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ေမလ ၂၀၁၆ / အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄)

အိႏိၵယ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းသစ္

မင္းေသ့

အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ အျမဲတမ္း မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္တယ္… တ့ဲ…။
အစုိးရသစ္သက္တမ္းမွာ ဆက္ဆံေရးသစ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အသစ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။
နယ္ပယ္အသစ္၊ က႑အသစ္ေတြလည္း တုိးခ်ဲ႕ ပူးဝင္လာလိမ့္မယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာ အေသးစိတ္မသိရခင္၊ အၾကမ္းဖ်င္း ေယဘုယ်ေတြကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ႏုိင္ရမယ္…။
ဒီစာတမ္းက… သမုိင္း အခ်က္အလက္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အယ္ဒီတာ

1

ေမလ ၂၀၁၆ / အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄)

အိႏိၵယ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းသစ္

မင္းေသ့

အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ အျမဲတမ္း မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္တယ္… တ့ဲ…။
အစုိးရသစ္သက္တမ္းမွာ ဆက္ဆံေရးသစ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အသစ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။
နယ္ပယ္အသစ္၊ က႑အသစ္ေတြလည္း တုိးခ်ဲ႕ ပူးဝင္လာလိမ့္မယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာ အေသးစိတ္မသိရခင္၊ အၾကမ္းဖ်င္း ေယဘုယ်ေတြကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ႏုိင္ရမယ္…။
ဒီစာတမ္းက… သမုိင္း အခ်က္အလက္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အယ္ဒီတာ

1

ေမလ ၂၀၁၆ / အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄)

အိႏိၵယ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းသစ္

မင္းေသ့

အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ အျမဲတမ္း မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္တယ္… တ့ဲ…။
အစုိးရသစ္သက္တမ္းမွာ ဆက္ဆံေရးသစ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အသစ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။
နယ္ပယ္အသစ္၊ က႑အသစ္ေတြလည္း တုိးခ်ဲ႕ ပူးဝင္လာလိမ့္မယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာ အေသးစိတ္မသိရခင္၊ အၾကမ္းဖ်င္း ေယဘုယ်ေတြကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ႏုိင္ရမယ္…။
ဒီစာတမ္းက… သမုိင္း အခ်က္အလက္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
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အိႏိၵယ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

အိႏိၵယ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းသစ္

၈၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ ျမန္မာတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏိၵယေဒသမွ
စတင္ျပန္႔ႏွံ႔လာသည္။ အိႏိၵယေဒသကို မဇၥ်ိမေဒသ ဝိျဂိဳလ္ျပဳသည္။ မဇၥ်ိမေဒသသည္ ဗုဒၶဝါဒေပါက္
ဖြားရာ ဘူမိနက္သံေျမျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ၊ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာသည္ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳခ်င္းတူ
ညီသည္။ ကိုလိုနီေခတ္က၊ ျမန္မာသည္ အိႏိၵယ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္၍
အိႏိၵယလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ျမန္မာျပည္တြင္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာလူငယ္မ်ား
သည္ အိႏိၵယရိွ ကလကတၱားတကၠသိုလ္ ပညာသင္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၂၀
ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တကၠသိုလ္ဟူ၍ မရိွခဲ့ေခ်။ တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ျပီးစီးခ်ိန္တြင္လည္း
အိႏိၵယသို႔ ပညာသင္သြားဆဲ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာ၌ အမ်ဳိးသားေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ား တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပဳိင္နက္တည္း စတင္ခဲ့သည္။
ႏွစ္ဖက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းလည္း အဆက္အသြယ္ရိွခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ ၌ အိႏိၵယ
အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီတို႔က ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ညီလာခံတက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္၍ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က အဆိုပါ
ညီလာခံ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့သည္။

၁၉၄၄ တြင္ အိႏိၵယ လြတ္လပ္ေရး တပ္ဦးဟုေခၚသည့္ အိႏိၵယ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ သည္
စကၤာပူမွ ျမန္မာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တပ္မေတာ္ကို ဆူဟ ခ်န္ဒရာဘို႔ (စ)
ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာလူထု၏ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈကို ယခုအခ်ိန္
အထိ သတိရေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးျပီးေနာက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လန္ဒန္ သို႔
ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လန္ဒန္သြားစဥ္ အိႏိၵယ အမ်ဳိးသားေရးေခါင္း
ေဆာင္ ေနရူးႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေဒလီသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ေနရူးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို သူ႕၏ ကုတ္အက်ၤ ီ ကို
ေပးသည္။ အဂၤလန္၏ အေအးဓာတ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္
အေအးဒဏ္ကို ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ အေႏြးထည္မွ် မပါသည္ကို ေနရူးက သိသည္။
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၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း အိႏိၵယ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ျမန္မာ
ျပည္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ မ်ားစြာ ကူညီေပးခဲ့သည္။ အိႏိၵယသည္
၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးကို ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးကို
ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ အိႏိၵယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေနရူး၏ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြ
ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနရူးႏွင့္ ဦးႏုတို႔ပူးေပါင္း၍
ဘက္မလိုက္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္မ်ား၌ အေမရိကန္ဦး
ေဆာင္သည့္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ဦးေဆာင္သည့္ အေရွ႕အုပ္စုတို႔အၾကား အားျပဳိင္မႈ ျပင္း
ထန္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ၊ ဘက္မလိုက္ႏုိင္ငံမ်ား(ၾကားေနႏိုင္ငံ) မ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ရန္
ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေနရူးသည္ ျမန္မာအစုိးရသစ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား တြန္းလွန္ရန္ လက္နက္မ်ားေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

ဦးႏုက ႏိုင္ငံေရး ခိုလွံဳခြင့္ေတာင္းခဲ့တုန္းကလည္း ၾကည္သာစြာေပးခဲ့သည္။ ဦးႏုေနထိုင္ရန္အတြက္
ေနရူး၏ သမီးျဖစ္သူ အိႏိၵယသမၼတ အိႏၵီယာ ဂႏၶီကပင္ အိမ္တစ္လံုးစီစဥ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၆၀၌
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ဖူး
သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္ သူ၏ မိခင္ႏွင့္အတူ ေနထိုင္ျပီး ေဒလီ၌ ၁၉၆၀ မွ ၆၄ ခုႏွစ္
အထိ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္တက္ခဲ့ဖူးသည္။ သူမတက္ခဲ့ဖူးသည့္ ေကာလိပ္မွာ Lady

Shriram College ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဆိုပါေကာလိပ္၏ ေက်ာင္းသူေဟာင္း
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာလိပ္၌ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အစည္းအေဝးမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္
ေလ့ရိွသည္။ ေကာလိပ္သည္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္ရွားမႈအတြက္ ေဖးမ၊
ကူညီမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။

လက္ရိွခန္႔မွန္းခ်က္အရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ား တစ္သန္းခန္႔ေနထိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သည္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းရိွသည္။ ၁၉၆၀ ႏွစ္လည္ေလာက္တြင္ ဦးေနဝင္းက ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္
ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သိမ္းယူျပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ဖြားမဟုတ္သည့္ အိႏၵိယလူမ်ဳိး ႏွစ္သိန္းခန္႔ ကို
ျပည္ေတာ္ျပန္ေစခဲ့သည္။ အိႏိၵယ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေလွ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ မရရိွခဲ့ပ၊ဲ
လက္ဗလာျဖင့္ မူရင္းဇာတိသို႔ ျပန္ခဲ့ရသည္။ ဇာတိေျမသို႔ျပန္ရန္ ဦးေနဝင္းအစိုးရက တစ္ ဦးလွ်င္
ေငြက်ပ္ ၁၇၅ က်ပ္သာ ေပးခဲ့သည္။

ရာဂ်ဴး ဂႏီၶ အိႏိၵယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူစဥ္၊ ၈၈၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကို အျပည့္အဝ
ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ရန္ကုန္၌ ရွိေသာ အိႏိၵယသံရံုးက ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား ကို
ျပည္ပထြက္ခြာရန္ ေထာက္ပံ့စရိတ္မ်ား ကူညီခဲ့သည္။ အိႏိၵယအစိုးရက ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုကို ပင္
ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ခုက မဏိပူရ တြင္ျဖစ္ျပီး တစ္ခုက မစ္ဇိုးရမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။
အိႏိၵယေရဒီယိုမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလွဳပ္ရွားမႈကို ေလလွဳိင္းကတစ္ဆင့္ ေထာက္ခံၾကိဳဆို
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ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ သမီး ေဒၚသန္းသန္းႏုကို ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္ရွားမႈ အတြက္
အသံလႊင့္ေပးခြင့္ျပဳခဲ့သည္ အထိ ထထဲဝဲင္ဝင္ ကူညီအားေပးခဲ့သည္။

ရာဂ်ဴး ဂႏီၶက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အဆက္အဆံမလုပ္ေရး မူဝါဒကို အစျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၁
တြင္ ရာဂ်ဴး လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့စစ္အစိုးရႏွင့္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို အိႏိၵယက
စတင္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ၌ ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အိႏိၵယအၾကီးတန္း အရာ
ရိွမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ အေျမာက္အျမားရိွလာသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယေန႔ ျမန္မာအတြက္ အိႏိၵယ ေပၚလစီ

၁၉၉၀ ႏွစ္လည္ေလာက္ကတည္းက၊ အိႏိၵယသည္ ျမန္မာအေပၚ ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ ေျပာင္းလလဲာ
ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႕ေစေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္လာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ-

(၁) အိႏိၵယအေနျဖင့္ ၈၈ ဒီမိုကေရစီလွဳပ္ရွားမႈသည္ ခရီးဆံုးတိုင္မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာလက္ကိုင္ထားသူ အစိုးရႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု
အိႏိၵယက ယူဆသည္။

(၂) အိႏိၵယအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းစီးပြားေရး မူဝါဒကို ေျပာင္းလခဲဲ့သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား မွ
ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ကုန္သြယ္ေရးအရလည္းေကာင္း၊
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအရလည္းေကာင္း တိုးတက္ရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမို ဆက္သြယ္ လုပ္
ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ အိႏိၵယသည္ “အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ” ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ား တိုးျမွင့္တည္ေဆာက္ရန္ ေရွးရႈခဲ့သည္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၌ ကားလမ္း
ရထားလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးစားေပးသည္။ ထိုမွသာ အိႏိၵယအေန
ျဖင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ပုိမို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္
သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။

(၃) အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒအရ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္လိုက္ေသာအခါ အိႏိၵယလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူထု
အခ်င္းခ်င္း ပိုမို ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္
ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အိႏိၵယ အစိုးရအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရိွလာျပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ျပန္သည္။
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(၄) စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိႏိၵယအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ကို ပိုမိုလိုအပ္လာ သည္။
အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံကို ပိုမိုလိုအပ္လာသည္။ ျမန္မာထံမွ စြမ္းအင္
ေလာင္စာရရွိရန္ ပိုမို ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္လုပ္သည္။ ျမန္မာထံမွ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္စာလွ်င္
စြမ္းအင္မ်ားကို ေစ်းေပါေပါ ႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။
အိႏိၵယအေနျဖင့္ ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို အထူးစိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္မွ
အိႏိၵယသို႔ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းဆက္သြယ္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

(၅) အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ခ်င္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အိႏိၵယ
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၌ တည္ျငိမ္မွ သယံဇာတကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ အဆင္ေျပ မည္။
ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ နယ္စပ္မ်ဥ္းသည္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀၀ (မိုင္ေပါင္း ၉၉၄)
ထိစပ္ေနသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာ ဘက္အျခမ္းကို
ေျခကုတ္ယူ၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ က စစ္ဆင္ေရးမ်ား
ျပဳလုပ္လွ်င္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို အားသာခ်က္ယူ၍ တိမ္းေရွာင္ၾကသည္။ အေရွ႕ေျမာက္
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ လက္နက္မ်ားသည္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွ အဓိက
ဝင္ေရာက္ေနသည္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ အစိုးရ
လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူလိုသည္။
အိႏိၵယျမန္မာနယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ က်ဥ္လည္ေနေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္း လက္နက္
ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္
အၾကား စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလွ်င္ အိႏိၵယနယ္စပ္ရိွ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္း
ၾကမ္းမႈမ်ား ေခ်မႈန္းႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္အနည္းငယ္က စစ္ေရးအရ
ပူးေပါင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္ဟု သိရသည္။

(၆) အိႏိၵယတပ္မေတာ္ႏွင့္ အိႏိၵယအစိုးရသည္ အာရွအတြင္း အင္အားၾကီး တရုတ္ကို
မဟာဗ်ဴဟာသေဘာအရ စိုးရိမ္မႈရိွသည္။ အိႏိၵယႏွင့္တရုတ္အၾကား နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြား
မႈသည္ ယေန႔တိုင္ ရိွေနေသးသည္။ အိႏိၵယသည္ ကက္ရွာမီးယားႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ
တစ္ဝိုက္အခ်ဳိ႕ကို သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနေသးသည္။ တရုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ
အေပၚ ဩဇာေညာင္းသည့္ အတြက္ အဆိုပါ ကိစၥတြင္ လႊမ္းမိုးမႈ တစ္စံုတစ္ရာရိွထားသည္။
အိႏိၵယအေနျဖင့္ တရုတ္သည္ ျမန္မာဘက္မွေန၍ အိႏိၵယကို ျခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည္ကို
တြက္ဆထားသည္။ တရုတ္သည္ အိႏိၵယေရတပ္က အိႏိၵယသမုဒၵရာအတြင္း လႊမ္းမိုးမႈကို
ျမန္မာဘက္အျခမ္းမွ ေရတပ္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈ၌ အကူအညီမ်ားေပး၍ စြက္ဖက္
လာႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္သည္။ အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုး
တက္ေကာင္းမြန္ေစလိုသည္။ သို႔မွသာ တရုတ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ျပန္လည္ထိန္း
ေက်ာင္းႏုိင္မည္ဟု ယူဆထားသည္။
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(၇) အိႏိၵယသည္ ျမန္မာဘက္မွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အိႏိၵယဘက္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ျမင့္မားလာမည္ ကို
စိုးရိမ္သည္။ ထို႔အတြက္ အိႏၵိယက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ယံု
ၾကည္သည္။ အိႏိၵယျမန္မာအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖက္ေရးကို ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မွသာ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

(၈) အိႏိၵယ မူဝါဒခ်မွတ္သူအခ်ဳိ႕တြင္ စိုးရိမ္ခ်က္ ရိွသည္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္သည္
ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳႏိုင္ေခ်။ အကယ္၍ ျမန္မာမွ
လူမ်ဳိးစုငယ္အခ်ဳိ႕က ခြဲထြက္ေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ
တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ခ်င္း (မီဇိုး) မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု
မ်ားရိွသည္။ အဆုိပါ လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသကို ေျခကုတ္ယူ
ထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ အိႏိၵယ၏ အက်ဳိးရလဒ္
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်လာႏိုင္သည္။
 အိႏိၵယနယ္စပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းအထိ လက္ေဖာက္လုပ္မႈကို ေထာက္ပံ့

ႏိုင္သည္။
 ရန္ကုန္ - မႏ ၱေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို ကူညီေပးႏိုင္သည္။
 သတင္းနည္းပညာဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပေရာဂ်က္

မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့သည္။
 ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အိႏိၵယ၌ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ စေကာ္လားရွစ္မ်ား ေပးႏိုင္ခ့ဲ

သည္။
 ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့သည္

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အိႏိၵယလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား

အိႏိၵယလူထုသည္ မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔၏
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်င့္သံုးေစခ်င္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း
ႏိုင္ငံမ်ား ဒီမိုကေရစီစနစ္ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းက အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြား ကို
ပဋပကၡမ်ား တိုးပြားေစျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာအၾကားတြင္
သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရိွခဲ့သည္။ အိႏိၵယလူထုသည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵျပည္တြင္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလွဳပ္ရွားမႈမ်ားအား အားေပးေထာက္ခံ
ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား မ်ားစြာ ရိွေနခဲ့သည္။
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၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အိႏိၵယက ေနရူးျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေပးအပ္ခဲ့သည္။
အိႏိၵယ ပါလီမန္အမတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအား ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အ တြက္
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားရိွသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံ
အားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာ့အေရး ေျဖရွင္းရန္ ပါလီမန္အမတ္
အားလံုးက လက္မွတ္ထိုးေတာင္းခံလႊာ တင္ျပျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယအေနျဖင့္
ျမန္မာ့တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ
အတြင္း ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

အိႏိၵယ မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာ
- အိႏိၵယ မီဒီယာသည္ ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို ပိုမိုအာရံုထား

ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းမ်ားအား အာရံုစိုက္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိ
ေခ်။

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္း ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား
- ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္ မီဇီုးရမ္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားကို ပိတ္ခဲ့သည္။ ယခင္က ျမန္မာ

အမ်ားစုသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေတာ္ၾကာၾကာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေဒသတြင္ စစ္ ေရး
သင္တန္းမ်ား မရရိွခဲ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ အလြန္အထီးက်န္ဆန္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ဤေဒသ၌
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိလည္း လက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

- ၁၉၉၀ တြင္၊ ျမန္မာမွ ဒုကၡသည္မ်ား ေဒလီသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္
ရိွရာ အမ်ားစုမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ေနထိုင္၍ အခ်ဳိ႕သည္ ေဒလီ၌ ေနထိုင္ၾကသည္။

- ABSDF မိသားစု ၄၀ ခန္႔သည္ မဏိပူ စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေနဆ ဲျဖစ္သည္။
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၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အိႏိၵယက ေနရူးျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေပးအပ္ခဲ့သည္။
အိႏိၵယ ပါလီမန္အမတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအား ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အ တြက္
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားရိွသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံ
အားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာ့အေရး ေျဖရွင္းရန္ ပါလီမန္အမတ္
အားလံုးက လက္မွတ္ထိုးေတာင္းခံလႊာ တင္ျပျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယအေနျဖင့္
ျမန္မာ့တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ
အတြင္း ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

အိႏိၵယ မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာ
- အိႏိၵယ မီဒီယာသည္ ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို ပိုမိုအာရံုထား

ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းမ်ားအား အာရံုစိုက္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိ
ေခ်။

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္း ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား
- ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္ မီဇီုးရမ္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားကို ပိတ္ခဲ့သည္။ ယခင္က ျမန္မာ

အမ်ားစုသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေတာ္ၾကာၾကာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေဒသတြင္ စစ္ ေရး
သင္တန္းမ်ား မရရိွခဲ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ အလြန္အထီးက်န္ဆန္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ဤေဒသ၌
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိလည္း လက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

- ၁၉၉၀ တြင္၊ ျမန္မာမွ ဒုကၡသည္မ်ား ေဒလီသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္
ရိွရာ အမ်ားစုမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ေနထိုင္၍ အခ်ဳိ႕သည္ ေဒလီ၌ ေနထိုင္ၾကသည္။

- ABSDF မိသားစု ၄၀ ခန္႔သည္ မဏိပူ စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေနဆ ဲျဖစ္သည္။
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၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အိႏိၵယက ေနရူးျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေပးအပ္ခဲ့သည္။
အိႏိၵယ ပါလီမန္အမတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအား ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အ တြက္
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားရိွသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံ
အားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာ့အေရး ေျဖရွင္းရန္ ပါလီမန္အမတ္
အားလံုးက လက္မွတ္ထိုးေတာင္းခံလႊာ တင္ျပျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယအေနျဖင့္
ျမန္မာ့တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ
အတြင္း ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

အိႏိၵယ မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာ
- အိႏိၵယ မီဒီယာသည္ ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို ပိုမိုအာရံုထား

ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းမ်ားအား အာရံုစိုက္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိ
ေခ်။

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္း ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား
- ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္ မီဇီုးရမ္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားကို ပိတ္ခဲ့သည္။ ယခင္က ျမန္မာ

အမ်ားစုသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေတာ္ၾကာၾကာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေဒသတြင္ စစ္ ေရး
သင္တန္းမ်ား မရရိွခဲ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ အလြန္အထီးက်န္ဆန္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ဤေဒသ၌
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိလည္း လက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

- ၁၉၉၀ တြင္၊ ျမန္မာမွ ဒုကၡသည္မ်ား ေဒလီသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္
ရိွရာ အမ်ားစုမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ေနထိုင္၍ အခ်ဳိ႕သည္ ေဒလီ၌ ေနထိုင္ၾကသည္။

- ABSDF မိသားစု ၄၀ ခန္႔သည္ မဏိပူ စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေနဆ ဲျဖစ္သည္။


