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စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ 
 

ဒီမိုးဒီေလ-ဒီလူေတြနဲ႔ 

 

(၁)  

အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ အက်ပ္အတည္း 

၂၀၁၈ ခုၾသဂုတ္လက စၿပီး စက္တင္ဘာ ပထမပတ္အထိ ဗမာျပည္ အစုိးရ(စစ္တပ္+ ဒီခ်ဳပ္) အဖို႔ကေတာ့ ေဘး 

က်ပ္နံက်ပ္ အျဖစ္ဆံုးအခ်ိန္ပဲ။ ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာေတြကေတာ့ - ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး 

အဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္လူမႈကြန္ရက္ရဲ႕ အေရးယူမႈ၊ ကုလ-အီးယူ- အေမရိကန္ရဲ႕ သေဘာထားေဖာ္ျပခ်က္ေတြ၊ ျပည္ 

တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ အေထြေထြ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္နဲ႔ အစုိးရပေယာဂေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အငတ္ေဘးဆုိက္ ဆူပူလာ 

ၾကတာ၊ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြမွာ ပုိတင္းက်ပ္လာတဲ့ အစုိးရေပၚလစီေတြကို ဆန္႔က်င္အံုၾကြတဲ့ကိစၥ …. 

စသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားေတြက အုပ္စုိးသူေတြရဲ႕ လည္ပင္းကုိ လာညႇစ္ေနၾကပါၿပီ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ၿမိဳ႕ 

ေနဆင္းရဲသားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြြရဲ႕ဆႏၵျပမႈေတြ တေန႔ထက္တေန႔ပိုမိုမ်ားျပားလာေနပါတယ္။ သတူုိ႔ အစမ္းသပ္ခံ 

ၾကရေတာ့မယ္။  

(၂) 

ဖိအားေပးမႈေတြ  

ျပည္ပ-ကုလသမဂၢရဲ႕ ‘လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔’ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကေန (၁) စစ္ေခါင္း 

ေဆာင္ေတြကုိ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေတြအတြက္ စြဲခ်က္တင္ဖုိ႔ ေဖာ္ထုတ္လာၿပီး (၂) ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိလည္း 

မတားဆီးရေကာင္းလားဆုိၿပီး အျပစ္တင္လုိက္တယ္။ ဆက္တုိက ္ လုိက္လာတာက ေဖ့စ္ဘြတ္လူမႈကြန္ရက္ကေန စစ ္

ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကအဲျပင္ စစ္ဗိုလႀ္ကီးအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို တုိက္႐ုိက္ ခ်ိဳး 

ေဖာက္(သုိ႔မဟုတ)္ သြယ္ဝုိက္အားေပး ခ်ိဳးေဖာက္တာေတြ လုပ္ေနၾကလုိ႔ဆုိၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အေကာင့္ေတြကုိ ပိတ္ပစ္လုိက္ 

တာပဲ။ ဒီကိစၥဟာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္တယ္လို႔ စစတ္ပ္ဘက္က ေျပာထြက္လာတယ္။ သက္ဆုိငသ္ ူ

ေတြ ရိပ္မိၾကေစဆုိတဲ့သေဘာလည္း ေျပာပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းလုိပဲ ဒီခ်ဳပ္က ‘ဒီကိစၥ မိမိတုိ႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူး’လုိ႔ ေျဖရွင္းပါတယ္။ 

တကယ္က ရိုဟင္ဂ်ာ(သူတို႔အသံုးအႏႈန္း) ဆိုတဲ့လူေတြအေပၚ လူသားမဆန္တဲ့ျပစ္မႈေတြ က်ဴးလြနခ္ဲ့တယ္ဆုိတဲ့ 

စြပ္စြဲခ်က္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီး ၄ ဖြဲ႔က ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈခုံ႐ံုး(ICC) တင္ဖို႔ ကုလသမဂၢကုိ ေတာင္းဆုိေန 
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ၾကတာ ေမလကတည္းက ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ ေနာက္ပုိင္းေရာက္ေလ - အသတ္ခံရသူ၊ ဒဏ္ရာရ 

သူ၊ အဓမၼက်င့္ခံရသူ အေရအတြက္ဟာ ပုိပိုမ်ားေလ ျဖစ္လာတယ္။ သူတုိ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ေတြအရ မတူကြဲျပားတဲ့ 

အေရအတြက္ေတြ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း - ရခုိင္ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖြဲ႔လိုက္ၾကတဲ့ ေကာ္ 

မတီတုိ႔ မစ္ရွင္အဖြဲ႔တုိ႔ကလည္း ‘ေလွႀကီးေပၚ ေလွငယ္တင’္ လုိက္ၾကတာ မ်က္စိေနာက္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာၿပီ။ ျပည္ပ 

ကလာတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကုိ စစ္အုပ္စုက မလုိလားဘူး။ သူတုိ႔လည္ပင္း ႀကိဳးကြင္းစြပ္ဖို႔လာတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔သိေနၾကတယ္။ 

ျပည္တြင္းက ဖြဲ႔ေပးတဲ့ (တည့္တည့္ေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြဲ႔ေပးတဲ)့အဖြဲ႔ဆုိရင္လည္း သသံယနဲ႔ ၾကည့္တယ္။ 

ဥပမာ-‘လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင’္ ဆုိပါေတာ့ - သူတုိ႔ကုိ ကာခ်ဳပ္က ေတြ႔ဆံၿုပီး “ခင္ဗ်ားတုိ႔ သမာသမတ္ ရွိရ 

မယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အျပစ္ရွာသည့္လုပ္ရပ္မ်ား မလုပ္မိၾကပါေစနဲ႔” လုိ႔ ေဘးဆီးရန္ကာ ေျပာလႊတ္လုိက္တယ္။ 

(၃) 

ဒီခ်ဳပ္နဲ႔စစ္အုပ္စု 

ဒီကာလမွာ စစ္အုပ္စု မုိးႀကိဳးပစ္ခံေနရတယ္။ ဟုိေနရာက ပစ္လုိက္၊ ဒီေနရာက ပစ္လုိက္ပဲ။ “အေမ ကယ္ပါ- 

အဘကယ္ပါ” အေျခအေနပ။ဲ 

ဒီအထဲ ‘ေၾကာက္ပါတယ္ဆုိမွ ၿဖဲေျခာက္ၾကသ’ူ ေတြက ရွိေသးတယ္။ ICC ပုိ႔ရမယ္၊ အထူးခံု႐ံုးဖြဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ 

တယ္၊ စစ္တပ္တင္မက အစုိးရကုိလည္း ႐ုိက္ခတ္လိမ့္မယ္။ ျပည္ပ ထြက္ရင္ အဖမ္းခံရမွာပဲဆိုတဲ့လွန္႔ခ်ီေတြ ေပးလာ 

တယ္။ 

ေပါက္တဲ့နဖူး မထူးေတာ့ဘူး ဆိုရမလားပဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ခံပုဂၢဳိလ္က ‘ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ’ ကိုယစ္ားျပဳၿပီး 

စစ္တပ္အေပၚ တင္လာတဲ့ စြဲခ်က္ေတြကို ပယ္ခ်ေပးေနရတယ္။ အခု အုိင္စီစီတရားသူႀကီးအဖြဲ႕က သူတုိ႕မွာ “ရုိဟင္ဂ်ာ” 

(သူတုိ႕အသုံးအႏႈန္း)အေရး တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႕ ေၾကညာလုိက္တယ္။  လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ ဗီတုိအာဏာ ကုိင္ 

ထားတ့ဲ ႏုိင္ငံႀကီးေတြအေနနဲ႕ ကုိယ္တြက္က်န္ေအာင္ခ်ည္း မလုပ္သင့္ၾကဘ ဲ မီးဝုိင္းေနတဲ့ႏုိင္ငံငယ္ေလးေတြ ဒုကၡေရာက္ 

သြားမွာလည္း ထည့္တြက္သင့္ၾကပါတယ္။ ဒါေတာင္ ဆက္တုိက္လုိ ဖိအားေတြအေပးခံေနရတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ မာန္မာန 

ေတြ က်ၾကေသးတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ေနရတယ္။  

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တေယာက္က သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနတဲ့ မီဒ ီ

ယာသမားတေယာက္ကုိ အသားလြတ္ဆဲဆုိ ႀကိမ္းေမာင္းတာ ရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ တာဝန္ယူေနတဲ့ ဒု ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းက အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ မီဒီယာအမ်ိဳးသမီးကို “နားမလည္ဘူးလား၊ ငါဗမာလို ေျပာေနတာ၊ အဂၤလိပ္လို 

ေျပာရမွာလား”လုိ႔ ေဟာက္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ မာန္မက်ၾကပါဘူး။ 

ေဒၚစုက ‘၂၁ ပင္လုံညီလာခံ’ ကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ခ်င္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရ 

မယ္ထင္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုက “၂၀၀၈ ေျခဥဖ်က္ေရး”အထိ ဆြဆဲန္႔လာတာကုိ ေၾကာက္ေနတယ္။ အဲဒီအဆင့္ထိ 

ေရာက္မလာေအာင္ တားထားဖို႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာခ်င္တဲ့ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္ KIA ကို 

(၁) တုိ႔တာဝန္အေရး သံုးပါးကို လက္ခံရမယ္ (၂) ျပည္ေထာင္စုက ခြဲမထြက္ဘူး ကတိေပးရမယ္ (၃) လက္ရွိသြားေနတဲ့ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း (NCA, JMC, UPDJC စသည္) အတုိင္း အျပည့္အဝ သြားရမယ္။ လုိက္ပါရမယ္။ ဒီ ၃ ခ်က္ကုိ 

လက္ခံက်င့္သံုးမွ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္လို႔ ပြဲဖ်က္စကားေျပာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးပိတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘက္ေတြမွာ ထုိးစစ္ေတြဝင္၊ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္တုိက္တယ္။ ကန္႔ကြက္သံေတြ ထြက္လာတဲ့ 

အခါမွာ “သမၼတက အေျခခံဥပေဒနဲ႕အညီ အမိန္႕ေပးရင္ ထုိးစစ္ေတြ ရပ္ေပးႏုိင္တယ”္လုိ႔ (စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္ေအာင္ 

ေျပာျပန္တယ္။) ဘာသေဘာလ ဲေစာေၾကာၾကည့္သင့္ၾကပါတယ္။ 

တကယ္က စစ္အုပ္စုဟာ ထရမ့္လုိပဲ ကုန္သည္အေတြးအေခၚနဲ႔ ကုန္သည္လုပ္ဟန္ အျပည့္ရွိတယ္။ ေရေႏွာက္ 

ၿပီး ငါးဖမ္းတယ္၊ ငါးမရရင္ ေရခ်ိဳးျပန္မယ္ ….. ဆုိတဲ့ လူစားမ်ိဳးပဲ။ ထရမ့္ဆိုတဲ့လူက သူ႔ဘက္ပါမလား၊ ငါ့ဘက္ပါမလား - 
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ေမးတတတ္ဲလ့ူမ်ိဳး မဟုတ္၊ စဥ္းစားခ်ိန္ မေပး၊ ငါေျပာသလုိလုပ္ရမယ္၊ မလုပ္ရင္ ဒုကၡေရာက္ေစမယ္….. ဆုိတဲ့သူ။ ဘာ 

ထူးသလ။ဲ စစ္အုပ္စုဟာ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြ (လက္မွတ္ထုိးသူေရာ မထုိးသူပါ) ကုိလည္း ဒီအႏွစ္သာရအတုိင္း အက်ပ္ကုိင္ 

လုိက္နာေစတာေတြ ဆက္လုပ္ေနတယ္။ ေျပလည္မႈအရိွဆံုးလုိ႔ သတ္မွတ္ျခင္းခံရတဲ့ KNU သည္ပင္ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္း 

သိၿပီး ေသနတ္ျပန္ေဖာက္ေနရတယ္။ 

စစ္တပ္လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခဲ့လုိ႔ ေပၚလာတဲ့ ႐ုိက္တာသထင္းေထာက္ ၂ ဦး အမႈမွာ စစ္တပ္ဘက္က ရပတ္ည္ခဲ့လုိ႔ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိကၡာက်ခဲ့ရၿပီ။ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းခဲ့တဲ့ အမႈမွန္း ထင္ရွားပါလ်က္၊ ကုိယ့္လူကိုယ္ ကာကြယ္ 

ခဲ့တာဟာ - တည္ၿမဲသန္႔ရွင္းအကြဲ ရန္ကုန္ဘေဆြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ သတိရေစ ပါတယ္။ “တည္ၿမဲေတြ မေကာင္းတာ သိ 

တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ ငါ့ရဲေဘာ္ေတြျဖစ္လုိ႔ သူတုိ႔ဘက္ကပဲ ငါရပ္တည္မယ္” ….လုိ႔ မီးဒုတ္သတင္းစာ ထုတ္ၿပီး ရပ္ခံ 

ကာကြယ္ခဲ့တယ္။ အမႈစီရင္ခ်က္ မခ်ခင္ တရားသူႀကီးကို တပတ္ေလာက္ဖ်ားသြားေစတဲ့ ဒီအမႈရ႕ဲဂယက္ဟာ ခုအထိ 

႐ုိက္ခတ္ေနဆဲပါ။ 

(၄) 

နိဂုံး 

ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ - စစ္အုပ္စု (ေဟာင္း-သစ္) အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရတဲ့ အာဏာကုိင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ ္

ေတြကတဖက္-စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟမီးေတြကုိ ပရိတ္ရြတ္ ေရမန္းတိုက္ၿပီး ၿငႇိမ္းသတခ္်င္တဲ့ လစ္ဘရယ္ 

သမားေတြကတဖက္ ျဖစ္ေနတဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔ထကဲ လမ္းစဥ္တုိက္ပြဲဟာ ဆက္တည္ရွိ ေနပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ တခ်ိန္တည္းမွာ 

အျပန္အလွန္ အမီွသဟဲ ျပဳေနၾကတယ္။  

၂၀၀၈ ေျခဥကို အသိအမွတ္ျပဳထားမိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ သတိထားေနရေတာ့ လက္ရွိက 

လက္မဲ့အျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး၊ ႐ုန္းမထြက္ ႏုိင္တဲ့ ၿမႇဳံးထဲက ငါးပဲ။ 

တခါ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုမွာလည္း ဒီခ်ဳပ္မရွိရင္ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တတြ ဲ

တည္း ခ်ည္ေႏွာင္ထားရတယ္။ ၾကားထကဲ ငထြားခါးနာျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြအဖို႔ေတာ့ သူတို႔ခ်င္း ရင္ၾကားေစ့ေနတာကို 

မခံႏုိင္ေတာ့တဲအ့ေျခအေန ျဖစ္ေနၿပီ။ ငတ္လည္း ငတ္ေနၾကၿပီ။ ေသလည္း ေသေနၾကရၿပီ။ ေျပးလည္း ေျပးေနရၿပီ။ ဒုကၡ 

သည္ေတြ တုိးၿပီးရင္းတုိးလာေနၿပီ။ တာဝန္ရွိအစိုးရ ဘာလုပ္ေပးသလ။ဲ ဒုကၡသည္ေတြ တုိးသထက္တုိးေအာင္ပဲ လုပ္ 

ေပးေနၾကတယ္။ 

ဒီေတာ့ ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းက ေရွ႕မွာ ၂ လမ္းပဲ ရွိတယ္။ တခုက ေတာ္လွန္တဲ့လမ္း-ေနာက္တခုက ဒီအတုိင္းပဲ 

ေခါင္းငံု႔ခံေနရမယ့္ သိကၡာမဲ့လမ္း- ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ျပည္သူေတြ အဆံုးအျဖတ္ေပး မယ့္အခ်ိန္ မေဝးေတာ့ဘူးလုိ႔ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ယံုတယ္။ 

 

စာတည္းအဖြဲ႔  

(၆၊ ၉၊ ၂၀၁၈) 
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ဒီတုိင္းျပည္၊ ဒီျပည္သူနဲ႔ဒီဒီမုိကေရစီ 

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း 

----------- 

အခုတေလာဗမာျပည္ရဲ႕အေၾကာင္းေျပာေလတုိင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ စ 

တဲစ့ကားေတြ ထိပ္တန္းကပါေနပါတယ္။ ဒီေန႔အခါ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို တကယ္ခံစားေနရၿပီလား၊ 

ဘယ္ေလာက္ခံစားေနၾကရသလဲ စတဲ့အေၾကာင္းေတြလည္း သဘာဝက်စြာေျပာဆုိျငင္းခံုေနၾကပါတယ္။ ျပည္ပမွာလည္း 

ေျပာၾက၊ ျပည္တြင္းမွာလည္းေျပာၾကနဲ႔ ျပႆနာႀကီးတခုလိုကို ျဖစ္ေနတာပါ။ ဘာကိစၥ၊ ဘာျပႆနာပဲေျပာေျပာ ဒီအ 

ေၾကာင္းအရာကိုပဲ ထိပ္တန္းတင္တင္လာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ လူသတ္မႈေတြေျပာမလား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

ေျပာမလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေျပာမလား၊ ကဗ်ာ႐ြတ္ပြဲကစိၥေျပာမလား၊ ဘာကိစၥ၊ ဘာအေၾကာင္းေျပာေျပာ ေနာက္ 

ဆံုးေတာ့ ဒီဘူတာပဲဆိုက္ရတယ္ဆိုတာလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာမဲရဖို႔အတြက္လည္း ဒီအေၾကာင္းပဲေျပာ၊ ကိုယ္ ့

အာဏာကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔လည္း ဒီဟာနဲ႔အကာအကြယယ္ူ၊ ဒီအေၾကာင္းဟာ တကယ့္ကို ပြဲတိုင္းေက်ာ္ျဖစ္ေနပါ 

တယ္။  

ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္စဥ္းစားမိတာေလးေတြ ေရးၾကည့္မိပါတယ္။ ဒီေန႔ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ 

မ႐ွိတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ႐ွိပါတယ္။ ႐ွိတာမွရာခိုင္ႏႈန္း ၁ဝဝ၊ ၁ဝဝေက်ာ္ ခံစားေနရသူေတြေတာင္ ႐ွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓ ိ

က ျပႆနာဟာ ဘယ္သူေတြမွာဒီမိုကေရစီ႐ွၿိပီး ဘယ္သူေတြမွာဒီမိုကေရစီမ႐ိွဘူးလဲဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ခံစား 

ရမႈ အနည္းအမ်ားျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ ဒီမိုကေရစီဆိုတာႀကီးက မ်က္ႏွာလိုက္၊ ဘက္လိုက္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသ ူ

ေတြက မ်က္ႏွာလိုက္၊ ဘက္လိုကလ္ို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတန္းစားေတြ၊ လူ႔အလႊာေတြ ကြျဲပားေနတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (တိုင္း 

ျပည္ေတြအပါအဝင္)တခုမွာ ဒီမိုကေရစီကိ ု ဘယသ္ူေတြ၊ ဘယ္လူတန္းစားေတြ၊ ဘယ္အုပ္စုေတြက ဘယ္ေလာက္ခံစား 

ေစဆိုတာကို အဲဒီကာလမွာ အုပစုိ္းေနတဲ့၊ အာဏာ႐ွိသူေတြက ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အုပ္စုိးတ့ဲစနစ္က ျပ႒ာန္းပါ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမ့သင့္တာက လူတန္းစားကြဲျပားေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးခံစားရျခင္းနဲ႔ 

အရင္းအႏွီးပိုင္ဆိုင္မႈဟာ တုိက္႐ိုက္ဆကစ္ပ္ေနတယ္ဆိုတ့ဲ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ လက္႐ွိဗမာႏုိင္ငံလိ ု တိုင္းျပည္ေတြ 

မွာ ဥစၥာဓနအခ်မ္းသာဆံုးလူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး အခံစားရဆံုးဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ အာဏာရလို႔ခ်မ္းသာ-ခ်မ္း 

သာလို႔ အာဏာရဆိုတဲ့ တရားအတိုင္းပါ။ ဒါနဲ႔တဆက္တည္း ဆက္ျဖည့္လိုက္ခ်င္တာက အဲဒီခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ပဲ 

အာဏာကိ ုအေသဖက္တြယ္ထားၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ အဲဒီခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေတြအတြက္ သူမ်ား 
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ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ေဝမွ်မခံစားႏိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန နိဂံုးခ်ဳပ္လို႔ရတာက ဒီမိုကေရစီခံစားရမႈ ျပႆနာဟာ 

လူတန္းစားျပႆနာျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါ။ 

ဒီမွာ႐ွင္းသြားတာက ဒီမိုကေရစီဆိုတာမ႐ွိတာမဟုတ္၊ လူတခ်ိဳ႕က ေမာင္ပိုင္စီးထား၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားျခင္း ခံ 

ရတာသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။ တ႐ုတ္စကားပံုတခုမွာညႊန္းတ့ဲ “အရာ႐ွိမင္းက်ေတာ့ ႐ြာေတြကုိ မီးတိုက္ခြင့္႐ွိၿပီး ႐ြာသား 

ေတြက်ေတာ့ မီးခြက္ေလးေတာင္ထြန္းခြင့္မ႐ွိဘူး” ဆိုတာလို ဒီႏိုင္ငံမွာ တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းက လူျမင္ကြင္း 

ထဲ၊ စီစီတဗီီကင္မရာေအာက္မွာ အစီအစဥ္တက် လသူတ္ခြင့္႐ွိၿပီး ဆင္းရဲသားေတြက်ေတာ့ ကိုယ့္ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေလး လ ု

သြားတာေတာင္ ျပန္ေတာင္းခြင့္ မ႐ွိတာေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ 

ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ် ခံစားခြင့္႐ိွေစဆိုတာကိုဆံုးျဖတ္တာဟာ အုပ္စိုးသ ူ

ေတြလို႔ အထက္မွာေရးခဲ့ေတာ့ အဲဒီအုပ္စိုးသူကဘယ္သူေတြလဲလုိ႔ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြး 

ေကာက္ပြဲဟာ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္စုိးမယ္လ့ူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တာမဟုတ္ဘူးလားလုိ႔ ေမးေကာင္းေမးလာႏိုင္ပါ 

တယ္။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အခုအခါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာအႏုိင္ရခဲ့တဲ ့ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက သူတို႔ 

ကတိေပး မဲေတာင္းခဲ့တ့ဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္သူ႔ဘဝ တိုးတက္ေရး စ 

တာေတြကို ဘယ္ေလာက္ လုပ္ခြင့္ရေနၿပီလဲ၊ ဘာတခုမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီလဲလို႔။ သူတို႔တေတြ မဲေတာ့ရပါရဲ႕၊ 

အာဏာမရဘူးဆုိတာ ႐ွင္းေနပါတယ္။ အထက္မွာေျပာခ့ဲတဲ့ အာဏာ႐ွသိူေတြလို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္ 

သူေတြ ဘယ္ေလာက္ခံစားခြင့္႐ွိေစရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခန္႔ခြဲခြင့္႐ွိေနပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ သူမ်ားခန္႔ခြဲေပး 

တဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုခံစားေနရတာလား။  

တိုင္းျပည္တျပည္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရတရပ္က ဘယ္လုိႏိုင္ငံေရးစနစ္က်င့္သုံးေနတယ္ဆုိတာကို ဒီမိုကေရစီ 

အခြင့္အေရးခံစားရမႈအေပၚကေန သတ္မွတ္ေျပာဆိုေလ့႐ွိၾကပါတယ္။ အစိုးရ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးယႏၱရားေတြက ဘာေတြ၊ ဘယ ္

ေလာက္ႀကီးေျပာေနေန ဘယ္သူေတြ ဒီမိုကေရစီခံစားရၿပီး ဘယ္သူေတြ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ေဝးေနတယ္ဆိုတာကိ ု သတိျပဳ 

ၾကည့္ရပါမယ္။  

တကယ္က်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္/အစိုးရဆိုတာဘာလ။ဲ လူေတြရဲ႕စိတ္ထဲရင္ထဲမွာ နားလည္ယူဆထားတာက ဘာ 

ႀကီးပဲျဖစ္ပေစ၊ လက္ေတြ႕ျမင္ရမွာက ႏိုင္ငံေတာ္/အစိုးရဆိုတာဟာ ပုလိပ္(ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးလက္ေအာက္)၊ စစ္တပ္(ကာ 

ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးလက္ေအာက္)၊ ႐ံုးနဲ႔ေထာင္ (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးလက္ေအာက္)စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခ ု အဲဒီဝန္ႀကီး 

ဌာနေတြဟာ ဘယ္သူ႔လက္ထဲမွာလဲ။ ဝန္ႀကီးဌာနတိုင္းလိုလုိမွာ စစ္ဗုိလ္နဲ႔စစ္ဗိုလ္ထြက္ေတြက ေနရာေကာင္းေတြကို ယူ 

ထားၾကတယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါေတြအျပင္ ဗမာႏုိင္ငံရဲ႕ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး အာဏာသမိ္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုတာႀကီးကိုေရာ၊ ထည့္မေျပာၾကေတာ့ဘူးလား။ စစ္အုပ္စုက အျပည့္အဝ ခံစားေနရၿပီး 

ျပည္သူေတြမွာေတာ့ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြက ေပးကမ္းတာေလာက္ပဲ ခံစားရတဲ့ဒီမိုကေရစီ။ ဒီအေပၚမွာ စိတ္ကူးမယဥ္ၾက 

သင့္ပါဘူး။ 

ဗမာျပည္သမိုင္းကေန တကမၻာလံုးကရလို္ကတ္ဲ့ သင္ခန္းစာတခုဟာ ဒီမိုကေရစအီခြင့္အေရးေတြ ပိတ္ပင္႐ုပ ္

သိမ္းမႈကေန ျပည္တြင္းစစ္ေတြျဖစ္တတ္တယ္၊ မၿပီးႏိုင္မဆံုးႏိုင္ျဖစ္ေနတတ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ဒီဒီမိုကေရစီျပႆ 

နာကိုမေျဖ႐ွင္းဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကိုလည္း မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

                                                                                                     ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း 
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၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းမွ 

ဒီမိုကေရစီလမ္းစပြင့္မယ္။ 

ေစာအယ္ထူး 

--------- 

• ေခတ္သစ္ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းဟာ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလုိနီ ကၽြန္ျပဳတ့ဲစနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့တုိက္ပြဲက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ 

အခ်ိန္မွာ ကမၻာေပၚမွာ လႊမ္းမိုးေနတာ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ မဟာ ေအာက္ 

တိဘုာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေအာင္ပြဲခံၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေပၚတဲ ့

စနစ္တခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကမၻာေပၚမွာ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ဆိုရွယ္လစ္ဟာ အတူတည္ရွိတ့ဲ 

စနစ္ႏွစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟာ လႊမ္းမိုးတ့ဲအဆင့္ေနရာမွာ ကေန႔အထ ိရွိၿမဲရွိေနပါေသး တယ္။ 

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကလည္း အရင္းရွင္စနစ္ကုိအစားထိုးဖို႔ လုံးပန္းေနရဆဲပ ဲ ရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး ဟာ 

ဒီကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းႀကီးထဲမွာ ကူးခတ္႐ုန္းကန္ေနရတာပါ။ ဒီလိ ုတိုက္ပြဆဲင္ ႐ုန္းကန္လာခဲ့ရာမွ ၁၉၃၈ ခု ႏွစ္ကုိ 

ေရာက္တဲ့အခါမွာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုလို႔ ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ လူထုအုံႂကြမႈ တိုက္ပြဲကာလကို ေရာက္လာတယ္။ ဒီ 

အုံႂကြတိုက္ပြဲဝင္မႈဟာ လူတန္းစားအသီးသီးပါဝင္တဲ့ တမ်ိဳးသားလုံးအုံႂကြတိုက္ပြဲဝင္တဲ့ အေရးေတာ္ပုံႀကီးလည္း ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ဒီအေရးေတာ္ပုံကေန ဗမာျပည္လူမ်ိဳးစံု ၿပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံး ရရွိလိကု္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ 

ပထမ တခုကေတာ့ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ေရး ဆိုတာကို ျမင ္

ေတြ႕ရရွိလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယတခုကေတာ့ ၁၉၃၉ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ စတင္ေပါက္ဖြားလာကတည္းက ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံက ၫႊန္ျပလုိက္တဲ့ လြတ္ 

လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္ေရးဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မမွိတ္မသုန္ ေလၽွာက္လွမ္းလာခဲ့တာ ကေန႔အထိပဲ။  

လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ တျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ အတူ လက္တြဲၿပီးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိလည္း ေအာင္ျမင္စြာေတာ္လွန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 

လြတ္လပ္ေရးရရွိတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္တည္း ဗမာျပည္ရဲ႕လကၡဏာဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ဗမာျပည္ဟာ ႏုိင္ငံေရး 

အရလြတ္လပ္ေပမယ့္ စီးပြားေရးအရမလြတ္ေျမာက္ေသးတာေၾကာင့္ ဗမာျပည္ရဲ႕လကၡဏာဟာ ကိုလိုနီတပိုင္း၊ ပေဒသ 

ရာဇ္တပိုင္း လကၡဏာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္သြားတာဟာလည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားက 

ဒီမိကုေရစီေဟာင္းလမ္းေၾကာင္းကုိေလွ်ာက္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီေဟာင္းလမ္းေၾကာင္းဟာ ဓန 

ရွင ္ဒီမိုကေရစီျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီလို႔လည္း ေခၚတယ္။ ဒီ ဒီမိုကေရစီဟာ ျပည္သူတရပ္လုံး 

ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမရရွိႏိုင္ဘဲ အုပ္စိုးသူဓနရွင္လူတန္းစားကသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးရရိွႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာ 

ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူတရပ္လုံး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေစႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီသစ္ (ဝါ) ျပည္သူ႕ ဒီ 
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မိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို တင္ျပခ့ဲတာပဲ။ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အလုပ္သမားလူတန္းစား၊ လယ္သမားလူတန္းစား၊ 

ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားနဲ႔ အမ်ိဳးသားဓနရွင္လူတန္းစား ( တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ ဓနရွင္လူတန္းစား) တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစ ီ

ကိ ုဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။ ဒီလူတန္းစား (၄) ရပ္ကုိ ျပည္သူလို႔ေခၚတယ္။ ဒီအထဲမွာ အာဏာရ လက္ေ၀ခံဗ်ဴရုိကရက္ ဓနရွင္ 

လူတန္းစား (ယေန႔အေခၚ စစ္ခရိုနီ) မပါဘူး၊ ဒီလူတန္းစား (၄) ရပ္ ျပည္သူထဲမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္တယ္။  

ဖဆပလ အစိုးရဟာ အုပ္စိုးသူ ဗ်ဴရိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားကိ ုကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရတင္ျပတ့ဲ 

ဒီမိုကေရစီေဟာင္းလမ္းေၾကာင္း(ဓနရွင္ပါလီမန္ဒီမိုကေရစ)ီနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကတင္ျပတဲ့ ဒီမိုကေရစီသစ္လမ္း 

ေၾကာင္း(ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစလီမ္းေၾကာင္း)ျပႆနာကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္စရာ 

အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဖဆပလအစိုးရက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအပါအဝင္ သူနဲ႔အျမင္မတူတဲ ့ အင္အားစုေတြကို လက္ဦးမႈ 

ယူၿပီး တဖက္သတ ္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုက္တာေၾကာင့္ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ေတာက္ေလာာင္ၿပီး 

ကေန႔အထိမၿငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ။္  

အုပ္စုိးသူလူတန္းစားဟာ ဂိုဏ္းအသီးသီးကြဲၾကၿပီး အာဏာလုၾကတဲ့ျဖစ္စဥ္ဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရက 

တည္းက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဂိုဏ္း(၃)ဂိုဏ္း သိသိသာသာကြပဲါတယ္။ တည္ၿမဲ ဖဆ 

ပလ၊ သန္႔ရွင္းဖဆပလနဲ႔ စစ္အုပ္စုဆိုတဲ့ ဂုိဏ္းေတြက သိသာထင္ရွားပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ ္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ စစ္အုပ္စ ု

ဂိုဏ္းဟာ အာဏာအမိအရဆုပ္ကိုင္လိုက္ႏိုင္ၿပီး က်န္တဲ့ဂိုဏ္းအားလံုးကို ရပ္တည္ခြင့္ မေပးေတာ့ပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး 

ဗမာျပည္ဟာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ လုံး၀က်ဆင္းသြားၿပီး ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီလို႔လည္းေခၚတဲ့ 

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဟာ ဆိတ္သုဥ္းသြားခဲ့တာ ကေန႔အထပိဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာလည္း ေရရွည္သညထ္က္ေရရွည္လာ 

တာ ကေန႔အထိပဲ။  

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ မဆလဆိုတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အတုနဲ႔ လိမ္ညာခဲ့ေပမယ့္ ေတာ္လွန္တဲ့လူထုႀကီးကို 

လိမ္ညာမႈိင္းတုိက္လို႔ မရႏုိင္ဘူးဆိုတာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံႂကြမႈႀကီးက သက္ေသထူလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ။  

ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေျပာင္ေျပာင္ပဲ ထိန္းသိမ္းတဲ့ န၀တ၊ နအဖ ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ႔ စစအ္ုပ္စုက ဆက္ၿပီး 

စခန္းသြားခဲ့တယ္။ န၀တ၊ နအဖ က အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုတဲ့ ဇာတ္ေမ်ာႀကီးကုိခင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီစကား ေျပာလာတယ္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မရမက ရေအာင္ခ်မွတ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အၿပီးပယ္ဖ်က္လိုက္ 

တယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္လိုက္တယ္။ ဦး 

(ဗိုလ္)သိန္းစိန္ရဲ႕ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရတက္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ပါၿပီလို႔ ေႂကြးေၾကာ္လိုက္တယ္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ 

ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရဖြဲ႕လာႏိုင္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ဖက္စပ္အစိုးရပဲျဖစ္လာတယ္။ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ 

စစ္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္တို႔ ဖက္စပ္အစိုးရတရပ ္ထူေထာင္ၿပီး တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကေတာ့ အရိပ္ 

အေယာင္ေတာင္ မျမင္ရေသးပါ။  

ေယဘုယ်ဒီမိုကေရစီေတာင္ အျပည့္အ၀ မရေသးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာလည္း အုပ္စိုးသူဘက္က တကယ္ 

တမ္း ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းလုိတဲ့သေဘာထား မရွိခဲ့ေတာ့ လက္နက္ခ်တာပဲအဖတ္တင္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘယ္တုန္း 

ကမွ မရရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ျပည္တြင္းစစ္စကတည္းက ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လမ္းစဥ္တင္ျပလုံးပန္းခ်က္ကို အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္က ျငင္းဆန္ခဲ့တယ။္ အဲ့ဒီတုန္းက ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း 

အမႉးျပဳတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္ေၾကာင့္ လက၀္ဲညီညြတ္ေရး မူ (၁၅)ခ်က္ ေပၚလာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ 

အေတာ္နီးစပ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ လိပ္-ကန္ အေနာက္အုပ္စုက ဗမာျပည္နီသြားၿပီ ဆိုၿပီး ကြန္ျမဴနစ္တေစၦ အေျခာက္ခံရ 

လိုက္တဲ့အခါ ဦးႏုကိုယ္တိုင္ပဲ ႏုမူ (၁၄) ခ်က္ဆိုၿပီးလုပ္ပစ္လိကု္တယ္။ ဦးႏုပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ မူတခ်က္ကေတာ့ မာက္စ္ဝါ 

ဒကို လြတ္လြတလ္ပ္လပ္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး မာက္စ္ဝါဒအသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တ 

ရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ မူလ ၁၅ ခ်က္ကို ရဲေဘာ္မူလို႔ေခၚတယ္ (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္က ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထား 
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လို႔ပါ)။ ဒီလိုနဲ႔ ႏုမူ(၁၄ ခ်က္) နဲ႔ ရဲေဘာ္မ ူ (၁၅ ခ်က)္ အျပိဳင္ျဖစ္လာပါတယ္၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လက္နက္ လဲ 

မယ္ဆိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈတခု လုပ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ လက္နက္ခ်ပါတယ္။ လက္နက္ခ် 

တာသာ အဖတ္တင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရိွပါ။ လက္နက္ခ်တဲ့အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး လုံးပါးပါးၿပီး တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားပါ 

တယ္။  

၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ေခၚပါတယ္။ စစ္ေရးအရ လက္ဦးမႈယူလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြျဲဖစ္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ ေဆြးေႏြးပြ ဲ

ေအာင္ျမင္ပါတယ္ဆိုတ့ဲ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ဟာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားပါတယ္။ 

သခင္စိုးနဲ႔သူ႕ရဲ႕ အလံနီပါတီဟာ အဲ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ရလဒ္ဒဏ္ကို ခံစားသြားရပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ႏိုင္ငံ 

ေရးအရ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့တဲ ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အာဏာရွင္ 

စနစ္ေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ မ႐ႈမလ ွေသဆုံးပ်က္ျပဳန္းသြားတာပဲ အဖတ္တင္ခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးကေတာ့ ေတာက္ 

ေလာင္ဆဲပါ။  

န၀တ၊ နအဖ လက္ထက္မွာလုပ္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ဟာ ဗကပ မွ ပုန္ကန္ခြဲထြက္ 

လာတဲ့ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စီးပြားေရးအခြင့္အေရး ေပးၿပီး (ႏိုင္ငံေရးမေဆြးေႏြး) စစ္အုပ္စု ယာယီ 

ထြက္ေပါက္ရေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲျဖစ္တယ္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း တခုနဲ႔တခု မ 

ဆက္ဆံႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားၿပီး စစ္အစိုးရနဲ႔သာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး စစ္အစိုးရနဲ႔သာ ဆက္ဆံေရးလုပ္ရတာျဖစတ္ယ္။ ဒီ့ 

အျပင္ စစ္အစိုးရက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ထိုးခြဲၿပီး ကြဲထြက္သြားတဲအ့စုေတြကို သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြအ 

ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ သီးျခားစီခြဲၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း 

ေတြ မႈိလိုေပါက္ေအာင္လုပ္လိုက္တယ္။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ စစ္အစိုးရကို မလွန္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ 

စစ္အုပ္စုက အေပၚစီးယူတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕ေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ လူထုစည္း႐ုံးခြင့္မရွိ၊ ဘ႑ာ 

ေငြစုေဆာင္းခြင့္၊ လူသစ္စုေဆာင္း ေလ့က်င့္ခြင့္မရိွဘဲ လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕ေရးဆိုတဲ့နည္းနဲ႔ 

လက္နကက္ိုင္တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္လာျပန္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လုံးပါးပါးေအာင္ လုပ္ေနျပန္ပါတယ္။  

ဦး(ဗိုလ္)သိန္းစိန္ အမႉးျပဳတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥ္ ရလဒ္ျဖစ္တ့ဲ NCA သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ ္

မွာလည္း ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္နဲ႔ ထိန္းထားလိုက္ေတာ့ လက္နက္ခ်ေရးကုိပဲ ဦးတည္ေနတာပါပဲ။ အားလုံးညီညီၫြတၫ္ြတ္ 

နဲ႔ ေက်ေက်နပ္နပ္ျဖစၾ္ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တကယ္တည္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္တည္ရွိလာရင္ ဒီလက္ 

နက္ကို ဘယ္သူမွကိုင္ေတာ့မွာမဟုတ္တာကို ဘယ္သူမဆိ ု သိေနၾကတာပဲ။ ဒီလိုသိေနရက္နဲ႔ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က 

ဘာေၾကာင့္ လက္နက္ခ်ေရးကုိ အေဆာတလ်င္ လုပ္ခ်င္ေနရတာလဲ။ ရွင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး။စစ္ေရးလက္ဦးမႈ ယူခ်င္လုိ႔ 

ပါ။  

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒီခ်ဳပ္ဖက္စပ္အစုိးရတက္လာေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လု ံ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္။ NCA 

ကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲမယ္ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ ့ စစ္အုပ္စုက အေပၚစီးယူထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ျဖစ္ေန 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစည္းအေဝးမွာ တက္ခြင့္ရွိသူ၊ တက္ခြင့္မရွိသူေတြျဖစ္လိုျဖစ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသား အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ 

တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လိုျဖစ္နဲ႔ လုံးလည္လိုက္ေနတယ္။ ၂၁ ရာစ ုပင္လုံအစည္းအေဝး တခုနဲ႔တခုၾကားမွာလည္း သတ္မွတ္ 

ရက္အတိုင္း မက်င္းပႏိုင္တာေတြ ျဖစ္လိုျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီ 

အခ်ိန္ယူမႈဟာ အုပ္စိုးသူအတြက္ လက္ဦးမႈယ ူ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ လုံး 

ပါးပါးသြားတာမ်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့ အခ်ိန္ယူမႈမ်ိဳးနဲ႔ကေတာ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေျပာနဲ႔ တမိနစ္ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာ မဟုတ္ 

ပါ။  

ဒီ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲေလေလ- ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးေလေလ၊ 

စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးဦးတည္ခ်က္ ပ်က္ျပားလာေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သလူူထုႀကီးဟာ 
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အဖိႏိွပ္ခံေနရတာေၾကာင့္ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ကိုက ေတာ္လွန္တဲ့လူထုႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ မကုန္ခန္းႏိုင္တဲ့ အင္အားႀကီးလည္း 

ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပန္႕က်ဲေနတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီး (လူမ်ိဳးစုံပါဝင္တဲ့ လူတန္းစား ၄ ရပ)္ ကို စုစည္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္ 

စနစ္ကိ ုတိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာအမွန္ပါပဲ။  

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲစဥ္တေလၽွာက္မွာ လူထုႀကီးကိုစည္းလုံးမိေအာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္ 

တာေၾကာင့ ္ မကုန္ခန္းႏိုင္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးအင္အားကို ရရွိကာ ေအာင္ပြဲအလီလ ီ ရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ 

ေရးအပါအဝင္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲစဥ္တေလၽွာက္ ျပည္သူေတြဟာ အသက္ေပးသြားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေတာက ္

ေျပာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ၊ သူရဲေကာင္းေတြ ေပၚထြန္းတာပဲ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ အလုပ္သမား၊ လယ ္

သမား ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဓနရွင္ေပါက္စေတြ၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္အရင္းရွင္ေတြပါ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ကို 

အသက္ေပးၿပီး ေတာ္လွန္ၾကလို႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြေပၚေပါက္ႏုိင္တာပဲ။ ျပည္ 

သူေတြဘက္ကရပ္တည္တဲ့ ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ႏိုင္တာပဲ။ တဖက္က ၾကည့္ရင္ 

ျပည္သူဘက္ကရပ္တည္တဲ့ ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးဟာ အမ်ိဳးသား 

တပ္ေပါင္းစုၾကီးတရပ္အျဖစ္ တိုက္ပြဲၾကားမွာ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ကာ စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ လူထုႀကီးကို စုစုစည္း 

စည္းျဖစ္ေအာင္ စည္း႐ုံးၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဦးေဆာင္မႈကိုေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ လူထုဘက္က ရပ္တည္တဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံေရး 

အင္အားစုမဆို ကေန႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕တိုက္ပြ၊ဲ လယ္သမားလူတန္းစားရဲ႕တိကု္ပြဲ၊ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြရဲ႕ 

တိုက္ပြဲ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕တိုက္ပြဲနဲ႔ ဓနရွင္လူတန္းစားေတြရဲ႕တိုက္ပြဲေတြကို ေထာက္ခံအားေပးၿပီး မွန္ကန္တဲ့ 

လမ္းေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပကာ အတူတိုက္ပြဝဲင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိဖ်က္သိမ္းႏိုင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ 

စစ္အုပ္စုကိုပါ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္သံုးစစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ 

မ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္မွာ စုစည္းၾကဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒီတိုက္ပြဲမွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ သူ႕အဆြယ္အ 

ပြားေတြကလြဲၿပီး တပ္မေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ တပ္မႉးတပ္သားအားလံုးဟာ မိမိရဲ႕ခံစားေနရတဲ့ဘ၀နဲ႔ ႏႈိင္းစာၿပီး ျပည္သူလူထ ု

ဘကက္ ရပ္တည္ကာ ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သားေတြအျဖစ္ ခံယူလိုက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ ္

ကို လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္အသုံးခ်ေနတဲ ့ စစ္အုပ္စုတစုဟာ မတရားတ့ဲအမိန္႔အာဏာေတြထုတ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကိ ု ျပည္သူ႕ 

ဆန္႔က်င္ေရးတပ္၊ ေတာ္လွန္ေရးကုိဆန္႔က်င္တဲ့တပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယဆ္ိုတာ ျမင္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ အခ်ိန ္

အခါမွာ ျပည္သူလူထုဘက္ကရပ္တည္တဲ့ ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ လက္နက္ကိုင္၊လက္နက္မဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ႕အစည္း 

အင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူလူထုဘက္ကရပ္တည္တဲ့ တပ္မေတာ္ထကဲ တပ္မႉး၊တပ္သားမ်ားဟာ အလုပ္သမား လယ္သမား၊ 

ဓနရွင္ေပါက္စ၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္အရင္းရွင္လူတန္းစားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕တိုက္ပြဲေတြကို အားေပးေထာက္ခံ 

ပါဝင္ကူညီျခင္း ပူးေပါင္းလက္တြခဲ်ီတက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္မွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတိုက္ဖ်က္ေရး၊ စစ ္

အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို ထူေထာင္ 

ဖို႔ လမ္းစပြင့္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၇၉ ခုႏွစ္ေျမာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေမြးေန႔အခါသမယမွာ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ 

ပါတယ္။  

                                                                                                                 ေစာအယ္ထူး 
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· ၇ ၊ ၇ ၊ ၆၂ ကုိ မေမ့ၾကနဲ႔ 

ေမာင္မိုးဦး 

------- 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ ညေနေမွာင္ရီပ်ိဳးခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုရဲ႕အမိန္႔အရ ဗုိလ္စိန္လြင္ဦးစီးတဲ့ စစ္တပ္က 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္းမေပၚမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားကို ရက္ရက္စက္စက္ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက 

မႏၲေလးေက်ာင္းေဆာင္ကိုလည္းပစ္လို႔ ေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ားေသဆုံးခဲ့တယ္။ မႏၲေလးအေဆာင္နံရံမွာ ေသအ့ံ 

မူးမူး ေက်ာင္သားတဦးက သူ႕ေသြးနဲ႔အထက္ပါစာတမ္းေလးကိုေရးခဲ့တယ္။ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔နံနက္လင္းအားႀကီး 

အခ်ိန္မွာေတာ့ တကသ အေဆာက္အဦ မိုင္းခြဖဲ်က္ဆီးခံလိုက္ရပါတယ္။ ဒီကေန႔အထိ ေက်ာင္းသားထုတရပ္လုံး မ်ိဳးဆက္ 

အဆက္ဆက္၊ ျပည္သူတရပ္လုံးမ်ိဳးဆက္ အဆက္ဆက္ ဘယ္ေမ့ႏိုင္ပါ့မလဲ။ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္တဲ့ 

တိုက္ပြဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြရာနဲ႔ခ်ီၿပီး အသတ္ခံရတာ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိေက်ာင္းသားေတြ အသက္ 

ေသြးေခၽြးေတြေပးၿပီး ဆန္႔က်င္တာကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးေမ့ႏိုင္မွာလဲ။ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ရွိေနသေ႐ြ႕ သတိ 

ရေနမွာျဖစ္တယ္။ ဝမ္းနည္းနာၾကည္းမႈကို အင္အားအျဖစ္ေျပာင္းၿပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိလည္း ဆန္႔က်င္ၿမဲ 

ဆန္႔ က်င္ေနမွာပဲျဖစ္တယ္။  

အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႕မပတ္သက္ရ၊ ႏုိင္ငံေရးမေလ ့

လာရ၊ ႏိုင္ငံေရးစကားမေျပာရဆိုတဲ့ ကန္႔သတပ္ိတ္ပင္ခ်က္ေတြလုပ္တယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် 

တာေတြ လုပ္တယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ဖ်က္သိမ္းခံရတယ္။ ေက်ာင္းသားထုကိ ု ေသြးခြဲဖိႏွိပ္တာေတြ လုပ္တယ္၊ 

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအားလုံးကိ ု ပိတ္ပင္တာ ကေန႔အထိပဲ။ အဲ့ဒီလိုလုပ္လို႔လည္း ဗမာျပည္ပညာေရးဟာ နိမ့္က်ပ်က္စီး 

ျခင္းမလွ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။  

ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈဟာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခု အၿမဲတမ္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တ 

နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈဟာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အၿမဲတမ္းပတ္ 

သကယ္ွကႏ္ြယ္ေနရပါတယ။္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတဟ္ာ ကိုလိုနီကၽြန္ပညာေရးစနစ္ကုိဆန္႔က်င္ၿပီး အမ်ိဳးသား 

ပညာေရးကုိ ထူေထာင္ေရးျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ ကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးနဲ႔ တဆက္တည္း ျဖစ္ 

လာတာပါပဲ။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ဟာ ဗမာျပည္ေခတ္သစ္တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေရး ဒါမွမဟုတ္ လက္ဝဲႏိုင္ 

ငံေရး အစပ်ိဳးခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္း 

ေဆာင္ေတြဟာ အလုပ္သမားတိုက္ပြဲေတြကို သြားေရာက္ အားေပး၊ အားျဖည့္တာ လုပ္တယ္။ အဲဒီကေန ၁၃၀၀ ျပည့္ 

အေရးေတာ္ပံုလည္း ေပါက္ကြဲတာပဲ။ ဒီအေရးေတာ္ပုံဟာ ဗမာျပည္မွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လြတ္လပ္ေရးရရိွေရး 

လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွင္းရွင္လင္းလင္း ၫႊန္ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရး အားေကာင္းလာလို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးကုိ ေလ့လာလိုက္စားခဲ့တဲ ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈက ေခါင္းေဆာင္ေတြ စု 

ဖြဲ႕မိၾကၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့တာပဲ။ အဲဒီတုန္းက ႏိုင္ငံေရးမွာ လက္ဝဲ၊ လက္ယာဆိုၿပီး ကြေဲပမယ့္ 
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လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာေတာ့ လက္တြဲႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးကုိ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကတယ္၊ ဒီေန 

ရာမွာ ေတြ႕ရတာက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ ႏိုင္ငံေရးကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့လာပါတယ္။ အဲသ 

လုိ ေလ့လာရင္း ေက်ာင္းသားအေရးဟာ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕အေရးနဲ႕ တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္ေနတာ၊ ကုိလုိနီပညာေရး 

စနစ္ ဆန္႕က်င္တ့ဲတုိက္ပြဲဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ကုိလုိနီဆန္႕က်င္ေရးတုိက္ပြဲေတြနဲ႕ တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္ေနတာတုိ႕ ေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းသားေတြဟာ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံကဲ့သုိ႕ေသာ ျပည္သူ႕တုိက္ပြဲေတြနဲ႕ ပူးေပါင္း လက္တြဲ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္လာပါတယ္။  

ဒီအစဥ္အလာအရပဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခ 

အေနနဲ႔အညီ ေက်ာင္းသားေလာကနဲ႔ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာလႈပ္ရွားၾကၿပီး ေက်ာင္းၿပီးသြားခ်ိန္မွာ တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ႏုိင္ 

ငံေရးေလာကထ ဲေရာက္ကုန္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေလာကမွာလည္း တသုတ္ၿပီးတသုတ္ တာဝန္လႊယဲူတာေတြ အဆက္ 

မျပတ္ျဖစ္ လာခဲ့ပါတယ္၊  

ဒါေၾကာင္ ့လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေက်ာင္းသားေလာကမွာ လက္ယာႏိုင္ငံေရး၊ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ 

သူ စသည္ျဖင့္ သမဂၢမွာ ကြျဲပားေနၾကေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးအတြက္ အတူလက္ တြဲတိုက္ပြဲဝင္ပါတယ္။ လြတ္လပ ္

ေရးရၿပီး ဖဆပလအစိုးရ၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၊ ပထစအစိုးရ အစုိးရအဆကဆ္က ္လကထ္က္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံနဲ႔ အ 

ညီ ဒီမိုကေရစီပညာေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တာပဲလုပ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြက 

ႏိုင္ငံေရးအာဏာသိမ္းၿပီး အစိုးရဖြဲ႕မယ္ဆိုတာ စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားပါဘူး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဝင္ေတြဟာ ေက်ာင္းသား 

ေလာက-က ထြက္ၿပီးေနာက္မွ ႏိုင္ငံေရးေလာကထ ဲ ဝင္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကထ ဲ ဝင္တဲ့အခါမွာေတာ့ လက္ယာ 

သန္သူက လက္ယာႏိုင္ငံေရး၊ လက္ဝဲသနသ္ူက လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးေလာကထ ဲဝင္ၾကတာပါပဲ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ 

ေန႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ လုပ္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးေလာကက လူပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕၊ ႏိုင္ငံေရး အင ္

အားစုတခ်ိ ႕ဳက ေထာက္ခံၾကေပမယ့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢက စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို အလိုမရွိဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈကို မ်က္မုန္းက်ိဳးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေလာကမွာ ခ်ဳပ ္

ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္လာတယ္။ အဲ့ဒီခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကုိ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ (တကသ၊ ဗကသ) က ဆန္႔က်င္ၾကတယ္။ ခ်ဳပ္ 

ခ်ယ္မႈေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကရစီပညာေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးပဲ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက သမဂၢေတြရဲ႕ ဦး 

ေဆာင္မႈနဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ ဒါကို ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ေက်ာင္းသားေတြကို သူပုန္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက ္

အဦဟာ သူပုန္ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ရက္ရက္စက္စက ္ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီး ခ်ိဳးႏွိမ္ခဲ့တယ္။ အက်ိဳးဆက္ 

ကေတာ့ ပညာေရးေလာကတခုလုံး နိမ့္က်သြားတာပါပဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုဟာ လက္ဝဲေလသံနဲ႔ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ ္

လမ္းစဥ္ကို ထူေထာင္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ေဖာက္ျပန္တဲ ့ လက္ယာႏိုင္ငံေရးျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖုံးကြယ္ခဲ့တယ္။ ဒါကိ ု

ေက်ာင္းသားမဂၢေတြနဲ႔ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက ဖြင့္ခ်တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းသားေတြ သမဂၢမဖြဲ႕ရ၊ 

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကင္းရွင္းရမယ္ဆိုၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက လုပ္လာတာပဲ။ ဒီအခ်က္ကို စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က ေပၚလစ ီ

တရပ္အေနနဲ႔ကို က်င့္သုံးပါတယ္။ 

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူ႕ရဲ႕ေဖာက္ျပန္တဲ့ လက္ယာႏိုင္ငံေရးျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို သူ႕ရဲ႕ စစ္တကၠသိုလ္၊ စစ ္

ေက်ာင္းေတြမွာ အပီအျပင္ကို ႐ိုက္သြင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီစစ္တကၠသိုလ္နဲ႔ စစ္ေက်ာင္းေတြက ဆင္းလာတဲ့ စစ္ဗိုလ္ 

ေတြဟာ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးကုိ မုန္းတီးဆန္႔က်င္ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိဆက္ခံထိန္းသိမ္းမယ့္ မ်ိဳးဆက ္

ေတြကို ေမြးျမဴႏိုင္ခဲ့တယ္။  

ေက်ာင္းသားလူငယ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီးက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္ရင္း လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးဘက္ကုိ ယိမ္း 

ၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရငွ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ဘယ္အင္အားစုနဲ႔မဆို လက္တြဲဖို႔လည္း အသင့္ရွိၾကပါတယ္။ ၁၉၈၈၊ ရွစ ္

ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈကို ၾကည့္ပါ။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြမွာ လက္ဝလဲက္ယာ မခြဲဘဲ စစ္အာဏာရွင္ 

စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးကုိ အတူတကြလက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္တယ္၊ ဒီေတာ့ မဆလ ပါတီလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား 
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ရတာပဲ။ ဒါေပမ့ဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စစ္အုပ္စုက ဆက္ထိန္းႏိုင္တယ္။ စစ္အုပ္စုမ်ိဳးဆက္ေဟာင္းက စစ္အုပ္စုမ်ိဳးဆက ္

သစ္လက္ထ ဲ အာဏာလႊဲေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ တစညလို ႀကံ႕ဖြံ႕လို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပ 

ေဒကိုပါ အပီအျပင္ခ်ႏုိင္တယ္၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး၊ ပါတႏုိီင္ငံေရးဆုိတာေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္ 

တဲ့လက္ယာႏိုင္ငံေရး တနည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။  

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ လက္ယာႏိုင္ငံေရးနဲ႔လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးဆိုၿပီး ႏွစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ယာႏိုင္င ံ

ေရးမွာက လက္ယာအစြန္းေရာက ္ ရွိတယ္။ လက္ဝဲေလသံနဲ႔ဖြဲ႕တဲ့ လက္ယာႏိုင္ငံေရးအင္အားစုရွိတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိယု္ 

လက္ဝဲသမားလုိ႔ အထင္ေရာက္ေနတဲ့ လက္ယာႏိုင္ငံေရးရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဓနရွင္ေပါက္စေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရိွ 

တယ္။ လက္ဝဲမွာေတာ့ သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၊ ဒါမွမဟုတ္ မာ့က္စ္ဝါဒဆိုတာ တခုပဲရွိ 

တယ္။ ဒီေတာ့ တိုးတက္တဲ့အျမင္ရွိသူ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြဟာ မာ့က္စ္ဝါဒကုိ အလြယ္တကူ တိမ္းၫႊတ္ၾကပါတယ္။ 

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို တကယ္ဆန္႔က်င္သူေတြဟာ မာ့က္စ္ဝါဒဘက္ကို တိမ္းၫႊတပ္ါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ 

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒကုိသ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး လူေတြကုိ မ်က္စိလည္ေအာင္လုပ္တယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒကို မေလ ့

လာရ ဆိုၿပီး တားျမစ္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားအသင္းေၾကညာၿပီး အျပတ္ရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ မတရားအသင္း 

ဥပေဒ၊ ပုဒ္မေတြနဲ႔ လူေတြကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္တာလုပ္တယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ကေန႔အထိ တရားဝင္ဖြဲ႕ 

ခြင့္ မေပးဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီပညာေရးေတာင္းဆိခု်က္ေတြကို အဖ်က္သမားေတြရဲ႕ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ 

ခ်ကအ္ျဖစ္ ပံုဖ်က္ေနတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ၊ သမဂၢဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရိွေရး ေတာင္း 

ဆိခု်က္ေတြကုိ လမ္းမွန္ကမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးကုိေလ့လာဖို႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသား 

လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းကုိ ေလ့လာဖို႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကိုေလ့လာရာမွာ ႏုိင္ငံေရး 

ေနာက္ခံသမိုင္းကို ေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္၊ အဲဒါမွ ကေန႔ေရာက္ရွိေနတဲ ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး အ 

တြက္ ဘာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကိ ု ေျမာ္ျမင္ႏုိင္မယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး ပညာ 

ေရးကုိ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီပညာေရးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒါမွ ဒီမိုကေရ 

စီပညာေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေျမာ္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္ၿပီး စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ 

ပညာေရးကို အုတ္ျမစ္ခ်ကတည္းက ဒီမိုကေရစပီညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြဟာ အသက္ေသြးေခၽြးေတြ 

လည္း ေပးခဲ့ၾကရတယ္ဆိုတဲ့သမိုင္းကို မေမ့ၾကဖုိ႔နဲ႔ ကေန႔ေက်ာင္းသားလူငယ္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အဲ့ဒီတိုက္ပြဲသမိုင္းေတြရဲ႕ 

အဆက္ေတြပဲဆိုတာကို ျမင္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုျမင္ၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ စစ္ အာဏာရွင္စနစ ္ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ 

ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဟာ သမိုင္းေနာက္ခံပဲဆိုတာကိုလည္း ျမင္မွာမလြဲပါ။ ဒီတိုက္ပြဲဟာ ကေန႔အထိ မၿပီးဆံုးေသးဘူး ဆိုတာ 

လည္း ျမင္မွာအေသအခ်ာပါပ။ဲ ဒါဆိုရင္ ရွင္းရွင္းကေလးပဲ။  

၇၊ ၇၊ ၆၂ ကုိမေမ့ၾကနဲ႔။ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ၾက။  

                                                                                                     ေမာင္မိုးဦး 
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၂၁ ဂလုိဘယ္ပင္လံု                                   

ေမာင္ သန္းျမေ႐ႊ 

                                    
ပလုံေတာ့မလိုျဖစ္ေနတဲ့ ၂၁ပင္လုံဟာ တ႐ုတ္အစိုးရေပါင္းကူးေပးမႈနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္း ၇ ဖြဲ႕ တက္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လႈပ္ 

လႈပ္ခတ္ခတ္ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ စစ္လည္းမႏိုင္ အျပဳတ္တိုက္လို႔လည္းမရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း႐ွႈံး ၂၀၀၈ လည္း လူထ ု

ကဆန္႔က်င္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ICC ႏိုငင္ံတကာရာဇဝတ္ခုံ႐ုံး အတင္ခံရမယ္အ့ႏၲရာယ္နဲ႔ မ႐ွဴႏိုင္မကယ္ႏိုင္ 

ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္လူတန္းစားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ တပ္ခ်ဳပ္ကေလးဟာ အာဏာသိမ္းမယ္ ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ 

မီးပြင့္သြားမယ္ထေအာ္လိုက္ လုပ္ေနရာကေန တ႐ုတ္ၾကားဝင္မႈကုိ လက္ခံတယ္လို႔ လုပ္လာတယ္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမရွိ ဒုကၡသည္ေတြလည္းတုိးပြား သယံဇာတေတြလည္းေျပာင္ စီးပြားေရးလည္းက်ဆင္း အ 

ဖက္ဖက္က ယိုယြင္းေနတဲ့တိုင္းျပည္မွာ ၂၀၀၈ ေျခဥ (ေခၚဆိုေလ့ရွိတဲ့ ေပးထားခ်က္ သို႔မဟုတ္ စေပ့) ေအာက္မွာ အမည္ 

ခံ (အရပ္သားတပိုင္း) ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအဖို႔လည္း ေျခကုန္လက္ပန္း က်ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ၅ ႀကိမ္ေ႐ႊ႕ ဆိုင္း ၁၃လေနာက္က်ၿပီး 

က်င္းပခဲ့ရတဲ့ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလွတဲ့ တတိယပင္လုံညီလာခံဟာ တကယ္ေတာ့ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳစရာ သိပ္မရိွလ ွ

ပါဘူး။ ျပႆနာမမ်ားႏုိင္တဲ့ က်ားမတန္းတူအခြင့္အေရး ဆိုတဲ့ကိစၥေလာက္ပဲ ပြဲျဖစ္႐ံုေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ တကယ့္ပြကဲေတာ့ 

ျပည္တြင္းျပည္ပ အက်ပ္အတည္း ႀကီးထြားလာတဲ့ေအာက္မွာ ႀကံရာမရျဖစ္ကာ ဘုတ္ထိုင္ထိုင္ေနတဲ ့ စစ္အုပ္စု ဘယ္ 

လမ္းလိုက္မလဲ ဘယ္ေလာက္ေခါင္းမာႏိုင္မလဲ သံခင္းတမန္ခင္းအရ စမ္းသပ္တဲ့ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကို ဆယ္ 

စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ၊့ စစ္ေအးေခတ္ စစ္ေအးလြန္ေခတ္ တေလၽွာက္လုံး ခြတုတ္ေပၚလစီနဲ႔ အေန 

ေခ်ာင္ခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ (မင္းသားျဖစ္မလားလို႔ ဇာတ္ထဲလိုက္ပါတယ္ ႏွဲႀကီးတက္နင္းမိလို႔ နဖူးကြဲဒူးၿပဲ ဆိုသလိ)ု ျပည္ 

တြင္းမွာ အဖိႏိွပ္ခလံူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈကိုခံေနရသလို ျပည္ပမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ ရန္ျဖစ္ေနရတယ္။ စစ ္

အာဏာရွင္ေတြ ေခါင္းမာမႈေၾကာင့္ တိငု္းျပည္ဟာ က်ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္မယ္အ့ႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ 

UNHRC, EU , AI တို႔က မင္းေအာင္လႈိင္အပါ စစ္ဘက္အရာရွိ ၁၃ ဦး ကို အေရးယူမယ့္သတင္း၊ ICC က ဇူလိုင္ 

၂၇ ေနာက္ဆုံးထား ေျဖရွင္းခ်က္ေပးဖို႔ ရာဇသံေပးတဲ့သတင္း၊ ကုလလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ ဗမာျပည္အေရး တံခါးပိတ ္ေဆြး 

ေႏြးမယ့္သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္၊ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္ေတြ ဗမာျပည္ထဲ ေခ်ာင္းေပါက္ေအာင္ ေရာက္ရွိလာခဲ ့

ပါတယ္။(ဇြန္ ၂၈) တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ မီဒီယာေကာင္စီနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ (ေဒၚစုနဲ႔တပ္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း၊ တက္လာတ့ဲ 

အစိုးရကို တပ္က ေလးေလးစားစားဆက္ဆံ၊ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြႀကီးထြားေနရတာ ျပည္ 

တြင္းအခ်ိဳ႕နဲ႔ ကမၻာ့မီဒီယာ ဝင္ေႏွာက္လို႔ျဖစ္တာ) လို႔ေျပာလာတယ္။ မင္းေအာင္လႈိင္ဆီက ‘ဆက္ဆံေရးေကာင္း’ ‘ေလး 

ေလးစားစားဆက္ဆ’ံ စတဲ့သတင္းစကား ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ကိုပါ ဖိတ္ၾကားတ့ဲ တတိယ၂၁ ပင္လုံ လႈပ္ 

လႈပ္႐ြ႐ြျပန္ျဖစ္လာတယ္။ 

(ဇူလိုင္ ၁၁) ညီလာခံအဖြင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္မိန္႔ခြန္းမွာ တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ မိန္႔ခြန္းက အသစ္အဆန္းမပါပါဘူး။ 

၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္မွာ NCA အတိုင္းသြားၾကဖို႔ပါတဲ့။ တက္လာတဲ့ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕က တ႐ုတ္ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈနဲ႔ (ျပန္ 

လည္ၫွိႏႈိင္းၿပီး) NCA မူသစ္ျပင္ဖို႔ တင္ျပလာမွာကို ႀကိဳကာထားတဲ့သေဘာပါပဲ။ ေလလုံးမိုးလုံးေတြနဲ႔ တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ 

မိန္႔ခြန္းဟာ သမိုင္းလိမ္သမိုင္းပဲ့ေတြ ကိုးကားထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္စုမင္းဆက္ အာဏာသိမ္းမႈကို ခုခံကာကြယ္ကာ၊ 

စစ္ပေဒသရာဇ္မင္းတရားႀကီး ယိုခဲ့တဲ့မစင္ပုံေပၚခြထိုင္ၿပီး ငါ့ဟာလုပ္ေနပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ ယိုခဲ့တာ 
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ေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ေခါင္းခံခ်င္ေနတာလဲ။ ‘စည္းစိမ္မကြာ မင္းခ်မ္းသာကား……..ေရပြက္ပမာ တသက္လ်ာတည္း’ ဆိုတာ 

ႏွလုံးမသြင္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မိုက္လုံးႀကီးၿပီး အေတြးအေခၚေဟာင္းကိ ု ဘာေၾကာင့္ ဖက္တြယ္ေနရတာလဲ။ ဆန္းသလို 

လုရိွိတဲ့(အသစ္မဟုတ)္ ေလလုံးမိုးလုံးေတြထဲမွာ ‘အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနလို႔မဟုတ္ဘူး’ ‘ကိုယ့္လူကိုယ္သာ ႏိုင္ေအာင္ထိန္း 

ဖို႔’‘မသက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြ ဆြဲသြင္းလာျခင္းမျပဳဖုိ႔’‘တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ျပည္သူတရပ္လုံးကို 

ကိယု္စားမျပဳ - ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ သူတို႔ေထာက္ခံသူမ်ားကိ(ုသာ) ကိုယ္စားျပဳ - တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူကုိ 

ကိုယ္စားျပဳ’ ဆုိတာေတြပါပဲ။ သူဟာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းၿပိေျပာင္းျပန္ေျပာၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရး ပါ 

တီေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္တဲ့အျပင္ ေစာ္ကားၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ လုပ္သြားတာ ေတြ႕ရတယ္၊ (ဇူလိုင္ ၁၂)  

မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ (၀ ၊ မိုင္းလား ၊ SSPP ၊ KIO) ေတြ႕တယ္။ စိုးဝင္းနဲ႔ ၃ ဖြဲ႕ 

(ကိုးကန္႔၊ တအာန္း၊ AA) ေတြ႕တယ္။ ေဒၚစုနဲ႔ ၇ ဖြဲ႕ေတြ႕တယ္။ Protocol ေတြ ေက်ာ္လႊားၿပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ တယ ္

လို႔ ဆိုေသာ္လည္း၊ ၂၁ပင္လုံလိုမဟုတ္ဘ ဲ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အစီအစဥ္တမ်ိဳးနဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔၊ NCA မွာ 

လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိတာ ေဆြးေႏြးဖို႔ တင္ျပခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမ်ားကဆုိတယ္။ ၀ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေနမေကာင္းတာ 

ေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မလုပ္ႏိငု္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လက္ကမ္းျဖန္႔ေဝတဲ့ စာတမ္းအရ (NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ 

ျပင္ဆင္ခြင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ကို တရားဝင္စာျဖင့္ ထုတ္ျပန္မေပးႏိုင္ျခင္း၊ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္လည္း တိုက္ပြဲဆက ္ ျဖစ္ေန 

ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ PTFA လည္း ပိုမိုဆုိးဝါးတဲ့ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြ ပါရွိေနျခင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႕မၽွမခ်န္ အား 

လုံးပါဝင္ေစလုိျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ NCA ျပင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို တင္ျပတာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

တတိယ ၂၁ ပင္လံုကို ဆက္က်င္းပေနေသာ္လည္း ပြဲကၿပီးသြားပါၿပီ။ ေဒၚစုကေကာ တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကပါ 

ညီလာခံကို ေနာက္ထပ္သုံးႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ၂၀၂၀ မွာ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ဇယားခ်သြားပါတယ္။ ဇာတ္ ေမ်ာေလ 

နာေလဆိုတာ သူတို႔သိပါတယ္။ တ႐ုတ္ၾကားဝင္မႈေၾကာင့္ ပြဲမပ်က္ေအာင္ ျပန္လည္တာစူႏိုင္တာကိုပဲ ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ျမင္ 

ရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ခရီးတြင္ဖို႔ကေတာ့ အေတာ္လုပ္ရဦးမွာပါ။ မင္းေအာင္လႈိင္မိန္႔ခြန္း နိဂုံးခ်ဳပ္ရာမွာ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ 

ေဆြႏိုင္ငံမ်ားကို ရည္ၫႊန္းၿပီး ထည့္ေျပာသြားတာက (ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းတည္တံ႔တဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ 

အေလးထားၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္) တဲ့။ တ႐ုတ္ဟာ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္တယ၊္ ကိုလိနုီ 

ဘ၀က လြတ္ေျမာက္လာတာခ်င္းလည္း တူတယ္၊ တိဘက္ ထိုင္ဝမ္ ေဟာင္ေကာင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေတြ႕အႀကဳံ 

ေကာင္းေတြ ရွိတယ္၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရနဲ႔ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ တကမၻာလုံးမွာ ေလး 

စားေနၾကတာေတြ ရိွတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္တယ္။ ၂၁ ရာစု ကမၻာမႈ ေခတ ္

မွာ မၽွေဝခံစားမႈအနာဂတ္ share future ဆိုတဲ့ ဆက္ဆံေရးသစ္ကို တင္ျပေနတယ္။ ကိုယ့္ေရွ႕က ေလၽွာက္ခဲ့သူထံမွ 

အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းကုိယူ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကိုပယ္ေပါ့။ သူလည္းအမွားထမဲွ အမွန္ရွာတဲ့ျဖစ္စဥ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာပါပဲ။ 

ဒါေပမ့ဲ သူက အျပင္လူပါ။ သူ႕အေျခအေနနဲ႔ သူ႕အေတြ႕အႀကဳံကို ထပ္တူကူးခ်လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဗမာျပည္ရဲ႕ ကံ 

ၾကမၼာကို ဗမာျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးရမွာပါ။ ဗမာျပည္မွာက ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ စစ္တပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕မ်ားဆိုတဲ့ သုံးပြင့္ဆိုင္ဖိုခေနာက္ဟာ ျပည္သူမပါရင္ မရပ္တည္ႏိုင္ပါဘူး။ ၂၁ ရာစု ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ ္ကို 

အန္တုလာခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူအေပါင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ မနိမ့္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအရ စုစည္းမိရာက စည္း႐ုံးေရး အရ 

စုစည္းမိလာရင္ မိုးေအာက္ေျမျပင္ ဗမာျပည္သစ္ကို အမွီအခိုကင္းစြာ ဖန္တီးၾကပါလိမ့္မယ္။  

                                                                     ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ (၁၄ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈) 
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ေစာထြန္းဇင္ 

                                   

ကာခ်ဳပ္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္မွာ တရားမဲ့ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္တဲ့၊ အဓမၼျပဳက်င့္တ့ဲအစဥ္အလာ မရွိဘူး 

ဆိုၿပီး ေျပာင္လိမ္ညာျပန္ၿပီ။ NCA ဟာ လက္နက္ခ်ေရးမဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ဗိုလ္မင္းေအာင္က အခါခါ ေျပာဖူးပါတယ္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕တပ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လက္နက္ေတြ သိမ္းဆည္းမယ္လို႔လည္း ေျပာ 

ျပန္တယ္၊ လက္ေတြ႕မွာအျပဳတ္တိုက္ေရးေပၚလစီကို က်င့္သုံးေနတယ္။  

ဒါေပမ့ဲ ဒါဟာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္တေယာက္သာ ဒီလိုေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ 

ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္လို ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာစည္းစိမ္ရရိွတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဒီလိုပဲ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါ 

တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ သူ႕ရဲ႕အသိုင္းအဝိုင္းဝင္ေတြဟာ ဒီလိုပဲ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားၿပီး ၾကမ္းၾကဳတ္ 

ရက္စက္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရိွပါတယ္။  

ဖဆပလ အစိုးရက ႐ိုင္းစိုင္းရက္စက္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရက္ရက္စက္စက္ 

တိုက္ေနတဲ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္အုပ္စုကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းကာ စစ္အာဏာရွစ္စနစ္ကုိ ထူေထာင္ 

တယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ ခြဲထြက္ေရးျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေတာ့မယ့္အႏၲရာယ္ ရွိတယ္ဆိုၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ 

လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ သိမ္းခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ လိမ္ညာတာပဲျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ ္ ထူ 

ေထာင္တာကို ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ခ်ီတက္မယ္ဆိုၿပီး လိမ္ညာခဲ့တယ္။  

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြအဲေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္ေရးအရ လက္ဦးမႈယူၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ပိုမိ ု

သဲသန္ျပင္းထန္ေစကာ ပုိမိုရက္စက္တဲ့နည္းေတြ က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြမွာ စစ္ဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံရ 

ၿပီး စီးပြားပ်က၊္ ဘ၀ပ်က္ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားမႈ 

ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။  

ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံးႏိုင္ငံဘ၀ ေရာက္သြားရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ျပည္တြင္း 

စစ္ကုိ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ တိကု္တာပါ။ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဆိုတာ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္းမွာ စစ္တပ္က ဘာတရားဥပ 

ေဒေတြမွ လိုက္နာစရာမလိုဘဲ စစ္ေရးအရျပဳမူလႈပ္ရွားႏိုင္တာကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ကတည္းက ဖဆ 

ပလ အစိုးရတပ္ဟာ ေျမလွန္စနစ္ကုိက်င့္သုံးခဲ့တာပါပဲ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာကေတာ့ ပိုမိုစနစ္က်တဲ့ ပိုမိုရက္ 

စက္တဲ့စနစ္ျဖစ္သြားတာပါ။  

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္စတင္လုပ္တယ္ဆိုတာ ေက်း႐ြာေတြကို အက်ပ္ကိုင္တာက စ 

တင္ပါတယ္။ ေက်း႐ြာစဥ္ စည္း႐ိုးခတ္ရတယ္။ ႐ြာသားေတြကို ဒူးေလး၊ ဝါးခၽြန္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ေစၿပီး ဒူးေလး၊ ဝါးခၽြန္တပ္ 

ေတြ ဖြဲ႕ပါတယ္။ ႐ြာျပင္ကိ ု သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္အတြင္းပဲ ထြက္ရတယ္။ ဒီေတာ့ ႐ြာသားေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ပ်ကလ္ာ 

တယ္။ စစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔အတူ ဒူးေလး၊ ဝါးခၽြန္တပ္ေတြက လိုက္ရတဲ့အျပင္ အထမ္းသမားေတြအျဖစ္လည္း လိုက္ရတယ္။ 

ေျမယာစနစ္မွာလည္း လယလ္ုပ္သူလယ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့မူနဲ႔ လယ္ယာေျမအားလုံးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္တယ ္ဆိုၿပီး လုပ္လာ 

တယ္။ တာဝန္ေက်စပါး ေပးသြင္းရတာေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို မူ ေပၚလစီေတြေအာက္မွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ စစ္ဆင္ 
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ေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ ပိုမို ဆင္းရဲ၊ ပိုမိုၫွင္းဆဲအသတ္အျဖတ္ခံရတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေသာင္း က်န္းသူ 

လို႔ စြပ္စြဲသတ္မွတ္လိုက္ရင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၿပီး ၫွဥ္းဆဲႏွိပ္စက ္သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိတယ္၊ ဖမ္းမမိဘူးထင္ရင္ ပစ္ခတ္ သတ ္

ျဖတ္ပစ္တာလည္းလုပ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ မတရား ျပဳမူဆက္ဆံတာ၊ မတရားျပဳက်င့္တာကေတာ့ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 

တခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ ့ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က်ဆင္းလာပါတယ္၊ ျမန္မာ့စပါးက်ီလည္း ၿပိဳလဲသြားရတဲ့ အေျခအေန 

ျဖစ္ကုန္တယ္။  

ပဲခူး႐ိုးမမွာဆိုရင္ ေတာင္ေပၚကရင္႐ြာေတြကို ကြင္းစပ္ေဒသေတြဆ ီ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး စုစည္း႐ြာေတြအျဖစ္ လုပ္ 

လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီစုစည္း႐ြာေတြဆီ မေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုသူေတြက ႐ြာပုန္း႐ြာေရွာင္အျဖစ္ ေနၾကတယ္။ အဲဒီလို႐ြာမ်ိဳးနဲ႔ ႐ြာ 

သားေတြကိုေတာ့ ေတြ႕တဲ့ေနရာမွာပဲ ဖမ္းဆီးညဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္ပစ္ေလ့ရွိတယ္။ ေသာင္းက်န္းသ ူဒါမွမဟုတ္ ေသာင္းက်န္း 

သူအမာခံဆိုတဲ့ နာမည္တပ္လိုကတ္ာပဲ။ အဲဒီလို႐ြာပုန္းက အမ်ိဳးသမီးေတြဘ၀ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ပုိဆိုးတာ 

ေပါ့။ ပဲခူး႐ိုးမမွာ ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မွ မရွိေတာ့တဲ့အခါမွာ ပဲခူး႐ိုးမကၽြန္းေတာႀကီးလည္း ျပဳန္းသြားတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ 

ဗမာျပည္ မမြဲဘဲဘယ္ခံႏိုင္မလဲ။ စစ္အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းတဲဒ့ဏ္ကို ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြနဲ႔အတ ူ ပဲခူး႐ိုးမ 

ကၽြန္း ေတာႀကီလည္းခံသြားရတာပဲ။ 

အဲဒီ ပဲခူး႐ိုးမအေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအေတြ႕အႀကဳံေတြကိုယူၿပီး စစ္အစိုးရက ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ 

ကခ်င္၊ ရခိုင္ စတဲ့ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ တိုင္းေတြအားလုံးမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕က်င့္သုံးပါတယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္ 

အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ တေနရာကိုစစ္ဆင္မယ္ဆိုရင္ တျခားတေနရာကိုခ်ိဳထားတာ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ 

သာလြန္တဲ့အင္အားကို စုစည္းၿပီး တေနရာကို ဂြင္ခတ ္ အျပတ္ရွင္းေခ်မႈန္းတာ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကိ ု ထိုး 

ေနတဲအ့ခ်ိန္မွာ ပဲခူး႐ိုးမနဲ႔က်န္ေဒသေတြကုိ ထိန္းထား႐ုံေလာက္ပဲခ်ိဳထားၿပီး ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကိုအျပတ္ရွင္းပါတယ္။ 

ပဲခူး႐ိုးမကိထုိုးေတာ့လည္း ပဲခူး႐ိုးမကို ဂြင္ခတ္ၿပီး က်န္ေဒသေတြကို ခ်ိဳထားလုိ္က္တာပဲ။ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ တ 

နသၤာရီတို႔ကို စစ္ဆင္ေတာ့လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ စတဲ့ျပည္နယ္ေတြကုိ ခ်ိဳထားလိုက္တာပဲ။ အဲဒီ 

ေဒသေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကမ်ားေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္တခ်ိဳ႕ကို ဦးတည္ရွင္း၊ က်န္လက္ 

နက္ကိုင္တပ္ေတြကိ ု ခ်ိဳထားလိုက္တဲ့နည္းကိုပဲ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္တည္းမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ 

ေတြအတြင္း ၿဖိဳခြဲစည္း႐ုံးတာေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျပင္းထန္ေအာင္လုပ္တာေတြကို 

နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔လုပ္ပါတယ္။  

ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈႀကီး ေပါက္ကြထဲြက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေက်းလက္ေတြမွာသာမက ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ 

အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ျပည္သူလူထုကုိ ရက္ရက္စကစ္က္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာ၊ မတရား ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ 

တာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြကို စစ္အုပ္စုက ထင္တိုင္းႀကဲလုပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ေဒသလိုက္ကြက္ၿပီး စစ္ဆင္တာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ 

တျပည္လုံး ထင္တိုင္းႀကဲပစ္လိုက္ေတာ့ နီးစပ္ရာနယ္စပ္ေဒသေတြကို ထြက္ေျပးခိုလႈံသူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီျဖစ္ကုန္ပါတယ္။  

ၿမိဳ႕ေတြကုိ ေနသားတက်ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္တဲ့အခါမွာ ေက်းလက္ေဒသေတြကို ယခင္ကလိုပဲ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ စစဆ္င္ 

ပါတယ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိတဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ခဲ့တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြကို ဦးတည္ ထိုး 

စစ္ဆင္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ၀ အဖြဲ႕၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕၊ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ စတဲ့အေရွ႕ေျမာက္နဲ႔ေျမာက္ပိုင္း 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕နဲ႔လည္း အပစ္အ 

ခတ္ရပ္စဲခဲ့တယ္။  

ဒီတခါမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမလုပ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းဘက္က အဖြဲ႕အစည္း 

ေတြကို ထိုးစစ္ႀကီးေတြဆင္ပါတယ္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစစ္ဆင္ေရးကာလေတြမွာ ရက္စက္မႈေတြက 

ကမ္းကုန္ပါတယ္။ အထမ္းသမားေတြဆိုရင္ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ရင္ ပစ္ထားခဲ့လို႔ ေသဆုံးသြားတာေတြ၊ တခ်ိ ႕ဳအထမ္းသမား 

ေတြဆို ဆဲဆိ႐ုိုက္ႏွက္ခံရၿပီး လက္လြန္လို႔ေသဆုံးတာေတြအထ ိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်း႐ြာသူ၊ေက်း႐ြာသားေတြဆိုရင္လည္း 

KNU အမာခံဆိုၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး သတ္ျဖတ္တာခံရတာ အမ်ားအျပားပါပ။ဲ ေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားေတြရဲ႕ ရိကၡာသီးႏွံ 
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ေတြလည္း ဖ်က္ဆီးခံရ၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဝက္၊ ၾကက္ေတြက သတ္ျဖတ္စားေသာက္ပစ္တာလုပ္ေတာ့ ဘယ္႐ြာသူ႐ြာသားမွ စစ္ 

အစိုးရတပ္ကို အေတြ႕မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲပုန္းေရွာင္ေနၾက၊ တဖက္ႏိုင္ငံကိ ု ဒုကၡသည္အျဖစ္နဲ႔ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ၾကနဲ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက ရက္စက္မႈေတြကုိ သာဓကတခုအေနနဲ႔ ေက(ေတာင္တန္းျပာ) ဆိုသူေရး 

တဲ ့ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို ၫႊန္းလို႔ရပါတယ္။  

ေက(ေတာင္တန္းျပာ) ဟာ သူေရးသားတ့ဲ ေဆာင္းပါးအရ တပ္မ ၃၃ လက္ေအာက္ခံ ခမရ ၁၃ က တပ္စုမႉး 

တေယာက္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၄ ဇန္နဝါရီလ ၁၄-၂၀ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္မွာ 

ေက(ေတာင္တန္းျပာ) က “မဲကလာက ေျမစာပင္ကေလးမ်ား” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစည္းနဲ႔ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးပါတယ္။ KNU 

တပ္မဟာ ၆ နယ္ေျမ၊ မဲကလာေဒသ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးလုပ္စဥ္ကအျဖစ္အပ်က္လို႔  ဆိုပါတယ္။ ေက(ေတာင္တန္းျပာ) က 

စစ္တပ္က ဖမ္းမိသူေတြကို စစ္ေဆး၊ ႐ိုက္ႏွက္ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ၿပီး၊ သတ္ပစ္ရတဲ့အခါက်မွ သူ႕တပ္စုကိုပ ဲ တာဝန္ေပးတာ 

ျဖစ္လို႔ သူအဲဒီအလုပ္ကိုမလုပ္ခ်င္ေတာ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အထက္အမိန္႔ကိုလည္း မလြန္ဆန္ႏိုင္ 

ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားတယ္။  

တခါမွာ လူလတ္ပိုင္းအ႐ြယ္ လူႏွစ္ေယာက္ကိုသတ္ဖို႔ သူ႕တပ္စုကိုအပ္ပါတယ္။ ထု႐ိုက္ထားတာလည္း အၫိုအ 

မဲ စြဲေနၿပီး KNU က မိုင္းလာေထာင္သူေတြလို႔ စြပ္စြဲထားတယ္။ ေက (ေတာင္တန္းျပာ)က အဲ့ဒီလူႏွစ္ေယာက္ဟာ KNU က 

မိုင္းလာေထာင္သူေတြမဟုတ္ဘဲ အနီးအနားသစ္စက္က အလုပ္သမားေတြဆုိတာ သူတပ္အပ္သိတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အထက္ 

အမိန္႔အရ မလြန္ဆန္ႏိုင္လို႔ သတ္ပစ္လိုက္ရတယ္လို႔ ေရးထားတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ကိုယ္ဝန္အရင့္အမာနဲ႔ ျဖဴျဖဴ 

ေခ်ာေခ်ာအမ်ိဳးသမီးတဦးပါ။ မိုင္း လာေထာင္သူလို႔စြပ္စြဲၿပီး ထု႐ိုက္ထားတာလည္း အၫိုအမဲစြေဲနပါၿပီ။ အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးကုိ 

သြားသတ္ဖို႔ ေက(ေတာင္တန္းျပာ) ကို အထက္က အမိန္႔ေပးပါတယ္။ ေက (ေတာင္တန္းျပာ) ကလည္း အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီး 

ဟာ မိုင္းေထာင္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္မွန္း သူသိတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အထက္အမိန္႔ကိ ု သူမလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမ့ဲ 

အမိန္႔လာေပးသူကို သတ္စရာရွိ သူ႕တပ္စုကခ်ည္း သတ္ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီတခါေတာ့ အျခားတပ္စုကိုတာဝန္ေပးဖုိ႔ ေက 

(ေတာင္တန္းျပာ) က ေျပာၾကည့္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ အျခားတပ္စုက တပ္ၾကပ္တေယာက္က သူ႕ကို ဒီ 

တာဝန္ေပးဖုိ႔ေျပာလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီတပ္ၾကပ္ကို သတ္ဖို႔တာဝန္ေပးလုိက္တယ္။ေက(ေတာင္တန္းျပာ)က မွတ္ 

ခ်က္တခု ေရးပါတယ္။ အဲဒီတပ္ၾကပ္ဟာ မဟုတ္တာအကုန္လုပ္တဲ့အေကာင္ဆိုတာ သူသိတယ္ဆိတုာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက 

အဲ့ဒီတပ္ၾကပ္ဟာ ဒီအမ်ိဳးသမီးကိ ု သြားသတ္တဲ့အခါ မဟုတ္တာအကုန္လုပ္ၿပီး သတ္ပစ္မယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလို တရားမဲ့ 

ဖမ္းဆီး၊႐ိုက္ႏွက္၊ ၫွဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြဟာ စစ္အစိုးရတပ္ေတြ စစ္ဆင္တဲ့ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသမွာ 

မဆို ျဖစ္တာပါ။ အဲဒီလိုကိစၥေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တာေတြလည္း အမ်ားအျပားရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစုိးရအဆကဆ္က္ 

က ဒါကို ဘူးကြယ္ခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။  

စစ္အစိုးရဟာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ လက္နက္ခ်ရင္ခ်၊ မခ်ရင ္ အျပဳတ္တိုက္ေရးေပၚ 

လစီကို စိုက္လိုက္မတ္တပ္ က်င့္သုံးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ နယ္ျခား 

ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲမလုပ္ဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ လက ္

နက္ကိုင္တပ္ေတြကုိ တိုက္႐ိုကခ္်ဳပ္ကိုင္တာ၊ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဒီဟာ 

လည္း မတတ္သာလို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕လုပ္ရတဲ့ အဖြဲ႕ငယ္ေတြကလြဲရင္ ဘယ္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ မွ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ဖို႔ကို လက္မခံပါဘူး။ တဆက္တည္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ 

ဆက္လုပ္ပါတယ္။ KNU လို အဖြဲ႕အစည္းေတြကစၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္လာေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာ NCA ေခၚ 

တျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အထိ ျဖစ္လာတယ္။ အဖြဲ႕ 

အစည္းအခ်ိဳ႕ လက္မွတ္ထိုးတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က လက္မွတ္ မထိုးဘူး။ တဆက္တည္းမွာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရကလည္း NCA 

ကိ ုဆက္လုပ္မယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုညံီလာခံလုပ္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္လာတယ္။ တခ်ိန္ တည္းမွာ 

ကာခ်ဳပ္ကလည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာမွာ မူ ၆ ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားမယ္ဆိုတာ လုပ္လာတယ္။  

အဲဒီလို ျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိုလက္မခံတဲ့ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕နဲ႔ေရာ NCA လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕နဲ႔ပါ 

စစ္အစိုးရတပ္ေတြ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္လာတယ္။ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔နဲ႔ AA စတဲ့အဖြဲ႕ေတြကုိ မတရားသင္းအျဖစ္ 
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ေၾကညာတယ္။ ကိုးကန္႔ ပေလာင္ ေအေအ ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္း (မတရားသင္း)အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရက 

စစ္တပ္ဖိအားေအာက္မွာ ေၾကညာတာျဖစ္တယ္။ ၂၁ ရာစ ုပင္လုံညီလာခံကိုလည္း မတရားအသင္း ေၾကညာခံရတဲ ့အဖြဲ႕ 

ေတြ တက္ခြင့္မရွိျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဆိုတာ ေပၚလာတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႕က NCA လမ္းေၾကာင္း 

ကိ ုလက္မခံဘူးဆိုတာ ေၾကညာတယ္။ အဓိက ၀ အဖြဲ႕က ကမကထ လုပ္တယ္။  

ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဗမာျပည္ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြကိုခ်ိဳထားၿပီး ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြကိ ု စစ္ဆင္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

စစ္အုပ္စုဟာ ၀ အဖြဲ႕ကုိ လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္ မတို႔ဘဲ ခ်ိဳထားတယ္။ KIA ၊ ပေလာင္နဲ႔ AA ကိုပဲ ဦးတည္တိုက္ပါတယ္။ ျဖတ ္

ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့ ္ ဘယ္ေက်း႐ြာမွ ဒီစစ္အုပ္စုရဲ႕တပ္ကိ ု အေတြ႕မခံပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည ္ ေတြဆို 

တာ ေပၚလာတယ္။  

ဒီအေတာအတြင္းမွာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း မြတ္စလင္ေတြကိစၥ ေပၚလာတယ္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ လက္ယဥ္ေနတဲ့ 

စစ္တပ္ဆိုေတာ့ ေျပာဖို႔မလိုေတာ့ဘူး။ တရားမဲ့သတ္ျဖတ္ၫွဥ္းဆဲတာ။ အဓမၼျပဳက်င့္တာေတြ လက္လွမ္းမသီေလာက္ လုပ္ 

ေတာ့တာပဲ။ ဒီေတာ့ တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ေရာေနထုိင္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြဟာ တဘက္ႏိုင္ငံကုိ အလုံးအရင္းနဲ႔ ထြက္ 

ေျပးၾကရေတာ့တယ္။  

ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားေပးတာေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသမွာနဲ႔ ပေလာင္ေဒသေတြမွာ တရားမဲ့သတ္ျဖတ္မႈေတြကုိ မ 

တတသ္ာဘဲ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဟန္ျပအေရးယူမႈလုပ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္မွာ ဒီလိုတရားမဲ့ အဓမၼျပဳ 

က်င့္တဲ့ အစဥ္အလာမရွိဘူးလုိ႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ထပ္ေျပာေနျပန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္ 

မွာ က်င္းပတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တကလ္ာတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလလဲုပ္ေနတယ္ဆိုတ့ဲ လိမ္လည္မႈ 

ႀကီးေအာက္မွာ ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒီလိုထြက္လိမ္တာ မဆန္းပါဘူး။  

စစ္အုပ္စုဟာ ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ၿမဲဖို႔၊ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲယားႀကီး ခိုင္ၿမဲဖို႔ စစ္အုပ္စု ခ႐ိုနီ 

ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးခိုင္ၿမဲဖို႔ဆိုရင္ လိမ္ညာတာလည္း လုပ္မယ္။ သပ္လၽွိဳေသြးခြဲတာလည္း လုပ္မယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း 

ဆက္ဖန္တီးေနမယ္။ ရက္ရက္စက္စက ္ဖမ္းဆီး၊ ႏိွပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတြလည္း လုပ္မယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါေတြကုိ 

စစ္အုပ္စုဟာ လုပ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ေနတယ္။ ေနာင္လည္း ဆက္လုပ္ေနလိမ့္မယ္။ ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပ္စုတည္ရွိေနသေ႐ြ႕၊ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိေနသေ႐ြ႕၊ ဗမာျပည္လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုႀကီးဟာ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀နဲ႔ပဲ စခန္းသြားရလိမ့္မယ္။ တ 

မ်ိဳးသားလုံး စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးဟာ အစိတ္္စိတအ္ျမႊာျမႊာ အခြဲခံရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစအီေရးဟာလည္း ေမၽွာ္တိုင္းေဝးမွာပဲ။ 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း ဇာတ္ေမ်ာႀကီး ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရပဲဖြဲ႕ဖြဲ႕၊ ဒီခ်ဳပ္ 

အစိုးရပဲဖြဲ႕ဖြဲ႕၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီပဲ အစိုးရဖြဲ႕ဖြဲ႕၊ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မတတ္သာဘဲ ေအာင့္ကာနမ္းေနရဦး 

မွာကေတာ့ အမွန္ပါပ။ဲ 

ေခတ္မီၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေတြရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဗမာျပည္ 

ဟာ အခြင့္ေကာင္းေတြကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရၿပီး ဖြတ္ေက်ာျပာစုဘ၀နဲ႔ စခန္းသြားေနရဦးမွာေတာ့ ေသခ်ာေနပါတယ္။ အဖ ိ

ႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပၿ္ငိမ္းၿပဳိလဲသည္အထိ မေလွ်ာ့တမ္းဇြဲနပဲနဲ႕ တုိက္ပြဲဝင္သြားမွာ 

လည္း အေသအခ်ာပါပဲ။ 

 

                                                                                                         ေစာထြန္းဇင ္
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စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ         

ဒီမိုကေရစီစည္းဝုိင္းထဲမွာ  

ေသနတ္နဲ႔သတိအၿမဲရိွေနမွ 

 

(ေဇာ္လတ္) 

----------------- 

“ေတာက္ေလၽွာက္ ဒီအသက္ဒီအရြယ္ ဒီအေျခအေနအထိ ဒီလုိရွင္သန္ခဲ့တာလည္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့သတိနဲ႔ 

ေနၿပီးေတာ ့လုပ္ခဲ့လုိ႔ပါ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အဲဒီေသနတ္ကို လုိင္စင္နဲ႔ကိငု္ၿပီးေတာ့ 

ကုိယ္သြားတဲ့ ေနရာ ယူေဆာင္သြားေနျခင္းပါ ” တဲ့။ 

ဒီလိုဆုိေတာ့ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်လို႔ ေသသြားတဲ့ (နဝတ) “တြင္း ၂ - ဗိုလ္တင္ဦး” ကိစၥကို သြားသတိရမိတယ္။ 

သူ႔ကို လုပ္ႀကံဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ သူ႔အိမ္ကို ပါဆယ္ဗံုးပိ႔ုလုိက္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူမေသဘဲ အဲဒီ ပါဆယ ္

ထုပ္ကိုဖြင့္တဲ့ သူ႔သမီး ေသသြားရတယ္။ အဲဒီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမွာ တရားခံဘယ္သူလဆဲုိတာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စု 

က ဒီေန႔အထိ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း မရွိဘူး။ ကုိယ့္အစြယ္ကုိယ္ ထုတ္ ျပရတာမ်ိဳး ျဖစ္မွာ စုိးပံုရတယ္။ 

ေနာက္တခု သတိရမိတာက (နဝတ) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ေစာေမာင္ ေသနတ္ေဆာင္ထားတဲ့ကိစၥ။ ဗိုလ္ေစာေမာင္ လည္း 

သူ႔ကိုယ္သူ မလံုၿခံဳဘူးဆုိတာ သိပံုရတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူေဆာင္ထားတဲ ့ ေသနတ္ထဲက က်ည္ဆန္ဟာ ပစ္လို႔မရ တဲ့၊ 

ပစ္ရင္မထြက္တဲ့ “က်ည္အ” ေတြျဖစ္ေနေအာင္ လုပ္ႀကံထားသူဟာ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔နဲ႔ သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးပဲ။ ဒီလိုလုပ္ 

ထားေၾကာင္း သူ႔စာအုပ္ထဲ ေရးထားတာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္ဟာလည္း အင္မတန္ပက္စက္တဲ့ အရုပ္ဆုိး အက်ည္း 

တန္လွတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လုပရ္ပ္တစ္ခုပဲျဖစ္္တယ္။ 

စစ္အုပ္စုတြင္းမွာ အေကာက္ႀကံပက္စက္မႈေတြဟာ အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ အလံုးနဲ႔အေထြးနဲ႔ရွိပုံပါပဲ။ ဒါေတြကို အခုမွ 

တစတစ မစို႔မပုိ႔ ေဖာ္ျပေနၾကတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ “ သစၥာေဖာက္ေတြ - သာကူးေတြ - လက္နက္ခ်ေတြ” လုိ႔ သတူုိ႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အပုပ္ခ် 

လက္ညွိဳးထိုးလိုက္ေတာ့မွ စကားထကဲ ဇာတိျပဆုိတာလို သူတုိ႔ စကားနဲ႔ သူတုိ႔လကၡဏာဟာ တထပ္တည္းပါလားဆုိၿပီး 

ျပည္သူေတြ ေတြးထင္ယူဆထားခ်က္ေတြ ကြက္တိကုိက္ညီေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူတုိ႔စကားထဲက “သစၥာရွိမႈ”ဆုိတာ 

ဟာ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္နံပါတ္ဝမ္းအေပၚထားတ့ဲ “သစၥာ” ပဲ။ တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူလူထုအေပၚထားတ့ဲ သစၥာမဟုတ္ 

ပါဘူး။ “သစၥာေဖာက္” ဆုိတာကလည္း တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကုိ ေဖာက္ဖ်က္လို႔ မဟုတ္ဘဲ “နံပါတ္ဝမ္းနဲ႔ စစ္ 

အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြား”ကို ေသြဖီလို႔ေပးတ့ဲဘြဲ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔အေပၚ ျပည္သူေတြက ကရုဏာသက္စရာမရိွလွဘူး။ 
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ဒ့ါအျပင္ စစ္အုပ္စုက အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ ေအာ္ဟစ္လာခဲ့တဲ့ “ဘယ္သူခြဲခြ ဲ ဒုိ႔ မကြဲ အၿမဲစည္းလုံးမည္ ” 

ဆုိတဲ့ေအာ္သံကို ဗိုလ္ေစာေမာင္၊ ဗုိလ္တင္ဦးတုိ႔ရဲ႕လက္ေတြ႔နဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာစကားေတြက ပ်က္ရယ္ျပဳ ေဖာ္ေကာင ္

လုပ္ေနတယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာစကားက သူ ဒီအသက္ဒီအရြယ္အထိ အသက္နဲ႔ကုိယ္အုိးစားမကြဲေသးတာ ေသနတ္နဲ႔ 

သတ ိ ရိွေနလို႔သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဝန္ခံလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ေလးေလာင္းၿပိဳင္၊ ငါးေလာင္းၿပိဳင္သတ္ျဖတ္မႈ၊ ေရွ႕ေန 

ႀကီးဦးကိုနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈေတြ အမႈမွန္မေပၚေပါက္ႏုိင္တာ၊ ဒီလို လူမဆန္တဲ့ ယုတ္မာပက္စက္မႈေတြ ေနာက္ 

ကြယ္မွာ ဘယ္သူေတြရွိေနတယ္။ ဘယသ္ူေတြ ႀကိဳးကုိင္စီမံျခယ္လွယ္ အမိန္႔ေပးေနသလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကို ျပက္ျပက္ထင္ 

ထင္ နားလည္သိျမင္ေစပါတယ္။ 

ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အမွတ္စဥ္မွာ “နံပါတ္သံုး” လို႔ သူ႔ကုိယ္သူ ထုတ္ေျပာခဲ့သူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသ ူ

ျဖစ္တယ္။ သူလိုလူကေတာင္ လုိင္စင္ခံၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယက္ာကြယ္ဖို႔ ကုိယ္နဲ႔မကြာ ေသနတ္ေဆာင္ထားရတယ္ဆု ိ

ေတာ့ စစ္အုပ္စုတြင္း အေကာက္ႀကံမႈ၊ ေျခပုန္းခုတ္လုပ္ႀကံမႈေတြရဲ႕ ေပြလီေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈကို ဖ်တ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရ 

တယ္။ ဒါဆုိရင္ ပင္စင္ယူသြားသူ၊ အနားေပးခံရသူ၊ အပယ္ခံရသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ကုိယ္စီေသနတ္ေတြ ကုိင္ထား 

ၾကမွာပဲဆုိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ဆက္ေတြးမိေစပါတယ္။ လက္နက္ဆုိလုိ႔ အပ္တုိတေခ်ာင္းမွ်မပါတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ေက်ာင္း 

သားေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြကို လမ္းမေပၚမွာ မုိက္မိုက္ကန္းကန္းပစ္သတ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးတဲ့ ပစ္ခတ္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ေတြဟာ သူတုိ႔အသက္က်ေတာ့ စုိးရိမ္တတ္ရန္ေကာ။ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီစည္းဝိုင္းထမဲွာ ေသနတ္နဲ႔သတိ 

အၿမဲရိွေနမွ အသက္နဲ႔ကိုယ ္ အုိးစားမကြမဲွာျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ၊ စစ္အုပ္စသုင္းကြဲေတြဟာ သူတို႔ကုိယ္သူတုိ႔ ခုခ ံ

ကာကြယ္ဖုိ႔ ေသနတ္ေဆာင္ထားႏုိင္တယ္ရင္ သူတို႔ရဲ႕အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာကို ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြမွာလည္း သူတုိ႔ကုိယ္ 

သူတုိ႔ တရားသျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္နက္စြဲကုိင္တာဟာလည္း အၿမဲမွန္ကနၿ္ပီး တရားမွ်တတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈပဲ ျဖစ္ 

ေနပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီေတာ့ DDR/SSR လုပ္ၾကရမယ့္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသူေတြ၊ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ဗိုလ္ေရႊ 

မန္း စကားထမဲွာ သင္ခန္းစာယူစရာပါေနမလား။ စစ္အုပ္စုဟာ အစိမ္း၊ အက်က္မေရြးဘူး။ “စစ္အုပ္စုထာဝရအက်ိဳးစီးပြား” 

ပဲရွိတယ္။ အဲဒီ “ထာဝရအက်ိဳးစီးပြား” ကို ထိပါးေဖာက္ဖ်က္လာရင္ စိမ္းက်က္နီးေဝး ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ “ရန္သ”ူ ျဖစ္တယ္ 

ဆုိတာကို ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ဇာတိျပေနတဲ့ စကားေတြထကဲေန ေတြးၾကည့္လို႔ရတယ္။ 

ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ ေနာက္ထပ္ထုတ္ေဝလိုက္တဲ့ (ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရံုးအဖြဲ႔ ႏုတ္ထြက္ျခင္း 

ဆုိင္ရာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က)္ စာအုပ္ အမွာစာမွာ ဗုိလ္ေရႊမန္းက “ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးအဖြဲ႔ ႏုတ္ 

ထြက္ျခင္း ျဖစ္စဥသ္ည္ ႏုိငင္ံေတာ္၊ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ခံုရံုးအဖြဲ႔တို႔အတြက္ အက်ည္းတန္အရုပ္ဆုိးသည္” လုိ႕ ေရးထား 

ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ (ခံုရံုးဥကၠ႒ ဗိုလ္သိန္းစုိးနဲ႔တဖြဲ႔လုံးထြက္သြားရတာ) ဟာ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ ဖိႏွိပ္ 

အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကလို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေသြးေတြစြန္းေပၿပီး အင္မတန္ အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္လြန္းလွတဲ့ သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြ 

ကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲမွာ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အိုးမဲထပ္သုတ္ၾကတာ၊ အေၾကးခြံ လွန္ၾက 

တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ္ကေတာ့ “ကုိယ့္အုပ္စု ကုိယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ပန္၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ရက္စက္ရမ္းကားေနတဲ့ 

ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြအဖုိ႔ ေသနတ္ေဆာင္ထားလည္း တကယ္ လံုၿခံဳမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူနဲ႔အတူေန ျပည္သူနဲ႔ 

အတူစား ျပည္သူ႔ဘ၀ ခံယူထားသူမ်ားသာ ျပည္သူလူထု ေမတၱာၿခံဳလုိ႔ လံုၿခံဳႏိုင္တာပါ” 

                                                                                                                   (ေဇာ္လတ္) 
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အာဏာလက္မလြတ္ေရးအျမင္နဲ႕ ရမ္းရမ္းမိုက္မိုက္ေျပာသြားတ့ဲ  

ကာခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္း 

                                                                                    ညဳိစိန္ဝင္း 

                                

 

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာသြားတဲ့မိန္႕ခြန္းဟာ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္တဲ့အျမင္မဟုတ္၊ စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြား၊ စစ္အုပ္စု 

အတၱအက်ဳိး၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ကုိ ကာကြယ္တဲ့အျမင္နဲ႕ ေျပာသြားတဲ့မိန္႕ခြန္း။ အာဏာလက္မလြတ္ေရး အ 

ျမင္နဲ႕ ေျပာသြားတာ။ ကုိယ့္စစ္အုပ္စု၊ ကုိယ့္စစ္တပ္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ကာကြယ္ရင္း တျခားသူေတြကုိ ငါ့စကားႏြားရ တုိက္ 

ခုိက္ပုတ္ခတ္တာကုိလည္း သူ႕ထုံးစံအတုိင္းလုပ္သြားေသးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းအေဝးမွာ သိမ္သိမ့္ေမြ႕ေမြ႕ သိမ္း 

သြင္းစည္းရုံးတဲ့အလုပ္ကုိ မလုပ္တတ္။ လူမုိက္ဗုိလ္ရဲ႕ လူမုိက္စကားေျပာနည္းမ်ဳိး ေျပာသြားတဲ့ပုံစံမ်ဳိး။ တုိင္းျပည္မွာ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးအရင္းအျမစ္ေကာင္းေတြ လုိအပ္ေနဆဲပဲတဲ့။ ကာခ်ဳပ္က သူမထင္ရင္ မထင္သလုိ စစ္ထတုိက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ 

ေျမယံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လုရိင္းျမစ္ေကာင္းမွ ထြက္မလာႏုိင္။ အဆိပ္ပင္လႊမ္းေနတဲ့ ေျမယံမွာ ပန္းေကာင္းပန္း 

ျမတ ္ မပြင့္ႏုိင္။ စစ္အုပ္စုအျမစ္ကုိ ႏုတ္ႏုိင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရင္းျမစ္ေကာင္း ထြက္လာႏုိင္မယ္။ အစြဲကင္းကင္းနဲ႕ သမုိင္းကုိ 

ၾကည့္ရမယ္တဲ့။ သူကုိယ္တိုင္ကေတာ့ စစ္အုပ္စုနဲ႕ သူ႕လက္ကုိင္တုတ္စစ္တပ္ကုိ ကာကြယ္တဲ့အစြဲနဲ႕ သမုိင္းကုိ ၾကည့္ျမင ္

တယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒအစြဲနဲ႕ သမုိင္းကုိ ၾကည့္ျမင္တယ္။ 

ကုိလုိနီလက္ထက္ကစၿပီး အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားေတြ အထင္အျမင္ 

လြမဲွားမႈေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ရတာလုိ႕ ပုံေဖာ္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး စိတ ္

ဓာတ္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ေတြကုိ တလုံးမွ အသိအမွတ္မျပဳ၊ ေျပာမသြား။ တုိင္းရင္းသားေတြ အျမင္မွားမႈ 

ေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋပကၡေတြ ျဖစ္ရတဲ့ပုံမ်ဳိး ဆြဲေျပာတယ္။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဗကပ- က ဦးႏု ဖဆပလကုိ ဝါဒေရးရာအရ ဆန္႕က်င္ၿပီး ေတာခုိသြားလုိ႕ လက္နက္ 

ကုိင္ ပဋိပကၡ စျဖစ္တယ္တဲ့။ ကာခ်ဳပ္ဟာ သမုိင္းအသိအျမင္ ေခါင္းပါးလြန္းတယ္။ နည္းနည္းမွ မွန္ကန္မႈမရွိတဲ့ အေျခ 

အျမစ္မဲ့ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈပဲ။ အုပ္စိုးသူဖဆပလအစုိးရက သတင္းစာတုိက္ေတြ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး ရုိက္ခ်ဳိးၿပီး ဒီမုိကေရစီ 

အခြင့္အေရးေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာ၊ ဗကပ ပါတီဝင္ေတြကို လုိက္လံဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္လုိ႕ ပါတီဝင္ေတြ အဖမ္းခံရ 

တာ၊ တခ်ဳိ႕ပဲ လြတ္ေျမာက္သြားတာ။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ဗကပမွာ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္္ဆုိတာလည္း မရွိေသး၊ ေတာခုိဖုိ႕ 

အစီအစဥ္လည္း မရွိေသး။ သတူုိ႕ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မွ လက္နက္နဲ႕ဖိႏွိပ္လာမႈကုိ လက္နက္နဲ႕ တုံ႕ျပန္တြန္းလွန္တာ တရား 

တယ-္လုိ႕ ဆုံးျဖတ္ၿပီး မလႊဲမေရွာင္သာ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲရတာဆုိတဲ့ သမုိင္းမွန္ကုိ ကာခ်ဳပ္ ၾကားမွ ၾကားဖူးပါေလစ။ သူ႕ ေလ 

သံက ဖဆပလ ဆုိရွယ္လစ္အုပ္စုေလသံနဲ႕ တေပါက္တည္းပါလား။ တကယ္မရွိခဲ့တဲ့ ဂုိရွယ္စစ္တမ္းဆုိတာကုိ အကုိးအ 

ကားလုပ္ေျပာေနတဲ့အထိ သမိုင္းအသိ ဆြံ႕အထုိင္းမႈိင္းသူ။ ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းလုိက္ 

လုိ႕ ေကအုိင္ေအ ေပၚေပါက္လာတာတဲ။့ ဒီေျပာဆိုခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဘာသာေရးကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွ ရႈပ္ေထြးေအာင္ 

လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကအိုင္ေအရဲ႕ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္ကိ ုထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက စစ္တပ္ ထုတ္ထားတဲ့ သမုိင္း 

လိမ္ေတြကုိပဲ အမွန္ထင္ ကုိးကားေနတာပါ။ ဒါကို ေကအုိင္ေအကုိယ္တုိင္ တုံ႕ျပန္တာက ပုိသင့္ေတာ္လိမ့္မယ္လုိ႕ထင္ပါ 

တယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းေထာက္ျပခ်င္တာကေတာ့ ၄၉ ကတည္းက အမွတ(္၁)ကခ်င္ေသနတ္ကုိင္ တပ္ရင္းက ဗုိလ္ 
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ေနာ္ဆုိင္း ေတာခုိသြားခဲ့တာ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ထည့္မစဥ္းစားဘူး။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေကအုိင္အုိ ကခ်င္လြတ္ 

ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ေျမေအာက္အသြင္နဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕မွာ လားရွဳိးေငြတုိက္ကုိ 

စတင္စီးနင္းတိုက္ခုိက္ၿပီး လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္လုိက္ၿပီ။ ၆၁ ၾသဂုတ္ ၂၆ မွာမွ ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းလာတာ။ ဒါဟာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြေရာ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြေရာ မေက်နပ္တာ 

ေတာ့ မွန္လိမ့္မယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းဟာ 

ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စုိးသူေတြက ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကုိ က်င့္သုံးၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ ပိတ္ပင ္ ခ်ဳပ္ 

ခ်ယ္ကာ မတရားဖိႏွိပ္ အုပ္စိုးေနမႈေၾကာင့္ ကခ်င္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားအားလုံးက ငုံ႕မခံႏုိင္လုိ႕ တုံ႕ျပန္ရာကေန တုိင္း 

ရင္းသားေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာပဲ။ ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္မႈအေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပည္နယ္ေတြထဲကို 

စစ္တပ္ေတြပို႔လႊတ္ရာကေန အဲဒီတပ္ေတြက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ မတရားက်င့္၊ သတ္ျဖတ္လြန္းလုိ႔ ေနာက္ 

ပိုင္း လက္နက္ကိုကပ္ုန္ကန္မႈေတြေပၚလာတာလည္း အေၾကာင္းရင္းတခုပဲ။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အေၾကာင္းလည္း ကာခ်ဳပ္က ထည့္ေျပာတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္က 

စၿပီး စစ္အစုိးရေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ အမႊမ္းတင္ အလွျခယ္ေပးခ်င္လို႕ပဲ။ အဲသလုိ ေျပာရင္း ကြ်ဲကူးေရပါ တပ္မ 

ေတာ္က ဘယ္လုိ ပါဝငႀ္ကဳိးစားခဲ့တယ္ဆုိတာ ထည့္ေျပာတယ္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ အဖြဲ႕ ၄၀ 

နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႕ မရွက္မေၾကာက္ေျပာျပန္တယ္။ တနပ္စားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္မတည္ၿမဲတဲ့ အတု 

အေယာင္ အႀကံအဖန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ တံေတြးခြက္ထ ဲ ပက္လက္ေမ်ာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေခ်းေျခာက္ ေရ 

ႏူးၿပီး အမႊမ္းတင္ေနျပန္တယ္။ 

NCA စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းေျပာပုံကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ဒုိ႕တာဝန္အေရးသံုးပါးကုိ လက္ခံရ 

မယ္။ ခြဲထြက္ေရးကိစၥ ေျပာေတာင္မေျပာနဲ႕ဆုိပါလား။ ဒါေၾကာင့္ အခု ၂၁ ရာစု တတိယအႀကိမ္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးအစည္း 

အေဝးမွာ ေဆြးေႏြးရမယ့္ေခါင္းစဥ္ေတြကုိ တုိင္းရင္းသားေတြက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနၾကတာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္း 

ေၾကာင္းသည္သာ အဓိကတဲ့။ ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္ ငုံ႕လွ်ဳိးဝင္ေရာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႕ေျပာတာပဲ။ လက္နက္ခ်ခုိင္း 

တာပဲ။ လက္နက္နဲ႕ ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္က ေရြးေကာက္ပြဲ အလဲအလွယ္လုပ္ခုိင္းတာပဲ။ ဦးႏုရဲ႕ လက္နက္နဲ႕ ဒီမုိကေရစ ီ

အလဲခုိင္းတာနဲ႕ သိပ္မကြာဘူး။ ကြာတာက ဦးႏုက ျဖားေယာင္းတယ္။ ကာခ်ဳပ္က ေမာက္ေမာက္မာမာ အထက္စီးနဲ႕ ေျပာ 

တယ္။ ကြာတာက ဒါပဲ။  

တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုိခ်င္္္္္္္္္ဆုံးတဲ့။ ျပည္သူေတြကုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကုိ ေလသံေတာင္ ဟခြင့္ 

မျပဳဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္မီး အၿမဲေတာက္ေလာင္ေစသူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား အသံေကာင္းဟစ္ေနတာဟာ ရယ္စရာ 

မေကာင္းတ့ဲ ျပက္လုံးတခုထက္ မပုိဘူး။  

သူ႕ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႕ခြန္းမွာ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းမႈသေဘာ နည္းနည္းမွမပါဘဲ ဗကပ၊ ေက 

အုိင္ေအ၊ ေကအငန္္ယူနဲ႕ ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ကုိ ပုတ္ခတ္တုိက္ခုိက္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ (ပစ ္

ခတ္တုိကခ္ုိက္မႈေတြမရွိလုိ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးစရာမလုိဘူးလုိ႕ ေျပာဆိုေနတာေတြ၊ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိၿပီးျဖစ ္

တယ္လုိ႕ ေျပာဆုိေနတာေတြဟာ ဒီမုိကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြန႕ဲ ညီညြတ္မႈမရွိဘူး) ဆုိတဲ့ သူ႕ေျပာၾကားခ်က္ဟာ တုိင္းရင္း 

သားအဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ကုိ ရည္ညႊန္းအျပစ္တင္လုိက္တာပဲ။ ဒီအဖြဲ႕ေတြကုိသာမက အစုိးရေတြကိုပါ အျပစ္တင္တယ္။ သူ 

တို႕စစ္တပ္နဲ႕ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြက ဘာျပႆနာမွမရွပိါဘူးတ့ဲ။ သမုိင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 

ေတြနဲ႕အစုိးရသာ ပဋိပကၡေတြ ရွိခဲ့တာပါတဲ့။ ဗမာျပည္အစုိးရေတြထဲမွာ စစ္အုပ္စုက အစုိးရအဆက္ဆက္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း 

ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ သူ ထည့္မစဥ္းစားဘူး။ ခုအခ်ိန္အထိ စစ္အုပ္စုက တုိင္းျပည္ 

အာဏာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဆဲုိတာကုိ သူ ထည့္မစဥ္းစားဘူး။ တကယက္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကုိ ေအာက္တန္းက်စြာ ေစာင္းေျမာင္း 

ေျပာတာပဲ။ တျခားဘယ္အစုိးရကုိမွ ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရနာမည္ခံ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရနဲ႕ ပူးေပါင္းပါတယ္ေျပာရင္းက 

နာမည္ခံဒီခ်ဳပ္အစိုးရကုိ တဖက္က လွည့တ္ုိ္က္တာပဲ။ အုိင္စီစီ ကိစၥေပၚလာခ်ိန္က သူတုိ႕က အစုိးရအမိန္႕ နာခံလုပ္ရပါ 
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တယ္။ သမၼတအမိန္႕အရ လုပ္ရပါတယ္ဆုိၿပီး နာမည္ခံဒီခ်ဳပ္အစုိးရကုိ ေသေဖာ္ညွိခဲ့တယ္။ အခုက်ေတာ့လည္း ဒီခ်ဳပ္ 

အစုိးရကုိ အေျခာက္တုိက္ အပုပ္ခ်ခ်င္တဲ့ သေဘာပဲ။ 

NCA ကုိ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတုိင္းက လက္မွတ္ထုိးရမယ္တဲ့။ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းမႈသေဘာ နည္းနည္းမွ 

မပါဘူး။ ကာခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္းအေပၚ ျပည္သူေတြ မေက်နပ္ဆုံး အမုန္းတီးဆံုးကေတာ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အ 

စည္းေတြေရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေရာဟာ ျပည္သူ ၅၂ သန္းကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘူး။ သူတုိ႕သာ ကုိယ္စားျပဳတယ္လုိ႕ မရွက္ 

မေၾကာက္ေျပာၾကားလုိက္တာပဲ။ ဒါကို လူပုဂၢဳိလ္အသီးသီး အဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီးက မေက်မနပ္ ဆန္႕က်င္ ထုတ္ေဖာ္လာ 

ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ မဲႏုိင္တုန္းကေတာ့ ျပည္သူတရပ္လုံးက ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တာပါတဲ့။ ခုက်မွ ႏိုင္င ံ

ေရးပါတီေတြဆုိတာ ျပည္သူေတြကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘူးတဲ့။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ ေစာ္ကားလုိက္တဲ့ 

ေျပာဆိုခ်က္ပဲ။ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ ဆႏၵအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပုံဖ်က္ပစ္လုိက္တဲ့ ေျပာ 

ဆုိခ်က္ပဲ။ အေလးအနက္စဥ္းစားလုိက္ရင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ခ်ဳိးဖဲ့ေစာ္ကားလုိက္တာပဲ။ သူတုိ႕ကုိ ျပည္သူတရပ္လုံးက ရြံ 

ရွာမုန္းတီးေနၾကတာကုိ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး ျပည္သူတရပ္လုံးကုိ သူတုိ႕သာ ကုိယ္စားျပဳတယ္လုိ႕ ေျပာလုိက္တာဟာ 

ကမၻာမွာ ငါသာအလွဆုံးလုိ႕ ကုိယ့္ဘက္ကုိ ကုိယ္ယက္ေျပာတဲ့ ဖုိးေရႊလိပ္ရဲ႕ ေျပာနည္းမ်ဳိးပါပဲ။ တကယ္က ျပည္သူလူ ထုအ 

တြက္ သူတုိ႕ကုိယ္စားျပဳတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူက ကုိယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အာဏာစင္ေပၚမွာ မတရား 

နည္းနဲ႕ အခန္႕သား တက္ထုငိ္ေနသူေတြက ဘယ္လုိလုပ္ ျပည္သူကုကိုိယ္စားျပဳသူေတြ ျဖစ္မလဲ။ စစ္အုပ္စု၊ စစ္ အာဏာ 

ရွင္စနစ္ကုိသာ သူတုိ႕ကုိယ္စားျပဳေနတာ ရွင္းေနပါတယ္။  

ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆုိ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္တရပ္သာ ရွိပါတယ္တဲ့။ သူတုိ႕လုိခ်င္တာက လက္နက္ကုိင္ 

လမ္းစဥ္ေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေရး(တကယ္က မတရားဖိႏွိပ္မႈကုိ တြန္းလွန္ဆန္႕က်င္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြ 

ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ ရပ္ဆုိင္းၿပီး လက္နကခ္်ေရး)၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ သူတုိ႕ေခါင္းေဆာင္ 

မႈေအာက္မွာ က်န္တုငိ္းရင္းသားတပ္ေတြက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြလုိမ်ဳိုုုး ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕သာသာ လက္ေအာက္ခ ံ

တပ္ဖြဲ႕ငယ္အျဖစ္ ေခါင္းလွ်ဳိဝင္ေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခုတည္းေသာစစ္တပ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ရမယ ္ ဆုိ 

တာေတာ့ သူကထည့္မေျပာဘူး။ 

ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲွာ ကာခ်ဳပ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ၅၂ သန္းေသာ 

ျပည္သူေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ပါတယ္လုိ႕ သူေျပာေနတ့ဲစစ္တပ္ စတာေတြကို ကာကြယ္၊ ရပ္ခံ၊ အမႊမ္းတင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အစည္းအေဝးလာတက္သူ အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းကုိေတာ့ ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္ ေခါင္းငုံ႕ဝင္ေရးကုိ ေငါက္ေငါက္ငမ္းငမ္း ရမ္း 

ရမ္း ကားကားနဲ႕ မရုိးမသား ေျပာဆုိသြားတာပါပဲ။ တပ္မေတာ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလုိခ်င္ဆံုးပါ၊ ဒီအစုိးရလက္ထက္မွာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရယူဖို႕ ႀကိဳးစားသြားလုိပါတယ္ဆိုတာေတြကုိလည္း ကာခ်ဳပ္ေျပာသြားခဲ့တယ္။ ကာခ်ဳပသ္ာ တကယ္ရုိးသား 

တယ္္္္္္္္ဆုိရင္…ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တကယ္ေဖာ္ေဆာင္လုိတဲဆ့ႏၵ တကယ္အစစ္အမွန ္ ရွိတယ္ဆုရိင္ “ဒီခ်ဳပ္အစုိးရနဲ႔အတူ 

တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၾကည့္ လုိက္ပါလို႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါရေစ။ 

ကာခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္းကုိ ဘာလုိ႕ အခုလုိ ေဝဖန္ေနရသလဲ။ ကာခ်ဳပ္ဟာ စစ္အုပ္စုကုိ ကုိယ္စားျပဳေနလို႕ျဖစ္တယ္။ 

အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕အထက္မွာ အာဏာကုိ မတရားခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူျဖစ္ေလေတာ့ သူ႕သေဘာထားအမွားေတြဟာ တုိင္းျပည္ အ 

တြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးႀကီးမားမား ေပးႏုိင္လုိ႕ ျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡေတြ ေရာက္ေစၿပီး ကမၻာ 

မွာ ေအာက္က်ေနာက္က် အႏုိင္္္္္္္္ဆုံး အမြဲေတဆုံး ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအျဖစ္ က်ရႈံးေစခဲ့တာ သူတုိ႕ပဲ။ အခုလည္း တုငိ္းျပည္ နဲ႕ 

ျပည္သူေတြကုိ ဒုကၡေပးေနတုန္းပဲ။ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဟာ ကာခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္းပါ သေဘာထားေတြအရ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနရင္ ဘယ္လုိမွ အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ၿပီး တကယ္တမ္းစစ္မွန္တဲ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ 

ဦးဝင္းတင္ေျပာနည္းမ်ဳိး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ - စစ္အုပ္စုအေနနဲ႕ ဒီသေဘာမ်ဳိး ဆက္လက္က်င့္သုံးေနလုိ႕ကေတာ့ 

မင္းတုိ႕ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဘယ္လုိနည္းနဲ႕မွ မေအာင္ႏုိင္ဘူး။ဘာလုိ႕လဲဆုိ ေတာ့ မင္းတုိ႕ မရုိးသားၾကလုိ႕ပဲ။ ။ 



26 

 

 

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ 

စာအုပ္၊စာေပနဲ႕စာေပေဝဖန္ေရးက႑ 

 

ဗိုလ္ေရႊမန္းေရးတဲစ့ာအုပ္ထဲက  

ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔တေတြအေၾကာင္း 

 

ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ၿမိဳင ္

(၁၀ ဇူလုိင္ ၂၀၁၈) 

 

အပုိင္း(၁) 

 

 

 

--------- 

စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြ ေရးထုတ္ေနတဲ့ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ေနတာဟာ ပစ္ကြင္းၾကည့္ၿပီး ျမားပစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဥကၠ႒ေမာ္ ရဲ႕ 

ၾသဝါဒနဲ႔ အညီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္အုပ္စုအေၾကာင္း၊ စစ္အုပ္စုတြင္းပဋိပကၡေတြအေၾကာင္း ဖတ္ရႈေလ့လာတယ္ဆုိတာဟာ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ 

ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာမွန္သမွ်ကို ထင္သလို လက္ဝါးႀကီး 

အုပ္ ေမာင္ပုိင္စီးထားတဲက့ိစၥေတြကုိ အကုန္အစင္ တုိက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းပစ္ႏုိင္ဖို႔ဆုတိဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေလ့လာဖတ္ရႈေန 

တာပါ။ 

စစ္အုပ္စု အုပ္စိုးမႈကလည္း ၁၉၆၂ ကေန ေရတြက္ၾကည့္ရင္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ (၅၆) ႏွစ ္ ရွိေနၿပီမဟုတ္လား။ 

ဒီေတာ့ ေနရာမ်ားစြာမွာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဆုိးသြမ္းမုိက္မဲမႈေတြဟာ မိဆုိင္ဖဆုိင္သဖြယ္ အေျခက်အျမစ္စြဲေနတာပါ။ ဒါေတြဟာ 
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တဖက္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့ ပုပ္သုိးေနၿပီဆုိေပမယ့္၊ လက္ေတြ႔မွာ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ရွိေနေသးတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ကြ်န္ 

ေတာ္တို႔ နည္းနည္းေလးမွ သတိေပါ့ေလ်ာ့လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ 

အဲဒီအျမင္၊ အဲဒီသေဘာထားေတြနဲ႔ စစ္အုပ္စုထဲကေန ရာထူးအဆင့္ေနရာအသီးသီး၊ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 

ဇာတ္လမ္းအဖံုဖံုနဲ႔ လြင့စ္င္ပဲ့ထြက္လာတဲ့၊ သင္းကြဲလာတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြ ေရးတ့ဲ စာအုပ္ေတြကုိ ဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

အခု ဒီေဆာင္းပါးမွာ “သူ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ့အေရး” ဆုိတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းေရးထားတဲစ့ာအုပ္ထဲကေန ျမင္ရ၊ 

သိရ၊ ေတြးယူလို႔ရတဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေရြးထုတ္တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

“ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္လာသည္ ” 

“ေစတနာ” လို႔ အမည္တပ္ထားတဲ့ အမွာစာမွာ “ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ 

(SPDC) အဖြဲ႔ဝင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္လာသည္ ” တဲ့။ 

ဒီအခ်က္ကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္တန္းေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြေလာက္ ႏုိင္ငံေရးဆားဗစ္ မရွိေသးဘူး 

ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပ။ဲ ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာခ်င္တာ ဒီအခ်က္ေလာက္တင္ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ ပထမတခ်က္က သူဟာ (နဝ 

တ) အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆုိတာကို ခြဲေျပာခ်င္ပံုရတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ (နအဖ) ဟာ (နဝတ)ကုိ 

ဆက္ခံထားတာပဲျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အႏုိင္ရသူကို အာဏာ မအပ္တာမွာေတာ့ (နဝတ)နဲ႔ 

(နအဖ)ဟာ တႀကိတ္တည္း တဉာဏ္တည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တကသအေဆာက္အအံုကို ဒုိင္းနမိုကန္ဲ႔ ၿဖိဳခ်ၿပီး ဗိုလ္ 

ေနဝင္းနဲ႔ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတုိ႔ သမုိင္းတရားခံ နံပတ္တစ္ေနရာကို အျပန္အလွန္လက္ညွိဳးထိုး ေနရာလုေနသလိုမ်ိဳးသာျဖစ္ 

ပါတယ္။ ေသခ်ာတာေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ စလံုး သမုိင္းတရားခံေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒုတိယအခ်က္ “၂၀၁၁ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္လာသည္” ဆိုတာက (နအဖ) အဖြဲ႔ဝင္ 

တၿပံဳလံုးဟာ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခ့ဲတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အတူ ကြက္ျပည့္ေနရာခ်လာတဲ့ စစ္အုပ္ 

စု ရဲ႕ အစီအမံ အခင္းအက်င္းအသစ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ဗုိလ္ေရႊမန္းတေယာက္တည္း ကြက္ၿပီး “ႏုိင္ငံေရးသမား” ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘဲ ဗိုလ္ေရႊမန္းအပါအ 

ဝင(္နဝတ-နအဖ) ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္အားလုံး ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕အကြက္ေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈနဲ႔ “ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ေစသတည္း” 

ဆုိလုိ႔ ျဖစ္လာၾကတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ သံၿပိဳင္ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကတဲ့ “ႀကံ့ဖြံ႔အသင္း”လည္း ဗိုလ္သန္း 

ေရႊအမိန္႔နဲ႔ “ႀကံ့ဖြံ႔ပါတ”ီ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္လာတယ္။ ကၽြဲကူးေရပါ ဆုိတာလို ႀကံ့ဖြံ႔ဝင္ေတြအားလံုး အလုိအေလ်ာက္ ႀကံ့ဖြံ႔ 

ႏုိင္္ငံေရးပါတီဝင္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ (နအဖ) စစ္အုပ္စုရဲ႕ နံပတ္ဝမ္း ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ေစတလံုးအမိန္႔နဲ႔ သူတို႔ အား လံုး 

ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ျဖစ္သြားၾကတဲ့ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

“ႏိုင္င့ံအေရး” 

“ႏုိင္ငံ့အေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္္ အေတာ္အတန္ သိရွိနားလည္သည္” လို႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔အမွာစာ အစမွာပုိဒ္ 

ေဖာ္ျပထားပံုက လည္း သူ႔အထာနဲ႔သူ၊ သူ႔အကြက္နဲ႔သူ ခပ္ႂကြားႂကြားေလသံေလးနဲ႔ အစခ်ီလိုက္တာပါပဲ။ 

“ႏုိင္ငံေရး”လို႔မသံုးဘဲ “ႏုိင္ငံ့အေရး”လို႔သံုးတာမွာလည္း အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ရွိမယ္လို႔ ထင္ပါတယ။္  

ပထမအခ်က္က “ႏုိင္ငံ့အေရး” ဆုိတာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အထက္မွာ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ေခါင္းေပၚမွာ “စစ္အုပ္စု” ရွိတယ္ 

ဆုိတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ဗိုလ္က်ဖိႏွိပ္ေရး အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္ကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာတာပါ။ ဒီအခ်က္က “ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ ဦးတည ္
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သည္”ဆိုတာနဲ႔ တေလသံတည္းပ ဲ ျဖစ္တယ္။ တဆက္တည္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကို တုိက္ရုိက္ထင္ဟပ္ထားတာလည္း ျဖစ္ 

တယ္။ 

ဒုတိယအခ်က္က ဒီအခ်က္က ပင္မအခ်က္လည္းျဖစ္တယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြား တခုတည္းကို 

ကမူးရွဴးထိုး၊ တုံးဆိုတုိက္ က်ားဆိုကုိက္၊ အရိုးေက်က် အေရခန္းခန္း တာဝန္သိသိသစၥာရွိရွိ ထမ္းေဆာင္ရင္း သူတို႔တေတြ 

ဟာ ဒီေနရာ၊ ဒီအဆင့္၊ ဒီဘဝကို တက္လွမ္းေရာက္ရွိလာၾကျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ဖိႏိွပ္အုပ္စုိးမႈဆုိတဲ့ 

ပုပသ္ုိးေနတဲ့အႏွစ္သာရကို “ႏုိင္ငံအ့ေရး သုိ႔မဟုတ္ အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံေရး” ဆိုတဲ့ နံငယ္ပုိင္းေလးနဲ႔ ဖံုးကြယ္ေပးလိုက္တာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

တတိယအခ်က္ကေတာ့ “အေတာ္အတန္ သိရွိနားလည္သည္” ဆုိတဲ့အပုိင္းကေတာ့ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီ ဖိႏွိပ္ေရး 

ယႏၱရားထဲမွာ သူတို႔ဟာ အံခြေနၿပီ၊ လက္ယဥ္ေနၿပီဆုိတာကို ႂကြားလံုးထုတ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပီးေတာ့ “ႏုိင္ငံေရး”လို႔ေျပာရင္ တကယ့အ္ျဖစ္မွန္နဲ႔လည္း မကုိက္ညီသလိ ုသူတုိ႔ အပုပ္ခ်ေနတဲ့ “ပါတီႏုိင္ငံေရး” 

နဲ႔ ေရာေထြးသြားမွာကုိလည္း စုိးရိမ္ပုံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ တေလွ်ာက္လံုး တသမတ္တည္းလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ စစ္အုပ္စု 

အက်ိဳးစီးပြား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တဲ့အလုပ္ကို “ႏုိင္ငံ့အေရး”ဆုိတဲ့ စကားလံုးသံုးၿပီး ႀကံဖန္ဖံုးကြယ္လိုက္တာသာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုက ေျပာဆိုေရးသားေနတဲ့ “ႏုိင္ငံ့အေရး”နဲ႔ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” ဆုိတာ စာလံုးေပါင္း သာ 

အနည္းငယ္ ကြလဲြဲတာပါ။ အႏွစ္သာရကေတာ့ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တုိးခ်ဲ႕ေရး ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ 

ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူအပါအဝင္ သူတို႔စစ္အုပ္စုကုိ ကာကြယ္ထားတ့ဲအခ်က္ကို သူ႔အမွာစာထဲမွာ မပ်က္မကြက္ 

ထည့္သြင္းထားတာလည္း အခုလို ဖတ္ရပါတယ္။ “ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကုိယ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်ိန္ 

တြင္ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေအာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္သာေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္သည”္ 

တဲ့။ 

ဒီအခ်က္ဟာ အရွက္ကင္းမဲ့လွတဲ့ မ်က္ႏွာေျပာင္လြန္းလွတဲ့ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ အ 

ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း (LDC)ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့ရတဲ့၊ (LDC)ဆင္းရဲတြင္းႏြံထဲကရုန္းမထြက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထ ုလက္ေတြ႔ 

ဘဝ အေျခအေနေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုကို ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု ထုိးခ်ခဲ့တဲ့ (LDC)ဆင္းရဲ 

တြင္းထဲကေန (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရေတြက ဆယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသလား။ ဝါးကူလုိ႔ ထိုးခဲ့ၾကတာပဲမဟုတ္ပါလား။ (နဝတ-

နအဖ) စစ္အုပ္စုထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြသာ သူေ႒းသူႂကြယ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီသူေ႒းေတြထဲမွာ 

ဗိုလ္ေရႊမန္းလည္းတစ္ေယာက္အပါအဝင္ပဲမဟုတ္ပါလား။ 

“ သူ႔ေခတ္သူ႔အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ” 

မိမိကိုယ္စားျပဳတဲ့ လူတန္းစား၊ အက်ိဳးစီးပြား၊ အာဏာ၊ အုပ္စုိးသူအစုိးရအတြက္ ရပ္တည္ၿပီးကာကြယ္ၾကတာမွာ 

ေျပာင္ေျပာၿပီး ေျပာင္ကာကြယ္ၾကတာဟာ ရွင္းပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘ ဲဆင္ေျခဆင္လက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ဖံုးဖိ 

ကာကြယ္တာမ်ိဳးဟာ အင္မတန္မွ မုန္းတီးစက္ဆုပရ္ြံရွာဖြယ ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ အာဇာနည္ေန႔နဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး စစ္အုပ္စုရဲ႕အျပဳအမူကို အခုလို ဖံုးဖိကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ အာဇာနည္ေန႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္ကက်င္းပၾကရာ၌ သူ႔ေခတ္သူ႔အေျခအေနအရ 

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို စိတ္ထဲတြင္ အားမလို အားမရရွိေနခ့ဲသည္ ” 

“သူ႔ေခတ္သူ႔အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြကၾ္ကသည္”ဆုိတဲ့စာေၾကာင္းက အေတာ္“တာ”သြားတဲ့ စာေၾကာင္းျဖစ္ 

ပါတယ္။ အင္မတန္ေကာက္က်စ္တဲ့ စကားပါ။ သူတုိ႔လုပ္ခဲ့သမွ် “မွန္တယ္၊ တရားတယ”္လို႔ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတာင္ ထြက္ 

ပါတယ္။ 
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ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္စုက ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းတာ၊ ဆဲဗင္းဇူလိုင္အေရးအခင္းနဲ႔ တကသအေဆာက္အအံု ဒုိင္းန 

မိုက္နဲ႔ ၿဖိဳခ်တာ၊ ၇၄ - ၇၅ - ၇၆ အေရးအခင္းေတြကို ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းခဲ့တာ၊ (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စုက “၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ 

အေရးေတာ္ပုံႀကီး”ကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းပစ္တာ၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး 

သမားေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ မေသေသေအာင္ စိတ္ပုိင္းရုပ္ပုိင္းညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခ့ဲ 

တာ၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသတုိင္းမွာ မီးရိႈ႕၊ လယုက္၊ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္ ျဖတ္ ၄ ျဖတ္လုပ္ခဲ့တာေတြ၊ “၁၉၉၀ 

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္”ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္တာ၊ ၂၀၀၈ အေျခခဥံပေဒကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တာ၊ အင္းဒင္ရြာ 

မွာ အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာေတြအထိ စစ္အုပ္စု အဆကဆ္က္ လုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ “သူ႔ 

ေခတ္ သူ႔အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္ၾက ” တာေတြခ်ည္းပဲလို႔ ဖံုးဖိကာကြယ္ေပးလိုက္တာပါ။ 

ဒီအခ်က္က ဗုိလ္ေရႊမန္းဟာ သူ႔ကိုယ္သူေရာ သူရပ္တည္ကုိယ္စားျပဳရာ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ 

အက်ိဳးစီးပြားေတြကုိ တခါတည္း တၿပိဳင္တည္း တခ်က္ခုတ္သံုးခ်က္ျပတ္နည္းနဲ႔ ဖံုးဖိကာကြယ္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

“စိတ္ထဲ အားမလိုအားမရ ရွိေနခဲ့သည”္ ဆုိတဲစ့ကားကေတာ့ အရွက္အကင္းမဲ့ဆံုးနည္း၊ မ်က္ႏွာအေျပာင္ဆံုး 

နည္းနဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ သူ႔ကိုယ္သ ူအေရာင္တင္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ဖံုးဖိကာကြယ္ပံု နည္းလမ္း 

ဟာ အင္မတန္မွ စုတ္ပဲၿ့ပီး မုန္းတီးရြံရွာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာကေန ဗိုလ္ေရႊမန္းကို “ယခုလို ေဆာင္ရြက္မႈဟာ အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္ 

လွသလို ကာယကံရွင္သည္ အျပင္မွ အဆင္းလွၿပီး အထဲမွာ ေလာက္အတိၿပီးတဲ့ သဖန္းသီးပံုစံ သေဘာထားရွိေနတာကို 

ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါသည္” လုိ႔ တၿခံထဲေပါက္ အေၾကာင္းသိခ်င္း အေရခြံလွန္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ [၂၈-၄-၂၀၁၆ 

ျမဝတီသတင္းစာ ၾကည့္ ] 

တကယ္ေတာ့ ျမဝတီသတင္းစာေဆာင္းပါးဟာ “တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြ႔ဲ” က ဗုိလ္ေရႊမန္း (FB) 

မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “စစ္တကၠသုိလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၁)၏ (၄၇)ႏွစ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆင္းပြေဲန႔ ေမတၱာမြန္ 

စာလႊာ”ပါ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း (၂၆ - ၄ - ၂၀၁၆) ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ 

ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္မွာတင္ျပခ့ဲတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ မူလအက်ိဳးစီးပြားကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ 

အညီ ကာကြယ္ေနသူ (ဝါ) “သူ႔ေခတ္သူ႔အေျခအေနအရ” ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနပါ 

တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းအုပ္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စု ခြာၿပဲေနၾကတယ္ဆုိတာ ယံုၾကည္ဖို႔ အင္မတန္ခက္တဲ့ ဗလာစကားျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလို 

ေျပာလုိက္ေတာ့ စစ္အုပ္စုတြင္း ပဋိပကၡ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အုပ္စုတြင္းမွာ ပဋိပကၡေတြ၊ ဗိုလ္လုပြဲေတြ၊ 

ဂုိဏ္းတိုက္ပြဲေတြဟာ ရွိၿမဲရွိေနၿပီး အဲဒီပဋိပကၡေတြဟာ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ 

ပထမအမ်ိဳးအစားပံုစံက “နံပတ္ဝမ္း” ေနရာလုတဲ့ ပဋိပကၡျဖစ္ပါတယ္။ နံပတ္ဝမ္းျဖစ္ခ်င္ရင္ နံပတ္ဝမ္းကုိ ျဖဳတ္ 

ခ်မွျဖစ္မယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ေရွာင္တခင္အားျဖင့ ္အခြင့္သာခ်ကႏွ္စ္ရပ္ ႀကံဳခဲ့ရမႈေၾကာင့္ “နံပတ္ဝမ္း” ျဖစ္လာေစခဲ့တာ 

ပါပဲ။ ပထမအခြင့္သာခ်က္က ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးက ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု 

ကို ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚကေန လံုးဝဖယ္ရွားပစ္လိုက္တယ္။ ဒုတိယအခြင့္သာခ်က္က “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္”နဲ႔ ပတ ္

သက္ၿပီး “ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရတဲ့ပါတီကို အာဏာအပ္ၿပီး စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ”္လုိ႔ ႏႈတ္လြန္ေျခလြန္ 

ေျပာမိတဲ့ (နဝတ)ဥကၠ႒ဗုိလ္ေစာေမာင္ ကိစၥပါပဲ။ 

ဗုိလ္ေစာေမာင္ဟာ ဒီျဖစ္ရပ္ (၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္) နဲ႔ သူ႔စကားက စစ္အုပ္စုရဲ႕မူလအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ဆန္႔ 

က်ငဖီ္လာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို ဖယ္ရွားပစ္ေရးဟာ စစ္အုပ္စုထကဲ ဂုိဏ္းအားလံုးရဲ႕ ဘံုအ 

က်ိဳးစီးပြား ျဖစ္သြားတယ္။ 
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ေနာက္တစခုေတာ့ တက္လာတဲ့ နံပါတ္ဝမ္းကို ခြာရာတုိင္းလာတဲ့ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးဂုိဏ္း ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ဒီဂုိဏ္းကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊက ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ဖယ္ရွားႏုိင္လိုက္တယ္။ ဒီအခ်က္က ဗိုလ္သန္းေရႊအတြက္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းတ့ဲ 

နံပါတ္ဝမ္းျဖစ္လာေစခဲ့တာပါပဲ။ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ဂိုဏ္းရွင္းလင္းေရးမွာ ဗိုလ္စုိးဝင္း၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔ ဘယ္ေနရာက 

ပါခ့ဲသလဲဆုိတာ အားလံုးမွတ္မိၾကမွာပဲ။ သူတုိ႔ဟာ ဗုိလ္သန္းေရႊဘက္ကေန သစၥာရွိရိွ ရပ္ခဲ့ၾကတယ္မဟုတ္လား။ ဒါ 

ေၾကာင့္ပဲ သူတုိ႔တေတြကုိ “နံပါတ္ဝမ္း” ျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊက “ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သမၼတ၊ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး” ဆုိတဲ့ 

“ဆုေတြ” ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒုတိယအမ်ိဳးအစားပံုစံက ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတဲ့ နံပတ္ဝမ္း အေလာင္းအလ်ာေတြအၾကားက ဗိုလ္လုမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီပဋိပကၡအမ်ိဳးအစားက စစ္အုပ္စုရဲ႕လက္ရွိအက်ိဳးစီးပြားကို ဘယ္လိုပံုဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အရွည္သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 

တုိးခ်ဲ႕မွာလဲ ဆုိတ့ဲ “နည္းနာ” အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားတဲ့ အုပ္စုခ်င္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထိပ္သီးပုိင္းထဲက ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗုိလ္ေအးျမင့္၊ ဗိုလ္သိန္းေဇာ္တို႔အစုနဲ႔ ဗုိလ္သိန္းစိန္၊ ဗုိလ္စုိးသိန္း၊ ဗုိလ ္

ေ႒းဦး၊ ဗိုလ္သန္းေ႒းတို႔အုပ္ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဂုိဏ္းတိုက္ပြဲဟာ အဲဒီဒုတိယအမ်ိဳးအစားပံုစံျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဗုိလ္သိန္း 

စိန္၊ ဗုိလ္စုိးသိန္း၊ ဗုိလ္ေ႒းဦး၊ ဗိုလ္သန္းေ႒းတို႔အုပ္ကို အလြယ္စကားနဲ႔ “အမာအုပ္စု”လို႔ ခြဲျခားေျပာမယ္ဆုိရင္ ဗုိလ္ေရႊမန္း 

တုိ႔ အမွဴးျပဳတဲ့အစုဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနဲ႔ အင္မတန္နံတဲ့ “ေၾကာင္ ဟုိဒင္းဂုိဏ္း”လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ 

ဒီပဋိပကၡဟာ၊ ဒီဂုိဏ္းတုိက္ပြဲဟာ “၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ညျဖစ္ရပ”္ အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါဟာ 

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ထိပ္သီးေတြအတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ဂုိဏ္းတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ တတိ 

ယလူကေျပာဟန္နဲ႔ အခုလို ေဖာ္ျပထားတယ္။ 

“ထုိျဖစ္စဥ္ကုိ အခ်ိဳ႕က သန္းေခါင္ယံအာဏာသိမ္းပြဲဟု ဆိုၾကသည”္တဲ့။ အႏွစ္သာရလည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဥကၠ႒ ျဖစ္ 

ေနတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ “ဥကၠ႒အာဏာ”ကို ဗုိလ္သိန္းစိန္၊ ဗုိလ္စုိးသိန္း၊ ဗုိလ္ေ႒းဦး၊ ဗိုလ္သန္းေ႒း တုိ႔အုပ္က စစ္အုပ္စ ုလက ္

သံုးနည္းအတုိင္း သိမ္းပုိက္လိုက္ၾကတာပဲျဖစ္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ 

ဗိုလ္ေရႊမန္း လုိင္စင္နဲ႔ ေသနတ္ေဆာင္ထားတဲ့ကိစၥကို ထည့္ေရး၊ ထည့္ေျပာတယ္ဆုိ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး 

ေတာ့ ေျပာေနတာလုိ႔ မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္ေတြ ကုိင္ထားၾကသူေတြဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းတေယာက္တည္း မ 

ဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုး တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ ကုိယ္စီကိုင္ထားၾကတာပါ။ တရားမဝင္ သက္ေတာ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔လည္း 

ကုိယ္စီ ရွိေနၾကတာပါ။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ဗိုလ္ေစာေမာင္ကုိင္တဲ့ ေသနတ္ထဲက “က်ည္အ”ေတြ ကုိယ္ကုိင္ထားတဲ့ 

ေသနတ္ ဆံုလည္ထဲ၊ မဂၢဇင္းေဘာက္ထ ဲေရာက္မေနဖို႔ သတိထားၿပီး မျပတ္စစ္ေဆးၾကည့္ေနၾကဖုိ႔ပါပဲ။ 

ဗိုလ္ေစာေမာင္ဟာ ပစ္မထြက္တဲ့ “က်ည္အ”ေတြနဲ႔ ေျခာက္လံုးျပဴး ခါးထိုးထားရတဲ့၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွပ္ပစတ္ာ 

ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ားခံရတဲ့ကာခ်ဳပ္ႀကီး၊ (နဝတ) ဥကၠ႒ႀကီးလို႔ ေျပာရေတာ့မွာပါပဲ။ စစ္အုပ္စုဟာ သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ဆန္႔ 

က်င္ေသြဖီသြားတ့ဲအခါ သူတုိ႔ရဲ႕ပထမဆံုး “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး” ရာထူး ခံယူေစခဲ့သူကို ဘယ္လိုမွ သက္ညွာေထာက္ထားျခင္း 

မျပဳႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ၊ “စိတ္ေဝဒနာသည္” အျဖစ္ သရုပ္ဖ်က္ၿပီး ရာထူးကေန ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒီလိုအလုပ္ေတြကို 

(CO)ဂုိဏ္းနဲ႔ (IO)ဂုိဏ္းဟာ ဉာဏ္ညစ္ပလီေတြ သံုး၊ လက္ဝါးခ်င္းရုိက္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

“၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ည ျဖစ္ရပ”္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔စာအုပ္ထမဲွာ “ကၽြန္ေတာ္က 

ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အေပၚ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 

အခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ့္အား အျမင္မၾကည္လင္ရာမွ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ည ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနအထိ 

ေရာက္ရိွသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္” လုိ႔ ဖံုးတဝက္ ေဖာ္တဝက္နဲ႔ ေျခရာေကာက္ျပထားပါတယ္။ (စာ - ၃၅ ၾကည့္) 
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ဒီေနရာမွာ ဗုိလ္သူရေအာင္ကုိ (လက္ရွိသာသနာေရးဝန္ႀကီး)ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ၾကားျဖတ္ေဖာ္ျပပါရေစ။ သူ႔ 

ေျပာၾကားခ်က္က ဗိုလ္ေရႊမန္းေရးတာထက္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေတြအတြင္းက ဂုိဏ္းတိုက္ပြဲရဲ႕သရုပ္သကန္ ပုိၿပီး ကြက္ 

ကြက္ကြင္းကြင္း သိျမင္ေစႏုိင္လို႔ပါ။ ျပည္တြင္းမီဒီယာ တခုသုိ႔ ဗိုလ္သူရေအာင္ကို ေျပာတာမွာ 

“ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ေရာ၊ သူရဦးေရႊမန္းေရာ၊ ထိပ္ 

သီးေခါင္းေဆာင္ေတြေပါ့။ သူတို႔ေနာက္မွာမွ ပထမတန္းေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ရိွပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ ေနရာခဲြ 

ေဝမႈ၊ ညီညြတ္မႈ မရိွတာေတြ႔ရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ ညီညြတ္မႈ မရိွရတဲ့ၾကားထဲမွာ ပထမတန္း ေခါင္းေဆာင ္

အခ်ဳိ႕ထဲမွာလည္း သမၼတလုပ္ခ်င္သူ၊ သမၼတေရာဂါထေနသူေတြရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ 

စိတ္ဝမ္းကဲြျပားေအာင္ ေသြးထိုးေသြးခဲြၾကတယ္လို႔ ပါတီဝင္ေအာက္ေျခက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍ ထိပ္သီးေခါင္း 

ေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္ၾကၿပီး ေမွာက္ရက္လသဲြားရင္ ပထမတန္းထဲမွာရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕က ဖ်ာလိပ္ 

ပိုက္ျပီး ေစာင့္ေနၾကသူေတြရိွပါတယ။္ သေဘာေျပာရရင ္ပဲြလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းၾကမယ္ေပါ့။ သူတို႔က သမၼတေနရာကို ေမွ်ာ္ 

ေနၾကသူေတြေပါ့ဗ်ာ”တဲ့။ 

ဗိုလ္သူရေအာင္ကိရုဲ႕ ဒီေျပာဆုိခ်က္က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထိပ္သီးေတြဟာ အေကာက္ႀကံမႈကုိယ္စီ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိယ္စီ၊ 

ဖ်ာလိပ္ကိုယ္စီနဲ႔ အသင့္ရွိေနၾကတယ္ဆုိတဲအ့ခ်က္ကို ဗိုလ္ေရႊမန္းလုိ ဟုိဖံုး၊ ဒီဖိ မလုပ္ဘဲ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္အထုပ္ေျဖျပ 

လိုက္တာပါ။ 

ဒိအရင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထဲမွာလည္း ဗိုလ္သိန္းစိုး ဦးစီးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရံုး (CTU) တဖြဲ႔လံုး ႏုတ္ 

ထြက္သြားရတဲက့ိစၥ ရိွပါတယ္။ ဒီကိစၥကလည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထိပ္သီးတြင္း ဂုိဏ္းအုပ္စုုတုိက္ပြဲအနက္ အထင္အရွား ျမင္ေတြ႔ 

လုိက္ၾကရတဲ့ တိုက္ခုိက္မႈတခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔ကိုယ္သူ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္လိုသူအျဖစ္ပံုေဖာ္ၿပီး အျခားတဖက္မွာ 

ေတာ့ “အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ မလုိလားသူေတြ” ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပုငိ္းမွာ အမ်ားအျပားရိွေနတဲအ့ေၾကာင္း 

ဝန္ခံသလုိလိုနဲ႔ ဗုိလ္သိန္းစိန္၊ ဗုိလ္စုိးသိန္း၊ ဗုိလ္ေ႒းဦး၊ ဗိုလ္သန္းေ႒းတုိ႔အုပ္စုကို တြန္းတြန္းထိုးထိုး ေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္ခ်ထား 

ပါတယ္။ (စာ - ၂၉ ၾကည့္) 

သူဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျပင္ဆင္လိုသူျဖစ္သလဆဲုိတာကိုလည္း သူ႔စာအုပ္မွာ အခုလုိ 

ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။  

“ျပည္သူ႔ဆႏၵအလံုးစံုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပည္သူမ်ားလုိလားသည့္ 

အခ်က္မ်ားထမဲွ တိုင္းျပည္အတြက္လည္းေကာင္းၿပီး၊ လက္ေတြ႔လည္း အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ 

ဦးစားေပး၍ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္ရာတြင္ လံုးဝမျပင္သင့္ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိရ 

မည္။ ျပင္ဆင္သင့္သည္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ထားရွိသင့္သည္တုိ႔ကို ဆက္လက္ထားရွိမွသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က ္

မ်ား ရရွႏိုိ္င္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ” တဲ့။ (စာ - ၂၈ ၾကည့္) 

ပထမအခ်က္ ျပည္သူ႔လုိလားခ်က္မွန္သမွ်ကို ႀကိဳတင္ေစ်းဆစ္ကန္႔သတ္ထားတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ အစခ်ီခ်က္ ျဖစ္ 

တယဆ္ုိတာ တန္းခနဲ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတဖက္အုပ္စုဂုိဏ္းနဲ႔ ျပင္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တစတစ ျပင္ဆင္သြားမွ လုိရာခရီးေရာက္မယ္ေပါက္မယ္လုိ႔ ေျဗာင္ေၾကာ္ျငာသြားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ 

ပါတယ္။ တတိယအခ်က္က “တိုင္းျပည္အတြက္လည္းေကာင္းၿပီး၊ လက္ေတြ႔လည္းအမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ 

ပုဒ္မမ်ား” ဆုတိာကို ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္မွာလဲ။ ျပည္သူက ဆံုးျဖတ္ေပးမွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီအခ်က္က စစ ္

အုပ္စုရဲ႕အသက္ဘူးကို ကာကြယမ္ယ့္ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအခ်က္က စစ္တပ္ကို ကုပ္ခြစီးထားတဲ့ “ကာခ်ဳပ”္ ကို 

အခ်က္ျပလုိက္တာပဲျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအခ်က္က သူတုိ႔ခ်င္း နားလည္မႈ ရွိၿပီးသားအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘယ္ပုဒ္မကိုမဆုိ ဘယ္စကားရပ္ကိုမဆုိ၊ ဘယ္စကားလုံးကုိမဆို ျပင္ဆင္မယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ 

သေဘာတညူီေနပါေစ တပ္ရဲ႕ေထာက္ခံမဲ “တမဲ” မပါဘဲ ဘယ္လိုမွ ျပင္ဆင္လုိ႔မရဘူးဆုိတာ ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ျပ႒ာန္း 
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ထားတ့ဲအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တပ္ေထာက္္ခံမဲ “တမဲ” ဆုိတာကလည္း “ကာခ်ဳပ္”က အမိန္႔မေပးဘဲ “၁၆၆ 

ေယာက္” ထဲမွာပါတဲ့ ဘယ္စစ္ဗိုလက္ ေပးဝ့ံမွာလဲ။ 

ဒီအခ်က္ေတြေပၚကေန ၾကည့္လုိက္ရင္ ဗုိလ္ေရႊမန္းနဲ႔ စစ္အုပ္စု ကြၿဲပဲေနတယ္ဆုိတာ ယံုဖုိ႔ အင္မတန္ခက္တဲ့ 

ပေဟဠိတခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗုိလ္ေရႊမန္း ေျပာစကား၊ ဗုိလ္ေရႊမန္းအေရးအသားေတြနဲ႔ သူ႔ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့၊ သူခံယူ 

ထားတ့ဲသေဘာထားနဲ႔ ေလာ့ဂ်စ္အရဆုိရင္ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္တဲအ့ခ်က္က ဗုိလ္ေရႊမန္းဟာ စစ္အုပစ္ုအရင္းမူလရဲ႕ 

အက်ိဳးစီးပြားကို သူေရာက္ရွိ၊ ရရွိထားတဲ့ “သူ႔ေခတ္သူ႔အေျခအေနအရ” ထိန္းသိမ္းကာကြယ ္ တိုးခ်ဲ႕ေပးေနသူသာျဖစ ္

တယ္ဆုိတာပါပဲ။ 

ဒီေနရာမွာ မပ်က္မကြက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမယ့္ကိစၥကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိတဲ့ ဂ်ိဳကာဖခဲ်ပ္ပါပဲ။  

စစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက “သူ႔ေခတ္သူ႔အေျခအေနအရ” အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ၿပီး ျပည္ 

တြင္းနဲ႔ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားတြန္းအားေတြကိုု ရင္ဆုိင္ခဲ့သလို၊ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အသက္ဝင္လာတဲ့ ယေန႔ေခတ္ကာလ 

မွာလည္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ တုပ္ေႏွာင္ၿပီး “ သူ႔ေခတ္ သူ႔အေျခအေနအရ” အသုံးခ်ေနတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 

ၾကည္ကို ထိန္းထားႏုိင္ရင္ လူထကုို တစံုတရာ ထိန္းထားႏုိင္တယ္ဆုိတာ စစ္အုပ္စုေရာ၊ အေနာက္အုပ္စုကပါ လက္ေတြ႔ 

သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္တယ္။ 

တျခားေဝးေဝး ရွာမၾကည့္ပါနဲ႔။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လက္ပံေတာင္းကိစၥေျဖရွင္းေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို 

လက္ပံေတာင္းကိစၥ (မီးေလာင္ဗံုး) စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူဖုိ႔ ဖုန္းဆက္တုိက္တြန္းေပးခဲ့သူဟာ ဗိုလ ္

ေရႊမန္းပါပဲ။ 

“ထုိအခါ သမၼတက သူေျပာရင ္ ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ ကိုေရႊမန္းေျပာေပးမွ ရမယ္ထင္တယ္ဟု ဆုိလာသည္၊ ကၽြန္ 

ေတာ့္မွာ ျပည္ပခရီးစဥ္ ထြက္ခြာမည့္ဆဲဆ ဲ ေလယာဥ္ေပၚတက္ခါနီးျဖစ္၍ အခ်ိန္လုၿပီး သူ႔ထ ံ ဖုန္းဆက္၍ တုိက္တြန္း  

ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ရသည္” တဲ့။ အဲဒီ “သမၼတ” ဆုိတာ ဗိုလ္သိန္းစိန္ကို ရည္ညြန္းတာပါ။ (စာ - ၈ ၾကည့)္ 

“ထုိေန႔တြင္ပင္ (ေဒၚစုထံ ေလယာဥ္ကြင္းကေန ဖုန္းဆက္တဲ့ေန႔ လို႔ဆုိလိုဟန္ရွိ ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ အမိန္႔ 

ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ(္၉၅/၂၀၁၂) ျဖင့္ သူ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္” 

တဲ့။ ဘယ္ေလာက္ လက္ျမန္ေျချမန ္ရွိပါသလဲ။ 

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ေရႊမန္းက ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင ္မိေက်ာင္းမ်က္ရည္ ဘယ္လိုက်ျပသလဆဲုိတာ ေဖာ္ျပ 

မွ ဇာတ္ရည္ လည္ပါလိမ့္မယ္။ ေဖာ္ျပပါရေစ။ 

“ထုိတာဝန္ယူၿပီးေနာက္ သူ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ား၊ အက်ပ္ရုိက္မႈ 

မ်ားႀကံဳရၿပီး စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ေဆာင္ရသည့္အခါ ယင္းတာဝန္ကိုယူေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သူတေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြန္ 

ေတာ့္မွာ စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ တာဝန္မကင္းသလိုလည္း ခံစားရသည္။ စာနာစိတ္လည္းျဖစ္မိသည။္ ကၽြန္ 

ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းတင္မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစုသည္လည္း အလားတူပင္ စိတ္ပူေနခဲ့ၾကသည္” တဲ့။ (စာ - ၉ 

ၾကည့္) 

ေရးထားပံုေလးက ဘယ္ေလာက္ “သင္း” လုိက္ပါသလဲ။ မိတ္စစ္ေဆြရင္းဆုိတာ မိမိမိတ္ေဆြ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 

ကုိ ဒုကၡႃပြမ္းတ့ဲလမ္းကို ေလွ်ာကဖ္ို႔ ေသြးေဆာင္တုိက္တြန္း၊ တြန္းပို႔ပါ့မလား။ မိတ္ေဆြစစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပံုဝတၱဳေတြ၊ နီတိ 

ေတြ ဖတ္ခဲ့ၾကဖူးတာပဲမဟုတ္ပါလား။ အဲဒီမိတ္စစ္ေဆြရင္း နီတိတရားေတြနဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ သေဘာထားပံုဟာ ကုိက္ 

ညီပါရဲ႕လား။ 

ဘယ္ေလာက္ ပုပ္အဲ့တဲ့၊ ကုိယ္က်ိဳးၾကည့္တဲ့ မိေက်ာင္းမ်က္ရည္ ျဖစ္ပါသလ။ဲ ေသတြင္း တြန္းပုိ႔တုန္းက တြန္းပို႔ 

ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ ဘယ္မ်ားနာသြားေသးသလဲလုိ႔ ေမးသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။  ဒီလုိလမ္းေလွ်ာက္ရင္ (လက္ပံေတာင္း စံုစမ္းေရး 

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လုပ္ရင္) ဒီလိုေဘးေတြ႔မယ္ဆုိတာ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ မေတြးဆမိေလာက္ေအာင္ ဗိုလ္ေရႊမန္းက “ႏုံအ” 

ေနတာမို႔လား။ အ ခ်င္ဟန္ေဆာင္တာလား။ 
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ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြဟာ အသံုးခ်တာလား၊ လူထုနဲ႔ ထိပ္တုိက္တည္ေပးၿပီး ၾသဇာခ်တာလား၊ ေသြးရုိး 

သားရုိး အကူအညီေတာင္းတာလားဆုိတာ ဦးေႏွာက္ပံုမွန္ရွိသူတိုင္း၊ ကုိယ့္ဆင္ျခင္တံုတရားကို ကုိယ့္ဘာသာ ရိုေသေလး 

စားသူတုိင္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားတတပ္ါလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္း ဘယ္လိုရပ္တည္ခဲ့သလဲ။ ဖုန္းဆက္ၿပီး တုိက္တြန္းခဲ့ 

တယ္ မဟုတ္ပါလား။ 

ဒီလိုဖုန္းဆက္ေပးတာဟာ လက္ပံေတာင္းမွာေဒသခံျပည္သူလူထုနဲ႔ထိပ္တုိက္တိုးေနတဲ့ စစ္အုပ္စအုက်ိဳးစီးပြား 

(ဝါ) ႀက့ံဖြံ႔ပါတီအက်ိဳးစီးပြားကို ကာယကံေျမာက္ အကာအကြယ္ေပးလိုက္တာပဲမဟုတ္ပါလား။ သူတုိ႔မွာ “ထာဝရစစ္အုပ္စု 

အကိ်ဳးစီးပြား”မွအပ တျခားအရာ ဘာမွ်မရွိပါ။ က်န္တ့ဲ အရာခပ္သိမ္းဟာ “ထာဝရစစ္အုပ္စုအကိ်ဳးစီးပြား”ရဲ႕ လက္ေအာက ္

ခံကိစၥေတြမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ရသာလွ်င္ ဘနဖူး သိုက္တူးမယ့္အစားေတြပါ။ လက္ပံေတာင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုနဲ႔ ထပ္ိ 

တုိက ္ပဋိပကၡမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒုိင္းသဖြယ္ ေသြးေအးေအးနဲ႔ အသံုးခ်ခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ 

ဒီလုိလက္ေတြ႔သာဓကေတြ ဒီလုိအထိုင္ေတြေပၚကေန စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ေတာ့ စစ္အုပ္စုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္အနား ဗိုလ္ေရႊမန္းကို တြန္းပို႔ၿပီး အေသကပ္ထားဖို႔ ဒီဇာတ္လမ္းေတြ ဇာတ္ညြန္းေတြ ထြင္ၿပီး ကခုိင္းေနသလား 

ဆုိတဲ့ အခ်က္ဟာ လက္ေတြ႔ စဥ္းစားေတြးေတာ ယူဆရမယ့္ အခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဖာ္ျပထားပုံကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အ 

တတူြ ဲ ေဆာငရ္ြက္ခဲ့တာေတြထဲက သူ႔အတြက္ တြက္ေခ်ကုိက္ေလာက္မယ့္ အကြင္းအကြက္တခ်ိဳ႕ကိုသာ ျပဴးျပဴးၿပဲဲၿပဲ 

“ကြက္”ေဖာ္ျပၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ အေရာင္တင္အသံုးခ်ေနတဲ့အခ်က္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ဒီအခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 

ၾကည္ကို ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကတဲ့၊ ကရုဏာတရားထားရွိၾကတဲ့၊ ယံုၾကည္ကိုးစားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးကို 

လွည့္စားဖို႔ ပစ္မွတ္ထားတာလည္းျဖစ္တယ္။ စိန္နားကပ္ေရာင္နဲ႔ ပါးေျပာင္လာေစဖို႔ ဗုိလ္ေရႊမန္း ႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ေန 

တာေတြပဲလို႔ ေျပာရမွာပါ။ 

 

ဗုိလ္သန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔တ့ဲကိစၥ 

ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ (နအဖ) စစ္အုပ္စုထကဲ ထိပ္သီးေတြအနက္ တဦးျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိယ္သူ သူဟာ “နံပါတ္ ၃” 

ျဖစ္တယ္လို႔ တခါက ထုတ္ေျပာဖူးတယ္။ သူ႔အေနအထားက စစ္အုပ္စု (ဝါ) တပ္ကေန တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတုန္း 

ထုတ္ပယ္ခံရသူ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေခတ္၊ (မဆလ) ေခတ္က ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ ခြာၿပဲခဲ့ၾကသူေတြနဲ႔ 

မတူတဲအ့ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ ့ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တို႔ ေထာက္လွမ္းေရးဂုိဏ္းကိစၥေနာက္ပုိင္း(၂၀၀၄)ကေန သန္းေခါင္ယံ 

အာဏာသိမ္းပြဲ (၂၀၁၅) အထိ စစ္အုပ္စုထိပ္ပုိင္းအတြင္း ႀကီးမားတ့ဲျဖဳတ္ထုတ္ပြ ဲမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ စစ္အုပ္စုထဲ 

မွာ နံပါတ္ဝမ္းအေလာင္းအလ်ာ စာရင္းဝင္ခဲ့ပံုပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူဟာ ၾကည္း -ေရ -ေလ (ညွိကြပ္) ရာထူး ပထမဆံုး ရရွိခဲ့သ ူ

ျဖစ္တယ္။  

ဒါေပမ့ဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အခင္းအက်င္းမွာ ဗုိလ္သန္းေရႊ စီမံေနရာခ်ေပးတဲ့ အေနအထားအတုိင္း ကခဲ့ 

ရတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ေသခ်ာတဲ့အခ်က္က “နံပါတ္ဝမ္း” ကို သူဟာ ခြာရာတုိင္းေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။  

ၿပီးေတာ့ သူ ဖယ္ထုတ္ခံရတာဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထိပ္ပုိင္းကေနျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၁၅ ေရြး 

ေကာက္ပြဲၿပီး မေတြ႔ဆုံခင္အထိ “ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ၂ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ေတြ႔ဆံု စကားေျပာဆိုရတယ”္ လို႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔ စာ 

အုပ္ထဲမွာေဖာ္ျပထားတယ္။ (စာ - ၅၁ ၾကည့္) 

ဒါ့အျပင္ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ “ ဗိုလ္သန္းေရႊထံ သူ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္မံ 

သြားေရာက္ ေတြ႔ရေသးတယ္” လို႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းက ေဖာ္ျပထားတယ္။ 

ဒီအခ်က္ေတြက ဘာကိုေဖာ္ျပေနသလဲဆုိေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ ကန္လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က နံပါတ္ဝမ္းနဲ႔ မ 

ေကြမကြာရွိေနတယ္။ “နံပါတ္ဝမ္း၊ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြား” ဆိုတာ “သရီးအင္ဝမ္း” ျဖစ္တယ္။ တစုတည္း 

တေပါင္းတည္းျဖစ္တယ္။ တခုခ်င္းစကီို သီးျခားစီ ခြဲထုတ္ဖယ္ရွားပစ္ပယ္လို႔ မရႏိုင္ဘူးဆုိတ့ဲအခ်က္ကိုလည္း ဗိုလ္္ေရႊမန္း 
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ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းတင္မကပါဘူး။ စစ္အုပ္စုထဲက ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္အားလုံးရဲ႕ သေဘာေပါက္နားလည္ခ်က္လည္း ျဖစ္မွာပါ။ ဒီလုိအေၾကာင္းေတြရွိေနျပန္တာေၾကာင့္ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ 

ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ “မျမင္ရတဲ့လက္တဖက္” ျဖစ္ႏုိင္ေသးတယ္လို႔ ယူဆလို႔လည္း ရေနျပန္တယ္။ 

ဒါ့အျပင္ စာလံုးမည္းန႔ဲ အထူးျပဳေဖာ္ျပထားတ့ဲ “၂၀၂၀ မွာလည္း ျပည္သူကေရြးရင္ တုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္၊ သူ 

တုိင္းျပည္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ရင္ တုိ႔ ကူရမယ္ ” (စာ - ၅၀ ၾကည္) ဆုိတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊ စကားကို ၾကည့္ပါ။ 

ဒီစကားဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းတေယာက္ထကဲို မွာတဲ့စကားလား၊ ႀကံဖြံ႔ပါတီထိပ္သီးေတြကို မွာတဲ့ စကားလား၊ စစ ္

အုပ္စု တအုပ္လံုးကို ညြန္ၾကားလိကု္တဲ့ စကားလား။ 

ဒါေၾကာင့္ ပထမအခ်က္ ၂၀၂၀ အတြက္ ဗုိလ္ေရႊမန္း စဥ္းစားခ်က္နဲ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါ 

တီနဲ႔ လုံးလံုးလ်ားလ်ား ျပတ္စဲၿပီး သီးျခားပါတီတခု ဖြ႔ဲစည္းမလား။ (ဒါကလည္း မေသခ်ာဘူး) ဒီခ်ဳပ္ပါတီထ ဲေခါင္းလွ်ိဳ ဝင ္

မယ့္ပံုေတာ့ လံုးဝ မေတြ႔ရေသးဘူး။ ဒီအခ်က္ ၃ ခ်က္ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ့္အခ်က္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲတာေတြဟာ ဗုိလ္ေရႊမန္းေရးသားတဲ့ “သူ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ့အေရး” စာအုပ္ ဖတ္ၿပီး 

တဲ့ေနာက္ ေတြ႔ရ၊ ျမင္ရတာေတြထဲက ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အခ်က္တခ်ိ ႕ဳကိုသာ ေရြးထုတ္တင္ျပလုိက္တာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။  

ဒီစာအုပ္ကို အေျမာက္အျမားထုတ္ေဝျခင္းအားျဖင့္ ဗုိလ္ေရႊမန္းဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ထဲက ေခါင္းမာဂုိဏ္းနဲ႔မတူဘဲ၊ ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရင္းႏွီးသူ၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီနဲ႕ ေျပလည္သူ၊ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ၊ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကုိ ျပင္ 

ဆင္လိုသူ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေၾကာ္ျငာမိႈင္းကုိ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးတာလုိ႔လည္း ယူဆတယ္။ ျမန္မာဘာသာစာအုပ္က 

တတိယအႀကိမ္ (၂၀၁၈ ဧၿပီ) ထုတ္ေဝထားၿပီး အုပ္ေရတေသာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ၿပီး ထုတ္ 

ေဝထားတယ္။ 

ဗိုလ္ေရႊမန္းစာအုပ္ကေန ျမင္ႏုိင္တာတခုက ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ စစ္တပ္တခုလံုးကို ကုပ္ခြစီးထားတ့ဲ၊ ခါးပုိက္ေဆာင ္

တပ္သဖြယ ္ လုပ္ထားတဲ့ လက္ရွိစစ္အုပ္စုနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ 

ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘ၊ဲ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲက ထိပ္သီးလုိ႔ဆုိတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔လုိ ခ်ိဳတူဘုိ႔တူေတြ 

အၾကားက ဗိုလ္လုပြဲမွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေတြ႔ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲက ဗုိလ္လုပြဲဆုိတဲ့ အမိႈက ္

မီးေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားဆုိတဲ့ ျပႆဒ္ကိုေတာ့ မီးေလာင္ခံၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ 

ၿပီးေတာ့ ဒီလို အမိႈက္မီးအစအနေလးေတြဆိုတာကလည္း ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔အဖို႔ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ႂကြားလုံးထုတ္ 

ဟန္ေရးျပစရာ၊ အေရာင္တင္ပြဲထြက္စရာ အကြင္းအကြက္ေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိကိစၥေတြကုိ ပီပီျပင္ျပင္ ဟန္ေရး 

ျပႏိုင္ဖုိ႔ ဗုိလ္ေရႊမန္းတုိ႔၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္တုိ႔၊ ဗုိလ္စုိးသိန္းတို႔ဟာ အကြက္ခ်ၿပီး စာအုပ္ေတြ ေရးထုတ္ေနၾကတာလုိ႔လည္း ထင္ 

ျမင္ယူဆပါတယ္။ 

(၁၀ ဇူလုိင္ ၂၀၁၈) 
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       ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားက ေဖေဖ။ 

 

ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ 

ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၇)။ 

ေက်ာင္းသားနဲ႔ႏုိင္ငံေရး။ 

လွေက်ာ္္ေဇာ 

-------- 

၂၀၁၈-ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔က - ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင ္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ စာတမ္းဖတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္လိုက္သည္။---ဆိုတဲ့ သတင္းတရပ ္

ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီေတာ ့ဗမာျပည္မွာေခတ္အဆကဆ္က္က (ကိုလိုနီေခတ္ကစလို႔)ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့-ေက်ာင္းသားမ်ား 

ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္သင့္မပါ၀င္သင့္-ဆိုတဲ့ျပႆနာ တေက်ာ့ျပန္ေပၚလာပါတယ္။ ေၾသာ္-ေသခ်ာတာကေတာ့ ဗမာျပည္သ ူ

ေတြရဲ႕-အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲစဥ္ႀကီး မျပီးေသးဘူး။--ဆိုတာပါပဲ။ 

၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု(၁၉၃၈-၃၉) ကာလက ရန္ကုန္ၾကည့္ျမင္တုိင္ ဆရာျဖစ္သင္အထက္တန္းေက်ာင္းက 

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ေဖေဖဟာ- ဒီဇင္ဘာ(၂၀)ရက္-အတြင္း၀န္ရံုး၀ိုင္း သပိတ္တားရာမွာ ပါ 

၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေရးအခင္းကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက- ျမင္းစီးေဂၚရာပုလိပ္ေတြသံုးျပီး အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲရာမွာ-ဗုိလ ္

ေအာင္ေက်ာ္ က်ဆံုးျပီး-ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရခ့ဲပါတယ္။ ေဖေဖကိုယတ္ိုင္လည္း ျမင္းနင္းခံရလို႔ 

ေျခမႀကီးကြဲထြက္သြားပါတယ္။ ေဖေဖကအဲဒီတုန္းက-ၾကည့္ျမင္တိုင္က သူ႕အေဒၚနဲ႔ ဦးေလး(ကၽြန္မတို႔က ဘြားေလးေစာနဲ႔ 

ဘိုးေလးလွ- လို႔ေခၚပါတယ္။) တို႔အိမ္မွာ ေနေနရတာပါ။ ဘိုးေလးလွက-အတြင္း၀န္မ်ားရံုးက စာေရးႀကီးပါ။ ေဖေဖ ေျခ 

ေထာ့က်ိဳးနဲ႔ အိမ္ျပန္လာေတာ့ - ကိလုိုနီ၀န္ထမ္း သူ႕ဦးေလးက - သူ႕အေမ(--)-ေတြကို သြားစတာကိုး။ ခံရမွာေပါ့။--လို႔ ဆိ ု

ပါတယ္။  

ဒီတင္ ေဖေဖ သိပ္စိတ္ဆိုးျပီး ေစာင္တထည္ပိုက္ - အဲဒီအိမ္ကဆင္းျပီး ျမိ ႕ဳမေက်ာင္းမွာ သြားေနလိုက္ေတာ့ 

တယ္။---လို႔ ကၽြန္မတို႔ကိ ု ေဖေဖက ေျပာျပခ့ဲဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဗမာျပည္ႀကီးရဲ႕ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ 

ေရးလႈပ္ရွားမႈအဆင့္ဆင့္ေတြမွာ - အခုေျပာခဲ့တ့ဲ ေဖေဖတုိ႔ရဲ႕ - ၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ 

ပြဲစဥ္ႀကီးအတြင္းက - ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဆင့္တရပ္လုိ႕လည္း ဆုိလုိ႕ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရး 
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ေတာ္ပံုမွာ ေနရာအသီးသီးက ပါ၀င္ခဲ့တဲ ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုဟာ - ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက ္တပ္မေတာ္ 

ဖြဲ႕ဖို႔ ဂ်ပန္ကုိသြားရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းက ေနရာေပါင္းစံမုွာ ဆက္လက္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားရာမွာျဖစ္ျဖစ္-ပါ၀င္ေဆာင ္

ရြက္ခဲ့တာေတြေတြ႕ရပါတယ္။ 

ဒီေတာ ့ - ကိုလိုနီအစိုးရ၀န္ထမ္း - ဘိုးေလးလွက - ကိုလိုနီအစိုးရအာဏာစက္ယႏၱရားကုိ ျခိမ္းေျခာက္လာတဲ့ 

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကိ ု ဆန္႕က်င္တာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ သူ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္တာပါ။ သိပ္ေတာ့ မ 

ထူးဆန္းလွပါဘူ။ ထို႔အတ ူ ေရရွည္ မိမိတို႔(တကိုယ္ေရ)အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ-္ဆိုတာျမင္လာရင္ ဘာကို 

မဆို တားဆီးပိတ္ပင္လာတာပါပဲ။ အဓိက-ကေတာ့-မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ျပည္သူေတြအက်ိဳးစီးပြား တထပ္တည္း ထားႏိုင္ 

သူမ်ားသာလွ်င္-ဘာကိစၥမဆိုရင္က်ယ္က်ယ္ထားႏိုင္တာပါ။ 

--------------------------------- 

ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္သင့္သလား။ ႏိုင္ငံေရးမွာ စိတ္၀င္စားသင့္သလား။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ ္ေရြးေကာက္ 

ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ျပီး-အာဏာရလာတဲ-့ ဦးႏုရဲ႕ျပည္ေထာင္စု(ပထစ)ပါတီရဲ႕အစိုးရဟာ ၁၉၆၂ - စစ္တပ္အာဏာ 

သိမ္းတဲ့ကာလအထိ - ဗမာျပည္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ အေတာ္အသင့္ေပးခဲ့တယ-္-လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဦးႏု 

အေနနဲ႔ - ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးရွိေနသေရြ႕ စစ္တပ္ၾသဇာႀကီးေနမယ္-ဆိုတာ သိတဲ့အတြက္-ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာလာရပါ 

တယ္။ ဒီေတာ့ေဖေဖတို႔က ဒါကိုအခြင့္ေကာင္းယူျပီး - အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ (၁၉၅၈-၁၉၆၀)ရပ္ထားခဲ့ရတဲ့-ျပည္ 

တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကိ ု ျပန္လည္စုစည္းျပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႕အတူ-ႏိုင္ငံေရး 

အင္အားစု အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း လႈပ္ရွားလာပါေတာ့တယ္။ ေဖေဖအေနနဲ႔ အဲဒီကာလအတြင္း-ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး 

အဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားေရာ၊ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေကာမ္တီလုပ္ငန္းေတြေရာ၊ တျခားအဖြဲ႔ 

မ်ားကဖိ္တ္ၾကားတဲ့ အခမ္္းအနားေတြတက္ မိန္႔ခြန္းေျပာရတာေရာ၊ သတင္းစာ-ဂ်ာနယ္မ်ားက ေဆာင္းပါးေတာင္းရင္ ေရး 

ေပးရတာနဲ႔--လုပ္ႏိုင္သမွ် ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေနတာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါေတြထဲမွာ-တကသ က ဦးစီးျပီး လုပ္ 

ခဲ့တဲ ့ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း ပါရိွပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ-့ေဒါက္တာဗေမာ္၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၊ 

ဦးသိန္းေဖျမင့္---စသူမ်ားလည္း အဲဒီေဟာေျပာပြေဲတြမွာ ပါ၀င္တာေတြ႕ရပါတယ္။ 

ေဖေဖရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေဟာေျပာခ်က္စာတမ္းေတြ၊ တခ်ိဳ႕ေဆာင္းပါးေတြျပန္ရေတာ့-စုစည္းျပီး စာအုပ္ေတြလည္း အခ ု

ျပန္ထုတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖေျပာခဲ့တဲ ့တခ်ိ ႕ဳအေၾကာင္းအရာေတြဟာ အခုကာလအထ ိအသံုးတည့္ေနတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ 

အခုလည္း---ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အႏွစ္(၃၀)ေျမာက္ - ၁၉၆၀ ခုႏွစ ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အိုးေ၀မဂြဇင္းမွာ-“ေက်ာင္း သားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားေရး”ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဖေဖေရးေပးခ့ဲတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲက တခ်ိ ႕ဳအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ လိုပါတယ္။ 

(ကိုးကား။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲမ်ား။ ေနရီရီစာေပ။ ႏွာ-၈၈) 

အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ-နိဒါန္းအျဖစ္--ေဖေဖက--သူတို႔လူငယ္ဘ၀ သမိုင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္တ့ဲ ကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး 

(လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ)ကာလအတြင္းက ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဘက္စံုက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပီး ဒီလိုသံုးသပ္ေရး 

ထားပါတယ္။ 

--------နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဗမာအမ်ိဳးသားတို႔မွာ ကိုလိုနီဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္မႈကို ခံခဲ့ရေပသည္။ ဤမတရားမႈႀကီးကို 

တြန္္းလွန္ရန္အတြက္ ဤေခတ္တြင ္ လူျဖစ္လာရေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးခ်စ္အေပါင္းတုိ႔အေပၚ တာ၀န္က်ေရာက္ေပ 

သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားအားလံုးတို႔သည္ သူ႕ေခတ္ႏွင့္သူ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး 

အေရးေတာ္ပုံႀကီးမ်ား အဆင့္ဆင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေပသည္။--လို႔ ေရးထားျပီး အဲဒီကာလတြင္းက ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့တ့ဲ ေက်ာင္း 

သားလႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း---- 
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-----ထို႔ေၾကာင္ ့ ယင္းေန႔(၁၉၂၀-တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္-၁၀-ရက္)ကို ထိုေခတ္၏ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အႀကီး 

ဆံုး ေအာင္ပြဲအျဖစ္--အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔--ဟူ၍ က်င္းပေနခဲ့ေပသည္။ ထိုေနာက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာစ ံ

လယ ္သမားသူပုန္မွတပါး အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အစဥ္တစိုက္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေပသည္။----- 

-----  

*၁၉၃၆ - ၃၇ ဒုတိယအႀကိမ္ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံု၊ 

*၁၉၃၈-၃၉ “သခင္”ေခတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု၊ 

*၁၉၄၁-၄၂ တြင္လက္နက္ကိုင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအေရးေတာ္ပံုတို႔တြင ္တပ္ဦးမွပါ၀င္ခဲ့ေပသည္။----- 

ပထမဆံုး ဗမာအမ်ိဳးသားတို႔၏ေတာ္လွန္ေရး အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္  တည္ေထာင္ရန္ ဂ်ပန္ျပည္ 

သို႔ သြားၾကေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္မွာပင္ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ႏွင္ ့ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ သခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။------ 

------*ပထမအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္ ဘီအိုင္ေအတပ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သခင္မ်ားသာ အမ်ား 

အားျဖင့္ ဦးစီးခဲ့ၾကေပသည္.။ 

*ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အာရွလူငယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တြင္းသို႔ ၀င္ 

ေရာက္ျပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကေပသည္။------လို႔ေရးျပီး 

---အႏစွ္၃၀(၁၉၁၈-ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေခတ္မွ ၁၉၄၈ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္အထိ) အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ 

ေရး တိုက္ပြဲၾကီးအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးနဲ႔အတူ ဘယ္လိုပါ၀င္ဆင္ႏႊခဲဲ့တယ္-ဆိုတာကိ ုေဖာ္ျပ 

ထားပါတယ္။ ၁၉၄၈-လြတ္လပ္ေရးရျပီးတဲ့ေနာက္ - အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ-အဆင့္သစ(္ဒုတိယအဆင့္) 

ေရာက္လာတယ-္လို႔ ေဖေဖကသံုးသပ္ျပီး ဒီအဆင့္အတြင္း ဗမာျပည္သူတရပ္လံုး ရဲ႕တာ၀န္ဟာ-လြတ္လပ္ျပီး အမွီအခို 

ကင္းတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ စက္မႈလက္မႈႏုိင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ရန္--နဲ႔ ေခတ္ေနာက္က်ျပီး ဆင္းရဲပင္ပန္းဆင္းရဲလွတဲ့ လယ္ယာ 

စနစ္ကု ိ ျပဳျပင္ရန္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားနဲ႔ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကေတာ့ စီးပြားေရးအတြက္ 

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား တိုးတက္တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ အတတ္ပညာသည္မ်ားနဲ႔ ေခတ္မီလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အ 

တြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင ္ ႀကိဳးပမ္္းေရး၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း-အၾကား 

ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို အက်ိဳးျပဳေစမယ့္ အမ်ိဳးသားစာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိ ု ဖန္တီးေရး---

လို႔လည္းဆိုထားပါတယ္။ ဒီခရီးလမ္း ေလွ်ာက္ရာမွာ အခက္အခဲ အေႏွာင့္အယွက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ျပီး- ဒါေတြ 

ကိ ု ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္-ျပည္သူေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရတိုက္ပြဲနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသားပညာေရး 

လႈပ္ရွားမႈဟာ ဆကစ္ပယ္ွဥ္တြဲေနရမွာျဖစ္ျပီး-ဒါမွသာတဦးကိုတဦးအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေပလိမ့္မယ္။---လို႔ေရးသားထားပါတယ္။ 

ေဖေဖကေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ု ျပည္သူလူထုနဲ႔အတ ူ ရပ္တည္ခံစားျပီး၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေရး 

လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ဖုိ႔အားေပးထားတာပါ။ 

ဒါေတြကေတာ့၊ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းကေဖေဖေရးခဲ့တ့ဲ-ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆက္စပ္မႈ အ ေၾကာင္း 

ေဆာင္းပါးထကဲအခ်က္အခ်ိဳ႕ပါ။ 

၁၉၆၂ ခုႏွစ ္မတ္လ(၂)ရက္ေန႕ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကစလို႔ ဗမာျပည္သူေတြ ေတာက္ေလွ်ာက ္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ -

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုိက္ဖ်က္ေရးတိုက္ပြစဲဥ္ႀကီးတေလွ်ာက္- အစ-ကေန(စစ္တပ္အႏၱရာယ္ကို အေစာဆံုးသိရွိျပီး အေစာ 
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ဆံုး အာခံခဲ့သူေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြပါ။ -၁၉၆၂ ဇူလိုင္(၇)ရက္အေရးအခင္း) ယခုထ-ိဘယ္ေနရာမွာမွ ေတြေ၀တံု႕ 

ဆိုင္းျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ အျမဲေရွ႕တန္းကပါ၀င္-ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး အစြန္႔လႊတ္ဆံုး အနစ္နာ အခံခဲ့ဆံုးဟာ ေက်ာင္းသားထုပါပဲ။ 

၁၉၇၅-၇၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအျပင္-ကမာၻနဲ႔ခ်ီျပီးေတာင္ေတြ႕ရခဲတဲ ့ မူလတန္း-အလယ္တန္းကအစ ပါ၀င္တဲ ့

ေက်ာင္းသားတရပ္လံုးနဲ႕ျပည္သူတရပ္လံုးပါ စုစည္းသြားတဲ့- ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကိိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကပဲ ဦး 

ေဆာင္ေဖာက္ခြဲခဲ့တာပါ။ ဒီအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား-အသက ္ ေသြးေခၽြးေတြ၊ ဘ၀ေတြအကုန္ ေပးႏိုင္သမွ် အရာအား 

လံုးကိ ု ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ မၾကား၀ံ့မနာသာ-ေက်ာင္းသားထုကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ ္

ျဖတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ လူသက္တမ္းနဲ႔ေတာင္ မမွ်တဲ ့ေထာင္ဒဏ္ခ်မႈေတြသာမက၊ အာဃာတႀကီးမားစြာနဲ႔ ပညာ 

ေရးစနစ္တခုလံုးကုိပါ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ကမာၻေပၚမွာ တခုတည္းေပၚေပါက္ဖူးတဲ ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တရပ္ကိ ု ဖြ႕ဲစည္းျပီး 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း(သို႔မဟုတ္) ျပည္ပမွာပဲျဖစ္ျဖစ္-ေထာင္တြင္းမွာပဲ ျဖစ္ 

ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္--အဓိကရန္သူကိ ုမ်က္ျခည္ျပတ္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဗမာ ျပည ္

သူေတြရဲ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲတေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသားထုအေနနဲ႔ တာ၀န္ ေက်ခဲ့တယ-္-ဆိုတာပါပဲ။ 

အခုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲအ 

ဆက္ဆက္ရဲ႕အကိ်ဳးေၾကာင့္ ရရွိခဲတ့ဲ-့ (စစ္တပ္က တမတ္သား ပါေနေသးတဲ့) အေရြးေကာက္ခံ ဒီခ်ဳပ ္ အစိုးရလက္ထက္ 

မွာလည္း-ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ရေရးအတြက-္ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္စရာရွိတာေတြကို ဆက္လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္ဦးမယ္။ 

ဗမာျပည္သူတရပ္လံုး မလြတ္ေျမာက္ေသးသေရြ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕သားသမီးေတြျဖစ္တဲ ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာလည္း လြတ္ 

လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ စိတ္ေအးလက္ေအး ေက်ာင္းသင္ခန္းမွာပဲေန၊ ေက်ာင္းစာပဲ ကုန္းက်က္ေနလို႔ မရပါဘူး။ အရင္းခ ံ ျပ 

ႆနာႀကီးေတြျဖစတ္ဲ့--ဗမာျပညႀ္ကီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔၊ -လမ္းအသြယ္သြယ္ ရွာၾက 

ရဦးမွာပါ။ ဒီအတြက္ ေက်ာင္းေတြမွာ-သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအျပင္-တျခားနယ္ပယ္အသီးသီး(စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အားက 

စား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊-အကအခုန္ အဆိုအတီးစသျဖင့္)ဗဟုသုတဆိုင္ရာေဟာေျပာပြေဲတြ၊ ျပခန္းေတြ၊ သင္တန္းေတြ၊ 

စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ----စတာစတာ ေတြ ဆက္လုပ္ၾကရပါလိမ့္ဦးမယ္။ 

ဒါျဖင့္ အခလုတ္တေလာ ေပၚထြက္လာတဲ့ ေမလ(၂၁)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္ကေရာ။ ဘယ္သူေတြက၊ ဘာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္ခဲ့တာလဲ။ ဒီအေျဖကို-ေဖေဖရဲ႕ေျပာစကားတခ်ိဳ႕(ေနာက္ဆံုးအင္တာဗ်ဴး-အာရ္ အက္ဖ္ေအ-၂၀၁၁၊ 

ဇြန္) နဲ႕ပဲ အေျဖေပးလိုက္ပါရေစ။ 

-ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ မေနႏိုင္သူမ်ားဟာ၊ ျပည္သူေတြကိုဒီမိုကေရစီေပးမွာမဟုတ္ပါ ဘူး။----တဲ့။ 

 

(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။သတင္းဌာနမ်ားနဲ႔အင္တာဗ်ဴး။ေနရီရီစာေပ။ႏွာ၁၉၆) 

 

လွေက်ာ္္ေဇာ။၃-၆-၂၀၁၈။ 
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                                                                  ၂၃-၁-၁၉၇၂-ေဒ၀ီမဂၤလာပြဲမွာေတြ႕ရတဲ့ေဖေဖနဲ႔ေမေမ။ 

 

 

 

 

ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ 

ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၈)။ 

ေဖေဖရဲ႕မင္းသားႀကီး 

လွေက်ာ္ေဇာ။ 

 

 

 

 

 

 

၁၉၅၈ခုႏွစ္ေလာက္ကစလို႔ ေဖေဖျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ထဲ ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့စဥ္ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ေဖေဖနဲ႔အလြန ္ရင္း 

ႏွီးခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ႀကီး-ဦးသန္႕စင္ေခၚ ဦးေအာင္ေဇဟာ-ေတာ္ဘုရားကေလးဆိုတ့ဲ-ေနာက္ဆံုးဘုရင္သီေပါမင္းရဲ႕ေျမးေတာ္ပါ။ 

ေဖေဖတုိ႔ကေတာ့---မင္းသားႀကီး--လို႔ေခၚပါတယ္။ 

ဆရာႀကီးမိွဳင္းက ေဖေဖတို႔ကိ-ုသူတို႔-တို႕ဗမာအစည္းအရံုး-အတြက္ နယ္လွည့္စည္းရံုးေရးဆင္းတုန္းက-သခင္ 

ထိပ္တင္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကို ထိပ္ဆံုးကေနရာေပးထားရေၾကာင္း၊ ေက်းလက္လူထုကလည္း မင္းသားပါလာတယ္ဆိုရင ္

သိပ္ေထာက္ခံၾကေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္- “မင္းတုိ႔လည္းဂရုစိုက္ၾက၊ ေတာ္ဘုရားေလးကိုေရွ႕တင္ျပီး စည္းရံုးေရးဆင္းၾက၊ လုိ႔ 
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မွာဖူးေၾကာင္း၊ တကယ္လည္း နယ္ေတြစည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့အခါ-သီေပါမင္းေျမးေတာ္ ပါလာတယ္-ဆိုတဲ့သတင္းေၾကာင့္ 

ရြာေတြက လူထုေတြ တက္လာၾကေၾကာင္း၊--စတာေတြကုိ ေဖေဖကသူ႔စာအုပ္မွာ ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ ့အျပင-္

ေဖေဖကဒီလိုဆက္ေရးထားပါတယ္။ 

-----မင္းသားႀကီးမွာ လူပံုပန္းကေလးက ႏြဲ႕ႏြဲ႕ေႏွာင္းေႏွာင္း ပုပုပ်ပ္ပ်ပ္ကေလးသာ ျဖစ္သည္။ စကားေျပာ အ 

လြန္ခ်ိဳသာေအးေဆးျပီး ရိုးသားပြင့္လင္းသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ခ်စ္စရာ ေကာင္းသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူပံုက ေအး 

ေဆးေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ အလြန္မာေေက်ာ ခိုင္မာသူျဖစ္ျပီး သူ႕တသက္တာလံုး ျပည္သူမ်ားဘက္ 

က တစိုက္မတ္မတ္ရပ္ခံသြားသူသာျဖစ္ပါသည္။ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားလည္း ခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါသည္။- 

-(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၊ ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႕(ယဥ္မ်ိဳးစာေပ)-ႏွာ၂၇၅။) 

ေဖေဖ တပ္မေတာ္မွ (၁၉၅၇)ပင္စင္ယူျပီးကာလမွစကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာသိမ္း 

ခ်ိန္အထိ-လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့-ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ-ဆရာႀကီးမိွဳင္းဦးေဆာင္တဲ-့ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက ္

မွာ- ဦးေအာင္ေဇပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ နယ္ခရီးထြက္ရာမွာေရာ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ရပ္ကြက္အသီးသီးကိ ု လွည့္လည္ စည္းရံုးရာ 

မွာေရာ ေဖေဖနဲ႔တတြဲတြ ဲ ေတြ႕ရသူေတြထဲမွာ အန္ကယ္ဦးသန္႔စင္ (ထိုစဥ္ကအမည္မွာ-ဦးသန္႔စင္ ျဖစ္ပါတယ္။) ကိ ု ေတြ႕ 

ရပါတယ္။ 

၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့ဖူး 

ပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ ဆရာႀကီးမွဳငိ္းကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာဖြဲ႕ခဲ့တဲ-့ဆရာႀကီးမွဳငိ္း စ်ာပနက်င္းပေရး ေကာ္မတီမွာေရာ၊ တ 

ဆက္တည္းဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးမိွဳင္းဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ေတြမွာေရာ ပါ၀င္ တာ၀န္ေတြယူခဲ့ျပီး တာ၀န္အားလံုးဟာ 

လည္း(ကၽြန္မမွတ္မိသေလာက)္ဘ႑ာေရးမႈး(ေငြထိန္း)အလုပ္မ်ားခ်ည့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အန္ကယ္ဦးသန္႕စင္ဟာ ေဖေဖတို႔နဲ႔အစည္းအေ၀းမရိွရင္၊ အန္တီေဒၚခင္ေမကုိေရာ၊ သူတို႔ရဲ႕ တဦးတည္းေသာ 

သမီးေလးေဒ၀ီသန္႔စင္ကိုပါ အလည္ေခၚလာတတ္လို႔ ကၽြန္မတို႔တမိသားစုလံုးနဲ႔ ရင္းႏွီးသြားပါတယ္။ ေဒ၀ီက ကၽြန္မ 

ေအာက ္ညီမ-စန္းနဲ႔ ရြယ္တူပါ။ သူက ကၽြန္မကိ ု စန္းေခၚသလိ-ု-မမလွ--လို႔ပဲေခၚျပီး သူ႔ကိုလည္း ကၽြန္မေမာင္မ်ားက--မမ 

ေဒ၀ီ-လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္မတို႕တေတြ ေမာင္ႏွမ-ညီအမေတြလိ ု နီးစပ္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင္ ့ ဆရာ 

ႀကီးမွဳိင္း စ်ာပနကာလနဲ႔ ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္ေရးကာလေတြမွာ- သူတို႔အိမ္(အနီးအနား ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံထဲမွာပဲ ရိွ 

တာေၾကာင့္)ဟာ အားလံုးရဲ႕ စားက်က္ခ်ရာေနရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

အန္ကယ္ဦးသန္႔စင္ဟာ ေဖေဖကုိ အေတာ္ခင္မင္ေလးစားပါတယ္။ ေဒ၀ီ-၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ေတာ့ ေဖေဖ 

နဲ႔ ေမေမကုိ လက္ထပ္ေပးခိုင္းပါတယ္။ လက္ထပ္ျပီးစီးေၾကာင္း-ေၾကာ္ျငာထည့္ဖုိ႔- လုပ္သားေန႕စဥ္-ကိ ုသြားေတာ့ ေဖေဖ 

နဲ႔ ေမေမကို ွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထည့္ထားတာကိ ု ျဖဳတ္ေပးရမယ္-ဆိုေတာ့ အန္ကယ္ဦးသန္႔စင္က-ဗိုလ္ခ်ဳပ္နံမည္ မ 

ထည့္ရရင္- မထည့္နဲ႔၊ ျပန္လာခဲ့ၾက--လို႔ေျပာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မဆလ-က အဲဒီကာလက ေဖေဖကုိ ျပည္ေျပးေတြနဲ႔ 

ေပါင္းသြားျပီ-ဆိုျပီး သတင္းလႊင့္ထားခ်ိန္ျဖစ္လို႔- ေဖေဖနံမည္ မထည့္ခိုင္းတာပါ။ အန္ကယ္ကလည္း ဒါကိ ု သိလို႔ တမင္ 

ေဖေဖရိွေနတယ္။ သူတို႔သတင္းလႊင့္တာမဟုတ္ေၾကာင္း ေခ်ပဖို႔လုပ္တာပါ။ ကၽြန္မတို႔တေတြ- ၁၉၇၆ ခုႏွစ ္ ေတာတြင္း 

ေရာက္လာတာျဖစ္ေတာ့-အန္ကယ္အေၾကာင္း-သတင္းမီဒီယာေတြကပဲ နားေထာင္ေနရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းအဖမ္းအဆီး 

ခံရတဲ့သတင္းေတြ၊ ေဒ၀ီတို႔ေမာင္ႏွ ံ (ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းမွာပါ၀င္မႈေၾကာင္)့ အလုပ္ျပဳတ္သြားတဲ့သတင္း၊ စတာေတြ 

အပါ အမ်ိဳးစုံၾကားေနရျပီး ေဒၚေဒၚ-ေဒၚအမာရဲ႕ေမြးေန႔ေတြမွာ-အန္ကယ္တက္ျပီး ကဗ်ာေတြဘာေတြဖတ္တဲ့အေၾကာင္း 

ေတြလည္းဖတ္ရပါတယ္။ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ဘာသာျပန္စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပြတၱ ိ စတာေတြ--

ထြက္လာတာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ သတင္းေတြနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္း-အလြန္႔ကိ ု မၾကားခ်င္တ့ဲ နာေရးသ 

တင္းမ်ားလည္း ၾကားလာရပါတယ္။ 
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အခုေတာ့ အန္ကယ္ဦးသန္႕စင္ေရာ အန္တီေဒၚခင္ေမေရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အန္ကယ္ဦးသန္႔စင္ကြယ္လြန္ုၿပီးမွ 

ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တဲ-့“ေတာ္ဘုရားေလးစာေပဆု”(ႏိုင္ငံေရးစာေပဆု)ကိ၂ု၀၁၃မွာ ေဖေဖ-ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱ-ိဆိုင္းစုမ ွ

သည္မန္ဟိုင္းဆီသုိ႔-(ျဖိဳးေမာက္သာစာေပ)စာအုပ္ကိ ုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။ 

ၾကားရတဲ့သတင္းေတြထဲမွာ သတင္းေကာင္းမ်ား ၀မ္းသာအားတက္ဖြယ္သတင္းမ်ားလည္း ပါလာပါတယ္။ အန ္

ကယ္ရဲ႕ တဦးတည္းေသာသမီးေလး ေဒ၀ီသန္႔စင္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ 

ၾကားလာမႈပါ။ ေဒ၀ီဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ၾသဇာႀကီးတ့ဲ-လူမႈေရးလႈပ္ရွားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္လာျပီး၊ လူအမ်ားရဲ႕ ေလးစားမႈ 

ၾကည္ညိဳမႈေတြကို ရရွိလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဒ၀ီရဲ႕-ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းေတြလည္း ေတြ႕လာရပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္ 

၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း-ဆိုတာ အလြန္မြန္ျမတ္တဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတရပ္လံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အ 

တြက္ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ-့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ဆန္႔က်င္ဘက(္၂)ရပ္နဲ႔ ေပါင္းစည္း 

ျဖစ္ထြန္းေနတဲ ့ပဋိပကၡတစံျုဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာ(၂)ရပ္ဟာ အျပန္အလွန္တြန္းဖယ္ေနတဲ ့ဆန္႔က်င္ဘက(္၂)ရပ္ 

အျဖစ္ ကြျဲပားေနသလို၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ဂရ ု

မစိုက္ဘဲ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပဲ ဖိလုပ္ေနလုိ႔မျဖစ္သလို၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ အဓိကထားအေၾကာင္းျပျပီး 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ပစ္ပယ္ထားလို႔လည္း မရပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္(၂၀၀)ေက်ာ္ စတင္ခဲ့တဲ ့ စက္မႈလက္မႈေတာ္လွန္ 

ေရးမ်ားေၾကာင္ ့ အက်ိဳးေကာင္းေကာင္း ခံစားခဲ့ၾကရတဲ ့ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ား(အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား)က သူတို႔ရဲ႕ အ 

မိႈက္ထုပ္နဲ႔ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြျဖစ္တဲ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ-ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ စတာေတြကုိ ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ 

ယ ူေျဖရွင္းရမယ့္အစား(ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။) တကမာၻလံုးကျပည္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိး 

မႈ အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား)ကိုပါ ခြဲေ၀ေပးလုိက္တာပါပဲ။ ဒီရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲဒဏ္ေတြကုိ အခံရဆံုးသူေတြဟာ အဆင္းရဲ 

ဆံုးႏိုင္ငံကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္ ့ဒီလိုမ်ိဳး ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနိမ့္က်တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားက ဒိိီလ္ိုသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက ္

ျပီး အသိပညာျမင့္မားလာတာဟာ ေကာင္းတ့ဲကိစၥတရပ္ပါ။ ဒါေပမ့ဲ-အားလံုးဘက္စံုေအာင္ (အားေကာင္းခ်က ္ အားနည္း 

ခ်က-္ အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြကိ ုသက္သာသြားေအာင္လုပ္တဲ ့နည္းလမ္းေတြ) ေလ့လာရမွာျဖစ္တ့ဲအျပင္ ဒီလို တိုင္းျပည္ 

မ်ိဳးရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ ့ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းေတြက္ိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ 

အခ ု ေဒ၀ီတို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အဖြဲ႕ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ေတြရၾကလို႔-ႏိုင္ငံ 

တကာရဲ႕စနစ္ေကာင္းေတြ လုပ္ဟန္ေကာင္းေတြကုိ ဗမာျပည္ကိ ု သယ္ေဆာင္လာႏိုင္မယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕လက္ေတြ႕ အေျခ 

အေနမ်ားနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ 

အန္ကယ္ဦးသန္႔စင္ဟာ မ်ိဳးရိုးအရ-ပေဒသရာဇ္အႏြယ္ျဖစ္ေပမယ့္- အိုးပစ္အိမ္ပစ္ စည္းစိမ္ဥစၥာပါစြန္႔ပစ္ကာ ျပည္ 

သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားဘက္က တသက္လုံးရပ္တည္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဖမ္းအဆီး- အႏွိပ္အစက-္ ေထာင္တန္းစတဲ ့ဆင္းရ ဲ

ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ခံခဲ့ရျပီး-ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါျပီ။ အခုေတာ့-အန္ကယ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို အန ္

ကယ္ရဲ႕ က်န္ရစ္တ့ဲသမီးေဒ၀ီက တေထာင့္တေနရာက တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ားကိ ု ေတြ႕ 

ျမင္ ၾကားသိေနရတဲ့အတြက ္၀မ္းသာဂုဏ္ယူေနမိပါတယ္။ အန္ကယ္တို႔ဇနီိးေမာင္ႏွံ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါေတာ့။ 

လွေက်ာ္ေဇာ။၃၀-၇-၂၀၁၈။ 
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ကၽြန္ေတာၾ္ကားဖူးသလို ေျပာဆုိပါမည္ (၅)  

ဘယ္တုန္းကမွ ခ်စ္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္၊ ဒါေပမ့ဲ…. 

A. ၿငိမ္း 

 (၁) 

လက္ရဲဇက္ရဲသမားမ်ား 

ဖဆပလထဲက ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ထုတ္ပစ္ၿပီးကတည္းက ဆုိရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ ပဋိပကၡေတြဟာ ပုိမုိျပင္းထန္ 

သည္းသန္လာခဲ့တယ္။ အာဏာလက္ရွိ ဆုိရွယ္လစ္ေတြရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေန႔စဥ္ သတင္းစာဟာ နာေရးသ 

တင္းစာ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္ေတြဘက္က စံျပဳေလာက္တဲ့နာမည္ႀကီး 

လက္မရြံ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ အထက္ဗမာျပည္က နာမည္ႀကီးခဲ့သူေတြထဲမွာ မိတၳီလာက ဆရာထီ/ ဦးမာ၊ ေအာင္ 

ပင္လယ္သိန္းေဖ၊ ပ်ဥ္းမနား ဗုိလ္ေတာက္ထိန္၊ လယ္ေ၀းသခင္ၾကည္ရိွန္၊ မံုရြာ ဗုိလ္ဘေမာင္၊ ေတာင္သာ ဦးစံျပည့္၊ ငါန္း 

ဇြန္ ၆ ေလာင္းၿပိဳင္သတ္မႈ ဗုိလ္မွဴးတက္ျမင္…့. တုိ႔ ထင္ေပၚခဲၾ့ကပါတယ္။ ကုိယ့္ေဒသနဲ႔ကုိယ္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ျဖစ္ခဲ့ၾက 

တယ္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ေနၾကသူမ်ားမွအပ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္သူမွ ကလန္ကဆန္ မလုပ္ရဲခဲ့ၾကဘူး။ သူတုိ႔ကုိ ပမာမခန္႔ 

လုပ္သူဆုိလုိ႔ ၿမိဳ႔ေပၚမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ပုိင္း အတုိက္အခံ ပမညတ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းရွိလာတယ္။  

အဲဒီတုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက အုပ္စုိးသူဆုိရွယ္လစ္ကုိ အေသအလဲ မုန္း။ ဆုိရွယ္လစ္ေတြကလည္း လက၀္ ဲ

ေက်ာင္းသားဆုိ ၾကည့္မရ။ 

(၂) 

 

ေန၀င္ဘုရင္မ်ား 

အထက္ပါ ေနာက္ခံကားကို တင္ျပၿပီးတ့ဲေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိ ႔ဳအေျခအေနကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ အထူး 

သျဖင့္ ၿမိ ႔ဳေပၚမွာ ႏုိင္ငံေရးသတ္မွတ္ခ်က္တခု ျဖစ္တည္လာပါတယ္။ ဦးစံျပည့္ကုိ ‘ေနထြက္ဘုရင္’ - ၿမိဳ႔အေနာက္ေတာင ္

ဘက္ ၁၀ မုိင္ေလာက္အကြာမွာရွိ ဒမုိက္(တမုိက္သာ) ရြာက ျပဴေစာထီးေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေမာင္ေမာင္နဲ႔ ညီ ၀င္းရွိန ္

ကုိ ‘ေန၀င္ဘုရင္’ေတြလုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ တကယ္က ဦးစံျပည့္က ေတာင္သာအမတ္၊ ေတာင္သာၿမိဳ႔နယ္ သပြတ္စုရြာသား၊ 

ဒမုိက္ကလည္း ေတာင္သာၿမိ ႔ဳနယ္ထဲပါတဲ့ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ရြာႀကီးပဲ။  ၁၉၅၆ ခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆရာ ဦး 

ေမာင္ကုိက ေက်ာင္းဆရာဘ၀က ႏုတ္ထြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတယ္၊ သမဂၢ၀င္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အားေပးေထာက္ 

ခံမႈနဲ႔ ၀ုိင္း၀န္းမႈေၾကာင့္ အႏုိင္ရခဲ့တယ္။ ၁၉၅၇ ခုမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းကို လက္ခံေတြ႔ဆံုမႈေၾကာင့္ ေထာင္ထဲေရာက္သြား 

ၿပီး တည္ၿမဲ-သန္႔ရွင္းအကြဲမွာ ေထာင္ကထြက္လာပါတယ္။ ေနာက္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ တာစူခဲ့ေတာ့ ထံုးစံ 

အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြပဲ ၀ုိင္း၀န္းခဲ့ၾကတယ္။ 
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 ဒီအခ်ိန ္ ျပဴေစာထီးေျပာက္က်ားေတြ လက္သံေျပာင္ေနတဲ ့ ကာလ၊ ၿမိဳ႔ေပၚမွာေရာ ေက်းလက္မွာပါ - ေဟာတ 

ေယာက္ ေဟာတေယာက္ သတ္ေနတဲ့အခ်ိန္-ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဦးေမာင္ကုိက ရပ္ကြက္အလုိက္ မဲဆြယ္တရားပြဲေတြ တပြၿဲပီးတပြဲ 

က်င္းပၿပီး အရွိန္ရေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္သာ မဲဆႏၵနယ္က ဦးစံျပည့္နဲ႔အၿပိဳင္ ပမညတ-က ၀င္ေရြးမယ့္အမတ္ေလာင္း 

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဗုိလ္ဟိႏၵက ေခၚ ဦးသန္းက ေထာင္ထဲေရာက္ေနတယ္။ သူ႔ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈဘာမွ မလုပ္ရေသးေတာ့ 

ဆရာက ကူၿပီးမဲဆြယ္ေပးဖို႔ စီမံကိန္းခ်ပါတယ္။ ဦးသန္းရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္တ့ဲ ဒမုိက္ရြာက ဆိုရွယ္လစ္ကလြဲၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိ 

မွ အ၀င္မခံဘဲ ပိတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဆရာက တရားပြဲတခုမွာ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္တြင္ ဒမုိက္ခံတပ္ႀကီးကုိ သြားဖြင့္ပါ့ 

မယ္။ အားေပးလုိသူမ်ား၊ ကူညီလုိသူမ်ား နံနက္ ၆ နာရီအမီ သူ႔အိမ္ေရွ႕မွာ လာစုၾကပါလုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိကပ္ါတယ္။  

အဲဒီ  ‘ယ’ ရက္မတုိင္မီညမွာ ေလာ္စပီကာတင္ထားတဲ့ ကားႀကီးတစင္း ၿမိဳ႕လယ္လမ္းမ ဦးေမာင္ကုိ အိမ္ေရွ႕ကေန ေခါက္ 

တုံ႔ေခါက္ျပန္ စိန္ေခၚ ခ်လဲင့္လုပ္သြားပါတယ္။ “သတၱိရွိရင္ လာခဲ့ၾကပါ။ ေကာင္းေကာင္းဧည့္ခံဖုိ႔ အသင့္ျပင္ထားပါေၾကာင္း” 

တဲ့။  

တၿမိဳ႕လံုး လႈပ္လႈပ္ရြရြပဲ-ဆရာ့အိမ္ေရွ႕မွာ ဂ်စ္ကား ၃ စီး အသင့္ျပင္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား ၃-၄ 

ေယာက္က ကားမဆန္႔ရင္ က်န္ေနမွာစုိးတာနဲ႔ ညဦးကတည္းက ကားေပၚတက္အိပ္ၾကပါတယ္။ မနက္ေရာက္ေတာ့ ကု ိ

သန္းအိမ္က ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေလးေအာင္ ဦးစီးတဲ့ ဂ်စ္ကားတစီး ထုိးဆုိက္လာပါတယ္။ (တကယ္က ဦးေမာင္ကုိ - ဦး 

သန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တရပ္ကြက္ထဲသားေတြပါ)။ မနက္ ၆ နာရီ နံနက္စာစားၾကၿပီး ကား ၄ စင္းနဲ႔ ပထမဆံုး ခ႐ိုင္ 

၀န္႐ံုးကုိ သြားၾကပါတယ္။ ခရီးစဥ္ကို ေျပာျပၿပီး လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ယူဖို႔ တခုခုျဖစ္ရင္ အစုိးရတာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ည္တုတ ္

ေျပာလိုက္ၾကတယ္။ ေနာက္ေၾကြးေၾကာ္သံေတြတုိင္ၿပီး ထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။  

ရြာစည္၊ ဂ်ဳပ္ပင္၊ ထေနာင္းတိုင္၊ စတဲ့ရြာေတြကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ဒမုိက္ကုိ ေရာက္ပါတယ္။ တနာရီေလာက ္

ၾကာပါတယ္။  

ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတုိင္း ရြာတံခါးႀကီးက ပိတ္ထားပါတယ္။ ရြာျပင္ဘက္လမ္းက သဲလမ္းျဖစ္တယ္။ လမ္းတဖက္ 

တခ်က္မွာေတာ့ ရာခ်ီရွိမယ့္ ရြာသူရြာသားေတြ လက္နက္ကုိယ္စီနဲ႔ တန္းစီရပ္ေနၾကပါတယ္။ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြကုိ 

ေတာင္းပလံုး-ျခင္းေတြထဲ ထည့္ထားၿပီး သတူုိ႔နားမွာ ခင္းက်င္းထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကား ၄ စင္းေပၚမွာ ဟြန္းႀကီး 

ေတြတပ္ထားတ့ဲ ေလာက္စပီကာေတြ ပါပါတယ္။ မက္ခြက္ကုငိ္ထားသူေတြကေတာ့ ဦးေမာငက္ု၊ိ ကုိထြန္းေအာင္၊ ကု ိ

ေအာင္သူနဲ႔ ေမာင္ေလးေအာင္-  

သဲလမ္းေပၚ ကားေတြ တစီးၿပီးတစီးထိုးရပ္ကာ တရားစေဟာၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက ကားေအာက္ခုန ္

ဆင္းၿပီး ကားေတြကုိ ၀ုိင္းထားၾကပါတယ္။ နိဒါန္းေလးမွ ၿပီးေအာင္ မေဟာၾကရေသး၊ ႀကိဳဆုိပြဲႀကီး စပါၿပီ။ ရြာသားေတြဆီ 

က ကုိင္ထားတဲ့ ခရမ္းသီး၊ ဘူးသီး၊ သခြားသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အစရိွတဲ့ ေတာင္ယာခင္းထြက္ အသီးအႏွံေတြ ပ်ံထြက္ 

လာၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တဘံုးဘံုးတခြမ္းခြမ္း လာမွန္ပါတယ္။ ေဟာတဲ့သူေတြက အေဟာမပ်က္- ဆက္သယ္ပါတယ္။ 

အသံေတြ ဆက္ထြက္ေနေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က အႀကံဥာဏ္ထုတ္ပါတယ။္ သဲေတြကို ပုံးေတြနဲ႔ ခပ္လာၿပီး ဟြန္းေအာ္လံ 

ႀကီးေတြထဲ ထည့္ေလာင္းပါတယ္။ ကုိထြန္းေအာင္ ဟြန္းအသံမထြက္ႏုိင္ေတာ့ (လူထ)ု သတင္းေထာက္ပီပီ ခုန္ဆင္းလာၿပီး 

ကင္မရာတလံုးနဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြ တဖ်ပ္ဖ်ပ္႐ုိက္ပါတယ္။ ဘယ္အလြတ္ေပးမလ။ဲ အရက္ေတြေသာက္ၿပီး သရဲမရဲစီးေနတဲ့ ရြာ 

သားေတြကုိ လက္ညႇိဳးညႊန္ၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနတဲ့ လူဆိုးတစု (၄-၅-၆ ေယာက္)က ကင္မရာကုိ ၀ုိင္းလုပါတယ္၊ 

ပါသြားခါနီးမွာ သူ႔ထက္ဗလေကာင္းတ့ဲ ကုိေက်ာ္ေထြးဆီ လွမ္းေပးလုိက္တယ္။ ဒါလည္း အလြတ္မေပး ၀ုိင္းလုမရ-၀ုိင္းဂလ ိ

ထုိးေတာ့မွ ပါသြားပါတယ္။ (မွတ္ခ်က ္ - ဒီအမႈ႐ံုးေရာက္မွ ကင္မရာ ျပန္ရပါတယ္၊ ဖလင္ေတာ့ ပါမလာ။) ရြာသားေတြ ခဲ 

ယမ္းမီးေက်ာက္ျပတ္သြားရင္ အထမ္းသမားေတြ အလွ်ိဳအလွ်ိဳေရာက္လာကာ က်ည္ျဖည့္ေပးပါတယ္။ တကယ္မွာ ရြာသား 

ေတြက ၀တ္ေက်တန္းေက်ပဲ လုပ္ၾကတာပါ။ သိပ္စိတ္ပါဟန္ မတူပါဘူး။ မီးထုိးေပးသူေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ အထိ နာ 

ၾကတာျဖစ္တယ္။ 

ဦးေမာင္ကုိက သူ႔နဖူးေျပာင္ႀကီးကုိ လက္ကုိင္ပု၀ါနဲ႔စည္းၿပီး ႐ုပ္ဖ်က္ထားပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ တရားေဟာေတာ့ ေစာ 

ေစာက ေျပာတဲ့လူဆိုးတစုက မွတ္မိသြားတယ္။ “ဟုိမွာ ေမာင္ကုိ-ေဟ့”ဆိုၿပီး ၀ုိင္းလာၾကတယ္။ ဦးေမာင္ကုိက ပါလာတဲ ့
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ေသနတ္နဲ႔ ထုိးခ်ိန္လုိက္ၿပီး “လာရဲတဲ့ေကာင္ လာၾကစမ္း”လုိ႔ စိန္ေခၚလိုက္မွ ရဲွသြားၾကတယ္။ “ကဲ-တုိ႔ေဟာခ်င္တာေတြ 

ေဟာလုိက္ရၿပီ။ ရည္ရြယခ္်က္ ေအာင္ျမင္ၿပီ။ ျပန္ၾကမယ္”….လုိ႔ ဆုတ္မိန္႔ေပးမွ ကားေတြကုိ သဲထဲက တြန္းထုတ္ၾကရ 

တယ္။ ဒါေတာင္ မ၀ေသးလုိ႔ထင္တယ္။ ပံုးေတြနဲ႔ သဲေတြခပ္ၿပီး ကုပ္ပုိးကေန ေလာင္းထည့္လုိက္ၾကပါေသးတယ္။ ျမင္ရ 

တာက တကယ္စိတ္ပါလက္ပါ ေမာင္းတင္ဆဲဆုိလုပ္ေနသူက အနည္းစုပါ။ ဒီအခ်ိန္ေရာက္မွ တံခါးႀကီးပြင့္လာၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚ 

တက္ စိန္ေခၚတဲ့ကားႀကီး ေခါင္းျပဴထြက္လာကာ ေလာက္စပီကာႀကီးနဲ႔ အသားယူစကားေျပာပါတယ။္ “ဒါမ်ိဳးလာလုပ္ရင္ -

ဒီလုိမ်ိဳးခံသြားရမယ္”-တဲ့၊ “ဒီလုိလုပ္လုိက္ရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး”- တဲ့။  

(ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ - ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ မခံခ်င္စိတ္၊ အာခံခ်င္စိတ္၊ တြန္းလွန္ခ်င္စိတ-္ ဒီေလာက္ပဲ ရိွတာ 

ပါ။ ေက်ာင္းသားစိတသ္က္သက္ပဲ-လုိ႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ သမုိင္းကုိ နားလည္လြန္းလို႔ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကံအား 

ေလ်ာ္စြာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚ ရပ္မိလ်က္သား ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါကေတာ့ ေက်နပ္စရာပါပဲ။) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ 

ဖုန္ေတြ၊ သဲေတြ၊ အေဖြးသားနဲ႔ ေမ်ာက္ျဖဴေတြျဖစ္ၿပီး ျပန္လာၾကတယ္။ အျပန္လမ္းမွာေတာ့ ၂ ရြာေလာက္က အသီးအႏွံ 

ေတြအျပင္ ကေတာအုိး(ေျမ ေသာက္ေရအိုး) တလံုးႏွစ္လံုးပစ္တင္ၿပီး (ဒီေခတ္စကားနဲ႔ဆု)ိ ၀ုိင္းသမလႊတ္လုိက္ပါေသး 

တယ္။ ျပဴေစာထီးတခ်ိဳ႕ လက္ခ်က္ပါ။  

ခ႐ုိင၀္န္ကုိတုိင္တန္းၿပီး ၿမိ ႕ဳထဲေရာက္ေတာ့ ကားေပၚတင္က်န္ခဲ့တဲ့ အုိးျခမ္းပဲ့ေတြ၊ အသီးအႏွံေတြ ေျမႇာက္ျပၾက 

ကာ တရားေဟာၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ျမဴးျမဴးပါပဲ။ အိမ္မွာ က်န္ရစ္တ့ဲ ေဆြမ်ိဳးမိဘေတြကေတာ့ ရငတ္ထိတ္ထိတ္န႔ဲ ေစာင့္ 

ေနၾကရတာပါ။  

ဒါက ေန၀င္ဘုရင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဒမုိက္ရြာက ေမာင္ေမာင္၊ ၀င္းရွိန္ ညီအစ္ကုိေတြရဲ႕ လက္စြမ္းျပခ်က္ပါ။ ေနာက္ ၂ 

ႏွစ္ေလာက္အၾကာ ေလာပိတေရာက္စဥ္ ဒမုိက္ရြာသားတေယာက္နဲ႔ ေတြ႔လုိ႕ ဒီညီအစ္ကုိရဲ႕ ေသြးေအးေအးနဲ႔ အမိန္႔ေပး 

သတခ္ုိင္းတ့ဲကိစၥေတြ ၾကားရေတာ့ ေအာ့ႏွလံုးနာမိခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ကုိ မေတြ႔ဖူး၊ မဆက္ဆံဖူးပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဒမုိက္နဲ႔ ေရစက္ 

မကုန္ေတာ့ - တခါမွာ လုပ္ငန္းကိစၥတခုအတြက္ ကုိထြန္းေအာင္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ညႀကီးမင္းႀကီး လွည္းတစီးနဲ႔ အဲဒီရြာကုိ 

ျဖတ္ေမာင္းခဲ့ဖူးတယ္။ နာမည္မသိရတဲ့ ဧည့္သည္တေယာက္လည္း ပါတယ္။ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ထဲေရာက္ လုပ္စရာရွိတာ 

လုပ္၊ အဲဒီကေန ကိုတင္မိုးတို႔ရြာ - ဇဂ်မ္းကန္ၿမဲဘက္ကေန လွည့္ျပန္ခဲ့တယ္။ ကုိတင္မုိးနဲ႔ မဆံု၊ သူ႔အေဖပဲ ရွိတယ္။ ကု ိ

ထြန္းေအာင္က ေရာက္ဖူးၿပီးသားမုိ႔ ျပႆနာမရိွ။ တညအိပ္၊ မနက္စာစားၿပီးမွ ကားနဲ႔ ျမင္းၿခံဘက္ ျပန္လာခဲ့တယ္။ 

(၃) 

ေနထြက္ဘုရင္ႀကီး 

သူနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္မဆံုဖူးပါ။ သူ႔အေၾကာင္းၾကားသိေနတာပဲ ရွိတယ္။ ကုိေအာင္သူကေတာ့ မႏၱေလး တက ၠ

သုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ခြပ္ေဒါင္းစာေစာင္မွာ “သခင္စ၀ံက”္ဆိုိတဲ့ ဇာတ္ေကာင္တေကာင္ဖန္တီးၿပီး သူ႔ကုိ ကလိဖူး 

တယ္။ သူတကာလုိ ‘အျပည့္မရွိ’ ‘တ၀က’္ ပဲရွိတဲ့ ‘စံ၀က’္ ဆိုပါေတာ့။ ၆၆ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အဖမ္းခံရတယ္၊ မႏၱေလး 

ေထာင္ထဲ ေရာက္တယ္။ ၆၇ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္မွာက်ေတာ့ ၂ တုိက္ထဲ ထည့္ ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အမႈတြဲ - ႐ုိးမ 

ျပန္ ရဲေဘာ္ေဌးလွ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါနဲ႔ က်ဆံုးတယ္။ လံုေလာက္တဲ့ ေဆး၀ါးကုသမႈ မရလုိ႔ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ 

မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ဆူဆူပူပူလုပ္ၾကေတာ့ ေထာင္ပုိင္ဗုိလ္မွဴးေမာင္ျမင့္က သူ႔႐ံုးခန္း ေခၚေတြ႔ရာမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ 

အျဖစ္ အေဆာင္ေပၚက ေဒါက္တာ ညီညီ၊ ၂ တုိက္က ေဆးေက်ာင္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသား ကုိေအးျမင္(့က်ီးသ)ဲ၊ ၄ 

တုိက္ကတေယာက္(?) နဲ႔ ၁ တုိက္က ကၽြန္ေတာ္ သြားေတြ႔ပါတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ဘယ္လုိ တာ၀န္ယူ ကုသခဲ့ပါတယ္ 

ေျပာၿပီး ေခၽြးသ္ိပ္တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္မွာ မျမင့္ျမင့္တေယာက္ပဲ ေခၚေတြ႔ေဖ်ာင္းဖ်တယ္လုိ႔ သိရ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ ္ တုိက္ထမဲွာ တႏွစ္ေလာက္ ေနခဲ့ရတယ္။ ရဲေဘာ္ေဌးလွကိစၥၿပီးမွ အေဆာင္ေပၚ အခန္း ၂ ပို႔တယ္။ 

အခန္း ၁ က ဘုန္းႀကီးခန္း(တုိက္ထမဲွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ၄-၅-၆ ပါး ရွိေသးတယ္။) ဦးစံျပည့္တုိ႔ အမတ ္ ေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ားက အခန္း ၄ မွာ ရွိေနႏွင့္ ၾကၿပီ။  
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အေျခအေနက ေကာင္းမလာ။ ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရးေတြ တခုၿပီးတခု ႐ုပ္သိမ္းလာတယ္။ ေထာင္တြင္းဖိႏွိပ္ 

မႈေတြ ဆက္တုိက္လုပ္လာတယ္။ ေဆးကုသမႈကလည္း တုိးတက္မလာ။ အထူးသျဖင့္ ေထာင္က် အက်ဥ္းသားေတြ တ 

ေယာက္ၿပီးတေယာက္ ေသဆံုးခဲ့တယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ၃ ရက္ၾကာ ေထာင္တြင္းဆူပူမႈႀကီး ေမလအတြင္းမွာ ေပၚေပါက္ 

လာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ေန႔ေရာညပါ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ဆူပြက္ေနခဲ့တာပါ။ ေထာင္ထမဲွာ တံခါးမရွိဓားမရွိ သြားလာလႈပ္ 

ရွားခဲ့ၾကတယ္။ ေထာင္ႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီးထားမိၿပီ။ ထိန္းသိမ္းနဲ႔ ေထာင္က် စည္းလံုးမိခဲ့ၾကတယ္။ ေထာင္၀န္ 

ထမ္းေတြက တန္းဖြင့္ခ်ိန္လာဖြင့္တယ္၊ ပိတ္ခ်ိန္မွာ ပိတ္ၿပီး ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္။ ဒီၾကားမွာ အာဏာပိုင္ေတြဆီ ကုိယ္ 

စားလွယ္လႊတ္ၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ၾကတယ္။ ေျပ လည္မႈကေတာ့ မရ- 

၃ ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႕ နံနက္ခင္းမွာေတာ့ ေထာင္ထဲကို စစ္တပ္၀င္လာပါေတာ့တယ္။ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြက ေတာ့ 

ရပ္မသြား။ အေဆာင္ေတြဘက္ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားတယ္။ တခ်ဳိ႕က မတ္တပ္၊ တခ်ိ ႕ဳက ၀မ္းလ်ားေမွာက္ -

ေဒါက္ေထာက္ ခ်ိန္ထားၾကတာျဖစ္တယ္။ တခန္းၿပီးတခန္း လုိခ်င္တဲ့သူေတြကုိ ေခၚထုတ္သြားတယ္။ ေထာင္က် ေခါင္း 

ေဆာင္ေတြကိုေတာ့ တုိက္ခန္းေတြထဲေလွာင္ပိတ္ ႐ုိက္ႏွက္ ထမင္းမေကၽြးဘဲ ထားလိုက္ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေပၚ 

က ျမစ္ဖ်ားတုိင္းက ေဒၚခင္ႏု၊ ေဒါက္တာခင္ေအးမြန္၊ မေအးစန္း (မစိမ္းပင္)နဲ႔ မျမင့္ျမင့္တို႔ ၄ ေယာက္ ေခၚထုတ္ၿပီး အင္း 

စိန္ေထာင္ပုိ႔လုိက္တယ္။ တုိက္ေတြထဲက ဘုန္းႀကီးေတြ၊ ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ တျခားပဂုၢဳိလ္ေတြ ပါမသြားၾက။ အေဆာင္ေပၚ က်န ္

ေနရစ္တ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ စပ္ပူစပ္ေလာင္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ပ်ဥ္ခ်ပ္မွာ ေဖာကထ္ားတ့ဲအေပါက္ကေလးကေန 

ေအာက္ကုိ ကုန္းၾကည့္ေတာ့လည္း အက်ဥ္းသားေတြခမ်ာမွာ မ်က္စိသူငယ္နဲ႔ သနားစရာပါ။ မျဖစ္ဘူး၊ ဆက္ေမွာက္ၾက 

မယ္-သေဘာညီၿပီး တုိက္ပြ၀ဲင္ဖုိ႔ လုပ္ၾကျပန္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေနာက္တသုတ္ရွင္းတ့ဲအေနနဲ႔ အလံနီထဲက ၄ ေယာက္၊ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြထဲက ၅ ေယာက္ စစ္ေထာင္ကုိ အပုိ႔ခံရျပန္တယ္။ အခန္းေလးေတြထဲ ၄-၅ လ ေလွာင္ထားၿပီးမွ 

ျပန္ေခၚပါတယ္၊ ဘူး၀ေရာက္ေတာ့ “တုိ႔ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္လုိ႔ မင္းတုိ႔ကုိ ျပန္ေခၚတာ-စမ္းရဲရင္စမ္းၾကည့္ၾက”လုိ႔ 

ေသြးတုိးစမ္းရင္း အခ်ဳပ္ေဆာင္ဘက္ ေခၚသြားပါတယ္။ ေထာင္က်ေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေတြ တေဆာင္ထဲ (အထက/္ေအာက)္ 

အတူမထားရဲလုိ႔ အခ်ဳပ္ေဆာင္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ေရႊ႕ပစ္ထားႏွင့္တာပါ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြလည္း ပါလာပါ 

တယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေနထြက္ဘုရင္ႀကီးနဲ႔ ဆံုမိၾကတာပါ။  

ေနာက ္ ဘယ္သူေတြရွိၾကသလဆဲုိေတာ ့‘သံကြင္းစြပ္’ တရားပြဲေတြနဲ႔ ဗမာတျပည္လံုး ဟုိးဟုိးေက်ာ္ခဲ့တဲ့ မံုရြာ 

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး ဦး၀ိလာသ၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္၊ ဗုိလ္သီဟ။ ငါန္းဇြန္ ၆ ေလာင္း ၿပိဳင္ ဗုိလ္မွဴး 

တက္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဗုိလ္ေနာ္ရထာ ေခၚ ဦးတင္ညြန္႔၊ အမတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ မံုရြာ ဦးျမေမာင္၊ ဦးဘုိနီ အျပင္ မံုရြာဗုိလ္ 

ဘေမာင္အမႈတြကဲ လူေတြနဲ႔ -ဘာမႈလဲေမးရင္ “ျပဳျပဳသမွ် ကုသလေၾကာင့္ပါ” လုိ႔ ေျဖတတ္ၾကတဲ့ ျမတ္ရတနာ အဖြဲ႔သား 

ေတြ ျဖစ္တယ္။ (‘ျမတ္ရတနာ’ ဆုိတာ မႏၱေလးေတာင္ေျခမွာ ကုိယ္ပုိင္လက္နက္တုိက္ကေလးေတာင္ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ 

တည္ၿမဲ ဘုန္းႀကီးဦးကုသလ ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ ဂ်ာနယ္အမည္ပါ) အားလံုးဟာ ဘ၀တူေတြျဖစ္လာတယ္။ လူႀကီးေတြက 

ပုတီးကုိယ္စီနဲ႔ ကၽြတ္တန္း၀င္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမ့ဲ လူမုိက္ကေလးေတြနဲ႔ ေပါင္းလို႔သင္းလုိ႔ေတာ့ ရပါတယ္။  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ႏုိင္ေအာင္ကုိင္ႏိုင္လို႔ ျပန္ေခၚတာလို႔ ၀ံ့၀ါရျခင္း အေၾကာင္းကို ေတြ႔လာရပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ရဲ႕ 

လႈပ္ရွားမႈကုိ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ဖုိ႔ အရာခံဗုိလ္သိန္းထီ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တပ္ၾကပ္ႀကီးဦးစိန္ထြန္း၊ ဒုတပ္ၾကပ္ ေမာင္မွန ္

(ေနာက္ ဟံသာ၀တသီတင္းေထာက)္ အျခား ၂ ေယာက္ပါတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔ တည္ရွိလာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေဆာင္နဲ႔ ကပ္ၿပီးရွိတဲ့ တိလတ္အေဆာင္မွာ စတည္းခ်ၿပီး ေနပါတယ္။ ျပႆနာေပၚရင္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ 

လာၾကတယ္။  
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(၄)  

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုေနထိုင္ခ့ဲၾကသလဲ 

အိမ္က စာနယ္ဇင္းေတြ မွာဖတ္တယ္။ အိမ္က ပုိ႔တဲ့အစားအေသာက္ေတြ ဘုန္းႀကီးလွဴတန္တာလွဴ၊ က်န္တာ 

ေ၀မွ်စားၾကတယ္။ ည-ည တေယာက္တလွည့္ သီခ်င္းေတြ ဆုိၾကတယ္။ ျခင္းခတ္တယ္။ တလတလံုး ထုတ္ေပးတဲ့ ေဘာ္ 

လီေဘာ ကစားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆပ္ျပာခဲကုိ ထြင္းထုထားတ့ဲ ခ်က္႐ုပ္ေတြနဲ႔ ခ်က-္က်ားကစားၾကတယ္။ တလ 

ျပည့္တဲ့အခါ အခြံပါးေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ေဘာလီေဘာကုိ ေျခသလံုးႀကီးေတြ အယ္ေနတဲ့ ဗုိလ္ေတာက္ထနိ္ဆီ အပ္လုိက္တယ္။ 

သူက ပုတီးကုခိၽြတ္ခ်လုိက္ၿပီး ေဘာ္လီေဘာကုိ မကြဲမခ်င္း နံရံနဲ႔ ပိတ္ကန္ေပးပါတယ္။ တဖုံးဖံုး တဒုိင္းဒုိင္းပဲ။ …. 

ကြသဲြားေတာ့မွ ေထာက္လွမ္းေရဆီအပ္လုိက္ရင္ အသစ္တလံုးရပါတယ္။ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးေတြမွာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အထိမ္းအ 

မွတ္လုပ္ၾကတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ ရဲေဘာ္ေဌးလွက်ဆံုးတဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ တရက္ႀကိဳၿပီး ဘဲဥ အသား ဟင္းစံုမစားဘဲ 

စုထား - ထမင္းစားခ်ိန္ ဘုန္းႀကီးေတြကုိလွဴ၊ ဥပုသ္ေစာင့္ တရားနာၾကပါတယ္။ ေဟာၾကားတဲဆ့ရာေတာ္က လယ္တီ 

ဆရာေတာ္ႀကီး ဦး၀ိလာသ၊ ေဟာမယ့္တရားက-‘သံကြင္းစြပ္’ - ေရစက္ခြက္ကုိင္က ကၽြန္ေတာ္-မေဟာရတာ ၾကာလုိ႔ဆုိၿပီး 

ေဟာလုိက္တာ….၊ အာေတြ႔လို႔လား မသိ၊ တေနကုန္သြားပါတယ္။  

(၅) 

ဇာတ္ေပါင္းေသာ္  

ဖဆပလ၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ဘယ္ေလာက္ တူးတူးခါးခါး ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ ္ ဆု ိ

တာ ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီ။ ခုေတာ့ ဘ၀တူေတြျဖစ္၊ တရားနာဘက္ေတြျဖစ္ေအာင္ ဗုိလ္ေန၀င္းက ဖန္တီးေပးလိုက္ၿပီမို႔ ေခၚေခၚ ေျပာ 

ေျပာ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ၆၃ ခုႏွစ္ ဗုိလ္ေန၀င္းေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရနဲ႔ ဗကပတုိ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြး 

ေႏြးေနၾကစဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ အဖမ္းခံၾကရ၊ အႏွိပ္စက္ခံၾကရပါတယ္။ ျမင္းၿခံေထာင္မွာ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ထုတ္ 

ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ေတာ့ -အသံနက္ႀကီးေတြနဲ႔ ေအာ္သံ၊ နားမဆံ့ေအာင္ ၾကားရတယ္လို႔ ေထာင္သားေတြ ျပန္ေျပာျပၾက 

တယ္။ တခ်ိဳ႕လူႀကီးေတြဆုိ ဗုိက္ေပၚတက္ခုန္လုိ႔ ေန႔ခင္းက စားထားတာေတြ အကုန္ျပန္ထြက္တဲအ့ထိပဲ….တဲ့။ ၆၃ ေစ့စပ္ 

ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ လက၀္ဲသမားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ လွိမ့္အဖမ္းခံရျပန္တယ္။ ျမင္းၿခံေထာင္ထဲ 

မႏၱေလးတကၠသုိလ္ ျမင္းၿခံခရုိင္ ေက်ာင္းသားတသုတ္ ေရာက္လာတဲ့အခါ ႏွိပ္စက္တာေတြ ရပ္သြားပါတယ္။ သတူုိ႔ကုိ 

မႏွိပ္စက္ေတာ့တာ ေက်ာင္းသားေတြေၾကာင့္ပဲလုိ႔ ေျပာၿပီး ေက်းဇူးတင္ၾကတယ္။ ဦးစံျပည့္နဲ႕ မႏၱေလးေထာင္မွာ ဆံုၾက 

ေတာ့ ဦးစံျပည့္က ျမင္းၿခံသားခ်င္းဆုိၿပီး အေရာတ၀င္ ေပါင္းပါတယ္။ စိန္ေမာင္ကုိ ႀကိတ္ေမြးထားၿပီး ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းနဲ႔ 

ဦးေမာင္ကုိ ဖမ္းေပးသူမို႔ ကၽြန္ေတာ္က ဟက္ဟက္ပက္ပက္မရွိ။ ဒမုိက္ေမာင္ေမာင္အိမ္က ပစၥည္းပုိ႔လာသူေတြနဲ႔ မျမင့္ျမင့္ 

အိမ္က ပစၥည္းပုိ႔လာသူေတြ ဘူး၀မွာဆံု သိကၽြမ္းၾကၿပီး - ဒမုိက္ေမာင္ေမာင္က စားစရာေသာက္စရာေတြ ေထာင ္ မွဴးမွတ 

ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးေထာင္ မျမင့္ျမင့္ဆ ီပို႔-ပို႔ေပးတ့ဲအျဖစ္လည္း ရွိတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းသြား 

ခဲ့တယ္။ ၄-၅ ႏွစ္ၾကာလုိ႔ လြတ္လာေတာ့ ေဒြးေလးနဲ႔ အစ္မႀကီးမၾကင္ညြန္႔က ဆီးေျပာတယ္။ “အံ့ၾသပါရဲ႕ ….ဟယ္၊ ဦးစ ံ

ျပည့္ႀကီး ေထာင္က လြတ္လြတ္ခ်င္း အိမ္လာသြားတယ္၊ ေထာင္ထဲမွာ မင္းတုိ႔နဲ႔အတူ ေနရတာေတြ ေျပာျပတယ္။ ေမာင္ A 

ၿငိမ္းတို႔ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ၾကည့္ၾကည့္ ေပ်ာ္ေနတာပဲ၊ ေထာင္ေျပာင္းသြားေတာ့လည္း ေဟးလား၀ါး 

လားပဲ၊ ဘာမွပူမေနနဲ႔-က်န္းက်န္းမာမာ ျပန္လာမွာပါ-လုိ႔ အားေပးသြားတယ္”တဲ့။  

တကယ္က သူသိထားတာတခု အိမ္ကို ေျပာမသြားဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မႏၱေလးေထာင္က ထုတ္သြားေတာ-့ 

စိတ္ေကာင္းရွိပုံရတဲ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးစိန္ထြန္းက လူႀကီးတခ်ိဳ႔ကုိ ေျပာတယ္-“ဒီကေလး 

ေတြကေတာ့ ေပ်ာ္ေနတာပဲ၊ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္ပုိ႔မယ္၊ ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာ မသိရွာၾကဘူး”….တဲ့။ 

                                                                                           ၂၀၁၈ ေမလ ၃၁ ရက္။ 
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ဘရာဇီးထရပ္ကားသပိတ္ 

ျမစမ္းေအး 

၂၀၁၈ ေမလကုန္ပိုင္းမွာစခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက္ၾကာ ဘရာဇီးထရပ္ကားသပိတ္ဟာ မၾကာခင္က ၿပီးဆုံးသြားတယ္။ သိန္းခ်ီတဲ့ ထ 

ရပ္ကားေမာင္းသူမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားဟာ ႏုိင္ငံတဝွမ္း အခ်က္အခ်ာေနရာ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အကာ 

အရံမ်ားနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပၾကလို႔ တႏိုင္ငံလုံး အဆက္အသြယ္ေတြ ျပတ္ေတာက္ကုန္တယ္။ ၿမဳိ႕ ၈၀ ေလာက္ အေရးေပၚ 

အေျခအေန ေၾကညာထားရတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေတြ ျပတ္ေတာက္ကုန္လို႔ အစားအေသာက္ ရာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးေနရ 

တယ္။ ကုန္တိုက္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆး႐ုံေတြ ပိတ္ထားရတယ္။ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး ပို႔ကုန္ေတြျဖစ္တ့ဲ အမဲသား ပဲပိစပ္ 

စတာေတြ တင္ပို႔မႈရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အတြက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား ေဒၚလာဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီ အ႐ႈံးေပၚတယ္။  

သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈက ႐ိုး႐ိုးေလးပါပဲ။ ေနထိုင္မႈစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ ေလာင္စာဆီမလုံေလာက္မႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတာပါပဲ။ ထရပ္ကားေမာင္းသူ အမ်ားစုဟာ ကိုယ္ပိုင္ကားေမာင္းသူမ်ား ကန္ 

ထ႐ိုက္ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ အလုပ္ျပဳတ္သြားတဲ့ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္တယ္။ ထရပ္ကားသပိတ္ကို ဘရာဇီးျပည္သူမ်ား 

က ေထာက္ခံတယ္။ လူငယ္ေတြ အလုပ္သမားေတြ အလယ္အလတ္ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေထာက္ 

ခံမႈကုိ ရရွိတယ္။ ပစၥည္းပို႔သူေတြ အငွားယာဥ္ေမာင္းေတြ ေက်ာင္းကားေမာင္းသူေတြ စသျဖင့္ အလႊာစုံပါဝင္လာတယ္။ သ 

ပိတ္ထဲကို ေရနံအလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါဝင္လာတယ္။ သူတို႔က အလုပ္အကိုင္တည္ၿမဲဖို႔ ေလာင္စာဆီေဈးခ်ဖို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ 

ေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးျဖစ္တဲ့ Petrobras ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိတယ္။ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 

အေထြေထြသပိတ္အျဖစ္ ႀကီးထြားလာမွာကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ အေထြေထြသပိတ္ဟာ တရားမဝင္ေၾကာင္း ဘရာဇီးႏိုင္ 

ငံသမိုင္းမွာ လူႀကိဳက္အနည္းဆုံး သမၼတျဖစ္တဲ့ Michael Temer ရဲ႕ အလုပ္သမားတရား႐ုံးက ထုတ္ျပန္တယ။္  

ထရပ္ကား သပိတ္ဟာ တိုက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ တိုးတက္တဲ့လကၡဏာရွိေသာ္လည္း ပီျပင္တ့ဲ ႏိုငင္ံေရးဦးေဆာင္မႈ 

ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတယ္။ လက္ယာစြန္းေရာက္ အစိတ္အပိုင္းတရပ္က လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ ဖက္ဆစ္ 

သမၼတေလာင္း Lsonaro သာ အေ႐ြးခံရရင္ လက္ရွိအစိုးရ စည္းၾကပ္ထားတ့ဲ ထရပ္ကားမ်ားအေပၚ ဒဏ္႐ိုက္တာ ဖမ္းဆီး 

တာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းတာေတြ ပယ္ဖ်က္ေပးမယ့္အေၾကာင္း ကတိျပဳရင္း သပိတ္ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္တယ္။ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လုပ္ခ်င္တဲ့ လက္ယာအုပ္စုတခုကလည္း သပိတ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ႈံ႕ခ်ကာ စစ္တပ္က အာဏာ 

သိမ္းဖို႔ တိုက္တြန္းေနတယ္။ 

လက္ဝဲယိမ္း အလုပ္သမားပါတီ PT (Workers Party) က လက္ရွိ Temer အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးနဲ႕အတူ အက်င္ ့

ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ေထာင္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕သမၼတေဟာင္း လူလာ Lula da Silva လြတ္ေျမာက္ေရးအတြကF္ree 

Lula (လူလာကိုလႊတ္) ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံကိုတင္တယ္။ Lula ဟာ လက္တင္အေမရိက ျပည္သူ႕အာဏာလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

အတြင္း ၂၀၀၂ နဲ႔ ၂၀၀၆ ေ႐ြးေကာကပ္ြဲမ်ားမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ အႏိုင္ရထားတ့ဲ အတိုက္အခံ သမၼတေဟာင္းျဖစ္ 

တယ္။ ၂၀၀၈ အရင္းရွင္ဘ႑ာေရးကပ္ ေနာက္ပိုင္း ဘရာဇီးစီးပြားေရး က်ဆင္းလာၿပီး မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ေပါက္ကြဲလာ 

တယ္။ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ႀကီးထြားလာတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ Petrobras ေရနံကုမၸဏီအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ အက်င္ ့

ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ Lula ဟာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အမႈရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ရွိမရွိ 

သူ႕ႏိုင္ငံေရးဩဇာ ဘယ္ေလာက္က်န္မက်န္ စမ္းသပ္တဲ့ လူထုတိုက္ပြလဲည္း ျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမားမ်ားဟာ National 
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Endowment for Democracy လို အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ အေထာက္အပံ့ခံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အ 

စည္းမ်ားရဲ႕ အသုံးခ်မႈကုိ လက္မခံၾကဘူး။ လက္ေဝခံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက သပိတ္ကို ျပႆနာရွာသူေတြ အစိုးရ 

ဆန္႔က်င္သူေတြအျဖစ္ ႐ႈံ႕ခ်ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက (သမဂၢမ်ားဟာ ငါတုိ႔ကိ ု ကိုယ္စားမျပဳ) ဆိုတဲ့ ပိုစ 

တာမ်ား ကုိင္ေဆာင္ဆႏၵျပၾကတယ္။  

ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဝင္အမည္ဟာ ဘရာဇီးဖယ္ဒရယ္သမၼတႏိုင္ငံ Federative Republic of Brazil ျဖစ္ၿပီး 

ယဥ္ေက်းမႈစုံ မ်ိဳးႏြယ္စုံတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးတႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ေတာင္နဲ႔အလယ္အေမရိကတိုက္အတြင္း တခုတည္းေသာ ေပၚတူဂ ီ

ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့တဲ့ လဦူးေရအမ်ားဆုံးနဲ႔ (အက်ယ္အဝန္း) အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံလည္းျဖစ္တယ္။ ကမၻာနဲ႔ခ်ီရင္ (၂၀၁၈ စာရင္းအရ) - 

ပၪၥမေျမာက္အႀကီးဆံုး (စတုရန္းကီလို ၈ ဒသမ ၅ သန္း)၊ ဆ႒မေျမာက္လူဦးေရအမ်ားဆုံး (၂၀၉ သန္း)၊ GDP အေမ 

ရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၃၉ ထရီလ်ံ (အဆင့္ ၉)၊ တႏွစ္တာတဦးခ်င္းဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၁၉၉ (အဆင့္ ၆၅) 

ျဖစ္တယ္။လက္တင္အေမရိက ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ၊ BRICS အဖြဲ႕ဝင္ စီးပြားထြန္းသစ္စႏိုင္ငံ၊ G 20 စာရင္းဝင္ ႏုိင္ 

ငံ၊ ၂၀၁၀ အထိ ကမၻာ့စီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အျမန္ဆုံးႏိုင္ငံ၊ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကမၻာက အာ႐ုံအစိုက္ခံရတဲ ့

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖြံ႕ 

ၿဖဳိးတုိးတက္လာတယ္။  

တျခားလက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ဘရာဇီးဟာလည္း အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားေအာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား လက္ဝဲသူပုန္ထမႈမ်ား လူထုအုံႂကြမႈမ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ မလႊ ဲ

မေရွာင္သာ ေပၚလစီပြင့္လင္းမႈနဲ႔ လစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဖန္တီးေပးလာရတယ္။ ၁၉၇၉ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း 

ခြင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ဒီမိုကေရစီဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း လွည့္ေျပာင္းလာတယ္။ ေပၚျပဴလာႏိုင္ငံေရးႏွင့္အတူ အစိုးရ အ 

ဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ၁၉၉၈ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္တိုက္အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ သမၼတ Fernando Henrique 

Cardoso လက္ထက္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရလာတယ္။ တရားလြန္ ေငြေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင ္

ၿပီး စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္လာတယ္။ သမၼတလူလာ Lula da Silva လက္ထက္ (၂၀၀၂ - ၂၀၁၀) ဘရာဇီးစီးပြားေရးဟာ 

လက္တင္ေႏြဦးႏွင့္အတူ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖဳိးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အေမရိကန္က အစျပဳတဲ့ ၂၀၀၈-၂၀၁၀ စီးပြားကပ္ႏွင့္အတူ 

၂၀၁၀ မွ စလို႔ ဘရာဇီးစီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းအျဖစ္ ႀကီးထြားလာတယ္။ အစိုးရႏွစ္ဆက္ 

ျပဳတ္က်ခဲ့ၿပီး ယခုတတိယေျမာက္ Temer အစိုးရဟာလည္း လူႀကိဳက္အနည္းဆုံး အစိုးရျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရွိသမၼတ 

Temer အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး ၉ ဦးနဲ႔ ဥပေဒျပဳအမတ္ ၇၁ ဦးကို Petrobras ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု 

အက်င္ ့ ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ခုံ႐ုံးတင္တရားစြဲဖို႔ ဗဟိုတရား႐ုံးက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ထရပ္ကားသပိတ္ဟာ 

ေနာက္ဆုံး ေပၚေပါက္လာတဲ့ လူထုအုံႂကြမႈျဖစ္တယ္။ အက်ပ္ဆိုက္ေနတဲ့အစိုးရက ေနာက္ဆုံးမွာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို 

လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့သျဖင့္ ထရပ္ကားသပိတ္ ၿပီးဆံုးသြားပါတယ္။ ဒီဇယ္ဆီ ရက္ ၆၀ စာ အစိုးရမ ွ ပံ့ပိုးမယ္၊ ေလာင္စာဆီ 

ေဈးသက္သာစြာျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမယ္၊ Petrobras အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ေျပာင္းေပးမယ္၊ အျခားေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား 

ကိုလည္း လိုက္ေလ်ာေပးမယ္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဘရာဇီးေရနံအစမ္းတြင္း ၄ တြင္းအနက္ ၃ တြင္းရဲ႕ ေလလံေအာင္တဲ့သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါ 

တယ္။ ဘရဇီးႏိုငင္ံေရး ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ္လည္း Shell, Chevron , BP Energy , Statoil , Exxon Mobil, Petrogal စတ့ဲ 

ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉၈ သန္းဖိုး ေလလံအၿပဳိင္ဆြဲၾကတယ္ (ဇြန္ ၇)။ ေလာေလာဆယ္ 

ထရပ္ကားသပိတ္ ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း ေပၚျပဴလာအစိုးရမ်ားအေနနဲ႔ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမွ မလြတ ္

ေျမာက္ေသးပါဘူး။ လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လူႀကိဳက္နည္းတဲပ့ါတီမ်ားပဲ ၿပိဳင္ၾကဦးမွာျဖစ္သလို စစ္တပ္က ေနာက ္

ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသိမ္းဖို႔ကလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိပါဘူး။ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား 

ကလည္း ရပ္တန္႔သြားဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘရာဇီးလူထုဟာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးပါလိမ့္ 

မယ္။ 

                                                                                          (ျမစမ္းေအး - ၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၈) 
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                     ဥကၠဌေမာ္စီတုန္းနဲ႔သားေမာ္အန္ရင္း။ 

 

 

 

 

 

 

 

တရုတ္ျပည္ကေပးစာတေစာင္ 

ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ 

အခုတေလာ တရုတ္ရုပ္ျမင္သံၾကားဗဟိုအမွတ္(၁)က--တရုတ္ျပည္ကေပးစာ ဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပညာေပးအစီအစဥ္ 

အျဖစ္ အပတ္စဥ္ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းကနာမည္ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရး 

အတြင္း ေနရာအသီးသီးကက်ဆံုးသြားသူ၊ စတာစတာေတြအျပင္ သာမန္ အညတရ ရဲေဘာ္မ်ားသာမက အခုေခတ္ တိုင္း 

ျပည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း က်ဆံုးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ သာမန္၀န္ထမ္းမ်ား(ဥပမာ-ကုလျငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ 

တပ္သားမ်ား၊ အာဖရိကတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေစလႊတ္ခံရတဲ့ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား)ရဲ႕-တိုင္းျပည္ အေပၚထားရွိတဲ့ သူတို႔တေတြရဲ႕ 

စိတ္ဓာတ္နဲ႔ တာ၀န္ယူမႈေတြကို ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ေပးစာမ်ားအေၾကာင္းပါ။ အေတာ္လူႀကိဳက္မ်ား ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 

လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္-တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေတြ သြင္းေပးတ့ဲ အစီအစဥ္လည္း ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ 
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ထုတ္လုပ္သူမ်ားဟာ ဒီအစီအစဥ္ကုိ အေတာ္ဂရုစိုက္ျပင္ဆင္ထားပံုရပါတယ္။ အေတာ္စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ေကာင္း 

တဲ ့ စာမ်ား(ဥပမာ-ကူမင္တန္ေခတ္ အဖမ္းခံရျပီးေသဒဏ္ခံရခါနီး-တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ေျမေအာက္ပါတ၀ီင္တဦးရဲ႕ မိဘမ်ား 

ထံေပးစာမ်ား၊ တရုတ္ေတြရဲ႕ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲကို လာေရာက္ကူညီေနတဲ ့ကေနဒါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတ၀ီင္ ေဒါက္တာဗက္သြန္း 

ရဲ႕ ေသတမ္းစာ၊ စတာမ်ား)ရဲ႕ သမိုင္း၀င္အခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ျပည့္စံုေအာင္ ေလ့လာစုေဆာင္းထားပံုလည္း ရပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင္-့ စာတေစာင္ဖတ္တဲ့အစီအစဥ္တိုင္းမွာ အဲဒိီစာရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္းေတြကိုပါ မိတ္ဆက္ေပးတာ၊ 

အဲဒီကာလ အခ်ိန္အခါရဲ႕ ဓာတ္ပံုေဟာင္းေတြ (သို႔မဟုတ)္ ပန္းခ်ီကားေတြနဲ႔၊ သီခ်င္းေနာက္ခံမ်ားနဲ႔ ေ၀ေ၀ဆာဆာ 

တင္ဆက္တာပါ။ စာဖတ္ေပးမယ့္သူမ်ားကိုလည္း အေတာ္သတိထား ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ စာေရးသူေတြရဲ႕ 

အသက္အရြယ္နဲ႕ မတိမ္းမယိမ္းေတြ ျဖစ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ေခတ္ေပၚလူငယ္မ်ားအႀကိဳက္ မင္းသားမင္းသမီးမ်ားကို 

သံုးထားတာျဖစ္ေလေတာ့၊ ပရိသတ္ထုရဲ႕ တခဲနက္အားေပးျခင္း ခံရပါတယ္။ စာတေစာင္တင္ဆက္ျပီးတိုင္းလည္း အဲဒီ စာ 

ဖတ္သူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္မ်ားကိ ု အခမ္းအနားမွဴးကေမးေလေတာ့- အဲဒီမင္းသားမင္းသမီးေလးေတြက မ်က္ရည္လည္ရြဲနဲ႔-ဒီ 

လိ ုေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ဘ၀- ကၽြန္ေတာ-္ကၽြန္မတို႔ေနရေအာင္-အဲဒီမ်ိဳးဆက္ေဟာင္းေတြက စြန္႔လႊတ္သြားၾကရတာ၊ သူတို႔ 

ကိ ု ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ မျပီးဆုံးေသးတ့ဲတာ၀န္ကိုလည္း ဆက္လက္ျပီးထမ္းေဆာင္သြားပါ့မယ္---စသျဖင့္ 

တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳး ေဆာင္ခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာေအာင္ ေျပာဆုိတာေတြ၊ ကတိေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားပါတယ္။ အဲဒီ 

အစီအစဥ္မ်ားထကဲ တခုမွာ- ဥကၠဌေမာ္စီတုန္းရဲ႕သားႀကီး- ေမာ္အန္ရင္းရဲ႕စာတေစာင္အေၾကာင္းပါလာပါတယ္။ 

------------------------------------------------------------------------- 

တရုတ္ျပည္ရဲ႕လုပ္ဟန္တရပ္ျဖစ္တဲ-့ေခတ္အဆက္ဆက္က တိုင္းျပည္အတြက္-ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ - ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီအတြက ္စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသြားၾကသူမ်ားကို အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ားမွာ ျပန္သတိတရ ေဖာ္ထုတ္ဂုဏ္ျပဳတဲ့၊ ေနာက ္

မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပညာေပးအစီအစဥ္တရပ္လည္းျဖစ္တ့ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ ္သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာေရးသားခ်က္မ်ားကိုမွီးျပီး ရုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္၊ သီခ်င္းေတြ ထုတ္လုပ္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ၊ 

ေမာ္စီတုန္းနဲ႔သူ႕သားႀကီး ေမာ္အန္ရင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းဟာ အလြန္လြမ္းေမာဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဒ႑ာရီပံုျပင္ေလး 

တပုဒ္လို တရုတ္ျပည္သူမ်ားးၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနခဲ့တာပါ။ 

ေမာ္အန္ရင္း(၂၄-၁၀-၁၉၂၂----၂၅-၁၁-၁၉၅၀) ဟာ ေမာ္စီတုန္းနဲ႔ သူ႕ပထမဇနီး ယန္ခုိင္ေဟြ႕တုိ႔ရဲ႕ သားႀကီးပါ။ 

ေမာ္စီတုန္း-က်င္ကန္းစန္း ေပ်ာက္ၾကားအေျခခံစခန္းတည္ေဆာက္ျပီး ကူမင္တန္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခ်ိန္ 

(၁၉၂၇)  မွာ သူတို႔သားအမိတေတြ-ဟူနန္ခ်န္ရွားမွာ က်န္ေနရစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဟူနန္စစ္ဘုရင္က ယန္ခိုင္ေဟြ႕ကိ ုဖမ္း 

ရာမွာ ေမာ္အန္ရင္းေလးဟာ အသက(္၈)ႏွစ္သားအရြယ္ထဲက ေထာင္ထဲေနခဲ့ရတာပါ။ မိခင္နဲ႔အတူသတ္ပစဖ္ို႔ လုပ္ခဲ့ေပ 

မယ့္ သားကေလးရွိရင္ ေမာ္စီတုန္းလာေတြ႕ႏိုင္တယ္-ဆိုျပီး တည္ၾကက္အျဖစ္ လႊတ္လိုက္လို႔လြတလ္ာတာပါ။ တရုတ္ 

ကြန္ျမဴနစ-္ေျမေအာက္ပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ သူတို႔ညီအကိုေလး(၃)ေယာက္၊ ရွံဟဲေရာက္လာပံု၊ ရံွဟဲမွာ ခ်န္ေက 

ရွိတ္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြလက္ခ်က္နဲ႔ ေျမေအာက္အဖြဲ႕ ျပိဳပ်က္သြားေတာ့၊ ညီအကိုတေတြ သူေတာင္းစားအုပ္ထဲ 

ေရာက္သြားပံု၊ အကိုႀကီးေမာ္အန္ရင္းက သတင္းစာေရာင္း၊ ေျမပဲေလွာ္ေရာင္းျပီး ညီကေလးေတြကုိ ရွာေဖြေကြ်းခဲ့ရပံု၊ ညီ 

အငယ္ဆံုးေလး ဖ်ားေသဆံုးသြားရတာ ဒုတိယညီ(ေမာ္အန္ခ်င္း)သူေတာင္းစားအုပ္က ၀ုိင္းရိုက္ခံရပုံ၊ စတဲ့ေၾကကြဲဖြယ ္ျဖစ္ 

ရပ္ေတြဟာ-ပံုျပင္ေတြလုိ-တရုတ္ျပည္သူေတြအၾကား ေမာ္နဲ႔သားမ်ားအေပၚ ကရုဏာစိတ္ေတြ ယိုဖိတ္ေစခဲ့တဲ-့အျဖစ ္

အပ်က္မ်ားပါ။ ေခတ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ကူမင္တန္ေခတ ္အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ပုံရိပ္ကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ 

ေနာက္ပုိင္း ေျမေအာက္ရဲေဘာ္မ်ားအကူအညီနဲ႔ သူတို႔ညီအကိုႏွစ္ေယာက္ကို ရွာေတြ႕ျပီး တိုင္းျပည္က အဆင့္ 

ဆင့္ ခုိးထုတ္ကာ-ဆိုဗီယက္ယူနီယံဆီပို႔ျပီး ပညာသင္ခြင့္ရသြားပါတယ္။ ေမာ္အန္ရင္းဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဆိုဗီ 

ယက ္တပ္နီထဲ၀င္ျပီး ပိုလန္စစ္ေျမျပင္မွာ အေျမာက္တပ္သားအျဖစ ္ထမ္းေဆာင္ဖူးပါတယ္။ ၁၉၄၃ မွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတ-ီဗဟိုရံုးစိုက္ရာ ယင္အန္းကိုျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျပီးမ ွ ျပန္ေတြ႔ၾကရတဲ့ သား အဖႏွစ္ 
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ေယာက္ရဲ႕ေတြ႕ဆုံခန္း(ရုပ္ရွင္လည္းျဖစ္ေလေတာ့)ဟာ လူတိုင္းမ်က္ရည္က်ရတဲ့အခန္းပါပဲ။ အသက(္၅)ႏွစ္သားေလးက 

တည္းက ကြသဲြားရတဲ့သားကို ဆိုဗီယက္တပ္နီေတာ္ယူနီေဖာင္း အက်အနနဲ႔ ေလယာဥ္ေပၚက ဆင္းလာတာကို လာႀကိဳေန 

တဲ့ေမာ္၊(မွတ္ခ်က-္အဲဒီကာလကတရုတ္ျပည္မွာ ကူမင္တန္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ- ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲအတြက္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕ 

ထားခ်ိန္ျဖစ္လို႔-ယင္အန္းေလယာဥ္ကြင္းလူစည္ေနပါတယ္။)သားက ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း အေဖကိုဖက္၊ ငိုယိုျပီး-သူ႔ အေမမွာခဲ ့

တဲ ့စကားေတြကိ ု ျပန္ေျပာျပေနတာ၊ သူ႕ညီအငယ္ဆံုးေလးကို ေကာင္းေကာင္းမေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲလ့ို႔ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ေတာင္း 

ပန္ေနတာ--စတာစတာေတြကေတာ့ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ႀကီးကိ ုမ်က္ရည္ခ်ဴတဲ့အခန္းမ်ားပါပဲ။ 

ေမာ္က ဆိုဗီယက္ျပန္သူ႔သားကိ-ုတို႔တိုင္းျပည္ဟာ လယ္သမားတိုင္းျပည္၊ မင္းလယ္သမားေတြအေၾကာင္း အရင္ 

သိေအာင္လုပ္-ဆိုျပီး ယင္အန္းအနီးတ၀ိုက္ရြာေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ-့ေျမယာျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြထဲ ထည့္လိုက္ပါ 

တယ္။ -၁၉၄၉ တရုတ္ျပည္သစ္ႀကီးေပၚထြန္းလာျပီး ေမာ္က သမၼတႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ-္ကိုရီးယားစစ္ပြဲကုိ 

ကူညီဖို႔ တရုတ္အေပ်ာ္ထမ္းတပ္မ်ားလႊတ္ဖို႔ တႏိုင္ငံလံုးကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လံႈ႕ေဆာ္တဲ့အခါ၊ ပီကင္းက စက္ရုံ 

တရံုမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ေမာ္အန္ရင္း(၁၉၄၃-မွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတ၀ီင္ျဖစ္ခဲ့)က စာရင္းေပးလာပါတယ္။ အားလံုး၀ိုင္း 

တားေနတဲ့ၾကားက(တရုတ္ျပည္မွာ အာဇာနည္အိမ္ေထာင္က ဆင္းသက္သူေတြကိ ု ေရွ႕တန္းတာ၀န္ေတြ မေပးရပါဘူး။ 

ေမာ္အန္ရင္းအေမဟာ အာဇာနည္အျဖစ္က်ဆံုးထားတာပါ။)- 

ေမာ္စီတုန္းက--တတိုင္းျပည္လံုးကျပည္သူေတြကိ ု ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ကုိ ခ်ီတက္ၾကဖို႔ ေျပာေနရတ့ဲငါ့အဖုိ႔-ငါ့ 

သားက အခုလိ ု သူ႔သေဘာနဲ႔သ ူ စာရင္းေပးလာတာကို ဂုဏ္ယူတယ္။---လို႔ဆိုျပီး သေဘာတူေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၀-ႏုိ၀င္ 

ဘာ၂၅ ရက္ေန႔-ေရွ႔တန္းစခန္းေတြကိ ု အေမရိကန္ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား လာဗံုးႀကဲရာမွာ-ေမာ္အန္ရင္း က်ဆံုးသြားပါတယ္။ 

ေမာ္အန္ရင္းအေလာင္းကို တရုတ္ျပည္ျပန္သယ္ဖို႔ ေမာ္ကသေဘာမတူခဲ့ပါဘူး။ က်န္ျပည္သူမ်ားရဲ႕သားသမီးမ်ားလည္း စစ္ 

ေျမျပင္မွာက်ဆံုးေနၾကတာပဲ။ က်န္က်ဆံုးသူမ်ားနဲ႔အတူတူပ ဲ သေဘာထား-လို႔ေျပာလုိ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပံဳယမ္းမွာရွိတဲ့-

တရုတ္အေပ်ာ္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕အာဇာနည္ဗိမာန္မွာပဲ ျမွဳပ္ႏွံထားရပါတယ္။ ေမာ္အန္ရင္းဟာ အသက(္၂၈)ႏွစ္ပဲရွိေသးျပီး၊ 

လက္ထပ္ထားတာ တႏွစ္ေက်ာ္ေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ 

ဒီအေၾကာင္းအရာေတြဟာ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ျပဇာတ္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ေရာ၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအျဖစ္နဲ႔ေရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ 

ဖတ္ဖူး၊ ၾကည့္ဖူးၾကရေပမယ့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမရုိးႏိုင္ပါဘူး။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖုိ႔ 

ကလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ သားအဖႏွစ္ဦးရဲ႕ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္မ်ားပီသစြာ ဘာအခြင့္ထူးမွမခံဘဲ၊ အနစ္ 

နာခံစရာရိွ ေရွ႕ဆံုးက စံျပအျဖစ္စြန္႔လႊတ္စြန္႕စားသြားမႈေတြကုိ ေနာင္မ်ိဳးဆက ္ အဆက္ဆက္အတြက္-ႏိုင္ငံေရးအရ ပညာ 

ေပးႏိုင္တဲ့သင္ခန္းစာလိုသေဘာထားျပီး အေၾကာင္းအရာတိုက္ဆိုင္လာတိုင္း တင္ျပေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳတတ္ပါတယ္။ တ 

ကယ္လည္း ေမာ္သားအဖဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ အလြန္ဂုဏ္ယ၀ူင့္ၾကြားႏိုင္တဲ ့ပါတ၀ီင္ႏွစ္ဦးပါပဲ။ 

တရုတ္ဗဟိုရပု္ျမင္သံၾကားက၂၀၁၈-ဧျပီလ-၁၃-ရက္ေန႔ကတင္ဆက္သြားတဲ့--“တရုတ္ျပည္ကေပးစာ”-ဆိုတဲ့ အ 

စီအစဥ္မွာေမာ္အန္ရင္းရဲ႕စာတေစာင္ကို အေၾကာင္းခ်င္းရာ အစံုအလင္နဲ႔ ဖတ္ၾကားတင္ဆက္သြားတာေတြ႕လိုက္ရေတာ့၊ 

တရုတ္ျပည္သူေတြအၾကား-တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတ၀ီင္ေတြရဲ႕စံျပ-အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအျဖစ ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ ့ ေမာ္ 

အန္ရင္းရဲ႕ ရုပ္သြင္ဟာ ပိုၾကြတက္လာရပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္မွာ-ေမာ္အန္ရင္းစာကိုဖတ္တဲ့ အခုေခတ္ လူငယ္မ်ား အသဲ 

စြဲ ရုပ္ရွင္မင္းသားေလး- က်န္းေလာ့ရင္က ဒီလိုမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာသြားပါတယ္။ 

“ဒီစာဟာ ဒီလိုမ်ဳိး တခမ္းတနား ဖတ္ၾကားသင့္တဲ့စာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီစာဖတ္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားခံရေတာ့ ကၽြန္ေတာ ္

က ေမာ္အန္ရင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ရသမွ် ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြ အတြက ္

ေတာ့ သူဟာ စံျပအျဖစ္ထားျပီး ေလ့လာထိုက္တဲ့သူပါ။”---တဲ့။ 

ဒီစာရဲ႕ေနာက္ခံအေၾကာင္းေတြကိုလည္း-အခမ္းအနားမွဴးကေျပာျပသြားပါေသးတယ္။ 
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တရုတ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းနဲ႔ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းေတြကို ကူမင္တန္အစိုးရက သ ဲ

ႀကီးမဲႀကီး ဖိႏွိပ္တဲ့ကာလတေလွ်ာက္ ဟိုတိုးဒီတိုး ဆင္းဆင္းရဲရဲ သိမ္သိမ္ငယ္ငယ္ေနခ့ဲၾကရတဲ ့ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြက-

၁၉၄၉ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ေန႔ တရုတ္သမၼတႏိုင္ငံႀကီး တည္ေထာင္လိုက္ျပီး၊ ေမာ္စီတုန္း သမၼတႀကီးျဖစ္သြားေတာ့၊ အ 

ကူအညီေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြ၊ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ေတာင္းသင့္၊ ရသင့္တယ္-လို႔ ထင္လာျမင္လာၾကပါတယ္။ ဒါ ့

ေၾကာင့္ ေမာ္စီတုန္းဆီလွမ္းျပီး စာေရးၾက၊ လာေတြ႕ၾကနဲ႔၊ -ဒါေတြကိ ု ေျဖၾကားရွင္းလင္းဖို႕ ေမာ္က သူ႔သားေမာ္အန္ရင္းကုိ 

တာ၀န္ေပးထားပါတယ္။ 

အဲသလိုမ်ိဳးစာေတြထဲမွာ ေမာ္အန္ရင္းရဲ႕ဦးေလး(ယန္ခိုင္ေဟြ႕ရဲ႕အကို)က ဟူနန္-ခ်န္ရွားအစိုးရအဖြဲ႕မွာ ေနရာတ ခု 

ေပးဖို႔ေတာင္းတ့ဲ စာတေစာင္ ပါလာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့၊ ယန္ခိုင္ေဟြ႕ေသဒဏ္ခံသြားရျပီးေနာက္၊ ယန္ခိုင္ေဟြ႕ရဲ႕ 

မိခင္ႀကီးအပါ တေဆြလံုးတမ်ိဳးလံုး၊ ကူမင္တန္ေထာက္လွမ္းးေရးေတြရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင္ ့ အေတာ ္ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ခဲ့ပါ 

တယ္။ ေမာ္အန္ရင္းတို႔ညီအကိုတေတြကိုလည္း ခ်န္ရွားမွာရွိေနစဥ္က ၀ိုင္း၀န္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီစာကို 

ေမာ္အန္ရင္းကျပန္တဲ့ စာအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတြရွိခဲ့ဖူးျပီး၊ အနစ္နာခံခဲ့ရတယ္လုိ႕လည္း ခံယူထားတဲ့၊ ႏိုင္ငံ 

ေရးသမားလည္း မဟုတ္တဲ့ ဦးေလးဆီကုိ ေတာင္းတဲ့အကူအညီမေပးႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းကို အဖိႏိွပ္ခံလူတန္းစားတရပ္လံုး 

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြြက္ တိုက္ပြ၀ဲင္ေနရတဲ ့ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္စိတ္ဓာတ္အေျခခံေပၚကေန ရွင္းလင္းေရးသား ရတာ 

ျဖစ္ေလေတာ့ စာက(၆)မ်က္ႏွာေတာင္ရွိတဲ့စာရွည္ႀကီးပါ။ အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကေတာ ့ အခုအခ်ိန္(စာေရးျပီး-အ 

ႏွစ္ ၇၀နီးပါးၾကာျပီးေနာက္)ထ ိေလ့လာသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား ပါေနပါေသးတယ္။ 

၁၉၄၉-ေအာက္တိုဘာ-၂၄ ရက္ေန႔စြနဲဲ႔-စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ့----- 

ခ်န္ရွားအစိုးရအဖြဲ႕တြင္း ရာထူးတေနရာစီစဥ္ေပးဖုိ႔ အေဖ့ကို ဦးေလးက အကူအညီေတာင္းတဲ့အေပၚ ကၽြန္ေတာ္ 

သိပ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ အခုေခတ္သစ္ေရာက္ေနပါျပီ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မွီျပီး ရာထူး 

ရာခံရတဲ့ေခတ္ ကုန္သြားပါျပီ။ တရုတ္ျပည္သစ္နဲ႔တရုတ္ျပည္ေဟာင္းအၾကား၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ တရုတ္ကူမင္တန္ 

ပါတီအၾကား၊ ေမာ္စီတုန္းနဲ႔ခ်န္ေကရွိတ္အၾကားနဲ႔ ေမာ္စီတုန္းေဆြမ်ိဳးနဲ႔ခ်န္ေကရွိတ္ေဆြမ်ိဳးအၾကားမွာ-ကမာၻျခားပါတယ္။ 

ခ်န္ေကရွိတ္နဲ႔သူ႔အစိုးရက သူတို႕အတြက္၊ သူတို႔မိသားစုအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးေတြရယူတာဟာ မွန္တယ္၊ တရား 

တယ-္လို႔ သေဘာထားေပမယ္-့ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒါမ်ိဳးကုိ မွားတယ္-လို႔ သေဘာထားပါတယ္။လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အ 

တြင္း အုပ္စိုးသူမ်ားက အခြင့္ထူးဟူသမွ်ယူတဲ့ေခတ္ လံုး၀ကုန္ဆံုးသြားပါျပီ။ လူတိုင္းတန္းတူညီမၽွ်တဲ ့ ေခတ္ေရာက္လာ 

ေနပါျပီ။ တဦးေခါင္းေပၚတဦး တက္အႏိုင္က်င့္တ့ဲေခတ္ ကုန္သြားပါျပီ။ ဒီေနရာမွာ တရုတ္ျပည္သူေတြက အခ်က္အခ်ာက် 

တဲ့တုိက္ပြ ဲ ေအာင္ခဲ့တာပါ။ ဒီအေျပာင္းအလဲကိုသေဘာမေပါက္ရင္-ဦးေလးအေနနဲ႕ က်န္တတိုင္းျပည္လံုးက အေျခအေန 

ေတြကိ ုမ်က္ျခည္ျပတ္သြားပါလိမ့္မယ္။------ 

----ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္တိုက္ပြ၀ဲင္တာဟာ-လူေလးလက္တဆုပ္စာသာ လြတ္ေျမာက ္

ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သအူားလံုး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ပါ။ မိမိဘ၀တြင္း ႀကံဳေတြ႕လာရတဲ့ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ေပမယ့္ 

အထူးအခြင့္အေရးေတြကိ ုရဖို႔ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါဘူး။ အမ်ားအက်ိဳးကိ ုဦးစားေပးစဥ္းစားရမွာပါ။----- 

ကူမင္တန္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္ေတြကုိ ေသြးေအးသတၱ၀ါစက္ရုပ္ေတြလုိ႔ စြပ္စြဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြက မိမ ိ

မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္၊ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္-၀င္ေငြရရွိရာရရွိေၾကာင္း၊ ရာထူးရရွိရာရရွိေၾကာင္း မလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အ 

ေပၚ ရည္ညႊန္းတာဆိုရင္ေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔စြပ္စြဲခ်က္ကိ ုလက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ-ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခံစားမႈကင္းတဲ ့

ေသြးေအးသတ၀ၱါမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္ အပင္ပန္းဆုံးအဆင္းရဲဆံုး သာမန ္ တ 

ရုတ္ျပည္သူေတြကို ခ်စ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္-ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ကိုယ့္မိဘ၊ အိမ္ေထာင္၊ သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အားလံုး 

ကိ ုအလြန္ခ်စ္ခင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေမတၱာတရားေတြကို အခြင့္ထူးေတြရရွိဖို႔ အသံုးမခ်သင့္ပါဘူး။---- 
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ကၽြန္ေတာ ္အဖြားကို အလြန္ခ်စ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အဖြားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အ့ေပၚ မိသားစု၀င္ေတြကုိ ျပန္ 

မၾကည့္ရႈလို႔ စိတ္ပ်က္မိမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းတခုက သာမန္အဖြဲ႕၀င္ေလးတေယာက္သာ 

ျဖစ္ျပီး၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ကိစၥေတြကုိ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ အေဖအေနနဲ႔ကလည္း၊ ဒီလုိ 

မ်ိဳးလုပ္ဟန္ေဟာင္းေတြကို အျပင္းထန္ဆံုးဆန္႔က်င္သူျဖစ္ျပီး၊ ဒါေတြကိုလည္း မတရားဘူး။ တရားမွ်တမႈမရွိဘူး-လို႔ သတ ္

မွတ္ယူဆထားတာပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေအာက္ေျခကစ အလုပ္လုပ္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ သူမ်ားေတြဆီက ေလ့လာသင္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုယ့္ကိုကုိယ္အထင္ႀကီးျပီး မႏိုင္၀န္ကိုမထမ္းသင့္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီအေျခခံသေဘာကို နားမလည္ခင္ 

က ႏွာေခါင္းက်ည္ေပြ႕ ေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အခုေတာ့ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပည္သူကိ ုဘယ္လိုအလုပ္အေကၽြးျပဳရမယ္-ဆိ ုတာ 

နည္းနည္း သေဘာေပါက္လာပါျပီ။--- 

ဒါေတြကေတာ့ စာပါအေၾကာင္းအရာအခ်ိ ႕ဳျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕နိဂံုးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ကိ ုအခမ္းအနားမွဴးက ဒီလို 

ေျပာသြားပါတယ္။ 

ဥကၠဌေမာ္တို႔သားအဖဟာ အလြန္တာ၀န္ေက်ပြန္တဲ့ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတ၀ီင္ႏွစ္ဦးပါ။ ဒီသားအဖအေၾကာင္း 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏ ေျပာဆိုေနရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့-ယခုအခါ တာ၀န္ႀကီးေတြထမ္းေဆာင္ၾကတဲ ့ ေခါင္းေဆာင ္

ႀကီးမ်ားက သားသမီးအတြက္ အခြင့္ထူးေတြမေပးမိဖို႔ သတိေပးတာေရာ၊ ေကဒါႀကီးမ်ားရဲ႕ သားသမီးမ်ားကလည္း ေမာ္ 

အန္ရင္းလို ဖခင္ရဲ႕အရွိန္အ၀ါကုိ တလြဲအသံုးမခ်ဘဲ၊ ႏိွမ္ႏွိမ္ခ်ခ် ေနထိငု္လုပ္ေဆာင္သြားတဲ့လုပ္ဟန္ကို အတုယ ူေလ့လာ 

ၾကဖို႔အျပင္၊ ေမာ္အန္ရင္းဦးေလးလုိလူမ်ိဳး အခုေခတ္မွာေပါမ်ားလာလို႔၊ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚေပါက္ေစဖို႔ 

လည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။--တဲ့။  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ပါတ၀ီင္ေတြကုိေရာ၊ ျပည္သူေတြကိုပါ အဲသလိ ု ႏုိင္ငံေရးအရအျမဲမျပတ္ပညာေပးျပီး၊ 

အခ်ိန္မီ သတိေပး၊ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေနတဲ့အတြက္ ဒီေန႔အထိ သမိုင္းေပးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေနႏိုင္ျပီး၊ ျပည္သ ူ

လူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုရေနတာျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ 

တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးေဆာင္ခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအားလုံး ေလ့လာအတုယူသင့္ပါတယ္။ 

 

ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္။ 

               ၂၉-၆-၂၀၁၈။ 
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တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ 

ၾကည္ဝင္း 

ဒီႏွစ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိတဲ့ တ႐ုတ္သြင္းကုန္ေတြအေပၚ အခြန္ ၂၅% စည္း 

ၾကပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း အလားတူပဲ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ အေမရိကန္သြင္းကုန္ေတြအေပၚ 

အခြန္တိုးျမွင့္စည္းၾကပ္မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တယ္။ ေနာက္မၾကာခင္မွာပဲ သမၼတထရမ့္က ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိတဲ့ 

တ႐ုတ္သြင္းကုန္စာရင္းထုတ္ျပန္ျပီး အခြန္ ၁၀% စည္းၾကပ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ဒီလုပ္ရပ္ဟာ လံုးဝ 

က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ဘူး၊ လံုးဝလည္း လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဘူးလို႔ တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္အေနနဲ႔ အ 

လားတူ လက္တုံ႕ျပန္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ 

သမၼတထရမ့္ဟာ သမၼတေရြးပြဲမဲဆြယ္ကာလကတည္းက တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးဟာ တရားမွ်တမႈ 

မရွိဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို ရွိသင့္တဲ့တန္ဖိုးထက္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္တဲ့နည္းအပါ အျခားနည္း 

ေပါင္းစံုနဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ကုန္သြယ္ေရးမွာ မတရားအျမတ္ထုတ္ေနတယ္။ ဒါကို လက္သင့္မခံႏိုင္ဘူး စသျဖင့္ ေျပာဆုိမဲ 

ဆြယ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ အေမရိကန္ဘက္က ႏွစ္စဥႏ္ွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီ 

လ်ံ ၂၀၀ မွ ၆၀၀ အၾကား အ႐ႈံးေပၚေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ျပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ဉာဏပစၥည္း 

(Intellectual Property IP) ေတြကိုလည္း နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ခိုးယူသံုးစြဲေနတယ္လို႔လည္း စြပ္စြဲပါတယ္။ ဒါေတြကို သူ သမၼတ 

ျဖစ္လာရင္ ေျဖရွင္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လာတာလို႔ ဆိ ု
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သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွာ က်င္းပမယ့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္လည္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အခ်ိန ္

ကိုက္ေနတာကေတာ့ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၇၈ မွာ တံခါးဖြင့္ေပၚလစ ီစတင္က်င့္သံုးခဲ့စဥ္ကစျပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အေမရိကန္ျပီးရင္ ကမၻာ့ဒုတိယအၾကီးဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါျပီ။ မၾကာခင္မွာ အေမရိ 

ကန္ေနရာကုိ ၀င္ယူေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ဟာ လက္ဦး 

မႈယူျပီး တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ စီးပြားေရးထိုးစစ ္စတင္လိုက္တာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ မတ္လမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲ တင္ 

သြင္းတဲ့ သံမဏိကို ၂၅% နဲ႔ အလူမီနီယမ္ကို ၁၀% အခြန္စည္းၾကပ္မယ္လို႔ သမၼတထရမ့္က ေၾကညာခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

ေနာက္ပုိင္းမွာ ကေနဒါ (သံမဏိအမ်ားဆံုးတင္သြင္းတ့ဲႏိုင္ငံ)၊ ဘရာဇီးလ္ (ဒုတိယအမ်ားဆံုးတင္သြင္းႏိုင္ငံ)၊ ဂ်ာမနီနဲ႔ 

ေတာင္ကိုးရီးယား စတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ဒီစာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ရဲ႕ အဓိကဦးတည္ခ်က္ 

ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပဲဆိုတာ ပိုထင္ရွားလာတယ္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီက အဓိကအခ်က္ ၃ ခ်က္လိုခ်င္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ 

အေမရိကန္ဘဏ္ၾကီးေတြနဲ႔ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ ၅၁% 

ရျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ၁၀၀% ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အထိ ရခ်င္တယ္။ ဒုတိယအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္း အထူးသျဖင့္ အ 

ေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသထြက္ (ရီဘတ္ပလီကန္ရဲ႕အမာခံမဲဆႏၵနယ္ေတြျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ဒီနယ္ေတြက 

ထြက္တဲ့ ပဲပုပ္၊ ဝက္သား စတာေတြကို ပစ္မွတ္ထားတယ္။) လယ္ယာထုတ္ကုန္ေတြ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ 

ဘီလ်ံဖိုး ထပ္ဝယ္ေစခ်င္တယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္း 

လာလုပ္တဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကို နည္းပညာမွ်ေဝေပးရတာကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ 

အေမရိကန္ အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးဌာနေတြက အစိုးရိမ္ဆံုးက႑ျဖစ္တယ္။ ေနာက္လာမယ့္ နည္း 

ပညာမ်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္တဲ့ ၅ ဂ်ီ (5 G) နည္းပညာ၊ ဉာဏ္ရည္တုနည္းပညာ (Artificial Intelligence)နဲ႔ ဆိုက္ဘာ လံုျခံဳ 

ေရးဆုိင္ရာက႑ေတြမွာ အေမရိကန္ကို တ႐ုတ္က ေက်ာ္တက္သြားမွာကို အထူးစိုးရိမ္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီက႑ေတြ 

မွာ အေမရိကန္ကို တ႐ုတ္က ေက်ာ္တက္သြားရင္ စီးပြားေရးမွာသာမက စစ္ေရးဘက္မွာပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အသာစီးရ 

သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးေကာ စစ္ေရးအရပါ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ေနရာကို တ႐ုတ္က ၀င္ယူသြားမွာကို 

ၾကိဳစိုးရိမ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။  

ဒီနံပါတ္တစ္ေနရာကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရယူထားတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးျပီး အေသအလဲ ကာကြယ္ 

မယ္ဆိုတာ ဧကန္မုခ်ပဲ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း နည္းပညာမွာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့လို႔ မျဖစ္ဘူးဆုိတာ သိတယ္။ ဒီ 

၃ ခ်က္မွာ ပထမ ၂ ခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လိုက္ေလ်ာႏိုင္တယလ္ို႔ ဆိုတယ္။ တတိယ ဉာဏပစၥည္းက႑မွာ 

ထစ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ျပီး ထရမ့္ဟာ ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၀က္ ေရြးေကာက္ပြဲမျပီးခင္မွာ မဲဆြယ္ႏိုင္ဖို႔ 

တ႐ုတ္ဖဲခ်ပ္ကိုင္ ကစားေနဖို႔မ်ားတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ ဒီၾကားထဲ 

သေဘာတူညီခ်က္ရသြားဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခနည္းတယ္လို႔ဆိုတယ္။ 

အခု အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ အျပန္အလွန္ အခြန္တိုးေကာက္ေနၾကတဲပ့မာဏဟာ တကယ္ေျပာရရင္ မ်ားလွတယ ္

လို႔ မဆိုႏိုင္ပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ထံ တင္သြင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံနဲ႔ သံမဏိနဲ႔ 

အလူမီနီယမ္ ၂-၃ ဘီလ်ံပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၂၀၁၇ စုစုေပါင္း အေမရိကန္သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃၆ ထရီ 

လ်ံနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ မ်ားလွတာမဟုတ္ပါ။  

အခုလို အခြန္တိုက္ပြဲျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ဘယ္လိုဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ျဖစ္သလဲ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တ႐ုတ္အပါ 

အဝင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ေငြတန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာနဲ႔ယွဥ္ရင္ က်ကုန္ပါတယ္။ အေမရကိန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္လာတာ ဟာ 

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္သက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္းျမွင့္လိုက္တာေၾကာင့္ လည္း 

ပါပါတယ္။ ဒီကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲရဲ႕သက္ေရာက္မႈဟာ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက ပိုမ်ားတယ္လို႔ ပညာရွင္တဦးက ေတာ့ 
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ေကာက္ခ်က္ေပးပါတယ္။ အထက္မွာဆိသုလို အခြန္တိုးေကာက္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းပမာဏဟာ မ်ားလွတယ္လို႔ မဆို 

ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းေတြ က်ပါတယ္။ အေမရိကန္စေတာ့ေစ်းကေတာ့ အနည္းငယ္ 

တက္တာ ေတြ႔ရတယ္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ပို႔ကုန္အေပၚ အဓိကမွီခုိျပီး စီးပြားေရးၾကီးထြားေအာင္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ 

ျပည္တြင္းစားသံုးအားကို ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့နည္းနဲ႔ စီးပြားေရး ၾကီးထြားေစတဲ့နည္းဘက္ ေျပာင္းလာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပပို႔ 

ကုန္အေပၚ မွီခိုတာဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ ေလ်ာ့က်လာခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပပို႔ကုန္ဟာ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ (GDP) ရဲ႕ ၃၅.၅% ရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၈.၁% ပဲ ရိွေတာ့တယ္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္ပပို႔ကုန္ ၾကီးထြားႏႈန္းဟာ ၁၉၉၈-၂၀၀၇ ဆယ္စုႏွစ္က ၂၂.၆% ရွိျပီး ၂၀၀၈-၂၀၁၇ ဆယ္စုႏွစ္မွာေတာ့ 

၇.၉% ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ အလားတူပဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တင္ပို႔တဲ့ ပုိ႔ကုန္ၾကီးထြားႏႈန္းဟာ ၁၉၉၈-၂၀၀၇ 

ဆယ္စုႏွစ္တုန္းက ၂၂% ရိွရာက ျပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မွာေတာ့ ၇% ပဲ ရိွေတာ့တယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ 

စီးပြားေရးကို အဓိကေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခြန္တိုးေကာက္တာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ 

ပို႔ကုန္က်ဆင္းမႈဟာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (GDP) အေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါလိမ့္မယ္။  

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္မႈကိုၾကည့္ရင္ အေမရိကန္တင္ပို႔ကုန္ေတြက အမ်ားစု လယ္ယာထြက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ 

အျပီးသတ္ကုန္ေခ်ာေတြ ျဖစ္တယ္။ အမ်ားစုက အေမရိကန္ကုမၸဏီပုိင္ေတြ အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွာပဲ ထုတ္လုပ္တာေတြ 

ျဖစ္တယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္ အေမရိကန္ပိုင္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က တင္ပို႔ကုန္ေတြက်ေတာ့ တျခားႏိုင္ငံမ်ိဳးစံုကလာတဲ့ 

ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းေတြကို တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွာတပ္ဆင္ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ မ်ားတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရွိ အေမရ ိ

ကန္ကုမၸဏီနဲ႔ ကုမၸဏီခြဲေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြလည္း ပါၾကတယ္။ ဥပမာ တ႐ုတ္ျပည္မွာတပ္ဆင္တဲ့ အိုင္ဖုန္းအိတ္စ္ 

(iPhone x) မွာ ပါ၀င္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန္အပါ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ထုတ္ 

တာေတြ ျဖစ္တယ္။ (iPhone x) ရဲ႕ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ ကုန္က်စရိတ္ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၀ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ 

တန္ဖိုးရဲ႕ ၃-၆% သာ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔သက္ဆိုင္တယ္။ (iPhone x) လက္လီေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၉၉၉ ေဒၚလာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တ႐ုတ္ျပည္မွာတပ္ဆင္ျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို တင္ပို႔တာေၾကာင့္ အဲဒီ ၃၇၀ ေဒၚလာက တ႐ုတ္ျပည္ပုိ႔ကုန္စာရင္းထဲ ၀င္ 

သြားေပမယ့္ တ႐ုတ္နဲ႔ဆိငု္တာက အဲဒီတန္ဖိုးရဲ႕ ၃ - ၆% ပဲ ျဖစ္တယ္။ (iPhone x) က အခြန္တိုးေကာက္တဲ့အထေဲတာ့ 

မပါပါဘူး။ ရွင္းျပရာမွာလြယ္ကူလို႔ ဥပမာေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက တ႐ုတ္ျပည္ပို႔ကုန္ဆိုျပီး အခြန္တိုးေကာက္ 

တာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတႏုိင္တည္း ထိခိုက္မွာမဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအပါ အျခားႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကိုပါ ထ ိ

လိမ့္ မယ္ဆိုတာပါ။ 

သမၼတထရမ့္က သံမဏိနဲ႔ အလူမီနီယမ္ေတြအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္မယ္ဆိုတာကို အေမရိကန္ ျပည္တြင္းက 

သံမဏိနဲ႔ အလူမီနီယမ္ထုတ္လုပ္သူေတြက ၾကိဳဆိုၾကေပမယ့္ အဲဒီကုန္ၾကမ္းကိုသုံးျပီး ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္႐ံုစက္႐ုံ 

ေတြအတြက္ကေတာ့ သတင္းဆိုးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ သံမဏိကို ၾကည့္ပါ။ သံမဏိကိုသံုးျပီး ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ 

ေတြ ထုတ္လုပ္တယ္။ အေဆာက္အအံုေတြ၊ တံတားေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာလည္း သံမဏိေခ်ာင္းကို သံုးရတယ္။ စက္ 

မ်ိဳးစံု ထုတ္ရာမွာလည္း မပါမျဖစ္ဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ သံမဏိနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုမွာ အလုပ္သမား ၆.၅ 

သန္းရွိတယ္။ သံမဏိထုတ္လုပ္တဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ အလုပ္သမား ၁၄၀, ၀၀၀ ပဲ ရိွတယ္။ သံမဏိေစ်း တက္ျပီ 

ဆိုရင္ သံမဏိသံုးထုတ္ထားတ့ဲ ပစၥည္းေတြလည္း ကၽြဲကူးေရပါ တက္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ သိသာတဲ့ ဥပမာတခုေပးရရင္ 

အေမရိကန္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ျပိဳင္တဲအ့ခါ တပန္း႐ႈံးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနေရာင္ 

ျခည္က ေနစြမ္းအင္ထုတ္ေပးတ့ဲ ဆိုလာျပားေတြမွာလည္း အလားတူေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္မွာ ဆိုလာျပားထုတ ္

လုပ္မႈမွာ တိုက္႐ိုက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားဟာ ၂, ၀၀၀ ပဲ ရွိတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဆိုလာျပားတပ္ဆင္တာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရး 

အပိုင္းမွာေတာ့ အလုပ္သမားေပါင္း ၂၆၀, ၀၀၀ ရွိတယ္။ အခု အဲဒီလုပ္ငန္းဟာ တံု႔ဆိုင္းေနျပီမို႔ အဲဒီအလုပ္သမားေတြ 

အတြက္ေတာ့ ရင္ေလးစရာပါ။ 
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အခု ထရမ့္က ဒုတိယအေက်ာ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္သြင္းကုန္ေတြအေပၚ အခြန္ 

၂၅% ေကာက္မယ္လို႔ ေၾကညာလိကု္ျပန္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ံုး (US Trade Reprensitive 

Office) မွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြနဲ႔စက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စုၾကီးေတြ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာက လာေရာက္အစစ္ခံရာမွာ အခြန္ 

ေတြ ဆက္တိုးေကာက္ေနမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ မတတ္သာဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တိုးျမွင့္ရလမိ့္မယ္လို႔ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကတဲ့ 

ၾကားက အခုလို ထပ္တိုးစာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ အခြန္တိုးေကာက္မယ့္ စာရင္း 

ထုတ္ျပီး လက္တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 

အေမရိကန္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ တူရကီနဲ႔လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတရားေဟာဆရာကို ဖမ္းထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ 

ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈလုပ္ေနတာေၾကာင့္ တူရကီႏိုင္ငံ 

သံုး ေငြေၾကးတန္ဖိုး ထုိးက်ျပီး အက်ပ္ဆိုက္ေနတယ္။ ဒီထက္ပိုဆိုးမွာက အီရန္ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ 

အဂၤလန္စတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အေမရိကန္ပါ သေဘာတူလကမ္ွတ္ထိုးထားတဲ့ အႏုျမဴဆိုင္ရာ အီရန္နဲ႔သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကေန 

အေမရိကန္က ႏုတ္ထြက္ခဲ့တယ္။ သူ႔တႏိုင္ငံတည္းသေဘာနဲ႔ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္ေတြ ေတာင္းဆုိတယ္။ စီးပြားေရးပိတ ္

ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ေၾကညာထားတယ္။ ဒီပိတ္ဆို႔မႈကို ေဖာက္ဖ်က္ျပီး အီရန္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈလုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိပါ အေရး 

ယူမယ္လို႔ ဆိုထားတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အေမရ ိ

ကန္ - တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲက အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အရပ္ရပ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏနဲ႔ ယွဥ္ရင္လည္း မ်ားလွတယ္လို႔ 

မဆိုႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာ့အၾကီးဆံုးစီးပြားေရးပိုင္ရွင္နဲ႔ ဒုတိယအၾကီးဆံုးစီးပြားေရးပိုင္ရွင္ေတြအၾကားမွာ ျဖစ္ေနတာ 

မို႔ ဂယက္ကေတာ့ ေသးမွာမဟုတ္ပါ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္မို႔ ဒီ ၂ ႏိုင္ငံအၾကားမွာပ ဲ ျပီးသြားမွာလည္း မဟုတ္ပါ။  

အခုလို အေမရိကန္က အခြန္တိုးေကာက္ေနတာကို ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) ဆီ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တိငု္ၾကားမယ္လို႔ 

ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (WTO)လည္း ဒီကိစၥ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္မထင္ပါ။ ေျဖရွင္းခ်ိန္ကလည္း တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေလ့ရိွပါတယ္။ 

အခု ကုန္သြယ္ေရးစစ္ကေန ေငြေၾကးစစ္အထိ ျဖစ္သြားမယ္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အေျခအေန 

ေတြက ပိုဆိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကိုပဲ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ဒီကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးၾကီးထြားမႈ ထိခိုက္က်ဆင္းလိမ့္မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ တရုတ္က အေဆာက္အအံု ဆိုင္ 

ရာ ျပဳျပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ အေစာၾကီးကတည္းကလုပ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင့္ခံႏိုင္ေသာလ္ည္း တူရကီလိ ုအလယ ္

အလတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲိုင္ငံတခုအဖုိ႔ အေတာ္ဖရိုဖရဲျဖစ္သြားတာ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကၽြဲႏွစ္ေကာင္ၾကား ႏိုငငံ္ 

ငယ္မ်ားက ေျမဇာပင္ျဖစ္ၾကမွာပါ။ 

 

ၾကည္၀င္း 

       ၂၄ - ၈ - ၂၀၁၈ 
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ထရမ့္-ကင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြ ဲ

ညီေ႒းေက်ာ ္

႐ႈေထာင့္အသြယ္သြယ္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရပ္ခံမႈအသီးသီးျဖင့္ တကမၻာလုံးက စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ထရမ့္-

ကင္ စကာၤပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲဟာ သမိုင္းတြင္မယ့္ရလဒ္ေကာင္းႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ (၁၂ ဇြန္ 

၂၀၀၈)။ 

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ ကိုရီးယားဒီမိုကရက္တစ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ကင္ 

ဂ်ဳံအန္း Kin Jong-Un တို႔ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုးတ့ဲ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားအေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အျပည့္အစုံကိ ု ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ႀကီးမားတဲ့စစ္ေရး 

ေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းဖို႔ဆိုတဲ့ အေရးႀကီးဆုံး သေဘာတူခ်က္ကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္င ံ

ျခားေရးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ - ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး၊ ခိုငမ္ာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရး၊ စစ ္အ 

က်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေရးတုိ႕ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရတယ္။ ဥေရာပသမဂၢ ဂ်ပန္ တ႐ုတ္ ႐ုရွား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေခါင္း 

ေဆာင္အသီးသီးက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ၾကတယ္။ တခ်ိ ႕ဳသံသယႀကီးသူေတြက သတိထားႀကိဳဆိုတဲ့ 

အာေဘာ္ ေဖာ္ျပၾကတယ္။  

စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြ အေပ်ာ္႐ႊင္ဆုံးကေတာ့ မိမိတို႔ဘ၀အနာဂတ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္မႈရွိတဲ့ သန္း ၈၀ ေသာ 

ႏွစ္ဖက္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလမ္းေပၚ 

ေလၽွာက္လွမ္းလာျခင္းျဖင့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တကြ ဂ်ပန္ တ႐ုတ္ ႐ုရွား မြန္ဂိုလီးယား စတဲ့ အေရွ႕ေျမာက္အာရွ လုံၿခဳ ံ

ေရးမ်က္ႏွာစာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါတင္မက အိႏၵိယတိုက္ငယ္ပါ အက်ဳံးဝင္တဲ့ အာရွပစိဖိတ ္

ေဒသႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္အပါအဝင္ 

ႏ်ဴကလီးယား အရိပ္မိုးခံေနရတဲ့ ကမၻာ့ျပည္သူေတြအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး လိုအင္ဆႏၵေတြ 

သယ္ေဆာင္လာမယ့္ပြဲလည္း ျဖစ္တယ္။ 

၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေမာ္-နစ္ဆင္ ပီကင္းထိပ္သီးေတြ႕ဆံုပြဲကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၀ စစ္ေအးၿပီးဆုံး ဘာလင္တံတိုင္း 

ၿပဳိပ်က ္ ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းမႈကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း မဟာဗ်ဴဟာ အလွည့္အေျပာင္းတရပ္ဆီ ဦးတည္ေစပါလိမ့္မယ္။ 

စကၤာပူ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသတင္းကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဖန္သားျပင္မွတဆင့္ တကမၻာလုံးက အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ စိတ္လႈပ္ 

ရွားတက္ႂကြစြာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကတယ္။ တကမၻာလုံးက သတင္းသမား ၃၀၀၀ ေလာက္က စကၤာပူမွ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔တဲ့ 

သတင္းကုိ ကမၻာ့သတင္းဌာနအသီးသီးမွ တကမၻာလုံးသို႔ ဘာသာအသီးသီးနဲ႔တင္ဆက္ၾကတယ္။ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ 
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မြန္ေဂ်းအငက္ အိပ္လို႔မရဘူး၊ သမၼတအိမ္ေတာ္ ခန္းမထမဲွာ အရာရိွေတြနဲ႔အတူ ႐ုပ္သံတိုက္႐ိုက္လႊင့္တာ ထိုင္ၾကည့္ 

ေၾကာင္း ေျပာ တယ္။  

၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၈ တနဂၤေႏြ နံနက္ပိုင္း ကင္က တ႐ုတ္ေလေၾကာင္း ဘိုရင္း ၇၄၇ ေလယဥ္ျဖင့္ ၿပဳံယမ္းမွ တိုက္႐ိုက္ 

လာတယ္။ ထရမ့္က G 7 ကေနဒါ ကြီးဘက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွအျပန္ ညပိုင္းမွာေရာက္တယ္။ အစဥ္အလာ မဟာမိတ္ 

မ်ားအၾကား ကုန္သြယ္ေရး သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈေတြ ျဖစ္လာခဲလ့ို႔ ထုံးစံအတိုင္း ထရမ့္က 

စကၤာပူ ကိုလာတဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္ Air Force One ေလယာဥ္ေပၚမွာ တြစ္တာမွတဆင့္ သူ႕ေဒါသကို မႈတ္ထုတ္ေန တယ္။ 

ငါတို႔ဟာ piggy bank ဝက္႐ုပ္စုဘူးေလး မဟုတ္ဘူး၊ လူတိုင္းက ဓါးျပတိုက္တာ ခံေနရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ကေန 

ဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထ႐ူးဒိုး Justin Trudeau ရဲ႕ ကေနဒါဟာ မတရားလုပ္တာမခံဘူး ဆိုတ့ဲစကားအေပၚ ေဒါပြေနတယ္။ 

ထရမ့္-ကင္ႏွစ္ဦးေတြ႕ဆံုပြဲ အဆင္ေျပပါ့မလား၊ ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ ထူးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ရွိၾကၿပီး 

တေယာက္နဲ႔တေယာက္ နစ္နစ္နာနာ ေျပာဆုိတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကဖူးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္က ထရမ့္က ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ 

ဖ်က္သိမ္းမယ္ေျပာလုိက္ ရန္ေစာင္စကားေျပာလိုက္၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဖဲကစားသလိုပဲ၊ ရွီက်င့္ဖ်င္ဟာလည္း ပိုကာကစား 

သမားေကာင္း တဦးပါပဲလို႔ေျပာလိုက္ လုပ္ေနခဲ့တာပါ။ ထရမ့္က ကင္ကို ဒုံးငနဲေလး Little Rocket Man လို႔ နာမည္ေျပာင္ 

နဲ႔ ေခၚသလို ကင္ကလည္း ထရမ့္ကို Dotard သူငယ္ျပန္အ႐ူးႀကီး လို႔ ေခၚခဲ့ၾကတာပါ။  

၁၁ ဇြန္ ၂၀၀၈ တနလၤာတေန႔လုံး အေမရိကန္ - ေျမာက္ကိုရီးယား သံတမန္ေတြ ၫွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ၾက ပိုမိုရင္းႏွီးခဲ့ 

ၾကပါတယ္။ ထိပ္သီးေတြ႕ဆုံပြဲကို (ေဒါင္းတို႔ေပ်ာ္ရာ) စန္တုိဆာကၽြန္း Sentosa Island ကပ္ပယ္လာေဟာ္တယ္ Capella 

Hotel ျပန္လည္မြမ္းမံထားတဲ့ ကိုလိုနီလက္ရာ တိုက္ျဖဴႀကီးမွာ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအလံမ်ားျဖင့္ 

ဆင္ယင္ထားတဲ့ မုခ္ဦးမ်က္ႏွာစာေရွ႕ ႏိုင္ငံတကာသတင္းသမားမ်ား ေရွ႕ေမွာက္မွာ အစီအစဥ္စတင္တယ္။ အသက္ ၃၅ 

ႏွစ္အ႐ြယ္ ကင္က အသက္ ၇၃ ႏွစအ္႐ြယ္ ထရမ့္ကို ေလးစားသမႈနဲ႔ ၇ မိနစ္ ေစာေရာက္တယ္လို႔ ဆုိတယ္။  

(၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၈) ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီ မုခ္ဦးေရွ႕သို႔ ထရမ့္ နဲ႔ ကင္ တဖက္တခ်က္စီမွ ေလၽွာက္လာကာ 

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ သူတို႔ ကနဦးဆုံေတြ႕မႈမွာ ပြင့္လင္းရင္းနီးတ့ဲေလထုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလုံးက 

႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ်နဲ႔ တဦးလက္ေမာင္းတဦးကိုင္ကာ ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ ကင္က ေတြ႕ရတာဝမ္းသာပါတယ္ သမၼတႀကီးလို႔ ေျပာ 

ဆိုတယ္။ ၁၂ စကၠန္႔ေလာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တယ္။ ထို႔ေနာက္ ထရမ့္က ဦးေဆာင္ကာ အခန္းထဲဝင္သြား ထိုင္ခုံ အသီး 

သီးမွာ ထိုင္ၾကၿပီး သတင္းသမားမ်ားေရွ႕မွာ စကားအနည္းငယ္စီ ေျပာတယ္။ ထရမ့္ ေျပာတာက - မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ 

ႀကီးမားတ့ဲေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ ႀကီးျမင့္တ့ဲဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ ဂုဏ္ယူရမယ့္ကိစၥေတြ စတင္ပါ့မယ္။ ကင္က စကားျပန္ကတဆင့္ 

ေျပာတာက - အလြယ္တကူနဲ႔ ဒီလိုျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အဟန္႔အတားေတြ ရွိေပမယ့္ ဒီလိုဆုံေတြ႕ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ထရမ့္က လက္မေထာင္ျပၿပီး ႏွစ္ဦးသား ၿပဳံးၿပဳံး႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ စ 

ကားျပန္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ အခန္းတံခါးပိတ္ၿပီး မိနစ္ ၄၀ ၾကာ ဆက္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ထို႔ေနာက္ လက္ေထာက္မ်ား 

ႏွင့္အတူ ႏွစ္ဖက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ထရမ့္ဘက္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mike Pompeo စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ 

John Kelly အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပး John Bolton တုိ႕ ပါဝင္တယ္။ ကင္ဘက္က ဒုဥကၠဌ Ri Su Yong စစ္ဘက္ 

အႀကီးအကဲ Kim Yong Chol ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Ri Yong Ho တို႔ပါဝင္တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ၅ နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ 

အလုပ္သေဘာ ေန႔လည္စာကို စကၤာပူစားဖိုမႉးမ်ား လက္စြမ္းျပထားေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကိုစားရင္း စကားဆက္ေျပာၾက 

တယ္။ ေန႔လည္စာမစားခင္ ထရမ့္က အားလုံးကုိ ဓာတ္ပုံေကာင္းေကာင္း႐ိုက္ပါ၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လွလွပပ ပိန္ပိန္ 

ပါးပါး ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ျဖစ္ေအာင္ေပါ့လုိ႔ ရယ္စရာစကားေျပာတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ သတင္းသမားမ်ား 

ေရွ႕ စကားေျပာစင္သို႔ ေရာက္လာတယ္။ သတင္းေထာက္မ်ားအေမးကို ေျဖၾကားရာမွာ-ထရမ့္က ယခုလိုေျပာတယ္ - ကၽြန ္

ေတာ္တို႔ ျပည့္စုံတဲ့စာခ်ဳပ္တရပ္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ေတြ႕ဆုံပြဲဟာ လူတကာေမၽွာ္မွန္းတာထက ္ပိုေကာင္းတယ္ 
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- ႏ်ဴကိစၥေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္၊ အတူတကြ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ - ျပည္သူအမ်ား သိပ္စိတ္ 

လႈပ္ရွား ေပ်ာ္႐ႊင္ေစဖုိ႔ ကမၻာႀကီးအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ျပႆနာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ၾကပါတယ္ - (ကင္ကို အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔) ေသခ်ာေပါက္ဖိတ္မွာပါ - သူဟာ သိပ္ေတာ္တယ္ very smart သိပ္ေလးစားဖို႔ 

ေကာင္းတယ္။ သိပ္မာတဲ့ေစ့စပ္ေရးသမား - သူ႕ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရတယ္၊ စသျဖင့္ေျပာတယ္။ သူဆက္ေျပာတာ - 

ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ပူးတြဲ စစ္ကစားပြဲေတြ war games ရပ္ဆိုင္းထားမယ္။ ေငြအေျမာက္အျမား ကုန္က်မႈမွ သက္သာေစဖို႔၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔စစ္သည္ေတြကို ေတာင္ကိုရီးယားမွ ျပန္ေခၚလုိတယ္။ အိမ္ျပန္ပို႔ခ်င္တယ္။ ကင္က စကားျပန္ကတဆင့္ ေျပာ 

တာက - အတိတ္ကို ေနာက္မွာထားခဲ့ၿပီ၊ ကမၻာႀကီးဟာ အဓိကအေျပာင္းအလဲကို ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ သံသယနဲ႔ မယံု 

သကၤာမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ နိဒါန္းပါပဲ လို႕ေျပာတယ္။ (သူက ၿငိမ္ၿငိမ္သက္ 

သက္ပဲ ရပ္ေနတယ္) 

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁း၄၀ မွာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကတယ္။ ထရမ့္က ေျမာက္ 

ကိုရီးယားလုံၿခဳံေရးကုိ အာမခံတယ္၊ ကင္က ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ႏ်ဴကင္းစင္ေရး ကတိျပဳတယ္။ ကင္ႏွင့္ 

အဖြဲ႕က အဲဒီေန႔ ညေနပုိင္းမွာပဲ ျပန္တယ္။ ထရမ့္က ညပိုင္းမွျပန္တယ္။ တကမၻာလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု ေခတ္ 

သစ္သမိုင္းမွာ သမ႐ုိးက်မဟုတ္တဲ့ ထိပ္သီးေတြ႕ဆုံပြဲအျဖစ္ ကမၻာကအာ႐ုံအစုိက္ခံရတဲ့ ထရမ့္-ကင္ သမုိင္းဝင္ ထိပ္သီး 

ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ရလဒ္ေကာင္းေတြနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား KCNA သတင္းဌာနမွ ေခါင္း 

ေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ တရားဝင္အလည္အပတ္ ဖိတ္ၾကားမႈကို ႏွစ္ဖက္စလုံးက လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာ 

သြားပါတယ္။ 

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြ ဲ ေအာင္ျမင္မႈဂယက္ေၾကာင့္ ေဒၚလာေဈး စေတာ့ေဈး ကုိရီးယားအိမ္ၿခံေျမေဈးေတြ တက္ကုန္ 

တယ္။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားက ျမင့္ျမင့္မားမား ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆိုၾကေသာ္လည္း စစ္ေအးေခတ္ သူငယ္နာမစင္သူ 

မ်ားက အထီးက်န္အာဏာရွင္ ကြန္ျမဴနစ္ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ မင္းေျပာင္းမင္းလြဲျဖစ္မွာေၾကာက္လို႔ ငတ္ေနလို႔ အာဏာ 

လုပြဲျဖစ္ေနလုိ႔ စစ္ေရးအရဖိအားကိုမခံႏိုင္လို႔ လက္နက္ခ်အည့ံခံၿပီး ႏ်ဴကလီးယား စြန္႔လႊတ္လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း အေမရ ိ

ကန္စစ္တပ္ ႐ုပ္သိမ္းတာမွားေၾကာင္း အာေဘာ္လႊင့္ၾကတယ္။ 

သမိုင္းကို နည္းနည္းျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဂ်ပန္စစ္႐ႈံးေတာ့ ဂ်ပန္ကုိလိုနီဘ၀ကတည္းက 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီ အာဏာသိမ္းေတာ့မယ္။ ကိုလိုနီလက္သစ္ အေမရိကန္နယ ္

ခ်ဲ႕ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး စြက္ဖက္ေရးေပၚလစီေၾကာင့္ ကုိရီးယားစစ္ (၁၉၅၀ - ၅၃) ျဖစ္တယ္။ ေတာင-္ေျမာက္ ႏွစ ္

ပိုင္းကြဲတယ္။ စစ္ရပ္စဲေသာ္လည္း တရားဝင္စစ္ေျပၿငိမ္းေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ေအးလြန္ေခတ္ ကိုရီးယားေတာင္ေျမာက္ 

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စာခ်ဳပ္ (၁၉၉၁)၊ ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရး စာခ်ဳပ္(၁၉၉၂) ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း 

ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ တဖက္သတ္ဖိအားနဲ႔ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈဟာ ရပ္ဆုိင္းမသြားခဲ့ပါဘူး။ ေတာင္ကိုရီးယား လစ္ဘ 

ရယ္ အစိုးရလက္ထက ္ ၁၉၉၈-၂၀၀၈ အထိ ျပန္လည္ေပါင္းစည္ေရးအတြက္ ေနျခည္ျဖာေပၚလစီ Sunshine policy ႏွင္ ့

အတူ ၂၀၀၀ ဆစ္ဒနီအိုလံပစ ္၂၀၀၄ ေအသင္အိုလံပစ္၊ ၂၀၀၆ တူရင္ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ တို႔မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ ယွဥ္ျပဳိင္ 

ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြမ်ိဳးမ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္တာ၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တာတို႔ လုပ္လာေသာ္လည္း 

အေမရိကန္အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ရန္လိုတဲသ့ေဘာထားကို မေျပာင္းလဲခဲ့ပါဘူး။  

၂၀၀၃ မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴမျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာတယ။္ (တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ 

ဂ်ပန္၊ အေမရကိန္၊ ေတာင္ ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္င)ံ ၆ ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅) က်င္းပေသာ္လည္း 

တိုးတက္မႈမရွိဘူး။ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုတ္ထြက္တယ္၊ ႏ်ဴအစီအစဥ္ ျပန္စမယ္ေၾကညာတယ္ (၂၀၀၇ ဧၿပီ ၁၄)။ ေျမာက္ 

ကိုရီးယား ပထမဆုံး ႏ်ဴအငယ္စား စမ္းသပ္မႈကို (၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၆) မွာလုပ္တယ္။ ၂၀၀၉ မွာ ဒုတိယ အႀကိမ ္

လုပ္ၿပီး အိုဘားမားလက္ထက္မွာ ရပ္ထားတယ္။ ေဆြးေႏြးပြျဲပန္စဖို႔ အရိပ္အေယာင္ ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ 

စစ္ကစားမႈမ်ားျဖင့္ အင္အားျပၿခိမ္းေျခာက္မႈ မရပ္ဘူ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿပဳိကြဲမႈမျဖစ္မခ်င္း ဖိအားကိုရပ္မွာ မဟုတ္ 
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ဘူး။ (လက္ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္း ၂၀၁၁ တက္လာၿပီးေနာက္)၂၀၁၆ မွာ တတိယနဲ႔ စတုတၳ 

အႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈလုပ္တယ္၊ ၂၀၁၇ ထဲမွာပဲ ႏ်ဴစမ္းသပ္မႈအျပင္ တာတိုႏွင့္တာေဝး ဒုံးစမ္းသပ္မႈမ်ားပါ ၂၈ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ 

ခဲ့တယ္ဟုဆိုတယ္။  

၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးသယ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ တာေဝးပစ္ဒုံး ေအာင္ျမငစ္ြာ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ထရမ့္က 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ ကုန္ဆုံးၿပီဟုဆိုကာ စစ္ကစားပြဲေတြ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ေတာ့တာပါပ။ဲ အျပန္ 

အလွန္ စကားလုံးစစ္ပြဲျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၾကလုိ႕ ကမၻာႀကီးဟာ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ အႏၲရာယ္အတြက္ 

စိုးရိမ္ပူပန္ လာၾကရပါတယ္။  

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရး ထင္ရွားတဲ့တိုးတက္မႈက ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းမွာစတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ က်င္းပတ့ဲ 

ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္မွာ ေတာင-္ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အားကစားသမားမ်ား အျပာေရာင္ကၽြန္းဆြယ္အလံ ကိုင္ေဆာင္ကာ ပူး 

တြယဲွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း၊ အိုလံပစ္ပြဲကို ေခါင္းေဆာင္လာတဲ့ ကင္ဂ်ဳံအန္း Kim Jone-Un ရဲ႕ႏွမ ကင္႐ိုဂ်ဳံး Kim Yo-Jong နဲ႔ ေတာင္ 

ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္ Moon Jae-In တို႔ ၃ ရက္ခရီးအတြင္း ၄ ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ကင္ဂ်ဳံအန္းရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေပးစာ 

ကို မြန္ေဂ်အငထ္ံ ေပးအပ္ျခင္း။ 

၂၇ ဧၿပီ ၂၀၀၈ ကင္-မြန္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင္ ့ ပန္မန္ဂ်ဳံေၾကညာစာတမ္းျဖင့္ ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။  

ထရမ့္-ကင္ စင္ကၤာပူထိပ္သီးေတြ႕ဆုံပြ ဲ မတိုင္ခင္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္နဲ႔ ကင္ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕တယ္။ မြန္နဲ႔လည္း ႏွစ္ 

ႀကိမ္ေတြ႕တယ္။ သမၼတထရမ့္နဲ႔ Hot Line မွ မၾကာခဏ စကားေျပာတယ္။ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရး ေတြ႕ဆုံေဆြး 

ေႏြးျခင္းသည္သာ တခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားတယ္လုိ႔သိရတယ္။ 

၂၅-၂၈ မတ္ ၂၀၁၈ ကင္-မြန္ ေတြ႕ဆုံပြဲမတိုင္ခင္ ရွီရဲ႕ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ကင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အလည္အပတ ္

ေရာက္တယ္။ ဒါဟာ ကင္ ၂၀၁၁ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ျပည္ပခရီးျဖစ္တယ္။ ရွည္ၾကာတဲ ့ မိတ္ေဆြေကာင္း 

ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကာလတခု ျဖစ္ရပ္တခုေၾကာင့္ (UN ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကို ဆိုလိုတယ္) ေျပာင္း 

လဲသြားမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဝါရွင္တန္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရာမွာ တဦးတည္း အထီးက်နမ္ဟုတ္ေၾကာင္း၊ DPRK ကို ေက်ာ ေထာက ္

ေနာက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့တယ္ လို႔ဆိုတယ္။ 

ထရမ့္ကလည္း ၂၇ ဧၿပီ ၂၀၁၈ မွာ တြစ္တာမွတဆင့္ ယခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါတယ္။ “ေက်းဇူးျပဳ၍ 

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မိတ္ေဆြေကာင္း တ႐ုတ္သမၼတႀကီးရွီရဲ႕ ႀကီးမားတဲက့ူညီမႈကို မေမ့ၾကပါနဲ႔။ အထူးသျဖင့္ ကိုရီးယားနယ္စပ္မွာ 

(ပန္မန္ဂ်ဳံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ရည္ၫႊန္းတယ)္ သူသာမပါရင္ ဒီကိစၥဟာ သပိ္ကို ရွည္ၾကာခက္ခဲပါလိမ့္မယ္”။  

စစ္ေအး ေခတ္လက္က်န္ ကိုရီးယားျပႆနာဟာ ေျပလည္ေရးလမ္းစ ပြင့္ခဲ့ပါၿပီ။ စစ္ေအးလြန္ အရင္းရွင္စီးပြား 

ကပ္ႏွင့္အတူ ၂၁ ရာစု ကမၻာမႈေခတ္သစ္တရပ္ကုိ ဝင္ေရာက္ေနခ်ိန္ ကိုရီးယားျပည္သူေတြ ႏိုးၾကားလာတာ၊ ေတာင္ကိုရီး 

ယားမွာ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရတရပ္ တက္လာတာ၊ အေမရိကန္က စီးပြာေရးဧကစာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ 

Protectionism က်င္ ့ သုံးလာတာ၊ ကမၻာ့စည္းစနစ္ အေျပာင္းအလဲကို ၿငိမ္းခ်မ္း-တည္ၿငိမ္-ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ 

အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ တ႐ုတ္က လမ္းခင္းလာတာ၊ တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ တကယ့္အင္အားဟာ အတတ္ပ 

ညာနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအေပၚ အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးအင္အားျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္လာၾကလို႔ ျဖစ္တယ္။ ရဲရင့္ႏိုးၾကားတ့ဲ 

ကိုရီးယားျပည္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ကသာလ်င္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္သစ္ကို ဖန္တီးမွာပါ။  

ညီေ႒းေက်ာ္  

(၁၄ ဇြန္ ၂၀၁၈) 
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ေျမာက္ကုိရီးယားအေရး-----စစ္ေအးေခတ္ႀကီးျပီးေတာ့မလား။ 

ရေဲဘာ္ရႈယဥ္ 

-------- 

၁၉၇၂-ေဖေဖာ္၀ါရ(ီ၂၁) 

 

 

 

 

 

ပီကင္းႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွာ အေမရိကန္သမၼတရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္နဲ႔ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်ိဳအင္လိုင္းတို႔ လက္ဆြဲ 

ႏႈတ္ဆက္လိုက္တ့ဲ သတင္းဓာတ္ပံု ကမာၻကိုျပန္႕သြားေတာ့-ကမာၻႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚမွာ အေျပာင္းအလဲႀကီးေတြ ခ်က္ခ်င္း 

ပဲ ေပၚလာေတာ့မလို ထင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ-ကမာၻအင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာအေျပာင္းအလဲရဲ႕ အစျပဳခ်က္ကေလးပ ဲ ျဖစ္တာပါ။ နစ္ဆင္ရဲ႕ 

တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြဟာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားၾကာမွ ေပၚထြက္လာတာပါ။ 

ဥပမာ----၁။ တရုတ္-အေမရိကန္-သံတမန္ဆက္ဆံေရးကုိ-၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ ထူေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

၂။ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး (တံခါးဖြင့္ေပၚလစ)ီကိ ု ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ 

စတင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အတူ-ထိုစဥ္ကတည္းက ရွိေနခဲ့ျပီး အခုအထ ိ မေျပလည္ေသးတဲ့ကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ 

ဥပမာ-ထိုင္၀မ္ျပသာနာ။ 
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ဒါေပမ့ဲ-အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔-ကမာၻႀကီးဟာ အျပာင္းအလအဲဆစ္အခ်ိဳးတခုကိ ု ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္တာပါပဲ။ ကမာၻႀကီး 

ကိ ုအႏုျမဴစစ္ပြဲနဲ႔ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ ့စစ္ေအးေခတ္ႀကီး ျပီးဆုံးသြားေတာ့မယ္-ဆိုတဲ့သေကၤတလို႔ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက ဆိ ု

ပါတယ္။ အဲဒီအတြက ္ႏိုင္ငံေတြအေတာ္မ်ားမ်ား မူ၀ါဒထိန္းညိႇမႈေတြ လုပ္လာၾကပါတယ္။(Survival of the fittest) ဆိုတဲ့ 

အတိုင္း--ေခတ-္စနစ္အေျပာင္းအလနဲဲ႔အညီ-ထိန္းညိွႏိုင္သူမ်ားသာ ရွင္သန္က်န္ႏိုင္ပါတယ္။ 

သုိ႕ေသာ္ စစ္ေအးေခတ္ရဲ႕အဓိကလကၡဏာဟာ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီးေတြက တတိယကမၻာႏိုင္ငံေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကုိင္႐ံုမက စစ္အင္အားနဲ႔ပါဝင္ စြက္ဖက္တာလည္း မေမ့ဖုိ႕ လုိပါတယ္။  

------------------------------------- 

အဲဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ အလားသဏၭာန္တူတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခုလည္း အခုျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ 

၂၀၁၈- ဇြန္လ (၁၂)ရက္ စင္ကၤာပူႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္လ္ထရန္႔နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင ္

ကင္ဂံ်ဳအန္းတုိ႔လကဆ္ြႏဲႈတ္ဆက္လိုက္ခ်ိန္မွာလည္း-ကမာၻကိုေပးလုိက္တဲ့ သတင္းစကားရွိပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္-

ရန္သူႀကီးေတြအျဖစ္ တဦးအေပၚတဦး သေဘာထားခဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔- မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ နည္းလမ္း 

လည္း သံုးႏိုင္တယ-္--ဆိတုာပါပဲ။ သူတို႔ႏွစ္ဦး လက္မွတ္ထိုးထုတ္လိုက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က ္ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ 

ေတာ့ သေဘာထားအျမင္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္လာပါတယ္။ အဆိုး-အေကာင္း အစြန္းႏွစ္ဖက္အျမင္မ်ားအပါ သတနိဲ႔ အ 

ေကာင္းျမင္ၾကတာကေတာ့ မ်ားပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထမဲွာ-အဓိကႏွစ္ခ်က္ကေတာ့- ေျမာက္ကိုးရီးယားက-လံုး 

၀ အႏုျမဴဖ်က္သိမ္းေရးကိုလက္ခံလိုက္ရျပီး အေမရိကန္ကေတာ့-ေျမာက္ကိုရီးယားလံုျခံဳေရးကုိအာမခံတဲ့အေနနဲ႔- ေတာင ္

ကိုရီးယားနဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနတဲ-့စစ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ရပ္ေပးလိုက္ရတာပါပဲ။ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးက အေပးအယ ူ

လုပ္လိုက္ရတာပါ။ အဆင့္အကန္႔အသတ္၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္စတဲ့ အေသးစိတ္ေျခလွမ္းေတြမပါလို႔- အဆိုးျမင္သူမ်ား 

ရဲ႕ ေထာက္ကြက္ေတြရွိေနေပမယ့္- အဲဒီအဆင့္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္-ယႏၱရားေတြ အဆင္သင့္ပါ၀င္ လာတာ 

ေတြ႔လာရပါတယ္။ (ဥပမာ--ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားအၾကား စစ္တပ္ႏွစ္တပ္-ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ အားကစားအ 

ဖြဲ႕မ်ား အတူယွဥ္ျပိဳင္ေရး-ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ကြကဲြာသြားတဲ့မိသားစုမ်ား ျပန္ေတြ႕ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ 

ဆက္တိုက္လုပ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။) 

တကယ္ေတာ-့ဒီလိုမ်ိဳးသေဘာတူညီခ်က္ေတြကိ ု အခုမွရတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူ။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးနဲ႔ပတ္ 

သက္ျပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကစျပီး၂၀၀၉ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္ႏိုင္င(ံေတာင-္ေျမာက္ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ အေမ 

ရိကန္၊ ရုရွား၊ ဂ်ပန)္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေနာက ္

ဆုတ္သြားမႈေတြရွိခဲ့လို႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း တခ်ိ ႕ဳက အဆိုးျမင္ေနၾကတာပါ။ ဒါျဖင့္၊ ဒီတခ်ီရတဲ ့သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ားကေရာ-ဘာထူးသလဲ။ ထူးျခားမႈကေတာ့--- 

အဓိက-ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ (က)ျပည္တြင္းအေျခအေနအေျပာင္းအလမဲ်ားနဲ႔ (ခ)ကမာၻ႕အေျခအေန 

အေျပာင္းအလမဲ်ားအေပၚ ထားရွိတဲ ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားတာပါ။ 

၁။ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔- ကမာၻေပၚမွာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံက-ပုလိပ္ႀကီးလိ ု ေနရာတကာပါ၀င္ျပီး ေငြေရးေၾကး 

ေရးသာမက လူေတြပါ၀င္ အေသခံလုပ္ေနရတာကုိ မေက်မနပ္ျဖစ္လာျပီး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္သာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင ္

လာေစလိုလာပါတယ္။ ဒီလုိ မလုပ္ရင္ ကမာၻဇာတ္ခံုေပၚက တြန္းအခ်ခံရေတာ့မွာပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ- အေမရိကန္သာ ပထမ---

ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံတင္လာတဲ့-ေဒၚနယ္လ္ထရန္႔သမၼတျဖစ္လာပါတယ္။ ရမ္းရမ္းကားကားေတြေျပာ-လုပ္လာတဲ ့ သမၼတ 

ထရန္႕ဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ-အထီးက်န္လာပါတယ္။ သမရုိးက်မဟာမိတ္မ်ား(ဥပမာ-ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား)နဲ႔ေတာင္ အကြဲအျပဲေတြ 

ျဖစ္လာျပီး လူထုေထာက္ခံမႈပါ က်လာလို႔-သံခင္းတမန္ခင္းေအာင္ပြဲခပ္ႀကီးႀကီး (ခဏတာပဲျဖစ္ျဖစ္) လိုအပ္လာတဲ့ အခ်ိန္ 

လည္း ျဖစ္လာေနတာပါ။ ဒါ့အျပင-္ထရန္႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ တရုတ္တို႔ရုရွားတို႔ရင္ခြင္ထဲက ဆြ ဲ
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ထုတ္ျပီး ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔တြဲလ်က္ ္ အေမရ္ိကန္ရဲ႕လံုျခံဳေရးကြန္ရက္ထဲ ဆြသဲြင္းျပီး-ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တခုလံုးအေပၚ 

အင္အား အသာစီးရလာေရးကိုပါ။ ႏုိင္ငံငယ္ေတြရဲ႕အေရးကိစၥေတြကုိ ႏိုင္ငံႀကီးေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိအားေပး (sanction 

အပါ)  တာကို အစဥ္အလာအျဖစ ္ခံၾကမလား။ ဒါကလည္း စဥ္းစားစရာ ျပႆနာ တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ အႏွစ(္၂၀)ေလာက္ တိုင္းျပည္အင္အားအားလုံး ပုံေအာျပီး အႀကီးအက်ယ္ လံုးပန္းခဲ ့

တဲ ့ အႏုျမဴဗံုးကိ ု အဆင့္မီထုတ္လုပ္ႏိုင္ရံုမက- အဲဒီဗံုးကိုသယ္ေဆာင္ျပီး-အေမရိကန္ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္တဲ ့ တာေ၀း 

ပစ္ဒံုးက်ည္ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မႈက သူ႕ကိုလူရာသြင္းဆက္ဆံခံရဖို႔ ျဖစ္လာတာပါ။ အေမရိကန္မ်ား 

အေနနဲ႔ သူ႔ႏိုင္ငံပထ၀ီအေနအထားအရ သမရိုးက်စစ္ပြဲမ်ားကိ ု ေရွာင္ႏိုင္ခဲ့ႏိုင္ရံုမက၊ အဲဒီစစ္ပြဲမ်ားအေပၚမီျပီး အက်ိဳးအ 

ျမတ ္ ေတြရခဲ့တာပါ။(ဥပမာ-ကမာၻစစ္ႀကီးမ်ားအတြင္း အေမရိကန္ရဲ႕ အေျခအေနကုိၾကည့္ပါ။) သမရိုးက်စစ္ပြဲ ျဖစ္လာ 

လည္း အေမရိကန္က မေၾကာက္ပါဘူး။ သမရုိးက်လက္နက္မွာ အေမရိကန္က ကမာၻေပၚမွာအင္အားအႀကီးဆံုးပါ။ ဒါ ့

အျပင္ ရုိးရိုးစစ္ပြဲမ်ားမွာဆိ-ုေအာက္ေျခအဆင့္စစ္သားမ်ားသာ ေသဆံုးထိခိုက္တာပါ။ အႏုျမဴစစ္ပြဲဆိုရင္ေတာ-့မေကာင္း 

သထူိပ္- ေကာင္းသူထိပ္ ဘယ္သူမွ မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့ ္ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕အႏုျမဴရန္ကိ ုေၾကာက္ၾကတာပါ။ 

ဒီႏိုင္ဖဲကိ ု ေျမာက္ကိုရီးယားကကိုင္ျပီး အေမရိကန္လူထုရဲ႕စိတ္အေျခခံ၊ ထရန္႔ရဲ႕အက်ပ္အတည္းမ်ား---စတာ စတာေတြ 

အားလံုး အခ်ိန္မီဆုပ္ကိုင္လိုက္ျပီး အခြင့္အေရးေပၚလာတာနဲ႔ (ေတာင္ကိုးရီးယားမွာက်င္းပတဲ ့ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲ 

ေတာ္)ကမာၻဇာတ္ခံုေပၚ တက္လာတာပါပဲ။ ႏုိင္ငံတကာ(အထူးသျဖင့္တရုတ္)ရဲ႕ ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး 

ကလည္း အထိနာေနတာလည္းပါပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့ ္သူ႔ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ရရွိေရး-ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကိ ုကိုင္ 

စြဲျပီး၊ အႏုျမဴလက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးပါ့မယ္-ဆိုတဲ့ ကတိေပးကာ၊ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတ့ဲစီးပြားေရး ျပန္ထူေထာင္ႏုိင္္ေရး 

ဘက ္လွည့္လာတာပါ။ 

၃။ တရုတ္ရဲ႕အခန္းကလည္း အေတာ္အေရးပါပါတယ္။ တရုတ္အေနနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္င ံ အႏုျမဴလက္နက ္

ပိုင္ဆုိင္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္မသြားေစခ်င္ပါဘူး။ ေျမာက္ကိုးရီးယာ-အႏုျမဴပုိင္သြားရင္-ဒါကုိအေၾကာင္းျပျပီး တရုတ္ရဲ႕ရန္သူေတာ္ 

ဂ်ပန္ကလည္း အႏုျမဴဗုံးတပ္ဆင္လာႏိုင္ပါတယ္။ အခုေတာင္-အေမရိကန္က ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရးအတြက္ ဆိ ု

ျပီး ဒုံးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္ လာတပ္ဆင္ေရးအစီအစဥ္ေတြ စေနပါျပီ။ အဲဒီက ေရဒါစနစ္ျဖန္႕က်က္မႈစက၀္န္းဧရိယာေတြ 

ဟာ တရုတ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသနဲ႕၊ ရုရွားရဲ႕အေရွ႕စြန္းအရပ္ေတြအထ ိ ေရာက္ပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔ရုရွားႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးေတြ 

အတြက္ အႏၱရာယ္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရုတ္ေရာ၊ရုရွားပါ-ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္အႏုျမဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးဟာ-သူတို႕ႏိုင္ငံ 

မ်ားရဲ႕ေသနဂၤဗ်ဴဟာ-အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ တရုတ္ေရာ ရုရွားပါ ဒီလုိသေဘာထားၾကေပမယ့္ အျခားတဖက ္

မွာက်ေတာ့ အႏုျမဴနဲ႔ ႏ်ဴကလီယာဗံုးကိစၥမွာ ဒီဗံုးေတြကိုအမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြက တလံုးမွေလွ်ာ့မခ်ဘဲ 

တျခားႏိုင္ငံေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအက်ပ္ကိုင္တာကို လံုးဝဆန္႔က်င္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာႀကီးကို ဒီဗံုးေတြရဲ႕ရန္က 

ကင္းေဝးေရးထက္ ႏုိင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ တကမၻာလံုးကုိခ်ဳပ္ကိုင္၊ အႏိုင္က်င့္ႏိုင္ေရးအတြက္ဘဲ အေထာက္အက ူ ျဖစ္ေစမွာလုိ႔ 

ယံုပါတယ။္ ဒါေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ဗံုးေတြ ဖ်က္သိမ္းရတာကို တကမၻာလုံးရဲ႕ေအာင္ပြဲလို႔ သေဘာထားလုိ႕ မျဖစ ္

ပါဘူး။ 

တရုတ္အေနနဲ႔-ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းအေျဖရွာေရး-ဆိုတဲ ့ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား တင္ျပီး 

သူ႔ႏိုင္ငံမွာ ျပဳုျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ေပၚလစ ီက်င့္သံုးလာရာမွာ အႏွစ္(၄၀)(၁၉၇၈-၂၀၁၈)ၾကာျပီးေနာက္၊ အခုအခါ 

ကမာၻမွာစီးပြားေရးအရ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ေရးအရလည္း ဘက္စံုက (အ 

ထူးသျဖင့္ ေရတပ္)အင္အား ေတာင့္တင္းလာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့-္ႏိုင္ငံေရးအရ-သံခင္းတမန္ခင္းအရ လက္ဦးမႈရယူျပီး ေရွ႕ 

တန္းကို တျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနပါတယ္။ သေဘာက-တရုတ္အေနနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတရပ္အျဖစ္ကေန-

ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းလာတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ ျမင္ေတြ႕လာရပါတယ္။ ကမာၻစီးပြားေရး အက်ပ္အ 

တည္းက လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းမ်ားကိရုွာလာရာမွာ-လူႀကိဳက္နည္းလာေနတဲ့ (အရင္းရွင္) ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇး 

ရွင္းကို ဆိုရွယ္လစ္ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း(ကံၾကမၼာမ်ားကိုမွ်ေ၀ထားတ့ဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထူေထာင္ေရး-Community of 
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shared destiny) နဲ႔ အစားထိုးေရးအတြက္-ေသနဂၤဗ်ဴဟာေျခလွမ္းႀကီးျဖစ္တဲ ့ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း(One Belt One 

Road—OBOR)ကိ ု တင္ျပလုပ္ေဆာင္လာေနပါတယ္။ ဒီအေျခခံေပၚမွာ တရုတ္အေနနဲ႔-ကမာၻေပၚရိွ အပူကြက္(hotspot) 

ေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့နည္းနာေတြကိုပါ တင္ျပတာေတြလုပ္လာရံုမက-ဒါေတြအတြက ္ ၀န္း၀ိုင္းကူညီတာ၊ အခြင့္အခါေကာင္း 

ေတြကိ ု ဖန္တီးေပးတာ---စတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးလာေနပါတယ္။ တရုတ္ရဲ႕ ဒီလမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင-္မ 

ေအာင္ျမင္ကစိၥကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရပါမယ္။ 

ေျမာက္ကိုရီးယားျပသာနာေျဖရွင္းေရးမွာ တျပိဳင္တည္းႏွစ္မ်ိဳးရပ္ေရး-(ေျမာက္ကိုးရီးယားကလည္း အႏုျမဴလက ္

နက္နဲ႔ ဒံုးပ်မံ်ား စမ္းသပ္မႈမ်ားရပ-္အေမရိကန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔ကလည္း စစ္ေရးပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ားရပ္ေရး)-ဆိုတ့ဲ 

အဆိုကိုတင္လာေနျပီး ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔အေမရိကန္အၾကား 

ဆက္ဆံေရးမ်ားမွာလည္း-အဆင္ေျပေရးအတြက ္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ တြန္းတြန္းတုိက္တိုက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတာ 

ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ 

ဥပမာ-- ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ပူပန္မႈမ်ားကိ ု ကူညီေျဖရွင္းေပးတာမ်ား၊ ကင္ဂ်ံဳအန္းခရီးစဥ္မ်ား 

အတြက ္ (ႏိုင္ငံတကာေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္ အျပည့္အစံုရွိတဲ)့ တရုတ္ေလယာဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးတာမ်ိဳး။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ 

ေျမာက္ကိုရီးယားက အႏုျမဴလက္နက္ေတြစြန္႕လႊတ္ျပီး၊ အတံု႕အျပန္အေနနဲ႕ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြက္ ဘက္စံုဖြံ႕ 

ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြအတြက္၊ တရုတ္က(စီးပြားေရးအရ) အကူအညီေတြပံုေပးဖို႕ ျပင္ဆင္ေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တ 

ရုတ္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္ၾကားေဒသက ယာလူးျမစ္ကမ္းေတြမွာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ရ အထူးေဒသေတြ စ 

တင္ တည္ေဆာက္ေနတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင ္ အခုတေလာ တရုတ္ျပည္ကိ ု ခပ္စိပ္စိပ္လာေနတဲ ့ ေျမာက္ 

ကိုရီးယား စီးပြားေရးကိုယ္စားလယွ္အဖြဲ႕မ်ားကိ ု သမၼတရွီက်င့္ဖင္အပါ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ထြက္ေတြ႕ဆုံေနရံုမွ် 

မက-တရုတ္ရဲ႕စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းေနတဲ ့ ေဒသေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို လွည့္လည္ျပတာေတြ လုပ္ေနတာ ေတြ႕ရပါ 

တယ္။   

ဒီေနရာမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားနားမလည္ႏိုင္တ့ဲ၊ ထည့္လည္း တြက္ခ်က္ရေကာင္းမွန္းမသိတဲ့-အာရွသားမ်ား 

ရဲ႕တန္ဖိုးမ်ား(Asian Values)အေၾကာင္းကလည္း တေၾကာင္းအျဖစ ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီး 

ယားျပည္သူမ်ားအၾကားက နက္ရႈ္ိင္းလွတဲ့ သံေယာဇဥ္အေၾကာင္းပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားအေနန(ဲ-၁၉၅၀-၅၃) 

ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း၊(ကုလသမဂြအလံျခံဳထားတ့ဲ)အေမရိကန္ရဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈကို အေသအေက် (အက်အဆံုး ၁ သိန္း 

ေက်ာ္) အမ်ားႀကီးခံျပီး ကူညီတားဆီးေပးခဲ့တဲ့-တရုတ္ေတြရဲ႕ေက်းဇူးကိ ု အျမဲသတိတရရွိေနတာပါ။ အဲဒီက်ဆံုးသူေတြထ ဲ

မွာ အဲဒီကာလ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတႀကီးလည္းျဖစ္တဲ့ ဥကၠ႒ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ 

သားႀကီးၾသရသ-အသက၂္၈ႏွစ္ရြယ-္ေမာ္အန္ရင္း ပါခဲ့ပါတယ္။ 

ေမာ္အန္ရင္းအတြက္ အထိမ္းအမွတ ္ဘာတခုမွ တရုတ္ျပည္မွာမရွိေပမယ့္ ျပံဳယမ္းက-ကိုရီးယားစစ္ပြဲမွာ က်ဆံုး 

တဲ ့ တရုတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားရဲ႕ အာဇာနည္ဗိမာနမ္ွာေတာ ့ ေမာ္အန္ရင္းရဲ႕ကုိယ္တပိုင္း ရုပ္ထုေလးနဲ႔ ဂူသခ်ၤိဳင္း ရွိပါတယ္။ ဒါ့ 

ေၾကာင့္ပဲ၊ တရုတ္မ်ားရဲ႕ တိုးတိုးတိတ္တိတ္နားခ်မႈေတြကုိ သူတို႔လက္ခံႏိုင္တာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေပၚကေန ေျပာ 

ေနတယ-္ဆိုတာ-သူတို႔ယံုၾကည္လို႔ပါ။  

တရုတ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း-အခုကာလ ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ႕ အေျခအေန(ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး)ေတြဟာ သူတို႔ 

တေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတဲ-့ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအတြက္-စာနာစြာ ကူညီရလိမ့္ 

မယ္--လို႔သေဘာထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့ ္ အလြန္စိတ္ရွည္စြာ ေဖ်ာင္းဖ်မႈေတြလုပ္ပါတယ္။ ဥပမာ-တရုတ္ပါတ-ီ၁၉ ႀကိမ္ 

ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အျပိီး အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္လႊတ္ျပီး-တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရွငး္ျပ 

တာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ေျမာက္ကိုရီးယားေတြကို ႏုိင္ငံေရးအရ အေတြးအေခၚလြတ္ေျမာက္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ

ေရးလမ္းေပၚေရာက္ေအာင္ ကူညီတာပါ။ 
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၄။ ေတာင္ကုိရီးယားမွာ သမၼတသစ္တက္လာႏိုင္တာကလည္း-ဒီျဖစ္စဥ္ကိ ု တတပ္တအား ေရွ႕တုိးလာႏိုင္ေစခ့ဲ 

ပါတယ္။ သမၼတမြန္ေဂ်အင္းဟာ-ငယ္စဥ္က ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျပးလာရတဲ့သူေတြကုိထားတဲ ့ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ႀကီး 

လာခဲ့သူတဦးပါ။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႕ အလြန္ေပါင္းစည္းခ်င္ေနၾကပါျပီ။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ခ်င္တဲ ့ မြန္ေဂ်အင္းကုိ အေစာကတည္းက ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပါ။ 

ဒါေပမ့ဲ-ေတာင္ကိုရီးယားစစ္တပ္က မလိုလားလို႔၊ ၂၀၁၂ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ညစ္လို႔၊ သ ူ ရံႈးခဲ့ရတာပါ။ ပတ္ကြမ္ေဟး-

လာဘ္စားမႈနဲ႔ေထာင္က်သြားျပီး က်င္းပတဲ့သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာမ ွ သူအႏိုင္ရျပီး သမၼတျဖစ္လာတာပါ။ သမၼတျဖစ္လာ 

ကတည္းက ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ အခြင့္အေရးရိွသမွ် ႀကိဳးစားေနရုံမွ်မက-ဒီအေရးမွာ အေရးပါတဲ ့

ႏိုင ္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္တ့ဲ- အေမရိကန္နဲ႔ေရာ- တရုတ္နဲ႕ပါ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးက- 

ေျမာက္ကိုရီးယားအႏုျမဴျပႆနာေျဖရွင္းေရးမွာ အေထာက္အကူျပဳခ့ဲတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ-့ဒီျပႆနာကို တဆင့္ခ်င္းသာ ေျဖ 

ရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့-(ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္-ကင္ဂ်ံဳအန္းစကား ယူသံုးရရင္) အေတြးအ 

ေခၚေဟာင္းေတြ လုပ္ဟန္ေဟာင္းေတြရဲ႕ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈေတြရွိႏိုငလ္ို႔ပါပဲ။ ဘက္အသီးသီးမွာ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ ျပ 

ႆနာမ်ား ရွိေနလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာ-အားျဖင့္-အေမရိကန္ကႏိုင္ငံေရးမွာ ၾသဇာအရွိန္ႀကီးမားလွတ့ဲ-(Industrial Military Complex)-ေခၚ-

လကန္က္ထုတ္လုပ္တဲ့အုပ္စုရဲ႕သေဘာထားက အခ်က္အခ်ာက်ပါတယ္။ ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအျပီး ျပဳ 

လုပ္တဲ ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သမၼတထရန္႕က-ေတာင္ကုိရီးယားမွာ ခ်ရပ္ထားတဲ့ အေမရိကန္မရိန္းတပ္သား သံုး 

ေသာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေျပာရာမွာ-ကၽြန္ေတာ္စ့ိတ္ဆႏၵအရဆိုရင ္ အခုျပန္ေခၚခ်င္ေပမယ့္-ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တေယာက္ 

တည္းက ဆံုးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။--လို႔ေျပာသြားတာကိုၾကည့္ပါ။(ထရန္႔အေနနဲ႔ ဒီအစည္းအေ၀းတက္ဖို႔ေတာင ္ အေတာ္ႀကိဳး 

စားခဲ့ရတာပါ။)  

ဒါ့ေၾကာင့-္ဒီျပသာနာကုိေျဖရွင္းရာမွာ-အလြန္စိတ္ရွည္ရမွာျဖစ္ျပီး နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ ေပ်ာ့ 

ေပ်ာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီကာလရဲ႕သတင္းေကာင္းကေတာ့-ကမာၻ႕ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အလြန္လိုလားေနၾကျပီး-သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ ပြင့္လင္းလာမႈမ်ားကလည္း ဒီစိတ္ဓာတ္ေတြကိ ု အ 

ေထာက္အကူျပဳေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ ္ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ-့အႏုျမဴစစ္ႀကီးျဖစ္ေတာ့မယ့္အေျခအေနကေန-တင္းမာမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ် 

လိုက္ႏိုင္တာပါပ။ဲ စစ္သံေတြ တျခိမ္းၿခိမ္းေပးေနရာကေန-ေဆြးေႏြးပြဲေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္လာေနျပီး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ ္

ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြေပၚ ျပန္ေရာက္လာေနၾကပါျပီ။ 

 

ရဲေဘာ္ရႈယဥ္။ 

၂၅-၆-၂၀၁၈ 
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း  

ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္ေျမာက္တ့ဲ အခါသမယကို   

အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း  

                                                                 ရေဲဘာ္သိန္းေမာင္  

  

ဒီႏွစ ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ အလြန္အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ႏွစ္တႏွစ ္ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။     

 မာ့က္စ္ဟာ ၁၈၁၈ ေမလမွာ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္လုိ႔ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၈ ေမလဟာ မာ့က္စ္ရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ ေမြးႏွစ ္ ျဖစ္ 

တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းဟာ ၁၈၄၈ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ ္ေဖေဖာ္၀ါရီဟာ 

ေၾကညာစာတမ္း ေပၚထြက္လာတဲ ့အႏွစ ္၁၇၀ ျပည့္ေျမာက္တဲ ့ထြန္းေျပာင္တဲ ့အခါသမယျဖစ္တယ္။   

 ဒါေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ အခါသမယကု ိဒီစာတမ္းနဲ႔ အထိမ္းအမွတ္ 

ျပဳလိုက္ပါတယ္။            

ကြန္ျမဴပါတီ ေၾကညာစာတမ္း ေပၚထြက္လာတ့ဲ ေခတ္ကာလရဲ႕ ေနာက္ခံ      

(က) စီးပြားေရးေနာက္ခံ           

၁၉ ရာစ ု အလယ္ပုိင္း၊ ဥေရာပတုိက္နဲ႔ ေျမာက္အေမရိကတုိက ္ ကုန္းေျမေပၚမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းစီးပြားေရးမွ 

စက္မႈလုပ္ငန္းစီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈေတြဟာ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလသို႔ ေရာက္  

ရွိ ေနပါၿပီ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုဟာ ေရေတြပန္းထြက္ေနသလုိ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ တုိးပြားေနတယ္။ 

ဥပမာ - မီးရထားကုိ တီထြင္လုိက္ျခင္းအားျဖင္ ့ မီးရထားရဲ႕သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္မႈ စြမ္းအားနဲ႕ လ်င္ျမန္မႈတုိ႔ဟာ မူလ ရွိၿပီး 

သားျဖစ္တဲ့ ႏြား၊ ျမင္းစတဲ ့ တိရစၦာန္စြမ္းအားတို႔နဲ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းထက္ အမ်ားႀကီး သာလြန္တယ္။ အႀကီးစား အ 

ထည္ရက္ကန္းစက္၊ ခ်ည္ငင္စက္ေတြ ေပၚထြန္းလာျခင္းက လုပ္အားေပး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (Productivity) ဟာ အဆ 

ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္သြားခဲ့တယ္။ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး 

တက္လာျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းတုိ႔က အစဥ္အလာျဖစ္တဲ ့လယ္ယာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးတ့ဲ စီး 
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ပြားေရး၊ လယ္သမားကေလးစီးပြားေရးတို႔ကုိ အစားထုိးလုိက္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ ေပၚေပါက္လာေန 

တဲ ့ေခတ္ျဖစ္တယ္။           

(ခ) လူမႈေရးေနာက္ခံ          

 စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ေပၚထြက္လာတာနဲ႔အမွ် ဥေရာပတုိက္ရဲ႕ အဓိကႏုိင္ငံေတြဟာ အစဥ္အလာ လူ႔အဖြဲ႔အ 

စည္းမွ အရင္းရွင္စနစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ အလ်င္အျမန ္ေျပာင္းလဲသြားေရးကာလသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့တယ္။ ဒီလု ိအႀကီးအ 

က်ယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈက တဖက္မွာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု တဟုန္ထုိးျမင့္တက္လာေရးကို တြန္းေဆာ္ 

ေပးၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဥစၥာဓန တဟုန္ထုိး တုိးပြားမႈကုိ ရရွိေစတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား 

ခံစားရမႈပံုစံ မတူကြဲျပားမႈကုိ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ဥစၥာဓန  တုိး 

ပြားမႈတုိ႔က ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင္ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပဋိပကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကု ိအဆက္မျပတ ္ ျပင္းထန္လာေစျခင္းႏွင့္ အခ်င္းပြား 

မႈမ်ား ျပင္းထန္လာေစျခင္းပါပဲ။ ဥပမာ-ဥေရာပတိုက္ရဲ႕ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈႀကီး ၃ ရပ ္ -- ျပင္သစ္ လီယြန္အလုပ္သ 

မားလုပ္ရွားမႈ၊ ၿဗိတိန္ခ်ားလ္တစ္လႈပ္ရွားမႈ၊ ဂ်ာမန ီ ဆီလီဆာ(Silesia) ရက္ကန္းအလုပ္သမားမ်ား ပုန္ကန္မႈ။ ဂ်ာမနီနဲ႔ 

ျပင္သစ္အလုပ္သမားေတြ လမ္းေပၚတက္၊ လမ္းထိပ္ေတြမွာ လမ္းခံကတုတ္ေတြ ေဆာက္ၿပီး ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ၾကျခင္း 

အားျဖင့္ သူတုိ႔အေပၚ အရင္းရွင္မ်ား၊ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ားက ေသြးစုပ္မႈမ်ားကု ိ ခုခံဆန္႔က်င္ၾကတယ္။ ဒီလုိအေျခအေန 

ေအာက္မွာ ဒီအလုပ္သမားေတြကု ိ ဒီလုိမဆီေလ်ာ္တဲ ့လူမႈအျခင္းအရာေတြကို ဆီေလ်ာ္စြာ၊ သိပၸံနည္းက်စြာ ရွင္းလင္းဖြင့္ 

ဆု ိေရးျပႏုိင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါမွသာ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အဆင့္ေနရာ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခအေနကို ရွင္းရွင္း 

လင္းလင္း နားလည္သိျမင္သြားေစၿပီး အဲဒီေနာက္ တဆင့္တက္ကာ ဒီအဆင့္ေနရာနဲ႔ အေျခအေနျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ေရး 

အတြက္ ပုံစံနဲ႔လမ္းေၾကာင္းကု ိစူးစမ္းေလ့လာသြားေစပါလိမ့္မယ္။       

(ဂ) သေဘာတရားေနာက္ခံ         

 လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဧရာမအေျပာင္းအလဲမ်ားက လူမႈေရးအေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကု ိ အလြန္႔အလြန္ 

သက၀္င္လႈပ္ရွားလာေစသလု ိ သေဘာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ျပန္႔ပြားဖုိ႔အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေစတယ္။ အဂၤလိပ္စံတင္ 

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အဒမ္စမစ္၊ ေဒးဗစ္ရီကာဒုိတုိ႔ဟာ စီးပြားေရး႐ႈေထာင္က့ေန အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ ေရ 

ေသာက္ျမစ္ကု ိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကတယ္။ ဟီဂယ္နဲ႔ ဖ်ဴး၀ါးဘတ္တုိ႔ဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျပာင္းအလေဲတြကုိ 

ပုိမိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဟီဂယ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ အေျပာင္းအလေဲတြဟာ အရာကိစၥေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

တရားဥပေဒေတြနဲ႔ ဆီေလ်ာ္မႈရွိစြာ ျဖစ္ေပၚေနတာလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူက အရာကိစၥေတြရဲ႕ အဆက္မျပတ္ 

လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကုိ အေလးထားၿပီး ဒါကို အဘိဓမၼာ႐ႈေထာင့္ကေန လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ 

အေျပာင္းအလအဲျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္နဲ႔ ျပင္သစ္ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားျဖစ္တ့ဲ တနည္း 

အားျဖင္ ့စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ ီ၃ ဦးျဖစ္တဲ ့စိန္႔ဆုိင္မြန္၊ ဖုိရီးယား၊ အုိ၀င္တုိ႔ဟာ အစဥ္အလာ ဥေရာပ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ 

အေတြးအေခၚေတြကု ိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပိုမိုသမာသမတ္က်ေရး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပုိမိုေျဖာင့္မတ္ေရး ႐ႈေထာင့္ကေန ဆက္ခံ 

ခဲ့ၾကတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီးေနာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ပဋိပကၡနဲ႔ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ေပၚထြက ္

လားျခင္းအားျဖင္ ့ ဒီလုိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ မဆီေလ်ာ္တဲ ့ အျခင္းအရာေတြကု ိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္ သေဘာတရားနဲ႔ နည္းနာ 

ေတြကု ိရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းက ျပန္႔ပြားလာတဲ့ သေဘာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ မာ့က္စ္၀ါဒ ျဖစ္တည ္

လာေရးအတြက္ ၾကြယ၀္တဲ့ အေတြးအေခၚေရေသာက္ျမစ္ကု ိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ မာ့က္စ္၀ါဒဟာ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္ 

တုိ႔က ေရွ႕လူမ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚအသီးအပြင့္မ်ားမွ ဆီေလ်ာ္ရာမ်ားကု ိစုပ္ယူတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ မိမိတို႔ကုိယ္ တုိင္ 
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(ဃ) မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ        

 မာ့က္စ၀္ါဒ သေဘာတရားျဖစ္တည္လာရာမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပကတိဘာ၀ေနာက္ခံမ်ားအျပင္ အေရးႀကီးဆံုး 

ကေတာ့   မိမိဘာသာ ေတြးေခၚယူဆမႈပုိင္းဆုိင္ရာ အရင္းခံက်တဲ ့အေျပာင္းအလေဲတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။   

 မာ့က္စ္ဟာ ၁၈၁၈ မွာ ေမြးဖြားသူ၊ အိန္ဂယ္က ၁၈၂၀ မွာ ေမြးဖြားသူျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ ေမြးဖြားလာခ်ိန္ဟာ 

ပေဒသရာဇ္စနစ္ကေန အရင္းရွင္စနစ္သို႔ ဂ်ာမနီမွာ ေျပာင္းလဲေနတဲ ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ အေျပာင္းအ 

လဲမ်ားက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုး နက္နက္နဲနဲ အေျပာင္းအလျဲဖစ္ေပၚေစခဲ့တာကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေတြ႔ျမင္ခဲ့ 

ၾကရတယ္။ အႀကီးအက်ယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြက ဧရာမဥစၥာဓနေတြကု ိေဆာင္ၾကဥ္းလာတာနဲ႔ တခ်ိနတ္ည္းမွာ အလုပ္ 

သမားလူတန္းစားအတြက္ ဆင္းရဲဒုကၡေတြလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာတယ္။ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တုိ႔  လူလားေျမာက္လာ 

တာနဲ႔အမွ် သူတို႔ဟာ မဆီေလ်ာ္တဲ ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ၿပီး၊ ပိုမုိဆီေလ်ာ္တဲ့၊ တရားနည္းလမ္းက်တဲ့၊ 

အမ်ားစုျဖစ္တဲ ့ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားန႔ဲ ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ 

ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဆင္းရဲသားလုပ္သားထုရဲ႕ ေထာက္ခံစာနာ ကူညီမႈတုိ႔ျဖင့္ ဒီအေျခအေနကု ိေျပာင္းလဲျပဳျပင္ၿပီး အဲဒီ 

ကေန အရင္းရွင္စနစ္ကုိ အကုန္အစင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ကာ ပိုမုိသစ္လြင္ဆီေလ်ာ္တဲ့ စနစ္တခု ထူေထာင္ 

သြားေရးျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ေတာ္လွန္တဲ့ဒီမုိကရက္တစ္၀ါဒမွ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသို႔ဆုိတဲ့ သမိုင္းအ ေျပာင္းအလဲ 

ကု ိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီလုိအေျပာင္းအလကဲုိ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေတာ ့ အလြန ္

ေတာ္လွန္တဲ့ အေျပာင္းအလျဲဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိႏိုင္ပါၿပီ။    

မာ့က္စ္ဟာ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုိုင္းျမစ္ေဘးက ၿမိ ႕ဳတၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ ့ ထရြိဳင္ယာၿမိ ႕ဳမွာ ေမြးဖြားခဲ့သူပါ။ သူ႔အေဖဟာ ထရြိဳင္ယာၿမိ ႕ဳ 

အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပးျဖစ္တယ္။ မိသားစုအေျခအေနကေတာ့ တင့္ေတာင့္တင့္တယ ္ ေနထုိင္ စားေသာက္ႏုိင ္

ေလာက္ေအာင္ စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းပါတယ္။ အိန္ဂယ္ဟာလည္း ဂ်ာမနီ၊ ႐ုိင္းျပည္နယ ္ဘာမင္ၿမိဳ႕(Barmen) မွ 

စည္းစိမ္ဥစၥာ အလြန္ေတာင့္တင္းတဲ့ ရက္ကန္းစက္႐ံုပုိင္ရွင္ မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ ့

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ စည္းစိမယ္စ္မူးေနရတဲ့ဘ၀မ်ိဳးကို မလုိလားၾကဘဲ၊ လူသားေတြအတြက္၊ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတရပ္လံုးအတြက္ 

တစံုတခုေသာ တာ၀န္ကု ိထမ္းရြက္လုိၾကတယ္။ ဒီစိတ္ကူးစံအတြက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးဟာ သူတုိ႔ ဘ၀တသက္တာလံုး 

ေပးဆက္ကာ ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္ရင္း လူသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေရးကု ိေဆာင္ရြက္သြားတယ္။  

 မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္ဟာ ၁၉ ရာစ ု ၄၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆံုစည္းမိခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ 

ေနာက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ခ်င္း တူညီၾကတဲ ့ သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ဟာ သေဘာတရား သုေတသနလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင ္

ၾကပါတယ္။ ၁၈၄၃ ကေန ၁၈၄၄ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းေရာက္တဲ့အခါ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တုိ႔ဟာ ကမၻာ့အျမင္နဲ႔ ရပ္တည ္

ခ်က္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံၿပီးေျမာက္သြားခဲ့တယ္။ မာ့က္စ္ဟာ “ဟီဂယ္ရဲ႕ အဘိဓမၼာ ဥပေဒသမ်ားကု ိ စိစစ္ေ၀ဖန္ျခင္းနဲ႔ 

နိဒါန္း” စာအုပ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အိန္ဂယ္က  “အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး စိစစ္ေ၀ဖန္မႈစစ္တမ္း”ကုိလည္းေကာင္း ေရးသားၾက 

တယ္။ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး စတင္ပူးေပါင္းၿပီး “မြန္ျမတ္ေသာ မိသားစု” စာအုပ္ကု ိ ေအာင္ျမင္စြာ ေရး 

သားႏုိင္ခဲ့တယ္။ “ဂ်ာမန ္ေတြးေခၚယူဆမႈ”စာအုပ္ကု ိေရးသားၿပီးစီးသြားျခင္းဟာ သူတုိ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ သမုိင္း႐ုပ္၀ါဒအျမင္ 

ကု ိထူေထာင္ၿပီးေျမာက္သြားျခင္းရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္တယ္။      
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ေ၀ျခင္း         

မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တုိ႔အား ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယကြန္ဂရက္မွ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရ ၁၈၄၇ ဒီဇင္ဘာႏွင္ ့

၁၈၄၈ ဇန္န၀ါရီအတြင္း ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ၁၈၄၈ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ဒီစာတမ္းကု ိ ပထမဆံုးအႀကိမ ္ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ 

လန္ဒန္မွာ ပံုႏွိပ္ထုတ ္ေ၀လုိက္ပါတယ္။ ၁၈၄၈ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ အသက ္၂၉ ႏွစ္နဲ႔ အသက၂္၇ ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မာ့က္စ္နဲ႔ 

အိန္ဂယ္တုိ႔ ေရးသားျပဳစုလုိက္တဲ ့ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာပါတယ္။ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” ထတု္ေ၀လုိက္ျခင္းဟာ မာ့က္စ္၀ါဒ 

ေပၚထြန္းလာျခင္းရဲ႕ မွတ္တုိင္ျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ၀္ါဒကို စနစ္တက် ျပည့္စံုကံုလံုစြာ ပထမဆံုး တင္ျပလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ 

တယ္။ ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစလ္ႈပ္ရွားမႈရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာေဆာင္တဲ့ စာတမ္းတေစာင္လည္း ျဖစ္တယ္။ “ကြန္ျမဴနစ္ပါ 

တီေၾကညာစာတမ္း”ဟာ ကမၻာ့သမုိင္းကို တီထြင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့၊ တီထြင္ဖန္တီးေနတဲ့ စာအုပ္အနည္းငယ္အနက္မွ တအုပ္ 

အျဖစ္ လူအမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားတ့ဲ စာအုပ္တအုပ္ျဖစ္သလု ိမာ့က္စ၀္ါဒရဲ႕ေတးသံလည္း ျဖစ္တယ္။   

 ၁၈၄၈ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ကုိထုတ္ေ၀လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွ ဒီေန႔အထ ိ ၎ဟာ ကမၻာ 

ေပၚမွာ အလြန္ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီး မာ့က္စ၀္ါဒရဲ႕ေမာ္ကြန္း၀င္က်မ္းမ်ားအနက္ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ ့ ႏုိင္င ံ

တကာလကၡဏာေဆာင္တဲ့ က်မ္းတဆူျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔အထိ မျပည့္စံုေသးတဲ့စာရင္းမ်ားအရ ဘာသာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ 

ဘာသာျပန္ထားၿပီး အႀကိမ္ေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေ၀ထားၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။   

အႏွစ္သာရမ်ား           

 “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ဟာ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒသေဘာတရားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ ္ ရွင္းလင္း 

ဖြင့္ဆုိျပလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒလႈပ္ရွားမႈဟာ ဘယ္သူမွ တားဆီးလို႔မရႏုိင္တဲ့ သမုိင္းေရစီးေၾကာင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ 

ညႊန္ျပလိုက္ပါတယ္။ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အျမဳေတအေျခခံမူေတြကေတာ့- သမုိင္းေခတ္ 

ကာလတုိင္းရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ဖလွယ္မႈ၊ ၎တိုိ႔မွ ေပၚထြန္းလာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေဆာက္အအံုဟာ 

၎ေခတ္ကာလရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စိတ္ဓာတ္တုိ႕ရ႕ဲ သမုိင္းအေျခခံေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္၊ ဒီအေျခခံက အစ 

ခ်ီမွသာ သမုိင္းကုိ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။   

သမုိင္းဦးေခတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၿပိဳကြသဲြားၿပီးေနာက္ လူသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးရဲ႕သမုိင္းဟာ လူတန္းစား 

တုိက္ပြရဲဲ႕သမုိင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီသမုိင္းမွာ တစီတတန္းႀကီးေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္ကာလမ်ား ပါ၀င္တယ္။ ဆုိလုိတာ 

က ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားဟာ မိမိကုိယ္တုိင္ အရင္းရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ေသြးစုပ္ စုိးမုိးျခယ္လွယ္မႈေအာက္က မလြတ္ေျမာက ္

ေသးသမွ် လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုးဟာ ေသြးစုပ္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ လူတန္းစား ကြျဲပားမႈနဲ႔ လူတန္းစားတိုက္ပြဲမ်ားမွ ဘယ္လုိမွ 

ေရွာင္လႊဲမရႏုိင္ဘူးဆုိတာပါပဲ။    

“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း” အတြင္း မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အျမင္မ်ားကု ိ စနစ္တက် စုစည္း 

ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိျပထားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အျမင္က “ပုဂၢလိကပုိင္စနစ ္ ဖ်က္သိမ္းေရး”“အရင္းရွင္လူတန္းစားရဲ႕ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ကု ိ တြန္းလွန္ပစ္ေရး၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားက အာဏာသိမ္းပုိက္ေရး”တုိ႔့ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွ “အရင္းရွင္းလူတန္းစားရဲ႕ 

အရင္းအႏွီးအားလံုးကို တလွမ္းခ်င္းသိမ္းပုိက္၊  ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကိရိယာအားလံုးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လက္ထဲ စုစည္းထားေရး 

ဆုိလုိတာက အုပ္စုိးသူလူတန္းစားျဖစ္လာတဲ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားလက္တြင္း စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းထားကာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု 

ရဲ႕ အေထြေထြအင္အားကု ိ ျမန္ႏုိင္သမွ်လ်င္ျမန္စြာ တုိးပြားသြားေရးျဖစ္တယ”္။ ဒါ့အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အ 
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ျမင္နဲ႔ အႀကံအစည္မ်ားကု ိ ဘယ္ေတာ့မွ ဖုံးကြယ္မထားဘူး။ လက္ငင္းတည္ရွိေနတဲ ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းစနစ္ကုိ အၾကမ္းဖက ္

အငအ္ားျဖင္ ့ တြန္းလွန္ပစ္မွသာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကုိ ေရာက္ရွိလိမ့္မယ္ဆုိတာကု ိ သူတုိ႔က အတိအလင္း 

ေၾကညာခဲ့ၾကတယ္။        

“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း”ဟာ အႏုပဋိေလာမ႐ုပ္၀ါဒနဲ႔ သမုိင္း႐ုပ၀္ါဒတုိ႔အရ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုနဲ႔ ကုန္ 

ထုတ္ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္နဲ႔ အေပၚထပ္အေဆာက္အအံုတုိ႔ရဲ႕ပဋိပကၡကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတယ္။ လူတန္း 

စားနဲ႔ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ၊ အထူးသျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူတန္းစားတိုက္ပြ ဲေပၚထြက္လာမႈ၊ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳး 

လာမႈျဖစ္စဥ္တုိ႔ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ အရင္းရွင္စနစ္ မုခ်က်ဆုံးၿပီး ဆုိရွယ္လစ္စနစ ္မုခ်ေအာင္ပြဲခံမယ့္ ပကတိဘာ၀တရား 

ဥပေဒသမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အရင္းရွင္စနစ္ကု ိ ေျမျမွဳပသ္ၿဂၤဳိဟ္မယ့္သူမ်ားအျဖစ္နဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ထမ္းေဆာင္ရ 

မယ့္ ကမၻာ့သမုိင္းေပးတာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ သက္ေသထူျပခဲ့တယ္။    

 “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း”မွာ အရင္းရွင္လူတန္းစားရဲ႕ စိုးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကု ိ အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရးျဖင္ ့

တြန္းလွန္ပစ္ေရး၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕“ႏုိင္ငံေရးအရ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ထူေထာင္ေရးတုိ႔ကု ိ အတိအလင္း ေၾကညာထား 

ၿပီး၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအာဏရွင္စနစ္နဲ႕ အရင္းရွင္လူတန္းစားအာဏာရွင္စနစ္အား အစားထုိးေရးအေတြးအေခၚကု ိ ေဖာ္ 

ျပထားတယ္။                      

“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”မွာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားဟာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ သိမ္းပုိက္ရရွိၿပီးေနာက္ ကုန္ 

ထုတစ္ြမ္းအားစု အစြမ္းကုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

ႀကီးမ်ားကု ိ တလွမ္းခ်င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လူတန္းစားအတုိက္အခံျဖစ္မႈနဲ႔ လူတန္းစားတည္ရွိေနမႈ အေၾကာင္းအ 

ခ်က္မ်ားကု ိဖ်က္သိမ္းသြားရမယ္လုိ႔လည္း ညႊန္ျပထားေသးတယ္။       

 “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”မွာ အဲဒီေခတ္က ေဖာက္ျပန္တဲ ့ဆုိရွစ္လစ၀္ါဒအေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္း အ 

မ်ိဳးမ်ိဳးကို စိစစ္ေ၀ဖန္ကာ စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သိပၸံနည္းက်  ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တန္ဖုိးျဖတ္ထား တယ္။ 

 “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း” မွာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ ေရွ႕တန္းေရာက္၊ တုိးတက္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကြန ္

ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ လကၡဏာ၊ ထူးျခားခ်က္နဲ႔ တုိက္ပြဲနည္းပရိယာယ္မ်ားကု ိ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိျပထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပါတီရဲ႕ ရည္ 

မွန္းခ်က္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေရးနဲ႕  ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ေရာက္ရွိေအာင ္ အေကာင္အ 

ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအၾကား ဆက္စပ္မႈတို႔ကိုလည္း ညႊန္ျပထားပါတယ္။      

 “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း”ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွာ “ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားမ်ားအဖို႔ ဒီေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ဆံုး႐ႈံး 

စရာရယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကုိတုပ္ေႏွာင္ထားတ့ဲ ေႏွာင္ႀကိဳးမွတပါး တျခားဘာမွ်မရွိ၊ သူတုိ႔ရရွိလုိက္မွာကေတာ့ ကမၻာႀကီးတခုလံုး 

ပါပဲ”လုိ႔ တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင ္ ႏိုင္ငံတကာ၀ါဒရဲ႕ တုိက္ပြဲေၾကြးေၾကာ္သံအေနနဲ႔ “တက 

မၻာလံုးက ပစၥည္းမဲ့မ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ၾက” လုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္တင္ျပထားပါတယ္။      

  ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေနာက္တိုင္း မီဒီယာေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕    

  မာ့က္စ္နဲ႔ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း”နဲ႔ ပတ္ သက္တ့ဲ အကဲျဖတ္ခ်က္    

  (၁) မာ့က္စ္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အကဲျဖတ္ခ်က္ 

ဆုိဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ဒီေရနိမ့္သုိ႔ က်ဆင္းသြား 

သလု ိမာ့က္စ္၀ါဒလည္း ဒီေရနိမ့္သုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အေနာက္တုိင္းမီဒီယာေတြက မာ့က္စ၀္ါဒနဲ႔ ပတ္ 
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သက္လုိ႔ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္မႈေတြ၊ သြားပုပ္ေလလြင့္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊  “ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕မႈေတြ”လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကလုိ႔  သူတို႔ရဲ႕ 

ရပ္တည္ခ်က္ေတြ တဖြဲဖြ ဲ ေပၚထြက္လာခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိ ႕ဳ မာ့က္စ္၀ါဒ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကဆိုရင ္မာ့က္စ၀္ါဒကို အာဏာရွင ္

စနစ္လုိ႔ ေျပာဆုိၾက႐ံုမက ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ဆိုတဲ့ အမည္ေတာင္ ေပးလိုက္ၾကပါေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းက မာ့က္စ္၀ါဒ 

ကု ိ ဆန္႔က်င္သူအားလံုးဟာ အေရွ႕ဥေရာပ အေသြးအေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္းနဲ႔ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြသဲြားျခင္းတုိ႔ 

ကု ိ မာ့က္စ္၀ါဒနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ ႐ႈံးနိမ့္သြားမႈရဲ႕ မွတ္တုိင္အျဖစ္ မွတ္ယူေနၾကတယ္။ ဖရန္စစ ္ ဖူကူယားမာက “သမုိင္း ရဲ႕ 

နိဂံုးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးလူ”( The end of history and the last man ) ဆုိတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ေတာင္ ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒီ စာ 

အုပ္ရဲ႕ အျမဳေတအျမင္ကေတာ့ ၂၀ ရာစုဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို လံုး၀ ေျမျမႇဳပ္သၿဂၤဳိဟ္ပစ္လုိက္တဲ့ ရာစုႏွစ္ျဖစ္တယ္။ ၂၁ 

ရာစုဟာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကု ိလံုး၀ ေျမျမႇဳပ္သၿဂၤဳိဟ္ပစ္တဲ ့ရာစုႏွစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အရင္းရွင္စနစ္သာ လူသားလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအ 

တြက္ ေနာက္ဆံုးစနစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ပါပဲ။        

 ဒါေပမ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတြ ေပၚထြက္လာတဲ ့ ျပႆနာဟာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေမြးရာပါ ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ေမြးရာပါ 

ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ေလ်ာ့ပါးမသြားလုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ေျဖရွင္းမရလုိ႔ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သက္ေသသာဓကပါပဲ။ ၎ရဲ႕ ပဋိပကၡနဲ႔ 

ျပႆနာေတြဟာ ေပၚထြက္ေနဆဲ၊ အခ်ဥ္ေပါက္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ ၂၀ ရာစ ု ၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ထက၀္က္က်ိဳးသြားၿပီးေနာက္ 

အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ပဋိပကၡေတြဟာ သည္းသန္သထက္ သည္းသန္လာေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၁၉၉၇ ခုေရာက္တဲ့အခါ ေငြ 

ေၾကးအက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္လာေတာ့တယ္။ အဲဒီကာလက အေနာက္တုိင္း နာမည္ႀကီး ပညာရွင္အခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင္ ့

ျပင္သစ္အဘိဓမၼာပညာရွင ္ တယ္ရီဒါ(Derrida) က “မာ့က္စ္ရဲ႕၀ိညာဥ”္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေခတ္ကာ 

လဟာ မာ့က္စ္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ အေမြအႏွစ္ေတြကု ိမေမ့အပ္ဘူး။ ေမ့သြားရင္ေတာ့ အနာဂတ္မဲ့သြားလိမ့္မယ္”လုိ႔ တင္ျပ 

ထားတယ္။ မာ့က္စ္က သူရဲ႕ အဲဒီေခတ္ကာလမွာ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ေတြနဲ႔ ေ၀ဖန ္ဆန္းစစ္ 

ခ်က္ေတြဟာ ဒီေန႔လူေတြကု ိ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သိျမင္နားလည္ဖုိ႔ ၾကြယ၀္တဲ့ အေတြးအေခၚ အေမြအႏွစ္မ်ား 

ကု ိ ခ်န္ထားေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမ့ပစ္လိုက္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ၂၁ ရာစ ု ၀င္လာၿပီးတ့ဲေနာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ 

ပဋိပကၡေတြဟာ ေလ်ာ့ပါးမသြား႐ံုမက ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင္ ့ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းတုိးပြားေနတယ္။ ၂၀၀၈ မွာ တကမၻာ 

လံုးလကၡဏာေဆာင္တဲ ့ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကပ္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာျပန္တယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းဟာ အေမရိကမွာ စ 

တင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေနာက္တုိင္းအရင္းရွင္ကမၻာတခုလံုး အထိတ္တလန္႔နဲ႔ အက်ပ္အတည္းသစ္ 

တခုအတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္သြားလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၁ မွာ ၿဗိတိသွ်ပညာရွင္( Eagleton )က “မာ့က္စ္ ဘာေၾကာင့္ 

မွန္ကန္ရသလဲ”(Why Marx was Right) ဆုိတဲ့စာအုပ္မွာ သူက ဒီေန႔လူေတြ မာ့က၀္ါဒအေပၚ သံသယ၀င္ေနတဲ ့ျပႆနာ 

၁၀ ရပ္ကု ိ အဓကိ အေျဖေပးထားတယ္။ ဒါေတြထမဲွာ အေနာက္တုိင္းက တခ်ိဳ႕လူေတြ မာ့က္စ္၀ါဒကို ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ 

ထားတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ျပႆနာေတြလည္း ပါ၀င္တယ္။ ဒီျပႆနာ ၁၀ ရပ္ကို ရည္စူးၿပီး Eagleton က “အရင္းရွင္ 

စနစ္ သမုိင္းစတင္လုိက္ကတည္းက အကုန္စင္ဆံုး၊ အျပင္းထန္ဆံုး၊ ဘက္အစံုဆံုး ေ၀ဖန္စိစစ္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ မာ့က္စ္၀ါ 

ဒက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ကမၻာႀကီးကု ိ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီကေန ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္တာကေတာ့ 

အရင္းရွင္စနစ္ အသက္ရွင္တည္ရွိေနသမွ် မာ့က္စ္၀ါဒဟာလည္း တည္ရွိေနဦးမွာပ”ဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အထူး အေလးထား 

ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ အထက္ပါ အကဲျဖတ္ခ်က ္ ၂ ခုကေန ေတြ႔ႏုိင္တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပညာရွင္ ေတြအတြင္း 

မာ့က္စ္၀ါဒရဲ႕ အဆင့္ေနရာဟာ အလြန္ တန္ဖုိးျမင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။     

 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ လန္ဒန ္ BBC အသံလႊင့္ဌာနက ဒုတိယေထာင္စုႏွစ္ရဲ႕ “ၾသဇာအရွိဆုံး အေတြးအေခၚပညာရွင္”ကို 

အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲပ့ါတယ္။ အားလံုးဟာ မိမိစိတ္ဆႏၵအရ ပါ၀င္ မဲေပးႏုိင္ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ ့မာ့က္စ္ဟာ 

နံပါတ္ ၁ ေနရာမွာ ရိွေနခဲ့တာကု ိ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွာပဲ လန္ဒန ္ BBC အသံလႊင့္ 
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ဌာနက “ဒီေန႔ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕  စိတ္ႏွလံုးမွာ ဘယ္သူဟာ အႀကီးျမတ္ဆံုး အဘိဓမၼာပညာရွင္လဲ”ဆိုတာ အကဲျဖတ္ 

ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီတခ်ီမွာလဲ မာ့က္စ္ပဲ။ ဒုတိယေနရာ ရရွိသူထက္ မဲအေရအတြက္ တစ္ဆပုိရၿပီး ဇယားရဲ႕ 

ထိပ္ဆံုးေနရာမွာ ရရွိခဲ့ျပန္တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ ၂ ခုကေန ေတြ႔ျမင္ႏုိင္တာကေတာ့ အေနာက္တုိင္းသားေတြအေပၚ မာ့က္စ္ဟာ 

အလြန္ၾသဇာႀကီးသူျဖစ္တယ္ ဆိုတာကု ိေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။  

    (၂) “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”အေပၚ တန္ဖိုးျဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕   

 “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ဆိုတဲ့စာအုပ္ဟာ အထူႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ခပ္ပါးပါးလုိ႔ပဲ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ သူဟာ လူသားေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚနယ္ပယ္မွာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကေတာ့ အလြန္ႀကီးပါတယ္။ ကမၻာ့မီဒီယာ 

ေလာက-က ေထာက္ခံတဲ့ ကေန႔အထ ိကမၻာေပၚမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈအႀကီးဆုံး စာအုပ ္ ၁၀ အုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ၂၀ စာ 

ရင္းအတြင္းမွာ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”စာအုပ္ဟာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရတဲ ့စာအုပ္လည္းျဖစ္တယ္။  

 ဒါ့အျပင ္ အေနာက္တုိင္းပညာရွင္ေတြက “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”စာအုပ္အေပၚ အကဲျဖတ္ခ်က္ဟာ 

လည္း အလြန္ျမင့္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတဦးျဖစ္တဲ ့ဂရက္ဂ်ဳန္း(  Gareth Jones )က “ကြန ္

ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ဟာ အလြန္ခြန္အားႀကီးတဲ့၊ အံ့ဖြယ္စာအုပ္တအုပ္ပါလို႔ ဆုိပါတယ္။ ၎ဟာ အံ့ၾသစရာ 

ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လက္ေတြ႔က်တဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြ ပါရိွေနတယ္။ ၿဗိတိသွ်သမုိင္းပညာရွင ္ အဲရစ္ ေဟာ့စ္ဘြမ္း(Eric 

hobsbawm)က “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းဟာ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ အက်ိဳးဆက္ေတြကို အံ့ၾသ 

ဖြယ္ရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့တယ္”လုိ႔ ဆုိပါတယ္။       

 အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကမၻာႀကီးအေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနမႈေတြကု ိ မာ့က္စ္က လြန္ခဲ့ 

တဲ ့ ႏွစ္ ၁၇၀ ေလာက္ကတည္းက ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ၊ အခန္းက႑အားလံုးကုိ အလြန္ နက္ 

႐ႈိင္းစြာနဲ႔ အလြန္ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြ  လပ္ုေဆာင္ထားခဲ့ျခင္းပါပဲ။ 

   ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ     

 ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ၁၉၃၉ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထူေထာင္တယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ေၾကညာစာတမ္း”  ကု ိဗမာဘာသာနဲ႔ ၃ ႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးတယ္။       

 “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း”ကု ိ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အေစာပုိင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 

ဒုတိယအႀကိမ ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအမွာစကားမွာ  ဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္က ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးထားပါတယ္။  

 “၁၉၄၇ လန္ဒန္ၿမိဳ႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ ့ “ၿဗိတိသွ်အင္ပုိင္ယာအတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားကြန္ဖရင္”့မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

တခု ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း အႏွစ ္ ၁၀၀ ျပည့္ေန႔ 

ျဖစ္တဲ့အတြက္ တတ္ႏုိင္တဲ ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားက မိမိတို႔ တုိင္းရင္းဘာသာစကားျဖင္ ့ ဘာသာျပန္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၾကရန္နဲ႔ 

မိတၱဴ ၅ အုပ္မွ ၁၀ အုပ္စီေလာက္ကုိ လန္ဒန္ရွိ မာ့က္စ္ အထိမ္းအမွတ္ဗိမာန္မွာ ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။   

 “ဒီအစည္းအေ၀းကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကလည္း ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။    

 “ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ ္ အေစာပုိင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီက ဒီစာအုပ္ကုိ 

ဗမာဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ မိတၱဴ ၁၀ ေစာင္ကုိလည္း လန္ဒန္ၿမိဳ႔ရွီ မာ့က္စ္ အထိမ္းအမွတ္ဗိမာန္သုိ႔ ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္”လို႔  

ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔အာဏာပံုႏိွပ္တုိက္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထား 

ပါတယ္။        
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ဒုတိယအႀကိမ ္ ထုတ္ေ၀မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပါတီဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္ရဲ႕ အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွာစာထဲမွာပဲ 

“အခုအခါ ပါတီတြင္းပညာေပးေရး လုိအပ္မႈအတြက္ ဒီစာအုပ္ကုိ ထပ္မံဘာသာျပန္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀လုိက္ပါတယ္”လုိ႔ ေရး 

သားထားၿပီး၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ လြတ္ေျမာက္ေရးအေျခခံေဒသတေနရာရွိ၊ ဘာသာျပန္နဲ႔ ဗဟုိပံုႏွိပ္ 

တုိက္က  ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။    

တတိယအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းကု ိ  ေၾကညာစာတမ္း ႏွစ ္ ၁၆၀ ျပည့္ကာလ၊ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ၊ အေထြ 

ေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္ရဲ႕ အမွာစာနဲ႔  ဗဟုိ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးက ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။    

 တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္ရဲ႕ အမွာစာမွာ “ ‘ေၾကညာစာတမ္း’ 

ႏွစ ္၁၆၀ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီ။ ‘ေၾကညာစာတမ္း’ဟာ မာ့က္စ္ရဲ႕ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးက်မ္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၁၆၀ အတြင္းမွာ 

ေခတ္ကာလႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီစြာ မာ့က္စ္၀ါဒကို တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ မာ့က္စ္ကုိယ္တုိင ္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့တာရွိသလု ိ အိန္ဂယ္၊ 

လီနင္၊ ေမာ္စီတုန္းတုိ႔ကလည္း ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ ယခုလည္း ၂၁ ရာစ ုေခတ္နဲ႔အညီ တုိးခ်ဲ႕ေနၾက 

ပါသည္။ တုိးခ်ဲ႕တာမလုပ္လွ်င္ မာ့က္စ္၀ါဒ၏သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈ ရပ္သြားၿပီး တရားေသျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ မိမိတို႔ 

လုပ္ရမည္မွာ ဘာေတြကုိ ၂၁ ရာစုေခတ္နဲ႔အညီျဖစ္ေအာင္   တုိးခ်ဲ႕ မလဲဆုိတာကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔ျဖစ္ပါသည္”လုိ႔ 

အစခ်ီထားပါတယ္။ “ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက ေၾကညာစာတမ္းကု ိမိမိတို႔ ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေလ့ 

လာၾကဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ေၾကညာစာတမ္း၏ အႏွစ္ကုိယူ၊ အကာကုိ ပယ္ၾကဖုိ႔ျဖစ္သည္။ မာ့က္စ္၊ အိန္ဂယ္တုိ႔ေခတ္ကနဲ႔ အခ ု

ေခတ ္ မတူေတာ့တာကုိ သတိျပဳရမည္။ မီးရထားေခတ္ႏွင္ ့ အခုက်ည္ဆန္ရထားေခတ္၊ ဂ်က္ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးမ်ားေခတ္ 

မတူႏုိင္ပါ”လုိ႔ ရွင္းျပၿပီး - “ေၾကညာစာတမ္းကို ေနာက္တဖန္ ေလ့လာၾကပါ။ ၂၁ ရာစုလက္ေတြ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္စဥ္းစားၾကပါ 

ဟ ုတုိက္တြန္းပါသည္”လုိ႔ သူ႔အမွာစာကို အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။      

 ယခုအခါ ေၾကညာစာတမ္းထုတ္ေ၀တဲ ့ ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္ကာလေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ေဆာင္းပါအစမွာ အစခ်ီထားတ့ဲ 

အတုိင္း “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ ့ ႏွစ္တႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ”္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတ၀ီင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ေရာက္ရိွေနတဲ ့

အေနအထားမ်ားအရ တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္းျဖစ္ေစ အခုိင္အမာအရ မိမိတုိ႔ရဲ႕ မာ့က္စ္၀ါဒေရခ်ိန္ တဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရး 

အတြက ္“ေၾကညာစာတမ္း”ေလ့လာေရးကုိ ဆုပ္ကုိင္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဆုပ္ကုိင္ရာမွာလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အေထြ 

ေထြ အတြင္းေရးမွဴးရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ကု ိဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း၊ “ေၾကညာစာတမ္း” ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္ အခါသမ 

ယ ကု ိအထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း စာတမ္းကို အဆံုးသတ္လုိက္ပါတယ္။       

         မာ့က္စ္၀ါဒ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။  

             ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။  

             

          ရဲေဘာ္သိန္းေမာင ္ 

          မတ္ ၂၀။ ၂၀၁၈။   

  ကုိးကား။    ။  

၁။ တ႐ုတ္ဘာသာနဲ႔ စာတမ္းမ်ား              

၂။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟု၀ိါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမွ တတိယအႀကိမ္ထုတ ္“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”  
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အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ 

(ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး) 

·  

စကၤာပူကို ေက်ာ္မတက္ခင္  

ခရီးတေထာက္ေရာက္သြားတ့ဲ  

ေဒၚစုခရီး  

ေအးၿငိမ္း 

 

အခ်ိန္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနနဲ႔ အကုန္လံုးလက္ဦးမႈ မဲ့ေနခ်ိန္သြားတဲ့ခရီးျဖစ္တယ္။ 

- တခ်ိန္မွာ စိတ္ေကာင္းေလးမ်ား ၀င္လာေလမလား ထင္ထားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ရင္ၾကားေစ့ေရးကလည္း ေရႊငံုးမင္း 

အၿမီးေမွ်ာ္သလို နီးလ်က္နဲ႔ ေ၀းေနဆဲ။ 

- လူသိန္းေသာင္းထဲက မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေခါင္းေခါက္ ေရြးခ်ယ္လုိက္တ့ဲ သမၼတတေယာက္ လက္လန္သြားခဲ့ၿပီ။ 

လက္ေရြးစင္ထဲက ျဖဳတ္ပစ္လုိက္ရတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ၂ ပါး၊ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂ + ၀န္ႀကီး ၇ ပါး ရွိ 

လာခဲ့ၿပီ။ ျဖဳတ္ရေတာ့မယ့္သူေတြကလည္း တန္းစီေနဆဲ။ 

- တခ်ိန္က မိမိကို ယံုၾကည္ကုိးစားခဲ့၊ ေထာက္ခံခဲ့၊ မဟာမိတ္ျပဳခဲ့တဲ့ (လက္နက္ကုိင္/ လက္နက္မဲ)့ တုိင္းရင္းသား 

အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔လည္း ကင္းကြာေနခဲ့ၿပီ။ 

- ျပည္သူေတြ မျမင္မေတြ႕လုိေတာ့တဲ့ ၂၀၀၈ ကိစၥလည္း မၿပီးမျပတ္ ေခ်ာင္ထုိးထားလိုက္ရၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲက 

၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ဖယ္ရွားသြားႏုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတဲ့နည္းနဲ႔ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ လပု္ 

ေဆာင္သြားမယ္ဆုိတဲ့ ေခၽြးသိပ္စကားပဲ ၾကားလုိက္ရတယ္၊ အင္မတန္ လက္ေတြ႔မက်တဲ့စကားပါ၊ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ 
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ယူမယ္ မေျပာ၊ ဦးေပၚဦးဆင္ျဖဴေတာ္လုိ ျဖစ္မွာကုိေတာ့ စုိးမိတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မွာ NLD အေနနဲ႔ ၇၅% ပုိင္ထား 

ၿပီးသား ၂၅ % ေသာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြထဲက ဒုရဲမွဴး မုိးရန္ႏုိင္လုိလူတခ်ိဳ႕ ထြက္လာဖုိ႔မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေျပာသ 

လားေတာ့ မသိ။ 

- တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကလည္း ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီး ပ်ံတက္သလို တရွိန္ထုိးတက္မလာဘဲ တလိမ့္ေခါက္ေကြး က် 

ဆင္းကာ ျပည္သူေတြ ငတ္ျပတ္စ ျပဳေနတဲ့ခ်ိန္။ 

- ႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြက ၃ လအတြင္း ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနခ်ိန္။ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တလ 

အတြင္း စံခ်ိန္တင္ထိုးက်ေနတယ္၊ 

- ခုိးမႈ၊ တုိက္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးမႈ စတဲ့ ရာဇဝတ္မႈႀကီး/ငယ္ေတြ ေျပာင ္

ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္လာၾကလုိ႔ ျပည္သူတို႔ဘဝ မလံုမၿခံဳျဖစ္လာခ်ိန္။ 

- သဘာဝ ေရႀကီးေရလွ်ံေဘးနဲ႔ လူလုပ္ေဘး(ရခုိင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြဘက္ စစ္တပ္ေသာင္းက်န္းမႈေတြ) 

ေၾကာင့္ တျပည္လံုး က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေနၾကခ်ိန္။  

- စစ္တပ္အေနနဲ႔ လူမ်ိဳးတံုး မ်ိဳးျဖဳတ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ဗမာျပည္က တာဝန္ရွိသ ူအာဏာ 

ပုိင္ေတြကို အျပစ္ေပးအေရးယူဖုိ႕ ေတာင္းဆိုလာခ်ိန္မွာ သူေပးခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္(သတင္းစကား)ကုိ ျပည္ပထြက ္ ေျပာ 

တာျဖစ္တယ္။ 

- ေရေဘးသင့္၊ စစ္ေဘးသင့္၊ ဝမ္းေရးေဘးသင့္၊ ၂၀၀၈ ေဘးသင့္ေနတဲ့ျပည္သူေတြ လမ္းေပၚမထြက္ၾကနဲ႔ဆုိတဲ့ 

အေၾကာင္းၾကားခ်က္ပါသလို ႏုိင္ငံတကာကုိလည္း စစ္တပ္နဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ကုိိ ခြဲမေနပါနဲ႔ တသေဘာတည္းပဲ …. ဆုိတာကုိ ျပ 

လုိကတ္ာျဖစ္တယ္။ 

“က်မတုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံကုိ ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၿပီး ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳး အားမေပးဘူး၊ က်မတုိ႔ 

စိတ္ရွည္ပါမယ္၊ က်မတို႔ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားမယ္၊ က်မတုိ႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္မယ္” …. ဆိုတဲ့ မိန္႔ခြန္းကို 

ၾကည့္ရင္ သူ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိပါ-၀ါက် ၄ ေၾကာင္းနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပလုိက္တာ ျဖစ္ 

တယ္။ 

ဒီလုိေျပာတာကို - ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို တပ္မေတာ္က ထာဝရ ဦးေဆာင္သြားမယ္…. ဆုိတဲ့ စစ္အုပ္စုက ႀကိဳက္ပါ 

မယ္၊ ေဒၚစကုုိယ္တုိင္လည္း အႏၱရာယ္စက္ကြင္းထဲက လြတ္ကင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔စိတ္ရွည္ႏုိင္ၾကေပမယ့္ ျပည္သူေတြ စိတ္ရွည္ၾကေတာ့မွာ 

မဟုတ္တာ -သူတုိ႔ သိဖို႔ေကာင္းပါၿပီ။ 

ေအးၿငိမ္း  

        (၂၄-၈-၂၀၁၈) 

 

 

 



77 

 

 

မာတိကာ 

စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ(၃) 

ဒီတိုင္းျပည္၊ ဒီျပည္သူနဲ႔ဒီဒီမုိကေရစီ(၆) 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းမွ ဒီမုိကေရစီလမ္းစပြင့္မယ္။(၈) 

၇ ၊ ၇ ၊ ၆၂ ကုိ မေမ့ၾကနဲ႔(၁၂) 

၂၁ ဂလုိဘယ္ပင္လံု(၁၅) 

ဖြတ္ထြက္မွ ေတာင္ပုိ႔မွန္းသိလုိ႔ကေတာ့(၁၇) 

ေသနတ္နဲ႔သတိအၿမဲရိွေနမွ(၂၁) 

ရမ္းရမ္းမိုက္မိုက္ေျပာသြားတ့ဲ ကာခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္း(၂၃) 

ဗုိလ္ေရႊမန္းေရးတ့ဲစာအုပ္ထဲက(၂၆) 

ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။(၃၅) 

ေဖေဖရဲ႕မင္းသားႀကီး(၃၉) 

ဘယ္တုန္းကမွ ခ်စ္ခ့ဲၾကတာမဟုတ္၊ ဒါေပမ့ဲ….(၄၂) 

ဘရာဇီးထရပ္ကားသပိတ္(၄၇) 

တရုတ္ျပည္ကေပးစာတေစာင္။(၄၉) 

တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္(၅၄) 

ထရမ့္-ကင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ(၅၈) 

ေျမာက္ကုိရီးယားအေရး-----စစ္ေအးေခတ္ႀကီးျပီးေတာ့မလား။(၆၂) 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္……(၆၇) 

…..ခရီးတေထာက္ေရာက္သြားတ့ဲ ေဒၚစုခရီး(၇၅) 
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