KNU ကရင်အမ ျိုးသ ျိုးအစည်ျိုးအရျိုး
မူတ
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မ

်ေ ၂၇၊ ၂၀၂၁ ည တေပူနတက ျိုးရ

စ

င်ပြစ်တပေါ် ခသည် ကရင်ေူထအရပ်သ ျိုးမ ျိုးအတပေါ်ဆျိုးရ ျိုးစ တသတစနင်သည် ကကမ်ြန်မ ျိုးစ တသ တေတ က င်ျိုး
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်

ပပည်သူကမခပခ ျိုးပ ပခ င
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ထ

င်ျိုးပပည်က
်ပြ
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တန က်ထပ်ဆက်

ပ်၏ ဗျိုးက

င် အက ကယ်ယူရန် သမဟ

်ရပ်စတရျိုး သတ

င်ျိုးရှ နယ်တပမအတ

က်

၈ ဦျိုး ရခသည် ပြစ်စဥ်မှ

က်ပြစ်တပေါ်ေ တသ

စစ်သ ျိုးနင
ှ ်

က်မှုအ ျိုး တ က က်ရ ွံ့ မှုမ ျိုးတ က ငေ
် ူထ

် ထင်ျိုးနင်င

ပမန်မ စစ်

င် ခေှုရန် ထက်တပပျိုး ကရသည်။

ပ်၏အပပ အမူသည်

ရ ျိုးမျှ

မှုမရှ၊

င် အမ ျိုးသမျိုးမ ျိုး၊ သက်ကကျိုးရယ်အမ ျိုးနင
ှ က
် တေျိုးမ ျိုးအပါအ၀င် အပပစ်မပပည်

်ရန်၊ အနတရ ယ်ပပ ရန်နင
ှ ် အ ကမ်ျိုးြက်ရန်

စ်နင်ငေျိုး အပစ်အခ
နယ်အ

်ခ သည်။

အက အကယ်တပျိုးရန်ဆတသ

ေက်ခနင်ြယ်ရ မရှပါ။ ညအခ န်
သူမ ျိုးအ ျိုး သ

င် တသဆျိုးသူ ၃ ဦျိုး နှင် အပပင်ျိုးအထန်ေဏ်ရ

်မ ျိုးမ ျိုး

ရ ျိုးဝင်အတ က င်ျိုးပပခ က်ေျိုး၀မရှပါ။

ူညခ က် NCA ရှတနတသ ်ေည်ျိုး၊ ပမန်မ စစ်

င် စစ်

ပ်အင်အ ျိုး

ပ်သည် ကရင်ပပည်

ျိုးခ ွံ့ မှုမ ျိုးက ေနှငခ
် ပပျိုး ေပ်တဆ င်တနမှုမ ျိုးတ က င်

ပပည်သူေူထမ ျိုးအ က ျိုး တ က က်ရ ွံ့ မှုမ ျိုးပြစ်တပေါ်တစပပျိုး အျိုးအမ်မ ျိုးက စန်ခ ထက်တပပျိုးခရသည်။ ပမန်မ စစ်
က်မှ စစ်

ပ်အသျိုးပပ ရန်ေမ်ျိုးမ ျိုးတြ က်ေပ်ပခင်ျိုး၊

မ ျိုးပြင် ပစ်ခ
ရက် ၂၀၂၀ တန

ပ်မ ျိုးထပ်မတစေွှ

်ပခင်ျိုး၊ တက ျိုးရ မ ျိုးသ ေက်နက်ကကျိုး

်ပခင်ျိုး၊ တမ င်ျိုးသူမတေယ ဥ် (Drones) မ ျိုးပြင်ပ သန်ျိုး တစ င် ကည်မှုမ ျိုး ပပ ေပ်တနခသည်။ ဇူေင် ၁၆
င် တန ်မူတန ်က သူမ၏တနအမ်

အရပ်သ ျိုးပပည်သူ အမ ျိုးအပပ ျိုးက သ
စ်နင်ငေျိုး အပစ်အခ
ကရင်အမ ျိုးသ ျိုးေ

်ပြ

ပစ်သ

်ခခသည်နည်ျိုး

ူ ပမန်မ စစ်

ပ်မှ

်ခပခင်ျိုးပြစ်သည်။

်ရပ်စတရျိုး သတ

်တပမ က်တရျိုး

င် အေန်ဆျိုး၀ါျိုးစ

ူညခ က် NCA ကထထတရ က်တရ က် အတက င်အထည်မတြ ်နင်ေျှင်

ပ်မတ

် KNLA

မှမမ

၏ နယ်တပမ၊ အပ်ခ ပ်တရျိုး နှင် ပပည်သူေူထအ ျိုး

အပပည်အ၀က ကယ်တစ င်တရှ က်သ ျိုးမည်ဟ ေဇင်

ေ ၁ ရက်တန ၂၀၂၀ ခနှစ်

သည်မှ ေတပါင်ျိုးအနည်ျိုးငယ်ရှခပပပြစ်သည်။ NCA အ

င်ျိုး ေက်န ေပ်တဆ င်ရန် ပ က်ကက်ခပါက ပမန်မ စစ်

၏တထ က်ပတရျိုးေမ်ျိုးတ က င်ျိုးမ ျိုးက ပြ
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ျိုးကင်ျိုးေပခ စ ပပန်ေည်တနထင်ေပ်ကင်စ ျိုးတသ က်နင်တစရန်အ

ေ

်သည် သျိုးမူျိုးထ စခန်ျိုးက

်တပမ က်တရျိုး
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မ ျိုးသ ျိုးေ
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ှ ်

်

်တပမ က်တရျိုး
ပ်စခန်ျိုးမ ျိုးရ

က်ခ
ပ်မတ

န်

ျိုးထ ျိုးတေျိုးစ ျိုးပခင်ျိုးမရှခသေ ကရင်အ

တပျိုးမှုမ ျိုးနင
ှ ် ကျွနပ်
်

တရှ ွံ့ဆက်ရန်မပြစ်နင်တ

်သည် ပမန်မ

ပ်မတ

်၏ထျိုးစစ်မ ျိုးသ ပြစ်သည်က ယခင်က

ထတ က င် ပမန်မ

ပ်မတ

်က ဂဏ်ပပ က င်ျိုးပတေရှသည် မ

အတပခအတနမ ျိုးအ

က်

အသင်ပပင်ဆင်ထ ျိုးရန်

ေူထကတ

င်ျိုးဆတသ စစ်တရျိုးေှုပ်

ကျွနပ်
်

သည် ပငမ်ျိုးခ မ်ျိုးတရျိုးေပ်ငန်ျိုးစဥ်၏ အဆျိုး
ည်ျိုးက ကျွနပ်
်

်ေ ၂၇ ရက်

၏

ပ်မ ျိုးက

သျိုးမူထ စခန်ျိုးက သည်ပြစ်တစ မက သည်ပြစ်တစ တေယ ဥ်ပြင်ဗျိုးက
ပ်မတ

ကက ပမင်ခပပျိုးသ ျိုး ပြစ်သည်။

ပ်မတ
ကျွနပ်
်

်တန
ကက

င်

က်ခက်မှုမ ျိုးပြင်

အတက င်ျိုးပမင်တအ င် ေပ်တဆ င်ခသည်။ ထသ
၏စစ်စခန်ျိုး ၈၀ ထက

ကဆသည်။ ဤသည်မှ

ပပ တနက စစ်တရျိုးေှည်ကက်
က်ခက်ရ
တပမပပင်

င် ၎င်ျိုး

အသတပျိုးခသည်။

က်ခက်ရန် အစအစဥ်ရှငျိုး် ရှငျိုး် ေင်ျိုးေင်ျိုးရှ

က်ခက်ခပပျိုးတန က်၌ ထသ

KNLA က NCA ကခ ျိုးတြါက်တသ တ က င်ပပ ေပ်ရပခင်ျိုးပြစ်သည် KNLA အတပေါ်အပပစ်ပခ က သူ

ပြစ်သည်ဟ ၎င်ျိုး

င် ပြစ်ေ နင်သည်

်သည် ကရင်ပပည်သူေူထမ ျိုးတနထင်ရ နယ်တပမအတပေါ်

ဆင် တသတ ကပ က်စျိုးမှုမ ျိုးတစသည် ဗျိုးက

ပ်စထ ျိုးတသ ၎င်ျိုး

ပ်

င်ျိုးဆမှုမ ျိုးက အတေျိုးထ ျိုး စဥ်ျိုးစ ျိုးေပ်တဆ င်တပျိုးခပခင်ျိုးမရှပါ။

ဆင်သ ျိုးတနတသ

ထ ျိုးပပျိုးသ ျိုးတသ ်ေည်ျိုး ပမန်မ

က် ကရင်အမ ျိုးသ ျိုး

က်သမ်ျိုးရှငျိုး် ေင်ျိုးခရပခင်ျိုးပြစ်သည်။ အ ဏ သမ်ျိုးစစ်

ူစ ခ ပ် (NCA) က

် (KNLA) ၏ သ

်သမ်ျိုးတပျိုးရန်တ

NCA ေမ်ျိုးတ က င်ျိုးကတန

သ

်တရျိုးသတ

၏

က်ခက်ပခင်ျိုးမှ
စ်ခက ကျွနပ်
်

၎င်ျိုး

စ်ခပြစ်ပပျိုး ကခ င်ေ

ကျွနပ်
်

ျိုး

က င်သျိုးခတသ နည်ျိုး ပရယ ယ်

၏ေပ်ရပ်က အမ ျိုး

ျိုးနယ်တပမအ

င်ျိုး က ျိုးတက ်

ပ်မ တ

် (KIA) နှင် ရခင်

၏ နယ်တပမအ

က်

်ပါ။ ဤသည်မှ

စ်ခေည်ျိုးပြစ်သည်။ ယခအခ န်

ပ်မ ျိုးသည် အရပ်တေျိုးမ က်န ှ အြက်ြက်မှ ကျွန်ပ်

က်ခက်ပခင်ျိုးသည်

ရှငျိုး် ေင်ျိုးသမ်ျိုးယူေက်ပခင်ျိုးအ

၏နည်ျိုးပရယ ယ်အသစ်မဟ
်တပမ က်တရျိုး

တေတ က င်ျိုးမှ

ပပန်ပခင်ျိုး

၎င်ျိုး

အသျိုး

ပ်မတ

် (AA)

က

င် ပမန်မ

ပ်မတ

်၏

င်ျိုးသ ဝင်တရ က်က ျိုးတက ်ေ

ေျှက်ရှတနပပျိုး ပြစ်သည်။
ဤအတပခအတနတ က င် ကျွနပ်
်
ကျွနပ်
်

ပပည်သူေူထ

၏နယ်တပမ၊ ကရင်ေူထ၊ နှင် ၎င်ျိုး

ရ ျိုးမဝင်သမ်ျိုးယူထ ျိုးတသ
ေမ်ျိုးမရှတ

ပါ။ တ

ပမန်မ

၏အသက်အျိုးအမ်ေပခ တရျိုးအ

၏ကယ်ပင်ဆျိုးပြ

ပ်မတ

်ခင်က က ကယ်ရန်အ

်၏ရန်က ရင်ဆင်ပခင်ျိုးမှ

်ဝင်ထင်ျိုးအစျိုးအရအပါအဝင် နင်င

က် အေန်စျိုးရမ်ပူပန်ရပါသည်။
က်

ပါျိုး ကျွနပ်
်

င်ျိုးပပည် အ ဏ က

၌ အပခ ျိုးတရျိုးခ ယ်စရ

က အြွံ့အသင်ျိုးအဝန်ျိုးမ ျိုးအတနပြင် ပမန်မ

၏အပပင်ျိုးအထန်

က်ခက်မှုတ က င် ကယ်ေ

်ရန်ျိုးထက်တပပျိုး

ကယ်တပျိုးရန်နင
ှ ်

ေူသ ျိုးပခင်ျိုးစ န တထ က်ထ ျိုးမှုအတထ က်အပမ ျိုးတပျိုးရန်

ပ်မတ

်

မ်ျိုးတရှ င်တနရသည် ပပည်သူေူထမ ျိုးက အက
အနူျိုးအည

်

တ

င်ျိုးဆပါသည်။

င်ျိုးပပည်အ ဏ ကမ

ရ ျိုးသမ်ျိုးယူထ ျိုးတသ

ပမန်မ

ပ်မတ

်အ ျိုး

အသအမှ

တဆ င်တနသည် စစ်တရျိုးနင
ှ စ
် ျိုးပ ျိုးတရျိုးဆင်ရ ရင်ျိုးနျိုးဆက်ဆမှုအ ျိုးေျိုးက ရပ်
ကျွနပ်
်

တ

န်ရန် နင်င

၎င်ျိုး

နှငေ
် ပ်

က အသင်ျိုးအဝန်ျိုးအ ျိုး

င်ျိုးဆပါသည်။ ထပပင် ေူသ ျိုးမ ျိုးနယ်အ ျိုးေျိုးကဆန်က င်တသ ပပစ်မှုက တပမ က်တစသည် ပပည်သူေူထ

အတပေါ်ေက်နက်ပြင်ပစ်ခ
ပ်မတ

်မပပ ရန်နင
ှ ်

်

က်ခ

်က ြအ တပျိုးပါရန် တ

်မှုမ ျိုးက ခ က်ခ င်ျိုးရပ်
င်ျိုးဆပါသည်။

အေပ်အမှုတဆ င်တက ်မ
တကအန်ယူ မူတ

်ခရင်/ KNLA

ပ်မဟ ၅

ဆက်သယ်ရန် - ပေမန်ျိုးမန်ျိုး၊ ြန်ျိုး 087 943 8750

န်ရန် နင်င

က

အသင်ျိုးအဝန်ျိုးက ြက်စစ်ပမန်မ

