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ေကအနဲယ္-ူကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည်္ိဳးအရံု်ိဳး ဥကဌၠ၊ ဗ လုခ္  ပႀ္က ်ိဳးေစ မ်ူိဳးတ်ူိဳးေစ်ိဳးဖ ်ုိဳး မ ွ
(၇၃)ႀက မေ္ျမ က ္ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔သု ႔ ေပ်ိဳးပ ု႔ေသ သ၀ဏလ္ႊ  

 

                                                                           ရက္စစဲ -၂၇၆၀ ခု၊ သေလလကစယ ္
- ၂၀၂၁ ခုုွႏစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရ လ(၁၁)ရက္ 

 

ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးအေပါင်္ိဳးတု ႔ .. 
 ၂၀၂၁ ခုုွႏစ္ ေဖေဖၚ၀ါရ လ(၁၁)ရက္ေန႔သည္ (၇၃)ႀက မ္ေျမ က္"ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔"ျဖစ္ပါသည္။ 

ယေန႔က ေရ က္ေသ  (၇၃)ႀက မ္ေျမ က္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔ သည္ ကရင္တစ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးလံု်ိဳး ေဘ်ိဳးရန္အေပါင္်ိဳးမွ 
ကင္်ိဳးေဝ်ိဳးၾကပါေစ၊ ႀက ်ိဳးပစါ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္ပါေစ၊ ကရင့္ေသစ်ိဳး ကရင့္မ န္ အျပည့္ ရွ ၾကပါေစေၾက င္်ိဳး  ဆုေတ င္်ိဳးေမတ   ပ ု႔သ 
အပ္ပါသည္။ "ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔"သည္ ကရင့္သမ ုင္်ိဳးတစ္ေလွ  က္တစင္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ စည္်ိဳးလံု်ိဳးည ညစတ္မႈ၊ 
ရပ္တည္ခံယူခ က္၊ လ ုအင္ဆုႏၵ မ  ်ိဳး က ု ပထမဥ ်ိဳးစစ  ထုတ္ေဖၚျပသသည္႔ သမု င္်ိဳးဝင္ေန႔တေန႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ကရင့္သမ ုင္်ိဳးတေလွ  က္လုံ်ိဳးတစင္ ကရင္လူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးသည္ စစ္အ ဏ ရွင္စနစ္ အဆက္ဆက္ ၏ ဖ ုွႏ ပ္အုပ္ခ  ပ္မႈ 

နည္်ိဳးမ   ်ိဳးစံုျဖင့္ အတင္်ိဳးအဓမၼခ ုင္်ိဳးေစျခင္်ိဳး၊ ကၽစန္ျပ ျခင္်ိဳး၊ အၾကမ္်ိဳးဖက္အုုႏ င္က င့္ျခင္်ိဳး စသည္တု ႔ေၾက င့္ လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳး 
အျဖစ္ရပ္တည္ုုႏ င္ရန္ အလစန္ပင္ ခက္ခ့ဲၾကမ္်ိဳးတမ္်ိဳးခ့ဲၿပ ်ိဳး၊ အထက္ပါ ဖ ုွႏ ပ္အုပ္ခ  ပ္မႈမ  ်ိဳး မွ လစတ္ေျမ က္ရန္ အတစက္ 
ေတ ႀက  ေတ င္ၾက ်ိဳး၊ လ   ေျမ င္ခ   င့္ဝွမ္်ိဳးမ  ်ိဳး၌ ေျပ်ိဳးလႊ ်ိဳးပုန္်ိဳးေရွ င္ ေနထု င္ခ့ဲၾကရၿပ ်ိဳး လူရု င္်ိဳးမ  ်ိဳးသဖစယ္ ခစျဲခ ်ိဳး 
ဆက္ဆံ ခံခ့ဲၾကရပါသည္။  

 
ျမန္မ ုုႏ င္ငံသည္ နယ္ခ ဲ႕အဂၤလ ပ္ လက္ေအ က္သု ႔ က ေရ က္ၿပ ်ိဳးေန က္ အေန က္တု င္်ိဳး သ သန ျပ  

အဖစဲ႔မ  ်ိဳး ျမန္မ ျပည္တစင္်ိဳးသု ႔ ဝင္ေရ က္သ သန ျပ  ရင္်ိဳးပင္ ဌ ေန ကရင္လူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳး အတစက ္ စ ေပက ု ျပန္လည္ 
ေဖ ္ထုတ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳး၊ စ သင္ေက  င္်ိဳးမ  ်ိဳး ဖစင့္လွစ္ေပ်ိဳးျခင္်ိဳးမ  ်ိဳး ျပ လုပ္ေပ်ိဳးခ့ဲၾကပါသည္။ ကရင္လူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳး အေနျဖင့္ 
ပည သင္ၾက ်ိဳးခစင့္ ရခ့ဲသည္သ မက အသ ပည  အတတ္ပည မ  ်ိဳး တု ်ိဳးပစ ်ိဳးၿပ ်ိဳး ျပည္ပ ပည ေတ ္သင္ခစင့္ မ  ်ိဳးက ုပါ 
ရရွ ခ့ဲၾကသည္ အထ  ပည ရွင္မ  ်ိဳး ေပၚထစန္်ိဳးခ့ဲပါသည္။ ထု မွတဆင့္ မ က္စ ပစင့္ န ်ိဳးစစင့္လ ၾကၿပ ်ိဳး အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးဖစံ႔ၿဖ  ်ိဳး 
တ ု်ိဳးတက္ေရ်ိဳး က ု လႈပ္ရွ ်ိဳးရုန္်ိဳးကန္လ ခ့ဲ ၾကပါသည္။ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳး စုစည္်ိဳးၿပ ်ိဳး ပထမဆုံ်ိဳးေသ  
အသင္်ိဳးအျဖစ္ “ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအသင္်ိဳး” က ု စတင္ တည္ေထ င္ခဲ့ၾကပါသည္။  

 
ကရင္လူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးသည္ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳးအျမင္ရွ လ သည္ုွႏင္႔အမွ  ုုႏ င္ငံေရ်ိဳးလႈပ္ရွ ်ိဳးမႈမ  ်ိဳးက ုလည္်ိဳး စုေပါင္်ိဳးလုပ္ေဆ င္ 

လ ုႏ ုင္ခ့ဲပါသည္။ ုႏ ုင္ငံေရ်ိဳးလု အပ္ခ က္မ  ်ိဳး အရလည္်ိဳး အမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေသ  ကရင္အဖစဲ႔အစည္်ိဳးမ  ်ိဳး က ု ထပ္မံ ဖစဲ႔စည္်ိဳး ခ့ဲၾက 
ပါသည္။ သမု င္်ိဳးျဖတ္သန္်ိဳးမႈ တေလွ  က္ ရင္ဆု င္ႀက ံေတစ႕ခ့ဲရေသ  အခက္အခဲ၊ အေတစ႔အႀက ံမ  ်ိဳး ေၾက င့္ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး 
ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳး သည္ လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳး အျဖစ္ရပ္တည္ုုႏ င္ရန္၊ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးဖစံ႔ၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္ရန္ အတစက္ သ ်ိဳးျခ ်ိဳးေသ  
ျပည္၊ ကု ယ္ပု င္အုပ္ခ  ပ္ခစင့္ ုွႏင့္ က ုယ္ပု င္ျပ႒ န္်ိဳးခစင့္ ရွ ေသ  ျပည္နယ္ တစ္ခု လု အပ္ေၾက င္်ိဳး သ ျမင္လ ရပါသည္။ 
ကရင္အဖစဲ႔အစည္်ိဳးမ  ်ိဳး အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ရရွ ရန္၊ အသ အမွတ္ျပ ေပ်ိဳးရန္ အဂၤလ ပ္ အစု ်ိဳးရထံတစင္ ေတ င္်ိဳးဆု  



ခ့ဲၾကပါသည္။ သု ႔ေသ ္လည္်ိဳး နယ္ခ ဲ႕အစု ်ိဳးရ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္ မေပ်ိဳးခ့ဲ၊ အသ အမွတ္မျပ ခ့ဲ သည့္အျပင္ ျမန္မ ျပည္ 
အ ်ိဳး လစတ္လပ္ေရ်ိဳး ေပ်ိဳးခ  န္တစင္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး မ  ်ိဳးအတစက္ မည္သည့္ အခစင့္အေရ်ိဳးမွ  မပါရွ ခ့ဲ ေသ ေၾက င့္ 
ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးထု တရပ္လုံ်ိဳးအေနျဖင့္ သ ်ိဳးသန္႔ ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳးေဆ င္ရစက္ရန္ ျဖစ္လ ပါေတ ့သည္။ ကရင္ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး 
၏ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳးဆုႏၵုွႏင္႔ုုႏ င္ငံေရ်ိဳးေမွ  ္မွန္ ခ က္မ  ်ိဳး ျပ ်ိဳးျပည္႔စုံရန္အတစက္ ၁၉၄၇ ခုုွႏစ္ ေဖေဖၚဝါရ လ (၅) ရက္ ေန႔တစင္ 
ကရင္အဖစဲ႔အစည္်ိဳးမ  ်ိဳးအ ်ိဳးလံု်ိဳး စုေပါင္်ိဳးၿပ ်ိဳး ေကအနဲယ္-ူကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည်္ိဳးအရံု်ိဳး က ု ဖစဲ႔စည္်ိဳး တည္ေထ င္ 
လ ုက္သည္။ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရုံ်ိဳးက ု  ဖစဲ႔စည္်ိဳးတည္ေထ င္ၿပ ်ိဳး တ ၀န္ေပ်ိဳးခ က္အရ ေကအန္ဲယူ-
ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရုံ်ိဳး ၏ ရပ္တည္ခ က္ ုွႏင့္ လုပ္ေဆ င္မႈမ  ်ိဳးသည္ ကရင္ျပည္ရရွ ရန္ုွႏင္႔ အခစင့္ အေရ်ိဳးမ  ်ိဳး 
ရရွ ရန္ျဖစ္သည္။ 

 
ကရင္ျပည္သူလူထု လ လု ်ိဳးေသ  ကရင္ျပည္ေတ င္်ိဳးဆ ုရန္ အတစက္ ၁၉၄၈ ေဖေဖၚဝါရ လ (၁၁)ရက္ေန႔တစင္ 

ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရုံ်ိဳး၏ စည္်ိဳးရံု်ိဳးဥ ်ိဳးေဆ င္မႈျဖင့္ ျမန္မ ုုႏ င္ငံတစ္ဝွမ္်ိဳးရွ  ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး 
စုစည္်ိဳးၿပ ်ိဳး ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးအလံေတ ္က ု က င္ုေဆ င္လ က္ -  
  (၁) ကရင္ျပည္ ခ က္ခ င္်ိဳးေပ်ိဳး။ 
  (၂) ကရင္ တစ္က ပ္ ဗမ တစ္က ပ္ ခ က္ခ င္်ိဳးျပ။ 
  (၃) ျပည္တစင္်ိဳးစစ္အလ ုမရွ ။ 
  (၄) လူမ   ်ိဳးေရ်ိဳးအဓ ကရုဏ္်ိဳးအလ ုမရွ ။ ဟူေသ  ေၾကစ်ိဳးေၾက ္သံ (၄)ရပ္ က ု ေၾကစ်ိဳးေၾက ္ခ့ဲၾကပါသည္။  
 အဆု ပါ  ေၾကစ်ိဳးေၾက ္သံ (၄)ရပ္သည ္လစတ္လပ္ျခင္်ိဳး၊ တန္်ိဳးတူည တူအခစင္႔အေရ်ိဳး ရရွ ျခင္်ိဳး၊ ၿင မ္်ိဳးခ မ္်ိဳးစစ  အတူ 
ယွဥ္တစေဲန ထု င္ျခင္်ိဳး၊ ေလ်ိဳးစ ်ိဳးအသ အမွတ္ျပ ျခင္်ိဳး စသည္တု ႔က ု ရည္ရစယ္ျခင္်ိဳး ျဖစ္ၿပ ်ိဳး ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳး 
ဆုႏၵပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
 ဤေန႔သည္ မ မ တ ု႔ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ စည္်ိဳးလံု်ိဳးည ညစတ္မႈအျပင္ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳးဆုႏၵုွႏင္႔ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳးရည္မွန္်ိဳးခ က္ 
မ  ်ိဳးက ု ပထမအႀက မ္ ထုတ္ေဖၚျပသခ့ဲေသ  သမ ုင္်ိဳးဝင္ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ထု အတူ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ သမ ုင္်ိဳး 
တစ္ေလွ  က္တစင္ ေအ က္ေမ႔သတ ရ ဂုဏ္ျပ က င္်ိဳးပုုႏ င္ရန္အတစက္ ၁၉၅၃ ခုုွႏစ္ ုုႏ ဝင္ဘ လ (၂၃) ရက္ မွ (၂၅) ရက္ 
အထ  ပထမဆံု်ိဳးအႀက မ္က င္်ိဳးပခ့ဲေသ  ေက ္သူေလ်ိဳးကစန္ဖရင့္ ၌?ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔/အျဖစ္အတည္ျပ  သတ္မွတ ္
ခ့ဲၾကပါသည္။ 
 
ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးအေပါင်္ိဳးတု ႔ ..  
 

 ကရင္လူမ   ်ိဳးသည္ လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳးျဖစ္သည့္ အ ်ိဳးေလ  ္စစ  လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳး၏ ဝ ေသသ လကၡဏ ရပ္မ  ်ိဳး 
ျဖစ္ေသ  သမု င္်ိဳး၊ ဘ သ စက ်ိဳး၊ စ ေပ၊ ရု ်ိဳးရ ဓေလ့၊ ယဥ္ေက ်ိဳးမႈမ  ်ိဳး အျပင္ လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳးအသက္ေမစ်ိဳး၀မ္်ိဳးေၾက င္်ိဳး 
ုွႏင့္ ေနရပ္ေဒသမ  ်ိဳး အသ ်ိဳးသ ်ိဳး တစင္ လူမ   ်ိဳးတမ   ်ိဳးအေနျဖင့္ ရပ္တည္လ က္ရွ ပါသည္။ ထု႔ အျပင္  ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး 
ုွွႏစ္သစ္ကူ်ိဳးုွႏစ္၊ ကရင္ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးလံေတ ္ုွႏင္႔ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးသ ်ိဳးခ င္်ိဳးမ  ်ိဳးသည္  ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ သ ်ိဳးျခ ်ိဳး 
လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳး၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ မ  ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးသည္ လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳးကဲ႔သ ု႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ၿပ ်ိဳး 
အဖက္ဖက္မွ ဖစံ႔ၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္ရန္အတစက္ “လစတလ္ပမ္ႈ၊ တန်္ိဳးတမူႈ ုွႏင့္ က ယုပ္ ငုျ္ပ႒ န်္ိဳးခစင့္” ရရွ ရန္လ ုအပ္ပါသည္။၎ 
အခစင္႔အေရ်ိဳးမ  ်ိဳးက ု တု င္်ိဳးျပည္တျပည္ ၏ ဖစဲ႔စည္်ိဳးပုံအေျခခံဥပေဒတစင္ ထည္႔သစင္်ိဳးေရ်ိဳးဆစျဲပ႒ န္်ိဳးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ လု အင္ဆုႏၵုွႏင့္ ေတ င္်ိဳးဆု ခ က္မ  ်ိဳးက ု ၿပ ်ိဳးေျမ က္ေအ င္ျမင္ေစရန္ စတင္ဖစဲ႔စည္်ိဳးၿပ ်ိဳး 
တ ဝန္မ  ်ိဳးက ုေပ်ိဳးအပ္ထ ်ိဳးသည္႔အတ ုင္်ိဳး ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရုံ်ိဳး သည္ ုႏ ုင္ငံေရ်ိဳးနည္်ိဳးလမ္်ိဳးအျပင္ 
ခုခံေတ ္လွန္ေရ်ိဳးနည္်ိဳးျဖင့္ ယေန႔အထ တ ုင္ အစဥ္တစ ုက္ ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳးအ ်ိဳးထုတ္လ က္ရွ ပါသည္။ ေကအန္ဲယူ-ကရင္ 
အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရုံ်ိဳး ၏ ဥ ်ိဳးေဆ င္မႈျဖင္႔ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳးလ ုအင္ဆုႏၵမ  ်ိဳး ၿပ ်ိဳးေျမ က္ေအ င္ 
ျမင္ေစရန္အတစက္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ေျမ က္မ  ်ိဳးစစ ေသ  အသက္၊ ေသစ်ိဳး ေခစ ်ိဳးုွႏင္႔ က ုယ္လက္အဂၤါမ  ်ိဳးအျပင္ 
ဥစၥ ဓန မ  ်ိဳးက ုလည္်ိဳး ေပ်ိဳးဆပ္ခဲ႔ၾကရပါသည္။ ယေန႔ထ တု င္ မ မ တု ႔ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး ၏ ရည္မွန္ခ က္ပန္်ိဳးတ ုင္မ  ်ိဳး 
မွ  ၿပ ်ိဳးေျမ က္ေအ င္ျမင္မႈမ  ်ိဳး မရရွ ေသ်ိဳးသည့္ အတစက္ ဆက္လက္ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳးအ ်ိဳးထုတ္ေနရန္ လ ုအပ္ပါသည္။  



 ၁၉၄၈ ခုုွႏစ္ ေဖေဖၚ၀ါရ လ (၁၁)ရက္ေန႔တစင္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေရ်ိဳး ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏ ရပ္  
မ  ်ိဳး ုွႏင္႔ လု အင္ဆုႏၵမ  ်ိဳးက ု စည္်ိဳးစည္်ိဳးလံု်ိဳးလံု်ိဳး၊ ည ည ညစတည္စတ္ျဖင္႔ ထုတ္ေဖၚျပသခ့ဲၾကသည့္ နည္်ိဳးတူ ယခုလက္ရွ  
ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးမွလည္်ိဳး မ မ တ ု႔ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ  ်ိဳးက ု ဆက္လကထ္ န္်ိဳးသ မ္်ိဳးျမင္႔တင္မႈ မ  ်ိဳးျဖင္႔ ၿပ ်ိဳး 
ေျမ က္ေအ င္ ျမင္ေစေရ်ိဳးအတစက္  ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳး အ ်ိဳးထုတ္ၾကရန္လ ုပါသည္။ ထ ုနည္်ိဳးတူစစ ပင္ လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳးအျဖစ္ 
ရွင္သန္ ရပ္တည္ၿပ ်ိဳး ဖစ႔ံၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္ုုႏ င္ရန္ ကရင္လူမ   ်ိဳး တစ္ဥ ်ိဳးခ င္်ိဳးစ တ ုင္်ိဳး ၏ ုွႏလံု်ိဳးသ ်ိဳးတစင္ မ မ လူမ   ်ိဳး၏ ဂုဏ္အဂၤါ 
လကၡဏ ရပ္မ  ်ိဳး စ ်ိဳးဆင္်ိဳးက န္်ိဳးေအ င္်ိဳး ေနၾကရပါမည္။ 
 

ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ လ ုအင္ဆုႏၵုွႏင္႔ ေတ င္်ိဳးဆ ုခ က္မ  ်ိဳးက ု ၿပ ်ိဳးေျမ က္ေအ င္ျမင္ေစရန္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး 
တု င္်ိဳး၊ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးလက္နက္က ုင္ အဖစဲ႔အစည္်ိဳးတု င္်ိဳးုွႏင္႔ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးုုႏ င္ငံေရ်ိဳးပါတ မ  ်ိဳး၊လစတ္လပ္ေသ  ကရင္ 
အဖစဲ႔အစည္်ိဳးမ  ်ိဳးမွ စုစုစည္်ိဳးစည္်ိဳးျဖင္႔ မ မ တ ု႔၏ အင္အ ်ိဳး၊ကု ယ္စစမ္်ိဳးဥ ဏ္စစမ္်ိဳးရွ သည္႔အတု င္်ိဳး က ရ အခန္်ိဳးက႑တစင္ 
ႀက  ်ိဳးစ ်ိဳးအ ်ိဳးထုတ္ရန္လ ုအပ္ပါသည္။ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳး အခ   ်ိဳးအေကစ႕ အေျပ င္်ိဳးအလဲမ  ်ိဳး အရ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေရ်ိဳး လ ုလ ်ိဳးခ က္ 
မ  ်ိဳးအတစက္ ျပန္လည္ စုစည္်ိဳးၿပ ်ိဳး ေပ်ိဳးဆပ္ထမ္်ိဳးေဆ င္ရန္ အခ  န္သင့္ၿပ  ျဖစ္ပါသည္။ ထု ႔ေၾက င့္ တေထ င့္တေနရ  မွ 
က ုယ္စစမ္်ိဳး ဥ ဏ္စစမ္်ိဳးရွ သမွ  ျဖင့္ ပါဝင္ၾကရန္၊ လမ္်ိဳးေၾက င္်ိဳး မ   ်ိဳးစံုမွ တစ္ခုတည္်ိဳးေသ  ပန္်ိဳးတု င္က ု လွမ္်ိဳးခ   ေနရန္၊ 
အခစင့္အေရ်ိဳးမ  ်ိဳး ရွ လွ င္ ရွ သည့္အတု င္်ိဳး လုပ္ေဆ င္သင့္ၿပ  ျဖစ္ပါသည္။ မည္သု ႔ မည္ပံု လုပ္ေဆ င္ေနေစက မူ 
ဥ ်ိဳးတည္ခ က္မွ  ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေရ်ိဳး ရည္မွန္်ိဳးခ က္ပန္်ိဳးတု င္ ျဖစ္ၿပ ်ိဳး အလံေတ ္ တစ္ခုတည္်ိဳး၏ ေအ က္တစင္လည္်ိဳး 
သစၥ ရွ စစ ျဖင့္ ပါဝင္ခ  တ္ဆက္ ပူ်ိဳးေပါင္်ိဳးလုပ္ေဆ င္ရန္ လု အပ္ပါသည္။  

 
ယခု လက္ရွ  အေျခအေနသည္ ကရင္လူမ   ်ိဳး အျပင္၊ အျခ ်ိဳးေသ  တု င္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳးလူမ   ်ိဳးစုမ  ်ိဳး အတစက္လည္်ိဳး 

စ န္ေခၚခ က္မ  ်ိဳး ျပည့္ေနသည့္ အခ  န္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္၏ အ ဏ သ မ္်ိဳးမႈသည္ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရံု်ိဳး 
ကဲ့သု ႔ပင္ တု င္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳးလူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳး အ ်ိဳးလုံ်ိဳး၏ ရည္မွန္်ိဳးခ က္ ပန္်ိဳးတု င္ျဖစ္ေသ  ဒ မု ကေရစ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထ င္စု 
တည္ေဆ က္ရန္ ုွႏင့္ ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳးေဆ င္ရစက္ရန္ တု ႔ုွႏင့္ လုံ်ိဳးဝဆန္႔က င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ တု င္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳးလူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳး 
အေနျဖင့္ မဟ လူမ   ်ိဳးႀက ်ိဳးဝါဒ ုွႏင့္ စစ္အ ဏ ရွင္စနစ္ ၏ အုပ္ခ  ပ္မႈေအ က္တစင္ က ေရ က္ေနၾကရျခင္်ိဳး၊ အျခ ်ိဳးေသ  
မ   ်ိဳးုႏစယ္စုမ  ်ိဳး အေနျဖင့္ လည္်ိဳး ဆု ်ိဳးဝါ်ိဳးသည့္ စစ္အုပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးစနစ္ ေအ က္တစင္ က ေရ က္ေနရျခင္်ိဳး သည္ ဒ မု ကေရစ  
နည္်ိဳးလမ္်ိဳးမွ ေသစဖ ေနၿပ ်ိဳး တု င္်ိဳးျပည္ ဖစံ႔ၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္မႈ က ုလည္်ိဳး လုံ်ိဳးဝ အဟန္႔အတ ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသည္။ ထု ႔ေၾက င့္ အတူ 
တကစ စုေပါင္်ိဳးလုပ္ေဆ င္ရန္၊ အ ဏ ရွင္စနစ္ လုံ်ိဳးဝခ  ပ္ၿင မ္်ိဳးသစ ်ိဳးေစရန္ အတစက္ ည ညစတ္စစ ျဖင့္ တစန္်ိဳးလွန္ ၿဖ  ဖ က္ 
ရန္ အခ  န္က ေရ က္ၿပ  ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္လူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳး အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရ ၊ မည္သည့္ အခန္်ိဳးက႑၊ မည္သည့္ 
ုုႏ င္ငံမ  ်ိဳး ၌ ရွ ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ မ မ တု ႔လူမ   ်ိဳးစု ၏ ဖ ုွႏ ပ္ခံရ ျခင္်ိဳး မွ လစတ္ေျမ က္ုုႏ င္ၾကၿပ ်ိဳး အျခ ်ိဳးေသ  တု င္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳး 
လူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးလည္်ိဳး အတတူကစ တု ်ိဳးတက္ဖစံ႔ၿဖ  ်ိဳးေစရန္ တတ္စစမ္်ိဳးသမွ  အခစင့္အခါသင့္သမွ  ခ  တ္ဆက္ပါဝင္ သင့္ၿပ  
ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကရငအ္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးအေပါင်္ိဳးတု ႔ ..  
 ေန က္ဆုံ်ိဳးအေနျဖင္႔ မ မ တ ု႔ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳး၊ စစ္သည္ေတ ္မ  ်ိဳး၊ မ ဘျပည္သူမ  ်ိဳး၊ လူငယ္ 
ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳးုွႏင္႔ အန ဂါတ္မ   ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္်ိဳးေဆ င္မ  ်ိဳးအ ်ိဳး ယခုကဲ႔သ ု႔ေသ  ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔တစင္ ကရင္ 
အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ခံယူခ က္ုွႏင္႔ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ဝ ေသသ လကၡဏ မ  ်ိဳး၊ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ  ်ိဳး၊ စည္်ိဳးလံု်ိဳးည ညစတ္မႈ 
မ  ်ိဳးက ု ၁၉၄၈ ခုုွႏစ္ ေဖေဖၚ၀ါရ လ(၁၁)ရက္ေန႔တစင္ ထုတ္ေဖၚျပသခဲ႔သည္႔နည္်ိဳးတူ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ုုႏ င္ငံေရ်ိဳး 
ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ  ်ိဳး၊ ကရင္အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏ လ ုအင္ဆုႏၵမ  ်ိဳး၊ ကရင္လူမ   ်ိဳးအျဖစ္ အစဥ္ထ ၀ရ ရွင္သန္ရပ္တည္ ေရ်ိဳးုွႏင့္ 
ဖစ႔ံၿဖ  ်ိဳးတ ု်ိဳးတက္ေရ်ိဳးအတစက္ စည္်ိဳးစည္်ိဳးလံု်ိဳးလံု်ိဳး၊ ည ည ညစတည္စတ္ျဖင္႔ ႀက  ်ိဳးပမ္်ိဳးအ ်ိဳး ထုတ္သစ ်ိဳးၾကရန္ တု က္တစန္်ိဳး ရင္်ိဳး 
န ဂုံ်ိဳးခ  ပ္အပ္ပါသည္။ 
 

ေက ်ိဳးဇ်ူိဳးတငပ္ါသည။္ 
 
                            ********* ********* ********* 


