
 

 

ခ်ကခ္်ငး္ထ ု ္္  ျခ္်က ္

္္ျ္္ မာႏို ငင္ ္ ငံ္ မငး္ငာငာ  ္ံ လမင္္ ္ံေ  ာုင္ ္ဒ ကၡသည ္ာ္ေငယ္္ ်မးငခင့္္ငံေးေရႏ္ို   း းပငေ္ျ ္

ံဖံဖမ္ပးေ  ၂၂ ေက၊္ ၂၀၁၇ ခ ာရစ္ု္င္ ဘမး္မးာင့္ခ္ (Burma Link)၊ ကေင္ံက်မင္းသမးက္ျ္ယက္ငဖ္ငြဲ႕ (Karen Student 

Network Group) ာရင္ ့ကေင္ာ္ေငယင္စည္းငေ  း (Karen Youth Organization) ုႏို ြဲ႕္ရ  ္ေံ းင္း၍  - “ငသႏိုင္ရု ္ 

င္ ဳ္ခ ေံသမ ံခးင္းံလမင္္်မး္ျက္္ဖျ္္ံ္်မ္ာင့္ခ်က္္်မးာရင့္ုက ္ံ့္ံာ်မ့ံ ျြကံသမာ္ေငယ္္်မး္ ေင္ဖင့္္သ  

္်မးကႏို ္္ရင့္ုင္ံ း္ခင္းခင္း။”င္ည္္ဖင့္္ရု္ု္း္ေ  ္ေရင ္ငသစ္ုစ္ခ ကႏို ု ငလ္က္္ သသမ္း္ည္္ဖစ္ းသညခ္င္း။ ္္ျ္္ မာႏို င္င ္ရ 

ုႏို္္းံေရမငာ္မြကေ္  းထႏို ငး္ ္္ျ္္မျယ္စ ထ္ငံေမကာ္မ၍ ြက ဳံု္ြဲ႕ြကေံသမုႏို င္းေင္းသမးာ္ေငယ္္ ်မး္ ငခင့္္ငာ္္း 

္်မးင ာငံားထမးေႏို ကက္္ေးထမး္ခင္း္ဖစ္္  းာက္ေရႏိုာ္ေငယ္္်မးာရင္ ့သကလ္ႏို င္ံျံသမာႏို င္င ံေးကႏိုစငေ ္္်မးု္င္ 

 း၀င္ ံလမငေ္က္္ြကံေးာရင့္ငမေ  ထမးာမံစေျ္ငထ္ေးသ္ဖင့္ဒ ကၡသည္ ညမံေးံငမငာ္က္္ ရု္္ ်မးငသႏိုင္ရု္္္

 ဳ္ခင္းုႏို ြဲ႕ကႏို င ံားထမးံဖမ္္ ထမးသည့္ ္ရု္ု ္္း္ဖစ ္းသည္ခင္း။ 

ဤ ၅၅ ္ႏိုျစ္္ရု ္ု ္း္ေရ ္ေ င္ု ္င္ဒ ကၡသည္စချး္္်မးာရင့္ျယ္စ ္ု စ္ံာ်မက္ေရႏိုံက်မငး္္်မးု္င္ငလင့္္္ရင့္ ညမံေးကႏို  

သငယ္္ေုု္ံ္္မက္ထမး္  းုက္ြက ္းပင္ာႏို င္ံ သမာႏို င္င သမးုစ္ံယမက္ င္ဖစ္္ ္ျ္္ မာႏို င္င ု ္င္ 

င္်ဳႏိုးသမးငံေး္ ျာ္ည ္ံကမင္း္ျ္္ာမံငမင္ံလမငေ္က္္္ခငး္၊ ္ငႏို္္းခ်္္းံေးကႏို ္ ္ရင့္ုင္ံ း္ခင္းာရင့္ 

ငံ္ မငး္ငာငကႏို    ံဖမ္ာမာႏို င္ံစေျ္ခင္း။ စႏုို ္ငမးထကသ္ျ္ြက္  းာ  ္ံလမင္ ာႏို င္စ္္ ္းေရႏိုြကံသမာ္ေငယ္ုႏို ြဲ႕္ 

ဘပ   ္ င္္်မးကႏို ံဖမ္္ ထမး းသည္ခင္း။ သ္ုေ ႏို ြဲ႕္ ငံု္ြဲ႕ငြက ဳ္်မး္ရ ဤ္ရု ္ု ္္းေ  ္ေရငသ္ည္ 

ဒ ကၡသည္ ညမံေးကႏို ငသႏ္ို ရု္္ ဳာမံစ္  ငက္ေငည ္်မးေေရႏိုာမံစေျင္ုက္္ ငံားံ းံဖမ္္ ေႏို ကက္္ေထမး းသည္ခင္း။ 

္္ျ္္မငစႏို းာရင့္ င္ ည္္ ညလ္ႏို င္ေမုကကသႏို ာ္္ မျ္်မး္ရမဒ ကၡသည္ ညမံေးကႏို ထႏိုထႏိုံေမကင္သႏ္ို ရု္္ ဳံ း္ခင္းာရင့္ 

ဒ ကၡသည္ ံက်မင္းသ္ေံက်မင္းသမး္်မး္ ာႏို က္ံာ်မ္္ေေရႏံို သမံေရြဲ႕ံာ်မက္ငျမအု ္ညမံေးာ္္းကႏို  

ာက္ခ ္ခင္းာရင့္္ည္သည္ ့ ံဒသု္င္္လႏို ေရႏိုံသမာ္ေ ့စ္္ ္းငမးငေင္းင္္စ္္ ်မးကႏို ္လႏို ္ ခ်ျထ္မးသင့္ံ ကမငး္ Burma Link ရ္ 

ာငျ္ျမဇ အး ုင္္ ထမး းသည္ခင္း။ 

ာက္ေရႏို္ရမု္င္ံထမင္ာရင့္ေမာရင့္ခ် ံသမဒ ကၡသည္ံက်မငး္သ္ေံက်မငး္သမး္်မးငုက္ထ္ႏို င္း-္္ျ္္ မျယ္စ ္ံဒသုင္္ 

္္ျ္္မငစႏို  းောရင့္င္ခမးာႏို  င္င ္ခမးုႏို  င္းု းးကာႏို  င္င ေငြဲ႕ ညမံေး္မျ္်မးု္င္ဒ ကၡသည ္ညမံေးကႏို ငသႏိုင္ရု ္ 

္္ ဳြကံသ္ခင္းံြကမင့္ ုႏို ြဲ႕္ငျမအုသ္ညာ္ည္း္ုည္္္ငႏို္္္ဖစ္ံျြက းသည္ခင္း။ျယ္စ ္ံဒသေရႏို ညမ 

ံေး္်မငလင့္္္င့္ ညမံေးုစ္ခ  ္ဖစ္ံသမ္ာည္း၊ဒ ကၡသညာ္္ေငယ္္်မးငုက္္သ္ုေ ႏို  ္္ငျမအု္ ညမံေး၊ 

ငာ  ္ငကႏို  ငင္ခ္င့္ငာ္္း္်မးာရင့္ငျမအုင္ုက္င္ာ္ျ္ငံေးြက း္  းသကလ္ႏို  င္ံ သမငံျငထမးုစ္ခ  

္ဖစ္ံျံသမံြကမင့္၊ဒ ကၡသည္ာ္ေငယ္္်မးငံျ္ဖင့္ံစုျမင့ံာ်မက္အ ာ္သႏိုကၡမေရႏိုေရႏိုာရင့္္္ ျ္ခင္ာရင့္္က္ေည ံသးာႏို  င္ခင ္

ြက း္မးာရံသမဖႏိုငမးံ း္ရ ြက းုစ္ခ ္ဖစ္ံျံသမံြကမင့္  ုႏို  ့္ ညမံေးု္င္ငသႏိုင္ရု္္ ဳံ းဖႏို  ္ ာႏို  းသညခ္င္း။  

 



“္္ျ္္မ္ ည္ငု္င္းာက္ေရႏိုငံ္ မငး္ငာငံု္ံြကမင့္ျယ္စ ္ံဒသုံာ်မက္္ရမံထမက္  ့ံ းံျုင့ေ    ံင္ံ ု္ 

ာည္း္ ု္ံုမကသ္္မးံျသည့္င္ င္၊ဒ ကၡသည္စချ္း္်မးေရႏိုံသမဒ ကၡသည္္်မးံျေ ္္ ျ္ာႏို င္ံေးစ စႏို္္ ရ သညာ္ည္း င 

ံ ာထ္ကာ္မံျသည့္င္ င၊္င စင္ခု္ေ လ္ငံေးစမခ်ဳ ္ မာည္း ်ကာ္ စ္ဖစ္ံျံသမံြကမင့္ယခင္ကာရစ္ံ းင္း

္်မးစ္မ္ဖစ္ံ ာံျခငသ့ည့္ ့ႏို ကၡ္်မးံြကမင့္ာႏို င္င ံေးလႏို ငေ္မံ္ဖေရင္းခ်က္္်မးာညး္္ေရႏိုာႏို  င္ံသး္ဖစ္ံျ းု

ယ္ခင္း။ံျမက္္  းဒ ကၡသည္ ညမံေးကႏို ငသႏိုင္ရု ္္္ ဳ္ခင္းသညာ္ည္းသ္ုေ ႏို  ္္ံျေ ္သႏို ္ံစုျမင့ံာ်မက္္ ျ္

ာႏို  င္ံေးငုက္ာ္ည္းာႏို င ္သံာမကင္ံကမင္ငထည္ံဖမ္ာႏို  င္ဖႏို  င္ု္က္င ႏ္ို ုးယ္္ ေရႏ္ို ဖစ္ံျံသး းုယ၊္”  ကေ

င္ံက်မင္းသ္ေံက်မင္းသမးကျ္္ယက္ငဖင္္္ ႏိုကက္ံစမထ္ေးထ္ေးစုင္းကံ္ မလႏို  ထမး းုယ္ခင္း။  

္ရု္ု ္္းေ  ္သ က းပငထ္မးံသမာ္ေငယ္္်မးုႏို က္ု ္ျ္း္ရ ငေ၊ ညမုု္ံသမဒ ကၡသညာ္္ေငယ္္်မးသည္္္ျ္္မာႏို  င္င ေငြဲ႕ 

ငံ္ မငး္ငာငက္ေးံ္ မင္းကမာု္င္ုက္ြက္ံသမာႏို  င္င သမး္်မးင္ဖစ္ းပငာ္မဖႏို ္ငုက္္ငခင့္္ငံေးုစ္ခ ေေရႏိုထမး 

ေ ရ္မ္ဖစ္သည္ခင္း။ဤကင့သႏို ္ာ  ာ္ႏို  င္သည့္ငခ်ႏိုျင္ထႏို၊ဒ ကၡသည္္်မးာရင့္င္ခမးံသမံေၿြဲ႕ံ္ မင္းသ္ေ္်မးကံစုျမ့ 

ငံာ်မက္္ႏို္ႏိုံျေ သ္ႏို ္္ ျ္ာႏို  င္ြကသညင္ထႏို၊ာႏို  င္င ု ကမငသႏို  င္းငပႏို  င္း္်မး္ရလက္ာက္္  းဤဒ ကၡသည္စချ္း္်မးာရင့္ 

ျယ္စ ္ေရႏို ညမံေး္်မးု္င္ံထမက္  ့ဖႏို  ္ငုက္ ္ငာ္ျ္ င္ငံေးြက း းသည္ခင္း။  

ငံသးစႏုို သ္ႏိုာႏို   းကံငမက ္းာႏို စ္မငုႏို  ငး္လကသ္ယ္္ံ ္း္္ျး္ာႏို  င ္းသညခ္င္း။ 

ံစမထ္ေးထ္ေးစုင္း၊ ကေင္ံက်မင္းသ္ေံက်မင္းသမးကျ္္ယက္ငဖ္င္္ ႏိုကက္၊ ဖ  ျ္း +၉၅ (၀)၉၂ ၆၀၈၉  ၅၆၅၂၊ ksnghq@gmail.com (္္ျ္္ မ/ ကေင္) 

ံစမဘာက္စ္ံငဇက္၊ ကေင္ာ္ေငယ္္်မးငစည္းငေ  း္ ငုင္္းံေး္ရမး၊ ဖ ျ္း +၉၅ (၀)၉၇ ၈၆၈၄ ၂၃၈၉ ၊ kyohqktl@gmail.com (္္ျ္္မ/ ကေင္) 

ာ ျမဇ အး၊ ဘမး္မးာင့္ခ္္ ာႏို  င္င ုကမလႏို  င္ေမလက္စ ္ံလမငေ္္က္ံ းသ္ေ၊ ဖ ျ္း +၉၅ (၀)၉၂ ၆၀၈၉ ၅၆၅၂၊ leena@burmalink.org (ငအၤာႏို ္) 

ဤ္ရု္ု ္္းုင္ေ  သ္ ကႏို  Asia Pacific Refugee Rights Network ာရင္ ့Right to Play ုႏို ္္ရ  းပင္က္ေည ံ  းထမးသည္ခင္း။ 

ဘမး္မးာင့္ခ(္Burma Link) သည္ ္္ျ္္မာႏို င္င ္ ႏုို င္းေင္းသမးာ္ေ္ ႏ်ိုဳး္်မး ာရင့္ 

စစ္ ္င ့ႏို ကၡ္်မးံြကမင့္ံေၿြဲ႕ံ္ မင္းံျြကေံသမငသႏို င္းငပႏို င္း္်မး္ငခ္င့္ငံေး္်မးငုက္္ 

ာႏို က္ာ ံလမင္ေ္က္ံ းံသမသုင္းငခ်က္ငာက္ကႏို ္ရ်ံပံ းံျသည့္ ငဖ္ငြဲ႕ငစည္းုစ္ခ ္ဖစ္သည္ခင္း။ 

ကေင္ံ က်မငး္သ္ံေ က်မငး္သမး္်မးကျ္ေ္ကင္ဖ္ငြဲ႕ (Karen Student Network Group) သည္ ထႏို င္းာႏို င္င ငုင္္းကေင္ဒ ကၡသည္စချ္း္်မးု္င ္

င္်မးငမး္ဖင့္ံျထႏို  င္ြကံသမငဖ္ငြဲ႕ပင္ံ းင္း ၁၂၀၀၀ (ုစ္ံ သမင္းာရစ္ံထမင္) ုႏို ္္ဖင့္ဖ္င္စည္းထမးသည့္ 

ာ္ု ္ာ ္ံသမံက်မင္းသ္ေံက်မင္းသမး္်မးငဖ္ငြဲ႕ုစ္ခ ္ဖစ္သည္ခင္း။ 

ကေင္ာ္ေငယ္္်မးငစည္းငေ  း (The Karen Youth Organization) သည္ ကေင့္ငသႏို င္းငပႏို င္းကႏို ယ္စမးကေင္ာ္ေငယ္္်မးငံ ာ သ္ေ ႏုို  ္္ 

္ဖစ္ာႏို င္ံခ်ာ  ္ံလမင္ာႏို င္္ ရ ္်မးကႏို က္ေည ံလမင္ေ္က္ံ းံျံသမငဖ္င္္ဖစ္သည္ခင္း။ KYO သည္ 

ံဒသခ လႏို င္ေမံ္ဖေရင္းခ်က္္်မး္ဖင့္ ံဒသခ ္်မးာႏို င ္ခ်က္ံုင္ံ ာ္ဖည့္လည္းံ းာႏို င္ေျ္ 

ကေင္ငသႏို င္းငပႏို င္းငုင္္းုင္္ာည္းသင္ုျ္း္်မးကႏို ံ းင ္ းသည္ခင္း။  
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