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သေလ လဆန္်ဳိး (၁) ရက္ ၂၇၆၁ ခုုွႏစ္ 
ဇုႏၷ၀ါရီလ (၂) ရက္၊ ၂၀၂၂ ခုုွႏစ္ 

 
ေကအဲနယ္-ူကရငအ္မ   ်ဳိးသ ်ဳိး အစည်္ဳိးအရံု်ဳိး၊ ဗု လခ္  ပႀ္က်ီဳိး ေစ မတူ်ူဳိးေစ်ဳိးဖ ်ုဳိးမ ွ၂၇၆၁ ခုွုႏစ ္

ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး ုွႏစသ္စက္်ူဳိးေန႔သ ု႔ ေပ်ဳိးပ ု႔ေသ  သ၀ဏလ္ႊ  
 

ယေန႔ ဇုႏၷ၀ါရီလ (၂) ရက္၊ ၂၀၂၂ ခုုွႏစ္သည္ သေလ လဆန္်ဳိး (၁) ရက္ ၂၇၆၁ ခုုွႏစ္ေျမ က္ ကရင့္ 
အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးလံု်ဳိးဆ ငုရ္  ုွႏစသ္စက္်ူဳိးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သ ု႔ေသ  ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးလံု်ဳိးဆ ငုရ္  ုႏွစသ္စက္်ူဳိး 
ေန႔ အခါသမယတြင္ ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိးုွႏင့္ ုႏ ုင္ငံအ၀ွမ္်ဳိး ျပည္သူလူထုအေပါင္်ဳိး စ တ္ဓ တ္ ခြန္အ ်ဳိးမ  ်ဳိး 
ခ ုင္မ ျခင္်ဳိး ုွႏင့္စည္်ဳိးလံု်ဳိးညီညြတ္ျခင္်ဳိး အျပင္ ရန္သူမ   ်ဳိးအေပါင္်ဳိးအ ်ဳိး ေအ င္ျမင္ုႏ ုင္ၿပီ်ဳိးၾကြယ္၀မႈအေပါင္်ဳိးုွႏင့္ 
ျပည့္စုံပါေစေၾက င္်ဳိးဆုမြန္ေက င္်ဳိး ေတ င္်ဳိးအပ္ပါသည္။  
 

ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အေပါင်္ဳိးတ ု႔ 
ကရငအ္မ   ်ဳိးသ ်ဳိးလံု်ဳိးဆ ငုရ္  ုွႏစသ္စက္်ူဳိးေန႔ သည္ ကရင္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ ယဥ္ေက ်ဳိးမႈ၊ ဘ၀၊ ဓေလ့၊ 

ထံု်ဳိးတမ္်ဳိးစဥ္လ မ  ်ဳိးသည္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး လကၡဏ  တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကရင ္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးလံု်ဳိးဆ ငုရ္  
ုႏစွသ္စက္်ူဳိးေန႔ သည္ အေမွ  ္အျမင္ ႀကီ်ဳိးမ ်ဳိးေသ  ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး ေခါင္်ဳိးေဆ င္ႀကီ်ဳိး မ  ်ဳိး၏ ႀက  ်ဳိးပမ္်ဳိးအ ်ဳိး 
ထုတ္မႈမ  ်ဳိးေၾက င့္ အဂၤလ ပ္ အစ ု်ဳိးရ လက္ထက္ကတည္်ဳိးကအသ အမွတ္ျပ မႈခံခ့ဲရသည့္ ေခါင္်ဳိးေဆ င္ႀကီ်ဳိး 
မ  ်ဳိး၏ အေမြအုွႏစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထ ု႔ေၾက င့္၊ ကရင့္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးလံု်ဳိးဆ ငုရ္  ုွႏစသ္စက္်ူဳိးေန႔သည္ ကရင္အမ   ်ဳိး 
သ ်ဳိးမ  ်ဳိးအတြက္ ႀကီ်ဳိးျမတ္ေသ  အေမြအုွႏစ္ ျဖစ္ၿပီ်ဳိး သ ်ဳိးစဥ္ေျမ်ဳိးဆက္ ဆက္လက္ ထ န္သ မ္်ဳိး ဂုဏ္ျပ ရမည့္ 
ေန႔တေန႔ ျဖစ္ပါသည္။  

မ မ တ ု႔ ကရင္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိးသည္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး သမ ုင္်ဳိးုွႏင့္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး လကၡဏ မ  ်ဳိး ျဖစ္သည့္ စက ်ဳိး၊ 
စ ေပ၊ ရု ်ဳိးရ ၊ ဓေလ့ုွႏင့္ ယဥ္ေက ်ဳိးမႈဆ ုင္ရ  လကၡဏ ရပ္မ  ်ဳိး အျပည့္အ၀ ရွ ပါသည္။ လူမ   ်ဳိး တစ္မ   ်ဳိး 
ျဖစ္သည့္ မ မ တ ု႔ ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးသည္ လူမ   ်ဳိးတစ္မ   ်ဳိးအျဖစ္ အစဥ္ထ ၀ရ ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ၿပီ်ဳိး 
အစဥ္အၿမဲ ဖြံ႔ၿဖ  ်ဳိးတ ု်ဳိးတက္ုႏ ုင္ေရ်ဳိးအတြက္ အန ဂါတ္ မ   ်ဳိးဆက္သစ္မ  ်ဳိးမွ မ မ တ ု႔၏ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး လကၡဏ  
ရပ္မ  ်ဳိးကု  အစဥ္ထ ၀ရ လက္ဆင့္ကမ္်ဳိးရမည့္ တ ၀န္ရွ ပါသည္။ ေခတ္ုွႏင့္အညီ မ မ တ ု႔၏ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး 
လကၡဏ ရပ္မ  ်ဳိးက ု ထ ္န္်ဳိးသ မ္်ဳိးျမင့္တင္ရပါမည္။  

ထ ု႔နည္်ဳိးတူစြ ပင္၊ မ မ တ ု႔ ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး ဖြံ႔ၿဖ  ်ဳိးတ ု်ဳိးတကၿ္ပီ်ဳိး ကမၻ ့အလယ္တြင္ ၀င့္၀င့္ ၾကြ ်ဳိး 
ၾကြ ်ဳိး ေပၚလြင္ေစုႏ ုင္ေရ်ဳိးတြက္ တ ၀န္၀တၱရ ်ဳိးမ  ်ဳိးသည္ ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးတ ုင္်ဳိး၏ တ ၀န္ျဖစ္ပါ သည္။ 
လူမ   ်ဳိးတစ္မ   ်ဳိး အေနျဖင့္ ုုႏ ်ဳိးုႏ ု်ဳိးၾက ်ဳိးၾက ်ဳိး ရွင္သန္ေနၾကၿပီ်ဳိး ဖြံ႔ၿဖ  ်ဳိးတ ု်ဳိးတကလ္ ုစ တ္မ  ်ဳိး ထ ၀စဥ္ က န္္်ဳိးေအ င္်ဳိး 
ေနရန္ အထူ်ဳိး လ ုအပ္ပါသည္။ ထ ု႔အျပင္၊ မ မ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ ဘ၀ အသက္တ တြင္ ႀက  ်ဳိးပမ္်ဳိးအ ်ဳိးထုတ ္

http://www.knuhq.org/


ေနမႈမ  ်ဳိး၊ စည္်ဳိးလံု်ဳိးညီညြတ္မႈုွႏင့္ တစ္လံု်ဳိးတ၀တည္်ဳိးေသ  စ တ္ျဖင့္ ပူ်ဳိးေပါင္်ဳိးလုပ္ ေဆ င္ုႏ ုင္မႈမ  ်ဳိးသည္ 
လူမ   ်ဳိးတစ္မ   ်ဳိး အေနျဖင့္ ထ ၀စဥ္ထ ၀ရ ရွင္သန္ုႏ ုင္ရန္ အလြန္တရ  အေရ်ဳိးႀကီ်ဳိးသည့္ အခ က္မ  ်ဳိးျဖစ္ပါ 
သည္။ 

  
ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အေပါင်္ဳိးတ ု႔  

လူမ   ်ဳိးတစ္မ   ်ဳိး၏ ထ ၀ရ ရပ္တည္ျခင္်ဳိး၊ ရွင္သန္ုႏ ုင္ျခင္်ဳိးုွႏင့္ ဖြံ႔ၿဖ  ်ဳိးတ ု်ဳိးတက္ျခင္်ဳိးမ  ်ဳိးသည္ သကဆ္ ုင္ရ  
ုႏ ုင္ငံတစ္ုႏ ုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္်ဳိးပုံ အေျခခံဥပေဒက ထ ုလူမ   ်ဳိး၏ စက ်ဳိး၊ စ ေပ၊ ရ ု်ဳိးရ ၊ ဓေလ့ုွႏင့္ ယဥ္ေက ်ဳိးမႈမ  ်ဳိးက ု 
ေလ်ဳိးစ ်ဳိးအသ အမွတ္ျပ ျခင္်ဳိးမ  ်ဳိးုွႏင့္လည္်ဳိး တ ကု္ရ ုက္ သက္ဆ ုင္ပါသည္။ ဆ လု ုသည္မွ  ေန က္ခံသမ ုင္်ဳိး၊ 
ရ ု်ဳိးရ ဓေလ့ုွႏင့္ ယဥ္ေက ်ဳိးမႈမ  ်ဳိး မတူကြျဲပ ်ဳိးလ က္ရွ ေသ  ုႏ ုင္ငံ တစ္ုႏ ုင္ငံ အေနျဖင့္ ထ ုမတူကြဲျပ ်ဳိးမႈမ  ်ဳိးက ု 
အသ အမွတ္ျပ လ က္ ေလ်ဳိးစ ်ဳိးတန္ဖ ု်ဳိးထ ်ဳိးၿပီ်ဳိး ုႏ ုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္်ဳိးပုံ အေၿခခံ ဥပေဒ၌ ေရ်ဳိးဆြျဲပဌ န္်ဳိးထ ်ဳိးရပါမည္။ 
သ ု႔ရ တြင္၊ မ မ တ ု႔ ုႏ ုင္ငံ၌ မတူကြဲျပ ်ဳိးလ က္ရွ ေသ  ယဥ္ေက ်ဳိးမႈုွႏင့္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး လကၡဏ မ  ်ဳိးက ု ဖြဲ႔စည္်ဳိးပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ၌ အသ အမွတ္ျပ မႈ၊ ရွ သင့္ရွ  ထ ုက္ေသ  အခြင့္အေရ်ဳိးမ  ်ဳိး ုွႏင့္ထ န္်ဳိးသ မ္်ဳိးျမင့္တင္မႈမ  ်ဳိးအ ်ဳိး 
လုပ္ေဆ င္ျခင္်ဳိးမ  ်ဳိး မရွ သည့္အျပင္ ထ ုမတူကြျဲပ လ က္ရွ သည့္ အျခ ်ဳိးေသ  လူမ   ်ဳိးမ  ်ဳိးအ ်ဳိး ပေပ  က္ေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီ်ဳိး ဖ ုွႏ ပ္မႈမ  ်ဳိးုွႏင့္ လွ   ႔၀ွက္သည့္ ႀကံစည္အ ်ဳိးထုတ္မ  ်ဳိးမႈက ု အစဥ္တစ ု္္က္ လုပ္ေဆ င္လွ က္ရွ ပါ 
သည္။ 

 
ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အေပါင်္ဳိးတ ု႔ 

ဖ ုွႏ ပ္မႈမ  ်ဳိးုွႏင့္ မတရ ်ဳိးမႈမ  ်ဳိးသည္ တန္်ဳိးတူေရ်ဳိးဆု ုင္ရ  အခြင့္အေရ်ဳိးမ  ်ဳိးက ု အသ အမွတ္ မျပ တတ ္
ေသ  အက   ်ဳိးဆကသ္  ျဖစ္ပါသည္။ ထ ု႔အျပင္၊ လူမ   ်ဳိး တစ္မ   ်ဳိးုွႏင့္ တစ္မ   ်ဳိးအၾက ်ဳိး၊ အုပ္ခ  ပ္သူုွႏင့္ အုပ္ခ  ပ္ခံ 
ျပည္သူလူထုအၾက ်ဳိး ပဋ ပကၡုွႏင့္ မသင့္ျမတ္မႈမ  ်ဳိးက ု ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မတူကြျဲပ ်ဳိးလ က္ရွ ေသ  အခြင့္ 
အေရ်ဳိးမ  ်ဳိး၊ ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိး ျပႆန ုွႏင့္ မသင့္ျမတ္မႈမ  ်ဳိးက ု ေျဖရွင္်ဳိးုုႏ င္မည့္ အေက င္်ဳိးဆံု်ဳိးေသ  နည္်ဳိးလမ္်ဳိးသည ္
ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိးအရ ၿင မ္်ဳိးခ မ္်ဳိးစြ  ေဆြေုႏြ်ဳိးအေျဖရွ သည့္ နည္်ဳိးလမ္်ဳိးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိး နည္်ဳိးလမ္်ဳိးအရ 
အေျဖရွ ုႏ ုင္ရန္အတြက္လည္်ဳိး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အစည္်ဳိးအရုံ်ဳိး အေနျဖင္႔ ေခတ္ အဆက္ဆက ္
ေတ င္်ဳိးဆ ုလ ခ့ဲပါသည္။ သ ု႔ရ တြင္၊ ေခတ္အဆက္ ဆက္ေသ  အုပ္ခ  ပ္သူမ  ်ဳိး အေနျဖင္႔ ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိး 
ဆုႏၵုွႏင့္ ေက င္်ဳိးမြန္သည့္ ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိး အေတြ်ဳိးအျမင္မ  ်ဳိး မရွ ခ့ဲၾကပါ။ 

ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံု်ဳိး အေနျဖင္႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီ်ဳိး ုႏ ု္င္ငံေရ်ဳိး ျပႆန မ  ်ဳိး 
က ု ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္်ဳိးုႏ ုင္ျခင္်ဳိး မရွ ပါက ျပည္တြင္်ဳိး ၿင မ္်ဳိးခ မ္်ဳိးေရ်ဳိးက ု လံု်ဳိး၀ တည္ေဆ က္ုႏ ုင္မည္ မဟုတ္သညက္  ု
န ်ဳိးလည္ထ ်ဳိးပါသည္။ ထ ု႔ေၾက င့္၊ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံု်ဳိးမွ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရ်ဳိးုွႏင့္ 
ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိး ျပႆန မ  ်ဳိးကု  ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိးနည္်ဳိးျဖင္႔ ေအ်ဳိးခ မ္်ဳိးစြ  ေတြ႔ဆံုေဆြ်ဳိးေုႏြ်ဳိး ုႏ ုင္ေရ်ဳိး၊ တန္်ဳိးတူေရ်ဳိးုွႏင့္ က ုယ္ပ ုင္ 
ျပဌ န္်ဳိးခြင့္ ရွ ေသ  ဖက္ဒရယ္ ဒီမ ုုကေရစီ ျပည္ေထ င္စုႀကီ်ဳိး တည္ေဆ က္ုႏ ုုင္ေရ်ဳိး၊ ျပည္သူလထူ ု
သ ယ ၀ေျပ ေရ်ဳိး ုွႏင့္ တ ုင္်ဳိးျပည္ ဖြံ႔ၿဖ  ်ဳိးတု ်ဳိးတကေ္ရ်ဳိးအတြက္ ျပည္တြင္်ဳိး ၿင မ္်ဳိးခ မ္်ဳိးမႈ တည္ေဆ က္ေရ်ဳိးမ  ်ဳိးက ု 
အခ  န္ုွႏင့္ ေငြကုန္ေၾက်ဳိးက မ  ်ဳိးစြ  ရင္်ဳိးုီွႏ်ဳိးခ့ဲၿပီ်ဳိး ႀက  ်ဳိးပမ္်ဳိးအ ်ဳိးထုတ္ခ့ဲပါသည္။  

ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံု်ဳိးမွ ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိးပါတီမ  ်ဳိး၊ တ ုင္်ဳိးရင္်ဳိးသ ်ဳိး ခုခံေတ ္လွန္ ေရ်ဳိး 
အဖြဲ႔အစည္်ဳိးမ  ်ဳိး၊  ျပည္သူလူထုုွႏင့္ အေက င္်ဳိးဆံု်ဳိး ပူ်ဳိးေပါင္်ဳိးလုပ္ေဆ င္ခ့ဲပါသည္။ ျပည္သူလူထု ုွႏင့္ ုႏ ုင္ငံ 
တက  အဖြဲ႔အစည္်ဳိးမ  ်ဳိးကလည္်ဳိး ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံု်ဳိးမွ ကူညီ ေထ က္ပ့ံမႈ မ  ်ဳိးုွႏင့္ 
ပူ်ဳိးေပါင္်ဳိးလုပ္ေဆ င္မႈမ  ်ဳိးက ု မ  ်ဳိးစြ  ပ့ံပ ု်ဳိးေပ်ဳိးခ့ဲပါသည္။ သ ု႔ရ တြင္၊ စစ္တပ္မွ အသစ္တဖန္ အ ဏ  
သ မ္်ဳိးယူခ့ဲေသ ေၾက င့္ ေကအန္ဲယူ-ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အစည္်ဳိးအရံု်ဳိး၏ ႀက  ်ဳိးပမ္်ဳိး အ ်ဳိးထုတ္ခ့ဲမႈမ  ်ဳိးလည္်ဳိး 
အလဟသ ျဖစ္ေပၚခ့ဲရပါသည္။ ထ ု႔ေၾက င့္၊ စစ္အ ဏ ရွင္မ  ်ဳိးမွ ုုႏ င္ငံေရ်ဳိး ျပႆန မ  ်ဳိးက ု 
ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိးနည္်ဳိးုွႏင့္ မွန္ကန္ေသ  စ တ္ေစတန ျဖင္႔ ေျဖရွင္်ဳိးလ ုစ တ္မ  ်ဳိး ကင္်ဳိးေ၀်ဳိးေနသမ ွ် က လပတ္လံု်ဳိး 
ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိးအရ စစ္မွန္ ေသ  ေတြ႔ဆံုေဆြ်ဳိးေုႏြ်ဳိးေရ်ဳိးုွႏင့္ ျပင္တြင္်ဳိး ၿင မ္်ဳိးခ မ္်ဳိးမႈ တည္ေဆ က္ေရ်ဳိး 



ႀက  ်ဳိးပမ္်ဳိးမႈမ  ်ဳိးသည္လည္်ဳိး မည့္သ ု႔မွ  ျဖစ္ေပၚလ ုႏ ုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ုႏ ုင္ငံအ၀ွမ္်ဳိးရွ  ျပည္သူလူထုမ  ်ဳိး 
အထူ်ဳိးသျဖင္႔မ   ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္လူရြယ္ မ  ်ဳိး အေနျဖင္႔လည္်ဳိး ဤကဲ့သ ု႔ေသ  ပကတ  အေျခအေနုွႏင့္ 
အျဖစ္မွန္မ  ်ဳိးက ု န ်ဳိးလည္သေဘ ေပါက္လ  ၾကၿပီ်ဳိး လက္နက္က ုင္ ခုခံတ ုက္ပြဲ ၀င္ေနၾကသည္မွ  
မ က္၀ါ်ဳိးထင္ထင္ ေတြ႔ရွ ေနၾကရပါၿပီ။  
 
ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အေပါင်္ဳိးတ ု႔ 

လူမ   ်ဳိးတစ္မ   ်ဳိး အေနျဖင္႔ လူမ   ်ဳိးတစ္မ   ်ဳိး၏ ဂုဏ္သ ကၡ ၊ လူမ   ်ဳိးတစ္မ   ်ဳိး၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ  ်ဳိးုွႏင့္ 
ၿပီ်ဳိးျပည့္စုံၿပီ်ဳိး ေခတ္ုွႏင့္ အညီ ဖြံ႔ၿဖ  ်ဳိးတ ု်ဳိးတက္ုႏ ုင္ရန္အတြက္ ဘ သ တရ ်ဳိးက ုင္်ဳိးရႈ ုင္်ဳိးၿပီ်ဳိး ရ ု်ဳိးသ ်ဳိးေျဖ င့္ မတ္စြ  
က င့္ၾကံျခင္်ဳိး၊ ေခတ္၏ တတ္သ ပည မ  ်ဳိးက ု ဆီ်ဳိးပူ်ဳိးရယူျခင္်ဳိး ုွႏင့္ ဘ၀ အသက္တ တြင္ ႀက  ်ဳိးစ ်ဳိး အ ်ဳိးထုတ္ရုံ 
ျဖင္႔ မလံုေလ က္ေပ။ အတင္်ဳိးအဓမၼ လုယူထ ်ဳိးျခင္်ဳိး ခံေနရေသ  မ မ တ ု႔၏ အခြင့္အေရ်ဳိးမ  ်ဳိးက ု ျပန္လည္ရ 
ယူၿပီ်ဳိး မ မ တ ု႔ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ အခြင့္အေရ်ဳိးမ  ်ဳိးုွႏင့္ မ မ တ ု႔ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ ဖြံ႔ၿဖ  ်ဳိးတ ု်ဳိးတကေ္ရ်ဳိးအတြက္ 
အတ ်ဳိးအဆီ်ဳိး ျဖစ္ေနသည့္ မတရ ်ဳိးသည့္ ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိး စနစ္မ  ်ဳိးက ု မမွ တ္မသုန္ တြန္်ဳိးလွန္တ ုက္ဖ က္ၾကရ 
ပါမည္။ ထ ု႔အျပင္၊ အေယ က္စီတ ုင္်ဳိး မ မ တ ု႔၏ က ရ  အခန္်ဳိး က႑သီ်ဳိးသီ်ဳိးတြင္ မ မ တ ု႔ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ 
ဘ၀အန ဂါတ္ လွပေရ်ဳိး ုွႏင့္မ မ တ ု႔ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး၏ ဂုဏ္အဂၤါ လကၡဏ ရပ္မ  ်ဳိးက ု တ ုက္ခ ုက္ဖ က္ဆီ်ဳိးလ  
မည့္ ရန္သူမ   ်ဳိးအေပါင္်ဳိးမွ ခုခံတြန္်ဳိးလွန္ၾကရပါ မည္။ 

ထ ု႔ေၾက င့္၊ ယခုလက္ရွ  ျဖစ္ေပၚေနေသ  အေၾက င္်ဳိးတရ ်ဳိးမ  ်ဳိးေၾက င္႔ မ မ တ ု႔ ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး 
အဖြဲ႔အစည္်ဳိးအ ်ဳိးလံု်ဳိးသည္ မ မ တ ု႔၏ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးေရ်ဳိးအတြက္  မ ်ဳိးမ ်ဳိးမတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီ်ဳိး ကရင္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး 
မ  ်ဳိး၏ အန ဂါတ္ဘ၀ ရွင္သန္ေရ်ဳိးုွႏင့္ ဖြ႔ံၿဖ  ်ဳိးတ ု်ဳိးတက္ေရ်ဳိးအတြက္ လက္တြညဲညီီ ႀက  ်ဳိးပမ္်ဳိး အ ်ဳိးထုတ္ၾကရ 
ပါမည္။ လက္ရွ  ျဖစ္ေပၚေနေသ  ုႏ ုင္ငံေရ်ဳိး အေျခအေန၌ မ မ က ုယ္က ု ကရင္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး ဟ ု ခံယူေနၾက 
သည့္ ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးတ ုင္်ဳိး၊ ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အဖြဲ႔အစည္်ဳိးတ ုင္်ဳိး ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အက   ်ဳိးစီ်ဳိးပြါ်ဳိးအတြက္ 
ႀက  ်ဳိးပမ္်ဳိးအ ်ဳိးထုတ္ၾကရပါမည္။ 

 
ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အေပါင်္ဳိးတ ု႔ 

ယေန႔ ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးလံု်ဳိးဆ ငုရ္  ုႏွစသ္စက္်ူဳိးေန႔ က ု ဂုဏ္ျပ က င္်ဳိးပေနၾကေသ  ကရင္အမ   ်ဳိး 
သ ်ဳိးမ  ်ဳိးသည္ ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး စ တ္ဓ တ္ုွႏင့္ ခ ုင္မ ်ဳိးသည့္ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး စ တ္ဓ တ္မ  ်ဳိးက ု ေမြ်ဳိးျမ ်ဳိးၾကၿပီ်ဳိး 
စည္်ဳိးလံု်ဳိးညီညြတ္ျခင္်ဳိး အျပင္ အေၾက က္တရ ်ဳိးမ  ်ဳိးက ုလည္်ဳိး ေအ င္ျမင္ုႏ ုင္ၾကပါေစ။ ျပည္တြင္်ဳိး၊ ျပည္ပုွႏင့္ 
ုႏ ုင္ငံ အသီ်ဳိးသီ်ဳိးတြင္ ေနထ ုင္၊ ေရ က္ရွ ေနၾကေသ  ကရင္မ   ်ဳိးသ ်ဳိးမ  ်ဳိး အေနျဖင္႔ တစခ္တုည်္ဳိးေသ  ကရင့္ 
အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး အလေံတ ္ ေအ ကတ္ြင္ သစၥ တ ုင္တည္ၾကၿပီ်ဳိး၊ အမ   ်ဳိးသ ်ဳိးျခင္်ဳိး သစၥ ရွ ၾကပါ။ ကရင္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး 
အေယ က္စီတ ုင္်ဳိး မ မ တ ု႔၏ က ရ အခန္်ဳိး က႑အသီ်ဳိးသ်ီဳိးတြင္ အမ   ်ဳိး သ ်ဳိးေရ်ဳိး တ ၀န္မ  ်ဳိးက ု 
ေအ င္ျမင္ၿပီ်ဳိးဆံု်ဳိးသည္အထ  ထမ္်ဳိးေဆ င္ုႏ ုင္ၾကပါေစေၾက င္်ဳိး ဆုမြန္ေက င္်ဳိး ေတ င္်ဳိးအပ္ပါသည္။ ၂၇၆၁ 
ခုုွႏစ္ ကရင့္အမ   ်ဳိးသ ်ဳိး နွစ္သစ္တြင္ ုႏ ုင္ငံသူုႏ ုင္ငံသ ်ဳိး အေပါင္်ဳိးုွႏင့္ ျပည္သူလူထုအ ်ဳိးလံု်ဳိး ေဘ်ဳိးရန္အေပါင္်ဳိး 
က ု ေအ င္ျမင္ုႏ ုင္ၾကပါေစ။  
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