
အေမရိကန္ အစုိးရသစ္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ အေျပာင္းအလႏွဲင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
 

၁၆-၄-၂ဝဝ၉ BBC ျမန္မာပုိင္း ညပုိင္းအစီအစဥ္ရ႕ဲ “ေခတ္အျမင္ ေခတ္အေတြး”က႑မွာ က်ေနာ ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခ့ဲ 
တာေတြကုိ မီွျငမ္းၿပီး ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားပါတယ္။  
 

တကယ္လုိ႔မ်ား အေမရိကန္သမတ အုိဘားမားရ႕ဲ အစုိးရအေနန႔ဲ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးမွာ ေပၚလစီအသစ္ကုိ ခ်မွတ္ 

လုပ္ေဆာင္လာမယ္ဆုိရင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းစရာေတြ ရိွလာႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရိွတ့ဲ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒအေပၚ လက္ရိွ အေမရိကန္အစုိးရက ျပန္လည္ 

သုံးသပ္ၿပီး ပံုစံသစ္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္တာကိ ုအျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ လုပ္ရပ္တခုအေနန႔ဲ က်ေနာ္ကေတာ့ ႀကိဳဆုိပါတယ္။  

ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ အေတာ္အတန္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏုိင္မယ့္သေဘာလည္း ရိွပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေမရိကန္ဟာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနတ့ဲအျပင္ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး စံထား 

ေလာက္တ့ဲႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ေနလုိ႔ သူ႔ရ႕ဲ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္မွာ သံတမန္ေရးရာကိစၥ၊ ဒီမုိကေရစီေရးရာကိစၥေတြဟာ 

လက္လြတ္စပယ္ ထင္တိုင္းၾကဲ လုပ္လို႔မရေအာင္ ေဘာင္ခတ္ေပးသြားႏုိင္မယ့္ သေဘာရိွေနလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။  

အေမရိကန္အစုိးရဟာ သူ႔ရဲ႕မူဝါဒအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနခ်ိန္မွာဘ ဲကနဦးအဆင့္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနခ့ဲတာေတြ 

ရိွပါတယ္။ သိသိသာသာ လုပ္ေနတ့ဲကိစၥေတြထဲက တခ်ဳ ိ႕ကို ဥပမာေပးရမယ္ဆုိရင္  

1. အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရ႕ဲ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွားန႔ဲ တရုတ္ ခရီးစဥ္ 

2. အေမရိကန္ ဒုလက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရ႕ဲ ျမန္မာႏုိငငံ္ ခရီးစဥ္ 

3. လူ႔အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနရ႕ဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္  

4. ေျမာက္ကိုးရီးယား အႏုျမဴကိစၥမွာ ေျခာက္ႏုိင္ငံပါဝင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သလုိမ်ဳ ိး ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ 

အေရးမွာလည္း အလားတူ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက အဆုိျပဳေနတ့ဲကိစၥ  

5. ျမန္မာႏုိင္ငံက နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရသူေတြအတြက္ အုိဘားမား အစုိးရက ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁၆) တန္ 

လွဴဒါန္းတဲ့ကိစၥ၊ 

6. ဟုိတေလာကဘဲ ျမန္မာ့အေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ ္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေတြက ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ ္ဘန္ကီမြန္းဆီကို စာေရးေျပာၾကားခ့ဲတဲ့ကိစၥ ဆိုၿပီး ထူးထူးျခားျခားေတြ ရိွေနပါတယ္။ 

တုိက္ရိုက္ (ဒါမွမဟုတ္) သြယ္ဝုိက္တ့ဲနည္းန႔ဲ အျခားလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ၊ လုပ္ေနဆဲကိစၥေတြလည္း ရိွပါတယ္။ 

ဒါေတြကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ အေမရိကန္အစုိးရအေနန႔ဲ ျမန္မာ့အေရးမွာ အထူးစိတ္ဝင္စားၿပီး ကူညီ ေျဖရွင္းေပးလုိတာ 

ထင္ရွားေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ အနည္းဆုံး ရည္ရြယ္ခ်က္ (၃)ခု ပါေနတာကုိ သတိထားမိပါတယ္။ (၁) ႏွစ္ႏုိင္ငံ အက်ဳ ိး 

စီးပြားေတြ ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ (၂) ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေစဖုိ႔အျပင္ (၃) ဒီမုိကေရစီအတြက္ နမူနာေကာင္းတရပ္ ျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ 

ဆုိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အက်ဳ ိးစီးပြားေတြ ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ ဆိုရာမွာ အေမရိကန္က ျမန္မာစစ္အစုိးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားတ့ဲ စီးပြားေရး 

ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ဖယ္ရွားခ်င္ေနတ့ဲသေဘာ ရိွပါတယ္။ ရန္ေစာင္ၿပီးေနတာဟာ ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ ဘာမွ 

အက်ဳ ိးမျဖစ္ပါဘူး။ ရင္းႏီွးခင္မင္တ့ဲ မိတ္ေဆြေတြလိ ု ျပံဳးျပဳးရႊင္ရႊင္န႔ဲလုပ္တာဟာ ပိုၿပီး ခရီးေရာက္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း 

တည္ၿငိမ္ေရးဟာလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳ ိးစီးပြားကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ထြန္းေအာင္လုပ္ေပးမယ့္ အေျခခံ 

အခ်က္တရပ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီအေရးကေတာ့ အထူးေျပာစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီေန႔ကမာၻမွာ ႏုိင္ငံတုိင္းက အားေပး လုပ္ေဆာင္ 

ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ေနပါတယ္။  



ဒီေတာ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိရင္ အေမရိကန္အစုိးရသစ္ဟာ သူ႔ရ႕ဲႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒမွာ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံကိ ုပုံစံသစ္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္လာပါတယ္။ 

ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္သင့္သလ ဲ

ဒီတႀကိမ္ အေမရိကန္ရ႕ဲ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ ဟိုတုန္းက ေျမာက္ကုိးရီးယား အပါအဝင္ ေျခာက္ႏုိင္ငံပါဝင္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိးလုိ 

ျဖစ္လာႏုိင္စရာ ရိွပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ စုစည္းခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳဆုိသင့္ပါတယ္။ ေျမာက္ 

ကုိးရီးယားကုိ ခ်ဥ္းကပ္သလိုမ်ဳိး ပုံစံတူေပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေတာ့ သိသိသာသာ ကြဲျပားေနတာကုိ သတိျပဳရပါမယ္။ 

ေျမာက္ကုိးရီးယားကိစၥမွာ အဓိကအခ်က္က အႏုျမဴျဖစ္ၿပီး အႏုျမဴဆုိတာ အစုိးရကဘဲ ထိန္းခ်ဳ ပ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ေျခာက္ႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ေျမာက္ကုိးရီးယားအစုိးရကုိ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲအဖဲြ႔လည္း ပါဝင္ရပါ 

တယ္။   

ျမန္မာ့အေရးမွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ျပည္သူေတြရ႕ဲ လုိအပ္ခ်က္ 

ျဖစ္လုိ႔ ဘယအ္စုိးရကမွ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေျခာက္ႏုိင္ငံ စုစည္းသလုိမ်ဳိး လုပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အဲဒီအဖြဲ႔ရ႕ဲ 

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပုံေတြဟာ ေျမာက္ကုိးရီးယားနဲ႔ မတူရေတာ့ပါဘူး။ အဒီဲလိ ု ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အာရွႏုိင္ငံစုံအဖြဲ႔ 

(အာဆီယံ၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန)္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီကုိ လူထုလိုလားတ့ဲ 

ပုံစံအတုိင္း နအဖက လုပ္ေပးလာေအာင္ နားခ်ေပးႏုိင္ဖုိ႔သာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ေက်ာ္လြန္ၿပီး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ 

လုပ္မယ္ဆုိရင္လည္း ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ အဒီဲႏုိင္ငံေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတ့ဲ 

အထဲမွာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ မပါဝင္ေစရပါဘူး။ သူတုိ႔ဖာသာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး နအဖနဲ႔ NLD ၾကားမွာ 

ေျပလည္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းေပးတာဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။  

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ အဆက္ဆက္က မေအာင္ျမင္ခ့ဲတ့ဲ ၾကားဝင္ညွိႏိႈင္းေပးတ့ဲ ပုံစံလုိ 

ျဖစ္ေနပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ မတူညီတ့ဲ ေနာက္ခံအေနအထားေတြ ရိွပါတယ္။ အရင္တုန္းက လုပ္ခဲ့သမွ်ေတြဟာ ကုလ 

သမဂၢက ဝင္လုပ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢမွာ မျဖစ္မေနလုိက္နာေပးရတ့ဲ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရိွတာေတာင္ 

တရုတ္န႔ဲ ရုရွားက ျမန္မာနအဖဘက္ကလုိက္ၿပီး ဗီတုိအာဏာန႔ဲ ပယ္ခ်ႏုိင္ခဲ့တာေတြ ရိွပါတယ္။ အခုပုံစံသစ္မွာေတာ့ 

အေမရိကန္ ရိွေနၿပီး သူကိုင္ထားတဲ ့လက္နက္က Sanctions ျဖစ္ေနလုိ႔ပါဘဲ။ 

အေမရိကန ္Sanctions နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ 

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကုိ လက္ရိွနအဖစစ္အစုိးရ တဖြဲ႔တည္းကဘဲ ႀကိဳးကုိင္လုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီကုိ 

တည္ေဆာက္မွာျဖစ္တဲ့အတုိင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ပါတီေတြလည္း အဓိက 

ေနရာက ပါဝင္ေနရပါမယ္။ ျပည္သူေတြလည္း ပါဝင္ေနရပါမယ္။ သက္ဆုိင္သူအားလုံးဟာ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်က် 

သူေနရာန႔ဲသူ ပါဝင္ေနမွ ေအာင္ျမင္ပါမယ္။  

ဒီလုိ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္သြားေတာ့မွဘဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ 

ထားတ့ဲ စီးပြားေရး ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔ထားတာေတြကိ ု သူ႔ႏုိင္ငံ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေပးႏုိင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

လြင္ေအာင္စုိး 

၁၆-၄-၂ဝဝ၉ 


