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A ေၾကာင္းA ရာ။     ။ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိမႈ စတင္ျခင္း။

ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု 
A ေမရိကန္ေၾကးနန္းေျပာ A ေမရိကန္ေၾကးနန္းေျပာ A ေမရိကန္ေၾကးနန္းေျပာ A ေမရိကန္ေၾကးနန္းေျပာ     
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FM AMEMBASSY RANGOON 
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 8841 
S E C R E T RANGOON 000205  

DEPT FOR EAP/DAS MARCIEL AND EAP/MLS  

E.O. 12958: DECL: 04/02/2019  

SUBJECT: BURMA'S GENERALS: STARTING THE CONVERSATION  
Classified By: Charge d'Affaires Larry Dinger for Reasons 1.4 (b) & (d) 

။ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိမႈ စတင္ျခင္း။ 

ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု ႏုိင္ငံတကာမွာ လူမုိက္ျဖစ္ေနရတာကုိ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕ဟု 
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Classified By: Charge d'Affaires Larry Dinger for Reasons 1.4 (b) & (d)  



လွ်ဳိ႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။     ။ သံ႐ံုးယာယီ တာဝန္ခံ လယ္ရီ ဒင္းဂါး။ Aေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 
(b) & (d) 
 
Aက်U္းခ်ဳပ္ Aက်U္းခ်ဳပ္ Aက်U္းခ်ဳပ္ Aက်U္းခ်ဳပ္  
--------  
 
၁။ (S) ျမန္မာႏုိင္ငံAေပၚ ထားရွိေသာ Aေမရိကန္Aစိုးရ၏ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ခင္း၊  စစ္Aစုိးရက ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဆက္ဆံလုိေသာ သေဘာလကၡဏာ 
ျပသေနေသာေၾကာင့္ ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္Aရာမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ 
တြန္းAားျဖစ္ေစသည္၊ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈAပုိင္းမွ ၎တို႔မည္သည့္ Aရာမ်ားလုိလားေနၾကသည္ ႏွင့္ 
Aေမရိကန္Aစုိးရက မည္သည့္Aခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးမည္  စသျဖင့္ စU္းစား ခ်က္တခ်ဳိ႔ကုိ 
မိမိတုိ႔ တင္ျပလုိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ Aထက္ - ေAာက္Aုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ယႏၲရားတခုျဖစ္ၿပီး 
တုိင္း တပါးေၾကာက္ေသာ၊ Aမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ဟူေသာ Aျမင္သာ 
ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ 
လူမိုက္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနရျခင္းကုိ ရွက္ရြံ႕ေနၾကၿပီး လူAမ်ား၏ ေလးစားမႈ ခံယူလုိၾကသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံAေပၚ Aၿမတဲေစ မွီခုိ Aားထားေနရျခင္းႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းAရ 
ရန္သူမ်ားAၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပထဝီ တည္ရွိမႈ Aေပၚတြင္လည္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ 
နာဂစ္မုန္တုိင္းAၿပီး ႏိုင္ငံ တကာ မိသားစု၏ စာနာေထာက္ထားမႈကုိ တေစ့တေစာင္း ျမင္ခဲ့ရသူမ်ားက 
ႏုိင္ငံတကာျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားၿပီး စီးပြားေရးAကူAညီမ်ား ရယူလိုသည္မွာ 
သံသယမရွိပါ။ မည္သုိ႔ေသာ တြန္းAားရွိေစကာမူ ျမန္မာထိပ္တန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ေႏွးေကြးေသာ၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ေပမည္။ 
Aေမရိကန္ႏုိင္ငံAတြင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးAရ AားမလုိAားမရမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။  
 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ AေျခခံUပေဒAေျပာင္းAလဲမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ခ်က္ခ်င္းေပၚထြက္လာႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္မ်ား မေပၚထြက္လာ ႏိုင္ေသာ္ လည္း 
Aေမရိကန္Aစုိးရႏွင့္ တုိးတက္လာေသာ ဆက္ဆံေရးဆုိသည္မွာ မည္က့ဲသုိ႔ Aရာျဖစ္သည္ကုိ 
ေနာက္လာမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ ျပသျခင္းျဖင့္ Aနာဂတ္ Aေျပာင္းAလဲAတြက္ 
မ်ဳိးေစ့ခ်ျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ Aေရးၾကီးဆုံးကိစၥသည္ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမွဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ကာလရွည္ ဒုကၡေရာက္ေနသူ ျပည္သူမ်ားAတြက္ 
စစ္မွန္ေသာ Aက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိလာေစသျဖင့္ တန္ဖုိးထုိက္တန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္တခုပင္ ျဖစ္ 
သည္။ Aက်U္းခ်ဳပ္- ၿပီး။ 
 



သူတုိ႔က မည္သုိ႔ထင္ျမင္သနည္း။ သူတုိ႔က မည္သုိ႔ထင္ျမင္သနည္း။ သူတုိ႔က မည္သုိ႔ထင္ျမင္သနည္း။ သူတုိ႔က မည္သုိ႔ထင္ျမင္သနည္း။  
------------------  
၂။ (S) ျမန္မာႏိုင္ငံAေရးAတြက္ Aဓိကဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိပ္ပုိင္းကသာ ခ်မွတ္သည္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေမာင္ေAး ႏွင့္ ၎တုိ႔ Aတြင္းစည္းဝိုင္းကသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်သည္။ သန္းေရႊ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး စ႐ုိက္သည္ သိလုိစိတ္ ျပင္းျပသည္။ သူ၏ 
လက္ေAာက္Aရာရိွမ်ားက သတင္းေကာင္းမ်ားကုိသာ ေျပာျပသည့္ပုံ ရသျဖင့္ 
လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သိျမင္ႏိုင္မႈ  နည္းသည္။ ထုိသုိ႔သတင္း 
Aဆတ္ျပတ္ေန ေသာ AေျခAေနေAာက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ဒီမုိကေရစီလမ္းျပေျမပံုႏွင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနေသာ Aထက္- ေAာက္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားAတုိင္း 
ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားသည္သာလွ်င္ ၎တုိ႔၏ စU္းစားခ်က္တြင္ 
ရွိသည္ဆုိေသာ Aခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွေသာ္လည္း ၎တုိ႔ တကုိယ္ေရ ေကာင္းစားေရး 
Aတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စU္းစားပါက မွားႏုိင္သည္။ ၎တို႔သည္ 
တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးAတြက္ Aေကာင္းဆုံး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ျမန္မာ့ "စစ္ဘုရင္မ်ား" ၏ 
AစU္Aလာကုိ စြမဲက္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Aျပင္ ကမၻာက ၎တုိ႔ကုိ နားလည္မႈ 
လြဲေနသည္ဟုသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ႐ုိး႐ုိးေလး မွတ္ယူထားၾကသည္။  

၃။ (S) ႏုိင္ငံေတာ္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိပ္တန္းUီးစားေပးAဆင့္ 
တန္ဖိုးထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္  စစ္သားစစ္စစ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ 
စစ္တပ္သည္သာ ညီညြတ္ ေရးႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္ေရးAတြက္ Aာမခံေပးႏုိင္သည္ဟု 
ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက Uီးလည္မသုန္ 
တထစ္ခ် ယံုၾကည္ ထားပုံရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAတြက္ 
UီးစားေပးAခန္းက႑တရပ္ မျဖစ္မေနရွိရ မည္ဟု 

၎တုိ႔က ရႈျမင္သည္။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ Aရာရွိေလာင္းမ်ားကုိ "Aနာဂတ္Aတြက္ 
Uီးေဆာင္မည့့္ သားေကာင္းမ်ား" ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ႐ုိက္သြင္းကာ ၎စစ္AေတြးAေခၚကုိ 
ထပ္ခါတလဲလဲ ေဖၚက်ဴးေနသည္။ 
 
၄။ (S) Aေပၚပုိင္း ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ 
လက္ေတြ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားသည္ Aရပ္သားUီးေဆာင္ေသာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံAေရးAတြက္ Aဓိက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ထိပ္ပုိင္းကသာ ခ်မွတ္သည္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး 
ေမာင္ေAး ႏွင့္ ၎တုိ႔ Aတြင္းစည္းဝုိင္းကသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်သည္။ သန္းေရႊ၏ 
ပုဂၢိဳလ္ေရး စ႐ုိက္သည္ သိလုိစိတ္ ျပင္းျပသည္။ 
သူ၏ လက္ေAာက္Aရာရွိမ်ားက သတင္း 
ေကာင္းမ်ားကုိသာ ေျပာျပသည့္ပံု ရသျဖင့္ 
လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ထိပ္တန္း 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သိျမင္ႏိုင္မႈ နည္းသည္။  



Aေမရိကန္Aစုိးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည့္ ပုံစံတိုင္းတြင္ ပါဝင္ရန္လုိAပ္မည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ သည္ 
စစ္ဘက္Aခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနသာ ဝန္းက်င္က ၎တုိ႔Aတြက္ ပုိ၍ သက္ေတာင့္သက္သာ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ သည္။ 
 
၅။ (S) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာကိုင္းရိွႈင္းသူမ်ားAျဖစ္ ထင္ျမင္ၾကသည္။ 
မၾကာေသးေသာ ကာလAတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားသည္ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔မိသားစုမ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ လတ္ တေလာ တည္ထားကုိးကြယ္သည့္ Uပၸါတသႏၲိ 
ေစတီေတာ္Aား ဘာသာေရးAရ ဆည္းကပ္ေနသည့္ပံုမ်ားကုိ လူထု Aၾကား ျပသေနရျခင္းျဖင့္ 
Aလုပ္ရႈပ္ေနခဲ့သည္။ ယင္းေစတီေတာ္သည္ မိ႐ုိးဖလာကုိးကြယ္လာခဲ့ေသာ ေရႊတိဂုံေစတီ 
ေတာ္ၾကီး၏ ႐ုပ္ပြားေစတီတဆူ ျဖစ္သည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာAရ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္းသည္ 
လူထုဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းတခုAျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
AစြဲAလမ္းတခုဟုလည္း ရႈျမင္ႏိုင္သည္။  
 
၆။ (S) မိသားစုကိစၥမ်ား။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏သားသမီးမ်ားႏွင့္ ေျမးမ်ားကုိ 
စိတ္ၾကိဳက္လႊတ္ထား ေပးသည္။ မိသားစုလုံၿခံဳေရးAတြက္ Aၿမဲတေစ ရွာၾကံေၾကာင့္က်သည္။ 
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားကုိ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းရိွေစရန္ ၂ဝဝ၇ 
စက္တင္ဘာလတြင္ ၎တုိ႔သားသမီးမ်ားကုိ ဒူဘိုင္းသုိ႔ ပုိ႔ထားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔မိသားစု Aနာဂတ္Aတြက္ ဘ႑ာေရးAရ ခုိင္မာမႈရွိေစရန္ ျပည္တြင္းတြင္ စီးပြားေရး Aက်ဳိး 
Aျမတ္ရိွေသာ ေနရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားဘဏ္Aေကာင့္မ်ား ဖြင့္၍ စီမံေပးထားသည္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား Aေပၚ မိမိတို႔၏ ဗီဇာပိတ္ပင္မႈသည္ သူတုိ႔Aတြက္ 
စိတ္ကသိကေAာက္ ျဖစ္ေစသည္။ 
 
၇။ (S) Aေနာက္ကမၻာ၏ က်ဳိးေၾကာင္းျပ ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ စစ္Aစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 
Aၿမဲတေစ ထင္ဟပ္ေပၚ လြင္ျခင္း မရိွေပ။ သန္းေရႊသည္ ေဗဒင္ဆရာမ်ားAေပၚတြင္ 
Aားကုိးျပဳေနသည္ဟုလည္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိသည္။ ၿမိ ႔ဳေတာ္ ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႔လုိက္ျခင္းသည္ ေဗဒင္ဆရာ၏ Aၾကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ဟု မိမိတို႔ၾကားသိ ရသည္။ 
ရန္ကုန္သည္ လမ္းေပၚဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ ဆိုးဝါးေသာ မုန္တိုင္းတခုတုိက္ခုိက္ခံရမည္ဟူေသာ 
ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ ေဟာကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔သည္ဟု သိရသည္။ ကိန္ဂဏန္းAေဟာသည္လည္း 
တခုAပါAဝင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ တြင္ ၉ ဂဏန္းရေAာင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလုိက္ျခင္း၊ 
၂ဝဝ၉ ကို ေAာင္ျမင္ေသာ ႏွစ္ တႏွစ္ျဖစ္ေစရန္ ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာတြင္ Aက်U္းသား ၉,ဝဝ၂ 
Uီးလႊတ္ေပးျခင္းမ်ား စသည္တို႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႔Aတြက္ ထူးဆန္းေနေပေသာ္ျငား ထုိAရာမ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိး Aမ်ားစုAတြက္ 
ဘဝေနထုိင္မႈ တစိတ္တေဒသAျဖစ္ ေန႔တဓူဝ ပါဝင္ေနသည္။  



    
၈။ ၈။ ၈။ ၈။ (S)(S)(S)(S)    
ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ေၾကာက္ရြံ႔မုန္းတီးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ နားလည္ ႏိုင္ျခင္း မရိွသလုိ လုံးဝ ယုံၾကည္မႈလည္း မရွိေပ။ Aထူးသျဖင့္ ၎တို႔ 
တရားဝင္မႈကုိ စိန္ေခၚသူမ်ားကုိ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ၾကီးျပင္း၊ Aဂၤလန္သားႏွင့္ 
Aိမ္ေထာင္က်၊ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္ေရာက္လာၿပီး စစ္ Aာဏာပုိင္မ်ားကုိ စိန္ေခၚAန္တုသူ 
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက မုန္းတီးသည့္ Aေၾကာင္းရင္း တခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
 
သမိုင္းေၾကာင္းAရ ျမန္မာမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊Aိႏၵိယ ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမ်ားAပါAဝင္ 
၎တုိ႔Aိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ လက္ရွိစစ္Aစိုးရသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ 
ကူသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ ေထာက္ခံမႈ ရရန္Aတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံAေပၚ 
AၾကီးAက်ယ္ မီွခုိAားထားေနရၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲAျဖစ္ တ႐ုတ္မ်ား၏ Aၾကံျပဳခ်က္ ကုိလည္း 
Aတုိင္းAတာတခုAထိလက္ခံေနရေသာ္လည္း Aဓိကကိစၥရပ္မ်ား Aထူးသျဖင့္ 
တုိင္းျပည္Aုပ္ခ်ဳဳပ္ေရးတြင္ စစ္တပ္၏ AဓိကAခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္မ်ား 
(ျပင္ပမည္သူမဆုိ) ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ထိပ္တန္းဗိုလ္ ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ 
Aလြန္နည္းသည္။ 

    
၉။ ၉။ ၉။ ၉။ (S) (S) (S) (S)     
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ Aေမရိကန္Aေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔သည္။ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ 
တုိက္ခိုက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ 
Aေမရိကန္Aစုိးရက "AစုိးရAေျပာင္းAလဲလုပ္ရမည္ ဟူေသာ တင္စားေျပာဆုိခ်က္" (regime 
change) က စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိဆုိသြားေစသည္။ သန္းေရႊသည္ ကမ္းေျခႏွင့္Aလြန္ကြာ ေဝးေသာ 
ကုန္တြင္းပုိင္းေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ရန္ဆုံးျဖတ္လိုက္သည့္ ေကာလာဟလတခုက 
ကမ္းတက္တုိက္ ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ 
နာဂစ္မုန္တုိင္းတိုက္ခုိက္ၿပီးေနာက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ရဟတ္ယာU္တင္သေဘၤာ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္Aနီး ဆိုက္ကပ္ေသာAခါ Aေမရိကန္က က်ဴးေက်ာ္ရန္ 
ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု စစ္Aစုိးရက Aမွန္တကယ္ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ 
 
၁ဝ။ (S)  သန္းေရႊႏွင့္သူ႔လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ားက ယခုကာလကုိ ျမန္မာသမိုင္း၏ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတခု 
Aျဖစ္ ရႈျမင္သည္။ ဒီမုိကေရစီသည္ "တျဖည္းျဖည္းရင့္က်က္လာေစရန္" Aတြက္ စည္းကမ္းရွိေသာ 
လုပ္ငန္းစU္ တခု လုိAပ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက လက္ခံထားသည္။ Aေမရိကန္ႏွင့္ 
Aေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ Aျပည့္ Aဝ ကုိင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္္ ႏိုင္ငံတခုAေပၚ 



ဒီမုိကေရစီစနစ္  Aတင္းဇြတ္သုံးခုိင္း ေနသည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား က ယုံၾကည္သည္။ 
Aာဏာဆက္ကုိင္ထားလိုသည့္ Aဆုိးျမင္Aေၾကာင္းျပခ်က္တခုသာျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက 
သူတုိ႔သာလွ်င္ Aရာခပ္သိမ္း Aသိဆုံးဟု မွတ္ထင္သည္။ 
 
၁၁။ (S) တခ်ိန္ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ေမာ္ႂကြားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမိသားစု၏ တခ်ိန္ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ေမာ္ႂကြားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမိသားစု၏ တခ်ိန္ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ေမာ္ႂကြားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမိသားစု၏ တခ်ိန္ထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ေမာ္ႂကြားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမိသားစု၏ 
လက္ခံမႈကုိလည္း Aာသာငမ္း ငမ္း လုိခ်င္ၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ပိတ္ဆုိ႔ ခံရျခင္းAေပၚ သူတုိ႔မႏွစ္ၿမိဳ႔ၾက။ လက္ခံမႈကုိလည္း Aာသာငမ္း ငမ္း လုိခ်င္ၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ပိတ္ဆုိ႔ ခံရျခင္းAေပၚ သူတုိ႔မႏွစ္ၿမိဳ႔ၾက။ လက္ခံမႈကုိလည္း Aာသာငမ္း ငမ္း လုိခ်င္ၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ပိတ္ဆုိ႔ ခံရျခင္းAေပၚ သူတုိ႔မႏွစ္ၿမိဳ႔ၾက။ လက္ခံမႈကုိလည္း Aာသာငမ္း ငမ္း လုိခ်င္ၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ပိတ္ဆုိ႔ ခံရျခင္းAေပၚ သူတုိ႔မႏွစ္ၿမိဳ႔ၾက။ 
တခ်ဳိ႔ေသာ Aာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aပါ Aဝင္ တျခား ကမတခ်ဳိ႔ေသာ Aာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aပါ Aဝင္ တျခား ကမတခ်ဳိ႔ေသာ Aာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aပါ Aဝင္ တျခား ကမတခ်ဳိ႔ေသာ Aာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aပါ Aဝင္ တျခား ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားAေပၚ ထားရွိေသာ ၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားAေပၚ ထားရွိေသာ ၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားAေပၚ ထားရွိေသာ ၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားAေပၚ ထားရွိေသာ 
တေလးတစား ဆက္ဆံသည့္ပုံစံမ်ဳိး ရယူလုိသည္။ တေလးတစား ဆက္ဆံသည့္ပုံစံမ်ဳိး ရယူလုိသည္။ တေလးတစား ဆက္ဆံသည့္ပုံစံမ်ဳိး ရယူလုိသည္။ တေလးတစား ဆက္ဆံသည့္ပုံစံမ်ဳိး ရယူလုိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ Aစည္းAေဝးမ်ားတြင္ 
တက္ေရာက္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္္မ်ား Aေၾကာင္းႏွင့္ Aထင္ကရ ႏုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္ 
လည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားသည္ Aစုိးရသတင္းစာ ေခါင္းၾကီးပုိင္းတြင္ Aၿမဲပါေလ့ရိွသည္။ 
    
မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ စစ္Aစုိးရက ယခုAခ်ိန္မွ စကားေျပာလုိေကာင္း ေျပာႏုိင္သနည္း။ မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ စစ္Aစုိးရက ယခုAခ်ိန္မွ စကားေျပာလုိေကာင္း ေျပာႏုိင္သနည္း။ မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ စစ္Aစုိးရက ယခုAခ်ိန္မွ စကားေျပာလုိေကာင္း ေျပာႏုိင္သနည္း။ မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ စစ္Aစုိးရက ယခုAခ်ိန္မွ စကားေျပာလုိေကာင္း ေျပာႏုိင္သနည္း။  
--------------------------------------  
၁၂။ (S) ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ Aေမရိကန္Aစုိးရ၏ ခ်ည္းကပ္မႈAသစ္တခုAတြက္ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသလုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းကုိ ရွာၾကံလုိေနသည္ဟူေသာ 
ညြန္ျပခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ Aေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက 
Aားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
ထိပ္တန္းAေမရိကန္ စစ္AရာရွိတUီး လာေရာက္လည္ပတ္သင့္သည္ဟု ၎တုိ႔က Aၾကံျပဳခဲ့သည္။ 
ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ၎တို႔စကားေျပာလုိသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားျပသခဲ့သလုိ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ 
ယာယီသံ႐ံုး တာဝန္ ခံမွသည္ သံAမတ္Aဆင့္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ရန္လည္း မၾကာေသးခင္ကပင္ ၎တုိ႔က 
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ကနUီးပုိင္း ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားAတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ POW/MIA (စစ္သုံ႔ပန္း ႏွင့္ 
စစ္ပြဲA တြင္း ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သူမ်ား) ကိစၥမ်ားသည္ A သုံးဝင္ႏုိင္ ေသာ A ေၾကာင္းA ရာမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ၎တုိ႔က မၾကာခင္က A ၾကံျပဳခဲ့သည္။ EAP/MLS ဒါ႐ုိက္တာ ဘလိတ္ (Blake) 
လြန္ခဲ့သည့္ A ပတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္စU္က A ာဏာပုိင္မ်ားက A ံ့A ားသင့္ဖြယ္ 
A ဆင့္ျမင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ေပးခဲ့သည္။  
 
မည္သည့္A ေၾကာင္းA ရာမ်ားက စကားေျပာဖုိ႔ တြန္းA ားျဖစ္ေစသနည္း။ မည္သည့္A ေၾကာင္းA ရာမ်ားက စကားေျပာဖုိ႔ တြန္းA ားျဖစ္ေစသနည္း။ မည္သည့္A ေၾကာင္းA ရာမ်ားက စကားေျပာဖုိ႔ တြန္းA ားျဖစ္ေစသနည္း။ မည္သည့္A ေၾကာင္းA ရာမ်ားက စကားေျပာဖုိ႔ တြန္းA ားျဖစ္ေစသနည္း။  
 
၁၃။ (S) ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခုိက္စU္က A ေမရိကန္A စိုးရက 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားစုိးရိမ္ထားသလုိ က်ဴး ေက်ာ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ လူသားခ်င္းစာနာေသာ 
A ားထုတ္မႈA ျဖစ္သာ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္A ခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား A ံ့ၾသတၾကီးျဖစ္ခဲ့သလုိ 
ေက်းဇူးတင္မႈပင္ ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေသာ A ကူ A ညီမ်ားသည္ 
တန္ဖုိးရိွႏုိင္သည္ဟူေသာ A ခ်က္ကို တခ်ဳိ႔ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက နာဂစ္မွတဆင့္ သင္ခန္းစာ 



ရယူခဲ့သည္။ စစ္တပ္Aတြင္းရွိ တခ်ဳိ႔သူမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံAေပၚ AမီွAခုိကဲလြန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ရတက္မေAး ျဖစ္ရသည္။ တခ်ိန္က Aႏၲရာယ္ရွိခဲ့ေသာ Aိမ္နီးနားခ်င္းႏွင့္ျဖစ္ခ့ဲရသည့္ 
ျဖစ္ရပ္ဆုိးAေပၚ Aားလုံးက ျပန္ေျပာင္းAမွတ္ ရဆဲရွိေသးသည္။ သမၼတAုိဘားမား၏ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားသည္။ Aေမရိကန္ Aစုိးရ ႏွင့္ 
သာမန္ထက္ပုိေသာ ဆက္ဆံမႈမွတဆင့္ ရရွိလာမည့္ ႏုိင္ငံတကာက ေလးစားမႈကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား 
ရလိုၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ၎တို႔Aတုိင္းAတာတခုAထိ ခံစားရသလုိ Aနည္းဆံုး 
ေဒါသထြက္ရသည္။ Aာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားAျပင္ တ႐ုတ္ကပင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကုိ 
Aၾကံျပဳထားႏုိင္သည္။  
 
၁၄။ (S) ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးAမ်ားစုသည္ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတခု ရွာၾကံေနသည္မွာ ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးAမ်ားစုသည္ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတခု ရွာၾကံေနသည္မွာ ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးAမ်ားစုသည္ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတခု ရွာၾကံေနသည္မွာ ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးAမ်ားစုသည္ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာတခု ရွာၾကံေနသည္မွာ 
လုံးဝျဖစ္ႏုိင္သည္။ Aနား ယူဖို႔ Aခြင့္Aလမ္းကုိ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္Aခါမွ လုံးဝျဖစ္ႏုိင္သည္။ Aနား ယူဖို႔ Aခြင့္Aလမ္းကုိ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္Aခါမွ လုံးဝျဖစ္ႏုိင္သည္။ Aနား ယူဖို႔ Aခြင့္Aလမ္းကုိ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္Aခါမွ လုံးဝျဖစ္ႏုိင္သည္။ Aနား ယူဖို႔ Aခြင့္Aလမ္းကုိ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္Aခါမွ 
မစU္းစားခ့ဲေပ။ သမုိင္းေၾကာင္းAရ ျမန္မာဘုရင္မ်ားမစU္းစားခ့ဲေပ။ သမုိင္းေၾကာင္းAရ ျမန္မာဘုရင္မ်ားမစU္းစားခ့ဲေပ။ သမုိင္းေၾကာင္းAရ ျမန္မာဘုရင္မ်ားမစU္းစားခ့ဲေပ။ သမုိင္းေၾကာင္းAရ ျမန္မာဘုရင္မ်ား    ((((သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္) ) ) ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ 
နီးစပ္သူမ်ားသည္ Aာဏာလက္ရွိ ေသဆုံးသြားျခင္း၊ Aသတ္ခံရျခင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ခံရ ျခင္း ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသည္ Aာဏာလက္ရွိ ေသဆုံးသြားျခင္း၊ Aသတ္ခံရျခင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ခံရ ျခင္း ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသည္ Aာဏာလက္ရွိ ေသဆုံးသြားျခင္း၊ Aသတ္ခံရျခင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ခံရ ျခင္း ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသည္ Aာဏာလက္ရွိ ေသဆုံးသြားျခင္း၊ Aသတ္ခံရျခင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ခံရ ျခင္း ႏွင့္ 
Aက်U္းက်ခံရျခင္း တခုခု ျဖစ္တတ္သည္။ လက္ရွိထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ Aက်U္းက်ခံရျခင္း တခုခု ျဖစ္တတ္သည္။ လက္ရွိထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ Aက်U္းက်ခံရျခင္း တခုခု ျဖစ္တတ္သည္။ လက္ရွိထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ Aက်U္းက်ခံရျခင္း တခုခု ျဖစ္တတ္သည္။ လက္ရွိထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
Aုိမင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ပကမၻာက မွတ္ယူထားသည့္ ျပည္Aုိမင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ပကမၻာက မွတ္ယူထားသည့္ ျပည္Aုိမင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ပကမၻာက မွတ္ယူထားသည့္ ျပည္Aုိမင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ပကမၻာက မွတ္ယူထားသည့္ ျပည္သူမ်ားAေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ သူမ်ားAေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ သူမ်ားAေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ သူမ်ားAေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
၎တုိ႔ျပစ္မႈမ်ားAတြက္ တာဝန္ခံမည့္ဆႏၵ လုံးဝ မရွိေပ။၎တုိ႔ျပစ္မႈမ်ားAတြက္ တာဝန္ခံမည့္ဆႏၵ လုံးဝ မရွိေပ။၎တုိ႔ျပစ္မႈမ်ားAတြက္ တာဝန္ခံမည့္ဆႏၵ လုံးဝ မရွိေပ။၎တုိ႔ျပစ္မႈမ်ားAတြက္ တာဝန္ခံမည့္ဆႏၵ လုံးဝ မရွိေပ။  
 
သန္းေရႊသည္ Aင္ဒုိနီးရွားသမၼတ ယူဒိုယူိႏုိ AပါAဝင္ ၎ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားAား သူ႔Aေနႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာခံု႐ံုးသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ လုံးဝဆႏၵမရွိေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးAားလုံး ၎တုိ႔ဆႏၵAေလ်ာက္ေနရလွ်င္ ၎တုိ႔မိသားစုပိုင္ပစၥည္းမ်ား 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ တရားမစြဲပါ ဟူေသာ Aာမခံခ်က္ကို ရလွ်င္  ဆင္းေပးလုိမည္ ျဖစ္သည္။  
 
စစ္Aစုိးရက မည္သည့္Aရာကုိ တင္ျပလာႏုိင္သနည္း။စစ္Aစုိးရက မည္သည့္Aရာကုိ တင္ျပလာႏုိင္သနည္း။စစ္Aစုိးရက မည္သည့္Aရာကုိ တင္ျပလာႏုိင္သနည္း။စစ္Aစုိးရက မည္သည့္Aရာကုိ တင္ျပလာႏုိင္သနည္း။ 
------------------------------  
၁၅။ (S) ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ၎တုိ႔Aေနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု 
မွတ္ယူထားပုံရ သည္။ American Center ကဲ့သုိ႔ ယU္ေက်းမႈA ဖြဲ႔မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကုိ 
လာေရာက္ ဖြင့္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၂ဝဝ၉ A ထိ 
ကုလသမဂၢA ဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္A လည္A ပတ္ခရီးစU္ ၄ ၾကိမ္A ထိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
A ေျခခံUပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတခု က်င္းပ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစသည့္ 
ဒီမုိကေရစီလမ္းျပေျမပံုျဖင့္သြားရန္သာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သႏၷိဌာန္ခ်ထားသည္။ Uီးဝင္းတင္က့ဲသို႔ 
ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားA ပါA ဝင္ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 
ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိေတာ့ မလႊတ္ေပးေသးေပ။ 
 



၁၆။ (S) မေဝးေသာကာလAတြင္း Aဓိကႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Aေရးပါေသာ တုိးတက္မႈမ်ား 
ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မိမိတုိ႔ မေမွ်ာ္မွန္းသင့္ေပ။ စစ္Aစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီလမ္းျပေျမပံုကုိ 
ဖ်က္သိမ္းရန္၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆီသုိ႔ ျပန္ သြားရန္ (သုိ႔မဟုတ္) AေျခခံUပေဒသစ္ကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ စသျဖင့္ လံုးဝလုပ္ေဆာင္မည့္ AေျခAေနမရွိေပ။ 
ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တုိ႔မိသားစုဝင္မ်ား၏ လုံၿခံဳမႈ၊ ၾကြယ္ဝမႈAတြက္ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရိွမခ်င္း ေနရာမွ ဖယ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။  
 
၁၇။ (S)    ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္တခ်ဳိ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္တခ်ဳိ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္တခ်ဳိ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္တခ်ဳိ႕  
ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ကမ္းလွမ္းထားသည့္Aေပၚ စစ္Aစိုးရက 
ေရြးေကာက္ပြလုဲပ္ငန္းစU္ Aတြင္း Aေျပာင္းAလဲတခ်ဳိ႔ကုိ လက္ခံေကာင္း လက္ခံလာႏုိင္သည္။ 
 
လက္ရိွထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aေပၚထား ရွိသည့္ 
တခ်ဳိ႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ စစ္ Aစုိးရေလ်ာ့ေပးေကာင္းေပးႏုိင္သည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြမဲတုိင္ခင္ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားတခ်ဳိ႔ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ၎တုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ေကာင္း 
ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္မည္။ Aနိမ့္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားထံသုိ႔ Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီAဖြဲ႔ 
(ICRC) သြားေရာက္ခြင့္ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳရန္ စU္းစားေကာင္းစU္းစားႏိုင္သည္။    
 
စစ္Aစုိးရက ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ Aက်ဳိးရိွႏိုင္မည့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လုိၾကသည္။ 
Uပမာ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ Aၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ ႏိွမ္နင္းျခင္း၊ 
စီးပြားေရးမူဝါဒ Aၾကံျပဳျခင္း၊ သဘာဝေဘးAႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
စစ္ဘက္Aခ်င္းAခ်င္း ထိေတြ႔ မႈ၊ Uပေဒဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္သင္တန္း Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကုိလည္း 
စစ္Aစုိးရက လိုလားသည္။ 
 
မိမိတုိ႔သံ႐ံုးကပါဝင္ႏုိင္ေသာ Aေသးစားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိလည္း 
စစ္Aစုိးရလုိလားသည္။ Uပမာ ဗီဇာကိစၥမ်ား၊ တုိင္းျပည္Aတြင္း ခရီးသြားလာခြင့္ တုိးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ား၊ 
ယခင္မႏၲေလးတြင္ Aေမရိကန္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံး ထားရိွသလုိမ်ဳိး ျပန္ဖြင့္ရန္၊ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး AကူAညီေပးေရး Aဖြဲ႔ (USAID) ၏ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလူသားခ်င္းစာနာေသာ 
A ေထာက္A ပ့ံမ်ား ျပန္ေပးရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 
 
ဟန္ပန္A မူA ယာဆက္ဆံမႈသည္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားA တြက္ A ေရးၾကီးသည္။ စစ္A စုိးရက 
ဝါရွင္တန္ရိွ ၎၏ COM A ား သံ႐ံုးတာဝန္ခံမွ သံA မတ္A ဆင့္သုိ႔ တိုးျမႇင့္လုိသည္။ 
A ေမရိကန္ႏုိင္ငံက Burma A စား Myanmar ဟူ၍သာ A သံုးျပဳေစလုိသည္။  



 
Aကယ္၍ Aေမရိကန္Aစုိးရက ထိေတြဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ပါက မိမိတုိ႔က မည္သည့္Aရာမ်ားကုိ 
တင္ျပ၍ မည္သည့္ Aရာမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းမည္နည္း။  
--------------------------------------------  
၁၈။ (S) ဆက္ဆံမႈေဖၚေဆာင္ေရး Aားထုတ္မႈတိုင္းတြင္ Aခ်ိန္ယူရမည္။ Aစည္းAေဝးတခု (ဝါ) 
ႏွစ္ခုမွ်ႏွင့္ မၿပီး။ ေတြ႔ဆုံမႈ မ်ားစြာ လိုAပ္မည္။ တျဖည္းျဖည္းယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ကာ၊ 
ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိလာ သည္Aထိေစာင့္ရႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ 
Aာရွနည္းAာရွဟန္ ျဖစ္သည္။  
 
ကနUီးAဆင့္မ်ားတြင္ Aေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ က်ဴးေက်ာ္လိုျခင္း (ဝါ) လက္ဝါးၾကီးAုပ္လုိျခင္း 
ရွိသည္ဟူသည့္ စစ္Aစုိးရ၏ စိုးရိမ္ခ်က္ကုိ ေခ်ဖ်က္ရမည္။ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရရွိကာ တ႐ုတ္Aေပၚ AားကုိးမႈAတြက္ Aစားထုိးနည္းလမ္း တခုရမည္ဟူ၍ 
မိမိတုိ႔ဘက္ျခမ္းက ျပသသင့္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တုိ႔နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲပါက 
ႏွစ္ႏိုင္ငံAက်ဳိးစီးပြားကုိ Aေျခခံေသာ Aေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ Aဓိပၸာယ္ရိွေသာ ဆက္ဆံေရးတခု 
တည္ေဆာက္လာႏိုင္မည္။ 
 
သုိ႔တိုင္ Aေရးၾကီးေသာ Aဓိကေရရွည္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေရွ႔တန္းတင္ရန္ Aေရးၾကီးသည္။ 
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ AပါAဝင္ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ေရး။ 
 
Aေစာပုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔Aေနျဖင့္ Aထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ Aေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ႏိွမ္ နင္းျခင္း၊ Aၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ ႏိွမ္နင္းျခင္း၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ 
Aၾကံျပဳျခင္း၊ သဘာဝေဘး Aႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္မွ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ 
စစ္သည္မ်ား၏ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း စသည့္ ႏွစ္ဖက္Aက်ဳိးစီးပြားကုိ Aေျခခံသင့္သည္။ 
Aထက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ Aေမရိကန္ႏုိင္ငံက သင္တန္း Aေထာက္Aကူမ်ားလည္း 
ေပးႏုိင္သည္။  
 
ကမၻာ့Aဝွမ္းစီးပြားပ်က္ကပ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားက Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး သည္ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနသည္။ စစ္Aစိုးရဘက္ျခမ္းက 
Aျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ားက ျမန္မာ့ စီးပြားေရး Aတက္Aက်ကုိ 
AဆုံးAျဖတ္ေပးသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ ေစႏိုင္သည္။ 
 
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ IMF နည္းပညာ AကူAညီမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သလုိ တုိးတက္လာပါက 



ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ပါ ဆြဲ ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေAာက္ေျခAဆင့္ AစိုးရAေျချပဳAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ UNDP 
လုပ္ငန္းမ်ားAေပၚ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ မိမိတုိ႔ စU္းစားသင့္္သည္။ 
လုံေလာက္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားAတြက္ စစ္Aစုိးရႏွင့္ ၎၏ စီးပြားဘက္မ်ားAေပၚ 
ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔ထားမႈက ကမ္းလွမ္းမႈတခုလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။  
 
လုိAပ္ေနေသာ သူမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ AကူAညီမ်ား 
(စစ္Aစုိးရလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပင္ပ) ေထာက္ပ့ံေပးလုိသည့္ မိမိတုိ႔ ဆႏၵကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသသင့္သည္။   ထုိသုိ႔AကူAညီမ်ားသည္ လူထု လူမႈ Aသုိင္းAဝန္းမ်ား၏ 
စြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာေAာက္ေျခထုျပည္သူမ်ားကို ျပင္ပကမၻာက ကူညီ ေပး 
ေနသည္၊ စစ္Aစုိးရက ကူညီေပးျခင္း မရွိဟူေသာ သ႐ုပ္ကုိ ေဖၚျပႏုိင္သျဖင့္ စစ္Aစုိးရကုိ 
Aားနည္းသြားေစႏိုင္သည္။   
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ Aသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
Aေမရိကန္AစုိးရAကူAညီျဖင့္ ကူညီ ေပးႏိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥရပ္တြင္ စစ္Aစုိးရႏွင့္ 
ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။   
 
၁၉၈ဝ က ပိတ္ခဲ့ေသာ Aေမရိကန္ေကာင္ဆယ္လာ႐ံုးေနရာကုိ Aသုံးျပဳ၍ မႏၲေလးတြင္ PD 
ဆက္ဆံေရး ဌာနတခု တရားဝင္ဖြင့္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံAဝွမ္း ပညာေရးႏီွးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား 
တုိးျမင့္လုပ္ႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား စြာက Aေမရိကန္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ားက  
Aေမရိကန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျမတ္ႏုိးဖြယ္Aမွတ္တရမ်ား ရိွေနေသးကာ Aေမရိကန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
Aျပဳသေဘာ ျမင္ၾကသည္။ Aရည္Aခ်င္းရွိေသာ ပညာေရး သင္ၾကားခြင့္ သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားAတြက္ Uီးစားေပးတခုျဖစ္သည္။  
 
Myanmar ဟူေသာ AသုံးAႏႈန္းကုိ လက္ခံAသုံးျပဳရန္ မိမိတုိ႔စU္းစားသင့္သည္။ Burma ဟူေသာ 
AသုံးAႏႈန္း သည္ ကုိလုိနီေခတ္၏ Aႂကြင္းAက်န္AသုံးAႏႈန္းျဖစ္ကာ တျခားတုိင္းရင္းမ်ားAၾကား 
လူမ်ားစုဗမာတိုင္းရင္းသားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးတြင္ လူတိုင္းက 
Myanmarဟုသုံးသည္။ ေတာင္Aာရွႏုိင္ငံမ်ားလည္း ယင္းက့ဲသုိ႔သုံးသည္။ Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ 
Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကေတာ့ ျငင္းဆန္ေနဆျဲဖစ္သည္။  
 
- စစ္Aစိုးရက ဝါရွင္တန္မွ ၎တုိ႔ COM ကို ယာယီတာဝန္ခံမွ သံAမတ္သုိ႔ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔က သေဘာတူႏုိင္သည္။  
 
ယူဆခ်က္ယူဆခ်က္ယူဆခ်က္ယူဆခ်က္ 



--------- 
၁၉။ (S) ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတခုစတင္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ Aခ်ိန္တုိကာလAတြင္း 
ေAာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲေနေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးရလဒ္မ်ားAေပၚ ကုိင္တြယ္ထားျခင္း 
ထက္ပို၍ Aေရးၾကီးသည္ဟု တခ်ဳိ႔ တင္ျပသည္။ ထုိAျမင္တြင္ Aေမရိကန္၏ ေဒသတြင္း 
ကမၻာAဝွမ္း Aက်ဳိးစီးပြားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမူဝါဒကုိ တြန္းAားေပးသင့္သည္။ 
မွန္ကန္ေသာဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးရလဒ္မ်ားထက္ ေလ်ာ့၍ေတာင္းဆုိမႈသည္ ႏုိဘယ္ ဆုရွင္ 
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တျခားသူမ်ား၏ Aားထုတ္မႈကုိ စေတးသလုိ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု တခ်ဳိ႔က 
Aခုိင္Aမာ ရပ္ တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းကုိလိုက္မည့္ 
Aားထုတ္မႈတုိင္းတြင္ Aလြန္စိတ္ရွည္ဖို႔ လုိAပ္သလုိ မည္မွ်ကမ္းလွမ္းႏုိင္သည္ႏွင့္ 
မည္မွ်ျပန္ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္Aေပၚ ျပည့္စုံေသာ စU္းစားခ်က္ရွိရမည္။  
 
စစ္Aစုိးရထိေတြ႔ ဆက္ဆံလုိသည့္ တိမ္းညြတ္မႈသည္ ၎၏ Aက်ဳိးစီးပြားမ်ား 
ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ပိတ္ဆုိ႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေလးစားမႈ ရရိွေရး၊ တ႐ုတ္လႊမ္းမုိးမႈကုိ 
ေျပာင္းလဲပစ္ေရး)။ သုိ႔ေသာ္ ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက Aေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးပန္းတုိင္သုိ႔ Aလ်င္Aျမန္ကူးေျပာင္းျခင္းကုိ လံုးဝAႏၲရာယ္ရွိေသာAရာဟု 
ရႈျမင္သည္။ သို႔တိုင္ တျခားတဖက္တြင္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ စတင္ရန္ မည္မွ် Aဆင္သင့္ရွိေနႏိုင္သည္ကုိ 
မည္သည့္Aခါမွ မသိႏိုင္ေပ။ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း 
Aခြင့္Aလမ္းတခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၂ဝ။ (S) ဒီမိုကေရစီေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ 
AဓိကေAာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္သာျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာေၾကာင့္ 
Aနာဂတ္ဒီမိုေရစီAတြက္ Aုတ္ျမတ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေရရွည္Aားထုတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
Aေမရိကန္ႏိုင္ငံAတြက္  Aေရးၾကီးသည္ဟု မိမိတုိ႔ယုံၾကည္သည္။  
 
မိမိတုိ႔ MSP တခုခ်င္းစီတြင္ ဆုိင္ကလုန္းAလြန္AကူAညီေပးမႈမ်ားကုိ ပုိမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူသားခ်င္းစာနာေသာ Aားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ Aကယ္၍ 
ေကာင္းမြန္စြာ ပုံေဖၚထားႏုိင္ပါက ယင္းAကူAညီမ်ားသည္ ေAာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား၏ 
Aေျခခံရပ္တည္ႏုိင္မႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ ေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုက စားဝတ္ေနေရးထက္ 
ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကုိပါ ေက်ာ္လြန္၍ စU္းစားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းAကူAညီမ်ားသည္ 
ေျဗာင္က်ေသာAံတုမႈလည္းျဖစ္သည္။ AကူAညီလက္ခံသူမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ မည္သူက ကူညီေပး၍ 
(ႏုိင္ငံတကာAလႉရွင္မ်ား) မည္သူကမကူညီ (စစ္Aစုိုးရ) သည္ကို နားလည္လာမည္။ 
ယင္းAကူAညီေပးရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ AကူAညီေAာက္မွတဆင့္ က်န္းမာေရး၊ 
Aစိုးရႏွင့္မဆိုင္ေသာ ပညာေရး၊ Aေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ တျခားေဒသတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားAျပင္ 
လူထုလူမႈAသုိင္းAဝိုင္း Aရည္Aခ်င္း ျမႇင့္တင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္မည္။ မိမိတို႔ 
ေဒသတြင္းUီးစားေပးမ်ားတြင္ စစ္Aစုိးရက စစ္မွန္ေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျပသေသာ 



Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ Aေမရိကန္Aစိုးရက Aာ႐ံုစိုက္ၾကည့္သင့္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး 
တိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေသာ ယူနစ္မ်ားက Aစျပဳရန္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။၎တို႔က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သင္တန္း မ်ားေပးရန္ လုိAပ္သည္။မိမိတုိ႔၏ 
ေဒသတြင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား Aျပင္ ေဖၚျပပါ 
Aခ်က္Aလက္မ်ားတြင္ ကူညီေပး ျခင္းျဖင့္ Aေနာက္ကမၻာAေပၚ စစ္Aစုိးရက ထားရိွသည့္Aျမင္ကုိ 
ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျပန္လည္စU္းစားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။  
 
ဒင္းဂါး 
 


