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စစေ္က ငစ္မီ ွေလ်ိဳးေကေက ္ၿမ   ႔သစအ္ေပၚ တပအ္ငအ္ ်ိဳး အလြနအ္ကြ   အသ  ်ိဳးျပ တ  ကခ္  ကမ္မႈွႏင့္ပတသ္ကသ္ည့္ 
ထ တျ္ပနေ္ၾကျင ခ က ္

 
ရက္စြဲ - ဒီဇင္ဘ လ (၂၀) ရက္၊ ၂၀၂၁ ခ ႈွႏစ္ 

 
၁။ ဒူ်ိဳးပလ ယ ခ႐ို  င္အတြင္်ိဳးရွ  ေလ်ိဳးေကေက ္ၿမ  ႕သစ္တြင္္ စစ္ေက င္စီ၏ လူ႔အခြင့္အေရ်ိဳးခ   ်ိဳးေဖ က္မမမ  ်ိဳးႈွႏင့္ 

ႈႏ  င္င ေရ်ိဳးယ  ၾကည္ခ က္ေၾက င့္ ဖမ္်ိဳးဆီ်ိဳးႈွႏ ပ္စက္သတ္ျဖတ္မမခ ရျခင္်ိဳး ကင္်ိဳးလြတ္ေရ်ိဳးအတြက္ တ မ္်ိဳးေရွ င္လ သူ 
မ  ်ိဳးျဖစ္ေသ   ႈႏ  င္င ေရ်ိဳးသမ ်ိဳးမ  ်ိဳး၊ အၾကမ္်ိဳးမဖက္ဆန္႔က င္သူမ  ်ိဳး၊ တကၾ္ကြလမပ္ရွ ်ိဳးသူမ  ်ိဳး ေခတၱခဏ ခ  လမ  
ေနၾကသည္က   မ မ တ  ႔ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရ  ်ိဳးမွ လူသ ်ိဳးခ င္်ိဳး စ န ေထ က္ထ ်ိဳးမမ အေျခခ မွ 
က ကြယ္ေစ င့္ေရွ က္ေပ်ိဳးေနပါသည္။ 

 
၂။  ဒီဇင္ဘ လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေသ  တ  က္ပြမဲ  ်ိဳးသည္ အဆ  ပါ ေခတၱခဏ တ မ္်ိဳးေရွ င္ေနသူမ  ်ိဳးအ ်ိဳး 

အတင္်ိဳးအဓမၼ ဖမ္်ိဳးဆီ်ိဳးေခၚေဆ င္ျခင္်ိဳး၊ ေနအ မ္မ  ်ိဳးအ ်ိဳး ရ  က္ခ   ်ိဳးဖ က္ဆီ်ိဳးပစ္ျခင္်ိဳး၊ မ မ တ  ႔၏တပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ  ်ိဳးအ ်ိဳး 
စစ္ေရ်ိဳးအရ အင္အ ်ိဳးသ  ်ိဳး ဖ အ ်ိဳးေပ်ိဳးၿပီ်ိဳး အၾကမ္်ိဳးဖက္တ  က္ခ  ကလ္ ျခင္်ိဳးေၾက င့္ KNU အေနျဖင့္ မ မ က   ယ္မ မ  
ခ ခ က ကြယ္ရသည့္အေျခခ မွ ျဖစ္ေပၚလ ရျခင္်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 

 
၃။ တ  က္ပြမဲ  ်ိဳးမွ ေဘ်ိဳးလြတ္ကင္်ိဳးရ ျဖစ္ေသ  ထ  င္်ိဳးႈႏ  င္င ဖက္ျခမ္်ိဳးသ  ႔ ထြက္ေျပ်ိဳးတ မ္်ိဳးေရွ င္သူ ျပည္သူလူထ  

(၃၀၀၀)ေက  ္အ ်ိဳး လူသ ်ိဳးခ င္်ိဳးစ န ေထ က္ထ ်ိဳးမမအေျခခ ျဖင့္ ေခတၱလက္ခ ေနရ ခ ထ ်ိဳးေပ်ိဳးသည့္ ထ  င္်ိဳးႈႏ  င္င  
အစ  ်ိဳးရႈွႏင့္ ထ  င္်ိဳးျပည္သူလူထ အ ်ိဳး ေက ်ိဳးဇူ်ိဳးအထူ်ိဳးတင္ရွ ပါသည္။ ဒီဇင္ဘ လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္လည္်ိဳး တ  က္ပြ ဲ
ေၾက င့္ ထပ္မ ၍ ထြက္ေျပ်ိဳးတ မ္်ိဳးေရွ င္သူ (၂၀၀၀) ေက  ္အ ်ိဳးလည္်ိဳး နယ္စပ္ျဖတ္ခြင့္ေပ်ိဳးသည့္အတြက ္
ထ  င္်ိဳးႈႏ  င္င အ ်ိဳး ေက ်ိဳးဇူ်ိဳးတင္ရွ သည့္နည္်ိဳးတူ သင့္ေတ ္သည့္ ေနရ ထ  င္ခင္်ိဳးခ ထ ်ိဳးေပ်ိဳးမမ ရရွ ေရ်ိဳးအတြကလ္ည္်ိဳး 
ေမွ  ္လင့္ပါသည္။ 

 
၄။ ျပည္တြင္်ိဳးျပည္ပရွ  ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၊ တ  င္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳးျပည္သူလူထ မ  ်ိဳး၊ ျပည္တြင္်ိဳးႈွႏင့္ ႈႏ  င္င တက အဖြဲ႔ 

အစည္်ိဳးမ  ်ိဳးမွ လက္ရွ ျဖစ္ေပၚလ ေနေသ  တ  က္ပဲြမ  ်ိဳးအေျခအေနေၾက င့္ ေဘ်ိဳးလြတ္ရ သ  ႔ ထြက္ေျပ်ိဳးတ မ္်ိဳး 
ေရွ င္ေနရေသ  ျပည္သူလူထ မ  ်ိဳးတ  ႔၏ လ  အပ္သည့္ အစ ်ိဳးအေသ က္၊ ေဆ်ိဳး၀ါ်ိဳးႈွႏင့္ ယ ယီခ  လွ  ေရ်ိဳး လ  အပ္မမ 
မ  ်ိဳးက   ပ ့ပ  ်ိဳးကူညီမမမ  ်ိဳးအတြက္ အထူ်ိဳးေက ်ိဳးဇူ်ိဳးတင္ရွ ၿပီ်ိဳး ဤကဲ့သ  ႔ေသ  ကူညီပ ့ပ  ်ိဳးမမမ  ်ိဳးအတြက္ ဆက္လက ္
ပါ၀င္္ၿပီ်ိဳး ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးေဆ င္ရြက္မမမ  ်ိဳး တ  ်ိဳးျမင့္လ ပ္ေဆ င္သြ ်ိဳးၾကရန္ အထူ်ိဳးတ  က္တြန္်ိဳးလ  ္ပါသည္။ 

 
၅။ ထ  ႔အျပင္ ယခ လတ္တေလ  ျဖစ္ပြါ်ိဳးေနသ  တ  က္ပြမဲ  ်ိဳးအတြက္ KNU အေနျဖင့္ သက္ဆ  င္သူမ  ်ိဳးအ ်ိဳး ေအ က္ 

ပါအတ  င္်ိဳး ေတ င္်ိဳးဆ  အပ္ပါသည္။ 



က။ အ မ္နီ်ိဳးခ င္်ိဳး ထ  င္်ိဳးႈႏ  င္င အစ  ်ိဳးရအေနျဖင့္ တ  က္ပြဲမွ ထြက္ေျပ်ိဳးတ မ္်ိဳးေရွ င္ေနသူမ  ်ိဳးအ ်ိဳး ႈႏ  င္င တက အဖြ႕ဲ 
အစည္်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ၀င္ေရ က္ေတြ႕ဆ  ခြင့္ႈွႏင့္ လ  အပ္သည့္အကူအညီမ  ်ိဳး ေပ်ိဳးအပ္ႈႏ  င္ေရ်ိဳးအတြက္ ကူညီပ ့ပ  ်ိဳးမမ 
မ  ်ိဳးစီစဥ္ေဆ င္႐ိုြက္ေပ်ိဳးရန္။ 

ခ။ စစ္ေက င္စီသည္ ဆ  ်ိဳး၀ါ်ိဳးျပင္်ိဳးထန္ေသ  လူသတ္မမႈွႏင့္ လူ႔အခြင့္အေရ်ိဳးခ   ်ိဳးေဖ က္မမမ  ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 
ေလေၾက င္်ိဳးတ  က္ခ  က္မမမ  ်ိဳးအ ်ိဳး ေလ်ိဳးေကေက ္ ေဒသတြင္ အခ  န္မေ႐ိုြ်ိဳး ျပ လ ပ္လ ႈႏ  င္သည့္အတြက ္
ကမ ၻ႔က လသမဂၢမွ ဦ်ိဳးစီ်ိဳးလွ က္ အေရ်ိဳးေပၚအစည္်ိဳးအေ၀်ိဳးမ  ်ိဳးက င္်ိဳးပၿပီ်ိဳး ေလေၾက င်္ိဳးပ  သန်္ိဳးမမကင်္ိဳးမဲဇ့   
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပ်ိဳးရန္။ 

ဂ။ စစ္ေက င္စီအေနျဖင့္ က ဆင္်ိဳးေနသည့္ ဂ ဏ္သ ကၡ က   ျပန္လည္ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးသည့္အေနျဖင့္ ၎တ  ႔၏ 
တပ္ဖဲြ႔၀င္မ  ်ိဳးအ ်ိဳး တ  က္ပဲြျဖစ္ပြ ်ိဳးရ  အဆ  ပါ ေဒသမ  ်ိဳးမွ  ျပန္လည္ ႐ို တ္သ မ္်ိဳးသြ ်ိဳးရန္။ 

ဃ။ စစ္ေက င္စီအတြင္်ိဳးရွ  တပ္ဗ  လ္၊ တပ္မမ်ိဳးမ  ်ိဳးမွလည္်ိဳး က ရမ ်ိဳးသည့္ႈႏ  င္င အျဖစ္သ  ႔ ေရ က္ရွ ေနေသ  မ မ တ  ႔၏ 
ႈႏ  င္င အ ်ိဳး ျပန္လည္ကယဆ္ယသ္ည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူလထူ ဘက္တြင္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးပါ၀င္သြ ်ိဳးရန္။ 

 
၆။ စစ္ေက င္စီ၏ စစ္တပ္က အန ဂတ္ ႈႏ  င္င ေရ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္မမမ  ်ိဳးမွ ဆ တ္ခြါေၾက င္်ိဳး ကတ ေပ်ိဳးလ ပ္ 

ေဆ င္ျခင္်ိဳး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမ  ကေရစီျပည္ေထ င္စ က   ထူေထ င္ျခင္်ိဳးသည္သ လွ င္ ႈွႏစ္ေပါင္်ိဳး(၇၀)ေက  ္ ၾက ျမင့္ 
ခ့ဲၿပီ်ိဳး ပ  မ  ျပင္်ိဳးထန္လ ေနသည့္ ျပည္တြင္်ိဳးစစ္ခ  ပ္ၿင မ္်ိဳးေရ်ိဳး၏ အေျဖသ ျဖစ္ေၾက င္်ိဳး ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳး 
သ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရ  ်ိဳးမွ ထ တ္ျပန္ေတ င္်ိဳးဆ  ပါသည္။  

 
 

 ဗဟ  အလ ပ္အမမေဆ င္ေက ္မတီ 
KNU ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအ႐ို  ်ိဳး 

 
 
ဆက္သြယ္ရန္- (၁) ပဒ  ေစ ကြယ္ထူ်ိဳး၀င္်ိဳး (+ ၉၅ ၉၄၂ ၂၁၉ ၁၉၄၁)(+ ၆၆ ၈၁၈ ၀၇၆၂၇၉) 

(၂) ပဒ  ေစ တ ဒ  မူ်ိဳး (+ ၉၅ ၉၇၉ ၅၈၈ ၇၀၈၅)(+ ၆၆ ၆၄၆ ၄၅၉ ၁၁၃) 
(၃) ပဒ  ေစ ေတ နီ်ိဳး (+ ၆၆ ၆၃၀ ၂၀၂ ၄၁၁ )   


