ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်

တရုတ်- မြန်ြာ စီးပာီးရ ီးစင်္ကလ
ြံ ြ်ီးြင်္ကီး
အကျဉ််းချျုပ်
တရုတ်နုင်ငံမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တင် စတင်ခွဲဲ့သ

ော ပု်းလမ််းမ (One Belt, One Road- OBOR)

စီမံကန််းတင် ကုန််းသပမအသပခပပျု စီ်းပော်းသရ်းစင်္ကြံလမ််းမျော်း စီမံကန််းနှင်ဲ့ ကုန်
စီမံကန််းတပ
ုို့ ါဝင်

ယ်သရသ ကောင််းပု်းလမ််းမ

ည်။ ကုန််းသပမအသပခပပျုစီ်းပော်းသရ်းစင်္ကြံလမ််းမျော်းစီမံကန််းတင် စီမံကန််း ၆ ခု ပါဝင်

ည်။ အဆုပါ စီမံကန််း ၆ ခု အနက် ဘင်္ဂလော်းသ ဲ့ရှ်- တရုတ်- အနဒယ- ပမန်မော စီ်းပော်းသရ်းစင်္ကြံလမ််း
စီမံကန််းနှင်ဲ့ တရုတ်- အင် ုချျုင််းန ်းကျွန််းဆယ် စီ်းပော်းသရ်းစင်္ကြံလမ််း စီမံကန််းမျော်းတင် ပမန်မောနုင်ငံမှ
ပါဝင်လျက်ရှ

ည်။ ပမန်မောနုင်ငံ

ည် သတောင်အောရှနှင်ဲ့ အသရှှေ့သတောင်အောရှ ဆံုရောသနရောတင် တည်ရှ

ပခင််း၊ အနဒယ

မု ရ
ဒ ောနှင်ဲ့ တရုတ်နုင်ငံအသန က်သတောင်ပုင်း် ယူနန်ပပည်နယ်အ ကော်းတင် တည်ရှပခင််း

သ ကောင်ဲ့ ပထဝီအသနအထော်းအရ OBOR စီမံကန််းတင် အသရ်းပါသ

ော အခန််းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှပါ

ည်။
ပမန်မောနုင်ငအ
ံ သနပြင်ဲ့ OBOR စီမံကန််း၏ အစတ်အပင
ု ်း် တစ်ခုပြစ်

ည်ဲ့ တရုတ်- ပမန်မော

စီ်းပော်းသရ်းစင်္ကြံ ပူ်းတွဲထူသထောင်ရန် န ်းလည်မှုစောချွန်လောကု တရုတ်နုင်ငန
ံ ှငဲ့် ၉-၉-၂၀၁၈ ရက်သနို့တင်
လက်မှတ်သရ်းထ်းု ခွဲဲ့

ည်။ န ်းလည်မှုစောချွန်လောအရ အသပခခံအသဆောက်အအံု ြံှေ့ဖြျု်းတု်းတက်သရ်း၊

ကုန်ထုတ်လုပ်သရ်း၊

ယ်ယူပသ
ုို့ ဆောင်သရ်း စ

ပူ်းသပါင််း သဆောင်ရွက်

ော်း ကမည် ပြစ်

ည်တုို့အပါအဝင် ကဏ္ဍအမျော်းအပပော်းတင် နှစ်နုင်ငံ

ည်။

ုသတ

နစောတမ််းတုအမှတ် (၆၈)

ြာတိကာ
အခန်ီး

အရ ကာင်ီးအ ာ

စာြျက်နှာ

-

န ါန််း

၁

၁

ပမန်မောနုင်ငအ
ံ တင််းရှ စီ်းပော်းသရ်းလမ််းမင်္ကီ်းမျော်း

၁

၂

၂၁ ရောစု ပု်းလမ််းမစီမံကန််း

၂

၃

တရုတ်- ပမန်မော စီ်းပော်းသရ်းစင်္ကြံလမ််း တည်သဆောက်မှု

၅

၄

ပု်းလမ််းမစီမံကန််းနှငဲ့် စပ်လျဉ််း

-

နင်္ံု်း

ည်ဲ့ အမျျု်းမျျု်းသ

ော အပမင်

သဘောထော်းမျော်း

၇
၁၁

တရုတ်- မြန်ြာ စီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီးြင်္ကီး
နိဒါန်ီး
၁။

စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

ီး သုို့မဟုတ စီးပ ီးရ ီးစက

စုစညီးမှု သည့် နယရ မဧ ယ မ ီး
ရန

နစြု သမ
ုို့ ဟုတ နစြုထ

ထ ီးပါ

ု ဆ

ပုရသ ရန

ြံလမီးဆုသညမ စီးပ ီးရ ီးလုပရဆ ငမှုမ ီး

စပရပီးထ ီး ြငီး ြစသည။ စီးပ ီးရ ီးအြ
မ ီး

ု

အြ

ီးလမီး၊ ထ ီးလမီး စသည ြင့် ဆ

သယ

Transportation Corridor ဟုရြေါ်ဆုနုင သည ။ သယ ယူ ပုို့ရဆ ငရ ီး လမီးမက

တစရလ

သယယူပို့ုရဆ ငရ ီးလုပငနီးမ ီး

လုပငနီးမ ီး ြွံ့ဖြြုီးလ ပါ
စီးပ ီးရ ီးရ ီး

ု အရထ

အ

ူ ပြုသည့် ရထ

ပ့် ြည့်တငီးရ ီး

Logistic Corridor ြစလ သည။ ထုမတဆင့် စ

မ ီးနင့် အရထ

၎ငီးသည စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

အ

ူ ပြု အရ ြြအရဆ

အအုမ ီး

ီး

မှုလုပငနီးမ ီး၊

ု ဆ

စပနုငပါ

ီးအဆင့် ြစလ သည။1
အခန်ီး (၁)

မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ တင်ီး ိ စီးပာီးရ ီးလြ်ီးြင်္ကီးြ ာီး
၂။

မဟ မဲရြါငရေသတင အရ ွံ့အရနော

အလယပုငီးလမီးမက

လမီးမက

ီး၊ ရတ ငပုငီးလမီးမက

ီးဟူ၍ မဟ မဲရြါငရေသြဲ ၆ နုငင

ုဆ

မ ီး ပါသည။2 မနမ နုငငတငလညီး မဟ မဲရြါငရေသြဲ
၃။

လမီးမက

ီးမ ီး ြစရသ

မတထလ လမီးမ ီးလညီး သည။ သရ
ုို့ သ ၎ငီးလမီးမက
မ ီး

ု ြတသနီး သ ြင့် လမီးမက

ီးတစရလ

စီးပ ီးရ ီးလု ပ ငနီးမ ီး နညီးပါီးရသ ရ

ီးနင့်

စပရပီးထ ီးသည့် စီးပ ီးရ ီးလမီးမက
ဲ့်သုို့ စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

ပထဝအရနအထ ီးအ မနမ နုငင၏ စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

မ ီးသ ြစဖပီး အရ ွံ့အရနော

ီး၊ အရ ွံ့လမီးမက

ီးမ ီး ပါသည။

ီးအမ ီးစုမ ရတ ငရ မ

မဝတ-

န

ီး

လမီးမက

ီး

ုနလမီးနင့် တ ြ လတ-

ီးမ ီးသည ပညနယမ ီးနင့် ရတ ငရပေါ်ရေသ
အဓ

ရသ

င့် ရတ င ရ မ

ဖမြုွံ့က

လမီးမက

ီးမ ီး၊ စ

မှုဇုနမ ီးနင့်

ီးမ ီးန င့် စ လ င ြွံ့ဖြြုီး မှု

နညီးပါီးသည။3
၄။

ပညနယနင့် တုငီးရေသက

ီးမ ီးအ

စုြွံ့ဖြြုီးတုီးတ

ရစ န

ည ွ ယ၍

ြငီး ြစပါသည။ စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

ီးမ ီးရ

င့် ဖမြုွံ့ ပ

စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

ီးမ ီး

သ မ

ရေသမ ီးပါ ြွံ့ဖြြုီးတုီးတ

1

ရ

ီးလ

ု တညရဆ

ီး အြ ြုီးည ဘ

ဦီးရအ င (သုရတသန)၊ မနမ ့်စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

မ

သည။ [၂၃-၁-၂၀၁၉

2

Ibid

3

Ibid

တင

ည့်ရှုသည။]

လ ြငီး၊ က

ီးမ ီးရသ ရ ီး

မ ီးသုို့ လ

လမီး

ီးမ ီး၊ Myanmar Logistic Guide၊ https://www.industrialdirectory.com.mm

2
မလ ြငီး၊ စ
အ

ြုီးရ

၅။

မှုလုပငနီးမ ီးမ ထုတ

ီးဇူီးမ ီး

ု

ုနမ ီး ရေသအသီးသီးသုို့ ရ

ရစပါသည။4

မနမ နုငငသည နုငငအတငီး အရ ွံ့အရနော

လမီးမက

မ ီးအ ပင တရုတနုငင One Belt, One Road (OBOR) စမ
ပါဝငရဆ င ွ
၆။

လ

နင့် ဥရ

ပနုငငမ ီးအ

တစစပတညီး ရပါငီးစညီး န ည ွယ၍

OBOR စမ
ရတ ငအ
အရနော

နီး

ီးမ ီးနင့် ရတ ငရ မ

လမီးမက

ီး

နီးတငလညီး တစစတတစပုငီးအ ြစ

ပါသည။

တရုတနုငငသည အ

တစဆ

ြနို့ ြ ီးနုင ြငီး စသည့်

ီး

ုနီးလမီးနင့် ရ လမီး

ုနသယရ ီးပုီးလမီးမက

ု ၂၀၁၃ ြုနစတင စတငြဲ့်ပါသည။ OBOR စမ

နင့် အရ ွံ့ရတ ငအ

ဆု

ရန

ရတ ငပုငီး ယူနန ပည နယ အ

အရ ီးပါရသ အြနီး

ဏ္ဍမ ပါဝငလ

ီး

ု

ု အရ ြြ ဲွံ့ထင

နီးတင မနမ နုငငသည

တငတည ြငီး၊ အနဒယသမုေဒ
ီးတ င တည ြငီးရ

ုနသယရ ီး

နင့် တရုတနုငင

င့် ပထဝ အရနအထ ီးအ

သည။5
အခန်ီး (၂)

၂၁ ာစု ပိုီးလြ်ီးြစြံကိန်ီး
၇။

ပုီးလမီးမက

ီးသည တရုတနုငငနင့် ဥရ

ပ

ုနသယရ ီးတင အ

ြတသနီးသ ီးသည့်လမီး ြစသည။ တရုတနုငငမ ပုီးထညမ ီး

ု ဥရ

ြစသ ြင့် ပုီးလမီးမဟု အမညတငြဲ့် ြငီး ြစသည။6 အဆပ
ု ါပုီးလမီးမက
ဥရ

ပ

ုဆ

သယသည့် ရြတရဟ ငီးပုီးလမီးမက

စမ

နီးအ ြစ ရြတသစအသင ြင့် ပနလညအသ

အလယပုငီးရေသ

ပသုို့ အဓ
ီးသည အ

ု

တငပုို့သည့်လမီး
၊အ ြ

နင့်

ီး ြစဖပီး ယြု One Belt, One Road (OBOR)
သငီး ြငီး ြစသည။7

စြံကိန်ီး၏ ည် ွယ်ခ က်
၈။

စမ

နီး၏ ည ွယြ

ရေသနင့် ရု

4

အလယပုငီးရေသ (Central Asia)၊ အရ ွံ့အလယပုငီး

ီးနုငငတုို့မ ြတ၍ တရုတနုငငမ ဥရ

ဦီးရအ င (သုရတသန)၊ မနမ ့်စီးပ ီးရ ီးလမီးမက

မ
5

မ ီးမ အ

သည။ [၂၃-၁-၂၀၁၉

တင

ပသုို့

ုနသယရ ီးနင့်

ငီးနီး မြုပနမှုမ ီး

ီးမ ီး၊ Myanmar Logistic Guide၊ https://www.industrialdirectory.com.mm

ည့်ရှုသည။]

Daw Chaw Chaw Sein, Member of Myanmar Institute of Strategic and International Studies and Head of

International Relations Department, University of Yangon, Myanmar’s Perspective of “One Belt, One Road”, Internal
Document for Silk Road Forum 2015.
6
7

ရ

ရ

သနီး၊ ပုီးလမီးမစီးပ ီးရ ီးရေသ၊ VOA, available from; https://burmese.voanews.com, viewed 20-12-2018.

မနမ နုငင၏ အရ ြြ အရဆ

လမီးပနီးဆ

သယရ ီးနင့် လ ပစစ

အအု

ဏ္ဍ ြွံ့ဖြြုီး န တရုတ၏ OBOR စမ

ဏ္ဍ၌ နုငင ြ ီး ငီးနီး မြုပနမှုမ ီး ပုမုဝငရ

၇-၁၀-၂၀၁၇၊ https://news-eleven.com မ

သည။ [၂၀-၁၂-၂၀၁၈ တင

နီး

ု အြင့်အလမီးတစ ပအ ြစ ရှု မငဖပီး

န AAF ြု မတင ြတရြေါ်၊ Eleven Media၊

ည့်ရှုသည။]

3
မင့်တင နအတ

အရဝီးရ ပီးလမီးမက

လမီးမ ီး တညရဆ

ီးမ ီး

နယ

၊

ထ ီးလမီး

နယ

မ ီးနင့် ရ ရ

ငီး

န ြစပါသည။8

ပိုီးလြ်ီးြ စီးပာီးရ ီးခါီးပတ်လြ်ီး (Silk Road Economic Belt)
၉။

တရုတသမမတ

ရ ရ

ငီး

င့်ြ င ြ မတြဲ့်ရသ

ုနသယရ ီးလမီးရ

စတငြဲ့်သည။ အဆပ
ု ါ စမ
ဟုရြေါ်သည့်

စု ပုီးလမီးမ စီးပ ီးရ ီးလမီးရ

ငီး One Belt, One Road (OBOR) စမ

နီး

ငီးနင့်

ု ၂၀၁၃ ြုနစတင

နီးတင ပုီးလမီးမ စီးပ ီးရ ီးြါီးပတလမီး (Silk Road Economic Belt)

ုနီးရ မအရ ြ ပြုစီးပ ီးရ ီးစက

ုနသယရ ရ

၂၁

ြံလမီးမ ီး (Land- Based Economic Corridors) နင့်

ငီးပုီးလမီးမ (Maritime Silk Road) တုို့ ပါဝငသည။9

ကုန်ီးရမြအရမခမပြုစီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီးြ ာီး
၁၀။
အ

ရဟ ငရ
၊ ဥရ
(

င

ုနသယမှုြွံ့ဖြြုီးတုီးတ

ပနင့် အ ြ
)

ဇ

စတနနုငင

ီးအရ ွံ့ပုငီးသုို့ ဆ

တရုတ်-

တရုတ်-

ပုငီးမ တူ

အရနောက်အာ
နုငငသုို့ ဆ

ပူနုငငအထ ဆ

စစတနသုို့ ဆ

ီးနုငငအရနော

ပုငီး

ပုငီးမ

စီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီးစြံကိန်ီး-

သယသည့်လမီး ြစသည။

စီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီးစြံကိန်ီး-

တရုတနုငင

သယသည့်လမီး ြစသည။
ရတ ငပုငီးမ

သယသည့်လမီး ြစသည။

ဘဂဂလာီးရဒေ့ ်- တရုတ်- အိနဒိယ- မြန်ြာ စီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီးစြံကိန်ီး- တရုတနုငင
ရတ ငပုငီးမ မနမ နုငငသုို့ ဆ

8

ပင
ု ီးမ ရု

တရုတ်- ပါကစစတန် စီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီးစြံကိန်ီး- တရုတနုငင အရနော
ပါ

(စ)

နီး (၆) ြု ပါဝငသည10-

သယသည့်လမီး ြစသည။

အင်ဒခ
ို ြုိ င်ီးနောီးကျွန်ီးဆယ်

ရတ ငပုငီးမ စင
(င)

ြံလမီးစမ

နီးတင

ု ြတသနီးသ ီးမည ြစသည။

အာ အလယ်ပိုင်ီးရဒသ-

တရုတနုငငအရနော
(ဃ)

ပါ စီးပ ီးရ ီးစက

တရုတ်- ြန်ဂိုလီးယာီး- ရု ာီး စီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီးစြံကိန်ီး- တရုတနုငငရ မ
ရု

(ဂ)

ငစ၏ အစ ငြစ အ OBOR စမ

ယူရ ီး ာီးရပါင်ီးကူီးစြံကိန်ီး- တရုတနုငငအရနော
အထ

(ြ)

ု ြတ၍ ရအ

ရ ီးရ

သယသည့်လမီး ြစသည။

Nan Lwin, Gov’t Signs MoU with Beijing to Build China- Myanmar Economic Corridor, 13th September 2018, The Irrawaddy,

available from; https://www.irrawaddy.com/news/burma/china-myanmar-agree-15-point-mou-economic -corridor.html
[viewed 19-12-2018]
9

ရ

ဝငီး၊ ေ ဂုရနောမစ ဲွံ့ ၂၁

၂၀၁၈ တင
10

မနမ ရ ီး

စ ၃၅-၃၆။

စု ပုီးလမီးမ၊ ၁-၁၀-၂၀၁၆၊ The Voice၊ http://thevoicemyanmar.com မ

သည။ [၂၀-၁၂-

ည့်ရှုသည။]
ရလ့်လ ရ ီးအြဲွံ့၊ တရုတ ပညဆုင

နုငငရ ီး၊ စီးပ ီးရ ီး ရလ့်လ သုီးသပြ

၊ ၂၀၁၈ ြုနစ၊ ရြရြ ဝါ လ ၇

၊

4
ကုန်သယ်ရ ရ ကာင်ီးပိုီးလြ်ီးြ
၁၁။

ုနသယရ ရ

ဟုလညီး ရြေါ်ဆု
အ

ီး

ငီး ပုီးလမီးမအ ီး ၂၁

သည။ အရ ွံ့ရတ ငအ

ငီးနီး မြုပ နမှု နင့်

စု

ုနသယရ ရ

ရေသ၊ သမုေဒ

ငီး ပုီးလမီးမလမီးရ

ပုငီးနင့် အရနော

ု န သ ယရ ီး ပူီး ရပါငီးရဆ င ွ

အ ြ

မှုမ ီးအတ

ရေသမ ီး

ည ွ ယ ပါသည ။

မီးရုီးတနီးရေသမ ီးအ ီး အရ ြတညထ ီးဖပီး ရတ ငတရုတပငလယ၊ ရတ ငပစြတသမုေဒ
အနဒယသမုေဒ

ငီး

နင့်

မ ီးအ ီး ြတသနီးထ ီးပါသည။11

ပိုီးလြ်ီးြ န်ပံုရငအဖွဲ့
၁၂။

ပုီးလမီးမ နပုရငအြဲွံ့

စတငထူရထ ငလု

ု ၂၀၁၄ ြုနစတင အရမ

နရေေါ်လ သနီးရပါငီးရလီးရသ ငီး ြင့်

ဖပီး ၂၀၁၆ ြုနစ နစဆနီးပင
ု ီးတင အ

အရ ြြအရဆ

ဘဏ (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB)
တစသနီး ြင့် ြဲွံ့စညီးတညရထ ငြဲ့်သည။ AIIB ဘဏ၏ ည ွယြ
ဘဏ္ဍ ရ ီးရထ

ပ့် ြငီး ြင့်

မဘ လီးု ဆုင

ြွံ့ဖြြုီးတုီးတ

မှု

ု အရမ

အဦ

ငီးနီး မြုပနမှု

နရေေါ်လ

သနီးရပါငီး

မ ဝငရငနညီး တုငီး ပညမ ီး
ဟြ

ု

ု

ဉီးရ မ ငီးသ ီးရစ န

ြစပါသည။ အဆုပါ AIIB ဘဏ

ု နုငငရပါငီး ၅၈ နုငငမ ပူီးရပါငီးထည့်ဝင တညရထ ငြဲ့် ြငီး

ြစဖပီး မနမ နုငငသည အရမ

နရေေါ်လ

၂၆၄ ေသမ ၅ သနီး ထည့်ဝင၍ တညရထ ငသူ

နုငငအ ြစ ပါဝငြဲ့်သည။12
OBOR စြံကိန်ီးတင် ရဆာင် ွက်ြည်ေ့ စြံကိန်ီးြ ာီး
၁၃။

တရုတနုငငသည ၂၁

၅ ြု

ု အရ
(

)

စုပုီးလမီးမက

ငအထညရြ ရဆ င ွ

ီး စမ

လ

နီးအတငီး နုငငမ ီးတင ရအ

နီး

ပါသည-

အရ ီးရမပီးလြ်ီးြင်္ကီးြ ာီး၊ အမြန်လြ်ီးြင်္ကီးြ ာီး ရဆာက်လုပ်ြှု။ အ
ရေသ ြစရသ

ပါ စမ

မနဂုလီးယ ီးမ

ဟမဝနတောရတ ငတနီးမ ီးအထ

အလယပုငီး
ဆ

သယ န

ည ွယသည။
(ြ)

မြန်နှုန်ီးမြင်ေ့ ထာီးလြ်ီးြ ာီး ရဖာက်လုပ်ြှု။
ုနပစစညီးမ ီး

ု

ုန

ထ ီး ြင့်

သယယူပို့ုရဆ င ြငီးသည

စ တ အနညီးငယ ြင့် ရန

ရေသမရ ွီး ပရ
ုို့ ဆ ငနုင န

ည ွယသည။
11

ယန၊ One Belt, One Road (OBOR) စမ

http://thayninga.org မ
12

သည။ [၂၀-၁၂-၂၀၁၈ တင

နီး၊ Thayninga Institute for Strategic Studied၊ ၁၂-၇-၂၀၁၇၊
ည့်ရှုသည။]

စစဖငမီးသူ၊ OBORနင့် မနမ ့်အရ ီးသုီးပါီး၊ The Voice Weekly Journal၊ https://voicejournalmm.com မ

၂၀၁၈

ရနို့တင

ည့်ရှုသည။]

သည။ [၂၀-၁၂-

5
(ဂ)

ဆိပ်ကြ်ီးြ ာီးတည်ရဆာက်ြှု။
ဟမဘမ တုတ ဆပ

(ဃ)

ဂ တ ဆပ

မီးမ ီးမ လ

မီး၊

တရုတနုငငအတ
(င)

ငီးဆပ

မီးနင့်

တင အသုီး ပြုရနဖပ ြစပါသည။

ရ နံနင်ေ့ သဘာ ဓာတ်ရငွဲ့ပိုက်လိုငီး် တည်ရဆာက်ြှု။
တရုတ နုငငအထ ရ

စစတရ

အရ ွံ့အလယပုငီးရေသမ

နုငမည့် ရ နနင့် သဘ ဝဓ တ ရငွံ့ပု

စီးပ ီးရ ီး၊ စစရ ီးအ အရ ီးပါရသ စမ

လုငီးမ ီးမ

နီးမ ီး ြစသည။

စြံကိန်ီးအတက် လိအ
ု ပ်ရသာ အရမခခံအရဆာက်အအံု တည်ရဆာက်ြှု။13
အခန်ီး (၃)
တရုတ်-မြန်ြာ စီးပာီးရ ီးစင်္ကြံလြ်ီး တည်ရဆာက်ြှု

၁၄။

မနမ နုငငသည ပုီးလမီးမက

န

ီး၏ ရေသတငီးအဆင့်တင အ

နစြုစလုီး၏ အစတအပုငီးတင ပါဝငရနသည။ ရေသြဲအဆင့်တငလညီး မနမ နုငငသည

အနဒယ- မနမ -ထုငီး
ပူီးရပါငီးရဆ င ွ

သုီးနုငငအရဝီးရ ပီးလမီးနင့်

အ ဆယ-မဲရြါင မစဝမီး

အတငီး

န

သယမှု အစအစဉမ ီး

နီးတင ပါဝငရသ တရုတ- မနမ စီးပ ီးရ ီးစက

ယူနန ပညနယ၊ ရတ ငဘ

မှု

ဲ့်သုို့ ရေသြဲ

ဘ

တင

တင မနတရလီးမ အနဒယ- မနမ နယစပ တမူီးဖမြုွံ့၊ အရ ွံ့ဘ

တင

မနမ နုငင၏ စီးပ ီးရ ီးဖမြုွံ့ ရတ
စီးပ ီးရ ီးဇုနစမ

၁၆။

ရ ီး

မ ီး၏ အစတအပုငီးမ ီးတင ပါဝငရနသည။14

OBOR စမ

တညရဆ

ြွံ့ဖြြုီးတုီးတ

မှု၊ ဘဂဂလ ီးရေ့် -တရုတ-အနဒယ- မနမ ြု မ၊ မဲရြါင-ဂဂဂါ ပူီးရပါငီးရဆ င ွ

နင့် မဟ မဲရြါငရေသြဲအပ
ု စုမ ီး၏ သယယူပို့ရ
ု ဆ ငရ ီးဆ

၁၅။

အရဝီးရ ပီးလမီးနင့် ထ ီးလမီး

နီး အရ

န

ုန၊ အရနော

ငအထညရြ ရဆ င ွ

ဘ

လ

ြံလမီးသည ရ မ

တင ရ န
သည့် ရ

ဆပ

မီးနင့် အထူီး

ြ ဖမြုွံ့တုို့

ု ဝနီး လ

သ ီးမည ြစသည။15

မနမ နုငငသည

ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ

ငီးတစြု (OBOR)၏ အစတအပင
ု ီးတစ ပ

ြစသည့် တရုတ- မနမ စီးပ ီးရ ီးစက

ြံ ပူီးတထ
ဲ ူရထ င န တရုတနုငငနင့် နောီးလညမှုစ ြျွနလ

တစ ပ

ု ၉- ၉- ၂၀၁၈

မတရ ီးထီးု ြဲ့်ပါသည။16

စမီးထ

၊ ရြတသစပုီးလမီးမက

13
14

ပန

ီးရ ီးဝနက

၂၀၁၉ တင
15

မနမ ရ ီး

ီးဌ န၊ လမီးမက

ရနို့

လ

ီးနင့် စစရ ီး၊ စီးပ ီးရ ီး၊ နုငငရ ီး ဆ
ီး စီးပ ီးရ ီးလမီးရ

နယရနမှုမ ီး။

ငီးတင မနမ ပါဝင၊ http://www.moi.gov.mm မ

သည။ [၂၃-၁-

ည့်ရှုသည။]
ရလ့်လ ရ ီးအြဲွံ့၊ တရုတ ပညဆုင

နုငငရ ီး၊ စီးပ ီးရ ီး ရလ့်လ သုီးသပြ

၊ ၂၀၁၈ ြုနစ၊ ရြရြ ဝါ လ ၇

၊

စ ၉၃။
16

မနမ ့်အလငီး အယေတ ့်အ ရဘ ၊ မနမ နုငငနင့် ဂလုဘယလု

လုပငနီး၊ http://www.moi.gov.mm မ

သည။ [

ည့်ရှုသည့်

ရဇီး ငီး၊ ပန

ီးရ ီးဝနက

စဲ- ၂၀၁၈ ြုနစ၊ ေဇငဘ လ ၁၉

ီးဌ န၊ သတငီးနင့်စ နယဇငီး
]

6
၁၇။

နောီးလည မှု စ ြျွန လ အ

ုနထုတလုပရ ီး၊
ြွံ့ဖြြုီးတုီးတ

စု

၁၈။

ပ ြုီးရ ီး၊

ရ ီး၊ ဆ

နညီးပည အပါအဝင

အရ ြြ အရဆ

အအု ြွံ့ ဖြြုီး တုီး တ

သယယူပို့ရ
ု ဆ ငရ ီး၊

သယရ ီး၊ စီးပ ီးရ ီးစက

ရ ီး၊ ရဆ

ဘဏ္ဍ ရ ီး၊

ြံလမီးတညရဆ

လူူ့စမီးအ ီးအ ငီးအ မစ

န သုရတသန ပြုလုပ ြငီးနင့်

ဏ္ဍအမ ီးအ ပ ီးတင နစနုငင ပူီးရပါငီးရဆ င ွ

နုငငရတ သမမတရီးု ၏ ၁၁-၉-၂၀၁၈

နုငငရတ ၏ အတုငပငြပုဂ္ြုလ ဥ

စဲပါ အမနို့ရ

ကဋ္ဌအ ြစပါဝငရသ

လု ပ ရ ီး၊

န သရဘ တူြဲ့်

သည။17

င စ အမတ (၆၉/၂၀၁၈) ြင့်

ပ် န်ီးတစ်ခု၊ လြ်ီးရ ကာင်ီးတစ်ခု One

Belt, One Road (OBOR) နင်ေ့ စပ်လ ဥ်ီးသည်ေ့ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင် ွက်ရ ီး ဦီးရဆာင်
ရကာ်ြတ

ု အြဲွံ့ဝင ၂၇ ဦီး ြင့် ြဲွံ့စညီးြဲ့်သည။ ရ

အတ ငီးရ ီးမ ီးအ ြစ
ပညရထ ငစုဝနက
ရန ပညရတ ရ
ပ် န်ီးတစ်ခု၊

နု င င ြ ီးရ ီးဝန က

ီးဌ န

ီး ၁၈ ဦီး၊ တုငီးရေသက
ငစဥ

မတတင ေုတယဥ

ကဋ္ဌအ ြစ ေုတယသမမတ (၁)၊

အဖမဲ တ မီးအတ ငီးဝန န င့်

အြဲွံ့ ဝ င မ ီးအ ြစ

ီးနင့် ပညနယ အစီးု အြဲွံ့ဝနက

ီးြ ြုပ ၅ ဦီးနင့်

ကဋ္ဌတုို့ ပါဝငသည။18

လြ်ီးရ ကာင်ီးတစ်ခု

One

Belt,

One

Road

(OBOR)

နင်ေ့

စပ်လ ဥ်ီးသည်ေ့

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင် ွက်ရ ီး ဦီးရဆာင်ရကာ်ြတ၏ လုပ်ငန်ီးတာ န်ြ ာီး
၁၉။

ဦီးရဆ ငရ
(

)

မတ၏ လုပငနီးတ ဝနမ ီးမ ရအ

မနမ နုငငနင့် တရုတနုငငတအ
ုို့
ရအ

မ ပူီးရပါငီးရဆ င ွ

အစညီးမ ီး၊ တုငီးရေသက

ပါအတုငီး ြစသည19-

ီး “ ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ

မှုမ ီး ပြုလုပ

တင ဝနက

ငီးတစြု” ရြါငီးစဉ

ီးဌ နမ ီး၊ အစုီး ဌ နအြွံ့ဲ

ီးနင့် ပညနယအစုီး အြဲွံ့မ ီးနင့် ညနှုငီးရဆ င ွ

န

လမီးညနမှုရပီး ြငီး။
(ြ)

“ ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ
ပြုလုပ

17

ငီးတစြု” နင့် သ

တင မူဝါေနင့် သ

ဆုငသည့် ပူီးရပါငီးရဆ င ွ

မှုမ ီး

ဆုငသည့် လမီးညနမှုမ ီးရပီး ြငီး။

Thiha, China- Myanmar Agree 15- Point MoU on Economic Corridor, 11-7-2018, Consult- Myanmar, available from;

https://consult-myanmar.com, viewed 25-1-2019.
18

ရ

ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ

ငီးတစြု One Belt One Road (OBOR) နင့် စပလ ဉီးသည့် အရ

မတ ြဲွံ့စညီး ြငီး၊ နုငငရတ သမမတရုီး အမနရ
ို့

၇၁၊ ၂၀၁၈ ြုနစ၊ နုဝငဘ လ ၃၀
19

ရ

ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ

ရ ီး

င စ အမတ ၆၉/၂၀၁၈၊ ၁၁-၉-၂၀၁၈၊ အပုငီး ၁၊ နုငငရတ ပနတမီး၊ အတဲ

စ - ၄၃၄၅- ၄၃၄၇။

ငီးတစြု One Belt One Road (OBOR) နင့် စပလ ဉီးသည့် အရ

မတ ြဲွံ့စညီး ြငီး၊ နုငငရတ သမမတရုီး အမနရ
ို့

၇၁၊ ၂၀၁၈ ြုနစ၊ နုဝငဘ လ ၃၀

ငအထညရြ ရဆ င ွ

စ - ၄၃၄၇။

ငအထညရြ ရဆ င ွ

ရ ီး

င စ အမတ ၆၉/၂၀၁၈၊ ၁၁-၉-၂၀၁၈၊ အပုငီး ၁၊ နုငငရတ ပနတမီး၊ အတဲ

7
(ဂ)

စမ

နီးမ ီး ရဆ င ွ

တင မူဝါေနင့် လုပထီးု လုပနညီးမ ီး၊ စမြနြ
ို့ ဲမှု နညီးလမီး

မ ီးရ ီးဆဲ၍ ပညရထ ငစုအစုီး အြဲွံ့သုို့ တင ပအတည ပြုြ
(ဃ)

“ ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ
အရ

ငီးအ

ယူ ြငီး။

ငီးတစြု” နင့် စပလ ဉီး၍ မူဝါေဆုင

မ ီး ရပေါ်ရပါ

လ ပါ

ညနှုငီး မည့်

နုငငရတ သမမတရီးု သို့ု တင ပလမီးညနမှု

ြယူ ြငီး။
(င)

“ ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ
အတ

၂၀။

ဦီးရဆ ငရ

ျွမီး

ငီးတစြု” နင့် စပလ ဉီး၍ သုရတသနရလ့်လ နုငရ ီး

ငပည

ငမ ီးအြဲွံ့ ြဲွံ့စညီးတ ဝနရပီးအပ ြငီး။

မတ ပငဆငြဲွံ့စညီး နနင့် အြဲွံ့ဝငမ ီး ြည့်စ

နုငငရတ သမမတရီးု သို့ု တင ပရဆ င ွ
ရ

မတမ ီး၊ အရထ

အ

မည။ ဦီးရဆ ငရ

ူ ပြု ဆပရ

ြနို့ထ ီး န လအ
ု ပပါ

မတသည လအ
ု ပရသ

မတမ ီးနင့် လုပငနီးအြဲွံ့မ ီး

လုပငနီး

ု ြဲွံ့စညီးရဆ င ွ

သ ီး န ြစသည။20
အခန်ီး (၄)
ပိုီးလြ်ီးြစြံကိန်ီးနင်ေ့ စပ်လ ဉ်ီးသည်ေ့ အြ ြုိ ီးြ ြုိ ီးရသာ အမြင်သရဘာထာီးြ ာီး
၂၁။

တရုတနုငင၏ ပုီးလမီးမစမ

တုီး မင့် လ နု င သည့် အတ
ရယဘုယ အ ီး ြင့်က

ြုဆု

နီးသည နုငင၏အရ ြြအရဆ

တရုတ နုင င ၏

ရသ လညီး အမ ီးအ ပ ီး

ပူီးရပါငီးပါဝင နနင့် နုငငတ

စနှုနီးမ ီးနင့်

တရုတနုငင၏ မဟ ဗ ဟ ရ မ
အရန ြင့် ပညတငီးအ
အရသအြ
ရ ပ ဆု

20

ရ

ရတ ငီးဆု

ု

ု

မန မ လု ပ ငနီး ငမ ီး

မူ ပင့်လငီး မငသ မှု

ည နတုို့ အရ ီးက

ရြတသစပုီးလမီးမစမ

ီးပု

န၊ အမ ီး ပညသူ

ု ရထ

ပ

နီးတင ပါဝငရနရသ

ြုီး ရအ င အသုီးြ နုင မည့်အ ပင သင့် ထု

သည။ 21
မနမ နုငင

ရသ အြင့်အရ ီးမ ီး

မညဟု နုငငရ ီး၊ စီးပ ီးရ ီး ရလ့်လ သုီးသပသူမ ီး

ပဝနီးတစြု၊ လမီးရ

ငီးတစြု One Belt One Road (OBOR) နင့် စပလ ဉီးသည့် အရ

မတ ြဲွံ့စညီး ြငီး၊ နုငငရတ သမမတရုီး အမနရ
ို့

ရထ

ု
ပ

ငအထညရြ ရဆ င ွ

ရ ီး

င စ အမတ ၆၉/၂၀၁၈၊ ၁၁-၉-၂၀၁၈၊ အပုငီး ၁၊ နုငငရတ ပနတမီး၊ အတဲ

စ - ၄၃၄၇။

ရသ မဆနရြ ၊ စုဖြြုီး၊ မတဖငမီးရအီး၊ ပုီးလမီးမစမ

နီးထဲ

mmtimes.com/business/26840-2017-06-15-08-05-29.html မ
22

နီး

သည။22

၇၁၊ ၂၀၁၈ ြုနစ၊ နုဝငဘ လ ၃၀
21

ပုီး လမီးမစမ

အအုပုငီးတင ငီးနီး မြုပနမှု

မနမ ၊ မနမ တုငီးမ၊ ၁၅-၆-၂၀၁၇၊ https://myanmar.
သည။ [၂၄-၁-၂၀၁၉

ြ မီး မရထီး၊ အြင့်အရ ီး အ ယူနုငြလ
ုို့ ုတဲ့် ရြတသစပုီးလမီးမစမ

myanmar.mmtimes.com/news/115530.html မ

သည။ [၂၈-၁-၂၀၁၉

တင

ည့်ရှုသည။]

နီး၊ မနမ တုငီးမအပတစဉ၊ ၂၀-၉-၂၀၁၈၊ https://
တင

ည့်ရှုသည။]

8
၂၂။

ပုီးလမီးမက

၂၀၁၇ ြုနစ၊ စ

ီးစမ

နီးနင့် စပလ ဉီး၍ World Wide Fund for Nature in Myanmar (WWF)မ

တငဘ လတင ထုတရဝြဲ့်သည့် “Greening China’s Belt & Road Initiative in

Myanmar” အစ ငြစ ပါ ရြ ပြ

မ ရအ

“တရုတနုငင ပုီးလမီးမစမ
ထ

ဝ

နီးတငပါဝငရသ

ြနို့ရနထုငသည့် ဧ

ဝတ မစဝ

သယယူပရ
ုို့ ဆ ငရ ီး လမီးရ
ရတ ငနင့်ရ မ
ဆ

စက

တစရလ

မှုအတ

င

ုနီး မင့်ပုငီးရေသမ ီး

ု

နီး၏ အရ ွံ့နင့်အရနော

၊

လုပမှုသည မနမ နုငင၏ လူမစ
ှု ီးပ ီးရ ီးနင့် လမီးပနီး

ဖမြုွံ့မ ီးနင့် အြဲွံ့အစညီးမ ီး

ီးစ အရထ

အ

ူ ပြုပါလမမ
့် ည။ လမီးမ ီး

ု ဘဂဂလ ီးရေ့် ၊ တရုတနင့် အနဒယ

ဲ့်သရ
ုို့ သ

အဆုပါ ပီးု လမီးမစမ

နီးသည အလုပအ

ရ

ငီးမနရစ ြငီး၊ စီးပ ီးရ ီး ထုတလုပနင
ု စမီးမ ီးတီးု ရစ ြငီး၊ ဝငရငတုီးရစ ြငီး၊

စမ
ြုီးသ

နီး၏ အ
ရ

“အ

ပ့်ရပီး ြငီး
ြုီးသ

မှု နုငမည
ယ၍ လမီးရြ

ရ

ုင၊ ပည ရ ီးနင့်

သ ရစ ြငီး၊ စု

ဲ့်သရ
ုို့ သ အ

ြုီးရ

သည့် အနတ

လ

န

မှုလုပငနီးမ ီး တုီးပ ီး

ီးဇူီးမ ီး ြစထနီးရစပါမည။”23

မှုအရန ြင့် သဘ ဝရဂဟစနစ၏ ဝနရဆ ငမှုမ ီးအရပေါ် မညသုို့

လုပ

တင သဘ ဝရဂဟစနစမ ီး ပ

ယငီးရစ ြငီး၊ ရတ ရုငီးတ စဆ န

ု ြစပ ီးရစပါ

ပီးု လမီးမစမ

နီး

ီးရစ ြငီးနင့် အ ြ ီးရသ

လူမှုစီးပ ီးရ ီးနင့် သဘ ဝပတဝနီး

ရပီးမည့် အ

ြုီးရ

ီးဇူီးမ ီး

ု အ

ငထြု

မှု

မထငနုင ြစရစနုင

ယ ရနပါသည။”

ရေေါ်နနီးြမီးရအီး ( မီး ပညနယ နမမတူဖမြုွံ့နယ ပညသူူ့လတရတ
“OBOR

ုနသယမှု

ုလညီး WWF ၏ အစ ငြစ တင သုီးသပ ပထ ီးပါသည။

ညစညမီးရစ ြငီး စသညတို့ု
စ တမ ီး

ြု

နီးမ ရ ီး အြင့်အလမီးမ ီး

ပ ြုီးရ ီးနင့် စ

မ ီး မ ြုီးသုဉီးရစ ြငီး၊ သစရတ ပြုနီးတီးရစ ြငီး၊ ရ မဖပြုရစ ြငီး၊ ရ က
ုန

မဘ ့်

ရပီးနုငပါသည။ အ ြ ီးြဖြြုီးဆဲနုငငမ ီး၏ အရတွံ့အက

အ

လ ရစ န ရထ

၂၄။

မနမ နုငင၏ လူဦီးရ

ရပီးမည ြစသည။ စမ

သသ ထင

အတ ီးအဆီးနင့် စ တမ ီး ရလ ့်ပါီးသ

အ

နီးမ ီးသည

ျွနီးရပေါ်ရေသနင့် ပတဝနီး

ီးမ ီး ရြ

လူဦီးရ အမ ီးဆုီး နုငငမ ီးနင့် ြ တဆ

၂၃။

လမီးစမ

ငီးမ ီး ြနို့

ြံလမီးမက

သယရ ီး ြဖြြုီးတုီးတ

ပါအတုငီး ြစပါသည-

ုယစ ီးလယ)

ု ပုီးသ ီးလု နူီးည့်တလ
ဲ့် မီးမလုို့ ြစ ီးလုို့မ ပါဘူီး။ ေါဟ တရုတနုငင ဲွံ့ ရြတသစ
တြုလပ
ုို့ ဲ မငမဖပီး

လု ြစသ ီးမ

မတုို့ တုငီး ငီးသ ီးရတဟ ပင့်

ူအမမ ရုနီးမ တဲ့် ယငရ

ုလုန
ငရတ

ု စုီး မမပါတယ”ဟု ရ ပ သည။24

23

Hanna Helsingen, Greening China’s Belt & Road Initiative in Myanmar, Summary Report, World Wide Fund for Nature,
September 2017, available from; http://www.wwf.org.mm, viewed 28-1-2019.
24
မတ ပည့်ဖြြုီး၊ တရုတ OBOR စမ နီး မနမ အတ
ရ ီးဖမရထ ငရြ
မ ြစ နလုဟုဆု၊ ဧ ဝတ၊ https://burma.
irrawaddy.com မ

သည။ [၂၀-၁၂ ၂၀၁၈ ရနို့တင

ည့်ရှုသည။]

9
၂၅။

ဦီး ဲထနီး (နုငငရ ီးရလ့်လ သုီးသပသူ၊ သရပါဖမြုွံ့နယ ပညသူလ
ူ့ တရတ
“OBOR စမ
ဝငရ

နီးတင မနမ နုငငအတ

လ နုငဖပီး အလု ပအ

အလယတ

ရပ
၂၆။

ူ တရုတရ ီး

သုို့ ရ

အစဉအလ ဆ

လညီး တရုတအြနီး ဏ္ဍ
သူတုို့ တုီးတ
ဆုတ လ

အ
လု

ြငီးနင့် ြ ီးသ ီး

ီး၊ စီးပ ီးရ ီးနင့်

ဆတ

ြထ ီးတ

မှု

တရုတ ဲွံ့ မဟ ဗ ဟ စမ
ု ဆနို့

ီး (ဥပရေအက

င့် ငငီးဆန

နီးက

င တု

လ နုငရ

နို့

စစ၊

အတုီးတ

မ တစ အ

ု မ ရဝြစ ီးမ ပါ” ဟု ရ ပ

ီးပဲရလ။ ေါ
ြု

ငီးနီး မြုပနမှု

မယ့် အ စ ီး

ုငတယနုငြို့လ
ု ုတယ။

ြုြလုို့ တဲအ
့်

မဟုတဘူီး။ ေါ

ျွနရတ တဆ
ုို့ မ

ီးြဲ့်သည။25

ု မနမ အရနနဲို့ ဘ မတ ီးဆီးလုို့ တဲ့်
ု ယ့် အ

ြုီးစီးပ ီးအတ

ဘယ လု

ီးြဲ့်သည။26

နီးမ ီး

ု သဘ ဝပတဝနီး

ငနင့် လူမှုရ ီးထြု
နို့

ုယ

ည့်ရှုသည။]

ယ

ု
ယ

တငီးြဖပီး ငငီးဆန ရနလညီး ဘ မထူီးမ မဟုတဘူီး။

ု ဘယလုအသုီးြ မလဲဆုတ

ငီးနီး မြုပနမှုအ ငီးအနီး၊

ုပဲ က

ြုတင ပငဆငလုပရဆ ငသင့်

ုနထုတလုပမှု ဦီးရနော

ယုစီးမှုဆုတဲ့် အြ

ြုတင ပငဆငမထ ီး င

အြဲ

ျွနရတ တပ
ုို့ ဲ

ီးြဲ့်သည။27

နီး မနမ အတ

သည။ [၂၀-၁၂ ၂၀၁၈ ရနို့တင

နစနောမှု

ရုနဲို့ ရေသြွံ့ဖြြုီးရ ီး

ရ

ီးဖမရထ ငရြ

မ ြစ နလုဟုဆု၊ ဧ

ဝတ၊ https://burma.

ည့်ရှုသည။]

စစဖငမီးသူ၊ OBORနင့် မနမ ့်အရ ီးသုီးပါီး၊ The Voice Weekly Journal၊ https://voicejournalmm.com မ
ရနို့တင

ြုီး မယ

ီးဌ န)

ုပဲ စဉီးစ ီး မယ” ဟု ရ ပ

ုနထုတလုပမှုရတ ရသြ မလုပနုင င၊ က

မတ ပည့်ဖြြုီး၊ တရုတ OBOR စမ

စစမ

ဆုီးနုငင ြစရနရတ ့်

ြငီးအ ီး ြင့် နစြ

ရနမှုမ ီးနင့် စပလ ဉီး၍ ငငီးဆန

အသုီးြ ြ လမမ
့် ယ” ဟု ရ ပ

Ibid

ငီး”

ီးဌ န)

နုငြုို့ မရသြ ဘူီး။ လမမ ပါီးနပတဲ့် စမြနို့ြဲမ၊ှု အရတီးအ မင၊ နညီးပ ယ ယ

ရတ ရနတယ။

၂၀၁၈

ုနမ ီး

ရပီးအြဲွံ့ဝင၊ ြုင ပညနယလတရတ )

ြင့် ပငဆင

irrawaddy.com မ

စစ၊ ဖငမီးြ မီးရ ီး

ီးရဟ ငီး၊ ဘဏ္ဍ ရ ီးဝနက

ရလ ညရထ ြစရအ င လုပမလဲဆုတ

ရဆ င ွ

27

ပ ြုီးရ ီးထု တ

ငီးဝယရ ီးဝနက

ီးတယ။ တရုတ

တယ။ တရုတတုီးတ

မဟု တ ဘူီး ။ ေ ဟ

မ ီးရ

26

ြုင

အငမတနအရ ီးက

“ ြုင ပညနယအတငီး တရုတ၏ စမ

25

စု

ဏ္ဍလညီး တုီးတ

ူီးသနီးရ

မှုရတမ တစစတတစပုငီးပါဝငရဆ င ွ

ဦီးြငရမ ငက

ဖပ။

တယ။

တ ရမ ငရမ ငသမီး (ေုတယဝနက

“OBOR

၂၈။

ုင အြင့်အလမီးမ ီးလ မည ြစ

ဦီးသနီး မင့် ( ပညရထ ငစုဝနက

ရေါ

လညီး အြင့်အရ ီးမ ီး မည ြစသည။ ငီးနီး မြုပနမှုမ ီး

ီးြဲ့်သည။

“တရုတနဲို့

၂၇။

ုယစ ီးလယရဟ ငီး)

သည။ [၂၀-၁၂-

10
၂၉။

ဦီးြငရမ ငညြု (စီးပ ီးရ ီးပည
“တရုတနုငင

ဦီးရဆ ငတညရဆ

မနမ နုငငအရနနဲို့ နုငငတ

ရေါ

ရနတဲ့် ရြတသစပုီးလမီးမစမ

အစုီး ရတနဲို့ ရငရ

အပရ
့် တ နုငတယ” ဟု ရ ပ

အရထ

၃၀။

င)

တ လရ

သယရ ီး

မ လညီး

ုနသယစီးပ ီး

လုို့ ရမ လင့်ထ ီး

၃၁။

တရုတ- မနမ အရ ီး အ

ူီးလူီးဆ

မမနုငင ဲွံ့အြနီး

ရန မနမ နုငငဟ
ဏ္ဍ

ရစ

မှု

ပုီးလမီးမစမ

ြုီးအ မတ မ ီးစ

ကဋ္ဌနင့် အရမ

ကဋ္ဌ၊ မနမ နုငငဆုင

ြုို့ လုအပြ

ပူီးရပါငီးရဆ င ွ

နင
ု ဖပီး ေစမ

ြုီးပမီးသင့်တယ။ အတတ

နီးမ ပါဝငမယ့်

အရတွံ့အက

ြုီးအ မတရတဟ ဘယရလ
င့် စမ

အရမ

စပဖပီး မနမ နုငငဆုင

ရတမ ီးရနတဲ့်

မှု နညီးလမီးရပါငီးစု

အဆရတ ပမ
ု ီးလ လမမ
့် ယ

နီးအရစ ပင
ု ီး

ု

န

ုနသညက

အအုလအ
ု ပြ

နပုင မစရလီးသယ ငီးနီး မြုပနမှု

''ြွံ့ဖြြုီးတုီးတ

ရန လမီးပနီး

ြုရတ

ပဲ ရသီးငယ
လ

တညီး

ီးပါတယ''ဟု ရ ပ သည။30

နီးသည မနမ ့်အရ ြြအရဆ

အြင့်အလမီး ဟုတ/မဟုတနင့် ဆ
ဥ

အ

မူ ပင့်လငီး မငသ မှု အ ီးနညီးြဲ့်တယ။ ေါရ

မစစတ ရပါလဝလဆင (ဥ

ီး

ုမပဏ)

တဲ့် စီးပ ီးရ ီးအ

အမ ီး ပညသူ ပူီးရပါငီးပါဝငမှု ြုို့ အရ ီးက

၃၂။

ဲြတ)

ီးြဲ့်သည။29

ု ဦီးရဆ ငသတမတြို့ု က

အ ဆု ပူီးရပါငီးရဆ င ွ

တဲ့် ြါီးပတလမီးမက

သယမှုနဲို့ ငီးနီး မြုပနမှု အဆ

တ ပါ” ဟု သုီးသပရ ပ

နီး

ူ အ ည၊

ငီးရတ ပင့်လ တ နဲို့အမ မနမ နုငငလု ရေသတငီး နုငငရတ

ဦီးြငရမ ငဝငီး (စအီးအု၊ မနမ ရ ွှေ ပညထနစ
''ပီးု လမီးမစမ

မ နုငတဲ့် အ

ီးြဲ့်သည။28

ရဇ (တရုတနုငငအရ ြစု

ုနသယမှုလမီးရ

ီးမ ပါဝင ြငီးအ ီး ြင့်

ီးအြွံ့ဲ အစညီးရတ

“တရုတနုငင ဲွံ့ ရြတသစ ပီးု လမီးမလုို့ တငစ ီးရြေါ်
ဆ

နီးက

အရမ

ုမပဏ ညန

ု ြည့်ဆညီးရပီးနုငမည့်
န

ုနသညက

ီးမ ီး အသငီး

ီးရ ီးမ ီး ရပါလဝလဆင

မနမ လု နုငငတစနင
ု ငအတ
ရြသင့်တယလုို့

ီးမ ီးအသငီး)

ျွနရတ

-

ငီးနီး မြုပနမှုနဲို့

ယူဆမပါတယ'' ဟု

ရ ပ သည။31
28

ုရဇ ဝငီးလှုင၊ ပုီးလမီးမစမ

com မ
29

30
31

သည။ [၂၀-၁၂-၂၀၁၈

မဆုမန၊ ၂၁

com မ

နီး

စု ပုီးလမီးမ စမ

သည။ [၂၀-၁၂-၂၀၁၈ တင

ဘ အ

ရနို့တင
နီး

ြုီးအ မတရတ

နုငမလဲ၊ ဗအုရအ၊ ၁၂-၆-၂၀၁၇၊ https://burmese.voanews.

ည့်ရှုသည။]

ရန မယ့် မနမ ့်

ုနသယရ ီး အ

ြုီးအ မတ၊ ဗအုရအ၊ https://burmese.voanews.

ည့်ရှုသည။]

Ibid
ရသ မဆနရြ ၊ စုဖြြုီးနင့် မတဖငမီးရအီး၊ ပုီးလမီးမစမ

myanmar.mmtimes.com, viewed 19-12-2018.

နီးထဲ

မနမ ၊ ၁၅-၇-၂၀၁၇၊ မနမ တုငီးမ၊ available from;
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မစစတ တုမုအ
''နညီးပည

ယ ရဘီး (ဦီးရဆ ငညန

ယ၊ လုရလ

မူရဘ ငရတ ယ

တဲ့်

ီးရ ီးမ ီး၊ ေုငဇန မနမ

ငီးနီး မြုပနမှု ယ၊ နုငငတ

မသ လ င မနမ နုငငဟ

အရနအထ ီး အ ီးသ ြ

စနှုနီးရတနဲို့

ရေသအတငီး အြ

ု ြမီးဆုပနုငမ

စမ

မှု က

နီး

ီးမ ီးရစတယဆုတ

ု ရလ့်လ ဖပီး ရ

ြ နဲို့ တ ြ ီးပီးု လမီးမနဲို့ ဆ
ပညပ

ြနတီးရပီးနုငမယဆု င ေပီးု လမီးစမ

မစစဗစ

ဘုမငီး (ေါရု

ရု

ငီးနီး မြုပနမှု၊ ပညပ

အရ

ငီးဆုီးဥပမ ပဲ။ သလဝါ

နယတဲ့် စမ

နီးရတ

ပါ စီးပ ီးရ ီးလုပငနီးရတအတ

ု အရ

င

အြင့်အလမီးရတ

ရန မနမ နုငငဟ ရသြ ရပါ

လ မ ြစပါတယ'' ဟု ရ ပ

ြစထနီး

၃၄။

နီး

ညတဲ့် စညီးမ ဉီး

ုငမ ီးစ ြနတီးရပီးနုငဖပီး စီးပ ီးရ ီး

သလဝါအထူီးစီးပ ီးရ ီးဇုန

အထညရြ မယ၊ ပညတငီးရ

ု

အြ နုငငအ ြစ ပထဝဝင

ြစပါတယ။ ပညပတု

နညီးပည နဲို့ ပညတငီးလုပသ ီး အငအ ီးရတဟ အလုပအ
တီးု တ

ုမပဏ)

အ

ြုီးရ

ီးဇူီးရတ

ီးြဲ့်သည။32

တ ၊ မနမ စ
့် ီးပ ီးရ ီး

ဏ္ဍ တ ဝနယူမှု ရ ီး အရထ

အ

ူ ပြု

ဌ န (MCRC))
“ဆုီး

ြုီးသ

ရ

မှုမ ီး

ု

ယ၊ တ ီးဆီး၊ ရလ ့်ြ န အ ပနအလနညနှုငီးရဆီးရနီးမှုနင့်

စစစမှုမ ီး လုပရဆ င ြငီးအပါအဝင အ ပည ပညဆုင
မဘ ့်ဘဏတုို့
ထြု

ပုရ ီး ငီး (အုငအ

ြ မတထ ီးသည့်စနှုနီးမ ီးနင့်အည ြ င့်ြ နဆုီး ြတသလု

မှု ဆနီးစစမှု မူရဘ င နင့်အည တညရဆ

ယငီးအနတ

ဘဏ္ဍ ရ ီးရ

ယမ ီး

ုရ

င

ီးနုငမည” ြစရ

ရ ီးစမ

ငီးရ ပ

နီးမ ီး

ြစ)နင့်

မနမ ့်ပတဝနီး

ု ရဆ င ွ

င

မညဆုလ င

ီးြဲ့်သည။

နိဂံုီး
၃၅။
သ မ

မနမ နုငငအရန ြင့် ပုီးလမီးမက
ရတ ငအ

ီးစမ

နင့် အရ ွံ့ရတ ငအ

နီးတင ပါဝငရနရသ ရ

ရေသက

ြနတီးရပီးနုငမည ြစပါသည။ သရ
ုို့ သ လညီး စမ

ီးနစြုစလုီးအတ
နီးရ

အတ
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ုန

စ တမ ီး လ နုငဖပီး စမ

ု ရြ
နီး

ရသ မဆနရြ ၊ စုဖြြုီးနင့် မတဖငမီးရအီး၊ ပုီးလမီးမစမ
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လုပပါ
မည့် ရ

နီးထဲ

အ

ြုီး လေရ

င့် သဘ ဝရဂဟစနစ ပ

ရတ ရုငီးတ စဆ နမ ီးမ ြုီးသုဉီး ြငီး၊ ရတ ပြုနီး ြငီး၊ ရ မဖပြု ြငီးစသည့် အ
ထည့်သငီးစဉီးစ ီး ြငီးမ ပြုဘဲ လမီးမ ီး

င့် မနမ နုငငအတ

ြုီးသ

ရ

လူမှုစီးပ ီးရ ီးနင့် ပတဝနီး
ငီး

ြုီးမ ီး

ု ထြု

ငီးမ ီး
ယငီး ြငီး၊
မှုမ ီး

ု

ငရေသ

ရစနုငပါသည။

မနမ ၊ မနမ တုငီးမ၊ ၁၅-၇-၂၀၁၇၊ available from;
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