်ပညးသူလူထုမ္ာ့ မိမိတုိ႕၏ အိမးသုိ႕်ပနးႏုိငးရနးအတျကး
ေန်ပညးေတားမြ ရြမး့်ပညးနယးအလယးပုိငး့တျငး့ တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႕ရနး
ရြမး့လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၏ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး
ဿွှ၅ ခုႏြစး ႏုိွငးဘာလ ၆ ရကးေန႕
ေန်ပညးေတားမြ ရြမး့်ပညးနယးအလယးပုိငး့အတျငး့ ထုိ့စစးဆငးတုိကးခုိကးမႈေၾကာငးံ ်ပညးသူလူထုမ္ာ့
ထိခုိကးဒဏးရာရေစ်ခငး့ႏြငးံ ရျာသူရျာသာ့ ၆ွွွ ေက္ားတုိ႕ကို အုိ့အိမးမဲံ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေစ်ခငး့
တု႕ိ အေပၐ ရြမး့လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕အစညး့တု႕ိ မြ ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး ရ

ခ္ေၾကာငး့ေၾကညာအပးသညး။

တပးရငး့ေပါငး့ ှ၄ တပးရငး့၊ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ စစးတုိကးယဥးမ္ာ့အသုဵ့်ပဳၿပီ့ ယခုလုိႀကီ့မာ့ေသာ
ထုိ့စစးဆငးေရ့မြ မုိငး့ရြဴ့၊ မုိငး့ေနာငး၊

႕

ႏြငးံ ေက့္သီ့ ၿမိဳ႕နယးတျငး့ ရျာေပါငး့ ဿဿ ရျ မြ ်ပညးသူ

လူထု၊ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၊ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ သကးႀကီ့ရျယးအုိမ္ာ့ ၆ွွွ ေက္ား
မ စျန႕း

ေ်ပ့

မိမိ

အိမး

ေန ပါသညး။ အရပးသာ့ေနရာမ္ာ့ကို မချ်ဲ ခာ့သတးမြတး၊

ဗုဒၶဘာသာဆုိငးရာေန႕ထူ့ေန႕်မတး

ပ

ကိုမေရြာငးက္ဥးပဲ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ

ပစးခတး်ခငး့သညး ေန်ပညးေတားအစုိ့ရမြ လူ႕အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ လူသာ့ခ္ငးစာ့နာေထာကးထာ့မႈ
ဥေပဒကို လုဵ့ွေလ့စာ့မႈမရြိေၾကာငး့ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့်ပသေနသညး။
အို့အိမးမဲံ

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရ

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

ပ

သူမ္ာ့သညး

ယခုမြာယာယီတမ
ဲ ္ာ့တျငးေနၾကရရာ

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ

အကူအညီမ္ာ့ကုိ

အေရ့ေပၐလုိအပး ေနပါသညး။ သု႕ိ ေသား်ငာ့လညး့ ်မနးမာစစးတပးမြ ယာယီတဲစခနး့အနီ့နာ့တျငး
ဆကးလကးၿပီ့

စစး

ဆငးတုိကးခုိကး

သညးံအ်ပငး

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ

အကူအညီရရြိရနးကုိလညး့ ပိတးပငး လြ္ကးရြိသညး။
အနာတရကို ပုိမုိဆသ
ျ ညးံအေနႏြငးံ ေန်ပညးေတားမြ ဤစစးပျဲကိုအေၾကာငး့်ပၿပီ့ မုိငး့ရြဴ့၊

႕

ႏြငးံ

ေက့္သီ့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေရျ့ေကာကးပဲျအတျကး မဲရုဵကိုပိတးလုိကး်ခငး့ေၾကာငးံ ေဒသ ်ပညးသူလူထုမ္ာ့၏
ဒီမုိ

ေရစီအချငးံအေရ့်ဖစးသညးံ ေရျ့ေကာကးပုိငးချငးံကပ
ို ါ ပိတးပငးလုိက

႕

ပါသညး။ စစးတပးေနာကးခဵထာ့သညးံ အာဏာရပါတီသညး
ဤမဲဆႏၵနယးတျငး မဲလုဵ့ွရြဴဵ့မညးကုိ အာ့လုဵ့ကအသိဆုဵ့်ဖစး

ပါသညး။

ဤစစးဆငးေရ့သညး ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ ရြမး့်ပညးတပးမေတား (SSPP/SSA)ႏြငးံ လကးမြတးေရ့
ထုိ့ထာ့သညးံ အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကို ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးၿပီ့ ေန်ပညးေတား
ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုဵ့ွလုိလာ့မႈမရြိသညးကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့

ေန

ပေနပါသညး။ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို အမြနး

တကယးလုိလာ့ပါက ၎တုိ႕အေနႏြငးံ တႏုိငးငဵလုဵ့အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး (NCA)
ကို လကးမြတးေရ့ထုိ့ရာတျငး

အဖျ႕ဲ

်ဖစးၿပီ့ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲအတျကး

မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ဖိတးေခၐ မညး

ေလြ္ာကးလမး့သျာ့ရနး စစးဆငးေရ့အာ့လုဵ့ကို ရပးတနး႕

ပ မညး်ဖစးသညး။
၄

ပ

ေန်ပညးေတားအေနႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈကို

တုိငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့ကိုက္ဴ့ေက္ားသညးံ

နညး့ဗ္ဴဟာ

်ပၿပီ့ ၎တုိ႕မြ ရာစုႏြစးမ္ာ့စျာ
ပ

မ္ာ့စျာေသာ သဘာ၀သယဵဇာတအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ဆကးလကး

တုိငး့ရငး့သာ့နယးေ်မရြိ
ယူရနးအတျက

ပ

်ဖစးသညး။
စစးမြနးေသာ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုအ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲမႈမရြိ
ဗ္ဴဟာ
ထုိ့စစးဆငးမႈမ္ာ့

ရြမး့်ပညးနယးအလယးပုိငး့ႏြငးံ
ခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႕ ပ ရနးႏြငးံ

ပ

သ၍ ေန်ပညးေတားမြ ၎တုိ႕၏
အ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့

တျငး့

တုိငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့
ေရကာတာေဆာကးလုပးေရ့မ္ာ့အပါအွငး သဘာွ

သယဵဇာတအရငး့အ်မစး ထုတးလုပးမႈလပးငနး့မ္ာ့ကို

ရပးဆုိငး့ ပ ရနး မိမိတ႕ုိ ရြမး့လူထုအေ်ခ်ပဳ

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ ေတာငး့ဆုိအပးပါသညး။
ရြမး့လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အေနႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာအသုိငး့အွုိငး့

အထူ့သ်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ

ေရျ့ေကာကးပဲျသ႕ုိ လာေရာကးေလံလာေစာငးံၾကညးံသူမ္ာ့မြ ေန်ပညးေတား၏ တုိငး့ရငး့သာ့လူထုမ္ာ့
အ ပ ဆကးလကးထုိ့စစးဆငးေနမႈကို က္ယး်ပနး႕စျာရႈတးခ္ ပ ပါ ရနးတုိကးတန
ျ း့ႏုိ့ေဆားအပးပါသညး။
ႏုိငးငဵ

ကာမြ အလြဴရြငးမ္ာ့မြလညး့ ရြမး့်ပညးနယးအလယးပုိငး့တျငး့်ဖစးပျာ့ေနသညးံ စစးပဋိပကၡေၾကာငးံ

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးရသူမ္ာ့အာ့ လူထုအေ်ခစုိကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ (သု႕ိ ) အရပးဖကးအဖျ႕ဲ အစညး့
မ္ာ့မြတဆငးံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ အကူအညီမ္ာ့ေပ့ရနး မိမိတုိ႕ရြမး့လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲ
အစညး့

မြ တုိကးတျနး့ႏုိ့ေဆာအပးပါသညး။

ဤထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကးပါ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြာ၁။ ကယးရီဖုိ့နီ့ယာ့ ရြမး့လူမြုေရ့ နြငးံ ယဥးေက့္မြုအသငး့ (အေမရိကနးနိုငးငဵ)
၂။ ရြမး့

မိသာ့စု (စကၤာပူ)

၃။ ရြမး့စစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အဖျဲ႕ (မေလ့ရြာ့နုိငးငဵ)
၄။ ်မနးမာႏုိငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာရြမး့လူငယးကန
ျ းရကး
၅။ ရြမး့်ပညး

၆။ ခမး့ကူ
၇။

႕

၈။ ရြမး့်ပညးနယးလယးသမာ့မ္ာ့ကျနးယကး
၉။ ရြမး့လူ႕အချငးံအေရ့မ႑ိဳငး
၁၀။

ပ

၁၁။ ရြမး့လူငယးအငးအာ့စုအဖျဲ႕
၁၂။ ရြမး့လူငယးအငးအာ့စု
၁၃။
၁၄။

၀ပ
ပ

၀

႕

႕

မ႑ိဳငး

၁၅။ ရြမး့လူငယးမ္ာ့ကျနးယကးအဖျဲ႕(ထိုငး့နိုငးငဵ)
၁၆။

႕

၁၇။

႕

၁၈။ ကုနး့ေက္ား စစးေ်ပ့ဒုကၡသညးေကားမတီ (ထိုငး့နိုငးငဵ)
၁၉။ ရြမး့စစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့ေကားမတီ (ထိုငး့နိုငးငဵ)
၂၀။ အလုပးသမာ့ညီညျတးေရ့အသငး့(ခ္ ့မိုငး)
၂၁။ ေရ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့သမဂၢ (ထိုငး့နိုငးငဵ)
၂၂။ ေက္ာွး့ေခ့တိုငး့အဖျဲ႕(ထိုငး့နုိငးငဵ)
၂၃။ ရြမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၢ (ခ္ ့မိုငး)
၂၄။ ရြမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၢ (ဘနးေကာကး)
၂၅။ ရြမး့စာေပယဥးေက့္မြုအသငး့ (ခ္ ့မိုငး)
၂၆။ ရြမး့စာေပယဥးေက့္မြုအသငး့ (
၂၇။
ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံ

)

႕
-

၁။ စုိငး့ဆိုငမ
း ိနး့ (်မနးမာႏုိငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာရြမး့လူငယးကန
ျ းရကး) + 95 788332609 (Shan + Burmese)
၂။
၃။

၄။

+ 66 892627848 (Shan + Burmese)
+ 66 876589551 (Shan+ English + Thai)
+ 66 629419600 (Shan + English)

