
                 ှ ကရငးနီလူမႈအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့ကျနးရကး (KCSN) 

်မနးမာံတပးမေတား သစးထုတးလုပးမႈေၾကာငးံ ကရငးနီ်ပညးနယး၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ၾကိဳ့ပမး့မႈ ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵရ်ခငး့  

နိဒါနး့ 
  ယခုစာတမး့သညး လကးရြိ်ဖစးရပးႏြငးံ ယခငးႏြစးေပါငး  ့(ဿ )ွေက္ားက ်ဖစးရပးမ္ာ့မြ ဗမာတပးမေတားသညး သဘာဝသဵယဵဇာတ ခုိ့ယူအ်မတးထုတးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ 
ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ (KNPP)ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ပ္ကး်ပာ့ေစသညးံ ေလံလာသုဵ့သပးခ္ကးကုိ ေဖား်ပေပ့သညးံ စာတမး့အႏြစးခ္ဳပး်ဖစးသညး၈  

  လျနးခံဲသညးံ ှ၆၆၂ ခုႏြစးတျငး ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP)သညး ထိုအခ္ိနးစစးအစုိ့ရႏြငးံ အပစးခကးရပးစဲေရ့လကးမြတး ေရ့ထုိ့ခဲ႔ပါသညး၈ 
သို႔ေသား (၀) လအၾကာတျငး ်မနးမာစစးတပးးသညး သစးထုတးရနးအတျကး ကရငးနီ်ပညးအေရြ႕ဘကး်ခမး့ရြိ KNPP တပးစျရဲာေနရာမ္ာ့ကုိ ထို့စစးဆငးမႈ ်ပဳလုပးသ်ဖငးံ 
ပစးခတးရပးစဲေရ့ ပ္ကး်ပာ့ခဲ႔ရသညး၈ အက္ဳိ့ဆကးအာ့်ဖငးံ ်ပညးသူလူထု (ှ)သိနး့ နီ့ပါ့ထျကးေ်ပ့ခဲံသ်ဖငးံ စစးအစို့ရ၇ စစးတပးႏြငးံ ။တုိ႕အေပါငး့အပါ 
စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့တုိသညး အဆကးမ်ပတး သစးထုတးလုပးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈမ္ာ့ အဆငးံသို ႔ ေရာကးရြိလာပါသညး၈   

  KNPP သညး ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး ေနာကးတစးႀကိမး အစုိ့ရႏြငးံ အပစးခတးရပးစဲေရ  ့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ေသားလညး  ့ အစုိ့ရစစးတပးသညး သစးထုတးမႈကုိ 
ဆကးလကးလုပးေဆာငးၿပီ  ့NLD အစုိ့ရမြ ဿွှ၃-ဿွှ၄ခုႏြစးအတျငး  ့သစးထုတးလုပးမႈကို တာ့်မစးထာ့သညးံၾကာ့က သစးမ္ာ့ကုိ ဆကးလကးခုိ့ထုတးခံဲပါသညး၈  

 ဿွှ၄ခုႏြစး၇ဒီဇငးဘာလ (ှ၆)ရကးေန႔တျငး အစို့ရတပးမေတား၌ သစးခို့ထုတးမႈကို KNPP က ေဖားထုတးေတျ႕ရြိသ်ဖငးံ ထိုKNPP ရဲေဘား(၀)ဦ့ႏြငးံ 
အရပးသာ့ (ှ)ဦ့ကို အစို့ရတပးက ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ သတး်ဖတးခဲံပါသညး၈  

 အထကးပါ သတး်ဖတးမႈေၾကာငးံ KNPP ႏြငးံ အစုိ့ရတပးအၾကာ  ့တငး့မာမႈအ်မငးံဆဵု့သုိ႔ ေရာကးရြိခဲ႔ၿပီ  ့လူထုမ္ာ့သညးလညး  ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအေပ၍ 
ယုဵၾကညးမႈမ္ာ့ အထူ့ေလ္ာံက္လာပါသညး၈   

  သို႔်ဖစး၊ မိမိတို႔ ကရငးနီလူမႈအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့ ကျနးရကး (KCSN) မြ ယခုက႔ဲသို႔ အစို့ရတပးမေတား၌ သဘာဝသဵယဵဇတမ္ာ့ကုိ ။တုိ႔အက္ဳိ့ 
အတျကး အ်မတးထုတးယူေန်ခငး့သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို တိုကး႐ိုကးထိခိုကးေၾကာငး့ ေဖား်ပလုိပါသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အမြနးတကယးရရြိေစရနး 
အစို့ရတပးမေတား၌ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသအတျငး့ရြိ သဵယဵဇာတမ္ာ့ ထုတးယူမႈမ္ာ့ကုိ ခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႔ေပ့ရနးႏြငးံ ထို့စစးဆငးေနမႈမ္ာ့အ်ပငး ေရြ႕တနး့သုိ႕ 
တပးေစလျတးမႈမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး႐ုပးသိမး့ေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆုိလိုပါသညး၈ ထို႔မြသာ အာ့လဵု့ပါဝငးချငးံရြိေသာ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့မႈကို ်ဖစးေပ၍ေစမညး်ဖစးၿပီ့ 
တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကုိယးတုိငး မိမိတို႔ေဒသအတျငး့ရြိ သဵယဵဇာတမ္ာ့ကုိ အုပးခ္ဳပးချငးံႏြငးံ စီမဵခနး႔ချခဲျငးံ ရရြိႏိုငးေသာ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုႏိုငးငဵ 
တညးေဆာကးေရ့ကို ရရြိေစမညး ်ဖစးသညး၈ 

ေနာကးခဵ 

ကရငးနီလူမႈအသငး့အဖျ ဲ ႕မ္ာ့ကျနးရကး (KCSN)သညး ကရငးနီ ်ပညးနယးအတျငး့ရြ ိ KNPP ႏြငး ံ အစိ ု ့ရ၌ အပစးအခကးရပးစဲေရ့ 
စတငး်ပဳလုပးသညးံ ဿွှဿ ခုႏြစးမြစ၊ တစိ ုကးမတးမတး ေလံလာ ေစာငး ံ ၾကညးံမႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးခဲ ႔ပါသညး၈ 

KCSN သညး KNPP ႏြငး ံအစိ ု့ရတို ႔  အၾကာ့သေဘာတူထာ့သညးံ စာခ္ဳပးပါ အခ္ကးမ္ာ့ကို   ဿွှဿ ခုႏြစးမြစ၊ ေလံလာေစာငး ံ ၾကညးံရာ 
အႀကီ့စာ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငး ံပတးသကး၊လညး့ေကာငး့၇ ႏိ ုင းငဵတကာ အကူအညီမ္ာ့ႏြငး ံပတးသကး၊လညး့ေကာငး့ ဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့ 
ထုတး်ပနးခဲ ႔ ၿပ ီ့်ဖစးပါသညး၈  

ယခုစာတမး့သညး ကရငးနီ်ပညးနယး၌ သဵယဵဇတဆိုငးရာ ်ပသနာမ္ာ့အေပ၍ေလံလာတငး်ပရနး်ဖစးၿပီ့ အထူ့သ်ဖငး ံ သစးထုတးလုပးမႈမ္ာ့ကို 
အာရု ဵစ ု ိကးတငး်ပသျာ့ရနး ်ဖစးသညး၈  

ဗမာတပးမေတား၌ သစးထုတးလုပးေရ့အတျကး ထုိ့စစးဆငး်ခငး့ ေၾကာငးံ ှ၆၆၂ ခုႏြစးတျငး KNPP ႏြငးံ အစုိ့ရ ပစးခကးရပးစဲေရ့ ပ္ကး်ပာ့ခံဲရ်ခငး့  

 ႏိးုငးငဵေတား ၿငိမးဝပးပိ်ပာ့မႈတညးေဆာကးေရ့ေကာငးစီ(နဝတ)ႏြငးံ KNPP တို႔သညး အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ၿပီ့ေနာကး အခ္ကး (ှ၄)
ခ္ကးပါ သေဘာတူညီမႈမ္ာ့ကုိ ရရြိခဲ႔ၿပီ့ မတးလ(ဿှ) ရကးေန႔ ှ၆၆၂ ခုႏြစး၇ လျဳ ိငးေကားၿမိဳ႕တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲ႔ၾကပါသညး၈  

 အဆိုပါ(ှ၄)ခ္ကးအနကး (ှ)ႏြစးဘကးတပးသာ့တို႔သညး သတးမြတးထာ့ေသာ နယးေ်မေဒသအတျငး့တျငးသာ လႈပးရြာ့သျာ့လာရနး၇ (ဿ) 
ကရငးနီ်ပညးနယးအတျငး့ အတငး့အဓမၼစစးေရ့အတျကး ေပ၍တာဆျဲ် ခငး့ကို ရပးတနး႔ရနး၇ (၀)ေပ၍တာေၾက့ေကာကးခဵမႈမ္ာ့ကုိ ရပးတနး႔ေစရနး စသညးတို႔ 
ပါဝငးပါသညး၈  



                 ဿ ကရငးနီလူမႈအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့ကျနးယကး (KCSN) 

 KNPP မြ နဝတစစးအစို့ရအာ့ တပးရငး့မ္ာ့ ေစလျတးမႈကို ရပးတနး႕ 
ရနး ေတာငး့ဆုိေသားလညး့ အစို့ရက ထိုငး့နယးစပးထိနး့ခ္ဳပးရနးႏြငးံ တရာ့မဝငး နယး 
စပး ်ဖတးေက္ား်ပီ့ သစးထုတးမႈမ္ာ့ကုိ တာ့ဆီ့ရနး အေၾကာငး့်ပၿပီ့ ဆကးလကး 
လုပးေဆာငးခဲ႔ သ ညး၈ 

 နဝတအစို့ရသညး ထိုငး့-်မနးမာ နယးစပးအမြတး ဘီဖီ (၆၇ ှွ၇ ှှ) ရြိ KNPP 
တပးစခနး့မ္ာ့ကုိ ဆုတးချာေစခဲ႔ပါသညး၈ KNPP မြ ်ငငး့ဆနးခဲံသ်ဖငးံ နဝတစစးအစို့ရမြ 
။တုိ႔တပးအငးအာ့ (ဿွွွ) ခနး႔ကို အဆိုပါ  KNPP တပးစခနး့မ္ာ့သုိ႔ သိမး့ပုိကးရနး 
တပးမ္ာ့ေစ လျတးခဲံသ်ဖငးံ တိုကးပျ ဲ မ္ာ့်ပနးလညး်ဖစးပျာ့ခဲ႔ကာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ 
လကးမြတးထုိ့ၿပီ့ (၀)လအၾကာ သေဘာတူညီ ခ္ကးမ္ာ့ ပ္ကး်ပာ့ခဲ႔ပါသညး၈  

 ှ၆၆၃ ခုႏြစးတျငး နဝတအစုိ့ရသညး စစးေ်မ်ပငး ကရငးနီ်ပညးအေပ၍ က္ယး 
က္ယး်ပနး႕်ပနး႕ေ်မလြနးစစးဆငးေရ့ကို ်ပဳလုပးခဲ႔သညး၈ ထိုစစးဆငးေရ့တျငး KNPP အဆကး 
အသျယးမြနးသမြ္ကို ်ဖတးေတာကးရနး ်ဖစးသညး၈  

 အထကးပါကဲ႔သုိ႔ လကးမြတးေရ့ထုိ့ေသားလညး  ့ ှ၆၆၂ ခုႏြစး ဇျနးလ (ှ၂)ရကးေန႔တျငး နဝတစစးအစုိ့ရတပးသညး ကရငးနီ်ပညးနယးရြိ ်ပညးသူမ္ာ  ့
အေပ၍ ေပ၍တာေၾက့မ္ာ  ့အတငး့အဓမၼေကာကးယူ်ခငး ၇့ အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ ေပ၍တာဆျရဲနး စတငးဖမး့ဆီ့်ခငး ၇့ လူထုပိုငး ေထားေလားဂ္ီမ္ာ့ႏြငးံ ်မငး့မ္ာ့ကုိ ေခ္ာဆျဲ်ခငး့မ္ာ  ့
စတငး်ပဳလုပးခံဲပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ှ၆၆၂ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ (ှ၄) ရကးေန႕တျငး နဝတစစးအစုိ့ရသညး ။တုိ႔ေ်ခလ္ငးတပးရငး  ့ (ဿ)ရငး့ကုိ KNPP ထိနး့ခ္ဳပး 
နယးေ်မသုိ႔ ေစလျတးခဲ႔ပါသညး၈  

 ကရငးနီ်ပညးနယး အေရြ႕ပိုငး့ေဒသမ္ာ့်ဖစးေသာ သဵလျငး်မစးႏြငးံ ပျနးေခ္ာငး့ အေရြ႕်ခမး့အာ့လဵု့နီ့ပါ့ရြိ ေက့္ရျာေပါငး့(ှ၅၀)ရျာရြိ ်ပညးသူ 
(၀ွွွွ) ေက္ားကို အတငး့အဓမစုစညး့ရျာမ္ာ့သို႕ ေမာငး့ထုတးခဲ႔ပါသညး၈ စစးအစို့ရ ေ်ပာငး့ေရျ႕ေနထိုငးေစသညးံ ေဒသအတျငး့တျငး လူထုမ္ာ့စျာ 
တိ႕ုသညး စာ့ဝတးေနေရ့ ခကးခဲလျနး့သ်ဖငးံ ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ ဒုကၡသညးစခနး့မ္ာ့သုိ႔ ထျကးချာခ႔ဲၾကရသညး၈ နဝတစစးအစို့ရသညး ထို့စစးဆငးမႈကို တို့်မငးံ 
သ်ဖငးံ ေနာကးဆဵု့၉ ထိုငး့နယးစပးရြိ KNPP စခနး့မ္ာ့ကုိ ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးခဲ႔သညး၈  



                 ၀ ကရငးနီလူမႈအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့ကျနးယကး (KCSN) 

ေမလ၇ ဿွှ၃ ခုႏြစး ကရငးနီ်ပညး၇ ်မိဳ႕ေတားလျိဳငးေကား်မိဳ႕တေနရာတျငးသစးတငးကာ့ေပ၍သစးတငးသညးံပုဵ (ဓါတးပုဵ Maro Verli/ Frontier) 

 ှ၆၆၂ ခုႏြစးမတိုငးမီအခ္ိနးတျငး ထိုငး့နယးစပးရြိ ်မနးမာသစးမ္ာ့ကုိ ထိုငး့ကုမၼဏီမ္ာ့က သစးထုတးၿပီ့ ထိုုငး့ႏိုငးငဵသို႕ တငးပို႕ခဲံၾကသညး၈ သို႔ေသား 
နဝတအစို့ရတပးထို့စစးဆငးမႈ အၿပီ့ KNPP ေ်ခကုပးစခနး့ မ္ာ့သိမး့ပုိကးထိနး့ခ္ဳပး်ပီ့ေနာကးတျငး သဵလျငး်မစးႏြငးံ ပျနးေခ္ာငး့အ ေရြ႕ဘကးရြိ 
သစးေတာမ္ာ့ကုိ ်မနးမာသစးကုမၼဏီမ္ာ့က အစာ့ထုိ့ ကာ ကျ္နး့ႏြငးံသစးမာမ္ာ့ကုိ စတငးခုတးယူချငးံ်ပဳလာပါေတာံသညး၈  

သို႔်ဖစး၊ ဗမာတပးမေတားႏြငးံ ။တုိ႔ခ႐ိုနီကုမၼဏီမ္ာ့သညး ကရငးနီ်ပညးနယးရြိ သစးမ္ာ့ကုိ ှ၆၆၂ ခုႏြစးကတညး့က ယေန႔အခ္ိနးအထိ 
စိတးၾကဳိတးခုတးယူ ေရာငး့ခ္ေနၾကၿပီ့ NLD အစို့ရသစးလကးထကး တျငး သစးထုတးလုပးမႈကို ၾသဂုတးလ ဿွှ၃ခုႏြစး မြ မတးလ ဿွှ၄ ခုႏြစးအထိ 
တာ့်မစးလိုကးေသားလညး့ လိုကးနာ်ခငး့ မရြိပါ၈    

ှ၆၆၂ ခုႏြစးကတညး့ကစ၊ ထူ့ကုမၼဏီႏြငးံ ကယာ့ဖူ့ကုမၼဏီတို႔ သညး ကယာ့်ပညးနယးမြ သစးမ္ာ့ထုတးယူရနး နဝတအစို့ရက အဓိက ပါမစး (permit) 
ရထာ့သညး၈ ထူ့ကုမၼဏီကို စစးတပးအ သုိငး့အဝနး့ႏြငးံ နီ့စပးသညးံ ဦ့ေတဇက ပုိငးၿပီ့ ကယာ့ဖူ့ကုမၼဏီကို ေဒသခဵစီ့ပျာ့ေရ့သမာ့ဦ့ၾကညးစိနးက 
ဦ့ေဆာငးပါသညး၈ အဆိုပါ ကုမၼဏီတို၌ သစးလုပး ကျကးမ္ာ့ရြိ သစးမ္ာ့ကုိ ်မနးမာံသစးထုတး လုပးေရ့ ဟုေသာအမြတး တဵဆိပးမ္ာ့်ဖငးံ ႐ိုကးႏြိပးထာ့သ်ဖငးံ 
သစး မ္ာ့အာ့လဵု့ကို အစို့ရပိုငး ေၾကာငး့ ်ပပါသညး၈ ခနး႔မြနး့ေခ္ ှ၆၆၂မြ ှ၆၆၃ ခုႏြစးအတျငး့သ စးထုတးလုပးမႈ တနးေပါငး့ (ှွွွွွ)ေက္ား 
ထုတးယူခဲ႔ပါသညး၈ ထုတးယူသညးံ သစးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ဗမာ်ပညးမ သို႔ သယးယူသျာ့ပါ သညး၈  

အထကးပါက႔ဲသို သစးေတာံ ထိနး့ခ္ဳပးထုနးယူလုိမႈကို ေဒသ စစးကျပး ကေဲရ့ စစးဌာနခ္ဳပး (ဒကစ) ေမာငးၾကညးတျငး တာဝနးရြိပါသညး၈ 
ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပး ေမာငးၾကညးသညး KNPP တပးစခနး့မ္ာ့ကုိ တိုကးခိုကး ရနးႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပ္ကး်ပာ့ေအာငး လုပးေဆာငးခဲ႔သူ်ဖစးသညး၈  

်မနးမာတပးမေတား၌ သစးထုတးယူေရ့သညး လကးရြိၿငိမးခ္မး့ေရ့ ်ဖစး စဥးကုိ ၿခိမး့ေ်ခာကးေန်ခငး့  

 ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး အစို့ရႏြငးံ အပစးအခပးရပးစဲေရ့ လကးမြတးေရ့ထို့မႈအၿပီ့တျငး KNPP ၌ ဆကးဆဵေရ့႐ုဵ့မ္ာ့ကုိ ကရငးနီ်ပညးနယး အတျငး့တျငး 
စတငးဖျငးံလြစးခဲ႔သညး၈ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အနကး အစို့ရတပးမ္ာ့က ေရျြ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာလိုပါက KNPP ၌ ဆကးဆဵေရ့႐ုဵ့မ္ာ့သုိ႔ အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ 
ရနး ်ဖစးသညး၈ အစပိုငး့တျငး ဆကးသျယးအေၾကာငး့ၾကာ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲ႔ေသားလညး့ ဿွှ၂ ခုႏြစး ေရျ့ေကာကးပျအဲၿပီ့ NLD အစို့ရတကးလာသညးံ 
အခ္ိနးမြစ၊ ဆကးသျယး အေၾကာငး့ၾကာ့မႈ မရြိသေလာကး ်ဖစးလာသညး၈  

  ကယာ့်ပညးနယး လျဳ ိငးေကား်မဳိ႕ အေ်ခစုိကး အစို့ရ ေထာကးပုိ႔တပးမြ ေရြ႕တနး့တပးစခနး့မ္ာ့သုိ႔ ရိကၡာမ္ာ့ကို ကာ့ႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ တစးႏြစးလြ္ငး (ဿ)
ႀကိမးခနး႔အနညး့ဆုဵ့ ေပ့ပို႔ၾကပါသညး၈ အ်ပနးလမး့တျငး သစးမ္ာ့ကုိ ထငး့မ္ာ့၇ ဝါ့မ္ာ့ဖုဵ့ကျယး၊ သယး်ပနးေလံရြိသညး၈ ယခုကဲ႔သို သဵလျငးအေရြ႕ဘကး်ခမး့မြ 
သစးထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ သယးယူမႈမ္ာ့အာ့လဵု့သညး တရာ့ဝငးမဟုတးပါ၈  

  အစို့ရတပးမေတား၌ တရာ့မဝငး သစးထုတးယူမႈကို ဿွှ၄ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ (ှ၆) ရကးေန႔တျငး ေဖားထုတးေတျ႕ရြိခ႔ဲပါသညး၈ တာဝနးက္ KNPP 
ရဲေဘားမ္ာ့သညး လျဳ ိငးေကား်မဳိ႕သို႔ သျာ့လမး့ (၄) မုိငး စခနး့တျငး တပးမေတား၌ ရိကၡာပို႔ ကုနးတငးကာ့ႀကီ့ေပ၍တျငး သစးမ္ာ့သယးေဆာငးသညးကို ေတျ႕ 
ရြိ ေသားလညး့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ေရြ႕ရႈ့၊ ကာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ်ဖတးသျာ့ေစခဲ႔သညး၈  

  သို႔ေသား ေနာကးေန႔ ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ၇ (ဿွ) ရကးေန႔ နဵနကး (၂:ွွ)နာရီ အခ္ိနးတျငး ဒကစတပးလကးေအာကးခဵ ေ်ခလြ္ငးတပးရငး့ (၂၁)၇  



                 ၁ ကရငးနီလူမႈအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့ကျနးယကး (KCSN) 

ေ်ခလြ္ငးတပးရငး့ (ှွဿ)ႏြငး ေ်ခလြ္ငးတပးရငး့ (၄ဿ)တို႔ပါဝငးသညးံ (၃ွ)ဦ့ေသာ အစို့ရတပးဖျဲ႕သညး KNPP ကငး့ ရြိရာ (၄)မိုငး့စခနး့ကို လာေရာကးဝိုငး့ခဲ႔ 
သညး၈ KNPP ရဲေဘား(၁)ဦ့ႏြငးံ အရပးသာ့ (ှ)ဦ့ကိုေတျ႕ရြိသ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဲ႔သညး၈ ထို႔ေနာကး ထိုအဖမး့ခဵရသူ (၂)ဦ့ကို ဓာတးပုဵ႐ိုကးရနး ခုဵတနး့တျငး ထိုငးေစ 
ၿပီ့ စတငးသတး်ဖတးရနး ပစးခတးခဲ႔သညး၈ (၂)ဦ့အနကး KNPP တပးသာ့ (ှ)ဦ့လျတးေ်မာကးခဲ႔သညး၈  

 အေၾကာငး့စုဵမသိေသ့ေသာ KNPP တာဝနးရြိသူမ္ာ့သညး အခငး့်ဖစးပျာ့ရာ (၄)မုိငး 
စခနး့သို႔ နဵနကး(၅)ခနး႔တျငး သျာ့ေရာကး၊ ဖမး့ဆီ့ခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵစကာ့ေ်ပာ 
ႏိုငးေရ့ေတာငး့ဆိုေသားလညး့ အစို့ရတပးမြ ချငးံမ်ပဳခဲ႔ပါ၈ ထို႔ေနာကး လျဳ ိငးေကား်မဳိ႕ရြိ (ဒကစ)သုိ႔ 
သျာ့ေရာကး၊ အဖမး့ခဵရသူမ္ာ့ ်ပနးလျတးေပ့ေရ့ ေတာငး့ဆုိခဲ႔်ပနးသညး၈ ေနာကးဆဵု့တျငး 
သတး်ဖတးခဵရသူမ္ာ့၌ အေလာငး့ပုဵမ္ာ့ႏြငးံ အေလာငး့ကုိ မီ့ရႈ႕ဖ္ကးစီ့ထာ့သညးံ ရဲေဘား (၀)ဦ့ 
ႏြငးံ အရပးသာ့ (ှ)ဦ့၌ အ႐ို့်ပာကို ်ပနးေပ့ခဲ႔သညး၈ ဒကစ၌ ထျကးဆုိခ္ကးအရ KNPP ရဲေဘား 
မ္ာ့သညး အစို့ရတပးႏြငးံ ထိပးတိုကး တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲ႔ၿပီ့ တိုကးပျတဲျငး က္ဆုဵ့ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲ႔ 
သညး၈  

 အထကးပါ ်ဖစးရပးေၾကာငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ထိခိုကးႏိုငးေၾကာငး့၇ အမြနးတရာ့ႏြငးံ ဥပေဒ 
အတိုငး့ အေရ့ယူေပ့ပါရနး ကရငးနီ်ပညးေတာငးသူမ္ာ့သမဂၢ (KSFU)ႏြငးံ ကရငးႏြီ်ပညး လူငယးမ္ာ့ 
သမဂၢ(UKSY)တို႔က ေတာငး့ဆုိဆႏၵ်ပပျ ဲ တစးခု်ပဳလုပးခဲ႔သညး၈ ထိုေတာငး့ဆို ဆႏၵ်ပမႈကို က 
ယာ့်ပညးနယး အစို့ရက လ္စးလ္ဴရႈ႕သညးံအ်ပငး ၿငိမး့စုစညး့ ပုဒးမ(ှ၆)်ဖငးံ တရာ့မဝငး ဆႏၵ်ပ 
သညးံ လူငယး (၂)ဦ့ကို ရကး(ဿွ)ေထာငးခ္ရနး အမိနး႔ခ္ခဲ႔သညး၈ တရာ့မြ္တေရ့အတျကး ဆကး 
လကး ဆႏၵ်ပခဲ႔ၾကရာ လူငယး(၀)ဦ့ကို ထပးမဵဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ပုဒးမ(ှ၆)်ဖငးံ တရာ့စျဆဲို်ပနးသညး၈ 
သို႔ေသား ဖိအာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ေနာငးပိုငး့တရာ့စျဆဲိုမႈမ္ာ့ကုိ ႐ုတးသိမး့ခ႔ဲၾကသညး၈  

နိဂဵု့ 
  ယခုကဲ႔သို႔ အစို့ရတပးမေတား၌ KNPP ရဲေဘား(၀)ဦ့ႏြငးံ အရပးသာ့(ှ)ဦ့ကို ဥပေဒမဲ႔ သတး်ဖတးအေလာငး့ေဖ္ာကးသညးံ လုပးရပးကို 
ကရငးနီ်ပညးနယးရြိ ်ပညးသူမ္ာ့စျာ တုနးလႈပးေ်ခာကး်ခာ့ေစခဲ႔ၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေပ၍ ေမ္ားလငးံခ္ကး ေလ္ာံနညး့သျာ့ေစပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ မိမိ 
တို႔ ေနရပးကို ်ပနးလိုသညးံ ဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး ပိုမိုစို့ရိမး ပူပနးမႈ ်ဖစးေပ၍ေစခဲ႔ပါသညး၈  

 လကးရြိၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ယုဵၾကညးမႈ အမြနးတကယး ေဖားေဆာငးႏိုငးရနးအတျကး ယခုလူသတးအလာငး့ေဖ္ာကးသညးံကိစၥကို ခ္ကးခ္ငး့အမြနးတ 
ရာ့ ေဖ၍ေဆာငးေပ့ရနး အလျနးအေရ့ႀကီ့လြပါသညး၈ တာဝနးရြိ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကုိ အပစးေပ့ အေရ့ယူေပ့ႏုိငးရနး အလျနး အေရ့ႀကီ့လြပါသညး၈ သို ႔ေသား 
ယေန႔ အခ္ိနးအထိ အမြနးတရာ့အတျကး ေတာငး့ဆုိၾကသညးံ KNPP၇ ေဒသခဵႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ လူမႈအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၌ ေတာငး့ဆုိခ္ကးကုိ 
တာဝနးရြိသူမ္ာ့ လ္စးလ္ဴရႈေနၾကဆဲ်ဖစးသညး၈  

 မိမိတိ႕ု KCSN အေန်ဖငးံ ယခု်ဖစးရပးဆို့သညး ဗမာံတပးမေတား၌ သဵယဵဇတမ္ာ့ကုိ ။တုိအက္ဳိ့အတျကး ထုတးယူလုိသညးံ ေလာ 
ဘ ေၾကာငးံ ်ဖစးသညးဟု သုဵ့သပးပါသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ဌာေနတိုငး့ ရငး့သာ့မ္ာ့လကးဝယးတျငး သဵယဵဇတကုိ ထိနး့သိမး့်ခငး့၇ ထုတးယူ်ခငး့၇ စီမဵခနး ႔ချဲ် ခငး့ အချငးံ 
အေရ့ႏြငးံ အချငးံအာဏာမ္ာ့ မရြိပါက ပ႗ိပကၡမ္ာ့ အဆကးမ်ပတး်ဖစးပျာ့ေနဦ့မညး်ဖစးၿပီ့ တိုကးပျမဲ္ာ့လညး့ အခ္ိနးမေရျ့ ်ပနး်ဖစးပျာ့ႏိုငးပါသညး၈ ထို ႔ေၾကာငးံ 
KCSN အေန်ဖငးံ ေအာကးပါတို႔ကို အေလ့အနကးေတာငး့ဆိုလုိကးပါသညး၈  

ှ) ကရငးနီလူထု (ကယာ့်ပညးနယးဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့)သညး ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့ရြိ သဵယဵဇတမ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ချငးံ၇ ထုတးယူသုဵ့စျခဲျငးံႏြငးံ စီမဵ 
ခနး႔ချပဲိုငးချငးံ အချငးံအေရ့ကို ရရြိရမညး၈  

ဿ) KNPP ရဲေဘား (၀)ဦ့ႏြငးံ အရပးသာ့ (ှ)ဦ့ အသတးခဵရသညးံ ကိစၥရပးအတျကး တရာ့မြ္တမႈ ရရြိရမညး၈ ယခုရာဇဝတးမႈ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကို လျတးလပး၊ 
တရာ့မြ္တေသာ တရာ့စီရငးမႈ ရရြိရမညး၈  

၀) ်ပညးတျငး့စစးရပးစဲေရ့အတျကး စစးမြနးေသာ အနာဂတးဖကးဒရယး ်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးႏိုငးသညးအထိ တပးမေတားအပါအဝငး တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသ 
အတျငး့ရြိ သဵယဵဇတထုတးယူ်ခငး့ကို ေခတၱရပး ဆိုငး့ထာ့ရမညး၈  

၁) တနး့တူေရ့ကို ေဖားေဆာငးေပ့ႏိုငးသညးံ စစးမြနးေသာ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏုိငးငဵေပ၍ေပါကးေရ့အတျကး ဖကးဒရယး်ပညးထာငးစု ဖျဲ႕စညး့ပဵု 
အေ်ခခဵဥပေဒေရ့ဆျဲေရ့ကို အစို့ရႏြငးံ တပးမေတားတုိ႔သညး တိုငး့ရငး့သာ့ ေတားလြနးေရ့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ လကးတျဲေဖားေဆာငး 
ရမညး၈  
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