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တပ္မေတာ္မွ အာဏာကုိ သိမး္ ယူျပီးေနာက္
ေကအဲနယ
္ ူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုးံ ၏ သေဘာထားထုတျ္ ပန္ခ်က္
ရက္စြဲ - ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄) ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္။
၁။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္

(၂၀၂၁)ခုႏွစ္

ေဖေဖၚဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္

တပ္မေတာ္မွ

တုိင္းျပည္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မအ
ႈ ားလံုးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္
ၾကည့္ေနပါသည္။
၂။ ဤအာဏာသိမ္းယူျခင္းသည္ ႏို္င္ငံေရးျပႆနာအား ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ကို ေသြဖီေစသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔တုိင္းျပည္အာဏာ သိမ္းယူခဲ့ျခင္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိး
ရွည္ေစျခင္းကုိ ဦးတည္ေနသည့္အတြက္ ဆန့္က်င္ပါသည္။
၃။ စစ္အာဏာသိမ္းယူမႈအား တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လုးံ ၏ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ဆန္႔က်င္မႈ
မ်ားအား KNU မွ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး အကူအညီ အကာအကြယေ
္ ပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လည္း
အၾကမ္းမဖက္ဘဲ

ဆနၵထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းမ်ားကုိ

ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

အၾကမ္းဖက္မႈ

ျဖစ္ပြားေရး

လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားတုိ႔အား ေရွာင္ရွားၾကျခင္း ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အားေပး
တုိက္တြန္းပါသည္။
၄။ ျပည္သူလူထုမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔သည္လည္း တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ
လူထုတရပ္လုးံ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲေသာ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္တိက
ု ္ဖ်က္ေရး သပိတ္အေပၚ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္း၊
ဖမ္းဆီးျခင္း၊

ေနေရာ

ညပါ

၀င္ေရာက္

ဖမ္းဆီးျခင္း၊

ေနအိမ္ျပင္ပတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တုိက္ရုိက္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊

ေနအိမ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
သြယ္၀ိုက္၍

ေသာ္လည္းေကာင္း

ျပည္သူလူထုအၾကား ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားတုိ႔ကို ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္
မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ ပါသည္။
၅။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔မွလည္း

မိမိတို႔၏

သံတမန္ေရးရာ

ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းေပါင္းစံုကို

အသံုးျပဳလ်က္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအားလံုး လႊတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို
ေမွ်ာ္ရည္ေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာလက္လတ
ႊ ္ခဲ့ရသည့္ အစိုးရတို႔အၾကားတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

အေျဖရွာၾကသည့္အခင္းအက်င္းကို ေအာင္ျမင္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အင္အားစိုက္ထုတ္ ကူညီမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
တုိက္တြန္း ႏုိးေဆာ္ပါသည္။
၆။ ထုိ႔အျပင္ အာဏာသိမ္း တပ္မေတာ္အင္အားစု၏ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကိုခံစားရသည့္
တိုင္းျပည္တဝွမ္း၊ ၿမိဳ႔ျပ၊ ေက်းလက္ေဒသအားလံုးမက်န္၊ ေဒသအသီးသီးရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအား
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္း
မ်ားတုိ႔ကို အသုံးခ်ရန္ KNU မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးတို႔ကို တိုကတ
္ ြန္းပါသည္။
၇။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး

အၾကပ္အတည္းသည္

သမိင
ု ္းၾကာရွည္

တည္ရွိလာခဲ့သည့္

ေျဖရွင္းေပးႏုိ္င္ျခင္းမရွိေသာ

တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်မႈရရွိေရး ေတာင္းဆုိမျႈ ပႆနာ ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာပင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အရပ္
ဘက္-စစ္ဘက္အၾကား ဆက္ဆံေရးအား ေျပလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အဆံုးတြင္
ေပါက္ကြဲလာသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသည့္ အစုအဖဲြ႔မ်ား
အားလုံး ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္
ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံသည့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တရပ္ကုိ ရရွိသည္အထိ
အေျဖရွာၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
၈။ တဘက္တြင္လည္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

KNU

နယ္ေျမအတြင္း

တဖက္သတ္ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္

ဆက္စပ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အထူးအေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြား
ေနၿပီး ျပည္တြင္းေနရပ္စန
ြ ္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူ (IDPs)မ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ထုိသိ႔ု ဒုကၡေရာက္ ျပည္သူမ်ား
အေပၚ KNU အေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမဆုိ အကာအကြယ္ေပး ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြား
မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွလည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီ အပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားအား အရွိန္ျမင့္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။
၉။ ထုိ႔ေၾကာင့္ KNU အေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းသည္သာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ုအား
လံုး၏ လြတ္လပ္မႈ၊တန္းတူ မႈႏွင္႔တရားမွ်တမႈကို အာမခံေသာ . ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသစ္ ကုိ
ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ
ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
ဆက္သြယ္ရန္(၁) ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း (+၉၅ ၉၄၂ ၂၁၉ ၁၉၄၁) ၊ (+၆၆ ၈၁၈ ၀၇၆ ၂၇၉)
(၂) ပဒိုေစာတာဒိုမူး

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

(၃) ပဒုိေစာလွထြန္း

(+၉၅ ၉၂၇၂ ၇၃၂ ၈၆၂) ၊ (+၆၆ ၉၄၀ ၃၅၁ ၈၈၀)

