
 

 

 

 

(၇၃) ၾကမိေ္ၿမာက ္ကရင့္အမ  ိ်ိဳးသာ်ိဳးေန႕တြငေ္ပ်ိဳးပိို႕သည့္ကရငလ္ငူယအ္စည်္ိဳးအရံို်ိဳး ၏သ၀ဏ္လႊာ 

ေဖေဖာ္၀ါရ၊ီ (၁၁)၊ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ ္
 

ရေဲဘာ္တိို႕၊ ကရငလ္ငူယႏွ္င့္ၿပညသ္လူထူိုအေပါင်္ိဳးတိုိ႕ 
 
 

၂၀၂၁ ခိုႏွစ ္ ေဖေဖာ္၀ါရလီ (၁၁) ရက္ေန႕သည ္ကရငအ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးတိို႕၏ ေန႕ၾက်ီိဳးရက္ၾကီ်ိဳးတစ္ရက္ၿဖစ္ၿပီ်ိဳး၊ ကရင္တစ္မ ိ ်ိဳး 

သာ်ိဳးလံို်ိဳးတိို႕က မိမိတိို႕၏ႏိိုင္ငံေရ်ိဳးလိိုအငဆ္ႏၵကိုိ ထိုတ္ေဖာ္ၾကသည့္ ကရင္အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးေန႕တစ္ေန႕အၿဖစ ္သတ္မတွ္ခထံာ်ိဳးရသည့္ 

(၇၃) ၾကိမေ္ၿမာက္ေန႕ၿဖစသ္ည္။ ဤေန႕ၾကီ်ိဳးရက္ၾကီ်ိဳးတြင္ ကၽြႏို္ပ္တိို႕ ကရငလ္ူငယ္အစည္်ိဳးအရိုံ်ိဳးမွွ ကရင္လူငယထ္ိုအာ်ိဳးလံို်ိဳးႏွင့္ 

ၿပည္သတူစ္ရပလ္ံို်ိဳးအာ်ိဳး ႏိ းၾက းတက္ၾကြ၍ စစ္မွန္ေသ မ်ိ းခ်စ္စိတဓ္ါတုွ္ႏင့္အတ ူ ဖိုိွႏပ္ေသြးစ ပ္မႈအ၀၀မွ ကင္းလြတက္  

ေတာ္လွန္ေသာ စတိ္ဓာတ္ၿဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေအာင္ပြဲရသည့္အထိ ေလွ် ကလ္ွမ္းုိႏ င္ပါေစေၾက ငး္ ုွႏင့္ ဂိုဏ္က ကသ္ေရအေပါင္်ိဳးႏွင့္ 

ၿပည့္စံိုၿပီ်ိဳး၊ မဂၤလာအေပါင်္ိဳး ခေညာင္်ိဳးပါေစေၾကာင္်ိဳး ဆိုမြနေ္ကာင်္ိဳး ေတာင္်ိဳးလိိုက္ပါသည္။ 

 ကၽြႏို္ပ္တိို႕သိရွခိဲ့ၿပီ်ိဳးၿဖစ္သည့္အတိိုင္်ိဳး ၁၉၄၈ ခိုႏွစ ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ေန႕တြင္ တစ္ၿပည္လံို်ိဳးရွ ိ ၿမိ ႕ၾကီ်ိဳးမ ာ်ိဳးတြင္ ေနထိုိင္ 

ၾကေသာ ကရငလ္ထူိုတိို႕က ၄င္်ိဳးတိို႕၏ႏိိုင္ငံေရ်ိဳးလိုိအငဆ္ႏၵအာ်ိဳး ေအာက္ပါေၾကြ်ိဳးေၾကာ္သံၿဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထိုတ္ခဲ့ၾကသည္။  

(၁) ကရငၿ္ပည္ခ က္ခ င္်ိဳးေပ်ိဳး။ 

(၂) ကရငတ္စက္ ပ ္ဗမာတစ္က ပ ္ခ က္ခ င်္ိဳးၿပ။ 

(၃) လူမ  ိ်ိဳးေရ်ိဳး အဓကိရိုဏ္်ိဳးအလိုိမရွိ။ 

(၄) ၿပညတ္ြင္်ိဳးစစ ္အလိိုမရွ ိစသညတ္ိို႕ၿဖစ္သည္။ 

 ဤသညတ္ိို႕မွာ ကၽြႏို္ပ္တိို႕အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳး၏ တိုိင္်ိဳးခ စ္ၿပည္ခ စ္စတိ္ဓာတ္အာ်ိဳး ေဖာ္ၿပၿပီ်ိဳး၊ တန္်ိဳးတူေရ်ိဳး၊ စည္်ိဳးလံို်ိဳးညီညႊတ္ေရ်ိဳး 

ႏွင့္ၿငိမ္်ိဳးခ မ္်ိဳးေရ်ိဳးကိို ခ စ္ၿမတ္ႏိို်ိဳးၾကသူမ ာ်ိဳးၿဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခ နိ္တည်္ိဳးမွာပင ္ ကၽြႏို္ပ္တိို႕ကရင္တစ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးလံို်ိဳးသည ္ ႏိို်ိဳးၾကာ်ိဳး 

တက္ၾကြကာ မိမိအမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ တိို်ိဳးတကထ္ြန္်ိဳးကာ်ိဳးေရ်ိဳးႏွင့္ ဖိႏိွပ္ေသြ်ိဳးစိုပမ္ႈရွသိည့္စနစ္ဆိို်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ဆန္႕က ငသ္ညက္ိို ေဖာ္ၿပ 

လွ က္ရွသိည္။ ဤအၿခင္်ိဳးအရာမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ကရင့္အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးေတာ္လွနေ္ရ်ိဳးမတွဆင့္ ေကအနဲ္ယ-ူကရငအ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးအစည္်ိဳးအရိုံ်ိဳး၏ 

ေရွ႕ေဆာင္မႈေအာကတ္ြင္ ယေန႕ထတိိိုင ္လကဆ္င့္ကမ္်ိဳးသယ္ေဆာင္ခဲၿ့ခင္်ိဳးၿဖစ္သည္။ 

မိမိတိ ႔ ကရငလ္ူငယ္မ် းအေနျဖင့္လည္း ကရင္တမ်ိ းသ းလ  း၏ ုိႏ င္င ေရးလိ အင္ဆုႏၵျဖစ္ေသ  ထိ ေတ င္းဆိ ခ်ကမ္် း 

အေပၚရပတ္ညလ္ွ်က ္ အဖုိႏွိပ္ခ ဘ၀မ ွ လြတ္ေျမ ကေ္ရး၊ ကိ ယ္ပိ ငျ္ပဌ နး္ခြင့္ရရွိေရး၊ အမ်ိ းသ းတန္းတူေရး၊ တရ းမွ်တေရး 

ဒီမိ ကေရစီေရး၊ ျငိမး္ခ်မ္းေရးုႏွင္ ့ ကရငတ္မ်ိ းသ းလ  း၏ ဘ၀ဖြ ႔ျဖိ းတိ းတကေ္ရးတိ ႔အတြက္ ုႏိ းၾက းတကၾ္ကြ၍ စစ္မွန္ေသ  

မ်ိ းခ်စစ္ိတဓ္ါတ္ျဖင့္ ဆကလ္ကတ္ိ က္ပြဲ၀င္ရမည္ျဖစသ္ည။္  

 

ရေဲဘာ္တိို႕၊ ကရငလ္ငူယႏွ္င့္ ၿပညသ္လူထူိုအေပါင်္ိဳးတိို႕ 
 

 ကၽြႏို္ပ္တိို႕သိရွခိဲ့ၿပီ်ိဳးၿဖစ္သည့္အတိုိင္်ိဳး ကၽြႏို္ပ္တိို႕မိခင္အစည္်ိဳးအရို်ံိဳး၏ အဓိကရည္မွန္်ိဳးခ က္မွာ ႏိုင္ိငံေရ်ိဳးၿပႆနာအာ်ိဳး 

ႏိုင္ိငံေရ်ိဳးနည္်ိဳးလမ္်ိဳးၿဖင့္ ၿငိမ္်ိဳးခ မ္်ိဳးစြာ ေတြ႕ဆံိုေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳးေၿဖရွင္်ိဳးၿခင္်ိဳးပငၿ္ဖစသ္ည္။ ဤသည္မွာ ၿပည္တြင္်ိဳးၿငိမ္်ိဳးခ မ်္ိဳးေရ်ိဳးအာ်ိဳး 

အခိုိင္အမာတည္ေဆာက္ရနသ္ာၿဖစသ္ည္။ ဤသည္မွာ အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးအာ်ိဳးလံို်ိဳးရွ ိ ၿပညသ္တူစ္ရပလ္ံို်ိဳး၏ ဆႏၵမြန္လည္်ိဳးၿဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏို္ပ္တိို႕မိခငအ္စည္်ိဳးအရိုံ်ိဳး ေကအဲနယ္-ူကရငအ္မ  ိ်ိဳးသာ်ိဳးအစည္်ိဳးအရိုံ်ိဳးသည ္ႏိုင္ိငံေရ်ိဳးအရ ရည္မွန္်ိဳးခ က္မ ာ်ိဳးမာွ အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးတိို႕၏ 

တန္်ိဳးတူေရ်ိဳး၊ အမ  ိ်ိဳးသာ်ိဳးအသီ်ိဳးသီ်ိဳး၏ ကိုိယ္ပိုိင္အိုပခ္  ပ္မႈအခြင့္အေရ်ိဳးရရွိေရ်ိဳးႏွင္ ့ စစ္မွန္သည့္ ဖယ္ဒရယ္ၿပည္ေထာငစ္ိုအာ်ိဳး 
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KAREN YOUTH ORGANIZATION (Central)  
Email: kyohqktl@gmail.com 
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တည္ေဆာက္ေရ်ိဳးပင္ၿဖစသ္ည္။ ယခိုအခ ိန္တြင ္ မိခင္အစည္်ိဳးအရို်ံိဳးသည ္ လူမ ိ ်ိဳးေပါင္်ိဳးစံိုၿပည္သတူစ္ရပ္လံို်ိဳးမ ွ အာမခံခ ကအ္ၿပည့္ 

အ၀ရွသိည့္ တိုိင္်ိဳးၿပည္၏ အေၿခခံဖြဲ႕စည္်ိဳးအိုပ္ခ  ပပ္ံိုဥပေဒရွိရန ္ၾကိ ်ိဳးပမ္်ိဳးလွ က္ရွသိည္။ 

 ကၽြႏို္ပ္တိို႕အမ  ိ်ိဳးသာ်ိဳး၏ ဆႏၵမြန္သည ္ ၿပည့္စံိုၿခင္်ိဳးမရွိေသ်ိဳးပါ။ တစ္နည္်ိဳးအာ်ိဳးၿဖင့္ ကၽြႏို္ပ္တိို႕၏ ေတာ္လွန္ေရ်ိဳးသည္ 

ေအာင္ပြပဲန္်ိဳးတိုိင္သိို႕ မေရာက္ရွိေသ်ိဳးပါ။ ကၽြႏို္ပ္တိို႕သိရွသိည့္အတိိုင်္ိဳး အေၿခအေနႏွင္ ့အခ ိနအ္ခါ ေၿပာင်္ိဳးလလဲွ က္ရွသိည့္အေပၚ 

ကၽြႏို္ပ္တိို႕သည ္ မိခင္ ေကအနဲ္ယ-ူကရငအ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးအစည္်ိဳးအရိုံ်ိဳး၏ ေရွ႕ေဆာငလ္မ္်ိဳးညႊန္မွိုႏွင့္အည ီ ဆကလ္က္ၿပီ်ိဳး ေရွ႕သိို႕ 

ခ ီတက္ၾကရေပအံို်ိဳးမည္။ က ႏိုပ္တိို႔၏လိုိအငဆ္ႏၵၿပည့္စံိုေရ်ိဳးအတြက္ ေရွ႕သိို႔ခ ီတက္ရာတြင္ ကရင့္အမ  ိ်ိဳးသာ်ိဳးေတာ္လွန္ေရ်ိဳး၏ 

ရိုန္်ိဳးကန္ျဖတ္သန္်ိဳးလာခဲ့မႈ သမိိုင္်ိဳးအေတြ႔အၾက ံအေပၚေသာ္လည္်ိဳးေကာင်္ိဳး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပုိႏ င္င ေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ 

ေသာ္လည္်ိဳးေကာင်္ိဳး မွန္မွန္ကန္ကန္ ေ၀ဖန္ပိိုင္်ိဳးျခာ်ိဳးျပီ်ိဳး ကရင့္အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးမ ာ်ိဳးရငဆ္ိိုငေ္နရေသာ ုိႏ င္င ေရးျပႆနာအာ်ိဳး စည္်ိဳးလိုံ်ိဳး 

ညီညြတ္စြာျဖင့္ ရရဲရဲင့္ရင္ ့ရင္ဆိိုင္ေျဖရွင္်ိဳးရမညျ္ဖစသ္ည္။   

 ကၽြႏို္ပ္တိို႕သည ္ စည္်ိဳးလံို်ိဳးညီညႊတ္စြာႏွင့္ ရစဲြမ္်ိဳးသတိိၱအၿပည့္အ၀ၿဖင့္ ကၽြႏို္ပ္တိို႕၏လိုိအင္ဆႏၵၿပည့္စံိုေရ်ိဳးအတြက္ 

ဆက္လက္ေတ ္လွနတ္ိ က္ပြဲ၀င္ရန ္အခ ိနအ္ခါအမွန ္ေရာက္ရွိေနၿပီ်ိဳးၿဖစသ္ည။္ ကရငအ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးထိုတရပ္လို်ံိဳးႏွင့္ သက္ဆိိုငေ္သာ 

ဤကရငအ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးေန႕တြင္ ကရငတ္စ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးလိုံ်ိဳး၏ဆႏၵအာ်ိဳး အေကာင္အထညေ္ဖာ္ႏိိုင္ရန္အတြက ္ စိတ္ဓာတ္စြမ္်ိဳးအာ်ိဳးအျပည္ ့

အ၀ကိို ေပ်ိဳးေဆာငသ္ည့္ေန႔တစ္ေန႔အၿဖစ ္ မွတယ္လူွ က ္ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မွာမဆိို ေနထိိုငၾ္ကေသာ ကရငလ္ူငယ္မ ာ်ိဳး 

ႏွင့္ ကရင္အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးအေပါင်္ိဳးတိို႔မွ တစ္ခ တညး္ေသ  ကရင့္အမ် ိးသ းအလ ေတ ္ေအ ကတ္ြင္ စည္်ိဳးလို်ံိဳးညီညြတ္စြာျဖင့္ မိမိတိို႔၏ 

စစ္မွန္ေသာႏိိုင္ငံေရ်ိဳးဆႏၵမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ရရဲရဲင့္ရင္ ့ကမၻာသိထိုတ ္ေဖာ္ျပသလ ွက ္ကရင့္အမ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးေန႔အာ်ိဳး ဂိုဏ္ျပ က င္်ိဳးပၾကပါစိို႔။  

 ဤၾကီ်ိဳးၿမတသ္ည့္ ကရငအ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးေန႔သည ္ ကၽြႏို္ပတ္ိို႕ကရငတ္စ္မ ိ ်ိဳးသာ်ိဳးလံို်ိဳးအာ်ိဳး ေအာင္ပြသဲိုိ႕ပိို႕ေဆာင္ႏိုိင္သည့္ 

စည္်ိဳးလံို်ိဳးညီညႊတ္မႈအင္အာ်ိဳးႏွင့္ အသိစတိ္ဓာတအ္ၿပည့္အစံိုအာ်ိဳး အလ ငအ္ၿမနယ္ူေဆာင္လာႏိိုင္ပါေစ။   
 

ကရငအ္မ  ိ်ိဳးသာ်ိဳးေန႕ အဓြန့္ရညွပ္ါေစ 

မဟာလမူ  ိ်ိဳးၾက်ီိဳး၀ါဒ ႏွင္ ့အာဏာရငွစ္နစ ္ခ  ပျ္ငမိ်္ိဳးရမည ္

ကရင့္ေတာ္လနွေ္ရ်ိဳးမိုခ ေအာငရ္မည။္ 
 

အလိုပမ္ႈေဆာငေ္ကာ္မတ ီ 

ကရငလ္ငူယအ္စည်္ိဳးအရို်ံိဳး (ဗဟိို)   

            ေကာ္သ်ူိဳးေလ 

  


