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ဇြန္ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ 

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးက နယ္စပ္အေျခစိုက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းရိွ 
ကရင္လူမႈအဖဲြ႔မ်ားအား ျပန္လည္ခ်ျပရွင္း လင္းပဲြ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ဇြန္လ ၉ ရက္မွ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ 
၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေလးဝါးစခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေကအဲန္ယူ တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး ၂ ပဒိုေစာလွထြန္းက “၂၁ ရာစု 
ပင္လံုမွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုုးက သြားၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ Sector (က႑)ငါးခုရဲ႕ 
အေျခအေန၊ Sector တစ္ခုခ်င္းရဲ႕ အေၾကာင္း အရာ၊ က်ေနာ္တို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြတုန္းက ခ်မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္သလဲ။ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ရရိွခဲ့သလဲ၊ ၿပီးေတာ့ 
ကရင္အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ စာတမ္းနဲ႔ကိုက္ညီမႈ ရိွသလားဆိုတာက သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို 
ျပန္လာၿပီး ခ်ျပရွင္းလင္းတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။ 
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ထို႔အျပင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ က႑အလိုက္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျခအေနအျပင္ 
ညီလာခံတစ္ခုလံုး ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ပဒိုေစာလွ ထြန္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုသည္။ 

ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္သည့္ ယင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု 
ဒုတိယ အစည္းအ ေဝးသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ ငါးခုကို ၎ပင္လံုအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ 
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျပန္လည္ ခ်ျပ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို တက္ေရာက္လာသည့္ 
ကရင္အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔ အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ဘက္ကလည္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု 
သိရသည္။ 

နယ္စပ္အေျခစိုက္ ကရင္အရပ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေစာအဲလ္ဘတ္က “အခုလို Consultation လို႔ေခၚတဲ့ 
ျပန္လည္အႀကံရယူ မႈနဲ႔ ရွင္းလင္းမႈ လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ အေျခခံတစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။ ၂၁ ပင္လံုမွာ သူတို႔ 
သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး က႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ လံုၿခံဳေရးက႑၊ ေျမယာနဲ႔ 
သယံဇာတက႑ေတြကို ျပန္လည္ ရွင္းျပတယ္။ ယူပီဒီေဂ်စီ (ျပည္ေထာင္စုေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ) တို႔ရဲ႕ 
လုပ္ငန္းေတြကို သူတို႔ ရွင္းျပသြားလို႔ ျမင္ေတြ႔၊ သိရိွခြင့္ရတဲ့အတြက္ အင္မတန္ မွ ဝမ္းသာပါတယ္။”ဟု 
ေျပာသည္။ 

ေမလ ၂၄ရက္မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ က႑ႀကီး 
၅ ခုုကို ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑၌ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခဲြမထြက္ရ ဆိုသည့္အခ်က္၊ 
လံုၿခံဳေရးက႑တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ထားရိွရန္ကိစၥအျပင္ ေျမယာက႑ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 
က႑တို႔တြင္လည္း အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစုမွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးမွ တင္ျပသည့္ သဘာထားမ်ား 
မပါဝင္သည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း ကရင္အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ 

KUPC ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက “အဲဒီ ငါးခ်က္ထဲမွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး 
အပါအဝင္၊ က်ေနာ္တို႔ ကရင္အဖဲြ႔အစည္းေတြအားလံုးရဲ႕ စိုးရိမ္မႈက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး ႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  
ႏိုင္ငံေရးမွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုက အကုန္မရေသးဘူး။ သူတို႔ ၄၁ 
ခ်က္ တင္ျပတဲ့အထဲမွာ၊ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ၆ခ်က္၊ ၇ခ်က္ ထဲမွာေတာင္မွ အားရေက်နပ္မႈ အကုန္မရေသးဘူး။ 
ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သေဘာတူ ညီမႈ ဘာမွမရေသးဘူးတဲအ့ေပၚမွာ 
စိုးရိမ္တာေပါ့။ တပ္ဘက္ဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္လိုလုပ္ ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာ 
အဲဒီကိစၥ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြအားလံုး စိုးရိမ္ၾကတယ္။”ဟု ေျပာသည္။ 
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က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝး၌ က႑အလိုက္၊ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ 
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ အဆင့္ ဆင့္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွရရိွလာေသာ အဆိုျပဳ ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာ က႑ႀကီး (၅)ခုမွ လံုၿခံဳေရး က႑မွလြဲ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ (၄)ခုမွ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ခ်က္ကို 
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁)အျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အသိသက္ေသမ်ားမွ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ 

ယင္းသေဘာတူခ်က္မ်ားအေပၚ ေကအဲန္ယူ တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး ၂ ပဒုိေစာလွထြန္းက“ 
သေဘာတူညီခ်က္ရရိွခဲ့တဲ့ အခ်က္ ၃၇ခ်က္ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔တင္ျပထားတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြက ရရိွလာတဲ့အခ်က္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္ခဲ့သလဲ။ ေရွ႕ဆက္ 
ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုစီစဥ္သြားၾကမလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ ေကအဲန္ယူတစ္ခု လံုးရဲ႕ 
Peace Review Workshop ေတြရိွမယ္။ ခုနက ဆက္စပ္မႈေတြအားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကမယ္။ ေရွ႕ဆက္ 
ဘယ္လို သြားၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမလဲ။ ဘယ္လိုရပ္တည္ရမလဲ၊ သံုးတဲ့ေဝါဟာရ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြ 
ဘယ္လို ထားရိွမယ္ဆိုတာ အစီအစဥ္ရိွထားပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။ 

ေကအဲန္ယူ၏ ၂၁ ပင္လံု အေတြ႔အႀကံဳ ျပန္လည္ရွင္းလင္းပဲြသို႔ နယ္စပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အေျခစိုက္သည့္ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၃၇ဖဲြ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကအဲန္ယူ 
ဌာနအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယခင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ 
တာဝန္ရိွသူ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စား လွယ္ ၁၂၃ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
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