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ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ျပန္ရန္        ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ 
 

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အေမရိကန္-အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၌ ဒုတိယသမၼတ ပန္႔စ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား 
 
ဆန္းတက ္ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ 
ဆန္းတက္ၿမိဳ႕၊ စကၤာပူ 
 
ဒုတိယသမၼတပန္႔စ္။ ေလးစားရပါေသာ ဂုဏ္သေရရိွလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား 
အသင္းရဲ႕ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိ ုအားလုံးန႔ဲအတ ူပါ၀င္တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ 
 
သမၼတ ထရမ့္ဟာ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိ ု ယမန္ႏွစ္က တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး "လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသ" 
ဆိုတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မွ်ေ၀ခဲပ့ါတယ္။ အခု သမၼတႀကီးရဲ႕ကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္ လာေရာက္တာကေတာ ့အဲဒ ီ
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တိုးတက္မႈေတြကိ ုေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ကေလးကပဲ သမၼတႀကီးန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ စကားေျပာခ့ဲရၿပီး သူက ဒီအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူ 
တစ္ဦးခ်င္းစီကိ ုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အမွာစကားပါးခဲ့ပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သတင္းစကားက ရိုးရိုးေလးပါ၊ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကတိက၀တ္ဟာ 
တည္ၾကည္ခုိင္မာၿပီး တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ တယ္ဆိုတာပါပဲ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးမွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ဟာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုသာ ရွာေဖြပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အာဆီယံအဖြဲ႔ကု ိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ 
မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔လို႔ ေခၚဆိုရတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ 
 
လြန္ခဲ့တ့ဲ ၅၁ ႏွစ္တုန္းက၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရ႕ဲ ႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံဟာ "ညီမွ်မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ဓာတ္ေတြ" နဲ႔ "ေဒသအတြင္းမွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုးတက္ေရးနဲ႔စည္ပင္၀ေျပာေရး" ကိ ု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေန႔ဆိုရင္ 
အဲဒီအဖြဲ႔ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရဲ႕ ၁၀ ႏိုင္ငံကိ ုကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရ႕ဲ 
အဖြဲ႔နဲ႔အတ ူရပ္တည္လာခဲ့တာ အခု ဆုိရင္ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခု ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အာဆီယံအဖြဲ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အဓိကက်ပါတယ္။ အာဆီယံဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ 
မရိွမျဖစ္တဲ့၊ အစားထုိးလို႔မရတဲ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အျမင္ကလည္း ကြဲျပားမႈ မရွိပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ေတြဟာလည္း တကယ့္ကို အတူတူပဲဆုိတာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသအိမွတ္ျပဳပါတယ္။ 
 
ခင္ဗ်ားတုိ႔လိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ အရြယ္အစားႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအားလုံး 
ႀကီးပြားရွင္သန္တိုးတက္ႏိုင္ဖို႔၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမဲမႈ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ တန္ဖိုးေတြကိ ု ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အတူတကြ ပိုမို 
အားေကာင္းလာဖို႔ကိ ု ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အင္ပါယာေတြ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြဟာ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒမွာ ေနရာမရိွဘူးဆိုတာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး သေဘာတူလက္ခံ ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ေဒသအတြင္းမွာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ဖို႔ ျပတ္သားတ့ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ႀကီးပြားေရး၊ လံၿုခံဳေရးနဲ႔ တူညီတဲ့ မူ၀ါဒေတြကိ ု အေျခခံၿပီး အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္းမွာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ 
တိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ဒီလုပ္ငန္းအဆင့္ေတြကိ ုကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ား တို႔နဲ႔ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ 
 
ပါ၀င္တဲ့ အရာေတြကေတာ့ ေဒသအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑မွာ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးထြားလာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ 
အားေပးေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ သမၼတထရမ့္ ေျပာသလုိ "လြတ္လပ္၊ မွ်တၿပီး အျပန္အလွန္ သေဘာရွိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး" ကို 



ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရွာေဖြမႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒ ီ မူ၀ါဒေတြကို အေျချပဳၿပီး ကုန္သြယ္မႈ၊ စီးပြားေရးဖလွယ္မႈအတြက္ 
ဆက္ဆံေရးအသစ္ေတြ ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကိ ုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားဆုိင္ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖိအားေပး အစီအစဥ္၊ ေဒသတြင္းမွာ 
အၾကမ္းဖက၀္ါဒ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပင္လယ္ေတြနဲ႔ ေကာင္းကင္ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကတိက၀တ္၊ လြတ္လပ္တဲ့ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း သြားလာမႈ အတြက္ ခင္ဗ်ားတုိ႔န႔ဲအတ ူ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပခံုးခ်င္းယွဥ္ၿပီး အတူတကြ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္တဲ့ ကုန္းေျမ၊ ပင္လယ္နဲ႔ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻ နယ္စပ္ေတြမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လုံၿခံဳေရးကိ ု ေသခ်ာေစေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈေတြလည္း 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေတြ အားလုံးဟာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အာမခံ ကတိျပဳမႈရဲ႕ နမူနာေတြ ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီမွာ 
ထိေရာက္တ့ဲ တိုးတက္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္သလို ထူးျခားတဲ့တုိးတက္မႈေတြရရွိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေဆာင္ရြက္မႈေတြထမဲွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ တန္ဖိုးအထားဆံုး မူ၀ါဒေတြျဖစ္တဲ့ တာ၀န္ခံၿပီး တံု႔ျပန္မႈရိွေသာ အစိုးရျဖစ္ေရး၊ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးရွိေရး ေတြကိ ုထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ အားသစ္ေလာင္း ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ အကာအကြယ္တံတုိင္းေတြျဖစ္သလုိ တိုးတက္မႈ 
အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိၾကတယ္၊ ဒါေတြကို အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖို႔ ကၽြန္ေတာ ္ တို႔ 
အားေပးေထာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေစဖို႔ ဒီမနက္ အခြင့္ႀကံဳခိုက္မွာ ကၽြန္ေတာ္အသိေပးလိုတာကေတာ့၊ 
အေမရိကန္-အာဆီယံ စမတ္စီးတီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္သစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈဟာ ေဒသ 
တြင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ 
စည္ပင္၀ေျပာမႈ၊ လံၿုခံဳမႈေတြ တိုးတက္လာေစဖုိ႔ အားေပးကူညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးမယ့္ 
ဆိုက္ဘာလုံျခံဳေရးထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမွာလည္း အက်ိဳးရွိေစမွာပါ။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်ေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ ့လုပ္ငန္းေတြကို ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ 
ဒီထက္ပိုၿပီး မွ်ေ၀လိုေပမယ္ ့အေရွ႕မွာ အားလုံးဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိေသးတဲ့အရာေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဦးစားေပးပါ့မယ္။ 
 
အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံကိုမွ် 
ေဘးဖယ္ခ်န္ထားခဲ့မွာ မဟုတပ္ါဘူး။ ႏုိင္ငံတိုင္းဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆဖံို႔သာ 
လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေလးစားလုိက္နာရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ဟာ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ အတိုင္းမသိ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကုိ ေဆာင္ၾကဥ္း 
ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
 
အဲဒီအနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြဟာ တူညီတဲ ့ မူ၀ါဒေတြ၊ တူညီတ့ဲ အက်ိဳး စီးပြားေတြ၊ စည္ပင္၀ေျပာၿပီး လံၿုခံဳဖို႔အတြက္ 
ထားရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ သံႏၷိ႒ာန္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ ႀကီးပြားတိုးတက္လာမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အတတူကြ လံၿုခံဳမႈရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းတ့ဲ အိႏၵိယ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ မိတ္ဖက္ေတြအျဖစ္၊ 
မိတ္ေဆြေတြအျဖစ္၊ ပိုၿပီး နီးကပ္စြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ ႀကီးထြားလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔မွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ အတူတူ အစည္းအေ၀းတက္ၿပီး အိႏၵိယ-ပစိဖိတ ္ေဒသအတြက ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တာရွည္ခုိင္ၿမဲတ့ဲ 
ကတိက၀တ္န႔ဲ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အာဆီယံအၾကား အားေကာင္းၿပီး သမိုင္း၀င္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈအတြက္ 
ေက်းဇူးစကားကိ ု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ကိုယ္စား 
ေနာက္တစ္ေခါက ္ ထပ္ေျပာရင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြအတြက္ အထူးပင္ ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 
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