
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ဘယ္လမ္းလုိက္မလဲ 

အခုတေလာ နအဖရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေျခလွမ္းေတြ သြက္ေနပါတယ္။ နအဖဟာ အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ 

အင္ဒုိနီးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္းနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြကုိ ေကာက္ခါငင္ခါ လုပ္လာလုိ႔ပါဘဲ။ နအဖ ေျခလွမ္းေတြမွာ 
သူကုိယ္တုိင္က အေျပာင္းအလဲျဖစ္လုိတ့ဲ သေဘာေတြ ရိွေနပါတယ္။ ပုံမွန္သြားေနတ့ဲ လမ္းျပေျမပုံကုိ ဦးတည္ 
ေနတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေျခလွမ္း လွမ္းပံုေတြမွာ ထူးျခားေနတယ္လုိ႔ သံုးသပ္ရပါတယ္။  

အဓိကအခ်က္ကေတာ ့ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားရုံး (ICC- International Criminal Court)က ဆူဒန္ 
စစ္အာဏာရွင္ ဘာရွီးယား (Bashir)ကိ ုဖမ္းဝရမ္း ထုတ္လုိက္တာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ ဆူဒန္ကုိ 

ICC က စတင္အေရးယူၿပီဆိုရင္ ေနာက္အလွည့္ သူတို႔မ်ား ျဖစ္ေလမလားလို႔ ကမာၻ႔အဆုိးဝါးဆုံး အာဏာရွင္ေတြက 
ေတြးလာၾကေတာ့မွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလည္း ဒီကိစၥကုိမေတြးပဲ ေနႏုိင္မွာေတာ ့မဟုတ္ပါဘူး။  

ဆူဒန္သမတ ဘာရွီးယားဟာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ေတာင္ပုိင္း ဒါဖား (Darfur) 

ေဒသက အစုိးရဆန္႔က်င္သူေတြကုိ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မယူမီအထိ ရက္ရက္စက္စက္ 
တိုက္ခုိက္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးမွာ အရပ္သားေတြအေပၚ စနစ္တက် စီစဥ္ထားတဲ့ 

အတုိင္း မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈနဲ႔ အျခားရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံအစုိးရ 
ကိုယ္တုိင္က ျပည္သူေတြအေပၚ ရာဇဝတ္မႈေတြက်ဴးလြန္ေနတာေတာင ္လုံျခံဳေရးေကာင္စီက 

ဘာမ ွမတားဆီးႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ ့ဆူဒန္ကုိ အေရးမယူ 
ႏုိင္ေအာင္ ဗီတုိအာဏာပိင္ုဆုိင္ထားတ့ဲ တရုတ္က ဟန္႔တားပိတ္ဆုိ႔ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ယဥ္ေက်းလာတ့ဲ 

ေခတ္သစ္ ကမာၻ႔သမုိင္းမွာ အေတာ့္ကုိဆုိးဝါးတ့ဲ အျဖစ္ပါဘဲ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဘာရွီယားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 
တရားရုံးကေန အေရးယူရတဲ့ပုံစံ ျဖစ္သြားပါတယ္။ 

ဆူဒန္ႏုိင္ငံဟာ ICC မွာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမဟုတ္လုိ႔ သြားေရာက္ အစစ္ေဆးခံစရာ မလုိဘူးလုိ႔ ဘာရီွးယားက ခုခံ 
ေျပာဆုိပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ICC က ဘာရီွးယားကို ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္လုိက္ပါေတာ့တယ္။ ဆူဒန္သမၼတ ဘာရွီးယားကုိ 
ေတြ႔ရင္ဖမ္းေပးၾကဖုိ႔ ICC က ႏိုင္ငံတကာ တုိင္းျပည္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ 

ျမန္မာ၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အစုိးရကုိယ္တုိင္က 
စနစ္တက် စီစဥ္ၿပီး လူသားေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တ့ဲ ရာဇဝတ္မႈ (Crimes against humanity) ေတြ အေျမာက္အျမား 

ရိွေနခ့ဲပါတယ္။ သက္ေသေတြလည္း ရိွလာေနခ့ဲပါၿပီ။ ဆူဒန္ေခါင္းေဆာင္ ဘာရီွယားကုိ ICC က ႏုိင္ငံတကာ 
တရားရုံးတင္ရသလိ ု က်န္တ့ဲႏိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလည္း ICC က ခုံရုံးတင္ရဖုိ႔ ရိွေနပါၿပီ။ ဒါမွသာ 

အစုိးရေတြက အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး  သူတုိ႔ႏုိင္ငံသားေတြကုိ စနစ္တက် ႏွိပ္စက္တ့ဲ ရာဇဝတ္မႈေတြကုိ 
တားဆီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။   

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ ္ ကမာၻ႔အဆုိးဝါးဆုံး အာဏာရွင္စာရင္းကုိ ၂၃-၃-၂ဝဝ၉ 

ေန႔မွာ ဝါရွင္တန္ပုိ႔စ္ အပတ္စဥ္မဂၢဇင္း (Washington Post weekend 

magazine Parade)က ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။  

ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အဆင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ ္အဆင့္ 

မူဂါေဘး ဇင္ဘာေဘြ ၁ ၆ 

ဘာရွီးယား ဆူဒန္ ၂ ၂ 

ကင္ဂ်ဳံအီးလ္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ၃ ၁ 
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သန္းေရႊ ျမန္မာ ၄ ၃ 

အဗၺဒူလာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ၅ ၄ 

ဟူဂ်င္ေတာင္း တရုတ္ ၆ ၅ 

ICC က ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားတာကုိ ဘာရွီးယားက အံတုၿပီး တပါတ္ထမွဲာ အဲရီထရီးယား 

(Eritrea)နဲ႔ အီဂ်စ္ကုိ သြားျပလိုက္ပါတယ္။ ICC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္မွတ္မထုိးတ့ဲ ႏုိင္င ံ
ေတြကုိ တိုက္ရုိက္သြားလုိ႔ ရေပမယ့္ ICC အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံေတြကုိ ျဖတ္သြားရင္ေတာ့ အဖမ္းခံ 

ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကမာၻလုံးမွာ ICC အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း (၁ဝ၈)ႏုိင္ငံ ရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္ 
ႏုိင္ငံေပါင္း (၄ဝ)ကလည္း လက္မွတ္ထုိးၿပီးေပမယ့္ အတည္ျပဳဖို႔ ေစာင့္ေနတ့ဲအဆင့္ကုိ 

ေရာက္ေနပါၿပီ။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရင္ ဆူဒန္စစ္အာဏာရွင္အတြက္ အနည္းဆုံး နယ္က်ဥ္း 
သြားရပါၿပီ။ 

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလည္း ဘာရွီးယားလုိ ICC ဖမ္းဝရမ္း 

ထုတ္ခံရရင္ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလဲလုိ႔ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥေရာပသမဂၢ (EU)နဲ႔ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပည္ဝင္ခြင္ဗီ့ဇာ ပိတ္ထားတာထက္ပိုဆုိးပါတယ္။ ေတြးၾကည့္လုိ႔ 

ျဖစ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ အဒီဲထဲက (၃)ခ်က္ကုိ အလြယ္တကူေတြးလုိ႔ ရႏုိင္ပါ 
တယ္။  

ပထမအခ်က္က အဖမ္းခံ၊ ခံုရုံးတင္ အျပစ္ေပးခံရမယ့္ကိစၥပါ။ ဒါက အရွင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျပင္ပကုိ ထြက္ဖုိ႔ 
မလြယ္ေတာ့သလုိ ႏိုင္ငံတြင္းမွာလည္း အတုိက္အခံေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အားသာေစမယ့္အခ်က္ 
ျဖစ္ပါတယ္။  

ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လာႏိုင္မယ္ ့ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ICC ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခံထားရသူတဦးအေနနဲ႔ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ သမတ (ဒါမွမဟုတ္) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လုိမ်ဳိး အဆင့္ျမင့္ရာထူးကုိ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ 

အေတာ္ခဲယဥ္းသြားမယ္ ့ကိစၥပါ။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဝုိင္းဝန္းရံွဳ႕ခ်မယ့္အျပင္ ျပည္တြင္းမွာလည္း လူထုက သူ႔ကုိ 
အျပစ္ဖုိ႔ ေလွာင္ေျပာင္ ဟားတုိက္ေနၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ျပႆနာေတြ ရႈပ္ေထြး 

လာႏုိင္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံရတာကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး သူ႔ကုိ ရာထူးကေန ဆင္းေပးဖုိ႔ 
ေတာင္းဆုိသူေတြ ရိွလာႏုိင္ပါတယ္။ သူ႔လုိမ်ဳိး ရာထူး၊ အာဏာ၊ အခြင့္အေရး၊ စည္းစိမ္ ခံစားခ်င္သူေတြကလည္း 

ထုိင္ခံုလုလာၾကဖုိ႔ ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေလာက္နဲ႔တင ္ ဗိုလ္ခ်ဳပသ္န္းေရႊ တေယာက္ ဘယ္ေလာက္တုန္လႈပ္ 
ေျခာက္ျခားေနမလဲဆုိတာ ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။   

တတိယအခ်က္ကေတာ ့ICC ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခံရသူ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဝရမ္းေျပး စတ့ဲ အမည္းစက္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သမိုင္းတေလွ်ာက္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်း 

သိမ္ေမြ႔တဲ ့ဓေလ့စရုိက္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာပါ နာမည္ပ်က္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ၊ တပ္မေတာ္ေရးရာ၊ 
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံမႈ အေနအထား အစရိွတာေတြ အကုန္လုံးလုိက္ၿပီး နာမည္ပ်က္ႏိုင္တာကုိလည္း ယထာဘူတ 
က်က် ဆက္ေတြးလုိ႔ ရႏုိင္ပါေသးတယ္။  

ICC ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခံရတာကုိ အာဆီယံနဲ႔ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိးရီးယားတုိ႔ကလည္း အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ 
ပါဘူး။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းလည္း မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီရ႕ဲ ဗီတုိ 

ပုိင္ရွင္ေတြျဖစ္တ့ဲ တရုတ္နဲ႔ ရုရွားတုိ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအတြက္ ICC နဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ေနာက္ထပ္ 
တႀကိမ္ ခုခံကာကြယ္ေပးဖုိ႔ကလည္း အေတာ့္ကုိ စဥ္းစားရမယ္ ့ကိစၥပါ။ 

“ျမန္မာ့အေရးဟာ ႏုိင္ငံတကာက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥ (International issue) ျဖစ္ေနၿပီ”လုိ႔ 
တရုတ္က အခုကတည္းကေတာင ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေျပာလာေနပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတာ ပထမဦးဆုံး 

 

 
ICC 

www.icc-cpi.int  



အႀကိမ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ထမွဲာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ဆုိးဆုိးဝါးဝါးျဖစ္ေနေန၊ “ဒါဟာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကိစၥပါ”လုိ႔ 

အျမဲတမ္း ဘက္လိုက္ ကာကြယ္ေပးေနခ့ဲတ့ဲ တရုတ္ေပၚလစီက အခုဆုိရင္ ေျပာင္းလဲစျပဳလာတဲ့သေဘာလုိ႔ 
သုံးသပ္စရာ ျဖစ္ရပါတယ္။  

စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးကိစၥ၊ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ေျပလည္ေရးကိစၥေတြကုိ ပိုၿပီး ရရဲဲ 
တင္းတင္းလုပ္ဖုိ႔၊ အခြင့္ေကာင္းကုိ လက္လႊတ္မခံဖုိ႔  နအဖဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

သိန္းစိန္ကုိ တရားဝင္ဖိတ္ေခၚၿပီး လူသိရွင္ၾကား တုိက္တြန္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ကုိ နအဖက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရာမွာ စင္ကာပူက 
အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကူညီမယ္လုိ႔လည္း ၾကားဝင ္လမ္းခင္းေပးေနခ့ဲပါတယ္။  

ဒီၾကားထဲမွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းနဲ႔အဖြဲ႔ကလည္း 

အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိသြားေရာက္ၿပီး သမတသစ္ အုိဘားမားကုိ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံတ့ဲ 
အခါမွာ ျမန္မာ့အေရးကုိလည္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဘန္ကီမြန္း 
ကလည္း ဧၿပီလ(၁၈)ရက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလာေရာက္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။  

စင္ကာပူ မေရာက္ခင ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ဟာ အင္ဒိုနီးရွားသမတ ဆူစီလုိ (Susilo 
Bambang Yudhoyono) နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ့ဲတ့ဲကိစၥ၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးသစ ္

ဟီလာရ ီကလင္တန္နဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားသမတတုိ႔ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတ့ဲကိစၥ၊ ကလင္တန္က 

နအဖအေပၚ ခ်မွတ္ပိတ္ဆို႔ထားတ့ဲ စီးပြားေရး 
ျပစ္ဒဏ္ခတ္တ့ဲ (Sanctions)နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနတာဟာ မထိေရာက္သလုိ 

အာဆီယံက ျမန္မာအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္တာလည္း မထိေရာက္ဘူးလုိ႔ ေဝဖန္ 
ေျပာဆိုၿပီး အေမရိကန္အေနနဲ႔ နအဖအေပၚထားရိွတ့ဲ ေပၚလစီကိ ု ျပန္လည္ 

သုံးသပ္မယ္ဆုိတ့ဲကိစၥ၊ အေမရိကန္သမတသစ္ အုိဘားမားက အင္ဒုိနီးရွား 
သမတကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ေျပာတဲ့ကိစၥ၊ ဒါေတြ အားလုံးကုိ ေပါင္းစုလုိက္တ့ဲအခါမွာ အေမရိကန္ 

ဒုလက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Stephen Blake က နအဖရုံးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆုံတ့ဲကိစၥေတြ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔နအဖ အဆင့္ျမင့္ေတြ႔ဆုံပြဲဟာ ၁၉ရရ ခုႏွစ္ 

ကစၿပီး ျပတ္ေတာက္ေနခ့ဲရာကေန အခုမွ ပထမဦးဆုံး ျပန္ဆက္ဆံလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကာဆစ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္လာၿပီး နအဖနဲ႔ ေဆြးေႏြး 

ပါတယ္။ ဒီေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ နအဖ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက ္
ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပးမယ္လုိ႔ ေျပာလာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတ ီ
အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ကလည္း နအဖကုိ လာေတြ႔ေနပါတယ္။ 

နအဖနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြမွာ ဘယ္လုိဘဲ ျဖစ္ေနေစဦးေတာ့၊ 
နအဖဟာ သူႀကီးၾကပ္စီစဥ္ေနတ့ဲ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

ရုိးသားေျဖာင့္မတ္တ့ဲ အျပဳအမူေတြကိ ုအခုထိ မျပသရေသးပါဘူး။ ဒါေတြဟာ 
အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ကိစၥအေပၚ သံသယ ျဖစ္စရာပါဘဲ။  

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ နအဖကုိယ္တုိင ္ တဘက္သပ္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး 
အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳသြားတ့ဲ အေျခခံဥပေဒမွာကုိက မရိုးမသား လွည့္စား 

 

အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ သြားေနေသာ 

ဘန္ကီမြန္းႏွင့္အဖြဲ႔ 

လုိက္ပါစီးနင္းသည့္ကား 
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ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
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တာေတြ၊ အႏုိင္က်င့္ထားတာေတြ ရိွေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲ ၂ဝဝဂ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကိ ု ျပန္လည္ျပင္ဆင္မွာ 
မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔မိန္႔ခြန္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ေျပာသြားပါတယ္။  

ေနာက္ထပ္ မရုိးသားတ့ဲအခ်က္ေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆုံးအခ်က္ကေတာ့ နအဖက ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ မရိွပဲနဲ႔ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္မျပဳဘူးဆုိတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ရ႕ဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအစုိးရနဲ႔ မပတ္သက္ရပါဘူး။  

တကယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ရဘူးလုိ႔ နအဖက ေျပာေနရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ 

လြတ္လပ္မႈမရိွဘဲ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ၾသဇာခံၿပီး လုိက္လုပ္ေပးေနတ့ဲအဖြဲ႔လုိဲ႔ သတ္မွတ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြား 
ပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မလာပဲ စစ္အစုိးရကိ ုသက္တမ္းရွည္ေစမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျဖစ္တယ္လုိ႔ သက္ေသျပသလုိ ျဖစ္ေနပါမယ္။ အဒီဲအခါမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာတုိင္းျပည္နဲ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဘယ္လုိဘဲ ေခၚထားပေစ၊ သမာသမတ္က်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလုိ႔ ဘယ္လုိမွ မသတ္မွတ္ႏိုင္ 
ေတာ့ပါဘူး။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ ျပန္မလႊတ္ 

ေပးေသးတ့ဲကိစၥကလည္း နအဖရဲ႕ မရုိးသားမႈကုိ ႏုိင္ငံတကာသိ ေဖာ္ထုတ္သလုိ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ သူတုိ႔ကုိ 
ခြၽင္းခ်က္မရွ ိလႊတ္ေပးဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာက အျမဲတမ္း ဝုိင္းဝန္းေတာင္းဆုိေနၾကတ့ဲအျပင္ အျမဲမျပတ ္ေစာင့္ၾကည့္ေန 
ၾကတာေၾကာင့္ မရုိးမသား လွည့္စားလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါဘဲ။   

တကယ္လုိ႔သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေပၚမွာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြ 
အေပၚမွာ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအေပၚမွာ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မယ ္ဆုိလုိ႔ရိွရင္ သူ႔ကုိ အေတာ္အတန္ လက္ခံလာၾကဖုိ႔ 

ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔အတြက္ ေနာက္ဆုံးအခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိမဟုတ္ပဲ မရုိးမသား 
ဆက္လုပ္ေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ ့ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားရုံး (ICC)က တရားစြဲလာရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ဒီမုိကေရစီခ်စ္ျမတ္ႏိုးတ့ဲ ျမန္မာ့အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြအတြက္ တန္ဖုိးရိွတ့ဲ 
ႏုိင္ငံေရး လက္နက္ေကာင္းတခု ရရွိလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။    

လြင္ေအာင္စိုး 
၂၈-၃-၂ဝဝ၉      

 
  


