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တုံ႔ျပန္မည္နည္း။

။ ျမန္မာႏိုင္ငံ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက စကားစတင္ ေျပာဆိုလာျခင္း။ မိမိတို႔ မည္သို႔

လွ်ဳိ႕၀ွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။
။ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရးဌာန အႀကီးအကဲ ဂ်င္နီဖာ ဟာဟိုက္ (Jennifer
Harhigh) အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b) & (d)
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၁။ (S) ျမန္မာ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္ လာေရာက္ျခင္းကို အသံုးခ်ၿပီး ၎တို႔ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္း ေဖၚျပလိုေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး
ပိုမိုေကာင္းမြန္လိုျခင္း၊ ဝါရွင္တန္ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံလိုၿပီး အထူးသံတမန္တဦး (စစ္အစိုးရ၏
အတြင္းလူျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဦးေသာင္း) ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သန္းေရႊ သူ႔လက္သီးဆုပ္ကို ေျဖခ်လိုက္သည္မွာ (အေမရိကန္ အစိုးရပိုင္း
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က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကို ေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ >
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္

ပုဂၢိဳလ္တဦးကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၎ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးျခင္း၊ "ခ်စ္ ၾကည္ေရး"ကို ျပသေသာအားျဖင့္
အေမရိကန္ အက်ဥ္းသားတဦးကို ျပန္ပို႔ ျခင္း) ကို ေထာက္ထား၍ ေသခ်ာေနပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္
အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကို ေမွ်ာ္ေနပါလိမ့္မည္။ (UNGA) (ကုလသမဂၢအထြေထြ ညီလာခံ) အၿပီးမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဉာဏ္ဝင္းကုိ ဝါရွင္တန္ရွိ သံရံုးသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ ေပးသင့္ပါသည္။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အျပန္ အလွန္ ေဖာ္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဦးေသာင္းႏွင့္ မၾကာမတင္ မွာ
ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ဝါရွင္တန္ အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲဆီသို႔ တက္လွမ္းသင့္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္
စစ္အစိုးရႏွင့္ "ျပတ္သားေသာ" အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္
အတိအလင္းေရာ တိတ္တဆိတ္ပါ အားေပးသင့္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလအတြင္းမွာလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္- ၿပီးဆံုး။
လက္သီးဆုပ္ ေျဖလိုက္ၿပီလား။
--------------၂။ (S) ပထမဦးဆံုး အေမရိကန္ အစိုးရပိုင္း ပုဂၢိဳလ္၏ သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ သူ နားစြင့္ရံု နားစြင့္ေနသည္မွာ ေပၚလြင္လွပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္း
သူ႔ကုိ ေျပာေနစဥ္မွာပင္ စိတ္ဆိုးဟန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုန္းတီးဟန္ေသာ္လည္းေကာင္း မျပခဲ့ေခ်။ သူက
ဆီးနိတ္ အမတ္ ဝက္ဘ္ကုိ ၿပဳံးျပ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ၿပီး ေႏြးေႏြးေထြးေထြး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတေလွ်ာက္လံုး သူက "မိတ္ေဆြမ်ား"၊ "ခ်စ္ၾကည္ေရး"ဟူေသာ စကားမ်ားကို
လႈိင္ေဘာလယ္ေအာင္ ေျပာခဲ့သည္။
၃။ (S) သန္းေရႊႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္တို႔ ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္ႏွင့္ တဦးခ်င္းစီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌
စာရြက္ တမ်ဳိးတည္းကို ကိုင္၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္ (ရည္ညႊန္းခ်က္ က ႏွင့္ ခ)။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးပင္ ယခင္က
သည့္ထက္ အဆင္ေျပခဲ့ေသာ အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းကို ေဖၚျပၾကၿပီး
လက္ရွိဆက္ဆံေရးလည္း ပို၍ ေကာင္းလာလိမ့္မည္ဟု အေလးတင္း ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ "တိုက္ရိုက္" ႏွင့္
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေသာ ဦးေသာင္းကုိ
အထူးသံတမန္အျဖစ္ခန္႔အပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္စလံုး သံအမတ္အဆင့္မ်ားကို တိုးျမွင့္ရန္
အႀကံျပဳျခင္း တို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဘက္က လက္ကမ္းလာေနျခင္းသည္ ရွင္းေနပါ သည္။
၄။ (S) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကံၾကမၼာသည္ အေမရိကန္အစိုးရအဖို႔ လြန္စြာအေရးပါေနေၾကာင္း၊
ဤျပႆနာသည္ အမွန္တကယ္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္
ေျဖရွင္းေပးရမည့္ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္၏ ေျပာစကားကို သန္းေရႊႏွင့္ သူ၏ ထိပ္တန္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ပါသည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေပးေရးကိစၥကို
သန္းေရႊႏွင့္ေျပာေသာအခါ၌ သန္းေရႊက တိုတိုတုတ္တုတ္ပင္ တုံ႔ျပန္ပါသည္။ ကတိကဝတ္မေပးခဲ့ေခ်။
ဆီးနိတ္အမတ္က စကားကို ျဖတ္လိုက္ၿပီး အျခားအေၾကာင္းအရာဘက္သို႔ လွည့္သြားျခင္းေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းပယ္ေသာ အေျဖကို ေစာင့္ သည္ထက္
တိုးလို႔တန္းလန္း ထားလိုက္ျခင္းက ပိုေကာင္းသည္ဟု သူက ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္)။
သို႔ရာတြင္ သန္းေရႊအဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကာင္းေၾကာင္း စကားစရန္
အခြင့္အေရးယူခဲ့ပံုရပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သန္းေရႊ သေဘာ ထားေျပာင္းသြားပံုရသည္ဟု သူတို႔ထင္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရန္
အသင့္ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လည္းေျပာ၊ ထို႔ေနာက္ ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္ကိုလည္း
ေျပာခဲ့သည္။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားေနသည္။
------------------၅။ (S) စစ္အစိုးရ၏ ႀကံရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ညႊန္ျပေနသည္မွာ အဂၤလိပ္သာသာႏွင့္ေရာ
ျမန္မာဘာသာႏွင့္ပါ ထုတ္ ေဝေသာ အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာ ျမန္မာ့အလင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းစာ၏
ေခါင္းႀကီးပိုင္းက ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္၏ အလည္အပတ္ လာေရာက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္္မႈအျဖစ္
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က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကို ေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ >
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္

"ခရီးရွည္ႀကီး၏ ပထမေျခလွမ္း" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ၾသဘာေပး ေရးသားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးေရး သေဘာထားေၾကာင့္
ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္ႏွင့္ ထက္ထက္သန္သန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးက ေဖၚျပခဲ့သည္။
ဆီးနိတ္အမတ္၏ အလည္အပတ္ခရီးသည္ "ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္း
မိုင္ေပါင္း (၁,ဝဝဝ) ခရီး၏ ပထမဆံုး ေျခလွမ္း" ျဖစ္သည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ ေရးသား ထားသည္။
၆။ (S) ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွာေရာ၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားထဲမွာပါ အားလံုးနီးပါးက
ဆီးနိတ္အမတ္၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပို၍ အေကာင္းဘက္သို႔ ေရွ႔ရႈ
လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ အလည္အပတ္ခရီး ေနာက္ပိုင္း အမ်ဳိးသားေန႔ ဧည့္ခံပြဲ၌
သံတမန္အရာရွိမ်ားကုိ ဆုေတာင္း ေပးသူမ်ား ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနခဲ့ကာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာေရးဆီ
ေရွ႔ရႈေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေက်နပ္မိေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ ဤခရီးအေၾကာင္းသည္
ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ စကား ျဖစ္လ်က္ရွိကာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေနာင္ေရရွည္မွာ
ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကို တြက္ဆၾကည့္ေနၾက သည္။
၇။ XXXXXXXXXXXX
ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ေရွ႔တိုး၍ လက္ကမ္းျခင္း
-----------၈။ (S) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူတို႔အဖို႔ အေရးလည္းႀကီး၊ ေက်ေအးမႈလည္းရႏိုင္ေသာ ေျခလွမ္းႀကီးတလွမ္းကို
လွမ္းခဲ့ၿပီ ဟု ယံု ၾကည္ေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သန္းေရႊက အေမရိကန္ အစိုးရပိုင္း ပုဂၢိဳလ္တဦးကို
ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့သည္။ (စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဝါစဥ္အလိုက္ ဆက္ဆံေနေသာ
ေလာကမွာ ျပစရာ တခုရလာျခင္းကို အသံုး ခ်ေနသည္ျဖစ္ရာ ဤကိစၥသည္ အထူးႀကီးက်ယ္ေသာ
ကိစၥႀကီးတခုျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္က (နအဖ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနား
တက္ေစျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားကို လက္ခံ ေတြ႔ဆံုျခင္းတို႔ကို ၾကည့္ပါ)။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ပင္မႈကို ရုပ္သိမ္းေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္း စစ္ အစိုးရက
ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္- ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိရ
သေလာက္ ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္က ခရီးမသြားမီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း မရွိ ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္ဟု စစ္အစိုးရက ႀကိဳတြက္မိကာ ဝက္ဘ္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု လိုျခင္း ရွိ- မရွိ ေမးခဲ့သည္။ မွတ္ခ်က္-ဆံုး)။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က
သိပ္အေရးမႀကီးပါဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္အေရး ႀကီးသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ခ်စ္ၾကည္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို ျပေသာအားျဖင့္ စစ္အစိုးရက အေမရိကန္ အက်ဥ္း သားတဦးကို ျပန္ပို႔ေပးခဲ့သည္။
၉။ (S) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အေမရိကန္၏ တုံ႔ျပန္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါလိမ့္မည္။ မၾကာမီမွာ
ျပန္ၾကားေပးလိမ့္မည္ ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနပံုရပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္
အေမရိကန္အစိုးရသည္ CODEL ၏ ရလဒ္ေပၚမွာ အေျခခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမွာ
အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္သင့္သည္ဟု မယံုၾကည္ၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မႈ လုပ္ရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံေပးေရးအတြက္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အခိ်န္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္မိသည္ကား အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအေျခအေန၌ ဝါရွင္တန္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေဖၚျပ
အပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကို ၀ါရွင္တန္သို႔ သြားခြင့္ျပဳသင့္သည္။
------------၁ဝ။ (S) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဉာဏ္ဝင္းသည္ (UNGA) အၿပီး
ဝါရွင္တန္ရွိ ျမန္မာသံရံုး မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို သြားၾကည့္လိုေၾကာင္း ေဖၚျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥ
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က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကို ေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ >
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္

သည္ အေမရိကန္အစိုးရေဖၚျပေသာ အတုံ႔အျပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အရိပ္လကၡဏာတရပ္အျဖစ္
ျမင္ေနပံုရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား ေရး ဝန္ႀကီးက အစိုးရပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို
ေတာင္းဆိုလိုေၾကာင္း အရိပ္လကၡဏာမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ မေတြ႔ရပါ။ မၾကာမီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အမႈစီရင္ခ်က္၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ (၂ဝဝ၇) စက္တင္ဘာ ႏွစ္ပတ္လည္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏
အဓိပၸာယ္ေလးနက္မႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ Post ေနထိုင္မည့္ ကာလ၊ သို႔မဟုတ္
ဆက္ဆံမႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္တိုင္ ဝါရွင္တန္သို႔ သြား
ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။
ဦးေသာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာသင့္သည္။
--------၁၁။ (S) ဦးေသာင္းႏွင့္ ပြဲဦးထြက္ ေတြ႔ဆံုေရးအစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရး၊ သူ၏ အခန္းက႑၊ သူ၏
အခြင့္အာဏာတို႔ကို စံုစမ္း ေလ့လာေရး၊ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သူ ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည့္အဆင့္တို႔ကို
သိရွိေရးအတြက္ မၾကာမီမွာ သူႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာသင့္ပါသည္။ သူ႔ကို
ယာယီတာဝန္ခံ (Charge) အဆင့္မွာ ထားလ်က္ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ အစိုးရပိုင္းပုဂၢိဳလ္တဦး ႏွင့္ (DAS
အဆင့္မွာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္) တတိယႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံမွာ ပြဲဦးထြက္ ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ သင့္ေတာ္ေသာ
အဆင့္တဆင့္သို႔ တက္လွမ္းသင့္သည္။ ဦးေသာင္းကုိ ေျပာၾကားရာ၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ျပေသာ
ေျမာက္ကိုရီးယားျပႆနာ၊ စစ္သံု႔ပန္းႏွင့္ စစ္အတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ား (POW/ MIA) ရုပ္ႂကြင္းမ်ား ရွာေဖြေရး
ကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ား၌ အနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္စလံုး အႏိုင္-အႏိုင္ဟု ယူဆရေသာ ကိစၥမ်ား
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး အပါအဝင္ ျပႆနာမ်ားကို ဖူးခက္ (Phuket) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆင့္ေနရာ သတ္မွတ္ေရးတြင္ အေမရိကန္၏ ေထာက္ခံမႈကို ထပ္ေလာင္း ေျပာ
ၾကားသင့္သည္။
စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေစေရး တိုက္တြန္းသင့္သည္။
----------------၁၂။ (S) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ယခင္ထက္ပို၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ထားပံုမရေခ်။ သူ၏
ထိပ္တန္းဦးစားေပး လုပ္ငန္း သည္ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ မပါဘဲ စစ္အစိုးရႏွင့္
တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီ၏
ခိုင္မာျပတ္သားမႈလည္းရွိ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈလည္းရွိေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား
(ရည္ညႊန္းခ်က္ ဃ) အပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ပူးေပါင္းရွာလို ေသာ
ဆႏၵကိုလည္းေကာင္း အေလးထား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ -------။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
အႀကံျပဳစာ တေစာင္ကို ေအာင္ၾကည္ထံ ယာယီတာဝန္ခံမွေန၍ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ဆီးနိတ္ အမတ္ ဝက္ဘ္ႏွင့္
ညွိႏႈိင္းကာ သူ၏ ရပ္ တည္ခ်က္ကို ကမၻာက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစရန္ႏွင့္ သူသည္ တင္းမာၿပီး
အေလွ်ာ့ေပးျခင္း မရွိဟူေသာ စစ္အစိုးရ၏ အာေဘာ္ကိုလည္း ေခ်ဖ်က္ရန္ သူ႔ေျပာစကား အခ်ဳိ႕ကို
အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေပးသင့္သည္။ အျပင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လာေရာက္သူမ်ား တိုင္းျပည္အေျခအေနကို
မွ်မွ်တတ ျမင္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသေ႐ြ႕ ထိုသူတို႔ အလည္အပတ္လာသည္ကို သူက
ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္ကိုပင္ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းကိုလည္း
အမ်ားသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းျခင္း
--------------၁၃။ (S) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္ခ်ဳပ္ကာလသည္ ဥပေဒအရဆိုလွ်င္ သိပ္မက်န္ေတာ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္
လက္ေတြ႔မွာ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ မေသခ်ာေခ်။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို (အျခားေသာ
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္အတူ) လႊတ္ေပးရန္ တေလွ်ာက္လံုး ေတာင္းဆိုလာခဲ့ရာ ေလာေလာဆယ္မွာ
သူ႔ကို သူ႔ပါတီဝင္မ်ား၊ အျပင္မွ အလည္အပတ္လာေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္လည္း စစ္အစိုးရကုိ
တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။ ဆီးနိတ္ အမတ္ ဝက္ဘ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေသာ အခါမ်ား၌ သူသည္ သူ႔
လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥကို ေျပာဆိုခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီ
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က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကို ေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ >
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္

ရပ္တည္ခ်က္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အပါအဝင္ NLD ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
အေလးထားေျပာခဲ့သည္။ သူ႔အရိပ္အကဲကို ၾကည့္ကာ သူ႔ကို ဧည္သည့္မ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္ဆိုသလို
အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ေတြ႔ခြင့္ေပးရန္ စစ္အစိုးရကုိ တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။ တကယ္တမ္း
စစ္အစိုးရဘက္က သူ႔ကုိ အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ထားရာ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပးၿပီး သူႏွင့္
အဓိပၸာယ္ရွိ ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္က မည္သို႔ တုံ႔ျပန္သင့္သည္ကိုလည္း
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကပင္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ခ်ဳပ္ က်ေနစဥ္မွာ
စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ေျမာက္ၿပီး တိုးတက္မႈမ်ား ရလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ဆိုေနၾကသည္။
၁၄။ (S) ဆီးနိတ္အမတ္ဝက္ဘ္၏ အလည္အပတ္ခရီးအၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ သံရံုးအဆင့္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားကာ NLD ႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔ ႀကိတ္ဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ
တိုးတက္လာေအာင္ အေမရိကန္ ဘက္က အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို
စံုစမ္းေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးပမ္း မႈ ေအာင္ျမင္ပါက ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ အစိုးရပိုင္း
ပုဂၢိဳလ္တဦးကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ Post ဆီသို႔ ပံုမွန္သြား ေရာက္ေနက်အတိုင္း
သြားရင္းလည္း ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသံတမန္အဖြဲ႔မ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းရန္ စဥ္းစားကာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းလ်က္ ရွိပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လက္ေတြ႔ က်ရမည္၊ ေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္လုပ္ေနရမည္။
-------------------၁၅။ (S) ဆီးနိတ္အမတ္ ဝက္ဘ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ တေလွ်ာက္လံုးမွာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "က်မတို႔မွာ
ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အတိအက် ရွိပါတယ္။ လိုအင္ဆႏၵေတြလဲ အတိအက်ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔က
လက္ေတြ႔လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ေျဖရွင္းနည္းတခုကို လိုခ်င္ပါတယ္" ဟု သူ၏
လက္ေတြ႔လုပ္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ကို အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ႀကိဳတင္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မပါဘဲ ေဆြးေႏြးလိုသည္ ဟုလည္း သူက အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၇
အတြင္းက ေအာင္ၾကည္ကုိ "ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္မပစ္ပါဘူးလို႔ သေဘာတူထားၾကရေအာင္၊ ေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့
တဆင့္ၿပီး တဆင့္ ေဆြးေႏြးသြားၾကပါစို႔" ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဆီးနိတ္ အမတ္ဝက္ဘ္ကုိ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျမင္အရဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ အစိုးရအေန ႏွင့္
ျပႆနာမ်ားကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ရွင္းသြားရင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္လုပ္သြားကာ ဤရည္မွန္းခ်က္
ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားသင့္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖင့္
ဤလုပ္ငန္းကို စႏိုင္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ပါသည္။
VAJDA
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