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လက္ရွိႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း အမွတ္ (၁)
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အၾကား
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ယူလာကတည္းကစၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနပါသည္။ ထို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲတြင္
“တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား” ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းကို “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ဟူေသာ
ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ကတည္းက အပစ္အခတ္
ရပ္စဲထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသာမက ယခင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ကိုလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပရန္ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းလွ်က္ ရွိေနသည္။
ပဏာမအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရမည္
ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ ရွိေနသည္။
ပထမအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို က်င္းပေရးအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္
လည္းျဖစ္၊ ရထားဝန္ႀကီးတာဝန္ကိုလည္း အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူ ဦးေအာင္မင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔အစည္း (၃) ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ပဏာမ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔
ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းရိုင္းခရိုင္ မဲဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
(RCSS) ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္၎၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ
(၆) ရက္ေန႔တြင္၎၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္၎၊
ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္၎၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)
ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ေန႔တြင္၎ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္
လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြမ်ားကို ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။
မၾကာခင္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအနက္ အႏွစ္ (၆ဝ)
ဲ ည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ရြတ္ရြတ္ခၽြံခၽြံ ခုခံေတာ္လွန္ခ့သ
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ တပ္အင္အား ၇,ဝဝဝ မွ ၈,ဝဝဝ အၾကားရွိသည့္
ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)၊ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္ အင္အား ၆,ဝဝဝ မွ ၇,ဝဝဝ အၾကားရွိ
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ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) ႏွင့္ စစ္သည္အင္အား ၈ဝဝ မွ ၁,၅ဝဝ ခန္႔ ရွိသည့္ ကရင္နီတပ္မေတာ္
(KA) တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ခန္႔မွန္းေခ် စစ္တပ္အင္အား ၂ဝဝ မွ ၃ဝဝ အၾကားရွိသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္
(CNA) ႏွင့္ အင္အား (၁ဝဝ) ခန္႔ ရွိသည့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA) တို႔ျဖစ္သည္။
ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရာ၌ စစ္ဖက္
ဆိုင္ရာ ေရးရာကိစၥမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပး
ခဲ့ေခ်။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာအစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား မည္သည့္ အေၾကာင္းတရား
ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရသည္ဟူေသာ အရင္းအျမစ္ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆိုခ့ျဲ ခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပႆနာအားလံုး၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏
အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆိုခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္
ျပည္တြင္းစစ္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက ခါးစည္းခံစား
ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ခံစားေနရေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တသိန္း
ငါးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ဘဝအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၾကရပါသည္။ ယင္းျပႆနာမ်ား
အားလံုးကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေျခလွမ္းျဖင့္ စတင္၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအဆင့္သို႔ တက္လွမ္း
အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
မၾကာခင္က ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲခ့သ
ဲ ည္။ ယခင္စစ္အစိုးရ
လက္ထက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍သာ ေျပာဆိုခ့ရ
ဲ ၿပီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ
အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေျပာင္းလဲခ်က္ အခ်က္
တခ်က္မွာ ယခင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္အတြက္ မေတြ႔ဆံုမီကပင္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ထားခဲ့ရသည္။
မၾကာခင္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မထားသည့္အျပင္ ယခင္က
ကဲ့သို႔ အလံုးစံုလက္နက္ခ်ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း မလုပ္ခ့ေ
ဲ ပ။
အျခား ထူးျခားေသာ အခ်က္အလက္တခုမွာ ယခင္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေနရာကို ျပည္တြင္းတြင္သာ
သတ္မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာခင္က လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း တပ္မေတာ္) (RCSS/SSA-S)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းရိုင္းခရိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ၎အျပင္
ဲ ည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲ႔အ
ြ စည္း (KIO) ကိုလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလၿီ မိဳ႔တြင္ ေတြ႔ဆံုခ့သ
သတင္း႒ာနမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ - ျမန္မာအစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးရန္ ေအာက္ပါ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။
(၁) ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြမထြက္ရန္၊
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(၂) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ေရးကို
သေဘာတူညီရန္၊
(၃) စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊
(၄) မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊
(၅) ႏိုင္ငံေရးပါတီဖဲ႔ြစည္းၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္၊
(၆) ၂ဝဝ၈ ဖဲစ
႔ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ လိုအပ္ပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ
ျပဳလုပ္ရန္၊
(၇) ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းတခုတည္းသာ ထားရန္ ... တို႔ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ - မၾကာခင္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား
ပါဝင္ျခင္း၊ ေရးသားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပမထားေပ။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ လာမည့္ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္/ ေတာင္ပိုင္း) – RCSS/ SSA-S
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ နဝတ ေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ခြန္ဆာ
ေခါင္းေဆာင္သည့္ မုန္းတိုင္းအာမီ (MTA) တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) (ယခင္ - ညီညြတ္ေသာ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္ SURA) သည္ MTA
၏ အဖဲြဝ
႔ င္ျဖစ္သည္။ MTA မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ကာလအတြင္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ယြတ္ဆစ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္
တပ္အင္အားမ်ားသည္ MTA မွ ျပန္လည္ခဲြထြက္လာၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) အျဖစ္ ျပန္လည္
ဖဲ႔စ
ြ ည္းထူေထာင္ခ့သ
ဲ ည့္ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားတြင္
အင္အားႀကီးမား သည့္ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး လူသူလက္နက္ အင္အား ၇,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) သည္ တပ္မဟာ (၅) ခုျဖင့္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားသည္။ ႒ာနခ်ဳပ္မွာ
လိြဳင္တိုင္းလ်န္း ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ပန္မဖ ၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ေဟာင္ဆန
ြ ္ခရိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။ အျခား
တပ္မဟာ႒ာနမ်ားမွာ လိြဳင္မုန္မိုင္း (မယ္ေဟာင္ဆြန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)၊ လိြဳင္လမ္ (မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္သည့္
ဝိန္းဟဲန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္)၊ လြိဳင္ဆမ္ဆမ္စ္ (မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္သည့္ ဖန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းမိုင္ခရိုင္) ႏွင့္
လိြဳင္ေကာ္ဝမ္း (မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္သည့္ ေမ့ဖွလုန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းရိုင္းခရိုင္) စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ပဏာမ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူသည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းလည္း ျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားသည့္
ြ င္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ KNU, CNF,
“ညီညြတ္ေသာ တိုငး္ ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ” (UNFC) ၏ အဖဲ႔ဝ
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ALP, KNPP, KNO ႏွင့္ SSA-S အပါအဝင္ (၆) ဖဲ႔ြ ျဖင့္ စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသည္ “စစ္ေရးမဟာမိတ္” ၏ အဖဲြ႔ဝင္
ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္
(ေတာင္ပိုင္း) (RCSS/SSA-S) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) (SSPP/SSA-N)
တို႔သည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) မွ ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ထိုစဥ္က ၂ဝ၁၁ ခု မတ္လမွ စတင္၍ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)
ကို အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းလွ်က္ရွိေနသည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) ကလည္း
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) (SSA-N) ဘက္မွ ကူညီဝန္းရံတိုက္ခိုက္ ေပးခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္
(ေျမာက္ပိုင္း) ၏ ဗဟို႒ာနခ်ဳပ္တဝိုက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပဲြမ်ားသည္လည္း ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ရပ္စဲခ့ၿဲ ပီး
ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားကလည္း ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားမွ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
(ေျမာက္ပိုင္း) (SSA-N) ကို တဖန္ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မည့္ အရိပ္အေရာင္မ်ား၊ ေရရွည္အစီအမံမ်ားကိုလည္း မေတြ႔ရ
ေတာ့ေပ။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္လည္း
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) (SSA-N) ႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေပ။
၂ဝ၁၁ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းရိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာင္ (ေတာင္ပိုငး္ ) (SSA-S) ႏွင့္
ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို က်င္းပႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ ထိုေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) မွ အနာဂတ္ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို
တင္ျပခဲ့သည္။
(၁) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္ရပ္စဲရန္
(၂) ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္
(၃) မိမိနယ္ေျမ၌ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သာြ းႏိုင္ရန္ ႏွင့္
(၄) မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စဝ္ယြတ္ဆစ္မွ ဦးေအာင္မင္းကို ေျပာခဲ့သည္ကို တခုေသာ သတင္း႒ာနမွ ေဖာ္ျပရာတြင္ “က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္သားေတြ အေမွာင္ထုထဲမွာ ေနလာရတာ ႏွစေ
္ ပါင္း (၅ဝ) ေက်ာ္ပါၿပီ။ ခုက်ေနာ္တို႔
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈဟာ ရွမ္းျပည္သူလူထုအတြက္ ေရာင္ျခည္ဦးေလးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရး
အေျပာင္းအလဲမရွိပဲ ဆက္လက္အဖိႏွိပ္ခံ ေနရဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထြန္းေတာက္လာမဲ့ ေနေရာင္ျခည္ေတြ
ဟာ ေနက်ပ္လို႔ အေမွာင္ထု ဖံုးလႊမ္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ရတယ္” ဟု ေျပာဆိုသြား
ခဲ့သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြကို ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးရာ
တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
(၁) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္ဆိုငး္ ထားရန္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ရွိ ၎တို႔၏ တပ္မ်ားထံ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား အျပန္အလွန္ေပးပို႔သြားမည္။
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(၂) ၂ဝ၁၁ ခု ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
(ေတာင္ပိုင္း) (RCSS/SSA-S) မွ တင္ျပေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူသည္။
(၃) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ညိႇႏိႈင္းရရွိထားေသာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ သေဘာတူသည္။
(၄) ႏွစ္ဥးီ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီထားေသာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားမွအပ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ သြားလာမႈမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္။
နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး သြားမည္။
(၅) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ႀကီး၊ က်ိဳင္းတံု၊
ခိုလမ္၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ မိုင္းတုံ စသည့္ (၅) ေနရာတို႔တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေစၿပီး၊
ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီ ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ထားရွိေစရမည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးစဥ္ ဆက္ဆံေရး ရံုးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္
ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းသြားမည္။
(၆) မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
(၇) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲ႔ႏ
ြ ွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (RCSS/ SSA-S) မွ
ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အား တရားဝင္ဖဲ႔စ
ြ ည္းသြားရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေန႔ရက္၊ ေနရာ ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကို
ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည္။
(၈) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ က်န္ရွိကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ... သေဘာတူသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပဏာမ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမဆက္စက္မႈအရ
ေသာ္၎၊ စစ္တပ္လႈပ္ရွားမည့္ ဧရိယာမ်ားအတြက္ ေသာ္၎ စသည့္ ကိစၥမ်ား အစပ်ိဳး ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြင္းတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) မွ
ၿမိဳ႕၏ ျပင္ပဧရိယာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္မ်ားကို ယူမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ား တဝိုက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မွ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
သိသာထင္ရွားသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရတပ္က ယခင္ကကဲ့သို႔ စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေသာ
ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပဲြတြင္
ျမန္မာအစိုးရ တပ္သား (၃) ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ယင္းတိုက္ပဲြေၾကာင့္ ရွမ္းအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားအၾကားတြင္
ျမန္မာအစိုးရ၏ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ေစတနာမွန္ကန္မႈတို႔သည္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။
ယင္းကို ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) က ပဓါနမထားပဲ ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖဲ႔ႏ
ြ ွင့္
ပဏာမ အဆင့္အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေတြ႔ဆံုခ့သ
ဲ ည္။ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပဲြ မျဖစ္မွီ ၂ဝ၁၁ ခု
ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ တြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) ၏ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုရာ၌ ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ထားသည့္ “ခဲြမထြက္ေရး” ဆိုသည့္ စာပိုဒ္သည္
အနာဂတ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ အဟန္႔အတားတခု ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းစာပိုဒ္ကို “ဝ” ျပည္ အမ်ိဳးသား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA), မိုင္းလား တပ္မေတာ္ (NDAA-ESS), ကလိုထူးေဘာ (Klo Htoo Baw)
ေစာလာဘြယ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ (DKBA) တို႔က လက္ခံခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္သည္။ ခဲြထြက္ပိုင္ခြင့္သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ
ေရးသားျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏွင့္ ၁၉၄၇ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၁ ႏွင့္ ၂ဝ၂ အရ တရားဝင္ ရွိေနေသးသည္။
ယင္းကိစၥသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕တို႔၏ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
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အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ တရားဝင္အရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေရးကို
ေပးထားသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲ႔မ
ြ ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္။ ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)
ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇံု အေရးကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားအရ ယင္းကိစၥကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုခ့သ
ဲ ည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ဆက္ဆံညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ အေသးစိပ္ညိႇႏိႈင္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူညီမႈ
မ်ား ရခဲ့သည္။
(၁)

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဟိုမိန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း မိုင္းထားၿမိဳ႕အား ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
(ေတာင္းပိုင္း) (SSA-S) ၏ ႒ာနခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သေဘာတူညီသည္။

(၂)

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၏ အဖဲ႔ဝ
ြ င္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ စီမံေပးေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားမည္။

(၃)

တပ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌မူ
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္။

(၄)

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၏ ႒ာနခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ (၂) ၿမိဳ႕အား အစိုးရစစ္တပ္က လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူးေပါင္း
တာဝန္ယူသာြ းမည္။

(၅)

နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားအတြက္ လံုးၿခံဳေရးတာဝန္အား ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔
ပူးေပါင္းတာဝန္ ယူသြားမည္။

(၆)

တဖက္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ဝင္ထက
ြ ္မည္ဆိုပါက ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထား
ၾကရမည္။

(၇)

ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးရံုးအား ရွမ္းျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီး၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းရံုးစိုက္မည့္ ခိုလမ္၊
ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံု၊ တာခ်ီလိတ္ ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕တို႔တြင္ အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္
ႀကိဳးစားမည္။ မူဆယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တို႔တြင္မူ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္လွစ္မည္။

(၈)

စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ခ့ၿဲ ပီး ပညာေရးႏွင့္
ကုမၺဏီဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားက ဆက္လက္တာဝန္ယူေဆာင္ရက
ြ ္ ေပးမည္။

(၉)

စီးပြားလုပ္ေဆာင္မည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၿပီး
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၁ဝ) မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးကိုလည္း အစိုးရႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(၁၁) ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) မွ
တင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။
ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေတြ႔ဆံုပဲြမ်ား၌
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ - ဟု ပါရွိပါသည္။
အသစ္ရရွိထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ္လည္း ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး အေျဖရွာယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
စစ္တပ္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။
6

Editor: Lian H. Sakhong| Author: Paul Keenan| Burmese Translation: Sai Mawn

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (CNA) ကို ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား
အတြက္ ၁၉၈ဝ ဆယ္စုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းတည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ည္။ ၎ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္
(CNA) သည္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)/
ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (CNA) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
လြတ္လပ္မႈကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (NDF) အဖဲြ႔ဝင္
အျဖစ္၎၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ (DAB) ၏ အဖဲြ႔ဝင္ အျဖစ္၎၊ ၁၉၉၉ တြင္
ဖဲ႔စ
ြ ည္းခဲ့သည့္ “စစ္ေရးမဟာမိတ္ (၆) ဖဲ႔”ြ ၏ အဖဲြ႔ဝင္ အျဖစ္၎၊ ၂ဝ၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းခဲ့သည့္
“ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ” (UNFC) ၏ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္၎ ပါဝင္ခ့သ
ဲ ည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာမ်ားျဖင့္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လာေရာက္တင္ျပေတာင္းဆိုခ့သ
ဲ ည္။ စစ္အစိုးရတပ္မွ
ေစလႊတ္ခ့သ
ဲ ည့္ ယင္း သင္းအုပ္ဆရာမ်ား (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ား) သည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္
ပထမအႀကိမ္ ၁၉၉၄ ခု စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ေသာ္၎၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၉၉၇ ခု ဇန္နဝါရီလ (၂၅)
ရက္မွ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ေသာ္၎၊ တတိယအႀကိမ္ ၁၉၉၇ ဧၿပီ (၂ဝ) ရက္ႏွင့္ (၂၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ေသာ္၎၊
စတုတၳအႀကိမ္ ၁၉၉၇ ဂ်ဴလိုင္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ေသာ္၎ ေတြ႔ဆံုခ့သ
ဲ ည္။ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းသည့္ အေတာအတြင္း
ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ေတာင္းဆိုခ့သ
ဲ ည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(၁) ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာလိမ့္မည္ မဟုတ္။
(၂) ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားကိုသာ ေျပာမည္။
(၃) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး လက္နက္ခ်ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္သင့္သည္။
(၄) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (DAB) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု
(NDF) တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မျဖစ္ေစရ။
(၅) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီၿပီးေနာက္ပိုင္း အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရး
လုံးဝမျပဳလုပ္ရ ... ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရသည္ အတိုက္အခံ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာဆိုရာ၌ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရာတြင္
ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းကို အၿမဲတမ္း ျငင္းဆိုခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းေၾကာင့္ ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈကို
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးမွ ျငင္းပယ္ခ့ရ
ဲ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ အျခားအဖဲ႔ြအစည္းမ်ား နည္းတူ
သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုခ့သ
ဲ ည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအင္အားစုမ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အလားအလာေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ
ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၇ ခု ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ယခင္က့သ
ဲ ို႔
အတုိင္းသာျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ စစ္အစိုးရက ပဏာမ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား
တပ္ဦး (CNF) လက္နက္ခ်မွသာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ေတာင္းဆိုခ့သ
ဲ ည္။
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မၾကာေသာကာလအတြင္းက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္တခုတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး အဖဲ႔ေ
ြ ခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္ က ျမန္မာအစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံရျခင္း
အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းျပရာတြင္ “၁၉၉၄ ခု ကတည္းက ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ/
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္
ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိခ့တ
ဲ ယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုပဲြတရပ္ က်င္းပခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမွာေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္တ့ဲ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လွဲလွယ္ေရးကို
က်ေနာ္တို႔ဖက္က လက္မခံႏိုင္တ့အ
ဲ တြက္ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္
ေရးမထိုး ႏိုင္ခ့ဘ
ဲ ူး။ ယေန႔ကာလမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္ခံရျခင္းဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အတြက္ သက္သက္သာ မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္လာတာေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးေဘာင္အတြင္းမွာ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကို
ဲ ယ္။”
ေတာင္းဆိုခ့ေ
ဲ တာ့ အစိုးရဖက္ကလည္း လက္ခံခ့တ
သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္ကို သူကေျပာဆိုရာတြင္ “က်ေနာ္တို႔ နားလည္သင့္တာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းသည္ လက္နက္ခ်ျခင္း မဟုတ္ဘူး။ တရားဝင္
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းဖို႔ အတြက္
တံခါးဖြင့္ထားျခင္းပဲ
တရားဝင္လက္ထပ္

ျဖစ္တယ္။

လူေတြေတာင္မွ

ထားတာေတာင္မွ

အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာ

ကြာရွင္းတတ္ၾကတာပဲ။

ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္မွာ

က်ေနာ္တို႔

သတိထားရမွာက

သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒါဟာ အခ်ိန္အခါမေရြး ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။”
ျပည္နယ္အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲ႔ႏ
ြ ွင့္

သေဘာတူညီမႈမ်ားရခဲ့ေသာ္လည္း

ေရွ႕ဆက္

ျပည္ေထာင္စု

အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႔အဆင့္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားမည္။ သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည့္ အခ်က္ (၉)
ခ်က္မာွ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
(၁) ဤ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ရန္လုိမႈ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း
ရပ္ဆုိင္းရန္၊
(၂) ဤ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္
ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္ရန္၊ တီးတိန္ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ဆက္ဆံေရး ရုံးဖြင့္ေရးကုိမူ
ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားစဥ္ ကာလအတြင္း
ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ အုပ္စုသုံးခုတင
ြ ္ ယာယီေနထုိင္ခြင့္ျပဳရန္၊ တီးတိန္ႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္
ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားတြင္ ယာယီေနထုိင္ခြင့္ကုိမူ ျပန္လည္အေၾကာင္းမည္ျဖစ္သည္။
(၃) လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ တပ္မေတာ္တပ္ဖြ႔ဲဝင္အားလုံးသည္
ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္၊
(၄) ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆုံး ထပ္မံေတြ႔ဆုံရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏင
ွ ့္
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ထပ္မံေတြ႔ဆုံရာတြင့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးအျပင္ ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအေရး၊
ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးတုိ႔ကုိ မူအားျဖင့္ အေျခခံၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္၊
(၅) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ အေျခခံ
ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ ဤ သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး၊
တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္တြငး္ ျပည္ပရွိ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ခြင့္ျပဳရန္၊
(၆) ခ်င္းျပည္သူျပည္သားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈ၊ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈ၊
ေသာက္သုံးေရသန္႔ ျပတ္လပ္မႈ ျပသာနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပရဟိတအဖြ႔မ
ဲ ်ားအား
တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု အတြင္း လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္၊
(၇) ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္အား ေခတ္မွီတုိးတက္သည့္
ျပည္နယ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ စီးပြားေရး အထူးဇုံမ်ားကုိ
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ စီးပြားေရးအထူးဇုံ
ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးတုိ႔သည္
လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္၊
(၈) ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔သည္
အျပန္အလွန္အႀကံေပး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊
(၉) ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဘိန္းခင္မ်ား၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိန္းကုန္ကူးျခင္းမ်ား အျမတ္ျပတ္
ေခ်မႈန္းေရးကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႔ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္
… စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)
ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ သက္တမ္း (၆၃) ႏွစ္ ရွိခ့ၿဲ ပီး ကမၻာတြင္ အၾကာရွည္ဆံုး ေတာ္လွန္ေရးတခု
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းအရ ျမန္မာအစိုးရကို ႏိုင္ငံေရးအရေရာ စစ္ေရးအရပါ ျပင္းထန္သည့္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကပ္အတည္းအမ်ားဆံုးေပးခဲ့သည့္ အရွည္ၾကာဆံုး ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးအတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ကတည္းက ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
(KNU) သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ အေတာအတြင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
မႈသည္ ေကာ္သူးေလ ေခၚ လြတ္လပ္ေသာကရင္ျပည္ ႏွင့္ ကရင္တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္
ထားေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၄ ခု ကာလအတြင္း ေတြ႔ဆံုမသ
ႈ ည္ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္
ေနၾကေသာ အဖိႏွိပ္ခံ ကရင္ျပည္သူလူထုတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း၏ ရသင့္ရထိုက္သည့္
အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတခုမွာ
- ဥပမာ ၁၉၉၅/၉၆ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ၎တို႔သည္ စစ္အစိုးရ
သာျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေနာက္ကြယ္မွ ဟန္႔တားရာတြင္ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္
အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပမႈမၿပီးမခ်င္း ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဟု ေျပာဆိုခ့ၾဲ ကသည္။
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ထို အေျခအေနတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး၏
အေျခခံမူ (၄) ခ်က္ႏွင့္ အညီ စစ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ (၁) လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ။
(၂) ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲမွာ ရွိရမည္။
(၃) ကရင္ျပည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ၿပီးျပည့္စံုေစရမည္။
(၄) ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ ဖန္တီးရမည္။
ထိုစဥ္က အထက္ပါ အေျခခံမူမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ မတင္မက်ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ မတ္လ
အတြင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ကရင္တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမ
ဲ ည္။ တျခားတြင္လည္း
ဧရိယာမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကန္႔သတ္ခ့သ
ကရင္ျပည္တြင္း အိုးအိမ္မ့ဲ (ေရြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္) မ်ားကို ကရင္တပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားႏိုင္ခ့ၿဲ ပီး၊ ၎အျပင္ အကာအကြယ္မ့ျဲ ဖစ္ေနေသာ ကရင္ျပည္သူမ်ားကိုလည္း လံုၿခံဳမႈမ်ားကို
လုပ္ေပးႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း မၾကာခဏ ဗံုးခဲြမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု စစ္အစိုးရက စြပ္စဲြေသာေၾကာင့္
ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ စစ္အစိုးရက ေနာက္ထပ္ (၂)
အခ်ိန္အတြင္း သတ္မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ ေလးေလးနက္နက္ သံုးသပ္
ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ စစ္အစိုးရ၏ လွည့္စားမႈဟု လက္ခံေသာအုပ္စုႏင
ွ ့္
စစ္အစိုးရကို ယံုၾကည္ေသာ အုပ္စု ဟူ၍ ရွိခ့က
ဲ ာ နက္ရိႈင္းစြာကဲြျပားလာၿပီး မူလအစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္
လည္း တစတစဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါး လာခဲ့သည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပန္လည္အစပ်ိဳးၿပီး ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔
ႏွင့္ ေကအဲန္ယူတို႔ ေတြ႔ဆံုခ့သ
ဲ ည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ဖားအံအေျခစိုက္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ ကရင္ႏွစ္ခ်င္းကြန္ဗင္ရွင္းအဖဲ႔တ
ြ ို႔အၾကား အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာဆိုရန္အတြက္ ႏွီးေႏွာ
တိုင္ပင္ခ့သ
ဲ ည္။ ၂ဝ၁၁ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေကအဲန္ယူ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔ဝင္ ပဒို ေစာေဒးဗစ္ေတာ က “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလြန္အလားအလာေကာင္းတယ္ … ေတြ႔ဆံုမႈ မရွိတာထက္ စာရင္ေပါ့။
အကယ္၍ က်ေနာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ညိႇႏိႈင္းမႈရွိေတာ့ သံသယေတြ ေလ်ာ့လာတယ္။ ရင္းႏွီးပြင့္လင္း
တဲ့ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေက်နပ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔အၾကားမွာ ပိုမိုၿပီး
ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျဖစ္လာတယ္”
တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ေကအဲန္ယူမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အေျခအေနမွာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးေစးဖိုးႏွင့္ ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေတာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအဲန္ယူ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဝင္ (၁၉) ဦးသည္
မီးရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းအပါအဝင္ အျခားေသာ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခု ဇန္နဝါရီလ
(၁၂) ရက္ေန႔ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ပဏာမေတြ႔ဆံုပဲြ စတင္စကားေျပာမည္။
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 ၎ စကားေျပာမႈသည္ ဆက္လက္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းသြားေရး
ပင္ျဖစ္သည္။
 ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရနည္းျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
ၿပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္ယူမွ ယံုၾကည္သည္။
 ကရင္ျပည္သူအတြက္သာမက ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အားလံုး၏ အေကာင္းဆံုးဘဝကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္ယူမွ လက္ခံသည္။
ပဒို ေစာေဒးဗစ္ေတာမွ မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ “က်ေနာ္တို႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းကို ဦးစားမေပးခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို
ဦးစားေပးခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူေတြ အလြန္႔အလြန္ စိတ္မခ်မ္းမေျမ့ ခံစားလာရတာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၂)
ၾကာခဲ့ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းဆိုတာ သူတို႔ဘဝနဲ႔ တုိက္ရိုက္ မဆက္စပ္ႏိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔
သူတို႔ရ့ဲ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုး လုပခ
္ ်င္တယ္။ ၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္သူေတြ
လက္ခံႏိုင္တ့ဲ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ႏိုင္မယ္။”
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တြင္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၁) ႏွင့္ တပ္မဟာ (၅) မွ လႊဲ၍ အားလံုးစံုစံုညီညီ
ပါဝင္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးမွ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တင္ျပၿပီး
ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲ႔ႏ
ြ ွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာ (၁)

တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း
ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပဲြမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္စဲရန္။

(၂)

ေၾကာက္ရံ႕ြ ျခင္းကင္းသည့္ ျပည္သူျပည္သားဘဝအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အာမခံ ရမည္။

(၃)

ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြင္း ယံုၾကည္ရသည့္ အေျခအေန တည္ေဆာက္ရန္။

(၄)

အေျခခံ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူထုႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ
ျပဳသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူေပးရန္။

(၅)

ႏိုင္ငံေတာ္ မီဒီယာမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ ႏွင့္ အျခား သတင္း
မီဒီယာ မ်ားအား တိက်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ ျပဳရန္။

(၆)

အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္း၊ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းခိုင္းျခင္း၊
အျခားေသာ ေငြေၾကးကူညီေစျခင္း မျပဳရန္။

(၇)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္
ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးရန္။

(၈)

ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား အက်ိဳးေဆာင္ပံ့ပိုးၾကရန္။

(၉)

ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈစားပဲြဝိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တရားဝင္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ တိုင္ပင္မႈျပဳခ်ိန္ ရရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အား ျပင္ပမွ
ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းသည့္ အခန္းကဏၰမ်ား ထားရွိရန္။
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(၁ဝ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ စီစစ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ တည့္မတ္မွန္ကန္ေသာ
အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္။
(၁၁) ဘက္အားလံုးမွ တည္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ေရွ႕ရႈသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရန္၊
အာမခံသည့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ထားရွိရန္၊ ဘက္တဖက္အေပၚ သတိမ့ဲ
ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာသည့္ လိုသလို အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ပေပ်ာက္ေရးကို လုပ္ကိုင္ရန္ … တို႔ျဖစ္သည္။
ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးျခင္းအေပၚ မ်ားစြာေသာ ႀကိဳဆိုမႈမ်ားရွိသည့္အေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ (နားလည္မႈလႊဲသည့္ အခ်က္မ်ား) ရႈတ္ေထြးသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔ခ့သ
ဲ ည္။
ေကအဲန္ယူ ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေဒးဗစ္သာကေဘာ က ယင္း၏ ေစာေစာပိုင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ “အဲဒါ ရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းရဲ့ မရိုသားမႈလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ လက္မွတ္ထိုးဖို႔အတြက္ သူ႔မွာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ သူရ့ဲ အခြင့္အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္တာမ်ားတယ္။ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္န႔ဲ က်ေနာ္တို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးရဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ ကသာ သေဘာတူညီမႈကို
အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အရာရာအားလံုးကို ကတိေပးရမွာ လြယ္တယ္။ က်ေနာ္ ေမးခ်င္
တာက သူဘာျဖစ္လို႔ ကရင္ေတြန႔ဲ အပစ္အခတ္ရပ္ေရးကို အရင္လိုေနရတာလဲ။ အခု ေျခာက္ေသြ႔တ့ဲ
ေႏြရာသီကာလ ေရာက္လာၿပီ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးလည္းလုပ္ၿပီ။ က်ေနာ္ ခန္႔မွန္းၾကည့္တာကေတာ့
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ (၂ဝဝ) ေက်ာ္ ရွိတ့ဲ တပ္စခန္းေတြရ့ဲ လိုအပ္တ့ဲ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း
ေတြကို သူတို႔ အလ်င္အျမန္ ပို႔လိမ့္မယ္။”
ပဒို ေဒးဗစ္သာကေဘာက သူ႔ရ့ဲ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္ၿပီး ေျပာပါသည္။
“က်ေနာ္တို႔ သတိထားတယ္။ အမ်ားႀကီး သတိထားတယ္။ ဒီမွာ ဘာမွ ေရရာေသခ်ာတာ မရွိဘူး။
က်ေနာ္တို႔ ယခုတိုင္ အစီအစဥ္အစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္လို႔ မေသခ်ာေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔ၾကားတာက
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေကာင္းတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္
လုပ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေျပာႏိုင္တာက သမၼတသိန္းစိန္ေျပာတဲ့ စကားနဲ႔ လက္ေတြ႔
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္က
ကခ်င္ျပည္သူေတြကို တိုက္ခိုက္ေနတာကိုပဲ ၾကည့္၊ သမၼတသိန္းစိန္ ေျပာေနတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ
ေျပာႏိုင္တာက အေပၚယံေလာက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးမယ္လို႔
ကတိေပးထားေပမဲ့ မလႊတ္ေသးဘူး။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပဲြဝင္ေနတဲ့
အတိုက္အခံဖက္က အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို အက်ဥ္းခ်ထားတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး
လည္း မရွိေသးဘူး။”
အက်ဥ္းသား (၆၅၁) ဦး လႊတ္ေပးသည့္ ေန႔ မတိုင္ခင္ တရက္အလိုတြင္ ေကအဲန္ယူ ဒုဥကၠ႒ က ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ထိုအက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ ယင္းေၾကာင့္
ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပိုမိုအေလးထားလုပ္ေဆာင္လာသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္
သူမ်ားက ပိုမို၍ ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္လာသည္။
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ျမန္မာအစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ လံုးဝအယံုအၾကည္မရွိေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈအဖဲ႔မ
ြ ်ားႏွင့္
လက္တဲြသည့္ ျပည္ပေရာက္ကရင္မ်ားကလည္း ေျပာဆိုခ့သ
ဲ ည္။ Burma Campaing ႏွင့္ Euro Karen Network၊
အျပင္ ေကအဲန္ယူ၏ ဥေရာပကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္သည့္ နန္႔ဖြားဖြားဖန္းကလည္း ထိုနည္းတူ မယံုသကၤာမႈ
ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္ကို ေျပာဆိုရာတြင္ “ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ၾကာတဲ့ စစ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေၾကာင့္ ကိုယ္ရ့ဲ ေမြးရပ္႒ာေနကေန
အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခံရၿပီး ျပည္ပကို ေရာက္ေနၾကတဲ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကရင္ေတြ
အတြက္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ အၾကား စကားေျပာေနၾကတယ္၊ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၿပီး
ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ - တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး ထားၿပီး အရမ္းစိတ္
လႈပ္ရွားေနၾကတယ္လို႔ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကေတာ့ အဲ့ဒီလို နားမလည္ဘူး။
အခုစကားေျပာေနတာ ယံုၾကည္လို႔ မရေသးဘူး။ သံသယ ျဖစ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္ … လို႔
ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
“က်မတို႔ မယံုၾကည္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ားအႀကီး ရွိတယ္။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့
က်မတို႔ရ့ဲ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) အေတြ႔အႀကံဳအရ ျမန္မာအစိုးရက တဖက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဲ ိုက္ေနပါတယ္။ က်မတို႔ အေတြ႔အႀကံဳအရ
စကားေျပာၿပီး အျခားတဖက္မွာ စစ္ကိုပဲ အၿမဲတမ္း တခ်ိန္ထတ
ျမန္္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ေကအဲန္ယူ တို႔အၾကားမွာ တရားဝင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္တာ (၅) ႀကိမ္
ရွိခ့တ
ဲ ယ္။ (၅) ႀကိမ္စလံုး အစိုးရက လက္နက္ခ်ဖို႔ကိုပဲ ေတာင္းဆိုခ့တ
ဲ ယ္။”
“ဒီၾကားထဲမွာ အစိုးရဖက္က တရားမဝင္ဆက္သြယ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိခ့တ
ဲ ယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလာၿပီး
ဆက္သြယ္တာဟာ က်မတို႔ ကရင္ေတြကို ေသြးခဲြဖို႔န႔ဲ ခဲြျခားဆက္ဆံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ကိုပဲ ႀကံစည္ေနတာ
ျဖစ္တယ္။ ေကအဲန္ယူ ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူေတြကိုလည္း လာၿပီးေသြးခဲြ တယ္။ ဒီအေတြ႔အႀကံဳေတြေၾကာင့္
က်မတို႔ သူတို႔ကို မယံုႏိုင္ဘူး။”
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ရွိသည့္ လူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အျမင္သည္ သိသာထင္ရွားစြာ
ျခားနားေနသည္။ ကရင္သတင္းစဥ္၏ အစီရင္ခံစာအရ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊
လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၉) ဦးကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ (၈) ဦးက ျမန္မာအစိုးရ၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ဒီတခ်ိန္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ေကာင္းေသာဖက္ကို ဦးတည္ေန
သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ ပဒို ေဒးဗစ္သာကေဘာ၏ အျမင္ႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားသည့္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၇) ၏ တပ္မမွဴး လည္းျဖစ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ဝင္လည္း ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဂ်ာ္နီက ယခုအခါ အစိုးရႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာခဲ့ရာတြင္ “ဒီတႀကိမ္ေတာ့ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို လက္နက္ခ်ဖို႔ မေတာင္းဆိုဘူး။ သူတို႔က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေပးခ်င္တယ္ လို႔ေျပာတယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာ သူတို႔ကို က်ေနာ္တို႔
ယံုတယ္။”
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ယခုအခါ သမၼတသိန္းစိန္က အသစ္တဖန္ ဖန္တီးေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္စဥ္ကို ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုးအတြင္းမွ အမ်ားအားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြၿပီး ျပင္ဆင္
ျပ႒ာန္းသည့္ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစဖ
္ က္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို
ေရရွည္အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားသင့္သည္ကို ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုး ဗဟိုေကာ္မတီ ေစာသမိန္ထန
ြ ္းမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပပါသည္။
“တကယ္ေတာ့ အခုလက္မွတ္ေရးထိုးတယ္ဆိုတာ တရားဝင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
မဟုတ္ေသးဘူး။ ယာယီသေဘာတူညီခ်က္တခုကို အေျခခံမူေဘာင္ေအာက္မွာ ပဏာမအဆင့္
လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ သေဘာပဲ ရွိပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။
ဥပမာ - က်ေနာ္တို႔ရ့ဲ ခရိုင္နယ္နိမိတ္ဧရိယာ ဘယ္ေလာက္က်ယ္မလဲ … ဒါေတြ မေဆြးေႏြးရေသးဘူး။
ဗမာစစ္တပ္ေတြဖက္က လုပ္ရမွာက ဖားအံမွာျဖစ္ျဖစ္ ေကာ့ကရိတ္မွာျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔တပ္ကို ထိန္းထား
ရမယ္။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ၿပီး အသိေပးေျပာၾကားရမွာက … သူတို႔ ဘယ္တပ္က ဘယ္မွာ
စခန္းခ်တယ္ဆိုတာ ေျပာျပရမယ္။ အနာဂတ္မွာ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာမေပၚရေအာင္ တားဆီးဖို႔အတြက္
စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ရမယ္။ အဲဒီလို သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း လိုက္နာဖို႔
သူတို႔စစ္သားေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ညြန္ၾကားခ်က္ ေပးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရ့ဲ
ဆက္ဆံေရးရံုးကို ထိုင္ဖို႔ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ခန္႔အပ္ရအံုးမယ္။ အရာရာအားလံုး က်ေနာ္တို႔ စိတ္တိုင္းက်
ျဖစ္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာမွ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးပါလိမ့္မယ္။”
ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပ်က္စီးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို အမ်ားစုက မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္၏ မလိမ့္တပတ္လုပ္မေ
ႈ ၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးအတြင္း
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကရင္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ လံုးဝအယံုအၾကည္
မရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ကာလအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ မယံုၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။ ပဒို ေစာေဒးဗစ္ေတာက သူကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခ့ေ
ဲ သာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈကို သြယ္ဝိုက္၍
ရည္ညြန္းေျပာဆိုရာတြင္ “က်ေနာ္တို႔ကို လာၿပီးေဆြးေႏြးတဲ့ ျမန္မာအစိုးရဖက္က ေခါင္းေဆာင္ ခဏခဏေျပာင္းလဲေနတာနဲ႔ ဒီလို
ခဏခဏ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးခ်င္းကလည္း လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး
အေျခအေနကို သံုးသပ္ပံုသံုးသပ္နည္း မတူၾကဘူး။ ဒီလို ျမန္မာအစိုးရဖက္က ေခါင္းေဆာင္ ခဏခဏ
ေျပာင္းၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေတြရ့ဲ အျမင္ ခဏခဏေျပာင္းလဲတာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ေန
ပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာလည္း တခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတဲ့အုပ္စုဖက္က ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕
က်ျပန္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆန္႔က်င္တ့ဲ အုပ္စုဖက္က ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔န႔ဲ
လာေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၾကားလူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ့ အက်င့္သိကၡာနဲ႔
ဂုဏ္သေရ ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမယ္ဆိုတာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ အခရာ
ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားရဲ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကလည္း
က်ေနာ္တို႔ ေကအဲန္ယူရ့ဲ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လာၿပီးလႊမ္းမိုးေနတတ္တယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္
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တခါတခါမွာ ေကအဲန္ယူအတြင္း အုပ္စုကဲြျပားမႈ၊ အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္မႈေတြကို လာၿပီး ဖန္တီးေန
တတ္ပါတယ္။”

အနာဂတ္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက ယခုလို ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္
ေရးထိုးျခင္းသည္ ယခင္က ျဖစ္ပ်က္ခ့ေ
ဲ သာ အစဥ္အလာေဟာင္းကို ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ရံုသာမက
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တခုလံုးတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္
အခြင့္အလမ္း ပြင့္ေစမည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)/ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ
(SSPP/SSA-N) သည္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္၎၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁)
ရက္ေန႔တြင္၎ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ကရင္နီျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကလည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပဲြ
မၾကာခင္ က်င္းပရန္ စိုင္းျပင္းေနသည္ဟု သိရပါသည္။
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေတာင္းဆိုေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO) ႏွင့္
ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္း
တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ က်န္ေနေသးသည့္ အဟန္႔အတားတခု ျဖစ္ေနသည္မွာ သံသယ
ျဖစ္ဖြယ္ရာမရွိေပ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လဲြ၍ အျခား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ေရး” ဟူေသာ စကားရပ္မ်ား ေခတ္စားေနပါသည္။ တခ်ိဳ႕ အဖဲြ႔မ်ားကမူ တဖက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အျခားတဖက္တြင္လည္း စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈကို လွစ္လွ်ဴမရႈသင့္ဟု
သံုးသပ္ၾကပါသည္။
ယခင္ ႀကံဳေတြ႔ခ့ဘ
ဲ ူးေသာ ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ ကတိပ်က္မႈမ်ား၊ ပ်က္စီးရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခ့ဘ
ဲ ူးေသာ အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ သတိဝိရိယျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး
အခင္းအက်င္းကို ဖက္ေပါင္းစံုမွ အႏုလံု ပတိလံု ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အတိတ္၏
အမွားေၾကာင့္ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္သာယာေရး တို႔ကို
အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစသင့္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မွ
ႏိုင္ငံေရးအရ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ မၾကာခင္ တက္လွမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု
ေမွ်ာ္လင့္သံုးသပ္ရေပသည္။
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