
 

 

 
 

                                    ရက ္စြဲ - ေဖေဖာ ၀ါရီလ (၃) ရက ၊ ၂၀၂၁ ခ ုႏွ္  

 တပ မေတာ ၏ အာဏာသမိ းယမူႈကိ  ဆန္႔က်င ္ကန္႔ကြက ္ရႈတခ္် ေၾကာငး္ သေဘာထား 
ထ တ ျပန ေၾကညာခ်က  

မိမိတိ ႔ ကရင လူငယ အ္ည းအရ  းသည  အမ်ိ းသားတန းတူေရး၊ ဒီမိ ကေရ္ီေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ စည္းလ  း 
ညီညြတ္ေရး ုႏွင  ့ ျငိမ းခ်မ းေရးတိ ႔ကိ  ျမတ ုႏိ းတန ဖိ းထားေသာ အဖစြဲ႔အ္ည းျဖ္ သည ။ ကရင လူငယ အ္ည း 
အရ  း အေနျဖင ့ တိ င းရင းသားလူမ်ိ း္ မ်ားုႏွင ့ ျပည သူလူထ မ်ားအေပၚ တရားမ ်တမႈမ ဲ့စြာျဖင္ဲ့ အာဏာရငွ  
ဆန္သည္ဲ့ မည သည ့ အ္ိ းရ၏ ဖိိႏ ိပ္အ ပ္ခ်္ပ္မႈမ်္ိးကိ မဆ  ိဆန ႔က်င  ကန္႔ကြက္သည္။   
 

၂၀၂၁ ခ ုွႏ္  ေဖေဖာ ၀ါရလီ (၁) ရက ေန႔တစင  တပ မေတာ မ ွ ုႏိ င င ေတာ အာဏာအား မတရားေသာ 
နည းလမ းျဖင ့ သိမ းယူျပီး ္္ အာဏာရွင အ ပ ခ် ပ မႈ္န္ အား ျပန လည အသက သစင းရန္ လ ပ္ေဆာင္ 
ၾက္ိးပမ္းေနသည္ဲ့အေပၚ မိမိတိ ႔ ကရင လူငယ အ္ည းအရ  းအေနျဖင ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန ႔က်င  ကန ႔ကစက္ 
ရႈတ္ခ်ပါ သည ။  
 

တပ မေတာ ၏ ုႏိ င င ေရးျပႆနာကိ  ုႏိ င င ေရးနည းလမ းျဖင ့ ေျဖရွင းျခင းမျပ္ဘ  ဤကြဲ့သိ ႔  ဒီမိ ကေရ္ီ 
လမ း္ဥ ုႏွင ့ ဆန္႔က်င္ကာ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ဲ့ လ ပေ္ဆာင ေနျခင္းသည  တိ င းရင းသားမ်ားုွႏင ့ 
ျပည သူလူထ တရပ လ  းတိ ႔၏ လိ လားခ်က ျဖ္ ေသာ ဒီမိ ကေရ္ီရရွိေရး ုႏွင ့ ဖက ဒရယ ျပည ေထာင ္  
ေပၚေပါက ေရးကိ  ေခ်မြ ဖ်က္ဆီးပစ္လိ က္သက ဲ့သိ ႔ ျဖစ္ေစၿပီး ျပည တစင းျငိမ းခ်မ းေရး ေပၚထစန းလာ 
ေ္ရန အတစက  ေမွ်ာ လင ့ခ်က မ်ား ေဝးကြာ ဆ  းရႈ းသြား ေစပါသည ။  
 

အာဏာရွင ္န္  ပေပ်ာက ေရး၊ မဟာလူမ်္ိးႀကီးဝါဒ ခ်္ပ္ၿငိမ္းေရး၊ ေရရွည တည တ ့ခိ င ျမြဲေသာ ျငိမ းခ်မ းေရး 
ရရွိေရး၊ ္္ မွန ေသာ ဒီမိ ကေရ္ီ္န္ ေပၚေပါက ေရး ုႏွင ့ ဖက ဒရယ ျပည ေထာင ္  ေပၚထစန းေရးအတစက  
ကရင လူငယ မ်ား အေနျဖင ့ အဖိိႏ ိပ္ခ  တိ င းရင းသားမ်ား၊ မိဘျပည သူလူထ မ်ားုႏွင ့ အတူ ရပ တည ရင း 
ဆက လက  တိ က ပစြဲဝင  ေတာလ္ န ္သြားမည  ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ထ တ္ျပန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ 
 

မဟာလမူ်္းိႀကးီဝါဒ ခ်္ပၿ္ငမိး္ရမည။္ အာဏာရ ငစ္နစ ္ေပ်ာကက္ြယရ္မည။္ 
စစမ္ နေ္သာ ေတာ္လ နေ္ရး ေအာငျ္မငရ္မည။္ 

 
        

       ဗဟိ အလ ပ အမႈေဆာင ေကာ မတီ 
                     ကရင လူငယ အ္ည းအရ  း  
          ေကာ သူးေလ 
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KAREN YOUTH ORGANIZATION (Central) 

Email: kyohqktl@gmail.com, 

Online: www.facebook.com/karenyouthorganization.kyo 
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