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တၢ်ပ ၢၤဃ ာ်သ ူးသ ့ၣ်လၢၤကပီၢၤ ဖဲတၢ်သမ တၢ်တီတၢ်တတၢ်ဒီူး တၢ်သဘ ျ့အကတီၢ် 

ကညဂီ ၢ်ဝီခ ူဲးယ ာ်ကရ ၢ်ဒီူး ကညပီ  ာ်မ ့ၣ်ကရ အလ  ာ်ဘ ူးဘ့ၣ်ရၢၤလီၢၤဖဲဟီ့ၣ်ခီ့ၣ်ဒီဘ ့ၣ်ပ ၢၤဟီ့ၣ်ခ ့ၣ်ဖ ခဲူးယ ာ်မ ၢ်န ၢၤ 

 

လါဒ ံၢ်စဲဘ ၢၣ် ၁၀ သီ, ၂၀၂၂ န ၢၣ် 

တန ံၤအ ံၤလါဒ ံၢ်စဲဘ ၢၣ် ၁၀ သီ ဟီၢၣ်ခိၢၣ်ဒီဖ  ၢၣ်မံၤလံၤကပီံၤ၀ဲပ ံၤဟီၢၣ်ခိၢၣ်ဖိခ ဲွဲးယ ာ်အမ ံၢ်န ံၤ လ တံၢ်မံၤ၀တဲံၢ်သ ၢၣ်နီၢၣ်ထီၢၣ် က ံၤ 

တံၢ်အ ၢၣ်လီံၤတ ံၢ်လိ ာ်ပ ာ်ပနီၢၣ်၀ဟဲီၢၣ်ခိၢၣ်ဒဘီ ၢၣ်လ  ာ်ဘွိဲးဘၢၣ်ရံၤလီံၤဘၢၣ်ဃွဲးဒီွဲးပ ံၤဂ ံၢ်၀ခီ ွဲဲးယ ာ်ဖဲ ၁၉၄၈ န ၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ. ဘၢၣ်ဆၢၣ် 

သန ာ်က န ၢၣ်တန ံၤအ ံၤ ပမံၤလံၤကပီံၤ၀ဲပ ံၤဂ ံၢ်၀ီခ ဲွဲးယ ာ်အတံၢ်အၢိၣ်သွဲးလ  အနွဲး၀ဒဲိၢၣ်မွဲးလ ကီံၢ်ပယီံၤမ ံၢ်ထီၢၣ်ကလ ံၤ ထ ွဲးအပ ံၤ 

တန ံၢ်၀ဲဘၢၣ်. သ ွဲးမီံၤစိရိံၤအတံၢ်ပ ံၤဖ ဲွဲးဒီွဲးတံၢ်စ ၢၣ်ညီၢၣ်လ  န ၢၣ်ဆ ဖ ိၢၣ်တဖၢၣ်အပ ံၤအ ံၤ ဟ ၢၣ်၀ဲပယံီၤသ ွဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ် အတံၢ်ခ ဲွဲးတံၢ် 

ယ ာ်လ  ကဆဲွဲးမံၤဘၢၣ်ဒိ၀ဲဒ ဖသိ၀ီဖိလ ကညီကီံၢ်စဲၢၣ်အပ ံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ်အတံၢ်အိၢၣ်မ , အတံၢ်လ ံၢ်အီၢၣ်နီံၢ် ခိသွဲးသမ , ဒီွဲးအတံၢ် 

ဘ ၢၣ်တံၢ်ဘ  ဖဲလ ဟီၢၣ်ခၢိၣ်ဒီဘ ၢၣ်အပ ံၤတ၀ အိၢၣ်ဃိကဒိဒီွဲးတမံၤတံၢ်တ ံၤလံီၤတံီၤလီံၤနတီမ ံၤ ဘၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ. ဟၢီၣ်ခိၢၣ်ဒီဘ ၢၣ်အ 

ပ ံၤတ၀ သ ၢၣ်တဖၢၣ်လီံၤတ  ာ်၀ဲလ  ကဟ ွဲးထီၢၣ်၀ဂဲ ံၢ်၀လီ သ ွဲးမီံၤစိရိံၤအခၢိၣ်အနံၢ်လ အတ ပ ာ်ကဲ၀ဲပ ံၤဂ ံၢ်၀ီခ ဲွဲးယ ာ်လ တအိၢၣ် 

ဒီွဲးတံၢ်မဲ ာ်ဆ ွဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ်အဂီံၢ်ဒီွဲးလိ ာ်ဘ လိ ာ်က ီံၢ်အ၀ဲသ ၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ. ၂၀၂၂ န ၢၣ်ပ ံၤဂ ံၢ်၀ီခ ဲွဲး ယ ာ်မ ံၢ်န ံၤအတံၢ်ဂ ံၢ်မိံၢ်ပ ံၢ်လ အမ ံၢ်၀ဲ 

“သ ွဲးသ ၢၣ်လံၤကပီံၤ, တံၢ်သဘ ျ့, ဒီွဲးတံၢ်တတီံၢ်တတံၢ်လ ပ ံၤကိွဲးဂံၤအဂီံၢ်” အ ံၤတတ ံၤ ထီၢၣ်ထီၢၣ်ဘွဲး၀ဘဲၢၣ်ခီဖ လိ ကညီကီံၢ်စဲၢၣ် 

အပ ံၤန ၢၣ်တံၢ်တမံၤန ံၢ်၀ဲတံၢ်သဘ ျ့ဒီွဲးတံၢ်တတီံၢ်တတံၢ်ဘၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ. ဒာ်လၢဲၣ်ဂ ံၤဂ ံၤန ၢၣ် ဒ ဖိသ၀ဖိီသ ၢၣ်တဖၢၣ်အၢိၣ်ဆ ထ ၢၣ်ဒ ွဲး ဂ ံၢ် 

ဂ ံၢ်က  ံၤက  ံၤ ပ ံဲၤဒီွဲးသ ွဲးသ ၢၣ်လံၤကပီံၤလ ကဆ ထ ၢၣ်၀ဲလ ပ ံၤဂ ံၢ်၀ီခ ဲွဲးယ ာ် အဂီံၢ်န ၢၣ်လီံၤ. တန ံၤအ ံၤ ပမံၤလံၤကပီံၤ၀ဲထ ဖိကီံၢ် 

ဖိလ ကီံၢ်ပယီံၤအပ ံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ် အဂ ံၢ်အဘါလ အဃ ထီၢၣ်၀ဲဒာ်သိွဲးအ ၀သဲ ၢၣ်အခ ဲွဲးအယ ာ်သ ၢၣ်တဖၢၣ် ကဘၢၣ်တံၢ်ပ ာ်ကဲအီံၤ 

အဂီံၢ်န ၢၣ်လီံၤ.  

စွဲးထီၢၣ်လ သ ွဲးမီံၤစိရိံၤဟ ွဲးန ံၢ်ဆ ၢၣ်တံၢ်စတိံၢ်ကမီံၤလ  ၂၀၂၁ န ၢၣ်လ ံၤလ ံၤန ၢၣ် ပယီံၤသ ွဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ်သ ၀တဲံၢ်စ ဆ ၢၣ်ခၢီၣ် တကွဲး 

ဒီွဲးတံၢ်မံၤဒ ၢၣ်မံၤဆ ၢၣ်သ ၢၣ်တဖၢၣ်လ ထ ဖိကီံၢ်ဖိသ ၢၣ်တဖၢၣ်အဖခီၢိၣ် လ ကီံၢ်ပယီံၤဒီဘ ၢၣ်အပ ံၤ ဒွီဲးမံၤဆ ၢၣ်ထီၢၣ်၀သဲ ွဲးမီံၤစိရိံၤအ 

တံၢ်ပ အသီတဘ နီ ၢၣ်လီံၤ. အ၀သဲ ၢၣ်အတံၢ်မံၤကမၢၣ်သစဲွဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ်ပၢၣ်ဃ  ာ်၀ဲတံၢ်မံၤဘၢၣ်ဒိပ ံၤဂ ံၢ်၀ခီ ွဲဲးယ ာ် အ အ သီသီသ ၢၣ် 

တဖၢၣ် ဒာ်အမ ံၢ်တံၢ်မံၤသ မံၤ၀လီ အတဖိွဲးသဲစွဲးဘၢၣ်, တံၢ်မံၤဆါပယ ဲ, တံၢ်ဖီၢၣ်န ံၢ်ဆ ၢၣ်တံၢ်, တံၢ်မ ဆ ၢၣ်တံၢ်သ ွဲးလီံၢ်သ ွဲးက ဲ, တံၢ် 

ခွဲးလီံၤက ဖိွဲးဒိၢၣ်လ ကမ  ံၢ်အတံၢ်လီံၢ်တံၢ်က ဲ, တံၢ်ဂ  ာ်ဆ ၢၣ်ပ ဆိ ၢၣ်တံၢ်, တံၢ်မံၤဟွဲးဂီံၤ တံၢ်စ လီံၢ်ခီၢၣ်ခၢိၣ်, တံၢ်မံၤပ  ံၤမံၤဖ ွဲးတံၢ်, 

တံၢ်ဃ ဆ ၢၣ်ဃ စိွဲးတံၢ်, တံၢ်မ န ံၢ်ဆ ၢၣ်တံၢ်, သ  ၢၣ်ထ ွဲးမ ၢၣ်ခ ါအတံၢ်မံၤဆါပယ ဲ, ဒီွဲးတံၢ်သ ၀ ဲ“တဲ ာ်လ  ံၢ်တဲ ာ်” အတံၢ်က ၢၣ်တရ ွဲးအ 

က ံိၤအက ဲလ  အပညိၢၣ်၀ဲထ ဖိကီံၢ်ဖိသ ၢၣ်တဖၢၣ်လိံၤလိံၤလ အ၀သဲ ၢၣ်အ သ ွဲးတံၢ်ထီၢၣ်ဒ ွဲးအဂီံၢ်န ၢၣ်လီံၤ. တန ၢၣ်ညါအ ံၤန ၢၣ် ဒ ဖ ိ

သ၀ဖိီလ အဘၢၣ်ဃ ံၢ်မ  ဟွဲးဖ ွိဲးအိၢၣ်၀ဲအါန ံၢ်ဒ ွဲးပ ံၤ ၃၅၀,၀၀၀ ဂံၤ ဖဲကညီကီံၢ်စဲၢၣ်ပ ံၤဒီွဲးပ ံၤလ  အဘၢၣ်ဃ ံၢ်မ  ဟွဲးဖ ွိဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ် 

အါတက ံၢ်မ ံၢ်၀ဲပိ ာ်မ ၢၣ်ဒီွဲးဖိဒ ဖသိၢၣ်သ ၢၣ်တဖၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ. တံၢ်မံၤဆ ၢၣ်မံၤစိွဲး တံၢ်အ၀အဲ ံၤန ၢၣ်မ ံၢ်၀ဲမဲ ာ်ထ ကလံၤလ အပ ာ်ဖ ါ၀ဲ တံၢ် 

မံၤအ မံၤသီမံၤပယ ဲ၀ဲကညီဖိသ ၢၣ်တဖၢၣ်လ  အကဲထီၢၣ်အသွဲးလ  သ ွဲးမီံၤစိရိံၤပ တံၢ်သီသီလ  ၁၉၆၂ န ၢၣ်တ ံၤ လ  ၂၀၁၁ 

န ၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ.  
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ဖဲလါအီွဲးကထိဘ ၢၣ် ၃ သီ, ၁၉၉၁ န ၢၣ်န ၢၣ် ကီ ပယီံၤပယီံၤကလ ံၤသ ွဲးဟဲတ ံၢ်လီံၤ၀ဲမ ၢၣ်ပံိၢ်လ  တံၢ်မံၤလိက ိပ ံၤလ ထ ထၢၣ် သ 

၀လီ အအိၢၣ် လ ထ ထၢၣ်စ ျ့ဟီၢၣ်က၀ံီၤပ ံၤဒီွဲးပ ံၤက ိဖိ (၄၁) ဂံၤသ ၀တဲဘ ဃီီန ၢၣ်လီံၤ. သ ဆ တန ၢၣ်၀ ံၤအလီံၢ်ခ  ဖဲလါမွဲးရ ွဲး ၅ 

သီ, ၂၀၂၂န ၢၣ်န ၢၣ် ပယံီၤသ ွဲးလ အအိၢၣ်၀ဲဒၢၣ်လ အသ ွဲးကလ ံၤလ ဖၢၣ်ပ ၢၣ်အ၀ ံၢ်န ၢၣ် ခွဲးလီံၤ၀ဲစ က၀ံဲၤဒိၢၣ် လ က ဒီ သ၀ီ မ ံၢ်တတီံၢ် 

ကီံၢ်ရျ့ၢၣ်အပ ံၤ ဘၢၣ်သ ၀ပဲ ံၤသ၀ီဖိ (၇) ဂံၤဒီွဲး မံၤဘၢၣ်ဒိ၀ဲပ ံၤသ၀ဖိီလ  ံၢ်ဂံၤန ၢၣ်လီံၤ. ပ ံၤသ၀ီဖိလ၊အသ  အက ါပၢၣ်ဃ  ာ်၀ဲ ဖိသၢၣ် 

သ ဂံၤ ပ ံၤမိံၢ်ဒ တဂံၤ ဒီွဲးပ ံၤလ အဘၢၣ်ဒိအက ါန ၢၣ်ပၢၣ်ဃ  ာ်၀ဲပိ ာ်ခ ါဖိသၢၣ်သ န ၢၣ်ဖိတဂံၤ ဒီွဲးပိ ာ်မ ၢၣ် ၁၇ န ၢၣ်တဂံၤန ၢၣ်လီံၤ.  

ဖဲ ၁၉၉၂ န ၢၣ်န ၢၣ်ပ ံၤလ အတ ံၢ်ဘၢၣ်၀ဲသ  ၢၣ်ထ ွဲးမ ၢၣ်ခ ါအတံၢ်မံၤပယ ဲလ  အဘၢၣ်ထ ဲဒီွဲးတံၢ်ဒ ွဲးတံၢ်ယံၤလ ဒ သထ ၢၣ်ကီံၢ်ရျ့ၢၣ် အပ ံၤ 

တဂံၤပ ာ်ဖ ါထီၢၣ်၀အဲတံၢ်လဲံၤခီဖ ဆိ  KHRG အအိၢၣ်ဒီွဲးစ ွဲး၀လဲ  “ပယီံၤသ ွဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ်ဟဒဲီွဲး က ံၤတ  ံၢ်၀ပိဲ ာ်မ ၢၣ်သ ၢၣ် တဖၢၣ်ဒတီ 

နံၤညါလ ကမံၤတရတီပါ၀အဲဂံီၢ်န ၢၣ်လီံၤ. အ၀ဲသ ၢၣ်ဆီတလဲအလီံၢ်တဂံၤ၀ ံၤတဂံၤလ ကမံၤတရတီပါ၀ပိဲ ာ် မ ၢၣ်သ ၢၣ်တဖၢၣ် 

အဂီံၢ်ဒီွဲးညနီ ံၢ်န ၢၣ်ပ ိာ်မ ၢၣ်သ ၢၣ်တဖၢၣ်ဘၢၣ်တံၢ်မံၤတရတီပါအီံၤလ ပယီံၤသ ွဲးဖိတဘ  ွဲးဂံၤလ တနံၤအတီံၢ်ပ ံၤန ၢၣ်လီံၤ. ယံၤစ ံၢ်ကီွဲး 

ဘၢၣ်တံၢ်မံၤတရတီပါယံၤခဲအ ံၤခဲအ ံၤဒာ်ပ ံၤအဂံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ်အသွိဲးန ၢၣ်လီံၤ. ဖဲလ တံၢ်မံၤတရတီပါယံၤ အခါမ ံၢ်ဂ ံၤဖဲလ  ယက ဲွဲး 

စ ွဲးမ အခါမ ံၢ်ဂ ံၤန ၢၣ် ယနံၢ်ဟ ၀ဲပိ ာ်မ ၢၣ်လ အဂံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ်ကိွဲးပသ သီၢၣ်၀ွဲး၀ွဲးန ၢၣ်လီံၤ.တံၢ်အ ံၤက ဲ ထီၢၣ်၀အဲသွဲးဒီတနံၤညါ ဒီွဲး 

လ မ ံၢ်ဂီံၤခီအဆ ကတီံၢ်န ၢၣ်အ၀သဲ ၢၣ်မ ကဒီွဲး ပလဲံၤ၀ န ံၢ်အတံၢ်လ ကစ ံၢ်ဒီခိၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ.” သ ွဲးဟ ွဲးန ံၢ်ဆ ၢၣ်တံၢ်စတိံၢ်ကမီံၤဖဲ 

၂၀၂၁ န ၢၣ်၀ ံၤအလီံၢ်ခ န ၢၣ် သ၀ဖိီသ ၢၣ်တဖၢၣ်လ လ က ၢၣ်က၀ီံၤ ဒ သထ ၢၣ်ကီံၢ်ရျ့ၢၣ်အပ ံၤဒ ွဲးသ ၢၣ်ညါ၀ဲ KHRG ပ ံၤထ တံၢ်ကစီၢၣ်ဖိ 

သ ၢၣ်တဖၢၣ်လ  ဖဲလ ပယီံၤသ ွဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ်ဟဲဘ ွဲးထီၢၣ်ဒီွဲးအသ၀အီခါန ၢၣ် အ၀ဲသ ၢၣ်ဆ  ပ ာ် က   ာ်၀ပိဲ ာ်မ ၢၣ်သွဲးစံၢ်သ ၢၣ်တဖၢၣ်ဆ  

တံၢ်ဃ ံၢ်အိၢၣ်ခ သ ၢၣ်အလီံၢ်န ၢၣ်လီံၤ.  

ဖဲ ၂၀၂၁ ဒီွဲး ၂၀၂၂ န ၢၣ်အဘ ၢၣ်စ ံၤန ၢၣ် KWO  မံၤနၢီၣ်မံၤဃါ၀ဲပယီံၤသ ွဲးသ ၢၣ်တဖၢၣ် အတံၢ်မံၤဘၢၣ်ဒိ၀ဲဒ ဖသိ၀ဖိီ လ ကညီကီံၢ် 

စဲၢၣ်အပ ံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ်အဂ ံၢ်၀ခီ ွဲဲးယ ာ်အိၢၣ်၀ဲ ၂၉၉၉ ခါန ၢၣ်လီံၤ. KWO မံၤနီၢၣ်မံၤဃါ၀ဲပ ံၤလ ဘၢၣ်တံၢ်မံၤသ အံီၤ အိၢၣ်၀ဲ (၁၅၃) ဂံၤ 

ဒီွဲးပ ံၤလ အဘၢၣ်ဒိအိၢၣ်၀ဲ (၂၇၆) ဂံၤန ၢၣ်လီံၤ. ပ ံၤလ ဘၢၣ်တံၢ်မံၤသ အီံၤအက ါန ၢၣ် ပိ ာ်မ ၢၣ်ပၢၣ်၀ ဲ(၃၀) ဂံၤ ဒီွဲးပ ံၤဘၢၣ်ဒိအက ါန ၢၣ် 

ပိ ာ်မ ၢၣ်ပၢၣ်၀ ဲ (၁၁၇) ဂံၤန ၢၣ်လီံၤ. စွဲးထီၢၣ်လ  လါဖ ံၤတဘ ံၤအါရ ံၤ ၂၀၂၁ န ၢၣ်န ၢၣ် ပယီံၤသ ွဲးအတံၢ်ဂ  ာ် ဆ ၢၣ်ပ ဆိ ၢၣ်တံၢ်အိၢၣ်၀ဲ 

(၄၄၇) ဘ  ီဒီွဲးဒ ဲၢၣ်အ ထီၢၣ်၀ပဲ ံၤဟ ၢၣ်ပ ံၤဃအီိၢၣ်၀ဲအစ ံၤကတ ံၢ် (၁၇၁) ဘ နီ ၢၣ်လီံၤ. နီၢၣ်ဂ ံၢ်နီၢၣ်ဒ ွဲးအနီံၢ် ကီံၢ်န ၢၣ်အိၢၣ်အါဒိၢၣ်သ ၀ဲ 

မ ံၢ်လ တံၢ်မံၤဘၢၣ်ဒိပ ံၤဂ ံၢ်၀ခီ ွဲဲးယ ာ်လ တံၢ်မံၤနီၢၣ်မံၤဃါဒီွဲးပ ာ်ဖ ါထီၢၣ်အီံၤတန ံၢ်ဘၢၣ်န ၢၣ်အိၢၣ်၀ဒဲၢၣ်အါမွဲးအဃိလီံၤ.  

လ အပ ံၤက   ာ်အန ၢၣ် (၃၀) န ၢၣ် KHRG ဒီွဲး KWO မံၤနီၢၣ်မံၤဃါ၀ဒဲ ဖိသ၀ဖိီလ ကီံၢ်ပယံီၤမ ံၢ်ထီၢၣ်ကလ ံၤထ ွဲးခိခိၢၣ်ကစ ံၢ် က ါ 

သ ၢၣ်တဖၢၣ်အတံၢ်လဲံၤခီဖ အိခ ဲွဲးအယ ာ်လ  ဘၢၣ်တံၢ်မံၤဘၢၣ်ဒအိီံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ်ဒီွဲး အ၀ဲသ ၢၣ်အက ံၢ်အစလီ အက ံၤခီၢၣ်ဆ  ကဒါ 

က ံၤ၀ဲပယံီၤသ ွဲးအတံၢ်ဟ ွဲးတံၢ်ဂဲံၤလ ကမံၤဟွဲးဂံီၤမံၤလီံၤမံၢ်က   ာ်၀ဲတံၢ်လ အထီဒါအ၀ဲသ ၢၣ်ကိွဲးကလ  ာ်ဒဲွဲးန ၢၣ်လီံၤ. ဒာ်လၢဲၣ်ဂ ံၤဂ ံၤ 

န ၢၣ် တံၢ်အ ၢၣ်သွဲးလ လ ပ ဲံၤပ ံဲၤဘၢၣ်ဃွဲးဒီွဲး တံၢ်မံၤပယ ဲလ အကထီဲၢၣ်အသွဲးလ  ထ ကီံၢ်အပ ံၤဒီွဲးသ ွဲးမီံၤစိရိံၤ အတံၢ်ပ ံၤဖ ဲွဲးဒီွဲးတံၢ် 

စ ၢၣ်ညီၢၣ်လ န ၢၣ်ဆ ဖ ိၢၣ်တဖၢၣ်အပ ံၤအိၢၣ်ဘၢၣ်ဆၢၣ်သန ာ်က  ဟၢီၣ်ခိၢၣ်ဒီဘ ၢၣ်အပ ံၤတ၀ သ ၢၣ်တဖၢၣ် တဟ ွဲး ထီၢၣ်ဂ ံၢ်၀နီီတမ ံၤဘၢၣ် 

ဒီွဲးပ ံၤလ အဘၢၣ်တ ံၢ်တ ံၢ်တံၢ်သ ၢၣ်တဖၢၣ်အဂီံၢ်န ၢၣ် တံၢ်တတီံၢ်တတံၢ်တအိၢၣ်၀ဲဘၢၣ်. တန ံၤအ ံၤန ၢၣ် ဒာ်လီံၢ် က၀ံီၤတံၢ်ကရ ကရသိ ၢၣ် 

တဖၢၣ်လ အမံၤတ ံၢ်တံၢ်တပ ံၤဃဒီာ်သွိဲးကမံၤလီံၤတ ံၢ်၀ဲဒၢၣ်လ  ဟီၢၣ်ခိၢၣ်ဒီဘ ၢၣ်ပ ံၤဘၢၣ်မ ဘၢၣ်ဒါ သ ၢၣ်တဖၢၣ်အိၢၣ်၀ဲဒီွဲး တံၢ်အ ၢၣ် 

ကီံၤလ အလိၢၣ်၀သဲ ၢၣ်တဖၢၣ်လ ဟ ွဲးထီၢၣ်၀ပဲယီံၤသ ွဲးဖိဒီွဲးသ ွဲးခိၢၣ်သ ၢၣ်တဖၢၣ်အရျ့ကသ အဂီံၢ် ပသွဲးဒိၢၣ်ထီၢၣ်၀ဒဲိၢၣ်မွဲး ခီဖ လီိံၢ် 

က၀ံီၤဒီွဲးဟၢီၣ်ခိၢၣ်ဒီဘ ၢၣ်အပ ံၤတ၀ သ ၢၣ်တဖၢၣ် ဆီၢၣ်ထ ဲမံၤစ ံၤ၀ထဲ ဖိကီံၢ်ဖိကမ  ံၢ်လ  ကီံၢ်ပယီံၤမ ံၢ်ထီၢၣ်ကလ ံၤထ ွဲးသ ၢၣ် တဖၢၣ် 

အသ ွဲးသ ၢၣ်လံၤကပီံၤ တံၢ်သဘ ျ့ဒီွဲးတံၢ်တီတံၢ်တတံၢ်တန ံၢ်ဘၢၣ်အဃိန ၢၣ်လီံၤ. 

“ပ ံၤလ အမံၤကမၢၣ်၀ဒဲ ွဲးယံၤက ီံၢ်မ ၢၣ်ဒီွဲးက ီံၢ်မ ၢၣ်လ အထီဒါ၀ကဲမ  ံၢ်ဒ သ၀ီဖိလ ကညီကီံၢ်စဲၢၣ်အပ ံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ်အခ ဲွဲးယ ာ်န ၢၣ်မ ံၢ်

၀သဲ ွဲးမီံၤစိရိံၤအခိၢၣ်အနံၢ်သ တဖၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ.ကလ  ာ်ဒ ၢၣ်ဖသိ ၢၣ်တဖၢၣ်န ၢၣ်ဘၢၣ်တံၢ်ဆီၢၣ်တ ံၢ်မံၤန ံၤအီံၤလ သ ွဲးမီံၤစိရိံၤအတံၢ်ပ 
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တံၢ်ၢ်ြပွဲးန ၢၣ်လီံၤ. ပခ ွဲဲးပယ ာ်သ ၢၣ်တဖၢၣ်ဘၢၣ်တံၢ်မံၤတရတီပါအီံၤန ၢၣ်လီံၤ.” KHRG ပ ံၤဟ ွဲးဂဲံၤတဲန ံၢ်ခွဲဲးတံၢ်အ မ ဒါခၢိၣ်စံီၤနံၤဒၢၣ်စ  

တဲဖ ါထီၢၣ်၀လဲ  “ပမ ံၢ်ပ ံၤဟီၢၣ်ခၢိၣ်ဖဘိၢၣ်ဆၢၣ်သန ာ်က  သ ွဲးမီံၤစရိံိၤက ဲွဲးစ ွဲးမံၤဟွဲးဂံီၤ၀ပဲသ ွဲးသ ၢၣ်လံၤက ပီံၤန ၢၣ်လီံၤ. ပခ ွဲဲးပယ ာ် 

လ တံၢ်မံၤဘၢၣ်ဒိအီံၤသ ၢၣ်တဖၢၣ်အဂီံၢ် ပတဒိွဲးန ံၢ်ဘၢၣ်၀တဲံၢ်တတီံၢ်တတံၢ်နီတဘ ဘီၢၣ်. သ ွဲးမီံၤစရိံိၤတ ဖ အ ံၤမ ံၢ်အိၢၣ်ဒ ွဲးန ၢၣ် က 

လ  ာ်ဒ ၢၣ်ဖိသ ၢၣ်တဖၢၣ်တမ ံၢ်လ ကအိၢၣ်မ ဘၢၣ်၀ဲပ ဲံၤဒီွဲးပ ံၤဟၢီၣ်ခိၢၣ်ဖိသ ွဲးသ ၢၣ်လံၤကပီံၤဒီွဲးအခ ွဲဲးအယ ာ် သ ၢၣ်တဖၢၣ်နတီဘ ဘီၢၣ်.”  

ဘၢၣ်ဃွဲးဒီွဲးတံၢ်အ ံၤန ၢၣ် KWO အနဲၢၣ်ရ ဲၢၣ်ခိၢၣ်က  ံၢ်နီံၢ်ကညီဖီတဲအါထီၢၣ်၀လဲ   “ပိ ာ်မ ၢၣ်ဒီွဲးဖိဒ ဖသိၢၣ်သ ၢၣ်တဖၢၣ် ဘၢၣ်တံၢ် မံၤသ  

အီံၤဒီွဲးအ၀ဲသ ၢၣ် ဘၢၣ်ဃ ံၢ်မ  ဟွဲးဖ ွိဲး၀ဒဲၢၣ်န ၢၣ်လီံၤ. တံၢ်ခွဲးလီံၤ၀ကဲ ဖိွဲးဒိၢၣ်ဆ ကမ  ံၢ်အလီံၢ်အိၢၣ်လီံၢ်ဆိွဲး ဟဲအါထီၢၣ်စ ံၢ်ကွီဲး၀ကဲ ျ့ံၢ် 

က ျ့ံၢ်န ၢၣ်လီံၤ. ဟီၢၣ်ခၢိၣ်ဒီဘ ၢၣ်အပ ံၤတ၀ သ ၢၣ်တဖၢၣ်ကဘၢၣ်ဟ ွဲးဂဲံၤတ ံၤလံီၤတံီၤလီံၤဒၢိၣ်ထီၢၣ်၀ဒဲီွဲး မံၤဆ ၢၣ်ထီၢၣ်၀ ဲတံၢ်ဖီၢၣ်ဃ ွဲးဟ ၢၣ် 

တံၢ်ပ ဲသ ၢၣ်တဖၢၣ်ပၢၣ်ဃ  ာ်၀ဲဒီွဲးတံၢ်တတတီ  ာ်ဃ ာ်၀ဲတံၢ်ဆါန ံၢ် သ ွဲးမီံၤစိရံိၤအကဘီယ ံၤဒ ွဲးသ ွဲးအသိဒွီဲးတံၢ်တတဃီ ာ်၀ဲတံၢ်ရျ့လိ ာ်မံၤ 

ဃ  ာ်တံၢ်ဒီွဲးထ ကီံၢ်တံၢ်ပ တံၢ်ၢ်ြပွဲးကီၢၣ်ကွဲးကရ အသ ွဲး ဒာ်သွိဲးဒီွဲးအ၀သဲ ၢၣ်ဟ ွဲးဂဲံၤ၀သဲ တန ံၢ်ဒီွဲးကဟွဲးဂီံၤ က   ာ်၀အဲဂီံၢ်န ၢၣ်လီံၤ. ခီဖ  ိ

လ သ ွဲးမီံၤစိရိံၤအ ံၤပ ံၤဖ ဲွဲး၀ဒဲီွဲး တံၢ်စ ၢၣ်ညီၢၣ်အိၢၣ်လ အန ၢၣ်တဖၢၣ်အန ၢၣ်လ အဃိ အ၀ဲသ ၢၣ်တပ  ံၤ၀ဲတံၢ်လ ကဟဲပိ ာ်ထ ဲထီၢၣ်အ 

ခ လ အ၀ဲသ ၢၣ်အဂီံၢ်ဘၢၣ် ဒီွဲးအဂ ံၢ်အဘါဆ ၢၣ်ထီၢၣ်၀လဲ ကဆဲွဲးမံၤအ မံၤသီတံၢ်န ၢၣ်လီံၤ. မတံၤတဂံၤမွဲးတတက ွဲးအိၢၣ်လ  တံၢ် 

ဘ  သဲစွဲးအဖခီိၢၣ်ဘၢၣ်. ပလိၢၣ်ဘၢၣ်၀ဲဒၢၣ်တံၢ်ဟ ွဲးထီၢၣ်ဂ ံၢ်၀နီ ၢၣ်လီံၤ.” 

ဖဲလါဒ ံၢ်စဲဘ ၢၣ် ၁၀ သီ အန ံၤအ ံၤန ၢၣ် ကညီပိ ာ်မ ၢၣ်ကရ  (KWO) ဒီွဲးကညီဂ ံၢ်၀ီခ ဲွဲးယ ာ်ကရ ံၢ် (KHRG) ပ ာ်လံၤပ ာ်ကပီံၤ ဟ ၢၣ် 

တံၢ်ယ ွဲးယီၢၣ်ဆ ထ ဖိကီံၢ်ဖိကမ  ံၢ်လ အအိၢၣ်လ  ကီံၢ်ပယီံၤမ ံၢ်ထီၢၣ်ကလ ံၤထ ွဲးအပ ံၤခဲလ  ာ်လ အဂဲံၤလိ ာ်တတီဆ ၀သဲ ွဲးမီံၤစိရိံၤ 

အတံၢ်မံၤအ မံၤသီသ ၢၣ်တဖၢၣ် ဒီွဲးတ ံၢ်၀ဲသ ွဲးမီံၤစိရံိၤအတံၢ်မံၤပယ ဲလ အအၢိၣ်ဒီွဲးအက ံိၤအက လီဲံၤတ ံၢ်လီံၤဆဲွဲးန ၢၣ်လီံၤ. တန ံၤ 

အ ံၤပမံၤလံၤကပီံၤ၀ပဲဒီပ ံၢ်၀ဲံၢ် ကညီဖိသ ၢၣ်တဖၢၣ်အတံၢ်သွဲးစ  ကတ ံၤ ဒီွဲးအတံၢ်သွဲးဒ လ အဆွဲဲး ဂဲံၤလိ ာ်တံၢ်လ  အခ ဲွဲးအယ ာ် 

အဂီံၢ်ဒာ်သွိဲးကဒီသဒ ၀အဲသ ွဲးသ ၢၣ်လံၤကပီံၤ, တံၢ်သဘ ျ့ , ဒီွဲးတံၢ်တတီံၢ်တတံၢ်လ ပ ံၤကိွဲးဂံၤဒဲွဲးအဂီံၢ်န ၢၣ်လီံၤ. ဒာ်န ၢၣ်အသိွဲးပပ ာ် 

သ ၢၣ်ပ ာ်သွဲးစ ံၢ်ကီွဲးလ  ဒ ဖိသ၀ဖိီသ ၢၣ်တဖၢၣ်အတံၢ်သ ၢၣ်ညါနံၢ်ပ ံၢ်ဘၢၣ်ဃွဲးဒီွဲးဟၢီၣ်ခိၢၣ် ဒီဘ ၢၣ်ပ ံၤဂ ံၢ်၀ခီ ွဲဲးယ ာ် အတက ီၢၣ်န ၢၣ်အိၢၣ် 

အါထီၢၣ်၀ဒဲီွဲးအ၀ဲသ ၢၣ်အဲၢၣ်ဒိွဲး၀လဲ ဟီၢၣ်ခိၢၣ်ဒဘီ ၢၣ် အပ ံၤတ၀ ကန  ာ်လီံၤပၢၣ်ဃ  ာ်မံၤသကိွဲးတံၢ်လ  အတံၢ်ဃ န ံၢ်၀ဲတံၢ်တတီံၢ် 

တတံၢ်အပ ံၤန ၢၣ်လီံၤ. လ တံၢ်န ၢၣ်အဃိပကိွဲးသတတီထီၢၣ်ကဒီွဲး၀ဲဒၢၣ်ဆ  ဟီၢၣ်ခိၢၣ်ဒီဘ ၢၣ်အပ ံၤတ၀ ဒာ်သွိဲး အသ တတ ံၢ်လိ ာ်၀ဲက ီံၢ် 

မ ၢၣ်လ  ပယီံၤသ ွဲးမီံၤစိရံိၤမံၤကမၢၣ်တ ံၢ်၀ဲလ အပ ံၤက   ာ်မ ံၢ်ဂ ံၤဆ ကတီံၢ်ခဲအ ံၤ မ ံၢ်ဂ ံၤဒာ်သွိဲးတံၢ်ကမံၤ ကတ ံၢ်က   ာ်၀ဒဲၢၣ်တံၢ်ပ ာ်ဖ ိၢၣ် 

မံၤသကိွဲးတံၢ်ခလဲ  ာ်လ အဟ ၢၣ်၀သဲ ွဲးလ အဟ ွဲးန ံၢ်ဆ ၢၣ် တံၢ်စတိံၢ်ကမီံၤတဖ အ ံၤအလီံၢ်အလံၤပၢၣ်ဃ  ာ်၀ဲဒီွဲးမ ံၢ်က ံိၤ၀ံဲၤက  ာ်အ 

တံၢ်ဖ ွဲးတံၢ်မံၤလ အဒ ွဲးဆ ၢၣ်၀အဲမ ံၢ်က ံိၤ၀ံဲၤက  ာ်အဂ ံၢ်အဘါန ၢၣ်လီံၤ. တံၢ်ကိွဲးသတတီထီၢၣ်အ ံၤ မ ံၢ်ဒာ်သိွဲးတံၢ်ကမံၤကတ ံၢ်က   ာ်စ ံၢ် 

ကီွဲး၀တဲံၢ်ဆါကဘီယ ံၤသိဒီွဲးတံၢ်က ၢၣ်လဲံၤမံၤကံၤ၀စဲ က၀ဲံၤသ ၢၣ် တဖၢၣ်ဒီွဲးသ ွဲးလ အဟ ွဲး န ံၢ်ဆ ၢၣ်စိကမီံၤတဖ အ ံၤ, ဒီွဲးမ ံၢ်ဒာ်သိွဲး 

တံၢ်ကဟ ွဲးထီၢၣ်၀ဂဲ ံၢ်၀လီ အိၢၣ်ဒီွဲးအမံိၢ်လ ံၤမိံၢ်ပ ံၢ် လီံၤတ ံၢ်လီံၤဆဲွဲးဒာ်သွိဲးတံၢ်ကမံၤ စ ံၤ၀ဒဲၢၣ်လီံၢ်က၀ံီၤအတံၢ်ထဲွဲးဂ ံၢ်ထဲွဲးဘါလ  

ကဘ ါရ လီဲံၤ၀ပဲ ံၤဂ ံၢ်၀ီအတံၢ်လိၢၣ်ဘၢၣ်ဒီွဲးပ ံၤဂ ံၢ်၀ခီ ွဲဲးယ ာ်အတံၢ်သဘ ၢၣ်သဘ ၢၣ် 

လ အကဲထီၢၣ်အသွဲးလ ကီံၢ်ပယီံၤအပ ံၤန ၢၣ်လီံၤ. 

 

တံၢ်ဆဲွဲးက ွိဲး 

စီံၤနံၤဒၢၣ်စ  (KHRG) - hsue@khrg.org 

နီၢၣ်ကညီဖီ (KWO) - kwocentral@gmail.com 


