“ွြိမံဵခ့မံဵေရဵပနံဵခြံဵထဲမ္ ေမးဵျမူျခြံဵ၊ စိုကံပ့ိုဵျခြံဵန္ြံဴ ရြံဵန္ီဵခြံမြံ ယုဳြကညံျခြံဵပနံဵပးြံဴမ့ာဵ”
အေတးဵမ့ာဵနဲ ဴ ြကညံနူဵေနမိသညံမ္ာအမ္နံပါ။ ေမးဵျမူေရဵန္ြံဴကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ြါဵလုပံြနံဵ
ဦဵစီဵဌာနန္ြံဴ စိုကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ စကံမှုသီဵန္ဳဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနတို ဴမ္ သိသြံဴသိထိုကံေသာ ဘာသာ
ရပံဆိုြံရာ

သြံခနံဵစာမ့ာဵကို

KNUွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴတပံသာဵမ့ာဵမ္

မိသာဵစုဝြံ

သြံတနံဵ

သာဵ/သြံတနံဵသူမ့ာဵကို သြံြကာဵပို ဴခ့ေပဵရမညံ။ ကရြံျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဴ၏စီစစံမှုျဖြံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵ
ေရဵအေထာကံအကူျပု
စာဵဝတံေနေရဵ၊

ေထာကံပဳဴေြးမ့ာဵ

ေထာကံပဳဴေပဵအပံရနံ

လူေနမှုဘဝျမှြံဴတြံေရဵအတးကံ

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵတပံဖးဲ ဴဝြံမ့ာဵ၏

ေမးဵျမူေရဵလုပံြနံဵမ့ာဵ

ေဆာြံရးကံြကမညံ။

ကရြံျပညံနယံ အစိုဵရအဖးဲ ဴမ္စီစဲံမှုျဖြံဴ ေမးဵျမူေရဵလုပံြနံဵမ့ာဵမေဆာြံရးကံမီ လိုအပံေသာ ဘာသာရပံ
မ့ာဵကို

အထကံပါဌာနမ့ာဵမ္

သြံြကာဵေပဵရမညံ။

ေမးဵျမူေရဵလုပံလျှြံ

စိုကံပ့ိုဵေရဵကိုပါတးဲ၍

ေဆာြံရးကံရမညံ။ ေမးဵျမူေရဵ၊ စိုကံပ့ိုဵေရဵဘာသာရပံမ့ာဵကို သြံြကာဵရာတးြံ ြါဵလုပံြနံဵဦဵစီဵ
ဌာန၏ ဘာသာ ရပံမ့ာဵကိုပါ သြံြကာဵေပဵရနံ ျပညံနယံဝနံှကီဵခ့ုပံမ္လမံဵေွှနံမ္ာြကာဵသညံ။ KNU
ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴမ္

စိုကံပ့ိုဵ

ေမးဵျမူေရဵတာဝနံခဳ

ဖဒိုေစာျမေမာြံန္ြံဴ

တပံမဟာ(၁)မ္(၇)အထိ

ကိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ ေမးဵျမူေရဵန္ြံဴကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ြါဵလုပံြနံဵဦဵစီဵဌာန ျပညံနယံဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ
မ့ာဵန္ြံဴ သြံတနံဵမ့ာဵအတးကံေဆးဵေနးဵျခြံဵကို (၂၆-၁၁-၂၀၁၄)ရကံေန ဴတးြံ ျပညံနယံေမးဵျမူေရဵန္ြံဴ
ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန အစညံဵအေဝဵခနံဵတးြံ ေဆးဵေနးဵခဲဴြကသညံ။ KNU ေမးဵျမူေရဵန္ြံဴြါဵဖမံဵဌာန
တာဝနံခဳ ဖဒိုေစာျမေမာြံန္ြံဴ ေမးဵ/ကုျပညံနယံဦဵစီဵဌာနမ္ ေဒါကံတာျမြံဴနိုြံန္ြံဴ ြါဵလုပံ ြနံဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါကံတာေးနံ ဴေဝတို ဴက သြံခနံဵစာန္ြံဴပတံသကံ၍ သြံြကာဵမညံဴ အစီအစဲံမ့ာဵကို အေသဵစိတံ
ေဆးဵေနးဵေပဵြကသညံ။ ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴမ္ လိုလိုခ့ြံခ့ြံဘာသာရပံမ့ာဵကို စိတံပါဝြံစာဵစးာ ေဆးဵေနးဵ
ခဲဴြကသညံ။ (၈-၁၂-၂၀၁၄)ရကံေန ဴတးြံ ကရြံျပညံနယံ၊ ေကာဴကရိတံွမို ဴနယံ၊ အဳဖှကီဵေက့ဵရးာတးြံ
ကရြံျပညံ နယံအစိုဵရအဖးဲ ဴ၏ ှကီဵြကပံမှုျဖြံဴ “ ွြိမံဵခ့မံဵေရဵန္ြံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵအေထာကံအကူျပု၊
ေက့ဵရးာအေျချပု ေမးဵျမူ ေရဵန္ြံဴ စိုကံပ့ိုဵေရဵသြံတနံဵ” ဖးြံဴလ္စံခဲဴရာ ကရြံျပညံနယံဝနံှကီဵခ့ုပံ
ဦဵေဇာံမြံဵန္ြံဴ

အစိုဵရအဖးဲ ဴဝြံဝနံှကီဵမ့ာဵ

တပံမ(၂၂)တပံမမ္ူဵ၊

ျပညံနယံစိုကံ/ြကပံအဖးဲ ဴဝြံမ့ာဵ

တကံေရာကံခဲဴရုဳမက KNUွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴမ္ ဖဒိုမနံဵွြိမံဵ ေမာြံ၊ ဖဒိုေရွှေမာြံဵ၊ ဖဒိုေစာျမေမာြံန္ြံဴ
KNUွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴ မ္ေခါြံဵေဆာြံမ့ာဵ သြံတနံဵသာဵ/ သြံတနံဵ သူမ့ာဵ ွမိုြံွမိုြံဆိုြံဆိုြံ
တကံေရာကံခဲဴြကသညံ။

ကရြံျပညံနယံဝနံှကီဵခ့ုပံမ္ ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴဝြံ သြံတနံဵသာဵ/သူမ့ာဵကို (၁၄-၁၂-၂၀၁၄)
ရကံေန ဴ တးြံ ဘာဵအဳေမးဵျမူေရဵဇုနံ၊ ျပညံနယံစိုကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနရ္ိ ေျမဆီလွှာ၊ မ့ိုဵေစဴန္ြံဴ ပိုဵမွှာဵဓါတံ
ခးဲခနံဵမ့ာဵ၊ ဘာဵအဳစိုကံပ့ိုဵေရဵသိပ္ပဳ၊ ပုလဲသးယံစိုကံပ့ိုဵေရဵစပါဵမ့ိုဵေစဴထုတံစိုကံခြံဵမ့ာဵ၊ ဘာဵအဳစကံမှု

ဇုနံတို ဴကိုေလဴလာနိုြံရနံစီစဲံေပဵခဲဴသညံ။ ထိုမ္တဆြံဴြါဵသာဵေဖာကံစခနံဵ(ဘာဵအဳ)၊ နိုြံြဳေတာံသမ္မတ
၏ဂုဏံထူဵေဆာြံဆုရ ေတာြံသူ ကုနံဵေက့ဵရးာဦဵဝြံဵနိုြံ၏ ေပါြံဵစညံဵလယံယာန္ြံဴ ေအာြံနိုြံသူေျမ
ြါဵေမးဵျမူေရဵကုမ္ပဏီ၏

ြါဵေမးဵျမူေရဵ

လုပံြနံဵမ့ာဵကို

ေလဴလာနိုြံရနံ

စီမဳထာဵရ္ိခဲဴသညံ။

ေလဴလာေရဵခရီဵစဲံအတးြံဵတးြံ ဖဒိုေစာျမေမာြံမ္ြါဵလုပံြနံဵကို စိတံဝြံစာဵစးာဆိုလာသညံ။ “ ဦဵစီဵ
မ္ူဵ - အခုေမးဵျမူေရဵန္ြံဴကုသေရဵဦဵစီဵဌာနကှကီဵမ္ူဵွပီဵ ေမးဵျမူေရဵန္ြံဴစိုကံပ့ိုဵေရဵ ဘာသာရပံေတး
သြံတနံဵကွပီဵေတာဴမယံ။ ေနာကံတစံခါဆိုရြံ ြါဵလုပံြနံဵဦဵစီဵဌာနက ပိုအေသဵစိပံေတး သြံနိုြံ
ေအာြံဦဵစီဵွပီဵသြံတနံဵတစံခု ထပံဖးြံဴခ့ြံေသဵတယံ။ ျပညံနယံဝနံှကီဵခ့ုပံကိုတြံျပေပဵ ပါအုနံဵ၊
ကျွနံေတာံတို ဴလညံဵတြံျပပါမယံ ”ဟု KNU စိုကံပ့ိုဵေရဵန္ြံဴ ေမးဵျမူေရဵဌာနတာဝနံခဳ ဖဒိုေစာျမေမာြံ
ကေျပာလာသညံ။ ြါဵလုပံြနံဵဆိုြံရာမ့ာဵကို စိတံဝြံတစာဵရ္ိလာြက၍ စိတံထဲတးြံ ဝမံဵေျမာကံဝမံဵ
သာျဖစံေနမိသညံ။ ွြိမံဵခ့မံဵေရဵပနံဵခြံဵတးြံ ွြိမံဵခ့မံဵျခြံဵပနံဵမ့ာဵ ထာဝရပးြံဴလနံဵေဝဆာေနေစရနံ
ေဒသတညံွြိမံ ေအဵခ့မံဵဖို ဴလိုပါသညံ။ ေဒသတညံွြိမံေအဵခ့မံဵသညံန္ြံဴအမျှ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံဖို ဴ
ှကိုဵပမံဵတညံေဆာကံနိုြံပါ မညံ။ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေရဵ၏အေျခခဳ ေမးဵျမူေရဵ၊ စိုကံပ့ိုဵေရဵတို ဴကို
ေခတံမီနညံဵ ပညာမ့ာဵျဖြံဴ ထိထိေရာကံေရာကံ အေကာြံအထညံေဖာံနိုြံဖို ဴလိုပါသညံ။ ေက့ဵလကံ
-၂ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံြနံဵစဲံမ့ာဵကို တိုဵတကံ အေကာြံအထညံေဖာံနိုြံဖို ဴလိုပါသညံ။ ေဒသလိုအပံခ့ကံ
မ့ာဵ၏ အေျခခဳမ့ာဵကို ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဴမ္ အေကာြံအထညံေဖာံေပဵခဲဴပါသညံ။ ွြိမံဵခ့မံဵေရဵ
ပနံဵခြံဵတးြံ ေမးဵျမူျခြံဵ၊ စိုကံပ့ိုဵျခြံဵတို ဴျဖြံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵကို ျမှြံဴတြံေဆာြံရးကံနိုြံေရဵ စညံဵရုဳဵ
ေပဵခဲဴသညံ။

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵသြံတနံဵသာဵ/သူတို ဴမ္

သြံတနံဵ၏ပို ဴခ့ခ့ကံမ့ာဵကိုေပ့ာံရွှြံ

လိုလာဵစးာ

သြံယူခဲဴြကသညံ။ ွြိမံဵခ့မံဵျခြံဵ၏ ထူဵကဲေသာအရသာကို ေမးဵျမူျခြံဵ၊ စိုကံပ့ိုဵျခြံဵ၊ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵျခြံဵ
တို ဴျဖြံဴ အလ္ဆြံနိုြံြကေတာဴမညံ။ ထိုအထဲတြ
း ံြါဵလုပံြနံဵဆိုြံရာမ့ာဵကို ထူဵကဲစးာ စိတံပါ ဝြံစာဵ
ြကျခြံဵ သညံလညံဵ အျမြံက့ယံေသာ သြံတနံဵသာဵ/သူတို ဴ၏ အရညံအခ့ြံဵတစံရပံအျဖစံ ေတး ျမြံ
ဴ
ခဲဴရသညံ။
ဒီလိုန္ြံဴ(၁၈-၁၂-၂၀၁၄)ရကံေန ဴ နဳနကံ(၀၈:၃၀)နာရီတးြံ အဳဖှကီဵေက့ဵရးာ၌ သြံတနံဵဆြံဵပးဲ
အခမံဵ အနာဵက့ြံဵပခဲဴသညံ။ ကရြံျပညံနယံဒုတိယလွှတံေတာံဥက္က ဌန္ြံဴ ကရြံျပညံယံအစိုဵရအဖးဲ ဴဝြံ
စိုကံပ့ိုဵေရဵန္ြံဴ ေမးဵျမူေရဵဝနံှကီဵန္ြံဴ ဌာနဆိုြံရာမ့ာဵ၊ KNU ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴ ဗဟိုစိုကံပ့ိုဵေရဵန္ြံဴ
ေမးဵျမူေရဵတာဝနံခဳ ဖဒိုေစာျမေမာြံန္ြံဴတာဝနံရ္ိသူမ့ာဵ သြံတနံဵသာဵ/သူမ့ာဵ တကံေရာကံခဲဴြကသညံ။
သြံတနံဵဆြံဵပးဲတးြံ ကရြံျပညံ နယံအစိုဵရအဖးဲ ဴဝြံ စိုကံပ့ိုဵေရဵန္ြံဴေမးဵျမူေရဵဝနံှကီဵန္ြံဴ လွှတံေတာံ
ဒုတိယဥက္က ဌတို ဴမ္

သြံတနံဵန္ြံဴပတံသကံ၍

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴမ္

ဖဒိုေစာျမေမာြံမ္

အမ္ာစကာဵ

စီစဲံေဆာြံရးကံေပဵေသာ

ဝနံှကီဵခ့ုပံန္ြံဴအစိုဵရအဖးဲ ဴကိုေက့ဵဇူဵတြံရ္ိေြကာြံဵ၊
ေြကာြံဵန္ြံဴ

သြံတနံဵမ္ပို ဴခ့ေပဵေသာ

ေျပာြကာဵြကသညံ။ထို ဴေနာကံ

KNU

ကရြံျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဴ

သြံတနံဵနညံဵျပမ့ာဵကိုလညံဵ

ဌာနဆိုြံရာမ့ာဵ၏ပို ဴခ့ခ့ကံမ့ာဵကို

ေက့ဵဇူဵတြံရ္ိ

သြံတနံဵသာဵ/သူတို ဴမ္

လကံေတး နယံ
ဴ ပယံတးြံ အက့ိုဵက့ိုဵရ္ိရ္ိအသုဳဵခ့ြကဖို ဴလိုေြကာြံဵေျပာြကာဵသညံ။ ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴဝြံ
မ့ာဵ၏

ရြံတးြံဵစကာဵကိုြကာဵရေသာအခါ

ြါဵလုပံြနံဵဦဵစီဵဌာန
အေြကာြံဵ၊

သြံတနံဵခ့ိန(ံ ၁၂)ခ့ိနံသြံြကာဵခဲဴေသာ

အေနျဖြံဴမ့ာဵစးာပီတိျဖစံမိသညံ။

ေရာဂါမ့ာဵအေြကာြံဵ

ျဖစံမိေသာပီတိမ္ာေျပာဖးယံမရ္ိွပီ။

သြံြကာဵခဲဴေသာ

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴ

သြံတနံဵခ့ိနံ(၄၀)ေက့ာံ

ျပညံနယံ
ေမးဵျမူေရဵ

ေမးဵျမူေရဵန္ြံဴကုသေရဵဦဵစီဵဌာနအေနျဖြံဴ
KNU

၊

KNLA

အဖးဲ ဴမ္ဒု-ဗိုလံမ္ူဵှကီဵ

ေစာဘို ဴထူဵ၏ ေျပာြကာဵခ့ကံမ့ာဵတးြံ ရြံတးြံဵစကာဵမ့ာဵကို ဤသို ဴြကာဵသိရသညံ။ ျပညံနယံအစိုဵရက
ယခုကဲဴသို ဴသြံတနံဵကိုစီစဲံေပဵသညံဴအတးကံ

ျပညံနယံအစိုဵရန္ြံဴနိုြံြဳေတာံကို

ေက့ဵဇူဵအထူဵတြံရ္ိ

ေြကာြံဵ၊ စိုကံပ့ိုဵေမးဵျမူေရဵန္ြံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵအေြကာြံဵေတးကို နညံဵမလညံခဲဴ၊ မသိေသဵခဲဴတဲဴ
ျပညံသူေတးကို

နာဵလညံသိရ္ိေအာြံေဆာြံရးကံေပဵလို ဴ၊

နာဵလညံေပဵလို ဴ၊

သေဘာထာဵှကီဵေပဵလို ဴ

ေက့ဵဇူဵတြံဝမံဵသာပါေြကာြံဵ၊ အခုလိုေမးဵျမူေရဵ၊စိုကံပ့ိုဵေရဵကဲဴသို ဴေသာတနံဘိုဵှကီဵ သညံဴပညာရပံ
မ့ာဵကို

သြံတနံဵတစံခု

ျဖစံေျမာကံေအာြံေဆာြံရးကံေပဵ၍

အလးနံအက့ိုဵရ္ိေြကာြံဵ၊

န္စံေပါြံဵ

(၆၀)ေက့ာံတိုကံပးဲေတးျဖစံေနခဲဴ၍

ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵကိုမလုပံနိုြံခဲဴေြကာြံဵ၊

ယခုလိုေမးဵျမူေရဵ၊

စိုကံပ့ိုဵေရဵသြံတနံဵမ့ာဵေပဵွပီဵပါက ေမးဵျမူေရဵ၊ စိုကံပ့ိုဵေရဵမ့ာဵလုပံရြံဵ တဆြံဴွပီဵတဆြံဴတိုဵတကံ
ေအာြံေဆာြံရးကံသးာဵမညံျဖစံပါေြကာြံဵ၊ လိုအပံေနေသာ အေျခ အေန အာဵလုဳဵကို ျဖညံဴဆညံဵေဆာြံ
ရးကံေပဵဖို ဴလိုေနအုဳဵမ္ာျဖစံွပီဵ

ျဖညံဴဆညံဵေပဵသညံန္ြံဴအမျှ

ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ

တဆြံဴွပီဵတဆြံဴ

တိုဵတကံလာမညံဟုယုဳြကညံပါေြကာြံဵ၊ သြံတနံဵသာဵ/သူမ့ာဵအေနန္ြံဴ ရရ္ိထာဵေသာ ပညာဗဟုသုတ
မ့ာဵကို

ဒီအတိုြံဵမထာဵဘဲမိမိေဒသေရာကံလျှြံ

လကံေတး အေကာြံ
ဴ
အထညံေဖာံြကဖို ဴ လိုေြကာြံဵ

ေျပာြကာဵသးာဵသညံ။
KNU ေကာဴကရိတံွမို ဴနယံ အတးြံဵေရဵမ္ူဵ ဦဵေစာအယံေကာံေသာမ္ ရြံတးြံဵရ္ိစကာဵမ့ာဵ
မ္ာလညံဵ တနံဘိုဵရ္ိလ္ပါသညံ။ သူကဤသို ဴဆိုပါသညံ။

၎ြံဵတို ဴ၏ေဒသအတးြံဵတးြံ

ေမးဵျမူေရဵ၊

စိုကံပ့ိုဵေရဵလုပံြနံဵမ့ာဵ အာဵနညံဵေနေြကာြံဵ၊ လးနံခဲဴေသာကာလမ့ာဵတးြံ စစံေဘဵစစံဒဏံေြကာြံဴ
ျဖစံေြကာြံဵ၊ န္စံေပါြံဵ(၆၀)ေက့ာံြကာျဖစံေနခဲဴေသာ ပဋိပက္ခမ့ာဵကို ရ္ြံဵလြံဵေနရတာမို ဴ မလးယံကူ
ျဖစံေနေြကာြံဵ၊

ယုဳြကညံမှု

ရြံဵန္ီဵမှုမ့ာဵကို

ယခုထကံ

ပိုမိုတညံေဆာကံြကမညံျဖစံေြကာြံဵ၊

နိုြံြဳေတာံမ္ာခ့ညံဵ တာဝနံရ္ိသညံမဟုတံဘဲ တိုြံဵရြံဵသာဵေတးမ္ာလညံဵ တာဝနံမကြံဵေြကာြံဵ၊
-၃ယခုကဲဴသို ဴ ေမးဵျမူေရဵစိုကံပ့ိုဵေရဵပညာရပံေတး လာေရာကံသြံြကာဵေပဵ၍ အထူဵ ေက့ဵဇူဵတြံရ္ိပါ
ေြကာြံဵ၊ န္စံေပါြံဵ(၆၀)ြကာ ေမးဵျမူေရဵစိုကံပ့ိုဵေရဵလုပံြနံဵေတး အတညံတက့မေဆာြံရးကံ နိုြံခဲဴ
ြကေြကာြံဵ၊

သြံတနံဵရကံတိုေသာံလညံဵ

ပညာရပံအခ့ို ဴရရ္ိြက၍

အရညံအခ့ြံဵတစံရပံတိုဵတကံ

ေအာြံ သြံတနံဵနညံဵျပေတးက သြံြကာဵေပဵခဲဴေြကာြံဵ၊ ျပညံနယံအစိုဵရ အှကီဵအကဲမ့ာဵ၊ KNU
ေခါြံဵေဆာြံမ့ာဵ၏ ေရ္ တး
ဴ ြံ စကာဵေျပာြကာဵခးြံဴရ၍ ေက့ဵဇူဵတြံရ္ိေြကာြံဵ ေျပာြကာဵသးာဵပါသညံ။
ပကတိ အေျခအေနမ့ာဵေပ်တးြံ ခြံမြံရြံဵန္ီဵျခြံဵ၊ ယုဳြကညံျခြံဵန္ြံဴ ဝမံဵသာြကညံနူဵျခြံဵတို ဴ၏
ပုဳရိပံသဏ္ဍာနံက ၎ြံဵ၏မ့ကံန္ာတးြံေပ်လးြံေနသညံ။ ၎ြံဵမ္ဆကံလကံေျပာြကာဵရာတးြံ သြံတနံဵ
သာဵ/သူမ့ာဵအေနန္ြံဴ သူအရညံ
ဴ
အခ့ြံဵန္ြံဴသူ ဗဟုသုတန္ြံဴအသိမ့ာဵရရ္ိခဲဴေြကာြံဵ၊ အန္စံ(၆၀)ြကာ
ခဳစာဵခဲဴရေသာ ဒဏံကမေသဵေြကာြံဵ၊ မိမိတို ဴနိုြံြဳမ္ာ တျခာဵနိုြံြဳမ့ာဵထကံ ေရေျမအေနအထာဵ၊
လူထုအေနအထာဵသာလးနံပါေြကာြံဵ၊ အတူလကံတးဲေဆာြံရးကံြကလျှြံ တိုဵတကံလာမညံမလးဲ ျဖစံပါ
ေြကာြံဵ ရြံတးြံဵစကာဵဖးြံဴဟ ေျပာြကာဵသးာဵပါသညံ။ ၎ြံဵေနာကံသြံတနံဵသာဵလညံဵျဖစံ တပံမဟာ
(၃)၏ စိုကံေမးဵတာဝနံခဳလညံဵျဖစံသူ ဖဒို ေစာဟဲေဂဵမ္ ေျပာြကာဵရာတးြံ ကရြံျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဴန္ြံဴ
သြံတနံဵနညံဵျပမ့ာဵကို ေက့ဵဇူဵတြံရ္ိပါေြကာြံဵ၊ က့ယံျပနံ ဴေသာဘာသာရပံမ့ာဵကို အတတံနိုြံဆုဳဵ
နာဵလညံေအာြံ အတိုခ့ုဳဵသြံြကာဵမှုတးြံ နာဵလညံမှုတစံခုရရ္ိ၍ ေက့ဵဇူဵတြံပါေြကာြံဵ၊ သြံတနံဵ
ခ့ိနံမ္ာ

အလးနံနညံဵေသဵသညံဟုေျပာလိုေြကာြံဵ၊

စစံပးဲမ့ာဵျဖစံပးာဵေနခဲဴ၍

ကရြံျပညံနယံအတးြံဵ

ဆြံဵရဲသာဵဘဝတးြံသာေနခဲဴရေြကာြံဵ၊

ကိုယက
ံ အလ္မံဵ(၆၀)လ္မံဵရမညံျဖစံေြကာြံဵ”၊

န္စံေပါြံဵ(၆၀)ေက့ာံ

“သူမ့ာဵတစံလ္မံဵခ့ြံဵ လ္မံဵရြံ

ယခုကဲဴသို ဴေဒသအထိ

သကံဆိုြံရာဌာနမ့ာဵမ္

လာေရာကံပို ဴခ့ျခြံဵသညံ ယခုအှကိမံမ္ာပထမဆုဳဵ သြံတနံဵျဖစံမညံဟု ယူဆပါေြကာြံဵ၊ ွြိမံဵခ့မံဵ
ေရဵထာဝရ တညံတဳဴခိုြံွမဲွပီဵ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵေအာြံျမြံေအာြံ
ေျပာြကာဵရြံဵ နိဂုဳဵခ့ုပံသးာဵပါ သညံ။ ေဒသခဳ KNU
စကာဵမ့ာဵမ္ာ

ပးြံဵလြံဵျမြံသာရ္ိလ္ပါေပသညံ။

ှကိုဵစာဵသးာဵရမညံ ျဖစံပါေြကာြံဵ

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵအဖးဲ ဴဝြံမ့ာဵ၏ ရြံဵတးြံဵ

နိုြံြဳတကာန္ြံဴယ္ဲံ၍

မိမိနိုြံြဳေတာံထာဝရ

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵ၊ မိမိေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵတို ဴကို ထညံဴသးြံဵစဲံဵစာဵြကေြကာြံဵ၊ ွြိမံဵခ့မံဵေရဵသညံ ေဒသ
ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵအတးကံ အလးနံအေရဵှကီဵေြကာြံဵကို ၎ြံဵတို ဴကိုယံတိုြံလညံဵ နာဵလညံသေဘာေပါကံေန
ေြကာြံဵ ြကာဵသိရ၍ေအာြံျမြံလ္ေသာ ေမးဵျမူေရဵန္ြံဴစိုကံပ့ိုဵေရဵသြံတနံဵနညံဵျပ
ေဆာြံရးကံခဲဴရသညံကိုဂုဏံယူေနမိသညံ။

ေမးဵျမူေရဵဘာသာရပံ၊

တစံဦဵအျဖစံ

ြါဵ/ပုစးနံေမးဵျမူထုတံလုပံေရဵန္ြံဴ

ပတံသကံေသာ ေရလုပံြနံဵဘာသာရပံမ့ာဵကို စိတံပါဝြံစာဵစးာအေလဵထာဵြကေြကာြံဵ၊ တနံဘိုဵထာဵ
ြကေြကာြံဵေတး ရ၍
ဴ ရြံတးြံဵ၌အလးနံပြံ ြကညံနူဵေနမိပါသညံ။

မညံသို ဴပြံဆိုေစ
ေဆာြံရးကံနိုြံွပီ။
ယုဳြကညံျခြံဵ၊

မိမိဌာန၏ှကိုဵပမံဵေဆာြံရးကံခ့ကံတစံခ့ကံတစံခုကို

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵပနံဵခြံဵအတးြံဵ
ပနံဵပးြံဴမ့ာဵကို

ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဴ၏

ပးြံဴလနံဵေအာြံ

ေမးဵျမူျခြံဵ၊

စိုကံပ့ိုဵျခြံဵန္ြံဴ

တစံေထာြံဴတစံေနရာက

ွြိမံဵခ့မံဵေရဵန္ြံဴေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ

ေအာြံျမြံေအာြံ

အေထာကံအကူျပု၊

ရြံန္ီဵခြံမြံ

ေဆာြံရးကံနိုြံခဲဴွပီ။
ေက့ဵရးာအေျချပု

ေမးဵျမူေရဵ၊ စိုကံပ့ိုဵေရဵသြံတနံဵကို ေအာြံျမြံေအာြံ အေထာကံအကူ ျပုနိုြံခဲဴွပီဟု ယုဳြကညံခဳယူရြံဵ
ဝမံဵသာပီတိျဖစံေနမိပါ ေတာဴသညံ။
ေးနံ ဴေဝေမာြံ(ြါဵဦဵစီဵ)

