
ကမာၻ႔လူရမ္းကားႀကီး တရုတ္ရဲ႕ ၂၁ ရာစု က်ဳးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕ေရး 

မဟာဗ်ဴဟာမွာ ပထမ ပစ္မွတ္က ျမန္မာျပည္ 

ပကတိျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြအေပၚ အေျခခံထားတဲ့ အနာဂတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္တခုကုိ ေလ့လာ မွတ္သားမိသေလာက္ 

ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြကလည္း ႀကိဳတင္ တြက္ဆ 

ထားၿပီးျဖစ္သလုိ ျမန္မာ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သိထားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။   

 

၂ဝ၁၃ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျဖတ္ၿပီး တရုတ္ဘက္ကို ပုိ႔လႊတ္မယ့္ ေရနံနဲ႔ ဂက္စ္ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းက ၿပီးပါမယ္။ 

ပုိက္လုိင္းတေလွ်ာက္ အျမန္မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ဖုိ႔ကလည္း ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းထမွဲာ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥလုိ႔ 

နာမည္ေပးထားတာ ရိွပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္ တတုိက္လုံးနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းကလာတ့ဲ ေရနံေတြအျပင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံက ဂက္စ္ေတြဟာ အဲဒီ ပုိက္လုိင္းေတြကေန တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ထကုိဲ သယ္ယူမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ အနည္းဆံုး ၈ဝ % ျဖစ္ေနေတာ့ အင္မတန္ 

တန္ဖုိးႀကီးမားတာေၾကာင့္ တရုတ္က ဒီကိစၥမွာ နည္းနည္းေလးမွ အထိအခုိက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာင္စာ 

စြမ္းအင္ စျပတ္တာနဲ႔ တရုတ္စီးပြားေရး ပ်က္စီးရာက အစျပဳၿပီး လူထုအုံႂကြမႈေတြ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ႀကီးထြား 

ေပါက္ကြဲလာတ့ဲအခါ တရုတ္တျပည္လုံး ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

၂ဝ၁၉ မွာ ၿပီးမယ္ဆုိတ့ဲ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုေရကာတာကုိ တရုတ္က သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္တည္ေဆာက္၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

ကုိင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္ၿပီးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လႊဲေျပာင္းဖို႔ (BOT agreement – Build, Operate, 

Transfer) စာခ်ဳပ္မွာ ရိွပါတယ္။ ေရနံနဲ႔ ဂက္စ္ပိုက္လုိင္းကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔က သိပ္အဓိကက်တာေၾကာင့္ 

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းမၿပီးခင္ တည္ေဆာက္ဆကဲာလမွာ ဆည္တည္ေဆာက္တာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိၿပီး တရုတ္ 

စစ္တပ္က နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈေတြနဲ႔ ဟန္ေဆာင္လုိ႔ 

မရရင္ေတာ့ ေျဗာင္က်က် ဝင္ေရာက္ မလာဘူးလုိ႔လည္း မေျပာႏုိင္ပါ။ တရုတ္က်ဴးေက်ာ္ဖုိ႔ ျမန္ဆန္သြားေအာင္ 

ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွာဆုိ ေလယာဥ္ ဆင္းတက္လုိ႔ရတ့ဲ ကားလမ္းက်ယ္ႀကီးေတြကလည္း အဆင္သင့္ ရိွေနသလုိ 

ျဖစ္သြားပါတယ္။  



 

အိႏိၵယသမုဒၵရာဘက္က တရုတ္ကုန္တင္သေဘၤာေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဖို႔ အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရုတ္ေရတပ္ 

အေျခခံစခန္းေတြ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ ေျခကုပ္စခန္းေတြကို တရုတ္က လုိက္ရွာပါတယ္။ အနည္းဆုံး ပစ္မွတ္ 

၂ ခုဟာ ျမန္မာနဲ႔ ပါကစၥတန္တို႔ ျဖစ္ၿပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံလည္း တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရုတ္က ေျခကုပ္ရၿပီးသြားရင္ တႏုိင္ငံလုံးဟာ တရုတ္လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းခံရဖုိ႔ပဲ 

ရိွပါေတာ့တယ္။ ဒုတိယတိဗက္လုိ ျဖစ္လာပါမယ္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံက အျခားတႏုိင္ငံကုိ စစ္တပ္နဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ 

ဝင္ေရာက္လာၿပီးရင္ ဘယ္လုိပဲ ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ေျပာလည္း ဒါဟာ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္တာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ခုခံ 

တုိက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္တာ မလုပ္ႏုိင္သေရြ႕ ျပန္ထြက္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်က္ကုိစလိုဇက္ကီးယားႏုိင္ငံကုိ 

ဆုိဗီယက္ရုရွားက ၂၁ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ဝင္သိမ္းထားတ့ဲ နမူနာ ရွိခ့ဲပါတယ္။ တရုတ္ကလည္း တိဗက္နဲ႔ ဝီဂါ (ဝါ) 

အီြဂါ (Uyghur) ကုိ ကေန႔ထိ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ထားပါတယ္။    

 

၂၁ ရာစုႏွစ္ တရုတ္က်ဴးေက်ာ္မႈက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာတင္ ရပ္သြားမွာ မဟုတ္ဘဲ က်န္တ့ဲ အာဆီယံႏိုင္ငံ အားလုံးကုိ 

ၿခိမ္းေျခာက္လႊမ္းမိုးၿပီး ေနာက္ထပ္ က်ဴးေက်ာ္ဖုိ႔ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ထုိင္ဝမ္နဲ႔ Spratly ကြၽန္းစုကို သိမ္းပုိက္ 

ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ထဲက ကြၽန္းငယ္ေပါင္း ၄၅ ကြၽန္းေလာက္ရိွတဲ့ Spratly 

ကြၽန္းစုဟာ ေရနံနဲ႔ ဂက္စ္ေတြ အေျမာက္အျမား ထြက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ဖိလစ္ပုိင္၊ မေလးရွား၊ 

ဗီယက္နမ္၊ ဘရူႏုိင္း၊ ထုိင္ဝမ္နဲ႔ တရုတ္တုိ႔က ဒီကြၽန္းစုကုိ ပုိင္ဆိုင္ဖုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျငင္းပြားေနပါတယ္။ ဒါကုိ 

အင္အားသုံး ေျဖရွင္းမွ ရႏုိင္မယ္လုိ႔ တရုတ္က တြက္ဆထားပါတယ္။   

ဒါဟာ တရုတ္ရဲ႕ အေရွ႕နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မဟာဗ်ဴဟာ အၾကမ္းထည္ပါ။ အိႏိၵယႏုိင္ငံကုိ ၾကားညွပ္မယ့္ 

ေတာင္အာရွ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ေတာင္-ေျမာက္ ကိုးရီးယားကြၽန္းဆြယ္တခုလံုးကုိ သိမ္းပိုက္မယ့္ အေရွ႕ေျမာက္ 

မဟာဗ်ဴဟာတုိ႔ကလည္း အသီးသီး ရိွၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။    

 



တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အစုိးရဟာ ႏွစ္ ၅ဝ ကေန ႏွစ္ ၁ဝဝ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းေတြအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ထားရိွ 

လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွပါတယ္။ လက္ရွိတရုတ္ဟာ အခုဆုိရင္ မွန္းထားတာထက္ ပုိမုိျမန္ဆန္ၿပီး ခ်မ္းသာလာလုိ႔  

အရိွန္ ပုိေကာင္းလာေနပါတယ္။  

တရုတ္ဟာ ၂၁ ရာစု မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေရးမွာ 

ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု ၾကာေအာင္ သူတုိ႔ အကုန္အက်ခံ လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ကေန စတင္ေျခလွမ္းေတာ့မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္လုိအပ္လာရင္ ဒီထက္မက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ဖို႔ ရိွလာႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ၿပီဆုိရင္လည္း တရုတ္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဘာမွဂရုစုိက္မွာ မဟုတ္ပါ။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစုိးရမွာ အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္တမ်ဳိး 

လုပ္တ့ဲအက်င့္၊ ေျဗာင္လိမ္တ့ဲအက်င့္၊ အႏုိင္က်င့္လုိတဲ့အက်င့္၊ ခုိးေၾကာင္ခုိးဝွက္လုပ္တဲ့အက်င့္၊ ေက်းဇူးကန္းတ့ဲ 

အက်င့္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ့ဲတာကို မရွက္မေၾကာက္တဲ့အက်င့္၊ ဝန္မခံဘဲ ဆင္ေျခဆင္လက္ အလြန္မ်ားတ့ဲအက်င့္၊ 

လူမုိက္ေမြးတဲ့အက်င့္ စတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေပါင္းစံု ရိွေနတာ တကမာၻလုံး သိေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုရမ္းကား 

လာေနတာကုိ တကမာၻလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ဝုိင္းတုိက္ရမယ့္အျဖစ္ပါ။ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ စိုေျပေအာင္ 

တကမာၻလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ အျခားတဘက္မွာေတာ့ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစုိးရဟာ သူ႔လုိဘကုိ 

ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ကမာၻႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေနပါတယ္။ 

 

တေန႔က Facebook မွာ မိတ္ေဆြတဦးက အုိင္းစတုိင္းရဲ႕ ကိုးကားခ်က္တခုကုိ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။ 

The world will not be destroyed by those who do evil, 
but by those who watch them without doing anything.  

Elbert Einstein 

လူဆုိးလူရမ္းကားေတြေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးက ပ်က္ဆီးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
သူတုိ႔ရမ္းကားေနတာကို ဘာမွဝင္မတား၊ မႏိွပ္ကြပ္ဘဲ ၾကည့္ေနသူေတြေၾကာင့္သာ 
ကမာၻႀကီး ပ်က္စီးရပါလိမ့္မယ္။  

က်ေနာ္တို႔ဟာ ကမာၻႀကီးပ်က္သြားမွ လုိက္ျပင္ရမယ့္အစား လူရမ္းကားေတြ ကမာၻကုိ မဖ်က္ဆီးခင္ သူတုိ႔ကုိ 

တားျမစ္ႏိွပ္ကြပ္တာက ပုိၿပီး လြယ္ကူသက္သာပါလိမ့္မယ္။ ကဲ.. က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလူရမ္းကားေတြကုိ ဘယ္လုိ 

တားဆီးႏိုင္ၾကမလဲ။ 

လြင္ေအာင္စုိး 

၄-၁ဝ-၂ဝ၁၁ 


