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ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံ်ဳိး၊ ဥကၠဌ ဗလ္ခ ပ္ႀက်ဳိး ေစာမူတ်ဳိးူ ေစ်ဳိးဖ်ဳိး၏
(၇၄) ႀကမ္ေျမာက္၊ ကရင့္ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးေန႔သ႔ ေပ်ဳိးပ႔ေသာ သ၀ဏ္လာႊ
ေထ်ဳိးကူ လဆန္်ဳိး (၁၁) ရက္၊ ၂၇၆၁ ခုႏွစ္၊
ေဖေဖၚ၀ါရလ (၁၁) ရက္၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အေပါင္်ဳိးတ႔
ယေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရလ (၁၁) ရက္ေန႔သည္ (၇၄) ႀကမ္ေျမာက္ ကရင္အမ သာ်ဳိးေန႔(Karen National

Day)ျဖစ္ၿပ်ဳိး ကရင့္တစ္မ ်ဳိးသာ်ဳိးလ်ဳိးံ အတြက္ တန္ဖ်ဳိး မျဖတ္ုႏင္ေသာ ေန႔ထူ်ဳိးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။ ကရင့္
အမ ်ဳိးသာ်ဳိးတ႔အတြက္ တန္ဖ်ဳိး မျဖတ္ုႏင္ေသာ ေန႔ထူ်ဳိးေန႔ျမတ္ အခါသမယတြင္ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးတ႔၏
စည္်ဳိးလံ်ဳိး ညညြတ္မမုႏွင့္

ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ဂဏ္သကၡာက အေကာင္်ဳိးဆံ်ဳိး ထန္်ဳိးသမ္်ဳိးျမွငတ
္႔ င္ၾကၿပ်ဳိး

အမ ်ဳိးသာ်ဳိးတ႔၏ စတ္ဓာတ္၊ ဂဏ္အရွန္အ၀ါမ ာ်ဳိးုႏွင့္ ျပည့္စံပါေစေၾကာင္်ဳိး ဆမြန္ေကာင္်ဳိးေတာင္်ဳိးအပ္ပါသည္။
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အေပါင္်ဳိးတ႔
မမတ႔ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးသည္ လူမ ်ဳိးတစ္မ ်ဳိး၏ ဂဏ္အဂၤါလကၡဏာရပ္မ ာ်ဳိးျဖစ္ေသာ သမင္်ဳိး၊
ယဥ္ေက ်ဳိးမမ၊ ထံ်ဳိးတမ္်ဳိးဓေလ့၊ စကာ်ဳိး ုႏွင့္ စာေပတ႔ျဖင့္ ၿပ်ဳိးျပည့္စံေသာ လူမ ်ဳိးတစ္မ ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ မမတ႔
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးသည္ ၿငမ္်ဳိးခ မ္်ဳိးမမက ခ စ္ျမတ္ုႏ်ဳိးၿပ်ဳိး ေအ်ဳိးေအ်ဳိးခ မ္်ဳိးခ မ္်ဳိး ေနထင္သည့္ ဓေလ့စရက္ အျပင္
မမတ႔ုႏွင့္ သက္ဆင္ုႏွ်ဳိးုႏြယ္ေနၾကေသာ လူမ ်ဳိးမ ာ်ဳိးုႏွင့္ အတတ္ုႏင္ဆံ်ဳိး ေအ်ဳိးေအ်ဳိးခ မ္်ဳိးခ မ္်ဳိး ုႏွင့္ အတူတကြ
ေနထင္တတ္ေသာ အေလ့အထ ရွပါသည္။ ရန္လမမမ ာ်ဳိး ုႏွင့္အၾကမ္်ဳိးဖက္မမမ ာ်ဳိးကလည္်ဳိး လလာ်ဳိးေသာ လူမ ်ဳိး
မဟတ္ေပ။
ထ႔ေၾကာင့္၊ ဖုႏွပ္မမ အမ ်ဳိးမ ်ဳိးုႏွင့္ ရင္ဆင္ေတြ႔ႀကံ ၾကရေသာအခါတြင္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသ႔ ေရြ ႔
ေျပာင္်ဳိးေနထင္ေလ့ရွတတ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ရ်ဳိးေတာင္စြယ္မ ာ်ဳိးုႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္်ဳိးေျခအထ ေျပာင္်ဳိးေရြ႕
ေနထင္ခဲၾ့ ကသည့္ အေလ့အထ ရွပါသည္။ သ႔ရာတြင္၊ အသပညာ၊ အတတ္ပညာုႏွင့္ ဗဟသတ ၾကြယ္၀
လာၾကေသာ ေခတ္အခ န္အခါတြင္ ဖုႏွပ္မမုႏွင့္ ုႏင္ထက္စ်ဳိးနင္်ဳိးမမမ ာ်ဳိးက ေရွာင္ရွာ်ဳိး၍ မျဖစ္ုႏင္ေၾကာင္်ဳိး
သရွနာ်ဳိးလည္လာၾကေသာ မမတ႔၏ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးသည္ အျခာ်ဳိးေသာ လူမ ်ဳိးမ ာ်ဳိးုႏွင့္ အတူယွဥ္တေ
ြဲ နထင္ၿပ်ဳိး
မမတ႔၏ ရသင့္ရထက္ေသာ တန္်ဳိးတူေရ်ဳိး ုႏွင့္ အျခာ်ဳိးေသာ ရပင္ခြင့္ အခြင့္အေရ်ဳိးမ ာ်ဳိးအတြက္ ႀက ်ဳိးစာ်ဳိးအာ်ဳိး
ထတ္ၾကရမည့္ အေတြ်ဳိးအျမင္မ ာ်ဳိး ေပၚထြန္်ဳိးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ကယ္ပင္ျပဌာန္်ဳိးခြင့္၊
ကရင့္ သကၠရာဇ္ ၂၇၆၁ ခုႏွစ္ ကရင့္ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးေန႔သ႔ ေပ်ဳိးပ႔ေသာ သ၀ဏ္လာႊ | 1

ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးတ႔၏ လူမမဘ၀ ဖြံ႔ၿဖ ်ဳိးတ်ဳိးတက္ေရ်ဳိးုႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရ်ဳိးအတြက္ အေတြ်ဳိးအျမင္မ ာ်ဳိးလည္်ဳိး
ပြင့္လာခဲၾ့ ကပါသည္။ ထကဲ့သ႔ေသာ အေတြ်ဳိးအျမင္ုႏွင့္ ရည္မွန္်ဳိးခ က္မ ာ်ဳိးေၾကာင့္ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအ
ၾကာ်ဳိး

စည္်ဳိးလ်ဳိးံ ညညြတ္မမုႏွင့္

ပူ်ဳိးေပါင္်ဳိးေဆာင္ရြက္ျခင္်ဳိးမ ာ်ဳိး

တစတစ

ပမ

အာ်ဳိးေကာင္်ဳိးလာခဲ့ပါသည္။

ထ႔ေၾကာင့္၊ ခရစ္ုႏွစ္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ုႏင္ငံလံ်ဳိးဆင္ရာ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးအစည္်ဳိးအရံ်ဳိး (Karen National

Association - KNA) က ဖြ႔စ
ဲ ည္်ဳိးတည္ေထာင္ခဲ့ၿပ်ဳိး ဤ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးအစည္်ဳိးအရံ်ဳိး (KNA) သည္
အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအတြက္ ပထမ ဥ်ဳိးဆံ်ဳိးေသာ ုႏင္ငံလံ်ဳိးဆင္ရာ အစည္်ဳိးအရံ်ဳိးျဖစ္ခဲပ
့ ါသည္။
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အေပါင္်ဳိးတ႔
မမတ႔ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး၏ လမပ္ရွာ်ဳိးမမမ ာ်ဳိး ပမအာ်ဳိးေကာင္်ဳိးလာေစရန္ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး ဆင္ရာ
ကြနဖ
္ ရင့္ (Karen National Conference) တစ္ရပ္က ေခၚယူက င္်ဳိးပခဲ့ၾကၿပ်ဳိး ေဖေဖၚ၀ါရလ (၅) ရက္ေန႔
တြင္ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးေရ်ဳိး လမပ္ရွာ်ဳိးမမမ ာ်ဳိးက ဥ်ဳိးေဆာင္ရန္ ေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံ်ဳိး က
ဖြ႔စ
ဲ ည္်ဳိးတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထအခ န္မစ
ွ ၍ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ လမပ္ရွာ်ဳိးမမ အရွန္အဟန္မ ာ်ဳိးသည္
လည္်ဳိး ပမအာ်ဳိးေကာင္်ဳိးလာခဲပ
့ ါသည္။ ထ႔အျပင္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲနယ
္ -ူ
ကရင္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံ်ဳိးႀက်ဳိး၏ ဥ်ဳိးေဆာင္မမေအာက္၌ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ရည္မွန္်ဳိးခ က္မ ာ်ဳိးက
ထတ္ေဖၚျပသသည့္ အေနျဖင့္ ၿမ ့ရြာ အသ်ဳိးသ်ဳိးတြင္ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးလူထႀက်ဳိး ေလ်ဳိးသန္်ဳိးေက ာ္က (၁) ကရင္ျပည္ ခ က္ခ င္်ဳိးေပ်ဳိး
(၂) ကရင္တစ္က ပ္ ဗမာတစ္က ပ္ ခ က္ခ င္်ဳိးျပ
(၃) ျပည္တြင္်ဳိးစစ္ အလမရွ
(၄) လူမ ်ဳိးေရ်ဳိး အဓကရဏ္်ဳိး အလမရွ
ဟူေသာ ေဆာင္ပဒ္ႀက်ဳိး (၄) ရပ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စႀက်ဳိးတြင္ ေအ်ဳိးခ မ္်ဳိးစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြေ
ဲ နထင္
ုႏင္ရန္အတြက္ ကယ္္ပင္ျပဌာန္်ဳိးခြင့ ္ ရရွေရ်ဳိး၊ တန္်ဳိးတေ
ူ ရ်ဳိး၊ ၿငမ္်ဳိးခ မ္်ဳိးေရ်ဳိးုႏွင့ ္ အျပန္အလွန္ ေလ်ဳိးစာ်ဳိးအသအ
မွတျ္ ပ ေရ်ဳိးမ ာ်ဳိးက ေတာင္်ဳိးဆခဲၾ့ ကပါသည္။
ထ႔ေၾကာင့္၊ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ရည္မွန္်ဳိးခ က္မ ာ်ဳိးက ထတ္ေဖၚျပသခဲ့သည့္ေန႔အာ်ဳိး ေခတ္
အစဥ္အဆက္ မေမ့မေလွ ာ့ ေအာက္ေမ့ဂဏ္ျပ ုႏင္ရန္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ုႏ၀င္ဘာလ (၂၃) ရက္မွ (၂၅) ရက္ေန႔
အထ က င္်ဳိးပခဲ့သည့္ ပထမ ဥ်ဳိးဆ်ဳိးံ ေကာ္သေ
ူ လ်ဳိး ကြနဖ
္ ရင့္ တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရလ (၁၁) ရက္ေန႔က ကရင့္
အမ ်ဳိးသာ်ဳိးေန႔ (Karen National Day) အျဖစ္ အသအမွတ္ျပ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သ႔ရာတြင္၊ ကရင့္
အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ရည္မွန္်ဳိးခ က္မ ာ်ဳိး ျဖစ္သည့္ ကယ္္ပင္ျပဌာန္်ဳိးခြင့ ္ ရရွေရ်ဳိး၊ တန္်ဳိးတေ
ူ ရ်ဳိး၊ ၿငမ္်ဳိးခ မ္်ဳိးေရ်ဳိးုႏွင့္
အျပန္အလွန္

ေလ်ဳိးစာ်ဳိးအသအမွတျ္ ပ ေရ်ဳိး

မ ာ်ဳိးက

အာမခံခ က္ေပ်ဳိးုႏင္ေသာ

ဖက္ဒရယ္

ဒမကေရစ

ျပည္ေထာင္စႀက်ဳိး အသြင္အျပင္သည္ ယေန႔ထက္ထတင္ လံ်ဳိး၀ ရပ္လံ်ဳိး ေပၚမလာပဲ ရွေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အေပါင္်ဳိးတ႔
အၾကမ္်ဳိးဖက္မမမ ာ်ဳိးုႏွင့္ ရက္စက္သတ္ျဖတ္မမမ ာ်ဳိးေၾကာင့္ မလြဲမေရွာင္သာ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏
ရည္မွန္်ဳိးခ က္မ ာ်ဳိးက အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ုႏင္ရန္ မမတ႔၏ ုႏင္ငံေရ်ဳိး ရပ္တည္ခ က္မ ာ်ဳိးုႏွင့္ မမတ႔
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးက ကာကြယ္ုႏင္ရန္ ခခံေတာ္လွန္ေရ်ဳိးက ဆင္ုႏြခ
ဲ ဲၾ့ ကရသည္မွာ ုႏွစ္ေပါင္်ဳိး (၇၀) ေက ာ္
ရွခဲ့ပါၿပ။ သ႔ရာတြင္၊ ဤခခံေတာ္လွန္ေရ်ဳိးက မမတ႔ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ေရြ်ဳိးခ ယ္ခဲ့ၾကသည္ မဟတ္
ေပ။ မမတ႔၏ ဘ၀ ျဖတ္သန္်ဳိးမမမ ာ်ဳိးုႏွင့္ ေလ့လာေတြ႔ရွမမမ ာ်ဳိးအရ ုႏင္ငံ တစ္ုႏင္ငံတည္်ဳိးအတြင္်ဳိး အတူတကြ
ေနထင္ေနၾကသည့္ လူမ ်ဳိးမ ာ်ဳိး အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ စစ္ခင္်ဳိးၾကျခင္်ဳိး ုႏွင့္ ခခံ ေတာ္လွန္ေန ျခင္်ဳိးမ ာ်ဳိးသည္
ုႏင္ငံေရ်ဳိးအတြက္ ေနာက္ဆံ်ဳိး အဆံ်ဳိးအျဖတ္ ေပ်ဳိးုႏင္ေသာ အေျဖေကာင္်ဳိးမ ာ်ဳိး မဟတ္ေပ။ ထ႔ေၾကာင့္၊
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ုႏင္ငံေရ်ဳိး ုႏွင့္ တရာ်ဳိးမွ တေသာ နည္်ဳိးလမ္်ဳိးမ ာ်ဳိးျဖင့္ မမတ႔လူမ ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ေမြ်ဳိးရာပါ အခြင့္အေရ်ဳိးမ ာ်ဳိးက ရရွုႏင္ရန္
ႀက ်ဳိးပမ္်ဳိးအာ်ဳိးထတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သ႔ရာတြင္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ အပ္ခ ပ္သူမ ာ်ဳိး အေနျဖင့္ ုႏင္ငံေရ်ဳိး
စတ္ဆုႏၵ ုႏွင့္ ုႏင္ငံေရ်ဳိး သမာသမတ္မမမ ာ်ဳိးက မေတြ႔ရွခဲရ
့ ေပ။ မည္သ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေပၚ တ်ဳိးတက္ ေနေသာ
အေျခအေန အ၀၀က သံ်ဳိးသပ္ၿပ်ဳိး ုႏင္ငံေရ်ဳိးအရ နည္်ဳိးလမ္်ဳိးေကာင္်ဳိးမ ာ်ဳိးက ရွာေဖြ ေဖၚထတ္ကာ မမတ႔
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏

ရည္မွန္်ဳိးခ က္ပန္်ဳိးတင္သ႔

ေရာက္ရွသည္အထ

ဆက္လက္

ေလွ ာက္လွမ္်ဳိး

သြာ်ဳိးပါမည္။
လူမ ်ဳိးတစ္မ ်ဳိး အေနျဖင့္ ကယ္ပင္ျပဌာန္်ဳိးခြင့္ုႏွင့္ တန္်ဳိးတူေရ်ဳိး အျပင္ လူမ ်ဳိး တစ္မ ်ဳိး အေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖ ်ဳိး
တ်ဳိးတက္ုႏင္ရန္ နည္်ဳိးလမ္်ဳိးမ ာ်ဳိးစြာရွၿပ်ဳိး ထနည္်ဳိးလမ္်ဳိးမ ာ်ဳိးက ရွာေဖြေဖၚထတ္ကာ ႀက ်ဳိးပမ္်ဳိးအာ်ဳိးထတ္သြာ်ဳိးၾကရ
ပါမည္။ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးမွလည္်ဳိး မမတ႔၏ ေနရပ္ေဒသုႏွင့္ က ရာ အခန္်ဳိးက႑ အသ်ဳိးသ်ဳိးတြင္ မမတ႔
အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ လူေနမမဘ၀ ဖြံ႔ၿဖ ်ဳိးတ်ဳိးတက္ေရ်ဳိးအတြက္ ကၽြမ္်ဳိးက င္ရာ အခန္်ဳိးက႑တြင္ ႀက ်ဳိးစာ်ဳိးျမွငတ
္႔ င္
ၾကပါသည္။ အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ ေျပာဆမမမ ာ်ဳိးသည္ မမတ႔ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ဘ၀က ျမွင့္တင္ေပ်ဳိးုႏင္
မည္ မဟတ္ေပ။ မမတ႔ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ ရည္မွန္်ဳိးခ က္ပန္်ဳိးတင္မ ာ်ဳိးက အမွန္တကယ္ ႀက ်ဳိးပမ္်ဳိးအေကာင္
အထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္်ဳိးျဖင့္ မမတ႔ ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ သမင္်ဳိးအမွန္က ေရ်ဳိးသာ်ဳိးေဖၚထတ္ၾကရပါမည္။
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးသည္ အုႏင္ယူဖုႏွပ္ေစာ္ကာ်ဳိးျခင္်ဳိးမ ာ်ဳိးက လက္ေျမွာက္အရမံ်ဳိးေပ်ဳိးတတ္သည့္ သမင္်ဳိး
မရွေသာ လူမ ်ဳိးတစ္မ ်ဳိး ျဖစ္သည္က မမတ႔ အေနျဖင့္ ဂဏ္ယူ၀မ္်ဳိးေျမာက္ၾကရပါမည္။
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အေပါင္်ဳိးတ႔
နဂံ်ဳိးခ ပ္ အေနျဖင့္ ယခကဲ့သ႔ေသာ ကရင့္ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးေန႔ (Karen National Day) အခါသမယ
တြင္ မမတ႔ ကရင့္ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးထ တစ္ရပ္လံ်ဳိးအာ်ဳိး တက္တြန္်ဳိးလသည္မွာ မမတ႔ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ သမင္်ဳိး၊
ဂဏ္အဂၤါရပ္မ ာ်ဳိး ုႏွင့္ အမ ်ဳိးသာ်ဳိး လကၡဏာ အစစ္အမွန္မ ာ်ဳိးက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရလ (၁၁) ရက္ေန႔
ကဲ့သ႔ပင္ ညညညြတ္ညြတျ္ ဖင့္ ဆက္လက္ေဖၚေဆာင္ၿပ်ဳိး ျမွငတ
္႔ င္ၾကပါ။ မမတ႔ အမ ်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိး၏ တန္်ဳိးတူေရ်ဳိး၊
ကယ္ပ္င္ျပဌာန္်ဳိးခြင့္ုႏွင့္ အျခာ်ဳိးေသာ ရပင္ခြင့္ အခြင့္အေရ်ဳိးမ ာ်ဳိးအတြက္ စည္်ဳိးစည္်ဳိးလံ်ဳိးလ်ဳိးံ ျဖင့္ ႀက ်ဳိးပမ္်ဳိး
အာ်ဳိးထတ္ၿပ်ဳိး အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ၾကပါ။ လူမ ်ဳိးတင္်ဳိး ုႏွင့္ ဘာသာတရာ်ဳိးတင္်ဳိးအတြက္ လြတ္လပ္မမ၊
တန္်ဳိးတူမမ ုႏွင့္ ကယ္ပင္ျပဌာန္်ဳိးခြင့္မ ာ်ဳိးက အာမခံခ က္ ေပ်ဳိးုႏင္ၿပ်ဳိး ုႏင္ငံသူုႏင္ငံသာ်ဳိး အာ်ဳိးလံ်ဳိး ုႏွင့္ ျပည္သူလထ
ူ
တစ္ရပ္လံ်ဳိးက

ေမွ ာ္လင့္ေစာင့္စာ်ဳိးေနၾကေသာ

ဖက္ဒရယ္ဒမကေရစ

ျပည္ေထာင္စႀက်ဳိးက

တည္ေဆာက္ုႏင္ေရ်ဳိးအတြက္ ႀက ်ဳိးပမ္်ဳိးအာ်ဳိးထတ္ေနၾကသည့္ လူမ ်ဳိးတင္်ဳိး၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္်ဳိးတင္်ဳိးုႏွင့္ လက္တၿြဲ ပ်ဳိး
အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ၾကရန္ တက္တြန္်ဳိးရင္်ဳိး နဂံ်ဳိးခ ပ္အပ္ပါသည္။

ဥကၠဌ
ကရင့္အမ ်ဳိးသာ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံ်ဳိး
ဗဟဌာနခ ပ္
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