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ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ အၾကား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း
ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔အၾကား အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာ တူညီခ်က္ကုိ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးဝင္းထြန္း၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးဟုန္းငုိင္းႏွင့္

အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားေရွ႕တြင္

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊

ဇန္နဝါရီလ

(၆)

ရက္ေန႔၌

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏
မူဝါဒ၊

သေဘာထားမ်ားကုိ

ျပည္သူအားလုံးကနားလည္ၿပီး၊

စစ္ေရးအပါအဝင္၊

ရန္လုိမႈ၊

အုပ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ပမာ

က်ရာအခန္းက႑မွ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဤရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ကုိယ္ပုိင္
ျပဌာန္းခြင့္ျပန္လည္ရရွိေရး၊
ထြန္းကားေရးတုိ႔အတြက္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္
အႏုနည္းျဖင့္

အေျဖရွာမရသည့္အဆုံး

ဒီမုိကေရစီစနစ္

အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္

ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ ႏွစ္ ၾကာဆင္ႏြဲလာခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔တခုျဖစ္သည္။
၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ ပထမအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ၊
စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္
ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းမႈစသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာရပ္မ်ားအား စစ္ေရးအရအေျဖမရွာပဲ၊
ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ပါတီညီလာခံ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ၊

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ျဖစ္ေစ၊

ယခင္စစ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ

အေျဖရွာႏုိင္ေရးအတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိသမၼတ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

General Headquarters,

အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္မ်ားကုိ

–

က်န္ရွိေနသည့္

Chin National Front

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္

Chinland

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွရပ္ဆုိင္းရန္ သေဘာတူခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း၊

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ နဝတ စစ္အစုိးရသည္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္

ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ရာမွ

ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာမ်ား

အမ်ားစု

ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မွတဆင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္၎၊ နအဖ
စစ္အစုိးရႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္၎ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္ရန္
အႀကိမ္ႀကိမ္

ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္

ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ေဘာင္ခတ္ထားေသာ

“လက္နက္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွဲလွယ္ရန္”

အေျခအေနေအာက္တြင္သာ

ဆုိသည့္

စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္မွ

ကမ္းလွမ္းမႈျပဳလုပ္လာသျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ ႏုိင္ခဲ့ေပ။
၂၀၀၇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ သေဘာထား
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၁၅ - ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေဒါက္တာေရႊခါး(ရ္) ဦးေဆာင္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား
တပ္ဦး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထင္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ခ်င္းျပည္နယ၊္ ရိစခန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သေဘာတူညီခ်က္တစုံတရာ
လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဆက္လက္ၿပီးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏႈတ္အားျဖင့္

၁၉၉၃

ခုႏွစ္

ပါတီညီလာခံမွခ်မွတ္သည့္

မူဝါဒလမ္းစဥ္အတုိင္း၊

ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေရးကုိ တစုိက္မတ္မတ္ စြဲကုိင္ထားၿမဲ
ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ ယခင္စစ္အစုိးရက အမ်ားျပည္သူဆႏၵမပါပဲ၊ ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္
ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္
ရလဒ္မ်ားအား
ေရးဆြဲထားသည့္
မူၾကမ္းသည္

တစုိက္မတ္မတ္
ျပည္ေထာင္စု

အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္
ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္။
သမၼတ

ယင္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မွ

ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ြ ္မဲေပးရန္

အဆုိပါညီလာခံမွထက
ြ ္လာမည့္
(၂၀၀၈)

ဆႏၵအမွန္အား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ျခင္းမရွိသျဖင့္၊

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း

မဲဆႏၵမေပးေရး

“VOTE NO” လႈံ႔ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအထူးေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း တျပည္လံးု အတုိင္းအတာတြင္
ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား၌ အေတြ႔အႀကဳံနဲပါးျခင္း၊ ေၾကာက္စိတ္ မ်ားလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္
စစ္အစုိးရ၏လုိအင္ဆႏၵအတုိင္း၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

General Headquarters,

တပ္ဦးသည္

–

အထည္ေဖၚေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆုံျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား

Chin National Front

သုိ႔ရာတြင္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအား အဆင့္ဆင့္ အေကာင္

Chinland

သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြႏ
ဲ ွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ သေဘာထား
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ စတုတၱအႀကိမ္ပါတီညီလာခံအား က်င္းပၿပီး၊
ယင္းညီလာခံမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိသည့္ပါတီမ်ား၊

တသီးပုဂၢလမ်ားအား

အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း

ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ
အေျခခံဥပေဒအား

ေထာက္ခံျခင္း

မဟုတ္ဘဲ

တသီးပုဂၢလအခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ
ဆိတ္သုဥ္းခဲ့သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ဝင္ေရာက္ယ်ဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္

လက္ခံေသာေၾကာင့္ေသာ္၎၊

ဒီမုိကေရစီက်င့္ထုံးစဥ္လာမ်ား

ျပန္လည္ထန
ြ ္းကားေရး၊

၁၉၆၂

ခုႏွစ္မွစၿပီး

လႊတ္ေတာ္က်င့္ထုံး

စဥ္လာမ်ား ျပန္လည္ထန
ြ ္းကားေရးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌
ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ “တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ
ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ” ကုိ ဖြဲ႔စည္းကာ ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေရးကုိ
အေလးေပးကုိင္တြယ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္လာသည္။ ထုိမွတဆင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စု
ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး

ဦးေအာင္မင္း

ဦးေဆာင္သည့္

“ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆြးေရးအဖြဲ႔” ကုိဖြဲ႔စည္းကာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပင္လုံကဲ့သုိ႔ေသာညီလာခံအား ေနျပည္ေတာ္တြင္
က်င္းပကာ၊ ျပည္ေထာင္စုျပႆနာရပ္မ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။
၂၀၁၁

ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

(၁၈)

ရက္ေန႔တင
ြ ္

ျမန္မာအစုိးရမွ

ေၾကညာခ်က္အမွတ္

၁/၂၀၁၁

ထုတ္ျပန္ကာ ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ပဏာမေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကုိ ျပည္နယ္အလုိက္
ျပဳလုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ဤကမ္းလွမ္းမႈမ်ားတြင္ ရန္လုိတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား
ရပ္ဆုိင္းရန္၊

ဆက္သြယ္ေရးရုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္၊

လြတ္လပ္စြာတျပည္လုံးသြားလာခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ဤသုိ႔ကမ္းလွမ္းမႈ၏ ရလဒ္
အျဖစ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၆-ရ) ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ United Wa State Army ( UWSA) ၊
National Democratic Alliance Army (NDAA) တုိ႔ႏွင့္၎၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ လ (၃) ရက္ေန႔
Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) ႏွင့္ ၎၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္
Restoration Council of Shan State (RCSS/SSA) ႏွင့္ ၎ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ား
ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

Chinland

အေျခခံ

General Headquarters,

၎အျပင္၂၀၁၀

–

အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

Chin National Front

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ

ျမန္မာအစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္

ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးတြင္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္

ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္လမ္းစပြင့္လာသည္ဟု

ယူဆသျဖင့္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး အေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအလုိ႔ဌါ တာဝန္
ေပးျခင္းခံရသည့္ ျပည္ေထာင္စု ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏
စတုတၱအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ သက္ တမ္း ဥကၠဌ Pu Zing Cung ႏွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ေဒါက္တာေရႊခါး(ရ္)တို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ နယ္စပ္
တေနရာတြင္
ရပ္ဆုိင္းရန္၊

ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ

ဆက္သြယ္ေရးရုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္၊

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ေတြ႔ဆုံမႈတြင္
လြတ္လပ္စြာ

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္

ႏွစ္ဖက္ရန္လုိတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား
တျပည္လုံးသြားလာခြင့္ျပဳရန္

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္

ႏွင့္

ဦးေအာင္မင္းမွ

ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ အဆုိပါကမ္းလွမ္းမႈအားလက္ခံသည့္ အျပင္
ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေတြ႔ ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရန္၊ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆုံခြင့္

တုိင္းရင္းသားေရးရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား အနီးကပ္ထားရွိရန္တုိ႔ကုိ တင္ျပသည့္အျပင္ ျပည္တင
ြ ္း
သမၼတမွတုိက္ရုိက္တာဝန္ေပးအပ္သည့္္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တခု ထားရွိရန္တုိ႔ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
မွ

ျပည္နယ္အဆင့္

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ

၂၀၁၂

ခုႏွစ္၊

ဇန္နဝါရီလပထမပတ္တြင္

တရားဝင္

ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ေတြ႔ဆံု ေဆြး ေႏြးမႈျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေရး
အတြက္

ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔မွတဆင့္

ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္

ညွိႏွဳိင္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္တရားဝင္ေတြ႔ဆုံမည့္ေန႔ရက္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ (၅-၆) ရက္ေန႔ ကုိ သတ္မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးပါတီ၏

တာဝန္ေပးခ်က္အရ

ေဒါက္တာ

ေရႊခါးရ္

–

ဟါးခါးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း
(အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)၊

ပူး

အက္ခ်္စီ ရာလ္ႏွင္း (ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာ ဆလုိင္း
ငြန္က်ဴံးလ်န္၊

ဗုိလ္မွဴးႀကီး

ေဆာ္လမြန္၊

ပူးရုိေခါမာ၊

ပူးထက္နီ၊

ပူးငုိင္ၾကားထန္၊

ပူးလွထန
ြ ္း၊

ဆလုိင္းပီတာႏွင့္ အရာခံဗုိလ္ ခင္ေမာင္ေလး တုိ႔သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးဌာနခ်ဳပ္မွ ဟါးခါးၿမိဳ႕သုိ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဇန္န ဝါရီလ (၄) ရက္ ေန႔တင
ြ ္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းဦး

Chin National Front

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအလုိ႔ဌါ

General Headquarters,

“အမ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္”တရပ္အျဖစ္အေရးႀကီးဆုံး အခန္းက႑ တြင္ ထားရွိေပးရန္ ႏွင့္ သမၼတမွ

Chinland

ေပးရန္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအရင္းခံျပႆနာသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရး ျဖစ္သျဖင့္အစုိးရမွ

ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ တေနကုန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစုံတရာ
ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ေနာက္တေန႔တြင္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မွ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးဝင္းထြန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဟုန္းငုိင္းတုိ႔
အပါအဝင္

ျပည္နယ္အဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လြပ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ
ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာတူညီခ်က္အား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ပုိင္း အေျခအေန
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔အၾကား အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္ မခ်ဳပ္ဆုိမွီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး
အေျခအေနအရပ္ရပ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကုိ အထူးနားလည္ရန္လုိအပ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲ
သြားသည့္ အေနအထားမ်ားကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ တန္းတူ

အသီးသီးေနာက္ကြယ္တင
ြ ္ပါရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္
ဆုိလွ်င္၊
(၁)

ဤသေဘာတူညီခ်က္ေရးထုိးလုိက္သည့္

တုိက္ခုိက္မႈမ်ား

အခ်ိန္မွစၿပီး

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အေနအထားကုိ

ရပ္ဆုိင္းကာ၊

ယခင္က

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

လြပ္လပ္စြာျဖင့္

ရန္လုိ

ျပည္ေထာင္စု

အက်ဳိးစီးပြား၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ၏အက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ
အတူတကြလက္တြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(၂) သေဘာတူညီခ်က္ (၂) သည္ လက္နက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း ကုိင္ေဆာင္ထား
ၾကသည့္

ႏွစ္ဦး

ႏွစ္ဖက္စစ္တပ္မ်ားအၾကားမလုိလားအပ္သည့္

ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္

ခက္ခက္ခဲခဲ သေဘာ တူထားခဲ့ သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မပ်က္စီးရန္ႏွင့္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အေရးပါသည့္ၿမိဳ႕(၃) ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံး(၃)
ခုကုိ

အျမန္ဆုံးဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္၊

ခ်င္းအမ်ဳိး

သားတပ္မေတာ္သားမ်ားအား

ခ်င္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊

ခ်င္းျပည္အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားႏုိင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။

General Headquarters,

အက်ဳိးရိွရွိအသုံးခ်ႏုိင္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

Chinland

တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္

–

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ

Chin National Front

ညီမွ်မႈကုိအေျခခံသည့္ေရရွည္တည္တံ့သည့္

(၃) သေဘာတူညီခ်က္ (၃) အရ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး/တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုတဝွမ္းတြင္
ျပဳထားသည္။

လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳပါက

ဤလြတ္လပ္စြာ

ခရီးသြားလာခြင့္သည္

လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္

သေဘာတူညီခ်က္အမွတ္

(၅)

ပါ

ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ
အခ်က္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္
မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္အခ်က္လည္းျဖစ္သည္။
(၄) သေဘာတူညီခ်က္အမွတ္ (၄) သည္ အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအနက္ အေရး
အႀကီးဆုံးေသာ
ဥပေဒအား

အခ်က္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

အေျခခံမူ၊ေဘာင္

ျဖည့္စြပ္ျခင္းမ်ား

သတ္မွတ္ထား

ပရမ္းပတာျပင္ဆင္ရန္
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ျခင္းမရွိပါက၊

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
သုိ႔ျဖစ္၍

ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္၊
၂၀၀၈

၂၀၀၈

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ

အေျခခံမူမ်ားရွိထားရန္လုိအပ္သည္။
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအား

ရွိလာႏုိင္သျဖင့္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္

မလုိလားအပ္သည့္ျပသနာမ်ား
ျပည္နယ္အဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ

တျပည္လုံး အတုိင္းအတာေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအလုိ႔ငွာ အေျခခံဥပေဒအား
တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ဒီမုိကေရးအေရးတုိ႔ကုိအေျခခံလွ်က္

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေဆြးေႏြး

ျခင္းမ်ားကုိတဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူရျခင္းျဖစ္သည္။
(၅) ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ ႏွစ္လုံးလုံး
ခ်င္းျပည္သူ
ဤကဲ့သုိ႔

ျပည္သားမ်ားႏွင့္
ျပည္သူမ်ားႏွင့္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏

လြတ္လပ္စြာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား
လြတ္လပ္စြာ

ေပၚလစီမ်ား၊

ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိခဲ့ေပ။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ားမျပဳႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ

ျပည္သူအမ်ားအျပား

နားလည္

သေဘာေပါက္ႏုိင္မႈမရွိသျဖင့္ မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲျခင္းျပဳၿပီးေနာက္ပုိင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအား မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္
ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားအား ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ခ်င္းျပည္သူမ်ားအၾကား လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆုံ
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္သေဘာတူရျခင္းျဖစ္သည္။
(၆) ခ်င္းအမ်ဳိးသား ၇၀%ေက်ာ္သည္ “Under Poverty Line” တြင္ ရွိေနၾကသျဖင့္ ဆင္းရဲမႈဒါဏ္ကုိ
ဆုိးဝါးစြာ ခံစားေနၾကသည့္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေနအထားမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္ေရးအလို႔ဌါ
ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ အထုိက္အေလွ်ာက္ အကူအညီေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု
အစုိးရ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္သေဘာတူရျခင္း
ျဖစ္သည္။

Chinland

ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးအျပင္၊

General Headquarters,

ျပဳလုပ္သည့္အခါ၊

–

အေရး၊

အနာဂတ္တြင္

Chin National Front

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြပ္မႈ

(၇) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အဆင္းရဲဆုံး
ေသာ ျပည္နယ္တခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္အား ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ရန္ အထူး
စီးပြားေရးဇုံ (Special Economic Zone) မ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ေခတ္မွီတုိးတက္သည့္ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္
ျပဳလုပ္ရန္

သေဘာတူထားျခင္း

ျဖစ္သည္။

မရွိမျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ က႑မ်ားအတြက္

ထုိသုိ႔

ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္

စီမံကိန္းစာတမ္း “ Blue Prints” မ်ား ျပင္ဆင္

ေရးဆြဲျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
(၈)

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိရႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္တုိးတက္ေရး၊

ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဆင္းရဲမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိ႔အတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္
အထက္ေဖၚျပပါ စီမံကိန္းစာတမ္း “Blue Prints” မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္
သေဘာတူသည္။
(၉) ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်င္း
ျပည္ နယ္တဝွမ္းျဖစ္ေစ၊ လူ႔ညြန္႔တုံးေစမည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္

ဤသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္

ခ်င္းျပည္နယ္၊

ျပည္နယ္အဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တင
ြ ္ အခ်က္ (၉) ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္
ေရးထုိးျခင္းသည္၊ အလင္းဝင္ျခင္း မဟုတ္၊ လက္နက္ခ်အညံ့ခံျခင္းမဟုတ္၊ အ႐ႈံးေပးလက္ေျမာက္ျခင္း
မဟုတ္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ၊ တန္းတူညီမွ်မႈကုိအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးႏွင့္

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး

ဦးတည္

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔

Chin National Front

–

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

General Headquarters,

ပူးတြဲ ႏွိမ္နင္းေရးသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ယုံၾကည္သျဖင့္

Chinland

သေဘာတူသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသာမက၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေနာက္ကြယ္ရွိ မတရားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကုိပါ

