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၀မ္းသာလွပါသည္ ေျပာျပန္ရင္လည္း ေအာင္မင္း လြန္ရာက်ေနမလား။
“ဟဲလို ...ဟဲလို ၾကားရလား” လို႔လည္း ေအာ္ခဲ့ဖူးၿပီ။ “လူႀကီးမင္း” နဲ႔ ခဏခဏညားလို႔လည္း စိတ္ရွည္သည္းခံ
ဆက္သြယ္ခဲ့ ဖူးၿပီ။ အခုေတာ့ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေလးခုနဲ႔ Supplier ေတြ ၀င္လာလို႔
တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးမွာ ဒီဒုကၡကၿငိမ္းမယ္ႀကံ႐ံုရွိေသး၊ ရင္၀ကို ေျခေထာက္နဲ႔ ေစာင့္ကန္သလိုခံစားရ
ျပန္ပါၿပီ။
အဲဒါကေတာ့ အင္အားႀကီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ယူေက၊ ၾသစေတးလ်နဲ႔ အေမရိကန္တို႔က အမ်ဳိးသား
လံုၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ထားတဲ့ Huawei ကိုတယ္လီေနာနဲ႔ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး
ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုက Supplier အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းပါပဲ။
ကဲ “ဘယ္ႏွယ္လုပ္ၾကမလဲ။ ဟန္ဖုန္းေလး တကားကားနဲ႔ ေနမယ္ႀကံ႐ံုရွိေသး “လံုၿခံဳေရးအရ စိတ္မခ်ရ” ဆိုတဲ့
ကုမၸဏီကို ၀ကြက္အပ္ဖို႔စဥ္းစားမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္ရွိေလစြ။
ဒါနဲ႔ ေအာင္မင္းလည္း အေျခအေနေကာင္းမေကာင္း အင္တာနက္ေပၚမွာ တက္ၿပီးေတာ့ စပ္စုၾကည့္တာေပါ့။
ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ Guardian သတင္းစာက မွ်မွ်တတနဲ႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖာ္ျပထားတဲ့
ဆက္စပ္သတင္းကို
ေတြ႕ပါတယ္။
Guardian မွာေရးထားတာက Huaweiဟာ “ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ၿပီး
တ႐ုတ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္းတစ္ဦးက တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ” တဲ့။ “အေမရိကန္၊ အဂၤလန္နဲ႔
ၾသစေတးလ်တို႔ အပါအ၀င္
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ မွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတာ” လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
လံုၿခံဳေရးအရ စိတ္မခ်ရဘူးဆိုၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တာကေတာ့ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး
ေကာ္မတီကပါ။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြျဖစ္တဲ့ Huawei နဲ႔ ZTE တို႔က အမႈေဆာင္ေတြရဲ႕
သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေတြ၊ လံုၿခံဳေရးအရျငင္းဆိုမႈေတြအပါအ၀င္ အျခားေသာၾကားနားစစ္ေဆးမႈေတြကို ကြန္
ဂရက္ေကာ္မတီက တစ္ႏွစ္ နီးပါးၾကားမွ် ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ “ Huawei နဲ႔ ZTE တို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္
ရသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေပၚ ၾကားနားျခင္း”ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အစီရင္ခံစာတစ္ေဆာင္ ကို
ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သဗ်။
အဲဒီအစီရင္ခံစာက တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ Huawei ကုမၸဏီအေပၚ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ၎နဲ႔အစိုးရအၾကား အျပန္အလည္
ဆက္ႏြယ္မႈေတြနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ၎ရဲ႕လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္
အလက္အေသးစိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ေကာ္မတီရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို လိုလိုလား
လားေျဖၾကားဖို႔ Huawei ကုမၸဏီဘက္က ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Huawei ဟာ ၎ရဲ႕ ေကာ္ပိုရိတ္ဖဲြ႕စည္းပံု၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရး အစီအမံနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြေရး
ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေ၀ဖန္
ထားေၾကာင္း Guardian သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ထို႔အတူ Huawei အေနနဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈေတြကေနတစ္ဆင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေန
ပံုရတယ္လို႔ လည္း ေကာ္မတီကသံုးသပ္ထားပါတယ္။
အေမရိကန္ ရီပါပလစ္ကန္ပါတီရဲ႕ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မိုက္ေရာ္ဂ်ာက အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြကို
“တကယ္လို႔ သင္တို႔က သင္တို႔ရဲ႕ ၪဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္၊ သင္တို႔ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္း
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အခ်က္အလက္
ေတြနဲ႔၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုရင္ အျခား Vendor တစ္ခုကိုရွာပါ”
လို႔ေတာင္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ “ကုမၸဏီႏွစ္ခုအေနနဲ႔ သင့္တင့္ခိုင္လံုတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖစ္ေစမယ့္ သက္ေသ
အေထာက္အထား
ေတြကို ထုတ္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့တာ တစ္ခုတည္းအတြက္နဲ႔ မသမာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔
သက္ေသမျပႏိုင္ပါဘူး” လို႔ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။
ထို႔အျပင္ “Huawei အေနနဲ႔ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ကမၻာတစ္လႊားေအာင္ျမင္ေနျခင္းကို ကေမာက္ကမ
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လည္း မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ေနာင္လည္းလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔အတူ႐ိုးသားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေဖာက္သည္
ေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ေတြကိုလည္း အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အစိုးရကို
လႊဲေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ရင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသတာနဲ႔ အတူတူပါလို႔” Huawei ဒုတိယ ဥကၠ႒
ခ်ားစ္ဒင္က ေကာ္မတီမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ အတြင္းမွာ ထြက္ဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။
ထို႔အတူ Huawei အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Guo Ping ကလည္း ကုမၸဏီဟာ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ နီးကပ္တဲ့
ဆက္ဆံေရး ရွိတဲ့အတြက္ လံုၿခံဳေရးအရ စိတ္မခ်ရဘူးဆိုတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ဟာ အေျခအျမစ္ မရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ
ေအာင္ျမင္မႈဟာ “အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီရဲ႕ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအေပၚမွာသာ
မူတည္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ Wall Street Journal မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အားလံုးကို ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ “လံုၿခံဳေရးအရ စိတ္မခ်ရ” ဆိုတာ စြပ္ဆဲြခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိေသးတာပါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ဟုတ္တယ္လို႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္မွာပဲ
ရွိေသးတယ္လို႔ ဆိုရမွာပဲခင္ဗ်။
အဲဒီေတာ့ Huawei ကို Supplier အျဖစ္ခန္႔လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ စိတ္ခ်ရပါ့မလားလို႔ ေမးလာရင္ ေျဖဖုိ႔
ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ သို႔ေလာသို႔ေလာႏွင့္ သံသယျဖစ္တဲ့စိတ္ကိုပဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီသံသယ စိတ္က
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္
အလက္ေတြအေပၚမွာ ကိုယ္က်ဳိးရွာသြားမွာကို စိုးရိမ္မိေစတာေတာ့ အမွန္ပါ။
ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြကလည္း ကမၻာမွာ အမွန္တကယ္ရွိခဲ့တာကိုးဗ်။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံရဲ႕အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္မွာ
ေအာ္တိုပတ္ ကဒ္ျပား (Octapus Card) သံုးဆဲြသူႏွစ္သန္းေက်ာ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို Octopus
Holding က အျခားစီးပြားေရး ကုမၸဏီေျခာက္ခုကို ေရာင္းစားခဲ့တာ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇
သန္း ရရွိခဲ့တယ္ဆိုပဲဗ်။
Octopus Holding ကေန ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ေအာ္တိုပတ္ကဒ္ျပားဟာအခု ျမန္မာျပည္က ipay ကဒ္ လိုမ်ဳိး
ပါပဲ။ ေငြျဖည့္ၿပီးသံုးဆဲြရတဲ့ ကဒ္တစ္မ်ဳိးပါ။ ဘတ္စကားစီးတဲ့ေနရာမွာ၊ စတိုးဆိုင္ေတြကေန
အစားအေသာက္၀ယ္တဲ့
ေနရာေတြမွာ သံုးလို႔ရပါတယ္။ ေျမေအာက္ရထားကို အဓိကထားအသံုးျပဳတဲ့ ေဟာင္ေကာင္မွာ
ဘူတာ႐ံုမွာတန္းစီၿပီး လက္မွတ္ျဖတ္ဖို႔ဆိုတာ နာရီနဲ႔ခ်ီ ေစာင့္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေအာ္တို ပတ္ကဒ္က
မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ကဒ္တစ္ကဒ္
ျဖစ္လာတာေပါ့။
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ေအာ္တိုပတ္စမတ္ကဒ္ကို စူပါမားကက္၊ စတိုးဆိုင္၊ ဘူတာ႐ံု၊ စားေသာက္ဆိုင္နဲ႔ အျခားေနရာေတြမွာ ေန႔စဥ္
အသံုးျပဳတဲ့အႀကိမ္ေပါင္း ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ လိုသံုးစြဲတဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာလည္း
ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ပစၥည္း၀ယ္တာ ဘယ္ေလာက္သံုးစဲြသြားတယ္ဆိုတာကို ကဒ္ထဲမွာ မွတ္ထားပါတယ္။
အဲဒီလိုအသံုး၀င္တဲ့ ကဒ္ကိုရဖို႔ အရင္ဆံုးေလ်ာက္လႊာ ျဖည့္ရပါတယ္။ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ အစရွိ
တာေတြကို မျဖစ္မေန ျဖည့္ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း၊ ၀င္ေငြအစ
ရွိတာေတြကို ျဖည့္စြက္ဖို႔ အဆင္ေျပပါက ျဖည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ယင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမွာ
ကဒ္ကိုင္ဆိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ေတြမွာ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေစဖို႔ပါဟု
ဆိုထားတယ္။
သို႔ေသာ္ Octopus Holding အေနနဲ႔ ကဒ္သံုးဆဲြသူမ်ားျပားျခင္း၊ သံုးဆဲြသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔
ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေတြ၀ယ္တယ္ ဘယ္လိုသံုးတယ္ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္းေတြကို ရရွိထားေတာ့ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကုမၸဏီေျခာက္ခုကို ကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ သန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်လို႔ ရသြားတာေပါ့။ ဒီကိစၥကို
သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဓိကတာ၀န္အရွိဆံုးသူေတြက ကဒ္ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ ဘယ္ေတာ့ မွလာမယ္မွန္း
မသိတဲ့အက်ဳိးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ကုိးၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳခြင့္
ေပးလိုက္တာပါ။
အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးကုမၸဏီတစ္ခုက မိမိေဖာက္သယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္
အလက္ကို
ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြမ်ားမ်ားစားစားကို မ်ဳိးမ်ဳိးမ်က္မ်က္ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က ထင္ရွားပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ဖို႔အတြက္ စာသံုးသူေတြရဲ႕အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊
အလုပ္ အကိုင္၊ ၀င္ေငြနဲ႔ ဓေလ့စ႐ိုက္ (ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ပစၥည္းေတြအတြက္ ေငြဘယ္ေလာက္သံုးဆဲြ
သလဲ) ေတြကို သိရွိသြားတဲ့အခါမွာ အျခားလုပ္ငန္းတူ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြထက္ ႏွာတစ္ဖ်ား
သာသြားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက ေစ်းကြက္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို
ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒေတြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို
ခ်မွတ္ဖို႔အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ အျခား တစ္ဖက္မွာေတာ့
လုပ္ငန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ စီးပြားေရးကုမၸဏီ ေတြအဖို႔ေတာ့ မေသခ်ာတဲ့ စြန္႔စားမႈေတြနဲ႔
ဆင္ကန္းေတာတိုးသြားရႏိုင္ပါတယ္။
အခုေဖာ္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ေဟာင္ေကာင္ေအာ္တိုပတ္ကဒ္ကိစၥဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးစ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
Supplier
ေရြးခ်ယ္မႈ ကို အႀကီးအက်ယ္ စမ္းသပ္စိမ္ေခၚေနတဲ့ သင္ခန္းစာသေဘာတစ္ခုလိုပါပဲ။ ဆက္သြယ္ေရး
ကုမၼဏီႀကီး တစ္ခုတည္းအေပၚမွာမမွီခိုမိဖို႔၊ စားသံုးသူမ်ားရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္
ေတြကိုအလဲြသံုးစားမလုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုသာ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔၊ စားသံုးသူေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း ဖုန္း
၀ယ္တဲ့အခါမွာ ျဖည့္ရမယ့္
ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး ျဖည့္ဖို႔၊ အစရွိတာေတြကို ႀကိဳ တင္စဥ္းစားသင့္ပါၿပီ။
အကယ္၍ “တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ နီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမရွိပါဘူး။ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ
လံုၿခံဳေရး အတြက္ လံုး၀စိတ္ခ်ရပါတယ္” လို႔ မေျပာႏိုင္ေသးတဲ့ Huawei ကို ေအာ္ပေရတာသံုးခုစလံုးက
Supplier အျဖစ္
ေပးလိုက္ၿပီဆိုရင္ ေမးစရာေမးခြန္းေတြ တစ္ပံုတစ္ေခါင္းေပၚလာပါၿပီ။ အဲဒီေမးခြန္းေတြ ထဲဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
ေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြ လံုၿခံဳမႈရွိေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း၊ ကမၻာတစ္လႊားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ့္ ကုမၸဏီေတြ အတြက္ မွ်မွ်တတၿပိဳင္ဆိုင္လို႔ရတဲ့
အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးေရးေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္မလား။ ထို႔အတူ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြအၾကား
ဆက္သြယ္ေရးေတြမွာ လံုၿခံဳမႈအာမခံခ်က္ ရွိႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာလည္း စဥ္းစားရပါမယ္။
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အင္း “ေအာင္မင္းကေတာ့ Huawei ကိစၥေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ေနတာ သက္သာလိုသက္သာျငား ၀င္ၿပီး
ေျပာလိုက္ မိၿပီ။ ဒီိလို ေျပာလိုက္မိလို႔ လက္ကိုင္ဖံုးယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘ၀င္ခိုက္ေနသူ တခ်ိဳ႕ ေအာင္မင္းကိုမ်ား
ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ၾကေလ မလား။ လြန္တာရွိ ၀ႏၵာမိပါအရပ္ကတို႔လို႔ပဲ ဆိုလိုက္ပါ ရ ေစခင္ဗ်ား။ ။သို႔ေသာ္ . . .
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