
သလံြငၿ္ငမိး္ခးမး္  းေရးဥေသ္ဥမ္တဥဥ္တ ္ ဥငင္ခငး္  ဥုင္ ပ ္ ေငငဥခးေ ္

ဒဇီငဘ္ဥလ ၁၈  ေ၊္ ၂၀၁၈  ခုုႏတစ ္

ရ ပ႔ ၂၀၁၈ ခုုႏတစ ္ဒဇီငဘ္ဥလ ၁၈  ေ္ ပ႔ မူ  ဥဥ္ခ ိုင္ ဌဥ ပေ င္ဥိုင္း င္းသဥးမးဥးင စ္ ေ သဥ ေြးုႏု္ ္ဥို္သတ္ 

သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္ သဥ္မတဥ္ဥတ္  ဥင္လိုေ္ၿ ီင စ ္ ေဥင္း ဥ ဥး၀င္ ုဥ္င ပ္လိေု္သတ္။ ရ ပ႔ သံလြင္ 

ငငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္သဥ္မတဥ္ဥတ္  ဥင္မႈ   ေငငဥလိုေ္ငခင္းသတ္ ေၽြု္ုႏ ္ဥို႔ု႔ဥးလံုး၏ စု   င္း မးတဥ္မတပ္းခးေ္ 

င စ္သတ့္္ ၿငိမ္းခးမ္း  းုႏတင့္္ ေိုရ္ ိုင္င ဌဥပ္းခြင့္္ေို င တ့္္ တ္းလိုေ္ငခင္းင စ္သတ္။  ို႔င င္  ပဥင္လဥ ပဥင္သဥး 

မးိိ း ေ္မးဥးု႔ဥြေ္       ေြရ္၀ သဥသစ္ ဥဥမးဥး၊ သပ္္ တင္း သဥ   သရံဇဥဥမးဥး ုႏတင့္္င တ့္္စံု ေြရ္ံုသတ့္္ 

ေြးုႏ္ု ္ဥို္၏ ဘိုးဘြဥး ိုင္ ငမမးဥးေို  လေ္ င့္္ေမ္း မတ့္္ ဥဥ၀ပ္၀ဥၱ ဥးေိုလတ္း င တ့္္ တ္းလိုေ္ငခင္း င စ္သတ္။ 

ေၽြုႏု္ ္ဥို္သတ္ သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္ုႏတင့္္  ဥ္သေ္၍ ေးး ြဥစုု႔ င့္္၊ ၿမိ ္ပရ္ု႔ င့္္၊ ခ ိုင္ု႔ င့္္မးဥးဥြင္ 

လူမႈု႔သိုင္းု႔၀ပ္းမးဥးုႏတင့္္ KNU ု႔ဥဏဥ ိုင္မးဥးု႔ ေဥး ု႔ႀေံင    ြး ုႏြးမႈမးဥးစြဥင  လု ္  ဥင္ ြေ္ခာ့္သတ္။ မူ  ဥဥ္ 

ခ ိုင္ု႔ဥြင္း ိတ ေၽြု္ုႏ ္ဥို္ ေ င္လူမႈု႔သိုင္းု႔၀ပ္းမးဥးသတ္   ေတဥစဥဥမ္း၊ လူ ုု ုႏၵခံရူ ြာမတဥ င့္္ သံလြင္ၿငိမ္း 

ခးမ္း  းေရးဥေ္ဥတ္  ဥငမ္ႈု႔ဥး   ဥေ္ခံ  ေဥင္း   ဥ္ ုဥ္ခာ့္ၿ ီးင စ္သတ္။  ရခုၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္ င စ္ သဥ 

သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ ္ ေတဥစဥဥမ္းု႔ဥး ၂၀၁၈ ခုုႏတစ္ လေ္မတဥ္ ေဥေ္ရူ  းလႈ ္ တဥးမႈု႔ဥြင္း မာ  းခြင့္္ 

 ိတသူင တ္သူ   င္း ၇၅. ၁ % င င့္္   ဥေ္ခံခာ့္သတ္။ ေၽြု္ုႏ ္ဥို္၏ ၿငိမ္းခးမ္း  းေရဥေ္ မ တးဥ္မတပ္းခးေ္ု႔  က္အေပၚ စိဥ္၀င္ 

စဥးမႈေို ရခု ြင့္္ ြာသိုု္ ဥေ္  ဥေ္လဥ ေ သဥ လူေီး  စုစု   င္း (၁၀၀၀) ခပ႔္မတ သေ္ သင ခာ့္သတ္။ ဥ ဥး၀င္ 

သဥ္မတဥ္ု႔ဥတ္င    ေငငဥငခင္း ု႔ခမ္းု႔ပဥးသို႔ မူ  ဥဥ္ခ ိုင္ ိတ  ဒသခံလူမႈု႔သိုင္းု႔၀ပ္းမးဥးမတ ေိုရ္စဥးလတရ္မးဥး၊  

KNU၊ ေ င ္လူ ုု႔ ငခင   ု႔  ္ ေ္ု႔ ြာ႔ု႔စတ္းမးဥး၊ ငမပ္မဥုႏိုုင္ငံု႔ုႏတံ္ု႔င ဥးမတ ဥိုင္း င္းသဥးေိုရ္စဥးလတရ္မးဥးုႏတင့္္ 

င တ္ဥြင္းင တ္ မတ သဥင္း  ဥေ္မးဥးလတ္း ဥေ္  ဥေ္  ၀င္ခာ့္သတ္။  

ေ င္မိ ိုး လဥစီမံခပ္္ခြာမႈစပစမ္းဥး၊ လူမႈ  းုႏတင့္္သဘဥ၀ ဥ္၀ပ္းေးင္ဥ ဥးမတးဥမႈ၊ စစ္မတပသ္တ့္္ ဒီမိုေ  စီဥြင္ 

ု႔ငမစ္ဥြရ္ ပ သဥ သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္သတ ္  ဒသုႏၱ ု႔ င့္္၌  ေဥင္းမြပ္ သဥ သဘဥ၀ု႔ င္းု႔ငမစ္ 

စီမံု႔ု ္ခး  ္ငခင္း ိုသတ္မတဥ မတ္သတ့္္ ံုသုဥပ္ ိတသတ္ေို   ဥ္င  ဥးသတ္။  ဤစိမ္းလပ္းစိုင တ္ သဥ  ဥဥင ္

ေုပ္းမးဥးဥြင္ မတ္သတ့္္ ငမသတ္မတး  ငမလြဥ္ ငမ ိုင္းမ ိတ၊  ငမေြေ္ဥစ္ခုခးင္းစီ၊ သစ္ င္ဥစ ္င္ခးင္းစီ၊ ဥိ ိစဥၦပ္ုႏတင့္္ 

လူသဥးု႔ဥးလံုးသတ္ ု႔လံုးစံု  ံစပစ္စီမံမႈ ု႔ဥေ္ဥြင ္ ၿငိမ္းခးမ္းစြဥ ရတေ္ဥြာု႔မတီသံာင   ပသတ္ေို ဤေရးဥေ္မတ 

 င္ံ ္  ဥ္င လးေ္ တိသတ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  ေရးဥေသ္ဥ္မတဥ္ဥတ္  ဥင္လဥမႈသတ္ ၿငိ္မ္းခးမ္း  းုႏတင့္္ေိုရ္ 

 ိုင္င ဌဥပ္းခြင့္္၊ သဘဥ၀ ဥ္၀ပ္းေးင္ဥတ္ဥ့္ံခိုင္ၿမာမႈုႏတင့္္ ရေ္ ေးးမႈ ိုင္ ဥ တင္သပ္မႈစသတ့္္ ု႔ဓိေ ုႏၵ မးတဥ္မတပ္းခးေ္ 

သံုးခု၏လမ္းတြပ္မႈင င့္္ ု႔ ေဥင္ု႔ တ္  ဥ္  ဥင္ ြေ္ခာ့္သတ္။ ဤ ေိ းစဥးု႔ဥး ုဥ္မႈ၏ ု႔ဓိေ ပ္းဥိုင္မတဥ ၿငိမ္း 

ခးမ္းမႈေို  ပ္ဦး ပ္၊ ေ င္ရေ္ ေးးမႈုႏတင့္္ ဇ၀ီမးိ းစံုမးိ းေြာမးဥးု႔  က္အေပၚ လေ္ တိုႏတင့္္   ္မံင စ ္   က္အေပၚလဥမတ့္္ၿခိမ္း ငခဥေ္မႈ 

 ပ္ုႏတစ္မးိ းစလံုးမတေဥေြရ္ ပ္  တ္ ြရ္သတ္။ ေၽြုု္ႏ ္ဥို္ဓ လ့္ ံုးဥမ္းမးဥးသတ္  ငမုႏတင့္္ဥိုေ္ ိုေ္ခးိဥ္ ေ္ 

လးေ္ တိသတ္။  သစ္ ဥဥ၊ ငမစ ္ခးဥင္းုႏတင့္္သဘဥ၀ု႔ င္းု႔ငမစမ္းဥးေိုု ေဥေြရ္ုႏိုင္သူမးဥးသတ္ ေၽြုႏု္ ္ဥို႔ ဒသခံင တ ္

သူလူ ုမးဥးမတလြာ၍ မတ္သူမတး မင စ္ုႏုုိင္  ။  



သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္သတ္ ေၽြုႏု္ ္ဥို္ ု႔ၿမာ င္ ိုင္ ပ  သဥ ု႔  းႀေီးေိစၥ  ္မးဥးဥြင္ ု႔ ေ္မတ ု႔ဥေ္သို႔ 

ခးတ္းေ ္ပတ္းမးဥးင င့္္  င  တငး္ ပငခင္း ေ္  ု႔ဥေ္ ငခမတု႔ ေ္သို္ ဥုပ္္င ပ္  ဥင္ ြေ္ငခင္းပတ္းလမ္းမးဥးင င့္္ 

  ဥင္ ြေ္ ပ ္   ဥ္င လးေ္ တသိတ္။ ၿငိမ္းခးမ္း  း၊ သဘဥ၀ ဥ္၀ပ္းေးင္   တတ္ဥတ္ဥ့္ံမႈုႏတင့္္ လူမႈု႔သိုင္းု႔၀ပ္း 

 ြံ္ၿ ိ းမႈမးဥး  ိတ ပ္  ု႔ဥေ္ ငခလူ ုေီး  ဥင္မႈင င့္္ခးတ္းေ ္ငခင္းပတ္းလမ္းေို သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္ ု႔ ငခခ ံ

ေ  ဒမတ  င္ံ ္  ဥ္င  ပသတ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္စီမံု႔ုု ္ခး  မ္ႈ ု႔ ြာ္ ု႔စတ္းမးဥးင စ္ သဥ သံလြင္ ၿငိမ္း 

ခးမ္း  းေရးဥေ္ု႔ ု္ခး  ္  း  ေဥ္မဦုႏတင့္္ ု႔  ြ  ြတီလဥခံမးဥးေို ေၽြု္ုႏ ္ဥို္ေ င္ဌဥ ပဥိုင္း င္းသဥး လူမႈု႔ 

သိုင္းု႔၀ပ္းမးဥးမတေိုရ္စဥးင  မႈမးဥးင င့္္  ြာ္ စတ္း ဥးသတ္။ သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  း ေရးဥေ္ု႔ု ခ္း  ္မႈစီမံမႈ  ံုစံု႔ဥြင္း 

ေၽြုႏု္ ္ဥို္ ဒသခံလူမႈု႔သိုင္းု႔၀ပ္းေိုုရ္စဥးလတရ္မးဥးသတ္ ု႔မးဥးစုင စင္ ီး ဘေ္စံု ူး   င္း    ဥင္ ြေ္ုႏိုင္ စ ပ္ 

ု႔ဥြေ္ KNU ုႏတင့္္ ု႔  ္ ေ္လူမႈု႔ ြာ႔ု႔စတ္းမးဥးမတ ေိုရ္စဥးလတရ္မးဥးု႔ဥြေ္လတ္း သဥ္မတဥ္  း ဥး သဥ 

ု႔ခပ္းေု တိသတ္။ ဤသံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ ္ သဥ္မတဥ္ဥတ္  ဥင္မႈသတ္  ငခလတမ္းမးဥးစြဥမးဥးု႔ပေ္မတ 

  မ ငခလတမ္းသဥ င စ္သတ္။ ေၽြုႏု္ ္ဥို႔ု႔ဥး ုဥ္မႈု႔ ိတပ္ု႔ံုပ္ေို  ေ္လေ္ ိပ္းသိမ္း ပ္ သံလြင္ငငိမ္းခးမ္း 

  းေရးဥေ္ု႔ဥး စီမံု႔ု ္ခး   ္ပ္ု႔ဥြေ ္ ေိုရ္စဥးလတရ္မးဥး  ြးခးရ္ဥင္ ငမတဥေ္မတ္င စ္ၿ ီး လဥမတ့္္ုႏတစ္ု႔ဥြင္း 

သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္ ု႔  ြ  ြတီလဥခံု႔ဥး ေးင္း သြဥးမတ္င စ္သတ္။  

သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္ဥြင ္ ေၽြုႏု္ ္ဥို္၏ မတးဥ္မတပ္းခးေ္ေို င ဌဥပ္း ဥးငခင္းင င့္္ ေၽြု္ုႏ ္ဥို႔ ဒသခံ လူမႈု႔သိုင္းု႔ 

၀ပ္းမးဥးမတ ၿငိမ္းခးမ္း  းုႏတင့္္ ေိုရ္ ိုင္င ဌဥပ္းခြင့္္ေို  ေ္လေ္  ဥ္  ဥင္ ပ ္ လမ္း  ေဥင္းု႔သစ္ဥစ္ခုု႔ဥး  ပ္ဦး 

ငခင္းင စ္သတ္။ ေၽြုႏုု္ ္ဥိုု္ ိုင ္ငမုႏတင့္္သဘဥ၀သရံဇဥဥမးဥးေို စီမံခပ္္ခြာ ိုငခ္ြင့္္ုႏတင့္္ သဘဥ၀ ဥ္၀ပ္းေးင္ု႔ဥး 

ေဥေြရ္ုႏိုင္သတ့္္  ူး   င္း  ၀င္မႈ တိ သဥ ေၽြုႏု္ ္ဥို္၏ေိုရ္ ိုင္ု႔ု ္ခး  ္မႈစပစ္ ံုစံ ု႔ဥးဥတ္  ဥင္ငခင္းင င့္္  ိုမိုၿငိမ္း 

ခးမ္း သဥ၊    တတ္ဥတ္ဥ့္ံ သဥဘ၀ တင္သပ္မႈဥစ္ခုေို   တိုုုိႏင္  ေဥင္းေို ေၽြုႏ္ု ္ဥို္သေ္ သင မတ္င စ္သတ္။ 

ေၽြုႏု္ ္ဥို႔  ဒသခံလူမႈု႔သိုင္းု႔၀ပ္းမးဥး၏ ဓ လ့္ ံုးဥမ္း ငမရဥစီမံခပ္္ခြာမႈစပစမ္းဥးေို ု႔သို႔မတဥ္င  ၊  လးစဥး 

ဥပ္ ိုုး ဥးသတ့္္ သံလြင္ငငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ္ု႔ဥး ဥတ္  ဥင္င ီး သံလြင္ငငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေ ္ ု႔ု ္ခး  မ္ႈရုၱႏ ဥး 

ု႔ဥြင္း  ဒသခံမးဥး၊ KNU ုႏတင့္္ ု႔  ္ ေ္ု႔ ြာ႔ု႔စတ္းမးဥး စုစတ္းတီတညဥ္စြဥ ူး   င္းလု ္  ဥင္ငခင္းင င့္္ ၿငိမ္းခးမ္း 

 သဥ၊ လူ ုုဗံုိင   သဥ  ေ္ဒ ရ္စပစ္ဥစ္ခုေိုု  ပ ဥဥိုင္း၊ ု႔ခးိပ္မ  ြးဥတ္  ဥေ္ုႏိုုင ္ ေဥင္း သေ္ သင သ 

ုႏိုုင္မတ္င စ္သတ္။  

သံလြင္ၿငိမ္းခးမ္း  းေရးဥေု္ႏတင့္္ ဥ္သေ္၍  ိုမိုသိ ိတလို  ေ 

 စဥဒီ   းဂပီရဥ - +66 (0)240 26142, +66(0)  55577502 (ေ င္ ုႏတင့္္ ငမပ္မဥဘဥသဥ) 

 စဥေလို ူး - +66 (0)240 26142, +66(0)  55577502 (ေ င္ုႏတင့္္ ငမပ္မဥဘဥသဥ) 

 စဥ   လ္စိပ္ ြဥး - +66 (0) 817247093 (ေ င္ ုႏတင့္္ ု႔  လိ ္ဘဥသဥ) 

 

 


