
သံအမတ္ႀကီး ေဒးဗစ္ေဟးလ္ 
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေရးဌာနအတြင္းဝန္ 
အာရွပစိဖိတ္မီဒီယာဗဟိုဌာနႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ေျဖၾကားျခင္း 
ေမ ၃၊ ၂၀၁၉ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ အားလံုးမဂၤလာပါလုိ႔ မနီလာၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ 
မီဒီယာဗဟိုဌာနက ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ မီဒီယာဗဟုိဌာနရ႕ဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဇီယာဆင္းျဖစ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံအသီးသီးနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကေန တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုၿပီး ပါ၀င္ေပးၾကသူအားလုံးကို ႀကိဳဆိပုါတယ္။ 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဌာနအတြင္းဝန္၊ သံအမတႀ္ကီး ေဒးဗစ္ေဟးလ္ကလည္း 
ဒီကေန႔အစီအစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတ ူပါ၀င္ဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သံအမတ္ႀကီးေဟးလ္ ဟာ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ကေန ေမလ ၆ 
ရကအ္ပါအဝင္ အခုသြားေနဆျဲဖစ္တဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔တ္သကၿ္ပီး ေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အခုသဟူာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္ကေန ေျပာၾကားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို အတြင္းဝန္ရဲ႕ အဖြင့္အမွာစကား အနည္းငယ္ေျပာၾကားမႈနဲ႔ စတင္မွာျဖစ္ၿပီး သူေျပာၾကားၿပီးရင္ 
မိတ္ေဆြတို္႔ရ႕ဲ ေမးခြန္းေတြကိုေမးျမန္းႏိုင္ဖုိ႔အတြက ္အလွည့္ေပးပါမယ္။ ပွ်မ္းမွ် မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ ရသမွ်အခ်ိန္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား 
မ်ားကုိေျဖၾကားေပးႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ အသိေပးလိုတာကေတာ႔ 
ဒီေန႔ဖုန္းေခၚဆုိမႈေတြကိ ုမွတ္တမ္းတင္ အသကံူးယူထားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းပါ။ 
 
ဟုတ္ကဲ့ပါ အတြင္းဝန္ေဟးလ္ကုိ အလွည့္ေပးလိုက္ပါေတာ႔မယ္။ 
 
သံအမတႀ္ကီး ေဟးလ။္ ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ အားလုံးပဲမဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစီအစဥ္စဖုိ႔အတြက္ 
မွတ္ခ်က္စကားအနည္းငယ္ ေျပာၾကားပါမယ္။ 
 
အတြင္းဝန္အျဖစ္နဲ႔ ဒီေဒသကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ကာတာ ကို ပထမဆံုးသြားေရာက္ခဲ႔ၿပီး 
အာဆီယံရဲ႕ အဓိကအေရးပါတ့့ဲအခန္းက႑နဲ႔ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔က ေမွ်ာ္မွန္းထားတ့ဲအတိုင္း လြတ္လပ္ၿပီး 
ပြင့္လင္းတဲ့ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသအျဖစ္ တည္ေဆာက္တ့ဲေနရာမွာ အာဆီယံရဲ႕ အေရးပါမႈကိ ု အသိအမွတ္ ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ 
အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးရုံးကုိ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံေဒသ ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ 
နံပါတ္တစ္ ပန္းတိုင္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွခဲ့တာ ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီပမာဏဟာ 
အျခားေသာ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အားလုံးစုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈထက္ ပိုမ်ားျပားပါတယ္။ 
 
အာဆီယံ၏လမ္းစဥ္ဟာ တစ္ဦးန႔ဲတစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို အေျခခံတယ္လုိ႔ ကြွန္ေတာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ ့
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားျခင္း၊ ဥပေဒရဲ႕ သမာသမတ္က်ၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈကိုေလးစားျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈရိွျခင္းကို 
အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းေတြဟာ အာဆီယံေဒသ အတြင္းမွာသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွတာမဟုတ္ဘ ဲ
ဘယ္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကုိမွ စံႏႈန္းတစ္ခုတည္းကုိခ်မွတ္ဖုိ႔မရည္ရြယ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အင္ဒိုပစိဖိတ္မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ 
စည္းမ်ဥ္းေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးဟာ ပုဂၢလိကက႑က ဦးေဆာင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလမ္းစဥ္မွာ ေရွ႕တန္းက အေရးပါတဲ့ 
အရာျဖစ္ၿပီး ေဒသရဲ႕စီးပြားေရးအလားအလာေတြကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ  ေရရွည္အတည္တံ့ႏုိင္ဆံုးန႔ဲ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ။္ 
 
ကြ်န္ေတာ္ ဂ်ကာတာမွာ ေရာက္ေနခဲ့စဥ္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက ္ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ ္
အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ၿပီး အဲဒီအခမ္းအနားမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာကုိ 
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့တ့ဲအတြက္ သူတို႔ႏိုင္ငံအစိုးရကို ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္စကား ေျပာၾကားခြင့္ 
ရခဲ့ပါတယ္။  
 
အဲဒေီနာက္ အခုႏွစ္ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံကု ိ ဆက္လက္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံန႔ဲ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ္ ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ အန္န္အက္စ္စီနဲ႔ အမ္အက္ဖ္ေအ က အရာရွိေတြန႔ဲ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒေီနာက္ အေမရိကန္နဲ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ဟာ ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ခိုင္မာတ့ဲမိတ္ဖက္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း 



ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း တရားမွ်တစြာ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကိ ုေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
 
ေစာေစာကေျပာတဲ့အတုိင္း အခုကြ်န္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ကေန ဖုန္းေခၚဆုိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲၿ့ပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ လက္ရွိ 
ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သကၿ္ပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ က်န္ခဲ့တ့ဲသံုးရက္အတြင္း ရန္ကုန္မွာ ဦးေဆာင္ေတြးေခၚသူေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ 
သံတမန္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ 
အပါအ၀င ္ အစိုးရ၊ လူမႈအသုကိ္အဝန္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔အတြက ္ ရခိုင္ကို မေန႔ကပဲ သြားေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ခရီးစဥ္ 
တစေ္လွ်ာက ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြျဖစ္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရ၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီရရိွေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္၀ေရးအတြက ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အဓိကပံ့ပုိးေပးေနသူျဖစ္ေၾကာင္း 
သတိျပဳမိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံေတြအၾကား ဆက္ဆံေရးန႔ဲ (အသံမၾကားရ) ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိ ု အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သာယာဝေျပာေရး၊ ႏုိင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ႀကီးမားတ့ဲ စိန္ေခၚမႈေတြကိရုင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲရ့တာေၾကာင့္ အဲဒလီုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဆက္လက ္
ပံ႔ပိုးကူညီသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  
 
စိန္ေခၚမႈေတြထကဲ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ရခိုင္မွာျပည္နယ္အတြင္းက အေျခအေနေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ အေျခခံအခြင့္ေရးေတြနဲ႔အည ီ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာနဲ႔ေနထိုင္ႏုိင္ေရး၊ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လံၿုခံဳစြာ 
ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္မွာ ၄င္းအစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္နဲ႔ တစ္ျခား 
အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြ ရွင္းရွင္လင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသေူတြ အခုအခ်ိန္ထိ 
မေဆာင္ရြက္ရေသးတဲ့အထကဲ တစ္ခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
တာ၀န္ရွိသူေတြကိ ု တာဝန္ခံမႈရိွေစဖို႔အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး၊ လြတ္လပ္တ့ဲစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ယႏၱရားေတြကိ ု
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြေနသလို လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသမလုံၿခံဳမႈ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ 
မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေန တစ္ရပ္ ေရာက္ရွိေနတာကုိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ထည့္သြင္းစဥ္း စားေနပါတယ္။ လက္ရိွ အေျခအေန 
ေတြဟာအရပ္သားအားလုံးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစ ေနပါတယ္။  
 
အစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ေဒသက ဒုကၡသည္သည္ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတ့ဲ အျခား ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက ဒုကၡသည္ေတြအတြက ္လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြ ပိုမိုရရွိႏိုင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ ္
တိုက္တြန္းခဲပ့ါတယ္။ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေတြကတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွာေဖြဖို႔န႔ဲ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာၾကဖို႔ 
အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကု ိေတာင္းဆုိပါတယ္။ 
 
ေတြ႔ဆုံမႈေတြတုိင္းမွာ တရုတ္န႔ဲပတ္သက္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါန႔ဲပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ကို 
အေမးအေျဖပုံစံနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိလည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
ကမၻာတစ္ဝန္းက လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္မႈ က႑ေတြအတြက ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက 
အခိုင္အမာပ့ံပိုးေပးေနတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္ရွိတဲ့ေနရာတုိင္းမွာ ရွင္းျပလုိတဲ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္က်င္းျပည္ နယ္မွာလိုမ်ိဳး 
အစိုးရရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈကိ ုရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ ဝီကာလူမ်ိဳးစုေတြအတြက္လည္း ၫွိနႈိင္းအေထာက္ အကူျပဳေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ 
လူနည္းစု ျဖစ္တဲ့လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ ့ကိစၥအပါ အဝင္ ဒီလိုဖိႏွိပ္မႈအစီအစဥ္ကို အဆံုးသတ္ေစဖို႔အတြက ္
လုပ္ေဆာင္မယ့္ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔အတ ူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔အတြက္လည္း ေဒသတြင္းက တျခားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ 
ကြ်န္ေတာရ့ဲ႕ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လုံးမွာ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။  
 
ဒီေလာက္ပါပဲ။ ေမးျမန္းလိုတာရွိရင္ ဘယ္ေမးခြန္းကုိမဆို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျဖဆုိဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သံအမတ္ၾကီး 
 
ဒီေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့အစီအစဥ္ရဲ႕ အေမးအေျဖက႑ကိ ုအခုစတင္ပါမယ္။ 



 
ေမးခြန္းေမးျမန္းမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိနာမည္နဲ႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြ႔ဲအစည္းကို ေဖာ္ျပေပးေစ လိုပါတယ္။ 
 
ပထမဆံုးေမးခြန္းကုိ CNN သတင္းဌာနက ဂ်ဳိ႕စ္ဘာ လင္ဂါ ေမးျမန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေမးခြန္း။  ။ အခုလုိ အခ်ိန္ေပးၿပီးေျပာျပသြားတဲ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးရာဌာနအတြင္းဝန္ ေဟးလ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တကယ္လည္း 
ေက်နပ္အားရမိပါတယ္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းက တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အနည္းငယ္ေမးပါရေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္ဆုိတာကို 
သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့့ လူႀကီးမင္းရဲ႕ခရီးစဥ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲျပႆနာေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ 
တာမ်ိဳးရွိပါသလား။ မရွိခဲ႔ဘူး ဆိုလ်င္ ဘာေၾကာင့္မေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသလဲ။ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းကို ၿဖိဳဖ်က္ဖို႔ 
ႀကိဳးစားေနတဲ့ ျမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ တြန္းအားေပးဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီေပးဖို႔ 
ဘာေတြရွိပါေသးသလဲ။ 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကိစၥရပ္အပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္တဲ႔ 
ကိစၥရပ္ေတြအားလုံးအတြက္ သံအမတ္ၾကီး မာစီရယ္လ္န႔ဲ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနရတုန္းပဲရွိၿပီးေတာ့ 
အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာေစဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေသခ်ာတပ္အပ္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာျပႆနာျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ေနရာေတြအပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံုးမွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ 
ပတ္သကၿ္ပီးေတာ့လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာအတြင္းမွာတင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာမဟုတ္ဘဲ 
ေဒသတြင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔အတ ူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ဒီအီးေအဌာနဟာ 
အစိုးရဘက္က အဆင့္တူပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး သင္တန္းပို႔ခ်မႈေတြကို 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးကြန္ရက္ေတြကိ ု ၿဖိဳခြႏဲိုင္ဖို႔အတြက ္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အကူအညီေပးေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ ကတစ္ဆင့္လည္း 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးနဲ႔ ဒီျပႆနာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းေတြအတြင္းက မူးယစ္ေဆးစြတဲဲ့ 
ျပႆနာရပ္ေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြတိုးခ်ဲ႕ေပးေနပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္ဒီေနရာမွာ အေလးအနက္ထားၿပီးေျပာခ်င္တာက မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ထုတ္လုပ္ ေနၾကတဲ႔ 
ဥပေဒမ့ဲနယ္ေျမေတြပေပ်ာက္ဖို႔၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပုိ႔ေဆာင္မႈ 
ျပႆနာရပ္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔အတြက ္ အကူအညီေပးႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို ခိုုင္ခုိင္မာမာ အေထာက္အက ူ
ျပဳဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 
 
ေနာက္ေမးခြန္းကုိေတာ့ Nikkei Asian Review သတင္းဌာနက ဂြမ္းန္ေရာ႔ဘင္ဆန္ က ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ေမးျမန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေမးခြန္း။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတ့ဲ အင္ဒို-ပစိဖိတ္မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခ်င္ပါတယ္။ 
အမွန္တကယ္က ဒီေနရာမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ပုိင္းက ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ 
ဂ်ပန္ဦးေဆာင္တဲ့ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတ့ဲ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ [တရုတ္ႏိုင္ငံ] အၾကားမွာ ဖိအားအနည္းငယ္ သက္ေရာက္ 
ခံစားေနရပါတယ္၊ လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနယ္ေျမအတြင္းမွာရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ 
သက္ေရာက္ေနတာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို သတိျပဳမိမယ္ထင္ပါတယ္။ 
 
ဒုတယိတစ္ပုိင္းအေနနဲ႔ အာဆီယံဟာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတ့ဲ အင္ဒို-ပစိဖိတ ္ ကိုယ္ပိုင္မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အတြက္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ လာေနပါတယ္။ အဲဒါကုိ ရွင္းျပေပးႏိုင္မလားမသိဘူး၊ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ 
“မဟာဗ်ဴဟာသုံးသပ္ခ်က”္ လို႔ေခၚတဲ့အရာ တစ္ခုကိ ုေတာင္းဆုိေနၾကပါၿပီ။ 



 
ဒီအခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မွတ္ခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသလား။ အာဆီယံအေနနဲ႔ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တ႐ုတ္တုိ႔လိုမ်ိဳး 
အေနအထားအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ရပ္တည္ခ်က္ ႏွစ္ခုကို ပိုၿပီးေတာ့ အမ်ားသေဘာဆန္ၿပီး အမ်ားပါဝင္ႏိုင္တဲ့ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္နဲ႔ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထ ိေပါင္းကူးဆက္သြယ္ႏိုင္ပါ့မလား။ 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ ဒီေမးခြန္းကိ ုေျဖရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ 
အာဆီယံရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ တသမတ္တည္းရွိတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းကုိ 
ခဏခဏေျပာျပခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ [ၾကားသိရၿပီးျဖစ္တဲ့] တံု႔႔ျပန္ခ်က္ေတြကိုလည္း အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အစပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ႔တ့ဲ အခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ခ်ဥ္းကပ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က ဒီမဟာဗ်ဴဟာကိ ု အရံႈးအႏိုင္ကြဲျပားတ့ဲ 
ကစားပြတဲစ္ခုအေနနဲ႔ ရႈျမင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ထည့္သြင္းပါရွိတဲ့ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ 
သေဘာတရား အယူအဆအေပၚမွာ စိတ္အား ထက္သန္မႈရွိရွိနဲ႔ က်င့္သံုးလိုတ့ဲ ႏိုင္ငံတိုင္းကုိ ပါဝင္ေစလိုပါတယ္၊ စီးပြားေရးအရ 
တက္တက္ႂကြႂကြရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာတ့ဲ စီမံကိန္းေတြန႔ဲ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ႏိုင္ငံတိုင္း ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေစႏိုင္ဖုိ႔၊ 
အင္အားနဲ႔ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကိ ု ျပသဖုိ႔အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္ေတြအတြင္း အျမတ္ႀကီးစား 
နည္းလမ္းေတြအသံုးျပဳတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္အစီအစဥ္ေတြ မပါရွိျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကို ဆိုလုိခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျဖကေတာ့ 
ေတာ္ေတာ္ေလး ရွင္းလင္းေပးႏိုင္မယ့္ သတင္းစကားလို႔ ထင္ပါတယ္။ 
 
အာဆီယံရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ စိတ္ကူး 
အႀကံဉာဏ္ေတြကိ ု အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္ဆုိတာကုိလည္း သူတုိ႔ေတြ ေျပာပါတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဒီမဟာဗ်ဴဟာအတြင္းမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ေလးနက္ျပည့္စုံတ့ဲ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ 
ျဖစ္လာေစဖုိ႔ရာ ဘယ္လိုပံ့ပိုးမႈမ်ိဳးကိုမဆို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ အရာခပ္သိမ္းအတြက္ အၿမဲတမ္းအံဝင္ခြင္က် 
ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္မတန္ကို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း 
ႏိုင္ငံေတြမွာရိွၾကတ့ဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေရး စိတ္ကူးအၾကံဉာဏ္ေတြနဲ႔ 
စီမံကိန္းေတြကိ ု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လိႈက္လႈိက္လွလဲွဲ ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။ စြမ္းအင္နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြဟာ ဒီမဟာဗ်ဴဟာ 
အတြက ္ လံုးဝဥႆံု အခရာက်ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေႂကြးၿမီရွင္အခ်ိဳ႕ဆီကေန ကံအေၾကာင္း 
မေကာင္းလွစြာ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္နဲ႔ တျခားဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးေတြကေန လြတ္ကင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။  ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
 
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ DPA သတင္းဌာနက ဂ်က္ေကာ႔ဂိုးလ္ဘာ႔ခ်္ က ေမးျမန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေမးခြန္း။ ။ အခုလိုရွင္းလင္းပြျဲပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သံအမတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ။ သံအမတ္ႀကီးအေနနဲ႔ 
သတင္းေထာက္ ဝလံုးန႔ဲ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကု ိ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့အေပၚ တစ္စုံတစ္ရာေျဖေလ်ာ့ေပးရမည့္အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ သိသာထင္ရွားတ့ဲဲ ဆန္႔က်င္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ခု နားလည္သိရွိထား 
ျခင္းရွိမရိွကို သိလုိပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားကြလဲြဲမႈ ေတြအေပၚမွာ သည္းခံလိုစိတ္ကင္းမဲ့မႈ 
ႀကီးထြားလာေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူမရဲ႕ပါတီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုမ်ိဳး သံုးသပ္ထားပါသလ။ဲ 
 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာျပႏိုင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ရုိက္တာ သတင္းေထာက္ 
ႏွစ္ေယာက္အေပၚ ခ်မွတ္လုိက္တဲ့ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စိတ္မခ်မ္းမေျမ႕ျဖစ္ေနရတုန္းပါပဲ။ 
သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ႁခြင္းခ်က္မရွိဘဲ ခ်က္ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖို႕အတြက္လည္း အဆင့္ဆင့့္တိုင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနနဲ႔ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၫွိႏႈိင္းအေထာက္အကူျပဳေပးေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတ႔ဲ ဒီရပ္တည္ခ်က္ကုိ 
ေကာင္းေကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။  အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ 
ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လုံးမွာလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပဳလုပ္ေနရတ့ဲ သံတမန္ေရးေတြ႕ဆံုမႈေတြနဲ႔ ဆီေလ်ာ္မႈ 
မရိွတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားအေပၚ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေျပာဆိုရမွာကို ကၽြႏု္ပ္အေနနဲ႔ မျပဳလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေျခခံသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အခ်ိဳ႕န႔ဲ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြအေပၚထားရွိတဲ့ 



ကတိကဝတ္ေတြအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ စရာေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို မျငင္းပါဘူး။ ဒီစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ 
လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လိ ုဒီစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ဟာ အင္မတန္မွကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းပါတယ္။ တိုးတက္မႈတခ်ိဳ႕ကိ ု ေတြ႕ျမင္ရဖုိ႔အတြက္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သံအမတ္ႀကီး။ 
 
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းကိ ုဂ်ကာတာက IDN Times (အိုင္ဒီအန္န္တို္င္းမ္) သတင္းဌာနက ဆန္တီဂ်ဴဝီ က ေမးျမန္းရမွာပါ။ 
 
ေမးခြန္း။ ။ မဂၤလာပါ သံအမတ္ႀကီး ေဟးလ္။ ကၽြန္ေတာ ္ ေမးခြန္းတစ္ခုပဲ ေမးလိုပါတယ္။ သံအမတႀ္ကီးအေနနဲ႔ ဂ်ကာတာကိ ု
လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ (အင္ဒိုနီးရွား) အစိုးရနဲ႔ အၾကား အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသလား။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ဒီအစီအစဥ္ကို လက္ခံႀကိဳဆိုေရးအတြက္ 
လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲအခ်ိန္မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာ အမွန္ေတာ႔ အင္ဒို-ပစိဖိတ ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့တ့ဲ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ 
 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တ့ဲ  ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့တ့ဲ 
တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလေ္တြက အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တကယ္ပဲ စိတ္အားထက္သန္မႈ 
ရွိသူေတြျဖစ္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုလုိလားလားရွိသူ ေတြျဖစ္ပါတယ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အတြက္ ႀကီးမားတ့ဲ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ိဳးန႔ဲ အလားအလာရွိရွိ လမ္းပြင့္သြားေစမယ္ဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္း 
နားလည္ၾကသူေတြပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေသေသခ်ာ ခ်ာကိ ုနားလည္ခံစားမိပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီမဟာဗ်ဴဟာန႔ဲ 
ပတ္သက္ၿပီးေတာ ့ အမွန္တကယ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ တျခားအာဏာရေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္လုိ႔ေတာ႔ ဘယ္လိုသေဘာမ်ိဳးရွိမွန္း မသိပါဘူး။ ၾကားသိခ႔ဲရတဲ့ ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈကို သူတို႔အေနနဲ႔ လက္ခံရယူဖို႔အတြက ္အလြန္ 
တရာ စိတ္ဝင္တစားရွိတဲ့အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္က ၾကားသိခဲ့တ့ဲအေၾကာင္းကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ 
ရွင္းျပႏုိင္ပါတယ္။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သံအမတ္ႀကီး။ 
 
ေနာက္ထပ္အလွည့္က်သူက Time တုိင္းမဂၢဇင္းက ဖလစ္ ေဆာ္လ္မြန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေမးခြန္း။ ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအေရးမွာ အမ်ားဆုံးလွဴဒါန္းခဲ႔တ့ဲ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ွႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေပးေနတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္အထိ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသလဲ။ ျပႆနာေတြ ဆက္လက္တည္ရွိေန တဲ့အခ်ိန္အထိ ေထာက္ပံ့ေပးမယ္လုိ႔ 
ကတိကဝတ္ျပဳခဲ႔တာမ်ဳိး ရွိပါသလား။ အခုရရွိထားတဲ့ တံု႔ျပန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေတာ့ေကာ ေက်နပ္အားရမႈရိွပါသလား။ 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ ဒီလို တုန္လႈပ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနအရ တကယ္လည္းျဖစ္သင့္ တဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရက္ရက္ေရာေရာ ရိွခဲ့ၿပီးေတာ ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္း အလိုက္ဆိုရင္ 
ခင္ဗ်ားေဖာ္ျပသလုိပါပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေတာ့ အႀကီးဆံုး အလွဴ ရွင္ႏိုင္ငံ 
ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကတိကဝတ ္ေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ကြန္ဂရက္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚမွာ 
မူတည္မွာျဖစ္ျပီး ေသခ်ာတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ရက္ေရာမႈ ဟာ (အသံမသကဲြဲ) ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ 
ဆက္ၿပီးရိွေနမွာပါ။ 
 
ဒါေပမဲ့ အဆံုးမသတ္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာကုိ ေပၚေပါက္ေစႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ အေနအထားေတြကို ဖန္တီးဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ 
စုေပါင္းအေျဖရွာတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မလား ဆိုတ့ဲေမး ခြန္းက ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ 
အိမ္ျပန္လာတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕လိပုါတယ္။ အဖြင့္ပိုင္းမိန္႔ခြန္းမွာတည္းက ဒီကိစၥရပ္အေနနဲ႔ ဘာေတြလိုအပ္ေန 
တယ္ဆိုတာန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကိ ု ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ အားလုံးထမဲွာ အေရးအႀကီးဆံုး ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရ 
မွာကေတာ့ ထြက္ေျပးၾကတ့ဲသူေတြအေနနဲ႔  လံၿုခံဳတယ္လို႔ ခံစားမိေစမယ့္ အေျခအေနေတြကို အဲဒီေနရာမွာ ဖန္တီးေပးဖုိ႔၊ 



ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက သူတုိ႔ရဲ႕အစိုးရအေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသလိုမ်ိဳး တစ္ထပ္တည္းက်တဲ့ ေလးစား႐ိုေသမႈနဲ႔ 
အခြင့္အေရးေတြနဲ႔အတ ူ သူတုိ႔ေတြအေပၚမွာ ျပဳမူဆက္ဆံၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ အဓိကက်တ့ဲ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအခ်က္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဘယ္အခ်က္ကုိမွ ထိမ္ခ်န္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခား 
အခ်က္ေတြရွိေပမဲ့လို႔ အေျခခံက်တဲ့ ဒီႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ ျပႆနာရပ္ကို အနီးစပ္ဆံုးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ 
အရာေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
 
ေနာက္ထပ္သတင္းစာဆရာကေတာ႔ စင္ကာပူႏုိင္ငံ REAL Republic က Ravi Buddhavarapu ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေမးခြန္း။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ေမးခြန္းကေတာ့ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာန႔ဲ 
ပတ္သက္ပါတယ္။ ယခင္ကာလ၊ ဧၿပီလေလာက္က ဆိုၾကပါစို႔၊ ကုန္သြယ္ ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား စသည္တို႔မွအပ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားတုိးျမင့္ခ့ဲတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ကြန္ဂရက္မွာ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ ထြက္ဆိုခ်က္ထဲမွာလည္း ေရတပ္စစ္ဆင္ေရးဌာနအႀကီးအကကဲ တရုတ္ႏိုင္ငံကိ ု ေနာက္ထပ္စားေသာက္မယ့္အစာကို 
ရစ္ပတ္ထားတ့ဲ အနာကြန္ဒါေႁမြန႔ဲ အလားသ႑န္တူျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ခိုင္းႏိႈင္းေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မၾကာေသးခင္ လြန္ခဲ့တ့ဲ 
ရက္အနည္းငယ္ကလည္း အက္ဖ္ဘီအိုင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေျပာဆိုခဲ့တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ (အသံမသကဲြဲ) မိန္႔ခြန္းထဲမွာ 
တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရင္ဆိုင္ေနရတ့ဲ အႀကီးမားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေထာက္ျပခ့ဲပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္သိလိုတာက အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရနံကုန္သြယ္မႈကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ခ်ိန္ကစၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဒီကိစၥန႔ဲပတ ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ိဳး 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနတယ္ဆိုတာကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သိခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့ တ႐ုတ္ဟာ သြင္းကုန္အမ်ားဆုံး 
ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။ အီရန္ရဲ႕ ေရနံကုန္သြယ္မႈဆိုင္းင့ံမႈ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ေစမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ 
 
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၿပီးခဲ႔တ့ဲႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲ ရွန္ဂရီလာ စကားဝိုင္းမွာ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီ က အင္ဒို-ပစိဖိတ ္
မူဝါဒကို ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဂ်ပန္သာမက အိႏၵိယကလည္း အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မူဝါဒရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မေနရာမွာ ရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ဒီေနရာကေန ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲအရာေတြကေန အင္အားျပင္းထန္တဲ့မုန္တိုင္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဖိအားေတြ 
အားလုံးအေပၚတရုတ္ရဲ႕တု႔ံျပန္မႈက ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္မလ။ဲ 
 
မၾကာေသးမီကသြားေရာက္ခဲ့တ့ဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပြန္ပဲယိးုရ႕ဲ လက္တင္အေမရိက ခရီးစဥ္မွာ 
လက္တင္အေမရိကတုိက္ အတြင္း တရုတ္ပါဝင္ေနမႈ အထူးသျဖင့္ အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ဗင္နီဇြလဲား အက်ပ္အတည္းအတြင္း 
ပါဝင္ေနမႈကို ေထာက္ျပအျပစ္တင္ခဲ့တာ ကိုလည္း အမွတ္ရေစလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တရုတ္က အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာအတြင္းမွာ သိသာထင္ရွားတဲ႔ 
အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုေပမဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေမးခြန္းက တရုတ္−အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး အႏွစ္သာရကို ဦးတည္ပါတယ္၊ 
ဒီေတာ့လည္း ဒီအပိုင္းကေနပဲ စၿပီးေျပာရေတာ့မွာေပါ့။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တရုတ္န႔ဲ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို လိုခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္သူေတြ၊ တျခား 
ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းေတြကို ထြက္ေပၚေစႏုိင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို လိုလားတာျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို မိမိတို႔တတ္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ၊  မိမိတို႔နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ထပ္တူက်တဲ့ေနရာေတြနဲ႔ 
သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ယူဆရတ႔ဲေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ဆက္လက္ပူးေပါင္းသြားလိုပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ 
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေပၚ ကုလသမဂၢ၊ လုၿံခံဳေရးေကာင္စီရ႕ဲ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သက္ေရာက္မႈရွိေစေရး 
ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမ်ဳိး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြင္းန႔ဲ တျခားေနရာေတြကိ ု မူးယစ္ေဆးဝါးဝင္ေရာက္ေနမႈေတြကိ ု အဆံုးသတ္ေစတဲ့ 
ေဆာင္ၾကဥ္းမႈေတြအတြက ္ျပဳလုပ္တဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီလု ိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ရွာမေတြ႕ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ 
မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားနဲ႔ တန္ဖိုးထားမႈေတြကိ ု ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ခုခံကာကြယ္ေပးေနရ ပါလိမ့္မယ္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ 
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြအျပင္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ ထုတ္ျခင္းနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈေတြ 



ျပဳလုပ္ေနတ့ဲ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္နဲ႔ အဲဒီေနရာထက္ ပိုၿပီးလွမ္းတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ထဲက 
တခ်ိဳ႕သူေတြအေနနဲ႔ ၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်က္အားလုံးထဲကေန အဓိကဆုိလိုရင္းကိ ု ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က 
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကို ရရွိေစဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ကုန္သြယ္မႈက႑ရ႕ဲ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က မွ်တတ့ဲ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းတစ္ခု ကမကထျပဳ စီမံကိန္း” ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာအႏၲရာယ္ေတြကို အဲဒီစီမံကိန္းရွိရာအရပ္က ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိေစလုိ႔တဲ ့
အတြကသ္ာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ ဒီစီမံကိန္းေတြဟာ သူတုိ႔ေျပာဆိုတ့ဲအတိုင္း ဒါမွမဟုတ္ အမွန္တကယ္တမ္းအားျဖင့္ 
အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္မ်ားျဖစ္ ေနျခင္းဟုတ္မဟုတ္၊ ပါဝင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ စီမံကိန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္တဲ႔အခါ သူတို႔မရည္ 
ရြယ္ခ႔ဲတ့ဲ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးေတြထမဲွာ ပိတ္မိေနၾကမလားဆုိတာကုိ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ ကြဲျပားျခားနားၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ကိ ု ဦးတည္တဲ့ 
အေျခခံအားျဖင့္မတူညီတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထမဲွာ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္၊ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့ကုန္သြယ္မႈစတာေတြဟာ 
အဓိကက်တဲ့ အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေမာင္းႏွင္ေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈထက္စာရင္ အစိုးရပိုင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဘက္ကို 
ပိုၿပီးတိမ္းၫႊတ္တာကိ ုေတြ႕ရပါမယ္။ 
 
ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားမေဖာ္ျပခဲ႔ေပမဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သကဆ္က္ႏြယ္မယ္လုိ႔ ယူဆရတဲ့ ေတာင္ 
တရုတ္ပင္လယ္အေရးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားေတြရွိပါတယ္။ အာဆီယံကလည္း အဲဒီေနရာမွာ 
အက်ိဳးစီးပြားေတြရွိတယ္ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုထားပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္နဲ႔ 
နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ ့ အဲဒီေနရာမွာ ဘာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကုိ အေျခခံၿပီး 
ေဆာင္ရြက္တာ၊ တရားဥပေဒအေပၚမွာ အေျချပဳထားတဲ့ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု ရိွေနတာမ်ိဳးအျပင္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈနဲ႔ 
တျခားေသာ လႈပ္ရႈားေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခြင့္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျပႆနာမ်ားေတြအေပၚမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အေျဖရွာႏုိင္တဲ့ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေၾကာင္းကုိ 
ေျပာဆုိေနၾကတာျဖစ္ၿပီးေတာ ့ ဘက္လုိက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာလည္း မဟုတ္သလုိ ႏုိင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္တဲ့ 
ျပဳက်င့္မူေတြကေန လြတ္ေျမာက္တဲ့ ခံစားမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာရရွိေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာျဖင့္ရင္ 
ကၽြန္ေတာ ္ တို႔ျမင္ေတြ႔ေနရတ့ဲ အေျခခံက်တဲ့ ကြဲျပားမႈျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီကြျဲပားမႈေတြအထဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ေနတာကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အင္ဒို-ပစိဖိတ ္ မဟာဗ်ဴဟာ သည္ ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက ္ အက်ိဳးထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကို 
တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ တယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သံအမတ္ႀကီး။ 
 
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးျမန္းခြင့္ကို CNN သတင္းဌာနက ဂ်ဳိ႕စ္ဘာ လင္ဂါ က အလွည့္ျပန္ ရပါမယ္။ 
 
ေမးခြန္း။ ။ ဒုတိယေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းခြင့္ေပးတ့ဲအတြက ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ နယူးအေမရိကန္ရဲ႕ အႀကံေပးအဖြဲ႔ 
မွာလို႔ထင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ႏွစ္ရက္ေလာက္ကပဲ အဲဒီအဖြ႕ဲရဲ႕ မူဝါဒေရးဆြဲေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ ကာရြန္စကင္နာ 
ေရးသားထားတဲ႔ မွတ္ခ်က ္ ေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုပါတယ္။ သူက တရုတ္န႔ဲျဖစ္ေနတ့ဲ လက္ရွိပဋိပကၡေတြဟာ “အေမရိ 
ကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အရင္ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ခဲ့ဖူးတ့ဲ တကယ့္ကုိကြဲျပားျခားနားတဲ ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားတ့ဲ 
အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးျဖစ္တယ္” လို႔ဆိုထားပါတယ္။ 
 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ပဋိပကၡေတြဟာ ဆမ္ျမဴရယ္ဟန္တင္တန္ အယူအဆအရ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပြတ္တိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆထားပါသလား။ 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တရုတ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ၿပိဳင္ဘက္ အေနနဲ႔ 
ရႈျမင္ပါတယ္။ ေရရွည္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲသလုိပဲ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာေတြျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားဖို႔၊ အဲဒီျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ 
အရာကိ ုတိတိက်က်အေျဖရွာဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားေတြနဲ႔ စံတန္ဖိုးေတြကိ ုခုခံကာကြယ္တဲ့ ကိစၥမွာ 



တရုတ္န႔ဲကြဲျပားျခားနားေနတဲ့အခါမွာလည္း တန္းတူရည္တူရွိရွိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ 
တန္ဖိုးေတြကိ ု အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ထားပါတယ္။ ဒါကေတာ ့ ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မျဖစ္မေန 
ေျပာျပရမယ့္အရာပါပဲ။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
 
သံအမတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ၊ ထိုင္ဝမ္ဗဟိုသတင္းေအဂ်င္စီက Tzu-Ying Hou ဆီကေန ေမးခြန္းတစ္ခုထပ္ရထားပါတယ္။ 
သူေမးထားတဲ႔ေမးခြန္းကေတာ႔… 
 
ေမးခြန္း။ ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြင္း ထုိင္ဝမ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ပိတ္ဆုိ႔ဖုိ႔အတြက ္ တရုတ္က ႀကိဳးပမ္းေနခဲ႔ပါတယ္။ 
ဒီႏွစ္က်င္းပမယ္ ့ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးညီလာခံအစည္းအေဝးကလည္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုိင္ဝမ္ရ႕ဲ ကမၻာ႔က်န္းမာေရး 
ညီလာခံ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ကူညီေပးဖို႔အတြက ္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက တစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ 
ျဖစ္ပါသလား။ 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အက်ဳိးရွိတဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက ္ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ အသိအ မွတ္ျပဳမႈကို 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပံ့ပိုးေပးေနပါတယ္။ ထိုင္ဝမ္အေနနဲ႔သာ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ဆုိရင္ ထည့္သြင္းေပးရမွာပါ။ 
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လက္ခံရရိွထားတဲ့ အျခားေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျဖေပးၿပီးၿပီလုိ႔ 
ယံုၾကည္ပါတယ္္။  
 
အေမးအေျဖက႑မွာပါတဲ႔ ေမးခြန္းအားလုံးကၽြႏု္ပ္တို႔ေျဖလုိ႔ၿပီးပါၿပီ။ အားလုံးအခ်ိန္ကိုက္ပါပဲ။ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္ဖုိ႔ 
မရိွေတာ႔ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲအစီအစဥ္ကို အဆုံးသတ္ပါေတာ့မယ္။ 
 
သံအမတႀ္ကီးေဟးလ။္ ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေဒသကုိလာေရာက္တ့ဲ ခရီးစဥ္အတြင္း အခ်ိန္ေပးမႈနဲ႔ 
စိတ၀္င္စားမႈအတြက ္အားေလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  
 
အစီအစဥ္မွဴး။ ။ ဒီေန႔ ဖုန္းေခၚဆုိေမးျမန္း ေျဖဆိုမႈကု ိ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါေတာ့မယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ 
ႏုိင္ငံေရးဌာနအတြင္းဝန္၊ သံအမတ္ႀကီး ေဒးဗစ္ေဟးလ္ ကိ ု ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစီအစဥ္မွာ 
ပါ၀င္ၾကသူအားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
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