
စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူသည့် အချနိမှ်စ၍ စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်ကန ့�်ကွက်ခ့ဲ�ကသည့် အရပ်သား
ြပည်သူများအေပ� ြပင်းြပင်းထနထ်န�ှ်ပ်ိကွပ်မ�များကုိ စစ်အပ်ုစုက ြပ�လပ်ုေဆာင်ရွက်လျက်�ိှခ့ဲသည်။ စက်တင်
ဘာလ (၇) ရက်ေန ့�တွင် အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရက စစ်အာဏာ�ှင်ကုိ လက်နက်ကုိင်ေတာ်လှနမ်�များြဖင့်
ြပနလှ်နခု်ခံသွားရန ် ေ�ကညာချက်ထွက်ေပ�ခ့ဲ�ပီးေနာက် စစ်အပ်ုစု၏ အ�ကမ်းဖက်မ�များမှာ ပုိမုိဆုိးရွားရက်စက်
လာခ့ဲသည်။ 

စက်တင်ဘာလအတင်ွး၌ မေကွးတိင်ုး၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုး၊ ချင်းြပည်နယ်တိ� �တွင် စစ်အပ်ုစု၏ လက်ပါးေစ တပ်ရင်း
တပ်ခဲွများက အ�ကမ်းဖက်ဝင်ေရာက်စီးနင်းမ�များြပ�လပ်ုကာ မီး����ိြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ပစ�ည်းဥစ�ာများကုိ
ဖျက်ဆီးြခင်းများ ြပ�လပ်ုခ့ဲ �ကသည်။ ထိ�အြပင် ရွာလံးုက�တ် ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်�ကရသည့် အရပ်သားြပည်
သူများမှာ တစ်ေနထ့က်တစ်ေန ့ ပုိမုိများြပားလာလျက်�ိှေနသည်။ 

တရားလက်လတ်ွဖမ်းဆီးမ�များြပ�လပ်ုရာတင်ွ လကုိူသာအ�ကမ်းဖက်ဖမ်းဆီးြခင်းမျ�ိးမကဘဲ ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိပါ
သိမ်းဆည်းြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ မီး����ိြခင်း ြဖစ်ရပ်များအြပင် ဖမ်းဆီး�ပီးေနာက် ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်၍ သတ်ြဖတ်
ြခင်းများကုိပါ စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ ်ကျ�းလနွလ်ျက်�ိှေနသည်။

စစ်ေဘးေ�ှာင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ၊ ေဆးဝါး၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ��ှင့် လိအုပ်ေသာ အေြခခံအေထာက်
အပ့ံများ ကူညီပ့ံပုိးေပးေနသည့် လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ေပးေနေသာ ေစတနာဝ့နထ်မ်းများမှာလည်း စစ်
အပ်ုစု၏ ပစ်မှတ်ထား တိက်ုခုိက်ြခင်းကုိ ခံေနရသည်။

လတ်ွလပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့် အခွင့်အေရးများမှာ စစ်အပ်ုစုလက်ထက်တင်ွ ဆုိးရွားစွာချ�ိးေဖာက်ခံေနရ
သည့် အေြခအေနတင်ွ�ိှေန�ပီး သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်မ� ြပတ်ေတာက်ေစရန ် ရည်ရွယ်၍ မ��ေလး
တိင်ုး၊ မေကွးတိင်ုး၊ စစ်ကုိင်းတိင်ုး၊ ကချင်ြပည်နယ်�ှင့် ချင်းြပည်နယ်�ိှ �မိ�နယ်ေပါင်း (၂၀) ေကျာ်တင်ွ အင်တာ
နက်ြဖတ်ေတာက်မ�များကုိလည်း စနစ်တကျ ြပ�လပ်ုထားသည်။ 

ယခင် အရပ်သားအစုိးရ လက်ထက်က ပယ်ဖျက်ခ့ဲသည့် မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ အေ�ကာင်းြပချက်မ�ိှဘဲစိတ်
ထင်တိင်ုး ေနအိမ်များသိ�  အချနိမ်ေရွး ဝင်ေရာက်စစ်ေဆး�ိင်ုသည့် ဧည့်စာရင်းဥပေဒကုိ စစ်အပ်ုစုက ြပနလ်ည်
အသက်သွင်းလာ�ပီး ြပည်သူတိ�၏ လံြုခံ�ေဘးကင်းေရး�ှင့် အသက်အိးုအိမ်စည်းစိမ်များမှာ ပုိမုိ၍ �ကီးမား
ကျယ်ြပန ့�်စွာ �ခိမ်းေြခာက်ခံေနရလျက် �ိှေနသည်။ 

စစ်အပ်ုစု၏ အ�ကမ်းဖက်မ�တိက်ုဖျက်ေရးဗဟိအုဖ�ဲက ေနအိမ်၊ တိက်ုခနး်ငာှးရမ်းသူအိမ်�ှင်များကုိ ေနအိမ်၊
တိက်ုခနး်များအား ငာှးရမ်းမည်ဆုိပါက ငာှးရမ်းေနထုိင်သည့် သူများ�ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆုိင်ရာ အပ်ုချ�ပ်ေရး
မ�း�ုံးများသိ�  ငာှးရမ်းေနထုိင်သူများ၏ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်၊ အေထာက်အထားြပည့်စုံစွာြဖင့် တင်း�ကပ်
သည့် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အတိင်ုး ဧည့်စာရင်း တိင်ု�ကားရန�ှ်င့် မိမိငာှးရမ်းထားေသာသူများသည် သံသယ
ြဖစ်ဖွယ်�ိှေ�ကာင်း ေတ��ိှရပါက သက်ဆုိင်ရာ တာဝန�ိှ်သူများကုိ အချနိမီ်သတင်းပိ�  အေ�ကာင်း�ကားြခင်းရန်
ေ�ကညာချက်ကုိ စက်တင်ဘာလအတင်ွး ထုတ်ြပနလ်ာခ့ဲသည်။ 

ထိ�အြပင် ငာှးရမ်းထားသည့်ေနအိမ်တိက်ုခနး်များတင်ွ ေနထုိင်သူများသည် အ�ကမ်းဖက်မ�များ ကျ�းလနွ်
ေ�ကာင်း ေဖာ်ထုတ်ရ�ိှ�ပီး ဧည့်စာရင်းတိင်ု�ကားထားြခင်းမ�ိှေ�ကာင်း စိစစ်ေတ��ိှရပါက ငာှးရမ်းသည့် ပုိင်�ှင်
များတင်ွ တာဝန�ိှ်သည့်အတက်ွ သက်ဆုိင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည့်အြပင် အဆုိပါငာှးရမ်းထား
သည့် ေနအိမ်၊ တိက်ုခနး်များကုိ အ�ကမ်းဖက်မ� တိက်ုဖျက်ေရးဥပေဒအရ သက်ေသခံအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရမည်
ြဖစ်သလိ ုတရား�ုံးတင်ွ စစ်ေဆးေပ�ေပါက်ချက်အရ �ိင်ုငံေတာ် ဘ�ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းခံရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
လည်း ထုိေ�ကညာချက်တင်ွ ပါဝင်သည်။ 

မေကွးတိင်ုး၊ ဂန ့ေ်ဂါ�မိ�နယ် ကေလး-ဂန ့ေ်ဂါ ကားလမ်းေဘး�ိှ �ှမ်းခါးရွာ 
 

Assistance Association for Political Prisoners
�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း

စက်တင်ဘာလအတင်ွးအ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ ကျ�းလနွမ်�များ
 ေအာက်တိဘုာ ၄ ရက်၊ ၂၀၂၁

Email: info@aappb.org



စစ်အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ြပင်းြပင်းထနထ်နဆ်န ့က်ျင်ကန ့�်ကွက်ေသာ ေဒသတစ်ခုအြဖစ် ထင်�ှားသည့် စစ်ကုိင်းတိင်ုးအတင်ွး�ိှ ပုလဲ�မိ�နယ်၊ တန ့ဆ်ည်
�မိ�နယ်၊ ကေလး�မိ�နယ်၊ ကန�ီမိ�နယ် အစ�ိှသည့် �မိ�နယ်များ�ှင့် ေကျးရွာများတင်ွ အ�ကမ်းဖက် စစ်တပ်က စီးနင်းဝင်ေရာက်မ�များ၊ နယ်ေြမ�ှင်းလင်း
ေရးအေ�ကာင်းြပ�ကာ �ှာေဖွဖမ်းဆီးြခင်း၊ ပစ�ည်းဥစ�ာများကုိ လယုက်ဖျက်ဆီးြခင်းများ ဆက်လက်ကျ�းလနွေ်နဆဲြဖစ်သည်။ 

အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ လက်နက်�ကီး၊ လက်နက်ငယ်များ အသုံးြပ�၍ တရစပ်ထုိးစစ်ဆင်မ�များေ�ကာင့် စစ်ကုိင်းတိင်ုးအတင်ွး�ိှ ေကျးရွာများမှ ေဒသခံ
ေထာင်ေပါင်းများစွာတိ� မှာ ေဘးလတ်ွရာသိ�  ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ေနရလျက်�ိှသည်။ ထိ�အြပင် ကန�ီမိ�နယ်၌ အသက် ၁၃ �ှစ်အရွယ်သာ�ိှေသးသည့်
အရွယ်မေရာက်ေသးေသာ မိနး်ကေလးတစ်ဦးမှာ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနက့ စစ်အပ်ုစုလက်ပါးေစ တပ်ဖ�ဲဝင်များ၏ အဓမ�ြပ�ကျင့်မ�ကုိ ခံခ့ဲရေ�ကာင်း
ေဒသခံများ၏ ေြပာ�ကားချက်အရ သိရသည်။ 

စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသ�ကီး၊ ေြမာင်�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ ေကျာက်ရစ်ေကျးရွာ၊ ကေလး�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ ေရ�ှင်ေကျးရွာ၊ လယ်ြခားေကျးရွာ၊ ဒိးု�ယ်ွေကျးရွာ၊
ေကျာက်ြပ�တ်ေကျးရွာ၊ တနဆ်ည်�မိ�နယ်�ိှ ကျကုီနး်ေကျးရွာ၊ ယင်းမာပင်�မိ�နယ်�ိှ ကံစုေကျးရွာများတင်ွလည်း မီး����ိဖျက်ဆီးမ�များ ကျ�းလနွခ့ဲ်�က
သည်။

AAPP မှ လက်လှမ်းမီသမ� ေကာက်ယူရ�ိှထားသည့် အချက်အလက်
များအရ စက်တင်ဘာ ၁ ကေန ၃၀ ရက်ေနအ့ထိ စစ်အပ်ုစု ၏
တရားလက်လတ်ွဖမ်းဆီးမ�ေ�ကာင့် ထိနး်သိမ်းခံခ့ဲရသူေပါင်း (၅၅၅)
�ိှခ့ဲသည်။ အမျ�ိးသမီး ဦးေရ (၉၅)၊အသက် (၁၈) �ှစ်ေအာက်
ကေလးသူငယ်ဦးေရ (၁၇) �ှင့် ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးခံရသူ (၂၅) ဦး
ပါဝင်သည်။ 

ဖမ်းဆီးမ�

စစ်အပ်ုစု၏ အည��ိးထားတိက်ုခုိက်မ�များေ�ကာင့် အရပ်သားြပည်သူ
(၉၆) ဦး အသက်ဆုံး���ံးခ့ဲရသည်။ ထုိအထဲတင်ွ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�
ေ�ကာင့် ေသဆုံးခ့ဲရသူ (၈) ဦး�ှင့် အသက် (၁၈) �ှစ်ေအာက်
ကေလးသူငယ် (၈) ဦး ပါဝင်သည်။

သတ်ြဖတ်မ�

စစ်ကုိင်းတုိင်း

စက်တင်ဘာလအတွင်း၌ ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ စစ်အုပ်စု၏ ကျ�းလွနမ်�များ
အကျ�်းချ�ပ်ေဖာြ်ပချက်

 

အ�ကမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမ�များ

Email: info@aappb.org



စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန ့�၌ ေမှာ်ဘီ�မိ�နယ်၊ စမ်း�ကီးေကျးရွာ�ိှ ြပည်သူ (၃၀) ဦးကုိ လပ်ုအားေပးရနေ်ပ�တာအြဖစ် စစ်
အပ်ုစု ၏လက်ပါးေစ တပ်ဖ�ဲများက အတင်းအကျပ် ေခ�ေဆာင်သွားခ့ဲသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ေန ့ နနံက် ၁နာရီခဲွ
အချနိခ်န ့�်တွင် စမ်းေချာင်း�မိ�နယ်၊ ေြမနကုီနး် တံတားအဆင်း၌ လငူယ် ၃ ဦးကုိဖမ်းဆီး�ပီးေနာက် ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ခ့ဲ
သလိ ု ေသွးအိင်ုထဲလဲေနသည့် ထုိလငူယ်များကုိ ဝုိင်းဝနး်ကနေ်ကျာက်သတ်ြဖတ်ခ့ဲ�က�ပီး �ုပ်အေလာင်းများကုိ တင်
ေဆာင်သွားခ့ဲ�ကသည်။

ရနကု်နတုိ်င်း

ေဆာ�မိ�နယ်၊ ေရစ�ကိ��မိ�နယ်၊ ဂန ့ေ်ဂါ�မိ�နယ်၊ �မိ�င်�မိ�နယ် အစ�ိှသည့် မေကွးတိင်ုးအတင်ွး�ိှ �မိ�နယ်များတင်ွ စစ်
အပ်ုစုက လက်နက်�ကီးများ�ှင့် အဆက်မြပတ်ပစ်ခတ်မ�များ၊ ေနအိမ်အတင်ွးဝင်ေရာက်စီးနင်းမ�များ ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ ေဒသ
ခံများ ထွက်ေြပး တိမ်းေ�ှာင်ေန�ကရသည်။ ထိ�အြပင် စစ်အပ်ုစုက လနူာတင်ကား၊ ပရဟိတကားများကုိ အသုံးြပ�၍ ရွာ
များကုိ စီးနင်းမ�များ ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ကသည်။ ဂန ့ေ်ဂါ�မိ�နယ်၊ ေမ�လယ်ေကျးရွာအနးီတင်ွ ေမ�လယ်ေကျးရွာမှ ေဒသခံရွာသား
သုံးဦး �ှင့် လယ်�ှည် ေကျးရွာမှ ေဒသခံရွာသား�ှစ်ဦးတိ�၏ �ုပ်အေလာင်းများကုိ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန ့ �ှင့် ၁၄
ရက်ေနတိ့� �တွင်  ေတ��ိှခ့ဲရ�ပီး ေသဆုံးသူများတင်ွ ေနာက်ေစ့ကုိ ေသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ြခင်းခံထားရ�ပီးခ��ာကုိယ်�ှင့်
ဦးေခါင်း၊ မျက်�ှာတိ� �တွင်�ုိက်�ှက်ြခင်း ခံထားရသည့် ဒဏ်ရာများ၊ေြခေထာက်�ှင့်လက်ကုိ ဓားြဖင့် �မ�နး်ထားေသာဒဏ်ရာ
များ၊ လိင်အဂ�ါြဖတ်ေတာက်ြခင်းခံထား ရသည့် ဒဏ်ရာများကုိြမင်ေတ�ခ့ဲ�ကရသည်။

အလားတ ူ�မိ�င်�မိ�နယ်တင်ွလည်း မီး����ိသတ်ြဖတ်မ�များ၊ လမူ�ကူညီေရးကားအပါအဝင် ဆုိင်ကယ်အစီးေရ (၃၀၀) ေကျာ်
ကုိ မီးတင်�� �ိမ�များကုိ စစ်အပ်ုစုက ကျ�းလနွခ့ဲ်�ကသည်။ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်ေန ့ နနံက်ပုိင်းတင်ွ ဂနေ်ဂါ�မိ�နယ် အတင်ွး�ိှ
ြမင်သားေကျးရွာကုိ အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ မီးတင်�� �ိ ဖျက်ဆီးခ့ဲ�ပီး အနည်းဆုံး ေဒသခံရွာသား (၁၈) ဦးကုိ သတ်ြဖတ်ခ့ဲ
ေ�ကာင်း သိ�ိှရသည်။  ထိ�အြပင် ဂန ့ေ်ဂါ�မိ�နယ်၊ �ှမ်းခါး၊ သာလင်း�ှင့်ထယ်ေလှာ်ရွာများကုိ ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲ�ပီး မီး����ိခ့ဲ
သည့်အတက်ွ အနည်းဆုံး လေူနအိမ် (၅၀) ခန ့ ်ြပာကျခ့ဲရသည်။

မေကွးတုိင်း

Email: info@aappb.org



မုိးည�င်း�မိ�ေပ�တင်ွ စစ်အပ်ုစုမှ အိမ်ခွနေ်ဆာင်ရနအ်တက်ွ အတင်းအဓမ�လိက်ုလံေကာက်ခံလျက်�ိှရာ အိမ်အေြခအေန
ေပ� မူတည်�ပီး ေသာင်းဂဏနး်မှ သိနး်ဂဏနး်အထိ ေငေွ�ကး ေပးေဆာင်ေနရသည်။ 

တ�ိင်ုး�မိ�နယ်၊တ�ုနေ်ကျးရွာတင်ွ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနက့ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်�ှင့် ကချင်လတ်ွေြမာက်ေရး
တပ်မေတာ် (KIA) တိ�  တိက်ုပဲွ ြဖစ်ပွားခ့ဲရာ စစ်အပ်ုစုဘက်က တ�ုနေ်ကျးရွာအတင်ွးကုိ လက်နက်�ကီးများ ပစ်ခတ်ြခင်း၊
ေသနတ်များပစ်ခတ်ေနြခင်းတိ�ေ�ကာင့် တ�ုနေ်ကျးရွာ�ိှ အသက် ၄၀ ဝနး်ကျင်အရွယ် အမျ�ိးသမီးဦးေခါင်းကုိ ကျည်ထိ
မှနခ့ဲ်�ပီး ေဒသခံ (၂၀၀) ဝနး်ကျင်ခန ့မှ်ာ ထွက်ေြပး တိမ်းေ�ှာင်ေန�ကရသည်။ထိ�အြပင် ေရ�ကူ�မိ�နယ်တင်ွ စက်တင်ဘာလ
၁၁ ရက်ေနက့ စစ်အပ်ုစုတပ်ဖ�ဲဝင်များ စီးလာသည့် သေဘ�ာေပ�မှ လက်နက်�ကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲသြဖင့်
ေရ�ဘုံသာေကျးရွာမှ အမျ�ိးသား�ှစ်ဦး�ှင့် အမျ�ိးသမီးတစ်ဦး လက်နက်စမှနက်ာ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှ�ပီး �ှစ်ဦးမှာ စစ်
အပ်ုစု၏ဖမ်းဆီးြခင်းကုိ ခံခ့ဲရသည်။

ကချင်ြပညန်ယ်

စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန ့�တွင် ဒးူပလာယာခ�ုိင်၊ ေကာက့ရိတ်�မိ�နယ်၊ ပုိင်ကလာဒံေုကျးရွာတင်ွလည်း အမျ�ိးသမီးတစ်
ဦးကုိ စစ်အပ်ုစုက ဖမ်းဆီးေခ�ေဆာင်သွား�ပီး စစ်ေ�ကာင်းအေ�ှ�မှ လမ်းြပအြဖစ် လသူားဒိင်ုးသဖွယ် အသုံးြပ�ကာ KNU
ထိနး်ချ�ပ်နယ်ေြမအတင်ွးကုိ ဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်။ ထိ�အြပင်�ကာအင်းဆိပ်�ကီး�မိ�နယ်၊ ေတာင်စွနး်ေကျးရွာ ဘုနး်ေတာ်�ကီး
ေကျာင်း ပရဝဏ်ေြမတင်ွ တပ်စဲွထားသည့် စစ်အပ်ုစု၏တပ်ဖ�ဲမှ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန ့၊ ညေန ၈ နာရီေကျာ်အချနိ်
တင်ွ ေကျးရွာများအနးီ၌ လက်နက်�ကီး၊လက်နက်ငယ်များြဖင့် ပစ်ခတ်သည့်အတက်ွ ရွာသားအများစုမှာ ထွက်ေြပး
တိမ်းေ�ှာင်ေန�ကရသည်။

ကရင်ြပညန်ယ်

Email: info@aappb.org



ဟားခါး�မိ� �မိ�သစ်စီမံကိနး်ေဖာ်ေဆာင်သည့်ေနရာတင်ွ မီး�ကိ�းသွယ်တနး်ေနသည့် လငူယ် (၂၀) ခန ့ကုိ် စက်တင်ဘာလ
၃ ရက်ေန ့၊ ေနလ့ယ် ၁ နာရီခန ့က် စစ်အပ်ုစု၏တပ်များမှ ေြမြပင်�ှင့် ရဟတ်ယာ�်ေပ�မှေန၍ ေသနတ်�ှင့်ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်
သည်။ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန ့၊ ည ၁၀ နာရီခန ့�်တွင် ဟားခါး�မိ�တင်ွး ပစ်ခတ်မ�များေ�ကာင့် ြပည်သူအချ�ိ ဒဏ်ရာရ�ိှ
ခ့ဲကာေနအိမ်များမှာ လက်နက်�ကီးေ�ကာင့် ပျက်စီး ခ့ဲသည်။

ထနတ်လန�်မိ�တင်ွ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန ့�၌ အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်က �မိ�တင်ွးသိ�  လက်နက်�ကီး၊ လက်နက်ငယ်များ
ြဖင့် ရမ်းသနး် ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် �မိ�တင်ွး�ိှ ေနအိမ်တချ�ိမီးေလာင်ပျက်စီးခ့ဲသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန ့၊ ေနလ့ယ်
ပုိင်း၌လည်း  ထနတ်လန ်�မိ�နယ်�ိှ Lungler (လံလဲုရ်) ေကျးရွာကုိ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ ဂျက်ေလယာ�် တစ်စီးမှ ဗုံး
ကျတိဲက်ုခုိက်ခ့ဲသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန ့၊ ေနလ့ယ်ပုိင်းတင်ွ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏တပ်မှ ထနတ်လန�်မိ�ေပ�
ကုိ လက်နက်�ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် ေနအိမ် (၁၉) လံးုမီးေလာင်ြပာကျခ့ဲ�ပီး မီး�င�ိမ်းသတ်ရနသွ်ားသည့် ထန်
တလနရ်ာြပည့်�ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန ်အသင်းေတာ် (TCBC) မှ သင်းအပ်ုဆရာ ကျ�ံးဗျက်ဟမ်ုးသည် ပစ်သတ်ြခင်းခံခ့ဲရကာ
၎င်း၏ နာရီ၊ ဖုနး် �ှင့် မဂ�လာလက်စွပ်ကုိ လက်ေချာင်းကုိပါြဖတ်�ပီး စစ်အပ်ုစုတပ်ဖ�ဲဝင်များက ယူေဆာင်သွားခ့ဲ�က
သည်။ ထနတ်လန�်မိ�ခံများသည် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ရနကုိ် ေ�ကာက်ေသာေ�ကာင့် တစ်�မိ�လံးုနးီပါးထွက်ေြပး
တိမ်းေ�ှာင်ေန�ကရလျက်�ိှသည်။

ချင်းြပညန်ယ်

ဖယ်ခုံ�မိ�နယ်အတင်ွး�ိှ ေခါင်းအိေကျးရွာသိ�  စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေနမှ့ စတင်ကာ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုမှ
လက်နက်�ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ေန�ပီး စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန ့�တွင် ကုနး်ဆုံေကျးရွာ ထုိင်ေတာ်မူဘုရားမှ ေခါင်းအိ�ှင့်
စက်ေတာ်ေကျးရွာများဘက်သိ�  အင်အား (၅၀၀) ခန ့�်ြဖင့် ထုိးစစ်ဆင် ဝင်ေရာက်ခ့ဲသည်။

�ှမ်းြပညန်ယ်

Email: info@aappb.org



အထက်ပါေဖ�ြပချက်များသည် အာဏာသိမ်းစစ်
အပ်ုစု၏ စက်တင်ဘာလအတင်ွး၌ ကျ�းလနွခ့ဲ်ေသာ
တရားမ့ဲ အ�ကမ်းဖက်မ�များအား အကျ�်းချ�ပ် ေဖ�
ြပချက်မ�သာြဖစ်�ပီး အြခားေသာ တိင်ုး�ှင့်ြပည်နယ်
များတင်ွလည်း ထုိက့ဲသိ�  လမူဆနေ်သာ အ�ကမ်းဖက်

ကျ�းလနွမ်�များ များစွာ�ိှခ့ဲသည်။ 
 

စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန ့�တွင် စစ်အပ်ုစုလက်ပါးေစတပ်�ှင့် ကရင်နအီမျ�ိးသား ကာကွယ်ေရးတပ် (KNDF)တိ�  တိက်ုပဲွ
ြဖစ်ပွား ခ့ဲ�ပီးေနာက် စစ်အပ်ုစုဘက်မှ လက်နက်�ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ေြခာက်မုိင်�ိှေနအိမ် သုံးလံးုခန ့ ်မီးေလာင်
သွားခ့ဲသည်။ ထိ� �ြပင် စစ်အပ်ုစုတပ်ဖ�ဲ ဝင်များသည် ေဒါပုိးစီ၊ စံြပ ၆ မုိင်�ှင့် ဒီးေမာဆုိ့�ိှ ေဒါငံခါးရပ်ကွက်မှ ေနအိမ်တချ�ိ
အား ဝင်ေရာက်မီး����ိ ခ့ဲသည်။

အလားတ ူစစ်ေကာင်စီတပ်က လက်နက်�ကီးများြဖင့် ရမ်းပစ်ခတ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ ေဒါစဲေကျးရွာ�ိှ လေူနအိမ် ေလးလံးုထိ
မှန ်ပျက်စီးခ့ဲ�ပီး အသက် ၈ �ှစ်ဝနး်ကျင်ကေလးငယ်တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ�ိှခ့ဲသည်။ ဒီးေမာဆုိ့�မိ�နယ်တင်ွ တိက်ုပဲွြပင်းထနခ့ဲ်
�ပီး ေကျးရွာ (၁၀) ရွာမှ ေဒသခံ ၃ ေထာင်ေကျာ်သည် ေတာေတာင်များအတင်ွး ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ေန�ကရသည်။ ထိ�
အြပင် အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်မှ ေဘာလခဲ�မိ�မှ ေန၍ လက်နက်�ကီးများြဖင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် နနး်ဖဲ
ေကျးရွာ�ိှ ေတာင်ယာခုတ်ေတာင်သူ အမျ�ိးသမီးတစ်ဦး ေသဆုံးသွားခ့ဲ�ပီး (၄) ဦး ဒဏ်ရာရ�ိှခ့ဲသည်။

စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ေန ့�တွင် အ�ကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ဒီးေမာဆုိ့�မိ�နယ်၊ ေသးဆူလဲ�ှင့် ကုနး်သာေကျးရွာများအတင်ွး
တပ်စဲွ�ပီး အဆုိပါေကျးရွာများ�ိှ အများြပည်သူပုိင်ေနအိမ်များအား မီး����ိဖျက်ဆီးသွား�ကသည်။

ကယားြပညန်ယ်

Email: info@aappb.org


