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ေစာနယ်ဒါးြမ?ှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်အမျိuးသားအစည်းအ4ုံး(KNU) ၏ သတင်းထုတ်ြပန်ချက် 

၂၀၂၂ ခု%ှစ် ဇူလုိင်လ (၂၀) ရက် 

 

၂၀၂၂ ခု%ှစ် ဇူလုိင်လ (၁၉) ရက်တွင် ကရင့်အမျိuးသားေတာ်လှန်ေရး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ ဆန်Aကျင်ေတာ်လှန်သည့် 
ြပည်သူAေတာ်လှန်ေရး%ှင့် ပတ်သက်Eပီး GHပ်ေထွးမHြဖစ်ေစေသာ ဖဲွMစည်းမHတရပ်ကုိ ေစာနယ်ဒါးြမက ြပuလုပ်ခ့ဲEပီး၊ 

KAWTHOOLEI ARMY (uD>folvhRok;rk>f'd.f) ၏ စစ်ဦးစီးချuပ်အြဖစ် မိမိကုိယ်ကုိ သတ်မှတ်၊ ခန်Aအပ်၊ လက်မှတ်ေရးထုိး 

ထုတ်ြပန်မHတခု လူမHကွန်ယက်တွင် ြပန်%ံှA ေပTေပါက်လာသည့်အတွက် KNU အေနြဖင့် ရှင်းလင်းအပ်ပါသည်။  
 

၁။ ၁၀/၉/၂၀၁၃ ရက်တွင် ကာကွယ်ေရးဌာန၊ ကရင်အမျိuးသားအစည်းအGံုး(KNU) က ေစာနယ်ဒါးြမအား 

ကရင့်အမျိuးသားကာကွယ်ေရးအဖဲွMအစည်း (KNDO) ၏ စစ်ဦးစီးချuပ်အြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းစတင် 

တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ချိန်မှစတင်၍ စစ်ဦးစီးဌာနချuပ် %ှင့် KNU ၏ အဖဲွMအစည်းေခါင်းေဆာင်တဦး အေနြဖင့် 

လုိက်နာရမည့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ တာ၀န်၀တ[ရားများကုိ ချိuးေဖာက်ေလ့ရိှခ့ဲEပီး ၎င်းအား ဦးေဆာင်တည့်မတ် 

ခ့ဲရမHများ အ\ကိမ်ေပါင်းများစွာြပuလုပ်ခ့ဲရပါသည်။ 

 

၂။ ေစာနယ်ဒါးြမသည် “ကရင်အမျိuးသား လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်၊ တပ်မဟာ (၇) မှ_း ဗုိလ်မှ_းချuပ်ထိန်ေမာင် 

ဦးေဆာင်Eပီး မိခင် KNU မှခဲွထွက်ရန် နအဖ (%ုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်း သာယာေရး%ှင့်ဖံွMEဖိuးေရးေကာင်စီ) %ှင့် ြပuလုပ် 

သည့် ေတွMဆံုညaိ%ုိင်းမHများတွင် တက်တက်bကွbကွ ပါ၀င်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၇ ခု%ှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၃၁) 

ရက်ေနA၌ ဖဲွMစည်းလိုက်သည့် ကရင်အမျိuးသားအစည်းအGံုး၊ ကရင်အမျိuးသားလွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် 

Eငိမ်းချမ်းေရးေကာင်စီ (KNU/KNLA - PC) ၏ ကနဦး ဖဲွMစည်းမHတွင် အတွင်းေရးမှ_း - ၁ အြဖစ် ပါ၀င်ခ့ဲပါသည်။ 

သုိAေသာ် ၎င်းအဖဲွMအစည်းဖဲွMစည်းမHတွင် အမည်နာမအားြဖင့် ကိုယ်တုိင်မပါ၀င်ဘဲ ထည့်သွင်းေဖTြပြခင်းခံခ့ဲရသူ 

ေခါင်းေဆာင်အသီးသီးက ၎င်းအဖဲွMအစည်း%ှင့်ကင်းရှင်းေbကာင်း တရား၀င်ထုတ်ြပန်ေbကြငာမH အသီးသီး ြပuလုပ် 

ခ့ဲbကေသာ်လည်း ေစာနယ်ဒါးြမသည် ယင်းသုိA တရား၀င် ထုတ်ြပန် ေbကြငာရန် ပျက်ကွက်ခ့ဲပါသည်။ 

 

၃။ ေစာနယ်ဒါးြမသည် ကာကွယ်ေရးဌာန%ှင့် KNLA ၏ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ တပ်မှ_းများအစည်းအေဝး 

ဆံုးြဖတ်ချက်များအား လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်မH များစွာရိှခ့ဲEပီး မိမိသေဘာြဖင့် %ုိင်ငံရပ်ြခားတွင် KNDO  



 

အဖဲွMအစည်းကုိ ဖဲွMစည်းEပီး ရာထူးေပးအပ်ြခင်း၊ ေငွေbကး ေကာက်ခံြခင်းများအား တရားမ၀င် ြပuလုပ်ခ့ဲပါသည်။  

 

၄။ ဒူးပလာယာခGုိင်၊ ဖလူး - ေဝTေလေဒသတွင် ြဖစ်ေပTခ့ဲေသာ ဥပေဒြပင်ပ သတ်ြဖတ်မH%ှင့် ပတ်သက်သည့် အမH 

အတွက် ြပuလုပ်သည့် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းစဥ်အတွက် ဗိုလ်မှ_းချuပ် ေစာနယ်ဒါးြမအား (၅/၇/၂၀၂၁) တွင် 

တာ၀န်မှ ယာယီ ရပ်ဆုိင်းထားခ့ဲ Eပီး ဗိုလ်မှ_း\ကီး ေစာရီှးေလအား ယာယီ အစားထုိး တာဝန်ေပးအပ်ပါသည်။   

 

၅။ ၎င်းသည် KNU မှ ဖဲွMစည်းထားသည့် “လွတ်လပ်ေသာ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ” ၏ အ\ကိuကာလ လုပ်ငန်းစဥ်၊ 

စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးကာလလုပ်ငန်းစဥ်%ှင့် အဆံုးသတ်လုပ်ငန်းစဥ် စသည့် လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်တွင် 

ေခါင်းေဆာင်တဦးအေနြဖင့် တာ၀န်ယူ၊ တာ၀န်ခံစွာြဖင့် ပူးေပါင်း ပါ၀င်ေရးအတွက် ပျက်ကွက်ခ့ဲEပီး ေနာက်ဆံုး 

KNU ၏ တရားစီရင်ေရး လုပ်ငန်းစဥ်ကုိ ဆန်Aကျင်ေရှာင်လဲွခ့ဲပါသည်။  

 

၆။ ထုိAေbကာင့် ေစာနယ်ဒါးြမအား (၁၇/၁/၂၀၂၂) တွင်  တာ၀န်%ှင့် ရာထူးမှ လံုး၀ ရပ်ဆုိင်းခ့ဲEပီး လစ်လပ်သွားသည့် 

KNDO စစ်ဦးစီးချuပ်ေနရာအား ဗိုလ်မှ_း\ကီးေစာရီှးေလအား (၁၇/၇/၂၀၂၂) ရက်တွင် အစားထုိးတာဝန် ေပးအပ် 

ခ့ဲEပီးလည်းြဖစ်ပါသည်။  

 

၇။ ၎င်းလုပ်ရပ်များေbကာင့် ဇွန်လဆန်းပုိင်းက လူမHကွန်ယက်တွင် ြပန်A%ံှAခ့ဲသည့် ဥကေရထစခန်းမှ ဖမ်းဆီးြခင်းခံခ့ဲရ 

သည့် စစ်သံုးပန်းများအား ဥပေဒြပင်ပ သတ်ြဖတ်မH%ှင့်ပတ်သက်သည့် သံသယြဖစ်ဖွယ်ရာ ပါ၀င်ပတ်သက်သူများ 

အား KNU ၏ တရားစီရင်ေရးေဘာင်ထဲသုိAပုိAေဆာင်စစ်ေဆးေရးသည့် လုပ်ငန်းစဥ်ကုိလည်း ထိခုိက်ေစပါသည်။ 

 

ေစာနယ်ဒါးြမ၏ စစ်ဦးစီးချuပ်အြဖစ် (၁၉/၇/၂၀၂၂) ရက်တွင် လက်မှတ်ေရးထုိးထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် KAWTHOOLEI ARMY 

(uD>folvhRok;rk>f'd.f) ဖဲွMစည်းေရးသည် KNU ၊ KNLA %ှင့် ပတ်သက်ြခင်းမရိှပါေbကာင်းကုိ %ုိင်ငံတကာအစုိးရများ%ှင့် 

အဖဲွMအစည်းများ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ ဆန်Aကျင်သည့် ြပည်တွင်း၊ြပည်ပ ြပည်သူလူထု%ှင့် ေတာ်လှန်ေရးအဖဲွMအစည်း 

အသီးသီးသုိA ေလးစားစွာြဖင့် အသိေပးအပ်ပါသည်။  

 

၎င်း၏အထက်ပါလုပ်ရပ်ေbကာင့် (၂၀/၇/၂၀၂၂) တွင် ြပuလုပ်ခ့ဲသည့် အေရးေပT ဗဟုိအလုပ်အမHေဆာင်ေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝးမှ ေစာနယ်ဒါးြမအား KNU မှ ထုတ်ပယ်ရန်ဆံုးြဖတ်ေbကာင်း၊ ၎င်း၏လုပ်ရပ်များသည် မိမိတုိA%ှင့် 

မသက်ဆုိင်ေတာ့ပါေbကာင်း သိေစအပ်ပါသည်။ 

 

                                                                                        ဗဟုိအလုပ်အမHေဆာင်ေကာ်မတီ 
                                                                                   ေကအဲန်ယူ-ကရင်အမျိuးသားအစည်းအGံုး 
 
ဆက်သွယ်ရန်၊ 
   (၁) ပဒုိေစာကွယ်ထူး၀င်း  (+၆၆ ၈၁၈ ၀၇၆ ၂၇၉) 

   (၁) ပဒုိေစာတာဒုိမူး   (+၆၆ ၆၄၆ ၄၅၉ ၁၁၃) 
   (၁) ပဒုိေစာေတာနီး   (+၆၆ ၆၃၀ ၂၀၂ ၄၁၀) 


