တရုတ္သဵအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Li Junhua ၀ှဿ၀ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘ ၇ရက္ေန႔ျပဳလုပ္
ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အေၾကာင္းအရာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

အခမ္းအနားမွဴး။
ကၽြန္ေတာ္သဵရုဵး၏ spokesman Gao Mingbo ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္တာေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ သဵအမတ္ႀကီး
H.E.Mr.Li Junhua သည္ အားလဵုးစိတ္ဝင္းေသာေမးခြန္းကိုေျဖေပးမယ္။
ဒီေန႔ media ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရာက္ရွိတဲ႔အတြက္ media တစ္ခုဆိုရင္
ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခြင္႔ေပးမယ္။

Voice Weekly ရဲ႕ ေမးခြန္း။
ေမး။ျမန္မာျပည္သူေတြက တရုတ္ႏိုင္ငရ
ဵ ဲ႕ရင္းႏွီးမႈအေပၚလက္မခဵတာရွိတယ္။
ဒီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွဵမက
ႈ ို လက္ခဵႏိုင္ေအာင္ဘာေတြဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္မလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ

စဵစ
ု မ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕

ဆဵုးျဖတ္ခ်က္ရွိရင္ တရုတ္ဘက္လက္ခဵမလား၊ဘာေတြဆက္လက္လုပ္မလဲ။

သဵအမတ္ႀကီးရဲ႕အေျဖ။
ျမန္မာျပည္သူလူထုက တရုတ္ႏိုင္ငဵရဲ႕ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွဵမလ
ႈ က္မခဵတာဆိုရင္
လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းျဖစ္ပါသလား။
Voice weekly ။ျမစ္ဆဵုစီမဵကိန္းႏွင႔လ
္ က္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းျဖစ္ပါသည္။
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သဵအမတ္ႀကီးရဲ႕အေျဖ။
ပထမတစ္ခ်က္ရွင္းျပခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငဵျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငဵျခားရင္းႏီွး
ျမွဳပ္ႏွဵမက
ႈ ိုႀကိဳဆိုပါတယ္။ဘာျဖစ္လ႔ဆ
ို ိုေတာ႔ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငဵျခား
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွဵမဥ
ႈ ေပေဒကိုျပဳျပင္ၿပီးေနာက္ထုတ္ျပန္ခဲ႔တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငဵအစိုးရ
ထုတ္ျပန္ေသာစရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငႏ
ဵ ိုင္ငဵျခားရင္းႏီွးေငြ ၄ှ ဘီလီယဵေလာက္
ရွတယ္။တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွဵမႈ ၀ှ ဘီလီယဵေလာက္ရွိတယ္၊

၅ှ%

ေလာက္ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငဵ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏဵွမႈဖိတ္ေခၚေသာအခ်ိနတ
္ ြင္ တရုတ္
ႏိုင္ငဵသည္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ျဖစ္ပါသည္။တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္
ႏိုင္ငအ
ဵ င္မတန္ ခ်စ္ခင္းရင္းႏီွးေသာႏိုင္ငဵျဖစ္တယ္။ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚခ်စ္ၾကည္
ေရးတည္ရွိပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငဵစီးပြါးေရးဖြ႔ၿဵ ဖိဳးတိုးတက္ဖို႕
အတတ္ႏိုင္ဆဵုးအကူအညီေပးဖိ႕ု ဆႏၵအျမဲရွိပါတယ္။

ျမစ္ဆဵုစီမဵကိန္းႏွင႔္

လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္း ဆိုရင္ တရုတ-္ ျမန္မာစီးပြါးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အၾကားျဖစ္ေပၚလာတဲ႔တစ္ခုတည္းေသာအခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္။
အယူအဆဆိုရင္ဒီကိစၥေတြ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားက

ကၽြန္ေတာ္

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွဵမႈ

စီမဵကိန္းလက္မခဵတာေျပာလ႔ိုမရဘူး။ဒီစီမဵကိန္းကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းဆိုရင္ ျပည္သူလူထုမ်ားစိတ္ဝင္စားတာအခ်က္အဓိက
သဵုးခ်က္ရွိတယ္။
ပထမတစ္ခ်က္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုစိတ္ပူေနတာ လူေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင႔ေ
္ ျမသိန္း
ယူမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥႏွစ္ခအ
ု တြက္မေက်နပ္တာရွိတယ္။
ဒုတိယတစ္ခ်က္ဆိုရင္ေၾကးနီစီမဵကိန္းဆိုရင္ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းဖို႔ဘာမွ
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အာမခဵခ်က္ရွိမလား။
တတိယအခ်က္ဆိုရင္ ေၾကးနီစီမဵကိန္းတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ အက်ိဳးအျမတ္
ဘာေလာက္ခဲြေဝမလဲ။

တရုတ္ဘက္အက်ဳိးရွိမလား၊ျမန္မာဘက္အက်ဳိးရွိမ

လား။
မၾကာခင္က်င္းပေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက
ဒီ လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္ေတြရွင္းျပခဲ႔တယ္။
အားလုဵးသိရွိၿပီးသားယဵုၾကည္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တရုတ္ဘက္အေနနဲ႔

ျမစ္ဆဵုစီမဵကိန္းျဖစ္ျဖစ္ လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငဵအတြက္အက်ဳိး
အျမတ္တူညီေသာစီမဵကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီစီမဵကိန္းႏွစ္ခုစလဵုးက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေသာလုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ ျပည္႔ျပည္႔စဵုစဵုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေသာစီမဵကိန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမဵကိန္းႏွစ္ခုစလဵုးပတ္

သက္ေသာလူေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ေျမသိန္းျပဳလုပ္မ၊ႈ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမႈ၊ပတ္ဝန္း
က်င္းထိမ္းသိန္းမႈႏွင္႔အက်ဳိးအျမတ္ခဲြေဝမႈကို ႏွစ္ဘက္ကုမၸဏီတန္းတူရည္
တူအျပည္႔အစဵုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာစီမဵကိန္းျဖစ္
တယ္။အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငဵရ႕ဲ ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ media မ်ားရဲ ေဒသခဵ
ျပည္သူေတြက ဒီစီမဵကိန္းႏွစ္ခုသိရွိမႈနည္းတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဒီစီမဵကိန္းႏွစ္ခု
ကိုပိုမဂ
ို ရုစိုကပ
္ ါတယ္။တခ်ဳိ႕က အထင္လမ
ြဲ ွားမႈလည္းရွိပါတယ္။
ႀကီးမားေသာစီမဵကိန္းမ်ားေတြတည္ေဆာက္ေသာအခ်ိန္

ဒီေလာက္

လည္းရွည္တယ္၊

ျပည္သူျပည္သားမ်ားေတြ ဒီစီမဵကိန္းပတ္သက္ေသာကိစၥပိုၿပီးဂရုစိုက္ေနတာ
သဘာဝက်ေသာကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငဵႏွင္႔တျခားႏိုင္ငဵမွာဒီလို႔ကိစၥ
လည္းျဖစ္ၾကပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ဘက္သည္ တူညီေသာ

သေဘာထားလည္းရွိၾကပါတယ္။ ဒီစီမဵကိန္းႏွင႔ပ
္ တ္သက္ေသာကိစၥကို ဥပေဒ
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အေျခခဵၿပီးႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးမႈျဖင္႔ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။
အခုဆုိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငဵျပည္သူျပည္သားမ်ားကရုစိုက္ေနေသာအခ်က္ကိုအရင္
တုန္းကရရွိေသာသေဘာတူညီခ်က္အရသင္႔ေတာ္ေပးရွင္းေစမည္လိုယူဆပါ
တယ္။အခုကိစၥႏွင႔ပ
္ တ္သက္ၿပီးသမၼတဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဥကၠဌအျဖစ္စဵုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲ႕ြ စည္းထားပါတယ္။

ဒီေၾကးနီစီမဵ

ကိန္းကို အစအဆဵုးအမွန္အတိုင္းစဵစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေတာ႔မွန္ကန္ေသာအစီရင္ခဵ
စားတင္ျပမည္။ ကၽြန္ေတာ္သဵအမတ္ႀကီးအေနနဲ႔ဆိုရင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးေဆာင္ေသာေကာ္မရွင္ သူတ႔လ
ို ုပ္ငန္းမ်ားကိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင္႔
မွန္ကန္မွ်တေသာအစီရင္ခဵစားတင္ျပၿပီးေနာက္

တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငဵ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈအတြက္အႀကိဳးသက္ေရာက္မည္။
လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းေၾကးနီစီမဵကိန္းပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ခ်က္ထပ္ျဖည္႔စက
ြ ္ခ်င္
ပါတယ္။
ဒီ လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းဆိုရင္ အစဆဵုးမွာတရုတ္ကုမၸဏီမဟုတ္ဘူး။ၿပီးခဲ႔
ေသာ

၇ှ

စုႏွစ္ကစၿပီး

Yugoslavia

ႏိုင္ငဵ

၊

Canada

ႏိုင္ငဵေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ႔ပါတယ္။ တရုတ္ကုမၸဏီဆိုရင္ တတိယ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီစီမဵ
ကိန္းဆိုရင္ႏွစ္ေပါင္း ၀ှေလာက္ကာလတြင္ ျမန္မာတဵခါးဖြင႔ေ
္ ပၚလစီက်င္းသဵုး
ၿပီးေနာက္ သဵုးႏိုင္ငဵေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ႔ေသာစီမဵကိန္းျဖစ္တယ္။ၾကာရွည္ေသာႏွစ္အ
တြင္းမွာ သဵုးႏိုင္ငဵရဲ႕ကုမၸဏပ
ီ ူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကတဆင္႔ၾကည္ရင္ဒီစီမဵကိန္း
ကိုျပည္ပႏွင႔ပ
္ ူေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ေသာစီမဵကိန္းျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ wanbao ကုမၸဏီဆိုရင္ ၀ှဿှျပည္႔ႏွစ္တုန္းကျမန္မာႏိုင္ငဵဦးပိုငက
္ ုမၸ
ဏီႏွင႔ေ
္ ဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမဵကိန္ပတ္သက္

ေသာေရႊ႕ေျပာင္းမႈကိစၥ၊ေျမသိန္းယူမႈကိစၥ၊ ပတ္ဝန္းက်င္းထိမ္းသိန္းမႈကိစၥကို
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ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငဵဥပေဒႏွင္႔ကိုက္ညီေသာ
စီမဵကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္ကိုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း
ေသာအခ်ိန္

ေျမသိန္းမယ္ဆိုရင္

ျမန္မာႏိုင္ငဵရ႕ဲ ဥပေဒအတိုင္း

တဧကရင္

ျမန္မာေငြ ၅ှှှျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ႔ကၽြန္ေတာ္တရုတ္ျပည္ wanbao ကုမၸဏီနဲ႔
ျမန္မာကုမၸဏီညွိႏႈိင္းၿပီးေနာက္

ေဒသခဵျပည္သူလူထုတ႔ရ
ို ဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္

မူတည္ၿပီးေလ်ာ္ေၾကးေပးေသာအခ်ိန္ တစ္ဧကဆိုရင္ ၅သိန္း၅ေသာင္းေပးပါ
တယ္။အခုအထိ ဒီစီမဵကိန္းမွာသိန္းေျမ ဧက ၆ှှှေက်ာ္ရွိၿပီးေလ်ာ္ေၾကးေငြ
အေမရီကန္ေဒၚလာ ၅သန္းေလာက္ရွိတယ္။ေဒသခြအတြက္ ေနဖို႔အိမ္ ၀ှှ
ေက်ာ္ ၊ေဆးရုဵတစ္ရ၊ဵု မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင္႔ဘုရားေက်ာင္းတစ္
ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးတယ္။ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဒသ
ခဵေတြက ေက်နပ္သလား မေက်နပ္ဘူးလားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကၽြန္ေတာင္တို႔
ဆက္လက္ထိုင္ၿပီးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းလို႔ရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငဵလက္ရွိဥပေဒနဲ႔
ကိုက္ညီဖ႔အ
ို ေရးႀကီးပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ႔ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္စားေသာကိစၥကို

ပတ္ဝန္းက်င္

ထိမ္းသိန္းမႈျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ဆိုရင္ ဒီေၾကးနီ စီမဵကိန္း
က်င္႔သဵုးေသာနည္းလမ္းဆိုရင္ အစိန
ု ည္းဟု ေခၚေသာနည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။
ေၾကးနီထုတ္လုပ္ေသာနည္းလမ္းဆိုရင္

ႏိုင္ငဵတကာမွာႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး

အစိုနည္းတစ္မ်ိဳးႏွင္႔အေျခာက္နည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။နည္းပညာဘက္မွာစိတ္
ဝင္စားမယ္ဆိုရင္

wanbao

ကုမၸဏီသို႔မဟုတ္ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီသြား

ေျမးလိ႔ရ
ု ပါတယ္။တျခားပညာရွငသ
္ ြားေမးလို႔လည္းရပါတယ္။ အစိုနည္းဆိုရင္
ႏိုင္ငဵမ်ားစြာသဵုးလက္ရွိပါတယ္၊

တရုတ္ႏိုင္ငဵလည္းရွိပါတယ္။
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အခုသတၱဳထုတ္လုပ္ေသာအခ်ိန္

wanbaoကုမၸဏီသဵုးေသာ

စဵခ်ိန္စဵႏႈန္းကမာၻ႔အဆင္႔မွီေသာ စဵခ်ိန္စဵႏႈန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။အရင္းတုန္းက
Canada Ivanhoe ကုမၸဏီသုဵးေသာနည္းလမ္းလည္းဒီတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
ပတ္ဝန္းက်င္ပတ္သက္ေသာကိစၥဆိုရင္လြတ္လပ္ေသာတတိယဘက္ဖိတ္
ေခၚတာလည္းရွိတယ္။ အခုလက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းပတ္ဝန္းက်င္ သဵုးသပ္
ခ်က္ဆိုရင္ Singaporeႏိုင္ငဵက လုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ Australiaႏိုင္ငဵလည္း
ပါဝင္ေနပါတယ္။လြတ္လပ္ေသာတတိယအဖြဲ႔အစည္းဖိတ္ေခၚၿပီးသူတို႔ရဲ႕သဵုး
သပ္ခ်က္ဆုိရင္ယဵုၾကည္မႈရွိပါတယ္။အစီရင္ခဵစာလည္းတစ္ကမာၻလဵုးလက္ခဵ
ႏိုင္ပါတယ္။ပြင႔ပ
္ င
ြ ႔လ
္ င္းလင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီေလာက္အႀကီးစားေသာစီမဵ
ကိန္းဆိုရင္နယ္ေျမရဲ႕ပဵုစဵမ်ားကို
ႏိုင္ပါဘူး။

လဵုးဝအေျပာင္းအလဲမရွိလ်ွင္လည္းမျဖစ္

ေဒသခဵေနထိုင္ဘာဝအေပၚအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္မယ္လည္း

သဘဝကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမဵကိန္းဆိုရင္ေဒသခဵျပည္သူမ်ား

ရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝအတြက္အက်ဳိးရွိမရွိ၊ေဒသရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္စြာထိမ္း
သိန္းေပးႏိုင္ျခင္းရွိမရွ၊ိ ျမန္မာႏိုင္ငဵအတြက္ စီးပြါးေရးဖြဵ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္
အက်ဳိးရွိမရိွ အဓိကစဥ္းစားရမယ္။ ဒီစီမဵကိန္းအက်ဳိးအျမတ္ခဲြေဝမႈကိစၥကို
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ျပည္႔ျပည္႔စဵုစဵုရွင္းလင္းခဲ႔ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ထပ္မေျပာ
ေတာ႔ဘူး။

7 Day News ရဲ႕ ေမးခြန္း။
ျမစ္ဆဵုစီမဵကိန္းႏွင႔လ
္ က္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းဆိုရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးၿပီး
ေနာက္ ျမန္မာဥေပဒႏွင္႔ကိုက္ညီေသာစီမဵကိန္းလည္းျဖစ္တယ္။ေနာင္ကာလ
ဆိုရင္ တရုတ္ဘက္ဘာေတြဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မလဲ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
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ၾကည္ဦးေဆာင္ေသာေကာ္မရွငဆ
္ ဵုးျဖတ္ခ်က္ရၿပီးေနာက္ဘယ္လိုဆဵုးျဖတ္
ခ်က္ထြက္လာမဆိုတရုတ္ဘက္လက္ခဵမလား။

သဵအမတ္ႀကီးရဲ႕အေျဖ။
အခုျဖစ္ေပၚေနေသာစီးမဵကိန္းႏွစ္ခုဆိုရင္ တရုတ္ဘက္ေနာင္ကာလရင္းႏွီးျမွဳပ္
ႏွဵမႈအတြက္ ထိခိုက္မရ
ႈ ွိမွာပါ။

တရုတ္ကုမၸဏီမကဘူးတျခားႏိုင္ငဵရဲ႕ကုမၸဏီ

အေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငဵသို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွဵမႈစီမဵကိန္းေဆာင္ရက
ြ ္မယ္ဆိုရင္ေကာင္းမြန္
ေသာတည္ၿငိမ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွဵမႈပတ္ဝန္းက်င္လိုအပ္ပါတယ္။

အက်ဳိးအ

ျမတ္ရရွိဖ႔လ
ို ိုအပ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငဵက ႏိုင္ငဵျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွဵမႈထုတ္ျပန္ၿပီး
တရုတ္ႏိုင္ငဵမကဘူးတျခားႏိုင္ငက
ဵ ုမၸဏီအတြက္စိတ္ခ်ဖိ႔ရ
ု ည္ရြယ္ထားတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငဵကစီးပြါးေရးလ်င္ျမန္စာြ ဖြ႕ဵ ၿဖိဳးရန္ဆႏၱရွိတယ္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွဵမႈ

ဖိတ္ေခၚဖိ႔အ
ု ေရးႀကီးပါတယ္။ႏိုင္ငဵျခားကုမၸဏီအတြကယ
္ ဵုၾကည္မႈႏွင႔္စိတ္ခ်
မႈရမ
ွိ ယ္ဆိုရင္ပင
ြ ႔လ
္ င္းျမင္သာမႈရွိေသာဥကေဒစနစ္တစ္ခလ
ု ိုအပ္ပါတယ္။
ျပည္ပကုမၸဏီႏွင္႔ျမန္မာျပည္တြင္းကုမၸဏီဆိုရင္တန္းတူရည္တူညွိႏႈိင္းရမယ္။
ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ဆႏၱလည္းကိုက္ညီရမည္။ဥေပေဒမ်ားေတြနဲ႕ကိုက္ညီရမယ္။
ဒီလိုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။အဲဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္
မႈေဆြးေႏြးေသာအခ်ိန္တြင္အားလုဵးလက္ခဵႏိုင္ေသာနည္းလမ္းရွာေဖြရမယ္။
ေဒသခဵျပည္သူေတြအေနနဲ႕သင္႔ေတာ္တဲ႔ေတာင္းဆိုခ်က္ရွိမယ္ဆိုရင္ ဥေပေဒ
အေျခခဵၿပီးတင္ျပလို႔ရပါတယ္။တရုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ တရုတ္ကုမၸဏက
ီ ႏ
ို ိုင္ငဵ
ျခားသိ႔ရ
ု င္းႏီွးျမွဳပ္ႏွဵမႈလုပ္မယ္ဆိုရင္

လူမႈေရးတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ဖို႔

ေဒသခဵအက်ဳိးျပဳေရးကိအ
ု ျမဲတမ္းအဆိုျပဳပါတယ္။
ၿပီးခဲ႔ေသာအစိုးရကာလတုန္းမွာ တရုတ္ကုမၸဏီႏွင္႔ျမန္မာအၾကားပူးေပါင္း
7

ေဆာင္ရက
ြ ္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားစြာခ်ဳပ္ဆိုခ႔ပ
ဲ ါတယ္။တခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာျပည္သူလူထုက
မသိပါဘူး။ တရုတ္ကုမၸဏီမကဘူးတျခားႏိုင္ငဵကုမၸဏီမ်ားသည္လည္းျမန္မာ
ႏိုင္ငဵလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာအခ်ိနတ
္ ြင္ သူတ႔တ
ို စ္ဘက္တည္းအက်ဳိးအ
ျမတ္ရွိမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအစိုးရျဖစ္ျဖစ္၊ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္ျဖစ္သေဘာမတူႏိုင္ပါ
ဘူး။ႏိုင္ငဵျခားကုမၸဏီအေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငဵသို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွဵမႈလုပ္မယ္ဆိုရင္
တည္ၿငိမ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွဵမႈပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုလိုအပ္ပါတယ္။
ေဒသခဵေတြက မွန္ကန္ေသာေတာင္းဆိုခ်က္ရွိမယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္ေသာလမ္း
ေၾကာင္းကတဆင္႔တင္ျပလိ႕ု ရပါတယ္။

ေကာင္မရွင္အေနနဲ႔ဒီကိစၥကို ျပည္႔ျပည္႔စဵုစဵုစဵုစမ္းရင္ မွန္ကန္ မွ်တေသာ
အစီရင္ခဵစာထြက္ေပၚမယ္ဆိုရင္ လက္မခဵစရာမရွိပါဘူး။တရုတ္ႏွင္႔ျမန္မာပူး
ေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစႏိုင္ေသာအၾကဵျပဳ
ခ်က္ေကာင္းကိက
ု ၽြန္ေတာ္တ႔တ
ို က္ၾကြစာြ စဥ္းစားမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏိုင္ငဵ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈေဆာင္ရက
ြ ္ေသာအခ်ိန္တြင္ လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္း
ကိတ
ု စ္ခုတည္းစဥ္းစားလို႔မရဘူး။ႏွစ္ႏိုင္ငပ
ဵ ူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈအလားအလာ
ေကာင္းပါတယ္။တရုတ္အစီုးရအေနနဲ႔ႏိုင္ငဵျခားႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ
အခ်ိန္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိမႈ၊အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊အျပန္အလွန္အတု
ယူမႈျဖင္႔ေဆာင္ရြက္မယ္။

Yangon Times ရဲ႕ ေမးခြန္း။
သဵရုဵးႏွင႔စ
္ ဵုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈရွိမလား။
သဵရုဵးအေနနဲ႔အခုုျဖစ္ေပၚေနေသာဆႏၵျပမႈဘာသေဘာထားရွိသလဲ။
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သဵအမတ္ႀကီး ရဲ႕ေအေျဖ။
တရုတ္သဵရဵုးျဖစ္ျဖစ္၊တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္ျဖစ္ ေကာ္မရွင္ႏွင႔အ
္ ျပည္႔အစဵုပူးေပါင္း
ေဆာင္ရက
ြ ္မယ္။ လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အတြက္အက်ဳိး
ရွိေသာစီမဵကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္န႔ေ
ဲ ကာ္မရွင္အျပည္႔အစဵုပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈကတဆင္႔မွန္ကန္မွ်တေသာအစီရင္ခဵစားထြက္ေပၚခ်င္ပါတယ္။ျပည္သူ
လူထုအေနနဲ႔၄င္းအစီရင္ခဵစားကတဆင္႔မသိတာမရွင္းလင္းတာကိုနားလည္
ႏိုင္ပါတယ္။ဒီလိုေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ဒီစီမဵကိန္းကို အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုႏွင႔သ
္ ဵဃာေတာ္တို႔ရဲ႕ဆႏၱျပမႈႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ပင
ြ ႔ပ
္ င
ြ ္႔
လင္းလင္းေျပာခ်င္တာက တရုတ္အစိုးရက တျခားႏိုင္ငဵျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေပၚ
ေသာကိစၥမ်ားကိုလဵုးဝမေဝဖန္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရရဲ႕ယူဆခ်က္အရ
ဒီလိုကိစၥဆိုရင္ တျခားႏိုင္ငဵရဲ႕ျပည္တြင္းေရးျဖစ္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္လဵုးဝမစြက္
ဖက္ပါဘူး။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရြာသူရာြ သားနဲ႔ေတြ႔ဆဵုခ႔ပ
ဲ ါတယ္။သတင္း
စာရွင္းလင္းပြဲလည္းလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

သူမေျပာျပတာ ဒီကိစၥမ်ားကို ဥပေဒ

အေျခခဵျပီးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈျဖင္႔ေျဖရွင္းမည္လ႔ဆ
ို ိုတာကၽြန္ေတာ္လဵုးဝသေဘာ
တူပါတယ္။ေဒါသထြက္ေသာအခ်ိနသ
္ ေဘာတူညီမႈရဖိ႔ခ
ု က္ပါတယ္။
ကုမၸဏီအေနနဲ႔တဵခါးဖြင႔ၿ္ ပီးစဵုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွငသ
္ ြားစစ္ေဆးဖို႔ေစာင္
ေနတယ္။ဥပေဒေဘာင္ထဲတြင္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာကိစၥကို အတတ္ႏိုင္ဆဵုးလုပ္
ေပးမယ္။

Myanmar Times ရဲ႕ေမးခြန္း။
9

လက္ပဵေတာင္းစီမဵကိန္းဆႏၱျပလူစုခေ
ြဲ သာအခ်ိန္ ျမန္မာရဲတပ္ဖဲြ႔က မီးေလာင္
ဗဵုးသဵုးခဲ႔ပါတယ္။တရုတ္ကုမၸဏီဆိုရင္ လက္နက္ထုတ္ေသာကုမၸဏီလည္းျဖစ္
ပါတယ္။၄င္းမီးေလာင္ဗဵုးေတြကို တရုတ္ကုမၸဏီေပးတာျဖစ္တယ္သတင္းရရွိ
ပါတယ္။ဒီသတင္းမွန္ကန္မရ
ႈ ွိမရိွေမးခ်င္ပါတယ္။

သဵအမတ္ႀကီးရဲ႕အေျဖ။
ကၽြန္ေတာ္တ႔ႏ
ုိ ွစ္ေယာက္စလဵုး၄င္းေနရာမရွိဘူး။တခ်ဳိ႕ media ထုတ္ေပၚေသာ
သတင္းၾကားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ခ်က္ကို တာဝန္ယူ အာမခဵ
ေျပာႏိုငတ
္ ာက ဒီကုမၸဏီက လက္နက္ထုတ္ေသာကုမၸဏီမဟုတ္ဘူး၊
မီးေလာင္ဗဵုးကိုေပးတာမရွိဘူး။ Wanbao ကုမၸဏီအေနနဲ႔အဓိကေၾကးနီးလုပ္
ကိုင္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။၄င္းကုမၸဏီရ႕ဲ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္းကိစ
ု ဵုစမ္းလို႔ရပါ
တယ္။ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ဆိုရင္ဒီကုမၸဏီတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္
လက္နက္ထုတ္တာလုဵးဝမရွိဘူး။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ျဖစ္ေပၚေသာ
အေျခအေနလည္းစဵုစမ္းေလ႔လာမယ္။အမွန္ျဖစ္ေပၚေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
ကိရ
ု ွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရမယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕အထင္လႊဲေသာ အစစ္အေၾကာင္း
အရာကို မသိေသာျပည္သူမ်ားက ပိုမိုရွင္းလင္းႏိုင္ပါတယ္။ media မ်ားေတြ
သတင္းမထုတ္ေပၚခင္ အေျခအေနမွန္လားမမွန္လားႀကိဳတင္စဵုစမ္းေပးပါလိ႔ု
ေမတၱရပ္ခဵအပ္ပါတယ္။Wanbao ကုမၸဏီလက္နက္ထုတ္ေသာကုမၸဏီဟုတ္
မဟုတ္ Wanbao ကုမၸဏီသို႔တိုက္ရိုက္စဵုစမ္းလို႔လည္းရပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္
သဵအမတ္ႀကီးအေနနဲ႔ျမန္မာႏိုင္င media မိတ္ေဆြမ်ားက ဒီေလာက္ႀကီးမား
ေသာအေရးအခင္းျဖစ္ေပၚေသာအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုသ႔မ
ို ွန္ကန္မွ်တေသာ
အေၾကာင္းေဖၚျပေပးပါလို႔တိုက္တြန္းပါတယ္။
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