မာတိကာ
ဇယားမ်ားစာရင္း
အတိုေကာက္စကားလုံးမ်ားစာရင္း
ေက်းဇူးတင္လႊာ
စာတမ္းအက်ဥ္း
နိဒါန္း
သုေတသနဒီဇိုင္းပုံစံ
အဓိကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ေယဘုယ်သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သေဘာထားအၾကံဥာဏ္မ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား
ပစၥဳပန္ကာလႏွင့္အနာဂတ္ကာလအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား
စိစစ္ေတြ႕ရွိ ခ်က္္ႏွင့္ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ရန္အႀကံျပဳခ်က္္
အဖြဲ႕မ်ားဖြင့္ဟေျပာၾကားခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (KIO)
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)
ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KNU)
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)
ေ၀ါဟာရမ်ား
ျဖည့္စြက္ခ်က္

ဇယားမ်ားစာရင္း
ဇယား၁:

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွ ၾကားရစျမဲျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား

ဇယား၂:

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္း

ႏွင့္

ျမန္မာအစိုးရဘက္မွအရာရွိမ်ားအတြက္

အေရးႀကီး

သတင္းစကားမ်ား၊ အသိေပးခ်က္မ်ား
ဇယား၃: ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
အေရးႀကီးအသိေပးခ်က္မ်ား/ အဓိကသတင္းစကားမ်ား
ဇယား၅: ABSDF ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွ ၾကားရစျမဲ အမ်ားသေဘာတူအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ဇယား၆: CNF ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွ ၾကားရစျမဲအမ်ားသေဘာတူအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ဇယား၇: KIO ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွ ၾကားရစၿမဲအမ်ားသေဘာတူအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ဇယား၈: KNPP ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွ ၾကားရစၿမဲအမ်ားသေဘာတူအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ဇယား၉: KNU ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွၾကားရစၿမဲအမ်ားလက္ခံေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ဇယား၁၀: NMSP ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွၾကားရစၿမဲအမ်ားလက္ခံေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား

အတိုေကာက္စကားလုံးမ်ားစာရင္း
ABSDF: All Burma Students Democratic Front
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး
CAFOD: Catholic Agency for Overseas Development
ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကက္သလစ္ေအဂ်င္စီ
CDA: CDA Collaborative learning Projects
CDA ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာသင္ယူေလ့လာေရးစီမံကိန္းမ်ား
CAN: Chin National Front
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး
CPCS: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ
DCA: Dan Church Aid
ဒန္အသင္းေတာ္ေထာက္ပံ့မႈကူညီမႈ
GPH: Government of the Philippines
ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ
INGO: International Non-Government Organisation
ႏိုင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း
KIO: Kachin Independence Organisation
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း
KNPP: Karenni National Progressive Party
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
KNU: Karen National Union
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး

MILF: Moro Islamic Liberation Front
မိုရုိအစၥလာမ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
NGO: Non-Government Organisation
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း
NMSP: New Mon State Party
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
NSAGS: Non-state Armed Groups
အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား

ေက်းဇူးတင္လႊာ
မိမိတို႕အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ သင္ယူေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အနာဂတ္္စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား
ရက္ေရာစြာေ၀ဌေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာေျခလ်င္တပ္သားမ်ားအား
ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

CPCSမွ

ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ားကနားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕မ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက

ႏွင့္

စာအုပ္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း

စိတ္အားထက္သန္စြာ
ဤစီမံကိန္းသည္

ခ်ိတ္ဆက္
စကား၀ိုင္းမ်ား

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အဓိကပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ လက္နက္ကင
ို ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
အားေပးကူညီမႈအေပၚမီွခိုအားထားခဲ့ရပါသည္။
စခန္းမ်ားသို႕လာေရာက္ခြင့္

ႏွင့္

CPCSႏွင့္တကြ

နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕မ်ားအား

ရာထူးမဲ့ရဲေဘာ္တို႕ႏွင့္စကားေျပာခြင့္ျပဳခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္

၏

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား

ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
CPCS

အေနျဖင့္နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕မ်ား၌

မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္
ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

ကူညီခဲ့ၾကေသာ

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ

ပုဂိၢဳလ္အားလုံး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏မိုးရာသီကာလတြင္

ရွည္လ်ားၿပီးစိန္ေခၚမႈမ်ားျပည့္ေနေသာ

ႏွင့္

အဖြဲ႕အစည္း

ခရီးမ်ားပါ၀င္သည့္၊

ခက္ခဲေသာ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္စခန္းမ်ားသို႕သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပး၍ရက္ေရာစြာ ပါ၀င္္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ကတိခိုင္မာေသာစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းအေပၚအားေပးေထာက္ခံခ်က္တို႕ကိုခ်ီးက်ဴးေလးစားမိပါသည္။
ဤစီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ေအဂ်င္စီ(CAFOD)၊

ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၾကေသာ

ဒန္အသင္းေတာ္ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ(DCA)၊

ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကာသိုလိပ္

ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး၊

ႏွင့္ဖင္လန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး (ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕) တို႕အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈသည္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(၆)ခုမွ

ဖြင့္လွစ္ထုတ္ေဖာ္ၿပီး၊

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား
တပ္ဦး(ABSDF)၊

ႏွင့္ထိုသူတို႕၏အနာဂါတ္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)၊

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး(KNU)၊

စကားသံမ်ားအား

မီးေမာင္းထိုးျပသျခင္းျဖစ္သည္။1

ႏွင့္စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအား

နားေထာင္ျခင္းနည္းပညာ/ဥပေဒႆကိုအသုံးျပဳ၍၊

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏

ဤစီမံကိန္းသည္

ေက်ာင္းသားမ်ား

ဒီမိုကရက္တစ္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(KIO)၊

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)

ႏွင့္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)

တို႕မွေျခလ်င္တပ္သား ၁၀၀ တို႕ျဖင့္နားေထာင္ျခင္းစကားစမည္၀ိုင္းမ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစကား၀ိုင္းမ်ားမွ
အဓိကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား

ႏွင့္

အမ်ားလက္ခံေသာ

အေၾကာင္းအရာတို႕အား

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊

ေအာက္တြင္ပါ၀င္မည့္အခန္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ(CPCS)သည္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
လ်က္ရွိပါသည္။

၎အဖြဲ႕မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား

ျမန္မာျပည္ပဋိပကၡအတြင္းပါ၀င္ေသာ
မတူကြဲျပားေသာစကားသံတို႕အား

နားေထာင္ျခင္းနည္းပညာသည္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အႀကံဥာဏ္မ်ားအၾကား၊

ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသာမက၊
ဤနည္းပညာကိုအသုံးျပဳကာ

ကြဲျပားျခားနားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား

NSAGမ်ားမွအႀကံဥာဏ္မ်ားအား

အမ်ားလက္ခံေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအား

ႏွင့္

ဤစာအုပ္၏ေနာက္ဆုံး

အမ်ားလက္ခံ

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။

စုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္

ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားအား
အခန္းရွိအဖြဲ႕မ်ား

အသိအမွတ္ျပဳ

အဖြဲ႕မ်ားအၾကားရွိ

မီးေမာင္းထိုးျပသႏိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး၊

ဖြင့္ဟေျပာၾကားခ်က္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား၌

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေနာက္ခံသမိုင္း
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ႏွင့္

NSAGSတို႕ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားခ်ိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ရန္

ျမန္မာအစိုးရ

ထပ္မံျပဳလုပ္ေသာ ကတိက၀တ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေမ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းတစ္ခု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႕ဦးတည္သည့္
ထိုကူးေျပာင္းမႈကာလသည္
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ဤသုိ႕ေသာအေျခအေနတြင္

1

သိသာထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈမ်ား
ထိခိုက္လြယ္ၿမဲျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး၊

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္

ၾကာျမင့္လ်က္ရွိေသာ

အျဖစ္မွတ္ယူႏိုင္ေလသည္။

ကြဲျပားျခားနားေသာ

ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း၊

ျပည္တြင္းမွမ်ားစြာေသာအဖြဲ႕မ်ား၊

လိုအပ္လ်က္ရွိေနေသးသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို

ထိပ္တန္းအဆင့္တြင္
ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျမန္မာျပည္သည္

ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြလ်က္ရွိရာ၊

စကားသံမ်ားအားနားေထာင္ျခင္းသည္

ထိေရာက္မႈရွိေသာ

ဤစာအုပ္တစ္ခုလုံးတြင္

NSAGတို႕၏အဖြဲ႕အစည္းနာမည္မ်ားကို၎တို႕၏လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၏အမည္မ်ားအစားအသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

နည္းလမ္းမ်ားအားရွာေဖြရန္

ႏွင့္

ျပည္၀
့ စုံလင္၍အမ်ားပါ၀င္ေစေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႕အတြက္ အေရးပါလွပါသည္။
ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားသည္

ျမန္မာ့ပဋိပကၡ၌ အေျခခံအက်ဆုံးအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေရွ႕တန္းတြင္

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာတိုက္ခိုက္ရေသာ

အျဖစ္မွန္အေျခအေနတို႕အား

ကိုယ္ေတြ႕ခံစားၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးစားပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

သူတို႕၏အနာဂါတ္မ်ားအေပၚသို႕

တိုက္ရုိက္

သက္ေရာက္မႈ

မ်ားျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။
ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ မည့္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊
အစုအဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း
ပဋိပကၡအဆုံးသတ္သည္

ႏွင့္

စစ္ပုံသြင္းမႈခံၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ျပဳိင္နက္၊

ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ေန႕စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားသည္

သိသာထင္ရွားေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား

အေရးပါသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။

သို႕ျဖစ္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို
ထိုသူတို႕ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ေပသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ထိုသို႕ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏

စကားသံကိုထုတ္ေဖာ္ရန္

ႏွင့္သူတုိ႕၏

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေၾကာင့္ၾက

မႈမ်ား၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အ ေရးႀကီးလွပါသည္။

သုေတသနဒီဇိုင္းပုံစံ
CPCSသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ

စကားစစ္ထိုးပြဲ၊

မူ၀ါဒ

ႏွင့္

နားေထာင္ျခင္းစီးရီးမ်ားမွတဆင့္

ပဋိပကၡ

အေျခအေနမ်ားအား

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ

သတင္းေပးရန္

ကြဲျပားျခားနားေသာ

စကားသံမ်ားအား လူသိရွင္ၾကားသတင္းလႊင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ နားေထာင္ျခင္းနည္းစံနစ္ကို အသုံးျပဳ၍ သုေတသနအား
စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစီးရီးမ်ားက CDAပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့လာျခင္းစီမံကိန္း၏ နားေထာင္ျခင္းနည္းစံနစ္သည္2
မ်ားစြာေသာလူပုဂၢိဳလ္တို႕၏

အၾကံဥာဏ္မ်ားအားစုေဆာင္းရန္

အဓိကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားအား

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာ၌

ႏွင့္က်ယ္ျပန္႕ေသာ
ထိေရာက္ေသာ

လူဦးေရနမူနာထံမွ

နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း

အသိအမွတ္ျပဳ၍ နမူနာယူျပဳလုပ္ထားေသာနည္းစနစ္ျဖစ္သည္။
နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ပါ၀င္ၾကေသာ NSAGs(၆)ဖြဲ႕မွေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွ
အေရးပါေသာသတင္းစကားမ်ားကိုရရွိႏိုင္ရန္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ စကားစမည္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္
အေျခအေနဖန္တီးရန္ အေလးထားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စကား၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္
စပ္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတို႕ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ နားေထာင္သူမ်ား3ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းမႈ
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ CPCS၏အဖြဲ႕အတြင္း စိစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ စကားစမည္ေျပာဆိုျခင္း
2
3

CDA Collaborative Learning Projects Website: http://www.cdainc.com/cdawww/abontus history.php
နားေထာင္သူမ်ားဆိုသည္မွာစီမံကိန္း၏နားေထာင္ျခင္းစကားစမည္၀ိုင္းမ်ားအားစီမံျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

အားလုံးတို႕မွ

ၾကားရစၿမဲအမ်ားသေဘာတူ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေနျဖင့္

အဓိကအေၾကာင္း

အရာ

ေခါင္းစဥ္တစ္စုံကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏အႏွစ္ခ်ဳပ္
NSAGအသီးသီး၌ပါ၀င္ၾကေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားရွိလ်က္ေနေသာ္လည္း၊

ႏွင့္စစ္သားတစ္ဦးစီတို႕အၾကား

စကားစျမည္၀ိုင္းအားလုံး

သိသာထင္ရွားေသာ

တို႕မွၾကားရစၿမဲအမ်ားလက္ခံေသာ

ေခါင္းစဥ္(၁၆)ခုအားထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ အေရးႀကီးမႈအဆင့္အလိုက္ဇယား(၁)တြင္စာရင္းျပဳစုထားလ်က္ရွိသည္။

ဇယား၁:

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွ

ၾကားရစၿမဲျဖစ္ေသာ

အမ်ားသေဘာတူအေၾကာင္းအရာ

ေခါင္းစဥ္မ်ား
၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။
၂။ရုိးေျဖာင့္၍စစ္မွန္ျပည့္၀ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုဆႏၵရိွသည္။
၃။ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။
၄။လက္နက္မ်ားစြန္႕လႊတ္ရန္ေစာလြန္းေသးသည္။
၅။လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္တိုးတက္လာေသာ္လည္းထိုထက္ပိုေသာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလုိအပ္ေနသည္။
၆။တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တည္ရွိေနမႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအား

ရွင္းလင္း

ျပတ္သားစြာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။
၇။လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႕လိုက္နာပါမည္ဟုကတိက၀တ္ျပဳသည္။
၈။ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊တန္းတူအခြင့္အေရးတို႕ကိုေတာင့္တဆႏၵရွိၾကသည္။
၉။စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး4ကိုရရွိပိုင္ဆိုင္ပါကသာမာန္အရပ္သားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊တိုင္းရင္းသား

(သို႕)

အစိုးရလုံျခဳံေရးအင္အားစုတြင္ပါ၀င္လိုေသာဆႏၵရွိသည္။
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စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ၀ါဟာရအား

ကြဲျပားစြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကသည္။

သို႕ရာတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အဓိပၸာယ္တြင္၎တို႕သက္ဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

ဖိႏိွပ္မႈတို႕မွ

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးစီသာမက

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသီးသီးတို႕က

ေျခလ်င္တပ္သားတိုင္းထံမွ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၏

လြတ္ေျမာက္ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ

စြမ္းရည္ရွိျခင္း၊ႏွင့္

ၾကားသိခဲ့ရေသာစစ္မွန္ေသာ

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို
တည္တံ့ခိုင္မာေသာ

ရယူႏိုင္ျခင္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္

၁၀။ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေထာက္ပံ့ကူညီမႈအစီအစဥ္မ်ားအားလိုအပ္သည္။
၁၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားပိုမိုရရွိရန္ဆႏၵရွိသည္။
၁၂။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႀကီးႀကပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုလိုအပ္သည္။
၁၃။စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ဆႏၵရွိသည္။
၁၄။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တပ္မေတာ5္တို႕အၾကားပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေ
ပၚေစလိုသည္။
၁၅။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားစည္းလုံးမႈလိုအပ္သည္။
၁၆။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအားၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားပါ၀င္ေစ၍ရံဖန္ရံခါျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏

ေၾကာင့္ၾကမႈႏွင့္

ေခါင္းစဥ္(၁၀)မ်ိဳးေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္

တို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

သေဘာတူညီမႈမ်ား၌

အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအရာ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယား(၂)ရွိေခါင္းစဥ္ဆယ္မ်ိဳးတို႕သည္

လက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအရာရွိတို႕အတြက္ အေရးပါေသာ သတင္းစကားမ်ားျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဘက္ပါတီ

-

NSAGSႏွင့္

အစိုးရက

စစ္မွန္စြာကတိျပဳေဆာင္ရြက္ေသာအဆင့္သို႕

တိုးတက္ေစလိုေသာဆႏၵဟူေသာတူညီေသာအေၾကာင္းအရာသုံးခုပါ၀င္လ်က္ရွိေလသည္။
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တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိင
ု ္ရာစစ္တပ္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

ဇယား၂။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္
အေရးႀကီးသတင္းစကားမ်ား
၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား6ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူအဖြဲ႕တိုင္း၏ ရိုးသား
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႏွင့္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကိုလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
၂။တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌
တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္

ကတိျပဳထားေသာ

လက္ေတြ႕က်ေသာ

အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား

ရႈေထာင့္အျမင္ႏွင့္
အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးမွသာ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။
၃။ပဋိပကၡ၌ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ပါတီတိုင္းသည္ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းၾက၍ အျပန္အလွန္
သာတူညီမွ်ျပဳမူ ဆက္ဆံၾကကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား၌ သေဘာတူထား
ခဲ့ၾကေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္သည္။
၄။ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားက
တန္းတူအခြင့္အေရး၊

ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ

အစဥ္အလာတို႕အား ေလးစားရုိေသျခင္းတို႕ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအားအလိုရွိၾကသည္။
၅။အေျခခံလူအခြင့္အေရး အလိုရွိၾကသည္။
၆။ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သာ၍ေကာင္းမြန္စြာ သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမွီရယူခြင့္ တိုးျမွင့္ရရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
၇။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

တရား၀င္ျဖစ္ျခင္းသေဘာကို

ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းအတြက္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းအားတည္ေထာင္ျခင္း၊ ရုိေသေလးစားျခင္းႏွင့္ လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈။ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႕တည္ရွိရာ
ျပည္နယ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ထားရွိျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။
၉။ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားသည္လြန္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပ်က္ျပားျခင္းမ်ားကို
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားဟူေသာေ၀ါဟာရအားပဏာမသေဘာတူညီခ်က္မ်ားနားလည္မႈစာခ်ဳပ္မူႀကမ္းႏွင့္အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားစသည္တို႕ပါ၀င္ေသာမည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္တို႕ကိုမဆိုထည့္သြင္းကာအ
သုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

ေရွာင္လႊဲလိုၾကသည္။
၁၀။စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိပါက

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

လုံၿခဳံေရးအင္အားစု

တစ္ရပ္တြင္ပါ၀င္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းအား ျပဳလုပ္လိုၾကသည္။

ထို႕အျပင္

ေျခလ်င္တပ္သားတို႕၏

လက္ရွိကာလ

ႏွင့္

အနာဂတ္ကာလေအာက္ေျခေျမျပင္ရွိ

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

ေၾကာင့္ၾကမႈတို႕ႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs)ႏွင့္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါရွိေလသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားအား
ဇယား(၃)တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား၃။ႏိုင္ငံတကာမွအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
အေရးႀကီးသတင္းစကားမ်ား
၁။အရပ္သားျပန္လည္ေပါင္း



၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္တိုင္ေအာင္ဘ႑ေရးအေထာက္အပံ့

စည္းေရးအေထာက္အပံ့



မိသားစုမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားေ
ဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ေျမေနရာရရွိခြင့္



စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား



အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသင္တန္းမ်ား



စစ္သားမ်ားႏွင့္သူတို႕မိသားစုမ်ားအတြက္ပညာေရးမ်ား



ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား


၂။သဘာ၀အရင္းအျမစ္အားစီမံ
ခန္႕ခြဲမႈ

သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွ
လူထအ
ု က်ိဳးအျမတ္ခံစားရျခင္း



သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အေပၚေကာင္းမြန္စြာက်င့္သုံးတတ္ျခင္း



အႀကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးစုံမွလြတ္လပ္ခြင့္



လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳခြင့္



လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္



ႏိုင္ငံတကာမွအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၃။အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား
(သို႕)

ၾကားေန၀ါဒီ

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွေန၍အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အားလုံးကိုေစ
၄။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘ

ာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကိုဦးစီးေဆာင္ရြက္ရမည္။

ာတူညီခ်က္မ်ားအားထိန္းသိမ္း
လိုက္နာမႈ



ပညာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ား



က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာအေဆာက္အဦး
(က်န္းမာေရးစင္တာႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိႏိုင္ခြင့္)

၅။အေျခခံအေဆာက္အဦး



အိမ္ယာႏွင့္ေက်းရြာအေဆာက္အအုံ



စစ္သားမ်ားသည္သူတို႕ကိုယ္တိုင္၊သူတို႕မိသားစုမ်ားႏွင့္သူတို႕၏ရပ္ရြာ
လူထုမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္အားထိန္သိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

၆။မိမိအားေသာ္လည္းေကာင္း၊
ရပ္ရြာလူထုအားလည္းေကာင္း
ေဘးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ခြင့္



စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၌ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း
မ်ား

၇။ဘ႑ာေရးလုံျခဳံမႈရွိေစရန္အ
တြကစ
္ ီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ

အဖြဲ႕တိုင္းသည္

ရာထူးအဆင့္မရွိေသာရဲေဘာ္မ်ားထံမွ

ၾကားသိခဲ့ရေသာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား နွင့္သတင္းစကားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ၊
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍

ေထာက္ပံ့ကူညီရမည္ျဖစ္သည္။

CPCSသည္အေရးပါေသာ

သတင္းစကားမ်ား၊

ၾကားသိခဲ့ရေသာအဓိကေခါင္းစဥ္မ်ား
ခြဲျခားစိတ္ျဖာသုံးသပ္ျခင္းတို႕ကို

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ

ေပါင္းစပ္၍အဓိကပါ၀င္လႈပ္ရွား

အေျခအေနအား

ေဆာင္ရြက္သူတို႕အတြက္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
NSAG ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျမန္မာအစိုးရသို႕
၁)အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး

ပဏာမလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား

ၾကားေနတတိယပါတီ

(သို႕မဟုတ)္ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕တို႕ကယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္ ေစေရး
အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
၂)တပ္ဖက္သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္

တပ္သားမ်ား၏

ေအာက္ေျခေျမျပင္အေျခအေနကို

လက္ေတြ႕ဆန္စြာ

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၌ အေျခခံၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေျခက်၍ ယုံၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ျခင္း

ျပဳလုပ္ႏီုင္ေသာအခါတြင္သာလွ်င္ ၎အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ သင့္ပါ

သည္။
၃)တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း

နွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးစီစဥ္ျခင္းတြင္

သူတို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အႀကံဥာဏ္မ်ားအား

စစ္သားမ်ားအား

ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစ၍၊

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစတင္ထူေထာင္ျခင္း၌

ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းခြင့္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
၄)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ ေရွ႕ဆက္ေျခလွမ္းတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္တို႕ကို

ေ၀ဌႏိုင္ရန္အတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္ေ၀ဌေရး

အစပ်ဳိးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လ

က္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွ ေျခလ်င္တပ္သားတို႕ႏွင့္အတူ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
၅)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကနဦးအဆင့္၌ စစ္သားမ်ားအား သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
အတြက္ျပင္ဆင္ေပးၿပီး၊ စစ္သားဘ၀မွစတင္၍ အတတ္ပညာမ်ား တစ္ခုထက္မက သင္ယတ
ူ တ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကိုေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ၾကရမည္။
၆)သဘာ၀သယံဇာတ

အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းအား

ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းျဖင့္ မိမိေဒသအတြင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွ ရပ္ရြာလူထုက အက်ိဳးခံစားခြင့္
ေသခ်ာေစရန္ရမည္ျဖစ္သည္။
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕
၁)သုံးႏွစ္မွငါးႏွစ္ထိ
စစ္သားမ်ား

ႏွင့္

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့၊
၎တို႕မိသားစုမ်ားအတြက္

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
ပညာေရး

နွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသင္တန္းမ်ား၊

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

စသည္တို႕ပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို စစ္သားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။

၂)အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား၊

လူထအ
ု ေျချပဳ

ၾကားေန

ေစာင့္ၾကည့့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား

(သို႕မဟုတ)္ ႏိုင္ငံတကာမွအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အားေပးေထာက္ပံ့သင့္ပါသည္။
၃)အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား

ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္

ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ၇ွာက္မႈ

အေထာက္အကူ

ျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ေက်းရြာအေဆာက္အအုံမ်ားအား အဓိကဂရုျပဳေထာက္ပံ့ကူညသ
ီ င့္ပါသည္။
၄)ရပ္ရြာလူထုအက်ိဳးခံစားေရး၊
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ

ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးတို႕ကို

ေသခ်ာေစေသာ

အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ

ေကာင္းမြန္ေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္နည္းတစ္ခု

ပါ၀င္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲေရးစီမံကိန္းကို အားေပးေထာက္ခံသင့္သည္။
၅)ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူတိုင္း၊
စစ္သားမ်ားအား

အထူးသျဖင့္လူနညး္စုတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား

မိမိတို႕ကိုယ္ကို၊

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ

မိမိတို႕၏မိသားစုမ်ားႏွင့္

အသိအမွတ္ျပဳေလးစား၍

ရပ္ရြာလူထုတို႕အား

အခြင့္အေရးတို႕ပါ၀င္ေသာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္စြမ္း

အေျခခံလူအခြင့္အေရးကို

ေသခ်ာစြာ

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္အစပ်ိဳးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား တည္ေထာင္ျပဳလုပ္သင့္သည္။

နိဒါန္း
ျမန္မာအစိုးရသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလမွစတင္၍

ေရရွည္ျဖစ္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၌

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိက၀တ္တစ္ခုကို ျပသလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။
တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေရး၊

ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာစကားအျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈမ်ား

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတို႕

ႏွင့္

နွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၌

အစုိးရ၏စိတ္အားထက္သန္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ အစုိးရ၏တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈကို ျပသလ်က္ရွိၿပီး၊
ထိုအခ်င္းအရာသည္
မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္
အထက္ပါအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္

အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာအခြင့္အလမ္းအျဖစ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္

လက္မွတ္

ေရးထိုးျခင္းတို႕၌ ထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕မ်ားျပားေသာ လူဦးေရအား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ၾကေစရန္

လိုအပ္ေနေသးသည္။

အေျခအေနသည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ၌ ရွိလ်က္ေနေသးေလသည္။

ထုိ႕အျပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

မ်ားစြာေသာတိုငး္ရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား
အသုံးျပဳျခင္းတို႕အျပင္၊

ျဖစ္တည္ေနျခငး္ႏွင့္

ပထ၀ီီအေနအထားကြဲျပားျခားနားျခင္း

အထီးက်န္သီးသန္႕အျဖစ္ရွိေနၾကျခင္းတို႕ကို
ထည့္သြင္းယူဆႏိုင္ေပသည္။

ေရာင္ျပန္ဟပ္ျပလ်က္၇ွိသည္။7

လူထုတို႕ႏွင့္ဆက္ဆံေရးျခားနားခ်က္မ်ားကို
လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ပဋိပကၡ၏

ေျပာဆိုအသုံးျပဳေနေသာကြဲျပားျခားနားသည့္
အထက္ေဖာ္ျပပါ

ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

ေျပာဆို

ႏွင့္လူအုပ္စုမ်ားစြာကပထ၀ီအေနအေထားအရ

ျမန္မာျပည္အတြင္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ

တုိင္းျပည္၏ေထြျပားစြာကြဲျပားျခငး္ကို
ေနာက္ခံသမိုင္းမ်ား၊

မ်ားစြာေသာဘာသာစကားမ်ားကို

ရႈပ္ေထြးမႈတစ္ပိုင္းတစ္ဆိတ္အျဖစ္
NSAGS

အဖြဲ႕၁၅ခုတို႕၏တည္ရွိေနမႈက

မတူညီကြဲျပားေသာ
ဘာသာစကားမ်ား၊

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု

၎တို႕ကုိယ္စားျပဳေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားၿပီးေနာက္၊

ကုိယ္စားျပဳ

ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကသူ

တိုင္း၌ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေျဖရွင္းရမည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာနစ္နာခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေနၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႕က်ယ္ျပန္႕မ်ားျပားေသာ

ပါ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေစျခငး္သည္ ျမန္မာျပည္၏ႀကန္အင္လကၡဏာတစ္ခုကဲ့သို႕ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး၊
ဤတုိင္းျပည္၏

ရႈပ္ေထြးၿပီးေရြ႕ေျပာင္းလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ

ဆက္စပ္ေလ့လာရန္အေျခအေနကို

ပံ့ပိုးအားျဖည့္

ေနေလသည္။
CPCS၏

သုေတသနစာတမ္းပုံႏွိပ္မႈမ်ားသည္

လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာမ်ားမွ
လည္းေကာင္း၊

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အဓိကလႈံ႕ေဆာ္

ေအာက္ေျခေျမျပင္အေတြ႕အႀကဳံမွ
ပဋိပကၡလႈပ္ရွားျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ

တြန္းအားေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား

ကၽြဳႏု္ပ္တို႕၏အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္

တစ္ခုမွ်ေသာလူအေရအတြက္တို႕ႏွင့္

ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းတို႕မွတစ္ဆင့္

ရရွိခဲ့ေသာ

ခြဲျခားစိတ္ျဖာသုံးသပ္ခ်က္မွ

ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ

ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ

အတိုင္းအတာ

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌

လစ္ဟာလ်က္ရွိေနေသာ ရာထူးအဆင့္မဲ့ ရဲေဘာ္မ်ား၏ စကားသံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
NSAGs

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက

ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း၊
အနာဂါတ္အေပၚ

ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးႏွင့္

ပဋိပကၡ၏ေရွ႕တမ္းစစ္ေျမျပင္ရွီလူအမ်ားက

ခံစားခ်က္မ်ားက

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားသည္

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေရးတို႕၌

မူရွင္းလင္းသဲကြဲျခင္းမရွိေပ။

ခ်ိတ္ဆက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သူတို႕၏

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ႏွင့္

စစ္ပုံသြင္းမႈအမ်ားဆုံးခဲ့ရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊

၎တို႕တြင္အမ်ားအျပားက

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာပင္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ တုိက္ခုိက္ေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေျခလ်င္တပ္သားအမ်ားစုသည္
ပထ၀ီအေနအထားအရ ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခံရေသာ အထီးက်န္ေခ်ာင္ၾကေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္
ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး၊ လက္နက္မ်ား ဆက္လက္ကိုင္စြဲေနၾကေသးသည္။ တင္းက်ပ္ေသာရာထူးဂုဏ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

7

တပ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၏

စီမံခန္႕ခြဲမႈအတြင္း

ရာထူးအဆင့္မဲ့တပ္သားမ်ားသည္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေရအတြက္ကိုျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈအားတိုးထားထားၿပီး www.mmpeacemonitor.org

မွ၁၃ရက္မတ္လ၂၀၁၄တြင္အခ်က္အလက္ရယူခဲ့ပါသည္။

အျခားသူမ်ားကဲ့သို႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

သူတို႕၏ကိုယ္ပိုင္အႀကံဥာဏ္မ်ား၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာၾကားႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေလသည္။
ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားအား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေစျခင္း၊
အဖြဲ႕တိုင္း၏

မိမိတို႕ႏွင့္စပ္ဆိုင္သည္ဟူေသာ

ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ကို

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေသခ်ာစြာျဖည့္ဆည္းရန္

တရား၀င္ျဖစ္ေစ၍

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္မူ
ေဒသအေျခအေနႏွင့္
လြယ္ကူေစၿပီး

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္းသည္

လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ

တည္ေဆာက္ရာ၌ကူညီျခင္းႏွင့္
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

ပို၍အားေကာင္းေစျခင္းတို႕ကို

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍

လႈံ႕ေဆာ္ပံ့ပိုးေပးေလသည္။

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ

ပဋိပကၡအျပီးအစီအစဥ္မ်ား

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစၿပီး

ပို၍က်ယ္ျပန္႕ေသာ

တည္တံ့ခုိင္မာေသာ

ထုတ္ေဖာ္ထည္ေထာင္ျခင္း၌
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို

ဖန္တီးႏိုင္ေပမည္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ

သူတို႕ကိုယ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္

ဦးေဆာင္မႈက႑မွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ အာရွဆုိင္ရာ သာဓကတစ္ခုမွာ

တည္ေထာင္မႈအတြက္

မိုရိုအစၥလာမ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

(MKLF)- ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ (GPH) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္၍၊ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္
တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းစေသာ ေယဘုယ်ေ၀ါဟာရမ်ားအစား ပုံမွန္ျဖစ္ေစျခင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အသုံးျပဳခဲ့ေလသည္။
ထိုပုံမွန္ျဖစ္ေစျခင္းဟူသည္မွာ သူတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရပ္ရြာလူထု
ဆႏၵရွိေသာ ဘ၀အရည္အေသြး၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ
လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္စသည့္ အေျခအေနတို႕ကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေသာ
အေနအထားအေျခအေနကို

အေျခခံ၍အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားေသာ

ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

စစ္သားမ်ားသည္

သူတို႕ကိုယ္ပိုင္အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို သူတို႕နားလည္သေဘာေပါက္သလိုဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အျခားသူ
ႏွင့္

မတူညီဘဲသီးသန္႕ျဖစ္ေသာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ႏွင့္

နစ္နာမႈမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိေသာ

ပုံစံခြက္ကဲ့သို႕ေသာ ေမာ္ဒယ္၏ ကန္႕သတ္မႈကိုေရွာင္လႊဲရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို အထက္ေဖာ္ျပပါေ၀ါဟာရကို
အသုံးျပဳျခင္းက

မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိေလသည္။

ဤသို႕ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစစ္သားမ်ား၌လည္း

ထုိကဲ့သို႕ ထပ္ထူအေျခအေနျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ စစ္သားမ်ားသည္ သူတို႕၏ အနာဂါတ္မ်ားကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္မည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားဖန္တီးရာ၌

တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ

ပါ၀င္ရမည္ဟု

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ဤပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈသည္

ျပည္တြင္းရွိ

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ေတြးဆမိေသာ

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏

ပတ္သက္၍

အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားအား

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏ယူဆခ်က္မ်ား၊

သူတို႕ႏွင့္တင
ုိ ္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

စကားသံမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္

စကားလက္ဆုံေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို

ဤစီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ (၂)ရပ္မွာ
၁)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ႏွင့္

အႀကံဥာဏ္ယူဆခ်က္မ်ား၊

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏

အနာဂါတ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေတြးဆမိေသာအခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္

သူတို႕၏

ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို

နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္။
၂)ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

စကားသံမ်ားကို

ျမန္မာအစိုးရ၊

ျမွင့္တင္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္
ႏိုင္ငံတကာမွ

အဖြဲ႕အစည္း

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိုသူတို႕၏ စကားသံမ်ားကိုၾကားသိၾကၿပီး၊ သူတို႕၏ အနာဂါတ္မ်ားကို အက်ိဳး သက္ေရာက္
ေစမည္ျဖစ္ေသာ ထိပ္တန္းအဆင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ၾကရန္။

ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ
ဤစာအုပ္၏

စာကိုယ္အား

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး၊
မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

အပုိင္း(၄)

ပိုင္းခြဲထားပါသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ၾကားရၿမဲျဖစ္ေသာ

ပိုမိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။
ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ရမည့္

ပထမဆုံးအပိုင္းတြင္

ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို

တတိယပိုင္းတြင္မူ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား

အသုံးျပဳခဲ့သည့္နည္းဥပေဒကို

ဒုတိယပိုင္းတြင္

စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္

ျပဌာန္းထားသည္။

စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္
အက်ယ္ခ်ဲ႕၍

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ

ဤစာတမ္းအား

စီမံကိန္းတြင္

ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစခဲ့ေသာ NSAGs အဖြဲ႕အသီးသီးထံမွ ၾကားခဲ့ရေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ
အတိအက်ရွင္းလင္းသရုပ္ေဖာ္မႈတို႕ျဖင့္ ဤစာတမ္းအား အဆုံးသတ္ထားပါသည္။

သုေတသနဒီဇိုင္း
ျမန္မာျပည္ရွိ

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားအတြက္မူ၊

အင္အားႏွင့္

ခိုင္ၿမဲမႈတို႕က

အသစ္စက္စက္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ

ေရရာမႈမရွိေသာအေျခအေန၌သာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏

ရွိေနေသးေလ၏။

စစ္သားမ်ား၏

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕ကို ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္္ျခင္းကို ဆက္လက္ေတြ႕ႀကဳံခံစားလ်င္ရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေန၇ာမ်ားတြင္
ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေလသည္။

စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံ၏

ရာထူးအဆင္ဆင့္

ဤသို႕ထိခိုက္လြယ္ေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈသဘာ၀အေျခအေနတြင္

အေျခအေနမ်ားသာမက
ရာထူးအဆင့္မဲ့စစ္သားမ်ား၏

စကားသံမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းပါ၀င္ရန္ အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာ အခြင့္အလမ္းရရွိေနျပီး၊
ဆက္သြယ္ပို႕ေဆာင္ေရးအရလည္း လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ခက္ခဲလွေလသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအရ၊

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္၊

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏

စကားသံမ်ားအား

ျမွင့္တင္

ABSDG,CNF,KIO, KNPP,KNUႏွင့္ NMSPစသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

ရာထူးအဆင့္မဲ့တပ္သား

(၁၀၀)တို႕ႏွင့္

အသုံးျပဳ၍စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အေရးပါဆုံးယူဆခ်က္မ်ားအား

နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားအား

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအား

နားေထာင္ျခင္း

သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစရန္

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိေစရန္အတြက္

နည္းစံနစ္ကို

ႏွင့္သူတို႕အတြက္

နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားကို

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာ ဘာသာစကားကိုအသုံးျပဳကာ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညွင္သာၿပီး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားျခင္းမရွိ
လြတ္လပ္ေသာစကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္း ပုံစံျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
နားေထာင္ျခင္းနည္းစံနစ္သည္ ညလူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ အႀကံဥာဏ္ကိုစုစည္းျခင္း နွင့္ က်ယ္ျပန္႕မ်ားျပားေသာ
လူအုပ္စုတုိ႕ထံမွအေရးပါေသာ
နည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို

အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ

နညး္စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

မည့္သည့္ေဒသအေျခအေနမ်ိဳးတြင္

ေနထိုင္ေသာသူျဖစ္ေစကာမူ၊

ဗဟုသုတႏွင့္

လႈပ္ရွားျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို

ထိုေဒသ၌

ႏိုင္စြမ္းတို႕ရွိၾကသည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႕အတြက္

ထိေရာက္မႈရွိေသာ

ဤနည္းစံနစ္က

လူတို႕သည္

ထိုသူတို႕၌မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံ၊
အေကာင္းဆုံးနားလည္

အသိအမွတ္ျပဳထားေလသည္။

သေဘာေပါက္

သုိ႕ျဖစ္၍

ထိုေဒသရွိလူမ်ား၏

စကားမ်ားအား နားေထာင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္က ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသူမ်ားအား
ပို၍စနစ္က်ေသာ

အေမးအေျဖအင္တာဗ်ဴးလုပ္ငန္းစဥ္မွ

ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ

စကားစျမည္၀ုိင္းမ်ားျဖင့္

ေရွာင္ခြာ၍၊

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညွင္သာၿပီး

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစခဲ့ပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ

၎ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနညး္က

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႕အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းစကားမ်ား ေ၀ဌေျပာဆိုရာ၌
သက္ေတာင့္သက္သာစြာေျပာဆိုႏိုင္ေသာ ေနရာလပ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စုေပါင္းညိွႏႈိင္းမႈႏွင့္
စိစစ္ေလ့လာမႈ လုပ္စဥ္တစ္ခုအားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕မ်ားျပားေသာ လူဦးေရတို႕မွ ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ႏွင့္အမ်ားလက္ခံေသာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေပမည္။
CPCSသည္

ပဋိပကၡအသြင္ကူးေျပာငး္ေရးအဖြဲ႕အစည္း

တစ္ခုအတြင္းမွ

တစ္ခုအေနျဖင့္

စကားသံမ်ားကိုထည့္သြင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၏
နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္ကို

က်ယ္ျပန္႕ေသာလူဦးေရအပိုင္းအျခား

တည္ေဆာက္သည့္

တန္ဖိုးကိုအသိအမွတ္ျပဳလ်က္ရွိသည္။

အသုံးျပဳကာ

နားေထာင္ျခင္းစီးရီးမ်ားအားျဖင့္

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစေသာ

CPCSသည္

၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစ၍

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ

မတူကြဲျပားေသာ

စကားသံမ်ားကို လူအမ်ားသိရွိေစရန္အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤစီမံကိန္းအတြက္မူ

CPCSမွေန၍

တစ္ဘာသာထူးျခားလ်က္ရွိေသာ

အေျခအေနအေၾကာင္းအရာ၊

စိန္ေခၚမႈ

အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ သုေတသန၏ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ လုိက္ဖက္မႈရွိေစရန္အတြက္ CDA
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့လာျခင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၏
အနည္းငယ္ျပဳလုပ္ကာ
ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အသုံးခ်ခဲ့သည္။

နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္ကို
မြမ္းမံျပဳျပင္မႈမ်ားက

အေျခအေနလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕၌
ဥပမာအားျဖင့္ဆုိေသာ္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတပ္စခန္းမ်ားသို႕

လက္ခံေမြးစား၍

မြမ္းမံမႈ

စစ္သားမ်ားႏွင့္စကားေျပာျခင္း၊

ပဋိပကၡႏွင့္

နည္းစံနစ္

CPCSပံ့ပိုးကူညီျခင္းအဖြဲ႕သည္
သြားေရာက္ရာတြင္

အားျဖည့္ႏိုင္ရန္

လိုအပ္ေၾကာင္း

နားေထာင္ျခင္း

လုိက္ပါႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အဖြဲ႕မ်ား
ထိုအစား၊

ေန႕စဥ္အသုံးျပဳရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အေထာက္အပံ့ကိရိယာ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ႏွင့္

အဖြဲ႕မရွိခုိက္ နားေထာင္ျခင္းအသင္းမ်ား

အသုံးျပဳႏိုင္ၾကရန္ လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။
CPCSက

နားေထာင္ျခင္းနည္းစံနစ္ကို

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းအားျဖင့္
နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္

အရည္အေသြးအေပၚအေျခခံၿပီး၊

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ား၏

တုိက္ရိုက္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို

ျမင္ေယာင္ပုံေဖာ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားေလသည္။

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား၊

ဦးတည္ရာမ်ား၊

လူဦးေရအပိုင္းအျခားတုိ႕ထံမွ

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေလသည္။

အေၾကာင္းအရာ

အသားေပး
စိစစ္ေလ့လာရန္

ဤနည္းစနစ္ကိုအသုံးျပဳ၍

ႏွင့္အမ်ားလက္ခံအေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကို
နားေထာင္ျခင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္

အဓိက

က်ယ္ျပန္႕ေသာ

အေျခအေနတစ္ရပ္၌

ရွင္သန္ေနၾကရၿပီး၊ ထိခိုက္ျခင္းခံေနရေသာ လူတို႕၏အႀကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ ထုိးထြင္းအျမင္တို႕အားျပည့္စုံ၍စနစ္က်စြာ
ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ေလသည္။ ထိုသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၾကားသိခြင့္နည္းပါးလွေသာပုဂၢိဳလ္ (သုိ႕)
လူအုပ္စုတို႕၏စကားမ်ားအား
ဖန္တီး၍

ျမွင့္တင္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အေျခအေနတစ္ရပ္အတြက္

ပံ့ပိုးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွင့္အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ၾကေစရန္

ႀကိဳတင္အစီအစဥ္မ်ား

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ

အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို

ေ၀ဌႏိုင္ရန္

လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို

သီးသန္႕တည္ရွိမႈကို

ေလးစားေသာအေနျဖင့္

နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ မိမိတို႕၏ အႀကံဥာဏ္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေ၀ဌခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအပါအ၀င၊္
ဤစီမံကိန္း၌

ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသူအားလုံး၏

ဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္ေသာ

စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္

တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ၊

အမည္မ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေပ။
ေဖာ္ျပထားေသာကိုးကားစကားမ်ားသည္

မ်ားစြာေသာပါ၀င္သူတို႕ေ၀ဌခဲ့ေသာ

ဆက္လက္
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ

အေရးပါသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ အမည္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။

ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ႏွင့္ နားေထာင္ျခငး္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား
ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအဖြဲ႕အား ဤစီမံကိန္း၏ အဓိကသုေတသနအဖြဲ႕အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ CPCS၀န္ထမ္း (၄)ဦးျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအဖြဲ႕သည္

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

သင္တန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္း

ေထာက္ပ့ံပို႕ေဆာင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

ရရွိေသာအေျဖမ်ားအား

အတြင္းက်က်

စိစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ႏွင့္ စာတမ္းပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းတုိ႕ကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။
ထိုအျပင္ဤစီမံကိန္းသည္
လက္ခံခဲ့ၾကေသာ

နားေထာင္ျခငး္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အားေပးေထာက္ခံမႈအေပၚ

စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားကို

ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရန္

ပါ၀င္ရန္ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို

ရက္ေရာစြာ

မ်ားစြာမွီခိုအားကိုးခဲ့ရသည္။

အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးဟုယူဆရေသာ

နားေထာင္ျခင္း

ပုဂၢိဳလ္အားေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္

CPCSမွဖိတ္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖန္႕က်က္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ျမန္မာျပည္တြင္ (သို႕) ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ NGO ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္
ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ
သက္ဆိုင္ရာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အကၽြမ္းတ၀င္ရွိမႈ

နွင့္ဗဟုသုတရွိမႈ၊

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏

ပတ္၀န္း

က်င္

သူတုိ႕၏တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ေနာက္ခံသမိုင္း၊

ႏွင့္

ဘာသာစကားကို

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားနွင့္

ေျပာဆိုႏိုင္မႈတို႕ကို

အေျချပဳ၍

အတြင္းလူ

အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၾကားေန၀ါဒအဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္၍
အျပင္လူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း စေသာရပ္တည္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ဒြန္တြဲတည္ရွိမႈကိုအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ခံၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
အဆင္၁
့ - သင္တန္း၊အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
ကနဦးအဆင့္တြင္
ပါ၀င္သည္။

နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား

ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာႏွစ္ရက္တာသင္တန္း၊

ထိုအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲး၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

နားေထာင္သူမ်ားအား

ေျခလ်င္တပ္သား

စီမံကိန္းႏွင့္နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေ၀ဌရန္ႏွင့္ နားေထာင္သူမ်ားအား
ေျခလ်င္တပ္သားတို႕ႏွင့္

စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားကုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

အတတ္ပညာမ်ား

ျဖည့္ဆည္း

ေပးရန္ျဖစ္သည္။
အဆင္၂
့ - နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ုိင္းမ်ားကိုဦးစီးေဆာင္ရြက္ျခင္း
အဆင္၂
့ ကိုမူ

သင္တန္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပီးေျမာက္သည္

အတတ္ပညာအသစ္တို႕အား

ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

အျမန္ဆုံးအသုံးခ်ႏီုင္ရန္စတင္ခဲ့သည္။

သင္ယူရရွိခဲ့ေသာ

နားေထာင္သူမ်ားသည္

လက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႕ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကရသည္။
နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းအသီးသီးတြင္
စစ္သားမ်ားက

နားေထာင္သူ

သူတို႕အတြက္အေရးႀကီးဆုံး

သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္

(၂)

ဦးပါ၀င္သည္။

ယခင္ကေဖာ္ျပသကဲ့သို႕ပင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေ၀ဌႏိုင္ေစရန္

၀န္းက်င္အေျခအေနဖန္တီးျခင္းကို

အားေပးကူညီေသာ

အေလးေပးေဆာင္ရြက္ၾကရေလသည္။

စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားကို စကားျပန္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာအခက္အခဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ေသာ ဘာသာစကားအားအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။
စကားစျမည္ေျပာဆိုၾကစဥ္၊
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
မ်ားစြာတို႕အား

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စကား၀ိုင္းမ်ားကို

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းရွိေစရန္အတြက္

စာမ်က္ႏွာတြင္ၾကည့္ရန္)
စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားအတြင္
ပို၍ေပ်ာ့ေျပာင္းညွင္သာၿပီး

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ
စီစဥ္ညႊန္ၾကားႏိုင္ရန္ႏွင့္

လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား

အားနားေထာင္သူမ်ားအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။
လိုတိုးပိုေလ်ာ့

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

စကား၀ုိင္းေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစရန္

အေၾကာင္းအရာ
(ေနာက္ဆက္တြဲ

လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ားသည္
ကန္႕သတ္ေဘာင္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး၊

အတြက္ျဖစ္၍

အတိအက်လိုက္နာရန္

ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္မဟုတ္ေခ်။

ဇယား၄။စစ္သားမ်ား၏အဖြဲ႕အစည္း၊တည္ေနရာနွင့္ဂ်င္ဒါ (အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးျဖစ္မႈ)
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ABSDF – ABSDFမွ အမ်ိဳးသားစစ္သည္ (၇)ဦးတို႕ႏွင့္ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ ္ မဲခရန္တြင္စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။
CNF

–

CNFမွအမ်ိဳးသားစစ္သည္

(၁၁)ဦးအား

ခ်င္းျပည္နယ္၊

တလမ္ပီးအနီးရွိ

၀ိတိုရိယတပ္စခန္းတြင္စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။
KIO - တပ္မဟာ (၅)ေဒသအတြင္းရွိကခ်င္ျပည္နယ္လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးတြင္

KIO စစ္သား (၂၁)ဦးတို႕ႏွင့္

စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။ (၁၀)ဦးမွာအမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ားျဖစ္၍ က်န္ (၁၁)ဦးမွာအမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။
KNPP

–

KNPPမွ

အမ်ိဳးသားစစ္သည္

(၁၀)ဦးႏွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊

မဲေဟာင္ေဆာင္

ေဒသ

ရိွနမ္ဆြဲတြင္စကားေျပာခဲ့သည္။
KNU - စုစုေပါင္းအမ်ိဳးသားစစ္သည္ (၄၁)ဦးတို႕ႏွင့္နားေထာင္ျခငး္အဖြဲ႕ (၄)ဖြဲ႕တို႕ စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထိုအဖြဲ႕တို႕သည္

ကရင္ျပည္နယ္၊

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္

၃၊၄၊၆ႏွင့္၇တို႕မွတပ္သားတုိ႕ႏွင့္စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။
ကြာေ၀းစြာတည္ရွိျခင္း

ႏွင့္တပ္ရင္းမ်ားအၾကား၊

ႏွင့္ဘားအံျပည္နယ္သို႕

KNUတပ္ရင္းမ်ား၏

ခရီးႏွင္၍တပ္ရင္း

ပထ၀ီအေနအထားအရ

မတူကြဲျပားျခင္းတို႕ေၾကာင့္

တည္ေနရာမ်ားစြာတို႕၌

ခြဲ၍စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ KNU အတြင္းမွမတူကြဲျပားေသာ စကားသံမ်ားကိုၾကားသိေစရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႕
မ်ားျပားေသာ စကား၀ိုင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္လိုအပ္ေလသည္။
NMSP

–

NMSP

မွအမ်ိဳးသားစစ္သည္

(၁၀)ဦးတို႕ႏွင့္မူ၊

မြန္ျပည္နယ္၊

ေမာ္လၿမိဳင္

တ၀ိုက္ရွိေနရာ

သုံးခု၌ခြဲ၍စကားေျပာခဲ့ၾကသည္။

အဆင္၃
့ -မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့စစ
ီ စ္သုံးသပ္ျခင္း
နားေထာင္သူမ်ားက ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ရာ၌

မွတ္စုစာအုပ္မ်ား၊

စသည့္ကိရိယာ၃မ်ိဳးကို

မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္

အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ရန္ႏွင့္

ကိုးကားအဆိုမ်ားအား

နားေထာင္သူမ်ားအား

လြတ္လပ္ေသာ

မွတ္စုမွတ္ျခင္း
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ား

၀န္းက်င္အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္

ခံစားၾကေစရန္၊

စကားေျပာဆိုေနၾကစဥ္ မွတ္စုမွတ္ျခင္း ကိုေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ထိုအစား စကားစျမည္၀ိုင္းအသီးသီး၏
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို

စကားစျမည္ေျပာၿပီးသည္ႏွင့္

တျပိဳင္နက္

မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္အတြင္း၌

မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ ေန႕စဥ္တစ္ေန႕တာကုန္လြန္ခ်ိန္၌ နားေထာင္သူမ်ားသည္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ထဲ၌
ထိုတစ္ေန႕တာလုံးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

စကား၀ိုင္းမ်ားမွ

အမ်ားဆုံးၾကားခဲ့ရေသာ

စကားတို႕ကိုမွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။

မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားကိုအသုံးခ်ျခင္းက နားေထာင္သူမ်ား အတူတကြစုေ၀းၾကၿပီး၊ စကား၀ိုင္းမ်ားမွ ၾကားရၿမဲေခါင္းစဥ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ၾကကာ
ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းအျဖစ္

ေန႕စဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေလသည္။

ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္းႏွင့္
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ စကားေျပာဆိုစဥ္

နားေထာင္သူမ်ားက

အဓိကအခ်က္ကို

အမိအရဖမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္ဟု

ယူဆေသာစကားစုမ်ားကို

ၾကားရပါက

ကိုးကားခ်က္အျဖစ ္ မွတ္စုေရးမွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။
အဆင္၄
့ -လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ား

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ၊

အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႕ႏွင့္
ေဆြးေႏြးပြဲ

စကားေျပာခဲ့ၾကေသာ

ကိုတက္ေရာက္ၾကရသည္။

ၾကားရဖန္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ

နားေထာင္သူမ်ားသည္

CPCS

ကူညီပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႕မွ

ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္၊

လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္း

မိမိတို႕ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအစီရင္ခံၾကရသည္။

ရလဒ္မ်ားကိုတင္ျပၿပီးေသာအခါ

နားေထာင္သူမ်ားသည္
အလုပ္ရုံ

စကား၀ိုင္းအားလုံးမွ

အဖြဲ႕အသီးသီးက

သူတို႕ရရွိခဲ့ေသာ

သတင္းအခ်က္မ်ားအားစိစစ္သုံးသပ္ျခင္း

နားေထာင္သူတို႕အား

ႏွင့္

ၾကားသိခဲ့ရေသာ အေရးပါအေၾကာင္းအရာ

ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ၿခဳံငုံ၍ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္တြင္ နားေထာင္သူမ်ား စုေပါင္း၍ ထိုအခ်က္မ်ားအား
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ၾကေစခဲ့သည္။

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား

အေၾကာင္းအရာကိစၥတိုင္းအတြက္

ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး

လမ္းညႊန္ေမးခြန္းအသီးသီးမွ
နားေထာင္ျခင္းစကား၀ိုင္းတိုင္းမွ

ၾကားရေသာ
ၾကားခဲ့ရေသာ

အဓိကအေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပသခဲ့ၾကသည္။
အဆင့္ ၅-CPCS အဖြဲ႕အစည္းတြင္း စိစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း
CPCSသည္အဆုံးသတ္တြင္ မွတ္စုစာအုပ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား ႏွင့္မွတ္တမ္းေရးမွတ္ခဲ့ေသာကိုးကားစကားမ်ား
စသည့္

မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကို

ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊

အဖြဲ႕အစည္းတြင္း စိစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ျခငး္ကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ျပင္ အဓိကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ

အမ်ားသေဘာတူျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားသည္

နားေထာင္ျခင္းစကား၀ိုင္းမ်ားအတြင္း

စစ္သားမ်ားထံမွၾကားရေသာစကားသံမ်ားကိုတိက်စြာေရာင္ျပန္ဟပ္ေစရန္အတြက္လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြ
းျခင္းမ်ားမွရရွိခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတို႕အား ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေလသည္။
အားနည္းခ်က္မ်ား
သုေတသနလုပ္ငန္းအားလုံးကဲ့သို႕ပင္၊
NSAGs

(၆)ဖြဲ႕မွ

ေျခလ်င္တပ္သားတို႕၏

ျပဌာန္းေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု
အေျခအေနသည္
ထိုနည္းတူပင္

ဤစီမံကိန္းတြင္လည္း

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေလသည္။

စကားသံမ်ားအား

သေဘာေပါက္နားလည္ထားသင့္ပါသည္။

ခက္ခဲရႈပ္ေထြး၍

လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး

ရာထူးအဆင့္မဲ့ရဲေဘာ္မ်ား၏

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကလည္း၊
ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္တစ္ျပက္စိစစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဆက္လက္၍

သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား၊

ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္

ေျပာင္းလဲေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား

အေျခအေနမ်ားအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေနသည္ႏွင့္အမွ်
ဤစာတမ္းသည္

ဤစီမံကိန္းသည္

အခ်ိန္တဒဂၤ၌ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေသာ

ႏွင့္

ဆက္လက္
စကားသံမ်ားကို

NSAGအဖြဲ႕

(၆)ဖြဲ႕ႏွင့္စကားေျပာဆုိခဲ့ျခင္းသည္

ၾကားသိရန္ျပဳလုပ္ရာ၌
NSAGအဖြဲ႕မ်ားသာမက

လစ္ဟာမႈရွိေနေသးသည္
တပ္မေတာ္မွ

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားအားလုံး၏

စကားသံမ်ားကို

ဟူေသာအဓိပၸာယ္ရေလသည္။

ရာထူးအဆင့္မဲ့ရဲေဘာ္မ်ား

က်န္ရွိေနေသးေသာ

ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ

သုေတသန

ေရွ႕ဆက္ခ်ဲ႕ထြင္ျပဳလုပ္မည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့၍ အသြင္ေျပာင္းလဲေစေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အား

တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွ

ရာထူးအဆင့္ရဲေဘာ္မ်ား၏

စကားသံမ်ားအား ၾကားသိသေဘာေပါက္နားလည္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရန ္အေရးႀကီးပါသည္။
ဤစာတမ္းထုတ္ေ၀မႈသည္

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏

သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား၊
တင္ျပျခင္းမဟုတ္ေပ။

ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊

အေရးႀကီးဆုံးကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကိုလစ္ဟျပသေသာ္လည္း၊

ေတြးဆမိေသာစိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအားလုံးကို

ရဲေဘာ္အမ်ားလက္ခံသည့္

တူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ

စာရင္းျပဳစု

ေဖာ္ျပထားျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။

အဓိကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
ဤအခန္းသည္

စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ

ဇယား(၁)တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

အဓိကအေၾကာင္းအရာ

ေခါင္းစဥ္မ်ားအား အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ အဓိကအခ်က္မ်ားအား ပိုမိုအႏုစိတ္စြာ ရွင္းလင္းတင္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကားရၿမဲ
အမ်ားအေၾကာင္းအရာ

ေခါင္းစဥ္(၁၆)ခုအား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊
ပူပန္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား၊

ႏွင့္

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏
အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး

ပစၥဳပန္ႏွင့္အနာဂါတ္ကာလ

အေထြေထြဆင္ျခင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊
သေဘာတူညီမႈမ်ား၌

ေအာက္ေျခေျမျပင္၌

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

(ကိုင္တြယ္၍ရေသာအရာမ်ား

(သို႕)ရုပ္၀တၱဳပစၥည္း)လိုအပ္မႈ၊ ႏွင့္ပူပန္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ဟူ၍ဆက္စပ္လႊမ္းျခဳံေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္
သုံးမ်ိဳးအျဖစ္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည္။
အေထြေထြဆင္ျခင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

စစ္သားမ်ား

စြဲကိုင္ထားၾကေသာ အေထြေထြဆင္ျခင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎အေၾကာင္း
အရာေခါင္းစဥ္မ်ားသည္

လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္

တိက်ေသာ

ပူပန္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားအား

ကိုယ္စားျပဳေရာင္

ျပန္ဟပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏ လုပ္ငနး္စဥ္အေပၚ ေယဘုယ်အျမင္၊ ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားမည္သို႕တုန္႕ျပန္မည္ ဟူေသာအေၾကာင္းအရာတို႕ကို အမိအရသိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆႏၵ
စကား၀ုိင္းမ်ားတေလွ်ာက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

စစ္သားမ်ားထံမွ

ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။

လိုရင္းတိုရွင္းဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ၾကားခဲ့ရေသာ

KNPPမွရဲေဘာ္တစ္ဦးက

ေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ

“လူတိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုခ်င္ၾကတယ္”ဟူ၍

၎ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆႏၵသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုေသာဆႏၵ၊

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိျခင္း၊ အေျခခံလုံျခဳံေရး၊လူအခြင့္အေရး၊ ႏွင့္ အႀကမ္းဖက္မႈကင္းေ၀းေသာ
လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေနထိုင္ရွင္သန္လိုေသာလူထ၏
ု ေတာင့္တမႈ
အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား

NMSPရဲေဘာ္တစ္ဦးက

ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယုံၾကည္လ်က္ရွိႀကၿပီး၊

စသည္တို႕ဒြန္တြဲပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

“အကယ္၍ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္မွာမျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္၊

အရသာကိုခံစားၾကရလိမ့္မယ္လို႕

ရဲေဘာ္မ်ားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
KNUရဲေဘာ္တစ္ဦးက

ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းမိတယ္”ဟူ၍

တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္

“စစ္မွန္ွတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားတဲ့အတြက္

ဟုခိုင္မာစြာ
လက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးသမားအျဖစ္ တစ္သက္လုံးတိုက္ပ၀
ြဲ င္မယ္လို႕ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ”ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္မ်ား
အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွရဲေဘာ္မ်ားကလက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္မ်
ားရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ထုိလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆြတ္ခူးရရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္ဦးက

“ကၽြန္ေတာ္ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေအာင္ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏိုင္ၾကမွာပါ”ဟူ၍ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က

ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့

KNUတပ္သား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးရင္

CNFတပ္သားတစ္ဦးကလည္း

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့တဲ့ေနရာေဒသေတြမွာ

ေနထိုင္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္

အက်ိဳးရွိခဲ့လို႕ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ KNUစစ္သားအျခားတစ္ဦးကမူ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ကၽြန္ေတာ္အလြန္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္ေရးလိုလားပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကိုလုပ္ခ်င္လို႕လုပ္ေနတာ
မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အခ်ိဳ႕သူတို႕ကပို၍သိ၀
ု ွက္ေသာခံစားခ်က္မ်ား

-

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ပါ၀င္ျခင္းသည္

မည့္သည့္အရာကိုမွ်

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိျခင္းထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္သည္ဟူေသာ သေဘာထားမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ CNFမွရဲေဘာ္တစ္ဦးက
“ဘာမွမရွိတာထက္စာရင္၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရွိတာက

ပိုေကာင္းတာေပါ့၊

လူထုကၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အရမ္းလိုခ်င္ၾကတယ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္တို႕သိတယ္”ဟူ၍ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အျခားေသာ ရဲေဘာ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ပို၍ တိုးတက္ရန္ဆႏၵရွိၾကသည္ ဟုေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုၾကသည္။ KNPPစစ္သားတစ္ဦးက“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲကိုဆက္ၿပီးလုပ္ၾကဖို႕ကၽြန္ေတာ္လိုလားပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕

ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြ

ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကို

ေကာင္းက်ိဳးအတြက္

သေဘာတူညီမႈေတြ

ရေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါတယ္”ဟူ၍ဆိုခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ားက၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
NSAGSအမ်ားအျပား၊

ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္၊ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမွလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊

၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားအရ

ႏွင့္

သာလြန္ေသာအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ခံစားခ်က္မ်ားရွိေနၾကေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္အခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ားကမူ

ရပ္ရြာလူထုတို႕အတြက္

ခံစားၾကရသည့္အတြက္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ

အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည္ဟု
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ခံစားခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။
စစ္သားအမ်ားစုက

စင္စစ္ျဖစ္ေသာ၊

ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ၊

စစ္မွန္ျခင္း(သို႕)

ၾကာရွည္ခိုင္ၿမဲျခင္းရွိေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေတာင့္တၾကေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။KNU ရဲေဘာ္တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႕လုိအပ္ပါတယ္”ဟုဖြင့္ဟခဲ့ၿပီး
KIOမွစစ္သည္တစ္ဦးကမူ
ထုိသူတို႕ေျပာၾကားေသာ

“ကၽြန္ေတာ္က

စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ျဖစ္ရမယ္”ဟူ၍

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးအစားမ်ား၏

အတိအက်အဓိပၸာယ္မွာ

ေျပာဆိုခဲ့သည္။
လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္

ျခားနားလ်က္ရွိၿပီး၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႕၌လည္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာစီ ထူးျခားကြဲျပားၾကသည္။
သုိ႕ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးထံမ ွတူညီခ်က္ (၃)ခ်က္ကိုၾကားသိခဲ့ရသည္။ စစ္သားအမ်ားစုအတြက္မူ
စင္စစ္ျဖစ္ေသာ၊
သူတို႕သက္ဆိုင္ရာ

ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာ၊

စစ္မွန္၍ၾကာရွည္ခိုင္ၿမဲျခင္းရွိေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္မွာ

ေအာင္ျမင္ရန္

ႏွစ္ဖက္စလုံး(NSAGSႏွင့္ျမန္မာအစိုးရ)က

-

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊

ေရရွည္ခိုင္ခံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္

စြမ္းေဆာင္ရာ၌ ရုိးသားေျဖာင့္မွန္စြာ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ေသာအဆင့္သုိ႕ တိုးတက္ေရာက္ရွိရန္ ဆႏၵရွိၾကျခင္း၊ ႏွင့္
ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကင္းေ၀းရာ၌လြတ္လပ္စြာေနထိုင္လိုျခင္း ဟူ၍အဓိပၸာယ္ရွိေလသည္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းကို

အားေပးေထာက္ခံျခငး္ကလည္း၊

တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

စစ္သားမ်ားက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

လုပ္ငန္းစဥ္၌

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္တို႕၏

မၾကာခဏတင္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
အေကာင္းျမင္တယ္၊

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစရန္

အမ်ားသေဘာတူေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္

၎အားေပးေထာက္ခံျခင္းအား

ဗဟုသုတအနညး္အက်ဥ္းသာရွိေသာ္လညး္၊
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

KNUစစ္သားတစ္ဦးက

ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုလဲ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္လို႕ျမင္တယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အျခားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္
တို႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့အတြက္၊ အဲဒီအေပၚမွာအမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမိပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီး၊

အရင္တုန္းကထက္အသက္ရႈပိုေခ်ာင္သြားလို႕

အရမ္းကိုေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့အနာဂတ္မွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအရမ္းရေစခ်င္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုအပ္ပါတယ္”

ဟူ၍

ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အထူူးသျဖင့္၊

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိျခင္း၊

စစ္မွန္၍ရုိးသားမႈရွိေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ျခင္း၊ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ပါတီအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားအားေလးစားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အေပါင္းလကၡဏာခံစားခ်က္တို႕ႏွင္ ့ဆက္စပ္လ်က္ရွိေလသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈအားလိုက္နာျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အနာဂါတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္၊ တပ္သားမ်ားသည္ သူတို႕၏သက္ဆိုင္ရာ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
ထားရွိေၾကာင္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားမ်ားက

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား
တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း

လက္နက္္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားအား
နာခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူမယ္
သူ႕ေခါင္းေဆာင္၏

ခုိင္မာေသာ

ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

ဆန္႕က်င္ေၾကာင္းကိုဖြင့္ဟခဲ့သည္။

လက္နက္ဖ်က္သိမး္ရန္အမိန္႕ေပးလာပါက

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား

လုိက္နာရန္

လိုက္နာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

“သူတို႕ကတုိက္ပါလို႕

လို႕အမိန္႕ေပးမလား”ဟူ၍

သူတို႕၏
အခိုင္အမာ

သူ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အမိန္႕ေပးမလား၊

ထြက္ဆုိခဲ့သည္။အျခားေသာ

အမိန္႕ကိုနာခံမည့္ကတိသစၥာတရားအား

ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ
သို႕ရာတြင္

KNUစစ္သားတစ္ဦးက

ကတိသစၥာ

ဒါမွမဟုတ္

KNUတပ္သားတစ္ဦးက

“ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းေဆာင္ကမပစ္နဲ႕

လို႕ေျပာရင္

တစ္ဖက္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုလာပစ္ေနရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္မပစ္ဘူး”ဟူ၍ ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။
စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

သူတို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိသည္ဟူ၍
ေခါင္းေဆာင္ေတြက

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေသခ်ာဂနစြာမသိရွိၾကေသာ္လည္း၊

အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ရဲေဘာ္အားလုံး၏

ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိခဲ့ၾကသည္။

KIOမွရဲေဘာ္တစ္ဦးကမူ

ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား

ေကာင္းတဲ့ကိစၥေတြလုပ္ေပးေနတယ္

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕
လို႕ေတြးမိပါတယ္။

ဘာေတြလုပ္ေနတာလဲလို႕ အတိအက်ေတာ့မသိေပမဲ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လုပ္တယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မွာပါ”
ဟုဆိုခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားကေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ဟုယုံၾကည္ၾက၍၊

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို

စားပြဲမွရရွိလာခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားကို

လက္ခံပါမည္ ဟူ၍လည္း ရပ္တည္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြင္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ႏွင့္

ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက္၊ စစ္သားမ်ားက လက္ရိွျပဳလုပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္၍

သူတို႕၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ႏွင့္

ပူပန္ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေသာ သေဘာထား ယူဆခ်က္မ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားအားလုံးတို႕က

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ပဏာမအဆင့္မ်ား၌

သာရွိေနေသးေၾကာင္းကို

သက္ေသျပလ်က္ရွိၿပီး၊ ဆက္လက္၍အားျဖည့္ရန္ ႏွင့္အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္
ကိုမီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

ရိုးသားေျဖာင့္မွန္၍ စစ္မွန္မႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကိုလိုအပ္ျခင္း
စစ္သားမ်ားထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခဲ့ေသာ
တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္း

အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ၊

ဟူေသာလိုအပ္ခ်က္

နွင့္

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

ရုိးသားေျဖာင့္မွန္၍

စစ္မွန္မႈရွိေစရန္

ဆႏၵသေဘာထားျဖစ္ေပသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ အစိုးရ၏ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ
မေရရာဘဲရွိခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္
အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားက

ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားက

ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွ

ရိုးသားေျဖာင့္မွန္မႈရွိ/

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

မရွိ

ေအာင္ျမင္စြာ

ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ ဟူေသာျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေပၚ သံသယစိတ္မ်ားကိုဖြင့္ဟခဲ့ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကမူၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

အျမင္မ်ားရွိေသာ္လည္း၊

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယမ်ားရွိေနခဲ့သည္ ဟုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႕ပင္၊ စစ္သားမ်ားသည္
စင္စစ္ျဖစ္ေသာ၊ ရိုးသားေျဖာင့္မွန္ေသာ၊ စစ္မွန္၍ၾကာရွည္ခိုင္မာျခင္းရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဆႏၵသေဘာထားသည္ အတိတ္ကာလမ်ား၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ပ်က္ျပားခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ားအား

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ားျဖင့္

ဒြန္တြဲလ်က္ရွိၿပီး၊

လုပ္ငန္းစဥ္၏ရိုးသားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ ပူပန္ျခင္းအေၾကာင္းအရာတို႕ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားက

အစုိးရသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

NSAGတို႕၏အားနညး္ခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ရန္

အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးခ်ရန္(သို႕) NSAGတို႕ကညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚအာရုံစိုက္ေနစဥ္၊
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစမည့္

ပဋိပကၡအတြက္လက္နက္ျဖည့္တင္းျခင္း(သုိ႕မဟုတ)္

သူတို႕၏စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား

ကိုျပန္လည္အားျဖည့္ျခငး္တုိ႕ကိုျပဳလုပ္လိမ့္မည္ ဟူေသာသေဘာထားယူဆခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားအမ်ားအျပားက ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရးတို႕ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ရန္
ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ပါတီတိုင္း ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း
ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ပ်က္ျပားခဲ့မႈတို႕ကို

စစ္သားအမ်ားစုက
ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊

အတိတ္ကာလ၌

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ

ထိုသို႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းအား

လက္ရွိ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား၌ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသားေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ပါတီအားလုံးတို႕အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ
လိုအပ္သည္ဟူ၍

စစ္သားမ်ားကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထိန္းသိမ္းလိုက္နာရန္လိုအပ္ျခင္း၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီခ်က္တို႕ကို

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ

ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအား

အစီရင္ခံျခင္းမ်ား၊ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရိုးသားမႈအေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား စသည့္အခ်က္တို႕ႏွင့္ဆက္စပ္၍

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ဟူေသာသေဘာတရားအား မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကေလသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားက ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာပါတီတိုင္းသည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ ပါရွိေသာ လုိက္နာၾကရမည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား တန္းတူညီမွ်လိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း၍သေဘာတူခဲ့ၾကေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး

(သို႕)အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႕အၾကား ပို၍ခိုင္မာေသာဆက္စပ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္
စစ္သားမ်ားက

ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သေဘာတူညီခ်က္၌

အေခ်အတင္ျငင္းခုံခဲ့ရေသာ

တားျမစ္ထားေသာ္လည္း

စစ္သားမ်ားက

ႏွင့္

ဆႏၵရွိေၾကာင္းကို

အဓိကအေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္၊

မိမိတို႕ထိန္းခ်ဳပ္နယ္နိမိတ္ျပင္ပ၌

လက္နက္မ်ား

ကိုင္ေဆာင္သြားလာၾကျခင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ား မိမိတို႕နယ္ေျမထဲသို႕ မ၀င္ေရာက္ခင္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္

လိုအပ္ေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေဒသေတြကို

ဖြင့္ဟခဲ့ၾကသည္။

KNUစစ္သားတစ္ဦးက

လာရင္လက္နက္ေတြကိုင္လာၾကတယ္။

“တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက

ဒါဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာေရာ

လက္နက္

ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မရွိဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြလုိက္နာတယ္။”
ေျဖရွင္းနည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္၊

ပို၍တိက်ေသာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမနယ္နိမိတ္

မွတ္သားထားျခငး္က

စစ္သားမ်ားအား

မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမျပင္ပ၌ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းအား တားျမစ္ကန္႕သတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္
ဟူေသာေမ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္

နယ္နိမိတ္ဇုံမ်ားအား

ပို၍တိက်ေကာင္းမြန္စြာ

နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း

ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟူ၍ စစ္သားအမ်ားစုကအႀကံေပးခဲ့ၾကသည္။ CNFရဲေဘာ္တစ္ဦးမွ “ျမန္မာအစိုးရကို ကၽြန္ေတာ္တို႕
ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေတြ

တိတိက်က်

သတ္မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္”ဟုဆိုခဲ့ၿပီး၊

KNUစစ္သား

တစ္ဦးက“နယ္ေျမေဒသေတြမွာ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားေစ ခ်င္တယ္”ဟူ၍
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအျခားတစ္ခ်က္မွာ
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား
-

ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္း

တပ္သားစုေဆာင္းျခင္း

ႏွစ္ဖက္စလုံးကခိုင္မာစြာလိုက္နာရန္

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

လိုအပ္မႈပင္ျဖစ္သည္။

စကားစျမည္၀ိုင္း

မ်ားအတြင္း သိရွိေစရန္ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ အားေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌
စစ္အင္အားတိုးျမွင့္ေရးကို
အင္အားမ်ားတိုးျမွင့္ရန္

ႏွစ္ဖက္စလုံးမွေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္

စစ္ကူျဖည့္တင္းေနျခင္းကို

အေသးစိတ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊

ဤစီမံကိန္း၌ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာေ

တပ္မေတာ္မွ

ျခလ်င္တပ္သားမ်ားက

သတိျပဳေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေလသည္။
အစိုးရက တပ္အင္အားမ်ား ဆက္လက္စည္းရုံးစုေဆာင္းေနျခင္း၊ ေရွ႕တန္းကတုတ္က်င္းမ်ား၊ စစ္တပ္စခန္းမ်ားကို
တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊

NSAGs

ႏွင့္တပ္စခန္းမ်ားရုတ္သိမ္းမည္ဟု
စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာမ်ား၌
ကတိျပဳထားေသာ္လည္း

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား
ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္

စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း
စစ္သားမ်ားက

ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ကေတာ့၊

အခုအခ်ိန္က

စစ္တပ္အင္အားေတြ

ေလ်ာ့ခ်ရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္လို႕ တပ္မေတာ္က တပ္သားစည္းရုံးစုေဆာင္းျခငး္ေတြ၊ စစ္သား အင္အား
ျဖည့္တင္းျခင္း

ေတြမလုပ္ဖို႕ပါဘဲ၊

ေၾကျငာၿပီးၿပီျဖစ္လို႕

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သူတို႕ရဲ႕စစ္အင္အားကို

သေဘာတူညီခ်က္

ေလ်ာ့ခ်ရမွာပါ။

ကိုလူသိရွင္ၾကား

ကၽြန္ေတာ္

တို႕ကိုသူတို႕က

စစ္အင္အားေလ်ာ့ခိုင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕က်ေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္အင္အား ကို
တိုးခ်ဲ႕ပါတယ္။ဒ ါကကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။

စစ္သားမ်ားက သူတို႕၏ေဒသမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္အင္အား ေလ်ာ့ခ်သည္ကို

ေတြ႕ျမင္

လိုၾကသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ႏွင့္အစိုးရဖက္မွ ရုိးသားေျဖာင့္မွန္မႈကို ျပသႏိုင္၍
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အားေကာင္းလာေစမည္ဟုယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း
ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္

လိုအပ္ေၾကာင္းကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း

အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မတ
ႈ ည္ေဆာက္ရန္

အေရးႀကီးေၾကာင္း

မီးေမာင္းထုိးခဲ့ေသာ စစ္သားမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခဲ့ၾကသည္။ ABSDFစစ္သားတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ေအာင္ျမင္ရန္

”ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္

တစ္ဦးယုံၾကည္မႈရွိဖို႕လို

အပ္တယ္”ဟူ၍

သူ၏အေတြးမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စကား၀ိုင္းမ်ား၌စစ္သားမ်ားဖြင့္ဟေျပာၾကစဥ္တြင္၊ လြန္ခဲ့ေသာကာလ၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား
ၿပိဳပ်က္ခဲ့သည့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္၊

အစိုးရအေပၚယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္း

ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

သံသယမ်ားရွိေနေသးျခင္း ဟူေသာစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားရွိေနသည္ကိုၾကားသိခဲ့ရသည္။ NMSPမွစစ္သားတစ္ဦးက
NSAGs

ႏွင့္

အစိုးရတို႕၏ဆက္ဆံေရးအား

ငါးႏွင့္တံငါသည္တို႕၏

ဆက္ဆံေရးျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္ကာ

“ဒါကငါးမွ်ားတာနဲ႕တူတယ္။ တံငါသည္က ငါးေတြဘာႀကိဳက္သလဲဆိုတာ သိတယ္။ ဒီလိုပဲကၽြန္ေတာ္တို႕ကလည္း
တံငါသည္ဘာလို႕ဒီငါးကိုလခ
ို ်င္သလဲဆိုတာသိဖို႕လိုတယ္”ဟူ၍
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အနာဂါတ္တြင္

သူ၏ယုံၾကည္မႈကင္းေသာ

ယုံၾကည္မႈတိုးျမွင့္လာမည္ဟု

ခံစားခ်က္

ကို

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းကိုလည္း

စစ္သားမ်ားကထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားက ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၌ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္? သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေ၀ဌျခငး္ျဖင့္
ပို၍သာလြန္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက်င့္သုံးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ အျခားသူတို႕ကမူ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ
ပါတီတို႕အၾကား

(စာမ်က္ႏွာ၃၄တြင္ပို၍ရွင္းလင္းစြာရွင္းျပထားသည္)အား

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာ၌

ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ

အသုံးျပဳရန္လိုအပ္သည္ ဟ ုဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခု

အျဖစ္

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေစာလြန္းေသးျခင္း
အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွစစ္သားမ်ားအၾကား
တပ္ဖက္သိမ္းေရးကိစၥ

ျပင္းျပအားေကာင္းေသာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ေစာလြန္းေသးျခင္း၊

အမ်ားသေဘာတူဆႏၵတစ္ခုမွာ၊

အဓိကအားျဖင့္

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း

ကိစၥကိုစဥ္းစားရန္ ေစာလြန္းေသးသည္ ဟူေသာယုံၾကည္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ လက္ရွိကာလကို သတိႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အသားေပးေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့၍ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားပါက လက္နက္မ်ားကို
ဆက္လက္ ကိုင္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းခြင့္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ABSDFတပ္သားတစ္ဦးက
လက္နက္ဖ်က္သိမ္းဖို႕စဥ္းစားဖို႕က

ေစာလြန္းေသးတယ္။

လက္နက္ခ်တာကို

ေနာက္ဆုံးမွစဥ္းစားရမွာ”

ဟူ၍ရွင္းျပသည္။
စစ္သားမ်ားက

ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ

စစ္္အင္အားမ်ား

ျမင္သာစြာစုစည္းေနမႈ၊

ေရွ႕တန္းကတုတ္က်င္းမ်ားအား

ျဖည့္ေဆာက္လုပ္ေနမႈ၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား၊ ႏွင့္ NSAGတို႕၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသုိ႕တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား
လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္၀င္ေရာက္ၾကျခင္း

စသည့္လက္ရွိ

ခ်ိဳးေဖာက္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကိုကိုးကားရည္ညႊန္း၍၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ

ႏွင့္လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း

တုိ႕ျပဳလုပ္ရန္

အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
တပ္မေတာ္အား ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္း ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
မေရရာေသာအေျခအေနမ်ားသည္
အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္

တုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း(သို႕)လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး

ဟုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကအခြင့္အလမ္း

အစိုးရ၏ရိုးသားမႈ

အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားကမူ

တစ္ခုအျဖစ္အသုံးခ်၍

အတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးေရးမ်ားအား

စစ္စြမ္းအားစုစည္းျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

NSAGSမ်ား၏

အားနည္းခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္ ဟူ၍ယူဆၾကသျဖင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းရန္ ေစာလြန္းသည္ဟူေသာ
ခံစားခ်က္ကိုပို၍ခိုင္မာေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္သားမ်ားက လက္နက္ဖ်က္သိမ္းမည့္ အႀကံဥာဏ္သည္ သူတို႕၏လက္ရွိအေနအထားမ်ား နွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိျခင္း
ကိုအသိေပးခဲ့ၾကၿပီး၊

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္

အေျခအေနအျဖစ္မွန္တို႕ႏွင့္
“လက္နက္မဖ်က္သိမ္းခင္၊

ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းကို
စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံစဥ္အခ်ိန္တြင္
NMSP၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

ေျခလ်င္စစ္သားမ်ား
မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။

အရင္ရဖို႕လိုအပ္တယ္”ဟုဆခ
ို ဲ့သည္။

KIOေျခလ်င္တပ္သားမ်ားသည္

လက္ရွိအခ်ိန္၌

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥကို

လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ
KNPPတပ္သားတစ္ဦးက
နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕မ်ား

တိုက္ပြဲရင္ဆိုင္ေနၾကရခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊
ေဆြးေႏြးျခင္းသည္

သင့္ေလ်ာ္မႈ

မရွိဟုထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားမ်ားသည္

လက္နက္ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ခ်က္ကို

အေလးေပးအာရုံစိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊

သူတို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိျပဳလုပ္ရန္
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း

အမိန္႕ေပးပါက

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းၾကမည္

ဟုဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႕အျပင္

အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားကမူ

တပ္မေတာ္ဖက္မွလည္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္၍

တပ္ဖ်က္သိမ္းမွသာလွ်င္

သို႕ေသာ္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္
NSAGSတို႕ကသာ

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းရန္
တိုက္ပြဲမ်ား၌ခုခံႏိုင္မႈ

တစ္ဖက္သတ္တပ္ဖ်က္သိမ္းၾကရန္

ကိစၥကို

အားနညး္ျခင္း
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း

ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီခ်က္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ

ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈအေပၚ
လိုအပ္ေၾကာင္း၊

စစ္သားမ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားက၊

ထိုေစာင့္ၾကည့္မႈအား

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ

ပါတီမ်ားအၾကား အလယ္လူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ၾကားေန၀ါဒီအဖြဲ႕တစ္ခုမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါက
သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေလသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းမ်ား

လိုက္နာရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေဆြးေႏြးျခင္း၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး၊ ၾကားေန၀ါဒီ၊ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
ေကာ္မတီတစ္ခုမွေစာင့္ၾကည့္ပါက

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္မႈကို

ပိုမိုအားျဖည့္ၾကားကန္ေပးလိမ့္မည္

ဟုေျခလ်င္တပ္သားမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား ကိုတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္
NSAGs

ႏွင့္အစုိးရတပ္မ်ားအၾကား

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္

ႏွင့္

အျပန္အလွႏ္ေလးစားမႈထားရွိႏိုင္ၾကရန္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ဟုစစ္သားအမ်ားအျပားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

စည္းလုံးညီညႊတ္ရန္လိုအပ္မႈ
လူအမ်ား

သေဘာတူေျပာၾကားျခင္း

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေဒသမ်ားအတြင္း

နည္းပါးေသာ္လည္း၊
ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း၊

NSAGအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား

နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားအတြင္း

ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ

NSAGမ်ားအၾကားစည္းလုံးမႈတိုးျမွင့္ျခင္းသည္

NSAGတိုင္း၏

လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း

အမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေစသည့္

ျဖစ္ေစေသာ

စည္းလုံးညီညႊတရ
္ န္လိုအပ္မႈသည္

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို္

အစိုးရႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္

ထြက္ေပၚလာေစမည့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားတစ္ရပ္ကို စစ္သားမ်ားက အသိေပးခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားအခ်ိဳ႕ကသူတို႕၏ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း

စည္းလုံးညီညႊတ္မႈကင္းမဲ့ေနျခင္း

ႏွင့္ပတ္သက္၍

ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီးီ၊ ထိုအခ်င္းအရာသည္ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ႏွင့္ ကြဲျပားေသာ
ဘာသာစကား

မ်ားစြာကိုေျပာဆိုအသုံးျပဳၾကေသာ

ကိုမီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။
ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစြာတို႕တည္ရွိမႈ

ထိုသို႕ညီညႊတ္မႈကင္းမဲ့ျခင္းသည္

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ႏွင့္

အခက္ခဲစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္

ဟုစစ္သားမ်ားကခံစားမိၾကသည္။ အျခားေသာစစ္သားမ်ားကမူ မိမိတို႕အဖြဲ႕အစည္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

မိမိတို႕လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

စည္းလုံးညီညႊတ္ရန္

လိုအပ္ေၾကာင္းကို ဖြင့္ဟခဲ့ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး
စစ္သားမ်ားက

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္တို႕ႏွင့္

အစိုးရတို႕မၾကာခဏေတြ႕ဆုံသင့္ေၾကာင္း

အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ KNUစစ္သားတစ္ဦးက “ေခါင္းေဆာင္ေတြေတြ႕ဆုံၾကတဲ့အခါမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္
ေတြနဲ႕ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့
ဒါကတစ္ႀကိမ္ထဲ

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရုံနဲ႕မၿပီးပါဘူး”ဟုဆိုခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြမၾကာခဏေတြ႕သင့္တယ္၊

အခုေတြ႕ၾကတယ္။

စကားအသုံးအႏႈန္းကို

အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။

KNUစစ္သားအျခားတစ္ဦးကမူ

”ႏွစ္ဖက္စလုံးက

ၿပီးေတာ့အၾကာႀကီးမေတြ႕ၾကျပန္ဘူး၊

သေဘာ

တူညီခ်က္ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႕အစည္းအေ၀းပြဲေတြဆက္တိုက္ခဏခဏလုပ္လို႕မရဘူးလား”ဟုတင္ျပေျပာဆို
ခဲ့သည္။
စစ္သားမ်ားက

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊

နွင့္အစိုးရအၾကားေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္

ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ေျပာဆိုတိုင္ပင္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ကိုအမ်ားျပည္သူထံ ေ၀ဌေျပာျပသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NSAGs
ေခါင္းေဆာင္တို႕အၾကား

ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္နိမိတ္ျပင္ပသို႕

ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးရွိသင့္ေၾကာင္း၊

ခရီးသြားလာစဥ္

သို႕မွသာ

အျခားတစ္ဖက္၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

မိမိတို႕
တစ္ဖက္မွ

သတိျပဳသိရွိႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။

ကိုယၾ့္ ကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား
စစ္သားမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာစကား၀ိုင္းမ်ားက
ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္၊
ေဖာ္ေဆာင္လိုၾကေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ

တန္းတူအခြင့္အေရး၊

ႏွင့္

တစ္ဆင့္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊

လြတ္လပ္ခြင့္တို႕ကို

သေဘာထားဆႏၵအားထင္ဟပ္ျပသခဲ့သည္။

အေကာင္အထည္

လြတ္လပ္ခြင့္အား

လြတ္လပ္စြာ

လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ ေနထိုင္ရွင္သန္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ခြင့္၊ ခရီးသြားလာႏိုင္ခြင့္
နွင့္ ပြင့္လင္းစြာစကားေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး၊ ဆက္သြယဆ
္ က္ဆံႏိုင္ခြင့္ ဟူ၍ရည္ညႊန္းရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားအမ်ားအျပားက တန္းတူအခြင့္အေရး လိုအပ္ခ်က္အား၊ ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏
“ဗမာတစ္က်ပ္၊

တိုင္းရင္းသားတစ္က်ပ္”ဟူေသာ

တပ္သားတစ္ဦးက

စကားစုအားျဖင့္

“ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးေတြၿပီးသြားၿပီး

တန္းတူအခြင့္အေရးရၾကမွာလား၊

ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြားခဲ့ရင္

အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့

ထို႕အျပင္KNU

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ျပည္သူေတြ

အရင္အတိုင္းဘဲျဖစ္ေနဦးမွာေပါ့။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

နဲ႕တန္းတူအခြင့္အေရး

ရတာကိုတကယ္ျမင္ခ်င္ပါတယ္”ဟူ၍

ရွင္းျပသကဲ့သို႕ပင္၊

ျမန္မာျပည္၌ေနထိုင္ၾကေသာ

လူအားလုံး၌ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန ္လိုအပ္ေၾကာင္းကို စစ္သားမ်ားက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာတင္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ဖယ္ဒရယ္မူ

ႏွင့္

ဖယ္ဒရယ္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႕အား

ထပ္ဖန္တလဲလဲထြက္ေပၚလာသည့္
ထိုေတာင့္တခ်က္ဆႏၵတြင္

ဗဟိုအစိုးရက

ေတာင့္တမႈသည္

စစ္သားမ်ားထံမွၾကားသိခဲ့ေသာ

အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္မူ

ဖယ္ဒရယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ေမာင္ႏွမမ်ား”ကဲ့သို႕(KNPPစစ္သားတစ္ဦး၏အဆို)
ဒြန္တြဲပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

တန္းတူဆက္ဆရ
ံ မည္

အခ်ိဳ႕ေသာစစ္သားမ်ားက

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုလူဦးေရ

ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးအေပၚ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ဟူေသာျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္

ဖယ္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္
မွ်တစြာပါ၀င္ၾက၍၊

“ညီအစ္ကုိ

ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္တို႕၌

လူနည္းစု

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ

ရာထူးကိုလူဦးေရအခ်ိဳးက်၊ အလွည့္က်တာ၀န္ယူျခင္းတို႕ရွိရမည္ ဟုစစ္သားမ်ားကတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ႏွင့္ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္တို႕မွာလည္း ၾကားသိခဲ့ရေသာ အမ်ားသေဘာတူအေၾကာင္းအရာ
တစ္ခုျဖစ္သည္။
ကိုယ္တိုင္

စစ္သားမ်ားက

ျမန္မာအစိုးရလက္ေအာက္မွ

အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း

ရွိျခင္းတို႕အား

ေ၀ါဟာရအသုံးအႏႈန္းအေပၚ
စီရင္ပိုင္ခြင့္ဟုဆိုသည္

ထက္

လြတ္လပ္ေရးရရိွျခင္း

ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ရွင္းလင္းစြာမသိရွိၾကေသာ္လည္း၊
မိမိတို႕၏ျပည္နယ္အား

ႏွင့္

မိမိတို႕ျပည္နယ္အား

စစ္သားအမ်ားအျပားတို႕က

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏

မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင

အုပ္ခ်ဳပ္တရား

့္အေပၚအၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

KNUစစ္သားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ့ျပည္နယ္ကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္လိုခ်င္တယ္”ဟ ုျပတ္သားစြာဆိုခဲ့သည္။

အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးလိုအပ္ခ်က္
စစ္သားမ်ား

ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္အခ်ိဳ႕ေသာပူပန္မႈအေၾကာင္းအရာတို႕က

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊

နွင့္

တုိ႕အပါအ၀င္အေျခခံလူ႕အခြင့္ေရးမ်ားအား
အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ရန္ဆႏၵ၊

ႏွင့္အဓမၼခိုင္းေစျခင္း

လုိလားေတာင့္တၾကေၾကာင္း

ရရွိရန္တည္ေထာင္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္

တို႕မွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

ထင္ဟပ္ျပသလ်က္ရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

အေျခခံ

အုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္သင့္သည္ ဟုစစ္သားမ်ားကခံစားမိၾကသည္။
ရပ္ရြာလူထုတို႕အတြက္

အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးလိုအပ္ခ်က္အား

စစ္သားမ်ား

သာမန္အရပ္သား

အျဖစ္သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ၿပိးေသာအခါ၊ မိမိတို႕ရပ္ရြာမိသားစုတို႕ထံ လြတ္လပ္စြာျပန္လည္သြားေရာက္လိုေသာဆႏၵ
ႏွင့္မၾကာခဏယွဥ္တြဲတင္ျပျခငး္ခံၾကရသည္။ KIOမွအမ်ိဳးသမီးရဲေဘာ္မ်ားက အေျခခံလုံျခဳံမႈကင္းမဲ့ျခင္းအား လူထ၊ု
အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက
အေသအခ်ာ

မိမိတို႕၏ရပ္ရြာမ်ားတြင္

ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေနထိုင္ရာ၌လုံျခဳံမႈမရွိ

၎စစ္သားတို႕က

ကင္းမဲ့ေနသည္ဟုခံစားေနရေၾကာင္းကို“ကၽြန္မတို႕က

ဟုခံစားရေၾကာင္းကိုရွင္းျပခဲ့ကာ

လူထုတို႕က

လုံျခဳံမႈမရွိဘဲ

ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ေနေနရေပမဲ့၊

ပိုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္
ကိုယ့္ကိုယက
္ ို

ဧည့္သည့္ေတြလို႕ခံစားရတယ္”ဟုမွတ္ခ်က္ခ်၍ သရုပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားမ်ားက

မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္ႏွင္

ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အခြင့္အေရး

့မိမိမိသားစုမ်ားႏွင့္လူထုတို႕အား

လိုအပ္ခ်က္တို႕ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမွ

၎ဆႏၵသေဘာထားအား

လက္နက္ကိုင္

ေဆာင္ရန္

အခြင့္အေရး

ႏွင့္တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုစဥ္းစားရန္

အထူးေစာလြန္းျခင္း

ဟူေသာ

အေၾကာင္းအရင္းတို႕ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ရံဖန္ရံခါကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

သေဘာထားခံစားခ်က္မ်ားတြင္

လြတ္လပ္စြာသြားလာ လႈပ္ရွားခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိသည့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားက ဒြန္တြဲပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ စစ္သားမ်ားသည္
ခရီးသြားလာခြင့္

ႏွင့္

မိမိတို႕လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္
KNUစစ္သားတစ္ဦးက

တို႕တိုးျမွင့္ရရွိလာျခင္း

ႏွင့္ပတ္သက္၍

“အခုဆိုရင္အရင္ထက္ပိုၿပီးေတာ့

သြားလာဖို႕ပိုၿပီးလြယ္ကူသြားၿပီ။”ဟုဆိုခဲ့ၿပီး၊
အိမ္ကိုခိုးျပန္ရတယ္။

အျခားေသာ

အခုေတာ့အိမ္ကို

ျပန္ျဖစ္တယ္”ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။
စစ္သားမ်ားအတြက္

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္နိမိတ္အတြင္း

ေပ်ာ္ရြင္၀မ္းေျမာက္လ်က္ရွိၾကသည္။

လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္တယ္။
KNUစစ္သားတစ္ဦးကလည္း

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျပန္လို႕ရၿပီ၊

ခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္၍

အခုဆိုရင္

“

အရင္ကဆိုရင္

ကၽြန္ေတာ္အိမ္ကို

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္သည္

အေရးႀကီးဆုံးေ

ႏွင့္ျပင္ပတို႕၌

ခဏခဏ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ထပ္ခါတလဲလဲၾကားခဲ့ရေသာ

အေၾကာင္းအရာတစ္

ခုျဖစ္ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္သည္
ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာ

ယခင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏

စစ္မွန္ေသာ၊

အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္

မွန္ကန္ေသာ

(သို႕)

ဟုစစ္သားမ်ားကဆိုၾကသည္။

KNPPစစ္သားတစ္ဦးက “(ေခါင္းေဆာင္ေတြ) စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ (ညိွႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးေရးစားပြဲ၀ိုင္းေတြမွာ)
ေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါက လူေတြကို တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာေစႏိုင္ၿပီး၊
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟုဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

အျပဳသေဘာေဆာင္စြာရႈျမင္ခံရျခင္း

လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ဖန္တီးေပးခဲ့သည္

သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္

ဟူေသာယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္မွာ

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္
စစ္သားမ်ားကမိမိတို႕ရပ္ရြာမ်ားသို႕

တိုးျမွင့္ရရွိရန္
ခရီးသြားလာစဥ္

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္ ဟုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္
ႏွင့္လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္

တို႕ဆက္လက္ရရွိရန္အတြက္

အားေပးေထာက္ခံၾကေလသည္။
ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ

ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္အားျဖင့္

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးကို

ေတြ႕ၾကဳံခံစားရေသာ

ျပည္သူလူထုတို႕သည္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့သည္ဟူ၍

လည္းစစ္သားမ်ားကေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ KNPPရဲေဘာ္တစ္ဦးက “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့အထိ၊ အစိုးရႏွင့္KNPPတို႕
ေဆြးေႏြးသင့္တယ္၊

ဒါမွျပည္သူလူထုကၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုေတြ႕ႀကဳံခံစားရၿပီး၊

ပိုၿပီးလြတ္လြတ္လပ္လပ္ခရီးသြား

လာႏိုင္ၾကမွာျဖစ္တယ္”ဟုအစီရင္ခံခဲ့သည္။
စစ္သားတို႕

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္တုိးျမွင့္ရရွိျခင္း

ခံစားခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း

ဖြင့္ဟေျပာဆိုလ်က္ရွိစဥ္၊

အေပၚ

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္ပို၍

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ရရွိရန္

ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ

သေဘာထားဆႏၵတစ္ခုလညး္

ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ခရီးသြားလာေရး၌

ဆက္လက္ရွိေနေသးသည္ဟူ၍အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားကအစိီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။

“

ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား

ကၽြန္ေတာ္အခုရြာကိုျပန္ၿပီး

သြားလည္

မယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု နဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေအာ္ၾကလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ဆက္ဆံဖို႕အတြက္
သူတို႕ေၾကာက္ေနၾကေသးတယ္”ဟု KNPPစစ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရရွိရန္လိုအပ္မႈ
စစ္သားအေျမာက္အမ်ားတို႕သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ား၊

ႏွင့္ပတ္သက္၍

အထူးသျဖင့္ပဏာမအဆင့္စကား၀ိုင္းမ်ား၊

ဗဟုသုတအနည္းအက်ဥ္းသာရွိခဲ့ၾကသည္။

ႏွင့္
အခ်ိဳ႕က

သူတို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟူေသာေယဘုယ်
နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိၾကေသာ္လည္း၊ အမ်ားစုမွာမူ တိက်ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚဗဟုသုတ
အသိအျမင္မရွိၾကေခ်။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕

ေခါင္းေဆာင္ေတြၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္

ဆိုတာၾကားမိပါတယ္။ဒါေပမဲ့အတိအက်ေတာ့မသိဘူး”ဟူ၍ KIO စစ္သားတစ္ဦးကဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဤစီမံကိန္းတေလ်ာက္

တြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေသာ

စစ္သားမ်ားက

စကားေျပာဆိုရန္သူတို႕အား

ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚအံ့အားသင့္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသျဖင့္ စစ္သားမ်ားအားၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
သူတို႕၏

သေဘာထားအျမင္မ်ား၊

လိုအပ္မႈမ်ား

ႏွင့္ေတာင့္တခ်က္မ်ားအား

ယခင္က

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ျခင္

းမရွိခဲ့သည္ကို သိသာစြာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ စစ္သားအမ်ားအျပားတို႕သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ အကန္႕အသတ္
ျဖင့္သာသိရွိမႈအျပင္၊ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ သေဘာထားယူဆခ်က္တို႕အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အေလ့ အက်င့္
မရွိမႈတို႕ေၾကာင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေ

၀ဖန္သုံးသပ္ရာ၌အခက္အခဲရွိေနၾကသည္

ကိုနားေထာင္ျခငး္အဖြဲ႕မ်ားက

အကဲခတ္မိခဲ့ၾကသည္။

ပဏာမအဆင့္စကား၀ိုင္းမ်ားအၿပီး၌

စကားမ်ားပိုၿပီးေျပာဆိုလာၾကျခင္း၊

ထက္ပိုမိုေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား

သေဘာထားအျမင္မ်ားအား
ႏွစ္သက္ျခင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္

တို႕ရွိလာၾကသည္ကို

ရပ္ရြာလူထုတို႕ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ႏွင့္

သို႕ရာတြင္

စစ္သားမ်ားသည္

မိမိတို႕ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္

ေ၀ဌေျပာဆိုၾကျခင္းႏွင့္

သူတို႕၏ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္

အခြင့္အလမ္းအေပၚစိတ္လႈပ္ရွားျခင္း

ႏွင့္သေဘာက်

နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕မ်ားကအစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။

ထို႕အျပင္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေ၀ဌရန္လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုစ

KNPPစစ္သားတစ္ဦးက

“လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ဘဲ

စ္သားမ်ားကေထာက္ျပအစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တာ လုံေလာက္မႈမရွိပါဘူး၊ တျခားလူထုအဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
လူတိုင္းစီက

အႀကံဥာဏ္ေတြရဖို႕အတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြျဖန္႕ျဖဴးဖို႕နဲ႕

အစည္းအေ၀းသြားတက္တဲ့

ေခါင္းေဆာင္ေတြက

လူေတြဆီကအႀကံဥာဏ္ေတြရယူဖို႕က

အေရးႀကီးပါတယ္။”

ဟူ၍ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
သာမန္အရပ္သားဘ၀ (သို႕မဟုတ)္ ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ေအာင္ျမင္စြာဆြတ္ခူးရရွိပါက

ေတြ႕ႀကဳံလာရမည့္သူတို႕၏အနာဂါတ္အေရး

ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စစ္သားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားတုိင္းသည္သူတို႕အားလိုအပ္ေနသ၍
NSAG၌

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြင္း

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက

ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ျခင္း

(သို႕မဟုတ)္

သာမန္အရပ္သားဘ၀ျဖင့္ျပန္လည္

ေနထိုင္ၾကမည္ဟူ၍ခံယူထားၾကသည္။
ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြင္း

ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မည္ဟုထြက္ဆိုခဲ့ေသာ

ထမ္းေဆာင္ျခင္းအားမလိုအပ္ေတာ့ခ်ိန္

စစ္သားမ်ားက

ႏွင့္သူတို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

သူတို႕တာ၀န္

တုိက္တြန္းအႀကံေပးခ်ိန္မွသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္ ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားစုကတုိက္ခိုက္ေရးက႑၌
ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္၊

အျခားေသာကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာတို႕မရွိျခင္းေၾကာင့္

ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြင္းေပါင္းစပ္ပါ၀င္ၾကရန္
သူတို႕ျပည္နယ္တြင္းရွိလူထုတို႕ကို

ဆႏၵရွိသည္ဟုအသိေပးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ကာကြယ္ရန္

ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္း၌

ေပါငး္စပ္ပါ၀င္ေသာသူတို႕၏

၎စစ္သားတို႕က

သူတို႕၏ဘ၀မ်ားကို

အျခားသူတို႕က

ႏွင့္အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္

ဆႏၵသေဘာထားကို

ညႊန္ျပေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

သူတို႕၏ျပည္နယ္၊

သူတို႕၏တုိင္းရင္းသားမ်ိဳး

ႏြယ္စုတို႕အတြက္ေပးဆပ္ထားၿပီး၊ သူတို႕၏လက္ရွိေနထိုင္မႈ ဘ၀ပုံစံတို႕ကိုထိန္းသိမ္းလိုၾကေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။
အထက္ပါအခ်က္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အမ်ားသေဘာထားတစ္ခုမွာ သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္လိုေသာ
ဆႏၵျဖစ္သည္။

သူတို႕၏လက္နက္ကင
ို ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

သူတို႕၏ရပ္ရြာမ်ားသို႕ျပန္လည္ေရြ႕ေျပာင္း၍

သူတို႕အားလုိအပ္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ

မိသားစုမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ရန္

“ကၽြန္ေတာ္ရြာကိုျပန္ၿပီးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တယ္။

အေျခအေန၌မူ

လိုလားၾကေၾကာင္းထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တာေတြကိုအမ်ားႀကီးေတြ႕ခဲ့ရၿပီးၿပီ”ဟု

KNUစစ္သားတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
ထို႕အျပင္အခ်ိဳ႕ေသာ

စစ္သားမ်ားကမူ

ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေသာက႑
ပခုံးႏွစ္ဖက္ရွိတယ္၊

သာမန္အရပ္သားဘ၀ႏွင့္

အခ်ိန္ပိုင္းနယ္ေျမလုံျခဳံေရးတပ္သားဘ၀ဟူ၍

အေျခအေနပိုင္ဆိုင္ရန္စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္းဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။

တစ္ဖက္စီကတာ၀န္တစ္ခုစီယူႏိုင္ပါတယ္”ဟု

CNF

“ကၽြန္ေတာ့္မွာ

စစ္သားတစ္ဦးက

ထုတ္ေဖာ

္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္ရွိႏွင့္အနာဂါတ္ကာလေအာက္ေျခေျမျပင္၌လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား
စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားထဲမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာက်န္ရွိသည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တို႕မွာ ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏
လက္ရွိႏွင့္အနာဂါတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ၊

အေျခခံအားျဖင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေလသည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေတာင့္တခ်က္မ်ား ႏွင့္စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား

အေထာက္အပံ့

စစ္သားမ်ားက ရပ္ရြာလူထုအတြင္းသို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရမည္ဆိုပါက ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား
စသည့္အလုပ္တို႕ကိုလုပ္ကိုင္၍၊ မိမိတို႕ျပည္နယ္ေဒသကိုဆက္လက္ပံ့ပိုးအလုပ္အေကၽြးျပဳလိုၾကေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကမူ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊စီးပြားေရး၊ကုန္သြယ္ေရး၊သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ဆံသလုပ္ငန္း၊ေမြးျမဴေရး၊လက္သမားပညာ
စသည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းတို႕လုပ္ကိုင္ၾကရန္စိတ္၀င္စားၾကသည္ဟု တင္ျပေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားအမ်ားစုက

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကရာ၊

၎ပူပန္မႈမ်ားမွာ

ပတ္သက္ေသာပူပန္စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာအား

အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈကင္းမဲ့ဲျခင္း

ႏွင့္စပ္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

မိမိတို႕ရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ျပန္လည္ေနထိုင္ျခင္းသည္ မိမိတို႕ဘ၀အား “သုည (သုိ႕) ေအာက္ေျခ”မွျပန္စတင္ရမည္ျဖစ္၍
အျခားေသာေနထိုင္မႈဘ၀ပုံစံမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္

ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမ်ား

တိုးျမွင့္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္ၾကေလသည္။
ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊
ေတာ့ေပ။

အမ်ားစုအတြက္မူ

အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားကို

အခ်ိဳ႕က

ႏွင့္အရင္းအႏွီးတို႕ကုိ

အတိတ္မွလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊

မည္သုိ႕ဦးစီးလုပ္ကိုင္ၾကရမည္ကို

မွတ္မိျခင္းမရွိၾက

တိုက္ခိုက္ေရးက႑၌ကာလၾကာရွည္စြာရွိခဲ့ေသာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ၊

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အဆင္သင့္မျဖစ္ဟု

ခံစားေနၾကေလသည္။

KNPPစစ္သားတစ္ဦး၏

ထြက္ဆိုခ်က္တစ္ခုက၎ခံစားခ်က္သေဘာထားမ်ားကိုဤသို႕အမိအရပုံဖမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အရာရာတိုင္းကိုအစကေနျပန္စရမွာစိုးရိမ္မိတယ္။အိမ္တစ္လုံးေဆာက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္တိုင္တစ္ေခ်ာင္းကအစရွာရမွာ
၊ကၽြန္ေတာ္မွာပိုက္ဆံလဲမရွိဘူး၊ကၽြန္ေတာ္ကေသနတ္ပဲကိုင္တတ္တာ။အခက္အခဲေတြေတာ့ရွိမွာဘဲဘယ္ေနရာမွာကၽြန္
ေတာ္သာျပန္ရမယ္ဆိုရင္ေနရမလဲဆိုတာလဲမသိဘူး၊ကၽြန္ေတာ့္ကိုေနပါလို႕ေျပာတဲ့ေနရာမွာေနရမလား၊ကိုယ့္ရြာမွာပဲေ
နရမွာလားဆိုတာေပါ့။
စစ္သားမ်ားက

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၌
စစ္သားအခ်ိဳ႕ကစစ္တပ္

ေခါင္းေဆာင္၏လမ္းညႊန္မႈႏွင့္သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕

အကူအညီေပးျခင္းတို႕ကို

ရရွိလိုေၾကာင္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ႏွင့္သာမန္အရပ္သားဘ၀တို႕၏ကြာျခားမႈႀကီးမားလွသည့္အတြက္

ရပ္ရြာထဲရွိအျခားေသာသူမ်ား ႏွင့္ေရာေႏွာေနထိုင္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းကဲ့သို႕ေသာ အတတ္ပညာတို႕အပါ၀င္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္း

ႏွင့္အေထာက္အပ့ံကူညီမႈ

လိုအပ္ေနေၾကာင္းဖြင့္ဟခဲ့ၾကသည္။

ေရွ႕တြင္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕မည့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအား စစ္သားမ်ားကႀကိဳတင္တြက္ဆေနၾကစဥ္တြင္၊ အမ်ားစုမွာမူ
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားမ ည္သို႕ပုံေဖာ္ျမင္ေယာင္ၾကည့္ရမည္ကိုမေရရာဘဲရွိေနၾကသည္။
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၌လိုအပ္ေသာေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

ေယဘုယ်အားျဖင့္၊

(၃)ႏွစ္မွ

(၅)ႏွစ္တာမွ်ရွည္ၾကာေသာ

လိုအပ္လိမ့္မည္ဟုစစ္သားမ်ားကတင္ျပၾကသည္။8
စားႏွပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့၊

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသင္တန္း၊

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ေနအိမ္ပံ့ပိုးမႈတို႕

ပါ

၀င္သင့္ေၾကာင္း စစ္သားမ်ားကအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ KNPPစစ္သားတစ္ဦးက

“ကၽြန္ေတာ့္တို႕ဘ၀ကိုျပန္စႏိုင္ဖို႕အနည္းဆုံး(၃)ႏွစ္ေလာက္ေတာ့အကူအညီလိုအပ္တယ္။အစပိုင္းမွာေတာ့စားနပ္ရိကၡ

ာဖူလုံဖို႕ေထာက္ပံ့ေပးဖို႕လုိတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပန္တာနဲ႕ခ်က္ခ်င္းသီးပင္စားပင္ေတြကိုရိတ္သိ
မ္းလို႕မရဘူးေလ။စိုက္ရပ်ိဳးရဦးမွာ။”
ဟုဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။
အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈကင္းမဲ့ျခင္း

ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာပူပန္စိုးရိမ္မႈမ်ားမွ

ရရွိၾကရန္အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ

တစ္ဆင့္အလုပ္အကိုင္အသစ္တို႕

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာသင္တန္းအား

လုိလားေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေျမေနရာခြဲေ၀ျခင္း၊ ႏွင့္စတင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္မ်ိဳးေစ့မ်ား (သို႕မဟုတ)္
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ထြန္စက္မ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာမ်ား
မတည္ႏိုင္ရန္၊

မိမိတို႕၌အကူအညီလိုအပ္ပုံကိုလည္း

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုခံစားႏိုင္ရန္

စသည့္လုိအပ္ေသာအရင္းအႏွီး

စစ္သားမ်ားသတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိန္လိုအပ္မည္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္မိခဲ့ႀကၿပီး၊

ရိတ္သိမ္းသီးႏွံတို႕မွ
၄ငး္ကာလ

အတြက္

ထပ္ေလာင္းအေထာက္အပံ့ကိုေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ပညာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအပါအ၀င္အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္မႈကိုလည္
းစစ္သားမ်ားကအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ႏွင့္မိသားစုတို႕အတြက္

စစ္သားမ်ားသာမကသူတို႕၏

အေျခခံပညာေရးလိုအပ္ေၾကာင္း

မွာလည္း

ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႕
ျပန္လည္ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါမွေက်ာင္းမွာစာမသင္ခဲ့ရဘူး၊စစ္ပြဲေတြအျမဲတမ္းျဖစ္ေနေတာ့ေက်ာင္းသြားဖို႕စိတ္လည္းမရွိပါဘူး၊
ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕သမီးကိုေတာ့ပညာတတ္ႀကီးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ကၽြန္ေတာ့သားသာပညာတတ္မယ္ဆိုရင္တိုင္းရ
င္းသားလူမ်ိဳးေကာင္းက်ိဳးအတြကအ
္ မ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္တယ္။
ဟုKNUတပ္သားတစ္ဦးက
ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။KNPPမွစစ္သားတစ္ဦးကလည္းအလားတူခံစားခ်က္မ်ားအားဤသို႕ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

8

ၾကားသိခဲ့ရျခင္းနည္းပါးေသာ္လည္း

စစ္သားအခ်ိဳ႕ကမိမိတို႕ရပ္ရြာကိုျပန္ရမည့္အတြက္ေပ်ာ္ရႊင၀
္ မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္မိမိတို႕အတြက္ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူႏိုင္ေၾကာင္းမ
ည္သည့္အေထာက္အပ့ံကိုမွ်ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိ၊လိုအပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကစာမတတ္ဘူးဆိုေတာ့ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ဘယ္အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ဖို႕ရွာရမယ္၊ကၽြန္ေတာ့္က
ေလးေတြကိုေတာ့ပညာတတ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။သူတို႕ကိုစာမတတ္ေပမတတ္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။
စာသင္ေက်ာင္းကဲ့သို႕ေသာ

ပညာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊

က်န္းမာေရးအေထာက္အကူမ်ား

(က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံစားခြင့္)၊ေနအိမ္မ်ား၊လမ္းမ်ားႏွင့္မိမိတို႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္း
ခ်ရန္ေစ်းမ်ားစသည္တို႕ပါ၀င္ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အအုံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းစစ္သားမ်ားထံမွၾကားခဲ့ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ေဒသမွာပိုၿပီးေကာင္းမြန္တိုးတက္တဲ့ေက်ာင္းေတြ၊ေဆးေပးခန္းေတြ၊လမ္းေတြနဲ႕တံတားေတြရွိေစခ်င္ပါတ
ယ္။ဒါမွအဲဒီအရာေတြကကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေစမွာပါ။ဒါကေတာ့ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုပါ”
ဟု KNUစစ္သားတစ္ဦးက ထပ္မံသေဘာတူေျပာၾကားခဲ့သည္။
သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာလညး္
ႏွင့္ပူပန္စိုးရိမ္မႈမ်ားအၾကားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္

မိမိတို႕ျပည္နယ္ရွိ

သဘာ၀သယံဇာတ

သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္တို႕အား

ပိုင္ဆိုင္ထိန္းသိမ္းခြင့္သည္ မိမိတို႕ျပည္နယ္၌ဆက္လက္တည္ရွိရန္ ၊ႏွင့္မိမိတို႕ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ရွိသဘာ၀သယံ
ဇာတဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိခံစားခြင့္ ဆႏၵအားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သူတို႕ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း

ႏုိင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားက

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေဖာ္ထုတ္ေရးတို႕ကို

လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ႏွင့္ထိုစီမံကိန္းမ်ားမွရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္၀င္ေငြတို႕အား သဘာ၀သယံဇာတမ်ားထြက္ရွိေသာ
ျပည္နယ္ထံသို႕ဦးတည္အသုံးျပဳမႈမရွိျခင္းတို႕အေပၚစစ္သားမ်ားကစိုးရိမ္ပူပန္ေနခဲ့ၾကသည္။ရံဖန္ရံခါၾကားရျခင္းမရွိေသ
ာ္လည္း၊

ေျမျမွႈပ္မိုင္းမ်ားျမႈပ္ႏွံထားေသာေျမေနရာမ်ားအားအနာဂတ္တြင္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္

ေျမျမႈပ္မိုင္းမ်ားတူးေဖာ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္လိုအပ္မႈကိုရည္ရြယ္ေျပာဆိုမႈအခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။
အဆုံးတြင္မူ

မိမိတို႕ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း

ဘ႑ေရးလုံျခဳံမႈကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုေသာသေဘာဆႏၵကိုဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားအမ်ားအျပားကမိမိတို႕၏

NSAGမ်ားထိုသုိ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ရန္တုိက္တြန္းအားေပးခဲ့ၾကသည္။

စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ရန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤစီမံကိန္းမွေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ လႊမ္းျခဳံလ်က္ရွိေသာဦးတည္ရာတို႕က NSAG အဖြဲ႕ (၆)ဖြဲ႕တို႕မွစစ္သားမ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

အဓိကပူပန္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္းျပသလ်က္ရွိသည္။
ႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ
ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားမ်ားသည္

အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ၌သာ

သုိ႕ရာတြင္

လက္ငင္းရလဒ္တို႕အေပၚ

ဆန္႕က်င္ဖက္အားျဖင္႔

အျခားေရြးခ်ယ္စရာစီးပြားေရး

ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေနၾကမည္ဟု
ေျခလ်င္စစ္သားမ်ား၏

အမ်ားက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ႏွင့္စစ္မွန္၍ရုိးသားမႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သာမက၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ လိုလားေသာ
ဆႏၵသေဘာထားမ်ား

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

စစ္သားမ်ားထံမွ

သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေတာက္အပံ့တို႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာတို႕ကိုၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း၊
၎အေၾကာင္းအရာတို႕မွာသူတို႕အတြက္ ဦးစားေပးအဆင့္အနိမ့္ဆုံးတြင္သာရွိခဲ့ၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားေကာင္းေစေသာနည္းလမ္းမ်ားအား စစ္သားမ်ားကအႀကံေပးၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ

ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး၊
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မၾကာခဏျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ျခင္းတို႕ပါ၀င္ၾကၿပီး၊

ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္

စစ္သားမ်ားအတြက္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား

စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးႏွင့္

ပို၍ေလးနက္ထင္ရွားစြာသရုပ္ျပလ်က္ရွိသည္။
ျပသလ်က္ရွိသည္။

အဖြဲ႕မ်ားလိုအပ္ျခင္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပန္အလွန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္

ေျခလ်င္စစ္သားမ်ား၏

ရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံပါ၀င္ၾကမႈကို

စစ္ေျမျပင္၌တိုက္ခိုက္ေရးက႑တြင္

ပါ၀င္လ်က္ရွိၾကေသာ

ေရွးဦးပဏာမအဆင့္တို႕တြင္သာ

ရွိေနေသးသည္ကိုလည္း

ထိုအခ်င္းအရာအားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီခ်က္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈအစီရင္ခံခ်က္မ်ား

ႏွင့္စစ္သားမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းရင္ဖြင့္ခ်က္တို႕က က်ားကန္ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိသည္။
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး
ခက္ခဲၾကသည္။

ႏွင့္သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕အသြင္ကူးေျပာင္းပါက
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိခဲ့ေသာအခါ၌
ဖယ္ဒရယ္လုံျခဳံေရးအင္အားစု

NSAGအဖြဲ႕မ်ား၏တိုက္ခိုက္ေရးတာ၀န္ျပင္ပဘ၀(သို႕မဟုတ)္

ေရြးခ်ယ္စရာကိစၥရပ္တို႕ကို

နည္းပါးၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။

လိုအပ္မႈတို႕ကိုေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္

ႀကိဳတင္ေတြးဆထားျခင္းမရွိသေလာက္

သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း

တပ္မေတာ္သို႕ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ျခင္း

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

(သို႕မဟုတ)္

ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုတို႕မွာ

ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း

ဟူေသာ

ဟန္ေဆာင္စိတ္ကူးယဥ္ယူဆခ်က္ ကိုအေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သာလြန္ေသာ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္
ႏွင့္ေလ်ာ့နည္းသြားေသာလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကဲ့သို႕ေသာ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကုိ

တင္ျပအစီရင္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏အျမင္အရမူၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္အစပိ်ဳးအဆင့္၌
သာရွိေနေသးၿပီး၎၏ရလဒ္အေျဖမွာေရရာမႈမရွိေသးေပ။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ပ်က္ျပားျခင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္တို႕၏ေဒသမ်ားတြင္
တပ္မေတာ္တည္ရွိေနမႈအားေလ်ာ့ခ်ေစလိုေသာစစ္သားမ်ား၏သေဘာထားဆႏၵတို႕ကအဘယ္ေၾကာင့္စစ္သားမ်ား၌မိ
မိတို႕သက္ဆိုင္ရာ

NSAGအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း

တိုက္ခိုက္ေရးက႑၌

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမပါ၀င္ေသာ

အနာဂါတ္ကိုေတြးဆေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ျခင္းအား ခဲယဥ္းေသာစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ယူဆၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအစီရင္ခံခ်က္မ်ား
စပ်ိဳးအဆင့္၌သာရွိေသးသည္
ေစာလြန္းေသးသည္

ဟုေျပာၾကားခ်က္မ်ားက

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကို

ဟူေသာစစ္သားမ်ား၏ခံစားခ်က္သေဘာထားမ်ားကို

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားေ၀ဌေျပာၾကားခဲ့သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္အ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

အားေပးေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။
တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္

လက္ေတြ႕က်ေသာအျမင္အေပၚအေျခခံျပဳလုပ္ရမည္ဟု

ရွင္းလင္းစြာသိရွိခဲ့ရသည္။

ထို႕အျပင္၎အစီအစဥ္တို႕သည္

ထိပ္တန္းအဆင့္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသာမက

အစီအစဥ္မ်ားဦးတည္ေရးဆြဲျခင္း၊

ႏွင့္တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင္ ့လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအစပ်ိဳးလႈပ္ရွားမႈတို႕အား သေဘာတူလက္ခံၾကရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုဗဟိုျပဳထားေသာအေျခအေနအေပၚဆက္စပ္ေတြးေခၚျပဳလုပ္ထားသည့္စိ
စစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တို႕အေပၚ၌လည္းအေျခခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။
တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအေပၚစစ္သားမ်ားအတိုက္အခံျခင္းအား၊

စစ္သားမ်ား

သူတို႕အနာဂါတ္မ်ားအေပၚ ျမင္ေယာင္ေတြးဆရန္ခက္ခဲသည္ ဟုသုံးသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ေလ့လာၾကည့္ပါက
သတင္းအခ်က္အလက္ေ၀ဌရန္ႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌

အနာဂါတ္သူတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္

သူတို႕ကိုယ္တိုင္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး

ပါ၀င္ႏိုင္ၾကရန္အတြက္

တိုးျမွင့္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္လိုအပ္ခ်က္တို႕ကို

စစ္သားမ်ားႏွင့္

မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ရွိေလသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိမ်ားျပားေသာ စစ္သားအေရအတြက္တို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္နစ္နာခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌
ရႈပ္ေထြးခက္ခဲျခင္းသည္

စစ္သားမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊

ႏွင့္လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္

အနာဂါတ္အေပၚသူတို႕၏ အႀကံဥာဏ္ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ျပဌာန္း
ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။
အေျခအေနလိုအပ္ခ်က္ကို

ျမန္မာျပည္ရွိစစ္သားတို႕၏

တစ္ဘာသာထူးျခားလ်က္ရွိေသာ

ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္

ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္

ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာကိုင္တြယ္

ေျဖရွင္းနည္း

တို႕ကိုေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးၾကရမည္ျဖစ္သည္။
နိဒါန္း၌ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲေဖာ္ျပသကဲ့သို႕ပင္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေျခလ်င္စစ္သားမ်ားသည္ၿ

အေရးပါလွေသာအုပ္စုတစ္စုျဖစ္ၿပီး၊

အုပ္စုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
လုံေလာက္စြာ

ငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌
စစ္ပုံသြင္းမႈအမ်ားစုခံၾကရေသာ

သူတို႕အားထည့္သြင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိ

ကိုယ္စားျပဳျခငး္မခံရဟုခံစားရပါက

ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား

(သို႕မဟုတ)္
ျဖစ္လာၾကရန္

အျမင့္ဆုံးေသာအလားအလာ အခ်ိဳ႕ရွိေနေလသည္။
စစ္သားတို႕၏

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္သည္၊

ႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရး

ေတာင့္တျခင္းအား

ပဋိပကၡ၌ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကေသာ

ေျခလ်င္တပ္သား

တစ္ဦးစီ ႏွင့္ အုပ္စုမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ တြန္းအားေပးအရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ထိုးထြင္းအျမင္ရရွိေစသည္။
တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ေတာင့္တခ်က္သည္

NSAGအမ်ားစုအတြက္မူျမန္မာျပည္ရွိပဋိပကၡသည္ဒီမိုကေရစီအေရး

ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈအားဗဟိုျခင္းႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္၊
သာတူညီမွ်ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရး

တန္းတူအခြင့္အေရး၊
တို႕အတြက္ျဖစ္သည္ဟူေသာ

အထူးသျဖင့္၊
အေနအထားရပ္တည္ခ်က္ကို

အားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိသည္။
စစ္သားမ်ား၏

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္

ႏွင့္ကိုယ့္ၾကမၼာဖန္တီးခြင့္သေဘာဆႏၵကေ

ျခလ်င္တပ္သားတို႕အား

လိုအပ္ခ်က္ကိုထင္ရွားေစရန္သရုပ္ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နွင့္

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္9

လက္ေတြ႕က်ေသာရလဒ္မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႕၊

တို႕မွာလက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

စစ္သားမ်ားအတြက္လက္ေတြ႕မဆန္ပဲ

ပုံႀကီးခ်ဲ႕ထားေသာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ဖန္တီးေစသည့္အလားအလာရွိေလသည္။ ထိုသို႕လက္ေတြ႕မဆန္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး၊

ကိုေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း၊

ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

စစ္သားမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

သေဘာတူညီခ်က္အဆင့္မ်ား

ျပည္၀
့ ျခင္းမရွိခဲ့ပါက

ေနာင္အနာဂါတ္

တြင္တင္းမာမႈမ်ားကိုဖန္တီးနိုင္ေလသည္။
ရာထူးအဆင့္မဲ့တပ္သားတို႕အား
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာရလဒ္တို႕အေပၚ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေ၀မွ်၍၊
ယခင္ထက္ပို၍

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႕ႏွင့္

သတင္းရရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစကာ

၊

ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလသည္။ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္
းစဥ္ႏွင့္လက္ရွိေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာအျဖစ္အပ်က္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပိုမိုရရွိလိုသ
ည္ဟုၾကားသိခဲ့ရေသာစစ္သားမ်ား၏ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းေပးေလသည္။
မိမိေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလုိက္နာမည္ဟူေသာစစ္သားတို႕၏ကတိျပဳခ်က္မွာအျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်
ားလုံေလာက္စြာမရရွိေသာ္လည္း

၊

ေခါင္းေဆာင္တို႕အားသစၥာရွိစြာလိုက္နာမည္ဟုဆိုၾကျခင္းမွာ

NSAG

မ်ားအတြင္းယုံၾကည္မႈရွိျခင္းႏွင့္ေျခလ်င္တပ္သားတို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားေခါင္းေဆာင္တို႕ကကိုယ္စားျပဳတင္ျပေျပာ
ဆိုမည္ဟုယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္းကိုသရုပ္ျပလ်က္ရွိသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားနာခံလိုက္နာရန္
ျပည္၀
့ သေရြ႕၊

NSAGအားလုံးမွတပ္သားတို႕က

အခိုင္အမာကတိျပဳေသာအစီရင္ခံခ်က္မ်ားသည္

NSAGေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႕

ထိပ္တန္းအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌

သူတို႕၏

သူတို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေသာ

အနာဂါတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႕အားခိုင္မာစြာေစာင့္ထိမ္းမည္ဟူသည့္နိမိတ္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕မ်ား၏ေျပာဆိခ
ု ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား
ဤအခန္းတြင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအၾကား၊
စီမံကိန္းအတြင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ

NSAG

ကြဲျပားျခားနားခ်က္တို႕ကိုလက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ၍၊
အသီးသီးထံမွၾကားခဲ့ရေသာ

အမ်ားသေဘာတူ

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တို႕အားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)
ဇယား၅။ ABSDF ေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွအမ်ားသေဘာတူအျဖစ္ၾကားသိခဲ့ရေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ေစာလြန္းေသးသည္။

9

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆိုသည္ကိုလြတ္လပ္ေသာျပည္နယ္

(သို႕မဟုတ)္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ရေဒသဟုသေဘာေပါက္ၾကသည္။

၂။စစ္မွန္ျခင္းႏွင့္ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အားေတာင့္တဆႏၵရွိသည္။
၃။ပို၍ပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္းရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးသေဘာတူညီမႈတို႕ကိုလိုအပ္သည္။
၄။မိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္စစ္မက္ေရးရာစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုေသာဆႏၵရွိသည္။
၅။ ABSDFအားႏိုင္ငံေရးရာအရပါ၀င္ပတ္သက္ေစလိုေသာဆႏၵရွိသည္။
၆။ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၌ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္။
၇။အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈသင္တန္းကိုလိုလားသည္။
၈။စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆြတ္ခူးရရွိပါကသာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္(သို႕မဟုတ)္
ဖယ္ဒရယ္လုံျခဳံေရးတပ္၊တပ္မေတာ္သို႕ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ရန္ဆႏၵရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အားလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ေစာလြန္းေသးျခင္း
ABSDFစစ္သားမ်ားထံမွၾကားသိခဲ့ရေသာအဓိကသတင္းစကားတစ္ခုမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္
ထိုခံစားခ်က္သည္

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ေစာလြန္းေနေသးသည္
အစိုးရအေပၚယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္း

ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပိဳပ်က္ခဲ့ေသာ

အတိတ္ကာလႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။စ စ္သားအမ်ားအျပားက အျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္း
သို႕မဟုတ္

အပ်က္သေဘာေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ေသးမီ၊

ည္သို႕ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ကို

“ေစာင့္၍ၾကည့္”ရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအေပၚျဖစ္ေပၚေနေသာ

ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ

ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

သံသယမ်ားသည္

သေဘာတူညီခ်က္

စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး

ဟူေသာယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

စစ္မွန္၍ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္းရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုလိုလားျခင္း
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာ
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

(သေဘာတူညီခ်က္အားလက္မွတ္ထိုးရန္ေစာလြန္းျခင္း)အား

ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာပါတီအားလုံးတို႕သည္

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားမႈအေပၚစစ္မွန္ေသာစိတ္ထားရွိၿပီး၊

သေဘာခ်က္တို႕အေပၚ

ၿမဲၿမံစြာေစာင့္ထိန္းလိမ့္မည္ဟူေသာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႕ေပါင္းစပ္၍ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားမ်ားက

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရယူျခင္း၏

အေရးႀကီးပုံကိုမီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကၿပီး၊

ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီပူးတြဲပါရွိေသာ ပဋိပကၡရပ္ဆိုင္းၿပီးဆုံးျခင္း ႏွင့္ဖယ္ဒရယ္စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဟုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားၾကသည္။

အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ေလးစားမႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီး၊

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္အတြက္
ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း

စကား၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက္တြင္

သူတို႕ႏွင့္အစုိးရတို႕အၾကား

ABSDF

တို႕ကိုလည္းစစ္သားမ်ားက

တပ္သားတို႕က

သူတို႕အလယ္ႏွင့္

ပိုမိုခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးတို႕ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊

ထိုဆက္ဆံေရးကႏွစ္ဖက္ပါတီတို႕အား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ရုိးသားေျဖာင့္မွန္မႈကို

အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ေတြ႕ျမင္သိရွိရန္

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသးမ၊ီ၎ကဲ့သို႕ေသာ

ဆက္ဆံေရးဦးစြာရွိရန္လိုအပ္လွေပသည္။

က်ယ္ျပန္႕စြာပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္း

ႏွင့္

တျပည္လုံးအတိုင္းအတာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္
လက္ရွိထက္ပို၍

က်ယ္ျပန္႕စြာပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္းရွိသည့္

လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကိုစကား၀ိုင္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္

အတြင္းတြင္စစ္သားမ်ားကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားမ်ားသည္

က်ယ္ျပန္႕စြာပါ၀င္ပတ္သက္ေစေသာ ႏိုင္ငံေရးအျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အေရးပါပုံ၊ ႏွင့္အစိုးရႏွင့္ NSAGs
အားလုံးတို႕အၾကား

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈလိုအပ္လ်က္ရွိသည္

ဟုစစ္သားမ်ားကေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ ၊ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရ၊
တပ္မေတာ္နဲ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကၿပီး၊
ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရး

ဒိုင္ယာေလာခ္

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာျပဳလုပ္တဲ့

ေဆြးေႏြးပြဲေတြကတစ္ဆင့္

အားလုံးပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း

စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

လက္လွမ္းမီ

ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။
အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တို႕အၾကားေဆြးေႏြးမႈပ်က္ျပားပါက
တစ္ႏိုင္ငံအတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏

NSAGအတြက္

အာမခံခ်က္ကိုဖန္တီးရာ၌

အေရးပါလွေသာအခန္းက႑ကိုစစ္သားမ်ားက

မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။ က်ယ္ျပန္႕စြာပါ၀င္ပတ္သက္ေစေသာ သေဘာတူညီမႈသည္ NSAGတို႕၏အေနအထားက
ိုျမွင့္တင္ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊

အျခားေသာပါတီတိုင္းထံသို႕

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈအတြင္း

ကတိျပဳထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာျဖည့္ဆည္းရမည့္ဖိအားမ်ားသက္ေရာက္ေစေလသည္။

မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္
ABSDFစစ္သားတို႕ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ၊

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္ကိုထိန္းသိမ္းလိုေသာဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။
စစ္သားမ်ား၏ေရရာမႈမရွိေသာ

၎ဆႏၵသည္

သေဘာထားႏွင့္၎လုပ္ငန္းစဥ္ရုိးသားမႈရွိ၊

မိမိကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
မရွိကိုေစာင့္ၾကည့္ရမည္

ဟူေသာခံစားခ်က္တို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္သားမ်ားကABSDFအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၿပိဳပ်က္မည့္
အေျခအေနႀကဳံလာခဲ့ပါကရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္၊
သာမန္အရပ္သားမ်ားအတြက္

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္ကို

ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္မႈကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊

ပူပန္စိုးရိမ္မိေၾကာင္းႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားပါက

အၿမဲတေစထိခိုက္မႈအမ်ားဆုံးခံရေၾကာင္းကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထုတို႕က

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာပါ၀င္ပတ္သက္လႈပ္ရွားမႈ
စစ္သားမ်ားေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာအဓိကေခါင္းစဥ္အျခားတစ္ခုမွာ

ABSDFအားႏိုင္ငံေရးအရ

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစလိုေသာဆႏၵျဖစ္သည္။

ABSDFေခါင္းေဆာင္မ်ား

အေနျဖင့္ႏိုင္ငံေရး

ေရွ႕ဆက္လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္အတြက္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္

သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္

ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုၿပီး၊

သူတို႕တာ၀န္ယူပါ၀င္ႏိုင္ရေခ်ရွိသည့္

လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း

တပ္သားတို႕ကဖြင့္ဟခဲ့ၾကသည္။

ေစလိုေသာဆႏၵမွာ

ထိုသို႕ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါက

ဒိုင္ယာေလာခ္မ်ားနွင့္

ညိွႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၌

အနာဂါတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အခန္းက႑မ်ားအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရန္
ABSDFအားႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌

ပါ၀င္ပတ္သက္

အစုိးရႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ပါ၀င္ပတ္သက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကေသာအျခားေသာ

NSAGအဖြဲ႕တို႕ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္မည္ဟူေသာပူပန္စိုးရိမ္မႈကယွဥ္တြဲလ်က္ရွိသည္။
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ABSDFေျခလ်င္တပ္သားတို႕ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္၊ ABSDFေခါင္းေဆာင္တို႕အား ကူးသန္းေရာင္း၀
ယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေစလိုေသာ ဆႏၵကိုထင္ဟပ္ျပသခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက
သူတို႕၏အနာဂါတ္အတြက္ ပူပန္မိေၾကာင္းႏွင္ ့စီးပြားေရးအရလုံျခဳံမႈရွိေစမည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအား
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို

တိုင္းတစ္ပါးေရာက္ABSDFအဖြဲ႕တို႕ထံမွ

ေထာက္ပံ့ေၾကးအနည္းငယ္မွ်သာ

ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူပန္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး(သို႕မဟုတ)္ ဖယ္ဒရယ္လုံၿခဳံေရး
စစ္သားမ်ားသည္

ABSDFမွသူတို႕အားလုိအပ္ျခင္းမရွိေတာ့ပါက

ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လိုေၾကာင္းကို

သုိ႕မဟုတ္ပါက

ဖယ္ဒရယ္လုံျခဳံေရးတပ္အတြင္းသို႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵရွိသည္ဟုဆိုခဲ့ၾကေသာ

သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း

သို႕ေသာ္

စစ္သားမ်ားကမိမိတို႕ကို

ဖယ္ဒရယ္လုံျခဳံေရးတပ္၌
ABSDFမွမလိုအပ္ေတာ့ခ်ိန္ႏွင့္

ေပါင္းစပ္ပါ၀င္
ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ရန္
စစ္မွန္ေသာ

ဒီမိုကေရစီရရွိၿပီးခ်ိန္မွသာ ထိုသို႕ပါ၀င္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ၾကမည္ဟုအေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္

(သို႕မဟုတ)္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ကိုစစ္သားမ်ားက

စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။

၎အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေပၚေစရန္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း ႏွင့္ပညာေရးတို႕ကိုလိုအပ္ေၾကာင္းကိုလဲသတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ
မပိုင္ဆိုင္သည္
အျခားေရြးခ်ယ္စရာ

စကား၀ိုင္းမ်ား၌ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ
မည္သည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

စစ္သားအမ်ားစုကသာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕
(သို႕မဟုတ)္ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းတို႕

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းပါက

လုပ္ကိုင္မည္

ဟူ၍တိက်စြာ

ရွင္းျပႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေသာ္လည္း၊ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္သူတို႕၏မိသားစုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ အေထာက္အပံ့မ်ား
လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထပ္ဆင့္စီစဥ္ေတြ႕ရွိခ်က္
ျမန္မာျပည္ရွိအျခားေသာ NSAGတိုင္းႏွင့္ကြဲျပားခ်က္မွာ၊ ABSDFသည္မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုကို အေျချပဳဖြဲ႕စည္းထားျခင္း
မဟုတ္ေပ။

ထိုအတြက္ေၾကာင့္

လိုအပ္ခ်က္တို႕အား၊

ေျခလ်င္စစ္သားတို႕ထံမွ

ဤအဖြဲ႕မ်ား၊

စစ္သားမ်ားထံမွ

တို႕ကစစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီရရွိရန္လိုအပ္မႈသာမက၊

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ႏွင့္

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္

မၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။၎အစား

ABSDFေျခလ်င္တပ္သား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတိုင္းအတြက္

တန္းတူအခြင့္အေရး

လိုအပ္မႈတို႕ကိုသာေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ABSDFစစ္သားမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္

တုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားေသာပမာဏရွိသည့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတရိွေၾကာင္း ကိုနားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕တို႕မွ
ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခ်င္းအရာက

စစ္သားတို႕ႏွင့္ျခားနားလ်က္ရွိေနသည္။
စစ္သားမ်ား၌

ဤသုေတသနတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္အျခားေသာ

အျခားNSAGတို႕ႏွင့္စကားေျပာခဲ့ၾကေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

(အကန္႕အသတ္မွ်)သာရွိေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကေလသည္။
ABSDFေခါင္းေဆာင္တို႕အၾကား

လိုလားေတာင့္တခ်က္မ်ား

ABSDFေ

နားေထာင္ျခငး္အဖြဲ႕တို႕က
ဗဟုသုတအနည္းအက်ဥ္း
ျခလ်င္စစ္သားမ်ားႏွင့္

ညီညႊတ္တိုက္ဆင
ို ္လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း

နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕တို႕ကဂရုျပဳမိခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)
ဇယား၆။ CNFေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွ အမ်ားသေဘာတူအျဖစ္ၾကားသိခဲ့ရေသာ
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား

NSAGမ်ားမွ

၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္သေဘာထားမ်ား
၂။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကတိုးျမွင့္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးတို႕ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
၃။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရုိးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္းကိုလုိလားဆႏၵရွိသည္။
၄။တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ေစာလြန္းေသးသည္။
၅။ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈကိုလိုလားသည္။
၆။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဖ်က္ျပားလိမ့္မည္ဟုပူပန္စိုးရိမ္သည္။
၇။ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။
၈။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈေကာ္မတီလိုအပ္သည္။
၉။ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကသူတို႕အၾကားစည္းလုံးညီညႊတ္မႈရွိရန္လိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအျမင္
စကား၀ိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္
ေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ

CNFေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွၾကားသိခဲ့ေသာ

ခိုင္မာမႈအရွိဆုံးအေၾကာင္းအရာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚၿမဲၿမံစြာထားရွိေသာ

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

အႀကံဥာဏ္ယူဆခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

နားေထာင္ျခငး္စကားစျမည္၀ိုငး္မ်ားက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚျပင္းျပစြာဆႏၵရိွမႈကိုမီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၿပီး

ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားအၾကား

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မရွိတာနဲ႕

စာရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ရွိေနတာကအမ်ားႀကီးေကာင္းတာေပါ့”

ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေျပာျပခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားႀကိဳဆိုလက္ခံေၾကာင္းကို

မွကင္းလြတ္ေစျခင္းေၾကာင့္

ပဋိပကၡႏွင့္

စစ္သားမ်ားကညႊန္ျပေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊“တိုက္ခိုက္ေနရတာထက္စာရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရွိတာကအရမ္းေကာင္း
တာေပါ့ဟု”စစ္သားတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

စစ္သားအမ်ားစုက

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ပို၍ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအနာဂါတ္တစ္ခုကို ယူေဆာင္လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကသည္။

သာလြန္ေသာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး
စစ္သားအမ်ားစုက လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးတို႕တိုးျမွင့္ရရိွမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာဆိုခဲ့လ်က္ရွိၾကၿပီး၊ ၎က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

သူတုိ႕၏အျမင္မ်ားအတြက္

အေထာက္

အပံ့ျဖစ္ေစ

ေလသည္။

စစ္သားအမ်ားအျပားက

ခရီးသြားလာေရးကန္႕သတ္ဟန္႕တားခ်က္

ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း

ႏွင့္ရပ္ရြာအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားျခင္းတို႕ကိုေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ အျခားသူတို႕ကမူရပ္ရြာလူထုတို႕၌
လုံျခဳံေအးခ်မ္းမႈပိုမိုခံစားရရွီျခင္းအပါအ၀င္လူ႕အခြင့္အေရးတုိ႕ကုိသာလြန္ေကာင္းမြန္စြာအက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။
ထိုသို႕ေသာအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စစ္မွန္ေသာ

တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုသာမက
၎၏အလားအလာတို႕ကိုလက္ခံႏိုင္မႈအေပၚ

တြန္းအားေပးလႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိသည္ဟုစစ္သားမ်ားကတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္းရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လိုအပ္ျခင္း
စစ္သားမ်ားကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏
အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ရွိၾကစဥ္၊

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

အခ်ိဳ႕ကမူအဆိုပါ

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားက

ပူပန္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္းကိုဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

မည္မွ်ရွည္ၾကာစြာတည္တ့ံႏိုင္မည့္အေပၚ

အတိတ္ကာလ၌ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သေဘာတူညီ

မႈမ်ားၿပိဳပ်က္ခဲ့မႈတို႕အျပင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ၏ က႑အားလုံးတို႕ကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္
ျခင္းမရွိဟူေသာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရအေပၚယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေသ ာသေဘာထားလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌
ရုိးသားေျဖာင့္မွန္မႈရွိရမည္ဟူေသာ ခိုင္မာသည့္သေဘာထားတို႕ကိုဖန္တီးေလသည္။
“တပ္မေတာ္က

ကၽြန္ေတာ္တို႕လတ္တေလာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို မလိုက္နာဘူး။

အဲဒီေတာ့ေနာက္ထပ္သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ေတြလက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါ

၊လိုက္နာလိမ့္မယ္

ဆိုတာကိုဘယ္လို

ယုံၾကည္လို႕ရမလဲ။”ဟ ုစစ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့သည္။
စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားအတြင္း၌စစ္သားမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ၌ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ
အခ်က္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌
ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း

ခက္ခဲမႈရွိေၾကာင္း၊

တို႕ကိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေစရန္အားျဖည့္ေပးေၾကာင္းကိုရွင္းျပခဲ့ၾကၿပီး၊

ႏွင့္တပ္မေတာ္ဘက္မွ

သေဘာတူညီမႈ

၎အေျခအေနတို႕ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္

လိုအပ္ပုံကိုလည္း

အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

တပ္ဖ်က္သိမ္းရန္ေစာလြန္ေသးျခင္း
စစ္သားမ်ားက

တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္

CNFေျခလ်င္စစ္သားတို႕သည္

္ခ်င္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိသင့္သည္ဟု
ဆက္လက္တည္ရွိေနမႈသည္

ေစာလြန္းေသးသည္ဟုခံစားမိၾကသည္။

အနာဂါတ္တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္အတြက္

ခ်င္းျပည္နယ္လုံျခဳံေရးအတြက

ယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

CNF

အေရးပါလွေသာလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကိုစစ္သားအေျမာက္အမ်ားကတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုအခ်င္းအရာသည္သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး
ကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ဆိုပါကလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားအမ်ားအျပားက

CNFအေနျဖင့္

ကိုယ္ပိုင္စစ္အင္အားကို

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး၊

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္ျခင္းမရွိမွသာ

ေနရပ္သုိ႕ျပန္ရန္စဥ္းစားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ထုိကဲ့သို႕ေသာအေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္၍

“ျမန္မာအစိုးရလက္ေအာက္

ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးအင္အားစု၌
ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ျခင္းကိုသာ
ကာကြယ္ဖို႕

ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း

ခ်င္းျပည္နယ္ကိုကာကြယ္ဖို႕

အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ “ခ်င္းျပည္နယ္ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕အျပည့္အ၀ယုံၾကည္တယ္။

ကိုကၽြန္ေတာ္တို႕လက္မခံပါဘူး။

ခ်င္းတပ္မေတာ္ကို

ဟုယူဆၾက၍

သာမန္အရပ္သားအျဖစ္သို႕

အတြက္ခ်င္းတပ္မေတာ္တစ္ခုရွိသင့္တယ္လို႕

နယ္စပ္ေစာင့္ၾကပ္ေရးတပ္ဆိုတာမ်ိဳး

ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏွင့္လြတ္လပ္မႈမရွိ”

ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ျခင္းထက္

စစ္သားမ်ား

ရမည္္ဆိုရင္ေတာ့

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုရရွိၿပီး၊

သာမန္အရပ္သားျဖစ္ရမည္

ဆိုရင္လည္း

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကအဆင္ေျပပါတယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးမွေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေထာက္အပံ့
သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းအား ျမင္ေယာင္ေတြးစရာတြင၊္ CNFေျခလ်င္တပ္သားအမ်ားစုက
အေထာက္အပ့ံအမွန္တကယ္လိုအပ္သည္ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္

တိုက္ခိုက္ေရးက႑၌နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌

အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္းကို

အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစုိးရသို႕မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္တို႕၏ အားေပးကူညီမႈျဖင့္
ေအာင္ျမင္ေသာျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု စစ္သားမ်ားကအႀကံျပဳၾကသည္။
စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမွအပကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာႏွင့္အသိပညာဗဟုသုတကင္းမဲ့မႈတို႕ကအျခားေ
သာေနထိုင္မႈဘ၀ပုံစံသုိ႕
ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကူးေျပာင္းတည္ေထာင္ရာ၌ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္
“ကၽြန္ေတာ္တို႕

ဟုထင္မွတ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို

(ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေထာက္အပံ႔)

ကၽြန္ေတာ္တို႕မိသားစုေတြနဲ႕ေကာင္းတဲ့ဘ၀မွာအေျခခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္

တကယ္လိုခ်င္ပါတယ္။

ဘယ္အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္လက္ခံပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ကဘ၀ကိုသုညကေနျပန္စရမွာျဖစ္လို႕၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕က
လက္ခံမွာပါ။” ဟုစစ္သားတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
CNFေျခလ်င္တပ္သားတို႕အၾကား
စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုံျခဳံမႈကို

တြင္ျပန္လည္ေပါငး္စည္းေရးေထာက္ပံ့ကူညီမႈသည္

ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္ဟူေသာပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိသည့္

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ

သေဘာတူဆႏၵတစ္ရပ္ရွိေလသည္။

“စီးပြားေရးတစ္ခုစလုပ္ဖို႕အတြက္၊ အစုိးရစီကအေထာက္အပံ့လိုအပ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ဓားျပ လုပ္စားရလိမ့္မယ္”ဟု
စစ္သားတစ္ဦးက

တင္ျပခဲ့သည္။

ကမ္းလွမ္းေပးအပ္သင့္ေသာ

အေထာက္အပံ့အမ်ိဳးအစား၌ဘ႑ာေရး

အေထာက္အပံ့၊ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း ႏွင့္ပညာေရးတို႕ပါ၀င္ေလသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၿပိဳပ်က္လိမ့္မည္ဟူေသာပူပန္ခ်က္
စကား၀ိုင္းအားလုံးတို႕မွထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ

ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာ

ေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ၿပိဳပ်က္မည္ဟူေသာ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကခ်က္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အား အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္း ႏွင့္
ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္

ေခါင္းေဆာင္တို႕အၾကား

အာဏာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား

ႏွင့္လာမည့္၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ၌

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေခ်မ်ား

အပါအ၀င္

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းတို႕ျပဳလုပ္မည့္ပြဲဖ်က္သူအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း

တည္ေဆာက္ရျခင္းအေပၚ

ကိုေထာက္ျပခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားက

အစိုးရေျပာင္းလဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပိဳပ်က္ျခင္း
(သို႕မဟုတ)္

ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းတို႕ျဖစ္ပြားပါက

ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟုထုတ္ေဖာ္

ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္မႈကို CNFေျခလ်င္တပ္သားတို႕ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နားေထာင္ျခင္း စကား၀ိုင္းတုိင္းက
အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းက

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မႈကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႈ႔ံေဆာ္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္

အတိတ္မွ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ၌
ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေစ၍

သေဘာတူထားခဲ့သည့္
“

ႈေတြကိုအစိုးရကမၾကာခဏခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တယ္”
CNFအၾကားပိုမိုတည္ၿငိမ္၍

ပ်က္ျပားမႈမ်ား

ႏွင့္လက္ရွိ

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈတို႕က

တည္ေဆာက္ရန္ေတာင့္တခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ

မယုံၾကည္ဘူး၊

ဟုစစ္သားအေျမာက္အမ်ားက

အခ်က္မ်ားအား

CNFႏွင့္ျမန္မာအစိုးရအၾကားယုံၾကည္မႈ

ကိုတြန္းအားေပးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။
အစုိးရကိုကၽြန္ေတာ္တို႕

ခ်င္းျပည္နယ္ကိုကာကြယ္ရန္စစ္ေရးအရျပင္ဆင္မႈမ်ား

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့

စိုးရိမ္ရတာကေတာ့အစိုးရကိုပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕သေဘာတူညီမ

ဟုတပ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့သည္။ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းသည္အစုိးရႏွင့္

ထိေရာက္မႈရွိေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌

အတားအဆီးတစ္ခု

ျဖစ္သည္ဟု စစ္သားမ်ားက ညႊန္ျပခဲ့ၾကသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ေကာ္မတီ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းယုံၾကည္မႈႏွင့္

စစ္မွန္ရုိးသားမႈတည္ေဆာက္ရန္အတြက္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈေကာ္မတီတစ္ခုတည္ေထာင္ရမည္ဟု

CNFေျခလ်င္တပ္သားတို႕က

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားအေျမာက္အျမားက ၿငိမ္းခ်မ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပႆနာမ်ားအေပၚစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း
အၾကားဖ်န္ေျဖေပးရန္ႏွင့္

ကိုဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္၌

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာပါတီမ်ား
ကတိျပဳထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား

ျပည္၀
့ စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ေကာ္မတီတစ္ခုလိုအပ္ျခင္းကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေျခလ်င္စစ္သားအေတာ္မ်ားမ်ားတို႕က “သြက္လက္ထက္ျမက္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕”သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရမည့္

ယုံၾကည္ခ်က္ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေရးႀကီးဆုံးအရာျဖစ္ေၾကာင္း

၎အဖြဲ႕သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား

တည္ၿမဲေစရန္

ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳမည့္အခြင့္အလမ္း (သို႕မဟုတ)္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးပြဲမ်ားဆိုင္းငံ့ေႏွာင့္ေႏွးေရးအား ေလ်ာ့က်ေစရန္
အေထာက္အကူျပဳမည့္အဖြဲ႕အျဖစ္စစ္သားမ်ားကသရုပ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

CNFတပ္သားတို႕သည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေကာ္မတီတစ္ခုက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားခိုင္မာေစရန္

အားျဖည့္ေပးၿပီးပဋိပကၡ၌ပါ၀င္ေသာပါတီမ်ားအားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာထိန္းသိမ္းေစရန္ဖိအားေပး၍ျပည္
တြင္းရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကို

အင္အားျဖည့္ေပးႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။”

ကၽြန္ေတာ္တို႕က

ႏိုင္ငံတကာကေန CPCSတို႕၊ တျခားလူထု အေျချပဳပါ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တဲ့ သူေတြကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕အတြက္

CNFႏွင့္

စစ္မွန္တဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ခုကိုရရွိေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစႏိုင္မွျဖစ္မယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးက
စစ္ေဆးမႈ

ေကာ္မတီမွာ

အပါအ၀င္မတူကြဲျပားေသာ

အစိုးရႏွစ္ဖက္လုံးကို
အခုိင္အမာဆိုခဲ့သည္။

အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာအားလုံးကို
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရ

လူထုအေျချပဳလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား
ပါ၀င္ပတ္သက္သူအမ်ားအျပားတို႕အား

ဖိအားေပးေစခ်င္တယ္။
ေစာင့္ၾကည့္

ႏွင့္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစရန္အကူအညီေပး၍

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္အကူအညီေပးႏိုင္ေၾကာင္းတို႕ကုိေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
စည္းလုံးညီညႊတ္ရန္လိုအပ္မႈ
CNFနားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားမွ

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ၾကားခဲ့ရေသာ

အေၾကာင္းအရာမွာ

ခ်င္းျပည္နယ္

အတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအၾကား စည္းလုံးညီညႊတ္မႈရွိရန္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားကခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း၌
ကြဲျပားျခားနားသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ား၊
ေနထိုင္ၾက၍

ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊

ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္

မတူညီကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားတည္ရွိေနေၾကာင္းကို

အတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား

မီးေမာင္းထိုးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဖယ္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုေအာက္၌စည္းလုံးစြာ

ေျခလ်င္စစ္သားမ်ားကပူပန္စိုးရိမ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစသည္ျဖင့္မွီတင္း
ခ်င္းျပည္နယ္

ေနထိုင္မည့္စြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍

စစ္သားမ်ားကခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ

ကြဲျပားမႈမ်ားကိုအစိုးရကအသုံးခ် ၍ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားျပဳလိမ့္မည္ကို
စိုးရိမ္ေၾကာင္းတင္ျပၾကသည္။

“စစ္အစိုးရလက္ေအာက္မွာႏွစ္ေပါင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႕ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြၾကားမွာ

(၆၀)

တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္မယုံၾကေတာ့ဘူး၊

ေက်ာ္ေနၿပီးေနာက္မွ
ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဘက္လိုက္မွာ

ကိုစိုးရိမ္မိတယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကသုံးသပ္ခဲ့၍၊ အျခားတစ္ဦးက “ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရရွိမယ္ ဆိုရင္စည္းလုံးမႈပ်က္မွာ
ကိုစိုးရိမ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာပါတီေတြ

စိုးရိမ္မိတယ္”ဟုဆုိခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားသည္

အမ်ားႀကီးရွိရင္ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြတကြဲတျပားဆီ
အနာဂါတ္ႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္

တကြဲတျပားစီကြဲထြက္ႏိုင္ေသာအလားအလာတို႕အတြက္ပူပန္လ်က္ရွိၾကသည္။

ထပ္ဆင့္စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္

ျဖစ္ကုန္ၾကမွာ

နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ျခင္း၊

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအခြင့္အေရးႏွင့္

ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြင္း၌

ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္းစသည့္ထပ္တိုးအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအဓိကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားဇယားတြင္ထည့္သြင္း
ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း CNFတို႕ထံမွၾကားသိခဲ့ရသည္။
CNFေျခလ်င္တပ္သားတို႕က

၎တို႕၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္နိမိတ္ဇုံမ်ားအတြင္း

အိႏိၵယမူလအရင္းခံျဖစ္သည့္အျခားေသာ

ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ရွိမႈႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

အခက္အခဲမ်ားကိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ CNF စစ္သည္တို႕ကနယ္စပ္ေဒသထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္နယ္နိမိတ္ဇုံမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း
ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအားၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ိုအေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
သတ္မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္။
အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ကျမန္မာအစုိးရကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အေရးႀကီးပုံက
ခ်င္းျပည္နယ္နယ္နိမိတ္ကိုတိတိက်က်

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုရၿပီဆိုရင္နယ္နိမိတ္
တပ္သားတစ္ဦးက

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

အတိအက်သတ္မွတ္ဖို႕က

ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။အစိုးရစစ္တပ္မ်ား

သို႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ

အရမ္း
CNF

ဆက္လက္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊

ရွင္းလင္းတိက်ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမမ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ၌ပါ၀င္ေသာ
အခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္ဟုလည္းယုံၾကည္ၾကသည္။
စစ္သားမ်ားအေလးအနက္ထားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္မွာ
ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား
အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနည္းတူပင္
ႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္စုအခြင့္အေရးတို႕အေပၚ
မတူညီေသာတိုင္းရင္းသား
ထိုအခ်င္းအရာက
စစ္သားမ်ားက

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိျခင္း၊

လြတ္လပ္ေသာျပည္နယ္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္

ခိုင္မာသစၥာရွိစြာလိုလားၾကေၾကာင္း

မ်ိဳးႏြယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ခုျဖစ္ရန္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အေရးႀကီးပုံကိုတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုကိုယ္စားျပဳသည့္အေရးႀကီးအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

မ်ိဳးႏြယ္စုေတြညီမွ်စြာ
လားပါတယ္။

အခ်ိဳးက်တန္းတူကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္။

CNF

ကုိယ္စားျပဳျခင္းကိုအေျခခံထားတဲ့

တပ္မေတာ္ထဲမွာဗမာလူမ်ိဳးေတြက

“ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလုံး

တပ္သားတစ္ဦးကဤကဲ့သို႕ဆိုခဲ့ေလသည္။
ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ခုကို

CNF

တိုင္းရင္းသား
ကၽြန္ေတာ္တို႕လို

တျခားလူမ်ိဳးေတြထက္ပိုၿပီးပါ၀င္ေနတာကိုလက္မခံႏိုင္ပါဘူး

(တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္း)မွာ

တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ဖို႕

စစ္သားအေရ

အတြက္ညီတူရွိတယ္။ၿပီးေတာ့ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈသက္တမ္းကိုလည္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳ
းတိုင္းကအလွည့္က်ဦးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္သင့္တယ္”

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (KIO)

ဇယား၇။ KIO ေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွအမ်ားသေဘာတူအျဖစ္ၾကားသိခဲ့ရေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
၁။ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္။
၂။တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုစဥ္းစားရန္ေစာလြန္းေသးသည္။
၃။ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္စစ္မွန္ရုိးသားေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကိုလိုလားသည္။
၄။ KIO ေခါင္းေဆာင္တို႕ကိုအားေပးေထာက္ခံသည္။
၅။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရွိရန္ဆႏၵရွိသည္။
၆။ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေထာက္ပံ့ကူညီမႈလိုအပ္သည္။

မွန္ကန္ေသာ (သို႕မဟုတ)္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားျခင္း
မွန္ကန္ေသာ

(သို႕မဟုတ)္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ

ကိုလုိလားေသာဆႏၵမွာ

KIOေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွ

အမ်ားသေဘာတူအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏

သေဘာတရားကိုစစ္သားမ်ားက
စစ္မွန္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ားစြာတို႕ႏွင့္သရုပ္ေဖာ္ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၌

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား

သို႕ရာတြင္

အမ်ားစုက

အစိုးရကထိန္းသိမ္းလိုက္နာရန္၊

KIO၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျပည့္၀ရန္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တ၀ွမ္းလုံျခဳံေအးခ်မ္းမႈ အရသာကိုပ်ံ႕ႏွံ႕ခံစားရျခင္းတို႕ လိုအပ္
ေၾကာင္း

အမ်ားစုကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕လြတ္လြတ္လပ္

ေနလို႕ရႏိုင္မယ္။စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တယ္။

လပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္

ကၽြန္ေတာ္စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တယ္။”ဟု

စစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပသည္။
စစ္သားအမ်ားအျပားကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္

က်န္ေသာသူမ်ားကမူ

ဟုဆိုရန္ေစာလြန္းေသးသည္

ဘာကိုမွေသခ်ာမေျပာႏိုင္ဘူး၊
မဟုတ္ဘူး”ဟု

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာသေဘာထားမ်ားရွိသည္ကို
ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ

ဟုသတင္းပို႕ခဲ့ၾကသည္။”

လက္ရွိမွာေတာ့ႏွစ္ဖက္စလုံးက

စစ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့ၿပီး၊

စစ္မွန္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ဘာမွမျမင္ေတြ႕ရေသး

ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေနေသးတုန္းဘဲ။

အျခားစစ္သားတစ္ဦးကမူ”

တဲ့အတြက္

လြယ္တဲ့ကိစၥေတာ့

ကၽြန္ေတာ္အတြက္ကေတာ့၊

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေကာင္းပါတယ္။အားလုံးအတြက္ျဖစ္လို႕ဆက္လုပ္သင့္ပါတယ္။
ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကတဆင့္

လြတ္လပ္ခြင့္ဒါမွမဟုတ္

လြတ္လပ္ေရးရရွိဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕

စိုးရိမ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္မယ့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို စီစဥ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။”ဟုဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားမႈ
အတိတ္မွသေဘာတူညီမႈမ်ား

နွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ၿပိဳကြဲခဲ့ျခင္းတို႕ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

မေရရာမႈ၊

သံသယရွိမႈတို႕သည္

ေျခလ်င္စစ္သားတို႕ကလြန္ခဲ့ေသာ

သေဘာတူညီမႈမ်ားမွအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ျပန္လည္ေတြးဆခဲ့ၾကၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
မေက်နပ္မႈကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
တပ္ဖ်က္သိမ္းရန္ေစာလြန္းေသးျခင္း
KIOရဲေဘာ္မ်ားထံမွၾကားခဲ့ရေသာအျခားအေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ
လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုစတင္ျပဳလုပ္ရန္

ထိုအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အား
ပူပန္စိုးရိမ္မႈမ်ားက
ေနေသာ္လည္း၊

တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

အထူးသျဖင့္

ေစာလြန္းေသးသည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အဓိကတြန္းအားေပး

-

ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာအလားအလာအေပၚ

လႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိအခ်ိဳ႕ေနရာေဒသတို႕တြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

တိုးတက္မႈမ်ားရွိ
ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

လ်က္ရွိေသာေၾကာင္၊စ
့ စ္ေရးအရႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ထို႕အျပင္၊

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးသည္

အစိုးရကစစ္ေရးအင္အားမ်ားကို

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ

တစ္ဖက္သတ္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနမည္ ကိုပူပန္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕ေသာအေျခအေန၌ အစိုးရ၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား
ကိုခံရဖြယ္ရွိေန

ေၾကာင္းခံစားမိၾကသည္။စစ္သားတစ္ဦးက

“

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းဖို႕ဆိုတာ

မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုလက္နက္ခ်ခိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကျငာလုိက္ၿပီးလို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာဘာလက္နက္မွမရွိေတာ့တဲ့အခါ
ေနာက္ထပ္ျပန္လာတိုက္မယ္ဆိုရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္
အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ေသာတပ္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာပူပန္မႈမ်ားအား၊

ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားမႈ၊ ယုံၾကည္တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္မႈတို႕ ႏွင့္အတူတကြယွဥ္တြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားက
အစုိးရအေပၚယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခငး္ ႏွင့္တပ္မေတာ္ကသူတို႕၏စစ္အင္အားကိုဆက္လက္ျဖည့္တင္းေနမည္ ကိုစုိးရိမ္မိ
ျခငး္ ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားတစ္ဦးကေအာက္ပါကဲ့သို႕ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ၾကားတာကေတာ့သူတို႕က
ျပန္တိုက္ဖို႕အခ်ိန္ယူၿပီး၊
မေကာင္းဘူး၊

(အစိုးရ)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရွိေနတာေတာင္

လက္နက္အင္အား၊

ရိကၡာနဲ႕စစ္သားအင္အားေတြျဖည့္ေနၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကသူတို႕ကိုယုံၾကည္ၿပီး၊

အဲဒီကိစၥေတြက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကိုစတင္ခဲ့ကာ

သူတို႕ကကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုညာေနမယ္ဆိုရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုဆက္လုပ္တာအလကားပဲ။

KIO ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႕လုိက္ပါရန္ကတိသစၥာျပဳျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို

နားေထာင္ျခင္းစကား၀ုိင္းတေလွ်ာက္

KIOေျခလ်င္တပ္သားတို႕က

KIOေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚသစၥာရွိပါမည္

ဟူ၍အခုိင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ KIOေခါင္းေဆာင္တို႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ မိမိတို႕၏စကားသံမ်ား
ကိုလုံေလာက္စြာကိုယ္စားျပဳမည္ဟုယုံၾကည္ထားၾကသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႕ကအမိန္႕အတိုင္းလုပ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
တို႕က

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚယုံၾကည္မႈရွိတယ္။

သူတို႕ေပးတဲ့အမိန္႕ေတြက

အားလုံးေကာင္းဖို႕အတြက္ပဲလို႕လက္ခံထားတယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
တို႕အားယုံၾကည္မႈရွိျခင္းသည္
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

KIOေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွေပၚထြက္ခဲ့ေသာ

ထိုစစ္သားမ်ားမွအမ်ားစုသည္

ကၽြန္ေတာ္တို႕
KIOေခါင္းေဆာင္

အေရးႀကီးသည့္

အေၾကာင္းအရာ

ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္တိုက္ခုိက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ဗဟုသုတအကန္႕အသတ္မွ်သာရွိၾကေလသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

KIOေခါင္းေဆာင္တို႕၏ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ

အျပဳသေဘာျဖင့္ရႈျမင္ၾကသည္။
လက္ခံပါတယ္။

စစ္သားတစ္ဦးက

“

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က
ယုံၾကည္မႈရွိပါတယ္။

ဆိုတာအခုအခ်ိန္ထိကၽြန္ေတာ္တို႕ဘာမွမျမင္ေတြ႕ရေသးလို႕မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး”

တပ္သားတို႕က

ေကာင္းတယ္ဆိုတာကို
ဒါေပမဲ့ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ

ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

KIO

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႕အားယုံၾကည္မႈရွိေၾကာင္း၊ KIOစစ္သားမ်ားကိုယ္စား ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေျပာဆိုႏိုင္ေသာ
သူတို႕၏စြမ္းရည္ကိုေလးစားေၾကာင္း

ႏွင့္

ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းျဖစ္ေစ၊

ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေစ

လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကတိစကားမ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုလိုအပ္ျခင္း
KIOစစ္သားမ်ားသည္

ေရွ႕တမ္းစစ္ေျမျပင္တြင္

လက္၇ွိျဖစ္ပြားလ်က္၇ွိေသာတိုက္ပြဲမ်ား၌

ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနၾကသူမ်ား

ျဖစ္ၾက၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးဆဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ နက္နက္နဲနဲေဆြးေႏြးျခင္းတို႕ကို
မျပဳသေလာက္ရွားပါးေလသည္။

အမ်ားစုက

မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္သည္ကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္ႏွင့္
အနည္းငယ္မွ်မရွိေၾကာင္း
တိုက္ခုိက္ေနရခ်ိန္တို႕က

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္ကို

ရွင္းလင္းစြာ

ပတ္သက္၍

ၾကားဖူးၾကေသာ္လည္း

မသိၾကေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အနည္းအက်ဥ္း”ၾကားသိခဲ့ျခင္း

ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌

က်န္ရွိသူတို႕ကမူ

သို႕မဟုတ္ဗဟုသုတအျမင္

စစ္သားအမ်ားစုကေရွ႕တမ္းစစ္ေျမျပင္တြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လက္လွမ္းမီရရွိျခင္းတို႕ကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္ဟုထင္မွတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ တုိက္ခုိက္ေရးက႑၌
ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္သားမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာပန္းခ်ီကားႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈအေၾကာင္း
ေတြးေတာေနရန္

အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္ဟု

စစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။

“

ကၽြန္ေတာ္က

ေရွ႕တမ္းစစ္ေျမျပင္မွာ တစ္ခ်ိန္လုံးရွိေနတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမသိဘူး”ဟု
စစ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့ၿပီး၊

အျခားစစ္သားတစ္ဦးက

တိုက္ပြဲအတြက္အခ်ိန္တိုင္းအစဥ္သင့္ရွိေနရတယ္။

“ေရွ႕တန္းမွာရွိေနတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႕စစ္သားေတြအားလုံးက
ဒါေၾကာင့္ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕

ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အေၾကာင္းဘယ္လိုေျပာျပရမလဲဆိုတာမသိဘူး”ဟုျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေထာက္အပံ့လိုအပ္မႈ
သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရာတြင္
မိမိတို႕အတြက္ေ၇ြးခ်ယ္စရာမရွိျခင္း

ႏွင့္

KIO၌က်န္ရွိမည္ျဖစ္ေသာက႑၌

မိမိတို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္

တိုက္တြန္းေျပာၾကားျခင္းရွိမွသာလွ်င္ ထိုအခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္သားမ်ားကရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားအားလုံးနီးပါးတို႕ကနယ္ျခားေစာင့္ၾကပ္ေရးတပ္သို႕၀င္ေရာက္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ပယ္ခ်ျငင္းဆန္ၾကၿပီး၊
သာမန္အရပ္သားအျဖစ္သို႕သာျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္းကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူပင္
အေထာက္အပံ့လိုအပ္မႈကို

KIO

စစ္သားတို႕ကလည္း

အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမရွိျခငး္အေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊

တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္၇ွိသည္မွၾကာျမင့္လွေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမရွိေၾကာင္း
တုိ႕ကိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားအမ်ားအျပားကျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးသည္ခက္ခဲမည္ဟုခံစားရလ်က္ရွိၿပီး၊

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့

ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာဆိုင္ရာသင္တန္းတို႕

အေထာက္အပံ့လိုအပ္ခ်က္ကိုအေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕

ပါ၀င္ေသာျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

“ပထမဆုံးလိုတာကေတာ့

မိသားစုအတြက္ေနစရာအိမ္၊ၿပီးေတာ့၀မ္းစာအတြက္ေနေရးထိုင္ေရးအတြက္

အရင္တုန္းကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာင္ယာခုတ္ခဲ့တာ၊
ျပန္သြားပါလို႕ေျပာရင္၊အစကေနျပန္ၿပီး
ျပန္လည္အေျခခ်ႏိုင္ရန္အတြက္

အဲဒီအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့

လုပ္ရေတာ့မွာပဲ”ဟု
ေျမေနရာလိုအပ္ျခင္းမွာ

ေျမ၊

ေနစရာဘဲ၊

အရင္းအႏွီးတစ္ခ်ိဳ႕၊

သာမန္အရပ္သားဘ၀ကို

စစ္သားတစ္ဦးက

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္သားအမ်ားအျပားတို႕ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကေသာ

ေပၚလြင္ထင္ရွားသည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အိမ္ျပန္ရန္ေနရာရွိေသာ သူတို႕ပင္လွ်င္ သူတို႕၏
ေျမေနရာအားပိုင္ဆိုင္သည့္စိတ္ခံစားမႈမရွိၾကေပ။

ထပ္တိုးစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္
အဓိကအခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာဇယားတြင္

ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

အျခားေသာအေၾကာင္းအရာ

ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားစြာတို႕က သူတို႕အားခ်ဥ္းကပ္၍သူတို႕၏အျမင္မ်ား ႏွင့္
အႀကံဥာဏ္ယူဆခ်က္တို႕အားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္
ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခြင့္အေရးကိုေပးေသာေၾကာင့္

ျမန္မာျပည္၏လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍

ေက်းဇူးတင္ၾက

သူတို႕၏ခံစားခ်က္ႏွင့္အေတြးတို႕အား

ေမးျမန္းခံရျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း “ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုဘယ္သူကမွလာၿပီး ဒီလိုမ်ိဳး စကားေတြလာမေျပာဖူးဘူး” ဟုစစ္သား
အေျမာက္အျမားက မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ တစ္ဦးက “ ကၽြန္ေတာ္တို႕အရမ္းေက်းဇူးတင္မိပါတယ္”ဟုဆိုခဲ့သည္။
အျခားေသာစစ္သားတို႕ကမူ

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအခြင့္အေရး

တန္းတူကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ

အခြင့္အေရးတို႕လိုအပ္သည္

ဖယ္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုေအာက္၌
က်ယ္ျပန္႕စြာအသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ဖယ္ဒရယ္အစိုးရ

ဟုအေလးေပးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရကလူတိုင္းအားညီတူညီမွ်

စစ္သားတစ္ဦးကေထာက္ျပခဲ့သည္။

ႏွင့္

စစ္သားတစ္ဦးက

ဆက္ဆံျခင္းရွီပါက၀မ္းေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ထပ္မံလိုအပ္ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္
(ဥပမာ-

လက္ေအာက္တြင္

ကခ်င္ဗဟိုျပဳပညာေရး)

ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈအားပို၍

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ႏွင့္

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္း

(သို႕မဟုတ)္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တစ္ခု

ပိုင္ဆိုင္ျခငး္စသည္တို႕ပါ၀င္ေလသည္။
စစ္သားမ်ားစြာတို႕က၊
လူအမ်ားတို႕က

ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
သူတို႕သားသမီးတို႕၏ပညာေရး

ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ပူပန္မႈတစ္ရပ္ကိုဖြင့္ဟခဲ့ၾကၿပီး၊

ေဒသတြင္း၌စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ားပိုမိုဖြင့္လွစ္ေစလိုေၾကာင္းစစ္သားတစ္ဦးက “ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုက
အခု

IDP

campတစ္ခုမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြရဲ႕

စိုးရိမ္ေနပါတယ္။”ဟုဆိုခဲ့သည္။က်န္ေသာသူမ်ားက၊

ေနာင္ေရးနဲ႕ပညာေရးနဲ႕

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းစီးပြားေရး

ပတ္သက္ၿပီး

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာတို႕ကုိေတြ႕ျမင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)
ဇယား၈။

KNPP

ေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွ

အမ်ားသေဘာတူအျဖစ္ၾကားသိခဲ့ရေသာ

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္သေဘာထားမ်ားရွိသည္။
၂။ရုိးသားေျဖာင့္မွန္မႈႏွင့္စစ္မွန္မႈရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လိုလားသည္။
၃။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားထိန္းသိမ္းလိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။
၄။သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရွိရန္လိုေသာဆႏၵရွိသည္။
၅။လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိမႈအေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိသည္။
၆။တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ေစာလြန္းေသးသည္။
၇။စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိပါကသာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္

(သို႕မဟုတ)္

ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးအင္အားစု၌ဆက္လက္ပါ၀င္ရန္ဆႏၵရွိသည္။
၈။ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေထာက္အပံ့လိုလားသည္။
၉။ KNPP ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္သို႕လုိက္ပါရန္ကတိသစၥာရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္သေဘာထားမ်ား
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ေျခလ်င္စစ္သားတို႕ကဖြင့္ဟ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိၾကသည္ကို

ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း၌

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္

KNPP

တိုးျမွင့္ရရွိသည္ကို

ကုိးကား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းမ်ားသည္ျ မန္မာျပည္၌အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္
သည္ဟုစစ္သားမ်ားကယုံၾကည္ၾကသည္။ က်န္ေသာသူတို႕က
ေက်းဇူးမ်ားကိုေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊
လူေတြအတြက္ေကာင္းတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ၏

စစ္သားတစ္ဦးက

“

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆိုရင္ေကာင္းတယ္။

အက်ိဳး

နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက

စစ္သားေတြကအရမ္းပင္ပန္းေနၾကၿပီ၊

အခုကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရထားတာေကာင္းတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕စစ္တိုက္ဖို႕
မလိုေတာ့ဘူး”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။
စစ္သားအခ်ိဳ႕က

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရရွိေစေသာေၾကာင့္

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းကိုပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္းျဖင့္၊

ႏွစ္သက္ေက်နပ္၍

စိတ္လႈပ္ရွားမိေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းအား ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ ႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ရွိေစ၍က်ယ္ျပန္႕စြာပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေစျခင္းတို႕ကိုပံ့ပိုးေပးေသာမွန္ကန္သည့္အရပ္သို႕ဦးတည္သည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္

အျဖစ္ရႈျမင္ၾကသည္။

“ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ

့လူထုအေျချပဳ

အဖြဲ႕အစည္းပါ၀င္မႈရွိတဲ့အတြက္

အရင္ကထက္

ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈရွိပါတယ္။”ဟုရဲေဘာ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။
စစ္သားအားလုံးနီးပါးက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပ်ံ႕ႏွံ႕စြာလိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္း

ကိုအေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေကာင္းတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ၾကတယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊
အျခားတစ္ဦးကလည္း

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေကာင္းေကာင္းလုပ္ရမယ္။

ခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တယ။္”

အခ်ိဳ႕ေသာစစ္သားမ်ားက

KNPP၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္
ရင္ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလုံး

ၿငိမ္းၿငိမ္း

ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလက္နက္ကို္င္ပဋိပကၡအတြင္း

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လ်က္ရွိၿပီး၊

တိုက္ပြဲမ်ားအဆုံးသတ္ရန္

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေသနတ္ဆက္မကိုင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္သနားမိသလို

၊(တပ္မေတာ္စစ္သား) ဘ၀ကိုလဲသနားမိတယ္။ သူကၽြန္ေတာ္ကိုပစ္မယ္ ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္ကလဲသူ႕ကိုပစ္ရမွာပဲ”ဟု
KNPPစစ္သားတစ္ဦးကဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရဲေဘာ္မ်ားစြာတို႕ကလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေစလိုေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

သူတို႕အတြက္သာမက၊

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္တိုးတက္မႈရွိရန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စိတ္အား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဆႏၵႏွင့္
ႏွင့္

ထက္သန္လ်က္ရွိေၾကာင္း

ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ျမန္မာျပည္၏

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္
စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအျပည့္အ၀
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေကာင္းဆုံးေသာ

ထိုအခ်က္အား

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

အျဖစ္စစ္သား

အမ်ားစုက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ “အစိုးရနဲ႕ KNPPတို႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့အထိဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသင့္တယ္။
အဲဒါမွျပည္သူေတြလဲၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႕လြတ္လပ္မႈကိုေတြ႕ၾကဳံခံစားရမယ္”ဟုရဲေဘာ္တစ္ဦးကထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးအျ
ခားတစ္ဦးက

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဖို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕

လိုလားတယ္”ဟူ၍

အားႀကိဳးမာန္တက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရုိးသားေျဖာင့္မွန္မႈႏွင့္စစ္မွန္မႈရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား
ရွိၾကေသာ္လည္း၊

အမ်ားအျပားကမူ၊

ကိုေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားမ်ားက

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအျမင္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ထိုပူပန္မႈအမ်ားစုသည္

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ဗဟုသုတကင္းမဲ့ျခင္း၊

ပတ္သက္၍သံသယသေဘာထားမ်ား
ယုံၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊

ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားၿပိဳပ်က္ခဲ့သည့္

အတိတ္

အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚအေျချပဳ၍ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္သားအမ်ားအျပားက ၁၉၉၄/၉၃ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈပ်က္စီးခဲ့ျခင္းအား၊
မေရရာမႈတို႕၏

အဓိကအရင္းအျမစ္အျဖစ္

လက္ရွိေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးတို႕ႏွင့္
ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပတ္သက္ေသာ

၎သံသယစိတ္မ်ားသည္

အစိုးရကသူ၏တပ္မ်ားအားခံစစ္ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္စည္းရုံးစုေဆာင္းေနျခင္းတို႕ကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟူေ
သာတင္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပို၍

အားေကာင္းလာသည့္အသြင္ရွိေလသည္။

“အစိုးရဘက္ကေနတပ္ဆုတ္ၿပီး၊

သူတို႕ရဲ႕တပ္ေတြရုတ္သိမ္းသင့္ပါတယ္။၁၉၉၄ခုႏွစ္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ေပးၿပီးတာနဲ႕တစ္ၿပိဳင္နက္အစိုးရ

တပ္ေတြကထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြလိုမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ျခင္းဘူး”ဟု
စစ္သားတစ္ဦးကေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ထို႕အျပင္၎သံသယ၊ေသခ်ာေရရာမႈမရွိျခင္းသည္လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္
လူထအ
ု တြက္

ကိုင္တြယ္၍ရေသာတိက်သည့္

အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႕ကိုျပသႏိုင္ရန္

KNPPစစ္သားမ်ားႏွင့္
လိုအပ္ေသးသည္ဟူေသာ

အမ်ားသေဘာတူသေဘာထားတို႕မွ အေျခတည္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ စစ္သားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ
သံသယရွိေနေသးတယ္။
ဟုဆိုခဲ့သည္။

ဘာမွမျဖစ္လာေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့

တုိင္းျပည္အတြင္းရွင္းလင္းတိက်ေသာ

ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးပ်က္စီးႏိုင္မည့္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟု

ဘာမွမေျပာင္းလဲေသးဘူးဆိုတဲ့သေဘာပဲ”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားမရွိေသးျခင္းေၾကာင့္
စစ္သားအမ်ားစုကခံစားမိခဲ့ၾကသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေနာက္တစ္ေခါက္ၿပိဳပ်က္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လူေတြထပ္ၿပီးဒုကၡခံစားရမယ္။ျပည္သူေတြဒုကၡခံရရင္ကၽြန္ေတာ္တို႕လဲ
ဒုကၡေရာက္မယ္”ဟုတပ္သားတစ္ဦးက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။
လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

အနီးတ၀ိုက္ျဖစ္ေပၚေနေသာသံသယတို႕သည္

KNPPစစ္သားတို႕အၾကား

ရိုးသားေျဖာင့္မွန္၍စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚထားရွိေသာ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵတစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
ရွိသည္။ အနာဂါတ္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ စစ္သားမ်ားစြာတို႕က စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို- လူတစ္ဦးခ်င္းစီ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈအဆင့္အတန္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊
သို႕မဟုတ္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတို႕မရွိပဲေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုဟုသရုပ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စစ္သားအခ်ိဳ႕က

“

စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ

ျပည္သူေတြတစ္ေနရာကေန

တစ္ေနရာကို

လြတ္လြတ္

လပ္လပ္သြားလာႏိုင္ၿပီး၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္ၿပီး၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္တာ ကိုဆိုလုိပါတယ္”ဟု လည္းေကာင္း၊
“ ကၽြန္ေတာ္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုလားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အဲဒါကိုစိတ္ေကာင္းေစတနာရယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕
စိတ္အားထက္သန္မႈရယ ္နဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမယ္။ လူေတြကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေလာက္နဲ႕ တင္၀မ္းသာ
ေနၾကတယ္။သူတို႕ကဒါဟာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာမဟုတ္ေသးဘူး။

ဆိုတာကိုနားေတာင္မလည္ၾကဘူး။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေလာက္ပဲရွိေသးတယ္

စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာရမယ္ဆိုရင္

ဒီထက္ပိုၿပီးသူတို႕ေပ်ာ္ၾကမွာ”ဟု

အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အျခားသူမ်ားကမူ၊

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ

သေဘာသဘာ၀အတြင္း

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္

ႏွင့္တန္းတူညီမွ်ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အခြင့္အေရးဟူသည့္အယူအဆသေဘာထားတို႕ကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ
ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားတို႕က စစ္မွန္၍ရုိးသားေျဖာင့္မွန္မႈရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သာတူညီမွ်ရွိေသာ
ဖယ္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုေအာက္၌

ျမန္မာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္း၏အခြင့္အေရး

ကိုအသိမွတ္ျပဳေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ရမည္ဟုအခိုင္အမာ ဆိုခဲ့ၾကသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးနဲ႕ မိမိဘာသာ
စကားကိုအသုံးျပဳႏိုင္ေရးတို႕အတြက္

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္

သြားလာခြင့္ေပးပါ။”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့ၿပီး၊
ကရင္နီလူမ်ိဳးေတြအတြက္

အျခားတစ္ဦးက

နဲ႕လူေတြကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္လႈပ္ရွား
“အစိုးရက

လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕တန္းတူအခြင့္အေရးေတြကို

ဆိုရင္ေကာင္းမွာပါ” ဟုဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာနာေထာက္ထားမႈရွိၿပီး၊
အမွန္တကယ္လိုလားတယ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚလိုက္နာထိန္းသိမ္းျခင္း
စစ္မွန္၍တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌

အစိုးရ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင၊့္

ေျခလ်င္စစ္သားဦးေရအမ်ားအျပား

စစ္အင္အားႏွစ္ဘက္လုံးတို႕ကို

ျပဌာန္းထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း

ဆႏၵကိုအေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

၎ဆႏၵသည္တပ္ဖြဲ႕အသစ္မ်ားအင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊

တေလွ်ာက္လက္နက္ကို္င္ေဆာင္ျခငး္

ႏွင့္ယူနီေဖာင္း၀တ္ဆင္၍

နွင့္နယ္နိမိတ္ဇုံမ်ား

ခရီးသြားလာျခင္းတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းတို႕ကို

ရပ္တန္႕ေစျခင္းအထိတိုးခ်ဲ႕ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကိုစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားကထင္ဟပ္ျပသခဲ့ၾကသည္။အခ်ိဳ႕စစ္သားတို႕
ကမူ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း္အား

NSAGအဖြဲ႕တို႕၌

အစိုးရထက္

သာလြန္၍ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိရသည္ဟူေသာ

အယူအဆကုိထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္စလုံးကလုိက္နာၾကဖို႕လုိအပ္တယ္။

ဥပမာအေနနဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ကၿမိဳ႕ထဲကိုသြားရင္လက္နက္ကိုင္ေဆာင္

ခြင့္မရွိဘူး။

ဒါေပမဲ့အစိုးရစစ္သားေတြကေတာ

ဟုစစ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့ၿပီး

“(အစိုးရကို)

“စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို

့ၿမိဳ႕ထဲမွာသူတို႕ရဲ႕ေသနတ္ေတြကိုင္ၿပီးသြားၾကတယ္”

ေရွ႕တမ္းစစ္ေျမျပင္တပ္စခန္းေတြရုတ္သိမ္းဖို႕၊

တပ္သားသစ္ေတြ

ထပ္မတိုးဖို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္ကေတာ့ အဲဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြမလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႕ဘက္ကလဲ
ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုပဲျဖစ္သင့္ပါတယ္။”ဟုအျခားတပ္သားတစ္ဦးကရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထိုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႕အေပၚပူပန္မႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္၍
NSAGSတို႕ႏွင့္အစုိးရတို႕အၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးသည္
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိမည္

အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ
မဟုတ္ေၾကာင္း

တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ျဖစ္လာမွာပါ။

သာလြန္ေသာယုံၾကည္မႈႏွင့္

စစ္သည္မ်ားစြာတို႕ကယုံၾကည္ၾကသည္။

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့မွ

စိတ္ခ်မႈတို႕မရွိဘဲႏွင့္

“လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးက

အဲဒါျဖစ္လာမွာပါ။”ဟုတပ္သား

တစ္ဦးက

ရွင္းျပခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရရွိျခင္း
စကား၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက္
လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည္ကို

KNPPေခါင္းေဆာင္မ်ား

စစ္သားမ်ားကသိရွိသတိျပဳမိၾကေသာ္လည္း၊

တိက်ေသခ်ာေသာဗဟုသုတ
စစ္သားမ်ားစြာတို႕က

ကၽြန္ေတာ္ဘာမွမသိပါဘူး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးပြဲမ်ား

အမ်ားစုကလုပ္ငန္းစဥ္

အျမင္မရွိၾကေသးသည္ကိုနားေထာင္သူတို႕က

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္

မည္သည့္အခ်က္မ်ား
တစ္ဦးကတင္ျပခဲ့သည္။

ႏွင့္အစိုးရအၾကား

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြအဲဒါေတြကိုသိေအာင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ပတ္သက္ေသာ

ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

အေသးစိတ္တို႕ကိုလက္လမ
ွ ္းမီသိရွိခြင့္မရၾကဘဲ၊

ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္းကိုေရရာစြာမသိရွိေၾကာင္း
ထိုကဲ့သို႕

ႏွင့္ပတ္သက္၍

“သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး
လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္”

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိျခင္းေၾကာင့္

ဟုတပ္သား

အခ်ိဳ႕ေသာစစ္သားတို႕က

သူတို႕၏အႀကံဥာဏ္ယူဆခ်က္တို႕ကိုေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္

မ၀ံ့မရဲျဖစ္

ၾကေလသည္။ရဲေဘာ္တစ္ဦးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္နားလည္မလည္ဘူး၊

ဗဟုသုတလဲမရွိပါဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္ဘာေတြထည့္သြင္း

ဟုမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။

ေဆြးေႏြးရမလဲဆိုတာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိေၾကာင္း

ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊
ႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို

KNPPဦးေဆာင္မႈအေပၚ

ႏွင့္ပတ္သက္၍ပူပန္ခ်က္တို႕ကို

ယုံၾကည္ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊

စိတ္အားထက္သန္စြာနာခံလိုက္နာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ခိုင္မာစြာ၀န္ခံေျပာဆိုၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး”

“ကၽြန္ေတာ္တို႕စစ္သားေတြက၊

သူတို႕၏အမိန္႕မ်ား

ကိုမူရဲေဘာ္အမ်ားအျပားက

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္အမိန္႕ကိုနာခံရတယ္။

သူတို႕ကတိုက္ဆိုရင္၊ကၽြန္ေတာ္တို႕ကတုိက္ရမွာဘဲ”ဟုတပ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္တိုးျမွင့္လာျခင္း
လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္အား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

အေရးႀကီးေသာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အာရုံစိုက္

စရာအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းတို႕ စတင္လုပ္ေဆာင္၍
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ခရီးသြားလာခြင့္ကိုမူဆက္လက္
ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿမဲျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးတို႕ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ သြားလာလႈပ္ရွား
ခြင့္တို႕တိုးျမွင့္ရရွိလာခဲ့ေၾကာင္းကို
ပို၍လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွား
ေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႕ပင္

KNPPတပ္သားတို႕ကအသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ္လည္း၊
ႏိုင္ျခင္း

ႏွင့္မိမိတို႕အတြက္၊

မိမိတို႕မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္၊

အသက္ေမြး၀မ္း

ပိုမိုလက္လွမ္းမွီရရွိခြင့္ကိုလိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားအတြက္မူ၊

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာေ၀ါဟာရသည္

ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမရွိဘဲခရီးသြားလာႏိုင္ျခင္းဟုအဓိပၸာယ္ရလ်က္ရွိသည္။

အထက္တြင္
တိုင္းျပည္အတြင္း

“လြတ္လပ္စြာသြားလာ

လႈပ္ရွားခြင့္ရဖို႕လိုတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားႏိုင္လာႏိုင္ၿပီး ၀မ္းစာရွာဖို႕အလုပ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕
ေသနတ္ မကိုင္ေတာ့ဘူး”ဟုတင္ျပအစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။

တပ္ဖ်က္သိမ္းရန္ေစာလြန္းေသးျခင္း
စစ္သားအမ်ားစုတုိ႕က လက္ရွိအခ်ိန္သည္ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္ရန္အတြက္ေစာလြန္းေသးသည္
ဟုယုံၾကည္ၾကေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚကတိသစၥာထားရွိမႈတို႕ဆိုင္ရာ
ကရင္နီလူထုတို႕ကိုခုခံကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္
သည္ဟ

ုခံစားမိခဲ့ေၾကာင္း

ကိုရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္းနွင့္

မေရရာမႈမ်ားရွိလ်က္ေနေသးသျဖင့္

လက္နက္မ်ားကို

မိမိကုိယ္ကို

ႏွင့္

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကို္င္ေဆာင္ရန္လိုအပ္

“လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးက

အစိုးရအေပၚ

မူတည္တယ္။

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆက္ၿပီးတိုက္ၾကရမွာပဲ”ဟု စစ္သားတစ္ဦးကေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
စစ္သားအေရအတြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတို႕က

လက္ရွိေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားက

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း

ႏွင့္

အဆင့္

အတန္းခြဲျခားျခင္းတုိ႕မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း ပါ၀င္ေသာစစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယူေဆာင္လာေစမည္
ဟူေသာ

ယုံၾကည္မႈကို

ခံစားရျခင္းမရွိပါက

တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကိစၥျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိမည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ “ဖိႏွိပ္ျခင္းမခံရဘူးဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ လက္နက္ကိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး၊ သူတို႕လာတိုက္ရင္

ကၽြန္ေတာ္တို႕လဲျပန္တိုက္ရမွာဘဲ။

စစ္ပြဲျဖစ္ၿပီဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႕

ေသနတ္မကိုင္ခ်င္ေပမဲ့

ကိုင္ဖို႕လိုအပ္

တယ္။”ဟုရဲေဘာ္တစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။
အျခားရဲေဘာ္တို႕ကလည္း
တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးသည္

KNPPေခါင္းေဆာင္တို႕အေပၚ

သူတို႕၏သစၥာရွိမႈကို

ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႕အေပၚတြင္

ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊

မူတည္လ်က္ရွိသည္ဟုတင္ျပၾကသည္။

သူတို႕အားတိုက္ခို္က္ရန္အမိန္႕ခ်မွတ္ပါက တိုက္ခုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုနည္းတူစြာပင္လက္နက္ခ်ရန္ KNPPေခါင္းေဆာင္
တို႕က အမိန္႕ေပးပါကလည္းလိုက္နာမည္ျဖစ္သည္ ဟုစစ္သားတို႕ကအခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ တပ္ဖ်က္သိမ္း
ေရးကိစၥကိုေျပာၾကားခဲ့ေသာတပ္သားက “ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမူတည္တယ္။ သူတို႕ကတို္က္ လို႕ေျပာလာရင္ ၏
ကၽြန္ေတာ္တို႕တိုက္မယ္”ဟုဆိုခဲ့သည္။
သာမန္အရပ္သားဘ၀ (သို႕မဟုတ)္ တိုင္းျပည္လုံျခဳံေရးအင္အား
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္သားတို႕က စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိခဲ့ပါက နယ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး
တပ္အစား

သာမန္အရပ္သားဘ၀သုိ႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

ဆက္လက္ပါ၀င္ရန္ဆႏၵရွိၾကသည္ဟုဆိုၾကသည္။
ေသာတပ္သားတို႕က

(သုိ႕မဟုတ)္

သာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေနထိုင္လိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေသာ

ခံစားခ်က္သေဘာထားတို႕ကို

KNPPစစ္သားအမ်ားစုတို႕သည္သူတို႕၏တစ္ဘ၀လုံးနီးပါးမွ်တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရၿပီး
လိုျခင္း

ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးအင္အားစု၌

ႏွင့္ယခင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာရပ္ရြာမ်ားသို႕ျပန္ရန္

ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

မိသားစုတို႕ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္း

ေမွ်ာ္လင့္ၾကေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားတစ္ဦးကေအာက္ပါအတိုင္းသုံးသပ္ျပခဲ့သည္။
“ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လူငယ္ေတြကိုေသနတ္ေတြမကိုင္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါကလူသတ္တဲ့အလုပ္ဘဲ။ သူတို႕ေတြ
ကိုင္မယ္ဆိုရင္

ကုိယ္ေရာစိတ္ပါဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။

ေသနတ္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရေႏွာင့္ေႏွးသြားမယ္။

စစ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ကပင္ပန္းလြန္းတယ္။ သူတို႕ကအမိန္႕နာခံၾကၿပီးဘာမွထပ္ၿပီးမစဥ္းစားတတ္ၾကေတာ့ဘူး။”
ထို႕အျပင္အျခား

စစ္သားတို႕ကစစ္တပ္အတြင္း

(သို႕မဟုတ)္

လုံျခဳံေရးနယ္ပယ္အတြင္း၌

ဆက္လက္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုသည္သူတို႕၏လိုလားခ်က္ကိုရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ယင္းအနာဂါတ္ကိုေတြးဆၾကည့္
စဥ္လိုအပ္ပါက

KNPPအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေတာ့ပါက

ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္၌ပါ၀င္လိုေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားစြာတို႕အတြက္မူ လုံျခဳံေရးက႑၌ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုေသာ
ဆႏၵသည္ျပည္သူတို႕အား

ျပည္တြင္းသာမက၊ျပည္ပရန္တို႕မွဆက္လက္ကာကြယ္လိုေသာ

ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

“

ကၽြန္ေတာ္လုံျခဳံေရးက႑ကိုဆက္ၿပီး

ဆႏၵမွတဆင့္

တာ၀န္ယူခ်င္တာအေၾကာင္းျပခ်က္

(၂)ခုရွိတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္နယ္ နဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္သူေတြရဲ႕လုံျခဳံမႈအတြက္ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့
အေျခအေနကယုံလုိ႕မရေသးဘူး။က်န္တဲ့တစ္ခုကေတာ့
ဖို႕ျဖစ္တယ္”ဟု စစ္သားတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေထာက္အပံ့လိုလားျခင္း

တျခားတိုင္းျပည္ေတြရဲ႕အႏၱရာယ္ကေန

ကာကြယ္

စစ္သားအမ်ားစုကျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးမွာ
လိုအပ္ေသာ

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္မည္

အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈမရွိၾကသည့္အတြက္

အေထာက္အပံ့အျခားေရြးခ်ယ္စရာ

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္

ဟုယူဆထားၾကၿပီး၊သူတို႕ထံ၌

စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။
အတတ္ပညာသင္ရန္

သူတို႕ထံ၌

လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ရဲေဘာ္အမ်ားအျပားကသတိျပဳမိၾကသည္။ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း၏အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားအားရဲေဘာ္တစ္ဦးကဤ
သို႕ဆိုခဲ့သည္။“အကယ္၍

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ရမယ္ဆိုရင္

အိမ္တလုံးေဆာက္ဖို႕ေတာင္မွတိုင္ကအစရွာရမယ္။
အခက္အခဲေတြရမွာပဲ၊

အရာအားလုံးကိုအစကေနျပန္စရမွာကိုစိုးရိမ္မိတယ္။

ပိုက္ဆံလည္းမရွိဘူး၊

ဘယ္ေနရာမွာေနရမလဲဆိုတာလဲမသိဘူး၊

ကၽြန္ေတာ္ကေသနတ္ပဲကိုင္တတ္တာ၊
ေနရာခ်ထားေပးတဲ့ေနရာမွာေနရမလား၊

ကိုယ့္ရြာကိုျပန္ရမလားဆိုတာမသိဘူး။”
စစ္သားဦးေရအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္မူျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ “ဘ၀ကိုအစကေနျပန္စရန္ လုိအပ္သည္ ”ဟု
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။စစ္သားအခ်ိဳ႕က

မည္သည့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေထာက္အပံ့

လုိအပ္မည္ဟူ၍

အတိအက်ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမလိုအပ္ေၾကာင္း

ႏွင့္သူတို႕ယခင္ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားအား

ပိုင္ဆိုင္လုိျခင္းစသည္တို႕ကို

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

“တျခားေနရာ

ေတြမွာေနရမယ္ဆိုရင္ေတာ့

ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေျပာျပခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနရင္းေဒသမွာ

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္စစ္ေရး

ႏွင့္နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းတို႕ျပဳလုပ္ရန္

“စစ္တပ္စခန္းေတြရွိေနၿပီး

ေျမေတြကို

ကိုယ္ပိုင္ေျမေတြနဲ႕လယ္ေတြရွိတယ္”

သုိ႕ရာတြင္ေနရပ္သုိ႕ျပန္လည္ေနထိုင္ျခငး္သည္

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေရႊ႕ဆိုင္းေနာက္ဆုတ္ျခင္း
ုအေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

(ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးတဲ့ေျမေနရာ)

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကဒုကၡသည္ေတြလိုဘဲဘာမွပိုင္ဆိုင္မႈမရွိဘဲျဖစ္ေနမွာ။

မူလေနထိုင္တဲ့ပိုင္ရွင္ေတြကျပန္ရသင့္တယ္။

ျပန္လည္

လိုအပ္ေၾကာင္းကိ

ေျမျမႈပ္မိုင္းေတြဆက္ၿပီးျမႈပ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ရွင္သန္စားေသာက္ေရးအတြက္ ဘာမွလုပ္လို႕မရဘူး”ဟု တပ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္

သစ္ေတာျဖဳန္းတီးမႈထူထပ္စြာဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ

သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္းႏွင့္ႏိႈ္င္းယွဥ္ပါက

စိုက္ပ်ိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟုယုံၾကည္ထားေသာ သံလြင္ျမစ္၏အေရွ႕ဘက္ကမ္း၌ အေျခခ်
ေနထိုင္လိုၾကေၾကာင္းကိုစစ္သားတို႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းမွာေနခ်င္တယ္၊

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အဲဒီကိုသြားတာက အဖုံးအလြယ္တကူဖုံးလုိ႕ရတဲ့ အိုးထဲ၀င္ရသလိုဘဲျဖစ္မွာသံလြင္ျမစ္ကမ္းနဖူးက
အိမ္ေဆာက္ဖို႕သစ္ေတြ၀ါးေတြလိုမ်ိဳးသဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြ

ၾကြယ၀
္ တယ္။

အဲဒီမွာေျမရိုင္းေတြရွိတယ္။

အဲဒီေျမရိုင္းေတြကိုစိုက္ပ်ိဳးေျမေတြအျဖစ္ေျပာင္းလုိ႕ရတယ္။”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက

အေထာက္အပံ့ဟူေသာ

ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားကိုစတင္တည္ေဆာက္ရာ၌
လိုအပ္ေသာ

အေတြးအေခၚမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးေငြ

အေျခခံစားကုန္ႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာတို႕အပါအ၀င္

အျခားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္တို႕ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႕တိုင္ေအာင္

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးရင္ေတာ့သာမန္အရပ္သားဘ၀ကို

လိုခ်င္တယ္။

ႏွင့္အသစ္ေသာ
အပါအ၀င္

ျဖန္႕က်က္ထည့္သြင္းထားၾကေလသည္။
အိမ္ေလးတစ္လုံးရွိမယ္၊

ကိုယ့္လယ္ကြင္းမွာကိုယ္အလုပ္လုပ္မယ္။အဲဒီအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာေတြ
ေတြေရာင္းခ်ဖို႕ေစ်းတစ္ခုရယ ္လိုမယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

(စက္ေတြ)ရယ္၊

လယ္လုပ္မယ္၊
ကုန္ပစၥည္း

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ၾကားရေသာ

အျခားအမ်ားပူပန္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ

စစ္တပ္ျပင္ပဘ၀

အသစ္တစ္ခုစတင္ရန္ပညာေရးႏွင့္ဗဟုသုတကင္းမဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ ကၽြန္ေတာ္မွာပညာမတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ေရွ႕ဆက္ၿပီးဘယ္လိုရွင္သန္ရမယ္ဆိုတာကိုစိုးရိမ္မိတယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဥိးက
ယင္းပူပန္မႈတို႕ကမိသားစု၀င္မ်ားထံသို႕လည္းပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ၿပီး၊
ေဆးရုံမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍စစ္သားတစ္ဦးက

အိမ္ေလးတစ္လုံးမွာ၊

ရံဖန္ရံခါပင္

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊

တည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္

ပို၍ႀကီးျမတ္ေသာ

ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

မိမိ၏ပညာေရးႏွင့္

“ကၽြန္ေတာ္စာမတတ္ဘူးဆိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြကိုပညာတတ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။
ကိုယ့္မိသားစုနဲ႕

၎ပူပန္မႈတို႕ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍

အျခားေသာလူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုေတြ႕ျမင္လိုေသာဆႏၵတို႕ကိုလည္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀မ္းေရးအတြက္ဘာမဆိုလုပ္ရတယ္။

သူတို႕ကိုစာမတတ္ေပမတတ္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး၊

ၿပီးေတာ့ကုိယ့္လယ္ထဲမွာကိုယ္

ကၽြန္ေတာ္က

အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႕ေနခ်င္

တယ္”ဟု

နားေထာင္ျခင္းစကား၀ိုင္းမ်ားအတြင္း

ေပၚထြက္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KNPPေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚသစၥာရွိျခင္း
တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
လာခဲ့သည့္

ကိုးကားေျပာဆိုၾကရာတြင္

ထပ္ဖန္တလဲလဲေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ

KNPPေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚထားရွိေသာ
ႏွင့္သူတို႕၏ဘ၀မ်ားအတြက္

ကတိသစၥာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို

အမိန္႕တို႕ကိုလုိက္နာပါမည္ဟူ၍ရံဖန္ရံခါပင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

စစ္သားမ်ား၏

စစ္သားမ်ားကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကစဥ္အခါတြင္

သူတို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊

လက္ရွိအေျခအေန၊ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး (သို႕မဟုတ)္ သူတို႕၏အနာဂါတ္ႏွင့္

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား စသည့္အေၾကာင္းအ၇ာမ်ားစြာတို႕ကိုေဆြးေႏြးၾကစဥ္အခါတိုင္း၊ တပ္သားတို႕က ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စစ္သည္အားလုံး၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား

သူတ႕ို ၏စြမ္းရည္တို႕အေပၚသစၥာေစာင့္သိေၾကာင္းကို

ႏွင့္

ပူပန္မႈတို႕အား

ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့ရွိၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္တို႕

ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုနာခံလိုက္နာရပါမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ကစစ္သားေတြျဖစ္လို႕”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့သည္။

ထပ္တိုးစိစစ္သုံးသပ္ခ်က္
အခ်ိဳ႕ေသာစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားမွၾကားခဲ့ရေသာ အျခားအေရးႀကီးသည့္သေဘာထားအျမင္တို႕မွာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အား

ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစရန္စစ္သားမ်ား၏

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕၀င္တို႕

ႏွင့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ

ပါ၀င္ပတ္သက္လႈပ္ရွားသူတို႕အား

ပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ေစျခင္း၏အေရးႀကီးပုံကုိထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
က်ိဳးေၾကာင္းညီညႊတ္မႈရွိေစရန္အတြက္
ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျခလ်င္တပ္သားတို႕အၾကား

အထူးသျဖင့္စစ္သားတစ္ဦးကမူ

ေဒသခံပါ၀င္ပတ္သက္သူတို႕ကို

လူထုအဖြဲ႕အစည္းတို႕အားညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ရန္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထား

သကဲ့သို႕ပင္၊

အထီးက်န္ျဖစ္ျခင္း

စစ္သားအနည္းငယ္က

သတင္း

ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္း
လုပ္ငန္းစဥ္

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

လိုအပ္ေၾကာင္း

အေလးေပး

အခ်က္အလက္မ်ားမရရွိျခင္းက

ႏွင့္ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႕ကိုခုိင္မာတည္တံ့ေစသျဖင့္

လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

ပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္း

ႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတိုးျမွင့္ရရွိျခင္းတို႕က

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ ဟုစစ္သားတို႕ကယုံၾကည္ၾကသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU)
ဇယား၁၀။ KNU ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားထံမွ အမ်ားသေဘာတူခ်က္အျဖစ္ၾကားခဲ့ရေသာ
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
၁။တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုစဥ္းစားရန္ေစာလြန္းေသးသည္။
၂။စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ရိုးသားေျဖာင့္မွန္၍စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလိုလားဆႏၵရွိသည္။
၃။ KNUေခါင္းေဆာင္မႈကိုနာခံလိုက္နာရန္ကတိသစၥာရွိသည္။
၄။ KNUနယ္ေျမမ်ားတြင္တပ္မေတာ္တည္ရွိေနျခင္းေလ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္သည္။
၅။လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိျခင္းအေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္သေဘာထားမ်ားရွိ
သည္။
၆။ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးကိုလိုလားသည္။
၇။အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္သည္။
၈။ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။
၉။စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးပါကသာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း၊
KNUအတြက္ဆက္လက္က်န္ရွိျခင္းသို႕မဟုတ္
KNUေခါင္းေဆာင္မႈမွထိန္းခ်ဳပ္စီမံပါကဖယ္ဒရယ္လုံျခဳံေရးအင္အားစုတပ္ဖြဲ႕၌ပူးေပါင္းလိုၾကသည္။
၁၀။စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိၿပီးပါကျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအကူညီႏွင့္အေထာက္အပ့ံကိုလုိအပ္သည္။
၁၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္တို႕ကိုပိုမိုရရွိလိုသည္။
၁၂။ KNU ႏွင့္အစိုးရေခါင္းေဆာင္တို႕အၾကားပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးရွိရန္လိုသည္။
၁၃။ KNUအတြင္း၌ပိုမိုစည္းလုံးညီညႊတ္မႈရွိရန္လိုအပ္သည္။

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုစဥ္းစားရန္ေစာလြန္းျခင္း
KNU

စစ္သားတို႕ထံမွအမ်ားသေဘာတူညီမႈအရွိဆုံးအျဖစ္ၾကားရေသာ

အေၾကာင္းအရာမွာ

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး

သို႕မဟုတ္လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိုစဥ္းစားရန္ ေစာလြန္းေသးသည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္နက္မ်ား
ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအေပၚ ခိုင္မာေသာသေဘာထားမ်ားရွိသည္ ကိုစစ္သားမ်ားကအစီရင္ခံၾကသည္။
စစ္သားတစ္ဦးက

“ကၽြန္ေတာ္လက္နက္ခ်ရမယ္ဆိုရင္

ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းကို

ျဖတ္လိုက္တာနဲ႕အတူတူပဲ”ဟူ၍

မိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိအျခားျပည္သူတို႕ကို

တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအေပၚ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုနာခံမည္ဟူ၍

ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ပုံကို

အတိုက္အခံျပဳလ်က္ရွိၾကေသာ္လည္း၊

အေလးေပး

သူတို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

စစ္သားတစ္ဦးကဤသို႕ေထာက္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

“

ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵကေတာ့

လက္နက္မဖ်က္သိမ္းခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္းကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လက္နက္ဖ်က္သိမ္းဖို႕ဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္ကလည္းလက္နက္ဖ်က္သိမ္းရမယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။”

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
KNU

စစ္သားတို႕ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရာေထြးလ်က္ရွိေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိေနသည္

လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

သေဘာထားတို႕မွာ

အေပါင္းလကၡဏာႏွင့္

အႏုတ္လကၡဏာႏွစ္ရပ္လုံး ရွိေနၾကေသာ္လည္း၊ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားေသာဆႏၵ ႏွင့္ ရုိးသားေျဖာင့္မွန္၍
စစ္မွန္မႈရွိေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလိုလားေသာဆႏၵမွာ

KNUစစ္သားတိုင္း

ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ

စကားစျမည္ပြဲမ်ားမွထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာအမ်ားသေဘာတူျဖစ္သည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခု ျဖစ္ၾကေလသည္။
စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားျခင္း၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ
လုပ္ငန္းတို႕အားလြတ္လပ္စြာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊
လြတ္လပ္စြာကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈစတင္ႏိုင္၍
ဖြဲ႕ဆိုရွင္းလင္းျပခဲ့သည္။
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး

လြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္ႏိုင္၍

ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း၊ႏွင့္

ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းဟူ၍

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာျပည္သူေတြမွာ
လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းလို႕

စစ္သားမ်ားက

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈနဲ႕

အဓိပၸာယ္ရတယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။

အျခားရဲေဘာ္တစ္ဦးကစစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား “အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကလူေတြက တစ္ျခားတစ္ဖြဲ႕ကလူေတြကိုခ်စ္ခင္ၿပီး
တန္းတူအခြင့္အေရးေတြခံစားေနရတာ”ဟူ၍တင္ျပခဲ့ၿပီး၊

အျခားသူတို႕ကစစ္မွန္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန

္အသိအျမင္မ်ားရွိ၍သစၥာေစာင့္သိၾကေၾကာင္းကို “ အခက္အခဲေတြေတာ့ရွိမွာပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္၊
တကယ္ရေအာင္လုပ္ရမယ္။”ဟုဆိုခဲ့ၾကသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္က

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ရလဒ္အားရည္ရြယ္၍

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကုိသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစတယ္

“

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၿပီးေတာ့စစ္တိုက္ဖို႕မလိုေတာ့ဘူး။

ညဆိုရင္ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ၿပီ”ဟူ၍အျခားရဲေဘာ္တစ္ဦးကဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရိုးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္း

ႏွင့္စစ္မွန္ျခင္းရွိေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုလုိလားေသာဆႏၵမွာ

ျမန္မာ

အစိုးရ

တပ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မက
ႈ င္းမဲ့ျခင္းဆိုင္ရာ အႏုတ္လကၡဏာခံစားခ်က္တို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေလသည္။ စစ္သား
တစ္ဦးက “အခုကၽြန္ေတာ္တို႕ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွာရွိေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္။
အဲဒါကအရမ္းေကာင္းပါတယ္။

ဒါေပမဲ့သူတို႕

ျပန္တုိက္ရလိမ့္မယ္”ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။

(တပ္မေတာ္)

ကတိုက္ခိုက္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့

စစ္သားမ်ားစြာတို႕ကအစိုးရတပ္မေတာ္

ကၽြန္ေတာ္တို႕က

ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

သူတို႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္တို႕အား ယုံၾကည္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရိုးသားေျဖာင့္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္

လိုလားေၾကာင္း

ၿပိဳကြဲဖ်က္ဆီးမည့္အေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းယွဥ္တြဲေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊

“

ဆႏၵအား

ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္တာက

စစ္ပြဲေတြပိုၿပီး

မ်ားလာမွကိုဘဲ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြရွိရင္ လူေတြနဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလုံး ဆုံးရႈးံရၿပီး ဒုကၡ ေ၇ာက္ၾကရမွာပါ။
စစ္ေတြထပ္ျဖစ္ဖို႕ကၽြန္ေတာ္

မလိုလားပါဘူး”ဟုရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

၎ခံစားခ်က္တို႕က

ယုံၾကည္

တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ျခင္း (စာမ်က္နွာ၇၆တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္)ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

KNUေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္သို႕လိုက္နာလက္ခံရန္သစၥာရွိျခင္း
KNU

ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာလက္ခံရန္

ေျခလ်င္စစ္သားတို႕၏ကတိသစၥာမွာ

ခုိင္မာစြာေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာအျခားေခါင္းစဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

သူတို႕ေခါင္းေဆာင္တို႕၏

စစ္သားမ်ားက

ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ယုံၾကည္မႈရွိၾကေၾကာင္း

ခုိင္မာစြာေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ အမိန္႕ႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာလက္ခံၾကမည္ ဟုလည္း
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္တည္ရွိေနျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားထိန္းသိမ္းလိုက္
နာရန္
သုံးသပ္ျခင္း

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

ႏွင့္ဇယား၈တို႕တြင္

ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္
ျခင္းတို႕အား

ထို

သေဘာတူထားေသာအခ်က္မ်ားအား

နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းအမ်ားစုမွၾကားခဲ့ရေသာ

ထားခဲ့ေလသည္။

တပ္မေတာ္တည္ရွိေနျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ရန္

ထိုေခါင္းစဥ္တို႕အားဇယားအတြင္း၌

သီးျခားေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခု

ထိန္းသိမ္းလိုက္နာ
အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္

သီးျခားစီစာရင္းျပဳစုထားေသာ္လည္း

ဤအခန္းတြင္မူ

၎တို႕သည္ နီးကပ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ဆက္စပ္သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား ေပါင္းစပ္၍
ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္တည္ရွိေနမႈကို

ေလ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ျခင္းမွာ

ပို၍က်ယ္ျပန္႕ေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား
တည္ရွိလ်က္ရွိေလသည္။
စုေဆာင္းျခင္းကို

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္းဟူေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ပါ

ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး

ေခါင္းစဥ္အတြင္း၌

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားက

ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ

တပ္အင္အား

စစ္အင္အားေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

မိမိတို႕

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္နိမိတ္ဇုံမ်ား ျပင္ပနယ္ေျမမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္ဟု စစ္သားမ်ားက
ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား အၿမဲတေစလိုက္နာထိန္းသိမ္းၾကျခင္း မရွိၾကေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊
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ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

သိသာျမင္သာစြာတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္

အစိုးရစစ္သားမ်ား

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၀င္ေရာက္ျခင္း၊

ေရွ႕တန္းကတုတ္က်င္းမ်ားကို

ျဖည့္တင္းလာျခင္းစေသာ

စစ္တပ္စခန္းမ်ား
အေျခအေနမ်ားကို

ရွင္းျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူခ်က္မ်ား၌ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ တပ္ရုတ္သိမ္းမည္ဟူေသာ
ကတိက၀တ္မ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း၊

KNU

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားရွိေနၾကျခင္း

နွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။စစ္သားတစ္ဦးကေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ကေတာ့
စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕စည္းရုံးျခင္း၊
လုံး၀မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

အခုအခ်ိန္ကစစ္တပ္ေတြဆုတ္ခြာရေတာ့မယ့္

စစ္သားဦးေရအားျဖည့္ျခင္းေတြကိုမလုပ္ဖို႕ပါဘဲ။
(အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး)

သေဘာတူညီခ်က္ကို

ထားၿပီးၿပီျဖစ္လို႕သူတို႕ရဲ႕စစ္အင္အားေတြကိုေလ်ာ့ခ်ရပါမယ္။
ေလ်ာ့ခ်ခိုင္းတယ္။

အခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီမို႕လို႕

သူတို႕ရဲ႕တပ္စခန္းေတြတိုးခ်ဲ႕တာက
အမ်ားျပည္သူသိေအာင္

သူတို႕ကကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုေတာ့

ဒါေပမဲ့သူတို႕ရဲ႕လက္နက္အင္အား

ေၾကျငာ
အင္အား

ကိုက်ေတာ့တိုးျမွင့္တယ္။

ဒါကကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပဲ။” အျခားစစ္သားတစ္ဦးက “ တိက်တဲ့နယ္ေျမနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္
ဒါမွမဟုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလဲမရွိဘူး။
သူတို႕ကတပ္ေတြကပ
ို ိုၿပီးတိုးခ်ဲ႕တယ္၊

ျမန္မာစစ္တပ္က

KNU

နယ္ေျမကေနဆုတ္ခြာမသြားၾကဘူး။

ပိုမ်ားတဲ့လက္နက္အင္အားေတြကိုျဖည့္တင္းၾကတယ္”

ဟုတင္ျပ

ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ

အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ပါ

စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ကိုလိုက္နာထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္သားမ်ားကခိုင္မာစြာခံစားမိၾကသည္။ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အထဲမွာ
ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အရာေတြကိုလိုက္လုပ္ဖို႕

အေရးႀကီးတယ္။

အေျပာနဲ႕အလုပ္ညီဖို႕

ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမယ္။”ဟု

စစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။အျခားတစ္ဦးကမူ “ ရြာေရွ႕မွာစစ္တပ္စခန္းေတြေနရာခ်ထားတာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
မဟုတ္ပါဘူး။”ဟုဆိုခဲ့သည္။
အစိုးရတပ္မ်ားအားသူတို႕၏ကိယ
ု ္ပိုင္နယ္နိမိတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္သာရွိေနေစလိုေၾကာင္း

ႏွင့္

စစ္တပ္အင္အားမ်ား

ထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေစလိုေၾကာင္း စစ္သားမ်ားကရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ “
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္
အျခားတစ္ဦးကမူ

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနတဲ့

ဘယ္သူမွေသနတ္မကိုင္သင့္ဘူး”ဟ
အခ်ိန္အတြင္းေသနတ္သံေတြ

ုစစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့ၿပီး၊
ၿငိမ္သက္ေနေအာင္လုပ္ဖို႕

အေရးႀကီးတယ္”ဟုအေလးေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္
အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားစြာတို႕ႏွင့္ညီညႊတ္စြာပင္
ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္
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စစ္သားတို႕ကလဲ

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိသည္အေပၚ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏
အေပါင္းလကၡဏာခံစားခ်က္

သေဘာထားရွိၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ခရီးသြားလာခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိျခင္း ႏွင့္ယခင္ကမျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ
ရြာမ်ားသို႕ယခုလည္ပတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ႏိုင္၍
အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။

သူတို႕၏ဘ၀မ်ားပို၍အဆင္ေျပလာသည္ဟု

ထိုခံစားခ်က္အားစစ္သားတစ္ဦးက

ယုံၾကည္မိေၾကာင္း

ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္တည္ေထာင္တဲ့အခ်ိန္ၿပီးေနာက္မွာေနရထိုင္ရတာနဲ႕သြားလာရတာပိုၿပီးလြယ္ကူလာတ
ယ္။အရင္တုန္းကေတာေတာင္ေတြထဲမွာေနခဲ့ရတာဆိုေတာ့ပိုးေကာင္ေတြကိုက္ခံရလိုကအရမ္းဒုကၡေရာက္ခဲ့တယ္။အ
ခုေတာ့တစ္ရြာကေနတစ္ရြာကိုလြယ္လြယ္ကူကူသြားႏိုင္တယ္။အဲဒီလိုသြားလာဖို႕လဲသိပ္မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။လြတ္လပ္
စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ား၌ “ အရင္ကအိမ္ကုိ လွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္၀ွက္ ျပန္ရတယ္၊
အခုေတာ့ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျပန္လို႕ရၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္အိမ္ခဏခဏျပန္တယ္”ဟူ၍ လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိျခင္း
ခံစားခ်က္တို႕အျပင္

၎ထက္ပိုမိုရရွိရန္

ႏွင့္ပတ္သက္၍အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

အေပါင္းလကၡဏာ

လိုအပ္သည္ဟုစစ္သားမ်ားကဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္တဲ့အေျခအေနကိုေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

“ဒီထက္ပိုၿပီး

အဲဒါမွပဲလူအမ်ားႀကီးကိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး၊

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ခြင့္၊ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ကိုယ္ပိုင္အုပခ
္ ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရး
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စစ္သားမ်ားထံမွၾကားခဲ့ရေသာ

ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ

လြတ္လပ္ခြင့္၊

ႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးတိုကိုလိုလားျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ့္ၾကမၼာ

“ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ

ကိုယ္ပိုင္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္သာ ရႏိုင္ခဲ့ရင္ပိုၿပီးေကာင္းတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္”ဟု
စစ္သားတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးက “ ကၽြန္ေတာ္တကယ္လိုခ်င္တာက (ကရင္ျပည္နယ္အတြက္)
ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊

တန္းတူအခြင့္အေရး၊

တည္တ့ံခုိင္မာတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

လူတိုင္းအတြက္

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ဘ၀နဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမိသားစုဘ၀ပါ။”ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ခြင့္လိုလားမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွလြတ္လပ္စြာေနထိုင္လိုေသာဆႏၵကိုလည္း
စစ္သားမ်ားကမီးေမာင္းထိုးေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားစြာတို႕က အစိုးရတပ္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာညွင္းပန္းမႈ၊
အတင္းအႀကပ္ေစခိုင္းမႈ၊

ေျမျမႈပ္မုိင္းမ်ားရွင္းလင္းရန္

အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမႈ

ႏွင့္အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက

KNUအဖြဲ႕သို႕၀င္ေရာက္ေစေသာ တြန္းအားေပးလႈံ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး
အာမခံခ်က္အား စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျခင္း၏ မရွိမျဖစ္ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္စစ္သားမ်ားစြာကရႈျမင္ၾကသည္။
တန္းတူအခြင့္အေရးနွင့္ပတ္သက္၍
ကရင္တစ္က်ပ္၊ဗမာတစ္က်ပ္ဟုေသာ

ကိုးကားေျပာဆိုၾကရာတြင္

KNU

စစ္သားတစ္ခ်ဳိ႕ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏

ဗမာေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကိုကိုးကား၍

၎ကတန္းတူအခြင့္အေရး၏

ေကာင္းေသာစံနမူနာျဖစ္မည္ဟုဆိုခဲ့ၾကသည္။ တန္းတူအခြင့္အေရးဟူသည္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္အေပၚ
ေသခ်ာေရရာမႈမရွိၾကေၾကာင္းကို စစ္သားမ်ားကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ “ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူမ်ိဳးအတြက္တန္းတူအခြင့္အေရးရမွာလား။ မရဘူး
ဆိုရင္ဘာမွလုပ္လို႕မရဘူး၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ရမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊
အျခားတစ္ဦးက

“လူ႕အဆင့္အတန္းခြဲျခားတာမ်ိဳးမရွိတဲ့

မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

တန္းတူျဖစ္ေစတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လိုခ်င္တယ္။”ဟု

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ

KNUစစ္သားတို႕ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ

စကား၀ိုင္းမ်ားမွေပၚထြက္လာခဲ့သည္

အျခားေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကို
ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊

အျခားသူတို႕ကတပ္မေတာ္အေပၚ

စစ္သားမ်ားစြာကတိုက္ရိုက္

ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

ရုိးေျဖာင့္မႈအေပၚစိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းတို႕ကိုတင္ျပျခင္းျဖင့္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူသူတို႕၏ရန္သူမ်ားအား

ယုံၾကည္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က
အေကာင္းလား

၊အဆိုးလားဆိုတာ

ေျပာရခက္တယ္။

စစ္သားတစ္ဦးကဆိုခဲ့သည္။အျခားစစ္သားတစ္ဦးက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ရန္သူေတြကို

ယုံၾကည္ဖို႕ခက္တယ္။

“ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း”ဟူေသာစကားပုံျဖင့္

ကိုအသုံးခ်၍ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ႏွင့္

”ဟု
အစိုးရက

ႏိုင္ငံတကာအားေပးေထာက္ခံမႈတို႕ကို

ရရွိရန္ျပဳလုပ္မည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားအေပၚယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႕အေပၚ

သေဘာတူညီမႈၿပိဳပ်က္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊

သိသာထင္ရွားစြာရွိေနျခင္း၊

KNUနယ္ေျမမ်ားအတြင္း

တြင္အတိတ္၌

စစ္တပ္မ်ားႏွင့္စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား

ႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္တို႕ကိုအလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ရန္စိုးရိမ္ျခင္းတို႕ပါ၀င္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာတို႕က
ၾသဇာသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မႈရွိရန္အတြက္အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈအေရးပါပုံကိုေထာက္ခံေျပာဆိုေသာယုံၾကည္
မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း

စစ္သားမ်ားကထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဘက္စလုံး၏အပင္ပန္းခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊နားလည္မႈရွိျခင္းနွင့္ကတိသစၥာရွိျခင္းတို႕ကတည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ
တြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုစစ္သားတို႕ကယုံၾကည္ၾကသည္။
အျပန္အလွန္

နားလည္မႈရွိရမယ္။”

“

ႏွစ္ဘက္စလုံးကၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕

ဟုရဲေဘာ္တစ္ဦးကဆို၍အျခားတစ္ဦးက

“

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက

ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာယုံၾကည္မႈရွိရမယ္။ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရမယ္”ဟုတိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

သာမန္အရပ္သားဘ၀ (သို႕မဟုတ)္ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕
KNUစစ္သားအားလုံးက KNUအေပၚသစၥာရွိမႈႏွင့္သစၥာေစာင့္သိမႈရွိေၾကာင္း ခိုင္မာေသာသေဘာထားခံစားခ်က္တို႕ကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႕ရာတြင္စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍

သူတို႕အားမလိုအပ္ေတာ့ပါကသာမန္အရပ္သားဘ၀သို႕ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း

KNUေခါင္းေဆာင္မ်ားက
သို႕မဟုတ္

ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုအတြင္းသုိ႕ေပါင္းစည္းပါ၀င္လိုျခင္းရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
စစ္သားမ်ားစြာတို႕ကသူတို႕၏ရပ္ရြာမ်ားသို႕ျပန္လိုေၾကာင္း၊မိသားစုမ်ားႏွင့္ေနထိုင္၍လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကို္င္လိုၾကေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဆိုရင္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့အိမ္ျပန္မယ္။

မိသားစုနဲ႕ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနမယ္ၿပီးေတာ့လယ္စိုက္မယ္”ဟူ၍စစ္သားတစ္ဦးကသူ၏ဆႏၵကိုေ၀ဌေျပာၾကားခဲ့သည္။
အျခားတစ္ဦးကဤသို႕ရွင္းျပခဲ့သည္။

“စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိရင္ေတာ့

လယ္ျပန္စိုက္ၿပီးကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြနဲ႕ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္တယ္”

သာမန္အရပ္သားဘ၀နဲ႕ေနခ်င္တယ္။

ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႕၀င္ေရာက္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာစစ္သားတို႕က KNU မွထြက္ခြာရမည္ဟူေသာ
အႀကံဥာဏ္ကိုတြန္႕ဆုတ္လ်က္ရွိၾကသည္။

အမ်ားစုက

KNUမွထိန္းခ်ဳပ္စီမံေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္းႏွင့္

KNU

ေခါင္းေဆာင္တို႕ကအႀကံျပဳတိုက္တြန္းျခင္းတို႕ရွိမွသာလွ်င္အျခားေသာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕အတြငး္သို႕၀င္ေရာက္မည္ဟုတ
င္ျပၾကသည္။စစ္သားမ်ားစြာတို႕ကကရင္လူမ်ိဳးတို႕ကိုကာကြယ္ရန္လုံၿခဳံေရးအင္အားတစ္စုအစဥ္အျမဲလိုအပ္လ်က္ရွိမ
ည္ဟုအေလးအနက္ထားေျပာၾကားၾကသည္။ “လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြမရွိရင္လူဆိုး၊ သူခိုးေတြထၾကြလာမယ္”ဟူ၍
စစ္သားတစ္ဦးကရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအေထာက္အပံ့လိုအပ္ျခင္း
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္အေထာက္အပံ့လိုအပ္ျခင္း

နွင့္ဆက္စပ္၍

ကာလတိုင္ေအာင္စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊

စစ္သားအမ်ားစုက

၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္ၾကာ

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေျမေနရာ

ႏွင့္ေနအိမ္ႏွင့္၎လုပ္ငန္းမ်ားကစတင္ရန္ အရင္အႏွီးတို႕ကိုလိုလားေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။စစ္သားတစ္ခ်ဳိ႕က
၅ႏွစ္စာရိကၡာအေထာက္အပံ့၊ေနအိမ္ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေျမဧက၂၀ဟူ၍တိက်ေသာအေထာက္အပံ့မ်ာ
းကိုေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊အျခားသူတို႕ကမူ

ေယဘုယ်အေထာက္အပ့ံကူညီမႈ

လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု

ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာစစ္သားတို႕က

မည္သည့္အေထာက္အပံ့မွ်ေတာင္းဆိုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက

သူတို႕၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္စြာ
အခိုင္အမာဆိုၾကသည္။

အျခားသူတို႕ကမူ မည္သည့္အေထာက္အပ့ံအား သူတို႕လိုအပ္မည္ကိုမသိၾကေၾကာင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းမွာ
ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္ဟုေတြးဆမိၾက၍သူတို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွအားေပးကူညီမႈရရွိလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ား၊လမ္းမ်ား၊တံတားမ်ား
အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားစသည့္
ရည္ညႊန္းေျပာဆိုၾကသည္။

“

ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး

အေဆာက္အဦးတို႕ကိုထူေထာင္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အ၀ရသြားၿပီဆိုရင္

အာဏာပိုင္ေတြကို

စစ္သားမ်ားက
ကၽြန္ေတာ္တို႕

ေဒသမွာရွိတဲ့ေဆးရုံေတြ၊စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊လမ္းေတြနဲ႕တံတားေတြကိုျပဳျပင္ေစခ်င္တယ္”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကဖြင့္ဟ
ေျပာဆိုခဲ့သည္။
စစ္သားမ်ားကသာမန္အရပ္သားဘ၀မ်ားသို႕၀င္ေရာက္ေနထိုင္ရမည္ဆိုလွ်င္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ား
အပါအ၀င္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၌၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထိုအျပင္စစ္သားမ်ားစြာတို႕ကပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားမ်ားႏွင့္သူတို႕၏မိသားစုမ်ားအတြက္ပညာေရးကိုလဲလိုလားၾကသည္။

“

ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြကိုပညာတတ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။သူတို႕ကိုကၽြန္ေတာ့္လိုအဆုံးမသတ္ေစခ်င္ဘူး၊ကၽြန္ေတာ့္မွာဘာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွမရွိဘူး”ဟူ၍စစ္သားတစ္ဦးကဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုလိုအပ္ျခင္း
စစ္သားမ်ားစြာတို႕ကလုပ္ငန္းစဥ္မွာ

မည္သို႕ေသာအရာဟူသည္ကို

မသိၾကေၾကာင္းအစီရင္ခံခဲ့ၾကၿပီး၊

အျခားသူတို႕ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုသိရွိၾကၿပီး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းကို
ဗဟုသုတႏွင့္နားလည္မႈ

အားေပးေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း၊

အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာရွိၾကေလသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာမက
ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းမ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသူတို႕၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

သူတို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ႏွင့္သေဘာတူညီမႈမ်ားတို႕အား

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ပတ္သက္၍

ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ

ပိုမိုလက္လွမ္းမွီရရွိလိုေသာဆႏၵရွိေၾကာင္း

စစ္သား

အေျမာက္အျမားတို႕ကဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
အျခားေသာအဖြဲ႕မ်ားစြာတို႕နည္းတူပင္

စကားစျမည္အစပိုင္းတို႕၌စစ္သားမ်ားသည္

စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကရာ၌အခက္အခဲမ်ားရွိၾကသည္ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း

KNUစစ္သားမ်ားႏွင့္စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ

နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕တို႕ကေလ့လာသုံးသပ္မိခဲ့ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႕အၾကားပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး
စကား၀ိုင္းမ်ား၌ထင္ရွားေပၚလြင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႕အၾကား
ဟူေသာအေၾကာင္း

တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း၊

ၾကားခဲ့ရေသာ

အျခားေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ

ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးရွိသင့္သည္
စစ္သားမ်ားက

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ

ဒိုင္ယာေလာခ္တို႕ျဖင့္ျပႆနာမ်ားတို႕အားပို၍

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမၾကာခဏေတြ႕ဆုံ၍စကားေျပာဆိုၾကသင့္သည္ဟုယူဆၾကသည္။
ေတြ႕ၿပီး

KNU

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႕အေရးႀကီးတယ္”ဟူ၍ရဲေဘာ္တစ္ဦးက

၎အစည္းအေ၀းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသင့္ေၾကာင္း

ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္

ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟုေတြးမိၾကၿပီး
“ေခါင္းေဆာင္

ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေတြခဏခဏ

အခ်ိဳ႕စစ္သားတို႕က

ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာတို႕အား

အမ်ားျပည္သူတို႕ထံေ၀မွ်သင့္သည္ဟထ
ု င္ျမင္ယူဆၾကလ်က္ရွိသည္။

တိုးျမွင့္ေသာစည္းလုံးညီညႊတ္မႈ
KNUအတြင္း ပိုမိုေသာစည္းလုံးညီညႊတ္မႈလိုအပ္ျခင္း ဟူေသာအခ်က္သည္ စကား၀ိုင္းမ်ားမွေနာက္ဆုံးထြက္ေပၚလာခဲ့
သည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည္။စစ္သားတို႕ကKNUေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအၾကား
အတြင္းေရးကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ
အၾကားရွိ

ရည္မွန္းခ်က္ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို

ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ

ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေထြေထြသေဘာထားအျမင္မွာပို၍စည္းလုံးညီညႊတ္ၾကၿပီး၊

တူညီေသာပန္းတိုင္မ်ားရွိပါက KNUသည္ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းလာမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

စစ္သားတို႕

အဖြဲ႕၀င္အားလုံး၌

ထပ္တိုးစိစစ္သုံးသပ္ခ်က္
အျခားေသာ

NSAsတို႕ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ

သီးသန္႕ၾကားခဲ့ရေသာအေၾကာင္းအရာ
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

(၃)ခ်က္ရွိေလသည္။

ပထမဦးဆုံးအခ်က္မွာစစ္သားမ်ားက

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက

ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

KNUစစ္သားမ်ားထံမွသာလွ်င္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ

ေပးအပ္ေနျခင္းႏွင့္

KNU၏တည္ဆဲျဖစ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းပုံအား

အေပၚစီးမွအတင္းအက်ပ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းျပဳမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
KNUတို႕တိုင္းတာၿပီးခဲ့ေသာေျမေနရာအားအစိုးရက
အျခားတစ္ဦးက

KNUနယ္ေျမမ်ားအတြင္း

သတိႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း

စစ္သားတစ္ဦးက

ျပန္လည္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ရပ္အေပၚရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရေဆးရုံမ်ားႏွင့္လမ္းမ်ား

ႏွင့္

KNU

စတင္တည္ေထာင္လာျခင္းတို႕ကို

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းသည္

အစိုးရအတြက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္မူ ထိုလုပ္ရပ္အားသတိႀကီးစြာ ႏွင့္ကိုင္တြယ္ရမည္
ဟူေသာ အေတြးအျမင္ကိုမီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္

KNU

စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ား၌ပို၍ထင္ရွားေသာအခ်က္မွာ

အရင္းအျမစ္မ်ားအားအလြဲသုံးစားျပဳမည္ဆိုေသာေၾကာက္ရႊံ႕စိတ္ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ
စစ္သားမ်ားက

သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို

သဘာ၀သယံဇာတ

အစိုးရႏွင့္ႀကီးမားေသာ

လက္၀ါးၿပီးအုပ္လာမည္ျဖစ္ၾကၿပီး၊

အရင္းအျမစ္မ်ားမွအက်ိဳးရလဒ္ကိုမူ ကရင္လူမ်ိဳးတို႕ခံစားၾကရမည္မဟုတ္ဟု ပူပန္မိေၾကာင္းကို စစ္သားတို႕ကဖြင့္ဟ
ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ
သရုပ္ေဖာ္ခ်က္မ်ား၌

ကရင္စစ္သားမ်ားထံမွ

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ

အမ်ားဆုံးၾကားခဲ့ရေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္
ကရင္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကို

ထိန္းသိမ္းလိုေသာဆႏၵ

ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္သည္ မည္သည့္အေရးပါအေၾကာင္းအရာတို႕၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္
ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ္လည္း၊ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္အေရးႀကီးေလသည္။
ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ

စစ္သားမ်ားကမိမိတို႕

ႏွင့္ဘာသာစကားေပ်ာက္ကြယ္ဆုံးရႈံးမည္

ယဥ္ေက်းမႈကိုမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္း၍
ဟုအေလးအနက္ထား ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ကိုစိုးရိမ္မိၾကၿပီး၊

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊
ကရင္ရိုးရာ

အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္က်င္းပဆင္ႏႊဲရန္အေရးႀကီးသည္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)
ဇယား၁၀။NMSP ေျခလ်င္တပ္သားတို႕ထံမွ အမ်ားသေဘာတူခ်က္မ်ား အျဖစ္ၾကားသိခဲ့ရေသာ
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား
၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားရွိသည္။
၂။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္ေစလိုေသာဆႏၵရွိသည္။
၃။မြန္လူမ်ိဳးတို႕ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ဆႏၵရွိသည္။
၄။ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္လိုလားေသာဆႏၵရွိသည္။
၅။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုေတြ႕ျမင္လိုေသာဆႏၵရွိသည္။
၆။တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ေစာလြန္းသည္။
၇။တန္းတူအခြင့္အေရးလိုလားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္ သေဘာထားမ်ား
NMSP

စစ္သားတို႕ထံမွၾကားခဲ့ရေသာ

အဓိကေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မ
္ ွတ ္
ထိုးၿပီးခ်ိန္မွ

ေလ့လာေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ

အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္

လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္က

တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။

ပို၍သာလြန္ေသာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား

ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး၊၎လုပ္ငန္းစဥ္မွျမန္မာျပည္သို႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူေဆာင္လာမည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုဖန္တီး
လ်က္ရွိေၾကာင္းသူတို႕၏ ယုံၾကည္မႈကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္လို႕ကေတာ့
အခုကၽြန္ေတာ္တို႕အခြင့္အေရးေတြ

ပိုၿပီးရလာတယ္လို႕ထင္တယ္။

အရင္ကနဲ႕ယွဥ္ရင္ေတာ့ဒီတစ္ေခါက္မွာ

ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။”ဟုစစ္သားတစ္ဦးကေထာက္ခံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အမ်ားဆုံးသေဘာတူကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ေသာ

တိုးတက္မႈမွာ

သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္တိုးျမွင့္ရရွိခဲ့ျခင္းအခ်က္ျဖစ္သည္။
စစ္သားတို႕က

စစ္သားမ်ားနွင့္ျပည္သူလူထုတို႕အတြက္လြတ္လပ္စြာ

ေဒသအတြင္း

သာလြန္ေသာလႈႈပ္ရွားခြင့္ရရွိျခင္းကို

တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားစြာတည္ရွိေနျခင္းမရွိဘဲျပည္သူတို႕ကပို၍လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္

ၾကေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ “အခုအေျခအေနကအရင္က အေတြ႕အႀကဳံေတြထက္ေကာင္းတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့
အရင္ကဆိုရင္အစားအစာ၊အ၀တ္အထည္၊ေနစရာ၊လုံၿခဳံေရး၊သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ဆက္သြယ္ေရးေတြအရမ္းခက္တ
ယ္။ ဒါေပမဲ့အခုအဲဒါေတြတိုးတက္လာခဲ့ၿပီ” ဟုစစ္သားတစ္ဦးကတင္ျပခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္လာျခင္း
စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ာအတြင္း၌

NMSPတပ္သားတို႕ကၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို

ေက်ာ္လြန္တိုးတက္လာေစလိုေသာဆႏၵရွိေၾကာင္း

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ကာကြယ္ျခင္း၏

လုပ္ငန္းစဥ္အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာ၍

ၿပိဳပ်က္က်ရႈံးမႈမ်ား၊သို႕မဟုတ္ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား

အေရးပါပုံကိုစစ္သားတို႕က

၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအား

မျဖစ္ပြားေစရန္

အေလးအနက္ထားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရည္ညြန္း၍၊

အစိုးရအေျပာင္းအလဲက

သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစ၍လက္ရွိသေဘာတူညီမႈမ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရံဖန္ရံခါေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕က

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစႏိုင္မည့္စိုးရိမ္မႈမ်ားအား

အရွိန္အဟုန္ဆက္လက္ရွိေနေစျခင္းမွာ

စစ္သားမ်ားစြာတို႕ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ

အယူအဆျဖစ္သည့္ မွန္ကန္ေသာ (သို႕) စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေလသည္။
NMSPစစ္သားတို႕အတြက္မူ

မွန္ကန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေရး၊

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပညာေရးသာမက၊

မြန္လူထုတို႕အတြက္လုံျခဳံေရးႏွင္

့တည္ၿငိမ္ေရးစေသာလူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဟူေသာအယူအဆမ်ားပါ၀င္ၾကေလသည္။မွန္ကန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဟူေသာသေဘာထားအား၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးျခင္းအေပၚ ပူပန္ျခင္း ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္လိုေသာဆႏၵတို႕ျဖင့္ယွဥ္၍

မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့ရွိခဲ့သည္။

“တကယ္လို႕ဒါဟာစစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေကာင္းမယ္”ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္၀လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း၊
စစ္မွန္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အနာဂါတ္အတြက္

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက

ယူေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး

ဟု

စစ္သားတစ္ဦးက

NMSPႏွင့္ျမန္မာျပည္သို႕

ယူဆထင္ျမင္ေၾကာင္း

ကိုစစ္သားမ်ားစြာ

မွဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္၊

NMSP၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ပါ

ေအာင္ျမင္စြာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း စစ္သားမ်ားကေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၎အခ်က္တို႕အား လက္ရွိအစိုးရဘက္မွ
လိုက္နာမႈကင္းမဲ့သည္ဟုရႈျမင္မိ၍
တိုင္းရင္းသားေတြအတြက

ပူပန္ၾကေၾကာင္း

္အဓိကပူပန္စရာ

ဖြင့္ဟခဲ့ၾကၿပီး၊

စစ္သားတစ္ဦးက

နဲ႕အေၾကာက္ဆုံးကေတာ့၊

သူတို႕

“ကၽြန္ေတာ္တို႕
(ျမန္မာအစိုးရ)က

အေျပာနဲ႕အလုပ္မညီျဖစ္မွာဘဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို မခ်ိဳးေဖာက္ဖို႕သူတို႕မွာ ခိုင္လုံတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္
တစ္ရပ္ရွိသင့္တယ္။သူတို႕ရဲ႕စကားေတြနဲ႕ကတိေတြကိုေစာင့္ထိန္းသင့္တယ္။” ဟုအားတက္သေရာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၎ထြက္ဆိုခ်က္တို႕က

ရံဖန္ရံခါပင္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ာ

အတိတ္အေတြ႕အႀကဳံတို႕ႏွင့္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕စစ္သားတို႕က

းပ်က္ျပားခဲ့ေသာ

ယင္းကဲ့သို႕ထပ္္ျဖစ္ပြားမည္ကို

စိုးရိမ္မိၾကသျဖင့္စစ္ဘက္ေရးရာအသင့္အေနအထားအားအခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္အထိတိုင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္လိုအ
ပ္ခ်က္တစ္ရပ္ရွိေလသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့သူတို႕ကတိမတည္မွာစိုးရိမ္မိတယ္။

၂၀၁၀အထိကၽြန္ေတာ္တို႕က

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္မွာဘဲရွိေနေသးတယ္။

၁၉၉၅/၁၉၉၆ကေန

လက္ရွိအေျခအေနကလည္း

အဲဒီလိုဘဲျဖစ္သြားမွာစိုးရိမ္မိတယ္။

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႕

စစ္တပ္အင္အားနဲ႕စည္းလုံးမႈကို

ထိန္းသိမ္းထားဖို႕လိုတယ္” ဟုစစ္သားတစ္ဦးကထြက္ဆိုခဲ့သည္။
ယင္းပူပန္မႈမ်ား

ႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားညီညႊတ္စြာ၊

အေသအခ်ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ႏွင့္ ေဒသအတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ေစရန္ အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္း
လိုအပ္မႈကိုစစ္သားတို႕ကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္စိစစ္မႈေကာ္မတီ၏အခန္းက႑အား

ေတြးဆပုံေဖာ္ၾကည့္၍ စစ္သားတစ္ဦးက “အစည္းအေ၀းထဲမွာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရးေကာ္မတီ တစ္ခုရွိေနသင့္တယ္။
သူတို႕စကားသူတို႕တည္ေအာင္လုပ္မယ္လို႕ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါၿပီ။”
အျခားသူတို႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေႏွးေကြးေသာတိုးတက္မႈကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးတို႕၏
အခ်ိန္ကာလႏွင့္

အျခားNSAGSတို႕ႏွင့္

စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္းႏွင့္
NSAGမ်ားစြာတို႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္

သေဘာတူညီမႈတည္ေဆာက္ရန္ၾကာခ်ိန္တို႕ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

ဆက္စပ္၍

ေႏွးေကြးေသာေျခလွမ္းအား

ရံဖန္ရံခါေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လုပ္ေဆာင္ေသာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိေစေသာ

ပတ္သက္ေသာ
စစ္သားမ်ားက

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သည္သာလြန္ေသာ

တိုးတက္မႈကိုျဖစ္ေစ၍စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာအခြင့္အေရးေပၚ
ေပါက္ေစမည္ဟူေသာယုံၾကည္ခ်က္ကိုဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အစိုးရကတျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္းတုိ႕နဲ႕
အျခားသူေတြကဆက္ၿပီး

တိုက္ေနၾကတုန္းဘဲ။

ဟုဆိုခဲ့ၿပီး၊အျခားတစ္ဦးကလည္း

စကားေျပာဖို႕လုပ္တာၾကာလြန္းတယ္၊

(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ)

“ကၽြန္ေတာ္ထပ္ျဖည့္ၿပီး

ေျပာခ်င္တာက၊

ၿပီးေတာ့

တစ္ၿပိဳင္ထဲလုပ္သင့္တယ္။”
အစိုးရကတိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးနဲ႕တစ္ၿပိဳင္ထဲေတြ႕သင့္တယ္၊တစ္ဖြဲ႕ျခင္းစီနဲ႕ေတြ႕တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႕ေပ့ါ။”
ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မြန္လူမ်ိဳးတို႕ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာအေမြအႏွစ္အားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း္၊
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင၊့္
မြန္လူမ်ိဳးတို႕ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လိုျခငး္၊ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နွင့္ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္
ဖန္တီးခြင့္လိုလားျခင္းဟူေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တို႕အား
စာရင္းျပဳစု

ထားခဲ့ေသာ္လညး္၊

အဓိကအေၾကာင္းအရာဇယားကြက္၌

စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားအတြင္း၌မူ

၎တို႕အား

သီးျခားစီ

ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္၎တို႕အားဤအခန္း၌အတူတကြ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက
ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္

္NMSP

ရည္မွန္းခ်က္တို႕အား

ေျခလ်င္စစ္သားမ်ားစြာတို႕က
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
အထူးသျဖင့္

ႏွင့္

မြန္ျပည္နယ္၏

အနာဂါတ္အား NMSPစစ္သားတို႕ပုံေဖာ္ေတြးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေရး
စိတ္ဓါတ္အားသိသာေပၚလြင္စြာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

စစ္သားမ်ားစြာတို႕ကပညာေရးႏွင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အစရွိေသာ

မြန္လူမ်ိဳးအေျချပဳလူမႈေရးစံနစ္၊

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း

လြတ္လပ္ေသာမြန္အစိုးရ

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္မႈသာမက

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။“မြန္လူဦးေရ

အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ေဒသေတြမွာကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕အခြင့္အေရးကကၽြန္ေတာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြရဲ႕လက္မွာပဲရွိသင့္တယ္။”
ဟုစစ္သားတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။
စစ္သားဦးေရအခ်ိဳ႕က

ထိုကဲ့သို႕ေသာစကား၀ိုင္းမ်ားအား

ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာမြန္မင္းဆက္အား

ျပန္လည္ရယူေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္မြန္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာတို႕၏ အေရးပါပုံအားထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳရန္ဟူ၍

ေဘာင္ခတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

့ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့တဲ့အ

ေမြအႏွစ္ေတြကိုျပန္လည္

မြန္မင္းဆက္ႏွင့္မြန္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဟူေသာ
ေတာင္းဆိုရယူျခင္းတို႕

စစ္သားတစ္ဦးက

“အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥကေတာ

ရယူေဖာ္ထုတ္ဖို႕ပါဘဲ”

သေဘာထားအယူအဆတို႕သည္

ႏွင့္ရံဖန္ရံခါဆက္စပ္ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိေလသည္။

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား၌

ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္အေရးႀကီးပုံကို

ဟုရင္ဖြင့္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
နယ္ေျမျပန္

လည္

စစ္သားအမ်ားအျပားတို႕က

အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊

မြန္ျပည္နယ္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္လိုလားေသာဆႏၵကိုအားျဖည့္ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ စစ္သားတစ္ဦးကအခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား
“ကၽြန္ေတာ္တို႕ေရွးေဟာင္း

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြကိုျပန္ျခင္း”ျဖင့္အေကာင္အထည္

ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊

“ကိုယ႕္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမမွာေနထိုင္ၿပီး၊

အခြင့္အေရးေတြကို

ရမယ္ဆိုရင္ပိုေကာင္းတယ္။”

ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပေျပာၾကားခဲ့သည္။”
ကၽြန္ေတာ္တို႕မြန္လူမ်ိဳးပိုင္တဲ့ေျမကို
ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိသင့္တယ္။

ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ႏိုင္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း

ဟုဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အရုိးသားဆုံးေျပာရမယ္ဆိုရင္

ကၽြန္ေတာတို႕ကိုျပန္ေပးသင့္တယ္။

ရသင့္တဲ့

အျခားရဲေဘာ္

တစ္ဦးက

ကၽြန္ေတာ္ခံစားခ်က္ကေတာ့

ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕

အဲဒီလိုဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ

တိုင္းရင္းသား

ကိုယ့္ၾကမၼာ

နဲ႕ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း

တိုးျမွင့္လာမယ္္ ၊ၿပီးေတာ့တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာလူတိုင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္လာမယ္။”

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး
NMSPကခံစားမိၾကသည္။10စကား၀ိုင္းမ်ား

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥေဆြးေႏြးရန္ေစာလြန္းေသးသည္ဟု
တေလွ်ာက္၌ေျခလ်င္တပ္သားတို႕ကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားပါက
အေရးႀကီးေၾကာင္း၊

မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊

အတိတ္၌ဆုံးရႈံးပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကေသာ

စစ္ေရးအရအသင့္ရွိေနရန္

ေစ့စပ္ညိွႏိႈ္င္းမႈမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္

မ်ားကိုျပန္လည္ဆင္ျခင္ကာ အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။
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NMSPေခါင္းေဆာင္တို႕ကနားေထာင္သူတို႕အားေျခလ်င္တပ္သားတို႕ႏွင့္စကားေျပာခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊တပ္ဖ်က္သိ

မ္းေရးႏွင့္လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥကိုမူေျပာၾကားရန္ေစာလြန္းသည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ေဆြးေႏြးမႈမျပဳရန္ေျပာၾက
ားခဲ့သည္။

တန္းတူအခြင့္အေရး
NMSPစစ္သားမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာစကား၀ိုင္းမ်ားမွ
တန္းတူအခြင့္အေရး

လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။

ထြက္ေပၚလာေသာအျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွာ
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူပင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏

“ဗမာတစ္က်ပ္၊မြန္တစ္က်ပ္”

မ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းအတြက္

တန္းတူအခြင့္အေရးစံမူနာအျဖစ္

ဟူေသာစကားအား

ျမန္မာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသား

ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးရမယ့္ကိစၥကေတာ့

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕အခြင့္အေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခြင့္အေရးေတြရွိမယ္ဆိုရင္

အနာဂါတ္မွာအခက္အခဲျပႆနာေတြနည္းပါးၿပီး

ဟုရဲေဘာ္တစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားစြာတို႕က
“အေရးႀကီးဆုံးမျဖစ္မေန

တကယ္လို႕မ်ားတိုင္းရင္းသား
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘ၀ေတြကိုရရွိမွာပါ။”

ထို႕အျပင္အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွရရွိလာေသာ

အက်ိဳးအျမတ္တို႕အား

သာတူညီမွ်ခြဲေ၀ရန္ လိုအပ္ပုံကိုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထပ္တိုးစိစစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္
အမ်ားသေဘာတူ

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အျဖစ္

နားေထာင္သူတို႕အတြက္အဓိကအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

နွင့္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊
ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာအခ်က္မွာ

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအခြင့္အေရးမ်ား

လုိအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

စစ္သားတို႕ကၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ

အပါအ၀င္မြန္ျပည္နယ္အတြင္း
လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္သည္ႏွင္

့အမွ်ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းရရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။“တကယ္လို႕မ်ား
အကန္႕အသတ္အေျပာင္းအလဲမရွိတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္ဆိုရင္

စကား၀ိုင္းမ်ား၌

စစ္မွန္ၿပီး

လူေတြအတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတ

ြရလာမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟူ၍အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား စစ္သားတစ္ဦးကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေ၀ါဟာရမ်ား
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ

-

ပို၍တည္တံ့ေသာအေျဖမ်ားကို

ရွာေဖြေနစဥ္

ၾကားျဖတ္စစ္ပြဲမ်ား

ရပ္နားျခင္းကာလ
တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး

-

တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္တရား၀င္ျဖစ္၍လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

(သို႕)

အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာတိုက္ခိုက္စစ္ဆင္ေရးတို႕ထြက္ခြာျခင္းအားႀကီးၾကပ္ကြ
ပ္ကဲသည္။11
ဖယ္ဒရယ္၀ါဒ - ဤစာအုပ္တြင္ဖယ္ဒရယ္၀ါဒ၏အဓိပၸာယ္မွာ တန္းတူကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္

တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြင္းရွိ ျပည္နယ္အသီးသီး၌

ျပည္နယ္အလိုက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊

ကိုယ္ပိုင္အစိုးရအဆင့္တို႕

ျမင့္မားေသာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရစနစ္တစ္ခုကို ရည္ညႊန္းသည္။
ေျခလ်င္တပ္သား - ေျခလ်င္တပ္သားမ်ားဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာထူးအဆင္မ့ဲေသာ စစ္သားမ်ားကို
ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္တြင္မူ၎

ေ၀ါဟာရအား

ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္

ရာထူးမဲ့စစ္သားမ်ားဟူ၍

အလဲအလွယ္အသုံးျပဳခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ခြင့္

-

ဤစာအုပ္တစ္အုပ္လုံးတြင္

လႈပ္ရွားခရီးသြားႏိုင္ေသာ

စြမ္းရည္၊

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ

လြတ္လပ္ခြင့္ဟူေသာ

အကန္႕အသတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမရွိဘဲ

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္

ေ၀ါဟာရအား

အတားအဆီးမရွိ

လက္လွမ္းမွီနိုင္ေသာ

ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရစနစ္တစ္ခုအား

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

ရာထူးအပ္ႏွင္းျခင္းကို

လိုလားေသာဆႏၵတို႕အား ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံတို႕မွ
လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာစြမ္းပကားဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
နားေထာင္သူမ်ား - နားေထာင္သူမ်ားဟူသည္မွာ ဤစီမံကိန္းအတြက္ နားေထာင္ျခင္း စကားစျမည္၀ိုင္းမ်ားအား
စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ

-

၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္

၎ကာလ

အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာစစ္အစိုးရကဗမာမွ

ျမန္မာဟူ၍တရား၀င္အမည္ေျပာင္းလဲ

သမုတ္ခဲ့သည္။ဗမာဘာသာစကားအရမူကိုစကားလုံးႏွစ္ခုအားေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအစားထိုးသုံးႏိုင္ေသ
ာ္လည္းထိုသို႕အသုံးျပဳျခင္းမွာႏိုင္ငံေရးသေဘာသက္ေရာက္သည့္ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ဤစာအုပ္၌ျမန္မာဟူေ
11

UNICEF

(2006)

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လက္နက္ကင
ို ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။

လူသားခ်င္းစာနာေသာ
၀၅

http://www.unicef.org/emergencies/files/guidelines-negotiations
groups.pdfမွျပန္လည္ရယူခဲ့သည္။

ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေျပာဆိုျခင္း

ဒီဇင္ဘာ
armed

၂၀၁၃တြင္
-

သာအမည္ကိုအသုံးျပဳထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းႏိုင္ငံေရးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္အသုံးခ်ရန္ရည္ရြယ္ျခင္းမ
ဟုတ္ေပ။
ရာထူးအဆင့္မဲ့သူ - စစ္ဘက္ေရးရာရာထူးအဆင့္မရွိေသာစစ္သည္တစ္ဦး။
အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

-

ဤစာအုပ္တြင္အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းဟူေသာေ၀ါဟာရအားျမန္မာအစိုးရအားဆန္႕က်င္ေသာ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႕) အားလုံးတို႕အားစုစည္း၍ရည္ညြန္းအသုံးျပဳထားသည္။
ပုံမွန္ျဖစ္ေစျခင္း-

MILF–

Philippine

Government

Comprehensive

Peace

Agreementတြင္အသုံးျပဳထားေသာေ၀ါဟာရျဖစ္ၿပီးလူထုမ်ားမိမိတို႕ေတာင့္တေသာဘ၀အဆင့္အတန္း၊ေရရွည္တည္
တံ့ေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းႏိုင္ငံေရးအရပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္
းစသည္အေျခအေနမ်ားသို႕ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းကိုရည္ရြယ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

-

ဤေ၀ါဟာရတြင္

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ

အေထာက္အပ့ံေပးအပ္ျခင္း၊လူ႕အခြင့္အေရးတို႕အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊လုံျခဳံေရးုအာမခံျခင္း၊အႀကမ္းမဖက္ဘဲ
ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းေစျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုထူေထာင္ျခင္း၊ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းကိုအားေပးျမွင့္တင္ျခင္းစိတ္ဒဏ္ရာအ
နာတရမ်ားကုသျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ဒုကၡသည္မ်ားအားျပန္လည္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ျပည္တြင္း၌ေနရာေျပာင္းေရြ႕ခံရေသာ
သူအားျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းေအာက္ေျခသုိ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိေစေသာပညာေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္စီးပြားေရးျပန္လ
ည္တည္ေဆာက္ျခင္း၌အကူအညီေပးျခင္းတို႕ပါ၀င္ေလသည္။
ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

-

ျပန္လည္ေပၚေပါက္ႏိုင္ေသာ

အႀကမ္းဖက္မႈရန္ကာကြယ္ျခင္းသာမက၊

ပဋိပကၡစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡအျပီးျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းတို႕လည္းပါ၀င္ေလသည္။ထို႕ထပ္ပို၍က်ယ္ျပန္႕ေသာ
သေဘာအရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ပို၍စီမံခန္႕ခြဲလြယ္ကူေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ႕စည္းပုံအျဖစ္သုိ႕အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း - ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းတရား အရင္းအျမစ္မ်ား
ႏွင့္

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊

ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအားသင့္ျမတ္ေစျခင္း၊

ဆက္ဆံေရးမ်ားအားပုံမွန္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားအားအႀကမ္းဖက္မႈမ်ားသို႕မေျပာင္းလဲေစဘဲစီမံကြပ္ကဲႏိုင္ေသာအ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားတည္ေထာင္ျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။12
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူခ်က္မ်ား - ဤစာအုပ္၌ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာေရွ႕ေျပးသေဘာတူညီမႈ၊
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ၊

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မူႀကမ္းစသည္တို႕အပါအ၀င္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ကိုျဖစ္ေစရည္ရြယ္အသုံးျပဳထားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

-

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းသို႕

ေရာက္ရွိေစရန္လိုအပ္သည့္ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရးသို႕မဟုတ္ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအခန္းဆက္ေလွကားထစ္မ်ား

(သို႕)

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈအဆင့္မ်ားကိုဆိုလိုသည္။ထိုအဆင့္မ်ားသည္အစီအစဥ္က်ျခင္း

(သို႕)

အစဥ္အတိုင္းျဖစ္ျခင္းတို႕မရွိႏိုင္ေပ။ထိုအဆင့္မ်ား၌ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအကဲျဖတ္တိုင္းအတာမ်ား၊ေဘးအႏၱရာ
ယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ေကာင္းမြန္ေသာအသင္းအမႈေဆာင္မ်ား၊အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း

(သို႕)

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊သင့္ျမတ္ေစျခင္းႏွင့္ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအင္အားမ်
ားအားထိေရာက္စြာအသုံးခ်ျခင္းတို႕လည္းထည့္သြင္းပါ၀င္ႏိုင္ေလသည္။13
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း

-

တိုက္ခိုက္ေရးသမားေဟာင္းမ်ားက

သာမန္အရပ္သားအဆင့္အတန္းတြင္ေနထိုင္၍၊

ေရရွည္တည္တ့ံေသာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္၀င္ေငြတို႕ရရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးသည္
လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးရက္ေရာေသာအခ်ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခုရွိ၍အထူးသျဖင့္ေဒသခံလူထု
အဖြဲ႕အစည္းတို႕အဆင့္၌ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။၎သည္တိုင္းျပည္တစ္ခု၏အေထြေထြဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီးႏိုင္
ငံလုံးဆိုင္ရာတာ၀န္တစ္ခုျဖစ္၍ရံဖန္ရံခါျပင္ပကူညီေထာက္ပံ့မႈမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေပသည္။14
စစ္မွန္ေသာမွန္ကန္ေသာ

(သို႕)

စစ္မွန္ေသာမွန္ကန္ေသာ
အဓိပၸာယ္မ်ားသည္

(သို႕)

တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး

-

ဤစီမံကိန္းတေလွ်ာက္လုံး၌စစ္သားတို႕က

တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအၾကား၊

NSAGတို႕အၾကားကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။

ထိုေ၀ါဟာရတို႕၏
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ထိုေ၀ါဟာရမ်ားသည္ျမန္မာပဋိပကၡ၌ပါ၀င္ၾကေသာအဖြဲ႕တိုင္းမွၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ရ
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ျဖည့္စြက္ခ်က္
လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား
၁။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဘာထင္ျမင္ခ်က္နဲ႕ခံစားခ်က္ေတြရွိသလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
၂။တကယ္လို႕သင္ဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းအဖြဲ႕ေတြမွာပါ၀င္ခဲ့ရင္ဘာအေၾကာင္းအရာေတြကိုေဆြးေႏြးေျပာဆိုမ
လဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ားေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းပြဲမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ား
၃။သင့္အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာထည့္သြင္းဖို႕လိုအပ္တဲ့အေရးအႀကီးဆုံးအရာေတြကဘာလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးပြဲမ်ား၊အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ား
၄။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေနသင္ဘာကိုရခ်င္သလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊လိုလားခ်က္မ်ား
၅။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘယ္အရာကသင့္အတြက္အႀကီးမားဆုံးပူပန္စရာလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - ကိုယ္ပိုင္ပူပန္မႈအေၾကာင္းအရာ
၆။အနာဂါတ္မွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျပီဆိုရင္၊

ဘယ္အရာကသင့္အတြက္

အႀကီးမားဆုံးေသာစိန္ေခၚမႈ

အခက္အခဲေတြျဖစ္မလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - ကိုယ္ပိုင္စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၇။အဲဒီစိန္ေခၚမႈအခက္အခဲေတြကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားဖို႕သင့္ကိုဘယ္အရာကအကူအညီျဖစ္ေစလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအားရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၈။တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးအေပၚသင္ဘယ္လိုခံစားရလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - တပ္ဖ်က္သိမ္းေရ၊စိတ္အားထက္သန္ျခင္း
၉။သင္လက္နက္ခ်ဖို႕ဘာေတြအကူအညီလိုမလဲ။/ တပ္ဖ်က္သိမ္းဖို႕သင္ဘာေတြလိုအပ္မလဲ။
အဓိကစကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ား - အေထာက္အပံ့အကူအညီလိုအပ္မႈမ်ား၊လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း
၁၀။သာမန္အရပ္သားဘ၀ကိုသင္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခ်င္သလား။

