
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားသည့္တုိင္ ဗမာ့ 
တပ္မေတာ္သည္ မူေၾတာ္ခရိုင္ေျမာက္ပိုင္း ကရင့္နယ္ေျမအတြင္းသို ႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းမတစ္ခု ေဖာက္လုပ္နိုင္ရန္ 
အတြက္ ၂၀၂၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းကတည္းကစတင္ၿပီး တပ္ဖြဲ ႕အင္အားႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျဖန႔္က်က္ခ်ထားကာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
ေမာ္တာဗုံးသီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္းတိမ္းေရွာင္ခို 
ေအာင္းခဲ့ရၿပီး ေထာင္ခ်ီေသာအျခား ရြာသူရြာသားမ်ားမွာလည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနလ်က္ရွိသည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ားအား ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈမရွိပဲ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ 

 အဆိုပါလမ္းကုိ “ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး” အတြက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ရပ္တည္ 
ေျပာဆိုမႈမ်ားက လိမ္ညာမႈသက္သက္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားပါက ထိုလမ္းမသည္ မူေၾတာ ္
ခရိုင္ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမအတြင္းသို ႔ စက္ယာဥ္ယႏၲယားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္နိုင္မည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ 
လာၿပီး ေတာငင္ၿူမိဳ႕ရွ ိေတာငပ္ိငု္းတိငု္းစစဌ္ာနခ်ဳပမ္ ွတပဖ္ြဲ႕မ်ား၊ စစလ္ကန္ကပ္စၥည္းမ်ားႏငွ့ ္စားနပရ္ကိၡာအေထာကအ္ပံမ့်ားကိ ု
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အခ်ိန္အခါမေရြးသယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ အဓိကကရင္ခံတပ္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး KNU တပ္မဟာ ၅ လက္ေအာက္တြင္ရိွေသာ မူေၾတာ္ 
ေဒသကို ပိုမိုနယ္ခ်ဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္။ မူေၾတာ္ေဒသက သထုံရွိ KNU တပ္မဟာ 
၁၊ ေတာင္ငူရိွ တပ္မဟာ ၂၊ ေညာင္ေလးပင္ရိွ တပ္မဟာ ၃ ႏွင့္ ဖားအံရိွ တပ္မဟာ ၄ တုိ႔ၾကားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ 
တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကုိဗစ္နုိင္တင္း (COVID-19) ကပ္ေဘးကာလၾကား တုိက္ခုိက္ခံေနရသည့္ ကရင့္ႏွလံုးသည္းပြတ္နယ္ေျမမ်ား

မူေၾတာ္ေဒသအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္၏အသစ္တဖန္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ရန္ 
KPSN မွ အေရးေပၚေတာင္းဆိုခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

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။ 

ပုန္းခိုေနရလ်က္ရွိေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြါရြာသားမ်ား

ဆက္သြယ္ရန ္: kpsn14@gmail.comဧျပီလ ၂၀၂၀   



  

 ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာမူေ ၾတာ္ေဒသမွာ ဗမာ 
အစိုးရမထွနိ္းခ်ဳပန္ိငုစ္ြမ္းအနည္းဆံုးေသာ KNU နယ္ေျမလည္း 
ျဖစ္သည္။ ေဒသလူဦးေရ ၈၀၀၀၀ အနက္ အမ်ားစုမွာ တစ္ပုိင္ 
တစ္နိုင္စို က္ပ်ိဳးအသက္ေမြးေသာ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ ၿပီး  
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟမၽွတစြာ နီးနီးကပ္ကပ္ယွဥ္တြဲ 
ေနထိုင္ကာ ရာစုႏွစ္ခ်ီၾကာေညာင္းလာၿပီးျဖစ္သည့္ ထံုးတမ္း 
စဥ္လာဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အညီ ၎တုိ႔၏လယ္ယာေျမမ်ားကို 
စီမံခန႔္ခြဲေနခဲ့ၾကသည္။ KNU ၏ မူေၾတာ္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႕က ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား
ကို ကိုယ္ပိုင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒဇီင္ဘာလတြင္ ေဒသခံ 
ကရင္လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားက ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္သည့ ္ဥယ်ာဥန္ယ္ေျမတစခ္ကုိ ုတည္ေထာငခ္ဲသ့ည။္ 
ဌာေနတိငု္းရင္းသားမ်ားကိယုတုိ္ငဦ္းေဆာငမ္ႈအတြက ္တစက္မၻာ 
လံုး၏ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုမႈကုိ ရရွိခဲ့ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
စတုရန္းမီတာ ၅၄၈၅ က်ယ္ဝန္းေသာ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဥယ်ာဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။

 ယခုအခါတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက လမ္း 
ေဆာကလ္ပုမ္ႈဧရယိာလုံျခဳံေရးအတြက ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥအ္ 
တြင္းရွ ိထိန္းသိမ္းကာကြယထ္ားေသာသစ္ေတာမ်ားကိ ုခတ္ုလွ ဲ
ကာ မီးတင္ရွို႕ဖ်က္ဆီးေနၾကသည္။ 

 မူေၾတာ္ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားသည္ဗမာ့ 
တပ္မေတာ္မွ လမ္းသစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
အစစ္အမွန္္ကုိ ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ေသာေၾကာင့္လူ
ထုစုေပါင္းဆန႔္က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ ေန႔တြင္ ရြာသူရြာသားတစ္ေထာင္ခန႔္က 
လမ္းေဖာက္လုပ္ရာေနရာအနီးတြင္စုေဝးကာ လမ္းေဖာက္ 
လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေပၚ ဆန႔္က်င္သပိတ္ေမွာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသေဘာတူညီခ်က္ 
ရယူခဲ့ခ်ိန္ကစၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ မူေၾတာ္ေဒသအတြင္း 

၎တုိ႔၏ နယ္ခ်ဲ႕မႈမ်ားကို ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တပ္ 
စခန္းသစ္ ၁၆ ခု အား KNU မွ ဆန႔က္်င္ကန႔က္ြက္ေနခဲၾ့ကားကပင္ 
တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ မူေၾတာ္ေဒသအ 
တြင္း၌ ဗမာတ့ပ္မေတာ၏္တပစ္ခန္းေပါင္း ၈၁ ျဖန္႔က်က ္ထား 
ရွိ ၿပီး အထူးသျဖင့္  ျမစ္ေၾကာင္းတေလၽွာက္ႏွင့္  ေျမလမ္း 
တေလၽွာက္တြင္ တည္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေန 
ႏင့္ွ လမ္းတစ္ ဘက္တစ္ခ်က္ မီတာ ၅၀ ေက်ာ္အကြာအေဝးသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳပဲ အဆိုပါတပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ ျမင္းမ်ားျဖင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ရန္အတြက္သာ 
KNU က ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ထုိတပ္စခန္းမ်ားတြင္ 
တပ္သားအေရ အတြက္နည္းပါးသည္။

 “တေက်ာ့ျပန္အိပ္မက္ဆုိး (The Nightmare Returns)” 
ဟူသည့္ KPSN ၏ အေစာပိုင္းအစီရင္ခံစာတြင္ မူေၾတာ္ေဒသ 
တြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ထုိးစစ္ဆင္
တိုက္ခိုက္မႈအေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
တပ္ရင္း  (၈) ရင္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅၀၀ ကို ျဖန႔္က်က္ခ်ထားၿပီး 
ယခုလမ္းကုိပင္ ေဖာက္လုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ စဥ္ကလည္း လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာနယ္ေျမတ 
ဝိုက္မွ ရြာသူရြာသား ၂၄၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ေဒသခံရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္ ေစာအိုမူး မွာ 
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

 ယခုႏွစ္အသစ္တဖန္ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအ 
တြင္း မူေၾတာ္ေဒသေျမာကပ္ိငု္းတြင ္အနည္းဆုံး တပရ္င္းဆယ့သ္ုံး 
ရင္းကိ ုအေျမာက္အငအ္ားအျပည့္ျဖင့ ္တပ္ျဖန႔ထ္ားၿပီး မူေၾတာ္ 
ေဒသေတာငပ္ိငု္းတြငလ္ည္း တပဖ္ြ႕ဲအငအ္ားတိုးျမႇင့က္ာ တိကု ္
ခိုက္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ကိုၾကည့္လၽွင္ ဗမာ့ 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရိွအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ
တူညီခ်က္ကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ မထီေလးစားခ်ိဳးေဖာက္ကာ 
မူေၾတာ္ေဒသအတြင္းသုိ႔ မျဖစ္မေနထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ထား ၿပီး  ျဖစ္ေ ၾကာင္း  သိသာထင္ရွားေနသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ KNU 
၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္ေနလ်က္ရွိသည္။

 အထူးသျဖင့္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္အေနႏွင့္ 
ရွိသမွ်သမၽွအရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးျဖင့္ အသက္ဆုံးရႈံးေစ 
နုိင္ေသာ ကုိဗစ္နုိင္တင္းဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19 virus) ကူး 
စက္ျပန႔္ပြားမႈအား ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခုိက္ပ်က္စီး 
ေစမည့္ ထုိးစစ္ဆင္မႈတစ္ရပ္အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အ 
ျမားသုံးစြဲျခင္းက အလြန္ပင္  မိုက္မဲေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္ 
အျပင္ အသစ္ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္မႈအေပၚ ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးနိုင္ 
ေျခေဘးအႏၲရာယ္ကို ပိုမိုျမင့္မားေစမည္ျဖစ္ေလသည္။

တပ္မေတာ္၏ ပတ္ခတ္ျခင္းခံရေသာ ရြာသားတစ္ဦး



  

သို႔ျဖစ္ရာ KPSN အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေရးေပၚေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဗမာ့အစိုးရႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

• မူေၾတာ္ေဒသအတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္ေပးရန္။

• ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းယာဥ္ျဖင့္ေထာက္လွမ္းျခင္းအပါအဝင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလုံးကုိ ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ 
ကရင့္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္။

• ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥ္ႏငွ့စ္ပလ္်ဥ္း၍ KNU မ ွလထုူေဆြးေႏြးတိငုပ္ငမ္ႈမ်ားျပဳလပု္ျခင္းကိ ုအကန႔အ္သတမ္ရွ ိခြင့္ျပဳရန။္

နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသို႔ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

• ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ မူေၾတာ္ေဒသအတြင္း ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္မျပဳလုပ္ေရးအတြက္ တရားဝင္ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္။

• ဗမာျပည္ႏငွ့ယ္ခငပ္ုမံနွအ္တုိင္းဆက္ဆံေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားကုိ ရပတ္န႔ရ္န္ႏငွ့ ္ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ ုဖြ႕ဲစည္းပုစံနစတ္စခ္ကုိ ု
ဦးတည္ေသာ အားလံုးပါဝငန္ိငုခ္ြင့ရ္ွသိည့ ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတငန္ိငုရ္နအ္လုိ႔ငွာ ဗမာတ့ပမ္ေတာ၏္ နိငုင္တံဝမွ္း
ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္နိုင္မည့္ သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

• ကရင့္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူေရး စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ဗမာအစိုးရမွတဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ရပ္တန႔္ေပးရန္။ ခိုင္မာတည္ျမဲေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တည္လာၿပီး ဖက္ဒရပ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အရ အာဏာခြဲေဝအပ္ႏွင္းျခင္းအားျဖင့္ 
ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္နိုင္ခြင့္  
ရရွိပိုင္ဆိုင္လာသည့္အခ်ိန္မွသာ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္သည္။

• ဗမာျပညအ္ေရ႕ွပိငု္းရွ ိေနရပစ္ြန႔ခ္ြာထြက္ေျပးတမိ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအား  လူသားခ်င္းစာနာေထာကထ္ားမႈ အကအူညမီ်ား 
အား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရန္။

• ထုိင္း-ဗမာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သြားရန္။

မူေၾတာ္ေဒသအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္မွက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္  
အျခားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္  

ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပျခင္း (၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ - မတ္)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေျခလ်င္တပ္ရင္း 
(၄၀၈) ၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိရြာသားႏွစ္ဦး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ျခင္း

 ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတပ္ရင္းမႉးေနာင္ထြန္း 
ဦးေဆာင္သည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၄၀၈)  
(အမွတ္ ၈ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏လက္ေအာက္)  
မွတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မူေၾတာ္ခရုိင္၊ ေဒြးလုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေလဖုိးထာ 
ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ဝါသုိးခိုေက်းရြာကုိ ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့သည္။ 
ထုိေက်းရြာတြင္ KNU တပ္မဟာ ၅၊ တပ္ရင္း (၁၀၅) ၏ 
တပ္စခန္းရွိသည္။ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ KNU တပ္ဖြဲ႕ဝင ္
မ်ားက ေက်းရြာကိုစြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ထုိ ႔ေနာက္ 
တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရြာလယ္တြင္စခန္းခ် 
ခဲ့သည္။ ထိုေန႔မြန္းလြဲပိုင္း၌ ေက်းရြာတြင္နာေရးအသုဘ
တစ္ခုရွိေနခဲ့ရာ ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာစိန္သန္း (၆၀ 
ႏွစ္) ႏွင့္ ေစာေဇာ္ထီးခါ (၆၃ ႏွစ္) တုိ႔က သၿဂႋဳလ္ျမႇုပ္ႏွံမႈ 

စစ္တပ္၏ အေျမွာက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားမွ ကာအကြယ္ရန္ 
ဗံုးခိုက်င္းမ်ားအား အတင္းအဓၶမတူးရန္ ခိုင္းေစခံရေသာ 

ခူေဒး ရြာသားမ်ား



ကိစၥ စီစဥ္ရန္အတြက္ ထြက္လာခဲ့သည္တြင္ ဗမာတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ 
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လည္ပင္း၊ ရင္ဘတ္ႏွင့္ နံရိုးမ်ားကို ထိမွန္ၿပီး 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဗမာတပ္ဖြဲ႕က ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ ္
ေရးမႉးအား ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ထုိရြာသားႏွစ္ဦး 
ကိ ုဖားအအံေထြေထြေဆး႐ုသုိံ႔ ပို႔ေဆာငခ္ဲသ့ည။္ ထိရုြာသားမ်ား 
အားတုိက္ပြအဲတြင္း ပစ္ခတ္မိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာတပ္ဖြ႕ဲဝင္ 
မ်ားကလိမ္ညာတင္ျပၿပီး အရပ္သားမ်ားအေပၚ အေၾကာင္းမဲ့ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ တာဝန္ယူခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေျခလ်င္တပ္ရင္း 
(၄၀၈) က ရြာသားတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ညႇဥ္းပန္း 
ႏွိပ္စက္ျခင္း

 ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ ဝါသိုးခိုေက်းရြာတုိက္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီး 
ေနာက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ေဒသခံရြာသား တစ္ဦး 
ျဖစသ္ည့ ္ေစာ...ကိ ုဖမ္းဆီးကာ သုံးနာရၾီကာေအာငခ္်ဳပ္ေႏွာင ္
ထားခဲ့ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ 
မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စကားမေျပာရန္၊  

သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာငခ္ဲရ့ၿပီး ယေန႔အခ်နိအ္ထ ိ(အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားက) ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈကုိ  
ခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနရသည္။ ရြာသူရြာ သားမ်ား 
က တစ္ပိုင္တစ္နိုင္စိုက္ပ်ိဳးအသက္ေမြးေသာ ေတာင္သူမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ 
မျဖစ္နိုင္ေတာ့ေပ။

 အနီးအနာေက်းရြာ ၁၁ ရြာမွ လူေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ ္
ကလည္း အေျမာက္ဗုံးဆံမ်ားက်ေရာက္လာမည္ကုိ အစဥ္မ 
ျပတ္စိုးရမိ ္ေၾကာက္ရြ႕ံေနရၿပီး ထြက္ေျပးတမိ္းေရွာငရ္န ္အသင့ ္
ျပင္ထားၾကရသည္။ အဆုိပါေက်းရြာမ်ားမွာ ေမာင္ေလာ၊ ေသာခါ၊ 
 ေစာအီဒါး၊ ေသးေဘာ္၊ ပလာခုိဖုိး၊ တုိးကယ္၊ ေလေဂၚ၊ ေဖာမူဂါး၊ 
က်ိဳမူးေလဒါး၊ ေစာခန္ဒါးႏွင့္ ပလာခိုးဒို တို႔ျဖစ္သည္။

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧျပီလအထိ ကာလအတြင္း 
ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ဤနယ္ေျမေဒသအတြင္း ေမာ္တာဗံုးသီး  
(၆၀ မမ ႏွင့္ ၈၁ မမ) ၅၀၀ ေက်ာ္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ KPSN က  
ေမာ္တာဗုံးသီးပစ္ခတ္မႈကို ေအာက္ပါအတုိင္း အေသးစိတ္ 
မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။

ေန႔စြဲ       အခ်ိန္နာရ ီ
ပစ္ခတ္ခ့ဲေသာေမာ္တာ 
ဗံုးသီး အေရအတြက္

၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ ၈း၃၅ ၂
၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ ၁၅း၂၀ ၁၃
၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ ၈း၁၀ ၆
၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ ၁၁း၀၀ ၁၂
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ ၁၀း၅၀ ၄၀
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ ၁၆း၀၀ ၁
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ ၁၁း၀၀ ၁၃
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ ၉း၅၀-၁၆း၀၀ ၆
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ - ၁၅
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ ၁၀း၃၀-၁၇း၃၀ ၂၀
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ ၈း၄၀ ၄
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္  ၁၇း၄၀-၁၉း၂၂ ၄၃

၂၀၂၀ မတ္လ ၄ ရက္ ၁၃း၀၀ ၅
၂၀၂၀ မတ္လ ၆ ရက္ ၈း၀၀ ၅
၂၀၂၀ မတ္လ ၇ ရက္ ၉း၂၀ ၃၁
၂၀၂၀ မတ္လ ၈ ရက္ ၁၅
၂၀၂၀ မတ္လ ၉ ရက္ ၁၁း၁၀-၁၃း၃၀ ၆
၂၀၂၀ မတ္လ ၁၀ ရက္ ၁း၂၀-၇း၄၀ ၄
၂၀၂၀ မတ္လ ၂၀ ရက္ - ၂
၂၀၂၀ မတ္လ၂၂ ရက္ ၉း၀၀-၁၀း၁၀ ၄
၂၀၂၀ မတ္လ ၂၃ ရက္ ၁၁း၃၀ ၂၀
၂၀၂၀ မတ္လ ၂၄ ရက္ ၇း၅၈ ၈
၂၀၂၀ မတ္လ ၂၅ ရက္ ၈း၀၀ ၃၁
၂၀၂၀ ဧျပီလ ၁ ရက္ ၇း၀၀ ၆၀
၂၀၂၀ ဧျပီလ ၃ ရက္ ၁၇း၂၀-၂း၀၀ ၁၃

၂၀၂၀ ဧျပီလ ၄ ရက္ ၁၈း၅၀ ၁
၂၀၂၀ ဧျပီလ ၅ ရက္ ၇း၅၅ ၃၈
၂၀၂၀ ဧျပီလ ၆ ရက္ ၁၉း၄၀-၂၂း၄၀ ၃၂
၂၀၂၀ ဧျပီလ ၇ ရက္ ၈း၃၀-၁၃း၅၃ ၄၉

၂၀၂၀ ဧျပီလ ၉ ရက္ ၁၁း၄၅-၁၇း၄၀ ၂၀

                                    စုစုေပါင္း ၅၁၉

ေမာ့မၾကည့္ရန္ ရက္ရက္စက္စက္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ  
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ သူ႔အေနႏွင့္ အက ူ
အညီေအာဟ္စ္ေတာင္းခရံန ္သုိ႔မဟတု ္က်ဴးလြနသ္ ူ
တို ႔၏မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ျမင္ရန္  မစြမ္းသာခဲ့ေပ။ 
မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္တုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာ 
မ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဆး႐ုံသုိ ႔သြားေရာက္ကာ 
ကုသမႈခံယူရန္အတြက္ ေငြေၾကးမတတ္နိုင္ပဲ ေဝဒ
နာမ်ားကိုခါးစည္းရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ရသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ယေန႔ယခုအထိ။ ဗမာ့ 
တပ္မေတာ္က ေမာ္တာဗုံးသီးမ်ားအဆက္မျပတ္ 
ပစခ္တ္တုိက္ခိကုမ္ႈေၾကာင့ ္ေက်းရြာ ၂ ရြာမ ွရြာသူရြာ 
သားမ်ား ေနရပစ္ြန႔ခ္ြာတိမ္းေရွာငခ္ဲရ့ၿပီး ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ 
မွာလည္း အႏရၲာယ္ေအာက္သုိ႔က်ေရာက္ ေနရျခင္း

 လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္မႈကုိတြန္းအားေပး 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ေျခလ်င္ 
တပ္ရင္း အနည္းဆုံး ဆယ့္သံုးရင္းကို မူေၾတာ္အ 
ေနာက္ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမအတြင္း တပ္ျဖန႔္ထား 
သည္။ အမွတ္ ၃၀၊ ၃၉၊ ၅၁၊ ၅၇၊ ၆၀၊ ၇၁၊ ၇၅ ေျခလ်င္ 
တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္ ၃၅၀၊ ၄၃၉၊ ၅၈၉၊ ၅၉၀၊ ၅၉၈၊  
၆၀၃ ေျချမန္တပ္ရင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလကုန ္
ပိုင္းမွစ၍ အဆုိပါ တပ္ဖြဲ႕တပ္သားမ်ားသည္ လမ္း 
ေဖာက္ရနစ္စီဥထ္ားေသာနယ္ေျမဧရယိာ၏ေတာင ္
ဘက္ ဆယ္ကီလုိမီတာခန႔ကုိ္ ေန႔စဥ္ မျပတ္ အေျမာက္ 
မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေနခဲ့သည္။

 အေျမာက္ဗုံးဆံမ်ားက တာခူဒါးေက်းရြာ 
ႏငွ့ ္ခပ္ေဒးေက်းရြာ အတြင္းႏငွ့ ္အနီးတဝိက္ုတြငက္် 
ေရာက္ခဲၿ့ပီး ၿခံေျမဧက ၅၀၀ ေက်ာထ္ခိိက္ုပ်ကစ္ီးခဲရ့ 
သည္။ ရြာသူရြာသား ၃၆၀ က ေတာေတာင္အတြင္း



၂၀၂၀ ခုႏွ စ္  ေဖေဖာ္ဝါ ရီလ ၁ ရက္ 
ဗမာ့တပ္မေတာ္က ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္း  
ေလယာဥ္ကို KNU တပ္မဟာ ၅ ဌာနခ်ဳပ ္
ေပၚ လႊတ္ တင္ေထာက္လွမ္းျခင္း
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္  
KNU တပ္မဟာ ၅ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရိွရာ 
ေဒးဘူနိုးရြာ နယ္ေျမေပၚသို႔ ဗမာတ့ပမ္ေတာ ္
က ေထာက္လွမ္းေရးဒ႐ုန္းေလယာဥ္တစ္ 
စင္း လႊတ္တင္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ KNU 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေပၚသို႔ ဗမာ့တပ္မေတာ ္
၏ ဒ႐ုန္းယာဥ္လႊတ္တင္ေထာက္လွမ္းမႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU က ဇန္နဝါရီလ ၂၁ 
တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 
ပူးတြ ဲေစာင့ၾ္ကည့္ေရးေကာမ္တီထ ံတရား
ဝင္ကန႔က္ြက္တုိင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ 
ခဲ့ေသာလ္ည္း တုံ႔ျပနမ္ႈမရခဲ့ေပ။ ေဖေဖာဝ္ါရ ီ
လ ၁ ရက္ ဒ႐ုန္းယာဥ္လႊတ္တင္ေထာက္ 
လွမ္းမႈျဖစ္ရပ္အၿပီးတြင္လည္း KNU 
တပ္မဟာ ၅ က ေတာင္ငူရိွ ဗမာ့တပ္မေတာ္ 
ေတာင္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေနာက္
ထပ္ကန႔္ကြက္တုိင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကုိ 
တရားဝင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္။ 
ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္အတြင္း KNU ၏ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ 
လူထုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေျခ 
ျမန္တပ္ရင္း (၁၂၄) က ရပ္တန႔္ေစခဲ့ျခင္း

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ 
ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၁၂၄) 
မွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ထြန္းထြန္းလင္းက ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ 
ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ KNU ၏  
အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရးသေဘာတညူမီႈဆိငုရ္ာလူထ ုေဆြးေႏြးပြ ဲ
တစခ္ကုို တားျမစမ္နိ႔ထ္တုၿ္ပီး ရပတ္န႔္ေစခဲသ့ည။္ ထိုေဆြးေႏြးပြ ဲ
အတြက ္ေဒသႏရၲအပုခ္်ဳပ္ေရးအာဏာပိငုအ္ဖြ႕ဲထမံ ွခြင့္ျပဳခ်က္ 
မရရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္။ KNU သစ္ေတာလုပ္သား (forest 
worker) တစ္ဦး ဆုိင္ကယ္စီးနင္းေနစဥ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ 
ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၃၃၈) က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း
 မတလ္ ၅ ရက္ေန႔၌ ေစာေမာ္ေအးသန္း ဟသူည့ ္KNU 
သစ္ေတာလုပ္သားတစ္ဦးက ခလားမူသူဘေလး ေတာရိုင္း 
တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ (သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္၏အစိတ ္
အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္) သို႔သြားရာလမ္းတေလၽွာက္ အျခား 
သစ္ေတာ လပုသ္ားႏစွဦ္းႏငွ့အ္တ ူဆိငုက္ယ္စီးနင္းလာခဲသ့ည။္ 
ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ကိစၥရပ္အ 
ေၾကာင္းကုိ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး 
ရန္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုန္းခိုေနရလ်က္ရွိေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြါရြာသားမ်ား

မူေၾတာ္ေဒသတြင္း တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား 
ဇန္န၀ါရီလ မွ ဧၿပီလ, ၂၀၂၀. မူေၾတာ္ေဒသတြင္း 



 ထုိလမ္းက ဗမာတပ္စခန္းတစ္ခုရိွ 
သည့ ္မယ္ေဝေက်းရြာကုိ ျဖတသ္န္းသြား 
သည္။ မယ္ေဝရြာႏွင့္ မီတာ ၂၀၀ ခန႔အ္ကြာ 
ကိ ုေရာက္လာခ်နိတ္ြင ္ေစာေမာ္ေအးသန္း 
မွာ ထုိတပစ္ခန္းမဗွမာတပဖ္ြ႕ဲဝငမ္်ား၏ ပစ ္
ခတ္ျခင္းကုိ ခံခဲရ့သည္။ ေသနတ္က်ည္ဆံ 
မ်ားက သူ၏ ရငဘ္တ္ႏငွ့္ေပါငအ္တြင္းသို႔ 
ေဖာကထ္ြင္းဝင္ေရာကသ္ြားၿပီး ဒဏရ္ာအ 
ျပင္းအထနရ္ရွိေစခဲသ့ည။္ သငူယခ္်င္းမ်ား 
ကသူ႔အားအနီးနားမွေက်းရြာတစ္ခုဆီ 
သို႔ သယ္ေဆာငသ္ြားခဲ့ေသာလ္ည္း ေဆး႐ု ံ
မွေဆးကုသမႈမခံယရူခင္မွာပင္ ေသဆုံး 
သြားခဲ့သည္။ 

 မယ္ဝယ္တပ္စခန္းတြင္ ဗမာ့ 
တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၃၃၈) 
မွတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္ခ်ထားရွိၿပီး 
တပ္ရင္းမႉး ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ဦးေဆာင္ 
သည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေျပာေရးဆိခုြင့ရ္ွသိ ူဗိလုမ္ႉးႀကီး 
ေမာင္ေမာင္လွ က ေစာေမာ္ေအးသန္း 
အားပစခ္တမ္ႈမွာ ကုိယ့က္ိယ္ုကိကုာကြယ ္
ရန္အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊သစ္ေတာ 
လုပ္သား မ်ားက ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၃၈၈) 
စခန္းကို  တုိက္ခိုက္ခဲ့၍ျဖစ္ေ ၾကာင္း  
လိမ္လည္ေျပာဆိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

 KNU က ဗမာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမႈ
မ်ားအတြင္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ျပန္ 
လည္႐ုပ္  သိမ္းရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္  
မူေၾတာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ တပ္စခန္း ၇ ခု 
တြင္ မယ္ဝယ္တပ္စခန္းကလည္း တစ္ခု 
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀  ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္။ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရုိင္အတြင္း KNU ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရး သေဘာတညူမီႈဆိငုရ္ာ လူထုေတြ႕ဆံ ု
ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေျချမန္ 
တပ္ရင္း (၁၂၄) က တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း

 မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင ္
ျပည္နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း KNU ၏ အပစ္အခတ္ရပ္ 
စဲေရး သေဘာတညူမီႈဆိငုရ္ာလူထုေဆြး 
ေႏြးပြကုိဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း 
(၁၂၄) ဗုိလ္မႉးသန္းဝင္းထြန္းႏွင့္ ေဘာဂထာ 
ရွိ အေျခစိုက္စခန္းမွ တပ္ရင္းမႉး ေဝယံ 

ထြန္း (Wein Ya Htun) တုိ႔က တားျမစ္ရပ္တန႔္ေစခဲ့သည္။ KNU က လက္ေခါက္ဝရြာ 
ႏငွ့ ္မေအာပ္ငရ္ြာမ ွရြာသရူြာသားမ်ားႏငွ့ ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန ္စစီဥထ္ားခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၄၃၄) မွ 
မူေၾတာ္ခရိုင္ ဘူသုိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ေစာင္းမ်ားအား မီးရွႈိ႕ျခင္း 

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္း 
၄၃၄ မွ မူေၾတာ္ခရိုင္ ဘူသုိၿမိဳ႕နယ္ တြင္းရွိ ေကာ္ပူေက်းရြာ ႏွင့္ ထီးဖိုးဒါေက်းရြာ 
ဧရိယာအတြင္းရွိေတာင္ေစာင္းမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ခဲ့ျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေတာင္ယာ 
ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္။ မူေၾထာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမအတြင္း ေဆာ
က္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာလမ္းအနီးတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္း (၅၈၉) 
ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၄၈) တို႔က ေတာင္ေစာင္းမ်ားအား မီးရွို႕ျခင္း

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၅၈၉) ႏွင့္ ေျချမန ္
တပ္ရင္း (၄၈) တို႔မွ ဗမာ့တပ္ဖြဲ႕တပ္သားမ်ားသည္ မူေၾတာ္ခရိုင္၊ လူေသာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ပလားခိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေလေဂၚဒါးေက်းရြာအနီး ၎တုိ႔တပ္စခန္းမ်ား၏ပတ္ပတ္ 
လည္တြင္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွဲၿပီး ေတာင္ေစာင္းဧရိယာမ်ားကုိ မီးတင္ရွို႕ခဲ့ၾကသျဖင့္ 
ေဖာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ လမ္းမအနီးအနားရွိ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္။ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ေဈးဝယ္ထြက္စဥ္ ေဒသခံျပည္
သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာေခါင္းေဆာင္ (community forest leader) ကုိ ဗမာ့တပ္
မေတာ္မွပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း

 မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔၊ ညေန ၆:၅၀ တြင္ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္ ရပ္ရြာအသုိက္ 
အဝန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာသမီးသည္ မူေၾတာ္ခရိုင္၊ လူေသာ္ၿမိဳ႕နယ္အ 
တြင္းရွ ိ၎၏ရြာ ထီးေဘာခ္ီးသို႔အျပန ္လမ္းေပၚတြင ္ဗမာတ့ပမ္ေတာတ္ပဖ္ြ႕ဲဝငမ္်ား၏ 
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ အျခားရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ 
စားနပ္ရိကၡာမ်ား သြားေရာက္ဝယ္ယူခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

 သလံြငၿ္ငမိ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥအ္တြင္းရွ ိဌာေနတိငု္းရင္းသား ကရငလူ္မ်ိဳးတုိ႔၏ 
ထံုးတမ္းစဥ္လာ ပိုင္နက္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္  ေကာ္ေသးဂူး  နယ္ေျမမွ  
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေစာသမီး 
ေသဆုံးခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္ သားသမီးငါးဦး က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ 

လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ား


