ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးAဖြ႕ဲ (ေကAိုင္Aို) /ကခ်င္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကAိုင္ေA) ႏွင့္
Uီးသိန္းစိန္Aစိုးရတိ႕ု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္Aေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ကခ်င္Aမ်ဳိးသားထုAေနျဖင့္ ယခင္ျမန္မာAစိုးရAဆက္ဆက္ႏွင့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စထ
ဲ ားသည့္ကာလ (၁၇) ႏွစA
္ တြင္း ႏိုင္ငံေရး
Aရပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုငရ
္ န္ Aႀကိမႀ္ ကိမႀ္ ကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သိ႕ု ေသာ္လည္း မိမိတ႕ို မွ ယခင္Aစိုးရမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ
Uီးသိန္းစိန္Aစိုးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ကို မရရွခ
ိ ဲ့ေသးပါ။
ယခုကာလတြင္

Aစိုးရစစ္တပ္မွ

Aင္AားAလြန္Aကြ်ံသံုး၍

ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္

ဆိုးရြားေသာ

လူ႕Aခြင့္Aေရး

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုတ႕ို သည္ ေၾကာက္ရ႕ြံ ထိတ္လန္႕စြာ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္
ေန႕မွစတင္၍ Aစိုးရတပ္မ်ားမွ ေကAိုေAAေပၚ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ (၆) ေသာင္းေက်ာ္မွ ထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ ထိ႕ု Aျပင္ ျမန္မာAစိုးရမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ AကူAညီေပးသည့္ Aဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ား
Aေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ လံုေလာက္ေသာ AကူAညီမရရွိဘဲ ဆိုးရြားေသာ AေျခAေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ထိ႕ု ေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္ Aျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ Aစိုးရတပ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တျပိဳင္နက္တည္း ခ်က္ခ်င္း
ရပ္တန္႕ၿပီး တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပင
ို ္ျပဌာန္းခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးAႏွစ္သာရရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
ပဲြမ်ားကို တိုင္းရင္းသားAင္Aားစုမ်ားႏွင့္ Uီးသိန္းစိန္AစိုးရAၾကား စတင္ႏိုငရ
္ န္Aတြက္ ေAာက္ပါကခ်င္Aမ်ဳိးသား Aဖြ႕ဲ Aစည္း
မ်ားမွ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။
Aပစ္Aခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ၾကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စU္တင
ြ ္ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆို
Aပ္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသိ
သားမ်ားသိ႕ု
သားမ်ား
o

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးAတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ားAားလံုး တတ္စြမ္းသမွ်
မိမိတ႕ို ႏွင့္Aတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္။ ထိ႕ု Aျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈ
Aေပၚ

Aစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ

မွားယြင္းသည့္

သတင္းတင္ျပမႈမ်ားကို

ခြဲျခားသိျမင္ၿပီး

တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ၏

Aရင္းAျမစ္မ်ားကို မိမိတ႕ို Aားလံုး သိရွိနားလည္လာေရး ၾကိဳးပမ္းရန္ တိုက္တြန္းAပ္ပါသည္။
o

လူထA
ု ေျချပဳAဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကမ္ပိန္းမ်ားကို

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး Aပစ္Aခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစU္မ်ားAတြက္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
o

သတင္းမီဒီယာမ်ားမွလည္း Aပစ္Aခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္
ကိုယ္ပင
ို ္ျပဌာန္းခြင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းတင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

သမၼ
တUီးသိန္းစိန္Aစိုးရသိ
သမတUီ
ရသိ႕ု
o

ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္၏ Aက်ဳိးစီးပြားAတြက္သာမက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ေရရွည္Aက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္
တိက်ခိုင္မာေသာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိရန္။

o

ေစ့စပ္ညွိႏိႈ္င္းမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို သက္ေသAျဖစ္ ပါ၀င္ခင
ြ ့္ျပဳရန္။

o

မည္သည့္Aနာဂတ္ Aပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ကိုမဆို ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္မွ လိုက္နာျခင္းရွိမရွိကို လူထုAေျချပဳAဖြ႔A
ဲ စည္း
မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာAဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ AျခားေဒသခံAဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္။

o

ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ

Aဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ားႏွင့္

ေဒသခံAဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ားမွ

စစ္ပ
္ ႗ိပကၡေၾကာင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနရေသာ ျပည္သူမ်ားAတြက္ AေရးေပၚAကူAညီAစီAစU္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရး ခြင့္ျပဳရန္။
o

ျပည္တင
ြ ္းစစ္ျဖစ္ပြားရျခင္း၏

Aရင္းAျမစ္ျပသာနာမ်ားျဖစ္သည့္

Aမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးတိ႔က
ု ို ႏိုင္ငံေရးAရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ Aေျဖရွာရန္။
o

Aစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ Aပစ္Aခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မမွန္မကန္ သတင္းAခ်က္Aလက္ထုတ္ျပန္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ရန္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးAဖြ႕ဲ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သ႕ို
o

ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏

Aမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊

လံုၿခံဳေရး

ႏွင့္

လူ႕Aခြင့္Aေရးတိ႕ု ကို

Aာမခံေသာ

ႏုိင္ငံေရးAေျဖ

ရရွိေရးAတြက္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးကာလAတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တိက်ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ထားရန္။
o

Aတိတ္မွ

Aပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈမ်ား၏

သခၤန္းစာကိုယူကာ

Uီးသိန္းစိန္Aစိုးရႏွင့္ျပဳလုပ္မည့္

မည္သည့္Aနာဂတ္

သေဘာတူညီခ်က္တင
ြ ္မဆို သဘာ၀Aရင္းAျမစ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈAပါA၀င္ ကခ်င္လူထု၏ Aက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပး
သည့္Aခ်က္မ်ား ထည့္သင
ြ ္းရန္။
o

မည္သည့္Aနာဂတ္ Aပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ကိုမဆို ႏွစU
္ ီးႏွစ္ဘက္မွ လိုက္နာျခင္းရွိမရွိကို လူထုAေျချပဳ Aဖြ႔A
ဲ စည္း
မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာAဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ AျခားေဒသခံAဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္။

o

စစ္ပ႗ိပကၡေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
AစီAစU္မ်ားAတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ Aဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။

ကုလသမဂၢ
့္ႏုင
ိ ္ငံတကာမိ
သ႕ုိ
သမဂႏွငႏိ
ကာမိသားစုသိ
ကုလသမဂ
ဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုAေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးAတြက္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္မႈတင
ြ ္ ေAာက္ပါAတိုင္း
AဓိကAခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
o

Aပစ္Aခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

o

မည္သည့္Aနာဂတ္

Aပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ကိုမဆို

ႏွစ္Uီးႏွစ္ဘက္မွ

လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈရွိမရွိ

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာေရးယႏၱယားမ်ား ထားရွိေရးAတြက္ တိုက္တြန္းရန္။
o

ေဒသခံလူထု လူ႕Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ရန္Aတြက္ ကုလသမဂၢမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြ႕ဲ စည္းရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ Aျပစ္ေပးAေရးယူခံရျခင္းမွ
ကင္းလႊတ္ခင
ြ ့္ရပ္တန္႕ေရးAတြက္ လိုAပ္ေသာ ယႏၱယားမ်ား ဖြ႕ဲ စည္းထားရွိေရးကို တိုက္တြန္းရန္။

o

ပဋိပကၡေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုAတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ AေရးေပၚAကူAညီမ်ား ပိ႕ု ေဆာင္ခင
ြ ့္
ျပဳေရး တိုက္တြန္းရန္။

o

စစ္ပဋိပကၡေၾကာင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနရေသာ

ျပည္သူမ်ားAတြက္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

AစီAစU္မ်ား Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လူထုAေျချပဳAဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ျပဳလုပရ
္ န္။

ကခ်င္Aမ်ဳိးသားAဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ား

•

All Kachin Students and Youth Union (AKSYU)

•

BRIDGE

•

Kachin Centre

•

Kachin Development Networking Group

•

Kachin Environmental Organization

•

Kachin National Organization

•

Kachin Women's Association – Thailand

•

Kachin News Group

•

Life Vision Foundation

•

Pan Kachin Development Society
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