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ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ    

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္    / PRESS RELEASE/ PRESS RELEASE/ PRESS RELEASE/ PRESS RELEASE    

အမွတ္ - ၀၂ / ၂၀၁၂ 

 ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအေနႏွင္႔ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ 

ငံေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားကုိသုံးသပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူသိသာႏုိင္ရန္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင္႔ 

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 

၁။၁။၁။၁။    ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး    ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏုိင္ငံေရးအေျခအေန    ----    

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရ႐ိွျခင္းအေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါ 

ေၾကာင္းႏွင္႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေထာက္ 

အကူျပဳလိမ္႔မည္ဟုယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ဧၿပီလ (၃) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင္႔ UNFC က သေဘာထား ထုတ္ 

ျပန္ခ႔ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ 

 အဓိကမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ NLD ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (၃) ရပ္ျဖစ္ေသာ - 

 (၁) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

 (၂)  တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ႏွင္႔ 

 (၃) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတုိ႔အေပၚ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ 

ေတာ္ျပင္ပမွျဖစ္ေစ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားျခင္းကုိ မိမိတုိ႔ UNFC က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ေၾကျငာထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂။၂။၂။၂။    UNFC UNFC UNFC UNFC အဖြဲ႔၏အဖြဲ႔၏အဖြဲ႔၏အဖြဲ႔၏    အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေျခအေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေျခအေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေျခအေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေျခအေန    

 UNFC စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔စဥ္မွစ၍ အမ်ိဳးသား (လူမိ်ဳး) အေျခခံျဖင္႔ အဖြဲ႔အစည္း ႀကီးသည္၊ 

ငယ္သည္၊ အင္အားႀကီးသည္၊ ငယ္သည္ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ထို႔အတူ တဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္႔ႏွင္႔အခြင္႔အေရးကိုလည္း အျပန္အလွန္အသိအ 

မွတ္ျပဳၾကသည္႔အေလွ်ာက္ “အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရး” ပဏာမ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သေဘာတူမႈမ်ားကို 

တဖြဲ႔ခ်င္းစီ သီးျခားလုပ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးထားၿပီးလည္းျဖစ္ေပသည္။ အေျခခံနယ္ေျမေဒသ၊ 

တပ္ဖြဲ႔လူအင္အား၊ နယ္ေျမေဒသခံျပည္သူလူထုတုိ႔၏ မတူကြဲျပားျခားနားသည္႔အေပၚတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

UNFC အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီး 

အစုိးရမ်ားႏွင္႔ အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရးသေဘာတူခ်က္ ပဏာမ ရ႐ွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

 သို႔ေသာ္ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္စဲေရးကိစၥရပ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဖိတ္ေခၚက်င္းပေပးေရးႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ ႏိုင္ငံေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ UNFC သည္ အစုအဖြဲ႔အေနႏွင္႔သာ ေဆြးေႏြးရန ္ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးက တညီတညြတ္ 

တည္း သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီးစီးသည္႔ေနာက္ စစ္မွန္ 

သည္႔ ျပည္ေထာင္စု (၀ါ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၌ တခုတည္းေသာ သေဘာထား 

(တသံတည္းထြက္ေရးမူ) ကို UNFC က ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္၍ UNFC ၌သေဘာထားကြဲလႊမဲႈ လံုး၀မ႐ိွ 

ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းတင္ျပလုိေပသည္။ 

၃။၃။၃။၃။    UNFC UNFC UNFC UNFC လတ္တေလာေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားလတ္တေလာေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားလတ္တေလာေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားလတ္တေလာေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ား        

(၃-၁) UNFC ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး 

အဖြဲ႔ (ဦးေအာင္မင္း အဖြဲ႔) ႏွင္႔ အျမန္ဆုံးေတြ႔ဆုံရန္။ 

(၃-၂) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပဏာမအဆင္႔အေနႏွင္႔ UNFC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုကုိယ္ 

စားလွယ္အဖြဲ႔ ေတြ႔ဆုံရန္။ 

(၃-၃) UNFC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ UNFC အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင္႔ 

တိုင္းရင္းသားညီလာခံက်င္းပရန္။ 

(၃-၄) တိုင္းရင္းသားညီလာခံၿပီးလွ်င္ ရ႐ွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ကုိင္စြဲ၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္သည္႔ အထူး 

သျဖင္႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိယ္တိုင္ပါ၀င္သည္႔ “တမ်ိဳးသားလံုးဆုိင္ရာ ညီလာခံႀကီး” တရပ္ 

ကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္က်င္းပေခၚယူရန္။ 

(၃-၅) တမ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးမွ အမ်ားသေဘာတူခ်က္မ်ားအေပၚ “တမ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္” National Accord ရ႐ိွရန္ အင္အားစုမ်ားအားလုံးပါ၀င္လက္မွတ္ထုိးၾက 

ရန္။ 

(၃-၆) “တမ်ိဳးသားလံုးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္” ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ 

ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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၄။၄။၄။၄။    ျပည္တြင္းပ႗ိပကၡျပည္တြင္းပ႗ိပကၡျပည္တြင္းပ႗ိပကၡျပည္တြင္းပ႗ိပကၡ    ဒါဏ္ခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ဒါဏ္ခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ဒါဏ္ခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ဒါဏ္ခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္    လူသားလူသားလူသားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ    

အကူအညီမ်ားရ႐ိွေရး။အကူအညီမ်ားရ႐ိွေရး။အကူအညီမ်ားရ႐ိွေရး။အကူအညီမ်ားရ႐ိွေရး။    

 ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္၏ စစ္ေျမျပင္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေနထုိင္ရာ ေဒ 

သမ်ား၌သာျဖစ္သည္။ စစ္ဒါဏ္ေၾကာင္႔၎၊ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ဖိႏိွပ္ 

ရမ္းကား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔၎၊ က်ႏုပ္တုိ႔ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ႐ွမ္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ပအုိင္း၊ 

ပေလာင္၊ ၀ ႏွင္႔ လားဟူမ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတုိ႔သည္ လူမႈဒုကၡအ၀၀ကို ခါးသည္းစြာ 

ခံစားေနၾကရေပသည္။ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္၊ ႐ြာပုန္း၊ ႐ြာေရွာင္ ဒုကၡသည္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဒုကၡ 

သည္ မ်ားစြာတို႔သည္ အသက္လုံၿခဳံမႈ မ႐ိွျခင္း၊ ရိကၡာမ႐ွိျခင္း၊ က်န္းမားေရး၊ ပညာေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔ျခင္း 

စေသာ လူမႈဒုကၡမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရျခင္းကုိ UNFC မွ ကမကထျပဳ၍ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လိုေပသည္။ UNFC အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတြင ္လူ႔အခြင္႔အေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ 

ကယ္ဆယ္ ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားစံနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထား႐ိွၿပီးျဖစ္၍ 

ႏုိင္ငံတကာမွ အေထာက္အကူရ႐ိွသည္ႏွင္႔တၿပိဳင္နက္ စတင္အေကာက္အထည္ေဖၚႏိုင္သည္႔ အေျခ 

အေန႐ိွေပသည္။ 

 မိမိတုိ႔ UNFC အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း႐ိွျပည္သူလူထုမ်ားကို ဗဟိုအစုိးရ 

(ေခၚ) လက္႐ိွျပည္ေထာင္စုအစုိးရအပါအ၀င္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ႏွစ္႐ွည္လမ်ား လစ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ႔ 

ျခင္းေၾကာင္႔ မိမိတို႔ UNFC အေနႏွင္႔ တာ၀န္ယူၿပီး လူမႈကာကြယ္ေရး၊ လူထုကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း 

မ်ားကိုလက္႐ိွၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလမွာပင္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတရပ္အေနျဖင္႔ ေဆာင္ 

႐ြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ 

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 

ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္။ 

 

ရက္စြဲ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၉) ရက္။ 

  ၁၃၇၃ ခု၊ တန္ကူးလျပည္႔ေက်ာ္ (၁၃) ရက္။ 

  


