
ျမန္မာကုိ ကမာၻက ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ 
 

 

၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီ (၁၇)ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိၿမိ့ဳမွာရိွတဲ ့ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပင္ပမွာ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဒီမုိကေရစီAေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကညရဲ္႕ ဓါတ္ပုံကုိ ကုိင္ေဆာင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ေထာက္ခံပြ ဲဆႏၵျပၾကပါတယ္။ 

AဲဒီAေၾကာင္း ေAAက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနက ကမာၻ႔သတင္း မီဒီယာသုိ႔ တင္ျပလုိက္လုိ႔ ျမန္မာAေၾကာင္း 
ႏုိင္ငံတကာက သိခြင့္ရလုိက္ျပန္ပါတယ္။ (ဓါတ္ပုံ - ေAAက္ဖ္ပီ၊ Kazuhiro Nogi) 

 

ကမာၻ႔မီဒီယာက ျမန္မာ့Aေၾကာင္းကုိ ေန႔စU္ေန႔တုိင္း ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ကမာၻ႔ျပည္သူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံAေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Aပ္က်တာကAစ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ စိတ္၀င္စားတ့ဲAတုိင္းလည္း လုိAပ္တာေတြကုိ 
Aျဖစ္ႏုိင္ဆုံး ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။  

ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကုိ ေခတ္သစ္ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြလုိ ဒီမိုကေရစီကုိ ခံစား 
ေစခ်င္လြန္းလုိ႔ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ လူ႔Aခြင့္Aေရး AႀကီးAက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတဲ ့ဘ၀က 
Aျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္လုိ႔ပါ။  

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕Aႏွစ္သာရဟာ တကမာၻလုံးမွာရွိတဲ ့ျပည္သူေတြ Aသက္-AုိးAိမ္-စည္းစိမ ္လုံျခံဳၿပီး 
စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီAတြက္ ႏုိင္ငံတုိင္း၊ Aဖြဲ႔Aစည္းတုိင္း၊ ျပည္သူတုိင္းက 
ကုိယ္ပိုင္Aသိတရားေတြနဲ႔  ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်U္း Uပေဒေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် 
လုိက္နာေစာင့္ထိန္းၾကရပါတယ္။ Aတူတကြ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ေျဖရွင္းၾကပါတယ္။ 

ျမန္မာ့Aေရးကုိ ၾကည့္ရင္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔Aခြင့္Aေရး၊ တရားUပေဒ စုိးမုိးမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး 
Aစရိွတဲ ့ေနရာတုိင္းနီးပါးေလာက္မွာ ႏုိင္ငံတကာက Aမ်ားသေဘာတူ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ စံညႊန္းေတြထက္ 
Aမ်ားႀကီးကုိ ေလ်ာ့နည္းေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာကုိ ကမာၻက Aျမဲတေစ ေစာင့္ၾကည္ ့
ေနတာပါပဲ။ မီဒီယာ Aားေကာင္းတဲ ့(၂၁)ရာစု ေခတ္သစ္ျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ 
ဆုိတာ ကမာၻက မိနစ္ပိုင္း၊ နာရီပိုင္းAတြင္း သိရွိေနပါတယ္။  

ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနရတ့ဲ AျခားAေၾကာင္းရင္းတခုကေတာ့ ျမန္မာ့ျပႆနာေတြကုိ 
AေျခAေနေပးရင္ ေပးသလုိ ၀င္ေရာက္ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

ႏုိင္ငံတခုဟာ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕Aႏွစ္သာရကုိ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ႏုိင္စြမ္း ရွိေနၿပီလုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက 
စိတ္ခ်လက္ခ် ျဖစ္သြားရင္ Aဲဒီႏုိင္ငံကုိ ဘယ္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္Aဖြဲ႔Aစည္း၊ ဘယ္မီဒီယာကမွ Aခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး 
ေစာင့္ၾကည့္မေနပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့စာရင္းထမွဲာ မပါေစခ်င္ဘူးဆုိရင္ 



ေစာေစာက ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔Aခြင့္Aေရး၊ တရားUပေဒ စုိးမုိးေရး Aစရိွတာေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ 
တန္းတူျဖစ္ေAာင္ သက္ဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ေတြက ျပည္သူေတြ ေတာင္းဆုိသလုိ Aမွန္တကယ္ 
လုိက္ေလ်ာေပးႏုိင္ရင္ ၿပီးသြားမွာပါပဲ။     

ဒါေပမယ့္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႕ဲAႏွစ္သာရကုိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက နားလည္ႏိုင္စြမ္း 
မရိွၾကပါဘူး။ တန္ဖုိးထားရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကပါဘူး။ ေခတ္နဲ႔Aမီ မလုိက္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာရမလား၊ 
ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲေနတယ္လုိ႔ပဲ ဆုိရမလားပါပဲ။  

ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲတာကေတာ့ ဒီကေန႔ ေခတ္မစားေတာ့တဲ ့ျပည္သူေတြAေပၚ Uပေဒမဲ ့Aၾကမ္းဖက္ 
ႏိွပ္ကြပ္ Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့Aာဏာရွင္စနစ္ကုိ သက္ဆုိးရွည္ေAာင္ လုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ Aာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ 
Aုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ကေတာ့ တရားUပေဒ စုိးမုိးမႈ မရိွတာေၾကာင့္  ျပည္သူေတြ လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမွာပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။  

လူ႔Aခြင့္Aေရးကုိ Aာမခံႏုိင္တာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတြပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္ေလ၊ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးကုိ ပုိမိုထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေလပါပဲ။ ဒါ့Aျပင္ လူ႔Aခြင့္Aေရးေတြကုိ ပုိမိုျမွင့္တင္ 
ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီကုိ Aသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ပုိမိ ု
ေတာင္းဆုိလာၾကတာ မဆန္းလွပါဘူး။  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ Aသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလုံး လူထုAုံၾကြမႈႀကီးကတည္းက  
စတင္ခဲ့တာပါ။ Aျခားကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွU္ရင္ ဒီမုိကေရစီ Aသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ Aေရးမွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေခတ္နဲ႔Aမီ လုိက္ေနပါတယ္။ Aီရန္၊ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔ကလြဲရင္ ေခတ္ေရွ႕ကုိ ေျပးေနတယ္ 
လုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတ့ဲ AေနAထားမွာ ရိွခဲ့ပါတယ္။       

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစU္ေတြကုိ စတင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေAာင္  
ေႏွးေကြးေနလုိ႔ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ေ၀ဖန္လုိက္ပါၿပ။ီ ကုလသမဂၢက ၾကား၀င္ညိွႏိႈင္းေပးမယ့္ 
Aထူးကုိယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘားရီကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေစာေစာစီးစီး လာေရာက္ခြင့္ ျပဳဖုိ႔လည္း ျမန္မာ 
စစ္Aစုိးရကုိ တဆက္တည္း တုိက္တြန္းေနပါၿပီ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံက နAဖစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတုိ႔Aာဏာ သက္ဆုိးရွည္ႏုိင္ေရးကုိ ၁၉၈၈ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လ 
ရွစ္ေလးလုံး လူထုAုံၾကြမႈ ၿပီးကတည္းက နည္းAမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လွည့္စားလာခ့ဲတာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းက 
သိေနၾကပါတယ္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြကလည္း သိေနၾကပါတယ္။ Aဒီဲေလာက္ၾကာတ့ဲ ႏွစ္ေတြAတြင္းမွာလည္း 
ျပည္သူေတြAေပၚ ေစတနာထား ရုိးေျဖာင့္စြာ Aုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲတာမ်ဳိး တခါမွ မရိွခ့ဲဖူးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ နAဖစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ မေထာက္ခံခဲ့ၾကဘူး။  

လူထုေထာက္ခံမႈ မရတဲ ့ဘယ္Aစုိးရမဆုိ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရိွတာ Aၾကမ္းAားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး ရိွပါတယ္။ 
ပထမAမ်ဳိးAစားကေတာ့ လူထုေထာက္ခံမႈ မရတ့ဲAတြက္ ႏုိင္ငံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကေန သိကၡာရိွရိွ 
ႏႈတ္ထြက္ေပးၿပီး တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္းရိွမယ့္သူေတြ လက္ကုိ တာ၀န္ လႊေဲျပာင္းေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒုတိယAမ်ဳိးAစားကေတာ့ လူထုေထာက္ခံမႈ မရလည္း ဂရုမစုိက္ပဲ သိကၡာ Aက်ခံၿပီး Aာဏာကုိ 
ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္္ႏုိင္ဖို႔ မသမာတ့ဲနည္းလမ္းေတြကုိ Aသုံးခ်တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီAခါမွာ တရားUပေဒကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္ရေတာ့တာျဖစ္လုိ႔ မ်ားေသာAားျဖင့္ Aရင္တုန္းက လူAမ်ား ေထာက္ခံAတည္ျပဳထားတ့ဲ 
AေျခခံUပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး သူတုိ႔Aလုိက် AေျခခံUပေဒကုိ Aဓမၼ Aတည္ျပဳဖို႔ ေကာက္က်စ္စU္းလဲစြာ  
ၾကံစည္ႀကိဳးပမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်U္းUပေဒေတြ၊ စံထားရတ့ဲ သတ္မွတ္ခ်က္ 
ေတြကုိလည္း မလုိက္နာတတ္ၾကပါဘူး။  

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ ့Aစုိးရကေတာ့ ဒုတိယ Aမ်ဳိးAစားထကဲပါပဲ။  

Aမွန္ဆုိရင္ ဂမ္ဘားရီဟာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ဖုိ႔ AစီAစU္ 
ရိွထားခ့ဲပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာမွာ မျဖစ္ေတာ့ ဇန္န၀ါရီလထမွဲာ လာဖုိ႔ စီစU္ျပန္ပါတယ္။ ဒါလည္း 



ေရႊ႕ဆုိင္းေပးရမလုိ ၾကံဳေနရပါၿပီ။ Aေၾကာင္းကေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ဂမ္ဘားရီရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ခရီးစU္ဟာ Aဆင္မေျပေသးလုိ႔ ဒီႏွစ္ Eၿပီလေလာက္မွပဲ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိလိမ့္မယ္လုိ႔ နAဖဘက္က 
ေျပာလာျပန္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိAားေတြ တုိးပြားလာတာနဲ႔Aတူ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက 
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၿပီး ေ၀ဖန္တဲ့Aဆင့္ကုိ ေရာက္လာရတာပါပဲ။  

Aခုတႀကိမ္ ဂမ္ဘားရီ ခရီးစU္ကုိ ေနာက္Aက်ဆုံး ျဖစ္ေAာင္ ေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္ဖုိ႔ နAဖ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက 
လိမ္လည္လွည့္စားေနျပန္ပါတယ္။ နAဖဘက္က AခုAခ်ိန္ထိ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားတာ 
မရိွေသးေပမယ့္ ဂမ္ဘားရီ လာႏုိင္ဖို႔ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ဖိAားေပးတာ မ်ားလာရင္ Aဆင္သင့္ 
ျပင္ထားတ့ဲ ဆင္ေျခဆင္လက္တခု ရွိေနပါတယ္။  

Aဲဒါကေတာ့ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ လာေရာက္ညိွႏိႈင္းဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေAာင္ ျပည္တြင္းမွာ 
Aၾကမ္းဖက္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆင္ေျခဆင္လက္ ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ္ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗံုးခြဲတဲ့သတင္းေတြ၊ ဗုံးခြဲလုိ႔ ျပည္သူေတြ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရတ့ဲ 
သတင္းေတြကုိ နAဖပုိင္ သတင္းစာေတြက AတိAလင္း ထုတ္ေဖာ္ Aသိေပးလာပါတယ္။ ၿပီးခ့ဲတဲ ့
Aာဆီယံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ Aစည္းAေ၀းနဲ႔ Aာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံတုိ႔မွာ ျမန္မာဘက္က 
ေျပာသြားတာေတြကုိ မွတ္မိေနၾကUီးမွာပါ။ Aဲဒီတုန္းက Aစည္းAေ၀း တက္လာတဲ ့ျမန္မာနAဖ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပပြဲေတြရ႕ဲေနာက္ပုိင္း တုိင္းျပည္ AေျခAေနကုိ 
ေကာင္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ၿပီး ပုံမွန ္ျပန္ျဖစ္သြားပါၿပီလုိ႔ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္။  

Aဲဒီလုိသာ ျဖစ္ေနရုိးမွန္ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ AေျခAေနကုိ တကယ္တမ္း ထိန္းခ်ဳပ္လုိတဲ ့ဆႏၵရွိရင္ ျမန္မာ 
သတင္းစာေတြကေန ဗံုးေပါက္ကြဲတဲ ့သတင္းမ်ဳိးကုိ ထုတ္ျပန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ Aျမလုဲပ္ေနက် 
Aတုိင္း တတ္ႏုိင္သမွ် ဖုံးဖိၿပီး သတင္း Aေမွာင္ခ်ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ 
ကမာၻလွည့္ခရီးသည္လုပ္ငန္းနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေငြမာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွတဲ ့စီးပြားေရးေတြကုိ ထိခိုက္ေစမွာ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ Aထိခုိက္ခံၿပီး နAဖ Aာေဘာ္  
သတင္းစာေတြကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုံးေပါက္ကြဲတဲA့ေၾကာင္း Aမွန္တကယ္ကုိပဲ လူသိရွင္ၾကား 
ထုတ္ေဖာ္လာခ့ဲပါတယ္။  

ဒီလုိမ်ဳိး ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ ့Aျဖစ္မ်ဳိးကုိ ႏွစ္လ၊ သုံးလAတြင္းမွာ ျဖစ္ေAာင္လုပ္လာၿပီ ဆုိရင္ နAဖ 
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ Aၾကံကုန္ ဂဠဳန္ ဆားခ်က္ေနရၿပီ ဆုိတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂမ္ဘားရီ ေနာက္တႀကိမ ္ေရာက္လာမယ္ဆုိရင္ စစ္Aစုိးရ နံပါတ္တစ္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ ့
ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔ကုိေတြ႔မွ ျဖစ္မယ့္ကိစၥပါ။ ဂမ္ဘားရီဟာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ တUီးတေယာက္ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစU္Aေၾကာင္း လုံျခံဳေရးေကာင္စီကုိ သတင္းျပန္ပုိ႔ဖုိ႔ Aထူးတာ၀န္ရိွေနသူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဂမ္ဘားရီဟာ Aရင္တေခါက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔ခြင္ ့မရလုိ႔ ဒီတေခါက္ 
မျဖစ္ျဖစ္ေAာင္ ေတြ႔ရပါေတာ့မယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေAးနဲ႔ ဂမ္ဘားရီတုိ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ကုိလည္း 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက လုိလားပုံ မရပါဘူး။ 

ဒါ့Aျပင္ ဂမ္ဘားရီ ေရာက္လာတဲ့Aခါ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ေပးဖုိ႔ကလည္း မျဖစ္ျဖစ္ေAာင္ 
လုပ္ေပးရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ေနေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊAေနနဲ႔ Aေတာ္ေလး Aၾကပ္ရိုက္ရတ့ဲ AေနAထားမွာ 
ရိွပါတယ္။ ဂမ္ဘားရီနဲ႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ ့ ေနာက္ဆက္တြဲ 
Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကုိ နAဖAေနနဲ႔ Uာဏ္မမီႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ေနရတာကလည္း ျမန္မာ 
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြAတြက္ ျပႆနာႀကီးတခုပါ။  

ဒါေတြတင္ မကေသးပါဘူး။ ဂမ္ဘားရီ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေနတ့ဲသတင္း၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ 
ေတြ႔တယ္ဆုိတဲ ့သတင္းေတြက ကမာၻ႔စာမ်က္ႏွာမွာ ထိပ္ဆုံးက ပါလာေနUီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း 
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ Aျခားႏုိင္ငံေရး Aက်U္းသမားေတြကုိ ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ ဂမ္ဘားရီနဲ႔တကြ 



ႏုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆုိသံေတြ ထပ္မ ံက်ယ္ေလာင္လာUီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပ ဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ Aထူးသံတမန္ ပီညရုိဲးက ေနာက္ထပ္ စံုစမ္းAတည္ျပဳမယ့္ 
ခရီးစU္ကုိ နAဖက ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတဲ့့ကိစၥကလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ 

ဒီထက္ပုိၿပီး မ်က္ခုံးလႈပ္ရတာကေတာ့ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီရ႕ဲ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈAရ 
ကုလသမဂၢ Aေထြေထြ Aတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ Aထူးကုိယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘားရီ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္လာရင္ 
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈက ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ Aထူးကုိ Aရိွန္တက္သြားတတ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက ၿပီးဆုံးေသးတာ မဟုတ္လုိ႔ ေနာက္တပြဲ ႏႊဖုိဲ႔ တာစူေနၾကတာ AားလုံးAသိပါ။  

Aခုရက္ပိုင္း Aတြင္းမွာကုိပဲ ေတာင္ကုပ္မွာ Aင္Aားနဲ႔ လူထုဆႏၵျပဖုိ႔ လုပ္ေနတာကုိ နAဖ Aာဏာပုိင္ 
ေတြက Aဓိကရုဏ္းပုံစံ ႏိွမ္ႏွင္းဖုိ႔ Aင္Aား Aလြန္Aကြၽံ သုံးေနတယ္ဆုိတာ ၾကားသိေနရပါတယ္။ 
Aမွန္ဆုိရင္ Aစုိးရတရပ္Aေနနဲ႔ Aေရးေပၚ AေျခAေန ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ Aဓိကရုဏ္းပုံစံ 
ႏိွမ္ႏွင္းဖုိ႔ လုပ္ရပါတယ္။  

ကမာၻက Aာရုံစိုက္ခံေနရတ့ဲ ႏုိင္ငံတခုဟာ မဟုတ္တာေတြကုိ လုပ္လုိ႔ မရပဲ ျဖစ္ေနတတ္တာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဂမ္ဘားရီ၊ ပီညရုိဲးတုိ႔လုိ ကုလသမဂၢ Aထူးကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ မၾကာခင္ ေရာက္လာဖုိ႔ 
စုိင္းျပင္းေနတ့ဲ Uေရာပသမဂၢ Aထူးကုိယ္စားလွယ္ ဖာစီႏုိ တုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံထမွဲာ ရိွမေနေစခ်င္တာ 
ကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ Uီးေဆာင္တဲ့ နAဖရ႕ဲ ဆႏၵဆုိရင္ မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။  

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂမ္ဘားရီ မလာေရာက္ႏုိင္ေAာင္ လုံျခံဳေရး Aေၾကာင္းျပႏုိင္ဖို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊဟာ 
Aမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံဖန္လွည့္စားေနUီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နAဖ ရုံးစုိက္ရာ ၾကပ္ေျပးမွာေတာင္ ဗုံးေဖါက္ခြဲတာေတြ 
ရိွေနရုံမက ရန္ကုန္နဲ႔ Aျခားၿမ့ိဳေတြမွာလည္း ဗုံးခြဲတာေတြ  ရိွေနတယ္၊ ဗုံးေတြက ေန႔စU္ရက္ဆက္ ဆုိသလုိ 
ေပါက္ကြဲေနတယ္ စတ့ဲ ျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္ AေနAထားကုိ နAဖက တမင္တကာ ဖန္တီးေနတယ္လုိ႔ 
သုံးသပ္ရပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္ေျပာႏုိင္တာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းမွာ ဗုံးခြဲ Aၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရိွေနတာကုိ တရုတ္က 
မလုိလားတ့ဲ ကိစၥပါ။ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈရိွၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ Aိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကုိ ၿခိမ္းေခ်ာက္တဲ ့
AေနAထား မရိွပါဘူးလုိ႔ Aာဆီယံနဲ႔ AိႏၵိယAျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက တြင္တြင္ႀကီး ေျပာေနခဲ့ဖူးပါတယ္။ 
Aၾကမ္းဖက္တဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဗုံးေတြ ေဖါက္ခြဲေနတ့ဲ ႏုိင္ငံတခုရ႕ဲျပည္တြင္းေရးဟာ တည္ၿငိမ္မႈ ရိွတယ္လုိ႔ 
ဘယ္တုန္းကမွ သတ္မွတ္မခံရပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ Aဒီဲႏုိင္င ံပါ၀င္ေနတ့ဲ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကုိလည္း 
Aနည္းနဲ႔Aမ်ား ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနတယ္ ဆုိတာ Aားလုံးက လက္ခံတတ္ၾကပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းAေနAထားဟာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိခုိက္ဖုိ႔ တလွမ္းခ်င္း ေရွ႕ကုိ 
တုိးလာေနပါတယ္။ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ မရိွရင္ တရုတ္က AႀကီးAက်ယ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ ့၂၀၀၈ 
ေဘ့ဂ်င္း Aုိလံပစ္ကုိလည္း Aလုိလုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ပါတယ္။ Aိုလံပစ္ သပိတ္ေမွာက္ေရး 
လႈပ္ရွားသူေတြက ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကုိ Aဓိက ပစ္မွတ္ထကဲ တခုAျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
ကမာၻနဲ႔A၀ွမ္း လႈပ္ရွားမႈ က်ယ္ျပန္႔လာေနတာကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက Aထူး ဂရုစုိက္ေနရပါတယ္။  

တရုတ္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ Aနည္းငယ္Aတြက္ နAဖဘက္ကုိလုိက္ၿပီး လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ 
ဗီတုိAာဏာကုိ သိကၡာမဲ့စြာ သုံးေပးေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္က လက္နဲ႔ေရးသမွ် နAဖ 
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေျခနဲ႔ လုိက္ဖ်က္ေနတာမ်ဳိးကုိ တရုတ္က ဘ၀င္က်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွ႕ေနာက္မညီ၊ 
စကားမတည္တဲ ့နAဖရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္  တရုတ္Aေနနဲ႔ ကမာၻကုိ မ်က္ႏွာ Aပ်က္ခံခ်င္မွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဆုိးသြမ္း ေဟာ့ရမ္းေနသမွ် လုိက္လံ ကာကြယ္ ဖာေထးေပးေနရတ့ဲ 
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံႀကီး တႏုိင္ငံAျဖစ္ တရုတ္က ေရရွည္ရပ္တည္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မွာလည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။   

တရုတ္ဘက္ကသာ လမ္းေၾကာင္းတခုခုကုိ သိသိသာသာ ေျပာင္းလ ဲဖန္တီးလုိက္မယ္ဆုိရင္ Aိႏိၵယ၊ 
ဂ်ပန္နဲ႔ Aာဆီယံႏိုင္ငံေတြကလည္း တရုတ္ေနာက္ကုိ လုိက္ၿပီး ရပ္တည္ေပးၾကဖုိ႔ Aသင့္ျဖစ္ေနတဲ ့
ႏုိင္ငံေရး Aရိပ္လကၡဏာေတြကုိ သိသိသာသာ ျမင္ေနရပါတယ္။  



ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ AစုိးရAေနနဲ႔ သေဘာမက်ႏုိင္တဲ ့လုပ္ရပ္မ်ဳိးကုိ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက လုပ္ဖို႔ 
ဆုိတာ Aင္မတန္ စြန္႔စားရတဲ ့ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။  တရုတ္ မႀကိဳက္တဲ ့Aလုပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည့္ 
တုိင္ေAာင္ နAဖက ေနာက္ဆုံး မတတ္သာပ ဲလုပ္လာၿပီဆုိရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတုိ႔မွာ Aၾကံကုန္ေနၿပီ 
လုိ႔သာ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီၾကားထမွဲာ ျမန္မာျပည္သူေတြAေနနဲ႔ Aထူး ဂရုစုိက္ရမွာကေတာ့ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ Aသက္Aႏၱရာယ္ လုံျခံဳ ေရး 
ျဖစ္ပါတယ္။ နAဖက ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္လုပ္ဖုိ႔ ၾကံစည္Aားထုတ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း သတိ 
ရိွေနၾကရပါလိမ့္မယ္။ 

 

လြင္ေAာင္စုိး 
၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီ (၁၉)ရက္    
 


