
    

    

    

    

    

၂၀၀၉ - ၂၀၁၀      ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀  ၂၀၁၁ ဇူလုိင္ ၂၅ 

ဟုတ္ပါ့မလားဟုတ္ပါ့မလားဟုတ္ပါ့မလားဟုတ္ပါ့မလား    ေမာင္ကာဠဳရယ္ေမာင္ကာဠဳရယ္ေမာင္ကာဠဳရယ္ေမာင္ကာဠဳရယ္ 

 
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာAစိုးရသစ္ရဲ႕ Aလုပ္သမား၀န္ႀကီး 
ဌာန UီးေAာင္ၾကည္တို႔ ၂၀၁၁ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ တနလၤာေန႔ ေန႔လည္က ရန္ကုန္ စိမ္းလဲ့ကန္သာ 
Eည့္ရိပ္သာမွာ မိနစ္ ၇၀ ၾကာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိေတြ႕ဘုိ႔ ၂၀၁၁ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ 
တနဂၤေႏြေန႔ကမွ Aေၾကာင္းၾကားဘိတ္ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
“ထုိသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တရားUပေဒ စုိးမုိးေရးကိစၥ၊ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈ ပေပ်ာက္ေရးကိစၥႏွင့္ Aမ်ား 
ျပည္သူ Aက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိစၥတုိ႔လည္း AပါA၀င္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာရက္တြင္ 
ထပ္မံေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ကုိလည္း သေဘာတူၾကပါသည္။”လုိ႔ ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိၿပီးေနာက္ Uီး 
ေAာင္ၾကည္က Aသင့္ျပင္လာတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကိုဘတ္ၾကားျပခဲ့ပါတယ္။  UီးေAာင္ၾကည္ရဲ႕Aမူ 
Aရာ လႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ Aသက္ဝင္မႈမ႐ွိသလုိ တက္ႂကြမႈလဲ မ႐ွလိွပါ။ မျဖစ္မေန တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေပးေနရတဲ့Aသြင္ ေပၚလြင္လွပါတယ္။ “ပ်ားရည္ဖုံးမ်က္ႏွာ”မွာ“သကာရည္” Aတတ္ႏိုင္ဆုံး 
ေလာင္းထားလ်က္ပါ။ ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိတာကုိ ‘Aျပ’သေဘာ show jobs Aေနနဲ႔ မလႊဲသာ မေ႐ွာင္ 
သာ လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့တာပါ။ စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူပါ။ 
 
Aလုပ္သမား၀န္ႀကီး UီးေAာင္ၾကည္ကုိ စစ္Aစုိးရက ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔Aၾကား 
ဆက္သြယ္ေရးAတြက္ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးAျဖစ္ ၂၀၀ရ ခုႏွစ္ ေAာက္တုိဘာ ၈ ရက္ေန႔က 
ခန္႔Aပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခ့ဲသည့္ 
ကုလသမဂၢ Aေထြ ေထြAတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ Aထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာAီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ၏ 
Aႀကံျပဳခ်က္Aရ ေနာင္တြင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ယင္းဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးကုိ ခန္႔Aပ္ျခင္းျဖစ္တယ္လိ႔ု စစ္Aစုိးရကဆိုပါတယ္။ 
 



ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UီးေAာင္ၾကည္တို႔ဟာ ၂၀၀၇ ေAာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ 
ေတြ႕ဆံု ခ့ဲၿပီး ေတြ႔ဆံုမႈ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ရိွၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုခ့ဲတ့ဲAခ်ိန္ေတြကေတာ့ 
၁။ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ ေAာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္၊ 
၂။ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ နုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္၊ 
၃။ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ 
၄။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္၊ 
၅။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္၊ 
၆။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ေAာက္တုိဘာလ ၃ ရက္၊ 
၇။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ေAာက္တုိဘာလ ၇ ရက္၊ 
၈။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္၊ 
၉။ ၂၀၁၀ ျပည္႕ႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္။ တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။  
ဒါေပမဲ့ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ရလဒ္ တခုမွ ထြက္ေပၚလာတာမ်ဳိး မရွိတဲ့Aတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ 
ေ၀ဖန္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ၉ ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမႈေတြAေပၚ ေဒၚစုက Aားရေက်နပ္မႈမ႐ွိခဲ့လုိ႔ စိတ္ပ်က္ 
မိရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္မွာလဲ ခံျပင္းမႈေတြေပၚလြင္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ 

“လက္ရိွ ျမန္မာAစုိးရ Aေနနဲ႔ Aရပ္သားAစုိးရ Aစစ္Aမွန္ ျဖစ္ေAာင္ လုပ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 
ဒီမိုကေရစီ Aေရျခံဳ စစ္Aစိုးရ ဆိုတ့ဲ လမ္းေဟာင္းAတုိင္း လိုက္မွာလား ဆိုတာ ျပတ္ျပတ္သားသား 
ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔Aတြက္ လမ္းဆုံလမ္းခြကုိ ေရာက္ရိွေနပါၿပီ”လုိ႔ Aေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
ဟီလာရီကလင္တန္က ဒီကေန႔ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္ ၂၂ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ Aင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္း 
မွာျပဳလုပ္တဲ့ Aာစီယံေဒသဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးAစည္းAေဝးမွာ သူက Aခုလုိ ေျပာလုိက္တာပါ။ 
Aရပ္သားAစိုးရ လမ္းေၾကာင္းကုိ တကယ္ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့  ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသား 
ေတြကုိ ႁခြင္းခ်က္မရိွ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးAင္Aားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး 
လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း Aေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာပါတယ္။ 
 
ဒါ့ျပင္ ျမန္မာAာဏာပိုင္ေတြAေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ လိုေၾကာင္းလည္း မစၥက္ကလင္တန္ကေျပာပါတယ္။ 

ဟီလာရီ ကလင္တန္က တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္၊ ၂ ႏုိင္ငံAေရးႀကီးကိစၥမ်ားေျပာမယ္၊ ျမန္မာ့Aေရးလဲ 
ေျပာမယ္၊ တိုက္တြန္းမယ္၊ တ႐ုတ္ကလဲ ျမန္မာ့Aစိုးရကိုေျပာမယ္။ Aေမရိကန္ရဲ႕စကားေၾကာင့္ 
႐ုတ္ခ်ည္း ေကာက္လုပ္ျပတာလား၊ တ႐ုတ္ရဲ႕ဖိAားေၾကာင့္ ကမန္းက တန္းထလုပ္တာလား၊ Aာဆီ 
ယံUကၠဌ ျဖစ္လိုစိတ္Aားႀကီးလို႔ Aခ်ိန္မီွ ထလုပ္ျပတာလား၊ တဘက္သတ္ဖန္တီးေနတ့ဲ ျပည္တြင္းစစ္ 
ကုိဖံုးကြယ္လိုလို႔လား၊ ဒီမုိကေရစီAစိုးရျဖစ္ show jobs ေတြလုပ္ဘို႔ ဖန္တီးလုိလို႔လား ဆိုတ့ဲ သံသယ 
Aေတြးေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရUီးမွာပါ။  

ဒီမုိကေရစီAတုAေယာင္Aစိုးရရဲ႕ဒီမုိကေရစီAတုAေယာင္Aစိုးရရဲ႕ဒီမုိကေရစီAတုAေယာင္Aစိုးရရဲ႕ဒီမုိကေရစီAတုAေယာင္Aစိုးရရဲ႕    ေရာင္းစားမ့ဲေရာင္းစားမ့ဲေရာင္းစားမ့ဲေရာင္းစားမ့ဲ    ““““Aခ်ိန္Aခ်ိန္Aခ်ိန္Aခ်ိန္””””    ေတြကိုေတြကိုေတြကိုေတြကို    Aလကားပဲတင္းနဲ႔Aလကားပဲတင္းနဲ႔Aလကားပဲတင္းနဲ႔Aလကားပဲတင္းနဲ႔    ဝယ္ၾကရUီးမွာပါ။ဝယ္ၾကရUီးမွာပါ။ဝယ္ၾကရUီးမွာပါ။ဝယ္ၾကရUီးမွာပါ။        



Aခုတႀကိမ္ေတြ႕ဆံုစကားေျပာဘို႔လဲ ျဗဳန္းစားႀကီးစီစU္တာပါ။ ေနာင္ဆက္လုပ္မ့ဲAစီAစU္ AတိA 
က် မ႐ိွလွပါ။ မေရရာ မေသခ်ာတ့ဲ ေယဘူယ်ဆန္တဲ့ Aေျပာေတြနဲ႔ပဲ တခန္းရပ္လုိက္ျပန္ပါၿပီ။ မျဖစ္မ 
ေန AေျခAေနေၾကာင့္ ထလုပ္ျပရေနသလိုပဲ။ ယခင္ ၉ ႀကိမ္က လုပ္နည္းလုပ္ပံုAတိုင္း မသပ္မယပ္ 
ထလုပ္ပံုေပၚေနလ်က္ပါ။ မနက္ဖန္ေတြ႕ဘို႔ ဒီေန႔Aေၾကာင္းၾကား၊ ခ်ိန္းထားခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ လာေခၚ၊ 
ခဏတျဖဳတ္ေျပာနဲ႔။ ေဒၚစုကိုမ်ား ဂ်ပန္ျပည္က “႐ုိေဘာ့”A႐ုပ္ကေလးလိုပဲ။ လိုရင္ ယူေဆာ့လိုက္၊ 
မလိုရင္ ေခ်ာင္ထိုးထားလိုက္နဲ႔။  

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ နယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစU္Aတြက္လုံၿခံဳေရးကုိ Aစုိးရမွာတာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ဇြန္ 
လထဲမွာ Aေမရိကန္ Aထက္လႊတ္ေတာ္Aမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း (John McCain)က ျမန္မာႏုိင္ငံကို 
လာေရာက္ရင္း ေျပာဆုိခဲ့တဲ့ေနာက္ပုိင္း ေဒၚစုကို သာမန္ျပည္သူတေယာက္လိုသာ သေဘာထား 
ေၾကာင္း လက္႐ိွ ႏုိင္င့ံAႀကီးAကဲတUီးက AတိAလင္းေျပာခ့ဲပါတယ္။ Aစုိးရသစ္Aဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္ထဲ 
ေရး၀န္ႀကီးက UီးေAာင္ေ႐ႊ၊ ေဒၚစုန႔ဲ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ကို ႏုိင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား 
မလုပ္ၾကဘို႔ ရပ္တန္းက ရပ္ဘို႔ (၂၀၁၁ ဇြန္ ၂၈)ေန႔က Aေၾကာင္းၾကား သတိေပးခ့ဲတာပါ။  
 
ခုေတာ့လဲ သူတို႔ မဟုတ္သလိုပါပဲ။ တေလးတစားAေရးတယူနဲ႔ ပ်ဴငွာရင္းႏီွးျပေနလိုက္ၾကတာ။  
 
ျဖတ္ကနဲေပၚ- ျဖဳတ္ကနဲထ- ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္ေလ့႐ိွတဲ့ Aာဏာ႐ွင္ေတြရဲ႕ဉာU္Aတိုင္း “ဖ 
Uီးထုပ္ ၃ လံုး လမ္းစU္” ပါပဲ။ ယခင္က လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုသလုိပဲ Aေျပာင္းAလဲမ႐ိွေသးပါ။ မိမိ 
တုိ႔Aက်ဳိးစီးပြါးကို ထိခိုက္လာေတာ့မွ Aိေႁႏၵမ့ဲစြာ ေကာက္ကာ ငင္ကာ ထလုပ္တတ္ၾကတာပါ။  

မလိုAပ္တ့ဲAခ်ိန္က်ရင္မလိုAပ္တ့ဲAခ်ိန္က်ရင္မလိုAပ္တ့ဲAခ်ိန္က်ရင္မလိုAပ္တ့ဲAခ်ိန္က်ရင္    ေဒၚစုကိုေဒၚစုကိုေဒၚစုကိုေဒၚစုကို    တရားခံ႐ွာလိုတာတရားခံ႐ွာလိုတာတရားခံ႐ွာလိုတာတရားခံ႐ွာလိုတာ    မဟုတ္ဘူးလို႔မဟုတ္ဘူးလို႔မဟုတ္ဘူးလို႔မဟုတ္ဘူးလို႔    ဘယ္သူကAာမခံမွာလဲ။ဘယ္သူကAာမခံမွာလဲ။ဘယ္သူကAာမခံမွာလဲ။ဘယ္သူကAာမခံမွာလဲ။  

ဗက ဘုိးဘိုးႀကီးလို “ဟုတ္ပါ့မလား ေမာင္ကာဠဳ ရာ”လို႔သာ UီးးေAာင္ၾကည္ကို ေမးရေတာ့မွာေပါ့။ 

 

ေမာင္ေမာေမာင္ေမာေမာင္ေမာေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္င္လွႀကိဳင္င္လွႀကိဳင္င္လွႀကိဳင္    
၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁    ဇူလိုင္ဇူလိုင္ဇူလိုင္ဇူလိုင္    ၂၆၂၆၂၆၂၆    
    
    


