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ေ န႔စ  ။ဲ ။ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက ္၊ ၂ ၀၂ ၀  ခ ုွႏ စ္။ 
 

“အျပညျ္ပည္္ ဆိုငရ္ာ  ျငဆမး္ခ်မး္ေရးေန႔” ႏွင့္ ပ တသ္က၍္ 
ေ ကအနဲ ယ္ ူ- ကရ င အ္မ    ်ိဳးသ ်ိဳးအစ ည်္ိဳးအရ   ်ိဳး၏ သေဘာထား ထ  တျ္ပန ေ္ ၾကည ခ  က ္

 
၂၀၂၀ ခိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ တြင္က်ေရာက္မည့္ (၃၉) ၾကဆမ္ေျမာက္ “အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာ  
ျငဆမ္းခ်မ္းေရးေန႔” အတြက္ ကမၻာ့ကိုလသမဂၢ မွ “အတူတကြ ျငဆမ္းခ်မ္းေရးကိုဆ ပံိုေဖာ္ျခင္း” (Shaping Peace 
Together) ္ိုဆသည့္ ေ္ာင္ပိုဒ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။   
 

ဤေန႔တြင္ ျငဆမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားမ်ားအား ကရိုဏာတရား၊ အၾကင္နာတရား ႏွင့္ 
ကမၻာအႏံွ႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ကပ္ေရာဂါ္ိုဆးကိုဆေက်ာ္လႊားႏိုဆင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပးအပ္ၾကရန္ႏွင့္ ကပ္  
ေရာဂါေၾကာင့္ ခြြဲျခား္က္္ံမႈမ်ား ႏွင့္ အမိုန္းတရားမ်ားကိုဆ ္န္႔က်င္လ်က္ ဥ းတည္က်င္းပျပဳလိုပ္သြားရန္ 
အၾကံျပဳထားျခင္းကိုဆ လဆႈက္လွြဲစြာ ေထာက္ခံၾကဆဳ္ဆိုပါသည္။  
 
၂၀၂၀ ခိုႏွစ္၏ အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာ ျငဆမ္းခ်မ္းေရးေန႔ေ္ာင္ပိုဒ္ကိုဆ ထင္ဟပ္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့ျငဆမ္းခ်မ္း  
ေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ကဆို လက္ရွဆၾကံဳေတြ႔ရင္္ိုဆင္ေနရသည့္ ပကတဆအေျခအေနႏွင့္ လဆိုက္ေလ်ာည စြာ ျပင္္င္ 
မြမ ်းမံျပ း က်ယ္ျပန္႔သည့္ပါ၀င္မႈျဖင့္ ေလးနက္စြာ လိုပ္ေ္ာင္ရန္လိုဆအပ္ပါသည္။ 

 
ျငဆမ္းခ်မ္းေရး လိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရန္သူအားမဆတ္ေ္ြအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလြဲသည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ 
အားေလ်ာ္စြာ တဆိုက္ပြြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုဆင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြြဲ႔အစည္းမ်ားအ ်းလ  ်း ျငဆမ္းခ်မ္းေရး 

လိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ရပါမည္။ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းခံရသည့္ လူထိုအေျချပဳလူမႈအဖြြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါတ အဖြြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကဆို ေသခ်ာေစရန္လိုဆအပ္ပါသည္။  
 
ျငဆမ္းခ်မ္းေရးလိုပ္ငန္းစဥ္၏ ပူးတြြဲယႏၱရားမ်ားကိုဆ တဆိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးျပဳလိုပ္ျပ း၊ အသဆပညာရွင္၊ အတတ္ 
ပညာရွင္မ်ားအား ဘက္မလဆိုက္သည့္ တတဆယအင္အားစိုအျဖစ္ စနစ္တက်ထည့္သြင္းပါ၀င္ရန္ အထူး 
လိုဆအပ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ေလးစားကာ ဖဆအားေပးလိုဆက္ေလ်ာေစမႈကင္းျပ း ညွဆႏဆႈင္းေ္ြးေႏြး အေျဖရွာ 
သည့္ ရလဒ္ကိုဆအေျခခံသည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရပါမည္။ 
 

လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျငဆမ္းခ်မ္းေရးလိုပ္ငန္းစဥ္တိုဆ႔အၾကား ္ံိုရပ္ထားရွဆျခင္းသည္ ႏိုဆင္ငံ 
သားအားလံိုး၏ ဂိုဏ္သဆကၡာႏွင့္ တန္းတူည မွ်မႈကိုဆေဖာ္ေ္ာင္ျပ း ေကာင္းမြန္ေသာအနါဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္ 



လင့္ခ်က္ကိုဆျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ လြတ္ေတာ္တြင္းလိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျငဆမ္းခ်မ္းေရးလိုပ္ငန္းစဥ္၏ ႏဆိုင္ငံ  
ေရးသေဘာတူည ခ်က္မ်ားအၾကား ခ်ဆတ္္က္သည့္ ယႏၱယားမ်ားကဆို ဖန္တ းရပါမည္။ 

ထ ိုဆ႔အျ ပင္ Covid-19 ကပ္ေဘ ်ိဳးဆ   ်ိဳးက   ေက   ္လ ႊ ်ိဳးုႏ  င္ ေရ်ိဳးေ မွ  ္လ င့္ခ က ္မ  ်ိဳးေ ၀ငွျခင္်ိဳးုွႏ င့္ ကပ္ေရ  ဂါ ေၾ က  င္ ့ 
ထ ပ္ဆ င့္ျ ဖစ္ေ ပၚလ  ရ ေသ   ခ ျဲ ခ ်ိဳးဆ က ္ဆ ံမႈမ  ်ိဳး ုွႏင့္  အမ န္်ိဳးတ ရ ်ိဳးမ  ်ိဳးက  ို ္န္႔က  င္ုႏ ဆင္ေရ်ိဳးအတ  က ္ တ   င္်ိဳးရင္်ိဳး 
သ  ်ိဳးေတ  ္လ ွန္ေရ်ိဳးအဖ ဲ႔အ စည ္်ိဳးမ  ်ိဳး၏ ကပ္ေရ  ဂါ ဆ န္႔က  င္သည့္ လူထိုက်န္းမာေရး၊ ကာကြယ္ေရးလိုပ္ငန္း  
မ်ားတြင္လည္းအစိုဆးရႏွင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျ ပ သ ေဘ  ေဆ  င္ည  ွဆႏဆႈင္းျခင္းျဖင့္ ပါ ဝင္လိုပ္ေ္ာင္သြား 
ရန္ကိုဆလည္း ေတာင္း္ိုဆပါသည္။ 

ျငဆမ္းခ်မ္းေရး္ဆိုသည္မွာ လူ႔ဂိုဏ္သဆကၡာႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ သည္းခံျခင္းတရား၊ 
အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၊ စသည့္ တန္ဘိုဆးမ်ားအား မွ်ေ၀၊ ေလးစားကိုဆင္စြြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
ထိုဆ႔ေၾကာင့္ ျငဆမ္းခ်မ္းေရးသည္ ႏဆိုင္ငံ၏ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေ္ာက္ပံို ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြြဲ႔စည္းပံို 
အေျခခံဥပေဒအား ျပင္္င္ျခင္းသာမက တစ ဥ းႏွင့္တစ ဥ း၊ တစ ဖြြဲ႔ႏွင့္တစ ဖြြဲ႔၊ မတူည ကြြဲျပားမႈမ်ားအၾကား၊ 

ပဋဆပကၡတြင္ပါ၀င္သည့္ ္န္႔က်င္ဖက္မ်ားအၾကား၊ စသည္တိုဆ႔၏ ေပါင္းသင္း္က္ႏြယ္မႈမ်ားအသြင္  

ေျပာင္းလြဲျခင္းႏွင့္ အမ်ဆဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္သည္ဟို  KNU မွ ယံိုၾကည္ပါသည္။ 
 
    
    
                                                                              ဗ ဟ   အလ  ပ မ္ ႈေဆ  င ေ္က  ္မ တ ီ
     ေ က အနဲ ယ္ ူ- က ရ င အ္မ    ်ိဳးသ  ်ိဳးအစ ည်္ိဳးအရ   ်ိဳး 
 
ဆ က ္သ  ယ ္ရန္- (၁) ပဒ  ေစ က  ယ ္ထ ူ်ိဳး၀င္်ိဳး (+ ၉၅ ၉၄၂ ၂၁၉ ၁၉ ၄၁) (+၆၆ ၈၁၈ ၀၇ ၆၂ ၇၉)   
    (၂) ပဒ  ေစ တ  ဒ  မူ်ိဳး  (+ ၉၅ ၉၇၉ ၅၈ ၈ ၇၀၈ ၅) (+၆၆ ၆၄၆ ၄၅ ၉ ၁၁ ၃)  
 


