
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သမ္မမတ ပြမ္မန််မ္မာနုုိုင််ငံ်ထောတာ်၊ အမ္မ�ု��သာ�ညီ်ညွွတ်ထော�� အစုုု��

လ့ူ့�အခွွင်််အထော��ဆုုိုင််�ာ ဝန််ကြီး�ီ�ဌာာန် 
သတင််�လူ့ာာ 

စစ်တပ််က အိိမ််ထော�ာင််စုဇယားာ� စစ်ထော��ကာ 
အိဓမ်မ ထောင်�ထောတာင််�ခံံ

မကွေး�း�တုို�င်းး�၊ ကွေး�ါ�းမြို့မ�ု�နယ်း၊ �ု�င်းး�လယ်းအု��းစု�၊ စုနး�ကွေး��ခုံ���း�
တိုးင်းး အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�းနှှင်းး� �ူ�ကွေးစု�ထီးး�မူ��� စုနး�ကွေး�ခုံ��
စု�သင်းးကွေး�ူ�င်းး�ဝုို�င်းး�တိုးင်းး တိုစုးအုုမးလှင်းး တိုစုးကွေးယ်��း�ူ ကွေးခုံ်
ယူ်၍ အုုမးကွေးထီး�င်းးစု�ဇယ်��မူ�� စုစုးကွေး���� ကွေးင်းးကွေးကြ��
ကွေးတို�င်းး�ခုံ�မုမူ�� ပြု��လ��းကွေးနကွေးကြ��င်းး� ကွေးေသခုံ�မူ��� 
သတိုင်းး�ကွေး���ု��လ�သည်း။ 

အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�းသည်း ကွေး�ါ�းကွေးတို�င်းး�ု�င်းး�ကွေး�ူ��း�မူ��
တိုးင်းးလည်း� လ�းန�းအု���ု��ပြုဖင်းး� ကွေးေသခုံ�မူ��အု�� အုနုှ�င်းး 
�ူင်းး��� ပြု�ည်းသူ�ု�င်းး �စုစည်း�မူ��အု�� အုဓမမသုမး��ည်း� 
သယ်းယူ်ပြုခုံင်းး�မူ��လည်း� ပြု��လ��းလူ�း�ုှသည်း။ 

မရပ််တန့််�သွားး��သွားည့််� မြို့မ့�� ပြပ် ဆန္ဒဒပြပ်
လုှုပ််ရ���မုမ���န္ဒ�င့််� သွေးသွားး�သွေးပြမကျ�မုမ���
ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း  ၉ - �နး��နးမြို့မ�ု�၊ ကွေးပြုမ��းေဂုံ��မြို့မ�ု�နယ်း၊ ဗုို�လးဗိုထူီး�လမး�
ကွေး�်�ုှ 360 �းသ����ု�င်းးနှှင်းး� ဗိုထူီး�အုုမး��အုနး�တိုးင်းး ယ်င်းး�ကွေးန� န�န�း 
၁၀ န��းဝိုနး��ူင်းးခုံနး�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�းမှ တို�းဖး��ဝိုင်းးမူ�� 
တိုင်းးကွေး��င်းးထီး��သည်း� ���ကွေး�ှ�တိုးင်းး လ�းသ���ကွေးခုံူ�င်းးကွေးထီး�င်းး၍ 
ကွေး���ကွေးကြ��း�နှဒပြ�ခုံ��သူ �ု�ကွေး��င်းး�ထီး�း�ု�င်းးအု�� စုစုးတို�း� 
�စုးခုံတိုး၍ ကွေးန��တိုးင်းး�င်းး ကွေးသ����သး��ခုံ��သည်း။ 

အုသ�း (၂၇) နှှစုးအု�းယ်း �ု�ကွေး��င်းး�ထီး�း�ု�င်းးမှ� မုခုံင်းးပြုဖစုးသူနှှင်းး�
အုတူို ဘတိုးစုး���ကွေး�်မှ အု�င်းး�တိုးင်းး စုစုး���အု�� ကွေးတိုး�ပြုမင်းးသည်း�
အုခုံါ စုစုး���ကွေး�ှ�သု�� ကွေးပြု���� လ�းသ���ကွေးခုံူ�င်းး�ကွေးထီး�င်းး၍ 
ကွေး���ကွေးကြ��း�နှဒပြ�စုည်း �စုးသတိုးခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်း။ �ု�ကွေး��င်းး�
ထီး�း�ု�င်းးသည်း စုစုးတို�း� အုကြ�မး�ဖ�းအု�ဏာ�သုမး�မြို့�း�ကွေးန��း 
နုှ�င်းးင်း�ကွေး��အုကွေးပြုခုံအုကွေးနမူ��ကွေးကြ��င်းး� အုလ��းလ�းမ��ပြုဖစုးခုံ��သူတိုစုးဦး�
ပြုဖစုး�� မး��း�ုင်းး�မုကွေးနသည်း� စုစုး���အု�� ကွေးတိုး�စုဉ်း ���ကွေး�ှ�ကွေးပြု��၍ 
လ�းသ���ကွေးခုံူ�င်းး�ကွေးထီး�င်းး ကွေးအု�းမြို့�း�ကွေးပြု��လု�� �စုးသတိုးလု��းတို� 
ပြုဖစုးကွေးကြ��င်းး�နှှင်းး� မည်းသည်း�စု���မူ�� ကွေးပြု���ု�ခုံ��သည်း�ု�မူ 
တုို�ူစုး� မသု�ကွေးကြ��င်းး� ၎င်းး�နှှင်းး� နး�စု�းသူတိုစုးဦး�� �ု�သည်း။ 
စုစုးတို�း� �ု�ကွေး��င်းး�ထီး�း�ု�င်းးအု�� �စုးသတိုးမြို့�း�ကွေးန��း ရု��း
အုကွေးလ�င်းး��ု��ါ တိုစုး�ါတိုည်း� ယူ်ကွေး��င်းးသး��ကြ�သည်း။ 

ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၆ - �နး��နးမြို့မ�ု�၊ ပြု�ည်းလမး��ုှ လူ�ူ���နး�တို�တို��ကွေး�်
တိုးင်းး အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးအု�ဏာ��ှင်းး�ု� �နး��ူင်းးကွေးကြ��င်းး�ကွေး��သ��
ထီး��သည်း� စု�သ���ါ ဗိုးနုှ�င်းး�ခုံူတုိုး�း�ခုံ��သည်း� လူင်းယ်းကွေးလ�ဦး�အု�� 
အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�းနှှင်းး� ��မူ��� ယ်င်းး�ကွေးန� ကွေးန�လယ်း ၃ န��း
ကွေး�ူ�းခုံနး�� လု��းလ��စုးခုံတိုး ဖမး��း�ခုံ���� လူင်းယ်းတိုစုးဦး� 
�း�ခုံူင်းး�မြို့�း� ကွေးသ����ခုံ���� �ူနးသ���ဦး�မှ� လးတိုးကွေးပြုမ��းသး��သည်း။ 

ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၁ - �နး��နးမြို့မ�ု�၊ ကြ�ည်း�ပြုမင်းးတုို�င်းးမြို့မ�ု�နယ်းတိုးင်းး ယ်င်းး�ကွေးန� 
န�န�း ၇ န��းခုံနး�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� �စုးခုံတိုးမုပြုဖင်းး� ပြု�ည်း
သူတိုစုးဦး� ကွေးသ������ နှှစုးဦး�မှ� ကွေးသနတိုးေဏား��မူ�� ��ုှခုံ��သည်း။ 
ကွေးသ����သး��သည်း� ပြု�ည်းသူမှ� အုခုံင်းး�ပြုဖစုး�း����ကွေးန��တိုးင်းး�င်းး 
�း�ခုံူင်းး�မြို့�း� ကွေးသ����ခုံ��ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� �ူနးနှှစုးဦး�မှ� ေဏား��ပြုဖင်းး��င်းး 
တုိုမး�ကွေး�ှ�င်းးနုှ�င်းးခုံ��သပြုဖင်းး� လးတိုးကွေးပြုမ��းခုံ��သည်း။ 

အတဲွဲ� ၁   l  အမှှတ်ွဲ ၇  l ၁၈ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ ၂၀၂၂

တယ််လီီနော�ာမြ��်�ာအားာ� စစ်အုားပ််စုနှှင့််� ဆက််စပ််
သည့််�ကု်�ပဏီီ��ာ� ရော�ာင်းး�ချျ�န်း စီီစီဉ်းရောန်မုှုအားာ� 
�ပ်းတန်း�ရောပ်��န်း အား�ပ်းဘက်းအားဖွဲ့�့အားစီည်းး�နှှင်းး� 
အားသုံးး��ပြုပ်ုရောန်သူုံးမှုျာ�က် ရောတာင်းး�ဆုို�ထားာ�

အားာဏာာသုုံးမှုး�ယူူ�န်း ကြိုးကု်ု�ပ်မှုး�မုှု တစ်နှှစ်မြပ်ည့််�
အားနောမြေအားနော�နှှင့််� နော့ှ�အားလီာ�အားလီာ 
စီက်ာ�ဝုို�င်းး�ပြုပ်ုလု�ပ်း

ပြုပ်င်းးသုံးစီးရောပြုမှုရောပ််က် 
ပြုမှုန်းမှုာ�အားရော��လုုပ်း�ှာ�မုှုမှုျာ�

နုှ�င်းးင်းးတစီးဝိုန်း� က်ျယူးပြုပ်န်း�လုာသုံးည်းး� အားကြက်�်�ဖက််
စစ်အုားပ််စု၏ နောလီနောကြက်ာင့််�တုုက််ေုုက််�ု��ာ�

ပြုမှုန်းမှုာ�အားရော��အားတွက်း ချျက်းသုံးမှုမတနုှ�င်းးင်းး 
လှုတးရောတား၊ နုှ�င်းးင်းးပြုချာ�ရော��ဝိုန်းကြိုးကီ်�နှှင်းး� 
ရောဆွို�ရောနွှ�
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တယ်ားလီီထော�ာမြမ်�်မ်ာအိာ� စစ်အုိပ််စုနှှင််� �က်စပ််သည့််�ကုမ်ပဏီီမ်�ာ� 

ထော�ာင််�ခံ���် စီစဉ််ထော�မု်အိာ� �ပ််တ�်�ထောပ်���် အိ�ပ််ဘက်အိဖွဲ့�့အိစည့််�နှှင််� 
အိသုံ�မြပ်ုထော�သူမ်�ာ�က ထောတာင််��ုိ�ာ�

တိုယ်းလးကွေးန�ပြုမနးမ�အုကွေးနပြုဖင်းး� ၎င်းး�တုို��၏ ဝိုနးကွေး��င်းးမုအုကွေး�် 
ယ်��ကြ�ည်းစုုတိုးခုံူစုး� သ���စုး�ကွေးနသည်း� ပြု�ည်းသူမူ��၏ အုခုံူ�းအုလ�း
မူ��၊ ဖ�နး�ကွေးခုံ်�ု�မုမူ��နှှင်းး� အုင်းးတို�န�းအုသ���ပြု��မုမူ���ု�င်းး�� 
မှတိုးတိုမး�မူ��အု�ါအုဝိုင်းး Mobile Banking အုသ���ပြု��မု�ု�င်းး�� 
အုခုံူ�းအုလ�းမူ��အု�� အု�ု��ါ ကွေး��င်းး�ခုံူမုတိုးင်းး မည်းသု�� ထီးည်း�
သးင်းး�ခုံ��သည်း (သု��မဟု�တိုး) မည်းသု�� အု��အု�းယ်းကွေး��ထီး��သည်း
�ု�မူ �ှင်းး�လင်းး�စုး� ထီး�တိုးကွေးဖ�းကွေးပြု���ု� ထီး��ပြုခုံင်းး�လည်း� မ�ုှကွေး�။ 

�းင်းး�လင်းး�ပြုမင်းးသ�မု မ�ုှသည်း� လဲ�ကွေးပြု��င်းး�ကွေး��င်းး�ခုံူမုအုတိုည်းပြုဖစုး
သး��သည်း�ု��ါ� ပြု�ည်းသူ ၁၈ သနး�ကွေး�ူ�း၏ ယ်��ကြ�ည်းစုး� သ���စုး�
ကွေးနမုအု�� လစုးလှ�ရုု�� ကွေး���းသည်း�အုပြု�င်းး စုး��း��ကွေး��လ��းင်းနး�
မူ��မှ သ���စုး�သူမူ��အုကွေး�် ထီး���ုှ�မည်း� စုး��း���ု�င်းး���ူင်းး�ဝိုတိုး၊ 
ပြု�ည်းတိုးင်းး�ပြု�ည်း� �ုှ နုှ�င်းးင်း�တို�� လူ�အုခုံးင်းး�အုကွေး���ု�င်းး��နှှင်းး� 
�တိုးသ�းကွေးသ� ကွေးလ�စု��လု��န��မည်း� ဥ�ကွေးေနှှင်းး� 
လ��းထီး���လ��းနည်း�မူ���ု� ကွေးဖ��းဖူ�း���ူသည်း� အုတိုး�း 
ကွေး��င်းး�ခုံူ�နး စုးစုဉ်းကွေးနမုအု�� ��းတိုနး�ကွေး���နး ကွေးတို�င်းး��ု�ကွေးနပြုခုံင်းး�
လည်း�ပြုဖစုးသည်း။

ကွေးန�းကွေးဝိုအုကွေးပြုခုံစုု��း တိုယ်းလးကွေးန�အု��းစု�အုကွေးနပြုဖင်း�း တိုယ်းလးကွေးန�
ပြုမနးမ�အု�� အုကြ�ဖး�မ�းစုစုးအု��းစု�နှှင်းး� ��းစု�းသည်း� Investcom 
အု�� ကွေး��င်းး�ခုံူ�နး ပြု�င်းး�င်းးကွေးနမုမှ� အုသ���ပြု��သူ ၁၈ သနး�၏ 
�ု�ယ်းကွေး��အုခုံူ�းအုလ�းမူ��အု�� စုစုးတို�းအု��းစု�ထီး� တိုစုးဖ�း
လှည်း�ပြုဖင်းး� ကွေး���းသး��ကွေးစုနုှ�င်းးမြို့�း� အုသ�းလ��မြို့ခုံ��ကွေး���ု��ါ ထုီး�ါ�နုှ�င်းး
သည်း�အုနှ တ��ယ်း�ုှသပြုဖင်းး� ကွေး��င်းး�ခုံူပြုခုံင်းး�မပြု���နး အု��းဘ�းအုဖး��
အုစုည်း� ၆၉၄ � လ�းမှတိုးထုီး��ထီး��ကွေးသ� ထီး�တိုးပြု�နးခုံူ�းတိုစုး
ကွေးစု�င်းးအု�� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၁၂ ��း � ထီး�တိုးပြု�နးထီး��သည်း။ 

အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးအု��းစု�မှ� ေးမု��ကွေး�စုးကွေး��အုတိုး�း မြို့ငု်းမး�ခုံူမး�စုး� 
�နှဒပြ�ကွေးတို�င်းး��ု�မုမူ��အု�� လ�းန�းပြုဖင်းး� ဖုနုှှ�းခုံ��ရု��သ�မ� ပြု�ည်း
သူမူ��၏ အုင်းးတို�န�းသ���စုး�ခုံးင်းး�နှှင်းး� သတိုင်းး�အုခုံူ�းအုလ�း မှကွေးဝို
လ�းခုံ�နုှ�င်းးမုအု�� မြို့�း�ခုံ��သည်း� တိုစုးနှှစုးတို���လအုတိုးင်းး� နည်း�
ကွေး�ါင်းး�စု��သ��� ထုီးနး�ခုံူ��းထီး��သည်း�အုပြု�င်းး ��ဂုံဂလု��ု�င်းး ��းသးယ်း
ကွေး����မပဏားမူ��မှတိုစုး�င်းး� ဝိုနးကွေး��င်းးမုမူ��အု�� တိုစုးစုုတိုး
တိုစုး�ု�င်းး� �နး�သတိုးပြုခုံင်းး�၊  အုလ���စု���နး�သတိုးပြုခုံင်းး�မူ��အုပြု�င်းး 
ဥ�ကွေးေမူ�� ပြု�ဋ္ဌာ�နး��� အုင်းးတို�န�းကွေးစုူ�နုှနး�မူ��အု�� 
အု�မတိုနး မြှမင်းး�တိုင်းးပြုခုံင်းး�နည်း�ပြုဖင်းး�လည်း� �နး�သတိုးထုီးနး�ခုံူ��းမု 
မူ�� ��းတုို��းပြု��လ��း�� ��းသးယ်းကွေး���းနးယ်�းမူ��အု�� 
ထုီးနး�ခုံူ��းထီး��သည်း။

နုုှင့််ငံ့်တစ်ဝ�်� က်�ယ််မြပ်�်�လီာသည့််� 
အကြ�မ်းး�ဖ�းစစးအုပ်းစု၏ လေ�လေကြ�ာင်းး�တုုို�းခုုို�းမု်းမ်း�ာ�
�ခုံူင်းးပြု�ည်း၊ ဖ���နး�မြို့မ�ု�နယ်း၊ နနး�ယ်��အုနး�တိုးင်းး ကွေးဖ�းကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၅ ��း၊ ကွေးန�လယ်း ၁၂ န��းခုံနး�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� 
ကွေးလကွေးကြ��င်းး�သ��� တုို��းခုုံ��းမု ပြု��လ��း၍ �း�လ����ွတိုး တုိုမး�ကွေး�ှ�င်းးခုံ���သည်း။ စုစုးတို�း� ဂုံူ�းကွေးလယ်�ဉ်း နှှစုးစုင်းး�၊ �ဟုတိုးယ်�ဉ်းတိုစုး
စုင်းး�ပြုဖင်းး� နနး�ယ်�� မ�ကွေးန��ကွေးမှ�းဘ�းသု�� ဦး�တိုည်း၍ လ�ကွေး���း�စုးခုံတိုးပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� ကွေးန�လယ်း ၃ န��းခုံနး�တိုးင်းးလည်း� ဂုံူ�းကွေးလယ်�ဉ်း
တိုစုးစုင်းး�ပြုဖင်းး� ထီး�းမ� �စုးခုံတိုးမုမူ�� ပြု��လ��းခုံ��သည်း။ ယ်င်းး�အုကြ�မး�ဖ�း�စုးခုံတိုးမုကွေးကြ��င်းး� အု��းသ��ပြု�ည်းသူ အုမူ�ု�သ��တိုစုးဦး� 
ကွေးသ������ အုမူ�ု�သမး�တိုစုးဦး� ေဏား���ခုံ��သည်း။ 

��င်းးနးပြု�ည်း၊ ေး�ကွေးမ���ု�မြို့မ�ု�တိုးင်းး ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၁၀ ��း၊ န�န�း ၃ န��းမှ ၈ န��းအုထုီး လ�းန�းကြီး�း��စုးခုံတိုးသ�မူ�� ကြ���ကွေးန�
ကွေးကြ��င်းး� ကွေးေသခုံ�မးေးယ်�မူ��၏ သတိုင်းး�ကွေး���ု��မုအု� သု�မြို့�း� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�းမှ ကွေးလကွေးကြ��င်းး�တုို��းခုုံ��းပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်းဟု� သု�
သည်း။ စုစုးတို�း� စုစုးကွေးဘ�ကွေး�ှ�င်းးမူ���ုှသည်း� ကွေး�ူ��း�မူ��ဘ�းသု�� �မး�သမး��စုးခုံတိုးမုမူ�� ��းတုို��းလ��းကွေးနမြို့�း� ထုီးခုုံ��းသူအုခုံူ�ု� 
�ုှ�� ကွေးနအုုမမး�ူ�းစုး�မုမူ��လည်း��ုှသည်း။ ေး�ကွေးမ���ု�မြို့မ�ု�နယ်းတိုးင်းး တုို��း�း�မူ��ကွေးကြ��င်းး� မြို့မ�ု�ကွေး�်��း�း�းနှှင်း�း ကွေး�ူ��း��မူ��မှ ပြု�ည်းသူ 
၇၀၀၀၀ ကွေး�ူ�းမှ� ကွေးမလ�တိုည်း�� စုစုးကွေးဘ�ကွေး�ှ�င်းးကွေးနကြ��ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� လနှှင်းး�ခုံ းူ ကြ��ပြုမင်း�းလ�မြို့�း ပြုဖစုးသည်း။ 

စုစုး�ု�င်းး�တုို�င်းး�၊ ကွေး�ဦး�မြို့မ�ု�နယ်း၊ ကွေးတို�င်းးပြု�င်းးင်းယ်းကွေး�ူ��း�အုနး�တိုးင်းး ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၇ ��း� ကွေးပြုမပြု�င်းးတုို��း�း�မူ�� မြို့ငု်းမးသ�းကွေးနစုဉ်း 
အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� �ဟုတိုးယ်�ဉ်းနှှစုးစုး�ပြုဖင်းး� နှှစုး��း ��းတုို��း �စုးခုံတိုး�� စုစုးသ��အုမူ��အုပြု����ု�လည်း� �ဟုတိုးယ်�ဉ်းမူ�� 
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ပြုဖင်းး� ခုံူထီး���� စုစုးအုင်းးအု��တုို��ခုံ �ူ�လူ�း �ုှသည်း။ ယ်င်းး�မတုို�င်းးခုံင်းး�လည်း� ကွေး�ူ��း�အုနး�သု�� �ဟုတိုးယ်�ဉ်းမူ��ပြုဖင်း�း � �ူဝို�၍ 
အုခုံူ�း ကွေး� င်းါ�ခုံူ�းမှ �စုးခုံတိုးပြုခုံင်းး�မူ��ပြု��လ��းခုံ��သည်း။ စုစုးသ��မူ��အု�� �ဟုတိုးယ်�ဉ်းပြုဖင်းး� လ�ခုံူသည်း� ကွေးတို�င်းးပြု�င်းးင်းယ်းကွေး�ူ��း�
ကွေးန��မှ� မင်းး��င်းး�၊ �နး၊ ကွေး�ဦး�နှှင်းး� ေး��ယ်င်းး�မြို့မ�ု�နယ်းကွေးလ�ခုံ� ��းစု�း�� ကွေးေသပြုဖစုးမြို့�း� �ဟုတိုးယ်�ဉ်းကွေးလ�စုး�ပြုဖင်းး� လ�ခုံူခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုး
�� အုင်းးအု�� ၇၀ ခုံနး� �ုှသည်း။ အု�ု��ါ စုစုးသ��မူ��မှ� ယ်င်းး�ည်ကွေးန�ု�င်းး�တိုးင်းး�င်းး ကွေး�ူ��း�အုတိုးင်းး� ဝိုင်းးကွေး���းစုး�နင်းး��� 
ကွေး�ူ��း�ဘ�နး�ကွေးတို�းကြီး�း�ကွေး�ူ�င်းး�၌ တို�းစုး�ထီး���� ကွေးေသခုံ�အုခုံူ�ု� ဖမး��း�နုှှ�းစု�း၊ ရုု��းနှှ�းမုမူ��ပြု��လ��းခုံ��သည်းဟု� ကွေးေသခုံ�မူ��
ထီး�မှ သု�သည်း။  ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၆ ��း န�န�း ၁၂ န��းဝိုနး��ူင်းးခုံနး��လည်း� ကွေး�ဦး�မြို့မ�ု�နယ်းတိုးင်းး��ုှ ကွေးတို�င်းးပြု�င်းးင်းယ်း၊ ကွေးအု�င်းးကွေး�
တိုးင်းး�၊ �လူဇဝိုကွေး�ူ��း�မူ��အုနး�သု�� စုစုးတို�းဘ�းမှ တုို��းခုုံ��းကွေး���ဟုတိုးယ်�ဉ်း Mi-35 သ���၍ �စုးခုံတိုးမုမူ��အု�� စုစုးအု��းစု�� 
��းတုို��းပြု��လ��းခုံ��ကွေးသ�သည်း။ 

��င်းးပြု�ည်း�ုှ KNLA တို�းမဟု� (၅) ထုီးနး�ခုံူ��း��နယ်းကွေးပြုမ�ုှ ပြု�ည်းသူအုမူ��စု� ကွေးနထုီး�င်းး�� ကွေး�ူ��း�မူ��အု�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးအု��းစု�
� ဇနးနဝိုါ�းလ မှ ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၅ ��းအုထုီး လ�းန�းကြီး�း�ပြုဖင်းး� အုခုံူ�းကွေး�ါင်းး� ၂၀၀ နး��ါ�အုထုီး �စုးခုံတိုးခုံ���� ကွေးလကွေးကြ��င်းး�မှ 
ဗို���ကြီး��တုို��းခုုံ��းမု င်းါ�ကြီး�ုမးခုံနး� ပြု��လ��းခုံ��သည်း။ ယ်င်းး�အုကြ�မး�ဖ�းတုို��းခုုံ��းခုံ��မုကွေးကြ��င်းး� ဖ��းနးခုံရုု�င်းးတိုးင်းး��ုှ �ကွေးလ�င်းယ်းမူ��
အု�ါအုဝိုင်းး အု��းသ�� (၇) ဦး� ကွေးသ������ ၂၀ ဦး�ကွေး�ူ�း ေဏား����ုှခုံ��သည်း။ ယ်င်းး�သု�� စုစုးတို�းမှ လ�းန�းကြီး�း�မူ��၊ ကွေးလယ်�ဉ်း
သ��� ဗို���ကြီး��တုို��းခုုံ��းမုမူ�� ��းတုို��းလ��း၍ ထုီး��စုစုး�င်းးတုို��းခုုံ��းမုမူ��ကွေးကြ��င်းး� ကွေးေသခုံ�မူ�� ကွေးန���းစုးနး�ခုံး�ထီးး�းကွေးပြု��ကွေးနကြ��
ကွေးကြ��င်းး� ��င်းးမြို့ငု်းမး�ခုံူမး�ကွေး�� အုကွေးထီး��းအု�ူပြု���းနး��း - KPSN ကွေးပြု��ခုံးင်းး�� ကွေးစု�ကွေးလ��ကွေး�်� �ု�သည်း။ 

�ခုံူင်းးပြု�ည်း၊ �ူတို�အုု�မြို့မ�ု�နယ်း၊ �းမး�းယ်နးကွေး�ူ��း�တိုးင်းး အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၃ ��းတိုးင်းး ဂုံူ�းတုို��းကွေးလယ်�ဉ်း
နှှစုးစုး�ပြုဖင်းး� ဗို���ကြီး��တုို��းခုုံ��း၍ ကွေးနအုုမးမူ�� မး�ကွေးလ�င်းး�ူ�းစုး��� ကွေးေသခုံ�ပြု�ည်းသူအုခုံူ�ု� ထုီးခုုံ��းေဏား��မူ�� ��ုှခုံ��သည်း။ 
ကွေးလကွေးကြ��င်းး�သ���တုို��းခုုံ��းခုံ��မုကွေးကြ��င်းး� အုသ�း ၁၂ နှှစုးအု�းယ်း �ကွေးလ�င်းယ်းတိုစုးဦး�၊ အုသ�း ၁၈ နှှစုးအု�းယ်း လူင်းယ်းအုမူ�ု�သ��
တိုစုးဦး�နှှင်းး� အုသ�း ၅၀ ကွေး�ူ�းအု�းယ်း အုမူ�ု�သမး�နှှစုးဦး� ထုီးခုုံ��းခုံ���� ပြုမစုးကြီး�း�န��ကွေး��ရု��သု�� �ု��ကွေး��င်းး��သကွေး��ကွေးန�ကွေးကြ��င်းး� သု
�သည်း။ စုစုးတို�းဘ�းမှ ကွေးလကွေးကြ��င်းး�သ���တုို��းခုုံ��းမုမှ� ကွေးေသတိုးင်းး�စုစုး�း�မူ��ကွေးကြ��င်းး� မဟု�တိုးဘ� �ည်း�းယ်းခုံူ�း�ုှ�ုှပြုဖင်းး� ကွေး�ူ��း�
အုလယ်းကွေးခုံါင်းးတိုည်း�တိုည်း�သု�� �စုးခုံတိုးတုို��းခုုံ��းခုံ��ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုးကွေးကြ��င်းး� ကွေးေသခုံ�မူ��� ကွေးပြု��သည်း။ ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၄ ��း�လည်း� 
�းမး�းယ်နးကွေး�ူ��း�အုနး��ုှ �င်းး�းယ်နးကွေး�ူ��း��ု�လည်း� စုစုးအု��းစု�ဘ�း� လ�းန�းကြီး�း�မူ��ပြုဖင်းး� �စုးခုံတိုနးတုို��းခုုံ��းမုကွေးကြ��င်းး� 
ကွေး�ူ��း�နှှစုးခုံ�မှ ကွေးေသခုံ�ပြု�ည်းသူ ၁၀၀၀ ဝိုနး��ူင်းးခုံနး�မှ ထီးး�းကွေးပြု��တုိုမး�ကွေး�ှ�င်းးကွေးနကြ��သည်း။ �ခုံူင်းးလးတိုးကွေးပြုမ��းကွေး��တို�းမကွေးတို�း 
- KIA � �းမး�းယ်နးကွေး�ူ��း��ုှ စုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းစုခုံနး�အု�� သုမး��ု��းမြို့�း�ကွေးန��း အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� ကွေးလကွေးကြ��င်းး�တုို��းခုုံ��း
မုမူ�� ��းတုို��းပြု��လ��းလ�ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� ကွေးေသခုံ� လူကွေးနအုုမး င်းါ�လ����ူ�းစုး�ခုံ��မြို့�း� ကွေးေသခုံ��း�သ�� င်းါ�ဦး�လည်း� ထုီးခုုံ��းေဏား�� 
��ုှခုံ��သည်း� ကွေးေသခုံ�မူ�� မးေးယ်�မူ��သု� ထီး�တိုးကွေးဖ�းကွေးပြု���ု�ထီး��သည်း။ 

့�်ကု်�်တုုင့််�အားတွင့််� ့�်ကု်�်တုုင့််�အားတွင့််� 
ဖ�်�ဆီ� သတ်မြဖတ်ေံ့�ု��ာ�ဖ�်�ဆီ� သတ်မြဖတ်ေံ့�ု��ာ�

�နး��နးတုို�င်းး�၊ သနးလူင်းးမြို့မ�ု�နယ်း၊ ဗိုဟုု�ကွေး�ူ�င်းး�ကွေး�ှ�တိုးင်းး 
ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၁ ��း၊ ည် ၈ န��းကွေး�ူ�းခုံနး�� အုသ�း ၃၂ နှှစုး
အု�းယ်း �ု�ကွေးဇ�းနုှ�င်းးအု�� အု��းမူ�ကွေးနသည်း� စုစုးသ��မူ��� 
အုကွေးကြ��င်းး�မ�� �စုးသတိုးလု��းကြ�သည်း။ သနးလူင်းးမြို့မ�ု�နယ်း၊ သုမး
ကွေး�ူ�င်းး�လမး�၊ ဗိုဟုု�ကွေး�ူ�င်းး�ကွေး�ှ�အုနး�တိုးင်းး အု��းကွေးသ��းထီး��
ကွေးသ� စုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းဖး��ဝိုင်းးမူ��� စုစုးကွေး��မုမူ�� ပြု��လ��းကွေးနစုဉ်း 
သနးလူင်းးကွေးစုူ� န��းစုင်းးဘ�းမှ �ု�င်းး�ယ်းကွေးမ�င်းး�နှှင်းးလ�သူ �ု�
ကွေးဇ�းနုှ�င်းးအု�� စုစုးကွေး��ကွေးမ�ပြုမနး�ပြုခုံင်းး�မလ��းဘ� ကွေးသနတိုးပြုဖင်းး� ၇ ခုံူ�း

ခုံနး� �စုးခုံတိုးခုံ���� ဗုို��းနှှင်းး� န��ထီးင်းးတုို��တိုးင်းး တိုစုးခုံူ�းစုးထုီးမှနး�� 
ကွေးန��တိုးင်းး�င်းး �း�ခုံူင်းး�မြို့�း� ကွေးသ����သး��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်း။ 

အုင်းး�စုုနးမြို့မ�ု�နယ်း၊ ကွေးတို�င်းးသူ��နး�၊ အု.မ.� (၆) ဇး�အု����နး�
ကွေး�ူ�င်းး�ကွေးဘ� ခုံူင်းး�ဘ����ကွေး�ူ�င်းး�အုနး� ကွေးနအုုမးတိုစုးခုံ�တိုးင်းး 
ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၃ ��း� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းမူ��� 
လူင်းယ်းနှှစုးဦး�အု�� �စုးသတိုးခုံ���� ကွေးနအုုမး�ု�လည်း� ခုံူတုိုး�ုတိုး
သုမး��ည်း�သး��သည်း။ 
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ေလမြို့မ�ု�နယ်းတိုးင်းး ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၂ ��း ည်�ု�င်းး� �ှစုးန��းခုံနး�� 
ကွေးသနတိုးသ�နှှစုးခုံူ�း ထီးး�းကွေး�်ခုံ��မြို့�း�ကွေးန��း �စုးခုံတိုးမုပြုဖစုး�း��ခုံ���� 
ကွေးနအုုမးမှ ပြု�ည်းသူအုခုံူ�ု� ထုီးခုုံ��းေဏား�� ��ုှခုံ��သည်း။ 

ကြ�ည်း�ပြုမင်းးတုို�င်းးမြို့မ�ု�နယ်း ကွေးစုူ�ကွေးဟု�င်းး�ကွေး�ှ� �း�ု�င်းးတိုးင်းး ကွေး�ါ�း�း�မု
ပြုဖစုး�း��မြို့�း�ကွေးန��း ကွေးစုူ�ကွေးဟု�င်းး�ကွေးဘ�လမး�အုတိုးင်းး� ကွေးနထုီး�င်းးသူ 
သ��အုဖနှှစုးဦး�အု�� စုစုးတို�း� ဖမး��း�သး��မြို့�း�ကွေးန��း သ��ပြုဖစုး
သူ �ု�မူ�ု�ဝိုင်းး�သနး�မှ� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၃ ��း� စုစုးကွေးကြ��ကွေး��၌ 
နုှှ�းစု�းညှ်င်းး��နး� သတိုးပြုဖတိုးခုံ�ခုံ���သည်း။ 

ကွေး�ူ��းတိုနး�မြို့မ�ု�နယ်း ကွေးထီးးအု��းရု���ကွေး�ှ�တိုးင်းး ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၄ ��း ည် 
၈ န��း ၄၅ မုနစုးခုံနး�� အုုမးစုး����တိုစုးစုး�အု�� အုကြ�မး�ဖ�း
စုစုးတို�းလ�းန�း�ု�င်းးမူ��� �စုးခုံတိုးခုံ���� ���ကွေး�်�ါ အုသ�း 
၂၀ �းယ်း အုမူ�ု�သမး�တိုစုးဦး� �ူည်းထုီးမှနး�� စုု���ုမး�သည်း� 
အုကွေးပြုခုံအုကွေးနတိုးင်းး �ုှသည်း။ 

လုင်းးသ�ယ်�မြို့မ�ု�နယ်း၊ ဘ��င်းး�ကွေးန�င်းး ��နး�တို�တို��အု�င်းး� 
ကွေးအု�င်းးသကွေးပြု�ဟုု�တိုယ်းကွေး�ှ�တိုးင်းး ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၃ ��း ည် ၁၀ န��း 
၄၅ မုနစုးခုံနး�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းဖး��မူ��� ���မူ��
အု�� စုစုးကွေး��မုမူ�� ပြု��လ��းခုံ��သည်း�အုပြု�င်းး စုစုးကွေးမ�ခုံ��သည်း� ပြု�ည်း
သူမူ���ု�လည်း� ရုု��းနှှ�းနုှှ�းစု�းခုံ��သည်း။ 

ကွေးပြုမ��းေဂုံ��မြို့မ�ု�နယ်းတိုးင်းး ကွေးနထုီး�င်းးသူ �ု�ကွေး��င်းး�ထီး�း�ု�င်းးမှ� 
ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၉ ��း န�န�း�ု�င်းး�� မုခုံင်းးနှှင်းး�အုတူို �ု�င်းး�ယ်းပြုဖင်းး� 

သး��စုဉ်း ၄၈ ��း�း�း၊ ဗုို�လးဗိုထူီး�လမး�မကွေး�်တိုးင်းး မး��း�ုင်းး�မုကွေးနည်း� 
စုစုးကွေး��င်းးစုးလ��မြို့ခုံ��ကွေး��ယ်�ဉ်းတိုနး�အု�� လ�းသ���ကွေးခုံူ�င်းး��နှဒ
ကွေးဖ�းထီး�တိုးသည်း�အုတိုး�း �စုးခုံတိုးခုံ��မြို့�း� ကွေးန��တိုးင်းး�င်းး �း�ခုံူင်းး�မြို့�း� 
ကွေးသ����ခုံ��သည်း။ 

�နး��နးမြို့မ�ု�လယ်းကွေးခုံါင်းး ၃၂ လမး�တိုးင်းး Silent Strike ပြု��လ��းသည်း� 
ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၁��း� ည်ကွေးန�ု�င်းး�� လ�းခုံ��းတိုး�သည်းဟု��ု��� 
ပြု�ည်းသူ ၁၀ ဦး�ကွေး�ူ�းအု�� စုစုးတို�းနှှင်းး� ��မူ��� ဝိုင်းးကွေး���း
ဖမး��း�သည်း�အုပြု�င်းး ��စုခုံနး�သု�� ကွေးခုံ်ကွေး��င်းး သး��စုဉ်း၌လည်း� “တိုး�
ခုံူင်းးဦး�ဟု��” ဟု��ု��� လ�းမူ��အု�� ကွေးယ်�င်းး�ု�င်းး�သည်းအုထုီး ရုု��း
နှှ�းမုမူ�� ပြု��လ��းခုံ��သည်း။ 

�နး��နးကွေးခုံတိုးသစုး သတိုင်းး�ဌာ�န အုယ်းေးတို�ခုံူ��း သ�လးနးကွေးဇ�င်းး�
ထီး�း�ု�င်းး စုမး�ကွေးခုံူ�င်းး�မြို့မ�ု�နယ်း၊ စုမး�ကွေးခုံူ�င်းး�ကွေးတို�င်းး��း�း�း၊ 
မင်းး�လမး�၊ အုုမးအုမှတိုး (၆၅)၊ (၅) လဲ��ုှ တုို��းခုံနး�အု�� စုစုးအု��းစု�
လ�းန�း�ု�င်းးမူ��� Double Cap နှှစုးစုး�၊ Faw စုစုး���ကြီး�း�တိုစုး
စုး�ပြုဖင်းး� လမး�မူ���ုတိုး�ု�� စုး�နင်းး��� ကွေးနအုုမးတိုးင်းး��ုှ �စုစည်း�မူ��
အု�� စုစုး���မူ��ကွေး�်သု�� တိုင်းးကွေး��င်းးသုမ်မး�ယူ်သး���� ကွေးနအုုမး
�ု�လည်း� ခုံူတုိုး�ုတိုးသုမး��ည်း�ကွေးကြ��င်းး� စု���းသး��ခုံ��သည်း။ �နး
��နးကွေးခုံတိုးသစုး သတိုင်းး�ဌာ�နအုဖး��သ��မူ��အု�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုး
ကွေး��င်းးစုး� စုမး�ကွေးခုံူ�င်းး�မြို့မ�ု�နယ်း တို���ရု���တိုးင်းး ��ေးမ ၅၀၅ (�)၊ 
��ေးမ ၁၇ (၁)၊ အုကွေးန��း�ု�င်းး�ခုံရုု�င်းးတို���ရု���တိုးင်းး အုကြ�မး�ဖ�း
ဥ�ကွေးေ��ေးမ ၅၀ (�)၊ ၅၂ (�)၊ ၁၂၄ (�) တုို��ပြုဖင်းး� အုမုဖးင်းး� 
တို���စုး��ု�ထီး��သည်း။ 

စစ်ကုု်င့််�တုုင့််�အားတွင့််� စစ်ကုု်င့််�တုုင့််�အားတွင့််� 
ဖ�်�ဆီ� သတ်မြဖတ်ေံ့�ု��ာ�ဖ�်�ဆီ� သတ်မြဖတ်ေံ့�ု��ာ�

စုစုး�ု�င်းး�တုို�င်းး�၊ ဝို�းလ�းမြို့မ�ု�နယ်း၊ သစုး�ုမး�ကြီး�း�ကွေး�ူ��း�တိုးင်းး 
ဇနးနဝိုါ�းလ ၂၉ ��း� တို�းစုး�ထီး���� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုး
တို�းမူ��� ၎င်းး�တုို�� လူသ��ေု�င်းး�အုပြုဖစုး ဖမး��း�အုသ���ပြု��ခုံ��သည်း� 
အု��းသ��ပြု�ည်းသူ ကွေးပြုခုံ��းဦး��ု� လ�းပြု�နးကြီး��ု�တို��း၍ 
အု�ှင်းးလတိုးလတိုး မး�ရုု�သတိုးပြုဖတိုးခုံ��သည်း။ အုင်းးအု�� ၄၀ ခုံနး��ုှ စုစုး
ကွေး��င်းးစုးတို�းမူ��� ကွေး�ကွေးကြ��င်းး�မှ လ�ကွေး���း�� �း�အုတိုးင်းး�သု�� 
လ�းန�းကြီး�း�မူ��ပြုဖင်းး� �စုးခုံတိုး၍ ကွေး�ူ��း�အုတိုးင်းး� တို�းစုး�ထီး��
ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� လူသ��ေု�င်းး�အုပြုဖစုး ဖမး��း�ထီး�သည်း� ကွေးေသခုံ� 
အုမူ�ု�သ��ကွေးပြုခုံ��းဦး�အု�� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�းလ ၃ ��းတိုးင်းး ယ်င်းး����သု�� 
လူမ�နးစုး� မး�ရုု�သတိုးပြုခုံင်းး�ခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်း။ 

စုစုး�ု�င်းး�မြို့မ�ုနယ်း မနှ တကွေးလ�-မ���း�လမး�မကြီး�း�ကွေးဘ��ုှ ကွေးည်�င်းး�င်းးတိုနး�
နှှင်းး� မဓ���း�မူ��မှ လမး�ပြု�အုပြုဖစုး ဖမး��း�ခုုံ�င်းး�ကွေးစုခုံ��သူ ကွေးေသခုံ�
ကွေးလ�ဦး�အု�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းမူ��� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၃ 
��းကွေးန� ကွေးနလယ်း�ု�င်းး�တိုးင်းး ��းစု�းစုး� သတိုးပြုဖတိုး�စုးလု��းကြ�
သည်း။ အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� ပြုမင်းး�မူမြို့မ�ု�နယ်း နဘ�ကြ���၊ မ
� းူ��နး�နှှင်းး� မဓ���း�မူ��သု�� စုး�နင်းး�ဝိုင်းးကွေး���းစုဉ်း လမး�ပြု�အုပြုဖစုး 
ဖမး��း�ကွေးခုံ်ကွေး��င်းး ညှ်င်းး��နး�ခုုံ�င်းး�ခုံ��ကွေးသ� ကွေးည်�င်းး�င်းးဝိုနး��း�ကွေးန ဦး�
��ဝိုင်းး�ကွေးအု�င်းး၏ သ��မူ��ပြုဖစုးသည်း� �ု�ကွေး�ူ�းမင်းး�ထီးးနး� (၂၆ နှှစုး)၊ 
�ု�ကွေး�ူ�းသူကွေးအု�င်းး (၂၄ နှှစုး)၊ �ု�ကွေး�ူ�းမင်းး�နုှ�င်းး (၁၇ နှှစုး) နှှင်းး� မဓ�
��း�မှ ဦး�ပြုမင်းး�ကွေး�ူ�း၏ သ��ပြုဖစုးသူ �ု�ကွေးဇ�းမူ�ု�ကွေးအု�င်းး (၂၀ နှှစုး) တုို��
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အု�� နုှှ�းစု�း သတိုးပြုဖတိုးခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်း။ 

စုစုး�ု�င်းး�တုို�င်းး�၊ ပြုမင်းး�မူမြို့မ�ု�နယ်း၊ ဘေတုို�ုင်းး�ကွေး�ူ��း�အု�� ဇနးနဝိုါ�း 
၃၁ ��းတိုးင်းး အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းမူ��� �ဟုတိုးယ်�ဉ်း
မူ��ပြုဖင်းး� �စုးခုံတိုးမြို့�း�ကွေးန��း �း�အု�� ဝိုင်းးကွေး���းစုး�နင်းး�ခုံ���� 
ကွေးေသခုံ�မူ�� မး�ရုု�သတိုးပြုဖတိုးခုံ��သည်း။ မး�ရုု� သတိုးပြုဖတိုးမု ပြုဖစုးစုဉ်း
အုတိုးင်းး� ကွေးသ����သူ မည်းသူမည်းဝိုါပြုဖစုးကွေးကြ��င်းး�နှှင်း�း ဦး�ကွေး�မည်းမှ
အုထုီး �ုှသည်း�ု� ကွေးဖူ��းဖူ�း�နးအုတိုး�း ရု��းအုကွေးလ�င်းး�မူ��အု�� 
ဓ��ပြုဖင်းး� ခုံ�တိုးထီးစုးမြို့�း�မှ မး�ရုု�ကွေးဖူ��းဖူ�းပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� လ�း�ုှတိုးင်းး 
မး�ရုု�မခုံ�ခုံ���သည်း� ဦး�မူ�ု�ခုံူစုး၊ ဦး�ခုံင်းးကွေးမ�င်းးစုု��နှှင်းး� ကွေးေ်ခုံင်းး�ဝိုင်းး�တုို��၏ 
ရု��းအုကွေးလ�င်းး�မူ���ု�သ� အုတိုည်းပြု�နုှ�င်းးကွေးသ�သည်း။

စုစုး�ု�င်းး�တုို�င်းး�၊ �နးမြို့မ�ု�နယ်း၊ �င်းး�စု�ပြု�ကွေး�ူ��း�တိုးင်းး တို�းစုး�ထီး��သ
ည်း� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းမူ��အု�� အုသ�း ၂၅ နှှစုး�
အု�းယ်း �ု��င်းးကွေး�ါ�း (ခုံ) �ု�ခုံူမး�သ�အု�� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၁ ��း
တိုးင်းး လည်း�င်းး�အု�� ဓ��ပြုဖင်းး� �ု�င်းး� ခုံ�တိုးသတိုး၍ အုကွေးလ�င်းး�အု�� 
ခုံူင်းး�တိုးင်းး�ပြုမစုးထီး�သု�� စုးနး��စုးထီး��ခုံ��သည်း။ ဇနးနဝိုါ�းလ ၃၁ ��း�
လည်း� �င်းး�စု�ပြု�ကွေး�ူ��း�သ�� ပြု�ည်းသူ ခုံ�နစုးဦး��ု�လည်း� စုစုး
ကွေး��င်းးစုးတို�းဖး��ဝိုင်းးမူ��� အုကွေးကြ��င်းး�မ�� ဖမး��း�မုမူ��လည်း� 
ပြု��လ��းထီး��ကွေးသ�သည်း။ 

စုစုး�ု�င်းး�တုို�င်းး�၊ �နး�ဘလူမြို့မ�ု�နယ်း၊ �လူသ��း�အု�� ဇနးနဝိုါ�းလ 
၁၆ ��းတိုးင်းး စုစုးကွေး��င်းးစုးအုကြ�မး�ဖ�းလ�းန�း�ု�င်းးမူ��� ဝိုင်းး

ကွေး���းစုး�နင်းး��� ကွေး�ူ��း�သ�� ဦး�ကွေးမ�င်းးညွးနး�အု�� ဇနးနဝိုါ�းလ 
၂၄ ��းတိုးင်းး ကွေး�ူ��း�အုနး� ကွေးတို�တိုးင်းး�၌ ကွေးခုံါင်းး�ပြုဖတိုးသတိုးပြုဖတိုး
�� မး�ရုု�အုကွေးလ�င်းး�ကွေးဖူ��းထီး��ခုံ��သည်း။ �း�အု�� စုး�နင်းး�ခုံ��စုဉ်း 
ဦး�ကွေးမ�င်းးညဲွနး�နှှင်းး�အုတူို အုပြုခုံ���း�သ��င်းါ�ဦး�လည်း� ဖမး��း�ခုံ�ခုံ���
ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� ၎င်းး�၏ မုသ��စု�ဝိုင်းးမူ��တိုးင်းး PDF တို�းဖး��ဝိုင်းး�ုှသည်း
ဟု��ု��� ယ်င်းး�သု�� လူမ�နးစုး� နုှှ�းစု�းသတိုးပြုဖတိုး အုကွေးလ�င်းး�
ကွေးဖူ��းခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်း။ 

စုစုး�ု�င်းး�တုို�င်းး�၊ ��လ�မြို့မ�ု�နယ်း၊ �ု�င်းး�တိုးင်းး��း�တိုးင်းး အုကြ�မး�ဖ�းစုစုး
ကွေး��င်းးစုးတို�းမူ��� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၄ ��းည်�ု�င်းး�တိုးင်းး �း�အု�� မး�
တိုင်းးရုု�ခုံ���� ကွေးေသခုံ�ပြု�ည်းသူကွေးနအုုမးမူ�� မး�ကွေးလ�င်းး�ူ�းစုး� ����ရုု��
ခုံ��သည်း။ 

စုစုး�ု�င်းး�တုို�င်းး�၊ တိုနး��ည်းမြို့မ�ု�နယ်း၊ ကွေး�ကွေးခုံူ�င်းး��း�အု�� အုကြ�မး�ဖ�း
စုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းမူ��� ကွေးဖဖ�းဝိုါ�း ၈ ��း ဝိုင်းးကွေး���း တို�းစုး���  
ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၉ ��းနှှင်းး� ၁၀ ��းတုို��တိုးင်းး �း�အု�� မး�တိုင်းးရုု� 
ဖူ�း�း�ခုံ��ကြ�သည်း။ ကွေး�ကွေးခုံူ�င်းး��း�မှ� အုုမးကွေးပြုခုံ ၁၀၀ ခုံနး��ုှသည်း� 
�း�ပြုဖစုး�� မး�ရုု�ဖူ�း�း�စုဉ်း ကွေးနအုုမးတိုးင်းး��ုှ တိုနးဖု���ုှ�စုစည်း�မူ��နှှ
င်းး� ၎င်းး�တုို��အုသ���တိုည်း�မည်း� �စုစည်း�မူ���ု� အုတိုင်းး�အုဓမမ 
ကွေးမဲကွေးနှှ��းယူ်င်းင်းးမြို့�း�မှ မး�ရုု�ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� ပြု�ည်းသူ�ု�င်းး ကွေးနအုုမး၊ 
�နးစု�းနှှင်းး� �ု�င်းး�ယ်းမူ�� �ူ�းစုး�����ရုု��ခုံ��သည်း။ 

မးနးပြု�ည်းနယ်း ဘး�လင်းး�ဂုုံတိုးတိုးင်းး အုလှ��နး�စုစည်း�မူ��အု�� 
သ�းကွေးသခုံ�အုပြုဖစုး သုမး��ည်း�၍ ဖမး��း�ခုံ�ထီး���သည်း� 
တို�ကသု�လးကွေး�ူ�င်းး�သ�� �ု��ဦး�နှှင်းး� ���သမ��အု�� စုစုးကွေး��င်းးစုး 
တို���ရု���� နုှ�င်းးင်း�ကွေးတို�းအုကြ�ည်းညုွ��ူ�းကွေးစုစုမု၊ နုှ�င်းးင်း�တို�း��နး�နး
မု ဥ�ကွေးေမူ��ပြုဖင်းး� ကွေးထီး�င်းးေဏား ၁၂ နှှစုးစုး ခုံူမှတိုးလု��းသည်း။ 
၂၀၂၁ ခုံ�နှှစုး မတိုးလ ၂၈ ��း� ဘး�လင်းး�ဂုုံတိုးတိုးင်းး ကွေးမ�င်းးကွေးစု�
မင်းး�စုု��နှှင်းး� ကွေးမ�င်းးမူ�ု�ပြုမနးမ�ကွေးအု�င်းး (�ထီးမနှှစုး၊ သတိုတကွေးဗိုေ)၊ 
ကွေးမ�င်းးမင်းး�သူကွေးအု�င်းး (ေ�တုိုယ်နှှစုး၊ ဇးဝိုကွေးဗိုေ)၊ ကွေးမ�င်းးကွေးအု�င်းးကွေး�ူ�း
မင်းး� (ေ�တုိုယ်နှှစုး၊ စုုတိုး�ည်�)၊ ကွေးမ�င်းး��ထီးးဋ်းကွေးခုံါင်းးနှှင်းး� ကွေးမ�င်းးကွေးစု
မ�နးမး� (ေ�တုိုယ်နှှစုး၊ သမု�င်းး�)၊ ကွေးမ�င်းးကွေးဇ�းဝိုင်းး�ထီးးဋ်း (ေ�တုိုယ်နှှစုး၊ 
ဓ�တို�ကွေးဗိုေ)၊ ကွေးမ�င်းးဟုနးကွေးဇ�းမူ�ု� (�ထီးမနှှစုး၊ ပြုမနးမ�စု�)၊ ကွေးမ�င်းးခုံူစုး
ဝိုင်းး�ထီးးနး� (�ထီးမနှှစုး၊ ဇးကွေးဝိုကွေးဗိုေ) နှှင်းး� ယ်�ဉ်းကွေးမ�င်းး� ဦး�ဝိုင်းး��ု��ု�

နုုှင့််ငံ့်တဝ�်�့ုှ နုုှင့််ငံ့်တဝ�်�့ုှ 
ဖ�်�ဆီ�၊ သတ်မြဖတ်၊ ဖုနုှှပ််နော��ု��ာ�ဖ�်�ဆီ�၊ သတ်မြဖတ်၊ ဖုနုှှပ််နော��ု��ာ�

လတိုးတုို��အု�� စုစုးအု��းစု�လ�းကွေးအု��းခုံ� တို�းဖး��မူ��� ဖမး��း�ခုံ��
ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� ၎င်းး�တုို��အု�� နုှ�င်းးင်း�ကွေးတို�းအုကြ�ည်းညုွ��ူ�းကွေးစုမု ��ေးမ 
၅၀၅ (�) ၊ နုှ�င်းးင်း�ကွေးတို�း��နး�နးမု ၁၂၄ (ဂုံ)တုို��ပြုဖင်း�း အုမုဖးင်း�း�� 
စုစုးအု��းစု�လ�းကွေးအု��းခုံ� တို���ရု���� ကွေးထီး�င်းးေဏား ၁၂ နှှစုးစုး 
ခုံူမှတိုးလု��းပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်း။ 

��ခူုံ�တုို�င်းး�၊ ကြီး��ု��င်းးကွေး���းမြို့မ�ု�နယ်း၊ စုု�င်းး�ကွေးဂုံါင်းး�ကွေး�ူ��း�ကွေးန ကွေးမ�င်းး
မြို့ဖ�ု�ကွေး�ူ�းဟုနးမှ� သူင်းယ်းခုံူင်းး�ပြုဖစုးသူ ကွေးမ�င်းးရုုင်းး�ဝိုဏာဏကွေးအု�င်းးနှှင်းး�
အုတူို �ု�င်းး�ယ်းစုး�လ�စုဉ်း အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုးတို�းဖး��မူ��� 
တို���း�စုစုးကွေး���� ဖ�နး�အုတိုးင်းး� NUG Profile ��� တိုင်းးထီး��သည်း
�ု� ကွေးတိုး��ုှမြို့�း�ကွေးန��း ဖမး��း�ပြုခုံင်းး�မပြု��ဘ� လးတိုးကွေး��မြို့�း�ကွေးန��း 
�ု�င်းး�ယ်းပြု�နးထီးး�းစုဉ်း ကွေးန��းကွေး�ူ�မှ ကွေးသနတိုးပြုဖင်းး� �စုးခုံတိုးသ
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ည်း�အုတိုး�း �း�ခုံူင်းး�မြို့�း� ကွေးသ����သး��သည်း။ ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၅ ��း 
ည်ကွေးန�ု�င်းး�တိုးင်းး ၎င်းး�တုို�� နှှစုးဦး�မှ� �း�အုကွေး�ှ�ဘ�း�ုှ ကွေးည်�င်းး�င်းးအုု�င်းး
�း�သု�� မဂုံဂလ�ကွေး��င်းးဖုတိုးစု�ကွေး���နး သး��စုဉ်း လမး�၌ တို���း�
စုစုးခုံ��ပြုခုံင်းး�ပြုဖစုး�� ယ်င်းး�သု�� တို���း�စုစုးကွေး�� �စုးခုံတိုးသတိုးပြုဖတိုး
ခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုး�� သူင်းယ်းခုံူင်းး�ပြုဖစုးသူ ကွေးမ�င်းးရုုင်းး�ဝိုဏာဏကွေးအု�င်းးမှ�မူ 
လးတိုးကွေးပြုမ��းသး��သည်း။ 

��ခူုံ�တုို�င်းး�၊ နနး�ကွေးတို�း����း�း�း၊ အုင်းး�ဝိုင်းး ၁၀ လမး�ထုီး�းတိုးင်းး 
ကွေးမး�ဖး���နး ��း�ု�င်းး�သ�လု�ကွေးတို��သည်း� အုသ�း ၂၃ နှှစုးအု�းယ်း မ
ခုံူစုးခုံူစုးထီးးနး�မှ� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� �စုးခုံတိုးမုကွေးကြ��င်းး� 
ဇနးနဝိုါ�း ၃၁ ��း ည်�ု�င်းး� ၉ န��းခုံး�ခုံနး�� ကွေးသ����သး��သည်း. 
၎င်းး�မှ� အု�ု��ါလမး�ထုီး�းတိုးင်းး အု�င်းး�ု�င်းးဖးင်းး�ထီး��သူပြုဖစုး�� ည်မ
ထီးး�း�အုခုံူနုး နး���းလ�၍ ပြု�နး�နး ပြု��လ��းကွေးနစုဉ်း စုစုးတို�း� 
အုကွေးကြ��င်းး�မ���မး���� �စုးခုံတိုးမုကွေးကြ��င်းး� �ု�င်းးကွေး�ှ�တိုးင်းး�င်းး ဘယ်း
ဘ�း�င်းးအု�� �ူည်းထုီးမှနး�� ကွေး��ရု��၌ ��သစုဉ်း ကွေးသ����သး��ခုံ��
သည်း။ 

��င်းးနးပြု�ည်း၊ လး�ုင်းးကွေး��းမြို့မ�ု�နယ်း၊ စု�ပြု� (၃) မု�င်းး၊ �ါ� �ူကွေး�ူ��း�တိုးင်းး 
အုပြု�စုးမ��ကွေးေသခုံ�ပြု�ည်းသူ နှှစုးဦး�အု�� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၁၀ ��း� 
စုစုးဝိုတိုးစု��ဝိုတိုးကွေး���� ���ဖူ�း၍ မး�ရုု�သတိုးပြုဖတိုးခုံ��သည်း။ လး�ုင်းး
ကွေး��း-ေး�ကွေးမ���ု�လမး�ကွေး�်�ုှ �ါ� �ူကွေး�ူ��း�နှှင်းး� ကွေးမ�းခုံ းူ�စု�စုည်း�
ကွေး�ူ��း�မူ��အုနး�တိုးင်းး ��င်းးနး�ူ�ကွေး�ါင်းး�တို�းဖး��နှှင်းး� စုစုးအု��းစု�

တို�းဖး��မူ��အုကြ��� တုို��း�း� မူ��ပြုဖစုး�း��ခုံ��မြို့�း�ကွေးန��း စုစုးကွေး��င်းးစုး
တို�းမူ��� ကွေးနအုုမးမူ��အု�� မး�ရုု��� ကွေးေသခုံ�မူ���ု�လည်း� ယ်င်းး�
���သု�� ���ဖူ�း မး�ရုု�သတိုးပြုဖတိုးမုမူ�� �ူ��လးနးခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုးသည်း။ 

မကွေး�း�တုို�င်းး� ကွေး�ါ�းမြို့မ�ု� အုကွေး�ှ�ကွေးတို�င်းး�ု�င်းး� �ူအုု���း�ကွေးန ကွေးမ�င်းး
ခုံူမး�ထီး�း�ု� ေး�ေ�တိုး�းင်းး��း� �ူ�ကွေးစု�ထီးး�အုဖး��� ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း ၁၁ 
��း� အုကွေးကြ��င်းး�မ��ဖမး��း� သတိုးပြုဖတိုးခုံ��သည်း။ ကွေးမ�င်းးခုံူမး�ထီး�း
မှ� ေး�ေ�တိုး�းင်းး��း��ုှ သူင်းယ်းခုံူင်းး�ထီး� အုလည်းသး��စုဉ်း �ူ�ကွေးစု�ထီးး�
မူ��� ည်ဘ�းကြီး�း� �း�သု�� ဝိုင်းးလ�သည်းဟု��ု��� ဖမး��း�ရုု��း
နှှ�း သတိုးပြုဖတိုးခုံ��ပြုခုံင်းး� ပြုဖစုး�� အု�ု��ါ�း�နှှစုး�း�မှ� �း�ခုံူင်းး���း 
�း�မူ�� ပြုဖစုးသည်း။ 

မနှ တကွေးလ�တုို�င်းး�၊ ကွေး�ူ��း�ည်းမြို့မ�ု��ုှ န�မည်းကွေး�ူ�း We Love 
Kyuakse ��ဟုုတိုအုဖး�� ဦး�ကွေး��င်းးသူ �ု�မြို့ဖ�ု�သးဟုဇင်းးနှှင်းး� NLD 
�ါတိုးကွေးထီး��းခုံ�သူ လူင်းယ်းတိုစုးဦး�အု�� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးကွေး��င်းးစုး
တို�းမူ��� ကွေးနအုုမးတိုးင်းး� ဝိုင်းးကွေး���းစုး�နင်းး��� သတိုးပြုဖတိုးမြို့�း�
ကွေးန��း မြို့မ�ု�ကွေး�ှ�င်းးလမး�၌ အုကွေးလ�င်းး�မူ��အု�� စုးနး��စုးထီး��ခုံ��သည်း။ 
ကွေး�ူ��း�ည်းတိုးင်းး ကွေးေသခုံ� အုပြု�စုးမ��ပြု�ည်းသူမူ��အု�� 
အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း� ဥ�ကွေးေမ�� ဖမး��း�သတိုးပြုဖတိုးမုမူ�� ပြု��လ��း
ကွေးန��တိုးင်းး ကွေး�ူ��း�ည်းမြို့မ�ု�၊ ကြ��းမင်းး�တိုးနး��း�း�း အု��းခုံူ��း
ကွေး��မး�နှှင်း�း ေ���အု��းကွေးဟု�င်းး� ဟုနးမူ�ု�ကွေးအု�င်းး� ဦး�ကွေး��င်းး�ါဝိုင်းး 
လ��းကွေး��င်းးကွေး��လူ�း �ုှသည်း။ 

အာဏာာသုမ်္မ�ယ့ူ�န်် ကြီး�ု���မ်္မ�မု္မ တစ်ုနှိုစ်ုပြ�ည်််အထောပြခွအထောန်နှိုင််် 
ထော�ှ�အလူ့ာ�အလူ့ာ စု�ာ�ဝုုင််�ပြ��လုူ့�်
နုှ�င်းးင်း�အု�ဏာ�သုမး�ယူ်�နး ကြီး��ု��မး�မု တိုစုးနှှစုးပြု�ည်း�ကွေးပြုမ��းသည်း� ၂၀၂၂ ခုံ�နှှစုး ကွေးဖကွေးဖ�းဝိုါ�း (၁) ��းတိုးင်းး 
တိုစုးနှှစုးတို�အုတိုးင်းး�ပြုဖစုး�း��ခုံ��သည်း� ပြုမနးမ�နုှ�င်းးင်း�၏ နုှ�င်းးင်း�ကွေး��အု�ူ�းအုတိုည်း�မူ��နှှင်းး� ကွေး�ှ���းပြုဖစုးလ�
နုှ�င်းးသည်း� အု�ူ�းအုတိုည်း��ု�င်းး�� အုလ��အုလ�မူ��နှှင်းး� �တိုးသ�း၍ ဂုံူ��တို��ု��စုးသတိုင်းး�ဌာ�နမှ 
စုးစုဉ်းမုပြုဖင်းး� Myanmar : Year Zero Plus One စု���ဝုို�င်းး�ကွေး�း�ကွေးနှး��း� ပြု��လ��းခုံ���� ပြု�ည်းကွေးထီး�င်းးစု�ဝိုနးကြီး�း� 
ဦး�ကွေးအု�င်းးမူ�ု�မင်းး� တို�းကွေး���းကွေး�း�ကွေးနှး�ခုံ��သည်း။

လ့ူ့�အခွွင်််အထော��ဝန််ကြီး�ီ�ဌာာန် ဒုုတုယူဝန််ကြီး�ီ� ခွွန််�ဗဟန််��န််၏ နုုိုင််ငံ်ထော��လုူ့�်�ှာ�မု္မမ္မ�ာ�
 l အုမူ�ု�သ��ည်းညွးတိုးကွေး��အုစုု��� - NUG �ုှ ဝိုနးကြီး�း�ဌာ�နခုံူင်းး� ခုံူတုိုး��း၍ လည်း�ကွေး��င်းး�၊ မုခုံင်းး

ဝိုနးကြီး�း�ဌာ�နတိုးင်းး�၌ လည်း�ကွေး��င်းး� သတိုင်းး�အုခုံူ�းအုလ�းမူ�� မှကွေးဝိုပြုခုံင်းး�၊ အုကြီး��ပြု��ခုံူ�းမူ��အု�� 
�ယူ် တိုင်းးပြု�ပြုခုံင်းး�နှှင်းး� လ��းင်းနး�အုကွေး��င်းးအုထီးည်းကွေးဖ�းပြုခုံင်းး�မူ��အု�� ကွေး��င်းး�း�းလူ�း �ုှသည်း။ 

 l အုမူ�ု�သ��ည်းညွးတိုးကွေး��အုစုု��� - NUG မှ ဖး��စုည်း�ထီး��သည်း� CDM Success Committee၊ တို���ကွေး��
�ု�င်းး��ကွေး��းမတိုး၊ ���းယ်းကွေး���ု�င်းး�� ကွေး��းမတိုးမူ��၌ တုို�င်းး��င်းး�သ��လ�းန�း�ု�င်းး - EAO 
နယ်း�ယ်း�ု�ယ်းစု��ပြု��အုပြုဖစုး �ါဝိုင်းးကွေး��င်းး�း�းလူ�း�ုှသည်း။ ထုီး��ပြု�င်းး �ူနး�မ�ကွေး��၊ လူင်းယ်းကွေး����နှှင်းး� 
�တိုးသ�းသည်း� ကွေး�ါင်းး�စု�းညုှ်နုှင်းး�ကွေး��ကွေး��းမတိုးတိုးင်းးလည်း� ဝိုနးကြီး�း�ဌာ�န�ု�ယ်းစု��ပြု��အုကွေးနပြုဖင်းး� တို�ဝိုနး
ထီးမး�ကွေး��င်းးလူ�း �ုှသည်း။ 

 l ပြု�ည်းထီး�ကွေး��ဝိုနးကြီး�း�ဌာ�နနှှင်းး� ပြု�ည်းသူ�အု��းခုံူ��းကွေး��စုနစုး အုကွေး��င်းးအုထီးည်းကွေးဖ�းမု�ု�င်းး�� လ��းင်းနး�စုဉ်း
မူ��တိုးင်းး �ါဝိုင်းး�� ပြု�ည်းနယ်းနှှင်းး� �တိုးသ�းသည်း� စုးမ�အု��းခုံူ��းကွေး���ု�င်းး�� တို�ဝိုနးမူ���ု�လည်း� ထီးမး�
ကွေး��င်းးလူ�း �ုှသည်း။ 
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၃၁.၁.၂၀၂၂  - ပြုမနးမ�နုှ�င်းးင်း�တိုးင်းး စုစုးတို�း
အု�ဏာ�သုမး�ထီး��မု တိုစုးနှှစုး��လ
အုတိုးင်းး� ကြီး���ကွေးတိုး�ကွေးန�သည်း� ပြု�ည်းတိုးင်းး�
အုကွေးပြုခုံအုကွေးနနှှင်းး� �တိုးသ�း၍ အုမူ�ု�သ��
ည်းညွးတိုးကွေး��အုစုု��� – NUG ၏ လူ�အုခုံးင်းး�
အုကွေး��ဝိုနးကြီး�း�ဌာ�န ပြု�ည်းကွေးထီး�င်းးစု� ဝိုနးကြီး�း� 
ဦး�ကွေးအု�င်းးမူ�ု�မင်းး�� ပြု�င်းးသစုးလဲတိုးကွေးတို�း
အုတိုးင်းး�၌ သတိုင်းး�စု��ှင်းး�လင်းး��း� ပြု��လ��းခုံ��
သည်း။ 
  
၁.၂.၂၀၂၂ – ပြု�င်းးသစုးကွေး���း ပြုမနးမ�နုှ�င်းးင်း�
သူ နုှ�င်းးင်း�သ��မူ��၏ အု�ဏာ�သုမး�ခုံ��မု 
တိုစုးနှှစုးပြု�ည်း�ကွေးန� တိုးင်းး ပြု��လ��းသည်း� ပြုမနးမ��
အုကွေး��လု�း�ှ��မုတိုးင်းး ပြု�ည်းကွေးထီး�င်းးစု�
ဝိုနးကြီး�း��ု�ယ်းတုို�င်းး �ါဝိုင်းး�င်းးနဲှ�ခုံ��သည်း။ 
အု�ု��ါလု�း�ှ��မုတိုးင်းး ဖ�းေ�ယ်းေးမု��ကွေး�
စုးပြု�ည်းကွေးထီး�င်းးစု� ကွေး�်ထီးးနး�ကွေး���ု� အုဓု�
ထီး�� ကွေးတို�င်းး��ု�ကွေး���ကွေးကြ��းခုံ��သည်း။
 
၂.၂.၂၀၂၂ ��း� ပြုမနးမ��ေးမု��ကွေး�စုးကွေး��
အု�� ကွေးထီး��းခုံ�အု��ကွေး��သည်�း ပြု�င်းးသစုး
လဲတိုးကွေးတို�းအုမတိုးမူ��နှှင်းး� ကွေးတိုး������ 
ပြုမနးမ��အုကွေး��အု�� ��းလ�းကွေးထီး��းခုံ� 
အု��ကွေး���နး ကွေး�း�ကွေးနှး�ခုံ��သည်း။ မကြ��မး
တိုးင်းး ပြု�င်းးသစုးနုှ�င်းးင်း� အုထီး�းနှှင်းး� 
ကွေးအု��းလဲတိုးကွေးတို�းနှှစုး��းကွေး�ါင်းး�၍ 
ပြုမနးမ�နုှ�င်းးင်း�အု�� အု��ကွေး��ကွေးထီး��းခုံ�မု
အုစုးအုစုဉ်းမူ�� �ါဝိုင်းးသည်း� ����ပြုဖတိုးခုံူ�း
တိုစုး��း ထီးး�းကွေး�်လ�နုှ�င်းးကွေးတို��မည်း 
ပြုဖစုးသည်း။ 
  

ပြု�င်းးသစုးကွေးပြုမကွေး�်� ပြုမနးမ��အုကွေး��လု�း�ှ��မုမူ��

ပြု�င်းးသစုးနုှ�င်းးင်း�ပြုခုံ��ကွေး��ဌာ�န conseillère 
des affaires étrangères ပြုဖစုးသူ Minh-Di 
Tang ၊ directeur ၊ adjoint à la direction 
d’Asie et d’Océanie ပြုဖစုးသူ Stephen 
Marchisio တုို��နှှင်းး� သး�ပြုခုံ��ကွေးတိုး����ခုံ��သည်း။ 
ကွေးတိုး����မုအုတိုးင်းး� ပြု�င်းးသစုးဘ�းမှ� ပြုမနးမ��
ေးမု��ကွေး�စုးကွေး��အုတိုး�း ကြီး��ု��မး�ကွေး��င်းး 
�း�းသး��မည်းဟု� �တုိုပြု��ကွေးပြု��ကြ���ခုံ��သလု� 
ဥကွေး���သမဂုံဂနှှင်းး�အုတူို အုကြ�မး� ဖ�း 
စုစုးတို�းအုကွေး�် စုး��း��ကွေး���ုတိုး�ု��မုမူ��
အု�� လ�းတိုး�လ��းကွေး��င်းးကွေးနကွေးကြ��င်းး� 
ကွေးပြု���ု�ခုံ��သည်း။  ပြုမနးမ�ပြု�ည်းတိုးင်းး� ပြုဖစုး�း��
ကွေးနသည်း� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးတို�း၏ လူ�အုခုံးင်းး�
အုကွေး��ခုံူ�ု�ကွေးဖ��းမု၊ အုကြ�မး�ဖ�း

သတိုးပြုဖတိုးမုမူ��နှှင်းး� ထုီး�င်းး�နုှ�င်းးင်း�အုစုု���� 
စုစုးကွေးဘ�ကွေး�ှ�င်းးလ�သည်း� ပြုမနးမ�ပြု�ည်း
သူမူ��အု�� �ု�မု��ူည်းကွေး��နုှ�င်းး�နး NUG 
အုစုု���� ကွေးတို�င်းး��ု�ကွေးကြ��င်းး� �ုစုစ��းမူ��
နှှင်းး� �တိုးသ�း၍ ပြု�င်းးသစုးမးေးယ်� ၁၃ ခုံ�
ပြုဖစုးသည်း� Le Monde ,Libération, 
Charlie Hebdo, France 24, Mariann , 
Le Figaro, La Croix, Bienpublic, Le 
Dauphiné, NVO, FranceTVInfo (JT 
du 23h, Patricia Loison),TV5Monde, 
La reprise , Arte နှှင်းး� ကွေးတိုး����စုဉ်း 
ပြု�ည်းကွေးထီး�င်းးစု�ဝိုနးကြီး�း� ဦး�ကွေးအု�င်းးမူ�ု�မင်းး�� 
ထီး�တိုးကွေးဖ�းကွေးပြု���ု�ခုံ��သည်း။ 

----------------

မြပ်င််သစ်ဘက်မှ်ာ မြမ်�်မ်ာ�ဒီီမုိ်
ကထော�စီထော��အိတ�က် ကြိုးကို�ပ်မ််�
ထော�ာင််ရွ�က်သ�ာ�မ်ည့််ဟုု ကတိ
မြပ်ုထောမြပ်ာကြားကာ�ခံ��သလုိီ
ဉ်ထော�ာပ်သမ်ဂ္ဂဂနှှင််�အိတူ 
အိကြားကမ််�ဖွဲ့က် စစ်တပ််အိထောပ်် 
စီ�ပ်�ာ�ထော��ပိ်တ်�ုိ�မု်မ်�ာ�အိာ� 
လီက်တ��လုီပ််ထော�ာင််ထော�
ထောကြားကာင််� ထောမြပ်ာ�ုိခံ��သည့််။
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Spring Flowers
International Conference 
၆.၂.၂၀၂၂ ��းကွေးန�တိုးင်းး �ူင်းး��သည်း� Spring Flowers Internation-
al Conference တိုးင်းး ပြု�ည်းကွေးထီး�င်းးစု�ဝိုနးကြီး�း� ဦး�ကွေးအု�င်းးမူ�ု�မင်းး�� 
“ပြုမနးမ�နုှ�င်းးင်း�၏ လ�း�ုှ နုှ�င်းးင်း�ကွေး��အုခုံင်းး� အု�ူင်းး�အုတိုးင်းး� 
လူ�အုခုံးင်းး�အုကွေး��၊ ကွေး�း�ကွေးပြု��င်းး�ေ��ခသည်းမူ��နှှင်းး� လူသ��ခုံူင်းး�စု�န�
ကွေးထီး��းထီး��မု�ု�င်းး�� အုကြ��းအုတိုည်း�” 
ဟူုသည်း� ကွေးခုံါင်းး�စုဉ်းပြုဖင်းး� ကွေး�း�ကွေးနှး�ခုံ��သည်း။

ပြမ္မန််မ္မာ်အထော��အတွ�် ခွ��်သမ္မမတနုုိုင််ငံ် လူ့ာတ်ထောတာ်၊ နုုိုင််ငံ်ပြခွာ�ထော��ဝန််ကြီး�ီ�နှိုင််် ထောဆွို�ထောနွို�

၉.၂.၂၀၂၂ - ပြုမနးမ��ေးမု��ကွေး�စုးကွေး��အု�� ယ်ခုံ�ထီး�း�ု�၍ �ူည်းကွေး��
�နးအုတိုး�း ခုံူ�းသမမတိုနုှ�င်းးင်း� အုထီး�းလဲတိုးကွေးတို�း နုှ�င်းးင်း� တို�� 
လ��မြို့ခုံ��ကွေး��နှှင်းး� ���းယ်းကွေး��ကွေး��း မတိုး ဥ�ကဌာ Mr.  Pavel Fisher 
နှှင်းး� ကွေးတိုး� ���ခုံးင်းး��စုဉ်း ကွေး�း�ကွေးနှး�ကွေးပြု���ု�ခုံ��သည်း။

 ၁၀.၂.၂၀၂၂ – ပြုမနးမ��အုကွေး��နှှင်းး� �တိုး သ�း၍ ခုံူ�းသမမတိုနုှ�င်းးင်း�
ပြုခုံ��ကွေး��ဝိုနးကြီး�း� ဌာ�နနှှင်းး� အုမူ�ု�သ��ည်းညွးတိုးကွေး��အုစုု��� – NUG 
လူ�အုခုံးင်းး�အုကွေး��ဌာ�န ပြု�ည်း ကွေးထီး�င်းးစု�ဝိုနးကြီး�း� ဦး�ကွေးအု�င်းးမူ�ု�မင်းး�တုို�� 
ကွေးတိုး����စုဉ်း NUG �ု� နုှ�င်းးင်း�ကွေး��ကွေးထီး��းခုံ�ကွေးကြ��င်းး�နှှင်းး� စုစုးတို�းအု�
ဏာသုမး�မု�ု� လ���ဝို လ�းမခုံ�ကွေးကြ��င်းး� ခုံူ�းနုှ�င်းးင်း�ပြုခုံ��ကွေး��ဝိုနးကြီး�း�  
H.E. Mr. Jan Lipavský � ထီးည်း�သးင်းး�ကွေးပြု���ု�သး��သည်း။ ထုီး��ပြု�င်းး 
လူသ��ခုံူင်းး�စု�န�ကွေးထီး��းထီး��မု အု�ူအုည်းကွေး��ကွေး��အုတိုး�း 
နုှ�င်းးင်း�တို��အုဖး��အုစုည်း�မူ��နှှင်းး� ခုံူတုိုး��းကွေး��င်းး�း�းကွေးန
ကွေးကြ��င်းး�နှှင်းး� �ု�မု�ထုီးကွေး���းသည်း� နည်း�လမး�သစုးမူ��အု��NUG နှှ
င်းး�အုတူို �ှ�ကွေးဖးသး��မည်း ပြုဖစုးကွေးကြ��င်းး�လည်း� ကွေးပြု���ု�သး��သည်း။ 

အု�ု��ါ ကွေး�း�နှး��း�တိုးင်းး NUG ၏ ခုံူ�းသမမတိုနုှ�င်းးင်း��ု�င်းး�� ပြုမနးမ�
�ု�ယ်းစု��လှယ်း ဦး�လင်းး�သနး�လည်း� �ါဝိုင်းးခုံ��မြို့�း� NUG ဘ�းမှ 
ပြုမနးမ�နုှ�င်းးင်း�တိုးင်းး� အုကြ�မး�ဖ�းစုစုးအု��းစု�� �ူ��လးနးကွေးနသည်း� လူ�
အုခုံးင်းး�အုကွေး��ခုံူ�ု�ကွေးဖ��းမုမူ��၊ လု�အု�းကွေးနသည်း� ထုီးကွေး���းကွေးသ� 
လူသ��ခုံူင်းး�စု�န�မုအု�ူအုည်းကွေး��ကွေး���ုစုစ��းမူ��နှှင်းး� လူ�အုခုံးင်းး�
အုကွေး��နှှင်းး� လးတိုးလ�းမုအုတိုး�း လု�း�ှ��ကွေး��င်းး�း�းကွေးနသည်း�
သူမူ��အု�� အု�ူအုည်းကွေး��နုှ�င်းးကွေး�� စုသည်း� �ုစုစ��းမူ��အု�� ထီး
ည်း�သးင်းး�ကွေးပြု���ု� ကွေး�း�ကွေးနှး�ခုံ��သည်း။ ပြုမနးမ��အုကွေး��နှှင်း�း �တိုးသ�း၍ 
လးတိုးလ�းစုး� ကွေးပြု���ု�ခုံးင်းး�၊ သတိုင်းး�မးေးယ်�လးတိုးလ�းခုံးင်းး�နှှင်းး� လူ�အု
ခုံးင်းး�အုကွေး��ကွေး��င်းးစုးတိုးင်းးလည်း� ပြုမနးမ��နုှ�င်းးင်း�အုကွေး��အု�� �ု�မု�
အုကွေးလ�ထီး�� လ��းကွေး��င်းးကွေး��သး��မည်းဟု� ခုံူ�းနုှ�င်းးင်း�ပြုခုံ��ကွေး��
ဝိုနးကြီး�း�� ကွေး�း�ကွေးနှး�မုအုတိုးင်းး� ထီးည်း�သးင်းး�ကွေးပြု���ု�သး��သည်း။ 


