
ဗိုင္းရပ္စ္ စစ္ဆင္ေရး ။ 

KPSN အေၾကာင္း 
 
 ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ကရင္လူထုုအေျချပဳ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အႀကီးမားဆုံးေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ KPSN အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ လုံၿခံဳမႈကင္းမ့ဲေသာ 
ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရေသာ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတြင္းအုိးအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူသားခ်င္းအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီပ့ံပိုးေပးလာခဲ့သည္။  
KPSN သည္ ေဒသခံကရင္တိုင္းရင္းသား လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအသိပညာေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
ကရင္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ေရရွည္တည္တန္႔မည့္၊ တန္းတူီမွ်ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရးစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ ္
ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ဆက္သြယ္ရန ္: kpsn14@gmail.comဇြန္လ ၂၀၂၀   

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္၍ ကရင့္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) သည္ သူတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း COVID-19 
မွ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ခရိုင္တစ္ခုစီတြင္ က်န္းမာေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္တုိင္း ကိရိယာမ်ားကုိ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ထို၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္အတူ 
အဓိကက်ေသာ လမ္းမ်ားတြင္ သူတို႔ဧရိယာအတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို စီစစ္ရန္ ဂိတ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

 ဤအလ်င္အျမန္ ေရြ႕လ်ားေဆာင္ရြက္မႈကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တုန္႔ျပန္မႈရွိေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ KNU က်န္းမာေရးဌာန၏ ကာလရွည္ၾကာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚ 
ေစခဲ့သည္။ ယင္းအရည္အေသြးမ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ က်န္းမာေရး 
စနစ္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားေၾကာင့္ လုိအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရက်န္းမာေရးစနစ္သည္ တင္းမာေသာ 
ဗဟုိခ်ဳပက္ိငုမ္ႈ ခ်ည္းကပမ္ႈရွၿိပီး တိငု္းရင္းသား လထူမု်ား၏ အေျခခကံ်န္းမာေရး လိအုပခ္်က္မ်ားကိ ုေျဖရငွ္းရာတြင ္ဆိုးရြားစြာပင ္
ထိေရာက္မႈမရွိပဲ တာ၀န္ခံမႈ မရွိသည္ကို သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကရင္လူထု၏ COVID-19 ကာကြယ္တားဆီးမႈမ်ားကို 
ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။ 



KDHW မွ ကုိဗစ္၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး ဆရာျဖစ္သင္တန္းအား ပုိ႔ခ်ေနစဥ္

 ဧၿပီလသုိ႔ ေရာက္ေသာ အခါ KNU 
COVID-19 တုန္႔ျပန္မႈ အဖြဲ႔သည္ ထိုင္း-
ျမန္မာနယ္စပ္ တေလ်ာက္ အပါအ၀င္ 
ခရိငု ္ခုႏစွခ္တုြင ္စစ္ေဆးေရး ဂတိစ္ခန္း 
၄၉  ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ ဧၿပီလ ေနာက္ဆုံး 
ပတ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ကရင္   
စစ္ေဆးေရး ဂတိစ္ခန္းမ်ား ပတိသိ္မ္းရန ္
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒူးသထူ 
(သထံု) ခရိုင္ (KNU တပ္မဟာ ၁) တြင ္
ဂိတ္စခန္း ေလးခုကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ 
ေပးခဲ့ၿပီး ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မူေၾတာ ္
(ဖာပြ န္ )  ခ ရုိ င္ေတာ င္ ပုိ င္း  ( KNU 
တပ္မဟာ ၅) တြင္ ဂိတ္စခန္း ၂ ခုကုိ 
ျမန္မာစစ္တပ္က မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ 
ျဖစ္ရာမွ KNU ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ထိေတြ႕ 
မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကပစ္ 
ခတ္မႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း 
က အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာအရပ္ 
သား ႏစွဥ္ီးကိ ုထခိိကုဒ္ဏရ္ာရေစခဲသ့ည္ ့ 
၀ါသိုးခို ေက်းရြာမွ ရြာသား ၄၈၀ ေက်ာ္  
အိုးအိမ္မ်ား  စြန္ ႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ ၾကရ 
သည္။ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ခလယ္လီြထူ 
(ေညာင္ေလးပင္) ခရုိင္ (တပ္မဟာ ၃) ရိွ 
ေနာက္ထပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္စခန္း တစ္ခု 
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ 

 ဖ်က္ဆီးခံရေသာ မူေၾတာ္ ဂိတ ္
စခန္း ႏွစ္ခုသည္ ဖာပြန္သို႔သြားရာ လမ္း 
မေပၚတြင္ ရိွေနၿပီး စစ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ 
အတြက ္ဖယရ္ွားျခင္းျဖစသ္ညမ္ွာ ထငရ္ွား 
သည္။ လက္ရိွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား 
ကို ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ KNU ၏ တပ္မဟာ 
၅ ကုိ ထုိးစစ္ဆင္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးအ 
တြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ 
အလ်င္အျမန္ ေနရာခ်ထားမႈကို အာမခ ံ
ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

 ယခအုခါ ကမေမာင္းမ ွဖာပြနသ္ို႔ 
သြားရာ လမ္းမ ႀကီးတေလ်ာက္တြင္  
မညသ္ည္ ့က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမွ် မရွပိ ဲ
မူေၾတာ ္အတြင္းပိငု္းသို႔ ေရာဂါကူးစကရ္န ္
လမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေနေစသည္။ 

 ျပညသူ္မ်ား၏ မမိတိို႔၏ က်န္းမာ 
ေရးကုိ ကုိယ္တိုင္ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ကို 
ခ်ဳိးေဖာကၿ္ပီး မူေၾတာ ္ခရိငုအ္တြင္း စစ္ေရး 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ 

ေသာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ေရာဂါ ျပန္႔ပြားႏိုင ္
ေခ်ကို တိုးပြားေစသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုဂိတ္စခန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားမႈကို KPSN 
က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်သည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ COVID-19 တုန္႔ျပန္မႈတြင္ 
“မည္သူ႔ကုိမွ် ခ်န္မထား” ဟူေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ အတုအေယာင္ 
ျဖစ္သည္ကို ထင္ရွားေစသည္။ 

 အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွေသာ ကပ္ေရာဂါအား ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ 
ကာကြယမ္ႈကိ ုရကစ္ကစ္ြာ ဖ်ကစ္ီးပစ္ျခင္းသည ္ကရင ္လမူ်ဳိးမ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
ကိ ုရာစုႏစွမ္်ားစြာ စနစတ္က် က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြနခ္ဲ့ေသာ ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ ္
အတြက္ ထူးဆန္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထူးျခားသည္မွာ COVID-19 ေရာဂါ 
ကာကြယ္ တားဆီးမႈမ်ားကို ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေနျပည္ေတာ ္
အစိုးရကို ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အျပည့္အ၀ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပဲ  
ပံ့ပိုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား 
ျပညသ္မူ်ား၏ မမိတိို႔၏ က်န္းမာေရးကိ ုမမိတိို႔ကိယုတ္ိငု ္ကာကြယခ္ြင္အ့ေပၚ စစတ္ပက္ 
ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္း အပါအ၀င္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိေသာ အမ်ဳိးသား တုန္႔ျပန္မႈကုိ 
မ်က္စိမွိတ္ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
အား ႏိငုင္တံ၀မွ္း ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ၏္ ထုိးစစမ္်ားကိ ုခ်ကခ္်င္းရပဆ္ိငု္းရနသ္တမ္တ္ွ 
ခ်က္ကုိ စတင္ ခ်မွတ္ရန္ မိမိတုိ႔ ေတာင္းဆုိသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထုိ အကူအညီကုိ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ပဲ 
ျပညသ္ ူလထူ ုတရပလ္ံုး ကပ္ေရာဂါေဘးမ ွလႈပရ္ွားပါ၀င ္ကာကြယ္ႏိငုမ္ည္ျဖစသ္ည။္ 

 မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကပ္ေရာဂါကုိ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ 
သည့္ ေရွ႕တန္းကာကြယ္မႈေပးေနေသာ COVID-19 ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကူညီမႈမ်ားကို 
တိုက္ရိုက္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအား ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 



တပ္မေတာ္က ပိတ္ပ စ္  
လုိက္ေသာ KNU က်န္းမာ 
ေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္စခန္း 
မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ား 
ဒူးသထူ (သထုံ) ခရုိင္ (KNU 
တပ္မဟာ ၁) 

၁။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၀၂ 
က ေမာ္စကို နယ္ေျမရွိ စစ္ေဆး 
ေရးဂိတ္ သံုးခုကို ပိတ္ရန္ အမိန္႔ 
ေပးသည္။ 

 ေမာ္ စ ကုိ ( M o s - k o ) သ ည္  
ဒူးသထူခရိုင္ ေတာင္ပိုင္းရွိ KNU ႏွင့္ 
ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ ေရာစပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
ဧရိယာ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ အေစာပုိင္းတြင္ 
ျမနမ္ာအစုိးရအာဏာပိငုမ္်ားက စစ္ေဆး 
မႈ လုပင္န္းမ်ား လပု္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္း 
ဆိုခ်က္အရ KNU ၏ ဒူးသထူခရိုင္သည္ 
ေမာ္စကုိေဒသရွိ  လမ္းမ ႀကီးမ်ားတ 
ေလ်ာက္  က်န္းမာေရး  စစ္ေဆးေရး  
ဂိတ္စခန္း ၃ ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ 
၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္ေန႔အတြင္းတြင္  
အေျမာက္ တပ္ရင္း ၅၀၂ ၏ ဒု-တပ္ရင္း 
မွဴး ဗိုလ္္မွဴးေအာင္ကိကုိကု စစ္ေဆးေရး 
ေနရာမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္လာေရာက္ 
လ်က္ ကရငက္်န္းမာေရး လပုသ္ားမ်ားကုိ 
ၿခမိ္းေျခာကခ္ဲသ့ည။္ ပဋပိကၡကိ ုေရွာငရ္ွား 
ရန္ KNU အေနျဖင့္ ထုိနယ္ေျမရိွ စစ္ေဆး 
ေရးဂိတ္စခန္း သုံးစခုကုိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ပိတ္ေပးခဲသ့ည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေမလ ဒတိုယပတ္အတြင္းတြင္ 
ထုိဧရိယာတြင္ ကရင္ လူငယ္အစည္းအရုံး 
(KYO) က စစ္ေဆးေရး ဂိတ္စခန္း သုံးခုကုိ 
ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ၏္ ၿခမိ္းေျခာက္မႈၾကား 
မွပင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

၂။  ျမနမ္ာ ့တပမ္ေတာ ္တပရ္င္း ၄၀၂ က  
ေကာၾကာသ ဲ(တိုးဘိုေလးစစ္ေဆး 
ေရး ဂိတ္စခန္းကို ပိတ္ရန္အမိိန္႔ 
ေပးသည္။ 

 ေကာၾကာသ ဲ(တိုးဘိုေလး) သည ္ 
ဒူးသထူခရိုင္ အလယ္ပိုင္းရွိ  ႏွစ္ဖက္ ရပ္ရြာအဆင့္ ကုိဗစ္၁၉ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေနပံု

သထံု ခရိုင္



အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရာစပ္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၈ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ 
ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၄၀၂ မွ အင္အား ၅၀ ခန္႔ရွိ စစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ခုေရာက္လာၿပီး KNU 
က်န္းမာေရး လုပသ္ားမ်ားႏငွ္ ့ရမဲ်ားကိ ုစစ္ေဆးေရး ဂတိစ္ခန္းကိ ုဖ်ကသ္မိ္းၿပီး ထြကခ္ြာသြားရန ္အမနိ္႔ေပးခဲသ့ည။္ ထိုေန႔ အေစာ 
ပိငု္းက လက္နကက္ိငု ္အေစာင္အ့မ်ားအျပားျဖင္ ့ေဒသခ ံဘနု္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းသို႔သြားသည္ ့အေရ႕ွေတာငတ္ိငု္း စစဌ္ာနခ်ဳပ ္
တိငု္းမွဴး၏ ဇနီးျဖစသ္ကူိ ုက်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရး ဂတိက္ တားဆီးခဲသ့ည။္ ကားေမာင္းသ ူတစဥ္ီးသာဆင္းလာၿပီး ကုိယအ္ပခူ်နိ ္
တိငု္းခခံဲက့ာ သူ႔လကမ္်ားကိ ုေဆးခဲသ့ည။္ သို႔ရာတြင ္တိငု္းမွဴး၏ ဇနီးျဖစသ္ကူ စတိပ္်ကသ္ြားခဲၿ့ပီး အမိ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါတြင ္
သမူ၏ ခငပ္ြန္းျဖစသ္အူား KNUမ်ားက သမူတို႔ကားကိ ုေသနတမ္်ား ေဖာကၿ္ပီး ရပတ္န္႔ခိငု္းခဲ့ေၾကာင္း လြမဲွားစြာ စြပစ္ြတဲိငုၾ္ကားခဲသ့ည။္ 

 ပဋိပကၡကို ေရွာင္ရွားရန္ KNU က တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ထိုစစ္ေဆးေရး ဂိတ္စခန္းကို ဖယ္ရွားထားခဲ့ေသာ္လည္း 
ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အမွတ္ ၃ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
ေရာကရ္ွလိာၿပီး ဧၿပလီ ၂၇ ရက္ေန႔က အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား ျပနလ္ညရ္ငၾ္ကားေစ့ေရးႏငွ္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရး စငတ္ာက ဖြ႔ဲစည္းခဲသ့ည့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ COVID ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည့္ 
ေကာ္မတီထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရသည္အထိ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ KNU သည္ စစ္ေဆးေရး 
ဂိတ္စခန္းကို ဆက္လက္ဖြင့္ထားခဲ့သည္။ 

မူေၾတာ္ခရိုင္ (KNU တပ္မဟာ ၅) 

ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ ္တပရ္င္း ၄၀၅ သည ္၀ါသုိးခိ ုႏငွ္ ့ဖလိ ုရွ ိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရး ဂတိစ္ခန္း ႏစွခ္အုား မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီး 
ခဲ့ၿပီး KNU ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ 

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၈ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
ေျချမန္တပ္ရင္း ၄၀၅ သည္ ကမေမာင္းမွ ဖာပြန္သုိ႔ သြားရာ လမ္းမႀကီးေပၚရိွ မူေၾတာ္ခရုိင္၊ ဒြဲလုိးၿမိဳ႔နယ္၊ ၀ါသုိးခုိ ႏွင့္ ဖလုိ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး KNU ၏ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရး ဂိတ္စခန္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ သူတုိ႔က KNU 
က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားကို ပထမဦးစြာ ေမာင္းထုတ္ၿပီး ၀ါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ စခန္းမ်ားကို မီးရိႈ႔ခဲ့သည္။ 

 ယင္းသည္ ၀ါသုိးခို ေက်းရြာ အနီးတြင္ KNU ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
ပစမ္တွထ္ားမညက္ိ ုစိုးရမိ္ေသာ ၀ါသူးခိရုွ ိရြာသား ၄၈၀ ေက်ာ္တို႔သည ္သူတို႔အမိမ္်ားမ ွထြက္ေျပးခဲၾ့ကသည။္ ျမနမ္ာစစတ္ပက္ 
၀ါသုိးခိ ုရြာမွ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ရြာသား ႏွစ္ဦးကုိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္းက ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ 

ခလယ္လြီထူ (ေညာင္ေလးပင္) ခရိုင္ (KNU တပ္မဟာ ၃) 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၂၀ က တေကာ္ခီးရွိ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္စခန္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ 

 ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ခလယ္လြီထူ ခရိုင္၊ ေစာထိၿမိဳ႔နယ္ တေကာ္ခီးရြာရွိ KNU က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရး ဂိတ္စခန္းကို 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခလရ ၂၀ က ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထို စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ထိုေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္မွ COVID-19 တုန္႔ျပန္ေရး 
ေကာ္မတီက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲရ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ေဆးေရး ဂိတ္စခန္း 
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