	
  

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေျမျပင္
ထိုးစစ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
၁။ ျမန္မာျပည္၏ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)နီးပါးျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအေပၚ အေျခခံသည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

(UNFC)အေနျဖင့္

ညိွႏႈိင္းအေျဖရွာရမည္ဟု

ညီညြတ္ေသာ

အစဥ္လက္ကိုင္ျပဳထားပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား

ျပည္တြင္းစစ္

အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ကာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္း
သာယာ ၀ေျပာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ဟု တထစ္ခ်ယုံၾကည္ထားပါသည္။
၂။ ထိုသို႔ ယုၾံ ကည္သည္ႏွင့္အညီ UNFC အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္တနံတလ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ စစ္ပြဲမ်ား
အတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး အတူတကြပါ၀င္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္းျဖင့္
ခိုင္မာသည့္

တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအစပ်ဳိးမႈမွတဆင့္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

တည္ေဆာက္ရန္

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းကပင္ တစိုက္မတ္မတ္ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အရင္းခံျပႆနာကုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ UNFC သည္ ျပႆနာရွိသည္ကို ျပႆနာအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး နည္းမွန္လမ္းမွန္၊ စိတ္ရွည္သည္းခံကာ ေစတနာေရွ႕ထားေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းကို လက္ကိုင္
ျပဳထားပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈကာလတေလွ်ာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ
အဖြဲ႔အစည္းတခ့်ဳိအေပၚ

ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္း၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးမႈႏွင့္

ႏုိင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္မတ
ႈ ုိ႔ မျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မျပတ္မလပ္
ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာလည္း ယေန႔တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ခိုင္မာေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ

စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္

ထားရွိေသာ သႏၷဌ
ိ ာန္ပင္ ျဖစ္သည္။
၄။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔က
ပအိ၀
ု ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္

မဲဆြယ္တရားေဟာရာ၌

“စစ္မွန္ၿပီး

တိုင္းရင္းသားအားလုံး

လက္ခံ

ႏိုင္ေသာ၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အင္အားစုမ်ား လက္ခံသေဘာတူကာ ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲသည့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ရန္

အေရးႀကီးဆုံး

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယေန႔လက္မွတ္

ေရးထိုးၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလမွာ အေရးမႀကီး
စစ္မွန္မႈသာ အေရးႀကီးဆုံးဆိုသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေျပာခ်င္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး
ဆက္ဆံမည္၊

NLD

အစိုးရျဖစ္လာပါက

ေပးေသာကတိတည္မည္၊

တိုင္းရင္းသားမ်ားအား

ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း

ကတိပ်က္သည့္အဖြဲ႔မ်ဳိးမျဖစ္ေစရဆိုသည္ကို

ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း
အာမခံသည္၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ား ပါ၀င္ရမည္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရမည္၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
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ေဆြးေႏြးမႈ မည္သို႔ရွိသည္၊ မည္သည့္အေျခအေနေရာက္ေနသည္ကို သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားအား သိႏိုင္ေသာ
အေျခအေနမ်ဳိး ဖန္တီးေပးရမည္” ဟုလည္း ဆိုခဲ့ပါသည္။
၅။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဂရုျပဳျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ကတိအတုိင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္္သည္

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈရွိမည္မွာ

ေသခ်ာပါသည္။

ေပးေသာကတိတည္ၿပီး

စစ္မွန္၍

ေရရွည္ခုိင္မာေသာ ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ႏွင့္ လုအ
ိ ပ္ေသာ
ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္တုိ႔အတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရး အဆုိျပဳခ်က္(၉)ခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိ

NLD

ဦးေဆာင္သည့္

အစိုးရသစ္သည္

အားလုံးပါ၀င္မႈမရွိေသာ၊

တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာမေဆာင္ေသာ NCA ကုိ အေမြဆက္ခံကာ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းအခ့်ဳိကို တပ္မေတာ္မွ ေျမျပင္ႏွင့္ ေ၀ဟင္တိုက္ပြဲအရွိန္ျမွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္ကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္

မႀကိဳးပမ္းပဲ

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ၿပီး

ေနာက္တစ္ႀကိမ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးကိုသာ

ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အားလုံးမပါ၀င္ႏိုင္လွ်င္လည္း အေၾကာင္းမဟုတ္၊ လိုက္ပါႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားႏွင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္သေဘာကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ဤသည္ကုိ ေထာက္ရႈျခင္းျဖင့္
တႏုိင္ငံလုံးေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကုိ ဦးတည္ေနျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။
၆။ NCA တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိက
႕ ုိ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
အျဖစ္ တုိင္းျပည္အတြက္ ျပႆနာပုိမုိတုိးပြားေရးကုိသာ ဦးတည္ေစသည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံတုိ႔ကုိ NLD
အစုိးရမွ

အေမြဆက္ခံထားရသည္။

မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လည္း

ဤမွားယြင္းမႈမ်ားကုိ

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ

မွန္ကန္ေအာင္လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ

အစုိးရတြင္ရွိေနၿပီး၊

တႏုိင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ရန္

ႀကဳိးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ပြဲကို
အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး ပါ၀င္ညိွႏင
ႈိ ္းအေျဖရွာေရးကို ထိပ္တန္းမတင္ပဲ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္

ပါ၀င္ခဲ့ေသာ

အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးပါ၀င္ရမည့္အစား

အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ကုိ

ခ်န္လွပ္ကာ အျမန္လက္မွတ္ထိုးေရးကိုသာ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ
ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္

(၂၀)ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္
မေဆာင္ခဲ့ေပ။

မူၾကမ္းဆြဲျခင္း၊

အားလုံးပါ၀င္မလ
ႈ ည္း

မရွခ
ိ ဲ့ေခ်။

(၈)ဖြဲ႔သာလွ်င္

ထုိနည္းတူစြာ

NCA

အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔မွာလည္း
အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီကုိ

ပါ

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး
ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ

တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ

ခဲ့ၾကျခင္းမွာ

အဆင့္မ်ားအရ
မေဆာင္သကဲ့သုိ႔

ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူအားလုံး

ပါ၀င္မႈရွိရွိျဖင့္

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပဲ အဆုိပါလမ္းျပေျမပုံ၏ အဆင္(့ ၄)ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမွာ

NCA

ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ

ထိခုိက္ေစပါသည္။

တတိယအဆင့္ျဖစ္သည့္

ယခုလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍

NCA

လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း

ဆက္သြားမည္ဆုိပါက

NCA

ျဖစ္စဥ္အေပၚ

ျပန္လည္သုံးသပ္စရာ

အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိလာပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကုိ
လက္မခံသည့္အတြက္ UNFC အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္
မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး အဆုိျပဳမူ(၉)ခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း
အေျဖရွာလွ်က္ရွိေနပါသည္။
၇။

ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားဟုဆိုရာတြင္
ရည္ညႊန္းသည္ျဖစ္ၿပီး

ျပႆနာအတြင္း

စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း၊

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို

ေမတၱာေရွ႕ထားၿပီး

အဓိက

စိတ္ရွည္သည္းခံ

တိုက္ရိုက္

ဖိတ္ေခၚသည္ဟု

အစိုးရသစ္မွ ေျပာေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခင္းအက်င္းကို
အစုိးရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မရွိေပ။ စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး NCA ကုိ
လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဖိအားေပးေနသည္။ ထိထ
ု က္ဆိုးရြားသည္မွာ ၂၀၁၆ ခု၊ ၾသဂုတ္လမွစၿပီး ကခ်င္ျပည္၊
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏

အရွိန္အဟုန္ႏွင့္

ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈအား

အစိုးရက

၀င္ေရာက္ဟန္႔တားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔အျပင္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္
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ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔မ်ား၏ ကူညီမႈကိုလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဗ်ဴဟာအရ
ဟန္႔တားပိတ္ပင္ေနမႈကိုလည္း
ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

တခြန္းတပါဒမွ်

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို

ႏိ၀
ု င္ဘာလ

(၂၀)

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရက္ေနာက္ပိုင္း

မရွိသည္မွာ

အံ့ဖြယ္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အခ့်ဳိ၏ မလႊဲမေရွာင္သာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္လာျခင္းအေပၚ သမၼတရုံး၊ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကိုယ္တိုင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳသည့္သတင္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေန
သည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရတရပ္ကဲ့သို႔ သေဘာထားႀကီးမႈ မရွိရုံသာမကပဲ တစ္ဖက္သတ္အျမင္ျဖင့္ လူထု၏
အတိဒုကၡအေပၚ နားလည္မႈကင္းမဲ့ကာ ျပႆနာအား တုန္႔ျပန္ေနသည္ကို မယုံၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ရ
ပါသည္။
၈။

NLD

အစိုးရသည္

တိုင္းျပည္၏

ျပႆနာအရင္းအျမစ္အေသးစိတ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ပကတိဆႏၵ

သေဘာထားမွန္ကုိအေျခခံ၍ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ အေျဖရွာ၊ ကိုင္တြယ္
ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္သည္။ အတိုက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ကာလတေလွ်ာက္ ရုိင္းပင္းကူညီပံ့ပိုးခဲ့သူမ်ားႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း

ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည့္

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ဘ၀ကုိလည္း

မ်က္ကြယ္မျပဳမိ

ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
၉။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့စဥ္ကာလတေလွ်ာက္ တုိင္းျပည္ကုိ ကမၻာ့
အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ က်ေရာက္ေစခဲ့ရုံသာမက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈကုိ
ဆန္႔က်င္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားအားလုံးကုိလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အေရၿခဳံ၍ အစဥ္လြတ္ေျမာက္ရန္
ႀကဳိးပမ္းေနလွ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူထုဆႏၵသေဘာထားမွန္မပါပဲ အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒကုိ

အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး

ဒီမက
ုိ ေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္

ဆန္႔က်င္လွ်က္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္၊

တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္တုိ႔ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳကာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳေသာ
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕အား

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္း

အၾကမ္းဖက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ သတ္မွတလ
္ ုပ္ေဆာင္လာေနမႈမွာ လက္ရွိ NLD အစုိးရ ႀကဳိးပမ္းေနသည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၁၀။ ၂၁-ရာစုပင္လုံညီလာခံသည္လည္း ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံသည္မွန္ပါက ပင္လုံတြင္ ထားရွိခဲ့ၾကေသာ
ျပည္ေထာင္စုအျမဳေတ ကတိက၀တ္ႏွင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရေပ။ ထုိသုိ႔
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆုိပါက စစ္မွန္သည့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
တုိ႔မွာ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
၁၁။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏႈိင္း
အေျဖရွာႏုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခင္းအက်င္းကို အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္
ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ UNFC အေနျဖင့္ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ေရးအေပၚ ဆက္လက္ရပ္တည္၍ ေဆြးေႏြး
ညွိႏႈိင္းကာ

လူထုႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာမွ

အားလုံး၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ၾကေရးအတြက္

ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္

သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)

ဆက္သြယ္ရန္

ႏုိင္ဟံသာ
ခူဦးရယ္

- ဒုတိယဥကၠ႒
- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ဖုန္း - +66(0)80-503-0849
ဖုန္း - +66(0)84-805-1344
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