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Karen National Unity Seminar
P.O.Box 22, Mae Sot Post Office, Tak Province 63110, Thailand (E-mail: karen_unity@yahoo.com)
(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ေမလ (၃၁)ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။
(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔မွ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ကရင့္ေတာ္
လွန္ေရးနယ္ေ ျမတစ္ေနရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသ႔ို ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ကရင္အဖြ႕ဲ အစည္း (၄၀)ဖဲြ႔တ႔မ
ုိ ွ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၁၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ကရင္လူမ်ဳိး မ်ားအၾကား စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး၊ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရႏ
ွိ ုိင္ငံေရး အေျခအေန
မ်ားႏွင့္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ခံစားေနရမွဳမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။


အမ်ဳိး သားစည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးကို
အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊

တည္ေဆာက္ရာတြင္

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ႏွင့္

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြငရ
့္ ရွိေရး၊

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ုံး၏ဦး ေဆာင္မႈျဖင့္
ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္

စစ္မွန္ေသာ

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

ေပၚထြန္းေရးဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦး တည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ရပ္တည္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။


ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ သုံးသပ္၍ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္မွဳႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မွဳျဖစ္စဥ္၊ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားအတြင္း စီးပြားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမွဳဆုိ္င္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒ၊ က်န္း
မာေရးဆုိင္ရာ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳအကူအညီေပးျခင္းဆုိင္ရာ၊ ဒုကၼသည္မ်ားဆုင
ိ ္ရာကိစၥႏွင့္ လူထုအေျချပ ဳ လူမႈ
အဖဲ႔အ
ြ စည္း မ်ား၏အခန္း က႑ ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကသည္။



ေကအဲန္ယူ၏

ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

အဆင့္(၄)ဆင့္ျဖစ္ေသာ

ႏုိငင
္ ံေရးေဆြးေႏြး မွဳ၊

(၁)ပဏာမ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး။

အေျခခံႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ

အေျဖရွာေရးႏွင့္

(၂)ခုိင္မာေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊

(၃)ကနဦး

(၄)ႏိုင္ငံေရးအရ

ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းတု႔က
ိ ုိ

တခဲနက္ ေထာက္ခံ ၿပီး အစုိး ရႏွင့္ေကအဲန္ယူတုိ႔၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မွဳမ်ားကုိ တိက်ေသာ အခ်ိန္ကာလ

သတ္မွတ္၍ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြး အေကာင္အထည္ ေဖၚသြားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္ေဆြးေႏြး မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္တ႔က
ုိ ို တုိက္တြန္းသည္။
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ ေျမယာျပႆနာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကုိလည္း ေဆြးေႏြးပဲြစားပဲ၀
ြ ုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ေတာင္းဆုိသည္။


စီး ပြားေရး၊ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားရွိရန္လုိၿပီး၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု
မ်ားအတြက္ အက်ိဳး ခံစားရမႈရွိရ မည္။ လက္ရွိေဆြး ေႏြးမႈသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာမႈအဆင့္ေ ရာက္ေအာင္ ႀကိဳး ပမ္းေနဆဲသာ ရွိေနေသး
၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငႏ
္ ွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္အား ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ သယံဇာတထုတ္ယူမမ
ႈ ်ား၊ အႀကီးစား စီမံကိန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ေန
မႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္သည္။ ေကအဲန္ယူ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ ျပည္သူလူထုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပုိမုိသိရွိႏိုင္ရန္ အသိေပးခ်ျပရန္
ေတာင္းဆုိသည္။



ျမန္မာအစုိး ရႏွင့္ ေကအဲန္ယတ
ူ ႔အ
ုိ ၾကား ခုိင္မာေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရိွရန္ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္၌သာရိွေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြး ေႏြးမႈ
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရိွေသးသျဖင့္ ကရင္ေဒသမ်ားအတြင္း နယ္စပ္ေဒသျဖတ္ေက်ာ္၍ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးျခင္း
ဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပ႔မ
ံ ႈမ်ား သိသာစြာ ေလွ်ာ့က်သြားသည္ကုိေတြ႔ရ၍ လြန္စြာမွစုိး ရိမ္မိသည္၊ သု႔ပ
ိ ါ၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိသည္အထိ
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကုိ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ကူညီရန္တ႔အ
ို ျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားထု၏ အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္စရာ
ျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေလာင္းကစားကိစမ
ၥ ်ားအား ကရင္အဖဲ႔အ
ြ စည္းအသီးသီးတိ႔မ
ု ွ ပူးေပါင္းတိက
ု ္ဖ်က္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။



ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီ(KRC)၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ
ညီလာခံမွ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံၿပီး UNHCR ၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ဳိး ကုိ ေတာင္းဆုိသည္။



တဆက္တည္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ အနာဂတ္ရပ္တည္ႏုိင ္ေရးကုိ ရည္ေမွ်ာ္၍ ကရင္အမ်ိဳးသားစည္း လုံး ညီၫြတ္ေရးကုိ အေျခခံၿပီး
ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံး ပါ၀င္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားညီလာခံတရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္။



ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီၫြတ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ မတူကဲြျပားစြာရွိေနႀကသည့္ ကရင္လက္နက္ကုိင္ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္ ကရင္ပါတီမ်ား
ညီၫြတ္ရန္၊ ကရင္လူမႈအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စသည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မဆ
ႈ ုိင္ရာ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဤ
ညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္ၿပီး ကရင္လူမ ်ိဳးမ်ားအတြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကုိ္ ခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္၍ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္
သုိ႔ အျပည့္အ၀ရရွိသည္အထိ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ကရင္အမ်ိဳးသားစည္း လုံး ညီၫြတ္ေရး
ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပဲြက်င္း ပေရးေကာ္မီတီ

ဆက္သြယ္ရန္

-

ေစာလွထြန္း

(၀၈၁၂၈၃၆၄၅၅ - Thai)

ေနာ္စူစန္နာလွလွစိုး (၀၉ ၇၃၀၂၁၀၂၅ - Thai)
ေစာလြင္ဦး

(၆၁-၄၁၂ ၃၄၄ ၀၀၉ - Australia၊ ၀၈၀ ၈၄၆၁၈၅ - Thai)

