ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ > thant
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၈ မိနစ္

Reference ID
09RANGOON536

Created
2009-08-17 11:11

Released
2010-12-12 21:09

Classification
SECRET

VZCZCXRO4173
OO RUEHCHI RUEHDT RUEHHM RUEHNH RUEHTRO
DE RUEHGO #0536/01 2291149
ZNY SSSSS ZZH
O 171149Z AUG 09
FM AMEMBASSY RANGOON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 9360
INFO RHEHNSC/NSC WASHDC IMMEDIATE
RUCNASE/ASEAN MEMBER COLLECTIVE
RUEHGG/UN SECURITY COUNCIL COLLECTIVE
RUEHBY/AMEMBASSY CANBERRA 2233
RUEHNE/AMEMBASSY NEW DELHI 5697
RUEHUL/AMEMBASSY SEOUL 9299
RUEHKO/AMEMBASSY TOKYO 6880
RUEHCHI/AMCONSUL CHIANG MAI 2291
RHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HI
RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK 2671
RUEKJCS/SECDEF WASHDC
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHDC
S E C R E T SECTION 01 OF 04 RANGOON 000536
SENSITIVE
SIPDIS
DEPT FOR EAP/MLS, DRL, AND IO
PACOM FOR FPA
E.O. 12958: DECL: 08/16/2019
TAGS: PGOV PREL PHUM BM
SUBJECT: BURMA: SENATOR WEBB'S MEETING WITH PRIME MINISTER THEIN SEIN
RANGOON 00000536 001.2 OF 004
Classified By: P/E Chief Jennifer Harhigh for Reasons 1.4 (b) & (d)
အေၾကာင္းအရာ။
။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဝက္ဘ္ ႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
လွ်ဳိ႔ဝွက္ မွတ္တမ္းျဖည့္သြင္းသူ။
။ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရး ဌာန အၾကီးအကဲ ဂ်င္နီဖာ ဟားဟိုက္ (Jennifer
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Harhigh) အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b) & (d)
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
------၁။ (S) ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ႏွင့္ တနာရီၾကာ အစည္းအေဝးအတြင္း ဆီနိတ္တာ ဝက္ဘ္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီး ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ေစေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ ေပးရန္ပါ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား
ဂၽြန္ယက္ေတာကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပး၍ ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳရန္ ဆီနိတ္တာက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရ၏ လက္သံုးစကားအတိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ျပစ္ဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက စီးပြားေရးကို အထိနာေစၿပီး
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍
တရားမွ်တၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တခု ျဖစ္ရေစမည္ဟု ကတိျပဳကာ စစ္အစိုးရ၏
လမ္းျပေျမပံုကိုသာ ရွင္းျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ကို လိုလားေၾကာင္း၊ ဝါရွင္တန္ႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း လိုလားေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က တိတိက်က် ေျပာဆို ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္စရာလူအျဖစ္ ယခင္အေမရိကန္ သံအမတ္ေဟာင္း ယခုသိပၸံႏွင့္ နည္း ပညာဝန္ၾကီး
ဦးေသာင္းကုိ တာဝန္ခံအျဖစ္ ခန္႔ထားေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အစည္း အေဝး
အေနအထားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ေႏြးေထြးမႈရိွသည္။ အကယ္၍ ကိစၥအခ်ဳိ႕ကို ေျဖရွင္းၿပီးပါက
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္၍ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာမည္ဟု ဆီနိတ္တာ ဝက္ဘ္ႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္တို႔က
ေဖာ္ျပေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး)
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား
------------၂။ (S) ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Codel Webb ႏွင့္
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္၊ အျခားအစိုးရဝန္ၾကီးမ်ား ေတြ႔ဆံုေသာ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ
ဆီနိတ္တာ ဂ်င္ဝက္ဘ္
အထက္လႊတ္ေတာ္ အၾကီးတန္း ဝန္ထမ္း မာသာ မက္လီလန္႐ို႔စ္
သံ႐ုံးယာယီတာဝန္ခံ လယ္ရီဒင္းဂါး
DATT ဗိုလ္မႉးၾကီး ဘရီ စလုန္း
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အရာရိွခ်ဳပ္ ဂ်င္နီဖာ ဟာဟိုက္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္-ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္
ဦးေသာင္း - သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီး
ဦးဉာဏ္ဝင္း - ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း - ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္ - ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီး
ဗိုလ္မႉးၾကီး သူရိန္ေဇာ္- အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီး
ဗိုလ္မႉးၾကီး သန္႔ရွင္း- ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္႐ုံး အရာရိွခ်ဳပ္
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ - ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန (Protocol Department)၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန
ဦးရဲလြင္ (မွတ္တမ္းလုိက္သူ)
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အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္.. ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။
--------------------------------------------- ----------၃။ (S) ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္က သူ႔အေနႏွင့္ ဆီနိတ္တာ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ အလြန္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း
ေျပာဆိုကာ ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္ကုိ ေႏြးေထြးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခဲ့သည္။ ဆီနိတ္တာ၏ ခရီးစဥ္ကုိ
အလြန္အေရးၾကီးေသာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ျမန္မာအစုိးရက ျမင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ဟု မွတ္ယူပါေၾကာင္း
၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အၾကား မတူညီမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း
မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းသစ္တခု ရိွႏိုင္ေၾကာင္း
ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္က ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ဟုလည္း
သူ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။
ေရွွ႔တလွမ္းတိုး၍ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေန ျခင္းအေပၚ ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္က ျမန္မာအစိုးရကို
ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း သည္ ျပင္ပကမၻာအတြက္
အေရးၾကီးေသာလကၡဏာတရပ္ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ၊ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အေျဖရွာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အသစ္တခု ေဖၚေဆာင္ႏိုင္လာလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္
စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာရိွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈသည္
ရႈပ္ေထြး နက္နဲေသာ ကိစၥဟု သူနားလည္ေၾကာင္း ဆီနိတ္တာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆီနိတ္တာက သူသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္တခု လိုအပ္သည္ဟု
ေျပာဆိုေရးသားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္
အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ေရး မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲသြားေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဆီနိတ္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း၊ သူ႔ကုိဖမ္းဆီးထားမႈအေပၚ
ေမးျမန္းျခင္း
--------------------------------------------- --------၄။ (C) အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးေသာ လကၡဏာတခုျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
သူ႔ကိုေတြ႔ဆံု ခြင့္ေပးရန္ ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
အာဏာပိုင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဆက္ထားရန္ လိုသနည္းဟု ဆီနိတ္တာက
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိ ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဆက္ဆံမႈအေပၚမူတည္၍
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားစုက ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ သေဘာထား ခ်မွတ္ၾကသည္ဟုလည္း သူက ျဖည့္စြက္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။
၅။ (C) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စြဲဆိုထားေသာ တရားခြင္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ကိုလည္း
ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ဥပေဒကိစၥသည္ ျပည္တြင္း ေရးသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကုိ အနိမ့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္သာ
ခ်မွတ္ထားသည္။ (နအဖ) က ယင္းျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားၿပီး သူ႔အေနျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ က်န္ရိွေသာ ၁၈
လကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းကိုလုိက္နာပါက ျပစ္ဒဏ္ကို ေနာက္ထပ္
ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္၏ ဇူလိုင္ခရီးစဥ္အတြင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပးခဲ့သည္မွာ သူလာစဥ္က တရားခြင္ အၿပီးမသတ္ေသးေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေျခအေန မတူေတာ့ေသာေၾကာင့္
ျမန္မာအစိုးရက ဆီနိတ္တာ၏ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဝက္ဘ္က သူ႔အေနႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းသစ္တခု ရွာေဖြရန္ စိတ္ ဝင္စားေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူထုႏွင့္ ကင္းေဝးစြာ ထားပါက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ "ပြင့္လင္းေသာ"
ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ကမၻာမွ လက္ခံရန္ခက္ခဲသည္ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားကုိ ျပန္ပို႔ရန္ အားထုတ္ျခင္း
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ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ > thant
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၈ မိနစ္

----------------------------------၆။ (C) ခ်စ္ၾကည္ေရးလုပ္ရပ္အေနႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္
ေနရပ္ရင္း ျပန္ပို႔ရန္ ဆီနိတ္တာ ဝက္ဘ္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယက္ေတာ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ သူ႔အေနႏွင့္
မကာကြယ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား၏ ဆိုးဝါးေနေသာ က်န္းမာေရးကို အေလးအနက္
ျပဳေပးရန္ ဆီနိတ္တာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယက္ေတာသည္ ၎က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈအတိုင္း
အျပစ္ေပးခံထားရသည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျပစ္မႈမ်ားကို အစိုးရ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အေပၚ ေသခ်ာစြာ
စဥ္းစားေပးမည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ကတိျပဳခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးရရိွရန္ အားထုတ္ျခင္း
-------------------------------------၇။ (C) ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရးကုိ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၁၉၄၇
မွပင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတ နစ္ဆင္သည္ ၁၉၅၈ တြင္
လာလည္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ တြင္ ေနာက္တၾကိမ္ လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း ဝါရွင္တန္သို႔
တရားဝင္သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဆီနိတ္တာမ်ားျဖစ္ေသာ မကၠိန္း ႏွင့္ ကယ္ရီတို႔လည္း လာေရာက္
လည္ပတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ မတိုင္ခင္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး
တုိက္ဖ်က္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္
လူသားအရင္းအျမစ္အကူအညီမ်ား ရရိွခဲ့သည္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္အၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အေရးေပၚ
အကူအညီမ်ား ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္္မာႏိုင္ငံက ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ၾကိဳးစားရွာေဖြ၍
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္။
၈။ (S) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနျခင္းကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရး
ရရိွရန္အတြက္ အားထုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရရိွရန္လည္း
အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိန္းစိန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက
ယခင္အေမရိကန္ဆိုင္ရာ သံအမတ္ေဟာင္း၊ ယခု သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီး ဦးေသာင္း
(အစည္းအေဝးပါဝင္သူ) ကုိ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထား ေၾကာင္း သူက
ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က ဆက္ဆံေရးအလြန္ ေကာင္း
မြန္ေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရသည္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို
လိုလားေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ဂန္ဘာရီတို႔၏ အား ထုတ္မႈမ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္
ဆက္သြယ္မႈမဟုတ္ေၾကာင္း "အေမရိကန္အစိုးရသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ေျပာေပးပါ" ျမန္မာအစိုးရက အေမရိကန္
အစိုးရႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆံဆက္ဆံေရးကိုသာ လိုလားေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္ကုိ အၾကံျပဳ
ခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္။ သီးျခားေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ုံး စီမံခန္႔ခြဲေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က
ဦးေသာင္းသည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ စကားေျပာဆိုေရးအတြက္ အဆင္သင့္ ရိွေနေၾကာင္း
သံ႐ုံးယာယီတာဝန္ခံကုိ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မွတ္ခ်က္ၿပီး) ၿမိဳ႔ေတာ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက
သံအမတ္အဆင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုးျမႇင့္ထားရန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က အၾကံျပဳတင္ျပ ထားသည္။
တည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးအေပၚ စစ္အစိုးရအျမင္
-----------------------------------------၉။ (C) ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က စကား အေျခအတင္ ျငင္းခံုေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ၏
သံုးေနက် စကား မ်ားအတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသားေနာက္ခံႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္
လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုသာ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထုကုိ
ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပး ေနၿပီး ျပႆနာမ်ားကိုလည္း အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္
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ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၈ မိနစ္

ေျဖရွင္းေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ လူတဦး (ဝါ) အဖြဲ႔တဖြဲ႔တည္း အေပၚသာ အာ႐ုံစိုက္၍မရဘဲ
အားလံုးပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လံုၿခံဳေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
စသျဖင့္ အရာအားလံုးသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိွရမည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာေရာက္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို ေဝဖန္ျခင္း
--------------------------------------------၁ဝ။ (C) စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာအဝွမ္း ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက
ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က မွတ္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံတုိင္းျပည္တခု ျဖစ္၍ လူထုကို ေကၽြးေမြးရန္ ဆန္စပါး အလံုအေလာက္ ထုတ္လုပ္ကာ
ပိုသည့္ ကုန္ပမာဏကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔သည္။ သို႔ေသာ္ အစားအစာ လံုၿခံဳမႈသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္မႈ
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရိွရန္ လိုအပ္သည္။ တိုင္းျပည္တြင္ သံယဇာတမ်ား ရိွေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာ
အကူအညီလိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္အျပင္
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အမုန္းပြားမႈကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္
ႏိုင္ငံေရးအရတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္။
--------------------------------------၁၁။ (C) အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္တိုင္းျပည္မ်ားကေပးေသာ သင္ခန္းစာျဖစ္သည့္ " ဒီမိုကေရစီကို အလ်င္ အျမန္
မေဖၚေဆာင္ႏွင့္" သင္ခန္းစာကို ျမန္မာႏို္င္ငံက ေလ့လာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုကာ စစ္အစိုးရ၏
"ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံု"ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒကို လူထု ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက
လက္ခံအတည္ျပဳ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ၊
တရားမွ်တေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က အေၾကာက္အကန္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲဥပေဒမ်ား မၾကာခင္ ထြက္လာလိမ့္မည္။
"သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ" ပါတီမ်ားအားလံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက မည္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က
ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္အား ေနာက္တခါ ျပန္လာလည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး သမၼတၾကီး အိုဘားမားထံသို႔လည္း
ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံတြဲဖက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။
--------------------------------------------- -၁၂။ (C) အိုဘားမားအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမူဝါဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဆီနိတ္တာ ကလင္တန္၊ အိုဘားမားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆီနိတ္တာဝက္ဘ္က တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သူ
ယခုလာေရာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံမႈကုိ မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ကူညီ ေျပာင္းလဲေပးရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးသည္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
မိတ္ေဆြျပန္ျဖစ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားရိွၿပီးသားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ၿပီး
တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာရိွသည္။ မတူကြဲျပားမႈသည္ စိန္ေခၚခ်က္တခုျဖစ္သလို ခြန္အားတခုလည္း ျဖစ္သည္။
၁၉၄၇ ကတည္းကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနကို သူသိရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က
ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ကိုလည္း သူသိရိွသည္ဟု ဆီနိတ္တာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အတူတကြ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္အေနျဖင့္္လည္း
ေဒသအတြင္း ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ထိန္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
၁၃။ (C) တိုင္းျပည္တျပည္သည္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေစေရးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလိုသည္ဆိုေသာ
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ဆိုလိုရင္းကို ဆီနိတ္တာက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံခဲ့သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္
အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဗီယက္နမ္မ်ား အၾကား ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ သူထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္မ်ားကို
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ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ > thant
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၈ မိနစ္

ဆီနိတ္တာက ရည္ညြန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူ႔၏ ၂ဝ၁ဝ အလြတ္သေဘာ ျမန္မာခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ သူႏွင့္နီးစပ္ေသာ
မိတ္ေဆြတဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူ႔စီးပြားေရးကို ပိတ္ခဲ့ရၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း အလုပ္လက္မဲ့
ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္ဟု ဆီနိတ္တာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အကယ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ခဲ့ပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ထိုထက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရႏိုင္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရ၏
ယံုၾကည္ ေထာက္ခံမႈမ်ားရႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု
ဆီနိတ္တာက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆီိနိတ္တာ၏ ခရီးစဥ္အတြက္
ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္းႏွင့္ "ခင္ဗ်ား အခုတင္ျပတဲ့အခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ဘက္က စဥ္းစားပါမည္" ဟုလည္း
၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္စု
--------------၁၄။ (C) ဦးေသာင္းသည္ လက္ရိွတြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ၁၉၉၁ မွ
၁၉၉၆ အထိ အေမရိကန္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကေနဒါဆုိင္ရာ
သံအမတ္အျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးႏွင့္ စက္မႈ - ၁ ဝန္ၾကီးအျဖစ္လည္း
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရတာဝန္မ်ားစြာကို
ထမ္းေဆာင္ဖူးသည္။ သူသည္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေမာင္ေအးႏွင့္အတူ စစ္တကၠသိုလ္ တပတ္စဥ္တည္း
အတူတူ ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊႏွင့္အတူ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနတြင္
အတူတကြ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ေလ့လာ အကဲခတ္သူအမ်ားစုက ၎သည္
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလံုးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အတြင္းလူ တေယာက္ဟု ဆိုသည္။
၁၅။ (SBU) Codel Webb က ယင္းသတင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
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