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ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္အမ်ိးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထြန္းကားရန္ ဘာသာ ေပါင္းစံုု ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
အဖြဲ႔၏အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး၀ ိုုင္း ဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ေျပာၾကားေသာ 
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး ဥကၠ႒  ၏  အဖြင္႔ အမွာစကား 

ေနျပည္ေတာ ္

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ ႏိုု၀င္ဘာလ (၂၁) ရက ္

 

"ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္အမ်ိးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထြန္းကားရန္ ဘာသာေပါင္းစံု ု ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
(ျငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ) အဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး၀ ိုုင္း" သိုု႔ တက္ ေရာက္လာၾကတဲ႔ ႏိုုင္ငံေတာ ္ အၾကီးအကဲမ်ား၊ 
တပ္မေတာ ္ အၾကီးအကဲမ်ား၊ သက္ဆိုုင္ရာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ 
အဖြဲအစည္းက ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက အၾကီးအကဲမ်ား ႏွင္႔တကြ ဂုုဏ္သေရရွိ 
ကိုုယ္စားလွယ္ လုူၾကီးမင္းမ်ားအားလံုုး ေအးခ်မ္းသာယာမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ အျပည္႔အ၀ ရရွိပါေစေၾကာင္း 
ဦးစြာေမတၱာပိုု႔၊ ဆုုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္။ 

 

ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင္႔ က်င္းပတဲ႔ " ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္အမ်ိးသားျပန္လည ္သင္႔ျမတ္ေရး ႏွင္႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထြန္းကားရန္ 
ဘာသာေပါင္းစံု ု ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး၀ ိုုင္း" ဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားမွာ အမွာစကား ေျပာၾကားခြင္႔ 
ရတဲ႔အတြက ္အထူးဘဲ ၀မ္းေျမာက ္ဂုုဏ္ယူပါတယ္။ ဖိတ္ၾကားတဲ႔ အတြက္လည္း လည္းအထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ 
ရွိပါတယ္။ 

 

အခုုလိုု မတူကြဲျပားတဲ႔ သာသာအယူ၀ါဒ အသီးသီးရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုုစဥ္းျပီး ျင္မ္းခ်မ္းေရး ဆိုုတဲ႔ 
ဘံုုရည္မွန္းခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္လွပါတယ္။ 
ဘာသာတရားအားလံုုးရဲ ့ အေျခခံက လူသား၀ါဒကို ု ဗဟိုုျပဳတဲ႔ ေမတၱာတရား ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာတရား 
ထားႏိုုင္ရင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ႔နည္း၊ရပ္စဲသြားႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သိုု႔ေသာ ္
ေမတၱာတရားထားတယ ္ ဆိုုတာ အေလွ်ာ႔ေပးျခင္း၊ အရႈံးေပးျခင္း မဟုုတ္ပါဘူး၊ ေမတၱာျဖင္႔ 
ရႈံးနိမ့္ျခင္းဆိုုတာမရွိဘဲ "ေမတၱာျဖင္႔ ေအာင္ႏိုုင္ျခင္း" ဆိုုတာ ဘာသာတိုုင္းမွာ ျပ႒ာန္း ထားပါတယ္။ 

 

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ႏိုုင္ငံမွာ ယခုုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္တဲ႔ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡ ေတြရဲ႔ အေျခခံ 
အေၾကာင္းရင္းေတြဟာ မတူကြဲျပားမႈ ေတြကို ု လက္ခ၊ ံ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားမႈ မရွိခဲ့တဲ႔ ျပႆနာ 
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ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင္႔ ေလာကပါလ တရားမရွိမႈ ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးအရ၊ ယံုုၾကည္မႈ 
ဘာသာတရားအရ၊ ေနထိုုင္ရာ ေဒသအရ မတူကြဲျပားမႈေတြ အၾကားမွာ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈ၊တရားမွ်တမႈ အစရွိသည္႔ အေျခခံတရားေတြ က်င္႔သံုုးမႈ အားနည္းခဲ႔တဲ႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီပဋိပကၡ ေတြကို ုႏိုုင္ငံေရးအရ၊ နည္းလမ္းတက်၊ မေျဖရွင္းဘဲ အင္အားသံုုး ေျဖရွင္းခဲ႔တဲ႔အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား 
လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရတယ္။ အက်ိဳးဆက္ေတြက ပ်က္စီးဆံုုးရႈံးမႈ၊ လူ႔အသက္ ေသေၾကဆံုုးရႈံးမႈ၊ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ နာက်ည္းမႈ၊ မုုန္းတီးမႈ ေတြကို ုျဖစ္ပြားေစခဲ႔တာကို ုျမင္ေတြ႔ ခဲ႔ၾကရပါတယ္။ 

 

ယေန႔ တခ်ိန္မွာဆိုုရင ္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ဟာ မိမိအမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႔ ရသင့္ရထိုုက္တဲ႔ ဒီမုုိကေရစီေရး၊အမ်ိဳးသား 
တန္းတူေရး၊ကိုုယ္ပိုုင္ျပဋာန္းခြင္႔၊ အခြင္႔အေရး အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ လက္နက္ကိုုင္စြဲျပီး တိုုက္ပြဲ 
၀င္လာခဲ႔တာကို ု ရပ္စဲျပီး သတၱိရွိရွိနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ု ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးတိုုက္ပြဲ၊ စားပြဲေပၚ တိုုက္ပြဲနဲ႔ 
ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲေနတဲ႔ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္၊ တနည္းအားျဖင္႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင္႔ ျမတ္ေရးႏွင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကိုု ျဖစ္ပြားေစခဲ႔တဲ႔ အရင္းခံ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ု ႏိုုင္ငံေရးနည္းအရ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းျပီး၊ အားလံုုးလက္ခံႏိုုင္တဲ႔၊ မိမိတိုု႔ႏိုုင္ငံနဲ႔ 
ကိုုက္ညီျပီး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင ္ က်င္႔သံုးႏိုုင္တဲ႔ ႏိုုင္ငံေရး အေျဖကိုုရွာတဲ႔ 
ႏိုုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ တရပ္ကိုု လက္ေတြ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ ႔ဲ ပါတယ္။ 

 

လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ႔ေနရာမွာ သက္ဆိုုင္ရာ ပါ၀င္တဲ႔ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအၾကားမွာ မိမိတိုု႔ရဲ့ ျဖတ္သန္းလာခဲ႔ရတဲ႔ 
သမိုုင္းအေတြ႔အၾကံဳ၊ ၾကီးျပင္းလာခဲ႔ရတဲ႔ပတ၀္န္းက်င္၊ ေလ့လာ သင္ၾကားလာခဲ႔ရတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ 
အေပၚအေျခခံျပီး မိမိတိုု႔ရဲ႔ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္ အေပၚရပ္တည္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ 
ၾကတဲ႔အတြက ္ လည္း ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား အားလံုုးကလက္ခံႏိုုင္တဲ႔ ႏိုုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈအေျဖ 
ကိုုရရိွဖိုု႔ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား နဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရပါတယ္။ 

 

ဒီလိုုႏိုုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြး အေျဖရွာတဲ႔ ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႔ ကိုုယ္ေတြ႔အရ သတၱိ၊ဗ်တၱ ိ ပိုုျပီး 
လိုုေနတာကို ု ေတြ႔ရပါတယ္၊ ကိုုယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ မာန္မာနမထားျခင္း နဲ႔အတူ ေစာေစာက 
က်ေနာ္ေျပာခဲ႔သလို ု "ေမတၱာ တရား" ထားႏိုုင္ဖိုု႔က လိုုအပ္လာလိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာ၊ 
သုုတၱံက်မ္း အခန္းၾကီး(၁၆) အခန္းငယ္ (၇) မွာ " လူက်င္႔ေသာ အက်င္႔တိုု႔ကိုု ထာ၀ရဘုုရားသည္ 
ႏွစ္သက္ေသာအခါ၊ ထိုသူ၏ရန္သူကိုုပင္ သူႏွင္႔ သင္႔တင္႔ေစေတာ္မူ၏" ဟုုဆိုုခဲ႔ပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ရဲ႔ 
က်င္႔ၾကံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဟာ ဘုုရားရဲ့အလိုုေတာ္ျဖစ္တဲ ့ေမတၱာတရားနဲ႔ ကိုုက္ညီလိုု႔ရွိရင္ မိမိတိုု႔ရဲ့ ဆန့္က်င္ဖက္၊ 
ရန္သ ူအၾကား သင္႔ျမတ္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုု ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုုတည္ေဆာက္ရာမွာ "အမုုန္းတရား၊ အာဂတတရား" နဲ႔ တည္ေဆာက္လိုု႔ မရပါဘူး၊ အမွန္တရား၊ 
ေမတၱာတရားျဖစ္သာ တည္ေဆာက္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရန္လိုုမႈ ေတြ ရပ္စဲျပီး လူသား၀ါဒျဖစ္တဲ႔ 
"ေမတၱာ၊ဂရုုဏာ၊ဥပကၡာ၊ မုုဒိတာ" တရားမ်ားကို ု ကိုုင္စြဲ ႏိုုင္ၾကမယ္ဆိုုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡၾကီးမွာ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနၾကတဲ႔ "ဘက္" အားလံုုး ဟာ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး" အရသါကိုု ပထမဦးစြာ ခံစား ၾကရမဲ႔ 
သူျဖစ္တယ္။ 

 

ပဋိပကၡေၾကာင္႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အတိဒုုကၡ ေရာက္ေနၾကရတဲ႔ တိုငု္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု တိုု႔မွာလည္း 
"ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ေအာက္မွာ ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့စြာ နဲ႔ အတူတကြ ေနထိုုင္ ႏိုုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ု ျငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ 
အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုုင္ ျခင္းကိုုဘဲ ႏိုုင္ငံေရး ေ၀ါဟာရ အရ "ဒီမိုုကေရစ ီ ဖက္ဒရယ ္ ျပည္ေထာင္စ"ု 
တည္ေဆာက္ျခင္းလိုု႔ ေျပာႏိုုင္မယ ္ထင္ပါတယ္။ 
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ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား၊ 

 

နိဂံုုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ၊ ဘာသာတရားအရျဖစ္ေစ၊ မည္ကဲ႔သိုု႔ပင ္ကြဲေနပါေစ၊ က်ေနာ္တိုု႔ႏိုုင္ငံရဲ ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလံုုးမွာတာ ၀န္ရွိၾကပါတယ္၊ တိုုင္းရင္းသား၊ ျပည္သူတရပ္လံုုးက လိုုလားတဲ႔ ဒီမိုုကေရစ ီ
အေရးသည္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္အေရး သည္လည္းေကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲႏွင္႔ မရရွိႏိုုင္ေၾကာင္း 
အားလံုုးသတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂါရ၀ တရား ေရွ႔ထားျပီး တင္ျပလိုုက္ရပါတယ္။ 

အားလံုုးကိုု ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
 


