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မၾကာေသးခင္က နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာၾကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာျဖစ္တဲ့ အင္တာေနရွင္နယ္
ဟယ္ရယ္ထရီးဗြန္း သတင္းစာၾကီးမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းေဆာင္းပါးတပုဒ္ ပါလာပါတယ္။
ေဆာင္းပါးရွင္ ေသာမတ္စ္ ဖူလာက ေလာႏိုင္ငံဟာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးမယ္ဆိုရင္
ေမးတဲ့သူအေပၚ မူတည္ၿပီး အေျဖႏွစ္မ်ဳိး ထြက္ပါလိမ့္မယ္။ ေလာႏိုင္ငံ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ေမးရင္
ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံပါလို႔ ေျဖမွာျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္အစိုးရကို ေမးရင္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔
ေျဖမွာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေရးထားတာပါ
ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေလာႏိုင္ငံကို မာ့စ္-လီနင္ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့အေပၚ
အေျခခံၿပီး ေရးထားတာပါ။ ဒီလိုပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းက အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊
ကုန္သြယ္မႈေတြကို လမ္းပြင့္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

။

အေမရိကန္သိမ္းငွက္ဟာ သူ႔လက္သည္းကိုဝွက္ရင္း အေတာင္ပံျဖန္႔ေနပါၿပီ။
ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ”အေျပာင္းအလဲ၊ အေျပာင္းအလဲ” လို႔ ေၾကြးေၾကာ္တက္လာတဲ့ အိုဘားမား
အစိုးရလက္ထက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အရင္က ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေပၚ
ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဆက္ဆံေရးေတြ ထူေထာင္သြားဖို႔ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ေတြပါ။
"ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဥာဏ္ဝင္းကို ကုလသမဂၢ
ပရဝုဏ္ရဲ႕ ၂၅ မိုင္ထက္ ေက်ာ္မသြားရဘူး ဆိုတဲ့ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မိုင္ေပါင္း ၂၀၀
ေက်ာ္ေဝးတဲ့ ဝါရွင္တန္ဒီစီက ျမန္မာသံ႐ံုးကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ " တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္
အျဖစ္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လို ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။
အီရန္ႏိုင္ငံမွာ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး သတင္းေထာက္ ႐ိုဆာနာ ဆာဘာရီ (Roxana Saberi)
အဖမ္းခံရပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာေတာ့ ယူနာလီး (Euna Lee) နဲ႔ ေလာ္ရာလင္း ( Laura Ling)
သတင္းေထာက္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္ အဖမ္းခံလိုက္ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဖမ္းခံရတဲ့ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံသားကေတာ့ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရတဲ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
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လာေတြ႔တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေစတမာန္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ ဂၽြန္ဝီလ်ံ ယက္ေတာေပါ့။
ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္အက်ဥ္းသားေတြကို ကယ္ထုတ္ရင္းနဲ႔ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အဆင့္ျမင့္ ဆက္ဆံေရးေတြ ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေတြဟာ သမၼတ အိုဘားမားလက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး နယ္ပါယ္ထဲက
တိုက္ဆိုင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ယံုရခက္ခက္ အျဖစ္အပ်က္ေတြပါ။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေတာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေတြ႔ရတဲ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊနဲ႔
အလြယ္တကူ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ခြင့္ရသြားခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္မ္ဝက္ဘ္ (Jim
Webb) ဟာ ျမန္မာျပည္က ျပန္လို႔ မၾကာခင္မွာပဲ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ရဲ႕ မူဝါဒေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔
တိုက္တြန္းတဲ့ ေဆာင္းပါးရွည္ၾကီးတေစာင္ကို နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာၾကီးမွာ ေရးသားခဲ့ျပန္ပါတယ္။
အေမရိကန္ေရတပ္အရာရွိ၊ ေရွ႕ေန၊ အဆင့္ျမင့္ကာကြယ္ေရး အရာရွိ၊ သတင္းေထာက္၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ၊
စာေရးဆရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္ဝက္ဘ္ဟာ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး
အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
... ဒီအထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း ခ်န္လွပ္ထားမယ့္ အလားအလာ သိပ္မရွိလွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ဒီအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ အပါအဝင္ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံေတြက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဘဝေတြအေပၚ လံုေလာက္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ လုပ္ရဲ႕လားဆိုတာေတာ့ ေမးခြန္း
ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ... ဂ်င္မ္ဝက္ဘ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္းပါးကို
ေလ့လာၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ စဥ္းစားဖို႔ အခ်က္ ၄ ခ်က္
ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြဟာ
တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို ေထာက္ျပထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုတိုးၿပီး လုပ္လာႏိုင္သလို ႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား ေလ့လာမႈကို
ကူညီေနတယ္ဆိုၿပီး အေမရိကန္ေတြကို ကြန္ျမဴနစ္ တေစၧနဲ႔ ေျခာက္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ စီးပြားေရး
ပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ကမၻာနဲ႔ အဆက္ျပတ္ၿပီး အထီးက်န္ ပိုျဖစ္ေနရတယ္လို႔လည္း
ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျမန္မာရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈကို ဆန္းစစ္တဲ့အေနနဲ႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေမရိကန္က
ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ ေပးသြားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒုတိယတခ်က္ ေထာက္ျပတာကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ တပါတီစနစ္ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အက်ဳိးစီးပြားေတြ ရေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔လည္း
မဆက္ဆံစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာထားတာပါ။ ဗီယက္နမ္မွာ ေျပာင္းလဲပြင့္လင္းလာမႈေတြဟာ ၁၉၉၄
ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တာဟာ အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္တယ္လို႔
ေထာက္ျပထားပါတယ္။
တတိယအေနနဲ႔ေတာ့ တ႐ုတ္ကို ျမန္မာ့အေရးမွာ ႏႈတ္ပိတ္မေနေအာင္ တိုက္တြန္းဖို႔ ေဆာ္ေၾသာထားတာပါ။
တ႐ုတ္တႏိုင္ငံထဲက ျမန္မာနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ေနတာမ်ဳိး မျမင္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးလည္း
ပါပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးတခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ဳိးေတြနဲ႔ အျမန္ဆံုး
စရမယ္ဆိုတဲ့ တိုက္တြန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္မွာေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္
ျမန္မာအေပၚထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ထားသင့္သေလာက္ ဆက္ထားဖို႔ေတာ့ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားတဲ့ မူဝါဒေျပာင္းလဲဖို႔ အေမရိကန္က စဥ္းစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ထြက္ေပၚလာတာပါ။
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အေတာင္ျဖန္႔လာတဲ့ သိမ္းငွက္
သတင္းရင္းျမစ္ > ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၀၈ မိနစ္

ဒီမတိုင္ခင္ကေတာ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က အေမရိကန္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလုပ္တဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။
မစၥစ္ကလင္တန္က ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း ဆိုးရြားေနမႈေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရားစြဲဆိုထားမႈကိုလည္း ရႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
အသစ္အေနနဲ႔ေတာ့ တိုင္းရင္းသူအမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ က်ဴးလြန္ရမ္းကားမႈေတြကို
ေထာက္ျပသြားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ တၿပိဳင္ထဲပဲ ျမန္မာဟာ
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနဲ႔ ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္လာေအာင္လုပ္ဖို႔
အဆင္သင့္ရွိတယ္ ဆိုတာကိုလည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေမရိကန္မူဝါဒ ျပန္လည္စမ္းစစ္မႈေတြ စလာတာပါ။
သိပ္မၾကာခင္မွာေတာ့ ကုလသမဂၢမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႔ဆိုတဲ့ ၁၄ ႏိုင္ငံပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႔ကို
မစၥစ္ကလင္တန္က စကားေျပာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ မၾကာခင္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေတာ့မယ့္ ျမန္မာနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ မူဝါဒသစ္ကို ထင္ဟပ္တဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြ ေပၚလာႏိုင္တယ္လို႔ အကဲခတ္ေတြက
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။
ဒီလို ထုတ္ျပန္မႈေတြ မထြက္လာခင္မွာဘဲ အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ စေတြ႔ေနရပါၿပီ။
ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဥာဏ္ဝင္းကို ကုလသမဂၢ
ပရဝုဏ္ရဲ႕ ၂၅ မိုင္ထက္ ေက်ာ္မသြားရဘူးဆိုတဲ့ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မိုင္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ေဝးတဲ့
ဝါရွင္တန္ဒီစီက ျမန္မာသံ႐ံုးကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္မွာ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္မွာလုပ္တဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကို ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အေမရိကန္ရဲ႕
မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲရဲ႕ လကၡဏာေတြလို႔ ထင္မယ္ဆိုရင္လည္း ထင္လို႔ ရေနႏိုင္ပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာထားတဲ့ အာဏာရွင္
ႏိုင္ငံေတြအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို သံုးလာတာ အထင္အရွားပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း ခ်န္လွပ္ထားမယ့္ အလားအလာ သိပ္မရွိလွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ဒီအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာအပါအဝင္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဘဝေတြအေပၚ လံုေလာက္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ လုပ္ရဲ႕လားဆိုတာေတာ့
ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
(စာေရးသူ ေရာ္နယ္ေအာင္နုိင္သည္ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာတဦးျဖစ္ျပီး
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သတင္းစာနယ္ဇင္းသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ သူသည္ Network Media Group
သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္ ကို တည္ေထာင္သူ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္
သတင္းေထာက္တဦးလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။)
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