
An interview with Col Sai Hla (RCSS/ SSA-S) in 7 Days News (Nov 2)  

ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းလႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း 

------------------- 

ေမးျမန္းေရးသားသူ- ေအာင္ခုိင္၊ မရန္  

 

ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း RCSS အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းလႏွင့္ 7Day News တို႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ 

သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ 

 

ေမး - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ RCSS နဲ႔ အစုိးရတပ္ တိုက္ပြေဲတြလည္း 

ညတိုင္းနီးပါးျဖစ္တယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကုိ နည္းနည္းေျပာျပေပးပါ။ 

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အခုဆိုရင္ ၂ ႏွစ္နီးပါးေလာက္ရွိသြားၿပီ။ 

တုိက္ပြေဲတြကေတာ့ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RCSSA /SSA နဲ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္တာ တိုက္ပြေဲပါင္း ၁၄၀ 

ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ ရရွိလာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၁ ခ်က္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာ ႏွစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ (၁)ကေတာ့ ဆက္ဆံေရး႐ံုးဖြင့္ခ်င္တာ။ (၂) ကေတာ့ 

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို လြတ္လပ္စြာထိေတြ႕ခြင့္။ ဒီေလာက္ပဲ ရရွိပါတယ္။ 

 

ေမး - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးၿပီး အခုလုိ တိုက္ပြေဲတြ ျပန္ျဖစ္ေနတ့ဲအေပၚ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအေနနဲ႔ 

ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္တယ္ဆုိတာ ႏွစ္ဖက္စလံုးသေဘာတူညီၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးမွ 

ျပဳလုပ္တာ။ အဲဒါေတာ့ တကယ္အပစ္အခတ္ ရပ္ခ်င္လို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

အစိုးရတပ္ဘက္က မရပ္ဘူး။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးထားေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္က 

အပစ္အခတ္မရပ္ဘူး။ စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သေဘာတူညီခ်က္အရ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ရပ္ဆုိင္းထားရမယ္။ ေတာထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားလာၿမဲအတုိင္းပဲ 

လႈပ္ရွားေနမယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚတုိ႔၊ ကားလမ္းတို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသြားဘူး။ အစိုးရတပ္ေတြကိုလည္း သြားၿပီးေတာ့ 

တုိက္ခုိက္တာေတြ ျပဳလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနမယ္။ အစိုးရတပ္ေတြကိုေတြ႕လည္း 

ကၽြန္ေတာ္တို႔မပစ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ခ်င္းအတူတူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ 

သေဘာတူညီခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ မရရိွေသးခင္မွာ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ အမွန္တကယ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ 

လုိအပ္ေနတဲ့အခ်က္ေတြက စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြျပဳလုပ္လာမယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 

အခ်က္အလက္ပါပါတယ္။ အခုတုိက္ပြျဲဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းက အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္ကဆုိရင္ 

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ပါတယ္။ နယ္ေျမစုိးမိုးေရး နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ 

စစ္လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ စစ္ဆင္ေရးေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေတြ႕တဲ့ေနရာတုိင္းမွာ ပစ္ခတ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ 

ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာဆုိရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ ဘာမွမယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

အမွန္တကယ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လုပ္ခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ 

ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း ရပ္ၿပီးေတာ့ မေျပလည္ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာဖို႔ (စနစ္ပြား)ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြေဲတြလုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိလားပါတယ္။ 

 



ေမး - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြလုဲပ္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးၿပီးမွ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲတာ ဘယ္ဟာက ပုိအေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ - တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ စိတ္ထားေတြရွိတယ္ဆိုရင္ အပစ္ရပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ရပ္လုိက္ေပါ့။ ႏွစ္ဖက္စလံုး 

ေသနတ္ေတြ ကိုင္ထားေပမယ့္လည္း သူမပစ္ေၾကး၊ ကိုယ္မပစ္ေၾကးဆုိရင္ တုိက္ပြကဲလည္းျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ 

အခုျဖစ္ေနတာက လက္မွတ္သာထိုးထားၿပီးေတာ့ တကယ္မရပ္ခ်င္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ဆိုေတာ့ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြေနာ္။ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တည္တံ့ခုိင္မာတဲ့ 

ရပ္စဲေရးမရွိဘူးဆုိရင္လည္း ဒီႏိုင္ငံေရးပြကဲို တစ္ဆင့္တက္လွမ္းဖို႔ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈဆုိတာကလည္း မရိွဘူး။ အျပန္အလွန္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ တကယ္မလုပ္ေတာ့ 

ေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ ပစ္တယ္ခတ္ၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုျဖစ္ျဖစ္ ဒီ ၁၇/၁၊ ၁၇/၂ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမႈေတြနဲ႔ ဖမ္းလားဆီးလားေတြ 

လုပ္ေနတာလည္းရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဆုိေတာ့ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း 

အားနည္းသြားတယ္။ ဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲတစ္ဆင့္ တက္လွမ္းသြားဖို႔အေရးမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ တကယ္တည္တံ့ေရရွည္ခုိင္ၿမဲတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ေတြရွိရပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ 

ႏွစ္ဖက္စလံုးသေဘာတူတဲ့မူေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရးဆြရဲမယ္။ 

ဒီလိုအမွန္တကယ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံေပးႏုိင္မယ့္ နည္းစနစ္ေတြ၊ နည္းနာေတြ၊ 

သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိလာၿပီဆုိရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပဲ အရင္လုပ္လုပ္၊ မူေဘာင္ပဲအရင္ ေရးဆြေဲရးဆြဲ 

အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ လက္နက္စစ္မဟုတ္ လမ္းစဥ္ကိုပဲ ေျပာလာမယ္ဆိုရင္ 

အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 

အမွန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ 

 

ေမး - လိုင္ဇာညီလာခံမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးဖုိ႔ မူေဘာင္အတြက္ RCSS အေနနဲ႔ 

အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခ့ဲရတ့ဲ အခ်က္ရိွခ့ဲလား။ 

ေျဖ - ဒီလိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြကဲေနၿပီး ရရွိလာတဲ့ ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ဟာ ဒီေန႔အစိုးရနဲ႔ 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ တုိင္းရင္းသားဘက္ကေန တင္ျပပါတယ္။ အစုိးရဘက္က ဘယ္လိုျပန္ၾကားသလဲဆုိရင္ 

ဒီတုိင္းရင္းသားဘက္က ဘုံသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ဟာ အစိုးရဘက္က ေရးဆဲြထားတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူထဲမွာ အားလုံးပါရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အစိုးရကေန ေရးဆဲြထားတဲ့ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူေဘာင္ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားထံ 

အပ္ႏွင္းေပးသြားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ပါရိွတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ၊ အႏွစ္သာရေတြ အားလုံးကို ေလ့လာၾကည့္ၿပီး 

သေဘာတူညီတယ္ဆိုရင္ လက္မွတ္ထုိးဖို႔ အစိုးရဘက္က အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ ျပန္လည္ေျပာၾကားပါတယ္။ 

အဲဒီ အစိုးရေပးလာတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူကို တုိင္းရင္းသားဖက္က 

ေလ့လာဖို႔ႏွစ္ရက္အခ်ိန္ရွိပါတယ္။ အဲဒီမူကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဖတ္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ကို 

ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေမး - ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္တာက ဗိုလ္မွဴးႀကီးတုိ႔နဲ႔ ေကအင္န္ယူတုိ႔က မူၾကမ္းကုိ အစိုးရနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးၿပီလုိ႔ 

နားလည္ထားတယ္။ 

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတုိင္းရင္းသားေတြ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားေတာ့ 



ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီတစ္ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး မူေဘာင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမူေဘာင္ကို ေကအင္န္ယူနဲ႔ RCSS တို႔က အစိုးရထံယူလာၿပီးမွ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကတယ္။ 

အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရးဆဲြထားတဲ့ မူေဘာင္ကို အေျခခံၿပီး မူေဘာင္တစ္ခု ထပ္မံေရးဆဲြပါတယ္။ 

အခုအစုိးရဘက္က ထြက္လာတဲ့ မူေဘာင္က ဒီတုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ထြက္လာတဲ့ မူေဘာင္ကို 

မွီၿပီးေရးဆဲြထားတယ္လုိ႔ အစိုးရဘက္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ေလ့လာၾကည့္ရင္ေတာ့ 

နိဒါန္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရွိရတာေတာ့ လက္နက္စြန္႔လႊတ္ေရး လမ္းစဥ္ဆိုတာပါလာတယ္။ 

ဆိုေတာ့ တုိင္းရင္းသားဘက္ကလည္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ေခါင္းစဥ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ 

 

ေမး - အစုိးရက ဗုိလ္မွဴးႀကီးတုိ႔နဲ႔ ေကအင္န္ယူရဲ႕ မူၾကမ္းကုိ မီွၿပီး ေရးဆဲြတာဆုိေပမယ့္ ကဲြလဲြမႈေတြ ရိွေနတယ္လုိ႔ 

ေျပာရမလား။ 

ေျဖ - ကဲြလဲြတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မီွျငမ္းၿပီး ေရးဆဲြတယ္ဆိုတာ အားလုံးကို ယူၿပီးေတာ့ ေရးဆဲြတာ 

မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ယူၿပီးေရးဆဲြပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့စဥ္းစားထားတဲ့ဟာကို 

ျဖည့္ၿပီး 

ေရးဆဲြတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

ေမး - ရာခုိင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ထိ ကဲြလဲြမႈေတြ ရိွေနသလဲ။ 

ေျဖ - သူတို႔ေျပာပံုအရေတာ့ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တူပါတယ္တဲ့။ တုိင္းရင္းသားေတြ ေရးဆဲြထားတဲ့ မူထဲက။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ဘုံသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ဟာလည္း အစုိးရဘက္က ေရးဆဲြထားတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူထဲမွာအမ်ား ႀကီးပါၿပီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သူတုိ႔ကေျပာတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ျပန္ေလ့လာၾကည့္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မကိုက္ညီ တဲ့အခ်က္ေတြ ဘယ္လိုပါသလဲဆုိတာကို။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ထပ္ျဖည့္ရမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြ ဘာေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာကို ျပန္လည္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းရမည္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေမး - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း RCSS နဲ႔ KNU ဆဲြတ့ဲ မူၾကမ္းကေရာ။ 

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆဲြတဲ့မူၾကမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပဳစုေရးဆဲြထားတဲ့ မူပါ။ 

 

ေမး - တိုင္းရင္းသားမ်ားဆုိေတာ့ ဘယ္ႏွဖဲြ႕ေလာက္ပါပဲ။ 

ေျဖ - အားလုံးပါပါတယ္။ UNFC လည္း ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ၁၈ ဖဲြ႕စုေပါင္းၿပီးမွ ေရးဆဲြထားတဲ့ မူျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေမး - အဲဒီမူကုိ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတုိ႔က ေကအင္န္ယူနဲ႔ အစုိးရကုိသြားၿပီး ညႇိႏႈိင္းတာလား။ 

ေျဖ - အစိုးရနဲ႔ လာညႇိႏႈိင္းရမယ့္ အဖဲြ႕ဖဲြ႕တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားေတြက ကဲြလဲြသြားပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕လည္း ေခါင္းေဆာင္ၿပီးလာခ်င္တာေတြ ရွိသလို က်န္တဲ့အဖဲြ႕ေတြလည္း အဖဲြ႕အသစ္ေတြ၊ 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕ၿပီး သြားညႇိႏႈိင္းရင္ ေကာင္းမယ္ဆုိတဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြ ရွိလာေနတဲ့အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အလုပ္အဖဲြ႕ကလည္း ပ်က္ျပားသြားပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ထြက္ရွိလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး 

မူေဘာင္ကို RCSS ႏွင့္ KNU က သယ္လာၿပီးမွ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္မဟုတ္ပါဘူး။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 



ေမး - ဗုိလ္မွဴးႀကီးတုိ႔က ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ ျပန္ညႇိမွာလား။ 

ေျဖ - ဟုတ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ ရက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းျပည္မွာရွိတဲ့ 

အဖဲြ႕အစည္းကေနၿပီးေတာ့ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RCSS ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

SNLD ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး SSJC ဆုိတဲ့ SNLD နဲ႔ SSP တုိ႔ စုေပါင္းထားတဲ့ အဖဲြ႕ေတြပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွထားကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္လာရင္ သေဘာတူညီမႈရရိွလာရင္ တစ္စုံတစ္ရာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အားလုံးရဲ႕ သေဘာထားရယူၿပီးမွ 

ဆုံးျဖတ္ရမယ္ဆုိေတာ့ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ အညီ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေမး - လက္မွတ္မထိုးျဖစ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရိွလဲ။ 

ေျဖ - ဒီလိုင္ဇာဘုံသေဘာထားအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုိးတာ မထုိးတာက တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထုိးမယ္၊ မထုိးဘူးဆိုတာနဲ႔ မဆုိင္ေသးပါဘူး။ အကယ္၍ ဒီတစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးမယ္ဆိုလည္း သေဘာထားေတြအားလုံးကို ျပန္ညႇိႏႈိင္းရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေမး - ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဘယ္လိုသေဘာထားလဲ။  

ေျဖ - ဒီအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆိုလာေနတဲ့ 

ဒီတန္းတူေရးတို႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရသင့္တဲ့ ရထုိက္တဲ့ သေဘာေတြမပါရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရသင့္ရထုိက္သည့္ တန္းတူေရးတို႔၊ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို၊႔ ဖက္ဒရယ္္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ 

ေဆာက္ေရး အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိဖုိ႔အတြက္ အသစ္ေရးဆဲြတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆဲြတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 

အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ 

 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615923895135915&set=a.615923891802582.107374191

2.103865773008399&type=1&relevant_count=1 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615923895135915&set=a.615923891802582.1073741912.103865773008399&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615923895135915&set=a.615923891802582.1073741912.103865773008399&type=1&relevant_count=1

