
မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးပြတဲြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း 
 
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မုိက္ကယ ္အာ ပြန္ပဲယိုး 
ဆန္တာရာ ဂရန္း 
ဘန္ေကာက္၊ ထုိင္း 
ၾသဂုတ ္၁၊ ၂၀၁၉ 
 
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာလိုပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ အခုလု ိ
ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကမကထျပဳ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိလည္း 
ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာလုိပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးက မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔႔ 
ပတ္သက္လုိ႔ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာကုိ ထင္ဟပ္ေစမယ့္ အစည္းအေဝးလုိ႔ေျပာရင္လည္း ရပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ဆယ္ႏွစ္လုံးလုံး မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တ့ဲအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ 
မိပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲလက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေပါင္း ၃၄၀,၀၀၀ ေလာက္ဟာ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ 
ေသာက္သုံးေရေတြ ရရိွေနႏိုင္ၿပီျဖစ္သလို၊ အစုိးရအရာရွိေတြ၊ ဆရာ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ၃၈၀၀ 
ေလာက္ကုလိည္း အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေပါင္း ၂၇၀၀၀ အတြက္လည္း ေရန႔ဲမိလႅာသန္ရွင္းေရး 
စနစ္ေတြ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦး ေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ 
တုိးတက္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္း ၄၅ ခု ခန္႔ကုိလည္း နည္းပညာ အဖြ႕ဲေပါင္း ၇၅ ဖြ႕ဲနဲ႔ ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အခုတင္ျပခ့ဲတ့ဲအရာေတြက အမွန္တကယ္ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တ့ဲအရာေတြျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္ေဒသငါးႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာတ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈေတြလုိ႔ 
မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတုိ႔ရ႕ဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ လုံၿခံဳေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္တ့ဲေနရာမွာ 
ဆက္လက္ပံ့ပုိးကူညီသြားမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ စီပြားေရးအရ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔နဲ႔ မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ ထြန္းကားၾကြယ္ဝတဲ့ 
ယဥ္ေက်းမႈေတြန႔ဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုလိည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ပံ့ပုိးကူညီသြားဦးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အခုတင္ျပခ့ဲတ့ဲရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ေဒသတြင္းကိစၥအဝဝကုိ အေလးထားလုိတ့ဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြ၊ 
မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မွ်ေဝေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထမဲွာ အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံန႔ဲ ကုိယ္ပုိင္မူနဲ႔ 
ေဆာင္ရြက္တဲ့ပုံစံ ေတြကု ိ မီးေမာင္း ထုိးျပရင္း ဒီေန႔ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သြားတဲ့ 
မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ အဖြ႕ဲဝင္မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ 
 
ဒါေပမဲ့လည္း ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခုလတ္တေလာ ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အခက္အခဲအတားအဆီးအခ်ိဳ႕ကုိလည္း 
စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပ ဲ တင္ျပလိုပါေသးတယ္။ ျမစ္အထက္ပုိင္းမွာ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈေတြကုိ လက္လြတ္စပယ္ 
ျပဳလုပ္လာတာေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခ့ဲၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းဟာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အရည္အေသြး 
အနိမ့္ဆုံးအေျခအေနအထိ ေရာက္လာၿပီလုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမစ္အထက္ပုိင္းမွာ ပိတ္ဆို႔တည္ေဆာက္လုိတ့ဲ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္န႔ဲ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တရုတႏ္ုိင္ငံအေနနဲ႔ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ကုိ ေသာင္တူးၿပီး 
ျခစ္ထုတ္ပစ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါတင္မက ပုိင္နက္ျပင္ပ ျမစ္ေၾကာင္းလွည့္ကင္းေတြကုိလည္း 
တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္က လုပ္ေဆာင္ေနပါေသးတယ္။ ျမစ္ေၾကာင္းကုိအုပ္စုိးႏုိင္ဖုိ႔ အတြက ္ ေပက်င္းရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈမကင္းတ့ဲ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္ေတြကုိ ဖန္တီးဖုိ႔အားယူေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရွိလာရတာေၾကာင့္ 
မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ကုိ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားရွိေစဖို႔ တြန္းအားေပးထားပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ေလာင္းကစားဝိုင္းေတြနဲ႔ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမွာ အင္အားေကာင္းေနတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ရာဇဝတ္မႈမကင္းတ့ဲ အဖြ႕ဲအစည္းေတြကလည္း မဲေခါင္ျမစ္ကုိ 
မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ၊ သဘာဝေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ေတြသာမက လူေတြကုိပါ ေမွာင္ခုိကူးသန္းေရာင္းဝယ္ဖို႔လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ 
 
အဆုိပါစိန္ေခၚမႈေတြသာမက အျခားအျခားေသာ စိန္ေခၚမႈေတြကုိပါ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ဆက္လက္တည္တ့ံေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္း အသစ္အသစ္ေသာ မိတ္ဖက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ 
ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အားထုတ္ၿပီး အနာဂတ္ကို မ်က္စိရွင္ရွင္နဲ႔ ရႈေမ်ွာ္ၾကည့္ေနၾကဖို႔လုိပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈေတြအတြက္ 



တစ္တပ္တစ္အားျဖစ္ေစမယ့္ ပဏာမေျခလွမ္းအသစ္ေတြကုိ ယေန႔ေၾကညာေပးႏုိင္တဲ့ အတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ 
မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ 
 
အဲဒ ီ ပဏာမေျခလွမ္းေတြထကဲတစ္ခုကေတာ့ (JUMP) လို႔ေခၚတဲ့ မဲေခါင္ေဒသဓာတ္အားေပးေရး ဂ်ပန္-အေမရိကန္ မိတ္ဖက ္
ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကနဦးမတည္ေငြ ေဒၚလာ ၂၉.၅ သန္းန႔ဲ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
ကြန္ရက္စနစ္ကု ိ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရႏွစ္ရပ္လုံးက အေတာ္အတန္ 
ခရီးေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ဒီအေရးႀကီးက႑ကုိပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဓာတ္အားေပးေဝေရး လမ္းေၾကာင္းေတြအတြက္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတ့ဲ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြကုိ အားေပး ကူညီရာလည္းေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ 
 
ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဝမ္းပန္းတသာနဲ႔ေၾကညာခ်င္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ မဲေခါင္ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြကုိ ႏွိမ္နင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက ္ ကြန္ဂရက္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈန႔ဲ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက 
ကနဦးမတည္ေငြ ေဒၚလာ ၁၄ သန္းကုိ ပံ့ပုိးကူညီသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထား တယ္ဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပဏာမေျခလွမ္းကလည္း 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ဒုကၡသည္ေတြကု ိေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္ေရး၊ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ ေမွာင္ခုိကူးသန္းမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကုိ ရပ္တန္႔ ေစေရးတုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ မက္သာဖက္သာမင္းလုိ 
စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး အေျမာက္အမ်ားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈကုိ ႏွိမ္နင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္းက ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ 
အျခားတရားမဝင္ကိစၥေတြကုိလည္း ေျဖရွင္းေပးသြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပဏာမ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်အပါအဝင္ 
အျခားေသာ ပင္မမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးသြားႏုိင္ဦးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 
 
ဒီေနရာမွာ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာေတြ တင္ျပလိုပါေသးတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးဆင္းေနတဲ့ ျမစ္ေတြအေပၚ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈကုိ အားေကာင္းလာေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ယခုႏွစ္အေႏွာင္း ပုိင္းေလာက္မွာ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ ္
ညီလာခံကုိက်င္းပေပးသြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆုံမႈေၾကာင့္ မဲေခါင္ေဒသန႔ဲပတ္သက္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြ 
အေျခခံတဲ့ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ိဳးကုိ ပုိမုိအားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ 
ဒီဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာပဲက်င္းပမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရးဖိုရမ္မွာဆုိရင္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
အေနနဲ႔  မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြကုိ အေျခခံ အေဆာက္အဦး၊ စြမ္းအင္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ေတြမွာ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားႏုိင္ဖုိ႔ 
ပဏာမေျခလွမ္းအသစ္ေတြ ခ်မွတ္သြားဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ေရလႊမ္းမုိးမႈ၊ ျမစ္ေရခမ္းေျခာက္မႈ 
ပုံစံေတြကုိ ပုိၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္လွမ္းသြားႏုိင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုမွတဆင့္ပုံရိပ္ဖမ္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မယ့္ စီမံကိန္း 
အသစ္ကု ိ ရန္ပံုေငြ ပူးတြဲေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ေငြအတန္အသင့္နဲ႔ ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ 
မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသ ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ကလည္း မဲေခါင္ျမစ္ေရနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကုိမွ်ေဝႏုိင္မယ့္ 
ပလက္ေဖာင္းအသစ္ တစ္ခုကိ ု စတင္အသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေဒသ ျပည္သ႕ူအက်ိဳးျပဳ စီမံကိန္းအသစ္ 
တစ္ခုကိုပါ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ACMEC မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းျပည္လည္လႈပ္ရွား 
အသက္ဝင္လာဖုိ႔အတြက္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ာေထာင္စုက ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာေအာင္ႀကိဳးပမ္းေပးတဲ့ 
ထုိင္းႏုိင္ငံကုိလည္း ေလးစားဦးညြတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ 
 
ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေျပာၾကားလိုတာက ေရ႕ွလာမယ္ ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကုိ လွမ္းေမ်ွာ္ၾကည့္လုိက္မယ္ဆိုရင္လည္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက 
အာဆီယံ ဥက႒ၠရာထူးကု ိ တာဝန္ယူဖုိ႔ အလွည့္က်လာတ့ဲ အခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ မဲေခါင္ေဒသ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ဒီထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြရရွိလာေအာင္လုပ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္ဖုိ႔ရာ 
အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတ့ဲ အခြင့္အေရးလုိ႔ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းေဝးကုိ 
ဒီထက္ပုိၿပီး အေလးအနက္ထားကာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 
မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလုိ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သလို အဲဒီအတုိင္းပဲ 
အစဥ္ထာဝရ လက္တြဲသြားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ အားလံုးကု ိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
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