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ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ 

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္လ (၁၅)  ရက္ 

 

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(၇၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ 

 

 

 

 

 

စာတည္းအဖြ႕ဲရဲ႕အမွာ 

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရနဲ႔ ရန္သူမ်ိဳး (၅) ပါး 

 

 

(၁)  

ပုဂံျပည္က ျခေသၤ့ႀကီး မ်က္လုံးနီၿပီလား 

 

 နာမည္ခံ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရရ႕ဲ သက္တမ္း တႏွစ္ေက်ာ္ တႏွစ္ခြဲရွိလာခ်ိန္မွာ သူေရာက္ရွိေနတ့ဲ အေနအထားကို ျပန္္ၾကည့္ဖုိ႔လိုလာပါ 

တယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဟာ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ထားတဲ့ အစုိးရ။ ဒီေန႕ထိလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္(၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုကလြဲၿပီး) တစုံတရာ ရေန 

ေသးတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထုယုံၾကည္အားကိုးမႈကေတာ့ ေလ်ာ့ပါးက်ဆင္းေနပါၿပီ၊ ပံုရိပ္မေကာင္းလွပါ။ အစုိးရရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္ေတြအေပၚ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လာၾကတယ္။ မိမိတို႔ အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြ ၀င္ေနၾကၿပီ။ ဘ၀ေပးအသိအရ 

ဒီအတိုင္း ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး…. လို႔ ခံယူလာၾကၿပီ။ ဒါကုိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု။ လူတန္းစား လူ႔အလႊာအသီးသီးရဲ႕ လႈပ္ရွားေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာ 

အထင္အ ရွား ေတြ႔ လာရတယ္။ သူဟာ အားရွိတ့ဲအစုိးရ၊ အာမခံခ်က္ ရဲရဲေပးႏုိင္တ့ဲ အစုိးရအေနအထား မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 
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(၂)  

ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အစိုးရ 

 ဒီခ်ဳပ္ရ႕ဲ အက်ပ္အတည္းက မ်ားပါတယ္။ မီး၀ုိင္းခံရသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒုကၡအေပးဆုံးကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ 

ျဖစ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာ၊ ခ်မ္းသာသူက သိပ္ခ်မ္းသာလာၿပီး၊ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲသည္ထက္ဆင္းရဲ ငတ္ျပတ္လာၾကတာ၊ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိတာ၊ တဦးခ်င္းႏႈတ္ပိတ္မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္ရွိလာတာ၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ထိပ္တိုက္ေတြ ပိုမ်ား၊ ပုိျပင္းထန္ 

လာတာ …. စသျဖင့္ ေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဒါေတြကုိ…. - မျပင္ခ်င္လို႔မဟုတ္၊ မျပင္ႏုိင္တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ - မလုပ္တတ္ 

လို႔မဟုတ္ လုပ္မရတာေတြေၾကာင့္ျဖစတ္ယ္၊ - အကဲစမ္း တိုးၾကည့္တယ္၊ တိုးမရ၊ ထိုးထြက္ၾကည့္တယ္၊ ေဖာက္ထြက္မရ-လန္က်တာ 

မ်ားတယ္။  

  ဘာ့ေၾကာင့္လဲ- ၂၀၀၈ ေျခ/ဥႀကီးက ကန္႔လန္႔ခံေနတယ္။ လက္က်ဴးရင္လက္၊ ေျခက်ဴးရင္ ေျခ၊ ေခါင္းက်ဴးရင္ ေခါင္း(ဦကိုနီ 

ကိုၾကည့္) လွ်ာက်ဴးရင္ လွ်ာအျဖတ္ခံရမယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးတေယာက္က ေျပာၿပီးသားစကားကို ေဘးေခ်ာ္ပစ္လိုက္ရၿပီး - 

ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ သူက မွားပါတယ္ေျပာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လိုက္ရတယ္။ ဒါက “တပ္ကို ထိ လုိ႔ မရဘူး။ ၂၀၀၈ေျခ/ဥကို ေက် 

ေက်ညက္ညက္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္”ဆိုတ့ဲ သေဘာပဲ။ ဒီလုိနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးျပႆနာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး-အမ်ိဳးသားေသြး 

စည္းညီညြတ္ေရးျပႆနာ၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးမွ စီးပြားေရးျပႆနာေတြအထိ ေျဖရွင္းမရ ျဖစ္ကုန္တယ္၊ ဘက္တဖက္မွာ- စစ္အုပ္စ-ု

ႀက့ံဖြံ႔နဲ႔ အေပါင္းပါ ပါတီေတြ လႈပ္ရွားလာၾကတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မရေအာင္ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ တိုက္ေနတ့ဲကိစၥေတြ ေပၚလာ 

တယ္၊ ဒါေတြက စစ္တပ္ပ ဲတိုင္းျပည္ကို ၿငိမ္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္တယ္….ဆုိတ့ဲ တဖက္ပိတ္လမ္းဆီ လက္ညႇိဳးညႊန္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို 

လည္း သတိထားၾကရပါမယ္။ 

 

  ခုဟာက ျဖစ္ေနဆဲန႔ဲ ေဖာ္ျပေနတ့ဲကိစၥေတြပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ရင္ဆိုင္ရဦးမယ့္ ျပႆနာႀကီးေတြ က်န္ေသးတယ္။ ျမစ္ဆုံ 

ကိစၥ၊ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံးစက္႐ံုကိစၥ၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး-နယ္ေျမစုိးမုိးေရး ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြ၊ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြ 

ကိစၥ၊ မြန္၊ ကရင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား ပိတ္ပင္မႈကိစၥေတြစသျဖင့္ စီတန္းေနတယ္။ 

 

(၃) ရန္သူမ်ိဳး (၅) ပါး 

 (၁) ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ  

 (၂) မိမိကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ထားတ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္၊ (အေလွ်ာ့ေပး) ရင္ၾကားေစ့ လုပ္ငန္းစဥ္လမ္းစဥ္  

 (၃) စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရား(စစ္သုံးစစ္)  

 (၄) အမ်ိဳးသားေရးေရွာ္ဗင္ဝါဒႏွင့္ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ  

  (၅) ကုလသမဂၢနဲ႔ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း 

ဆက္ဆံရာမွာ အမီွခိုကင္းတဲ့ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး- လြတ္လပ္တ့ဲႏုိင္ငံျခားေရးေပၚ လစီခ်ဳိ႕တ့ဲမႈ -  

 ဒီခ်ဳပ္ထဲက အမ်ားစုႀကီးဟာ တိုင္းျပည္ကို တုိးတက္ေစခ်င္တ့ဲသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္၊ အားလုံးေလာက္က စစ္တပ္ကို စစ္တန္း 

လ်ား ျပန္ေနေစခ်င္တ့ဲ သူေတြပါ။ ေနာက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ခံယူလုိတ့ဲသူေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ အထက္ပါ 

ရန္သူမ်ိဳး(၅) ပါးကိစၥကို မွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူကုိ အေျချပဳၿပီး မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္တတ္ရင္၊ ကိုင္တြယႏ္ုိင္ရင္ 

အႏုတ္လကၡဏာေတြဟာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္လာႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ထီးရိပ္ကို ဒီအတိုင္းဆက္ခုိေနရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ အိပ္ 

မက္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။  

 

          စာတည္းအဖြဲ႔ 

                    (၁၅၊ ၈၊ ၂၀၁၇) 
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ေသြးစည္းတုိက္ပြဲဝင္ၾက 

– ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမေဒးေၾကညာခ်က္ 

 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၈ ရက္။ 

 

                                      

  

 

 အလုပ္အကုိင္ရ႐ွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ဆုိ႐ွယ္လစ္ဝါဒအေရးတုိ႔ အတြက္ ေသြးစည္း 

တုိက္ပြဲဝင္ၾက။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကမၻာႀကီးတခုလုံးကို ညဴကလီယာစစ္ပြဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္တခုလုံး 

ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေေနေစတ့ဲ ထရမ့္ရဲ႕စစ္ယႏၱရားႀကီးအရိပ္ေအာက္မွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမေဒးေန႔ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳေနၾကပါတယ္။ 

အႏုျမဴသိပၸံပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရေျပာရရင္ ထရမ့္အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းမွာပဲ ကမၻာပ်က္ေန႔ တြက္ခ်က္ 

တ့ဲနာရီကုိ ႏွစ္မိနစ္ခြဲ ပိုနီးသြားေစခ့ဲပါတယ္။ ကမၻာႀကီး ဒီေလာက္ကမၻာပ်က္ေန႔နဲ႔ နီးခဲ့တာဟာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ စစ္ေအးစစ္ပြရဲဲ႕ အထြတ္ 

အထိပ္တုန္းက အေမရိကန္က ဆုိဗီယက္ယူနီယံကုိ တုိက္ဖို႔စစ္ျပင္တ့ဲကာလပဲ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားတုန္းက ဖူကူးယားမား 

ေၾကညာခဲ့တ့ဲ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ေအာင္ပြဲဇာတ္သိမ္းခန္းပါလား။ 

 ၿပီးခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္အတြင္း အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ အေပၚစီးက ရေနခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ေျပာတ့ဲ “သာလြန္ခ်က္” ကုိလည္း 

ႀကံဳးဝါးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ရဲ႕ ဧရာမဓနဥစၥာနဲ႔စြမ္းရည္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ကမၻာေပၚ႐ိွ ေသြးစုပ္ခံ ဆင္းရဲမြဲေတသူေတြကုိ က်န္းမာ 

ေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လက္နက္ေေလွ်ာ့ေပါ့ေရး၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့ 

ပါးေရး စတာေတြကုိ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တ့ဲလက္ေတြ႕မွာ ၂၅ႏွစ္ အတြင္း ဒါေတြကုိ လုပ္ေနတာက က်ဴးဘားဆုိ႐ွယ္လစ္ 

ႏိုင္ငံပါ။ အေမရိကန္ရဲ႕ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြအၾကားက လုပ္ေနတာပါ။ 

 အရင္း႐ွင္စနစ္ကေတာ့ အရင္း႐ွင္စနစ္လုပ္ၿမဲအလုပ္ေတြကို လုပ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတြသူေတြကုိ ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ႏိုင ္

ေအာင္၊ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြန႔ဲ လက္တဆုပ္စာ အခ်မ္းသာဆုံးလူေတြအတြက္ ေနရာသစ္ေတြ၊ နည္းလမ္းသစ္ 

ေတြပဲ ႐ွာေဖြေနပါတယ္။ ဒါဟာ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕သဘာဝန႔ဲ ရည္မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတဦး၊ လူတန္းစားတရပ္ကုိ ေနာက္လူ 

သားတဦး၊ လူတန္းစားတရပ္က ေခါင္းပံုျဖတ္တာပါ။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားအတြက္ တဦးခ်င္းပိုင္အျမတ္အစြန္းေတြရဖို႔ လုပ္သားျပည္ 

သူေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ တျခားႏိုင္ငံက ေျပာင္းလာသူေတြ၊ ရက္ဒ္အင္ဒီယန္းလူမ်ိဳးလုိ ေဒသခံပင္ကုိယ္လူမ်ိဳးေတြအေပၚ 
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ကေန အျမတ္ထုတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ လူေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္၊ ကမၻာၿဂိဳဟ္ႀကီးရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္း 

ႏိုင္စြမ္း မ႐ွိပါဘူး။ သူတုိ႔ရည႐္ြယ္ခ်က္က အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကုိ အညွာတာကင္းမဲ့စြာ ေခါင္းပံုျဖတ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အရင္း႐ွင္ကမၻာတဝွမ္းမွာ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး (austerity) စနစ္ ခ်မွတ္က်င့္သုံးတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ဥေရာပန႔ဲေျမာက္အေမရိကတိုက္အပါ ေ႐ွ႕တန္းေရာက္အရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ လခ၊ ပင္စင္လစာနဲ႔ ေနထုိင္မႈအဆင့္ေတြ က်ဆင္းလာၿပီး 

လက္ယာစြန္းဝါဒန႔ဲ ဒီဝါဒက ဆုပ္ကုိင္ထားတ့ဲ တပါးႏိုင္ငံသား၊ တပါးလူမ်ိဳးကုိဆန္႔က်င္ေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ဖိႏွိပ္ေရး 

ဆုိတာေတြ ထုိးတက္လာေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ငတ္ျပတ္မႈ၊ အေႂကြးဖိစီးမႈ၊ အမွီအခိုမကင္းမႈ၊ အရင္း႐ွင္ဂလုိ ဘယ္လုိက္  

ေဇး႐ွင္းနဲ႔ ေနာက္ၿပီး သူမ်ားႏိုင္ငံကုိ ဝင္တုိက္ပစ္မယ္၊ အစိုးရ အေျပာင္းအလျဲဖစ္ေစမယ္ စတာေတြဟာ အရင္း႐ွင္စနစ္က ႐ႊီး ေနတ့ဲ 

နယ္ေျမအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ဆုိ႐ွယ္လစ္စနစ္တုိ႔ထက္ “သာလြန္ခ်က္”ရဲ႕ တကယ့္သ႐ုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီအင္အားအႀကီးဆုံး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြရဲ႕ အာဏာ႐ွင္စနစ္ အက်ိဳးဆက္ေတြကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္ – အိမ္ျဖဴ 

ေတာ္၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရား႐ံုးတုိ႔မွာ လက္ယာစြန္းဝါဒီေတြက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြက ေပၚ 

ထြက္လာတ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြက ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပးတာ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ဳပ ္ကုိင္မႈေတြ 

ေလွ်ာ့ေပးတာ၊ အခ်မ္းသာ အေတာင့္တင္းဆံုး အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြကို အက်ိဳး႐ွိေစတ့ဲ လြတ္လပ္စြာ ကုန္ သြယ္မႈဆုိတာ 

ေဖာ္ထုတ္တာ၊ လူမႈဖူလုံေရး သုံးစြဲမႈေတြကုိေလွ်ာ့ၿပီး စစ္စရိတ္ေတြ တုိးခ်ဲ႕သုံးစြဲတာ၊ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ အေမရိကန္ 

ရဲ႕ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း အင္အားကုိ ခုခံျခင္းမွန္သမွ်ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္တ့ဲ တခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ စစ္ပြဲေတြ ဖန္တီးတာ စတာေတြပါပဲ။ ဒါဟာ 

ကုိယ့္ျပည္တြင္းမွာ လုပ္သားေတြန႔ဲျပည္သူ႔လႈပ္႐ွားမႈေတြကုိ စစ္ခင္းတာ၊ ကမၻာအဝွမ္းက ႏိုင္ငံေတြကုိ စစ္ဆင္သိမ္းပိုက္တာ၊ ကမၻာၿဂိဳဟ္ 

ႀကီးကုိ စစ္ဆင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကေနဒါအစိုးရေနနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ရမယ့္ ကမၻာဖ်က္အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ 

 ဒါေပမဲ့ လစ္ဘရယ္ေတြ (ကေနဒါႏုိင္ငံက-ဘာသာျပန္သူ)ဟာ ထရမ့္အစိုးရေဘးမွာ ေျခဖြဖြနင္းၿပီး အေမရိကန္ရ႕ဲ ဆီးရီးယား၊ 

အာဖဂန္နစၥတန္တုိ႔မွာ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ တရားမဲ့တုိက္ခိုက္ေနတာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ကုိရီးယားႏိုင္ငံ (ေျမာက္ကုိရီးယား)နဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ 

ကမၻာအဝွမ္း ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြထဲ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး အစုိးရကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာ 

ေတြကုိ ေထာက္ခံေနၾကပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ေတြဟာ ကေနဒါရဲ႕စစ္သုံးစရိတ္ကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး ထရမ့္ေတာင္းတ့ဲအတုိင္း ေနတုိးကို ၂% 

ေပးမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေငြအစား ေနာက္တခါ ထရမ့္ စစ္ခင္းတ့ဲေနရာေတြကုိ ကေနဒါတပ္ေတြ ပို႔ေပးမယ္လုိ႔ အာမကတိခံၾကပါတယ္။ 

 လစ္ဘရယ္အစိုးရဟာ နာဖတာ (NAFTA) ေခၚ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္ထဲကေန ႏုတ္ထြက္  

ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တ့ဲ၊ အလုပ္ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ေစတ့ဲ အစီအစဥ္ေတြကို ဆန္႔က်င္ရမယ့္အစား သူတုိ႔ဟာ ကေနဒါမွာ 

အလုပ္ေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ၊ အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရ 

စီအခြင့္အေရးေတြကုိ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေစမယ့္ နာဖတာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ တင္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ 

ထ႐ူဒိုး (Trudeau) ဟာ နာဖတာ အလုိမ႐ွိ၊ စစ္အလုိမ႐ွိလုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အခုအခါမွာ ကေနဒါဟာ လမ္းဆုံလမ္းခြကုိ ေရာက္ေနပါတယ္။ တလမ္းကေတာ့ ထရမ့္အစိုးရန႔ဲပူးေပါင္းၿပီး ကေနဒါကုိ အေမ 

ရိကန္ရဲ႕စစ္စီးပြားေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးထဲ ေပါင္းစည္းမႈတုိးျမွင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ကေနဒါအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကုန္္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ စက္မႈ 

က႑ေတြ လက္လြတ္ကုန္ၿပီး သဘာဝအရင္းအျမစ္ ေရာင္းစားတဲ့၊ အေမရိကန္ရဲ႕ တန္ဖိုးထပ္ျဖည့္ထားတဲ့ကုန္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အ 

တြက္ ေဈးကြက္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြဟာ လစာေတြ၊ ပင္စင္လစာေတြ၊လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ ထပ္က်ဆင္းလာ 

တာ၊ အနိမ့္ဆုံးလစာကုိေတာင္မွ သတ္မွတ္ျခင္းမ႐ွိတာတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈန႔ဲ လူမႈ 

ဖူလံုေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ လုပ္သား၊ လူမႈေရး- ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြန႔ဲ က်န္ေကာင္းလုိ႔က်န္တ့ဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈနဲ႔ လြတ္ 

လပ္ေရးတုိ႔ပါ ဆုံး႐ံႈးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီကေန ခံစားရမယ့္အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ စစ္ယႏၱရားႀကီးထဲက ခြဲ 

မရတ့ဲ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္စစ္အတြက္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၄ဝ ေလာက္ (ဒါလည္းတက္ေနဦးမွာ) သုံးစြဲေနရတာပါပဲ။ 

 ေကာ္ပိုရိတ္စနစ္ ကေနဒါနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအဖို႔ေတာ့ ဒါဟာ ေကာင္းတ့ဲလမ္းေၾကာင္းတခုလုိ႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ 

ေပမ့ဲ လုပ္သားျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ ပ်က္သုဥ္းမႈဆီကုိ တဟုန္ထုိးသြားမယ့္ အျမန္လမ္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင ္အဖြဲ႔ 

ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (NDP) တုိ႔က သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ လုပ္သားျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ဆုိ 

ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ဆီးရီးယားအေပၚဗုံးႀကဲမႈနဲ႔ နာဖတာသေဘာတူညီခ်က္ (NAFTA) ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔တုိ႔ကုိ သေဘာတူတာဟာ ဝမ္း 

နည္းစရာပါပဲ။ 

 စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတာက နာဖတာဟာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံကိန္းသာ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး လူတကာက ႐ႈတ္ခ်ေဝဖန္ေနၾကခ်ိန္မွာ 

စီအိုင္စီ (CIC) ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းကလည္း ဒီအတိုင္းရပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းက အလုပ္သမားနဲ႔ဒီမုိကေရစီ လုိလားတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ ပူးတြဲလႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ ကေနဒါနဲ႔အေမ 

ရိကန္တုိ႔ရဲ႕ ပထမဆံုး လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရလုနီးပါး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အားေကာင္းလွတ့ဲ လႈပ္႐ွား 
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မႈႀကီးဟာ အမ္အိုင္ေအ (MIA) ဆုိတ့ဲ ႏိုင္ငံစံရုင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အေမရိကတုိက္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇံု သေဘာ 

တူညီခ်က္ (FTAA) ဆုိတ့ဲ အရင္း႐ွင္ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းတို႔ကုိလည္း ပ်က္ျပားလုနီးပါး ထိေရာက္ခဲ့ၿပီး နာဖတာ (NAFTA) ကုိေတာင္မွ 

ပိတ္ပစ္ရလုနီးပါး အေျခဆုိက္ေစခဲ့ပါတယ္။ 

 အလားတူပဲ အဲဒီအခါတုန္းက ကမၻာအဝွမ္းမွာ ႀကီးမားတဲ့ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇး႐ွင္း ဆန္႔က်င္ေရး ကန္႔ကြက္ပြဲ 

ႀကီးေတြ အုန္းအုန္းကြ်က္ကြ်က္ ေပၚခ့ဲပါတယ္။ ဒီလႈပ္႐ွားမႈႀကီးေတြကေန ညဴကလီယာလက္နက္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကမၻာ့ျပႆနာေတြကုိ ႏုိင္ 

ငံေရးအရ ေျဖ႐ွင္းေရးတုိ႔အတြက္ လူထုဆႏၵေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကေနဒါႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီး ၂ဝဝဝဝဝ အပါ တကမၻာလုံးမွာ 

အမ်ိဳးသမီး ၅ သန္းေက်ာ္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတာနဲ႔‘လူမည္းေတြရဲ႕အသက္ဟာ အေရးပါတယ္’၊‘အလကား မေနၾကနဲ႔ေတာ့’၊ ‘ရာသီဥ 

တုဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရး’စတ့ဲလႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ ဒီေန႔ခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းညႊန္ျပေနၾကပါတယ္။ လူငယ္မ်ားန႔ဲ အနိမ့္ဆံုး လ 

ခစား အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၁၅ ေဒၚလာ ရေရး-တရားမွ်တေရးတုိက္ပြဲနဲ႔ ကြီဘက္ၿမိဳ႕က အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ၁၅ ေဒၚလာကုိ အားလုံး 

အတြက္စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးကုိ ေထာက္ခံတ့ဲလႈပ္႐ွားမႈေတြဟာလည္း ေ႐ွ႕သုိ႔လွမ္းခ်ီတာပါပဲ။ ကေနဒါႏိုင္ငံထဲက ၿဗိတိသွ်ကုိလံဘီ 

ယာနဲ႔အြန္ေတရီယုိၿမိဳ႕တုိ႔က အလုပ္သမဂၢတခ်ိဳ႕က ၁၅ ေဒၚလာ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာနဲ႔ စကားေျပာရမယ့္အခ်က္လုိ႔၊ ဒီအ  

တြက္ သပိတ္ေမွာက္တုိက္ပြဲဝင္ရမယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တာဟာလည္း ေ႐ွ႕သုိ႔ခ်ီတက္တာပါပဲ။ ဒါဟာ ကေနဒါအလုပ္သမား ကြန္ဂရက္ 

အေနနဲ႔ လာမယ့္ေမလ ညီလာခံမွာ ခ်မွတ္ရမယ့္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရး တုိက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 ကေနဒါအလုပ္သမားကြန္ဂရက္ဟာ နာဖတာ သေဘာတူညီခ်က္ထဲက ႏုတ္ထြက္ေရး၊ ဘက္စံုပါဝင္တ့ဲ၊ အျပန္ အလွန္ အက်ိဳး 

႐ွိတ့ဲ တန္ဖိုးျဖည့္ၿပီး အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ ေရ႐ွည္တည္တ့ံႏိုင္တ့ဲ အေျခခံန႔ဲ ဒုတိယအဆင့္ စက္မႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ေတြ 

ျဖစ္ေပၚေစေရးတုိ႔အတြက္ အလုပ္သမားလႈပ္႐ွားမႈနဲ႔ လူထုေတြကို လမ္းေပၚတက္ၿပီး ထရမ့္နဲ႔ကေနဒါက လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ပါတီေတြ 

က အေထာက္အခံေပးေနတဲ့ အရင္း႐ွင္ေကာ္ပိုရိတ္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇး႐ွင္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ 

 ကေနဒါကို ေနတိုးထဲက ႏုတ္ထြက္ေစဖို႔၊ ကေနဒါတပ္ေတြ အမိေျမကုိ ျပန္လာေစဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

ႏိုင္ငံျခားေရေပၚလစီခ်မွတ္ေစေရးတုိ႔အတြက္လည္း လူထုလႈပ္႐ွားမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ 

 ကေနဒါအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ေတြန႔ဲ စစ္ပြဲေတြ၊ အရင္း႐ွင္ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း၊ အစၥလမ္ဆန္႔ 

က်င္ေရး၊ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၊ ျပည္ပကအရာမွန္သမွ်ကုိ ဆန္႔က်င္မႈ၊ ေဖာက္ျပန္ေရးအယူအဆ၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒ စတာေတြကုိ ဆန္႔က်င္ရာမွာ 

ကမၻာ့အလုပ္သမားေတြန႔ဲ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ တုိက္ပြဲဝင္ၾကၿပီး ကမၻာအဝွမ္းက အလုပ္သမား လႈပ္႐ွားမႈေတြကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တသား 

တည္း႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကဖို႔ လုိပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ က်ဴးဘား၊ ဗီနီေဇြးလား၊ ဘုိလီးဗီးယား၊ အက္ေကြေဒၚ၊ ပါလက္စတုိင္း၊ ဒါ့အျပင္ 

လက္တင္အေမရိက၊ အာ႐ွနဲ႔ အာဖရိကတိုက္တုိ႔႐ွိ အေမရိကန္စြက္ဖက္မႈက ကင္းလြတ္တ့ဲ၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္န႔ဲ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 

တုိက္ပြဲဝင္ေနသူေတြ၊ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆုိ႐ွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္သူေတြအပါအဝင္နဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းရပ္ 

တည္သင့္ပါတယ္။ လုပ္သားျပည္သူေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ေတြန႔ဲ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ စည္းလုံးညီ 

ညြတ္မႈကုိ အားကုိးၿပီး အေမရိကန္စစ္ဝါဒီေတြနဲ႔ ေဖာက္ျပန္တ့ဲ၊ ဖက္ဆစ္ေတြေထာက္ခံထားတ့ဲ၊ ေရနံသူေဌးေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြန႔ဲ ဘဏ္ 

သူေ႒းႀကီးေတြရဲ႕ ထရမ့္အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္ၾကရမယ္။ 

 

ကေနဒါျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္ 

 

 ` လုပ္သားလူထုနဲ႔သူတုိ႔ရဲ႕မဟာမိတ္ေတြဟာ ကေနဒါျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းလုံးတုိက္ပြဲဝင္ၾကၿပီး 

ေအာက္ ပါအခ်က္ေတြအတြက္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈႀကီးေတြ ေဖာ္ထုတ္ၾကရမယ္။ 

※ နာဖတာ အလိုမ႐ွိ၊ တရားမွ်တတ့ဲ ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ရမယ-္ ပါဝင္သူအားလုံးကုိ အက်ိဳး႐ွိေစတ့ဲ၊ တရားမွ်တတ့ဲ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြန႔ဲ ဆုိ 

႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြကို ကာလ႐ွည္ေငြေခ်းငွားတာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားပါဝင္တ့ဲ ကုန္သြယ္ေရး။ 

※ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လက္နက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ- ေနတုိးနဲ႔ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ေလေၾကာင္းန႔ဲအာကာသကာကြယ္ေရး စစ ္

ဌာနခ်ဳပ္ (NORAD) ထဲက ႏုတ္ထြက္ရမယ္။ စစ္သုံးစရိတ္ကုိ ၇၅% ေလွ်ာ့ခ်ရမယ္။ ျပည္ပက စစ္ပြဲေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနၾကတဲ့ ကေနဒါ 

တပ္ေတြကုိ အိမ္ျပန္ေခၚရမယ္။ 

※ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲဝင္ၾက- သဘာဝအရင္းအျမစ္န႔ဲ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြကို ျပည္သူပိုင္ လုပ္ရမယ္။ ေရနံ 

သဲတြင္းေတြကိုပိတ္ပစ္၊ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလအား၊ အပူဓာတ္နဲ႔ ျပန္ျပည့္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအင္တို႔ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး 

တက္ေအာက္လုပ္ၿပီး အလုပ္ေတြဖန္တီးေပးရမယ္။ 
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 ※ အလုပ္ေတြဖန္တီးေပး- ကေနဒါႏုိင္ငံတလႊားမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာေတြေဆာက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အုိးအိမ္ အစီအစဥ္အတြက္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမယ္။ ကေနဒါပိုင္ကားစက္႐ံုနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပ-တၿမိဳ႕နဲ႔တၿမိဳ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္တ့ဲ အပါအဝင္ တန္ဖိုးျဖည့္ထားတ့ဲ ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ 

ရင္းႏွီးျမ်ဳပ္ႏွံရမယ္။ လယ္ယာသုံးကိရိယာစက္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္ယႏၱရားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူမႈအစီအစဥ္ 

မ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔မွာ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရမယ္။ 

 ※ လစာနဲ႔ဝင္ေငြ တုိးျမွင့္ရမယ္။ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကုိ ေဒၚလာ ၂ဝ အထိ ျမႇင့္တင္ရမယ္။ ပင္စင္လစာေတြကို သိသိသာသာ တုိး 

ေပးရမယ္။ ပင္စင္အျပည့္ရေရးနဲ႔ သက္ႀကီးေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ အသက္ ၆ဝ အထိ တုိးေပးရမယ္။ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြကုိ အာမခံရမယ္။ အလုပ္ 

အကိုင္ အာမခံခ်က္ကုိ ယခင္ လုပ္ခရဲ႕ ၉ဝ% ျဖစ္ေရးနဲ႔ ဒါဟာ ယာယီအလုပ္သမားမ်ား၊ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အလုပ္႐ွာသူေတြ အပါအဝင္ 

အလုပ႐ွ္ာေဖြသူအားလုံးအဖို႔ ျဖစ္ေစရမယ္။ တေျပးညီလစာနဲ႔အလုပ္ရ႐ိွမႈ တန္းတူေရးကုိ ခ်မွတ္ရမယ္။ ယာယီႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား 

အက္ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ္။ 

 ※ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူနဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ား လက္ခံမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈကုိ တိုးခ်ဲ႕ရမယ္။ ကေနဒါ-အေမရိကန္ တ 

ျခားႏိုင္ငံတခု ကယ္တင္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရမယ္။ 

 ※ တႏိုင္ငံလံုး လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားန႔ဲ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ တုိးခဲ်႕ရမည္။ အားလုံး တေျပးညီခံစားႏိုင္တဲ့၊ စရိတ္ 

တတ္ႏိုင္တ့ဲ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင့္႐ွိ ကေလးငယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ 

 ※ ေက်ာင္းလခေပးတဲ့ စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အလယ္တန္းလြန္အဆင့္ ပညာေရးကုိ လူတုိင္းသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရ 

မယ္။ 

 ※ လူမႈအခြင့္အေရး၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး၊ လုပ္သားအခြင့္အေရးန႔ဲ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္၊ တုိးခ်ဲ႕ရမယ္။ မုန္း 

တီးမႈဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒမ်ားကုိ အတည္ျပဳ၊ အသုံးခ်ရမယ္။ 

 ေနာက္ကမၻာတခုဆုိတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး အျမန္လုိအပ္ေနတယ္။ 

 ကမၻာတလႊားမွာ ဆုိ႐ွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ အလုပ္သမားအာဏာကုိ တံခါးဖြင့္ေပးလုိက္တဲ့ မဟာေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးႀကီး အႏွစ ္

တရာျပည့္တဲ့ဒီႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံမွာ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔ဖိႏွိပ္မႈကင္းတဲ့ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတခုကုိ အလုပ္သမားလူတန္းစားက 

ဖန္တီးတဲ့ သမိုင္းဝင္တုိက္ပြဲကုိ ျပန္သတိရၾကတယ္။ 

 ဒီတိုက္ပြဲႀကီးက တန္းတူမႈန႕ဲတရားမွ်တမႈ႐ွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္၊ အလုပ္သမားေတြကုိ ပဲ့ကုိင္ဦးစီးျဖစ္ၿပီး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း 

ေတြ၊ ေလာဘသမားေျမပိုင႐္ွင္ေတြကုိ သူတုိ႔ေနရာက ဖယ္႐ွားၿပီး စစ္ဝါဒီေတြ၊ အျမတ္ႀကီးစားေတြကုိ ဖယ္႐ွားပစ္ခဲ့တယ္။ စစ္၊ဖက္ဆစ္ 

ဝါဒတုိ႔နဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတ့ဲ ဂုဏ္ေျပာင္နာက်င္တ့ဲ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ဥေရာပမွာ ဆုိ႐ွယ္လစ္အစိုးရေတြ ျပဳတ္ရတ့ဲအျဖစ္ေတြကုိ ႏွစ္ေပါင္း 

တရာ ျဖတ္သန္းၿပီးတ့ဲေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ ဆုိ႐ွယ္လစ္စနစ္ဟာ အနာဂတ္ျဖစ္တယ္၊ အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ အတိတ္ျဖစ္တယ္ ဆုိ 

တာကုိ သိလာခဲ့တယ္။ လူသားေတြရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေလွကားမွာ အရင္း႐ွင္စနစ္န႔ဲဆုိ႐ွယ္လစ္စနစ္တို႔အၾကား ေနာက္အထစ္ တထစ္ 

မ႐ိွေတာ့ဘူး။ လုပ္သားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးဖို႔၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအာဏာထူေထာင္ဖုိ႔ ခ်ိန္ခါ 

ေတာ္ကုိ ေရာက္ေနၿပီ၊ ေနာက္ေတာင္က်ေနၿပီ။ 

 ေ႐ွ႕လာမယ့္တုိက္ပြဲေတြမွာ လုပ္သားျပည္သူေတြဟာ ဆိ႐ုွယ္လစ္စနစ္ကို အသစ္ျပန္တည္ေဆာက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ 

 အတိတ္က သင္ခန္းစာကုိယူၿပီး အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မယ္။ တုိက္ပြဲဟာ ဆက္ျဖစ္ေပၚေနဆပဲဲ။ အရင္ကထက ္

ေတာင္ ပို လိုအပ္ေနတယ္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမေဒး 

ကေနဒါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆိုက္မွ) 
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သမိုင္းထဲက ပံုရိပ္တခု 

 

                          

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဗမာျပည္သစ္ တည္ေထာင္ေရးႀကိဳးပမ္းမည္  

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဂူေရ႕ွတြင္ ဗကပ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဓိ႒ာန္ 

စာတမ္း ဖတ္ၾကား၏ 

(ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္) 

  

  

 

 

 ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ရဲေဘာ္ေ႒း 

ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲက ယေန႔နံနက္ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းအား ဂါရ၀ျပဳၿပီးေနာက္ တည္းခုိရာစခန္းသို႔ 

ေခတၱျပန္ၿပီး ၁၀ နာရီ မိနစ္၄၀တြင္ အာဇာနည္ကုန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏။  
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 ကိုေ႒း၊ ကုိေအာင္ႀကီး၊ ကိုသက္တင္၊ ကုိမင္းေအာင္တို႔မွအပ က်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ စစ္ယူနီေဖါင္းမ်ား 

ကို တည္းခုိစခန္းမ်ားတြင္ လဲွလွယ္၍ လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အာဇာနည္ကုန္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂူေရွ႕တြင္ 

တန္းစီ၍ရပ္ၾကၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြကို ရဲေဘာ္ေ႒းႏွင့္ ဗိုလ္ 

ေဇယ် တုိ႔ တဘက္တခ်က္မၿပီး ပန္းေခြခ်ကာ ေအာက္ပါအဓိ႒ာန္စာတမ္းကို ရဲေဘာ္ေဌးက ဘတ္ၾကားသြား၏။ 

 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခင္ဗ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းသားဘ၀မွစ၍ နယ္ခ်႕ဲသမားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရး 

သမားတို႔၏ လုပ္ႀကံျခင္းကိုခံရသည္အထိ ဗမာျပည္သူတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ေရ႕ွဆုံးတန္းမွေန 

၍ ထြန္းေျပာင္ေသာအခဏ္းမွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တစည္းတလုံးတည္း 

ျဖစ္ကာ ဂ်ပနဆ္န္႔က်င္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဗမာျပည္သူတုိ႔အား စည္း႐ံုးျခင္း၊ (ဖဆပလ) ေခၚ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔ တပ္ 

ေပါင္းစုကိုဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေတာ္လွန္ေသာလက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ကုိျပဳၿပီး ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔အား ဗမာျပည္မွ ေတာ ္

လွန္တိုက္ခုိက္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေပသည္။ ဤကား ဗမာျပည္သူတို႔၏ သမုိင္း၀င္ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ေပသည္။ ၄၆ - ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ 

သမားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖါက္ျပန္ေရးသမားတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔သည္ ကြဲခဲ့ရေပ 

သည္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအင္အားစုမ်ား အင္အားခ်ိန႔ဲခဲ့ရေပသည္။ အေျခအေနကို ခ်က္ေကာင္းယူကာ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားသည္ 

အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္မ်ားႏွင့္ အတြင္းႀကိတ္ စက္ပုံးခုတ္ကာ ဗမာျပည္အား ထာ၀စဥ္ ကၽြန္လုပ္ႏုိင္ရန္ စုိင္းျပင္းလာၾကေပသည္။  

 ဤအႀကံယုတ္မ်ားကို ဟန္႔တားရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေပါင္းခ်င္းေပါင္းရင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ေပါင္းမယ္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္နီးစပ္ရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲေပသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖါက္ျပန္ေရးသမား 

မ်ားသည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုက္ၾကေပသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဗမာျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲခဲ့ရ 

ေပသည္။ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားသည္ အေပၚစီးရခဲ့ၾက ေပသည္။ 

 

နယ္ခ်ဲ႕ႏွင္ ့ေဖါက္ျပန္ေရးသၼား 

 

 ၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာံ နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖါက္ျပန္ေရးသမားမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ 

ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူတုိ႔သည္ အည့ံမခံ ဒူးမေထာက္ဘဲ အျပဳတ္တိုက္ေရးသမားကို ရဲရဲ 

ေတာက္ခုခံ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကေပသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္သူတို႔က တခဲနက္ 

ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကေပသည္။ ၁၅ ႏွစ္တိုင္တုိင္ ျပည္သူတို႔၏ အေလွ်ာ့မေပး အည့ံမခံ ႀက့ံခုိင္စြာ ခုခံတိုက္ခုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေဖာက္ 

ျပန္ေရးသမားတုိ႔၏ အေဆာက္အအံုသည္ မ႐ႈမလွ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲလာခဲ့ရေပသည္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ ျပည္တြင္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဥက႒ၠအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရး 

ေကာင္စီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနေပၿပီ။ ဗမာျပည္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပဏာမေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ျပည္သူတို႔ကလည္း 

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ တက္ၾကြစြာ လုံးပမ္းေနၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလား 

အလာေကာင္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းလာပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖါက္ျပန္ေရးသမားမ်ားသည္ ထၾကြလာၿပီး ဤအ 

လားအလာေကာင္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ ျပည္ခ်စ္အင္အားစုမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစရန္၊ ျပည္ခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သုတ္ 

သင္ဖ်က္ဆီးရန္၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး မျဖစ္ေျမာက္ေစရန္၊ မေအာင္ျမင္ေစရန္၊ တရားမွ်တေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အတြက္ သေဘာတူညီမႈမရရွိေစရန္ အျပဳတ္တိုက္ေရး ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေစရန္ အႀကီးအက်ယ္ အားထုတ္ေနေပသည္။ ဤ 

သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အျပဳတ္တိုက္ေရး၊ ျပည္တြင္းေဖါက္ျပန္ေရးသမားမ်ား၏ လုပ္ႀကံမႈမ်ားႏွင့္ အႀကံ 

အစည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းနည္းကေလးမွ သတိမလစ္ရန္ အျပဳတ္တိုက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖ်က္သမား၊ ျပည္တြင္းေဖါက္ ျပန္ေရးသ 

မားမ်ားကို အခုိင္အမာ ဆန္႔က်င္သြားရန္။ ျပည္ခ်စ္အင္အားစုမွန္သမွ်ႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္သြားရန္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေျမာက္ 

ေစရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေစရန္။ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး အေျခခံသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္သြားရန္။ ဤသို႔အား 

ျဖင့္ လုံး၀လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီက်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တန္းတူစည္းလုံးညီညြတ္ေသာ စည္ပင၀္ေျပာေသာ ဗမာႏုိင္ငံသစ္တည္ 

ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြား ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳပါေၾကာင္းစသျဖင့္ ပါရွိ၏။ 

 

 

   (သတင္းစာပါ မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္း ျပန္လည္႐ုိက္ထားပါသည္။) 
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ပါတီ(၇၈)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕သုိ႔ ----- 

တပ္ဦးမွၾကယ္နီ 

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

ၿဖိဳးဇင္ၾကယ္    

ဩဂုတ္ ၁၅ ဟာ 

အာဏာရွင္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ေဖာက္ျပန္သူတကာတို႔ 

ေၾကာက္ဒူးတုန္တ့ဲ တေစၧႀကီးတစ္ေကာင္ 

ဗမာျပည္မွာ ေမြးဖြားေပးခဲ့တယ္။ 

ဖက္ဆစ္ရန္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕လြတ္ေျမာက္ေရး 

ေဖ်ာက္ဖ်က္မရတ့ဲ သမိုင္းေတြ ၾကယ္နီေတြ                

ေသြးနဲ႔ ေမာ္ကြန္းတည္ခဲ့။ 

ပဲခူးရိုးမနဲ႔ အေရ႕ွေျမာက္ေဒသ 

ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပစ္ေဖာက္ခ့ဲတ့ဲက်ည္ဆန္ေတြ 

ေဖာက္ျပန္ေရးအစိုးရအဆက္ဆက္ထံ 

ယေန႔ထိ တေစၧေျခာက္ေနတုန္း။ 

ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့သမိုင္း 

ဘဝေတြ အသက္ေတြစေတးရင္း 

အေရာင္မပါတ့ဲ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုနဲ႔ 

ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတြ ခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ 

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း အ႐ုိင္းပင္လယ္ထဲ 

သကၠရာဇ္ေတြ အလီလီအိပ္တန္းဝင္လည္း 

ခိုင္မာတဲ့ အဘိဓမၼာ 

ျပတ္သားေသာ အေတြးအေခၚနဲ႔ 

ဦးတည္ရာအရပ္ ခရီးဆက္ေနၾကျမဲ။ 

အဖိႏွိပ္ခံတုိ႔လြတ္ေျမာက္ေရး 

ေသြးစုပ္ျခင္းကင္းမဲ့ကဗ်ာတစ္ပုဒ ္

ဘယ္လိုအခက္ခဲေတြၾကံဳလည္းမမႈ 

လူတန္းစားမဲ့ေန႔ေတြဆီ 

အင္တာေနရွင္နယ္သံၿပိဳင္ေတးသီရင္း 

ပစၥည္းမဲ့တုိ႔တပ္ဦးမွာ ၾကယ္နီေတြဟာ 

ရဲဝင့္စြာနီေနတုန္းပါ။ 
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ပါတီ ၇၈ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အမွတ္တရ အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္သို႔ ရဲေဘာ္တဦးထံမွ ေပးစာ 

ရဲေဘာ္ဦးစိန္ 

 

(၁) 

 ပထမဆုံး ပါတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြကုိ အေလးနီျပဳလုိက္ပါတယ္။ၿပီး 

ေနာက္ ကၽြန္မပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတ့ဲ ပါတီေန႔ေတြအေၾကာင္း တင္ျပပါမယ္။ 

 ကၽြန္မဟာ (၁၉၆၆) ခုႏွစ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးထဲ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မိဘရဲ႕အုပ္ထိန္းမႈေအာက္က ထြက္လာၿပီး ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ 

တယ္ဆိုတာ အဲဒီအခ်ိန္က မလြယ္ကူလွပါ။ အခုေခတ္နဲ႔လည္း မတူပါ။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အဖုိ႔ ပိုၿပီး မလြယ္ကူပါ။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တနယ္တေက်းကုိသြားၿပီးအလုပ္လုပ္တာ အလြန္နည္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အမ်ိဳးသ 

မီးရဲေဘာ္ဆုိတာ ရခိုင္ျပည္မွာ အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာလည္း ရန္သူရဲ႕အုပ္စိုးမႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ 

ခါစ ျဖစ္ေနၿပီး ရန္သူရဲ႕လုပ္ဟန္၊ ရန္သူရဲ႕အယူအဆေတြ လႊမ္းမိုးေနဆဲကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ ဒီလုိေျပာရလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ 

ရြာမွာ ေန၀င္းစစ္တပ္ ၆ ႏွစၾ္ကာ တပ္စြဲခဲ့ၿပီး ျပန႐္ုပ္သြားတာ မၾကာေသးလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္သူန႔ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေျပာက္ 

က်ားစစ္ထဲ ၀င္တယ္ဆုိတာဟာ အထူးအဆန္းလုိ ျဖစ္ေနၿပီး ဆန္႔က်င္သူေတြ မ်ားပါတယ္။ နားမလည္တဲ့လူေတြက မေကာင္းတာ လုပ္ 

တယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ 

 ၿပီးေနာက္ ကၽြန္မဟာ အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ထိန္းခဲ့ရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ 

အတြင္းေရးမႉးျဖစ္တ့ဲ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမပါ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ထူးျခားမႈတစ္ခုက ပါတီဗဟုိက ရဲေဘာဗ္ိုလ္ေဇယ် 

ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕ ေရာက္လာျခင္းပါပဲ။ သူတုိ႔ေရာက္လာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပစၥည္းမ့ဲမဆန္တ့ဲ အေတြးအေခၚအယူအ 

ဆေတြကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟုိကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ေဇယ်ေရာက္လာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ အစည္း 

အေ၀းထုိင္ၿပီး ၃ ဆင့္ေကဒါ အစည္းအေ၀းလုပ္ကာ ေကဒါေတြကို ခ်ျပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစတာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယပ္ါတီကုိ ပိုမိ ု

ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါတယ္။ 

 အဲဒီလုိလုပ္တာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဗဟိုအဖြဲ႕ေရာက္လာတာကုိ ရန္သူက သတင္းရသြားၿပီး မင္းဦး 

ထုိးစစ္ဆုိၿပီး တပ္ေတြအမ်ားႀကီးသုံးၿပီး ပိုက္စိပ္တုိက္ ထိုးစစ္ဆင္တ့ဲၾကားက တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာပါ။ ရန္သူနဲ႔ သူ တစ္ျပန္ ကုိယ္တစ္ျပန္ 

တုိက္ခိုက္ၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ခ့ဲၾကရတာပါ။  

 ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာတ့ဲ၊ ပစၥည္းမဲ့ဆန္တ့ဲ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ၆၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကုိ 

ေရာက္လာတ့ဲအခါ ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ် အျပန္မွာ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမကိုပါ အစည္းအေ၀းတက္ဖို႔ ေခၚသြားပါတယ္။ 

 ျပည္နယ္တပ္ တပ္စု တစ္စုလည္း ပါသြားပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ဒု အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္တ့ဲ ရဲေဘာ္တူ က ခ႐ုိင္႐ုံးနဲ႔ ျပည္ 

နယ႐္ံုး ႏွစ္ခုကို ေပါင္းၿပီး လႈပ္ရွားေစပါတယ္။ 
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(၂) 

 ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္လူထုဟာ ႀကီးမားတဲ့ အငတ္ေဘးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရၿပီး မိုးတြင္းေရာက္တဲ့အခါ မခံမရပ္ႏိုင္လုိ႔ ဆန္ 

လုပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီမွာေတာ့ မိုးတြင္းရိကၡာေတြ သုိေလွာင္ထားတာရွိေပမယ့္ လူထုက ငတ္ေနေတာ့ လူထုကုိ မွ်ေ၀ေပးရပါတယ္။ ရခိုင္ 

မွာက အစဥ္အလာအရ ဆန္ေပါတ့ဲေဒသျဖစ္လုိ႔ ဆန္ထမင္းကုိပဲ စားတတ္ၾကပါတယ္။ ဂ်ံဳနည္းနည္းရေပမယ့္ လူထုက မစားတတ္ၾကပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ပါတီမွာရွိတ့ဲရိကၡာကုိ လူထုကုိေပးၿပီး လူဆီကရတ့ဲဂ်ံဳကုိ ရဲေဘာ္ေတြ စားၾကရပါတယ္။  

 လူထုအတြက္ ဆန္ကုိေခြ်တာႏိုင္ဖို႔ ပါ တီေခါင္းေဆာင္န႔ဲ ရဲေဘာ္ေတြဟာ တရက္မွာ ဆန္ထမင္းတနပ္ပဲ စားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကပါ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မနက္မွာ ဂ်ံဳစားၿပီး ညေနမွာမွာ ထမင္းစားၾကပါတယ္။ ထမင္းစားရာမွာလည္း ရဲေဘာ္တေယာက္ကုိ ဆန္ႏို႔ဆီဘူး 

တလုံးခ်က္ပဲ စားၾကရပါတယ္။ ဒီလုိေခၽြတာစားလုိ႔ ပိုလာတ့ဲဆန္ကုိ လူထုကုိ ေ၀ေပးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ 

အခုလူေတြကေတာ့ ၾကားရင္ ရယ္ခ်င္ရယ္ၾကမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဆန္ႏို႔ဆီဘူး တလံုးဆုိတာ နည္းလားလုိ႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ရဲ 

ေဘာ္ေတြဟာ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရတာရယ၊္ အဟာရျဖစ္ေစတဲ့ ဟင္းေတြမရွိတာရယ္ေၾကာင့္ ထမင္းကုိပဲ အဓိက စားရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ 

ပံုမွန္ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ဟာ ဆန္ႏုိ႔ဆီဘူး သုံးလံုးခ်က္ ေလာက္ စားမွ ၀ ပါတယ္။ 

 ဒီလိုနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ စစ္ေတြဆန္လုပြဲၿပီးေနာက္ သိပ္မၾကာေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ မုန္တုိင္းတုိက္လုိ႔ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကုိ ခံ ၾက 

ရပါေသးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမနဲ႔ အဖြဲ႕ ျပန္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ သူတို႔လည္း အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကုိ ရင္ဆုိင ္

ေက်ာ္နင္းၿပီးမွ ျပန္ေရာက္လာၾကတာ လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

 သူတုိ႔အဖြ႕ဲဟာ ေႏြရာသီမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းကုိ ေရာက္ၾကတာျဖစ္လုိ႔ ရြက္ေၾကြေတာ (မ်က္ကြယ္မရွိတ့ဲေတာ) ကုိျဖတ္ၿပီးမွ 

ျမစ္ကုိျဖတ္ကူးရမယ့္အေန အထားနဲ႔ ႀကံဳရၿပီး ရန္သူကလည္းသတင္းရၿပီး ကင္းေတြ အထပ္ထပ္ခ်ထားတာေၾကာင့္ မကူးႏိုင္ဘဲ မိုးတြင္း 

အထိ အခ်ိန္ၾကာသြားပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ပါတီဗဟုိမွာ အစည္းအေ၀းလည္း ၿပီးသြားၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ဗုိလ္ေဇယ်က ျပန္လႊတ္လုိက္လုိ႔ 

ျပနလ္ာခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

(၃) 

 ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမဟာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မက်န္းမမာျဖစ္ၿပီး ေဆးထုိးတဲ့အခါ တင္ပါးမွာ အနာျဖစ္ၿပီး ျပန္ေရာက္တ့ဲအထိ အနာ 

က မေကာင္းေသးပါ။ ဒါေပမဲ ့သူ မနားႏိုင္ေသးပါ။ ဆန္လုပြဲမွာ ပါခ့ဲတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြကုိ တည္ၿငိမ္ေအာင္ စီစဥ္ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက 

လာတဲ့ လူထုေတြကလည္း ျပန္လႊတ္လုိ႔မရဘဲ ေတာ္လွန္ေရးထ ဲ၀င္မယ္၊ စစ္အစိုးရကုိ ေတာ္လွန္မယ္ဆုိၿပီး ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ 

ရဲေဘာ္ေတြလည္း လူထုေတြ ဒုကၡေရာက္တာကုိၾကည့္ၿပီး ရန္သူအေပၚ ပိုၿပီး နာၾကည္းၾကတယ္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြ ပုိခိုင္မာလာၿပီး အ 

ခက္အခဲေတြကုိ ပင္ပင္ပန္းပန္းေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲၾကတယ္။ 

 ဒီလိုနဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ပါတီေန႔ကုိ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လဆိုေတာ့ ေတာင္ေပၚမွာ ေတာင္ယာစပါးေပၚပါၿပီ။ အဲဒီ 

ႏွစ္က ပါတီေန႔ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ လူအမ်ားႀကီးနဲ႔ က်င္းပၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚကလာတ့ဲ လူထုေတြေရာ ေဒသခံလူထုေတြပါဆုိေတာ့ လူ အ 

ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲေဘာ္ေတြလည္း တက္တက္ ၾကြၾကြ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကပါတယ္။ ေန႔လည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပါတီကလာပ္စည္း 

အတြင္းေရးမႉးျဖစ္တ့ဲ ရဲေဘာ္ႀကီးဗုိလ္တင္ေမာင္ (ဗမာအမ်ိဳးသား၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္သားေဟာင္းႀကီး)က အခမ္းအနားမႉးလုပ္ၿပီး၊ ရခိုင္ 

ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမႉးျဖစ္တ့ဲ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမနဲ႔ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြက အသီးသီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကပါတယ္။ ညေနမွာေတာ့ အႏု 

ပညာ ၀ါသနာပါတ့ဲ ရဲေဘာ္ေတြက အဆိုအကနဲ႔ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖၾကပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေတြေရာ ျပည္သူေတြပါ တေပ်ာ္တပါးနဲ႔ ပါ၀င္ဆင္ 

ႏႊဲၾကတာကုိ အခုထိျမင္ေယာင္ေနဆဲပါ။ ဒီအခမ္းအနားကုိ ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မအေတြးေပါက္မိတာက “ကၽြန္မတုိ႔ရဲေဘာ ္ ေတြဟာ ရန္သူနဲ႔ 

ေတြ႕တဲ့ အခါ က်ားလိုသတိၱရွိရွိ ရဲရဲရင့္ရင္ဆုိင္ၿပီး၊ ျပည္သူနဲ႔ေတြ႕တ့ဲအခါ ၀ါဂြမ္းလို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကခုန္ေနလိုက္ၾကတာ 

တကယ့္ မင္းသားမင္းသမီးေတြ အတုိင္းပါပဲလား” လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အဲဒီပါတီေန႔ကေတာ့ ကၽြန္မတစ္သက္မွာ မေမ့ႏို္င္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ပါပဲ။ 

 ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပတ့ဲ ပါတီေန႔ပါပဲ။ အဲဒီပါတီေန႔ဟာလည္း ကၽြန္မအတြက္ တသက္ မေမ့ႏိုင္တဲ့ ေန႔ 

တေန႔ ျဖစ္ခ့ဲရပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မသမီး မျမစိန္ဟာ အဲဒီႏွစ္ ပါတီေန႔အၿပီးမွာ ဆုံးသြားလို႔ပါပဲ။ ပါတီေန႔လုပ္တုိင္း သူပါေန 

က်ပါ။ သူဟာ အႏုပညာကုိ ၀ါသနာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကရခုန္ရတာကုိ ၀ါသနာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီႏွစ္မွာေတာ့ သူမပါႏိုင္ေတာ့ပါ။ 

သူဟာ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္လို႔ ပါတီေန႔မွာ၀င္ မပါႏုိငတ္ာပါ။ ပါတီ ေန႔ေရာက္တ့ဲအခါမွာ သူေရာဂါဟာ အေတာ္ 

ျပင္းထန္ေနေပမယ့္ ရဲေဘာ္ေတြ ကျပေဖ်ာ္ေျဖတာကုိ ကုလားထိုင္ေလးမွာထုိင္ၿပီး ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့တာကုိ အခုထိ မ်က္လုံးထဲက မ 

ထြက္ပါ။ အဲဒီလ ၂၁ ရက္ ည ၁၂ နာရီမွာ သူကြယ္ လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မဘ၀မွာ မေမ့ႏိုင္တ့ဲ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါ 

ေတြဟာ ကၽြန္မဘ၀ မွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတ့ဲ အေတြ႕အႀကံဳေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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 ပါတီေန႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ ခံယူခ်က္ကုိ တင္ျပပါမယ္။ ကၽြန္မ ပါတီထဲ ေရာက္လာတာဟာ လက္ေတြ႕ဘ၀ကိုၾကည့္ၿပီး 

ေရာက္လာတာျဖစ္တယ္။ ပါတီဟာ ေကာင္းတယ္။ ျပည္သူဘက္က ရပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားေတြဘက္က ရပ္တယ္။ ဆင္းရဲ 

သားေတြကုိ ကိုယ္စားျပဳတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၿပီး ေရာက္လာတာျဖစ္လုိ႔ ပါတီရဲ႕ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ကိုပဲ ၾကည့္ျမင္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရ 

ခိုင္ျပည္နယ္မွာဆုိ တပ္ဆိုတပ္အလိုက္၊ ႐ံုးဆုိ႐ံုးအလုိက္ မိမိတာ၀န္က်တ့ဲလုပ္ငန္းေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတာ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့ အရမ္း 

အားတက္မိပါတယ္။ ရဲေဘာ္တုိင္းဟာ မိမိက်ရာတာ၀န္ကုိ ဘယ္လုိအေကာင္းဆုံးေက်ပြန္ေအာင္လုပ္မလဲဆုိတာကုိပဲ စဥ္းစားၾကပါ 

တယ္။ ဒီလုိဆိုလုိ႔ အမွားမရွိ၊ ျပႆနာမရွိဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ရွိသင့္သေလာက္ရိွပါတယ္။ ျပႆနာရွိရင္လည္း အျပဳသေဘာနဲ႔ အ 

ျပန္အလွန္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၿပီး ေျဖရွင္းလုိက္ၾကတာပါပဲ။ တစ္အုိးတည္းစား၊ အလုပ္လည္း အတူလုပ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ အလံ 

တစ္ခုတည္းေအာက္မွာ လုပ္ေနၾကတ့ဲ လူေတြဆုိတာ ခက္ခဲဆင္းရဲေပမယ့္ တက္ၾကြလန္းဆန္းေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြင့္သာလုိ႔ 

ပါတီေန႔လုပ္တုိင္း ရဲေဘာ္ေတြဟာ ခက္ခဲပင္ပန္းေပမယ့္လည္း ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ 

 မိမပိါ၀င္တ့ဲအခန္းကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ပါတီဟာ ပစၥည္းမဲ့ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ခကခ္ဲဆင္းရဲတာဟာ အဆန္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အဖို႔ ပိုေတာင္ မဆန္းပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိ ုေတာ့ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ဘာမဆုိ ကိုယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္လုပ္ရလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က ရဲေဘာ္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရင္ ဆင္းရဲ 

မယ္၊ ပင္ပန္းမယ္၊ ဒါေပမ့ဲ ဒီလုိ ဆင္းရဲပင္ပန္းတာဟာ ျပည္သူေရာ မိမိပါ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ရဲေဘာ္တုိင္း ႏွလံုး 

သြင္းထားၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပညာေပးေဟာေျပာရင္လည္း ဒီလုိပဲ ေဟာပါတယ္။ ရဲေဘာ္အမ်ားစုဟာ လယ္သမား သားသမီး 

ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအခက္အခဲေတြကုိ ႀကီးမားတ့ဲအခက္အခဲလုိ႔ မယူဆၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ ပါတီမွာ ပါ၀င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ 

တာဟာ မြန္ျမတ္တယ္၊ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္တယ္လုိ႔ ခံယူၾကပါတယ္။ ပါတီ၀င္တေယာက္ျဖစ္လာရင္လည္း ပါတီေၾကးကုိ မျဖစ္ ျဖစ္တ့ဲနည္းနဲ႔ 

ေပးေဆာင္ၾကပါတယ္။ အဲဒါဟာ ပါတီကုိ ယုံၾကည္တာ မိမိကုိယ္ကုိ ဂုဏ္ယူတာလို႔ ခံယူပါတယ္။ 

 အခုေခတ္ ဗမာျပည္ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ဟာ စစ္အစိုးရဲ႕ စိုးမိုးမႈေအာက္မွာ ရာစု 

ႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ေလာက္ ေနခဲ့ရၿပီး လြန္ခဲ့တ့ဲ တႏွစ္ေလာက္ကပဲ ဒီမိုကေရစီရတယ္။ ျပည္သူ႕အထင္မွာ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရတက္လာရင္ 

ဆင္းရဲသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ တကယ္က်ေတာ့ မလြတ္ေျမာက္တ့ဲအျပင္ ပိုဆုိးလာတယ္ လုိ႔ ျမင္ၾကတယ္။ 

အထငန္ဲ႔ အျမင္လြဲေနၾကတယ္။ ဒါဟာမဆန္းပါဘူး။ တကယ့္ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရမွ မဟုတ္တာ။ 

 ပါတီေန႔အေၾကာင္း ျပန္ဆက္ရေအာင္၊ အေပၚမွာ ေရးခဲ့တာေတြဟာ ရခိုင္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တ့ဲ ပါတီေန႔အေၾကာင္းေတြပါ။ 

 တခ်ိန္က လြတ္ေျမာက္ေဒသျဖစ္ခ့ဲတဲ့ ပန္ဆန္းမွာေတာ့ ပါတီေန႔ကုိ ႏွစ္စဥ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ 

ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာလည္း မေမ့ႏိုင္စရာေတြပါပဲ။ ပန္ဆန္းမွာက လြတ္ေျမာက္ေဒသလည္းျဖစ္၊ လူအင္အားလည္းမ်ား၊ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္ တူသူေတြခ်ည္းျဖစ္တာဆုိေတာ့ တကယ္မေမ့ႏိုင္တ့ဲ ေန႔ေတြပါပဲ။ ရဲေဘာ္ေတြဟာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြန႔ဲ တက္ 

ၾကြလန္းဆန္းစြာ တာ၀န္ကုိယ္စီထမ္းေဆာင္ၾကေတာ့ တကယ့္ကုိအားတက္မိတယ္။ အဲဒီေန႔ေတြကို လြမ္းဆြတ္မိတယ္။ 

 ေနာက္ၿပီး ပါတီေန႔ေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလည္း အထူးပဲ လြမ္းဆြတ္ သတိရမိေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း ကၽြန္မ 

စာကုိ အဆုံးသတ္ပါရေစ။ 

 ေနာက္ေနာင္မွာလည္း ဒီလုိပါတီေန႔ေတြ ေလးနက္စြာ က်င္းပႏိုင္ပါေစလုိ႔ ကၽြန္မ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ 

                                                                                                                           အေလးနီျဖင့္ 

                                                                                                                           ရဲေဘာ္ဦးစိန္ 
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ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၇၈) ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ ေရးသားေဖာ္ျပလာၾကေသာ 

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဂုဏ္ျပဳစာမြန္လႊာမ်ား 

 

                                        

 

 

 

  (နာမည္ရင္းေတြ၊ ကေလာင္နာမည္ေတြ န႕ဲ မေဖာ္ျပတာကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္) 

 

ဗကပ ေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 

ဗကပ ေတြ သိပကို္ေလးစားစရာေကာင္းပါတယ္ 

ခ်စ္လ်က္( SLO) 

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

 

 

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႕ရွည္ပါေစ။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမြးေန ့ 

သိပ္ကို လွပတဲ႕ အလင္းေရာင္ေတြ  

ႏူးည့ံတဲ႕ခ်စ္ျခင္းေတြ နဲ႕ေမြးဖြားလာတဲ႕ ပါတီ 

သူ ့မွာ တစ္ခုတည္းေသာ နွလံုးသားနဲ႕ဒီေန ့ အခ်ိန္ထိ အသက္ရွင္ေနတာ  

အံႀသဖုိ ့ေကာင္းတယ္ 

အဖိနွိပ္ခံေနရတဲ႕ လူထုကို ခ်စ္ေသာ နွလံုးသားန႕ဲ ဒီေန ့အထိ -------(SLO) 

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

" ေထာင့္ကုိးရာသုံးဆယ့္ကုိးခု၊ ၾသဂုတ္လဆယ့္ငါးရက္မွာ 

ေအာင္လံနီၾကြားၾကြားဝင့္တ့ဲ၊ ပစၥည္းမဲ့တပ္ဦးမဟာ 

အလုပ္သမားေတြ လယ္သမားေတြ အေျခခံကာ 

ဘံုေခတ္ႀကီးကုိသာ လွမ္းတက္ဖို႔ တို႔ ေျမႇာရ္ည္ကာ 

လူမ်ိဳးစုံခ်စ္ၾကည္စြာ၊ အနာဂတ္သည္ ထြန္းေတာက္ေရာင္နီျဖာ " 

ပါတီႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကုိကုိးကၽြန္းမွာတုန္းက 
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ေရးစပ္ခ့ဲၾကတဲ့ သီခ်င္းရဲ႕ အစပုိင္းပါ။ 

"ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ သူ႕ရဲ႕ သက္တမ္းတေလွ်ာက္အတြင္းမွာ 

အမွားေတြက်ဴးလြန္တာေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ ရန္သူ 

မေပ်ာက္ခဲ့ဘူး" တဲ့။ ပါတီေခါင္းေဆာင္တေယာက္ရဲ႕စကား။ 

ဟုတ္ကဲ့။ ရန္သူေပ်ာက္ေနတ့ဲ အင္အားစုေတြ အၾကားက 

ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ေၾကြးေၾကာ္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္ 

" ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ "( ZWK ) 

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

ပါတီက ရပ္တည္ခ်က္အမွားကုိ တစ္ခါမွ မက်ဴးလြန္ဖူးပါဘူး။ (AKS) 

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

ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ (၇၈) နွစ္ေျမာက္ (ေမြးေန႔) ပါတီေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရန္သူတကာေၾကာက္ဒူးတုန္ပါေစ။ 

ျပည္သူအေပါင္း ႐ႊင္လန္းအားတက္ပါေစ။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ 

၁၅ ၾသဂုတ္ ၁၉၃၉ - ၁၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇ 

အေလးနီျဖင့္(NZ) 

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

တူ တံ စဥ္ ၾကယ္ 

အင္ တာ ေန ရွင္ နယ္္ 

ထာဝစဥ္ ရင္ ထဲ မယ္ ! (KMA) 

၁၅ - ၈ - ၂၀၁၇ 

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

ၾသဂုတ္(၁၅) 

PCS 

အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူအတြက္ 

စြန္႕ခက္သည့္ အသက္ 

ရက္ရက္စြန္႕ 

အေလးအနက္တ႐ႈိက္မက္မက္ခ်စ္ရင္းန႕ဲ 

စတင္ဖြားေျမာက္ခဲ့။ 

ထန္ျပင္းတဲ့ မုန္တိုင္းထဲ 

ေျခြလည္းမေၾကြဘဲ 

ေဝၿမဲ ေဝဆဲ 

အမေတအသက္နဲ႕ 

ခရီးဆက္ခဲ့။ 

မီးေတာက္မီးလွ်ံ မီးျပင္းထဲ 

ရဲရင့္တ့ဲဇြဲန႕ဲ ခုိင္က်ည္စြာ 

ေဆးသားအထပ္ထပ္အတင္ခံရင္း 

သံမဏိဓားေပါင္း အစင္းအစင္း မ်ားစြာ 

ထက္ျမဖြားေျမာက္ခဲ့။ 

ဒီေန႕ဟာျပည္သူကို ျပင္းျပစြာ ခ်စ္စိတ္နဲ႕ 

လင္းလက္ ၾကယ္နီတစင္း 

ဗမာျပည္ ေကာင္းကင္ယံအတြင္း 

စ ထြန္းလင္းတ့ဲေန႕။ ။ 

------------------------------------------------------------- 
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၁၉၃၉-၂၀၁၇ 

ဩဂတ္စ္ ၁၅.... 

(၇၈)ႏွစ္ေျမာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ေတာ္လွန္ေသာ၊ရန္သူကို ဒူးမေထာက္ေသာ  

အစဥအ္လာ မ်ား ႏွင့္ CPB....(MTZM) 

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

၇၈ မွသည္ 

ႏွစ္ရာခ်ီ၍  

ျပည့္က်ဴိးဝန္တာ ျဖည့္ေစေသာ္။(AMT) 

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

ေတာ္လွန္ပါတီ အဓြန္႔႐ွည္ပါေစ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ပါေစ (MMG ) 

အဓြန္႔႐ွည္ပါေစ လုိ႔ 

မိခင္ပါတီ 

အလီလီ ေႂကြးေၾကာ္မယ္။ (NN) 

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

 

ၾသဂုတ္စ္လ ၁၅ ရက္ 

ေျမႏုလမ္း သခင္ဗဟိန္းအိမ္က ရဲေဘာ္တုိ႔ 

(၇၈)ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ (YWA) 

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

မနက္ျဖန္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေမြးဖြားခဲ့တာ ၇၈ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီဗ်ာ 

ဘယ္သူေတြဘာေျပာျပာအဖိနိွွပ္ခံဘက္ကအၿမဲရပ္တည္ခဲ့ေသာသူရဲေကာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပါ၏(TRM) 

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

လူတန္းစားကြဲျပားမွဳ 

ဖိႏွိပ္မွဳေတြရွိေနသမွ် 

ကြန္ျမဴနစ္လည္းရွိေနတယ္ 

www.cp-burma.org ကုိ 

ဝင္ၾကည့္ပါ။ (AM) 

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

အေလးနီျဖင့္(NLC) 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႕ရွည္ပါေစ * ျပည့္သူ႕ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ျမင္ပါေစ 

(Myu Tsaw) 

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

၇၈ ႏွစ္ျပည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႕ရွည္ပါေစ။ (၁၉၃၉- ၂၀၁၇) (MK) 

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

ျမန္မာႏုိင္ငံေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းတေလွ်ာက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ညီအစ္ကို ပါတီႀကီး ၇၈ 

ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီေမြးေန႕၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႕ရွည္ပါေစ။ (KBT) 

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

ေတာ္လွန္ေရးခရီးတစ္ေလ်ွာက္စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားခဲ႔တဲ႔ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ပါတီေန႔မွာအေလးနီျပဳလုိက္ပါတယ္။  

(ေတာင္ဒဂုံသား) 

--------------------------------------------------------------- 
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က်က္သေရမဂၤလာရွိတ့ဲ ပါတီေမြးေန႔ပါခင္ဗ်ာ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ရဲေဘာ္မ်ား က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ 

ဆုမြန္းေကာင္းေတာင္းပါတယ္။(KM) 

 

•  

(၇၈ႏွစ္ျပည့္)သုိ႔ 

၁၃၀၀ ျပည့္ 

အေရးေတာ္ပုံၾကီးက 

ေမြးဖြားေပးလုိက္တဲ႔ ပါတီၾကီးကေတာ႔ 

နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ ဖက္ဆစ္လက္ေအာက္မွ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ဆြဲထုတ္ေပးႏႈိင္ခဲ႕တယ္ 

(ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဖတပလ ဖဆပလ) 

၁၃၅၀ျပည္ ့

အေရးေတာ္ပုံၾကီးက 

ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ႔ ပါတီၾကီးကေရာ 

စစ္အုပ္စုရဲ႕တစ္ဖက္သတ္အဓမၼေရးဆြဲထားတဲ႔  

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္မွာ မ်က္ကလဲဆံျပာျဖစ္ေနသည့္ 

ျပည္သူေတြကိုဘယ္ေတာ႔မ်ားမွ ဆြဲထုတ္ေပးႏႈိင္ပါမည္နည္း။ 

OOAN 

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

"Salute from my heart and with a clenched fist." (MN) 

 

 

( ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာတခ်ဳ႕ိကို သီးသန႕္ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။) 
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(အေလးအနက္ ဦးညြတ္အေလးျပဳလုိက္ပါတယ္) 

                              ေစာလြင္ခ်စ္ 

 

 

 

                                              

 

 

အထက္ေပါင္းေလာင္း 

ေအာက္စစ္ေတာင္းျမစ္ 

တြင္ရစ္ေခၚၾက 

ေခ်ာင္းမဘယ္ညာ 

ေတာင္ယာလယ္လုပ္ 

ဓားမခုတ္တုိ  ့

ခ်က္ျမႇဳပ္ရြာတည္ 

သည္မွာပအုိဝ့္ 

တခ်ိုဳ႕ေတာင္႐ိုး 

လူမ်ိဳးစုံစြာ 

ဗမာကယန္း 

ကရင္ရွမ္းတည္  ့

ေတာင္တန္းေပၚကေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ ။ ။ 

 

 ကယန္းျပည္သစ္ပါတီတြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဳးႀကီးေစာလြင္ေခၚ ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္ ဧၿပီလ၂၅ ရက္ ညေန ၃း၃၅ ေလာက္ 

မွာ ကြယ္လြန္ၿပီလိ႕ုၾကားရတ့ဲအခါ ဒီလုိရဲေဘာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ အသက္ေသြးေတြန႕ဲရင္းခဲရ့လုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးရဲဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္ျမတ္ႀကီး 

က်ယ္ေနရတာျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္မံအတည္ျပဳလိုက္မိပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ လြန္ခဲတ့ဲ၂၄ ႏွစ္က သူဦး 

စီ္းတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္နဲ ပူးတြဲလႈပ္ရွားခဲ့ရတ့ဲ မွတ္မိသမွ် တစြန္းတစကုိ ေဖာ္ျပရင္း သူကုိဂုဏ္ျပဳခ်င္စိတ္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ႏွစ ္

ေတြလည္း ၾကာ၊ အသက္ေတြလည္းႀကီးလာၿပီဆိုေတာ့ ေမတ့ာေတြလည္း ေမကု့န္ပါၿပီ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မွတ္မိတာေလးတခ်က္ျဖစ္ေစ ျပန ္

လည္ေဖာ္ျပရင္း သူကုိအသိအမွတ္ျပဳခ်င္တာပါ။ 

 

 အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႕ရွမ္းေတာင္ပိုင္းမွာ လပဒတ တပ္ေပါင္းစုဆုိတာ ရိွပါတယ္။ လပဒတအရွည္က လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူ႕ 

ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစုပါ။ ကလလတ၊ ရလလဖ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႕ ပါဝင္ပါတယ္။ 

 အဲဒီတပ္ေပါင္းစု စစ္ေဒသမွာ ေတာင္ႀကီးစစ္နယ္၊ မိုးနဲစစ္နယ္၊ လြယ္ေကာ္စစ္နယ္၊ ပ်ဥ္းမနားစစ္နယ္ဆုိၿပီး စစ္နယ္ေလးခ ု ရွိ 

ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးနဲ႕ မုိးနဲစစ္နယ္က ရလလဖကုိ အေျခခံပါတယ္။ လြယ္ေကာ္စစ္နယ္က ကလလတကို အေျခခံပါတယ္။ ပ်ဥ္းမနား 

စစ္နယ္ကေတာ့ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီနယ္ေျမကို အေျခခံတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေရ႕ွတန္းအလုပ္အဖြဲ႔က ပ်ဥ္မနားစစ္နယ္မွာ တာဝန္ယူရ 



18 

 

ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တာဝန္က နွစ္ေပါင္းမ်ာစြာစြန္႔လြတ္ထားခဲ့ရတဲ့ ဗကပအေျခခံေဒသေဟာင္းေတြကုိ္ ျပန္လည္ထုိးေဖာက္စည္း႐ံုးျပီး 

ေျပာက္က်ားအေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ဖို႔ပါ။ ပ်ဥ္မနားစစ္နယ္ဟာ ရန္သူ႕အတြင္းပိုင္္းလည္းအက်ဆံုး၊ အဆင္းရဲအခက္ခဲဆံုး စစ္နယ္ 

လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ဥ္းမနားစစ္နယ္မွာ ကယန္းေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ။္ ကယန္းေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္န႕ဲ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဆုိၿပီးၿမိဳ႕နယ္ သံုး 

ခု ရိွပါတယ္။  

 

 ကယန္းေတာင္ပိုင္းနဲ႕ေျမာက္ပိုင္းက ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ပင္ေလာင္းကေတာ့ ရလလဖ-ပအိုဝ့္နယ္ေျမပါ။ 

၁၉၈၃ ေလာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေရ႕ွတန္းအလုပ္အဖြဲ႕က ေျမာက္ဘက္သာစည္-ေရႊေညာင ္ မီးရထားလမ္းထိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ကေလာၿမိဳ႕ 

နယ္ကုိ ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ခဲ့လုိ႕ ပ်ဥ္းမနားစစ္နယ္မွာ ၿမိဳ႕့နယ္ေလးခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ကုိအေျခခံၿပီး အေနာက္ဘက္ ရမည္းသင္း 

ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရြာတခ်ိဳ႕ကုိပါ အေျခခံရစ ျပဳလာပါတယ္။ ၈၅-၈၆ ေလာက္မွာေတာ့ တပ္ကုန္း-ရမည္းသင္းဘက္ ဦးတည္လာတ့ဲ လႈပ္ရွား 

မႈကုိတားဖို႕ ရန္သူက ပင္ေလာင္းနဲ႕ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ေတြကုိ ျဖတ္ေလးျဖတလ္ုပ္ပါတယ္။ ကေလာ-ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ကြ်န္ 

ေတာ္တုိ႕အေျခခံရြာေတြကုိ ျခံစည္း႐ုိးကာ၊ ရြာသားေတြကို ညကင္းေတြေစာင့္ခိုင္း၊ တပ္စိတ္စခန္းေတြ တမိုင္ျခားတခုေလာက္ခ်၊ အဲဒီတပ္ 

စိပ္စခန္းေတြၾကားမွာ ခြဲစစ္ေၾကာင္းနဲ ့အလွည့္က်ထုိးတာပါ။ ရြာသားေတြကုိ ေတာင္ယာေဝးေဝးမခုတ္ရ၊ ေတာင္ယာမွာညမအိပ္ရ၊ ထမင္း 

ထုပ္တနပ္စာထက္ ပိုမယူရ စတာေတြကန္႕သတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္က အားနည္းခ်က္က တပ္စိတ္စခန္းေတြ စတည္ကတည္း 

က စိတ္စခန္းေတြ မထားရဲေအာင္ ၊စစ္ေရးအရလက္ဦးမႈယူၿပီး မတိုက္ႏိုင္တာပါ။ စစ္ေရးအရ လက္ဦးမႈမဲ့လာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နဲ႕လူ 

ထု အဆက္ျပတ္သြားပါတယ္။ လက္ဦးမႈရိွရိ ွမတုိက္ႏိုင္တ့ဲအတြက္ လက္ဦးမႈမဲ့တ့ဲတုိက္ပြဲေတြ ပိုတုိက္လာရပါတယ္။ ေသနတ္သံ မထြက္ 

တဲ ့ေန ့ရက္ေတြ ခပ္ရွားရွားပါ။ ရဲေဘာ္ေတြ အထိခိုက္အက်အဆုံးေတြလည္း ပိုမ်ားလာပါတယ္။ 

 

 ေနာက္ေတာ ့ရပ္တည္ရခက္လာလုိ႕ ပင္ေလာင္းနဲ႕ ကေလာၿမိဳ့နယ္ႏွစ္ခုကို စြန္႔ၿပီး ကယန္းေတာင္ပိုင္းနဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ န့ယ္ကုိ 

ဆုတ္လာရပါတယ္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္က ရလလဖတပ္ကေတာ့ အင္းကူးၿပီး လပဒတ ဗဟိုဘက္ ဆုတ္သြားပါတယ္။ 

 ပင္ေလာင္းနဲ႕ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ေတြ ဆုတ္ရတ့ဲအခါ ကယန္းေတာင္ပိုင္း၊ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြကုိပါ ျဖတ္ေလးျဖတ္ေတြ စ လုပ္ 

လာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကယန္းဥကၠ႒-ငိန္းကယန္းထန္ (ဦးေရႊေအး) က ကရင္နီေဒသမွာေရာက္ေနခ်ိန္လို ့ထင္ပါတယ္။ 

 ကယန္းဒုဥက႒ၠ-သန္းစိုးႏိုင္ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ဗဟုိေကာ္မတီနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အလုပ္အဖြ႕ဲ တုိင္ပင္ၿပီး ရန္သူ႕ျဖတ္ေလးျဖတ္ ႐ိုက္ 

ခ်ိဳးေရးစီမံခ်က္တခုခ်ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ ့ “ခိုင္တုိးဆက္” ဆုိတဲ ့စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ခုိင္-ဆုိတာက မိမိေျပာက္က်ားအေျခခံေဒသခိုင္မာေရး။ တိုး-ဆုိတာက ေျပာက္က်ားေဒသသစ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ 

ေရး။ ဆက္-ဆိုတာက ၿမိဳ ့ျပမွာလႈပ္ရွားေနတ့ဲ ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားနဲ ့ဆက္စပ္နိုင္ေရးတို႕ 

ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္တုိးဆက္စစ္ဆင္ေရးကုိ ထပ္မံေရာက္ရိွလာတ့ဲ DPA , DNA , PLF , ABSDF , DPNS တုိ ့နဲ႕ ကယန္းျပည္သစ္၊ ဗကပ 

တုိ႕စုဖြဲ ့အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ခိုင္တုိးဆက္ စစ္ဆင္ေရးအဆင့္ တစ္၊ ႏွစ္။  သံုးေျမာက္တ့ဲအခါ 

ေတာင္ငူသံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာပါတဲ့ ယခင္ ေကအန္ယူတပ္မဟာႏွစ္ နယ္ေျမ ေဂဘားေဒသ(ေနာင္အခါ ေကအန္ယူကုိျပန္လႊဲေပး) ေရနီျမိဳ႕ 

လွွ နယ္ေျမ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ ့ေျမျပန္႕၊ ေပါင္းေလာင္းေအာက္တုိက္၊ အထက္တိုက္တုိ႕ကုိ အျခခံလိ႕ုရတဲ့အျပင္ တပ္ကုန္း-ရမည္း 

သင္း- ေပ်ာ္ဘြယ္အေရွ႕ျခမ္းေျမျပန္႕၊ သာစည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ျခမ္းအထိ လႈပ္ရွားနယ္ေျမေတြ တုိးခ်ဲႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ကယန္းေတာင္ပိုင္း 

နဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းကုိဝင္လာတ့ဲ ရန္သူ ့ျဖတ္ေလးျဖတ္ဟာလည္း အ႐ႈံးနဲ ့အဆံုးသတ္သြားပါေတာ့တယ္။  

 ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္ဟာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မွာ လပဒတ ဗဟုိကတဆင့္ ပ်ဥ္းမနားစစ္နယ္ ေပါင္းေလာင္းေဒသသုိ႕ ABSDF တပ္ရင္း 

၂၁၂ ကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ေရာက္လာပါတယ္။ တပ္ရင္းႏိုင္ငံေရးမွဴးလို႕ ထင္ပါတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးက ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္လုိ႕ မွတ္မိတယ္။ ေပါင္း 

ေလာင္းေျပာက္က်ားအေျခခံေဒသ နိုင္ငံေရးစစ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ခဲ ့ၾကပါတယ္။ 

 ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္ တဦးခ်င္းကုိေျပာရရင္ အေနအထုိင္႐ုိးသားႏွိမ့္ခ်ပါတယ္။ သူ႔ရဲေဘာ္ေတြနဲ႕တသားတည္းရိွပါတယ္။ စည္း 

ကမ္းအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရေတာ့ ျပတ္သားပံုရပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ သူ႕တပ္ကို စခန္းခ်ရာမွာ အသံလံုမီးခိုးလံုေအာင္ ထိန္းရာမွာ ေတာ္ေတာ္ 

စိတ္ရွည္ေနရပုံပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕ဆက္ဆံရသမွ်ေတာ့ စကားနည္းတယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။ အစည္းေဝးေတြမွာလည္း စကားေျပာတာ နည္း 

ပါတယ္။ လုိအပ္လုိ႔ေျပာရင္လည္း အခ်က္အလက္အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္မာမာနဲ ့ေျပာတတ္ပါတယ္။ 

 

 တခါေတာ့ ေအာက္ေပါင္းေလာင္းဘက္ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းဝင္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕တပ္ေတြက ရြာထဲမွာပါ။ ရြာထဲမွာ 

တုိက္ပြဲျဖစ္ရင္ လူထုနာမွာစိုးလုိ႕ ရြာ့အျပင္ေတာင္ေျခမွာဆုတ္ၿပီး ေနရာယူလုိက္ပါတယ္။ သံုးေယာက္တဖြဲ ့ေျပာက္က်ားကုိေတာ့ ရန္သူ 

လာႏိုင္ေျခရိွတဲ့လမ္းမွာ ေစာင့္ခိုင္းလုိက္ပါတယ္။ တပ္အမ်ားစုကုိ ႏွစ္ဖြ ဲ့ခြဲၿပီး ေတာင္ေျခမွာေနရာယူထားပါတယ္။ 
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 ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္ဦးစီးတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္နဲ႕ ရဲေဘာ္လြင္ဦးေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီအန္ေအက တေနရာ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့တပ္က တ 

ေနရာပါ။ ဆယ္ငါးမိနစ္ခရီးေလာက္ပဲ ေဝးမယ္ထင္ပါတယ္။ ရန္သူက ေျပာက္က်ားေစာင့္ထားတ့ဲဘက္ကုိ မလာတဲ့အတြက္ ေျပာက္က်ား 

အဖြဲ႕ငယ္ဟာ ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္တုိ႕တပ္နဲ႕ သြားေပါင္းပါတယ္။ ေျပာက္က်ားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင ္ တပ္စိတ္မွဴးက ကြ်န္ေတာ့္ဆီ စက္နဲ႕ 

ဆက္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတပ္က ဆူညံေနေၾကာင္း၊ ရန္သူရြာက ထြက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ တာဝန္ရိွသူေတြကုိ 

သတိေပးလွ်င္ေကာင္းမည္ထင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ရဲေဘာ္ေဌေအာငကုိ္ ရန္သူထြက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသံလံု 

ေအာင္ ေနဖို ့လုိေၾကာင္း စက္နဲ ့လွမ္းအသိေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာပါ၊သူတ႔ိုရိွတဲ့ဘက္က ေသနတ္သံေတြ ထြက္လာပါတယ္။ 

 ေနာက္မွျပန္သိရတာက စကားေျပာသံေတြၾကားရလုိ႕ ေနရာဦးေအာင္ယူၿပီး ရန္သူက စပစ္ရင္း တုိက္ပြဲျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ 

အဲဒီတုိက္ပြဲမွာ DNA က ရဲေဘာ္ရဲဝင္းဆုိတဲ့ တပ္စုမွဴးက်ၿပီး လက္နက္ေတာ့ မဆုံးပါဘူး။ အေလာင္းေတာ ့ရန္သူရသြားပါတယ္။ 

 ေနာင္အခါမွာ အဲဒီတုိက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီး--အဲဒီတုန္းက ခင္ဗ်ားသတိေပးတာမွန္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္က ေပါ့ေလ်ာ့ တာ 

ပါ လုိ႔တာဝန္ယူတဲ ့သေဘာနဲ ့ေျပာပါတယ္။ 

 ရွစ္ေလးလံုးအၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ မိုးျဗ-ဲဖယ္ခုံက ဗိုလ္ပ်ံန႕ဲသူ႕သားေဂဘရယ္ပ်ံတုိ႕ ကယန္းျပည္သစ္မွာ ေတာခုိ 

လာပါတယ္ ။ လူဆုိးလူမိုက္တခ်ိဳ ့လည္း ပါလာပါတယ္။ အရပ္သားဘဝက ဆိုးခိုးလုယက္ေနတ့ဲပ်ံလႊားလုိလူမ်ိဳးပါ။ ေနာက္ အခက္အခဲ 

ၾကဳံလာတ့ဲအခါ ေစာေစာစီးစီးပဲ ရန္သူဆီ လက္နက္ခ်ၿပီး ကယန္းျပည္သစ္ပါတီကို ျပန္တုိက္္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ခိုင္တုိးဆက္စစ္ဆင္ 

ေရး အဆင့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ တုိက္ပြဲတခုအျဖစ္ ေဂဘရယ္ပ်ံတို႔ ျပည္သူ႔စစ္စခန္းကုိ 

ေရြးလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္န႕ဲ ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္တုိ ့ဦးစီးတဲ A့BSDF တပ္ ပါပါတယ္။  တက္ညီလက္ညီ တုိက္လုိက္ၾက 

လုိ ့ ေဂဘရယ္ပ်ံရဲ ့ျပည္သူ ့စစ္စခန္းကုိ သိမ္းလုိက္ႏိုင္ပါတယ္။ 

 အဲဒီျပည္သူ ့စစ္စခန္းတုိက္တဲ ့တိုက္ပြဲဟာ ရဲေဘာေဌးေအာင္နဲ ့ကြ်န္ေတာ္တို ့ေနာက္ဆံုးတြဲတိုက္တဲ့တုိက္ပြဲပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့နဲ႕ 

တြဲလႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ကာလတေလွ်ာက္ သူနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ လူထုတြင္းမွာျဖစ္ေစ အဆိုးျမင္တာကုိ 

မေတြ႔ ရပါဘူး။ ၁၉၉၄ ေရာက္ေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြလုပ္လာၾကတ့ဲအခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ကယန္းျပည္သစ္နယ္ေျမက ခြာခဲၾ့က 

ရပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္ကေတာ့ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီမွာ ကူးေျပာင္းတာဝန္ယူေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ေနာင္အခါ ကယန္းျပည္ 

သစ္ပါတီ ၆၄၇၇ တပ္ရင္းႏုိင္ငံေရးမုွဴး၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး စတ့ဲတာဝန္ေတြကို တက္ၾကြစြာထမ္းေဆာင္ေန 

ေၾကာင္းသိရလ့ုိ ဝမ္းသာရပါတယ္။ 

 သူရဲ ့ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ------ (အတုအေရာင္ျငိမ္းခ်မ္းေရလား၊ ၂၀၀၈ ေျခဥဖြ႕ဲစည္းပံုကုိ မျပင္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ေျခဥကုိ ျပင္ၾကမယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာတူညီမႈကုိ အေျခမခံတ့ဲ အမ်ိဳးသားျပန္ 

လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အတုအေယာင္ေတြပဲ ျဖစပ္ါလိမ့္မယ္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကုိဆင္ႏြဲၿပီး ၁၉၉၀ ေမနဲ ၂့၀၁၅ 

ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရေအာင္ မဲေပးတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တ့ဲ ဗမာျပည္သူေတြဟာ ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးနဲ႕ထုိက္တန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်မွ ၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ေရးကုိ္ လုပ္မယ္ဆိုတာဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး 

ကုိပါ ေနာက္တန္းေရာက္သြားေစတာပါ။ ဒါဆုိရင္ ေျပာေနတ့ဲ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟာ ဘာလဲလုိ႕ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာ 

ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကုိ NLD အစိုးရနဲ႕ NLD ပါတီက ေလးေလးနက္နက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးဖို ့ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။)ဆုိ ---တဲ့ 

အျမင္သေဘာထားကုိ ဖတ္လုိက္ရတ ဲအ့ခါ ကြ်န္ေတာ္ အမ်ားႀကီးေလးစားအားထားလုိက္မိေၾကာင္း ဝန္ခံပါရေစ။ 

 သူ ကြယ္လြန္ေၾကာင္းသိရခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခုလိုေရးလုိက္မိပါတယ္ ----ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါေတာ့ ခ်စ္လွစြာေသာ 

ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္-------ရဲေဘာ္တာဝန္ေက်ပါတယ္။ 

 ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အားလံုး ရဲေဘာ္အား အေလးနက္ဆံုး ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ 

 (အေလးအနက္ ထပ္ေျပာပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုး ရဲေဘာ္ေဌးေအာင္(ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္) ကို အေလးနီျပဳလုိက္ပါ 

တယ္။) မဟာပထဝီသခင္မေရ ....တုိက္ပြဲဝင္အာဇာနည္အား ၾကင္နာယုယစြာေထြးေပြ ့ႀကိဳဆုိပါေလေလာ့။ 

ေစာလြင္ခ်စ္ 

၄-၅-၂၀၁၇ 
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ေၾကြရက္ကယ္ေစာ 

ရဲေဘာ္ဗရိွန္ 

 

                                    

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစပ္ါတီ တနသၤာရီတုိင္း၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္႐ုံးကို အလုပ္ကိစၥတခုျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိေနစဥ္ သူႏွင့္ 

ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မထင္မွတ္ဘဲ မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲေနရာမွာေတြ႕ဆုံလိုက္ရသည့္အခါ တဦးကို 

တဦး စူးစမ္းေသာအၾကည့္၊ ေတြးေတာေသာအသိတို႔ျဖင့္ ၿငိမ္သက္ေနရာက “ ခင္ဗ်ား ကို…. မဟုတ္လား” ၊ “ ခင္ဗ်ားေကာ ကို….. 

မဟုတ္လား” ဟု အသံျပဳလိုက္ၾကရာ ဟုတ္ပါတယ္ဟု ျပဳိင္တူဆုိသလို အျပန္အလွန္တံု႕ျပန္လုိက္မိၾကသည္။ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးျခင္း၊ ဂုဏ္ 

ယူျခင္း အျပဳံးမ်ားႏွင့္အတူ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ေပြ႕ဖက္ႏႈတ္ဆက္လိုက္ၾကသည္။ 

 ထုိအခိုက္အတန႕္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ္၏အေတြးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုခန္႕ကအတိတ္ဆီသုိ႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားေတာ့ 

သည္။  
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(၁) 

 အခ်ိန္က ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္း။ ပါတီယူဂ်ီရဲေဘာ္တဦးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတေနရာတြင္ လုပ္ငန္းကိစၥ တခုအ 

တြက္ လူငယ္ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ တဦးက အသက္၂၇ ႏွစ္ခန႕္ရွိၿပီး အျခားတဦးက ၂၃ ႏွစ္ခန႕္ရွိလူငယ္တဦး 

ျဖစ္သည္။ ၂၇ ႏွစ္ခန႕္ရွိသည့္ရဲေဘာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(တနသၤာရီတုိင္း) အတြက္ စာတေစာင္ကို ေပးျပီး ႏႈတ္ျဖင္ ့

လည္း မွာစရာရွိသည္မ်ားကုိ မွာၾကားသည္။ ထုိစဥ္ အျခားလူငယ္ရဲေဘာ္က ၁၅ ကုိက္ခန႕္အကြာခပ္လွမ္းလွမ္း ေနရာတြင္ ထုိင္ေနသည္။ 

တခါတရံ သူသည္ထုိင္ေနရာမွ လမ္းထေလွ်ာက္ၿပီး ေဘးဘီ၀ဲယာကို အကဲခတ္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။ ၁၅ မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာအခါ သူ 

တို႕ႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အျပဳံးကိုယ္စီျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး လူခ်င္းခြဲသြားၾကသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ပါတီယူဂ်ီရဲေဘာ္၏ 

အစီအစဥ္ျဖင့္ပင္ ပထမတႀကိမ္ ရန္ကုန္မွာေတြ႕ခဲ့ေသာရဲေဘာ္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုခဲ့ရျပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (တနသၤာရီတိုင္း)မွ ျပန္ 

စာတေစာင္ကို ထိုရဲေဘာ္ထံေပးအပ္ကာ တနသၤာရီတုိင္းပါတီမွ မွာၾကားခ်က္မ်ားကို သူ႕အား (၁၀)မိနစ္ခန႕္ ေျပာျပၿပီး လူခ်င္းျပန္လည္ ခြဲ 

ခဲ့ၾကသည္။ 

 ထိုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို သစၥာေဖာက္ၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္း မဆလ စစအ္စုိးရထံ လက္နက္ခ်အည့ံံခံခဲ့ 

ေသာ ဘခက္၊ ဦးျမ၊ တင္ရွိန္တုိ႕၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပါတီယူဂ်ီရဲေဘာ္မ်ားေရာ၊ ပါတီႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမရွိသူမ်ားပါ၊ မဆလ စစ္ 

အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရသည္။ ရက္စက္စြာညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံၾကရျပီးေနာက ္ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံၾကရသည္။ ပါတီအမာခံ ေက်ာ 

ရိုးမ်ား ဆိုၿပီး ထင္ေၾကး၊သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံၾကရသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကာလက ေန၀င္း မဆလ 

စစ္အစုိးရသည္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ “ျပည္သူပုိင္” သိမ္းထားသည့္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေရဒီယ္ိုမွတဆင့္ မိုးလုံးျပည့္ 

မုသာ၀ါဒျဖင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုကို လိမ္ညာမိႈင္းတုိက္ခဲ့ၾကသည္။  

 ထုိကာလမွာပင္ ရန္ကုန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဆုံခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးအနက္ တဦးမွာရန္သူ၏အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး က်န္တဦးက 

ေတာ့ ပါတီ၏ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေဒသသို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္ဆုိသည့္သတင္းကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္လည္ၾကားသိရသည္။ သို႕ 

ေသာ္ ကၽြန္ေတာႏ္ွင့္ ဆံုဆည္းခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေပါက္ၾကားမႈေတာ့မရွိခဲ့ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ လမ္း 

ေၾကာင္း အစအနသတင္းကုိလည္း ရန္သူကမရရွိခဲ့ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲေဘာ္မ်ား၏ ပါတီအေပၚသစၥာရွိမႈ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းအေပၚ 

ေလးနက္မႈတို႕ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပါတီသစၥာေဖာက္ ဘခက္၊ ဦးျမ၊ တင္ရွိန္တုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႕အသုံးျပဳခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေျခ 

ရာခံမရ၍ လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေပးခဲ့ေသာ ယူဂ်ီရဲေဘာ္လည္း အဖမ္းခံရျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ 

 ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရြယ္သာရွိေသးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕လူငယ္ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ၿပီးက်န္းမာေရး 

လည္း  ေကာင္းမြန္ၾကကာ ပါတီ၏ယူဂ်ီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တဖက္တလမ္းမွ တက္တက္ၾကြၾကြတာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္။ 

 ဘခက္တို႕အုပ္စု လက္နက္ခ်အညံ႕ခံၿပီး၊ သိပ္မၾကာခင္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ပါတီက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေဒသသုိ႕ 

ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ေပးခ့ဲပါသည္။ 

 

(၂) 

 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင ္မေမွ်ာ္လင့္ပဲ သူႏွင့္ ျပန္လည္မဆံုမီအထိ၊ သူေျပာင္းလဲထားသည့္ ရဲေဘာ္ထြန္းလင္းဆိုသည့္အမည္ကုိ ထုိစဥ္ 

က မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖမ္ွ ရဲေဘာ္မ်ားထံမွတဆင့္ ၾကား 

သိ၊ ရင္းႏွီးေနခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအမည္ရွင္မွာ သူျဖစ္ေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္လံုး၀မသိခဲ့ေပ။ လြန္ခဲ့သည့္အတိတ္က သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ ထိ 

ေတြ႕ပတ္သက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို တနသၤာရီတုိင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးကုိသာ ကၽြန္ေတာရ္ွင္းျပ အသိေပးခဲ့ၿပီး အျခားသူမ်ားေရွ႕တြင္မူ 

သူနဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ သာမန္ဆက္ဆံျခင္းျဖင္ ့ဟန္မပ်က္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၾကသည္။ 

 သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္မ်ားစြာခြဲခြာခဲ့ၾကၿပီးမွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပ ဲ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ၾကေသာအခါ သူ 

က အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ေနၿပီး သူ႕ဆံပင္မ်ား ေငြေရာင္သန္းစျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ခါး႐ုိးအဆစ္နာက်င္သည့္ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ခါး အနည္းငယ္ 

ကိုင္းေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူ႕ထက္ သံုးေလးႏွစ္ငယ္ေသာ္လည္း ထိပ္ေျပာင္စျပဳေနၿပီး အဆစ္အျမစ္နာက်င္သည့္ နာတာရွည္ 

gout ေရာဂါသည္တေယာက္ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ခန္႕အၾကာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ခ်န္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ သူ႕က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး 

လာကုစဥ္ ထပ္မံဆုံၾကေသာအခါ သူ႕ေခါင္း တေခါင္းလံုးျဖဴဆြတ္ေနေပၿပီ။ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ ရန္သူစစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း 

မႈ ဒဏ္မ်ား၊ ကုိကုိးကၽြန္းအပါအ၀င္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ႏွိပ္စက္ခံရမႈဒဏ္မ်ားက အသက္အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် သူ႕ခႏၶာကုိယ္ကို 

ဒုကၡေပးလာခ့ဲသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပန္ဆံုၾကသည့္အခါ လက္ရိွျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၿပီး 

အျမင္သေဘာထားမ်ားဖလွယ္ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာင္လည္း တဦးႏွင္တ့ဦး အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႕လည္း ေျပာဆုိခဲ့ၾက 

သည္။  
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 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အိမ္သို႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္သူအလည္ေရာက္လာသည္။ သူ႕က်န္းမာေရး 

အေတာ္က်ဆင္းလာသည္ကို သတိထားမိသည္။ သို႕ေသာ္ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူအေပၚယုံၾကည္မႈ၊ ရန္သူလူတန္းစားအေပၚ ထားရွိေသာ 

ျပတ္ သားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚႏွင္ ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကေတာ့ အားရဖြယ္ ခိုင္မာထက္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 

ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ သူ႕ပါးေစာင္ရွိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အၾကိတ္တခု ေပၚလာသျဖင့္ ေဆးရုံတြင္ျပသရန္ ခ်န္းမုိင္သို႕ေရာက္လာသည္။ 

ခ်န္းမိုင္ေဆး႐ံုတြင္ တပတ္ၾကာျပသၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္က တလၾကာ ထပ္မံခ်ိန္းဆုိခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္ခန႕္ 

ကၽြန္ေတာ့္ထံလာ ေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလာသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ေအးေအးလူလူ အနားယူရင္း 

ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ လာေနဖုိ႕ေခၚလိုက္သည္။ သူ ဒီတၾကိမ္ေရာက္လာေတာ့ အေတာ္ေလး၀လာသည္ကို သတိထားမိသည္။ ခါး႐ုိး 

အဆစ္နာက်င္သည့္ ေ၀ ဒနာေၾကာင့္ အလ်ဴမီနီယံတုတ္ေကာက္တေခ်ာင္းလည္း လက္က ကိုင္လာသည္။ တုတ္ေကာက္မပါဘဲ 

လမ္းေလွ်ာက္လုိ႕မရေတာ့ဘူးဟု သူကေျပာသည္။ သုိ႕ေသာ္ အျခားေရာဂါလကၡဏာရယ္လို႕ ထူးထူးျခားျခားမေတြ႕ရဘဲ 

အစားအေသာက္လည္း ပုံမွန္အတုိင္းစားေသာက္ ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕မိသားစုႏွင့္အတူ တပတ္ေက်ာ္ၾကာ ေနခဲ့ၿပီးေနာက္၊ 

ဆရာ၀န္ခ်ိန္းသည့္ရက္ ေဆး႐ံုကို ျပန္လည္ျပသရန္ ေနာက္ တရက္ျပန္ဖုိ႕သူျပင္ဆင္ေနသည္။  

  သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္၊ သည္တႀကိမ္ျပန္လည္ဆံုဆည္းမႈက ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္လံုး၀မေတြးမိခဲ့။ သူကိုယ္ 

တိုင္လည္း ထုိသုိ႕ေတြးမိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မထင္ခဲ့ေပ။ 

  သို႕ေသာ္ သူျပန္မည့္ရက္မတုိင္မီ၊ မနက္ခင္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ အသက္႐ွဴက်ပ္လာသျဖင့္ အေရးေပၚေဆး႐ံုတင္လုိက္ၾကရသည္။  

“တိတ္တဆိတ္လူသတ္သမား” ဟုေဆးပညာရွင္မ်ားက နာမည္ဆုိးေပးထားသည့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ၏ အလစ္အငိုက္ တိုက္ 

ခိုက္မႈကို ခံလုိက္ရျပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၉ မိနစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အၿပီးတုိင္ခြဲ 

ခြာသြားခဲ့ပါသည္။ 

 

(၃) 

 ရဲေဘာ္ထြန္းလင္းသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေလတပ္သုိ႔၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ၾကပ္ 

ႀကီး အဆင့္ျဖင့္တာ၀န္ယူစဥ္ အျခားေလတပ္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ၃ ဦးႏွင့္အတူ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုကုိးကၽြန္းအက်ဥ္းေထာင္သို႕ အျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ 

ႏွင့္အတူ အပို႔ခံရသည္။ သူႏွင့္အတူအဖမ္းခံရသည့္ ေလတပ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးေဟာင္း ရဲေဘာ္ထြန္း၀င္းသည္ ကိုကိုးကၽြန္း အက်ဥ္းေထာင္ 

အတြင္း ၅၂ ရက္ၾကာ အစာငတ္ခံတိုက္ပြဲတြင္က်ဆံုးခဲ့သည္။ သူကေတာ့ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွလြတ္ၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီ ဆင္ႏႊဲသည့္ လက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဲသိ႕ု ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

 ရဲေဘာ္ထြန္းလင္းသည္ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ကြန္ျမဴနစပ္ါတီ 

၀င္တဦးအျဖစ္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္ခဲ့သူတဦးျဖစ္သည္။ 

 သူသည္ အဖိႏွိပ္ခံ ဗမာျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုျပည္သူလူထုႀကီး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေထာင္အေသာင္းေသာ ျပည္သူ႕သူရဲ 

ေကာင္း အာဇာနည္တုိ႔၏လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သစၥာရွိစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ရာသက္ပန္ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္အျဖစ္ တာ 

၀န္ေက်ခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ႀကီးမားသည့္ဆံုး႐ႈံးမႈတခုျဖစ္ရသည့္အတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈနဲ႕အတူ၊ သူ႕ကိုဂုဏ္ျပဳရင္း အေလး 

နီ ျပဳလုိက္ရေပသည္။ 

                                                                                                                          ရဲေဘာ္ ဗရွိန္ 
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အမွတ္တရ ရဲေဘာ္ထြန္းလင္း 

ေအာင္ေသြး 

 

 

 ပါတီဗဟိုရွိရာပန္ဆန္းကို ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၇၈ ႏွစ္ကုန္ေလာက္မွာေရာကၿ္ပီး ရဲေဘာ္ ထြန္းလင္းလည္း မေရွးမေႏွာင္းမွာ ေရာက္ 

လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အသက္- ၁၀-ႏွစ္ ေလာက္ ႀကီးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က- စပယ္ေတာစခန္းမွာ- ေျမေအာက္ကလာတဲ့ ရဲ 

ေဘာ္ေတြ အမ်ားဆံုး စုစည္းမိတ့ဲ အခ်ိန္ပါပဲ။ ရဲေဘာ္အားလံုးဟာ တက္ၾကြလန္းဆန္းလို႔ေပါ့။ ေပးတ့ဲတာ၀န္ေတြကို မမိွတ္မသုန္ တာ၀န္ 

ယူ ထမ္းေဆာင္ၾကေပါ့။ စပယ္ေတာစခန္းရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ရဲေဘာ္တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ နာမည္ရင္း- အလုပ္အကိုင္-ေနရပ္ကို ေမး 

ခြင့္ ေျပာခြင့္၊ သိခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ သူ႔ကိုေတာ့ ကၽြန္းျပန္ ရဲေဘာ္တေယာက္အျဖစ္နဲ႔ စခန္းကလာပ္စည္းက မိတ္ဆက္ေပးထားခဲ့ပါ 

တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စခန္းဘ၀ကို အတူတူျဖတ္သန္းရင္း သူဟာ ကုိကိုးကၽြန္းမွာ-ေနရတုန္းက-ကၽြန္းအနီးမွာ တေစာင္းတင္နစ္ျမဳပ္္ေနတ့ဲ-အိုနာ 

ဆစ္သေဘၤာပ်က္က-ပစၥည္းေတြနဲ႔ တေယာတလက္ လုပ္ခၿဲ့ပီး- အခမ္းအနားေတြမွာ တေယာနဲ႔ သီဆိုတီးမႈတ္ခဲ့တာကို သိခဲ့ရပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္တေယာလက္သံကိုလည္း နားေထာငၿ္ပီး၊ မဆုိးပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူက မယ္ဒလင္လည္း တီးတတ္တယ္။ တရက္မွာ 

ပါတီရဲ႕ျပည္သ့ူအသံမွာ သီခ်င္းတပုဒ္ သြင္းစရာရွိတယ္။ သူစပ္တဲ့သီခ်င္းပါ။ သူကမယ္ဒလင္တီးမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိတေယာ ထိုးခုိင္း 

တယ္။ အဆုိကေတာ့-၁၉၇၉-ခုႏွစ္ေျမာက္ပုိင္းနယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ေရးမွာ က်ဆံုးသြား တ့ဲ-ရဲေဘာ္ၾကည္စိန္ပါ။ သူလည္း ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္ပါပဲ။ 

နာမည္ရင္း ကိုသန္းေမာင္ပါ၊ ကၽြန္းတုိက္ပြဲ အစာငတ္ခံ (၅၃) ရက္တိုက္ပြဲမွာ ပထမအသုတ္က တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တ့ဲ ရဲေဘာ္ပါ။ ရဲေဘာ္ ၾကည္ 

စိန္ကအရပ္ျမင့္ျမင့္န႔ဲပါ။ အသံလည္းေကာင္းတယ္။ ရဲေဘာ္ငယ္ ေလးေတြကို ေလသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနဲ႔ အျမဲဲတမ္းသြန္သင္ဆံုးမေနတ့ဲ ရဲ 

ေဘာ္ႀကီးပါ။ ရဲေဘာ္ထြန္းလင္းကေတာ့တည္ၾကညၿ္ပီး၊ ရဲေဘာ္ေတြကို အားမနာတမ္း ေျပာတတ္ပါတယ္။  

 သူ႔သီခ်င္းကအာဇာနည္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳစပ္ဆိုတဲ့ သီခ်င္းပါ။ 

+--မွိဳင္းျပျပ××ေတာနဲ႔ေတာင္စြယ္ 

ယမ္းေငြ႕ေ၀ေမွာင္××××လွ်ိဳေျမာင္စိမ့္စမ္းမ်ားရဲ႕အလယ္ေသြးရယ္ေခၽြးရယ္×××အသက္ကိုေပးတယ္×× 

ျပည္သူေတြလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္×××စေတးၾကတ့ဲအာဇာနည္ေတြရယ္×××ထာ၀စဥ္ဥဒါန္းတြင္ပါေစကြယ္× ထာ၀စဥ ္ဥဒါန္း 

တြင္ပါေစကြယ္×× 

+-- ရုိးျပတ္လယ္ေတာမ်ားနဲ႔ ×× စက္ရုံအလုပ္ရုံစာသင္ခန္း× ရန္သူအက်ဥ္း စခန္းမ်ား ၾကား၀ယ္×××တိုက္ပြဲေတြ××ဆင္ခါႏႊဲ 

ေသြးရယ္ေခၽြးရယ္×××အသက္ကိုေပးတယ္ × 
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ျပည္သူေတြလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္×××စေတးၾကတ့ဲအာဇာနည္ေတြရယ္×××ထာ၀စဥ္ဥဒါန္း တြင္ပါေစကြယ္ × ထါ၀စဥ္ဥဒါန္း  

တြင္ပါေစကြယ္××××× 

+--   ( အိုဇာနည္အေပါင္းရယ္×××ကြန္ျမဴနစ္သားေကာင္းပီျပင္တယ္ 

အသက္ကုိပင္စြန္႔လို႔×××ျပည္သူကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳ ၾကတယ္××××)၂ 

+--ခ်ီးက်ဴးမကုန္××၀သုန္ဤေျမ×××သက္ေသတိုင္တည္×သင္တ့ိုတေတြေမ်ွာ္မွန္းရာ×××ေအာင္ပြဲ ပန္းတိုင္××အေရာက္လွမ္းမယ္ 

ေအာင္ပြဲပန္းတုိင္××× တို႔တေတြ××× အေရာက္လွမ္းၾကမယ္ ××××။       ။ 

 

 ရဲေဘာ္ထြန္းလင္းက သူ႔အေတြ႔အႀကဳံေတြနဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပညာေပးတတ္တယ္။ ရဲေဘာ္ႀကီးရ ပါတီတြင္း အခက္အခဲ အက်ပ္ 

အတည္းနဲ့ေတြ႔ရင္ ္ပါတီကိုယံုၾကည္ဖ႔ုိနဲ့ ျပည္ သူကိုယံုၾကည္ဖုိ႔က အဓိကပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေထာင္ထဲနဲ႔ ကၽြန္းမွာေနတုန္း ပါတီရဲ႕ လမ္းစဥ္ 

အမွားကို ၾကားခဲ့ရတယ္။ ပါတီရဲ႕ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ၾကားခဲ့ရတယ္။ ရန္သူကလည္း ေရဒီယို ကေန အသံလႊင့္ေပးေနတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ 

တေတြရဲ႕စိတ္ေတြ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသြန္သင္တာက အဲဒီ စာ-၂-

ေၾကာင္းပဲ။ အဲလိုယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တ့ို မေတြမေ၀ မယိမ္းမယိုင္ မားမားရပ္ခဲ့တာပဲတ့ဲ။ သူ႔စကားကို အခုထိ ကၽြန္ေတာ္မေမ့ပါ။ 

အခုထိ ကၽြန္ေတာ္လည္း- ဒီစာ ေၾကာင္း-၂-ေၾကာင္းေပၚမွာ-ယံုၾကည္ရပ္တည္ေနျမဲပါ၊ မေသမခ်င္းေပါ့။ 

 ေနာက္ သိပ္မၾကာပါဘူး ရဲေဘာ္ၾကည္စိန္တ့ို ေျမာက္ပုိင္းကို ခရီးထြက္သြားေတာ့ သီ ခ်င္းတပုဒ ္ ထပ္သြင္းဖုိ႕ ျဖစ္လာျပန္ပါ 

တယ္။ သီခ်င္းကေတာ့ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ (၄၈၂၈)ရဲ႕ ကဗ်ာပါ။ သူ႔ကဗ်ာေတြက ေကာင္းတယ္။ အဲဒါကို ရဲေဘာ္ထြန္းလင္းက အသံထည့္ၿပီး 

သူကိုယ္တိုင္ဆိုပါတယ္။ ဆိုင္းဆရာႀကီးဘသက္ရွည္က ၀ါးပတၱလားတီး၊ ကၽြန္ေတာ္က တေယာေပါ့။ သီခ်င္းနာမည္က (ႀကီးျမတ္တ့ဲ 

ေအာင္လံနီ)တဲ့။ အဲဒီသီခ်င္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မူရင္း အသံဖုိင္ရိွေနပါေသးတယ္။ 

 ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ေဆြးေႏြးပြဲ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္အရ-အလယ္္ပုိင္းဗဟို ဌာနခြ ဲဖြင့္ 

လွစ္ဖုိ႔ အျခား မနည္းလွတ့ဲ ဗမာရဲေဘာ္ ရဲေဘာ္မေတြန႔ဲအတူ ရဲေဘာ္ထြန္းလင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တ့ို ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းကို သြားခ့ဲရပါ 

တယ္။ အလုပ္တာ၀န္ခ်င္းေတာ့ မတူပါဘူး။ ဒီလုိန့ဲ ကၽြန္ေတာ္က ရွမ္းျပည ္ အလယ္ပုိင္း ဗဟိုမွာ က်န္ခဲ့ရၿပီး-သူကေတာ့-တပ္ေပါင္းစု 

လုပ္ငန္း အတြက္ရလလဖနယ္ေျမ-ကလလတနယ္ေျမနဲ႔ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီနယ္ေျမဘက္ေတြကုိ ဆက္္လက္ထြက္ခြာၿပီး သူနဲ႕ေနာက္ 

ဆံုး ေတြ႔ခဲ့ရတာပါပဲ။ ႏွစ္ေပါင္း-၄၀နီးပါးရိွမွ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာျပန္ေတြ႕ရေတာ့ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးလိုက္တာ။ သူက Web Camera နဲ႕ ကၽြန္ 

ေတာ့္ကုိစကားေျပာရင္း ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္ပုံက ဆရာရာဂ်န္န႔ဲ မတူဘူးလားတ့ဲ၊ ေနာက္ေျပာင္ေသးတယ္။ ဟုတ္တာေပါ့။  အသား 

က မည္းမည္း၊ ဆံပင္က ျဖဴေဖြး။ သ႔ူ လည္ပင္းနဲ႔ ပါးစပ္မွာ ကင္ဆာလိုလုိ သံသယရွိလို႕ ေဆးလာစစ္ေနတာ အဲဒီက ရဲေဘာ္ေတြ ေျပာလို႔ 

ကြ်န္ေတာ္က သိၿပီးေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးေသးတယ္၊ အသက္ဘယ္ေလာက္ရိွၿပီလဲတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က (၆၅) ဆုိေတာ့ အစ္ကိုက 

ခင္ဗ်ားငယ္ေသးတယ္။ အမ်ားႀကီးလုပ္လို႔ ရေသးတယ္--။ ကၽြန္ေတာ္က(၇၅)ရွိၿပီတ့ဲ။ သူဆံုးသြားေတာ့ အဲဒီကရဲေဘာ္ေတြက သူ႔ 

အသက္ကုိ (၇၂) ႏွစ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ (၇၇)ႏွစ္လုိ႔ ပါတီဗဟိုက ကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳၾကပါ 

တယ္။ 

 အသက္(၇၇)ႏွစ္ဆုံးပါးသြားတဲ့အထိ ပါတီရဲ့(၂)ႀကိမ္္တုိင္တိုင္အခက္အခဲေတြၾကားမွာ-သူကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာခဲ့သလို-ပါတီနဲ႕ ျပည္ 

သူကို ယံုၾကညၿ္ပီး မယိမ္းမယိုင္ ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ယူသြားတ့ဲရဲေဘာ္ထြန္းလင္းကိုေရာ-ယေန႔တိုင္-ဦးလည္မသုန္-ေခါင္းေဆာင္ေနၾက 

တ့ဲရဲေဘာ္ႀကီးေတြကိုေရာအေလးနီျပဳပါတယ္။ 

 

          ေအာင္ေသြး 
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      သူရဲေကာင္း 

ေအးေလး 

 

 

                                                

 

ေလအဟုန္ကုိခ်စ္တ့ဲ 

လင္းယုန္ 

အေသသား မစားဘူး။ 

ေတာေတာင္ကိုခ်စ္တဲ့ 

ျခေသၤ့ 

ျမက္ မစားဘူး။ 

ျပည္သူကုိခ်စ္တ့ဲ 

သူရဲေကာင္း 

ဘ၀ ေရာင္းမစားဘူး။ 

လင္းယုန္ 

ေလထဲမွာ 

ပ်ံသန္းရင္းနဲ႕ေသတယ္။ 

ျခေသၤ့ 

ေတာေတာင္ထဲမွာ 

ေျပးလႊားရင္းနဲ႕ေသတယ္။ 

သူရဲေကာင္း 

ဘ၀အားလံုး 

ေပးဆပ္ရင္းန႕ဲေသတယ္။ 

ဒါဟာ 

ႀကီးျမတ္တဲ့ ေသဆုံးျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ 

 

(ေမ-၂၉-၂၀၁၇ ေန႕မွာ က်ဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတဇသုိ႕) 
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ရဲေဘာ္ဝင္းထိန္…အမွတ္တရ 

 

                                     ဖုိးနီ 

                       

                                                                
 

 

 

 

 

 စကားလုံးမ်ား… ေဝါဟာရမ်ားကုိျဖတ္သန္းလ်က္ ႐ုပ္ပံုလႊာကုိ ဖတ္ၾကည့္ျခင္း…….။ 
          ၁၉၇၉-ခုႏွစ္…ေဟမာန္ေဆာင္းရဲ႕ …တေန႔….အင္းစိန္ေထာင္ဆုိတဲ့ငရဲခန္းမွာ  သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ခဲ့ၾကတယ္။   
         အ့ဲဒီအခ်ိန္ သူက ေထာင္သက္ေလးငါးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား…။ ကၽြန္ေတာ္က သူပုန္ဘ၀က အခုမ ွ လတ္လတ္ 

ဆတ္ဆတ္ ေထာင္က်လာတဲ့ ေထာင္အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးတ့ဲ ဖရက္ရွာတေယာက္….. ဘဝတကၠသုိလ္ရ႕ဲေက်ာင္းသားသစ္ကေလး ….။ 
         ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း သူက ေႏြးေထြးတဲ႔အျပံဳးနဲ႕ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရင္း မိတ္ဆက္စကားေျပာတယ္။ 
        “ဒီလုိကာလမ်ိဳးမွာ ဒီေနရာကုိ ခင္ဗ်ားေရာက္လာတာ..က်ဳပ္တို႔အဖို႔ေတာ့ ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲက်သလုိပါပဲဗ်ာ…ဒီက ရဲေဘာ ္

ေတြက ပါတီအေၾကာင္း…လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္း..န႔ဲ လက္ရိွအေျခအေနေတြကုိ သိပ္္သိခ်င္ေနၾကတာ….ခင္ဗ်ားဆီက 
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ေလ႔လာခ်င္တာေတြအမ်ားႀကီးပဲ။  ဒီမွာေတာ့ ပါတီက အဘသာေက်ာ္ (ဗိုလ္သာေက်ာ္)  ရွိတယ္။ က်ဆံုးသြားတဲ့အကုိႀကီးသိန္းလြင္ 

(ေဒးဒရဲဦးသိန္းလြင္)နဲလည္း ေတြ႕ဖူးလိုက္တယ္။ အခ်ိနရ္ရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳေလးေတြ မိတ္ဆက္ေပးလို႔ရမလား၊” 
 သူ႕မ်က္ႏွာကုိစိုက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ရႊန္းလ့ဲေတာက္ပေနတဲ့မ်က္လုံးန႔ဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲအ့မူအရာကုိေတြ႕လုိက္ရတယ္။ ဒါန႕ဲကၽြန္ 

ေတာ္လည္း ရင္ထဲကရွိတဲ့အတုိင္း ျပန္ေျပာလုိက္မိတယ္။ 
          “ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ….ကုိဝင္းထိန္တုိ႔ဆီက အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္က ေလ့လာတာ ပုိၿပီး 

လက္ေတြ႕က်ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားေျပာသလို ကၽြန္ေတာ္ဟာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးမွာပါခဲ့တယ္ဆုိေပမယ္လုိ႔…စာဖြဲ႕ေလာက္ေအာင္ 

ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အ့ဲဒီတုန္းက…လက္ထဲမွာ ရန္သူကုိရင္ဆုိင္ဖို႔  မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ.္.ေသနတ္တလက္ေတာ့ ကုိင္ထားႏုိင္ 

တယ္။ မိခင္ပါတီရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အားေပးေထာက္ခံမႈနဲ႔ လႈပ္ရွားခ့ဲရတာျဖစ္လုိ႔ ကုိယ့္ဘက္မွာ သာလြန္ခ်က္ေတြ မ်ားပါ 

တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔က်ေတာ့ ရန္သူ႕ငရဲခန္းထဲမွာ ႏွလုံးရည္သက္သက္နဲ႔ပဲ ရင္ဆုိင္ေနရတာမဟုတ္လား။ ရန္သူရဲ႕အႏိုင္က်င့္မႈကို တဖက္ 

သတ္ ခံေနရတာေလ..ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကုိ တကယ္ေလးစားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလို..ငရခဲန္းလုိေနရာမ်ိဳးမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ 

အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိးထားၿပီး ပါတီအေၾကာင္းေလ့လာၾကတာ….ပါတီေမြးေန႔ေတြ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ေတြ အထိမ္းအမွတ္ 

လုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာ အျပန္အလွန္ေလ့လာၾကတာေတြ ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးစိတ္နဲ႕ ဘာေျပာရမွန္း 

ေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး” 
 ဒီလိုန႕ဲပဲ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္..ေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္ၿပီး  အတူေန-အတူစား-  အတူေလ့လာ- အတူတုိက္ပြဲဝင္ ဆုိတ့ဲ ကာလတ 

ခ်ိဳ႕ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ သူ႕ဆီက အလုပ္သမားသပိတ္တုိက္ပြဲ….. ေထာင္တြင္းျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာ 

ခြင့္ ရခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့ဆီက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးျဖတ္သန္းမႈကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာေလ့လာရင္း သူက..ေထာင္က ထြက္ 

ရင္ ဘာလုပ္မလဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ေမးဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ပါတီကုိခ်က္ခ်င္းျပန္ရမယ္လုိ႔ ေျဖေတာ…့..သူလည္းသြားမယ္လုိ႔ ေျပာလာ 

တယ္။ 
 ၁၉၈၀-ခုႏွစ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အခ်ိန္မွာေတာ့ သူက အရင္လြတ္မွာမို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လာနႈတ္ဆက္ပါတယ္။ သူက လြယ္ 

အိတ္ထဲက ေသြးစြန္းေနတ့ဲအကၤ် ီကုိထုတ္ျပရင္း တည္ၾကည္ေလးနက္စြာေျပာပါတယ္။ “ဒီအကၤ်ီမွာေပက်ံေနတ့ဲ ကၽြန္ေတာ့ေသြးေတြ 

ေျခာက္သြားေပမယ့္  ရင္ထဲကဒဏ္ရာေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး…ကြ်န္ေတာ္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကုိ လုပ္သြားမွာ 

… ျပန္ဆုံၾကမယ္ေနာ္” 
 ဟုတ္ပါတယ္။ သူေျပာတ့ဲအတိုင္း  ၁၉၈၁-ခုႏွစ္.. မိခင္ပါတီရဲ႕ရင္ခြင္မွာ ျပန္ဆုံခဲ့ၾကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ဝမ္းသာအား 

ရ ေပြ႕ဖက္ႏႈတ္ဆက္မိၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ က်ရာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ကာလတခုမွာ..ရန္သူရဲ႕ ညႇဥ္းပန္းမႈခံခဲ့ဲ့ရတဲ့ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာ 

ေၾကာင့္  ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီး စိတ္ေရာဂါျဖစ္လာရင္း က်န္းမာေရးအေျခအေနပိုဆိုးလာခဲ့တယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ ျပင္းထန္တ့ဲမုိးသက္မုန ္

တုိင္းထဲမွာ ေျမေအာက္ပါတီဘဝနဲ႕ျဖတ္သန္းေနရခ်ိန္မို႔ သူကုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အခက္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းခ့ဲရပါတယ္။ အႏွစ္(၂၀) 

ေက်ာ္ေလာက္ ကာလအတြင္းမွာသူ႕ေရာဂါမထူးျခားလာပါဘူး။ 
 သူမဆုံးမီ  ဆယ္ရက္ေလာက္က သူနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ သူ႕စိတ္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနတာေတြ႔လို႔အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာမိတယ္။ ေရွးေဟာင္း 

ေႏွာင္းျဖစ္ေတြေတာင္ ေျပာျဖစ္ၾကေသးတယ္။ အခုလုိ ႐ုတ္တရက္ဆုံးပါးသြားမယ္လုိ႕ ဘယ္လိုမွ မထင္မွတ္ခ့ဲဘူး…….။ 
              ၂၈- ၆ -၂၀၁၇ ေန႔မွာေတာ့  သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ပါတီ…ရဲေဘာ္ေတြန႔ဲ ျပည္သူလူထုကုိ ထာဝရ ခြခဲြါသြားပါေတာ့တယ္။ 
             ဒီေန႔ …သူ႔အ႐ိုးျပာကုိဆုပ္ကုိင္ရင္း ရဲေဘာ္ထြန္း (ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္) ေျပာခဲ႔တ့ဲ ရဲေဘာ္ဝင္းထိန္န႔ဲပတ္သက္တ့ဲ စကားေလး 

တခြန္းကို သတိရလုိက္မိတယ္…။ 
             “ ဦးေႏွာက္ပ်က္ေနရင္လည္း..သူဟာကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ပဲ။ ကုိယ့္ရဲေဘာ္လုိသေဘာထား ေစာင့္ေရွာက္သြားရမယ္” 
  
                                                                                                                                  ဖိုးန ီ

                                                                                                                   ၂၉- ၆ - ၂၀၁၇ 
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စိတ္ကူးယဥ္ႏုိင္ပါတယ္ သုိ႔ေသာ္ - 

ေစာအယ္ထူး 

                                                                                                       

 လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးၿပီး အသားက်ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုက တလွည့္စီႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ယူၾကပါတယ္။ 

တနည္းေျပာရရင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ထားႏိုင္တ့ဲ တုိင္းျပည္ေတြမွာ အ့ဲဒီပါတီႀကီးေတြဟာ ရန္ 

ဘက္အေနအထားန႔ဲမဟုတ္တ့ဲ အတုိက္အခံလုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္ကေျပာရင္ အ့ဲဒပီါတီႀကီးေတြဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ ္အရင္း 

ရွင္လူတန္းစားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲဒီတုိင္းျပည္ေတြမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၊ ဆင္းရဲသားနဲ႔ လူလတ္တန္းစား 

ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ေနရာမရွိပါဘူး။ အ့ဲဒီလုိအေနအထားမ်ိဳးကုိ တကယ္က်င့္သံုးႏိုင္တာ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္ 

သစ္န႔ဲ ဂ်ပန္တုိ႔လို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္လူတန္းစားက ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ၿငိမ္ေအာင္(မီးေသ)ေအာင္ကုိင္ထားႏိုင္တ့ဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ 

သာ ရိွႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ ဘူဇြာေတာ္လွန္ေရးနဲ႔တင္ ရပ္တန္႔ေနၿပီး ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးသုိ႔ မတက္လွမ္းႏုိင္ (သုိ႔မဟုတ္) ပစၥည္းမဲ့ လူ 

တန္းစားအေတြးအေခၚ ခ်ည့္နဲ႔တ့ဲ (သုိ႔မဟုတ္) သစၥာေဖာက္ခံရတ့ဲ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွာသာ ႏွစ္ပါတီလစ္ဘရယ္ဒီမိ ုကေရစီ 

စနစ္ ထြန္းကားပါတယ္။ ဒါကုိပဲ စံက်တ့ဲအရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီလုိ႔ အမႊမ္းတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ 

 ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ ့ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီနည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ထားႏိုင္တာ မေတြ႕ရပါ။ ဘာ 

ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရသလဲဆုိရင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာရွိေနတ့ဲ ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈ ရွိေနၿပီးျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္တယ္။ 

အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ ျပည္သူလူထုႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ အ့ဲဒီတုိင္းျပည္ေတြမွာ ျပည္သူလူထုထဲမွာ ပါဝင္ေနတ့ဲ အလုပ္သ 

မား၊ လယ္သမား၊ လူလတ္တန္းစားေတြအားလံုးဟာ မိမိသက္ဆုိင္ရာလူတန္းစားအလုိက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအပင္းေတြ 

အျဖစ္ ဖြဲ႕တည္လႈပ္ရွားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိႏိုင္ငံေတြမွာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအျပင္ ဒီမိုကေရစီသစ္ လႈပ္ရွားမႈကလည္း 

ရွိေနေလ့ရွိပါတယ္။  

 လက္ရွိကမၻာ့အေျခအေနမွာ၊ ဒီမိုကေရစီသစ္လႈပ္ရွားမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုရယူၿပီး တုိင္းျပည္ကုိအရိွန္အဟုန္နဲ႔ ထူေထာင္ႏိုင္ 

တ့ဲ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ရွိတယ္။ အလားတူ ဗီယက္နမ္၊ ေလာ၊က်ဴးဘား စတ့ဲႏိုင္ငံေတြ ရွိေနတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ 

သစ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ဦးတည္တ့ဲႏိုင္ငံေတြလည္း အခိုင္အမာေပၚထြန္းေနတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ ၿငိမ္မႈရိွ 

တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြက ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းကေနၿပီး တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တဲ့စနစ္ကုိ က်င့္သံုးၾက 

တယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္လူတန္းစားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ေနရာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မွာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ 

မႈ ရိွတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိတယ္။ တုိင္းျပည္ဟာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ မွန္မွန္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေနတယ္။ အင္မတန္ဆင္းရဲတဲ့ 

“ေလာ” လုိ ႏိုင္ငံေတာင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ေျခလွမ္းမွန္မွန ္လွမ္းေနႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္။  

 က်န္လက္ေဝခံ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အရင္းရွင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီလည္း မဟုတ္၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ (ဒီမိုကေရစီသစ္) လည္း 

မဟုတ္တဲ့ အာဏာရွင္-အာဏာရွင္တပိုင္း အစိုးရမ်ား ႀကီးစိုးတ့ဲ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ 

 ဗမာျပည္ဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေရာ ဒီမိုကေရစီသစ္လႈပ္ရွားမႈေရာ တၿပိဳင္တည္းရိွတဲ့ တုိင္းျပည္ပါ။ နယ္ခ်႕ဲဆန္႔ 

က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ အျမင့္မားဆံုးရွိတ့ဲတုိင္းျပည္ေတြထဲမွာ တခုအပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေနထိုင္တ့ဲ တိုင္းျပည္တခုလည္း ျဖစ ္

တယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈဟာ အျမင့္ဆံုးမွာရွိေနတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳး 

သားလြတ္ေျမာက္ေရး(လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ)ကုိ ဦးတည္ခ်က္တည့္တည့္မတ္မတ္ထားႏိုင္တ့ဲအခ်ိန္မွာ လစ္ဘရယ္ဒမီိုကေရစီသမားေတြ၊ 

ဒီမိုကေရစီသစ္သမားေတြန႔ဲ လူမ်ိဳးေရးစိတ္သန္သူေတြပါ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာနဲ႔ ကုိယ့္အခန္းက႑အလုိက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားသြန္ခြန ္

စိုက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္။  

 ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔လုပ္ေဆာင္ၿပီး အက္ေၾကာင္းေပၚ 

တ့ဲ အခ်ိန္မွ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာကုိေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ အက္ေၾကာင္းေပၚလာခ်ိန္မွ လြတ္လပ္ေရး 
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ကုိ အေႏွာင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေၾကညာေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အ့ဲဒီလုိလြတ္လပ္ေရးေပးတယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ (လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီ) လစ္ဘရယ္ 

ဒီမိုကေရစီသမားတစုကုိ အာဏာလႊဲေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ (လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီ) လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသမားတစုရဲ႕ လြတ္လပ္ 

ေရးပဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုႀကီးအတြက္ေတာ့ ဘာလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဘာဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမွ မရရိွခဲ့ပါ၊ 

အ့ဲဒါေၾကာင့္ ဖဆပလ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းဟာလည္း ၿပိဳလပဲ်ကစီ္းပြားေတာ့တယ္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာလည္း 

ပ်က္စီးသြားတယ္။ ဖဆပလအဖြ႕ဲခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြ႕ဲအစည္းအားလံုးဟာလည္း ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တသီးတျခားစီျဖစ္သြား 

ၾကပါတယ္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသမားတစု(တကယ္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ)တုိ႔က ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ 

ကုိ ပိတ္ပင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္လာတ့ဲအခါ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈႀကီးကုိျဖစ္သြားေစေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ၃ လေက်ာ္ 

ေလာက္မွာပဲ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈႀကီးရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ ေပါက္ကြဲေတာ့တာပဲ။ ဒီမီးဟာ ကေန႔အထိ မၿငိမ္းပါ။  

 ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္တပ္မႉးေတြဟာ အေရးပါလာပါတယ္။ တြင္က်ယ္လာတယ္။ အ့ဲဒီကေနမွ တပ္မႉး တစုဟာ 

စစ္အုပ္စုဖြဲ႕လာပါတယ္။ ဒီစစ္အုပ္စုဟာ တပ္မေတာ္ကုိသူတုိ႔ရဲ႕လက္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ကုိင္တြယ္လာႏိုင္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ ၁၉၅၈ မွာ 

ဝတ္စုံျပည့္အစမ္းေလ့က်င့္တဲ့အာဏာသိမ္းပြဲလုပ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက အာဏာလႊဲတယ္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရဖြ႕ဲတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္အုပ္စုနံပါတ္(၁) ေနရာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ တကယ္ကုိင္ႏိုင္၊ မကုိင္ႏိုင္ 

စမ္းသပ္တ့ဲပြဲလည္း ျဖစ္သြားတယ္။ ဗုိလ္ေနဝင္းဟာ အာဏာအရသာကုိလည္း ေတြ႕သြားၿပီး စစ္အုပ္စုမွာလည္းနံပါတ္(၁) ေနရာ ေသခ်ာ 

ကာ တပ္ကုိလည္း လက္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ အသံုးခ်လုိ႔ရတာ ေသခ်ာေလာက္တဲ့အခ်ိန္မွ အၿပီးအပိုင္ အာဏာသိမ္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔မွ အၿပီးအပိုင္ အာဏာသိမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒဖ်က္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရး 

ေကာင္စီဖြ႕ဲတယ္။ မဆလပါတီကုိ အျမဳေတပါတီ၊ ေနာက္ ျပည္သူ႕ပါတီဆုိၿပီး အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕တယ္။ အခ်ိန္ယူၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ထူ 

ေထာင္တာပါ။ ၁၂ ႏွစ္ၾကာတ့ဲအခါမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အာမခံတ့ဲ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကုိ ခ်မွတ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္ 

အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ဝန္မခံဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ။ ဆုိရွယ္လစ္ဒီမိုက 

ေရစီ။ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒဆုိတာေတြနဲ႔ပဲ ေျပာဆုိလိမ္ညာခဲ့တာပါပဲ။ တပါတီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္တာပါ။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္နဲ႔ မဆလပါတီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေနဝင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုတ့ဲအခါမွာ ဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္က ျပည္ 

တြင္း စစ္ရပ္စဲၿပီး အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈတည္ေဆာက္ကာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ အ့ဲဒီတုန္းက 

ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႕မွာ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒအရပဲ လုပ္ပိငု္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုၿပီး တုံ႔ျပန္ခဲ့တယ္။ ဆုိလိုတာက တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ပဲ က်င့္ 

သံုးမယ္လုိ႔ ေျပာတာပါပဲ။  

 ၁၉၈၈ လူထုအံုႂကြမႈမွာ မဆလပါတီ ပ်က္တယ္။ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒပ်က္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုမပ်က္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 

ဗိုလ္ေနဝင္းက ဗိုလ္ေစာေမာင္ကုိ အာဏာသိမ္းခိုင္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိဆက္ထိန္းခိုင္းပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္အုပ္စုနံပါတ္(၁) 

ေနရာကုိ ဆက္ထိန္းထားပါတယ္။ န၀တအဖြဲ႕ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့တာပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကုိျဖဳတ္ၿပီး ဗိုလ္ 

သန္းေ႐ႊ တက္လာတယ္။ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက ဗိုလ္ေနဝင္းကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ၿပီး နံပါတ္(၁) ေနရာကိုယူလိုက္တယ္။ စစ္အုပ္စုမွာ လူအ 

ေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မေျပာင္းဘူး။ န၀တ၊ နအဖက အခ်ိန္ယူၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႕ကုိ လူမႈေရး 

အသင္းအျဖစ္ စဖြ႕ဲတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အမ်ိဳးသားညီလာခံေခၚၿပီး အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲတာလုပ္တယ္။ မာရသြန္အမ်ိဳးသားညီလာခံ 

အၿပီးမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာတယ္။ စည္းကမ္းျပည္၀့တ့ဲ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ 

စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆုိတာျဖစ္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မွတ္ပုံတင္ရတယ္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ႏိုင္တယ္။ 

အဆင္ဆ့င့္လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ သမၼတဦး(ဗိုလ္)သိန္းစိန္ ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပိုခိုင္မာလာ 

တာပဲ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အႏိုင္ရတယ္။ ဒီခ်ဳပ္န႔ဲ စစ္အုပ္စုကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ ဖက္စပ္အစိုးရဖြ႕ဲတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စု၊စစ္ အာဏာရွင္စနစ္န႔ဲ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲရားကေတာ့ လည္ပတ္ဆဲပဲျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က စိတ္ကူးယဥ္ေနၾကပါတယ္။ 

၂၀၂၀ မွာ ဒီခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကံ႕ဖြံ႕ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ဗမာျပည္မွာ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ႀကံ႕ဖြံ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တလွည့္စီအာဏာယူၿပီး 

စည္းကမ္းျပည့္၀တ့ဲ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီကုိထူေထာင္မယ္ေပါ့။ တနည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္တုိ႔လုိပဲ ပါတီတလွည့္စီ အာဏာယူၾက 

မယ္ေပါ့။  

 ဗမာျပည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရွိေနတယ္။ စစ္အုပ္စုရွိေနတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရွိေနတယ္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ 

လႈပ္ရွားမႈရွိေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီသစ္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိေနတယ္။ တန္းတူေရးလႈပ္ရွားမႈ ရွိေနတယ္။ ျပည္တြင္းစစ ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အမ်ိဳးသား 

စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘူး။ မေရရာမႈေတြက အျပည့္ပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ 

ႏိုင ္ငံႀကီးေတြလုိ (၂) ပါတီစနစ္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားတာကေတာ့ ေလထဲတုိက္အိမ္ေဆာက္တာပ ဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  

                                                                                                                      ေစာအယ္ထူး 
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လူးလူးလြန္႔လြန္႔ ကမၻာ့ ့အရင္းရွင္စနစ္ 

(ရေဲဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း) 

 

            ကမၻာေပၚမွာ ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သံတမာန္ေရးအခင္းအက်င္းေတြ (world order) ေတြဟာ သူ႕သဘာ၀ အ 

ေလ်ာက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဘာဂေဗဒတရားေတြအရ၊ လူမႈျဖစ္ေပၚေရးတရားအရ ျဖစ္ေပၚလာတာေတြျဖစ္တယ္လို႔ဆုိလုိက္ရင္ နားေထာင္လုိ႔ 

ေကာင္းသလုိလို၊ မွန္ကန္တယ္လုိ႔ ယူဆစရာလိုလုိ ထင္စရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာကလက္ဝဲပညာရွင္ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္တ့ဲပညာရွင္ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီလုိမယူဆပါဘူး။ သူတုိ႔အျမင္ကုိ အလြယ္ဆံုးေျပာရရင္ ဒါေတြဟာ လူကလုပ္ထားတာ၊ အထူးသျဖင့္ အာ 

ဏာရသူေတြ- ပိုတိက်ေအာင္ေျပာရရင္ ကမၻာနဲ႔ခ်ီ ဩဇာေညာင္းႏိုင္တ့ဲ- စီးပြားေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ အ 

ေဆာက္အအုံႀကီးေတြက ဖန္တီးထားတာေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလုိဖန္တီးတာဟာလည္း လူသားေတြအက်ိဳးအတြက္ ဆုိတာ 

ထက္ သူတုိ႔တေတြအက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရွိေရးအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။  

 ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဈးကြက္စီးပြားေရး၊ ကမၻာမႈ(ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း)ဆုိတာေတြကုိ အဓိကေျပာသြားပါမယ္။  

 ဒီေန႔ကမၻာမွာ အရင္းရွင္စနစ္က လႊမ္းမိုးေနတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ဒီ“ေဈးကြက္စီးပြားေရး၊ ကမၻာမႈ(ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း)” စတ့ဲ 

အယူအဆ၊ အေျပာအဆိုေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတာလို႔ ဆုိရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစျပဳသင့္တာက ဒီစနစ္ေတြေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြ အက်ိဳးခံစား ရ 

ဆံုးလဲဆုိတာပါ။ မွန္ပါတယ္၊ ဒါေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားေတြကုိ အလုပ္သမားေတြန႔ဲ တျခားဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားေတြလည္း အနည္းအပါး ခံ 

စားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြဟာ ကၽြဲကူးေရပါသာပါ။ အ႐ိုးအရင္းသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ 

 “လြတ္လပ္တ့ဲ”ေဈးကြက္ဆုိတာကုိပဲၾကည့္ပါ။ အဲဒီေဈးကြက္မွာ ဘယ္သူေတြအလြတ္လပ္ဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္၊ ေသြးစုပ္ခြင့္ရသြား 

ၾကပါသလဲ။ အလုပ္သမားေတြအေပၚမွာေတာ့ ပိုမိုတင္းက်ပ္တဲ ့ စည္းကမ္းေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ (တနည္း- ေသြးစုပ္မႈေတြ)ပဲ ပိုတိုးလာ 

တယ္ မဟုတ္ပါလား။ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ေခတ္မီစက္ကိရိယာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ဖို႔အတြက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာတခ်ိဳ႕ကုိ 

ကၽြဲကူးေရပါ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ခံစားဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိတ့ဲအစိုးရေတြ၊ အေဆာက္အအုံေတြက အဲဒီ 

အရင္းရွင္ႀကီးေတြကုိ အကာအကြယ္ေပး၊ ဥပေဒတြထုတ္ျပန္ေပး စတာေတြလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး။ အေမရိကန္လုိႏိုင္ငံမွာ ဒီ 

ေန႔ေခတ္မွာ သိပ္ႀကီးပြားတုိးတက္ေနၾကတ့ဲ အင္တာနက္အပါ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကြန္ျပဴတာေလာက၊ ဇီ၀နည္းပညာ စတာေတြကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္နဲ႔ သုေတသနေတြလုပ္၊ ျပည္သူ႕အခြန္ေငြသံုးၿပီး တီထြင္ဖန္တီးခ့ဲၿပီး အဲဒီပိုင္ဆုိင္ခြင့္ေတြကုိ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ရရိွၿပီး 

အက်ိဳးအျမတ္ကုိလည္း သူတုိ႔ပဲ ခံစားရပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ခံတာဟာ အမ်ားျပည္သူကျဖစ္ေပမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ 

ကုိခံစားရတာဟာ ပုဂၢလိကတဦးခ်င္းေတြပဲ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာပါ။ 

 ဒီေနရာမွာ တပါတည္းေျပာခ်င္တာက စီးပြားေရးကပ္လုိဟာေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႕(IMF) 

က ကယ္တင္တယ္ဆုိတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ( IMF) ကကယ္တင္တာဟာ ႏိုင္ငံေတြကုိ အေႂကြးႏြံထဲက ဆြဲထုတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ 

ဆြဲထုတ္တာ ေငြေခ်းယူသူနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆီက ေခ်းယူထားတ့ဲ ဧရာမအေႂကြးေတြနဲ႔ ဒုကၡေတြ႕ေနတ့ဲ 

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို ကယ္ထုတ္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အ္ိုင္အမ္အက္ဖ္အတြက္ ရန္ပုံေငြဆုိတာကုိ ႏိုင္ငံေတြက ထည့္ရ 

တာပါ။ ႏိုင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ေငြေတြန႔ဲ လက္တဆုပ္စာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကုိ ကူညီတာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ၂ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက ဥ  

ေရာပက ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြရဲ႕ စူးစမ္းေလ့လာမႈမွာ ေဖာ္က်ဴးန္မဂၢဇင္းႀကီး( Fortune) ထဲမွာ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ လုိ႔ 

စာရင္းသြင္းခံရသူေတြဟာ အားလုံးပဲ- တေယာက္မက်န္- ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အကာအကြယ္ေပးမႈေတြရရွိခ့ဲတယ္ဆိုတာကုိ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ 

ဆုိလုိတာက အခြန္ေဆာင္ျပည္သူေတြက စရိတ္ေထာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက လုပ္ငန္းရွင္၂၀ ေလာက္ဟာ အဲဒီလုိ ႏိုင္ငံ 

ေတာ္အေထာက္အပံ့ေတြ မရရင္ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြပ်က္သြားမယ္ဆုိတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တခါတေလဆုိရင္ အစိုး 

ရေတြက ဒီလုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕အက်ိဳးကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ျပည္ပမွာ စစ္ခင္းတာေတြေတာင္ လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီလုိစစ္ပြဲေတြအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္က် ေတာ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကခံရတာပါ။ ေဈးကြက္စံနစ္ဆုိတာက အလုပ္သမားေတြ၊ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ 

တိက်၊တင္း က်ပ္တ့ဲ စည္းကမ္းေတြသတ္မွတ္ထားၿပီး သူတုိ႔ဟာ ကုိယ့္လုပ္တာအတြက္ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္ရွိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
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လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လူ ခ်မ္းသာေတြအတြက္ေတာ့ လုပ္ခ်င္တာေတြကုိ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ဒုကၡေတြ႕လာေတာ့ 

ႏိုင္ငံေတာ္ကအကာအကြယ္၊ အကူအညီေတြေပးရပါတယ္။  

 ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတာေတြမွာလည္း အလားတူပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါမယ္။ ခ်မ္း 

သာတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြအေပၚ ကန္႔သတ္မႈဆုိတာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံငယ္ေတြအေပၚမွာေတာ့ ကန္႔သတ္ထားလုိက္တာ မ 

လႈပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးမွာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕သဘာ၀အတိုင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ အၿပိဳင္အဆုိင္ထုတ္လုပ္မႈက 

ေန ထုတ္လုပ္မႈပိုလၽွံတာ၊ ၿပီးေနာက္စီးပြားေရးထိုင္းမႈိင္းတာ၊ ကပ္ဆုိက္တာေတြဟာ ရိွၿမဲရိွတယ္ဆုိတာ ၿပီးခဲ့တ့ဲကမၻာ့စီးပြားေရးကပ္ႀကီး 

ေတြက သက္ေသျပခဲ့ပါၿပီ။ ၂၀၀၇-၀၈ ကမၻာ့ဘဏၭာေရးအက်ပ္အတည္းႀကီး ေပၚၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ ကမၻာေပၚရိွ ႏုိင္ငံအသီးသီး၊ အထူးသ 

ျဖင့္ ဥေရာပတုိက္မွာ စီးပြားေရး/ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းေတြ တသီႀကီးေပၚထြက္ခဲပ့ါတယ္။ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဂရိ၊ ယူကရိန္း အမ်ားႀကီး 

ပါပဲ။ ၂၀၀၇-၀၈ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆုိရင္ ထံုးစံအတိုင္း အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြ 

ဒဏ္အခံရဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့မႈႏႈန္းေတြ မိုးထုိးတက္တာ ဒီလုိကာလေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊၊ 

 ဒီေန႔ကမၻာမွာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးဆိုတာကုိ အႀကီးအက်ယ္ေျပာၾကားလာၾကတာဟာ ၁၉၇၀ စုႏွစ္မ်ားေလာက္ဆီကစတယ္လုိ႔ 

ထင္ပါတယ္။ ေျပာၾကတာမွ တ႐ုတ္ျပည္အစိုးရနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြေတာင္မွ ပါၾကပါတယ္။ တုိင္းျပည္တျပည္မွာေဈးကြက္စီးပြားေရး က်င့္ 

သံုးလုိက္ရင္ တခါတည္း တုိးတက္ခ်မ္းသာသြားေတာ့မေယာင္ေယာင္ ေျပာဆုိၾကတာပါ။ မဆလစစ္အစိုးရေၾကာင့္ မြဲျပာက်ေနတဲ့ ဗမာ 

ျပည္မွာေတာင္မွ ေဈးကြက္စီးပြားေရးက်င့္သံုးလုိက္ရင္ စီးပြားေရးျပန္ထုိးတက္မလုိလုိေျပာၾက၊ ေရးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ တကယ္တမ္း ဒီ 

လုိဟုတ္ပါရဲ႕လား။  

 ဦးစြာအားျဖင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးရဲ႕အႏွစ္သာရကုိ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ နံပါတ္တစ္က လူေတြကိုယ္ဝယ္ခ်င္တာကုိ ဝယ္ခြင့္ရိွ 

ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေငြေပးမွ ဝယ္လုိ႔ရမွာပါ။ ဒီေတာ့အသျပာဟာ လူေတြရွင္သန္မႈအတြက္ အခရာအက်ဆံုးလုိ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီေတာ့ 

လူေတြဟာ ေငြရဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ဘာမဆုိလုပ္၊ ဘာမဆိုေရာင္း ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီလုိအေနအထားမွာ ထုတ္လုပ္မႈမွန္သမၽွရဲ႕ 

ရည႐္ြယ္ခ်က္ဟာလည္း လူေတြရဲ႕လုိအပ္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ထက္ အျမတ္ရဖုိ႔အဓိကျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီဓနဖန္တီးသူေတြအ 

ေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိတာကလည္း အရင္ ေက်းပိုင္ကၽြန္ပိုင္ေခတ္၊ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေတြတုန္းကလုိ ျပင္ပက(ဘုရင္က)လုပ္တာ မဟုတ္ 

ေတာ့ဘဲ ေငြနဲ႔ ဓနထုတ္လုပ္မႈပစၥည္းေတြကုိ ပိုင္ဆုိင္သူေတြျဖစ္လာပါတယ္။ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ေငြရွိသူမွ အစုိးရ/ႏိုင္ငံ့ ေခါင္း 

ေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္သလုိ အဲဒီလုိျဖစ္တ့ဲလူေတြကလည္း (ပို)ခ်မ္းသာကုန္ၾကပါတယ္။ 

 မွန္ပါတယ္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးလုပ္လုိက္တ့ဲအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ထုတ္လုပ္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ဆုိင္ၾကလုိ႔ အလုပ္သ 

မားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးတက္လာတယ္(အရည္အေသြးတက္လာလို႔ အလုပ္သမားအေရအတြက ္ ေလၽွာ႔ခ်တယ္)၊ ျပည္ပက အရင္းအ 

ႏွီးေတြ ဝင္လာတယ္။ စမ္းသပ္တီထြင္မႈေတြ ပိုမ်ားလာတယ္၊ ေငြရဖုိ႔အတြက္ အေသအလဲႀကိဳးပမ္းၾကလုိ႔ ဝင္ေငြတစုံတရာ တုိးလာတယ္၊ 

ေနထုိင္စားေသာက္မႈ အဆင့္ျမင့္လာတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ အင္း- ေဈးကြက္စီးပြားေရးထဲက ဆုိးတာေတြမယူဘဲ ေကာင္းတာ 

ေတြခ်ည့္ ယူလုိ႔ရရင္ အေတာ္ေကာင္းမွာပါ။  

 လက္ေတြ႕မွာ လုပ္ငန္းရွင္ခ်င္း အေသအလၿဲပိဳင္ဆုိင္ေနၾကလို႔ အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္ခ်ိန္ပိုလုပ္ရၿပီး လုပ္ခက်ေတာ့ တုိး 

မရတာ၊ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္အားခ ေဈးေပါၿပီး အလုပ္ရွင္အေပၚ သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုခ်က္ ေလ်ာ့ပါးတ့ဲ ဆင္းရဲတ့ဲႏိုင္ငံေတြဆီကုိ ေ႐ႊ႕ 

သြားလို႔ အလုပ္ျပဳတ္တာ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးတာ၊ တခါ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ အဆမတန္ဆက္ထုတ္ေနလုိ႔ ကုန္ပိုလၽံွမႈျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း 

ေတြ ရပ္ဆုိင္းထား၊ အလုပ္လက္မဲ့မႈေတြ တုိးပြားလာတာ၊ စီးပြားေရးထုိင္းမႈိင္းမႈ/ကပ္ႀကီးေတြ ျဖစ္တာ၊ ေနာက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္ ဝန္းက်င္နဲ႔ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကုိ ပ်က္စီးေစတာ စတဲ့ဆုိးက်ိဳးေတြ တပုံတေခါင္းႀကီး ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ တခ်ိန္က ကမၻာ့ 

စီးပြားေရးမွာ ဆင္းရဲတ့ဲကုိလုိနီနဲ႔ ကုိလုိနီတပိုင္းႏိုင္ငံေတြက ကုန္ၾကမ္းေတြထုတ္ေပးရၿပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးေတြဆီက ကုန္ေခ်ာေတြကုိ 

ေဈးႀကီးေပး ျပန္ဝယ္ရတယ္ဆိုတ့ဲ အေျခအေနကို ဆုိးလွၿပီလုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒီေန႔လုိ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ေဈးကြက္စီး 

ပြားေရးေခတ္မွာက်ေတာ့ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ ကုန္ၾကမ္းကိုသာမက လုပ္အားကုိပါေရာင္းခ်ေပးရၿပီး စက္႐ုံအညစ္အေၾကးေတြ၊ သ 

ဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ အစိုးရပိုင္းအပါ အဆင့္အသီးသီးမွာ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ စတာေတြကုိ အဆစ္ရလုိက္ပါတယ္။ ေဈး 

ကြက္စီးပြားေရးရဲ႕ သိသာထင္ရွားတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ အရင္းအႏွီးအသံုးျပဳမႈနည္းနာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြသာမက 

ႏိုင္ငံအစိုးရေတြကပါ အရင္းအႏွီးကုိ အျမတ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြထဲမွာပဲ ပုံေအာၾကၿပီး အျမတ္နည္းတဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ အျမတ္မေျပာပေလာက္ 

တ့ဲ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြထဲမွာထည့္တာ နည္းသထက္နည္းလာၾကပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြမွာ 

ထက္ ေငြရမယ့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြမွာပဲ အာ႐ုံစုိက္ လုပ္ကုိင္ၾကပါေတာ့တယ္။ ေရေျမာင္းတာတမံလုိဟာကိုေတာင္မွ ေငြစိုက္မထုတ္ 

ခ်င္လုိ႔ ဆင္းရဲတ့ဲ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနရပါတယ္။ ကမၻာမႈျပဳျခင္းဆုိတ့ဲ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇး 

ရွင္းဆုိတာကေရာ။ ကုိယ့္အရပ္ထဲကို ကုိကာကုိလာနဲ႔ မက္ေဒၚနယ္စားေသာက္စရာ ေတြပို႔ေပးတယ္ဆိုတာေလာက္ ၾကည့္ျမင္ရင္ အင္မ 

တန္ အျမင္က်ဥ္းရာက်ပါလိမ့္မယ္။  
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 ဒီေန႔ကမၻာမွာ အေျပာအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတ့ဲ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈျပႆနာနဲ႔ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ တဆက္စပ္ 

တည္း ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သတိျပဳမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေနာက္က်တ့ဲႏိုင္ငံေတြမွာပါ။ အဲဒီတုိင္းျပည္ေတြမွာ သ 

ဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒစည္းကမ္းေတြက ေလ်ာ့ရဲ၊ တာဝန္ရွိသူေတြကလာဘ္စားဆုိေတာ့ ျပည္ပအရင္း 

ရွင-္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြအဖို႔ ထင္ရာစုိင္းလုိ႔ရတ့ဲေနရာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိအျခင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာေပးရရင္ ဗမာျပည္သား 

ေတြအတြက္ေတာ့ ဗမာျပည္ထဲကဥပမာေတြဟာ အထင္ရွား၊ အျမင္သာဆံုးျဖစ္မွာပါ။ အထူးသျဖင့္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းနဲ႔သစ္ေတာ လုပ္ 

ငန္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလဲ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြတိမ္ေကာ၊ ေတာတိရစၧာန္ေတြျပဳန္းတီးကုန္တာမွာ ဒီျပည္ပလုပ္ငန္းႀကီးေတြ 

ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ေနာက္ ထင္ရွားတ့ဲျပႆနာတခုကေတာ့ မဖြ႕ံၿဖိဳးေသးတ့ဲႏိုင္ငံေတြက တတ္ကၽြမ္းသူေရာ၊ မတတ္ကၽြမ္းတ့ဲအလုပ္သမားေတြပါ 

ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာကုိထြက္ခြာကုန္ၾကလုိ႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေတြ၊ ထူေထာင္မႈေတြ ထိခိုက္နစ္နာကုန္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အခု 

အခါ လူတုိင္းအလြယ္ျမင္သာတ့ဲ အေျခအေနမို႔ အက်ယ္မခ်႕ဲေတာ့ပါဘူး။ ကမၻာမႈျပဳတယ္ဆုိတာရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ေနာက္အႏၲရာယ္တခုက 

ေတာ့ အမ်ိဳးသားတရပ္ရဲ႕႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ ဖ်က္ဆီးခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကို ကုိယ့္အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈကုိယ္ အထင္ေသး 

ေအာင္၊ အဲဒီႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ အထင္ႀကီး အတုယူေအာင္လုပ္ေနတာေတြဟာ တခ်ိန္ကနယ္ခ်ဲ႕သမားေတြက ကုိလုိနီ 

အျဖစ္ အုပ္စိုးထားတုန္းကထက္ေတာင္ ပိုဆုိးပါေသးတယ္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းႀကီးေတြကုိ ဘယ္သူေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားႏိုင္တယ္ 

ဆုိတာနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူေတြ ကုိယ့္ႏိုင္ငံကုိခြာၿပီး တပါးတႏိုင္ငံကိုသြားအလုပ္လုပ္ၾကတာေတြ မ်ားလာ 

တာကေန ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အဟပ္ကြာသြားတာကလည္း ျပႆနာတခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပထြက္သူေတြရဲ႕ 

ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြဟာ တဆက္ၿပီးတဆက္ အမိႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖိုးေတြန႔ဲေဝးကြာသြားၾကတာဟာ ဓမၼတာလုိေတာင ္ ျဖစ္ေန 

ပါတယ္။ 

 ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ သိပ္ႀကီးမားျခားနား လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက ဂလုိ 

ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဟာ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ္လုိ႔ ယူဆၾက၊ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ လက္ေတြ႕မွာ ဒီဂလုိဘယ္ 

လုိက္ေဇးရွင္းဆိုတာႀကီးေၾကာင့္ ဓနေတြဟာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြဆီမွာသာ စုၿပံဳေနၿပီး ဆင္းရဲသားေတြဟာ ပိုလုိ႔၊ ပိုလုိ႔သာဆင္းရဲတြင္း 

နက္လာၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔တဆက္တည္း လူေနမႈအဆင့္အတန္းကြာဟမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတ့ဲဒုစ႐ုိက္မႈကစတ့ဲ အနိ႒ာ႐ုံေတြမ်ိဳးစုံေတြ ေပၚ 

ေပါက္ေတာ့တာပါပဲ။ ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းတာက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အာဃာတန႔ဲ မလိုမုန္းတီးမႈေတြေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိတာဟာလည္း ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ပုိစုလာ၊ ပိုခိုင္ၿမဲလာတာ 

ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ တကယ္ကကြာဟမႈဟာ တုိင္းျပည္တျပည္ခ်င္းအတြင္းမွာတင္မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတြအၾကား ဆင္းရဲခ်မ္းသာ 

ကြာဟမႈဟာလည္း ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိႀကီးထြားလာခ့ဲပါတယ္။ ျပည္ပကလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၾက 

တယ္ဆိုသူေတြဟာ လက္ခံတ့ဲတုိင္းျပည္ေတြအထဲမွာ ထားခဲ့တာကနည္းနည္း၊ ျပန္သယ္ထုတ္သြားတာက အဆမတန္မ်ားျပားတယ္လုိ႔ 

ဆုိရမွာပါ။ လက္ခံခဲ့တဲႏိုင္ငံေတြမွာ သတၱဳအႂကြင္း အညစ္အေၾကး၊ ႏိုင္ငံစုံကေရာဂါဘယမ်ိဳးစုံန႔ဲ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတုိ႔ကုိ အေမြလုိ ရ  

လုိက္ပါတယ္။  

 ဒီေန႔ ကမၻာမွာကုန္သြယ္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစတာေတြန႔ဲပတ္သက္လာရင္ ႏိုင္ငံအားလံုးတန္းတူအခြင့္အေရး ခံ 

စားရတယ္လုိ႔ဘယ္တုန္းကမွမရွိခဲ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာမွာလည္း ႏုိင္ငံအစိုးရတခုခ်င္းေတြန႔ဲ သူတုိ႔ကစိုးမိုးထာတ့ဲ အဖြဲ႕အ 

စည္းႀကီးေတြက အဆုံးအျဖတ္ေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ့ခ္်ေအာ္ဝဲလ္(George Orwell) ရဲ႕ စကားအ 

တုိင္းေျပာရရင္ “တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ တန္းတူမႈပိုခံစားရပါတယ္။” အလြယ္ဆံုးဥပမာေျပာရရင္ ဂ်ီဆဲဗင္း (G-7)လုိ 

ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာမွ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္လာတ့ဲ- ဒါေပမ့ဲ သမိုင္းမွာ ဘယ္ႏိုင္ 

ငံမ ွ သူ႕ေလာက္အားႀကီးတာမရွိခဲ့တ့ဲ- အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာႀကီးတခုလံုးရဲ႕စီးပြားေရးကုိ သူ႕ဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့၊ လုပ္ေန 

တာ အားလံုးအသိပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး အုိင္အမ္အက္ဖ္(IMF)၊ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank)၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း (WTO) စတာ 

ေတြ ဟာလည္းအလားတူပါပဲ။ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ၊ အထူးသျဖင့္အေမရိကန္က အျပတ္လႊမ္းမိုးထားတ့ဲ အဖြ႕ဲအစည္းေတြသာျဖစ္ပါတယ္။  

 ေျပာရရင္ ဒီကမၻာျပဳမႈတို႔၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးတုိ႔ဆိုတာဟာ အရင္းရွင္စနစ္ျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚက မွတ္တုိင္မ်ား 

သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ေတြေရာက္လုိ႔၊ ဒီလိုစီးပြားေရးစနစ္ေတြက်င့္သံုးလို႔ အလုပ္သမားလယ္သမားေတြ ပိုမိုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိလာ 

တာမရွိပဲ အရင္းရွင္ႀကီးေတြသာ ႀကီးပြားသထက္ႀကီးပြား၊ ခ်မ္းသာသထက္ခ်မ္းသာလာၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဒီစနစ္ေတြဟာ အရင္းရွင္စ 

နစ္ရဲ႕ သေႏၶပါစီးပြားေရးကပ္မ်ားကိုလည္းဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတ့ဲအျပင္ ပိုလုိ႔ေတာင္အႀကိမ္စိပ္လာေစပါတယ္။    

           (ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း) 

(အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚက ရယူပါတယ္။} 



35 

 

 

ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ့စိတ္ဓာတ္ 

(ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးသလို ေျပာဆိုပါမည္) 

သတင္းနဲ႕ မွတ္ခ်က္ 

 

 

 ဗမာျပည္သား ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေအာင္လအင္န္ဆန္းက ႐ုရွားျပည္သား လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဗစ္တာလီကုိ အႏုိင္ယူၿပီး ကမၻာ့ခ်န္ပီ 

ယံျဖစ္သြားတ့ဲသတင္း ဒီမနက္မွာၾကားၿပီး ေပ်ာ္သြားမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဗမာျပည္သားပဲေလ။ 

 ဗမာေဘာလုံးသင္း ေရႊေခတ္တက္လွမ္းေနခ်ိန္ - ဗဟာဒူးတို႔ေခတ္က ျဖစ္တယ္။ ပီကင္းေဘာလုံးကြင္းထဲမွာ တ႐ုတ္-ဗမာ၊ ညီ 

ေနာင္ပါတီက ရဲေဘာ္ေတြ အၿပိဳင္အားေပးေနၾကတယ္။ ပြဲမစမီကတည္းက စကားစထားတာ ရွိတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အိမ္ရွင္ေပမယ့္ 

ကိုယ့္တ႐ုတ္အသင္းကိုပဲ အားေပးရလိမ့္မယ္”တဲ့။ 

 ဗမာရဲေဘာ္ေတြကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဧည့္သည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားမနာႏုိင္ဘူး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုယ္အားေပးမွာပဲ”လို႔ 

တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။ 

 ပြဲစတာနဲ႔ တ႐ုတ္ရဲေဘာ္ေတြက မ်က္ႏွာေတြနီလာေအာင ္ေအာ္ၾကတယ္။ ဗမာရဲေဘာ္ေတြကလည္း ပါးစပ္ၿဖႏဲုိင္သမွ် ၿပဲေအာင္ 

အသံကုန္ဟစ္ၾကတယ္။ 

 ပြဲၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ရဲေဘာ္ေတြက ေျပာတယ္။ “ဗဟာဒူးဆိုတ့ဲေမာင္က တယ္စြမ္းပါလား”…တ့ဲ။ 

 တရံေရာအခါက ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

                                                                                                                      A-ၿငိမ္း ၁၊ ၇၊ ၂၀၁၇။ 
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'ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈနဲ႔လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္' 

(ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိ ေျပာဆုိပါမည္-၂) 

 (၁) 

 စစ္အစိုးရေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ က်န္ဘာသာ၀င္ေတြ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး မီးထုိးေပးခဲ့တာ ရွိတယ္။ အထူးသ 

ျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ဆုိင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီကေန ျမစ္ဖ်ားခံျပီး ခုေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ထိပ္တုိက္ျဖစ္လာၾကျပီ။ 

သာသနာေရး၀န္ၾကီးရဲ႕ ဓမၼစက္ - အာဏာစက္ အသံေတြ ၾကားလာရေတာ့ စိုးရိမ္မိတယ္။ 

(၂) 

 တခုေသာညေနေစာင္းအခ်ိန္ - 

 ပန္ဆန္းျပည္သူ႕ေဆးရံု၀င္းထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္ အဆုတ္ကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္စစ္ေဆးဖို႔ ေရာက္လာတယ္။ 

 ေဆး႐ုံျပင္ဆင္မႈလုပ္ေနၾကစဥ္ဥကၠ႒နဲ႔ လုံျခံဳေရးတာ၀န္ခံရဲေဘာ္တေယာက္ အေဆာင္အျပင္ဘက္ အရိပ္ထဲမွာ ကုလားထုိင္ 

တလုံးစီန႔ဲထုိင္ျပီး စကားစျမည္ေျပာေနၾကတယ္။ 

 "ကုိေအာင္ဆန္းရဲ႕ အသုဘတုန္းကေပါ့၊ ဘုန္းႀကီးေတြရ႕ဲေရ႕ွမွာ ခပ္က်ဳံ႕က်ဳံ႕ထုိင္ၿပီး ကုိသန္းထြန္းက ေရစက္ခြက္ကုိကုိင္ ေရ 

စက္ခ်ေနတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာ လက္အုပ္ခ်ီေနၾကတ့ဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ထုိင္ၾကရတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ကုလားႀကီး ရဲေဘာ္ဂိုရွယ္လည္း 

မ်က္စိမွိတ္လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ပဲ။ အခမ္းအနားၿပီးလုိ႔ အျပင္ထြက္လာၾကေတာ့ သူကေမးတယ္။ 

 "အတြင္းေရးမွဴး ဘယ္လိုလုပ္လုိက္တာလဲ" တဲ့။ 

 ကုိသန္းထြန္းကျပံဳးၿပီး 'လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြပါဗ်ာ' လုိ႔ ေျဖတယ္။ 'ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆုိရွယ္လစ္ေတြရဲ႕အၾကံအစည္ကေတာ့ သဲထဲ 

ေရသြန္ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ ဒီစဥ္က ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ဘာသာေရးအေပၚ ဘယ္လုိေဖာ္ျပမလဲ။ ရွိမွရိွခိုးၾကပါ့မလား။ လူထုမၾကိဳက္တဲ့ ေဖာ္ျပ 

ခ်က္ ဘာရွိမလဲလုိ႔ သူတုိ႔က အကြက္ေကာင္းေခ်ာင္းေနၾကတာဗ်။ သတင္းေထာက္ေတြကုိ အရန္သင့္ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းထားတာ""ဘာ 

ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဟာ Philosophy ပါတာမုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စိတ္၀င္စားတယ္။ေလ့လာတယ္" တ့ဲ။ 

(၃) 

 ရဲေဘာ္ထြန္းကေတာ့ 'ေရးၾက ေျပာၾကတ့ဲအခါ (ဘ) ၃ လုံးေတာ့ သတိထားၾကဗ်ာ' တ့ဲ။ 

 မွတ္ခ်က္ - 'ဘ' တလံုးက ဘာသာေရးျဖစ္တယ္။ 

                                                                                                                                      A. ၿငိမ္း 

                                                                                                                                (၆ - ၇ - ၂၀၁၇) 
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ဗမာျပည္တုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးမွာ ဘံုရန္သူစစ္အုပ္စုသာျဖစ္သည္။ 

ကိုေထြး 

 

 

 ၁၉၈၈ မွာ ျပည္သူတရပ္လံုးပါဝင္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တ့ဲ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံႀကီးက ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ၿဖိဳဖ်က္ 

ပစ္ၿပီး စစ္မွန္တ့ဲပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးကုိ ဦးတည္ခ်က္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့ၿပီး ၂၉ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တ့ဲ ဒီေန႔ဗမာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနကုိၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဒီရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အေတာ္ႀကီးအလွမ္းေဝးေနေသးတာကုိ 

ျမင္ေနရပါတယ္။ 

 ဒီေန႔ေရာက္ေနတ့ဲ ဗမာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနကုိၾကည့္လုိက္ရင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္ 

မွာ ခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိေတြကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႕ အင္အားခ်ည့္နဲ႔စြာနဲ႔ ႀကိဳး 

စား ႐ုန္းကန္ေနတာကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အလားတူပါပဲ၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲ 

ဝင္ေနၾကတ့ဲ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာလည္း စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တ့ဲ 

(အင္စီေအ) လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတ့ဲ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ အကြဲကြဲအၿပဲၿပဲ လိုက္ပါေနၾကၿပီး 

မိမိတုိ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္န႔ဲ အလွမ္း ေဝးေနေသးတာကုိျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ 

 ဘံုရန္သူ စစ္အုပ္စုကုိအဆက္မျပတ္တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကရင္းက ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးႀကဳံၾကရတာပါလ။ဲ အဓိကအ 

ေၾကာင္းရင္းက စစ္အုပ္စုကုိ မိမိတုိ႔ကၿပိဳလဲေအာင္ မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေသးဘဲ စစ္အုပ္စုကရွင္သန္ေနဆျဲဖစ္ၿပီး နည္းသစ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ 

ဖိႏွပိ္အုပ္ခ်ဳပ္တာကုိခံေနၾကရေသးလုိ႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး ခရီးလမ္းေၾကာင္းဟာ ရွည္ 

လ်ား ေကြ႕ေကာက္ပါတယ္။ အာဏာရစစ္အုပ္စုဟာ သူ ပီပီျပင္ျပင္အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့တ့ဲ ၅၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ သူ႕အင္အားကုိ ေကာင္း 

သထက္ေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္ရင္း ေျပာင္းလဲေနတ့ဲ ကမၻာ့အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစာရင္း ျပည္သူလူထု 

ကုိ ဆက္လက္ဖိႏိွပ္ထားႏိုင္ဖို႔ ျပင္ထားဆဲပဲဆုိတာကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ဖုိ႕ လုိပါတယ္။ စစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းၿပီးျဖတ္သန္းလာခဲ့တ့ဲ ခရီး 

လမ္းေၾကာင္းကုိ ျပနၾ္ကည့္ရင္ ဗိုလ္ေနဝင္းေခတ္မွာ မဆလ၊ဗုိလ္ေစာေမာင္ေခတ္မွာ န၀တ၊ ဗိုလ္သန္းေ႐ြေခတ္မွာ နအဖ အျဖစ္ အေျခ 

အေနအလုိက္ လူနဲ႔လမ္းစဥ္ေျပာင္းေပမယ့္ စစ္တပ္ကုိခ်ဳပ္ကုိင္ကာ စစ္အုပ္စုကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔ 

က်င္တုိက္ခိုက္ေနတ့ဲႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအသီးသီးကုိ မတူတ့ဲနည္းနာမ်ားနဲ႔ ျပတ္သားစြာ ဖိႏွိပ္တာကေတာ့ အတူတူပဲဆုိတာ ေတြ႕ခဲ့ၾက 

ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းေနရတာမဟုတ္ဘဲ၊ စစ္အစိုးရတရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနရတာမဟုတ္ဘဲ ဘယ္ပုံစံနဲ႔ 

အစိုးရတရပ္တက္တက္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ မထိခိုက္ေစဘဲ ထာ၀ရအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေစမယ့္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပ 

ေဒကုိ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊရဲ႕ နအဖေခတ္မွာ ဖန္တီးႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသြားခဲ့တ့ဲ ဒီ၂၀၀၈ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အသက္နဲ႔လဲၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမွာျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္မူ(၆)ခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရ 

စီ အင္အားစုမ်ားက ဒီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိ ု မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေသးသေရြ႕၊ ေနာက္တက္လာမယ့္ ကာခ်ဳပ္တုိင္းက မ်က္စိမွိတ္ ေအာ ္

ေနၾကမယ့္ ကာခ်ဳပ္မူျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။  

 ရွည္လ်ားေကြ႕ေကာက္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္အတြင္းမွာ စစ္ေရးအရအျပတ္ေခ်မႈန္းပစ္ဖုိ႕ တက္လာတ့ဲစစ္အာဏာ 

ရွင္တုိင္းက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုထိလည္း ဒီနည္းကုိ ေခါင္းမာတယ္လုိ႔ သူတုိ႔ယူဆတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအေပၚမွာ က်င္သံုးေန 

ဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တုိက္ရင္းစစ္ေရးနည္းနဲ႔ အျပဳတ္ေခ်မႈန္းပစ္ဖုိ႕ မလြယ္မွန္း သိလာတ့ဲ စစ္အုပ္စုဟာ စစ္ေအးေခာတ္လြန္မွာ 

ေခတ္စားလာတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိတဲ့ ေခတ္ေရစီးကုိ ေကာက္က်စ္စြာအသံုးခ်ၿပီး စစ္ေရးအရအႏိုင္မရခဲ့တ့ဲ လက္နက္ 

ကုိင္ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးကုိ အႏိုင္ရဖုိ႕ နည္းနာတစ္ခုအျဖစ္န႔ဲလည္း လုပ္ပါတယ္။ 
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 ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးနဲ႔ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကုိင္ အင္အားစု အသီးသီးဟာလည္း ေရရွည္တုိက္ပြဲအတြင္းမွာ စစ္ပန္းၿပီး 

အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ေနတ့ဲ မိမိတို႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ အားေမြးရင္း စစ္အုပ္စုခင္းလာတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးကစားကြက္မွာ သတိနဲ႔ ပါဝင္ေနၾကတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ၁၉၈၉ က စခဲ့တ့ဲ ဒီကစားကြက္ဟာ ခုထိ ထင္ထင္ရွားရွား 

အႏိုင္အ႐ႈံး အေျဖထြက္တာ မျမင္ရေသးပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ထဲမွာ အင္အားစုတခ်ိဳ႕တေလ ထိခိုက္ပြန္းပဲ့မႈရွိေနတာေတြေတာ့ ေတြ႕ၾကရပါ 

တယ္။ 

 ရွည္ၾကာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတုိင္း အႏိုင္အ႐ႈံး၊ အတက္အက်ဆုိတ့ဲ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ေရွာင္လြဲလုိ႔ 

မရပါဘူး၊ မလြဲသာမေရွာင္သာ ႀကဳံၾကရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကုိျဖတ္သန္းရင္း၊ မိမိတုိ႔ အင္အားကို တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ကာ 

ျပည့္စုံလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြလုိလားတ့ဲ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကုိ ေရာက္ေအာင္ခ်ီတက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အႏိုင္အ႐ႈံး၊ အ 

တကအ္က် ဆုိတ့ဲျဖစ္စဥ္ထမဲွာ တခ်ိဳ႕ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေကြ႕ ေကာက္သြားတာ ရွိတတ္သလုိ ႐ႈံးနိမ့္သြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္တာပါပဲ၊ 

ကာလတစ္ခ်ိဳ႕ျဖတ္သန္းမိမွ လမ္းလြဲမွန္း သိလာၿပီး လမ္းမွန္ေပၚျပန္တက္ကာ မူလရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျပန္လည္တုိက္ပြဲဝင္တာမ်ိဳးေတြ 

ဟာ ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပြဲသမိုင္းထဲမွာ အမ်ားအျပားရွိခဲ့တာေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီးၿပီမဟုတ္ပါလား။  

 ဒီေန႔ဗမာျပည္မွာ ေပၚေပါက္ေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း၊ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း၊ လူမႈေရး အက်ပ္အတည္းေတြဟာ 

စစ္အုပ္စုရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့လမ္းစဥ္ေပၚလစီေတြန႔ဲ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြမွာ ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ဒီလုိဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ႏိုင္ငံေရးအင္ 

အားစုအသီးသီးက ျပည္သူလူထုႀကီးကို စည္း႐ုံးၿပီးတုိက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွသာ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

                                                                                                                             ၁၅-၈-၁၇ 

 

 

လမ္းေဟာင္းက လုိရာမေရာက္ရင္ လမ္းသစ္ေဖာက္ရပါလိမ့္မယ္ 

                             ႏုိင္လင္း 

 

                                                     

              ဗုိလ္ေန၀င္းက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆုိရွယ္လစ္ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ေပးတယ္။ ‘ဗိုလ္’ ျဖဳတ္ ‘ဦး’ လုပ္ တာေတြ လုပ္တယ္။ လူထု 

က မ်က္စိမလည္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြနဲ ့သံဃာထု ပါ 

မက်န္ ရရင္ရသလုိ အခြင့္အေရး ေပးရင္ေပးသလုိ ဆန္ ့က်င္တုိက္ပြ၀ဲင္ၾကပါတယ္။ 

 ဗိုလ္သန္းေရႊတုိ ့စစ္အုပ္စု လုပ္သြားတာက် တမ်ဳိး။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ေပး႐ံုမက ေျခခ်ဳိးလက္ခ်ဳိး 

ကျပမယ့္သူပါ စီစဥ္ထားတယ္။ အဂၤလိပ္ နယ္ခ် ဲ ့သမား လုပ္ေပါက္မ်ဳိးပါ။ အာဏာအခ်ဳပ္အျခာကုိ သူတို႔က ဆုပ္ကုိင္ထားတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ျမဲေရး ဆိုတာကုိ သူတုိ႕တခ်ိန္လုံး ေျပာေနတာ။ သူတုိ႕ေျပာေနတာ သူတို႕စစ္အုပ္စုရဲ႕ အာ 

ဏာအခ်ဳပ္အျခာ တည္ျမဲေရးပါ။ 

 ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုနဲ႕အညီ အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲအစိုးရဆုိတာ ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီနဲ႕တူပါတယ္။ ေခတ္န႕ဲအညီ ေျပာရရင္ေတာ့ စစ ္

အုပ္စု အမႈေဆာင္ေကာင္စီပါ။ လူထုမ်က္ႏွာ ေထာက္ထားၿပီး၊ လူထုအက်ဳိးကုိ ဦးတည္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ အရွိအတုိင္း၊ အမွန္အ 

တုိင္း ေျပာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္ခံရဲ႕အမႈေဆာင္ေကာင္စီက လူထုအက်ဳိးအတြက္ ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အခု စစ္အုပ္စုရဲ႕ အမႈ 

ေဆာင္ေကာင္စီကေတာ့ အုိးနင္းခြက္နင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဆရာစံတုိ႕ လယ္သမားသူပုန္ေတြ အႏွိမ္နင္းခံရသလုိ၊ ရန္ကုန္မွာ ဗိုလ ္

ေအာင္ေက်ာ္၊ မႏၱေလးမွာ အာဇာနည္ ၁၇ ဦး ေသြးေျမက်သလို မျဖစ္ရင္ ေတာ္ေသးတယ္လုိ ့မွတ္ရမွာပါ။ 
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 ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွာ ဗမာေတြ ဘယ္ေလာက္ပါပါ အဂၤလိပ္ကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳလုိက္ရတာ သက္သက္ပဲ။ နယ္ခ်ဲ ့ 

သမားနဲ႕ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဆန္႕က်င္ၿပီး လူထု အက်ဳိးစီးပြားကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လုံး၀ လြတ္ 

လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ယူၾကရပါတယ္။ အာဏာအခ်ဳပ္အျခာကုိ ဗမာျပည္သူလူထုရဲ ့လက္ထဲ အျပည့္အ၀ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရ 

ပါတယ္။ 

 ကုိလုိနီေခတ္မွာ ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကုိ ဘယ္လိုပဲဖြ႕ဲလုိ႕ ဘယ္သူေတြပါပါ လြတ္လပ္ေရး မရေသးတာ ထင္ရွားတယ္။ 

ရဟန္းရွင္လူ အားလုံး သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥနဲ ့စစ္အုပ္စုရဲ ့ လွည့္ကြက္မွာေတာ့ တခ်ဳိ ့ေယာင္ေတာင္ေတာင္ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ 

ဒီမိုကေရစီ ရၿပီလုိလုိ ေျပာၾကဆုိၾကတယ္။ ခက္တာက ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွာ ပါတ့ဲသူေတြ၊ ေနရာရေနသူေတြ ဘာလဲ၊ ဘယ္ 

လုိ လူစားေတြလဲ သိၾကပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္စရာရွိတာကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆက္လုပ္ခဲၾ့ကတာပါ။ လုံး၀လြတ္လပ္ေရး ရရင္ရ မရရင္ 

ခ်မယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္လည္း ေပၚထြက္ခ့ဲပါတယ္။ 

 သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္းနဲ႕ သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႕အားလုံး ရက္ဒီကယ္လမ္းကုိ လိုက္ခဲ့ၾကတာပါ။ နယ္ခ်ဲ႕့သမား ခ်ခင္း 

ေပးတ့ဲ ဥပေဒတြင္းလမ္းကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးတခ်ဳိ႕ ရက္ဒီကယ္လမ္းေပၚ ေရာက္လာသလုိ အဂၤလိပ္နဲ႕ဆက္ၿပီးေပါင္းသူ 

ေတြလည္း ရွိတယ္။ ကုိယ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တ့ဲလမ္းက အဆင္မေျပလုိ႕ ေနာက္ဆုတ္ ေဘးေရွာင္ေပးသြားသူေတြလည္း ရွိတယ္။ လုိရာခရီးကုိ 

ေရာက္ဖို ့လမ္းသစ္ေဖာက္ၾကရတာပါပဲ။ 

 အုပ္စုိးသူဆုိတာ ကုိယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္တ့ဲအလုပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး။ သူတုိ ့ ခင္းတ့ဲလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လုိ ့က 

ေတာ့ ကုိယ္လိုရာမေရာက္ဘဲ သူတုိ ့လုိရာသာ ေရာက္ေနမွာပါ။ 

 ကုိယ္ေလွ်ာက္တဲ့လမ္း အလုပ္ျဖစ္တယ္ မျဖစ္ဘူးဆုိတာကိုေတာ့ အခ်ိန္မီသိဖို႕လုိပါတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ စဥ္ဆက္မ 

ျပတ္ ေျပာင္းလဲေနတာပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အျမစ္ပါမက်န္ တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ပစ္မယ့္ အေျခအေနေတြကုိ မုခ်ေရာက္လာဦးမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတလမ္းမေကာင္းရင္ ေနာက္တလမ္းက ခရီးဆက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ လုိက္မယ္မလုိက္ဘူးကေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြရဲ ့ သ 

ေဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

     ဗိုလ္ေဇာက္ထိုးဗိုလ္ေဇာက္ကန္းတို႕ 

ထိပ္တန္းက ရမ္းကားေနတ့ဲ ေခတ္ 

ညဳိစိန္ဝင္း 

 

 တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတဦး(တကယ္က ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္န႕ဲ အၿငိမ္းစားယူကာ အရပ္ဘက္သို႕ ေျပာင္းလာခဲ့သူ) ဆရာေငြစုိး 

ေရးသားတ့ဲ “ဗုိလ္ေဇာက္ထိုးနဲ႕ ဗုိလ္ေဇာက္ကန္း”စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ လမ္းမေတာ္သံေစ်းရွိ Yangon 

Book PLaza  မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 

 သူက “ဒီစာအုပ္မွာ အဓိက ကေတာ့ တပ္ရဲ႕ အေနအထား၊ စစ္သည္စစ္သားေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို ျပည္သူျပည္သားေတြ 

သိေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူကလည္း တပ္မေတာ္သားေတြကို ေလးစားေစခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ငါတို႕ျပည္သူေတြ ငါ 

တို႕  ညီေနာင္ဖြားေတြပါလားဆိုၿပီးေတာ့ တဦးနဲ႕တဦး သိေစခ်င္တဲ့” ရည္ရြယ္ခ်က္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ခုတေလာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ 

ႏွာေတြမွာ စစ္ဗုိလ္စစ္သားေတြဟာ အေနဆင္းရဲ အစားဆင္းရဲနဲ႕ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္ဆိုတ့ဲ သတင္း 

စကားကုိ ပုိ႕ေပးတ့ဲ ေရးသားခ်က္ေတြ ေခါင္းေထာင္ထလာေနပါတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚနဲ႕ အခ်ိန္ကုိက္ ဒီစာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ ေပၚထြက္ 

လာတာပါ။ 



40 

 

 ေအာက္ေျခစစ္သားေတြသာမက စစ္သားဇနီးမယား မိသားစုေတြပါ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတယ္ဆိုတာ ျပည္သူ 

ေတြက သိပါတယ္။ စာနာသင့္သေလာက္ စာနာၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဓိက ျပႆနာက ဒီအခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ 

သူတို႕ ႀကီးပြားသထက္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာဖုိ႕ စစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္းစစ္ကို ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဒီျပည္တြင္းစစ္ထဲမွာ 

စစ္သားေတြကုိ စေတးပစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။။ 

 ျပည္သူေတြက တပ္မေတာ္သားေတြကို ေလးစားေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ညီေနာင္ဖြားေတြလုိ႕ စစ္သား 

ေတြဘက္က ျမင္႐ုံေလာက္နဲ႕ ဘာမွ် ထူးျခားလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႕ေလးစားမႈကို ခံယူရဖုိ႕ဆိုရင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တလက္ကိုင္စစ္ 

တပ္အျဖစ္မွ ျပည္သူ႕အက်ဳိးတကယ္ထမ္း ထမ္းေဆာင္တ့ဲ ျပည္သူ႕တပ္စစ္စစ္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွ ရပါလိမ့္မယ္။ ျပဳျပင႐္ံု နဲ႕မရ 

ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲမွလည္း ရမွာပါ။ ငါတု႕ိ ေဟာဒီလို အစားအေသာက္ အဆင္းရဲခံ အသက္စြန္႕ေနၾကတာလုိ႕ ေျပာ႐ုံနဲ႕ မရပါဘူး။ ဒီေန႕ 

ဗမာျပည္မွာ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနၾကတာ စစ္တပ္ထိပ္သီးေတြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဗိုလ္မွဴးေတြနဲ႕ စစ္အရာရွိေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လက ္

ေတြ႕အရ ျပည္သူျပည္သားေတြ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ေနၾက႐ံုမက ၾကားရတာလည္း နားလွ်ံေနပါၿပီ။ ဒီစစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္တပ္ ထိပ္ပုိင္း 

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အမိန္႕ေပးညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မွားမွား- မွန္မွန္ စစ္သားေတြ စစ္တိုက္ေနရတာမဟုတ္လား။ 

 စစ္တပ္ထိပ္သီးေတြက ေခါင္းထဲ ႐ုိက္သြင္းေပးလိုက္တ့ဲ စစ္တပ္ႏုိင္ငံေရးအသိနဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ခုိင္းလုိ႕ တိုက္ရတာကိုပဲ 

တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးတယ္လုိ႕ ထင္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ စစ္သားေတြရဲ႕ အသက္ေတြ စေတးခံေနရသလို ျပည္တြင္းစစ္မွာ 

ျပည္သူေတြေသေက်ေနၾကရတယ္မဟုတ္ပါလား။ တျပည္လုံးက ျပည္သူေတြလည္း စစ္ဖိနပ္နဲ႕ နင္းေျခဖိႏွိပ္မႈကို ခံေနၾကရတယ္မဟုတ္ 

ပါလား။ ကာခ်ဳပ္က တုိင္းျပည္ကို သူတုိ႕ကသာ ကယ္တင္ရတယ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရတယ္လုိ႕ ေျပာေနတာန႕ဲ ေအာက္ေျခစစ္သား 

ေတြက တိုင္းျပည္အတြက္ ဒုိ႕အသက္ေပးေနရတယ္ေျပာေနတာတို႕ဟာ တယ္မကြာလွပါဘူး။ 

 စာေရးဆရာက “ငါ စစ္တိုက္ခဲ့ပါက ရန္သူအား မေသေက်ေစခ်င္ပါ။ ဤမွန္ကန္စြာ ဆိုခဲ့ေသာ သစၥာတုိ႕၏ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ 

ေၾကာင့္ ငါတိုက္ခုိက္ရေသာ တိုက္ပြဲတုိင္းတြင္ ရန္သူ မေသေက်ဘဲ ရန္သူတို႕၏ ေနထိုင္ရာ ေျမႀကီးႏွင့္ ရန္သူကိုင္ေဆာင္ရာ လက္နက္ 

မ်ားကိုသာလွ်င္ ရရွိပါေစသား” လို႕ သူ စစ္သားဘဝက သစၥာအဓိ႒ာန္ ျပဳခ့ဲပါသတ့ဲ။ ဒါကိုပဲ အဲဒီစာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲမွာ တက္ေရာက္ေျပာ 

ၾကားခဲ့သူ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သူတဦးက “ေတာ္ေတာ္ေလး ခံစားရတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး စစ္သားတဦးကို 

မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ေတြ႕ရတယ္”ဆိုၿပီး ရွားရွားပါးပါး အေတြးအေခၚနဲ႕ေပၚထြက္လာတဲ့ စစ္သားတေယာက္ကို လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ႀကဳိဆိုရ 

တ့ဲပမာ ရင္သပ္ရႈေမာစရာ အ့ံၾသခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္လိုက္ပါေသးတယ္။ 

 ဟုတ္ရဲ႕လား။ ရန္သူမေသဘဲ ရန္သူလက္နက္နဲ႕ ရန္သူ႕နယ္ေျမကို သူဘယ္ႏွခါတိုက္လို႕ ဘယ္ႏွခါ အဲသလုိ ေအာင္ပြဲရရွိခဲ့ဖူး 

ပါသလဲ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြေရာ အစုိးရစစ္သားပါ ေသေက်ေနၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ၾကားထဲက ေျမစာ 

ပင္ ျပည္သူေတြပါ ေသေက်ေနရတာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ပါ။ ရန္သူမေသေစခ်င္ဘူးဆိုၿပီး တုိက္ပြဲရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တ့ဲ နယ္ေျမသိမ္း 

ပုိက္ေရးကို ဘာလို႕ လိုခ်င္ေနရတာလဲ။ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ႏုိင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းဘ ဲ အစုိးရဘက္က လက္နက္နဲ႕ 

ဖိႏွိပ္လို႕ လက္နက္ကိုင္ တြန္းလွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ လက္နက္ေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မႀကဳိးပမ္းဘဲ ဖယ္ရွားပစ္ခ်င ္

တာ မွန္-မမွန္ ဘယ္ႏွၾကိမ္ စဥ္းစားခဲ့ပါသလဲ။ လက္နက္နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲမယ္ဆိုတာတုိ႕၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးမယ္၊ လက္နက္ကိုင္ 

တိုင္းရင္းသားေတြက စစ္သားသစ္ မစုေဆာင္းရ။ နယ္ေျမမတိုးခ်ဲ႕ရ၊ အခြန္မေကာက္ရဆိုတာတို႕။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန္႕ရမယ္လို႕ 

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာတာတို႕နဲ႕ သူ႕အဓိ႒ာန္ဆိုတာဟာ သံတူေၾကာင္းကြသဲာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕အဓိ႒ာန္ဟာ လက္နက္ျဖဳတ္ေရး၊ 

နယ္ေျမသိမ္းပုိက္ေရး အေတြးအေခၚသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 စစ္တိုက္ရာမွာ စစ္ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ေရးဟာ အဓိကပါပဲ။ အထူးအဆန္းႀကီးလည္း မဟုတ္ပါ။ ဒါကုိ ႏွစ္ဖက္ 

စလုံးက က်င့္သံုးၾကတာပဲ။ အဲဒီေအာက္မွာ တဖက္နဲ႕တဖက္ သူေသကိုယ္ေသ သတ္ျဖတ္ေနၾကရတာပါပဲ။ အဲသလို စစ္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ 

ကို အဓိကထားတဲ့ေအာက္မွာ လက္နက္ခ်ရင္ မသတ္ဘူးဆိုၿပီးအတိအလင္း ေၾကြးေၾကာ္ကာ သံု႕ပန္းေပၚလစီအရ သံု႕ပန္းေတြကို မ 

သတ္ဘဲ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တာဟာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြ႕ဲေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံု႕ပန္းမိရင္ သတ္ပစ္တာ၊ ၿမဳိ႕ေပၚမွာ သူပုန္ရွားလို႕ ေတာ 

ထဲက ပင့္လာသလား။ ေတာထဲမွာပဲ အကုန္အေျပာင္းရွင္းခဲ့လို႕ ညႊန္ၾကားခဲ့တာ အစုိးရစစ္တပ္ပါ။ 

 ျပည္သူေတြ စစ္အုပ္စုနဲ႕စစ္တပ္အေပၚ မေက်နပ္မႈႀကီးထြားလာေနတာကို ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး ျပည္သူနဲ႕ တကယ္တမ္းရင္ၾကားေစ့ခ်င္ 

တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအေတြးအျမင္မ်ဳိးနဲ႕ေတာ့ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ လက္ကိုင္တုတ္ ေၾကးစားစစ္သားနဲ႕ စစ္ကြ်န္ဘဝ 

ဆိုးကို တြန္းလွန္႐ုန္းထြက္ႏုိင္ၾကဖုိ႕ လိုပါတယ္။ ျပည္သူတင္တ့ဲ အစုိးရရဲ႕အမိန္႕ကို နားေထာင္တ့ဲ စစ္တပ္ျဖစ္ဖု႕ိ လိုပါတယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႕ 

စစ္တပ္ထိပ္သီးေတြ ျဖစ္တ့ဲ“ဗုိလ္ေဇာက္ထိုးနဲ႕ ဗုိလ္ေဇာက္ကန္း”တို႕ရဲ႕ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဗုိလ္က်ဖိႏွိပ္ေန 

တ့ဲ ပုပ္ေဟာင္ေနတ့ဲ အေတြးအေခၚဆုိးေတြကို အၿပီးတိုင္ဖယ္ရွားႏုိင္မွသာ စစ္တပ္ဟာ ျပည္သူေလးစားတဲ့ ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သားးဘဝ 

ေရာက္ရွိႏုိ္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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တဖတ္သတ္ေက်ေအးေရး - တဖက္သတ္အေလ်ာ႔ေပးေရးထိ ဆုိက္ေရာက္မသြားေစနဲ႔ 

ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ၿမိဳင္ 

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္) 

 

 

 

  

 

 

 

 “အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး။ ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ၊ဘယ္သူ႔ကုိ ဆုိလုိတာလဲ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိခ်င္ပါတယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ကုိ 

အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးဆုိၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့ဟာကုိ လက္ခံစရာအေၾကာင္းမရိွပါဘူး” 

       (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စစ္ဗုိလ္အစုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစုိး) 

 

  

 

 

 

 

 

 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကာခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္သန္းစိုးေျပာတ့ဲစကားဟာ ေအာက္ပါအခ်က္ သုံးခ်က္ကုိ ေပၚလြင္ေစပါ 

တယ္။  

 ပထမအခ်က္ - လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚအိအိၿပံဳးေျပာတ့ဲစကားက စစ္အုပ္စုရ႕ဲအနာေပၚ သြားၾကားထုိးတံေလးက်သြား 

တာေလာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ကာခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ (ဝါ) စစ္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္သန္းစုိးက ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ပ ူ

ညံပူညံ လုပ္ေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒုတိယအခ်က္က “လႊတ္ေတာ္” ဆိုတ့ဲစင္ျမင့္ေပၚမွာ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ထားတဲ့သူေတြ (၇၅%) ရဲ႕ လႊတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ကုိ 

တားျမစ္ေနတဲ့ ကာခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္စစ္ဗိုလ္ရဲ႕ အတင့္ရဲတ့ဲ၊ ေမာက္မာတဲ့ လုပ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ 

ထက္ ကာခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူက ပါဝါျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 
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 တတိယအခ်က္က“စည္းကမ္းျပည့္ဝတ့ဲဒီမိုကေရစီ”ဆိုတာရဲ႕ေဘာင္အက်ယ္အဝန္းကုိ ျပသလုိက္တာပါ။ စစ္အုပ္စုကို စကားလုံး 

အသံုးအႏႈန္းအရေတာင္ အထိအခုိက္ အပြန္းအရွ မခံဘူး၊ အေက်ာ မခံဘူး ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔ျပသလုိက္တာပါ။ 

 သူတို႔ဟာ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးေျပာေရးဆုိခြင့္ လုိင္စင္ရထားသူ 

ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔တာဝန္က စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစတာမွန္သမွ် (စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း အပါအဝင္) ကုိ 

ရနစ္ြယ္ေငါေငါနဲ႔ ခုခံကာကြယ္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 စစ္အာဏာရွင္န႔ဲစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ဘာလဲ။  

 ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိခ်င္ပါတယ္ဆုိလုိ႔ တည့္တည့္တန္းတန္း ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

 ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးလက္ေတြ႔အရ “စစ္အာဏာရွင္” ဆိုတာ “တပ္မေတာ္(ဝါ) စစ္တပ္”ကုိ တလက္ကုိင္တပ္၊ ခါးပုိက္ေဆာင္ 

တပ္သဖြယ္အသုံးခ်ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ကာ တတုိင္းတျပည္လုံးရဲ႕ဓနဥစၥာအရင္းအျမစ္အားလုံးကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ 

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူကုိ ေခၚတာပါ။ ဒီလုိခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ နံပါတ္ဝမ္း(ကာခ်ဳပ္)ျဖစ္ေနၿပီး၊ စစ္တပ္ကုိ လက္ေတြ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ 

ထားသူျဖစ္လုိ႔ “စစ္အာဏာရွင္” လို႔ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ “စစ္အာဏာရွင္” က လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးေနတ့ဲေခတ္ကာလပိုင္းကို “စစ္အာ 

ဏာရွင္စနစ္ဆုိး၊ ေခတ္ဆုိး၊ ကာလဆိုး” လုိ႔ေခၚပါတယ္။  

 အႏွစ္သာရ႐ႈေထာင့္ကေန ေျပာရရင္ အဲဒီကာလဆိုးဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ကေန ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလ အထိ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

 စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အေပၚယံအသြင္အျပင္အားျဖင့္ သဏၭာန္ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ေသာ္လည္း၊ အႏွစ္သာရကေတာ့ တစ္မ်ိဳး 

တည္း၊ တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ 

 စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အေပၚယံအသြင္အျပင္ သဏၭာန္ ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့  

 ၁။ “အေျခခံဥပေဒ မရိွေသာ” စစ္အာဏာရွင္စနစ္ (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ကာလ၊ နဝတ-နအဖေခတ္ကာလ) 

 ၂။ “အေျခခံဥပေဒရွိေသာ” စစ္အာဏာရွင္စနစ္ (၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ/ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ) ဟူ၍ျဖစ္ပါတယ္။ 

 တမ်ိဳးတည္းေသာအႏွစ္သာရကေတာ့ စစ္အုပ္စုက“တပ္မေတာ္(ဝါ)စစ္တပ”္ကုုိ တစ္လက္ကိုင္တပ္၊ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ 

လုပ္ၿပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေပၚ အၿငိဳးထား ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ 

အသက္ေသြးေၾကာစီးပြားေရးမွန္သမွ် လက္ဝါးႀကီးအုပ္ပုိင္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတ့ဲအခ်က္ပါပဲ။ 

 ဘယ္လိုမွ၊ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မဖံုးႏုိင္မကြယ္ႏုိင္တ့ဲ အခ်က္ကေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိုးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားဟာ ဆင္းရဲမြဲျပာက်ရၿပီး၊ 

စစ္အုပ္စုထိပ္သီးတသိုက္ကေတာ့ အတိုင္းအဆမဲ့ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာတ့ဲအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးေခတ္ဆုိး ကာလဆုိးကုိ လူပုဂၢိဳလ္အမည္နဲ႔ ခြဲျခားျပရရင္ ၁၉၆၂ ကစၿပီး ၁၉၈၈ အထိ ေခတ္ 

ကာလဟာ (ဗိုလ္ေနဝင္း)စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုိးတ့ဲ ေခတ္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚယံအမည္အားျဖင့္ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့ 

ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ)” လုိ႔ အမည္တပ္ထားေသာ္လည္း တကယ့္အုပ္စိုးမႈအႏွစ္သာရမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုရ႕ဲအုပ္စုိးမႈ 

သာျဖစ္တယ္။ [အေျခခံဥပေဒမရိွေသာစစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄) ရိွေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္]၁၉၈၈ ကေန ၂၀၁၀ 

အထိ ေခတ္ကာလက “ဗိုလ္ေစာေမာင္ - ဗုိလ္သန္းေရႊ - ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ - ဗုိလ္ေမာင္ေအး” ဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုက အုပ္စိုးတ့ဲ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေခတ္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚယံအသြင္အျပင္အားျဖင့္ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစိုးရ ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ [အေျခခံ 

ဥပေဒမရိွေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္] 

 “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အတည္ျဖစ္လာတ့ဲ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလျဖစ္တ့ဲ ဒီဘက္ကာလကုိေတာ့ “အေျခခံဥပေဒရိွေသာ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္” ေခတ္ကာလ လုိ႔ ေခၚရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အရပ္သားအစုိးရ ဆိုသူေတြဟာ အစိုးရထဲမွာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ 

စစ္တပ္ (ဝါ) ကာခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ဆုိသူေတြက ေမာက္မာရင့္သီးစြာ ကန္႔ကြက္တာကုိ လည္စင္းခံေနရတ့ဲ ဘဝအေနအထားလို႔ပဲ ဆုိရ 

မွာပါ။ “အေျခခံဥပေဒရိွေသာစစ္အာဏာရွင္စနစ္” ဆိုတာကေတာ့ စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတ့ဲ “၂၀၀၈အေျခခံ 

ဥပေဒ” ဆိုတာနဲ႔ အခ်ိန္မေရြးအက်ပ္ကိုင္ခံရတ့ဲဘဝ၊ ျပဳထားဖူးတဲ့ “ကတိသစၥာ” (ဇယား ၄ ) နဲ႔ကုိင္ေပါက္ခံေနရတ့ဲ ဘဝပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုယ့္အတတ္နဲ႔ ကိုယ္စူးေနတ့ဲကာလလုိ႔လည္းေျပာရင္ မမွားႏုိင္ပါဘူး။ ဒီဘဝက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ 

စစ္အုပ္စုကုိ အကုန္အစင္” တုိက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ပါပဲ။ ျပင္ဆင္႐ံုေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဒီဘဝက လြတ္ဖို႔လမ္း မျမင္ပါဘူး။ စစ္တပ္ (ဝါ)စစ္အုပ္စုကုိ 

ေတာင္းပန္ေနရတာ၊ ေခ်ာ့ေမာ့ေနရတာ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးေနရတာေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ တဖက္ 

သတ္ ေက်ေအးေရး၊ တဖက္သတ္အေလ်ာ႔ေပးေရးကေန အေထြေထြအရႈံးေပးေရး၊ အေတြးအေခၚ အရ အရံႈးေပးေရးအထိေတာ့ ဆိုက္ 

ေရာက္ မသြားေစနဲ႔။ 

    



43 

 

 

   ကြၽန္း 

 

 

တခ်ိဳ႕ လက္ကမ္းစာရြက္ေတြက 

ငါတို႔အေသြးအသက္ကုိ တဆတ္ဆတ္ တုန္ခါေစ 

လႈိင္း႐ိုက္မုန္တုိင္း ပင္လယ္ျပာမမႈ 

မဟူရာေက်ာက္ေဆာင္မ်ား 

အ့ဲဒီမွာ အသက္ဆက္မ်က္လုံးမ်ားန႔ဲေတြ႕ရတ့ဲ 

ဗိစပ္ေတာ အုန္းပင္တန္းမ်ား ႐ွင္သန္ေနသေရြ႕ 

ယိမ္းထိုးေၾကကြဲ႐ွာ 

ဇြဲ သတၱိ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ အရယူခ့ဲ 

ေျမကမၻာအမွတ္အသား 

ေခါင္းခ်င္းဆက္ အုတ္ဂူ ၈ လုံး 

ဘယ္ေတာ့မွ မရံႈးနိမ့္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ရာဇဝင ္

ငါျပန္ေငးေတာ့ 

လက္ကမ္းစာရြက္ေလး တဆတ္ဆတ္ တုန္ေန႐ွာ။ 

                                       

                                             L ni 
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ဝိေရာဓိလြန္ပြ.ဲ...  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

စုိး (မီးေတာင္ပ်ိဳ) 

 

 

ဦးေႏွာက္တျခမ္းက.... 

ကမၻာ့ရြာမွာၿမိဳ႕ျပ တည္ေဆာက္လုိ႔၊ 

ဦးေႏွာက္တျခမ္းက.... 

ဆင္းရဲတြင္းမွာ လုိဏ္ေခါင္းေဖာက္တယ္။ 

ႏွလံုးသားတျခမ္းက.... 

ဒုကၡသည္စခန္းမွာ စာနာေထာက္ပံ့လုိ႔၊ 

ႏွလံုးသားတျခမ္းက.... 

အတၱကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကုိ 

ၿမိန္ေရရွက္ေရ ခံစားတယ္။ 

ေျခေထာက္တဖက္က..... 

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ ေျပးလႊားလို႔၊ 

ေျခေထာက္တဖက္က..... 

လူသတ္ကြင္းမွာ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္။ 

လက္တဖက္က..... 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထုိး 

လုိ႔၊ 
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လက္တဖက္က..... 

စစ္ဆင္ေရးေျမပုံညႊန္းကုိ ေထာက္ျပတယ္။ 

မ်က္စိတဖက္က.... 

လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကုိ 

ဖတ္လုိ႔၊ 

မ်က္စိတဖက္က.... 

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈဥပေဒကုိ ရွာတယ္။ 

ပါးစပ္တျခမ္းက.... 

ရင္ၾကားေစ့ေရး ကရားေရလႊတ္ 

တတြတ္တြတ္၊ 

ပါးစပ္တျခမ္းက.... 

ပစ္မိန္႔ေတြ တရၾကမ္းေပးတယ္။ 

ႏွာေခါင္းတဖက္က..... 

လြတ္လပ္တ့ဲေလျပည္ေလညင္းကုိ 

ရွဴရွဳိက္လုိ႔၊ 

ႏွာေခါင္းတဖက္က.... 

ယမ္းနံ႔ကုိစြဲလမ္းႏွစ္ၿခိဳက္တယ္။ 

နားတဖက္က.... 

ခိ်ဳးကူသံ ! တကူကူးကူ! နဲ႔ 

ေဒါင္းတြန္သံ!အုိးေဝ အုိးေဝ!ၾကားလို႔၊ 

နားတဖက္က.... 

တုိက္ပြဲသံေတြဆူညံေနတယ္။ 

ဝိေရာဓိေတြ လြန္ဆြဲၿပိဳင္ရင္း 

ျမန္မာျပည္က..... 

မိုးထေဲရထဲေရာက္လုိ႔၊ 

ေမခလာကိုယ္တုိင္လည္း.... 

ယက္ကန္ယက္ကန္အံကုိခဲ 

ပန္းေတာ့ ပန္လ်က္ပါပဲ။ ။ 

စိုး (မီးေတာင္ပ်ိဳ) 

(21.6.17) 
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သခင္ ေဂ်ာ္ကီန႕ဲ ျမင္းေတြအေၾကာင္း 

(ေဇာ္လတ္) 

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္) 

                                                 

 “ဗိုလ္” နဲ႔ “တပ္မေတာ”္ ဆုိတဲ့အသုံးအႏႈန္းကို သူတို႔သာသုံးမယ္၊ အျခားသူေတြ မသံုးရလုိ႔ စစ္တပ္ေျပာခြင့္ရက ေၾကညာခ်က္ 

ထုတ္တာ၊ ေျပာတာ ဖတ္ရၾကားရပါတယ္။ ဘယ္သူ႔မွ “ဗုိလ္” မထားဘူး။ “ဗိုလ္တု ဗိုလ္ၿပိဳင္” လုပ္လာတာမွန္သမွ်လည္း မခံႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ 

စစ္အုပ္စုရဲ႕သေဘာထားကုိ အလြန္ေမာက္မာစြာ ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 လက္ရွိစစ္အုပ္စုက (နဝတ-နအဖ)ေခတ္ကာလတုန္းကလုိ လက္ထဲမွာ ေသနတ္ခ်ည္းသက္သက္ကိုင္ထားရၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ 

ပက ဝုိင္းဝန္းဖိအားေပးတာကုိ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ခုခံေနရတ့ဲ ဘဝအေနအထား မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေသနတ္နဲ႔ ေထာက္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ 

ေရးထားတ့ဲ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ား” ဆိုတ့ဲ ခံကတုတ္အသစ္ေတြ အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ လက္ဝယ္ရွိေနတ့ဲအေန အ 

ထားပါ။ တခ်ိန္က ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္တ့ဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ႏုိင္ငံႀကီးေတြ၊ အေနာက္အုပ္စုေတြလုိ႔ သူတို႔ 

ဆဲေရးခဲ့သူေတြန႔ဲ ပလူးႏုိင္၊ ပလဲႏုိင္တ့ဲ အေျခအေနလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 စစ္အုပ္စုက “တပ္မေတာ”္ ကုိ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္လုပ္ၿပီး အရာရာကို လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ ခဲ့/ေနဆဲပါ။ 

 “တပ္မေတာ”္ ကုိ စစ္အုပ္စုက ကုပ္ခြစီးၿပီး ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္၊ တစ္လက္ကိုင္တပ္သဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စ 

ၿပီးေရတြက္ရင္  ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ။ “တပ္မေတာ္” တစ္ခုလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ေစပါးႏုိင္ဖို႔  ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕နည္းက  “ကာခ်ဳပ္”ကို  စိတ္ 

ႀကိဳက္ခန္႔ၿပီး ၊ လက္သုံးေတာ္ “ေထာက္လွမ္းေရး” နဲ႔ က်န္တ့ဲ တိုင္းမွဴး/ တပ္မမွဴးေတြကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္တ့ဲနည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဟိုတုန္းက ေထာက္လွမ္းေရး၊ အခုေတာ့ (စရဖ) လုိ႔သာ အမည္ကြဲပါတယ္။ အေျခခံအႏွစ္သာရနဲ႔ တာဝန္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ 

ေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔ (စရဖ) တို႔ဆိုတာ စစ္အုပ္စုရဲ႕အာဏာ ပဲ့ကိုင္ရာ/ထိန္းသိမ္းရာ ပင္မေဒါက္တိုင္။ 

 အဲဒီနည္းက သူတို႔စစ္အုပ္စု အတြင္းပုိင္းသုံးတဲ့နည္းျဖစ္လိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္စုတြင္းအာဏာသိမ္းနည္းလုိ႔ေျပာရင္ အျဖစ္မွန္နဲ႔ပိုၿပီး 

ကုိက္ညီမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ဒီနည္းကုိ ဗုိလ္ထြန္းၾကည္စာအုပ္ဖတ္ရေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိလာရပါတယ္။ 

 နည္းနည္းဇာတ္ရည္လည္ေအာင္ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္စာအုပ္ထဲကအတုိင္း လိုအပ္သလု ိေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသြားပါ့မယ္။ 

 အက်ယ္တဝင့္သိခ်င္ရင္ေတာ့ ဗုိလ္ထြန္းၾကည္(မံုရြာ) -ႏွစ၅္၀ေက်ာ္ကိုယ္ေတြ႔မ်ား၊ စတုတၱတြဲ (၁၉၈၈ - ၁၉၉၂) ၊ အခန္း ၈၃၊ 

“ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုပါမည္” (စာမ်က္ႏွာ ၃၆၁ - ၃၇၃) ကုိ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ေရးတ့ဲ - “ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ ကၽြန္ 

ေတာ့္ဘဝအေထြေထြ” (ေမွာ္ဝန္းသားဦးခင္ညြန္႔) ဆိုတ့ဲစာအုပ္န႔ဲ တြဲဖတ္ၾကည့္ရင္ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းတာ၊ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး၊ 

ဗိုလ္သန္းေရႊ အာဏာရလာတာေတြကုိ သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 

 စစ္အုပ္စုတြင္း အာဏာေျခစမ္းပြဲက “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” ထြက္လာကတည္းက ေပၚေနပုံရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ရလဒ္က ထင္သလို ေမွ်ာ္လင့္သလုိျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ သူတို႔ျမင္း (တစည) ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ရႈံးသြားတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

အႏုိင္ရတဲ့ပါတီကို အာဏာအပ္ၿပီး စစ္တပ္ စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္” ၿငိမ္/ပိဥကၠ႒ ဗိုလ္ေစာေမာင္ရဲ႕ ကတိစကားကလည္း စစ္အုပ္စု လည္ 

ပင္းမွာ တစ္ဆို႔ေနပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္အုပ္စုဟာ မုိက္ကန္းပါတယ္။ “တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳ” ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ထုတ္တဲ့ စာအုပ္အထူ 

ႀကီးထဲမွာ “စာမ်က္ႏွာ ၁၃ မ်က္ႏွာ ခ်ီးမြန္းခန္း” ဖြင့္ထားတ့ဲ ဗိုလ္ေစာေမာင္ရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းကုိမွ် မေထာက္ထားႏုိင္ေတာ့ပဲ။ ဗိုလ္ 

ေစာေမာင္ကုိ စိတ္ေဝဒနာျဖစ္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုတြင္း အာဏာသိမ္းတာပါ။ 

အာဏာလုတာပါ။ ကာခ်ဳပ္ကိုျဖဳတ္ၿပီး အာဏာလုတာပါ။ “ဘယ္သူခြဲခြဲဒုိ႔မကြဲ အၿမဲစည္းလုံးမည”္ ဆိုတ့ဲစကားက အလကား ဗလာစကား 



47 

 

သာျဖစ္ပါတယ္။ 

 စစ္အုပ္စုတြင္းအာဏာေျခစမ္းပြဲရဲ႕ပဏာမအခင္းအက်င္းကုိ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္က သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ အခုလုိ ဗိုလ္ေစာေမာင္က တိုင္း 

မွဴး တပ္မွဴးေတြထံကုိ (ေၾကးနန္း) ပုိ႔ၿပီး သူ႔အေနအထားကုိ ခုိင္မာေအာင္လုပ္တာ/တီးေခါက္တာကေန အစခ်ီထားပါတယ္။ 

 ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ဆီပုိ႔ လုိက္တ့ဲ ဗိုလ္ေစာေမာင္ ေၾကးနန္းက “ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ဆက္လက္တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္ေစလုိျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းျပန္” ေၾကးနန္းစာရ႕ဲလ်င္ျမန္မႈအဆင့အ္တန္းက (အျမန္ဆုံး) လုိ႔ဆိုတယ္။ ဗုိလ္ထြန္းၾကည္ 

က ဒီေၾကးနန္း“ရက္စြဲမမွတ္မိ”လုိ႔ သူ႔စာအုပ္ထဲမွာေရးထားတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေမ့တာျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ တမင္ဖံုးကြယ္ထားတာလည္းျဖစ္ 

ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ 

 ဗိုလ္ေစာေမာင္က သူ(ဗိုလ္ထြန္းၾကည္၊ လပခ)တိုင္းမွဴးအျဖစ္ မႏၱေလးမွာရွိစဥ္ မၾကာခဏဖုန္းဆက္ေလ့ရွိၿပီး၊ တခါေျပာရင္ နာ 

ရီဝက္ေလာက္ ၾကာတယ္လို႔ဆုိတယ္။ ဖုန္းဆက္တဲ့အခါတုိင္းသူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံဆက္လုပ္ဖုိ႔ မွာၾကား 

ခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအရ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ဟာ ဗိုလ္ေစာေမာင္လူ၊ ဗိုလ္ေစာေမာင္ဂုိဏ္းသားဆိုတာ ထင္ရွား 

ေနတာပဲ။ 

 ဒီလိုကာခ်ဳပ္န႔ဲတိုင္းမွဴး ဖုန္းနဲ႔ မၾကာခဏစကားေျပာတာကုိ “ေထာက္လွမ္းေရး” က ထိုင္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၾကားျဖတ္ 

နားေထာင္မွာပါ။ အသံဖမ္းထားမွာပါ။ ဒီလိုမလုပ္ပါဘူးလုိ႔ ဘယ္သူက အာမခံဝ့ံမွာလဲ။ ဒီအလုပ္ဟာ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ 

ပဲ။ စစ္အုပ္စုကို ၾကားသိရသမွ် အစီရင္ခံရမွာပဲ။ 

 ဒီကိစၥအေၾကာင္းျပန္ခ်က္မွာ တိုင္းမွဴးအဆင့္ျဖစ္ေနတ့ဲ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ဟာ ပါးနပ္တယ္လို႔ုဆိုရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စစ္တိုင္းမွဴး 

အဆင့္ရွိတ့ဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝဟာ မေရရာပါလားလုိ႔ေျပာရမလား၊ ကာခ်ဳပ္ရ႕ဲ အမိန္႔ေႏွာင္ႀကိဳးကုိ ဘယ္လုိမွ ပယ္လွန္ႏုိင္ 

စြမ္းမရိွတာေတာ့ အေတာ့္ကိုေပၚလြင္ပါတယ္။ စာအုပ္ထဲမွာ သူ႔သေဘာထားကို အခုလုိေဖာ္ျပထားတယ္။ 

 “ဒီကိစၥမ်ိဳးက ဘာမွ စဥ္းစားစရာမလို။ အထက္လူႀကီး၊ အထူးသျဖင့္ ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 

ကိစၥ၊ မိမိႏွင့္ဘာမွမဆိုင္၊ တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဘာမွ ဝင္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွ”ိ လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ 

 ဒီေနရာမွာ ဒါမ်ိဳးကိစၥကုိ အျခားတိုင္းမွဴး/တပ္မမွဴးေတြကုိအသိေပးၿပီး ညွိႏိႈင္းလုိ႔ရတာမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ 

တယ္၊ ဒီလုိအျပန္အလွန္အသိေပးညိွႏိႈင္းတယ္ဆိုရင္ အမိန္႔မနာခံမႈ၊ စစ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုတ့ဲ ေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႔ ၿငိေနၿပီ၊ စစ္ခံုရုံးကုိ တင္ 

ခံ ရဖုိ႔ ေသခ်ာေနၿပီ။ 

 ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းျပန္လုိက္တ့ဲ သူ႔ရဲ႕ေၾကးနန္းက “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစ 

လုိေသာ ဆႏၵရွိ (ရွိ) ပါေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပပါသည္” ဟူ၍ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေၾကးနန္းဟာ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ေစာေမာင္ဆီက 

ေၾကးနန္း ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္လိမ့္မယ္၊ ဗုိလ္ေစာေမာင္ကုိျဖဳတ္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းျပင္ေနတဲ့အုပ္စုုက တုိင္းမွဴးေတြဆီကေန သေဘာထား တီး 

ေခါက္တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္/ဒါမွမဟုတ္ ဒီေၾကးနန္းကို ေထာက္လွမ္းေရးက ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူၿပီး ႀကိဳတင္သိရွိေနႏုိင္တာလည္း ျဖစႏ္ုိင ္

တယ္လုိ႔ ယူဆႏုိင္တယ္။ 

 အဲဒီေနာက္ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္က သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ တိုင္းမွဴး (၁၀)ဦး၊ တပ္မမွဴး (၁၀) ဦးနဲ႔ ကရင္၊ ခ်င္း၊ တနသၤာရီ၊ မေကြးနဲ႔ ရွမ္း 

ျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ၿငိမ္/ပိဥကၠ႒ (၅) ဦးထံသို႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ေပးပို႔တ့ဲ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္ေစာေမာင္ရ႕ဲ 

“အားေပးမႈမ်ား ပါေသာ လမ္းညြန္ခ်က္”  ဆိုတာကုိ ေဖာ္ျပထားတယ္။ အဲဒီလမ္းညြန္ခ်က္ထဲမွာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ အမွတ္စဥ္ ထိုးၿပီး 

ေဖာ္ျပထားတယ္။  အဲဒီအထဲက အခ်က္ (၆) မွာေဖာ္ျပထားတ့ဲ (က) (ခ) (ဂ) ေတြက ဗုိလ္ေစာေမာင္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စစ္အုပ္စုတြင္း 

ဗိုလ္လုပြဲကို  ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။ 

 အဲဒီ “လမ္းညြန္ခ်က္” ရၿပီး သိပ္မၾကာခင္ ဗိုလ္သန္းေရႊဆီက ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ ဗုိလ္ထြန္းၾကည္ ထံေရာက္လာတယ္လုိ႔ သူ႔စာ 

အုပ္ထဲမွာ ေရးထားပါတယ္။ ဒီစာက ခါတိုင္းလို  ေၾကးနန္းစက္နဲ႔ပုိ႔တာမဟုတ္ဘူး။ အထူးေလယာဥ္၊  အထူးဆက္သားနဲ႔  ပို႔လာတာျဖစ္ပါ 

တယ္။ PC 6 အထူးေလယာဥ္နဲ႔ “ဗိုလ္မွဴးႀကီး” အဆင့္ ေထာက္လွမ္းေရး (၂) ေယာက္ ကိုယ္တိုင္ လာပုိ႔တာပါ။ ေရာက္တာ နဲ႔ စာအိတ္ 

တစ္အိတ္ထုတ္ေပးတယ္။ စာကုိ ခ်က္ခ်င္းဖတ္ဖို႔၊ ဖတၿ္ပီးရင္ ဖတ္ၿပီးေၾကာင္း အျခားစာရြက္တစ္ရြက္မွာ လက္မွတ္ထုိးေပးဖုိ႔၊ ဖတ္ၿပီးတ့ဲ 

စာကုိ သူတို႔ေရ႕ွမွာတင္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ဖုိ႔ေျပာတယ္။ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ဟာ အထူးဆက္သား ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏွစ္ေယာက္ 

ေျပာတ့ဲအတုိင္း အတိအက်လုပ္ရွာပါတယ္။ 

 ဗိုလ္သန္းေရႊ ပို႔လာတ့ဲ စာထဲမွာ ပါတာက “ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ သူ႔ထံတင္ျပဖုိ႔၊ သူ႔ဆီက အမိန္႔မရဘဲ ဘာမွမလုပ္ဖုိ႔၊ သူ႔စာကို ဖတ္ၿပီး 

ၿပီးခ်င္း ဖ်က္ဆီးပစ္ဖုိ႔” ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရန္ကုန္ရွိ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္မွာ လႈပ္လႈပ္ရြရြေတြျဖစ္ေနတ့ဲ သတင္းေတ ြၾကားရတယ္လုိ႔ ဆို 

ပါတယ္။ 
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 ၁၉၉၂  ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၂   ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဂ်ီဝမ္းက သူ႔ကုိ တိုင္းမွဴးအားလုံး ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ မနက္ရန္ကုန္စစ႐္ံုးခ်ဳပ္ကုိ အ 

ေရာက္လာဖုိ႔ စစ္႐ံုးကေျပာေၾကာင္း သတင္းပို႔ပါတယ္။ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ရန္ကုန္ကုိ ၂ နာရီေလာက္ေနာက္က်ၿပီးမွ ေရာက္ပါတယ္။ ခါ 

တိုင္းမီးရထားက သူပါရင္ အခ်ိန္အေတာမ္ွန္တယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းကုိ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္က တခုတ္တရ ထည့္ေရးပါတယ္။ စစ႐္ံုး ေရာက္ 

ေတာ့ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ႕ အနီးကပ္အရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးလွေအာင္သိန္း (ေနာင္မွာ - ဗိုလခ္်ဳပ္လွေအာင္သိန္း) က “တိုင္းမွဴး ဘာလို႔ ေနာက္က် 

ေနတာလဲ၊ အားလံုးက ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္၊ အားလံုးေစာင့္ေနၾကပါတယ္” လုိ႔ ထူးထူးျခားျခား ယခင္နဲ႔မတူေမးတယ္တဲ့။ 

 ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကုိ ျဖဳတ္ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊ အာဏာသိမ္းလုိက္တာျဖစ္တယ္။ 

 ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉/၉၂) ဗုိလ္ေစာေမာင္ရဲ႕ (နဝတ) ဥကၠ႒တာဝန္ကုိ ဗိုလ္သန္းေရႊက ဆက္တာဝန္ယူမယ္။ 

 ေၾကညာခ်က္ (၁၀/၉၂) ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ (နဝတ) ဥကၠ႒တာဝန္၊ ႏိုငငံ္ေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ပါယူမယ္။ 

 ေၾကညာခ်က္ (၃၀/၉၂) ဗုိလ္သန္းေရႊအား ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွစၿပီး ကာခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားေၾကာင္း ဆိုတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ေတြ 

ကုိ တြင္း(၁) ဗိုလ္ခင္ညြန္႔လက္မွတ္နဲ႔ထုတ္ျပန္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ 

 ဒီေၾကညာခ်က္အားလုံးက အရာရာကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊက ခ်ဳပ္ကုိင္လုိက္ၿပီလုိ႔ ေၾကညာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုတြင္းအာဏာ 

သိမ္းပြဲမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊအႏုိင္ရသြားၿပီဆိုတာကို တရားဝင္ညြန္ျပလုိက္တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 တဆက္တည္းမွာပဲ ဒီေၾကညာခ်က္ေတြဟာ ဗိုလ္ေစာေမာင္န႔ဲ ဗိုလ္ေစာေမာင္အုပ္စုအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အသုဘေတးသြား ျဖစ္ၿပီး၊ 

ဗို္လ္သန္းေရႊအုပ္စုအဖို႔ေတာ့ ေခတ္သစ္နိဒါန္းမဂၤလာေတးသံျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 ဒီလုပ္ရပ္ကုိ ဗိုလ္ေစာေမာင္ဇနီး  ေဒၚေအးရီက စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ေပၚတက္လာၿပီး ဒီလုပ္ရပ္ကို လုံးဝမေက်နပ္ေၾကာင္း၊ မတရားလုပ္ 

တာ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ဳိးဆူပြက္ၿပီး ျပန္ဆင္းသြားတယ္လုိ႔ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ေဒၚေအးရီရ႕ဲ ရင္မွာ 

လင္ေယာက်္ားနဲ႔အဆင့္ေနရာအတြက္ ေသာကမီးေတြ ေလာင္ၿမိဳက္ေနမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ရင္ထဲမွာေတာ့ ပီတိေတြနဲ႔ျဖာေဝေန 

ပါလိမ့္မယ္။ 

 ေဒၚေအးရီ စစ္႐ုံးေပၚလာၿပီးႀကဲသြားၿပီးတ့ဲေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ေသနတ္က္ုိင္ၿပီး စစ႐ုံ္းေပၚတက္လာရင္ ဘယ္လုိ 

လုပ္ၾကမလဲလုိ႔တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေျပာၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အားလံုးကေတြးၿပီး ပူၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ 

က ဘာမွမမပူပါနဲ႔ ဗုိလ္ေစာေမာင္ ေသနတ္ထဲမွာ ယမ္းႏုတ္ထားတဲ့၊ ယမ္းမပါတဲ့ က်ည္ဆံေတြထည့္ေပးထားတယ္၊ ပစ္ရင္လည္း ထြက္ 

မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာမွ စိတ္အးၾကရသတဲ့။ အင္မတန္ ယုတ္မာေကာက္က်စ္တ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ရပ္။ 

 စစ္အုပ္စုက ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတ့ဲ အေျခအေနေအာက္မွာ (ၾကည္း-ေရ-ေလ) တပ္မေတာ္ တခုလုံးရဲ႕ ထိပ္သီး၊ နံပါတ္ 

ဝမ္းဆိုတဲ့ “ကာခ်ဳပ္” တစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ား အေျခမဲ့အေနမ့ဲ လက္ဦးမႈမဲ့ေနပါသလဲ ဆိုတာ ဒီျဖစ္ရပ္ကေန ျမင္ႏုိင္ 

ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဆိုတာဟာ ျပည္သူေတြကုိတင္ ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တာမဟုတ္ဘဲ သူတို႔ဇာတ္တူသားခ်င္း 

လည္း၊ စစ္သားအခ်င္းခ်င္းလည္း ပိပိရိရိ၊ အကြက္ေစ့ေစ့ လုပ္ႀကံတတ္ပါကလား၊ စားၾကပါလားဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ ဒီျဖစ္ရပ္ကေန အထင္အ 

ရွားေတြ႔ႏုိင္၊ ျမင္ႏုိင္၊ သိႏုိင္ပါတယ္။ 

 အဲဒီအခ်က္ေတြေအာက္မွာ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ရဲ႕ငုိရိႈက္သံကုိၾကားရပါတယ္။ 

 “ ယခင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က၊ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းယူရန္ ဥက႒ၠႀကီးဦးေနဝင္းက အမိန္႔ေပးေစခုိင္းခဲ့သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး 

ႀကီးေစာေမာင္အေနျဖင့္ မလႊမဲေရွာင္သာရယူခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသည္ဟု အားလုံးက ယူဆၾကသည္။ အလုိလုိ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ နာမည္ပ်က္ခ့ဲရသည္။ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းခဲ့ရသည္” တ့ဲ။ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္၏ ရိႈက္သံသည္ ဤမွ်ႏွင့္မဆုံးေခ်။ 

“ ယခုအာဏာအလြဲအေျပာင္း (ဗိုလ္ေစာေမာင္ကုိျဖဳတ္ခ်ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊ အာဏာယူျခင္း) မွာလည္း ဦးေနဝင္းထံ အေျခအေန သြား 

တင္ျပၾကလို႔ ဦးေနဝင္း၏ ဆႏၵနဲ႔အညီလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။(ဒီအခ်က္ကုိ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔က သူ႔ ေမွာ္ဝန္းသားထဲမွာ ဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ - 

ဤကား စကားခ်ပ္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊက ဥက႒ၠႀကီး၏ Mandate အရ လုပ္တာပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေျပာသည္” တ့ဲ။ ဗုိလ္ထြန္း 

ၾကည္ဟာ သူတို႔ဘဝရဲ႕ တကယ့္သ႐ုပ္မွန္ကုိ မ်က္ရည္မ်ား ရိႈက္သံမ်ားၾကားမွ ဆက္လက္ၿပီး နာၾကည္းသံတစ္ဝက္ျဖင့္ အခုလုိ ဖြင့္ဟ 

ဝန္ခံျပနပ္ါတယ္။ 

 “တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္သားေတြဟာ ပံု႐ုိင္း႐ုိင္းခုိင္းရလွ်င္ ျမင္းေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ ဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေဂ်ာ္ကီပဲေပါ့။ ဦး 

စီး ခ်ဳပ္ခုိင္းတ့ဲအတုိင္း၊ ေပးတ့ဲအမိန္႔အတုိင္း လုိက္လုပ္ေနၾကရသူေတြပါ၊။ ကိုယ့္ေက်ာေပၚ တက္ခြစီးတ့ဲပုုဂၢိဳလ္၊ ကုိယ့္သခင္အေပၚ သစၥာ 

ေစာင့္သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဂ်ာ္ကီအသစ္ျဖစ္တ့ဲ ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊရဲ႕အမိန္႔အတုိင္းသစၥာရိွရွိ၊ တာဝန္သိသိ 

နဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္” တ့ဲ။ 
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 ဘယ္ေလာက္ရွင္းပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရွိပါသလ။ဲ 

 “တပ္မေတာ”္ တစ္ခုလုံးက စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ေနတယ္ဆိုတာ ကာခ်ဳပ္ေတြ၊ တိုင္းမွဴးေတြ၊ တပ္မမွဴးေတြဆိုတာ 

“စစ္အုပ္စု” အလိုက် “ျဖစ္-တည္-ပ်က”္ ေနရတ့ဲဘဝမွ်သာျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲ အခ်က္ဟာ သိပ္ကုိေပၚလြင္ထင္းရွားပါတယ္။ 

 ေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲအခ်က္အလက္ေတြဟာ စစ္အုပ္စုက အၿမဲတေစ တဖက္သတ္၊ တေၾကာင္းတုိက္ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ေနသလို (ဗကပ) 

ဗဟုိရ႕ဲ (ဗကပ) ယူဂ်ီကလာပ္စီးေတြ ရဲ႕ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္တဲ့အေရးအသားေတြ လုံးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ (နဝတ) အဖြ႔ဲဝင္၊ တ္ိုင္းမွဴး၊ ဝန္ႀကီး 

တစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္မွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးရဲ႕ စာနဲ႔ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားတ့ဲ (ခ်ိဳထား 

ျမႇဳပ္ထားတာေတြက်န္ေနေသးတ့ဲ) ပဏာမ ေျဖာင့္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါေသးတယ္။ “တပ္မေတာ”္ ကုပ္ေပၚခြစီးထားတ့ဲ စစ္အုပ္စုဆိုတဲ့ ဘီးလူး 

သဘက္ေကာင္ႀကီးရဲ႕ ေဘးတိုက္ပံုၾကမ္းေလာက္သာျဖစ္ပါေသးတယ္။ 

 စစ္အုပ္စုဟာ ေဂ်ာ္ကီ (ကာခ်ဳပ္) စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ကုိ လႊမ္းမုိးျခယ္လွယ္ပါတယ္။ အသံုးခ်ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗိုလ္ 

ထြန္းၾကည္ဟာ သူ႔စာအုပ္အမွာစာထဲမွာ အခုလုိလည္း မ်က္ရည္ခံထုိးၿပီး အသနားခံထားပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္သားေလးေတြက 

ခုိင္းတာလုပ္ရတ့ဲ သူေတြပါ။ သနားစရာအလြန္ေကာင္းပါတယ္။ မခ်ီးေျမႇာက္ခ်င္ေနပါ။ အျပစ္မေျပာၾကပါနဲ႔လို႔ ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္” 

တ့ဲ။ 

 စစ္အုပ္စု ၀င္ထိပ္သီးေတြဟာ တူျဖစ္ေနတုန္းက ျပည္သူမ်ားအေပၚ၊ ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ရက္ရက္ စက္စက္၊ 

လူမဆန္စြာ ႏွံခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္ပါသေလာ။ 

 အခုလည္း စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးညြန္မွဴးဗိုလ္ေအာင္ရဲဝင္းက “စစ္တပ္၊ အစိုးရတပ္” ဆိုတ့ဲ ခပ္စိမ္းစိမ္း အသံုးအႏႈန္းေတြ မသံုး 

ပါနဲ႔လုိ႔ မီဒီယာေတြကို အေပ်ာ႔ဆြဲနဲ႔ အက်ပ္ကုိင္ေနတယ္။ ေခ်ာ့သလိုလုိနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ 

 မတတ္သာလု႔ိျဖစ္ျဖစ္၊ အားမတန္လို႔ မာန္ေလွ်ာ့ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အက်ပ္ကုိင္မႈကုိ ခံလိုက္မယ္ဆုိရင္ အစ 

ရွိ အေနာင္ေနာင္ဆိုတာလို ႐ုန္းရထြက္ရ ပိုၿပီးခက္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အက်ပ္ကိုင္တာကုိ ယာယီရခံတယ္ဆိုရင္ပဲ စစ္အုပ္စုရဲ႕ 

အက်ိဳးစီးပြားကုိ ယာယီေရွးရႈရမွာမုိ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ထိပ္တိုက္တိုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစဥ္လက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစဥ္ပဲ 

ျပည္သူလူ ထုအက်ိဳးစီးပြားကုိ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနရတ့ဲဘဝကုိ က်ေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကုိ ျပငဆ္င္ဖို႔ဆိုတ့ဲ 

စိတ္ကူးစိတ္သန္းန႔ဲ “၂၀၀၈အေျခခံ ဥပေဒ”မခ်စ္ေသာ္လည္းေအာင့္ကာနမ္းဆုိတာလည္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ အျခားတည္ 

ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ပါ့မယ္” လို႔ သစၥာဆို က်မ္းက်ိန္ထားၾကရတယ္မဟုတ္ပါလား။ 

 အခုႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရတ့ဲ အက်ပ္အတည္းေတြန႔ဲ ကေမာက္ကမေတြ၊ ကပ်က္ယပ်က္လုပ္မႈေတြဟာ ဒီအေျခခံေပၚကေန 

ေပါက္ဖြားလာတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမနာ တိုင္းျပည္ မထိခိုက္တဲ့နည္းလမ္းဟာ အင္မတန္ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာပါ။ ဒါေပမ့ဲ စစ္အုပ္စုန႔ဲ 

စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျမြကုိ ယဥ္ပါးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတ့ဲ မေထြးေလးကုိ ေျမြ ၿမိဳသြားပါလိမ့္မယ္။ 

 အခုပဲ မေထြးေလးကုိ ေျမြပတ္ထားလုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းေတြ အလွမ္းရခက္သထက္ခက္လာေနၿပီမဟုတ္ပါလား။ 

 “ႏုိင္ငံသားေတြကို ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစတ့ဲသူဟာ ႏုိင္ငံရန္သူပါပဲ၊ ႏုိင္ငံတိုးတက္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတ့ဲသူဟာ ႏုိင္ငံရန္သူပါပဲ၊ 

ဘယ္လိုပံုစံ၊ ဘယ္လုိအေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံကုိမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့သူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ဘဝ 

တိုးတက္မႈကုိေႏွာင့္ေႏွးေစတ့ဲသူတိုင္းဟာႏိုင္ငံ့ရန္သူေတြခ်ည္းပါပဲ၊ အဲဒီႏုိင္ငံ့ရန္သူေတြရဲ႕အျမစ္ကုိလည္းျပတ္ျပတ္သားသားျဖတ္ေတာက္ 

ပစ္ရမယ္။ အညြန္႔ကုိလည္းျပတ္ျပတ္သားသားျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမယ္”လို႔ေဟာေျပာညြန္ျပတ့ဲ ေရႊပါရမီေတာရဆရာေတာ္ရဲ႕အာဇာနည္ေန႔ 

အမွတ္တရစကားကုိ ၾကားနာရပါတယ္။ 

 တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုအတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ၊ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေစတ့ဲ အဓိကရန္သူဟာ တပ္မေတာ္ကို ကုပ္ခြစီးၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ 

စီးပြားေရး နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနတ့ဲ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱရား၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္လို႔ပဲ 

ျဖစ္တယ္လို႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ျမင္ပါတယ္။ 

 ဆရာေတာ္ရ႕ဲဒီေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက အေလးအနက္သေဘာတူပါေၾကာင္းနဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုကုိအတြက္ ဆုိး 

က်ိဳးအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတ့ဲ အျမစ္ေတြ၊အညြန္႔ေတြမွန္သမွ် ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားသုတ္သင္ရာမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြ 

ဟာ အစဥ္သျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ မပ်က္မကြက္ပါဝင္ေနမယ္ဆိုတာ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္မွာ 

ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ (၁ ဂၽြန္ ၂၀၁၇) 

                     

 

 

 

 

       

 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 ဦးသိန္းစိန္စစ္တပိုင္းအစိုးရ တြန္းလုပ္သြားတ့ဲ တႏိငု္ငံလံုးအပစ္အခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကုိ အေမြ 

ဆက္ခံထားတ့ဲ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ၃ လ ေနာက္က်က်င္းပၿပီး သတ္မွတ္ 

က်င္းပရက္ထက္ တရက္တုိးကာ ၆ ရက္ (၂၀၁၇ ေမ ၂၄ - ၂၉) က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ 

 အေကာင္းျမင္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရင္ၾကားေစ့ယဥ္ေက်းမႈေတြ အထူးသတိထား ေ႐ြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းတဲ့စကားလံုးေတြန႔ဲ ပုံေဖာ္ က်င္း 

ပခဲ့တ့ဲ ညီလာခံႀကီးမွာ မူလ NCA လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕သာ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ 

အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးအႀကီးဆုံးျပႆနာျဖစ္တဲ့ ‘အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ဖယ္ဒရယ္ကုိယ္ပိုင္ ျပ 

႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲမထြက္ရ’ဆုိတ့ဲအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြ ေပၚေပါက္ကာ ဘာသေဘာတူညီမႈမွ မရခဲ့ဘူး။ လံုၿခဳံေရးက႑ 

ရဲ႕အေရးႀကီးဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ ့ ‘တခုတည္းေသာတပ္မေတာ္’ အေပၚ ဘာတပ္မေတာ္လဲဆုိတ့ဲ နာမဝိေသသနျပဳမႈမွာ ‘ရာသက္ပန္အေရး 

သံုးပါး၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူ၊ ကယ္တင္ရွင္ႀကီး၊ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမုိကေရစီ၊ လုိင္စင္ရအာဏာ သိမ္းခြင့္’စတာေတြနဲ႔ 

ဘယ္လိုဌာပနာမလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ ေစာဒကတက္မႈေတြ မ်ားေနတဲ့အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရတယ္။ 

 NCA ျပင္ဆင္ခ်က္ ၈ ခ်က္ကုိ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရတယ္ဆုိတ့ဲ UNFC အဖြ႕ဲဝင္မ်ားကေတာ့ မူ 

လ NCA ကုိ လက္မွတ္မထုိးရင္ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္မရ ဆုိတ့ဲအတြက္ ညီလာခံမတက္ဘူး။ 

 ဒီလိုအေနအထားမွာ တ႐ုတ္သံတမန္ရဲ႕ ၾကားဝင္ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ကပ္ၿပီးတက္ေရာက္လာတ့ဲ (ပန္ခမ္းေၾကညာ 

ခ်က္ နဲ႔ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ထားတဲ့) ‘၀’ဦးေဆာင္တ့ဲ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြ႕ဲေၾကာင့္ ၂၁ ပင္လံုဟာ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ျပန္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပ 
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မဲ့ အထူးဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသူမ်ား ဆုိတဲ့ တီထြင္ထားတဲ့ ဝိေသသေအာက္မွာ ညီလာခံဖြင့္ပြဲ ပိတ္ပြဲနဲ႔ ညစာစားပြဲသာ တက္ခြင့္ရမွာျဖစ္႐ုံ မ 

က ပါဝင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ မျပဳတ့ဲအျပင္၊ တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္မိန္႔ခြန္းမွာ NCA ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံမွအပ အျခားလမ္းေၾကာင္းေတြ 

ကုိ လက္မခံ၊ တပ္မေတာ္မူ ၆ ခ်က္ နဲ႔ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒေတြန႔ဲအညီသာ (၂၀၀၈ ေအာက္ကလုိ႔ေတာ့ ေျဗာင္မေျပာဘူး) 

သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားတ့ဲအတြက ္ဒုတိယေန႔မွာ ျပန္ဖုိ႔ျဖစ္လာတယ္။ 

 ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးေတြ ျဖန္႔ေဝတ့ဲ စာတမ္းေတြ (၃ ေစာင္) ႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ႏွစ္သုတ္ခြဲၿပီး ေတြ႕ 

ဆံုတာေတြေၾကာင့္ ညီလာခံျပင္ပႏိုင္ငံေရးက ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလာတယ္။ လူမႈေရးအရေတြ႕ဆံုမႈလုိ႔ သံခင္းတမန္ခင္း အသုံး 

အႏႈန္းအရ ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳၿပီး ဘာရလဒ္မွ မထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအၾကား တစုံတရာ 

ေႏြးေထြးတ့ဲ ဆက္ဆံမႈကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕က ညီလာခံမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းမေနဘဲ ျပန္သြားေပမယ့္ 

အင္တာဗ်ဴးေတြန႔ဲ စာတမ္းေတြအရ ၀သပနဲ႔ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ႀကိတ္ဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိလာရတယ္။ 

 ‘NCA ျပင္ဆင္ေရး ကမ္းလွမ္းေသာျဖစ္စဥ္’ စာတမ္းအရ ေခ်ာ့လုိက္ေျခာက္လုိက္ျဖင့္ ၀ႏွင့္မိုင္းလားကုိ NCA လက္မွတ္ထုိးဖို႔ တ 

ေလၽွာက္လံုး ဖိအားေပးခံရ၊ တ႐ုတ္ဖက္ကလည္း ဖိအားေပးလာတ့ဲအတြက္ NCA ကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္း 

ျပန္ (၂၀၁၇ မတ္လဆန္း)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ‘ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ဖက္ကုိ ေဖ်ာင္းဖ်ရန္မည္သုိ႔မၽွ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ‘၀’တုိ႔ 

ကုိယ္တိုင္ ႀကိဳးစားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ဖက္က သေဘာတူလၽွင္ ေဆြးေႏြးရရွိသည့္ ရလဒ္ကို မိမိတုိ႔ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း’ ေျပာ၊ ၀ ႏွင္ ့

တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ႀကိဳးစား၍ ျပင္ဆင္လုိေသာ NCA မူသစ္ အဂၤလိပ္မူ (၂၀၁၇ မတ္ ၂၁) ၊ ျမန္ 

မာမူ (ဧၿပီ ၁) တုိ႔ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း (ယခု ေဒၚစုနဲ႔မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေဝထား) သိလာရတယ္။ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ၀သပသို႔ တုိက္႐ိုက္ေျဖ 

ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးစိုးဝင္းက NCA ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာလံုးတစ္လံုးမၽွ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၂၄ 

မွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္တ့ဲအတြက္ ၫိွတာပ်က္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။  

 ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ရဲ႕ တတိယစာတမ္းက အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တယ္။ 

 ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ တင္တ့ဲ မူသစ္ကုိ တူတာမတူတာ လက္ခံတာလက္မခံတာ ေဆြးေႏြးတာၫႇိႏႈိင္းတာ အသာထား၊ NCA လက္ 

မွတ္မထုိးရင္ ၂၁ ပင္လံုတက္ခြင့္မရိွ ဆုိတဲ့ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္မ်ားက အက်ပ္ကိုင္ေနတာ ထင္ရွားတယ္။ စစ္အုပ္ 

စုရဲ႕ ဒုတိယလမ္းျပေျမပံုဟာ NCA ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ကေလးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျဗာင္ေၾကညာထားတယ္။ 

 စစ္တပ္(စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္မ်ား)က တုိင္းျပည္ကုိ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြ႕ဲစည္းပုံနဲ႔ တင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မဂၤလာ 

ယူေနသလုိ၊ ယခုလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ (ေစတနာေပါက္ၿပီး) တင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္ထူခ်င္လုိ႔ NCA 

နဲ႔က်ဳံးသြင္းေနတာျဖစ္တယ္။ မူလ NCA မွာ ၂၀၀၈ ေအာက္ေခါင္းလၽွိဳဝင္ရမယ့္ မလြတ္မကင္း စာပိုဒ္ေတြပါေနတယ္။ ရွင္းေအာင္ ေျပာရ 

ရင္ ၂၁ ပင္လံုဟာ ေညာင္ႏွစ္ပင္လုိ ဇတ္ေမ်ာႀကီးျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 

 ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ ျပင္ေရးကုိ ၂၁ ပင္လံုမွာ တြဲလုပ္ေနတယ္’တုိ႔၊ ‘လက္မွတ္သာထုိးၾကပါ၊ ေဆြးေႏြးပါ၊ မေက်လည္ရင္ ထြက္ 

သြားလို႔ရပါတယ’္တုိ႔၊ ‘အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ တသေဘာတည္းပါပဲ’ဆုိတာေတြဟာ ဗလာစကားေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသြားပါၿပီ။ စစ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ အဂၤါစဥ္အရ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ေနာက္မွာ ေနေနေသာ္လည္း ကာလံုမွာအဆံုးအျဖတ္အခန္းမွာ ရွိေနေၾကာင္း မေမ့ 

ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၂၁ ပင္လံုကုိ ကစားကြက္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ကစားလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကစားကြင္းက က်ဥ္းေနတ့ဲအတြက္ ပါဝင္ကစားတဲ့သူ 

နည္းတယ္။ က်ပ္ေငြ ၁၅ ဘီလီယံေလာက္ အလႉခံရရွိထားတ့ဲအတြက္ ကစားခ်ိန္ကုိ ၾကာၾကာဆြဲထားႏိုင္တယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ ျပည္တြင္း 

စစ္န႔ဲအတူ ဆင္းရဲတြင္းသုိ႔ ဆြဲခ်ခဲ့တ့ဲ သမိုင္းတရားခံဟာ စစ္အုပ္စု စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လူတန္းစား ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္း 

ေၾကာင္း မေကာင္းခဲ့တ့ဲ ပုံရိပ္ကုိ ေငြမင္သုတ္ဖုံးကြယ္ႏိုင္တဲ့အထိ ကစားပါလိမ့္မယ္။ 

 ဒါေပမဲ့ ၂၁ ရာစုကမၻာမႈေခတ္မွာ ၂၀ ရာစုစစ္ေအးေခတ္ကလို စစ္ကုိအကန္႔အသတ္မရွိ ခ်ဲ႕ခ်င္လုိ႔မရဘူး။ သတင္းကုိေမွာင္ခ်ၿပီး 

ျပည္သူကုိ လိမ္ခ်င္လုိ႔မရဘူး။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနက ခြင့္မျပဳသလုိ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ျပင္းျပတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိအင္ဆႏၵက 

လည္း ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူး။ စစ္န႔ဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးစည္းဟာ ၾကာေလကြဲေလျဖစ္မယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ‘ရန-္ငါ 

စည္း’ ဟာလည္း ၾကာေလထင္ရွားနက႐္ႈိင္းလာေလ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ 
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ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာ 

ေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ 

ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၃)။ 

၁၉၆၃-ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြကဲာလကေဖေဖ။ 

                        

     

 

    

 

 ---၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔မွာတက္လာတ့ဲ-ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရဟာလက္လြန္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕-ရန္သူေတာ္ႀကီးျဖစ္ 

တ့ဲ- တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရာခ်ီၿပီးသတ္ျဖတ႐္ံုမွ်မက- ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕အျမဳေတ- ဘူမိနက္သန္-တကသ အ 

ေဆာက္အဦးႀကီးကုိ လည္းဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးျဖိဳခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒဇီူလုိင္(၇)ရက္အေရးအခင္းႀကီးေၾကာင့္ ဆုိး၀ါးသြားရတ့ဲ မိမိတုိ႔ရဲ႕ပံုရိပ္ကုိ ျပင္ဆင္ 

ဖို႔ အတြက္- ၁၉၆၃-ဇြန္လ(၁၁)ရက္မွာ-ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားသုိ႔-“ျငိမ္းခ်မ္းေရး-ကမ္းလွမ္းခ်က္” ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 

လိုက္္ပါတယ္။ 

 ပထမဆုံးေရာက္လာတဲ့အဖြ႕ဲဟာ-အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကျဖစ္ၿပီး-ဒိေနာက္မွာေတာ့ လူမ်ိဳးစုအဖြ႕ဲအသီးသီး-ေရ႕ွဆင့္ေနာက္ဆင့္ 

ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔မွာေတာ့-ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ရဲေဘာ္ေဌးေခါင္းေဆာင္တ့ဲ-ပဏာမကုိယ္စားလွယ္ 

အဖြဲ႕ ေရာက္လာပါတယ္။ ၾသဂုတ္(၃၁)ရက္မွာတုိ႔-သူတုိ႔တေတြ-စမ္းေခ်ာင္းခ်မ္းသာလမ္းကဆရာႀကီးမိႈင္းအိမ္ကုိ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ 

အဲဒီေန႔က ေဖေဖနဲ႔ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္သားဖက္ၿပီးမ်က္ရည္ေတြက်ေနတဲ့ပုံ ေနာက္ေန႕သတင္းစာေတြမွာ ပါလာ 

ေတာ့ ျမင္ရသူလူအေပါင္း အေတာ္စိတ္ထိခိုက္ၾကပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ အဲဒီဓာတ္ပံုဟာေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားၿပီးေနာက္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာ 

လအတြင္း ႐ုိက္ကူးခဲ့တဲ့- ဓာတ္ပံုမ်ား-ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲလုပ္ေတာ့- တတိယရပါတယ္။) 

 `အဲဒီပါတီ-ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရန္ကုန္မွာရွိေနစဥ္-ေဖေဖက ကၽြန္မတုိ႔ဆီဆုံလမ္းအိမ္မွာ ထမင္းဖိတ္ေကၽြးပါတယ္။ အဲဒီေန႔က 

(၁၉၆၃-စက္တင္ဘာ(၁၂)ရက္) ေဖေဖနဲ႔ ရဲေဘာ္ေဌးတုိ႔အဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးတ့ဲအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ျပထားတဲ့-ျမန္မာ့အလင္းသတင္း 

စာ-ျဖတပ္ိုင္းေဟာင္းေလးကၽြန္မရရွိထားပါတယ္။ အဲဒါေလးကုိ အျပည့္အစံုျပန္ေဖာ္ျပပါရေစ။ 

 အခု-၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ-ဆုိၿပီး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြေခတ္စားလာခ်ိန္မွာ ေရွးျဖစ္ေဟာင္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ အျဖစ္ေရာ၊ 

ျပႆနာတခ်ိဳ႕ဟာ ဘယ္ေလာက္ေျဖရွင္းရခက္ၿပီး-ထပ္ခ်ည္းတလဲလဲ- ေျပာဆုိေနရတယ္ဆုိတာကုိ အခုေခတ္လူငယ္မ်ားသိေစႏိုင္ဖုိ႔ အ 

တြက္ေရာ-အဲဒီသတင္းေဖာ္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုေလးကုိ ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး-ဒီေလာက္ရွည္ၾကာေနရတာ ဘာ 

ေၾကာင့္လဲ။ဘယ္သူေၾကာင့္လဲ။ စဥ္းစားၾကတ့ဲအခါ-ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ဖုိ႔ပါ။ 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးတုိ႔ေဆြးေႏြးပြဲ။ 

                                   တပ္မေတာ္အေပၚဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ၏အျမင္ကုိရဲေဘာ္ေဌးတုိ႔ကေမးၾကျခင္း။ 

                       ရန္ကုန္၊စက္တင္ဘာလ၁၂။ 

 ယေန႔နံနက္ ရဲေဘာ္ေဌးတုိ႔ပဏာမကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာေနအိမ္သုိ႔လာ၍ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာႏွင္ ့ ေဆြး 

ေႏြးၾကသည္။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာမွာ တပ္မေတာ္မွ အနားယူလုိက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ျဖဴတုိက္ထုတ္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ျပည္ 

တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးေဆာင္၍ လႈပ္ရွားေနသည့္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ေဌးတုိ႔က ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာတုိ႔ ဦးေဆာင္ 

လႈပ္ရွားသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ေက်ာ္ 

ေဇာ၏ ပုဂြိဳလ္အရအျမင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

 

ရဲေဘာ္ေဌးေမး။  ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးျပႆနာမွာ ၀ိရိယနဲ႔ ခ်ီတက္ေနတာနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာသေဘာထားကို သိပါရေစ။ 

ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာေျဖ။  ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေယဘုယ်ခံယူခ်က္တခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါက အမ်ိဳးသားေတြဟာ 

နယ္ခ်ဲ႕ ပေဒသရာဇ္ ေသြးစုပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲ၀င္ခ်ီတက္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရလို႔ ရိွ 

ရင္ တမ်ိဳးသားလုံးဟာ ခ်မ္းသာ၀ေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခါ ျပည္သူေတြဟာ မ်က္ရည္ကို ဒူးနဲ႔ 

သုတ္ေနရတ့ဲလြတ္လပ္ေရးသာ ျဖစ္ေနတယ္။ လြတ္လပ္ေရးကိုလက္ခံတ့ဲအာဏာပိုင္ေတြဟာ နယ္ခ်႕ဲပေဒသရာဇ္ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈ 

ကုိ ဆက္လက္တုိက္ရမယ့္အစား ေစ့စပ္ၿပီး ျပည္သူေတြအေပၚဖိႏွိပ္လုိ႔ ခုလုိျပည္သူေတြဒုကၡေရာက္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ မၿပီးဆုံးေသးတ့ဲ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအဆက္လုိ႔ ခံယူပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးလို႔ရွိရင္ အဆုံးမသတ္ 

ေသးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြ ျပန္လည္ရရွိၿပီး ဆင္းရဲျခင္းဘ၀က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၿပီလို႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ လြန္ခ့ဲတဲ့ ၁၅ 

ႏွစ ္ ရဲ႕ ဟုိဘက္က ျပည္သူေတြဟာ(လြတ္လပ္ေရး---လြတ္လပ္ေရး)လုိ႔ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သလို (ျငိမ္းခ်မ္းေရး---ျငိမ္းခ်မ္းေရး) 

လုိ႔ ေၾကြး ေၾကာ္ျပီး တခဲနက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကပါတယ္။ 

 

 ျပည္သူေတြအေနန႔ဲလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းနဲ႔ မိမိကုိ ပုဂြိဳလ္အရ အားေပးမႈႀကီးမား 

တယ္ ဆုိတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲၿပီးတ့ဲအခါ ျပည္သူေတြကေမွ်ာ္လင့္သလို ျပည္ 

သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ခ်မ္းသာ၀ေျပာမႈလမ္းေၾကာင္းအေပၚ မေရာက္ဘဲ မ်က္ရည္ကုိ ဒူးနဲ႔သုတ္ရတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္ေရာက္ 

ေနမွာ အထူးပဲစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကၿပီး ႀကီးစြာေသာသတိနဲ႕ ခ်ီတက္ေနပါတယ္ဟု ရွင္းျပသည္။ 

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာက ဆက္လက္၍ ျပည္သူေတြရဲ႕အားကုိ တကယ္တမ္းစုစည္းၿပီးေတာ့ ခ်ီတကႏ္ိုင္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတ့ဲဘက္ 

ကုိဦးတည္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ယုံပါတယ္ဟု ေျပာျပသည္။ 

 

ရဲေဘာ္ေဌး။  ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ႏိုင္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ 

ေတြ႕ရတဲ့အေျခအေနကုိ သိလုိပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ။  ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ေပါင္းစံုန႔ဲ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း ျပည္တြင္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီက အထူးသတိထားပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ညီညြတ္ေရးကုိအစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ညီ 

ညြတ္ေရးခိုင္ျမဲဖို႕နဲ႕လမ္းမမွားဖုိ႔သတိထားပါတယ္။ 

 ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကုိ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ျပန္ဖြဲ႕တ့ဲအခါ အဖြဲ႕အစည္းေတြပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ၆လနီးပါး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ 

တယ္။ ဒီလုိလုပ္ရတာ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆိုသလုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအ 

ေနအရ လူမ်ိဳးစုအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီးေနပါၿပီ။ ေနာင္မွာညီညီညႊတ္ညႊတ္နဲ႔ လုပ္သြားႏိုင္ဖို႔ရိွပါ 

တယ္။ 

ရဲေဘာ္ေဌး။  ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာကုိ ပုဂၢိဳလ္အရ တခုေမးပါရေစ။ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ား သေဘာ 

ထားရွိႏိုင္မလဲဆုိတာကို ေျပာႏိုင္လွ်င္ေျပာပါ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ။  ။ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ျမင္ေတြ႕ခ်က္နဲ႔ အစဥ္အလာမ်ားအရ ရွိတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ေယဘုယ် ထင္ 

ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာပါမယ္။ 



54 

 

 လြန္ခဲ့တ့ဲ ၁၅ႏွစ္ တုန္းက အာဏာရေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အသီးအပြင့္ရတနာမ်ားစြာကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကရာ 

မွာ တပ္မေတာ္လည္း အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ တမ်ိဳးသားလုံး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ပေဒသရာဇ္ ဆန္႔က်င္ေရး 

လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးက ေပၚထြက္သီးပြင့္လာတ့ဲ တုိင္းျပည္ရဲ႕ရတနာတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးတ့ဲ 

ေနာက္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕တပ္မေတာ္ တမ်ိဳးသားလုံးကုိကာကြယ္တ့ဲ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္ရမယ္အ့စား အဓိက 

အားျဖင့္ အာဏာရေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြေၾကာင့္ လူတန္းစားဖိႏွိပ္ေရး လက္နက္ကိရိယာႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 

ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈႀကီး တရပ္ပါပ။ဲ ဒါေပမဲ့ မ်ားစြာေသာ တပ္မွဴးတပ္ၾကပ္မ်ားထဲမွာ အစဥ္အလာနဲ႔မ်ိဳးခ်စ္ပုဂြိဳလ္ေတြ မီးခဲျပာဖံုးမ်ိဳးခ်စ္ေတြ အ 

ေျမာက္အျမားရွိတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ဧရာမတပ္မေတာ္သား ႐ိုး႐ိုးရဲေဘာ္မ်ားထဲမွာလည္း အမ်ားစုႀကီးဟာ ႐ိုးသားေသာျပည္သူမ်ား 

ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားေပၚမွာ တရားမွ်တေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လိုလားၾကမယ္ဆုိ 

တာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြရဲ႕၁၅ ႏွစ္လုံးလုံး ဇာတ္တူသားခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကဖို႔ လူတန္းစားဖိႏွိပ္ေရး 

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမႈိင္းေအာက္မွာ ယာယီေရာက္ေနရတဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ တခ်ိဳ႕ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရသူ 

တခ်ိဳ႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဦးမယ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ 

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ။  ။ေဆြးေႏြးပြဲအလားအလာမ်ားကုိ ျပည္သူေတြက သိခ်င္ေနပါတယ္။ ေျပာႏိုငတ္ာမ်ားကုိေျပာပါ။ 

ရဲေဘာ္ေဌး။  ။အလားအလာေတြေကာင္းေနပါတယ္။ အခက္အခဲေတြလည္း ရွိသင့္သေလာက္ ရွိေနပါတယ္။  

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ။  ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတခုလုံးရဲ႕အလားအလာကုိ ေျပာပါဦး။ 

ရဲေဘာ္ေဌး။  ။ ေကာင္းတာေတြ ရွိပါတယ္။ 

 ၁။ အလားအလာေကာင္းေတြကုိ မွန္မွန္ကုိင္စြဲၿပီး မွန္မွန္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္----။ 

 ၂။ တစ္ဖက္ကလည္းမွ်တၿပီး ႐ိုးသားစြာလုိလားတယ္ဆုိရင-္--။ 

 ၃။ ျပည္သူေတြရ႕ဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားေသာအားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္စုစည္းႏိုင္ရင-္--။ 

 ၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖ်က္အဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္ဆုိရင္---။ 

 ျပည္္တြင္းးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာဟာ တကယ္ပဲအေကာင္အထည္ေပၚလာမယ္ လုိ႔ယူဆပါတယ္။ 

 ႏို႔ေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အတားအဆီးအခက္အခဲေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဘာမွေတာ့ အတိအက် 

မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ။  ။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႀကီးရဲ႕ က်န္းမာေရးေကာင္းပါရဲ႕လား။ 

ရဲေဘာ္ေဌး။  ။ က်န္းမာပါတယ္။ သူရဲ႕၀န္ထုပ္၀န္ပိုးနဲ႔ သြားလာႏိုင္တ့ဲအေျခအေနမွာ ရွိေနပါၿပီ။ ဟု ေျဖသည္။ 

  

 ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာက ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႀကီးအေၾကာင္းေမးျခင္းမွာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာတုိ႔လူစု နယ္ေတြသြား၍ တရားေဟာေန 

ၾကစဥ္ တခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္က သူမေသခင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကုိ ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ရြာတရြာကို ျဖတ္သြားပါ။ ေခ်ာင္း 

ၾကည့္လုိက္စမ္းပါရေစဟု လူတေယာက္ကုိ မွာသည္။ ထုိလူက စာေရးဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကုိ ေျပာလာသည္။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ 

က ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိခိုက္မည္စုိး၍ ဤကိစၥ ဘာမွေျပာမျပဘဲထားသည္။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ၆ လက ရန္ကုန္တြင္ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာအား ေျပာျပ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႕ကိုအာ႐ံုျပဳရွာသည့္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ႀကီး၏ က်န္းမာေရးကုိ ႀကံဳတုန္းႀကံဳခုိက္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကေမးျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာက ဗုိလ္ေဇယ်ကို ၾကည့္ၿပီး ဗိုလ္ေဇယ်သည္ အရင္ကနဲ႔မတူေတာ့၊ အမ်ားႀကီးေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာသည္။ သီလရင္ 

ႀကီးႏွင့္ပင္ တူေနပါၿပီ ဟု ရင္းႏွီးစြာ ရယ္ေမာေ၀ဖန္သည္။ 

 ကုိေဌးတုိ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္သည့္ေန႔က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီနဲ႔ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိသြားသည့္ စကားအခ်ိဳ႕ 

ႏွင့္ အာဇာနည္ကုန္း၌ အဓိ႒ာန္စာတမ္းပါ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ မရွင္းလင္း၍ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာက ကုိေဌးတုိ႔အား ရွင္းျပရန္ေျပာရာ ရွင္းျပေသး 

သည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

 

                                                                                                               ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ။ 

                                                                                                         ၁၉၆၃ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ၊၁၂ရက္။ 

                                                      (ကမာၻစစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။ေနရီရီစာအုပ္တုိက္။ႏွာ-၂၀၁-၂၀၅) 

 

 ဒါေတြကေတာ့- ၁၉၆၃ခုႏွစ္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကာလက အျဖစ္အပ်က္တရပ္ပါ။ ဒီေနရာမွာႀကံဳႀကိဳက္လုိ႔-သမိုင္းကိစၥတခုကုိ ရွင္း 

လင္းခ်င္ပါတယ္။ 
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 ေဖေဖနဲ႔ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကိစၥပါ။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႀကီးက ေဖေဖကုိေတြ႔ခ်င္တာ၊ ေတြ႕ဖို႔ႀကိဳးစားတာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိ ုေဖေဖက 

သူ႕စာအုပ္ထဲမွာ---ဗုိလ္ရန္ေအာင္-ဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးနဲ႔ တျခားအေၾကာင္းေတြအပါ (ဥပမာ ဂ်ပန္မွာ စစ္ပညာသင္ကာလ အျဖစ္အ 

ပ်က္ မ်ား) ျပည့္ျပည္စံုစံုနဲ႔ လြမ္းဆြတ္စဖြယ္ေရးထားပါတယ္။ သတင္းစာပါအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ အနည္းငယ္ကြဲလြဲပါတယ္။ ေဖေဖေရးထား 

တာကုိပဲ အတည္ယူသင့္ပါတယ္။ ေဖေဖက----“ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႀကီးန႔ဲကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆုံးထိေတြ႔လိုက္ရပံုမွာ ကၽြန္ေတာ္စစ္တပ္က 

ထြက္ရၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္စမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္ေနရာမွ (၁၉၆၀) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းႏွင္ ့ပူးေပါင္း 

ၿပီး “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕” ဖြဲ႕ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ တုိင္းျပည္ကုိ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ၿမိဳ႕ အေတာ္မ်ားမ်ား 

သုိ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္လွည့္ၿပီး ေဟာေျပာစည္းရံုးေနပါသည္။” “ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ စာေရးဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္တုိ႔ ဗမာ 

ျပည္အလယ္ပိုင္း) ကၽြန္ေတာ္နံမည္မမွတ္မိေသာ)ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ေဟာေျပာေနရာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္မွာ ေျမ 

ေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ထုိၿမိဳ႕သုိ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရာက္ေနရာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အလြန္ေတြ႕ခ်င္ပံုရသည္ ထင္ပါသည္။  သူက လူတ 

ေယာက္ လႊတ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕တာ၀န္ခံ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ထံသို႔ သူ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕လိုေၾကာင္း ေတြ႔႕ခြင့္ျပဳရန္ လာေျပာပါ 

သည္။ ဦးတင္ေအာင္က---“ဟာ--ဒီကိစၥဟာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းႀကီး ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါ။” ဟု ေတာင္းပန ္

ျပန္ၾကားလိုက္ ရပါသည္။” 

 “ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိ ဦးတင္ေအာင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္မွ ကၽြန္ေတာ္ကို ျပန္ေျပာျပရာ ကၽြန္ေတာ္မ်ားစြာ စိတ္မ 

ေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ ဦးတင္ေအာင္လည္း အေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ပံုရပါသည္။ ဒီေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ္ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မ 

ရွိေတာ့ပါ။” 

 (ဆုိင္းစုမွသည္မန္ဟုိင္းဆီသုိ႔- ကုိယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတိၱေပါင္းခ်ဳပ္- ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။-ယဥ္မ်ိဳးစာအုပ္တုိက္-ႏွာ၄၉-

၅၀)။ 

 ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံး(မ်ိဳးဆက္-အဆက္ဆက္-)ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တ့ဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး-ခရီးလမ္းေခ်ာေမြ႕ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ 

လ်က္------ 

                                                                                                                                      လွေက်ာ္ေဇာ။ 

                                                                                                                                      ၂၄-၅-၂၀၁၇။ 

 

 

 

ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၄)။ 

ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္မယ္။---တ့ဲ။ 

လွေက်ာ္ေဇာ 

 အခုတေလာ စစ္တပ္ကအထိမခံ-ေရႊပန္းကန္ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ထစ္ခနဲဆုိ- ပုဒ္မ-၆၆(ဃ)နဲ႔ ဆြဲဖမ္း-တရားစြဲ-ေထာင္ခ်လုပ္ေနတာ 

ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ သံေ၀ဂ ရစရာေကာင္းပါတယ္။ ကာလ၀ိဘက္-ေနာက္ပိုးတက္တယ္လုိ႔သာ သေဘာထားၾကပါ-လုိ႔ဆုိခ်င္ပါတယ္။ 

ငရဲမွအပ-၀ဋ္အျမဲ-ဆိုတ့ဲစကားလည္းရွိ --မဟုတ္လား။ 

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

 ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၂)၊ လြမ္းေလသမွ်-ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားနဲ႔ တဆက္ တ 

စပ္တည္းျဖစခ္ဲ့တ့ဲ-ကိစၥရပ္တခုရွိခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖ ႐ုပ္ရွင႐္ုိက္မယ္--ဆုိတ့ဲသတင္းမ်ား ထြက္လာတာပါ။ 

 ၁၉၆၃ ခု-ႏို၀င္ဘာ(၁၄)ရက္ေန႔မွာ- အဲဒီကာလက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ စစ္အုပ္စုေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက- ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 

ကုိ တဖက္သတ္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့- စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဘီးလူး႐ုပ္ျပန္ေပၚလာျပီး ေတာတြင္းျပန၀္င္သူမ်ားေနာက္-

စစ္တပ္က တရၾကမ္း လုိက္လံတုိက္ခိုက္-သတ္ျဖတ္သလို-ၿမိဳ႕ေပၚက တက္ၾကြလႈပ္ရွားတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးသမားအမ်ားအျပားကိုလည္း ပိုက္စိပ္ 

တုိက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ 

 အဲဒီၿမိဳ႕ေပၚက ဖမ္းဆီးရမယ့္လူစာရင္းကုိ ေထာက္လွမ္းေရးက ျပဳစုရၿပီး၊ ဗိုလ္ေန၀င္းကုိ တင္ျပရပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းက စာရင္း 

ထိပ္ဆုံးမွာ ပါရွိတ့ဲ-ေဖေဖနံမည္ကုိ ဖယ္္ပစ္လုိက္တဲ့အတြက္ ေဖေဖ အဖမ္းမခံရပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြ႔ဲက လူ အေတာ္မ်ားမ်ား 

အဖမ္းခံ သြားရပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကုိလည္း စစ္တပ္က ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ 
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 အဲသလို ဗိုလ္ေန၀င္းက ေဖေဖနံမည္ကုိျဖဳတ္္ပစ္စဥ္က-ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကုိ ဖမ္းစရာမလုိပါဘူးကြာ။ သူ႕ရင္ထဲ ဘာရွိတယ္-ဆုိတာ 

ငါသိတယ္လုိ႔ ေျပာေၾကာင္းလည္း ၾကားရပါတယ္။ 

 ဒီေနရာမွာ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လာလုိ႔ ေဖေဖက ဗိုလ္ေန၀င္းအေၾကာင္း သူ႕စာအုပ္ထဲမွာ ေရးထားတာေလးျပန္တင္ျပခ်င္ပါ 

တယ္။ 

 “-----ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အကင္းပါးသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူတကုိယ္ေရ ႀကီးပြားမႈအတြက္ဆုိလွ်င္ ဘယ္သူကုိ မ 

ဆုိ-ဘာမဆို လုပ္သူျဖစ္သည္။ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ဘယ္သူ႕ကုိခြာ၍ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ဘယ္သူ႕ကုိကပ္ရမည္ကို ေကာင္းေကာင္း တြက္ 

ခ်က္တတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူ႕အား ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်ကိုေရာ ေထာက္ခံသူမ်ားကုိပါ ဘာေတြ စဥ္းစားေနသည္။ ဘာေတြ လုပ္ 

ေဆာင္ေနသည္ကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အစဥ္မျပတ္ သိရွိေနရမွ ေက်နပ္သူျဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးဘက္တြင္ အလြန္ အကြက္ေစ့ 

သူ ျဖစ္ပါသည္။----” 

 “-----ကၽြန္ေတာ္ တပ္မွထြက္ရကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ 

လည္း သိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ၀င္ထြက္သြားလာသူမ်ားလည္း သိၾကပါသည္။ သိေအာင္လည္း တမင္လုပ္သည့္အခါမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာလည္းျဖစ္ပါသည္။-----” 

 (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ--ဆုိင္းစုမွသည္မန္ဟုိင္းဆီသုိ႕-ကုိယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတိၱေပါင္းခ်ဳပ္။(ယဥ္မ်ိဳးစာေပထုတ္) 

ႏွာ-၃၀၃) ---လုိ႔ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။  

 ေနာက္တေနရာမွာလည္း-ဒီလိုေရးထားပါေသးတယ္။ 

 “---ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္နည္းနည္းေ၀းေနသူမ်ားက ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနေတာ့မည္ ဟုထင္ၾကပါ 

သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အသက္အရြယ္အရလည္း ရလာၿပီျဖစ္၍ စြန္႕စြန္႕စားစားလုပ္ရမည့္အလုပ္ကို လုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ထင္ဟနရိွ္ပါ 

သည္။ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚတြင္ စိတ္နာစိတ္ခုေနသည္ဟု ထင္ေနဟန္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ 

ကလည္း အဲသလုိထင္ေနေအာင္ သူ႕နားေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ထုိသေဘာမ်ိဳး လႊင့္ထားဖူူးပါသည္။”------(အထက္ပါစာအုပ္-ႏွာ ၃၀၄) 

 အဲသလို ေဖေဖက ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ မ်က္ခံုးေမြးေပၚ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ေနခ့ဲတာပါ။ ဒီလုိ ေနတတ္ထုိင္ 

တတ္လို႔ လည္း-၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ-ေဖေဖနဲ႔ကၽြန္မတုိ႔တေတြ ေဘးမသီရန္မခ ေတာခိုလာႏိုင္ခဲ့တာပါ။ 

 ေဖေဖက အလြန္သတိႀကီးသူပါ။ အစစအရာရာ အလြန္သတိထားပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းအေၾကာင္းကိုလည္း သူက အေတာ္ သိ 

ပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ-မိမိကုိယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သူမွန္သမွ်ကုိ-ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး 

အရေသာ္လည္းေကာင္း၊-အစြန္းအထင္းတခုခ ုရွိေနေစခ်င္တတ္ၿပီး၊ အဲဒီအကြက္က္ုိ ကိုင္သုံး(blackmail) တတ္သူပါ။ တပ္ထဲက တပ္မွဴး 

မ်ားအားလုံးကိုလည္း-ဒါေတြနဲ႔ကုိင္ထားတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ကြယ္လြန္သူ-ေၾကးမံုဦးေသာင္း(ေအာင္ဗလ)က ဗိုလ္ေန၀င္းကုိ 

Godfather လုိ႔ေခၚခဲ့ပံုရပါတယ္။ ၾကားဖူးတာတခုကေတာ့ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ သူ႕လက္ေအာက္က အရာရွိႀကီးမ်ားအတြက္ လူတုိင္းအေပၚ 

ဖိုင္တြဲ(၂)ခု ထားရွိၿပီး၊ ရာထူးတုိးေပးခ်င္ရင္-ဖုိင္တြဲတခုကုိသုံးၿပီး၊ ရာထူးကခ်ပစ-္အေရးယူခ်င္ရင္ေတာ့ ေနာက္ဖိုင္တြဲတခုကုိသုံးသတဲ့။ 

ဗမာျပည္မေနခ်င္ေတာ့လုိ႔ ႏိုင္ငံျခားသြားမယ္ဆိုရင္လည္း-ဗိုလ္ေန၀င္းက ကုိယ္တုိင္ေခၚေတြ႕ၿပီး-မင္းဒီဖိုင္ေတာ့-ငါဆီမွာရွိတယ္ေနာ္-ဆုိ 

ၿပီး- အဲဒီတပ္မွဴးႀကီးမ်ားရဲ႕ အျပစ္အနာအဆာမ်ိဳးစံု (ေထာက္လွမ္းေရးအကူအညီနဲ႔ ရထားတ့ဲ) ကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားတ့ဲဖိုင္ကို ျပလႊတ္ 

လုိက္ဆိုပဲ။ အျပစ္အနာအဆာဆုိရာမွာလည္း-ႏိုငင္ံေရး အမႈမ်ိဳးထက္-စီးပြားေရးအမႈ၊ လူမႈေရးအမႈေတြကုိ ပုိအေလးထားပါတယ္။ ဒါမ်ိဳး 

ေတြကသာ-လူေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးအရ အေသသတ္ (Political Assassinatoin ႏုိင္တာပါ။ ၁၉၅၆-၅၇-ခုႏွစ္ ေဖေဖကုိ တပ္ကထုတ္ဖို႔-ဗိုလ ္

ေန၀င္းအပါ တျခားဆုိရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ား ၀ိုင္းစီစဥ္တုန္းက- ဗိုလ္ေန၀င္းက အဖြဲ႕တဖြ႔ဲဖြဲ႕ၿပီး-ေဖေဖမွာ တျခားကိစၥမ်ား (ဥပမာ-စီးပြားေရး 

ဆုိင္ရာ အမႈမ်ား) ရွိမရိွ-စံုစမ္းစစ္ေဆးခိုင္းတာ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားအေနနဲ႔-အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္ရန္ပုံေငြ-ဆုိတ့ဲေခါင္းစဥ္နဲ႔ အသုံးျပဳ 

ႏိုင္တ့ဲေငြေတြ ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူမွ စာရင္းျပစရာမလုိဘဲ-သုံးခြင့္ရွတ့ဲိ ေငြမ်ားပါ။ ေထာက္လွမ္းေရး တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး စတာေတြ 

အတြက္ သုံးဖုိ႔ပါ။ အဲဒီေငြေတြထဲက ေဖေဖ ဘာေတြသုံးခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ျပန္စစ္ေဆးခိုင္းတာပါ။ ေဖေဖက သူ႕အဲဒီရန္ပံုေငြကုိ လက္ 

ဖ်ားနဲ႕ေတာင္ မတုိ႔ခဲ့ဘဲ-သုံးစရာရွိရင္ သူ႔(I.O.-intelligence officer) ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိကုိပဲ -ကုိင္ခိုင္း-သုံးခိုင္းထားတာျဖစ္လုိ႔-

ဘာအမႈမွ ရွာမရခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ္ေန၀င္းကေတာ့-အဲဒီလုိရတ့ဲ သူ႕ရန္ပံုေငြကုိ ထုတ္ၿပီး ျမင္းေလာင္းပစ္တယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ျမင္း 

ေလာင္းတယ္-ဆုိလုိ႔ အေၾကာင္းအရာတခုေရးရပါဦးမယ္။ ေဖေဖ တပ္ကထြက္ရၿပီး-၁၉၅၇-ဇြန္လ(၂၇)ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲ-သတင္း 

စာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဖေဖက--၁၉၄၉ခုႏွစ္ အင္းစိန္တုိက္ပြဲအတြင္း-အေရးေပၚ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ လုိအပ္လာရင္-တနဂၤေႏြေန႔ 

လည္း ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္--ျမင္းပြဲထဲ လုိက္ၿပီး-လက္မွတ္ ထုိးခိုင္းရပါတယ္-လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

 ဒါေၾကာင့္ပဲ-၁၉၇၆ ခုႏွစ္-ဇူလုိင္လမွာ-ကၽြန္မတုိ႔မိသားစု-ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႕ ေတာခိုလာၿပီးေနာက္-ျပည္သူ႔အသံ-(၁၀-

၈ -၁၉၇၆) က ထုတ္လႊင့္ခဲ့တ့ဲ- ေဖေဖရဲ႕ တုိင္းျပည္သုိ႔တင္ျပခ်က္-ထဲမွာ---------အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း ေန၀င္းေအာက္က လက္ရိွစစ ္
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တပ္ႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တ့ဲ ပုဂြိဳလ္ေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဓိကပုဂြိဳလ္မ်ားအခန္းက ပါခဲ့တ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အ 

ေရးပါဆုံးျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးန႔ဲ စစ္ၿပီးေခတ္စစ္တပ္သမိုင္းဟာ ကၽြန္တာ့္ပုဂြိဳလ္ေရးနဲ႔ တ ဆက္တည္းျဖစ္တယ္။ ဒီတုန္းက ကၽြန္ 

ေတာ္သာ ေန၀င္းလုိ ပေဒသရာဇ္မင္းသားတပါးလုိ အေလလိုက္ေနမယ္ဆုိရင္ သည္စစ္တပ္နဲ႔တုိင္းျပည္အေျခအေနဟာ ဘယ္လုိျဖစ္လာ 

ႏိုင္မယ္ဆုိတာေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။-(အထက္ပါစာအုပ္။ ႏွာ၃၂၁)--လုိ႔ေျပာခဲ့တာျဖစ္မွာ။ ဒီလုိ- ဗိုလ္ေန၀င္းအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း 

သိထားလုိ႔ ေဖေဖကအလြန္သတိႀကီးစြာေနခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိသတိနဲ႔ေန-ေနတာေတာင္-ျပႆနာကေပၚလာပါတယ္။ 

 အျဖစ္ကေတာ့-----။ 

 ၁၉၆၃ခုႏွစ္- ႏို၀င္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔က ေဖေဖနဲ႔ အန္ကယ္ဦးထြန္းတင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္-(ဆရာႀကီးမိွႈင္းေမတၱာရပ္ခံခ်က္နဲ႔) ေက်ာင္း 

သားမ်ားအေရး ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမႈေၾကာင့္- ေသြးထြက္သံယိုမရွိဘဲ-ေျပလည္သြားၿပီးေနာက္-ကၽြန္မတုိ႔အိမ္မွာ-လူစည္ကားလာပါ 

တယ္။ အဲဒီေန႔ညက-အဓိပတိလမ္းမရဲ႕ တံခါးေပါက္ႀကီးေရွ႕မွာ ေဖေဖက အန္ကယ္ဦးထြန္းတင္ရဲ႕ ေမာ္ရစ္မုိင္နား ကားေလးေပၚ တက္ၿပီး 

ေက်ာင္းသားေတြကို-တံခါးမႀကီးျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔-ေမတၱာရပ္ခံေျပာၾကားေနတ့ဲပံု-သတင္းစာေတြထဲမွာ ပါထားတာျဖစ္လုိ႔-သားသမီးေတြ ျပန ္

ေခၚဖုိ႔ နယ္ကလာၾကတ့ဲ မိဘမ်ားက ေဖေဖကို-ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း လာေျပာၾကဆုိၾကတာပါ။ အဲဒီဓာတ္ပံု-သတင္းစာထဲ ပါလာက 

တည္းက မဆလ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ-ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ နံမည္ေကာင္း၀င္ယူတယ္တို႔။ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္၀င္ထုတ္တယ္တုိ႔--ဆုိတ့ဲ မခံခ်ိမခ ံ

သာ ေျပာဆုိသံေတြရိွေနတာ-ၾကားရပါတယ္။ 

 ဒိေနာက္ ေသာၾကာရက္ တရက္မွာ-႐ံုးဆင္းျပန္လာတ့ဲ ေဆြမ်ိဳးတဦးရ႕ဲေျပာျပခ်က္အရ သိမ္ႀကီးေစ်းတ၀ိုက္ သတင္းစာဂ်ာနယ္ 

စတာေတြ လက္ေပြ႕ေရာင္းေနတ့ဲ ကေလးတေယာက္က---“ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ-႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ေတာ့မယ္--”လုိ႔ ေအာ္ၿပီး ေရာင္း 

ေနတာေတြ႕လုိ႔ သူေရာင္းေနတ့ဲစာေစာင္(တပတ္တႀကိမ္ထုတ္-ဘားမားစတားလို႔မွတ္မိေနပါတယ္။ မေသခ်ာပါ။) ၀ယ္ၿပီး၊ လာေပးသြား 

ပါတယ္။ 

 ေဖေဖလည္း အေတာ္အံ့အားသင့္ၿပီး ဘာအေျခခံအေၾကာင္းေတြရွိႏိုင္မလဲဆုိတာ မေသခ်ာေသးတဲ့အတြက္ သတင္းေထာက္ 

ေတြ လာေမးျမန္းတ့ဲအခါ မဟုတ္ပါဘူး။ မ႐ုိက္ပါဘူးဆုိတဲ့ ေယဘုယ် ျငင္းဆုိတာပဲ လုပ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္း ခဏၿငိမ္သြားၿပီး-

မၾကာမီမွာ ေဖေဖ႐ိုက္မယ့္႐ုပ္ရွင္ကား ကန္ေတာ့ပြဲေပးတ့ဲသတင္း ဓာတ္ပံုမ်ားန႔ဲတကြ ထပ္ျပန္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ သတင္း 

ေထာက္ေတြက ေဖေဖက မ႐ုိက္ဘူးလုိ႔ ျငင္းဆုိထားေၾကာင္းကုိ ေထာက္ျပေတာ့ ထုတ္လုပ္သူက သူကိုယ္တုိင္ ပါစရာမလုိပါဘူးဗ်ာ--ဆုိ 

တ့ဲစကား လြတ္ထြက္လာပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ေဖေဖရိပ္မိလိုက္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖက-ဒီဇင္ဘာ(၃၀)ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ 

လုိက္ပါတယ္။(အခုေဆာင္းပါးနဲ႔အတူ ပူးတြဲတင္ထားတ့ဲ-သတင္းစာျဖတ္ပိုင္းကုိၾကည့္ပါ။) 

 တကယ္ေတာ့ ေဖေဖ့သတင္းကားေတြ ရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕အေစာပုိင္း လြတ္လပ္ေရးအခမ္းအနားမ်ားမွာ- Parade Master-

(စစ္ေရးျပ- အခမ္းအနားမွဴး) လုပ္ခဲ့စဥ္ကစလို႔ -အင္းစိန္တုိက္ပြဲတြင္း၊ ေတာင္ငူတုိက္ပြဲ-မင္းလွျမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားအလယ္ ေနာက္ဆုံး 

တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို တုိက္ခဲ့တ့ဲ ဘုရင့္ေနာင္၊ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအဆံုး အားလုံံး တပ္္မေတာ္ေမာ္ကြန္း႐ံုးမွာ ရွိပါ 

တယ္။ အဲဒီထဲက အပုိင္းအစမ်ားကို ထုတ္ေပးၿပီး-ေဖေဖ႐ုပ္ရွင႐္ုိက္တယ္ လုပ္ဖိုို႔စီစဥ္ၾကတာပါ။ ေဖေဖက အဲဒီအကြက္ကုိ (သူကုိယ္တုိင္ 

ပါစရာမလုိပါ-ဆုိတ့ဲစကားေၾကာင့္)ျမင္လုိက္ျပီး-ေထာက္ျပရွင္းလင္းလိုက္လုိ႔ အဲဒီ အစီအစဥ္ပ်က္္္သြားဟန္ ရွိပါတယ္။ ဒီေနာက္ အဲဒီ ႐ုပ္ 

ရွင္သတင္း ဘာမွ မၾကားရေတာ့ပါဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ႀကံမႈတရပ္ပါပဲ။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကၽြန္မ-ဒီအခ်ိန ္

(၂၀၁၇-ဇူလိုင္လမွာ)ဒီေဆာင္းပါးေရးရတဲ့အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ 

 တကယ္ေတာ့- ကၽြန္မအေနနဲ႔ ျပန္ေျဖရွင္းခြင့္မရွိေတာ့တ့ဲ (သုိ႔မဟုတ္)ကြယ္လြန္ၿပီးသူမ်ားရဲ႕အေၾကာင္း (အထူးသျဖင့္ အျပစ ္

အနာအဆာမ်ား)ကို မေရးခ်င္လွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့-တခ်ိဳ႕ပုဂြိဳလ္မ်ားရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားဟာ တုိင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးရ႕ဲ (တခါ 

တရံ-တျပည္၊ တမ်ိဳးေတာင္ မကပါ) ကံၾကမၼာမ်ားနဲ႔ တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားဟာ ကြယ္လြန္ၿပီးတာ 

ေတာင္-က်ိန္စာတုိက္ထားခဲ့သလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တ့ဲ(သုိ႔မဟုတ္)ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ အေတြးအေခၚေတြ-

က်န္ေန ေစခ့ဲပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ကင္းစင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆုိရင-္ဒီအေတြးအေခၚေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ သိရွိတူးေဖာ္ပစ္ႏိုင္မွ 

ျဖစ္မွာပါ။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားဟာ သမိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္(ယူတတ္ရင္) အဆိုးဘက္ကေပးတ့ဲသင္ခန္းစာ(negative example) မ်ား 

ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကေန႔ ဗမာျပည္ႀကီးရဲ႕ ဒုကၡအဖံုဖံုဟာ ဗိုလ္ေန၀င္းတည္ေထာင္ခဲ့တ့ဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ 

စစ္မ်ိဳးဆက္ အဆက္ဆက္က နည္းသဏၭာန္ေပါင္းစံုနဲ႔ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ထားရာမွာ ေနာက္ဆုံးခံတပ္အျဖစ္--၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအထိ 

ေရာက္လာေနပါတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးရ႕ဲ ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွာ ေနရမယ္ဆုိတဲ့ က်ိန္စာခံယူခ်က္နဲ႔ ဘာကိစၥမွ အထိ 

ခိုက္ မခံႏိုင္ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ 

 ဗမာျပည္သူေတြအေနန႔ဲ ကလည္း (ျပည္သူလူထုရဲ႕ တခဲနက္ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ တက္လာတ့ဲ-ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအပါ)-ဒီ၂၀၀၈-ဖြဲ႕ 

စည္းပံုေအာက္မွာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္-ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုမွ ေရွ႕ဆက္လုိ႔မရႏိုင္ေၾကာင္း လက္ 

ေတြ႕ အရျမင္လာေနၾကပါၿပီ။ 
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 ဒါ့ေၾကာင့္-ဒီ ၂၀၀၈ဖြ႕ဲစည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဟာ ဗမာျပည္ႀကီးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူအားလုံးရဲ႕ သမိုင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒီ 

အထမဲွာ တုိင္းျပည္ကုိ ငါတုိ႔အခ်စ္ဆုံး ငါတုိ႔အနစ္နာအခံဆုံးလုိ႔ အျမဲေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တ့ဲ-တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီစစ္ 

အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးရဲ႕ ဒုကၡကိုခံရသူေတြထဲ နစ္နာသူေတြထဲမွာ-တပ္မေတာ္သားမ်ား(အထူးသျဖင္ ့ ေအာက္ေျခတန္းမ်ား)လည္း ပါ၀င္ပါ 

တယ္။ အဲဒီက်ိန္စာေအာက္က ႐ုန္းထြက္တ့ဲ တုိက္ပြဲအတြင္း ျပည္သူမ်ားန႔ဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါလုိ႔လည္း ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္။ “ျပည္သူ 

သာအမိျပည္သူသာအဖ”လုိ႔ သေဘာထားၾကပါ။ 

 အခု-၂၁ရာစုဟာကမာၻမႈျပဳေခတ္ပါ။ သတင္းေမွာင္ခ်ၿပီး ျပည္သူေတြကို လိမ္ခ်င္တုိင္းလိမ္လုိ႔ရတဲ့-၂၀ရာစုစစ္ေအးေခတ္ မဟုတ္ 

ေတာ့ပါဘူး။ 

 ေဖေဖကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ မေနႏိုင္သူမ်ားဟာ ဒီမုိကေရစီမေပးၾကပါဘူး--လုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း 

တခုမွာ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

 ကာခ်ဳပ္ေျပာသလုိ-ပါတီစံုဒီမိုကေရစီထူေထာင္ေရးမွာ တတပ္တအားပါ၀င္ေနပါတယ္ဆုိရင္- လက္ေတြ႕လုပ္ဟန္ ကေလးတခု-

ႏွစ္ခုေလာက္ ျပပါလား။ ဥပမာ- “တတုိင္းတျပည္လုံးန႔ဲ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူတရပ္လုံးက လိုခ်င္ေနတ့ဲ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ မိမိဘက္က တာ၀န္ရွိေနတ့ဲအေလ်ာက္ ပုိမုိတာ၀န္ယူစိတ္ရွိစြာ သေဘာထားႀကီးႀကီး ထားျပတာမ်ိဳးေပါ့၊ ေပ်ာ့ 

ေပ်ာင္းျပတာမ်ိဳးေပါ့။ အေျပာနဲ႔လက္ေတြ႔ ညီပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါတယ္။” ဒီေစတနာ အေပၚအရင္းခံၿပီး ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရး 

ပါတယ္။ 

                                                                                                  လွေက်ာ္ေဇာ။၂၂-၇-၂၀၁၇။ 
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ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းေမာ္ကြန္းဝင္စာတမ္းမ်ား(တ႐ုတ္ဘာသာ) စာအုပ္တြမဲ်ား ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း 

(တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟုိဘာသာျပန္နဲ႔ ျပဳစုတည္းျဖတ္ေရး ပုံႏိွပ္တုိက္ရဲ႕ အေလးထားတ့ဲစာအုပ္ ) 

 

အတြင္းသေဘာ  

 ဒီစာစဥ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းအရ ရွိခဲ့သမၽွ ဂႏၴဝင္ ေမာ္ကြန္းဝင္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံသိမ္းဆည္း 

ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့တ့ဲ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း (၅) ခုျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ 

မဟာ မိတ္အဖြ႕ဲ၊ ပထမအင္တာေနရွင္နယ္၊ ဒုတိယအင္တာေနရွင္နယ္၊ တတိယအင္တာေနရွင္နယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမား 

ပါတီတုိ႔ရဲ႕ သတင္းဌာနမ်ားမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြး 

ရန ္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားစာမ်ား၊ အေၾကာင္းၾကားစာနဲ႔ စာဖိုင္တြမဲ်ား၊ အစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းမ်ား၊ 

အစည္း အေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္အင္တာေနရွင္နယ္ရဲ႕ ကလာပ္စည္းအသီးသီးမွ လႈပ္ရွားမႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ ္လႈပ္ရွား 

မႈအတြင္း ပါဝင္ခဲ့ၾကတ့ဲ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ခ်န္ထားရစ္တ့ဲ လက္ေရးစာမူၾကမ္းစတ့ဲ အေရးႀကီး သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားလုိ႔ 

ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္ကို တကယ္ ေပၚလြင္ပါတယ္။ ေမာ္ကြန္းဝင္စာတမ္းစုစုေပါင္း ၆၄ တြဲ၊ ၆၅ အုပ္ျဖစ္ၿပီး 

စာလံုးေပါင္း သန္း ၃၀ ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အတြဲ ၅၀၊ စာအုပ္အားျဖင့္ ၅၁ အုပ္ ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအသုတ္ 

၁၂တြဲကုိ ၂၀၁၂ ဇြန္လ၊ ဒုတိယအသုတ္ ၁၃ တြဲကုိ ၂၀၁၃ မတ္လ၊ တတိယ အသုတ္ ၁၂ တြဲကုိ ၂၀၁၄ ဇြန္လ၊ စတုတၳအသုတ္ ၁၃ တြဲကုိ 

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာက ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ေနေသးတ့ဲ ၁၄ တြဲကုိ ၂၀၁၇ မွာ လံုး၀ ၿပီးေျမာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ သတင္းမွာ 

ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

စာအုပ္ေဈးႏႈန္း - ပထမအသုတ္ ၁၂ တြဲ -၂၈၁၀ း ၀၀ ယြင္၊ (စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း ၇၅၄၆ ) ဒုတိ ယ သုတ္ ၁၃ တြ-ဲ၂၉၃၀ း ၀၀ ယြင္၊ 

(စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း ၇၁၅၀) တတိယသုတ္ ၁၂ အုပ္-၂၃၉၀ း ၀၀ ယြင္၊ (စာမ်က္ႏွာစုစုေပါင္း ၆၄၂၈) စတုတၳအသုတ္ ၁၃ အုပ္-၁၇၆၀ 

း၀၀ ယြင္ (စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း ၇၅၀၀) ျဖစ္ပါတယ္။  

ျပဳစုသူမ်ား - ဝမ႐္ႊယ္တုန္း၊ (အဓိက စီရင္ျပဳစုသူ)၊ တိုက္က်န္းပင္း (ေန႔စဥ္လုပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက စီရင္ျပဳစုသူ)၊ 

ထုန္က်င့္ထင္(လက္ေထာက္စီရင္ျပဳစုသူ) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ေတာ္လွန္ေရးသူရေဲကာင္း ဖန္စစ္မင္(ဖန္ခ်ီမင္း) 

                                                သိန္းထြန္းေမာင ္

 တုိက္ပြဲတပြဲမွာ ရန္သူဟာ ဖန္စစ္မင္ကို ဝိုင္းပတ္မိထားလုိက္တယ္။ အဲဒါမတုိင္ခင္က ရန္သူက “ဖန္စစ္မင္ကုိ အရွင္ဖမ္းမိရင ္

ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႕ေခါင္းကုိ ျဖတ္ေပးႏိုင္သူျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ႔မဆို ေငြဒဂၤါး ၅ ေသာင္း ဆုခ်ီးျမႇင့္မယ္”လုိ႔ ေၾကာ္ျငာထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒဂၤါး 

၈ ေသာင္း ဆုခ်ီးျမႇင့္မယ္လုိ႔ ဆုေၾကးေငြကုိ ထပ္တုိးခဲ့တယ္။  

 ရန္သူဟာ မ်က္လုံးျပဴးၿပဲၿပီး အေသးစိတ္ရွာေဖြတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွ ဓားျပစစ္သား ၂ ေကာင္ဟာ သစ္ေတာအတြင္းမွာ ဖန္စစ္ 

မင္ကုိ ေတြ႕လုိက္ၾကတယ္။  

 ဖန္စစ္မင္ဟာ အိေျႏၵမပ်က္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ရန္သူဆီေလၽွာက္လွမ္းသြားလုိက္တယ္။ ဟန္အမူအရာမပ်က္ လြတ္လြတ္ 

လပ္လပ္။ ဓားျပ စစ္သား ၂ ေကာင္ကေတာ့ ဖန္စစ္မင္ဟာ တပ္နီေတာ္ရဲ႕ အရာရွိႀကီး။ သူ႕ဆီကေန အေခ်ာင္ပြေပါက္ တုိးေတာ့မွာပဲလုိ႔ 

စဥ္းစားမိသြားတယ္။ သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ဟာ ဖန္စစ္မင္ရဲ႕ ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ်ားထိ အေသးစိတ္ တခ်ီရွာၾကည့္ၾကေပမယ့္ ေၾကးျပား တျပား 

ကေလးေတာင္မွ မေတြ႕ၾကဘူး။ အလြန္ကုိ ႐ိုးေဟာင္းလွတ့ဲ အိတ္ေဆာင္နာရီတလုံးနဲ႔ ေဖာင္တိန္အုိတလက္သာ ေတြ႕ၾကသတဲ့။ “ေငြ 

ေတြ ျမန္ျမန္ထုတ္ေပးစမ္း၊ အဲလုိမဟုတ္ရင္ေတာ့ မင္းကုိ လက္ပစ္ဗံုးစာ ေကၽြးပစ္လုိက္မယ္”လုိ႔ ရန္သူက ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္တယ္။ “မင္း 

တုိ႔ ငါ့ဆီကေန ပြေပါက္တုိးၿပီ၊ ခ်မ္းသာေတာ့မွာပဲလုိ႔ စဥ္းစားေနရင္ေတာ့ မင္းတုိ႔ လူမွားရွာတာပဲ ျဖစ္မယ္။ ငါတုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ေတြ 

ဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ႐ိုးသားသန္႔စင္စြာ အမႈေတာ္ထမ္းၾကသူေတြ၊ မင္းတုိ႔ ကူမင္တန္ပါတီက အရာရွိေတြနဲ႔ မတူၾကဘူး။ အဂတိ 

လုိက္စား လာဘ္စားၾကတာ မဟုတ္ဘူး”လုိ႔ ေျပာျပတယ္။ ဖန္စစ္မင္ အဖမ္းခံလုိက္ရၿပီဆုိတ့ဲ သတင္းသိၿပီးေနာက္ ခ်န္ေကရွိတ္က အ 

ေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနပါတယ္။ သူဟာ ဖန္စစ္မင္ကုိ လက္ထိတ္ေျခထိတ္ခတ္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေလွာင္အိမ္ထဲထည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ လမ္းတ 

ကာလွည့္ အမ်ားျပည္သူကုိ ျပဖို႔ အမိန္႔ထုတ္လိုက္တယ္။ လူထုႀကီးဟာ ဖန္စစ္မင္ကုိ ျမင္လုိက္တာနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ေရွ႕တုိးလာတယ္။ ရန္ 

သူဟာ ပ်ာယာခပ္သြားၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္။ လူထုႀကီးက စိတ္အားတက္ႂကြသထက္ တက္ႂကြလာေနတာကုိ ေတြ႕ 

လုိက္တာန႔ဲ ရန္သူဓားျပစစ္သားေတြက မိုးေပၚေထာင္ ေသနတ္ေဖာက္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ လူထုႀကီးလည္း ၿငိမ္သက္ 

သြားပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ရန္သူဟာ သိပ္စိတ္ခ်ႏိုင္ေသးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဖန္စစ္မင္ကုိ သူ႕ဇာတိေျမကုိ ျပန္ေခၚသြားၿပီး လမ္းတကာ 

လွည့္လည္ကာ လူထုႀကီးကုိ ျပသျပန္တယ္။ အဲဒီကား ေရာက္လာတာနဲ႔ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွတဲ့ ေဒါသူပုန္ထေနတ့ဲ လူထု 
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ႀကီးက ေပါက္ျပားေတြ၊ တုတ္ေတြ၊ ထမ္းပိုးေတြ ဆြဲကုိင္ထားၿပီး ရန္သူကုိ ဝိုင္းထားတယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီး က “ဖန္စစ္မင္ကုိ လႊတ္ေပး” 

လုိ႔ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။  

 အဲဒီအခိုက္အတန္႔မွာပဲ ဖန္စစ္မင္ကုိ သယ္ေဆာင္လာတ့ဲ ဓားျပဗိုလ္ဟာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားၿပီး “ျမန္ျမန္ေျပး၊ လမ္းတကာ 

လွည့္၊ လူထုကို ျပမေနနဲ႔ေတာ့။ လူထုႀကီးကို ဖန္စစ္မင္ လုယူဖို႔ အခြင့္ေပးလုိက္ရင္ ငါ့ဦးေႏွာက္ေတြ ထြက္ကုန္လိမ့္မယ္”။ “ အစည္းေဝး 

ဖ်က္လုိက္ေတာ့၊ စက္ေသနတ္ ငါ့ကုိ ေပးစမ္း၊ ငါပစ္မယ္။ ျမန္ျမန္ေသနတ္ ပစ္ၾကစမ္း၊ ဒီေနရာက တုိ႔ ျမန္ျမန္ခြာမွ” လုိ႔ သူက တုန္တုနရ္ီရီ 

ေျပာေနတယ္။ ရန္သူဟာ ဘယ္လုိေျပာလုိ႔ ေျပာရမယ္မွန္းေတာင္ မသိရွာေတာ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ရန္သူဟာ ဖန္စစ္မင္ကို လမ္းေပၚ 

ထြက္ မျပဝံ့ေတာ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ သူနဲ႔ တုိက္ေဖာ္တုိက္ဖက္အခ်ိဳ႕ကုိ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားလုိက္ပါတယ္။  

 ည၊ ဖန္စစ္မင္ဟာ မည္းေမွာင္ စြတ္စိုေနတ့ဲ ေထာင္အက်ဥ္းခန္းမွာ လဲေလ်ာင္းရင္း လမ္းေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမၽွေတြကုိ ျပန ္

လွန္ေတြးေတာေနမိတယ္။ ဖန္စစ္မင္ဟာ မိမိေရွ႕ေမွာက္မွာ လမ္းေၾကာင္း ၂ ခုသာ ေ႐ြးစရာ ရွိေတာ့တယ္ဆုိတာသိပါတယ္။ တခုက 

လက္နက္ခ်မလား။ ေနာက္တခုက အသက္ေသခံမလား။ မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ပစ္ပယ္လုိက္ၿပီး မိမိရ႕ဲဝိညာဥ္ကုိ ေရာင္းစားလိုက္ၿပီး 

မိမိအသက္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားလိက္ုမလား။ ဒါကိုေတာ့ ဘယ္လိုပျဲဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အသက္ေသခံ အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္း 

ျဖင့္ အမိႏုိင္ငံကုိ ေက်းဇူးဆပ္သြားမယ္လုိ႔ သူ သႏၷိ႒ာန္ခ်လုိက္တယ္။ ေနာက္တေန႔ညမွာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ေစာင့္ၾကပ္သူနဲ႔ ေသနတ္ 

ကုိင္ စစ္သား ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ အခန္းထဲဝင္လာတယ္။ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း အႀကီးအကဲဟာ ေက်နပ္တ့ဲ အၿပဳံးတခြဲသား 

နဲ႔ ဖန္စစ္မင္ကုိ “အားနာပါတယ္ဗ်ာ၊ အခန္းက အေအးဓာတ္ရွိေနတယ္။ မစၥတာဖန္ ခ်က္ခ်င္းသြားၾကစို႔ဗ်ာ”လို႔ ဆုိ လုိက္ပါတယ္။ “က်ဳပ္ 

ကုိ ေသဒဏ္ေပးၾကေတာ့မလို႔လား”။ “မဟုတ္ပါဘူး။ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိစၥေလးေတြ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔သာပါ။ စိတ္ခ်ပါ မစၥတာဖန္” 

  

 က်န္းဆီးျပည္နယ္၊ ကူမင္တန္ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ယြီပိုခ်င္ဟာ ႐ုံးခန္းထဲမွာ ထုိင္ေနတယ္။ သူဟာ ခ်န္ေကရွိတ္ရ႕ဲ အမိန္႔ကုိ 

လက္ခံရရွိထားတယ္။ ဒါကေတာ့ ဖန္စစ္မင္ရဲ႕ ဇာတိေျမက နာမည္ေက်ာ္ၾကား ဂုဏ္သေရရိွတ့ဲ လူပုဂၢိဳလ္၊ လူကံုထံအခ်ိဳ႕ကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီး 

သူ႔ကုိ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိ ခိုင္းပါ။ သူကသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ထြက္ပါမယ္လုိ႔ အေျဖေပးလာရင္ ကူမင္တန္ပါတီရဲ႕ အရာရွိႀကီးလုပ္ ခိုင္း 

မယ္ ဆုိတ့ဲ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ပါပဲ။  

 “ဖ်န္း” ဆုိတ့ဲ သတိဆြဲ အေလးျပဳလုိက္တ့ဲ အသံတသံထြက္လာတယ္။ လူကုံထံအခ်ိဳ႕ စိတ္လက္မအီမသာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းတ့ဲ 

အမူအရာနဲ႔ ယြီပိုခ်င္ရဲ႕ ႐ုံးခန္းထဲကို ဝင္လာၾကတယ္။  

 “ဘယ့္ႏွယ့္လဲ၊ ဖန္စစ္မင္က သေဘာမတူဘူးလား” 

 “ငါတို႔ေဖ်ာင္းဖ်လုိ႔ မရပါဘူး၊ သူက သေဘာမတူပါဘူး” 

 “ကၽြန္ေတာ္ေျပာခိုင္းတ့ဲ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သူကုိ မေျပာဘူးလား”။ ယြီပိုခ်င္က ထပ္ေမးလိုက္ျပန္တယ္။ 

“သူေျပာတာကေတာ့ ကူမင္တန္ဟာ တုိင္းျပည္ကုိေရာင္းစားသူ တသုိက္ပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ကေတာ့ အတူေနလို႔မျဖစ္တ့ဲ ကမၻာမေၾက 

ရန္သူပဲ။ သူ႕ကုိ လက္နက္ခ်ခိုင္းတာက စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္မက္တာပဲ”တ့ဲ။ 

 ယြီပိုခ်င္ဟာ သူတုိ႔ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိတာ မေအာင္ျမင္တာေတြ႕ေတာ့ ဖန္စစ္မင္ထံ ထပ္မံ လူလႊတ္စစ္ေဆး ေမးျမန္းတာေတြ 

လုပ္ပါတယ္။  

 “မစၥတာ ဖန္၊ ထုိင္ပါဦး” 

 ဖန္စစ္မင္ဟာ နံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေရး ကိရိယာေတြကို ၾကည့္ေနရင္း အိေျႏၵမပ်က္ တည္တည္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ 

ကုလားထုိင္မွာ ထုိင္လုိက္တယ္။ သူ႕ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းတ့ဲ စစ္ဘက္ဥပေဒဆုိင္ရာ ဌာနခြဲမႉးဟာ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး “မစၥတာဖန္၊ ခင္ဗ်ား 

လည္း စိတ္ပင္ပန္းလွေရာေပါ့။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီပဲ၊ သိပ္အယူမသည္းပါန႔ဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ကိစၥတခုလုပ္ေပးပါလား”။  

“မင္းတလြဲေတြ ေျပာေနတာပဲ။ ငါတို႔ က်န္းစီးမွာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး၊ ငါတုိ႔တပ္နီေတာ္ အဓိက အင္အားေတြဟာ မ႐ႈံးတ့ဲ 

အျပင္ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနတာပဲ” 

 “ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ သံု႔ပန္းအျဖစ္ အဖမ္းခံထားရတာေလ၊ ေပ်ာ္ရာမွာမေနရဘဲ ေတာ္ရာမွာ ေနေနရတာေလ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဘးမွာ ေနေနရတာပဲ” 
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 “မင္းတုိ႔ေဘးမွာ ေနေနရလုိ႔မ်ား၊ မင္းတုိ႔ကုိယ္စား မသမာမႈေတြကို အရမ္းမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးမယ္ထင္သလား။ ငါ ဖန္စစ္မင္ဆုိတဲ့ လူ 

ဟာ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ကြ၊ မင္းတုိ႔နဲ႔တစိတ္တည္းတဉာဏ္တည္း ပူးေပါင္းသြားႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္ေနသလား” ဖန္စစ္မင္ ရဲ႕ 

ေျဖာင္မ့တ္တည္ၾကည္ေလးနက္မႈ၊ ႀကံ႕ခိုင္ျပတ္သားတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္တုိ႔က ရန္သူရဲ႕ အည့ံခံေရး ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိတ့ဲ ႀကံစည္မႈဟာ အ 

ကုန္အစင္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ 

 ၁၉၃၅ ခု၊ ဇူလိုင္လရဲ႕ တေန႔မွာ။ ရန္သူဟာ ခ်ဳပ္တည္းမထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဖန္စစ္မင္ကုိ လူသတ္ကြင္းသုိ႔ ေခၚထုတ္သြားေတာ့ 

တယ္။ တကယ့္ေသနတ္ေတြ က်ည္ဆန္ေတြအျပည့္န႔ဲ ရန္သူကုိရင္ဆုိင္ၿပီး “ပစ္လုိက္စမ္းပါ။ မင္းတုိ႔ ငါ့ေခါင္းကုိလည္း ျဖတ္ႏိုင္တယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကုိ မင္းတုိ႔သတ္လုိ႔လည္း ၿပီးသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးဟာ မုခ်ေအာင္ပြဲခံလိမ့္မယ္။ ငါ မင္းတုိ႔ကိုေတာ့ 

သတိေပးခ်င္တယ္။ မင္းတုိ႔ ဘယ္လုိဇာတ္သိမ္းသြားမလဲဆုိတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စမ္းတယ္”လုိ႔ သူဟာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိ 

လုိက္တယ္။  

 ဖန္စစ္မင္ဟာ ဒီလုိ ရဲရဲရင့္ရင့္ သတိၱေျပာင္စြာ အသက္ကုိ စေတးသြားခဲ့တယ္။ 

 

                                                                                                သိန္းထြန္းေမာင္     

        ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇။ 

 

     ေျမာက္ကုိရီးယား ဒံုးက်ည္ႏိုင္ငံေရး 

       ျမစမ္းေအး 

 

 အေမရိကန္စူပါပါဝါရ႕ဲ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိအာခံၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံငယ္ေလးက (အေမရိကန္လြတ္ 

လပ္ေရးေန႔နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ၿပီး) ပထမဆံုး တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးလက္နက္ ICBM (Intercontinental Ballistic Missile)ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ 

ပစ္လႊတ္လုိက္တယ္ (ဇူလုိင္ ၄ ၊ ၂၀၁၇)။ ေျမာက္ကုိရီးယားရဲ႕ ဒုံးလက္နက္နည္းပညာ ေအာင္ျမင္မႈဟာ အေမရိကန္အတြက္ ဝမ္းသာစရာ 

မေကာင္းတ့ဲ လက္ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္က ဂုဏ္ယူေျပာၾကားတယ္။  

 ေျမာက္ကုိရီးယား ကာကြယ္ေရးသိပၸံမွ ေျပာတာက အျမင္၂့၈၀၂ ကီလုိမီတာမွ အကြာအေဝး ၉၃၃ ကီလုိမီတာအထိ ေရာက္ရွိၿပီး 

ကမၻာေပၚရွိ ဘယ္ေနရာကုိမဆုိ ထိမွန္ေအာင္ပစ္ခတ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္စစ္ဦးစီးဌာနမွ ေျပာတာက ေလထမဲွာ ၃၇ 

မိနစ္ၾကာပ်ံသန္းၿပီး ဂ်ပန္ပင္လယ္ထဲက်သြားတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဟာဝုိင္ယီ အလာစကာ အျပင္ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ 

ကမ္းေျခ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားအထိ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ 

  ႀကီးျမတ္ေသာအေမရိကန္ ဆိုတ့ဲေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလာတ့ဲ ေပၚျပဴလာသမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ တက္ 

လာၿပီးေနာက္ အာရွပစိဖိတ္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကုိ ဗိန္းေဗာင္းတုိက္ ပြဲထုတ္လာတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ မဟာ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ ကုန္ဆံုးၿပီဟုဆုိကာ နဂိုရိွၿပီး USS George Washinton အျပင္ USS Carl Vinson ေလယာဥ္တင္ စစ ္

သေဘၤာအုပ္စု ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္သုိ႔ ထပ္မံေစလႊတ္ေရာက္ရွိလာတယ္ (၂၀ ဧၿပီ ၂၀၁၇)။ ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ 

ေတြ ဆက္တိုက္လုပ္တယ္။ ဒီမတုိင္ခင္က ဆီးရီးယားေလတပ္ကုိ ဒုံး ၅၉ စင္းပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ အာဖဂန္မွာ 

‘ဗုံးတကာတုိ႔ရဲ႕မိခင္’ဆုိတ့ဲ ဧရာမသမ႐ိုးက်ဗံုးႀကီးန႔ဲ တိုက္ခိုက္ျပျပန္တယ္ (၁၃ ဧၿပီ)။ 

 ဒီလိုအေနအထားမွာ ေျမာက္ကုိရီးယားက ကင္အီဆြန္းေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔တုိက္ဆုိင္ၿပီး တိုက္ခ်င္ပစ္ဒုံးစမ္းသပ္မႈ (မ 

ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း) အရွိန္တုိးျမႇင့္လုပ္လာတာ အ့ံဩစရာေတာ့ မရွိပါဘူး (၁၅ ဧၿပီ)။ ၂၀၁၇ ထဲမွာတင္ စမ္းသပ္မႈ ၁၁ ႀကိမ္လုပ္ခဲ့ 
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တယ္လို႔ ဆုိတယ္။ ယခုတႀကိမ္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးစမ္းသပ္မႈ တုိးတက္မႈရွိလာေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး သယ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲနည္း 

ပညာ မျပည့္စုံေသးဘူးလို႔ သံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိတယ္။  

 ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ ေလးႀကိမ္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၆ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈအၿပီးမွာ တ 

႐ုတ္ရဲ႕ၾကားဝင္ ေစ့စပ္မႈအရ အုိဘားမားအစိုးရက ႏွစ္ခြလကၡဏာျပလာတယ္။ တဖက္က စစ္အင္အားနဲ႔ဖိအားေပးသလုိ တဖက္က 

ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ‘ႏ်ဴလက္နက္နဲ႔ ဒုံးလက္နက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားဆက္မလုပ္ေတာ့ရင္၊ အေမရိကန္ဘက္မွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ သေဘာ 

ထားရွိၿပီး မင္းေျပာင္းမင္းလြဲေပၚလစီ က်င့္သံုးမွာမဟုတ္ေၾကာင္း’ ေဖာ္ျပလာတယ္။ ၿပဳံယမ္းဘက္ကလည္း ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 

ခ်ီတံုခ်တုံလကၡဏာျပလာတယ္။ 

 အေမရိကန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယား ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္လုပ္ေနတာကုိ ရပ္တန္႔ဖို႔ ၿပဳံယမ္းကေတာင္းဆုိ 

တယ္။ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိရင္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္ေၾကာင္း သံလြင္ခက္ကမ္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အုိဘားမား အစိုး 

ရက ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ဒုံးလက္နက္စမ္းသပ္မႈကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲဖုိ႔၊ ရပ္စဲၿပီးမွသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း တင္းမာတ့ဲ 

သေဘာထားကုိ ေဖာ္ျပတယ္။ 

 အဆုံးမွာေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာတာ၊ သံတမန္ဖိအားေပးလာတာ၊ စစ ္

အင္အားတုိးျမႇင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လာတာတုိ႔ကုိ အေလၽွာ႔မေပးဘဲ ရင္ဆုိင္သြားမယ္ဆိုတ့ဲလမ္းကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေ႐ြးခ်ယ္သြားပါတယ္။ 

 ထရမ့္ဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ။ အျပင္းထန္ဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပး အက်ပ္ကုိင္ၿပီးမွ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကုိ အထက္စည္းယူေစ ့

စပ္ဖို႔လား။ သူျဖစ္ခ်င္တာကဘာလဲ။  

 ေတာင္ကုိရီးယား အမ်ိဳးသမီးသမၼတေဟာင္း ပတ္ကြမ္ေဟး ျခစားမႈနဲ႔ျပဳတ္က်မသြားခင္က အေမရိကန္ရဲ႕ THAAD (Terminal 

High Altitude Area Defense) ဒံုးခြင္းဒုံးစနစ္တပ္ဆင္ဖို႔ လက္ခံသေဘာတူခဲ့တယ္ (ဇူလုိင္ ၂၀၁၆)။ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ အင္အား 

မၽွေျခ ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစတ့ဲအတြက္ တ႐ုတ္ကျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္တယ္။ ေတာင္ကုိရီးယားျပည္တြင္းမွာလည္း အစဥ္အလာ 

ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး ႐ုန္းကန္တုိက္ပြဲဝင္ေနတ့ဲ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ားၾကား ျပင္းထန္တ့ဲတုိက္ပြဲမ်ား 

ရွိတယ္။ ေတာင္ကုိရီယားလူထုက ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ ရန္လိုတဲ့ေပၚလစီကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး အေမရိကန္စစ္အေျခဆိုက္စခန္းန႔ဲ THAAD 

ဒုံးခြင္းဒုံးတပ္ဆင္မႈကုိ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ရဲ႕စြက္ဖက္မႈ၊ ေတာင္-

ေျမာက္ ကုိရီးယားႏွစ္ပိုင္းကြဲေနမႈ၊ ဘ႑ာေရးအုပ္စုႀကီးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳထားမႈ 

ေအာက္မွာ Democratic Unity Party မွ ေနာက္တက္လာတ့ဲ သမၼတမြန္ေဂ်းအင္ Moon Jae In အေနနဲ႔ အေမရိကန္ကုိ လြန္ဆန္ဖုိ႔ မ 

လြယ္ပါဘူး။  

 ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးလက္နက္အႏၲရာယ္ အေၾကာင္းျပလုိ႔ အေမရိကန္က ေတာင္ကုိရီးယားလူထု ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနတ့ဲ 

ၾကားက THAAD ဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္ကို ေတာင္ကုိရီးယားမွာ ျဖန္႔ၾကက္ တပ္ဆင္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

တစ္ဘီလီယံ (သန္းတေထာင္) ေတာင္းတယ္။ 

 စစ္ေအးေခတ္ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ကိုရီးယား ေတာင္-ေျမာက္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ မက်ဴးေက်ာ္ေရးစာခ်ဳပ္ (၁၉၉၁)၊ ကုိရီး 

ယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားမဲ့ေဒသျဖစ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း (၁၉၉၂) တုိ႔ကုိ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခ့ဲၾကၿပီးေနာက္ 

ကုိရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲဝင္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္-ေတာင္ကုိရီးယား တရားဝင္ သံတမန္ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ 

အေမရိကန္ရဲ႕ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚထားတ့ဲ ရန္လုိတ့ဲေပၚလစီကေတာ့ သူ႕ရဲ႕တကမၻာလံုးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္း တရပ္ 

အျဖစ္ မေျပာင္းမလဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါတယ္။ 

 ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ စစ္ေရးတင္းမာေအာင္ဖန္တီးၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ အေနာက္တိုင္းမီဒီယာမ်ားမွ တဖက္ 

သတ္ ဝါဒျဖန္႔ကာ ကုိရီးယားလူထုအံုႂကြမႈကုိ လမ္းလႊဲေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္စြက္ဖက္မႈကုိ တရားေၾကာင္း အေၾကာင္း 

ျပခ်က္ ဖန္တီးျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ရာေစ်းကြက္ က်ယ္လာတ့ဲအတြက္လည္း အျမတ္ထြက္တယ္။ ဒါ့အျပင္ 

အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္ကုိအက်ပ္ကုိင္ႏိုင္တ့ဲ အပူကြက္အျဖစ္ ဖန္တီးလုိ႔လည္းရတယ္။ 

 အေမရိကန္က ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ဖိအားေပးအေရးယူရာမွာ တ႐ုတ္ပါဝင္လာေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိက္တြန္းေနတာပါ။ တ႐ုတ္ 

က ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ ၎ရဲ႕ဩဇာသက္ေရာက္မႈဟာ အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ 

ကုိရီးယားကို မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ဩဇာေပးလုိ႔မရေၾကာင္း ေျပာေနတာပါ။ 

 သတင္းနည္းပညာနဲ႔ ကမၻာမႈေခတ္မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံကုိမွ အထီးက်န္ခ်န္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ က်ယ္ 

ျပန္႔လာတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ (ႏ်ဴကလီးယားအေရးလုိ) ကမၻာနဲ႔ခ်ီေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းမွ ရမွာပါ။ 
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  စစ္ေအးေခတ္အေတြးအေခၚနဲ႔ တဦးေကာင္းတေယာက္ေကာင္း ထင္ရာဆုိင္း ေျဖရွင္းလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ယခင္ကလို ကမၻာ့ပုလိပ္ 

ႀကီး လုပ္ခ်င္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြကုိ ႀကိဳးေၾကာင္းမဲ့ အပစ္တင္ၿပီး ရန္ရွာခ်င္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ 

 ဇူလိုင္ ၄ မွာပဲ ႐ုရွား-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တယ္။ ၿပဳံယမ္းအေရး ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈ 

အရွိန္ေလွ်ာဖုိ့႔၊ ေျမာက္ကုိရီးယား တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းဖို႔၊ တၿပဳိင္တည္း အေမရိကန္ ေတာင္ကုိရီးယား (လက္ရွိလုပ္ ေဆာင္ 

ေနတ့ဲ) အႀကီးစားဒုံးလက္နက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ရပ္ဆုိင္းဖို႔၊ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕စုံေဆြးေႏြး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ G20  ထိပ္ 

သီးအစည္းအေဝးတက္ရန္ ဂ်ာမနီသုိ႔အသြား ကရင္မလင္မွာတေထာက္နားရင္း ပူတင္-ရီွက်င့္ဖ်င္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ 

ေဒသတြင္းတင္းမာလာတ့ဲ အေျခအေနဟာ (အေမရိကန္ ေျမာက္ကုိရီးယား) ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ အက်ိဳးမရွိ၊ ႐ုရွား-တ႐ုတ္ နီးနီး 

ကပ္ကပ္ပူးတြဲကာ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲနည္းမွန္သမၽွျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္၊ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ အာရွတြင္ စစ္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 

တုိးခ်႕ဲဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွာျခင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာအင္အားမၽွေျခ ပ်က္ျပားေစသည့္အတြက္ THAAD ဒုံးလက္နက္တပ္ဆင္မႈကုိ 

ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖို႔နဲ႔ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ေတာင္းဆုိတယ္လုိ႔ ပါရွိတယ္။ 

 သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ျဖစ္တည္လာတ့ဲ ကုိရီးယားအေရး လြယ္လြယ္ေျဖရွင္းလုိ႔ မရႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္ေအးေခတ္အေတြးအေခၚနဲ႔ 

အေမရိကန္ရဲ႕ စြက္ဖက္မႈမွ ကင္းလြတ္ခဲ့ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေရး လမ္းစေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ထရမ့္ ဘာ 

လုပ္ခ်င္တာလဲ၊ တကမၻာလံုးက သတိနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။  

           (၇ ဇူလုိင္ ၂၀၁၇) 

 

အဆက္မျပတ္ ေတာ္လွန္ေရး 

ကုိတူး 

 

                                                      

 

  

 

 ၁၉၀၅ ႐ုရွားဘူဇြာေတာ္လွန္ေရး မတိုင္ခင္ကတည္းက လမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္တိုက္ပြဲ ရိွခဲ့တယ္။ မင္ရွီဗစ္မ်ားရဲ႕ ဓနရွင္လူတန္းစား 

ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္ ေမွးလုိက္ေနတ့ဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေဘာ္ရွီဗစ္မ်ားရဲ႕ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား (အလုပ္သမား လူ 

တန္းစား) ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲေရးလမ္းေၾကာင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ 

 လီနင္က ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ့္ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သေဘာတရားေရး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ အေခ်ာင္ 

သမားဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တုိက္ခိုက္ဖယ္ရွားကာ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းတရပ္ကုိ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၏ နည္းပရိယာယ္ႏွစ္သြယ္ က်မ္း 

ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့တယ္။ 

 ဒီအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေဘာ္ရွီဗစ္) သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ CPSU(B) တြင္ ယခုလုိ ေဖာ္ျပ 

ထားတယ္။ ‘ဤလမ္းစဥ္သစ္ကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ လီနင္က ပထမအေနႏွင့္ မာ့က္စ္က လြန္ခဲ့သည့္ရာစု၏ ေလးဆယ္စုႏွစ္ကုန္ပိုင္းက 

(၁၈၅၀) ကြန္ျမဴ နစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ League သုိ႔ မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး သေဘာ 
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တရားႏွင့္ ဒုတိယ အေနႏွင့္ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္ မာ့က္စ္၏ အိန္ဂယ္ထံေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လယ္သမားေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပစၥည္း 

မဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေပါင္းစပ္ရန္လုိအပ္မႈ ဆုိသည့္ အေတြးအေခၚ ႏွစ္ရပ္အေပၚတြင္ အေျချပဳပါသည္’။ 

 အထက္မွာေဖာ္ျပတဲ့ ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာေျပာတဲ့ မာ့က္စ္ရ႕ဲမိန္႔ခြန္းဆုိတာက ၁၈၄၈-၄၉ ဥေရာပေတာ္ 

လွန္ေရးမ်ား ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး လန္ဒန္ကိုတိမ္းေရွာင္လာတ့ဲ ျပင္သစ္(မင္းမဲ့ဝါဒီ ဘလန္ကြီမ်ား) အဂၤလိပ္ (လက္ဝဲခ်ာလ္းတစ္မ်ား)ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ေတာ္ 

လွန္ေရးသမားမ်ား စုစည္းမိၿပီး ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Societe Universelle das Communistes 

Revolutionaires အမည္ျဖင့္ တပ္ေပါင္းစုတရပ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၈၅၀ ဧၿပီတြင္ ေရးဆြဲခဲ့တ့ဲ (မာ့က္စ္အာေဘာ္လုိ႔ ယူဆရတ့ဲ) 

လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း အတုိေလးပဲျဖစ္တယ္။ ယခုလုိပါရွိတယ္။ ‘အဖြ႕ဲ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားအားလုံး တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ၎ 

လူတန္းစားမ်ားကို ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္တိုင္ အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး 

permanent (that is, ongoing or continuous revolution) ဆင္ႏႊဲေရးပင္ျဖစ္သည္’။ တကယ္က SUCR အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စဥ္းစားခ်က္ဟာ 

စကၠဴေပၚမွာပဲရွိၿပီး လက္ေတြ႕ေပၚထြက္မလာဘူး။ ေအာက္တုိဘာေရာက္ေတာ့ မာ့က္စ္က ထုိကာလ ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေန မရွိေတာ့ 

ဘူးဆုိတ့ဲ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ SUCR ကုိဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ 

 ဥေရာပေတာ္လွန္ေရးမ်ား အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္နဲ႔ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ႐ႈံးနိမ့္မႈအေပၚ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ လမ္းၫႊန္မႈေပး 

ေနတ့ဲ မာ့က္စ္က ဘက္စုံက ခြဲျခားစိပ္ျဖာသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေရးအႀကီးဆုံးသခၤန္းစာမွာ ဘူဇြာလူတန္းစားဟာ ဘူဇြာဒီမိုကေရစ ီ

ေတာ္လွန္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာပင္ ယံုၾကည္ကုိးစားလုိ႔မရျခင္း (တဝက္တျပက္နဲ႔ရပ္၊ ဘုရင့္-ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ-ပေဒသရာဇ္အာဏာကုိ အ 

ကုန္အစင္မဖ်က္သိမ္း၊ သစၥာေဖာက္) ပင္ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး အဆင္အကြက္နဲ႔မတူဘဲ 

(ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွစ္ရပ္ကုိ တသီးတျခားစီမဟုတ္ဘဲ) ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားက ေခါင္း 

ေဆာင္ကာ တဆက္စပ္တည္း uninterrupted ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲေရးကုိ ႀကံဆခဲ့တယ္။ 

 တဖန္ မာ့က္စ္ေရးတ့ဲ ျပင္သစ္လူတန္းစားတုိက္ပြဲ (Class Struggle in France. တတိယအခန္း၊ ၁၈၅၀ မတ္ ေရး၊ ဧၿပီ ပုံႏွိပ္) မွာ 

ယခုလုိ ေရးခဲ့တယ္။ ဤေတာ္လွန္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒသည္ ‘အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး The permanence of the revolution 

ေၾကညာခ်က္ပင္ျဖစ္၍ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား အာဏာရွင္စနစ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူတန္းစားကြဲျပားမႈ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရး လုိအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္’။ 

 CPSU(B) မွာေဖာ္ျပတဲ့ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ မာ့က္စ္ မွ အိန္ဂယ္ သုိ႔ ေပးစာ လန္ဒန္ ၁၆ ဧၿပီ ၁၈၅၆ မွာ (လယ္သမားတုိက္ပြဲနဲ႔ 

ပတ္သက္လုိ႔) ယခုလိုေရးတယ္။ ‘ဂ်ာမနီန႔ဲပတ္သက္လုိ႔ တခုလံုးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးကို ဒုတိယပုံစံအျဖစ္ some 

second edition လယ္သမားစစ္ပြျဲဖင့္ က်ားကန္ေပးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မလား ဆုိတာပါပဲ။ ဒါမွသာ အေရးေတာ္ပုံဟာ ေခ်ာေမြ႕မွာျဖစ္တယ္’။ 

 အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မာ့က္စ္ေရးခဲ့တာ ဒီေလာက္ပါပဲ။ မာ့က္စ္တုိ႔ေခတ္က ဂ်ာမနီပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား 

(စက္မႈအလုပ္သမားလူတန္းစား)အင္အားမႀကီးထြားေသးဘူး၊တုိက္ပြဲအေတြ႕အႀကဳံမရင့္က်က္ေသးဘူး၊အတၱဘာ၀မျပည့္စုံေသးဘူး။ 

 ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအေနႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ဖို႔နဲ႕၊ ဘူဇြာေတာ္လွန္ေရးအတြင္း လက္ဝဲေတာင္ပံမွ ရင္ 

ေဘာင္တန္း တုိက္ခိုက္ရင္း လစ္ဘရယ္ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ အေခ်ာင္သမားဆန္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး 

သုိ႔ တဆက္ တစပ္တည္း တက္လွမ္းသြားေရးအတြက္ (လယ္သမားနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ဖို႔) ေျမာ္ျမင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 လူထုအံုႂကြမႈန႔ဲ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ေပါင္းစပ္မိကာ သက္ဦးဆံပိုင္အစိုးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု 

မ်ား လုပ္ ေဆာင္ရမွာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မာ့က္စ္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္က ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္းပါပဲ။ ၁၉၄၈ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း မာ့က္စ္အယ္ဒီတာ 

လုပ္တ့ဲ ကိုလံုးၿမဳိ႕ရွိ Neue Rheinische Zeitung စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာက အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ မိမိကုိယ္မိမိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ 

အျဖစ္ ေၾကညာၿပီး အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္အစိုးရ absolutist ကုိ ပယ္ဖ်က္ပစ္ဖို႔နဲ႔ ျပည္သူ႕သေဘာထား ေတာင္းခံဖို႔ျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ 

ေရးတရားဝင္မႈဆုိတာ ဒါပါပဲ။ 

 ေတာ္လွန္ေရးကိုတားဆီးဖို႔နဲ႔ လူထုကိုလိမ္လည္လွည့္ျဖားဖို႔အတြက္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားဟာ အတုအေယာင္ဒီမိုကေရစ ီ

အျဖစ္ လူတုိင္းမဲဆႏၵေပးခြင့္ universal suffrage ဆုိတာႏွင့္ ျဖားေယာင္းၿပီးေနာက္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိတ့ဲ အၾကမ္းဖက္အုပ္စိုးမႈကုိ 

အသက္သြင္းျခင္းဆုိတ့ဲ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ ပရိယာယ္ကုိက်င့္သံုးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရး လမ္း 

စဥ္ႏွစ္ရပ္တုိက္ပြဲဟာ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံေတာ့မယ့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ရွိေနဦးမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ လီနင္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 မာ့က္စ္က အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာကုိ သေဘာတရားသစ္တရပ္အေနန႔ဲ အက်ယ္တင္ျပခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘူဇြာ 

ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္အေတြးအေခၚေအာက္မွ ေတာ္လွန္တ့ဲအင္အားစုမ်ားကုိ ဆြဲ 

ထုတ္ကာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအေနန႔ဲ မိမိေတာ္လွန္ေရးကို မိမိဘာသာေခါင္းေဆာင္ဖို႔၊ လယ္သမားလူတန္းစား (လယ္သမားတုိက္ပြဲ) န႔ဲ 
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ေပါင္းစပ္ဖို႔၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပ ပစၥည္းမဲ့တပိုင္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ဖို႔ (သူတုိ႔လည္း အရင္းရဲ႕ထမ္းပိုးေအာက္က ႐ုန္းထြက္ခ်င္သူေတြျဖစ္လုိ႔)၊ 

ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးကို လမ္းခုလတ္တြင္ ရပ္မေနဘဲ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ တဆက္တစပ္တည္း ဆင္ႏႊဲသြားဖို႔ ေယဘုယ်ေျမာ္ျမင္ 

တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 မာ့က္စ္ဝါဒကို ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႕နဲ႔ ေပါင္းစပ္ခဲ့သူက လီနင္ပဲျဖစ္တယ္။ လီနင္ရဲ႕ နည္းပရိယာယ္ႏွစ္သြယ္က်မ္းဟာ 

ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႕ ေတာ္လွန္ေရးအႏုပညာမ်ားျဖင့္ ဖူးေဝေနကာ ယေန႔ထက္တုိင္ ရွင္သန္အားေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္း 

ပရိယာယ္ႏွစ္သြယ္က်မ္း ၿပီးေနာက္ ႏွစ္လအၾကာမွာေရးခဲ့တ့ဲ ‘လယ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ား၏ သ 

ေဘာထား’ (Social Democracy's Attitude Towards The Peasant Movement (Sep 14, 1905) စာတမ္းတြင္ လီနင္က ‘ငါတို႔ သည္ 

အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး uninterrupted revolution ကုိရပ္ခံသည္။ တဝက္တပ်က္ႏွင့္ ရပ္တန္႔မည္မဟုတ္’ လို႕ ေရးခဲ့ပါတယ္။ 

 ၁၉၀၅ ပထမေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ၁၉၁၇ ဒုတိယေတာ္လွန္ေရးမ်ားအတြင္း ႐ုရွားမွာယာယီအစိုးရမ်ား ေပၚခဲ့တယ္။ ယာယီအစိုးရ 

မ်ားဟာ အာဏာမၽွေျချဖစ္ေနတ့ဲ အစိုးရမ်ားပဲျဖစ္တယ္။ ၁၉၀၅ မွာ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ယာယီအစိုးရဆုိတာကလည္း ေဖာက္ျပန္တ့ဲ ဇာ 

ကုိယ္စားျပဳ အစိုးရပဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဇာဘုရင့္အာဏာ ျပန္လည္ခုိင္ၿမဲသြားတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ၁၉၀၅ ေတာ္လွန္ေရးက ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္။ 

၁၉၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးက ဘူဇြာေတာ္လွန္ေရးပျဲဖစ္တယ္။ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ယာယီအစိုးရအတြင္း အာဏာမၽွေျချဖစ္မႈဟာ 

အေတာ္အတန္ၾကာတယ္။ တစတစ ပစၥည္မဲ့လူတန္းစားနဲ႔ ေဘာ္ရွီဗစ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈ အားေကာင္းလာၿပီး ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး 

ေအာင္ပြဲရခဲ့တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲရခဲ့သလဲ။ လီနင္ရဲ႕ နည္းပရိယာယ္ႏွစ္သြယ္က်မ္း ထြက္ၿပီး (၁၂ ႏွစ္အၾကာမွာ ေတာ္လွန္ေရး သ 

ေဘာတရား လက္နက္ ျပည့္စုံသြားၿပီးျဖစ္လို႔) ဒုတိယေတာ္လွန္ေရး(၁၉၁၇)ကာလအတြင္း ‘အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး’ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့လုိ႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။ လီနင္က ၁၉၀၅ ပထမေတာ္လွန္ေရးဟာ ၁၉၁၇ ဒုတိယေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဝတ္စုံျပည့္ ဇာတ္တုိက္တာပဲလုိ႔ 

ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး (ဒီမိုကေရစီသစ္) သေဘာတရားဟာလည္း ‘အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး’ 

သေဘာတရားကုိ ကိုလုိနီ-ကုိလုိနီတပိုင္း-ပေဒသရာဇ္တပိုင္း ႏိုင္ငံရဲ႕ အခိုင္အမာလက္ေတြ႕နဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားတာပ ဲျဖစ္ပါ 

တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္လူမႈလက္ေတြ႕အရ ေမာ္စီတုန္းက ရန္သူ မိတ္ေဆြ မိမိ၊ ေတာ္လွန္ေရးရ႕ဲ ပစ္ကြင္း တာဝန္ တြန္အား လကၡဏာ 

အလားအလာတို႔ကုိ သံုးသပ္ျပၿပီး ယခုလိ ု ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ‘တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး တရပ္လံုးတြင္ တာဝန္ႀကီးႏွစ္ရပ္ ပါဝင္ေနသည္။ 

ဓနရွင္ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရး (ဒီမိုကေရစီသစ္ေတာ္လွန္ေရး) ႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး (ဝါ) လက္ရွိေတာ္လွန္ ေရး အ 

ဆင့္ႏွင့္ လာမည့္အဆင့္ေတာ္လွန္ေရး တည္းဟူေသာ တာဝန္ႀကီး ႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည္’။ ‘ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးသည္ ဆုိရွယ္လစ္ ေတာ္ 

လွန္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈျဖစ္၍ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးက မုခ်ေရွး႐ႈသြားရမည့္ အရာ 

ျဖစ္သည္’။ (တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ။ ၁၉၃၉ ဒီဇင္ဘာ) 

 ဒီေနရာမွာ သတိျပဳမိဖို႔က မာ့က္စ္ေျပာခဲ့တ့ဲ အဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာဟာ မင္းမဲ့ဝါဒီ ဘလန္ကြီမွအစ ျပန္ျပင္ေရးဝါဒီ 

ထေရာ့စကီးအဆံုး ဓနရွင္ေပါက္စေတြ သည္းေျခႀကိဳက္ ေျပာၾကသလုိ တခ်ီတည္းနဲ႔ပြဲၿပီးဖို႔ ဆုိတ့ဲ စကားလုံးေပၚသာယာေနၿပီး လက္ေတြ႕ 

မက်တ့ဲ ဂုိဏ္းဂဏဝါဒလည္း မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါပဲ။  

 

           ကုိတူး (၆-၆-၂၀၁၆) 
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ဥကၠ႒ေမာ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕က်မ္းန႔ဲ ပဋိပကၡ က်မ္း (၂) ေစာင္ရဲ႕  

အႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ အခါသမယကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း 

ေအးျမမြန္သိန္း 

 

                                

 

      

 

  

 

 

 ဥက႒ၠေမာ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕က်မ္းန႔ဲ ပဋိပကၡက်မ္း၊ က်မ္းႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝခဲ့တာဟာ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ေျမာက္ 

ပါေတာ့မယ္။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚရဲ႕ အဘိဓမၼာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္အသြင္ေဆာင္တ့ဲ မာ့က္စ္ 

ဝါဒရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အဘိဓမၼာ အသီးအပြင့္ျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္ကာလေတြဟာ ႏွစ္ (၈၀) ေတာင္ ေက်ာ္ပါေတာ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းႏွစ္ 

ကာလေတြဟာ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ ထြန္းေျပာင္မႈကုိ ဘယ္လုိမွ မေခ်ဖ်က္ႏိုင္ပါဘူး။ မနည္းလွတဲ့လူေတြက ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ ခဲရာခဲ 

ဆစ္မပါဘဲ လြယ္လြယ္နဲ႔ သေဘာေပါက္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ စာသားေတြကို ဖတ္လုိ႔ နားလည္ျခင္းဟာ ကိစၥတခု 

ျဖစ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ စိတဓ္ာတ္နဲ႔ အႏွစ္သာရကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းဟာ အျခားကိစၥတခုျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီက်မ္း ႏွစ္ေစာင္ကုိ 

ဖတ္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ဆုိရင္ သူရဲ႕စာတမ္းကုိ နားလည္ဖို႔ လုိအပ္႐ုံမက ဒီက်မ္းေတြကို ေရးခဲ့တဲ့ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ သေဘာတ 

ရားအဓိပၸာယ္နဲ႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရဲ႕ တန္ဖိုးကိုလည္း နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။  

    က်မ္းႏွစ္ေစာင္ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ သမုိင္းေနာက္ခံ    

 ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ အေစာဆံုး အစျပဳခ်က္ကေတာ့ ဂ်ပန္ခုခံဆန္႔က်င္ေရး စစ္ေရးႏုိင္ငံေရးတကၠသုိလ္မွာ ေဟာေျပာခဲ့တ့ဲ 

မိန္႔ခြန္းစာတမ္းမၽွသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့တာက ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္၊ ဩဂုတ္လပိုင္း ျဖစ္ၿပီး၊ မူၾကမ္းက နည္းနည္းေစာတယ္။ 

အဲဒီတုန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးစစ္ အဆံုးသတ္ၿပီးကာစ၊ ဂ်ပန္ခုခံဆန္႔ က်င္ေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနပါၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 
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ေမာ္စီတုန္းဟာ ဒီျပႆနာ (၂) ခုကုိ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါကုိ စိတ္႐ူးထ၊ စိတ္ကူးေပါက္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ၊ အဘိဓမၼာအရ ျပည္တြင္း 

ေတာ္လွန္ေရးစစ္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးစစ္ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္မႈနဲ႔ မာ့က္စ္ 

ဝါဒရဲ႕ကမၻာ့အျမင္၊ နည္းနာအရ က်ယ္ေျပာလွတ့ဲေကဒါထုကုိ သေဘာတရား လက္နက္ တပ္ဆင္ၿပီး က်ေရာက္လာေနတ့ဲ ဂ်ပန္ခုခ ံ

ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲရဲ႕ အဆင့္ကာလသစ္ကုိ ႀကိဳဆုိဖို႔ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္မွာ နိဂုံးခ်ဳပ္ထုိက္တ့ဲ အေတြ႕ 

အႀကဳံေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးကို ႐ႈံးနိမ့္ေစတ့ဲ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ရွာေဖြဖို႔ျဖစ္ပါ 

တယ္။ အထူးသျဖင့္ တူညီတဲ့ တရားဥပေဒသေဘာေဆာင္တ့ဲ အရာေတြကုိ ရွာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဘိဓမၼာအရ နိဂုံးခ်ဳပ္ေပးမႈရွိမွသာ 

လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရး႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရာမွာ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္း ရွိသလို အတြင္းပိုင္း အေၾကာင္းရင္းလည္း ရွိပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒကေတာ့ အတြင္းပိုင္းအေၾကာင္းရင္းဟာ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး အဓိက အေၾကာင္းရင္းကုိ အတြင္းပိုင္း အထူး 

သျဖင့္ ပါတီအတြင္းမွာ ရွာေဖြရပါမယ္။ ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ပုိင္းမွာ ရွာေဖြရမယ္လို႔ တေလၽွာက္လံုး ယူဆပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္ကလည္း 

တကယ္ေတာ့ ဒီလုိပါပဲ။ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ႀကိမ္ ႐ႈံနိမ့္မႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ပါတီတြင္းမွာ ျပႆနာေတြ 

ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ပါတရီဲ႕ေခါင္းေဆာင္အဆင့္မွာ ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။  ခ်င္တူ႐ႈိ႕ကိုယ္စားျပဳတဲ့ 

လက္ယာအေခ်ာင ္ ဝါဒ နဲ႔ ဝမ္မင္ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ “လက္ဝဲ”အေခ်ာင္ဝါဒတို႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ႀကိမ္ ႐ႈံးနိမ့္ေစခ့ဲတ့ဲ နံပါတ္တစ္ 

တရားခံမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လက္ယာအေခ်ာင္ဝါဒနဲ႔ “လက္ဝဲ”အေခ်ာင္ဝါဒတို႔ဟာ ႏိုငင္ံေရးအရ ေဖာ္ျပမႈေတြ မတူၾကေပမယ့္ အေတြးအေခၚ 

လမ္းစဥ္အရ တူညီတ့ဲ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သေဘာတရားဟာ လက္ေတြ႕နဲ႔ ကင္းကြာေနျခင္းပါပဲ။ စိတ္ပိုင္းဘ၀ 

(ဆႏၵပိုင္း)ဟာ ပကတိ ဘာ၀(႐ုပ္ပိုင္း အေျခအေန)နဲ႔ ကင္းကြာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ပကတိအေျခ 

အေနနဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းပဋိပကၡရ႕ဲ လမ္းစဥ္၊ လမ္းၫႊန္နဲ႔ ေပၚစီေတြဟာ ေရာေထြးေနပါတယ္။ ျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ေရး 

စစ္ပြႏဲွစ္ႀကိမ႐္ႈံးနိ္မ့္မႈရဲ႕ တူညီတဲ့အရင္းခံသိျမင္နားလည္မႈန႔ဲ အေတြးအေခၚ အေျခခံအုတ္ျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမာ္စီတုန္းဟာ အဘိဓမၼာအ 

ရ လက္ေတြ႕နဲ႔ ပဋိပကၡတုိ႔ကုိ နက္နက္နဲနဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိန႔ဲ တစီတတန္းႀကီးေသာ အေရးႀကီးတ့ဲ ေကာက္ခ်က္ေတြကုိ 

ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ က်ယ္ေျပာလွတ့ဲ ေကဒါထုကုိလည္း မာ့က္စ္ဝါဒ ကမၻာ့အျမင္၊ နည္းနာနိႆယဆုိင္ရာ သေဘာတရားန႔ဲ အေတြး 

အေခၚလမ္းစဥ္ရဲ႕ နက္နဲစြာပညာေပးမႈကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရရွိေစလုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ တစုံတရာေသာ တိုက္ပြဲကာလ သမိုင္းအေတြ႕ 

အႀကဳံေတြန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ အဘိဓမၼာအရ နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္းမ်ိဳးဟာ က်ယ္ေျပာလွတ့ဲ ေကဒါထုကုိ ပါတီရဲ႕သမိုင္းကုိ မွန္ကန္စြာ နားလည္ေရး 

အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚ သေဘာတရားေရခ်ိန္ကိ ုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ အေရးကိစၥေတြ 

ျဖစ္ထြန္း တုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ အခန္းက႑က ပါဝင္ပါတယ္။  

 က်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ သေဘာတရားအဓိပၸာယ္ေဆာင္မႈ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ အေျခခံသေဘာတရားေတြကုိ တ႐ုတ္ 

ျပည ္ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႕နဲ႔ အခိုငအ္မာ ေပါင္းစပ္လုိက္တ့ဲ စံနမူနာျဖစ္တယ္။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ ေယဘုယ် 

နိဂုံးခ်ဳပ္ထားတာ မဟုတ္ဘဲ မာ့က္စ္ဝါဒကို လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ထားၿပီး အဘိဓမၼာ႐ႈေထာင့္အရ အေတြ႕အႀကဳံ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ 

ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ဟာ စနစ္တက် နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဟုိတပုိ္င္း ဒီတစ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ဘူး။ 

 တခုလံုးအရ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တစိတ္တပိုင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ အႏွစ္သာရအထိ နက္နက္နဲနဲ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ ျဖစ ္

ၿပီး အေပၚယံအျခင္းအရာေတြကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္မ်ိဳးဟာ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ ဆင္ျခင္တံုတရား ျဖစ ္

လာသည္အထိ ျမႇင့္တင္ေပးလုိက္ၿပီး သေဘာတရားေရးသဏၭာန္ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ အဘိဓမၼာဆုိင္ရာ ေရးသား 

ျပဳစုခ်က္၊ အဘိဓမၼာ က်မ္းျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကို အဘိဓမၼာအရ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ 

ျဖစ္သလုိ အထူးတလည္ ျပဳစုထားတ့ဲ အဘိဓမၼာက်မ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိလကၡဏာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိမႈဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ 

ရဲ႕ထူးျခားခ်က္ႀကီးတခု ျဖစတ္ယ္။ မနည္းလွတဲ့ အဘိဓမၼာ သင္ခန္းစာေတြန႔ဲ မတူဘဲ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒအဘိဓမၼာရဲ႕ တျခား 

တရား ဥပေဒသေတြ၊ နယ္ပယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္မႈ သိပ္မမ်ားဘဲ၊ လက္ေတြ႕နဲ႔ပဋိပကၡဆုိင္ရာ ဒီသိျမင္နားလည္မႈ သေဘာတရားနဲ႔ အႏုပဋိ 

ေလာမနည္းရဲ႕ အေျခခံျပႆနာမ်ားကုိ စတင္ကုိင္တြယ္ကာ လူေတြရဲ႕သိျမင္နားလည္မႈ တလွမ္းၿပီးတလွမ္း နက႐္ႈိင္းလာမႈကုိ အေသး 

စိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ထားခ်က္ျဖစ္တယ္။ က်မ္း(၂) ေစာင္ဟာ လက္ေတြ႕နဲ႔ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကို ဗဟုိျပဳၿပီး သိျမင္နားလည္မႈ သေဘာတ 

ရားနဲ႔ အႏုပဋိေလာမနည္းတို႔ရဲ႕ အတြင္းသေဘာေတြဟာ တခုနဲ႔တခု အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေယဘုယ် အဘိဓမၼာ 

သင္ခန္းစာေတြန႔ဲ မတူ၊ တမူထူးျခားတ့ဲ မိမိကုိယ္ပိုင္စနစ္တရပ္ကုိ တီထြင္ဖန္တီးလိုက္တ့ဲ အဘိဓမၼာသေဘာတရားက်မ္း ျဖစ္တည္လာ 

ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓမၼာသစ္ရဲ႕ ပုံစံသစ္ေဖာ္ျပမႈကုိ ဖန္တီးလုိက္တာျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓမၼာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသမိုင္းအရ စနစ္သစ္တရပ္ကုိ တီထြင္ဆန္းသစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလုိ ဒါဟာ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ သေဘာတရား အဓိပၸာယ္ 

ဆုိင္ရာ အေရးႀကီးတ့ဲထင္ဟပ္ခ်က္တရပ္ ျဖစတ္ယ္။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရ႕ဲ သေဘာတရားဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဟာ ၎က လက္ေတြ႕နဲ႔ ပဋိပ 

ကၡ ျပႆနာဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ အႀကီးအက်ယ္ နက္႐ႈိင္းသြားေစတ့ဲ သံုးသပ္ေဝဖန္ေဆြးေႏြး တင္ျပမႈအေပၚမွာလည္း တည္ရွိပါေသးတယ္။ 

လက္ေတြ႕နဲ႔ ပဋိပကၡျပႆနာကုိ မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ စံတင္က်မ္းမ်ားအတြင္း အားလံုးထိေတြ႕ ခဲ့တာေတြ ရိွပါတယ္။ လီနင္ဟာ သူရဲ႕ 

“႐ုပ္ဝါဒနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံေဝဖန္ေရးဝါဒ” က်မ္း နဲ႔ “အဘိဓမၼာမွတ္စ”ု တို႔မွာ အထူးသျဖင့္ ထုိးေဖာက္တင္ျပခဲ့တယ္။  
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 ဒါေပမဲ့ ေမာ္စီတုန္းက သေဘာတရားအရ သစ္လြင္တ့ဲ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ “လက္ေတြ႕က်မ္း” အတြင္းမွာ သူဟာ သိ 

ျမင္နားလည္မႈအတြင္း လက္ေတြ႕ရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ဘက္စုံက သံုးသပ္ေဝဖန္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခ့ဲတယ္။ လက္ေတြ႕ဟာ သိျမင္နားလည္ 

မႈရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ဘက္စုံက သံုးသပ္ေဝဖန္ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတယ္။ သိျမင္နားလည္မႈရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အဆင့္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္၊ သိျမင္နားလည္မႈရ႕ဲ ပစ္မွတ္(ပန္းတုိင္)၊ အမွန္ တရားကုိ သိျမင္စစ္ေဆးတ့ဲစံ၊ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရ 

အမွန္တရားနဲ႔ အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရား ျပႆနာတုိ႔ကုိ ဘက္စုံက သံုးသပ္ေဝဖန္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့တယ္။ “လက္ေတြ႕က်မ္း” ဟာ 

ျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္အတြင္းမွ ဆႏၵစြဲဝါဒ အထူးသျဖင့္ တရားေသဝါဒကုိ ျမားဦးလွည့္ခဲ့တ့ဲအေလ်ာက္ ၎က်မ္းမွာ 

တင္ျပခဲ့တ့ဲ ျပ ႆနာေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ အလြန္အားေကာင္းၿပီး အေရးပါတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ဆုပ္ကုိင္မိပါတယ္။ အႏွစ္သာရကုိ 

လည္း ဆုပ္ကုိင္ မိပါတယ္။ ဥပမာ-လူေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့အေတြးအေခၚ ဘယ္ကလာသလ။ဲ ပါတီရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဝါဒေပၚလစီ 

ေတြဟာ ဘယ္ လုိျဖစ္တည္လာသလ။ဲ လက္ေတြ႕ကတဆင့္ ရလာသလား။ စာအုပ္ကုိ မွီခိုအားထား ရရွိလာသလား။ လူေတြရဲ႕ 

သိျမင္နားလည္မႈ၊ ပါတီ ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဝါဒေပၚလစီေတြဟာ မွန္ကန္သလား၊ ဘယ္လုိစမ္းသပ္စစ္ေဆးရရွိ ႏိုင္ပါသလဲ။ လူေတြရဲ႕ 

သိျမင္နားလည္မႈဟာ အဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ထာ၀ရ မေျပာင္းလဲဘူးလား။ ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ဝါဒေပၚလစီေတြဟာ လက္ေတြ႕ ေျပာင္းလဲမႈအရ ေျပာင္းလဲသင့္သလား၊ မေျပာင္းလဲသင့္ဘူးလား။ ေမာ္စီတုန္းက ဒီျပႆနာေတြအေပၚ 

တခုမက်န္ အားလံုးကုိ အေျဖေပး ခဲ့တယ္။ ဒါမတုိင္မီ ေမာ္စီတုန္းဟာ “စာအုပ္ႀကီးဝါဒကုိ ဆန္႔က်င္ၾက”ဆုိတဲ့ စာတမ္းမွာကတည္းက 

ဒီျပႆနာထဲက ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ “လက္ေတြ႕က်မ္း”မွာက်ေတာ့ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ သိျမင္နားလည္မႈနဲ႔ 

ပတ္သက္တ့ဲ အေရးႀကီး ျပႆနာအား လံုးနီးပါးကို ဘက္စုံ စနစ္က်စြာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈကုိ လုပ္ခဲ့တယ္။ ၎ရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔မႈနဲ႔ 

နက္နဲမႈတုိ႔ဟာ လီနင္က “႐ုပ္ဝါဒနဲ႔ အ  ေတြ႕အႀကဳံေဝဖန္ေရးဝါဒ” အတြင္းမွာ သိျမင္နားလည္မႈသေဘာတရားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ 

ေရးသားထားတဲ့ စုစည္းေပါင္းခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ပါတယ္။ “ပဋိပကၡက်မ္း”အတြင္းမွာ ေမာ္စီတုန္းဟာ ႐ုပ္ဝါဒ အႏုပဋိေလာမနည္း 

ရဲ႕ တရားဥပေဒသႀကီး (၃) ရပ္ရဲ႕ အစဥ္အ လာ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို စည္းကမ္းေစာင့္ထိန္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တင္ျပေနျခင္းမ်ိဳး 

မဟုတ္ဘဲ ပဋိပကၡတရားဥပေဒသေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တနည္းအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တုိ႔ရဲ႕ တေပါင္းတစည္းတည္းရိွမႈ (ဆန္႔က်င္ဘက္ 

တုိ႔ရဲ႕ ညီၫြတ္မႈ) တရားဥပေဒသနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပခ်က္ဟာ တမူထူးျခားလွပါတယ္။ ေမာ္စီတုန္းက ၾကည့္ျမင္ရာမွာ ပဋိပကၡရဲ႕ 

တရားဥပေဒသႀကီး (၃) ရပ္ကုိ တေျပးတည္း မၾကည့္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ ဥပမာ-အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈတရားနဲ႔ ေခ်ဖ်က္ 

ျခင္းမွ ေခ်ဖ်က္ျခင္းသုိ႔တရား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္တုိ႔ရဲ႕ တေပါင္းတစည္းတည္းရိွမႈ တရားဥပေဒသနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပိုမို အရင္းခံက်မႈ။ ပဋိပကၡ 

ဟာ အရာကိစၥလည္ပတ္မႈအားလုံး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အားလံုးရဲ႕ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သလုိ အေရအတြက္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အရည္အခ်င္း 

ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေခ်ဖ်က္ျခင္းမွ ေခ်ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ရဲ႕ေရေသာက္ ျမစ္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေျပာဆုိရာမွာ 

အေရအတြက္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အရည္အခ်င္းေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေခ်ဖ်က္ျခင္းမွ ေခ်ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ကုိျဖစ္ေစ၊ အႏုပဋိေလာမနည္းတခုလံုးကုိ ေျပာဆုိ 

ရာမွာျဖစ္ေစ ထုိးေဖာက္ေျပာဆုိမႈဟာ ထိထိမိမိမႈရိွခဲ့ပါ တယ္။ ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ ႐ုပ္ဝါဒအႏုပဋိေလာမနည္းနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ထူးကဲသာလြန္တ့ဲ 

အျမင္ေတြဟာ သူက တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး လက္ေတြ႕နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးလုိက္လုိ႔ျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒကုိ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ အသုံး 

ျပဳမႈရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္။   

 “ပဋိပကၡက်မ္း”မွာ ေမာ္စီတုန္းဟာ ပဋိပကၡရဲ႕ ေယဘုယ်လကၡဏာနဲ႔ ထူးျခားတ့ဲလကၡဏာမ်ား၊ ပဋိပကၡရ႕ဲ တုိက္ပြဲလကၡဏာနဲ႔ 

တညီတၫြတ္တည္းရွိမႈလကၡဏာ၊ အဓိကပဋိပကၡနဲ႔ သာမညပဋိပကၡ၊ ပဋိပကၡရဲ႕ အျပန္အလွန္ မွီတြယ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိမႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ 

ေျပာင္းလဲမႈစတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ဘက္စုံ ရွင္းျပခဲ႐့ုံမက ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ျပႆ 

နာေတြအနက္ တခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြကို နက္နက္နဲနဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပဋိပကၡရဲ႕ ထူးျခားတဲ့လကၡဏာမ်ားနဲ႔ ပတ္ သက္ 

လုိ႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပမႈေတြအနက္ ေပၚလြင္ထူးျခားတ့ဲ ဥပမာတခုလည္း ျဖစ္တယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ ပဋိပကၡေတြန႔ဲ ျပည့္ႏွက္ေန 

တယ္။ ပဋိပကၡမရွိတ့ဲ အခ်ိန္ကာလရယ္လုိ႔လည္း မရွိပါဘူး။ ပဋိပကၡမရွိတ့ဲ ေနရာရယ္လုိ႔လည္း မရွိပါဘူး။ ပဋိပကၡ အႏွံ႔အျပားရိွေနမႈကို 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းဟာ အႏုပဋိေလာမနည္းနဲ႔ တကၠိကေဗဒတုိ႔ကုိ ျခားနားထားတဲ့ ေရေဝကုန္းတန္းျဖစ္တယ္။ ပဋိပကၡဟာ အႏွံ႔ 

အျပား ရွိတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ပဋိပကၡရ႕ဲ လကၡဏာ၊ အႏွစ္သာရေတြကေတာ့ မတူၾကဘူး။ ပဋိပကၡရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ပုံသဏၭာန္ေတြကလည္း အ 

သီးသီး မတူၾကဘူး။ အထူးသျဖင္ ့လက္ေတြ႕အေျခအေန ေျပာင္းလဲသြားတာနဲ႔အမၽွ ပဋိပကၡရဲ႕လကၡဏာ၊ အတြင္းသေဘာ(အႏွစ္သာရ) 

နဲ႔ ေဖာ္ျပတ့ဲပုံသဏၭာန္ေတြဟာလည္း အားလုံး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္။ ဒါက အခိုင္အမာ ပဋိပကၡေတြကို အခိုင္အမာ ခြဲျခမ္းစိတ္ 

ျဖာသြားေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာ အႏုပဋိေလာမနည္းရဲ႕ ရွင္သန္ေနတ့ဲ ဝိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ 

 မာ့က္စ္ဝါဒီတေယာက္ဟာ ပဋိပကၡရ႕ဲ အႏွံ႔အျပားရိွမႈကုိ သိရွိရန္ လုိအပ္တ့ဲအျပင္ ပဋိပကၡရဲ႕ ထူးျခားမႈလကၡဏာကုိ သိရွိနား 

လည္ဖို႔ကေတာ့ ပိုေတာင္လုိအပ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡရဲ႕ အႏွံ႔အျပားရိွမႈဟာ ထူးျခားမႈ လကၡဏာအတြင္း တေလၽွာက္လံုး အေျခတည္ပါတယ္။ 

ပဋိပကၡရ႕ဲ ထူးျခားမႈလကၡဏာကုိ တကယ့္ကုိ ဆုပ္ကုိင္မႈရွိမွသာ အရာကိစၥေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး မွန္ကန္တ့ဲ 

ေကာက္ခ်က္ထုတ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္အတြင္း ခ်င္တ႐ူႈိ႕နဲ႔ ဝမ္မင္တုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တ့ဲအမွားမ်ားနဲ႔ 

၎အေတြးအေခၚရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ဟာ တရားေသဝါဒျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ၎တုိ႔ကို အခိုင္အမာ ပဋိပကၡကုိ အခိုင္အမာခြျဲခမ္းစိတ္ ျဖာ 
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သြားေရး စြမ္းရည္ကို ဆံုး႐ႈံးသြားေစလုိက္တယ္။ ခ်င္တူ႐ႈိ႕ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ထူးျခားမႈ လကၡဏာကုိ ဂ႐ုမမူခဲ့ဘူး။ 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားဟာ အလြန္ခ်ည့္န႔ဲၿပီး လယ္သမားဟာ အလြန္႔အလြန္ သမ႐ိုးက်ဆန္လုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးကုိ 

ဓနရွင္လူတန္းစားကသာ ေခါင္းေဆာင္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ေတာ္လွန္ေရးကို ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ဓနရွင္ လူ 

တန္းစား၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၊ ဓနရွင္လူတန္း စားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးကို က်င့္သုံးေဖာ္ေဆာင္ 

သြားေရး”ဆုိတဲ့ မွားယြင္းတ့ဲ လုငန္းစဥ္ကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒီလုိအမွားက တဆင့္တက္ၿပီး ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာလုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး ႐ႈံးနိမ့္မႈ 

ကုိ ျဖစ္ေပၚသြားေစခဲ့တယ္။ ဝမ္မင္ဟာ အေျခအေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ ေရးတုိက္ပြဲသဏၭာန္ကုိ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ရာမွာ ဆိုး႐ြားတ့ဲ အမွားက်ဴးလြန္ 

ခဲ့တ့ဲအျပင္ တ႐ုတ္ျပည္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းရဲ႕ လကၡဏာနဲ႔ လူတန္း စားဆက္ဆံမႈကုိ အကဲျဖတ္ရာမွာလည္း အမွားက်ဴးလြန္ခဲ့ျပန္တယ္။ 

 တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ လက္ရွိအဆင့္မွာ ဓနရွင္လူတန္းစား ဆန္႔က်င္ေရး၊ ခ်မ္းသာလယ္သမား ဆန္႔က်င္ေရးတုိ႔ရဲ႕ အဓိ 

ပၸာယ္တုိ႔ကုိ ခ်႕ဲကားပစ္ၿပီး ၾကားလူတန္းစားရဲ႕ တပ္ဦး အခန္းနဲ႔ အင္အားသံုးရပ္ တည္ရွိေရးကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္မႈန႔ဲ 

အဲဒီလုိကေန အစခ်ီေရးဆြဲ ေပၚထြက္လာတဲ့ ေပၚလစီဟာ ရန္သူကုိ အထီးက်န္ျဖစ္မသြားေစဘဲ မိမိသာ အထီးက်န္ျဖစ္သြားေစလုိက္ပါ 

တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္မႈရ႕ဲ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ဟာ ဒါေတြန႔ဲ ဆက္စပ္မႈ မရိွဘူးလုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ 

ေျပာႏိုင္ပါ့မလဲ။ ေမာ္စီတုန္းဟာ ျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ အတြင္း နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ခံစားရမႈ ရိွတဲ့အေလ်ာက္ သူဟာ ပဋိ 

ပကၡရ႕ဲ ထူးျခားခ်က္လကၡဏာန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲျပႆနာကို အထူးဂ႐ုစိုက္ခဲ့ၿပီး သေဘာတရားေရးအရ နက္နဲစြာ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ 

ရွင္းျပခဲ့တယ္။ “ပဋိပကၡက်မ္း”ကုိ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွ အစခ်ီၿပီး ပဋိပကၡျပႆနာေတြကုိ ဘက္စံုစနစ္တက် ရွင္းျပ 

တာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ အေလးထား ေရးသားျပဳစုခဲ့လုိ႔လည္း မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ ပဋိပကၡသေဘာတရားကုိ တခုလံုးအရ ပိုမိုျပည့္စုံသြားေစခ ဲ ့ 

တယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရလည္း ပိုမိုႂကြယ္၀၊ ျပည့္စုံသြားေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ ႐ုပ္ဝါဒ အႏုပဋိေလာမနည္း 

နာကုိ အဆင့္သစ္တရပ္သုိ႔ တြန္းတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။  

 ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း အထူးအေရးႀကီးတဲ့ အခန္းကပါဝင္တယ္။ 

ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚရဲ႕ အဘိဓမၼာ အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရ႕ဲ သေဘာတရားေရး အဓိပၸာယ္ရဲ႕ 

ထူးျခားတ့ဲ ထင္ဟပ္ခ်က္နဲ႔ အဓိက ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္တယ္။ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ အေျခခံသေဘာတရားနဲ႔ တ႐ုတ္ 

ျပည္ေတာ္လွန္ေရး အခိုင္အမာ လက္ေတြ႕တုိ႔ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ျခင္းရဲ႕ အထြက္ပစၥည္းျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး လက္ 

ေတြ႕အတြင္း တစီတတန္းႀကီးေသာ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ေမာ္စီတုန္းက ထုိးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး စုစည္းသံုးသပ္ထားခ်က္မ်ား 

ျဖစ္တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓမၼာအတြက္ အက်ိဳးရွိခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ေမာ္စီတုန္းက တ႐ုတ္ 

ျပည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းလကၡဏာ၊ ေတာ္လွန္ေရးလကၡဏာ၊ ေတာ္လွန္ေရးပစ္မွတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လူတန္စားနဲ႔ မဟာမိတ္ 

တပ္ဖြ႕ဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲသဏၭာန္န႔ဲ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းတုိ႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၊ အကဲျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြရဲ႕ အေျခခံေပၚ 

မွာ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရားဟာ ျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။ ဒါဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓမၼာဆုိတ့ဲ ဒီလက္နက္ အစုံအလင္ကုိ 

အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ေမာ္စီတုန္းတင္ျပခဲ့တ့ဲ ကူးေျပာင္းေရး 

ကာလ သေဘာတရားနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာေရးတခု(စက္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းတုိး တက္လာေရး)၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၃ ခု (လယ္ယာ 

လုပ္ငန္း၊ လက္မႈလုပ္ငန္း၊ အရင္းရွင္စနစ္ စက္မႈနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ 

႐ြက္ရန္) ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔တကြ ေနာင္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို နိဂုံးခ်ဳပ္တဲ့ အေျခခံေပၚမွာ ျဖစ္တည္လာတ့ဲ ဆက္စပ္မႈႀကီး 

(၁၀) ရပ္ကုိ မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းေရးနဲ႔ ျပည္သူတြင္းပဋိပကၡကုိ မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းေရး အေတြးအေခၚတုိ႔ဟာလည္း မာ့က္စ္ ဝါဒအဘိဓမၼာ 

ဆုိတ့ဲ ဒီလက္နက္ကုိ အလံုးစုံအသုံးျပဳမႈရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္။ အဘိဓမၼာဟာ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚအတြင္း တန္ဖိုးအရွိဆံုး အစိတ္အ 

ပိုင္း ျဖစ္တယ္။ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚရဲ႕ အဆီအႏွစ္န႔ဲ ဝိညဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီက်မ္းႏွစ္ေဆာင္ကေတာ့ ေမာ္စီတုန္း အဘိဓမၼာ 

အေတြးအေခၚရဲ႕ အဖိုးတန္အသီးအပြင့္ျဖစ္တယ္။ က်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုးအဘိဓမၼာ က်မ္းႏွစ္ေစာင္ 

ျဖစ္တယ္။ ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ အျခားအဘိဓမၼာက်မ္းန႔ဲ အဘိဓမၼာၾကန္အဂၤါေတြပါရွိတဲ့ က်မ္းေတြဟာ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္အတြက္ 

အေျခခံေရးသားခ်က္ ျဖစ္ ေကာင္းျဖစပ္ါလိမ့္မယ္။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ကုိ အသုံးျပဳမႈနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ဒီ က်မ္းႏွစ္ေစာင္က ေတာ့ ေမာ္စီတုန္းရ႕ဲ အဘိဓမၼာအေတြးအေခၚကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစုံ စုစည္းေပါင္း႐ုံးထားမႈျဖစ္တယ္။ ဒါရဲ႕ 

သမိုင္းအဆင့္ေနရာဟာ ေမာ္စီတုန္း ရဲ႕ တျခားက်မ္းမ်ားနဲ႔ အစားထိုးလုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကလည္း ၎တုိ႔ဟာ 

ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚရဲ႕ အဘိဓမၼာအေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ လာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ အေရးပါတ့ဲ 

သေဘာတရား အဓိပၸာယ္ေဆာင႐္ုံမက လက္ေတြ႕နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဩဇာသက္ေရာက္မႈကလည္း နက႐္ႈိင္းရွည္ေဝးပါတယ္။ 

ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝၿပီးတဲ့ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးရ႕ဲ အသြင္အ ျပငဟ္ာ အရင္းခံအားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚခ့ဲတယ္။ 

အဲဒီကစတင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ႐ႈံးနိမ့္မႈႏွစ္ႀကိမ္ရဲ႕ အေမွာင္ရိပ္ က လြတ္ကင္းလာၿပီး ထြန္းလင္းေတာက္ေျပာင္တ့ဲ 

ေအာင္ပြဲလမ္းမႀကီးေပၚကို တက္လွမ္းသြားပါေတာ့တယ္။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈေအာက္မွာ 
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ယင္အန္းလုပ္ဟန္ျပဳျပင္ေရး လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ စမ္းသပ္မႈကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ပါတီတရပ္လံုး မာ့က္စ္ဝါဒအဘိဓမၼာ အ လံႀကီးကုိ 

ျမင့္ျမင့္မားမားလႊင့္ထူ၊ ႐ုပ္ဝါဒကုိ စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကုိင္ကာ စိတ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။  

 အႏုပဋိေလာမနည္းနာကုိႀကံ႕ႀကံ႕ခိုငခ္ိုင္ ဆုပ္ကုိင္ကာ တကိၠကေဗဒကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ က်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ စြဲစြဲ 

ၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ကာ ဆႏၵစြဲဝါဒ အထူးသျဖင့္ တရားေသဝါဒကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတယ္။ အေတြးအေခၚ ညီၫြတ္ၿပီး၊ ေျခလွမ္းညီေရး။ ဒါဟာ ဂ် 

ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး တခုလံုး ေအာင္ပြဲခံေရးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အေတြးအေခၚ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ခ်မွတ္လိုက္ 

တာ ျဖစ္တယ္။  

 က်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တန္ဖိုး ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ကုိ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ ၈၀ က ထုတ္ေဝခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ ၈၀ အတြင္း 

ကမၻာ့အေျခအေနဟာ ဧရာမ အေျပာင္းအလေဲတြ ေပၚေပါက္ ခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အသြင္အျပင္ဟာလည္း မုိးေျမသိမ့္သိမ့္တုန္ 

ေလာက္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ။ ဒါျဖင့္ ဒီေန႔အထိ က်မ္းႏွစ္ေစာင္ဟာ သူရဲ႕ သေဘာတရား အဓိပၸာယ္နဲ႔ လက ္

ေတြ႕တန္ဖိုး ရိွပါေသးသလား။ မရွိေတာ့ဘူးလား။ က်မ္းႏွစ္ေစာင္အတြင္းက တခ်ိဳ႕ အခိုင္အမာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ 

ေခတ္မမီေတာ့တာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၎ရဲ႕ ရွင္းျပခ်က္ေတြရဲ႕ အေျခခံ သီအုိရီေတြ၊ ၎ထင္ဟပ္ျပတ့ဲ မာ့က္စ္ဝါဒ ရပ္ 

တည္ခ်က္၊ အျမင္၊ နည္းနာတုိ႔ကေတာ့ ထာ၀ရ ေခတ္မီေနပါလိမ့္မယ္။ က်မ္းႏွစ္ေစာင္မွာ ရွင္းျပခဲ့တ့ဲ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ သိျမင္နားလည္မႈ သ 

ေဘာတရားနဲ႔ ႐ုပ္ဝါဒ အႏုပဋိေလာမရ႕ဲ သေဘာတရားမူေတြန႔ဲ အဲဒါေတြကေန အဓိပၸာယ္တုိးခ်ဲ႕ ေပၚထြက္လာတ့ဲ အေရးႀကီး ေကာက္ 

ခ်က္ တသီတတန္းႀကီးဟာ၊ ဥပမာ-“တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွ အမွန္တရား ရွာေဖြေရး”၊ “အရာရာ လက္ေတြ႕မွ အစခ်ီေရး”၊ “စုံစမ္း ေလ့လာမႈ 

မရွိရင္ စကားေျပာခြင့္မရွိ”၊ “အခိုင္အမာ ပဋိပကၡကုိ အခုိင္အမာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရး”၊ “အဓိက ပဋိပကၡနဲ႔ လက္ေအာက္ခံပဋိပကၡတုိ႔ကို ရွင္း 

ရွင္းလင္းလင္းရွိေအာင္ ပိုင္းျခားေရး”၊ “ပဋိပကၡကုိ အလုပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ေရး” စတာေတြဟာ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒီမိုကေရ 

စီ ေတာ္လွန္ေရး ကာလနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရးကာလေတြမွာ ေအာင္ပြဲရရွိေစခဲ့တ့ဲ အေတြးအေခၚ ျပ 

ဒါးရွင္လံုး ျဖစ႐္ုံမက ေခတ္ကာလသစ္မွာလည္း တ႐ုတ္ျပည္ တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမယ့္ သေဘာတရား မူေတြျဖစ္တယ္။ တိန္႔ေရွာင္ဖင္ 

တင္ျပလုိက္တ့ဲ တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး ပင္ကုိဟာ ဆုိဗီယက္ 

ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အေတြ႕အႀကဳံကုိ မွီျငမ္းကုိးကားစရာအျဖစ္ထားၿပီး မ်က္ 

ေမွာက္ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ လက္ေတြ႕အေျခအေနကုိ ခြဲျခမ္းစတ္ိျဖာၿပီးေနာက္ ရရွိလာတ့ဲ ေကာက္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ လူ႕အဖြ႕ဲ 

အစည္းဟာ ဘယ္လုိလကၡဏာ ရွိေနပါသလဲ။ တကယ္လုိ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းျဖစ္ေနရင္လည္း ဘယ္အဆင့္မွာ ရွိေန သ 

လဲ။ ဒါဟာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရာေရာေထြးေထြး ရွိေနတဲ့ သိျမင္နားလည္မႈ မရွင္းလင္းခဲ့တဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္။ 

 တိန္႔ေရွာင္ဖင္က တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ပဏာမအဆင့္မွာပဲ ရွိေသးတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ မဖြ႕ဲၿဖိဳးေသးတ့ဲ 

အဆင့္မွာပဲ ရိွေသးတယ္။ ျပႆနာအားလံုးကုိ ဒီလက္ေတြ႕အေျခအေနက အစခ်ီ၊ စဥ္းစားရမယ္လုိ႔ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ပ 

ဏာမ အဆင့္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ လက္ရိွေရာက္ရိွေနတ့ဲ သမိုင္းအဆင့္ေနရာျဖစ္တယ္။ ဒီသမိုင္း အဆင့္ေနရာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ 

နားလည္မႈရွိမွသာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ မွန္ကန္တ့ဲ လမ္းေၾကာင္း တေၾကာင္းေပၚကုိ တက္လွမ္းသြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

 ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ပဏာမအဆင့္မွာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု အဆင့္အတန္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေနထုိင္စားေသာက္မႈဘ၀ အဆင့္ အ 

တန္း တုိ႔ဟာ အားလုံး ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ နိမ့္က်ပါတယ္။ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းရဲ႕ အဓိက ပဋိပကၡဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တေန႔တျခား တုိး 

ပြား လာေနတ့ဲ ႐ုပ္ဝတၳဳယဥ္ေက်းမႈ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုက ဒီလုိလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ ပဋိပကၡျဖစ္ 

တယ္။ ေျဖရွင္းရန္ နည္းနာကေတာ့ ဦးစြာအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုကုိ အစြမ္းကုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး ျဖစ္တယ္။ 

 ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အရင္းခံတာဝန္ဟာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု ျဖစ္ထြန္း တုိး တက္ေစေရးျဖစ္တယ္လို႔ တိန္႔ေရွာင္ဖင္က ရွင္းလင္း 

စြာ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ၾကည့္ေတာ့လည္း ေကာင္းမြန္သာလြန္မႈ မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးေပၚလစီကလည္း မမွန ္

မကန္ ျဖစ္ေနရင္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု ျဖစ္ထြန္း တုိး တက္ႏိုင္ပါ့မလား။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဝင္ေငြေရာ တုိးပြားႏိုင္ပါ့မလား။ 

 “ဒါဟာ အရာရာကုိ လႊမ္းမိုးထားတ့ဲ စံပ”ဲ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ဟာ တိန္႔ေရွာင္ဖင္ သေဘာတရားရဲ႕ အဓ ိ

က ေထာက္တုိင္ပဲ။ တိန္႔ ေရွာင္ဖင္ဟာ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရ႕ဲ ဘယ္ဩဝါဒကုိမွ ထုတ္ႏုတ္ မကုိးကားခဲ့ေပမယ့္ သူရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးနဲ႔ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေတြးအေခၚ၊ သူ႕ရဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ သေဘာတရားတုိ႔ဟာ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ အ 

ဆီအႏွစ္ေတြကို ထင္ဟပ္ခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္တယ္။ တိန္႔ေရွာင္ဖင္သေဘာတရားန႔ဲ ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚတုိ႔ဟာ တူညီတ့ဲ အဘိဓမၼာ ေရ 

ေသာက္ျမစ္ ကေန ေပၚထြက္လာတာျဖစ္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္က ဖြင့္ဆုိခဲ့တ့ဲ မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓမၼာမူေတြျဖစ္တယ္။ 

 တိန္႔ေရွာင္ဖင္ သေဘာတရားဟာ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚနဲ႔ ကင္းကြာမႈမရွိသလို ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚကုိ ဆက္ခံထား 

တာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚကုိ ေရွ႕သုိ႔ တြန္းတင္ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္။  
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 တိန္႔ေရွာင္ဖင္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ရဲေဘာ္က်န္းဇစ္မင္ကုိ အျမဳေတအျဖစ္ထားတဲ့ ပါတီဗဟို 

ေကာ္မတီနဲ႔ ဟူက်င့္ေထာင္ကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ထားတဲ့ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီတုိ႔ရဲ႕ ေရ႕ွဆင့္ေနာက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္ 

သြားမႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကရာ လက္ေတြ႕အတြင္းမွာ 

သစ္လြင္တဲ့ ထြန္းလင္းေတာက္ ေျပာင္မႈေတြကို ဖန္တီးခဲ့ၾကတယ္။ သေဘာတရားေရးအရ သစ္လြင္တ့ဲ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္သီးေအာင္ႏွံ 

မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး တကမၻာလံုးက ေမာ့ၾကည့္ေနရတ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈအသစ္ အေျမာက္အျမားလည္း ရရွိခ့ဲတယ္။ ေခတ္ကာလဟာ 

ေရ႕ွကုိ ခ်ီတက္ေနတယ္။ လက္ေတြ႕ကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေနတယ္။ သေဘာတရားကလည္း တီထြင္ဆန္းသစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ 

က်မ္းႏွစ္ေဆာင္က ထင္ဟပ္တ့ဲ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္၊ အျမင္၊ နည္းနာ၊ ၎က ထင္ဟပ္တ့ဲ မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓမၼာရ႕ဲ အေျခခံမ ူ

ေတြဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ကမၻာႀကီးအေပၚ သိျမင္နားလည္မႈ၊ ကမၻာႀကီးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတ့ဲ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ 

အေတြးအေခၚလက္နက္ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနၿပီး ဆထက္ထမ္းပိုးတုိးၿပီး တန္ဖိုးထားသင့္တယ္။ ျဖစ္ထြန္းတုိး တက္ေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ေပးသင့္ 

တယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ အေျခခံ သေဘာတရားရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြဟာ ေခတ္နဲ႔အမီ တုိးတက္မႈရွိေနတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိရင္၊ တီထြင္ 

ဆန္းသစ္မႈ မရွိရင္၊ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ယြင္းသြားတဲ့ ေရွးထံုးနည္းနာမ်ားကို လက္ကုိင္ထားရင္၊ ထံုးတမ္းအစဥ္ အလာေတြ အတိုင္းသာ လုပ္ 

ေနရင္ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ အသက္ရွင္သန္စြမ္းအားေတြ ဆုံး႐ႈံးပ်က္စီးသြားေစပါလိမ့္မယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒရ႕ဲ ဒီလကၡဏာရ႕ဲ ထူးျခားခ်က္ကုိ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ဟာ အခ်ိန္မေ႐ြး ၿမဲၿမဲမွတ္ယူ ထားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ မာ့က္စ္ဝါဒ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သမိုင္းအရ မာ့က္စ္ဝါဒရ႕ဲ ေရ႕ွေနာက္ 

ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ခံယူခ့ဲတဲ့ ေကာင္းမြန္တ့ဲအစဥ္အလာေတြကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲႏွလုံးသြင္းထား ထုိက္ပါတယ္။ 

 လႈိင္းဆိုတာမ်ိဳးဟာ ေနာက္လႈိင္းက ေရ႕ွလႈိင္းကို တြန္းတင္ေပးလိုက္ၿပီး ေရွ႕လႈိင္းကလည္း ေနာက္လႈိင္းကုိ ေဆာင္ပ့စ္လုိက္တာ 

ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ေနာက္လႈိင္းန႔ဲ ေရ႕ွလႈိင္းတုိ႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွား႐ိုက္ခတ္မႈေတြက အကန္႔အသတ္မဲ့ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ တလိမ့္ 

လိမ့္ စီးဆင္းေနတ့ဲ ျမစ္ေရေတြကုိ ေပါင္းဆံုမိသြားႏိုင္ေစပါတယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒဟာလည္း ေခတ္နဲ႔အမီ တုိးတက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိ 

ေပမယ့္လည္း တမ်ိဳးႏြယ္ထဲက ဆင္းသက္လာျခင္းသာျဖစ္တယ္။ စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကုိင္မႈအတြင္းမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြင္းမွ 

ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ ဆုပ္ကုိင္မႈရိွမွသာ မာ့က္စ္ဝါဒရ႕ဲ ေတာ္လွန္ေရးရဲစိတ္ရဲမာန္ကို ထာ၀ရ ရွင္သန္ႏုိင္ေစၿပီး တုိက္ပြဲဆင္တုိင္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ 

ေစပါလိမ့္မယ္။  

 ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ ႏွစ္ကာလေတြဟာ သမိုင္းျဖစ္သြားေပမယ့္ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ရဲ႕ အဘိဓမၼာအလင္းေရာင္ဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရ႕ွခ်ီတက္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ အလင္းေရာင္ေပးေနပါတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒီက်မ္းႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ 

ေဝခ့ဲၿပီးတ့ဲေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဟာ သူကေပးတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကုိ စိတ္ထဲမွာ သတိရေနဆျဲဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒနဲ႔ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚကုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕ လမ္းၫႊန္သေဘာတရားအျဖစ္ ျပ႒ာန္း 

ထားပါတယ္။ ပါတီဟာ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ေျမေအာက္ပါတီအျဖစ္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွာ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္ေန ရဆဲျဖစ္ပါ 

တယ္။ မၾကာမီ က်ေရာက္လာေတာ့မယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၇၈ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ကုိ အထိမ္း အမွတ္ျပဳျခင္းအား 

ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မၾကာမီ က်ေရာက္လာေတာ့မယ့္ မဟာေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ကုိ အထိမ္းအ 

မွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ေမာ္စီတုန္းအေတြး အေခၚရဲ႕ ဘယ္က်မ္းန႔ဲမွ အစားထုိးလုိ႔ မရႏိုင္တဲ့ “လက္ေတြ႕က်မ္း”နဲ႔ 

“ပဋိကၡက်မ္း”တို႔ ထုတ္ေဝျခင္း အႏွစ္ ၈၀ ျပည့္ ထြန္းေျပာင္ တ့ဲအခါသမယနဲ႔လည္း တုိက္ဆုိင္ေန တ့ဲအေလ်ာက္၊ ဒီေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကုိ 

အထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ ေရာက္ရွိေနတ့ဲ အေနအထားရ၊ တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္းျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ရဲ႕ မာ့က္စ္ဝါဒ 

အဘိဓမၼာေရခ်ိန္ျမႇင့္တင္ေရးအေနနဲ႔ အထ က္ပါက်မ္းႏွစ္ေစာင္ကုိ ထပ္မံေလ့လာရင္း ဒီေန႔ထူး ေန႔ျမတ္မ်ားကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳသြားၾက 

ပါစို႔။  

 မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ၊ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ 

    ကုိးကား။ ။ တ႐ုတ္ဘာသာန႔ဲ ထုတ္ေဝတ့ဲ ‘အမွန္တရား ရွာေဖြေရးဂ်ာနယ္’(၂၀၀၇၊ အမွတ္ ၁၇) 

        ေအးျမမြန္သိန္း  

        ဇူလိုင္ ၁၊ ၂၀၁၇။ 
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စူးစမ္းေလ့လာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြ ဲသတင္း။ 

ခင္ေအးၾကည္ျမ 

    

 ၂၀၁၆ ႏုိဝင္ဘာ ၃၁။ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ၊ ဘာသာျပန္နဲ႔ စာျပဳဌာနမွာ က်င္းပတ့ဲ “ေတာင္အာရွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား 

ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနန႔ဲ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈအေျခအေန စူးစမ္းေလ့လာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ” သတင္းဓာတ္ပုံ။ 

                                                               (သတင္း အျပည့္အစံု) 

 ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသုိ႔ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ သီရီလကၤာစတ့ဲ(၄) ႏိုင္ငံမွ လက္ဝဲဂိုဏ္းပါတီ ၁၀ ပါတီမွ အင္အား ၂၀ ပါရိွ 

တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။  

 ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိ၊ ဘာသာျပန္နဲ႔ စာျပဳဌာန၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သုေတသနျပဳေရးစင္တာနဲ႔ ဗဟုိ 

ဘာသာျပန္နဲ႔ စာျပဳဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ျမင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕တုိ႔က ပူးတြဲ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ၿပီး ဗဟုိဘာသာျပန္နဲ႔ စာျပဳဌာန၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အ 

ဆင့္ျမင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕နဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ သုေတသနအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မာ့က္စ္ဝါဒ သုေတသနျပဳေရးဌာနန႔ဲ သက္ဆိုင္တဲ့ သုေတသီမ်ားနဲ႔ တ  

႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဌာနမွ အမႈထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ပါတယ္။ ဗဟုိ ဘာသာျပန္နဲ႔ စာျပဳဌာန၊ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား သုေတသနျပဳေရးစင္တာရဲ႕ တာဝန္ခံ၊ မာ့က္စ္ဝါဒ သုေတသနျပဳေရးဌာန ဒုတာဝန္ခံ၊ သုေတသီ က်န္းဝင္ဟုန္က ႏွီးေႏွာ ဖ 

လွယ္ပြဲကုိ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမဲွာ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့က္စ္ဝါဒ)၊ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ)၊ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေမာ္ဝါဒ) ဘဂၤလားဒက္ရ္ွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ သီရီလကၤာ ျပည္သူ႕လြတ္ 

ေျမာက္ေရး တပ္ဦး ပါတီတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ အသီးသီးက မိမိပါတီမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ သမိုင္း၊ ေအာင္ျမင္ခ်က္၊ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ 

လံုးပန္းတုိက္ ခိုက္ေနတ့ဲ ပန္းတုိင္၊ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ အလားအလာန႔ဲ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ၾကတယ္။ 

• • • 

 ေတာင္အာရွ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ လက္ရိွအေျခအေန၊ ေကာင္းမႈျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔ အလားအလာ  

 ေတာင္အာရွေဒသ ဆိုရွယ္ လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ သမဏိရွည္ၾကာၿပီး၊ အဲဒီႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ သေဘာတရားနဲ႔ 

လက္ေတြ႕ စူးစမ္းေလ့လာမႈေတြဟာ တမူထူးျခားတ့ဲ ၾကန္အင္လကၡဏာေတြ ရွိပါတယ္။ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ နက္႐ႈိင္းၿပီး၊ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္ 

လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိဗီယက္နဲ႔ အေရ႕ွဥေရာပ အေသြးအေရာင္ေျပာင္းသြားတဲ့ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြား 

ၿပီးေနာက္ ေတာင္အာရွေဒသ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ကံဆုိမိုးေမွာင္က်ေနတ့ဲ အေျခအေနအတြင္းမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရပ္တည္ၿပီး 

တျခားေဒသေတြထက္ ပိုမိုလင္း လက္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္အာရွေဒသ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသီးသီးဟာ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေၾကာက္႐ြ႕ံမေနဘဲ၊ စြဲၿမဲႀကံ႕ခိုင္စြာ လံုးပန္းအားထုတ္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ တက္ႂကြ 

လုိစိတ္ျဖင့္ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္ လႈပ္ရွားမႈရ႕ဲ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ႂကြယ္၀ေစခဲ့တယ္။  

 အဓိကဂုိဏ္းမ်ား           

 ေတာင္အာရွေဒသရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ အေတြးအေခၚေရစီးေၾကာင္းရဲ႕ ဩဇာသက္ေရာက္မႈဟာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ 

ႀကီးပါတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ သက္ဝင္ယုၾံကည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေပၚလစီကို လုိက္နာက်င့္သံုးတ့ဲ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ 

မ်ားျပားပါတယ္။ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရီလကၤာ (၃) ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတြင္းမွာ “ဆုိရွယ္လစ္စနစ္” ဆုိတ့ဲ 
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စကားလံုးေတြ ပါရိွတယ္။ နီေပါႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းသစ္အတြင္းမွာ “ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ႀကိဳးပမ္း 

ထူေထာင္သြားမယ္”လုိ႔ တင္ျပထားတယ္။ အေတြးအေခၚ သေဘာတရား၊ ႏိုင္ငံေရးလက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ 

ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ဘက္ (၃) ဖက္မွ ၾကည့္ရင္ ေတာင္အာရွေဒသ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါ ဂိုဏ္းမ်ား 

အျဖစ္ ကြဲျပားေနပါတယ္။  

(၁) သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ယံုၾကည္ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္တုိက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သြားေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

 ဒါဟာ မ်က္ေမွာက္ေတာင္အာရွေဒသ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဓိက ေရစီးေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(မာ့က္စ္ ဝါဒ)၊ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ) စတ့ဲ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အဓိက 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားဟာ ဒီအဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ တႀကိမ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ 

ေနာက္မွာ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့တယ္။ ၎ရဲ႕ သေဘာတရား ေရေသာက္ျမစ္ဟာ မာ့က္စ္၊ အိန္ဂယ္၊ အထူးသျဖင့္ အိန္ 

ဂယ္ရ႕ဲ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ အေလးထားခ့ဲတ့ဲ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းေရး” အေတြးအေခၚ ျဖစ္တယ္။ ဒီပါတီေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာ 

ဏာသိမ္းယူေရးရဲ႕ ဘယ္လုိအခြင့္ အလမ္းကုိမဆုိ လက္မလႊတ္သင့္ဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏုိင္ေတာ့တ့ဲ အေျခအေနေအာက္မွာ အၾကမ္း 

ဖက္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲရမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ၎တို႔ရဲ႕ အေျခခံအေတြးအေခၚက “လူထုလႈပ္ရွားမႈန႔ဲ လႊတ္ေတာ္တုိက္ပြဲ ေပါင္းစပ ္

သြားေရးျဖစ္ၿပီး၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းလုိ႔ ရ၊ မရ။ ဒါကုိ လူတန္းစားရန္သူက ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔” ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး 

လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအရ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

မယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ (၂) ခုကုိ မိမိဘာသာေျပာဆုိ ေဖာ္ျပရမယ္။ အဲဒါေတြကေတာ ့(၁) ဓနရွငလူ္တန္းစား ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ လူတန္းစားဖိႏွိပ ္

မႈကို ဘူးေပၚသလိုေပၚေအာင္ ဖြင့္ခ်ရန္။ ဥပမာ-နီေပါကြန္ျမဴနစပ္ါတီဟာ၂၀ ရာစု ၈၀ ခုႏွစ္မ်ားက တင္ျပခဲ့တ့ဲ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ 

ဝင္ၿပီး (Panchanyat System - နီေပါမွာ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ က်င့္သံုးခဲ့တ့ဲ ဘုရင့္သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ေအာက္က ပါလီမန္စနစ္) ဖ်က္သိမ္း 

ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား” တင္ျပခဲ့တယ္။ (၂) ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ဆုပ္ကုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းကုိ အသံုးခ်ၿပီး ျပည္သူလူထုအား အခ်ိန္မီ 

ကယ္တင္ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ား ေပးရမယ္။ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္ခဲ့တ့ဲဘက္အေနနဲ႔ အိႏၵိယလက္ဝဲဂိုဏ္း ႏိုင္ငံေရးပါတီရဲ႕ အေနာက္ 

ဘဂၤလားျပည္နယ္စတ့ဲ ျပည္နယ္ (၃)ခုမွာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာဆုပ္ကုိင္ႏိုင္ခဲ့မႈ။ နီေပါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၂) ပါတီ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ 

ဆက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား အာဏာဆုပ္ ကုိင္ႏိုင္ခဲ့မႈ။ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လက္ဝဲဂိုဏ္းပါတီေတြ အာဏာရ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲမွာ ပါဝင္ 

ခဲ့မႈန႔ဲ ပါတီ အသီးသီးဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္လကၡဏာနဲ႔ အေသြးအေရာင္ပါဝင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေပၚလစီမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ 

က်င့္သံုးခဲ့မႈမ်ားက ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါတယ္။  

(၂) သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ေပမယ့္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကုိ ေလၽွာက္လမ္းေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ား   

ဒီဂိုဏ္းဟာ ၂၀ ရာစု ၆၀-၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ ႀကီးထြားလာတာျဖစ္တယ္။ ပါတီအမည္ ေနာက္မွာ “မာ့က္စ္၊ လီနင္” 

အမည္ကုိ တပ္ထားၾကတယ္။ ဥပမာ-အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ) စသည္။ ေနာက္မွာ “ေမာ္ဝါဒီဂိုဏ္း”ဆုိၿပီး မိမ ိဘာသာ 

ေခၚဆုိတာေတြ မ်ားလာတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔ နီေပါမွာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ ၎အေတြးအေခၚရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ဟာ 

တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးမွ လာျခင္းျဖစ္တယ္။ အမ်ားစုႀကီးဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေက်းလက္၊ လယ္သမားတို႔ကုိ အဓိက ေထာက္တုိင္ 

အျဖစ္ထားတ့ဲ အေရွ႕တုိင္းႏိုင္ငံေတြ လုိ႔ယူဆပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ဆုိဗီယက္ပုံစံျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တ့ဲ လမ္းစဥ္အတိုင္း 

မသြားႏိုင္၊ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားရင္ ျပန္ျပင္ေရးသမား ျဖစ္လာမွာကုိ ပိုအျဖစ္မခံႏိုင္ေတာ့ ေျမယာေတာ္ လွန္ေရးဆင္ႏႊၿဲပီး 

“ေရရွည္ျပည္သူ႕စစ္ပြ”ဲ စတင္စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္ကာ “ေက်းလက္ကေန ၿမိဳ႕ကုိဝုိင္း၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲနဲ႔ အာဏာ သိမ္းေရး” လမ္း 

ေၾကာင္းကုိ ေလၽွာက္လွမ္းၾကရပါတယ္။ ၎တိုက္ပြဲသဏၭာန္ဟာ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲတ့ဲ ေက်းလက္၊ 

ေတာင္တန္းေဒသေတြ၊ မ်ိဳး႐ိုးတူစုေဒသေတြမွာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံေဒသေတြ ထူေထာင္တယ္။ ျပည္သူလူထုကုိ 

လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးတယ္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲတယ္။ အိႏၵိယ နာဆာပါရီ လယ္သမား ပနု္ကန္မႈ(The Nazarbari peasent 

uprising) ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္၊ လီနင္) ရဲ႕ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ၊ နီေပါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေမာ္) ရဲ႕ 

စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္တာ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲ၊ အိႏၵိယျပည္(ေမာ္)ဟာ ကေန႔အထိ အိႏၵိယျပည္ အေရ႕ွပိုင္း ေတာင္တန္းေဒသ 

ေတြမွာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊေဲနပါတယ္။  

 (၃) “ဒီမုိကရက္တစ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ”နဲ႔ “မိမိေဒသ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္”ကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား  

 ၁။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအနက္ အေတာ္လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားတ့ဲ ပါတီေတြကေတာ့ အႏၵိယ ကြန္ဂရက္ပါ 

တီ၊ နီေပါကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ပါကစၥတန္ျပည္သူ႕ပါတီ၊ သီရီလကၤာ လြတ္လပ္ေရးပါတီနဲ႔ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 

ျပည္သူ႕မဟာမိတ္ပါတီစတ့ဲ ပါတီအားလံုးဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အျဖစ္ထား လံုးပန္းအားထုတ္ေနတယ္လုိ႔ ေၾက 



75 

 

ညာထားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မဟုတ္ဘူး။ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွား 

မႈအတြင္း ထည့္လုိ႔လည္း မျဖစ္ဘူး။  

 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့အဆင့္ကာလ ေတာင္အာရွေဒသ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ ႏိုးၾကားလာမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈန႔ဲ ႀကီးထြား 

လာမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာန႔ဲ ျပည္တြင္း အေၾကာင္းရင္းေတြရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈတေလၽွာက္လံုးခံရလုိ႔ ၎တုိ႔ဟာ တမူထူးျခားတဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ 

ျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။  

 ၁။ အမ်ိဳးသား အမီွခုိကင္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး အရယူေရးကာလ  

 ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးက အေရ႕ွတုိင္းႏိုင္ငံေတြကို အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးန႔ဲ လူမႈေတာ္လွန္ေရး ယံုၾကည္ခ်က္အား 

မာန္တက္ႂကြလာေစခဲ့သလုိ အိႏၵိယ စတဲႏ့ိုင္ငံေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ အျမန္ ေပါက္ဖြားလာေစတဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွာ အိႏၵိယ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ၁၉၃၅ မွာ လန္ကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း တန္းတူေရးပါတီ၊ ၁၉၄၃ မွာ သီရိလကၤာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ နီေပါကြန္ 

ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔ အသီးသီး ထူေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီပါတီေတြဟာ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒနဲ႔ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ၊ အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ 

ရွားမႈ၊ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ(နီေပါမွာ မ်ိဳ း႐ိုးတူမိသားစု သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ရ႕ဲ သားစဥ္ေျမးဆက္ အေမြဆက္ခံ စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေနမႈကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း)စတာေတြန႔ဲ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားရင့္က်က္လာတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္အင္တာေနရွင္နယ္နဲ႔ 

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဩဇာသက္ေရာက္ ခံရၿပီး တုိက္ပြဲနည္းပရိယာယ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ကာ ႀကီးထြားလာတယ္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ 

ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးေဟာင္း တုိက္ပြဲအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အင္အား ျဖစ္မလာေသးဘူး။  

 ၂။ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းခံရတ့ဲ ကာလ  

 စစ္ေအးကာလမွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ သမိုင္းကၾကမၼာဟာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရ႕ဲ 

ဩဇာ သက္ေရာက္မႈ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ခံၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ အတြင္းပိုင္းရဲ႕ သေဘာတရားေရးအရ ကြဲလြဲမႈနဲ႔ 

ခြဲထြက္မႈေတြဟာ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစပ္ါတီမ်ားန႔ဲ ထိေတြ႕ၿပီး သေဘာတရား ျငင္းခုံမႈနဲ႔ ခြဲထြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစ 

ခဲ့တယ္။ ခြဲထြက္မႈဒီေရဟာ တ႐ုတ္-ဆုိဗီယက္ သေဘာတရားတုိက္ပြဲမွ စတင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၄ မွာ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ အိႏၵိယ ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီ (မာ့က္စ္ဝါဒ) ခြဲထြက္လာတယ္။ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ သီရီလကၤာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတုိ႔မွာလည္း 

တ႐ုတ္လုိလားတ့ဲဂိုဏ္းန႔ဲ ဆုိဗီယက္လိုလားတ့ဲဂိုဏ္းမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာတယ္။ အိႏၵိယမွာ နာဆာပါရီ၊ နီေပါမွာ ဂ်ာပါလယ္သမားပုန္ 

ကန္မႈ(The Jaappa peasent movement) ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္လုိလားတဲ့ဂိုဏ္းအတြင္းမွ တခ်ိဳ႕ဟာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ 

ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လွမ္းသြားၿပီး ေတာ္လွန္တဲ့လက္ဝဲဂိုဏ္း ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဒီအေျခအေနေအာက္မွာ 

အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ) စတ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား အသီးသီး 

ထူေထာင္လာၾကပါတယ္။ 

 ၃။ မိမိဘာသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ စူးစမ္းေလ့လာတ့ဲကာလ  

 စစ္ေအးခတ္ အဆံုးသတ္ခါနီးမွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ လက္ဦးမႈရွိစြာ၊ အတုိင္းအတာႀကီးမားစြာ၊ တီထြင္ဖန ္

တီးမႈရွိစြာ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ မိမိႏိုင္ငံရ႕ဲ အေျခအေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ 

ေရးကုိ စတင္လုပ္ ေဆာင္လာၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလၽွာက္လမ္းေနတ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဥပမာ-အိႏၵိ 

ယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္ဝါဒ)၊ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ) တုိ႔ဟာ သေဘာတရားန႔ဲ လက္ေတြ႕ စူးစမ္းေလ့လာေရး 

ကုိ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး”၊ “ျပည္သူ႕ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ”စတဲ့ သ 

ေဘာတရားေတြ ျဖစ္တည္လာတယ္။ ဗဟုိနဲ႔ေဒသ အာဏာဆုပ္ကိုင္ေရး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈဟာလည္း ထူးျခား 

ခ်က္ေတြ အသီးသီး ရွိေနတယ္။ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေမာ္ဝါဒီ)စတ့ဲ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ၊ အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ 

ေလၽွာက္လွမ္းတဲ့ ပါတီေတြဟာ မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ၊ ေမာ္စီတုန္းအေတြး အေခၚကုိ ပါတီရဲ႕ လမ္းၫႊန္အေတြးအေခၚအျဖစ္ ထည့္သြင္းလာ 

ၿပီး ဘုရင္ဧကရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံကုိ ထူေထာင္လုိက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအသီး 

သီးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ ဆုိဗီယက္နဲ႔ အေရ႕ွဥေရာပ အေသြးအေရာင္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အေရးအခင္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ 

ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ဒီေရနိမ့္ကာလအတြင္းမွာပဲ မိမိအင္အားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားလာေစခဲ့တယ္။  

 ၄။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္တုိ႔ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈကုိ ေျဖရွင္းရတ့ဲကာလ 

 ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္တုိ႔ဟာ ေတာင္အာရွကုိ ထုိးေဖာက္စိမ့္ဝင္ခဲ့လုိ႔ ေတာင္အာရွေဒသဟာ ႏႈိင္း 

ယွဥ္ခ်က္အရ ေႏွးေကြးသြားခဲ့ရတယ္။ ေတာင္အာရွ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာလည္း ပထမမွာ ဥေရာပတုိ္က္နဲ႔ လက္တင္အေမရိကတုိ႔ 

လုိ ဆုိးဝါးျပင္းထန္မႈ မရွိခဲ့ဘူး။ ၂၁ ရာစုထဲေရာက္လာေတာ့ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးဟာလည္း ဒီျဖစ္စဥ္အတြင္း ေျခစုနပ္စ ္ ပါဝင္ 

သြားေတာ့တယ္။ အိႏၵိယမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ အာဏာရလာၿပီး၊ သီရိလကၤာမွာ မဟင္ဒါ ရာဂ်ာပါခ္ဆာ(Mahinda Rajapaksa) အစိုးရ 
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ထြက္ေပးလုိက္ရျခင္းတုိ႔ဟာ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျခင္းရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာ အျဖစ္ 

ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမွ လက္ဝဲဂိုဏ္းမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ရ႕ဲ ထုိးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ 

စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ေတာင္အာရွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေတြးေခၚယူဆမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစီ၊ 

လူတန္းစား အေျခခံအုတ္ျမစ္ အပါအဝင္ ပါတီဝင္တပ္ဖြ႕ဲကုိ ဘက္အသီးသီးမွာ အေလးထားျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။  

 ထူးျခားတ့ဲ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ား     

 ေတာင္အာရွေဒသမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ ေရရွည္စူးစမ္းေလ့လာမႈအတြင္း မိမိကုိယ္ပိုင္ထူးျခားခ်က္ပါရိွတဲ့ သေဘာတရား 

အျမင္နဲ႔ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တည္လာၿပီး ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈကို ေကာင္းမႈျပဳခဲပ့ါတယ္။  

  ၁။ တမူထူးျခားတ့ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ဆုပ္ကုိင္ေရး လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္မႈ    

 အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္ဝါဒ) ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ လက္ဝဲဂိုဏ္းတပ္ဦးဟာ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္၊ ကယ္လာရာ ျပည္ 

နယ္၊ ထရီပူရျပည္နယ္တို႔မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ဆုပ္ကုိင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္လကၡဏာေဆာင္တ့ဲ ေပၚလစီ၊ 

စီမံကိန္း တစီတတန္းႀကီးကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ကယ္လာရာလမ္းေၾကာင္း”၊ “အေနာက္ ဘဂၤလား ျပည္နယ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း”စတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ 

ဆုပ္ကုိင္ေရး၊ တုိင္းေရးျပည္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေရးပုံစံတုိ႔ဟာ အေရးပါတ့ဲသေဘာတရားတန္ဖိုးနဲ႔ လက္ေတြ႕အဓိပၸာယ္ သေဘာ 

ေဆာင္ပါတယ္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္ဝါဒ) စတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လကၡဏာပါရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လက္ဝဲဂိုဏ္း 

အစိုးရဟာ ဆုိရွယ္လစ္လကၡဏာနဲ႔ အေသြးအေရာင္ပါတ့ဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေပၚလစီ တစီတတန္းႀကီးကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ 

  (၁) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတ့ဲ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ ။ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ အစိုးရဟာ 

“သီးစားခ်ထားေရး ျပႆနာလႈပ္ရွားမႈ”ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္တယ္။ သီးစားလယ္သမားကို ထာ၀ရ သီးစားငွားခြင့္နဲ႔ ဆက္ခ ံ

ခြင့္ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အဲဒီေနာက္ ေျမယာျပဳျပင္ေရးဥပေဒအရ ေျမရွင္န႔ဲ ခ်မ္းသာလယ္သမားမ်ားထံမွ 

ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္ သိမ္းခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲလယ္သာမားန႔ဲ လယ္မဲ့ယာမဲ့လယ္သမားမ်ားကုိ ျပန္ဆပ္ရန္မလုိ၊ ခြဲေဝေပးလုိက္တယ္။ ဒီလုိကုန္ 

စင္တ့ဲ ေျမယာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ိဳးဟာ အိႏၵိယျပည္တခုတည္းသာ ရွိေသးတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေနာက္ဘဂၤ 

လားျပည္နယ္မွာ လယ္သားကေလးေတြ သိမ္းပိုက္လုိက္တ့ဲလယ္ယာေျမဟာ ျပည္နယ္တခုလံုးရဲ႕ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိၿပီး အိႏၵိယတ 

ျပည္လံုး စံခ်ိန္န႔ဲတြက္ရင္ ၄၃ ဒႆမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိပါတယ္။  

 (၂) ျပည္သူလူထုလိုလားေနတ့ဲ လူမႈဖူလံုေရး ေပၚလစီကုိ က်င့္သံုးျခင္း။ ။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ 

ကေလးမိခင္ေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ လူမႈဖူလံုးေရးစီမံကိန္းေတြကို တင္ျပတယ္။ ပုံမွန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ေရာင္းတ့ဲ ဆုိင္ေတြကုိ စုစည္းၿပီး 

အမ်ားျပည္သူအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရး ကြန္ရက္ကုိ ထူေထာင္တယ္။ ျပည္သူတရပ္လံုး စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ 

ကမကထျပဳတယ္။ သာမန္ အရပ္သူ အရပ္သားလူထုကုိ ေဆးဝါးကုသေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရး အခြင့္အလမ္းကုိ 

အေထာက္အကူျပဳေပးတယ္။ ကယ္လာရာျပည္နယ္နဲ႔ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္တုိ႔ဟာ လူေသဆုံးမႈႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ 

အိႏၵိယျပည္မွာ ေရရွည္ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ လူ႕သက္တမ္းနဲ႔ စာေပ တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တယ္။ ကယ္လာရာျပည္နယ္မွာ 

ယဥ္ေက်းမႈန႔ဲ လူမႈေရးၫႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕ျဖစ္တ့ဲ လူတဦးခ်င္းပ်မ္းမၽ ွ ဝင္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနလုိ႔ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စံခ်ိန္ကိုေတာင္ ေရာက္ရွိခ့ဲပါတယ္။  

 (၃) လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တရားမၽွတေရးကုိ တြန္းေဆာ္ေပးၿပီး အင္အားခ်ည့္နဲ႔သူ အုပ္စုမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း။ ။ 

အဆင့္အတန္းနိမ့္က်တ့ဲ ဇာတ္နိမ့္သူနဲ႔ မ်ိဳး႐ိုးတူစုေတြဟာ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

အႀကီးမားဆံုး ရရွိသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ မွတ္ပုံတင္ထားတ့ဲ သီးစားလယ္သမားအိမ္ေထာင္စုနဲ႔ ပုိလၽွံေျမ သိမ္းပိုက္ၿပီး ခြဲေဝေပးလို႔ ရရွိသူ 

စာရင္း မွာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွပါတယ္။ ထရီပူရျပည္နယ္၊ မ်ိဳး႐ိုးတူစုမ်ား စုစည္းေနထုိင္တ့ဲ ေဒသကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ဧရိယာတခုလံုးရဲ႕ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူဦးေရရဲ႕ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မ်ိဳး႐ုိးတူစုမ်ားရဲ႕ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ ္

တယ္။ လက္ဝဲဂိုဏ္းအစိုးရက အမ်ိဳးသမီးမ်ားန႔ဲ လူနည္းစုအမ်ိဳးသားမ်ားစသည္တုိ႔အတြက္ သမဝါယမ စည္း႐ုံးထူေထာင္ေရးကုိ တင္ျပခဲ ့

တယ္။ ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးေရးကုိလည္း တင္ျပခဲ့တယ္။ ပညာသင္ဆုလည္း စီစဥ္တင္ျပေပးတယ္။ အမ်ိဳးသားဘာသာ 

စကားေတြ တန္းတူထားေရးစတ့ဲ အထူးေပၚလစီမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ ေရးမ်ားကို တင္ျပခဲ့တယ္။ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္ဟာ အိႏၵိယ-ပါ 

ကစၥတန္တုိ႔ သီးျခားစီ ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ၾကတဲ့အခါ ဆုိးဝါးျပင္းထန္တ့ဲ ဘာသာေရးဂိုဏ္းေတြ ေသြးထြက္သံယုိအဓိက႐ုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူး 

တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀ ရာစု ၈၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက အိႏၵိယ ဘာသာေရးဂိုဏ္းေတြရဲ႕ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစပ္ြားေပမယ့္ ၎ျပည္နယ္မွာ 

အဲဒီလုိအျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ပြားမႈ အလြန္နည္းပါတယ္။ ဒါက လက္ဝဲဂိုဏ္းအစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးေပၚလစီဟာ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ ထင္ရွားလွတယ္။ လက္ဝဲဂိုဏ္းအစုိးရဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကို အစဥ္အလာမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေရးကုိ အေလးထား 

ၿပီး ေပၚလစီမ်ား ဖန္တီးေရးကုိ စူးစမ္းေလ့လာ၊ တြန္းေဆာ္ေပးတယ္။ (၁) ေအာက္ေျခအဆင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တြန္းေဆာ္ေပးၿပီး၊ 

ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြကုိ နက္႐ႈိင္းလာေစျခင္း။ ။အမ်ိဳးသားေကာင္စီေခၚ (Panchayat) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အိႏၵိယ ထူးျခားခ်က္ပါရွိတ့ဲ 
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ေက်းလက္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစဥ္အလာျဖစ္တယ္။ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္နဲ႔ ကယ္လယ္ရာျပည္နယ္တုိ႔မွာ ၎စနစ္ကုိ စနစ္ 

က်စြာ၊ ဒီမိုကေရစီရွိရွိ၊ တရားဥပေဒစနစ္က်စြာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ကုိ ထူေထာင္ထားေရးကုိ 

ေရ႕ွေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အခြင့္အာဏာကုိ ေအာက္ေျခအဆင့္သုိ႔ ခ်ေပးလုိက္ၿပီး သယံဇာတခြဲေဝေရး၊ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ေရးကုိ 

ဘယ္ လုိေဆာင္႐ြက္ၾကမလဲဆုိတာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေအာက္ေျခအဆင့္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို ဆံုးျဖတ္ခိုင္းလုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ 

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပည္သူလူထု တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္လာေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါတယ္။  

  (၂) ဂလုိဘယ္ လုိက္ေဇးရွင္းရဲ႕ စိန္ေခၚမႈကုိရင္ဆုိင္ေရးမွာ “စက္မႈလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေရး”ေပၚလစီကုိ 

အက်ယ္အျပန္႔ စူးစမ္းေလ့လာ ျခင္း           

  ၂၀ ရာစု ၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကအစခ်ီၿပီး အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသစ္ေပၚလစီမ်ားကုိ လက္ဦးမႈရွိစြာ 

ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးကို ဆက္လကတ္ြန္းေဆာ္ေပးကာ အလယ္အလတ္နဲ႔ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းတုိး 

တက္လာေရးနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အမ်ိဳးသားအရင္းအႏွီးနဲ႔ ျပည္ပအရင္းအႏီွးမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္ စုပ္ယူသြားရန္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းပုံစ ံ

စတဲ့ ျပႆနာ ေၾကာင့္ “စက္မႈလုပ္ငန္းသစ္ျဖစ္ထြန္းေရး” ေပၚလစီ တြန္းေဆာ္ေပးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ မေအာင္ျမင္ေပမယ့္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွ 

အမွန္တရားရွာေဖြေရး၊ ေခတ္နဲ႔အညီ တက္လွမ္းသြားေရး ဦးတည္ခ်က္ႀကီးတခုလံုးဟာ မွန္ကန္ခဲ့တယ္။    

 (၃) “ျပည္သူ႕စီမံကိန္း” လႈပ္ ရွားမႈကုိ ဆင္ႏႊဲၿပီး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

တြန္းေဆာ္ေပးျခင္း             

  ကယ္လယ္ရာျပည္နယ္ အစိုးရဟာ ျပည္နယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မတည္ေငြရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ေက်း႐ြာ အသီးသီးသုိ႔ 

တုိက္႐ိုက္ လႊဲအပ္ေပးခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး တုိက္႐ိုက္တင္ျပၾကတာ၊ 

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ဘယ္လို အသံုးခ်မယ္ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ ေအာက္ေျခမွ အထက္ အဆင့္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈေတြလုပ္တယ္။ ျပည္သူလူထုကုိလည္း မိမိတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြကုိ 

တင္ျပခိုင္းတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပါရဂူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ကယ္လာရာျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စူးစမ္းေလ့လာေရး အစည္းအေဝး 

က်င္း ပၿပီး ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အတူတကြ ေရးဆြဲခ်မွတ္တယ္။ ပါတီရဲ႕လမ္းစဥ္၊ လူထုလုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ပါရဂူ 

မ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဒီလုိေပါင္းစပ္ေပးတ့ဲ နည္းပရိယာယ္နဲ႔ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ေရးပုံစံဟာ လူထုရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ လူထုရဲ႕ 

ကာကြယ္ေပးမႈေတြ ရရွိလာပါတယ္။ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ)၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေမာ္ 

ဝါဒီ)တုိ႔ဟာ (၂) ပါတီလံုး ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာကုိ ရယူခဲ့ဖူးၾကတယ္။ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ ္ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီတုိ႔ဟာ အာဏာဆုပ္ကုိင္ထားတ့ဲ လက္ဝမဲဟာမိတ္ အဖြဲ႕မွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္သုိ႔ တိမ္းၫႊတ္တ့ဲ လူထုနဲ႔ နီးစပ္တ့ဲ 

ေပၚလစီတခ်ိဳ႕ကုိ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတ့ဲ အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းလြန္းတာေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုး 

ႏိုင္တ့ဲအာဏာကုိ မဆုပ္ကုိင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီေပၚလစီေတြကုိ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပေရး 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလာက္သာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ ပါတယ္။  

 ၂။ အတြင္းသေဘာႂကြယ္၀တ့ဲ သေဘာတရား စူးစမ္းေလ့လာမႈ      

 စစ္ေအးကာလက ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အသီးသီးဟာ “ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ဆင့္ သေဘာတရား”ကုိ ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမား လူတန္းစားေခါင္းေဆာင္တ့ဲ “ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး” ပထမဦးစြာ 

ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ၿပီးေနာက္မွ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးကို တြန္းတင္သြားေရးကို ဆုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆုိဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ ဥေရာပ 

အေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ပါတီေတြဟာ ဆုိရွယ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းကုိ အမွီခိုကင္းကင္း လြတ္လပ္စြာ 

စူးစမ္းေလ့လာၾကလုိ႔ သေဘာတရားေရး စူးစမ္းေလ့လာမႈ ပန္းေပါင္းတရာ ပြင့္လန္းမႈ အေျခအေနမ်ိဳး ေပၚထြက္လာေတာ့တယ္။ နီေပါ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ) က “ျပည္သူ႕ပါတီစုံ ဒီမိုက ေရစီ” သေဘာတရားကို တင္ျပခဲ့တယ္။ သူက နီေပါမွာ ျပည္သူ႕ 

ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္စနစ္ ထူေထာင္ၿပီး “ျပည္သူ႕ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္” ထူေထာင္ရမယ။္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဟာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ 

ပါတီစုံယွဥ္ၿပိဳင္ေရး၊ တရားဥပေဒအရ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးန႔ဲ လူ႕အခြင့္ေရး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကုိ အဆိုျပဳခ့ဲတယ္။ စည္းလံုး 

ညီၫြတ္ေသာ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေမာ္ဝါဒီ) က “ပရာခ်န္ဒါလမ္းေၾကာင္း” သြားေရးကို တင္ျပတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လက္နက္ 

ကုိင္တုိက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းဟာ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းကုိ လံုး၀ပစ္ပယ္ လုိက္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတ့ဲ အယူအဆနဲ႔ “၂၁ ရာစု ဒီမိုကေရစီ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး” အယူအဆကုိရပ္ခံတယ္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္)ကလည္း “ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး” သေဘာ 

တရားကုိ တဆင့္တက္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေစလုိက္ၿပီး “ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ႏိငု္ငံေတာ္” ထူေထာင္ေရးကုိ တင္ျပလုိက္တယ္။ ညီၫြတ္ 

ေရးတပ္ေပါင္းစု တုိးခ်ဲ႕သြားေရးမွာ ကြန္ဂရက္ပါတီမဟုတ္တ့ဲ၊ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂနဝါဒအိႏၵိယလူမ်ိဳးပါတီမဟုတ္တဲ့ “ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု 

ေတြနဲ႔ အစားထုိးေရး” ကုိ ရပ္ခံတင္ျပတယ္။ ဆုိဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ 

ဒီမိုကေရစီ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို အေလးထားၿပီး ေဈးကြက္ နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ အသစ္တဖန္ ေလ့လာေရးေတြကို 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
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 ၃။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ပူးေပါင္းမႈ၊ တုိက္ပြဲသဏၭာန္မ်ိဳးစံုအတူတကြ တည္ရိွေနတ့ဲ တမူထူးျခားတ့ဲ အေတြ႕ အ 

ႀကဳံ            

 ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ဆုိဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပအေျပာင္းအလဲ မတုိင္မီက အခ်င္းခ်င္း 

အျပန္အလွန္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကတယ္။ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈဟာ ကမၻာမေၾကရန္သူကဲ့သုိ႔ ဒြန္တြဲေနထုိင္ 

၍မရခဲ့ဘဲ တုိက္ပြဲေတြန႔ဲ အတူတကြယွဥ္တြဲတည္ရွိခ့ဲတာ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ဖူးသလုိ ပူးေပါင္းၿပီးလည္း တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဆင့္ကာလ (၃) 

မ်ိဳးႀကဳံခဲ့ ရတယ္။ ဥပမာ - အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႔ဲ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့က္စ္ဝါဒ) တို႔ဟာ ၂၀ ရာစု ၇၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက 

အေနာက္ ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာ တေလၽွာက္လံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ပူးတြဲဆုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ အေတြးအေခၚ 

လႈပ္ရွားမႈ၊ လႊတ္ေတာ္တုိက္ပြဲ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈ၊ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ တုိက္ပြဲသဏၭာန္မ်ိဳးစုံ တၿပိဳင္နက္ တည္ရိွ 

ခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ လႈံ႔ေဆာ္မႈရိွသလို ဩဇာသက္ေရာက္မႈလည္း ရွိၿပီး ေတာင္အာရွ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လာခ့ဲ 

ပါတယ္။ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံရွိ တခ်ိဳ႕ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြမွာ ပါတီအမ်ားအျပား အတူယွဥ္တြဲတည္ရွိမႈရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းဟာ တဖက္မွာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခြဲထြက္မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အျခားတဖက္မွာ မတူတ့ဲေဒသ၊ မတူတ့ဲ မ်ိဳးတူစု အုပ္စုေတြမွာ 

ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတြးေခၚသိျမင္မႈေရခ်ိန္ အသီးသီး မတူမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း 

က တညီတၫြတ္တည္းျဖစ္ေရးကုိ အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆုိရင္ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡျပင္းထန္ေစတတ္တာကုိ အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ ့

တယ္။ ကြဲအက္မႈခြဲထြက္မႈနဲ႔ တျခားပါတီသစ္ ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔ဟာ လြတ္လပ္အမွီခိုကင္းစြာ ဆီေလ်ာ္တ့ဲ သေဘာ တရားန႔ဲ လမ္းေၾကာင္း 

ရွာျခင္းျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံေတြရဲ႕ အေျခခံေပၚမွာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိရွာရင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးသာမက အတူတ 

ကြ ယွဥ္ တြဲတည္ရွိေရးကို ရရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာလည္း လက္ခံ ႏိုင္စရာျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။  

 ၄။ လႊတ္ေတာ္တြင္းလႊတ္ေတာ္ပတုိက္ပြဲမ်ား အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ေရးကုိ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း  

 အိန္ဂယ္စဥ္းစားႀကံဆခဲ့ဖူးတ့ဲ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းေရး”ဆုိတာဟာ အဲဒီတုန္းက ဥေရာပန႔ဲ အေမရိကတုိက္တုိ႔မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ 

ငံေတြရဲ႕ တကယ့္လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြအဖို႔ေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မလဲဆုိတ့ဲ သေဘာတရားအေျဖ အသင့္ျပင္ဆင္ထား 

တာ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအသီးသီးရိွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြအဖို႔ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး အေတြ႕အႀကဳံတခ်ိဳ႕လည္း ျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္တုိက္ပြဲဟာ ရန္သူကုိဖြင့္ခ်ၿပီး၊ လူထုကို အ 

ေထာက္ကူျပဳေရး၊ ကယ္တင္ေရးရ႕ဲ အေရးပါတ့ဲ နည္းနာျဖစ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းကို အေလးထားဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ 

အလုံးစုံ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္တိုက္ပြဲကုိ လူထုလႈပ္ရွားမႈန႔ဲ ေပါင္းစပ္ေပးရန္လုိအပ္တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းပရ ိ

ယာယ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနည္းပရိယာယ္ကုိ နာခံရမယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈဟာ ပါတီအေနနဲ႔ မိမိအင္အားႀကီးထြားေရးကုိ အတားအ 

ဆီး မျဖစ္ေစသင့္ဘူး။ ပါတီရဲ႕ေတြးေခၚယူဆမႈ(အယူဝါဒေရးရာ) နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈကုိ ဩဇာမသက္ေရာက္ေစသင့္ဘူး။ ေ႐ြးေကာက္ 

ပြဲဟာ ဂုိဏ္းအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေစျခင္းစတာေတြကုိ တားဆီးေရးျဖစ္ရမယ္။ ဒီစူးစမ္းေလ့လာမႈေတြဟာ အစပထမ ေျခ 

လွမ္းမၽွသာ ရွိေသးၿပီး ေကာက္ေကြ႕႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ အဖန္တလဲလဲ ရွိေပမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြအတြက္ အၾကမ္းဖက္ ေတာ္လွန္ေရး 

အျပင္ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲပုံစံတခုကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ အင္အားစုေတြ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ အ င္အားႀကီးထြား 

ေရးလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  

 ၅။ ဘာသာေရး၊ အိႏၵိယျပည္ အမ်ိဳးေလးပါးခြဲျခားထားမႈစတ့ဲ ထူးျခားထ့ဲ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ 

အေျဖရွာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း          

 ေတာင္အာရွဟာ ဘာသာေရး၊ အမ်ိဳးေလးပါးခြဲျခားမႈစတာမ်ိဳးေတြရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈ နက္႐ႈိင္းတဲ့ ေဒသျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ 

အမ်ိဳးေလး ပါးခြဲျခားမႈ ပဋိပကၡေတြဟာ လူတန္းစားတုိက္ပြဲကုိ မၾကာခဏ ေက်ာ္လြန္သြားေလ့ရွိတယ္။ ျပည္သူ လူထုကုိ လူတန္းစား 

ေတြးေခၚယူဆမႈ အစဥ္တစိုက္ စိုက္ထူေပးေရးလုပ္ဖို႔ကုိပင္ အလြန္ခက္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသီးသီးရဲ႕ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမွာ ဒါရ႕ဲ 

ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈခံၾကရပါတယ္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ယခင္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ခါရတ္က ဒါေတြကုိ “ကုိယ္ပိုင္ ထူးျခားတ့ဲ 

ႏိုင္ငံေရး” (Identity Politics) အျခင္းအရာေတြအျဖစ္ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ။္ ဒီအျခင္းအရာေတြဟာ လူထုကုိ ဖိႏွိပ္တဲ့ တကယ့္ အစစ္အမွန္ 

ေရေသာက္ျမစ္ကို ခြဲျခားသိျမင္ေအာင္ ရွင္းျပဖို႔ေတာင္ ဘယ္လုိမွ မတတ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခ့ဲရၿပီး ေသြးစုပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ လူတန္းစား 

အင္အားစုမ်ားအတြင္းပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနလုိ႔ ပါတီရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈကုိ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့တယ္။ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ အသီးသီးက ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီမ်ားဟာ ဒီစိန္ေခၚမႈကုိ ေရရွည္အေျဖရွာဖို႔ “ပါတီရဲ႕ ေရရွည္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္န႔ဲ မ်က္ေမွာက္ လူမ်ိဳး 

အတန္းအစားခြဲျခားမႈ၊ အမ်ိဳးေလးပါး အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈန႔ဲ က်ားမအဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈတုိ႔ကုိ အျပန္အလွန္ 

ပူးေပါင္းၿပီး ၎တို႔ကို လူတန္းစားတုိက္ပြဲအတြင္း ေပါင္းစည္းလာေစရမယ္”လုိ႔ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္။ “လူထုကုိ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔တ့ဲ ဒီမုိ 

ကေရစီရရွိေရးန႔ဲ လူတန္းစားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါဝင္လာေရး၊ ၎တို႔ကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ပညာေပးေရးနဲ႔ ပါ တီ 

အသိႏိုးၾကားေရး ပညာေပးရန္လည္း ေတာင္းဆုိထားပါေသးတယ္”။ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ႏုိင္ငံအသီးသီးက 
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ သမိုင္းေရးစိန္ေခၚမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရး စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အခိုင္အမာက်တ့ဲ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားန႔ဲ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိေပ 

မယ့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသီးသီး အေျဖရွာေနရတဲ့ အမ်ိဳးေလးပါးခြဲျခားမႈန႔ဲ ဘာသာေရးျပႆနာေတြန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔က 

ေတာ့ ကုိးကားစရာသေဘာေဆာင္တ့ဲ အေတြ႕အႀကဳံ မရွပိါဘူး။ 

 မ်က္ေမွာက္စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအလားအလာ        

 ႏိုင္ငံေရးအရ တကယ့္အင္အားေတြ ဆုတ္ယုတ္မႈနဲ႔ တုိးပြားမႈေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးက ကြန္ျမဴနစ ္

ပါတီေတြဟာ ေလာေလာဆယ္ဆယ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ ခက္ခဲတ့ဲ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။ (၁) 

ျပည္လံုးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းအရ တကယ့္အင္အား က်ဆင္းေနမႈျဖစ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ (၂) ႀကိမ္ရရိွခဲ့တ့ဲ စည္းလုံး 

ညီၫြတ္ေသာ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေမာ္ဝါဒီ)ဟာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေရးဆြဲေရး ကြန္ဖရင့္မွာ အႀကီးဆံုးပါတီျဖစ္ခဲ့ရာက နံပါတ္(၃) ပါတီ 

အျဖစ္ က်ဆင္းသြားတယ္။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ၁၀ ႏွစ္က အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္ဝါဒ) နဲ႔ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔ဟာ အိႏၵိယ လႊတ္ 

ေတာ္အတြင္းမွာ တတိယအႀကီးဆံုး အင္အားစု ျဖစ္ခဲ့ရာက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေရာက္တ့ဲအခါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၎တို႔ရရွိခဲ့တ့ဲ မဲအေရအတြက္ 

ဟာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္။ (၂) ေဒသအဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္တုိက္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္။ အေျခခံေဒသ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရ 

တယ္။ အိႏၵိယ လက္ဝဲဂိုဏ္းညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးဟာ ၃၄ ႏွစ္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ဆုပ္ကုိင္ခဲ့တ့ဲ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာ 

ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ေဒသ၊ ၿမိဳ႕အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအုံ ၄ ပုံ ၃ ပုံေက်ာ္မွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ရတယ္။ 

ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ လက္ဝဲဂိုဏ္းႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မ်က္ေမွာက္႐ႈံးနိမ့္ရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ နက္နက္နဲနဲ 

ခြဲျခမ္းစိတ္ၾကည့္ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ဒီေရနိမ့္ကာလက်ေရာက္ေနျခင္း၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ လစ္ဘရယ္ 

ဝါဒသစ္ စီးပြားေရးေပၚလစီေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းက ႏိုင္ငံအသီးသီး စီးပြားေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္နဲ႔ လူတန္းစား 

ဆက္ဆံမႈအေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္ၿပီး ေတာင္အာရွ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ထိုးႏွက္တုိက္ ခုိက္မႈေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာျခင္း 

ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ 

႐ြက္မႈေတြ အေလာတႀကီး စူးစမ္းေလ့လာေရး လုိအပ္ေနသလို ပါတီတည္ေဆာက္ေရး အားျဖည့္သြားေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခ 

အေနေတြ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေျပာင္းလဲသြားမႈန႔ဲ လုိက္ေလ်ာညီစြာ ေျဖရွင္းသြားေရးေတြ အေလာတႀကီး လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆ 

ၾကတယ္။ ဥပမာ-အိႏၵိယျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ စည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမွာ ၎ပါတီရဲ႕ ၃၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတ့ဲ ပါတီကလာပ္စည္းေတြဟာ တာဝန္ဝတၱရားေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းရွိေနၿပီး၊ ပါတီဝင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ 

ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ၿပီး အားသြန္ခြန္စုိက္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

တည္ေဆာက္ေရးကုိ အစြမ္းကုန္ အားျဖည့္ေဆာင႐္ြက္သြားရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ေတာင္အာရွရွိ ပါတီအသီးသီးဟာ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ 

အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေပမယ့္ ပကတိဘာ၀အေၾကာင္းအခ်က္အရ ၾကည့္ရင္ ေတာင္အာရွ ဆုိရွယ္ 

လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ သမဏိရွည္ၿပီး အနယ္ထုိင္ေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ေရခံေျမခံေကာင္း ရိွေနပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေတာင္ 

အာရရ႕ဲ လူဦးေရ သန္း ၁၆၇၀ ရဲ႕ ( ၄ ပံု ၁ ပံု) ဟာ ေနထုိင္မႈဘ၀ ဆင္းရဲခက္ခဲမႈမ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ရွိေနတယ္။ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတ့ဲ 

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူေတြက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ဥစၥာဓန ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆုိင္ေနၿပီး၊ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတ့ဲ ဆင္းရဲသားေတြက 

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းရဲ႕ ဥစၥာဓန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ မပိုင္ဆုိင္ဘူး။ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာတာနဲ႔အမၽွ လူ႕အဖြဲ႕ 

အစည္းအတြင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈဟာ ဆက္လက္ က်ယ္ျပန္႔လာေနတယ္။ “ၿမိဳ႕ျပမ်ားမွာ ရွိေနတဲ့ အလယ္အလတ္ လူတန္းစား 

႐ုတ္တရက္ေပၚထြက္လာျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲသားနဲ႔ ေအာက္တန္းလႊာမ်ား ပ်က္သုဥ္းရျခင္းတုိ႔ဟာ ေက်းလက္လူဦးေရနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသား 

မ်ားအတြင္း နာၾကည္းမုန္းတီးမႈ မီးေတာက္ေတြ ေတာက္ေလာင္လာေနျခင္းျဖစ္တယ္”။ ဒါေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ လူထု စည္း႐ုံး 

ေရးမွာ လူမႈေရး ေရခံေျမခံေကာင္းေတြကို ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  

 မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြရဲ႕ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လူထုအေျခခံအုတ္ျမစ္ 

ရွိေနေသးဆဲျဖစ္ၿပီး ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကုိ ႀကိဳးစားအားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေပၚလစီကုိ ထိန္းညႇိထားပါတယ္။ 

အိႏၵိ ယလက္ဝဲဂိုဏ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ ပါတီဝင္စုစုေပါင္းဟာ ၂ သန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး၊ ၎တို႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ရိွေနပါတယ္။ ဒါဟာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြၿပီးရင္ အင္အားေကာင္းတဲ့ ပါတီတပါတီျဖစ္ပါတယ္။ နီေပါရဲ႕ 

အဓိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္း ေရ႕ွေဆာင္အခန္းကေန အေရးပါအရာေရာက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ျပည္သူ 

လူထုက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ စြမ္းရည္ရွိတဲ့၊ အက်င့္စာဂ ထူးခၽြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြရိွတယ္လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ဥပမာ-

အိႏၷိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့က္စ္) ထရီပူရျပည္နယ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းရ႕ဲ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ဟာ ထိပ္တန္း ဝန္ႀကီး 

တပါးရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱဟာ ဘယ္သူမွ ထုေခ်လုိ႔မရေအာင္ ေကာင္းေနျခင္းေၾကာင့္လုိ႔ဆုိရမွာပါပဲ။ ၂၀၁၅ ပထမႏွစ္ဝက္မွာ အိႏၵိယ ကြန္ 

ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့က္စ္) နဲ႔ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔ဟာ ၎တုိ႔ရဲ႕ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္နဲ႔ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္မ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ 

ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ဟန္တည္ေဆာက္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲနည္းပရိယာယ္ဘက္တုိ႔မွာ ထိန္းညႇိမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ 

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေပၚလစီေရးရာအရ ပိုမိုလြတ္လပ္မႈကုိ ထင္ဟပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၂၀၁၅ ကုိ 



80 

 

“စည္း႐ံုးဖြ႕ဲစည္းေရးခုႏွစ္” သတ္မွတ္ထားၿပီး ပါတီတြင္း ကိုင္ရခက္တ့ဲ ေအာက္ေျခမွာ ပ်႕ံႏွံ႔ေနတဲ့ ေပၚလြင္တ့ဲ ျပႆနာေတြကို အစြမ္း 

ကုန္အားထုတ္ေျဖရွင္းသြားမယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ 

     ကုိးကား။ ။ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ထုတ္ မ်က္ေမွာက္ကမၻာဂ်ာနယ္၊ အမွတ္(၇)။ 

       ခင္ေအးၾကည္ျမ ၂၄ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၇။ 

 

 

 

 

 

 

 

ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး 

ေအးၿငိမ္း 

 

 

 

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အဂၤါစဥ္ကိစၥ 

 ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ႏိုင္ငံေတာ္အဂၤါစဥ္မွာ ကာခ်ဳပ္ဟာ ညႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ နံပါတ(္၃၈) မွာပဲ ရွိတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေလာကနဲ႔ မီဒီ 

ယာေလာကထ ဲ ဗံုးတလံုးထကြဲသလို ျဖစ္သြားတယ္။ ျပည္ပအထိ ဂယက္႐ုိက္သြားတာ အမွန္ပါ။ VOA ေဆြးေႏြးခန္းတခုမွာ ေဒၚစုက(၁)၊ ကာခ်ဳပ္ကို 

နံပါတ(္၂) ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားတာ ၾကားလိုက္မိတယ္၊ (ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား)။    

 ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္ကို အိႏၵိယ၀န္ႀကီီးခ်ဳပ္က ေကာ္ေဇာနီခင္း ႀကိဳေနခ်ိန္၊ စစ္တပ္က မဂၤလာယူေနခ်ိန္ ဂုိက္ပဲ့သြားလုိ႔ အမႈႀကီးသြားတာျဖစ္ 

တယ္။ ဦးဥာဏ္၀င္းကလည္း ‘ဒါမမွားဘူး’လို႔ ေထာက္ခံလုိက္ျပန္တယ္။ ‘ဒါေပမ့ဲ Eleven Media Group က CEO နဲ႔ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကုိသာ ေထာင္ထဲ 

ထည့္ထားႏုိင္မယ္။ ခုေတာ့သန္းထြတ္ေအာင္တို႔ရ႕ဲ ၀ဋ္လည္သြားၿပီေကာ’… လို႔ အရပ္သား မွတ္ခ်က္ထြက္လာတယ္။    

 ၂၀၀၈ ေျခ/ဥကုိ ရဲရဲစည္းေက်ာ္လုိက္တာလား။ လူမိုက္ႏွင္းေတာ အတိုးခုိင္းလုိက္တာလား၊ လက္ေတြ႔ ႏုိင္ငံေရးကို နားမလည္ၾကတာလား-

မသိ၊ (သူတုိ႔လည္း မြန္းက်ပ္ေနပါကလား-လိုေတာ ့စာနာမိပါတယ္။)        
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 ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ထိပ္တုက္ိမေတြ႔ေရး ေပၚလစီေအာက္မွာ မထိခလုတ္ ထိခလုတ္ေလာက္ပဲ တို႔ႏုိင္ထိႏိုင္တ့ဲ အေျခအေန 

ေအာက္မွာ သူက ထေျပာလိုက္ေတာ ့ဒီေပၚျပဴလာလုပ္ရပ္ကို အမ်ားစုက ရဲရဲမေထာက္ခံရဲၾကပါဘူး။ ေမွးပဲလုိက္ရဲၾကတာပါ။  

 အာဏာအဂၤါစဥ္ကိစၥဆက္ရရင ္ လက္ရွိျဖစ္ေနတာကေတာ ့မိမိအျမင္အရ အစီအစဥ္ဇယားတမ်ဳိး ထြက္ေနတယ္။    

  (၁) ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္          

  (၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္          

  (၃) ဗုိလ္ေက်ာ္ေဆြ(ျပည္ထဲေရး)         

  (၄) ဗုိလ္ရဲေအာင္(နယ္စပ္စည္ပင္)         

  (၅) ဗုိလ္စိန၀္င္း(ကာကြယ္ေရး)         

  အဲဒီေနာက္မွာမ-ွ           

  (၆) ဦးထင္ေက်ာ္(သမၼတ) ကုိ ထားခ်င္တယ္။         

  စာဖတ္သူမ်ား ဘယ္လို စဥ္းစားၾကမယ္-မသိ။  

 (၂) ဦးကိုနီကိစၥ           

 အခ်ိန္လည္း (၇) လေလာက္ရိွၿပီ။ ႐ုံးခ်ိန္းအပတ္ေပါင္း ၂၀ ရွိၿပီ။ ဘာမ ွေရေရရာရာ သတင္းထုတ္မေပးႏုိင္။ ဒီခ်ဳပ္အပါအ၀င ္လူေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ားက ဒီကိစၥ ေမ့ထားလိုက္ၾကၿပီလားလို႔ ကာယကံရွင္ေတြဘက္က ခံစားေနၾကရေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္လာတယ္။    

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္တာက ဒါပဲ။ ရင္ၾကားေစ့ေရးေဘာင္ထဲ၀င္သြားရင ္ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သမားေတြက ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥန႔ဲ ဆြဲေစ့ 

လိုက္ၿပီး မြတ္စလင္ ဘာသာဝင ္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြျဖစ္တ့ဲ ကိုျမေအး စသူတု႕ိရ႕ဲ ေနာင္ေရးစုိးရိမ္မိတယ္။ ေဒၚ၀င္းျမျမေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသင္းသတ္ ခံထား 

ရတာ ၾကာၿပီေကာ။          

 ဦးဥာဏ္၀င္းကေတာ့ “ဦးကိုနီ အမႈကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဘဲ မွတ္တမ္းမ်ား ရယူထားပါတယ္။ တရား႐ုံးက ထြက္ဆုိေပးဖို႔ဆင့္ေခၚပါက ကူညီ 

မည္-လို႔ အာမခံစကားထြက္လာပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ပါ့မယ္။ ဒါေပမဲ ့ ကုိယ္တိုင္ေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မလုပ္ႏုိင္ပါ…လို႔လည္း ေျပာျပန္ပါတယ္။ 

ဒါေတာ ့ကိုယ့္ပါတီ၀င္တေယာက္အတြက္ တာ၀န္မေက်ဘူးလို႔ ခံစားလိုက္မိပါတယ္။  

 (၃) ‘စိတ္ပ်က္တယ္’ဆုိတ့ဲ စကား         

 ဒီေ၀ါဟာရကို သုံးလုိက္ၾကတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းက တကယ့္ကုိ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေျပာလိုက္ၾကတာပါ။    

 ပထမဆံုး ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္အေမရိကန္ ေရာက္ေနစဥ ္အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ဥကၠ႒ျဖစ္သူက 

႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ဖိႏိွပ္ခံရတ့ဲအေပၚ စိတ္ပ်က္မိတယ’္ လုိ႔ သံုးလုိက္တာကို ပထမဆံုး သတိထားလိုက္မိတယ္။ ခုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔ 

အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီးက စစ္အစိုးရသုံးတဲ့ လက္သံုး နည္းေတြကု ိNLD အစိုးရက ဆက္သုံးေနလို႔ ‘စိတ္ပ်က္မိတယ္’လို႔ ေျပာ 

ျပန္တယ္။ ေနာက္ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရလို႔ ‘ထပ္မံစိတ္ပ်က္’ရ ေၾကာင္းေျပာခဲတ့ယ္။       

 ဒီကေန ခံတြင္းေတြ႔သြားၾကၿပီး (H1 N1  ေရာဂါလို) ဒီခ်ဳပ္ကေရာ၊ အတိုင္ပင္ခ႐ုံံးကပါ ‘တို႔လည္း မင္းကို စိတ္ပ်က္တာပဲ’ျဖစ္လာ။ ေနာက္လႊတ္ 

ေတာ္ထဲေတာင္ ေရာက္သြားခဲ့တယ္၊ စိတ္ပ်က္စရာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္သြားခဲ့တယ္။      

 ဟုတ္တယ္။ အေျခအေနအားလုံးက စိတ္ပ်က္စရာေတြခ်ည္း ပဲ။       

 ဆန္းတ့ဲကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါဟာ မ်က္ေမွာက္ဗမာျပည္ရ႕ဲ ပံုရိပ္ပဲေလ။       

 သုိ႔ေသာ ္ ျခြင္းခ်န္မထားသင့္တာတခုက စိတ္မပ်က္တ့ဲ ႏုိင္ငံႀကီးေတြကေတာ့ ရွိၿမဲရွိေနတယ္ဆိုတာပဲ။ တ႐ုတ္ျပည္က အဆင့္ျမင္ ့

ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ အေခါက္စိပ္စပိ ္ ဝင္ထြက္ေနၾကတယ္။ အလားတူ ဂ်ပန္ကလည္း စိတ္ပ်က္ဟန္မရွိ၊ 

တက္တက္ၾကြၾကြ ဝင္ထြက္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေရွ႕လဆို အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လာပါလိမ့္ဦးမယ္။ 

 (၄) ‘ဂယိမ္းဂယိုိင္အစိုးရ’          

 တႏွစ္ခြဲ အခ်ိန္ေတြ ျဖဳန္းလာခ့ဲရာက မေအာင္ျမင္တ့ဲ အစိုးရအဆင့္ကေန မတည္ၿငိမ္တ့ဲအစုိးရ ျဖစ္လာတယ္။    - 

 ဒီခ်ဳပ္ထဲမွာကု ိမတည္ၿငိမ္၊ ဦး၀င္းထိန္က တခ်က္လြတ္အမိန္႔န ဲျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းေနတာၾကာၿပီ။ မီဒီယာေတြကုိ အဖက္မတန္သေဘာ ဆက္ဆံခ့ဲ 

တာလည္း ၾကာၿပီ။ ခုေတာ့ လူမွန္ေနရာမွန္ ေရာက္သြားပါၿပီ။ သူနဲ႔ထိုက္တန္တ့ဲ ေဆး႐ုံအပုိ႔ခံလုိက္ရတယ္။    - 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ ေျပာထားတာေတြနဲ႔ ျဖစ္လာတာေတြ တျခားစီပဲ။        - 

 စီးပြားေရးကိစၥ၊ ခ႐ိုနီေတြန႔ဲေပါင္း၊ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီး ေျပးလမ္းေပၚက ၾကြတက္ေနခ်ိန္မွာ အတိုင္ 

ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တုိင္ဆင္းၿပီး အဖြဲ႔သစ္ဖြ႔ဲ ေမာင္းႏွင္ရတ့ဲ အေျခအေန။      
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 - အလားတူ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဆင္းကုိင္ေနရ၊ ဒါေတြဟာ ခုိင္းမ ွလုပ္ရဲေတာ့တ့ဲ ပါရဂ ူပညာရွင္အစုိးရအဖြဲ႔၀င ္၀န္ႀကီးမ်ားရ႕ဲ အျပစ္ဟုတ္ 

မဟုတ္ စဥ္းစားစရာပါ။            

 - စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖဇင္ထြန္း မေရမရာ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ႏုတ္ထြက္လိုက္ရတယ္။   

 အျခား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတ့ဲ ၀န္ႀကီးအခ်ိ ႔ဳလည္း ခ်ဥ္ဖတ္အိုးထဲ ေရာက္သြားၾကၿပီ။      - 

 ေကာ္မရွင္ဆိုတာေတြလည္း ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးေတြမ်ားၿပီး စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ပ ဲ၀ါယမ ထုတ္ေနၾကတာမ်ားတယ္။ ဒုသ 

မၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေကာ္မရွင္ဟာ အသိသာဆုံးပဲ။         

 - ANP ေဒါက္တာေအးေမာင္က အစိုးရေရာ လႊတ္ေတာ္ကိုပါ တင္ျပေပမယ့္ ဘာမ ွလုပ္မေပးလို႔ ကာခ်ဳပ္ကို တင္ျပပါတယ္။ ေမယုေတာင္ 

တန္းေပၚ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ တိုးခ်႕ဲေပးပါ ေတာင္းဆုိတာကို ကာခ်ဳပ္က လက္ခံၿပီး တပ္ေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းပို႔လိုက္လို႔ ခုေမယုေတာင္တန္း မီးေစာင္းတန္း 

ထြန္းညႇိေတာက္ေလာင္ေနပါၿပီ။  

- ရခုိင-္ဘဂၤါလီအေရး ကိုဖီအာနန္ေကာ္္မရွင္အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာတာ၊ ျမင့္ေဆြေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာနဲ ့ ကြဲလြဲေနတာ၊ တခ်ိန္တည္းမွာ 

ဘူးသီးေတာင္ေမာင္းေတာမွာ အၾကမ္းဖက္မႈသတင္းေတြ ထၾကြလာတာ၊ ကာလုံအစည္းအေ၀းေခၚၿပီး စစ္တပ္ကုိ ကယ္တင္ရွင္လုပ္ခိုင္းလာတာဟာ 

တုိက္ဆိုင္မႈသက္သက ္မဟုတ္ဘူး။ 

- သက္တမ္းတုိး တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က မူ ၆ ခ်က္နဲ ့စစ္အုပ္စုရ႕ဲ(ဦးေဆာင္မႈ) အဆင့္ေနရာကုိ တြယ္ကပ္ကာကြယ္ေနတဲ့အတြက္ ၂၁ ပင္ 

လုံ တတိယညီလာခံက တာစူလုိ႕မရ ျဖစ္ေနတယ္။ ကခ်င္နဲ႔ရွမ္းေျမာက္မွာ ေသနတ္သံ ညံဆဲ။ စစ္ေျပးဒုကၡသည ္တုိးပြားဆဲ၊  ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ 

တင္မ်ိဳး၀င္းလည္း ေဆး႐ုံေရာက္သြားၿပီ။ 

- သမဂၢအေဆာက္မအဦသစ္ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရ ျပည့္ျပ့ည္၀၀န႕ဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အစား။ ဗမာျပည္ 

ႏိုင္ငံေရးမွာ အစဥ္ေရွ႕တန္းေရာက္အင္အားစုျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကုိ က်ပ္ ၅ ဘီလီယံဘတ္ဂ်က္န႕ဲ ျဖားေယာင္းၿပီး ပန္းတုိင္မေရာက္ေသး 

ဘူး၊ တက္ေထာင္ခိုင္းခ်င္ေနတယ္၊ ဗကသကိ ုေဘးဖယ္လုိ႕မရဘူး။ ေနရာေပးကုိ ေပးရပါမယ္။ 

- ဗမာျပည္စီးပြားေရး အလားအလာက မႈန္မႊားေနဆဲပဲ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးက ေရွ႕ကကပ္ကုိ မေက်ာ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေနာက္က ကပ္သစ္တခု ထပ္ 

ဆုိက္မွာကို ပူပန္မႈေတြ ရွိလာေနတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီးပြားေရးဖိုရမ္ေတြ (ခ႐ုိန ီအသြင္ေျပာင္း) တုိက္ကြန္းေတြန႕ဲ ေတြ႕ဆံုပြဲေတြ၊ 

(မစားရ ၀ခမန္း) ေရနံေၾကာသစ္ သတၳဳသုိက္သစ္ ေတြ ့ရွိမႈသတင္းေတြန႕ဲ ဇယား႐ႈပ္ေကာင္းဆဲ။ 

 တကယ္က ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး ေရစုန္ေမ်ာေနတာပါ။ 

- အခ်က္အခ်ာက်တ့ဲ ၂၀၀၈ ျပင္-ဖ်က္ေရးကုိ မကိုင္ရဲေတာ့ မေယာင္ရာဆီလူး လုပ္ေနရတ့ဲအျဖစ္ပါ။  လုပ္သမွ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား 

ဟာဦးတည္ခ်က္မရွ ိဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ ့လုိက္ေနရတဲ့အျဖစ္ပါ။  

- ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက ္ ျပႆနာဖန္တီးမႈ၊ မာဖီးယားဂိုဏ္းဖြ႕ဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ၾကံမႈ။ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားေဟာင္းမ်ားရဲ႕ ျပည္သူ 

အေပၚဗုိလ္က် အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကိ ုထိေရာက္စြာမဟန္ ့တားႏုိင္တ့ဲအျဖစ္ပါ။ 

- စစ္အုပ္စုကုိယ္၌မွာလည္း အက်ပ္အတည္းန႕ဲပါ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက ္စြဲကပ္ေနတဲ ့(ဒီခ်ဳပ္အမတ္တေယာက္ ေျပာတ့ဲစကားအတုိင္း ေျပာ 

ရင)္ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးပုံရိပ္က မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ဘူး၊ (၂၀၀၈ ကို ခံကတုတ္ ယူထားတာကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး) ႏိုင္ငံေရးအရ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတာမွအပ စစ္ 

အုပ္စုမွာ ထြက္္လမ္းမရွိပါဘူး။  

 ခရီးလမ္းကေကာက္ေကြ႕ေပမယ့္ ပန္းတုိင္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႕ လိုတယ္။ ခရီးၾကမ္းအထပ္ထပ္ကုိ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ေသြးေခြ်း 

ေပးဆပ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ ့အဖိႏွိပ္ခ ံျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္အတူ သမုိင္းသစ္ကိ ုထုဆစ္ရဲသူေတြသာ အနာဂတ္ကုိ ပုိင္စိုးပါလိမ့္မယ္၊  

ဒီေန႕အေျခအေနအရေတာ့ ျပည္သူေတြ ေရ႕ွဆက္ရမယ့္ခရီး အေ၀းႀကီးလုိပါေသးေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာန႔ဲ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။                   

                         ေအးၿငိမ္း 

                    (၂၅-၈- ၂၀၁၇) 
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မာတိကာ 

 

 

စာတည္းအဖြ႕ဲရဲ႕အမွာ(၁) 

ေသြးစည္းတုိက္ပြဲဝင္ၾက(၃) 

သမိုင္းထဲက ပံုရိပ္တခု(၇) 

တပ္ဦးမွၾကယ္နီ(ကဗ်ာ) 

ရဲေဘာ္တဦးထံမွ ေပးစာ(၁၀) 

ဂုဏ္ျပဳစာမြန္လႊာမ်ား(၁၃) 

ဦးညြတ္အေလးျပဳလုိက္ပါတယ္(၁၇) 

ေၾကြရက္ကယ္ေစာ(၂၀) 

အမွတ္တရ ရဲေဘာ္ထြန္းလင္း(၂၃) 

သူရဲေကာင္း(ကဗ်ာ) (၂၅) 

ရဲေဘာ္ဝင္းထိန္…အမွတ္တရ(၂၆) 

ကာတြန္း(၁) (၂၈) 

ကာတြန္း(၂) (၂၉) 

စိတ္ကူးယဥ္ႏုိင္ပါတယ္ သုိ႔ေသာ(္၃၀) 

လူးလူးလြန္႔လြန္႔ ကမၻာ့ ့အရင္းရွင္စနစ္(၃၂) 

ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးသလို(၃၅) 

ဘံုရန္သူစစ္အုပ္စုသာျဖစ္သည္။(၃၇) 

လမ္းေဟာင္းက---(၃၈) 

ဗိုလ္ေဇာက္ထိုး---(၃၉) 

တဖတ္သတ္ေက်ေအးေရး(၄၁) 

ကြၽန္း(ကဗ်ာ) (၄၃) 

ဝိေရာဓိလြန္ပြဲ.... (၄၄) 

သခင္ ေဂ်ာ္ကီနဲ႕---(၄၆) 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ကြယ္မွာ(၅၀) 

--- ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၃)။(၅၂) 

--- ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၄)။ (၅၅) 

--- စာအုပ္တြဲမ်ား ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း (၅၉) 

--(ဖန္ခ်ီမင္း) (၆၀) 

ဒံုးက်ည္ႏုိင္ငံေရး (၆၂) 
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အဆက္မျပတ္ ေတာ္လွန္ေရး(၆၄) 

ဥကၠ႒ေမာ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕က်မ္းနဲ႔--(၆၇) 

စူးစမ္းေလ့လာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြ-ဲ-(၇၃) 

ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး(၈၀) 

 

 

 

 


