
အပြညပ်ြညဆ် ိုင်ရာ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးန ေ့ 

၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ မတ်လ ၈ ရကန် ေ့ 

ယန ေ့ မတ်လ ၈ ရကန် ေ့ အပြည်ပြည်ဆ ိုငအ်မ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးန ေ့တွင် ကရင်လ ူ့အခွင ်အနရျိုးအဖွဲွဲ့မှ ခက်ခဲကကြ်တည်ျိုး 

သည ်ကာလတွင ် ဆက်လက၍်လ ူ့အခွင ်အနရျိုးအတွက် ဆက်လက်တ ိုက်ြဲွဝငန် ကကနသာ အမ   ျိုးသမ ျိုးအာျိုးလ ိုျိုးတ ိုေ့ 

အာျိုး ဂိုဏ်ပြ အြြ်ါသည။် ၎ငျ်ိုးတ ိုေ့၏ ယခင်နှင ် ယခိုအခ   ်ခါထ  မျှနဝ နြျိုးမှု၊ နြျိုးဆြ်မှု နှင  ်နအာင်ပမင်မှုမ ာျိုးအတွက် 

ကျွန်ိုြ်တ ိုေ့မှ နက ျိုးဇ ျိုးတင်အနလျိုးအပမတ်ထာျိုးနကကာင်ျိုး ထြ်မ နဖာ်ပြလ ိုြါသည်။ ပမ မ်ာပြည်အနရွှဲ့နတာင်ြ ိုင်ျိုးတငွ် 

လက ်  က်က ိုင်ြဋ ြကခပဖစ်ြွာျိုးလာခဲ သည်မှာ အနှစ် ရဝ နက ာ်ရှ န ပြ ပဖစပ်ြ ျိုး အထ ျိုးသပဖင ်အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးသည ်

လက် က ်က ိုင်အဖဲွွဲ့မ ာျိုးမှက  ျိုးလွ ်နသာ လ အခွင အ်နရျိုးခ   ျိုးနဖာကက်  ျိုးလွ ်မှုမ ာျိုးနှင ် အပခာျိုးနသာက  ျိုးလွ ်မှုမ ာျိုး 

အာျိုး ရင်ဆ ိုင်ကက  နတွွဲ့ကကရသည်။ လ မှုယဉန်က ျိုးမှုနှင ် ဘာသာနရျိုးဆ ိုင်ရာက ေ့်သတ်ခ က်မ ာျိုးအပြင ်ဆက်လက်ပဖစ် 

ြွာျိုးန နသာြဋ ြကခမ ာျိုးနကကာင ် က ာျိုး၊မအနပခပြ ခဲွပခာျိုးဆက်ဆ ပခင်ျိုး က ယက် ယ်ပြ ေ့်ပြ ေ့်ပဖစန်ြေါ်လ က်ရှ နသာ ပမ ် 

မာန ိုင်င တငွ်န ထ ိုင်ပခင်ျိုးသည ်အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးအတွက် စ  န်ခေါ်မှုတစ်ရြ်ပဖစြ်ါသည်။ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးသည် ထ ိုကဲ သ ိုေ့ 

နသာက ေ့်သတ်မှုမ ာျိုးနှင ် စ  န်ခေါ်မှုမ ာျိုးက ိုရင်ဆ ိုင်န ရနသာ်လည်ျိုး ၎င်ျိုးတ ိုေ့၏ စွမ်ျိုးနဆာငရ်ညမ် ာျိုးက ို နခတ်အဆက် 

ဆက ်တွင် စဉဆ်က်မပြတ် ပမင်နတွွဲ့န ိုင်ြါသည်။ 

၂၀၂၁ ခိုနစှ် အပြညပ်ြည်ဆ ိုငရ်ာအမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးန ေ့၏ နဆာင်ြိုဒ်သည် “စ  န်ခေါ်ရ န်ရ ျိုးခ ယ်ပခင်ျိုး” ပဖစပ်ြ ျိုး နပြာင်ျိုး 

လဲမှုမ ာျိုးပဖစန်ြေါ်လာရ  ်ကျွန်ိုြ်တ ိုေ့က ိုယ်၌တွင် တာဝ ်ရှ ပခငျ်ိုးက ိုဆ ိုလ ိုြါသည်။ ကျွန်ိုြ်တ ိုေ့အာျိုးလ ိုျိုးသည် က ာျိုး၊မ ဆ ိုင် 

ရာဘကလ် ိုကပ်ခင်ျိုးနှင  ်တ ်ျိုးတ ည မျှမှုမရှ ပခင်ျိုးမ ာျိုးက ို စ  ်နခေါ်ရ န်ရ ျိုးခ ယ်မည်ဆ ိုြါက အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုး၏ စွမ်ျိုးနဆာင် 

ရည်နငှ ် ၎င်ျိုးတ ိုေ့၏န ေ့စဉဘ်ဝအနပခအန မ ာျိုးက ို တ ိုျိုးတကန်ကာင်ျိုးမွ ်နအာင်ပြ လိုြ်န ိုငမ်ည်ပဖစ်ပြ ျိုး တရာျိုးမျှတမှုရှ  

၍ လ တ ိုင်ျိုးမှတ ်ျိုးတ ည မျှနသာ ကမဘာတစ်ခိုက ို ဖ တ် ျိုးန ိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။ 

၂၀၂၁ ခိုနစှတ်ွင ် ပမ မ်ာန ိုင်င ရှ  အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးသည် က ာျိုး၊မဆ ိုင်အနပခပြ ခဲွပခာျိုးဆက်ဆ ပခင်ျိုးနငှ ် တ ်ျိုးတ ည မျှမှုမရှ  

ပခင်ျိုးတ ိုေ့အပြင် ပြည်သ အာျိုးလ ိုျိုးအတွက် ဒ မ ိုကနရစ နငှ ် ပင မ်ျိုးနရျိုးတ ိုေ့အနြေါ် ပခ မ်ျိုးနပခာက်န နသာ စစ်အာဏာသ မ်ျိုးမှု 

က ိုလည်ျိုးရင်ဆ ိုငန် ရြါသည။် ၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ နဖနဖာ်ဝါရ လ ၁ ရကန် ေ့တွင် စစတ်ြ်မှအာဏာသ မ်ျိုးခဲ ပြ ျိုးကတည်ျိုးက 

အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးသည် အဏာဖ ဆ ်နရျိုးအကကမ်ျိုးမဖက်လ ထိုလှုြ်ရှာျိုးမှု (CDM) တွင် တကတ်က်ကကကွကွြါဝင် လှုြ်ရှာျိုး 

ကကသည်က ို ပမငန်တွွဲ့ကကရမည်ပဖစ်ြါသည်။ စစတ်ြ်အိုြ်ခ  ြမ်ှုက ို ဆ ေ့်က ငတ်ွ ်ျိုးလှ ်ရာတွင် ဖမ်ျိုးဆ ျိုးခ  ြ်နနှှောင်ခ ရ 

ပခင်ျိုးနငှ ် သတ်ပဖတ်ခ ရပခင်ျိုးအနတရာယ်မ ာျိုးရှ နသာ်လည်ျိုး ထ ိုအရာမ ာျိုးက ိုအ တ်ိုကာ အမ   ျိုးသမ မ ာျိုးသည် နရွှဲ့တ ်ျိုး 

တွင် ဦျိုးနဆာင်ြါဝင်ကကြါသည်။ ရရဲင န်သာအမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုး (အထ ျိုးသပဖင ်အမ   ျိုးသမ ျိုးငယ်မ ာျိုး) သည် စစ်တြအ်ိုြ် 

ခ  ြ်မှုက ိုဆ ေ့်က ငတ်ွ ်ျိုးလှ ်ရာတငွ် ၎င်ျိုးတ ိုေ့အသကက် ိုနြျိုးဆြ်ခဲ ကကရပြ ျိုးလည်ျိုးပဖစြ်ါသည်။ အာဏာသ မ်ျိုးစစ်တြ် 

နှင ် ရတဲ ိုေ့၏ ပဖ  ခငွ်ျိုးသတပ်ဖတမ်ှုမ ာျိုးနကကာင  ် နသနကကြ ကစ် ျိုးမှုမ ာျိုး န ေ့စဉန်ှင ်အမျှ ပမင တ်ကန် နသာ်လည်ျိုး အမ   ျိုး 

သမ ျိုးမ ာျိုးသည် ဆက်လက်၍ လမ်ျိုးနြေါ်သ ိုေ့န ေ့စဉထွ်က်ကာ ဆနဒပြန ကကဆဲပဖစ်ြါသည်။ ကျွန်ိုြ်တ ိုေ့သည် ၎င်ျိုးတ ိုေ့၏ 

ရရဲင ်မှု နှင ်နြျိုးဆက်မှုတ ိုေ့အတကွ် အလွ ်တ ်ဖ ိုျိုးထာျိုးနလျိုးစာျိုးမ ြါသည်။ ကျွန်ိုြ်တ ိုေ့အာျိုးလ ိုျိုးမှ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုး၏ စွမ်ျိုး 



နဆာင်ရည်နငှ ် နြျိုးဆြ်မှုမ ာျိုးက ို ယန ေ့န ိုင်င နရျိုးအကကြ်အတည်ျိုးကက  နတွွဲ့န ရခ   တ်ငွသ်ာမက ၎င်ျိုးတ ိုေ့၏ န ေ့စဉ် 

နှင ်အမျှ နြျိုးဆြ်န မှုမ ာျိုးက ိုလည်ျိုး အသ အမှတပ်ြ ရ ်အနရျိုးကက ျိုးလှြါသည်။ 

အမ   ျိုးသာျိုးမ ာျိုးနှင အ်မ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးသည် မတရာျိုးနသာအိုြ်ခ  ြ်မှုနှင ် စစတ်ြ်အာဏာသ မ်ျိုးမှုတစ်ရြ်က ို လမ်ျိုးနြေါ်သ ိုေ့ 

ထွက်ကာ ဆ ေ့်က င်ဆနဒပြန ဆဲပဖစ်ြါသည်။ ကျွန်ိုြ်တ ိုေ့မှ က ာျိုးမဆ ိုင်ရာဘက်လ ိုကမ်ှုနှင ် တရာျိုးမျှတမှုမရှ ပခင်ျိုးက ို 

ဆ ေ့်က ငတ်ွ ်ျိုးလှ ်ရာ၌လည်ျိုး ဤကဲ သ ိုေ့နသာစည်ျိုးလ ိုျိုးည ညတွ်မှုက ို ဆက်လကဆ်ိုြ်က ိုငထ်ာျိုးကကြါရ ် အာျိုးလ ိုျိုးက ို 

တ ိုကတ်ွ ်ျိုးလ ိုြါသည်။ က ာျိုး၊မ ခွပဲခာျိုးဆက်ဆ မှုက ို ဆ ေ့်က င်တွ ်ျိုးလှ ်ရာတွင် အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုး၏တာဝ သ်ာ မပဖစ ်

သင ်ြါ။ ယန ေ့သည် မ မ ၏န ိုင်င ၊ ခရ ိုင၊် ပမ  ွဲ့ ယ၊် နက ျိုးရ ာနှင ် မ သာျိုးစိုမ ာျိုးအတကွ် အသက်က ိုစနတျိုးခဲ ကကရနသာ 

အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုးနှင ် ဆက်လက်ပြ ျိုးနြျိုးဆြ်န နသာ အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုး၏ကက ကက ခ မှုနှင ် နအာင်ပမင်မှုမ ာျိုးအာျိုး ဂိုဏ်ပြ  

နသာ န ေ့တစန် ေ့ပဖစြ်ါသည။် ထ ိုေ့အပြင် ယန ေ့သည် အသစ်တဖ ်စတင်ရ ်န ေ့တစန် ေ့ပဖစ်ပြ ျိုး မတရာျိုးမှု၊ အကကမ်ျိုး 

ဖက်မှုနှင ် အမ   ျိုးသမ ျိုးမ ာျိုး၏န ေ့စဉအ်အသကတ်ာတွင် ရင်ဆ ိုငန် ရနသာ ခွပဲခာျိုးဆကဆ် မှုတ ိုေ့အာျိုး အပြ ျိုးသတ်ရြ် 

တ ေ့်ရ ် န ေ့တစ်န ေ့လည်ျိုးပဖစြ်ါသည်။ 

 

#စ  ်နခေါ်ရ န်ရ ျိုးခ ယ်ပခင်ျိုး 


