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WLB urges new NLD-led government, and donors, to start afresh with the peace
process
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which signed. Most did not sign because of the non-inclusive nature of the agreement.
The TNLA was one of the groups which Naypyidaw refused to accept as a signatory.

မီက ျ ဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား (၅၀၀၀) ေ က်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရၿပီး
မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူ႔အဖြဲ႔
Naypyidaw’s insistence on excluding certain armed groups from the NCA was a patent
divide and rule strategy, which is now playing itself out in northern Shan State.

အစည္းအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ရသည္။
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with the support of the international community, Naypyidaw has been allowed to
continue with the charade of its “peace process”, which has served no one’s interests
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ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေ ရးထိုးၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျ ဖစ္ပြားလာရျခင္းမွာ

တစ္ဖြဲ႔အပါအ၀င္ ျ ဖစ္ပါသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုတို႔မွာ အဆိုပါသေဘာ
It is time for the charade to stop. Now that a new NLD-led government is about to take
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။ conflict areas. After that, all armed resistance
groups, without exception, must be included in talks.

တ ႏို င္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္

The new government should also recognize that Naypyidaw’s pillaging of the resources
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allowing ethnic communities decision-making over resources in their areas.

လာဒ္တို႔ကို ခံစားေတြ႔ႀကံဳေနရၿပီးျဖစ္သည္။

အမွ န္ တ ကယ္ တြ င္ NCA ၏ အားလံုး ပါ၀င္ႏို င္ မႈ ကို ကန္ ႔ သ တ္ ထားျခင္း သည္ မူ လ အစမွာ ပင္
က်ဆံုး မႈ မ်ားကို ေ ဖာ္ျ ပေနသည္ ။ သို ႔ ရာတြ င္ ႏို င္ ငံ တ ကာ အသို င္း အ၀ို င္း ၏ ေ ထာက္ ခံ မႈျ ဖင့္
ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရသည္ ယင္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအျပင္ အျခားမည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏
အက်ဳိးစီးပြားကိုမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိေသာ အဆိုပါ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္” ကို ဆက္လက္
အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္ ခြ င့္ ရေ န ခဲ့ သ ည္ ။ အ စိုး ရ အေ နျ ဖ င့္ ကို ယ္ က်ဳိး ဖ က္ေ သာ ၿ ငိ မ္း ခ် မ္းေ ရး
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ျ ပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုအဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္္ အခ်ိန္ေရာက္
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ အသိေပး တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ယခု အ ခါ အမ်ဳိး သား ဒီ မို ကေရစီ အဖြဲ ႔ ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေ သာ အစိုး ရသစ္ ဖြဲ ႔ စ ည္း ရန္
အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဆန္းသစ္ၿပီး အမ်ားအက်ဳိးကို ေ ရွးရႈသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေ ဖာ္ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ စတင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔၏ စစ္ေရးအရ
ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ တပ္စြဲထားေသာ ယင္းတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ား
ကို ရုတ္သိမ္းေပးရမည္။ ယင္းေနာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို ခၽြင္းခ်က္မရွိပဲ ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေစရမည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား ေ ဒသမ်ားရွိ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေ နျပည္ေတာ္က သိမ္းပိုက္
လုယူေနျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို ပိုမိုဆိုးရြားမႈမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္းကို အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ အသိအမွတ္
ျပဳရမည္။ ေ ရအားလွ်ပ္စစ္ ေ ရကာတာမ်ား အပါအ၀င္ ဧရာမတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို
စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ အစိုးရသစ္မွ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထား
ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို ယင္းတို႔ ေ ဒသရွိ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ
ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိေစရန္ စဥ္းစားေပးရာေရာက္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏို င္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက အားလံုးပါ၀င္မႈကို ေ ဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္
ခဲ့ေသာ NCA ကို ဆက္လက္ဆုတ္ကိုင္မထားပဲ ျ မန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခရိုနီမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို
တစ္ ဖ က္ေ စာင္း နင္း ေ ဇာင္းေပးထားျခင္း မရွိ ပဲ အမ်ားျပည္ သူ အက်ဳိး စီး ပြားကို အေလးထားၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံသစ္ကို အသစ္စတင္ရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း မိမိတို႔မွ
တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
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