 
သည်ဟုဆိုပပီဵ လွန်ခဲဴသညဴ် သဳုဵလခန့်က တရာဵရုဳဵသို္ဓ 

ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

 

ေဒါ်ေော်အုေ်ဵလှနှင်ဴ ကရင်လူငယ်နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် ၁၅ 

ရက် ြေျမှေ်၊ ြေျုပ်ရက်ြဖငဴ် ြပေ်လည်လွေေ်ြမာက် 

ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် ေကျာက်တဳတာဵပမို့နယ် 
တရာဵရုဳဵမှ ကရင်ဴောဇာနည်ေန့ ေထိမ်ဵေမှတ် 

ေခမ်ဵေနာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵ ေတွက် 

ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွငဴ် 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရေသာ 

ေဒ္ဒေနာ်ေုန်ဵလနှှင်ဴ ကရင် လူငယ်နှစ်ဦဵြဖစ် ကသညဴ် 
ေစာေဲလ်ဘတခ်ျ ို၊ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵ တို္ဓကို ေထာင်ဒဏ် ၁၅ 

ရက်စီ ချမှတ်ခဲဴသည်။ သို္ဓေသာ်လည်ဵ ချုပ်ရက်မျာဵကို 

ထုတ်နုတ်ခဳစာဵခွင်ဴြပုသြဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓသဳုဵဦဵသည် ေထာင်ဒဏ် 

ချမှတ်သညဴ်ေန့တွင်ပင် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ 

၎င်ဵတုိ္ဓကိုေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴမှုေေပ္ဒ ေမှုြပငဆ်င်ချက် 
ေယူခဳေလျှာက်လဲချက်ကို ရန်ကုန်ေေနာက်ပိုင်ဵ ခရိုင် 

တရာဵရုဳဵမှ ပလပ်လိုက်၍ တိုင်ဵတရာဵလွှတ်ေတာ်သို္ဓ 
ထပ်မဳ၍ ြပငဆ်က်ချက် တင်သွင်ဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

 ေဒ္ဒေနာ်ေုန်ဵလမှှ ေြပာ ကာဵခဲဴ သည်။  
 
လက်ပဳေောင်ဵေောင်ေဒသြေဳ ြေုနှစ်ဦကို ေငွဒဏ်မျာဵြေျမှေ် 
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စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ လက်ပဳေတာင်ဵေတာင်ေဒသ၊ 

ဝက်ေမှဵရွာေဟာင်ဵရိှ ေဒသခဳ ခုနှစ်ဦဵနှင်ဴ ေ ကဵနီစီမဳကိန်ဵမှ 

တရုတ်နိုင်ငဳသာဵ တစ်ဦဵတို္ဓေ ကာဵ ေြပန်ေလှန်တရာဵစွဲ 

ထာဵသညဴ်ေမှုကို သဳုဵနှစ်ေကျာ် ကာစစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ 

ေနာက်  ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ဆာဵလင်ဵကကီဵ 
ပမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ေပပီဵသတ် ေငွဒဏ် ေမိန့်ချမှတ် 

ခဲဴသည်။ တရုတ်နိုင်ငဳသာဵ Mr. Yu Guo Li ကို ဒဏ်ေငွကျပ် 

တစ်သိန်ဵ၊  ေဒသခဳမျာဵြဖစ် ကသညဴ် မသွဲ့ သဲွ့ဝင်ဵ၊ 

ကိုေောင်ေဇာ်ဦဵနှင်ဴ ကိုနိုင်မိုဵတို္ဓကို ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၄၄၇၊ ပုဒ်မ ၃၂၃ နှစ်ခု 
ေတွက်  ဒဏ်ေငွသဳုဵေသာင်ဵကျပ်စီ၊ ကိုသန်ဵဝင်ဵ၊ 

ကိုလှဆန်ဵ၊ ကိုြမငဴ်ဦဵ၊ ကိုေမာင်ေမာင်ကကီဵတို္ဓကို 

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၄၇ နှင်ဴ ပုဒ်မ ၄၂၇ ပုဒ်မ 

နှစ်ခုေတွက် ဒဏ်ေငွသဳုဵေသာင်ဵကျပ်စီ ေပဵေဆာင်ေစရန် 

ေပပီဵသတ် ေမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  သဂုတ်လတွင် လက်ပဳေတာင်ဵေတာင်ေြခ၊ 

နတ်ေတာင်မှ ေဒသခဳရွာသာဵမျာဵ ကိုဵကွယ်သညဴ် 
နတ်စင်ထာဵရိှတဲဴေနရာ၌ ကုမ္ပဏီယာဉ်ေမာင်ဵမှ ေြမစာ 

သွန်ချတဲဴေတွက် ေဒသခဳမျာဵနှင်ဴ ပဋိပက္ခြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ 

ေြပန်ေလှန် တရာဵစွဲဆိခုဲဴ ကသည်။  

 

ေဒါင်ဵေိုမ့ျ ိုဵဆက် သဳြေျပ်အဖွဲ့ဝင် ငါဵဦဵကို အလုပ်နှင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် ေစ်နှစ်ြေျမှေ် 

ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တင်ွ မရမ်ဵကုန်ဵပမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵမှ ေဒါင်ဵတို္ဓမျ ိုဵဆက် သဳချပ်ေဖွဲ့ဝင် ငါဵဦဵြဖစ်ေသာ 

ကိုေဇယျာလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုပိုင်ပဖိုဵမင်ဵ၊ မေကခိုင်ထွန်ဵ 

နှင်ဴ ကိုေဇာ်လင်ဵထွန်ဵတို္ဓကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) 

ြဖငဴ် ေလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ဧပပီလ 
၁၀ ရက်ေန့တွင် ေဒါင်ဵတို္ဓမျ ိုဵဆက် သဳချပ်ေဖွဲ့သည် 

မရမ်ဵကုန်ဵပမို့နယ် ၌ သဳချပ်ထိုဵ၍ သရုပ်ေဖာ် ေဖျာ်ေြဖ 

ခဲဴသည်။ ထို သဳချပ်ထိုဵ သရုပ်ေဖာ်မှုမျာဵသည် တပ်မေတာ်၏ 

ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ေစ သည်ဟုဆိုကာ  ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

စစ်ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ သန်ဵထနွ်ဵြမင်ဴမှ 
၎င်ဵတုိ္ဓကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖငဴ်  

တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

 ေထာင်ေွင်ဵအေြြေအေေမျာဵ  
 

သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသူမျာဵ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ 

အစာဵအေသာက်မျာဵ လိုအပ် 

စစ်ေတွေကျဉ်ဵေထာင်တွင် သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ခဳထာဵရပပီဵ 

ေမှုရင်ဆိုင်ေနရသူ (၁၀၀) ေကျာ်ေနက် ေမျာဵစုမှာ 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵကိုယ်တုိင် စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵမှ ြဖစ်ေန 

ေသာေ ကာင်ဴ ေထာင်ဝင်စာမေရာက်နိုင်သညဴ်ေတွက် 

ေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵ၊ ေစာဵေေသာက်နှင်ဴ ေသဳုဵေေဆာင် 

ေဝတ်ေထည်မျာဵလိုေပ်ေနသည်ဟု  ၎င်ဵတုိ္ဓကို ကူညီေပဵ 

ေနသညဴ် ကိုေမယုထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ တချ ို့ 
ေမှုရင်ဆိုင်ေနရသူမျာဵမှာ တုပ်ေကွဵဖျာဵနာြခင်ဵမျာဵ 

ြဖစ်ေပ္ဒေနပပီဵ ေထာင်တွင်ဵ ဆရာဝန်မရိှသညဴ်ေတွက် 

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုောဵနည်ဵေနသည်ဟု 

ကိုေမယုထွန်ဵမှဆိုသည်။ 

 
အကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴရဲဘက်စြေေ်ဵမျာဵေွင် အကျဉ်ဵသာဵ 

ဦဵေရကို ဝင်ဆဳဴနုိင်သည်ထက်ပိုမိုလက်ြေဳေေရသညဴ်အေွက် 

ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ေစ်ဦဵမှေစ်ဦဵသ့ုိ 

ကူဵစက်နိင်ုေြြေမျာဵေေ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ ေကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှင်ဴ ရဲဘက်စခန်ဵမျာဵတွင် 

ေကျဉ်ဵသာဵဦဵေရကို ဝင်ဆဳဴနိုင်သည်ထက် ပိုမိုလက်ခဳ 

ေနရသညဴ် ေတွက် ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ တစ်ဦဵမှ တစ်ဦဵသို္ဓ 

ကူဵစက်နိုင်ေြခ မျာဵြပာဵေနေ ကာင်ဵ ေကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ 

ေတွင်ဵ လိုေပ်ေနသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေထာက်ပဳဴကူညီေနသညဴ် 3 MDG ေဖွဲ့ေစည်ဵ 

ထဳမှ သိရိှရသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ထိခိုက်ေလွယ်ဆုဳဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵနှင်ဴ ေလှမ်ဵကွာေဝဵ 

ေနေသာ သူမျာဵထဲတွင် ေကျဉ်ဵသာဵမျာဵ လည်ဵ 

ပါဝင်ေ ကာင်ဵ၊ ထိုသူမျာဵေေနြဖင်ဴ ေချ ို့ေသာ 
ေရာဂါကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ ေဆဵဝါဵကုသမှုမျာဵကို ရယူနိုင်ရန် 

ေကန့်ေသတ်မျာဵလည်ဵ ရိှေနပပီဵ ေကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှငဴ် 

ရဲဘက်စခန်ဵမျာဵတွင် ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵြဖစ်ေသာ တီဘီ၊ 

ေိပ်ချ်ေုိင်ဗွီ၊ ေသည်ဵေရာင် ေသာဵဝါနှင်ဴ ဝမ်ဵပျက် 

ဝမ်ဵေလျှာ ေရာဂါမျာဵ တစ်ဦဵမှတစ်ဦဵသုိ္ဓ ကူဵစက်နိုင်ေြခ 
မျာဵြပာဵလျက်ရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 
 

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသူ ေသွဵအေ်ြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ေဆဵရုဳသ့ုိ 

လာေရာက်ြပသ  

ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA)နင်ဴှဆက်နွယမ်ှုရိှသည်ဟု စွပ်စွဲြခင်ဵ 

ခဳရကာ ေ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ြဖငဴ် 
တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ ခဳထာဵရသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ 

ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ ေကျာင်ဵေတာင်ရွာမှ ကိုစည်သူေောင် 

သည် ေသွဵထပ်ေန်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေောက်တိုဘာလ ၁၀ 

ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွေကျဉ်ဵေထာင် မှ စစ်ေတွေဆဵရုဳသို္ဓ 

လာေရာက်ြပသခဲဴရသည်။ ထိုသုိ္ဓြပသပပီဵေနာက် ညေနပိုင်ဵ 
တွင် စစ်ေတွေကျဉ်ဵေထာင်သုိ္ဓ ြပန်လည်ေခ္ဒေဆာင် 

သွာဵခဲဴပပီဵ ေကျဉ်ဵေထာင် ေဆဵရုဳ၌ ကုသေနသည်ဟု ၎င်ဵ၏ 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ လက်ရိှေချနိ်ထိ 

ကိုစည်သူေောင်သည် ရင်ဘက်ေောင်ဴကာ ေသွဵေန် 
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ေနေသဵသညဴ်ေတွက် မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ သည် ြပငပ်ေဆဵရုဳ၌ 

ေထူဵကုဆရာဝန်မျာဵနှင်ဴ ကုသခွင်ဴရရိှရန် ေထာင် 

ောဏာပိုင်မျာဵဆီ ေတာင်ဵဆိုသွာဵမည်ဟု ဖခင်ြဖစ်သူ 

ဦဵေမာင်ေသာင်ဵေေဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ကိုစည်သူေောင် 

သည် စက်တင်ဘာလေတွင်ဵတွင်လည်ဵ ေသွဵေန်ြခင်ဵ 
ေ ကာင်ဴ စစ်ေတွေဆဵရုဳ၌ နှစ်ကကိမ်တိုင် တက်ေရာက် 

၍ေဆဵကုသမှုခဳယခူဲဴရသည်။  

 

 ေထာင်မှ လွေ်ေြမာက်မှုမျာဵ  

ေြမယာအြငင်ဵပွာဵမှုေ ကာင်ဴ ေထာင်ကျေေေသာ 

ေကျာင်ဵဆရာမ ေစ်ဦဵ အယူြေဳနိုင်၍ လွေ်ေြမာက် 

ေရေ ကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့(မန္တေလဵ)မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ တရာဵ 

စွဲဆိခုဲဴပပီဵ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မဟာေောင်ေြမ ပမို့နယ် 
တရာဵရုဳဵမှ ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ 

ေကျာင်ဵဆရာမတစ်ဦဵြဖစ်သူ မခိုင်ဇာ၀င်ဵသည် ခရိုင် 

တရာဵရုဳဵ၌ ေယူခဳနိုင်သြဖငဴ် ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့ 

တွင် ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။၎င်ဵသည် 

ေချုပ်ြဖင်ဴ ကိုဵလ ကာ တရာဵရင်ဆိုင်ခဲဴရပပီဵ ေထာင်ဒဏ် 
နှစ်နှစ် ကျခဳေစရန် ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဆုဳဵြဖတ်ေပပီဵ 

နှစ်လေ ကာတွင် ခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ေြပစ်မရိှေ ကာင်ဵ 

ဆုဳဵြဖတ်၍ ေယူခဳကို ေနိုင်ေပဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ 

ေရှ့ေနြဖစ်သူ ဦဵမျ ိုဵမင်ဵေဇာ်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၁၉၉၅ ခုနှစ်၌ မန္တေလဵပမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာ ေရဵ 
ေကာ်မတီမှ မန္တေလဵပမို့၊ မဟာေောင်ေြမပမို့နယ်၊ 
ေချာ်ဆိပ်ရပ်ရိှ ဧရာဝတီြမစ်ကမ်ဵေဘဵတွင်ရိှေသာ 

ေြမမျာဵကို သိမ်ဵယူခဲဴသည်။ သိမ်ဵဆည်ဵခဳေတာင်သူမျာဵမှ 

ေသဳုဵြပုြခင်ဵမရိှေသာ ေြမေပ္ဒတွင် ဝင်ေရာက်ေနထိုင် 

သြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵရယူခဲဴေသာ မန္တေလဵေရေ ကာင်ဵ 

ရဲတပ်ဖွဲ့နှင်ဴ ေြမယာေြငင်ဵပွာဵမှု ြဖစ်ေပ္ဒခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ နဳနက်တွင် 
ေရေ ကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ(မန္တေလဵ)မ ှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ 

ေတာင်သူမျာဵနှင်ဴ ေြငင်ဵပွာဵေနေသာ ေြမေပ္ဒတွင် 

ခခဳစည်ဵရိုဵခတ်သြဖင်ဴ ေတာင်သူမိသာဵစုနှင်ဴ ြပဿနာ 

ြဖစ်ပွာဵခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ ေတာင်သူမိသာဵစုဝင် 

ေြခာက်ဦဵမှာ ကိုဵလ ကာ ေချုပ်ြဖင်ဴ တရာဵရင်ဆိုင်ခဲဴရပပီဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် 

မဟာေောင်ေြမပမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ြပစ်ဒဏ် ေသီဵသီဵ 

ကျခဳေစရန် ေမိန့်ချမှတ် ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ သုိ္ဓေသာ် 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵတွင် ေယူခဳ ဆက်ဝငခ်ဲဴရာ ေယူခဳနိုင်သြဖငဴ် 

၎င်ဵတုိ္ဓ ေြခာက်ဦဵေနက်မှ ေကျာင်ဵဆရာမြဖစ်သူ 
မခိုင်ဇာ၀င်ဵသည် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်။ 

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသူမျာဵမှာ ဦဵေပါက်စ၊ ေဒ္ဒေဌဵေဌဵ၊ 
ကိုေောင်ေကျာ်မိုဵ၊ ကိုမင်ဵမင်ဵခိုင်၊ မြမငဴ်ြမငစ်န်ဵနှငဴ် 

ေကျာင်ဵဆရာမြဖစ်သူ မခိုင်ဇာ၀င်ဵတုိ္ဓြဖစ်ပပီဵ ေရေ ကာင်ဵ 

ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ ဒုတိယရဲမှူဵစိုဵသန်ဵမှ တရာဵလို 

ြပုလုပ်ကာ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ေဆိုပါေမှုတွင် ကျန်ရိှေနသညဴ် မိသာဵစု၀င် ငါဵဦဵကိုမူ 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ပမို့နယ်ရုဳဵ၏ေမိန့်ကို ဆက်လက် 
ေတည်ြပုခဲဴသညဴ်ေတွက် တိုင်ဵတရာဵရုဳဵသို္ဓ ထပ်မဳေယူခဳ 

ဝင်သွာဵမည်ဟု တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန ဦဵမျ ိုဵမင်ဵေဇာ်မှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

 

AA ြပေ် ကာဵေရဵောဝေ်ြေဳ ြေိုင်သုြေ၏ ေယာက်ဖအပါအဝင် 

သဳုဵဦဵကို ေရာဵရှင်လွှေေ်ပဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေကျာက်ြဖူခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ေ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ 
ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(က)၊၅၁(ဂ)ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ ခဳထာဵ 

ရေသာ ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ် (AA) ြပန် ကာဵေရဵတာဝန်ခဳ 

ခိုင်သုခ၏ေယာက်ဖ            ေပါေဝင်သဳုဵဦဵောဵ 

သက်ေသေေထာက်ေထာဵ ခိုင်လုဳမှုမရိှသြဖငဴ် တရာဵရှင် 

လွှတ်ေပဵရန် ေမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ လွတ်ေြမာက်လာသူ 
သဳုဵဦဵမှာ ေမ်ဵပမို့နယ် ေောင်သေြပေကျဵရွာ 

(ေခ္ဒ)ဓာတ်ေတာ်ေကျဵရွာမှ ခိုင်သုခ၏ ေယာက်ဖ 

ဦဵေမာင်ြဖူသန်ဵ၊ ဦဵရဲေဘာ်သူနှင်ဴ ဦဵစဳေောင်ေကျာ် 

တို္ဓြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓသဳုဵဦဵကို ေောင်သေြပ(ေခ္ဒ) 

ဓာတ်ေတာ်ေကျဵရွာ ေနီဵတွင် တပ်မေတာ်ယာဉ်တန်ဵတစ်ခု 
မိုင်ဵဆွဲခဳရမှုနှင်ဴ ပတ်သက်ပပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ဇူလိုင်လ ၇ ရက်ေန့တွင် ေမ်ဵပမို့နယ် တပ်မ(၃၇၃)မှ 

ဗိုလ်မှူဵတင်ေောင်လင်ဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်ကာ ၎င်ဵတို္ဓကို 

ေမ်ဵပမို့မရဲစခန်ဵတွင် ေမှုဖွင်ဴလှစ်ခဲဴ ြခင်ဵြဖစ်သည်။ 
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နိုင့ငဳေရဵနျငဴ့နိုင့ငဳသာဵြို့၏လြ့်လ ခ့်ငဴအ့ေ ါ် 

ြာဵ္မစ့္ခင့ဵမးာဵနျငဴဆ့န္ဒထုြ့ေဖာ့မှုမးာဵ 
 

ေကျာက်ေော် ဘုေ်ဵကကီဵေကျာင်ဵ လက်ေက်ကကီဵထိ၊ ငါဵဦဵ 

ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁ နာရီေချနိ်ခန့်၌ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ မီဵဝေကျဵရွာေတွင်ဵ 

သုိ္ဓ လက်နက်ကကီဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ ပစ်ခတ်မှုမျာဵ 

ေ ကာင်ဴ ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေတာ်ေပါေဝင် ငါဵဦဵ ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲဴေ ကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 
လက်နက်ကကီဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵ ကျေရာက်မှုေ ကာငဴ် 

မီဵဝေကျဵရွာမှ ေကျာင်ဵထိုင် ဆရာေတာ်၊ ကိုရင်တစ်ပါဵနှငဴ် 

ေမာင်ဆန်ဵဝင်ဵလှိုင်၊ ေမာင်ေတာင်ဘာဵ၊ ဆရာမ 

မဆန်ဵဆန်ဵနွယ်တို္ဓတွင် ကျည်ထိမှန်သွာဵခဲဴသည်။ 

ဆရာေတာ်နှင်ဴ ကိုရင်တစ်ပါဵသည် ဒဏ်ရာြပင်ဵထန် 
သညဴ်ေတွက် ေကျာက်ေတာ်ေဆဵရုဳမှ စစ်ေတွေဆဵရုဳသို္ဓ 

ပို္ဓေဆာင်ခဲဴရသည်။   

 

ေပ်မေော်၏ ပစ်ြေေ်မှုေ ကာင်ဴ ေကျာက်ေော်ဆိုင်ကယ် 

သမာဵ ေသဆုဳဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၅ နာရီဝန်ဵကျင် 
ေချနိ်ခန့်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ 

ေေပါက်ဝ ေကျဵရွာမှ ဦဵစိုဵနိုင်သည် ရွာမှ ပမို့ေပ္ဒသို္ဓ 

ဆိုင်ကယ်ြဖငဴ်ထွက်လာချနိ် ကာဒီေကျဵရွာေေရာက်၌ 

တပ်မေတာ်မှ ပစ်ခတ်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် 
ဦဵစိုဵနိုင်ကို တာဵဆီဵရာတွင် ရပ်ေပဵြခင်ဵ 

မရိှဘဲ  ဆက်လက်ေမာင်ဵနှင်သွာဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ ပစ်ခတ် 

ခဳရြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ လုဳခခုဳေရဵေရ ေမည်မေဖာ်လိုသညဴ် 

ကာဒီ ေကျဵရွာသာဵတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ေေနာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနချုပ် တိုင်ဵဦဵစီဵ ဗိုလ်မှူဵကကီဵ 

ဝင်ဵေဇာ်ဦဵမှ ဆိုင်ကယ် ေမာင်ဵနှင်သူကို စစ်ေဆဵရန် 
တာဵဆီဵ ရာ ရပ်ေပဵြခင်ဵမရှိဘဲ ထွက်ေြပဵသွာဵသည်ဴ 

ေတွက်ေ ကာင်ဴ ေြခာက်လှန့်ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

 

မင်ဵ ြပာဵမမို့ေယ်ေွင် မိုင်ဵနှစ်လုဳဵေပါက်ကွဲြေဲဴမပီဵေောက် 

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳြေဲဴရေသာ ရွာသာဵ ကိုဵဦဵ ြပေ်လည် 

လွေ်ေြမာက် 

ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့၊ ညေန ၄ နာရီ ၁၅ 

မိနစ်ေချနိ်ခန့်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵြပာဵပမို့နယ်၊ 

လက်ခုပ်ေကျဵရွာေနီဵတွင် မိုင်ဵ နှစ်လုဳဵေပါက်ကွဲမှု 

ြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵေနာက် စစ်တပ်မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴေသာ ရွာသာဵ 

ကိုဵဦဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် လာခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ 
ဖမ်ဵဆြီခင်ဵခဳခဲဴရသူမျာဵမှာ ေတာင်ပုတ်ေကေကျဵရွာမှ နှစ်ဦဵ၊ 

ေကျာက်ဆုဳေကျဵရွာမှ တစ်ဦဵ၊ စိတ္တရ ေကျဵရွာမှ ေလဵဦဵနှငဴ် 

မင်ဵ ဓမ္မေကျဵရွာမှ နှစ်ဦဵတို္ဓြဖစ် ကသည်။ 
 
စစ်ေဘဵေရှာင်စြေေ်ဵေွင် ြေိုလှုေဳေေသာ ေကျာင်ဵသူေစ်ဦဵ 

ကျည်ထိမှေ် ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်၊ ေစတီေတာင်ေကျဵရွာ ဒုက္ခသည် 

စခန်ဵတွင် ခိုလှုဳေနေသာ ေသက် ၁၄ နှစ်ေရွယ် 

ရှစ်တန်ဵေကျာင်ဵသူ မြမသဇင်သည် စာဖတ်ရန် 

ေကျာင်ဵစာေုပ်မျာဵကို ထုတ်ယူေနစဉ် ေိမ်ထရဳကို 
ကျည်တချ ို့ ထိမှန်ခဲဴပပီဵ သူမ၏ ဝမ်ဵဗိုက်ကိုလည်ဵ 

ကျည်စထိမှန်သွာဵခဲဴသည်။ ဒဏ်ရာရရိှသွာဵသညဴ် 

ေကျာင်ဵသူ မြမသဇင်သည် တိုက်ပွဲမျာဵေ ကာင်ဴ လွန်ခဲဴသညဴ် 

သဳုဵလေကျာ်ခန့်က ၎င်ဵတို္ဓေနထိုင်သညဴ် ကွမ်ဵေတာင် 
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ေကျဵရွာမှ ေစတီေတာင်ေကျဵရွာသုိ္ဓ မိသာဵစုနှင်ဴေတူ 

ထွက်ေြပဵခိုလှုဳေနသူြဖစ်သည်။ 

 

ပလက်ဝမမို့ေပါက်ကွဲမှုေွင် အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 

တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA)တို္ဓ ကာဵ စစ်ေရဵ 
ပဋိပက္ခြဖစ်ပွာဵေနသညဴ် ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့ 

ေတွင်ဵရိှ တပ်မေတာ် တပ်ရင်ဵတစ်ခုေနီဵတွင် 

ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့၌ ဗုဳဵေပါက်ကွဲမှုတစ်ခု 

ြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ ေရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ 

ပလက်ဝပမို့ေတွင်ဵ ပထမဦဵဆုဳဵေကကိမ် ဗုဳဵေပါက်ကွဲြခင်ဵ 
ြဖစ်သည်ဟု ပမို့ခဳတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

စစ်ေေွ၌ အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ပစ်ြေေ်ြေဳရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွပမို့၊ ေေဵပငိမ်ဵ ေဆာက်လုပ်ေရဵ 

ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦဵညီညီနှင်ဴ သဳုဵဘီဵသမာဵ တစ်ဦဵတို္ဓသည် 
ေောက်တိုဘာ ၄ ရက်ေန့၊ ည ၉ နာရီခွဲေချနိ်ခန့်တွင် 

ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍ ဒဏ်ရာမျာဵရရိှခဲဴေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။ ဦဵညီညီသည် ေလုပ်မှ သဳုဵဘီဵြဖင်ဴ ြပန်လာစဉ် 

၎င်ဵ၏ ေနေိမ်ေရှ့ေေရာက်တွင် ေမည်မသိ 

ေသနတ်သမာဵ တစ်ဦဵမှ ဆိုင်ကယ်ြဖငဴ် လာေရာက် 
ပစ်ခတ်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ 

ရုဳဵမှ ဒုရဲမှူဵကကီဵ ေမာင်ေမာင်စိုဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြေဲဴေသာ ပလက်ဝမမို့ေယ်မှ ကိုယ်ဝေ်ေဆာင် 

အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ ြေင်ပွေ်ဵြဖစ်သူေို့ ရွာသို့ ြပေ်လည်ေရာက်ရှိ 

ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်ေန့၌ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ 
ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ သာယာကုန်ဵေကျဵရွာမှ 

ဦဵကူဵေဟွဵတို္ဓ ဇနီဵေမာင်နှဳသည် ေောက်တိုဘာလ ၁၂ 

ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတုိ္ဓေကျဵရွာသုိ္ဓ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာ 

ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓဇနီဵေမာငန်ှဳ သည် ေတာေတွင်ဵ 

တွင်  ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA)နှင်ဴ ပက်ပင်ဵတုိဵမိကာ 
တပ်မေတာ်ထဳသုိ္ဓ သတင်ဵပို္ဓမည်ကို စိုဵရိမ်သညဴ် ေတွက် 

ဖမ်ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု သာယာကုန်ဵ 

ေကျဵရွာ ေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵေဟာင်ဵ ဦဵကင်ဵေကာမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်ေန့၌ 

သာယာကုန်ဵ ေကျဵရွာသာဵ ဦဵကူဵေဟွဵသည် ေတာင်ယာ 
သွာဵပပီဵ ေနေိမ်သုိ္ဓ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာြခင်ဵ 

မရိှေသာေ ကာင်ဴ ကိုယ်ဝန် ေြခာက်လ လွယ်ထာဵသညဴ် 

၎င်ဵ၏ ေမျ ိုဵသမီဵမှ ခင်ပွန်ဵြဖစ်သူကို ေတာေတွင်ဵ 

လိုက်ရှာရင်ဵ ေပျာက်ဆုဳဵ သွာဵခဲဴသည်ဟု ချင်ဵလူ့ေခွင်ဴေရဵ 

ေဖွဲ့မှ ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရှိသူ ဆလိုင်ဵေတရမှ ေြပာ ကာဵ 
ခဲဴသည်။  
 

ဘူဵသီဵေောင်ပစ်ြေေ်မှု အရပ်သာဵေစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်၊ ဆင်ေသြပငေ်ကျဵရွာမှ ေသက် ၇၀ 

ဝန်ဵကျင်ေရွယ်ရိှ ဦဵမာေမာက်စီဒီသည် ရွာတွင်ရိှသညဴ် 

ပစုွန်ကန်၌ ငါဵရှာေနစဉ် ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်ေတွက် 
ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။  ရွာေနီဵရိှ ေတာင်ေပ္ဒတွင် တပ်စွဲ 

ထာဵသညဴ် တပ်မှ ပစ်ခတ်ြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ရွာသာဵမျာဵနှင်ဴ 

ေဆွမျ ိုဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  စစ်ေရဵေေြခေေနမျာဵ 

ေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာသာဵမျာဵသည်  ငါဵရှာ၊ ဟင်ဵခူဵထွက်လျှင် 

တပ်မေတာ်ကို ေသိေပဵ ခွင်ဴေတာင်ဵ ပပီဵမှ သွာဵရသည်။ 
ေသဆုဳဵပပီဵေနာက် တပ်မေတာ်ဗိုလ်ကကီဵတစ်ဦဵမှ မိသာဵစုဝင် 

မျာဵကို လာေရာက်ေတာင်ဵပန်၍ ေငွတစ်သိန်ဵ ေထာက်ပဳဴ 

ေပဵေပ်သာွဵသည်ဟု ေမည်မေဖာ်လိုသညဴ် ေသဆုဳဵသူ၏ 

ေဆွမျ ိုဵတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ 

ေေနာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနချုပ်တိုင်ဵဦဵစီဵ ဗိုလ်မှူဵကကီဵ 
ဝင်ဵေဇာ်ဦဵမှ ၎င်ဵတို္ဓလက်ချက်ြဖင်ဴ ေသဆုဳဵြခင်ဵမဟုတ်ပါဟု 

ြငင်ဵဆိုထာဵသည်။  

 

ေကျာက်မဲြေရိုင်အေွင်ဵရှိ လက်ဖက်ြေူဵရွာသာဵ နှစ်ဦဵ 

မိုင်ဵေင်ဵမိ၍ ေစ်ဦဵေသဆုဳဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၀ နာရီေချနိ်ခန့်တွင် 
ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲခရိုင်၊ မိုင်ဵလုဳပမို့နယ်၊ 

ပန်ဆန်ေကျဵရွာေုပ်စုတွင် လက်ဖက်ခခဳသွာဵရှင်ဵသည်ဴ 

ေဒသခဳ ဦဵသာေေဵနှင်ဴ စိုင်ဵပန်ဵစဳ တို္ဓသည် ေြမြမုပ် 

မိုင်ဵနင်ဵမိခဲဴရာ ဦဵသာေေဵ  ပွဲချင်ဵပပီဵ ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ၊ 

စိုင်ဵပန်ဵစဳသည် မိုင်ဵစထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိသွာဵခဲဴသည်။  
 
ေပ်မေော်မှ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵြေဲဴသညဴ် ေြမပုဳမမို့ေယ်မှ 

ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ လွေ်ေြမာက် 

ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တင်ွ ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳပမို့နယ်၊ မိေကျာင်ဵ 

တက်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵသည် ထိုေန့ညေနပိုင်ဵတွင် 
ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓသဳုဵဦဵမှာ 

ဦဵေမာင်စိုဵေချ၊ ကိုေမာင်ေမာင်ထွန်ဵနှငဴ် ဦဵေကျာ်ေကျာ်နိုင 

််တို္ဓြဖစ် ကသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် 

မိေကျာင်ဵတက်ေကျဵရွာ ေြမာက်ဘက်သုိ္ဓ တပ်မေတာ် 

စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု ေရာက်ရိှလာခဲဴပပီဵ ထိုေကျဵရွာသာဵ 
သဳုဵဦဵောဵ ဖမ်ဵဆီဵ  စစ်ေဆဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

စစ်ေဆဵရာတွင်ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စပ်မှုမျာဵရိှေ ကာင်ဵ  မိေကျာင်ဵ

တက်ေကျဵရွာ ေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵသန်ဵလှေမာင်မှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  
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ေြမပုဳမမို့ေယ်ေွင် အမျ ိုဵသမီဵေစ်ဦဵ မိုင်ဵထိမှေ်မှုေ ကာင်ဴ 

ဒဏ်ရာြပင်ဵထေ်စွာရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳပမို့နယ်၊ စညှင်ဵေကျဵရွာေုပ်စု၊ 

ေင် ကင်ဵေကျဵရွာမှ ဇနီဵေမာင်နှဳနှစ်ဦဵသည် ေတာေတွင်ဵ 

သုိ္ဓ ထင်ဵခုတ်ရန် သွာဵေရာက်စဉ် ဇနီဵြဖစ်သူမှာ မိုင်ဵနင်ဵမိ၍ 

ေြခေထာက်နှစ်ဖက်တွင် ြပင်ဵထန်စွာဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵ 
သည်ဟု ေကျဵရွာေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေမာင်ေရွှေသိန်ဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့၊ ေန့လယ် 

၁၂ နာရီေချနိ်ခန့်က ၎င်ဵတို္ဓသည် ေတာေတွင်ဵသုိ္ဓ 

ထင်ဵခုတ်ရန်သွာဵ ကစဉ် မိုင်ဵထိမှန်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေသက် 

(၁၉)နှစ်ေရွယ ် မေရွှေခင် ကည်မှာ ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြခင်ဵ 
ြဖစ်သည်။ဒဏ်ရာြပင်ဵထန်ေသာေ ကာင်ဴ မေရွှေခင် ကည်ကို 

ေမ်ဵပမို့နယ်ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴသည်။ ေမ်ဵပမို့နယ် 

ေဆဵရုဳမှ တစ်ဆင်ဴ မေရွှေခင ်ကည်ကို မေကွဵေဆဵရုဳကကီဵသို္ဓ 

ထပ်မဳပို္ဓေဆာင်၍ ကုသခဲဴေသာ်လည် ေောက်တိုဘာလ ၁၉ 

ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵသည် ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။  
 

ရေသဴေောင်ေိုက်ပွဲအေွင်ဵ အသက် ၇၀ ေကျာ် အမျ ိုဵသမီဵ 

ေစ်ဦဵနှင်ဴ မသေ်စွမ်ဵေစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴ 

ေတာင်ပမို့နယ်၊ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာေနီဵတွင် 

တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA)တို္ဓ ကာဵ တိုက်ပွဲ 
ြပင်ဵ ထန်စွာြဖစ်ပွာဵေနစဉ် ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာမှ ေသက် 

၇၀ ေကျာ်ေရွယ် ေဒ္ဒစဳဝင်ဵြဖူသည် တိုက်ပွဲမှ 

ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေ ကာက်လန့်ကာ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴပပီဵ 

ေသက် ၁၇ နှစ် ေရွယ် ေမာင်ေောင်နိုင် 

မှာ  ကိုယ်ေဂေါမျာဵြပတ်၍ ေသဆုဳဵ သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု 
ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်မှ ေမျ ိုဵသာဵ လွှတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵခင်ေမာင်လတ်မှ ေြပာ ကာဵ ခဲဴသည်။ 

 

TNLA ေိုက်ြေိုက်မှုေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵ ြေုေစ်ဦဵဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ် 
ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ သိန္နီပမို့ေဝင် ေစျဵေနီဵ၌ တေ်ောင်ဵ 

လွတ်ေြမာက်ေရဵ တပ်မေတာ်(TNLA)မှ တပ်မေတာ် 

ယာဉ်တန်ဵကို တိုက်ခိုက်ခဲဴမှုေ ကာင်ဴ ေရပ်သာဵ ခုနှစ်ဦဵ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသညဴ် ေရပ်သာဵ 

ခုနှစ်ဦဵကို သိန္နီပမို့ြပည်သူ့ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ေပဵခဲဴပပီဵ 
၎င်ဵတုိ္ဓေနက်မှ နှစ်ဦဵကို လာဵရှိုဵေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ေပဵ 

ခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။  

 

 

 
 

 

ေကျာက်မဲြေရိုင်ေွင် လက်ဖက်သွာဵြေူဵသညဴ် လင်မယာဵ 

နှစ်ဦဵ ထပ်မဳ မိုင်ဵေင်ဵမိ၊ အမျ ိုဵသမီဵ ေသဆုဳဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့၊ ညေန ၃ နာရီေချနိ်တွင် 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲခရိုင်၊ မိုင်ဵေငါဴပမို့ 

နယ်ခွဲ၊ ခင်ဵမ်ေကာင်ေကျဵရွာေုပ်စု၊ မတ်မုန့်ေကျဵရွာတွင် 
လက်ဖက်ခခဳ၌ လက်ဖက်ခူဵသညဴ် ဇနီဵေမာငန်ှဳ နှစ်ဦဵ 

ေြမြမှပ်မိုင်ဵနင်ဵမိခဲဴေသာေ ကာငဴ် ေမျ ိုဵသမီဵြဖစ်သူ နန်ဵေငဵ 

ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာ ၈ ရက်ေန့တင်ွလည်ဵ 

ေကျာက်မဲခရိုင်၊ မိုင်ဵလုဳပမို့နယ်၊ ပန်ဆန်ေကျဵရွာနှငဴ် 

ေတာင်ပလို္ဓေကျဵရွာ ကာဵရိှ လက်ဖက်ခခဳောဵ သွာဵေရာက် 
ရှင်ဵလင်ဵေနစဉ် ဇနီဵေမာင်နှဳနှစ်ဦဵ ေြမြမှပ်မိုင်ဵနင်ဵမိကာ 

ေမျ ိုဵသမီဵ ပွဲချင်ဵပပီဵ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ 

 

ရေ်ကုေ်-စစ်ေေွ ြေရီဵသည်ေင်ကာဵကို  AA ထိေ်ဵြေျုပ်၊ လ ူ

၃၁ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်၊ အရပ်သာဵ ၁၂ ဦဵကို 

ေောက်ပိုင်ဵေွင် ြပေ်လွှေေ်ပဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေြမာက်ဦဵပမို့၊ ထမရာဇ်ေကျဵရွာေနီဵ၌ ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ် 
(AA)မှ ရန်ကုန်-စစ်ေတွ ခရီဵသည်တင်ကာဵကို ထိန်ဵချုပ်၍ 

မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦဵေပါေဝင် လူ ၃၁ 

ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ 

တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦဵသည် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

ြပငဦ်ဵလွင်ပမို့နယ်၊ ဆီဵပင်ကကီဵ ဗဟုိဝန်ထမ်ဵတက္ကသိုလ်မှ 
သင်တန်ဵဆင်ဵလာ ကသူမျာဵြဖစ်သည်။ ထို္ဓြပင ်ေေဵရှာဵေဝါ 

ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်ဵ ရှစ်ဦဵလည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေခ္ဒ ေဆာင်ြခင်ဵ 

ခဳရသူမျာဵတွင် ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသည်။  

ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် AA မှ ေရပ်သာဵ ၁၂ 

ဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓသည် ေရပ်သာဵမျာဵ 
ြဖစ်သည်ကို စိစစ်ေတွ့ရိှသညဴ်ေတွက် ြပန်လည်လွှတ်ေပဵ 

ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ AA ေြပာခွင်ဴရပုဂ္ဂိုလ် ခိုင်သုခမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵေသာ မီဵသတ် 

တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵကိုလည်ဵ လုဳခခုဳေရဵေေြခေေနေပ္ဒတွင် 

မူတည်၍ လွှတ်ေပဵရန် ေစီေစဉ်ရိှသည်ဟု ၎င်ဵမှ 
ဆိုသည်။  

 

ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေြေါ်ေဆာင်သွာဵ 

ြေဲဴေသာ ရွာသာဵ ၁ဝ ဦဵ ထွက်ေြပဵလေွ်ေြမာက်လာ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ ေပါက်ေတာြပင်ေကျဵရွာကို 
ေရာက်ရိှလာခဲဴသညဴ် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ လမ်ဵြပ 

ေြဖစ် ေခ္ဒေဆာင် သွာဵြခင်ဵခဳခဲဴရေသာ ေဒသခဳ ေမျ ိုဵသမီဵ 

ရှစ်ဦဵနှင်ဴ ေမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵတို္ဓသည် ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက် 
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လာ ခဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵသည် 

ေပါက်ေတာြပင်ေကျဵရွာေတွင်ဵသုိ္ဓ ေသနတ်ြဖငဴ် 

ပစ်ေဖာက်၍ ဝင်ေရာက်လာခဲဴပပီဵ ရွာသာဵမျာဵကို 

စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵပပီဵသညဴ်ေနာက် ထိုရွာသာဵ ၁၀ ဦဵကို 

ရွာေေရှ့ဘက် သင်ဵကျစ်ေတာင်ေပ္ဒသုိ္ဓ လမ်ဵြပေြဖစ် 
ေရှ့ကထာဵ၍ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵသည်ဟု ေဒသခဳမျာဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴ သည်။  

 

ရှမ်ဵြပည်ေယ်ေြမာက်ပိုင်ဵေွင် ေြမြမှုပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ 

သဳဃာ သဳုဵပါဵ ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ် 
ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲပမို့နယ်၊ မိုင်ဵေငါဴပမို့နယ်ခွဲ၊ 

လွယပ်ျက်ေကျဵရွာ ေနီဵတွင် ေြမြမှုပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ 

သဳဃာေတာ် သဳုဵပါဵ ဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵခဲဴသည်။ 

သဳဃာသဳုဵပါဵသည် မိုင်ဵေငါဴမှ လွယက်ေလဵ ေကျဵရွာသို္ဓ 

ဆိုင်ကယ်ြဖငဴ်သွာဵစဉ် ပန်တေမာဴေကျဵရွာေနီဵတွင် 
ဆိုင်ကယ်မှ မိုင်ဵကို ကကိတ်မိရာမှ  မိုင်ဵေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵြဖစ် 

သည်။ 

 

လက်ေက်ကကီဵေ ကာင်ဴ ရှမ်ဵြပည်ေယ်ေြမာက်ပိုင်ဵေွင် 

ေဒသြေဳ ငါဵဦဵ ဒဏ်ရာရ 

ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ သိန္နီပမို့နှင်ဴ ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ် 
ေတွင်ဵသုိ္ဓ လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက် ေပါက်ကွဲခဲဴသည်ဴ 

ေတွက် ေဒသခဳ ငါဵဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့၊ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် 

သိန္နီပမို့ေတွင်ဵသုိ္ဓ လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴ၍ 

သိန္နီပမို့ခဳ လီဆူ ဇနီဵေမာင်နှဳ နှစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴပပီဵ 
ညေနပိုင်ဵတွင်လည်ဵ ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်ေတွင်ဵရိှ မန်ေောင် 

စုစည်ဵ ေကျဵရွာေတွင်ဵသုိ္ဓ လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက် 

ေပါက်ကွဲခဲဴ၍ ေဒသခဳ သုဳဵဦဵ ထပ်မဳ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲဴသည်။ 

 

ေကျာက်ေော် ပစ်ြေေ်မှု ရွာသာဵေစ်ဦဵေသဆုဳဵ၊ 

ေကျာင်ဵသာဵ ေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ ေရွှေလိုင်ေကျဵရွာ၌ တပ်မေတာ် 

စစ်ေ ကာင်ဵမှ ပစ်ခတ်ခဲဴသြဖင်ဴ  ေရွှေလိုင်ေကျဵရွာေနီဵရှိ 

စစ်ေောင်ရွာေန ဦဵကုလာဵေမာင ် ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴပပီဵ 

ေရွှေလိုင်ေကျဵရွာေန ေေဝဵတက္ကသုိလ် စတုတ္ထနှစ် 
(ြမန်မာစာ)ေကျာင်ဵသာဵ ကိုေနဆန်ဵဝင်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရိှခဲဴသည်။ ဒဏ်ရာရရိှသူ ကုိေနဆန်ဵဝင်ဵ၏ဖခင် 

ဦဵေမာင်ဖိုဵေကျာ်မှ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ 

ဦဵကုလာဵေမာင်ကို ေခ္ဒေဆာင်လာခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ 

ေရွှေလိုင်ေကျဵရွာေေရာက်တွင် ထွက်ေြပဵသညဴ်ေတွက် 

ပစ်ခတ်ြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵ၏ သာဵြဖစ်သူ ကိုေနဆန်ဵဝင်ဵသည် 

စစ်ေတွသုိ္ဓ ေေဝဵသင်တက်ေရာက်ရန်ေတွက် သွာဵ 

ေရာက်ရန် ကာဵကို ထုတ်ေနစဥ်် ပစ်ခတ်ခဳ ခဲဴရြခင်ဵ 

ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။   
 

လာဵရှိုဵမမို့ေယ်ေွင် ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ ေစ်ဦဵ 

ပစ်ြေေ်ြြေင်ဵြေဳရ၍ ေသဆုဳဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ေန့၊ ညသန်ဵေခါင်ေကျာ် 

ေချနိ်တွင် ရှမ်ဵြပည်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ လာဵရှိုဵပမို့နယ်၊ 

နာဵကွန်ဵလုဳေုပ်စု၊ မန်ေကာင်ဵရွာမှ ေကျဵရွာ 
ေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵမာကုသည် ေမည်မသိ လက်နက်ကိုင် 

မျာဵ၏ ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ 

ဦဵမာကုသည် ၎င်ဵ၏ ေတာင်ယာတဲေတွင်ဵ မိသာဵစုဝင် 

မျာဵနှင်ဴ ေတူရိှေနချနိ်၌ လူတစ်ဦဵမှ လာဵဟူ ဘာသာစကာဵ 

ြဖငဴ် လာေရာက်နှိုဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေြပင်သုိ္ဓ ထွက် ကညဴ်သည်ဴ 
ေချနိ်တွင် ပစ်ခတ်ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

 

ေပါက်ေောြပငေ်ကျဵရွာကို ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵမှ 

ဝင်ေရာက်၍ မြေိမ်ဵေြြောက်ေြပာဆို 

ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၈ နာရီေချနိ်ခန့်တွင် 

ေင်ောဵ(၁၀၀)ခန့်ရိှသညဴ် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵ တစ်ခု 
သည် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ ေပါက်ေတာြပင် 

ေကျဵရွာေတွင်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်လာခဲဴသည။် ထို္ဓေနာက် 

၎င်ဵေကျဵရွာေတွင်ဵမှသုဳဵဘီဵ ဆိုင်ကယ်သမာဵ  တစ်ဦဵောဵ 

ရိက္ခာမျာဵဝယ်ယူခိုင်ဵ ခဲဴပပီဵ  ေကျဵရွာေတွင်ဵမှ ေမျ ိုဵသမီဵ 

တချ ို့ကို သုဳဵဘီဵ ဆိုင်ကယ်သမာဵေိမ်တွင် ေခ္ဒယူလူစု 
ထာဵကာ ရိက္ခာသွာဵဝယ်သူ ြပန်မလာလျှင် ောဵလုဳဵကို 

မီဵရှို့မည်ဟု ပခိမ်ဵေြခာက်ေြပာ ဆိုခဲဴသည်ဟု သဳုဵဘီဵ 

ဆိုင်ကယ်သမာဵ ကိုေောင်ဆန်ဵမိုဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ေဆိုပါ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵသည် ေပါက်ေတာြပင် 

ေကျဵရွာေတွင်ဵ လက်ရိှေချနိ်ထိရိှေနပပီဵ ေကျဵရွာ ေတွင်ဵ 

ရိှ ကုန်စုဳဆိုင်မျာဵကို ေဖါက်ထွင်ဵစာဵေသာက်မှုမျာဵ 
ြပုလုပ်ေနသညဴ်ေြပင် ေကျဵရွာေတွင်ဵ လိုေပ်သလို 

ယူေဆာင် စာဵေသာက်ေနေ ကာင်ဵလည်ဵ ကိုေောင်ဆန်ဵမိုဵ 

မှ ဆိုသည်။ 

 

ေရြဖူေွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵ ထိြေိုက် 

ဒဏ်ရာရရှိ 

ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် တနသောရီတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ၊ ေရြဖူပမို့နယ်ရိှ ကွမ်ဵသီဵခခဳတစ်ခခဳေတွင်ဵ 

ေြမြမှုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ ၎င်ဵခခဳမှ နိုင်မွန်ချမ်ဵ 

ဆိုသူ၏ ဘယ်ဘက်ေြခေထာက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 
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ရရိှခဲဴသည်။ ေရြဖူပမို့နယ်၊ ေလယ်စခန်ဵ ေကျဵရွာေနီဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင် တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေောက်တိဘုာလ ၁၅ 

ရက်ေန့မှစတင်၍ ယခုလေထိ ေဒသခဳမျာဵ လုပ်ကိုင် 

စာဵေသာက်ေနသညဴ် ဥယျာဉ်ခခဳ၊ ေဒသခဳမျာဵ သွာဵလာ 

ေသဳုဵြပုေနသညဴ် လမ်ဵမျာဵ တစ်ေလျှာက်တွင် ေြမြမှုပ်မိုင်ဵ 
နင်ဵမိ၍ ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်စဉ်မျာဵ စတင်ြဖစ်ပွာဵ လာခဲဴကာ 

တစ်နှစ်ေတွင်ဵ ေြမြမှုပ်မိုင်ဵနင်ဵမိ၍ ေပါက်ကွဲမှု ရှစ်ကကိမ် 

ခန့် ြဖစ်ပွာဵ ခဲဴသည်။ 

 

ေကျာက်ေော်မမို့ေယ်ေွင် ပစ်ြေေ်မှုြဖစ်ပွာဵြေဲဴမပီဵ ေစ်ဦဵ 

ေသ၊  နှစ်ဦဵဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့၊ ေန့လည် ၁ နာရီေကျာ် 

ေချနိ်ခန့်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ 

ပပိန်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာေနီဵ၌ ပစ်ခတ်မှု ြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ 

ေေပါက်ဝေကျဵရွာမှ ေသက် ၄၃ နှစ်ေရွယ် 

ကိုထွန်ဵေေဵြမ (ခ) ကိုေပါက်ေချ ေသဆုဳဵခဲဴကာ 
ပပိန်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာမှ ဦဵထွန်ဵလှိုင်နှင်ဴ ေဒ္ဒေစာြမရီတို္ဓ 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ေသဆုဳဵသူ ကိုထွန်ဵေေဵြမသည် 

ေေပါက်ဝေကျဵရွာရိှ ရွာဦဵဘုရာဵေနီဵ လယ်တဲ၌ နွာဵမျာဵ 

ကို ေစာေကျွဵေနစဉ် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵ တစ်ခုမှ 

လယ်တဲေနီဵမှ ြဖတ်သန်ဵသွာဵရာ ကိုထွန်ဵေေဵြမကို 
လမ်ဵြပေြဖစ် ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ ထိုသုိ္ဓ 

ေခ္ဒေဆာင်ရာတွင် ကန်ေကျာက်၍ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵ ခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်ပပီဵ  ပပိန်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာေနီဵ၌ ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွာဵ 

ခဲဴကာ ကိုထွန်ဵေေဵြမသည် ပစ်ခတ်ခဳခဲဴရြခင်ဵ ြဖစ်သည်။   

 
လာဵရှိုဵ ေြေဵေင်ဵဆရာေော် လုပ်ကကဳြေဳရ၍ ပျလဳွေ် 

ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ 

လာဵရှိုဵပမို့နယ်၊ ေခဵနင်ဵေကျဵရွာရိှ  ေခဵနင်ဵေကျာင်ဵ 

ပရိယတ္တိစာသင်တိကု် ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေတာ်သည် 

ေသနတ်သမာဵနှစ်ဦဵ၏ ပစ်ခတ်လုပ်ကကဳြခင်ဵကို ခဳခဲဴရပပီဵ 
ပျလဳွန်ေတာ်မူခဲဴသည်။ ဆရာေတာ် လုပ်ကကဳခဳရမှုမှာ ေဒသ 

ေတွင်ဵမှ လက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်နိုင် 

သည်ဟု ေဒသခဳမျာဵေ ကာဵ၌ ယူဆချက်မျာဵ ရိှေန 

 ကသည်။ 

 

ရေသဴေောင်ေွင် လက်ေက်ကကီဵကျေရာက်ေပါက်ကွဲ၍ 

အမျ ိုဵသမီဵ ေစ်ဦဵနှင်ဴ ကေလဵေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၀ 

နာရီဝန်ဵကျင်ခန့်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင် 

ပမို့နယ်၊ ဆင်ခုဳဵတိုင်ေကျဵရွာ ေတွင်ဵသုိ္ဓ လက်နက်ကကီဵ 

ကျည် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴသညဴ်ေတွက် ေသက် ၃၀ နှစ် 
ေရွယ်ခန့်ရှိ ေမျ ိုဵသမီဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ ေလဵနှစ်ေရွယ် 

ကေလဵတစ်ဦဵတို္ဓ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴသည်။ ဒဏ်ရာ 

ြပင်ဵ ထန်စွာ ရရိှြခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵ သည် 

ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်ရိှ ေစတီေတာင် တိုက်နယ် ေဆဵရုဳသို္ဓ 

သွာဵေရာက်၍ ေဆဵကုသမှုခဳယူ ခဲဴသည်။  

 

ဘူဵသီဵေောင်ေွင် လက်ေက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲ၍ 

အမျ ိုဵသမီဵ ေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵထေ်စွာ ရရှိ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့၊ ည ၈ နာရီ ေချနိ်ခန့်တွင် 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်၊ ေကျာက်ရန်ေကျဵရွာ 

ေုပ်စု၊ ထိပ်ထူဵေပါက်ေကျဵရွာေတွင်ဵသုိ္ဓ လက်နက် 

ကကီဵကျည် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴသညဴ်ေတွက် ေသက် ၄၅ 
နှစ် ေရွယ် ေဒ္ဒောေယရှာဵသည် ဒဏ်ရာြပင်ဵထန်စွာ 

ရရိှခဲဴသည်။ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵ ထန်သညဴ်ေတွက် ထိပ်ထူဵေပါက် 

ေကျဵရွာေနီဵ ေတာင်ကုန်ဵေပ္ဒတွင် တပ်စွဲထာဵေသာ 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵကို သတင်ဵပို္ဓပပီဵ ေဒ္ဒောေယရှာဵကို 

ဘူသီဵေတာင် ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ညတွင်ဵချင်ဵ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴရ 
ေ ကာင်ဵလည်ဵ ေဒသခဳ ရွာသာဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

 

မင်ဵ ြပာဵမမို့ေယ်ေွင် လက်ေက်ကကီဵထိမှေ်မှုေ ကာင်ဴ 

လူနှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ နဳနက် ၈ နာရီေချနိ်တွင် 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊မင်ဵြပာဵပမို့နယ်၊    ေခါင်ဵေလာင်ဵေကျဵရွာေ
နီဵ၌ တပ်မေတာ်ယာဉ်တန်ဵတစ်ခု မိုင်ဵဆွဲတိုက်ခိုက်ြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရပပီဵေနာက် ေကျဵရွာေတွင်ဵရိှ ေနေိမ်ေတွင်ဵသို္ဓ 

လက်နက်ကကီဵ ကျည်စမျာဵကျေရာက်ခဲဴေသာေ ကာငဴ် 

ေသက် ၂၀ နှစ်ေရွယ် မခင်ဝင်ဵနွယန်ှင်ဴ ၎င်ဵ၏ သမီဵြဖစ်သူ 

ေသက် ၃ နှစ်ေရွယ ် မခင်ဦဵနွယ်တုိ္ဓ ဒဏ်ရာရရိှ 
သွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓကို မင်ဵြပာဵပမို့ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင် 

ခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

 

ကြေျင်လူငယ် နှစ်ဦဵ၏ အယူြေဳကို ကြေျင်ြပည်ေယ် 

ေရာဵလွှေ်ေော်မှ ပယ်ြေျ 

ကချင်စစ်ေဘဵ ၈ နှစ်ြပညဴ် ေထိမ်ဵေမှတ်ပွဲ ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ကချင် 
လူငယ်  မဆိုင်ဵနူဵပန်နှင်ဴ ကိုေပါလုတို္ဓ၏ ေြပစ်မရိှေ ကာင်ဵ 

ေမှုေယူခဳကို ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် 

ကချင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သုိ္ဓ တင်ြပခဲဴရာ ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်မှ ထိုေန့တွင်ပင် ပယ်ချခဴဲ 

သည်။  စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို္ဓသည် 
ခရိုင်တရာဵရုဳဵ၌  ေယူခဳတင်ြပခဲဴေသာ်လည်ဵ ပယ်ချြခင်ဵခဳခဲဴ 

ရသည်။ ထို္ဓေ ကာင်ဴ ေနြပည်ေတာ်ရိှ တရာဵလွှတ်ေတာ်ရုဳဵ  

ေထိ ေယူခဳတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်သည်။  
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ပလက်ဝေွင် ေပ်မှ ေပါ်ောဆွဲ၊ ေေ့ေကွ်ြေေပဵမပီဵ ေစြေိုင်ဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့မှ စတင်ပပီဵ ချင်ဵြပည်နယ်၊ 

ပလက်ဝပမို့နယ်၊ မီဵဇာေကျဵရွာမှ ေဒသခဳမျာဵ၊ 

စစ်ေရှာင်စခန်ဵတွင် ခိုလှုဳေန ကသူမျာဵကို တပ်မေတာ်မှ 

ေခ္ဒယူ၍ ေထမ်ဵသမာဵေြဖစ် ေစခိုင်ဵေနသည်ဟု 
ေကျဵရွာေုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵမိုဘိုင်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

မီဵဇာေကျဵရွာမှ ခေမာက်ဝတွင်ရိှသညဴ် တပ်မ ၇၇ 

လက်ေောက်ခဳတပ်ေထိ သွာဵေရာက် ကရြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ 

ဆန်နှင်ဴ စာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵ သယ်ယူေပဵရသည်။ ေမျ ိုဵသာဵ 

မျာဵကို ေခ္ဒယူြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေောက်တိဘုာလ ၁၉ ရက်ေန့ 
တွင် ေေယာက် ၂၀၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ၁၇ 

ေယာက်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ၂၇ ေယာက်၊ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ ေေယာက် ၃၀ 

ေကျာ်နှင်ဴ ေောက်တိဘုာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ၃၅ ေယာက် 

တို္ဓကို ေခ္ဒယူခဲဴ ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ဆန်တစ်ေိတ်ကို လူ 
နှစ်ေယာက်နှုန်ဵ ထမ်ဵရြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ တစ်ေယာက်ကို 

ေန့တကွ်ခ ေလဵေထာင် ကျပ် ေပဵသည်ဟု သိရိှရသည်။  

 

 

 

ေပ်မေော်မှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေြေါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် မင်ဵ ြပာဵ 

ေဒသြေဳ ေလဵဆယ်ေကျာ် ြပေ်လည်ေရာက်ရှိ  

ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့၊ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် တပ်မေတာ် 

မှ လမ်ဵြပေြဖစ်ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ လက်ခုပ်ေကျဵရွာမှ ေဒသခဳ ေလဵဆယ် 

ေကျာ်သည် ထိုေန့ ညေနပိုင်ဵေချနိ်တွင် မိမိ ေနရပ်သို္ဓ 
ြပန်လည် ေရာက်ရိှလာခဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ 

ရက်ေန့ နဳနက် ၈ နာရီေကျာ်ေချနိ်တွင် တပ်မေတာ်မှ 

လက်ခုပ်ေကျဵရွာကို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက် ေဒသခဳ 

ေလဵဆယ်ေကျာ်နှင်ဴ ေရွ၊ေငွ ေချ ို့ကို ယူေဆာင်သွာဵခဴဲ 

ေ ကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴ ကသည်။ ေဆိုပါ 
ေဒသခဳမျာဵကို ရာေမာင်ဵတဳတာဵေနီဵေထိ လမ်ဵြပရန်ေခ္ဒ 

ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

 

AA ကို လူပိုသ့ညဴ် သဳသယြဖငဴ် ေောင်ကုေ်မမို့ေယ်မှ ANP 

ဥက္ကဌေစ်ဦဵ ေြေါ်ယူစစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 
ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၊ ရွာမရဲစခန်ဵမှ ဒုရဲေုပ်တစ်ဦဵမှ 

ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၊ ရွာမပမို့၊ ေပါက်ြပင်ေကျဵရွာမှ ရခိုင် 

ေမျ ိုဵသာဵပါတီ(ANP)၏ ဥက္ကဌြဖစ်သူ ဦဵသန့်တင်ကို 

ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA)ကို လူပို္ဓသည်ဟူေသာ သဳသယ 

ြဖငဴ်  ေခ္ဒယူသွာဵခဲဴသည်။ ထို္ဓေနာက် ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ် 

ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵမှ ၎င်ဵောဵ ေခ္ဒယူစစ်ေဆဵ ေမဵြမန်ဵခဲဴသည်။ 

စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵပပီဵေနာက် ထွက်ဆိုချက်တွင် လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵ ခိုင်ဵခဲဴပပီဵ ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴေ ကာင်ဵ ဦဵသန့်တင် 

မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 
 

ေကျာက်ေော်မမို့ေယ်၊ အေပါက်ဝေကျဵရွာအေွင်ဵသ့ုိ 

လက်ေက်ကကီဵ ကျေရာက်၍ ေြမဵအဖိုဵနှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ် 

ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၌ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ် 

(AA)တို္ဓ ကာဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵရာ 

ေနီဵဝန်ဵကျင်တွင်ရိှသညဴ် ေေပါက်ဝေကျဵရွာမှ ဦဵေကျာ်စိန် 
၏ ေနေိမ်ေပ္ဒကို လက်နက်ကကီဵတစ်လုဳဵ ကျေရာက် 

ေပါက်ကွဲခဲဴသညဴ်ေတွက် ဦဵေကျာ်စိန်နှင်ဴ ၎င်ဵ၏ေြမဵြဖစ်သူ 

ေမာင်ေောင်နိုင်ေချတို္ဓ ဒဏ်ရာရရိှသွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓကို 

ေေပါက်ဝတိုက်နယ်ေဆဵရုဳသို္ဓ ပို္ဓေဆာင်ထာဵေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။ 
ဘူဵသီဵေောင်ေွင် အြေျုပ်ကာဵယာဉ်ေေ်ဵေိုက်ြေိုက်ြေဳရ၍ 

ရဲေပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵကျဆုဳဵမပီဵ ငါဵဦဵ ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်တွင် တရာဵရုဳဵထုတ်လာသည်ဴ 

ေချုပ်ကာဵနှင်ဴ လုဳခခုဳေရဵယာဉ်တန်ဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ် 

(AA)မှ ေေဝဵထိန်ဵမိုင်ဵြဖငဴ် ေဖာက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲဴပပီဵ 
လက်နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲဴသညဴ်ေတွက် 

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ငါဵဦဵနှင်ဴ ေချုပ်သာဵ ေမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵတို္ဓ 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓကို ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့ရှိ 

တပ်မေတာ် စစ်ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင် ကုသေပဵစဉ် 

ဒဏ်ရာရသူမျာဵေနက် ရဲတပ် ကပ် ဟိန်ဵေဇာ်နှငဴ် 
ရဲတပ်သာဵ ထွန်ဵေောင်ေကျာ်တို္ဓသည် ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ 

 

ပေ်ကူစစ်ေရှာင်စြေေ်ဵေွင် ေေထိုင်သညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ေစ်ဦဵ 

မိုင်ဵေင်ဵမိ၍ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵ ထေ်စွာရ 

ေောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ 

ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်၊ ပန်ကူစစ်ေရှာင်စခန်ဵတွင်ေနထိုင်သညဴ် 
ေုိက်ေယဴ သည် ပန်ကူေကျဵရွာေဟာင်ဵ ေနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် 

ရိှ ေတာင်ယာတွင် ကျဲွသွာဵရှာစဉ် တိုက်မိုင်ဵနင်ဵမိသြဖငဴ် 

ဒဏ်ရာ ြပင်ဵ ထန်စွာ ရရိှခဲဴသည်။ ေုိက်ေယဴသည် 

စိုဵရိမ်ရသညဴ် ေေြခေေနရှိသညဴ်ေတွက် ကွတ်ခိုင်ေဆဵရုဳမှ 

တစ်ဆင်ဴ လာဵရှိုဵေဆဵရုဳသို္ဓ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴရသည်။ 
 

ေပ်မေော်မှ ေြြောက်လှေ့်၍ ပစ်ြေေ်ြြေင်ဵေ ကာင်ဴ 

ပဉ္စမေေ်ဵ ေကျာင်ဵသာဵ ေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
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ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ 

ေြခာက်လှန့်၍ ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေြမပုဳပမို့နယ်၊ ယိုဵ ဆနွင်ဵေကျဵရွာမှ ပ္န္စမတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ 

ေမာင်သန်ဵစိုဵသည် ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ 

ေမာင်သန်ဵစိုဵသည် ဖခင်ြဖစ်သူနှင်ဴေတူ ေကျဵရွာေနီဵ 
ထင်ဵခုတ်ပပီဵ ြပန်လာစဉ် တပ်မေတာ်မှ ေြခာက်လန့် 

ပစ်ခတ်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ကျည်ထိမှန် သွာဵြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု 

ေမည်မေဖာ်လိုသညဴ် ေဒသခဳ တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ဒဏ်ရာေေြခေေန မစိုဵရိမ်ရေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵကို 

မင်ဵ ြပာဵပမို့ ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ေဆဵကုသမှုခဳယူရန် ပို္ဓေဆာင် 
ခဲဴသည်။ 

 

 

ကွေ်ြေိုင်မမို့ေယ်ေွင် ေဒသြေဳနှစ်ဦဵ လက်ေက်ကကီဵကျည်စ 

ထိမှေ် 

ရှမ်ဵြပည်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်၊ ေမာ်ဟန်ေကျဵရွာ 
ေုပ်စုေတွင်ဵ တပ်မေတာ်နှင်ဴ တောင်ဵေမျ ိုဵသာဵ 

လွတ်ေြမာက်ေရဵ တပ်မေတာ်(TNLA) တို္ဓ ကာဵ ပပီဵခဲဴတဲဴ 

ရက်ပိုင်ဵ၌ ြဖစ်ပွာဵခဲဴသည် တိုက်ပွဲေ ကာင်ဴ ေဒသခဳ 

ေမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵ လက်နက်ကကီဵ ကျည်စ ထိမှန်ကာ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ေောက်တိဘုာ ၂၄ ရက်ေန့တွင် 
ေမာ်ဟန်ေကျဵရွာေုပ်စု၊ နမဴ်ေဟွေကျဵရွာ၊ မရူဖတ်ကာ 

ေကျဵရွာ ေနီဵတစ်ဝိုက်တွင် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ 

မရူဖတ်ကာရွာေတွင်ဵ လက်နက်ကကီဵ ကျေရာက်ခဲဴသည်ဟု 

ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

 
AA မှ ဖမ်ဵဆီဵြေဲဴသညဴ် ၅၈ ဦဵအေက် အရပ်သာဵ ၁၃ ဦဵပါဝင်  

ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့၊ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွ-

ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့သုိ္ဓ ေြပဵဆွဲေနသညဴ် ေရွှေနဒီေြမန်ေရယာဉ် 

ကို ဝင်စီဵခဲဴပပီဵ ေရပ်သာဵ ၁၃ ဦဵ၊ ေကျဉ်ဵဉီဵစီဵဌာနမှ 
ဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵ၊ တပ်မေတာ်သာဵ ၁၄ ဦဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၉ 

ဦဵတို္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ထို္ဓေနာက် 

ေရယာဉ်ကိုြပန်လွှတ်လိုက်ေ ကာင်ဵ AA ြပန် ကာဵေရဵ 

တာဝန်ခဳ ဦဵခိုင်သုခမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ 

ေခ္ဒေဆာင်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵကို   တပ်မေတာ်မှ စစ်ရဟတ် 
ယာဉ်မျာဵကို ေသဳုဵြပု၍ ေြမန်ဆုဳဵ လိုက်လဳရှာေဖွ 

ကယ်တင်ခဲဴရာ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့ညေထိ 

ေရပ်သာဵ ငါဵဦဵေပါေဝင် ၁၄ ဦဵကို ကယ်တင်နိုင်ခဲဴ 

သည်ဟု တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်ရုဳဵမှ သတင်ဵ 

ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ AA မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵစဉ် 
တပ်မေတာ်မှ ရဟတ်ယာဉ်သုဳဵ တိုက်ခိုက်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳထာဵရသူမျာဵ ေပါေဝင် AA တပ်ဖွဲ့ဝင် 

ေမျာဵေြပာဵ ေသဆုဳဵသွာဵသည်ဟု  AA မှ  သတင်ဵထုတ် 

ြပန်ထာဵသည်။  

ေောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၈ နာရီေချနိ်ခန့်တွင် 

ဖမ်ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵေနက်   ရဲတပ်သာဵ 

စိုင်ဵနိုင်ေောင်ကို တပ်မေတာ် ကယ်ဆယ်ေရဵ စစ်ေ ကာင်ဵ 
တစ်ခုမှ  ကယ်တင်နိုင်ခဲဴသည်။ ရဲတပ်သာဵ စိုင်ဵနိုင်ေောင် 

ေပါေဝင် ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာသူမျာဵ၏ ေြပာ ကာဵ 

ချက်ေရ         ေရမျက်ေကျဵရွာေဟာင်ဵေနီဵတွင်      AA မှ  

ေရယာဉ်ကို ရပ်တန့်ပပီဵ ခရီဵသည်မျာဵ ေနက် လက်မှတ် 

ဝယ်ခဲဴသည် တပ်မေတာ်ေရာရိှေမည်ကို ေခ္ဒဆိုကာ 
ထိုေရာရိှနှင်ဴ ခရီဵသည်တချ ို့ကို ဦဵစွာ ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင် 

သွာဵခဲဴသည်၊ ထို္ဓေနာက် ကျန်ရိှသညဴ် ခရီဵသည်မျာဵကို  

ငစဳေဘာ်ေချာင်ဵေဘဵေတိုင်ဵ ေရမျက် ေကျဵရွာ(ရွာသစ်) 

ေနီဵ  ကမ်ဵနာဵသုိ္ဓေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴပပီဵ စက်ေလှ သဳုဵစီဵြဖငဴ် 

ခရီဵသည်တချ ို့ကို ေကျာက်တန်ဵ ေကျဵရွာဘက်ကို ဖမ်ဵဆီဵ 
ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်၊ စက်ေလှမလုဳေလာက်သညဴ်ေတွက် 

ခရီဵသည်တချ ို့ ကမ်ဵစပ်နာဵတွင် ေစာင်ဴဆိုင်ဵေနစဉ် AA မှ 

ရဲတပ်သာဵ စိုင်ဵနိုင်ေောင် ေပါေဝင် ငါဵဦဵကို ကကိုဵတုပ်၍ 

လက်နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ ပစ်ခတ်၍  ေရထဲသုိ္ဓပစ်ချခဲဴေ ကာင်ဵ၊ 

ရဲတပ်သာဵ စိုင်ဵနိုင်ေောင်သည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 
ေနည်ဵငယ်သာရရိှခဲဴပပီဵ ေရထဲသုိ္ဓ ေမျာပါသွာဵခဲဴကာ 

ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာေနီဵတွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ 

ေတွ့ရိှခဲဴ၍ လွတ်ေြမာက်လာခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု သိရိှရ  

သည်။  

ေရဘုေ်ေကျဵရွာမှ ထွက်ေြပဵလာသညဴ် ရွာသာဵ နှစ်ဦဵ 

ကျည်ဆဳထိမှေ် ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ ေရဘုတ်ေကျဵရွာေတွင်ဵသို္ဓ 

တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်ဵေရာက်ရိှေနသညဴ်ေတွက် 

ေ ကာက်လန့်၍ ထွက်ေြပဵစဉ် တပ်မေတာ်ရဟတ်ယာဉ် 

၏  ပစ်ခတ်ခဲဴမှု ေ ကာင်ဴ ေသက်(၁၅)နှစ်ေရွယ် 
ကိုေကျာ်နိုင်ခင ် (ခ) ေမာငေ်မာင်ေချနှင်ဴ ေသက် 

(၂၆)နှစ်ေရွယ ် ကိုေကျာ်ဝင်ဵတို္ဓသည် ကျည်ဆန် ထိမှန်၍ 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။  ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် 

နိုင်ငဳတကာ  ကက်ေြခေနီေဖွဲ့(ICRC)နှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ 

 ကက်ေြခနီေသင်ဵ (MRCS)တို္ဓ ပူဵေပါင်ဵပပီဵ ဒဏ်ရာရရှိသူ 
နှစ်ဦဵကို ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴသည်။  

 

ဘူဵသီဵေောင်ေွင် ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ပစ်ြေေ်၍ 

အမျ ိုဵသမီဵ နစှ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵ 

တစ်ခုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်ပမို့နယ်၊ စည်ေတာင် 
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ေကျဵရွာ ေတွင်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်လာခဲဴပပီဵ ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴ ေသက် ၄၅ နှစ်ေရွယ် ေဒ္ဒမ ကာစိန်နှင်ဴ ေသက် 

၇၀ ဝန်ဵကျင်ေရွယ် ေဒ္ဒေေဵေကျာဴခင်တို္ဓသည် ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴ ကသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသညဴ် ေမျ ိုဵသမီဵ 

နှစ်ဦဵ၏ ေနာက်ဆက်တွ ဲေေြခေေနကို သိရိှရြခင်ဵမရှိပါဟု 
ရွာခဳလူကကီဵတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

ေကျာက်မဲမမို့ေယ်ေွင် RCSS မ ှေပ်သာဵသစ် စုေဆာင်ဵ 

ရှမ်ဵြပည်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲပမို့နယ်ေတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာ 

မျာဵ၌ ေဒသခဳေမျ ိုဵသာဵမျာဵကို ရှမ်ဵြပည် ြပန်လည် 
ထူေထာင်ေရဵ ေကာင်စီ(RCSS)မှ တပ်သာဵသစ်စုေဆာင်ဵ 

သညဴ်ေေနြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ  ေခ္ဒေဆာင်မှုမျာဵရိှေနသည်ဟု 

ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴ သည်။ ေောက်တိုဘာလ 

၁၈ရက်ေန့တွင် မိုင်ဵတင်ဵေကျဵရွာေုပ်စုမှ ေမျ ိုဵသာဵ ၃၅ 

ဦဵကို ေကျဵရွာဥက္ကဋ္ဌမှ RCSS မှ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 
ေနရာသုိ္ဓ သွာဵေရာက်ပို္ဓေဆာင်ေပဵခဲဴရသည်ဟု ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေတည်ြပုေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထို္ဓြပင် 

ေကျာက်မဲနှင်ဴ ၁၅မိုင်ေဝဵသညဴ် ေနာင်ပိန်ရွာ၌လည်ဵ ယခု 

ရက်ပိုင်ဵေတွင်ဵ ေခ္ဒေဆာင်ြခင်ဵခဳရသူ ၁၅ ဦဵရိှသည်ဟု 

ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေခ္ဒေဆာင်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵ 
တွင် ေသက်မြပညဴ်ေသဵသညဴ် ေကျာင်ဵေနေရွယ် 

လူငယ်မျာဵ ပါဝင်ေနြခင်ဵေ ကာင်ဴ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ စိုဵရိမ် 

ေန ကသည်။ RCSS မှ ယခုေေတာေတွင်ဵ တပ်သာဵသစ်  

စုေဆာင်ဵြခင်ဵ မရှိပါဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  
 
ေြမာက်ဦဵေွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ၊ 

ေစ်ဦဵ ြပင်ဵ ထေ်စွာ ဒဏ်ရာရ  

ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၈ နာရီေချနိ်ခန့်၌ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့၊ ရွာေဟာင်ဵေတာေကျဵရွာ 

တဳတာဵ ေနီဵတွင် မိုင်ဵတစ်လုဳဵေပါက်ကွဲခဲဴသညဴ်ေတွက် 

ေြမာက်ဦဵပမို့၊ ဘုရာဵေုပ်ရပ်ကွက်မှ ေသက် (၃၂)နှစ ်
ေရွယ် ကိုေကျာ်နိုင်ထွန်ဵ ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ ေကျာက်ေတာ် 

ပမို့နယ်မှ ေသက် (၃၁)နှစ်ေရွယ် ကိုေကျာ်ထွန်ဵစိန်သည် 

ြပင်ဵ ထန်စွာ ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓနှစ်ဦဵသည် 

ေကျာက်တူဵသမာဵမျာဵြဖစ် ကပပီဵ ေလုပ်ကိစ္စေ ကာငဴ် 

ရွာေဟာင်ဵေတာ ေကျဵရွာဘက်သုိ္ဓ ဆိုင်ကယ်ြဖငဴ် 
သွာဵေရာက်ရာ ယင်ဵရွာေနီဵ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု 

မှ မိုင်ဵေဖာ်ခိုင်ဵသြဖင်ဴ ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွာဵကာ ေသဆုဳဵ၊ 

ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြခင်ဵဟု လုဳခခုဳေရဵေရ ေမည်မေဖာ်လို 

သညဴ်ပမို့ခဳတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 
 
 

ရေသဴေောင်ေွင် ေိုက်ပွဲေ ကာင်ဴ ေကျာင်ဵသူေစ်ဦဵ 

ကျည်ထိမှေ် ဒဏ်ရာရ 

ေောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ ေကျာက်ရဳေကျဵရွာနှင်ဴ တစ်မိုင်ခန့် 

ေဝဵကွာေသာ မညင်ဵေတာင်ေကျဵရွာေနီဵတွင် ြဖစ်ပွာဵ 

ခဲဴေသာ တိုက်ပွဲေ ကာင်ဴ ေကျာက်ရဳေကျဵရွာမှ ေသက် ၁၃ 
နှစ်ေရွယ် ပ္န္စမတန်ဵေကျာင်ဵသူ မနှင်ဵေချ သည် 

ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ လက်ရိှတွင် တပ်မေတာ် 

စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုသည် ေကျာက်ရဳေကျဵရွာေတွင်ဵ သုိ္ဓ 

ေရာက်ရိှေန၍ စက်ေလှေမာင်ဵသမာဵမျာဵ ထွက်ေြပဵ 

သွာဵသညဴ်ေတွက် ဒဏ်ရာရရိှသညဴ် မနှင်ဵေချကို 
ရေသဴေတာင်ပမို့ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ရန် ေခက်ေခဲရိှေန  

သည်။  

 

ကွေ်ြေိုင်ေွင် ေပ်မေော်သာဵမျာဵမှ ေကျာင်ဵထိုင် 

ဆရာေော် ေစ်ပါဵကို ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တင်ွ ခလရ ၄၅ တပ်ခွဲ ၂ မှ 
တပ်မေတာ်သာဵမျာဵသည် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ 

ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်၊ ကာလိုင်ေကျဵရွာေုပ်စု၊ လွယ်ေကျာက် 

ေစတီေတာင် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵမှ ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေတာ် 

ြဖစ်သူ ဦဵဝဏ္ဍိတကို ရိုက်နှက် စစ်ေဆဵခဲဴသည်။ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တင်ွ ခလရ ၄၅ တပ်ခွဲ ၂ မှ 
တပ်မေတာ်သာဵမျာဵသည် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵသို္ဓ ေရာက်ရိှ 

လာပပီဵ ေောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်ေန့၌ လူေြခာက်ေယာက် 

ဆိုင်ကယ်ြဖငဴ် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵသုိ္ဓ ပစ္စည်ဵမျာဵလာပို္ဓ 

သည်ကို သတင်ဵရထာဵသည်ဟု ေြပာဆိုခဲဴသည်။ ထို္ဓေနာက် 

ေကျာင်ဵေတွင်ဵ ရှာေဖွသညဴ်ေခါ တေ်ောင်ဵ 
လွတ်ေြမာက်ေရဵ တပ်မေတာ်(TNLA)၏  ဝတ်စုဳတစ်စုဳနှငဴ် 

စကာဵေြပာစက် ေေဟာင်ဵကိုေတွ့ရိှ၍ ဆရာေတာ်ကို 

ကကိုဵတုပ်၍ တစ်ညလုဳဵ ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵခဲဴသည်ဟု 

ဆရာေတာ် ဦဵဝဏ္ဍိတမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဆရာေတာ်ောဵ 

TNLA နှင်ဴပတ်သက်ေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳခိုင်ဵသလို ဘုန်ဵကကီဵေတု 

ဟုဆိုကာ သကေန်ဵချွတ် လူဝတ်လဲ၍ TNLA ဝတ်စုဳ 
ဝတ်ခိုင်ဵကာ ဓာတ်ပုဳမျာဵ ရိုက်ယူသွာဵသည်ဟု ဆရာေတာ်မှ 

ဆိုသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ဆရာေတာ်ကို 

ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ဆရာေတာ်သည် ကွတ်ခိုင် 

ေဆဵရုဳ၌ တက်ေရာက်၍ ေဆဵကကုသမှုခဳယူေနစဉ် 

တပ်မေတာ်ဗျူဟာရုဳဵမှ ေရာရိှမျာဵ ေရာက်ရိှလာပပီဵ 
ေတာင်တန်ဵဥက္ကဌဆရာေတာ်နှင်ဴ တိုင်ပင်ပပီဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

လိုေပ်သညဴ်ကိစ္စမျာဵကို တစ်ဖက်နှင်ဴတစ်ဖက် ညှိနှိုင်ဵပပီဵပပီ 

ြဖစ်ေ ကာင်ဵ၊ ဆရာေတာ်မှ ေကျနပ်ြခင်ဵမရိှလျှင် ေေရဵယူ 

ေပဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်ဟု ဆရာေတာ်မှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  
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ေကျာက်ေေ်ဵေကျဵရွာေွင် ထိေ်ဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵြြေင်ဵ 

ြေဳထာဵရ စဉ်  ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ထွက်ေြပဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာမှ 

ေသက် ၅၆ နှစ်ေရွယ် ငမဲ(ေခ္ဒ) ဦဵေစာေမာင်သိန်ဵ၊ 

ေသက် ၄၉ နှစ်ေရွယ် ဦဵထွန်ဵေဝနှင်ဴ ေရပုတ်ေကျဵ 
ရွာသာဵတစ်ဦဵသည် ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵခဳထာဵရစဉ် ဒဏ်ရာေမျာဵေြပာဵြဖငဴ် 

ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ထွက်ေြပဵလာသည်မှာ 

သဳုဵဦဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေရပုတ်ေကျဵရွာသာဵ တစ်ဦဵနှငဴ် 

ေဆက်ေသွယ်ရရိှြခင်ဵမရိှေသဵပါဟု သိရိှရသည်။ 
ေောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ေရွှေနဒီေြမန်ေရယာဉ် 

ေပ္ဒမှ လူ ၅၀ ေကျာ်ကို ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ် 

(AA)မ ှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင်ချနိ်တွင် တပ်မေတာ်မှ 

ရဟတ်ယာဉ်မျာေြပင် ေြမြပင်တပ်ဖွဲ့မျာဵြဖငဴ်လည်ဵ 

လိုက်လဳရှာေဖွခဲဴသည်။ တပ်မေတာ်မှ ရဟတ်ယာဉ်ြဖင်ဴ 
ရှင်ဵလင်ဵေနစဉ် ေကျာက်တန်ဵရွာသာဵ ေမျာဵေြပာဵ ရွာမှ 

ထွက်ေြပဵခဲဴ ကရပပီဵ ထိုေန့တစ်ေန့တည်ဵတွင် ငမဲ(ေခ္ဒ) 

ဦဵေစာေမာင်သိန်ဵနှင်ဴ ဦဵထွန်ဵေဝတို္ဓသည် ေကျာက်တန်ဵ 

ေကျဵရွာနှငဴ် နှစ်ဖာလုဳခန့်ေကွာတွင်ရိှသညဴ် ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ 

လယ်ေတာေတွင်ဵ၌ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု၏ 
ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵကိုခဳခဲဴရသည်ဟု ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ တပ်မေတာ်မှ စစ်ေဆဵေနစဉ်ကာလ၌ 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ဒဏ်ရာမျာဵ ေမျာဵေြပာဵ 

ရရိှခဲဴသည်ဟု ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက်လာသူနှစ်ဦဵနှငဴ် 

ေဆွမျ ိုဵေတာ်စပ်သညဴ် ဦဵသန်ဵနိုင်မှ ေြပာ ကာဵ ခဲဴသည်။ 
တပ်မေတာ်မှ AA နှင်ဴဆက်စပ်မှုရိှ၊မရိှ ေမဵြမန်ဵရာ၌ 

၎င်ဵတုိ္ဓနှစ်ဦဵောဵ ဓာဵြဖင်ဴထိုဵ ြခင်ဵ၊ သဳတူရွင်ဵြဖင်ဴထိုဵြခင်ဵ၊ 

လည်ပင်ဵမျာဵကို ကကိုဵကွင်ဵမျာဵြဖငဴ် စွပ်၍ ြပင်ဵထန်စွာ 

ေဆာင်ဴကန်ြခင်ဵ၊ ေစာဵေစာနှင်ဴ ေရမျာဵေပဵြခင်ဵမြပု 

သညဴ်ေြပင ် ၎င်ဵတို္ဓကို သတ်မညဴ်တင်ွဵကို ကိုယ်တိုင်တူဵခဲဴ 
ရသည်ဟု လွတ်ေြမာက်လာသူမျာဵ၏ ေြပာဆိုချက်မျာဵကို 

ကိုဵကာဵ၍ ဦဵသန်ဵနိုင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ေန့တွင် ဦဵေစာေမာင်သိန်ဵနှငဴ် 

ဦဵထွန်ဵေဝတို္ဓသည် ရေသဴေတာင်ေဆဵရုဳ၌ ေဆဵကုသမှုခဳယူ 

ေနစဉ် ောဏာပိုင်မျာဵမှ လိုက်လဳရှာေဖွေနြခင်ဵေ ကာငဴ် 
လုဳခခုဳသညဴ် ေနရာတစ်ခုသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင်ခဲဴရသည်ဟု ၎င်ဵတို္ဓကို 

ေကူေညီေပဵေနသူမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ေေနာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာချုပ်တိုင်ဵဦဵစီဵ ဗိုလ်မှူဵကကီဵ 

ဝင်ဵေဇာ်ဦဵမှ တပ်မေတာ်မှ ထိုကဲဴသုိ္ဓ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်သည် 

ဆိုသည်မှာ    မဟုတ်မှန်ပါဟု တုဳ္ဓြပန်ခဲဴသည်။ 

ထိန်ဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵခဳထာဵရသူမျာဵတင်ွ ဦဵေစာေမာင်သိန်ဵ 

နှင်ဴ ဦဵထွန်ဵေဝတို္ဓေြပင် ေရပုတ်ေကျဵရွာမှ ေနာက်ထပ် 

ငါဵဦဵလည်ဵ ေတူ စစ်ေဆဵြခင်ဵခဳေနရသည်ဟု သိရိှရသည်။  

ရက္ခိုင်ဴေပ်မေော်(AA)မ ှ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ ေစ်ဦဵနှင်ဴ 

အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵနှင်ဴ ပညာေရဵအေထွေထွဝေ်ထမ်ဵ 

ေစ်ဦဵေိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်မေတာ်(AA)မှ ေောက်တိဘုာလ ၂၆ ရက်ေန့ 

ညေချနိ်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ 

သရက်ေုပ်ေကျဵရွာေန စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ တစ်ဦဵြဖစ်သူ 

ဦဵဘိုနီ၊ ေောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်ေန့တွင် မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ 

ေုိဵပုဳေတာင်ေကျဵရွာေန ဦဵထွန်ဵမင်ဵသိန်ဵတုိ္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵ 
ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်ဟု တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵ 

ဦဵစီဵချုပ်ရုဳဵမှ ေောက်တိဘုာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် 

ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။  

ထို္ဓြပင ် ေောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ချင်ဵြပည်နယ်၊ 

ပလက်ဝပမို့နယ်နှင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ် နယ်စပ် ေောက်သဲမဝ 
ေကျဵရွာေုပ်စု၊ ပွီဝုန်ဵေကျဵရွာတွင်လည်ဵ  ပညာေရဵ 

ေေထွေထွဝန်ထမ်ဵ ဦဵေတာင်ပန်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည် ၎င်ဵ၏ 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ 

 
ေကာဴကရိေမ်မို့ေွင် မမို့ေယ်လယ်ယာေြမစီမဳြေေ့်ြေွဲမှုအဖွဲ့ကို 

ဆန္ဒြပ 

မူလေြမယာမှုခင်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ မရိှသညဴ် 

ေြပင် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳေနရသညဴ်ေတွက် ေောက်တိုဘာ   

၁၁ ရက်  ေန့တွင် ေဒသခဳလယ်သမာဵ မျာဵ 

သည်  ကရင်ြပည်နယ်၊ ေကာဴကရိတ်ပမို့၌  စီတန်ဵ 

လှည်ဴလည် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသည်။ ပမို့နယ် လယ်ယာ 
ေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုေဖွဲ့သည် မူလပိုင်ရှင်၏ လယ်ယာေြမမျာဵနှင်ဴ 

ပတ်သက်ပပီဵ မူလေြမယာမှုခင်ဵ ဖွငဴ်လှစ် ေဆာင်ရွက် 

ေပဵြခင်ဵမရိှဘ ဲ တစ်ဖက်သတ်ဆုဳဵြဖတ်ကာ တရာဵစွဲဆိခုဲဴ 

သညဴ်ေတွက် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ရြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ေဒသခဳ 

လယ်သမာဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ေကာဴကရိတ်ပမို့နယ်၊ 
ေဒါဖျာေကျဵရွာရှိ လယ် ေြမဧရိယာ ၁၅ ဧကကို ၂၀၁၃ 

ခုနှစ်၌ လယ်ေြမ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ပုဳစဳ ၇ ထုတ်ေပဵရာ၌ 

မလူလယ ်ေြမဧရိယာ ေတိုင်ဵရရိှြခင်ဵမရှိဘဲ ပမို့နယ် 

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု ေဖွဲ့မှ တစ်ဖက်  လုပ်ပိုင်ခွငဴ်  

ေလျှာက်ထာဵသူကို လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ပုဳစဳ ၇ ထုတ်ေပဵခဲဴပပီဵ 
မူလပိုင်ရှင်ကို တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။ 

 

ရေ်ကုေ်မမို့သစ်ေည်ေဆာက်ရေ် သိမ်ဵယူထာဵသည်ဴ 

လယ်ေြမမျာဵအေွက် ေြမ ၂၀ ရာြေိုင်နှုေ်ဵ  ြပေ်လည်ေပဵအပ် 

ရန်ကုန်ပမို့သစ်တည်ေဆာက်ရန် သိမ်ဵယူထာဵသညဴ် 
 ကညဴ်ြမငတ်ိုင်တစ်ဖက်ကမ်ဵရိှ လယ်ေြမမျာဵေတွက် ေြမ 
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၂၀ ရာခိုင်နှုန်ဵကို ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် 

ြပန်လည်ေပဵေပ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေတာင်သူ ၁၈၇ 

ဦဵ၏ သိမ်ဵဆည်ဵ လယ်ယာေြမ ၁၅၁၄ ဧကေနက်မှ ၂၀ 

ရာခိုင်နှုန်ဵကို လယ်ေြမမှ ပမို့ေြမေနရာေြဖစ် ေြပာင်ဵလဲ၍ 

ြပန်လည် ေပဵေပ်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 

သိမ်ဵဆည်ဵေြမမျာဵ ြပေ်လည်ရရှရိေ် ဘာဵအဳေဒသြေဳမျာဵ 

ေောင်ဵဆို 

၁၉၈၀ ခုနှစ်ဝန်ဵကျင်၌ စက်မှုဝန်ကကီဵဌာနမှ ကရင်ြပည်နယ်၊ 

ဘာဵေဳပမို့နယ်၊ ဘင်ဂျေီကျဵရွာေနီဵရှိ ေြမဧက ၁၅၀ ကို 

နိုင်ငဳပိုင်ေြမေြဖစ် သိမ်ဵယူခဲဴပပီဵ ထိုေြမမျာဵောဵလုဳဵကို 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ ြပန်လည်စွန့်လွှတ်ခဲဴသည်။ ြပန်လည် 

စွန့်လွှတ်ခဲဴသညဴ် ေြမဧက ၁၅၀ ကုိ ြပည်နယ်ေစိုဵရမှ 
မူလပိုင်ရှင်မျာဵကို ြပန်လည်ေပဵေပ်ြခင်ဵမရိှဘဲ ကုမ္ပဏီနှငဴ် 

ေဖွဲ့ေစည်ဵမျာဵကို ေခေ ကဵေငွ ရယူပပီဵ ၁၀ နှစ် 

စာချုပ်ြဖငဴ် ေြမြပန်လည် ေငှာဵချထာဵသည်ဟု ဘင်ဂျ ီ

ေကျဵရွာမှ ေစာေရွှေသန်ဵြမငဴ်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

ဘာဵအဳမမို့ေွင် သိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေြမမျာဵ ြပေ်လည် 

ရရှေိရဵအေွက် ထိုင်သပိေ် ဆန္ဒထုေေ်ဖာ် 

ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵေဳေကျဉ်ဵဉီဵစီဵဌာနမှ သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴ 

သညဴ် လယ်ယာေြမမျာဵ ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင်ဴရရိှေရဵ 

ေတွက် ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် သိမ်ဵဆည်ဵခဳ 

လယ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ ဝန်ဵရဳသူ ၃၀ ဦဵသည် ထိုင်သပိတ် 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ က သည်။ လွန်ခဲဴသညဴ် နှစ်ေပါင်ဵ ၃၀ 

ခန့်က ဘာဵေဳေကျဉ်ဵဉီဵစီဵဌာနမှ ေဒသခဳလယ်သမာဵ ၁၆ 

ဦဵ၏ လယ်ေြမ ၆၈ ဧကကို သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵခဳလယ်သမာဵမျာဵမှ ေစိုဵရေဆက်ဆက် တင်ြပ 

ေတာင်ဵခဳခဲဴေသာ်လည်ဵ ြပန်လည်ရရိှြခင်ဵ မရိှေသဵသညဴ် 
ေတွက် ယခုကဲဴသုိ္ဓ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ရြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပွဲကို ဉီဵေဆာင်သူ ဉီဵေစာေမာင်ကကီဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

လယ်သမာဵ ၅၀၀ ြေေ့် သီလဝါစီဵပွာဵေရဵဇုေ်၌ 

ဆန္ဒထုေ်ေဖာ် 

သီလဝါ ေထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်ေနီဵတစ်ဝိုက်တွင် ေြမသိမ်ဵမှု 

နှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေြမစစ်ေကာ်မတီ၏ 

ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် ေဒသခဳမျာဵေေပ္ဒ နစ်နာေစသညဴ် 

ေတွက် ထိုဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ေပဵရန် 

ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ လယ်သမာဵ ၅၀၀ 
ဝန်ဵကျင်ခန့်သည် ေကျာက်တန်ဵပမို့ေပ္ဒတွင် လမ်ဵေလျှာက် 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသည်။ သိမ်ဵဆည်ဵခဳေြမမျာဵေမှုကို 

ပိတ်သိမ်ဵရန် တိုင်ဵေြမစစ်မှ ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴြခင်ဵေ ကာငဴ် 

ယခုကဲဴသုိ္ဓ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  
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ဥ ေဒ္ ုေရဵနျင့ဴ မူဝါဒဆိုငရ့ာ ြိုဵ ြကမ့ှုမးာဵ 

 

ေေိယနှစ် ဥပေဒေကျာင်ဵသာဵ အာဵလုဳဵကို 

လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ဘာသာရပ်အာဵ စေင် သင် ကာဵေပဵ 

ြမန်မာတစ်နိုင်ငဳလုဳဵရိှ တက္ကသုိလ်မျာဵမှ တတိယနှစ် 

ဥပေဒေကျာင်ဵသာဵောဵလုဳဵကို လူ့ေခွင်ဴေေရဵ ဘာသာရပ် 
ောဵ မသင်မေနရဘာသာရပ် ေြဖစ် စတင် သင် ကာဵေပဵ 

ေနပပီ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ထိုသုိ္ဓ ေဆာင်ရွက်ရြခင်ဵမှာ 

ဒိန်ဵမတ် ေစိုဵရနှင်ဴ ြမန်မာ ေစိုဵရ ကာဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ 

ထာဵမှုေရ (Country program Agreement 2016-2020) 

တက္ကသုိလ်မျာဵ ၌ လူ့ေခွင်ဴေေရဵဆိုင်ရာ 
ပညာသင် ကာဵေရဵကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ရန်ဟူေသာ 

ေချက်ကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

ရန်ကုန်ေေရှ့ပိုင်ဵ ခရုိင်တက္ကသုိလ် ဥပေဒပညာဌာနမှ 

ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူဵ ေဒါက်တာသီသီလွင်မှ ေြပာ ကာဵခဴဲ 

သည်။ ထိုေစီေစဉ်ေရ ေရွဵချယ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် ရန်ကုန် 

ေေရှ့ပိုင်ဵခရိုင် တက္ကသုိလ်၊ ဒဂဳုတက္ကသုိလ်နှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳ 
ဆိုင်ရာ ဒိန်ဵမတ်သဳရုဳဵတို္ဓ ေ ကာဵ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ၌ လူ့ေခွင်ဴေေရဵနှင်ဴ တရာဵဥပေဒ စိုဵမိုဵေရဵ 

ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ခဲဴပပီဵ 

ေဓိက လုပ်ငန်ဵစဉ် ေလဵခုကို ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ရန် 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ 
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အေရဵ ါသ့ဴ့ ဆက့စ ့သြင့ဵ မးာဵဖြ့ရန ့Links မးာဵ 
နိငု့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ 

 ဖမ်ဵဆီဵြဳေရြြေင်ဵမျာဵ 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ေယ်မှ ေောင်သူ  သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

ေြမပုဳမမို့ေယ်ေွင် အရပ်သာဵနှစ်ဦဵကို ေပ်မေော်မှ စစ်ေဆဵရေ်ေြေါ်ယူ  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ BNI 

ဘူဵသီဵေောင်မမို့ေယ်ေွင် ေြမစာရင်ဵဝေ်ထမ်ဵေစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခနုှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI  

ဗုဳဵေပါက်ကွဲမှုသဳသယြဖငဴ် ေမာင်ေောေွင် ကိုရင်ဝေ်ေေသူေစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 

ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵေစ်ြေုမှ ေရဘုေ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၃ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

ရေသဴေောင်မမို့ေယ်မှ ရွာသာဵ ၁၉ ဦဵကို ေပ်မေော်မှ ဖမ်ဵဆီဵဟု ေဒသြေဳမျာဵေြပာ ကာဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ေရွှေေဒီ ေရယာဉ်ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵမပီဵ ေယ်ြြောဵေစာင်ဴရဲေပ်ဖွဲ့ဆီ လွှဲေြပာင်ဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

http://burmese.dvb.no/archives/353000
https://news-eleven.com/article/141917
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5dada94c7138e7041e261c0f
https://www.narinjara.com/news/detail/5daebd63049682041f9256d8
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mbcg2c.html
https://www.bnionline.net/en/news/villagers-arrested-taken-army-headquarter
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-took-two-civilians-myebon-township-interrogation
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5dafdb9d7138e7041e261c21
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/bmwpc.html
https://www.bnionline.net/en/news/police-question-land-survey-official-buthidaung
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db2edf87138e7041e261c37
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db510c27138e7041e261c40
https://www.bnionline.net/mm/news-68996
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-arrest-13-villagers-rathedaung
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tt10p.html
http://burmese.dvb.no/archives/353856
https://www.bbc.com/burmese/burma-50228836
https://www.rfa.org/burmese/news/police-investigate-staff-from-boat-10292019085044.html
http://burmese.dvb.no/archives/354125
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ BNI 

 ထိေ်ဵသိမ်ဵ ြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

အုိဵထိေ်ဵေကျဵရွာဆရာေော်၊ ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ ယဉ်ေမာင်ဵေို့အာဵ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ ဆယ်ရက်ေကျာ်မပီ ြဖစ် 
ေသာ်လည်ဵ အဆက်အသွယမ်ရ၍ ေေွ့ြေွင်ဴေပဵရေ် မိသာဵစုဝင်မျာဵေောင်ဵဆို 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI 

 ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြြေင်ဵမျာဵ 

ပလက်ဝမမို့ေယ်ေွင် ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ထပ်မဳေပျာက်ဆုဳဵေေ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ BNI 

ဘူဵသီဵေောင်မမို့ေယ်မှ ရွာသာဵ ြေုနှစ်ဦဵေပျာက်ဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်မ်ဵ 

ေြမပုဳမမို့ေယ်မှ ညီအစ်ကိုနစှ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ BNI 

 ေရာဵစွဲဆိုြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

လက်ကိုင်စကာဵေြပာစက် သုဳဵစွဲမှုြဖင်ဴ သမ္မာကျမ်ဵစာသင်ေေ်ဵေကျာင်ဵ ောဝေ်ြေဳေစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴထာဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ေဒါ်ေော်အုေ်ဵလှကို ဝေ်ဵရဳသူ သဳုဵဦဵ အမှုဖွင်ဴြြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ BNI 

လွှေ်ေော်ကိုယ်စာဵလှယ်မှ ဆန္ဒထုေ်ေဖာ်ပွဲ ဦဵေဆာင်သူ နှစ်ဦဵကို ေရာဵစွဲဆို 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

လူမှုကွေ်ရက်ေွင်မဟုေ်မမှေ် ေြပာဆိုေရဵသာဵသည်ဟု စွပ်စွဲကာ လွှေ်ေောက်ိုယ်စာဵလှယမ်ှ အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

ကေလဵစစ်သာဵေဟာင်ဵ ကိုေအာင်ကိုေထွဵ၏ အစ်မြဖစ်သူအပါအဝင် သဳုဵဦဵကို စွဲြေျက်ေင် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

AA စစ်ဦဵစီဵြေျုပ်၏ ညီမနှင်ဴ ေယာက်ဖေော်စပ်သူေိုက့ို အ ကမ်ဵဖက်မှုေိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ  

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-security-forces-civilians-rescued-ferry-owner-crew-interrogated-aa-abduction.html
https://www.bnionline.net/en/news/eight-people-held-remand-leaking-information-military-personnels-trip
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d956262843318749391cbdf
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-detains-three-people-including-head-monk-mrauk-u
https://www.bnionline.net/mm/news-68397
https://www.bnionline.net/en/news/three-villagers-disappear-paletwa-township
https://www.mmtimes.com/news/seven-villagers-missing-amid-rakhine-fighting.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5da55bd194c2726fee651b6b
https://www.bnionline.net/mm/news-68748
https://www.bnionline.net/en/news/two-brothers-myebon-township-have-gone-missing
https://www.bnionline.net/en/news/15-persons-disappears-without-trace-paletwa
https://www.bnionline.net/mm/news-68399
https://www.bnionline.net/en/news/authorities-raid-kachin-bible-school-myitkyina
https://www.bnionline.net/mm/news-68508
https://www.rfa.org/burmese/program_2/police-sue-nawohnhla-supporters-10032019092945.html
https://news-eleven.com/article/138121
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2633
https://www.irrawaddy.com/news/burma/trio-face-legal-action-event-support-convicted-karen-activists.html
https://www.bnionline.net/en/news/three-women-charged-march-support-naw-ohn-hla
https://news-eleven.com/article/138221
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/37643-lmu
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/17/206343.html
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခနုှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ DMG 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 
 
ေရွှေေောင်မမို့ေယ်ေွင် အမှေ် ၅၀၉ အ ေြမာက်ေပ်မှ ေောင်သူမျာဵကို အမှုဖွငဴ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 ေရာဵရင်ဆိုင်ရြြေင်ဵမျာဵ 

AA နှင်ဴဆက်နွယ်မှုသဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳရသညဴ် ဘုေ်ဵကကီဵနှစ်ပါဵကို စွဲြေျက်မေင်မီ ြပေ်လွှေ်ေပဵေသာ်လည်ဵ ေစ်ပါဵကို 

ပို့ကုေ်သွင်ဵကုေ်ဥပေဒြဖငဴ် ရမေ်ယူ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်/ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ BNI 

စာေရဵဆရာမာေ်(ေောင်လုဳဵြပေ်)ကို မမိေ်မမို့ေယ်ေရာဵရုဳဵေွင် စစ်ေဆဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
 
ေကျာက်ေေ်ဵရွာသာဵမျာဵအမှု စစ်ေဆဵနိုင်ြြေင်ဵမရှိဘဲ  ကေ့် ကာေေ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

 ေထာင်ဒဏ်ြေျမှေ်ြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ဦဵေေမျ ိုဵဇင်ကို ေထာင် နှစ်နှစ် ြေျမှေ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 

ေဒါ်ေော်အုေ်ဵလှနှင်ဴ ကရင်လူငယ်နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ြေျမှေ်၊ ြေျုပ်ရက်ြဖင်ဴ ြပေ်လည်လွေေ်ြမာက် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ Frontier 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 

လက်ပဳေောင်ဵေောင်ေဒသြေဳ ြေုနှစ်ဦကို ေငွဒဏ်မျာဵြေျမှေ် 

https://www.rfa.org/burmese/program_2/arrested-tunmyatnaing-sister-and-her-husband-10192019230757.html
https://www.rfa.org/burmese/news/arrested-tunmyatnaing-sister-and-her-husband-10202019025449.html
https://www.mmtimes.com/news/arakan-army-decries-arrest-leaders-sister-husband.html
https://www.bnionline.net/en/ethnic-media/development-media-group
http://burmese.dvb.no/archives/353130
https://elevenmyanmar.com/news/arrest-of-aa-chiefs-brother-in-law-linked-to-seizure-of-explosive-devices-in-mandalay
https://www.bnionline.net/en/news/aa-chiefs-sister-brother-law-arrested-possession-explosives
http://burmese.dvb.no/archives/353457
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/two-monks.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d97427f94c2726fee651b07
https://www.rfa.org/burmese/news/police-arrested-one-monk-in-rakhine-10052019025602.html
https://www.bnionline.net/en/news/two-monks-accused-having-suspected-links-aa-appear-court
http://burmese.dvb.no/archives/350855?fbclid=IwAR1N4SwtgK3V5eVuSG34G_8pfGNGnrpREK9ESL8JBF6SQQ7ooexZNCigoBs
http://www.mizzimaburmese.com/article/61141
http://burmese.dvb.no/archives/353242
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2625
https://www.rfa.org/burmese/news/naw-ohnhla-two-karen-young-men-jail-10022019040205.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49902655
https://burmese.voanews.com/a/karen-activist-naw-ohn-hla-got-sentence-/5107207.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/02/205421.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/129116.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/activists-found-guilty-marking-karen-martyrs-day-myanmar.html
https://www.mmtimes.com/news/three-karen-activists-get-15-days-jail-using-martyr.html
https://frontiermyanmar.net/en/activists-protest-after-three-sentenced-for-karen-martyrs-day-ceremony
https://www.myanmar-now.org/en/news/karen-martyrs-day-activists-jailed-for-15-days
https://www.bnionline.net/en/news/karen-martyrs-day-organizers-sentenced-15-days-jail-thousands-march-court-support-activists
https://www.bnionline.net/en/news/naw-ohn-hla-and-two-karen-youths-sentenced-released
http://www.mizzimaburmese.com/article/61537
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

ေဒါင်ဵေိုမ့ျ ိုဵဆက် သဳြေျပ်အဖွဲ့ဝင် ငါဵဦဵကို အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေစ်နှစ်ြေျမှေ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ Myanmar Now 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ BNI 
 

 ေထာင်ေွင်ဵအေြြေအေေမျာဵ 
 
သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသူမျာဵ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵ လိုအပ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
 
အကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴ ရဲဘက်စြေေ်ဵမျာဵေွင် အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရကို ဝင်ဆဳဴနုိင်သည်ထက် ပိုမိုလက်ြေဳေေရသညဴ်အေွက် 

ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ေစ်ဦဵမှေစ်ဦဵသ့ုိ ကူဵစက်နိုင်ေြြေမျာဵေေ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ /ြမန်မာ 
 

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသူ ေသွဵအေ်ြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ေဆဵရုဳသ့ုိ လာေရာက်ြပသ  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်၊ BNI 

 ေထာင်မလှွေ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

ေြမယာအြငင်ဵပွာဵမှုေ ကာင်ဴ ေထာင်ကျေေေသာ ေကျာင်ဵဆရာမ ေစ်ဦဵ အယူြေဳနိုင်၍ လွေ်ေြမာက်  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI 
 
AA ြပေ် ကာဵေရဵောဝေ်ြေဳ ြေိုင်သုြေ၏ ေယာက်ဖအပါအဝင် သဳုဵဦဵကို ေရာဵရှင်လွှေ်ေပဵ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI 

နိငု်ငဳေရဵနှငဴ် နိငု်ငဳသာဵေို၏့ လွေ်လပ်ြေွငဴ်အေပါ် ောဵြမစ်ြြေင်ဵမျာဵနှငဴ် 
ဆန္ဒထေု်ေဖာ်မှုမျာဵ 

https://www.rfa.org/burmese/news/wanbao-case-10092019081015.html
http://burmese.dvb.no/archives/351078?fbclid=IwAR299zrMwvwDR3FIjHh-fesrO9Ha2HZ9r0D_eVsQuyl8LA5z_2gqbzNDA7A
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-fines-villagers-chinese-mining-firm-employee-waste-dispute.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-50237331
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/30/207343.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/62207
https://www.rfa.org/burmese/news/peacock-generation-jailed-10302019060640.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-satire-troupe-members-jailed-10302019165420.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/a-year-in-jail-for-satirists-who-mocked-military-in-street-performance
https://www.irrawaddy.com/news/burma/five-members-performance-troupe-jailed-satirizing-myanmar-military.html
https://www.mmtimes.com/news/court-gives-actors-1-year-jail-satire.html
https://www.bnionline.net/en/news/peacock-generation-thangyat-team-sentenced-one-year-imprisonment-hard-labour
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mdc-food.html
https://news-eleven.com/article/140297
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d9ef7b594c2726fee651b49
https://www.rfa.org/burmese/news/mrauku-prisoner-at-sittwe-hospital-10112019040644.html
https://www.bnionline.net/en/news/young-detainee-hospitalized-third-time
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kthukhabinl.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5dae85a17138e7041e261c11
https://www.bnionline.net/en/news/three-people-dismissed-their-law-suits
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ေကျာက်ေော် ဘုေ်ဵကကီဵေကျာင်ဵ လက်ေက်ကကီဵထိ၊ ငါဵဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI 

ေပ်မေော်၏ ပစ်ြေေ်မှုေ ကာင်ဴ ေကျာက်ေော်ဆိုင်ကယ်သမာဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI 

မင်ဵ ြပာဵမမို့ေယ်ေွင် မိုင်ဵနှစ်လုဳဵေပါက်ကွဲြေဲဴမပီဵေောက် ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳြေဲဴရေသာ ရွာသာဵ ကိုဵဦဵ ြပေ်လည်လွေေ်ြမာက် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
 
စစ်ေဘဵေရှာင်စြေေ်ဵေွင် ြေိုလှုဳေေေသာ ေကျာင်ဵသူေစ်ဦဵ ကျည်ထိမှေ် ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI 

 

 

 
ပလက်ဝမမို့ေပါက်ကွဲမှုေွင် အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
 
စစ်ေေွ၌ အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ပစ်ြေေ်ြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ BNI 

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြေဲဴေသာ ပလက်ဝမမို့ေယ်မှ ကိုယ်ဝေ်ေဆာင် အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ ြေင်ပွေ်ဵြဖစ်သူေို့ ရွာသ့ုိ ြပေ်လည်ေရာက်ရှိ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktaw-attack-in-rakhine-10012019040856.html
https://burmese.voanews.com/a/palatwa/5105658.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/01/205372.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mw-fire.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/mortar-exposions-injure-five-civilians-10012019154516.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-navy-shelling-injures-five-rakhine.html
https://www.mmtimes.com/news/artillery-shell-injures-five-people-rakhine.html
https://www.bnionline.net/en/news/two-miwa-villagers-allegedly-shot-myanmar-army
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-army-troops-shoot-rakhine-civilian-villagers.html
https://www.bnionline.net/en/news/five-civilians-injured-mortar-attack
https://www.bnionline.net/en/news/six-civilians-injured-burma-navy-shelling
https://www.bnionline.net/en/news/five-villagers-injured-stray-bullets-kyauktaw
https://www.rfa.org/burmese/news/army-killed-cycle-driver-10022019022849.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49908651
http://burmese.dvb.no/archives/349850
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/02/205425.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/129122.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ktd.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-army-shoots-rakhine-man-dead-10022019171702.html
https://www.bnionline.net/en/news/man-shot-dead-army-checkpoint-rakhine
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d94685e843318749391cbd8
https://www.rfa.org/burmese/program_2/buthidaung-idp-student-injure-10032019071040.html
https://www.bnionline.net/en/news/bullet-wounded-schoolgirl-sent-sittwe-hospital
https://burmese.voanews.com/a/bomb-blast-in-palatwa-/5110470.html
https://www.rfa.org/burmese/news/assassination-in-sittwe-10052019030957.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/05/205672.html
https://www.bnionline.net/en/news/property-developer-and-driver-shot-sittwe
https://www.rfa.org/burmese/news/palatwa-villagers-10062019065841.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/08/205877.html
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

ဘူဵသီဵေောင်ပစ်ြေေ်မှု အရပ်သာဵေစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI 
 
ေကျာက်မဲြေရိုင်အေွင်ဵရှိ လက်ဖက်ြေူဵရွာသာဵ နှစ်ဦဵ မိုင်ဵေင်ဵမိ၍ ေစ်ဦဵေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ 7 Day Daily/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

ေပ်မေော်မှ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵြေဲဴသညဴ် ေြမပုဳမမို့ေယ်မှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ လွေ်ေြမာက် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 

ေြမပုဳမမို့ေယ်ေွင် အမျ ိုဵသမီဵေစ်ဦဵ မိုင်ဵထိမှေ်မှုေ ကာင်ဴ ဒဏ်ရာြပင်ဵ ထေ်စွာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ BNI 

ရေသဴေောင်ေိုက်ပွဲအေွင်ဵ အသက် ၇၀ ေကျာ် အမျ ိုဵသမီဵေစ်ဦဵနှင်ဴ မသေ်စွမ်ဵေစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
TNLA ေိုက်ြေိုက်မှုေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵ ြေုေစ်ဦဵဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ 
 
ေကျာက်မဲြေရိုင်ေွင် လက်ဖက်သွာဵြေူဵသညဴ် လင်မယာဵ နှစ်ဦဵ ထပ်မဳ မိုင်ဵေင်ဵမိ၊ အမျ ိုဵသမီဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်၊ ရှမ်ဵလူ့ေခွင်ဴေေရဵမဏ္ဌိုင်/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ BNI 

ရေ်ကုေ်-စစ်ေေွ ြေရီဵသည်ေင်ကာဵကို  AA ထိေ်ဵြေျုပ်၊ လူ ၃၁ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်၊ အရပ်သာဵ ၁၂ ဦဵကို ေောက်ပိုင်ဵေွင် 
ြပေ်လွှေေ်ပဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 

https://www.bnionline.net/mm/news-68584
https://www.rfa.org/burmese/news/five-people-missing-in-paletwa-10092019075408.html
https://www.bnionline.net/mm/news-68900
http://thevoicemyanmar.com/index.php/local/37912-aaa
https://www.rfa.org/burmese/program_2/soldier-kill-muslim-villager-10082019080433.htm
https://www.bbc.com/burmese/burma-49975737
https://www.bnionline.net/en/news/muslim-man-killed-artillery-shell-buthidaung-township
http://burmese.dvb.no/archives/350906
https://www.7daydaily.com/detail?id=168042
https://www.bnionline.net/mm/news-68583
https://www.irrawaddy.com/news/burma/mortar-blast-hits-two-civilians-myanmars-shan-state.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d9c28df94c2726fee651b2f
https://www.bnionline.net/mm/news-6855
https://www.bnionline.net/en/news/village-woman-injured-landmine-explosion
https://www.bnionline.net/en/news/village-woman-injured-landmine-explosion
https://www.bnionline.net/en/news/woman-mine-injuries-died-hospital
https://www.rfa.org/burmese/news/attack-at-rathedaung-in-rakhine-10092019022536.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49986077
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflict/5116674.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/09/205959.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kyauktannn.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/two-civilians-die-amid-fighting-aa-myanmar-military.html%5C
https://www.rfa.org/burmese/news/hseni-attack-10092019095339.html
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-bomb-blast-in-theini-shan-state-/5116534.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/09/205920.html
https://www.bnionline.net/mm/news-68605
https://www.bnionline.net/mm/news-68657
https://elevenmyanmar.com/news/some-tatmadawmen-dead-and-some-locals-wounded-in-tnlas-attack-in-hsenwi
https://burmese.shannews.org/archives/14214
https://www.bnionline.net/en/news/woman-killed-another-kyaukme-tea-farm-landmine-accident
https://www.bbc.com/burmese/burma-50028342
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃  ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈  ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈  ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈  ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI 

ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေြေါ်ေဆာင်သွာဵြေဲဴေသာ ရွာသာဵ ၁ဝ ဦဵ ထွက်ေြပဵလွေ်ေြမာက်လာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ BNI 

ရှမ်ဵြပည်ေယ်ေြမာက်ပိုင်ဵေွင် ေြမြမှုပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ သဳဃာ သဳုဵပါဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

လက်ေက်ကကီဵေ ကာင်ဴ ရှမ်ဵြပည်ေယ်ေြမာက်ပိုင်ဵေွင် ေဒသြေဳ ငါဵဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ BNI 

ေကျာက်ေော် ပစ်ြေေ်မှု ရွာသာဵေစ်ဦဵေသဆုဳဵ၊ ေကျာင်ဵသာဵေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ BNI 

လာဵရှိုဵမမို့ေယ်ေွင် ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ ေစ်ဦဵ ပစ်ြေေ်ြြေင်ဵြေဳရ၍ ေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆လရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ေပါက်ေောြပငေ်ကျဵရွာကို ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဝင်ေရာက်၍ မြေိမ်ဵေြြောက်ေြပာဆို 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG 

ေရြဖူေွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵ ထိြေိုက်ဒဏ်ရာရရှိ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/aa-arrested-fireman-10132019023032.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5da2a22494c2726fee651b64
https://elevenmyanmar.com/news/aa-arrests-fire-fighters-and-passengers-aboard-shwepyithit-passenger-bus
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmars-rakhine-conflict-takes-toll-10152019170459.html
https://www.bnionline.net/en/news/aa-says-firefighters-arrested-they-are-reserves-military
https://www.mmtimes.com/news/security-forces-search-31-seized-civilians.html
https://elevenmyanmar.com/news/military-police-trying-to-save-19-firemen-12-civilians-arrested-by-aa
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/12-refree.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db6496d7138e7041e261c4a
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-released-12-people-10282019073721.html
https://www.mmtimes.com/news/arakan-army-releases-12-civilians-taken-hostage-bus-mrauk-u.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/aa-frees-12-31-bus-passengers-detained-myanmars-rakhine-state.html
https://www.bnionline.net/en/news/aa-release-detained-civilians
https://www.rfa.org/burmese/news/mrauku-villagers-free-10132019023018.html
https://www.bnionline.net/en/news/army-accused-using-civilians-shields-arakan
https://www.rfa.org/burmese/news/kyaukme-mine-explosion-10142019072603.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-50038105
https://www.mmtimes.com/news/three-monks-injured-shan-state-mine-blast.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/monk-taken-mandalay-triggering-roadside-landmine-myanmars-northern-shan-state.html
https://www.bnionline.net/mm/news-68678
https://www.bnionline.net/en/news/five-civilians-injured-one-day-shelling-northern-shan-state-0
https://www.bnionline.net/en/news/young-couple-injured-artillery-shell-fire-hsenwi
https://www.bbc.com/burmese/burma-50057499
https://burmese.voanews.com/a/kyauk-taw-shooting-one-die-one-injury-/5124343.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/16/206202.html
https://www.irrawaddy.com/news/myanmar-military-kills-villager-injures-another-northern-rakhine-state.html
https://www.bnionline.net/en/news/villager-killed-another-injured-firing
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-kills-one-civilian-injures-another
https://www.rfa.org/burmese/news/attack-in-lashio-10162019045018.html
http://burmese.dvb.no/archives/352196
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/muptp.html
https://www.dmediag.com/news/765-threatening
https://www.bnionline.net/en/news/another-landmine-blast-occurs-near-ah-lea-sa-khan-village-yephyu-tsp
https://www.bnionline.net/mm/news-68766


 

 28 

 

ေကျာက်ေော်မမို့ေယ်ေွင် ပစ်ြေေ်မှုြဖစ်ပွာဵြေဲဴမပီဵ  ေစ်ဦဵေသ၊  နှစ်ဦဵဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ DMG 
 
လာဵရှိုဵ ေြေဵေင်ဵဆရာေော် လုပ်ကကဳြေဳရ၍ ပျလဳွေ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
 

ရေသဴေောင်ေွင် လက်ေက်ကကီဵကျေရာက်ေပါက်ကွဲ၍ အမျ ိုဵသမီဵေစ်ဦဵနှင်ဴ ကေလဵေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
 
ဘူဵသီဵေောင်ေွင် လက်ေက်ကကီဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲ၍ အမျ ိုဵသမီဵ ေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵထေ်စွာ ရရှိ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ DMG  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ BNI 

မင်ဵ ြပာဵမမို့ေယ်ေွင် လက်ေက်ကကီဵထိမှေ်မှုေ ကာင်ဴ လူနှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ BNI  
 

ကြေျင်လူငယ် နှစ်ဦဵ၏ အယူြေဳကို ကြေျင်ြပည်ေယ် ေရာဵလွှေ်ေော်မှ ပယ်ြေျ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
 

ပလက်ဝေွင် ေပ်မှ ေပါ်ောဆွဲ၊ ေေ့ေကွ်ြေေပဵမပီဵ ေစြေိုင်ဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 

ေပ်မေော်မှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေြေါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် မင်ဵ ြပာဵေဒသြေဳ ေလဵဆယ်ေကျာ် ြပေ်လည်ေရာက်ရှိ  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ DMG  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI  
 

AA ကို လူပို့သညဴ် သဳသယြဖငဴ် ေောင်ကုေ်မမို့ေယ်မှ ANP ဥက္ကဌေစ်ဦဵ ေြေါ်ယူစစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 

https://www.bnionline.net/mm/news-68757
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5da832e694c2726fee651b77
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ktapwd.html
https://www.dmediag.com/news/771-tvidpc
https://www.rfa.org/burmese/news/khaynin-monk-died-in-lashio-10212019041710.html
https://www.bnionline.net/mm/news-68831
https://www.irrawaddy.com/news/burma/abbot-killed-gunmen-amid-tax-dispute-myanmars-shan-state.html
https://www.rfa.org/burmese/news/buthidaung-injury-10212019030026.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/21/206581.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/btdvitcim.html
https://www.dmediag.com/news/786-btdvitcim
https://www.irrawaddy.com/news/burma/villager-injured-artillery-strike-myanmars-rakhine.html
https://www.bnionline.net/en/news/3-civilians-including-minor-received-bullet-injuries
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mbm-2h.html
https://www.bnionline.net/en/news/3-civilians-including-minor-received-bullet-injuries
https://www.bnionline.net/en/news/two-villagers-injured-artillery-minbya-township
https://www.bnionline.net/mm/news-68838
https://www.rfa.org/burmese/news/army-asked-to-carry-refugeesin-paletwa-10232019041248.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/61831
https://www.bnionline.net/mm/news-68937
https://www.bnionline.net/en/news/paletwa-villagers-forced-serve-burma-army-porters
https://www.bnionline.net/en/news/paletwa-villagers-forced-serve-burma-army-porters
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mbc40c.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db00e507138e7041e261c25
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/return-40p.html
https://www.dmediag.com/news/797-40-civilians
https://www.bnionline.net/en/news/more-40-civilians-questioned-tatmadaw-minbya-locals-says
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5dafe3167138e7041e261c23
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ေကျာက်ေော်မမို့ေယ်၊ အေပါက်ဝေကျဵရွာအေွင်ဵသ့ုိ လက်ေက်ကကီဵ ကျေရာက်၍ ေြမဵအဖိုဵနှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI  
 
ဘူဵသီဵေောင်ေွင် အြေျုပ်ကာဵယာဉ်ေေ်ဵေိုက်ြေိုက်ြေဳရ၍ ရဲေပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵကျဆုဳဵမပီဵ ငါဵဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 

ပေ်ကူစစ်ေရှာင်စြေေ်ဵေွင် ေေထိုင်သညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ေစ်ဦဵ မိုင်ဵေင်ဵမိ၍ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵထေ်စွာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ေပ်မေော်မှ ေြြောက်လှေ့်၍ ပစ်ြေေ်ြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ပဉ္စမေေ်ဵေကျာင်ဵသာဵ ေစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ DMG  

ကွေ်ြေိုင်မမို့ေယ်ေွင် ေဒသြေဳနှစ်ဦဵ လက်ေက်ကကီဵကျည်စထိမှေ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 

AA မှ ဖမ်ဵဆီဵြေဲဴသညဴ် ၅၈ ဦဵအေက် အရပ်သာဵ ၁၃ ဦဵပါဝင်  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ Frontier Myanmar 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI  
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktaw-injuries-10232019044648.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5dafa59e7138e7041e261c1b
https://www.bnionline.net/en/news/kyauk-taw-artillery-battalion-attacked-aa
https://www.bnionline.net/en/news/grandfather-and-grandson-struck-artillery-kyauktaw
http://burmese.dvb.no/archives/353482
http://www.mizzimaburmese.com/article/61897
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mdmineaa.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/two-dead-aa-attacks-police-truck-myanmars-rakhine-state.html
https://www.bnionline.net/en/news/two-policemen-killed-seven-injured-landmine-attack-buthidaung-township
https://www.bnionline.net/en/news/convoy-carrying-detained-people-hits-landmine
https://www.bnionline.net/en/news/one-bomb-blast-victim-transferred-sittwe-hospital
https://www.bnionline.net/mm/news-68929
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mbbulleth.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db2a9f47138e7041e261c33
https://www.dmediag.com/news/806-mdssistray
https://www.irrawaddy.com/news/burma/stray-myanmar-artillery-injures-villagers-northern-shan-state.html
https://www.rfa.org/burmese/news/tnla-and-army-conflict-in-kutkai-10272019081237.html
https://www.bnionline.net/en/news/civilians-injured-displaced-after-tatmadaw-and-tnla-clash-kutkai
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/aashwenadi.html
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-arrested-40people-in-rakhine-10262019090039.html
https://elevenmyanmar.com/news/aa-abducts-border-police-members-passengers-in-rakhine
https://frontiermyanmar.net/en/number-of-hostages-killed-as-arakan-army-tatmadaw-clash
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db505327138e7041e261c3e
https://www.bbc.com/burmese/burma-50202299
https://www.bbc.com/burmese/burma-50199872
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-army-attacked-aa/5141214.html
http://burmese.dvb.no/archives/353873
https://burmese.voanews.com/a/nca-4th-anni/5142269.html
https://www.bnionline.net/en/news/aa-says-tatmadaw-killed-their-own-soldiers-helicopter-attack
https://www.bnionline.net/en/news/aa-abducts-about-50-military-personnel-and-police-shwe-nadi-express-boat
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/military-rescue-10282019173126.html
https://www.bnionline.net/en/news/15-freed-after-arakan-army-boat-attack
https://www.mmtimes.com/news/tatmadaw-says-number-rescued-hostages-reaches-15.html
http://burmese.dvb.no/archives/354012
https://burmese.voanews.com/a/aa-myanmar-/5143914.html
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ေရဘုေ်ေကျဵရွာမှ ထွက်ေြပဵလာသညဴ် ရွာသာဵ နှစ်ဦဵ ကျည်ဆဳထိမှေ် ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ DMG 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ြမန်မာ 

ဘူဵသီဵေောင်ေွင် ေပ်မေော်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ပစ်ြေေ်၍ အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
 

ေကျာက်မဲမမို့ေယ်ေွင် RCSS မှ ေပ်သာဵသစ် စုေဆာင်ဵ  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 

 

ေြမာက်ဦဵေွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ၊ ေစ်ဦဵ ြပင်ဵထေ်စွာ ဒဏ်ရာရ  
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ BNI 

ရေသဴေောင်ေွင် ေိုက်ပွဲေ ကာင်ဴ ေကျာင်ဵသူေစ်ဦဵ ကျည်ထိမှေ် ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ DMG 

ကွေ်ြေိုင်ေွင် ေပ်မေော်သာဵမျာဵမှ ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေော် ေစ်ပါဵကို ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
 
ေကျာက်ေေ်ဵေကျဵရွာေွင် ထိေ်ဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳထာဵရစဉ်  ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ထွက်ေြပဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ 
 

ရက္ခိုင်ဴေပ်မေော်(AA)မှ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ ေစ်ဦဵနှင်ဴ အရပ်သာဵ ေစ်ဦဵနှင်ဴ ပညာေရဵအေထွေထွဝေ်ထမ်ဵ ေစ်ဦဵေိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ြမန်မာ 

 လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ 

ေကာဴကရိေမ်မို့ေွင် မမို့ေယ်လယ်ယာေြမစီမဳြေေ့်ြေွဲမှုအဖွဲ့ကို ဆန္ဒြပ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ရေ်ကုေ်မမို့သစ်ေည်ေဆာက်ရေ် သိမ်ဵယူထာဵသညဴ် လယ်ေြမမျာဵအေွက် ေြမ ၂၀ ရာြေိုင်နှုေ်ဵ  ြပေ်လည်ေပဵအပ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ မဇ္ဈ/ိြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 

သိမ်ဵဆည်ဵေြမမျာဵ ြပေ်လည်ရရှိရေ် ဘာဵအဳေဒသြေဳမျာဵ ေောင်ဵဆို 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db559e97138e7041e261c46
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rtd2victim.html
https://www.bnionline.net/en/news/rathedaung-residents-hit-bullets
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5db6b0927138e7041e261c52
https://www.rfa.org/burmese/news/sitaung-villagers-flee-10282019041823.html
https://burmese.voanews.com/a/rcss-ssa-colleting-of-military-personnal-/5142427.html
http://burmese.dvb.no/archives/354159
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mum1d1h.html
https://www.bnionline.net/en/news/mine-blast-mrauk-u-one-killed-and-one-injured
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rtdgunfire.html
https://www.dmediag.com/news/828-sridcirtd
http://burmese.dvb.no/archives/354459
https://www.rfa.org/burmese/program_2/army-beat-monk-10312019094612.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/31/207431.html
https://www.bnionline.net/mm/news-69072
https://www.irrawaddy.com/news/burma/buddhist-monk-accused-aiding-ethnic-armed-group-tortured-myanmar-military.html
https://www.rfa.org/burmese/program_2/army-deny-three-kyauktan-villagers-run-10312019091647.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/three-villagers-escape-from-myanmar-army-10312019164334.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflict/5146996.html
http://burmese.dvb.no/archives/351426
http://www.mizzimaburmese.com/article/61129
https://news-eleven.com/article/139200
https://www.rfa.org/burmese/program_2/ygn-govt-give-lands-back-10082019104033.html
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 
 

ဘာဵအဳမမို့ေွင် သိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေြမမျာဵ ြပေ်လည်ရရှိေရဵအေွက် ထိုင်သပိေ် ဆန္ဒထုေ်ေဖာ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊/ ဒီဗွီဘီြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
 

လယ်သမာဵ ၅၀၀ ြေေ့် သီလဝါစီဵပွာဵေရဵဇုေ်၌ ဆန္ဒထုေ်ေဖာ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ ောရှေသဳ/ြမန်မာ 

ဥပေဒြပုေရဵနှင်ဴ မူဝါဒေရဵရာဆုိင်ရာ ေိုဵ ေက်မှုမျာဵ 

ေေိယနှစ် ဥပေဒေကျာင်ဵသာဵ အာဵလုဳဵကို လူ့အြေွင်ဴအေရဵ ဘာသာရပ်အာဵ စေင် သင် ကာဵေပဵ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

 
ဆက်သွယ်ေမဵြမေ်ဵရေ် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

ဘုိ ကည် ေွဘဲက်အေွင်ဵေရဵမှူဵ  +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၀၃  ၈၈၄၀ 

ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရေ်ကုေ်ရုဳဵောဝေ်ြေ ဳ +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၈၁  ၇၃၄၈   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.rfa.org/burmese/news/karen-land-10142019022458.html
http://burmese.dvb.no/archives/352850
https://www.bnionline.net/mm/news-68839
https://www.rfa.org/burmese/news/farmer-protest-in-thilawa-sez-10232019041938.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/10/16/206257.html
http://thevoicemyanmar.com/news/37797-yin
https://www.irrawaddy.com/news/burma/human-rights-law-now-mandatory-myanmar-law-intl-relations-students.html
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