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မာတိကာ 
 
 စာမ္ကးႏြာ 
အႏြစးခ္ဳပး ဿ-၁ 
နိဒါနး့ ၂ 
ှ၈ ကုိဗစး-ှ၆ ကာလ “တစးဖကးသတးအပစးရပး” ခ္ိနးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတား၌ တုိကးပျဲ် ဖစးေပ၍ 
ေစနုိငးေသာ စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈႏြငံး က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ 

၅-၆ 

ဿ၈ ကရငးနီေဒသခဵတုိ႔၌ ကုိဗစး-ှ၆ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးမ္ာ့အာ့ ပိတးပငး်ခငး့ႏြငံး ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ ၆-၈ 
၀၈ ဘုိ့ဘျာ့ပုိငးလယးယာေ်မမ္ာ့ကုိ ဆကးလကးသိမး့ဆညး့်ခငး့ ၉ 
- လျိဳငးေကားႏြငံးဒီေမာဆုိၿမိဳ႕နယးမ္ာ့အတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားတုိ႔၌ 
တပးစခနး့မ္ာ့တုိ့ခ္ဲ႕ရနး ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ 

၉-ှ  
 

- ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ အစုိ့ရ၌ သစးေတာလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး 
ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈ 

ှ -ှ၃ 

၁၈ ထိခုိကးနစးနာမႈ်ဖစးေစေသာ သယဵဇာတထုတးယူမႈႏြငံး ပျငံးလငး့်မငးသာ မႈမရြိေသာ အႀကီ့စာ့ 
စီမဵကိနး့မ္ာ့ဆကးလကးေဖ၍ေဆာငးေန်ခငး့ 

ှ၃ 

- ေမားခ္ီ့ေဒသရြိ ခဲမ်ဖဴႏြငံးအၿဖိဳကးနကးသတၱဳတျငး့မ္ာ့အာ့ တုိ့ခ္ဲ႕်ခငး့    
- လျိဳငးေကားၿမိဳ႕အနီ့ သတၱဳသန႔းစငးစကး႐ဵုတညးေဆာကး်ခငး့ ှ၅-ှ၆ 
- နမးံတဘကးေရအာ့လၽြပးစစးစီမဵကိနး့အတျကး ကျငး့ဆငး့ေလံလာမႈမ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးေန်ခငး့ 

 ၆-ဿ  

နိဂဵု့ႏြငံးအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ဿ -ဿ၃ 
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အႏြစးခ္ဳပး 
 
ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) သညး နိုငးငဵေရ့ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈမြတစးဆငံး ဖျဲ႔စညး့ပုဵ အသစးေရ့ဆျၿဲပီ့ 
ေရရြညးတညးတန႔းေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးနိုငးရနးအတျကး ်မနးမာအစို့ရႏြငံး 
အပစးအခတးရပးစဲေရ့လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညးမြာ ရြစးႏြစးေက္ားမၽြ ၾကာ်မငံးခဲံပါၿပီ၈ သို႔ရာတျငး နုိငးငဵေရ့ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈကို 
ေဖားေဆာငးနိုငး်ခငး့မရြိဘဲ အစို့ရႏြငံးတပးမေတားသညး အပစးအခတးရပးစဲေရ့ကို အချငံးေကာငး့ယူၿပီ့ KNPP အာ့ 
ေဘ့ဖယးထာ့ကာ ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ နယးေ်မတို့ခ္ဲ႕်ခငး့၇ ကရငးနီ်ပညးသူတို႔၌ ေ်မယာ၇သဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့ 
သိမး့ဆညး့်ခငး့ႏြငံး နိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မႇုပးႏြဵသူမ္ာ့ႏြငံး ခရိုနီမ္ာ့ထဵသို႔ ေရာငး့စာ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးလ္ကးရြိပါသညး၈  
 
ဤ်ဖစးစဥးသညး လျနးခဲံေသာ ဿ ႏြစးအတျငး့ ဆကးလကး်ဖစးေပ၍လ္ကးရြိပါသညး၈ ဿွှ၆ ခုႏြစးအတျငး့ 
်မနးမာတပးမေတားသညး ။တို႔၌ေ်ခလ္ငးႏြငံးေ်မာကးတပးစခနး့မ္ာ့ကို တို့ခ္ဲ႕ရနး လျိဳငးေကား ႏြငံးဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယးအတျငး့ 
ေ်မဧကေပါငး့ ှ၂ွွ ကို ဌာေနေတာငးသူမ္ာ့ထဵမြ သိမး့ယူခဲံၿပီ့ ဆႏၵ်ပကန႔းကျကးသညံး ေတာငးသူ ၁ှဦ့အာ့ 
ရာဇဝတးမႈအ်ဖစးတရာ့စျဆဲိုၿပီ့ ေထာငးခ္ ခဲံပါသညး၈  
 
်မနးမာံတပးမေတားသညး ကိုဗစး-ှ၆ ကာလအတျငး့ တစးဖကးသတးအပစးရပးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံ ေသားလညး့ 
ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ တငး့မာမႈ်ဖစးေစနုိငးေသာ တပးလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အာ့ ်ပဳလုပး လ္ကးရြိပါသညး၈ KNPP ႏြငံး 
ကရငးနီေဒသခဵလူထုမ္ာ့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဥယ္ာဥး တညးေဆာကးမညံး ေဒသကို်ဖတးသျာ့မညံး မဟာဗ္ဴဟာက္ေသာ 
ဖာ့ေဆာငး့ႏြငံး ေတာငးငူကိုဆကးသျယးမညံး ကာ့လမး့မတစးေလြ္ာကးကိုလညး့ ေဆာကးလုပးရနး 
ဖိအာ့မ္ာ့ေပ့လ္ကးရြိပါသညး၈ ေမလ၇ ဿွဿွ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာံတပးမေတားမြာ ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ချငံး်ပဳခ္ကးမဲံ 
ဝငးေရာကးလာခဲံသ်ဖငံး ပစးခတးမႈ်ဖစးေပ၍ကာ ။တို႔မြေခ္ာဆျလဲာေသာ ယာဥးေမာငး့တစးဦ့ ေသဆုဵ့ခဲံရပါသညး၈ 
ဨဂုတးလ၇ ဿွဿွ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာတပးမေတားသညး ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ နနး့ကစးရြိ KNPP စခနး့တစးခုအာ့ 
မီ့ရႈိ႕ဖ္ကးဆီ့ခဲံပါသညး၈  
 
်မနးမာအစုိ့ရသညး ။၌ “leaving no-one behind” မူဝါဒကို ေ်ဗာငးေ်ဗာငးတငး့တငး့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညံးအေန်ဖငံး KNPP မြ 
ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ တညးေဆာကးထာ့သညံး ကိုဗစး-ှ၆ စစးေဆ့ေရ့ဂိတး ဿွ ခုကို ေဒသခဵလူထုအတျကး 
ဝနးထုပးဝနးပို့်ဖစးေစသညးဟုဆိုကာ ဖ္ကးသိမး့ရနး အမိန႔းေပ့ခဲံပါသညး၈ ကိုဗစး-ှ၆ ကူ့စကးမႈပထမလႈိငး့တျငး 
ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ ေရာဂါကူ့ စကးမႈမရြိေသားလညး့ ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ      အပါတးတျငး ပို့ေတျ ႔လူနာ ၅၅ 
ဦ့ရြိခဲံပါသညး၈  
 
အစို့ရသညး ။၌အထကးမြေအာကး ဖျဵံၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို ဆကးလကးအေကာငးအထညး ေဖ၍ၿပီ့ ေဒသခဵတို႔၌ 
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့အစီအမဵမ္ာ့ကို လစးလ္ဴရႈလ္ကးရြိသညး၈ ဿွှ၆ခုႏြစးတျငး 
အစို့ရသစးေတာေရ့ရာဌာနသညး ။၌ “သစးေတာထိနး့သိမး့ေရ့ကာလအ သစး” အတျငး့ စီ့ပျာ့်ဖစးကၽျနး့သစးစိုကးပ္ိဳ့ရနး 
ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေ်မဧကေပါငး့ှဿ၂ဧက ကိုသိမး့ဆညး့ခဲံပါသညး၈ အစုိ့ရသညး ယခုႏြစးအတျငး့ ယငး့စီမဵကိနး့ကုိ 
ဧကေပါငး့ ၂ွွ ထပးမဵတို့ခ္ဲ႕ရနး စီစဥးလၽြကးရြိၿပီ့ အဆိုပါဧကမ္ာ့တျငး ရိုဆိုေတာငးတနး့ေဒသတဝြိုကးရြိ ေဒသခဵ 
ရျာသူရျာသာ့တို႔၌ လယးယာေ်မမ္ာ့၇ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငံး သစးေတာမ္ာ့ပါဝငးသညး၈ ရိုဆို ေတာငးတနး့ေဒသကို KNPP 
ႏြငံး ေဒသခဵတို႔မြ လူထုသစးေတာဧရိယာအ်ဖစး ဿွှွ ခုႏြစးတျငး သတးမြတးထာ့ၿပီ့ သစးထုတးလုပး်ခငး့၇ 
သတၱဳတူ့ေဖ၍်ခငး့ႏြငံး အမဲလိုကး်ခငး့မ္ာ့ကို တငး့ၾကပးစျာ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ေနရာ်ဖစးသညး၈  
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ယမနးႏြစးမြစတငးၿပီ့ ေန်ပညးေတားအစုိ့ရသညး ထိခိုကးနစးနာမႈမ္ာ့ေစေသာ သယဵဇာတ ထုတးယူ မႈႏြငံး 
အေ်ခခဵအေဆာကးအအုဵတညးေဆာကးေရ့ဆိုငးရာ တ႐ုတးစီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့်မႇုပးႏြဵမႈမ္ာ့ကို ေဒသခဵတို႔၌ဆႏၵႏြငံး 
ဆန႔းက္ငးလၽြကး ချငံး်ပဳခံဲပါသညး၈ ယငး့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ေမားခ္ီ့ေဒသတျငး တ႐ုတးကုမၸဏီ အုိကးဝမး (Aik Wan) 
မြရငး့ႏြီ့်မႇုပးႏြဵထာ့ေသာ ခဲမ်ဖဴႏြငံး အၿဖိဳကးနကး သတၱဳ တူ့ေဖ၍မႈ တို့ခ္ဲ႕်ခငး့ပါဝငးသညး၈ အဆိုပါသတၱဳတျငး့ကို 
ဓါတးပဵုသျာ့ေရာကး ရိုကးကူ့ခဲံသညံး ေဒသခဵလူငယးတစးဦ့အာ့ Nominee onwers ်ဖစးေသာ အစို့ရ်ပညးသူ႔စစး KNSO 
တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့မြ ရိုကးႏြကးခဲံပါသညး၈  
 
ဇူလိုငးလ၇ ဿွှ၆ ခုႏြစးမြစ၊ Chinese Global South Industrial Company သညး ေဒသထျကး ခဲႏြငံးခဲမ်ဖဴသတၱဳမ္ာ့ကို 
သန႔းစငးရနး အေမရိကနးေဒ၍လာ သနး့ ၂ွ တနးဖို့ရြိေသာ ဖကးစပး ရငး့ႏြီ့်မႇုပးႏြဵမႈ သတၱဳသန႔းစငးေရ့စကး႐ုဵတစးခုကို 
လျိဳငးေကားၿမိဳ႕၌ ေ်မာကးဖကးတျငး တညးေဆာကး လၽြကးရြိသညး၈ စကး႐ုဵအနာ့ရြိ ႏျာ့လဝို့ေက့္ရျာမြာ ရျာသူရျာသာ့ ှဿွွ 
ဦ့သညး စကး႐ုဵေၾကာငံး ေလထုညစးညမး့မႈႏြငံးေရထုညစးညမး့မႈမ္ာ့ကို စို့ရိမးေနၾကရသညး၈  
 
ေဒသခဵတို႔မြ အႀကီ့စာ့ေရကာတာစီမဵကိနး့ကို ကန႔းကျကးလငံးကစာ့ NLD အစို့ရသညး တ႐ုတး နုိငးငဵမြ TBEA Co. Ltd. 
(စငး့က္နး်ပညးနယးအေ်ခစုိကး) ႏြငံး ခငးေမာငးညျန႔း (Khin Maung Nyunt) ကုမၸဏီတို႔ကို ှ၂ွ မီဂါဝပးထုတးလုပးနိုငးမညံး 
ေရအာ့လၽြပးစစးစကး႐ုဵအတျကး ေရကာတာတစးခုကို လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယးႏြငံး ရြမး့နယးစပးတျငးရြိေသာ နမးံတဘကးေခ္ာငး့တျငး 
တညးေဆာကးနိုငးရနး ကျငး့ဆငး့ေလံလာမႈမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးချငံးေပ့ခဲံသညး၈ ယငး့ေရကာတာသညး ေဒသခဵ ှွွွွ 
ေက္ားအေပ၍တျငး ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို်ဖစးေစနုိငးပါသညး၈ ပါဝငးသညံးကုမၸဏီမ္ာ့သညး KNPPကို 
ယငး့စီမဵကိနး့သညး အစို့ရ၌ Covid-19 Economic Relief Plan အစိတးအပိုငး့ တစးခု်ဖစးေၾကာငး့ႏြငံး ။စီမဵကိနး့အာ့ 
လကးခဵရနး ေဖ္ာငး့ဖ္ခဲံသညး၈  
 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈ စကာ့ဝိုငး့မစတငးနိုငးမီအခ္ိနးအတျငး့ ်မနးမာအစို့၌ ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ 
စစးအငးအာ့တို့ခ္ဲ႕မႈႏြငံး နိုငးထကးစီ့ႏြငး့်ပဳက္ငံးမႈမ္ာ့ႏြငံး ကရငးနီ်ပညးသူတို႔၌ ေ်မယာႏြငံး သဘာဝသယဵဇာတတို႔ကို 
လူထုဆႏၵႏြငံးဆန႔းက္ငးလ္ကး ထုတးယူမႈတို႔သညး အစို့ရ၌ လကးရြိၿငိမး့ ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးအေပ၍  မရို့သာ့မႈကုိ 
ေပ၍လျငးေစပါသညး၈  
 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိုတညးေဆာကးရနးအလို႔ငြာ ်မနးမာအစုိ့ရႏြငံး တပးမေတားသညး ။တို႔၌က္ဴ့ေက္ား 
ရနးလိုမႈမ္ာ့ကိုရပးတန႔းရနး၇ တိုငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့ရြိ။တို႔၌ တပးမ္ာ့ကို ႐ုပးသိမး့ရနးႏြငံး စစးမြနး ေသာ 
ဖကးဒရယးဒီမိုကေရစီ ်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးနိုငးရနးအတျကး အာ့လုဵ့ပါဝငးေသာ နိုငးငဵ ေရ့ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈကို 
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငံး ခ္ကးခ္ငး့ စတငးရနး KCSN မြ တိုကးတျနး့ပါသညး၈ 
အထကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငး  ရျကးၿပီ့စီ့မႈမရြိမခ္ငး့ သယဵဇာတ ထုတးယူမႈႏြငံး 
အႀကီ့စာ့ဖျဵဵံၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ရပးတန႔း ရမညး၈  
 
နိုငးငဵတကာအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ေန်ဖငံးလညး့ စစးမြနးေသာ ဖကးဒရယးဒီမိုကေရစီ်ပညးေထာငးစုကို ေဖား 
ေဆာငးနုိငး်ခငး့မရြိေသ့သညံးကာလပတးလုဵ့ ်မနးမာအစို့ရထဵသို႔ ေငျေၾက့ရငး့ႏြီ့်မႇုပးႏြဵမႈႏြငံး ေခ့္ေငျ ထုတးေပ့်ခငး့မ္ာ့ကို 
ဆိုငး့ငဵံထာ့ရနးႏြငံး နယးစပး်ဖတးေက္ားေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့ မႈအကူအညီမ္ာ့ကုိ 
တိုငး့ရငး့သာ့လူမႈအသိုငး့အဝနး့မ္ာ့အတျကး ေထာကးပဵံေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုပါ သညး၈  
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နိဒါနး့ 
 
ဿွှ၅ ခုႏြစးတျငး ထုတးေဝသညံး KCSN သုဵ့သပးခ္ကးစာတမး့ “Ongoing Burma Army logging threatens peace 
efforts in Karenni State,”သညး ်မနးမာံတပးမေတားယာဥးမ္ာ့ ခုိ့ယူ သယးေဆာငးလာေသာ သစးမ္ာ့ကို စစးေရ့ရာမြ 
KNPP ရဲေဘား ၀ ဦ့ႏြငံး အရပးသာ့တစးဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ သတး်ဖတးခဲံမႈကို မြတးတမး့တငးထာ့ပါသညး၈ 
ယငး့အ်ဖစးအပ္ကးသညး KNPP ႏြငံး်မနးမာံတပးမေတားတို႔အၾကာ့ တငး့မာမႈမ္ာ့စျာ ်ဖစးေပ၍ေစခံဲပါသညး၈ သို႔ေသား်မနးမာံ 
တပးမ ေတားသညး ယေန႔ထိတိုငး ယငး့တရာ့လကးလျတးသတး်ဖတးမႈအတျကး မညးသညံးအေရ့ယူေဆာငး ရျကးမႈမၽြ 
မရြိေသ့ေပ၈  
 
အဆိုပါ်ဖစးပ္ကးမႈႏြငံးအတူ နိုငးငဵတလႊာ့တျငး်ဖစးေပ၍လၽြကးရြိေသာ ်မနးမာံတပးမေတား၌ ထို့စစးမ္ာ့ ႏြငံး 
ရာဇဝတးက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့သညး KNPP အာ့ အစုိ့ရ၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး ေဆာငးရျကးမႈအေပ၍ ဇေဝဇဝါ်ဖစးေစၿပီ့ NCA 
ကိုလကးမြတးေရ့ထို့နိုငးရနး ဟန႔းတာ့မႈ ်ဖစးေစခဲံပါသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး 
အဖျဲ႔အစညး့အာ့လုဵ့ပါဝငးချငံးမရြိ်ခငး့ႏြငံး မူဝါဒ အဆို်ပဳခ္ကးအာ့လုဵ့ကို ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပုဵအတျငး့တျငးသာ 
ေဆာငးရျကး်ခငး့သညး NCA ကို လကးမြတးေရ့ထို့နိုငးရနး ဟန႔းတာ့မႈ်ဖစး ေစသလို စစးမြနးေသာ 
ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတညးေဆာကးရနး တိုငး့ရငး့သာ့တို႔၌ ေမၽြားမြနး့ ခ္ကးကိုလညး့ ်ဖညံးဆညး့ေပ့နိုငးမညးမဟုတးပါ၈  
 
်မနးမာဗဟိုအစုိ့ရ၌ ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ လူထုဆႏၵႏြငံးဆန႔းက္ငးေသာ အႀကီ့စာ့ စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵ ကိနး့မ္ာ့ကိုကို ချငံး်ပဳ်ခငး့၇ 
ေ်မလျတးေ်မလတးေ်မရုိငး့ကဲံသို႔ေသာ ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပဌာနး့က္ငံးသုဵ့ ်ခငး့ႏြငံး ဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့တို႔၌ 
ဓေလံထုဵ့တမး့အစဥးအလာအရ စီမဵခန႔းချလဲာေသာ လယးယာ ေ်မမ္ာ့ သိမး့ယူ်ခငး့တို႔သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးတျငး KNPP 
၌ ယုဵၾကညးမႈကို က္ဆငး့ေစ ပါသညး၈  
 
ဤသုဵ့သပးခ္ကးစာတမး့အက္ဥး့သညး ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ရြိ ပဋိပက၏ေနာကးဆုဵ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ တငး်ပရနး၇ 
လတးတေလာ်ဖစးေပ၍လ္ကးရြိေသာ ်မနးမာတပးမေတားမြ တပးအငးအာ့တို့ခ္ဲ႕မႈႏြငံး ်မနးမာအစုိ့ရမြ သယဵဇာတ 
ထုတးယူမႈအေ်ခအေနမ္ာ့ကို တငး်ပရနး်ဖစးသညး၈ ကိုဗစး-ှ၆ ကာ ကျယးေရ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့တျငး အစို့ရ၌ “မညးသူ႔ကိုမၽြ 
ခ္နးမထာ့” ဆိုသညံးမူဝါဒ အေကာငးအ ထညးေဖ၍မႈအေပ၍ ေႂကျ့ေၾကားသဵႏြငံး ကျလဲျေဲနေသာ 
လကးေတျ႔အေ်ခအေနမ္ာ့ကိုလညး့ ေထာကး်ပရနး်ဖစးသညး၈  
 
ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာၾကာ်မငံးေသာ ်မနးမာနုိငးငဵ၌ပဋိပက၏ကို ေရရြညးတညးတန႔းေသာ ဖကးဒရယး 
စနစးတညးေထာငး်ခငး့်ဖငံး အေ်ဖရြာရာတျငး ပါဝငးၾကသူမ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး ထညံးသျငး့စဥး့စာ့ရနး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို 
ဤသုဵ့သပးခ္ကးစာတမး့မြ အေထာကးအကူ်ဖစးေစလိမံးမညးဟု KCSN မြေမၽြားလငံးပါသညး၈  
 
 
 
ှ၈ ကုိဗစး-ှ၆ ကာလ “တစးဖကးသတးအပစးရပး” အခ္ိနးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတား၌ တုိကးပျ ဲ ်ဖစးးေပ၍ ေစနုိငးေသာ 
စစးေလ့လႈပးရြာ့မႈႏြငံး က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ 
 
ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ေမလ ှွ ရကးေန႔မြစ၊ ်မနးမာံတပးမေတားသညး ကိုဗစး-ှ၆ တိုကးဖ္ကးေရ့ လုပးငနး့ မ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့နိုငးရနး 
တစးနိုငးငဵလုဵ့အတိုငး့အတာ “အၾကမး့ဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ရြိသညံးေနရာ မ္ာ့မြအပ” တစးဖကးသတးအပစးရပး်ခငး့ကို 
ေၾကညာခဲံသညး၈ သို႔ရာတျငး ကိုဗစး-ှ၆ ကာလအတျငး့ ်မနးမာတပးမေတားသညး ကရငးနီ်ပညးအတျငး့ 
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တိုကးပျဲ် ဖစးေပ၍ေစနုိငးမညံး စစးေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ကို်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ KNPP နယးေ်မအတျငး့ ။တို႔အတျကး 
မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကးမညံး ကာ့လမး့ တစးေၾကာငး့ေဖာကးလုပးနုိငးရနးကိုလညး့ ဖိအာ့ေပ့ခဲံပါသညး၈  
 
ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ေမလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ရြာ့ေတာအေ်ခစုိကး ်မနးမာံတပးမေတား ခမရ ၅၃  မြ တပးသာ့မ္ာ့သညး 
ရြာေတာၿမိဳ႕ႏြငံး မိုငး ၀ွ ကျာေဝ့ေသာ တငးလျိဳငးရျာသို႔ ကာ့်ဖငံးသျာ့ရာ ရြာ့ေတာႏြငံး ၅ မိုငးအကျာရြိ KNPP 
ကန႔းသတးနယးအတျငး့သို႔ဝငးေရာကးလာခဲံသညး၈ ယငး့ကန႔း သတးနယးေ်မတျငး ႏြစးဖကးသေဘာတူညီခ္ကးအရ 
်မနးမာံတပးမေတားမြ ဝငးေရာကးချငံးမရြိပါ၈ သေဘာတူညီခ္ကးကို လ္စးလ္ဴရႈၿပီ့ ကန႔းသတးနယးေ်မအတျငး့သုိ႔ 
ွငးေရာကးလာသ်ဖငံး ပစးခတးမႈ မ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ်ဖစးစဥးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ အဓၶမ ေခ၍ေဆာငးလာေသာ 
ေဆာကးလုပး ေရ့ယဥးေမာငး့သမာ့တစးဦ့ ေသဆုဵ့ခဲံရသညး၈  
 
ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ေမလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ေလာပိတအေ်ခစုိကး ်မနးမာံတပးမေတား ခလရ ၄ဿ သညး ေမားခ္ီ့အေ်ခစုိကး ခလရ 
ှ၀၂ ကို အစာ့ထို့ရနး ေမားခ္ီ့ကိုေရာကးရြိလာပါသညး၈ ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ ၁ ရကးေန႔တျငး ခလရ ၄ဿ သညး ေမားခ္ီ့အနီ့ရြိ 
ေကားတူဒဲရျာသူႀကီ့ႏြငံး လကးေထာကးသငး့ အုပးဆရာ တစးဦ့အာ့ ေမားခ္ီ့သို႔လာရနး အမိန႔းေပ့ခဲံသညး၈ ယငး့ေနာကး 
ခလရ ၄ဿ သညး KNPP အမြတး ဿ ခရိုငးေဒသ (ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့) ရြိနယးေ်မအခ္ိဳ႕ကို ကငး့လြညံးရနးအတျကး 
အဆိုပါ သူႀကီ့ႏြငံးလကးေထာကးသငး့အုပးဆရာတို႔အာ့ လမး့်ပအ်ဖစး ခုိငး့ေစခဲံပါသညး၈ KNPP ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မ 
အတျငး့သို႔ ဝငးလာရာတျငး ခလရ ၄ဿ သညး KNPP အာ့အသိေပ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ချငံး်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵ်ခငး့မရြိပါ၈ KNPP 
အေန်ဖငံး ပစးခတးမႈကိုေရြာငးရြာ့နိုငးရနးအတျကး လကးတုဵ႔်ပနးမႈ တစးစုဵတစးရာ ေဆာငးရျကးခဲံ်ခငး့မရြိေခ္၈  
 
ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဨဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံတပးမေတား ေဘာလခဲဗ္ဴဟာ၌ ဗ္ဴဟာမႉ့သညး တပးသာ့ ၂ွ ႏြငံးအတူ 
ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ နနး့ကစးရြိ KNPP တပးစခနး့အာ့ မီ့ရြို႔ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညး၈ ပစးခတးမႈကို ေရြာငးရြာ့နိုငးရနး KNPP 
တပးသာ့မ္ာ့ ဆုတးချာေပ့ခဲံသညး၈ 
 
ဿွဿွ ခုနြစးအေတာအတျငး့ ်မနးမာစစးတပးက KNPP ခရိုငး ဿ ေမားခ္ီ့မြ ေတာငးငူသို႔    လမး့ေဟာငး့ 
်ပနးလညးတညးေဆာကးချငးံ်ပဳရနး ထပးခါတလဲလဲ ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈   မ            KNU တပးမဟာ ဿ ကို     
်ဖတးသျာ    ။ ဤလမး့သညး ေတာငးငူမြတပး မ္ာ့ကို အ်မနးဆုဵ့ေနရာခ္ထာ့ႏိုငးသညးံအ်ပငး ကရငးနီ်ပညးမြ 
သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့်ဖစးေသာ သစး၇ ခဲ၇ အၿဖိဳကးနကးနြငးံ အ်ခာ့တျငး့ထျကးပစၥညး့မ္ာ့ကို ေတာငးငူမြတစးဆငးံ ရနးကုနးနြငးံ 
ေန်ပညး ေတားသို႔  ပုိ႔ေဆာငးနိုငးေသာ လမး့ေၾကာငး့်ဖစးသညးံ မဟာဗ္ဴဟာက္သညးံလမး့်ဖစးသညး၈ 
KNPPႏြငးံေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ ပါပျနးခရုိငးရြိသဵလျငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဥယ္ာဥးအၿပီ့ ပဵုစဵ်ပဳလုပးထာ့သညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပနး့ၿခဵ 
တညးေဆာကးရနး ရညးရျယးထာ့သညးံေနရာ်ဖစးေသာ သစးေတာထူထပးသညးံ ေဒသကို ်ဖတးသနး့သျာ့သညးံလမး့ကို 
်ပနးလညးတညးေဆာကးရနး ချငးံ်ပဳခ္ကးကို ဆကးလကး်ငငး့ ဆနးခဲံသညး၈ စီစဥးထာ့ေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဥယ္ာဥးတျငး 
ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး တစးခုလုဵ့၇ ေဘာလခဲ နြငးံ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ေဒသအခ္ိဳ႕နြငးံ ကရငးနီ်ပညး၌စုစုေပါငး့ဧရိယာ 
ငါ့ပုဵတစးပဵုခနး႔ ပါွငးသညး၈ ။သညး ေတာငးဘကးရြိ လကးရြိ သဵလျငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပနး့ၿခဵနြငးံ တစးဆကးတညး့ ်ဖစးလိမးံမညး၈ 
ထိုဥယ္ာဥးကို ။ေဒသရြိ အ်မငးံဆုဵ့ေတာငး်ဖစးသညးံ ေသာသီခိုေတာငးကို အစျဲ် ပဳ၊ ေသာသီပုိ့ေွါၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပနး့ၿခဵဟု 
ေခ၍တျငးမညး၈ 
 
 
ဿ၈ ကရငးနီေဒသခဵတုိ႔၌ ကုိဗစး-ှ၆ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးမ္ာ့အာ့ ပိတးပငး်ခငး့ႏြငံး ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ 
 
ဿွဿွခုနြစး ေဖေဖားွါရီမြ ေမလအထိ ကိုဗစး-ှ၆  ကူ့စကးမႈ ပထမလိႈငး့အေတာအတျငး့ KNPP ၌ က္နး့မာေရ့ဌာန - 
ကရငးနီမိုဘိုငး့က္နး့မာေရ့ေကားမတီ(KnMHC)- သညး KNPP ထိနး့ခ္ဳပး ထာ့ေသာ ေွ့လဵေသာေဒသမ္ာ့နြငးံ 
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ေရာေထျ့အုပးခ္ဳပးသညးံေဒသရြိလမး့မ္ာ့ေပ၍တျငး ကိုဗစး-ှ၆ တုဵ႔်ပနးမႈစစးေဆ့ေရ့ဂိတး ဿွဂိတး ထာ့ရြိသညး၈ 
စစးေဆ့ေရ့ဂိတးမ္ာ့၉ ေဒသခဵ KnMHC ွနးထမး့မ္ာ့သညး ကိုယးအပူခ္ိနးကို စစးေဆ့ၿပီ့ ကိုဗစး-ှ၆  
ကာကျယးေရ့သတငး့အခ္ကးအလကး မ္ာ့ကိုေပ့သညး၈   KNPP တပးမ္ာ့မြ လုဵၿခဵဳေရ့ယူေပ့သညး၈  
 
သို႔ေသား ဿွဿွခုနြစး ၾသဂုတးလတျငး ကယာ့်ပညးနယး NLD အစုိ့ရသညး အေထျေထျအုပး ခ္ဳပးေရ့ဌာနမြ တစးဆငးံ 
သကးဆိုငးရာေက့္ရျာအုပးစု အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့အာ့ KnMHC က္နး့မာေရ့ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးမ္ာ့သညး ေဒသခဵမ္ာ့အာ့ 
ွနးထုပးွနးပို့်ဖစးေစၿပီ့ အစုိ့ရ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိဘဲ လုပးေဆာငးထာ့သညးဟု ေ်ပာၾကာ့ကာ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးအာ့လုဵ့ကို 
ပိတးထာ့ရနး ညျနးၾကာ့ ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလကုနးတျငး KnMHC သညး စစးေဆ့ေရ့ဂိတး အာ့လုဵ့်ဖစးေသာ ဿွဂိတးကို 
ဖ္ကးသိမး့ရနး အတငး့အက္ပးေစခုိငး့ခဵရၿပီ့ KNPP နယးေ်မရြိ  KnMHC က္နး့မာေရ့ေဆ့ခနး့ ေနရာမ္ာ့တျငး ။တို႔၌ 
ကိုဗစး-ှ၆ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို ကနး႔သတး်ခငး့ ခဵရသညး၈ ၾသဂုတးလ ှ၄ရကး KNPP အေ်ခစုိကးစခနး့ 
ဖ္ကးဆီ့ခဵရသညးံ အခ္ိနးတျငး နနး့ကစးရြိ KnMHC ၌ ကိုဗစး-ှ၆  စစးေဆ့ေရ့ ဂိတးအာ့ ်မနးမာစစးတပးက မီ့ရႈိ႕ ခဲံသညး၈  
 
ကိုဗစး-ှ၆ ပထမလိႈငး့အေတာအတျငး့ ကရငးနီ်ပညးနယးသညး ေရာဂါ်ဖစးပျာ့မႈမရြိခဲံသညးံ ်မနးမာနိဳငးငဵ၌ 
တစးခုတညး့ေသာေဒသ်ဖစးခဲံသညး၈ ်မနးမာ   ငးငဵတျငး ဒုတိယလိႈငး့စတငးၿပီ့ ဿွဿွခုနြစး ဒီဇငးဘာလ             
ကရငးနီ်ပညးနယးတျငး ေရာဂါပုိ့ရြိသူ ၅၅ ဦ့ ရြိလာခဲံသညး၈ ေဒသခဵလူထုအာ့ ဤဒုတိယလိႈငး့မြ ကာကျယးရနး ႏိုွငးဘာလ 
အေစာပုိငး့တျငး KnMHC သညး အစို့ရအာဏာပုိငးမ္ာ့က ပိတးထာ့ရနးအမိနး႔ေပ့ခဲံသညးံ မူလ စစးေဆ့ေရ့ဂိတး ၆ ခုကုိ 
်ပနးလညးတညးေဆာကးခဲံသညး၈ လိျဳငးေကားရြိ KNPP ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့သညး အစို့ရ အာဏာ ပိုငးမ္ာ့ထဵ 
အေၾကာငး့ၾကာ့စာေပ့ပိုံခဲံေသားလညး့ တုဵ႔်ပနးမႈ မရရြိခဲံပါ၈ 
 
ေရာဂါ်ပနး႔ပျာ့မႈ ပထမလြဳိငး့အတျငး့ ေဒသခဵလူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ လူမႈအသငး့အဖျဲ႔ မ္ာ့ လျဳိငးေကားရြိ 
ကူ့စကးေရာဂါ သဵသယလူနာမ္ာ့ ထာ့ရြိသညးံကျာရတငး့ေနရာမ္ာ့်ဖစးသညးံ လျဳိငးေကားတကၰသုိလးွငး့၇ 
လျိဳငးေကားသူနာ်ပဳေဆာငးႏြငးံ လျဳိငးေကားေက္ာငး့ဆရာ သငးတနး့ ေဆာငးမ္ာ့တျငး ထာ့ရြိသညးံသူမ္ာ့အတျကး 
အစာ့အေသာကးမ္ာ့ ကူညီေပ့ခဲံၾကသညး၈ ေရာဂါ ်ပနး႔ပျာ့မႈ ဒုတိယလြဳိငး့အတျငး့ ကျာရတငး့ွငးရသူမ္ာ့သညး 
မိမိအစာ့အေသာကး ကုနးက္စရိတး အတျကး တေယာကးလ္ြငးတရကး က္ပး ှ၄ွွွ ေပ့ေဆာငးရသညး၈ 
ေဒသခဵမ္ာ့အေန်ဖငးံ အထူ့ သ်ဖငးံ ကုိဗစးေရာဂါ ကာကျယးတုနး႔်ပနးရနး အစုိ့ရမြ ႏုိငးငဵတာကာ အကူအညီအမ္ာ့အ်ပာ့ 
ရရြိေနခ္ိနးတျငး အဘယးံေၾကာငးံ ကုနးက္စရိတးမေပ့ႏုိငးသညးကုိ အဵံၾသ ဘျယး်ဖစးမိခဲံၾကသညး၈ 
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၀၈ ဘုိ့ဘျာ့ပုိငးလယးယာေ်မမ္ာ့ ဆကးလကးသိမး့ဆညး့်ခငး့ 
 
KNPP သညး ဿွှဿ ခုနြစးတျငး ဦ့သိနး့စိနးအစို့ရႏြငးံ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး 
လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့ကတညး့က ကရငးနီ်ပညးနယးရြိ ဌာေနေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ လယး ယာေ်မ သိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ 
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ဦ့သိနး့စိနးအစို့ရနြငးံ NLD အစို့ရ လကးေအာကးတျငး ။တို႔၌ေ်မမ္ာ့ကို ကာကျယးရနး 
ႀကိဳ့စာ့ေနေသာ လယးသမာ့မ္ာ့ တရာ့စျဲ ဆိုခဵရသညး၈ လယးသမာ့အမ္ာ့စု တရာ့ရုဵ့တကးၿပီ့ ေထာငးခ္ခဵရသညး၈ 
လယးသမာ့မ္ာ့ စျခဲ္ကး တငးခဵရေသာအဓိကဥပေဒမ္ာ့မြာ -  
 

- အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးဆိုငးမႈႏြငံး ပတးသကး၊ အလျသဲုဵ့စာ့မႈ သို႔မဟုတး မေကာငး့ေသာ အႀကဵအစညးမ္ာ့ႏြငံး 
သကးဆိုငးသညံးအမ္ာ့်ပညးသူပိုငးဆိုငးမႈ ကာကျယးေရ့ အကးဥပေဒပုဒးမ ၃/ှ 

- ်ပစးမႈဆိုငးရာဥပေဒပုဒးမ ၁၁၄ - ရာဇဝတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့ 
- ်ပစးမႈဆိုငးရာက္ငံးထုဵ့ဥပေဒပုဒးမ ၁ဿ၄ - ပုိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ 
- ်ပစးမႈဆိုငးရာက္ငံးထုဵ့ဥပေဒပုဒးမ ၀၂၀ - အစို့ရ ွနးထမး့တစးဦ့အာ့ ၁ငး့တို႔၌ တာွနးမ္ာ့ကို မထမး့ေဆာငးေစရနး 

တာ့်မစး်ခငး့ 
- ်ပစးမႈဆိုငးရာက္ငံးထုဵ့ဥပေဒပုဒးမ ဿ၆၁ 

 
ဤဥပေဒမ္ာ့သညး ဘို့ဘျာ့ပိုငးလယးယာေ်မမ္ာ့အာ့ သိမး့ယူ်ခငး့မြတာ့ဆီ့ရနး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကေသာ လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ 
အ်ပစးေပ့ရနးအတျကး ဿွှှ ႏြငံး ဿွဿွ အတျငး့ ဆကးလကး၊ အသုဵ့်ပဳခဲံသညး၈ 
 
က၈ လျိဳငးေကားႏြငံးဒီေမာံဆုိၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားတုိ႔၌တပးစခနး့မ္ာ့တုိ့ခ္ဲ႕ရနး ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ 
 
ဿွှ၆ ခုနြစးတျငး ်မနးမာစစးတပး အေ်မာကးတပးရငး့ ၀၃ွသညး ။တို႔၌ စစးအေ်ခစိုကးစခနး့ တို့ခ္ဲံေရ့အတျကး 
ဒီေမာံဆိုၿမိဳ႕နယး၇ ၃မုိငးေက့္ရျာအုပးစု၇ ေဒါဆုိေရြ့ရျာသာ့မ္ာ့၌ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မဧက ဿွွကို သိမး့ယူခဲံသညး၈ ထိုနြစးအတျငး့ပငး 
်မနးမာစစးတပး အေ်မာကးတပးရငး့ ၀၂၃၇ ေ်ခ်မနးခလရ ဿ၂ွ ႏြငးံ ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ ဿ၃ှ တို႔သညး 
။တိုံ၌အေ်ခစုိကးစခနး့တို့ခ္ဲ႕ရနးအတျကး လျိဳငးေကား ၿမိဳ႕နယး ေဒါမူကလာ့ ရျာသာ့မ္ာ့ထဵမြ ေ်မဧက ှ၀ွွ ကုိ 
သိမး့ယူခဲံသညး၈ 
 
ထိုရျာနြစးရျာမြ ရာႏြငးံခ္ီေသာလယးသမာ့မ္ာ့သညး ။တို႔၌လယးယာေ်မမ္ာ့ကို စစးတပးမြ ်ပနးလညးရယူရနး 
ထျနးယကးဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ ရလာဒးအေန်ဖငးံ ဆႏၵ်ပပျမဲ္ာ့ကိုဦ့ေဆာငးသူ လယးသမာ့ (၁ှ)ဦ့သညး အထကးေဖား်ပပါ 
ပုဒးမ(၂)ခု်ဖငးံ စျခဲ္ကးတငးခဵခဲံရၿပီ့ လယးသမာ့ ှွဦ့ ေက္ားသညး ဿွှ၆ ခုနြစးေႏြာငး့ပိုငး့တျငး လိျဳငးေကားအက္ဥး့ေထာငး၉ 
ေထာငးခ္ခဵခဲ႔ရၿပီ့ အ်ခာ့ သူမ္ာ့ကို ေထာငးအ်ပငးဘကးရုဵ့တျငး စစးေဆ့သညး၈ ထိနး့သိမး့ခဵရသညးံလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ 
ဿွဿွခုနြစးအေစာပုိငး့တျငး ေထာငးမြ ်ပနးလျတးလာေသားလညး့ ်မနးမာစစးတပးက တရာ့ရုဵ့၌စီရငး ခ္ကးကို 
အယူခဵွငးခဲံသညး၈ 
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ကဵေကာငး့ေထာကးမစျာ ေရြ႕ေနမ္ာ့၌အကူအညီ်ဖငးံ ဿွဿွခုနြစး မတးလ ှ၀ရကးတျငး လယး သမာ့မ္ာ့အေပ၍ 
စျခဲ္ကးတငးမႈအာ့လုဵ့ကို ပယးဖ္ကးႏုိငးခဲံေသားလညး့ လယးသမာ့ ၁ှ ဦ့သညး စျခဲ္ကးအာ့လုဵ့ မပယးဖ္ကးခငးအခ္ိနးထိ 
ှွလအတျငး့ တရာ့ရုဵ့သို႔ ၁ှ ႀကိမး တကးေရာကးခဲံသညး၈ လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး 
အခ္ိနးနြငးံေငျေၾက့အေ်မာကးအမ္ာ့ကုနးဆုဵ့ခဲံသညး၈ အာမခဵ်ဖငးံ ထုတး သညးံသူမ္ာ့လညး့ အာမခဵေၾက့ ေပ့ရသညး၈ 
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လယးသမာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ လျတးေ်မာကးလာခဲံၾကေသားလညး့ မ္ိဳ့ဆကးေပါငး့မ္ာ့စျာ မြီခိုအာ့ထာ့လာခဲံေသာ 
ဘို့ဘျာ့ပိုငးလယးယာေ်မမ္ာ့ မလျတးေ်မာကးႏုိငးခဲံေပ၈ 
 
လျိဳငးေကားရြိ KNPP ဆကးဆဵေရ့အရာရြိမ္ာ့သညး လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ စျခဲ္ကးမြ ကာကျယး ရနးအတျကး အာဏာပုိငးမ္ာ့နြငးံ 
ညြိႏႈိငး့ရနးႀကိဳ့စာ့ခဲံၾကၿပီ့ ဿွှ၆ ခုနြစးတျငး အစို့ရ၌ အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညး ရငးၾကာ့ေစံေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ နြငးံ 
ဿွဿွ ခုနြစး ေဖေဖားွါရီလတျငး လျိဳငးေကားရြိ ်မနးမာစစးတပး၌ ေဒသတျငး့စစးဆငးေရ့စစးဌာနခ္ဳပးသို႔ 
ေတာငး့ဆိုခဲံေသားလညး့ အခ္ညး့နြီ့်ဖစးခဲံ သညး၈ ်မနးမာစစးတပးသညး ။တို႔အာ့ လယးသမာ့မ္ာ့သညး ဥပေဒကုိ 
လိုကးနာရမညးံအစာ့ ဆႏၵ်ပရနးေရျ့ခ္ယးခဲံ်ခငး့သညး လယးသမာ့မ္ာ့၌ အမြာ့်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
ဿွဿွခုႏြစး ဧၿပီလ ဿ၂ရကးတျငး အစို့ရသညး ဒီေမာံဆိုၿမိဳ႕နယး ေဒါဆိုေရြ့ရျာရြိ ေ်မသိမး့ခဵထာ့ရ ေသာ လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ 
။တို႔မြသိမး့ယူထာ့ေသာ လယးေ်မမ္ာ့အာ့ အစာ့ထို့အေန်ဖငးံ ဒီေမာံဆိုၿမိဳ႕နယး၇ ေဒ၍ဖုေက့္ရျာအုပးစု၇ ေဒ၍ဖုရျာအနီ့တျငး 
ေ်မ ၁၂ ဧက ေပ့ခဲ႔ၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာခံဲသညး၈ သို႔ေသား ဤေ်မသညး ေဒ၍ဖုရျာမြ ဿ၁မုိငးအကျာတျငးရြိၿပီ့ 
ဓေလံထုဵ့တမး့အရ ။ရျာမြ ပိုငးဆိုငးၿပီ့်ဖစးသညး၈ ဤကမး့လြမး့ခ္ကးသညး မတူညီေသာရျာမ္ာ့မြ ေတာငးသူလယးသမာ့ 
မ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ ပဋိပက၏်ဖစးေစသညးံအ်ပငး တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့ရြိ ေ်မယာၿပႆနာမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရာတျငး 
အရညးအခ္ငး့မရြိေသာ အစုိ့ရ၌ ကုိငးတျယးမႈကိုလညး့ ်ပသေနသညး၈ 
 
အစို့ရအေန်ဖငးံ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့က္ငးံသုဵ့သညးံ ဓေလံထုဵ့တမး့ ေ်မယာစီမဵခနးံချမဲႈစနစးးအာ့ အသိအမြတး်ပဳရနး 
အေရ့တႀကီ့လိုအပးေနၿပီ်ဖစးသညး၈ 
 
 
ခ၈ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ အစုိ့ရ၌ သစးေတာလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈ 
  
ဿွှ၆ ခုနြစးတျငး ေန်ပညးေတားအစုိ့ရသစးေတာဦ့စီ့ဌာနသညး “သစးေတာထိနး့သိမး့မႈဧရိယာ” အတျငး့ 
စီ့ပျာ့်ဖစးသစးထုတးလုပးရနး ကၽျနး့သစးမ္ာ့စိုကးရနးအတျကး နနး့ကစးေက့္ရျာမြ မိသာ့စု (ှှ) စု၌ 
စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့အပါအွငး ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႔နယးရြိ ေ်မ ှဿ၂ ဧကကို သိမး့ယူခဲံသညး၈  
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ဿွဿွ်ပညးံနြစးတျငး အစို့ရက ဤကၽျနး့စိုကးခငး့စီမဵကိနး့အာ့ ရိုဆိုေတာငးေ်ခေအာကးရြိ ရျာသာ့မ္ာ့ ၌ လယးယာေ်မမ္ာ့၇ 
တိရစာၦနးမ္ာ့၇ စာ့က္ကးေ်မမ္ာ့၇ ေရေွေရမ္ာ့နြငးံ ေက့္လကးသစးေတာ မ္ာ့အပါအွငး နနး့ကစးေက့္ရျာအနီ့ရြိ ေ်မဧက 
၂ွွ အထိ တို့ခ္ဲံလိုေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံသညး၈ 
 
ရိုဆိုသစးေတာဧရိယာ (နြငးံအေနာကးဘကးရြိ လုိမူခိုသစးေတာဧရိယာ) တို႔သညး KNPP၌ ခရုိငး ဿ တျငး တညးရြိၿပီ့ 
ဿွှဿခုနြစး အပစးအခတးရပးစဲေရ့လကးမြတး မထို့မီ ဿွှွ ခုနြစးတျငး KNPP နြငးံ ေဒသခဵ ရျာသာ့မ္ာ့က 
 ရပးရျာသစးေတာဧရိယာ̕  (သစးထုတးလုပး်ခငး့၇ သတၱဳတူ့ေဖား်ခငး့နြငးံ အမဲလိုကး်ခငး့တို႔ကို တာ့်မစးသညးံ ေဒသဆိုငးရာ 
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့်ဖငးံ) အ်ဖစးသတးမြတးခဲံၾကသညး၈ က္ာ့၇ ေတာဆိတး၇ သမငး၇ ေတာွကးနြငးံ ေဒါငး့ကဲံသို႔ေသာ 
ရြာ့ပါ့ေတာရိုငး့တိရစာၦနးမ္ာ့ကို ရိုဆိုေတာငးတနး့ေဒသတျငး ေတျ႔ရြိရသညး၈ ဿွှ၄ခုနြစးတျငး ဤသစးေတာဧရိယာကို KNPP 
နြငးံ ေဒသခဵလူထုမ္ာ့က GPS နညး့ပညာ်ဖငးံ နယးနိမိတး ချဲ် ခာ့သတးမြတးခဲံၾကသညး၈ 
 
ေန်ပညးေတားသစးေတာဦ့စီ့ဌာနသညး ယခုနြစးတျငး ရိုဆိုသစးေတာဧရိယာအနီ့ရြိ ရျာသာ့မ္ာ့ထဵမြ ဧက ၂ွွ 
ထပးမဵသိမး့ယူရနးလာေသာအခါ နနး့ကစးရျာသာ့မ္ာ့သညး KNPP ထဵ သူတို႔၌ ေ်မမ္ာ့ကို ကာကျယးရနး 
အကူအညီေတာငး့ခံဲသညး၈ KNPP သညး  ယခုအခ္ိနးအထိ အစုိ့ရအာ့ ဤေ်မမ္ာ့ကို သိမး့ယူရနးချငးံ်ပဳ်ခငး့ 
တစုဵတရဵမရြိေသ့ပါ၈ 
 

 
ကရငးနီလူထုသစးေတာ်ဖစးသညးံ ရုိဆုိေတာငးတနး့ 

      
၁၈ ထိခုိကးနစးနာမႈ်ဖစးေစေသာ သယဵဇာတထုတးယူမႈႏြငံး ပျငံးလငး့်မငးသာမႈမရြိေသာ အႀကီ့စာ့ 
စီမဵကိနး့မ္ာ့ဆကးလကးေဖ၍ေဆာငးေန်ခငး့ 
 
ၿပီ့ခဲံသညးံနြစးအတျငး့ ေန်ပညးေတား အစုိ့ရသညး ေဒသခဵလူထုမ္ာ့၌ဆႏၵကို ဆနး႔က္ငး၊ ထိခိုကး နစးနာမႈ်ဖစးေစေသာ 
သယဵဇာတထုတးယူမႈနြငးံ အႀကီ့စာ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ ဤစီမဵကိနး့မ္ာ့ကို တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့က 
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးနြဵသညး၈ 
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က၈ ေမားခ္ီ့ေဒသရြိ ခဲမ်ဖဴႏြငံးအၿဖိဳကးနကးသတၱဳတျငး့မ္ာ့အာ့ တုိ့ခ္ဲ႕်ခငး့ 
 

သတၱဳတူ့ေဖားမႈ၌ လူမႈေရ့နြငးံ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေဒသခဵ မ္ာ့စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ရြိခဲံၿပီ့ 
KNPP အစို့ရ နြငးံ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့က ထိုနယးေ်မအတျငး့ ေသာသီပုိ့ေွါ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပနး့ၿခဵကို 
တညးေဆာကးရနးရညးရျယးထာ့ေသားလညး့ ေန်ပညးေတား အစို့ရသညး ေမားခ္ီ့ရြိ သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို တို့ခ္ဲ႕ 
ချငးံ်ပဳခံဲသညး၈ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ေမားခ္ီ့အနီ့ေကားတူဒုိ့ရျာ၇ေထာ

မယးခီ့တျငး 
တရုတးအုိကးွမးကုမၸဏီႏြငးံ 

KNSO ပုိငး ကယာ့ေငျ 
ၾကယးကုမၸဏီတုိ႔ပူ့ေပါငး့တူ့ေဖ၍သညး သတၱဳတျငး့အသစး ်မငးရသညးံ်မငးကျငး့(ဓါတးပဵု-KnIC) 
 
အစို့ရ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ထမဲြ တစးခု်ဖစးသညးံ ကယာ့ေငျၾကယးသတၱဳတျငး့ ကုမၸဏီ၇ ကရငးနီအမ္ိဳ့ 
သာ့ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့အဖျဲ႔ (KNSO) သညး လကးရြိေမားခ္ီ့သတၱဳတျငး့ဧရိယာ၌ ေ်မာကး ဘကးသုဵ့မိုငး ခနး႔အကျာရြိ 
ေကားတူဒုိ့ရျာအနီ့ ေထာမယးခီ့ နယးေ်မအသစးတျငး ခဲမ်ဖဴနြငးံ အ်ဖိဳကးနကးမ္ာ့တူ့ေဖားရနး တရုတးရငး့နြီ့်မြဳပးနြဵသူမ္ာ့ 
(အိုကးွမးသတၱဳတူ့ေဖားေရ့ကုမၸဏီမြ) ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေနသညး၈ KNSO တပးမ္ာ့သညး သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့တျငး 
တရုတးလူမ္ိဳ့ွနးထမး့မ္ာ့ ရြိေန်ခငး့ကို ဖုဵ့ကျယးထာ့ခ္ငးေသာေၾကာငးံ (တရာ့ွငးသတၱဳတူ့ေဖားချငးံကုိ 
တရုတးကုမၸဏီမပိုငးဘဲ ်ပညးတျငး့ကုမၸဏီ ်ဖစးသညးံ ကယာ့ေငျၾကယးကပိုငးဆိုငးေသာေၾကာငးံ) ထိုေနရာကုိ  တငး့ၾကပးစျာ 
အကာအကျယးေပ့ထာ့ၿပီ့ အ်ပငးလူမ္ာ့ကို နယးေ်မအတျငး့သို႔ ွငးေရာကးချငးံပိတးပငးထာ့သညး၈ ခဲမ်ဖဴနြငးံ အၿဖိဳကးနကးကို 
လိျဳငးေကားသို႔ ပို႔ေဆာငးၿပီ့ တရုတးနယးစပးသို႔ သယးေဆာငးသညး၈ 
 
ဿွဿွခုနြစး၇ စကးတငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ေဒသခဵလူငယးသုဵ့ဦ့သညး ေထာမယးခီ့သတၱဳ တူ့ေဖားေရ့ေနရာသုိ႔သျာ့ၿပီ့ 
လုပးေဆာငးေနမႈမ္ာ့ကို ဓါတးပုဵရုိကးခဲံသညး၈ ဘူ့ေလားပယးရျာ အနီ့ရြိ လူငယးတစးဦ့အာ့ KNSO စစးသာ့မ္ာ့က 
ဖမး့ဆီ့ရိုကးနြကးခဲံသညး၈ ထိုလူငယး၌မိဘမ္ာ့က KNSO စစးသာ့မ္ာ့အာ့ တိုငးတနး့ရနး ႀကိဳ့စာ့ခဲံေသားလညး့ 
စစးသာ့မ္ာ့က ။တို႔ေခါငး့ ေဆာငးနြငးံ စကာ့ေ်ပာရနး ေ်ပာခံဲသညး၈ 
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ခ၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕အနီ့ သတၱဳသန႔းစငးစကး႐ဵုတညးေဆာကး်ခငး့ 
 
ဿွှ၆ ခုႏြစး ဇူလိုငးလ ေနြာငး့ပိုငး့မြစ၊ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕ေ်မာကးဘကး ဿ ကီလိုမီတာအကျာရြိ လျိဳငးေကား စကးမႈဇုနး ဿ ရြိ 
ႏျာ့လွို့ေက့္ရျာအနီိ့ ေ်မ ှှ၀ ဧကကို China’s Global South Industrial Company (၆ွ% ရငး့ႏြီ့်မြဳပးနြဵထာ့) ႏြငးံ 
Myanmar’s yadanar Kaday Theik Co.Ltd (ှွ% ရငး့ႏြီ့်မြဳပးနြဵထာ့) တို႔ပူ့ေပါငး့၊ ရငး့နြီ့်မြဳပးနြဵထာ့ေသာ 
အေမရိကနးေဒ၍လာ သနး့၂ွ တနးဖုိ့ရြိ သတၱဳသနး႔စငးစကးရုဵကို တညးေဆာကးရနး ချငးံ်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ ရငး့နြီ့်မြုဳပးနြဵမႈနြငးံ 
ကုမၸဏီမ္ာ့ညႊနးၾကာ့မႈဦ့စီ့ဌာန (DICA)မြ ချငးံ်ပဳထာ့ေသာ နြစး ၂ွ ချငးံ်ပဳခ္ကးအရ  ႏြစးစဥး တစးဧကလြ္ငး ၄ှ.၁၀ 
ေဒ၍လာႏႈနး့်ဖငးံ တစးနြစးလြ္ငး စုစုေပါငး့ ေဒ၍လာ ၅,ွ၄ှ.၁၀ ႏႈနး့်ဖငးံ ႏြစးစဥး ေ်မကို ကုမၸဏီမ္ာ့ ငြာ့ရမး့သညး၈ 
 
Global Sout Industrial Company သညး တရုတးနိဳငးငဵ ဟူနနး်ပညးနယးတျငး အေ်ခစုိကးသညးံ  Hunan Global South 
Co. Ltd, ၌ လကးေအာကးတျငးရြိသညး၈ 
 
ကရငးနီ်ပညးနြငးံထိစပးေနေသာ ရြမး့်ပညးနယး၇ ဖယးခဵုၿမိဳ႕နယး၇ သိက္ိတးေက့္ရျာအုပးစုရြိ သိက္ိတး ေဒသနြငးံ 
ကဆနး့ေဒသမ္ာ့ရြိ သတၱဳတျငး့မ္ာ့မြ ခဲမ်ဖဴနြငးံအၿဖိဳကးနကးမ္ာ့ကို  သတၱဳသနး႔စငး စကး ရဵုသို႔သယးေဆာငးသျာ့မညး 
်ဖစးသညး၈ ။သတၱဳသနး႔စငးစကးရုဵမြ တစးနြစးလြ္ငး သနး႔စငးၿပီ့သ တၱဳေခ္ာငး့ တနးခ္ိနး ဿွွွ (တစးတနးလြ္ငး 
အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ၂ွွွ)၇ သနး႔စငးၿပီ့ွါယာ ႀကိဳ့တနးခ္ိနး ဿွွွ (တစးတနးလြ္ငး အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ၅ွွွ) နြငးံ 
တရုတးနိဳငးငဵသို႔ အဓိက တငးပို႔မညးံ တစးနြစးလြ္ငး အ်ခာ့ထုတးကုနးတနးခ္ိနး ှွွွ (တစးတနးလြ္ငး အေမရိကနးေဒ၍လာ 
ှ၃၂ွွ) ထုတးလုပးရနး ရညးရျယးသညး၈ ေမားခ္ီ့ေဒသမြ ခဲမ်ဖဴနြငးံ အၿဖိဳကးနကးမ္ာ့ကိုလညး့ သတၱဳသနး႔စငး စကးရုဵသို႔ 
သယးေဆာငးလာရနး ေမြ္ားလငးံသညး၈ 
 

 
ႏျာ့လွုိ့တျငး တညးေဆာကးသညးံသတၱဳသနး႔စငးစကးရုဵ(ဓါတးပဵု- KMIW) 
စီမဵကိနး့ေနရာတျငး ေဆာကးလုပးေရ့ကို ဿွှ၆  ခုနြစး ဇူလိုငးလ ေနာကး့ပိုငး့မြ စတငး၊ ဿွဿွ ခုနြစး အကုနးတျငး 
ၿပီ့စီ့မညးဟုေမြ္ားလငးံရသညး၈ သို႔ေသားေဒသခဵလူထုနြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မ ရြိေသာေၾကာငးံ 
သတၱဳသနး႔စငးစကးရုဵနြငးံပတးသကးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကး အနညး့ငယးသာ ရရြိခဲံသညး၈ ေဒသခဵမ္ာ့သညး 
စကးရုဵမြထျကးလာေသာ ညစးညမး့ေသာေလထုႏြငးံ ဘီလူ့ေခ္ာငး့နြငးံ ပျနးေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့သို႔ စီ့ွငးေသာ 
ေ်မေအာကးေရႏြငးံ ဓာတုညစးညမး့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပတးွနး့ က္ငးနြငးံ က္နး့မာေရ့ ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့ သကးေရာကးမညးကုိ 
စို့ရိမးေနၾကသညး၈ 
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သတၱဳသနး႔စငးစကးရုဵနြငးံ ကပးလ္ကးတညးရြိေသာ ႏျာ့လွို့ေက့္ရျာသညး ှ၆၅၆  ခုနြစးတျငး ေလာပိတ ေရအာ့လြ္ပးစစးစကးရုဵ 
ပတးွနး့က္ငးလုဵၿခဵဳေရ့ ရြငး့လငး့မႈ်ပဳလုပးစဥး ဗမာစစးတပးမြ  အဓမၼေ်ပာငး့ေရႊ႕ ေနရာခ္ထာ့ေပ့ခဲံေသာ 
မ ႈလေက့္ရျာ်ဖစးသညး၈ ှ၆၆၃ ခုႏြစး  အႀကီ့စာ့ဆနး႔က္ငးေရ့ လႈပးရြာ့မႈတျငး ဗမာစစးတပးသညး ကရငးနီ်ပညးနယးရြိ 
ဧရိယာ၌ သုဵ့ပုဵနြစးပုဵကို အတငး့အဓမၼ ေနရာခ္ထာ့ခ္ိနးတျငး ရျာသာ့မ္ာ့ ႏျာ့လဝို့ေက့္ရျာသို႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ ခဵခဲံရသညး၈ 
ယေန႔တျငး ႏျာ့လဝို့၉ အိမးေထာငးစု ှ၂ွ ခနး႔ ရြိၿပီ့ လူဦ့ေရ ှဿွွ ခနး႔ရြိသညး၈ ရျာသာ့မ္ာ့သညး ။တို႔၌ 
ဘို့ဘျာ့ပိုငးေ်မမ္ာ့တျငး အ်မစးတျယးေနၿပီ်ဖစးၿပီ့ ယခုအခ္ိနးတျငး သူတို႔၌ လျတးလပးချငးံ၇ ႀကိဳတငး အသိေပ့ချငးံ်ပဳခ္ကး 
စသညးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ဆနး႔က္ငး၊ သတၱဳသနး႔စငးစကးရုဵမြ သူတို႔၌က္နး့မာေရ့နြငးံ ပတးွနး့က္ငးကို 
ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့နြငးံ ရငးဆိုငး ေနရသညး၈ 
 
ဂ၈ နမးံတဘကးေရအာ့လၽြပးစစးစီမဵကိနး့အတျကး ကျငး့ဆငး့ေလံလာမႈမ္ာ့ေဆာငးရျကးေန်ခငး့ 
 
ဿွှွ ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလတျငး ယခငးစစးအစို့ရနြငးံ တရုနးနိုငးငဵ  Datang ကုမၸဏီတို႔မြ ကရငးနီ်ပညးတျငး ေရကာတာ 
(၀)တညးေဆာကးရနး နာ့လညးမႈစာခၽျနးလႊာ (MOU) လကးမြတးေရ့ ထို့ခဲံၾကသညး၈ ထုိေရကာတာ (၀)ခုသညး 
သဵလျငး်မစးေပ၍တျငး တညးေဆာကးမညးံ ရျာသစးေရကာအပါအွငး နမးံပျနးေခ္ာငး့ေပ၍တျငးတညးေဆာကးမညးံ ေရကာတာႏြငးံ 
နမးံတဘကးေခ္ာငး့ေပ၍တျငး တညးေဆာကးမညးံ ေရကာတာဟူ၊်ဖစးသညး၈ ေဒသခဵ ်မနးမာမိတးဖကးမြာ ေရႊေတာငးလုပးငနး့စု 
်ဖစးသညး၈ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နြငးံ ေဒသခဵ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့မ္ာ့၌ ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ 
ေရကတာစီမဵကိနး့မ္ာ့ ဆုိငး့ငဵံသျာ့ေသားလညး့ အစို့ရနြငးံ ကုမၸဏီမ္ာ့သညး စီမဵကိနး့မ္ာ့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးႏုိငးရနး 
အချငးံအလမး့မ္ာ့အာ့ စဥးဆကးမ်ပတး ရြာေဖျေနၾကဆဲ်ဖစးသညး၈  
 
Datang ကုမၸဏီနြငးံ မူရငး့နာ့လညးမႈစာခၽျနးလႊာ အေ်ခအေနကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့မသိရေသ့ ေသားလညး့ NLD 
အစို့ရသညး တရုတးႏုိငးငဵ၌ TBEA ကုမၸဏီလီမိတကး(ယခငး Tebian Electri Apparatus) နြငးံ ခငးေမာငးညျနး႔ ထေရ့ဒငး့ 
ကုမၸဏီလီမိတကးတုိ႔အာ့ ရြမး့ကယာ့နယးစပးတျငး တညးရြိေသာ နမးံတဘကးေခ္ာငး့ေပ၍ရြိ ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့ကုိ 
ဆကးလကးလုပးကိုငးချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ ။ကုမၸဏီမ္ာ့သညး ကယာ့်ပညးနယး အစို့ရ၌ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ဿွှ၅ ခုႏြစး မတးလ ှ၃ 
ရကးေန႔မြ ဿဿရကးေန႔အထိ စီမဵကိနး့အတျကး ်ဖစးႏုိငးေ်ခရြိ မရြိ စစးတမး့ေကာကးယူမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ခငးေမာငးညျနး႕(KMN) ကုမၸဏီလီမိတကးႏြငးံ TBEA ကုမၸဏီလီမိတကးတုိ႔ပူ့ေပါငး့်ပီ့ နမးံတဘကး ေခ္ာငး့တျငး ဿွှ၅ 
ခုႏြစးအတျငး့တုိငး့ထျာမႈ်ပဳလုပးခဲံၾကသညးံပုဵ 
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TBEA ကုမၸဏီ၌အစီအစဥးအရ နမးံတဘကးေရကာတာစီမဵကိနး့သညး မူလက Datang ကမၸဏီမြ စီစဥးထာ့သညးံ မဂၐါဝပး 
ှှွ ထကးပို၊ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ ှ၂ွ မဂၐါွပး ထုတးလုပးမညး်ဖစးသညး၈ 
TBEA ကုမၸဏီလီမိတကးသညး အငးဂ္ငးနီယာနြငးံလြ္ပးစစးပစၥညး့ထုတးလုပးသညးံ ကုမၸဏီတစး ခု်ဖစးၿပီ့  တရုတးအစို့ရ၌ 
်ပငး့ထနးေသာဖိနြိပးမႈကိုခဵရသညးံ Uighur မျတးစလငးမ္ာ့ ေနထိုငးရာ ်ဖစးသညးံ တရုတး်ပညး အေနာကးဘကးရြိ 
စီက္နး့်ပညးနယး၇ ခ္နးဂ္ီတျငး အေ်ခစုိကးသညး၈ TBEA ကုမၸဏီလီမိတကးမြ ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မဳပးနြဵမႈတျငး 
လီသီယမးသတၱဳတူ့ေဖားရနးနြငးံစကးမႈ်ဖငးံ ထုတး လုပးရနး ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး ဘိုလီဗီ့ယာ့အစို့ရနြငးံ  ေဒ၍လာ ဿ.၀ ဘီလီယဵ 
တနးဖို့ထညးံွငးၿပီ့ ဖကးစပး လုပးကိုငးသညး၈ 
 
ဿွဿွ ခုနြစး၇ ဧၿပီလဿ၄ ရကးေန႔တျငး ကယာ့်ပညးနယးအစို့ရသညး မတးလ ဒုတိယပတးမြစတငး၊ စကးတငးဘာလကုနးအထိ 
နမးံတဘကးေရကာတာစီမဵကိနး့အတျကး ဘူမိေဗဒေလံလာမႈ်ပဳလုပးရနး လြ္ပးစစးနြငးံစျမး့အငး ွနးႀကီ့ဌာနမြ Myanmar Geo 
Specialist ကုမၸဏီအာ့ ချငးံ်ပဳခဲံေၾကာငး့ လျိဳငးေကားရြိ KNPP ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့ကို အေၾကာငး့ၾကာ့ခဲံသညး၈ ဿွဿွခုနြစး ဇျနးလ 
ှ၆ ရကးတျငး KMN ကုမၸဏီသညး ထုိကိစၥအာ့ ဆကးလကးေဆာငးရျကးရနး ကယာ့်ပညးနယးအစို့ရဆီသို႔ သျာ့ေရာကးခဲံၿပီ့ 
ဇျနးလ ဿဿရကးတျငး KNPP ထဵသို႔ ။တို႔မြ အစို့ရ၌ ေဒ၍လာ ဿ ဘီလီယဵတနးဖို့ရြိ အႀကီ့စာ့ အေ်ခခဵအေဆာကးအအုဵ 
စီမဵကိနး့မ္ာ့၌ အ်မနးလမး့ေၾကာငး့ကို ရနးပုဵေငျေထာကး ပံဵေပ့မညးံ ကိုဗစးစီ့ပျာ့ေရ့ ကယးဆယးေရ့ အစီအစဥး (CERP)၌ 
အာ့သာခ္ကးကို ရယူရနးေမြ္ားလငးံေၾကာငး့ေဖား်ပထာ့သညးံ စာတစးေစာငးကို ေရ့သာ့ၿပီ့ KNPP အာ့ ။တို႔၌ စစးတမး့ကို 
ချငးံ်ပဳေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုသညး၈ 
 
ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့၌ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ KNPP သညး ဘူမိေဗဒတုိငး့တာေရ့ကို သေဘာတူ်ခငး့မ်ပဳခံဲဘဲ ဿွဿွ 
ခုႏြစး စကးတငးဘာလ ဿှရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား NLD အစုိ့ရသို႔ နမးံတဘကးေရကာတာစီမဵကိနး့ကို ဖ္ကးသိမး့ေပ့ရနး 
စာတစးေစာငးပုိ႔ခဲံသညး၈ 
  
နမးံတဘကးေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့၌ အလာ့အလာရြိေသာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ 
 
နမးံတဘကးေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့ေၾကာငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိ   ငးသညးံ        မ    ဿ၄ ရျာ      ။ 

(ကရငးနီ်ပညးနယး လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယးရြိ ေက့္ရျာ ဿ၀ရျာနြငးံ ရြမး့်ပညးနယး ဆီဆိုငးၿမိဳ႕နယးမြ     ရျာ ၁ ရျာ) ရြိ     

                 မ     ,၃၅၉          ။ 
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နမးံတဘကးေရကာတာေၾကာငးံ ထိခိုကးႏုိငးသညးံ ေက့္ရျာမ္ာ့ (လျိငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ကရငးနီ်ပညး နယး) 

အမြတး ေက့္ရျာမ္ာ့ အိမးေထာငးစုမ္ာ
့ 

လူဦ့ေရ လယးယာမ္ာ့ 
(ဧက) 

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေတာငးယာ 
(ဧက) 

ှ ကုနး့မီကို ၁၂ ဿ၅၁ ဿှွ ၁ွွ 
ဿ ဘုရာ့်ဖဴ ှ၁ ှဿွ ၃ ဿ၂ွ 
၀ က္ိဳငး့တုဵ ၂၅ ဿ၄၂ ၂ှ/၀ွွ ၃၄ 
၁ ကုနး့ေပါငး့ ၂ွ ဿွွ ၅ွ ှ၂၁ 
၂ ေရကနး ှ၄ ၁၅ ဿွ ၁၂ 
၃ နနး့ကျဲ႕ ၃၄ ၀ွွ ၂၂ ၂၅ 
၄ နနး့ဟျနး႕ ဿ၁ ှ၃ွ ၀ွ ၆၅ 
၅ ကျနးနာ့ ေပ၍ ၆၅ ၀၅ွ ဿွ၂ ၂၁ွ 
၆  ေဒါတေဟ့ ှ၁၄ ၃၆ှ ၀၂ွ ၄ှွ 
ှွ ကျနးနာ့ ေအာကး ၄၂ ၀၃ွ ဿ၁ွ ၀ဿွ 
ှှ ေဒါေဆာွဲ(ႏို႔လို႔) ၂ှ ဿဿ၂ ၀၆  ှှ၁ 
ှဿ ွမးခိုငး့ ှဿွ ၁၃ွ ှ၄ွ ၁ှ၄ 
ှ၀ မိုကးတိနး့ဆုဵ ၅ ဿ၂ ှွ ှ၅ 
ှ၁ လငးဖုဵႀကီ့ ၂၀/၃၅ ၀ွွ ှ၄၂ ှ၃၂ 
ှ၂ နာ့ဆုဵေကျ႕ ၁၅ ၀ွွ ၃ွ ှ၂ွ 
ှ၃ ေဒါစဲ ၄၃ ၀ွ၃ ၆ွ ှဿွ 
ှ၄ တီ့လုဵ ဿ၄ ှ၂၄ ၀ွ ၁၀ 
ှ၅ ွမးေငါ႔ ဿ၄၂ ဿ၂ွွ ၁၂ွ ၃၁ွ 
ှ၆  ထီ့စဲခါ့ ှ၂ွ ၄၂ှ ဿ၄ွ ှ၂၃ 
ဿွ ေဒါပါပ ၅၂ ၁၂ဿ ှဿ၄ ၀ွွ 
ဿှ မဲံဖ္ာ ၀၅ ဿွွ ၂ွ ှ၄ွ 
ဿဿ တာွ ၃ွ ၀ွွ ဿွ ဿွွ 
ဿ၀ ရနးကငး့ ှ၄ ၂၂ ဿွ ၃ွ 

စုစုေပါငး့ ှ၂၂ွ ၅၅၁၆  ဿ၄ွ၄ ၂ှ၆၂ 
 
 
 
 
နမးံတဘကးေရကာတာေၾကာငးံ ထိခိုကးနိဳငးသညးံ ေက့္ရျာမ္ာ့ (ဆီဆိုငးၿမိဳ႕နယး၇ ရြမး့်ပညးနယး) 

အမြတး ေက့္ရျာမ္ာ့ အိမးေထာငးစုမ္
ာ့ 

လူဦ့ေရ လယးယာမ္ာ့ 
(ဧက) 

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေတာငးယာ 
(ဧက) 

ှ လိႈငးငူ့ ၂ွ ဿ၂ွ ၂ွ ှဿွ 
ဿ ေရ်ဖဴ ှ၂ွ ၄၂ွ ၀ွွွ ၃ွွွ 

၀ ကာလာလ ၃ွ ၀ွွ ၃ွ ဿ၁ွ 
၁ လငး့ေလ ၁ဿ ဿှွ ၁၂ ှ၀ွ 

 စုစုေပါငး့ ၀ွဿ ှ၂ှွ ၀ှ၂၂ ၃၁၆ွ 
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ေဒသခဵရျာသာ့အာ့လုဵ့သညး သဘာွပတးွနး့က္ငးအေပ၍ မြီခိုအာ့ထာ့ေနရေသာ လယးသမာ့ မ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

အႀကီ့စာ့ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့နြငးံ ဆကးစပးေသာ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ တညးေဆာကး်ခငး့သညး 

သစးေတာမ္ာ့နြငးံ ေတာရိုငး့တိရစာၦနးမ္ာ့ကို ဖ္ကးစီ့ပစးႏုိငးၿပီ့ ပတးွနး့က္ငး ေဂဟစနစးအာ့ အက္ိဳ့သကးေရာကးေစသညး၈  

နမးံတဘကးေခ္ာငး့ ေရေလြာငးတမဵသညး အစာ့အစာ သို႔မဟုတး ွငးေငျအရငး့အ်မစးရြာရနး အချငးံအလမး့ နညး့ပါ့ေနေသာ 

လူအမ္ာ့စုနြငးံအတူ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာလူမ္ာ့အတျကး စာ့နပးရိက၏ာ ဖူလုဵမႈနြငးံ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့အတျကး 

အဓိကအရငး့အ်မစး်ဖစးေသာ ငါ့ဖမး့လုပးငနး့ကို အေနြာငးံအယြကး ်ဖစးေစသညး၈ ေရကာတာသညး 

ငါ့လုပးငနး့အေပ၍သကးေရာကးမႈ အာ့ နညး့သညးံ   ်မစးေရ စီ့ဆငး့မႈ̔  စီမဵကိနး့်ဖစးေသားလညး့ ကမာၻ႔ဘဏး၌ပံဵပို့မႈ်ဖငးံ 

ှ၆၆၁ ခုနြစးတျငး ေဆာကးလုပးၿပီ့စီ့ခဲံသညးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵအေရြ႕ေ်မာကးဘကးရြိ ယခငး  ်မစးေရစီ့ဆငး့မႈ̔ စီမဵကိနး့်ဖစး သညးံ 

ှ၀၃ MW ရြိ Pak Mun ေရကာတာသညး ရျာသူရျာသာ့ဿွ,ွွွ ေက္ား၌ ငါ့ဖမး့လုပးငနး့ကို အေနြာငးံအယြကး်ဖစးေစသညးံ 

ငါ့မ္ာ့၏ေရႊ႕ေ်ပာငး့်ခငး့ကို လုဵ့ွပိတးဆို႔ထာ့သညး၈ 

ေရကာတာတညးေဆာကးရနးလြ္ာထာ့သညးံ ေနရာႏြငးံ ငါ့မုိငးခနး႔အကျာတျငး တညးရြိၿပီ့ လြပေသာ နမးံတဘကးေရတဵချနး 

(ေဒသအေခ၍ ထီ့စဲခါ့)သညး ေရကာတာ ေၾကာငးံ သဘာွအလြတရာ့မ္ာ့ ထိခိုကးပ္ကးစီ့မညးကုိလညး့ ေဒသခဵမ္ာ့ 

စို့ရိမးေနၾကသညး၈ ထီ့စဲခါ့ေရတဵချနးသညး ခရီ့သျာ့်ပညးသူမ္ာ့အတျကး သဘာွအလြႏြငးံစျေဲဆာငးမႈရြိေသာ 

အထငးကရေနရာ်ဖစးတခု်ဖစးၿပီ့ ေဒသခဵရျာမ္ာ့မြ ခရီ့သျာ့်ပညးသူမ္ာ့ထဵ အဓိက ွငးေငျရရြိေသာ ေနရာ်ဖစးသညး၈ 

အထူ့သ်ဖငးံ ေႏျရာသီ သၾကၤနးပျအဲတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵအႏြဵ႔မြ လာေရာကးလညးပတးၾကသညးံ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ 

ခရီ့သျာ့်ပညးသူမ္ာ့ထဵမြ ွငးေငျရရြိၾကသညး၈ 

 
                          နမးံတဘကးေရတဵချနးမ္ာ့ (KCSN မြ ဓါတးပဵု) 

စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ အႏၱရာယး်ဖစးေစႏုိငးေသာ ေနာကးထပးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈတစးခုမြာ ေရကာတာလုဵၿခဵဳေရ့ကုိ 
အေၾကာငး့်ပၿပီ့ တပးအငးအာ့မ္ာ့ တုိ့ခ္႔ဲလာမညး်ဖစးသညးံအတျကး ေဒသခဵအရပးသာ့မ္ာ့အတျကး လုဵၿခဵဳေရ့အႏၱရာယးမ္ာ့ 
တို့်မြငးံလာ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ ဆယးစုႏြစးကတညး့က တညးေဆာကးခဲံေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ပထမဆုဵ့ ေရအာ့လြ္ပးစစး 
စီမဵကိနး့တခု်ဖစးသညးံ ေလာပီတေရအာ့လြ္ပးစစးစကးရဵု လုဵၿခဳဵေရ့အတျကး ်မနးမာစစးတပးမ္ာ့ တပးခ္ထာ့ကာ 
။စစးတပးမ္ာ့၌ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ကရငးနီလူမ္ာ့မြ ခါ့သီ့စျာ်ဖငးံ ႀကဳဵေတျ႔ခဲံၾကရၿပီ့်ဖစးသညး၈ 
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်မနးမာစစးတပးမြ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ ေ်မ်မဳပးမႈိငး့ခ္ထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ ်ပနးသူလူထုမ္ာ့ ထိခုိကးဒဏးရာရ်ခငး့ႏြငးံ 
ေသဆုဵ့်ခငး့မ္ာ့ရြိခဲံသညး၈ သညးံအ်ပငး ရျာသာ့မ္ာ့၌ တိရစၦာနးမ္ာ့သညး ်မနးမာစစးတပးေထာငးထာ့ေသာ ေ်မ်မဳပးမႈိငး့အာ့ 
ႏြငး့မိပါက ။ေပါကးကျသဲျာ့ေသာ ေ်မ်မဳပးမႈိငး့အတျကး ေလြ္ားေၾက့မ္ာ့ ေပ့ေဆာငးရသညး၈ 
 
 
NCA လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေသာ PNLO သညး ေဒသခဵလူထုမ္ာ့၌ ဆႏၵကုိဆနး႔က္ငးေသာ 
နမးံတဘကးနြငးံ ပျနးေခ္ာငး့ေရကာတာ စီမဵကိနး့ကုိ ်မြငးံတငး်ခငး့    
 
နမးံတဘကးေခ္ာငး့သညး လျိဳငးေကားၿမိဳ႕ေ်မာကးပိုငး့နြငးံ ပအုိဝး့ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသရြိ ဆီဆိုငးၿမိဳ႕နယးနြငးံ 
နယးနိမိတးခ္ငး့ထိစပးေနသညး၈ ဆီဆိုငးရျာသူရျာသာ့မ္ာ့သညး နမးံတဘကးေရကာ တာ၌ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့ကုိ 
ခဵရမညး်ဖစးေသားလညး့ တစးႏိုငးငဵလုဵ့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာ တူညီခ္ကး (NCA) လကးမြတးေရ့ထို့ ထာ့ေသာ 
ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (PNLO) သညး ေရကာတာတညးေဆာကးရနး ဆကးလကး လုပးေဆာငးေနသညး၈ 
 
ဿွှ၆ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလ ှ၆ ရကး ေန႔စျဲ် ဖငးံ ပအိုဝး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့နြငးံ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့တို့ တကးမႈေကားမတီ (PPDC) အမညး်ဖငးံ 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးသို႔ေပ့ပို႔သညးံစာတျငး PNLO က ေန်ပညးေတားအစုိ့ရထဵ နမးံတဘကးေရကာတာ တညးေဆာကးရနး 
(။ဆညးကို မဂၐါွပး ှှွ ထုတးလုပးသညး၇ ယခငး Datang ကုမၸဏီမြ မူလစီစဥးထာ့ေသာ ကိနး့ဂဏနး့) နြငးံအတူ M.Y. 
Holding ကုမၸဏီႏြငးံ HTCT ရငး့ႏြီ့်မြပးနြဵမႈ ကုမၸဏီလီမိတကး (ေရႊေတာငးလုပးငနး့စု၌တစးစိတးတစးပိုငး့) တို႔မြ 
ေဆာကးလုပးမညးံ ၀ွမဂၐါွပးရြိ ပျနးေခ္ာငး့ေရကာ တာကို တညးေဆာကးရနး တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈ 
 
ဿွဿွခုနြစး ဧၿပီလ ၆ ရကးတျငး PNLO သညး ႏုိငးငဵေတား အတိုငးပငးခဵနြငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပညးလညး ရငးၾကာ့ေစံေရ့နြငးံ 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ စငးတာဥက၎ဌ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ နမးံတဘကးေရကာတာ (ှှွ မဂၐါွပး) ႏြငးံ ၀ွ မဂၐါွပး 
ပျနးေခ္ာငး့ေရကာတာအပါအွငး လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ ၁ှွ မဂၐါွပး ထုတးလုပးႏုိငးသညးံ ဆညးေလ့ခုကို 
 ပအို းွ့ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ̔တျငး ေဆာကးလုပးရနး ေတာငး့ဆိုထာ့သညးံ စာတစးေစာငးအာ့ 
ထပးမဵေရ့သာ့ေပ့ပုိ႔ခဲံသညး၈ 
 
PNLO က PNLO ေဒသရြိ ေနာငးေထားရျာတျငး နမးံပျနးေခ္ာငး့တျငး ၀ွ မဂၐါွပး ေရကာတာ စ ီမဵကိနး့ကို တညးေဆာကးရနး 
ရြမး့်ပညးနယးအစို့ရနြငးံ M.Y Holding ကုမၸဏီတို႔အၾကာ့ ဿွှ၆ ခုနြစး ဇူလိုငးလ ၆ ရကးတျငး 
နာ့လညးမႈစာခၽျနးလႊာလကးမြတးထို့ခဲံၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ။တို႔စာတျငး ပအုိဝး့ 
ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသနြငးံ PPDC တို႔၌ ဦ့ေဆာငးအဖျဲ႔်ဖစးေသာ M.Y Holding ကုမၸဏီ၌ အမႈေဆာငး 
အရာရြိခ္ဳပးဦ့ရဲထျဋးအာ့ နမးံပျနးေခ္ာငး့ ေရကာတာတညးေဆာကးေရ့တျငး ပူ့ေပါငး့ပါွငးရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညးဟု 
ေဖား်ပထာ့သညး၈  
 
PNLOသညး NCA သေဘာတူညီခ္ကး အပုိဒး ဿ၂ (ခ)အရ “ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့အတျကး 

ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ” ေခါငး့စဥးေအာကးတျငး ဤစီမဵကိနး့ကို ်မြငးံတငးေပ့်ခငး့အာ့ ်ဖငးံ EITI 

(သယဵဇာတတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိ်ခငး့) လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကို လိုကးနာၿပီ့ ေဒသခဵလူထုနြငးံ 

သကးဆိုငးရာတိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးကိုရရြိပါက အႀကီ့စာ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို 

အပစးအခတးရပးစဲေရ့ေဒသမ္ာ့တျငး ဆကးလကး လုပးးေဆာငးႏိုငးသညး၈ 

နမးံတဘကးေရကာတာသညး ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ ကရငးနီ်ပညးနယးရြိေဒသခဵမ္ာ့ကို ထိခိုကး လိမးံမညး၈ ထိုနညး့တူစျာ 

ပျနးေခ္ာငး့သညး ကရငးနီ်ပညးနယးတစးေလြ္ာကးလုဵ့နီ့ပါ့ ်ဖတးသနး့သျာ့ ေသာေၾကာငးံ ရြမး့်ပညးနယးရြိ 
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ပျနးေခ္ာငး့ေရကာတာမ္ာ့သညး ကရငးနီ်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍တျငး သကးေရာကးမႈမ္ာ့စျာရြိလိမးံမညး၈ ဿွှ၃ခုနြစး 

ေအာကးတိုဘာလတျငး ေထာငးနြငးံခ္ီေသာ ေဘာလခဲမြ ကရငးနီ်ပညးသူတို႔သညး ပျနးေခ္ာငး့ေရကာတာတညးေဆာကးေရ့ကုိ 

ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပ ခဲံၾကသညး၈ 

ထို႔ေၾကာငးံ PNLO သညး ေဒသခဵလူထု၌ သေဘာတူညီခ္ကးမပါဘဲ ေရကာတာတညးေဆာကးရနး 

ေရြ႕ဆကးလုပးေဆာငးေန်ခငး့သညး NCA သေဘာတူညီခ္ကးအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ NCA မညးသို႔ပငး်ဖစးပါေစ 

PNLO သညး အ်ငငး့ပျာ့ေနေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသတျငး အ်ငငး့ပျာ့ မႈအတျကး ႏိုငးငဵေရ့အေ်ဖရြာမႈနြငးံ 

သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ပိုငးဆိုငး်ခငး့၇စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့နြငးံ ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့အပးႏြငး့်ခငး့နြငးံ 

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့မြ ။တို႔ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈအေပ၍ ကုိယးတုိငးဆုဵ့်ဖတးပုိငးချငးံရြိ်ခငး့စသညးံ ဖကးဒရယးဖျ႔ဲစညး့ပဵု 

အေ်ခခဵဥပေဒသစး မရရြိေသ့ခ္ိနးတျငး ထိုကဲံသို႔ေသာ အႀကီ့စာ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ မ်မြငးံတငးသငးံပါ၈ 

 

ေရြ့ေဟာငး့ကရငးနီၿမိဳ႕ေတားေဘာလခဲတျငး ပျနးေခ္ာငး့ေရကာတာတညးေဆာကးမႈကုိ ဆနး႔က္ငးဆ ႏၵ်ပ်ခငး့၇ ဿွှ၃ ခုနြစး 
ေအာကးတုိဘာလ 

 
နိဂဵု့ႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 
 
်မနးမာအစုိ့ရအေန်ဖငးံ ကရငးနီ်ပညးနယးတျငး စစးေရ့တို့ခ္ဲ႕မႈမ္ာ့နြြငးံ က္ဴ့ေက္ားမႈမ္ာ့နြငးံ ကရငးနီ ်ပညး၌ ေ်မယာနြငးံ 
သယဵဇာတမ္ာ့ကို အဓမၼယူငငး်ခငး့တို႔သညး ။တို႔၌ လကးရြိ “ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥး” ၌ မရုိ့သာ့မႈကုိ 
ေဖားထုတးေနသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ အလြဴရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ က္ ရႈဵ့ေနေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအေပ၍ 
သူတို႔၌ေထာကးခဵမႈကို ်ပနးလညးသုဵ့သပးရနးနြငးံ ်မနးမာစစးတပးအာ့ တိုငး့်ပညးတစးွြမး့ထို့စစးမ္ာ့ကို အဆုဵ့သတးရနး၇ 
တပးမ္ာ့်ပနးလညးရုပးသိမး့ ရနးနြငးံ  ဖကးဒရယးဖျ႔ဲစညး့ပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒကုိ ဦ့တညးသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႔အ 
စညး့အာ့လုဵ့ပါွငးသညးံ ႏိုငးငဵေရ့ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈ အသစးတစးရပး ်ပဳလုပးရနး ်မနးမာအစုိ့ ရအေပ၍ အဓိပၸါယးရြိေသာ 
ဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ စတငးရနး အေရ့တႀကီ့လိုအပးေနသညး၈ 
 
 မ  မ                   မ                                    မႈ         မႈမ                          
မ    မ                              မ  မ             “            မ                   မႈ”                      
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မ      မ   Covid-                မႈ       မ                      ႔             
                                       ႔                ။ 
 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ရရြိရနး KCSN မြ ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကို အႀကဵ်ပဳသညး၈ 
 
 

်မနးမာအစုိ့ရသုိ႔ 
 

 စစးမြနးေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး    မ       တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အာ့လုဵ့ 
မ       မ     ၊  မ  မ             ဖကးဒရယးဒီမုိကရကးတစး ဖျဲ႔စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ    အေကာငးအထညး 
မ    မ      သယဵဇာတထုတးယူမႈနြငးံ အႀကီ့စာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ   အာ့လုဵ့ ရပးတနး႔ရနး၈  
  

 တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသအတျငး့ ်မနးမာစစးတပး၌ ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ ခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႔ရနးႏြငးံ 
သိမး့ယူထာ့ေသာေ်မမ္ာ့အာ့လုဵ့ မူလစိုကးပ္ိဳ့ခဲံေသာ ေဒသခဵေတာငးသူလယး သမာ့မ္ာ့ထဵ ်ပနးေပ့ရနးအတျကး 
်မနးမာစစးတပးအာ့ အမိနး႔ေပ့ရနး၈ 

 
 မတရာ့သိမး့ဆညး့ထာ့ေသာေ်မယာမ္ာ့အတျကး ဆနး႔က္ငးသညးံ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အေပ၍ 

တရာ့ွငးစျဆဲုိေန်ခငး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ ရုပးသိမး့ရနး၈ 
 

 တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့မြ ်မနးမာစစးတပးမ္ာ့ ရုပးသိမး့ရနး၇ အာ့လုဵ့ပါွငးသညးံ တစးႏုိငးငဵလုဵ့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ 
ေၾက်ငာရနးနြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး စစးမြနးေသာဖကးဒရယးဒီမိုက ရကးတစး ်ပညးေထာငးစုတညးေထာငးရနးအတျကး 
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ အာ့လုဵ့နြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈ စတငးရနး၈ 

 
ႏိုငးငဵတကာကုမၸဏီမ္ာ့သုိ႔ 
 

 လကးရြိရငး့နြီ့်မြပးနြဵမႈမ္ာ့သညး အစို့ရႏြငးံ။၌စစးတပးကို အက္ိဳ့်ဖစးထျနး့ေစရုဵမြ္မက ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ 
တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို ထိနး့ခ္ဳပးရနးနြငးံ ဖိႏြိပးရနး်ဖစးေသာေၾကာငးံ စစးမြနးေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့၇ 
ဒီမုိကေရစီအေ်ပာငး့အလဲနြငးံ ်မနးမာ်ပညးတျငး ဖကးဒရယး်ပညး ေထာငးစု ေပ၍ထျနး့လာသညးအထိ 
ရငး့နြီ့်မြဳပးနြဵမႈမ္ာ့ အာ့လုဵ့ကို ရပးတနး႔ရနး၈ 
 
ႏိုငးငဵတကာအလြဴရြငးမ္ာ့ 
 

 ေခ့္ေငျမ္ာ့သညး အစို့ရနြငးံ ။၌စစးတပးအတျကး အက္ိဳ့ရြိရုဵမြ္သာမက ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို 
ထိနး့ခ္ဳပးရနးနြငးံ ဖိႏြိပးရနး်ဖစးေသာေၾကာငးံ စစးမြနးေသာၿငိမး့ ခ္မး့ေရ့၇ ဒီမုိကေရစီအေ်ပာငး့အလဲနြငးံ 
်မနးမာ်ပညးတျငး ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု မရမခ္ငး့ ်မနးမာအစို့ရအာ့ ေခ့္ေငျမ္ာ့ေထာကးပံဵ်ခငး့ကို ရပးတနး႔ရနး၈ 
 

 နယးစပး်ဖတးေက္ား လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ အကူအညီမ္ာ့အာ့ ေဒသခဵ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သို႔ 
တိုကးရိုကးေရာကးရြိႏိုငးသညးံ သကးဆိုငးရာ တိုငး့ရငး့သာ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ တစးဆငးံေပ့ရနး၈ 

 


