
 

 

 

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္းအေပၚ ရႈံ႔ခ်လုိက္သည္။ 
အေရးေပၚ တုန႔္ျပန္ရန္ နုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

 
ရက္စြဲ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၀ ရက္။ 

 ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အျပစ္မ့ဲအရပ္သားမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ယခုေနာက္ဆုံးတိုက္ခုိက္မႈမ်ားအား ကရင္ 
အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး(KWO)က ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်သည္။ ရြာသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို သနားညႇာတာမ့ဲစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ 
ေနမႈမ်ား ရပ္တန႔္ရမည္။ သူတုိ႔သည္ ႏုိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္း၏ လူသားခ်င္းစာနာေသာတုန႔္ျပန္မႈကုိ ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္ေန 
သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က လမ္းေဖာက္လုပ္ႏုိုင္ရန္အတြက္ ကရင္အရပ္သားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံေနရသည္၊ ဒဏ္ရာရေနၾက 
သည္၊ ဆႏၵမပါပဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။   

 
မၾကာေသးမီက ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အရပ္သား၄၀၀၀နီးပါး အိုးအိမ္စြန႔္ခြာခ့ဲရသည္၊ ရြာ 
လူႀကီးတစ္ဦး ေသဆုံးခ့ဲသည္၊ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ေယာက္်ားေလးတစ္ဦး ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရခ့ဲၿပီး ေမြးျမဴေရးၿခံအတြင္း အလုပ္ 
လုပ္ေနေသာရြာသားတစ္ဦး၏ ေခါင္းႏွင့္ေပါင္တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းက လက္နက္ႀကီးေမာ္တာဆန္မ်ား ထိမွန္ခ့ဲသည္။ 
ယခုထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္ကို ေရးေနသည့္အခ်ိန္အထိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထုိသို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာစစ္ဆင္သည့္အျပဳအမူမ်ားသည္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဗ်ဴ 
ဟာေျမာက္လမ္းတစ္ခုကို ေက်းရြာသားမ်ား ေရွးအစဥ္အဆက္ပုိင္ဆုိင္ခ့ဲေသာေျမေပၚတြင္ သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဟု  
အေၾကာင္းျပလ်က္ ဆန႔္က်င္သည့္အသံမ်ားကို တိတ္ဆိတ္ေစလ်က္ အတင္းအဓမၼေဖာက္လုပ္ရန္ က်ိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။ 
မိမိတို႔အသိုင္းအဝုိင္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ခံစားခ့ဲရၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ 
တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ၏ ပိႆုကာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အေတာမသတ္အလြဲသုံးၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္သည္။ အစီအစဥ္တက် တိုက္ခုိက္မႈမ်ားက သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ႏုိင္ငံအ 
တြင္း ညီညြတ္ေရးတို႔ကို စစ္စစ္မွန္မွန္ လိုလားျခင္း မရိွေၾကာင္း ျပသေနသည္။   
 
ပိတ္ဆို႔ေနေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ အျပဳသေဘာတုိးတက္မႈမ်ားမရိွျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ေျပာင္းလမဲႈ 
တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရိွမရိွကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း တင္းၾကပ္စြာ ကန႔္ 
သတ္ထားေသာအစည္းအေဝးမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား၏ အခ်က္အလက္ျဖည့္စြက္မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ပတ္သက္ဆက္ 
ႏြယ္သူမ်ားကိုလည္း ညႇိုႏုိွင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ အႀကိမ္မ်ားစြာထြက္သြားေစခ့ဲသည္။ လုံေလာက္မႈမရိွေသာေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ 
ငန္းစဥ္ႏွင့္ NCA ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈမရိွျခင္းတုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းရမည္။ တည္ရိွေနေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွေနျခင္းတုိ႔က လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သို႔လၽွင္ေရွ႕သို႔တိုးတက္ 
ေစႏုိင္မည္နည္း။  
 



 

 

စစ္တပ္ဦးေဆာင္မႈက လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ေျမမ်ားကို အသံုး 
ျပဳခ့ဲၾကသည္။ ဤအျပဳအမူမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ေျမမ်ားခုိးယူရန္၊ အေၾကာက္တရားဖန္တီးရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအ 
ေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္က အသံုးျပဳေသာႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားသာ ရုိးရွင္းစြာျဖစ္လ်က္ရိွသည္။   
 
ကရင္အရပ္သားမ်ား၏ ႀကီးထြားလာေနေသာလႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ သည္း 
ခံျခင္းမျပဳရန္ ျငင္းဆန္ေနသည္။ ရြာသား ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္က လက္နက္ကိုင္တည္ရိွမႈကိုဆန႔္က်င္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္စ 
ခန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း႐ုတ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို KWO က ေထာက္ခံသည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းသည္ ရြာသားမ်ား၏ 
ဘဝႏွင့္လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာတိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ရြာသားမ်ားကရႈျမင္ၾက 
သည္။ သူတုိ႔က ႏုိင္ငံေရးေျပလည္မႈကို မေရာက္ရိွႏုိင္ေသးမီွ သူတို႔၏နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇုပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ဆန႔္က်င္သည္။ 
ဖံၢ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအားလုံးကုိ ခ်က္ခ်င္းအဆုံးသတ္ရန္ သူတို႔၏ေတာင္းဆိုမႈကို KWO အပါအဝင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ားက ေထာက္ခံသည္။  
အရပ္သားမ်ားအေပၚ လတ္တေလာ ဗံုးက်ဲတိုက္ခုိက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားအသုိင္းအဝုိင္းအေပၚ သူတို႔၏က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ တာဝန္ခံေစရန္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း 
အဝုိင္းတြင္ တာဝန္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏အျပဳအမူမ်ားသည္ NCA ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွလာသည္အထိ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အျပဳ 
အမူမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္။  မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္ခုိက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလံုး 
ကို ခ်က္ခ်င္းဆုတ္ခြာရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။  
 
 
မီဒီယာမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ 
 
၁။  ေနာ္ကေညာေဖာ၊ KWO အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး  
  အဂၤလိပ္ႏွင့္ ကရင္။ +66 810295503 
 
၂။  ေနာ္အလဲစ္၊ KWO ဒုတိယ ဥကၠဌ 
  ျမန္မာႏွင့္ ကရင္။ +66 988 143294 
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