၁၂ရက္ ေဖေဖဖၚ၀ရရီ ၂ၚ၁၉
ကရင္အမ ်ဳိးသမ်ဳိးအစည္်ဳိးအရရံုး်ဳိး
ဗမာလူမ ်ဳိးႀက်ဳိး၀ါဒလႊမ်ဳိး္ မ်ဳိးံုး မအ
မ အေပၚ ကရင္နအက ာင္်ဳိးသာ်ဳိးလင
ူ ူ္မ ာ်ဳိးား၏ ဆန္႔က င္ဆႏၵျေမမအာ်ဳိး
အထာက္္အ
ရ ကာင္်ဳိး သအဘာထာ်ဳိးထတ
ံုး ျ္ ေန္အ ကညာ္ က္
NLD အစံုး်ဳိးရႏွ ္ ျမန္မာစစ္တေ္လက္အအာက္ခံ ရဲမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ ဌာအနတံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးား၏ သမံုးင္်ဳိးႏင့္
ၿငမ္်ဳိး္ မ္်ဳိးစာ ဆႏၵအဖာ္ထတ
ံုး မ
္ မမ ာ်ဳိးအအေပၚ ေလားစားအသးအွ္္ျ ရန္ မမတံုး႔ ကရင္အမ ်ဳိးသမ်ဳိးအစည္်ဳိးအရရံုး်ဳိး
(KWO) မ အတာင္်ဳိးဆံုးသည္ည္။
ကရင္နျေည္နူ္ား၏ ၿမ ႕အတာ္ျဖစ္အသာ လ င္အကာ္ၿမ ႕တင္ ဗံုးလ္္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိးား၏ ျမင္်ဳိးစ်ဳိးအ က်ဳိးရံုးေ္စက
ံုး ထ
္ ူ
ျ္င္်ဳိးအအေပၚ ကရင္နလူငူ္မ ာ်ဳိးအ ္င
ံုး မ
္ ာျေတ္သာ်ဳိးစာ ဆန္႔က င္ကန္႔ကက္္ဲ့ ကသည္ည္။ ဗမာလူမ ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအန ျဖင့္
ဗံုးလ္္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိးအာ်ဳိး

လတ္လေ္အရ်ဳိးဖ္င္အျဖစ္္၊

၄င္်ဳိးတ႔ား၏
ံုး

သူရဲအကာင္်ဳိးအျဖစ္

အလ်ဳိးစာ်ဳိးအသ

အမတ္ျေ ကသည္ကံုး မမတ႔ံုး ဌာအနတံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသူ အမ ်ဳိးသမ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ အျေည့္အ၀ နာ်ဳိးလည္ေါသည္ည္။
သ႔အ
ံုး သာ္ ျမန္မာႏံုးင္ငရရ ဌာအနတံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသူ္၊ တံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ ဗံုးလ္္ ေ္အအေပၚ ရမျမင္မမ
မ ာ ထံုးကသ
ဲ့ ႔ံုး
မဟံုးတ္ေါည္။ ဗံုးလ္္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိးသည္ ျမန္မာစစ္တေ္ား၏ ဗံုးလ္္ ေ္တဥ်ဳိးသာျဖစ္သည္ည္။ ထံုးစစ္တေ္ႏွ ္ ရာမ ာ်ဳိးကံုး
မ်ဳိးရ႕ဖ
မ က္ဆ်ဳိးအသာ္၊

မံုးဒမ္်ဳိးမမကံုး

စစ္လက္နက္သဖူ္

အသရံုး်ဳိးျေ အသာ္၊

အက ်ဳိးရာသူရာသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးကံုး

တံုးက္္ံုးက္
္ ဲ့အသာ္ျအမ္အစးး္ွ ္အစ ွး္ခွ
ု ည္ာ္ျဖး္အည္ည္။ ႏစ္အေါင္်ဳိး ၇၀ အက ာ္ ကာ သန္်ဳိးအေါင္်ဳိးမ ာ်ဳိးစာအသာ
ျေည္သူမ ာ်ဳိးကံုး ၄င္်ဳိးတ႔ား၏
ံုး
အမအျမမ အတင္်ဳိးအအမမၼ စန္႔္ာ္ံုးင္်ဳိး္အ
ဲ့ သာ စစ္တေ္ႏွ ္ ွး္ခွ
ု ည္ာျဖစ္သည္ည္။
အျမာက္ျမာ်ဳိးစာအသာ

မမတ႔ံုး

လူမ ်ဳိးမ ာ်ဳိးကံုး

ဒံုးကၡသည္စ္န္်ဳိးထ္၊ဲ

ဆင္်ဳိးရဲတင္်ဳိးထသ
ဲ ႔အ
ံုး ရာက္အအာင္

လံုးေ္အဆာင္္အ
့ဲ သာ စစ္တေ္ႏွ ္ ွး္ွခုွည္ာ္ျဖစ္သည္ည္။
မမတ႔ဌ
ံုး ာအနတံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသ/ူ သာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္လည္်ဳိး မမတ႔ၿံုး မ ႕ား၏ အ္ က္အ္ ာက အသာအနရာတင္ မမတံုး႔သူရဲ
အကာင္်ဳိးမ ာ်ဳိးား၏ အ က်ဳိးရံုးေက
္ သ
ံုး ာ ျမင္္ င္ ကေါသည္ည္။ အသ႔ေ
ု အစ္ မမတ႔ား၏
ံုး
သူရဲအကာင္်ဳိးမ ာ်ဳိးအာ်ဳိး ထက
ံုး သ
ဲ့ ႔ံုး
အလ်ဳိးစာ်ဳိးးံုးု္ျေ ္င့္ကံုးမူ

ူ္ံုး္ န္ထ

တာ်ဳိးျမစ္ေတ္ေင္ကန္႔သတ္္ရအန ကရသည္ည္။

တံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးအေါင္်ဳိးစံုးရ

အနထံုးင္သည့္ ဤႏံုးင္ငရအာ်ဳိး လူမ ်ဳိးစတ
ံုး စံုးမ အျ္ာ်ဳိးလူမ ်ဳိးစံုးအာ်ဳိးလံုး်ဳိးရ အထက္တင္ ႀက်ဳိးစ်ဳိးံုး ္င့္အေ်ဳိးသည့္ႏံုးင္ငရ္၊
မမတံုး႔ား၏ သမံုးင္်ဳိးမ ာ်ဳိးကံုး ဖႏေ္ကာ ၄င္်ဳိးတ႔ား၏
ံုး
သမံုးင္်ဳိးတ္ံုးတည္်ဳိးကသ
ံုး ာ အလ်ဳိးစာ်ဳိးအသအမတ္ျေ အနသည့္
ႏံုးင္ငတ
ရ ႏံုးင္ငအ
ရ ျဖစ္ လံုာၚ လက္မ္ရႏံုးင္ေါည္။ မမတံုး႔အအနျဖင့္ တစ္ဥ်ဳိးႏင့္တစ္ဥ်ဳိး အလ်ဳိးစာ်ဳိးအသအမတ္ျေ ကရန္
လံုးအေ္သည္ည္။
ကရင္နလူငူ္မ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ NLD အစံုး်ဳိးရႏင့္ စစ္တေ္တ႔ား၏
ံုး
ဆံုး်ဳိး၀ါ်ဳိးသည့္ အ ကမ္်ဳိးဖက္မလ
မ ံုးေရ
္ ေ္မ ာ်ဳိးကံုး
အဖာ္ထတ
ံုး ္ျေ္ဲၿ့ ေ်ဳိးျဖစ္သည္ည္။ အသ႔ေ
ု အစ္ ဤကအုသ႔ ျမန္မာႏံုးင္ငရား၏ တံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးနူ္အျမမ ာ်ဳိးအတင္်ဳိး ဗံုးလ္္ ေ္
အအာင္ဆန္်ဳိးးံုးု္ျေ မမကံုး ဆန္႔က င္ကန္႔ကက္္အ
ဲ အည္ ေထမဆရံုး်ဳိးးႀကသအ္အဟုွေ
္ ည္။ ဗံုးလ္္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိး

အာ်ဳိး းံုးု္ျေ အသာအာ်ဳိးျဖင့္ တရတာ်ဳိးအမည္အေ်ဳိးမအ
မ ာ်ဳိး ဆန္႔က င္ဆႏၵျေ္ဲ့မမမ ာ်ဳိးလည္်ဳိး ရ္ဲ့ဖူ်ဳိးသည္ည္။ ထံုး႔ျေင္
အျ္ာ်ဳိးတင္
ံုး ်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးနူ္အျမမ ာ်ဳိးတင္ ဗံုးလ္္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိးရံုးေတ
္ ံုးထာ်ဳိးရျ္င္်ဳိးအအေပၚ ကန္႔ကက္မမမ ာ်ဳိးလည္်ဳိး
အေပၚအေါက္္သ
ဲ့ ည္ည္။ ဤအ္ န္သည္ မမတံုး႔ႏံုးင္ငရအာ်ဳိး ဗမာလူမ ်ဳိးႀက်ဳိး၀ါဒလႊမ်ဳိး္ မံုး်ဳိးမက
မ ံုး အဆရံုး်ဳိးသတ္ရန္ အ္ န္က
အရာက္ၿေျဖစ္သည္ည္။

မမတံုး႔ကံုး

အနာက္တင္

္ န္ထာ်ဳိးမည့္

(သ႔မ
ံုး ဟံုးတ)္

မမတံုး႔အာ်ဳိး

တျဖည္်ဳိးျဖည္်ဳိး

အမ်ဳိးမန္ေအေ ာက္ေးအည္ လု ္ေဆစ အ
္ အမစာ လရံုး်ဳိး၀ကင္်ဳိးမဲ့အသာ တံုးင္်ဳိးျေည္တစ္္ဆ
ံုး သ႔ံုး အအရာက္လမ္်ဳိးႏံုးင္မည့္
စစ္မန္အသာ ၿငမ္်ဳိး္ မ္်ဳိးအရ်ဳိးကံုး မမတံုး႔ လလ
ံုး ာ်ဳိးသည္ည္။
ရဲမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ ၿငမ္်ဳိး္ မ္်ဳိးစာ ဆႏၵျေမမအာ်ဳိး အ ကမ္်ဳိးဖက္နည္်ဳိးျဖင့္ အျဖရင္်ဳိးျ္င္်ဳိးအာ်ဳိး ရေ္တန္႔ရန္ မမတ႔ံုး
အတာင္်ဳိးဆသည္
ံုး
ည္။ အမန္တရာ်ဳိးထတ
ံုး ္အဖာ္ျ္င္်ဳိးအ ကာင့္

လန္္ဲ့အသာ ၈ လအတင္်ဳိး အက ာင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးႏင့္

လူငူ္အေါင္်ဳိး ၅၅ ဥ်ဳိး ဖမ္်ဳိးဆ္ရရၿေ်ဳိး တရာ်ဳိးစဲဆ္
ံုး ရအန ကရသည္ည္။ ၄င္်ဳိးတ႔အ
ံုး အနျဖင့္ အအျ္္ရအ္င့္အအရ်ဳိးျဖစ္
အသာ လတ္လေ္စာ စံုးအ၀်ဳိး္င့္ႏင့္ ဆႏၵထံုးတအ
္ ဖာ္္င့္ ရသင့္သည္ည္။ ၄င္်ဳိးတ႔သ
ံုး ည္ ႏစ္ရည္ အထာင္ဒု္မ ာ်ဳိး္၊
ႀက်ဳိးမာ်ဳိးအသာ ျေစ္မမမ ာ်ဳိး က ္ရရႏံုးင္သည့္ အလာ်ဳိးအလာမ ာ်ဳိးရအနသည္ည္။ ထံုးသ႔ံုး တရာ်ဳိးစဆ
ဲ ံုးမအ
မ ာ်ဳိးလံုး်ဳိးရ ကံုး
္ က္္ င္်ဳိး ေူ္ဖ က္အေ်ဳိးသင့္သည္ည္။
NLD အစံုး်ဳိးရအအနျဖင့္ အဒသ္ရ ျေည္သူမ ာ်ဳိးား၏ အသရကံုး နာ်ဳိးအထာင္ရန္ႏင့္ တံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးနူ္အျမမ ာ်ဳိးရ ဗံုးလ္
္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိးရံုးေတ
္ ံုးမ ာ်ဳိးကံုး ဖူ္ရာ်ဳိးအေ်ဳိးရန္ မမတံုး႔ အတာင္်ဳိးဆသ
ံုး ည္ည္။ NLD ႏင့္ ျမန္မာစစ္တေ္အနျဖင့္
ဗံုးလ္္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိးႀက ်ဳိးေမ္်ဳိး္ဲ့သည့္ ေင္လံုးစ
ရ ာ္ ေ္ား၏ ကတက၀တ္မ ာ်ဳိးကံုး အအကာင္အထည္အဖာ္သင့္သည္ည္။
ေင္လံုးစ
ရ ာ္ ေ္သည္ တံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအာ်ဳိး ဖက္ဒရူ္ျေည္အထာင္စံုးစနစ္အတင္်ဳိး ကံုးူ္ေံုးငအ
္ ံုးေ္္ ေ္ျေဌာန္်ဳိး
္င့္အေ်ဳိးရန္ ကတျေ ထာ်ဳိးသည္ည္။ ူအန႔ ဗံုးလ္္ ေ္အအာင္ဆန္်ဳိးအာ်ဳိး းံုးု္ျေ ရန္ အအကာင္်ဳိးဆံုး်ဳိးရ နည္်ဳိးလမ္်ဳိးမာ
ျမန္မာႏံုးင္ငရရ

ဌာအနတံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအာ်ဳိး

ေင္လံုးစ
ရ ာ္ ေ္တင္

ကတျေ ထာ်ဳိးသည့္

ထံုးအ္င့္အအရ်ဳိးမ ာ်ဳိး

အျေည့္အ၀အေ်ဳိးရန္ျဖစ္သည္ည္။ ူအန႔အ္ န္သည္ မမတံုး႔ မတူကျဲ ော်ဳိးမား၏
မ အင္အာ်ဳိးမ ာ်ဳိးကံုး အသအမတ္ျေ ရန္
အ္ န္က အရာက္ၿေျဖစ္သည္ည္။ မမတံုး႔ တစ္ဥ်ဳိးႏင့္ တစ္ဥ်ဳိး အအျ္္ရလ႔း
ူ ံုးု္သကၡာမ ာ်ဳိးျဖင့္ ျေ မူဆက္ဆရ ကမည္
ဆံုးလ င္

ဤမတူကျဲ ော်ဳိးမမမ ာ်ဳိးျဖင့္

ေံုးမံုးလေအသာ

ႏံုးင္ငတ
ရ ္ံုးကံုး

ဖန္တ်ဳိးတည္အဆာက္ႏံုးင္မည္ဆသ
ံုး ည္ကံုး

အသအမတ္ျေ ရမည့္ အ္ န္ျဖစ္သည္ည္။
မမတံုး႔အအနျဖင့္ အရ႕ဆက္သာ်ဳိးရန္အတက္ ၿငမ္်ဳိး္ မ္်ဳိးအရ်ဳိး လံုးအေ္သည္ည္။ ဤသံုး႔ လံုးေ္အဆာင္ျ္င္်ဳိးသာလ င္
ျမန္မာႏံုးင္ငရရ ဌာအနတံုးင္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအတက္ အအကာင္်ဳိးဆံုး်ဳိးရ ူရံုး ကည္မတ
မ ည္အဆာက္ျ္င္်ဳိးသာျဖစ္သည္ည္။

အအသ်ဳိးစတ္သရလံုးေါက

ကရင္အမ ်ဳိးသမ်ဳိးအစည္်ဳိးအရရံုး်ဳိးအာ်ဳိး

ဆက္သူ္အမ်ဳိးျမန္်ဳိးႏံုးင္ေါသည္ည္။

kwocentral@gmail.com

ျဖင့္

