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ရက္စြဲ ။ ။ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာာ့ကလသမဂၢ မွ ကမၻာာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အျဖစ္ ၁၉၈၁
ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသိအမွတ္ျပဳၿပး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာာ့ကလသမဂၢ၏ ရးခ်ဳပ္၌ စတင္ဂဏ္ျပဳက်င္းပခာ့ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင္ာ့ ုႏိင္ငတိင္းုႏွင္ာ့ လူအေယာက္စတိင္းသည္ ကမၻာာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ စရးၿပး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အတြက္

တိင္ပင္ေဆြးေုႏြးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ကမၻာႀကးသည္

စစ္မက္ေဘးအျပင္

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားုႏွင္ာ့

ေနရပ္ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ကမၻာာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကိ စတင္အသိအမွတ္ျပဳ
ခ်ိန္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဂဏ္ျပဳသည္ာ့ အစအစဥ္မ်ားုႏွင္ာ့ လပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လပ္ေဆာင္ခာ့ၾကပါသည္။
စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကမၻာာ့ကလသမဂၢအသင္း၀င္ ုႏိင္ငမ်ားအေနျဖင္ာ့ ထိေန႔တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈရွိမရွိ (သိ႔)
အပစ္အခတ္ရပ္စေရး လပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိမရွိ ေစာင္ာ့ၾကည္ာ့ျခင္းမ်ားကိလည္း လပ္ေဆာင္ေလာ့ရွိပါသည္။
မိမိတိ႔ ေနထိင္လ်က္ရွိေသာ လက္ရွိျမန္မာုႏိင္ငတြင္ လူမ်ိဳးေရးႀကးစိးမႈ၀ါဒုႏွင္ာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေၾကာင္ာ့
ဖိုႏွိပ္အပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကိ ရင္ဆိင္ေနၾကရၿပး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအေနျဖငာ့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ုႏိင္ငသားတစ္ဥး အေနျဖင္ာ့
ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာ္ကားအုႏိင္က်င္ာ့ခၾကရၿပး လြတလ
္ ပ္မႈ၊ တန္းတူအခြင္ာ့အေရးုႏွင္ာ့ ကိယ္ပိင္ျပ ဌာန္းခြင္ာ့မ်ား
ဆးရႈးခာ့ၾကရေသာေၾကာင္ာ့ မိမိတိ႔ေနထိင္ရာ ုႏိင္ငအတြင္း၌ပင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အခြင္ာ့အေရးမ်ားကိ ျပန္လည္ရရွိရန္
ရန္းကန္လႈပ္ရွားေနရပါသည္။ ုႏိင္ထက္စးုႏွင္းဖိုႏွိပ္အပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ အစိးရအဆက္ဆက္မွ တိင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ုႏိင္ငေရးျပႆနာမ်ားကိ ေျဖရွင္းလိစိတ္မရွိေသာေၾကာင္ာ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိဖန္တးခာ့သည္မွာ ုႏွစ္ေပါင္း
(၆၀) ေက်ာ္ခာ့ပါျပ။
မိမိတိ႔ ေကအန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရး အေနျဖင္ာ့ ုႏိင္ငေရး ျပႆနာမ်ားကိ ုႏိင္ငေရးစားပြတြင္
ေတြ႔ဆေဆြးေုႏြးျခင္းအားျဖင္ာ့ ေျဖရွင္းရန္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကိ ထာ၀စဥ္ခ်မွတ္လ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတိ႔
ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင္ာ့ ုႏိင္ငေရးျပႆနာမ်ားကိ ုႏိင္ငေရးနည္းျဖင္ာ့ ေျဖရွင္းရန္ုႏွင္ာ့ မိမိတိ႔ ေကအန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရးအေနျဖင္ာ့လည္း ထတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအျပင္ နည္းလမ္းမ်ားကိ တစိက္မတ္မတ္ ရွာေဖြ
လပ္ေဆာင္ခာ့ပါသည္။ သိ႔ရာတြင္ အပ္စိးသူ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင္ာ့ ုႏိင္ငေရးျပႆနာမ်ားကိ ေျဖရွင္းရန္
လက္မခခာ့ေပ။ ထိ႔အျပင္ လက္နက္ခ်ၿပးမွသာလွ်င္ ေတြ႔ဆေဆြးေုႏြးရန္ ထာ၀စဥ္ေတာင္းဆိခာ့ပါသည္။ သိ႔ရာတြင္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပအၿပ
ြ
းတြင္ အစိးရမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ တည္ေဆာက္ရန္ ထတ္ျပန္ခာ့ပါသည္။
သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္တစ္ခတည္းျဖစ္ေစကာမူ

ေတြ႔ဆေဆြးေုႏြးေရးအတြက္

မည္သည္ာ့ႀကိဳတင္သတ္မွတ္

ခ်က္မ်ားကိမွ် ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင္ာ့ ုႏိင္ငေရးေတြ႔ဆေဆြးေုႏြးေရးအတြက္ ရည္မွန္းလွ်က္ တိင္းရင္း
သားလက္နက္ကိင္အဖြ႔အစည္းတစ္ဖ႔ခ
ြ ်င္းစုႏွင္ာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စေရးကိ လပ္ေဆာင္ခာ့ၿပး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိ
ဘာလ

၁၅

ရက္ေန႔တြင္

တိင္းရင္းသားလက္နက္ကိင္အဖြ႔အစည္း

ရပ္စေရးသေဘာတူညခ်က္စာခ်ဳပ္ကိ

လက္မတ
ွ ္ေရးထိးခာ့ၾကပါသည္။

(၈)ဖြ႔ုႏွင္ာ့
၂၀၁၂

တစ္ုႏိ္င္ငလး

ခုႏွစ္မွစ၍

အပစ္အခတ္

ယေန႔ထက္ထိတိင္

ကရင္ျပည္နယ္ုႏွင္ာ့ မိမိတိ႔ ေကအန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရး စမအပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္
တိက္ပြမ်ားုႏွင္ာ့ရင္ဆိင္တိက္ခိက္မႈမ်ားမရွိဟ
ပစ္ခတ္မူမျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရးုႏွင္ာ့

ေျပာမည္ဆိပါကေျပာုႏိင္ပါသည္။

အစိးရစစ္တပ္လွပ္ရွားမူေတြကိ

ေကအန္ယူ-အပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာ

ရဖန္ရခါပဋိပကၡျဖစ္ေနပါသည္။

ေကအန္ယူ-

ုႏိင္ငေရးတန္းတူမူကိ လိလားေနပါသည္။ သိာ့ေသာ္ျမန္မာစစ္တပ္မွ

စစ္ေရး

လွဳပ္ရွားမူမ်ား

ေၾကာင္ာ့တခါတရတိက္ပမ်ားရွ
ြ
ိေနပါေသးသည္။

ေကအန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း

အရးုႏွင္ာ့

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏လိလားေတာင္းတာ့ေနသည္ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ုႏိင္ငေရးအရတန္းတူရည္တူျဖစ္ေစရမည္
ျဖစ္သည္။

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈုႏွင္ာ့ပဋိပကၡမ်ား

ရင္ဆိင္တိက္ခိက္မႈမ်ားမရွိေတာာ့ေပ။

ျဖစ္ေပၚလာုႏိင္သည္ာ့လကၡဏာမ်ားရွိေနေသာ္လည္းတိက္ပြုႏွင္ာ့

ဤကသ
ာ့ ိ႔ေသာအေျခအေနအထိျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ

မိမိတိ႔ေကအန္ယူ-

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရးုႏွင္ာ့ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင္ာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ အမွန္တကယ္လိလားေနၾကသည္ာ့
အတြက္ေၾကာင္ာ့သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာုႏိင္င
မ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စေရးုႏွင္ာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ထြန္းရန္၊ တိင္းသူျပည္သားမ်ားအေနျဖင္ာ့ အေၾကာက္တရားုႏွင္ာ့
စိးရိမ္ေၾကာင္ာ့ၾကမႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းရန္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားုႏွင္ာ့ လူမ်ိဳးတိင္း လိလားေတာင္ာ့တေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စစ္မွန္ၿပး ဘ၀
လၿခဳမႈအတြက္ အာမခခ်က္ေပးုႏိင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ လိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးသည္ ေသနတ္သုႏွင္ာ့ တိက္ပမ်ားရပ္
ြ
စရမွ်ုႏွင္ာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပဟေခၚဆိုႏိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးမဟတ္ေပ။ မိမိတိ႔
ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားုႏွင္ာ့

တိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

လိလားေတာင္းတေနေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္

ုႏိင္ငေရး

ျပႆနာမ်ားကိ ေျဖရွင္းၿပး အနာဂတ္တြင္ ုႏိင္ငေတာ္ကိ အတူတကြ ထူူေထာင္ုႏိင္သည္ာ့ အာမခခ်က္ရွိရပါမည္။
ကမၻာာ့ုႏိင္ငႀကးမ်ား၊

စးပြားေရးသမားမ်ား၊

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာုႏိင္ငုႏွင္ာ့

အဖြ႔အစည္းမ်ားက(တိင္းရင္း

သားလက္နက္ကိင္အဖြ႔အစည္းအခ်ိဳ႔တိ႔၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စေရး လပ္ေဆာင္လာၾကေသာအခါ)
မိမိတိ႔၏အက်ိဳးအတြက္ ျမန္မာုႏိင္ငသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပဟဆိကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ ရင္းုႏွးျမွဳပ္ုႏွ
မႈမ်ားုႏွင္ာ့ အခ်ိဳ႔မွာ ဖြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လပ္ေဆာင္ုႏိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြလပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ ာ့
ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စေရးုႏွင္ာ့ တစ္ုႏိင္ငလးအပစ္အခတ္ရပ္စေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိး
ခာ့ၾကေသာ္လည္း စင္စစ္ျမန္မာုႏိင္ငတြင္ တစ္ုႏိင္ငလးအပစ္အခတ္ရပ္စေရးကိ အမွန္တကယ္လပ္ေဆာင္ုႏိင္ျခင္း
မရွိေသးေပ။ မိမိတိ႔ လိလားေတာငာ့္တေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ မတည္ေဆာက္ုႏိင္ေသးေပ။
ကမၻာာ့ုႏိင္ငႀကးမ်ားနွငာ့္

ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားအတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏

အဓိပၸါယ္ုႏွင္ာ့

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ

မတူ

ညၾကေပ။ သိ႔ရာတြင္ မိမိတိ႔ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားုႏွင္ာ့ တိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင္ာ့ မိမိတိ႔ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိ
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အဓိပၸါယ္မွာ တူညၾကေပသည္။ တိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ယခႀကိဳးစားအားထတ္လ်ွ က္ရွိ
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ရရွိေရးုႏွင္ာ့ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ ဘ၀လၿခဳမႈ ုႏွင္ာ့
ဖြ႔ၿဖိဳးတိးတက္မႈအတြက္ အာမခခ်က္မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေၾကာင္ာ့ မိမိတိ႔ုႏွင္ာ့ဘ၀တူအဖိုႏွိပ္ခ တိင္းရင္း
သားမ်ားုႏွင္ာ့ အတူလက္တလ်က္
ြ
တဆင္ာ့ၿပးတဆင္ာ့ ေသေသခ်ာခ်ာလပ္ေဆာင္ရန္ လိအပ္ပါသည္။ မိမိတိ႔၏
ေဒသုႏွင္ာ့ မိမိတိ႔၏ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခတည္းအတြင္း၌သာ အပစ္အခတ္ရပ္စေရးုႏွင္ာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး သည္
မိမိတိ႔အမွန္တကယ္

လိလားလ်က္ရွိေသာ

အာမခခ်က္ရွိသည္ာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟတ္ေပ။

တိင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးအားလးုႏွင္ာ့ ျပည္သူလူထတစ္ရပ္လး ေတြ႔ႀကဳခစားရသည္ာ့ တစ္ုႏိင္ငလးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ျဖစ္ရပါမည္။
မိမိတိ႔၏ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ တိက္ပမ်ားမရွ
ြ
ိလင္ာ့ကစား ကခ်င္ျပည္နယ္ုႏွင္ာ့ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိက္ပြမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးလွ်က္ ျပည္သူလထ
ူ မ်ားမွာ အတိဒကၡေရာက္ေနၾကရၿပး ဒကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အိးအိမ္မ်ားကိ
စြန္႔ခြါလ်က္ထြက္ေျပးပန္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။ လတ္တေလာကရင္ျပည္နယ္အတြင္းနယ္ျခားေစာင္ာ့တပ္ / အစိးရ
စစ္တပ္ုႏွင္ာ့ဒေကဘေအုႏွင္ာ့ ပစ္ခတ္မူေတြျဖစ္ေနတာ့အေပၚျပည္သူလူထေတြက စိးရိမ္ေၾကာက္ၾကားမူေရြ ာ့ေျပာင္း
ေနရပါသည္။
ဤကာ့သ႔ေ
ိ သာ

ဘ၀ဒကၡမ်ား

ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ရွိေနသေရြာ့

မိမိတိ႔အမွန္တကယ္လိလားေနေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ မရရွိုႏိင္ေသးေပ။ ကရင္အမ်ိဳးသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင္ာ့လည္း စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ တည္
ေဆာက္ရာတြင္အမွန္တကယ္တာ၀န္ရွိၾကပါသည္။

မိမိတိ႔ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္

အနာဂတ္ကၾကမၼာကိ

တည္ေဆာက္ၾကရာ၌ ယခ လက္ရွိလူငယ္မ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိၿပး မိမိတိ႔ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင္ာ့လည္း
တစ္ုႏိင္ငလး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ မ်က္စိဖြင္ာ့နားစြင္ာ့ၾကကာ၊ မွန္ကန္ေသာေပးဆပ္မႈျဖင္ာ့
အစြမ္းကန္ႀကိဳးစား အားထတ္ျပး လက္တလ
ြ ပ္ေဆာင္ၾကပါ။
စည္းစည္းလးလးုႏွငာ့္ ညညညြတည
္ တ
ြ ျ္ ဖငာ့္ စစ္မန
ွ ၿ္ ပး တရားမွ်တေသာ
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးအတြက္ အစြမး္ ကန္ ႀကိဳးစားလပ္ေဆာင္ၾကပါစိ႔။
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