
ကရငးေတာငးတနး့မ္ာ့အတျကး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ယုဵၾကညးမႈ 
 

        -    (            (Ashley South)  ၁၄             ၂၀၁၇။ 
 
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးသညး ်မနးမာစစးတပးမြ ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးတို႔တျငး 
ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနလ္ကးရြ ိသညးံ ဆို့ရႊာ့ေသာ လူ႔အချငး ံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ 
လကးနကးကိုငးတိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ အက္ပးအတညး့မ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ေနရလ္ကး ရြိသညး။ သို႔ရာတျငး 
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အေရြ႔ေတာငးဘကး ေဒသမ္ာ့ရြိ လူမႈအသိုငး့အွုိငး့မ္ာ့တျငးမူ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ 
်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိသညးံ လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡမ္ာ့မြ ်ပနးလညးထူေထာငးရနး ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့၊ 
အပစးအခတးရပးစဲေရ့မ္ာ့အာ့ စတငးလုပးေဆာငးလာေနသညး။ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့၌ပငး်ဖစးေသားလညး့ 
အစို့ရ၏ အခ္ဳပးအ်ခာ အာဏာစကးမ္ာ့ေအာကးတျငး  ထီ့တညး့ တညးရြိစျာ သီ့်ခာ့ 
ေနထိုငးခဲံရေသာေၾကာငးံ၊ ပဋိပကၡဒဏး ခဵစာ့ခဲံရရြာေသာ ထိုေဒသမ္ာ့သညး အေ်ခခဵလူမႈလဵု်ခဵဳေရ့မ္ာ့ႏြငးံ 
စာ့ွတးေနမႈ ဖူလဵုေရ့ ကိစၥရပးမ္ာ့အတျကး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့စျာ ရြိေနပါသညး။  
 
ဇနးနွါရီလအလညးေလာကး၌ ကျ္ႏုးပးသညး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU)၏ ခလဲံလျီ့ထူ့ ခရိုငးရြိ၊ 
ကရငးဘာသာစကာ့အေခၐ လာံဒို႔်မိဳ႔နယးသို႔ သဵု့ရကးတာ လမး့ေလြ္ာကးခရီ့စဥး်ဖငးံ သျာ့ေရာကးခဲံပါသညး။ 
ဤေဒသအာ့ ်မနးမာ်ပညး ဗဟိုအစို့ရဘကးမြ ပဲခူ့တိုငး့၊ ေက္ာကးၾကီ့်မိဳ ႔နယးဟု တရာ့ွငး 
ေခၐေွၐသတးမြတး ထာ့ပါသညး။ ယခုခရီ့စဥးမြာ  ကျ္ႏုးပးမြ ဿွွ၈ - ဿွှ၂ ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ 
ေ်ခာကးၾကိမးထကးမနညး့ သျာ့ေရာကးခဲံသညးံ ဤေဒသသို႔၊ ယခုတဖနး ်ပနးလညးလညးပတးသညးံ 
ခရီ့စဥးတစးခု်ဖစးသညး။   
 
အပစးအခတးရပးစေဲရ့ မ်ပဳလုပးမီႏြငးံ ်ပဳလုပး်ပီ့ကာလ 
ကျ္ႏု းပးမြ ဤေတာငးတနး့ေဒသသို ႔ ဿွွ၈ ခုႏြစးအတျငး့ လာေရာကးလညးပတးခဲ ံစဥး၌၊ 
ကရငးအမ္ ိ ဳ ့သာ့အစညး့အရဵ ု့ (KNU)ႏြငး ံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့ကူညီမႈဆိ ုင းရာ 
ခရစးယာနးအဖျဲ ႔တစးခု်ဖစးသညးံ Free Burma Rangers အဖျဲ ႔တို ႔ႏြငး ံအတူ ငါ့ပတးၾကာ 
သျာ့လာခရီ့ဆနး႔ခဲံပါသညး။ ဤေဒသသညး တသီ့တ်ခာ့ တညးရြိေနသညးံအ်ပငး၊ ေနရာအႏြဵ႔အ်ပာ့ 
ထူထပးစျာ ေပါကးေရာကးေနသညးံ သစးေတာအုပးမ္ာ့ ွနး့ရဵထာ့သညးံအတျကး လြပလြေသားလညး့၊ 
အလျနးပငး အေအ့ပိုလြပါသညး။ ခရီ့စဥး၏ ပထမပိုငး့၌ ကျ္ႏုးပးတို႔မြ KNU ထိနး့ခ္ဳပးရာေဒသမ္ာ့အာ့  
်ဖတးသနး့သျာ့်ပီ့၊ ကရငးေက့္ရျာမ္ာ့တျငး တညး့ခိုခဲံၾကပါသညး။ ခရီ့စဥးေႏြာငး့ပိုငး့မ္ာ့၌၊ ကျ္ႏုးပးတို႔သညး 
်မနးမာစစးတပး၏ “ေလ့တနး်ဖတးေတာကးမႈ စစးဆငးေရ့” ဆိုငးရာ ေသာငး့က္နး့သူ ေခ္မႈနး့မႈ 
စစးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ေၾကာငးံ လူသူကငး့မဲံ၊ ရြငး့လငး့ေနခဲံသညးံ ေတာတျငး့ေဒသမ္ာ့မြ တဆငးံ  
သတိခ္ပးကာ ခရီ့ဆကးသျာ့လာခဲံရသညး။   
 
ကျ္ႏုးပးသညး ႏြစးအနညး့ငယးမတိုငးမီကာလမ္ာ့ထဲမြ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရ်ပီ့၊ ယခုအခါ စစးတပးမြ 
“အမဲလိုကးသကဲံသို ႔ ရြာေဖျ၊ သတး်ဖတးမႈမ္ာ့”မြ ေရြာငးရြာ့ႏိ ုငးရနးအလို ႔ငြာ၊ မတညး်ငိမးသညးံ 
“ပုနး့ေရြာငး”ေနထိုငးမႈ ဘွမ္ာ့တျငး ေနထိုငးေနရရြာသညးံ ရျာသာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ေတျ႔ခဲံရသညး။ ၎တို႔မြာ 
ေရြ့ယခငးကာလမ္ာ့၌ ေရသျငး့စပါ့စိုကးပ္ိဳ့လုပးကုိငးသူမ္ာ့ ်ဖစးသညးံအေလ္ာကး၊  စာ့စရာ  ေကာကးပသီဲ့ႏြဵ 
ႏြစးပတးလညးစာ လဵုေလာကးရရြိသညးံအ်ပငး အနညး့ငယးပငး ပိုလြ္ဵခဲ ံေသ့သညး။ ယခုတျငးမူ 



ေတာငးေပၐေရႊ႔ေ်ပာငး့စိုကးပ္ိဳ့မႈ (ရိတးသိမး့၊မီ့ရိႈ ႔ စိုကးပ္ိဳ့မႈ) စနစးအာ့ အသဵု့်ပဳသူ လယးသမာ့မ္ာ့  
်ဖစးလာသညး ံအတျကး၊ တစးႏြစး၏ ေ်ခာကးလတာမြ္သာ ဖူလဵုသညးံ ွမး့စာစပါ့အထျကးကိုသာ ရရြိေနသညး။  
 
ဿွှဿ ခုႏြစး ဧ်ပီလအတျငး့ KNU ႏြငးံ အစို့ရတို ႔အၾကာ့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ အတညး်ပဳခ္ကး 
ရရြိ်ပီ့ကာလေနာကးပိုငး့တျငး၊ ကျ္ႏးုပးမြ ပထမဦ့ဆဵု့ ်မနးမာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳအဖျဲ ႔  (MPSI)  
ေရြ႔ေ်ပ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့ အစပ္ိဳ့ကူညီရနး ေက္ာကးၾကီ့ေဒသသို႔ ခ္ာ့လးစးပကးထရီ (Charles Petrie) ႏြငးံ  
အတူတကျ သျာ့ေရာကးခဲံပါသညး။ ထို စီမဵကိနး့သညး ်မနးမာအစို့ရ၏ ေတာငး့ဆိုခ္ကးအရ   
ေနားေွ့ႏိုငးငဵအစို့ရ၏ ေထာကးပဵံမႈေအာကးတျငး  လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေနသညးံ စီမဵကိနး့်ဖစး်ပီ့၊ 
ဤစီမဵကိနး့ဆိုငးရာ ခရီ့စဥးသညး KNU ဗဟိုႏြငး ံ ခရိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၏ 
ဖိတးၾကာ့ခ္ကးအရ သျာ့ေရာကးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး။  
 
ကဲံဒါ ေက့္ရျာအုပးစုဆီသို ႔ ခရီ့ဆကးရနးအတျကး အၾကိဳေထာကးလာသညးံ KNU ဘကးမြ 
လာေရာကးၾကိဳဆိုသူမ္ာ့ဆီသို ႔ မေရာကးရြိမီ၊ ကျ္ႏုးပးတို႔သညး  ေရြ႔တနး့စစးေ်မ်ပငးတျငး စခနး့ခ္ေနသညးံ 
်မနးမာတပးမေတားႏြငးံ အစို့ရဌာနဆိုငးရာဘကးမြ လိုကးလဵပို ႔ေဆာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ ခရီ့ဆကးသျာ့လာခဲံသညး။ 
KNU ၏ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးေဆာငးရာ ဌာနစိတးတစးခု်ဖစးေသာ  ်ပညးတျငး့ရြိ  ေနရပးစျနး႔ချာ  
ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူ ကရငးတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ေကားမတီအုပးခ္ဳပးရာ ေဒသအတျငး့  ်ပဳလုပးေနသညးံ 
လိုအပးခ္ကးစစးေဆ့မႈ စစးတမး့စီမဵခ္ကးမြ ရလာသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့  ်ပနးလညးအတညး်ပဳ 
ေမ့်မနး့ေလံလာ်ခငး့၊ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့ႏြငး ံ စကာ့စ်မီ ေ်ပာဆို်ခငး့မ္ာ့်ဖငးံ ကျ္ႏုးပးတို ႔၏ ဿ 
ရကးတာအခ္ိနးအာ့ ၎ေက့္ရျာမ္ာ့၌ ကုနးဆဵု့ေစခဲပံါသညး။  
 
၎စစးတမး့စီမဵခ္ကးအေပၐ အေ်ခခဵကာ၊ MPSI မြ ပဋိပကၡဒဏး ခဵစာ့ခဲံရေသာ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့မ္ာ့၊ 
အစို့ရႏြငးံ လကးနကးကိုငးအဖျဲ ႔အစညး့မြ တာွနးရြိသူမ္ာ့၊ KNU ႏြငးံ KNLA တို႔၏ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ 
စသညးတို႔အာ့ အတူတကျ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ရနး ၾကိဳ့ပမး့၊ အစပ္ိဳ့ခဲံသညးံ  ေဆျ့ေႏျ့ညႇိ   ငး့မႈ  
မ္ာ့စျာအာ့  ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ခဲံသညး။  
 
ပဲခူ့နယးစပးေရ့ရာႏြငးံ လဵု်ခဵဳေရ့ွနးၾကီ့တို႔ ထိုငးေနရာမြ ကိုကးအနညး့ငယးအကျာတျငး ထိုငးေနသညးံ၊  
လူေကာငးေသ့ငယးလြေသားလညး့ ၾကဵံခိုငးသနးမာသညးံ  ေနရပးစျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးေနသူတစးဦ့လညး့  
်ဖစးသညး ံကဲ ံေက့္ရျာအုပးစုေခါငး့ေဆာငးမြ ၎၏ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့မြ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့ မညးမြ္ 
တနးဖို့ထာ့ လိုလာ့ေၾကာငး့၊ သို႔ပါေသားလညး့ ွနးၾကီ့ (ဗမာစစးဗိုလးခ္ဳပးမြ) ၎တို႔ရျာအာ့ ထပးမဵ 
မီ့ရိႈ႔၊မရိႈ႔အာ့ အာမခဵေပ့ႏိုငးမေပ့ႏိုငးအာ့ ပျငးံလငး့စျာ ေမ့်မနး့ခ္ကးကို ၾကာ့သိရသညးမြာ အထူ့ပငး 
အဵံအာ့သငးံ၊ ေလ့စာ့ဖျယး ်ဖစးေပသညး။   
 
ွနးၾကီ့မြ ထိုစကာ့အေပၐ မေက္လညးသညးံ အရိပးအေယာငး်ဖစးပျာ့ခဲံ်ပီ့၊ ထိုကဲံသို႔ အထိအရြမခဵ၊ 
တငး့မာသညးံ အေ်ခအေနေၾကာငးံ စကာ့ွိုငး့အေ်ခအေနမေကာငး့သလို ခဏတ်ဖဳတး ်ဖစးခဲံေသ့သညး။ 
သို႔ပါေသားလညး့ ွနးၾကီ့မြ ၎မြ ထိုကဲံသို ႔ မယဵုၾကညးႏိုငးသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့အေပၐ 
သိရြိနာ့လညးေၾကာငး့၊ ထိုရျာမ္ာ့အာ့ မီ့ရိႈ ႔မႈမ္ာ့အာ့ ထပးမဵ်ပဳလုပးမညး မဟုတးေၾကာငး့တို ႔အာ့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။ ၎မြ ဆကးလကး၍ ေမ့်မနး့ခဲံသူ ေက့္ရျာအုပးစုေခါငး့ေဆာငးမြ ဤစကာ့အေပၐ 
မယဵုၾကညးႏိ ုငးသညးကိုလညး့ သိရြ ိခဵစာ့နာ့လညးေၾကာငး့၊ သို ႔ ်ဖစးပါ၍ အခ္ငး့ခ္ငး့အၾကာ့ 



ယဵုၾကညးမႈတညးေဆာကးရနး စညး့ေွ့ေတျ႔ဆဵု၊ ညႇိႏ   ငး့မႈမ္ာ့အာ့၊  တစးဦ့ႏြငး ံတစးဦ့အေၾကာငး့ 
ေလံလာသငးယူမႈမ္ာ့အာ့ ဆကးလကး လုပးေဆာငးသျာ့ရလိမးံမညး်ဖစးေၾကာငး့အာ့ ထပးေလာငး့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး။   
 
စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖားစဥးအတျငး့၊ ရကးသတၱပတး အနညး့ငယးအခ္ိနးတျငး MPSI မြ 
ထိုေမ့်မနး့၊ေ်ပာဆိုခဵၾကသူႏြစးဦ့ပါ ပါရြိေသာ ေနာကးထပး စညးေွ့ညႇိႏ   ငး့မႈတစးခုအာ့လညး့ 
စီမဵေပ့ခဲံႏုိငးေသ့သညး။  
 
ထိုကဲံသို႔ တငး့မာသညးံအေ်ခအေန ်ဖစးပျာ့ခဲံရသညးံ အေၾကာငး့အရငး့မြာ -  ခဲံဒါေက့္ရျာမြ လူမ္ာ့သညး 
ေထာကးပဵံေရ့ပစၥညး့မ္ာ့စုေဆာငး့ရနးအလို႔ငြာ၊   ေရြ႔တနး့စစးတပးကို်ဖတး်ပီ့ သျာ့ရသညး။ ်မနးမာစစးတပးႏြငးံ 
ပတးသကးလာလြ္ငး KNU အာ့ အာ့ေပ့ေထာကးခဵသူမ္ာ့အ်ဖစး အၾကမး့ဖကးဆကးဆဵမႈ၊ 
သတး်ဖတးညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ အစရြိသညးံ ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံသာ အ်မဲတေစ ၾကဵဳေတျ႔ခဲံရေလံသညးံ  
၎ရျာသာ့မ္ာ့အာ့၊ ်မနးမာစစးတပးမြ လမး့တစးေလြ္ာကးလဵု့  အၾကမး့ဖကးမႈမသဵု့ေသား လညး့၊ 
ေ်ခာကးလြနး႔ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အာ့  ဆကးလကး ်ပဳလုပးေနသညး ံအတျကး်ဖစးသညး။  
  
ေက့္ရျာစု အုပးစုေခါငး့ေဆာငးမြ ရြငး့လငး့ေ်ပာ်ပသညးမြာ၊ ဤတငး့မာမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့သညး 
စီမဵကိနး့အတျငး့ ပါွငးေဆျ့ေႏျ့ေနသူမ္ာ့အတျကး ထိတးလနး႔ေၾကာကးရျဵ ဵဖျယး အေ်ခအေနရပးမ္ာ့ပငး  
်ဖစးေပသညး။ တဖနး၊ ွနးၾကီ့မြ ထိုစကာ့အေပၐ သေဘာမက္စျာ်ဖငးံ ်မနးမာံတပးမေတားသညး 
မိဘသဖျယး်ဖစးသညးံအတျကး ၎၏ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေမ့်မနး့ပိုငးချငး ံ အချငးံအေရ့ရြိေၾကာငး့   
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။ သို႔ပါေသားလညး့၊ ၎မြ တညး်ငိမးသျာ့ေသာအခါ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့မြ ထိုကဲံသို ႔ 
ထိတးလနး႔ေၾကာကးရျဵ ႔စရာ အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ မၾကဵဳေတျ႔ရေအာငး၊ ယငး့တို႔၏ ေရြ႔တနး့စစးေ်မ်ပငးရြိ 
စစးသာ့မ္ာ့အာ့ ထိုကဲံသို႔ ဟနး႔တာ့၊ ေမ့ချနး့ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့အာ့ မ်ပဳလုပးရနး ညႊနးၾကာ့ထာ့ေၾကာငး့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။   
 
ထို႔ေနာကး၊ ွနးၾကီ့မြ ထိုေက့္ရျာေခါငး့ေဆာငးအာ့ ယငး့ကဲံသို ႔ ်ပႆနာရပးမ္ာ့အာ့ ပျငးံလငး့စျာ  
ေဆျ့ေႏျ့ ေ်ပာၾကာ့ရဲေသာ ၎၏ သတၱိအာ့ ခ္ီ့က္ဴ့၊ဖကးလဲတကငး့ ေ်ပာၾကာ့ႏႈတးဆကးခဲံ်ပီ့၊ အတူတကျ 
ေလံလာသငးယူကာ တစးဦ့ေပၐတစးဦ့ ယဵုၾကညးမႈအာ့ တညးေဆာကးသျာ့မညးံအေၾကာငး့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသ့သညး။  ကျ္ႏုးပးမြ ထိုကဲံသို ႔ စစးမြနးေသာ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့မႈ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥး 
ေပၐေပါကးလာဖျယးအာ့ ထိုအေ်ခအေနမ္ိဳ့အာ့ ေတျ႔ၾကဵဳခဲံရသညးမြာ  အထူ့အချငးံအေရ့တစးရပးပငး 
်ဖစးပါသညး။ သို႔ပါေသားလညး့ ေဒသခဵ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အဆငးံမြ  အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့ပါ  ်ပဳလုပးေဆာငးရျကး 
လာႏိုငးမညးံ  ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အေ်ခအေနတစးရပးဆီသို ႔  ေ်ပာငး့လဲ ်မြငးံတငးရနးမြာ စိနးေခၐမႈတစးရပးအေန်ဖငးံ  
ရြိေနေသ့သညး။ အထူ့သ်ဖငးံ တိုငး့်ပညး၏ ေနရာအခ္ိဳ ႔၌ ဆကးလကး ်ဖစးပျာ့လကးရြိေသား  
တိုကးပျဲမ္ာ့သညး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးအာ့  ေဖား ဆာငးလာႏိုငးမႈ ယဵုၾကညးခ္ကးအာ့ ေမြ့မြိနးေစလ္ကး 
ရြိသညး။  
 
ေနာကးငါ့ႏြစးအၾကာ 
ကျ္ႏုးပးမြ ခဲံဒါ ေက့္ရျာအာ့ ပထမအၾကိမး လညးပတးခဲံစဥး၌ ထိုရျာမြာ လူသူကငး့မဲံေနေသာ 
စျနး႔ပစးေက့္ရျာတစးခုသာ ်ဖစးသညး။ ယခငး ႏြစးေပါငး့ ၁ွ ေက္ားကာလ၌ ခဲံဒါ ေက့္ရျာသာ့မ္ာ့ 



ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရာ  ေတာငးကုနး့ေပၐတကးရာလမး့ခရီ့တျငး  တညးရြိေနသညးံ တဲငယးတစးလဵု့သာ 
ေတျ႔ခဲံရသညး။  
 
ထိုအခ္ိနးမြစ၍ ခဲံဒါ ေက့္ရျာသူ၊ ရျာသာ့မ္ာ့သညး KNU ထိနး့ခ္ဳပးရာ ေဒသမ္ာ့တျငး ်မနးမာစစးတပး 
စစးေဆ့မႈမ္ာ့မြ ေရြာငးရြာ့လျတးေ်မာကးရနး လူနညး့စု  အေ်ခခ္ေနထိုငး်ခငး့ ပဵုစဵမ္ိဳ့်ဖငးံ သာ 
ေနထိုငးလာခဲံၾကသညး။  ကျ္ႏုးပးမြ ၎တို႔အာ့ ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ ဒုကၡသညးစခနး့မ္ာ့သို ႔ အဘယးေၾကာငးံ 
မသျာ့ေရာကးခဲံသလဲဟု ေမ့်မနး့ရာတျငး၊ ၎တို႔မြ မိမိတို႔၏ ဘို့ဘျာ့မိဘမ္ာ့ မြီတငး့က္ကးစာ့ေနထိုငးရာ 
ဘို့ဘျာ့ပိုငးဇာတိေ်မ၌သာ ေနလိုေၾကာငး့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးကို အမြတးရခဲံပါသညး။ ကျ္ႏးုပးမြ 
ဤရျာသူရျာသာ့မ္ာ့မြ ၎တို႔၏ ေနရာဌာနအေပၐ ခ္စး်မတးႏို့၊ သစၥာရြိမႈမ္ာ့၊ ဇာတိေမအေပၐ ဂုဏးသိခၤါရြိစျာ  
ေစာငးံထိနး့်ခငး့မ္ာ့အေပၐ မ္ာ့စျာေလ့စာ့မိပါသညး။  
 
ဿွှ၀ ခုႏြစး၊ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ အေကာငးအထညးေပၐလာသညးႏြငးံအမြ္   ်ပညးတျငး ့  
ေနရပးစျနး႔ချာေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူအခ္ိဳ ႔မြ ခဲံဒါရျာႏြငး ံ ဤေဒသရြိ အ်ခာ့ရျာမ္ာ့သို ႔   ်ပနးလညး  
ေ်ပာငး့ေရႊ႔်ခငး့မ္ာ့  စတငး်ပဳလုပးလာခဲံၾကသညး။ ကနဦ့ ်ပနးလညးေ်ပာငး့ေရႊ႔လာသူမ္ာ့သညး ၎တို႔၏  
လူမႈအသိုငး့အွိုငး့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့မ္ာ့အာ့ စတငး်ပဳလုပးခဲံၾကပါသညး။  ဤေဒသရြိ 
လူအမ္ာ့စုသညး  စေကာကရငးဘာသာစကာ့အာ့  အသဵု့်ပဳၾက်ပီ့၊ ခရစးယာနးဘာသာွငး အနညး့ငယးႏြငးံ  
နတးကို့ကျယးသူအမ္ာ့စု  ်ဖစးၾကသညး။ ကျ္ႏးုပးႏြငး ံစကာ့ေ်ပာဆိုခဲံသူမ္ာ့မြာ ဗမာစကာ့ေ်ပာတတးေၾကာငး့ 
မညးသူမြ မေ်ပာဆိုခဲံၾကေပ။  
 
ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့မြ ၎တို႔၏ ်မနးမာစစးတပးအာ့ ေၾကာကးရျဵ ႔မႈအေၾကာငး့ကို ထပးခါတလဲလဲ   
ေ်ပာဆိုခဲံၾကသညး။  ေက့္ရျာလူထုမြ ၎တို႔သညး ေ်မ်မဳပးမိ ုငး့မ္ာ့အေပၐ (ေၾကာကးရျ႔ ဵမႈမရြိပဲ) 
လိုလာ့ေၾကာငး့၊ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ထိုေ်မ်မဳပးမိုငး့မ္ာ့သညး ၎တို႔လယးယာေ်မ၊ ေက့္ရျာလူထုမ္ာ့ 
အာ့ ်မနးမာစစးတပးမြ လာေရာကးတိုကးခိ ုကးႏိ ုငး ်ခငး့မရြ ိေအာငး  ကာကျယးေပ့ထာ့သညးံ 
အကာအရဵတဵတိုငး့မ္ာ့သဖျယး  ်ဖစးေနေသာေၾကာငးံဟု  ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး။  ်ပနးလညးေရာကးရြိလာေသာ  
ေက့္ရျာသာ့မ္ာ့မြ လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့ သျာ့ေရာကး ထျနးယကးႏိုငးေသားလညး့၊ (်မနးမာစစးတပးမ္ာ့  
အုပးခ္ဳပးလ္ကးရြိေသား ေ်မေနရာမ္ာ့အပါအွငး) ဤေနရာေဒသမ္ာ့၏ လဵု်ခဵဳေရ့ကငး့မဲံ်ခငး့၊ စပါ့ 
ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့စရာ လကးနကးကိရိယာမ္ာ့ မရြိ်ခငး့တို ႔ေၾကာငးံ  စိုကးပ္ိဳ့ထျနးယကး်ခငး့မ္ာ့အာ့  
မ်ပဳလုပးႏိုငးေပ။  
 
လူငယးတစးေယာကးမြ “်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သာ တကယးရခဲံရငး၊ ကျ္နးေတားတို ႔ ကိုယးံရျာ၊ ကိုယးံေ်မေပၐမြာ 
ေအ့ေအ့ခ္မး့ခ္မး့၊ လဵုလဵု်ခဵဳ်ခဵဳ ေနႏိုငးမြာပဲ။ ဒါေပမဲံ ကျ္နးေတားတို႔က စစးတပးကိုေတာံ  ေၾကာကးေနတဵု့ပဲ။ 
အနာဂတး တိုကးပျဲေတျ်ဖစးမလာ့လို႔ ပူပနးေနတနုး့ ပဲ”ဟ ုကျ္ႏုးပးအာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး။  
 
ကရငးစစးတပးဘကးမြ တစးေယာကးက္ဆဵု့်ပီ့ တစးေယာကးဒဏးရာ ရေစခဲံသညးံ ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး 
်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ  ်မနးမာစစးတပး၏ စစးေရ့စစးဆငးတိုကးခိုကးမႈမြ ထိုေၾကာကးရျ႔ဵမႈမ္ာ့အာ့ ပိုမိုတို့ပျာ့ 
ေစခဲံသညး။  
 



လူလတးပိုငး့ အမ္ိဳ့သမီ့တစးေယာကးမြ “ကျ္နးမတို႔က ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လိုခ္ငးတယး၊ အပစးအခတးရပးစဲေရ့က 
ေကာငး့မျနးတဲံ အစပ္ိဳ့မႈတစးခုပဲ။ ဒါေပမဲံ ဗမာစစးတပးကိုေတာံ ေၾကာကးေနရတဵု့ပဲ” ဟု ကျ္ႏးုပးအာ့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး။  
 
အမ္ာ့စုမြ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီမႈ ပ္ကးယျငး့သျာ့မညးလာ့၊ သို႔မဟုတး ထိုအပစးအခတး  
ရပးစဲေရ့မြာ ၎တို႔ေနထိုငးရာ ေနရာေဒသမ္ာ့သို ႔ ်မနးမာစစးတပး၏ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာ 
တို့ပျာ့ေရာကးရြိေအာငး ယူေဆာငးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးလာမညးလာ့ကို စို့ရိမးေနၾကပါသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ  
ရျာသူရျာသာ့ အမ္ာ့စုမြ စစးတပးမြ ၎တို႔ရြိရာ ေွ့လဵေခါငးဖ္ာ့ရာ ေနရာမ္ာ့သို႔ လာေရာကးႏိုငးေအာငး 
အေထာကးအပဵံေပ့ႏိုငးေသာ  ေတာငးတနး့မ္ာ့ဆီသို ႔ သျာ့ရာလမး့မ္ာ့အာ့ ဖျဵ ႔်ဖိဳ့ေကာငး့မျနးေအာငး  
်ပဳလုပး်ခငး့မ္ာ့အာ့  အ်ပငး့အထနး ကနး႔ကျကးဟနး႔တာ့ခဲံၾကသညး။  
 
၎တို႔မြ ဗမာစကာ့ႏြငးံ အဂၤလိပးစကာ့တို ႔အာ့ မေ်ပာၾကာ့ႏိ ုငးသညးံအတျကး၊ ၎တို႔သညး 
သတငး့မ္ာ့အေပၐ လကးလြမး့မြီ်ခငး့မ္ာ့မရြိေခ္။ ရျာသူရျာသာ့ အမ္ာ့စုမြ ဿွှ၂ ခုႏြစး၏ ႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ 
အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) အေပၐ မသိရြိ၊ နာ့မလညးမႈမ္ာ့အာ့ ေဖား်ပၾကသညး။ 
ကျ္ႏုးပးေမ့်မနး့ခဲံေသာ လူမ္ာ့စျာအနကးမြ ႏြစးေယာကးသာ လကးရြိႏိ ုငးငဵေတား သမၼတအမညးကို 
ေ်ပာ်ပႏုိငးခဲံသညး။  
 
တစးခ္ိဳ႔မြာ ဿွှ၂ ခုႏြစး ေရျ့ေကာကးပျဲအာ့ သိရြိခဲံၾကေသားလညး့၊ ၎တို႔မြ ထိုကိစၥသညး ၎တို႔ႏြငးံ 
မသကးဆိုငးေသာ၊ ၎တို႔ေၾကာကးရျ႔ဵရာ၊ ၎တို႔ႏြငးံ ေွ့ကျာလြေသာ အစို့ရ၏ ကိစၥရပးတစးခု ်ဖစးသညးဟု 
ယူဆသညးံအတျကး မညးသူကမြ္ ပါွငးမဲေပ့ခဲံ်ခငး့ မရြိခဲံေခ္။ ဤအေ်ခအေနသညး ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့မြ 
ေရျ့ေကာကးပျဲအေပၐ ၎တို႔ႏြငးံ သကးဆိုငးမႈမရြိသညးံ အစို့ရအုပးခ္ဳပးရာ (ႏိုငးငဵရပး်ခာ့ကဲံသို႔်ဖစးေနသညးံ) 
သီသနး႔ ဗမာတိုငး့်ပညး၌ ်ဖစးပျာ့ေသာ အ်ဖစးအပ္ကးတစးခုဟုသာ က္ယး်ပနး႔စျာ ယဵုၾကညးေနမႈအာ့ 
ထငးဟပး်ပေနသညး။ အမ္ာ့စုအာ့ ေဒၐေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ ၾကာ့သိၾကေသားလညး့၊ “သူမမြ 
အစျမး့ကုနး ၾကိဳ့စာ့ေနသညး”ဟူသညးဆိုေသာ  အခ္ကးမြ သူမႏြငး ံ ပတးသကးသညးံ 
အ်ခာ့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့ မသိရြိၾကေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး။    
 
ရျာသာ့အခ္ိဳ ႔မြ ၾကာ့ရေလံရြိသညးံ ေ်ပာဆိုခ္ကးမ္ာ့ႏြငး မတူညီစျာ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးမြာ “KNU နဲံ 
ဗမာအစို့ရတို ႔က သူတို႔ပိုငးတဲံေနရာေတျကို ေသေသခ္ာခ္ာ သတးမြတးေ်ပာၾကာ့သငးံတယး။ အဲဒါမြ 
က္ဳပးတို႔ေတျက က္ဳပးတို ႔အတျကး လဵု်ခဵဳမႈရြိတဲံ ေကအနးယူပိုငးတဲံ ေနရာေတျနဲ႔ ဗမာစစးတပးကပိုငးတဲံ 
က္ဳပးတို႔အတျကး လဵု်ခဵဳမႈမရြိတဲံ ေနရာေတျကို ကျကဲျဲ် ပာ့်ပာ့ သိႏိုငးမယး”ဟူ၍ ်ဖစးသညး။  
 
ေက့္ရျာသကးၾကီ့ပိုငးမ္ာ့မြ ထငး့မီလႈဵ စကာ့စ်မီ ေ်ပာဆိုရာတျငး ၎တို႔မြ “က္ဳပးတို႔က ေကအနးယူကို 
ေထာကးခဵတယး။ ဗမာစစးတပးက သူရဲ႔ စစးတပးေတျကို ရုတးသိမး့ေစခ္ငးတယး။ ဗမာအစို့ရက က္ုဳပးတို႔ကို 
မေႏြာကးယြကးေစခ္ငးဘူ့ ” စသညးအာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။ ေနာကးတစးေယာကးမြ  ေ်ပာၾကာ့သညးမြာ 
ဤေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ အ်ခာ့ေသာ ကရငးအသိုငး့အွိုငးမ္ာ့မြ ထငး်မငးယူဆခ္ကးမ္ာ့ဟု 
်ခဵဳငဵုမယူဆေစလိုေၾကာငး့၊ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား တစးခ္ဳိ ႔မြာ ်ပငး့ထနးစျာ တိုကးပျဲွငးေနေသ့ေၾကာငး့ 
တို႔အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး။   
 



အပစးအခတးရပးစဲေရ့ မတိုငးမီကာလတျငး၊ အနညး့ငယးေသာ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့သာ ်မနးမာအစို့ရ 
အုပးခ္ဳပးရာ ေဒသမ္ာ့သို ႔ သျာ့လာလညးပတးခဲံဖူ့သညး။ ထိုလကးပတးမႈမ္ာ့မြာ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ 
အႏၱရာယးမ္ာ့ေသာ၊ ေၾကာကးရျဵ ႔ဖျယးေကာငး့ေသာ၊ ပုနး့ေရြာငး သျာ့လာမႈမ္ိဳ့မ္ာ့သာ ်ဖစးခဲံသညး။ 
အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူကာလမြစ၍ ရျာသူရျာသာ့ အနညး့ငယးသာ အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးရာ 
ေဒသမ္ာ့သို႔ ေဆျမ္ိဳမ္ာ့ သို႔မဟုတး ေစ့္မ္ာ့အာ့ သျာ့ေရာကးလညးမႈမႈမ္ာ့ ရြိလာခဲံသညး။ သို႔ေသားလညး့ 
ထိုသိ ု ႔ လညးပတး သျာ့ေရာကးမႈမ္ာ့ တို့ပျာ့လာသညးံအ်ပငး၊ ေၾကာကးရျ ဵ ဵမ ႈမ္ာ့   
ေလ္ာံနညး့လာေၾကာငး့ကိုလညး့ ်ပနးလညး ၾကာ့သိရသညး။   
 
အခ္ိနးကာလတို့ပျာ့လာသညးႏြငးံအမြ္၊ ဤေဒသရြိ ေက့္ရျာလူထုမ္ာ့သညး ဗဟိုအစို့ရႏြငးံ ပတးသကးသညးံ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပၐ တ်ဖညး့်ဖညး့ သငးယူသိရြ ိလာႏိုငးေပမညး။ သို ႔ပါေသားလညး့၊ 
စိတးခ္ယဵုၾကညးမႈႏြငးံ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈမ္ာ့သညး တ်ဖညး့်ဖညး့ တေရျ႔ေရျ႔ တညးေဆာကးရယူရမညးံ 
အရာမ္ာ့ ်ဖစး်ပီ့၊ ်မနးမာတပးမေတား၏ စစးဌာနမ္ာ့ ဤေဒသမ္ာ့အတျငး့ တပးစျဲစစးဆငးေရ့ ်ပဳလုပးခ္ကးမ္ာ့  
ေလ္ာံခ္၊ အလဵု့စဵု ရုတးသိမး့ေပ့ႏိုငးမႈမေပၐ မ္ာ့စျာ မူတညးေနေပသညး။  
 
အေရ့ပါေသာ စကာ့လဵု့မ္ာ့ -  ်မနးမာစစးတပး/ဗမာစစးတပး (်မနးမာတပးမေတား)၊ ပဋိပကၡ၊ 
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာ ကိစၥ၊ ကရငးအမ္ ိ ဳ ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား  (KNLA)၊ 
ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU)။ 


