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ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔
လာမည့္
ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္မ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၁ တြင္ မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္အထိ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပၿပီးေနာက္္ KIO ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ထပ္မံ
ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ( MPC ) မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။
ဦးလွေမာင္ေရႊက “ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဖုိ႔ကေတာ့ ေကအုိင္အုိလုပ္မယ့္ တုိင္းရင္းသား အစည္းအေ၀း
ၿပီးေနာက္
ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ကုိ သူတို႔(ေကအုိင္အုိ) ျမစ္ႀကီးနားကုိ ဆင္းလာမယ္။ ၃ ရက္နဲ႔ ၄ ရက္မွာ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း
ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီနဲ႔ ေကအုိင္အုိ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ ေကအုိင္အုိတစ္ဖြဲ႕ထဲမဟုတ္ဘူး။
တုိင္ရင္းသားေခါင္းေဆာင္အားလံုးနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေနအထားပါဘဲ”ဟု ေျပာ သည္။
၎ေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ အစုိးရႏွင့္ KIO ဘက္မွ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ရွိၿပီး
ေနာက္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ KIO တုိ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
ႏွစ္ဖက္ မူၾကမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာ သည္။
“အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ အဓိက
ေဆာင္ရြက္တာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ဒါကုိ Draft (မူၾကမ္း) လုပ္ထားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဘက္ ကလည္း လုပ္ထားတာကုိ ႏွစ္ဖက္ ျပန္ညိႇႏႈိင္းႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္” ဟု
သူက ဆက္ေျပာ သည္။
ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာကလည္း အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၊ ၄
ရက္မ်ား တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ အၾကမ္းအားျဖင့္သိရၿပီး ထုိေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္အား အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိသည္ဟု မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာသည္။
KIO ၏ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ကမူ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနမေရာက္မခ်င္း အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ကုိ ထုိးႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ
ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ယခုလ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္ထိ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔ စစ္ရိွန္ေလွ်ာ့ေရးႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ
မျဖစ္ပြား
ေရးအတြက္ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ႏွင့္ ထုိေကာ္မတီအား ေဆာင္ရန္၊
ေရွာင္ရန္ အေျခခံငါးခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၈ ခ်က္တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ အေသးစိတ္ စီမံခ်က္မ်ား၊
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ား အေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္အား သေဘာတူခဲ့သည္။
အလားတူ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ
ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ကယားျပည္နယ္ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ မၿပီး
ျပတ္ေသးေသာ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတုိ႔ ေဆြးေႏြးသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။
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“အရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ က်န္ခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြရယ္။
ေနာက္ထပ္ agenda ေတြ IDP (စစ္ေျပးဒုကၡသည္) ကိစၥ၊ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ၊ monitoring com
mittee ဖြဲ႕ဖို႔ အလုပ္ တာ၀န္ေတြပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ဖုိ႔ တင္ျပမယ္၊
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိစၥ ဆက္သြားမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါပါတယ္”ဟု သူက မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာသည္။
အစုိးရဘက္မွ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ တပ္မေတာ္က အရာရွိမ်ား၊ ကယားျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား
ပါ၀င္ မည္ျဖစ္ၿပီး KNPP ဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦး ပါ၀င္မည္ဟု သိရေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။
အစိုးရႏွင့္ KNPP တို႔ ႏွစ္ဖက္ ျပည္နယ္အဆင့္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသလုိ၊ ခုိင္မာသည့္
အာမခံ ခ်က္မ်ား မရရွိေသးဘဲ တစ္တုိင္းျပည္လံုး အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ထုိးရန္ လက္ေတြ႕
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါသည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂၀ က KNPP ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥကုိ သီးသန္႔ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ယခင္
သေဘာတူညီခ်က္ ထဲမွ က်န္ရွိေသးေသာ ကိစၥမ်ား၊ ပူးေပါင္းႀကီးၾကပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ၏
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
ႏွစ္ဖက္နည္းပညာအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ကိစၥမ်ား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားရန္
ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
KNPP သည္ အစုိးရႏွင့္ သံုးႀကိမ္ေတြ႕ဆံု၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ
တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ယခု ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္
ျဖစ္သည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းက အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ေသာ္လည္း သံုးလအၾကာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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