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ေရွေရွေရွေရွ    ႔ေနမ်ားအား႔ေနမ်ားအား႔ေနမ်ားအား႔ေနမ်ားအား    အေရးယူတ့ဲကိစၥနဲ႔အေရးယူတ့ဲကိစၥနဲ႔အေရးယူတ့ဲကိစၥနဲ႔အေရးယူတ့ဲကိစၥနဲ႔    စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍    ဦးမင္းလြင္ဦးႏွင့္ဦးမင္းလြင္ဦးႏွင့္ဦးမင္းလြင္ဦးႏွင့္ဦးမင္းလြင္ဦးႏွင့္    ေမးျမန္းခ်က္ေမးျမန္းခ်က္ေမးျမန္းခ်က္ေမးျမန္းခ်က္        
    
(Interviews with U Min Lwin Oo on BBC about laywer(Interviews with U Min Lwin Oo on BBC about laywer(Interviews with U Min Lwin Oo on BBC about laywer(Interviews with U Min Lwin Oo on BBC about laywerssss’’’’    case)case)case)case)    
    
ဒီေမးျမန္းခ်က္ကို ေဒၚရင္ရင္ေမက အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးမင္းလြင္ဦးကို ေမးျမန္းထားပါသည္။  

 
ၿပီးခ့ဲတဲ့ သတင္းပတ္က ေဟာင္ေကာင္မွာ အာရွ ၁၀ ႏိုင္ငံက အၿငိမ္းစားတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ေတြန႔ဲ 
ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြစုေပါင္းၿပီး ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဒသတြင္း အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ Asian Human 
Rights အစည္းအေ၀းတရပ္က်င္းပၿပီး အာရွေဒသအတြင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္  ေပၚေပါက္ 
ေရး ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ဒီအခါမွာ ျမန္မာ့ဥပေဒပညာရွင္တုိ႔ဘက္က တင္သြင္းေဆြးေႏြးတ့ဲအခါမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြဟာ ျမန္မာအစိုးရဘက္ေန ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္္တာေတြ 
ခံေနၾကရပံုေတြ တင္ျပႀကလုိ႔ ေဒသအတြင္း ဥပေဒပညာရွင္ေတြကလည္း ေရွ ႔ဆက္ အေရးယူလႈပ္ရွားမႈကုိ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ပါတယ္။   
 
 ဒီ (၅) ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ ဦးမင္းလြင္ဦးက အခ်က္ 
အလက္စုေဆာင္းၿပီး တာ၀န္ယူခဲ့လုိ႔  ဦးမင္းလြင္ဦးကိုပဲ ဆက္သြယ္ရင္း အဓိက ဘယ္အခ်က္ေတြ တင္ျပခဲ့ 
ပါသလဲလု႔ိ ေမးၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။   
 
ဦးမင္းလြင္ဦး။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၂၀၀၇ ႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံရတဲ့ 
သူေတြရဲ့အမႈကိစၥရပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့  နာဂစ္မုန္းတိုင္းၿပီး 
တဲ့ေနာက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ့ဲတဲ့ ကိုဇာဂနာတုိ႔  ဦးျမင့္ေအးတို႔ကိစၥေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ တဆက္ 
ထဲမွာ ဒီလုိအမႈကိစၥရပ္ေတြမွာ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတ့ဲ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႔ေနႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့  
ဦးေအာင္သိန္းနဲ႔ ဦးခင္ေမာင္ရိွန္တုိ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရတ့ဲ ကိစၥရပ္ကုိလည္း က်ေနာ္တို႔ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ 
တခါတည္း တင္ျပေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါတယ္။   
 
ေမး။ ။ အဲေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ခဏက ဦးမင္းလြင္ဦးေျပာသလုိ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့တ့ဲ တရားရံုး 
အမိန္႔ခ်မွတ္မႈေတြ ရိွေနတယ္ဆုိေတာ့ ဒီေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္၊ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ဒီႏွစ္မကုန္မီက်င္းပမဲ့ အာစီယံအစည္းအေ၀းေတြမွာေရာ တင္သြင္းဖို႔အစီအစဥ္ရိွပါ သလား 
ရွင္။   
 
ဦးမင္းလြင္ဦး။ ။ ရိွပါတယ္။ အလိုဲမ်ဳိး တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ဘဲ က်ေနာ္တို႔ အခုလိုႀကဳိတင္ၿပီးေတာ့  အစည္း 
အေ၀း ထိုင္ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။   
 
ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဦးမင္းလြင္ဦးတုိ႔အေနနဲ႔ အာစီယံခ်ာတာလည္းရိွေနၿပီဆုိေတာ့ ဒီခ်ာတာမွာေပါ့ေနာ္ 
ပဋိညာဥ္စာတမ္းမွာ ပါ၀င္တဲ့အခ်က္ေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲအခ်က္ေတြ ပါေနေတာ့ 
အခုဦးမင္းလြင္ဦးတုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္ေတြကေရာ အာစီယံခ်ာတာ ပဋိညာဥ္န႔ဲ တုိက္ဆိုင္တ့ဲ အေရးယူႏိုင္တ့ဲ  
အခ်က္ေတြသတိထား မိသလားရွင္။ 



 
ဦးမင္းလြင္ဦး။ ။ ဟုတ္က့ဲ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိ အာစီယံခ်ာတာကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ တကမၻာလုံးမွာ 
လုိက္နာ က်င့္သံုးဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကုိ အေျချပဳၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္တယ္။ 
အဲဒီလုိေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လုိက္နာ 
က်င့္သုံးရမည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးပါ စာခ်ဳပ္အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရက 
ေနၿပီးေတာ့ လ္ိုက္နာၿပီးေတာ့ ေဖၚေဆာင္ေပးဖို႔လုိပါတယ္။   
 
အခုက်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ယခုစက္တင္ဘာေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားခ့ဲတဲ့ 
အမႈကိစၥေတြ အသီးသီးမွာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးပါ စာခ်ဳပ္ေတြမွာ ပါရိွတဲ့ ပုဒ္မ (၉) နဲ႔ ပုဒ္မ (၁၄) 
ပါအခ်က္အလက္ေတြကုိ  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးအေနနဲ႔ လုိက္နာၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔  ပ်က္ကြက္ေနတယ္ 
ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရိွရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ တရားရံုး 
ေတြမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့  ျပဌာန္းခ်က္ေတြအတိုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကုိ  အဓိကတြန္းအားေပးၿပီးေတာ့ 
ေဖၚျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။   
 
ေမး။ ။ ဟုတ္က့ဲ၊ ေဒသအတြင္းက ဥပေဒပညာရွင္ေတြ အခုလုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။ ေနာက္ အာစီယံအစည္း 
အေ၀းမွာ  တင္သြင္းရံုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ အေပၚမွာေရာ ထိေရာက္မႈရိွႏိုင္ပါ့ မလားရွင္။  
 
ဦးမင္းလြင္ဦး။ ။ အလြယ္တကူေတာ့ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရ့ဲ 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကုိ  ဖိအားေပးေျပာဆုိလာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းၾကားထဲမွာ 
ဒီလိုမ်ဳိး ဖိအားေပး ေျပာဆိုလာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ အကုန္္လုံးမဟုတ္ေထာင္မွ တစိတ္ 
တပိုင္းေလာက္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္လာလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။    
 
ေမး။ ။ က်မတို႔ၾကားတဲ့အခါမ်ာလဲ BLC ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႔ေနမ်ားေကာင္စီကေရာ၊ ေနာက္တခါ Global Justice 
Center တုိ႔လုိေပါ့ေနာ္။ ကမၻာ့တရားေရးဌာနေတြကေန ကုလသမဂၢ ကေနတဆင့္ေပါ့ေနာ္။ ICC ကအေရးယူဖုိ႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥေတြကုိ သူတို႔တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေရာ ဦးမင္းလြင္ဦး 
အေနန႔ဲ အျမန္ဆံုးေရာ သက္ေရာက္မႈ ရိွမယ္လုိ႔ ယူဆသလားရွင္။ 
 
ဦးမင္းလြင္ဦး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရေပၚမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကဳိးစားေနၾကတာေတြ BLC 
တုိ႔၊ Global Justice Center တို႔ကေနၿပီးေတာ့ ICC ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ခံုရံုးေတြကုိ 
တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ႀကဳိးစားေနတာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔က 
ေတာ့ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ အတတ္ႏ္ိုင္ဆုံး၊ အျမန္ 
ဆုံး၊ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ အပိုင္းေလာက္ပဲ ရိွတယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္ထပ္ၿပီး ေျပာခ်င္ 
ပါတယ္။   
 
အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတာ၀န္ခံ ဦးမင္းလြင္ဦးျဖစ္ပါတယ္ရွင္။  
 
 
 



 
 
  

 
 
 
 
 


