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(၃၁) ႏွစေ္ၿမွွာက ္ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္္ ဖဲ႔ ေန႔ သု ႔ ေပ်ိဳးပု ႔ေသ  
ေကအနဲယ္-ူကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည်္ိဳးအရု်ံိဳး၏ သ၀ဏလ္ႊ  

 
ေန႔စဲဖ ---   ၂၇၆၁ ခုုွႏစ္၊ ေတွ္ာသလင္း(ဆ မူ) လျပည့္ေန႔၊  

                                                                          စက္တင္ဘ လ(၉)ရက္၊ ၂၀၂၂ခုနွစ္ 
 

ယေန႔သည္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရံု်ိဳး၊ ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္္ ဖဲ႔(Karen National 
Police Force) ၏ (၃၁) ႏွစ္ေၿမွွာက္ ေန႔ၿ္စ္ပါသည္။ ဤကဲ့သ ု႔ေသ  ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔ေန႔တဖင္ 
ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔ မွ အရ ရွ မ  ်ိဳး ုွႏင့္ ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္အ ်ိဳးလံု်ိဳး က ယခဖန္အ ်ိဳး၊ ဉွာဏခြန္္ွား၊ 
စ တ္ဓါတ္ခဖန္အ ်ိဳးုွႏင့္ ေတ ္လွန္ေရ်ိဳး စ တ္ဓ တ္မ  ်ိဳးၿ္င့္ ၿပည့္၀ႀကပါေစေႀက င္်ိဳး ဆုမဖန္ေက င္်ိဳး 
ေတ င္်ိဳးအပ္ပါသည္။ 
 

ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္္ ဖဲ႔ သည္ ုႏ ုင္ငံေရ်ိဳး အေၿခအေနုွႏင့္ လုပ္ငန္်ိဳးလ ုအပ္မႈ အရပ္ရပ္ေႀက င့္ (၁၀) 
ႀက မ္ေျမ က္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရံု်ိဳး၊ ကဖန္ကရက္၏ ဆံု်ိဳးၿ္တ္ခ က္အရ ဗဟ ု 
အၿမဲတမ္်ိဳးေက ္မတီက ၁၉၉၁ ခုုွႏစ္ စက္တင္ဘ လ (၉) ရက္ေန႔တဖင္ ဖ္ဲ႔စည္်ိဳးတည္ေထ င္ခ့ဲပါသည္။ 
ထ ု႔ေႀက င့္၊ ဤေန႔ရက္အ ်ိဳး ေလ်ိဳးစ ်ိဳးအသ အမွတ္ၿပ ၿပီ်ိဳး ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ေတ ္လွန္ေရ်ိဳး သမ ုင္်ိဳး 
ေန႔ထ းေန႔ျမတ ္ ္ျဖစ္ က်င္်ိဳးပသဖ ်ိဳးႀကရမည္ ၿ္စ္ပါသည္။ အဘယ့္ေႀက င့္ဆ ုေသ ္ ဤ ကရင္ 

အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔အ ်ိဳး ၿပည္သူလူထု၏ ဘ၀လံုၿခံ ေရ်ိဳးုွႏင့္ တရ ်ိဳးဥပေဒ စ ု်ိဳးမ ု်ိဳးေရ်ိဳးအတဖက္ ဖ္ဲ႔စည္်ိဳး 
တည္ေဆ က္ ထ ်ိဳးၿခင္်ိဳးၿ္စ္ပါသည္။ ထ ု႔အၿပင္၊ ဤ ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္္ ဖဲ႔ သည္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး 
မ  ်ိဳး၏ လ ုအင္ဆုႏၵုွႏင့္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ုႏ ုင္ငံေရ်ိဳးရည္မွန္်ိဳးခ က္ ပန္်ိဳးတ ုင္အ ်ိဳး ၿပီ်ိဳးေျမ က္ 
ေအ င္ၿမင္ေစရန္ ၿပည္သူလူထုုွႏင့္ နီ်ိဳးနီ်ိဳးကပ္ကပ္ အေက င္အထည္ေ္ၚလုပ္ေဆ င္ရမည့္ တ ၀န္ရွ  
ပါသည္။ 
 
တရ ်ိဳးဥပေဒ စ ု်ိဳးမ ု်ိဳးေရ်ိဳးုွႏင့္ ၿပည္သူလူထု၏ ဘ၀လုံၿခ ံေရ်ိဳးအတဖက္ ေဆ င္ရဖက္ရ တဖင္ ကရင္အမ   ်ိဳး 
သ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္မ  ်ိဳးုႏွင့္အတူ ၿပည္သူလူထု၏ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးပါ၀င္မႈုွႏင့္ ပ့ံပ ု်ိဳးကူညီမႈမ  ်ိဳးသည္ တရ ်ိဳး ဥပေဒ 
စ ု်ိဳးမ ု်ိဳးေရ်ိဳးုွႏင့္ ၿပည္သူလူထု၏ ဘ၀လုံၿခ ံေရ်ိဳးအတဖက္ အေက င္အထည္ေ္ၚ ေဆ င္ရဖက္ရ ၌ အဓ က 

က ေသ  အခန္်ိဳးက႑တဖင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ထ ု႔ေႀက င့္၊ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္မ  ်ိဳး အေပၚ 
ၿပည္သူလူထု၏ ယံုႀကည္မႈုွႏင့္ အ ်ိဳးထ ်ိဳးမႈမ  ်ိဳးသည္ အဓ ကက ေသ  အခန္်ိဳးက႑တဖင္ ပါ၀င္ 

ေနပါသည္။ ယံုႀကည္မႈ မရွ ပါက ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးပါ၀င္မႈမ  ်ိဳး ရရွ ရန္အတဖက္ ခက္ခဲၿပီ်ိဳး တရ ်ိဳးဥပေဒ စ ု်ိဳးမ ု်ိဳးေရ်ိဳး 
ုွႏင့္ ၿပည္သူလူထု၏ ဘ၀လုံၿခ ံေရ်ိဳးအတဖက္ အ မခံခ က္မ  ်ိဳး ေဆ င္ခ ဥ္်ိဳးေပ်ိဳးုႏ ုင္မည္ မဟုတ္ေပ။  
 



ထ ု႔ေႀက င့္၊ ၿပည္သူ လူထု၏ ေလ်ိဳးစ ်ိဳးအသ အမွတ္ၿပ မႈ၊ ယံုႀကည္အ ်ိဳးထ ်ိဳးမႈုွႏင့္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးပါ၀င္မႈမ  ်ိဳး  
ရရွ ရန္ ေဒသခံၿပည္သူလူထု၏ ရ ု်ိဳးရ ၊ ဓေလ့ထံု်ိဳးတမ္်ိဳးမ  ်ိဳးအ ်ိဳး ေလ်ိဳးစ ်ိဳးတန္  ္ု်ိဳးထ ်ိဳးၿပီ်ိဳး အသ  အမွတ္ 
ျပ ရန္ ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္မ  ်ိဳး အေနၿ္င့္ အထူ်ိဳးအေလ်ိဳးထ ်ိဳး ေဆ င္ရဖက္ရပါမည္။  
 
 
 

ထ ု႔အၿပင္၊ ေဒသ လ ုံၿခံ ေရ်ိဳးုွႏင့္ ေဒသခံ ၿပည္သူလူထု၏ ဘ၀လ ံၿခံ မႈ အ မခံခ က္မ  ်ိဳးအတဖက္ လူငယ္ 
လူရဖယ္မ  ်ိဳး၏ အင္အ ်ိဳး၊ ယံုႀကည္အ ်ိဳးထ ်ိဳးမႈုွႏင့္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးပါ၀င္မႈမ  ်ိဳးသည္ အေရ်ိဳးႀကီ်ိဳးသည့္ အခ က္ 
မ  ်ိဳး ၿ္စ္ပါသည္။ ထ ု႔ေႀက င့္၊ လူငယ္လူရဖယ္မ  ်ိဳးုွႏင့္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးေဆ င္ရဖက္မႈမ  ်ိဳးက ု ၿမွင့္တင္ၿပီ်ိဳး မ မ တ ု႔ 
ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္မ  ်ိဳး၏ အသ ပည ၊ အတတ္ပည ုွႏင့္ စဖမ္်ိဳးေဆ င္ရည္မ  ်ိဳးက ုလည္်ိဳး ထ ၀စဥ္ ၿမွင့္တင္ရပါ 
မည္။ 
 
ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရံု်ိဳးုွႏင့္ ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ုႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ  ်ိဳးက ု 
ၿပီ်ိဳးၿပည့္စုံေစရန္အတဖက္ ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔အ ်ိဳး ထူေထ င္ရၿခင္်ိဳးသည္လည္်ိဳး ရည္ရဖယခ္ က္ 
တစ္ရပ္ၿ္စ္သည့္ဆ  ေသွာ အခ က္က ုလည္်ိဳး အထူ်ိဳးဂရုၿပ ႀကရပါမည္။ ထ ု႔ေႀက င့္၊ ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး 
ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္ အေနၿ္င့္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရံု်ိဳး၏ ရ ဇ၀တ္မႈ၊ တရ ်ိဳးမမႈုႏွင့္ 
ဆ ုင္ေသ  ဥပေဒ မ  ်ိဳး၊  အၿခ ်ိဳးေသ  ဥပေဒမ  ်ိဳးအၿပင္ ဥပေဒေႀက င္်ိဳးဆ ုင္ရ  လုပ္ထံု်ိဳးလုပ္နည္်ိဳး မ  ်ိဳး 
က ု န ်ိဳးလည္ရန္ ေသေသခ  ခ   ေလ့လ သင္ယူရပါမည္။ ထ ု႔အၿပင္၊ ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္ 
အႀကီ်ိဳးအကဲမ  ်ိဳး၊ အရ ရွ မ  ်ိဳး အေနၿ္င့္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရံု်ိဳး၏ ဖ္ဲ႔စည္်ိဳးပံု 
အေၿခခံဥပေဒနွင့္ ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ုႏ ုင္ငံေရ်ိဳးရည္မွန္်ိဳးခ က္ပန္်ိဳးတ ုင္ၿ္စ္သည့္ ္က္ဒရယ္ 
ဒီမ ုကေရစီ ၿပည္ေထ င္စု တည္ေဆ က္ေရ်ိဳးုွႏင့္ သက္ဆ ုင္သည့္ ္က္ဒရယ္လုံၿခံ ေရ်ိဳးစနစ္ ုွႏင့္ 
လုပ္ထံု်ိဳးလုပ္နည္်ိဳး မ  ်ိဳးက ုလည္်ိဳး အစဥ္တစ ုက္ ေလ့လ မွတ္သ ်ိဳးၿပီ်ိဳး မ မ တ ု႔၏ အဆင့္ဆင့္ရွ  
သက္ဆ ုင္ရ  အရ ရွ မ  ်ိဳးုွႏင့္ ရဲတပ္ ဖ္ဲ႔၀င္မ  ်ိဳး က ုလည္်ိဳး သင္ႀက ်ိဳး ပ ု႔ခ ေပ်ိဳးရန္ လ ုအပ္ပါသည္။  
 
မ မ တ ု႔ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရံု်ိဳးုွႏင့္ ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ုႏ ုင္ငံေရ်ိဳး ရည္မွန္်ိဳးခ က္ 
ပန္်ိဳးတ ုင္ုွႏင့္အည ီ ေပ်ိဳးအပ္ထ ်ိဳးေသ  တ ၀န္ုွႏင့္ ၀တၲရ ်ိဳးအတ ုင္်ိဳး ေကအန္ဲယူ-ကရင့္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး 
အစည္်ိဳးအရံု်ိဳး အၿပင္ ၿပည္သူလူထု တရပ္လံု်ိဳးုွႏင့္ လက္တဖၿဲပီ်ိဳး ၿပည္သလူူထုအတဖက္ မလုံၿခ ံမႈမ  ်ိဳး ုႏွင့္ 
စ ု်ိဳးရ မ္ေႀက င့္ႀကမႈမ  ်ိဳးက ု ္န္တီ်ိဳးၿ္စ္ေပၚေစေသ  ဒုစရု က္သမ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ရန္အေပါင္်ိဳးမွ ႀက  တင ္
က ကဖယေ္ရ်ိဳး၊ ေလ  ခ့ ေရ်ိဳး ုွႏင့္ ထ ကုသ္င့္သည့္ အၿပစဒ္ဏမ္  ်ိဳးုွႏင့္အည ီ ၿပစဒ္ါဏမ္  ်ိဳး ခ မတွု္ႏ ုငေ္ရ်ိဳး 
အစီအမံမ  ်ိဳး ခ မွတ္ၿပီ်ိဳး မ မ တ ု႔ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည္်ိဳးအရံု်ိဳးုွႏင့္အတူ  သက္ဆ င္ုရ  
ၿပည္သူလူထုုွႏင့္ လက္တဖၿဲပီ်ိဳး ၿပည္သူလူထႀုကီ်ိဳးမွ အၿပည့္အ၀ ယံုႀကည္အ ်ိဳးထ ်ိဳးုႏ ုင္သည့္ ကရင့္ 
အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ရဲတပ္္ ဖဲ႔ ၿ္စ္ေရ်ိဳးအတဖက္ စဖမ္်ိဳးစဖမ္်ိဳးတမံ ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳးအ ်ိဳးထုတ္သဖ ်ိဳးရန္ တ ုက္တဖန္်ိဳးုႏႈ ်ိဳးေဆ ္ရင္်ိဳး 
န ဂံု်ိဳးခ  ပ္ အပ္ပါသည္။ 
 
 
 
 
                                                                 ေကအနဲယ္-ူကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳး အစည်္ိဳးအရု်ံိဳး 
   ဗဟ ဌု နခ  ပ ္
  
 

 

 


