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ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက် 

၇၂ နှစ် မ  ြော က် ကရင ် အြော ဇြော နည်မ နေ့ သ  ေ့ မ ပေး ပ  ေ့ သည ်သ ဝဏ ်လ ြော 

၁။ ကရင်တ ုင််းသ ်းတ ုို့အနေဖြင ် ကရင်ဖြည်၏ လ တ်လြ်ခ င ်၊ တေ််းတူညီမျှခ င ်၊ က ုယ်ြ ုင် 

ဖြဋ္ဌ ေ််းခ င ်တ ုို့အတ က် တ ုက်ြ ွဲဝငခ်ွဲ ကကသည်မှ  နှစ်နြေါင််း ၇၀ နက  ်ြင် ကက ခွဲ ပြီဖြစ်ြေါသည်။ ယနေို့သည် 

ကရငတ် ုင််းရင််းသ ်းမ  ်း ြ နှ ြခံ်ဘဝမှ လ တ်နဖမ က်နရ်းအတ က် အစဉ်တစ ုက် ကက  ်းြမ််းခွဲ ကကရင််း က ဆံ်ုး 

သ  ်းခွဲ ကကသူ နစ ဘဦ်းကကီ်းနှင ်တက  ကရငတ် ုင််းရင််းသ ်းအ ဇ ေည်မ  ်းအ ်းလံု်းက ု နအ က်နမ ဂုဏဖ်ြ  

နသ အ ်းဖြင ် နှစ်စဉ်က င််းြပမွဲဖြစ်သည ် ၇ ၂ နှစ ်မ  ြော က် ကရ င်အ ြော ဇြော နည ်မနေ့ ဖြစ်ြေါသည်။  

၂။ ကရင်တ ုင််းရင််းသ ်းတ ုို့သည် က ုလ ုေီြက်ဆစ်မ  ်းက ု နတ ်လှေ်ရ တ င်လည််းနက င််း၊ 

နခတ်အဆက်ဆက် စစ်အ ဏ ရှင်မ  ်းအ ်း နတ ်လှေ်ရ တ င်လည််းနက င််း အရံ ်းနြ်းသည်၊ လက်နလျှ   

သည်ဟူ၍ မရှ ဘွဲ မ ်းမ ်းမတ်မတ်ဆေို့်က င်နတ ်လှေ်ခွဲ ကကသူမ  ်း ဖြစ်ကကြေါသည်။ နှစ်နြေါင််းမ  ်းစ   

ြ နှ ြလ် ခွဲ သည ် စစ်အ ဏ ရှင်စေစ်ဆ ု်းကကီ်းအ ်း န ုငင်တံဝှမ််းရှ  ဖြည်သူမ  ်းက တခွဲေက် ဆေိ်ု့က င် 

နတ ်လှေ်နေကကသည ် ယခုအခ  ေ်မ   ်းတ ငလ်ည််း ကရငတ် ုင််းရင််းသ ်းတ ုို့သည် ညီနေောငတ် ုင််းရင််းသ ်း 

မ  ်းနှင ်အတူ လက်တ ွဲ၍ အသက်နှင ခ်နဓောအ ်း နြ်းလှှူက  ဆက်လက်တ ုက်ြ ွဲ ဝငန်ေကကဆွဲြငဖ်ြစ်ြေါ 

သည်။  

၃။ ထ ုို့အဖြင် ဖြည်တ င််းဖြည်ြရှ  ကရင်တ ုင််းရင််းသ ်းမ  ်းအနေဖြင ် အကကမ််းြက် 

အ ဏ သ မ််းမ က ု ဆေိ်ု့က ငသ်ည ် အလ  အသီ်းသ်ီးမှ မ တ်ြက်န ုင်ငနံရ်း၊ နတ ်လှေ်နရ်းအငအ် ်းစုမ  ်း 

အ ်း နန ်းနထ ်းစ   ကက  ဆ ုပြီ်း ကူညီနစ င ်နရှ က်နြ်းမ မ  ်းသည် နတ ်လှေ်နရ်းနအ ငဖ်မင်ရေ်အတ က် 
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ကကီ်းမ ်းသည ် တ ေ််းအ ်းတစ်ရြ်ဖြစ်ြေါနကက င််း ဖြည်သူတစ်ရြ်လံု်းက ုယ်စ ်း နက ်းဇူ်းတင်စ   

မှတ်တမ််းတငအ်ြ်ြေါသည်။ စစ်အုြ်စုကအမ   ်းမ   ်းြ နှ ြန်ေသည ်တ ုင် နတ ်လှေ်နရ်းကကီ်း ယနေို့အခ  ေ်ထ  

အဓ ေို့ရှ်ည်၍ အ ်းနက င််းနေဖခင််းမှ  နတ ်လှေ်နရ်းအငအ် ်းစုမ  ်း၏ ညီည တ်မ နကက င ်ြငဖ်ြစ်ြေါသည်။ 

၄။ ဖြည်နထ ငစ်ုလ တ်နတ ် က ုယ်စ ်းဖြ နက ်မတီ အနေဖြင ် ြ နှ ြသူ်အ ဏ ရှင်တ ုို့အ ်း 

အညံ မခံဘွဲ ဆေို့်က င်ခွဲ ကကသဖြင ် နတ ်လှေ်နရ်းလမ််းခုလတ်တ င် က ဆံု်းခွဲ ကကရနသ  လူမ   ်းစုအသီ်းသီ်းမှ 

အ ဇ ေည် သူရွဲနက င််းအနြေါင််းတ ုို့အ ်း ဖြည်သူလူထုတစ်ရြ်လံု်းနှင ်အတူ အနလ်းဖြ ြေါနကက င််း 

ယနေို့က နရ က်သည ် နအ က်နမ ြ ယ်နေို့တ င် ဝမ််းေည််းစ   နဖြ ကက ်းလ ုြေါသည်။ အ ဇ ေည်မ   ်း 

နသရ ်ုးမရှ ဟူသည ် စက ်းအတ ုင််းြင် ဖြည်သူူ့အက   ်းက ုနရှ်းရ လ က် ခံယူခ က်အတ က် အသက်နြ်း 

သ  ်းခွဲ ကကသူ သူရွဲနက င််းမ  ်း၏ စ တ်ဝ ဉ ဉ်မ  ်းမှ  ဖြည်သူတ ုို့၏ စ တ်နှလံု်းထွဲတ င် အစဉ်အပမွဲြင် 

ရှ နေမည်ဖြစ်ြေါသည်။  

၅။ အ ဏ ရှင်က ုဆေိ်ု့က ငရ်င််း က ဆံု်းခွဲ ကကသည ် နခတ်အဆက်ဆက် ရွဲနဘ ်မ  ်း၏ န ုငင်ံနရ်း 

ရည်မှေ််းခ က်ဖြစ်သည ် အ ဏ ရှင်စေစ် အပြီ်းတ ုင်ြနြ  က်နစနရ်းနှင ် တ ုင််းရင််းသ ်းအ ်းလံု်း 

တေ််းတူယှဉ်တ ွဲ နေထ ုင်န ုင်မည ် တရ ်းမျှတပြီ်း ပင မ််းခ မ််းသည ် ြက်ဒရယ်န ုင်ငနံတ ် တည်နဆ က် 

နရ်းတ င ် ဖြည်နထ ငစ်ုလ တ်နတ ်က ုယ်စ ်းဖြ နက ်မတီအနေဖြင ် ဦ်းလည်မသုေ် ကက  ်းြမ််းသ  ်းမည် 

ဖြစ်နကက င််းက ု ယနေို့က နရ က်သည ် ၇ ၂ နှစ ်မ  ြော က် ကရ င်အ ြော ဇြော နည ်မနေ့ တ င် အခ ုင်အမ  ကတ  

သစစ ဖြ အြ်ြေါသည်။   

 

 


