၂၀၁၆ သြဂုတ်လ ၅ ရက်

ရုတ်တရက် မ ှောင်ကျြွားြည်။
သကည့်လက
ို ်ြည်။

ဟုတ်ပါ။

ီးြီးကျွ ်းြွားြလားလို ့ ကျွန်

စစ်မေး

ီးပျက်ြွားခြင်း ခြစ်ြည်။ ည ၈:၀၀ နာရီတွင်

ကိုမောင်ခ င့် (ေ ည်လွှဲ၊ ရန်ကုန် ှော မကာ်ြီ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မလှော်ြည့် လုပ်ငန်းရှေင်)
ေီက က်မေ့ြျ် တစ်မစာင် ၀င်လာြည်။
“ နက်ခြန် မကာ်ြီမစ့မတွယူလာြို ့ ြိပ် ေြျိန် ေွဲပါနဲ ့။ ညမနပိုင်း ှော

ီးပျက်

လိ ့်ဦး ယ်ေိုတာ ရာနှုန်းခပည့်နီးပါးခြစ်နိုင်မခြနဲ ့ ကျွန်မတာ် ြန ့် ှေန်းတယ်။”
ခ န် ာ၊ ြို ့တည်း ဟုတ်၊ တစ်ြျို ့က ယမန ့တိုင်မြါ်မေါ်ြုံးနှုံးေဲ − ဘား ား
ြည် ေမခပာင်းေလဲ ျားကို မြာ်မောင်မနမြာ နိုင်ငံတစ်ြုခြစ်ြည်။ ၂၀၁၁ ြုနှေစ်
တွင် စီးပွားမရးေိုင်ရာ လွတ်လပ်ြွင့် ျားခြင့် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း ေြွင့်ေလ ်းြစ်
ျားေီ ေလျှင်ေခ န် တိုးတက် ှုနှုန်းခြင့် တံြါးပွင့်လာြဲ့ြည်။ ယြင်ေစိုးရက ၂၀၁၁
ြုနှေစ်ေထိ

ကနြ
့် တ်

ြျုပ်ြျယ်ထားြဲ့မြာ

မနရာတကာ

လက်လှေ ်း

ေစိုးရြည်

က ္ဘာ့ဘဏ်၏

လျှပ်စစ် ီးခြနခြူးမပးနိ
့်
ုင်မရး

ီနိုင်

ေင်တာနက်ြုံးြွဲြွင့်ြည်လည်း

မြးမြာ်လည်း

ေကူေညီခြင့်

၂၀၃၀

ပို၍

ပွင့်လန်းလာြဲ့ြည်။

ြုနှေစ်တွင်

ကတိက၀တ်ခပုထားြည်။

၂၀၁၅

တစ်နိုင်ငံလံုးြို ့
စက်တင်ဘာလ

ေထိမတာ့ နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၃၀% ြာ ေစိုးရလျှပ်စစ်ကို ြျိတ်ေက်မပးနိုင်မြးြည်။
ဒါမတွေားလုးံ က
ြည်။
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မကာ်ြီေမရာင်းေ၀ယ်မပါ်တွင်လည်း

ြက်မရာက် ှုရှေိမစ

ရန်ကုန် စမတာ့ရှေယ်ယာမစျးကွက်ကို ၂၀၁၆ ြုနှေစ်

တ်လ ၂၅ ရက်မန ့တွင်

တရားေင် စတင်ြွင့်လှေစ်မရာင်းေယ်ြဲ့ြည်။
မကာ်ြီထ ုတ ်လ ုပ်ြ ူ ျားနှေင့် မရာင်း ၀ယ်ြ ူ ျားေတွက် ေြွင့်ေလ ်း ျား
ခ န် ာလို နိုင်ငံ ျိုး ှော စီးပွားမရးလုပ်ကိုင်ရြည် ှော
ေြွင့်ေလ ်း

တို ့ကို

ြျိန်ြွင်ထက်

တင်ထားရြလို

မြြျာ
ရှေိြည်။

မရရာ ှု နှေင့်
က ္ဘာ့ဘဏ်၏

မြာ်ခပြျက်ေရ ေလယ်ေလတ်ကာလေတွင်း ဤနိုင်ငံ၏ ဂျီဒီပီတိုးနှုန်း ြန ့် ှေန်းြျက်
ြည် တစ်နှေစ်လျှင် ၈.၂ % ရှေိြည်။ တစ်ြျိန်တည်းတွင်လည်း

ြွံ ့ဖြိုးမြးမြာ

ေမခြြံေမောက်ေေုံ ျား နှေင့် နိ ့်ပါးေဲ ကုန်စည်မရာင်းြျရ ှု မစျးနှုန်း ျားြည်
စိန်မြါ် ှု ျား

ခြစ်လာနိုင်ြည်။

လုပ်ငန်းရှေင် ျားေမနခြင့်

ိ ိတို ့

ရနိုင်ြ ျှ

နည်းလ ်းေလုံးစုံ ေြုံးခပုကာ ကကိုးကကိုးစားစား စုမပါင်း၍ ေမခြရှောသကရ ည်
ခြစ်ြည်။
ကိုမောင်ခ င့်ြည် ၂၀၀၅ ြုနှေစ်ေထိ နိုင်ငံ၏ ဖ ို ့မတာ်ေခြစ်ရပ်တည်ြဲ့ြည့်
ရန်ကုန်ဖ ို ့ရှေိ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မကာ်ြီမလှော်ြူ ေယ်ဦးြနတ
့် ွင် တစ်ဦး ေပါေ၀င်
ခြစ်ြည်။ ခ န် ာနိုင်ငံစီးပွားမရး ပွင့်လန်းလာြည့် ၂၀၁၁ ြုနှေစ် ှေ စတင်၍ မကာ်ြီ
မလှော်ြည့် လုပ်ငန်းကို ြူလပ
ု ်ကိုင်ြဲ့ြည်။ ထိစ
ု ဉ်က ြူြည် လက်ြက်မခြာက်
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ထုတ်လုပ်မရာင်းြျြူခြစ်ဖပီး

မကာ်ြီမလှော်ြည့်လုပ်ငန်းက

ကျွဲကူး

မရပါ

လုပ်ခြစ်ြွားဟန် ရှေိြည်။
ြူေမနခြင့
့
် ထွန်းြစ်စမစျးကွက်ထတ
ဲ ွင် တစ်မန ့ြျင်းစာ ထုတ်လုပ်ြဲ့ရြည့်
ေြက်ေြဲ ျားကို

မတွ သကု
့ ံ ြဲ့ရြည်။

ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်ြဲ့ရမြာ်လည်း

ြူလု
့ ပ်ငန်း တစ်ြါ ှေ ရပ်နားထားြဲ့ရတယ်လုိ ့ ရှေိြဲ့။ ြုြျိန် မနာက်မသကာင်းခပန် စဉ်းစား
သကည့်လျှင်ပင်
လာြလို

တစ်ကကိ ် ှေ

ခပည်တွင်းတွင်

မနာင်တရစရာ ရှေိ။
မကာ်ြီ

တိုင်းခပည်စီးပွားမရး

မြာက်ြုံးြည့်နှုန်းကလည်း

တိုးတက်

ခ င့်တက်လာ

မနြည်။ မကာ်ြီေိုင်ေမရေတွက် တိုးြထက် တိုးလာြည်။ ြူေတွ
့
က်မတာ့
ေြွင့်ေလ ်းြည် မရရာ ှုထက် ေမလးြာ ပါြည်။

ခ န် ာ့ေထူးထုတ်

မကာ်ြီမစျးကွက်ြည်

ကမတာ့ ေကနေ
့် ြတ် ရှေိမနေဲ ခြစ်၏။
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ြွံ ့ဖြိုးလျှက်ရှေိမြာ်လည်း

ပ ာဏ

မြ့စ်ဘ ွတ်− လုပ်ငန်းတိုးတက်လည်ပတ်မစြို ့ ကိရိယာတစ်ြု
ခ န် ာနိုင်ငံ ှေ မကာ်ြီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ြူ၊ မကာ်ြီမစ့မလှော်ြူ၊ မရာင်း၀ယ်ြူ
ေားလုံးေတွက် ေေက်ေြွယ် ြည် ေဓိက ကျြည်။ ကံေားမလျာ်စွာ ဖပီးြဲ့မြာ
ငါးနှေစ်ြန ့် ှေစ၍ ေင်တာနက်ြုံးစွဲြွင့် ျား ပို၍ ပွင့်လန်းလာြဲ့ြည်။ မကာ်ြီစိုက်ပျိုး
မြာ မဒြ ျားြို ့ ကားမ ာင်းြွားလျှင် လ ်း ျား ေိုးမကာင်းေိုး ည်။ ြို ့မြာ်
ေယ်လလ
ူ ာ တာေါတိုင် ျား ကိုမတာ့ လ ်းေမကွ တိ
့ ုင်းတွင် မတွ နိ့ ုင်ပါလိ ့် ည်။
ကျွန် စကားမခပာြဲ့မြာ မတာင်ြူေားလုးံ နီးပါး ြည် မြ့စ်ဘွတ် ြုံးစွဲြူ ျား
ခြစ်သကြည်။ တွစ်တာ (Twitter) ကိုမတာ့ တစ်မယာက် ျှ
ေံ့သြစရာမတာ့

သကားြူးသက။ ဒါ

ဟုတ်ပါ။ မလ့လာေန်းစစ် ှုတစ်ြုေရ ခ န် ာနိုင်ငံ ှေ ေင်တာနက်

ြုံးြူ ျား၏ ၉၃ % ြည် မြ့စ်ဘွတ် ေမကာင့် ရှေိသကမသကာင်း ြိရြည်။
မြ့စ်ဘွတ်ြည် ခ န် ာခပည်ြူ ျားေတွက် ြတင်းေြျက်ေလက် ျား ရရှေိနိုင်ရုံ
တင် က လုပ်ငန်းေြျိတ်ေေက် ျားလည်း ရရှေိနိုင်မြာ ေရင်းေခ စ်တစ်ြု ခြစ်လုိ ့
မနြည်။ မကာ်ြီမတာင်ြူ ျားေတွက်မတာ့ ြူတို ့ထုတ်လုပ်လက
ို ်မြာ မကာ်ြီကို
ေဓိက မြာက်ြုံးြူ ျားရှေိရာ ဖ ို ့ခပ ျားနှေင့် ေက်ြွယ် ိမစပါြည်။
ကျွန် နှေင့်

စကားမခပာခြစ်ြဲ့မြာ

မကာ်ြီစိုက်ပျိုးြူ

ိြားစုတစ်စုေိုလျှင်

မြ့စ်ဘွတ်ကို ြူတို ့ ြီးနှေံေတွက် မစျးြင်းတစ်ြုလို ေြုံးြျလျှက်ရှေိြည်။ ဂရုတစိုက်
ရိုက်ကူးထားြည့်

ဓါတ်ပုံ ျားကို

မြာက်ြည် ျားကို

မကာ်ြီ

ထုတ်လုပ်ပုံ

စတာမတွ

မြ့စ်ဘွတ် ှော

တစ်ရာြီေတွင်း

တင်ခပလိုက်ခြင်းခြင့်

ေေင့်ေင့်ြွံ ့ဖြိုးလာပုံ၊

ေြိမပးရာမရာက်ြည်။

ဤနည်းခြင့်

ြူတို ့
စိုက်ပျိုး

ြူတို ့မကာ်ြီ၏

စစ် ှေန်မြာ ေရည်ေမြွးကို ခပြဖပီးြား ခြစ်ြွားြည်။
မကာ်ြီေမရာင်းေ၀ယ်ြ ား တစ်ြျို ့ကမတာ့ ေကာေကွယ်ယူြည့် ေမနခြင့်
ေမကာင့်ေ ျိုး ျိုးြွင့်ဖပီး ြူတို ့၏ ြရုပ် ှေန်ကို ြုံးကွယ်ထားတတ်သကြည်။ ၂၀၁၅
ြုနှေစ်ထဲ ှောပင် မြ့စ်ဘွတ်ြုံးစွဲြူေြျို ့ြည် ြူတို ့၏ ကွန် န ့် ျားမသတာင့် ေစိုးရ၏
ြ ်းေီးေမရးယူ ှုကို ြံြဲ့သကရပါမြးြည်။ ဘာြာမရးေြွဲ ့ေြျို ့ကလည်း ေွန်လင
ို ်း
ှော ြူတို ့ကို ေ, နာပမတွ တိုက်ြိုက်မခပာေိုဖပီး ြွဲခြားေက်ေံြံရမသကာင်း ထုတ်မြာ်
မခပာေိုပါြည်။
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ထို ့မသကာင့် ြရုပ် ှေန်ြုံးကွယ်ထားခြင်းခြင့် ဘာြာမရး ြွဲခြား

ေက်ေံြံရခြင်း ှေ ေကာေကွယ်ရနိုင်မသကာင်း ေ ည် မြာ်လိုြူတစ်ဦးက မခပာခပြဲ့
ြည်။
မြ့စ်ဘွတ်ြည် မကာ်ြီလုပ်ငန်းရှေင် ေြိုင်းေေိုင်းေတွင်း ေန်းြစ်ြန်တီး ှု
ျားကို ြလှေယ် ျှမေြွင့်ရမစဖပီး ြူတို ့၏ ထုတ်ကုန် ျားကို မစျးကွက်တင် မရာင်းြျနိုင်
မစြည်။ ေင်တာနက်ြုံးစွဲနိုင်စွ ်းနှေင့် ေခ န်နှုန်းက ေက်လက် တိုးတက်လာဦး ှော ို ့
မြ့စ်ဘွတ်ြည် မကာ်ြီြ ား ျားေတွက် ပိုေစွ ်းထက်မြာ လက်နက်ကိရိယာ
တစ်ြု ခြစ်လာပါဦး ည်။

ခ န် ာနိုင်ငံ၏လ ်း ျားြည် မခြာင့်ခြူးမြျာမ ွ ြိ့ ု ့ထက် ေင်တာနက်လုိင်း ိြို ့က
ပိုေမရးပါြကဲ့ြို ့ ရှေိြည်…(ဓါတ်ပုံ− Yeowatzup, Flickr)
ခ န် ာ၏ ေကန ေ
့် ြတ်ရ ှေိမြာ ကူးြန်းမရာင်းေယ် ှုကွန်ယ က်
မကာ်ြီ

ေပါေေင်

ကုန်စည်ေ ျိုး ျိုးေမပါ်

ေယ်လုေ
ိ ားက

ခ င့်တက်လို ့

မနြည်။ ြို ့ရာတွင် မစျးကွက်ြို ့ ခြနြ့် ျီနိုင် ှု ေကနေ
့် ြတ်က ခ န် ာနိုင်ငံ၏
ကူးြန်း မရာင်းေယ်မရးကို မခပးမကာင်းတုန်း မခြထိုးြံရြလို ခြစ်မစြည်။
စင်ကာပူေိပ်က ်းကို စာရှုြူ တစ်မြါက်မလာက်မရာက်ြွားလျှင် ကွန်တိန်နာ
တင် ြင်းမဘာမတွ တစ်မ ျှာ်တစ်မြါ်ကကီး မတွ ပါလိ
့
့် ည်။ ခ န် ာစက် ှုေိပ်က ်းကို
မရာက်ြွားလျှင်မတာ့ ေိပ်ငိုက်မနသကြလား ထင်ရလိ ့် ည်။ ေနည်းငယ် ျှြာ
ရှေိြည့်
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မြာက်ထွင်းဓါတ် ှေန်ရိုက်စက်

(ေိတ်ြ်စ်

မရး)

ျားမသကာင့်

ေြျိန်နှေင့်

တစ်မခပးညီ စစ်မေး ြွင့်ခပုမပးရ ည့် ကွန်တိန်နာ ျားေား မနှောင့်မနှေးသကနသကာြွ
့်
ား
မစြည်။ ၂၀၁၆ ြုနှေစ်၊ ဧဖပီလ ြင်းသကန်ပိတ်ရက်တုန်းကေိုလျှင် ေယ်ရက်ြနထ
့် ိ
သကနသကာြွ
့်
ားြဲ့ြည်။
ယင်းကိစ္စ ျိုးြည်
ေဟနေ
့် တားခြစ်မစတာ

ခ န် ာနိုင်ငံ၏

ကုန်စည်ကူးြန်းမရာင်းေယ်မရးကိုြာ

ဟုတ်ပါ။ မ ှောင်ြိုေမရာင်းေေယ် ျားကိုလည်း တိုးပွား

လာမစပါြည်။ ခ န် ာ့မကာ်ြီ ပ ာဏြပ် ျား ျားြည် တရား ေင် လ ်းမသကာင်း ှေ
တစ်ေင့် ခပည်ပနိုင်ငံ ျားြို ့ တင်ပို ့မနခြင်းခြစ်ြည်။ ဗီယက်န ် နှေင့် ထိင
ု ်းနိုင်ငံတို ့နှေင့်
နှိုင်းစာလျှင် မကာ်ြီမစ့ခပည်ပတင်ပို ့နိုင်ြို ့ လိေ
ု ပ်ြည့် စာရွက်စာတ ်းကိစ္စ ခ န် ာနိုင်ငံ
ှော ပိုနည်းပါြည်။ ယင်းေြျက်ြည်ပင် မကာ်ြီမ ှောင်ြိုတင်ပို ့ရန် ပိုလွယ်ကူြွားမစ
ပါြည်။ ြူတို ့ေ ည်ကို လျှို ့ေှေက်ထားမပးြို ့ မတာင်းေိုြဲ့ြည့် စီးပွားေေက်ေြွယ်
ျား၏ ြန ့် ှေန်းတွက်ြျက် ှု ေရေိုလျှင် နှေစ်စဉ် မကာ်ြီ တန် ၆၀၀ − ၁၀၀၀ ြနြ
့် ည်
တရုတ်နယ်စပ်၊

ထိင
ု ်းနယ်စပ် ှေ

စာရင်းမပျာက်

ခပည်ပတင်ပို ့ ှု

ျားရှေိမသကာင်း

ြိရြည်။

ခ န် ာ−တရုတ်

နယ်နိ ိတ်ြည်

၁၃၇၀

ိုင်

ရှေည်လျား၍

နယ်နိ ိတ်ြည် ၁၃၁၀ ိုင် ရှေည်လျားြည်။ (ရင်းခ စ်− OCHA)
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ခ န် ာ−ထိုင်း

ခ န် ာ့ ကုန်ြ ွယ ် ှုကွန်ယ က် တိုးတက်လာ ှု ျား
ခ န် ာ့ ကုန်ြွယ် ှုကွန်ယက်တွင် ေြက်ေြဲခပဿနာ ျား ရှေိမြာ်လည်း သကာ ီ
ေနာဂါတ်တွင် ြွံ ့ဖြိုးလာ ည်ဟု ယုံသကည်နိုင်ရန် ေမသကာင်းတရား ျား ရှေိပါြည်။
ဘင်းဂလားမဒ့ရှေ်၊ တရုတ်၊ ေိန္ဒိယ၊ ခ န် ာ စီးပွားမရး မကာ်ရစ်ဒါ (BCIM Economic
Corridor) ေမနခြင့်
လ ်း ကကီးကို

ိုင်မပါင်း ၁,၇၄၀ ရှေည်ြည့် မလးနိုင်ငံ ေက်ြွယ်ြည့်

ခ င်မတွ ရမတာ့
့
ည်ခြစ်ြည်။

ပါေင်ရင်းနှေီးခ ှုပ်နှေံ ှုခြင့်

ြီလေါ

ဂျပန်နိုင်ငံ ှေ

ရင်းနှေီးခ ှုပ်နှေံြူ ျား၏

ေထူးစီးပွားမရးဇုန်ြစ်

ခြစ်မပါ်လာခြင်းြည်

ပို ့ကုန်လုပ်ငန်းရှေင် ျားကို ယင်းေိပ်က ်း ှေ ြျဉ်းကပ်၀င်မရာက် လာမောင် ေွဲမောင်
ေားမပးနိုင် ည်ဟု မ ျှာ်လင့်ရြည်။ IFC ြည်လည်း ခ န် ာ စက် ှုေိပ်က ်း
ြွံ ့ဖြိုးမောင် ရံပုံမငွ ပံ့ပိုး ကူညီမပးမနြည်။
ေေိုပါ လ ်း ြစ်ကကီး ျားနှေင့် စက် ှုဇုန်/ ေိပ်က ်းြစ် ျားြည် မတာင်ောရှေ
၏ နိုင်ငံ ျားကို ေက်ြွယ်မပး၍ မကာ်ြီကို ပို၍လွယ်ကူစွာ တင်ပို ့မရာင်းြျနိုင်မောင်
ခပုလုပ်မပးပါလိ ့် ည်။ ယင်းတို ့ြည် မ ှောင်ြိုမစျးကွက် ျားကို စုမပါင်းကာကွယ်နိုင်ြို ့
လုမ
ံ လာက်မြာ်ခငား တရားေင်ကုန်ြွယ်မရးကို ပို၍ထိမရာက်မောင် လုပ်မောင်
မပး ည်ခြစ်ဖပီး

ပါေင်ြူေားလုံး ေကျိုးေခ တ်ခြစ်ထွန်းမောင်လည်း မြာ်မောင်

မပး ည်ခြစ်ြည်။
မရာင်းေယ်ြူ ျားြည် တိုးတက်မကာင်း ွန်လာမြာ နည်းပညာ ျားမသကာင့်
ပို ို ေကျိုးခြစ်ထွန်းလာသကဖပီး ေနာဂါတ်တွင် လ ်း ြစ် ျားမသကာင့် ပို၍ စီးပွား
ခြစ်ထွန်းလာသကမပ ည်။ လျှပ်စစ် ီး ခပတ်မတာက် ှုြည် ေြက်ေြဲ ျား ခြစ်မစ
မြာ်လည်း ခ န် ာနိုင်ငံေြို ့ ခပည်နယ်မဒြ ျားြို ့ လျှပ်စစ် တိုးတက်ခြနခ့် ြူးမပး
နိုင်ဖပီး ပို၍ ေားကိုးယုံသကည်ရမြာ လျှပ်စစ် ီးရရှေိြဲ့ပါက ေကျိုးတရား ျား ရရှေိ လာ
နိုင်ပါြည်။ ေလားတူ ေမခြြံေမောက်ေေုံ ျား ေက်လက်ြွံ ့ဖြိုးလာြည်နှေင့်ေ ျှ
ခ န် ာ့မကာ်ြီကဏ္ဍ၏ ခ န်ေန်မြာတိုးတက် ှု ျားကို ခ င်မတွ သကရပါမတာ့
့
ည်။
Nathalie F. Manac’h (Nat Coffee)
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