
 

         ၁၂ရက ္ေဖေဖဖၚ၀ရရီ ၂ၚ၁၉ 

ကရငအ္မ   ်ဳိးသမ ်ဳိးအစည်္ဳိးအရရံုး်ဳိး 

ဗမာလမူ   ်ဳိးႀက ်ဳိး၀ါဒလႊမ်္ဳိးမ ံုး်ဳိးမမအအေပၚ ကရငန္ အက ာင်္ဳိးသာ်ဳိးလငူူမ္ ာ်ဳိးား၏ ဆန္႔က ငဆ္ႏၵျေမမအာ်ဳိး 

အထာက္္ ရအ ကာင်္ဳိး သအဘာထာ်ဳိးထံုးတျ္ေနအ္ ကညာ္ က ္
 

NLD အစ ံုး်ဳိးရႏွ    ္ ျမန္မာစစတ္ေလ္ကအ္အာက္ခံ ရမဲ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ ဌာအနတံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးား၏ သမံုး င္်ဳိးႏ င့္ 

ၿင မ္်ဳိး္ မ်္ဳိးစ ာ ဆႏၵအဖာ္ထံုးတမ္မမ ာ်ဳိးအအေပၚ ေလားစားအသးအ ွ ္္ျ  ရန္ မ မ တံုး ႔ ကရငအ္မ   ်ဳိးသမ ်ဳိးအစည္်ဳိးအရရံုး်ဳိး 

(KWO) မ  အတာင္်ဳိးဆ ံုးသညည္္။  

ကရင္န ျေည္နူ္ား၏ ၿမ  ႕အတာ္ျဖစ္အသာ လ   င္အကာ္ၿမ  ႕တ င္ ဗ ံုးလ္္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိးား၏ ျမင္်ဳိးစ ်ဳိးအ က်ဳိးရံုးေ္စ ံုးကထ္ ူ

ျ္င္်ဳိးအအေပၚ ကရငန္ လငူူမ္ ာ်ဳိးအ  ္  ံုးင္မာျေတသ္ာ်ဳိးစ ာ ဆန္႔က ငက္န္႔က က္္ဲ့ ကသည္ည္။ ဗမာလူမ   ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအန ျဖင့္ 

ဗ ံုးလ္္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိးအာ်ဳိး လ တ္လေအ္ရ်ဳိးဖ္င္အျဖစ္္၊ ၄င္်ဳိးတံုး ႔ား၏ သူရအဲကာင်္ဳိးအျဖစ္ အလ်ဳိးစာ်ဳိးအသ  

အမ တ္ျေ  ကသညက္ ံုး မ မ တ ံုး႔ ဌာအနတံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသ ူအမ   ်ဳိးသမ ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ အျေည့္အ၀ နာ်ဳိးလည္ေါသည္ည္။  

သ ံုး႔အသာ္ ျမန္မာႏံုး င္ငရရ   ဌာအနတံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသူ္၊ တံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ ဗံုး လ္္  ေအ္အေပၚ ရမျမင္မမမ ာ ထ ံုးကဲသ့ ံုး႔ 

မဟံုးတ္ေါည္။ ဗံုး လ္္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိးသည ္ျမန္မာစစတ္ေ္ား၏ ဗ ံုးလ္္  ေ္တဥ ်ဳိးသာျဖစသ္ည္ည္။ ထ ံုးစစတ္ေ္ႏွ    ္ရ ာမ ာ်ဳိးက ံုး 

မ ်ဳိးရမ ႕ဖ ကဆ္ ်ဳိးအသာ္၊ မံုးဒ မ္်ဳိးမမက ံုး စစ္လက္နကသ္ဖ ူ  ္ အသရံုး်ဳိးျေ အသာ္၊ အက ်ဳိးရ ာသရူ ာသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးက ံုး 

တံုး က္္ ံုးက္္ ဲ့အသာ္ျအမ္အစးး္ွ  ္အ စ ွး္ခုွ ညာ္္ျဖးအ္ည္ည္။ ႏ စ္အေါင်္ဳိး ၇၀ အက ာ္ ကာ သန္်ဳိးအေါင္်ဳိးမ ာ်ဳိးစ ာအသာ 

ျေည္သူမ ာ်ဳိးက ံုး ၄င္်ဳိးတံုး ႔ား၏ အမ အျမမ  အတင္်ဳိးအအမမၼ စ န္႔္ ာ္ ံုးင္်ဳိး္ဲအ့သာ စစ္တေႏ္ွ    ္ ွး္ခုွ ည္ာျဖစသ္ည္ည္။ 

အျမာက္ျမာ်ဳိးစ ာအသာ မ မ တ ံုး႔ လူမ   ်ဳိးမ ာ်ဳိးက ံုး ဒံုးကၡသည္စ္န်္ဳိးထ္ဲ၊ ဆင်္ဳိးရဲတ င္်ဳိးထသဲ ံုး႔အရာက္အအာင ္

လံုးေ္အဆာင္္ဲအ့သာ စစ္တေ္ႏွ   ္ ွး္ွခုွ ညာ္္ျဖစသ္ည္ည္။  

မ မ တ ံုး႔ဌာအနတံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသ/ူသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအအနျဖင့္လည္်ဳိး မ မ တ ံုး႔ၿမ  ႕ား၏ အ္ ကအ္္ ာက အသာအနရာတ င ္ မ မ တံုး ႔သူရ ဲ

အကာင်္ဳိးမ ာ်ဳိးား၏ အ က်ဳိးရံုးေက္ ံုးသာ ျမင္္ င္ ကေါသည္ည္။ အသု႔ေအစ္ မ မ တ ံုး႔ား၏ သူရအဲကာင္်ဳိးမ ာ်ဳိးအာ်ဳိး ထ ံုးကဲသ့ ံုး႔ 

အလ်ဳိးစာ်ဳိးးံုးု္ျေ ္ င့္က ံုးမ ူ ူ္ံုး္  န္ထ  တာ်ဳိးျမစေ္ တေ္င္ကန္႔သတ္္ရအန ကရသည္ည္။ တံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးအေါင်္ဳိးစရံုး 

အနထံုး င္သည့္ ဤႏံုး င္ငရအာ်ဳိး လူမ   ်ဳိးစံုးတစံုးမ  အျ္ာ်ဳိးလူမ   ်ဳိးစံုးအာ်ဳိးလရံုး်ဳိး အထက္တ င ္ ႀက ်ဳိးစ ံုး်ဳိး္ င့္အေ်ဳိးသည့္ႏံုး င္ငရ္၊ 

မ မ တံုး ႔ား၏ သမံုး င္်ဳိးမ ာ်ဳိးက ံုး ဖ ႏ  ေ္ကာ ၄င္်ဳိးတံုး ႔ား၏ သမံုး င္်ဳိးတ္ံုးတည္်ဳိးက ံုးသာ အလ်ဳိးစာ်ဳိးအသ အမ တ္ျေ အနသည့္ 

ႏံုး င္ငရတႏံုး င္ငရအျဖစ္ လံုာၚ လက္မ္ရႏံုး င္ေါည္။ မ မ တံုး ႔အအနျဖင့္ တစဥ္ ်ဳိးႏ င့္တစ္ဥ ်ဳိး အလ်ဳိးစာ်ဳိးအသ အမ တ္ျေ  ကရန ္

လ ံုးအေ္သညည္္။  

ကရင္န လူငူ္မ ာ်ဳိးအအနျဖင့္ NLD အစံုး ်ဳိးရႏ င့ ္ စစ္တေတ္ံုး ႔ား၏ ဆ ံုး်ဳိး၀ါ်ဳိးသည့္ အ ကမ်္ဳိးဖက္မမလံုးေရ္ေ္မ ာ်ဳိးက ံုး 

အဖာ္ထံုးတ္ျေ္ဲၿ့ေ ်ဳိးျဖစ္သညည္္။ အသု႔ေအစ္ ဤက  အုသ႔ ျမန္မာႏံုး င္ငရား၏ တံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးနူ္အျမမ ာ်ဳိးအတ င္်ဳိး ဗံုး လ္္  ေ္ 

အအာငဆ္န္်ဳိးးံုးု္ျေ မမက ံုး ဆန္႔က ငက္န္႔က က္္ဲ အ အည ္ ေထမဆရံုး်ဳိးးႀကသအ္အဟုွေ္ ည္။ ဗံုး လ္္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိး 



အာ်ဳိး းံုးု္ျေ အသာအာ်ဳိးျဖင့္ တရတာ်ဳိးအမည္အေ်ဳိးမမအာ်ဳိး ဆန္႔က ငဆ္ႏၵျေ္ဲ့မမမ ာ်ဳိးလည်္ဳိး ရ  ္ဲ့ဖူ်ဳိးသညည္္။ ထံုး ႔ျေင္ 

အျ္ာ်ဳိးတံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးနူအ္ျမမ ာ်ဳိးတ င္ ဗံုး လ္္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိးရံုးေတ္ံုးထာ်ဳိးရ  ျ္င်္ဳိးအအေပၚ ကန္႔က ကမ္မမ ာ်ဳိးလည်္ဳိး 

အေပၚအေါက္္ဲသ့ညည္္။ ဤအ္  နသ္ည ္မ မ တံုး႔ ႏံုး င္ငရအာ်ဳိး ဗမာလူမ   ်ဳိးႀက ်ဳိး၀ါဒလႊမ်္ဳိးမ ံုး်ဳိးမမက ံုး အဆရံုး်ဳိးသတ္ရန ္အ္  နက္  

အရာက္ၿေ ျဖစသ္ည္ည္။ မ မ တံုး ႔က ံုး အနာကတ္ င္ ္ နထ္ာ်ဳိးမည့္ (သ ံုး႔မဟံုးတ)္ မ မ တံုး ႔အာ်ဳိး တျဖည်္ဳိးျဖည္်ဳိး 

အမ ်ဳိးမ  န္ေအေ ာက္ေးအည္  လ ု္ေဆစ အ္ အမစာ လရံုး်ဳိး၀ကင္်ဳိးမဲ့အသာ တံုး င္်ဳိးျေညတ္စ္္ံုးဆ သ ံုး႔ အအရာကလ္ မ္်ဳိးႏံုး ငမ္ည့္ 

စစ္မ န္အသာ ၿင မ္်ဳိး္ မ်္ဳိးအရ်ဳိးက ံုး မ မ တံုး ႔ လ ံုးလာ်ဳိးသည္ည္။  

ရမဲ ာ်ဳိးအအနျဖင့ ္ ၿင မ္်ဳိး္ မ္်ဳိးစ ာ ဆႏၵျေမမအာ်ဳိး အ ကမ္်ဳိးဖက္နည္်ဳိးျဖင့္ အျဖရ င္်ဳိးျ္င္်ဳိးအာ်ဳိး ရေ္တန္႔ရန္ မ မ တ ံုး႔ 

အတာင်္ဳိးဆံုး သည္ည္။ အမ နတ္ရာ်ဳိးထံုးတ္အဖာ္ျ္င္်ဳိးအ ကာင့္  လ န္္ဲ့အသာ ၈ လအတ င္်ဳိး အက ာင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးႏ င့္ 

လူငူ္အေါင်္ဳိး ၅၅ ဥ ်ဳိး ဖမ္်ဳိးဆ ္ရရၿေ ်ဳိး တရာ်ဳိးစ ဲဆ ံ္ုး ရအန ကရသည္ည္။ ၄င္်ဳိးတံုး ႔အအနျဖင့္ အအျ္္ရအ္ င့္အအရ်ဳိးျဖစ္ 

အသာ လ တလ္ေ္စ ာ စံုးအ၀်ဳိး္ င့္ႏ င့္ ဆႏၵထံုးတအ္ဖာ္္ င့္ ရ  သင့္သည္ည္။ ၄င္်ဳိးတံုး ႔သည ္ ႏ စ္ရ ည္ အထာငဒ္ု္မ ာ်ဳိး္၊ 

ႀက ်ဳိးမာ်ဳိးအသာ ျေစ္မမမ ာ်ဳိး က ္ရရႏံုး င္သည့္ အလာ်ဳိးအလာမ ာ်ဳိးရ  အနသည္ည္။ ထ ံုးသ ံုး႔ တရာ်ဳိးစ ဆဲ ံုးမမအာ်ဳိးလရံုး်ဳိးက ံုး 

္ က္္ င္်ဳိး ေူ္ဖ ကအ္ေ်ဳိးသင့္သည္ည္။  

NLD အစ ံုး်ဳိးရအအနျဖင့္ အဒသ္ရ ျေညသ္ူမ ာ်ဳိးား၏ အသရက ံုး နာ်ဳိးအထာင္ရန္ႏ င့္ တံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးနူအ္ျမမ ာ်ဳိးရ   ဗံုး လ ္

္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိးရံုးေတ္ံုးမ ာ်ဳိးက ံုး ဖူ္ရ ာ်ဳိးအေ်ဳိးရန ္ မ မ တံုး ႔ အတာင္်ဳိးဆ ံုးသည္ည္။ NLD ႏ င့ ္ ျမန္မာစစတ္ေ္အနျဖင့္ 

ဗ ံုးလ္္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိးႀက  ်ဳိးေမ္်ဳိး္ဲ့သည့္ ေင္လရံုးစာ္  ေ္ား၏ ကတ က၀တမ္ ာ်ဳိးက ံုး အအကာငအ္ထညအ္ဖာ္သင့္သည္ည္။ 

ေင္လရံုးစာ္  ေသ္ည ္ တ ံုးင္်ဳိးရင်္ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအာ်ဳိး ဖကဒ္ရူ္ျေည္အထာငစ္ံုးစနစအ္တ င္်ဳိး ကံုး ူ္ေ ံုးငအ္ံုးေ္္  ေ္ျေဌာန္်ဳိး 

္ င့္အေ်ဳိးရန ္ ကတ ျေ ထာ်ဳိးသည္ည္။ ူအန႔ ဗံုး လ္္  ေ္အအာငဆ္န္်ဳိးအာ်ဳိး းံုးု္ျေ ရန ္ အအကာင္်ဳိးဆရံုး်ဳိးနည္်ဳိးလမ္်ဳိးမ ာ 

ျမန္မာႏံုး င္ငရရ   ဌာအနတံုး င္်ဳိးရင္်ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအာ်ဳိး ေင္လရံုးစာ္  ေ္တ င ္ ကတ ျေ ထာ်ဳိးသည့္ ထ ံုးအ္ င့္အအရ်ဳိးမ ာ်ဳိး 

အျေည့္အ၀အေ်ဳိးရန္ျဖစသ္ည္ည္။ ူအန႔အ္  နသ္ည ္ မ မ တံုး ႔ မတကူ ျဲော်ဳိးမမား၏ အင္အာ်ဳိးမ ာ်ဳိးက ံုး အသ အမ တ္ျေ ရန ္

အ္  နက္ အရာကၿ္ေ ျဖစသ္ည္ည္။ မ မ တံုး ႔ တစ္ဥ ်ဳိးႏ င့္ တစ္ဥ ်ဳိး အအျ္္ရလူ႔းံုးု္သ ကၡာမ ာ်ဳိးျဖင့္ ျေ မူဆကဆ္ရ ကမည္ 

ဆံုး လ  င ္ ဤမတူက ျဲော်ဳိးမမမ ာ်ဳိးျဖင့္ ေ ံုးမ ံုးလ ေအသာ ႏံုး င္ငရတ ံ္ုးက ံုး ဖနတ္ ်ဳိးတည္အဆာက္ႏံုး င္မည္ဆ ံုးသညက္ ံုး 

အသ အမ တ္ျေ ရမည့္ အ္  နျ္ဖစ္သည္ည္။  

မ မ တံုး ႔အအနျဖင့္ အရ ႕ဆကသ္ ာ်ဳိးရန္အတ က ္ ၿင မ္်ဳိး္ မ္်ဳိးအရ်ဳိး လ ံုးအေသ္ည္ည္။ ဤသံုး ႔ လံုးေ္အဆာင္ျ္င္်ဳိးသာလ  င္ 

ျမန္မာႏံုး င္ငရရ   ဌာအနတံုး င္်ဳိးရင်္ဳိးသာ်ဳိးမ ာ်ဳိးအတ က ္အအကာင်္ဳိးဆရံုး်ဳိး ူရံုး ကည္မမတည္အဆာကျ္္င္်ဳိးသာျဖစသ္ည္ည္။  

 

အအသ်ဳိးစ တသ္ ရ  လ ံုးေါက ကရင္အမ   ်ဳိးသမ ်ဳိးအစည္်ဳိးအရရံုး်ဳိးအာ်ဳိး kwocentral@gmail.com ျဖင္ ့

ဆက္သ ူ ္အမ်ဳိးျမန္်ဳိးႏံုး င္ေါသည္ည္။  

mailto:kwocentral@gmail.com

