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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

• ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ တရုတ္၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈက ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ 
၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကုိးကန႕္တပ္မေတာ္ စသည့္ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားေပၚတြင္ ပုိျပီးအေလးသာပါ 
သည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တရုတ္နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ရွ ိ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း စည္းေႏွာင္ထားမႈမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ 

• တရုတ္၏ တရား၀င္ ရပ္တည္မႈ အေနအထားသည္ ၎၏ၾကား၀င္ မစြက္ဖက္ေရး အေျခခံမူႏွင့္ 
“ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစျခင္း” ဟူသည့္ 
တရား၀င္ မူ၀ါဒအတုိင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ၎၏သေဘာထားမွာ ျပတ္သားမႈ မရိွပါ။ 

• မေ၀းေသာ အနာဂတ္ ကာလအတြငး္ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရိွႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဘဂ်င္း 
အစိုးရက မယုံၾကည္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္၎၏ ဦးစားေပး အခ်က္မွာ မေရရာ မေသခ်ာမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျပဳလြယ္ျပငလ္ြယ္ျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္ရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ တုိက္ရိုက္ေငြေၾကး အေထာက္အပံ ့ရရိွ 
ေစသည့္ တရုတ္ဘက္မွ အထူးအက်ိဳးအျမတ္ခ ံ စားေနရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕၏ 
လုပ္ရပ္တုိ႕ေၾကာင့္ တရုတ္၏ အခန္းက႑ကုိ ရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ ္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင ္ တရုတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ကၽြမ္း၀င္မႈ သိသိသာသာ တုိးတက္လာပါသည္။ ၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ 
ပါ၀င္လာရန္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးျခင္းျဖင့္ တရုတ္က မိမိ၏ အခန္းက႑ 
အား အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ၎၏အနာဂတ္ မ၀ူါဒ 
ႏွင့္ အခန္းက႑သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္မႈႏွင့္ တရုတ္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ 
အဓိပၸါယ္ ပိုမုိဖြင့္ဆုိလာမႈတုိ႕အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ 
 
 
 
 
 

တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 

စာတမ္းအေၾကာင္း 
ဤသုေတသန စာတမ္းသည္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္း 

ေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရုတ္၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားတုိ႕အေပၚ 

စူးစမ္းေလ့လာထားပါသည္။ အေမရိကန္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (USIP) က အကုန ္

အက် ခံေပးထားျပီး USIP ၏ အာရွစင္တာ 
အစအီစဥ္အတြက္ အေရးပါသည့္အေလ်ာက္ 
ဤသုေတသန စာတမ္းသည္ တရုတ္အစိုးရ 

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တုိင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင ္အဖြဲ႕မ်ားမ ွစုစုေပါင္း လူ 

အေယာက္ (၈၀) ေက်ာ္အား ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္း ထားမႈအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ 

စာတမ္းျပဳစုသူအေၾကာင္း 
ယြနဆ္ြန္းသည္ Henry L. Stimson ဗဟုိဌာန 

ရွိ အေရွ႕အာရွ အစီအစဥ္၏ အၾကီးတန္း 
သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး Brookings 

Institution ၏ ဌာေနမဟုတ္ေသာ သေုတသီ 
အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။  

 
 

အတိတ္မ ွအေၾကာင္္းရင္းမ်ား … 2  
တရုတ္၏ သံခင္းတမန္ခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ … 3     
တရုတ္မူ၀ါဒကုိ ပံုေဖၚေပးေနသည့္ 

အခ်က္မ်ား … 6 
ဗဟုိ-ျပည္နယ္ အဆက္ျပတ္ျခင္း … 8 

တရုတ္၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးျမတ္မ်ား … 10    
အဓိက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕မ်ား … 12 
နိဂုံး … 16 
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နိဒါန္း 

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးကာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ ္အစိုးရထံ အာဏာကုိ ေခ်ာေမြ႕စြာ လႊေဲျပာင္းေပးျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၾကာရွည္မည္ ျဖစ္ေသာ ္
လည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႕ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ဆဲ အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င ္ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားဟု သိရွိထားၾကသည့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအၾကား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကုိ မေျဖရွင္းရေသးပါ။ ဤျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ 
လူမ်ားစုႏွင့္ လူနည္းစု ဆက္ဆံေရး၊ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာခြဲေ၀ေရး၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အခန္း 
က႑ စသည္တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရက ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ 
သည္ ႏိုင္ငံတြင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား မသင့္ျမတ္မႈကုိ အဆုံးသတ္ရန္ အေကာင္းဆုံး ၾကိဳးစား 
အားထုတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈကုိ ပထမဦးဆုံး 
အၾကိမ ္ရရွိႏုိင္မႈတုိ႕အား ေဖၚညႊန္းေနပါသည္။  

ျမန္မာ၏ အၾကီးဆုံး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တရုတ္သည္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ 
အေရးပါ အရာေရာက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ေနခ့ဲျပီး ဆက္လက္၍လည္း ပါ၀င္ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ တရုတ္နယ္စပ ္ တေလွ်ာက္ရိွ 
တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း စည္းေႏွာင္ထားမႈမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ တရုတ္၏ တရား၀င္ 
ရပ္တည္ခ်က္ အေနအထားမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ မစြက္ဖက္ေရး 
ဟူေသာ မူအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဤရပ္တည္ခ်က္ အေနအထားမွာ ဘက္မလုိက္ျခင္းႏွင့္ 
ကုိယ္က်ိဳးမဖက္သည့္ ပရဟိတ ၀ါဒတုိ႕ အေပၚတြင ္အေျချပဳ၍ မေနေၾကာင္း တရုတ္၏ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူ 
မ်ား အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း လက္ရွိျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိရသည္။ ျမန္မာသည္ 
အေနာက္ယိမ္းသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒကုိ ထိန္းညိွသည့္ သေဘာမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး တရုတ္ 
အတြက္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အေရးၾကီးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေလ်ာက္ တရုတ္အေပၚႏွင့္ 
တရုတ္စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကုိင္တြယ္မႈအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ 
ဟူေသာ အခ်က္အားျဖင္ ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား တရုတ္က တက္ၾကြစြာ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးရန္ တရုတ္ဘက္မွ ၾသဇာရိွသူမ်ားက လုိလားၾကသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္ရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 
(KIA)၊ ၀ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSA)၊ ကုိးကန္႕တပ္မေတာ္ (MNDAA) စသည္တုိ႕ 
အတြက္ တုိက္ရိုက္ေငြေၾကး အေထာက္အပံ ့ရရွိေစသည့္ တရုတ္ဘက္မွ အထူးအက်ိဳးအျမတ္ ခံစားေနရ 
သည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕ လုပ္ရပ္တုိ႕ေၾကာင့္ တရုတ္၏ အခန္းက႑ကုိ ပုိမိုရႈပ္ေထြး ေစပါသည္။ 
အဆုိပါ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနတုိ႕သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင ္အဖြဲ႕တုိ႕အတြက္ လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ေနႏိုင္မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းတုိ႕အေပၚ ရုပ္၀တၱဳပိုင္းအရ အက်ိဳးရွိေစသည္။ ေဘဂ်င္းအစိုးရက ခြင့္ျပဳ 
ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ 
တရုတ္၏ အခန္းက႑သည္ လွည့္စားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည္ဆုိေသာ အျမင္မ်ားကုိ ပိုမိုတုိးပြား 
ေစပါသည္။  

ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား ျပႆနာမ်ားကုိ မေ၀းေသာ အနာဂတ္ ကာလအတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ 
ဟု ရႈျမင္သည့္အေလ်ာက္ ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ လတ္တေလာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ မိမိ၏ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ 
မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေနမႈမွ ၾကိဳတင္တားဆီးရန္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
အင္န္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ေကာင္းမြန္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ 
တည္ေဆာက္ရန္ တရုတ္က သိသိသာသာ ၾကိဳးစားလ်က္ ရိွပါသည္။ အဆုံးတေန႕တြင ္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ တရုတ္၏ အေထာက္အပံ ့ပမာဏသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သုိ႕မဟုတ္ ျမန္မာ့မူ၀ါဒ 
မ်ား၏ တရုတ္စီးပြားေရးႏွင္ ့မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ သုိ႕မဟုတ္ အနည္းဆုံး အေန 
ႏွင့္ ဆန႕္က်င္ဘက္ ျဖစ္မေနျခင္း စသည္တုိ႕ အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါလိမ့္မည္။ 
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ကုိယ္က် သြားေရာက္ျပီး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
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တင္းမာမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္အတိတ္မွအေၾကာင္းရင္းမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တရုတ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္ ဆူးေညွာင့္တစ္ခုအျဖစ္ 
အျမတဲေစ ရွိေနခ့ဲပါသည္။ သမုိင္းတြင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႕အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ နယ္စပ္စာခ်ဳပ္သည္ ျဗိတိန္က ၁၉၄၁ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ 
နယ္စပ္မ်ဥ္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္နမိတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္တုိ႕အေပၚ တရုတ္က 
တဖက္သတ္ လက္ခံရမႈျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ရသည္။1 မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ေဒသခ ံတရုတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သားမ်ား အၾကားတြင ္မေက်နပ္ခ်က္မ်ား  သိသာစြာ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယူနန္နယ္မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 
က ေဘဂ်င္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက အစဥ္အလာ တည္ရွိခဲ့ေသာ တရုတ္၏ နယ္နိမိတ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရး 
အရ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရမႈ၊ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈတုိ႕ျဖင့္ အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ နယ္နိမိတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ကာလ တရုတ္၏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္း အားနည္းေနမႈအေပၚ 
အခြင့္ေကာင္း ယူထားသည့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအား အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ မမွ်တမႈ တစ္ရပ္ 
အျဖစ္ ေဒသခံ အေျမာက္အမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ တရုတ္၏ စြန္႕ပယ္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္ 
ဆုိသည့္ခံစားခ်က္မွာ ျပင္းထန္ပါသည္။ အလားတူ တုိင္းရင္းသားခ်င္း ႏီွးႏြယ္မႈ (အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ)ဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မွာလည္း ျပင္းထန္ပါသည္။ ၎တုိ႕ေဒသမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ 
ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟုိအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခ ံ အေျမာက္အမ်ားအတြက္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္ အခ်က္က ဤခံစားခ်က္ကုိ ပိုမိုျပင္းထန္ေစပါ 
သည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း ဗမာလူမ်ိဳး၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားတြင ္တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား 
အား ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း ရႈျမင္ေလ့ မရိွၾကပါ။ 

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းက တုိင္းရင္းသားအုပ္စု အေျမာက္အမ်ားကုိ တစ္ႏိုင္ငံ သုိ႕မဟုတ္ အျခားတစ္ႏိုင္ငံ၏ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ရာသက္ပန္ ပိုင္းျခားေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစု 
သည္ တရုတ္နယ္စပ ္ တေလွ်ာက္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တူညီပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာ/ကခ်င္၊ 
တရုတ္/ဂ်ိန္းေဖာႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ ရွိေနေသာ “၀”လူမ်ိဳးတုိ႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႕သည္ တူညီေသာ 
ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိၾကျပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား တူညီၾကကာ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံ 
ေရးႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ တရား၀င္ တည္ရွိေသာ နယ္နိမိတ္ 
သည္ ၎တုိ႕အၾကားတြင ္အခက္အခ ဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ၾကီးၾကီးမားမား ရွိမေနပါ။ 

သမိုင္းတေလွ်ာက္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ တရုတ္က မိမိေတာ္လွန္ေရးကုိ ျပင္ပသုိ႕ ျပန္႕ႏွံ႕ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ ကာလျဖစ္သည့္ 
တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) 
ကာလရွည္ၾကာ တည္ရိွေနခဲ့မႈေၾကာင့္ ပုိမိုရႈပ္ေထြး ေစခဲ့ပါသည္။2 ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္က 
ဗကပအေပၚ ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားအား ရပ္တန္႕ခဲ့ရာ ဗကပ ျပိဳကြဲမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး UWSA ႏွင့္ MNDAA 
တုိ႕က့ဲသုိ႕ေသာ သီးျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေထာက္ခံေျပာဆုိၾကသည္။3 အဆုိပါ အဖြဲ႕မ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ၎တုိ႕၏ 
အဆက္အသြယ္မ်ား၊ အေထာက္အကူ ေပးသူမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွၾကသည္။ 

 
 

တရုတ္၏ သံခင္းတမန္ခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မတုိင္မီကပင္ ရွိေနခ့ဲသည့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ တရုတ္၏ တရား၀င္ မူ၀ါဒမွာ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။4 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစိုးရက အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဆုိျပဳစဥ္ကပင္ တရုတ္က အဆုိပါ မူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။5 ၂၀၁၃တြင္ 
တရုတ္က ၀မ္ယီဖန္ (Wang Yingfan) အား ပထမဦးဆုံး အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
ခန္႕အပ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာဗဟုိအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတြင္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးရသည့္ တာ၀န္ကုိ ျပဌာန္းအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။6 ဤခန္႕အပ္မႈ 
အျပီး မ်ားမၾကာမီ တရုတ္က ေကအုိင္ေအႏွင့္ ျမန္မာအစိုုးရအၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ တရုတ္ျပည္ 
နယ္စပ္ျမိဳ႕ ေရႊလီတြင္ ႏွစ္ၾကိမ္က်င္းပေပးခ့ဲသည္။7 ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္အထူး ကုိယ္စားလွယ္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ အထူးအၾကံေပးျဖစ္သူ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယား (Vijay 
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Nambiar) ႏွင့္အတူ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင ္အျမဲတမ္း ပါ၀င္ျပီး ေလ့လာ 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ တြင ္သံအမတ္၀မ္ (Wang) အား စြမ္ဂူက်န္း (Sun Guoxiang) ႏွင့္ အစား 
ထုိး ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။8 ၂၀၁၆ ဇူလုိင္လတြင္ နမ္ဘီးယားႏွင့္ ၀မ္တုိ႕ႏွစ္ဦးစလုံး ကခ်င္ျပည္နယ္ 
မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းရင္းသား ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။9  

တရုတ္၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အတုိင္းအတာသည္ ပဋိပကၡ၏ ျပင္းထန္မႈ၊ တရုတ္အေပၚ ထိခိုက္မႈ 
တုိ႕ႏွင့္ တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ဥပမာ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဗိတိသွ် ကုိလုိနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေခတ္ ကတည္းက ျဖစ္ေပၚေနေသာ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္အၾကား ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ တေၾကာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားေသာ ကခ်င္ပဋိပကၡသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ကတည္းက ျပန္ျဖစ္ပြားေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡအရွိန္ ျမင့္တက္လာသည့္ ၂၀၁၂ ေႏွာင္းပုိင္း တရုတ္ 
ပိုင္နက္ နယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္မႈ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ 
မ်ား ေျပး၀င္လာမႈတုိ႕အျပီး ၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ တရုတ္က အထူးကုိယ္စားလွယ္၀မ္ကုိ ခန္႕အပ္ခဲ့ပါ 
သည္။10 ထုိနည္းတူ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ ယူနန္မွ ကခ်င္မ်ားက MNDAA ကလည္း ျမန္မာ့ လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ကုိးကန္႕၏ ျပင္းထန္ 
ေသာ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဒုကၡသည္ အေျမာက္အမ်ား ေရာက္ရွိခုိလုံမႈအျပီး 
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၅တြင္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း 
ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ မတ္၂၀၁၅တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဗုံးၾကဲတုိက္ခိုက္မႈ 
ေၾကာင့္ တရတ္ုအရပ္သားငါးဦး ေသဆုံးခဲ့ရျပီး တရုတ္၏ တုန႕္ျပန္မႈ ပိုမိုအရွိန္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ 
မတ္(၁၄)တြင ္တရုတ္ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး လ်ဴဇန္မင္း (Liu Zhenmin) က တရုတ္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးအား ခ်က္ျခင္းေခၚယူျပီး “အေလးအနက္ထား တာ၀န္ယူရန္”ႏွင့္ “ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္မႈ 
ကုိ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း” သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။11 ေမလတြင္ ဆက္လက္ျပီး ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္ ေနမႈေၾကာင့္ 
ေနာက္ဆုံးတရုတ္က ဇြန္လအေစာပိုင္းတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တုန႕္ျပန္ခဲ့သည္။  

ကုိးကန္႕အား ဆက္လက္ေထာက္ကူ ေပးေစလုိေသာ တရုတ္ျပည္တြင္းမွ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ 
အစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵ ႏွစ္ခုအၾကား ၾကားညပ္ေနေသာ 
တရုတ္အစိုးရ၏ နဂိုမူလ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ျပႆနာႏွင့္ သီးျခားေနလုိျပီး နယ္စပ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ယူနန္ရွိ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ တရုတ္ 
နယ္စပ္ႏွင့္ တရုတ္၏ လုံျခံဳေရးကုိ ျမန္မာ့လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အေလးမထားေၾကာင္း ပိုမိုေသခ်ာ 
လာသည့္အတြက္ ေဘဂ်င္း၏ MNDAA ဆုိင္ရာ အေနအထားမွာ ပို၍မျပတ္မသား ျဖစ္လာျပီး 
ေထာက္ထားညွာတာသည့္သေဘာ ေဆာငလ္ာသည္။  MNDAA၏ တဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စမဲႈ 
ေၾကျငာအျပီးတြင္ ကုိးကန္႕ပဋိပကၡအေပၚ လူသိရွင္ၾကား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား တရုတ္က ရပ္တန္႕ခဲ ့
သည္။ 

မတ္ ၂၀၁၆ တြင ္အာဏာလႊေဲျပာင္း ရယူျပီးေနာက္ပိုင္း ယခင္အစိုးရႏွင့္စာလွ်င္ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအား က်ယ္က်ယ္ျပန႕္ျပန္္႕ အသိအမွတ္ ျပဳၾက 
သည္။ မတ္ ၂၀၁၆ အစိုးရအာဏာ စတင္အသက္၀င္စဥ္ အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 
အင္န္အလ္ယ္ဒီတုိ႕သည္ တရုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈကုိ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ 
တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဆုိင္းင့ံလုိက္ 
သည့္ ၂၀၁၁ မွစ၍ တျဖည္းျဖည္း ယုိယြင္းလာခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆည္ရပ္ဆုိင္းမႈအား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး သမားမ်ားက ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိစီမံကိန္း 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အခါတြင္မွ လူၾကိဳက္မမ်ားခဲ့ပါ။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ တရုတ္အေနႏွင့္ မိမိ 
တုိ႕သည္ အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရ၏ ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံတုိ႕မွ တရား၀င္ ျဖစ္တည္မႈ ရရိွ 
ေရး၊ လူၾကိဳက္မ်ားေရး စသည့္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ ဓားစာခံသာျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ပံေတာင္း 
ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ ရထားလမ္း စီမံကိန္းအား ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန ္ ေစ်းျပိဳင္စနစ္တြင္ အခက္အခမဲ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း စသည့္ျမန္မာျပည္တြင္း ထင္ရွား 
သည့္ တရုတ္၏ စီးပြားေရး အစီအမံမ်ားအေပၚ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ေႏြးေထြးမႈ မရွိေသာ သေဘာထား 
ေၾကာင့္ တရုတ္၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုတုိးပြားလာခဲ့သည္။ အဆုိပါ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ တြင ္
အထြဋ္အထိပ္သုိ႕ ေရာက္ရိွသြားသည္။ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အဓိက 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ UWSA၊ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္တုိ႕သည္ 
အျခားအဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထုိးေနခ်ိန္တြင္ပင္ တႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး သေဘာ 
တူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕မ်ား အင္န္စီေအတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ 
ေရးထိုးျခင္းကုိ တားဆီးျခင္းျဖင့္ တရတ္ုက ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ အေလးမထားေၾကာင္း ျမန္မာ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လူသိရွင္ၾကား စြပ္စြဲခဲ့သည္။12 အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္အား တရုတ္အစိုးရက ျပင္းျပင္း 

တရုတ္၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အတုိင္း 
အတာသည္ ပဋိပကၡ၏ ျပင္းထန္မႈ၊ တရုတ္ 

အေပၚ ထိခုိက္မႈတုိ႕ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ 
ေနပါသည္။ 
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ထန္ထန္ ျငင္းဆုိခဲ့ျပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာတာ၀န္ရိွသူမ်ားအား တရား၀င္ ကန္႕ကြက္စာတစ္ေစာင္ 
ေပးပုိ႕ခဲ့သည္။ 

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္ အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း တရုတ္ဆန္႕က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား 
ဆက္လက္တုိးပြားလာေနမႈကုိ ဂရုျပဳ လုပ္ေဆာင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း စီးပြားေရး 
အစီအစဥ္ကုိ အေထာက္အကူ ေပးေနေသာ တရုတ္၏ အကူအညီကုိ အထိခိုက္ခံ စြန္႕လႊတ္မည္လား သုိ႕ 
မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရး ဦးစားေပး အခ်က္မ်ား 
အတြက္ ေဘဂ်င္း၏ အကူအညီ ရယူႏိုင္ရန္ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းမည္လားဆုိ 
သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပံုရျပီး 
ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ တရုတ္ျပည္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွခဲ့သည္။ ပထမဦးဆုံးအခ်က္ 
အေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္တြင္ ျမန္မာသည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈတြင ္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရိွ 
ပ ဲ ၾကားေနပုံစံကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။13 ဒုတိယအခ်က္ အေနႏွင့္ ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းလုိသည့္ 
စိတ္ဆႏၵကုိ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။14 ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဓိက အစိုးရ အရာရိွၾကီးမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္း 
အဆင့္ လည္ပတ္မႈမ်ားလည္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ အာဏာလႊေဲျပာင္း ရယူျပီး 
ေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ား ဖိတ္ၾကားမႈတြင ္ပထမဦးဆုံးအျဖစ္ တရုတ္ 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ၀မ္ရ ီ(Wang Yi) အား ဖိတ္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၆ ဧျပီလတြင ္လာေရာက္ခဲ့ရာ လက္ခ ံ
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရး၀န္ၾကီး ဂန္ဟြီခ်မ္း (Geng Huichang) သည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသုိ႕ အစဥ္အလာ မရိွပဲ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ 
ေတာ ္လုံျခံဳေရး ၀န္ၾကီး၏ ထူးျခားသည့္ အေနအထားႏွင့္ တရုတ္၏ အမ်ိဳးသား လုံျခံဳေရးအတြက္ အထူး 
တာ၀န္ ရယူထားမႈတုိ႕ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ တရုတ္-
ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း အေရးကိစၥမ်ားကုိ အဓိကထားေၾကာငး္ 
တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာဆုိင္ရာ ေလ့လာသူမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန႕္ျပန္႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားၾကသည္။ ၾသဂုတ္ 
လအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဘဂ်င္းခရီးစဥ္ မတုိင္မီ တပတ္အလုိတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
ဗဟုိေကာ္မတီ ႏိုင္ငံတကာ ဌာနမွဴးစြန္ေတာင္ (SongTao) ျမန္မာျပည္သုိ႕ လာေရာက္ျပးီ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္မ ွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးက အဓိက 
အခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႕၏ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္(၂၀) 
တြင ္ ပူးတြဲသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ နယ္စပ္ရွိ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားဆုိင္ရာ ျပႆနာကုိ သုံးၾကိမ္ 
တုိင္တုိင္ ညႊန္းဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အဆုိပါ ျပႆနာအေပၚ ယခင္က မရိွခဲ့ဖူးသည့္ အေလး 
ထားမႈမ်ိဳးကုိ ေဖၚျပလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ၏ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ၾကိဳးပမ္းေနမႈ 
မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင္ ့အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ 
ေနမႈမ်ားအေပၚ အကူအညီေပးရန ္ တရုတ္က ကတိက၀တ္ ျပဳထားျပီး ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ တရုတ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား 
သည္ အက်ိဳးမ်ားျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း ျမန္မာကလည္း ျပန္လည္အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ႏွစ ္
ႏိုင္ငံ စလုံးက ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒ အေျချပဳ စီမံခန္႕ခြဲေရးကုိ အားေကာင္းခိုင္မာေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ရန္ သေဘာ 
တူၾကပါသည္။15 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရုတ္ခရီးစဥ္အျပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင ္အထူးကုိယ္စားလွယ္ 
စြမ္ဂူက်န္း (Sun Guoxiang) က UWSA ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္-
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း (NDAA-ESS) တုိ႕ထံ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး အဆုိပါ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ အေနႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင ္ပါ၀င္ေရး ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။16 

အင္န္အယ္လ္ဒီက တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ဘက္ တိမ္းညြတ္ျပီး အဆုိပါ 
အခ်က္သည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ စိတ္ဆႏၵကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ 
ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႕အေပၚ မူတည္၍ တရုတ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ သေဘာထား ေျပာင္း 
သြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေစာပုိင္းကာလ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရတုိ႕အေပၚ 
မိမိ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ စိတ္ဆႏၵကုိ ျပသရန္အတြက္ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ 
ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတုိ႕အတြက္ တရုတ္က ယခင္က မရွိခဲ့ဖူး 
သည့္ အကူအညီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ 
တရုတ္၏ ေငြေၾကးပါ၀င္ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရး အေထာက္အကူ ေပးမႈတုိ႕သည္ မတ္လ ကတည္းက 
သိသိသာသာ တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ အဆုိအရ ယခုႏွစ္ အေစာ 
ပိုင္းတြင္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး ေကာ္မတီအတြက္ တရုတ္က ေဒၚလာသုံးသန္း ေပးလွဴခဲ့သည္ဟု 
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ဆုိပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရိွဟု ထင္ခဲ့ရသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ 
၏ အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ စြမ္ဂူက်န္း (Sun Guoxiang) သည္ ဇူလုိင္လ ေႏွာင္းပိုင္းတြင ္ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား၏ မိုင္ဂ်ာယန္ ထိပ္သီးအစည္း 
အေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ခ့ဲျပီး အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရက ဦးစီးသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ ဆက္လက္ 
အေထာက္အကူေပးမည့္ တရုတ္၏ ကတိက၀တ္အား လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္ 
တရုတ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္လြန္းျပီး ဇြဲေကာင္းလြန္းလွေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္း 
သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရုတ္သည္ ၎၏ပုိမိုၾကီးမားသည့္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ မိမိတုိ႕အား 
လက္နက္ခ်ရန္ တုိက္တြန္းေနပါေၾကာင္း မေက်မနပ္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

 
 

တရုတ္မူ၀ါဒကုိ ပုံေဖၚေပးေနသည့္ အခ်က္မ်ား 

တရုတ္ရွိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆုိအရ တရုတ္မူ၀ါဒ အဘိဓာန္တြင ္ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မး္ေရး 
ဆုိသည္မွာ လုိလားအပ္သည့္ အရာျဖစ္ျပီး နယ္စပ္ေဒသတြင ္ျငိမ္းခ်မ္းျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအားျဖင့္ တရုတ္ 
အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေထာက္ကူေပးမည့္ အရာျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ 
ကုိ ရရိွႏိုင္ေရး ဆုိသည္မွာမူ သီးျခားအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ ေဘဂ်င္း၏ 
အဓိက လုိလားခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျဖစ္သည္။ တရုတ္၏ နယ္စပ္လုံျခံဳေရး 
ထိခိုက္မႈ အပါအ၀င္ ပဋိပကၡမ်ားမွတဆင္ ့ ျဖစ္ေပၚသည့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေဘဂ်င္း 
က မိမိ၏ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားအား ဆုိင္းငံ့ျခင္း သုိ႕ 
မဟုတ္ ပေပ်ာက္သြားေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အနည္းဆုံး ကန႕္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းတုိ႕ 
ျပဳလုပ္ရန္ ဦးစားေပးထားပါသည္။ အဆုိပါ အခ်က္သည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကုိင္မ်ားအေပၚ တရုတ္၏ အေျခခံ အက်ဆုံး ေတာင္းဆုိမႈပင္ျဖစ္သည္။ 

တရုတ္၏ အျမင္တြင္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား မေ၀းေသာ အနာဂတ္တြင ္ရရိွႏိုင္မည့္ အလား 
အလာကုိ တားဆီးေနသည့္ အခက္အခ ဲအနည္းဆုံး သုံးခုရွိသည္။ ပထမ အခ်က္မွာ ယူနန္တြင္ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ တရုတ္ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက “ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ၏ အရင္းခ ံ အေၾကာင္း 
တရားမွာ ဗမာလူမ်ိဳးၾကီး ၀ါဒျဖစ္သည္”ဟု ရွင္းျပခ့ဲပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိသည္မွာ အႏွစ္သာရ မပါေသာ 
ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး အာဏာႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ားသုိ႕ ျဖန္႕ေ၀ေပးရန္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ႏွစ္ဦး 
ႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 
အခ်ိန္တုိအတြင္း ေတြ႕ဆုံညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆုံးႏိုင္မည့္ အလားအလာမွာ အလြန္ရွားပါသည္။ 
ဒုတိယအခ်က္ အေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နသဲည့္ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး 
ျဖစ္သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးအေပၚ မူတည္ပါသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ ခြဲထြက္လုိသည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ထုိအဖြဲ႕မ်ားအား တုိက္ခိုက္ေနျခင္းသည္ စစ္တပ္၏ သမိုင္းေပး တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရႈျမင္ပါသည္။ တနည္းဆုိရလွ်င္ အကယ္၍ စစ္တပ္က အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပအ္ျခာ 
အာဏာႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ထိပါးသည္ဟု ယူဆပါက အထက္တြင ္ ေဖၚျပခ့ဲသည့္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ိဳးအား ဆန႕္က်င္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ဂရုမစိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ စစ္တပ္၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၏ အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးစသည့္ အကဲဆတ္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သြားဆက္စပ္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ လူ 
အမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ စစ္တပ္သည္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး အာဏာႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ အေျခအေနအား 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသား ျပႆနာကုိ အေၾကာင္းျပေနျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိအခ်က္ႏွင့္ ဆန႕္က်င္မည့္ 
အင္န္အယ္လ္ဒီက လက္ခံလုိက္သည့္ မည္သည့္ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ ရလာဒ္မ်ိဳးကုိမွ စစ္တပ္က သေဘာတူ 
ရန္ အလားအလာ မရိွဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ အေနႏွင့္ တဖက္တြင္ ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအၾကား ရႈပ္ေထြးနက္နသဲည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနျပီး အျခားတဖက္တြင္ အရပ္ 
သား အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား ရႈပ္ေထြးနက္နသဲည့္ ဆက္ဆံေရး ရိွေနသည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဖၚေဆာင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတုိ႕သည္ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုန႕္ဆုိင္းမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရွည္ၾကာမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ေဘဂ်င္းႏွင့္ ယူနန္ရွိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ ့
သူမ်ားက တရုတ္၏ အျမင္မွာ ရရွိလာမည့္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ကုိမဆုိ လုိအပ္သည့္ ယုံၾကည္မႈ 
လုံး၀မရိွၾကသည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ မသိပႏဲွင့္ျဖစ္ေစ ခ်ိဳးေဖါက္ၾကမည္သာ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 
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ဤအေျခအေနအရ ေရတုိကာလအတြက္ တရုတ္က ျမန္မာအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားပါ။ တရုတ္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ မေ၀းေသာ အနာဂတ္ ကာလအတြငး္တြင္ 
အခက္အခဲမ်ား၊ ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါလိမ့္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ဤအေျခအေနအရ တုိင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးႏွင့္ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ထက္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္က ပိုျပီးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ တရုတ္-
ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာမည့္ ၀ရုန္းသုန္းကား ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ 
သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနမႈတုိ႕အတြက္ တရုတ္က ျပင္ဆင္ထား 
ရန္ လုိအပ္သည္။ ဤမူ၀ါဒအတြက္ အက်ိဳးဆက္ႏွစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပထမ အခ်က္မွာ ေနျပည္ေတာ္ 
ကသာ လုိလားပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေထာက္အကူ ေပးအပ္မႈအားျဖင့္ ေဘဂ်င္းက 
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားအား စြန္႕ပစ္မထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္ ၎တုိ႕အား ပေပ်ာက္ေအာင္ 
မေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အျပင္ အကယ္၍ အလြန္အကၽြံ ဖိအားေပးလုိက္ပါက ၎တုိ႕က တရုတ္ဖက္ ျပန္ 
လွည့္လာႏိုင္ပါသည္။ အေရးအၾကီးဆုံး အခ်က္မွာ ေဘဂ်င္းက မိမိ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ သက္သက္ျဖင့္ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ဖက္ဖက္သုိ႕ ေရြးခ်ယ္ 
ျပီး မရပ္တည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္မည့္အစား တရုတ္က ႏွစ္ဖက္စလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာငး္မြန္ 
ေအာင္ ထိန္းထားျပီး တစ္ဖြဲ႕စီကလည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုစီႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံ 
ၾကပါသည္။ 

ပထ၀ီ မဟာဗ်ဴဟာအရဆုိလွ်င ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရွိ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡသည္ “ရပ္၀န္းတစ္ခု 
လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” (One Belt One Road) ႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစသည့္ 
တရုတ္၏ ၾကီးမားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အဟန္႕အတားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။17 တရုတ္ 
၏ အဆုံးအစြန္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာမွတဆင့္ ေတာင္အာရွ၊ အေရ႕ွေတာင္ အာရွတုိ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတုိ႕က့ဲသုိ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ တရုတ္၏ အိႏၵိယ သမုဒၵရာျဖတ္ 
ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမၾကီးအတြက္ အဓိကက်သည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။18 ထုိ႕ေၾကာင့္တုိင္းရင္းသား 
ပဋိပကၡသည္ တရုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ မလုိလားအပ္ 
သည့္ ထိခိုက္မႈ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ တုိက္ရိုက္ထိခိုက္ေစသည့္ အခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား 
သည္ တရုတ္၏ စီမံကိန္းမ်ား ျမန္မာ့အေနာက္ဖက္ကမ္းသုိ႕ မေရာက္ရွိႏိုင္မွီ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ တရုတ္၏ 
မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္အား ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ လုံး၀ပိတ္ဆုိ႕ ေနေစပါသည္။ သြယ္၀ိုက္ထိခိုက္ေစ 
သည့္ အခ်က္မွာ ပဋိပကၡ ရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တရုတ္၏ 
ဆက္ဆံေရးသည္ ဆူးတေခ်ာင္းက့ဲသုိ႕ ျမန္မာ၏ တရုတ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈကုိ ပ်က္စီးေစျပီး နီးကပ္သည့္ 
ဆက္ဆံေရး ရရိွႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ထိခိုက္ေစပါသည္။19 

ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္၏ လုံျခံဳေရး စိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ပုံေဖၚေပးသည့္ အခ်က္ 
မွာ တရုတ္၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ 
မည္ကုိ စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားသည့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ လြယ္ကူစြာ စိမ့္၀င္ျပီး ထုိးေဖါက္ 
၀င္ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အေမရိကန္၏ ပြင့္လင္းျပီး တက္ၾကြသည့္ အခန္းက႑ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေမရိကန္က လြမ္းမိ ု
းႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးသက့ဲသုိ႕ ျဖစ္ေစျပီး တရုတ္နယ္စပ္တြင ္အေမရိကန္ တည္ရွိေနမႈကုိ ဖိတ္ေခၚသလုိ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းအတြက္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းရာတြင္ အေမရိကန္၏ အခန္းက႑ 
တစ္ရပ္ ပါ၀င္လာမည့္ အလားအလာအေပၚ ေဘဂ်င္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုန႕္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ယူေက၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ တရုတ္တုိ႕အား ေလ့လာသူ အေနႏွင့္ သာမက ကခ်င္ 
ႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရတုိ႕အၾကား ေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းမႈကုိ သက္ေသအျဖစ ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္ 
ေကအုိင္ေအ၏ “ကခ်င္ျပႆနာအား ႏိုင္ငံတကာအေရး”ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းမႈကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ရန္မွာ 
၂၀၁၃ တြင ္တရုတ္၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး ျဖစ္ခဲ့သည္။20 ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာတာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ အဆုိအရ တရုတ္က တက္ၾကြစြာ ဆန႕္က်င္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ 
အင္န္စီေအတြင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ အေရးကုိ တားဆီးကာကြယ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ တရုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာအား အေမရိကန္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ 
အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ အခ်က္က လႊမ္းမုိးပံုေဖၚထားျပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန႕္က်င္ေနသည့္ နည္းလမ္း 
ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ တဖက္တြင္ ရပ္တန္႕ေနေသာ သုိ႕မဟုတ္ အခ်ိန္ဆြဲေနေသာ ျငမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ 
ေကအုိင္ေအ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္ အတုိင္းပင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု သုိ႕မဟုတ္ 
ဗဟုိအစိုးရ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ျပင္ပအကူအညီ အထူးသျဖင္ ့အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထံမွ အကူအညီကုိ 
မျဖစ္မေန ရွာေဖြခုိင္းသလုိ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနအရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအား မပါ၀င္ 
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ေစလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵက တရုတ္အား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းမႈတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ တုိးတက္ 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးေနပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္မ ူအကယ္၍ တရုတ္က အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လုံျခံဳေရးပိုင္း ပုိမိုနီးကပ္စြာ ဆက္ဆံရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါက မိမိနယ္စပ္တြင္ ျပႆနာကုိ 
ဆက္လက္တည္ရွိေနေစျပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တုိက္ခိုက္ 
ဖ်က္စီးမည့္ရန္မွ အကာအကြယ္ ေပးသည့္နည္းျဖင့္ တရုတ္က မိမိ၏ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါကုိ ထိန္းထားရန ္
ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၾကားခံတစ္ရပ္ အျဖစ္ႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟုိအစိုးရအေပၚ ၾသဇာအာဏာ ရွိေနေစရန္ အသုံးခ်စရာအျဖစ္ သေဘာထားျပီး 
ဆက္ဆံရန္ သင္/့မသင့္ တရုတ္တြင ္အေျခအတင ္ဆက္လက္ျငင္းခံုေနၾကသည္။21 ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ 
ပိုင္းဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ိုင္းက တရုတ္၏ ၾကား၀င္မစြက္ဖက္ေရး အေျခခံမူက အေ၀းေရာက္ တဆင့္ခံ စစ္ပြဲ 
မ်ားအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဤအေနအထားသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ 
သက္တမ္းတေလွ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ တစ္ရပ္တြင ္ ေဘဂ်င္းရွ ိ
တရုတ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ တရုတ္ကၽြမ္းက်င္သူ အသိုင္းအ၀ိုင္းက စစ္ေရးလုံျခံဳေရး 
အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ သဘာ၀က ေပးထား 
သည့္ အဖိုးတန္ အရာမ်ားျဖစ္ျပီး အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ တရုတ္အေပၚ စစ္ေရး 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ား အဟန္႕အတား ျဖစ္ေရးအတြက္ ၾကားခံအျဖစ္ ထားရွိေစလုိၾကသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ နည္းလမ္းက အဆုိပါ ျပႆနာအား မဟာဗ်ဴဟာ အာဏာမွ်ေခ်အေပၚ မူတည္၍ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေထာက္ျပသည္။ ပထမ အခ်က္မွာ ၂၀၁၁ ကတည္းက ေလ့လာေတြ႕ရိွ ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ၏ 
အေနာက္ဖက္ယိမ္းသည့္ အေလ့အထေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တရုတ္ဆက္လက္ တည္ရွိေနမႈကုိ 
တုိးျမွင့္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိပါသည။္22 ဒုတိယ အခ်က္မွာ တရုတ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ထိခုိက္ေစႏိုင္ 
သည့္ ျမန္မာ့မူ၀ါဒ မွန္သမွ်ကုိ တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င ္
အေ၀းေရာက္ အင္အားစုမ်ားမွတဆင့္ မိမိ၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အေနအထားကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ႏွင့္ တရုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ ေဒသခံႏွင့္ 
ပုဂၢလိက တရုတ္ကုန္သည္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အျမဲတမ္း လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မေနပါ။ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ႏွင့္ တရုတ္က ျမန္မာျပည္တြင္းေရးရာ ကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၾကား၀င္မစြက္ဖက္ 
ေရး အေျခခံမူကုိ လုိက္နာရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ေဒသခံႏွင့္ ပုဂၢလိက တရုတ္ကုန္သည္မ်ားက ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ မိမိတုိ႕၏ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိမ်ား သုိ႕မဟုတ္ စီးပြား 
ဖက္မ်ားအား အကူအညီ ေပးေစလုိၾကသည္။ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တရုတ္၏ 
ဆက္ဆံေရးကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္သည့္အခါ ၎တို႕၏ အမူအက်င့္အေပၚ တရုတ္၏ ထိေရာက္စြာ ပဲ့ကုိင္ 
ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈအား ထိခိုက္ေစသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ားအားျဖင္ ့အျငင္းပြားေလ့ရွိသည္။ 
နယ္စပ္တေလွ်ာက္ စိမ့္၀င္ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဗဟုိအစိုးရ 
ကလည္း ၎တုိ႕အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း အျပည့္အ၀ မရိွသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ၎တုိ႕သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
တရုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားတုိ႕ႏွင့္ ကုိက္ညီလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္က အကူအညီမ်ား ျဖတ္ေတာက္ရန္ 
စိတ္ဆႏၵ မရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

နားလည္ရ ခက္ခသဲည့္ တရုတ္၏ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ပံုႏွင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ မႈန္၀ါး၀ါး တုိးတက္မႈ အေျခ 
အေနတုိ႕ေၾကာင့္ အထက္ပါ အယူအဆ ႏွစ္ရပ္စလုံးအား စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ ခက္ခပဲါသည္။ မည္သုိ႕ပင္ 
ျဖစ္ေစ တရုတ္ကုန္သည္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ေဘဂ်င္း၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္ ့ ကုိက္ညီေအာင္ 
သုိ႕မဟုတ္ ေသြဖီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏ္ုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံ နားလည္မႈ တစ္ရပ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေခ် 
ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပထမ ျပႆနာမွာ တရုတ္၏ ဗဟုိႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား 
အဆက္ျပတ္ေနမႈေၾကာင့္ အမ်ားစုက ရည္ညႊန္းၾကသည့္အတုိင္း ျမန္မာ၏ တုိင္းရင္းသား ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေရးဆုိင္ရာ ေဘဂ်င္း၏ မူ၀ါဒကုိ အလြန္အမင္း ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ျပႆနာမွာ 
ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားက ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္။ 

 
 

ဗဟုိ-ျပည္နယ္ အဆက္ျပတ္ျခင္း 

ျမန္မာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ သုိ႕မဟုတ္ ခရုိင္၊ 
ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေဘဂ်င္း၏ မူ၀ါဒကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ 
ေစသည့္ မတည္ျငိမ္သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ ညႊန္းဆုိခံရသည္။ 
ယူနန္ေဒသခံ ကုမၼဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ သတၳဳတူးေဖၚေရး၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ 
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ေကာက္ပဲသီးႏွံ အစားထုိး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ရႈပ္ေထြး 
ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ ေနခဲ့ၾကပါသည္။ အထက္ပါ ေဒသအမ်ားစုမွာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနျပီး အဆုိပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ အမ်ားအားျဖင္ ့ေနျပည္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွၾကပါ။ 

ဤျပႆနာသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ 
ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ယူနန္ရွိ ကုမၼဏီမ်ားက တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း 
တြင ္ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင္ ့ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သတၳဳတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနအား မေက်မနပ္ ေျပာဆုိခ့ဲ 
သည္။23 ျမန္မာအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ေစသည့္ လတ္တေလာ ဥပမာမွာ ၂၀၁၅ အတြင္း ကခ်င္ 
ျပည္နယ္တြင္ ယူနန္မွ တရုတ္သစ္ထုတ္လုပ္သူ အေယာက္(၁၅၀)အား ဖမ္းဆီးျပီး အေရးယူသည့္ အမႈျဖစ္ 
သည္။24 အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနကလည္း အလားတူ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရ 
သည္။ ေဘဂ်င္း၏ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရတုိ႕မွာ အဆင္တူ့ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ တဦးအေပၚတဥးီ ၾသဇာမေညာင္းႏိုင္ၾကပါ။ 

အထက္ေဖၚျပပါ အတိတ္က အေျပာင္းအလဲမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက MNDAA ေခါင္းေဆာင္ 
ပိုင္းအား ဖယ္ရွားကာ ကုိးကန႕္ေဒသအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ကုိးကန႕္ပဋိပကၡ ကာလမ ွစတင္ျပီး 
ေဘဂ်င္း၏ နယ္စပ္ေရးရာအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အဆမတန ္ၾကီးထြားအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ပဋိပကၡသည္ 
ေဘဂ်င္းကုိ အ့ံအားသင့္ေစခဲ့ျပီး မူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ရသည္။ တရုတ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀ါရွင္တန္ 
ဒီစီအား ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အရ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိငသ္ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ယူနန္၏ လက္၀ါးၾကီး အုပ္စီးထားမႈသည္ နယ္စပ္စီမံ 
ခန္႕ခြဲမႈတြင္ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈကုိ အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေစျပီး တရုတ္အမ်ိဳးသား လုံျခံဳေရးအတြက္ 
လည္း အႏၱရာယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဟု သုံးသပ္ျပခ့ဲပါသည္။ ရလာဒ္အေနႏွင့္ ေဘဂ်င္းက ျမန္မာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ခိုင္မာေအာင္ 
စတင္တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္လာသည္။ သီးသန႕္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ သတင္းအရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ စတင္ရွာေဖြသည္။ လုံျခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
လက္နက္ကုိင္ ရမဲ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္သည္။ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ 
ေရး တပ္မေတာ္အား အဓိကက်ေသာ နယ္ျခားေစာင့္ စခန္းမ်ားတြင္ စတင္တာ၀န္ခ်ထားသည္။  

သမၼတရွီ၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ယူနန္အစိုးရ အရာရွိမ်ားအေပၚ 
ဖိအားမ်ား ပုိမိုသက္ေရာက္ေစခ့ဲသည္။ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၆ အထိ သုံးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ယူနန္၏ အၾကီး 
တန္း အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူ ရွစ္ဦးသည္ စစ္ေမးျမန္း သုိ႕မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႕မွာ ကြန္ျမဴနစ္ 
ပါတီ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကြင္ဂြမ္ေရာင္ (Qin Guangrong) ႏွင့္ ဘုိင္အင္န္ေပ (Bai 
Enpei)၊ ယခင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးက်ဴဟီ (Qiu He)၊ ယခင္ယူနန္ လက္ေထာက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရွန္ေပပင္း (Shen Peiping)၊ ယခင္ကူမင္းျမိဳ႕ေတာ ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ ေဂါင္ဂ်င္စြန္း  (Gao Jinsong) ႏွင့္ ဇန္တ်န္ဇင္ (Zhang Tianxin)၊ ကူမင္းအမႈေဆာင္ 
လက္ေထာက္ျမိဳ႕ေတာ၀္န္ လီဇ(ီLi Xi)ႏွင့္ ကူမင္းလက္ေထာက္ ျမိဳ႕ေတာ၀္န္ ဇီဇင္စြန္း (Xie Xinsong) တုိ႕ 
ျဖစ္ၾကသည္။25 ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ မတ္လအတြင္း တရုတ္၏ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ 
ေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူ အေရအတြက္မွာ ယူနန္က (၉၀၄) ဦးရွိျပီး အမ်ားဆုံးျဖစ္ 
သည္။26 သန႕္စင္ေရးအတြက္ ယူနန္တြင္ လူအေျမာက္အမ်ား ထုတ္ပယ္ခံရမႈသည္ ျပည္နယ္၏ ျမန္မာ 
ေျမာက္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ တုိက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မရိွပါ။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ ဆန႕္က်င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား သတိေပးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယူနနတ္ြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ 
အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးက “သမၼတရွီ လက္ထက္မွာ ဗဟုိအစိုးရကုိ ဆန႕္က်င္လုပ္ေဆာင္တာဟာ ႏိုင္ငံ 
ေရးအရ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသတာတင္ မကဘူး အျပင္မွာ တကယ္ကုိ သတ္ေသၾကတာပ”ဲဟု 
မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ 

တရုတ္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ရွီ၏အၾကြင္းမဲ ့ အာဏာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ 
တင္းၾကပ္စြာ လမ္းညႊန္မႈတုိ႕ေၾကာင့္ ယူနန္သည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ၎၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမုိသတိထားျပီး ပိုမိုနာခံလာသည္။ ယူနန္ရိွ အခ်ိဳ႕က တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ စာနာလ်က္ရွိျပီး ၎တုိ႕အား အေထာက္အကူ ေပးလ်က္ပင္ ရွိေနေသး 
ေသာ္လည္း ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အႏၱရယ္ ၾကီးေသာေၾကာင့္ 
ေဘဂ်င္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ တမင္သက္သက္ျဖစ္ေစ လစ္လ်ဴရႈျခင္းမ်ိဳး သိသိ 
သာသာ ေလ်ာန့ည္းသြားသည္။ ယူနန္၏ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အေထာက္အကူ ေပးျခင္းႏွင့္ 
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သက္ဆုိင္၍ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား ရိွလာပါက ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား အေနႏွင့္ ပိုမိုသတိျပဳသင့္ပါ 
သည္။ ၎တုိ႕အေနႏွင့္ ယူနန္သည္ ေဘဂ်င္းအား ဆန႕္က်င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ၾကားမွအေခ်ာင္ 
ခံရျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ အနည္းဆုံး ေမးခြန္းထုတ္သင့္သည္။ လြယ္ကူစြာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပး 
သည့္အတြက္ ဤနားလည္မႈ အလြဲသည္ ေဘဂ်င္းအတြက္ အဆင္ေျပေစပါသည္။ 

 
 

တရုတ္၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးျမတ္မ်ား 

စီးပြားေရးအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တရုတ္၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
တုိ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆုံး ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အဆုိပါ ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ တရုတ္က 
အေရးပါသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေဒၚလာ (၃.၆) 
ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ ျမစ္ဆုံေရကာတာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိသည့္ ေဒၚလာ(၆)ဘီလီယံ တန္ဖိုးရိွ မိုင္းတုံ 
ေရအားလွ်ပစ္စ္ အေဆာက္အအုံတုိ႕ ပါ၀င္သည္။ တရုတ္အမ်ိဳးသား ေရနံကုမၼဏီ  (China National 
Petroleum Company)က တည္ေဆာက္သည့္ တရုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ 
ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းသြားျပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိပါသည္။27 ကခ်င္ပဋိပကၡ 
ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒါးပိန္ေရကာတာအား ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အတင္းအၾကပ္ ရပ္နားခုိင္းခ့ဲ 
သည္။28 သဘာ၀ သယံဇာတ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရအၾကား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ခြဲေ၀မႈအပိုင္းတြင္ ထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္း အမ်ားစုအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြး 
ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ပုိမိုၾကီးထြားေစျပီး လက္ရွိျဖစ္ပြား 
ေနေသာ ပဋိပကၡကုိ မီးထုိးေပးသလုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အမ်ားစုက မိမိ 
တုိ႕ ပိုင္နက္ေဒသမ်ားအတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကြင္းမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး မိမိတုိ႕ 
နယ္ေျမအတြင္း ဗဟုိအစိုးရ၏ တရား၀င္ ျဖစ္တည္မႈကုိ စိန္ေခၚခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္  ၾကာျမင့္ 
ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 

တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
တရုတ္ပုဂၢလိက ကုမၼဏီမ်ားအၾကား တရားမ၀င္ႏွင့္ တခါတရံ ဥပေဒႏွင့္ ဆန႕္က်င္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ အေျမာက္အမ်ားရွိသည္။ သတၳဳတူးေဖၚေရးႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရသည့္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးတူ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တခါတရံတြင ္အခ်ိဳ႕ 
တရုတ္ကုမၼဏီမ်ားအား ႏွစ္ဖက္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ပူးတြဲပိုင္ဆုိင္ၾကသည္။ ဥပမာ ယူနန္ဂ်င္းခ်မ္းအုပ္စု 
(Yunnan Jingcheng Group)။29 

ျမစ္ဆုံက်ရံႈးမႈ အျပီးတြင ္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီး 
ရျခင္းအတြက္ မိမိတုိ႕အေပၚ အျပစ္တင္ခံရမႈအတြက္ ပိုမုိစိုးရိမ္လာၾကျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ဗဟို 
အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားအား ပုိမိုလုိက္နာ လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ေနရသည့္ 
အေျခအေနသည္ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အေထာက္အပံ့မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးေနမႈမ်ားအား မေလ်ာ့ပါး 
ေစႏုိင္သလုိ တားဆီးရာလည္း မေရာက္ပါ။ ေကာလဟလ အေျမာက္အမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ထြက္ေပၚေန 
ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တရုတ္တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပစၥည္းကိရိယာ အေထာက္အပံ ့ပမာဏကုိ ဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခပဲါသည္။ ယူနန္ 
ရွိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ကခ်င္ႏွင့္ ကုိးကန႕္ပဋိပကၡ ကာလအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား တရုတ္ပိုင္နက္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ့
ျပဳခဲ့ၾကျပီး စစ္ေရးအရ ဆုတ္ခြာလာခ်ိန္တြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိပါ 
သည္။ ထုိသုိ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား သူပုန္မ်ားအေပၚ “တရုတ္၏ အေထာက္အပံ့”အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ 
ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း တရုတ္ပိုင္နက္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း သြားလာခြင္ ့ျပဳမႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေဘဂ်င္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ နားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိသုိ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အား ျဂိဳဟ္တုသုိ႕မဟုတ္ ေဒသခ ံမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအားျဖင့္ မွတ္တမ္းယူထားရန္ အလြနလ္ြယ္ကူျပးီ 
ျငင္းဆုိရန္ ခက္ခေဲစမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကပိုင္းမွ စီးပြားေရး အေထာက္အကူမ်ား 
သည္ အျပစ္တင္ခံရမႈ နည္းပါးျပီး အလြန္ေရးပါ အရာေရာက္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ယုခ်မ္းအုပ္စုႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ၎၏မ်ားျပားသည့္ ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့သည္ စံျပ 
ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံေနရေသာ ယုခ်မ္းအုပ္စုသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ 
တရုတ္ေငြေၾကး ကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး အသက္(၃၄)ႏွစ္အရြယ္ အမ္းဟြီျပည္နယ္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံသား ဒင္နင္း 
(Ding Ning) က ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ နည္းပညာ ကုမၼဏီတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ယုခ်မ္းသည္ 
၂၀၁၂ တြင ္၎၏ပုဂၢလိက အစုရွယ္ယာ လုပ္ငန္းကုိ စတင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ တြင ္၎၏လက္ခြဲလုပ္ငန္းမ်ား 
အားလုံးကုိ စုစည္းကာ ယုခ်မ္းအုပ္စု ျဖစ္လာသည္။ ၎၏အၾကီးဆုံး ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ အြန္လုိင္းေငြေၾကး အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာ ေနရာျဖစ္ေသာ အီးဇုေဘာင္ (EZuBao) အား 
၂၀၁၄ တြင ္စတင္ခဲ့ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ပုိင္ဆုိင္မႈ အခ်င္းခ်င္း အြန္လုိင္းတြင ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာ 
အၾကီးဆုံး ေနရာျဖစ္လာသည္။30 အီးဇုေဘာင္ (EZuBao) သည္ ပြန္ဇီ (Ponzi)စနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ပုဂၢလိက 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားထံမွ ေငြမ်ားအား အတုိးၾကီးၾကီးႏွင့္ ေခ်းယူပါသည္။ ၎စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လမွ 
ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရခ်ိန္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလအထိ အီးဇုေဘာင္ (EZuBao) သည္ 
ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ကုိးသိန္းထံမွ ယြမ(္၅၀) ဘီလီယံေက်ာ္ သုိ႕မဟုတ္ ေဒၚလာ (၇.၅) ဘီလီယံခန္႕ 
ရရိွခဲ့သည္။31 

ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကုိ ခံေနရသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ျပီး လက္နက္ 
ကုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူ ဟန္လူမ်ိဳးမ်ားအား အကူအညီ ေပးပါရန္ MNDAA က ကမၻာတ၀ွမ္းရွိ တရုတ္မ်ားထံ 
စတင္အသနားခံသည့္ ၂၀၁၅ အေစာပုိင္းတြင္ ယုခ်မ္းအုပ္စုသည္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡတြင္ 
ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အီးဇုေဘာင္ (EZuBao) စတင္ကတည္းက ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈ အေျမာက္ 
အမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သူ ဒင္နင္း (Ding Ning) သည္ ကုိးကန႕္ကိစၥတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ စိတ္၀င္စားခဲ့ျပီး 
ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္ျဖင့္ ယြမ္ဆယ္သန္းကုိ MNDAA သုိ႕ တၾကိမ္တည္းျဖင့္ 
ေပးလွဴခဲ့ျပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ မေတာင္းဆုိခဲ့ပါ။ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ တရုတ္အေရး ေလ့လာသူ 
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆုိအရ ဒင္နင္း (Ding Ning) သည္ MNDAA မွတဆင့္ လက္နက္ 
ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေျခာက္ဖြဲ႕စလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး အားလုံးကုိ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ 

ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သိသာထင ္ ရွားသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ အဖြဲ႕မွာ 
UWSA ျဖစ္သည္။ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယုခ်မ္းအုပ္စုထံမွ ၂၀၁၅တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးမွာ အဖြဲ႕၏ သမုိင္းတြင္ ယခင္တၾကိမ္တခါကမွ မရိွခဲ့ဖူးပါဟု ဆုိပါသည္။ ေငြေၾကးအရ ေျပာ 
ရမည္ဆုိလွ်င္ ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား လက္ခြဲကုမၼဏသီည္ 
UWSA ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိခ့ဲျပီး “၀”ေဒသတြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ယြမ ္(၄၀) ဘီလီယံ 
အထိ ရရိွရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ အေရ႕ွေတာင္အာရွ လြတ္လပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တစ္ခု ထူေထာင္ 
ရန္ႏွင့္ အထူးကုန္သြယ္ေရး ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေရ႕ွေတာင္အာရွ ယူနီယံဘဏ္ အပါအ၀င္ 
ျဖစ္သည္။32 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြင္း UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆုိပါ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုအား 
အတည္ျပဳ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယုခ်မ္းအုပ္စုအား ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံရခ်ိန္ ၂၀၁၅ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ရပ္နားထားခဲ့ရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ 
ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ ဘဏ္စာရင္းမွ တရားမ၀င္ ရရွိေငြ ယြမ(္၅၀)ဘီလီယံအနက္ အမ်ားစုမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ 
ျပီး တရုတ္သတငး္ဌာနမ်ားအနက္ အမ်ားေလးစားသည့္ က်ိဳင္ဇင္း (Caixin) မဂၢဇင္းက “တရုတ္ျပည္ရိွ 
ခိုင္မာသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား”အား ကုိးကားျပီး ေျပာဆုိသည္မွာ ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ ရန္ပံုေငြ အမ်ားစု 
မွာ ျမန္မာထံ စီး၀င္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ပမာဏ အတိအက်ကုိမႈ မသိရိွရဟု ဆုိပါသည္။33 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 
အေျမာက္အမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ယုခ်မ္းသည္ UWSA အတြက္ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ေၾကးစား 
တပ္သားမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

ယုခ်မ္းအုပ္စုက UWSA ရွိ မိမိတုိ႕၏ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ တရုတ္အစိုးရ၏ “ရပ္၀န္းတစ္ခု 
လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” (One Belt One Road) စဦးလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ အုပ္စု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအေပၚ တရုတ္၏ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးရာ ဗဟုိခ်က္ ျဖစ္လာေအာင္ “၀”ေဒသအား ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္သည္။34 လူအမ်ားစု၏ 
သေဘာထားလည္းျဖစ္ျပီး ယုံၾကည္ရေလာက္သည့္ မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ က်ိဳင္ဇင္း (Caixin) ကလည္း ယုခ်မ္း 
အုပ္စုသည္ အမွန္တကယ္တြင္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳျပီး တရုတ္ျပည္တြင္းမွ တရားမ၀င္ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ခ၀ါခ်ေနျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေထာက္ျပပါသည္။35 UWSA၏ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈမ်ားကုိ ထုိင္းႏွင့္စကၤာပူ လမ္းေၾကာင္းတုိ႕မွ 
တဆင္ ့အမ်ားဆုံး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ တရားမ၀င္ ရန္ပံုေငြ အမ်ားစုကုိ ယခုတုိင္ ရွာေဖြ 
မေတြ႕ရိွရေသးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ေငြမ်ားအား UWSA ႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေနရာမ်ားထံ လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ 
အယူအဆကုိ ေထာက္ခံသလုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႕၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား အကာ 
အကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္သည့္အေလ်ာက္ ယုခ်မ္းသည္ ေငြေၾကးသာမက လက္နက္ႏွင့္ ေၾကးစားတပ္သား 
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မ်ားကုိလည္း ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ကနဦး ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ယုခ်မ္း 
၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့သည္ ေဒၚလာသနး္ ဆယ္ဂဏန္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက တရုတ္၏ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ေထာက္ပ့ံေနေၾကာင္း အယူအဆကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရန္ 
အေကာင္းဆုံး ရွင္းလင္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယုခ်မ္းအုပ္စုသည္ တရုတ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ 
အနိမ့္ဆုံး အေနႏွင့္ နားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းလင္းစြာ မသိရိွရေပ။ ရာဇ၀တ္မႈ 
အတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံရခ်ိန္ မတုိင္မီက ယုခ်မ္းအား တရုတ္ျပည္၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တီထြင္မႈ 
အပိုင္းတြင္ ျပိဳင္ဘက္မရွိ ထူးခၽြန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးခံရျပီး ၎၏ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိလည္း တရုတ္ဗဟုိ 
ရုပ္ျမင္သံၾကားကြန္ယက္ (CCTV) တြင ္ အေျမာက္အမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႕္ျပန္႕ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ 
ယုခ်မ္းက လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ အေရ႕ွေတာင္အာရွ ယူနီယံဘဏ္တုိ႕ ပါ၀င္သည့္ UWSA ႏွင့္ 
မိမိတုိ႕အၾကား ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အား တရုတ္၏ “သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား”က ခြင့္ျပဳေပး 
ခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အလားတူ ယုခ်မ္းအုပ္စုက မိမိတုိ႕ကုိယ္ပိုင္ ျပည္သူ႕လက္နက္ကုိင္ ဌာနအား 
၂၀၁၅ တြင ္ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ဘင္ဂူႏွင့္ အန္းဟြီျပည္နယ္တုိ႕မွ ေဒသခံ ျပည္သူ႕ 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ ္အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။36 အဆုိပါ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ 
ရွိသူမ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရ တစ္ရပ္လုံးအား ကုိယ္စားျပဳျခင္း မရိွပဲ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကုိယ္တုိင္က်ရံႈးမႈ 
ကုိ ဦးတည္ေစခဲ့သည့္ ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၎တုိ႕အၾကား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ 

 
 

အဓိက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ တရုတ္၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါ 
အ၀င္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားေပၚတြင္ ပိုျပီးအေလး 
သာပါသည္။ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္စသည့္ ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား အေပၚတြငမ္ူ ဂရ ု
ျပဳမႈ အလြန္နည္းပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ အဖြဲ႕မ်ား အနက္မွ ေအအုိင္ေအႏွင့္ UWSA တို႕သည္ 
၎တုိ႕၏ လက္နက္ကုိင္အင္အား အရြယ္အစား၊ တရုတ္ႏွင့္ နယ္ေျမနီးစပ္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားခ်င္း ႏွီးႏႊယ္မႈ 
တုိ႕ေၾကာင့္ တရုတ္၏ ဦးစားေပး အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အရိုးရွင္းဆုံး ေျပာရလွ်င္ ၎တုိ႕တြင ္နယ္စပ္ 
တေလွ်ာက္ မျငိမ္သက္မႈကုိ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ရွိၾကသည္။ အျခားအဖြဲ႕မ်ားအနက္ မုိင္းလား 
တပ္မေတာ္ သုိ႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္-ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း 
(NDAA-ESS) သည္ အစဥ္အလာအရ အင္အားသာလြန္ ၾကီးမားသည့္ UWSA ၏ ကုိယ္ပြားအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ 
အျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ျပီး ၎၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္လည္း “၀”တုိ႕ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ 
ျဖစ္ျပီး တူညီသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ကုိးကန္႕တုိ႕၏ တုိင္းရင္းသားခ်င္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ၊ သုံးဖြဲ႕စလုံးႏွင့္ 
ေကအုိင္ေအ၊ UWSA တုိ႕၏ ဆက္ဆံေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈ ေယဘုယ် 
အေျခအေနတုိ႕အေပၚ ၎တုိ႕၏ ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ စသည္တုိ႕ေၾကာင့္ ယခင္အင္န္စီေအတြင္ 
ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရသည့္ MNDAA၊ ရခုိင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တေအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ စသည့္အဖြဲ႕ 
သုံးဖြဲ႕အား တရုတ္က အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ အထက္ေဖၚျပခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ေျခာက္ဖြဲ႕အျပင္ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း (ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ေကာင္စီဟုလည္းေခၚသည္) တုိ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း နယ္စပ္၏ ေတာင္ဖက္ပိုင္း ပိုက်သည့္ ေဒသ 
မ်ားတြင္ ရိွေနၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႕သည္လည္း တရုတ္ျပည္အတြက္ ျပႆနာ ရိွႏိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႕၏ 
ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အင္န္စီေအကုိ လက္ခံျပီး အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရိွ/မရိွ စသည္တုိ႕သည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား 
အၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္အတြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။37 

 

ေကအုိင္ေအ 

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေကအုိင္ေအသည္ အဓိက အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ေကအုိင္ေအ နယ္ေျမသည္ 
အဓိကအားျဖင့္ တရုတ္ယူနန္နယ္၏ ေရႊလီႏွင့္ ေဘာင္ရွမ္ခရုိင္မ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနျပီး ၎၏လုိင္ဇာ ဌာနခ်ဳပ္ 
သည္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တရုတ္ဖက္မ ွ ယင္ဂ်င္းျမိဳ႕နယ္ အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ ျမန္မာဖက္ျခမ္းမွ 
ကခ်င္မ်ားသည္ တရုတ္ကခ်င္ (ဂ်ိမ္းေဖါ)တုိ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားခ်င္း နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနၾက 
သည္။ တရုတ္ကခ်င္ ညီရင္းကုိမ်ားထံမွ ေကအုိင္ေအ ရရိွေနေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

ယုခ်မ္းအုပ္စုသည္ တရုတ္အစုိးရ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ အနိမ့္ဆုံး အေနႏွင့္ 

နားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္း 
ဟုတ္မဟုတ္ ရွင္းလင္းစြာ မသိရိွရေပ။ 
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အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူမႈဘ၀ တည္ျငိမ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားက တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု 
အဖြဲ႕မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ရန္ အားသန္ၾကေသာေၾကာင့္ အထက္ေဖၚပါ မ်ားျပားသည့္ အေထာက္အပံ့သည္ 
တရုတ္တြင္ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံေရး တိမ္းညြတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ေက်ာက္ 
စိမ္း၊ သစ္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဓါတ္သတၳဳစသည့္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ 
ေအာင္ ၾကြယ္၀ေသာေၾကာင့္ တရုတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သယံဇာတ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း 
အေျမာက္အမ်ားကုိ ေပၚထြက္လာေစသည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ တရုတ္ေဒ သခံႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ 
ပုဂၢလိက အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေကအုိင္ေအအား အေထာက္အကူႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳး 
အျမတ္ ရရွိေစသည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တရုတ္က ေကအုိင္ေအႏွင့္ 
နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ အဖြဲ႕ေျခာက္ဖြဲ႕အနက္ တရုတ္၏ သံသယမ်ားမွာ ေကအုိင္ေအအေပၚ အျမင့္ဆုံး 
ျဖစ္သည္။ UNFC ရိွ ေကအုိင္ေအ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေနအထားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ မရိွမျဖစ္ 
ေသာ ၎၏အခန္းက႑တုိ႕ကုိ တရုတ္က အသိအမွတ္ ျပဳေသာ္လည္း ၎၏ေကအုိင္ေအအေပၚ 
သေဘာထားမွာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာအေပၚ မူတည္ျပီး အေရာင္ေျပာင္းေနပါသည္။ ေကအုိင္ေအသည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံေနျခင္းမ်ိဳး မရိွပါ။ 
“ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေရးေၾကာင့္”ဟု ကုိးကားျပီး ေကအုိင္ေအသည္ တရုတ္၏ ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္း 
အား ဆန္႕က်င္ခဲ့ပါသည္။38 မိမိတုိ႕၏ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္မႈ၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား 
တြင ္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေနထုိင္မႈ၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ တုိက္ထုတ္ရာတြင္ အေမရိကန ္
ျပည္ေထာင္စု၊ ယူေကတုိ႕ႏွင့္ အတိတ္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ စသည္တုိ႕ကုိ အေျခခံ၍ ကခ်င္လူထုႏွင့္ 
ေကအုိင္ေအတုိ႕သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္း ထားပါသည္။39 

ကခ်င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၀ါရွင္တန္သုိ႕ သြားေရာက္ျပီး မိမိတုိ႕ အေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ 
အေထာက္အပံ့ကုိ ရွာေဖြခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက တရုတ္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျမင့္တက္ 
လာျပီး ကခ်င္၏ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားအေပၚ တရုတ္က စိုးရိမ္လာခဲ့သည္။ 
အထင္ရွားဆုံး သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ တစ္ခုမွာ ေကအုိင္ေအ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ 
ဂြမ္ေမာ္၏ ၂၀၁၄ ဧျပီ ခရီးစဥ္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲ 
သည္။40 ၂၀၁၃ တြင ္ကုလသမဂၢ၊ ယူေက၊ တရုတ္တုိ႕ႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအား ေလ့လာ 
သူအျဖစ္ ေကအုိင္ေအက အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိေနရာအား မိမိႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႕အတြက္ သီးသန္႕ 
လ်ာထားသည့္ အခြင့္ထူးခံ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တရုတ္က ရႈျမင္ပါသည္။41 ထုိအဆုိျပဳခ်က္အေပၚ တရုတ္၏ 
အျမင္သေဘာထားမွာ “ကခ်င္ျပႆနာအား ႏိုင္ငံတကာ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္” ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္ရိုက္ 
ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး တရုတ္၏ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အေမရိကန္ လာေရာက္ရန္ အစပ်ိဳး လုပ္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုအျဖစ္သာ ရႈျမင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပါ၀င္လာမႈအေပၚ တရုတ္၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈကုိ 
သေဘာေပါက္ နားလည္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ဆက္ဆံေရးတြင္ တရုတ္ 
အား ခြဲထုတ္ရန္ႏွင့္ တရုတ္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ပိုမုိရရွိရန္အတြက္ ေကအုိင္ေအသည္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုအား ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနပံုေပါက္ေအာင္ ၾကိဳးစားပံုေဖၚလာခ့ဲသည္။42 
ထုိသုိ႕တသမတ္တည္း ရပ္တည္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကစားေနျခင္းတုိ႕အား ေကအုိင္ေအအေပၚ 
ယုံၾကည္အားကုိး၍ မရသည့္ အေထာက္အထားအျဖစ ္တရုတ္က ရႈျမင္ပါသည္။ 

ေကအုိင္ေအအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈကလည္း တရုတ္ 
အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျပီး လုိအပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ား ရယူလုိသည့္ သေဘာထား အလယ္အလတ္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ “လြတ္လပ္ေရး” သုိ႕မဟုတ္ ကုိယ့္ 
ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးေရးသည္ အဆုံးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာထား တင္းမာ 
ေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံး ေကအုိင္ေအထဲတြင္ ရိွေနပါသည္။ အဆုိပါ အေနအထားသည္ ေကအုိင္ေအ၏ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္သာျဖစ္ျပီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားအရ 
ေဘဂ်င္းၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ တိဗက္ႏွင့္ အုဂ္ဟာခြဲထြက္ေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အဆုိ 
ပါ မဟာဗ်ဴဟာကုိ တရုတ္က အယုံအၾကည္ မရွိပါ။ ရန္ကုန္ရိွ ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ 
ေကအုိင္ေအ အဖြဲ႕တြင္း သေဘာထား ကြဲလြမဲႈသည္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အင္န္စီေအအတြက္ ေတြ႕ဆုံညိွႏိႈင္း 
မႈမ်ားအတြင္း ေကအုိင္ေအ၏ မတည္ျငိမ္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားကုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေကအုိင္ေအ 
၏ အစိုးရႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး အခြင့္အာဏာကုိ ထိခိုက္ 
ေစပါသည္။ တရုတ္အတြက္မွာမ ူ ေကအုိင္ေအသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
အတြက္ ခံယူခ်က္ သေဘာထား တသမတ္တည္း မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ 
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ေဘဂ်င္းႏွင့္ ယူနန္ရွိ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆုိအရ ေကအုိင္ေအ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ UNFC 
သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ အခ်ိန္ဆြဲသည့္ အေလ့အထ ရရိွလာေၾကာင္း ထင္ရွားေစခ့ဲသည္။ ထုိသုိ႕ 
ျဖစ္ရျခင္းမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အဓိက တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ မယုံၾကည္မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ 
သုိ႕ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေပးအယူမ်ား မလြဲသာ မေရွာင္ 
သာ လုိအပ္လာမည္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေကအုိင္ေအ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ အတုိင္းအတာ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း တရုတ္အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအတြက္ 
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။ တရုတ္အတြက္ ဒြိဟျဖစ္ေနေသာ ေကအုိင္ေအ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ 
ခ်က္သည္ ယခင္ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည့္အတုိင္း မၾကာမီ ကာလအတြင္း ျပီးျပည့္စုံသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မရရိွ 
ႏိုင္ဟူေသာ ခန္႕မွန္းခ်က္ကုိ ပုိမိုခိုင္မာေစပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ေကအုိင္ေအႏွင့္ UNFC အား အေပးအယူ 
လုပ္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္းသည္ တရုတ္အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမွ မရွိေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲ 
ျမန္ဆန္မႈအေပၚ သံသယႏွင့္ အဆုံးအစြန ္ရည္မွန္းခ်က္တုိ႕မွာ တရုတ္တြင္ အရိုးစြဲေနျပီျဖစ္သည္။ 

 

UWSA  

UWSA သည္ လြတ္လပ္ေရးကုိ မေတာင္းဆုိေသာ္လည္း လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ျပႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 
ႏွင့္ နယ္ေျမဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ သုံးရပ္ကုိ ရယူလုိပါသည္။ ၎တုိ႕မွာ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
လက္ရွိထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွိ နယ္ေျမမ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ေရး ေဒသမွ 
တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ တစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးတုိ႕ျဖစ္သည္။43 “၀”ေဒသတြင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ ့
သူမ်ား၏ အဆုိအရ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စျဲခင္း ဆုိေသာ စကားရပ္သည္ မိမိတုိ႕ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟု သေဘာထားျပီး UWSAသည္ အင္န္စီေအကုိ 
လက္မွတ္မထုိးပါ။ အင္န္စီေအအား အဆုိမျပဳခင္ ၂၀၁၁ ကတည္းက UWSA က အဆင့္သုံးဆင့္ပါ ႏွစ္ဖက္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အား ပုိမိုလုိလားေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းစဥ္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကနဦး ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး ေဆြးေႏြးမႈသည္ မိမိ 
အတြက္ ေနာက္ျပန္သြားျခင္း တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု UWSA က ယုံၾကည္ပါသည္။ UWSA ရိွ သေဘာ 
ထား တင္းမာသူမ်ားက လက္ရွိေတြ႕ဆုံ ညိွႏႈိင္းလ်က္ရွိေသာ အနာဂတ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟုိအစိုးရက ထပ္မံလစ္လ်ဴရႈမည္ မဟုတ္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ သံသယ ရွိၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ UWSA သည္ တရုတ္ႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံး 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနျပီး တရုတ္ထံမွ ညွာတာေထာက္ထားမႈကုိ အရရွိဆုံး အဖြဲ႕ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ 
တရုတ္ျပည္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကပင္ UWS အား တရုတ္၏ “တရားမ၀င္ ကေလး”ဟု 
သေဘာထားၾကသည္။ လက္ရွ ိ UWSA တပ္မွဴးျဖစ္သူ ေဘာင္ယုရွင္ (Bao Youxiang) တည္ေထာင္ခ့ဲ 
သည့္ “၀” ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ ေပၚထြက္လာပံုအေၾကာင္း ေလ့လာရာတြင ္၁၉၆၀ ခုႏွစ္ မ်ား 
အတြင္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ၎၏ေပ်ာက္ၾကား 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ UWSA ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။44 UWSA 
ေခါင္းေဆာငမ္်ားသည္ ေဘဂ်င္း၏ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မလုိပဲ ေဆးကုသရန္အတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ 
ျမိဳ႕ေတာ္အထိ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ အျခားမည္သည့္ အဖြဲ႕ကမ ွမရရိွႏ္ုိင္ေသာ အထူးအခြင့္ 
အေရး တစ္ရပ္ကုိ ယခုတုိင္ ရရွိထားပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ရရန္က်န္ရွိေနသည့္ နယ္ေျမဆုိင္ရာ UWSA ၏ သေဘာထားအား တရုတ္က 
ေထာက္ခံပါသည္။ တရုတ္၏ နယ္ေျမအျဖစ္ ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ မိမိအတြက္ တင္းၾကပ္သည္ဟု ယူဆရသည့္ 
တရုတ္၏ ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ားေအာက္သုိ႕ မိမိ၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ေပးအပ္ရန္ UWSA တြင ္လုံး၀ဆႏၵ မရိွ 
ပါ။ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ဒုကၡေရာက္ေစမည့္ အေနအထားကုိ ေရွာင္ရွားလုိသည့္အတြက္ တခါတရံ ၾကိဳၾကား 
ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိတတ္ေသာ္လည္း တရုတ္က UWSA ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္မည္ကုိ မလုိလားပါ။ 
တရုတ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရန ္UWSA ကုိ ဖိအားေပးမည္ မဟုတ္သလုိ UWSA က ဆႏၵ 
မရိွသည့္ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ိဳးကုိမွ လက္ခံယုံၾကည္လာေအာင္ တုိက္တြန္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိက့ဲသုိ႕ 
တဖက္သတ္ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးသည္ တည္ျငိမ္မႈမရိွ၊ ၾကာရွည္မခံပ ဲအနာဂတ္တြင ္မတည္ျငိမ္မႈမ်ိဳးကုိသာ ပုိျဖစ္ 
ေစသည္ဟု တရုတ္ႏွင့္ UWSA ႏွစ္ဖက္စလုံးက ရႈျမင္ပါသည္။  

တရုတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား UWSA ၏ မဟာဗ်ဴဟာ က် 
သည့္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကုိ ေထာက္ခံပါသည္။ နယ္ေျမနီးကပ္မႈႏွင့္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ႏွီးႏႊယ္မႈ 
တုိ႕ေၾကာင့္ UWSA သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရ႕ွပုိင္းရွိ ကုိးကန္႕တပ္မေတာ္ႏွင့္ တရား၀င္ မဟုတ္ေသာ္ 
လည္း အစဥ္အလာအရ မဟာမိတ္ ျဖစ္ေနရျခင္းကုိ သေဘာက်ပါသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးက ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
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ျဖစ္စဥ္ အပါအ၀င္ ကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မိမိတုိ႕၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတြက္ နီးကပ ္
စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးက ယခင္အင္န္စီေအတြင္ ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရသည့္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ MNDAA၊ တေအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခုိင့္တပ္မေတာ္တုိ႕အား 
ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ UWSA သည္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း သုံးၾကိမ္အား ပန္ဆန္းတြင ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ 
ေမ ၂၀၁၅ ကတည္းက လက္ခံက်င္းပခဲ့ျပီး လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားအၾကား မိမိ၏ 
ဦးေဆာင္မႈ အခြင့္အာဏာအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္စည္းရုံးခဲ့ပါသည္။ ရလာဒ္အျဖစ္ ေကအုိင္ေအ ဦးေဆာင္ 
ေသာ UNFC ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေပၚထြက္လာသည္ဟု ရႈျမင္သုံးသပ္ရပါသည္။ ေကအုိင္ေအ 
သည္ UWSA ကုိ မိမိႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ 
စလုံးက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိျခင္း မရိွေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအႏွင့္ UWSA တုိ႕သည္ တဖြဲ႕ႏွင့္ 
တဖြဲ႕ မိတ္ဖက္မ်ား အျဖစ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပိဳင္ဖက္မ်ား အျဖစ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရႈျမင္ၾက 
သည္။ ေကအုိင္ေအ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ အလြန္သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာေကာင္းေၾကာင္း UWSA 
က တခါတရံ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားေလ့ ရွိသလုိ ေကအုိင္ေအ အခ်ိဳ႕ကလည္း UWSA သည္ မိမိ၏ လက္ရိွ 
အေျခအေနကုိ အလြန္အမင္း ေရာင့္ရေဲက်နပ္ေနေၾကာင္း သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ကခ်င္အမ်ားစုက မိမိ 
တုိ႕၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရွည္ၾကာသည့္ တုိက္ခိုက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ UWSA ၏ ေတာ္လွန္ေရး 
သည္ သေဘာတရားေရးရာပုိင္း မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္ၾကျပီး UWSA ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
သီးသန္႕တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လုိသည့္ ဆႏၵအေပၚ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ၾကရသည္။ 

တရုတ္အစိုးရက UWSA အေပၚ စစ္ေရးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွ ိဆုိသည္မွာ ေလ့လာသူမ်ား 
အတြက္ အဓိက ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ UWSA ထဲတြင္ တရုတ္ေၾကးစားစစ္သား အေျမာက္အမ်ားရွိ 
သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း  ထုိသုိ႕ပါ၀င္မႈသည္ တရုတ္အာဏာပိုင္တုိ႕ ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနမွာ ယူနန္ရိွ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြထက္ ျမင့္မားသည့္ လုပ္ခလစာကုိ UWSA က 
ေပးႏုိင္သည့္ အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း “၀” ေဒသရွိ တရုတ္ေၾကးစား စစ္သားမ်ားက ရွင္းျပသည္။ UWSA 
၏ အေသးစား လက္နက္မ်ား ဥပမာ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္မ်ားသည္ တရုတ္တြင္ တပ္ဆင္သည့္ လက္နက္ 
မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း UWSA တြင ္ တရုတ္ပုံစံကုိ အေျခခံသည့္ အေသးစား လက္နက္မ်ား 
ထုတ္လုပ္သည့္ လက္နက္စက္ရံ ုအနည္းဆုံး ႏွစ္ရုံရွိသည္။ တရုတ္က UWSA ကုိ လက္နက္မ်ား ေထာက္ပ့ံ 
သည္မွာသေဘာ တရားအရ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိအဆုိကုိ ေထာက္ခံမည့္ သက္ေသအေထာက္အထား 
မရိွပါ။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္က့ဲသုိ႕ မဟုတ္ပဲ UWSA ၏ နယ္ေျမမ်ားသည္ သဘာ၀ သယံဇာတ မေပါမ်ားပါ။ 
ဖြ႕ံျဖိဳးစ သံျဖဴတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းသည္လည္း သံျဖဴေစ်း က်ေသာေၾကာင့္ မတုိးတက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း “၀” 
ေဒသခံမ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။ UWSA သည္ ၀င္ေငြအတြက္ အစဥ္အလာအားျဖင္ ့မူးယစ္ေဆး ေရာင္း 
၀ယ္မႈ၊ ေလာင္းကစား အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မွီခုိေနရသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ တရုတ္ေဖါက္သည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ေဘဂ်င္းအတြက္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္မႈ အေျမာက္အမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ တရုတ္အာဏာ 
ပိုင္မ်ားက “၀”၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သည္းခံပံုရျပီး ရာဇ၀တ္မႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္တြင္း 
တြင္သာ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးကုိ တင္းၾကပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  

UWSA အေပၚ တရုတ္၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈမွာ အားေကာင္းပါသည္။ သုိ႕ေသာ္သေဘာ 
သဘာ၀ အတိအက်ႏွင့္ အတုိင္းအတာ ပမာဏကုိမူူ သတ္မွတ္ရန ္ခက္ခပဲါသည္။ ျမန္မာ့လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ UWSA အၾကား ပဋိပကၡတစ္ရပ္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း တရုတ္၏ ဆန႕္က်င္မႈႏွင့္ 
UWSA ၏ ေတာင့္တင္းသည့္ အင္အားေၾကာင့္ မေ၀းေသာ အနာဂတ္ ကာလအတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ 
ေခ် အလားအလာ အလြန္နည္းပါသည္။ UWSA ၏ လြတ္လပ္မႈ အဆင့္အတန္း ရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းမႈအေပၚ 
တရုတ္အေနႏွင့္ လစ္လ်ဴရႈရန္ အေၾကာင္းတစံုတရာ မရွိသည္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္၏ အမ်ိဳးသား 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ အေထာက္အကူ ေပးရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား UWSA က 
သစၥာအရွိဆုံးအျဖစ္ တရုတ္က သတ္မွတ္ထားသည္။ 

 

ကုိးကန္႕တပ္မေတာ္ 

အထက္ပါ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ကုိးကန္႕သည္ တရုတ္အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေကာင္းဆုံး အေျခ 
အေနကုိ ဖန္တီးသူျဖစ္သည္။ ကုိးကန႕္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၁၆၅၉ ခုႏွစ္ ကြင္မင္းဆက္က ကူမင္းကုိ သိမ္းပိုက္ 
ခ်ိန္တြင္ ကုိးကန္႕ေဒသသုိ႕ ထြက္ေျပးေရာက္ရိွလာၾကသည့္ မင္မင္းဆက္၏ ဟန္ဒုကၡသည္မ်ားမွ 
ဆင္းသက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။45 ကခ်င္၊ “၀”တုိ႕က့ဲသုိ႕ မဟုတ္ပဲ ကုိးကန႕္တုိ႕၏ တရုတ္ႏွင့္ လူမ်ိဳး 
အရ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဟန္လူမ်ိဳးတုိ႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္သည္ ဖုန္ၾကားရွင္ (Peng Jiasheng) ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ 

ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚ 
ေျပာဆုိျခင္း မရိွေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအႏွင့္ 
UWSA တုိ႕သည္ တဖြဲ႕ႏွင့္တဖြဲ႕ မိတ္ဖက္မ်ား 

အျဖစ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပိဳင္ဖက္မ်ား 
အျဖစ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရႈျမင္ၾကသည္။  
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ရွိျပီး ၎သည္ကုိးကန႕္ေဒသတြင ္၁၉၃၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားခဲ့သည္။ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး 
ကာလအတြင္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗကပ 
ျပိဳကြဲျပီးေနာက္ ဖုန္သည္ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိုး 
ခဲ့ျပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အထူးေဒသ (၁) ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကုိးကန္႕အေရးအခင္း 
ေၾကာင့္ ဖုန္၏ေဒသေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး ထုိင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ NDAA-ESS ထိန္းခ်ဳပ္ရာ 
မိုင္းလားေဒသမ်ားတြင ္ ျပည္ေျပးဘ၀ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲသ့ည္။ ၂၀၁၄ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ အေစာပုိင္း 
ကာလတြင ္ဖုန္သည္ေကအုိင္ေအ၊ UWSA တုိ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ကုိးကန႕္ေဒသတြင္ ျမန္မာ့လက္နက္ကုိင္ 
တပ္မ်ားအား တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တရုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ မျငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျပီး ၂၀၁၅ ဇြန္(၁၁) 
တြင ္MNDAA က တဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲၾကာင္း ေၾကျငာခ့ဲသည္။46 

၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ တရုတ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာ ကုိးကန႕္ 
တုိက္ခိုက္မႈ၏ အေစာပုိင္း ကာလမ်ားတြင္ ဖုန္၏လုပ္ရပ္မ်ားက ေဘဂ်င္းကုိ ေဒါသထြက္ေစခဲသ့ည္ဟု 
ဆုိပါသည္။ တရုတ္၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား မွန္သမွ်ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အစား ဖုန္သည္ႏိုင္ငံ 
ေရး အျမတ္အစြန္း ရရိွေရးဟူေသာ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးအတြက္ တုိက္ခိုက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ေဘဂ်င္းက ယူဆပါသည္။ တရုတ္ႏွစ္ကူး မတုိင္မီေလးတြင္ စစ္ပြဲကုိ စတင္တုိက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ 
တရုတ္ျပည္အတြင္း ဒုကၡသည္ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ ္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္္းသည္ ဖုန္၏မဟာဗ်ဴဟာ ေရြးခ်ယ္မႈ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေအာင ္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ တြန္းအားေပးရန ္ေဘဂ်င္းကုိ ဖိအား 
ေပးသည့္ အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ထားသည့္ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။47 ဤစီမံခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ ္
ဆုတ္ခြာျခင္းသည္ ဖုန္အတြက္ ကုိးကန္႕ေဒသတြင ္ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္၊ 
ကုိးကန္႕လူနည္းစုအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တရား၀င္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အေနအထား တစ္ရပ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ 
ရန္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ စသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရိွေစပါမည္။ ဖုန္၏ 
သတင္းစာနယ္ဇင္းႏွင့္ အြန္လုိင္းတုိ႕မွတဆင့္ “ကုိးကန႕္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား”ထံ အကူအညီ ေတာငး္ခံရာ 
တြင ္တရုတ္ျပည္သူမ်ားအၾကား စာနာေထာက္ထားမႈ အၾကီးအက်ယ္ ရရိွေစခဲ့သည္။ 

သုိ႕ေသာ္လည္း ကုိးကန္႕ပဋိပကၡအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ တရုတ္ပိုင္နယ္ နယ္ေျမအေပၚ ဗံုးၾကဲခ်မႈ 
ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ စသည့္အေျခအေန 
တုိ႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မတ္လ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖုန္အေပၚ တရုတ္၏ သေဘာထားသည္ မျပတ္သားသည့္ 
အေျခအေန ျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြင္း တရုတ္အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကလည္း 
အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ ယုံၾကည္ရေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားက ညႊန္ျပသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ တဖက္မွ 
ပန္းျပီးတုိက္ႏိုင္ရန္ တရုတ္က ဖုန္၏တပ္မ်ားအား တရုတ္ပိုင္နက္ နယ္ေျမကုိ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးခ့ဲသည္ဟု 
ဆုိပါသည္။ ထုိ႕ထက္ၾကီးမား ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာ တစ္ရပ္မွာ တရုတ္ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံရရိွ 
ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ ေဘဂ်င္းတြင ္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ တရုတ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ 
မ်ားက MNDAA ကုိ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။48 ယူနန္ႏွင့္ ေဘဂ်င္းတြင ္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္တရုတ္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဖုန္ႏွင့္၎၏ လက္ေထာက္မ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ တရုတ္ျပည္တြင္းသုိ႕ ၂၀၁၅ အတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ၀င္ထြက္ 
သြားလာခြင္ ့ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင ္MNDAA ပါ၀င္ေရးအေပၚ တရုတ္၏ 
တရား၀င္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မွာ မယုတ္မလြန္ အေျခအေနမွ မဟာဗ်ဴဟာအရ ေထာက္ခံသည့္ 
အျဖစ္သုိ႕ တုိးတက္သြားသည္။ 

 
 

နိဂုံး 

အတိတ္သမိုင္း၊ တုိးရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ေျမမ်က္ႏွာ ပထ၀ီ အေနအထား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
စသည့္ ေျမာက္မ်ားလွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရွိ တုိင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တရုတ္သည္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါ 
အရာေရာက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ေနခဲ့ျပီး ဆက္လက္၍လည္း ပါ၀င္ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ၎၏ 
အမ်ားသိ ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္ ၾကား၀င္မစြက္ဖက္ေရး မူ၀ါဒ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာထံမွ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမိုရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္ရန္ ေရမႈတ္တဖက္သုံးလုိက္၊ ျမန္မာအေနႏွင့္ တရုတ္က 
ျဖစ္ေစလုိသည့္ မူ၀ါဒ လမ္းေၾကာင္းမ ွေသြဖီမည့္ပံုေပၚလွ်င္ မီးစတဖက္ သုံးလုိက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ 
အတြင္း တရုတ္သည္ မိမိ၏ ပါ၀င္မႈအား ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား အသုံးခ် ေနပါသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း တရုတ္က မိမိ၏ ၾကား၀င္မစြက္ဖက္ေရး မူ၀ါဒကုိ တရား၀င္ ထိန္းသိမ္း 
ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ၎၏သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မွာ မျပတ္သားခဲ့ပါ။ ေဘဂ်င္းတြင ္
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ တစ္ဦး၏ အဆုိအရ တရုတ္အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦးက “မိမိအမ်ိဳးသား လုံျခံဳေရးအေပၚ 
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ျပင္းထန္သည့္ တုိက္ရိုက္အက်ိဳးဆက္မ်ား သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခတုြင္ တရုတ္အေနႏွင့္ 
တသီးတျခား မေနႏုိင္၊ ေနလည္းမေနသင့္ပါ” ဟု ခုခံေျပာဆုိသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 
အထက္ပါ အခ်က္အား တရား၀င္ မူ၀ါဒအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန ္ရွိ/မရိွ ဆုိသည္မွာ သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္ 
အေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ ကူမင္းရွိ တရုတ္-ျမန္မာအေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆုိအရ တရုတ္၏ 
ရပ္တည္ခ်က္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေ၀၀ါးေနရျခင္းမွာ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေသခ်ာစြာ သႏၷိဌာန္ ခ်မွတ္ 
ထားျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၂၀၁၅ ကုိးကန္႕ပဋိပကၡအတြင္း ျမန္မာမ်ားက တရုတ္ 
ပိုင္နက္ နယ္ေျမအား တုိက္ခိုက္လာမွသာ ျမန္မာအေပၚ မိမိ၏ ၾသဇာအာဏာကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ တရုတ္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တက္ၾကြသည့္ တရုတ္၏ 
အခန္းက႑ကုိ ေဖၚေဆာင္မည့္ဖက္သုိ႕ စတင္၍ ပုိမိုတိမ္းညြတ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တရုတ္က ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေထာက္ခံေသာ္လည္း မေ၀းေသာ အနာဂတ္တြင ္ ျပီးျပည့္စံုသည့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလိမ့္မည္ဟု ၎အေနႏွင့္ မယုံၾကည္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္တရုတ္အတြက္ ဦးစားေပး အခ်က္မွာ 
မေရရာ မေသခ်ာမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး 
ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစေ္အာင္ လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန႕္ျပန္႕ လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း 
ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိသည့္ ဗဟုိႏွင့္ ျပည္နယ္ကြာဟခ်က္၊ ယုခ်မ္းအုပ္စု၏ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈက့ဲသုိ႕ေသာ တရုတ္ကုန္သည္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တရုတ္၏ အခန္း 
က႑အား ပုိမိုေ၀၀ါးေစပါသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတုိ႕ေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းအတြက္ လြယ္ကူစြာ ျငင္းဆုိခြင့္ 
ရွိေနျပီး အဆုိပါ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္အေပၚ အျပစ္တင္ စြပ္စြဲႏိုင္ေခ် မွန္သမွ်ကုိလည္း 
လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲပစ္ လုိက္ႏိုင္ပါသည္။ 

တရုတ္က ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ ေထာက္ခံေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၎၏ဆက္ဆံေရးအေပၚ အမ်ား၏ အျမင္မွာ ထုိအဖြဲ႕မ်ား ဆက္လက္ 
ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အသက္ဆက္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိးေပးေနသည္ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ အေရးအၾကီးဆုံး အခ်က္မွာ သတၳဳတူးေဖၚေရး၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အျခားတရားမ၀င္ စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွေသာ ၀င္ေငြသည္ စစ္ကုိအမွီျပဳသည့္ စီးပြားေရးကုိ အားေပးေနျပီး ပဋိပကၡကုိ ပိုမုိ 
ရွည္ၾကာေစပါသည္။ တရုတ္ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္မႈအေပၚ မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ သုိ႕မဟုတ္ မိမိ 
သိရွိ နားလည္မႈအေပၚ ျငင္းဆုိျခင္းျဖင့္ တရုတ္က မိမိတြင္ အျပစ္မရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း 
ရန္ကုန္ရွိျမန္မာ အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အၾကီးမားဆုံး 
အခက္အခဲမွာ တရုတ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအမ်ားစုက ရႈျမင္ၾကေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ 

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေမးစရာ ရွိလာသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးျခင္း 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစျခင္းအျပင္ တရုတ္အေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမုိအျပဳ 
သေဘာေဆာင္မည့္ မည္သုိ႕ေသာ အခန္းက႑မ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တရုတ္ေလ့လာသူမ်ားကပင ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး အတြက္မဆုိ ျပင္ပမွ အာမခံ ေပးႏိုင္မည့္သူ၏ အခန္းက႑ တစ္ရပ္အတြက္ အၾကံ 
ျပဳ တင္ျပလာၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ၾကား၀င္မစြက္ဖက္ေရး မူေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ေဘးဂ်င္းသည္ 
ထုိက့ဲသုိ႕ ရႈပ္ေထြးနက္နသဲည့္ အလုပ္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ရယူမည့္သေဘာ မရိွပါ။ ယူနန္တြင ္ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ တရုတ္အစိုးရ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ တစ္ဦးက “ပညာအရွိဆုံး တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက 
ေတာင္မွ ရႈပ္ေထြးလွတ့ဲ မိသားစ ု တစ္စုရဲ႕ အတြင္းေရးကုိ မသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ 
တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြအၾကား ဘယ္သူက ဘယ္အခ်ိန ္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာကုိလုပ္ဆုိျပီး အင္မတန္မွ 
ရွာၾကံအျပစ္တင္လုိ႕ရတ့ဲ အရႈပ္ထုပ္ ၾကားထဲမွာ ကၽြနေ္တာ္တုိ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာမွျဖစ္လာ 
မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အဲဒီအခန္း က႑ကုိ မယူႏိုင္ပါဘူး”ဟု ဆုိပါသည္။ 

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုုးရ လက္ထက္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး သိသိသာသာ တုိးတက္လာပါ 
သည္။ ထုိအခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ 
ညိွႏႈိင္းေရး ျဖစ္စဥ္သုိ႕ ဦးေဆာင္ေခၚယူမည့္ တရုတ္၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူ ေပးမည္ျဖစ္ 
သည္။ ေရွ႕ကုိေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု တရုတ္က မယုံၾကည္ေသာ္လည္း ညီလာခံတြင ္
အဓိက အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး ပါ၀င္တက္ေရာက္ျခင္းကပင္လွ်င္ ထုိးေဖါက္ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား ညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ရန ္ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးရာတြင္ တရုတ္ 
က အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဤအေျခအေနမွာ 
ရွည္လ်ားသည့္ ခရီးစဥ္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းပင္ ရွိပါေသးသည္။ တရုတ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္ အခန္းက႑မွာ 
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္မႈႏွင့္ တရုတ္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ အဓိပၸါယ္ ပိုမုိဖြင့္ဆုိလာမႈတုိ႕ 
အေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ 

၎၏အမ်ားသိ ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္ 
ၾကား၀င္မစြက္ဖက္ေရး မူ၀ါဒ ရိွေသာ္လည္း 

ျမန္မာထံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိ 
ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္ရန္ 

ေရမႈတ္တဖက္သုံးလုိက္၊ ျမန္မာအေနႏွင့္ 
တရုတ္က ျဖစ္ေစလုိသည့္ မူ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းမွ 
ေသြဖီမည့္ပုံေပၚလွ်င္  မီးစတဖက္ သုံးလုိက္ႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အတြင္း တရုတ္သည္ 
မိမိ၏ ပါ၀င္မႈအား ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား အသုံးခ် 

ေနပါသည္။ 
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