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(၇၃)ႀကမိေ္ျမ ွာက ္ကရငအ္မ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ေတွ္ာလ နေ္ရ်ိဳးေန႔သုိ႔ ေကအဲနယ္-ူကရငအ္မ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးအစည်္ိဳးအရံု်ိဳး ဥကဌၠ 
ဗိလု္္   ပႀ္က ်ိဳး ေစွာမ်ူိဳးတ်ူိဳးေစ်ိဳးဖိ်ုိဳးမ  ေပ်ိဳးပို႔ေသွာ သ၀ဏလ္ႊွာ 

 
ကရင္သကၠရွာဇ္  ၂၇၆၁ ္ုုႏ စ္၊ သေလ လကြယ္ေန႔ 

ဇုႏၷ၀ါရ လ (၃၁) ရက္ေန႔၊ ၂၀၂၂ ္ုုႏ စ္ 
 

ကရင့္အမ  ်ိိဳးသွာ်ိဳး အေပါင်္ိဳးတို႔၊ မ  ်ိိဳး္ စေ္တွ္ာလ နေ္ရ်ိဳး အေပါင်္ိဳးတို႔- 

ယေန႔သည္ ကရင့္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ္ု္ံေတွ္ာလ န္ေရ်ိဳး (၇၃)ုႏ စ္ ျပည္႔ ေျမ ွာက္သည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကရင့္အမ  ိ်ိဳး        
သွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ သမုိင္်ိဳးတစ္ေလ  ွာက္တြင္ ကရင့္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး ဖိုႏ ိပ္မႈ အမ  ိ်ိဳးမ  ိ်ိဳးမ  လႊတ္ေျမ ွာက္ၿပ ်ိဳး လြတ္လပ္မႈ၊ 
တန္်ိဳးတူမႈုႏ င့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌွာန္်ိဳး ြ္င့္ ရရ ိေရ်ိဳးအတြက္ စည္်ိဳးစည္်ိဳးလံု်ိဳးလံု်ိဳးျဖင္႔ ပထမဥ ်ိဳးဆံု်ိဳးအႀကိမ္ ္ု္ံေတွ္ာလ န့္္ဲ 
ၾကသည့္ေန႔ တေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယ္ုကဲ့သို႔ ကရင့္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ္ု္ံေတွ္ာလ န္ေရ်ိဳး (၇၃) ုႏ စ္ ျပည့္ေျမ ွာက္သည့္ 
ေန႔တြင္ မိမိအေနျဖင့္ ္ု္ံေတွ္ာလ န္်ိဳးေရ်ိဳးတေလ  ွာက္တြင္ ုုိႏင္ငံုႏ င့္လူမ  ိ်ိဳးအတြက္ အသက္၊ ေသြ်ိဳး၊ ေ္ ြ်ိဳးုႏ င့္ 
စည္်ိဳးစိမ္ဥစၥွာမ ွာ်ိဳးကို စြန္႔လြတ္ေပ်ိဳးဆပ့္္ဲၾကေသွာ ကရင္ အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ေ္ါင္်ိဳးေဆွာင္မ ွာ်ိဳး၊ မ  ိ်ိဳး္ စ္ စစ္သည္ေတွ္ာ 
မ ွာ်ိဳးုႏ င့္ ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးအွာ်ိဳးလံု်ိဳးကို ဂုဏ္ယူမ တတ္မ္်ိဳးတင္လ က ္ေလ်ိဳးစွာ်ိဳးအသိအမ တ္ျပ ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ 
ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ေ္ါင္်ိဳးေဆွာင္မ ွာ်ိဳး၊ မ  ိ်ိဳး္ စ္ စစ္သည္ေတွ္ာမ ွာ်ိဳးုႏ င့္ ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးအွာ်ိဳးလံု်ိဳး ကိုယ္စိတ္ 
ုႏ စ္ျဖွာ က န္်ိဳးမွာလ က္ သွာယွာ၀ ေျပွာျ္င္်ိဳးအျပင္ ရန္သူမ  ိ်ိဳး အေပါင္်ိဳးမ  ေအွာင္ျမင္ ုုိႏင္ပါေစေၾကွာင္်ိဳး ဆုမြန္ 
ေကွာင္်ိဳးေတွာင္်ိဳးအပ္ပါ သည္။ 

မိမိတို႔ ကရင့္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ သမုိင္်ိဳးတေလ  ွာက္တြင္ လူမ  ိ်ိဳးႀက ်ိဳး စနစ္ုႏ င့္ လူမ  ိ်ိဳးႀက ်ိဳး ၀ါဒ မ ွာ်ိဳး ၏ 
ဖိုႏ ိပ္မႈမ ွာ်ိဳး၊ နုိင္ထက္စ ်ိဳးနင္်ိဳးမႈမ ွာ်ိဳးုႏ င့္ သတ္ျဖတ္မႈမ ွာ်ိဳးကို နည္်ိဳးမ  ိ်ိဳးစုံျဖင္႔ ္ံစွာ်ိဳး့္ဲၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကွာင့္၊ 
လူမ  ိ်ိဳးတစ္မ  ိ်ိဳး အေနျဖင္႔ လြတ္လပ္စြွာ ရ င္သန္ရပ္တည္ၿပ ်ိဳး မိမိတို႔၏ ကံၾကမၼွာကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တ ်ိဳး 
ုုိႏင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ၿပ ်ိဳး ကိုယ္ပုိင္ျပဌွာန္်ိဳး ြ္င့္ရ ိသည့္ ျပည္ကို ေတွာင္်ိဳးဆို့္ဲၾကပါ သည္။ ထို႔ေၾကွာင့္၊ 
ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ရည္မ န္်ိဳး္ က္ပန္်ိဳးတိုင္ကုိ ၿပ ်ိဳးျပည့္စုံေစရန္အတြက္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳး 
အစည္်ိဳးအရုံ်ိဳးကို ၁၉၄၇ ္ုုႏ စ္ ေဖေဖၚ၀ါရ လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြ႔ဲစည္်ိဳး တည္ေထွာင့္္ဲ ၾကပါသည္။ ကရင္ 
အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ရည္မ န္်ိဳး္ က္မ ွာ်ိဳးကုိ ုုိႏင္ငံေရ်ိဳး နည္်ိဳးလမ္်ိဳးျဖင့္ အေကွာင္အထည္ ေဖၚေဆွာင္ုုိႏင္ရန္အတြက္ 
ကုိယ္စွာ်ိဳးျပ ကွာ ဥ ေဆွာင္မႈမ ွာ်ိဳးေပ်ိဳးရန္ ျ့ဖစ္ပါသည္။  

သို႔ရွာတြင္ အုပ္္  ပ္သူမ ွာ်ိဳးမ  စစ္ေရ်ိဳးအရ အၾကမ္်ိဳးဖက္သည့္နည္်ိဳးအျပင္ စစ္ေရ်ိဳးပဋိပကၡကိုသွာ 
နည္်ိဳးမ  ိ်ိဳးစုံ၊ ပုံစံမ  ိ်ိဳးစုံျဖင္႔ ဖန္တ ်ိဳး့္ဲၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကွာင့္၊ ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ုုိႏင္ငံေရ်ိဳး ရပ္တည္္ က္မ ွာ်ိဳး 
ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးအျပင္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ုႏ င့္ အို်ိဳးအိမ္်ိဳးစည္်ိဳးစိမ္မ ွာ်ိဳးကို ကွာကြယ္ုုိႏင္ရန္အတြက္ 
၁၉၄၉ ္ုုႏ စ္ ဇုႏၷ၀ါရ လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ ္ု္ံေတွ္ာလ န္ေရ်ိဳး ကို စတင္ဆင္ုႏြဲ ့္ဲရပါသည္။ 
ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ေပ်ိဳးအပ္ထွာ်ိဳးေသွာ တွာ၀န္၀တၱရွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးုႏ င့္အည  မိမိတို႔ အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးအွာ်ိဳး 
တစုိက္မတ္မတ္ ဥ ်ိဳးေဆွာင့္္ဲၿပ ်ိဳး မိမိတို႔ ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ကူည  ေထွာက္ပ့ံမႈမ ွာ်ိဳးေၾကွာင့္သွာလ  င္ 
္ု္ံေတွ္ာလ န္ေရ်ိဳးႀက ်ိဳးသည္လည္်ိဳး ယေန႔ (၇၃) ုႏ စ္ ျပည့္ေျမ ွာက္လွာ သည္ အထိ မွာ်ိဳးမွာ်ိဳးမတ္မတ္ ရပ္တည္ 
ုိုႏင့္္ဲပါသည္။  



လက္နက္ကိုင္ ္ု္ံေတွ္ာလ န္ေရ်ိဳး (၇၃) ုႏ စ္အတြင္်ိဳး အသက္၊ ္ုႏၶ ာွႏင့္ ပ က္စစ်ိဳးဆံု်ိဳးရႈံ်ိဳးမႈမ  ်ိဳးစ   
ရွ ခ့ဲပါသည္။ ထ ု႔အျပင္၊ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး၏ ၀ဲကယက္မ  ်ိဳးာွႏင့္ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ရပ္တည္ခ က္မ  ်ိဳး၊ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳးအျမင္ာွႏင့္ 
ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳးအရ နည္်ိဳးပရ ယ ယ္ မတူညစမႈမ  ်ိဳးေၾကွာင့္ အခ င္်ိဳးခ င္်ိဳးအၾကွာ်ိဳး ပစ္တင္ေျပွာဆ ုျ္င္်ိဳး၊ က ျဲပွာ်ိဳး ျ္င္်ိဳးာွႏင့္ 
ရန္ဖက္ျပ ၿပစ်ိဳး အျပန္အလွန္တ ုက္ခ ုက္ခ့ဲရသည့္ အေတ ႔အႀက ံမ  ်ိဳးလည္်ိဳး ရွ ခ့ဲပါသည္။ လုပ္ေဖၚက ုင္ဖက္ 
ေခါင္်ိဳးေဆ င္ အခ   ႔မွ လည္်ိဳး ပင္ပန္်ိဳးာႏ မ္်ိဳးနယ္ၿပ ်ိဳး ယံုၾကည္မႈမ  ်ိဳး ပ က္သုန္်ိဳးခ့ဲၾကေသ ေၾကွာင့္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳး 
ေဆ င္ရ က္မႈအျပင္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရုံ်ိဳးအ ်ိဳး ေက  ခ ုင္်ိဳးခ့ဲၾကသည့္ အေတ ႔အႀက ံ 
မ  ်ိဳးလည္်ိဳး ရွ ခ့ဲပါသည္။ မည္သ ု႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အဆက္ဆက္ေသ  ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳးမွ ေကအန္ဲယူ-ကရင္ 
အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရုံ်ိဳး၏ ခ မွတ္ထ ်ိဳးေသ  ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး၊ ခုခံေတ ္လွန္ေရ်ိဳး ာွႏင့္ ေရ့ွလုပ္ငန္်ိဳး လမ္်ိဳးစဥ္အတ ုင္်ိဳး 
ျဖစ္ေပၚတ ု်ိဳးတက္ေနေသ  ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ေရခ  န္မ  ်ိဳးာွႏင့္အညစ ာုႏ ုင္ငံေရ်ိဳး လုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ  ်ိဳး ာွႏင့္ စစ္ေရ်ိဳးဆ ုင္ရ  
ဗ ်ဴဟ မ  ်ိဳးက ုခ မွတ္ၿပစ်ိဳး အေက င္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆ င္ခ့ဲၾကပါသည္။  

၂၀၁၂ ္ုုႏ စ္မ စၿပ ်ိဳး ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရုံ်ိဳးသည္ အုပ္ခ  ပ္သူမ  ်ိဳးာွႏင့္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခ့ဲပါသည္။ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ျပႆန မ  ်ိဳးက ု ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး နည္်ိဳးျဖင့္ ေတ ႔ဆံုေဆ ်ိဳးောႏ ်ိဳးအေျဖရွ ၾက ၿပစ်ိဳး 
ဖက္ဒရယ္ ဒစမ ုကေရစစာုႏ င္ငံက ု တည္ေထ င္ာႏ ုင္ရန္အတ က္ ၂၀၁၅ ခုာွႏစ္တ င္ အျ္ွာ်ိဳးေသ  ခုခံေတ ္လွန္ 
သည့္ အဖ ဲ႔အစည္်ိဳးမ  ်ိဳးာွႏင့္အတူ တစ္ာႏ ုင္ငံလံု်ိဳး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရ်ိဳး သေဘ တူစ ခ  ပ္က ု ခ  ပ္ဆု  
ခ့ဲၾကပါသည္။  သ ု႔ရ တ င္၊ တစ္ာႏ ုင္ငံလံု်ိဳး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရ်ိဳး သေဘ တူ စ ခ  ပ္ပါ သေဘ တူညစ 
ခ က္မ  ်ိဳးအတ ုင္်ိဳး တန္်ိဳးတူေရ်ိဳး ာွႏင့္ အျပန္အလွန္ အသ အမွတ္ျပ ေရ်ိဳးမ  ်ိဳးက ု အေက င္အထည္ ေဖၚေဆ င္ 
ာႏ ုင္ျ္င္်ိဳး မရွ ခ့ဲသည့္အတ က္ ခ ုင္မ သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရ်ိဳးာွႏင့္ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳးအရ အေျဖရွ ာႏ ုင္မႈမ  ်ိဳးက ု 
လည္်ိဳး ေဖၚေဆ င္ာႏ ုင္ျ္င္်ိဳး မရွ ခ့ဲေပ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထ ်ိဳးသည့္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳး 
အရုံ်ိဳးအေနျဖင့္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ  ်ိဳးက ု အေက င္အထည္ေဖၚ ေဆ င္ရ က္ 
ာႏ ုင္ရန္ နည္်ိဳးလမ္်ိဳးမ   ်ိဳးစုံ ရွ ႀကံအ ်ိဳးထုတ္ခ့ဲရပါသည္။  

ထ ု႔အျပင္၊ ၂၀၂၁ ခုာွႏစ္ ေဖေဖၚ၀ါရစလတ င္ ျမန္မ စစ္တပ္၏ ထ ပ္ပ ုင္်ိဳးေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳးမွ ျပည္နယ္ 
ာွႏင့္ ျပည္ေထ င္စုအဆင့္ရွ  ာႏ ုင္င့ံအႀကစ်ိဳးအကဲမ  ်ိဳးအ ်ိဳး မဲမသ မ မႈမ  ်ိဳးျဖင့္ သမုတ္ျခင္်ိဳး၊ ေထ င္ခ ဖမ္်ိဳးဆစ်ိဳးျ္င္်ိဳး 
မ  ်ိဳးာွႏင့္ ာႏ ုင္ငံ၏ အ ဏ က ု အတင္်ိဳးအဓမၼ ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးရယူခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထ ုကဲ ့သ ု႔ အ ဏ က ု အတင္်ိဳးအဓမၼ 
ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးရယူျ္င္်ိဳးသည္ ဖ ဲ႔စည္်ိဳးပုံ အေျ္ခံဥပေဒာွႏင့္ ေသ ဖယ္ေနသည္ က ု သ ရွ န ်ိဳးလည္ေနၾကသည့္ 
ာႏ ုင္င့ံအ၀ွမ္်ိဳးရွ  ျပည္သူလူထုာွႏင့္ ာႏ ုင္င့ံ၀န္ထမ္်ိဳးမ  ်ိဳးမွ လက္ခံာႏ ုင္ျ္င္်ိဳး မရွ သည့္အတ က္ ထ ကုဲ့သ ု႔ေသ  
အ ဏ သ မ္်ိဳးမႈမ  ်ိဳးက ု ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပခ့ဲၾကပါသည္။ ဒစမ ုကေရစစ၏ လုပ္ထံု်ိဳးလုပ္နည္်ိဳးမ  ်ိဳးက ု ဆန္႔က င္ 
ပယ္ဖ က္ၿပစ်ိဳး စစ္အ ဏ ရွင္ စနစ္က ု ျပန္လည္ အသကသ္ င္်ိဳး ျ္င္်ိဳးမ  ်ိဳးသ ျဖစ္ေသ ေၾကွာင့္ ာႏ ုင္င့ံ 
၀န္ထမ္်ိဳးမ  ်ိဳးမွ အလုပ္သ  ်ိဳးျ္င္်ိဳး၊ ရုံ်ိဳးတက္ျ္င္်ိဳးမ  ်ိဳးက ု ရပ္ဆ ုင္်ိဳးခ့ဲ ၾကျခင္်ိဳးျဖင့္ ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပခ့ဲၾကပါသည္။  

ထို႔ေၾကွာင့္၊ ျပည္သူလူထုမ  အွာဏွာသိမ္်ိဳးမႈမ ွာ်ိဳးကို ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပမႈမ  ်ိဳး ပ ု၍ပ ု၍ျပင္်ိဳးထန္ လ ပါ 
သည္။ ျပည္သူလထူုမ ွာ်ိဳးက ေအ်ိဳး္ မ္်ိဳးစြွာ ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပမႈမ  ်ိဳးျဖင့္သ  ဆာႏၵျပခ့ဲၾကပါ ေသ ္လည္်ိဳး စစ္တပ္မွ 
ဆာႏၵျပသူမ  ်ိဳးအျပင္ အျပစ္မ့ဲ ျပည္သူမ  ်ိဳးအ ်ိဳး အၾကမ္်ိဳးဖက္ၿပစ်ိဳး ာွႏ ပ္စက္ရု က္ နက္မႈမ  ်ိဳး ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မႈ 
မ  ်ိဳးက ု အတင့္ရဲစ   လုပ္ေဆ င္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထ ု႔ေၾက င့္၊ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳး၊ အရပ္ဖက္ အဖ ဲ႔ 
အစည္်ိဳးမ  ်ိဳးအျပင္ လူငယ္လူရ ယ္မ  ်ိဳးမွ  တ ုင္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳး ခုခံေတ ္လွန္ေရ်ိဳး နယ္ေျမမ  ်ိဳးသ ု႔ ထ က္ေျပ်ိဳး 
တ မ္်ိဳးေရွ င္ ေနၾကရပါသည္။ အခ   ႔မွ လည္်ိဳး မ မ တ ု႔ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရုံ်ိဳး၏ နယ္ေျမ 
မ  ်ိဳး တ င္ ၀င္ေရ က္ခ ုလႈံေနၾကရပါသည္။  

လ န္ခ့ဲေသ  ေခတ္က လမ  ်ိဳးတ င္ ခုခံေတ ္လွန္ေနၾကသူမ  ်ိဳးသည္ ျမန္မ လူမ   ်ိဳး မဟုတ္ ေသ  
အျခ ်ိဳးလူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးကသ  အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးတန္တူေရ်ိဳး ာွႏင့္ ကု ယ္ပ ုင္ ျပဌ န္်ိဳးခ င့္မ  ်ိဳးအတ က္ ခုခံ တ ုက္ပ ဲ ၀င္ခ့ဲၾက 
ပါသည္။ သ ု႔ရ တ င္၊ ယခုလက္ရွ က လတ င္ အလႊ အသစ်ိဳးသစ်ိဳးရွ  ျမန္မ လူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးမွ အစ ု်ိဳးရ ၀န္ထမ္်ိဳးမ  ်ိဳး၊ 
အလုပ္သမ ်ိဳးမ  ်ိဳး ာွႏင့္ လူငယ္လူရ ယ္မ  ်ိဳးမွ  အသ အျမင္မ  ်ိဳး ပ င့္လင္်ိဳးလ ၾကၿပစ်ိဳး မ မ တ ု႔၏ အန ဂါတ္ 
လွပေရ်ိဳး ာွႏင့္ မ မ တ ု႔ ေရ့ွဆက္ဘ၀ ဖ ဲ႔ၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတကေ္ရ်ိဳးအတ က္  စစ္ အ ဏ ရွင္ မ  ်ိဳး၏ ာႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ာွႏင့္ စစ္ေရ်ိဳး 
လမ္်ိဳးစဥ္မ  ်ိဳးက ု ခုခံေတ ္လွန္္ေနၾကပါၿပစ။ ေနရ ေဒသ အသစ်ိဳးသစ်ိဳးတ င္ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး က က ယ္ေရ်ိဳးတပ္ဖ ဲ႔(PDF) 



ာွႏင့္ ေဒသက က ယ္ေရ်ိဳး တပ္ဖ ဲ႔(LDF)မ  ်ိဳးက ု ပုံစံအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးျဖင့္ တည္ေထ င္လ ၾကက  စစ္အ ဏ ရွင္စနစ္ 
ာွႏင့္ အ ဏ ရွင္ စနစ္မွန္သမွ  ခ  ပ္ၿင မ္်ိဳးၿပစ်ိဳး ဖက္ဒရယ္ ဒစမ ုကေရစစ စနစ္တည္ေဆ က္ေရ်ိဳးအတ က ္
လက္နက္က ုင္ ခုခံတ ုက္ပ ၀ဲင္ေနၾကပါသည္။ ဤကဲ့သ ု႔ လက္နက္ကု င္ ခုခံတ ုက္ပ ၀ဲင္သူမ  ်ိဳး၏ လႈပ္ရွ ်ိဳးမႈ 
မ  ်ိဳးက မ မ တ ု႔ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳး အရုံ်ိဳးာွႏင့္ တစ္နည္်ိဳးတဖုံ ဆက္ာႏ ယ္ေနမႈမ  ်ိဳး ရွ ေနသည့္ 
အတ က္ အခ   ႔ေသ  ေနရ ေဒသရွ  ျပည္သူ လူထုမ  ်ိဳးမွ လည္်ိဳး စ ု်ိဳးရ မ္ေၾက င့္ၾကမႈမ  ်ိဳး၊ အသက္အာၲႏရွာယ္ 
မ  ်ိဳး ာွႏင့္ ရင္ဆ ုင္ႀက ံေတ ႔ေနၾကရ ၿပစ်ိဳး မ မ တ ု႔၏ ရပ္ရ  မ  ်ိဳးာွႏင့္ ေနအ မ္မ  ်ိဳးက ု စ န္႔ခ ါထ က္ေျပ်ိဳးက  ေတ တ င္်ိဳး၌ 
ပုန္်ိဳးေအ င္်ိဳးေနၾကရပါသည္။  
 
ကရင့္အမ  ်ိိဳးသွာ်ိဳး အေပါင်္ိဳးတို႔၊ မ  ်ိိဳး္ စေ္တွ္ာလ နေ္ရ်ိဳး အေပါင်္ိဳးတို႔ 

မိမိတို႔ ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ္ု္ံေတွ္ာလ န္ေရ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္္ က္သည္ စစ္အွာဏွာရ င္ စနစ္ုႏ င့္ လူမ  ိ်ိဳးႀက ်ိဳး 
၀ါဒကို ဖ က္သိမ္်ိဳးၿပ ်ိဳး အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးတန္်ိဳးတူေရ်ိဳးုႏ င့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌွာန္်ိဳး ြ္င့္မ ွာ်ိဳးကို အျပည့္အ၀ အွာမ္ံ္ က္ ေပ်ိဳးုုိႏင္ 
သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒ မုိကေရစ  ုုိႏင္ငံ အစစ္အမ န္ကို တည္ေထွာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္်ိဳးခ က္ႀကစ်ိဳးသည ္
မ မ တ ု႔ ကရင္တစ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးလံု်ိဳးအျပင္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အက   ်ိဳးစစ်ိဳးပ ါ်ိဳးအတ က္ ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳးအ ်ိဳးထုတေ္နၾကသည့္ 
ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အဖ ဲ႔အစည္်ိဳးအ ်ိဳးလံု်ိဳးာွႏင့္ သက္ဆ ုင္ေနပါသည္။ ထ ု႔အျပင္၊ ာႏ ုင္ငံအ၀ွမ္်ိဳးရွ  လူမ   ်ိဳးတ ုင္်ိဳး၏ 
ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ  ်ိဳး၊ အက   ်ိဳးစစ်ိဳးပ ါ်ိဳးမ  ်ိဳးာွႏင့္လည္်ိဳး တ ုက္ရု က္ သကဆ္ ုင္ေနပါသည္။ ယခုလက္ရွ အခ  န္တ င္ မ မ တ ု႔ 
အေနျဖင့္ လူမ   ်ိဳးႀကစ်ိဳး၀ါဒက ု လကက္ ုင္အသံု်ိဳးခ ေန ေသ  စစ္ အ ဏ ရွင္မ  ်ိဳးာွႏင့္ ရင္ဆ ုင္ေနရပါသည္။ မ မ တ ု႔ 
အေနျဖင့္ လူမ   ်ိဳးႀကစ်ိဳး၀ါဒာွႏင့္ အ ဏ ရွင္ စနစ္မ  ်ိဳးက ု ပုံစံမ   ်ိဳးစုံျဖင့္ ရင္ဆ ုင္ႀက ံေတ ႔ေနရသမွ  က လပတ္လံု်ိဳး 
မ မ တ ု႔ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ  ်ိဳး၊ သမ ုင္်ိဳးာွႏင့္ ရ ု်ိဳးရ  ယဥ္ေက ်ိဳးမႈမ  ်ိဳး အတ န္႔ရွည္ၿပစ်ိဳး အစဥ္ထ ၀ရ 
ဖ ံ႔ၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္ာႏ ုင္ ေရ်ိဳးအတ က္ ထ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးျမွင့္တင္ာႏ ုင္ မည္ မဟုတ္ေပ။ ထ ု႔ကဲ့သ ု႔ေသ  အေၾက င္်ိဳးရင္်ိဳး 
တရ ်ိဳးမ  ်ိဳးေၾက င့္ စစ္အ ဏ ရွင္ စနစ္အျပင္ လူမ   ်ိဳးႀကစ်ိဳး၀ါဒာွႏင့္  အ ဏ ရွင္စနစ္ မွန္သမွ က ု အၿပစ်ိဳးတ ုင္ 
ခ  ပ္ၿင မ္်ိဳးေစၿပစ်ိဳး ဖက္ဒရယ္ဒ မုိကေရစ ုုိႏင္ငံ အစစ္အမ န္ကို တည္ေထွာင္ုုိႏင္ေရ်ိဳးအတြက္ မ မ တ ု႔ ကရင္ 
အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၊ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အဖ ဲ႔အစည္်ိဳးမ  ်ိဳး ာွႏင့္ ာႏ ုင္ငံအ၀ွမ္်ိဳးရွ  ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံု်ိဳးက အင္တ ုက္ 
အ ်ိဳးတ ုက္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးေဆ င္ရ က္ ၾကရပါမည္။  

ထ ု႔ေၾက င့္၊ ျပည္ေထ င္စုႀကစ်ိဳး၏ စစ္မွန္ေသ  ၿင မ္်ိဳးခ မ္်ိဳးေရ်ိဳးာွႏင့္ ဖ ံ႔ၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္ေရ်ိဳးအတ က္ တစ္ခု 
တည္်ိဳးေသ  နည္်ိဳးလမ္်ိဳးသည္ သကဆ္ ုင္ရ  လူမ   ်ိဳးအ ်ိဳးလံု်ိဳးအတ က္ အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးတန္်ိဳးတူေရ်ိဳးုႏ င့္ ကုိယ္ပုိင္ 
ျပဌွာန္်ိဳး ြ္င့္မ ွာ်ိဳးကို အျပည့္အ၀ အွာမ္ံ္ က္ေပ်ိဳးုုိႏင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒ မုိကေရစ  ုုိႏင္ငံ အစစ္အမ န္ကို 
တည္ေထွာင္ ရန္သွာ ရ ိပါသည္။ ကမွာၻကုလ သမဂ ာွႏင့္ အ စစယံ ာႏ ုင္ငံရွ  အဖ ဲ႔အစည္်ိဳး မ  ်ိဳးအ ်ိဳး  မ မ အေနျဖင့္ 
ေတွာင္်ိဳးဆိုလိုသည္မ ွာ မိမိတို႔ ုုိႏင္ငံ၏ ုုိႏင္ငံေရ်ိဳး ပဋိပကၡုႏ င္႔ ျပည္တြင္်ိဳး ၿငိမ္်ိဳး္ မ္်ိဳးေရ်ိဳးအတြက္ ႀက ိ်ိဳးပမ္်ိဳး 
အွာ်ိဳးထုတ္ ၾကရွာ၌ မ မ တ ု႔ာႏ ုင္ငံ၏ ပကတ  အေျခအေန အမွန္အတ ုင္်ိဳး သက္ဆ ုင္ရ  အခန္်ိဳးက႑မ  ်ိဳးတ င္ 
ကူညစပ့ံပ ု်ိဳးသ  ်ိဳးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။  

နိဂုံ်ိဳး္  ပ္အေနျဖင့္ ယ္ု ကရင့္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ (၇၃) ုႏ စ္ေျမွာက္ ္ု္ံေတွ္ာလ န္ေရ်ိဳးေန႔ အ္ါသမယ 
၌ တိုက္တြန္်ိဳးလိသုည္မ ွာ စစ္အွာဏွာရ င္ စနစ္၊ လူမ  ိ်ိဳးႀက ်ိဳး ၀ါဒုႏ င့္ အွာဏွာရ င္ စနစ္ အမ  ိ်ိဳးမ  ိ်ိဳး၏ ရန္မ  
ကင္်ိဳးလြတ္ေသွာ ဖက္ဒရယ္ဒ မုိကေရစ  ုုိႏင္ငံ အစစ္အမ န္ကို တည္ေထွာင္ုုိႏင္ရန္ ႀက ိ်ိဳးစွာ်ိဳး အွာ်ိဳးထုတ္ၾကပါ။ 
ျပည္သူလူထု အွာ်ိဳးလံု်ိဳးုႏ င့္ ျပည္ေထွာင္စုႀက ်ိဳးအတြင္်ိဳးရ ိ လူမ  ိ်ိဳးတိုင္်ိဳး၏ အက  ိ်ိဳးစ ်ိဳးပြါ်ိဳး၊ ဖြံ႔ၿဖ ိ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေရ်ိဳး ုႏ င့္ 
အနွာဂါတ္ မ  ိ်ိဳးဆက္သစ္မ ွာ်ိဳးအတြက္ ေရရ ည္တည္တံ့္ုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္်ိဳး္ မ္်ိဳးေရ်ိဳးကို ဥ ်ိဳးတည္လ  က ္ မိမိတို႔ 
ကရင္အမ  ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးအျပင္ သက္ဆိုင္ရွာ လူမ  ိ်ိဳးတိုင္်ိဳး၊ အဖြဲ႔အစည္်ိဳးတိုင္်ိဳးုႏ င့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံု်ိဳးက 
စည္်ိဳးစည္်ိဳးလံု်ိဳးလံု်ိဳးုႏ င့္ စြမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးတမံ ႀက ိ်ိဳးပမ္်ိဳးအွာ်ိဳး ထုတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္်ိဳးရင္်ိဳး နိဂုံ်ိဳး္  ပ္အပ္ပါသည္။  
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              စစမ္ နေ္သွာေတွ္ာလ နေ္ရ်ိဳး မု္  ေအွာငရ္မည…္…  


