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ေကအဲနယ္-ူကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည်္ိဳးအရု်ံိဳး ဥကဌၠ ဗုိလ္္ ခ်ဳပႀ္က ီး ေစာမတူေူစီးဖိီုး မ ွ 

(၇၃) ႏွစေ္ၿမာွက ္ေကာ္သီူးေလေန႔ သို႔ ေပီးပို႔ေသာ သ၀ဏလ္ႊာ 
 
 

ရက္စဲြ။ ။ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၂၂ ္ုႏွစ္။ 
 
 
မခ်ဳီိး္ခစ ္ေ္ါငီ္းေဆာငမ္ခာီး၊ စစသ္ညေ္တာ္မခာီးႏွင့္ ကရင့္အမခ်ဳီိးသာီး အေပါငီ္းတို႔ 

ယေန႔ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔သည္ ေကာ္သီူးေလ ေန႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၉ ္ုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ပုိင္ီးဆိုင္ရာ ေ္ါင္ီးေဆာင္မခာီးႏွင့္ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာရိွမခာီး၏ အစည္ီး အေ၀ီးကို ေတာင္ငူၿမိ်ဳ႔တြင္ ကခင္ီးပ 

့္ဲႀကပါသည္။ ထို အစည္ီးအေ၀ီးတြင္ ကရင့္အမခ်ဳိီးသာီးမခာီး၏ ေတာ္လွန္ေရီး အေၿ္အေနမခာီးကို ၿပန္လည္သံုီးသပ့္္ဲ 

ႀကသည့္အ္ါ ေကာ္သီူးေလ အစိီုးရ ကို ဖြဲ႔စည္ီး တည္ေဆာက္ၿပ ီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈမခာီး ၿပ်ဳၿပင္လုပ္ 

ေဆာင္ရမည္ဟု ရႈၿမင္ႀကၿပ ီး ေကာ္သီူးေလ အစိီုးရ ကို ဖြဲ႔စည္ီးတည္ေဆာက့္္ဲပါသည္။ ထို႔အၿပင္၊ ဤေန႔အာီး 

ေကာ္သီူးေလ ေန႔ အၿဖစ္ ေ္ၚယူ သတ္မွတ့္္ဲႀကပါသည္။ သည့္အၿပင္၊ ေကာ္သီူးေလ အစိီုးရ ေန႔ကို သာီးစဥ္ေၿမီးဆက္ 

ဂုဏ္ၿပ်ဳ ကခင္ီးပ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဤေန႔ရက္အာီး သမုိင္ီး၀င္ ေန႔ တစ္ေန႔အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပ်ဳ့္ဲႀကပါ သည္။  

 

ေကာ္သီူးေလ ေန႔ သည္ မိမိတို႔ ကရင့္အမခ်ဳိီးသာီး ေ္ါင္ီးေဆာင္ႀက ီးမခာီး၏ သမုိင္ီးေႀကာင္ီး ဆိုင္ရာ ၿဖတ္သန္ီးမႈ 

အေတြ႔အႀက်ဳံမခာီးကို မ ေမာင္ီးထိုီး့္ဲေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ကရင့္အမခ်ဳိီး သာီးမခာီးသည္ လက္နကက္ိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရီး စတင္ဆင္ႏြဲ္ခိန္တြင္ ၿမ်ဳိ႔ရြာမခာီးကို တစ္ၿမ်ဳိ႔ၿပ ီး တစ္ၿမ်ဳိ႔ သိမ္ီးပုိက္ႏုိင့္္ဲႀကပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး 

ပုိင္ီးတြင္ အလြန္အာီးနည္ီး့္ဲပါသည္။ အစုိီးရ တစ္ရပ္ အေနၿဖင့္ ၿမိ်ဳ႔ရြာ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ႏွင့္ လူထုေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈမခာီးအတြက္ 

ညႊန္ႀကာီး္ခက္မခာီးကို လံုီး၀ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင့္္ဲေပ။ အ္ခ်ဳိ႔ေသာ ၿပည္သူလူထုမခာီးမွ ၿမိ်ဳ႔ရြာ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ႏွင့္ လူထုေရီးရာ 

စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈမခာီးအတြက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ဆိုင္ရာ အရာရိွမခာီးကို ေတာင္ီးဆို့္ဲႀကေသာ္လည္ီး ထို လိုအပ္ ္ခက္မခာီးကို လံုီး၀ 

မၿဖည့္ဆည္ီးႏုိင့္္ဲေပ။ အ္ခ်ဳိ႔ေသာ ေ္ါင္ေဆာင္မခာီးက ထိုကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္္ခက္ မခာီးသည္ အေရီးေပၚ 

လိုအပ္္ခက္အၿဖစ္ ရႈၿမင့္္ဲ ႀကေသာေႀကာင့္ ၁၉၄၉ ္ုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ အေရီးေပၚ အစည္ီးအေ၀ီး တစ္ရပ္ကို 

ေတာင္ငူၿမ်ဳိ႔၌ ေ္ၚယူ့္ဲႀကၿပ ီး ေကာ္သီူးေလ အစိီုးရ ကို ထိုေန႔၌ပင္ ဖြဲ႔စည္ီးတည္ေဆာက္ကာ ထိုေန႔ရက္အာီး 

ေကာ္သီူးေလ ေန႔ အၿဖစ္ သတ္မွတ့္္ဲႀကပါ သည္။ 

 

 



 

 

ထိုနည္ီးတူစြာပင္ ေကာ္္ုိ ေစာဥ ီးႀက ီး ႏွင့္ အ္ခ်ဳိ႔ေသာ ေ္ါင္ီးေဆာင္ႀက ီးမခာီးမွ ေကအဲန္ယူ-ကရင့္အမခ်ဳိီးသာီး 

အစည္ီးအရုံီး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးပုိင္ီး(KNU) ႏွင့္ ကရင့္အမခ်ဳိီးသာီး ကာကြယ္ေရီးတပ္ (KNDO)အာီး ၿပ်ဳၿပင္မြန္ီးမံမႈမခာီး 

လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို နာီးလည္သေဘာေပါက့္္ဲႀကပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္၊ ေကာ္္ုိ ေစာဘဥ ီးႀက ီးမွ ႀက ီးမွ ီးၿပ ီး ၁၉၅၀ ္ုႏွစ္ 

ဇူလႈိုင္လ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ဖာပြန္ ကြန္ကရက္ကို ေ္ၚယူကခင္ီးပ့္ဲပါသည္။  

 

ထိုကြန္ဂရက္တြင္ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္ စုိင္ီးေကမွ ေကအန္ယူ ၏ ဖြဲ႔စည္ီးတည္ေဆာက္မႈအာီး ၿပ်ဳၿပင္ မြန္ီးမံရန္ အဆိုၿပ်ဳ့္ဲ 

ပါသည္။ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ မင္ီးေမာင္မွလည္ီး ကရင့္အမခ်ဳိီးသာီး ကာကြယ္ေရီး တပ္အာီး ၿပ်ဳၿပင္မႈမခာီး ၿပ်ဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပဒုိေလာရ  

ဖုိီးက ီး မွ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ဆိုင္ရာ မြန္ီးမံမႈမခာီး ၿပ်ဳလုပ္ရန္ အသ ီးသ ီး အဆိုၿပ်ဳ့္ဲႀကပါသည္။ သို႔ရာတြင္၊ အ္ခ်ဳိ႔ေသာ 

ေ္ါင္ီးေဆာင္မခာီးမွ ၿပင္ီးၿပင္ီးထန္ထန္ ကန္႔ကြက့္္ဲေသာေႀကာင့္ ေနာက္ဆံုီးတြင္ ကြန္ကရက္က ရည္ရြယ္ထာီးသည့္ 

ေကအန္ဲယူ ၏ ဖြဲ႔စည္ီး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ဆိုင္ရာ ၿပ်ဳၿပင္ေၿပာင္ီးလဲမႈမခာီး၊ လူထုေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈမခာီးကို မ္ခ 

မွတ္ႏုိင့္္ဲႀကေပ။  

 

အမွန္စင္စစ္ ထိုေ္တ္ထိုအ္ါက ႀက ီးစုိီး့္ဲေသာ ေတြီးေ္ၚယူဆ္ခက္ တစ္္ုသည္ ေတာ္လွန္ေရီးကာလ ၿဖစ္ ေန 

ေသာေႀကာင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးပုိင္ီး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္ီးေဆာင္တာမခာီးႏွင့္ ၿပည္သူ႔ေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈမခာီးၿဖင့္ အလုပ္ပုိ ၀န္ပုိ 

လာမည့္ လုပ္ေဆာင္္ခက္မခာီးကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ဟု နာီးလည္ ယူဆေနႀကသည့္ ေ္ါင္ီးေဆာင္မႈမခာီးက ႀက ီးစုိီး့္ဲ 

ႀကပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရီး ကာလတြင္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ စ မံအုပ္္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ မၿဖစ္ႏုိင္။ ထို႔ေႀကာင့္၊ ေတာ္လွန္ေရီး 

ကာလတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ႏွင့္ လူထုေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈမခာီးၿဖစ္သည့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိီးမခာီးေႀကာင့္ ေတာ္လွန္ေရီးႀက ီး 

လွခင္ၿမန္စြာ ေအာင္ၿမင္ႏုိင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတာီး မၿဖစ္သင့္ဟု ယူဆ္ခက္မခာီး ႀက ီးစုိီး့္ဲႀကပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္၊ စစ္တပ္ 

ကိုသာ အာဏာေပီးအပ္ရမည္ဆိုသည့္ အယူအဆၿဖင့္ စစ္တပ္အာီး အာဏာေပီးအပ့္္ဲၿပ ီး စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးကို 

တည္ေဆာက့္္ဲႀကပါသည္။  

 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၿ္အေနမခာီးေႀကာင့္ စစ္ေရီးဆိုင္ရာ ညႊန္ႀကာီး္ခက္မခာီးကို ညႊန္ႀကာီး္ခကမ္ခာီး ေပီးရမည့္ 

ေကာ္္ုိ ေစာဘဥ ီးႀက ီးသညလ္ည္ီး မည္သည့္ ညႊန္ႀကာီး္ခက္မခာီးမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္ီး မရိွေတာ့ေပ။ ဥ ီးေဆာင္သူ 

အာီးလံုီးကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာထူီးမခာီး ေပီးအပ္ကာ လုပ္ပုိင္ ြ္င့္ အာဏာ အရပ္ရပ္ကိုလည္ီး စစ္တပ္၏ လက္သို႔ အပ္ႏွံ 

့္ဲႀကၿပ ီး စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးႏွင့္ စစ္တပ္၏ ႀက ီးစုိီးေရီးကို တည္ေဆာက့္္ဲႀကပါသည္။ စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးကို တည္ေဆာက့္္ဲ 

ႀကသည့္ ေနာက္ပုိင္ီးတြင္ အ္ခ်ဳိ႔ေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လက္ေအာက္ အရာရိွမခာီးသည္ အထက္အရာရိွမခာီး၏ 

အႀကံဥာဏ္မခာီးကို ရယူၿ္င္ီး မခာီး မရိွေတာ့ေပ။ မိမိတို႔၏ အရာရိွမခာီးႏွင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီးဆိုင္ရာ ေ္ါင္ီးေဆာင္မခာီးကိုပင္ 

အထင္အၿမင္ေသီးမႈမခာီး ၿပ်ဳလုပ္လာ့္ဲႀကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရီးအရ လမ္ီးညႊန္မႈမခာီးကိုလည္ီး နာ္ံမႈ မရိွေတာ့ေပ။ ေနာက္ဆံုီး 

တြင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ကခ်ဳိီးစ ီးပြာီးကိုသာ ဥ ီးစာီးေပီးလာႀကၿပ ီး လထူုဆန္႔ကခင္ေရီး လုပ္ငန္ီး မခာီးကိုလည္ီး လုပ္ေဆာင္လာ 

ႀကသည္။ ထို႔ေႀကာင့္၊ ၿပည္သူလူထု အ္ခ်ဳိ႔မွာ စိတ္ဓာတ္ေရီးရာအရ  ကခဆင္ီးလာႀက ၿပ ီး ေတာ္လွန္ေရီးကို စြန္႔ပယ္္ 

လာႀကပါသည္။  

 

 

 

 



 

 

 
မခ်ဳီိး္ခစ ္ေ္ါငီ္းေဆာငမ္ခာီး၊ စစသ္ညေ္တာ္မခာီးႏွင့္ ကရင့္အမခ်ဳီိးသာီး အေပါငီ္းတို႔ 
 ကရင့္အမခ်ဳိီးသာီးမခာီး၏ ေတာ္လွန္ေရီး သမုိင္ီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေကာ္သီူးေလ ေန႔ ၿဖစ္ သည့္ ေကာ္သူေလ၏ 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး ဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္ီးတည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ ၿပ်ဳၿပင္မြမ္ီးမံမႈသမုိင္ီးမခာီးသည္ မိမိတို႔အတြက ္ သင္္န္ီးစာ ရယူရမည့္ 

အ္ခက္(၂)္ခက္ရိွ ပါသည္။ ပထမအ္ခက္ အေနၿဖင့္ ႏုိင္ငံေရီး ဆိုင္ရာ လမ္ီးညႊန္မႈမခာီး ရယူၿ္င္ီးႏွင့္ ဒုတိယအ္ခက္ 

အေနၿဖင့္ ၿပည္သူ႔ေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္မဲႈ အတတ္ပညာပင္ ၿဖစ္ပါသည္။  

 

 လက္နက္ကိုင္ တိကု္္ုိက္ေနႀကသူမခာီး အေနၿဖင့္ ႏုိင္ငံေရီး၏ ဥ ီးေဆာင္လမ္ီးညႊန္မႈမခာီးကို ေလီးစာီးလိုက္နာၿ္င္ီး 

မရိွပါက လူထုဆန္႔ကခင္ေရီး လုပ္ငန္ီးမခာီးကို လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၿပ ီး လူထု၏ ေထာက္္ံမႈမခာီးကိုလည္ီး ရရိွႏုိင္မည္ 

မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္ီးတူစြာပင္၊ ေတာ္လွန္ေရီး သမာီးမခာီး အေနၿဖင့္ ၿပည္သူ႔ေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈ အတတ္ပညာမခာီး ကင္ီးမ့ဲ 

ေနပါကလည္ီး ေတာ္လွန္ေရီး ေအာင္ၿမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အ္ခ်ဳိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမခာီးမွ ေတာ္လွန္ေရီးသမာီးမခာီးသည္ 

ေတာ္လွန္ေရီး ကာလတစ္ေလွခာက္၌ ၿပည္သူလူထု၏ ေထာက္္ံမႈမခာီးကို အေကာင္ီးဆံုီး ရရိွ္ံစာီး့္ဲႀကရေသာ္လည္ီး 

ေတာ္လွန္ေရီးႀက ီး ေအာင္ၿမင္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္ီး အစုိီးရ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရီး လုပ္ငန္ီး လူထုေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈ လုပ္ငန္ီးမခာီး၌ 

ပါ၀င္လာႀကသည့္ ေနာက္ပုိင္ီးတြင္ လူထု၏ ေထာက္္ံမႈမခာီးကို အရင္က ကဲ့သို႔ မရရိွႀကေတာ့ေပ။ 

 

 ထို႔ေႀကာင့္၊ ေကာ္သီူးေလ ေန႔ ၿဖစ္ေသာ ေကာ္သီူးေလ အစိီုးရ ကို တည္ေဆာက္ေသာေန႔ တြင္ မိမိတို႔ 

သင္္န္ီးစာ ရယူရမည့္ အ္ခက္မခာီးမွာ ေတာ္လွန္ေရီး ကာလ၌ပင္လွခင္ ႏုိင္ငံေရီးအရ လမ္ီးညႊန္မႈမခာီး၊ ၿပည္သူ႔ေရီးရာ 

စ မံ္န္႔ ြ္ဲမႈမခာီး ႏွင့္ အနာဂါတ္ ေ္ါင္ီးေဆာင္မခာီးၿဖစ္သည့္ လူငယ္ ေ္ါင္ီးေဆာင္ ေမြီးထုတ္ေရီး လုပ္ငန္ီးမခာီးကို မေမ့အပ္ 

သည့္ အ္ခက္မခာီးပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ေ္တ္ကာလႏွင့္အည  တိုီးတက္ေၿပာင္ီးလဲေနသည့္ ႏုိင္ငံေရီး အသိပညာမခာီး၊ ၿပည္သူ႔ 

ေရီးရာ စ မံ္န္႔ ြ္ေဲရီး ႏွင့္ လာမည့္အနာဂါတ္ကာလတြင္ မိမိတို႔၏ ကံႀကမၼာကို မိမိတို႔ကသာလွခင္ ဖန္တ ီးၿပ ီး စ မံအုပ္္ခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ရန္ အနာဂတ္ မခ်ဳိီးဆက္သစ္မခာီးအာီး ေမြီးထုတ္ၿ္င္ီးၿဖင့့္ ႀက်ဳိီးပမ္ီးအာီးထုတ္ႀကရန္ တိုက္တြန္ီးရင္ီး နိဂုံီး္ခ်ဳပ္ အပ္ပါ 

သည္။   

 

 

ေကခီးဇူီးတင္ပါသည္။ 

 

ဥက ၠဌ 

ေကအန္ဲယူ-ကရင့္အမခ်ဳိီးသာီး အစည္ီးအရုံီး 

        ဗဟို ဌာန္ခ်ဳပ္ 

 

 

 

 
 


