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(၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ယေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕သည္ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င့္သုံး
လာခဲ့သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေဟာင္းမွ လူထုဆႏၵကုိ အေျခခံေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္
ေရးကုိအေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕၏ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္အခ်ိန္အခါသမယျဖစ္ေပသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိး
သားေန႕သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕၏သီးျခားဂုဏ္အင္လကၡဏာရွိမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ကုိေဖာ္က်ဴး
ေပးသည့္အျပင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕၏ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကုိျမွင့္တင္ေစသည့္ ရက္ျမတ္ျဖစ္ေပသည္။
၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉-၂၀) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာခ်င္းဝိေသသတုိင္းအေထြေထြညီလာခံႀကီးမွ
တုိက္သူႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အစား ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ တခဲနက္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး၁၉၅၀ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႕တြင္ ဗဟိုအစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းေပးသည့္ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီမွ သမုိင္းေၾကာင္းအရ

လုိအပ္ခ်က္တရပ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႕၏အမ်ဳိးသားေန႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္
တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရတရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ္႕၏ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
(၉) ရက္ေန႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သေဘာတူညီခ်က္ (၂) တြင္ ခ်င္း
အမ်ဳိးသားေန႕ တရား၀င္သတ္မွတ္ေရးအား ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပုိင္
ခြင့္ေပးအပ္ထားသည္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ေဖေဖာ္
ဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႕အား ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၅)
ႏွစ္ေျမာက္

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကုိ

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ကၾကီးမွဴးၿပီး

အႏွစ္သာရရွိရွိ

စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႕
အၾကား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည့္ ဂတိကဝတ္အတုိင္း ခ်င္းအမ်ုိးသားေန႔အား ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တရား
ဝင္ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးကုိလည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္သည္။

Headquarters,

အမ်ဳိးသား ဂုဏ္အင္လကၡဏာရပ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေလးစားတန္ဖုိးထားေရးသည္ အဓိကအက်ဆုံး အေျခခံ

Front–General

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏

National

ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕အားတရားဝင္ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

Chin

ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု

Chinland

တုိက္ဆုိင္မႈမ်ားအားအစြဲျပဳ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၀)ရက္ေန႕အားခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၁-

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္ေန႕မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရင္းခံႏုိင္ငံေရး
ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတုိ႔၏ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္္တီးခြင့္
ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးအား ႏုိင္ငံေရးနည္းအရၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းသည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကနဦးအစ ပင္
ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ခ်အည့ံခံျခင္းမဟုတ္သကဲ့သုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးျဖစ္္သည္ဟူ၍လည္း မခံယူေပ။ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း
ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆိ္တ္သုဥ္းျခင္းျပႆနာအား စတင္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္တရပ္ စတင္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။

ထုိသုိ႕

ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္

ျပည္နယ္အဆင့္၊

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တို႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (၅၁) ခ်က္ကို တစုိက္မတ္မတ္ လိုက္
နာရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သံဓိဌါန္ခ်မွတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္၌ ခ်င္းအမ်ဳိးသား
တရပ္လုံးႏွင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ၍ အဖက္ဖက္မွ အင္အားစုစည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လုိအပ္ေပသည္။
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္္ဦးသည္

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကားႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊လူမ်ဳိးေရးအရျဖစ္ေစ၊

တန္းတူရည္

တူအခြင့္အေရးမ်ားရွိၿပီးတုို္င္းရင္းသားလူမ်ဳိးုတုိင္းမွ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ က႑ အသီး
သီးတြင္ကုိယ္ပုိင္ျပဌါန္းခြင့္အျပည္႕အဝရွိေသာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းသည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္
ေဆာက္ေရး၊လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ အယူ၀ါဒ၊ အသားအေရာင္၊လိင္ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ အေျခခံေသာခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမရွိ

သီးျခားဂုဏ္အင္လကၡဏာႏွင့္ျပည့္စုံသည့္လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည္ကုိေဖာ္ညြန္းသည့္

အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႕၊အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိး
သား ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာေန႕၊ျပည္သူလူထုဆႏၵကုိေလးစား၍အမ်ားျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ စတင္
သေႏၶတည္ေစခဲ့သည့္ေန႕အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျမွင့္တင္ရင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္သူတရပ္လုံး ခ်င္း
လဲန္း အပါအဝင္ကမၻာအႏွံ႕စည္ကားသုိ္က္ၿမိဳက္စြာက်င္းပႏုိင္ၾကေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း အပ္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္
ေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၀) ရက္ေန႕

Headquarters,

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕၏

Front–General

သုိ႕ျဖစ္ပါ၍

National

အမ်ဳိးသားမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံႏွင့္ လက္တြဲ၍ လႈပ္ရွားတုိက္ပြဲဝင္သြား မည္ျဖစ္သည္။

Chin

ေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ တန္းတူစြာကာကြယ္ျပဌါန္းေပးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဌါန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်င္း

Chinland

ေစဘဲလူတဦးတေယာက္၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူအစုအေဝးဆုိင္ရာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမုိက

