
ျမနမ္ာစစ္အစိုးရနဲ႔ အေမရိကန္ သမတ ဘြတ္ရွ္ အစိုးရ
အတင္းဝင္ေရာက္ ကယ္ခ်ိန္တန္ၿပီ

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြရ႕ဲ  လူမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္  အေတာ္မ်ားမ်ားေၾကာင့္ပဲ  ၿပီးခဲ့တဲ့တလ 
(ေမလ)က  ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္သြားတဲ့  ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမွာ  လူေပါင္း 
၁၃၃ဝဝဝ  ေလာက္  ေသေၾက  ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ရပါတယ္။  ႏိုင္ငံတကာက  ေလေဘးမုန္တိုင္း 
အတြက္  ကယဆ္ယ္ေထာက္ပံ့ဖို႔  ခ်က္ခ်င္းကူညီလာတာေတြကို  လက္ရွိျမန္မာစစ္အစိုးရက 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အကူအညီသြားေပးလို႔  မရေအာင္ လမ္းေတြကို 
ပိတ္ဆို႔၊  အကူအညီ သြားေပးသူေတြကို  ဟန္႔တားေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ 
ေလးပံုတပံုေလာက္ဆီကို  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး  အကူအညီေတြ  အခုအခ်ိန္ထိ  မေရာက္ 
ရွိႏိုင္ေသးပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊  လူ႔အသက္ေတြလည္း  မုန္တိုင္းနဲ႔အတူ  ေပ်ာက္ဆံုးသြားရပါၿပီ။  ဒါေပမယ့္ 
ေပ်ာက္မသြားႏိုင္ေသးတာေတြကေတာ့ ရွိေနဆပဲါ။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ လသူားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားတဲ့  လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကေတာ့ မေပ်ာက္ဆံုးေသးပါဘူး။  ဒီလိုပဲ  အရက္စက္ 
ဆံုး၊  အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး  အာဏာရွင္အစိုးရေတြကို  ႏိုင္ငံတကာ  အသိုင္းအဝိုင္းက  ႏိုင္ငံေရး 
နည္းလမ္းနဲ႔ အံတုရင္ဆိုင္ခ်င္ေနၾကတာကလည္း ေပ်ာက္မသြားေသးပါဘူး။ 

ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြအေပၚ  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့မေပးပဲ  လစ္လ်ဴရႈထားလို႔  စစ္အစိုးရကို 
ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြပလဲို႔  ေျပာထိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး  ေျပာ 
ပါတယ္။  အမွန္ေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အဒီဲလို  အေျပာခံရေလာက္ေအာင္  ဆိုးတာထက္ 
ပိုဆိုးေနတာကေတာ့ ျပည္သူေတြအေပၚ ရက္စကၾ္ကမ္းတမ္းစြာ ႏွိပ္ကြပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
စစ္အစိုးရဟာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ မရွိတဲ့ ရာဇဝတ္မႈ (Crime against humanity) 
ကို က်ဴးလြန္ေနတာပါ။ 

မုန္တိုင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို ဦးတည္ေရြ႔လ်ားလာေနၿပီလို႔ အိႏၵိယအစိုးရက စစ္အစိုးရကို 
အႀကိမ္ေပါင္း  ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ သတိေပးေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  ျမန္မာစစ္အစိုးရ 
ကေတာ့ သူ႔ျပည္သူေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေပးဖို႔ ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ 

မုန္တိုင္းဝင္တိုက္သြားခ်ိန္မွာလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဝင္ကူညီဖို႔  လက္ေႏွးေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။ 
ႏိုင္ငံတကာက ကူညီမယ္ဆိုေတာ့လည္း ျငင္းဆန္ေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။  မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြကို 
ကယ္ဆယ္ေပးတာလည္း  မရွိ။  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး  ပစၥည္းေတြ  ေပးတာလည္း  မရွိခဲ့ပါ 
ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး မလိုအပ္ပ ဲေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ 



ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းေတြ နည္းနည္းေလးဆုိရံုပဲ ဒုကၡသည္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိႏိုင္ 
ခဲ့ပါတယ္။ ကယဆ္ယ္ဖို႔သြားတဲ့သူေတြ တားျမစ္ဟန္႔တားခံရပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း 
ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက သိမ္းဆည္းၿပီး ျပန္ေရာင္းစားတာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အဆင့္ဟာ အခုဆိုရင္ၿပီးသြားပါၿပီလို႕ စစ္အစိုးရ 
က  ေၾကညာပါတယ္။  ဒီေနာက္မွာေတာ့  စစ္အစိုးရက  လက္သပ္ေမြးထားတဲ့  ၾကံ့ဖြတ္နဲ႔ 
စြမ္းအားရွင္  ဆိုတဲ့  လူမိုက္ေတြဟာ  ယာယီအမိုးအကာေအာက္မွာ  ခိုလႈံေနရတဲ့  ဒုကၡသည္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို  ေမာင္းထုတ္ေနပါေတာ့တယ္။  မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြအဖို႔  အိမ္ျပန္ 
မယ္ဆိုရင္ေတာင္  ေနစရာအိမ္မရွိတာကို  သိသိနဲ႔  ေမာင္းထုတ္ေနတာပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို 
အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသူေတြ ႏွစ္သန္းခြေဲလာက္ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ အဓိကက်တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြ၊ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး ကိစၥေတြကို  ကုလသမဂၢက မ်ားေသာအားျဖင့္  လစ္လ်ဴရႈေလ့ရွိေပမယ့္  အေမရိကန္ 
သမတ  ဘြတ္ရွ္ရ႕ဲအစိုးရကေတာ့  အထူးအာရံုစိုက္တတ္ပါတယ္။  ျမန္မာ့အေရးနဲ႔  ပတ္သက္ 
လာရင္  ဥေရာပယူနီယံဆီက  အကူအညီတခ်ဳိ႕ရတတ္တာကလြဲလို႔  အျခား  မယ္မယ္ရရ 
ကူညီတဲ့ႏိုင္ငံေတြ  မရွိၾကပါဘူး။  စစ္အစိုးရကို  ဆန္႔က်င္တာ၊  ဒီမိုကေရစီ  အတိုက္အခံ 
အင္အားစုေတြကို ေထာက္ခံအားေပးတာဟာ အေမရိကန္တႏိုင္ငံတည္းေလာက္ပဲ ထီးထီးႀကီး 
ရွိေနပါတယ္။ 

အေမရိကန္အစိုးရဟာ  ျမန္မာစစ္အစိုးရကို  ရည္ရြယ္တဲ့  စီးပြားပိတ္ဆို႔  ဒဏ္ခတ္တာေတြကို 
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။  လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာလည္း  ျမန္မာ့အေရးနဲ႔  ပတ္သက္တဲ့ 
ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

၂ဝဝ၅ခုႏွစ္က သမတဘြတ္ဟာ ျမန္မာအတိုက္အခံ အမ်ဳိးသမီတဦးျဖစ္တဲ့ နန္းခ်မ္ေတာင္းကို 
သမတအိမ္ျဖဴေတာ္မွာ  မိနစ္(၄ဝ)ၾကာ  လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ 
ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ အေမရိကန္ သမတ ဘြတ္ရွိက ႏွစ္စဥ္မိန္႔ခြန္း ေျပာေလ့ရွိ 
ပါတယ္။ မႏွစ္က စက္တင္ဘာ ညီလာခံမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ 
ဒဏ္ခတ္မႈအသစ္ေတြ  လုပ္မယ္လို႔  ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။  ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာင္  စစ္အစိုးရက 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့  ႏိုင္ငံေရး  အက်ဥ္းသားအားလံုးကို  ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔   ဒီမိုကေရစီ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ သမတဘြတ္ရွ္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါေသးတယ္။ 



ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ  သမတကေတာ္  ေလာ္ရာဘြတ္ရွ္ကလည္း  ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္ 
ကေန ကာကြယ္ေျပာဆိုေပးေနခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ ျမန္မာ့အေရး ထငျ္မင္သံုးသပ္ေဝဖန္ခ်က္ 
ေတြကို  ေရးသားေပးပါတယ္။  သတင္းစာရွင္းလင္းပြေဲတြ  လုပ္ေပးပါတယ္။  ကုလသမဂၢ 
ၾကားနာပြဲေတြ  လုပ္ေပးပါတယ္။  ဒါေတြအျပင္  ကုလသမဂၢ  အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ 
ဘန္ကီမြန္းကိုလည္း  ျမန္မာ့အေရးမွာ  ပိုၿပီး  ဖိဖိစီးစီးလုပ္ဖို႔  တိုက္တြန္းပါတယ္။  ျမန္မာ 
စစ္အစိုးရကို  အံတုဆန္႔က်င္ရာမွာ  အေမရိကန္အစိုးရဟာ  အျပင္းထန္ဆံုး  ႏိုင္ငံျခားေရး 
ေပၚလစီကို  က်င့္သံုးပါတယ္။ ဒီေပၚလစီဟာ ရလဒ္ေကာင္းကို  အမွန္တကယ္ကိုပဲ  ထြက္ေပၚ 
လာေစမယ့္ ေပၚလစီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ  ရက္စကၾ္ကမ္းတမ္းစြာ  ဆက္ဆံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့  ႏိုင္ငံအစိုးရေတြမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အစိုးရကို မွီမယ့္ႏိုင္ငံဆိုလို႔ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ မ်ဳိးျပဳန္းေအာင္ အကြက္က်က်စီမံၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ေနခဲ့ပါ 
တယ္။ 

အဒီဲလို  စစ္ဆင္ေရး  လုပ္တဲ့အခါမွာ  စစ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တရပ္အေနနဲ႔  အမ်ဳိးသမီးေတြကို 
မုဒိန္းက်င့္ပါတယ္။  အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့  ကေလးေတြကို  အတင္းအဓမၼ  စစ္မႈထမ္းခိုင္း 
ပါတယ္။  ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာတဲ့  အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို  ေရွ႕ကသြားခိုင္းရင္း  အေသခံ 
မိုင္းရွင္းလူသားအျဖစ္  အသံုးခ်ပါတယ္။  ရြာေပါင္း  ၃၂ဝဝ  ကုိလည္း  မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ 
ႏိုင္ငံတြင္းမွာ လူတသန္းေက်ာ္ဟာ အုိးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပးေနခဲ့ၾကရပါတယ္။ 

ဒါဟာ   အရပ္ဖက္ျပည္သူေတြကိုပဲ  သီးသန္႔  ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္တယ္လို႔  သတ္မွတ္ႏိုင္ 
ေလာက္တဲ့  စစ္ေရးထိုးစစ္ေတြပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး  စစ္ေရးထိုးစစ္ေတြေၾကာင့္  အိမ္နီးခ်င္း 
ထိုင္း၊  ဘဂၤလာဒက္ရွ္နဲ႔  အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္ေတြမွာရွိတဲ့  ဒုကၡသည္စခန္းေတြဆီ  ထြက္ေျပးရ 
သူေတြက သိန္းဂဏန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္။ 

ကုလသမဂၢရ႕ဲ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ အေျပာပဲ 
တတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အပ်ံသင္ခါစ လႈပ္ရွားသူေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ေန 
ဆပဲါပ။ဲ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ေနရာ  (၈၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔  အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  စစ္အစိုးရက  အဒီဲ 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို  ျငင္းပယ္ၿပီး  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္  (National  League  of 

Democracy  -  NLD)  ေခါင္းေဆာင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို  ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔  ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ႏိုဘယ္ဆု  ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး  အခုဆိုရင္  ဖမ္းဆီး 



ထိန္းသိမ္းခံေနရတာ  စုစုေပါင္း  (၁၂)ႏွစ္ေက်ာ္  ရိွေနပါၿပီ။  စစ္အစိုးရဟာ  ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက 
သူမကို  ေနာက္ထပ္တႏွစ္  သက္တမ္းထပ္တိုးၿပီး  ထိန္းသိမ္းထားျပန္ပါတယ္။  စစ္အစိုးရက 
အဒီဲလိုလုပ္တာကို  သမတဘြတ္အစိုးရက လူသိရွင္ၾကား  ျပင္းျပင္းထန္ထန္  ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ 
ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြလည္း စုစုေပါင္း 
(၁၈ဝဝ)ေက်ာ္ ရွိေနပါေသးတယ္။  
 
အေမရိကန္ သမတ ဘြတ္ရွ္ရ႕ဲ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲေခၚသံမွာ ဆုံးရွံဳးမႈေတြ၊ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေတြရွိေနလို႔ အေတာ္ပေဲဝဖန္ခံရပါတယ္။ နမူနာျပရရင္ ေရနံကုမၸဏီႀကီးေတြက 
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ  သိပ္ၿပီး  စိတ္ဝင္တစား  မရွိလွပါဘူး။  (ကမာၻ႔ေရနံကုမၸႀကီးတခ်ဳ႕ိနဲ႔ 
အျခား  ကုမၸဏီေတြက  စစ္အစိုးရ  အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ေငြရင္းေတြ  ျမွဳ ပ္ႏွံၾကေပမယ့္) 
အေမရိကန္ကေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး  လႈပ္ရွားမႈမႈမွာ  အရင္းအႏွီး  ျမွဳပ္ႏွံေနခဲ့ပါတယ္။ 
အေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သလို အ့ံအားသင့္ရေလာက္တဲ့ ကိစၥပါပ။ဲ 

ဘာေၾကာင့္ အ့ံအားသင့္ရတာလဆဲိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ 
အရ သိပ္အေရးမပါေပမယ့္  ဒီေလာက္ေတာင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရလဲို႔  ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးမွာ 
အေမရိကန္က ထထဲဝဲင္ဝင္ ပါေနတာအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထမဲွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပး 
ခံရတာေတြ  ရွိႏိုင္ေပမယ့္ အေတာ္နည္းပါးပါတယ္။
 
အမွန္တကယ္မွာဆိုရင္  မႏွစ္က  စက္တင္ဘာမွာ  ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့  ေရႊဝါေရာင္  ေတာ္လွန္ေရး 
မတိုင္မီအထိ ျမန္မာကို ကမာၻ႔သတင္းမီဒီယာေတြက သိပ္စိတ္မဝင္စားခဲ့ၾကပါဘူး။ ေရႊဝါေရာင္ 
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာက  ဗုဒၶဘာသာဝင္  ရဟန္းသံဃာေတြ  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  စီတန္းဆႏၵျပတာ 
ျဖစ္ၿပီး အဒဲါကို စစ္အစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။  

ကိုယ့္ၾကမၼာ  ကိုယ္ငင္မိခဲ့ရတဲ့  ျမန္မာကပ္ဆိုးႀကီးဟာ ထူးျခားေနလို႔လည္း  ကမာၻက စိတ္ဝင္ 
တစား ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြ ေနာက္ထပ္ ၾကံဳရႏိုင္ 
တာပလဲို႔  ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး  ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊  ကမာၻ႔သတင္းဌာနႀကီးေတြက  လက္ခံလာၿပီး 
တခုခု လုပ္လာႏိုင္ေအာင္   ျမန္မာ့ကပ္ဆိုးႀကီးက တြန္းထိုးဖို႔ ရွိေနပါဦးမယ္။ ျမန္မာ့အေရးမွာ 
ျပႆနာေတြ၊  အခက္အခေဲတြ  ရွိေနေပမယ့္  အေမရိကန္သမတ  ဘြတ္ရ္ွရ႕ဲ  ဒီမုိကေရစီ 
တိုက္ပြဲေခၚသံကို  စိတ္ဓါတ္ေရးအရ  အခ်ဳိ႔ကိစၥေတြမွာ  ေထာက္ခံေပးၾကဖို႔  လုိအပ္ေကာင္း 
လိုအပ္ပါမယ္။ 

တကယလ္ို႔မ်ား ျမန္မာ့အေရးမွာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ မရွိဘူးလို႔  ကလုသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက 
သေဘာထားလာရင္ အေမရိကန္က ဘာလုပ္ေပးသင့္ပါသလ။ဲ



လူ႔အသက္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းသိန္းသန္းမက စိုးရိမ္ေနရဆျဲဖစ္ေနတဲ့ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း 
ဒုကၡသည္ေတြဆီကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီ 
ေတြ  ေသခ်ာေပါက္  ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္  အေမရိကန္ဟာ  ၿဗိတိန္၊  ျပင္သစ္တို႔  အပါအဝင္ 
ဒီမိုကေရစီ  မဟာမိတ္ေတြနဲ႔အတူ  စုစည္းၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ခ်က္ခ်င္း  ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ 
ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။

သိပ္မၾကာခင္ကပဲ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဂိတ္စ္ဟာ  ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို ပယ္ခ် 
လိုက္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ျမန္မာႏိုင္ငံထမဲွာလူသားခ်င္း  စာနာေထာက္ထားမႈ  ကင္းမဲ့တာေတြ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့  အေမရိကန္  သမတအေနနဲ႔  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရ႕ဲ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလႏဲိုင္တာပါပဲ။

အတင္းဝင္ေရာက္ ကယ္ဆယ္တာမ်ဳိး မလုပ္ခ်င္သူေတြ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢထမဲွာ ရွိေနပါတယ္။ 
သူတို႔ကေတာ့ ေဝဖန္ျပစ္တင္ၾကမွာပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  အေမရိကန္  ဦးေဆာင္ၿပီး  ျမန္မာ့မုန္တိုင္း 
ဒုကၡသည္ေတြကို  အတင္းဝင္ေရာက္  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့တာဟာ  ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို 
ခ်ဳိးေဖာက္တာ တခုပလဲို႔ ဆိုၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္ လစ္လ်ဴရႈခံေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို အတင္းဝင္ေရာက္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့တာ 
မလုပ္ဘူး  ဆိုျပန္ရင္လည္း ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့  သံုးႏွစ္နီးပါးက ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြက 
သေဘာတူ  ခ်မွတ္က်င့္သံုးတဲ့  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္  ဝတၱရား  (responsibility  to 

protect)ကို လစ္လ်ဴရႈရာ ေရာက္ေနျပန္ပါၿပီ။  

ကုလသမဂၢက ယံုၾကည္က်င့္သံုးတဲ့ဝတၱရားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ 
ခံေနရတဲ့ အရပ္ဖက္ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔  အင္အားသံုးတာ အပါအဝင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် 
နည္းလမ္းေပါင္းစံုကိုသံုးဖို႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြကသေဘာတူထားရပါတယ္။ ဒါဟာ ကုလသမဂၢရ႕ဲ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ (mandate)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယလ္ို႔  ကပ္ေဘးႀကီး  က်ေရာက္ေနတုန္း  ျပည္သူေတြကို  အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔  အကာ 
အကြယ္ ေပးဖို႔၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တမင္တကာ ပ်က္ကြက္တာ၊ အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ၿပီး 
ပ်ကက္ြက္တာ (ကပ္ေဘးႀကီးကို အခြင့္ေကာင္းယူႏိုင္ဖို႔  ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရံုသက္သက္ပဲ 
လုပ္ၿပီး  အျခားဘာမွလုပ္မေပးတာ)ေတြ  ရွိလာရင္  ကုလသမဂၢရ႕ဲ  ေစာေစာက  လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အတိုင္း က်င့္သံုးရပါမယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး  အခ်ိန္မွာေတာင္မွ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို  အသံုးမခ်ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ 
ဘာလုပ္ဖို႔ ထားသလလဲို႔ ေမးရပါလိမ့္မယ္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိး  ထားတာေတာင္မွ  အတင္းဝင္ေရာက္ 



ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရာမွာ စြန္႔လႊတ္  စြန္႔စားရတဲ့ကိစၥေတြ မၾကံဳပေဲနမွာ မဟုတ္ပါ 
ဘူး။  ဒါေပမယ့္  ဒီလိုမ်ဳိး  မလုပ္ေဆာင္ရင္  ဘာျဖစ္လာမလဲ--  လူေတြ  ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး 
အသက္ဆံုးရွံဳးရပါမယ္။ လူသတ္အစိုးရဟာ ပိုၿပီး အတင့္ရလဲာပါမယ္။ အေမရိကန္ဟာ (ကမာၻ႔ 
ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ ျဖစ္ရက္နဲ႔) အားေပ်ာ့လိုက္တာလို႔ အထင္ခံရပါမယ္။ 

“ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြကို  အတင္းဝင္ေရာက္  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့သူေတြကို  ကယ္တင္ရွင္ 
အျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူေတြက ရႈျမင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြကို ကယ္ဆယ္ 
ကူညီဖို႔သာ  မကပါဘူး။  ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး  စစ္အာဏာရွင္ေတြရ႕ဲ  ထမ္းပိုးေအာက္ကေန 
ေနာက္ဆံုးမွာ လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ အေမရိကန္ သမတ ဘြတ္ရွ္ဆီကို 
ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ေတြက စာေရးသား တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ 

“ျမန္မာ့အေရးကို အီရတ္နဲ႔ မႏိႈင္းယွဥ္ေစလိုပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့  မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ 
ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးအေရးအတြက္  တကယ္လို႔  အေမရိကန္က  အတင္းဝင္ေရာက္  ကူညီ 
ကယ္ဆယ္ေပးမယ္ဆိုရင္  ဗုဒၶဘာသာ  ရဟန္းသံဃာေတြ၊  ေက်ာင္းသားေတြ၊  ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ 
ျပည္သူေတြက သင့္ကို  လိႈက္လိႈက္လွလဲွဲ  ကူညီေပးမွာ  ျဖစ္လို႔ပါပ။ဲ  ဒီလို  အတင္းဝင္ေရာက္ 
ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့မယ့္  ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း  ျမန္မာ့အေရးမွာ  သက္ဆိုင္တဲ့   ႏိုင္ငံသား 
ေတြက ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ဆႏၵရွိေနပါတယ္။ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အခ်ိန္ကို မျဖဳန္းေစလိုပါ” လို႔ သမတ 
ဘြတ္ရွ္ ဆီကို စာေရးသားၿပီး အကူအညီေတာင္းခံထားတာ ရွိပါတယ္။

လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခု 
ရွိေနပါၿပီ။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး သတၱိေၾကာင္တဲ့ အာဏာရွင္ေတြရ႕ဲ 
လက္ထကဲ ျပည္သူေတြကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈနဲ႔ အတင္းဝင္ေရာက္ ကယ္ဆယ္ 
ရတယ္ ဆိုတဲ့ ထံုးကိုလည္း အစဥ္အလာမပ်က္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါမယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကို  အတင္းဝင္ေရာက္  ကယ္ဆယ္ဖို႔  အေမရိကန္သမတ  ဘြတ္ရွ္ရ႕ဲ  ႏိုင္ငံေရး 
အယူအဆဟာ လူေတြ ဘာပေဲျပာေနေန၊ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ မွန္သြားတာပါပလဲို႔  ေျပာႏိုင္ဖို႔ 
ရွိခ်င္မွ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ သမတတဦးအေနနဲ႔  ေနာင္လာေနာက္သားေတြ 
အတြက္ လက္ဆင့္ကမ္း ထားခဲ့မယ့္ အေရးပါဆံုး ႏိုင္ငံေရး အေမြအႏွစ္ေတြထကဲ တခုအျဖစ္ 
သက္ေသထသူြားပါလိမ့္မယ္။  

........................................(ၿပီး)

မူရင္းစာေရးသူ  ဘန္နဒစ္  ေရာဂ်ားစ္  (Benedict  Rogers)မွာ  လန္ဒန္အေျခစိုက္  ကမာၻတဝွမ္း 
ခရစ္ယန္မ်ား  ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔  (Christian  Solidarity  Worldwide  -  CSW )မွ  လူ႔ 



အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အရာရိွတဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ “မေကာင္းဆိုးဝါးေတြ ကင္းတဲ့နယ္ေျမ” 
အမည္ရွိ  စာအုပ္ကို  ေရးသားခဲ့သည္။  ထိုစာအုပ္မွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ 
စစ္အစိုးရက  လူမ်ဳိးတုန္း  သုတ္သင္ေနျခင္းမ်ားအား  ရပ္ဆိုင္းဖို႔  ေတာင္းဆိုသည့္  စာအုပ္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုမူရင္း စာအုပ္မွာ A Land Without Evil: Stopping the Genocide of Burma's Karen 

People ျဖစ္သည္။ 

ဤေဆာင္းပါကို  ပူးတြဲေရးသားသူ  အျခားတဦးမွာ  ဂ်ဳိးဆက္ဖ္  လိုေကာန္  (Joseph  Loconte) 
ျဖစ္သည္။  သူသည္  Pepperdine  University's  School  of  Public  Policy မွ  ဝါရင့္ဆရာတဦး 
ျဖစ္သည္။ The Weekly Standard အတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေပးေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ 
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