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(၇၄) ႀက မေ္ျမ က ္ခ င်္ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔ သ  ႔  

ေကအနဲယ္-ူကရငမ္   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည်္ိဳးအရ  ်ိဳး မ ွေပ်ိဳးပ  ႔ေသ  သ၀ဏလ္ႊ  
     

ေဖေဖ ္၀ါရလီ (၂၀)ရကေ္န႔၊ ၂၀၂၂ ခ နစွ ္
 

ယေန႔ ၂၀၂၂ ခ နွစ္၊ ေဖေဖ ္၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔သည္ (၇၄)ႀက မ္ေျမ က္ ခ်င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔ျဖစ္ၿပီ်ိဳး ခ င္်ိဳးတစ္မ   ်ိဳး 
သ ်ိဳး လ  ်ိဳးအတြက္ တန္်ိဳးဖ  ်ိဳးမျဖတ္န  င္ေသ  ေန႔ထူ်ိဳးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးတ  ႔၏ တန္ဖ  ်ိဳးရွ လွေသာ ဤ ေန႔ထူ်ိဳး 
ေန႔ျမတ္ အခါသမယတြင္ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးတ  ႔၏ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးဂ ဏ္၀ ေသသ ၾကန္အင္လကၡဏ မ  ်ိဳး တ  ႔က   အေက င္်ိဳးဆ  ်ိဳး 
ထ န္းသ မ္်ိဳးျမွင့္တင္ၾကၿပီ်ိဳး စည္်ိဳးလ  ်ိဳးညီညြတ္မႈ၊ အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေရ်ိဳးစ တ္ဓါတ္၊ ဂ ဏ္သ ကၡ  အရွ န္အ၀ါမ  ်ိဳး နွင့္ျပည့္စ  ပါေစေၾက င္်ိဳး  
ဆ မြန္ေက င္်ိဳး ေတ င္်ိဳးအပ္ပါသည္။ 

ကမၻ ေပၚရွ လူမ   ်ိဳးတ  င္်ိဳးတ  ႔သည္ မ မ တ  ႔၏လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳးအေနျဖင့္  ဂ ဏ္သ ကၡ ရွ စြ  ရွင္သန္ရပ္တည္ေနထ  င္ခ င္ၾက 
သည္။ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးသည္ လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳး၏ ၀ ေသသဂ ဏ္အဂၤါလကၡဏ ရပ္မ  ်ိဳးျဖစ္ေသ သမ  င္်ိဳး၊ယဥ္ေက ်ိဳးမႈ၊  
ထ  ်ိဳးတမ္်ိဳးဓေလ့၊ စက ်ိဳးနွင့္ စ ေပတ  ႔ျဖင့္ ျပည့္စ  ေသ  လူမ   ်ိဳးတစ္မ   ်ိဳးျဖစ္သည့္ အေလ  က္လြပ္လပ္မႈ၊ တန္်ိဳးတူမႈ၊ တရ ်ိဳး 
မွ တမႈ တ  ႔က   ရရွ ခ စ ်ိဳးလ  ၾကသည္။ 

သ  ႔ျဖစ္၍ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔သည္ခ င္်ိဳးလူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးတ  ႔၏သူ႔ကၽြန္မခ လ  သည့္စ တ္ဓ တ္၊နယ္ခ ဲ႕ဆန္႔က င္ေရ်ိဳးစ တ္ဓ တ္၊ 
အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေရ်ိဳးစ တ္ဓ တ္နွင့္ လူထ ဆႏၵ အရ ဒီမ  ကေရစီစနစ္ျဖင့္ အ ပ္ခ  ပ္သည့္စနစ္က   ျမတ္န  ်ိဳးသည့္ စ တ္ဓ တ္ တ  ႔အေပၚ 
အေျခခ ၍ ေပါက္ဖြ ်ိဳးလ ခဲ႔ျခင္်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

ထ  ႔အတြက္ မ မ လူမ   ်ိဳး လြတ္လပ္ေရ်ိဳးအတြက္ နယ္ခ ဲ႕က   ျပန္လည္တြန္်ိဳးလွန္ ေမ င္်ိဳးထ တ္ႏ  င္ရန္ ၁၉၁၈ ခ ႏွစ္ 
ေဖေဖ ္၀ါရီ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး ပည ျမွင့္တင္ေရ်ိဳးအဖြဲ႔ မွသည္ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳး ဖြ ႔ျဖ  ်ိဳးတ  ်ိဳးတက္ေရ်ိဳးအဖဲြ႔ 
သ  ႔ ဦ်ိဳးေဆ င္ဖဲြ႔စည္်ိဳးေပ်ိဳးခ့ဲသည့္ ဦ်ိဳး၀မၼသူ်ိဳးေမ င္်ိဳး က   ေသ ္လည္်ိဳးေက င္်ိဳး၊ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳး၏  န  င္င ေရ်ိဳးသမ  င္်ိဳးတြင္ 
ပထမ ဦ်ိဳးဆ  ်ိဳးန  င္င ေရ်ိဳးအဖြဲ႔ အစည္်ိဳးျဖစ္ေသ  ခ င္်ိဳးေတ င္တန္်ိဳးညီညြတ္ေရ်ိဳးအဖြဲ႔၏ နယ္ခ ဲ႕ဆန္႔က င္ေရ်ိဳး လႈပ္ရွ ်ိဳးမႈက  ေသ ္ 
လည္်ိဳးေက င္်ိဳး၊ လြတလ္ပ္ေရ်ိဳးရၿပီ်ိဳးေန က္ ခ င္်ိဳး၀ ေသသတ  င္်ိဳး၌ နယ္ခ ဲ႕အေမြျဗဴရ  ကရက္အ ပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးစနစ္က   ဖ က္သ မ္်ိဳးၿပီ်ိဳး 
ဒီမ  ကေရစီအ ပ္ခ  ပ္ေရ်ိဳးစနစ္အ ်ိဳး အစ ်ိဳးထ  ်ိဳးက င့္သ  ်ိဳးရန္ အဆ  က   အတည္ျပ ဆ  ်ိဳးျဖတ္ခဲ႔သည့္ လႈပ္ရွ ်ိဳးမႈမ  ်ိဳး တ  ႔က   ဂ ဏ္ျပ  
အပ္ပါသည္။ 

၂၀၂၁ ခ နွစ္ ေဖေဖ ္၀ါရီလ (၁) ရက္တြင္ ဗမ စစ္တပ္မွ မတရ ်ိဳး အ ဏ သ မ္်ိဳးသည့္ အခ  န္မွစ၍ စစ္ကၽြန္ဘ၀မွ  
လြတ္ ေျမ က္န  င္ရန္ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးသည္ ဖ ႏွ ပ္ခ ဘ၀တူတ  င္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးတ  ႔ႏွင့္အတူ ယေန႔ခ  န္ထ  တ  င္ေအ င္ 
ဆက္လက္ၿပီ်ိဳး တ  က္ပြ၀ဲင္ေနမႈက   ေကအန္ဲယူ-ကရင္မ   ်ိဳးသ ်ိဳးအစည္်ိဳး အရ  ်ိဳးအေနျဖင့္ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳး တ  ႔၏ ဇဲြ၊သတ  ၊ 
စ တ္ဓါတ္ တ  ႔က   ေလ်ိဳးစ ်ိဳးအသ အမွတ္ျပ  ဂ ဏ္ယူအပ္ပါသည္။ 

ထ  ႔ေၾက င့္ ယေန႔က ေရ က္သည့္ (၇၄)ႀက မ္ေျမ က္ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔တြင္ စစ္အ ဏ ရွင္စနစ္နွင့္ အ ဏ ရွင္ 
စနစ္အလ  ်ိဳးစ  ခ  ပ္ၿင မ္်ိဳးေရ်ိဳးမွသည္ တ  င္်ိဳးရင္်ိဳးသ ်ိဳးလူမ   ်ိဳးမ  ်ိဳးႏွင့္ ခ င္်ိဳးအမ   ်ိဳးသ ်ိဳးမ  ်ိဳးလ  လ ်ိဳးသည့္ န  င္င ေရ်ိဳးရည္မွန္်ိဳးခ က္ 
ပန္်ိဳးတ  င္ နွင့္ စစ္မွန္ေသ ဖက္ရယ္ဒီမ  ကေရစီျပည္ေထ င္စ ႀကီ်ိဳး တည္ေဆ က္ရရွ သည္အထ  မ မ တ  ႔ ေကအန္ဲယူ-ကရင္မ   ်ိဳး  
သ ်ိဳးအစည္်ိဳးအရ  ်ိဳး အေနျဖင့္ အတူတကြ လကတ္ြတဲ  က္ပြ၀ဲင္သြ ်ိဳးမည္ျဖစ္ေၾက င္်ိဳး သ ဓ ဌ န္ျပ ရင္်ိဳး (၇၄)ႀက မ္ ေျမ က္ ခ င္်ိဳး 
အမ   ်ိဳးသ ်ိဳးေန႔သ  ႔ သ၀ဏ္လႊ ေပ်ိဳးပ  ႔အပ္ပါသည္။ 
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                                                                                            ဗဟ  ဌ နခ  ပ္ 
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