အိမ္ျဖဴေတာ္
ဒုတိယသမၼတရံုး
___________________________________________________________________________________________
ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရန္

ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအပက္ စီအီးအုိ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတ ပန႔္စ္ ေျပာၾကားသည့္ မွတ္ခ်က္စကား
ပစီဖိတ္အိပ္စ္ပေလာမာဂီး ျပဇာတ္ရံု
ပုိ႔တ္ေမာစဘီ၊ ပါပူးဝါ နယူးဂီနီ
စေကာ့ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခုလို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆိုတ႔အ
ဲ တြက္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

အုိနီးလ္၊

အသိုက္အဝန္းက

ဥကၠဌ

တာရက္ကာ၊

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးရဲ႕

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါတယ္။

အခု

ေဒသတစ္ဝန္းလံုးက

တက္ေရာက္လာၾကတဲ႔

ဧည့္သည္ေတာ္အားလံုးခင္ဗ်ား။
“ပထမတန္းစား

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔

စီးပြားေရးဖိုရမ္”

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို

ကို

တက္ေရာက္လာတဲ႔

အခုလို

ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊
၂၀၁၈

ေအပက္

တက္ေရာက္ခြင့္

ပုဂၢိဳလ္အားလံုးကို

စီးပြားေရး
စီအီးအုိ

ရတဲ႔အတြက္

ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

(လက္ခုပ္သံမ်ား။)
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္က က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရမ့္အေနနဲ႔ “မတူကျြဲ ပားတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ မတူကျြဲ ပားတဲ႔
အိပ္မက္ေတြနဲ႔အတူ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ႔ခ
ံ ိုင္ၿမဲၿပီး လြတ္လပ္တဲ႔ ႏိုင္ငံေတြဟာ သာယာဝေျပာ မႈကို အတူယွဥ္တဲခ
ြ ံစား[ႏိုင္]
ဖို႔နဲ႔

လြတ္လပ္မႈနဲ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ

တိုးတက္လာဖို႔”

အတြက္

လြတ္လပ္ၿပီးပြင့္လင္းတဲ႔

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ေဒသ

ဆိုတဲ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ႔ပါတယ္။
တစ္ႏွစ္အၾကာမွာေတာ႔ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ တိုးတက္မႈကို အစီရင္ခံဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ကို အခု
ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ဖို႔ ေစလႊတ္ခဲ႔တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္မႈအၿပီးမွာေတာ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ဟာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ႔ဖူးတဲ႔
အေကာင္းဆံုးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။)
အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ေဒသဟာ

ကမၻာ့ထက္ဝက္ေက်ာ္တ႔ဲ

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္နဲ႔

လူ႔အသိုက္အဝန္း

ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ကို

ကိုယ္စားျပဳေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ႔ကုန္သယ
ြ ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ သံုးပံု ႏွစ္ပံုခန္႔ မွီတည္ရာ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး အလားအလာနဲ႔
မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ႔ အေရးပါမႈဟာလည္း ေန႔ခ်င္းဆိုသလို ႀကီးထြားလာပါတယ္။
ဒီေဒသရဲ႕ လြတ္လပ္တ႔ဲ အခြင့္အေရးေတြကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း မရွိရေလေအာင္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ဟာ “တရားမွ်တမႈနဲ႔
အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတ႔က
ို ို အေျခခံထားတဲ႔ ခိုင္မာတဲ႔ကုန္သယ
ြ ္မႈဆက္ဆံေရး” ကို ရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ကတိျပဳခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္
ေတာင္ကိုရီးယားကေန မကၠစီကို၊ ကေနဒါ စတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြအထိ ဆန္းသစ္ၿပီး သမိုင္းဝင္တ႔ဲ ကုန္သယ
ြ ္ေရး စာခ်ဳပ္ေတြကိုလည္း
ပံုတူပြား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔အေနနဲ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္ေတြကို ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး အဖြ႔ဲအစည္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း” ဆိုတ႔ဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကို
ေပးအပ္ဖို႔လည္း ကတိျပဳခဲ႔ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ေဒၚလာ ၆၀
ဘီလီယံ ထိ ႏွစ္ဆ တိုးတက္လာခဲ႔ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ လံုၿခံဳေရးက႑ကို ပိုမိုခိုင္မာတဲ႔ ေပါင္းစည္းမႈ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိုလည္း
သမၼတက ကတိေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြက္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ သံုးႏွစ္ထက္ပိုတဲ႔ ႏိုင္ငံျခား စစ္အသံုးစရိတ္ကို
ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအေနနဲ႔ “လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး” ကိုလည္း ကတိေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ
ေဒသတြင္းက

မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြ၊

မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို

ကြာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားဖုိ႔၊

အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းသြားဖုိ႔နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမွာ ပါဝင္လာေစဖုိ႔အတြက္ မဟာမိတ္ေတြ၊
မိတ္ဖက္ေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္က ဖိုရမ္မွာလဲ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က “အေမရိက ကို ပထမဆံုးအျဖစ္ ထာဝရထားရွိေရး” ကုိ ကတိျပဳခဲ႔ၿပီး
အေမရိကန္ရဲ႕

စီးပြားေရးကို

ေဒသတစ္ေလွ်ာက္က

ေနာက္တစ္ႀကိမ္

လည္ပတ္ေစခဲ႔ပါတယ္။

ႏုိင္ငံအားလံုးအတြက္ပါ

အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေစတဲ႔

အဲဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာ
အေမရိကန္ရဲ႕

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

တိုးတက္မႈကို

ရရွိေအာင္

စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။
သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းေတြကို စံခ်ိန္ တင္ႏႈန္းနဲ႔
ျဖတ္ေတာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေျဖေလ်ာ႔ေပးခဲ႔ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ သမိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုး
အခြန္ျဖတ္ေတာက္မႈေတြအျပင္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း ျပ႒ာန္းခဲ႔ပါတယ္။
ရလဒ္အေနနဲ႔

ကေတာ႔

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းဟာ

၄.၅

မီလီယံ

အနည္းဆံုး

ရွိတ႔ဲ

အလုပ္အကိုင္အသစ္ေတြ

ျဖစ္လာတယ္။

ဒီကေန႔မွာဆိုရင္

ရလာတယ္။

ရာစုဝက္အတြင္းမွာ

အေမရိကန္သမိုင္းမွာ

အေမရိကန္ရဲ႕

အရင္ကထက္

ပိုမ်ားတဲ႔

အေရအတြက္ရွိတဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ဟ
ို ာ လာမယ့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ
အျမန္ဆံုးေသာ

တိုးတက္မႈကို

ေရာက္ရွိႏိုင္မယ့္

လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ

ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေနာင္

၁၀

ႏွစ္

ၾကာတဲ႔အခါ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ကမၻာမွာ အႀကီးမားဆုံးယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ စီးပြားေရးကို တစ္ေၾကာ့ ျပန္လည္ ဦးေမာ႔လာႏိုင္ေတာ႔မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ႔သလိုပါပဲ။

အေမရိကန္ရဲ႕

တိုးတက္မႈဟာ

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသကေန

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

သာယာဝေျပာမႈကို

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ဒီေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာ စီမံကိန္းအသစ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေဒၚလာ ၆၁
ဘီလီယံေက်ာ္ရွိတ႔ဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တယ္လ႔ို အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေၾကညာခဲ႔ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း

စုစုေပါင္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟာ

အခုဆိုရင္

တရုတ္၊

ဂ်ပန္

နဲ႔

ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေဒၚလာ ၁.၄ ထရီလီယံ ေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ႔
အေမရိကန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟာ ဒီထက္ပိုၿပီး တိုးတက္လာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။
အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသမွာရွိတဲ႔

ခိုင္မာၿပီး

လြတ္လပ္တ႔ႏ
ဲ ိုင္ငံေတြ

ပိုမိုဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္

အေမရိကန္ရဲ႕

ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာတဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက အေရးပါပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔လည္း အတူတကြ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္သြားၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ အေစာပိုင္းကာလ ေန႔ရက္ေတြဆီကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိဖို႔ အစဥ္အၿမဲ
ရွာေဖြျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းသမုိင္းမွာ ကုန္သယ
ြ ္ေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဟာ ရာဇဝင္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ဧကရာဇ္မင္းေတြရွိစဥ္ကာလျဖစ္တဲ႔

လြန္ခဲ႔တဲ႔

ရာစုႏွစ္

ႏွစ္ခုေက်ာ္ကစၿပီး

နယူးေယာက္က

ထြက္ခြာလာတဲ့

သေဘၤာတစ္စင္းဟာ အႏၵိယ သမုဒၵရာကို ျဖတ္ၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲကေန ကန္တုန္အထိ အေမရိကန္ ဂ်င္ဆင္းနဲ႔ တရုတ္
လက္ဖက္၊ ေႂကြထည္ေတြ ကုန္သြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တန္ဖိုးထားရတဲ႔ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ ငါးႏိုင္ငံအပါအဝင္ အေရွ႕၊ ေျမာက္၊ အေနာက္နဲ႔ ေတာင္ ဘက္က
ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔

ကာလၾကာေအာင္

ထိန္းသိမ္းခဲ႔ၾကတဲ႔

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔

မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဟာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ရာဇဝင္တစ္ခု အျဖစ္ရွိေနပါတယ္။
ေျပာရရင္ သႏၱာပင္လယ္ျပင္ကေန မေရမတြက္ႏိုင္တဲ႔ ေတာင္ကုန္းေတြ၊ ကမ္းေျခေတြနဲ႔ ေတာေတာင္ေတြ ျဖတ္သန္း ၿပီး အင္ခၽြန္ထိ
နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒနဲ႔

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ

ျမင့္မားလာမႈကို

ျပန္လည္တန
ြ ္းထုတ္ႏိုင္ဖို႔

သင္တ႔န
ို ဲ႔အတူ

ရင္ေပါင္တန္း

ပါဝင္ရပ္တည္ခဲ႔တဲ႔

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အရဲရင့္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟာဆိုရင္ ခြန္အားနဲ႔ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံျခင္း ဆိုတ႔ဲ သမိုင္းမွတ္တမ္း တစ္ခုပါပဲ။

ဒါ႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔နဲ႔ အားလံုးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ အျပည့္ရွိတဲ႔ ကာလသစ္
တစ္ခုကို ေရွ႕ရႈလမ္းျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေဆြေတာ္တို႔အားလံုးနဲ႔အတူ လက္တခ
ြဲ ဲ႔တ႔ဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဟာလည္း
အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ မွတ္တမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒီေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာ မေလးရွား ကေန ေမာ္ဒိုက္ အထိ
သန္းေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီရွိတဲ႔

လူေတြ

ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈကေန

ရုန္းထြက္လာႏုိင္ၾကပါၿပီ၊

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႔

စြန္႔ဦးတီထြင္မႈေတြ

အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္လာႏုိင္ၾကပါၿပီ၊ အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ ေပၚထြက္လာပါၿပီ၊ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔
သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္အေရးကိစၥေတြမွာ ေျပာဆိုႏိုင္လာၾကၿပီး လြတ္လပ္မႈကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ

အခု

ေအပက္

အစည္းအေဝးႀကီးမွာ

စုေဝးေရာက္ရွိေနၾကၿပီး

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

ေမာ္ကန
ြ ္းသစ္ကို

ေရးထိုးေနၾကတာျဖစ္သလုိ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္နဲ႔အတူ လမ္းျပမႈနဲ႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အရင္ႏွစ္က

သမၼတ

ထရမ့္ေျပာခဲ့သလုိပါပဲ၊

ေဒသတစ္ခုကိုရွာေဖြေနပါတယ္။
ရဲရဲရင့္ရင့္ရွာေဖြႏိုင္တ့ေ
ဲ ဒသ၊

အေမရိကန္

ဘယ္လုိေဒသလဲဆုိေတာ့

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔

ျပည္ေထာင္စုဟာ

လြတ္လပ္တဲ႔

တန္းတူညီမွ်တဲ႔

ပြင့္လင္းတဲ့

ႏိုင္ငံေတြေနနဲ႔

ေလးစားမႈ

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

သူတို႔ရဲ႕

ေပးအပ္ႏိုင္တ့ေ
ဲ ဒသ၊

အက်ိဳးစီးပြားကို
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြ၊

ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ အစဥ္အလာေတြကို အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ တိုးတက္လာေစႏိုင္တ့ေ
ဲ ဒသ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီဟာ သူတို႔ရဲ႕
ဘုရားသခင္က လြတ္လပ္စြာခြင့္ျပဳထားတဲ႔ အိပ္မက္ေတြကို ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးေရးဆြဲႏုိင္တ့ေ
ဲ ဒသမ်ဳိးပါ။
ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီးဆင္းႏိုင္တ႔ေ
ဲ ဒသ၊
ေရျပင္နဲ႔ေဝဟင္ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႔

ရည္ရြယ္

ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ

အသံုးျပဳႏိုင္တ့ေ
ဲ ဒသ၊

အျငင္းပြားမႈေတြကို

ပဋိပကၡနဲ႔

အက်ပ္ကိုင္မႈေတြမပါဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္တ့ေ
ဲ ဒသ၊ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ စိတ္ႀကိဳက္ ကုန္သြယ္ႏိုင္တ့ေ
ဲ ဒသ၊ ေနာက္ၿပီး ဒီေဒသကို
အမိေျမလို႔ ေခၚဆိုၾကသူ အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အဆံုးမသတ္ႏိုင္တဲ႔ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီးႏိုင္တ့ဲ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသ
တစ္ခုကိုလည္း ရွာေဖြေနတာပါ။
ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ ႏိုင္ငံအမ်ားစုနဲ႔အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္။
လက္တင္အေမရိကရဲ႕

အေနာက္ဖက္ကမ္းေျခေတြကေန

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိတဲ့စိတ္၊
လက္ကမ္း

ထိန္းခ်ဳပ္လုိျခင္းမရွိတ့စ
ဲ ိတ္၊

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

မွ်ေဝပုိင္ဆုိင္ထားတဲ႔

သာယာဝေျပာမႈကို

အိႏၵိယသမုဒၵရာအစြန္ဆုံးအထိ
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈစိတ္ဓာတ္

ကြ်န္ေတာ္တို႔

တိုးျမႇင္႔ႏိုင္ဖို႔၊

ဘယ္ႏိုင္ငံမွ

အတူ

လုပ္ေဆာင္သမွ်အားလံုးဟာ

ပူးတြဲေဆာင္ရြက္

မပါမရွိေစပဲ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက
ကြ်န္ေတာ္တို႔

ေနတဲ႔လံုၿခံဳေရးက႑ကို

အတူတကြ

ပိုမိုအားေကာင္းလာဖို႔နဲ႔

အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ထားတဲ႔ အေျခခံမူေတြကို ခိုင္မာေစဖို႔ အတြက္ မဆုတ္မနစ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဒသအတြင္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားေတြထမ
ဲ ွာ ကုန္သြယ္ေရးဟာ အဓိက က်ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္က သမၼတႀကီး
ေျပာခဲ့သလုိပါပဲ၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔

“ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔

မိတ္ဖက္ျဖစ္ဖို႔

လိုလားတဲ႔

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသက

ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ႔မဆို အျပန္အလွန္ ကုန္သယ
ြ ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္သာြ းမွာျဖစ္ၿပီး မွ်တၿပီး အျပန္အလွန္ ျဖစ္တဲ႔
ကုန္သယ
ြ ္ေရး အေျခခံမူေတြနဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဆိုတာပါ။
အထက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ၿပီးတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြအျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ကမၻာမွာ တတိယအႀကီးဆံုး
စီးပြားေရးျဖစ္တဲ႔ ဂ်ပန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကို မၾကာမီကာလမွာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္အေနနဲ႔

အျခားေသာ

ေအပက္အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔လည္း

ကုန္သယ
ြ ္မႈ

ကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္ေတြကို

ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္သလုိ လမ္းေၾကာင္းစတင္ေနၿပီဆိုတာကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ တင္ျပလိုပါတယ္။
အဲဒီလို သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆိုေနစဥ္မွာပဲ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ႔ ကုန္သယ
ြ ္ေရး အေလ႔အထေတြကို အသံုးျပဳ ေနတဲ႔
ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္း ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရပါတယ္။ သမၼတ ထရမ့္ရဲ႕ တရုတ္နဲ႔ကုန္သယ
ြ ္ေရး ဆက္ဆံမႈကုိပဲ ၾကည့္ပါ။
လြန္ခဲ႔တ႔ဲ နာရီပိုင္းေလာက္က ဘဲဥပံုရံုးခန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ႔တဲ႔ သမၼတထရမ့္ရဲ႕ စကားအရဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ “သမၼတ ရွီ ကို
ေလးစားပါတယ္

[ေနာက္ၿပီး]

တရုတ္ႏိုင္ငံကိုလည္းေလးစားပါတယ္။”

“တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ

ႏွစ္ေပါင္း

အေမရိကန္ရဲ႕ အခြင့္ေကာင္းေတြကို ရယူခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။” အခုေတာ႔ အဲဒီကာလေတြ ကုန္ဆံုးသြားပါၿပီ။

အေတာ္ၾကာေအာင္

ဒါ႔အျပင္ သမၼတႀကီးက တရုတ္ဟာ “ႀကီးမားတဲ႔ အတားအဆီးေတြရွိေနပါတယ္”၊ “ႀကီးမားတဲ႔ ကုန္သယ
ြ ္ခြန္ေတြ ရွိေန ပါတယ္”
လိုလည္း

ထပ္မံေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သိထားတဲ႔အတိုင္းပါပဲ

သူတို႔ႏိုင္ငံဟာ

ကန္႔သတ္ထားတဲ႔

ခြဲတမ္းေတြကိုညႇိႏိႈင္းတယ္၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈကို တြန္းအားေပးတယ္၊ ဉာဏပစၥည္းကိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ယူေဆာင္တယ္၊ မႀကံဳစဖူးႏႈန္းနဲ႔
စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို

အေထာက္အပံ့ေတြ

လုပ္ေဆာင္တယ္။

အဲဒီလုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ

ၿပီးခဲ႔တ႔ဲ

တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ

အေမရိကန္ဟာ ကုန္သယ
ြ ္ေရးလိုေငြ ေဒၚလာ ၃၇၅ ဘီလီယံ အထိ ရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတႀကီး ေျပာခဲ႔တာကေတာ႔
“အခုေတာ့အားလံုးေျပာင္းလဲသာြ းၿပီ ဆိုတာပါပဲ”။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔

တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔

ကုန္သြယ္မႈ

မညီမွ်ခ်က္ကို

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သာြ းဖုိ႔

ျပတ္ျပတ္သာသား

ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တရုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလီယံ ကုန္သြယ္ခြန္
ခ်မွတ္ထားၿပီး အဲဒီထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ပိုတိုးလု႔ရ
ိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတာကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္က
သူတို႔ရဲ႕ နည္းလမ္းေတြ မေျပာင္းလဲေသးသ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘက္ကလည္း ေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ကုန္သယ
ြ ္မႈအျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အရင္ကမရွိခဲ႔ဖူးတဲ႔ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသမွာ လုပ္ေဆာင္
သြားဖို႔ ျမႇင့္တင္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီေနရာမွာ ရပ္ေနသလိုပဲ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြဟာ အေဆြေတာ္တို႔ရဲ႕
အလုပ္သမားေတြကို

ငွားရမ္းခန္႔ထား၊

ေလ႔က်င့္မႈေတြ

ျပဳလုပ္ေနၿပီး

အျမင့္ဆံုး

စံခ်ိန္စံညႊန္းကို

ေရာက္ရွိဖို႔

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေဝးလံတဲ႔ေနရာထိလာၿပီး သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတ႔ဟ
ို ာ
အေဆြေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကေန

အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို

အက်ိဳးရလဒ္ေတြရေနတာကုိ

တိုက္ရိုက္

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနတာ

သက္ေသျပရရင္

ပါပူးဝါနယူးဂီနီ

ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိေက်ာ္ၿပီး

အေမရိကန္ရဲ႕

တစ္ျခားအေဝးႀကီး

ၾကည့္ေနစရာမလုိပါဘူး။
ဥပမာတစ္ခုေျပာရရင္ ExxonMobil ဟာ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး ျဖစ္ကာ ပိုက္လိုင္း မိုင္ေပါင္း ၄၅၀
ေက်ာ္အထိ တည္ေထာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္-- (လက္ခုပ္သံမ်ား) ေနာက္ၿပီး ပါပူးဝါနယူးဂီနီမွာ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္
ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။) ၿပီးေတာ႔ အမ်ားစုက ေဒသခံ ျပည္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ExxonMobil ဟာ
ပုိ႔တ္ေမာ္စဘီမွာ ေဒၚလာဘီလီယံနဲ႔ခ်ီတ႔ဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔အတူ သူ႕ရဲ႕စက္ရံုကို ႏွစ္ဆထိ တိုးျမွင္႔သာြ းဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။
မနက္ျဖန္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ပါပူးဝါနယူးဂီနီရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေျပာင္းလဲသာြ းမယ့္ သမိုင္းဝင္ ကနဦးေျခလွမ္းတစ္ခုကို
ေၾကညာဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြ၊ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားစြာနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါတယ္။
(လက္ခုပ္သံမ်ား။)
ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟာ ဒီေနရာမွာပဲ ႀကီးမားေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ ေလွ်ာက္လံုးမွာ
တရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွာ

စက္ရံုေတြ

တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသလုိ နီေပါနဲ႔လည္း ဒီဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္မႈကို တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရွိပါတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာ ေနစြမ္းအင္သံုး
ဆိုလာျပားေတြ တည္ေဆာက္ေနသလုိ၊ စင္ကာပူမွာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး စင္တာေတြ ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ပီရူးမွာ
စြမ္းအင္သံုး

အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ

ပံုေဖာ္ေနၿပီး

ခ်ီလီမွာ

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္တဲ့

ဝန္ေဆာင္မႈေတြ

တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေတာင္ပစိဖိတ္မွာရွိတ့ဲႏိုင္ငံေတြကေန အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကမၻာတစ္ဝန္းကို
ဆက္သယ
ြ ္ဖို႔အတြက္ ေျမေအာက္ ေကဘယ္လိုင္းေတြကိုလည္း တပ္ဆင္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ အေမရိကဟာ အထူးသျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးမွာ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို တိုက္တန
ြ ္း သြားဖို႔
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို

အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕

ဆိုက္ဘာစီးပြားေရးကို

တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မယ့္
လုပ္ေဆာင္သာြ းဖို႔ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္-အာဆီယံ
ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း

အေမရိကန္ရဲ႕

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စမတ္စီးတီးမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး

အဲဒီလိုအလားတူ

ပေရာဂ်က္ေတြကို

ေဒသရဲ႕

ဒီဂ်စ္တယ္

ကြ်မ္းက်င္

ကိုလည္း

မႈကို

ဒီအပတ္မွာ

ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္တဲ႔

အတြက္

လြတ္လပ္မွ်တတဲ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသဟာ လြတ္လပ္မွ်တတဲ႔ အင္တာနက္ ရရွိဖို႔ ထိုက္တန္တယ္ဆိုတဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ရ
ို ဲ႕ခံယူခ်က္ကို
ဆက္လက္စက
ြဲ ိုင္ေဆာင္ရြက္သာြ းမယ္ဆိုတာအေဆြေတာ္တို႔ကို အာမခံေျပာၾကားလိုပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။)
အဆိုပါ

ဘ႑ာေရး

မီးရထားလမ္းအထိ၊

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ
ဆိပ္ကမ္းကေန

ေရရွည္ခိုင္မာတဲ႔

ပိုက္လိုင္းအထိ၊

လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔အတူ

ေလဆိပ္ေတြကေန

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ

ေဒတာလိုင္းေတြအထိ

ကားလမ္းကေန

အေျခခံအေဆာက္အဦ

တည္ေဆာက္ေရးေတြကို အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ဦးစားေပးအဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ျခားႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္
လုံးဝမတူတဲ့ စည္းကမ္းတက်ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ရွိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာခဲ႔သလို၊
အစိုးရေတြကို

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးသတိျပဳမိၿပီးျဖစ္သလုိ

အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ

စည္းကမ္းေတြကလည္း
မၾကာခဏဆုိသလုိ

မၾကာခဏ

ဆိုသလို

ေရရွည္မတည္တံ့တာေတြ၊

တစ္ခ်ဳိ႕က

အင္ဒို-ပစိဖိတ္နဲ႔

ေခ်းေငြေတြေပးကမ္းလွမ္းေနပါတယ္။
နားလည္ရခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက

အဲဒီေခ်းေငြဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္း

ေထာက္ပံ႔လိုက္တဲ႔

စီမံကိန္းေတြကလည္း

ရွိတတ္ပါတယ္။

မၾကာခဏဆုိသလုိ၊

အရည္အေသြးနိမ္႔က်တာေတြ

ေႏွာင္ႀကိဳးေတြပါလာၿပီး မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္တ့ေ
ဲ ႂကြးၿမီေတြျဖစ္သာြ းတတ္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။)
ေႂကြးၿမီနဲ႔ႏုိင္ငံျခားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြဟာ
အႏၱရာယ္ရွိတ့အ
ဲ ေၾကာင္း
ေဂ်ာ႔ရွ္ဝါရွင္တန္က
အေဆြေတာ္တို႔

လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ

သတိေပးခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတြရဲ႕

အေဆြေတာ္တို႔ရဲ႕

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရရွိထားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ

ဒါေၾကာင့္ဒီေန႔

အခ်ဳပ္

အက်ိဳးစီးပြားေတြကို

ၿပီးဆုံးၿပီး

သိမ္မၾကာခင္မွာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕

ဒီေဒသမွာရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံအားလံုးနဲ႔

အျခာအာဏာကို

ထိပါးလာႏိုင္တဲ႔

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

ၿပိဳလဲသာြ းႏုိင္ေအာင္
ပထမဆံုး

ကမၻာႀကီးကို

ေျပာခ်င္တာကေတာ႔

ႏိုင္ငံရပ္ျခားေႂကြးၿမီေတြကို

လြတ္လပ္ေရးကို

သမၼတႀကီး

လက္မခံၾကပါနဲ႔။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ။

ေနာက္ၿပီး

အေမရိကလိုပဲ မိမိႏိုင္ငံကို ပထမဆံုး အဆင့္မွာ ထားပါ။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈကိုသာ ေပးေနတာကို သိထားေစလုိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္
ႏိုင္ငံေတြကို အေႂကြးပင္လယ္ထမ
ဲ ွာ မနစ္ေစရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အေဆြေတာ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳတာေတြ၊
ထိပါးတာေတြ မလုပ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ မွ်မွ်တတဆက္ဆံပါတယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႔
ခ်ည္ေႏွာင္တာ

ဒါမွမဟုတ္

တစ္လမ္းသြားပုံစံေတြ

မလုပ္ေဆာင္ပါဘူး။

အေဆြေတာ္တို႔က

မိတ္ဖက္အျဖစ္

လာေရာက္ပူးေပါင္းတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း မိတ္ဖက္အျဖစ္လက္တၿြဲ ပီး အားလုံးသာယာဝေျပာမႈကို ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဒသအတြင္း သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အႀကီးအက်ယ္ မ်ားျပားလာေနသလုိ အင္ဒိုပစိဖိတ္

ေဒသတစ္ေလွ်ာက္

လံုၿခံဳေရးနဲ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အေသအခ်ာရရွိေနေစဖုိ႔အတြက္

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုဟာ

သူနဲ႔သေဘာထားခ်င္းတူတဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး အတူတကြ ရပ္တည္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္က အေဆြေတာ္တုိ႔ေရွ႕ေမွာက္မွာ သမၼတႀကီးေျပာခဲ႔တဲ႔ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မွတ္သားစရာ အခ်က္တစ္ခုကေတာ႔
အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္အစိုးရ ဆိုတာပါပဲ။ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈေတြ၊
ဂ်ပန္က်ြ န္းေပၚထိေရာက္ရွိလာခဲ႔တဲ႔

ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္မႈေတြ၊

ရန္လိုတဲ႔

စစ္ပစ
ြဲ ကားလုံးေတြနဲ႔ရန္ဆေ
ြ ပးခဲ႔တ႔ဲ

ေန႔ရက္ေတြကို

ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး မွတ္မိေနၾကတုန္းပါပဲ။
အဲဒီ

ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို

ဖီအားေပးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို

ရင္ဆိုင္တဲ႔ေနရာမွာ
ေဆာင္ရြက္ဖို႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

ကမၻာႀကီးကို

စုစည္းခဲ႔ပါတယ္။

ဘယ္တုန္းကမွ

တစ္ကမၻာလံုး

မျပဳလုပ္ခဲ႔ဖူးတဲ႔

သိရွိၿပီးျဖစ္တဲ႔အတိုင္း

ဇြန္လက

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ သမၼတကင္မ္ တိ႔ရ
ု ဲ႕ သမိုင္းဝင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕
စုေပါင္းေျဖရွင္းမႈေတြဟာ သိသာတဲ့ရလဒ္ေတြ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈေတြ မရွိေတာ႔ဘူး။
ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္မႈေတြ

မရွိေတာ႔ဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ဓားစားခံေတြလည္း

ေနရပ္ကိုျပည္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီ။

ကိုရီးယား

ကြ်န္းဆြယ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ အသက္ဝင္္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔

ေျပာခဲ႔သလိုပါပဲ

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတစ္ခု

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

သမၼတထရမ့္နဲ႔

သမၼတကင္မ္

ျပဳလုပ္သာြ းႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

တိ႔ၾု ကားမွာ

ေနာက္ထပ္

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး

ေကာင္စီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျပ႒ာန္းသြားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ စင္ကာပူ ေၾကညာခ်က္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားျပဳထားခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံအားလံုး အတူတကြ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သာြ း ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တ႔ဟ
ို ာ ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားလုံးဝကင္းစင္မႈကို အတည္ျပဳႏိုင္တဲ႔အထိ
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သာြ းၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရီးယားျပည္သူေတြ ေရရွည္ တည္တ႔တ
ံ ႔ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
လံၿု ခံဳစြာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ မ်ိဳးဆက္ေတြအေပၚ အေႂကြးတင္ေနပါၿပီ။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသအေပၚ အေႂကြးတင္
ေနပါၿပီ။ ကမၻာႀကီးအေပၚ အေႂကြးတင္ေနပါၿပီ။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။)

သမၼတထရမ့္

ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ႏွစ္က

ၿခိမ္းေျခာက္မႈတျြ ဖစ္တဲ႔

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာခဲ့သလုိပဲ

ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္တဲ႔ဂိုဏ္းေတြ၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုသူေတြ၊

ဒီေဒသက

ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔

လူကုန္ကူးသူေတြနဲ႔

ဆိုက္ဘာ

ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြ အားလံုးကို တြန္းလွန္သာြ းဖို႔ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒီေဒသတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ
စစ္ေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔

မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူလက္တၿြဲ ပီး

အစြန္းေရာက္ဝါဒ

တြန္းလွန္ေရးကို

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္က ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွာ အုိင္းစစ္ကလႈံ႔ေဆာ္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ က်ဴးလြန္မႈ
ေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူ လက္တဲၿြ ပီး မရာဝီၿမိဳ႕ေတာ္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္းမွာ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ အၾကမ္း ဖက္သမားေတြ ေျခကုပ္ယူခြင့္
လံုးဝေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ ကုန္းေျမနဲ႔ျပင္လယ္ျပင္နယ္နိမိတ္ေတြ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဒိုမိန္းေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြ၊
မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အကာအကြယ္ေပးမႈ
ပိုမိုအားေကာင္းေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား သေဘာတူညီမႈ အသစ္တစ္ခု ဒီအပတ္မွာ
ေၾကညာသြားဖို႔ရွိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအမံအသစ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းေတြကုိလည္း
ေဆာင္ရြက္ရွိေနတာမွာ မၾကာေသးမီက ကြ်န္ေတာ္တ႔န
ို ဲ႔ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ သံုးႏိုင္ငံေပါင္း ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရးက ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာလည္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

အေျခစိုက္စခန္းဆိုင္ရာ
ေၾကညာလိုပါတယ္။

ပါပူးဝါနယူးဂီနီ၊

ပူးတဲြပဏာမေျခလွမ္းမွာ

(လက္ခုပ္သံမ်ား)

ၾသစေၾတးလ်တိ႔ရ
ု ဲ႕

မိတ္ဖက္

ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔

မန္နတ္စ္

အျဖစ္ပါဝင္သာြ းမယ္ဆိုတာ
ပစိဖိ္တ္

ကြ်န္းေတြရဲ႕

ကြ်န္း

လြမ္ဘရမ္ေရတပ္

ကိုလည္း

အခ်ဳပ္အျခာ

ဝမ္းေျမာက္စြာ

အာဏာနဲ႔

ေရေၾကာင္း

အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ အဆိုပါႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ သာယာဝေျပာမႈအတြက္ အေရးပါတဲ႔ ေရျပင္နဲ႔ ေဝဟင္ လြတ္လပ္ေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ဖို႔ အတြက္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

ဆက္လက္ေဆာင္

ရြက္သာြ းမယ္ဆိုတာကိုလည္း

သင္တ႔ေ
ို တြ

ယံုၾကည္ႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္မယ့္ ဘယ္ေနရာကိုမဆို
ပ်ံသန္းရြက္လႊင္႔မႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္တိုက္ခိုက္မႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို
ပိုမိုခိုင္မာလာေစမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ႔ လမ္းစဥ္ကို ေျပာင္းလဲသာြ းဖို႔ မရွိပါဘူး။ ဒါ႔အျပင္
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြက္ ေလေၾကာင္းလြတ္လပ္ခြင့္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေလးစားတဲ႔ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး
ခိုင္မာတဲ႔ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာဆီယံအတြင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ႔ေပး
သြားဖို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔

ေျပာရရင္

သမၼတ

ထရမ့္

ၿပီးခဲ႔တ႔ႏ
ဲ ွစ္က

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာသြားတဲအ
့ တိုင္းပါပဲ

ကြ်န္ေတာ္တ႔ဟ
ို ာ

“ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစတဲ႔ အေျခခံမူေတြကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါတယ္”။
အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔

ပြင္းလင္းျမင္သာၿပီး

ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာ

တာဝန္ခံမႈတို႔ကို

တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ဖို႔

အရပ္ဘက္လ႔အ
ူ ဖြ႔အ
ဲ စည္း၊
လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ႔

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔

စကားနဲ႔အညီ

အစိုးရရဲ႕

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက တိုးတက္မႈရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းေတြျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ တံတိုင္းႀကီးပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ သစ္လြင္တဲ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကနဦးေျခလွမ္းကို ေၾကညာခြင့္ရတဲ႔အတြက္လည္း
ဝမ္းသာဂုဏ္ယူပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕

ရန္ပံုေငြ

ျပည္သူေတြအတြက္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးတာ၊
အားေကာင္းေစေရးတိ႔အ
ု တြက္

ေဒၚလာ

၄၀၀

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို

အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)

မီလီယံေက်ာ္နဲ႔အတူ
ေခ်မႈန္းတာနဲ႔
ဒီအစီအစဥ္ကို

ဒီအစီအစဥ္ဟာ

ေဒသတြင္း

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

ပုိမုိခုိင္မာ

စတင္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္လည္း

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသက ႏိုင္ငံသားအားလံုးဟာ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ႔ အမိေျမမွာ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ မိမိႏိုင္ငံသား
ေတြအေပၚ

တာဝန္ခံမႈရွိတဲ႔

အစိုးရေတြဟာလည္း

အေမရိကန္အပါအဝင္

ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ားလံုးအတြက္

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔

မိတ္ဖက္ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလက ေအပက္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ သမၼတႀကီးေျပာခဲ႔သလိုပါပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕
အခြင့္အေရးအတြက္

ေတာင္းဆိုေနစရာမလိုဘဲ

အစဥ္အၿမဲရပ္တည္သာြ းမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးဟာ

တန္းတူညီမွ်

ဖန္းဆင္းေပးထားတာျဖစ္ၿပီး လက္ေျပာင္းလက္လြဲလုပ္လုိ႔မရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔အတူ ဖန္ဆင္းေမြးဖြားလာၾကျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့
မူဝါဒကို

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို

လက္ခံက်င့္သုံးလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ကာလကတည္းက
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြဟာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ

တည္ေထာင္သူေတြက

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊

ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္ခြင့္နဲ႔

လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ေတြ ရရွိထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသနဲ႔ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွာရွိတ႔ဲ
အဆိုပါ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကသူေတြအတြက္ ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပံ႔သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ အဲဒီလို လုပ္သင့္တဲ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား အားလံုးအတြက္
ဒါကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ျငင္းဆိုတဲ႔ အစိုးရေတြဟာ သူတ႔ို အိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း မၾကာခဏ ဆိုသလို ခ်ိဳးေဖာက္တတ္တယ္ဆိုတာ အမွန္တရား တစ္ခုပါပဲ။ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသမွာ အာဏာရွင္စနစ္ေတြ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြအတြက္ ေနရာမရွိေစရပါဘူး။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။)
လာမယ့္ေန႔ေတြမွာ
သြားမွာျဖစ္သလို

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔
တက္ေရာက္လာၾကတဲ႔

အဆင့္ထားရွိဖို႔

တာဝန္ရွိၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ဟာ

ပထမဆံုးအဆင့္

မိမိႏိုင္ငံကို

ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔လည္း

ဒီေန႔

ပထမဆံုး
မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕

ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားတဲ႔

ဦးစားေပးျဖစ္ေပမဲ့

အဆင့္ထားရွိကာ
ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕

အမွာစကားနဲ႔

သူတစ္ဦးတည္းလို႔

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္

အက်ိဳးစီးပြားကို

ပထမဆံုး

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္သမၼတႀကီးေျပာဆုိမႈေတြအရ

သတ္မွတ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

သာယာဝေျပာမႈ၊ လံၿု ခံဳမႈနဲ႔ အနာဂတ္ ဆိုတာေတြဟာ အေဆြေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ သာယာဝေျပာမႈ၊ လံၿု ခံဳမႈနဲ႔ အနာဂတ္တို႔နဲ႔အတူ
ဆက္ႏြယ္ေနတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သိရွိပါတယ္။
သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဒီေနရာကို ေစလႊတ္လိုက္တာဟာ အေဆြေတာ္တို႔အားလံုးနဲ႔ ေဒသအတြက္သာမကပါဘူး ေအပက္
အေပၚ လြတ္လပ္မွ်တၿပီး အျပန္အလွန္ျဖစ္တဲ႔ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ မွ်တတဲ႔ ေစ်းကြက္ေတြ ဖန္တီးႏိုင္ေရးဆိုတဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ

ဦးတည္ခ်က္ေတြကို

ထုတ္ေဖာ္ျပသဖုိ႔လည္း

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအပတ္မွာ

ေဆြးေႏြးခဲ႔တ႔ဲ

ဒီဂ်စ္တယ္

ကုန္သယ
ြ ္ေရးနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ ေဒသရဲ႕ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ တိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး အဲဒီအတြက္
အားေပးကူညီခြင့္ရတဲ႔အတြကလ
္ ည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒီအပတ္အေစာပိုင္းက အာဆီယံႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာခဲ႔သလိုပါပဲ
အာဆီယဟ
ံ ာ

ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ရည္မွန္းခ်က္ရဲ႕

အေရးပါဆံုးအပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တ႔ို

အေနနဲ႔

အာဆီယန
ံ ဲ႔အတူ အတိတ္ကေရာ၊ ပစၥဳပၸန္မွာေရာ၊ အနာဂတ္ကာလအတြက္ပါ မိတ္ဖက္ျဖစ္ခြင့္ရတဲ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။
(လက္ခုပ္သံမ်ား)
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ သူ႔ရ႕ဲ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပုိၿပီးနီးကပ္ေအာင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီေဒသရဲ႕
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသာြ းဖို႔ ဂ်ပန္နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
အခုဆိုရင္

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ေဒသတစ္ေလွ်ာက္

ပုဂၢလိက

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

က်ယ္ျပန္႔တ႔ဲ

စီမံကိန္းေတြကို

ေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်တိ႔န
ု ဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ကမၻာ႔သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးလာတဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ႔
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရွိတယ္လ႔ို ခံစားရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ အိႏၵိယနဲ႔ ပူးေပါင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာက ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ည္မွန္းခ်က္ရဲ႕
အေရးႀကီးဆံုး
မိတ္ဖက္နဲ႔အတူ

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တ႔ေ
ို ျပာခဲ႔တ႔အ
ဲ တုိင္း

လံၿု ခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို

ကုန္သယ
ြ ္မႈဆက္ဆံေရးကို

ျမႇင့္တင္သာြ းမွာ

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္ၿပီး

ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက

ကာကြယ္ေရး

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔

အိႏၵိယနဲ႔အတူ

ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ်ေဝပုိင္ဆုိင္တ့ဲ

စံတန္ဖိုးေတြကုိ

ေဒသတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ ပစိဖိတ္ကြ်န္းေတြမွာ အရင္ကမရွိခဲဖ
့ ူးတဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ေရေၾကာင္းစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုမႈေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို သက္ေသျပခဲ႔ၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေသးတဲ႔ ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္မွ်တတဲ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕ တန္းတူညီမွ်နဲ႔ ပါဝင္လွုပ္ရွားခြင့္
ရွိသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ သူတ႔အ
ို ားလံုးနဲ႔ အတူတကြ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရတဲ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။
(လက္ခုပ္သံမ်ား)
အခုထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္တို႔ေရွ႕မွာ မေရာက္ရွိစဥ္ ကတည္းက
အေမရိကန္-တရုတ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို

သင္တ႔ထ
ို ဲက

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား

ခံစားခဲ႔ၾကရတယ္ဆိုတာ

သိရွိနားလည္ပါတယ္။

အဲဒီယွဥ္ၿပိဳင္မႈဟာ ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္သြားမလား ဒါမွမဟုတ္ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြဟာ
စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြအထိ ျမင့္တက္သာြ းေစမလားဆိုတဲ႔ စိုးရိမ္မႈတစ္ခု ရွိေနပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ

တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔

မွ်တမႈရွိတဲ႔၊

အျပန္အလွန္ျဖစ္တဲ႔

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားမႈရွိတဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႔ ဆက္ဆံေရးရရွိဖို႔ ရွာေဖြေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ေဘက်င္းနဲ႔

ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔

အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕

အခက္အခဲေတြကို

ကြ်န္ေတာ္တို႔အစုိးရက

မွတ္တမ္းတင္ရယူထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ ရပ္တည္မႈကိုလည္း သိရွိနားလည္ပါတယ္။ သမၼတထရမ့္
ေျပာခဲ႔သလိုပါပဲ

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားက

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို

ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး

ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕

ဘဝေတြကို

ျမႇင့္တင္ေပးသြားမယ္” ဆိုတာပါ။
သမၼတႀကီးဟာ အာဂ်င္တီးနားမွာ က်င္းပမယ့္ G-20 ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ သမၼတရွီနဲ႔ ေတြ႔ဆံုသာြ းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနသလုိပဲ
ကြ်န္ေတာ္တ႔ို ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ေကာင္းမြန္တဲ႔ တိုးတက္မႈ ေတြေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မယ္လုိယုံၾကည္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔
ခိုင္မာတဲ႔ ေနရာတစ္ခုမွာေတာင္ ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရင္ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို
ေလးစားဖုိ႔၊ လြတ္လပ္ မွ်တၿပီး အျပန္အလွန္ျဖစ္တဲ႔ ကုန္သယ
ြ ္မႈကို တည္ေထာင္ဖုိ႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔လြတ္လပ္မႈကို လက္ကိုင္ထားဖုိ႔
ေရြးခ်ယ္လိုတဲ႔

ဆႏၵရွိတယ္ဆိုရင္

ေလစားဂုဏ္ယူစရာ

လြတ္လပ္မွ်တတဲ႔

ေနရာတစ္ခု

ရွိေနပါတယ္။

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုတဲ႔

ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ

အေနနဲ႔

ရည္မွန္းခ်က္မွာ

ပါဝင္ဖို႔

ဘာမွထပ္ၿပီးမလိုေတာ့သလုိ

တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသတစ္ခုလံုးကလည္း ေလ်ာ့ၿပီးခံစားဖုိ႔ မထုိက္တန္ပါဘူး။
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ကာလေတြတုန္းက ဒီလိုေန႔ မ်ိဳးမွာပဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသကို မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္ကမ္း ေပးခဲ႔တာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္က

တည္ၾကည္ၿပီး

ေရွရွည္ခိုင္ၿမဲဖို႔

ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္အထိ ေကာင္းမြန္စြာ သက္ေသျပခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ရိုးသား မွန္ကန္တဲ႔
မိတ္ဖက္ေတြအျဖစ္၊

သစၥာရွိတဲ႔

မိတ္ေဆြေကာင္းေတြအျဖစ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြကို

အတူတကြ

ကမၺည္းထိုးသြားၾကမယ့္ အနာဂတ္ နိဒါန္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

ဒီလိုႀကီးျမတ္တဲ႔

သမိုင္းမွာ

ပါဝင္ခြင့္ရတဲ႔အတြက္

မ်ားစြာဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒီေဒသကို နားခိုရာလို႔သတ္မွတ္ထားၿပီး စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို အကန္႔အသတ္မရွိ ေအာင္ျမင္ေအာင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားသူေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အေျခခံမူေတြနဲ႔
ဒီနယ္ေျမအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတူ မွ်ေဝပုိင္ဆုိင္ထားတဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကို ယံုၾကည္ထားသူ ေတြဆီက ရရွိလာတဲ႔ခံယူခ်က္ေတြ
သစၥာရွိမႈေတြနဲ႔အတူ

ေမာ္ကြန္းသစ္ေတြ

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေျပာရရင္
ေဆာင္ရြက္ေနတာ

လြတ္လပ္

မဟုတ္တ႔အ
ဲ တြက္

ေရးထိုးသြားဖို႔လည္း

မွ်တတဲ႔

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေဒသ

ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခုကို

ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔

တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္

အတူတကြ

တစ္ဦးတည္း

ခရီးဆက္ႏိုင္ၾကမယ္လို႔လည္း

ယံုၾကည္ပါတယ္။
ဒီေနရာကေန သိပ္မေဝးတဲ႔ ပါပူးဝါနယူးဂီနီ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ၾကာသက္တမ္းရွိတ့ဲ ဘုရင္ႀကီးဂ်ီမ္းစ္
က်မ္းစာအုပ္ကုိ အမ်ိဳးသား အေမြအႏွစ္ေတြထက
ဲ
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔တယ္လ႔လ
ို ည္း သိရပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)
သူ႔ရဲ႕လမ္းစဥ္ကို ဒီေနရာမွာ မခ်မွတ္ခင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ႔ အင္ဒီယားနားကို ျဖတ္သန္းခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒါက
ေပါႂကြယ္ဝၿပီး မတူကျြဲ ပားတဲ႔ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကို သတိရေအာက္ေမ႔ေစၿပီး က်ယ္ေျပာလွတဲ႔ ေလာကႀကီးကို
ျမင္သာေအာင္

ျပသေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါကို

အေျခခံၿပီးေတာ့

လြတ္လပ္

မွ်တတဲ႔

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ေဒသဆိုတ႔ဲ

ကြ်န္ေတာ္တ႔ရ
ို ဲ႕

ရည္မွန္းခ်က္ဟာ

ေပၚထြက္လာမယ္လို႔

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါတယ္။

အဲဒီစာအုပ္မွာ

ေျပာထားသလိုပါပဲ

“အရွင့္ဝည
ိ ာဥ္တည္ရွိရာေနရာသည္ လြတ္ေျမာက္ရာအရပ္ပင္ျဖစ္သည္” ဆိုတာပါပဲ။ (လက္ခုပ္သံမ်ား။)
အခုလို စကားေျပာၾကားခြင့္ရတဲ႔အတြက္ေရာ အေရးပါတဲ႔ ေတြ႔ဆံုမႈေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ႔အတြက္ေရာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ေနနဲ႔

စိတ္ကူးႏိုင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး

ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေလာက္တ့ဲအထိ

ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုးတက္မႈေတြ

ရရွိႏိုင္တဲ႔

ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ

အနာဂတ္တစ္ခုကို

ေတာက္ပတဲ႔

တစ္ေလွ်ာက္လံုး

အနာဂတ္
ႏိုင္ငံႀကီး

ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ငယ္

တစ္ခုကို
မေရြး

ကြ်န္ေတာ္တ႔ေ
ို တြ

အနာဂတ္ကို အတူတကြပံုေဖာ္သာြ းႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ႏွလံုးသားထဲကေန ယံုၾကည္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္

သမၼတထရမ့္နဲ႔

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြကိုယ္စား

ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့

အခုထိပ္သီးအစည္းအေဝးႀကီးကို

တက္ေရာက္လာၾကသူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးကို ဘုရားသခင္
ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း ဘုရား သခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)
###

