“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“အာရွပိုးလမ္းမႀကီးကအခြင့္အလမ္းလားစိန္ေခၚမႈလား ?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

အာရွပိုးလမ္းမႀကီးက အခြင့္အလမ္းလား၊ စိန္ေခၚမႈလား ( ယမင္းျမတ္ေအး)
ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၄ ရက္နဲ႔ ၁၅ ရက္ေန႔ေတြမွာ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ နုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွာ
က်င္းပတဲ့ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္း( One Belt, One Road) နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ညီလာခံကို နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အာရွတိုက္
အတြင္းက တရုတ္နိုင္ငံကို ဗဟိုျပဳၿပီး အိမ္နီးခ်င္း နုိင္ငံေတြအပါအ၀င္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ အေရးပါလာ
မယ့္ စီးပြားေရးစၾကၤနဲ႔ အတူ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမျဖစ္လာမယ့္ ဒီစီမံကိန္းဟာ အေမရီကန္
ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံနီးပါး ( ၈၉၀ ဘီလ်ံ) ရင္းနွီးျမဳပ္နွံၿပီး သြယ္တန္း ေဖာက္ လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစီမံကိန္းဟာ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေတြ၊ ရထားလမ္းေတြ၊ ေရေၾကာင္းလမ္းေတြ ပါ၀င္တဲ့
ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ ေခၚ အာရွဗဟိုနဲ႔ ေတာင္အာရွ၊ အာဖရီက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း နဲ႔ ဥေရာပ ေဒသေတြ
ကို ဆက္သြယ္မယ့္ ကြန္ယက္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေပၚလာရင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာမျဖစ္မေန အေရးပါလာမယ့္ ေနာက္
ထပ္စီမံကိန္း တစ္ခု လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္နဲ႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း
စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္း ကေန ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ အခြင့္အလမ္းအလမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ရရွိ
လာနိုင္မလဲ။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အခန္း က႑က ဒီစီမံကိန္းမွာ ဘယ္ေလာက္အထိပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသလဲ။
“ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္လာၿပီျဖစ္တဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ ပိုးလမ္းမနဲ႔ ခါးပတ္လမ္းမ စီမံကိန္း
ေတြမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကဘယ္လို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုတာကို ေလ့လာေနတယ္”လို႔ တရုတ္
ႏိုင္ငံကို ၆ ရက္ၾကာ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရဲ႕ျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား
ၿပီး တရုတ္အစိုးရ သတင္းစာေတြက ေရးသားေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ အလွမ္းက်ယ္ တဲ့ စီမံကိန္းေတြရဲ႕သက္
ေရာက္မႈကို ျမန္မာနိုင္ငံက ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မွာ လဲဆိုတာလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွသလိုစိတ္
ရႈပ္ေထြးစရာလည္းေကာင္းလွပါတယ္။

မဟာဗ်ဴဟာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းဟာ တရုတ္နုိင္ငံအတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသက သယ္
ေဆာင္လာတဲ့ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓတ္ေငြ႔ပိုက္လမ္းရဲ႕ ၀င္ေပါက္ျဖစ္ေနသလို ေရနံစိမ္းေတြ သိုေလွွာင္ရာ
ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာ ပါၿပီ။ ဒီအျပင္ အေမရီကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ ေလာက္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမယ့္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းရဲ႕ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။အလားတူပဲ အႏၵိသမုဒၵရာကိုထိုးေဖာက္ၿပီး
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ မႈျပဳနုိင္ မယ့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သလို မလကၠာ ေရလက္ၾကားကိုျဖတ္
စရာမလိုဘဲ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလည္းျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)၊ ပါကစၥတန္၊ သီရီလကၤာ၊ ကိုလံဘို
ဆိပ္ကမ္းေတြမွာ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ပုလဲသြယ္ မဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္ေစ
မယ့္ အေထာက္အကူျပဳ အႀကီးစားစီမံကိန္းႀကီး တစ္ခု လို႔ေျပာရင္လည္းမွားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ပုလဲသြယ္
စီမံကိန္းဟာ တရုတ္ရဲ႕ေဒသတြင္း ေရေၾကာင္းခ်ဲ႕ထြင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကိုျပည့္၀ေစတဲ့ စီမံကိန္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အိႏၵိယကေတာ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ တရုတ္က
ေတာ့ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမ သတင္းခ်န္နယ္ (Belt & Road Channel) ကို တရုတ္ - အဂၤလိပ္ - အာရပ္
ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိးနဲ႔ ရွင္ဟြာ သတင္း ဌာနက ထုတ္လႊင့္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ပိုးလမ္းမ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ တရုတ္က ႀကိဳးစားတာဟာ
ျမန္မာျပည္လို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာ တရုတ္ပါဝင္တဲ့ အခန္းက႑ ႀကီးမားဖို႔ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေအာင္ျမင္
ဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီးၾကာ ႏုိင္တယ္ဆိုေပမယ့္ တရုတ္အစိုးရရဲ ႔ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီးဟာ ျမန္မာအ
တြက္လည္း အေရးႀကီးလာမွာ မလြဲပါဘူး။
ပထ၀ီစီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္း
ဟာ တရုတ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို တရုတ္
အစိုးရပိုင္ CITIC အုပ္စု ဦးေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြကေန အေမရီကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ

ရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားၿပီး ေတာ့ တရုတ္ ဘက္က ၈၅% ေလာက္အထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရဖို႔ ကမ္းလွမ္းတယ္ဆိုတဲ့
သတင္းေတြလည္းထြက္ ေပၚေနပါ တယ္။
ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေတာ့ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတရာထုတ္ျပန္ထားတာ မေတြ႔ရေသးသ
လို လြတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတာ မ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ
ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကို လြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ တစ္ရက္ CITIC အုပ္စုက တင္
ဒါ ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ
ပဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ လက္သိပ္ထိုး ေပးခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္ အႀကီး စားစီမံကိန္းတစ္ခုလို႔ဆိုရမွာ
ပါ။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နဲ႔စက္မႈဇုန္
ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းဆိုေပမယ့္ ဒီအထဲမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျပင္၊ စက္မႈဇုန္စီမံ
ကိန္းနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ကိုေတာ့
ေျမဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္အေပၚ တည္ေဆာက္သြားမွာလို႔ သိရပါတယ္။ ဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔
အတြက္ ေျမယာ သိမ္းယူမႈေတြ ရွိေနၿပီး လူနွစ္ေသာင္းေလာက္ အိမ္ယာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းေတြ
ဆံုးရံႈးရ နို္င္တဲ့ အႏၱရယ္ရွိတယ္လို႔ နိုင္ငံတကာ ဂ်ဴရီလူႀကီးမင္းမ်ားေကာ္မရွင္ (International commission of Jurists) အဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။ တက္ၾကြလႈက္ရွား သူေတြကေတာ့ဒီစီမံကိန္းဟာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသလို ေဒသခံေတြရဲ႕ အသံကို လွ်က္လွ်ဴ ရႈထားတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။

အခြင့္အလမ္းလား၊ စိန္ေခၚမႈလား
ျမန္မာနိုင္ငံဘက္က စဥ္းစားရမွာကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အတူ အထူးစီးပြား
ေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရင္ ဘယ္လို အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရရွိနိုင္သလဲဆိုတာပါ။ CITIC Consortium
ကရွယ္ယာရဲ႕ ၈၅ % အထိ ေတာင္းခံထားတာဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကို သီရီလကၤာ နိုင္ငံလို ျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေနတာလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈ ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ သီရီလကၤာနိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရး
ပဋိပကၡအေပၚ အျမတ္ထုတ္ၿပီး တရုတ္ကုမၸဏီေတြ သီရီလကၤာနိုင္ငံရဲ႕ ေလဆိပ္နဲ႔ ဆိပ္ကမ္းေတြကို
ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့တာေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကို သတိေပး ေနသလိုျဖစ္ ေနပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တရုတ္
နိုင္ငံဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားတဲ့နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ပမာဏ ၁၈
ဘီလ်ံ ရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တရုတ္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ေတြဟာ ပဋိပကၡ ေတြကိုသာ အစဥ္အဆက္ ဖန္တီး
ေပးခဲ့ပါတယ္။
တရုတ္နိုင္ငံ CNICO Company က နွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ တေကာင္းေတာင္
နီကယ္စီမံကိန္း၊ သံယာေတာ္ေတြအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုကို မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔နွိမ္နင္းခဲ့တဲ့ လက္ပံေတာင္း
ေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း၊ ေဒသခံေတြ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရတဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔
ပို႔လြတ္တာ နွစ္နွစ္ၾကာတဲ့တုိင္ ေျမယာခနဲ႔ သီးနွံေလ်ာ္ေၾကး အလံုးစံုေျပလည္မႈမရနိုင္ေသးတဲ့ ေရနံနဲ႔
သေဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း စတာေတြဟာ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တရုတ္စီမံကိန္းေတြ
ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြလို႔ ေျပာရင္မွားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းနဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း၊ ရထား
လမ္း၊ ကားလမ္းနဲ႔ ေရနံပိုက္လိုင္းသြယ္ တန္းေရး Three in One စီမံကိန္း ကေတာ့ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့
MOU ကေတာ့ ပ်က္ျပယ္ သြားခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ သတင္းတခ်ိဳ႔မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့
အပတ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္မွာေတာ့ OBOR အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံအကူအညီ
နဲ႔ ေဖာက္လုပ္မယ့္ ျမန္နႈန္းျမင့္ ရထားလမ္း စီမံကိန္း အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ဒီစီမံကိန္းဟာ မူဆယ္
လားရိႈး၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ ၊ေမာ္လျမိဳင္ စတဲ့ျမိဳ႔ႀကီးေတြကို ျဖတ္သန္းသြားဖို႔စီစဥ္ေနၿပီလို႔ ေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။ ေလ့လာသူေတြကေတာ့ OBOR စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္နိုင္
သလို နယ္နမိတ္ကိုေျပာင္းပစ္နိုင္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ေနၾကပါတယ္။

