
 

 

 

 

(၇၂) ႀကိမေ္ျမာက္ ကရင့္အမ  ်ိဳိးသာ်ဳိးအာဇာနည္ေန႔ သို႔ ေပ်ဳိးပုိ႔ေသာ ကရငလူ္ငယ္အစည္်ဳိးအရု ်ဳိး၏ သဝဏ္လႊာ 

ေန႔စ ြဲ - ၁၂ ရက္၊ ၾသဂု တ္လ၊ ၂၀၂၂ ခုုႏွစ္  

ကရင့္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးေခါင္်ဳိးေဆာ င္မ ာ်ဳိး ၊ ရြဲေဘာ္ရြဲဘက္မ ာ်ဳိး ၊ မိဘျပည္ သ ူအ ေပါင္်ဳိးတုိ႔ ခင္  ာ်ဳိး ..  

ေရွ်ဳိးဥ ်ဳိး စ ာ ကရင့္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးအာ ဇာနည္အေပါင်္ဳိးကို ရုိေသ်ဳိးေလ်ဳိး စာ်ဳိး စ ာျဖင့္ ဥ ်ဳိးည တ္ဂုဏ္ယအူေ လ်ဳိးျပ အပ္ပါသည္ ။ 
ဤ ေန႔သည္ ကရင္တမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးလု ်ဳိး အတ က္မေ မအ့ပ္ေသာ ေန႔ထူ်ဳိးေန႔ျမ တ္တစ္ေန႔ျဖစ္သကြဲ့သုိ႔ ေခါင္်ဳိးေဆာ င္ႀက ်ဳိးေစာ ဘဥ ်ဳိး 
ႀက ်ဳိး ုႏွင္ ့ရြဲေဘာ္ရြဲဘက္ မ ာ်ဳိး မ ွကရင့္ေတာ္လွန္ေရ်ဳိးအတ က္ အသက္ေပ်ဳိးလႉခြဲ့ေသာ  ေန႔တစ္ေန႔ ျ ဖစ္ပါသည္။  

အဘယ္ေၾကာင့္ ကရင့္ အမ  ိ်ဳိး သာ်ဳိး အာဇာ နည္မ ာ်ဳိး မွ ကုိယ္က  ိ်ဳိးစ န္႔ အသက္ေသ ်ဳိးေခၽ ်ဳိး  ေပ်ဳိးလႉခြဲ့ရသည္ ဆုိသည္ကို 
ကရင္တမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးလု ်ဳိး မွ သိထာ်ဳိး သင့္ေပသည္။ မဟာလူမ  ိ်ဳိးႀက ်ဳိးဝါဒ မ ာ်ဳိး ၏ လႊမ္်ဳိးမုိ်ဳိး ဖိုႏွိပ္မႈမွ ကရင္လူမ  ိ်ဳိးမေပ ာက္က ယ ္
သ ာ်ဳိး ရေစရန္ အတ ကေ္သာ္၎၊ ကရင္လူမ  ိ်ဳိး ၏ အခ င့္အေရ်ဳိး၊ တန္်ဳိးတူည မွ မႈ၊ လ တ္လပ္ေ ရ်ဳိး ုႏွင္ ့ ကုိ့ယ္ၾကမၼာကုိယ္ 
ဖန္တ ်ဳိးခ င့္ ရရွိေစရန္ အတ က္ေသာ္၎ ကရင့္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးအာ ဇာနည္မ ာ်ဳိး မ ွတုိက္ပ ြဲဝင္ကာ အသက္ေပ်ဳိးလႉခြဲ့ၾကရပါသ ည္ ။ 
ယေန႔ဆုိလွ င္ ကရင့္ အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးမ ာ်ဳိး အေနျဖင္ ့ ကရင္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိး အာဇာ နည္ေန႔ ကိ ု ေအာက္ေမ့သတိရလွ က္ အေ လ်ဳိး 
အျမတ္ျပ  က င္်ဳိးပလာ ခြဲ့သည္ မွာ (၇၂) ုႏွစ္တုိ င္ခြဲျ့ပ  ျဖစ္ပ ါသည္။ သုိ႔ေ သာ္ ကရင္အ့မ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးအာ ဇာနည္မ ာ်ဳိး ၏ ေမွ ာ္မွန္်ဳိး 
ခ က္ ုႏွင္ ့အမ   ိ်ဳိးသာ ်ဳိးေရ်ဳိး အုိၱႏမ ပန္်ဳိးတုိင္သု ိ႔ မေရာ က္ရွိေသ်ဳိးပါ။  

ကရင္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးထုတရပ္လု ်ဳိး အေနျဖင္ ့ ျပန္လ ည္ဆင္ျခင္သတိတရ ရွိ သင့္ပါသည္။ ကရင္အ့ မ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိး အာဇာ နည္ 
မ ာ်ဳိး ၏ ရည္မွန္်ဳိးခ ကျ္ပ ည့္ဝရန္ ကရင္တမ  ိ်ဳိးသ ာ်ဳိး လု ်ဳိး၏ လက္ထြဲတ င ္ တာဝန္ရွိ ေနပါသည္။ ကရင္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးထု တရပ္လု ်ဳိး 
ေျမရွင္ပေ ဒသရာဇ္စ နစ္ဆုိ်ဳိး၊ သက္ဥ ်ဳိးဆ ပုိင္စနစ္ဆုိ်ဳိး၊ ဖက္ဆစ္စနစ္ဆုိ်ဳိး ုႏွင့္ လူမ  ိ်ဳိးႀက ်ဳိးဝါဒစနစ္ ဆုိ်ဳိး မ ာ်ဳိး ၏ ဝါ်ဳိးမ  ိမႈုႏွင့္ဖိုႏွိပ္ 
အုပ္ခ  ပ္ခ ယ္လွယ္မႈမ  ာ်ဳိး မွ လ တ္ေျမာက္ရ န္အတ က ္ အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိး ေခါင္်ဳိးေဆာ င္မ ာ်ဳိး မွ နည္်ဳိးအမ  ိ်ဳိးမ  ိ်ဳိး၊ က ႑ေပါင္်ဳိးစု မွ 
တ န္်ဳိးလွန္ခြဲ့ၾကျပ ျဖစ္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေ န႔အထိတိုင္ စနစ္္ဆုိ်ဳိးမ ာ်ဳိး ၏ အုပ္ခ  ပ္မႈေအာက္မွ လ တ္ေျမာက္ေအာ င္ျ မင္ 
ုႏုိင္ျခင္်ဳိး မရွိေသ်ဳိးပါဟေုျ ပာုႏုိင ္ပါသည္။ ကရင္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးအာ ဇာနည္ ရည္မွန္်ဳိး ခ က္မ ာ်ဳိး  ျပည့္ဝ ရန္ ုႏွင္ ့ လူမ  ိ်ဳိးမေပ ာက္ရန္၊ 
အုိုႏငက္ င့္ဖိုႏွိပ္အပု္စုိ်ဳိး မႈမ ာ်ဳိး မွ လ တ္ေျမာက္ရန္ ကရင္လူမ  ိ်ဳိး တစ္ဥ ်ဳိးစ တုိင္်ဳိး ၏ ေသ ်ဳိးစည္်ဳိးည ည တ္မႈ အင္အာ်ဳိး ျပယုဂ္တ င္ 
အသ ်ဳိးသ ်ဳိး တာဝန္ရွိေနပါသည္။  

ေရွ်ဳိးယခင္ ကတည္်ဳိးကပင္ ုႏုိင္င ေရ်ဳိးျပႆနာကို ုႏုိင္င ေရ်ဳိးနည္်ဳိးလမ္်ဳိးျဖင့္  ေျဖရွင္်ဳိးၾကရန ္ အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိး ေခါင္်ဳိးေဆာ င ္
မ ာ်ဳိး မွ ႀက ိ်ဳိးပမ္်ဳိး ခြဲ့ၾကေသ ာ္လည္်ဳိး အျခာ်ဳိး တဖက္မွ  ေကာက္က စ္စဥ္်ဳိးလြဲစ ာျ ဖင့္ လက္နက္အင္အာ်ဳိး ၊ မသမာေသာ နည္်ဳိးလမ္်ဳိး 
မ ာ်ဳိး ျဖင့္ တုိက္ပ ြဲအသ င္ေဆာင္လာ ေစရန္ ဖအိာ်ဳိး ေပ်ဳိးခြဲ့သျဖင့္ ယေ န႔အထိတိုင္ လ တ္ေျမ ာက္ရန္ အမ  ိ်ဳိးမ  ိ်ဳိး ရုန္်ဳိးက န္ 
ၾက ိ်ဳိးပမ္်ဳိး ေနရဆြဲျဖစ္ပါသ ည္။ ေကအြဲန္ယူ- ကရ င္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိး အစည္်ဳိးအရု ်ဳိး ၏ ဥ ်ဳိးေဆာ င္ဥ ်ဳိးရ က္ျပ မႈသည္ ကရင္တမ   ိ်ဳိးသာ ်ဳိး 
လု ်ဳိးအတ က္ အလ န္တရာမွ အေရ်ဳိးႀက ်ဳိး ေနပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ကရင္ အမ ိ ်ဳိး သာ်ဳိး ျပည္သူတစ္ရ ပ္လ ု်ဳိး  ေသ ်ဳိးစည္်ဳိးည ည တ္စ ာ  
ျဖင့္ လက္တ ြဲ၍ တစ္ေ ထာင့္ တစ္ေနရာ မွ ကုိယ္က  ိ်ဳိးစ န္႔ကာ အနစ္နာခ  ေပ်ဳိးဆပ္ျပ ်ဳိး တုိက္ပ ြဲဝင္သ ာ်ဳိးၾကပါစုိ႔။ အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးေရ ်ဳိး 
ရည္မွန္်ဳိးခ က ္ ျပည့္ဝ  ေအာင္ျမင္ရန ္ အနစ္နာခ ေပ်ဳိးဆပ္ျပ ်ဳိး ကုိယ္က  ိ်ဳိး စ န္႔လွ က္ ကုိယ္ပုိင္စ မ္်ဳိးရ ည္၊ ုႏုိင္င ေရ်ဳိးစ မ္်ဳိးရည္မ ာ ်ဳိး  
ျပည့္ဝ စ ာျဖင့္ မ   ိ်ဳိးခ စ္စိ တ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ ျ မက္ကာ အခ ိန္နာရ  အာ်ဳိး ၊ လုပ္အာ်ဳိး ၊ ေင အာ်ဳိး ျဖင့္ တတ္စ မ္်ဳိးသမွ  ပ ါ ဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။  

စပါ်ဳိးေစ့ တစ္ေစသ့ည္ ေျမေပၚသုိ႔က ျပ ်ဳိး မပုပ္ မပ က္ဘြဲ စပါ်ဳိးပင္တ စ္ ပင္ မျဖစ္လာုႏုိ င္သကြဲ့ သုိ႔ မိမိတုိ႔ကရင္ 
လူမ  ိ်ဳိးတစ္ဥ ်ဳိး စ တုိင္်ဳိး၏  ေပ်ဳိးဆပ္မႈ၊ အနစ္နာခ မႈ၊ ကုိယ္က  ိ်ဳိးစ န္႔မႈမ ာ်ဳိး မရွိပါက ေအာင္ျမင္ျခင္်ဳိး ပန္်ဳိးတုိင္သုိ႔ မည္ သုိ႔မွ  
ေရာက္ရွိုႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယေန႔သည္ ကရင့္ အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးအာ ဇာနည္ ေခါင္်ဳိး ေဆာင္မ ာ်ဳိး မွ ကရင္အ့မ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးေရ်ဳိး ေအာင္ျမင္မႈ 
ပန္်ဳိးတုိင္ ေရာက္ရွိ ရန ္လမ္်ဳိးခင္်ဳိး ေပ်ဳိးခြဲ့သည္ကို အမွတ္ရေစမည့္ ေန႔ထူ်ဳိး ေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါသ ည္။  

နိဂု ်ဳိးခ  ပ္အေနျဖင့္ မိမိ တုိ႔အာ်ဳိး လု ်ဳိးမွ ည ည တ္စ ာျဖင္ ့ ကရင့္အမ  ိ်ဳိးသ ာ်ဳိး အာဇာ နည္အေပါင္်ဳိးတုိ႔ ကို ျပန္လည္ 
အမွတ္ရေအာ က္ေမ့ျခင္်ဳိး ၊  ေက ်ဳိးဇူ်ဳိး တင္ဂုဏ္ျပ ျ ခင္်ဳိး ုႏွင္ ့ အရုိအေသ ေပ်ဳိးအေလ်ဳိး ျပ ျခင္်ဳိးမ ာ်ဳိး ကိ ု ကိုယ၊္ စိတ၊္ ုႏွ လု ်ဳိး 
သု ်ဳိးပါ်ဳိးစလု ်ဳိး ျဖင္ ့ မွန္်ဳိးေမ ွ ာ္ ျပ လုပ္ရင္်ဳိး ကရင့္အမ   ိ်ဳိးသာ ်ဳိးေရ်ဳိး ေအာင္ျမင္ျခင္်ဳိး ပန္်ဳိးတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိ သည္အထိ စ ည္်ဳိးလု ်ဳိး ည  
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KAREN YOUTH ORGANIZATION (Central) 

Email: kyohqktl@gmail.com, 
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ည တ္စ ာ ၊ ခ ယူခ က္ခုိင္မာစ ာျဖင္ ့ ေကအြဲန္ယူ-ကရင္အမ  ိ်ဳိးသာ ်ဳိးအစည္်ဳိးအရု ်ဳိး ၏ ဥ ်ဳိးေဆာ င္ဥ ်ဳိး ရ က္ျပ မႈျဖင့္ ဆက္လက ္
ေလွ ာက္လွမ္်ဳိး သ ာ်ဳိး ၾကပါရန ္တုိက္တ န္်ဳိးုႏႈိ်ဳိးေဆာ ္ အပ္ပါသည္။  

 

“အာဇာနည္ ဝညိာဥ ္ကရငတ္မ  ်ိဳိးသာ်ဳိးလု ်ဳိး အေပၚတ င ္ထာဝစဥရ္ငွသ္နပ္ါေစေသာ္” 

 

 ဟိုအလုပအ္မႈေဆာငေ္ကာ္မတ  

ကရငလူ္ငယ္အစည္်ဳိးအရု ်ဳိး 

ေကာ္သူ်ဳိးေလ။ 

 

 

 

 

 


