
 

 

 

ျမနမ္ာနုိငင္ရံ  ိလကန္ကက္ိငု ္ပဋပိကၡမ်ာ်ား ခ်ကခ္်င်္ား အဆု်ံားသတရ္န ္The Elders အဖ ြဲ႔က ေတာင်္ားဆုိ 
တုိင်္ားျပည္အနာဂတႏ္ င့္ စပလ္်ဥ်္ားၿပ ်ား နုိငင္ေံရ်ားေဆ ်ားေႏ ်ားပ ြဲမ်ာ်ားတ င ္ပါဝငၾ္ကရန ္အဖ ြဲ႔အာ်ားလု်ံားကုိ တုိကတ္ န်္ား  

 
၁၈ ဒ ဇငဘ္ာ ၂၀၁၄ 
သတင်္ားထတုျ္ပနခ္်က ္

ရန္ကုန ္ - တုိက္ခုိက္ျခင်္ားမ်ာ်ားကုိ အဆုံ်ားသတ္ရနႏ္ င့္ အာ်ားလုံ်ားပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္နုိင္ငံသစ ္ တည္ေဆာက္မႈ 

စတင္နုိင္ရန္အတ က ္ လကရ္ ိ အခ င့္အလမ်္ားကုိ ဖမ္်ားဆပု္ၾကရန ္ ျမနမ္ာနုိင္ငံအတ င္်ား ႏ စ္ေပါင္်ား (၆၀) ၾကာ 

ပဋိပကၡတ င္ ပါဝငတ္ုိက္ခုိက္ေနၾကေသာ အဖ ြဲ႔မ်ာ်ားကုိ The Elders အဖ ြဲ႔က သတူုိ႔၏ ထုိင္်ားနိုင္ငံခရ ်ားစဥ္ (၁၂-၁၃ 

ဒ ဇင္ဘာ) ႏ င့္ ျမန္မာခရ ်ားစဥ္ (၁၄-၁၈ ဒ ဇငဘ္ာ)မ်ာ်ားအၿပ ်ား၊ ယေန႔တ င္ တုိက္တ န္်ားလုိကပ္ါသည္။ 

The Elders ကိယု္စာ်ားလ ယအ္ဖ ြဲ႔ကုိ ဂရုိ ဟာလမ္ ဘရန္႔တ္္လန္်ား (ယခင္ ေနာ္ေဝနုိင္ငံျခာ်ားေရ်ားဝန္ႀက ်ားေဟာင်္ားႏ င့္ 

The Elders အဖ ြဲ႔၏ ဒတုယိ ဥကၠ႒) က ဥ ်ားေဆာင္ၿပ ်ား၊ မာတ အာတ ဆာရ  (ဖင္လန္နုိင္ငံ သမၼတေဟာင္်ား)၊ လကခ္္ဒါ 

ဗရာဟ မ  (အယလ္္ဂ် ်ားရ ်ားယာ်ား နုိင္ငံျခာ်ားေရ်ားဝန္ႀက ်ားေဟာင္်ားႏ င့္ ကလုသမဂ ၢကုိယ္စာ်ားလ ယ္)ႏ င့္ ဟ နာ ဂ် လာန  

(ပါကစၥတန ္တရာ်ားလႊတေ္တာ္ခ််ဳပ္ေရ ႕ေနႏ င့္ လူ႔အခ င့္အေရ်ားကာက ယ္ေစာင့္ေရ ာကသ္ူ)တုိ႔  ပါဝင္ၾကပါသည္။  

ဤ ရကသ္တတၱစ္ပတ ္ခရ ်ားစဥ္မ  ျမန္မာလူမ်ိ်ဳ်ားမ်ာ်ား၏ စုလံငေ္သာက ြဲျပာ်ားမႈႏ င့္ စ မ္်ားရည္ပါရမ မ်ာ်ားကို ထငဟ္ပ္သည့္ 

ဒ မုိကေရစ ဆန္ၿပ ်ား တရာ်ားမ ်တသည့္ လူ႔အဖ ြဲ႔အစည္်ားဆ သုိ႔ တုိ်ားတက္ေျပာင္်ားလြဲလာမႈကုိ အာ်ားေပ်ား အာ်ားေျမ ာက္ 

ျပ်ဳရန္အတ က္ The Elders အဖ ြဲ႔၏ ႀကိ်ဳ်ားပမ္်ားမႈမ်ာ်ား ဆကလ္က္လပု္ေဆာငေ္နျခင္်ားကုိ ျပသခြဲသ့ည္။ 

ယခုခရ ်ားစဥသ္ည ္၁၅လအတ င္်ား The Elders အဖ ြဲ႔၏ ျမန္မာနုိင္ငံသို႔ တတယိအႀကမိ္ေျမာက္ လာေရာကသ္ည့္ 

ခရ ်ားစဥ္ျဖစပ္ါသည။္ 

The Elders အဖ ြဲ႔သည ္ လက္ရ  ိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရ်ားႀက ်ားျပႆနာမ်ာ်ားအေၾကာင္်ားကုိ ပုိမုိေလလ့ာနုိင္ရန ္

မတကူ ြဲျပာ်ားေသာ တုိင္်ားရင္်ားသာ်ားအဖ ြဲ႔အစည္်ားမ်ာ်ားႏ င့္ အရပ္ဖကလ္ူ႔အဖ ြဲ႔အစည်္ားမ်ာ်ားမ  ကုိယ္စာ်ားျပ်ဳသူမ်ာ်ားႏ င့္ 

ေတ ႔ဆုံရန္ ထုိင္်ားနုိင္ငံ ခ်င္်ားမုိင္ၿမိ်ဳ႕သုိ႔ ကနဥ ်ား သ ာ်ားေရာကခ္ြဲ့ပါသည။္  

တစ္နုိင္ငံလု်ံား အပစအ္ခတရ္ပ္စြဲေရ်ား သေဘာတစူာခ််ဳပ ္ ခ််ဳပဆ္ုိနုိင္ေရ်ားအတ က ္ အသစတ္ဖန ္ ႀကိ်ဳ်ားပမ်္ားမႈမ်ာ်ား 

အေပၚ မ တ္ခ်က္ျပ်ဳရင္်ား၊ မာတ  အာတ ဆာရ  က: 

“တုိက္ခိကု္ျခင္်ားမ်ာ်ားကုိ ယခုခ်က္ျခင္်ားႏ င့္ အၿပ ်ားသတ ္ ရပ္စြဲျခင္်ားက ပထမေျခလ မ္်ားျဖစ္ရပါမယ္။ ဒ လုိဆႏၵ 

ရ ိေနတယဆ္ုိတာကုိ က ်န္ေတာ္တုိ႔ ခရ ်ားစဥအ္တ င္်ားမ ာ ဘက္ေပါင်္ားစုံက ၾကာ်ားသိခြဲ့ရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္်ား 

http://theelders.org/gro-harlem-brundtland
http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/hina-jilani


ဒ ဆႏၵေတ ကုိ လက္ေတ ႔ လပု္ေဆာငခ္်က္ေတ အျဖစ္ ယခုခ်က္ျခင္်ား ေျပာင်္ားလြဲပစ္ရပါမယ္။ ယုံၾကညအ္ာ်ားကုိ်ားနုိင္ 

ေလာကတ္ြဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ထနိ္်ားေက်ာင္်ားမႈစနစ္နြဲ႔ အျခာ်ား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္်ား လပု္ေဆာင္ခ်က္ေတ က 

အနိမ့္ဆုံ်ားအဆင့္ကေန အျမင့္ဆုံ်ားအဆင့္တုိင္ေအာင ္ အဆင့္တုိင္်ားမ ာ ေရရည္တည္တံတ့ြဲ့ ၿငမိ္်ားခ်မ်္ားေရ်ား 

တည္ေဆာက္နုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူေပ်ားပါလိမ့္မယ္” ဟ ုေျပာၾကာ်ားခြဲပ့ါသည။္  

လကခ္ဒ္ါ ဗရာဟ မ  ကလည်္ား - 

“က ်နေ္တာ္တုိ႔ရြဲ့ ခရ ်ားစဥအ္တ င္်ားမ ာ၊ (က ြဲျပာ်ားျခာ်ားနာ်ားမႈေတ ကို)သည္်ားမခံနုိင္မႈေတ  ခ ြဲျခာ်ားဆကဆ္ံမႈေတ နြဲ႔ 

ပတသ္ကတ္ြဲ ့ စတိ္အေႏ ာင့္အယ က္ျဖစ္စရာ အသိေပ်ားေျပာၾကာ်ားမႈအခ်ိ်ဳ႕ကုိ ၾကာ်ားသရိတြဲအ့တ က ္ စုိ်ားရိမ္မကင္်ား 

ျဖစ္မိပါတယ္။ တန်္ားတူည မ ်မႈနြဲ႔ (က ြဲျပာ်ားျခာ်ားနာ်ားမႈေတ ကုိ) လက္ခံေပ်ားနုိင္မႈတုိ႔ဟာ တည္ၿငိ္မ္တြဲ ့လူ႔အဖ ြဲ႔အစည္်ားရြဲ့ 

ျပယုဂ္ေတ  ျဖစ္ပါတယ္။ ျမနမ္ာနုိင္ငဟံာ ဒ လုိ လူ႔အဖ ြဲ႔အစည္်ားမ်ိ်ဳ်ား ျဖစတ္ယ္လုိ႔ က ်န္ေတာ္သထိာ်ားပါတယ္။ ဂုဏ္ယူ 

ဝင့္ၾက ာ်ားဖ ယ္ေကာင္်ားတြဲ ့ သမိုင္်ားနြဲ႔ အမ််ိဳ်ားမ််ိဳ်ားအျပာ်ားျပာ်ား ၾက ယ္ဝစုံလင္လ တြဲ ့ ယဥေ္က််ားမႈေတ နြဲ႔ ေျပာစမ တ္ 

ျပ်ဳစရာေကာင်္ားတြဲ ့ ဒ တုိင္်ားျပည္က လူမ််ိဳ်ားေတ က တစ္ေန႔မ ာ ကမၻာကုိ သဟဇာတျဖစ္တြဲ ့ ယ ဥတ္ ြဲေနထုိင္မႈရြဲ့ 

ေတာက္ပတြဲ့ စံနမူနာအျဖစ္ ျပသနုိင္ပါလမိ့္မယ္။” ဟု ထပ္ေလာင်္ားေျပာၾကာ်ားခြဲပ့ါသည။္ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၿမ်ိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္တ င္ The Elders အဖ ြဲ႔က သမၼတ ဥ ်ားသိန္်ားစနိ္၊ ဗိုလခ္််ဳပ္မ ်ူားႀက ်ား 

မင္်ားေအာငလ္ႈိင္ (တပ္မေတာ္ကာက ယ္ေရ်ားဥ ်ားစ ်ားခ််ဳပ္)၊ ႏ င့္ ၿငိမ္်ားခ်မ္်ားေရ်ား လုပင္န္်ားစဥက္ုိ ဥ ်ားေဆာငဥ္ ်ားရ က္ 

ျပ်ဳေနေသာ ျပညေ္ထာင္စုဝန္ႀက ်ား ဥ ်ားေအာင္မင်္ား တုိ႔န င့္ အႏ စ္သာရျပည့္ဝေသာ ေဆ ်ားေႏ ်ားပ ြဲမ်ာ်ား တစ္ဖန္ 

ျပ်ဳလုပန္ိုင္ခြဲ့ပါသည္။ ဤေဆ ်ားေႏ ်ားပ ြဲမ်ာ်ား အတ င္်ား၌ ပုိမုိ၍ ဒ မိကုေရစ ဆန္ေသာ လူ႔အဖ ြဲ႔အစည္်ားဆ သုိ႔ 

ေလ ်ာကလ္ မ္်ားရာတ င္ ရရ ိခြဲ့ေသာ ေအာင္ျမငတ္ုိ်ားတက္မႈမ်ာ်ားကုိ အေသ်ားစတိ္ေဆ ်ားေႏ ်ား ခြဲ့ၾကၿပ ်ား၊ 

ဆက္လက္ရ ိေနေသ်ားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ာ်ားကိလုည္်ား သတမိူစဥ္်ားစာ်ားခြဲ့ၾကပါသည္။  

The Elders အဖ ြဲ႔သည္ တစႏ္ စ္ကာလအတ င္်ား က်င်္ားပမည့္ နုိင္ငံတဝ မ်္ား ေရ ်ားေကာကပ္ ြဲမ်ာ်ားအတ က ္ျပငဆ္ငထ္ာ်ား 

ရ ိမႈမ်ာ်ားႏ င့္ ပတ္သက၍္ ေလလ့ာနုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စ ု ေရ ်ားေကာက္ပ ြဲေကာ္မရ င္ ဥကၠ႒ ဥ တင္ေအ်ားႏ င့္လည္်ား 

ေတ ႔ဆုံခြဲ့ပါသည္။ The Elders အဖ ြဲ႔ဝင္မ်ာ်ားသည ္ ၂၀၁၅တ င္ စစ္မ န္သည့္ လ တလ္ပ္ၿပ ်ား တရာ်ားမ ်တသည့္ 

ေရ ်ားေကာကပ္ ြဲမ်ာ်ား ျဖစ္ေျမာက္နုိင္မည့္ အလာ်ားအလာေကာင်္ားမ်ာ်ားအတ က ္ အာ်ားတက္ခြဲ့ရၿပ ်ား၊ ေနာက္ႏ စ္ 

ေရ ်ားေကာကပ္ ြဲမ်ာ်ားအတ င္်ား ၄င္်ားတုိ႔၏ အဓိကက်သည့္ အခန္်ားက႑ကုိ ထမ်္ားေဆာင္နုိင္ရန္အတ က ္လ တလ္ပ္မႈကုိ 

ရယကူ်င့္သုံ်ားနုိ္င္ရန္ ျပညတ္ င္်ားႏ င့္ ျပည္ပ ေရ ်ားေကာကပ္ ြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာသမူ်ာ်ားကို ခ င့္ျပ်ဳေပ်ားရနလ္ည္်ား 

ျပည္ေထာင္စု ေရ ်ားေကာက္ပ ြဲေကာ္မရ င္ကုိ တုိကတ္ န္်ားခြဲ့ပါသည္။  

The Elders အဖ ြဲ႔သည္ အမ်ိ်ဳ်ားသာ်ားဒ မုိကေရစ အဖ ြဲ႔ခ််ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ႏ င့္ လႊတ္ေတာ္တ င္်ား အတုိကအ္ခံ 

ေခါင္်ားေဆာင ္ ေဒၚေအာငဆ္န္်ားစၾုကညႏ္ င့္ ေတ ႔ဆုံခြဲ့ပါသည္။ The Elders အဖ ြဲ႔သည္ အခရာက်သည့္ 

သူမ်ာ်ားအၾကာ်ား မတူည ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ာ်ား၌ နုငိ္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆ ်ားေႏ ်ားေျပာဆုိမႈမ်ာ်ား၏ အက်ိ်ဳ်ား 

ေက််ားဇူ်ားမ်ာ်ား အေၾကာင္်ားႏ င့္ အမ်ိ်ဳ်ားသာ်ားျပနလ္ည္ရငၾ္ကာ်ားေစ့ေရ်ား၏ အေရ်ားပါမႈအေၾကာင္်ားမ်ာ်ားကုိ သူမႏ င့္ 

ေျပာဆုိခြဲ့ၾကပါသည္။ 



ဂရုိ ဟာလမ ္ ဘရန္႔တလ္န်္ားက ေလ်ားႏ စ္ရ ိေနၿပ ျဖစ္ေသာ နုိင္ငံေရ်ား အသ င္ကူ်ားေျပာင္်ားမႈႏ င့္ စပ္လ်ဥ္်ားၿပ ်ား 

မ တ္ခ်က္ျပ်ဳရာ၌ 

“ျမန္မာနုိင္ငံက အေျပာင်္ားအလြဲေတ က ေျပာစမ တျ္ပ်ဳေလာက္ပါတယ္။ တစခ္်ိနတ္ည္်ားမ ာပြဲ၊ သာတူည မ ်မႈ 

မရ ျိခင္်ားက တုိ်ားပ ာ်ားေနတယဆ္ုိတာလည္်ား ထင္ရ ာ်ားပါတယ္။ လူ႔အဖ ြဲ႔အစည်္ားအတ င္်ားက အဆင္်ားရြဲဆု်ံားသမူ်ာ်ား 

အေနနြဲ႔ စ ်ားပ ာ်ားေရ်ား ပ င့္လင္်ားသာမႈရြဲ႕ အက််ိဳ်ားအျမတ္ေတ ကုိ ရယခူံစာ်ားနုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါေသ်ားတယ္။ 

လူ႔အဖ ြဲ႔အစည္်ား အတ င္်ားက လူအာ်ားလု်ံားရြဲ ့ ေကာင္်ားက်ိ်ဳ်ားအတ က ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမယ့္ အျပ်ဳသေဘာ 

ေဆာငတ္ြဲ့ နုိင္ငံေရ်ား ေတ ႔ဆုံ ေဆ ်ားေႏ ်ားမႈေတ ကုိ အာ်ားေပ်ားလုိပါတယ္။” ဟ ုေျပာၾကာ်ားခြဲသ့ည္။  

ဟ နာ ဂ် လာန  က- 

“အဖ ြဲ႔ေတ အာ်ားလုံ်ားအၾကာ်ားမ ာ ပ င့္လင္်ားလ တလ္ပတ္ြဲ့ စတိသ္ေဘာနြဲ႔ လုပ္ေဆာငတ္ြဲ့ နုိင္ငံေရ်ား ေတ ႔ဆုံေဆ ်ားေႏ ်ားပ ြဲ 

ေတ ရြဲ ့ အေရ်ားႀက ်ားပုကံုိ က ်န္မနုိင္ငံ အေတ ႔အႀကံ်ဳကေန သိပါတယ။္ ျမန္မာနုိင္ငံမ ာေတာ ့ နုိင္ငံေတာ္ 

အခ််ဳပအ္ျခာအာဏာ တညတ္ံ့ခုိင္ၿမြဲေရ်ားအတ က ္အေရ်ားပါတြဲ ့အခန္်ားက႑ကေန တပ္မေတာ္က ႏ စ္ေပါင္်ားမ်ာ်ားစ ာ 

ပါဝင္ေနခြဲ့ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္လည္်ား ဒ နုိင္ငကံုိ ပထမ ခရ ်ားစဥအ္တ င္်ား ၾကာ်ားသိခြဲရ့သမ ်ေတာ့၊ ဗိလု္ခ််ဳပ္ႀက ်ားေတ ဟာ အရပသ္ာ်ား 

အုပ္ခ််ဳပ္မႈအတ က္ လမ္်ားဖ င့္ေပ်ားရမယ္ ၿပ ်ားေတာ့ တည္ၿငိမ္ၿပ ်ား နုိင္ငံသာ်ားေတ ပါဝင္နုိင္တြဲ့ ဒ မုိကေရစ စနစဆ္ ကုိ 

အေရာကလ္ မ္်ားဖုိ႔ သူတုိ႔ရြဲ့ အာ်ားထတုလ္ုပ္ေဆာင္မႈေတ  ဆကလ္ုပ္ရဥ ်ားမယဆ္ုိတာကုိ  သေဘာေပါက္နုိင္ေလာက္ 

ေအာင္ ဉာဏအ္ေျမာ္အျမငႀ္က ီးၾကပါတယ္။” ဟ ုထပ္ေလာင္်ားေျပာၾကာ်ားခြဲပ့ါသည္။   

The Elder အဖ ြဲ႔ဝင ္ဂ်ငမ္ ကာတာ (အေမရကိန ္သမၼတေဟာင္်ား) ႏ င့္ အတူ ၂၀၁၃ စကတ္င္ဘာ ပထမ ခရ ်ားစဥ ္

တ င္လုိက္ပါခြဲ့ၾကေသာ မာတ  အာတ ဆာရ  ႏ င့္ ဂရုိ ဟာလမ္ ဘရန္႔တလ္န္်ားတုိ႔သည္ The Elders အဖ ြဲ႔၏ ၂၀၁၄ 

မတလ္ ခရ ်ားစဥ ္အတ က္ ျမနမ္ာနုိင္ငသံို႔ ျပန္လာခြဲ့ၾကပါသည္။  

 

သတင်္ားမ ဒ ယာမ်ာ်ား စုစံမ်္ားရန ္

ခရ ်ားစဥ္ ဓါတ္ပုံမ်ာကုိ Flickr တ င္ ရယူနုိင္ပါသည္။ ဓါတ္ပု ံ- ေကာင္်ားထက္/ The Elders           

The Elders အဖ ြဲ႔အေနျဖင့္ ေနာကဆ္ကတ္ ြဲ အငတ္ာဗ််ဳ်ားေမ်ားျမန္်ားမႈမ်ာ်ား မေျဖဆုိနုိင္ေၾကာင္်ား 

သတိခ်ပ္ေစလုိပါသည။္  

ျပည္ပ၌  ဆကသ္ ယ္ရန ္

Kasita Rochanakorn, ဆကသ္ ယ္ေရ်ား အရာရ ၊ိ The Elders အဖ ြဲ႔ 

media@theElders.org / +၉၅ (၀) ၉ ၂၅၃၃ ၅၃၂၇၂ (ျမန္မာ) / +၄၄ (၀) ၇၈ ၈၇၈၅ ၅၇၂၄ (ယေူက) 

http://theelders.org/article/elders-encourage-all-parties-myanmar-advance-national-reforms-support-peace-accords
http://theelders.org/article/myanmars-grassroots-should-have-role-national-reforms-peace-talks
http://theelders.org/article/myanmars-grassroots-should-have-role-national-reforms-peace-talks
https://www.flickr.com/photos/theelders/sets/72157649399459439
mailto:media@theElders.org


 

ျမန္မာနုိင္ငံတ င္ ဆကသ္ ယရ္န္  

ေမမ န္သ၊ူ Account Manager ၊ Mangosteen PR 

mmthu@mangomyanmargroup.com / +၉၅ (၀) ၉ ၄၃၀၅ ၅၀၂၄ (ျမန္မာ) 

 

The Elders အဖ ြဲ႔အေၾကာင်္ား 

The Elders အဖ ြဲ႔သည္ ကမၻာတလႊာ်ား ၿငမိ္်ားခ်မ်္ားေရ်ား၊ တရာ်ားမ ်တမႈႏ င့္ လူ႔အခ င့္အေရ်ားတုိ႔အတ က္ ၄င္်ားတုိ႔၏ စုေပါင္်ား 

အေတ ႔အႀက်ဳံႏ င့္ ၾသဇာလႊမ္်ားမုိ်ားမႈကုိ အသုံ်ားခ်ေနသည့္ လ တလ္ပ္အမ  ခုိကင္်ားေသာ ေခါင္်ားေဆာင္မ်ာ်ားျဖစသ္ည္။  

The Elders အဖ ြဲ႔ဝင္မ်ာ်ားမ ာ မာတ  အာတ ဆာရ ၊ ကုိဖ အာနန္ (ဥကၠ႒) အယလ္ာ ဘာတ ္ ၊ လက္ခဒ္ါ ဗရာဟ မ ၊ 
ဂရုိဟာလမ ္ ဘရန္႔တ္လန်္ား (ဒုတယိ ဥကၠ႒)၊ ဖာနန္ဒို အ န္နရ ေက်ား ကာရ္ဒိုစု၊ိ ဂ်ငမ္ ကာတာ၊ ဟ နာ ဂ် လာန ၊ 
ဂရာစာ မာခ်ယ၊္ ေမရ  ေရာ္ဘငဆ္န္ ႏ င့္ အာနက္စတုိ ေဇဒ ်ားလုိ တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဒက္စ္မ န္ တူ်ားတူ်ား သည ္The Elder အဖ ြဲ႔၏ ဂုဏထ္ူ်ားေဆာင္ အဖ ြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သည။္   

The Elders အဖ ြဲ႔ဝင္မ်ာ်ား၏ အတ ်ဳပၸတၱိမ်ာ်ား၊ ဘေလာ့ဂမ္်ာ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ာ်ား၊ ဗ ဒ ယုိမ်ာ်ားႏ င့္ ၄င္်ားတုိ႔၏ အလုပ္မ်ာ်ားႏ င့္ 

ပတသ္ကသ္ည့္ အျခာ်ား သတင္်ားအခ်ကအ္လက္မ်ာ်ားအတ က္ www.theElders.org တ င္ ေက််ားဇ်ူားျပ်ဳ၍ ရ ာေဖ ပါ။  

The Elders အဖ ြဲ႔၏ သတင္်ားထတု္ျပန္ခ်က္မ်ာ်ား ရယူရန္ စာရင္်ားေပ်ားသ င္်ားပါ။  

 The Elders အဖ ြဲ႔ကုိ  Twitter, Facebook, Flickr and YouTube တုိ႔တ င္ ေလလ့ာနုိင္ပါသည။္  

 

 

mailto:mmthu@mangomyanmargroup.com
http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://www.theelders.org/kofi-annan
http://theelders.org/ela-bhatt
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/gro-harlem-brundtland
http://theelders.org/fernando-h-cardoso
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/hina-jilani
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/mary-robinson
http://theelders.org/ernesto-zedillo
http://theelders.org/desmond-tutu
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http://theelders.org/contact/media-request
http://twitter.com/theelders
http://facebook.com/theelders
http://www.flickr.com/photos/theelders
http://www.youtube.com/user/theeldersorg

