အာရွေဒသအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
မိုက္ကယ္ အာ ပြန္ပဲယိုး ေျပာၾကားခ်က္
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ကယ္ အာ ပြန္ပဲယိုး
ထိုင္းလူမႈေရးအသင္း
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၂၀၁၉
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယးို ။

အားလံုးပဲ

မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ။

ပီတာခင္ဗ်ား...

အေဆြေတာ္ရဲ႕

ေႏြးေထြးတဲ့

မိတ္ဆက္စကားအတြက္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖိတ္မႏၲကျပဳတဲ့ ထိုင္းလူမႈေရးအသင္းနဲ႔ အေဆြေတာ္တ႔ိုရဲ႕ ဥကၠ႒ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဒီေန႔ဒီခန္းမအတြင္းမွာ

ထင္ရွားတဲ့

စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ

ေရာက္ရွိေနၾကတယ္ဆိုတာကိုလည္းပဲ

သိရွိထားပါတယ္။
ထုိင္းႏိုင္ငံ

အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းရဲ႕

ဥကၠ႒

ဂရက္ဘက္ရွ္ဆန္ကို

ကၽြန္ေတာ္အသိအမွတ္ျပဳလိုပါတယ္။

ဝက္စ္ပြိဳင့္

စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းတစ္ဦးျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္လည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ဆိုင္ရာ ထိုင္းႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး အခုလႂုိ ကြေရာက္အားေပးတဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီကို
တက္ေရာက္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သံအမတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ။
ဒီအထဲမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္တ့ဲ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွာထိုင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ ဆူဆန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေကာင္းပါၿပီ၊ (ရယ္ေမာသံ)။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္တာ တည့္တည့္မွန္သာြ းတယ္မဟုတ္ဘူးလား။ မွားစရာအေၾကာင္းမွ မရွိတာကိုး။
ဒီအႀကိမ္ဟာ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအေနနဲ႔

ဘန္ေကာက္ကို

လာေရာက္တဲ့

ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကို

အရင္ကလည္း

ေရာက္ဖူးပါတယ္။ ဒီေဒသကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာက္ဖူးပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ ဒီကိုေရာက္လာရတာကေတာ့ တကယ္ကို ထူးထူးျခားျခားပါပဲ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ရွည္လ်ားၿပီး ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ သက္တမ္းရွိ ဆက္ဆံေရးကို
ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ရာစုႏွစ္

ႏွစ္ခုအထိလည္းပဲ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ

မိတ္ေဆြရင္းခ်ာႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔

ဆက္လက္

တည္ရွိေနမွာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္သိရွိနားလည္ထားပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဒီေန႔ေရာက္ေနၾကတဲ့ေနရာမွာ

ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုရွိပါတယ္။

ထုိင္းလူမႈေရးအသင္းရဲ႕

ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့

“ပညာဗဟုသုတဟာ မိတ္ေဆြျဖစ္တည္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစတယ္” ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအယူအဆနဲ႔အတူ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြကို ေဒသတြင္းမွာရွိတ့ဲ
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမွ
ဘယ္အစိတ္အပိုင္းဟာ
သမိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕

ပိုၿပီးအေရးပါေနတယ္ဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ရႈေထာင့္ကို

ဒီေန႔မွ်ေဝေပးလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။

အျပန္အလွန္ထားရွိၾကတဲ့

ဒါဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အမွ်

အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားေတြကို

ဆက္ဆံေရးရဲ႕

ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကတဲ့

ႏွလံုးအိမ္မွာ

မထားရွိႏိုင္တဲ့

အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

အခုအခ်ိန္မွာ

သူေတြေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားၿပီး ပ်က္ယင
ြ ္းလာပါတယ္။
ဒါဟာတစ္ခ်ိန္တုန္းက

စိတ္ကူးမွန္းဆလု႔ိ

မရႏိုင္တ့ဲ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ လံုးဝကို မရွိမျဖစ္တ့အ
ဲ ရာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းမႈကို တကယ္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုပါ။
ဒါဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အာရွေဒသရဲ႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈဆိုင္ရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဟာဒီ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန Anurak မိသားစုရဲ႕အေၾကာင္း ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေျပာျပပါရေစ။ သိပ္မၾကာေသးတဲ့ကာလကေပါ့၊ Mr. Anurak ဟာ
ေဆာက္လုပ္ေရး
ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၼဏီတစ္ခုရဲ႕
လူလတ္တန္းစား

အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး
မိသားစုတစ္စုပဲ

ဆိုပါေတာ့။

သူ႔အမ်ိဳးသမီးကေတာ့

ဒါတင္မကေသးပါဘူး။

သူနာျပဳ

သူတ႔အ
ို ေနနဲ႔

တစ္ေယာက္
တစ္စံုတစ္ခုကို

လိုခ်င္ဆႏၵရွိေနခဲ့ၾကပါတယ္။ တျခားေသာ မိသားစုေတြလိုပါပဲ သူတ႔ေ
ို တြလည္း သူတ႔ရ
ို ဲ႕ ကေလးေတြအတြက္ တစ္စံုတစ္ခုကို ပိုၿပီး
လိုခ်င္ဆႏၵရွိေနခဲ့ၾကတာပါ။ သူတုိ႔ဟာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေလးတစ္ခုစတင္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျုပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Cargill ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ကုမၼဏီဟာ ဒီမိသားစုကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
သူတို႔ေတြဟာ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစဖို႔၊ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔အတူ သူတို႔ေတြကို
အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ မိသားစုနဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အေမရိကနဲ႔အတူ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္မႈဟာ အမ်ားႀကီးကို အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ အဲဒီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုဟာ
ငါးဆပြားမ်ားလာခဲ့ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လစဥ္လတိုင္း ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၇၈,၀၀၀၀ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
ၿပီးေတာ့

သူတို႔ေတြအေနနဲ႔

တိုးတက္မႈေတြကို

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဖို႔

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့အခါ

သူတ႔ေ
ို တြအေနနဲ႔

အေမရိကန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ထဲမွာ ခိုင္မာတဲ့ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးကို ရရွိထားၿပီးၿပီဆိုတာကို သူတ႔သ
ို ိလိုက္ရပါၿပီ။
ဒီလို အံ့ၾသဘနန္းရွိလွတဲ့ သာယာဝေျပာမႈဟာ သိပ္အမ်ားႀကီး မၾကာျမင့္ေသးတဲ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး အၿပီးမွာ အာရွေဒသကို
လႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈနဲ႔ မေသခ်ာမေရတဲ့အေျခအေနတို႔နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကို ျခားနားတဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီတုန္းကဆိုရင္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသဟာ သာယာဝေျပာတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ - ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိထားတဲ့အရာေတြနဲ႔
လံုးဝမတူသလို၊ သာယာဝေျပာတ့ဲ ေနရာတစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီေဒသက ႏိုင္ငံေတြဟာ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိဖို႔ရာအတြက္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေလာက္ၾကာျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ၿဗိတိသွ်ေတြဆီကေန လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ ပါကစၥတန္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟာ ခြထ
ဲ က
ြ ္သြားခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူနဲ႔
မေလးရွားဟာလည္း

လမ္းခြခ
ဲ ဲ့ၾကပါတယ္။

ထိုင္ဝမ္နဲ႔

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတို႔လည္း

ကြဲထြက္ကြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေပၚကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးေတာ့ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားဆီကိုပါ အေရာက္ခ်ီတက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။
အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အခ်ိန္ကာလေတြက ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသာြ းေစခဲ့ၿပီးဆိုတာကို ၾကည့္ၾကပါဦးဆိုးလ္ၿမိဳ႕ဟာ Samsung နဲ႔ LG တိ႔ုလိုမ်ိဳး ကမာၻ႔အဆင့္မီကုမၼဏီေတြရဲ႕ ပင္ရင္းေနရာျဖစ္လာပါၿပီ။
စင္ကာပူဟာ Facebook ၊ Microsoft ၊ Pfizer နဲ႔ ေရွ႕ေနအမ်ားစြာအတြက္ ေဒသတြင္းမွာ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ဟာ ၿမိဳ႕လံုးပတ္လည္နဲ႔အမွ် ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္ေတြ၊ ကားေတြနဲ႔အတူ ဆူညံေနပါၿပီ။
ဘန္ဂလိုၿမိဳ႕ဟာ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ အုိင္တီနည္းပညာေတြကုိ ပံ့ပိုးေပးလိ႔ေ
ု နပါတယ္။
ထုိင္ေပ တိုင္ေပၿမိဳ႕ရဲ႕ ေကာင္းကင္ေမ်ာ္ရႈခင္း - တိုင္ေပၿမိဳ႕ရဲ႕ ေကာင္းကင္ေမ်ာ္ရႈခင္းကိုေတာ့ ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အဦးမ်ား
ဆယ္ခုစာရင္းဝင္ Taipei 101 အေဆာက္အဦးက လႊမ္းမိုးလိ႔ရ
ု ွိေနပါတယ္။
ၿပီးေတာ့လည္း ေပက်င္းနဲ႔ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တို႔ဟာဆိုရင္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးမားတဲ့ၿမိဳ႕ေတြျဖစ္လာၾကပါၿပီ။
ဟုတ္က့ေ
ဲ သခ်ာတာေပါ့ အနာဂတ္အတြက္ ေမးရမယ့္ မွန္ကန္တ့ေ
ဲ မးခြန္းကေတာ့… ဒီအရာေတြအားလံုး ဘယ္လိုျဖစ္လာခဲ့တာလဲ
ဆုိတာပါ။

ဒါဟာ စီးပြားေရးအရ အံ့ၾသဘနန္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လည္း ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းထားတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီလို

သာယာဝေျပာမႈမ်ိဳးဟာ

ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေလာက္ေအာင္ကို

မွန္ကန္တ့အ
ဲ ေၾကာင္းရင္းခံႏွစ္ခုေၾကာင့္

ျဖစ္လာခဲ့ရတာပါ။

အဲဒါကေတာ့ ကုန္သယ
ြ ္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈပါ။
ကၽြန္ေတာ္ဟာ

တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သူပါ။

ေျပာလိုတာ

မဟုတ္ေပမယ့္

သေဘၤာလမ္းေၾကာင္းေတြကို

ေရတပ္မေတာ္နဲ႔

အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္…
ယခင္ကေရာ

ယခုအခါမွာပါ

ပတ္သက္လို႔

ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ခ်င္စရာ

အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕

သိပ္အမ်ားႀကီး

အဓိကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

အေမရိကန္ေရတပ္သားမ်ားကေန

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါက ကိုလိုနီႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ခင္ဗ်ားတို႔ေတြကို အညံ့ခံခိုင္းခဲ့ေပမယ့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ေပးကမ္းခဲ့ပါတယ္။
စီးပြားေရးအရဆိုဆိုရင္ ဒါဟာ အမွန္တရားပါပဲ။ အစိုးရမ်ားဟာ တခ်ိဳ႕ႏိ္ုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ကုမၼဏီေတြကို ဖန္တီးေပးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ
မွန္ကန္ေပမဲ့ ဒါဟာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဦးေဆာင္တ့ဲ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြအတြက္
အကန္႔အသတ္ကိုသာ ျဖစ္ေစပါတယ္။
ဘာျဖစ္လ႔လ
ုိ ည္းဆုိေတာ့ အဆံုးသတ္မွာ အစိုးရမ်ားက ေနာက္ျပန္ဆုတ္တဲ့အခါမွ လူသားႀကီးပြားတိုးတက္မႈဟာ ဖူးပြင့္ေဝဆာလာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီက အမ္စတာဒန္ၿမိဳ႕ ကမာၻ႔စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခဲ့တဲ့ ပုံေသနည္းကို
အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားက လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့တဲ့အခါ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသဟာ တကယ့္ကို ထိုးတက္သာြ းပါေတာ့တယ္။ ဒါက
တကယ့္ကို

႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းရွိပါတယ္။

ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

အခြန္နႈန္းထားေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား၊

အားလုံးၿခဳံငုံၿပီး

ေျဖေလ်ာ့ထားတဲ့ အစိုးရလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စတာေတြပါပဲ။
ဒါဟာ

အာရွက်ားႏိုင္ငံေတြ

ဟိန္းေဟာက္ႏိုးထလာၿပီးေတာ့

သူတ႔ရ
ို ဲ႕ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါေတြလည္း

ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ

ကိုယ္ရပ္တည္လာၾကတာပါပဲ။
ဒီလိုျဖစ္ရပ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွာတင္မက စင္ကာပူမွာလည္း တကယ္ျဖစ္ခဲ့သလို ထိုင္ဝမ္နဲ႔ အခုထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း ျဖစ္လာေနပါၿပီ။
ေဒသတြင္းမွာ တည္ေထာင္တ့ဲ ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Samsung ၊ Honda ၊ Taiwan Semiconductor ၊ Mahindra & Mahindra, တိ႔န
ု ဲ႔
တျခားကုမၼဏီအမ်ားအျပားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အဲဒီေနရာမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြရဲ႕ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳရင္း ထာဝရခိုင္ၿမဲတဲ့
ဆက္ဆံေရးေတြကို
တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတယ္၊

ခိုင္မာေစရင္း
အာဆီယံနဲ႔

ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔အတူ

အစဥ္အၿမဲရွိေနခဲ့ပါတယ္။

မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ

(Lower

Mekong

ေအပက္ကို

Initiative)

ကိုလည္း

တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔န႔အ
ဲ တူ အၿမဲေတာက္ေလွ်ာက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။
အေရးႀကီးတဲ့ က႑ျဖစ္တ့ဲ လူသားအရင္းအျမစ္က႑မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရး
အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြဆီကေန အာရွေခါင္းေဆာင္ေတြအမ်ားအျပားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒသေခါင္းေဆာင္ေတြ
အျဖစ္ကေန ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရးအပါဆံုး သံအမတ္မ်ားျဖစ္တ့ဲ (ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔အတူ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာခဲ့ၾကပါတယ္။ Cargill နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းကို ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေျပာျပၿပီးပါၿပီ။ Texas
Instruments

ကုမၼဏီဟာ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ

ဘယ္လိ္ုအေျခအေနမ်ိဳးကို

ရရွိထားၿပီးေတာ့

Chevron

ကုမၼဏီဟာ

ဒီေဒသမွာ

ဘယ္လိုေအာင္ျမင္မႈကို စတင္လိုက္တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။
ဒီကေန႔မွာ

အေမရိကန္ကုမၼဏီေပါင္း

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို

၄၂၀၀

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊

ေက်ာ္ဟာ

အာဆီယံေဒသအတြင္းမွာ

သင္တန္းေပးျခင္းနဲ႔

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းေတြကို

လည္ပတ္ေနၾကၿပီး
ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ေဒသတြင္းက
အေမရိကန္

ကုမၼဏီေတြကေန ေဒသအတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတဲ့ ပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ထရီလီယံေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳး
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတ့ႏ
ဲ ုိင္ငံ ေျပာရရင္ အဲဒီေလာက္နီးနီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတ့ႏ
ဲ ုိင္ငံေတာင္မရွိပါဘူး။
သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ အနည္းဆံုး အေမရိကမွာေတာင္မွ အဲဒီေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အျခားတစ္ေနရာရာမွာေတာ့
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့

ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပလိုတာက…

အစိုးရေတြအေနနဲ႔

အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးရရွိလာေစဖို႔

ေဒသတြင္းမွာရွိတ့ဲ အေျခအေနေတြကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေဆာင္ရြက္မွပဲ အဲဒီေငြေတြက ဒီေဒသအတြင္းမွာလာၿပီး
အေျခတည္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ျပဳလုပ္မယ့္ အစည္းအေဝးေတြမွာ အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၼဏီေခါင္းေဆာင္ေတြကေန
သာယာဝေျပာမႈကို

ဒီထက္မက

ရရွိေစဖို႔အတြက္နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

ေျပာဆိုၾကပါလိမ့္မယ္။

အင္ဒို-ပစိဖိတ္

စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို

ဒီႏိုဝင္ဘာလက်ရင္ ဘန္ေကာက္မွာပဲ ျပဳလုပ္က်င္းပဖို႔ရွိပါတယ္။
ဒီအတြက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ

ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ရပါမယ္။

ဒါဟာ

တကယ့္ကို

ႀကီးက်ယ္တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေတာ့

ထိုင္းျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အခမ္းအနားျဖစ္ပါတယ္။
ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈနႈန္းဟာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ၆၇ ရာခိုင္နႈန္းရွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၇.၈ ရာခိုင္နႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ
မွတ္ေက်ာက္တင္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ကမာၻမွာအဆင့္ ၂၀ ေျမာက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိစဥ္းစားၾကည့္ပါ။
အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာရွိတ့ဲ

ႏိုင္ငံႀကီးငယ္ဟူသမွ်ကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိထားတာက…

ေဒသတြင္း

ဒီလိုမ်ိဳး

ႀကီးထြာတိုးတက္မႈနႈန္းေတြ

သာယာဝေျပာမႈဟာ

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊

ရရွိေစခ်င္ပါတယ္။
ေကာင္းမြန္ေသာ

ၿပီးေတာ့

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔န႔ဲ ယွဥ္တဲြလ်က္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို သိရွိထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္

သမၼတထရမ့္အစိုးရဟာ

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊

ႀကံ့ခိုင္မႈနဲ႔

သာယာဝေျပာမႈတို႔အတြက္

ရည္သန္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါတြင္မကေသးကပါဘူူး။ ဒီေနရာမွာရွိတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး
က်ယ္ျပန္႔လာေစဖို႔လည္း အလိုရွိပါတယ္။
အျခားတစ္ပါးေျပာဆိုတ့သ
ဲ ူကို

မယံုၾကည္ၾကပါနဲ႔။

လြန္ခဲ့တဲ့

ႏွစ္ႏွစ္က

သမၼတထရမ့္ဟာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔

စီးပြားဆက္ဆံမႈေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပုံေသနည္းကို သမိုင္းက ေဖာ္ထုတ္
ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအေၾကာင္းအရာဟာ

ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့

အရာတစ္ခုပါပဲ။

အဲဒီလြတ္ေျမာက္မႈဟာ

ႏုပ်ိဳဆန္းသစ္ေစျခင္းရဲ႕

အရင္းအျမစ္အမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အဆံုးသတ္မွာ သိရွိလာပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈ၊
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတိုင္းအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ၊
စစ္မွန္ေသာ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ရဲ႕ ပင္မတန္ဖိုးထားမႈေတြပါဝင္တ့ဲ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသေဒသကို
အလိုရွိပါတယ္။
ဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစြမ္းရည္ကို ဘီလီယံ ၆၀ အထိ ႏွစ္ဆေက်ာ္တိုးေစမယ့္ BUILD Act ဥပေဒကို
ကြန္ကရက္မွာ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔

ေျပာရရင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

ဒီမိုကေရစီကို

ယံုၾကည္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ထိုင္းမိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပန္လည္သာြ းေရာက္ဖို႔အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ

လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔

လြတ္လပ္မႈအေပၚမွာ

တန္ဖိုးထားပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မွာ

လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့

မၿငိမ္သက္မႈေတြကေန အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ အသံကို ၾကားသိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ကုန္သယ
ြ ္ေရးကိုပဲ လိုလားတာျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အားနည္းယိုယင
ြ ္းေစတဲ့ ကုန္သယ
ြ ္ေရးမ်ိဳးကို
အလိုမရွိပါဘူး။

ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ရေသးတဲ့

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ေဒၚလာထရီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို

ဒီေဒသအတြင္းမွာ

ထည့္သင
ြ ္းအလုပ္လုပ္ေစလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနနဲ႔ဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို
တံတားေတြနဲ႔

ဆိပ္ကမ္းေတြ

ဒါမွမဟုတ္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းေတြကို

ဘယ္အစိုးရထက္မဆို

အဆအမ်ားအျပား

ေငြေၾကးအင္အားပိုမိုစိုက္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အလုပ္မလုပ္ေပးပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံရဲ႕
အထက္တန္းလႊာလူတန္းစားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ လာၿပီး အလုပ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လမ္းခင္းဖို႔အတြက္ လမ္းေတြကို ေဖာက္လုပ္ေနတာမ်ိဳး လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ သစၥာရွိမႈ
နယ္ပယ္ကြာဟခ်က္ကို က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ပင္ေစဖို႔ရာ တံတားေတြအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။
စားသံုးသူမ်ားနဲ႔

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို

အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေစမယ့္

အရည္အေသြးျမင့္အလုပ္ကို

ျပဳလုပ္ေပးဖို႔အတြက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ကုမၼဏီမ်ားကို မက္လံုးေပးဆြဲေဆာင္ထားပါတယ္။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေမးၾကည့္ပါဦး။ တကယ္တမ္းမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ဘယ္သူေတြက ပထမဆံုး ထည့္သြင္းစဥ္းစားတာလဲ၊
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အေလးထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးအင္အားလား ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို
ကဲ့ရဲ႕ပုတ္ခတ္ေနသူလား။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္

ေမးၾကည့္ပါဦး။

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႔

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို

ဘယ္သူေတြက

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနလဲ၊၊

ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၼဏီေတြကလား ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြကလား။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေမးၾကည့္ပါဦး။ တကယ္တမ္းက်ရင္ ကိုယ္ပိုင္ဖူလံုျပည့္ဝမႈနဲ႔ အမွီအခိုကင္းလြတ္မႈကို ဘယ္သူေတြက အားေပးတိုက္တြန္း
ေလ့ရွိသလဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ရ႕ဲ စားသံုးမႈလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြျဖစ္မလား ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို
အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္ထဲ သြင္းေနတဲ့သူေတြျဖစ္မလား။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ကမာၻ႔ အခိုင္မာဆံုး စီးပြားေရးကို ယေန႔အခါမွာ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စားသံုးသူေတြဟာ
ခင္ဗ်ားတိ႔ရ
ု ဲ႕ ထုတ္ကုန္မ်ားရဲ႕ ဝယ္လိုအားကို ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ
အေျခအေနတစ္ခုထဲကို ဝင္ေရာက္ေနပါတယ္။ တုိးတက္မႈအၿမဲတမ္းေႏွးေကြးေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုေပါ့။
တ႐ုတႏ
္ ုိင္ငံရဲ႕ ျပႆနာေတြဟာ ႏိုင္ငံတင
ြ ္းျပႆနာပါ။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ မွ်တမႈမရွိတ့ဲ ကုန္သြယ္ေရးအေပၚမွာ သမၼတထရမ္ရဲ႕
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈဟာ သူတို႔ေတြအတြက္ အလင္းျပသလုိက္သလုိ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ ကုန္သယ
ြ ္ေရး
ျပႆနာကိစၥရပ္ေျဖရွင္းမႈကုိ

ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ေစလိုပါတယ္။

သမၼတႀကီး

ထရမ့္ေတာင္းဆိုတ့ဲ

အခ်က္

(ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး

အလိုရွိတ့အ
ဲ ခ်က္) ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုတင္မဟုတ္ဘဲ အားလံုးနဲ႔အတူ တစ္ေျပးညီ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့
အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔

ယွဥ္ၿပိဳင္ေစလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ရပ္ဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ
ို ်ည္းပဲ

အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေစမွာ

မဟုတ္သလို

ခင္ဗ်ားတို႔အေပၚမွာေရာ ကမာၻ႔ကုန္သယ
ြ ္ေရးစနစ္အေပၚမွာပါ အက်ဳိးျဖစ္ထန
ြ ္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
စမ္းသပ္ခ်ိန္ကာလကို ရပ္တန္႕ေစခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္ပံုစံကို အသံုးျပဳရင္း၊ ဒီေဒသအတြင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေဒသတြင္း
အင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ပုံေသနည္းကို အသံုးျပဳၿပီး ပိုၿပီးစည္းစည္းလံုးလံုး လုပ္ေဆာင္ဖို႔အခ်ိန္ က်ေရာက္လာပါၿပီ။
ကုလသမဂၢေဒတာ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာမႈတစ္ရပ္က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္တာက ၁၉ ရာစုကတည္းကေန ပထမဆံုး
အႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ က်န္ရွိတ့ဲ ကမာၻ႔အစိတ္အပိုင္းမ်ားထက္ ပိုၿပီးႀကီးမား လာလိမ့္မယ္
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့လည္း အာရွရဲ႕ လူလတ္တန္းစားဟာ တဟုန္ထိုးထိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ အာရွေဒသဟာ
ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္လို႔လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုအသီးအပြင့္ေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက အခုကာကြယ္ရပါေတာ့မယ္။

တရားမွ်တမႈရွိရွိ ကုန္သယ
ြ ္မႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၾကပါစို႔။
ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ ရပ္တည္ေပးၾကပါစို႔။
ဒီေန႔အစီအစဥ္ကို

အၿပီးသတ္တ့အ
ဲ ခါ

ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕စိတ္တြင္းမွာရွိတ့ဲ

ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုဖို႔နဲ႔

ကိစၥရပ္ေတြအေၾကာင္းေျပာဆိုဖို႔

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အဆံုးသတ္ရရင္ ဒီစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ဘန္ေကာက္မွာပဲ အဆိုျပဳက်င့္သံုးခဲ့တာဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ
အဆင္ေျပလိုကသ
္ လဲဆိုတာကိုေတာ့ျဖင့္
မဟာမိတ္ျပဳထားတဲ့

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိပါၿပီ။

အာရွမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ

ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕

လြတ္လပ္မႈကို

သက္တမ္းအရင့္ဆံုး
ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ

ထိမ္းသိန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔တကြ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထိမ္းသိန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ သူ႔ျပည္သူေတြကလည္း ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာထိ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ႏိုးၾကားရွင္သန္မႈကို ဂုဏ္ယူစြာ
အားေပးေထာက္ပခဲ့ပါတယ္။
၁၈၃၅ ခုႏွစ္မွာ ဒန္ ဘီခ်္ ဘရက္ဒေလ ဆိုတဲ့ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ဟာ ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံကို ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဖို႔အတြက္
ပထမဆံုးေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
ေဒါက္တာ ဘရက္ဒေလ ဟာ အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာက်င့္သံုးမႈမ်ားကို သူနဲ႔အတူ ယူေဆာင္လာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဘုရင့္တရားရံုးအတြက္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူပါ။ သူဟာ ထိုင္းအိမ္ေရွ႕မင္းသားရဲ႕ နာမက်န္းမႈကို ကုသမႈအၿပီးမွာ ထိုင္းဘုရင့္အေလာင္းအလ်ာရဲ႕ ယံုၾကည္မႈနဲ႔
မိတ္ေဆြရင္းခ်ာျဖစ္တည္မႈကို ရရွိတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ထိုင္းဘာသာပံုႏွိပ္စက္ကို ပထမဆံုးယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီးေတာ့ ပထမဆံုးသတင္းစာျဖစ္တ့ဲ “The Bangkok Recorder” ကို
တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ သူဟာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာျဖစ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ပညာဗဟုသုတကို ယူေဆာင္လာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
ဒန္ ထားရစ္ခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြဟာ အဲဒါထက္မက ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့အျပင္ အဲဒီမွာတင္ ရပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။
သူ႔ရဲ႕ သမီးျဖစ္တ့ဲ ဆုိဖီယာ ဟာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးကမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူမရဲ႕အိမ္အတြင္းမွာ
စာသင္ေက်ာင္းငယ္တစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ Dara Academy လိ႔ု လူအမ်ား ေလးစားခံရတဲ့
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဒီအခ်က္နဲ႔

ပတ္သက္တဲ့ပံုျပင္ဆန္တ့အ
ဲ ေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို

ေျပာရမယ္ဆိုရင္…

ရာစုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕

လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့… ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရကေနတဆင့္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာမ်ိဳး မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေစမယ့္အရာေတြကို တည္ေဆာက္ပါတယ္။
ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရရွည္တည္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကပါတယ္။
သမၼတထရမ့္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ အဲဒီကတိကဝတ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီက ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈေတြကို ေျဖဆိုဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

ဒီမနက္ခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ရွိေနေပးၾကတဲ့အတြက္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား)
မစၥ

အာမင္း။

မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ

ဝန္ႀကီးပြန္ပဲယိုး။

တတိယေျမာက္အာရွ

ခရီးစဥ္က

ႀကိဳဆိုပါတယ္။

အဲဒီခရီးစဥ္က

ေစာေစာကေျပာဆိုထားတဲ့ ဒီေဒသအေပၚထားရွိတ့ဲ ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို ျပသရာေရာက္ပါတယ္ရွင့္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသနဲ႔ အာရွေဒသနဲ႔အတူ ဆက္ဆံေရးေတြ၊ နက္ရႈိင္းတဲ့ ကုန္သယ
ြ ္ေရးေတြကို တည္ေဆာက္တ့အ
ဲ ေၾကာင္းကို
လူႀကီးမင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔မနက္မွာပဲ သမၼတထရမ့္ဟာ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀၀ တန္ဖိုးရွိတ့ဲ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚမွာ
စည္းၾကပ္ခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာျဖင့္ရင္ ကမာၻအတြက္မေကာင္းသလုိ
အာရွအတြက္တင္မက အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ေကာ ေကာင္းမြန္တ့ဲ နမိတ္လကၡဏာတစ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။
အဲဒီေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈေတြအေတာအတြင္းမွာ ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသလဲ။ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈေတြ
ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္

အစီအစဥ္ေတြရွိတ့အ
ဲ တြက္ေၾကာင့္

တစ္စံုတစ္ခုကို

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔

ေျပာဆိုသူေတြ

ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ေတြကေကာ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆိုးရြားႏိုင္ပါသလဲ။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔

စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ

ပတ္သက္ၿပီး

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေပၚမွာ
အဲဒီလုပ္ရပ္ကို
ဒီမနက္ခင္းမွာ

ျပန္ေျပာင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္
အခ်ိန္က်ေရာက္လာပါၿပီ။

ေျပာဆိုခဲ့သလို

ၾကားသိလိုက္ရတဲ့

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈေတြရွိေနပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ဟာ

ကုန္သယ
ြ ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ယူေနခဲ့တာ

ရပ္တန္႔ရေတာ့မယ္

ျပဳျပင္ရေတာ့မယ့္အေၾကာင္း

စတင္မယ့္

သတင္းကလည္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့ပါၿပီ။

သမၼတထရမ့္ကလည္းပဲ

ဒီလိုျပဳျပင္သာြ းဖို႔အတြက္လည္း
ဒါပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ခ်မွတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီရလာဒ္ကို

အာရွနဲ႔

ခုအခ်ိန္ကေတာ့

ဒီလုပ္ရပ္ကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ

သမၼတႀကီးဟာ

ဒါေပမဲ့

ခင္ဗ်ား…

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔

ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေတာင္းဆိုရံုေနခဲ့တဲ့အခ်က္က

တကယ့္ကို

လြယ္ကူတ့က
ဲ ိစၥပါ။

တကယ္တမ္းမွာလည္း

တ႐ုတ္ျပည္ဟာ

ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ ဒီလိုဆိုရင္ အဲဒီကတိျပဳထားတဲ့အရာက ဘယ္လိုအရာမ်ိဳးျဖစ္ပါသလဲ။ Huawei ကုမၼဏီဟာ အဲဒီအေၾကာင္းျခင္းရာထဲမွာ
အခရာက်ေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသလား။ အေပးအယူတစ္စံုတစ္ရာမ်ားရွိႏုိင္မလား။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး ။ ဒီလိုသေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုအေၾကာင္းအရာမ်ိဳး လံုးဝမဟုတ္ပါ။ ဒီကိစၥက အဲဒါထက္အမ်ားႀကီးကို
ႀကီးက်ယ္ပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ရင့္ ကမာၻတစ္လႊားမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ဗဟိုအဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္တ့ဲ ကုန္သြယ္ေရးကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔
ျပဳလုပ္ရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔

သက္ဆိုင္တာပါ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆဲအေျခအေနရွိခဲ့တဲ့

အခ်ိန္ကလိုမ်ိဳး

ရယူခဲ့တဲ့

ကုန္သယ
ြ ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို အဲဒီအေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္သာြ းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆက္လက္ရယူေနတာမ်ိဳးက ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။
တျခားကုန္သယ
ြ ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားက
ျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ

အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို

ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။

အဆမ်ားစြာ

မျပဳလုပ္ဘဲ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔

ဒီတစ္ႏိုင္တည္းက
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

အဆမ်ားစြာ

စည္းၾကပ္မႈ

လမ္းဖြင့္ေပးေနခ်ိန္မွာ

တ႐ုတ္ျပည္တင
ြ ္းမွာရွိတ့ဲ အေမရိကန္ကုမၼဏီမ်ားအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားနဲ႔အတူ ကန္႔သတ္တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနတာေတြကေကာ
ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။
တကယ္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုခဲ့တာေတြအားလံုးဟာ

အင္မတန္မွကို

႐ိုးရွင္းပါတယ္။

ဒါဟာ

ေရႊစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလို႔

ေခၚတဲ့အရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးေတြကုိ သင္ၾကားေပးတဲ့အရာပဲ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ထိုက္သင့္ေလ်ာ္ညီစြာ
ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မွ်တမႈ၊ တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ရွိမႈကို အလိုရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ
အဓိကက်တဲ့ အယူအဆမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုခ်င္တ့အ
ဲ ရာေတြကလည္း ဒါေတြပါပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္တ့အ
ဲ ခါ အာရွဟာ
ရွင္သန္ေနမယ္၊

အေရွ႕ေတာင္အာရွဟာ

ရွင္သန္ေနမယ္၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕

ကမာၻ႔ကုန္သယ
ြ ္ေရးစနစ္ဟာလည္း

ရွင္သန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လ႔ို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ကုန္စည္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဝါဒကို

အသံုးျပဳၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးကို က်ဆင္းေစဖို႔ရာ ျငင္းဆိုတဲ့ ဝိသမဆန္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳေနတာကေတာ့
မျဖစ္ႏိုင္တ့က
ဲ ိစၥတစ္ခုပါ။
မစၥ အာမင္း။ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ အရင္ကပဲ ေျဖေလ်ာ့ေပးေနၿပီးသားျဖစ္တ့ဲ တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့
ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အေဆာက္အအံုေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အက်ဖက္ကို ဦးတည္ေနတဲ့ အလားအလာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့

ႏိုင္ငံေတြကို

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဦးေဆာင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔
သမၼတထရမ့္က

သူ႔အေနနဲ႔

တစ္ကမာၻလံုးမွာေတြ႕ေနရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

ေကာင္းမြန္တ့အ
ဲ ေျခအေနတစ္ရပ္မွာရွိေနတာကိုလည္း

တ႐ုတ္ျပည္အေပၚမွာ

အခြန္ေတြကို

ကမာၻေပၚမွာ

ကၽြန္မေထာက္ခံပါတယ္။

တရၾကမ္းေကာက္ခံမယ္လို႔

ဒါေပမယ့္

ေျပာဆိုေနပါတယ္။

အပ်က္သေဘာေဆာင္တ့ဲ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚမွာ ဆိုးရြားတဲ့အျပဳအမူရဲ႕ အပ်က္သေဘာေဆာင္တ့ဲ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈေတြက ရွိခဲ့ပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးရွိတယ္လ႔ို လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔…
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

ဒီခန္းမအတြင္းမွာရွိတ့ဲ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၼဏီေတြမွာလည္းပဲ

အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့

ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈေတြရွိေနၾကတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါကို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။
မစၥ အာမင္း။ လူႀကီးမင္းတိ႔အ
ု ေနနဲ႔ အေရးပါတဲ့က႑တစ္ရပ္လို အသံုးျပဳေနတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး
ေကာ္မတီကေနတဆင့္

အထူးသျဖင့္

တ႐ုတ္ကုမၼဏီေတြအေပၚမွာ

စိစစ္တ့လ
ဲ ုပ္ေဆာင္မႈေတြကို

ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္လာေနပါတယ္။

Bloomberg ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ
ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇၅၀ တန္ဖိုးရွိတ့ဲ တ႐ုတ္ကုမၼဏီေပါင္း ၁၇၃ ခုေလာက္ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြင္း
ေငြေၾကးေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ စိတ္ဝင္တစားရွိၾကတဲ့ ဒီတ႐ုတ္ကုမၼဏီေတြကို အပ်က္သေဘာေဆာင္တ့ဲ သတင္းစကားမ်ိဳးကို
ေပးပို႔မွာျဖစ္ပါသလား။
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အခ်ိန္ျပည့္ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို
ေရာက္ရွိဖို႔လိုလားတဲ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔

ေသခ်ာမႈရွိေစလိုတာက

ေရာက္ရွိလာတယ္ဆိုတာကိုပါပဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕

ေရာက္ရွိလာတဲ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

အရင္းအႏွီးဟာ

အရင္းအႏွီးအားလံုးကို

အဲဒီေငြေတြဟာ

ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္းခံနဲ႔

ေသခ်ာမႈရွိေစခ်င္တာက
မွ်တၿပီး

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

ဒီေဒသနဲ႔

တစ္ေျပးညီရွိတ့ဲ

တ႐ုတ္ျပည္ကို

အေျခခံမႈအေပၚမွာ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သလို အဲဒီအရင္းအႏွီးေတြကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေစရဘူးဆိုတာပါ။

အဲဒီအခ်က္ေတြက

႐ိုးရွင္းတဲ့စံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြပါ။

ဒါေတြဟာျဖင့္ရင္

ႏိုင္ငံတိုင္းက

သူတို႔ရဲ႕

ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ဖို႔ မျဖစ္အေနလိုအပ္တ့အ
ဲ ရာေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးတဲ့ေနာက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

အမွန္တကယ္ေပးလိုတဲ့

သတင္းစကားကေတာ့

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို

အေရာက္လာပါ၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြကို
ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြ မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြကို မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို
ဖန္တီးပါ။

ခင္ဗ်ားတို႔သာ

အဲဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္

မ်ားစြာေသာ

တ႐ုတ္ကုမၼဏီမ်ားအေနနဲ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို

အေရာက္လာၾကၿပီးေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါ။ အလြန္႔အလြန္လည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္ ခင္ဗ်ား။ အဲဒီလို ႀကိဳဆိုပါတယ္။
မစၥ

အာမင္း။

တခ်ိဳ႕

အမွန္တကယ္ေတာ့

(သဲကဲစ
ြ ြာမၾကားရ)

ေျပာၾကတာကေတာ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔

အေမရိကန္-တ႐ုတ္တင္းမာမႈေတြရဲ႕

တ႐ုတ္အေပၚမွာ

အဓိကက်တဲ့အခ်က္ဟာ

ရႈျမင္ပံုလဲမ
ြ ွားေနတာျဖစ္တယ္လို႔

ဆိုပါတယ္။

ဒီေန႔တ႐ုတ္ျပည္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ တ႐ုတ္ေတြအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။
သူတို႔ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအျမင္ေတြအထဲမွာေကာ အယူအဆမွားမ်ားရွိေနပါသလား။

ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

ဒါကိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔

ဘယ္လုိေျပာရမလဲ…

အရင္တစ္ညတုန္းက

ေဒါက္တာကစ္ဆင္းဂ်ားနဲ႔အတူ

ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၃၀ ေျမာက္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး
ပြင့္လန္းလာတဲ့အခါ မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာရွိစြာနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကလာလိမ့္မယ္ဆိုတ့အ
ဲ ေၾကာင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ တကယ္ျဖစ္
မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တြန္းတိုက္ေမာင္းႏွင္ေနၾကတာပါ။ ဒါဟာ အေျခခံက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာ
အစစ္အမွန္ပါပဲ။
လူႀကီးမင္းရဲ႕

ေျပာဆုိမႈထမ
ဲ ွာ

တ႐ုတ္ျပည္အေနနဲ႔

ေနာက္ထပ္အခြန္စည္းၾကပ္မႈေတြကုိေရွာင္လႊဲလုိ႔ရေအာင္

အခုခ်ိန္မ်ာ

တစ္ခုခု

လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္မလား လိုအပ္မယ္ဆုိရင္ ဘာမ်ားျဖစ္ႏိုင္မလဲ။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ဟုတ္ကဲ့
မစၥ အာမင္း။ ပထမဆံုး လုပ္ရမယ့္အဆင့္တစ္ခု ရွိတယ္ဆုိရင္ေပါ့။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ကုန္သယ
ြ ္ေရးေစ့စပ္ၫွိနႈိင္းမႈေတြမွာ တိုက႐
္ ိုက္ပါဝင္ေနတဲ့သူေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနရာေကာင္းတစ္ေနရာမွာ ျပဳလုပ္ထားခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပထမဆံုး ေျပာရရင္ေတာ့
သူတို႔အေနနဲ႔ အဲဒသ
ီ ေဘာတူညီမႈကေနျပန္ၿပီး စတင္လ႔ရ
ို ႏိုင္ပါတယ္။
မစၥ

အာမင္း။

လူႀကီးမင္းဟာ

ေဟာင္ေကာင္နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့

ထိေတြ႕ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔

နားေထာင္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေနေတြ ပိုမိုဆိုးရြားတဲ့ဖက္ကို ေရာက္သြားခဲ့ရင္ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚမွာ
တပ္ဖြ႕ဲ ေတြအစုအေဝးနဲ႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနတာမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆၾကတဲ့ အျပစ္တင္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီျဖစ္ပ်က္မႈအေပၚမွာေကာ
ဘယ္လိုရွႈျမင္မႈမ်ိဳးေပးခ်င္ပါသလဲ။
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

သမၼတထရမ့္အေနနဲ႔

တ႐ုတ္အေပၚမွာေတာင္းဆိုတာကေတာ့
အျမင္ေတြကို

ေတာ္ေတာ္ကို

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိတယ္လို႔

မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ပါပဲ။

ေဖာ္ထုတ္ျပသဖို႔အခြင့္အေရးရွိတယ္ဆိုတာကို

အစဥ္အလာရွိပါတယ္။

ဒါဟာ

တစ္ကမာၻလံုးနဲ႔

ထင္ျမင္မိပါတယ္

ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေနနဲ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔

သက္ဆိုင္တ့ဲ

အစဥ္အလာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔

သူတ႔ရ
ို ဲ႕

ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔

အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့
အခုတ႐ုတ္ျပည္မွာ

ျဖစ္ေနတဲ့

ေဟာင္ေကာင္အေရးအေပၚမွာလည္း ဒီသေဘာအတိုင္းပါပဲ။
ေဟာင္ေကာင္မွာျဖစ္ေနတဲ့အေရးကိစၥေတြအားလံုး

ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔

ေရွ႕ဆက္သာြ းေစဖို႔အတြက္ကိုလည္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ေဒသတြင္းက ဘယ္အဖြ႕ဲ အစည္းအတြက္ကိုမွ အျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ လကၡဏာရပ္မဟုတ္ပါဘူး။
သီးျခားအစိုးရတစ္ရပ္ကို

ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိလာဖို႔အတြက္

မေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေနရာတိုင္းမွာရွိတ့ဲ

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

သူတ႔ေ
ို တြကို

ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ

သူတ႔ိုအျမင္ကို

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိလာဖို႔အတြက္

ခြင့္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္
မစၥ အာမင္း။ သမၼတထရမ့္ဟာ ဒီကိစၥဟာ တ႐ုတ္ကိစၥရပ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါဟာ ေဟာင္ေကာင္ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
တ႐ုတ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) ဟာ ေဟာင္ေကာင္နယ္စပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လမ္းမေတြေပၚမွာ
ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းတာမ်ိဳးျပဳလုပ္သင့္ပါသလား။ အေမရိကန္ေတြကေကာ ေရာက္လာဖုိ႔ ရွိလာႏိုင္ပါသလား။ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ကို ကာကြယ္ဖို႔လုပ္လာႏိုင္ပါသလား။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ဒီအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္မယ္
မျပဳလုပ္ဘူးဆိုတာကို
ျဖစ္ပါတယ္။

လက္လန
ြ ္ေျခလြန္မေျပာဆိုတတ္တာပါပဲ။

အဲဒီကိစၥကို

ဒီမနက္ခင္း

ဒီေနရာမွာ

ကၽြန္ေတာ္ျပဳလုပ္ေတာ့မွာ

မစၥ အာမင္း။ (ရယ္ေမာသံ) ေကာင္းပါၿပီရွင္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ့မယ္ (ရယ္ေမာသံ)
အခု

ေျမာက္ကိုရီးယားအေၾကာင္းကို

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြ

ေျပာၾကရေအာင္ပါ။

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္

သမၼတထရမ့္ဟာ

လု႔ထ
ိ င္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔

ထိပ္သီးအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈေတြ

အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ၿပီး

ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကို လမ္းေဖာက္ခဲ့သူပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဒီလိုမ်ိဳး သြားေရာက္တဲ့ ပထမဆံုး ရာထူးလက္ကုိင္ သမၼတလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကင္မ္ ကို ဝါရွင္တန္ကို ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ အၾကံျပဳမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ားႀကီး အရင္းအႏွီး
ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီးေတာ့ အနည္းငယ္ပဲ ျပန္လည္ရရွိခဲ့တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လ႔လ
ို ည္းဆိုေတာ့ ရွင္တ႔အ
ို ေနနဲ႔ အာရွေဒသကို
ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ

ဖ်က္အားျပင္းဒံုးက်ည္ေတြနဲ႔

ပစ္လႊတ္ႀကိဳဆိုခဲ့လို႔

အစျပန္ေရာက္သြားသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္နဲ႔

ပတ္သက္လို႔ လူႀကီးမင္း ေျဖဆိုႏိုင္ပါမလား။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ဟုတ္ပါတယ္။ ထင္တာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ လဲြမွားၿပီး ပံုေဖာ္နားလည္ခဲ့ပံုပါပဲ။ ဥကၠ႒ ကင္မ္နဲ႔ အစည္းအေဝး
လုပ္ခဲ့ျခင္းက သူ႔အတြက္ ဘာမွမေျပာင္းလဲေစပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္ၾကာမရရိွခဲ့ေသးတဲ့ ရလဒ္ေတြကို သံတမန္ေရးရာနဲ႔ ရရိွေအာင္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုပါ။ လမ္းေၾကာင္းေတြအမ်ိဳးမိ်ဳးကေန ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့လ႔ို တစ္ခုမွ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူူး။ ၿပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္က ပထမဦးဆံုးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီရဲ့ ဒါရိုက္တာျဖစ္ခဲ့တုန္းက ဒီအခြင့္အေရးအတြက္ ဥကၠ႒
ကင္မ္န႔သ
ဲ ာြ းေတြ႔တဲ့ ပထဆံုးတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ။ အခုထိလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲပါပဲ။ သူတို႔ရဲ့
အဖဲ႔ေ
ြ တြကို ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မၾကာခင္ေတြ႔ဆံုလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
တစ္ခုမွတ္သားထားရမွာကေတာ့ ကုလသမဂလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အင္မတန္ျပင္းထန္တ့ဲ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျခင္း
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ကိစၥမွာ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးက ႏိုင္ငံေတြနဲ႕အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဒီေဒသတြင္း
ႏိုင္ငံေတြ အေနနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈျပစ္ဒဏ္ေတြ သက္ေရာက္မႈရိွေစဖုိ႔၊ ဥကၠ႒ ကင္မ္အေနနဲ႔
လြန္ခဲ့တဲ့ဇြန္လ၊

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္အၾကာက

ျပည္သူေတြအတြက္

ေတာက္ပတဲ့

စင္ကာပူမွာ

ကတိေပးခဲ့တ့အ
ဲ တိုင္း

အနာဂတ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္

သမၼတထရမ့္ေျပာတဲ့

သူ႕ႏိုင္ငံကို

ႏ်ဴကလီးယား

ေျမာက္ကိုရီးယား
လံုးဝကင္းစင္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကို ခုိင္ခိုင္မာမာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ အဲဒခ
ီ ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မဆိုလိုတာက
အေမရိကန္အေနျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာထိ စိတ္ရွည္ရွည္ထားႏိုင္ပါမလဲ။ အဲဒီျပစ္ဒဏ္ေတြကို ဘယ္အဆင့္မွာ တင္းက်ပ္တိုးျမင့္ဖို႔
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါမလဲ၊ ၿပီးေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြဟာ လက္ခံလ႔မ
ို ရဘူးဆိုတာကို ေျမာက္ကိုရီးယားကို
ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသိေပးပါမလဲ။
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

ဒါကေတာ့

ေျမာက္ကိုရီးယားေတြနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔အၾကား

ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို

ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔

သံသယ

မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္မွပဲ ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြက လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မၿပီးျပတ္
ေသးပါဘူး။

ဒါေပမယ့္

ေနာက္ဆုတ္ေလးေတြ

သံတမန္ေရးရာလမ္းေၾကာင္းကေတာ့
ရိွပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့

သိတဲ့အတိုင္း

ရလဒ္ေတြအတိုင္း

အဖုအထစ္ေတြနဲ႔အတူ

ရရိွေစဖို႔ရယ္၊

ေရွ႕တိုး

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို

ႏ်ဴကလီးယားလံုးဝကင္းစင္သာြ းေစေရးရယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္သာြ းဖို႔အတြက္ အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က
သံတမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သာြ းဖို႔ ရိွပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ အဲ့ဒီလို အေျခအေန ေရာက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိယံုၾကည္မႈရိွထားပါသလဲ။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ (ရယ္ေမာသံ) အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုခုေရာ ရွိပါသလားရွင့္။ တစ္သက္လံုးေတာ့ ေဆြးေႏြးေနလို႔ မျဖစ္ဘူးေလ။
ဘယ္အဆင့္မွာ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ေျမာက္ရီးယားအေပၚမွာ ပိုၿပီး တင္းက်ပ္တ့ဆ
ဲ ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သာြ းမလဲ။

ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကခ်ည္းပဲ
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ ဟုတ္လား။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ တင္းက်ပ္တ့ဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးဆိုတာက လံၿု ခံဳေရးေကာင္စီမွာရိွတ့ဲ အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားစာရင္းကို
ၾကည့္လိုက္ရင္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ စာရင္းကိုပဲ ၾကည့္မွာမဟုတ္ပါဘူး အဲ့ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ခိုင္မာေအာင္ ဘယ္ႏွခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့
ၿပီးၿပီလဆ
ဲ ုတ
ိ ာကို

ၾကည့္မွာပါ။

ကၽြန္ေတာ့္အထင္ကေတာ့

ျပင္းထန္တ့ဲ

ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးေတြ

ေဆာင္ရြက္ထားရိွ

ၿပီးၿပီလလ
ဲ ို႔

ၾကည့္ရင္ေတာ့ စိတ္ကူးထဲမွာပံုေဖာ္ဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပသဖို႔အခြင့္အေရးရရိွေအာင္

အခ်ိန္တစ္ခုေလာက္

ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။

ကမာၻႀကီးအတြက္ မွန္ကန္တ့ဲ

အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို သံတမန္ေရးရာလမ္းစဥ္ကေနသြားေနတာက မွန္ကန္တ့အ
ဲ ားထုတ္မႈပါ။ ဒီကေန႔အတြက္ မွန္ကန္တ့ဲ
အားထုတ္မႈျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ မိတ္ဖက္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တရုတ္နဲ႔ ရုရွားနဲ႔အတူတူ
သမၼတထရမ့္၊

ကၽြန္ေတာ္

ေဆာင္ရြက္သာြ းၾကမွာပါ။

နဲ႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

လံၿု ခံဳေရးေကာင္စီ

ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ

အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးတိ႔ဟ
ု ာ

ႏ်ဴကလီးယားမရိွေတာ့မယ့္အခ်ိန္ကို

ဒီအေပၚမွာ

ဆက္လက္သံုးသပ္

ေလးေလးနက္နက္

စိတ္ပါဝင္စားစြာ

ျမင္ေတြ႔ခ်င္ၾကတဲ့သူေတြအားလံုးက ဒီျပသနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားၾကမွာပါ။
မစၥ အာမင္း။ တတိယံအႀကိမ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ မၾကာခင္ျဖစ္လာေတာ့မလား။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါဦး။
မစၥ အာမင္း။ (ရယ္ေမာသံ။) ရွင့္အေနနဲ႔ ရွင့္ရဲ့ ေဆြးေႏြးဖက္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔္အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ၿပီး
ဒီကိုေရာက္မလာလို႔ စိတ္ပ်က္ဖူးလား။
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

သူနဲ႔စကားေျပာဖို႔

အခြင့္အေရးရဖုိ႔အတြက္

ကၽြန္ေတာ္အၿမဲတမ္း

ေစာင့္ေနလ်က္ပါ။

သူတို႔ဒီကိုလာခဲ့ရင္

ေကာင္းမွာပဲလို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ေတြးတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္စကားေျပာၾကဖို႔ အခြင့္အေရး ရိွႏိုင္တာေပါ့။
ဒီလိုေနာက္တစ္ၾကိမ္စကားေျပာဖို႔ အခြင့္အေရးကလည္း မၾကာေတာ့ပါဘူးလိ႔ု ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
မစၥ

အာမင္း။

ရွင့္အေနနဲ႔က

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔

ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ေနတာလဲ။

ကၽြန္မအထင္ေျပာရရင္ေတာ့

တစ္ဖက္က

ရွင္တ႔န
ို ဲ႔စကားေျပာဖို႔ရန္အတြက္ သိပ္ၿပီး လိုက္လုက
ိ ္ေလ်ာေလ်ာမရိွသလိုပါပဲ။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ စကားေတြ အမ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာျဖစ္ေနပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ ရွင့္အေနနဲ႔ ကင္ဂ်ံဳအမ္က သူ႔ရဲ့ ဒံုးက်ည္လက္နက္အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနတာကို စိုးရိမ္စိတ္ ဘယ္ေလာက္
အတိုင္းအတာအထိ ရိွပါသလဲ။
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တ့ဲ

ကၽြန္ေတာ္တ႔ို

အၿမဲတမ္းစိုးရိမ္ေနၾကတာပဲ

အဓိကက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထမ
ဲ ွာ

မဟုတ္လား။

ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္

သမၼတထရမ့္အေနနဲ႔

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ

အီရန္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္
ျပန္႔ပြားေရးကို

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ရုရွားေတြနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာက်က် လုၿံ ခံဳေရးေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း သမၼတထရမ္႔က
နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
သူတို႔အားလံုးမွာ တူညီေနတဲ့အဓိကအခ်က္ရိွပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြရဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ အဲဒီလက္နက္ေတြ
ျပန္႔ပြားလာျခင္းဟာ
ဒီလိုေဆြးေႏြးမႈေတြကို

အမွန္ျဖစ္ၿပီး

အေရးတႀကီးသတိထားရမွာပါ။

အမွန္တကယ္ေရွ႕ဆက္ခ်င္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္

ေဆြးေႏြးမႈေတြကို

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔

ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့

ေျမာက္ကိုရီးယားေတြနဲ႔

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြကို

ခ်က္ခ်င္းပဲလုပ္ေဆာင္လိုပါတယ္။

ဒါကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဒီလိုရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခိုင္းထားပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။

သမၼတၾကီးကလည္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ေမွ်ာ္မွန္းထားသလိုမ်ိဳး

ျမန္ႏိုင္သမွ်

ျမန္ျမန္ျဖစ္လာေစဖု႔ိ ဝီရိယရိွရွိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုအခန္းက႑မ်ိဳးကေန ပါဝင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္ပါသလဲ။
ဝန္ႀကီး

ပြန္ပဲယိုး။

ေအာက္ကေနၿပီးေတာ့

ႀကီးႀကီးမားမားပါဝင္ေနပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔

အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို

ကၽြန္ေတာ္

ကုလသမဂၢလၿံု ခံဳေရးေကာင္စီ

တကယ္ကို

ခ်ီးက်ဳးပါတယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္မူဝါဒ

သူတ႔ိုက

တကယ္ကိုပဲ

အင္အားတစ္ခုပါပဲ။ သူတို႔ဘက္ကလည္း အကူအညီ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ မေန႔ကပဲ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္ေသးတယ္။
ဒီအေၾကာင္းအရာကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာခဲ့ၾကတာပါ။
ကုလသမဂၢလၿံု ခံဳေရးေကာင္စီေျဖရွင္းခ်က္မူဝါဒကို ခိုင္မာလာေအာင္သူတို႔ဘက္က ဆက္လက္ၿပီး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး
သံတမန္ေရးရာေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ သူတို႔ရိွေနမယ္ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုးရွင့္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ရပ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မကို ေျပာလာပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းတစ္ခုပဲ
က်န္ပါေတာ့တယ္။ ရွင္က အီရန္အေၾကာင္းကၽြန္မကို ေျပာျပလာေတာ့ ကၽြန္မဆိုလိုတာက အေမရိကန္အေနနဲ႔ အီရန္ရဲ့ေရနံေတြ ျပည္ပကုိ
တင္ပို႔မႈ

ပိတ္ဆို႔ျခင္းေဆာင္ရြက္ေနေပမဲ့လ႔ို

ရွင္တ႔ရ
ို ဲ့

အာရွမဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ကေတာ့

သူတ႔ႏ
ို ိုင္ငံထက
ဲ ို

အီရန္ကေန

ေရနံတင္သင
ြ ္းေနၾကတယ္လို႔ လူေတြက သတိထားမိေနၾကပါတယ္။ ရွင့္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥအေပၚဘယ္လို ထင္ျမင္ခ်က္ေတြရိွေနၿပီးေတာ့
ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သာြ းမယ္ဆိုတာကိုလည္း သိပါရေစ။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈျပစ္ဒဏ္ေတြကို မလုပ္ေဆာင္ရေသးခင္ အီရန္ကေနၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔ကို ေရနံစည္
၂.၇ ဘီလီယေ
ံ လာက္ရွိတ့ဲ ေရနံေတြကို ကမာၻအႏွံ႔ သေဘၤာနဲ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္နဲ႔ ဇူလိုင္လ ႏွစ္လရဲ့တစ္လစီမွာေတာ့
သန္းတစ္ဝက္ထက္ေတာင္ နည္းသြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သန္းတစ္ဝက္ထက္မက သုညအထိေတာင္ ေရာက္သာြ းခဲ့သင့္တာပါ။
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈျပစ္ဒဏ္က

အင္မတန္ကို

ထိေရာက္ခဲ့ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း

ေနရာအသီးသီးမွာ

ပိုၿပီးခိုင္မာေအာင္

ေဆာင္ရြက္သာြ းပါမယ္။ ဒီစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ မည္သည့္ကုမၸဏီ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံေတြ
ရိွေနပါေစ

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ကုမၸဏီတစ္ခုကိုလည္း

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈျပစ္ဒဏ္ကို

ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ႏို္င္ေအာင္

ဆက္လက္ၿပီး

ခိုင္မာေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ပိတ္ဆ႔ခ
ို ဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

တရုတ္ႏိုင္ငံထက
ဲ

ဒီလိုမ်ိဳး

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာပါ။ ကမာၻက ဘယ္သူ႕ကိုမဆို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တ့ဲ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အယာတိုလာ နဲ႔
အီရန္အစၥလာမ္မစ္သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျငင္းဆိုမႈျပဳလုပ္တဲ့
ကိစၥက လံုးဝအေရးႀကီးပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ ဟုတ္ကဲ့ပါရွင္။ ဒီေန႔အခုလို အခ်ိန္ေပးေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
မစၥ အာမင္း။ အျမင္သေဘာထားမ်ား မွ်ေဝေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိုး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
မစၥ အာမင္း။ ႂကြေရာက္လာတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
###

