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(၇၃)ႀကိမေ
္ ျမွာက္ ကရင္အမ ိ ်ိဳးသွာ်ိဳး ေတွာ္လန္ေရ်ိဳးေန႔သိ႔ု ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ ိ ်ိဳးသွာ်ိဳးအစည္်ိဳးအရံု်ိဳး ဥကၠဌ
ဗိလ
ု ္
္ ပ္ႀက်ိဳး ေစွာမူ်ိဳးတ်ိဳးူ ေစ်ိဳးဖ်ိဳးို မ ေပ်ိဳးပ႔ေ
ို သွာ သ၀ဏ္လွာႊ
ကရင္သကၠရွာဇ္ ၂၇၆၁ ္ုုႏစ္၊ သေလ လကြယ္ေန႔
ဇုႏၷ၀ါရလ (၃၁) ရက္ေန႔၊ ၂၀၂၂ ္ုုႏစ္
ကရင့္အမ ်ိဳးိ သွာ်ိဳး အေပါင္်ိဳးတ႔၊ို မ ်ိဳးိ ္ စ္ေတွာ္လန္ေရ်ိဳး အေပါင္်ိဳးတ႔-ို
ယေန႔သည္ ကရင့္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ္ု္ံေတွာ္လန္ေရ်ိဳး (၇၃)ုႏစ္ ျပည္႔ ေျမွာက္သည့္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကရင့္အမ ိ်ိဳး
သွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ သမိုင္်ိဳးတစ္ေလ ွာက္တြင္ ကရင့္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး ဖိုႏိပ္မႈ အမ ိ်ိဳးမ ိ်ိဳးမ လႊတ္ေျမွာက္ၿပ်ိဳး လြတ္လပ္မႈ၊
တန္်ိဳးတူမႈုႏင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌွာန္်ိဳး္ြင့္ ရရိေရ်ိဳးအတြက္ စည္်ိဳးစည္်ိဳးလံု်ိဳးလု်ိဳးံ ျဖင္႔ ပထမဥ်ိဳးဆံု်ိဳးအႀကိမ္ ္ု္ံေတွာ္လန္္ဲ့
ၾကသည့္ေန႔ တေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယ္ုကဲ့သ႔ို ကရင့္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ္ု္ံေတွာ္လန္ေရ်ိဳး (၇၃) ုႏစ္ ျပည့္ေျမွာက္သည့္
ေန႔တြင္ မိမိအေနျဖင့္ ္ု္ံေတွာ္လန္်ိဳးေရ်ိဳးတေလ ွာက္တြင္ ုႏိုင္ငံုႏင့္လူမ ိ်ိဳးအတြက္ အသက္၊ ေသြ်ိဳး၊ ေ္ ြ်ိဳးုႏင့္
စည္်ိဳးစိမ္ဥစၥွာမ ွာ်ိဳးကို စြန္႔လြတ္ေပ်ိဳးဆပ္္ဲ့ၾကေသွာ ကရင္ အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ေ္ါင္်ိဳးေဆွာင္မ ွာ်ိဳး၊ မ ိ်ိဳး္ စ္ စစ္သည္ေတွာ္
မ ွာ်ိဳးုႏင့္ ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးအွာ်ိဳးလံု်ိဳးကို ဂုဏ္ယူမတ္တမ္်ိဳးတင္လ က္ ေလ်ိဳးစွာ်ိဳးအသိအမတ္ျပ ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္၊
ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ေ္ါင္်ိဳးေဆွာင္မ ွာ်ိဳး၊ မ ိ်ိဳး္ စ္ စစ္သည္ေတွာ္မ ွာ်ိဳးုႏင့္ ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးအွာ်ိဳးလံု်ိဳး ကိုယ္စိတ္
ုႏစ္ျဖွာ က န္်ိဳးမွာလ က္ သွာယွာ၀ ေျပွာျ္င္်ိဳးအျပင္ ရန္သူမ ိ်ိဳး အေပါင္်ိဳးမ ေအွာင္ျမင္ ုႏိုင္ပါေစေၾကွာင္်ိဳး ဆုမြန္
ေကွာင္်ိဳးေတွာင္်ိဳးအပ္ပါ သည္။
မိမိတို႔ ကရင့္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ သမိုင္်ိဳးတေလ ွာက္တြင္ လူမ ိ်ိဳးႀက်ိဳး စနစ္ုႏင့္ လူမ ိ်ိဳးႀက်ိဳး ၀ါဒမ ွာ်ိဳး ၏
ဖိုႏိပ္မႈမ ွာ်ိဳး၊ နိုင္ထက္စ်ိဳးနင္်ိဳးမႈမ ွာ်ိဳးုႏင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ ွာ်ိဳးကို နည္်ိဳးမ ိ်ိဳးစံုျဖင္႔ ္ံစွာ်ိဳး္ဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကွာင့္၊
လူမ ိ်ိဳးတစ္မ ိ်ိဳး အေနျဖင္႔ လြတ္လပ္စြွာ ရင္သန္ရပ္တည္ၿပ်ိဳး မိမိတို႔၏ ကံၾကမၼွာကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တ်ိဳး
ုႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ၿပ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္ျပဌွာန္်ိဳး္ြင့္ရိသည့္ ျပည္ကို ေတွာင္်ိဳးဆို္ဲၾ့ ကပါ သည္။ ထို႔ေၾကွာင့္၊
ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ရည္မန္်ိဳး္ က္ပန္်ိဳးတိုင္ကုိ ၿပ်ိဳးျပည့္စံုေစရန္အတြက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳး
အစည္်ိဳးအရံု်ိဳးကို ၁၉၄၇ ္ုုႏစ္ ေဖေဖၚ၀ါရလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြ႔ဲစည္်ိဳး တည္ေထွာင္္ဲ့ ၾကပါသည္။ ကရင္
အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ရည္မန္်ိဳး္ က္မ ွာ်ိဳးကုိ ုႏိုင္ငံေရ်ိဳး နည္်ိဳးလမ္်ိဳးျဖင့္ အေကွာင္အထည္ ေဖၚေဆွာင္ုႏိုင္ရန္အတြက္
ကုိယ္စွာ်ိဳးျပ ကွာ ဥေဆွာင္မႈမ ွာ်ိဳးေပ်ိဳးရန္ ျ့ဖစ္ပါသည္။
သို႔ရွာတြင္ အုပ္္ ပ္သူမ ွာ်ိဳးမ စစ္ေရ်ိဳးအရ အၾကမ္်ိဳးဖက္သည့္နည္်ိဳးအျပင္ စစ္ေရ်ိဳးပဋိပကၡကိုသွာ
နည္်ိဳးမ ိ်ိဳးစံု၊ ပံုစံမ ိ်ိဳးစံုျဖင္႔ ဖန္တ်ိဳး္ဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကွာင့္၊ ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ုႏိုင္ငံေရ်ိဳး ရပ္တည္္ က္မ ွာ်ိဳး
ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးအျပင္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ုႏင့္ အို်ိဳးအိမ္်ိဳးစည္်ိဳးစိမ္မ ွာ်ိဳးကို ကွာကြယ္ုႏိုင္ရန္အတြက္
၁၉၄၉ ္ုုႏစ္ ဇုႏၷ၀ါရလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ ္ု္ံေတွာ္လန္ေရ်ိဳး ကို စတင္ဆင္ုႏြဲ ္ဲ့ရပါသည္။
ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏

ေပ်ိဳးအပ္ထွာ်ိဳးေသွာ

တွာ၀န္၀တၱရွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးုႏင့္အည

မိမိတို႔

အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးအွာ်ိဳး

တစိုက္မတ္မတ္ ဥ်ိဳးေဆွာင္္ဲ့ၿပ်ိဳး မိမိတို႔ ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ ကူည ေထွာက္ပံ့မႈမ ွာ်ိဳးေၾကွာင့္သွာလ င္
္ု္ံေတွာ္လန္ေရ်ိဳးႀက်ိဳးသည္လည္်ိဳး ယေန႔ (၇၃) ုႏစ္ ျပည့္ေျမွာက္လွာ သည္ အထိ မွာ်ိဳးမွာ်ိဳးမတ္မတ္ ရပ္တည္
ုႏုိင္္ဲ့ပါသည္။

လက္နက္ကိုင္ ္ု္ံေတွာ္လန္ေရ်ိဳး (၇၃) ုႏစ္အတြင္်ိဳး အသက္၊ ္ုႏၶ ာႏွင့္ ပ က္စစ်ိဳးဆံု်ိဳးရႈံ်ိဳးမႈမ ်ိဳးစ
ရွခဲ့ပါသည္။ ထု႔အျပင္၊ ာႏုင္ငံေရ်ိဳး၏ ၀ဲကယက္မ ်ိဳးာႏွင့္ ာႏုင္ငံေရ်ိဳး ရပ္တည္ခ က္မ ်ိဳး၊ ာႏုင္ငံေရ်ိဳးအ ျမင္ာႏွင့္
ာႏုင္ငံေရ်ိဳးအရ နည္်ိဳးပရယ ယ္ မတူညစမႈမ ်ိဳးေၾကွာင့္ အခ င္်ိဳးခ င္်ိဳးအၾကွာ်ိဳး ပစ္တင္ေျပွာဆုျ္င္်ိဳး၊ ကျဲ ပွာ်ိဳး ျ္င္်ိဳးာႏွင့္
ရန္ဖက္ျပ ၿပစ်ိဳး အျပန္အလွန္တုက္ခုက္ခဲ့ရသည့္ အေတ႔အႀက ံမ ်ိဳးလည္်ိဳး ရွခဲ့ပါသည္။ လုပ္ေဖၚကုင္ဖက္
ေခါင္်ိဳးေဆ င္ အခ ႔မွ လည္်ိဳး ပင္ပန္်ိဳးာႏမ္်ိဳးနယ္ၿပ်ိဳး ယံုၾကည္မႈမ ်ိဳး ပ က္သုန္်ိဳးခဲ့ၾကေသ ေၾကွာင့္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳး
ေဆ င္ရက္မႈအျပင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရံု်ိဳးအ ်ိဳး ေက ခုင္်ိဳးခဲ့ၾကသည့္ အေတ႔အႀက ံ
မ ်ိဳးလည္်ိဳး ရွခဲ့ပါသည္။ မည္သု႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အဆက္ဆက္ေသ

ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ ်ိဳးမွ ေကအဲန္ယူ-ကရင္

အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရံု်ိဳး၏ ခ မွတ္ထ ်ိဳးေသ ာႏုင္ငံေရ်ိဳး၊ ခုခံေတ ္လွန္ေရ်ိဳး ာႏွင့္ ေရွ့လုပ္ငန္်ိဳး လမ္်ိဳးစဥ္အတုင္်ိဳး
ျဖစ္ေပၚတု်ိဳးတက္ေနေသ

ာႏုင္ငံေရ်ိဳး ေရခ န္မ ်ိဳးာႏွင့္အညစ ာႏုုင္ငံေရ်ိဳး လုပ္ငန္်ိဳးစဥ္မ ်ိဳး ာႏွင့္ စစ္ေရ်ိဳးဆုင္ရ

ဗ ်ဴဟ မ ်ိဳးကုခ မွတ္ၿပစ်ိဳး အေက င္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆ င္ခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀၁၂

္ုုႏစ္မစၿပ်ိဳး

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး

အစည္်ိဳးအရံု်ိဳးသည္

အုပ္ခ ပ္သူမ ်ိဳးာႏွင့္

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ပါသည္။ ာႏုင္ငံေရ်ိဳး ျပႆန မ ်ိဳးကု ာႏုင္ငံေရ်ိဳး နည္်ိဳးျဖင့္ ေတ႔ဆံုေဆ်ိဳးောႏ်ိဳးအေျဖရွ ၾက ၿပစ်ိဳး
ဖက္ဒရယ္ ဒစမုကေရစစာႏုင္ငံကု တည္ေထ င္ာႏုင္ရန္အတက္ ၂၀၁၅ ခုာႏွစ္တင္ အျ္ွာ်ိဳးေသ

ခုခံေတ ္လွန္

သည့္ အဖ႔အ
ဲ စည္်ိဳးမ ်ိဳးာႏွင့္အတူ တစ္ာႏုင္ငံလံု်ိဳး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရ်ိဳး သေဘ တူစ ခ ပ္ကု ခ ပ္ဆု
ခဲၾ့ ကပါသည္။

သု႔ရ တင္၊ တစ္ာႏုင္ငံလံု်ိဳး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရ်ိဳး သေဘ တူ စ ခ ပ္ပါ သေဘ တူညစ

ခ က္မ ်ိဳးအတုင္်ိဳး တန္်ိဳးတူေရ်ိဳး ာႏွင့္ အျပန္အလွန္ အသအမွတ္ျပ ေရ်ိဳးမ ်ိဳးကု အေက င္အထည္ ေဖၚေဆ င္
ာႏုင္ျ္င္်ိဳး မရွခဲ့သည့္အတက္ ခုင္မ သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရ်ိဳးာႏွင့္ ာႏုင္ငံေရ်ိဳးအရ အေျဖရွ ာႏုင္မႈမ ်ိဳးကု
လည္်ိဳး ေဖၚေဆ င္ာႏုင္ျ္င္်ိဳး မရွခဲ့ေပ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထ ်ိဳးသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳး
အရံု်ိဳးအေနျဖင့္ ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳးမ ်ိဳး၏ ာႏုင္ငံေရ်ိဳး ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ ်ိဳးကု အေက င္အထည္ေဖၚ ေဆ င္ရက္
ာႏုင္ရန္ နည္်ိဳးလမ္်ိဳးမ ်ိဳးစံု ရွ ႀကံအ ်ိဳးထုတ္ခဲ့ရပါသည္။
ထု႔အျပင္၊ ၂၀၂၁ ခုာႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရစလတင္ ျမန္မ စစ္တပ္၏ ထပ္ပုင္်ိဳးေခါင္်ိဳးေဆ င္မ ်ိဳးမွ ျပည္နယ္
ာႏွင့္ ျပည္ေထ င္စုအဆင့္ရွ ာႏုင္ငံ့အႀကစ်ိဳးအကဲမ ်ိဳးအ ်ိဳး မဲမသ မ မႈမ ်ိဳးျဖင့္ သမုတ္ျခင္်ိဳး၊ ေထ င္ခ ဖမ္်ိဳးဆစ်ိဳးျ္င္်ိဳး
မ ်ိဳးာႏွင့္ ာႏုင္ငံ၏ အ ဏ ကု အတင္်ိဳးအဓမၼ ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးရယူချ့ဲ ပန္ပါသည္။ ထုကဲ့ သ႔ု အ ဏ ကု အတင္်ိဳးအဓမၼ
ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးရယူျ္င္်ိဳးသည္ ဖ႔စ
ဲ ည္်ိဳးပံု အေျ္ခံဥပေဒာႏွင့္ ေသဖယ္ေနသည္ ကု သရွန ်ိဳးလည္ေနၾကသည့္
ာႏုင္ငံ့အ၀ွမ္်ိဳးရွ

ျပည္သူလူထုာႏွင့္

ာႏုင္ငံ့၀န္ထမ္်ိဳးမ ်ိဳးမွ

လက္ခံာႏုင္ျ္င္်ိဳး

မရွသည့္အတက္

ထက
ု ဲ့သ႔ေ
ု သ

အ ဏ သမ္်ိဳးမႈမ ်ိဳးကု ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပခဲၾ့ ကပါသည္။ ဒစမုကေရစစ၏ လုပ္ထံု်ိဳးလုပ္နည္်ိဳးမ ်ိဳးကု ဆန္႔က င္
ပယ္ဖ က္ၿပစ်ိဳး

စစ္အ ဏ ရွင္

စနစ္ကု

ျပန္လည္

အသက္သင္်ိဳး

ျ္င္်ိဳးမ ်ိဳးသ ျဖစ္ေသ ေၾကွာင့္

ာႏုင္ငံ့

၀န္ထမ္်ိဳးမ ်ိဳးမွ အလုပ္သ ်ိဳးျ္င္်ိဳး၊ ရံု်ိဳးတက္ျ္င္်ိဳးမ ်ိဳးကု ရပ္ဆုင္်ိဳးခဲ့ ၾကျခင္်ိဳးျဖင့္ ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပခဲၾ့ ကပါသည္။
ထို႔ေၾကွာင့္၊ ျပည္သူလူထုမ အွာဏွာသိမ္်ိဳးမႈမ ွာ်ိဳးကို ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပမႈမ ်ိဳး ပု၍ပု၍ျပင္်ိဳးထန္ လ ပါ
သည္။ ျပည္သူလထ
ူ ုမ ွာ်ိဳးက ေအ်ိဳး္ မ္်ိဳးစြွာ ဆန္႔က င္ဆာႏၵျပမႈမ ်ိဳးျဖင့္သ ဆာႏၵျပခဲၾ့ ကပါ ေသ ္လည္်ိဳး စစ္တပ္မွ
ဆာႏၵျပသူမ ်ိဳးအျပင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ ်ိဳးအ ်ိဳး အၾကမ္်ိဳးဖက္ၿပစ်ိဳး ာႏွပ္စက္ရုက္ နက္မႈမ ်ိဳး ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မႈ
မ ်ိဳးကု အတင့္ရဲစ

လုပ္ေဆ င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထု႔ေၾက င့္၊ ာႏုင္ငံေရ်ိဳး ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ ်ိဳး၊ အရပ္ဖက္ အဖဲ႔

အစည္်ိဳးမ ်ိဳးအျပင္ လူငယ္လူရယ္မ ်ိဳးမွ

တုင္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳး ခုခံေတ ္လွန္ေရ်ိဳး နယ္ေျမမ ်ိဳးသု႔ ထက္ေျပ်ိဳး

တမ္်ိဳးေရွ င္ ေနၾကရပါသည္။ အခ ႔မွ လည္်ိဳး မမတု႔ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရံု်ိဳး၏ နယ္ေျမ
မ ်ိဳး တင္ ၀င္ေရ က္ခုလႈံေနၾကရပါသည္။
လန္ခဲ့ေသ

ေခတ္က လမ ်ိဳးတင္ ခုခံေတ ္လွန္ေနၾကသူမ ်ိဳးသည္ ျမန္မ လူမ ်ိဳး မဟုတ္ ေသ

အျခ ်ိဳးလူမ ်ိဳးမ ်ိဳးကသ အမ ်ိဳးသ ်ိဳးတန္တူေရ်ိဳး ာႏွင့္ ကုယ္ပုင္ ျပဌ န္်ိဳးခင့္မ ်ိဳးအတက္ ခုခံ တုက္ပဲ ၀င္ခဲၾ့ က
ပါသည္။ သု႔ရ တင္၊ ယခုလက္ရွက လတင္ အလႊ အသစ်ိဳးသစ်ိဳးရွ ျမန္မ လူမ ်ိဳးမ ်ိဳးမွ အစု်ိဳးရ ၀န္ထမ္်ိဳးမ ်ိဳး၊
အလုပ္သမ ်ိဳးမ ်ိဳး ာႏွင့္ လူငယ္လူရယ္မ ်ိဳးမွ

အသအျမင္မ ်ိဳး ပင့္လင္်ိဳးလ ၾကၿပစ်ိဳး မမတု႔၏ အန ဂါတ္

လွပေရ်ိဳး ာႏွင့္ မမတု႔ ေရွ့ဆက္ဘ၀ ဖ႔ၿဲ ဖ ်ိဳးတု်ိဳးတက္ေရ်ိဳးအတက္ စစ္ အ ဏ ရွင္ မ ်ိဳး၏ ာႏုင္ငံေရ်ိဳး ာႏွင့္ စစ္ေရ်ိဳး
လမ္်ိဳးစဥ္မ ်ိဳးကု ခုခံေတ ္လွန္ေနၾကပါၿပစ။ ေနရ ေဒသ အသစ်ိဳးသစ်ိဳးတင္ အမ ်ိဳးသ ်ိဳး က ကယ္ေရ်ိဳးတပ္ဖဲ႔(PDF)

ာႏွင့္ ေဒသက ကယ္ေရ်ိဳး တပ္ဖဲ႔(LDF)မ ်ိဳးကု ပံုစံအမ ်ိဳးမ ်ိဳးျဖင့္ တည္ေထ င္လ ၾကက စစ္အ ဏ ရွင္စနစ္
ာႏွင့္

အ ဏ ရွင္

စနစ္မွန္သမွ

ခ ပ္ၿငမ္်ိဳးၿပစ်ိဳး

ဖက္ဒရယ္

ဒစမုကေရစစ

စနစ္တည္ေဆ က္ ေရ်ိဳးအတက္

လက္နက္ကုင္ ခုခံတုက္ပ၀
ဲ င္ေနၾကပါသည္။ ဤကဲ့သ႔ု လက္နက္ကုင္ ခုခံတုက္ပ၀
ဲ င္သူမ ်ိဳး၏ လႈပ္ရွ ်ိဳးမႈ
မ ်ိဳးက မမတု႔ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳး အရံု်ိဳးာႏွင့္ တစ္နည္်ိဳးတဖံု ဆက္ာႏယ္ေနမႈမ ်ိဳး ရွေနသည့္
အတက္ အခ ႔ေသ ေနရ ေဒသရွ ျပည္သူ လူထုမ ်ိဳးမွ လည္်ိဳး စု်ိဳးရမ္ေၾက င့္ၾကမႈမ ်ိဳး၊ အသက္အာႏၲရွာယ္
မ ်ိဳး ာႏွင့္ ရင္ဆုင္ႀက ံေတ႔ေနၾကရ ၿပစ်ိဳး မမတု႔၏ ရပ္ရ မ ်ိဳးာႏွင့္ ေနအမ္မ ်ိဳးကု စန္႔ခါထက္ေျပ်ိဳးက ေတ တင္်ိဳး၌
ပုန္်ိဳးေအ င္်ိဳးေနၾကရပါသည္။
ကရင့္အမ ်ိဳးိ သွာ်ိဳး အေပါင္်ိဳးတ႔၊ို မ ်ိဳးိ ္ စ္ေတွာ္လန္ေရ်ိဳး အေပါင္်ိဳးတ႔ ို
မိမိတို႔ ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳး ္ု္ံေတွာ္လန္ေရ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္္ က္သည္ စစ္အွာဏွာရင္ စနစ္ုႏင့္ လူမ ိ်ိဳးႀက်ိဳး
၀ါဒကို ဖ က္သိမ္်ိဳးၿပ်ိဳး အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးတန္်ိဳးတူေရ်ိဳးုႏင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌွာန္်ိဳး္ြင့္မ ွာ်ိဳးကို အျပည့္အ၀ အွာမ္ံ္ က္ ေပ်ိဳးုႏိုင္
သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒမိုကေရစ ုႏိုင္ငံ အစစ္အမန္ကို တည္ေထွာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္်ိဳးခ က္ႀကစ်ိဳးသည္
မမတု႔ ကရင္တစ္မ ်ိဳးသ ်ိဳးလု်ိဳးံ အျပင္ ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အက ်ိဳးစစ်ိဳးပါ်ိဳးအတက္ ႀက ်ိဳးပမ္်ိဳးအ ်ိဳးထုတေ
္ နၾကသည့္
ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အဖ႔အ
ဲ စည္်ိဳးအ ်ိဳးလံု်ိဳးာႏွင့္ သက္ဆုင္ေနပါသည္။ ထု႔အျပင္၊ ာႏုင္ငံအ၀ွမ္်ိဳးရွ လူမ ်ိဳးတုင္်ိဳး၏
ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ ်ိဳး၊ အက ်ိဳးစစ်ိဳးပါ်ိဳးမ ်ိဳးာႏွင့္လည္်ိဳး တုက္ရုက္ သက္ဆုင္ေနပါသည္။ ယခုလက္ရွအခ န္တင္ မမတု႔
အေနျဖင့္ လူမ ်ိဳးႀကစ်ိဳး၀ါဒကု လက္ကုင္အသံု်ိဳးခ ေန ေသ စစ္ အ ဏ ရွင္မ ်ိဳးာႏွင့္ ရင္ဆုင္ေနရပါသည္။ မမတု႔
အေနျဖင့္ လူမ ်ိဳးႀကစ်ိဳး၀ါဒာႏွင့္ အ ဏ ရွင္ စနစ္မ ်ိဳးကု ပံုစံမ ်ိဳးစံုျဖင့္ ရင္ဆုင္ႀက ံေတ႔ေနရသမွ က လပတ္လု်ိဳးံ
မမတု႔ အမ ်ိဳးသ ်ိဳးမ ်ိဳး၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ ်ိဳး၊ သမုင္်ိဳးာႏွင့္ ရု်ိဳးရ

ယဥ္ေက ်ိဳးမႈမ ်ိဳး အတန္႔ရွည္ၿပစ်ိဳး အစဥ္ထ ၀ရ

ဖံ႔ၿဖ ်ိဳးတု်ိဳးတက္ာႏုင္ ေရ်ိဳးအတက္ ထန္်ိဳးသမ္်ိဳးျမွင့္တင္ာႏုင္ မည္ မဟုတ္ေပ။ ထု႔ကဲ့သ႔ေ
ု သ
တရ ်ိဳးမ ်ိဳးေၾက င့္ စစ္အ ဏ ရွင္ စနစ္အျပင္ လူမ ်ိဳးႀကစ်ိဳး၀ါဒာႏွင့္

အေၾက င္်ိဳးရင္်ိဳး

အ ဏ ရွင္စနစ္ မွန္သမွ ကု အၿပစ်ိဳးတုင္

ခ ပ္ၿငမ္်ိဳးေစၿပစ်ိဳး ဖက္ဒရယ္ဒမိုကေရစုႏိုင္ငံ အစစ္အမန္ကို တည္ေထွာင္ုႏိုင္ေရ်ိဳးအတြက္ မမတု႔ ကရင္
အမ ်ိဳးသ ်ိဳးမ ်ိဳး၊ ကရင္အမ ်ိဳးသ ်ိဳး အဖ႔အ
ဲ စည္်ိဳးမ ်ိဳး ာႏွင့္ ာႏုင္ငံအ၀ွမ္်ိဳးရွ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံု်ိဳးက အင္တုက္
အ ်ိဳးတုက္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးေဆ င္ရက္ ၾကရပါမည္။
ထု႔ေၾက င့္၊ ျပည္ေထ င္စုႀကစ်ိဳး၏ စစ္မွန္ေသ
တည္်ိဳးေသ

နည္်ိဳးလမ္်ိဳးသည္ သက္ဆုင္ရ

ျပဌွာန္်ိဳး္ြင့္မ ွာ်ိဳးကို

အျပည့္အ၀

ၿငမ္်ိဳးခ မ္်ိဳးေရ်ိဳးာႏွင့္ ဖံ႔ၿဖ ်ိဳးတု်ိဳးတက္ေရ်ိဳးအတက္ တစ္ခု

လူမ ်ိဳးအ ်ိဳးလု်ိဳးံ အတက္ အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးတန္်ိဳးတူေရ်ိဳးုႏင့္ ကုိယ္ပိုင္

အွာမ္ံ္ က္ေပ်ိဳးုႏိုင္သည့္

ဖက္ဒရယ္ဒမိုကေရစ

ုႏိုင္ငံ

အစစ္အမန္ကို

တည္ေထွာင္ ရန္သွာ ရိပါသည္။ ကမွာၻကုလ သမဂာႏွင့္ အ စစယံ ာႏုင္ငံရွ အဖ႔အ
ဲ စည္်ိဳး မ ်ိဳးအ ်ိဳး မမအေနျဖင့္
ေတွာင္်ိဳးဆိုလိုသည္မွာ မိမိတို႔ ုႏိုင္ငံ၏ ုႏိုင္ငံေရ်ိဳး ပဋိပကၡုႏင္႔ ျပည္တြင္်ိဳး ၿငိမ္်ိဳး္ မ္်ိဳးေရ်ိဳးအတြက္ ႀကိ ်ိဳးပမ္်ိဳး
အွာ်ိဳးထုတ္ ၾကရွာ၌ မမတု႔ာႏုင္ငံ၏ ပကတ အေျခအေန အမွန္အတုင္်ိဳး သက္ဆုင္ရ အခန္်ိဳးက႑မ ်ိဳးတင္
ကူညစပံ့ပု်ိဳးသ ်ိဳးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။
နိဂံု်ိဳး္ ပ္အေနျဖင့္ ယ္ု ကရင့္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳး၏ (၇၃) ုႏစ္ေျမွာက္ ္ု္ံေတွာ္လန္ေရ်ိဳးေန႔ အ္ါသမယ
၌ တိုက္တြန္်ိဳးလသ
ို ည္မွာ စစ္အွာဏွာရင္ စနစ္၊ လူမ ိ်ိဳးႀက်ိဳး ၀ါဒုႏင့္ အွာဏွာရင္ စနစ္ အမ ိ်ိဳးမ ိ်ိဳး၏ ရန္မ
ကင္်ိဳးလြတ္ေသွာ ဖက္ဒရယ္ဒမိုကေရစ ုႏိုင္ငံ အစစ္အမန္ကို တည္ေထွာင္ုႏိုင္ရန္ ႀက ိ်ိဳးစွာ်ိဳး အွာ်ိဳးထုတ္ၾကပါ။
ျပည္သူလူထု အွာ်ိဳးလု်ိဳးံ ုႏင့္ ျပည္ေထွာင္စုႀက်ိဳးအတြင္်ိဳးရိ လူမ ိ်ိဳးတိုင္်ိဳး၏ အက ိ်ိဳးစ်ိဳးပြါ်ိဳး၊ ဖြၿံ႔ ဖ ိ်ိဳးတို်ိဳးတက္ေရ်ိဳး ုႏင့္
အနွာဂါတ္ မ ိ်ိဳးဆက္သစ္မ ွာ်ိဳးအတြက္ ေရရည္တည္တံ့္ိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္်ိဳး္ မ္်ိဳးေရ်ိဳးကို ဥ်ိဳးတည္လ က္ မိမိတို႔
ကရင္အမ ိ်ိဳးသွာ်ိဳးမ ွာ်ိဳးအျပင္ သက္ဆိုင္ရွာ လူမ ိ်ိဳးတိုင္်ိဳး၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္်ိဳးတိုင္်ိဳးုႏင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံု်ိဳးက
စည္်ိဳးစည္်ိဳးလံု်ိဳးလု်ိဳးံ ုႏင့္ စြမ္်ိဳးစြမ္်ိဳးတမံ ႀက ိ်ိဳးပမ္်ိဳးအွာ်ိဳး ထုတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္်ိဳးရင္်ိဳး နိဂံု်ိဳး္ ပ္အပ္ပါသည္။
ေတွာ္လန္သစၥွာျဖင့္စစ္မန္ေသွာေတွာ္လန္ေရ်ိဳး မု္ ေအွာင္ရမည္……

