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တုိငး္ ရင္းသားလက္နက္ကိင
ု ေ
္ တာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖ႕ြဲ အစည္းမ ား၏ တစ္ႏုိငင
္ လ
ံ းုံ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ြဲ ရးဆုိငရ
္ ာ
အဆင့္ျမင့္ညႏ
ွိ ွဳိငး္ ေရးကုိယစ
္ ားလွယအ
္ ဖ႕ြဲ (SD)
ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စၿု ငိမး္ ခ မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီ (UPWC)တုိ႕၏
(၉) ႀကိမေ
္ ျမာက္ NCA ညွႏ
ိ ွဳိငး္ ေဆးေႏးပတ
ြဲ င္ SD ဒုတယ
ိ အဖ႕ြဲ ေခါင္းေဆာင္(၂) ပးဇင္က ဳံး ေျပာၾကားေသာမိန႕္ ခန္း
ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦး
ေအာင္မင္း ႏွင့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ ား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ ား၊
ဒုတိယဗုိလ္ခ ဳပ္ႀကီးျမင့္စိးု ႏွင့္

တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ ားႏွင့္အတ

အထးဖိတ္ၾကားထားေသာ

ကမၻာ့ကုလသမၼဂမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိင
ု ္ရာအထးကုိယ္စားလွယ္၏အႀကံေပး Mariann၊ တရုတ္ျပည္သ႕သမၼတႏုိင္ငံမွကိယ
ု ္စားလွယ္မ ား၊ ဖိတ္ၾကား
ထားေသာႏုိင္ငံတကာေလ့လာသမ ား၊

ေလ့လာသအျဖစ္ဖတ
ိ ္ၾကားထားေသာ

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖ႕ြဲ အစည္း

မ ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ ား၊ MPC မွနည္းပညာအေထာက္အကျပဳအဖ႕ြဲ ဝင္မ ားႏွင့္ မီဒီယာမွညအ
ီ စ္ကုိေမာင္ႏွမမ ား အားလုံး
ေရွ႕မွာ စကားေျပာခင့္ရတြဲ့အတက္အထးေက းဇးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဦးစာေျပာၾကားလုိပါတယ္။
(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ေဆးေႏးပြဲဟာအပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘာတစာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးအတက္အထးအေရးပါသလုိ ႏုိင္ငံေရး
ေဆးေႏးပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္က င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးနြဲ႕

ျပည္ေထာင္စသ
ု ေဘာတစာခ ဳပ္မွတဆင့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္

ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတက္အေရးႀကီးတြဲ့ ေဆးေႏးပျြဲ ဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႕ယုံၾကည္ပါတယ္။ (၈) ႀကိမေ
္ ျမာက္ေဆးေႏးပမ
ြဲ ွာ ႏွစ္ဖက္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက္မႈေၾကာင့္

စာခ ဳပ္ထြဲမွာျပင္ဆင္ျဖည့္စက္မယ့္အခ က္တခ ဳိ႕ကုိ

ျပင္ဆင္ျဖည့္စက္ႏုိင္ခြဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။

အခ က္အလက္အနြဲငယ္သာက န္ေနေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမြဲ့ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ေဆးေႏးပမ
ြဲ ွာက န္ေနေသးတြဲ့ အခ က္
ေတအားလုံးဟာအေရးႀကီးတြဲ့အခ က္အလက္မ ားျဖစ္တြဲ့အတက္ တုိင္းျပည္ရြဲ႕အက ဳိး၊ျပည္သ႕အက ဳိးကုိေရွ႕ရႈၿပီးေတာ့ စိတ္
ရင္းေစတနာအျပည့္နြဲ႕ေဆးေႏးဖုိ႕လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ညွိႏွဳိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖ႕ြဲ (SD) အေနနြဲ႕ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ ဇလုိင္လ(၂၆-၂၉) ၾကားမွာျပဳလုပ္တြဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖ႕ြဲ အစည္းမ ားရြဲ႕ ထိပ္သီးအစည္း
အေဝးမွာ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးေႏးပရ
ြဲ လဒ္မ ားကုိတင္ျပအတည္ျပဳခ က္ရယခြဲ့သလုိ UPWC ရြဲ႕သေဘာထားတင္ျပခ က္
အားလုံးကုိလည္းတင္ျပေဆးေႏးခြဲ့ၾကပါတယ္။

အြဲဒီအေျခခံအခ က္အလက္ေပၚမွာဘြဲ

ထိိပ္သီးအစည္းအေဝးရ႕ြဲ

အျမင္

သေဘာထားေတကုိယေဆာင္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္နြဲ႕တပ္မေတာ္အေနနြဲ႕SD ရြဲ႕တင္ျပခ က္ေတကုိ
သေဘာထားႀကီးႀကီးနြဲ႕လက္ခံမယ္ဆုိရင္ ဒီကေန႕ေဆးေႏးပဟ
ြဲ ာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတက္ အလန္တန္ဖိးု
ရွိတြဲ့ေဆးေႏးပျြဲ ဖစ္လိမ့မ
္ ယ္လုိ႕ယုံၾကည္ပါတယ္။အကယ္ တခ ဳိ႕အခ က္ေတေပၚမွာ UPWC အေနနြဲ႕နဂုိမလရပ္တည္ခ က္
အတုိင္းဆက္လက္ရပ္တည္ေနမယ္ဆုိရင္ ေရးေကာက္ပမ
ြဲ တုိင္မွီအဆုံးသတ္ဖုိ႕ရာခက္ခြဲေကာင္းခက္ခြဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကေန႕
ေဆးေႏးပေ
ြဲ အာင္ျမင္ေရးဟာ UPWC အေနနြဲ႕နဂုိမလရပ္တည္ခ က္ကေန ဘယ္ေလာက္အထိ အေလ ာ့အတင္း ျပဳလုပ္
ႏုိင္မယ္ဆုိတြဲ့အခ က္ေပၚမွာမတည္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးကေန ေရရွည္တည္တံ့ခိင
ု ္ၿမြဲတ့ြဲၿငိမ္းခ မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႕
ရာအတက္ကမ္းလွမ္းလာသလုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖ႕ြဲ အစည္းမ ားအေနနြဲ႕လြဲ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲ
ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆးေႏးပမ
ြဲ ားကေနတဆင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိင
ု ္ၿမြဲတ့ၿြဲ ငိမ္းခ မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႕ကုိ သံဓိဌါန္ခ မွတ္ထားၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။ ခုိင္မာတြဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စံြဲေရး ျဖစ္ဖိ႕ု ရာအတက္ (၂) ႏွစ္တာကာလအတင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက္ၿပီးျဖစ္သလုိ
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ေရွ႕ဆက္ လည္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက္ၾကအုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။မေျပလည္ေသးတြဲ့ကိစၥေတကုိေျပလည္မႈရရွိတြဲ့အထိ၊ သေဘာ
တညီမႈမရေသးတြဲ့ကိစၥေတကုိသေဘာတညီမႈရတြဲ့အထိေၾကအလည္ညွိႏွဳိင္းၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလုိညွိႏွဳိင္းေဆးေႏးတြဲ့ေန
ရာမွာအခ န
ိ ္ကန္႕သတ္မႈႀကီးမားလုိ႕ရွိရင္အမွားအယင္းမ ားတတ္ၿပီးႏွစ္ဖက္စလုံးကေမွ ာ္မွန္းခြဲ့ၾကတြဲ့ပန္းတုိင္နြဲ႕လြဲသားတတ္
တြဲ့ အတက္ အခ ိန္ယၿပီးေဆးေႏးညွိႏွဳိင္းမႈရယေရးဟာ မရွမ
ိ ျဖစ္လိအ
ု ပ္ခ က္ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖ႕ြဲ အစည္းမ ားအေနနြဲ႕ NCA လမ္းေၾကာင္းတခုတည္းအားျဖင့္သာ ေရရွည္တည္တြဲ့ခုိင္ၿမြဲတ့ြဲ ၿငိမ္းခ မ္းေရး
ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံရြဲ႕ျပည္နယ္ႏွင့တ
္ ုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႕အျပားမွာသဘာဝအႏၱရယ္မ ားနြဲ႕ရင္ဆိင
ု ္ႀကဳံေတ႕ေနၾကတြဲ့ ျပညိသ
မ ားနြဲ႕အတ ထပ္တထပ္မွ ခံစားမိပါေၾကာင္း SDအေနနြဲ႕ အေလးအနက္ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။ ကမၻာႀကီး ပေႏးလာမႈ၊ သဘာဝ
ေဘးအႏၱယ္ပုိမုိမ ားျပားလာမႈတိ႕ု ဟာကမၻာ့လသားမ ားအတက္အထးအေလးထားေျဖရွင္းရမြဲ့အေနအထားကုိ ေရာက္ရွိလာ
ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သမ ားအေနျဖင့္လြဲလသားမ ားကိုအႏၱရယ္ျဖစ္ေစမြဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္မ ားကုိ

ကာကယ္ၾကဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။

ဒီလုိအခ ိန္ကာလမ ဳိးမွာေရာက္ရွိေနတြဲ့

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလြဲဘြဲ

စုေပါင္း

တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိ

အခ င္းခ င္းၾကားမွာႏွစ္ေပါင္း (၇၀)နီးပါးျဖစ္ပားေနတြဲ့လလုပ္ပဋိပကၡေတကုိအဆုံးသတ္ဖုိ႕လုိအပ္ၿပီျဖစ္သလုိ တုိင္းရင္းသား
ညီအစ္ကုိမ ားရ႕ြဲ ညီညတ္မႈအားကုိအရယၾကရမြဲ့အခ ိနအ
္ ခါလြဲဘြဲ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခင့္အလမ္းကုိ အမိအရ
တက္လွမ္းရယၾကရေအာင္လုိ႕ တုိက္တန္းလုိပါတယ္။
ဒီကေန႕ေဆးေႏးပမ
ြဲ ွာ အဆင့္ျမင့္ညွိႏွဳိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနနြဲ႕ အေရးႀကီးတြဲ့ အခ က္ေတကုိ စတင္ေဆးေႏးမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ ေဆးေႏးရန္က န္ေနေသးတြဲ့အခ က္ထြဲမွာ NCA ကုိ အားလုံးပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးေရးဟာ အဓိက
ျဖစ္တယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။ SD အေနနြဲ႕ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘာတစာခ ဳပ္ကုိ SD အဖြဲ႕ဝင္(၁ရ) ဖြဲ႕၊
SD အဖ႕ြဲ ဝင္အဖ႕ြဲ အစည္းမဟုတ္တြဲ့ RCSS ၊ UWSA၊ MNDA နြဲ႕ NSCN (K)အားလုံးေပါင္း(၂၁) ဖ႕ြဲ ကလက္မွတ္ေရးထုိးေရး
ဟာမရိွမျဖစ္လိအ
ု ပ္တယ္လုိ႕ယုံၾကည္ပါတယ္။ တခ ဳိ႕အဖ႕ြဲ ေတျဖစ္တြဲ့ UWSA၊ NDAA စတြဲ့အဖ႕ြဲ ေတဟာ BiLateral Cease
Fire Agreement ရွိၿပီးျဖစ္တအ
ြဲ့ တက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘာတစာခ ဳပ္ကုိလက္မွတ္မထုိးေတာ့ဘြဲ
ႏုိင္ငံေရးေဆးေႏးပြဲကုိ တုိက္ရုိက္သားဖုိ႕ရာဆႏၾရွိၾကပါတယ္။

မိမိတုိ႕အေနနြဲ႕၎တုိ႕ရြဲ႕ဆႏၾကုိလုိက္ေလ ာ္ေပးသင့္တယ္။

ေရးခ ယ္ႏုိင္တြဲ့အခင့္အေရး ၎တုိ႕မွာအျပည့္အဝရွိသင့္ပါတယ္။ထုိနည္းတ NCA မွာလက္မွတ္ေရးထုိးလုိတြဲ့အဖ႕ြဲ အစည္း
မ ားအားလုံးသည္လြဲဘြဲ အကန္႕အသတ္မရွိ အားလုံးပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ SD ရြဲ႕ ခိုင္မာတြဲ့ရပ္
တည္ခ က္ဘြဲျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးအေနနြဲ႕ေျပာၾကားလုိတာကေတာ့ ဒီကေန႕ေဆးေႏးပက
ြဲ ေန ၂ ႏွစ္နီးပါး ေဆးေႏးညွိႏွဳိင္းလာခြဲ့ၿပီျဖစ္တြဲ့ NCA မ
ႀကမ္းကုိ မေခ ာအျဖစ္နြဲ႕ အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါေစ။ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးကေန ေရွ႕လာမြဲ့ႏုိင္ငံေရးေဆးေႏး ပေ
ြဲ တမွာ လြဲဘြဲ
အစဥ္ေျပေခ ာမတ္ႏုိင္ပါေစ။ တုိင္းရင္းသားျပည္သအားလုံးသည္လြဲဘြဲ ၿငိမ္းခ မ္းသာယာဝေျပာတြဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္
စုႀကီးမွာ လ႕အခင့္အေရး၊ လမ ဳိးစုအခင့္အေရးမ ားအျပည့္အဝခံစားရင္း ေပ ာ္ရႊင္ခ မ္းေျမ႕ေသာဘဝကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္
ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၾျပဳရင္း နိဂုံးခ ဳပ္အပ္ပါတယ္။
၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႕
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

