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ေန#စွဲ။ ။ ၂၀၂၁ ခု.ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်

တ"ိုင်ငံလံုးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မ/ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချ8ပ်

(Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) လက်မှတ်ေရးထိုးမ/
(၆) "ှစ်ေြမာက် ထုတ်ြပန်ေRကြငာချက်
ကရင်အမျိ@းသားအစည်းအDံုး (KNU) သည် အစိုးရအဆက်ဆက်က မေြဖရှင်း.ိုင်ခဲ့ေသာ .ှစ် (၇၀) ေကျာ်Nကာ
နက်နဲသည်.
့ ိုင်ငံေရးြပသနPများကို ေြဖရှင်းရန်ရည်ရQယ်Sပီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်Sမဲေသာ Sငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်ေရး

ကို ေမUာ်ရည်ကာ NCA လက်မတ
ှ ်ေရးထိုးSပီး ေတွYဆံုေဆွးေ.ွးေရးနည်းလမ်းြဖင့် Zကိ@းစားခဲ့သည်မှာ ယေန#တွင် (၆) .ှစ်
ြပည့်ေြမာက်ခဲ့Sပီ ြဖစ်ပါသည်။

NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မလ
] ုပ်ငန်းစဥ်တေလျာက်တွင်

KNU အေနြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ဘက်များ.ှင့်အတူ

စိန်ေခ`မ]ေပါင်းများစွာကို aကံ့aကံ့ခံေကျာ်လbားကာ ၂၀၂၀ အလွန်ကာလ၊ ေရရှည်တည်တံခ
့ ိုင်Sမဲသည့် Sငိမ်းချမ်းေရး
တည်ေဆာက်ေရးအတွက် အဆင့် (၃) ဆင့် .ှင့် လုပ်ငန်းစဥ် (၃) ရပ် ပါ၀င်သည့် တဆင့်စီတိုးတက်မ]ရယူ.ိုင်မည့်
ဒီမက
ုိ ေရစီဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စထ
ု ူေထာင်ေရး လမ်းေNကာင်းကို သေဘာတူ ရယူ.ိုင်ခဲ့ပါသည်။

သို#ေသာ်လည်း စိတ်မချမ်းေြမ့ရစွာပင် ၂၀၂၁ ခု.ှစ် ေဖေဖာ်၀ါရီလ (၁) ရက်ေန# စစ်အာဏာသိမ်းယူမက
] NCA အေြခခံမူ
များအားလံုးအေပ` ချိ@းေဖာက်မ] ြဖစ်ေပ`ေစကာ NCA အေကာင်အထည်ေဖာ်မ]လုပ်ငန်းစဥ်များ အားလံုးကို လည်း

ရပ်တံေ
့ စSပီး တပ်မေတာ်သည် .ိုင်ငံေရးြပသနPကို အင်အားသံုးအေြဖရှာသည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်သို# ြပန်လည် ေရာက်ရှိ
သွားပါေတာ့သည်။
စစ်အာဏာသိမ်းယူမ]၏ေနPက်ဆက်တွဲအြဖစ် .ိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ တိုင်းရင်းသားြပည်သူလူထုတရပ်လံုးသည် ဖိ.ှိပ်မ]ေပါင်း
များစွာြဖင့် လူမ]စီးပွားဒုကgေပါင်းများစွာကို ခါးစည်း ရင်ဆိုင် ခံစားေနNကရSပီး .ိုင်ငံSပိ@လဲပျက်ဆီးလုအေနအထားသို#

ေရာက်ရေ
ှိ နSပီ ြဖစ်ပါသည်။ KNU အေနြဖင့် .ိုင်ငံေရးြပဿနPကို .ိုင်ငံေရးနည်းလမ်းြဖင့် ေတွYဆံုေဆွးေ.ွးအေြဖရှာေရး
“မူ”အေပ` ရပ်တည်ပါသည်။ သို#ေသာ် ြပဿနPေြပလည်ေရးသည် ပါ၀င်ပတ်သက်သည်ေ
့ ဆွးေ.ွးဖက်များ၏ !ိုးသားမ(

*ှင့် သေဘာတူညီချက်အေပ:လိုက်န=ရန်ထားရှိရမည့် သ*@ဌ
ိ ာန်ခိုင်မာမ( အေပ` လံုး၀မူတည်ေနသည်ကိုလည်း NCA
အေကာင်အထည်ေဖာ်မအ
] ေတွYအaကံ@အရ သိရှိရပါသည်။
ထို#ေNကာင့် လက်ရှိ ဆိုး၀ါးေနသည့် .ိုင်ငံ၏အေြခအေနအား ကယ်တင်.ိုင်ရန်အတွက် KNU မှ သက်ဆိုင်သူများ အားလံုး
အား ေအာက်ပါအတိုင်း ေတာင်းဆိုပါသည်။
၁။

စစ်အာဏာ

သိမ်းယူSပီးေနPက်ပိုင်းတွင်

ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားေသာ

.ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များ

အပါအ၀င် ဖမ်းဆီးခံပုဂlိ@လ်များအားလံုးကို mခွင်းချက်မရှိ အြမန်ဆံုးလbတ်ေပးရန်၊

၂။

.ိုင်ငံတ၀ှမ်းြဖန်#ကျက်ထားသည့်

ရဲ.ှင့်

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲYများအား

၄င်းတို#၏

သက်ဆိုင်ရာ

အေြခစိုက်စခန်းများသို# ြပန်လည်Dုပ်သိမ်းရန်၊ တစ်.ိုင်ငံလံုးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေNကာင်း ေNကြငာရန်.ှင့်
အဆိပ
ု ါတို#အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
Q ်ရန်။
၃။

.ိုင်ငံတကာေထာက်ကူမ]ြပ@သည့် အေရးေပ`လူသားြခင်းစာနPေထာက်ထားမ]လုပ်ငန်းများလွတ်လပ်စွာ
စတင်ေဆာင်ရQက်ြခင်း၊ Covid – 19 ေရာဂါ ကာကွယ်ကုသေရး.ှင့် ကာကွယ်ေဆးထိုးသည့် လုပ်ငန်း
များအပါအ၀င် အြခားေသာ ေဆး၀ါးကုသမ]လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကန်#သတ်မ]များ အားလံုးကို Dုတ်သိမ်းရန်၊

၄။

အရပ်သားများအားကာကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ ြပဌာန်းချက်များအားလံုးကို ရဲတပ်ဖွဲY၀င်များ.ှင့် စစ်ဘက်
ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲY၀င်များက လိုက်နPရန်အမိန#်ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ အရပ်သားများအေပ` အNကမ်းဖက်ဆက်ဆံမ]
ရပ်တံ့ေရး.ှင့် ပတ်သက်သည်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရQက်ြခင်း.ှင့် .ိုင်ငံတကာNကား၀င်
ေစာင့်Nကည့်သည့်် ပဋိပကgေစာင့်Nကည့်ေရး လုပ်ငန်းစဥ်ထူေထာင်Sပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း စတင်
ရန်၊

၅။

တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိကgာကျဆင်းမ]ကို ကယ်တင်သည့်အေနြဖင့် တပ်မေတာ်မှ ဖက်ဒရယ်ဒမ
ီ က
ုိ ေရစီ
.ိုင်ငံထူေထာင်ေရးကတိကဝတ်ြပ@မ]ကို တရား၀င်ေNကြငာချက်ထုတ်ြပန်ရန်.ှင့် .ိုင်ငံေရးတွင်ပါဝင်ေနမ]
မှ .]တ်ထွက်ေNကာင်း ေNကြငာရန်။

၆။

စစ်အာဏာြပ@အုပ်ချ@ပ်မ]အား အဆံုးသတ်.ိုင်ေရး အေထာက်အပံ့ ြဖစ်ေစမည့် ကမyာက
့ လ
ု သမဂl မzိ@င်
ြပ@ .ိုင်ငံတကာ ေစ့စပ်ည{ိ.ိ]င်းေပးမ]လုပ်ငန်းစဥ်ကို သေဘာတူလက်ခံြခင်း၊ ည{ိ.ိ]င်းေဆွးေ.ွးြခင်း.ှင့်
ဘက်ေပါင်းစံု မှ အဓိကကျသည့် ကိုယ်စားြပ@များပါ၀င်သည့် ညီ}ွတ်ေရးအစိးု ရတစ်ရပ်ဖွဲYစည်းSပီး
အာဏာလbဲေြပာင်းကာ .ှစ်ေပါင်း (၇၀) ေကျာ် Nကာြမင့်ခဲ့သည့် ြပည်တွင်း .ိုင်ငံေရးပဋိပကgများ၏
အရင်းအြမစ်ြပဿနPများ.ှင့် အေNကာင်းတရားများကို ည{ိ.ိ]င်းေြဖရှင်းေရးအတွက် သေဘာတူရန်။

ြမန်မာ.ိုင်ငံ၏ဘာသာေရး.ှင့်လူမျိ@းေရးဆိုင်ရာ စံုလင်ကွဲြပားမ].ှင့် နက်Dိ]င်းစွာြဖင့် လွဲမှားစွာ တည်ေဆာက်ြခင်း ခံရေသာ
လူမျိ@းZကီး၀ါဒ.ှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအ၀င် အာဏာရှင်စနစ်အမျိ@းမျိ@းကို ဖက်ဒရယ်.ိုင်ငံထူေထာင်Sပီး ဒီမက
ုိ ေရစီ
စနစ်ကျင့်စဥ်များလက်ေတွYကျင်သံုးြခင်းြဖင့်သာ လက်ေတွY Sငိမ်းချမ်းေသာလူ~ေဘာင်တည်ေဆာက်.ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ဗဟိုအလုပ်မေ
( ဆာင်ေကာ်မတီ
ေကအဲန်ယူ - ကရင်အမျိHးသားအစည်းအ!ံုး

ဆက်သွယ်ရန် - (၁) ပဒိုေစာကွယ်ထူး၀င်း (+ ၉၅ ၉၄၂ ၂၁၉ ၁၉၄၁) (+ ၆၆ ၈၁၈ ၀၇၆၂၇၉)
(၂) ပဒိုေစာတာဒိမ
ု းူ

(+ ၉၅ ၉၇၉ ၅၈၈ ၇၀၈၅) (+ ၆၆ ၆၄၆ ၄၅၉ ၁၁၃)

