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NCA (၉ )ၾကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ေျပာၾကားေသာ
အဖြင့္စကား
(၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ၊၇ ရက္)
ယေန႕ က်င္းပျပဳလုုပ္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူညီခ်က္
ညိွႏိူင္းေဆြးေႏြးမႈ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္

အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အဆင့္ျမင့္

ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ မွ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား၊
ေလ့လာသူ အျဖစ္ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကမာၻကုလသမဂၢ ကိုယ္စားျပဳ မစၥမာရီယမ္၊
တရုုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုုိင္ငံ၏ အထူးကုုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ စန္ေဂါင္ဇင္း၊ ေလ့လာသူအျဖစ္
တက္ေရာက္လာၾကတဲ့

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္း

အသီးသီးမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နဲ႕ မီဒီယာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႏူတ္ခန
ြ ္းဆက္သပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို ႏိုင္ငံရ႕ဲ ျပည္နယ္န႔တ
ဲ ုိင္းေဒသႀကီး(၁၂)ခုမွာ မုန္တိုင္းနဲ႔
မိုးရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူလူထု၊ လူထုလူတန္းစား
အဖဲ႕ြ အစည္း အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနရတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တျပိဳင္တည္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ SD နဲ႔ ၾသဂုတ္လဆန္း
မွာ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ကတိျပဳျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္လုိ႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုုလို အခ်ိန္မွာ က်င္းပ ရတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တ႕ို အစိုးရ နဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလုံး
ပစ္ခတ္တိုက္ခက
ို ္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိဖ႕ို

တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပ

ခဲ့တာဟာ ဒါဆို (၉ ) ၾကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
NCCT နဲ႕ အစိုးရ ၾကားမွာ ေဆြးေႏြးညိွႏိူင္းခဲ့တဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္
အစည္းအေဝးမွာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ႏွစ္ဖက္က အတည္ျပဳႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံမွာ အဲဒီထဲက အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးလိုတယ္ ဆိုတဲ့
ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႕

ဒါေတြကို

ထပ္မံေဆြးေႏြးဖိ႕ု

တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္မွ

SDကို

ထပ္မံ

ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ကို ထပ္မံ ေဆြးေႏြးသင့္ မသင့္ ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႕
အစိုးရထဲမွာ ေတာ္ေတာ့ကို စဥ္းစားခဲရ
့ ပါတယ္။
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တစ္ဖက္ကလည္း ေဆြးေႏြးျပီးသား အခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးဖို႕
မလိုေတာ့ဘူးဆိုတဲ့

စဥ္းစားခ်က္ရွိသလို၊

ဒီျဖစ္စဥ္ကို

တတ္ႏိုင္သေလာက္

လိုက္လုိက္

ေလ်ာေလ်ာနဲ႕ နားလည္မႈေတြ ယုုံၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္လည္း
ရွိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္

ကြ်န္ေတာ္ဦးေဆာင္တဲ့

အလုုပ္အဖြ႕ဲ နဲ႕အသစ္ဖဲ႕ြ ထားတဲ့

SD

က

ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ခ်င္းမိုင္မွာ ဇူလင
ို ္ (၃-၄)ရက္မ်ားမွာ ေတြ႕ဆုုံခ့ပ
ဲ ါတယ္။ အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ျပီး နည္းလမ္းေတြ ရွာဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္ဖက္အေနနဲ႕ တစ္ဖက္ရဲ႕ အခက္အခဲကို တစ္ဖက္က အသိအမွတ္ ျပဳျပီး NCA ပါ
အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ သိကၡာရွိရွိန႕ဲ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လိပ္ခတ
ဲ ည္းလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အားလုုံးပါဝင္ေရးဆိုတဲ့ အခက္အခဲကို ႏွစ္ဖက္က
ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႕

ေက်ာ္လႊားၾကမယ္ဆိုတာကို

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေန႕က

ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေတာ္ေတာ္ အားတက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ရလဒ္ေၾကာင့္
NCA အခက္အခဲေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြကို
သတင္းပို႕ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခခံေကာင္းေတြ

အခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ အစိုးရနဲ႕
သေဘာတူခ့ၾဲ ကပါတယ္။
အျပည့္ရွိပါတယ္လို႔

ရွိတာေၾကာင့္

NCCT

နဲ႕

ေဆြးေႏြးျပီးသား

SD တိ႕ု အၾကား NCA ေဆြးေႏြးမႈကို ထပ္မံ ညိွႏိူင္းဖို႕

ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ

ေျပာၾကားခဲ့တာ

နဲ႔

SD

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မွီ

Flexibility

NCA

လက္မွတ္

ေရးထိုးမယ္ဆိုတာကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ အားတက္ခ့ရ
ဲ ပါတယ္။
ျပီးခဲ့တဲ့ (၈)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ ႏွစ္ဖက္လုံးရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈေတြေၾကာင့္ Single
Text

မူၾကမ္းကို

အားလုုံးနီးပါး

အဆုုံးသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

NCA

စာခ်ဳပ္ရဲ႕

အျပင္မွာ

အစည္းအေဝး သေဘာတူညီခ်က္ အျဖစ္ထည့္မယ့္ အခ်က္ (၃)ခ်က္သာ က်န္ပါေတာ့တယ္။
အဲဒီအခ်က္ေတြထဲက(၂)ခ်က္ကလည္း

ေျပလည္ျပီလုိ႕

သိရတဲ့အတြက္

တကယ္

ေဆြးေႏြးစရာက (၁)ခ်က္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။
ဒီတစ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈရခဲ့ျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္ရဲ႕
သမိုင္းမွာ တစ္ခါမွ မရွိခ့ဘ
ဲ ူးတဲ့ အစုုိးရ နဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အၾကား
ျငိမ္းခ်မ္းေရး

လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ

အျပီးသတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္

စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို

မူေခ်ာအျဖစ္
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ၾသဂုတလ
္ (၃)ရက္ေန႔က KNU, Peace Council, DKBA နဲ႕ RCSS ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕
ေတြ႕တဲ့အခါမွာ သမၼတၾကီးက ေဆြးေႏြးခဲ႔တာ ရွိပါတယ္။ “တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ ေတြလည္း လက္ရွိမွာ
NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႕ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခက္အခဲ ရွိေကာင္း ရွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္
သူတို႔ကို

ျငိမ္းခ်မ္းေရး မလိုလားသူေတြလ႕ို တံဆိပ္ကပ္ျပီး ခ်န္မထား သင့္ပါဘူး။ လုုိက္ပါ

လာႏိုင္ေအာင္

တံခါးဖြင့္ထားရမယ္။

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြဲကို

အားလုုံးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္

အခင္းအက်င္းေတြ လုုပ္ႏိုင္ဖ႕ို လိုတယ္“ လိ႕ု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
NCA ကို လုုပ္ရတာ ရည္မွန္းခ်က္ (၃)ခုု ရိွပါတယ္။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေလာင္း
ေျပာပါရေစ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္စဥ္ကို

အုုတ္ျမစ္တစ္ခုခ်ဖိ႕ု ရယ္၊

ေနာင္ဘယ္အစိုးရ

အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး

တက္တက္

ဆက္လုပ္သြားႏိုင္မယ့္

ခိုင္ခန္႕ေအာင္လုပ္ဖို႕ရယ္၊

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြ စတင္ႏုိင္ဖ႕ို ဆိုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
NCA

ဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္တ႕ို

ျငိမ
္ ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္စဥ္ရဲ႕

တံခါးေပါက္

ျဖစ္ပါတယ္။

စမွတ္တစ္ခုပါ။ NCA ရွိမွ ေနာက္ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ Process ဆုုိတာ ရွိလာပါမယ္။
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးကို ခိုင္ခန္႕ေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ JMC လိုမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ပူးတြဲ
ကမကထ ျပဳမယ့္ UPDJCဆိုမ်ိဳးေတြဟာ NCA ရွိမွ ျဖစ္လာမွာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုုပ္ငန္းစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္မ့ဲ

လမ္းျပေျမပုုံ၊

လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို

NCA

ထဲမွာ

ႏွစ္ဖက္လုံးက

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရန
ွိ ဲ႔ ထည့္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရရဲ႕

အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ (၃)ခုုကို အေကာင္အထည္

ေဖာ္ႏိုင္ဖ႕ို ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္အကန္႕ အသတ္လည္း ရွိပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္သြားဖိ႕ု လည္း
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ

ခ်ထားပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု

အသက္ဝင္ဖ႕ို က

ကြ်န္ေတာ္တို႕ အားလုုံးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ဖက္လုံးက ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အဓိက အခ်က္(၁) ခုုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့
အားလုုံးပါဝင္ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြကေတာ့ ဒီအစည္းအေဝးမွာ
ျပီးျပတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရ အေနနဲ႕ ကေတာ့ SD ဖက္ကတင္ျပတဲ့ အားလုုံးပါဝင္ေရး ဆိုတဲ့ကိစၥကို
ခ်င္းမိုင္မွာ

အၾကိဳညိွႏိူင္းခဲ့သလိုပဲ

နည္းလမ္းရွာျပီး

ေရွ႕ဆက္သြားဖို႕

ဆႏၵရွိပါတယ္။
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ဒီကိစၥတစ္ခုတည္းနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အၾကား (၂)ႏွစ္နီးပါး ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ အားထုုတ္မႈေတြ
အလဟႆ

ျဖစ္သြားမွာကို

စိုးရိမ္ပါတယ္။

SD

ဖက္က

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း

ကြ်န္ေတာ္တို႕ နည္းတူ သေဘာထား ရွိလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင္ပ
့ ါတယ္။ လက္တစ္ကမ္းက
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုုတ္ကိုင္ၾကဖို႕ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း
လိုပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုငမ
္ ယ့္ အဓိကအခင္းအက်င္းက
ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံ အေပၚမွာ ရပ္တည္ျပီး ပါဝင္သင့္တဲ့ အဖြ႕ဲ ေတြ
ပါဝင္ႏိုင္တဲ့

နည္းလမ္းကို

ေဆြးေႏြးညိွႏိူင္းပါမယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္စဥ္မွာ

နိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြကို တံခါးေပါက္ ဖြင့္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြမွာ အင္အားစုု
အားလုုံးပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕

ဒီအစည္းအေဝးမွာ

ႏွစ္ဖက္လုံးက

ဝိုင္းဝန္းျပီး

NCA

လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္တဲ့ အထိ ၾကိဳးစားသြားၾကဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ NCA ရဲ႕ အဓိက
အႏွစ္သာရက

သေဘာတူညီခ်က္ကို

ဘယ္ေလာက္ပီျပင္ေအာင္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ႏိုင္လည္း ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ပါ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္လုံးက လိုက္နာ
ေဆာင္ရက
ြ ္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ရ႕ဲ အႏွစ္သာရကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းရမယ့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ
အခက္အခဲေတြ အမ်ားၾကီး ရွိဦးမွာပါ။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႏွစ္ဖက္ရ႕ဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈနဲ႕
ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရဦးမွပါ။
တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း NCA စာခ်ဳပ္မူေခ်ာကို လုုပ္ႏိုင္ျပီဆိုတာနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕
ႏွစ္ဖက္လုံးရဲ႕
အဲဒီအဆင့္ကေန

ၾကိဳးပမ္းမႈေတြကို

လူထုန႕ဲ

လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး

ႏိုင္ငံတကာက

တိုင္းျပည္အတြက္

အသိအမွတ္ျပဳၾကမွာပါ။

လိုအပ္ေနတဲ့

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ ယေန႕အစည္းအေဝးကေန ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ဖ႕ို ၊ NCA ကို
လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလုုံး ဝိုင္းဝန္း ၾကိဳးစားၾကပါစို႕လို႕ ဆႏၵျပဳရင္း
ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ အဖြင့္စကားကို အဆံုးသတ္လုိပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

