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ဂျပန်နုိင်ငံကုိ ၅ ရက်ြကာခရီးစဥ်အြဖစ် ေရာက်ရိှေနတ့ဲ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ဟာ မေန့တုန်းကေတာ့ ဂျပန်ဝန်ြကီးချုပ် 
ရှင်ဆုိ အာေဘးနဲ့ ေတွဆုံ့ြပီး ၂ နုိင်ငံ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မယ့် ကိစစရပ်ေတွနဲ့ ဂျပန်ဘက်က အကူအညီေပးေရး ကိစစေတွကုိ 
ေဆွးေနွး သေဘာတူခ့ဲ ြကပါတယ်။  

ဘယ်လုိ သေဘာတူညီမှုေတွ ပါဝင်လဲဆုိတာကုိ ဂျပန်နုိင်ငံြခားေရးဝန်ြကီးဌာန ေြပာခွင့် ရပုဂဂိ ုလ် ယာဆူဟီဆာ 
ကာဝါမူရာ Yasuhisa Kawamura ကုိ ကုိမုိးြမင့်က ေမးြကည့်ထားပါတယ်။  

ပထမဆုံး ေခါင်းေဆာင် ၂ ဦးအေနနဲ့ အဓိက ဘာေတွ သဘာတူခ့ဲပါသလဲလုိ့ ေမးြကည့် ေတာ့ 

၁။ ေခါင်းေဆာင်ေတွ သေဘာတူညီတာကေတာ့ နှစ်နုိင်ငံဆက်ဆံေရးနဲ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ကိစစေတွကုိ ေရှ ့ဆက်ြပီး 
ပုိမုိလုပ်ေဆာင်ြကဖုိ့ ြဖစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလတုန်းက ေခါင်းေဆာင် ၂ ဦး လာအုိမှာ ေတွတု့န်းကလည်း ဂျပန်ဘက်က 
အကူအညီေပးဖုိ့ ကတိေပးခ့ဲပါတယ်။ အခုသေဘာတူတာက အဲဒီတုန်းက အကူအညီအပါအဝင် ဆက်လက် 
ကူညီမယ့်ကိစစကုိ ေဆွးေနွးတာပါ။  

နှစ်ဘက်ေခါင်းေဆာင်ေတွ ေတွတ့ဲ့အခါ ဂျပန်နုိင်ငံကေန ြမန်မာနုိင်ငံကုိ ေငွေြကးအကူအညီေပးဖုိ့ 
သေဘာတူတယ်လုိ့ သိရပါတယ်။ဘယ်လုိ ကူညီမှာပါလဲ။  

၂။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ကျွန်ေတာ်တခု ေြပာချင်တာက အခုေပးမယ့် ေငွေြကးက အစုိးရေခါင်းေဆာင်သစ် ေအာက်မှာ 
ြမန်မာနုိင်ငံရဲ ့ နုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းေတွအတွက် ြုခံငုံြပီးေပးတ့ဲ အကူအညီမျိုး ြဖစ်ပါတယ်။ နုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရး 
ဆုိရာမှာ ဝန်ြကီးချုပ် အာေဘးက အချက် ၄ ချက်ထုတ်ေြပာပါတယ်။ နံပါတ်တစ်က အမျိုးသား ြပန်လည် သင့် ြမတ်ေရး၊ 
နံပါတ် ၂ က စီးပွားေရးဖံွြ့ုဖိးေရး၊ နံပါတ် ၃ က ပုဂဂလိကကဏဍမှာ တုိက်ရုိက်နုိင်ငံြခား ရင်းနီှးြမှပ်နံှမှုေတွ တုိးလာေရး နဲ့ 
နံပါတ် ၄ က နှစ်နုိင်ငံ နုိင်ငံသား အချင်းချင်းြကား ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ေရးေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီေနရာေတွမှာ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်နုိင်ဖုိ့ ြဖစ်ပါတယ်။  

အခု ေပးမယ့် ေငွေြကးပမာဏက ဘယ်ေလာက်ပါလဲ။ ဘယ်အပုိင်းေတွမှာ ဘယ်ေလာက်ကူညီဖုိ့ ရိှပါလဲ။  

၃။ အခုလာမယ့်  ၅ နှစ်အတွင်း ခန့်မှန်းေြခ အေမရိကန်ေဒါ်လာ သန်း ၈ ေထာင်ေလာက် ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယန်းနဲ့ဆုိရင် 
ဘီလျံ ၈၀၀ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဂျပန်အစုိးရပုိင်း အကူအညီတစ်ခုတည်းက မဟုတ်ဘဲ ပုဂဂလိကပုိင်း ကပါ ပါဝင်မှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းေတွအေနနဲ့ဆုိ စုိက်ပျိုးေရး၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ေရး၊ လူသား အရင်းအြမစ် ဖံွြ့ုဖိးေရးနဲ့ လူနည်းစု 
တုိင်းရင်းသားေတွ အတွက် အကူအညီေပးေရးေတွ ပါပါတယ်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန် ကိစစ လည်း ပါပါတယ်။ 
ဘယ်အပုိင်းေတွမှာ ေငွေြကးပမာဏ ဘယ်ေလာက်ရိှတယ် ဆုိတာ အတိအကျ တွက်ဖုိ့ လုိပါေသးတယ်။ ဒါေပမယ့်  
အမျိုးသား ရင်ြကားေစ့ေရး အတွက် ေနာက် ၅ နှစ်အတွင်း ယန်း ဘီလျံ ၄၀ ကူညီဖုိ့ ရိှပါတယ်။ ေနာက်ြပီး အခုေြပာတ့ဲ 
ယန်း ဘီလျံ ၈၀၀ ထဲမှာ ေချးေငွေတွလည်း ပါမှာ ြဖစ်သလုိ ပုဂဂလိကပုိင်းက စီးပွားေရး ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမှုေတွလည်း ပါမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။  



ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်က နုိင်ငံြခားရင်းနီှးြမှပ်နံှမှုေတွ အများြကီးလာဖုိ့ ေမျှာ်လင့် တ့ဲအေြကာင်း 
ေြပာထားပါတယ်။ ဂျပန်အေနနဲ့ ြမန်မာနုိင်ငံမှာ ဘယ်ေလာက် ရင်းနီှးြမှုပ်နံှဖုိ့ အဆင်သင့်ြဖစ်ေနပါြပီလဲ။  

၄။ ပုဂဂလိကပုိင်းက ဘယ်ေလာက်ရင်းနီှးြမှပ်နံှမယ်ဆုိတာက ပုဂဂလိကပုိင်းရဲ ့ အေြခအေနေတွအေပါ် မူတည်ပါတယ်။ 
ကိန်းဂဏန်းတချို ့ေြပာရရင်ေတာ့ ဂျပန်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမှုဟာ ြပီးခ့ဲတ့ဲ ၃ နှစ်အတွင်းမှာဆုိရင် ၂၀၁၃ တုန်းက ေဒါ်လာ ၅၆ သန်း၊ 
၂၀၁၄ မှာ သန်း ၂၀၀ေကျာ် နဲ့ ၂၀၁၅ မှာ ၅၂၈ သန်းရိှပါတယ်။ ဒါကုိြကည့်ရင် ဂျပန်ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမှု ဘယ်ေလာက် 
တုိးလာေနသလဲဆုိတာ သိနုိင်ပါတယ်။ ဂျပန်ဝန်ြကီးချုပ်က ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်နဲ့ ေတွစ့ဥ်အတွင်း ပုဂဂလိက 
ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမှုေတွက ြမန်မာရဲ ့ ဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်ေရး အတွက် အေရးြကီးေြကာင်း ေြပာခ့ဲပါတယ်။ ြမန်မာအစုိးရဘက်က 
ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမှုဥပေဒြပင်ဆင်ြပီး ချဥ်းကပ်မှုပုံစံအသစ်နဲ့ သွားမှာကုိလည်း မစစတာ အာေဘးက ြုကိဆုိခ့ဲပါတယ်။ 
ြမန်မာဘက်ကလည်း ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမှုကုိ အားေပးေစမယ့် ဥပေဒစည်းမျဥ်းေတွ၊ စနစ်ေတွ ပုိမုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်လာမယ်လုိ့ ကျွန်ေတာ်တုိ့က ေမျှာ်လင့် ပါတယ်။  

ြမန်မာအေပါ် ၊ ေနာက်ြပီး ေဒသတွင်းအေပါ် တရုတ်ရဲ ့ ြသဇာလွှမ်းမှုကုိ တန်ြပန်ဖုိ့ ဂျပန်က ြုကိးစားေနတယ်ဆုိြပီး 
ေြပာြကတာလည်း ရိှပါတယ်။ အခုလက်ရိှ ြမန်မာအေပါ်ထားတ့ဲ ဂျပန်ရဲ ့ မူဝါဒက ဘာပါလဲ။  

၅။ ြမန်မာကိစစေြပာရရင် ၂ ချက် ရိှပါတယ်။ ပထမတချက်က မဟာဗျူဟာကျတ့ဲအချက်ပါ။ ဝန်ြကီးချုပ် အာေဘးကလည်း 
ေြပာပါတယ်။ ြမန်မာဟာ ပထဝီနုိင်ငံေရးအရ အေရှ ့ေတာင်အာရှအတွင်းမှာေရာ၊ အိနဒိယနဲ့ဆက်စပ်တ့ဲ မဲေခါင်ေဒသမှာပါ 
အေရးပါတ့ဲေနရာမှာ ရိှေနပါတယ်။ ဂျပန်အေနနဲ့ ေဒသတွင်း အေရးအားလုံးကုိ ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါတယ်။ 
ဒုတိယတစ်ချက်ကေတာ့ ဂျပန်နဲ့ ြမန်မာြကား ဘုံသေဘာထားအားြဖင့်  လက်ခံထားတ့ဲ လွတ်လပ်မှု၊ ဒီမုိကေရစီနဲ့ 
လူအ့ခွင့် အေရး၊ ဥပေဒစုိးမုိးမှု စတ့ဲ တန်ဖုိးေတွ ရိှေနပါတယ်။ ဒါေြကာင့်  ြမန်မာကုိ မိတ်ေဆွေကာင်းနုိင်ငံအြဖစ် ဂျပန်က 
သေဘာထားသလုိ အခု အစုိးရသစ်လက်ထက်မှာလည်း ဒီမုိကေရစီေရးက အားစရာ အေနအထား ေတွရ့ပါတယ်။  

ဒီသတင်းကုိ ေဝမျှပါ။ ေဝမျှြခင်းအေြကာင်း Copyright © 2017 ဘီဘီစီ. ြပင်ပဝက်ဘ်ဆုိက်များမှ အေြကာင်းအရာများကုိ ဘီဘီစီမှ တာဝန်မယူပါ။ ြပင်ပ လင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် 

ကျွန်ု ပ်တုိ့ ချဥ်းကပ်မှု/ လင့်ဆုိင်ရာ မူဝါဒ  
 


