ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
အမွတ(္ ၅) တပ္မဟာ႒ာနခ်ဳပ္
ေကာ္သူးေလ

ေန ့စြဲ။ ေမလ (၁၄)ရက္၊ ၂၀၁၈
KNLA ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ အမွတ္(၅)တပ္မဟာ ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲ
ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး NCA စာခ်ဳပ္အေပၚရပ္တည္မွဳႏွင့္ အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအား အသိေပးေဖၚျပျခင္း
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ KNLA အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚရပ္တည္မွဳႏွင့္ KNLA အမွတ(္ ၅) တပ္မဟာနယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးေဖၚျပလိုပါသည္။
(က) KNLA အမွတ္(၅) တပ္မဟာ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ NCA စာ
ခ်ဳပ္အေပၚရပ္တည္မွဳ
(၁) KNLA အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာသည္ KNU ဗဟို၏ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မွဳကိုအျမဲတေစခံယူလိုက္နာျပီး
KNU ဗဟိုမွခ်မွတ္သည့္လမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။
(၂) ယခုကာလျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ KNUဗဟို႒နခ်ဳပ္၏ရပ္တည္ခ်က္မူေပၚလစီအတိုင္းရပ္
တည္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားအား
လံုး လံုး၀လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳပါ။
(၃) မိမိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း အရင္ပံုမွန္တပ္ျဖန္ ့ထားသည့္အေနအထားအတိုင္း ေနထိုင္သြားလာ
လွဳပ္ရွားျပီး မိမိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျပင္သို ့ လံုး၀သြားလာလွဳပ္ရွားမွဳမျပဳပါ။
(၄) ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စစခ်င္း ျမန္မာ့တပ္ေတာ္ဘက္မွ မိမိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသို ့
က်ဴးေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ တပ္စခန္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတို ့အုပ္ခ်ဳပ္မွဳလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအား အခက္အခဲ
မရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိုင္းျပသာနာျဖစ္ပြားမွဳမရွိေစရန္ ယင္းတို ့အတြက္သြားလာရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္တပ္စခန္းဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးထားျပီး ၄င္းတို ့၏အထက္အရာရွိမ်ား
ထံသို ့ စာျဖင့္အသိေပးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို ့ သြားလာရမည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လွဳပ္ရွားႏိုင္သည့္တပ္စခန္း
မ်ားအက်ယ္အ၀န္းသတ္မွတ္ေပးရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမျပဳလုပ္မီကာလ မိမိတို ့ဘက္

မွေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားေနရာအႏွံ

့ခင္းက်င္းေထာင္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္

၄င္းတို

့မွမိုင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမွဳအား

ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(၅) KNLA အမွတ္(၅)တပ္မဟာသည္KNU၏ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား
တန္းတူေရး၊ စစ္မွန္သည့္ဖယ္ရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးရရွိေရးအတိုင္း
တစိုက္မတ္မတ္အခိုင္အမာရပ္တည္ျပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းအမီ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္စြာဖြဲ ့စည္းထားသည့္တပ္ဖြဲ ့
ျဖစ္ျပီး ျပန္မာ့တပ္မေတာ္မွစြပ္စဲေ
ြ ျပာဆိုသလို တဇြတ္ထိုးေခါင္းမာသည့္တပ္ဖြဲ ့၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုလားသည့္
တပ္ဖြဲ ့၊ စစ္တိုက္ ခ်င္လြန္းသည့္တပ္ဖြဲ ့ႏွင့္ စစ္ေသြးၾကြဆန္ဆန္တပ္ဖြဲ ့ လံုး၀မဟုတ္ေခ်။
(၆) အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ စစ္မွန္သည့္ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္
အခြင့္အေရး စသည့္အေရးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျပသာနာျဖစ္၍ ထိုအေရးမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီး စားပြဲ
ခံုေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အခ်ိန္ယူအေက်အလည္ေဆြးေႏြးရမည္ကိုသေဘာေပါက္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္
ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေႏွာင့္အယွက္အထိအခိုက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္လုပ္ေဆာင္မွဳအရာမွန္သ
မွ် KNLA အမွတ္(၅)တပ္မဟာမွ လံုး၀လုပ္ေဆာင္မွဳမျပဳပါ။
(၇) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကန္ ့သတ္ထားသည့္ေနရာေဒသမ်ား၊ တပ္စခန္းတည္ရွိရာေနရာမ်ားႏွင့္ သြား
လာခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားသို ့ KNLA အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာအေနျဖင့္ ခြင့္ေတာင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မေတင္း၍ျဖစ္
ေစ လံုး၀သြားလာျခင္းမရွိေပ။
(၈) KNLA အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးNCAစာခ်ဳပ္ကို မိမိတို ့KNUေခါင္းေဆာင္
မ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စာခ်ဳ႔ပ္ပါအခ်က္အလက္၊ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျပီး
CoC (Military Code of Conduct) ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားလိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္
စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း တေသြမတိမ္းထိန္းသိမ္းလိုက္နာလွ်က္ရွိပါသည္။
(၉) အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ရန္မူျခင္း၊ ရန္စျခင္းစသည့္အျပဳအမူဟူသမွ်
အဘယ္ေသာအခါမွမလုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္ အျမဲတေစထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း။ျပဳမူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
(၁၀) KNLAအမွတ(္ ၅)တပ္မဟာသည္ စစ္မွန္ခိုင္ျမဲသည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအမွန္တကယ္လိုလားျပီး အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး NCA စာခ်ဳပ္အေပၚအခြင့္ေကာင္းယူအျမတ္ထုတ္ျခင္းလံုး၀မရွိ
ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမွဳရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူအခြင့္အေရး၊ စစ္မွန္သည့္ဖယ္
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး စသည့္အေျခခံႏိုငင
္ ံေရးအခြင့္အေရးမ်ားေပၚ
ေပါက္လာေစရန္အျမဲေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားလွ်က္ရွိေနပါသည္။

(ခ) KNLA အမွတ္(၅ )တပ္မဟာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား
`

(၁) ပဏာမပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးျပီးျပီးခ်င္း KNLA အမွတ္(၅)တပ္မဟာအ

တြင္းသို ့ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ တပ္စခန္းမ်ား၊ အမာခံတပ္စခန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ အခိုင္
အမာျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူအင္အားမ်ား၊ တဲမ်ားႏွင့္ က်ည္တက
ုိ ္မ်ားတိုးခ်ဲ့ျခင္း။
(၂) ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းမ်ားရာသီမေရြးဆင္းသက္ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ အခိုင္အခန္ ့မြမ္းမံျပဳျပင္တည္ေဆာက္
ျခင္း၊ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ့တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တပ္စခန္းအသစ္မ်ားတိုးခဲ် ့တည္ေဆာက္ျခင္း။
(၃) မိမိတို ့ဘက္မွသတ္မွတ္ေပးျပီး သြားလာလွဳပ္ရွားရမည့္လမ္းေၾကာင္း၊ လွဳပ္ရွားသြားလာႏိုင္သည့္
တပ္စခန္းဧရိယာအတိုင္း ယံုၾကည္အေလးထားမွဳမရွိပဲ ေက်ာ္လြန္၍သြားလာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ရွညမ
္ ိုင္းေဟာင္း
မ်ားနင္းမိသည့္အခါတိုင္း မိမိတို ့အဖြဲ ့မွမိုင္းအသစ္ေထာင္သည္ဟု စြပ္စဲေ
ြ ျပာဆိုအျပစ္ရွာျခင္း။
`

(၄) မိမိတို ့KNLA အမွတ္(၅)တပ္မဟာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ကန္ ့သတ္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္

ထားသည္ကို သိလွ်က္သားျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာၾကံကာ မိမိတို ့၏ေရွ့တန္းတာ၀န္ရွိတပ္မွဴး
မ်ားထံသြားလာရန္ တမင္သက္သက္ခင
ြ ့္ေတာင္းျခင္းႏွင့္ သြားခြင့္မျပဳသည့္အခါ အထက္အမိန္ ့အရဟုဆိုကာ
ရန္စစကားမ်ား သံုးႏွဳန္းေျပာဆိုျခင္း။
(၅) ၄င္းတို ့သြားလိုသည့္ေနရာမ်ားသို ့ မိမိတို ့ဘက္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုအေၾကာင္းၾကားအသိေပး
ျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမွ်မရွိပဲ ၄င္းတို ့၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္းသြားလာျပီး မိမိတုိ ့ဘက္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၄င္း
တို ့သြားလာလွဳပ္ရွားမွဳမျပဳရန္အေၾကာင္းၾကားေျပာဆိုသည့္အခါ ၄င္းတို ့သည္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္၍
မည္သည့္တိုင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနရာေဒသမဆို ၄င္းတို ့သြားလာခြင့္ရွိသည္။

မိမိတို ့ ဘက္မွပစ္ခတ္မွဳျပဳ

လာမည့္အခ်ိန္ကိုသာေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ဟု ဂုဏ္သေရမဲ့စြာရန္စစကားမ်ားေျပာဆိုလာသည္။ ထိုကဲ့သို ့ ေသာ
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မိမိတို ့ဘက္ကတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ရန္ျငိဳးမပြားလို၍ ၄င္းတို ့အား တားဆီးမွဳတစ္စတ
ံု စ္ရာမ
ျပဳပဲ မသိလိုက္မသိဖာသာေနလိုက္ရသည့္အခါေပါင္းလည္း မနည္းရွိခဲ့ျခင္း။
(၆) ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ KNLA အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
နယ္ေျမတိုးခ်ဲ ့ျခင္း၊ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း။
(၇) မိမိတို ့ KNU/KNLA အဖြဲ ့အစည္းကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖက္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ဖက္မ်ားဟု
မသတ္မွတ္ပဲ ေသာင္းက်န္းသူအဖ်က္သမားမ်ားဟုနာမ္ႏွိမ္ကာ အစဥ္အျမဲသမုတ္ေခၚေ၀ၚေနဆဲျဖစ္ျခင္း။
(၈) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ KNLA အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာနယ္ေျမအတြင္း တာ၀န္က်ေရွ့တန္းတပ္ဖြဲ့မ်ား
သည္ KNLA အမွတ္(၅)တပ္မဟာ၏ ကန္ ့သတ္နယ္ေျမအတြင္းသို ့သြားလာလွဳပ္ရွားခြင့္မရွိမွန္းသိေသာ္လည္း
KNLA တပ္မဟာ(၅)မွတပ္မွဴးမ်ားစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ အထက္အမိန္ ့အရဟုဆိုကာ သြားလာလွဳပ္
ရွားခြင့္အျမဲေတာင္းခံျခင္း။

(၉) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KNLAအမွတ(္ ၅)တပ္မဟာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ကန္ ့သတ္နယ္ေျမအ
တြင္းသို ့ သူလွ်ိဳမ်ားေစလႊတ္ေထာက္လွမ္းျခင္းအလုပ္မ်ားအျမဲျပဳလုပ္ေနျခင္း။
(၁၀) ေစတနာအမွန္မရွိပဲ ရွိသေယာင္ဟန္ေဆာင္ျပီး KNLA အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအ
တြင္းရွိ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားအား ေငြေၾကး၊ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ လာဘ္လာဘအနည္းအက်ဥ္း ျဖင့္ျမဴဆြယ္သိမ္းသြင္း
ျပီး KNUအဖြဲ ့ အစည္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားအၾကား အျမဲမျပတ္သပ္လွ်ိဳေသြးခြျဲ ခင္းလုပ္ငန္း
မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(၁၁) နယ္စပ္ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမွဳေရး၊ လမ္းပန္းဆက္
သြက္ေရး၊တို ့ျဖင့္အေၾကာင္းျပကာ မိမိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတိုးခ်ဲ့ျခင္း၊ နယ္ေျမစိုးမိုးမွဳတိုး
ခ်ဲ့ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(၁၂) KNLA အမွတ္(၅)တပ္မဟာမွတာ၀န္ရသ
ွိ ူမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ KNU/KNLA ဗဟို႒ာနခ်ဳပ္
မွတာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းမွဳမရွိပဲ KNLA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း
ကန္ ့သတ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ လယ္မူပေလာ၊ ေခးပူၾကားရွိေဒသတြင္းသို ့ တပ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္
ေၾကာင္းၾကီးသ႑ာန္ ခ်ီတက္ေနရာယူျပီး ၄င္းတို ့အတြက္စစ္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အတင္းအဓမၼေဖါက္လုပ္
ျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
(ဂ) KNLA အမွတ္(၅)တပ္မဟာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ပကတိလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအေပၚ
ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
(၁) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္မွ စားပြဲခံုေပၚတင္ကာ ရုပ္ေသးသဖြယ္ကစားသည့္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္တခုသာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ
သူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး လိုလားေတာင့္တသလို စစ္မွန္ခုိင္ျမဲသည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖၚေဆာင္မည္မဟုတ္ပါ။
(၂) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးကာလ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထား
သည့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးအစီအစဥ္(DDR)အား လက္ခံလာ
ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ရပ္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။
(၃) NCA တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား
ထဲတြင္ KNUသည္ အင္အားအၾကီးမားဆံုးျဖစ္ျပီး လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးအစီအစဥ္(DDR)ကို KNUမွ လက္ခံ
လုိက္လွ်င္ က်န္အျခားအင္အားစုမ်ားသည္ ၄င္းတို ့အတြက္အေရးမၾကီးေတာ့ပါဟု တြက္ဆထားပံုရ သည္။
(၄) KNUမွ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးအစီအစဥ္(DDR)ကိုလက္မခံပဲျငင္းပယ္လွ်င္ KNUကို စစ္ေရးအရ
အေရးယူတိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းႏိုင္ေရးႏွင့္ စစ္ေရးျဖင့္ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းသည့္အခါ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပပါ

၄င္းတို

့အေပၚအထင္မွားအျမင္မွားမရွိေစရန္

အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာမွခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္ေဒသတြင္

ကားလမ္း

ေဖါက္လုပ္မွဳျပဳလွ်င္ KNLAအမွတ္(၅)တပ္မဟာမွ ၄င္းတုိ ့အားခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ အလ်င္စတင္ပစ္ခတ္
မည္။ ထိုကဲ့သို ့ KNLAအမွတ(္ ၅)တပ္မဟာမွ စတင္ပစ္ခတ္သည့္အခါ ၄င္းတို ့အားအလ်င္စတင္ပစ္ခတ္သည္
ဟု ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပပါအေၾကာင္းျပ၍ အမွတ(္ ၅)တပ္မဟာကိုျပန္လည္ပစ္ခတ္သည္ႏွင့္တဆက္တည္း
KNUအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုလံုးကိုစစ္ေရးအရ အေရးယူတိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းရန္အကြက္ခ်စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုး
သပ္မိပါသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လို
လားပါက လက္ရွိေဖၚေဆာင္ေနသည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ NCAစာခ်ဳပ္အ
ေပၚအေလးအနက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ျပည္တြင္းစစ္ကို
ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္

ႏိုင္ငံေရးျပသာနာအေျခခံအေၾကာင္းရင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို

စီစစ္

ေကာက္ႏွဳတ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပဲစ
ြ ားပြခ
ဲ ံုေပၚသို ့တင္၍ အေသးစိတ္အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပင္သင့္၊ ေျပာင္းသင့္သည့္အရာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ျပီး တုိင္းရင္း
သားျပည္သူအားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္အေျဖရလဒ္ကို မရရေအာင္ေဆြးေႏြးရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့မဟုတ္ပဲ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ NCAစာခ်ဳပ္ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္
သေဘာထားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ႏိုင္ငံေရးက
စားကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ယခင္ျမန္မာ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကဲ့သို ့သာသေဘာထားျပီး ႏိုငင
္ ံေရးေတြ ့ ဆံုေဆြးေႏြး
ေရးစားပြဲခံုေပၚတင္၍ကစားလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ျငိမ္ခ်မ္းေရးရရွိမည္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံကိုေရရွည္ဒုကၡ
ေပးေနသည့္ျပည္တြင္းစစ္သို ့ျပန္လည္ဦးတည္သြားႏိုင္ကာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ားလိုလားေတာင္းတျပီး
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း

အတိအလင္းထပ္မံေဖၚျပလိုက္ရပါ
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