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Translation (by EPRP) of the Executive Summary of the ‘Asia report # 287’ 
(International Crisis Group; 29 June 2017) 
 

ျမန္မာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာက္တည္ခန္း 

International Crisis Group ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ( Asia Report No.287  ၂၉ ဇြန္ 

၂၀၁၇ ) 

ျမန္မာႏိငု္ငံတြင ္၂၀၁၇ ေမလ ၂၄ မ ွ၂၉ ေန႔ထ ိေနာက္ဆံးုက်င္းပျပဳလုပခ္ဲ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ညီလာခံမ ွတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားရရိွခဲ႔ပါသည္။ ညီလာခံမတိုင္မီက  တရုတ္ႏိုငင္ံ၏ေစ႔စပ ္

ေပးမႈေၾကာင္ ့ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္တိုင္းရင္းလာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ 

တက္ေရာက္လာခဲ႔ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းေနာက္ဆံုးေန႔တြင ္ျပည္နယ္မ်ားသည ္ဖက္ဒရယ ္

ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ အဓိက်သည္႔အခ်က္မ်ားအပါအ၀င ္အနာဂါတၿ္ငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီမႈအတြက ္မူေပါင္း ၃၇ ခ်က္ကိုခ်မွတ္ႏိူင္ခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင ္ထိုသို႔တိုးတက္သည္႔ 

ေျခလွမ္းမ်ားခ်မွတ္ေဖာေ္ဆာင္ႏိူင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည ္မည္သည္႔ေနရာသို႔ 

ဦးတည္မည ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မည္မွ်ပါ၀င္ၾကမည္ဆိုသည္ႏွင္ ့ပါတ္သက္၍ 

အေျခခံက်ေသာေမးခြန္းမ်ားက်န္ရိွေနပါေသးသည္။ အရိွန္အဟုန္သစ္ႏွင့္ပိုမိ ုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရိွပါက ပဋိပကၡအဆံုးသတ္ေရးေဆြးေႏြးမႈသည ္ခက္ခဲေနဆဲပင ္

ျဖစ္လိမ္႔မည္။ 

ညီလာခံမစမီရက္ပိုင္းအထ ိအေျခအေနမွာအားရစရာမေကာင္းလွပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္

အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ႏိုင္င္ံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္( NCA ) 

အားပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန ္အစိုးရအေနျဖင့္ႀကိဳးပမ္းေနရသျဖင္ ့ညီလာခံက်င္းပေရးမွာ ၃ လ 

ေနာက္က်ခဲ႔ရသည္။ အျခားလမူ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အနည္းငယ္ႏွင့္သာ ေတြ႔ဆံ ု

ေဆြးေႏြးႏိူင္ခဲ႔ၿပီး ရွမ္းႏွင့္ရခိုင္လက္နက္ကိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္အျခားအဖြဲ႕မ်ားကိ ု

အာဏာပိုင္မ်ားက တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳသျဖင္ ့စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ အျခားေႏာွင့္ေႏွးခ်က ္

တစ္ခုမွာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသအေျခစိကု ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္၇ ဖြဲ႕ထိပ္သီးညီလာခံကိ ု

အငအ္ားႀကီးမားေသာ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတ ီ( UWSP ) က ဧၿပီလကဆင့္ေခၚက်င္းပ 

ခဲ႔ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါညီလာခံက လက္ရိွတစ္ႏိုငင္ံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတ ူ
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စာခ်ဳပပ္ါစာသားမ်ားကိ ုလက္မခံေၾကာင္း(ႏိုင္္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက ္အစိုးရကေဖာ္ေဆာင ္

ထားျခငး္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ တြင ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည)္ ေၾကျငာခ်က ္

တစ္ေစာငထ္ုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပးီ ျပည္ေထာင္စ ုႏိုင္္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတ ီ( FPNCC ) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ႔သည္။ 

တည္ဆဲအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကိလုက္မွတ္ေရးထိုးေသာအဖြဲ႔မ်ားသာလွ်င ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္တြင ္

ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ဟူေသာ အစိုးရႏငွ့္တပ္မေတာ္ကတင္းခံရပ္တည ္ေနေသာေၾကာင္ ့အေျခအေနမွာ 

ေရွ႕မတိးုေနာက္မဆုတ္သာျဖစ္ေနခဲ႔သည္။ 

ေအာင္ဆနး္စုၾကည္၏ထင္ရွားေသာကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္အားပံုရိပ္က်ဆင္းႏိူငမ္ႈကိုေရွာင္ရွား 

ႏိူင္ခဲ႔မႈမွာ ေဘက်င္း၏ေနာက္ဆံုးမိနစအ္ထ ိလြန္းပ်ံဒီပလိုေမစီမွတဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္၏လိုက္ေလ်ာမႈရိွၿပီးေနာက ္တရုတ္သံတမာန္သည ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမ ွ

လက္နက္ကိုင ္၇ ဖြဲ႕မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိ ုညီလာခံတက္ေရာက္ရန ္သိမ္းသြင္းႏိူင္ခဲ႔သည္။ 

အက်ိဳးဆက္အားျဖင္ ့ဖြင့္ပြဲသို႔လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအစည္း ၂၁ ဖြဲ႕အနကမ္ ွ ၁၅ ဖြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကၿပီး 

၈ ဖြဲ႔မွာအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ကာ ၇ ဖြဲ႔မွာ အသစ ္

ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ၀ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္သျဖင္ ့အစိုးရ၏အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈ 

တခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ယခင္ကထုတ္ပယ္ထားျခင္းခံခဲ႔ရေသာ ကိုးကန႕္၊ပေလာင္ႏွင့္ရခိုင ္

တပ္မေတာမ္်ားအားညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကိတုက္ေရာကခ္ြင့္ျပဳခဲ႔သျဖင္ ့အေရးပါလွသည္။ ၀ မဟာမိတ ္

အဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ရိွေနေသာအုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကိုလည္း ဖြင့္ေပး 

ႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင ္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကိ ုပိုမိုမခ်ဲ႕ကားသင့္ပါ။  ၀ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားသည ္ညီလာခံဖြင့္ပြဲႏွင္ ့

ညစာစားပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ္လည္း  အေရးပါေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႕တက္ေရာက္ခြင့္မရရိွဘ ဲ

ညီလာခံမၿပီးဆံုးမ ီ၂ ရက္အလိုတြင ္ကူမင္းၿမိဳ႕သို႕ျပန္လာခဲ႔ၾကရသည္။ လက္ရိွအပစ္ရပ္သေဘာတ ူ

စာခ်ဳပအ္ားလက္မွတ္ေရးထိုးရန ္လက္နကက္ိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမလိုလားဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ 

ကလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လိုလားမႈမရိွေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္အတြင္း အဆိုပါအုပ္စုမ်ား 

ပါ၀င္ႏိူင္ေစေရးအတြက ္လိုအပ္ေသာအေလွ်ာ႔ေပးမႈမ်ားဘက္အသီးသီးက မည္မွ်လိုလားေနသည္ကိ ု

ရွင္းလငး္မႈမရိွၾကပါ။  

အပစ္ရပစ္ဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ မရိွေသးေပ။ ခြဲထြက္ႏိူင္ခြင့္ကိုပယ္ခ်ထားေသာ 

ေက်းဇူးျပဳပံုစံကိ ုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလက္မခံသျဖင္ ့အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ပံုစ ံ
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ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးႏွင္ ့မိမိကံၾကမၼာ မိမိဘာသာဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွေရးတို႔ႏွင္ ့

ဆက္ႏြယ္ေသာ အဓိကမူစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ုသေဘာတူႏိူင္ျခင္းမရိွျဖစ္ေနသည္။ 

လက္သင့္ခံႏိူင္ေလာက္ေသာ အေပးအယရူိွေရးအတြက္ယခဆုံုးရံႈးျခင္းသည ္( ျပည္နယ္အေျခခ ံ

ဥပေဒေရးဆြဲႏိူင္ေရးသည ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းကေတာင္းဆိုေနေသာ 

အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး မည္သည္႔အုပ္စုကမွလည္း ခြထဲြက္လိုျခင္းမရိွပါ ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္တြင ္

အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေၾကာင္းႏွင္ ့ယံုၾကညမ္ႈကင္းမဲ႔ေနၾကေၾကာင္း မီးေမာငး္ထိုးျပေနသည္။ 

ထို႔ျပင္သေဘာတူညီထားေသာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမျပဳဘ ဲစံုညီေတြ႔ဆံုရာမွတဆင္ ့အတင္းအေကာင ္

အထည္ေဖာထ္ားျခင္းသာျဖစသ္ည္။  

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိၾကား၀င္ေစ႔စပ္ေပးမႈႏွင့္အတ ူၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္တြင္အေရးပါေသာ 

အခန္းက႑တြင္ရိွေနသည္ဟ ုတရုတ္ႏိုင္ငံကယူဆထားသည္။ သို႔ရာတြင္၎တို႔၏ကတိက၀တ ္

အတိုင္းအတာပမာ႑မွာ ရွင္းလငး္မႈမရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္၎တို႔၏ 

အားစိုက္ထုတ္မႈကိ ု အက်ိဳးစးီပြားျဖင့္ထိနး္ညိွရန္မလိုအပ္ေပ။ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနေသာ 

ကာလမ်ားတြင ္အမတွ္လကၡဏာေဆာင္ေသာေအာင္ျမင္မႈ တခုတည္းကိုသာေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိူင္ရန ္

အဓိကထားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါက အနည္းငယမ္ွ်သာအေျပာင္းအလ ဲျဖစ္ေပၚေပလိမ္႔မည္။ 

အကယ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသည ္၎တို႔ႏငွ့္ထိစပေ္နေသာနယ္စပ္ေဒသတြင ္ေရရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမင္ေတြ႕ရန ္ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်မွတ္ထားပါက ပါးနပ္လမိၼာေသာဒစ္ပလိုေမစီအတိုး 

အေလွ်ာ႔ခ်ိန္ဆမႈအပါအ၀င္ႏွင့္ဘက္အားလံုး အေပးအယသူေဘာတူညီမႈရိွေစရန ္ၾကား၀င ္

ေဆာင္ရြက္ႏိူင္မည္ျဖစေ္ပသည္။ 

                                                                                                      

ရန္ကုန္ / ဘရပ္ဆဲ ။ ။ ၂၉ ဇြန္ ၂၀၁၇  

 

 

 

 


