
 

 

သို႔ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

ရက္စြ ဲ- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ 

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ကရင္ျပည္နယ္၊ မူေၾတာ္ (ဖာပြန္) ခရိုင္အတြင္း အစိုးရတပ္မ်ား ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္း 

ေပးရန္ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးလမ္းေဖါက္လုပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ရပ္တန္႕ရန္ အသနားခံလႊာေပးပို႕ပန္ၾကားျခင္း။ 

ကရင္ျပည္နယ္၊ မူေၾတာ္ခရုိင္ေျမာက္ပုိင္း၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္ေနၾကသည့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဌာေနကရင္တုိင္းရင္း 
သားေက်းရြာ (၁၆) ရြာမွ အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ေဒသအတြင္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၄) မွ စတင္လာ 

ေသာ ဗမာတပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ေက်းရြာလူထုအသုိင္းအဝန္းမွ လူဦးေရ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္သည္ 
အုိးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္အေၾကာင္းကုိ လူႀကီးမင္းအား အသိေပးလုိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ေက်း 

ရြာႏွင့္လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသည္ ့ စစ္ဆင္ေရးလမ္းကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕ေဒသထဲသုိ႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ဲသလုိ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၏စစ္သည္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေျမာက္မ်ားစြာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲ 

သည္။  

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္အခ်ိန္အထိ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း၊ လယ္ယာ 
စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဖူလုံစြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ 

ေသာ္လည္း ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) အားေခ်မႈန္း 

ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေဒသအတြင္း ထုိးစစ္မ်ားအဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး  အျပစ္မ့ဲျပည္သူမ်ားကုိ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္း 
ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာလုယူျခင္း၊ ရြာႏွင့္စားနပ္ရိကၡာမ်ား 

ကုိ မီးရႊံ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စသည္မ်ားႏွင့္အတူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အား အုိးမ့ဲအိမ္မ့ဲဒုကၡသည္ဘဝသုိ႕ အႀကိမ္မ်ားစြာတြန္းပုိ႕ေစခ့ဲ 
သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားစြာမွ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ဆႏၵမပါဘဲ မိမိအသက္ေဘးကင္းေရးအတြက္ 

မျဖစ္မေနသြားေရာက္ခုိလံႈခ့ဲၾကရသည္။ ဤက့ဲသို႕ဗမာတပ္မေတာ္၏ လူမဆန္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ   ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
ႀကံဳခ့ဲရေသာကြ်ႏု္ပ္တုိ႕မွာ  ႏွစ္ရွည္လမ်ားစိတ္ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခ့ဲၿပီး “ဗမာ့တပ္မေတာ္”ဟူေသာ အသံကုိၾကားရရံုျဖင့္ 

အိမ္မက္ဆုုိးမ်ားမက္သဖြယ္ ထိတ္လန္႔ စုိးရိမ္ေနဆဲျဖစ္သည္။  

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အေပၚ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရပ္တန္႔သြားၿပီး ၎၏စစ္တပ္မ်ားကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ 
ေဒသမွ ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္လည္း မိမိေနရပ္သုိ႔ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ 

ၿပီး ရြာမ်ားျပည္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ယုံၾကညေ္မွ်ာ္လင့္ခ့ဲမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ 
မွာမူ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာပင္ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ ၎၏စစ္တပ္မ်ားကုိမရုပ္သိမ္းသည့္ 

အျပင္ ရိွရင္းစြတဲပ္စခန္းမ်ားပုိမုိခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊  စခန္းအသစ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စသည္ 



 

 

မ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာခ့ဲသည္။ ဤသို႕ေသာဗမာတပ္မေတာ္၏လုပ္ရပ္မ်ားက ယခုအခါ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏အုိးအိမ္ဘဝ လုံျခံဳေရး 

အတြက္ ၿခိမ္းေျခက္မႈေနာက္တဖန္ ျဖစ္ေစေနၿပီျဖစ္သည္။  

ထုိ႔အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ေနရပ္၌ ေဖါက္လုပ္သည္ ့ဗမာစစ္တပ္၏လမ္းမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈႏွင့္ စစ္လက္ 

နက္မ်ားသယ္ယူပုိ႕ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈကုိ ျမင့္မားေစ 
ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ထုိလမ္းမ်ား၏အနီးတ၀ုိက္၌ မၾကာခဏဆုိသလုိ ဗမာစစ္တပ္၏ပစ္ခတ္မႈကုိ 

ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ သာဓကတခုအေနျဖင့္ လြန္ခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ကေဆာထယ္ေက်းရြာပုိင္ဘုံသစ္ေတာ၏အဖြ႕ဲသားျဖစ္သည့္ ေစာေမာ္ေခသည္ အျခားရြာသူရြာ 

သားမ်ားႏွင့္အတူေတာင္ယာခုတ္ေနစဥ္ ဗမာစစ္တပ္၏ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခ့ဲရသည္။  

ယခုအခါ ဗမာတပ္မေတာ္၏ နယ္ကြ်ံတုိးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္အုိးအိမ္လုံၿခံဳေရးမွာ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ရိွေနပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွစၿပီး  ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ဆန္စ 

ပါးမ်ားကုိသယ္ေဆာင္စုေဆာင္းေနစဥ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ပစ္ခတ္မႈကုိ ၄ ႀကိမ္ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရသည္။  

ထို႔အျပင္ လက္ရိွတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ေဒသအတြင္း စစ္ဆင္ေရးလမ္းေဆာက္လုပ္မည့္ ဗမာတပ္မေတာ္၏အစီအစဥ္ 

ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိဘုိးဘြားေျမေပၚႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ထာဝရဖယ္ခြာရမည့္အေျခအေနႏွင့္ရင္ဆုိင္ရၿပီး ဆင္းရဲ 
ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမလုံေလာက္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။  ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ လတ္တ 

ေလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ ရြာသားေပါင္း ၂၃၀၀ 
ဦးတုိ႔သည္ ေတာထဲတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး အျခားရြာသူရြာသားေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္လည္း ထြက္ 

ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ စုိးရိမ္ရသည့္အေနအထားတြင္ရိွေနပါသည္။ ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္ထဲတြင္ ေအးလွသည့္ရာသီဥ 

တုဒဏ္ကုိ ခံစားလ်က္ ပုန္းေအာင္းေနၾကရၿပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္းခံစားရလ်က္ 
ေဆး၀ါးႏွင့္အစားအေသာက္လုံေလာက္မႈမရိွသည့္အတြက္ အေျခအေနမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားေစပါသည္။  

ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ေနထုိင္ရာေဒသအၾကား၌ ႀကီးမားေသာ 

ယုံၾကည္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရိွသည္။ ဗမာတပ္မေတာ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဖါက္လုပ္သြားမည့္ ယခင္စစ္ဆင္ေရးလမ္း 
သည ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အေလးအျမတ္ထားရာ သစ္ေတာ၊ ေတာင္၊ ဂူသခ ႋ်ဳင္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ လူမႈေရးအရ၊ ဘာသာ 

ေရးအရ အေရးႀကီးေသာလယ္မူပေလာေဒသကုိ ဖ်က္ဆီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ 
မ်ိဳးအေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕၏ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံခန္႕ခြမဲႈစနစ္ျဖစ္သည့္ "ေကာ္" ကုိ စီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕အ 

ေလးအျမတ္ထားရာ ဘာသာေရးဓေလ့မ်ားကုိက်င္းပျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာမ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းက်င့္ 

သုံးျခင္း၊ စသည္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ေဒသအတြင္း ဆက္လက္တပ္စြေဲနရာယူေနေသာ 
ဗမာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ လုိက္ပါလာေသာ အဆုံးမသတ္ႏ္ုိင္သည့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရမႈ 

မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏ဓေလ့ထုံးတမ္းအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္။  

လူသားခ်င္းအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ငုိသံႏွင့္နာက်င္မႈမ်ားကုိ စာနာနားလည္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသနားခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေၾကာက္ရြ႕ံစြာေနထုိင္အသက္ရွင္ေနရသည့္ဘဝမွလြတ္ 

ေျမာက္ရန္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏မိသားစုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာရပ္တည္ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပု 
ဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကြ် ႏု္ပ္တုိ႕အတြက္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးရန္ အႏူးအညြတ္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။  



 

 

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ 

ေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

၁။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေဒသအတြင္း ဗမာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးရပ္တန္႕ေရး၊ ႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕၀င္ေရာက္သည္ ့အစုိးရတပ္မ်ားကုိ 

ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ဖိအားေပးေတာင္းဆုိရန္။ 

၂။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ေဒသအတြင္း ဗမာတပ္မေတာ္၏လမ္းေဖါက္လုပ္မႈအစီအစဥ္အားလုံးရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိ 
ေပးရန္။ 

၃။ ကရင္ျပည္နယ္၊ မူေၾတာ္ခရုိင္အတြင္း ေဒသခံမ်ားလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရာေနရာမ်ားႏွင့္နီးၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ဘဝ၊ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစသလုိ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳသည္ ့ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ မိမိယုံၾကညကုိ္းကြယ္ရာဘာသာဓေလ့ထုံးတမ္းလြတ္လပ္စြာက်င့္သုံးခြင့္အေပၚ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစေသာ အစုိးရစစ္တပ္စခန္း (၁၇)ခုအားရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

၄။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႕သည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႕အခြင့္အေရးရိွသည့္အတုိင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏အေျခအ 
ေန၊ လုိအပ္မႈ၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕လုိအပ္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုံစံ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ 

သည္ဖ့ြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရိွၿပီး မိမိအနာဂါတ္အတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္ကုိ ဗမာ 
တပ္မေတာ္မွ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ကူညီေတာင္းဆုိေပးရန္။ 

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္ 

ဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား 
လယ္မူပေလာႏွင့္ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု  
လူေသာၿမိဳ႕နယ္ 
မူေၾတာ္ (ဖာပြန္)ခရုိင္ 
ေကာ္သူးေလး/ကရင္ျပည္နယ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

အသနားခံလႊာတင္ျပေတာင္းဆုိသည့္ ေက်းရြာေပါင္း(၁၆)ရြာမွလက္မွတ္မ်ား 

၁။     ၂။     ၃။  
 

 

 

 

 

 

 

 

၄။     ၅။     ၆။ 
   

 

 

 

 

 

 

 

၇။     ၈။     ၉။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 ၁၀။    ၁၁။        ၁၂။ 

 

 

 

 

 

 

 

၁၃။     ၁၄။     ၁၅။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ၁၆။  


