
 

 
 

ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ စစီဥမ္ႈအတြက ္ဦးေဆာငျ္ပဳလပ္ုသမူ ားအေပၚ အေရးယထူားမႈမ ားက  ုခ ကခ္ ငး္ ရတုသ္ မး္ရမည္။  
 

 
ရက္စြြဲ။ ၂၀၂၀ ခုုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက ္

 
ကရင္အမ   းသမီးအစည္းအရုံး (KWO)က ၂၀၂၀ခုုွႏစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔တြင္ ရြဲစခန္းသ ု႔ေမး 
ျမန္းရန္အတြက္ ေခၚေဆာင္သြားခံရသည့္ ကရင့္အေရးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သ ူသံုးဦးအား ဖမ္းဆီးထားမႈက ုရႈတ္ခ သည္။ 
မစ န္ေထြးက ု ယခင္ုွႏစ္ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား စီစဥ္ခြဲ့သည့္အတြက ္ၿင မ္းခ မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ုွႏင့္ ၿင မ္း 
ခ မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ(၁၉)ျဖင့္ အေရးယူခြဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္ုွႏစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေစာဆာကြာလာုွႏင့္ စသ မ္းေဇာ္ 
မင္းတ ု႔မွာ ရြဲထ န္းသ မ္းမႈမွ ျပန္လြတ္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထ ုဥပေဒပုဒ္မ(၂၀)ျဖင့္ စြြဲဆ ုခ က္က ုရင္ဆ ုင္ေနရသည္။ သူတ ု႔ 
ုွႏစ္ဦးက ု လႊတ္ေပးခြဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပ ုင္မ ားက သူတ ု႔အမႈုွႏင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ (၁၅ )ရက္အတြင္း ေနာက္ထပ္ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ု ေစာင့္စားရန္ ေျပာဆ ုခြဲ့သည္။ ုွႏစ္စဥ္ပင္ အရြယ္ေပါင္းစုံရွ ကရင္ျပည္သူမ ားသည ္ အတူ 
တကြလာေရာက္ၿပီး မ မ တ ု႔၏သမ ုင္းေၾကာင္းဆ ုင္ရာ အခမ္းအနားက ုက င္းပၿပီး ေစာဘဦးႀကီးုွႏင့္အျခားသူမ ားအပါအ၀င္  
မ မ တ ု႔၏ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ ားက ု ဂါရ၀ျပ ၿမြဲျဖစ္သည္။ ကရင္နွင့္အျခားတ ုင္းရင္းသားအုပ္စုမ ားအေနျဖင့္ သက ္
ဆ ုင္ရာ အာဇာနည္ေန႔မ ားက ု ၿင မ္းခ မ္းစြာ က င္းပျခင္းမျပ ႏ ုင္ျခင္းက ု လက္မခံန ုင္ပါ။   
  
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သမူ ားက နံနက္(၈)နာရီမွ မြန္းလႊြဲ(၂)နာရီအထ  က င္းပရန္ရွ သည့္ အခမ္းအနားုွႏင့္ပတ္သက္၍ အာ 
ဏာပ ုင္မ ားက ု အသ ေပးခြဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သ ု႔ရာတြင္ ဆန္႔က င္မႈရွ ခြဲ့သည္။ ျမန္မာရြဲတပ္ဖြြဲ႔၀င္မ ားက နံနက္၁၀:၃၀ နာရီ 
ခန္႔တြင္ လာေရာက္ၿပီး အခမ္းအနားဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သ ူမ ားက ု ဖမ္းဆီးကာ အခမ္းအနားတက္ေရာက္သူမ ားက ုလညး္  
အခမ္းအနားက ုရုတ္သ မ္းရန္ုွႏင့္ ရုတ္သ မ္းျခင္းမျပ ပါက သူတ ု႔၏ပစၥည္းမ ားအားလံုးက  ုသ မ္းဆည္းမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း ၿခ မ္း 
ေျခာက္ခြဲ့သည္။ တုန္႔ျပန္မႈအေနျဖင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္သူမ ားက အဖမ္းခံရေသာသူမ ားုွႏင့္အတူ ေသြးစည္းည ီ
ညြတ္မႈက ုျပသလ က ္ ေနရာတြင္ရပ္ေနၿပီး ထ ုသူမ ားက ုျပန္မလႊတ္မခ င္း ရပ္ဆ ုင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခြဲ့ၾကသည္။ 
တက္ေရာက္သူအမ ားစုအတြင္း ဖမ္းဆီးခံရမည္က ုေၾကာက္ရြံ႔လာၿပီး တျဖည္းျဖည္းုွႏင့္ ပ ု႔စတာမ ား၊ စာသားမ ားက ု ရုတ ္
သ မ္းခြဲ့ၾကသည္။  
 
NLDဦးေဆာင္ေသာအရပ္သားအစ ုးရအုပ္ခ  ပ္မႈေအာက္တြင္ အေျခခံတ ုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ ားုွႏင့္ ကရင္တ ု႔၏သြင္ 
ျပင္လကၡဏာတ ု႔က ု ထ န္းသ မ္းရန္ႀက  းပမ္းခ က္မ ားက ု ဆက္လက္ၿပီးေလးစားမႈမရွ သည္မွာ စ တ္ပ က္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ သ ူ
တ ု႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ ားသည ္ ဒီမ ုကရက္တစ္တန္ဖ ုးမ ားုွႏင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားမ ားက ု တား 
ဆီးပ တ္ပင္မႈမရွ ပြဲ၊ ေုွႏာက္ယွက္မႈမရွ ပြဲ ုွႏစ္စဥ္က င္းပေနေသာ္လည္း ကရင္တ ု႔၏လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေသြးစည္းညညီြတ ္
မႈုွႏင့္ သက္ေသခံမႈ၏ေဒါက္တ ုင္ျဖစ္ေသာ မ မ တ ု႔၏တ ုင္းရင္းသားသမ ုင္းေၾကာင္း၏ ဂုဏ္သ ကၡာတ ု႔က ု အေလးဂရုမျပ  
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသ ု႔စံနွစ္ရပ္ထားျခင္းသည္ တ ုင္းရင္းသားသြင္ျပင္လကၡဏာမ ားအေပၚ ဖ ုွႏ ပ္မႈမ ားမည္သ ု႔ဆက္ရွ  ေန 
သည္က ု ျပသေနေပသည္။  
 



ဤျဖစ္ရပ္သည္ NLD အစ ုးရအေနျဖင့္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ ားက  ုပ တ္ပင္ရန္ ႀက  း 
ပမ္းမႈသည္ ပထမဆံုးအၾက မ္မဟုတ္ပါ။ ယခင္ုွႏစ္ကလည္း လူထုအတြင္း ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သ ူမ ားသည္ မ မ တ ု႔အခမ္းအ 
နားတြင္ “အာဇာနည္” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသံုးစြြဲမႈက ု တားျမစ္ခံရသည္။ ၎မွာ မ မ တ ု႔၏ယဥ္ေက းမႈ၊ သမ ုင္းေၾကာင္းုွႏင့္  
ဓေလ့ထံုးစံမ ားက ု ျပင္းထန္စြာ ထ ုးုွႏက္တ ုက္ခ ုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ အတ တ္ကတ ကု္ခ ုက္မႈမ ားက ု အ 
သ အမွတ္ျပ ျခင္းမရွ ပြဲ ညညီြတ္မႈက ုမရရွ န ုင္ပါ။ ဤသ ု႔ ကရင့္အာဇာနည္မ ား၏သမ ုင္းေၾကာင္းက  ု တရားမ၀င္ျဖစ္ရန္ အ 
စဥ္တစ ုက္ၾက  းပမ္းမႈသည္ NLDအစ ုးရအေနျဖင့္ တ ုင္းရင္းသားျပည္သူမ ား၏ အရည္ေသြးက ဆင္းေစရန္ ၾက  းပမ္းသည့္ 
ၾကီးမားေသာစနစ္တက  ျဖစ္စဥ္က ု ျပသေနေပသည္။   
 
မ မ တ ု႔သည္ ေစာဆာကြာလာုွႏင့္စသ န္းေဇာ္မင္းတ ု႔၏အမႈမ ားက ု ရုတ္သ မ္းရန္ ေက ာက္တံတားရြဲစခန္းအား ေတာင္းဆ  ု
လ ုက္သည္။ မ မ တ ု႔အေနျဖင့္ မစ န္ေမႊး၏အမႈက ုလည္း ခ က္ခ င္းရုတ္သ မ္းရန္ ေက ာက္တံတားတရားရုံးက ု ေတာင္းဆ ု 
လ ုက္ၿပီး NLD အေနျဖင့္ တ ုင္းရင္းသားသမ ုင္းေၾကာင္းမ ားက ု အသ အမွတ္ျပ ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမ ုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ ္
ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာကရ္န္ ကတ က၀တ္က ု ေလးေလးနက္နက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆ ုလ ုက္သည္။ ယခုအခ  န္ 
သည ္ အလုပ္လုပ္ရမည့္အခ  န္ျဖစ္ၿပီး တ ုင္းရင္းသားလူမ   းစု ျပည္သူအားလံုးက  ု ညီမွ စြာုွႏင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံရမည့္ 
အခ  န္ျဖစ္သည္။  
 
မဒီယီာမ ား ဆကသ္ြယရ္န ္-  
 
၁။ ေနာ္ကေညာေဖာ  +၆၆ ၈၁၀ ၂၉၅ ၅၀၃  (အဂၤလ ပ္၊ ကရင္၊ ျမန္မာ ဘာသာမ ား)  
၂။ ေနာ္ဆဆဲ ဲ  +၉၅ ၉ ၂၅၅ ၈၁၇ ၀၉၂ (အဂၤလ ပ္၊ ကရင္၊ ျမန္မာ ဘာသာမ ား)  
 
 


