
 

ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကး ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး 

ခ္ကးခ္ငး့ထုတး်ပနးရနး     

      ှ၅-ှ-ဿွဿှ 

ကရငး်ပညးနယးေတာငးပုိငး့တျငး တပးမေတား၏ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးမႈမ္ာ့အေပၐ ႏုိငးငဵတကာမြ အေရ့ေပၐတုနး႔်ပနး 

ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့လုိအပး 

ကရငး်ပညးနယးေတာငးပိုးးငး့ ခလယးလီျထူ (ေညာငးေလ့ပငး) ခရုိငး ႏြငးံ မူေၾတား (ဖာပျနး)  ခရုိငးတို႔တျငး ဗမာတပးမေတား၏ 

လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးေနမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ရျာသူႀကီ့ တစးဦ့ ေသဆုဵ့မႈ ႏြငးံ ေဒသခဵ ေပါငး့ ၀၄ွွ ေက္ားေနရပးစျနး႔ချါ 

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရမႈအေပၐ ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကးမြ ရႈဵ႕ခ္လိုကးသညး၈  

          ၁၅     ၂ ၂၁               ခ   ၃၃၉                                   ခ  ခ            ၁၁              

                     ခ                              ခ        

အဆိုပါတိုကးခိုကးမႈ    သညး ်ပညးသူလူထုအေပၐလဵု့ွ ပစးမြတးထာ့တုိကးခိုကးမႈ်ဖစးၿပီ့ စစးရာဇွတးမႈေ်မာကးက္ဴ့လျနးမႈ်ဖစးသညး၈ 

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးရာေနရာမ္ာ့သို႔ လူသာ့်ခငး့စာနမႈဆိုငးရာအကူအညီေပ့မႈမ္ာ့အာ့ ပိတးဆုိ႔ထာ့်ခငး့သညးလညး့ ႏိုငးငဵတကာ 

လူသာ့်ခငး့စာနမႈဆိုငးရာ ဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ ႏိုငးငဵတာကာ ဥပေဒမ္ာ့အသကးွငးရနး ကုလသမဂၢလဵုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ 

အပါအွငး ႏုိငးငဵတာကာအသုိငး့အဝိုငး့က တာွနးရြိေသားလညး့ လိုကးနာေဆာငးရျကးရနး ပ္ကးကျကးေနသညး၈   

ရျာ့သာ့မ္ာ့မြ မိမိတို႔ေနအိမးသို႔ ်ပနးႏုိငးရနးအတျကး အဆိုပါေနရာမြ တပးမ္ာ့အာ့်ပနးလညးဆုတးချာရနးႏြငးံ တိုကးခိုးကးမႈမ္ာ့အာ့ 

ခ္ကးခ္ငး့ရနးတနး႔ရနးအတျကး ဗမာတပးမေတားအာ့ ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကးမြ ေတာငး့ဆုိလိုကးသညး၈ 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ပူေပါငး့ရနးပဵုေငျအဖျဲ႕အပါအွငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေပၐပံဵပို့ေပ့ေနလြ္ကးရြိေသာ ႏိုငးငဵတကာအလြဴရြငးမ္ာ့သညး 

တႏိုငးငဵလဵု့ ပစးခတးတုိကးခတးမႈရပးစဲေရ့စာခ္ဳပးအေပၐ တပးမေတားမြ ေဖာကးဖ္ကးေနမႈမ္ာ့ ရပးတနး႔သညးံ အခ္ိနးထိ 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေပၐ ပဵံပုိ့ေနမႈမ္ာ့အာ့ ဆိုငး့ငဵံထာ့သငးံသညး၈  

ဿွဿွ ဒီဇငးဘာလမြ စတငးကာ ေကအဲနးယူ တပးမဟာ (၂) မူေေၾတားခရုိငးရြိ ဒျယးလို့ ႏြငးံ လူေသာ ၿမိဳ႕နယးရြိ တပးမေတား၏ တပးရငး့ (၂) 

မြ အနီ့တွုိကး ရျာမ ာ့အတျငး့သို႔ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့ပစးခတးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ေက့္ရျာ ှဿ ရျာမြ ေဒသခဵေပါငး့ ၀ှ၄၃ ဦ့ 

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရၿပီ့ အနီ့နာ့ရြိ ေတာတျငး့ေနရာမ္ာ့တျငး ပုနး့ခိုေနရလ္ကးရြိသညး၈ မူေၾတားေတာငးပိုငး့ရြိ ဗ္ဴဟာလမး့အာ့ 

တပးမေတားမြ အငး့အာ့သုဵ့ကာ ထို့စစးဆငးၿပီ့ ေဖာကးလုပးရနးႀကိဳ့စာ့ခဲံသညးံ ယမနးႏြစးကာလတျငးလညး့ တပးမေတား၏ 

လကးနကးႀကီ့မ္ာ့ ပစးခတးမႈမ္ာ့ ေၾကာငးံ အဆိုပါ ရျာသာ့ အေ်မာကးအမ္ာ့မြာ အလာ့တူထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရသညး၈  



မၾကာေသ့ခငး ဿွဿှ ဇနးနွါရီလ ၃ ရကးေန႔တျငး အဆိုပါတိုကးခိုကးမႈမ္ာ့အေပၐ မူေႀတား ႏြငးံ ခလယးလျီထူမြ 

ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာရျာသာ့မ္ာ့မြာ ၎တို႔ေဒသအတျငး့ တပးစခနး့မ္ာ့အာ့ တပးမေတားမြ ရုတးသိမး့ေပ့ရနးႏြငးံ စစးတပးမြ 

လမး့ေဖာကးလုပးေနမႈအာ့ ရပးတနး႔ေပ့ရနး လူသိရြငးၾကာ့ ဆႏၵထုတးေဖားကာ ေတာငး့ဆုိခဲံၾကသညး၈ 

ဿွဿှ ဇနးနွါရီလ ှှ ရကးေန႔တျငး ေကအဲယူ တပးမဟာ ၀ ခလယးလျီထူခရိုငး ေက္ာကးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးရြိ တေကာဒဲ ေက့္ရျာအနီ့တွိုကးသုိ႔း  

တပးမေတား တပးရငး့ (၂၄) မြ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ စတငးပစးခတးမႈမ္ာ့အေၾကာငးံ ေနာကးထပးရျာ့သူရျာသာ့ေပါငး့ (၂၅၅) ဦ့မြာ 

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးရကာ အဆိုပါေဒသမ္ာ့ရြိ ေက္ာငး့မ္ာ့အာ့ ပိတးလုိကးရသညး၈ ဿွှဿ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး စတငးေဖားေဆာငးသညးံ 

အခ္ိနးမြစၿပီ့ အဆိုပါေဒသအတျကး ပထမဆဵု့ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးရမႈ်ဖစးသညး၈  

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရေသာ ရျာသာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အလျနးဆို့ရျာ့ေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ ရငးဆိုငးေနရသညးံ အ်ပငး 

ေဒသခဵအရပးဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ အဆိုပါရျာသာ့မ္ာ့အာ့ အကူအညီေပ့ရနး သျာ့လုိေသားလညး့ တပးမေတား၏ ပိတးပငးတာ့ဆီ့မႈကုိ 

ၾကဵဳေနရသညး၈  

တိုကးခိုးကးမႈမ္ာ့အာ့ ရပးတနး႔ရနး ႏြငးံ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရသူမ္ာ့အတျကး လူသာ့်ခငး့စာနာမႈအကူအညီမ္ာ့ လုပးေဆာငးချငးံ်ပဳရနး 

အတျကး မညးသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အလြဴရြငးမ္ာ့မြ ထုတး်ပနးေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့လုပးေဆာငးသညးကို မေတျ႕ရေသ့ေပ၈  

ဇနးနွါရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး မူေၾတားရြိး ဒျယးလို့ ၿမိဳ႕နယး မယးခ္ိဳ အုပးစု တာေနေတာ ေက့္ရျာအနီ့ လယးကျငး့သို႔  စကခ (၅) 

တပးမေတား အမြတး ၁ွ၁ ေ်ခ်မနးတပးရငး့သညး ၎တုိ႔တပးစခနး့အတျငး့မြ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့ ပစးခတးခဲံပါသညး၈ မိမိလယးကျငး့အတျငး့ 

လုပးငနး့လုပးကိုငးေနေသာ တာေနေတာ ရျာသူႀကီ့ ေစာမူသဆဲ (၀၂) ႏြစးသညး ၃ွ မမ လကးနကးႀကီ့ထိမြနးၿပီ့ ေသဆုဵ့ခဲံပါသညး၈ 

၁ငး့မြာ ကေလ့ (၃) ဦ့၏ ဖခငး်ဖစးပါသညး၈  

တႏိုငးငဵလဵု့ ပစးခတးတုိကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး ခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာ KNU ကိ ု အထငးအရြာ့ လစးလ္ဴရႈရဵု သာမက ကိုဗစး-ှ၆ 

အၾကပးအတညး့ကာလအတျငး့ တဖကးသတးေၾကညာခဲံသညးံ အပစးရပးထုတး်ပနးခ္ကးကုိ တရာ့မဲံလကးလျတး လုပးေဆာငးေနသညးံ 

အေပၐ ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကးမြ ်ပငး့ထတးစျာ ရဵႈ႕ခ္သညး၈ 

တပးမေတား၏ ထို့စစးဆငးေနမႈမ္ာ့အာ့ ခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႔ရနးႏြငးံ ကရငးနယးနမိတးမ္ာ့မြ ၎တို႔တပးမ္ာ့အာ့ ႐ုတးသိမး့ရနး  

ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကးမြ  ေတာငး့ဆိလုိုကးသညး၈ သို႔မြသာ အာ့လုဵ့ပါွငးႏိုငးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ 

စတငးႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ 

စစးတပးမြ ႏိုငးငဵအွြမး့တျငး ထို့စစးဆငးေနမႈမ္ာ့ ရပးတနး႔သညးံအခ္ိနးႏြငးံ ၎တုိ႔ အေ်ခစုိကးေနေသာ တိုငး့ရငးသာ့နယးေ်မမ္ာ့ရြိ 

တပးစခနး့မ္ာ့ စတငးဆုတးချာသညးံအခ္ိနးအထိ ႏိုငးငဵတကာ အလြဴရြငးမ္ာ့မြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးအာ့ ပဵံပို့ေပ့ေနမႈမ္ာ့အေပၐ 

ဆိုငးငဵံထာ့ရနး ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကးမြ တိုကးတျနး့လိကုးသညး၈   

ဆကးသျယးရနး 

 ေစာအဲလကး(စး)     + ၆၂ ွ၆၄၄ ၆၀ှ ၀၂၄၂ (အဂၤလိပး၇ ကရငး၇ ဗမာ) 

ေနားွါ့ခူရြီ့  + ၃၃ ၅၃ ှှ၅ ဿဿ၃ှ ( အဂၤလိပး၇ ကရငး)  

 

  


