
 

ရကစ် ွဲ။ ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ဇ န်လ ၁ ရက။်  

ကချငအ်မျ  ျိုးသမ ျိုးမျ ျိုးအစည်ျိုးအရ ုျိုး-ထ ငုျ်ိုးန ငုင်  (KWAT) သတငျ်ိုးထတုပ်ြန်ချက။်  

အစီရငခ်ံစာသစ်သည် မြနြ်ာမြည် မမြာကြ် ိုင််းတငွက်  ်းလန်ွမသာ န ိုငင်မံတာစီ်ြံအိုြ်ခ ျုြ်မရ်းမကာငစီ် 

(စကစ)၏ စစ်ရာဇဝတြ်ှုြ ာ်းက ို မ ာ်မြထာ်းသည်။  

ကချငအ်မျ  ျိုးသမ ျိုးမျ ျိုး အစည်ျိုးအရ  ျိုး- ထ  ငျ်ိုးန  ငင် က ထ တ်ပြနသ်သ  အစ ရငခ် စ သစသ်ည်လွနခ် ဲ့သသ  သပခ က်လ 

အတွငျ်ိုး ကချငပ်ြည်နယ်နငှဲ့ ် ရှမ်ျိုးပြည်နယ် သပမ က်ြ  ငျ်ိုးတွင ်  န  ငင် သတ ် စ မ ခန ဲ့ခွ် သရျိုး သက ငစ်  (စကစ)၏ 

တြ်ဖွ ွဲ့မျ ျိုးက ကျ ျိုးလွနခ် ဲ့သသ  စစ်ရ ဇဝတ်မှုမျ ျိုး၏ အသသျိုးစ တ ်သပမြ  မျ ျိုးအြါအဝင ်အသထ က်အထ ျိုးမျ ျိုးက   

ဖ  ော်ပြထ ားသညော်။  

“သဝဟငမ်ှ ခခ မျ်ိုးသပခ က်မှု အသစ်မျ ျိုး” က မဟ ဗျ ဟ သပမ က် သထ က်ြ  ဲ့လမ်ျိုးသ က ငျ်ိုးမျ ျိုးတသလျ က် 

ြဋ ြကခမျ ျိုးအတွငျ်ိုး ဆ  ျိုးရှု  ျိုးမှု မျ ျိုးက   သ သ စွ  လက်စ ျိုးသချသညဲ့် အသနပဖငဲ့ ်ကချငပ်ြည်နယ်ရှ  လူထထူြ်သသ  

သကျျိုးရွ မျ ျိုးအသြေါ် လူသသသစန  ငသ်သ  လမ်ျိုးသ က ငျ်ိုးတ  က်ခ  က် အသစ်မျ ျိုးက   သဖ ်ထ တ်ထ ျိုးသည်။ ယခ နစှ ်

အသစ ြ  ငျ်ိုး လမျ ျိုးအတငွျ်ိုး ြူတ အ  ၊ ဖ ျိုးကန ဲ့န်ငှဲ့ ် ဧရ ဝတ ပမစ်သ က ငျ်ိုးတသလျ က် သလသ က ငျ်ိုးတ  က်ခ  က်မှု 

ငါျိုးခ သည် ရွ သ ျိုး (၂) ဦျိုးက   သသဆ  ျိုးသစခြ ျိုး ဒဏော်ရ ရသူ (၁၃)ဦားတငွော် ကသလျိုး (၆)ဦျိုး အြါအဝငပ် စော်သညော်။   

သပမြ  မျ ျိုးတငွ ်န မည်ဆ  ျိုးနငှဲ့သ်ကျ ် က ျိုးသသ  တ  က်ခ  က်သရျိုး တြ်မမျ ျိုးပဖစ်သညဲ့် တြ်မ ၃၃, ၈၈ နငှဲ့ ်၉၉ နစက 

တြ်ဖွ ွဲ့မျ ျိုးက အရြ်ဘက်နယော်ဖပြေမျ ျိုး အတွငျ်ိုးသ  ဲ့ လက်နက်ကက ျိုးမျ ျိုး တ  က်ရ  က် ြစ်သနသည်က   ပြထ ျိုးသည်။ 

လွနခ် ဲ့သညဲ့ ် သပခ က်လ အတွငျ်ိုး လက်နက်ကက ျိုး ြစ်ခတ်မှု ဆယဲ့်သ  ျိုးကက မ်တွင ် ရွ သ ျိုး (၈)ဦျိုးသသဆ  ျိုးခြ ျိုး 

ကသလျိုး(၆)ဦျိုး အြါအဝင ်လူ(၂၀)ဦား ဒဏရ် ရခ ဲ့သည်။  

သပမြ  မျ ျိုးက စကစ တြ်ဖွ ွဲ့မျ ျိုး လ ငြ်  ငျ်ိုးဆ  ငရ် အ ကမျ်ိုးဖက်မှုအတွက် အပြစ်သြျိုးအသရျိုးယူခ ရပခငျ်ိုးမှ ကငျ်ိုးလွတ် 

မည်ဟ  ဆက်လက် ယ   ကည်သနမှု၏ အသထ က်အထ ျိုးက  လည်ျိုး သဖ ်ပြထ ျိုးသည်။ ဧခြ လ ၁၂ ရက်က 

ကွတ်ခ  ငတ်ွင ်စကစ စစသ် ျိုး၏ မ ဒ နျ်ိုးကျငဲ့ရ်န ်ကက  ျိုးြမ်ျိုးအ ျိုးထ တ်မှုသည် လွနခ် ဲ့သသ နစ်ှ န  ဝငဘ် လက တြ်ရငျ်ိုး 

တစ်ရငျ်ိုးထ မှ  စစသ် ျိုး တစဦ်ျိုးက အသက်အရွယ်ကက ျိုးသသ  အမျ  ျိုးသမ ျိုး တစ်ဦျိုးက   မ ဒ နျ်ိုးပြ ကျငဲ့သ်ညဲ့် သနရ နငှဲ့ ်

က လ  မ တ  အနည်ျိုးငယ်သ ကွ သသ  သနရ တွင ်ပဖစ်ြွ ျိုးခ ဲ့သည်။ 

အစ ရငခ် စ က စကစ တြ်ဖွ ွဲ့မျ ျိုး၏ ရမျ်ိုးသနျ်ိုးြစ်ခတ်မှု ဆယဲ့်သ  ျိုးကက မတ်ွင ် အရြ်သ ျိုး (၇)ဦျိုး ဒဏရ် ရခြ ျိုး 

ပမစ်ကက ျိုးန ျိုးတငွ ်ဗ  ျိုးသြါက်ကွ မှု တစ်ခ  ပဖစ်ြွ ျိုးခြ ျိုးသန က် အရြ်ဖက် အ မ်မျ ျိုးအ က ျိုး ရမ်ျိုးသနျ်ိုးြစ်ခတ်မှုသ က ငဲ့ ်



 

ဖနအြိေော်တွငော်အြိော်ဖနဖသ  အသကော်(၇)နစှော် အရွယ ် သက ငသ်လျိုး အြါအဝင ် (၁၁)ဦားဖသဆ  ျိုးခ ဲ့ရသ က ငျ်ိုး 

မှတ်တမ်ျိုးတငထ် ျိုးသည်။ 

ကချငပ်ြည်နယ်အနှ ဲ့အပြ ျိုးတွင ်စကစ တြ်ဖွ ွဲ့မျ ျိုး၏ ဥြသဒမ ဲ့ ဖမ်ျိုးဆ ျိုးမှုသ က ငဲ့ ်လူသြါငျ်ိုး (၂၃)ဦျိုးဖမျ်ိုးဆ ျိုးခ ရသည်။ 

ယငျ်ိုးတ  ဲ့အနက် ကချငလ်ွတ်လြ်သရျိုး တြ်မသတ  ်(KIA) သ  ဲ့မဟ တ် ပြည်သူ ဲ့ က ကွယ်သရျိုး တြ်ဖွ ွဲ့ (PDF) မျ ျိုးဟု 

ဝငခ် သအ င ် ပြငျ်ိုးပြငျ်ိုးထနထ်န ် နှ ြ်စက်ညှငျ်ိုးြမ်ျိုးပခငျ်ိုးခ ရသသ  လူ(၇)ဦားလညော်ား အြါအဝငပ်ဖစသ်ည်။ 

အမျ  ျိုးသမ ျိုးမျ ျိုး အြါအဝင ် ဒါဇငန်ငှဲ့ခ်ျ သသ  ရွ သ ျိုးမျ ျိုးသည် မ  ျိုးသမ က်၊ ဖ ျိုးကန ဲ့န်ငှဲ့ ် နမမတူတ  ဲ့တွင ်  နစက 

စစ်သ ျိုးမျ ျိုး၏ လသူ ျိုးဒ  ငျ်ိုးမျ ျိုးအပဖစ် အတငျ်ိုးအဓမမ လမ်ျိုးသလ  က်ခ  ငျ်ိုးပခငျ်ိုး ခ ခ ဲ့ရသည်။  

ဆက်လက်ပဖစ်ြွ ျိုးသနသညဲ့် တ  က်ြွ မျ ျိုးနငှဲ့ ်စကစ ၏ ချ  ျိုးသဖ က်ကျ ျိုးလွနမ်ှုမျ ျိုးသ က ငဲ့ ်လွနခ် ဲ့သညဲ့် သပခ ကလ် 

အတွငျ်ိုး ပမနမ် ပြည်သပမ က်ြ  ငျ်ိုး တသလျ က ်ရွ သ ျိုး ၅၇၀၀ သကျ သ်ည် အ  ျိုးမ ဲ့အ မ်မ ဲ့ဒ ကခသည်အသစ်မျ ျိုးအပဖစ် 

သရ ွဲ့သပြ ငျ်ိုးမှု ပဖစ်သြေါ်သစခ ဲ့သည်။  

စစ်တြ်က ကျ ျိုးလွနသ်နသသ  ရက်စက် ကမျ်ိုး က တ်မှုမျ ျိုး အဆ  ျိုးသြ်သစရန ် နငှဲ့ ် ဖက်ဒရယ် ဖွ ွဲ့စည်ျိုးြ   အသပခခ  

ဥြသဒ သအ က်တငွ ် ဒ မ  ကသရစ နည်ျိုးကျ သရွျိုးသက က်တငသ်ပမှ က်ထ ျိုးရသသ  အစ  ျိုးရထ  အ ဏ  လ  သပြ ငျ်ိုး 

သြျိုးန  ငသ်စရနအ်တကွ် စစအ် ြ်စ အသြေါ် သ တမ နသ်ရျိုးနငှဲ့ ် စ ျိုးြွ ျိုးသရျိုး ဖ အ ျိုးမျ ျိုး တ  ျိုးပမှငဲ့သ်ြျိုးရနအ်တွက် 

ကချငအ်မျ  ျိုးသမ ျိုးမျ ျိုး အစည်ျိုးအရ  ျိုး- ထ  ငျ်ိုးန  ငင်  (KWAT) က အသရျိုးသြေါ် သတ ငျ်ိုးဆ  လ  က်သည်။  

 

ြုိြေိုသရိှိလိြုါက -  

ြေွနော်ားဖနလီ (+ ၆၆ ၈၅၅၂၃၃၇၉၁) 

ဆနော်ထယွော် (+၉၅ ၉၇၆၁၁၁၃၅၅၈) 

 

 


