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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တ့ဲသူ - ေနသန္ေမာင္ 

ပုံႏိွပ္မွတ္တမ္း 

ထုတ္ေဝသူ   - ဦးေဇာ္မင္းေအး 

     (ၿမဲ - ၀၄၁၂၂) 

     ထက္ေဝယံစာေပ 

ပုံႏွိပ္သူ   - ဦးေဇာ္မင္းေအး 

     (ၿမဲ - ၀၇၁၂၅) 

     ေဇာ္ ပုံႏွိပ္တုိက္ 

     အမွတ္ (၃၈၆)၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္လမ္း၊ 

     သုဝဏၰ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇုိင္း  - ဝင္းေအာင္ 

အတြင္းဒီဇိုင္း  - ထက္ေဝယံစာေပ 

ကြန္ပ်ဴတာစာစီ  - ထက္ေဝယံစာေပ 

ဖလင္   - ကိုဦးႏွင့္ညီမ်ား 

ထုတ္ေဝသည့္အႀကိမ္ - ပထမအႀကိမ္ 

ထုတ္ေဝသည့္ကာလ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 

အုပ္ေရ   - ၁၀၀၀ 

တန္ဖုိး   - ၁၀၀က်ပ္ 
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စာဖတ္သူေတြအတြက္ ေနသန္ေမာင္ရဲ႕ အမွတ္တရ 

 မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲ့သူ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ပထဝီႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာၿပီး 

စာေရးခ့ဲတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိခ့ဲပါၿပီ။ ေခါင္းစဥ္ခြဲေတြ ၂၀ေက်ာ္ေလာက ္ ေရးၿပီးတ့ဲအခါ အေမရိကန္-ျမန္မာ 

ဆက္ဆံေရးအခ်ိဳ းအေကြ႔ အေျပာင္းအလေဲတြလည္း ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ျဖစ္လာခဲ့တာမုိ႔ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲ့သူကိ ု စာဖတ္သူေတြဆ ီ အျမန္ဆုံးပို႔ေပးခ်င္တဲ့စိတ္ ေပၚခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီစာအုပ္ေရးျဖစ္သြားတာကလည္း The Voice Weekly မွာ မွန္နန္းေဆာင္ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကိ ု

အခန္းဆက္ေဖာ္ျပေနခ်ိန္မို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား အေျပာင္းအလဲေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနခ်ိန္မို႔ 

ပထဝီႏုိင္ငံေရးကုိ ဆဝါးမိေစခ်င္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ခ်စ္တဲ့သူကို 

ေရးတ့ဲအခ်ိန္မွာ ျမင္ရတဲ ့ ႐ုပ္ပုံလႊာက ခပ္ေရးေရးေလးပဲရွိပါတယ္။ အခု စာအုပ္ထုတ္ေဝခ်ိန္မွာလို 

ပထဝီႏုိင္ငံေရးအလႈပ္အရမ္းက ျပတ္ျပတ္သားသားႀကီး ျမင္ရေသးတာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 ဒါေၾကာင့္ တစတစပုံေပၚလာတ့ဲ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ေဆာင္းပါးေတြမွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲ့သူမွာပါတဲ ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အျခားတကၠသိုလ္ေတြက သုေတသနစာတမ္းေတြအမ်ားႀကီးေပၚမွာ အေျခခံၿပီး 

အႏုမာနတစ္ခုကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဆြဲထုတ္ခ့ဲရတာပါ။ ေတ္ေတာ္ေလးကုိ သတၱိေမြးယူခ့ဲရပါတယ္။ မက္စင္ဂ်ာ 

ဂ်ာနယ္မွာေဖာ္ျပေနတဲ့အခ်ိန္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္က လူးလြန္႔မႈေတြ သိသိသာသာျဖစ္လာတာမုိ႔ 

ထက္ေဝယံစာေပက စာအုပ္ထုတ္ဖုိ႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ဝမ္းပမ္းတသာ လက္ခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲ့သူဟာ လက္ရိွ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ လာမယ့္မ်ိဳးဆက္အတြက္တင္မကပဲ ၂၁ ရာစုေခတ္ဦးကုိ 

ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ဖုိ႔ ပန္းခ်ီကားေလး တစ္ခ်ပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ႏုိင္ခ့ဲတယ္ဆိုရင္ပဲ ေက်နပ္စရာျဖစ္ရပါၿပီ။ 

 မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲ့သူကိ ု ထုတ္ေဝေပးတ့ဲ ထက္ေဝယံစာေပနဲ႔ ကိုေဇာ္မင္းေအး၊ မင္စင္ဂ်ာ 

ဂ်ာနယ္က တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ကုိသူရေအာင္အပါအဝင္၊ မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ေပးသူနဲ႔ စာဖတ္သူေတြကိ ု

အထူးေက်းဇူးတင္တ့ဲအေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီစာအုပ္ေရးျဖစ္ေအာင္ 

တြန္းအားေပးခ့ဲၾကတဲ ့ မိတ္ေဆြေတြအားလုံးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ စာနယ္ဇင္းေလာက,က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကုိ 

ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေက်းဇူးတင္လုိတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိခင္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီစာအုပ္ဟာ အေမ့အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ 

ခ်စ္ခင္စြာျဖင္ ့

ေနသန္ေမာင ္

ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊၂၀၁၂ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

 

 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
 

4 Typing by DuDu & zeyetp                                                                                                       www.mmcybermedia.com 
 

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း 

 

ေနသန္ေမာင္ကိ ု ၁၉၇၇ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခ့ဲသည္။ ၁၉၉၆ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္

လႈိင္ေကာလိပ္၌ သခၤ်ာဘာသာအဓိကျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္အထိတက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၉ တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ 

ေရာက္ရွိခ့ဲၿပီး အျမင္သစ္သတင္းစာကုိ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ ထုတ္ေဝခ့ဲၿပီး အယ္ဒီတာခ်ဳ ပ္အျဖစ ္

တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ 

ေျမာက္ကာ႐ုိလိုင္းနားျပည္နယ္မ ွ ႐ုပ္ရွင္ပညာႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ဝိဇၹာဘြဲ႔ကို ရရိွခ့ဲသည္။ ၂၉၃၀-

၁၉၅၀ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းေနာက္ခံ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ အ႐ုဏ္ဦးလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ မွန္နန္းေဆာင္ 

ကန္႔လန္႔ကာမ်ား စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကိ ု ၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၁ အတြင္း ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲ့သူႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္သည္ ေနသန္ေမာင္၏ တတိယေျမာက္ 

စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေနသန္ေမာင္သည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ Consultant အျဖစ ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး 

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေရးသားေနသူျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ထုတ ္ The Voice Weekly ႏွင့္ The 

Messenger သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင ္ပင္တိုင္ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ The Voice 

Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခ့ဲေသာ မွန္နန္းေဆာင္ ကန္႔လန္႔ကာေဆာင္းပါးမ်ားအား စုစည္း၍ 

စာအုပ္ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အပိုင္း (၁) 

နိဒါန္း 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲကာလ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီထမ္းပုိးေအာက္မွစတင္ကာ ကမာၻတြင္ 

ေခတ္စားေသာ ဆိုရွယ္လစ္အိပ္မက္ႀကီးကုိ ၂၁ရာစုတစ္စုလုံးနီးပါးမက္ကာ တံခါးပိတ္အေမွာင္ခ်ထားခ့ဲသည္။ 

လက္ဝဲဝါဒ၊ လက္ဝဲအယူအဆသည္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲၾကသ ူ လူငယ္ပညာတတ္မ်ားကိ ု

သူ႔ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရး ျပဒါးရွင္လံုးအျဖစ ္ အႀကီးအက်ယ္ ဖမ္းစားခ့ဲသည္။ အရင္းရွင္ကိ ု

အရင္ရွင္းရမည္ဆိုေသာ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ရမည္ဟူသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံေအာက္တြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အဆင္းရဆုံဲးတုိင္းျပည္အျဖစ္ က်ေရာက္ခ့ဲသည္။ 

 

အႏုပဋိေလာမက်မ္းကုိ လက္မခံလွ်င္ စာေပႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ေလာကအတြင္းမွ ဆြဲထုတ ္

ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည္။ ကနဦးတြင္ ဆိုဗီယက္သြင္းကုန္၊ ေနာက္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္အျဖစ ္

သူတစ္ပါးေနာက္လိုက္လုပ္ရာမ ွ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္ရယ္လို႔ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
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အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဆင္းရဲလြန္းလွေသာႏုိင္ငံေလးသည္ ကမာၻနီႀကီးေအာက္တြင္ ကံဆိုးမုိးေမွာင္က်ခဲ့ၿပီး 

လြတ္လပ္ေသာ ကမာၻသစ္ႀကီးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ ၂ခုစာ ျပတ္ေတာက္သြားခ့ဲသည္။ အယူဝါဒေရးရာတြင ္

က်မ္းေလးခ့ဲသည္။ အဘိဓမၼာသိပ္မ်ားၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ဘာတစ္ခုမွျဖစ္မလာခ့ဲ။ 

ဒီမိုကေရစီ သင္းသပ္ခ့ဲရေသာ ၂၃ႏွစ္တာကာလတြင္ ျမန္မာ၏အေရးပါမႈသည္ 

ပုိမိုေနာက္ဆုတ္သြားခ့ဲသည္။ ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုေပၚမ ွလံုးဝနီးပါး ဖယ္ရွားခံလိုက္ရခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု

အပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကိုသာ ဆုလာဘ္အျဖစ္ရခ့ဲသည္။ 

ထိုအေျခအေနေအာက္မွ ျမန္မာသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းသုိ႔ ညတြင္းခ်င္းျပန္လည္တိုးဝင္ဖို႔ 

ဆိုသည္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းဖုိ႔ပင္မေကာင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ကမာၻ႔ဇာတ္ခုံေပၚ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 

အေရးပါလာဖုိ႔ဆုိသည္မွာ အလြန္ရယ္စရာေကာင္းေသာ ျပက္လုံးတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ထိုျပက္လုံးသည္ တကယ္အစစ္အမွန္ျဖစ္လာေသာအခါ က်န္သူမ်ားမေျပာႏွင္ ့

ျမန္မာတို႔ကုိယ္တိုင္ ေရွာ့ခ္ရသြားသည္အထိ ျဖစ္သြားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၂၀၁၁ 

ေဆာင္းဦးကာလတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ေဖာရိန္းေပၚလစီမဂၢဇင္းတြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ အေမရိကန္တို႔၏ 

အက်ိဳးစီးပြားကုိေဖာ္ျပလိုက္သည္။ အေမရိကန္တို႔ အာရွသုိ႔ျပန္လာၿပီဆိုသည့္ သတိေပးစကားႏွင့္အတူ 

အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ေငြကုန္ေႂကြးတင္ အလုပ္မ်ားေနခဲ့သည့္ 
သိမ္းငွက္ႀကီးအာရွသို႔ ျပန္လည္ဝဲပ်ံလာခ့ဲသည္။ 

အေျပာင္းအလမဲ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုက္မ်ားလုပ္ေနသည္ဟုပင္ သံသယရိွဖုိ႔ေကာင္းစြာ ၂၀၁၀၊ 

၂၀၁၁အတြင္း ဝုန္းခနဲ ဝုန္းခနဲ ေျပာင္းလေဲနသည္။ ၂၀၀၉ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ေပၚလစီသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ 

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၁ အရပ္သားအစုိးရသစ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ား၏ လားရာသည္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ 

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟီလာရီ၏ခရီးစဥ္တြင္ ေပါင္းဆုံရာျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ပါက 

အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတုိ႔၏ ကူညီေဖးမမႈမ်ိဳး လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ ္၅ ခုအတြင္း လံုးဝမရိွခ့ဲေပ။ 

၂၀၁၁အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံထကုိဲ ထထဲဝဲင္ဝင္ ျပန္လည္ပတ္သက္ဖုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား 

ဘာ့ေၾကာင့္ေဖာ္ေဆာင္ေနသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းသည္ လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာအေပၚထားေသာ အျပစ္ေပးဒဏ္ခတ္ေရးဆုိသည့္ ေပၚလစီတစ္ခုတည္းျဖင္ ့

ဒီမိုကေရစီေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈကိ ု တြန္းအားေပးႏုိင္ျခင္းမရိွဆုိသည့္ သုံးသပ္ခ်က္ေၾကာင္ ့ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉တြင္ 

သမၼတအိုဘားမား အစုိးရသစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ေပၚလစီသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၉လအၾကာတြင ္

တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကိ ု အေျပာင္းအလမဲ်ား မလုပ္သေရြ႕ 

ဆက္လက္ထားရိွေရးဆုိသည့္ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက ္ေပၚလစီသစ္ကိ ုခ်မွတ္လုိက္သည္။ 

အေမရိကန္တို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ျမန္မာအေပၚ ေပၚလစီသစ္ ေျပာင္းလသဲြားသနည္း။ ေနာက္ကြယ္တြင ္

မည္သည့္အခ်က္မ်ား ရိွေနသနည္း။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွတစ္ဆင္ ့ အႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တ႐ုတ္တို႔ 

နယ္ေျမသစ္ပုိင္စုိးေရးအတြက ္ ခံစစ္မွာ အႏိၵယတစ္ႏုိင္ငံတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဟု 

ဝါရွင္တန္နားလည္သြားသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ အိႏိၵယတစ္ႏုိင္ငံတည္းျဖင္ ့ တ႐ုတ္ကိ ု ခ်ိန္ညႇိထားရန္ 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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မလံုေလာက္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႀကီးထြားလာမႈသည္ တတ္ႏုိင္သမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚေနေစရန္ႏွင္ ့

ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ထိန္းညႇိထားရန္တုိ႔အတြက္ ဝါရွင္တန္သည္ အာရွသုိ႔ မျဖစ္မေန 

ေျခဦးလွည့္ရေတာ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲျဖင္ ့၁၀ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အာရွတြင္ 

အေျပာင္းအလႀဲကီးမ်ားကုိ လက္လႊတ္ခ့ဲရသည္။ 

အေမရိကန္တို႔၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ လိုလားခ်က္မ်ားကိ ု မျဖည့္စြမ္းႏိုင္သည့္အျပင ္

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အမ်ားအျပားကိုပင္ ေပၚေပါက္ေစခ့ဲသည္ဟု ဝါရွင္တန္ကိုယ္တုိင္ဝန္ခံလာရသည္။ သို႔ေသာ္ 

ျမန္မာႏွင့္ မည္သုိ႔ေသာ နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ေစ့စပ္မည္နည္းဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံႏႈန္းတန္ဖုိးကုိ 

အလြန္အကၽြံ ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ အခ်က္က အခုအခံျဖစ္ေနသည္။ ကံေကာင္းေစေသာအခ်က္မွာ ၂၀၁၀တြင္ 

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚလာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္း၊ ၂၀၁၁တြင္ 

အရပ္သားအစုိးရသစ္တက္လာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအတြက္ ခုိင္ခိုင္မာမာ ကတိကဝတ္မ်ားေပးလာျခင္းတို႔သည္ 

ဝါရွင္တန္ကုိ ေပ်ာ့ေခြသြားေစခ့ဲသည္။ ဟန္မေဆာင္ႏုိင္ေတာ့၊ တင္းမခံထားႏုိင္ေတာ့။ 

၂၃ႏွစ္တာ မေျပလည္ခဲ့ေသာ ကစားကြင္းအတြင္းမွ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မရခ့ဲေသာ အေနအထားမ်ား 

လပုိင္းအတြင္း ပ်ယ္လြင့္သြားေသာအခါ အန္ကယ္ဆမ္တစ္ေယာက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ဒုတ္ဒုတ္ထိ 

ေရာက္လာခ့ဲသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တင္းေႏွာရန္ 

အခြင့္အခါေကာင္းႀကီးျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိန္ေကာင္းႀကီးျဖစ္ေနသည္။ အားလုံးက သိမ္းငွက္ႀကီးကုိ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ 

မဟာရန္တံတုိင္းေပၚမွ နဂါးႀကီးမစုိးရိမ္ပါႏွင့္ဟ ု အခ်က္ျပေနရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္ တ႐ုတ္အဖ်ားကိ ု

အာရွေဒသတစ္ခုလံုး ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႀကီးထြားလာမႈသည္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိ ု

ဒုကၡေပးဖုိ႔မဟုတ္၊ သာတူညီမွ် ခံစား၊ စံစားဖုိ႔သာျဖစ္သည္ဟု ေဘဂ်င္းကနားခ်ေသာ္လည္း လူတုိင္းနီးပါး 

(Chinese Fever) ကို ရေနသည္။ 

ကမာၻ႔စူပါပါဝါအျဖစ္ တက္လွမ္းလာမည့္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအနက္ အိႏိၵယႀကီးထြားလာမႈကုိ 

မစိုးရိမ္ၾက။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္ အိႏိၵယသားတုိ႔၏ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးေျခလွမ္းသည္ 

အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယသည္ ဒီမိုကေရစီစကားကုိသာ 

အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ေျပာရင္း စီးပြားေရးမလုပ္တတ္၊ ၿပိဳင္ဘက္၏ ေျခလွမ္းက်ဲမႈကိုၾကည့္ရင္း 

အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသည္ဟ ု ေဒသတစ္ခုလုံး ႐ႈျမင္လာေနေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္ နယူးေဒလီသည္ 

တ႐ုတ္အဖ်ားကိ ုအႀကီးအက်ယ္ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔ အႏွစ္ ၃၀အတြင္း မည္သို႔ ေျပာင္းလဲခ့ဲသနည္း။ 

တ႐ုတ္တို႔ အိပ္မက္ကိ ုစစ္ေၾကာရန္ လုိလာသည္။ 
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၂။ တ႐ုတ္အဖ်ား 

 ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိ စုစည္းေပးခ့ဲသူဟု တ႐ုတ္လူမ်ိဳ းအမ်ားစုက မွတ္ယူခဲ့သ ူ

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေမာ္စီတုန္း ၁၉၇၈တြင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲခ်ိန္သည္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၌ အေျခတည္သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ 

ကြန္ျမဴနစ္ သုခဘုံ (ယူတုိးပီးယားအိပ္မက)္ကို စြန္႔လႊတ္ေစမည့္ အခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုျဖစ္ခ့ဲသည္။ ယင္းသည္ ယေန႔ 

၂၁ရာစု တ႐ုတ္ျပည္အတြက ္ အေရးပါအရာေရာက္ဆံုးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ 

ဦးစီးပ့ဲကိုင္ခ့ဲသူက တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ျဖစ္သည္။ 

 ေမာ္၏ အလုိမက်မႈမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံခဲ့ရၿပီး ပါတီ၏ အျပစ္ေပးျခင္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံခ့ဲရသ ူတိန္႔သည္ 

ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပင္မေဒါက္တိုင ္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CCP) ကို အက်ပ္အတည္းၾကားမွ 

ဦးေဆာင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမူ (၄)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေမာ္၏ 

ေကာင္းေမြဆုိးေမြကုိ ခံခ့ဲရသလိ ုတိန္႔၏ ေကာင္းေမြဆုိးေမြကိုလည္း ခံယူေနရဆျဲဖစ္သည္။ 

 ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားကာလ တ႐ုတ္ျပည္အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ နားမလည္သူမ်ားသည္ ၂၁ရာစု 

တ႐ုတ္ျပည္အဘယ္သို႔ စူပါပါ၀ါျဖစ္လာခဲ့သနည္းဆုိသည္ကိ ု နားလည္ႏုိင္မည္မဟုတ္သလုိ လက္ခံႏိုင္မည္လည္း 

မဟုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ မဂၤလာမည္၏ဟ ု ေႂကြးေၾကာ္ခ့ဲေသာ တိန္႔တစ္ေယာက္ တံခါးမ်ားဆြဲဖြင့္ၿပီး 

ဂလိုဘယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကုိ မတင္လိုက္ခ်ိန ္ အရာရာအားလုံးသည္ ေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္း 

ၿပိဳးျပက ္လင္းလက္ခ့ဲသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

 ၁၉၈၉ ဇြန္လတြင္ တီအန္မင္ရင္ျပင္ေပၚ ေလဘာတီ႐ုပ္ထုႀကီးကုိ သယ္ေဆာင္၊ 

ဒီမိုကေရစီေရးေတာင္းဆုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ားကုိ တိန္႔တစ္ေယာက္ 

ပက္ပင္းရင္ဆိုင္လိုက္ရသည္။ ပါတီ၏ယံုၾကည္ကုိးစားမႈကုိ က်ားကုတ္က်ားခဲရယူခ့ဲရသည့္ တိန္႔တစ္ေယာက္ သူ၏ 

ႀကီးပြါးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ရမည္ကု ိ မလိုလားခ့ဲေပ။ ထုိအခါ တီအန္မင္ရင္ျပင္ေပၚရွ ိ

အေမရိကန္ဒီမုိကေရစီကိ ု ေတာင္းဆုိေနေသာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားကုိ အင္အားသုံးကာ 

ေသြးထြက္သံယိုၿဖိဳခြဲခ့ဲသည္။ 

 ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိ ု စာနာမႈျပခ့ဲသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္ ေက်ာက္က်ိယန္ကိ ု ေထာင္သြင္း 

အက်ဥ္းခ်လုိက္ၿပီးေနာက္ တိန္႔တစ္ေယာက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ အရွိန္အဟုတ္ျမႇင့္လိုက္သည္။ ၁၉၉၂ 

မွစတင္ကာ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ပန္းတုိင္းပြင့္ပါေစ၊ ပြင္းေသာပန္းတုိင္းလန္းၾကပါေစဂါထာကုိ သီအုိရီအသစ္ျဖင္ ့

ျပန္လည္ ရြတ္ဖတ္ၾကေတာ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻနီႀကီး တဝုန္းဝုန္းၿပိဳလသဲြားသည္ကုိ 

အားလုံးျမင္ေတြ႔လုိက္ရခ်ိန္ တိန္႔၏ ဦးေဆာင္မႈသည္ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းၾကပါေစျဖစ္ရေတာ့သည္။ 
တိန္႔ေရွာင္ဖိန္သည္ ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ျပည္၏ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီးျဖစ္လာသည္မွာ မည္သူမွ် မျငင္းႏုိင္ေတာ့။ 

 တိန္႔ခ်န္ထားခ့ဲသည့္ အေမြသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ၄ ခ်က္သာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈႏွင္ ့ ေရရွည္ခံေသာ တည္ၿငိမ္သည့္မ်ိဳးဆက္မ်ား အာဏာလႊေဲျပာင္းေရးကုိပါ 

စနစ္တက်ဖန္တီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္၊ 
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ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္သူကုိ စနစ္တက်ေမြးျမဴကာခန္႔အပ္သည့္၊ အေမြဆက္ခံသည့္စနစ္ႏွင္ ့

အေမြလႊေဲျပာင္းပံုအဆင့္ဆင့္ကိုပါ ဖန္တီးေပးခ့ဲသည္။ 

 တိန္႔ကုိဆက္ခံေသာ က်န္ဇီမင္း၊ က်န္ဇီမင္းကုိ ဆက္ခံေသာ ဟူခ်င္ေတာင္လက္ထက္မ်ားသည္ အႏွစ္ ၃၀ 

ၾကာ လမ္းေၾကာင္းႀကီး တည္ၿငိမ္မႈရွိေရး၊ တ႐ုတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး ဟာမိုနီျဖစ္ေရးႏွင္ ့

တ႐ုတ္အိုင္ဒီေရာ္ေလာက္ဂ်ီကိ ု ျမႇင့္တင္ေရးအတြက ္ တကယ္ကုိအာမခံႏုိင္သည့္ အေျခအေနကုိ 

ေပၚေပါက္လာေစေတာ့သည္။ ထုိအခါ တ႐ုတ္အနီးအနားသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံး တ႐ုတ္အဖ်ား (Chinese 

Fever) ကို စတင္ခံစားလာၾကေတာ့သည္။ 

 ကမာၻႀကီးျပားၿပ ီ စာအုပ္ေရးခ့ဲသူ ေတာမတ္ဖ႐ုိင္းမန္းက တ႐ုတ္တုိ႔သည္ အစကနဦး၌ ဝံပုေလြ 

(အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ကမာၻ)ကို ေၾကာက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ သိပ္မၾကာခင္မွာ သူတို႔သည္ ဝံပုေလြႏွင့္ 

အတူတြဲကခ်င္လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ ဝံပုေလြျဖစ္ခ်င္လာၾကသည္ဟ ု ေရးသားခ့ဲသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ဒုတိယစီးပြားေရး ေနရာရိွေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေနရာကုိ ရယူလိုက္ၿပီဟ ု ၂၀၁၁တြင္ 

ထုတ္ျပန္လိုက္ခ်ိန ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝံပုေလြျဖစ္လာၿပီေလာ၊ ကမာၻ႔စူပါပါဝါျဖစ္လာၿပီေလာဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

ပြက္ေလာညံသြားေတာ့သည္။ 

 ၂၀၁၁ ဇူလုိင္လတြင္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မုိက္ခ္ မူလန္က တ႐ုတ္ျပည္ 

စူပါပါဝါႏိုင္ငံျဖစ္လာပါၿပီဟု တရားဝင္ ထုတ္ေျပာလုိက္ခ်ိန္ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံး ၾကက္ေသေသသြားၾကေတာ့သည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ရယ္စရာလုိလိ ု ေလွာင္စရာလိုလုိ စကားအျဖစ္ေျပာခ့ဲသည့္ နိမိတ္မ်ား 

တကယ္ျဖစ္လာေသာအခါ အမ်ားစုသည္ တုန္လႈပ္သြားၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိင္ုငံ ကမာၻ႔စူပါ ပါဝါျဖစ္လာျခင္းသည္ 

အေမရိကန္ အင္ပါယာၿပိဳလကဲ်မႈကိ ု သြယ္ဝုိက္ ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု အားလုံးက လက္ခံထားၾကသည္။ 

ထိုအခါ စစ္ေအးေခတ္အတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဘေလာက္ကိ ု ဆန္႔က်င္ၿပီး အေမရိကန္အင္ပါယာ၏ 

ထီးရိပ္ကုိခုိခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အမ်ိဳ းသားေရးဝါဒမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက ္

ေခါင္းခ်င္း႐ုိက္ၾကေတာ့သည္။ 

 ၂၁ ရာစုကို တ႐ုတ္တို႔ ဦးေဆာင္ေတာ့မည္ကိ ုလက္မခံႏိုင္ေသာ၊ လက္မခံလိုေသာ အင္အားစုမ်ားသည္ 

ေရႊေရာင္တဝင္းဝင္းေခတ္က ထီးရိပ္ခုိခ့ဲေသာဘဝကုိ တမ္းတလြမ္းဆြတ္ၾကေတာ့မည္။ သူတို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ 

ၾသဇာအာဏာကုိရရွိေသာ နည္းလမ္းမွန္သမွ်ျဖင့္ တြန္းလွန္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆံုးမွာ 

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားနွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႀကီးမားလာမႈ၊ က်ယ္ျပန္႔လာမႈ၏အက်ိဳးဆက္ကိ ု

တိုက္႐ုိက္ခံစားၾကရေတာ့မည့္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ႏုိင္ငံတုိင္း တ႐ုတ္အေျခအေနႏွင္ ့

လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ adjust လုပ္ၾကပါဟ ုပညာရွင္မ်ားက သတိေပးလာၾကသည္။ 

 အမွန္ဆိုရလ်င္ တ႐ုတ္အဖ်ားကုိ ေဒသတြင္း၌ ခံစားေနၾကရၿပီဆိုသည္မွာ မည္သူမွ် 

ျငင္းဆန္မရေတာ့ျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ 
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၃။ အိႏၵိယ ဒရြတ္တိုက္ဆြဲမႈ 

ကမာၻ႔အႀကီးမားဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးဆုိလွ်င္ လူတုိင္းအိႏၵိယကု ိလက္ညႇိဳးထုိးျပၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

နွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ကိုလုိနီလက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၄၇ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္ တိုက္ငယ္ေလးကို 

သုံးပိုင္းပိုင္းကာ ႏိုင္ငံနွစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထုတ္ခံလုိက္ရေသာ အိႏၵိယသည္ ဂႏၶီႀကီးႏွင္ ့ ေန႐ူးတို႔၏ 

ဆုိရွယ္လစ္အိပ္မက္ကို စစ္ေအးေခတ္တစ္ေလွ်ာက္မက္ကာ အိပ္္ေမာက်ေနခဲ့သည္။ 

၁၉၈၉ ဘာလင္တံတုိင္းႀကီး ၿပိဳက်ခ်ိန္၊ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ 

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳလသဲြားခ်ိန္ အိႏၵိယသည္ အိပ္ေမာက်ေနရာမွ ဆတ္ခနဲႏုိးလာသည္။ ထိုအခါ 

ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံး ေျပာင္းလဲသြားသည္ကိုျမင္လုိက္ရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသည္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနွင့္ 

ေစ်းကြက္ရရိွမႈတို႔အတြက္ ၁၉၉၁ တြင္ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒ (Look East) မူကုိခ်မွတ္လုိက္သည္။ ယင္းမွာ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကို ထူေထာင္ရန္နွင့္ ကၽြဲကူးေရပါ 

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စိတ္ကူးတို႔ကုိစတင္ရေတာ့သည္။ 

 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူဦးေရသန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရိွသည့္ အိႏၵိယတိုက္တြင္ခ်မ္းသာသည္မွာ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈသာရိွသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ ပညာမတတ္မႈ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈ၊ 

လူတန္းစားႏွင့္ဇာတ္ခြဲျခားမႈ စသည့္ေဝဒနမ်ားကို ဒီမုိကေရစီသက္သက္ျဖင့္ မကုစားႏိုင္သည္ကု ိ

သိလိုက္ေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင ္

တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ ္အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွေနသည္။ 

ပါကစၥတန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ နီးကပ္ေသာမဟာမိတ္မ်ားျဖစ္လာသျဖင့္ အိႏၵိယသည္ 

သူ၏တုိက္ငယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ မဟာမိတ္မ်ားလုိအပ္လာသည္။ အထူးသျဖင္ ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က်ဴးေက်ာ္မႈကု ိ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ထီးရိပ္ကုိခိုလႈံေသာ္လည္း 

စူပါပါဝါျဖစ္လာရန္ အိပ္မက္မွာအေတာ္ကို အလွမ္းေဝးေနသည္။ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင ္ ဗီတုိအာဏာကိုင္ခြင့္မရိွ၊ 

စီးပြားေရးတိုးတင္မႈလည္း အကန္႔အသတ္ရွိ၊ ကာကြယ္ေရးတြင္လည္း ပါကစၥတန္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ 

ႏ်ဴးကလီးယားကို ခဏခဏေဖာက္ခြဲျပေနရသည့္ အဆင့္မွာပင္ရိွေနေသးသည္။ 

ထုိအခါ အိႏၵိယတုိ႔၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ ႀကီးမားလွေသာ အာဆီယံေဒသ၏ 

ေစ်းကြက္ကုိရရိွေရးျဖစ္သည္။ ဗဟိုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကြန္ျမဴနီတီဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ပိတ္မိေနေသာ 

အိႏၵိယသားတုိ႔ ဒီမုိကေရစီ၏ဒရြတ္ဆြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားေျခလွမ္း တစ္လွမ္းလွမ္းလွ်င္ အိႏၵိယက 

၁၀ လွမ္းမက လွမ္းရေတာ့မည့္အေနအထားတြင္ရိွေနသည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ကာရင္းႏီွးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား မ်ားမ်ားမဝင္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ အဓိက 

မူတည္ေနသည္။ လူမႈဖူလုံေရးကိုခံစားၿပီး ဆူဆူညံညံဒီမုိကေရစီအသံေတြေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမည့္ကုမၸဏီမ်ား 

ထြက္ခြါသြားၾကေတာ့သည္။ သန္း ၈၀၀ အခ်င္းခ်င္းဒိုးတူေဘာင္ဖက ္ လုပ္ကိုင္စားမည္ဆုိသည့္စိတ္မ်ားက 
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အမ်ားစုတြင္ ရိွေနသည္။ အတူတူခံစားမည္။ အတူအတူေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည့္ ကြန္ျမဴနတီစိတ္ဓာတ္အျပည့္ရိွၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္သုံးဘဝအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား တစ္မုိးလံုးေဖ်ာက္ဆိပ္ျဖစ္လာေသာအခါ 

အိႏၵိယသားတုိ႔ ေမးခြန္း စထုတ္လာၾကေတာ့သည္။ 

ဘန္ဂေလာမွ ဆီလီကြန္ဗယ္လီကု ိ အိႏၵိယသားတိုင္း မသိၾက။ နားမလည္ၾက။ လက္တစ္ဆုပ္စာ 

ပညာတတ္အီလစ္မ်ားကေတာ့ အိႏၵိယသည္ ေရွ႕သို႔ေရာက္ေနသည္ဟ ု ထင္ျမင္ေနၾကသည္။ 

အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ပုလသဲြယ္စီမံကိန္းေပၚေပါက္လာေသာအခါ ဘုရားတၾကရေတာ့သည္။ ပါကစၥတန္ႏွင္ ့

ဘဂၤလားတို႔ေဒ့ရ္ွတြင ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ အခိုင္အမာေျခကုတ္ယူလာၾကသည္။ 

အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ အိႏၵိယတုိက္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ ္ (Indian Ocean is not Indias Oecan) ဟု 

တ႐ုတ္တုိ႔ကေပၚေပၚထင္ထင္ ဆုိလာၾကသည္။ ထုိအခါ အိႏၵိယတိုက္ငယ္သည္ အေမရိကန္၏ ေလ်ာက်ေနေသာ 

အင္ပါယာထီးရိပ္ေအာက္တြင ္တ႐ုတ္အဖ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ခံစားေနရသည္။ 

ရလဒ္အဓိကဆိုေသာ ႂကြက္ေသဖို႔သာပဓာန (result matters) အိုင္ဒီေရာေလာ္ဂ်ီသည္ ဒီမိုကေရစ ီ

အေညာင္းမိေနေသာ အိႏၵိယတုိက္သားတုိ႔အတြက္ အခုအခံျဖစ္ေနသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ 

အိႏၵိယပညာတတ္မ်ား၊ ႂကြယ္ဝသူမ်ားက အိႏၵိယသည္ ကမာၻ႔စူပါပါဝါျဖစ္လာမည္ဟုသာ ကမူးရႈးထိုး 

ယုံၾကည္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေငြေၾကးအလံုးအရင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းစီးဝင္ေနမႈကို ဒီမုိကေရစီ 
အုိင္ဒီေရာေလာ္ဂ်ီျဖင္ ့အသာစီးယူႏိုင္မည္ဟ ုစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ မက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယကို တ႐ုတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ စူပါ ပါဝါျဖစ္ေစလုိသူမ်ားရိွသလို မျဖစ္ေစလိုသူမ်ားလည္းရိွသည္။ 

နဂါးႏွင့္က်ား၏ ေျခစမ္းပြဲကု ိ ျမင္ေတြ႔လုိၾကသူမ်ားလည္းရိွသည္၊ မျမင္ေတြ႔လုိသူမ်ားလည္းရိွၾကသည္။ 

အိႏၵိယ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ အိႏၵိယကုိ၏ ေျခလွမ္းမ်ားကု ိ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ျဖန္႔က်က္ၿပီး စီးပြါးေရးအရ 

အရွိန္ဟုန္ျမႇင့္ရန္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္ မန္မုိဟန္ဆင္းဂ် ္ အာဏာရလာခ်ိန္မွစတင္ကာ အိႏၵိယတစ္တုိက္လံုး 

ဆုိရွယ္လစ္အိပ္မက္မွ ႏိုးလာၾကသည္။ Smart Phone,LCD TV,Import Cars မ်ားသည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား 

အဆင့္သာရွိေနေသးေသာ အိႏၵိယတိုက္ငယ္အတြက ္ေစ်းကြက္ေဝစုကုိရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နည္းပါးေနေသးသည္။ 

BRIC ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ဘရာဇီး၊ ႐ုရွ၊ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ၄ ႏိုင္ငံသည္ 

အနာဂတ္ကမာၻ႔စူပါ ပါဝါမ်ားျဖစ္လာၾကမည္ဟ ု ဂလိုဗယ္ပညာရွင္မ်ားက တညီတၫြတ္တည္း 

ေဟာကိန္းထုတ္ခ့ဲၾကသည္။ ထုိ ၄ ႏိုင္ငံအနက ္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင္ ့

ထိစပ္ပတ္သက္ေနေသာ၊ လူဦးေရအရလည္း ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ သုံးပံုတစ္ပံုရိွေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သျဖင္ ့

ေဒသတြင္းတစ္ခုလံုးသည္ ဒရြတ္ဆြဲမ်ားႏွင့္ အဖ်ားတက္မႈမ်ားကို ျမင္ေနခံစားေနရသည္။ 

မေန႔ကထက္ ဒီကေန႔ပိုေကာင္းလာမည္ဟ ု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားျခင္းသည္ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ေသာ္လည္း 

မနက္ျဖန္သည္ ဒီကေန႔ထက ္ ပိုမိုေကာင္းလာရမည္ဟ ု ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းသည္ မည္မွ်လက္ေတြ႔က်သနည္းဟု 

စစ္ေၾကာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
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၄။ အိႏၵိယႏုိင္ငံျခားေရး ေပၚလစီႏွင့္ တရုတ္ျပည္ 

 ႏိုင္ငံေရးေလ့လာအကဲျဖတ္သ ူ ပညာရွင္မ်ား၏အျမင္အရ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံသည္ 

အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ တရိွန္ထုိးေျပာင္းလဲသြားေနသည့္ အခင္းအက်င္းအတြင္း 

ေရာက္ရွိေနၿပီဟုဆုိၾကသည္။ ကမာၻ႔လူဦးေရအမ်ားဆံုး အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ၎တုိ႔၏စီးပြားေရး 

ဓနလက္နက္ျဖင့္ ႀကီးပြားလာၾကၿပီး ကမာၻ႔ေရးရာတြင္ ၎တုိ႔၏စြမ္းပကားမ်ားကို ထုတ္ျပလာၾကသည္။ 

 ၁၉၉၇ စီးပြားေရး ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈမွ ျပန္လည္နလန္ထူၿပီး ယခင္အေျခအေနမ်ားကို 

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ျပန္လည္ရရွိလာသလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္လည္း သူ၏စစ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ေနခ်ိန္ ၂၁ ရာစု 

ဝင္ေပါက္တြင္ အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔၏ တန္ခိုးၾသဇာကို ျဖဳန္းခနခံဲစားသြားမိၾကေတာ့သည္။ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္၊ 

ထုိင္ဝမ္ႏွင္ ့ ကက္ရွမီးယားေဒသမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနေသာ္ျငား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာ္ျငား 

ယခုရာစုသစ္သည္ အာရွရာစုတစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲၿပီဆုိသည္မွာ ပိုမုိရွင္းလင္းလာေနသည္။ 

 

 ထုိရာစုနွစ္တြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ အနာဂတ္သည္ အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားဆက္ဆံေရးအေပၚ 

ႀကီးႀကီးမားမား မီွခိုၾကရေတာ့မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု အမ်ဳ ိးသားေထာက္လွမ္းေရးေကာင္စီ၏ ၂၀၂၀ 

ကမာၻ႔အနာဂတ္ေျမပံု အစီရင္ခံစာတြင္ သုံးသပ္ထားသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ 

တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔၏ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ျဖင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကေတာ့မည္ဟု 

ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္သည္။ 

 ယင္းအစီရင္ခံစာက တရုတ္နွင့္အိႏၵိယတုိ႔ ၂၁  ရာစုတြင္ေခါင္းေထာင္ထလာျခင္းသည္ ၁၉ ရာစုအတြင္း 

ဂ်ာမနီေခါင္းေထာင္လာျခင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစုအတြင္း အေမရိကန္တုိ႔အင္ပါယာျဖန္႔က်က္သက့ဲသုိ႔ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚလာေတာ့မည္ဟု တင္ျပထားသည္။ 

 တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝန္က်ားေပါင္က အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္မန္မုိဆင္းဂ်္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံသည့္ အစည္းအေဝးအနက္ 

တစ္ခုတြင္ က်ဳပ္တုိ႔လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကတာနဲ႔ တစ္ကမာၻလုံးကေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရမွာပဲဟု မွတ္ခ်က္ေပးခ့ဲသည္။ 

ယေန႔တြင္ အိႏၵိယ-တရုတ္ဆက္ဆံေရးသည္ ပိုမုိရႈပ္ေထြးနက္နၿဲပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

တုိးတက္မႈမ်ားရိွေနသည့္တုိင္ ပေဟဠိေဖာ္ရခက္သည့္ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေနဆဲပင္။ ႏိုင္ငံတုင္ိးသည္ 

၎တုိ႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာအေနအထားျဖင့္ အေျခအေနမ်ားကို တံု႔ျပန္ၾကရၿပီး 

လုံၿခံဳေရးအတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီသည္ 

တစတစႀကီးထြားလာေနေသာ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္သင့္တင့္ေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ 

မခ်မွတ္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အခါတိုင္း က်ဳ ိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရိွသည့္ 
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နည္းနာျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ္လည္း အိႏၵိယအေနႏွင့္မူ အဆင့္တုိင္း၌ အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား 

သြားေရာက္လည္ပတ္မႈျဖင့္သာ တင္းတိမ္ေနခဲ့ၿပီး တရုတ္တို႔ေက်နပ္မႈရေစရန္ ဗ်ာမ်ားေနခ့ဲသည္။ အိႏၵိယတြင္ 

မဟာတ႐ုတ္ျပည္ႀကီးနွင့္ပတ္သက္ေသာ မဟာဗ်ဴ ဟာမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မ်ားရိွသလား၊ မရွိေသးဘူးလားဆိုသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ားစတင္ထုတ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာခ့ဲသည္။ 

 ကမာၻကု ိ ႀကီးစိုးခ်ဳ ပ္ကိုင္ထားသည့္ အေမရိကန္အင္ပါယာကိုစိန္ေခၚရန္ ေလးနက္ေသာေျခလွမ္းမ်ားကို 

တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔နားလည္သေဘာေပါက္လာခ်ိန္တြင ္

တ႐ုတ္ျပည္သည္ အာရွေဒသ၌ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္ကာ ဖုိးကပ္စ္လုပ္လာခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး 

မူဝါဒကုိလည္း အာရွတိုက္၌ အင္ပါယာထူေထာင္မည့္အိပ္မက္အတြက္ စစ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရး သာလြန္မႈရေစရန ္

ဦးစြာခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး တရွိန္ထုိးအင္အားႀကီးလာမႈအေပၚ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား စိုးရိမ္မႈ 

မျဖစ္ေစရန္ ေအးခ်မ္းစြာတုိးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟ ု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ျပည္ပၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကု ိ

တန္ျပန္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေခၽြးသိပ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ 

 တ႐ုတ္ျပည္ အင္အားႀကီးမားလာျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေနမည့္အစား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက 

အက်ဳိးမ်ားႏိုင္ဟု အိမ္နီးျခင္းမ်ားကို မက္လံုးမ်ားေပးခဲ့သည္။ ကမာၻႏွင့္ေဒသေရးရာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ပုလိပ္ႀကီး 

အလုပ္မ်ားေနခ်ိန္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးထြားေစရန္ ဦစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟ ု

နားလည္သေဘာက္ေပါက္ခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ လက္ေတြ႔က်မႈသည္ အနွစ္ ၃၀ ပင္မၾကာခ့ဲေပ။ 

လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္တြင္း လူမႈ-စီးပြားဘဝမ်ား တုိးတက္ေစရန္သာ အာ႐ုံစိုက္ပါမည္ဟု 

ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ္ျငား တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ေဒသတြင္းအားႀကီးလာမည့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံကုိမဆို 

ဟန္႔တားသြားမည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္လာခဲ့သည္။ 

 ထုိအခါ အိႏၵိယႀကီးထြားလာမႈကုိကာကြယ္ရန ္ အိႏၵိယ၏ရန္သူေတာ္ ပါကစၥတန္ႏွင့္စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး 

ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္အျဖစ္ထူေထာင္လိုက္သည္။ အိႏၵိယ၏ပါဝါကု ိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိရန္ ႏ်ဴးကလီးယားနည္းပညာႏွင္ ့

ဒံုးက်ည္ဆုိင္ရာပညာမ်ားျဖင့္ ပါကစၥတန္ကု ိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ထုိမူဝါဒ အေတာ္ကိုပင္တာသြားၿပီး 

ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။ 

 အိႏၵိယနည္းတူ ပါကစၥတန္ ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ရိွသြားသည့္ အေနအထားတြင္ 

နယူးေဒလီအစိုးရသည္ သက္ေတာင့္သက္သာေနရန္ မျဖစ္ေတာ့သည့္ကိန္းဆိုက္လာသည္။ 

ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားအျပန္အလွန္ ႏ်ဴလက္နက္မ်ား စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲၿပီး ရွိသည့္ႂကြက္သားမ်ားကိုညႇစ္ျပေနရသည္။ 

ထုိအခါ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ကာအသိုင္းအဝိုင္းက အိႏၵိယအေပၚ ႏ်ဴလက္နက္အေရး 

အျပစ္တင္မႈမ်ား၊ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားလုပ္ခ့ဲသည္။ အိႏၵိယ အထိနာခ့ဲသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ပါကစၥတန္ကို ျပန္လည္ေဖးမကာ 

အျပစ္မ်ားကိုခြင့္လြတ္၊ ေက်ေအးေပးၿပီး ျပန္လည္ပတ္သက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားေရာက္လာသည္။ သို႔ေသာ ္

အိႏၵိယသည္ အေမရိကန္၏ထီးရိပ္ကု ိ မျဖစ္မေနခိုလႈံလုိက္ရသည္။ ထိုက်ဥ္းထဲက်ပ္ထေဲရာက္ 

အိႏၵိယေရာက္ရိွေနခ်ိန္ တ႐ုတ္တို႔က ခ်မ္းသာျခင္းသည္ မဂၤလာမည္၏ဟူေသာ ဂါထာကို ေအးေအးလူလ ူ

ရြတဖ္တ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
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 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာစသည့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ ထထဲဝဲင္ဝင္ 

ဆက္ဆံပတ္သက္လာျခင္း၊ တ႐ုတ-္အိႏၵိယနယ္စပ္ရိွ အရြန္နာခ်ယ ္ ပရာဒက္ခ်္ျပည္နယ္အတြင္း 

နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားရျခင္း၊ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီဝင္ျဖစ္ရန ္ အိႏၵိယ၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကု ိ

မေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အိႏၵိယအေပၚတတ္ႏိုင္သမွ် 

ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားသည္  ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုေပၚ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အိႏၵိယေရာက္ရိွမလာေစရန္ 

တ႐ုတ္တုိ႔ကနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ယင္းေပၚလစီကု ိ တ႐ုတ္တုိ႔ကပံုမွန္ႏွင္ ့ အဆက္အစပ္ရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမူး႐ွဴးထိုး 

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းမဟုတ္ခ့ဲ။ ထုိဗ်ဴ ဟာသည္ အိႏၵိယအား တ႐ုတ္သံခင္းတမန္ခင္း ေရဒါေပၚမွေဖ်ာက္ဖ်က္ေနသလို 

ခံစားရသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ထုိအေျခအေန မွန္၊ မမွန ္ ကမာၻ႔စူပါ 

ပါဝါအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အိႏၵိယအား သူ႔ရင္ခြင္အတြင္းသြင္းကာ ခ်စ္တင္းေႏွာဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကသည္ကု ိ

ေထာက္ျပၾကသည္။ ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုအခင္းအက်င္းေျပာင္းလေဲနသည္ကု ိ တြက္ဆေနေသာ ဝါရွင္တန္အေနျဖင္ ့

အိႏၵိယအားေရးပါေသာ မရွိမျဖစ္ မဟာမိတ္အျဖစ ္ သေဘာထားကာ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာဆိုင္ရာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ 

 အေမရိကန္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိႏိၵယအား ကမာၻ႔စူပါပါဝါႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစရန ္

ကူညီေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခါ တ႐ုတ္အစုိးရက အိႏိၵယအား စူပါ ပါဝါႏုိင္ငံအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း 

အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံကာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ခ်စ္ခ်င္းေျပာင္းလဲပစ္လုိက္ေတာ့သည္။ ႏွစ္အိမ္တ့စ္အိမ ္

ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ကာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္။ 

 

 မဟာရန္သူေတာ္ႀကီးအဆင့္မ ွ မဟာၿပိဳင္ဘက္ႀကီးအဆင့္သို႔ တစ္နည္းတစ္ဖုံ က်ေရာက္ရေတာ့မည့္ 

အေျခအေနကုိ တ႐ုတ္တို႔က အိမ္နီးခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေခၽြးသိပ္လုိက္သည္။ ရလဒ္မွာ နယူးေဒလီသည္ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္မူျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္ကိ ုမခ်မွတ္ႏုိင္ေတာ့ဘ ဲျဖစ္သြားသည္။ 

ပထဝီႏုိင္ငံေရး၏ အေရးပါမႈ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားရိွလူမ်ား၊ ပတ္ဝင္းက်င္ရိွႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ့

အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚမူတည္ကာ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ရန္ဘက္အသြင္သို႔သာ 

အၿမဲလုိလုိေရာက္ရိွေနမည္ဟ ု ပညာရွင္မ်ားက အကျဲဖတ္ထားၾကသည္။ တစ္ဂူတည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ 

မေအာင္းသည့္ သေဘာအရ ကမာၻ႔စူပါ ပါဝါႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တစ္ခ်ိန္တည္းရိွေနရမည့္အေရးသည္ ပဋိပကၡကုိ 

ပုိမိုေမြးဖြားေပးမည္ဟ ု ဆုိသည္။ စီးပြားေရးတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရႏိုင္လည္း စစ္ေရးအေနအထားႏွင္ ့

နယ္ေျမစုိးမုိးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ တစ္ေကြ႔တြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အိႏိၵယႏွင့္တ႐ုတ္တို႔သည္ စံႏႈန္းမတူၾက၊ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ မတူၾက။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ရွိေနေသ 

ျမန္မာအေပၚ ႐ႈျမင္မႈလည္း မတူၾက။ တူညီသည္မွာ တစ္ခုသာရိွသည္။ ျမန္မာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင္ ့

တ႐ုတ္သို႔ စီးပြားေရးေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ျမန္မာျပည္ကိ ုတစ္ဆင့္ခံ (သုိ႔) ၾကားခံ Buffer State အျဖစ ္

အိႏိၵယက႐ႈျမင္သည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏွင္ ့ အဆင္ေျပလိုသည္။ တ႐ုတ္ကမ ူ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင္ ့
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အိႏိၵယသုမုဒၵရာကုိ စုိးမုိးႏုိင္ေရး၊ အိႏိၵယသုိ႔ ဒုိးယိုေပါက္ ေရာက္ေရးအတြက ္ ျမန္မာကိ ု တစ္ဆင့္ခံ (သို႕) ၾကားခံ 

Buffer State အျဖစ္ လက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ ၾကားခံတုိင္းျပည္အျဖစ္ေနမည္ေလာ၊ အင္အားႀကီး 

ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား အာဆီယံကို ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ ္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဘန္ေဒါင္းမူကုိ 

ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ေနမည္ေလာ။ အေျဖမွာ ရွင္းပါသည္။ 

 ျမန္မာသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ အသုံးခ်ခံအျဖစ္၊ မည္သည့္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ၏ ေျခစြမ္းျပရာကြင္းအျဖစ ္

အသုံးေတာ္ခံဖုိ႔ လုံးဝလက္သင့္မခံေရးျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါး ေျခစြမ္းျပခ့ဲေသာေၾကာင့္ ၁၉ ရာစုတြင္ 

ကိုလုိနီျဖစ္ခ့ဲရသည့္ အတိတ္သမုိင္းသင္ခန္းစာ ေကာင္းေကာင္းရိွသည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ား 

ထင္သလုိဝင္ေရာက္ ခ်ယ္လွယ္သြားျခင္းကုိ အတူတကြခံခဲ့ရေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ ျမန္မာသည္ ထိုအခ်က္ကိ ု

လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပသဖုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ လုပ္ရမည့္အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္သာရွိသည္။ 

 လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီကုိ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈကိ ု

မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေရးျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲၿပီး ဒီမိုကေရစီမရိွေသာႏုိင္ငံတြင ္ ဥပေဒစုိးမိုးမႈလည္းမရိွ၊ 

သူတပါးလက္ေအာက္ခံျဖစ္ရမည္။ ခ်မ္းသာၿပီး ဒီမုိကေရစီက်န္းမာလွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဆက္ဆံႏုိင္မည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္လမ္းေၾကာင္းႀကီးေပၚ ၂၁ ရာစုတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင္ ့

ခုိင္မာၿပီးတည္ၿငိမ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

၅။ ရလဒ္အဓိကႏွင့္ စံျပဳေပၚလစီ 

ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ႈံးမႈသည ္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ ပါဝါႏွင့္ပါဝါကို 

ကိုင္တြယ္သည့္ အမူအက်င့္ေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ ပါဝါပိုင္မႈႏွင့္ ယင္းပါဝါကိ ု အသုံးခ်ပုံသည္ 

ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၏ အသည္းႏွလံုးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ပါဝါသည္ 

႐ုပ္ဝတၱဳပုိင္ဆိုင္မႈႏွင္ ့ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရိွမႈ တုိ႔ျဖင့္ တိုင္းတာႏုိင္သည္။ အိႏိၵယသည္ စူပါပါဝါႏုိင္ငံတစ္ခ ု

ျဖစ္လာမည္ဆုိသည့္ ေဟာကိန္းမ်ားထြက္လာေနလင့္ကစား စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးတြင္မူ တ႐ုတ္ေနာက္တြင ္

အမ်ားႀကီး ျပတ္က်န္ခ့ဲသည္။ ယင္းမွာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ မည္မွ်ရိွသနည္း ဆိုသည့္ စြမ္းပကားကုိ 

ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အိႏိၵယ၏ စီးပြားေရးႏွင့္စစ္ေရးသည္ မၾကာေသးခင္ ကာလအတြင္း တုိးတက္လာေသာ္လည္း 

ကမာၻ႔စီးပြားေရး၏ ဒုတိယေနရာသုိ႔ ေရာက္လာေသာ၊ ကမာၻ႔စစ္တပ္၏ တတိယအႀကီးဆုံးေသာ 

အေျခအေနကုိပုိင္ဆုိင္ထားႏုိင္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္သာ ရိွေနဆျဲဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ 

စစ္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွသာ အသံုးျပဳလိုၿပီး ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ကာကြယ္မႈအတြက္ 

ခုခံရျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ေခတ္္မွ စတင္အသုံးျပဳလာသည္။ 

ကမာၻႀကီးသည္ ဒီအတုိင္းရိွေနၿမဲဆိုသည့္ အျမင္မွ ဒီလိုျဖစ္သင့္သည္ဆိုသည့္ အျမင ္

ေပၚေပါက္ေမြးဖြားလာခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ၁၉ ရာစုအတြင္း ခါးသီးေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိ ု
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ရင္ဆုိင္ခ့ဲရသည္။ တုိင္းတပါးသားတုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား၊ ေျခခ်င္းလိမ္မႈမ်ားေအာက္ 

ဂုဏ္သိကၡာမ့ဲစြာက်ဆံုးခ့ဲရသည္။ ဟန္တ႐ုတ္တို႔ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာကိ ု ျပန္လည္အရယူရန ္

သံႏၷိဌာန္ခ်ခ့ဲၾကသည္။ ဆိုရေသာ္ ၂၁ ရာစုသည္ တ႐ုတ္တို႔ေခတ္၊ တ႐ုတ္တို႔အင္ပါယာဟု ႀကတိ္ၿပီး 

ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။ 

တ႐ုတ္တို႔ ကုိင္စြဲထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင္ ့အ႐ိုးစြဲေနေသာအျမင္မွာ ရလဒ္အဓိက (Result 

Matters) ျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးမယဥ္။ Moralists မျဖစ္။ စံကိ ုအဓိကတန္ဖုိးမထား။ အဘိဓမၼာကို သိပ္မကုိးကြယ္။ 

က်မ္းေလးျခင္းကုိလက္မခံ။ မည္သည့္နည္းျဖင့္လပ္ုလုပ ္ ရလဒ္ထြက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္ဆိုေသာ ႂကြက္ေသဖုိ႔သာ 

ပဓာန လုပ္နည္းကားျဖစ္သည္။ ယင္း အိုက္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီသည္ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင ္ ရိွၾကသည္။ 

အာရွတုိက္သား ေပၚလစီမိတ္ကာအမ်ားစုက အယူဝါဒေရးရာအရ၊ စံႏႈန္းသတ္မွတ္သည့္မူျဖင့္ ေပၚလစီကိ ု

မခ်မွတ္ႏုိင္ဘဲပန္းတုိင္မွာ ရလဒ္ေပၚေပါက္ေရးဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ 

တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ . . . ျဖဴသည္မည္းသည္ အေရးမႀကီး။ ေၾကာင္ဆုိသည္မွာ ႂကြက္ခုတ္တတ္ရမည္။ 

ထိုမွသည္ ေၾကာင္ပီသရမည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္သစ္အာရွသားတုိ႔အတြက္ အေတြးအေခၚဆုိင္ရာ 

ပင္မေဒါက္တိုင္ႀကီးျဖစ္ေနသည္။ ထိုအေတြးအေခၚသည္ အိပ္ေနရင္းရလာသည့္ အေတြးမ်ိဳ းမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ၂၀ 

ရာစုအတြင္း ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားသည္ ထိုအျမင္ကိ ု မေတာ္တဆ ရရိွခဲ့ျခင္းမ်ိဳ း မဟုတ္ခ့ဲေပ။ ယင္းမွာ ၁၈၄၂ 

ဘိန္းစစ္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္အမ်ိဳ းသားတုိ႔ အႀကီးအက်ယ္အရွက္ရေစခဲ့ေသာ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစခ့ဲေသာ 

ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ႏိုင္လိုမင္းထက္ အျပဳအမူႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ေခတ္မီေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကုိ ဖိုးကပ္စ္လုပ္ခ်ိန္တြင ္ . . . (ေခတ္ေနာက္ 

ျပန္ဆြဲျခင္းသည္ က်ဴးေက်ာ္ခံရမႈႏွင့္ က်႐ႈံးမႈကိုသာ ဖိတ္ေခၚသည္). . . ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 

ဆိုဗီယက္ႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔ အယူဝါဒေရးရာ အကြဲအၿပဲျဖစ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ 

အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႔ၾကား တ႐ုတ္တို႔ ၾကားညပ္ ေနရသည့္အျဖစ္ ဆုိက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ 

အနီးကပ္ဆံုးႏွင့္ အႏၲရာယ္အရိွဆုံးေသာရန္သူ ဆိုဗီယက္ကိုႀကိဳးတုပ္ထားရန္ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ ခ်ဴ အင္လိုင္းတုိ႔သည္ 

အေမရိကန္သမၼတ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္ကိ ု ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တ႐ုတ-္အေမရိကန္ 

ပူးေပါင္းလက္တြဲလုိက္သည္ဆုိသည့္ သတင္းမွာ အေတြးအေခၚအယူဝါဒေရးရာထက္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ 
က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခံရမႈမွ ေရွာင္ကြင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာသည္။ 

စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဖဲခ်ပ္သည္ အကြက္ေရႊ႕သြားသည္။ 

အင္အားႀကီးမားေသာ တ႐ုတ္ျပည္ေပၚေပါက္လာပါက အေမရိကန္ႏွင့္အာရွႏုိင္ငံမ်ားက 

တ႐ုတ္ျပည္အားၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ျမင္လာမည္ကိ ု တိန္႔တစ္ေယာက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆခ့ဲသည္။ သုိ႔ဆိုပါက 

တ႐ုတ္ျပည္သည္ ေအးေအးလူလ ူ စီးပြားရွာခ်ိန္ရမည္မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္။ 

တ႐ုတ္ျပည္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက အစစအရာရာေနာက္က်ေနသည္။ 

အားနည္းေနသည္။ တန္းတူရည္တူရိွေစရန္အတြက ္ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူကာ ေအးေအးလူလ ူ

စီးပြားေရးလုပ္မည္ဟ ု တြက္ဆမႈသည္ တိန္႔ကိုဆက္ခံေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းမူဝါဒကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 
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အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ စနစ္အတြင္း တစတစတိုးဝင္ရင္း ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင ္

မထင္မရွားေနရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ကိ ု အေမရိကန္တို႔ ႀကိဳးတုပ္မထားႏုိင္ရန ္

တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မကင္းႏုိင္ေသာဘဝကုိ ဖန္တီးထားလုိက္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူလိုက္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားကုိ သိမ္းက်ံဳးယူထားလုိက္သည္။ အေမရိကန္ 

သိမ္းငွက္ႀကီး စီးပြားေရးအေတာင္ေညာင္းေသာအခါ တ႐ုတ္ထံမွ ေငြမ်ားေခ်းယူရသည္။ တ႐ုတ္သည္ 

ၿမီရွင္ဘဝကုိ ေရာက္လာသည္။ အတူယွဥ္တြဲေနထိငု္မႈကိ ု အေမရိကန္က လက္မခံဘမဲရေတာ့။ 

တစ္ဦးကုိေခ်မႈန္းလွ်င္ က်န္တစ္ဦးပါ က်ဆံုးမည့္အျဖစ္ကုိ ေရာက္ေနသည္။ McDonald ရိွေသာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း 

စစ္မျဖစ္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚကုိ တ႐ုတ္တုိ႔လက္ခံသည္။ 

ဒုတိယေျခလွမ္းမွာ ေဒသတြင္းရိွ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ စီးပြားေရးအရ တ႐ုတ္ႏွင့္အတူတကြ 

အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အေျခအေနကုိဖန္တီးသည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ 

တ႐ုတ္ကိုတန္ျပန္ရန ္ အသုံးခ်ပါက အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးရိွသည္ဟ ု အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ ခံစားေစမႈသည္ စိနတိုင္း၏ 

နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္အခါ အတိတ္ႏွင့္ လံုးဝအဆက္ျဖတ္ထားႏုိင္သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အီရန္ႏွင့္ ရန္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး အီရန္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 

အမ်ိဳ းသားအက်ိဳ းစီးပြားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ျမင္သည္။ ထုိအခါ အီရန္ကုိ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ 

ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္ကိ ု က်ဴ းေက်ာ္သိမ္းပုိက္ၿပီး 

အမ်ိဳ းသားဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးႏြမ္းေစခ့ဲသ ူ ဂ်ပန္တုိ႔အေပၚ အေမရိကန္တို႔အီရန္အေပၚထားသည့္ သေဘာထားထက္ 

ပုိမို အမုန္း သည္းသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္တုိ႔လုပ္နည္းကား ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္အေရးယူသည့္နည္းကုိမသုံး။ 

အေမရိကန္တို႔သည္ စံဗဟိုျပဳမႈျဖင့္ အတိတ္ကုိဖယ္ရွားၿပီး လက္ေတြ႔က်သည့္နည္းကုိ မက်င့္သုံးႏုိင္။ 

တ႐ုတ္တို႔သည္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ကုိ ဗုံးမုိးရြာခ့ဲၿပီး တုိင္းျပည္ကိုဖ်က္ဆီးခ့ဲသည့္ ဂ်ပန္တို႔ေျမေပၚ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 

အလုံးအရင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ဂ်ပန္၏ ဒုတိယ ကုန္သြယ္မႈအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ 

ေနာက္ေကာက္က်သြားသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သမိုင္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကုိ 

ဂ်ပန္ကျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈကိ ု တ႐ုတ္တို႔ အႀကီးအက်ယ္ကန္႔ကြက္ခ့ဲေသာ္လည္း ယင္းမွာ ေရတုိအတြက္သာ 

စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္မွာမ ူ ဂ်ပန္တို႔ တ႐ုတ္ေအာက္ ဒူးေထာက္လာေစမည့္ 

မဟာဗ်ဴဟာႀကီးရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည ္ အီရန္-ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ႏွင့္ 

မိတ္ေဆြျဖစ္ရန္၊ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရန္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ မရိွသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 

ထိုအာဏာရွင္မ်ားကုိ ဗီလိန္မ်ားအျဖစ္ နည္းအမ်ိဳ းမ်ိဳးပုံေဖာ္ၿပီး စီးပြားေရးတြဲလုပ္ရန ္ ႏွာေခါင္းပိတ္ထားၾကသည္။ 

ယင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ စံႏႈန္းကုိ အလြန္အကၽြံေရွ႕တန္းတင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ 

အႀကီးအက်ယ္ဂုဏ္ယူၿပီး အမႊမ္းတင္ၾကသည္။ အေမရကိန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီတြင ္

က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းသည္ အၿမဲလိုလုိ အဓိကက်ပါသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က 

အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ ပီကင္းအစုိးရႏွင္ ့ ၁၉၇၁ တြင္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခ့ဲခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ျပည္ 

အေျခအေနမ်ားသည္ ယေန႔ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္အေျခအေနမ်ားထက္ ပုိမိုဆိုးရြားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ 

အေမရိကန္တို႔သည္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲခ့ဲၿပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင္ ့ပုိမုိပြင့္လင္းလာေစရန ္

အားထုတ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအဆင့္ကိ ု ဟန္႔တားဖယ္ရွားႏုိင္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အီရန္ႏွင့္ 

ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔အေပၚ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္ လုံးဝစိတ္မကူးခ့ဲသည္မွာ 

အေတာ္ကိုထူးဆန္းေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္ အရွသားတုိ႔၏ လက္ေတြ႔က်ေသာအျမင္သည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမြးထုတ္ေပးသည္ဟု ဝါရွင္တန္က မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္၂၁ ရာစုသည္ အာရွ-

ပစိဖိတ္၏ ရာစုႏွစ္ဟု အေမရိကန္တို႔ မူဝါဒခ်မွတ္သံုးသပ္သည့္အခါ မဟာမိတ္မ်ားစြာရိွေနေသးေသာေၾကာင့္ 

အေျခအေနမ်ားသည္ ထင္သလိ ုေနာက္မက်ႏိုင္ေသးေၾကာင္းေတြ႔လာသည္။ 

အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားတုိ႔သည္ 

အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ 

သီရိလကၤာတြင္ အေျခခံစစ္စခန္းမ်ားရိွသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကုိ တ႐ုတ္တို႔စိုးမုိးေရး၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာကုိ 

တ႐ုတ္တို႔ စိုးမုိးေရးအတြက္ လက္ေတြ႔နည္းနည္း က်လာသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ကပၸလီပင္လယ္ႏွင္ ့

အိႏၵိယသမုဒၵရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တ႐ုတ္တို႔ ေျခ႐ႈပ္လာပါက အခ်ိန္မေရြးတားဆီးဟန္႔တားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ဖို႔ 

အခ်ိန္ရလာသည္။ 

သိမ္းငွက္ႀကီးအတြက ္အာရွတြင္ ေနရာတစ္ခု ခိုင္ခုိင္မာမာ ရိွေနပါေသးသည္။ 

 

၆။ အာဆီယံနွင့္ အိုဘယ့္ တ႐ုတ္ျပည္ 

အာဆီယံအေပၚ တ႐ုတ္တို႔သည္ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလႊမ္းမိုးထားသည္။ 

စစ္ေအးေခတ္ကာလအတြင္း အာဆီယံသည္ ကြန္ျမဴနစ္ရန္ကာကြယ္ေရး၊ အေမရိကန္လုိလားေသာအဖြဲ႔အျဖစ ္

၁၉၆၇ တြင္ စတင္ထူေထာင္ခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္က တ႐ုတ္နီႀကီးသည္ အာဆီယံအားအေမရိကန္ 

လက္ကုိင္တုတ္ဟ ု စြပ္စြဲခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားကိုႀကိဳးတုတ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 

အဖြဲ႔ဟုယူဆခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ ၂၁ ရာစုတြင္ အာဆီယံအေပၚ အေမရိကန္လႊမ္းမိုးမႈထက ္

တ႐ုတ္တုိ႔လႊမ္းမိုးမႈကပိုမုိသာလြန္ေၾကာင္း မည္သူမွ်သံသယမရိွၾကေတာ့။ 

၂၀၀၁တြင္ တ႐ုတ-္အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈကု ိ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔အျပင ္

အာဆီယံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီႏွင္ ့ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ရန္ မက္လုံးမ်ားပံုေအာေပးခ့ဲသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကု ိ

တုန္လႈပ္သြားေစခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ အဆိုပါနည္းလမ္းအား အာဆီယံႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈကု ိ

၂၀၀၅ တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာသည္။ 

ဥေရာပသားတို႔သည္ အာရွသားမ်ားက့ဲသို႔ မစဥ္းစားၾကေပ။ ဥေရာပသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ 

ေဒသတစ္ခုနွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာတူညီမႈကု ိ ရယူရသည္။ 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
 

18 Typing by DuDu & zeyetp                                                                                                       www.mmcybermedia.com 
 

ဥေရာပသမဂၢဝင္မ်ား သေဘာတူညီပါက ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကု ိ ဦးစြာလုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ 

စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိၾကသည္။ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင ္ အားထုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳ ပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန ္

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳ ိးေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားပါက အီးယူအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အားလံုး ေနာက္ျပန္ဆုတ္ၾကသည္။ 

ေနာက္ထပ္စာခ်ဳပ္အသစ္မ်ားကု ိ ခ်ဳပ္ဆုိဖို႔ တစ္ကေနျပန္စၾကရသည့္ သေဘာတူညီမႈ၊ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို 

ျပန္လုပ္ၾကသည္။ မည္သည့္တရားဝင္စာခ်ဳပ္မွ မခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ေသးသည္အထိ မည့္သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ ွ

မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ တရားဝင္စာခ်ဳ ပ္စာတန္းျဖင့္ ပူးေပါင္းမႈအေပၚ အာရွသားတို႔က သိပ္ဦးစားမေပးၾက။ 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြတ္မႈသည္ စာ႐ြတ္ေပၚမွာထက ္ လက္ေတြ႔ဆန္မႈကိုသာ ဦးစားေပးသည္။ ရလဒ္အဓိက 

ေရွး႐ႈသည္။ လစၥဘြန္း သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြမ်ားစြာ 

အကုန္အက်ခံခ့ဲေသာ္လည္း အာရွသားတုိ႔၏ ASEAN+3 သည္ ေလးေလးနက္နက ္ ညႇိႏႈိင္းေနစရာမလိုပ ဲ

ေပၚထြန္းလာသည္။ ၁၉၉၇ တြင္ ကြာလာလမ္ပူရ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ 

ေတာင္ကုိးရီးယားအစိုးရမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုသည့္အေပၚ 

ထူးထူးျခားျခားအျမင္မရိွဘ ဲ အာဆီယံႏွင့္အေရွ႕အာရွ ၃ နိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းမႈသည္ အခက္အခမဲ်ား ရိွခဲ့ေသာ္ျငား 

တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႔လာခ့ဲသည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန ္ ဆႏၵရိွပါက အတူတကြလက္ေတြ႔က်က် 

ပူးေပါင္းလုိက္ခ်င္းသည္ အာရွသားတို႔ စဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္း ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ျငင္းခံုမႈမ်ားျဖင္ ့

စာ႐ြက္ေပၚမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရန္ အခ်ိန္မကုန္ၾကေပ။ 

စူပါ ပါဝါတ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ မျဖစ္မေနဆက္ဆံပတ္သက္ရမည္ဆုိသည့္အျမင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိသည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသားတို႔ အေရွ႕အာရွတစ္ခြင္ အင္အားျဖန္႔က်က္ထားသည္ကု ိ အာဆီယံဝင္မ်ား 

နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ သူတုိ႔သည္ အျဖဴ၊ အမည္းခြဲျခားကာ ရပ္တည္ျခင္းကိုမျဖစ္ေစလိုၾက။ 

ထူးျခားမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ေပၚလစီမွာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢက ဖယ္က်ဥ္ထားသည္။ 

ထုိအခါ အာဆီယံ-အီးယူပူးတြဲဆက္ဆံေရးသည္ အဖုအထစ္ျဖစ္လာသည္။ ကနဦးတြင္ အိႏၵိယသည္ 

အီးယူလုပ္နည္းအား လုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာကုိဖယ္က်ဥ္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာကု ိ ပုိမိုနီးကပ္သြားေစသည္ဟု 

အိႏၵိယက သေဘာေပါက္သြားသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အား ပထဝီႏုိင္ငံေရး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္သလို 

ျဖစ္သြားမည္ကုိျမင္သြားၿပီး ပထဝီႏိုင္ငံေရး (U-Turn)ကို မူဝါဒခ်မွတ္လုိက္သည္။ နွစ္အတန္ၾကာလာေသာအခါ 

အီးယူသည္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးရာ မဟာဗ်ဴ ဟာတြင္က်ဆံုးေတာ့သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယင္းပထဝီႏုိင္ငံေရး အေရးပါမႈကုိစတင္သေဘာေပါက္ခ်ိန္တြင္ ၂၀၀၉ မွ 

စတင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီအသစ္ကိုခ်မွတ္ၾကရေတာ့သည္။ အာဆီယံႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးကို မည္သည့္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမွ အပ်က္အစီးမခံခ်င္ၾကေတာ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏွင္ ့

အီးယူတုိ႔၏ တင္းမာေသာ သေဘာထားမ်ား၊ မပူးေပါင္းမေစ့စပ္ေသာအျမင္မ်ားသည္ 
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အနာဂတ္တြင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ပထဝီႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင ္ ၎တုိ႔သာက်႐ႈံးေတာ့မည္ဟ ု

သေဘာေပါက္သြားခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဆီယံေဒသႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 

အိႏၵိယအတြက္ မဟာဗ်ဴ ဟာလမ္းဆံုလမ္းခြႀကီးျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင္ ့

အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေရေၾကာင္းထြက္ေပါက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းအတြက ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ကမာၻ႔စူပါ ပါဝါႏွစ္ႏိုင္ငံ၏အၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ 

လုံၿခံဳေရးသည္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည္ကု ိ ယေန႔အခါ 

မည္သူမွ ျ်ငင္းဆန္မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရနံစြမ္းအင္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ 

ေရေၾကာင္းမွသယ္ယူေရးတြင္ အေမရိကန္-စင္ကာပူ ႀကီးစိုးေသာ မလႅကာေရလက္ၾကားမွ 

ျဖစ္သန္းသယ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္လံုၿခံဳမႈမရိွေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔နားလည္သည္။ ထုိအခါ 

အိႏၵိယသမုဒၵရာမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အတြင္းျဖတ္သန္းကာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ေရနံႏွင္ ့

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းသည္ အနာဂတ္စြမ္းအင္လုံၿခံဳအတြက္ 

ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ 

  ထုိ႔အျပင္ မလႅကာေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကာကုန္သြယ္မႈသည္ ေငြႏွင့္အခ်ိန္ ကုန္က်မႈ 

ပိုမုိႀကီးမားသည္။ ထုိအခါ ဥေရာပႏွင္ ့ အျခားေဒသမွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္ကုိပတ္ၿပီး 

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္မည့္အစား တနသၤာရီကန္း႐ိုးတန္းသို႔ ဒုတ္ဒုတ္ထိေပါက္ကာ 

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္းတြင္းဆက္ေနေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ-္အိႏၵိယသို႔ 

ကုန္သြယ္ေရးသည္ ပိုမုိလွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔လာေစမည္။ ထုိအခါ ျမန္မာႏွင့္မပူးေပါင္း၊ မပတ္သက္ဘ ဲ

ေနလိုသည့္သေဘာထားရိွသူ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက ္ မဟာဗ်ဴ ဟာလမ္းဆံုေပၚ လမ္းေပ်ာက္ေတာ့မည့္ 

အေျခအေနဆိုက္ေနသည္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဖဲခ်ပ္အကြက္ေရႊ႕သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ထုိအခါ အာရွေဒသပထဝီႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္အတူ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားကၽြန္းဆြယ္ရွ ိ

ႏိုင္ငံမ်ား အားတက္သေရာပါဝင္လာရန္ ေျခလွမ္းျပင္လာၾကသည္။ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင္ ့

အထူးစီးပြားေရးဇံုသည္ အာရွေဒသ၏ ဒုတိယစင္ကာပူျဖစ္လာမည္ဟ ုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားလာၾကသည္။ ထားဝယ္-

ကန္ခ်နဘူရီ လမ္းေၾကာင္းသည္ ဘန္ေကာက္-ကူမင္း-ဖႏြမ္းပင္-ဗီယန္က်င္း-ဟုိခ်ီမင္းစီးတီး-ကြာလာလမ္ပူရ္ 

ပတ္လမ္းႀကီးျဖစ္လာမည့္အျပင ္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ႀကီးကုိရရန္ ျမန္မာ-ထုိင္း-အိႏၵိယ စူပါလမ္းေၾကာင္းႀကီးလည္း 

ရိွလာမည္။ 

ကူမင္း-တာခ်ီလိတ္-ခ်င္းမိုင္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကူမင္း-လာ႐ႈိး-မႏၲေလးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင္ ့

ကုန္သြယ္မႈသည္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တစ္ဝိုက၊္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တစ္ဝုိက ္ေျခခ်င္းလိမ္လာၾကေတာ့မည္။ 

အာဆီယံသည္ ရလဒ္အဓိကေပၚလစီကုိဆုပ္ကုိင္ရင္း စံႏႈန္းအေျချပဳမူဝါဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳေတာ့မည္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင္ ့ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ အေရးတၾကီးျပန္စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ 
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တ႐ုတ္နွင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ရင္း ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ 

လူ႔ေဘာင္ကု ိ တည္ေဆာက္မည္ေလာ၊ အဘိဓမၼာကုိစြဲကိုင္ရင္း စံႏႈန္းမ်ားကုိသာ 

ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိေနေတာ့မည္ေလာ ဆုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းနွစ္ခုအနက ္ တစ္ခုကိုသာ 

ေရြးခြင့္ရိွေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိေပၚလစီႏွစ္ခုလံုးကုိ ပူးတြဲၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက 

နည္းလမ္းအသစ္ျဖင့္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရိွဟု ဝန္ခံခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ အေဝးကြင္းတြင ္

လာကန္ရေသာေဘာလုံးပြဲအတြက ္ အိမ္ရွင္တို႔မွာ အစစအရာရာအသာစီးရေနသည္ကု ိ နားလည္ 

သေဘာေပါက္ရန္လိုေနသည္။ 

ျမန္မာျပည္၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေနအထားသစ္ကု ိ ေတြ႔ျမင္လာေသာ စင္ကာပူသည္ သူ၏လက္ရိွခံစား၊ 

စံစားေနရေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား မၾကာခင္ဆိတ္သုဥ္းေတာ့မည္ကု ိ နားလည္လာသည္။ 

ေဒသအတြင္းျမန္မာအေၾကာင္း ဟဟမေျပာခ်င္ေတာ့။ အန္ကယ္ဆမ္က စိတ္ေျပာင္း၊ 

အေနအထားေျပာင္းသြားပါက ေရလက္ၾကားတြင္ ဆားဗစ္ေပးေနရေသာ သူ႔အေနအထားသည္ ေရရွည္မခံေတာ့။ 

လာမည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမည္သို႔အေျခအေနကိုဦးတည္ေနသနည္းကို စင္ကာပူက 

ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ေနသည္။ မတားစီးႏိုင္ဟုယူဆပါက ျမန္မာျပည္သို႔ထထဲဝဲင္ဝင္ပတ္သက္ကာ ရသမွ်ယူေတာ့မည္။  

 

၇။ တ႐ုတ္ စူးအက္တူးေျမာင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အရပ္သားအစိုးရသစ္ က်မ္းက်ိန္သစၥာဆုိၿပီးေနာက္ 

ပထမဦးဆံုးခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဘဂ်င္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး 

တ႐ုတ္သမၼတ ဟူခ်င္ေတာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၄ 

တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအာဆီယံ ဥကၠဌရာထူးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အျပည့္အဝေထာက္ခံသြားမည္ဟုဆုိသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ရလဒ္အဓိက(Result Matter) ေပၚေပါက္ေရး 

ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုဆုိကာ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးမွသည္ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္ၾကည္ေရးအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းေရာက္ရိွခ့ဲၿပီဟ ုေၾကျငာလုိက္ေတာ့သည္။ 

ျမန္မာ-တ႐ုတ ္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးမွသည္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္အဆင့္သုိ႔ 

တက္လွမ္းသြားသည့္ အဆင့္ဆင့္ႏွင္ ့ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ စြမ္းအင္ႏိုင္ငံေရးကိုအေျခခံေသာ 

သ႐ုပ္ခြဲမႈမ်ားကုိျပန္လည္ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၁ 

ရာစုကိုဦးေဆာင္မည့္ ကမာၻ႔စူပါ ပါဝါႏိုင္ငံျဖစ္လာမည့္ဆိုသည့္ တြတ္ဆမႈမ်ား ပိုမိုခုိင္မာလာသျဖင့္ စူပါပါဝါႏိုင္ငံႏွင့္ 

အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ရသည့္ ျမန္မာ၏ပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ စြမ္းအင္ႏိုင္ငံေရး အေရးပါမႈသည္ေဒသတစ္ခုလုံးတြင ္

သက္ေရာက္မႈရိွေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၂၁ရာစုႏုိင္ငံေရးရာ ေပၚလစီ၏ ပင္မေဒါက္တိုင္တစ္ခုမွာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားကု ိ

အရယူေရးဆုိသည့္ ထုံတမ္းစဥ္လာဉာဏ္ပညာကု ိ အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ေရနံႂကြယ္ဝမႈ၏ 
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၁၀% ရိွေသာ  အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးသည္ ပုိမိုေျခလွမ္းက်ဲလာခ့ဲသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ 

အလယ္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၌ ေရနံတူးေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင္ ့ ၂၁ 

ရာစုအစတြင္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံအား ေရနံတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းေပးခ့ဲသည္။ 

၂၀၀၆ ခုနွစ္မွစတင္ကာ အာဖရိကတုိက္ရွိ ေရနံထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ 

ေရနံလိုအပ္ခ်က ္ သံုးပံုတစ္ပံုကို တင္ပုိ႔ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင္ ့

ဥေရာပသမဂၢတုိ႔က ဆူဒန္ႏိုင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာရမည့္ အက်ပ္အတည္းေပၚေပါက္မႈကုိ ၂၀၀၃ တြင္ 

ဝင္ေရာက္ကုိင္တြယ္စြက္ဖက္ခ့ဲသည္။ ၂၀၀၇ ဇူလုိင္တြင ္ ဆူဒန္အား စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈျပဌာန္းခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္သမၼတက်န္ဇီမင္းဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ ဆူဒန္သို႔ ဧၿပီ ၂၀၀၀ တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး 

ေနာက္ပုိင္းတ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဟူခ်င္ေတာင္၊ လီပင္း၊ ဝမ္က်ားေပါင္၊ ဇူေရာင္က်ီတုိ႔ ဆူဒန္ႏွင္ ့

ေ႐ႊလမ္းေငြလမ္းမ်ားေဖာက္ၾကသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ ေလာင္စာစြမ္းအင္ အငမ္းမရလိုအပ္ေနမႈေျခလွမ္းမ်ားကို 

တစ္ကမာၻလုံးက သတိထားေစာင့္ၾကည့္လာၾကသည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္တင္းေႏွာရန္ ေျခလွမ္းျပင္ေနသလု ိ

ကမာၻ႔ေရးရာမ်ားကိုလည္း စြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈ႐ႈေထာင့္ စတင္ၾကည့္႐ႈလာၾကသည္ဟ ု မွတ္ယူလာၾကသည္။ ထုိအခါ 

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ စြမ္းအင္ရယူလိုမႈအတြက္ ကမာၻေပၚရိွအာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုလနံဲပသင့္ေအာင္ 
ခ်စ္ၾကည္ေရးတည္ေဆာက္ေနၾကသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားတသီတတန္းႀကီး ေပၚလာေတာ့သည္။ 

ယင္းစြပ္စြဲခ်က္အတြက ္ သက္ေသျပရန ္ တ႐ုတ္ႏွင္အိ့မ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံကို 

သာဓကအျဖစ္ထုတ္ႏႈတ္ျပသလာၾကသည္။ ၁၉၉၈မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီး 

အုပ္ခ်ဳ ပ္ခဲ့သည့္ ၂၃ နွစ္ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာအစိုးရကိုႏိုင္ငံတကာစာမ်က္မွာတြင ္

အကာအကြယ္ေပးခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ 

ဘ႑ာေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခ့ဲသလု ိ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီမ ွ

အေရးယူမႈကုိလည္း ဗီတိုအာဏာသံုးကာ ဖယ္ရွားေပးခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္သာျဖစသ္ည္ဟ ု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကယံုၾကည္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ၊ 

သဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိသာျမင္ေတြ႔လုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တ႐ုတ္အစိုးရက ကူညီမႈ၊ 

စာနာေထာက္ခံမႈတို႔သည္ စြမ္းအင္ေလာင္စာ ရယူလိုမႈထက္ပိုေသာ အျခားေသာ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ 

အခ်က္မ်ားရိွလာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏင့္ွဆက္ဆံၾကသည့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက ္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ 

ျမန္မာအေပၚ က်ဳ ိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈရိွစြာ မေျပာင္းမလ၊ဲ မယိမ္းမယိုင္ဘ ဲ ေက်ာေနာက္ေနာက္ခံေပးသည့္ 

အေနအထားမွာရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မဟာဗ်ဴ ေျမာက္မိတ္ဖက္အဆင့္သို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ေရာက္လာခ့ဲသနည္း 

ဆုိသည္ကု ိေမးခြန္းထုတရ္ေတာ့မည္။ 

၂၀ ရာစုေႏွာင္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္မွ ၂၁ ရာစုကာလမ်ားအတြင္း တ႐ုတ-္ျမန္မာ 

ႏွစ္ဖက္ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ခ့ဲသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ 

ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ၾကျခင္း၊ စီးပြား-ကူးသန္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံမူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကုန္စည္ဖလွယ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားျဖင္ ့
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ဆက္ဆံေရးခိုင္မာလာခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္၏စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ 

ယူနန္ျပည္မွတစ္ဆင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ျခမ္း ေက်ာက္ျဖဴအထိ ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းကု ိ

ေဖာက္လုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ေရနံအရင္းအျမစ္မႂကြယ္ဝေသာ္လည္း 

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တူးေဖာက္ထုတ္လုပ္မႈသည္ မက္ေလာက္စရာျဖစ္လာသည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွေရနံမ်ားကု ိ သေဘၤာမ်ားျဖင့္တင္ေဆာင္ကာ 

မလႅကာေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္အေရာက ္ သယ္ယူေနရသည့္ စြမ္းအင္ပဏာမသည္ 

တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔တင္သြင္းေနသည့္ေရနံစုစုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ျဖတ္သန္းသြားရသည့္ မလႅကာေရလက္ၾကားသည္ 

တ႐ုတ္စြမ္းအင္လုံၿခံဳမႈအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရိွေနသည္။ တစ္ခုမွာ ေရလက္ၾကားေဒသတြင္း 

ပင္လယ္ဓားျပမ်ား၏အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ေရတပ္သည္ အိႏၵိယ-ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ 

ေရျပင္စစ္ေလ့က်င့္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပုလိပ္ႀကီးလုပ္ေနသည့္ အခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

မလႅကာေရလက္ၾကားကိုအသံုးမျပဳဘ ဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ 

ကုန္းလမ္းမွပိုက္လုိင္းမ်ားျဖင့္ ေရနံမ်ားကိုသြယ္တန္းယူျခင္းသည္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို သုံးပံုတစ္ပံုအထ ိ

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္ ့ အက်ဳိးတူသဘာဝဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ျခင္းကို ၂၀၀၁ တြင္စတင္ခ့ဲသည္။ 

ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း သဘာဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကု ိ တ႐ုတ္အစိုးရက 

ရရွိခ့ဲသည္။ မူလ၌ ေ႐ႊသဘာဝလုပ္ကြက္မ်ားမ ွ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကု ိ အိႏၵိယက ပုိက္လိုင္းသြယ္တန္းကာ 

ဝယ္ယူမည့္ကမ္းလွမ္းမႈ ပ်က္ျပားသြားရသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသို႔ျဖတ္သန္းၿပီး 

အိႏၵိယသို႔ပိုက္လုိင္းသြယ္မည့္ကိစၥတြင ္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္အိႏၵိယတုိ႔ ညႇိႏႈိင္းမရခ့ဲသျဖင့္ ျမန္မာကတ႐ုတ္သုိ႔ 

ကုန္းတြင္းပိုက္လုိင္းသြယ္ကာ ယူနန္ျပည္အေရာက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ၂၀၀၅ ဒီဇင္ဘာတြင ္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။ အိႏၵိယေနာက္ေကာက္က်သြားခ့ဲသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေတာင္ကုိးရီးယားႏိုင္င ံေဒဝူးကုမၸဏီလည္း ဝင္ရာက္လုပ္ကိုင္လာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၁၉၉၇ မွစတင္ကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ 

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကု ိ စတင္ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၇တြင္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို 

လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္  အလားတူ 

ပိတ္ဆို႔မႈ႔မ်ားကို ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ ကုန္သြယ္မႈကု ိ

အဓိကဦးစားေပးခ့ဲရသည္။ ပိတ္ဆို႔မႈကုိအာခံကာ စီးပြားေရးအေျခအေနကို က်ားကန္ထိမ္းသိမ္းခဲ့သည္။ 

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏တင္းမာေသာ သေဘာထားမ်ားသည္ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမွ် 

မျဖစ္ေပၚေစခ့ဲေပ။ 

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔စူပါ ပါဝါျဖစ္ရန္တာစူေနေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံျခား 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းဆံုေပၚ ခြထုိင္မိသားျဖစ္ေနရၿပီဆိုသည့္အခ်က္ကု ိ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား 

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ား အတြင္း စတင္သတိထားမိလာၾကသည္။ ထုိအခါ လက္ရိွျမန္မာႏွင့္သူတို႔၏ 
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ဆက္ဆံေရးအေနအထားကို အသည္းအသန္ ျပန္လည္သုံးသပ္လာရေတာ့သည္။ ယင္းမွာ ႀကီးမားေသာ 

ေပၚလစီအေရြ႕ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 

၈။ စြမ္းအင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျမန္မာ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၃ ထိ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈပဏာမျဖင့္ ေရနံေလာင္စာဖူလံုမႈရိွခဲ့သည္။ 

စြမ္းအင္လုံၿခံဳေရးအတြက္ အာ႐ံုစိုက္မႈ နည္းပါးခ့ဲသည္။ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္လက္ထက္ ျပည္နယ္မ်ားကု ိ

ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးေပးကာ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ 

ျမန္မာျပည္ႏွင့္တုိက္႐ိုက္ကုန္သြယ္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲသည္။ 

အိႏၵိယသမုဒၵရာမွ ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္လာမည့္ ေရနံစည္မ်ားကို တ႐ုတ္ကုန္းတြင္းပိုင္းအေရာက္ 

တင္ပို႔ရာတြင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ကနဦးစဥ္းစားခ်က္တြင္ မပါဝင္ခ့ဲေပ။ ပါကစၥတန္ႏိုင္င ံ

ဂြဒါဆိပ္ကမ္းမွဆစ္ဆင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ကာ တ႐ုတ္ျပည္မတြင္းသို႔ ကုန္းလမ္းမွပို႔ေဆာင္ေသာအခါ 

အျငင္းပြားေနသည့္ ကက္ရွမီးယားေဒသကို ျဖတ္သန္းရျဖစ္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ 

အိႏၵိယႏွင့္ထိပ္တိုင္ရင္ဆိုင္ရမႈျဖစ္လာမည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္းတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား 

တည္ေဆာက္ကာ အိႏၵိယသမုဒၵရာကု ိ စိုးမိုးေရးမူဝါဒျဖစ္ေသာ ပုလသဲြယ္စီမံကိန္းသည္ အသက္ဝင္လာသည္။ 

ထုိအခါ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား စြမ္းအင္လုံၿခံဳေရးအတြက ္

အဓိကလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ျခင္းသက္သက္အတြက ္တ႐ုတ္ျပည္တစ္ခုတည္းႏွင့္သာ နီးနီးကပ္ကပ္ 

ထိစပ္ကတ္သက္ေနသည္ဟ ု စြပ္စြဲမရႏုိင္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  တ႐ုတ္၏ေဖာက္သည္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု 

စြပ္စြဲေျပာဆုိေနမႈမ်ား ရိွေနေသာ္ျငား၊ တ႐ုတ-္ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို အလြန္အကၽြ ံခန္႔မွန္းေျပာမႈမ်ားရိွေနေသာ္ျငား 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမဟုတ္ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာရွိသည္။ 

ျမန္မာသည္ ျမန္မာ့အမ်ဳ ိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အာဆီယံႏွင့္ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ 

ေကာင္းမြန္ေစလိုသည့္အခါ၊ အိႏၵိယ-ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံသည့္အခါ တ႐ုတ္ဖဲခ်ပ္ကု ိ ကၽြမ္းက်င္စြာ 

ကုိင္တြယ္ခဲ့သည္ဟ ု ေျပာဆုိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ မွ စတင္ကာ ဆုိရွယ္လစ္တံခါးပိတ္စနစ္မ ွ

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ 

ဝင္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ဆံရသည္ထက္ ျမန္မာသည္ အာဆီယံ၊ အိႏၵိယ၊ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္လည္း ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ ျပည္တြင္းေရး ဝင္ေရာက္မစြက္ေရးမူကု ိ

ကုိင္စြဲခ်ိန္တြင္ အာဆီယံႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔သည္ အလုပ္ျဖစ္သေလာက္ အိႏၵိယႏွင့္ဂ်ပန္တို႔သည္ 

ေဘးထြက္ထုိင္ခ့ဲၾကသည္။ 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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ျမန္မာသဘာဝဓာတ္ေငြ႔သည္ တ႐ုတ္တုိ႔ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက ္ လံုးဝေရာက္ရိွေနသည္ဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မွာ 

အမွန္ႏွင့္မနီးစပ္ေပ။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရွိေနေသာႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံတည္း 

မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အမ်ားဆံုးဝယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ားစုစြပ္စြဲသလို 

တ႐ုတ္မဟုတ္ဘ ဲ ထုိင္းႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ေရးကို ေဗြေဆာ္ဦး စတင္ခ့ဲသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံပိုင ္

ပီတီတီေရနံကုမၸဏီက မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔အတြင္းမွ ရတနာသဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ဘန္ေကာက္သုိ႔ 

ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းကာ အႀကီးအက်ယ္ဝယ္ယူခ့ဲသည္။ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔အတြင္း 

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြတူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ 

ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။ 

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျမန္မာအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကု ိခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိရန ္ျမန္မာသည္ အိႏိၵယဖဲခ်ပ္ကုိလည္း 

ကုိင္တြယ္ကစားေလ့ရိွသည္။ တ႐ုတ္-အိႏၵိယႏွစ္ဖက္ၾကား တင္းမာမႈမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားရွိသည္ကု ိ

နားလည္သေဘာေပါက္ေသာျမန္မာသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းႏွင္ ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အိႏၵိယကိုမေပးဘဲ 

တ႐ုတ္ကုိေပးအပ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၉၁ ၾကားကာလတြင ္ ျမန္မာသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင္ ့ အေစးမကပ္ေသာ 

ဆက္ဆံေရးရိွခဲ့သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကိုဆန္႔က်င္ၿပီး အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ 

တပ္မေတာ္အစိုးရတရားဝင္မႈ ရိွ၊ မရွိဆုိသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ ရာဂ်စ္ဂႏၵ ီ လုပ္ႀကံခံရသည့္ 

ေမ ၁၉၉၁ ေနာက္ပိုင္း  အိႏၵိယအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒကုိခ်မွတ္ၿပီး 

စီးပြားေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ ေရႊတံခါးႀကီးကို တအိအိႏွင့္ဖြင့္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အာဆီယံေဒသတစ္ခုလုံးႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေဖာက္ရန ္ ဂိတ္ဝျဖစ္ေသာ 

အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ား၌ ခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ထုိ႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုလံုးျပည့္ဝရန ္

ျမန္မာကု ိ အိႏၵိယက မျဖစ္မေနလိုအပ္လာသည္။ ႏွစ္ဖက္သံတမန္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ား 

အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆံုသြားေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို အျခားတစ္ႏိုင္ငံက 

ဝင္ေရာက္မစြတ္ဖက္ရန ္ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ၾကေတာ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္လည္း 

သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာသည္။ ၂၀၀၁ မွစတင္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရိွ ျမန္မာ့ကမ္းလြန ္

ပင္လယ္ျပင္အတြင္းမွ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႔ကု ိ အိႏၵိယကဝယ္ယူရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

တၿခိမ္းၿခိမ္းစတင္ေတာ့သည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမရႏိုင္သျဖင့္သာ ပိုင္လိုင္းသြယ္တန္းဝယ္ယူမည့္အစီအစဥ ္

ပ်က္ခ့ဲေသာ္လည္း မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔အတြင္းမွ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္ ဝယ္ယူမည့္ စာခ်ဳပ္ကု ိ

ခ်ဳပ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၀၈ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏိုင္ငံတစ္ကာက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို 

ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အိႏၵိယက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာခ့ဲသည္။ 
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တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနီးနီးကပ္ကပ္ ျဖစ္သြားေစသည့္အေျခအေနမ်ားကို အာဆီယံႏွင့္ 

အေနာက္ကမာၻကပါ စိုးရိမ္တႀကီးရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ သူ၏အေနာက္ဖက္နယ္နမိတ္တြင ္

တည္ၿငိမ္မႈရိွေစရန္ အေရးထားသည္။ အေမရိကန္ႏွင္ ့ အေနာက္ကမာၻတုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကု ိ

ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ပါက တ႐ုတ္ေနာက္ေဖးေပါက္သည္ အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု 

ယူဆသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကိုေတာ္လွန္ရန္ တ႐ုတ္ေနာက္ေဖးေပါက္ရွ ိ Burma 

Road လမ္းေပၚရိွ လား႐ိွဳးမွတစ္ဆင္ ့ ယူနန္နယ္ကိုျဖတ္ၿပီး ခ်ဳံကင္းထိ စစ္လက္နက္ရိကၡာမ်ား 

ကူညီေထာက္ပ့ံေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီးကို သံုးခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ေစ်းကြက္ႀကီး အရယူႏုိင္ရန ္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ 

ျပင္သစ္ကိုလုိနီတို႔ ၁၉ ရာစုအတြင္း ေျခခ်င္းလိမ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားရိွသည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ာ၏ ျမန္မာအေပၚအထီးက်န္ထားေရး၊ ဖယ္က်ဥ္ထားေရးေပၚလစီသည္ 

တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ဆက္ဆံေရး ပိုမုိနီးကပ္သြားေစသည္ကို တစတစနားလည္ သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ 

ထုိနားလည္သူမ်ားအနက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ထိပ္ဆုံးမွပါဝင္သည္။ ျမန္မာ-အာဆီယံဆက္ဆံေရးသည္ 

တ႐ုတ္၏ မူဝါဒမ်ားကို အေျခခံလာရသည္ထ ိျဖစ္သြားသည္။ 

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရမူႀကီး ၅ ခ်က္ကု ိ

သေဘာတူထားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းကု ိ လုံးဝလက္မခံဘ ဲ

တန္းတူရည္တူဆက္ဆံမႈကု ိ အဓိကထားသည္ဟုဆိုသည္။ အာဆီယံသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ဆက္ဆံေရးကိုပြဲထုတ္ရလာၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အရွက္မရေစေရး၊ ျပည္တြင္းေရး ဝင္မစြတ္ေရးကို 

အာ႐ံုျပဳလာၾကသည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္၏ေဒသတြင္း ၾသဇာရွိမႈကုိထင္ဟပ္ေနေစသည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွလည္း သူ၏အနီးအနားရိွႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းကာ 

တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးမလုပ္ေစရန ္ သတိႀကီးႀကီးထားခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအဆင့္သုိ႔ 

တက္လွမ္းရာတြင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကု ိကုိင္စြဲရာ ပထမအဆင့္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းဆီျဖင့္ 

ဆက္ဆံျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္သည္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းႏွင္ ့ တတိယအဆင့္သည္ 

ကုလသမဂၢတြင္ဆက္ဆံျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေပၚ 

အရမ္းကာမ့ဲဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ၿပီး ျပည္တြင္းေရးကု ိ ေမႊေႏွာက္သြားမည့္ရန္ကု ိ ဟန္႔တားျခင္းျဖစ္သည္။ 
တစ္နည္းဆိုရေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ လုံၿခံဳေရးကို ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကု ိ

ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပင္သစ္ႏွင္ ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတုိ႔က 

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင ္ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွတုိ႔၏ ပူးတြဲဗီတိုျဖင္ ့

ပယ္ခ်ခံလိုက္ရသည္။ အၿမဲတမ္းေကာင္စီဝင္မဟုတ္ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာသည္ 

ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးကို လံုးဝမၿခိမ္းေျခာက္ပါဟ ုခပ္ျပတ္ျပတ္ရပ္တည္ခ့ဲသည္။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္သည္ အာဆီယံထူေထာင္မႈႏွစ ္ ၄၀ တင္းတင္းျပည့္သည့္ 

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴဘုရ္ွ မတက္ေရာက္ခ့ဲေပ။ 
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အာဆီယံအေပၚအေမရိကန္တုိ႔ အာဏာသက္ေရာက္မႈသည္ ၂၀၀၃ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး 

စစ္ပြဲစတင္ကတည္းက ယုိးယြင္းလာခ့ဲရာ ၂၀၀၇ တြင္အာဆီယံသည္ အေမရိကန္ကု ိ

ခပ္တင္းတင္းဆက္ဆံသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။  

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စံႏႈန္းမ်ားမတူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 

၉။ အန္ကယ္ဆမ္ႏွင့္ တစ္ညေန 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ဆက္ဆံေရးသည္ ကာလအပိုင္းအျခား ၄ ခုတြင္ 

ျဖစ္တည္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလျဖစ္ၿပီး ဝါရွင္တန္သည္ ျမန္မာႏွင္ ့

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေစ့စပ္ရသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္က်န္ေဒသမ်ားတြင ္ က်ဆုံးခ့ဲရသည္။ အေမရိကန္စစ္သားမ်ား 

ဖက္စစ္ကာလတိုက္ဖ်က္ေရးကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားပုိင္းသို႔ ေလထီးမ်ားျဖင့္ခုန္ခ်ကာ 

ေပ်ာက္က်ားစစ္ဗ်ဴ ဟာျဖင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ တိုက္ထုတ္ခဲ့မႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး 

ေကာင္းမြန္ခဲ့သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအဆင့္မွာ စစ္ေအးေခတ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ 

ျမန္မာကုိေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ေပးခ့ဲသလု ိ စီးပြားေရးအႀကံအဉာဏ္မ်ားလည္း ေပးခ့ဲသည္။ 

အေမရိကန္အကူအညီကို ၁၉၆၃ တြင္ ျမန္မာကျငင္းပယ္ခ့ဲၿပီး မဟာယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး 

အဖိတ္အစင္ရွိသည့္အခ်ိန္၊ ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းမႈ ေနာက္တစ္ေက်ာ ့ အရိွန္ျပန္တင္ခ်ိန္တြင္လည္း 

အေမရိကန္အကူအညီမ်ားကို လက္မခံခ့ဲေပ။ ၁၉၇၄ မွစတင္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ 

အေမရိကန္၏ကမ္းလွမ္းခ်က္ကု ိျမန္မာက ျပည္လည္လက္ခံခဲ့သည္။ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျပည္လည္စီးဝင္ခ့ဲသည္။ 

တတိယအဆင့္မွာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီး ျမန္မာျပည္တြင ္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဝါရွင္တန္သည္ 

ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္လုပ္ခ့ဲသည္။ ယင္းမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင္ ့

ပါတီေခါင္းေဆာင္အေပၚေထာက္ခံမႈ လုံးဝပံုအပ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရး သူစိမ္းျပင္ျပင္ျဖစ္သြားေအာင္ 

ဖန္တီးလိုက္သည္။ ၁၉၉၇ တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဆန္ရွင္ကို ဝါရွင္တန္က 

ခ်မွတ္လိုက္ခ်ိန ္ အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ လုံးဝတင္းမာခက္ထန္သြားသည့္ အေနအထားသို႔ 

ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေနာက္ထပ္ျပင္းထန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္ ့

ဘ႑ာေရးပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခပ္မႈမ်ားကို ထပ္မံခ်မွတ္ခ့ဲျပန္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ ပိတ္ဆို႔မႈကုိ ဆက္လက္ထားရိွရင္း ျပန္လည္ေစ့စပ္မည့္ မူဝါဒျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္တုိ႔၏ မေစ့စပ္စတမ္းမူဝါဒသည္ ဝါရွင္တန္အေပၚ အေတာ္ကုိႏိွပ္စက္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာအေပၚ 

စိုးရိမ္စိတ္မကင္းစြာ ၿခိမ္းေျခာက္အျပစ္တင္ရင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ေဝဖန္လာခ့ဲသည့္နည္းလမ္းသည္ 

ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္ေပၚမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုရွည္ၾကာေစခ့ဲၿပီး အဆိုးဆံုးမွာ ဝါရွင္တန္၏ 
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ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာအာခံမႈ၊ ဂ႐ုမစုကိ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရသျဖင္ ့ မေအာင္ျမင္ဟ ု

ေကာက္ခ်က္ခ်ရေတာ့သည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင္ ့ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္မလာဘ ဲ

လူသားခ်င္းစာနာရမည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ပုိမိုေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ဆန္ရွင္၏ 

ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ အဆိုး႐ြားဆံုး သက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ 

လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း လုံးဝမေပၚေပါက္ခ့ဲေပ။ 

အဆိုပါအဆင့္ ၄ ဆင့္ရိွ ျမန္မာ-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးသည္ ယခုအခါ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚ 

ေရာက္ဖုိ႔တာစူေနသည္။ ၂၀၀၉ တြင္ သမၼတ အုိဘားမားရာထူးရလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ဆန္ရွင္ကိုထားရိွၿပီး ျပန္လည္ေစ့စပ္မည္ဆုိသည့္ ေပၚလစီသည္ စြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးစီးပြားေပၚ တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္လာသည္။ ျမန္မာသည္ ကမာၻ႔စူပါ 

ပါဝါႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းဆံုေပၚေရာက္ေနေၾကာင္း အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 

ျမည္လာေနသည္။ ျမန္မာကုိပစ္ပယ္ျခင္းသည္ ထုိေဒသတြင ္ အေမရိကန္တုိ႔အဆံုးအ႐ႈံးႀကီးမားစြာ 

ဆုတ္ခြာသြားရမည္ဆုိသည့္ သြယ္ဝိုက္သေဘာေဆာင္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၁ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အစုိးရသစ္၊ လႊတ္ေတာ္သစ္ျဖင့္ 

လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို Home Made စတုိင္လ္ျဖင့္စတင္ေသာအခါ ဝါရွင္တန္သည္ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမည္ဟု 

ေလသံပစ္ လာသည္။ တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႔ပက္သက္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ အရာရိွျဖစ္ေသာ ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္း၏ 

လည္ပတ္မႈေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းမွာ ၂၁ ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေနအထားမွာ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္၊ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါသည္ကု ိ ဝါရွင္တန္ ဝန္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ထုိအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး မ်က္နွာစာတြင္ လူတိုင္းနီးပါးထုတ္ေျပာလာသည့္အခ်က္မွာ ဆန္ရွင္ျဖစ္လာသည္။ 

ဆန္ရွင္ကုိေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ား၏သေဘာထားမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ဆန္ရွင္ကို႐ုတသ္ိမ္းရန္ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္လာသည္။ 

ဆန္ရွင္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈကု ိ အေထာက္အပ့ံမျဖစ္ေစသည့္အျပင ္

ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ပိုဆုိးသည္မွာ အေမရိကန္၏ ျပည္လည္ေစ့စပ္ေရးမူဝါဒကို 

အႀကီးအက်ယ္ အေႏွာက္အယွက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ဆန္ရွင္ရိွေနသမွ် ဝါရွင္တန္ ျမန္မာႏွင္ ့

ဆက္ဆံေရးေကာင္းလာေစဖို႔ ဘယ္လုိမွ်မျဖစ္ႏိုင္ဟ ုေထာက္ျပလာၾကသည္။ 

ဆန္ရွင္ ႐ုတ္ေပးရန္ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္တို႔က ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာလာၾကသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သူတုိ႔ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ား မေပၚေပါက္မခ်င္း ဆန္ရွင္ဆက္လက္ထားမည္ဟ ု

ႀကိမ္းဝါးထားသည္။ ထိုေနရာတြင ္ ဆန္ရွင္ရိွေနလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ပြင့္လင္းလာမႈသည္ 

အရွိန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝတြင္းထြက္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင္ ့ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
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ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေနာက္ကမာၻ၏ ဆန္ရွင္ကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေနသည္။ ဆန္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံေရး 

ရည္႐ြယ္ခ်က္သက္သက္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ လက္နက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ အားလံုးက ေခါင္းခါလာၾကေတာ့သည္။ 

ဖိအားေပးအက်ပ္ကိုင္ၿပီး အလုိရိွရာျပ ျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားလုပ္မည္ဟု ရည္မွန္းခ်က္ထားေသာ 

နည္းဗ်ဴဟာသည္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကားတြင္ပင္ သေဘာထားကြဲလြဲလာၾကသည္။ ဆန္ရွင္သည္ 

မည့္သည့္ေျပာင္းလမဲႈမွ် အေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ငံသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းအမ်ဳ ိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ား 

ပေပ်ာက္ေရးအတြက ္အႀကီးမားဆံုးေသာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနသည္။ 

အာ႐ွေဒသအတြင္း (အထူးသျဖင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္း) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးပါမႈသည္ 

က်ဆင္းလာခ့ဲသည္။ ထိုက်ဆင္းမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ တုိက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်လာသည္။ အာဆီယံ၏ 

ျပန္မေျပာနားမေထာင္မႈသည္ ဝါရွင္တန္ကို အခံရခက္လာေစသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင ္၂၀၁၄ ၌ အာဆီယံဥကၠဌရာထူး 

ျမန္မာႏုိင္ငံအလွည့္က် ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ဆုိသည့္အခါ အေမရိကန္သည္ အေျခအေနမ်ားကု ိ

ျပန္လည္တြက္ဆရမည့္ အေနအထားကိုဆုိက္လာသည္။ ဝါရွင္တန္သည္ သူ၏ေပၚလစီမ်ား 

အၿမဲလုိလိုက်႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အာဆီယံ၏ဥကၠဌတာဝန္ယူမည့္အခ်က္မွာ လည္ပင္းနင္ေနသလို 

ခံစားေနရသည္။ 

လက္ေတြ႔တြင ္ ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္သည ္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေႏြးေထြးေသာအက်ဳ ိးရိွေသာ 

ဆက္ဆံေရးကို မတည္ေဆာက္ရေသးေပ။ ဝါရွင္တန္သည္ သူဆက္တိုက္ေဖာက္ေနခဲ့သည့္ 

သႀကၤန္အေျမႇာက္မ်ားေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည္ကု ိ နားမလည္ခဲ့။ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး 

ပံုမွန္တည္ေဆာက္မည္ဟ ု ၂၀၀၇ မွစတင္ၿပီး ျမန္မာဘက္က ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကလည္း စြမ္းအင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ဟုတ္တိပတ္တိ မတြက္ခ်က္မိေသးသျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လႊတ္ခ့ဲရသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ လုပ္စရာသည္တစ္ခုသာရိွသည္။ လက္ေတြ႔က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင္ ့

ျမန္မာႏွင့္တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကနဦးလုပ္ရမည္မွာ ျမန္ာျပည္၏ 

ပကတိအေျပာင္းအလဲမ်ားကို သံသယကင္းကင္း ႀကိဳဆုိရန္ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္တြင ္

ပူးေပါင္းေဆာင္း႐ြက္သြားဖို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက ္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာဆန္ရွင္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံကို တန္းတူရည္တ ူ မဟာမိတ္အျဖစ ္ ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းသည္ 

ပိုမုိျမန္ဆန္စြာ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ပညာရွင္မ်ား၊ ေဝဖန္အကခဲတ္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဝါရွင္တန္က 

ေနာက္ဆုံးနားေထာင္လာရသည္။ ယင္းမွာ အုိစမာဘင္လာဒင္ဦးေဆာင္ေသာ 

အၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္ကုိတုိက္ဖ်က္သည့္ စစ္ပြဲၿငိမ္သက္သြားခ်ိန္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာလက္လြတ္ခ့ဲရေသာ 

အာရွေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ ဝါရွင္တန္၏အေရးပါမႈကု ိ စိန္ေခၚေနသည္ဟု 

တြက္ဆမိသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာအေနျဖင့္ အာဆီယံဥကၠဌျဖစ္လာရန ္ ေထာက္ခံျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 

ဟီလာရီကလင္တန္ကို ျမန္မာျပည္သုိ႔ေစလႊတ္ၿပီး လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို 
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ေနာက္ျပန္မသြားရန္တုိက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ဆက္လက္လုပ္ပါက ဝါရွင္တန္ကေဖးမကူညီမည္၊ 

ဆန္ရွင္မ်ားကုိလည္း အဆင့္လုိက္ဖယ္ရွားေပးသြားမည္ဟု ကတိေပးခ့ဲသည္။ 

ေအးစက္တင္းမာခ့ဲေသာ ဆက္ဆံျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည္။ ႏွစ္ႏိုင္င ံ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး 

အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ 

အန္ကယ္ဆမ္ ျပန္လာၿပီျဖစ္သည္။ 

 

၁၀။ အာဆီယံႏွင့္ မရွိမေကာင္း ရိွမေကာင္း 

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ စီးပြားေရးႏွင္ ့ စစ္ေရးပါဝါႀကီးအျဖစ္ ေပၚထြက္လာမႈသည္ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ မဟာဗ်ဴ ဟာႏွင့္ စီးပြားေရးအနာဂတ္ကို တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးျပဳသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာေစသည္။ 

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ျပည္၏စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားသည္ ေဒသႀကီးတစ္ခုလုံး၏ 

ပါဝါခ်ိန္ခြင္လ်ာကု ိ အႀကီးအက်ယ္ ပံုသ႑န္ေျပာင္းလဲေစလာသည္။ စီးပြားအရၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္၏ 

ႂကြယ္ဝတိုးပြားမႈသည္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သလို စိန္ေခၚမႈလည္းျဖစ္လာသည္။ 

လုံၿခံဳေရးက႑တြင္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးထြားသန္စြမ္းလာမႈ၊ တ႐ုတ္စစ္တပ္ 

တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴ ဟာက်က  ် ၾသဇာလႊမ္းရန ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဒသအတြင္းခံစားလာၾကသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏  တစ္ကုိယ္ေတာ္ဦးေဆာင္မႈကု ိ  စိန္ေခၚလာေနေသာ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏အေနအထားကို အာရွႏုိင္ငံမ်ားက႐ႈျမင္သည္မွာ စီးပြားေရးအရအျပန္အလွန္ မွီခိုရမႈ၊ အေမရိကန္ 

အရိပ္ေအာက္မွကင္းလြတ္ရမႈႏွင့္ အာရွစံႏႈန္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားရမႈတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 

တ႐ုတ္၏သက္ေရာက္မႈ အနာဂတ္အခန္းက႑သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးထက္ အေမရိကန္ကု ိ

တုိက္႐ိုက္စိန္ေခၚေနသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက တရုတ္ျပည္၏ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးအခန္းက႑ကို 

စုေပါင္းတာဝန္ခံၾကရေတာ့မည္။  

အာဆီယံသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ပါက နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ 

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္သည့္နည္းမ်ဳိးျဖင့္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လုိေသာ္လည္း တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒႏွင္ ့

အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအေပၚရန္လုိမႈျမင့္တက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေသာေၾကာင့္ ယင္းေပၚလစီကု ိ တတ္ႏိုင္သမွ် 

ေရွာင္က်ဥ္လိုသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွရလာႏိုင္မည္ ့ အက်ဳ ိးအျမတ္မ်ားကိုလည္း 

အာဆီယံကလက္လႊတ္မခံခ်င္ေပ။ 

တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ နယ္ေျမတုိးခ်႕ဲက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားမလုပ္ေသးသေရြ႕ အာဆီယံေဒသသည္ တ႐ုတ္ကုိ 

လက္ခံထားမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ တ႐ုတ္ကိုႀကိဳးတုတ္ထားေရးကြန္တိန္းမန္႔ ေပၚလစီကို 

ဆန္႔က်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္အတူတူေလညႇင္းခံရင္း ပါတနာအျဖစ္ 
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တြဲဖက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း႐ႈျမင္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႔တြင္လည္း အလုပ္ျဖစ္ေနၿပီး နွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္

အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ ဆႏၵမ်ားလည္းျပည့္သည္။ 

အာဆီယံသည္ တ႐ုတ္ကုိလိုအပ္သလို တ႐ုတ္သည္လည္း ကမာၻ႔အင္အားႀကီး စူပါပါဝါႏိုင္ငံအဆင့္ 

ေရာက္ႏုိင္ရန ္ အာဆီယံကိုလည္း အျပန္အလွန္လိုအပ္ေနသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း နယ္ေျမပိုင္နက္ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖင္ ့ အာဆီယံအေပၚဖိအားမ်ားတုိးလာၿပီး အေမရိကန္လုိလားေသာအုပ္စုမ်ား 

ေခါင္းေထာင္လာခ်ိန္တြင ္ အာဆီယံေဒသသည္ ေဘဂ်င္းအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရိွ၊ မရိွ၊ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရိွ၊ 

မရွိဆိုသည့္ တ႐ုတ္၏႐ႈျမင္မႈကု ိျပန္လည္စစ္ေၾကာရန္ လုိအပ္လာသည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရက အာဆီယံႏွင့္ရန္ျဖစ္ပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ဂ်ပန္-အေမရိကန္တုိ႔ႏွင္ ့
တြဲခုတ္သြားမည္ကုိစိုးရိမ္သည္။ ယင္း႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားက အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအား စုစည္းညီၫြတ္ရန္၊ 
တ႐ုတ္ႏွင့္လက္တြဲၿပီး လုံၿခံဳေရးႏွင္ ့စီးပြားေရးကုိပူးေပါင္းေစရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေနသည္။ 

အာရွေဒသအတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား တ႐ုတ္ႏွင့္အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းညႇိကစားမလား၊ 
တ႐ုတ္ႏွင့္လက္ခ်င္းခ်ိတ္ကာ အေမရိကန္ကိုဆန္႔က်င္မလားဆိုသည့္ ခန္႔မွန္းတြက္ဆမႈမ်ားသည္ 
မွားယြင္းမႈဆီသို႔သာ ဦးတည္ႏုိင္ပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ 
အာဆီယံဘံုရပ္တည္ခ်က္ကိုရွာေဖြကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဆမတန္ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကု ိ ဟန္ခ်က္ညီညီ 
လက္တြဲေျဖရွင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
 

စစ္ေအးေခတ္အတြင္း အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားတို႔သည္ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
မဟာတ႐ုတ္ျပည္ၾကီးသည္ ထုိင္းႏွင့္စင္ကာပူထက္ ၎တုိ႔အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟ ု
ခံစားခ့ဲၾကသည္။ ထုိင္းႏွင့္စင္ကာပူတုိ႔မ ူ ဗီယက္နမ္သည္ ၎တုိ႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟ ု ႐ႈျမင္ခ့ဲၾကသည္။ ယခုမူ 
မေလးရွားႏွင့္ထိုင္းတုိ႔က တ႐ုတ္ျပည္သည္ ၎တုိ႔အတြက ္ပိုမိုအက်ဳိးျပဳသည္ဟု သေဘာထားလာသည္။ သို႔ေသာ ္
ဖိလစ္ပိုင္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း နယ္ေျမပုိင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္သည္ 
၎တုိ႔ကု ိတုိက္႐ုိက္စိန္ေခၚေနသည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။ 
 

ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးတြင ္ ပုံမွန္တသားတည္းျဖစ္ရန ္
အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာေစသည္။  အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္အေပၚ ႐ႈျမင္ရာတြင္ ဝိေရာဓိမ်ားရိွသည္။ 
စီးပြားေရးအရဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလာမႈမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္း ၂ ခုစလံုး ေရာေထြးေနၿပီး 
မဟာဗ်ဴဟာအရဆုိလွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနျခင္းထက္ နီးနီးကပ္ကပ္ပတ္သက္မႈသည္ 
အလုပ္ျဖစ္သည္ဟုခံယူသည္။ 
 

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းအေနအထားမ်ားကို ထိန္းညႇိရန္ အေမရိကန္ႏွင့္စစ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါကြန္ယက္အတြင္းသို႔ အိႏၵိယကုိပါ ဆြဲသြင္းလာခ့ဲသည္။ 
အစဥ္လာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အာဆီယံဆက္ဆံေရးသည္ ပထဝီအေနအထား၊ ျပည္တြင္းလူမ်ဳိးစုႏွင္ ့
ႏိုင္ငံေရးဒိုင္းနမစ္မ်ား၊ စစ္ေအးေခတ္ အုိင္ဒီေရာေလာ္ဂ်ီႏွင့္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးတို႔ျဖင္ ့လႊမ္းၿခံဳေနေလ့ရိွသည္။ 
 

တ႐ုတ္သည္ စစ္ေအးေခတ္ကုန္ပိုင္းတြင ္ ေဒသတြင္းရိွ ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ေငြအား၊ 
လက္နကအ္ား၊ အေတြးေခၚအားျဖင့္ ပုံေအာေထာက္ခံခ့ဲသည္။ ယင္းအေျခခံသည္ 
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ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ားစုျဖစ္ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အပ်က္သေဘာျမင္ေစသည္။ 
စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆံုးသြားမႈသည္ ေဒသတြင္းဆက္ဆံေရးတြင္ အဖုအထစ္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္း ပဋိပကၡသည္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းလာသည္။ အေမရိကန္၏ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအျပည့္ကုိရရိွထားသည့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
တ႐ုတ္တုိ႔ခံစားခ်က္မေကာင္းသည့္အခ်ိန္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္အတူ 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ဟန္းနီးမြန္းခရီးမ်ား မၾကာခဏထြက္ကာ ေဘဂ်င္း၏ တဇြတ္ထုိးႏိုင္မႈကု ိ
ဇက္္ႀကိဳးသတ္ဖို႔ မၾကာခဏဆိုသလို သတိေပးေနရသည္။ 
 

သုိ႔ေသာ္ စက္တက္ဘာ ၁၁ တိုက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲျဖင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဗဟုိအာရွတြင္ အလုပ္မ်ားေနခ်ိန္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ 
ဆက္ဆံေရးအေပၚ အခ်ိန္ေပးၾကည့္႐ႈဖို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ပိုဆုိးသည္မွာ ၂၀၀၈ အေမရိကန္စီးပြားေရး 
ထုိင္းမႈိင္းမႈႏွင္ ့ ၂၀၁၁ အေမရိကန္အစုိးရေဒဝါလီခံရေတာ့မည့္အျခအေနမ်ားက အန္ကယ္ဆမ္ကို 
သူ႔အပူႏွင့္သူရွိေနေစခ့ဲသည္။ 
     
 
၁၁။ လူလယ္အာရွသား 
 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း၌ ဗ်ဴ ဟာေျမာက္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား 
တုိးျမႇင့္လပ္ုကိုင္လာေနသည္ဟ ု ေလ့လာသူမ်ားက သတိေပးလာၾကသည္။ အေမရိကန္ပညာရွင္တစ္ဦးကမူ 
တ႐ုတ္သည္ သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာေနသည္ဟ ု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 
အာဆီယံ-တ႐ုတ ္လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈဇုံထူေထာင္ျခင္း၊ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံတန္ဖုိးရိွ စင္ကာပူ-ကူမင္း 
မီးရထားလမ္းေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႀကီး ႀကီးထြားလာေနသည္ကု ိ အကိုးအကားျဖင္ ့
ေစာဒကတက္ၾကသည္။ 
 

တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံတစ္ခုလုံး ဆက္ဆံမႈအေပၚ အိႏၵိယကမေၾကာင့္ၾကေသာ္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံသုိ႔ 
၁၉၉၇ ေနာက္ပုိင္း ဝင္ခြင့္ရခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံသစ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ပလူးပလဲလုပ္ေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္ကသူ၏ 
မဟာအင္အားႀကီးမားမႈ ႂကြက္သားမ်ားကို ညႇစ္ျပေနျခင္းဟု အိႏၵိယကခံစားေနသည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္သည္ 
သူ၏ႏိုင္င ံအစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားကို ဗဟိုထားေနသည္ဟ ုနယူးေဒလီက ယူဆထားသည္။ 
 

တ႐ုတ္၏ ေဒသတြင္းလႊမ္းမိုးမႈမွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ ဖိုးကပ္စ္ထားျခင္းဟု ေဘဂ်င္းက 
မၾကာခဏေျပာဆုိၿပီး နယ္နမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကု ိ
ေဘးဖယ္ထားကာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္တ ူ လုံၿခံဳးေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားသစ္တစ္ရပ္ကို ဆြဲထုတ္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားကေထာက္ျပၾကသည္။ စီးပြားေရးအရ အဖက္ဖက္မွသာလြန္ၿပီး ခ်မ္းသာလာပါက 
တ႐ုတ္မည္သည့္ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းမည္နည္းဆိုသည္မွာ မည္သူမွ် သံသယမရိွၾကေတာ့။ ယင္းမွာ 
စစ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဗ်ဴ ဟာေျမာက္ လႊမ္းမိုးရန္ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 

ထုိင္ဝမ္အေရး ေျဖရွင္းၿပီးစီးပါက တ႐ုတ္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သုိ႔ ေျခဦးလွည့္မည္ကို 
လူတိုင္းသိေနသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ပင္တဂြန္မွထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္က တ႐ုတ္သည္ သူ၏စစ္တပ္ကို 
တုိးခ်ဲ႕ၿပီးေခတ္မွီေအာင္ အစြမ္းကုန္ျပင္ဆင္ေနရသည့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ထိုင္ဝမ္အေရး ပိုမုိရႈပ္ေထြးလာပါက 
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အင္အားသံုးရန္ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား၌ အေမရိကန္စစ္ပုလိပ္လုပ္ေနမႈကု ိ အာခံတန္ျပန္ရန္ျဖစ္သည္ဟ ု
ဆုိသည္။ 
 

တ႐ုတ္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆုိင္ရာ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈသည ္ အကန္႔အသတ္ရိွသည္။ 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေရတပ္မ်ားကုိတိုးခ်႕ဲျခင္း၊ ေရပိုင္နက္ကု ိ စိုးမိုးႏိုင္ေရးျပင္ဆင္ျခင္းႏွင္ ့
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ကၽြန္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ေရး၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္တုိ႔ႏွင့္ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားသည္ 
ဆက္တုိက္ဆုိသလို ေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ေသာ ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ားပိုင္ဆုိင္မႈ သိပ္မရွိေသးသျဖင္ ့
တ႐ုတ္စစ္ေရးသည္ အကန္႔အသတ္အတြင္းမွာသာ ရိွေနဆျဲဖစ္သည္။ ေရငုတ္သေဘၤာကုိသာ တ႐ုတ္တို႔က 
အာ႐ုံစိုက္သည္။ တ႐ုတ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ပင္လယ္အတြင္းက ကၽြန္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး 
သိမ္းပိုက္လုိက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမွာရိွေသာ္လည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရးမွာမူ ျပႆနာတစ္ရပ ္
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
 

တ႐ုတ္-အာဆီယံဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ အဖုအထစ္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမ်ားလည္း 
ရိွေနသည္သာျဖစ္သည္။  ယင္းမွာ နယ္စပ္ျခင္းထိေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံမႈႏွင္ ့
အေမာက္ေထာင္ျပေသာ ႀကီးဆိုးမႈကို ဟန္မပ်က္ထိန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မဟာအင္အားႀကီး 
တ႐ုတ္ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔အာဆီယံၾကား ေရာေထြးမႈမ်ားပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းရင္းယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ အယူအဆျဖစ္သည္။ 
 

ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဒသတြင္းအက်ဳိးရိွခ့ဲသည္မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဒုတိကမာၻစစ္ကာလအတြင္းမွ 
ယေန႔အခ်ိန္ထ ိ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတုိင္းႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ဆက္ဆံၿပီး 
သူ႔ႏိုင္ငံႀကိးပြားေရးႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမွန္သွ် အရယူေရးသည္ေဒသတြင္း အထိအခိုက္အပြန္းအပ့ဲ သိပ္မရွဘိဲ 
ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
 

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ၿဗိတိသွ်ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္အင္အားစုကု ိ သူ႔ေျမေပၚ 
ေျခကုတ္ယူခြင့္ေပးခ့ဲသလို ဂ်ပန္တုိ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွက်ဴးေက်ာ္ေရးတြင္လည္း လည္ပင္းဖက္ေပါင္းခ့ဲသည္။ 
စစ္ေအးေခတ္တြင္ အေမရိကန္ထီးရိပ္ကုိခုိကာ ကြန္ျမဴနစ္အဖိတ္အစင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ 
တ႐ုတ္ျပည္ကေဒသတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ အင္အားစုမ်ားကုိ လက္နက္အား၊ ေငြအားျဖင့္ေထာက္ပ့ံခ့ဲသည့္အခ်ိန ္
ထုိင္းကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ေသာင္းက်န္းမႈကု ိ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရေသာ္လည္း အေျခအေနကို ဟန္မပ်က ္
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းမႈ 
စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ႏွင္ ့ မူးယစ္ေဆး၊ ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္အျမတ္အစြန္းရခ့ဲၿပီး 
စစ္မီးေတာက္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ပါရာဒိုက္စ္ကု ိဖန္ဆင္းႏိုင္ခ့ဲသည္။ 
 

စစ္ေရးေခတ္ကုန္သည့္အခါ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို အဓိကထားလာသည္။ 
စစ္တလင္းကို ေစ်းဗန္းခင္းမည့္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ဂလုိဘယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ခြန္ထုိင္းတို႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး 
တက္လာခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ စီးဝင္လာၿပီး 
ႏိုင္ငံတစ္ကာသို႔ အလံုအရင္းျဖင့္ စီးဝင္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဆန္စပါးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား 
အဓိကတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ 
 

ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္းမွ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရးအပါအဝင္ 
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ထုိင္းလက္တြင္းသို႔သာေရာက္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငသံည္ ၁၉၈၈ မွစတင္ကာ 
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တံခါးဖြင့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကု ိ စတင္က်င့္သုံးေသာအခါ ထုိင္းသည္ေဗြေဆာ္ဦး 
အက်ဳိးအျမတ္ထြက္ခ့ဲသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင္ ့
စီးပြားေရးမူဝါဒအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အုိင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီမ်ား လႊမ္းမိုးမႈအေတာ္အတန္ရိွလာသည္။ 
 

ျမန္မာဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အားေပးေသည္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာျပည္က 
အုပ္ခ်ဳ ပ္သူအစိုးရမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေနထိုင္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေနတုိးျပင္ပမွ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္ဟု ၂၀၀၄ တြင္ သမၼတဘုရ္ွက ေၾကျငာခ့ဲသျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ 
ကစားကြက္မွာ ေရွ႕ခံေနာက္ခံအင္အား အျပည့္အစံုျဖစ္လာသည္။ 
 

ထုိင္းျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ားသည္ ထုိင္ႏိုင္ငံကု ိ စင္ကာပူက့ဲသုိ႔ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအေနအထားသို႔ 
ေရာက္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခ့ဲေပ။ ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင္ ့
ပညာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုိ မျဖန္႔က်က္ႏုိင္သည့္ ဒ႐ြတ္ဆြဲမႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

ဘုရင္စနစ္ႏွင့္အတူ မတည္ၿငိမ္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေအာက ္ ထုိင္းျပည္သူတုိ႔သည္ 
ဒီမုိကေရစီဝတ္စံုကု ိ အေပၚယံဟန္ျပသာ ဝတ္ဆင္ေနရသည္။ ထုိင္းသည္ ဒီမိုကေရစီမ်က္ႏွာေခ်ကို 
သုတ္လိမ္းထားရသည္မွာ ထိုင္းစစ္တပ္၏ႏိုင္ငံေရးထဲ ထဲထဝဲင္ဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ျခစားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈႏွင္ ့
မပီျပင္ေသာအရပ္သားအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံကို ေရွ႕ဆက္မတုိးႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ကမာၻ၏ စီးပြားေရးလက္ေဝခံ အဆင့္မွာသာရိွၿပီး ႀကီးပြားတိုးတက္မႈမွန္သမွ်သည္ 
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ကုမၸဏီမ်ားလက္ထတဲြင္သာ ရွိသည္။ 
 

၁၉၉၇ အာရွစီးပြားေရး ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈသည္ ထမင္းစားေသာ ထုိင္းလူမ်ဳ ိးမ်ား ဟမ္ဘာဂါကုိက္ကာ 
လည္ပင္းနင္ရသည့္အျဖစ္ကို ေရာက္ခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား ဝုန္းခနဲထြက္ခြာသြားသည့္အခါ 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေဝါလ္လမ္းမသည္ ဟာလာဟင္းလင္းျဖစ္က်န္ခဲ့သည္။ 
ထုိအေျခအေနကိုေက်ာ္လြန္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရန္အတြက ္ ဘီလ်ံသူေဌးႀကီး ထဆင္ရွင္နာဝပ္သည္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးေသာ ၫြန္႔ေပါင္းမဖြဲ႔ရဘ ဲလြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္ျဖစ္လာသည္။ 
  

ခ်မ္းသာေသာ ဘီလ်ံနာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္တိုင္းျပည္သည္ခ်မ္းသာမည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံသားတို႔က 
ယုံၾကည္ခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၀၆ တြင္ ထဆင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အႏိုင္ရရွိေသာအခါ 
ဘုရင့္ၾသဇာႏွင့္ စစ္တပ္ကို စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စိုးရိမ္လာသျဖင့္ ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အႏုိင္ရခဲ့ေသာပါတီသည္ ထဆင္ၾသဇာခံမ်ားျဖစ္သျဖင္ ့ ဥပေဒမ်ဳ ိးစုံကို 
ကေလးဆန္ဆန္ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ၿပီး စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဒီမိုကရက္ပါတီကု ိ
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေစသည္။ 
 

၂၀၁၁ တြင္ ထဆင္၏ညီမ ယင္းလတ္ရွင္နာဝပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိအႏိုင္ရခဲ့သည္။ ယင္းသည္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံေရး ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈကု ိ ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
ထုိင္းျပည္တြင္းေရးအေျခအေနသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရးအေပၚ မ်ားစြာေရာက္ျပန္ဟပ္ေနသည္။ 
ႀကီးပြားတိုးတက္လုိေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံသားတို႔၏ အိပ္မက္ကုိျဖည့္ဆည္းရန္ အျမတ္အစြန္းရမည့္ အလုပ္မွန္သမွ်ကု ိ
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္း၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ႏွင္ ့
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တ႐ုတ္-အိႏၵိယတုိ႔ စူပါ ပါဝါလုပြဲတြင္ ဟုိဘက္ဒီဘက္ကူးလူးထိုင္ရင္း ရွိသမွ်အက်ဳိးအျမတ္ကို 
ထုတ္ယူရန္ျဖစ္သည္။ 
 

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၂၁ ရာစု ခြန္ထိုင္းတုိ႔၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက ္
အိပ္မက္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏွင့္လက္တြဲၿပီး လာအုိ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မေလးရွားတို႔အေပၚ 
ကုန္သြယ္ေရး၌ အသာစီးယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကိုရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးတြင ္
အန္ကယ္ဆမ္၏ေနရာကု ိ မည္သူမွ်အစားထိုးမႈ မရိွမခ်င္း အန္ကယ္ဆမ္ႏွင့္အတူ ဒင္နာပြဲကုိတည္ခင္းမည္သာ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ထုိင္း၏ အနာဂတ္အလားအလာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ 
ျမန္မာျပည္သားမ်ားကို ေျပာေလ့ရွိသည့္စကားတစ္ခ ု ရိွသည္။ ယင္းမွာ You don’t need Democracy ျဖစ္သည္။ 
ဒီမုိကေရစီမလုိအပ္၊ စီးပြားေရးအတူတူလုပ္မည္၊ ခြန္ထုိင္းတုိ႔အက်ဳိးခံစားမည္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အျမင္ျဖစ္သည္။ 
 

ထားဝယ္သည္ အာရွ၏ ဒုတိယစင္ကာပူျဖစ္လာပါက ထုိင္းတို႔အၾကီးအက်ယ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ သစ္၊ ပင္လယ္ေရထြက္ပစၥည္းစေသာ သယံဇာတမ်ားအျပင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆားဗစ္မ်ားသည္ ထုိင္းတို႔အတြက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး အိပ္မက္ႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ခြန္ထုိင္းတို႔အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံလာၾကသည္။ ေဖာက္သည္အျဖစ ္
႐ႈျမင္လာၾကသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ သန္းနီးပါး ျပည္ေတာ္ျပန္သြားပါက ထိုင္းစီးပြားေရး 
အႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေရာက္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင္အတူ ထိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ျမန္မာျပည္သုိ႔ လုိက္လံေ႐ႊ႕မည္ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ လက္ရွိတြင္ ခြန္ထိုင္းတို႔ အနာဂတ္အတြက္ 
ရင္ခုန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ 

 
 

 
 

အပိုင္း ( ၂ ) 
 
မဟာတံတိုင္းေပၚက နဂါးႀကီး 
 

ကမာၻ႔ပံုစံအသစ္ေရးမည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေၾကျငာလိုက္ျခင္းသည္ 
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္လာမည့္ အိႏၵိယေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကု ိ အနီးကပ္ႀကိဳးတုပ္ရန္ျပင္ဆင္သည့္ 
ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဝါရွင္တန္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးမႈသာမရရွိပါက နယူးေဒလီသည္ 
ေဘဂ်င္း၏ဗ်ဴ ဟာေအာက္သုိ႔ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြးျပဳတ္က်သြားဖြယ ္ရိွေနသည္။ 
 

၂၀၀၅ ေမလတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပါတနာမ်ားအျဖစ္ 
နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၿပီး ၂၀၀၆ ဇန္နဝါရီတြင္ စြမ္းအင္ပူးေပါင္းမႈဆိုင္ရာ၊ ၂၀၀၆ ေမတြင ္
စစ္ေရးပူးေပါင္းမႈဆိုင္ရာတုိ႔ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တစ္ဦးကတစ္ဦးကို 
ေနာက္ေက်ာဓားျဖင့္ထိုးရန္၊ ပူးသတ္ရန္ လမ္းခင္းေနၾကသည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ 
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အိႏၵိယကို အနီးကပ္တုတ္ေႏွာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟ ု တ႐ုတ္ကိုစြပ္စြဲသလု ိ တရုတ္ကလည္း 
အေမရိကန္တုိ႔သည္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ေျခလက္မ်ားကုိတုတ္ေႏွာင္ရန္ အိႏၵိယကိုလက္သပ္ေမြးသည္ဟု 
ယူဆေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္တို႔၏ ေပၚလစီမွာ တ႐ုတ္တုိ႔အဖက္ဖက္မွာ 
အင္အားႀကီးလာမႈကု ိ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုသံုးကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကိဳးတုတ္ရန္ႏွင္ ့ ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုတြင္ 
တ႐ုတ္တုိ႔တာဝန္ယူမႈရိွေသာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑တြင္ရိွေနေစဖို႔ ပံုသြင္းယူရန္ဆုိသည့္ 
အေၾကာင္းအရာ ၂ ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံခ်မွတ္ထားသည္။ 
 

တ႐ုတ္တုိ႔ကို မလႈပ္သာမရွားသာ ျဖစ္ေစရန္ဆုိသည့္ ဝါရွင္တန္အိပ္မက္ကု ိ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ရန္ 
တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိလုပ္ရင္း အန္ကယ္ဆမ္ကု ိအခ်ိန္က်လွ်င္ ေျဗာင္က်က်စိန္ေခၚရန ္
ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ ၁၉၅၀ တြင္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံသစ္မ်ားအျဖစ္ အသီးသီးထြက္ေပၚလာခ့ဲေသာ တ႐ုတ္၊ 
အိႏၵိယႏွင့္ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီး ၅ ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္
ေန႐ူး၏ ေဆာ္ၾသမႈေအာက္ အိႏၵိယတိုက္သားတို႔က ဟင္ဒီ-ခ်ီနီ ဘုိင္ဘိုင္(အိႏၵိယ-တ႐ုတ ္ ညီရင္းအစ္ကို) 
ေႂကြးေၾကာ္သံကု ိ ေအာ္ဟစ္ေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ 
ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
 

၁၉၁၄ တြင္ၿဗိတိသွ်ကုိလိုနီအစိုးရခ်မွတ္ခဲ့သည့္ McMahon Line ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတိဘက္ေဒသႏွင္ ့
အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္တုိ႔ၾကား နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ေရး စတင္တင္းမာလာခ့ဲသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္ ေန႐ူးက 
McMahon Line သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး တ႐ုတ္တုိ႔ကမူ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီတုိ႔ တဖက္သတ္ 
သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားကု ိ အိႏၵိယတို႔က မတရားသျဖင့္ရယူလိုသည္ဟု ျမင္ခဲ့သည္။ (တ႐ုတ-္ျမနမ္ာ 
နယ္စပ္သတ္မွတ္ေရးသည္ McMahon Line ျဖင့္သာ သေဘာတူညီခ့ဲၿပီး တ႐ုတ-္
ျမန္မာႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ခိုင္မာသျဖင္ ့ ၁၉၆၀တြင္ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ေရး 
စာခ်ဳပ္ကုိေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ခဲ့သည္။) 
 

၁၉၆၂ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကတ္ရွမီးယားေဒသအနီး အဆုိင္ခ်င္းနယ္ေျမတြင ္
ႏွစ္ဖက္ၾကားနယ္ေျမပုိင္နက ္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တဆက္တည္း အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ရွိ 
အာရြန္နာခ်ယ္ပရာေဒ့ရ္ွတြင္လည္းျဖစ္ပြားၿပီး တုိက္ခုိက္မႈမ်ားစတင္ခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္တပ္မ်ားသည္ 
သူတို႔ပိုင္သည္ဟုယူဆထားေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး အိႏၵိယတပ္မ်ားကု ိ ေမာင္းထုတ္ကာ 
နယ္စပ္မ်ဥ္းကို သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ႏွစ္ဖက္ၾကားစစ္ေရးတြင္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္က အသာစီးရခ့ဲသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယ၏ရန္သူေတာ္ ပါကစၥတန္ကို ေငြအား၊ လက္နက္အားျဖင့္ ကူညီခ့ဲရာ ၁၉၆၅၊ 
၁၉၇၁ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္စစ္ပြဲမ်ား အရိွန္ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ 
 

အိႏၵိယတပ္မ်ား ပါကစၥတန္ကို က်ဴးေက်ာ္ပါက တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ပါကစၥတန္ဘက္မ ွ
ကူညီတိုက္ထုတ္မည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္အစိုးရသည္ 
အေမရိကန္-ဆိုဗီယက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင္ ့ ေဝးေဝးေနကာ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိလည္းလက္ေရွာင္ၿပီး 
ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘက္သုိ႔ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။ 

 
စစ္ေအးေခတ္ကုန္လြန္ၿပီးေနာက္ ကမာၻႀကီးသည္ အေမရိကန္၏ ၿပိဳင္ဘက္မဲ ့

တစ္ကိုယ္ေတာ္စုိးမိုးမႈေအာက္ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယႏွင့္ ၁၉၉၁ တြင္ ဆက္ဆံမႈမ်ား 
ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ခ့ဲသည္။ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒႏွင့္အတူ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျမင့္တက္လာခ်ိန ္
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ေနာက္ထပ္ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့သည့္ အေနအထား ၁၉၉၈ တြင္ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းမွာ 
နယူးေဒလီႏွင့္အစၥလာမ္မာဘတ္တုိ႔ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားအၿပိဳင္အဆိုင ္
ေဖာက္ခြဲၿပီးအားၿပိဳင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

ႏ်ဴးကလီးယားဗံုးမ်ား ဆက္တိုက္ေဖာက္ခြဲ စမ္းသပ္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္း အိႏၵိယသားတို႔ 
စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ျခင္းကို ျပသသည္ဟ ု တ႐ုတ္တို႔က နားလည္သြားသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္မႈမ်ားျဖင္ ့
တုန္႔ျပန္ခ့ဲသည္။ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီအထိ တ႐ုတ္ကတင္ၿပီး အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး 
ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကု ိထိန္းခ်ဳ ပ္ၿပီး ႏ်ဴးကလီးယား မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳ ပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ 
တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ အေမရိကန္အပါအဝင္ က်န္ဗီတုိကုိင ္ ၃ ႏိုင္ငံစလံုးထက္ ပိုမုိတင္းမာခ့ဲသည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 

ႏိုင္ငံတစ္ကာအဆင့္တြင္ ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္တုိ႔နည္းကား 
ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမလုပ္ခ့ဲ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ ပါကစၥတန္ကုိ ကုိင္ထားျခင္းသည္ အိႏၵိယကို 
အခ်ိန္မေ႐ြးအေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည္ဟ ုတ႐ုတ္တို႔က ယုံၾကည္ထားသည္။ 
 

၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ေၾကာင့္ အန္ကယ္ဆမ္တစ္ေယာက ္
အိႏၵိယႏွင့္ပါကစၥတန္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမျဖစ္မေနလုိလာသျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကု ိ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ၿပီး 
၂၀၀၅ တြင္ အိႏၵိယ-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ တုိးျမႇင့္ခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ႏွစ္ႏိုင္ၾကား စစ္ေရး၊ 
ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအျပင္ အိႏၵိယ၏အရပ္ဖက္သုံး 
ႏ်ဴးကလီးယားစြမ္းအင္စီမံကိန္း ကုိ အေမရိကန္တုိ႔က အျပည့္အဝကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ 
ထပ္ဆင့္သေဘာတူညီလိုက္ၾကသည္။ 
 

ယင္းေျခလွမ္းမ်ားကို တ႐ုတ္တုိ႔က နီးနီးကပ္ကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး တ႐ုတ္ကုိဖိအားေပးရန္ 
ဝါရွင္တန္သည္ အိႏၵိယကုိပြဲထုတ္လာသည္ဟ ု ယူဆလိုက္ေတာ့သည္။ အေမရိကန္သည္ ေဒသတြင္း 
ႏ်ဴးကလီးယားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မညီမွ်ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကု ိ တ႐ုတ္တုိ႔က ေတြ႔ျမင္လာရသည္။ 
ထုိအခါ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ပါကစၥတန္၌ မီဂါဝပ္ ၂၀၀၀ ရိွ ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုကု ိ တည္ေဆာက္ေပးသည္။ 
ေဒသတြင္း စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား အကြက္က်က် စီမံလာၾကေတာ့သည္။ မဟာတံတုိင္းေပၚက နဂါးႀကီးသည္ 
သိမ္းငွက္၏အေတာင္ပံမ်ားကို မ်က္ေတာင္မခတ္ဘ ဲစူးစိုက္ၾကည့္လာခ့ဲသည္။ 

 
ထုိအခါ တရုတ္တို႔သည္ အိႏၵိယကို ရန္မူသည့္ေနရာတြင္သာရပ္ေနပါက အေမရိကန္၏ 

တ႐ုတ္ႀကိဳးတုတ္ေရး အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္သြားမည္ကုိ နားလည္သြားသည္။ ထိုအခါ အိႏၵိယ-တ႐ုတ ္ ႏွစ္ႏိုင္င ံ
စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး အိႏၵိယစစ္တပ္ႏွင္ ့
ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလုံးကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။ နဂါးလည္း 
အစြယ္ထုတ္၊ သိမ္းငွက္လည္း ေျခသည္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 

အေမရိကန္-အိႏၵိယ စစ္ေရးပူးေပါင္းမႈမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ေနာက္ပိုင္း အရိွန္ျမင့္လာသည္။ 
အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း စစ္သေဘၤာမ်ားေလာင္စာဆီျဖည့္တင္းျခင္း၊ ေရျပင္ေပၚ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား 
ဆင္းသက္ျခင္းစသည့္ ေရျပင္-ေဝဟင ္ ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ပါဝင္လာသည္။ 
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႐ုရွစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာက္သည္လုပ္ဝယ္ယူခ့ဲရသည့္ အိႏၵိယအတြက္ အေမရိကန္ႏွင္ ့
စစ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းမႈ၌ ၾသဇာခံမျဖစ္ေစရရန္ သတိႀကီးႀကီးထားေနရသည္။ 
 

အေမရိကန္တုိ႔သည္ အိႏၵိယအား ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုေပၚတာဝန္ရိွေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံႀကီး 
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန ္ တြန္းတင္ေတာ့သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္တုိ႔ ကမာၻ႔အျခားေဒသမ်ားသို႔ 
အာ႐ံုစိုက္ခ်ိန္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ လုံၿခံဳေရးကု ိ အိႏၵိယတုိက္က တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ေရျပင္စိုးမုိးေရးကို အေမရိကန္တုိ႔က လက္ထပ္သင္ၾကားေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 

ထုိအခါ အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ အိႏၵိယတုိက္ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔ကႀကံဳးဝါးၿပီး 
နဂါးႀကီးကို အေမာက္ေထာင္ရန္ ဟန္ေရးျပေတာ့သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
တာဝန္ရိွေသာ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ား 
 

အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း အေမရိကန္တက္ဆင္ေပးေသာ လက္နက္မ်ားျဖင္ ့အိႏၵိယတို႔ ေရျပင္စိုးမိုးေရးကို 
စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ စြမ္းအင္လုံၿခံဳေရးကို တုိက္႐ုိက္စိတ္ေခၚလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံစည္မ်ားကု ိ တင္သြင္းေနရေသာ တ႐ုတ္တို႔၏ ေရျပင္လမ္းေၾကာင္းမွာ 
အိႏၵိယေရတပ္စိုးမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာသည္။ 
 

အိႏၵိယသမုဒၵရာအား အိႏၵိယ၏သမုဒၵရာဟ ု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္ေဆာင္လာပါက တ႐ုတ္တို႔သည္ 
အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာကပို္င္းရွ ိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည့္ လမ္းစကိုခင္းေပးသက့ဲသုိ႔ 
ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ယင္းကု ိအိႏၵိယတိုက္ငယ္ အျပန္အလွန္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန ္လုိအပ္လာသည္။ ၂၀၁၀ ဇြန္လ ၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔အရွည္ဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံးေသာ ေဘဂ်င္း-လာဆာ မီးရထားလမ္းေၾကာင္းသည္ 
တိဘက္နယ္ေျမႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ားသို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း တ႐ုတ္စစ္အင္အား ျဗဳန္းခနဲေရာက္လာေစမည့္ 
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယတုိ႔ နားလည္သည္။ 
 

အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ပုလသဲြယ္စီမံကိန္းတစ္ခုကို တ႐ုတ္တို႔ကခ်မွတ္လိုက္သည္။ String of Pearls 
ေပၚလစီမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွစ္စ္တေကာင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ျမန္မာေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင္ ့ ပါကစၥတန ္
ဂြါဒါေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ကု ိ တ႐ုတ္တုိ႔က အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ယင္း 
ပုလသဲြယ္စီမံကိန္းသည္ ထိုေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ တ႐ုတ္ပုိင္သေဘၤာမ်ား လူးလားေခါက္တုံ႔သြားလာႏိုင္ရန္ႏွင္ ့
ေရပိုင္နက္စိုးမိုးေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကု ိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 

အာရွ၏ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ အလုအယက္ေျပးတက္လာေနေသာ ထုိႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ 
ေျခလွမ္းမ်ားသည္ စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈကု ိ အေျချပဳလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ GDP မွာ ႏွစ္စဥ ္ ၁၀ 
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ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေနၿပီး အိႏၵိယမွာမ ူ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း သာသာရိွေနသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း စြမ္းအင္ေလာင္စာလုိအပ္မႈကု ိ
ျဖည့္တင္းေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ GDP တုိးႏႈန္းကို ေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟိုအာရွႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ 
ကာဇတ္စတန္တြင္ ေရနံတူးေဖာ္ေရာင္းခ်ရန ္ အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္တို႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း 
တ႐ုတ္သည္ ၂၀၀၅တြင္ ကာဇက္စတန္မွ ေရနံထုတ္လုပ္ခြင့္ကု ိ ရရိွသြားခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားကု ိ ကုန္းတြင္းပိတ ္ ယူနန္ျပည္နယ္အေရာက ္ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းၿပီး 
တင္သြင္းမည့္စီမံကိန္းတြင္လည္း တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဖဲခ်ပ္သုံးကာ အျပဳတ္ႏံွခ့ဲသည္။ 
 

ထုိ႔အျပင္ ကေနဒါရိွေရနံမ်ားကို တူးေဖာ္ေရာင္းခ်မႈတြင္ အိႏၵိယကဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ 
ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲေသည္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ကေနဒါႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
နားလည္စာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခ့ဲသည္။ အိႏၵိယသည္ တ႐ုတ္ကုိအလဲထုိးရန္ 
တ႐ုတ္၏ရန္သူေတာ္မ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းတြဲေသာ္လည္း အၿမလဲုိလိုသာ ေနာက္ေကာက္က်ေနခဲ့ရသည္။ 
 

ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဖြဲ႔(SCO)သည္ တ႐ုတ္၏ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴ ဟာဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔ႀကီးတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္လာသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ကု ိ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင ္ ၂၀၀၁ ဇြန္၌ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၿပီး ႐ုရွႏွင္ ့
ဗဟုအိာရွေဒသမွ ယခင္ဆုိဗီယက္ေဟာင္း ႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္ၿပီး အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ စည္းတားကန္႔သတ္လာခ့ဲသည္။ ၂၀၀၅ တြင္ 
တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ SCO အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟုိအာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ ေျခကုတ္ယူထားမႈ 
အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ ဆုတ္ခြာသြားၾကရန္ ဖိအားမ်ားေပၚလာေတာ့သည္။ ဥဘက္ကစၥတန္မ ွ
အေမရိကန္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ခ့ဲသည္။ 
 

ထို႔ေနာက္ SCO အတြင္းသုိ႔ အိႏၵိယအား ေလ့လာသူအျဖစ ္ဖိတ္ေခၚခ့ဲၿပီး အိႏိၵယက လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိသာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္ဟ ု သေဘာထားေပးခ့ဲသည္။ အေမရိကန္ထီးရိပ္ကိ ု
ခုိလႈံလုိက္ရေသာ အိႏၵိယအတြက္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွတို႔ႏွင့္ေပါင္းကာ ကုိယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းရမည့္ကိန္း 
မဆိုက္မိေစရန္ စဥ္းစားသည္။ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ SCO အတြင္း အီရန္၊ ပါကစၥတန္မ ွ သမၼတမ်ားကုိယ္တုိင္ 
တက္ေရာက္လာခ့ဲေသာ္လည္း အိႏိၵယသည္ စီးပြားေရးမွလြဲၿပီး အျခားေရးရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းမည္မဟုတ္ဆိုသည့္ 
သေဘာထားကုိေပးသည္။ 
 

အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရမည့္ေၾကးကုိ တန္ဖုိးနည္းနည္းျဖင့္ေပးၿပီး စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကိ ု
တန္ဖုိးႀကီးႀကီးရမည့္နည္းကုိ အိႏိၵယက စဥ္းစားသည္။ SCO အတြင္း အိႏိၵယကုိ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ေခၚမႈအရ 
တ႐ုတ္တို႔ ဆုံး႐ံႈးမႈမရိွသည့္အျပင္ အိႏိၵယဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း 
(SAARC) သို႔ တ႐ုတ္ကိ ု ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါခြင့္ျပဳေသာအခါ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အိႏိၵယဆန္႔က်င္ေရးမ်ား 
ျဖစ္လာၾကသည္။ ၎တို႔မွာ တ႐ုတ္ေက်းဇူးမကင္းသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ဘူတန္အပါအဝင္ 
သီရိလကၤာႏွင္ ့ေမာ္လ္ဒိုက္ကၽြန္းႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 

တ႐ုတ္တို႔သည္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အာဆီယံ+၃ အျဖစ္ ဦးေဆာင္ဝင္ေရာက္လာသည္။ 
အေရွ႕အာရွထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ဂ်ပန္က ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏိၵယပါဝင္မႈကိ ုေတာင္းဆုိသည္။ တရုတ္တို႔က 
ဂ်ပန္ေတာင္းဆုိမႈကိုပုတ္ခ်ၿပီး ႐ုရွပါဝင္လာမႈကိ ု လမ္းခင္းလိုက္သည္။ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္မႈကိ ု လက္မခံပါက 
႐ုရွအေနျဖင္ ့ ထိုေနရာကုိဝင္ယူႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယဦးေဆာင္မႈကိ ု လုံးဝပိတ္ပင္ထားၿပီး 
ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီအတြင္း ဦးေဆာင္မႈအေနအထားမ်ိဳ းကိ ုတ႐ုတ္တို႔က ေမွ်ာ္မွန္းေနသည္။ 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
 

39 Typing by DuDu & zeyetp                                                                                                       www.mmcybermedia.com 
 

 
ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး မျဖစ္မေနေပၚေပါက္လာပါက အိႏိၵယကို 

နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့ ကန္႔သတ္မႈတို႔ကိ ု တ႐ုတ္တို႔ လက္လႊတ္ရႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနကုိ ေရာက္လာရန္ 
ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ပ္အတည္းေပါင္းမ်ားစြာရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္္မွာ အိႏိၵ၏ေလသံကုိ 
အဆင့္နိမ့္နိမ့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္သာၾကားလုိၿပီး အေရးပါေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေပၚထြက္မလာေစရန ္
တ႐ုတ္တို႔က သတိထားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ-္အိႏိၵယ စီးပြားေရးႏွင္ ့
လံုၿခံဳေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားၾကားက ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔က 
အိႏိၵယအား အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ႀကိဳးတုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ေနသည္ဟုစြပ္စြဲပါက အဓိကအခ်က္ ၃ ခ်က္ကုိ 
ဆြဲထုတ္ျပရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
 

(၁)ပါကစၥတန္ကို ႏ်ဴ ကလီးယားပုိင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တ႐ုတ္က ကတိေပးကာကြယ္ေပးထားျခင္း၊ (၂)။ 
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီအရ အိႏၵိယႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ (၃)။ ေဒသတြင္း 
အဖြဲ႔အစည္းအေဝးမ်ား၌ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္မႈကိ ုခုိင္ခုိင္မာမာတည္ေဆာက္ထားႏုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 

တ႐ုတ္၏ အိႏိၵယအေပၚ ခ်ဳ ပ္ကိုင္ေရးမူဝါဒကိ ု တန္ျပန္ရန္အတြက ္ အေမရိကန္တို႔၏ အိႏိၵယအေပၚ 
ေထာက္ပ့ံကူညီေရးသည္ အလုပ္ျဖစႏုိ္င္သည္။ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ အားၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ အေမရိကန္အက်ိဳ းစီးပြားႏွင္ ့
တိုက္႐ုိက္ပတ္သက္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ပါကစၥတန္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ အီရန္ႏွင့္လစ္ဗ်ားတုိ႔ဆ ီ
မေရာက္သြားေရး အေမရိကန္က စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ အိႏိၵယစစ္တပ္ေခတ္မီျပ ျဳပင္ေရးအတြက ္
နယူးေဒလီအစုိးရအား လက္နက္မ်ား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားကိ ု ဖယ္ရွားရန္၊ ေရနံႏွင္ ့
စြမ္းအင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးတြင ္ အိႏိၵယႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင္ ့ အာရွေဒသတြင္း အစည္းအေဝးမ်ား၌ 
အေမရိကန္ပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာေစရန္တို႔ျဖစ္သည္။ 
 

ယင္းမွာ အာရွအတြင္း အန္ကယ္ဆမ္၏ အေနအထားႏွင့္ ပုံရိပ္ကိ ု ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္အိႏိၵယ- 
တ႐ုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပၚထြက္မလာေစရန္တို႔အတြက္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယအား မဟာအင္အားႀကီး 
စူပါပါဝါအျဖစ္ အေမရိကန္တို႔ ကူညီသင့္မသင့္ ဝါရွင္တန္ရိွ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားၾကား စဥ္းစားေနေသာ္လည္း 
အိႏိၵယသည္ စူပါ ပါဝါျဖစ္လာရန ္ သူ႔ဟာသူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားၿပီးသားျဖစ္သည္ကိ ု မပ်က္မကြက္ 
နားလည္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
 
အေတာင္ပံျဖန္႔လာေသာ သိမ္းငွက္ 
 
          ကမာၻ႔စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေပၚေပါက္လာသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေမရိကန္စီးပြားေရး 
ထိုင္းမိႈင္းမႈေအာက္မွ မ႐ုန္းထြက္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား အာဏာရလာခ့ဲသည္။ 
ယင္းအေျခအေနသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပါဝါမွာ ခ်ိနဲ႔ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီမွာ 
အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရိွေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကရက္မ်ား အာဏာရလာခ်ိန္ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ 
တိုက္ခုိက္မႈေနာက္ပုိင္း က်ဆင္းလာခ့ဲသည့္ အေမရိကန္ပံုရိပ္ကုိ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ 
သမၼတအိုဘားမားတစ္ေယာက္ အာရွသို႔ အလည္အပတ္ခရီးေရာက္လာခဲ့သည္။ 
 
          တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္သမၼတသြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားခ်စ္ၾကည္မႈကို 
တိုးတက္လာေစရန္၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကမႈရိွလာေစေရး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္သမၼတ 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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ဟူခ်င္ေတာင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးေရးအတြက္ ေလယူေလသိမ္းအသစ္မ်ားကုိ အုိဘားမားက 
သယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အေမရိကန္သည္ ကာလအတန္ၾကာပစ္ပယ္ထားခ့ဲသည္ 
အာရွေဒသသုိ႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီဆိုသည့္ သတင္းစကားကို သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 
စီးပြားပ်က္ကပ္အတြင္း တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္၏ နံပါတ္ဝမ္းၿမီရွင္ဘဝကုိ ေရာက္လာခ့ဲသည္။ အေမရိကန-္
တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ၂၀၁၀ အေရာက္ ခပ္စိမ္းစိမ္းျဖစ္လာရသည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရးကုိ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု ေဘးဂ်င္းကယူဆသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ဝါရွင္တန္ကေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထိုင္ဝမ္သို႔ ေဒၚလာ ၇ ဘီလ်ံနီးပါးတန္ဖုိးရိွေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ 
တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလုိင္လားမားကုိ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္တို႔ 
ေဒါသူပုန္ထကာျပင္းျပင္းထန္ထနက္န္႔ကြက္မႈကုိႀကံဳခ့ဲရသည္။ 
 
        ရလာဒ္အျဖစ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ တစ္ဖက္သတ္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီး 
အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္၏ အလည္အပတ္လာေရာက္မႈကုိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ 
ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားစီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ (SED) မွာ 
အသက္မဝင္ဘဲ ရပ္တန္႔သြားေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ၂၀၁၀ ဇူလိုင္တြင္ 
က်င္းပေသာ အာဆီယံေဒသတြင္း အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး အာရွ၏ ဘံုေရလမ္းေၾကာင္းကုိ 
ဖြင့္ထားျခင္းႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္း လြတ္လပ္မႈရိွျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ိဳ းသားအက်ိဳးစီးပြား 
ျဖစ္သည္ဟုေၾကညာလိုက္သည္။ 
 
     ယင္းမွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ အျငင္းပြားမႈအေရးကို အေမရိကန္တို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ေဒသတြင္းျပႆနာကုိ ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ခုံေပၚေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးေနသည္ဟု ေဘးဂ်င္းက စြပ္စြဲလုကိ္သည္။ 
ျပင္းထန္ေသာ စကားမ်ားကုိသံုးကာ ေဝဖန္တုိက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ အေမရိကန္သိမ္းငွက္ႀကီး အာရွေဒသသုိ႔ 
အေတာင္ျဖန္႔ပ်ံဝဲလာျခင္းသည္ ေဒသတြင္းရိွႏုိင္ငံအသီးသီးအား က်ဳပ္တုိ႔ျပန္လာၿပီဆိုေသာ သတင္းစကား 
ေပးပုိ႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အန္ကယ္လ္ဆမ္တစ္ေယာက္ အာရွသို႔မ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီး ေရာက္လာျခင္းေတာ့ 
မဟုတ္ခဲ့ေပ။ 
 
  အေမရိကန္တို႔ အာရွကို မ်က္ကြယ္ျပဳခ့ဲသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲျဖင့္ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံသို႔ ေျခဦးလွည့္ခ်ိန္တြင္ အရွ၌ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ 
ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းအစ ကုန္ခမ္းသြားခ့ဲရသည္။ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ အာရွေဒသတြင္း 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ကို ကန္ထုတ္ေနျခင္းဟု နားလည္သြားေသာအခါ အေမရိကန္၏ 
အနာဂတ္အတြက္ အာရွေဒသအေရးပါမႈကို ျပန္လည္ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ျဖစ္လာခ့ဲရသည္။ 
 
  သို႔ေသာ္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ဦးေဆာင္မႈမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွ၊ ေလးနက္မႈမရိွဟုခံယူေနၾကသည္။ 
အာဆီယံေဒသတြင္း အုပ္စုသ႑ာန္စုဖြဲ႕မႈကို အေမရိကန္က ကနဦးကတည္းက တက္တက္ႂကြႂကြ မေထာက္ခံခဲ့။ 
အာရွသားတုိ႔ အုစုဖြဲ႕ဝါဒကုိ အေမရိကန္တို႔ နားလည္မႈမေပးခ့ဲ။ ထိုအခါ အေမရိကန္ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ 
အာရွတြင္ က်ဆံုးသြားခ့ဲရသည္။ အယ္လ္ကုိင္းဒါ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ရက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အိုစမာဘင္လာဒင္ကို 
အေသဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္တို႔ စစ္ေရးအေျခကုတ္မ်ားမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန ္
ျပင္ဆင္ခ်ိန္သည္ အာရွသုိ႔ အေမရိကန္ျပန္လည္ေရာက္လာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
          ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ယိုယြင္းလာေနေသာ အေမရိကန္စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္က်ားကန္ရန္ 
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တ႐ုတ္ၾသဇာထူေထာင္ေနသည့္ အာရွသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ခ်မွတ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္အလုပ္မ်ားေနခ်ိန္ တ႐ုတ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းေပၚလစီျဖင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုဖြဲ႕ 
အင္အားေတာင့္တင္းလာခ်ိန္သည္ တၿပိဳင္တည္းလုိလိုျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အမ်ားစုသည္ ဝါရွင္တန္ကုိ ေခါင္းထမဲ ွ
ထုတ္ထားလုိက္ၾကသည္။ 
 
          ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း မေလးရွားေခါင္းေဆာင္ မဟာသီယာ မိုဟာမက္က 
အေရွ႕အာရွစီးပြားေရးအဖြဲ႔ ထူေထာင္ရန္ တင္ျပခ်က္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈခ့ဲသည္။ ထိုအခါ အာရွေဒသအတြင္း အေမရိကန္ကို ပစ္ပယ္ကာ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ 
ေဒသတြင္းစီးပြားေရးေတာင့္တင္းေသာ အုပ္စုအသြင္ကုိ ဖန္တီးၾကေတာ့သည္။ အာဆီယံႏွင့္ 
အေရွ႕အာရွေဒသစုစည္းမိၿပီး အင္အားေကာင္းလာေသာအခါ အေမရိကန္ေျပာသမွ် 
အေဟာသိကံျဖစ္ရေတာ့သည္။ ေဒသတြင္း အေမရိကန္တို႔၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ခါးခါးသီးသီးျဖစ္လာသည္။ 
အသိသာအထင္ရွားဆုံးမွာ ၁၉၉၇ အရွစီးပြားေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈျဖစ္သည္။ 
 
          အေနာက္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၊ သူေဌးမ်ားက အာရွႏုိင္ငံမ်ား ဘ႑ာေရး 
ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသည္ဆိုသည့္ ခံစားခ်က္ ေဒသအတြင္းရွိေနသည္။ 
အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ IMF ၏ အရင္းရွင္ ေရွာ့ခ္႐ုိက္ကုထုံးမ်ား၊ 
ေရႊေရာင္ကိုယ္က်ပ္အကႌ် အတင္းအဓမၼ ဝတ္ဆင္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ အာရွေဒသကုိ ေစာ္ကားေမာ္ကား လုပ္ခဲ့သည္ကုိ 
ယေန႔တိုင္ အသည္းထဲ နာေနၾကသည္။ ၁၉၉၇ အက်ပ္အတည္းကာလ အာရွစီးပြားေရးၿပိဳလသဲြားခ်ိန္ 
ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ကင္ေဒဂ်ံဳအား IMF သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခုိင္းေနသည့္ျမင္ကြင္းကို 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႕ရိွ လူအမ်ားျမင္ေတြ႕လုိက္ရသည္။ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိးရန္ လက္ညႇိဳးထုိးျပေနေသာ IMF 
အႀကီးအကဲကို ဖန္သားျပင္ေပၚ ျမင္ရခ်ိန္သည္ အရွသည္အေနာက္အုပ္စု၏ ေစာ္ကားမႈကို 
မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္လိုက္ရသည္။ ျဖန္းခနမဲျမည္ေသာ္လည္း ေက်ာနာေနသည္ကို 
အာရွသားေတြခံစားလုိက္ရသည္။ 
 
          သိပ္မၾကာခင္ အာရွေဒသေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ သီးျခားထူေထာင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ေပၚလာေသာ္လည္း 
အေမရိကန္က အာဏာကုန္သံုးကာ ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ အာရွေဒသတုိးတက္ေရးသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ 
တစ္ဖက္ျခမ္းကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေန၍မရ၊ ကုိယ့္ေဒသတြင္း ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု 
အာရွေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာေပါက္သြားၾကေတာ့သည္။ အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ 
တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး ၿပိဳလမဲက်ေအာင္ နည္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ က်ားကန္ထိန္းသိမ္းခ့ဲသည့္ 
သာဓကကုိ အားလုံးက ျပန္ၾကည့္လာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ အန္ကယ္လ္ဆမ္ကို အာရွက 
ေခါင္းခါျငင္းဆန္ခ့ဲၾကေတာ့သည္။ 
 
          အာရွေဒသတြင္း စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရင္း တ႐ုတ္ႏွင့္အတူ 
ပုိမိုနီးကပ္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း အန္ကယ္လ္ဆမ္သည္ ေအးေဆးသက္သာစြာ 
ေဘးထြက္ထိုင္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ အာရွေဒသတြင္းအစည္းအေဝးကုိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကြန္ဒုိလီဇာ႐ုိက္စ္ 
မတက္ေရာက္ဘ ဲပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းသည္ အေမရိကန္တုိ႔ အာရွကုိ လံုးဝဂ႐ုမစုိက္ေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ခဲ့သည္။ 
တ႐ုတ္ႀကီးထြားလာမႈကို တန္ျပန္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိရန္ အေမရိကန္တို႔ကို လိုလားေနေသာ အာရွသားတုိ႔အတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရိွေတာ့။ ၂၀၀၆တြင္ သမၼတဘုရ္ွႏွင့္ ဝန္ႀကီး႐ုိက္စ္တို႔ အာရွႏွင့္ျပန္လည္ေႏြးေထြးမႈရေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အေၾကာဆြဲသလိုျဖစ္လာခ့ဲသည္။ အေမရိကန္တင္ျပသမွ်ကို အာရွကေခါင္းခါခ့ဲသလို 
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အာရွရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အေမရိကန္တို႔က အေလးမထားခ့ဲၾကေပ။ ပညာရွင္မ်ားက အေမရိကန္တုိ႔သည္ 
တ႐ုတ္ စူပါ ပါဝါျဖစ္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မည္သည့္ဗ်ဴ ဟာမွမရိွ၊ 
မည္သည့္အျမင္မွ မရိွဆိုသည့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ 
 
          ၂၀၀၉ မွစတင္ကာ အေမရိကန္တုိ႔ အာရွေဒသႏွင့္ လည္ပင္းဖက္ေပါင္းရန္ ျပင္ဆာလာၿပီး We are back 
to Asia ဆိုသည့္ သေဘာထားကုိ အာရွက လက္ခုပ္တီးႀကိဳဆိုခ့ဲေသာ္လည္း ဟက္ဟက္ပက္ပက္မရိွေတာ့။ 
အန္ကယ္လ္ဆမ္သည္ အက်ိဳ းလုိ၍ေညာင္ေရလာေလာင္းသည္ဟု အာရွႏုိင္ငံမ်ားက ျမင္ေနၿပီး အေမရိကန္တို႔၏ 
ေဒသတြင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဟန္သာရိွၿပီး အဆန္မပါသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဂ႐ုတစုိက္ေစာင့္ၾကည့္ေနခ့ဲၾကသည္။ 
ထိုအခါ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပိုမုိနီးကပ္သြားမည့္အႏၲရာယ္ကုိ အေမရိကန္တို႔ ေထာက္ျပလာေသာအခါ အာရွသားတုိ႔က 
ပုခံုးႏွစ္ဖက္သာ အသာတြန္႔ျပႏုိင္ေတာ့သည္။ 
 
 
နဂါးႏုိင္မင္းေတာ့ ေမာင္ျဖစ္လိမ့္မယ္ မထင ္... 
 

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ လက္ရိွအေနအထားသည္ ယခင္ကာလမ်ားစြာႏွင္ ့ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
ေျပာင္းျပန္အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္တြင္း၌ 
စီးပြားေရးက်ဆင္းၿပီးအေႂကြးထူေနေသာႏုိင္ငံ၊ ျပည္ပ၌လည္း အေမရိကန္ပုံရိပ ္ ထုိးစိုက္က်ဆင္းေနသည့္ 
အေျခအေနကုိ ေရာက္ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး၏ နံပါတ ္ ၂ ေနရာကို ရယူၿပီး 
စီးပြားေရးတုိးတက္ႏႈန္းမွာလည္း အတက္သို႔သာ ေတာက္ေလွ်ာက္ျပေနသည္။ ထို႔အျပင ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေႂကြးရွင္မွာ တ႐ုတ္ျဖစ္လာသည္။ ယင္းအေျခအေနေအာက္တြင္ တ႐ုတ္သည္ 
အာဆီယံႏွင့္ က်န္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဦးေဆာင္မႈသရဖူကုိေဆာင္းေနသည္။ ထုိေဒသတြင္ 
အေမရိကန္သည္ အဖက္ဖက္မွပုံရိပ္က်ဆင္းေနသည္။ အေမရိကန္တို႔ အာရွသုိ႔ျပန္လာပါၿပီဆိုသည့္ စကားသည 
အသစ္ေပၚထြက္လာေနေသာ ပဋိပကၡသစ္အတြင္း တိုးဝင္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
အာရွေဒသရိွ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္က်န္အာရွႏိုင္ငံမ်ားၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ေတာင္းဆုိမႈ အျပင္းပြားျခင္း၊ 
အမ်ိဳ းသားေရးဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ အလ်င္အျမန္တည္ေဆာက္ေနျခင္း၊ ေဒသတြင္း 
စစ္အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေပၚလာျခင္းဆုိသည့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
 

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေရပုိင္နက္ႏွင္ ့
နယ္နမိတ္အျငင္းပြားမႈသည္ ေဒသဆုိင္ရာျပႆနာဟုယူဆၿပီး အေမရိကန္ပါဝင္ပတ္သက္လာျခင္းသည္ 
အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚသလုိျဖစ္မည္ကုိ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားက 
နားလည္ထားသည္။ အေမရိကန္သည္ ေဒသတြင္းျပႆနာကိ ု ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာေပၚေရာက္ေအာင ္
ဖန္တီးလာသည္။ 
(၁) တ႐ုတ္တို႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ကိ ု စုိးမုိးႏိုင္သည္ႏွင္ ့ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆုိင္ရမည္ 
ဆိုသည့္အခ်က္၊ 
(၂) တ႐ုတ္တို႔ စြာက်ယ္က်ယ္ျဖစ္မႈကုိ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ႐ုရွတို႔ကိုဖိတ္ေခၚကာ တ႐ုတ္ကုိထိန္းသိမ္းရန္ 
ဆိုသည့္ အယူအဆ ႏွစ္ခုေပၚေပါက္လာသည္။ 
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ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အေရး အာဆီယံႏွင့္ေပါင္းကာ တ႐ုတ္တုိ႔က ေျဖရွင္းခ်င္သည္။ ယင္းမွာ 
အေမရိကန္တို႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင ္ ၾသဇာမေရာက္လာေစေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟ ုတ႐ုတ္တို႔က 
ယံုၾကည္ေနသည္။ အင္အားႀကီးလာေသာ စူပါပါဝါႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင္ ့ တ႐ုတ္တို႔သည္ ေလးစားသမႈရွိရန္၊ 
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ တ႐ုတ္တို႔ဦးေဆာင္မႈကိ ုလက္ခံၾကေစရန္ ဆႏၵရိွသည္။ ယင္းမွာ ၂၁ ရာစုအတြင္း 
စူပါ ပါဝါႏိုင္ငံ ၂ ခုအၾကား တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ျဖစ္မႈကိ ုပထမဆုံးအႀကိမ္စတင္ျမင္ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 
 

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တ႐ုတ္စစ္ေရး ျဖန္႔က်က္မႈႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသေပၚ 
စုိးမုိးမႈဆိုသည့္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ 
စစ္ေအးေခတ္ၿပီးကတည္းက အေမရိကန္တစ္ကိုယ္ေတာ ္ ကမာၻ႔အခင္းအက်င္းသည္ ယခုအခါ အေမရိကန္-
တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ Bipolar အခင္းအက်င္းသစ္ဆ ီ ေရြ႕သြားၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ေရလမ္းေၾကာင္းကုိ 
မည္သူခ်ဳ ပ္ကိုင္မည္နည္းဆုိသည့္ အခ်က္ကလည္း အေရးပါလာသည္။ ကမာၻ႔ေရေၾကာင္းႏွင္ ့
ေရတပ္ျဖန္႔က်က္ထားမႈသည္ အေမရိကန္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲအတြက ္
အဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္မ ူ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈသည္ 
သူ၏ရွည္လ်ားလွေသာ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသႏွင့္ နယ္ေျမပုိင္ဆိုင္ေရး လံုၿခံဳမႈအတြက္အေရးပါလွသည္။ 
 

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံမ်ားကုိ အေရွ႕အာရွသုိ႔သယ္ေဆာင္သည့္ 
အဓိကေရလမ္းေၾကာင္းႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ ပုလိပ္ႀကီးလာလုပ္ျခင္းကုိ တ႐ုတ္တို႔ 
လက္မခံလို။ ထိုအေျခအေနကုိေက်ာ္လႊားရန္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း စစ္သေဘၤာမ်ား 
ျဖန္႔က်က္ျခင္း၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကိ ု
ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္လာသည္။ ၂၀၁၂တြင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲ 
ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။။ ပဥၥမ မ်ိဳးဆက္သို႔ အာဏာလႊေဲျပာင္းရာတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ကိ ု စုိးမုိးေရးသည္ 
အေရးပါလာသည္။ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အနာေဟာင္း ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းသည္ 
အေမရိကန္ထီးရိပ္ေအာက္ မားမားႀကီးရပ္ကာ အာခံေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ယင္းတင္းမာမႈမ်ားကုိ 
အေမရိကန္တို႔က ေဒသတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ကာ ေျဖရွင္းလုိသည္ဟု ဆိုလာသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ႏွင္ ့ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္၏ 
ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ထုိင္ဝမ္တို႔အျပင္ အေမရိကန္တို႔ 
အတင္းကာေရာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားရသည့္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း အျငင္းပြားမႈသည္ အာဆီယံ+၈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ၿပီး 
အေမရိကန္-တ႐ုတ္ၾကား ျပႆနာေျဖရွင္းလုိေသာ ခံယူခ်က္မ်ားရိွေနရန္ အဓိကလုိအပ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က 
ကမာၻ႔စူပါပါဝါအေနအထားသုိ႔ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ ္ မေရာက္မခ်င္း အခ်ိန္ဆြဲကာ သည္းခံမည္ျဖစ္သည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားကုိ အမ်ားႀကီးဖြင့္ကာ စစ္မခင္းလုိၾက။ 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိ ု တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းခ်ဳ ပ္ရင္း အိႏိၵယသမုဒၵရာအတြင္း 
မဟာဗ်ဴဟာေျခလွမ္းမ်ားကုိ လွမ္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား မလႅကာေရလက္ၾကားသုိ႔ 
ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းမႈေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းသည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာတြင္းရွ ိ
ပုလသဲြယ္စီမံကိန္းအရ တ႐ုတ္တုိ႔ ပုိမိုအက်ိဳ းရိွႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ဖဲတစ္ခ်က ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကမာၻ႔အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအဆင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ ေဒသတြင္း အေမရိကန္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားၿပီး အေမရိကန္အေျခစုိက္စခန္း မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းေစေရးအထိ ျဖစ္လာပါက အာရွေဒသတြင ္
တ႐ုတ္တို႔သည္ စစ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးအရ အစစအရာရာ သာလြန္ေသာ အေနအထားသုိ႔ 
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ေရာက္သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကာလသည္ တ႐ုတ္တို႔ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ အိပ္မက္ဆီသုိ႔ေရာက္ရန ္
တစ္လွမ္းခ်င္းသြားေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေရျပင္၊ ေဝဟင္ စုိးမုိးေရး၊ ေဒသတြင္း အခ်က္အျခာက်ေသာ 
ဗ်ဴဟာမ်ား တည္ေဆာက္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဟာမုိနီျဖစ္ေရးတုိ႔အတြက္ ၂၁ ရာစု 
စူပါပါဝါႀကီးသည္ လူးလြန္႔လာေနသည္။ 
 

တ႐ုတ္ႏွင့္ အတူတကြ ခ်မ္းသာ၊ အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာစံစား၊ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးႏွင္ ့
ကာကြယ္ေရးအတြက ္ တ႐ုတ္တို႔ တာဝန္ယူေပးမည္စသည့္ အာရွအိပ္မက္ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္တြင ္
အေနာက္တိုင္းသားတုိ႔မပါ။ အေနာက္တိုင္းသားတုိ႔ကုိ အားကိုးသူမ်ားကုိ တ႐ုတ္နဂါးႀကီးအေၾကာင္းျပမည္။ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိ တစ္စစီေမႊေႏွာက္ဖ်က္ဆီးသြားသည့္ အတိတ္ကဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစားမည္။ 
ဟန္တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေခတ္သစ္သည္ အာရွ၏ေခတ္သစ္ျဖစ္ရမည္ဟ ုေႂကြးေၾကာ္သည္။ 
 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မွာ တ႐ုတ္သည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းမယူ၊ အရွက္မခြဲ။ 
ဖိအားေပးျခင္းထက္ တိုးတုိးတိတ္တိတ္ေျဖာင္းဖ်ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္လိုသည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
မီးရွဴးမီးပန္းေဖာက္ၿပီး မ်က္ႏွာပ်က္ေအာင္မလုပ္။ ကိုယ္ႀကိဳက္တာကုိယ္လုပ္၊ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယ ူ စသည့္ 
ခံယူခ်က္မ်ိဳ းရွိသည္။ အက်ိဳးစီးပြားတူလွ်င္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္။ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးစီးပြားကုိ 
ကာကြယ္ေပးမည္။ ထုိအခင္းအက်င္းသစ္သည္ ကိုလိုနီဘဝေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအတြက ္
စုိးရိမ္ေသာကမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏုိင္သည္။ 
 

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အက်ပ္ကိုင္လာပါက တန္ျပန္ခ်ိန္ခြင္ လွ်ာထိန္းရန္ အျခားအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင္ ့
ေပါင္းသင္းလိုၾကသည္။ ကံကုိယံုၿပီး ဆူးပုံကိုမနင္းခ်င္ၾက။ ယင္းမွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္းမွ 
စုိးရိမ္ေသာကမ်ား ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရျဖစ္သည္ကိ ု ခံရမည္ထက္ 
ယေန႔အခ်ိန္တြင ္ အေမရိကန္သိမ္းငွက္ႀကီး တရစ္ဝဲဝဲရွိေနျခင္းသည္ တည္ၿငိမ္မႈကိ ု ထိန္းထားႏုိင္မည္ဟ ု
ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 
 

ေဒသတြင္းအခင္းအက်င္းတြင္ အေမရိကန္တို႔ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိ ု ျမင္ေတြ႔လုိျခင္းသည္ 
အာဆီယံႏွင့္ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔၏ ဆႏၵျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ 
တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မူ အိႏၵိယသမုဒၵရာစုိးမုိးေရးကုိ 
ရည္မွန္းခ်က္ထားေသာမဟာဗ်ဴ ဟာကုိ မ်က္ေျခပ်က္ခံရန္မသင့္ေပ။ အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သည္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ႀကီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းထြက္ေပါက္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္ထကဲ 
တြန္းထုိးမႈမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္စိန္ေခၚႏုိင္ေသာ အေနအထားတြင္ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 

တ႐ုတ္သမိုင္းတြင ္ သမုဒၵရာႀကီးႏွစ္စင္းကုိ စိုးမိုးရမည္ဆိုသည့္ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးရိွသည္ကုိ 
လူတုိင္းသတိျပဳရေတာ့မည္။ 
 
 
 
 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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အီးယူက အခ်စ္ကုိ ကုိးကြယ္သတ့ဲလား ...။ 
 

ျမန္မာကိ ု ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ထားၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္
ရည္ရြယ္ခ်က ္ ခ်မွတ္ခ့ဲသည့္ အေမရိကန္တုိ႔၏ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီးေနာက္ 
မေအာင္ျမင္သည့္အျပင ္ အလုပ္မျဖစ္သည္ကိုပါ နားလည္သေဘာေပါက္လာခ့ဲၾကသည္။ 
ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ ၂၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တံခါးပိတ္ဝါဒက်င့္သံုးခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံအေပၚထိခိုက္မႈမ်ားသာ 
သယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အေမရိကန္တို႔၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္အေရးယူမႈမ်ားသည္ 
၎ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုအာခံၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ေပၚလစီမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင္ ့
မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ 
 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနည္းတူ ဥေရပသမဂၢ (အီးယူ) က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ 
အေရးယူဒဏ္ခတ္သည့္အခါ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္မည္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရမ်ားကုိသာ 
ပစ္မွတ္ထားသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မည္ဟ ု ယူဆခ့ဲသည္။ ၁၉၉၆ မွ စတင္ခဲ့ေသာ အီးယူ၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွာ 
လက္နက္ေရာင္းခ ျ်ခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ကူညီမႈမွလြဲၿပီး 
က်န္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာပိတ္ပင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
 

အီးယူ၏အေရးယူမႈမ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခ့ဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာအနက္ 
ျပည္ပမွဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ဆုိသည့္ ခံစားခ်က္ျဖစ္ေပၚေစသည့္အခ်က္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင ္
တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကုိဖယ္က်ဥ္ထားသည့္အခ်က္၊ ျမန္မာအေပၚပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းတုိ႔၏မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေသာအခ်က္ႏွင္ ့
ျမန္မာနည္းျမန္မာ့ဟန္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိ ုျငင္းဆန္သည့္အခ်က္တုိ႔သည္ အဓိကပါဝင္ေနသည္။ 
 

ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အီးယူသည္ အဓိကအခ်က္ ၂ ခ်က္ကိ ု
ေလွ်ာ့တြက္ခ့ဲ သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံက်က် 
မည္သုိ႔ကူးေျပာင္းႏိုင္မည္နည္း (သို႔) ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာျဖစ္လာေစရန္ မည္သုိ႔တစ္ဆင့္ျခင္း ေျပာင္းလမဲည္နည္း 
ဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အေရးပါေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းစုမ်ားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မည္သုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းဆုိသည့္ 
အခ်က္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 

တံခါးပိတ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုအား အလုပ္အေကၽြးျပဳရမည့္ ေပၚလစီသည္ 
က်ဆံုးခ့ဲသည္။ ျဗဴ႐ုိကေရစီတစ္ခုလုံး အက်င့္ပ်က ္ ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ခ့ဲရသည္။ စီးပြားေရး ဘဝတစ္ခုလံုး 
ပ်က္စီးျခင္းေအာက္တြင ္ ႏုိင္ငံ၏အေျခအေနမွာ ျပန္လည္နလန္ထရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေဝးခ့ဲရသည္။ 
ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္ တံခါးဖြင့္လိုက္ေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ရင္ဆိုင္လုိက္ရသည္မွာ 
အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳ းမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲရသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
အရွိန္ေႏွးသြားျခင္း (သို႔) ရပ္တန္႔လုမတတ္ျဖစ္သြားျခင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင ္မရိွမျဖစ္အေရးပါေသာ 
ျပည္သူမ်ားမွာ စီးပြားေရးႁခြတ္ၿခံဳက်မႈေၾကာင္ ့ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေဝးကြာသြားျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးအဓိက တည္ၿငိမ္ေရးအဓိက 
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ေပၚလစီအားေကာင္းလာၿပီး ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား လံုးဝဆုံး႐ႈံးသြားျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘင္ မ်ိဳ းဆက္တို႔၏ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္သုန္းလုမတတ္ျဖစ္သြားျခင္း (ဦးေႏွာက္ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးျခင္း)၊ 
ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း ပုိမုိအျမစ္တြယ္လာေစျခင္းစသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္လိုက္ရသည္။ 
 

၂၀၀၄ မွစတင္ကာ အီးယူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငအံား ASEM အီးယူ-အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပ ၿဳပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ ေပၚလစီ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခ့ဲသည္။ အီးယူအေနျဖင္ ့
ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အေရးယူထားသည့့္မူကိုသာ ဆုပ္ကိုင္ထားပါက ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရဖြယ္ရိွသည္ဆုိသည့္ အခ်က္သည္ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့သည္။ 
 

ထိုအခါ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေစ့စပ္ၿပီး ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ ္
စနစ္တက်ေပၚေပါက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးသြားမည့္ ေပၚလစီျဖစ္ၿပီး တိုးတက္မႈမ်ားမေပၚေပါက္မခ်င္း 
အေရးယူထားသည္ကုိ ဖယ္ရွားေပးသြားမည္မဟုတ္ဆုိသည့္ မူအသစ္ကိ ု စဥ္းစားလာၾကသည္။ ၂၀၀၉ တြင္ 
အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ေပၚလစီကိ ု
ျပန္လည္သုံးသပ္ေနခ်ိန္တြင္ အီးယူဘက္မွလည္း စဥ္းစားခ်က္မ်ားရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈသည္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္းအတြက္ မေအာင္ျမင္ပါဆိုသည့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ေဝဖန္သံမ်ားထြက္လာခ်ိန္တြင္ အီးယူႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔သည္ 
မူဝါဒသစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေလ့လာၾကေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျပာင္းအလဲအနည္းငယ္ကိ ု
စတင္ေတြ႔လာရၿပီဆုိသည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကိ ု အရိွန္အဟုန္တင္ရန္ တုိက္႐ုိက္ေစ့စပ ္
ေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည့္မူႏွင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ေနာက္ျပန္မသြားေစရန္၊ ရပ္တန္႔မေနေစရန ္
ဆက္လက္ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင္ ့ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကိ ု ဆက္လက္ထားရိွသြားမည္ဆိုသည့္ မူႏွစ္ခုကုိ 
ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာ ေပၚလစီသစ္တို႔ျဖစ္လာသည္။ 
 

အဆုိပါ Two-Level Game ေပၚလစီသစ္အရ အီးယူသည္ တုိက္႐ုိက္ေစ့စပ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရင္း 
ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ထားေသာ ဗီဇာဆိုင္ရာအေရးယူမႈကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေျဖေလ်ာ့ျပလိုက္သည္။ 
အေမရိကန္ကလည္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေစ့စပ္ရန ္ အထူးသံကုိယ္စားလွယ္ ဒဲရစ္မစ္ခ်လဲ္ကုိ 
ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးကုိခ်ဥ္းကပ္လာသည္ဟ ုအီးယူက႐ႈျမင္သည္။ 
 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၁ အရပ္သားအစုိးရ ေပၚေပါက္လာမႈႏွင္ ့ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အတူ 
ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႐ုပ္လုံးေပၚလာမႈတို႔သည္ အီးယူ၏မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလမဲ်ားတြင ္
အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သိသိသာသာျခားနားခ်က္မွာ 
ဂ်ာမနီဦးေဆာင္ေသာ အီးယူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုအေပၚ မ်က္စိမိွတ္ေထာက္ခံမႈတို႔ 
လံုးဝမျပဳလုပ္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အီးယူသည္ လက္ေတြ႔အလုပ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္၌ 
ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား တန္းတူရည္တူ ဝင္ေရာက ္ပါဝင္ေသာ အခင္းအက်င္းကုိ ေထာက္ခံလာသည္။ 
 

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အားေကာင္းေသာ အတုိက္အခံအင္အားစုအျဖစ္ရပ္တည္ေနမႈကိ ုမ်က္စိမွိတ ္
ေထာက္ခံေနျခင္းသည္ ၂၀၁၁ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ေဝးကြာသြားႏုိင္ေၾကာင္း အိးယူက သေဘာေပါက္လာသည္။ 
အီးယူ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိခ်ဥ္းကပ္ရာ တ႐ုတ-္အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံတို႔၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
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အျမင္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟ ု စြပ္စြဲႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၀၃တြင္ 
အီးယူသည္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ပါတနာျဖစ္လာေသာ ျမန္မာႏွင္ ့ ေစ့စပ္ေရးသည္သာ အားလုံးလုိလားေသာ ပန္းတုိင္သို႔သြားႏုိင္မည္ဟု 
ယံုၾကည္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 
 

၂၃ ႏွစ္ၾကာ ဒီမုိကေရစီးေရးအတြက ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲမႈမ်ားအေပၚ အီးယူက အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ကုိ မေဖာ္ေဆာင္သည့္ အင္အားစုမ်ားကုိ မ်က္စိမွိတ္ 
မေထာက္ခံေတာ့။ ေပၚလစီအခ်ိန္းအေျပာင္းႀကီးကုိ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္မေျပာေတာ့ဘ ဲ
သံခင္းတမန္ခင္းနည္းျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ညႇိႏႈိင္းေစ့စပ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့သည္။ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျပည္ပရွ ိ
ျမန္မာအတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့လာခ့ဲေသာ ေငြးေၾကးမ်ားကုိ 
ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းဆုံးသုိ႔ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး ေငြမ်ားကုိ ျပည္တြင္းသုိ႔သာ 
ပ့ံပိုးေရးလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားသည္ အီးယူသည U-turn လုပ္လိုက္သည္။ 
 

၂၀၁၂ ဘက္ဂ်က္ရာသီမတိုင္မီ ၂၀၁၁ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဘ႑ာေရးျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ေထာက္ပ့ံမႈတုိ႔ 
ရပ္ဆုိင္းလုနီးနီးျဖ္စသြားေသာ အေျခအေနကုိ ျပည္ပေရာက္အင္အားစုမ်ား ရင္ဆုိင္လိုက္ရသည္။ 
ယင္းအေျခအေနသည္ ၂၀၁၅ မတုိင္ခင္မွသာ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟ ု ထင္မွတ္ထားေသာ္လည္း 
အေျခအေနခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားရန္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားမရိွခဲ့ၾက။ Exiled Community  ၏ အမီွအခိုႀကီးမႈသည္ 
သူတုိ႔ ရပ္တည္ေရးအတြက ္ေျဗာင္က်က် စိန္ေခၚမႈကုိ ရင္ဆိုင္လုိက္ရေတာ့သည္။ 

 
 
ဘန္ေဒါင္း အင္စေတာလ္ေလးရွင္း 

၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံ (တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၁ လြန္ ျမန္မာျပည္အခင္းအက်င္း) သည္ 

ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကုိ ရရိွလာေစသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္တုိးဝင္လာသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ျမင္ရသည့္ကာလလည္း ျဖစသ္ည္။ မဟာစူပါ ပါဝါ 

အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာမည့္ တ႐ုတ္ႏွင္ ့ အိႏိၵယ၊ လက္ရွိတစ္ကုိယ္ေတာ ္ အင္ပါယာကုိ 

က်ားကန္ထိန္းသိမ္းေနရေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အုပ္စုအသြင္သ႑ာန္ျဖင္ ့ ကမာၻ႔အလယ္ ထိုးထြက္လာေနေသာ 

အာဆီယံတုိ႔ၾကား ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရကာစ ကာလကတည္းက က်င့္သုံးခ့ဲေသာ ဘက္မလုိက္ေသာ၊ 

ၾကားေနၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒျဖင့္ အစမ္းသပ္ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တိုးဝင္သည့္အခါ မရိွမျဖစ္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား လိုအပ္သလို 

(Tran-Asian Corridor) လမ္းမႀကီး၏ လမ္းဆုံတြင္ရွိေနေသာ၊ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္၊ အာဆီယံႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေရာယွက္ေနေသာ၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာတြင ္

တည္ရိွေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကလည္း အျပန္အလွန္ လုိအပ္ေနသည္သာ 

ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင္ ့ အာဆီယံတို႔၏ 

သေဘာထားမ်ားကုိ အေမရိကန္အပါအဝင္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားက မေက်ာ္လြန္ႏုိင္ခ့ဲေပ။ ထိုအခါ 
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ျမန္မာျပည္တြင္း ၂၀၁၁ အလြန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ားကုိ အေရးပါေသာ ဗ်ဴ ဟာေျမာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 

စာနနားလည္မႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈတုိ႔ အျပည့္အဝရရိွထားသျဖင္ ့ အေနာက္ေပၚလစီတို႔ က်ဆံုးခ့ဲရသည္ဟ ု

လြယ္လြယ္ပင ္မွတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အေရွ႕ေပၚလစီမွာ အဘယ္နည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ အေရွ႕တုိင္းသား၏ ေပၚလစီကုိ 

ဆုပ္ကုိင္ခ့ဲရ သနည္း။ အေရွ႕တုိင္းသားေပၚလစီမွာ မည္မွ်အလုပ္ျဖစ္သနည္း။ ထိုေမးခြန္းမ်ားအတြက္အေျဖသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းခ့ဲရေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဘဝမ်ားက ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေပၚလစီမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ခဲ့ရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ တေသြမတိမ္း ႐ႈျမင္လက္ခံခ့ဲသည့္ အေရွ႕တုိင္းသား ေပၚလစီသည္ ၁၉၅၀ တြင္ အိႏိၵယ၊ 

တ႐ုတ္၊ ျမန္မာအပါအဝင္ တတိယအင္အားစုမ်ား စုစည္းကာခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဘန္ေဒါင္းညီလာခံမွ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး မူႀကီး ၅ ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားက ႐ုိေသေလးစားေရး၊ 

တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ မက်ဴ းေက်ာ္၊ မေစာ္ကားေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကုိ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္ 

မစြက္ဖက္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳ းရွိေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးဆုိသည့္ မူ 

၅ ခ်က္သည္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတို႔ၾကား အေရးပါေသာ ဘန္ေဒါင္းမူႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။။ 

အာဆီယံႏုိင္ငံသည္ပင္ ဘန္ေဒါင္းမူ၏ အခ်က္မ်ားအနက ္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားက 

ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးကုိ ဦးစားေပးကာ ထူေထာင္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာသည္ အာဆီယံသို႔ ဝင္ေရာက္ခ့ဲရသည့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘန္ေဒါင္းမူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုအခါ ဘန္ေဒါင္းမူဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိုေဒသတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ရေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ား ကုိင္စြဲဖုိ႔ လိုလာေသာ၊ အင္စေတာလ္လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ 

ဘန္ေဒါင္း အင္စေတာလ္ေလးရွင္းေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ စူပါပါဝါႏိုင္ငံမ်ား ပတ္ပတ္လည္ၾကားမွ 

ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွရပ္တည္ႏိုင္မည့္ ႏုိင္ငတံစ္ခုျဖစ္လာေရးဆုိသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ 

အင္စေတာလ္ေလးရွင္း ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္အေကၽြးျပဳေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျမင္က်ယ္ေသာ၊ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအေျခခံေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကု ိဦးစြာအင္စေတာလ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

တည္ၿငိမ္ေသာ လစ္ဘရယ ္ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျပည္တြင္း၌ အျမစ္မတြယ္ဘ၊ဲ ဒီမုိကရက္တစ္ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားမေကာင္းဘဲ မဟာဗ်ဴ ဟာလမ္းဆံုေပၚ အက်ိဳးစီးပြားအသီးသီးျဖင္ ့ေျခခ်င္းလိမ္လာမည့္ 

လကၡဏာမ်ားကုိ ကုသႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဒီမုိကေရစီ၏ အသီးအပြင့္မ်ား အေျခခံမရိွဘ ဲ

ႏုိင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ အေရးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 

အေရးပါေသာအခ်က္မွာ အာဆီယံ၏ ၂၀၁၅ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝုိင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာမႈျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ 

အာဆီယံသည္ လူ၊ အရင္းအျမစ္၊ ေငြႏွင့္နည္းပညာမ်ား အတားအဆီးမရိွ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေတာ့မည္ 

ျဖစ္သည္။ အာဆီယံတစ္ခုလုံး၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူႏွင္ ့ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးမ်ားသည္ 

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား လြတ္လပ္စြာ လူးလာေခါက္တုန္႔ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ထိုအခါ ေဒသတစ္ခုလံုး 

ေပါင္းစည္းမႈသည္ စီးပြားေရးမွသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားအထိ 

က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့မည္။ ၂၀၁၅ အာဆီယံကြန္ျမဴနီတီအတြက ္ ၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံ ဥကၠဌအျဖစ္ 
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တာဝန္ယူရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမည္မွ်ရွိသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းအတြက ္အခုကတည္းက 

ေျပာဆိုရေတာ့မည္။ 

ထိုအျခင္းအရာမ်ားအတြက ္ ျမန္မာသည္ ဒီမုိကေရစီ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သန္စြမ္းေစရန္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား မျဖစ္မေနလုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ 
အေျခခံေကာင္းမ်ားရရိွထားၿပီးေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ကာ 
ႏုိင္ငံတကာအခင္းအက်င္းတြင ္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ျမန္မာသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
ရင္းႏီွးအသားက်ေနေစရန္၊ ျဗဴ႐ုိကေရစီ ယႏၲရားမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာဝန္ခံမႈတို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းျခင္း၊ 
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးစနစ္၏ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈရိွျခင္း၊ တရားေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းမွ်တမႈရိွျခင္းတုိ႔သည္ 
အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားမရိွဘဲ ဘန္ေဒါင္းအင္စေတာလ္ေလးရွင္း 
ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္သလုိ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ကစားကြက္ေအာက္ လည္သလုိလုပ္စားခံရမည့္အေနအထားသုိ႔ 
က်ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ယင္းမွာ အခ်ဳ ပ္အျခာအာဏာအတြက္ စိန္ေခၚမႈရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။ 
အတိတ္ကာလေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ ကင္းကြာေၾကာင္းျပသသည့္အေနျဖင္ ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့
လူမႈေရးဆုိင္ရာမ်ားတြင္ လစ္ဘရယ္လုိက္ေဇးရွင္း (ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း) ကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ပါက 
ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္းအတြက္ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေစာင့္ရဦးေတာ့မည္။ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကိ ု
တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ထပ္ခ်ပ္မကြာ အရိွန္ျမင့္လုပ္ေဆာင္မွသာ 
အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ဒီမုိကေရစီက်န္းမာသန္စြမ္းလာမည္။ ယင္းအတြက ္ အဓိကအက်ဆုံးမွာ 
တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးျဖစ္သည္။ ဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရွိေသာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး 
ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
 

ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကုိမဆိ ု အားလုံးက ဆန္႔က်င္ၾကမည္ကို 
အေရးတႀကီးနားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအခါ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ကာလသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၅ 
ႏွစ္တာကာလသည္ ဒီမုိကရက္တိက္ုေဇးရွင္းျဖစ္စဥ ္ မည္မွ်ေအာင္ျမင္သည္၊ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းသို႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘက္ေပါင္းစံ ု ျပင္ဆင္ကာ မည္သို႔ တုိးဝင္လာသည္အခ်က္မ်ားျဖင့္ အရပ္သားအစုိးရ၏ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းက အကျဲဖတ္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ 
 

၂၀၁၆ လြန္ ျမန္မာျပည္၏ မဟာဗ်ဴ ဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ Home Made Style 
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ အခ်က္အျခာက်သည္။ ျပည္တြင္းေရးဆုိင္ရာ ေပၚလစီမ်ား၊ 
အခက္အခဲမ်ားကုိ ယခု ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မေျဖရွင္းႏုိင္ဘ ဲ အင္တာေနရွင္နယ္ ပေလရာမ်ားႏွင္ ့
တန္းတူညီမွ်ၿပီး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေသာ အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ၂၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခ့့ဲသည့္ အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ 
မတူကြဲျပားေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သည္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းရန ္ သံႏၷိဌာန္ျပင္းျပင္း 
ခ်မွတ္ထားေၾကာင္းလုပ္ရပ္မ်ားျဖင္ ့ျပသရေတာ့မည္။ 
 

၂၀၁၁-၂၀၁၅ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသစ္၏ တာဝန္မ်ားမွာ ႀကီးမားသည္။ 
တာဝန္ႀကီးေလးသည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ ေတာင့္တခ့ဲေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိ ု
စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကာလမွ 
စတင္ေတာက္ေလာင္ခ့ဲေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ လံုးဝရပ္တန္႔ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအၾကားေလးနက္ၿပီး 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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အေမွ်ာ္အျမင္ရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင္ ့
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အင္အားေကာင္းလာေရးအျပင္ သတင္းစာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားလံုးဝဖယ္ရွားရန္၊ ယိုယြင္းေနေသာ ပညာေရး က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားကိ ု
ျပည္ေထာင္စုအတုိင္းအတာျဖင္ ့ ျပဳျပင္ရန္၊ အစုိးရ ယႏၲယားတစ္ခုလံုး၏ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာတာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈေပၚေပါက္ရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈကိ ု အျပင္းအထန္တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင္ ့
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္တို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တိုးဝင္ရန္လုိအပ္ေသာ 
Factors ဖက္တာမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 

ထို႔အျပင္ အဆုိပါျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ မည္မွ်က်န္းမာေရးေကာင္းသည္ကိ ု
အစမ္းသပ္ခံႏုိင္ရန္အတြက ္ အဓိကလိုအပ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႔အတြင္း က်န္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာျပည္သည္ 
လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ေအာင္ျမင္မႈရွိၿပီး တိုးတက္ေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ၿပီး 
ဥပေဒစုိးမုိးေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးသည္ ပုိမိုအေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 
အမ်ိဳ းသားေရး ဂုဏ္သိကၡာအရလည္း အေရးပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 

ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္မွာ ကမာၻ႔ထိပ္သီးဒီမုိကေရစီ၊ ကမာၻ႔ထိပ္သီးစီးပြားေရး၊ ကမာၻ႔ထိပ္သီး စစ္တပ္မ်ား 
အသီးအသီးပုိင္ဆိုင္ၾကေသာ စူပါပါဝါအုပ္စုတို႔ၾကား ျမန္မာတုိ႔ေရာက္ေနျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိ ု
မဆုတ္မနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ ပကတိအသိတရားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစ ီ
က်န္းမာသန္စြမ္းေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ အေျချမင့္ရန္အတြက ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ 
အမ်ိဳ းသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္သည္သာ 
အနာဂတ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီစႀကၤန္တစ္ေလွ်ာက ္ ဘန္ေဒါင္းမူမ်ား ခုိင္မာလာေစေရးသည္ 
အေရးႀကီးသည္။ ယင္းအင္စေတာလ္ေလးရွင္းသည္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္။ 
  
 
အေရွ႕ေမွ်ာ္ ေဘာလီးဝုဒ္ 
 

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင ္အိႏိၵယအေနျဖင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လိုပါက ပန္းတုိင္ ၂ ခု 
ရိွရမည္။ တစ္ခုမွာ ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင္ ့
အေရွ႕အာရွေဒသ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ပူးေပါင္းၿပီး အာရွပါဝါကို ဆုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေဒသအတြင္း 
ဩဇာတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း တာဝန္ယူလိုေသာ၊ မိမိႂကြယ္ဝမႈမ်ားကိ ု ဒါနျဖင္ ့
ေပးကမ္းႏုိင္ရန္ လုံ႔လထုတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အိႏိၵယသည္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီကိုသာ 
လက္ခံေနသည့္တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ 
 

အိႏိၵယ၏ GDP သည္ ႏွစ္စဥ္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ ပံုမွန္တုိးတက္ေနဆျဲဖစ္ၿပီး လူဦးေရမွာလည္း 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္နည္းတူ သန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ကို ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္၊ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ႏွင္ ့
ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးတုိ႔အျပင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ စစ္တပ္ႀကီးကုိလည္း ပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ 
အိႏိၵယသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အီးယူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးနီးကပ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း 
အေမရိကန္သည္ စူပါ ပါဝါေရာဂါတက္ေနေသာ အိႏိၵယ၏အိပ္မက္မ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း 
လ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့သည္။ 
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စစ္ေအးေခတ္ႀကီး ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါမွ တေရးႏုိးလာေသာအိႏိၵယ စူပါ ပါဝါျဖစ္လာမည့္ 
အထင္တႀကီးရိွရမည္ ့ အခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္တို႔ ရွာေဖြမေတြ႕ခ့ဲ။ တိုင္းျပည္ႀကီးတုိင္း၊ လူဦးေရမ်ားတုိင္း စူပါ 
ပါဝါျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု အန္ကယ္ဆမ္သိသည္။ အီယူသည္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ အီးယူသည္ 
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ကမာၻ႕ေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာတိုင္း အၿမဲလိုလိုညီညြတ္မႈမရွ ိ
ျဖစ္ရသည္သာခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က အေမရိကန္-အိႏိၵယ ႏ်ဴ လက္နက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းမႈကိ ု
ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ဂ်ာမနီဦးေဆာင္ေသာ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾက။ ထိုအုပ္စုမ်ားက တ႐ုတ္ႏွင္ ့
မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္လိုၾကသည္။ 
 

အိႏိၵယသည္ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုရွိေနသည္။ အင္အားႀကီးေသာႏုိင္ငံ အျဖစ္ေနမလား၊ စူပါ 
ပါဝါႏုိင္ငံျဖစ္လာေအာင္ လုပ္မလား ဆုိသည့္ ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင ္ အိႏိၵယ၏ 
အေရွ႕ေမွ်ာ္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည ္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင္ ့
မဟာမိတ္အျဖစ္လက္တြဲပါက အင္အားႀကီးႏုိင္ငံအဆင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ႏွင္ ့
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက အေမရိကန္၏ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈေအာက ္ စူပါ ပါဝါႏိုင္ငံႀကီးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာႏုိင္သည္။ 
ပဋိပကၡမ်ားစြာကိ ုေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္လမ္းျဖစ္သည္။  
 

ထိုအခါ အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒႏွင့္ တြဲဖက္စားသုံးရမည့္ ညစာသည္ ဘန္ေဒါင္း 
အင္စေတာ္လ္ေလးရွင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားေနၿပီး လြတ္လပ္၍တက္ႂကြသည့္ ဘန္ေဒါင္းမူ ၅ 
ခ်က္သည္ လြတ္လပ္စႏုိင္ငံသစ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္ကာစ၌ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာတုိ႔ႏွင္ ့ တြဲဖက္ကာ 
ခ်မွတ္သေဘာတူခဲ့သည့္မူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒႏွင့္ ဘန္ေဒါင္းမူမ်ား ေပါင္းစပ္မိပါက ပဋိပကၡမ်ားအစား 
တည္ၿငိမ္ေသာ၊ တုိးတက္ဖြံၿဖိဳးသည့္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံအဆင့္ကုိ အိႏိၵယအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္။ 
 

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရပႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ အားေပးမႈျဖင္ ့ အိႏိၵယသည္ စူပါပါဝါအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းရန္ 
ရည္ရြယ္ပါက အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒႏွင့္ ကၽြဲကူးေရပါ ပါလာေသာ ျပည္တြင္းေရး ဝင္မစြက္ဖက္ေရး၊ မက်ဴ းေက်ာ္ေရး၊ 
တန္းတူေရးစသည့္ အာဂ်န္ဒါမ်ားသည္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္ကမာၻ၏  ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ 
ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ စူပါ ပါဝါအိပ္မက္သည္ ေျခထိုးခံရမႈမ်ား၊ 
ေနာက္ေက်ာဓားျဖင့္ထုိးခံရမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္လႊမ္း ေနႏုိင္သလုိ အဓိကအက်ဆုံးမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင္ ့
ထပ္တုိက္တုိးႏုိင္မည့္ တင္းမာမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေနႏိုင္ပါသည္။ 
 

လက္ေတြ႔က်ေသာ ပကတိႏုိင္ငံေရးဘဝအရ အိႏိၵယသည္ အာဆီယံ ကြန္ျမဴနတီႏွင္ ့
ပူးေပါင္းရန္လုိအပ္သလုိ အေရွ႕အာရွက်ားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲရန္လိုသည္။ ထိုေပါင္းစည္းမႈသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင္ ့
အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သလုိ စီးပြားေရးအရတည္ၿငိမ္ၿပီး အာရွေရႊေခတ္ကုိ အေရာက္သြားႏုိင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အလုိက် လက္ကုိင္တုတ္ဟ ု (အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္) ျမင္သြားပါက အိႏိၵယ၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက ္ အခက္အခမဲ်ားစြာ ေရွ႕တြင္ရိွေနသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား မ်က္စိေရွ႕ 
အိႏိၵယသည္ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရး အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး မျဖစ္ေစရန္ သတိႀကီးႀကီးထားရမည္။ 
ဆိုလုိသည္မွာ အာရွကုိေျခထိုးရန္၊ ခေလာက္ဆန္ရန္ အိႏိၵယသည္ အေနာက္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား ဆႏၵအရ 
လုပ္ကုိင္ေနျခင္းဟု က်န္ႏုိင္ငံမ်ား မျမင္မိေစရန္ ပံုရိပ္ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ 
 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသတြင္းသည္ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာကိ ု အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကားဖူးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယသည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး 
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ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ေဒသတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကိ ု တာဝန္ယူႏုိင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ရမည္ဟု အေမရိကန္တို႔ 
ထပ္တလဲလ ဲ ေျပာေနသည္ကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ထိုးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္အာဆီယံေဒသသည္ 
ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အဖုအထစ္ေပါင္း မ်ားစြာရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ 
အေျခအေနမွာ ရိွေနဆျဲဖစ္သည္။ သမုိင္းေနာက္ခံ မတူညီဟူေသာဩဝါဒမ်ား ထြက္လာတတ္သည္။ အာရွနည္း 
အာရွဟန္ ဒီမိုကေရစီ အဝက္သားေလာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ ႕ကလည္း သူတို႔သည္သာ အာရွ၏ 
မီးရွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟန္ေရးျပတတ္ၾကသည္။ 
 

အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ေပၚလစီသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳ းသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေရးပါသည္ဟု 
သတ္မွတ္ႏိုင္သလုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံအား လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အက်ိဳးျပဳခ့ဲသည္။ ထုိေပၚလစီသည္ အနာဂတ္တြင္လည္း 
ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒအရ အိႏိၵယသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ပတ္သက္ 
ဆက္ဆံရမည့္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ဆက္ဆံေရးသည္ လြတ္လပ္ေရးရခါစ 
ဟန္းနီးမြန္းကာလမ်ားကတည္းက ပိုမုိခုိငမ္ာနားလည္ခ့ဲၾကသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒအရ အစုိးရ-
အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးသည္ ပိုမုိနက္႐ိႈင္းေသာ ခင္မင္မႈကုိ ထူေထာင္ထားႏုိင္သည္။ အိႏိၵယအတြက္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕အာရွေဒသတြင္ ေစ်းဗန္းခင္းလုိေသာ အကြက္ေကာင္းႀကီးျဖစ္သလုိ ထိုေဒသသုိ႔ 
ပထဝီအေနအထားအရ ဝရံတာလက္ရန္းႀကီးသဖြယ ္ရိွေနသည္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္။ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ 
စင္ကာပူအထ ိ ကုန္းေျမအရ ဒုတ္ဒုတ္ထိေပါက္သည္။ ထို႔အျပင ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္း နယ္ေျမခ်င္း 
မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ် ီ ထိစပ္ေနသည့္အျပင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္သို႔ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ကာ 
ထုတ္ခ်င္းေပါက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းမႀကီးမ်ားကုိ ပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ မဒရပ ္
(ခ်င္ႏိုင္း)မွ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ လက္ဆန္႔တန္းႏုိင္သည္။ 
 

ထိုအခါ အာဆီယံေဒသသုိ႔ ေျခလွမ္းက်မဲည့္ အိႏိၵယသည ္ ျမန္မာႏွင့္ မျဖစ္မေနပတ္သက္ဆက္ဆံရမည္။ 
ျမန္မာကိ ု အိႏိၵယတုိ႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျမန္မာတြင္မရိွပါ၊ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျခကုတ္ယူေနမႈမရွိပါဆိုသည့္ ႏုိင္ငံေရးစကားမ်ားကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံက 
အလြန္အမင္းအာ႐ုံစုိက္သည္။ တ႐ုတ္တို႔ အိႏိၵယသမုဒၵရာစုိးမုိးေရး အိပ္မက္ကိ ု အိႏိၵယတုိ႔ျမင္ေတြ႕ေနရသျဖင့္ 
တ႐ုတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (Chinese Threat) ကုိ ပူပန္သည္။ 
 

အဆုိပါ သံသယမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ ္
ဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင္မွ့သာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵၾကားခ်စ္ၾကည္ေရး၏ အေျခခံသည္ 
ဘန္ေဒါင္းမူမ်ားတြင္ တည္သည္။ ထုိအေျခခံကို ပူးတြဲျမႇင့္တင္ေလ ေဒသတြင္းပူပန္မႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး 
အတူယွဥ္တြဲေနႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘရမာ-ဟင္ဒီ အခ်ားဟဲသည္ 
အထူးတလည္တည္ေဆာက္ရန္မလိုေသာ္လည္း ေခတ္သစ္တြင ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ိဳ းစုံ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အိႏိၵယသည္ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ 
အိမ္နီးနားခ်င္းေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ႏုိင္ပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္
အလိုဆႏၵမ်ားျပည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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ေဒၚလာကုိ ရာဇဝင္ထဲမွာ ထားခ့ဲပါ . . . 
 
          တ႐ုတ္က်ဴ းေက်ာ္မႈ (Chinese invasion) ဆိုသည့္ စကားလုံးသည္ ၂၁ရာစု ႏိုင္ငံေရးအဝန္းအဝုိင္း၌ 
ရံဖန္ရံခါဆိုသလုိ ၾကားလာရသည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား ကမာၻ႔ေနရာအႏံွ႔ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ျပန္႔ႏွံ႔ၿပီး 
စီးပြားေရးအရ မကင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနကုိ တင္စားေခၚေဝၚသည့္ ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အေမရိကန္ပညာရွင္ မ်ားက တ႐ုတ္ႀကီးထြားလာမႈကို သတိထားၾကရန္ တပ္လွန္႔ေသာ စကားလုံးျဖစ္ပုံရသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ မကင္းႏုိင္ေသာ ဂလုိဘယ္ေခတ္သည္ 
အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအားလုံး လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ တန္ဖုိးနည္းနည္းျဖင့္ 
ရယူႏုိင္ေသာ အေျခအေနကုိ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ရာက ထြက္ေပၚလာသည့္စကားျဖစ္သည္။ 
 
          ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ က်ဴ းေက်ာ္သိမ္းပုိက္ခံရၿပီး ကၽြန္ျဖစ္မည္ထက္ 
စီးပြားေရးအရ သူမ်ားလက္ေဝခံ ဘဝေအာက္က်ေရာက္ၿပီး ကၽြန္ျဖစ္မည္ဆိုသည့္ အလားအလာသာရိွသည္။ 
ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း လႈိင္းလုံးေအာက္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ စီးပြားေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ နည္းပညာအရ 
ကၽြန္ျပဳခံရသည္ဟု ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသလုိ ပညာရွင္ဘင္ဂ်မင္ဘာဘာက 
ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေမရိကန္ႏုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်က္ ၃ 
ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပခ့ဲသည္။ 
 
       McWorld ႏွင့္ ဂ်ီဟတ္ဆိုသည့္စာအုပ္၌ McDonald, MTV and Mac ကြန္ပ်ဴတာတို႔သည္ 
ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏ သ႐ုပ္သကန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမတူညီေသာေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပ ျဳခင္း ျဖစ္စဥ္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ MTV အေနာက္တုိင္း ေပါ့ပ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
McDonald စားသုံးေသာ စားသုံးသူယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ Mac ကြန္ပ်ဴ တာက့ဲသို႔ေသာ နည္းပညာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ 
အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ မဟုတ္သည့္ေဒသမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ 
 

၂၁ရာစုတြင္ ႀကံဳေနရသည့္ တ႐ုတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တ႐ုတ္က်ဴ းေက်ာ္မႈမ်ားကို အေနာက္တုိင္းက 
ထိတ္လန္႔ေနသည္မွာ ရယ္စရာေကာင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္သည္ အေနာက္တိုင္း၏ 
ဂလိုဘယ္လမ္းေၾကာင္းကုိ လက္ခံၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွန္သမွ်ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
တ႐ုတ္သည္ မက္ေဒၚနယ္ကိုစားသလို ကိုယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ အမ္တီဗီကုိၾကည့္ၿပီး အမ္တီဗီကုိ 
ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္။ မက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက့ဲသို႔ နည္းပညာမ်ားကုိ ေစ်းေပါေပါျဖင္ခ့်ေရာင္းလိုက္သည္။ 
နည္းနည္းႏွင့္ေကာင္းေကာင္းဆုိသည့္ အေနာက္တုိင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသီအုိရီကို မ်ားမ်ားႏွင့္ေပါေပါဆိုကာ 
တ႐ုတ္တို႔စိန္ေခၚလုိက္သည္။ 
 

ထိုအခါ တ႐ုတ္က်ဴးေက်ာ္မႈဟု ဝိုင္းဝန္းေအာ္ဟစ္ၾကေတာ့သည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္အဖ်ားတက္ေနရင္း 
ကေယာင္ကတမ္း ညီးညဴေနေသာ အသံမ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ စူပါပါဝါ ျဖစ္လာမည္ကို 
တားဆီးရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း လက္ရိွ စူပါပါဝါ အေမရိကန္ကိုယ္တိုင္ လက္ခံထားရသည္။ ၂၀၀၉ 
အေမရိကန္စီးပြားေရး ထုိင္းမိႈင္းမႈသည္ အိမ္ၿခံေျမမွ အေႂကြးပိသည့္အေျခအေနထိ ဆုိးရြားရာမွတာဝန္မဲ့ေသာ 
အရင္းရွင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးရွာအျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ ရလဒ္မွာ အေမရိကန္ 
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ေဒၚလာေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ တ႐ုတ္သမၼတ ဟူခ်င္ေတာင္က အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္ရသည့္အေနအထားမွာ အတိတ္တြင္ က်န္ခ့ဲၿပီဟု မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္သည္။ 
တ႐ုတ္တို႔လိုလားသည္မွာ ေဒၚလာအစား ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံေသာ ေငြေၾကးစနစ္တစ္ရပ္ကို 
ထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင္ ေဒၚလာ၏ အေရးပါမႈကုိ တ႐ုတ္တို႔ မျမငလ္ိုေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
     ၂၀၁၁ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေႂကြးယူခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ထပ္မံတုိးျမႇင့္လုိက္သျဖင့္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အေႂကြးယူသူဘဝမွ တစ္ဆင့္ေလ်ာက်သြားရာ ေႂကြးရွင္တ႐ုတ္တို႔ ေဒါသပုန္ထၾကသည္။ 
တာဝန္မဲ့ေသာ အေမရိကန္မ်ားကုိ အေႂကြးေရာဂါစြဲေနသူမ်ားဟု ေျပာင္ေၾကညာကာ တိုက္ခုိက္ေတာ့သည္။ 
အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကမာၻ႕စေတာ့ခ္ ရွယ္ယာေစ်းကြက္မ်ား ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ 
ထိုအေျခအေနသည္ ေနာက္ထပ္စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးကုိ အေမရိကန္တုိ႔ ထပ္မံဖန္တီးလုိက္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔ 
နားလည္သည္။ 
 
   အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ သံုးပုံတစ္ပံုသည္ 
တ႐ုတ္ဘဏ္မ်ားအတြင္း ရိွေနသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္တို႔ထံမွ အေမရိကန္တို႔၏ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျပန္လည္ရယူရန္ (သို႔) တ႐ုတ္တို႔ ျပန္ထုတ္ေပးရန္ မည္သုိ႔ လုပ္ကိုင္ရမည္ဆိုသည့္ 
ေခါင္း႐ုိက္စဥ္းစားမႈသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ား၌ ပေရာ္ဖက္ဆာမ်ား 
ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ သီအိုရီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ လုပ္အားႏွင့္ လုပ္အားခသည္ ေစ်းႀကီးသည္။ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ပါက အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးမည္။ ထိုအခါ ေဒၚလာတန္ဖုိးကုိ အဆိုးရြားဆုံး 
အေျခအေနထိဆြဲခ်လိုက္ပါက (ေငြေဖာင္းပြေအာင္လုပ္လုိုက္ပါက) တန္ဖိုးမရွိေတာ့ေသာ ေဒၚလာမ်ားကုိ 
တ႐ုတ္တို႔ ဖက္တြယ္ထားမည္ မဟုတ္ေတာ့ဘ ဲ တ႐ုတ္ေငြေၾကးကုိသာ ကုိင္တြယ္ေတာ့မည္။ 
 
          (၂၀၀၉ တြင္ သမၼတသစ္ အိုဘားမားလက္ထက္ အေမရိကန္ဘဏ္ႏွင့္ ကားကုမၸဏီမ်ား 
ေဒဝါလခံီရမည့္ေဘးမွ ေရွာင္ႏုိင္ရန္ အစုိးရက ဘီလ်ံေဒၚလာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ကယ္ဆယ္ခ့ဲရာတြင္ 
ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ႐ုိက္ထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္) ထိုအခါ တ႐ုတ္ေငြကို အလထုိဲးရန္၊ 
တ႐ုတ္စီးပြားေရးကုိ အလထုိဲးရန္ အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္တုိ႔ လက္လွမ္းမမီေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကုိ 
ထုတ္လုပ္ၿပီး စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္မည္ဟု ေခါင္းခ်င္း႐ုိက္ေျပာဆိုလာၾကသည္။ ထိုအေျခအေနအတြက္ 
အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ရပ္မေနဘဲ အနည္းဆုံး ေကာလိပ္ပညာတစ္ခုခု 
ျပန္လည္ရရိွေစရန္ ပညာေရးတြင္ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရနံအေပၚ 
မီွခိုအားထားေနရမႈကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးစနစ္ကို ယူနီဗာဆယ္အဆင့္ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကုိ 
လုပ္မည္ဟု သမၼတ အိုဘားမားက သူ၏ပထမဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းတြင္ 
ေသေသခ်ာခ်ာေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 
 

ကံဆုိးသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္သည္ သမၼတ၏ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ၃ခ်က္ကို 
လက္ခုပ္လက္ဝါးတီးၿပီး ႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ကြန္ဂရက္သည္ 
လက္ေတြ႔က်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရိွေအာင္ (သို႔) အေျပာင္းအလတဲစ္ခု ေပၚေပါက္ေအာင္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွမႈျဖင့္ သက္ေသျပလိုက္သည္။ ရလဒ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသာ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္တြင္ 
တန္ဖုိးမ့ဲလု နီးနီး စကၠဴစုတ္ဘဝသုိ႔သာ ေရာက္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး မည္သည့္ 
အလုပ္အကုိင္သစ္ကိုမွ် မဖန္တီးႏုိင္သည့္ အျပင္ အစုိးရအသုံးစရိတ္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ 
အလုပ္အကုိင္မ့ဲမ်ား တိုးပြားလာၿပီး လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ကုန္က်စားရိတ္မ်ား ပုိမိုႀကီးျမင့္လာျခင္းတုိ႔သာ 
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ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ လူမႈစီးပြားေပါက္ကြဲမႈ တစ္ခု ဆီသို႔သာဆြဲေခၚသြားေနသည္။ 
 
   ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘံုေငြေၾကး ယူ႐ုိေငြသုံးစြဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အေႂကြးတင္ၿပီး ယူ႐ုိေငြစနစ္ကို 
အတင္းက်ားကန္ေနရေသာ အေျခအေနတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ ထိုးစုိက္က်ဆင္းလာေနသည္။ ထိုအခါ 
အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီး ေနာက္ထပ္ကမာၻ႕စီးပြားပ်က္ကပ္တစ္ခုကို 
လက္ယက္ေခၚသလို ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအေျခအေနေအာက္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စစ္သေဘၤာႀကီးမ်ား 
အျပင္းအထန္တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။။ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ား ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ သံုးစြဲေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းပုံကားခ်ပ္မ်ားသည္ အေမရိကန္အင္ပါယာ၏ နိဂုံးကို ေရးဆြဲေနျခင္း ဟုတ္မဟုတ္၊ တ႐ုတ္ စူပါ ပါဝါ၏ 
ေခတ္သစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ 
 
 
အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္းက တြန္းထုိးမႈမ်ား . . . 
 
 

အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသည္ အႏိၵိယႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား၏ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် 
အေရးပါေသာ ထိပ္တန္းေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အာဖရိကသုိ႔ျဖတ္သန္းသြားလာရာ 
စြမ္းအင္တင္ပုိ႔သည့္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္သျဖင့္ အႏိၵိယ-တ႐ုတ္ ပဋိပကၡမ်ား အရိွန္ျမင့္တက္လာမည့္ 
ေဒသျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အခ်ာေဒသႀကီးသည္ တ႐ုတ္ျပည္အား ပစိဖိတ္အေနာက္ပိုင္း၌ ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းျဖင့္ 
ကန္႔သတ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနသည္မွာမလဲြ။ 
 

အဆုိပါ အိႏၵိယသမုဒၵရာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ တ႐ုတ္တို႔သည္ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား 
ဆီျဖည့္ရပ္နားရန္၊ တ႐ုတ္ေရတပ္စခန္းမ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရလမ္းေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးကိုၾကပ္မတ္ရန္ 
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားရိွသည္ဟု တြက္ဆလာၾကသည္။ ၂၀၁၃ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည့္ 
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွသည္ အာဖရိကတုိက္မွ တင္သြင္းလာေသာ ေရနံစိမ္းမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ပုိက္လုိင္း ၂ လိုင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္သို႔ 
ေဖာက္လုပ္သည့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကုိစုိးမုိးေရး တ႐ုတ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
အစီအစဥ္ျဖစ္လာသည္။ 
 

တ႐ုတ္ဩဇာ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း က်ယ္ျပန္႔လာမႈကုိ ထိန္းခ်ဳ ပ္သည့္အေနျဖင့္ အိႏိၵယသည္ ကပၸလီ 
ပင္လယ္တြင္းမွ ေပါ့တ္ဘလကဲၽြန္းေပၚ ေရတပ္ထိန္းခ်ဳ ပ္ေရးစခန္းကုိ ၂၀၀၁ တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး အိႏိၵယ 
သမုဒၵရာအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ပူးတြဲကာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးႏွင့္ ေရပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္အေရးအတြက္ 
ပူးတြဲကင္းလွည့္မႈကို ၂၀၀၂ တြင္ စတင္ခ့ဲျပန္သည္။ အိႏၵိယပိုင္ နီကုိဘားကၽြန္းႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားပုိင္ 
ဆူမၾတာကၽြန္းအၾကား ေရလမ္းေၾကာင္းသည္ မလကာေရလက္ၾကားသို႔ တ႐ုတ္ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား 
ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား က်က္စားရာေနရာျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရတပ္ႏွင့္အတူ 
ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ အတြင္း ၂၀၀၅ ၌ စစ္ေရးပူးတြဲ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ၂၀၁၀၌ အေမရိကန္-အိႏိၵယ-ထိုင္း-
အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မ်ားစြာကသိကေအာင့္ 
ျဖစ္ေစသည္။ 
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အိႏိၵယအေနျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွား-ျမန္မာတုိ႔ႏွင္ ့ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တုိ႔တြင ္
အလားတူ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက တ႐ုတ္တို႔ႏွင္ ့ ျပင္းထန္ေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို 
မီးစာထုိးေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ ရိွမည္မွာေသခ်ာေနသည္။ မလႅကာေရလက္ၾကားသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ 
အိႏိၵယသမုဒၵရာတုိ႔ၾကား ေပါင္းကူးေပးေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ 
မလႅကာေရလက္ၾကားသည္ အိႏိၵယေရပုိင္နက္ႏွင့္ အနီးဆုံး ဇံုအတြင္းတည္ရိွေနၿပီး 
သမုဒၵရာႏွစ္ခုအၾကားျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ တာဝန္ႀကီးတစ္ခုကိ ု
ထမ္းပုိးထားရသည္။ 
 

အိႏိၵယ၏ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴ ဟာမ်ားအနက္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူတို႔ကုိ ျဖတ္သန္းသြားရသည့္ 
မလႅကာေရလက္ၾကား၌ လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားတုိးခ်ဲ႕မႈသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ကိ ု အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚေနသည္မွာ 
အျငင္းပြားရာ မရွိေပ။ ၂၀၀၇ တြင္ ပင္လယ္ဓားျပရန္ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး ၅ ႏုိင္ငံပါဝင္ေသာ ေရေၾကာင္းပူးတြဲ 
စစ္ဆင္မႈသည္ တ႐ုတ္၏အာ႐ံုေၾကာမ်ားကုိ ဆြဲႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

မလႅကာေရလက္ၾကား၌ ေရတပ္ဆိင္ုရာ စုိးမုိးလုိမႈမ်ား တ႐ုတ္-အိႏၵိယႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ရိွေနသည္။ 
၂၀၀၂ ဧၿပီတြင္ အိႏိၵယသည္ အေမရိကန္ေရတပ္ႏွင့္ပူးတြဲကာ ဆက္ဂ်ီေတးရီးရပ္ ေအာ္ပေရးရွင္းျဖင့္ 
စစ္ေရးပူးတြဲေလ့က်င့္မႈကိ ု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္လအၾကာ တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ 
ပင္လယ္ဓားျပတုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ဆင္မႈကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။ ေရလက္ၾကား ေရပုိင္နက္ကိ ု
ပူးတဲပုိင္ဆုိင္သည့္ စင္ကာပူ-မေလးရွား-အင္ဒုိနီးရွားတို႔အေပၚ သူ႔ထက္ငါဦးေအာင္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။  
 

တ႐ုတ္တို႔၏ရန္သူမ်ားကုိ ေရလက္ၾကားအတြင္း အေရးပါေသာ သြင္းကုန္မ်ား 
မတင္သြင္းလာမိေစရန္လည္း တ႐ုတ္တို႔က စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းေနသည္။ အိႏိၵယဘက္ကၾကည့္လ်င္ တ႐ုတ္၏ 
ေရတပ္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေရလက္ၾကားပုိင္ ၃ ႏုိင္ငံက အခ်ိန္မွန္ သတင္းပုိ႔ေပးေစလုိသည္။ ထိုအခါ 
ေရလက္ၾကား ၃ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ ထုိ 
၃ ႏိုင္ငံအနက္ မေလးရွားသည္ အခရာက်ေၾကာင္း တ႐ုတ္တုိ႔ သေဘာေပါက္လာၿပီး ၂၀၀၅ တြင္ မေလးရွား-
တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကိ ု ေရးထုိးခ့ဲၿပီး စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား 
အႀကီးအက်ယ္ေရာင္းခ်ခ့ဲသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ထုိအခ်ိန္မွစတင္ကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပုိမိုနီးကပ္သြားၿပီး 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တ႐ုတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရိွေၾကာင္း ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာလာခ့ဲသည္။ 
 

တ႐ုတ္တို႔နည္းကား အိႏိၵယသည္ ေရလက္ၾကားရိွ ၃ ႏိုင္ငံႏွင္ ့ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ တိုးျမႇင့္ၿပီး ၂၀၀၅ တြင္ 
အိႏိၵယပုိင္ေရတပ္စစ္သေဘၤာႀကီးေပၚ တုိက္ေလယာဥ္ပူးတြဲ ေလ့က်င့္မႈကိ ု လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 
မေလးရွားဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စင္ကာပူ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔ဆီ ခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ စစ္သေဘၤာျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 
ယင္းခ်စ္ၾကည္ေရးမတုိင္မီ ဆူနာမီကပ္ဆိုးျဖစ္ရာသုိ႔ အိႏိၵယ စစ္တပ္သည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အင္တုိက္အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္သည္ စစ္လက္နက္အင္အားျဖင္ ့
ဆူနာမီကယ္ဆယ္ေရးမလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ်မေပးသည္ ပမာဏျဖစ္ေသာ ေဒၚလာ သန္း၆၀ေက်ာ္ 
ကို မ်က္စိမွိတ္ေပးခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္လွဴဒါန္းေငြမွာ စံခ်ိန္က်ိဳးသြားေစခ့ဲသည္။ 
 

အဆုိပါအင္အားႀကီး ၂ ႏုိင္ငံအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာအတြင္း စုိးမိုးႏုိင္ေရးဆိုသည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္ကိ ု သိသာထင္ရွားေစသည္။ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏိၵယသမုဒၵရာအတြင္း 
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တြန္းထုိးမႈမ်ားကုိ ပုိမုိျမင္ေတြ႔ရေတာ့မည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ အိႏိၵယသည္ 
အေမရိကန္ေရတပ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေပၚ မီွခုိေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ 
လြတ္လပ္စြာဦးေဆာင္ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ အိႏိၵယ၏ 
ေရတပ္စြမ္းပကားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယဘက္မွၾကည့္ပါကလည္း တ႐ုတ္၏ ပါဝါကိ ု
ထိန္းညႇိရန္ အင္မတန္အေရးႀကီးသည္။ တ႐ုတ္ကိ ုမထိန္းညႇိႏိုင္ပါက အိႏိၵယ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္း 
အင္အားႀကီးအဆင့္သည္ ဟာသပ်က္လံုးတစ္ခုျဖစ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားရိွ နယ္စပ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဝးကြာသြားေစမည္မွာ 
ေသခ်ာေနသည္။ အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီ၏ 
လက္ခြဲအျဖစ္ ေရတပ္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္း ပူးတြဲလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

တစ္ဖက္တြင္မူ တ႐ုတ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေရတပ္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ျပႆနာမ်ားကုိ စစ္ေရးျဖင့္ မရွင္းလုိေသာသေဘာထားကုိ 
တ႐ုတ္တို႔က တစ္ဖက္လွည့္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္အတြက ္ ေရတပ္ဆိုင္ရာ 
အရွိန္ျမႇင့္တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ရသြားသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ထိုင္ဝမ္အေရး အေျခတက်ျဖစ္ရန္ႏွင္ ့
အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္း စုိးမုိးေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိတ္ၿပီးျပင္ဆင္ရန ္
အခ်ိန္ယူမႈျဖစ္ေပၚသြားေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

၂၀၁၁ မုန္သုန္ရာသီအတြင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ သတင္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္ေရတပ္က စစ္သေဘၤာမ်ား 
အႀကီးအက်ယ္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ သေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ပြဲဦးထြက္ဟန္ေရးျပေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၃ 
မတိုင္မီ တ႐ုတ္ေရတပ္စစ္သေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ေရနံႏွင္ ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းမ်ားႏွင္ ့
ေရလမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး အတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း လူးလာေခါက္တုန္႔ျဖစ္သည့္အခါ 
ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရေတာ့မည္။ 
 

ထားဝယ္၊ သီလဝါ၊ စစ္ေတြ၊ ပုသိမ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ 
မာခ႐ိုအဆင့္ျမန္မာျပည ္ ဂလုိဘယ္စီးပြားေရးသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကပၸလီပင္လယ္ႏွင္ ့
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ အလြန္အေရးပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
လမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအားလုံး ေပါင္းဆုံလာၿပီး အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ 
လမ္းဆုံႀကီးေပၚ ျမန္မာတို႔ ခြထိုင္မိသားျဖစ္သြားသည္မွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေရြ႕၏ က်ီစားမႈလည္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ျမန္မာသည္ အိပ္မက္ေကာင္းေကာင္းမက္တတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနသည္။ ႏွစ္ ၅၀ 
ေက်ာ္ၾကာ ႁခြတ္ၿခံဳက်ခ့ဲရသည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔သည္ 
အခင္းအက်င္းသစ္ကိ ု ကုိင္တြယ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မရိွသည္မွာ တစ္ကမာၻလံုးက သိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
ျမန္မာသည္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ အေျခခံေကာင္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ရမည္။ 
 

ေခတ္မီေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္လမဲႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ အျမန္္ဆုံးခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ားသည္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင္ ့
အျမန္ဆံုးကုစားရမည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ အတြင္း ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ ဆြဲမတင္ႏုိင္ပါက 
ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္းလမ္းေၾကာင္း ခလုတ္ကကန္သင္းမ်ားလာမည္။ ခ႐ိုနီမ်ား လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထာခြင့္ကိ ု
ေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ မဖယ္ရွားႏုိင္ပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပၚေပါက္ဖို႔ 
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ေရခံေျမခံေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္။ ခ႐ုိနီမ်ားကုိသာ ႀကီးထြားခြင့္ေပးပါက မ်က္ႏွာမြဲ ေက်ာမြဲ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ခါးကုိ 
႐ုိက္ခ်ိဳ းခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အဆက္မျပတ္ေသာ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင္ ့ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရိွသည္။ 
 

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ သည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ေသာ အေရးပါသည့္ ႏွစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာတို႔ ဘာေတြ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 
 
 
၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ျမန္မာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား 
 

၂၀၁၁ အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြေနၾကသည္။ 
အနာဂတ္အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာမည္ဟ ုယံုၾကည္ခ်င္လာသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုကိစၥ၊ အေမရိကန္အပါအဝင္ 
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္တင္းေႏွာလာမႈ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာမႈ၊ လူမ်ားစုႀကီးအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္စည္းေႏွာင္ထား သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ  တစတစခ်င္း ေျဖေလ်ာ့ေပးလာမႈတုိ႔ျဖင့္ 
ပီတိကုိစားသုံးေနရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုကာလ တာရွည္ခံမခ ံ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ သည္ 
အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္လာမည္။ 
 

ျမန္မာသမၼတသစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက ္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ပါဆိုသည့္ 
ခုိင္မာေသာ ကတိကဝတ္ကုိ ေပးလာျခင္းေၾကာင့္ လူထုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း 
ျမန္္မာျပည္အေနအထားသည္ မည္သည့္က႑တြင္ၾကည့္ၾကည့္ ေျပာင္းလဲမလား၊ 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မလားဆုိသည့္ အခ်က္မွာ ၅၀-၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစီရိွေနေသးသည္။ 
ရင္တမမျဖစ္ေနရေသးသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ ျပည္္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက 
ေပၚေပါက္ခ့ဲေသာ လက္နက္ကိုင ္ ပဋိပကၡ ထာဝရခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားဖုိ႔ႏွင့္ တန္းတူေရးကုိ အေျခခံေသာ 
ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတက္ခါစရိွေသးသည္။ ေသနတ္သံေတြ ၾကားေနရဆဲ၊ 
ရြာပုန္းရြာေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေထာင္နဲ႔ခ်ီရိွေနဆ၊ဲ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေသာင္းနဲ႔ခ် ီ
ရိွေနဆဲ။ 
 

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးစားေပးျဖစ္လာသည္။ 
 

ဒုတိယဦးစားေပးမွာ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေရခံေျမခံကိ ု အားေကာင္းခိုင္မာေအာင္ဖန္တီးၿပီး 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အသီးအပြင့္ကို ႏုိင္ငံသားတုိ႔ 
စတင္ခံစားႏုိင္မည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာဝန္ခံမႈရိွေသာအခ်က္ကိ ု
အာမခံေပးႏုိင္သလိ ု စီးပြားေရးတုိးတက္လာေစရန ္ အေျခခံပင္မ ေဒါက္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒျဖင္ ့
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေသာ စနစ္ေကာင္းမြန္မွ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာမည္။ 
တိုင္းရင္းသားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက ္ တန္းတူရည္တ ူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ေငြလႏဲႈန္း 
အမ်ိဳ းမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာစနစ္ကိ ု ဖ်က္သိမ္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ေပါင္းစည္းရန္ 
ေစ်းကြက္အေျခခံေသာ ႏႈန္းရွင္ျဖင့္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။ 
ဗဟိုဘဏ္သည္ အစုိးရေအာက္တြင္ မရွိေစဘ ဲ လြတ္လပ္ေနရမည္။ တတိယဦးစားေပးမွာ ပညာေရးႏွင္ ့
က်န္းမာေရးက႑ကုိ အလုံးအရင္းျဖင္ ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္ျဖစ္ၿပီး လူမႈဖူလုံေရးကုိ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈျဖင္ ့
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ဟန္ခ်က္ညီညီျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကိ ု ႏုိင္ငံတကာစံအရ 
ျမႇင့္တင္ရမည္။ ျမန္မာလူငယ္တိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာကုိ ရယူႏိုင္ေစရန ္
လမ္းေၾကာင္းမွန္သမွ်ဖြင့္ေပးရမည္။ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျမန္ဆန္ၿပီး ေနရာမေရြး 
လြတ္လပ္စြာသုံးစြဲႏုိင္ေရးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးက႑တိုင္းအတြက ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသီးအပြင့္မ်ားကိ ု
ခံစားစံစား ေစႏုိင္မည္။ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ တန္းတူ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ လာမည့္ အႏွစ္ 
၃၀ အနာဂတ္အတြက္ တိုင္ျပည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

စတုတၳဦးစားေပးမွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာေစေရးႏွင္ ့
မီဒီယာအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈတုိ႔ကိ ု လံုးဝဖယ္ရွားၿပီး ဥပေဒျဖင္ ့ ေမာင္းႏွင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေရးကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အီလစ္မ်ားကုိသာ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အရိပ္မ်ား ဖုံးလႊမ္းေနပါက 
တကယ့္ေျပာင္းလဲမႈကိ ု ႏိုင္ငံသားတုိင္းခံစားႏုိင္ရရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ နီးစပ္ရာျဖင့္ စားေတာ္ေခၚသည့္ 
အေလ့အက်င့္ျဖင့္ ေခတ္သစ္ကိ ု ပုံေဖာ္ျခင္းသည္ သန္း ၆၀ ႏွင့္ စစ္ခင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ 
မျပဳျပင္ႏိုင္ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အိပ္ယာဝင္ပံုျပင္သာ ျဖစ္သြားႏုိင္ေျခရိွသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း တုိင္းျပည္စီးပြား ခါးခ်ိဳးခံခဲ့ရမႈေအာက္ႏိုင္ငံသားတုိင္း စီးပြားေရး လုပ္ခြင့္မရဘ ဲ နီးစပ္ရာ 
အဝန္းအဝုိင္းက လက္တစ္ဆုတ္စာ လူအခ်ိဳ႕သာ ဓနအင္အားကုိ ေမာင္ပုိင္စီးထားသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္
အခ်မ္းသာဆံုးသူႏွင့္ အဆင္းရဲဆံုးလူတန္းစား ၂ ခုတည္းသာရိွခဲ့သည္။ ၎တို႔၏အခ်ိဳးမွာ တစ္သန္းအခ်ိဳး 
တစ္ျဖစ္ေနသည္။ ( ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ း ၁ ) လူလတ္တန္းစားမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ေပၚထြန္းလာေစျခင္းသည္ 
လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီအတြက ္မရွိမျဖစ္ ေရခံေျမခံျဖစ္သည္။ 
 

ပဥၨမဦးစားေပးမွာ အစုိးရယႏၲရားေခ်ာေမာစြာလည္ပတ္ေရးႏွင္ ့ ျဗဴ႐ုိကေရစီ အသက္ဝင္လာေရးျဖစ္သည္။ 
လူထုကိ ု ဆားဗစ္ေပးေသာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ကိုအျမန္ဆုံးကူးေျပာင္းရမည္။  အစုိးရ၏ ဆားဗစ္ႏွင္ ့
ပုဂၢလိက ဆားဗစ္မ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္ပါက လူထုေကာင္းစားေရးသုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္မည္။ ထိုအခါ အစုိးရ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက ္စံႏႈန္းျမင့္တက္လာမည္။ 
 

ဆဌမဦးစားေပးမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးျဖစ္သည္။ 
ဗဟိုအစုိးရအေပၚ အမီွအခုိႀကီးမႈကိ ု ေလ်ာ့ခ ၿ်ပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးတုိ႔တြင္ 
တာဝန္ခံမႈရိွေသာ ျမန္ဆန္သြက္လက္မႈတို႔ ေပၚေပါက္လာေစမည္။ 
 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ အတြင္း အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ၂၀၁၄ အာဆီယံကုိ 
ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၅ အာဆီယံကြန္ျမဴနီတီအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈလည္းျဖစ္သလိ ု ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္းကုိ 
အရွိန္ျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအလယ္ ဒုိးတူေဘာင္ဖက ္ကစားကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။ 
အတုိခ်ဳ ပ္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာတို႔ဂုဏ္သိကၡာရိွမည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ စန္းပြင့္လာေသာ 
ယေန႔ကာလျဖင္ ့ အခ်ိန္ကုိက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သမုိင္း၏လွည့္စားမႈႏွင္ ့ အက်ီစားသန္မႈကိုခံရဖို႔ 
ေဝးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထဝီႏုိင္ငံေရးဖဲခ်ပ္ အကြက္ေရႊ႕မႈေအာက္တြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီဂါထာကိ ု
စည္းခ်က္ညီညီ ရြတ္ဖတ္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ မဟဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ခ်စ္တင္းေႏွာလုိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၇ ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူထားသည္မ်းကို 
ကတိေပးထားသည့္အတုိင္း လမ္းညႊန္ေျမပုံေရးဆြဲကာ တစ္ဆင့္ခ်င္း ဖယ္ရွားေပးသြားေရးကုိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 
အတြင္း အၿပီးအျပတ္လုပ္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇးရွင္းလမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ 
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တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေပးဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 
အလုံးအရင္းျဖင့္ေပးသင့္ၿပီး ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးတုိ႔အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းအေနျဖင္ ့
လက္တြဲေခၚေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ လမ္းဆုံႀကီးကုိ ခြထုိင္ေနမိေသာ တိုင္းျပည္ငယ္ေလးႏွင္ ့
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ရန္ ကတီၱပါဖိနပ္စီးေရႊထီးေဆာင္းေသာ မဟာမိတ္အျဖစ ္
တန္းတူရည္တူသေဘာထားရန္ျဖစ္သည္။ 
 

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင္ ့ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူထားသည္မ်ားကုိ အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားေပးၿပီး 
အာဆီယံကုိဦးေဆာင္ရမည့္ ျမန္မာအတြက ္ မိတ္ေဆြေကာင္းပီပီသသ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေရးႏွင္ ့ ကုန္သြယ္ေရးတြင ္
ခုိင္မာေသာမိတ္ဖက္အျဖစ္လက္တြဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ 
ျမန္မာျပည္အတြက္ ခုိင္မာေသာ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးက႑တြင္သာမက ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ 
မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသေရးတုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တည္ၿငိမ္ တိုးတက္ေရးကုိ လိုလားေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပါတနာအေနျဖင့္ အာရွေရႊေခတ္ကို ျမန္မာႏွင့္အတူ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးေသာ၊ တန္းတူေသာ 
ဆက္ဆံေရးျဖင့္ထူေထာင္ရင္း အစုိးရခ်င္ဆက္ဆံေရးသာမက ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ 
အျပန္အလွန္ကူညီေရး၊ စာနာ နားလည္ေရးသည္ ပုံရိပ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာသင့္သည္။ ျမန္မာႏွင့္အတ ူ
လက္တြဲခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဘန္ေဒါင္းအင္စေတာ္ေလးရွင္း ကုိ ခုိင္ခိုင္မာမာဆုပ္ကုိင္ရင္း ဟာမုိနီျဖစ္ေသာ 
အခင္းအက်င္းသာမက အျမင္သေဘာထားမတူသည့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ 
ဒီမိုကေရစီ၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကုိလည္း သည္းခံႏုိင္သည့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးအျဖစ္ 
ထာဝရလုိအပ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ 
 

အိႏိၵယအေနျဖင့္ တ႐ုတ္လႊမ္းမုိးမႈကိ ု တန္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္၊ အာဆီယံေစ်းကြက္ကို ရယူႏိုင္ရန္ 
သက္သက္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္မိတ္ေဆြျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ အျမင္ထက္ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာထားမ်ိဳး 
ရိွရန္လုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံတိုင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိအေျခခံၿပီး ဆက္ဆံရေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္၏ 
အေျပာင္းအလမဲ်ားကုိ ႏႈတ္အားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေန႐ံုသာမက နည္းပညာဆုိင္ရာ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ား 
ေပးသင့္သည္။ ျမန္မာသည ္ အိႏိၵယအတြက္ အာဆီယံသုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားရမည့္ လမ္းခုလပ္က 
ဇနပုဒ္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အျမင္ထက ္ ျမန္မာသည္ အာဆီယံ၏ gateway ျဖစ္သည့္အျပင္ မရိွမျဖစ ္
ဘန္ေဒါင္းမိတ္ေဆြျဖစ္သည္ဆုိသည့္အျမင္ကို ပုိမုိဆုပ္ကုိင္ထားသင့္သည္။ ျမန္မာသည္အတိတ္ႏွင္ ့
လမ္းခြဲခ့ဲၿပီဆိုသည္ကုိ အျမင္ရွင္းရွင္းလက္ခံၿပီး ဒီမိုကေရစီ၏ ေကာင္းေသာအားသာခ်က္မ်ားႏွင္ ့
စိတ္ညစ္ဖြယ္ရာဆူညံသံမ်ားအေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ႏုိင္မည့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ သေဘာထားႏုိင္ပါသည္။ 
 

ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတိုင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္ခ်င္ေနၾကသည့္ 
စန္းပြင့္ေသာကာလသုိ႔ ေရာက္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ဟ ု
ျမန္မာဘက္က ခုိင္ခုိင္မာမာ ကတိကဝတ္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ပြင့္လင္းမႈကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ခရီးအစမွာပင္ အားတက္ဖြယ္ရာ ဆက္ဆံေရးသစ္မ်ားကုိ ထူေထာင္လုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
နိဂံုးခ်ဳပ ္ အေျဖတစ္ခုမွာ ျမန္မာသည္ အာဏာပုိင္၊ အာဏာရွင္စနစ္ကေန လမ္းခြဲထြက္လုိက္ၿပီး လစ္ဘရယ္ 
ဒီမိုကေရစီကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေခတ္မီေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတက္လာျခင္းသည္ မူလအခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းေနရဆဲ ျမန္မာျပည္အတြက ္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ လမ္းဆုံေပၚတြင္ သိမ္ေမြ႔လွေသာ  
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ႏုိင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ တစ္ရြက္ခ်င္းလွန္ေနရသည့္အခ်ိန္  ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္သူသည္ ဒီမုိကေရစီဂါထာကုိ ေျဗာင္က်က် စည္ဝါးညီညီရြတ္ဖတ္ဖုိ႔သာ လုိပါသည္။ 
 

ျမန္မာတို႔သည္ ကံကို ယုံၾကည္ၾကေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ကံေကာင္းခ်င္ၾကပါသည္။ 
ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အႏွစ္ႏွစ္အလလက မက္ခ့ဲရေသာ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။ 
တိုင္းျပည္တစ္ခု ထူေထာင္ရသည္ဆိုသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမွာ လူ႔သက္တမ္းတစ္ခုတြင္ တစ္ႀကိမ္ပင ္
ရႏိုင္စြမ္းသည့္အခြင့္အေရးမဟုတ္ေပ။ ၁၉၄၀ ျပည့္ ကာလအတြင္း ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးသည္ 
ပထမ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဒုတိယ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ တတိယ ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင္ ့
ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုကိ ုထူေထာင္ခြင့္ရရွိခ့ဲၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္သိကၡာ အင္မတန္ျမင့္တက္ခ့ဲရသည့္ 
သမိုင္းတစ္ေကြ႔လည္း ျဖစ္သည္။ 
 

ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ 
ထူေထာင္ေရးသည္ ၂၁ရာစု ျမန္မာတို႔၏ ယေန႔ႀကံဳႀကိဳက္ေနရေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေလး၏ အဆုိပါျဖတ္သန္းမႈသည္ ေဒသတြင္းသာမက၊ ကမာၻကပါ ေလးစားခန္႔ညားရမည့္ 
ဂုဏ္သိကၡာ အင္မတန္ျမင့္မားေစမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈ၏တန္ဖိုးကုိ မလြတ္လပ္သည့္ ကာလကုိ 
ျဖတ္သန္းမွ တန္ဖုိးထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ရာစုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ၾကာ မလြတ္လပ္ေသာ 
ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက ္ က်ေရာက္ခ့ဲရေသာ္လည္း လြတ္လပ္မႈကိ ု အာသာငမ္းငမ္းတမ္းတမႈသည္ 
မည္သည့္ေခတ္တြင္မဆိ ုခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည္ မဟုတ္ေပ။ 
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အပုိင္း (၃) 
 
အျခားေဆာင္းပါးမ်ား . . . 
 
၁။ ေနဝင္ညကိုကူးျဖတ္ခ့ဲသည့္ အန္ကယ္ဆမ္ႏွင့္ ျမန္မာ 
၂။ ဆယ္လ္မြန္ငါးတို႔အျပန္ 
၃။ မဟာဗ်ဴ ဟာလမ္းဆုံႏွင္ ့အာရွသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚက ဝါရွင္တန္ 
၄။ ဧရာဝတီမွာ ျပန္လည္ဆုံစည္းၾကမည္ 
၅။ ဒီမုိကေရစီ ေဒါင္းလုပ္ၿပီးၿပ.ီ.. အင္စေတာ္ေလးရွင္း အသင့္ျပင္ 
၆။ ရထားႀကီး ထြက္ခြာခ့ဲၿပီ ... 
၇။ ျမန္မာတို႔ ေခတ္မီၾကရေတာ့မည္ . . . ။ 
 
 
ေနဝင္ညကုိ ကူးျဖတ္ခ့ဲသည့္ . . . 

အန္ကယ္လ္ဆမ္ႏွင့္ ျမန္မာ 
 
 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အဆင့္အျမင့္ဆံုးအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရစ ္
မစ္ခ်လဲ္၏ စက္တင္ဘာလအတြင္ ၅ ရက္ၾကာ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္သည္ ၂၃ႏွစ္ၾကာ ေအးစက္တင္းမာခ့ဲသည့္ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက ္ ႀကီမားေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခ့ဲၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအလုပ္မျဖစ္ခဲ့၊ မေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္ကုိ သက္ေသထူခ့ဲသည္။ 
 

အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးပါေသာ takeholders မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ့ဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
၂၀၁၁ မတ္လေနာက္ပုိင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခ့ဲၿပီးေနာက္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မည္သည့္ေပၚလစီျဖင္ ့
ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ဆုိသည္ကိ ု ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သြားသည္။ ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့
တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရမူကုိ ဆုပ္ကိုင္ၿပီးလာေရာက္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုဆီ 
ေရြ႕ေနေၾကာင္း သိျမင္လက္ခံခ့ဲသည္။ 
 

Two-level Game ေပၚလစီအရ စစ္မွန္သည့္အေျပာင္းအလဲကိ ု မျမင္ေတြ႔ရမခ်င္း 
ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ထားရိွသြားဦးမည္ဆိုသည့္ သေဘာထားရိွေနေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္-
ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ ပထမဆုံးေျခလွမ္းကုိ စတင္ခဲ့သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆီနိတ္တာ ဂ်င္ဝက္ဘ္က 
အေမရိကန္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားဟု သမၼတအိုဘားမားက ယူဆပါက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပုိ႔ကုန္မ်ားကိ ု
တားျမစ္ထားသည့္ ဥပေဒအား သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ာကိ ု
အခ်ိန္အခါလုိက္ၿပီးေျပာင္းလဲသြားရမည္ဟု ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင ္ ေလေျပေလညင္းမ်ား 
တိုက္ခတ္လာေနၿပီဟူ၍ ေလ့လာသူမ်ားက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ 
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ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္တြင္ ဒရဲစ္မစ္ခ်လဲ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္မွန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲၿပီး သံသယရိွေနသူမ်ား မွားယြင္းေနေၾကာင္း သက္ေသျပရန္၊ 
အေျပာင္းအလမဲ်ားကုိ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ဘဲ ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ရန္ေျပာခ့ဲသည္။ 
 

လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏုိင္သည္ ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေတြ႔ရပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ 
ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္သြားမည္ဟ ု အထူကုိယ္စားလွယ္ကဆိုသည္။ ယင္းမွာ အျပင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနေသာ စီးပြားေရး၊ 
ကုန္သြယ္ေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အေမရိကန္တို႔၏ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသြားမည္ဆုိသည့္ 
ကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲႀကီး 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဝါရွင္တန္ကုိ မူဝါဒေျပာင္းေပးရန္ 
ေတင္းဆုိေနၾကသည္။ ၂၀၁၁ အတြင္း တိုေတာင္းလွသည့္ကာလ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ 
ျပင္ပကမာၻအား အ႐ူးလုပ္ရန္ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု အင္အားစုအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး 
အေမရိကန္တို႔၏ မူဝါဒမေျပာင္းလဘဲဲ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ဆက္လက္ထားရိွရန ္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ 
အဆုိပါေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ သံသယရိွသူတုိ႔လံုးဝမွားယြင္းေၾကာင္း ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္အစုိးရတုိ႔ 
အခိုင္အမာသက္ေသျပရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါလုိက ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ၊ ေရြ႕ေနေသာ 
အခင္းအက်င္းႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေပၚေပါက္ေနသည္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားက 
အမွန္တကယ္ပင္လက္ခံကာ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အရာရာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မသြားေရးအတြက္သာ 
တြန္းေပးခ်င္ၾကသည္သာျဖစ္သည္။ 
 

ဝါရွင္တန္က အဓိကလုိလားေနေသာ အမ်ိဳ းသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာေစရန ္
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကုိ ႁခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပးေရးတုိ႔သည္ ႏွစ္ဖက္ၾကား 
လိပ္ခတဲည္းလည္း ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္မည့္ အေရးျဖစ္သည္။ မစၥတာ 
ဒဲရစ္မစ္ခ်လဲ္သည္ ျမန္မာျပည္ကိ ု ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည္ကုိ ဆက္လက္ေထာက္ခံေနေသာ္လည္း ျမန္မာကိ ု
အထီးက်န္ထားျခင္းႏွင္ ့ပိတ္ဆို႔အျပစ္ေပးျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟ ု
ယံုၾကည္သူလည္းျဖစ္သည္။ 
 

စက္တင္ဘာလသည္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးအတြက ္ ေရွ႕သုိ႔ေျခလွမ္းတစ္ခ ု
လွမ္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အတိတ္က ေအးစက္တင္းမာခ့ဲေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ဖယ္ရွားလုိက္သည့္ 
သမိုင္းဝင္ကာလတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ဝါရွင္တန္၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာေစရန ္
လာမည့္လမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူတုိင္းလိုလားေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ေပၚလာဖုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္ သမၼတႀကီး 
ဦးသိန္းစိန္က စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားခ်ဳ ပ္ၿငိမ္းၿပီး သေဘာထားမတူသည္မ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္နည္းကုိ ယံုၾကည္စြာဆုပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း 
သက္ေသျပသည့္အခါ သန္း၆၀လုံး ညီညြတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ကိ ု ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ျမန္မာသည္ 
သံႏၷိဌာန္ခ်ထားေၾကာင္း တစ္ကမာၻလံုးကုိ သက္ေသထူျခင္းျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 

ျမန္မာအတြက ္အာ႐ုဏ္ဦး ေရာက္လာခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအာ႐ုဏ္သည္ ေမွာင္မုိက္လွေသာ ညရွည္ႀကီးကုိ 
ျဖတ္သန္းခ့ဲၿပီးမွ ေတြ႔ႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္။ ပိတ္ထားေသာ တံခါးမ်ားကုိ ဖြင့္ရေတာ့မည္။ ထိုအေျခအေနသည္ 
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အျပန္အလွန္လိုအပ္ေနေသာ ဝါရွင္တန္ႏွင္ ့ ျမန္မာအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးအတြက ္
ေရခံေျမခံျဖစ္သလုိ ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ ျမန္မာျပည္တြင္ စနစ္က်က် ေျခကုတ္ၿမဲလာေစရန္ႏွင္ ့
ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ရွင္သန္ႀကီးထြားေရးအတြက္လည္း မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
ဆယ္လမြန္ငါးတုိ႔အျပန ္. . . 
 

ဦးေႏွာက္ယုိစီးျခင္း (Brain Drain) ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းမွ 
လူငယ္ပညာတတ္မ်ား၊ လုပ္အားမ်ားႏွင္ ့အရင္းအျမစ္မ်ား ျပင္ပသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳးေၾကာင္ ့ေရာက္ရိွသြားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ကပင္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားက ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈကိ ုျဖစ္ေပၚေစရန္ အဓိကတြန္းအားမ်ားျဖစ္သည္။ 
 

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးသည္ဟ ု ယူဆႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ေအာက္တြင္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္အဖို႔ ဦးေႏွာက္ယုိစီးျခင္းႏွင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈခံရျခင္းတုိ႔ကိ ု
အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆိုင္ရေလသည္။ ယင္းျပႆနာသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိသည့္အခါ မရိွမျဖစ ္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယိုစီးသြားသည့္ တိုင္းျပည္၏ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္စီးဝင္လာေရးသည္ တုိင္းျပည္တစ္ခု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၌ အေရးပါေသာ 
ဒုိင္ေမးရွင္း ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳးေၾကာင္ ့ ျပည္ပကိုေရာက္ရွိသြားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်ိန္မေရြးျပန္လာႏုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားေပးသြားမည္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ဩဂုတ ္ ၁၇ 
ရက္ေန႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္ပရွ ိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္လာေရးအတြက ္
ပိတ္ထားေသာ တံခါးတစ္ခ်ပ္ကို ဆြဲဖြင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ဆံုး႐ႈံးခ့ဲရသည့္ တိုင္းျပည္၏ ဦးေႏွာက္မ်ား၊ အရင္းအႏီွးမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား 
ျပန္လည္ရရိွႏုိင္ေရးအတြက ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ သမ္းလာၿပီဟ ုယူဆႏုိင္သည္။ 
 

ယင္းမွာ အစုိးရသစ္သည္ အတိတ္ကာလ ေခတ္စနစ္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုလံုးႏွင္ ့
လမ္းခြဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သလုိ ေနာက္ျပန္ဆြဲမည့္ မည္သည့္အရာမွ မေဆာင္ရြက ္ ဆုိသည့္ 
စိတ္ဆႏၵကိ ု ျပသျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ လက္ေတြ႔က ၿ်ပီး 
အဓိပၸါယ္ရိွေသာ အမိန္႔ဒီကရီျဖင္ ့ ျပဌာန္းမည္ဆိုပါက ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားအေရး အစိုးရသစ္အေနျဖင္ ့ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ 
(Political Will) ရိွေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

အဆုိပါ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္အခါမွသာ 
ျပည္ေတာ္ဝင္လာၾကမည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးရပ္ဇာတိသုိ႔ ေရာက္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုအေျခအေနသည္ Brain Drain မွ Brain Gain ဦးေႏွာက္မ်ားျပန္ရရိွမႈအဆင့္ကိ ု ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုဦးေႏွာက္မ်ားႏွင့္အတူ တတ္ကၽြမ္းမႈ၊ ေငြပင္ေငြရင္းႏွင္ ့ နည္းပညာမ်ား ကၽြဲကူးေရပါ တစ္ပါတည္း 
ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္ အရပ္ေဒသအသီးသီးသို႔ ျပန္႔ႏံွ႔ေရာက္ရိွေနၾကေသာ ျမန္မာတုိ႔ တိုင္းျပည္မ ွ
ထြက္ခြာခ့ဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရိွသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ဥပေဒစုိးမုိးမႈ 
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အာမခံႏုိင္ေရးႏွင္ ့ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းကင္းမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားမရိွပါက ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈသည္ 
အႏွစ္သာရကင္းမ့ဲေနမည္သာျဖစ္သည္။ 
 

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ ျပန္႔ႏံွ႔ေနထုိင္အေျခခ်ကာ ဘဝသစ္မ်ား ထူေထာင္ေနၾကေသာ 
သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ျမန္မာမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးသည္ လြယ္လြယ္ျဖင့္ေပၚေပါက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ 
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင ္ ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အနည္းဆုံး ၃သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး 
၎တို႔၏ ျပည္ေတာ္ဝင္ခရီးသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အတြက္ မရိွမျဖစ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္ တတိယႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ေနၾကသူမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္လာေရးသည္ 
ျပန္လာခ့ဲပါဆိုသည့္ ဖိတ္ေခၚခ်က ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း 
ဘဝသစ္မ်ားကုိ ေနရာသစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ထားရသူမ်ားအတြက ္ ထုိအေျခအေနမ်ားကိုဖ်က္ၿပီး 
ျပည္ေတာ္ျပန္လာႏုိင္ဖုိ႔ ပုိမုိအေလးအနက္ထားဖုိ႔လိုအပ္သည္။ 
 

၎တို႔ေရာက္ရိွေနသည္ ့ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူလိုက္သူမ်ားကုိ အဆုိပါ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္က စြန္႔လႊတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာပါဆုိပါက မည္သူမွ် ျပန္လာၾကမည္မဟုတ္ပါ။ 
မိသားစုဘဝ၊ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးမ်ားကုိ ေျပာင္းလၿဲပီး အိမ္ျပန္လာရမည္ဆိုသည့္ 
မက္လုံးမွာ ထိုထက္ အျမင္က်ယ္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ အိမ္ျပန္ခ်င္သည့္ စိတ္တစ္ခုတည္းျဖင္ ့
ျပည္ေတာ္ျပန္လိုၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေပၚေပါက္ဖုိ႔ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနမည္သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ လက္ခံႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔အိမ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵရိွဖုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 

ထိုအခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ေရာက္သြားသူမ်ား အိမ္ျပန္လာေစလုိသည့္ ဆႏၵကိ ု
ဆြဲေဆာင္မႈ၊ လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား၊ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခ့ဲသူမ်ားသည္ ဇာတိေျမ အေျခတိုးျမင့္ေစရန္ ဆႏၵရိွၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 
ဇာတိကိုခင္တြယ္စိတ္၊ ေမြးရပ္ေျမကိ ု ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည့္စိတ္၊ ႏုိင္ငံကိ ု ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစိတ္ျဖစ္သည္။ ျပန္မလာႏုိင္သည့္ 
အခင္းအက်င္းမ်ားထားရိွေနပါက ျပန္လာၾကမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား ျပန္လာေစလိုပါက 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ အာမခံခ်က္ရိွေသာ၊ တင္းက်ပ္မႈမ်ား 
ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ကိ ုဖန္တီးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
 

အိမ္ျပန္လာရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵကိ ု
ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဆႏၵအရ တုိင္းျပည္လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ 
တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရားမွ်တမႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အတြက ္
သားေရႊအုိးထမ္းမည့္ အခြင့္အလမ္းႀကီးျဖစ္သည္။ မတိတ္ေသးေသာမ်က္ရည္မ်ားကုိ 
သုတ္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ား အိမ္ျပန္အလာကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကမည့္ မိခင္အို၊ ဖခင္အုိႀကီးတုိ႔၏ 
မ်က္ရည္စက္မ်ားကုိ သုတ္ေပးရေတာ့မည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ မိေဝးဖေဝးျဖစ္ေနၾကသူမ်ား၊ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ား၏ အိမ္ျပန္လာခ်ိန္သည္ ေလဟုန္ကိုဆန္ၿပီး ျပန္ၾကရမည့္ အျပန္ခရီးသာျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာမ်ားအျပင ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳးေၾကာင္ ့
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ား အိမ္ျပန္ေရာက္ေရးသည္ ဇာတိေျမရိွ မိဘေမာင္ဖြားမ်ား၏ အိမ္အတြင္းရိွ 
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ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈမ်ား၊ ပူေဆြးမႈမ်ားကုိ ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာျပည ္ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရးအတြက ္
အဓိကအက်ဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵပင္ျဖစ္ေပမည္။ 
 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ ယခင္က ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားသည္ အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အိမ္ႏွင့္ေဝးေနေသာ 
လူႏွစ္ေထာင္ေက်ာ ္ အိမ္ျပန္ေရာက္ေရးႏွင္ ့ ႏုိင္ငံျပင္ပရွ ိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္ျပန္ေရာက္ေရးတုိ႔အတြက ္
လက္ေတြ႔ျပသရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ ္ သမၼတႀကီးသည္ သူ၏ 
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵကိ ု ထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၿပီျဖစ္သျဖင္ ့ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵကိ ု ဆက္လက ္
ေဖာ္ျပရန္သာလုိပါေတာ့သည္။    ။ 

 
မဟာဗ်ဴဟာလမ္းဆုံႏွင့္ . . . အာရွသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚက ဝါရွင္တန္ 
 

၂၀၀၉ စက္တင္ဘာလအတြင္းခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာဆိုင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေပၚလစီသစ္မွာ 
ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကိ ု ဆက္လက္ထားရိွကာ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့
တိုက္႐ုိက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ Two-Levels Game ျဖစ္သည္။ 
ထိုေပၚလစီသစ္စတင္ခ့ဲၿပီး ၁၈ လ အၾကာတြင္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခ့ဲရၿပီဟ ု အေရွ႕အာရွႏွင္ ့ ပစိဖိတ္ေရးရာ 
ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ ဒုတိယလက္ေထာက္ မစၥတာဂ်ိဳးဇက္ယြန္းက ဝန္ခံလိုက္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္ ့
တိုက္႐ုိက္ထိစပ္ပတ္သက္ဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘက္က အရိွန္ျမင့္ေတာ့မည္ ဆိုသည့္ 
အရိပ္လကၡဏာျဖစ္သည္။ 
 

တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ျမန္မာႏွင္ ့ မပတ္သက္လ်င္ မျဖစ္ေတာ့သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ထိစပ္မႈလုပ္သည့္အခါတိုင္း အကန္႔အအသတ္ေပါင္း မ်ားစြာရိွေနသျဖင္ ့
နည္းလမ္းသစ္တစ္ခု ထပ္မံရွာေဖြရေတာ့မည္ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ဝါရွင္တန္၏ Two-Levels Game 
အဘယ့္ေၾကာင့္ မေအာင္မျမင္ခ့ဲျဖစ္ရသနည္းဆုိသည္မွာ အာရွေဒသတြင္ တြင္က်ယ္ေနေသာ ေပၚလစီႏွင္ ့
ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အာရွနည္းအာရွဟန္ဟ ု လူသိမ်ားလာေသာ 
အာရွသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူဝါဒမေအာင္ျမင္ျဖစ္ရျခင္း၏ 
အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား 
တိုးတက္လာေရးအတြက ္ ရည္ရြယ္ၿပီး ခ်မွတ္ခ့ဲေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ 
ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ အလုပ္မျဖစ္ပါ၊ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈသာလ်င္ ေျပာင္းလမဲႈဆီအေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ 
တည္ၿငိမ္ေရးဆုိင္ရာ၊ ဟာမုိနီျဖစ္ေရးဆုိင္ရာ အာရွသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမေအာင္ျမင္ပါဆိုသည့္ 
အေျဖကို ဝါရွင္တန္ကထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
 

၂၀၀၉ တြင္ အသစ္ေျပာင္းလဲခ်မွတ္လိုက္သည့္ ေပၚလစီအသစ္သည္လည္း ၁၈ လ အၾကာတြင ္
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်ဟ ု ထပ္မံသံုးသပ္လုိက္ျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္အေပၚထားရိွသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ 
ေစ့စပ္ညႇႏိႈိင္းရာတြင ္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ကာလတုိတိုအတြင္း 
သိရိွသြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အတိတ္ကာလထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
လက္ေတြ႔က်က် ႐ႈျမင္သံုးသပ္ လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနကိုေရာက္လာၿပီဟု ယူဆရေတာ့မည္။ 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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ထိုအခါ ဖိအားေပးျခင္းသည္ အလုပ္မျဖစ္႐ုံမွ်မက ေစ့စပ္မည့္မူကိုပါ ထိခုိက္လာေနေၾကာင္း 

ဝါရွင္တန္အစုိးရအတြင္း ရိပ္စားမိသြားၾကသည္။ ယင္းမွာ အျခားမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑ျဖစ္သည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းဆုံတစ္ခုျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 

ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇႏိႈိင္းမႈသည္ အက်ိဳးမ်ားသည္ဟ ု ျမန္မာအစုိးရက ထင္ျမင္ယူဆပါက 
ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသည္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား 
ထြန္းကားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေရးကုိ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန ္
အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္က ေၾကညာထားသည့္ ေပၚလစီသစ္မ်ားႏွင့္အတ ူ
ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကုိ နားလည္မႈရိွရိွဖယ္ရွားသြားရန္ 
အေရးႀကီးသလုိ ဝါရွင္တန္ဘက္ကလည္း အက်ိဳးအျမတ္ရိွေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိ ု
အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ေျပာသေလာက္လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း 
လုပ္ၾကည့္ၾကရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
 

မဟာဗ်ဴဟာလမ္းဆံုေပၚ ခြထုိင္မေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ 
မိတ္ေဆြအျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ လမ္းဆံုေပၚတြင ္ ေဒသတြင္းအာဏာ ခ်ိန္ခြင္ညႇာကုိ ထိန္းညႇိရန္အတြက ္
ဝါရွင္တန္ကုိလိုအပ္သည္။ ထုိအခါ အာရွ၏ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္အတြက္ 
ေပၚလစီသစ္တစ္ခုျဖစ္သင့္ပါသည္။ ယင္းမွာ အာရွ၏အင္အားႀကီးမားလာေသာ အင္အားစုသုံးစုအၾကား 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လြတ္လပ္၍ တက္ႂကြေသာ၊ ဘက္မလုိက္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူကိ ု ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီေရး၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားမႈမ်ားကုိ ျပသရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
 

ယင္းသည္ ေခတ္သစ္တစ္ခုအတြက ္တံခါးဖြင့္ရန္ စိတ္တက္ႂကြေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက ္ ႏုိင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ဒိုင္ေမးရွင္းသစ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္
ျမန္မာ့ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ထြန္းသစ္စ၊ 
အင္အားျပည့္ဝေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖန္တီးရမည့္ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 

သမၼတအိုဘားမား အသစ္ခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရသစ္တို႔အၾကား အခန္းက႑သစ္တစ္ခုကိ ု
ဖြင့္လွစ္ၾကရေတာ့မည္။ ျမန္မာအစုိးရသစ္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ ဝါရွင္တန္သည္ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈမ်ားကုိ 
စတင္ျပသရေတာ့မည္။ 
 

ႏွစ္ဖက္လိုလားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္ဝေစေရး တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေဖးမၾကရေတာ့မည္။ ယင္းသည္ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းဆုံေပၚေရာက္လာေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ဝါရွင္တန္ထားရိွရမည့္ 
ေပၚလစီပင္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကိ ု ဖယ္ရွားေပးရန္ စုိးရိမ္တႀကီးေျပာဆုိေနမႈမွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းဆုံတြင္ 
ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ မ်က္စိလည္လမ္းမွား မက်န္ရစ္ေစရန္ အခ်က္ျပေနေသာ သတိေပးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ အာရွ၏ 
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သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အမွန္တကယ္နားလည္ လက္ခံဖုိ႔၊ လက္ေတြ႔က်က်႐ႈျမင္ေစဖုိ႔ျဖစ္သည္ကိ ု နားလည္ 
သေဘာေပါက္သြားေစလုိ၍ျဖစ္သည္။ ပန္းတုိင္မွာ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ႏုိင္ငံတစ္ခ ု
ေပၚထြန္းလာေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ဧရာဝတီမွာ ျပန္လည္ဆုံစည္းၾကမည္ . . . 
 

ထိုေန႔သည္ မွတ္မွတ္ရရ RFA အတြက္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ဗီဒီယုိ Feature ကုိ 
ေရးသားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ သတင္းတစ္ခု ႐ုတ္တရက္ေပၚလာသည္။ 
ထိုေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ၾကက္ေသေသသြားခ့ဲသည္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကုိ ျပည္သူမ်ား၏ 
သေဘာထားဆႏၵမ်ားအရ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သို႔ 
လြန္ခဲ့သည့္မိနစ္ပုိင္းအတြင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔လိုက္သည္ဆိုသည့္ သတင္းျဖစ္သည္။  
 

ခဏအၾကာတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားထ ံ ဖုန္းဆက္ၿပီး ထိုသတင္းကုိ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ 
ေျပာဆိုေနမိေတာ့သည္။ မၾကာခင္ ကၽြန္ေတာ့ပါးျပင္ေပၚ မ်က္ရည္မ်ားစီးက်လာခ့ဲသည္။ 
 

ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္ရိွ ျမင့္မားလွေသာ ေတာင္တန္းႀကီးေပၚတြင ္ မနက္ခင္းေနေရာင္သည္ 
ဝင္းပစြာျဖာဆင္းေနသည္။ တိမ္လိပ္ေတြသည္ ျဖဴေဖြးေနသည္။ သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ မုိးသည္းထန္ၿပီး 
ေရႀကီးေရလွ်ံေနေသာ ထိုေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလးတြင္ မုတ္သုံသည္ဆုတ္ခြာေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ 
သတင္းသမားအျဖစ္ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္တုန္းက ထိုၿမိဳ႕ေလးတြင္ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား၊ 
ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားခ့ဲဖူးသည္။ ေက်ာင္းသားႏုိင္ငံေရးဘဝကိ ု အဆုံးသတ္ၿပီး 
သတင္းသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဒီေရအတက္အက်အလုိက္ 
ခံစားခ်က္ေပါင္းစုံရိွခ့ဲသည္။ ထိုၿမိဳ႕ေလးသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယခုတစ္ေခါက္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႀကံဳႀကိဳက္ရေသာ 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ လြန္စြာ၊ လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလေဲနသည္။ 
ေဆာင္းဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာင္းအိပ္မက္ေတာ့မမက္ခ်င္ေတာ့ေပ။ 
 

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႀကီးကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ဆိုသည့္ သမၼတႀကီး၏ ေၾကညာခ်က္သည္ လူတိုင္းကိုႀကီးမားေသာ 
ခံစားခ်က္ႀကီးျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ လူတိုင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ လူမႈကြန္ရက ္
နယ္ပယ္ႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္ ကြန္ျမဴနတီတုိင္းတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းၾကား 
ဝမ္းသာအားရတက္ႂကြစြာ ကူးလူးဆက္သြယ္ေနၾကေသာ သတင္းစကားမ်ားျဖင့္ ဖလွယ္ေနၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်င္းခ်င္းၾကား မယုံသကၤာမႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား၊ ေဒါသမ်ား 
ဖ်တ္ခနလဲြင့္စင္သြားေစသည့္ေန႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 

သမၼတႀကီးက တကယ္ပဲ ဒီလုိေၾကညာခ့ဲသလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖသည္ 
ညေနပုိင္းေရဒီယုိသတင္းမ်ား၊ ညပုိင္း႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမ်ားတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးမ႑ိဳင္သစ္၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိ ု သတိႀကီးႀကီးထား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူတိုင္းပင္ 
ဝမ္းသာအားရႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထုိေန႔သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား၊ အေနအထားမတူညီေသာ 
ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား၊ အလႊာအဆင့္ဆင့္မွ ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၁ ကမာၻ႔ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ကိုယ္တိုင္ကပင္ ဝမ္းသာအားရေထာက္ခံႀကိဳဆိုခ့ဲၾကသည္။ 
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အားလုံး၏ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေထာက္ခံမႈကုိ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ရရွိသြားသည္။ ထိုေန႔သည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ခံစားခ်က္ကုိ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ေန႔လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

ကာလၾကာျမင့္စြာ ပုန္းလွ်ိဳ းကြယ္ေပ်ာက္ေနခ့ဲရေသာ အမ်ိဳးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာႀကီးသည္ 
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးႏွင့္အတူ ျပန္လည္ရွင္သန္လာခ့ဲသည္။ လူတုိင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ 
အသာငမ္းငမ္းျဖစ္ေနၾကသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ သန္း (၆၀)လံုးကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင ္
ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးၿပီး အခ်င္းခ်င္းၾကား မ်က္ရည္မ်ားသုတ္ေပးေနေသာ မိခင္ျဖစ္သည္။ ထိုမိခင္ကုိ 
အစိုးရႏွင့္ျပည္သူတုိ႔ တစိတ္တဝမ္းတည္း ျပန္လည္ေပြ႕ဖက္ခ့ဲၾကသည္။ ထုိေန႔သည္ အေမကုိခ်စ္ၾကသူမ်ားၾကား 
စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားကိုပါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပးမည့္ လမ္းစတစ္ခုေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ 
 

ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ထိုသတင္းႀကီးကုိ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဆက္တုိက္ထုတ္လႊင့္ေနသည္။ 
သတင္းတင္ျပပုံ၊ ေရးသားပုံမ်ားသည္ ညီၫြတ္ေနၾကသည္။ ကြဲျပားမႈမ်ားမရိွၾကေတာ့။ အစိုးရသစ္အေပၚ 
ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳသည့္ အသံမ်ားထြက္ေပၚလာေနၾကသည္။ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္ခရီးမ်ားအတြက္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား တက္ႂကြလာၾကသည္။ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ လက္တြဲၿပီး 
အတူတူေျဖရွင္းခ်င္သည့္ စိတ္ေစတနာသည္ လွ်ံတက္လာေနၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ 
အမ်ိဳ းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပလိုက္ေသာ 
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ မွတ္တုိင္တစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင ္
မန္ဒဲလားသည္ လူျဖဴအစုိးရႏွင့္လက္တြဲကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ေပၚထြက္လာခ့ဲေသာ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္ႀကီးသည္ ေတာင္အာဖရိကသားတိုင္း၏ 
ႏွလံုးသည္းပြတ္ကိ ု ဆြဲခါယမ္းေစခဲ့သည္။ အတိတ္က စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခ့ဲေသာ ညီၫြတ္မႈသည္ 
အတူတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္သည့္အခါမွ ေပၚေပါက္ေမြးဖြားလာခ့ဲသည္။ ေတာင္အာဖရိကသားတုိင္း၏ ရင္ထတဲြင ္
သမၼတႀကီး နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားကုိ ေက်းဇူးတင္ေနၾကဆျဲဖစ္သည္။ ထိုသူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 
ကမာၻႀကီးကုိေျပာင္းလသဲြားေစခ့ဲ၍ျဖစ္သည္။ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထိုအခ်ိဳးအေကြ႔သုိ႔ေရာက္ေနသည္။ သန္း (၆၀) လံုး တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး 
ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္ ဆံုမွတ္တစ္ခုကိ ု ေရာက္ရွိသြားသည့္ 
အခ်ိဳ းအေကြ႔ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုတဝုိက ္ ေသနတ္သံေတြရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရေတာ့မည္။ ထို႔အတြက္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ သမၼတႀကီးတုိ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ လုပ္ေဆာင္ပါက ရင္ဆိုင္ရမည့္ 
အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး တစည္းတစ္လုံးတည္း ထိုေခါင္းေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ 
မားမားမတ္မတ္ရပ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ပထမဦးဆုံး မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးအတြင္းရိွေနၾကေသာ 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆံုး 
လြတ္ေျမာက္လာေရးျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပည့္ဝေအာင ္က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး 
လမ္းေၾကာင္း ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက ္ အစုိးရ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားၾကား 
နားလည္မႈလြဲမွားေစမည့္အရာမ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္ဘဲတည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာ 
အေျဖျဖစ္လာရမည္။ ေပၚထြန္းေနေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ျဖစ္စဥ္ကုိ လမ္းေၾကာင္းလြဲေစမည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
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မေပၚေပါက္ေအာင္ ဘက္အသီးသီးမွ တာဝန္ခံမႈရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အျဖဴအမည္း သိသိသာသာ 
မခြဲျခားႏုိင္ေသာ ဂေရးကာလာမ်ားရိွေနခ်ိန္တြင္ အားလုံးသတိရိွၾကရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။ 
 

ထာဝရ ရင္သန္ေနမည့္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ 
ျပန္လည္ဆုံစည္းၾကရေတာ့မည့္အခ်ိန္သည္ မေဝးလွေသာ အနာဂတ္တြင္ ေရာက္လာေတာ့မည္။ 
မိခင္လည္းေပ်ာ္ရႊင္၊ သားသမီးမ်ားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ရမည့္ အလြန္တရာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုေန႔သည္ အမ်ိဳးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာကို အမအရဆုပ္ကိုင္လိုက္ႏိုင္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါမည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
ရွင္သန္လာေစရန္အတြက္ စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။ 
 
 
ဒီမုိကေရစီ ေဒါင္းလုပ္ၿပီးၿပီ . . . အင္စေတာ္ေလးရွင္း အသင့္ျပင္ 
 

၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီေရး ေတာင္းဆုိသည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးေနာက္ပုိင္းမွစတင္ကာ 
ေအစက္တင္းမာခ့ဲသည္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးသည္ ၂၄ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ တစ္ခန္းရပ္သြားၿပီး 
ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္ေရာက္ႏုိင္မည့္ တံခါးမ်ားကုိ ဆြဲဖြင့္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ ္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတအုိဘားမား၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးမူဝါဒသစ္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္အေကၽြးျပဳေၾကာင္းႏွင္ ့ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထထဲဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ရမည္ဆိုသည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ 
ဂ႐ုတစုိက္နားေထာင္ခ့ဲေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလဆန္း၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သမုိင္းဝင္ေတြ႔ဆံုမႈကျပသခ့ဲသည္။ 
 

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီမိုကေရစီအေတြ႔အႀကံဳႏုနယ္ေသးသျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 
ျဖည္းျဖည္းႏွင့္မွန္မွန္ ညင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ လက္ရွိဒီမုိကေရစီေရး ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလေဲရးျဖစ္စဥ္ကေန 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မသြားပါဟ ု အတိအက် ကတိကဝတ္ေပးခ့ဲျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားတြင္ အုပ္မိုးေနေသာ 
တိမ္မည္းႀကီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင ္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အေနအထားသစ္ကုိ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင္ ့
ရန္တုိက္ေပးမည့္ လုပ္ရပ္ကုိ လက္မခံဘ ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ဘန္ေဒါင္းမူကုိ 
ဆုပ္ကုိင္ထားေၾကာင္း ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝါရွင္တန္ကိ ုလက္ကမ္းခ့ဲသည္။ 
 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ျမန္မာျပည္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျခလွမ္းမ်ားကုိ သူမ၏အစုိးရက 
ႀကိဳဆိုေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆုိခ့ဲၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ သူမ 
ေပးခ့ဲသည့္ကတိမ်ားမွာ သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ခန္႔အပ္ၿပီး ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္သြားဖုိ႔၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈႏွင္ ့
ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ လမ္းျပေျမပံုဆြဲၿပီး ေလ်ာ့ခ်႐ုပ္သိမ္းသြားဖုိ႔ႏွင္ ့
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသြားဖုိ႔ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ား 
လက္ေတြ႔ေပၚေပါက္လာေစရန္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းလမ္းမေပၚ 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏုိင္ငံၾကား အျပန္အလွန္ ေဝဖန္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး 
တစ္ဦး၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကိ ု တစ္ဦးက အျပန္အလွန္ ေလးစားလုိက္နာ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသြားမည္ဆိုသည့္ အေနအထားသည္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းသို႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ျပန္လည္တက္လွမ္းလာသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေရွ႕တြင္ 
ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္းႏွင္ ့ လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွစ္ခုကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုိလုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ 
ျမန္မာျပည္အတြက္ ခုိင္မာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေသအခ်ာရိွေနပါသည္။ 
 

စနစ္ေဟာင္းအတိတ္ေဟာင္းမွ တိတိက်က် လမ္းခြဲထြက္လိုက္ေၾကာင္း ေသခ်ာလာေသာ္လည္း 
ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္းႏွင္ ့ ဒီမုိကရက္တစ္ယဥ္ေက်းမႈ အသားတက်ျဖစ္လာရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုအခါ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ လူမႈေရးက႑ အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ကျပေနၾကေသာ ဇာတ္ေကာင္တုိင္း 
မိမိတုိ႔၏ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက ္ စနစ္သစ္ျဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ adjustment မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
အစိုးရ၏ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲရားကုိ သြက္လက္ျမန္ဆန္လာေစရန္ တည္ေဆာက္ရဦးမည္ျဖစ္သလိ ု ျပည္သူကို 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ၊ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေသာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးမွာ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစုိက္မတ္မတ္ေျပာေနသလုိ အင္မတန္ အေရးႀကီးလွသည္။ 
 

Transition to Democracy in Myanmar ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
ေပၚေပါက္ေနၿပီဟ ု အမ်ားက စတင္လကခံ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၌ 
အင္အားစုအသီးသီးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ လူထုသက္သာေစေသာနည္းျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတည္ေဆာက္မႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိး အသက္ဝင္လာေရးႏွင့္ မွ်တမွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 
ရွင္သန္ေပါက္ဖြားလာမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအစုိးရ 
ရင္ဆုိင္ရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 

အဆုိပါအေျခအေနမ်ားကုိ ညင္သာစြာ၊ ခုိင္မာစြာႏွင့္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လုိလားေသာအခ်က္မ်ားကုိ အတိအက်ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရိွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေရး၊ 
လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သန္႔ရွင္းမွ်တၿပီး အင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ေရး၊ 
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး 
အဆုိပါအခ်က္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက ပူးေပါင္းကူညီေပးသြားဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ 
 

လာမည့္ေႏြရာသီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက ္ အင္မတန္အေရးပါေသာ ကာလျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး Electoral Process မည္မွ်သန္႔ရွင္းမွ်တမလဲ၊ ႏွစ္ရွည္ 
ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း မည္မွ်လြတ္လပ္စြာပါဝင္ႏိုင္မလ၊ဲ 
သတင္းမီဒီယာအပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဝဖန္တင္ျပႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမည္မွ်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မလဆုိဲသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အတိအက်ေျဖဆိုရေတာ့မည့္ 
စမ္းသပ္ကာလတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လာမည့္ ဇြန္၊ 
ဇူလိုင္တြင္ ဖယ္ရွား ႐ုတ္သိမ္းသြားေစေရးဆုိသည့္ ရလဒ္မွသည္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား 
ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးမွ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးအဆင့္။ ထုိမွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးအဆင့္အသီးသီးသုိ႔ 
တက္လွမ္းသြားေစေရး လမ္းဖြင့္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသသုိ႔ ပ်ံဝဲလာသည့္ 
ေရာ့ကီးေတာင္တန္းႀကီးေပၚမွ သိမ္းငွက္ႀကီးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက ္ ခ်စ္တင္းေႏွာခြင့္ႀကံဳေနသည့္ 
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အခိုက္အတန္႔တြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ 
အင္စေတာ္ေလးရွင္းလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္
လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားရွင္သန္ျခင္းသည္ ပုိမုိက်က္သေရတုိးေစပါသည္။ ၂၀၁၁ ေႏြရာသီမွစတင္ကာ 
လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီကိ ု (Download) ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားခ့ဲေသာ္လည္း (Installatioin) 
အင္စေတာ္ေလးရွင္းအရိွန္မွာ အင္မတန္ေႏွးေကြးေနဆျဲဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မလုိလားအပ္ေသာ 
ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ ကန္႔လန္႔တိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ ညီအစ္ကိုမသိတသိအခ်ိန္ကို 
ျဖတ္သန္းေနရေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
 

လာမည့္ ေႏြရာသီသည္ အရာရာ Speed တင္ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ျပန္မသြားဘူးဟုဆိုပါက ေရွ႕ကုိ ျမန္ျမန္ေရာက္ရန္ အရွိန္တင္ရေတာ့မည္။ 
 
 
ရထားႀကီး ထြက္ခြာခ့ဲၿပီ . . . 
 

ဘယ္ေသာအခါမွ အရည္ေပ်ာ္မည္မသိဟု ထင္ခ့ဲရေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ၂၀၁၁ တြင္ 
ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ညီအစ္ကိုမသိတသိအခ်ိန္ဟ ု တင္စားၾကသူမ်ာရိွသည္။ ေျဖေလ်ာ့ခ်ိန္ 
(လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း)ဟု သမုတ္ၾကသူမ်ားရိွသည္။ ၂၀၁၁သည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိ ု
သယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည္ကား မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ မေျပာင္းပါဘူး၊ အရင္ကလူေတြနဲ႔ အရင္ကပြဲစဥ္ေဟာင္းကုိ 
ဖုန္သုတ ္ မ်က္ႏွာေခ်လိမ္းကာ အသစ္ျပန္လည္ပြဲထုတ္ၿပီး မ်က္လွည့္ျပၾကတာဟု သံသယရိွေနသူမ်ားက 
စြပ္စြဲေနၾကဆျဲဖစ္သည္။ ဆိုရေသာ္ ၂၀၁၁ သည္ တိုင္းျပည္ကံၾကမၼာတစ္ခုလံုးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ေသာ 
ခုိင္မာသည့္အေရြ႕မ်ားကုိ ဖန္တီးခ့ဲၿပီ၊ မွတ္တိုင္စုိက္ထူခဲ့ၿပီ ဆိုသည္ကား မည္သို႔မွ်ျငင္းဆန္မရေသာ 
အရွိတရာမ်ားျဖစ္သည္။ သံသယရိွေနသူမ်ားမွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ခ့ဲသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ ္
မတ္လမွစတင္ကာ ျမန္မာျပည္ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်ခဲ့မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တင္းတင္း ျပည့္ေတာ့မည္။ မည္သို႔မ ွ
ျပန္လည္တမ္းတခ်င္ဖြယ္ရာ မေကာင္းသည့္ ထိုကာလသည္ ၂၀၁၁ မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္စနစ္သစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန ္ မ်ိဳ းဆက္ႏွစ္ခုစာ စေတးခ့ဲရသည္။ 
သံသယႀကီးသူမ်ားသည္ အဆုိပါအတိတ္ဆိုးမွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ၾကဘ ဲ ယေန႔အခင္းအက်င္းသစ္ကိ ု ၁၉၇၃-၇၄ 
အခင္းအက်င္းျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးကာ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္း အေတြ႔အႀကံဳေဟာင္းျဖင့္ အကျဲဖတ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ သတိရွိျခင္းသည္သာ အက်ိဳးရိွသည္။ သံသယရိွျခင္းသည္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

၂၀၁၁ သည္ ယိမ္းထုိးမႈမ်ား၊ လြန္ဆြဲမႈမ်ား၊ အုိင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီအတြင္းကုိယ္စစ္ပြဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကား 
ခက္ခက္ခဲခဲျဖတ္သန္းခ့ဲရေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၁ရာစု ျမန္မာျပည္ ေခတ္သစ္သမုိင္းအတြက္ 
အင္မတန္အေရးပါေသာကာလႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းခ့ဲရသည္။ ဆိုရေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မည္၊ လစ္ဘရယ္ 
ဒီမိုကေရစီကိ ု အင္စေတာလ္လုပ္မည္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ စသည့္ 
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ လူထုအသံကုိ 
ကိုယ္စားျပဳမည့္ လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားေပၚလာသည္။ အမ်ိဳ းသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက ္
သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ၾကား ဒုိင္ယာေလာ့ခ္လမ္းေၾကာင္း ပြင့္လာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ 
ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္စဲၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းစမ်ား၊ သံႏၷိဌာန္မ်ား ေပၚလာသည္။ 
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၂၀၁၂သည္ မၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့မည္။ ၂၀၁၂တြင္ ျမန္မာတို႔ မည္သည့္အရာမ်ားကုိ 
ေမွ်ာ္မွန္းၾကသနည္။ မည္သည့္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိသနည္း။ လာမည့္ ေႏြဦးကာလမ်ားသည္ 
၂၀၁၁ မတ္လတြင ္ ေဒါင္းလုပ ္ (download) လုပ္ခ့ဲေသာ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီ မည္မွ် 
အစမ္းသပ္ခံႏုိင္မႈရိွမည ္ မရွိမည္ကုိ အဓိကေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက ္
မဲဆြယ္မႈမ်ား မည္မွ်သန္႔ရွင္းၿပီး လြတ္လပ္မႈ ရိွမည္နည္း၊ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ 
အျမင္သေဘာထားမတူညီေသာ အင္အားစုမ်ား တိုင္းျပည္အတြက္ မည္မွ် လက္တြဲညီညီ 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကမည္နည္း၊ ေပၚေပါက္လာေနေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴ းရွင္းမ်ားကုိ မည္သို႔ 
ကၽြမ္းက်င္ပါးနပ္စြာ အသုံးျပဳသြားမည္နည္းဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ေႏြရာသီတြင ္အေျဖေပးရေတာ့မည့္ 
အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 

ျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔၏ နိစၥဓူဝဘဝမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည္ ့ ေကာင္းမႈ၊ 
ဆိုးမႈမ်ားကိုအေျခခံကာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈရွိေသာ 
တရားေရးမ႑ိဳင္မ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ ၾ်ကမည္သာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ သည္ ႏုိင္ငံေရးဒီမုိကေရစီ၊ 
စီးပြားေရးဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်ျမန္ဆန္သြက္လက္ၿပီး မည္မွ် 
တာဝန္ခံမႈရိွသည္၊ မည္မွ် ပြင့္လင္းသည္ ဆိုသည္အတြက္ အစုိးရသစ္သည္ မုခ်လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၁လြန္ ျမန္မာျပည္သည္ ဒီမိုကေရစီမည္မွ် စစ္မစစ္ ေမးခြန္းထုတ္ေနရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘ ဲ
ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္အတြက ္ မည္သည့္အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ႏိုင္ၾကမည္၊ ယင္းအတြက ္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင္ ့
တရားစီရင္ေရးမ႑ုိင္တို႔ မည္မွ် အာမခံခ်က္ေပးမည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ လူတုိင္းေျဖဆိုရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ 
 

၂၀၁၂သည္ မီဒီယာ၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ ပြင့္လင္းမႈအတြက ္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကုိ လုံးဝေပးသင့္ၿပီး အစုိးရ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံႏုိင္ရန္ မီဒီယာ၏ေဝဖန္အကဲျဖတ္မႈကုိ လမ္းဖြင့္ေပးရမည္။ 
လူတုိင္းႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက ္ စီးပြားေရအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးၿပီး သာတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးကုိ 
အာမခံေပးရမည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ တည္ရိွခ့ဲေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင္ ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ ့ ဥပေဒႏွင္ ့
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရမည္။ ၁၉၈၈ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အံုႂကြေတာင္းဆုိခ့ဲသည့္ ဒီမိုကေရစီေရး 
အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ အာသီသမွာ တရားမွ်တလြတ္လပ္ေသာ၊ ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ 
ထူေထာင္ေရးျဖစ္သည္။ လူထုဆႏၵကိ ု ေလးစားေသာ ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးေသာ ေရြးေကာက္ခံအစုိးရတစ္ရပ္ႏွင္ ့
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေပၚေပါက္ေရးျဖစ္သည္။ 
 

ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၁ မတ္လသည္ ေခတ္ေဟာင္းတစ္ခုကုိ ကန္႔လန္႔ကာခ်လိုက္သည္။ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည့္ ရထားႀကီးဘူတာမွ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။ 
ဘူတာတြင္က်န္ခ့ဲေသာ လူအမ်ားအျပားရိွေကာင္းရိွေနႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ 
ခုတ္ေမာင္းသြားေနသည့္ ရထားႀကီးေပၚ ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကမည္သာျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ဘူးဆုိသည့္ ကတိစကားမ်ားျဖင္ ့ ရထားႀကီးသည္ အရိွန္ရစျပဳလာသည္။ 
စတင္ထြက္ခြာကာစ အရိွန္ေႏွးေနခ့ဲေသာ္လည္း ဘူတာစဥ္မ်ားတြင္ မရပ္နားမခ်င္း အရိွန္တင္ရေတာ့မည္။ 
ယင္းသည္ ၂၀၁၂ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
 

ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္ကိ ု ႀကံဳဆံုခ့ဲရသည္ဟုဆိုပါက ၂၀၁၂သည္ အာ႐ုဏ္ေၾကာင္ ့ ေနလာႏွင္းေပ်ာက္ခ့ဲရသည့္ 
ကာလအပုိင္းအျခား ျဖစ္သည္။ ေလထတဲြင္ အေအးဓာတ္တုိ႔ ၿခံဳလႊမ္းေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္၏ 
အေႏြးဓာတ္တို႔ရေနမည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င ္ အေအးဓာတ္တို႔ လံုးဝပ်ယ္လြင့္သြားေပမည္။ နယ္လ္ဆင ္
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မန္ဒဲလားသည္ အတိတ္နဲ႔ပတ္သက္ေသာ ခံစားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻေက်ာ္စကားတစ္ခြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
(ကၽြန္ေတာ္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး) I can forgive, but I will 
never forget ဆိုသည့္ စကားျဖစ္သည္။ ေန၏ ေႏြးေထြးမႈကိ ု ခံစားေနခ်ိန္တြင္ ႏွင္း၏ေအးစက္ခ့ဲမႈကိ ု
မေမ့သင့္ေပ။ မည္သူမွ ေနာက္ျပန္မသြားလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
ျမန္မာတုိ႔ေခတ္မီၾကရေတာ့မည္ . . . 
 

၂၀၁၂  ႏွစ္ဆန္းသုိ႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးေစတနာ (Political Will) ကုိ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ေကာင္းခ်ီးဩဘာေပးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။ 
ျမန္မာသည္ ကမာၻသုိ႔ ေနာက္ထပ္တံခါးတစ္ခ်ပ္ကိ ု ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ ထုိတံခါးခ်ပ္သည္ ၂၃ႏွစ္ၾကာ 
လိပ္ခတဲည္းလည္းျဖစ္ခ့ဲရသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ၿပိဳကြဲမႈႀကီးကုိ ဖယ္ရွားလုိက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့ ျမန္မာအေပၚပိတ္ထားသည့္ အလားတူတံခါးခ်ပ္မ်ားကုိ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားကလည္း 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲသည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကိ ု ျပန္လႊတ္ေပးသည့္အခါ 
ျမန္မာအေပၚပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ထားမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖယ္ရွားေပးသြားမည္ဆိုသည့္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးလုိက္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း နာမည္ဆိုးျဖင့္ 
ေက်ာ္ၾကားေနေသာ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပိိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ 
ေလသံပစ္ေနၾကသည္။ ကြန္ဂရက္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ဘားမားအစား ျမန္မာဟုပင ္
ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခ်င္လာၾက သည္။ 
 

ျမန္မာသမၼတကလည္း လက္ရိွအေျခအေနမ်ားမွ ေနာက္ျပန္မသြားေၾကာင္း ကတိေပးေနၿပီး 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္။ လာမည့္ေႏြရာသီသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ႀကီးမားသည့္ 
အေျပာင္းအလႀဲကီးမ်ားေပၚေပါက္လာဖို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ဧၿပီ (၁) 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ားကလက္ခံေသာ သန္႔ရွင္းမွ်တမႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည္ႏွင္ ့
ယခုထက္ထူးျခားသည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေတ့မည္ဆုိသည္ကိုမူ မည္သူမွ်သံသယမရိွၾက။ 
ထိုျပည္တြင္းေရးဆုိင္ရာ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည ္ ႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာ 
အေနအထားတစ္ရပ္ကိုလည္း ထူေထာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ 
ကၽြဲကူးေရးပါကိစၥရပ္မ်ား ဆက္တိုက္ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္။ ထုိအခ်က္မ်ားမွာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတုမ်ားမဟုတ္ပါ။ 
 

အေမရိကန္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျမန္မာခရီးစဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ 
အေမရိကား၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ရာစုႏွစ္ဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြင ္ ျမန္မာသည္ အေရးပါေသာအေနအထားသုိ႔ 
ေရာက္လာသည္။ (အေမရိကားဟာ ပစိဖိတ္ရ႕ဲ ပါဝါျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စတင္မႈအသစ္ေတြဟာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ကုိ ထြန္းညႇိေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္) ဟု 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတဘားရတ္အိုဘားမား၏ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ၂၀၁၂၌ 
ထည့္သြင္းေျပာဆုိခ်က္သည္ အံ့ဩဖြယ္ရာေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက ္ ေနာက္ထပ္ခြန္အားတစ္ခု 
တိုိးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 



မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်စ္တဲသူ့ ေနသန္ေမာင္ 
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ဆိုရေသာ္ အန္ကယ္ဆမ္တစ္ေယာက္ အာရွ-ပစိဖိတ္သို႔ျပန္လာပါၿပီဟ ု
ေႂကြးေၾကာ္လိုက္ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္မ ွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အိပ္မက္အရ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္လမ္းဆုံႀကီးေပၚ 
ခြထိုင္မိသားျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သည္ ဝါရွင္တန္၏ ပစိဖိတ္ရာစုႏွစ္အတြက ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 
ခုိင္ခုိင္မာမာေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ အင္မတန္အေရးပါသည္။ ပစိဖိတ္ေဒသတြင ္
အေမရိကန္တို႔ စိုးမုိးထားမႈကိ ု အင္အားျဖည့္တင္းမည့္အစီအစဥ္၌ ျမန္မာသည ္ အဘယ့္ေၾကာင္ ့
အေရးပါသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ျမန္မာတို႔ကိုယ္တိုင္ ေစ့ေစ့ငွငွ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 
 

ပထမအခ်က္မွာ အိႏၵိယ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းဆုံႀကီးေပၚရိွ ျမန္မာသည ္
ပထဝီႏုိင္ငံေရး၏ လွည့္စားမႈကိ ု ပက္ပင္းရင္ဆိုင္လုိက္ရခ်ိန္ ထိုအေနအထားသစ္သည္ အန္ကယ္လ္ဆမ္အတြက ္
ပစိဖိတ္စုိးမုိးေရးမဟာဗ်ဴဟာအတြင္း ဒုတ္ဒုတ္ထိေရာက္ေနၿပီဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ 
ျမန္မာသည္ ကပၸလီပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိ ု ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ပင္မ Gateway 
ႀကီးျဖစ္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္တုိ႔အရ ျမန္မာသည ္ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားက 
တံတားႀကီးျဖစ္သလုိ ပင္လယ္ႀကီးႏွစ္ခုကုိ ဆက္သြယ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့ဝါရွင္တန္သည္ 
ျမန္မာကိ ုမရိွမျဖစ ္ခ်စ္တင္းေႏွာလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

အတုိခ်ဳ ပ္ဆိုရေသာ ္ ပစိဖိတ္ေဒသကုိ လႊမ္းမိုးထားႏုိင္ေရးအိပ္မက္အတြက္ အရွ၏ အေနအထားသစ္ကုိ 
ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ျမန္မာ၏အနာဂတ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အနာဂတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ထားဖုိ႔ မရိွမျဖစ ္
လိုအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမ်ာ ေဒသတြင္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား 
ေျခခ်င္းလိမ္လာခ်ိန္တြင္ အစစအရာရာ ျပန္လည္နလံထူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရေသာျမန္မာသည္ 
အန္ကယ္ဆမ္ႏွင့္အတူ ဒင္နာတည္ခင္းရန္ အေရးပါပါသည္။ ထိုအရာသည္လည္း 
ျမန္မာ့အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
 

မၾကာမီ ေႏြဦးေရာက္ေတာ့မည္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီအခင္းအက်င္းသစ္တစ္ခုကုိ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ခု ပီပီျပင္ျပင္ 
တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ လူတုိင္းအလုပ္လုပ္ၾကရမည့္ေခတ္ျဖစ္သည္။ ပ်င္းရိေလးတြဲ႔ဖြယ္ရာ 
ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ့ေခတ္ကုန္ဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံသားတုိင္း သက္ေသျပဖုိ႔ရာ အခ်ိန္ေကာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ 
ထိုအခ်ိန္သည္ ဂလုိဘယ္လမ္းေၾကာင္းႀကီးေပၚ တုိင္းျပည္ကိ ု ဆြဲမတင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင္ ့
ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ဝမႈရိွေရးသည္ ေခတ္မီေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ 
မၾကာခင္ေခတ္မီၾကရေတာ့မည္။ 
 
 
 
 
 


