
၂၀၁၇ ေောက္တိုဘာ ၃၁ ရက္  

ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေရှေ့ေပေ ာင္းေနထုိင္သှမ်ားကုိ ေေထာက္ေပ့ံေပးရန္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ကမ္းလွမ္း ခေ င္းနွင့္ 
ပတ္သက္၍ ရွမ္းပေ ည္ ဒုက္ခသည္မ်ား ေကာ္မတီ (ထုိင္းနယ္စပ)္ ၏ သတင္းထုတ္ပေ န္ခ်က္ 

နိုင္ငံတကာမွ ေစိုးရမဟုတ္သည့္ ေဖြဲ့ေစည္းမ်ား၏ စားနပ္ရိက္ခာ ေကှေညီ ဖဖေ တ္ေတာက္ခေ င္းခံခ့ဲရသည့္ ေရှေ့ေပေ ာင္း 
ေနထုိင္ရသှ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားေတြက္ ေကှေညီေတာင္းခံလာပူက  ေစိုးရ၏ ေမ် ို းသား ဖပေ န္လည္ သင့္ဖမေ တ္ေရးနွင့္ 
ဖငိ ိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနမွ ကှညီနိုင္ရန္ ဖပေ င္ဆင္ထားေကျ ာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ ေတိုင္ပင္ခံပုဂ္ဂ ိုလ္ရုံး ညှေန္ကျ ားေရးမှူးခ်ုပ္ 
ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေပေ ာကျ ားလုိက္သည္ကုိ ေတြ့ရပူသည္။  

ဤေေကျ ာင္းေရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမေ န္မာနိုင္ငံေစိုးရက ရွမ္းပေ ည္ ဒုက္ခသည္မ်ား ေကာ္မတီ (ထုိင္းနယ္စပ္) သုိ့ တုိက္ရိုက္ 
ဆက္သြယ္ခေ င္း မရိွပူ။ ထုိ့ေပေ င္ တုိင္းရင္းသားပေ ည္နယ္မ်ားေား လှဦးေရေလ်ာ့နည္းေောင္ ဖမေ န္မာ့တပ္မေတာ္မွ စနစ္တက် 
ဆက္လက္ဆင္နှေဲေနသည့္ စစ္ဆင္ေရးေား ောရံုလှေဲေပေ ာင္းေစသည့္ ေသြင္ေဆာင္ေနေသာေကျ ာင့္ ေဆုိပူကမ္းလွမ္းမှု 
မွန္ကန္ခေ င္း ရိွမရွိ သံသယဖေ စ္ရပူသည္။  

ေရှေ့ေပေ ာင္း ေနထုိင္ကျ ရသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေမ်ားစုသည္ ၁၉၉၆−၁၉၉၈ ကာလ ရွမ္းပေ ည္နယ္ ေလယ္ပုိင္း 
ေဒသေတြင္း ဖမေ န္မာ့တပ္မေတာ္က ေကြ ီးေက်ယ္ ေမေ လွန္ဖ်က္ဆီးမှုမ်ားေကျ ာင့္ လှဦးေရ သံုးသိန္းထက္မနည္း ၎င္းတုိ့၏ 
ေိမ္ယာမ်ားကုိ စြန့္ပစ္ကာ ထြက္ေပေ းခဲ့ကျ ရပူသည္။ ရြာသားေပူင္း ရာနွင့္ခ်ီ၍ ညှဉ္းပန္းနွိပ္စက္ခံရခေ င္း၊ ေသတ္ခံရခေ င္း၊ 
ေဓမ္မပေ ုက်င့္ခံရခေ င္းမ်ားလည္း ရိွခဲ့ပူသည္။ ေက်းရြာေပူင္း ၁၄၀၀ ခန့္ ေတင္းေဓမ္မ ေပေ ာင္းေရှေ့ ခေ င္း ခံခဲ့ရပိ ီး ေဆုိပူ 
ေက်းရြာအမ်ား  သည္ နွစ္ေပူင္းနွစ္ဆယ္ကျ ာ ယေန့ထိတုိင္ လှသှကင္းမ့ဲေနရပူသည္။ ေမေ ယာမ်ားကိုလည္း 
ဖမေ န္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ့မ်ားက သိမ္းယှထားခေ င္းကို ခံထားရပူသည္။  

ယေန့ေခ်နိ္ေခူတြင္ ကခ်င္ပေ ည္နယ္နွင့္ ရွမ္းပေ ည္နယ္တြင္ စစ္ေင္ေား ေကြ ီးေက်ယ္တုိးခ်ဲ့ကာ ထုိးစစ္ဆင္ေနစဉ္ 
ေတြင္းမွာပင္ ရခုိင္ ပေ ည္နယ္ေမေ ာက္ပိုင္းတြင္ ေလားတှ ေကျ ာက္မက္ဖြယ္ေဖေ စ္ဆုိးမ်ားနွင့္ ဖကြ ုံေတြ့ရပူသည္။ 
ဖမေ န္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လှမ် ို းစုမ်ား ေေပါ် စနစ္တက် ရက္စက္စြာ တုန့္ဖပေ န္ေနဆဲ ဖဖေ စ္ေသာ္လည္း မည္သို့ေသာ 
ေပေ စ္ဒဏ္ခတ္ခေ င္းကိုမွ ခံရခေ င္း မရွိေပ။ ထုိ့ေကျ ာင့္ ရွမ္းပေ ည္နယ္နွင့္ ထုိင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္သို့ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေပေ ာင္းေရှေ့ 
ေနထုိင္ကျ ရသှ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေသိုင္းေဝန္းေေနဖေ င့္ မိမိတုိ့ ေနရင္းရပ္ရြာမ်ားသုိ့ မပေ န္နိုင္ကျ ေသးခေ င္း ဖဖေ စ္ပူသည္။  

ဖမေ န္မာ့တပ္မေတာ္က စနစ္တက် ဆက္လက္က်ူးလြန္ေနသည့္ ရာဇဝတ္မှုမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမေ န္မာနိုင္ငံေစိုးရက 
နှုတ္ဆိတ္ေနခ်နိ္တြင္ ေရှေ့ေပေ ာင္းေနထုိင္ကျ ရသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားေား ကှညီမည္ဟှေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ 
ထြက္ေပါ်လာခေ င္း ဖဖေ စ္ပူသည္။  

“ဖမေ န္မာေစိုးရကေန ပဋိပက္ခေတြကို နုိင္ငံေရးနည္းေရ ေဖေ ရွင္းနိုင္တာကိုပဲ ကျွန္ေတာ္တုိ့ လိုခ်င္တာပူ။ ဖမေ န္မာစစ္တပ္ေတြကို 
ကျွန္ေတာ္တုိ့ ေဒသကေန ဆုတ္သြားေစခ်င္တယ္။ စစ္ေရးနဲ့ နိွပ္စက္ညှဉ္းပန္းေနတာေတြကို ရပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒူေတြ 
ဖဖေ စ္မလာေသးဘဲနဲ့ေတာ့ ကျွန္ေတာ္တုိ့ ရပ္ရြာကုိ ဖပေ န္ဖို့ မဖေ စ္နိုင္ေသးပူဘှး” ဟု ကုန္းေက်ာ္ ဒုက္ခသည္စခန္းမွ ရွမ္းပေ ည္ 
ဒုက္ခသည္မ်ား ေကာ္မတီ (ထုိင္းနယ္စပ္) ဥက္ကဋ္ဌဖေ စ္သှ စိုင္းလ်ဲန္း က ေပေ ာပူသည္။  

ရွမ္းပေ ည္ဒုက္ခသည္မ်ားေကာ္မတီ (ထုိင္းနယ္စပ္) ေေနဖေ င့္ ယခင္တစ္ခူက ထုတ္ပေ န္ထားသည့္ ေေရးေပါ်ေတာင္းပန္လှော 
ေတိုင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေရှေ့ေပေ ာင္းေနထုိင္ရသှမ်ားနွင့္ ဒုက္ခသည္မ်ား မိမိတုိ့ ေနရင္းေဒသသုိ့ လုံ ခိ ုံမှုရိွရွိ၊ 
ဂုဏ္သိက္ခာရိွရိွဖေ င့္ မိမိတုိ့ဆန္ဒ ေေလ်ာက္ ဖပေ န္နုိင္သည့္ ေခ်နိ္ကာလေထိ နိုင္ငံတကာေသုိင္းေဝိုင္း ေေနဖေ င့္ တုိက္ရိုက္ 
ေကှေညီမ်ားကို ဆက္လက္ေပးသြားပူရန္ ထပ္ေလာင္းေတာင္းဆုိေပ္ပူသည္။  

ရွမ္းပေ ည္နယ္နွင့္ ထုိင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ ေရှေ့ေပေ ာင္းေနထုိင္သှ စခန္းမ်ားနွင့္ ဒုက္ခသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သှ လှဦးေရ 
၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ေတြက္ စားနပ္ရိက္ခာေကှေညီမ်ားကို  နိုင္ငံတကာေလှူရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ေောက္တိုဘာလမွ စတင္ 
ဖဖေ တ္ေတာက္လိုက္ပိ ီ ဖဖေ စ္ပူသည္။ 



ဆက္သြယ္ရန္− 

 (၁) စိုင္းလ်ဲန္း၊  +66 (0) 86 188 9827 

 (၂) စိုင္းပိန္း၊  +66 (0) 82 181 4891 

ရွမ္းဒုက္ခသည္မ်ား၏ ေေခေ ေေနနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းပေ ည္ဒုက္ခသည္မ်ားေကာ္မတီ (ထုိင္းနယ္စပ္) ၏ ေေရးေပါ် 
ေတာင္းပန္လှောနွင့္ ရွမ္းလှ့ေခြင့္ေေရးမဏ္ဍိုင္ ၏ သတင္းထုတ္ပေ န္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၇ ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္) ကို 
http://bit.ly/2zZUpRE တြင္ ဝင္ေရာက္ ဖကျ ည့္ရှုနိုင္ပူသည္။ 

http://bit.ly/2zZUpRE

