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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တရုတ္ရဲ႕အခန္းက႑
ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ”

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

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တရုတ္ရဲ႕အခန္းက႑
ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ” (ေနသြင္ညိဏ္း)

ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲေတြကို တံု႔ျပန္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ျပန္လည္စဥ္းစား
လာပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အကဲျဖတ္ခ်က္တစ္
ခုက  တရုတ္ႏိုင္ငံကို အလြန္အကြ်ံ မွီခိုေနရတဲ့ ဘ၀ကေန ရုန္းထြက္လိုတာ
ေၾကာင့္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  ျမန္မာ့ အေျပာင္းအလဲရဲ႕ အေရးအ
ႀကီးဆံုးလုိ႔ဆုိရမယ့္   ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တရုတ္ဆီက အကူအညီ
ေတြ လိုအပ္ေနျပန္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တင္းခံေနတဲ့
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုေတြဟာ တရုတ္နဲ႔ နယ္ခ်င္းထိစပ္ေန
တဲ့ေဒသေတြကို စိုးမိုးထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြျဖစ္ၾကၿပီး တရုတ္ရဲ႕ ၾသဇာခံမဟုတ္
ရင္ေတာင္ ဆက္ဆံေရးမွာ မ်က္ႏွာမပ်က္လိုတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အေရွ႕ေျမာက္ အိမ္နီးခ်င္းက ဘယ္
ေလာက္ အေရးပါလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္လာပါတယ္။

တရုတ္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား
၂၀၁၀ မတုိင္ခင္အထိ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ တရုတ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴ
ဟာက အာဆီယံအစည္းအေ၀းေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရကိုေထာက္ခံ၊ မဟာ
မဲေခါင္ေဒသစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ျမန္မာအစိုးရက
တရုတ္ကို ေထာက္ခံ၊ တရုတ္ျပည္အတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္
မွာ ျမန္မာျပည္ကို အသံုးခ်ေရး၊ အနာဂတ္တြင္ ေရတပ္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး စသျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္  ျမစ္ဆံုဂယက္ေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာ
တူခ့ဲတဲ့ တရုတ္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ တရုတ္ဘက္က  စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာပါ
တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္းပဲ တရုတ္ရဲ႕ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းစီမံ
ကိန္း၊ မံုရြာေၾကးနီမုိင္းစီမံကိန္းတို႔အေပၚ ေဒသခံေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈေတြ  
ပိုၿပီး ျပင္းထန္လာတဲ့အခါ တရုတ္ဘက္က ပိုၿပီး စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာပါေတာ့
တယ္။ ေနာက္ထပ္ စိုးရိမ္မႈက  ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။ အာ
ဆီယံအေရးကြ်မ္းက်င္သူ တရုတ္ပညာရွင္ Zhang Xizhen နဲ႔ Yu
Changsen တို႔က “အကယ္၍ ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔
ၾကားမွာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းလာလွ်င္ တရုတ္ျပည္၏ လံုျခံဳေရး၊ ရွိရင္းစြဲ
တရုတ္-ျမန္မာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္  တရုတ္နယ္စပ္လုံျခံဳေရး၊  စြမ္း
အင္ ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာ
မည္” လုိ႔ ဒီမတုိင္ခင္က သတိေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေအာင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္း အေရးအခင္း
ျဖစ္တုိင္း တရုတ္အတြက္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေန ျဖစ္လာပါတယ္။
အစပိုင္းမွာ တရုတ္က သူတစ္ပါး ျပည္တြင္းေရး ၀င္စြက္တယ္လို႔  အထင္ခံ
ရမွာ စိုးတာေၾကာင့္  ပဋိပကၡမွာ  တုိက္ရုိက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္း
လမ္းမ်ဳိးကို  တတ္ႏုိင္သေလာက္  ေရွာင္ခဲ့ပံုရပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ကခ်င္
ျပည္နယ္္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွာ  ပဋိပကၡေတြကို  အဆံုးမ
သတ္ႏုိင္ရင္ တရုတ္ရဲ႕စီးပြားေရးနဲ႔   လံုျခံဳေရး အက်ဳိးစီးပြားကို တိုက္ရုိက္
ထိခိုက္ႏုိင္တာကို တရုတ္ဘက္က သေဘာေပါက္ပံုရပါတယ္။
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ျမန္မာသူပုန္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့
ျမန္မာျပည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔  တရုတ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို  အစိုးရ
အာေဘာ္ ေဘဂ်င္းရီဗ်ဴးမဂၢဇင္းမွာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကတည္း
က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႔ လမ္းဖြင့္ျခင္း ကြ်မး္က်င္သူ
ရဲ႕အျမင္ “Opening to the Southwest: An Expert Opinion,”  ဆုိတဲ့
ေဆာင္းပါးမွာ စာေရးသူက ပန္းက်ိဆုိတဲ့ တရုတ္ဆက္သြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး
ေဟာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြကို အခုလို တြက္ျပပါတယ္။
ကုန္းတြင္းပိတ္ၿပီး ပင္လယ္ထြက္ေပါက္မရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ယူနန္ျပည္နယ္၊ စီ
ခြ်မ္ျပည္နယ္ေတြရဲ႕  အိႏၵိယသမုဒၵရာ   ထြက္ေပါက္ဟာ  ျမန္မာျပည္ ျဖစ္
တယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မီးရထားလမ္းဆံုးျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနား
အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းက လားရူိး၊ ေနာက္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးဟာ တရုတ္ပို႔ကုန္
ေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္၊ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ
တယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးဟာ တရုတ္ရဲ႕ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ ေပၚလစီကို
အေစာဆံုး ေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ဟာ တရုတ္အတြက္ စီးပြားေရး
အရ ဘယ္ေလာက္  အေရးႀကီးသလဲ  ဆုိတာကိုလည္း  ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ကစလုိ႔  တရုတ္အစိုးရဟာ ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါ
တီအပါအ၀င္ အစိုးရကိ္ု ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တဲ့ သူပုန္အုပ္စုေတြကို
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ  တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီ
တုန္းကြယ္လြန္ပီး တိန္ေရွာင္ပိန္ တက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ တရုတ္ရဲ႕ ႏိုင္
ငံျခားေရး ေပၚလစီဟာ သူပုန္ေတြကို ေထာက္ပံ့ရာကေန ကုန္သြယ္ေရး
ျမႇင့္တင့္ေရးဘက္ကို ေခါင္းလွည့္သြားပါတယ္။
တရုတ္ကို အံ့ၾသေစတဲ့ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္အထိ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ
တို႔အၾကားမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိခဲ့ေပမယ့္
မၾကာခင္မွာ အိပ္မက္ဆန္ဆန္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔
တရုတ္ဘက္က ႀကိဳတြက္မထားခဲ့ပါဘူး။ အစဥ္အလာ စဥ္းစားခ်က္
အတုိင္း ျမန္မာစစ္တပ္က “အေပၚယံ၊ မဆိုစေလာက္ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္လိမ့္မယ္။” လို႔ တရုတ္ဘက္က တြက္ခဲ့ပံုရပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၁၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ သမၼတ ဦးသိန္း
စိန္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို  ဆုိင္းငံ့လုိက္တဲ့  အခါမွာေတာ့  တရုတ္ဘက္က

နဂါးမွန္းသိေအာင္ေတာ့ အေမာက္ေထာင္
ဒီကာလအတြင္း ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲကို ဘယ္လို တံု႔ျပန္မလဲ
ဆုိတဲ့အေပၚ တရုတ္အစိုးရ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ား အၾကားမွာ ျငင္းခုန္ခဲ့ၾက
ပါတယ္။ သစၥာေဖာက္ ျမန္မာအစိုးရကို  အျပစ္ေပးတဲ့ နည္းနဲ႔ တံု႔ျပန္မ လား၊
သုိ႔မဟုတ္ အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပခ်င္တုိင္း တရုတ္ကို
တရားခံရွာတာမ်ဳိးကို ေနာင္ထပ္မလုပ္ရဲေအာင္ နယ္စပ္ တုိင္း ရင္းသား
အုပ္စုေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ပါ၀ါျပမည္လား။ တရုတ္အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီေတြ
ထိေရာက္ဖို႔ဆုိရင္ နဂါးမွန္းသိေအာင္ေတာ့ အေမာက္ေထာင္ျပသင့္တယ္
လို႔ ယူဆသူေတြ ရွိလာပါတယ္။
ပဋိပကၡၾကားထဲက နယ္စပ္လံုျခံဳေရးကိစၥ
ျမန္မာဘက္အျခမ္းမွာ တရုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ရွိေနတာ
ေၾကာင့္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးကိစၥဟာ တရုတ္ရဲ႕ အဓိက စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ပါ
တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေသနတ္သံေတြ မတိတ္ေသးတာေၾကာင့္ ပုိ၍
စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကိုးကန္႔ေဒသ တုိက္ပြဲေၾကာင့္
ဒုကၡသည္ေတြ အေျမာက္အျမား တရုတ္ျပည္ထဲ ၀င္ေရာက္ခဲ့တာမ်ဳိးကို
တရုတ္ဘက္က မလိုလားပါဘူး။
ေျမာက္ပိုင္းတုိက္ပြဲေတြ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် တရုတ္အ
အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္ကို တရုတ္ဘက္က တြက္
ပံုရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္စီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ
အေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ျဖတ္သန္း
ရာ ေဒသေတြဟာ ပဋိပကၡဇုန္အတြင္းမွာ လံုးလံုးမက်ေရာက္သည့္တိုင္

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရုတ္အခန္းက႑
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ  တရုတ္က  သတိနဲ႔
ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပံု ေပၚပါတယ္။ သူတစ္ပါး ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္
တာလည္းမျဖစ္ေအာင္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံ
ေရးလည္း မပ်က္ယြင္းေအာင္ သတိႀကီးႀကီး ထားခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္နဲ႔ အစိုးရၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတဲ့
ကိစၥမွာ တရုတ္က  ေရႊလီၿမိဳ႕မွာ  ေနရာထုိင္ခင္း  စီစဥ္ေပးတာမ်ဳိး၊ ၂၀၁၇
ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့  တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ
ကို ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ KNU အဆင့္ျမင့္  ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို  တရုတ္
ျပည္ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး  တရုတ္သံတမန္အဖြဲ႔နဲ႔  ေတြ႔ဆံုေစျခင္း၊  ေနာက္ဆံုး
က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိ္မ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ ေျမာက္ပိုင္း
အဖြဲ႔ေတြကို တုိက္တြန္းခဲ့ရံုမက ခရီးစဥ္ပါ စီစဥ္ေပးခဲ့တာေတြကို ေတြ႔ႏိုင္
ပါတယ္။
၀တပ္ဖြဲ႔ (UWSA) အဖြဲ႔အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္း တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္  အဖြဲ႔ေတြဟာ  တရုတ္ရဲ႕ၾသဇာခံ  မဟုတ္ေပမယ့္ နယ္စပ္
ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ အေနအထား၊ စာနာနားလည္းမႈ၊ ကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြ
ေၾကာင့္ တရုတ္သေဘာထားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။
တရုတ္အစိုးရ အေနနဲ႔လည္း   ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာေအာင္ ဖိအားေပး
တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို သံုးႏိုင္ေပမယ့္ မေရရာတ့ဲ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအ
ေနေၾကာင့္ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပးေရးအတြက္ နယ္စပ္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေနပါလိမ့္မယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တရုတ္ဟာ အဆံုးအ
ျဖတ္ေနရာမွာ မရွိေပမယ့္ အေရးပါတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ရွိေနပါတယ္။
တရုတ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေနအထား၊ ပထ၀ီအေနအထား၊ ရခုိင္အေရးကို
အေၾကာင္းျပဳလုိ႔ တေက်ာ့ျပန္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ
ျပည္အေနနဲ႔ တရုတ္နဲ႔ လမ္းခြဲဖို႔ထက္ ပိုၿပီး နီးကပ္လာေနတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္တို႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။  ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မေရ
ရာေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေျပလည္ေရး၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ရမယ့္
လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ဆိုရင္ တရုတ္ဆီ
က အကူအညီေတြ မေလွ်ာ့တဲ့အျပင္ ပိုလု႔ိေတာင္ လုိအပ္ေနပါတယ္။

