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၂၀၁၇ ကို ျပန္ၾကည့္ျခင္း 

စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ 

(၁) 

ဒီခ်ဳပ္ရယ္ စစ္တပ္ရယ္ ျပည္သူရယ္ 

 

ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ၿပီဆိုတဲ့ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ျပည္သူလူထုကုိ ေပးထားတ့ဲ မဲဆြယက္တိေတြ ၾကည့္မိပါတယ္။  

- ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး  

- စီးပြားေရး  

- ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး 

- ဒီမိုကေရစီေရး (လူ႔အခြင့္အေရး) ….  

စတာေတြ ဘယ္ေလာက္ေပးႏုိင္ခ့ဲၿပီလဲ။ 

 

(၂) 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

 

 ႏွစ္ဆန္းဆန္းခ်င္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္’လုိ႔ ေၾကညာခ့ဲတယ္။ အသံေတြ ထြက္လာ 

ရမယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္တယ္၊ ညီညြတ္ေရးလုိခ်င္တယ္၊ အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္တယ္ဆုိတာ အမ်ားသိေအာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ 

ေပၚဖုိ႔လုိတယ…္.လုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့တယ္။ တကယ္က စစ္တပ္ကုိ သိေအာင္ လုပ္ေစခ်င္ပံုရတယ္။ ဒီတပ္လွန္႔မႈေအာက္မွာ သူ႔ပါတီနဲ႔ 

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြေပါင္းကာ သဏၭာန္ေဆာင္ေသာ လူထုခ်ီတက္ပြဲေတြလုပ္ၿပီး အသံေတြ ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးႏွစ္စမွာ တုိက္ပြဲေတြက ပုိမ်ားလာတယ္၊ ၂ ဖက္အေသအေပ်ာက္ေတြ ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္လာတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ ပို 

မ်ားလာတယ္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း….စတဲ့ လူမ်ိဳးေတြက နီးစပ္ရာ နယ္စပ္ေတြမွာ ေျပးကပ္ခုိလႈံခဲ့ၾကတယ္။ ေနမရေအာင္ ေကာ္ 

ထုတ္ခံရလုိ႔ ေမာင္ေတာဘက္က မြတစ္လင္ေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံထဲအထိ ထြက္ေျပးရတာ ၆ သိန္းခြဲေက်ာ္ေနၿပီလို ့ဆိုတယ္၊ 

ခုထိ ေျပးေနဆဲပဲ။ တႏွစ္ႏွစ္ၾကိမ္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က(္NCA) ကလည္း တႀကိမ္တည္းနဲ႕ 

ၿပီးသြားတယ္။၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၀၁၇ ေမ ၂၄-၂၉)မွာ ေျမာက္ပုိင္း ၈ ဖြဲ႕ တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ 

ျမင္မႈတခုပဲလုိ႔ ေျပာသူက ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ဘက္က အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးျဖင့္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးဘူး “ခြဲမထြက္ 

ရ”…. လုိ႔ တင္ လုိက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေရွ႕မတုိးႏိုင္ ျဖစ္သြားခဲ့ရျပန္တယ္။  

 တခါ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြေဲတြကုိ (စိတ္တိုင္းမက်ရင္) ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး 

လုိ႔ စစ္တပ္က တားလာတယ္။ သူတုိ႔မွာ လူထုေၾကာက္ေရာဂါ စြဲေနတာ ထင္ရွားတယ္။ ၆၃ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၾကစဥ္က -

ဗုိလ္ေန၀င္း ေၾကာက္ခဲ့တဲ့ေရာဂါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပြဲပ်က္ၿပီဆုိရင္ ပြဖဲ်က္တာ စစ္တပ္ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ။  

 ခုေတာ့ လက္မွတ္ထုိးၿပီးသား တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာ (NCA) တက္မတက္ မေသခ်ာတ့ဲ အဖြဲ႔ေတြ ရွိလာသလုိ ေရႊ႕ဆိုင္း 

ခ်င္တဲအ့ဖြဲ႔လည္း ရွိလာတယ္။ (NCA) လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္တ့ဲပံုစံနဲ႔ပဲ သြားမယ္ဆုိတဲ့ အင္အားႀကီး ေျမာက္ပုိင္း ၇ ဖြဲ႕ ဆုိတာက 

ရွိေသးတယ္။ 

 ၿပီးခဲ့တ့ဲ အမ်ိဳးသားေန႔မွာ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “အစုိးရ၊ ျပည္သူ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မႀကံဳစဖူး စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔အတူ တုိင္းျပည္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနၿပီ”ဆုိတဲ့ သ၀ဏ္လႊာကေတာ့ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ပဲလား မသိ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ 
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ႏွစ္သစ္ကူးသ၀ဏ္လႊာမွာက်ေတာ့ “တစုိက္မတ္မတ္ အေလးထား ႀကိဳးပမ္းအားထုတခ္ဲ့ရာမွာ အတိုင္းအတာတခုအထိ ေအာင္ျမင ္

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္” …. လုိ႔ ဒီဂရီေလွ်ာ့ေျပာလာခဲ့တယ္။ ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၇ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ 

ျပည္သူေတြအေပၚ ႏွစ္ပူ ဆင့္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ပဲ။ 

(၃) 

စီးပြားေရး  

 NLD အတြင္းေရးမွဴးတဦးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းထိန္က ၁၁ လပုိင္းမွာ ေျပာခဲ့တဲ့စကားကို ၾကည့္႐ံုနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ျပည္ 

သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနကုိ သိႏုိင္ပါတယ္။  

 “ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ အေျခခံလူတန္းစား(ေတြရဲ႕) စား၀တ္ေနေရးကို ထိ 

ခုိက္ရမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ေနျခင္းတုိ႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို တာ၀န္ယူ 

ထားသည့္ ၀န္ႀကီး ၂ ဦးက ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ကုိ အေျဖရွာေနပါေၾကာင္း....”တ့ဲ။  

၂ ႏွစ္ၾကာတဲ့အထိ ရွာတုန္းပဲလား၊ ဂ်က္အင္ဂ်င္ကုိ အခုအထိ စက္ႏႈိးေနတုန္းပဲလား၊ ဒီလုိပံုနဲ႔ မုိးႀကီးခ်ဳပ္ခဲ့ၿပ…ီ.လုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္ 

မယ္။ 

(၄) 

 ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးဆိုတာကိုေတာ့ ေခါက္သိမ္းထားခ့ဲတာ ၾကာပါၿပီ။ 

 

(၅) 

 ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္င့ံပုံရိပ္ 

 

 ေမာင္းေတာဘက္က မြတစ္လင္ ၆ သိန္းခြဲေက်ာ္ ထြက္ေျပးရတဲ့ကိစၥနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနေတြက စစ္တပ္က သတ္ 

လုိ႔ ၆၇၀၀ ေက်ာ္ ေသခဲ့ရတယ(္စစ္တပ္ကေတာ့ ၄၀၀ ခန္႕ပ ဲ စာရင္းျပ)။ ရြာေတြ မီး႐ႈိ႕၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ မုဒိမ္းက်င့္။ ကေလး 

သူငယ္ေတြ ပါမေရွာင္ အသတ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ကုသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ(၂၉ ႏုိင္ငံ) IOC - အစၥလမ္ ႏုိင္ငံ ၅၇ ႏုိင္ငံရဲ႕ 

႐ႈတ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ စစ္တပ္ကုိ မတားရေကာင္းလားဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးထားတဲ့ ဆုတံဆိပ္အမ်ားအျပား ျပန္ 

အ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရတယ္။  

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အကူအညီရဖုိ႔ မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အထြက္ရဆံုးႏွစ္၊ ျပႆနာ 

ေတြ မ်ားလြန္း၊ ႀကီးလြန္းလို႔ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျခမကုိင္မိ လက္မကိုင္မိ၊ ျပာေလာင္အခတ္ရဆံုးႏွစ္လုိ႔ ျမင္မိတယ္။ လူသတ္၀ါဒ အၾကမ္း 

ဖက္၀ါဒ ေခါင္းေထာင္လာတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ မ်ားလာတယ္၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြမ်ားလာတယ္၊ ျပင္ပေရာက္သူေတြ မ်ား 

လာတယ္၊ အမဂၤလာ သတင္းစကားေတြ လႊမ္းမုိးလာေနတယ္။ မီဒီယာေတြနဲ႔လည္း အေစးမကပ္ျဖစ္လာတယ္။ 

(၆) 

နိဂုံး 

 ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနနဲ႔ သူကတိေပးတဲ့ အခ်က္ႀကီးေလးခ်က္နဲ႕ စပ္လ်ဥ္းလုိ႕ ဘာမွ ေအာင္ 

ေအာင္ျမင္ျမင္ မလုပ္ႏုိင္။ ပါတတီည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း ခုိင္မာၿပီးမလာ၊ မဟာမိတ္ေဟာင္းေတြနဲ႔လည္း ကင္းကြာလာ၊ “တုိ႔ ေျပာ 

တာလည္း နားမေထာင္၊ တုိ႔လည္း လူရာမသြင္းဘူး”လုိ႔ ခံစားခ်က္ ရွိလာေနၾကတယ္။ “ေသနတ္နဲ႔ ေျပာႏုိင္တ့ဲသူမွ လူရာ၀င္တယ”္ 

….လုိ႔ ေျပာသူက ေျပာလာတယ္။ 

 ဒီအတိုင္း ေရစုန္ေမ်ာေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ အလားအလာ၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ မေကာင္းလွပါဘူး။ ဒီႏွစ္ဟာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ဟထုိးေဖ်ာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနစ္ျဖစ္သြားတယ္။ စစ္အုပ္စု အေနနဲ႔ကေတာ့ “မ်က္ျဖဴဆုိက္ေလ ဆရာ 

ႀကိဳက္ေလ ျဖစ္ေတာ့မွာပါ”။ 

 

                                                                                                                          စာတည္းအဖြဲ႔  

                                                                                                                                      ၁၂၊ ၁၊ ၂၀၁၈။ 

 



ta&;awmfykH*sme,f 

4 

 

 

                           

 

                                       စစ္အုပ္စုအေၾကာင္းဘယ္ေလာက္သိသလဲ 

                                                                                                                         ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း 

 

 

ကၽြန္ေတာ္န႔ဲကိုကိုးကၽြန္းမွာအတူေထာင္က်ခဲ့တဲ့ ဦးေလးဦးခင္ေမာင္ျမင့္(ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတ)ီ ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ သူ႔ အ 

ေၾကာင္းတြေျပာၾကေတာ့ ဦးေလးဦးခင္ေမာင္ျမင့္ေျပာတဲ့ အဖိုးတန္စကားတခြန္းကိ ု မွတ္မွတ္ရရ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ဦးေလး ဦး 

ခင္ေမာင္ျမင့္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္က ကိုကိုးကၽြန္းကျပန္လာၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ တခါမွျပန္မေတြ႕ၾကေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာျပတ့ဲလူရဲ႕ 

စကားက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ခ်ဳပ္ကလြတ္လာေတာ့ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေဒၚစုကို‘မစု၊ မင္းဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခ်င္ရင္ 

ဗမာျပည္ကစစ္တပ္ရဲ႕အေၾကာင္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ထားရမယ္’”ဆိုတာပဲျဖစပ္ါတယ္။ အဒဲီစကားဟာ တဆင့္ၾကားျဖစ္ေပမယ့္ 

မွန္လုိက္ေလဦးေလးရယ္လို႔ေျပာမိၿပီး အေတြးေတြအမ်ားႀကီးလည္း ဆက္ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါျဖင္ ့ ဦးေလးဦးခင္ေမာင္ျမင့္ 

ေျပာတ့ဲ ဗမာျပည္စစ္တပ္ရဲ႕အေၾကာင္းဆိတုာကို ဘယ္လုိဖြင့္ဆိုၾကမလဲ။ အာဏာမက္တဲ့၊ အာဏာသိမ္းတာကိ ု ထမင္းစားေရ 

ေသာက ္သေဘာထားတဲ့၊ ၇ ရက္ဇူလိုင္လိ ုၿမိဳ႕လယ္ေခါင္လူသတ္ပြကဲအစ ေတာေတာင္ေတြထဲမွာလည္း ထင္သလိုသတတ္တ္ တဲ့ 

စတာေတြကုိေျပာရင္ေတာ့ ဒါမ်ားအဆန္းလုပ္လို႔လို႔ ေျပာၾကမွာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ ဒီေန႔အခါမွာ တတိုင္းတျပည္လံုးကို 

လက္နက္ကုိင္ ဖိႏွိပ္ၿပီး အာဏာအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္၊ ေနရာတကာမွာသူတို႔ပဲ ျခယ္လွယ္ေနတယ္ 

စတဲ့ကမၻာသိ၊ ဗမာသိအခ်က္ေတြလည္း႐ွိပါေသးတယ္။  

 ဒါေပမဲ့ အဒဲါမ်ိဳးေတြထက္ ပိုၿပီးအဓိကက်တယ္လုိ႔ဆိုရမွာေတြက-အရင္ဆံုးေျပာရမွာက အထက္မွာေရးခဲ့တဲ ့ စစ္တပ္ဆိ ု

တာဟာ တပ္မေတာ္တခလုံုးကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ကိ ုခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး လူထုအေပၚဗိုလ္က်တဲ ့စစ္အာဏာ႐ွင္ ထိပ္သီး 

ပိုင္းကိုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားေတြဟာ ထိပ္သီးေတြက ေသဆိုေသ၊ ႐ွင္ဆို႐ွင္ ခိုင္းရာေန-ေစရာသြားသမား 

ေတြသာျဖစ္ၿပီး သူတို႔လုယက္တိုက္ခိုက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတြရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ကိ ုမခံစားရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။  

 ဝန္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္မခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီစစ္အုပ္စုဟာ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုး (တနည္းအားျဖင့္ လက္မွာ 

ေသြးအစြန္းဆံုး) စစ္အုပ္စုတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက သေႏၶတည္ေပါက္ဖြားလာၿပီး တိုင္းျပည္ကိ ုဆယ္ 

စုႏွစ္ငါးခုေက်ာ္အုပ္စိုး၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏွစ္ေပါင္း၇ဝနီးပါးတုိက္ခိုက္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကာလတာ႐ွည္ အုပ္ 

ခ်ဳပ္စိုးမိုးလာတာနဲ႔အတူ စစ္တပ္ဟာ သူတို႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

အစိုးရလက္ထက္ဆိုတာမွာ ပိုၿပီးအထင္အ႐ွားေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္တပ္ကို “အစိုးရ”က လံုးဝအမိန္႔မေပးႏုိင္ပါဘူး။ စစ္တပ္ဟာ အစိုး 

ရလက္ေအာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတပါး လက္ေအာက္မွာပါ။ စစ္အုပ္စုဟာ ဒီလိုစစ္တပ္ကိ ု တလက္ကိုင္လုပ္ထားႏိုင္ၿပီးေနာက္ 

မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရးအေဆာက္အအုံေတြကိုလည္း ေမာင္ပိုင္စီးခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ဒီေန႔ျမင္ေတြ႔ ေနရတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ 

ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို တပ္ကကိုင္ထားတ့ဲ အေျခအေနေလာက္ကိ ု ေျပာတာမဟုတ္ 

ပါဘူး။ စစ္အုပ္စုဟာ ဒီတပ္ကိုလက္ကိုင္ျပဳၿပီး အရပ္သား အစိုးရ(အရပ္သားအစိုးရဆိုသူေတြ)ကိုေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကိုပါ 

အက်ပက္ိငု္၊ အႏိုင္က်င့္ေနတာ လြတ္လပ္ေရးအၿပီး ဒီဘက္တေလွ်ာက္လံုးလို႔ ဆိုရပါမယ္။ အခုဆိုရင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ စစ္ဦး 



ta&;awmfykH*sme,f 

5 

 

စီးခ်ဳပ္ဆိုတာကိုပါ စစ္အုပ္စုကေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔ထားၿပီး အစိုးရဆိုတာက တံဆိပ္တံုး႐ိုက္ အတည္ျပဳေနရတဲ့အေျခအေန ေရာက္ေန 

ပါၿပီ။  

ဗမာျပည္ကစစ္အာဏာ႐ွင္စစ္အုပ္စုကို ၾကည့္ျမင္တယ္ဆိုရာမွာ သမိုင္းမွာ ကံအားေလ်ာ္စြာ လာစုမိၾကတဲ့လူေတြလို႔ အ 

လြယ္ေျပာရင္ မျပည့္စုံဘူးထင္ပါတယ္။ ဒီ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ယႏၱရားႀကီးရဲ႕ထူးျခားခ်က္တခုကေတာ့ ဗုိလ္ေနဝင္း-ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး-ဗုိလ ္

ေမာင္ေမာင္စတဲ့ ပထမမ်ိဳးဆက္စစ္အုပ္စုေတြက စစ္တပ္တခုလံုးကိ ုလက္ဝါးႀကီးအုပ္လိုက္႐ံုမက ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္း၊ 

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းအပါ စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကုိ ဖဆပလ- ပထစအစိုးရေတြက ဘာမွေျပာပုိင္ခြင့္မ႐ွိေအာင္ လုပ္ 

လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းကိုေရာက္လာသူမွန္သမွ်ဟာ သူတို႔လူေတြခ်ည္းျဖစ္လာေအာင္လုပ္တဲ့ အစဥ္အလာ 

တရပ္ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းကိုေရာက္လာသူမွန္သမွ်ဟာ ဘယ္သူမွ ျခြင္းခ်က္နဲ႔ ေရာက္လာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

အားလံုး သူတို႔လူခ်ည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္တြင္းမွာ ရင္းမွဴး၊ ဗ်ဴဟာမွဴး၊ တိုင္းမွဴး စသျဖင့္အဆင့္ဆင့္တက္လာရာမွာ တဆင့္ၿပီး 

တဆင့္ စမ္းသပ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲတ့ာပါ။ ေနာင္က်မွ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ အေရးယူတာက တပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ားကစလို႔ ဒီေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ တည္ေဆာက၊္ ေျခကုပ္ယူ၊ အားျဖည့္ခဲ့တဲ့ ဒီစစ္ဗ်ဴ႐ိုက 

ေရစီယႏၱရားႀကီးဟာ အခုအခါမွာ ပေဒသရာဇ ္မင္းဆက္ႀကီးတခုလို၊ ဧရာမမာဖီးယားဂိုဏ္းႀကီးတခုလို ျဖစ္လာခဲပ့ါၿပီ။ အစိုးရဆိုသူ 

ေတြက သူတို႔ကုိ မကုိင္တြယ္ႏိုင္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတ့ဲ ဆိုင္းဘုတ/္မ်က္ႏွာဖံုးကိုလည္း သူတို႔က တပ္ထားႏိုင္၊ ျပည္တြင္း 

စစ္ကုိလည္း မီးစတဖက္၊ ဓာတ္ဆီပံုးတဖက္၊ ထင္သလိုလုပ္ႏိုင္၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သဘာဝသယံဇာတနဲ႔ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မွန္သမွ်ကုိ 

ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေနတဲ့အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ 

ေတာင႐္ွိတဲ့ အစိုးရထဲကအစိုးရတခုျဖစ္ေနတ့ဲ စစ္အုပ္စုဟာ သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ သူတို႔အဖို႔ အျမင့္ဆုံးအာဏာ အခြင့္အေရးေတြ 

ကို စံစားေနရတဲ့ကာလလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပစ္ုရဲ႕ဒီေန႔အေနအထားဟာ ဗမာျပည္သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ 

စစ္ေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ အခိုင္မာဆံုးနဲ႔ သတူို႔အတြက္ အာမခံခ်က္အ႐ွိဆံုး အေနအထားလို႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔ 

စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပါလီမန္ထဲကို ေခြးတုိးေပါက္ကေန ဝင္လုိ႔ရတဲ့အျပင္ ပါလီမန္ထဲမွာ ထင္သလိလုုပ္ပိုင္ခြင့္ရေနပါတယ္။ 

ေနာက္ၿပီး အာဏာ႐ွိတုန္း လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ခဲ့တာေတြကို အာဏာမ႐ွိတဲ့အခါ တရားဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမခံရဖို႔ အာမခံခ်က္ရထား 

တာ၊ အခ်ိန္မေရြး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္အာဏာ သိမ္းခြင့္ရေနတာ၊ ဒီလိအုေနအထားမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ဗမာျပည္ 

က ဒီေန႔အထိ႐ွိခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ထဲမွာ အင္အားအေတာင့္ဆံုး၊ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အာမခံခ်က္အ႐ွဆိံုးနဲ႔ 

စီးပြားေရးအရလည္း အခ်မ္းသာဆံုးစစ္အုပ္စုလို႔ အတိအက် ဆိုလို႔ရပါတယ္။  

ဗမာျပည္က စစ္အုပ္စုလက္ထဲကစစ္တပ္မွာ တျခားႏိုင္ငံေတြက ပံုမွန္စစ္တပ္ေတြနဲ႔မတူတဲ့ ဒီထူးျခားခ်က္ေတြ ႐ိွတယလ္ို႔ 

ဆိုရပါမယ္။ စစ္တပ္ကိ ုအစိုးရကလည္း အမိန္႔မေပးႏုိင္၊ ပါလီမန္ကလည္းမညႊန္ၾကားႏုိင္၊ လူတစု၊ လူတစုထဲမွာေတာင ္ထိပ္ဆံုးက 

တဦးတည္းကသာ အျမင့္ဆံုးအာဏာကိ ု ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး အမိန္႔ေပး၊ညႊန္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔လက္ထဲမွာ ဦးပိုင္လို ဒီတိုင္းျပည္မွာ 

အႀကီးဆုံး၊ အႂကြယ္ဝဆံုးကုမၸဏီႀကီးအျပင္ ခ႐ိုနီေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ႐ိွေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕“တရားဝင္” 

အာဏာကိ ုအျပည့္အဝ အာမခံေပးထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဆုိတာႀကီး အခိုင္အမာ ႐ွိေနပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘယ္အေရးကိစၥ 

မဆို စစ္တပ္ကသေဘာမတူရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို႔မရေအာာင္ လုပ္တားတ့ဲ အေျခခံဥပေဒဆုိတာမ်ိဳးကို ကမၻာေပၚက တျခားႏိုင္ငံ 

ေတြမွာ ႐ွိ(ဖူး)တယ္လုိ႔ မၾကားဖူးတာအမွန္ပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးသာမက ျပည္ထဲေရး (ရဲ၊ ေထာင္အပါ)၊ တရားေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာတို႔ကိုလည္း 

အပိုင္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါ ဝန္ႀကီးဌာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ေတြဟာ စစ္ဗိုလ္လ ူ

ထြက္ေတြျဖစ္ၿပီး သံ႐ံုးတိုင္းလုိလိုမွာ သူတို႔လူေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာေတြမွာ ႐ိွေနပါတယ္။ ဒီစစ္အုပ္စုႀကီး၊ စစ္ထိပ္သီးစည္း 

ဝိုင္းအတြင္းေရာက္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္အ့ထက္ကထိပ္သီးအဆက္ဆက္ကုိ ေသတပန္သက္တဆံုး သစၥာ႐ွိၾကရပါတယ္။ ကိုယ့္ 

ကိ ုအေရးယူ၊ ထုတ္ပစ္၊ ေထာင္ခ်ပစ္ရင္ေတာင္မွ “တပ္မေတာ္ကိုစိတ္နဲ႔ေတာင္မျပစ္မွားဘ”ဲ ေနရပါတယ္။ တဖက္မွာေတာ့ လက္႐ိွ 

နန္းတက္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြဟာ အရင္ကထိပ္သီးေဟာင္းေတြရဲ႕ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြကို ၾကည့္႐ႈေစာင္မရတဲ့အစဥ ္

အလာ လုပ္ထားပါတယ္။ ဒီေန႔ဗမာျပည္မွာ ေကာင္းစားေနၾကတ့ဲ ခ႐ိုနီသူေဌးေတြထဲမွာ အမ်ားစုဟာ စစ္အုပ္စအုဆက္ဆက္ရဲ႕ 

စစ္ေဆြစစ္မ်ိဳးေတြလို႔ေျပာရင္ မမွားဘူးထင္ပါတယ္။ တျခားမေျပာနဲ႔ တေလာကလုပ္သြားတဲ့ သူရဲေကာင္းစစ္သည္မ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲဆုိ 

တာကိုပ ဲ ၾကည့္ပါ။ အဒဲါဟာ ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပစ္ုနဲ႔ စစ္အာဏာ႐ွင္ရဲ႕ဗသိုကာႀကီး၊ လမ္းေဖာက္သူႀကီး၊ အစဥ္အလာ ထူေထာင္ 

သႀူကီးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းေသတဲ့ရက္ကို က်င္းပေနၾကတာမဟုတ္ပါလား။ စစ္အုပ္စုရဲ႕သားေျမးေတြ ခ႐ိုနီစာရင္းမွာ ဗိုလ္ေနဝင္း 

သားသမီးေတြ ထိပ္ဆံုးကပါေနတာကို အထူးမေျပာေတာ့ပါဘူး။  

ဗိုလ္ေနဝင္းခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဒီစစ္အုပ္စုရဲ႕အစဥ္အလာေတြထမဲွာ သူတုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ပအ္တည္းျဖစ္ရင္ ျပည္တြင္းမွာ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးဆိုတ့ဲဖဲခ်ပ္ကို ခ်ကစားတာပါပဲ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တုန္းကအာဏာသိမ္းၿပီး ၇ ရက္ဇူလိုင္အေရးအခင္းႀကီးမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို 

သတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲ႕ခ်ဥ္ဖတ္ျဖစ္ေနတဲ ့“ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ”ဟာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ထဲဝင္ၿပီးတာနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရး မ်က္လွည့္ပြဲကို စေတာ့တာပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးမွာ လက္နက္ကုိင္တိုက္ေနသူေတြထကဲ လက္နက္ခ်သူေတြေပၚလာၿပီး မခ်သူ 
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ေတြကိ ု ေတာထဲျပန္ခိုင္းတာနဲ႔ အႏိုင္ပိုင္းလိုက္တာပါပဲ။ အဒဲီေနာက္ ၁၉၈ဝ ခုႏစွ္ထဲမွာ တ႐ုတ္က သူ႔နယ္စပ္မွာ ေအးခ်မ္းတာ 

ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ဗိုလ္ေနဝင္းကို နယ္စပ္ေန လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေနတဲ ့ အငအ္ားစုေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခိုင္းေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းလည္း 

ေခ်ာက္က်ၿပီး ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ လုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ဒါဟာလည္း အေပၚယံသာမို႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားအားလံုးကုိ ေတာ 

ထဲကုိပဲ ျပန္ပို႔သလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခ ု လုပ္ေနတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြေဲတြဆိုတာမွာလည္း အဓိက အဆုံးအျဖတ္ဟာ စစ္တပ္ 

(စစ္အုပ္စုထိပ္သီး)ေတြထမဲွာပဲ႐ိွၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပကို လိမ္လည္တဲ့ျပပြဲႀကီးျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေပၚလာသထက္ ေပၚလာေနပါတယ္။ 

စစ္တပ္အဖို႔ကေတာ့ သူတို႔ေအာက္ ဝင္လာသမွ်ကုိ အျမတ္လို႔သေဘာထားၿပီး လုပ္ဦးမွာေသခ်ာပါတယ္။ တကယ္က ဒီစစ္အုပ္စုမွာ 

ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿပီးဆုံးေစလိုတဲ့၊ ရပ္စဲသြားေစခ်င္တဲ့ဆႏၵ လံုးဝမ႐ွိပါဘူး။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး တပ္ကိုႀကီးထြား 

ေအာင္ တည္ေဆာက္၊ အဒဲီတပ္ႀကီးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ (အစိုးရျဖစ္တ့ဲအရပ္သားေတြအပါ) အေပၚ အႏိုင္က်င့္၊ အဒဲီ တပ္ႀကီး 

အားကိုးနဲ႔ သူတို႔ကိုဆန္႔က်င္သူ၊ အာခံသူမွန္သမွ်ကို တရားဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ေတာထဲကိ ုေမာင္းပို႔ လုပ္ေန/လုပ္ခဲ့တာပါ။ ျပည္ 

တြင္းစစ္မ႐ိွတဲ့ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ မေလး႐ွား၊ စကၤာပူစတဲ့ႏိုင္ငံေတြက စစ္တပ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ဗမာျပည္က 

စစ္တပ္လုပ္ေနတာေတြဟာ ဘယ့္ကေလာက္တရားလြန္တယဆ္ိုတာ အထင္းသား ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေတာထဲကေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ 

ဖမ္းမိရင္ “ဗိုလ္ေနဝင္းက “ေျမေပၚမွာ ကြန္ျမဴနစ႐ွ္ားလို႔ မင္းတို႔ကုိေခၚလာခိုင္းတာမဟုတ္ဘူး”လို႔ေျပာၿပီး ေတာထဲမွာပဲ သတ္ခိုင္း 

လိုက္တာဟာ စစ္ေျမျပင္က သူတို႔သေဘာထားျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတယ္ဆိုၿပီး မာန္မေလွ်ာ့တဲ့အင္အားစုေတြကိ ုေတာထဲ 

ျပန္ပို႔တာဟာ စားပြဲဝိုင္းေပၚက သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထား ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဒဲီလို ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ စစ္အာဏာ႐ွင္အစဥ္အလာနဲ႔လုပ္ဟန္ေတြကုိ ဆက္ခံထားတဲ႔ ဒီေန႔စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြဟာ ဗိုလ္ေန 

ဝင္းတို႔လက္ထက္ကတည္းက႐ွိခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ႕အာဃာတေတြကုိလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ ္

ပါတီအေပၚ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚနဲ႔ ျပည္တြင္းကတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ကုလားစတဲ့ ျပညတ္ြင္းကလူမ်ိဳးျခားေတြအေပၚ 

မုန္းတီးမႈပါ။ အခု အာဏာ႐ွင္မ်ိဳးဆက္က ထပ္တီထြင္အသံုးျပဳလုိက္တာက ဘာသာေရးအာဃာတပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းတ 

ေလွ်ာက္ မ႐ွိခဲ့တဲ့ ဘာသာမတူသူေတြအၾကားမွာ ျပႆနာေတြကို မျပတ္ဆက္တိုက ္ဖန္တီးေနသလို ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း သမိုင္း 

မွာမ႐ိွဘူးတ့ဲ၊ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕အေျခခံက်င့္စဥ္နဲ႔လည္း မကိုက္ညီတဲ့ တျခားဘာသာဝင္ေတြအေပၚ ရန္လုိတဲ့ဘာသာတရပ္ ျဖစ္လာ 

ေအာင္ ေျပာင္းပစ္ဖို႔၊ သမိုင္းေမာ္ကြန္းထိုးဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။  

စစ္အုပ္စုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ေျပာစရာတခုက ေထာင့္ကိုးရာငါးဆယ္စုႏွစ္မ်ားကတည္းက တည္ေထာင္ထားတဲ့ သူတို႔ 

ရဲ႕ တလက္ကိုင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးနဲ႔ ဒါနဲ႔တဆက္စပ္တည္းလိုျဖစ္တ့ဲ စုေဆာင္းထားတ့ဲသတင္းေတြ၊ ေမြးထားတဲ့ သ 

တင္းေပးေတြ၊ ဆရာအေခၚခံထားတ့ဲလက္နက္ခ်ေတြ အေဆာက္အအံုႀကီးတခုလို ႐ိွေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ဖဆပလ၊ 

ပထစ၊ မဆလ၊ ဗိုလ္ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ အခု အင္န္အယ္လ္ဒီ စသျဖင့္ အစိုးရအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စစ္အာဏာ႐ွင္အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အာဏာရခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီအေဆာက္အအံုႀကီးဟာ စစ္အုပ္စုတခုတည္းကိုသာ သစၥာ႐ွိပါတယ္။ လက္နက္ခ်သတင္းေပးေတြဆုိရင္ 

ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားနဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးကိုပဲ အလုပ္အေကၽြးျပဳ နာခံၾကရပါတယ္။ ႐ုပ္႐ွင္နယ္ပယ္နဲ႔ ႏုိင္င ံ

ေရးေလာကကလူေတြအပါ တိုင္းျပည္မွာ နာမည္႐ွိသူေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကိုလည္း ေထာက္လွမ္းေရး စု 

ေဆာင္းထားတ့ဲသတင္းေတြဆုိတာေတြထမဲွာ ပါေနၿပီး သူတို႔ဟာ အဒဲီအခ်က္အလက္ေတြကုိ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိ ုေကာက္ က်စ္ 

စြာ အသုံးျပဳတာ၊ အက်ပ္ကိုင္တာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။  သင္းတို႔တေတြ ဒီေန႔လိ ု ဒါေလာက္ခ်မ္းသာေနၾကတာ သမိုင္းမွာ မႀကံဳ 

စဖူးပါ။  

ခ်မ္းသာတာမွ တဦးတေယာက္ မဟုတ္၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္၊ မိတ္ေပါင္းေဆြသဟာ၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ဓန ေလးပံုသံုးပံုေလာက္ 

ဟာ သူတို႔အိတ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီလိုအေျခအေနေရာက္ေအာင္ လက္နက္အာဏာနဲ႔လုပ္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး ဒါကုိ လက္ 

နက္အာဏာနဲ႔ကာကြယရ္မယ္ဆိုတ့ဲအသိဟာ သူတို႔တေတြ အၿမဲႏွလံုးသြင္း ပရိတ္႐ြတ္သလို႐ြတ္ေနရတာမုိ႔ အိပ္မက္မက္ရင္း 

ေတာင္ ေယာငယ္မ္းေျပာထြက္မယ္ ့စကားမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေဆာက္အအံုႀကီးတခု၊ ယႏၱရားႀကီးတခုကို နားခ်႐ံုေလာက္နဲ႔ 

လြယ္လြယ္ေျပာင္းပစ္ႏိုင္မယ္၊ ပေပ်ာက ္သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔စဥ္းစားတဲ့လူကိ ုဘယ္လိုေျပာမလဲ။ 

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္သတိေပးတာ အင္မတန္မွေလ်ာ္ကန္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူ႔စကားဟာ ဗမာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္တဲ/့ 

လုပ္မယ့္လူတိုင္းကို ေျပာေနသလို႐ွိပါတယ္။ အထက္မွာေရးခဲ့တဲအ့ခ်က္ေတြဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၿပီးျပည့္စုံၿပီလို႔ လံုးဝ မယူ 

ဆမိပါဘူး။ စဥ္းစားစရာအခ်က္အလက ္ေဝမွ်တယ္လုိ႔ပဲ သေဘာထားေစခ်င္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားမွာ ေငြ႐ိွရင ္ဘာမဆိ ုလုပ္လို႔ 

ရတယ္လို႔ယူဆတဲ့လူေတြဟာ ေငြအတြက္ဆုိရင္ ဘာမဆိုလုပ္မွာပဲဆုိတဲ့ ေျပာ႐ိုးစကား႐ွိပါတယ္။ ဗမာျပည္စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြက 

ျပသလိုက္တဲ့တရားကေတာ့ အာဏာ႐ိွရင္ ဘာမဆိုလုပ္လို႔ရတယလ္ို႔ယူဆတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အာဏာအတြက္ဆိုရင္ ဘာမဆုိ 

လုပ္မယ္ဆိုတာပါပဲ။ 

                                                                                                               ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း 
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ေမၽွာ္ေလတုိင္း ေဝးေနဦးမွာပါ 

ေမာင္မိုးဦး 

 

 

 

 

 

 ရခိုင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္းေတြေပးၿပီး ရွင္းျပတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ေျပာ 

ေနဆိုေန၊ စြပ္စြဲေနတာေတြကိ ု လက္ေတြ႕အလုပ္နဲ႔တုံ႔ျပန္ျပမယ္လို႔လည္းပါတယ္။ ရခိုင္ကိစၥကိုလည္းအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တုိင္ 

ဥကၠ႒ လုပ္ၿပီး ကိုင္တြယ္မယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ 

အင္န္၊ စီ၊ ေအ (NCA) သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထုိးတဲ့ ၂ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမွာလည္း ႏိုင္င ံ

ေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ကာခ်ဳပ္၊ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အလုပ္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း မိန္႔ 

ခြန္းေပးတာ၊ စာတမ္းဖတတ္ာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းေတြ၊သေဘာထားေတြကိုၾကည့္ရင္ ျပႆနာရဲ႕အရင္းအျမစက္ိ ု ရွာ 

ေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေျခခံက်က် ဘယ္လုိေျဖရွင္းသင့္တယ္ဆိုတာေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာၾက၊ဆိုၾကတာ မေတြ႕ရပါ။ ထမင္း 

ရည္ပူလာ လၽွာလႊဲစကားမ်ိဳး၊ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ အေကာင္းျမင္တဲ့စကားမ်ိဳး၊ မေရာငရ္ာဆီလူးတ့ဲစကားမ်ိဳးေတြပဲ ခပ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနပါ 

တယ္။ ကာခ်ဳပ္ကေတာ့ ေမာက္ေမာက္မာမာနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ဟိန္းေဟာက္တဲစ့ကားေတြေတာင္ပါပါေသးတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ 

အပါအဝင္ ဗမာျပည္တျပည္လုံးမွာ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြ႕ဲအစည္းေတြရဲ႕ က 

ေန႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ကို ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ကုဖို႔ႀကိဳးစားေနသလိ ု ျဖစ္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥဆိုရင္ အနာ 

တျခား ေဆးတျခားေတာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။  

ကေန႔ ဗမာျပည္မွာျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ျပႆနာေတြရဲ႕အရင္းအျမစ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းကျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ျပႆနာေတြ 

ပါပဲ။ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့တဲ့ ဖဆပလ အစိုးရဟာ အာဏာရလာကတည္းက အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲသမားအစိုးရရဲ႕ ေသြးခြအဲုပ္ခ်ဳပ္ 
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တဲ့ စနစ္ကိုဆက္ခံက်င့္သုံးပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္စဥ္ကာလက အမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီ 

ၫြတ္မႈ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဖဆပလ အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဖဆပလ အစိုးဟာ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို တစတစ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္လာပါတယ္။ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြမဲႈဟာ အရွိန္ပိုျမင့္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ျပည္တြင္းစစ ္ ေပါက္ကြေဲတာ့တာပါပဲ။ ဖဆပလ 

အစိုးရဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တခ်ီတည္း အၿပီးေခ်မႈန္းႏိုင္မယ္လို႔တြက္ဆၿပီး အလစ္အငိုက္ယကူာ ျပည္တြင္းစစ္ကိ ုစခင္း 

ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဖဆပလအစိုးရ တြက္ကိန္းမွားသြားပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ မေခ်မႈန္းႏိုင္တဲ့အျပင္ ဖဆပလ အစိုးရ 

ရဲ႕ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလူနည္းစုေတြလည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို တဖြဲ႕ၿပီးတဖြဲ႕ဆင္ႏႊဲလာတ့ဲအခါမွာ ျပည ္

တြင္းစစ္မီးဟာ အရွိန္ပိုျမင့္လာခဲ့တယ္။   

ဖဆပလ အစိုးရဟာ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး အျပဳတ္ 

တိုက္ေရးလမ္းစဥ္ကိုပဲ က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းတယ္။ ဖဆပလ အစိုး 

ရရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ခင္းေရး အျပဳတ္တုိက္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စ ီ

အစိုးရဟာ စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊ေတြမွာ ကေမာက္ကမေပၚလစီေတြ သုံးစြပဲါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ေက်ာင္းသားအေရးအ 

ခင္း၊ ၆၇ ရခိုင္ဆန္လုပြဲအေရးအခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ုံးကိုဝင္စီးတဲ့ အေရးအခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ ္

အုပ္စုဟာ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တပ္မေတာ္ကို စစ္အုပ္စုရဲ႕လက္ကုိင္တုတအ္ျဖစ ္အသံုးခ်ေတာ့တယ္။ စစ္အုပစ္ုကိုမလိုလားတ့ဲ တပ္ 

မႉးေတြကိုလည္း တပ္က ထုတ္ပစ္ၿပီးျဖစ္ေလေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ျဖစ္လာၿပီး သူက်င့္သုံးတာကလည္း စစ္အာ 

ဏာရွင္စနစ္ျဖစ္လာပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းေတြ၊ လူထုဆန္လုတဲ့အေရးအခင္းေတြ၊ အလုပ္သမားအေရး 

အခင္းေတြ၊ လယ္သမားအေရးအခင္းေတြ အားလုံးကုိ စစ္တပ္ကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းေစခ့ဲတာခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ဆိုတာ စစ္မိန္႔ေအာက္ ေရာက္သြားေတာ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ ရက္ရက္စက္စက ္ တိုက္ခိုက္ေတာ ့

တယ္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ဆိုတာ စစ္တပ္အတြက္ စစ္ဆင္ေရးမွာ စစ္မိန္႔ကလြဲၿပီး ဘာဥပေဒမွလိုက္နာစရာမလုိတဲ့ စနစ္ျဖစ္တယ္၊ 

စစ္ဆင္ေရးဂြင(္ခြင္)အတြင္းမွာ လူသူေလးပါးကင္းရွင္းသြားေအာင္လုပ္တဲစ့နစ္လည္းျဖစ္တယ္။ ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ 

ပုံႀကီး မတိုင္ခင္မွာဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ ႐ြာပုန္း၊ ႐ြာေရွာင္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္လာတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာဆိုရင္ တဖက ္

ႏိုင္ငံထဲ နယ္နမိတ္မ်ဥ္းနဲ႔မနီးမေဝးေတြမွာ ႐ြာပုန္း၊ ႐ြာေရွာင္ေတြအျဖစ္နဲ႔ ေနၾကတာ ရွိပါတယ္။ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ ဘဂၤလား 

ေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မ်ဥ္းအားလုံးမွာ ဒီလိုခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလၽွာက္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ 

ဘက္က မြတ္စလင္ေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္ထဲကုိ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက ္ ေျပးဝင္တာေတြ အဒဲီတုန္းကလည္း ရွိခဲ့ဖူးတာပဲ။ ရွစ္ေလး 

လုံး လူထုအံုႂကြမႈႀကီးေပါက္ကြၿဲပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ နယ္စပ္ကလူေတြေရာ ျပည္တြင္းအတြင္းပိုင္းကလူေတြပါ အစုလိုက္ အၿပဳံ 

လိုက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထဲကိ ု ေရာက္သြားပါတယ္။ ထိုင္းဘက္မွာေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ဖြင့္ခြင့္ေပးလုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ 

ဒုကၡသည္ေတြသိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရာက္ရွိကုန္ပါတယ္။  

တတယိႏိုင္ငံကိ ု ေရာက္သြားသူေတြလည္း သိန္းဂဏန္းနီးပါးျဖစ္ေနတာပဲ။ ဒီလိုအေဝးေရာက္သြားတာေတြ၊ ဒုကၡသည ္

ေတြဆိုတာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံပါပဲ။ လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွာျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥဟာ ဖဆပလ အစိုးရကအစ၊ စစ္အစိုးရအဆက္ 

ဆက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ဘာသာေရးအရ ေသြးကြဲေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆက္ 

ဆက္ ဖန္တီးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေနာက္မွဝင္ေရာက္လာသူေတြအၾကား 

လူမ်ိဳးမတူညီတာ၊ ဘာသာေရးအရ ကြျဲပားတာေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အမုန္းပြားခဲ့ၾကၿပီး အေစးမကပ္ေတာ့တာေတြ ျဖစ္ကုန္ 

တယ္။ ဒီအျပင္ စစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသား၊ႏိုင္ငံသားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္တ့ဲႏိုင္ငံသားဆိုၿပီး ႏိုင္ငံသားခ်င္းတူေပမယ့္ အဆင့္အ 

တန္း ခြဲထားတာဟာ ျပႆနာကိ ု ပိုမိုႀကီးထြားေစခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ တရားမဝင္ခိုးဝင္သူေတြလည္း ရွိသင့္သေလာက္ရွိပါ 

တယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံသားေတြေရာ ေနာက္မွခိုးဝင္လာသူေတြကုိပါ ႏိုင္ငံမဲ့ေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္လိကု္ေတာ့ ျပႆနာဟာ ႐ႈပ္ 

သည္ထက္႐ႈပ္၊ အမုန္းပြားမႈေတြက ႀကီးထြားသည္ထက္ႀကီးထြားကုန္တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ အၾကမ္းဖကသ္မားေတြက အခြင့ ္

ေကာင္းယူၿပီး စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းသြားတာပဲ၊ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔လက္ယဥ္ေနတဲ ့ စစ္တပ္ လႊတ္လုိက္ေတာ့ 

ဒီတပ္ကို ဘယ္သူမွအေတြ႕မခံရဲတာ (တပ္ရဲ႕ေဘးရန္က ေရွာင္တာ) ဆန္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါ။ အခု ထြက္ေျပးသူေတြ ျပန္လည္ လက ္

ခံဖို႔ဆုိတာမွာ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရွိတယ္။  

သူတို႔စြန္႔ခြာခဲ့တဲ့႐ြာေတြမွာ သူတို႔ျပန္ေနဖုိ႔ စားဝတ္ေနေရး၊လံုၿခဳံေရးေတြကုိ တာဝန္ယူရမယ္။ ဒီအျပင ္အၾကမ္းဖက္သမား 

ေတြ ထိုးေဖာက္မစည္း႐ုံးႏိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ဘက္က စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ရမယ္။ ေဒသတြင္းလူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳး မိတ္မပ်က္ 

ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျပန္လည္ဆက္ဆံႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕ လက္က်န္သက္တမ္းနဲ႔ေတာ့ မလုံေလာက္ႏိုင္ 

ဘူး။ 

ထိုင္းဗမာနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ဒုကၡသည္ေတြ မိမိေနရပ္ကိုျပန္လာႏိုင္ေအာင္လည္း မနည္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ 

အဒဲီ ဒုကၡသည္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿပီ။ သူတို႔က ေမြးဖြားတဲ့ကေလးေတြဟာ ႏိုင္ငံမဲ့ကေလးေတြေတာင္ ျဖစ္ေနကုန္ၿပီ။ 

ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ။ လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ကိစၥေတြကလည္း အမ်ားအျပားပဲ။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က အ 

ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အားလုံးတေပါင္းတစည္းတည္းလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါ။ အဖြ႕ဲအစည္းတခုခ်င္းမွာ ကြၿဲပဲသြားခဲ့တဲ့အခါ ကြသဲြားတ့ဲ 
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အစိတအ္ပိုင္းကို အဖြ႕ဲအစည္းတခုအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နအဖ ေခတ္မွာ 

အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူတဲ့အဖြ႕ဲအစည္းဟာ ၂၀ နီးပါးေတာင္ ရိွသြားပါတယ္။ အခု NCA ဆိုတာ အဒဲီေပၚလစီရဲ႕ အဆက္ 

ပဲျဖစ္တယ္။ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က လက္ခံေလ့မရွိပါ။ ဒါေၾကာင့ ္ အပစ္အခတ ္ ရပ္စဲေရး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ကာခ်ဳပ္က သူ႕မူ ၆ ခ်က္ကို အေသကုိင္ထားတာပဲ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားေပမယ့္ ကာခ်ဳပ္က ထိုးစစ္ 

လုပ္ခ်င္လုပ္ေနတာပ။ဲ ဒီကေန႔ ကာခ်ဳပ္ စိတ္ဝင္စားေနတာက အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သာယာ၀ေျပာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ဖို႔ မဟုတ္ပါ။ ကာခ်ဳပ ္စိတ္ေစာေနတာက လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လက္နက္ေတြကုိ 

ဘယ္နည္းနဲ႔ျဖဳတ္သိမ္းမလဲဆိုတာနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္မလဲဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္တည္ေဆာက္ဖို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကာခ်ဳပ္က သူတို႔တပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု 

တပ္ပါ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ပါပါတယ္၊ သူကိုယ္တိုင္လည္း ထားဝယ္သားပါ၊ တိုင္းရင္းသားပါလို႔ေျပာတယ္။ ဒီလိုစဥ္းစားနည္းနဲ႔ကေတာ့ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တခု တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာကေတာ့ အေဝးႀကီးပဲ။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ လူမ်ိဳးစုံ 

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးလို႔ေျပာရင္လည္း သူကိုယ္တိုင္ ထားဝယ္သားျဖစ္တယ္၊ သူ႕အမ်ိဳးသမီးက ရခိုင္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ေျပာေန 

မွာပါ။  

ဒီကေန႔ဗမာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ တကယ္လိုအပ္ေနပါတယ္။ အဒဲီလိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အရင္းအျမစ္က 

စၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္ရမွာျဖစ္တယ္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ခ်မွတ္က်င့သ္ုံးေနတဲ့ ေပၚလစီအရပ္ရပ္ကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး အေတြး 

သစ္၊ အျမင္သစ္နဲ႔လုပ္မွ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္မယ္။ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ခန္႔ခြဲခဲ့တဲ့ ေပၚလစီ 

အရပ္ရပ္ကိ ု ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးကိ ုသက္ေရာက္ေစ 

ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ အစိုးရကေၾကညာရမယ္။ ကာခ်ဳပ္က အဲ့ဒါကိုအာ မခံရမယ္။ ၂၁ ရာစ ု

ပင္လံုမွာ အားလုံးတန္းတူရည္တူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 

ဘယ္လုိတည္ေဆာက္မယ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္ဖြဲ႕တည္ေထာင္ေရးကို ဘယ္လိုတည္ေထာင္မလဲကိစၥကုိ 

ေဆြးေႏြးရင္ အဒဲါေတြထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ပယ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒသစ္နဲ႔ သြားေရးကိစၥေတြပါ မုခ်ေဆြးေႏြးရ 

မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကာခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အထပိါးမခံဘူးဆိရုင္ ပြပဲ်က္မွာပဲ။  

ဒါ့ေၾကာင့ ္ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို အညင္သာဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ဖို႔ဟာ ကာခ်ဳပ္အေပၚမွာ လုံးဝ 

မွီတည္ေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းဖို႔၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံး 

ညီၫြတ္ေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ စစ္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္ခ်ဳပ္က ပိတ္ပင္တားဆီးေနသေ႐ြ႕ ဘယ ္

ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ 

ဆင္ႀကီးကုိ ထူးခတ္ၿပီးလႊတ္ထားသလို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရကို စစ္အုပ္စုကလုပ္ထားေနသေ႐ြ႕ကေတာ့ ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာ 

ရွင္စနစ္က ပန္းပန္ေနဦးမွာပဲ။ ျပည္သူလူထုႀကီးလည္း မြဲသည္ထက္မြဲမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစစ အရာ 

ရာမွာပဲ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနမွာပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း ဇာတ္ေမ်ာႀကီးျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ ဒီမုိ 

ကေရစ ီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးဆိုတာလည္း ေမၽွာတ္ိငု္းေဝးေနဦးမွာပဲ။  

 

                                                                                                                      ေမာင္မိုးဦး 
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                     ကုိေအးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍        

 ဝါးခယ္မသခင္သိန္းေမာင္၏ေျပာျပခ်က္ 

 

(မွတ္ခ်က္။ ။ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သမုိင္းအခ်က္အလကအ္ခ်ိဳ႕ကို သိေပမယ့္ ေျပာမသြားႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ 

စစ္အုပ္စုလက္ထက္ အႏွစ္ ၆၀ ေလာက္ အသက္ကုိ ဖက္နဲ႔ ထုပ္ထားၾကရလုိ႔ ေျပာစရာရိွတာ မေျပာသာ၊ ေရးစရာရွိတာ မေရးသာ 

ျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္။ သမုိင္းနစ္နာ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြပါ။ ရဲေဘာ္ႀကီး သခင္သိန္းေမာင္ကေတာ့ ေျပာစရာရွိတာေတြ ေျပာထားရစ္ခဲ့တယ္၊ 

ဒါေတြဟာ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအတြက္ေရာ ပါတီအတြက္ပါ တန္ဖုိးႀကီးလွပါတယ္။ (သခင္သိန္းေမာင္ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းကုိ ‘ေခတ ္

ေရစီးေၾကာင္းထကဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ား’ စာအုပ္ထမဲွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။) သူ႔ရဲ႕ပါတီအေပၚ ထားရွိခဲ့တဲ့ေစတနာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အေလး 

အျမတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔စာမူရင္းကုိ မတည္းျဖတ္ဘ ဲ ထုတ္ေ၀လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ဗဟိန္းကို သူစာလံုးေပါင္း 

တဲ့အတိုင္း သခင္ဘဟိန္းလုိ႕ပဲ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြထဲ 

က တခ်ိဳ႕ အခ်က္ကေလးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားတာေလးေတြနဲ႔ ကြဲလြဲ ေနပါတယ္။ ဥပမာ…. - ရဲေဘာ္ေနာ္ဆုိင္းတပ္ကို 

သင္တန္းေပးတဲ့အထဲ ရဲေဘာ္ေအးေငြ မပါပါ။ - ဥကၠ႒ေမာ္၊ ရဲေဘာ္ခ်ိဳအင္လုိင္းတုိ႔ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔တာ၊ ဗမာျပည္ ခရီး 

ထြက္တဲ့အခါ သူပါလာတတ္တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါ။) 

                                                                                                  စာတည္းအဖြဲ႔ (၂၁၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇) 

နိဒါန္း 

ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာဆိုတဲ ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရတယ္။ ရဲေဘာ္တစ္ဦးေရးတာပါ။ အဒဲီအထဲမွာ မွားယြင္းတ့ဲ အခ်က္ 

တခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ျပခ်င္လို႔ပါ။ “သခင္ဘဟိန္းခရီးလ ဲ ဒဂုန္တာရာေရးလို႔ သိၿပီးပါၿပီ။ အမ်ားမသိတဲ့ကိစၥ ေရးပါမယ္။ ကိဘုဟိန္းက 

သူကိုယ္တိုင္သြားမရေတာ့ သြားလို႔ရတဲ့ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ လႊတ္ပါတယ။္ ေရာက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစပ္ါတီက တ႐ုတ္ျပည္ 

ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဂ်ပန္ကို တိုက္ေနရတာပါ။ လက္နက္ကူဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေတြးအေခၚနဲ႔ စာနာေထာက္ခံတာပဲ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ကို 

ဘဟိန္း လႊတ္လုိက္တဲ့ရဲေဘာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆက္ျပန္ရပုံကလဲ ဆန္းပါတယ္။ ဗကပနဲ႔မရပါ။ အရင္ဆံုးရတာက ဦးႏု၊ ဗိုလ္ 

ေအာင္ႀကီးတို႔နဲ႔ပါ။” “ဦးႏုနဲ႔ ခ်ိဳအင္လိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စကားျပန္အခက္အခဲျဖစ္ေနလို႔ လၽိွဳ႕ဝွက္ၿပီးေနရတဲ့ ကိုဘ 

ဟိန္း လႊတ္တ့ဲ ရဲေဘာ္က ဝင္ဘာသာျပန္ေပးရပါတယ္။ ဝါးခယ္မသားခ်င္းေပမယ့္ ဦးႏုက မမွတ္မိပါ။ ဦးႏုနဲ႔ ပါသြားတဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ 

ႀကီးက ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိပါတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ တ႐ုတ္ကျပားခ်င္းမို႔ သူတို႔ခ်င္း သိၾကပါတယ္။ ကြဲသြားတာၾကာပါၿပီ။ ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိ 

ေစတာက ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက အဲဒီရဲေဘာ္ရဲ႕ႏွမနဲ႔ ရတာပါ။ သူ႕ဇနီးက တ႐ုတ္ျပည္သြားတဲ့ သူ႕အကို စစ္ၿပီးလ ဲ ျပန္မေရာက္ စာလဲ 

မလာလို႔ တေနရာရာမွာေသၿပီလို႔ ထင္ေနတာ။ ေသခ်ာေအာင္ စုံစမ္းခဲ့ဖို႔ မွာလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း မွတ္မိတာပါ။”  

ဒီအထဲက လႊဲမွားတဲ့အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ကိုေအးေငြအေၾကာင္းလ ဲ ျပည့္စံုေအာင္ သိေစခ်င္လို႔လဲ ပါပါတယ္။ 
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ကုိေအးေငြ  

ကိုေအးေငြက စိန္ဂၽြန္းကေန ဆယ္တန္းေအာင္တာပါ။ အဒဲါဘယ္သူနဲ႔ အတူတူလဲဆိုေတာ့ ကိုၾကည္ေမာင္ (ဗုိလ္မႉးႀကီး 

ၾကည္ေမာင္-ေနာက္ NLD ဦးၾကည္ေမာင-္ယခုကြယ္လြန)္နဲ႔ အတူတူပါ။ သူတို႔ ၂ေယာကက္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြလို႔ ေျပာရင္ ရပါ 

တယ္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ပဲ တကၠသိုလ္ကုိ တစ္ႏွစ္တည္း ဝင္ပါတယ္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွာပါ။ တစ္ႏွစ္ၾကာေတာ့ *Senier (senior) 

Inter ေပါ့။ Senier (senior) Interမွာ တကၠသုိလ္သမဂၢ အမႈေဆာင္ ျဖစ္တယ္။ ကိုေအးေငြက သူ ဝင္မလုပ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 

Movement တိုင္းမွာ သပူါတယ္။ ေနာက္ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔၊ ကိုဘဟိန္းတို႔၊ ကိုလွေ႐ႊတို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ ၂-ေယာက္ကုိ 

အင္မတန္ မ်က္ေစ့က်ၿပီး အားကိုးၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလးလေဲလးစားတယ္၊ ယုံလဲယံုၾကည္ၾကတယ္။ 

၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႏွင့္ အေရးေတာ္ပုံအႀကိဳကာလ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုမျဖစ္ခင္က ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းသား 

Movement ႏွစ္ခုရိွခဲ့တယ္။ ပထမတစ္ခုက ရနက္ုန္မွာ ပုဒ္မ ၁၄၄ လားမသိဘူး၊ ထုတ္ထားတာရွိတယ္။ ဒါကုိ ဖီဆန္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕မ 

ေက်ာင္းကေန ပုဇြန္ေတာင္ လိပ္ကန္ပန္းၿခံအထိ ခ်ီတက္ခဲ့တာ။ ကိုယ္က အဲ့ဒီတုန္းကမပါပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အတြင္းဝန္႐ုံးကို 

ဝိုင္းၾကတာ။ ဒီပြဲမွာ ကိုယ္ပါ ပါခဲ့တယ္။ ဒီပြဲေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ရတာကေတာ ့ကိုၾကည္ေမာင္နဲ႔ ကိုေအးေငြပဲ။ အဒဲီတုန္းက တကၠ 

သိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေနအထားက ကိုေအာင္ဆန္းက တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကို ေရာက္သြားေတာ့ ဥကၠ႒ရာထူးက ထြက္လိုက္ 

ရတယ္။ ထြက္ရေတာ့ ဒုတိယဥကၠ႒ ကိုဘဟိန္းကို ဥကၠ႒ရာထူး လႊဲေပးရတယ္။ Inauguration ေပါ့။ ဒါကုိ သြားတက္ရတယ္။ 

ကိုေအးေငြက ကိုယ့္ကုိ အၿမဲအေၾကာင္းၾကားတာ။ ကိုယ္က အဲ့ဒီႏွစ္ကမွ ေက်ာင္းျပန္တက္တာ။ ၁၉၃၈-၃၉ ထင္တယ္။ ကန္ေတာ္ 

ေလးက ဗမာမြတ္စလင္ေက်ာင္းမွာ။ အဲ့ဒီေက်ာင္းမွာက သခင္သန္းထြန္းတို႔ *သခင္ကြန္း( ဆရာကြန္း၊ ဗကပနဲ႔ ေတာခုိသြား 

ရာကေန အစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းမိၿပီး သတ္ပစ္တာခံရသူ။ )တို႔ကအလယ္တန္းျပဆရာေတြ။ ကိုယ္တုိ႔က အထက္တန္းေက်ာင္းသား။ 

ကိုယ္က အဲ့ဒီမွာ ေက်ာင္းသားျပန္ျဖစ္ေတာ ့ကိုယ့္ဆီ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သြားျဖစ္တယ္။ ေဒါက္တာဗေမာ္နဲ႔ ဦးေစာရဲ႕ 

Devate (Debate) လဲ ရိွတယ္။ အဲ့ဒါလဲ နားေထာင္ရတယ္။ ကိုဘဟိန္းဥကၠ႒ျဖစ္လာေတာ့ အတြင္းေရးမႉးက ကိုဗေဆြ။ အဒဲီမွာ 

ကိုၾကည္ေမာင္လဲ အတြင္းေရးမႉးအေ႐ြးခံဖို႔ပဲ။ ကိုဗေဆြ ဝင္ေ႐ြးမယ္ဆုိေတာ့ သူဖယ္ေပးလိုက္တာ။ ကိုဗေဆြနဲ႔ ကိုၾကည္ေမာင္နဲ႔ 

ကလ ဲအေတာ္ရင္းႏွီးပါတယ္။  

ပထမ Movment ၿမိဳ႕မေက်ာင္းကေန ပုဇြန္ေတာင္လိပ္ကန္ပန္းၿခံအထိ ခ်ီတက္ပြဲၿပီးလို႔ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယ Movement 

အေၾကာင္းေျပာရရင္၊ ေရနဲ႔ေျမ (ေရနံေျမ) တပ္ခ်ီတက္လာေတာ့ မေကြးအေရးပိုင္က မေကြးကေန ဆက္မသြားခိုင္းေတာဘ့ူး။ ဒီ 

ေတာ့ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးက ဗမာတျပည္လုံး ဗိုလ္ေတြေခၚတယ္။ ဒီတပ္ကို မျဖစမ္ေန ခ်ီတက္ရမယ္။ တဗိုလ္က်တဗိုလ္တက္ေပါ့။ 

အဒဲီမွာ ကိုဘဟိန္းနဲ႔ ကိဗုေဆြတုိ႔သြားၾကတာ။ သူတို႔ သြားတယ္ဆိုတာက ဒီမီးေသးေသးေလးကို ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေအာင္ လုပ္ 

လိုက္တာ။ ဆက္ၿပီးခ်ီတက္ၾက ဘာမွမႈစရာမလုိဘူး။ *“ျမင္းခြာတခ်က္ေပါက္ရင္ မီးတခ်က္ေတာက္ရမယ္” (“ျမင္းခြာတခ်က္ေပါက္ 

ရင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ရမယ္”ဆုိတဲ့ မူကြဲ အသံုးအႏႈန္း လည္း ရွိပါတယ္။) ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္တယ္။  

ကိ ု ဘဟိန္းနဲ႔ ကိုဗေဆြတို႔ အဖမ္းခံရေတာ့ သမဂၢဥကၠ႒ေနရာကုိ ကိုလွေ႐ႊ တက္တယ။္ ကိုလွေ႐ႊက ေဒါက္တာလွေ႐ႊ။ 

ကိုလွေ႐ႊတက္ၿပီး အတြင္းဝန္႐ုံးကိုဝိုင္းတာပဲ။ အဒဲီ အတြင္းဝန္႐ုံး ဝိုင္းဖို႔စီစဥ္ရာမွာ ကိုၾကည္ေမာင္နဲ႔ ကိုေအးေငြကို တာဝန္ေပးတယ္။ 

ဒီအတြင္းဝန္႐ုံးကို ဝိုင္းဖို႔ရာဟာ အခုေျပာရင္ေတာ့ သာမန္ေလာက္ပဲ ျဖစ္မွာေပါ့။ အတြင္းဝန္႐ုံးမွာ အေပါက္ ဘယ္ႏစွ္ေပါက္ ရွိတယ္ 

ဆိုတာ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္လို႔မရဘူး။ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ႏွစ္ေပါက္စီနဲ႔ (၈)ေပါက္ရိွတာကို ေျမပုံဆြဲၿပီးတင္ျပ ရတာေပါ့။ 

Inner Cell ကိုေပါ့။ အဲ့ဒီအထဲမွာ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔ ကိုဘဟိန္းတို႔ ဘာတို႔ ပါတာေပါ့။ အဒဲီဝိုင္းတဲ့ေနရာမွာ ကိုေအးေငြက ကိုယ့္ကုိ 

အေၾကာင္းၾကားတယ္။ မင္းဒီည ငါနဲ႔လာအိပ္ဆိုေတာ့ သူရွိတဲ့ပုဂံေဟာကို သြားရတယ္။ သူေရာ ကိုၾကည္ေမာင္ေရာက ပုဂံေဟာမွာ 

ေနတာ။ မနက္အေစာႀကီးမွာပဲ Union ကိ ုထသြားၾကတာ၊ ေက်ာင္းသားေတြလဲ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဒဲီမွာ ကိုလွေ႐ႊက “ဒီကေန႔ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ဟာက အနည္းဆုံး ဒဏ္ရာရမယ္။ ေသမယ္ဆိုရင္လဲ ေသသြားႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စဥ္းစားၾက။”လို႔ေျပာတယ္။ 

အကုန္လုံးက “လိုက္မယ”္တဲ့။ နဂိုထဲက စီစဥ္ၿပီးသား။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အျခားေက်ာင္းသားေတြက ၿမိဳ႕မေက်ာင္း 

မွာ စုတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြက တကၠသုိလ္မွာပဲစုတယ္။ SB တိုိ႔ ဘာတို႔ ဘယ္သြားမယ္မသိေအာင္ ျပည္လမ္းဘက္ 

က တခ်ိဳ႕ထြက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ကုကၠိဳင္းဘက္က ထြက္ၾကတယ္။ အတြင္းဝန္႐ုံးေရာက္ၾကေတာ့ အေပါကတ္ိုင္းကို သပိတ္တားၾက 

တယ္။ ႐ုံးခ်ိန္က မနက၁္ဝး၀၀ နာရီကေန ညေန ၄း၀၀ နာရီအထိ ရွိတယ္။ အဒဲီ မတိုင္မီကတည္းက ခ်ီတက္ၿပီး အေပါကတ္ိုင္းကို 

ပိတ္ၿပီး သပိတ္တားၾကတာ။ အဒဲီမွာ ဦးေဆာင္တာက ကိုၾကည္ေမာင္နဲ႔ ကိုေအးေငြ။ မဂိုလမ္းက အေမရိကန္ဗြီးရွင္း မ်က္မွန္ဆိုင္ 

ေနရာက ေဂၚရာေတြေနတာ။ အဂၤလိပ္ျမင္းစီးပုလိပ္ေတြေပါ့။ နံပါတ္ဒုတ္ေတြနဲ႔ သပိတ္တားတဲ့ အတြင္းဝန္႐ုံးဆီကုိ လာတာ။ အ 

ေပါက္တိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြစုၿပီး သပိတ္တားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြက မဝိုင္းဘဲေနၾကတယ္။ သပိတ္တားတဲ့ ကိုယ္ 

တို႔ကို အတင္းဆြထဲုတ္တယ္။ ဆြဲထုတ္ေတာ့ က်န္တဲ့လူေတြက ထပ္ဝင္ၿပီး သပိတ္တားတယ္။  

အဒဲီတုန္းက ပုလိပ္မင္းႀကီးက ပရက္စ္ေကာ့။ သူက အဒဲီတုန္းက နာမည္ႀကီးပဲ။ ကိုယ္တုိ႔က မိန္းဂိတ္မွာေပါ့။ အခု ဗိုလ္ 

ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းေရွ႕နားကဂိတ္က မိန္းဂိတ္။ အေရးအႀကီးဆံုးဂိတ္ေပါ့။ ေက်ာင္းသားေတြ အတြင္းဝန္႐ုံးကို 
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ဝိုင္းတယ္ဆုိတာက ဗမာတျပည္လုံးမွာ ဒီအတြင္းဝန္႐ံုးဟာ ကိုလိုနသီမားေတြရဲ႕ အႀကီးဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစက္ယႏၲရား။ အဓိကအက် 

ဆုံးေနရာ။ တစ္ေန႔က် ဖ်က္ကုိ ဖ်က္ရမွာ။ သူ႕ဆီကေနၿပီး ဗမာတျပည္လံုး ေက်းလက္အထိ သူ႕ဩဇာသက္ေရာက္ေအာင္ ခ်ဳပ္ 

ကိုင္ထားတ့ဲေနရာ။ ၿမိဳ႕ပိုင္႐ံုး စိုက္တဲ့ေနရာေတြမွာ သာမန္ “ျပာတာ” ဆိုတာထားရတယ္။ သူတို႔က ႐ြာသူႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္ရတယ္။ 

ဒါေတြက (၁၀)ေယာက္ (၁၅)ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ အဒဲီအထိ သက္ေရာက္တာ။ ဒီေနရာမွာ တေန႔ အလုပ္ပ်က္သြားၿပဆီိုရင္ 

နယ္ခ်ဲ႕သမားအတြက္က တနု္လႈပ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကဳံသြားရတာ။ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္းသားေတြက လုပ္ၾက 

တယ္။ ဒီေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ သူတို႔ဟာ ဘယ္အေလ်ာ့ေပးမလဲ။ အျပန္မွာ သူတို႔က တြယ္မွာေပါ့။  

ဘယ္လုိျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ဒီလိုသတင္းၾကားေတာ့ စေကာ့ေဈးနဲ႔ သိမ္ႀကီးေဈးက လူေတြက ေရာက္လာၾကတယ္။ ေက်ာင္း 

သားေတြကို ဝိုင္းထားတဲ့ ျမင္းစီးပုလိပ္ေတြကို ထပ္ဝိုင္းထားၾကတယ္။ ဆန္းကေဖးကလဲ လက္ဖက္ရည္နဲ႔ မုန္႔ေတြလာေကၽြးတယ္။ 

လူေတြလဲ အုံလာတဲ့အေနအထားေပါ့။ ကိုလွေ႐ႊက အေပါက္တိုင္းကို လိုက္ေျပာတယ္။ “ဒီေန႔အဖို႔ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား 

က ရပ္သြားၿပီ။ ဒီေန႔ ကိစၥေအာင္ျမင္သြားၿပီ”လို႔။ ေန႔လည္ ၁၁း၀၀ နာရီေလာက္ရိွၿပီ။ ေက်ာင္းသားေတြအျပန္မွာ ျမင္းစီးပုလိပ္ 

ေတြက လိုက္႐ိုက္တာ။ ပရက္စေကာ့က ဒါကုိမွတ္ေလာက္ေအာင္ ၿဖိဳခြင္းခ်င္တာ။ ဘယ္အခ်ိန္ ၿဖိဳခြင္းမယ္ဆိုတာကိုလဲ တြက္ထား 

ၿပီးသား။ ရန္ကုန္ပုလိပ္ျမင္းႀကီးဆုိတဲ့ ပရကစ္ေကာ့ဆိုသူဟာ ဒါကုိ သူကိယု္တိုငလ္ုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရိွတယ္။ ေဒါက္တာဗေမာ္ 

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရကို မတိုင္ပင္ပ ဲလုပ္တာ။ ႐ိုက္ခုိင္းတာက အေသ႐ိုက္ခိုင္းတာ။ ကိုေအာင္ေက်ာ္က အလံကိုင္တဲ့သူ။ သူက Mark 

လုပ္လို႔ရတယ္။ သူ႕ကိုအေသ႐ိုက္တာ။ ကိုေအာင္ေက်ာ္က်ဆုံးၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ား ဒဏ္ရာရၾကတယ္။ ဒဏ္ရာရသူေတြကုိ ေဆး႐ံု 

ႀကီးက သူနာျပဳကားေတြနဲ႔ လာသယ္တယ္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲသမားမွာ ဒါေတာ ့ရွိတယ္။ ေနာက္မွ ဖမ္းခ်င္ဖမ္းမယ္၊ ဂ်ပန္လို ေကာင ္

မ်ိဳးေတြနဲ႔ေတာ့ မတူဘူး။ သူတို႔က Commom sense ရွိတယ္။ ႐ိုင္းတာမိုက္တာေတြကေတာ့ ကိုလိုနီနယ္ခ်႕ဲသမားေတြမွာ ရွိ 

တာပါပဲ။ မႏၲေလးမွာလဲ သတ္တာပဲ။  

ဟိုတုန္းက ရန္ကုန္ဟာ မိုးမလင္းခင္ မနက္ ၅း၀၀ နာရီထကဲ ဆူညံေနတာ။ ဓာတ္ရထားသံေတြ၊ ေဈးသည္သံေတြနဲ႔ ဆူ 

ညံေနတာ။ အဒဲီေန႔က အဒဲါေတြအားလုံး ရပ္သြားတယ္။ တၿမိဳ႕လံုး ေခ်ာက္ကပ္သြားတယ္။ ပန္းဆိုးတန္းကေန (၃၁)လမ္းအထိ ႐ုပ ္

ရွင္႐ုံေတြရွိတယ္။ အဂၤလိပ္႐ုပ္ရွင္႐ုံေတြ အိတ္ဇက္ဆီရာတို႔ ဂလုပ္တို႔ စသည္ေလးငါး႐ုံေလာက္ရွိတယ္။ ၃း၃၀ နာရီဆိုျပတယ္။ 

ဗမာ႐ံုေတြက ၁၂း၃၀ဆုိျပတယ္။ အဂၤလိပ္ကားက တေန႔ (၃)ႀကိမ္၊ ဗမာနဲ႔ကုလားကားေတြက တေန႔ (၄)ႀကိမ္ျပတာ။ အဒဲီ႐ုပ္ရွင္ 

႐ုံေတြလဲ အကုန္ပိတ္သြားတယ္။ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံး တခါမွမျဖစ္ဖူးတဲ့ ကစိၥမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဒီအေၾကာင္းတစ္ခုတည္းမွာပဲ စိတ္ဝင္စားေန 

ၾကတယ္။ လမ္းဓါတ္မီးတုိင္ေတြက မီးလုံးေတြကို ႐ိုက္ခြဲထားၾကတယ္။  

နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ အေတာ္ေလးတုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ျဖစ္တယ္။ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ မရဘူး ဆိုတဲ့သေဘာလဲ 

ေပၚလြင္သြားတယ္။ အဒဲီမွာ ဦးေဆာင္တာက ကိုၾကည္ေမာင္နဲ႔ ကိုေအးေငြ။ ကိုေအာင္ႀကီးက အဒဲီမွာ မရွိဘူး။ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး 

အလုပ္ဝင္ေနၿပီထင္တယ္။ ကိုေအာင္ႀကီးက တကၠသုိလ္ မတက္ဘူး။ ကိုေအးေငြ ဝါးခယ္မမွာေနလို႔မရတဲ့ကိစၥ ၁၉၃၆-၃၇ ခုႏွစ ္

ေလာက္က ဝါးခယ္မ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို ေျပာရရင္၊ ဥပမာ-ဦးေစာက ဟိုတုန္းက ဝါးခယ္မကိုလာမယ္လို႔ အစီအစဥ္ 

လပု္တယ္။ ဦးေစာနဲ႔ ဝါးခယ္မ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးနဲ႔က ဘယလ္ိုမွ အဆင္မေျပဘူး။ သူက တမင္လာဖို႔ လုပ္တာ။ ဟိုတုန္းက ကိုယ္ 

တို႔ဝါးခယ္မ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးက ဗမာျပည္မွာ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုးပဲ။ နံပါတ္(၁)က သာယာ၀တီကေပါ့။ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္မွာ 

ဝါးခယ္မက လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားဆုံးေပါ့။ အဒဲီကို ဦးေစာလာမယ္လုပ္တာ။ တကယ္လာေတာ့ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ (ဦးဘအုန္း)ပဲ 

လာတယ္။ သူကိုယ္တုိင္မလာဘူး။ စမ္းတဲ့သေဘာလဲျဖစ္တယ္။  

 ဟိုတုန္းက ကိုယ္တို႔ဆီမွာက သံပုံးတီးၿပီး ေတာထုတ္တဲ့အေလ့အထရွိတယ္။ အဒဲီတုန္းက ဝါးခယ္မမွာ ပုလိပ္ေရာဂါတို႔၊ 

ေက်ာက္ေရာဂါတို႔၊ ကာလဝမ္းေရာဂါတို႔ ပုံမနွ္ဝင္ေလ့ရွိတယ္။ ပုလိပ္ေရာဂါနဲ႔ ဝမ္းေရာဂါက လူ ေသတယ္။ ေက်ာက္ေရာဂါကေတာ့ 

လူမေသဘူး။ မ်က္ႏွာမွာ ေက်ာက္ေပါက္မေတြ က်န္ခဲ့တယ္။ နတ္ကိုးကြယ္ တာတို႔ ဘာတို႔ရွိတယ္။ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ပရိတ္ 

႐ြတ္တာတို႔ ဘာတို႔ရွိတယ္။ ညက်ရင္ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြကုိ သံပုံးတီးေတာထုတ္ၾကတယ္။ ဒါ ကိယု္တို႔ၿမိဳ႕ရဲ႕ အစဥ္အလာပဲ။ 

ေတာထုတ္တယ္ဆိုတာက သံပုံးတီးတာနဲ႔ တ႐ြာၿပီးတ႐ြာ သံပုံတီးသံေတြ ဆက္သြားၾကတယ္။ ၁၀ မိနစ္ ၁၅ မိနစ္ေလာက ္ တခါ 

တည္း ဆူညံသြားၾကတာပဲ။ ခဏရပ္ၿပီး ေနာက္တခါထပ္တီးၾကျပန္ေရာ။ ကိုယ္တုိ႔ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕က ေခ်ာင္းေလးထဲဝင္ၿပီးမွ ေရာက္ 

တာ။  

ဦးေစာရဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေခ်ာင္းေလးထဝဲင္တာနဲ႔ နီးတဲ့႐ြာေတြကေန သံပုံး စတီးေတာ့တာပဲ။ ႐ြာက ေလးငါးဆယ္ 

႐ြာရွိတယ္။ ဘယ္ေလာက္ အားရပါရတီးသလဲဆုိရင္ ဆဲတာေတြဘာေတြအထိ ပါလာတယ္။ ဒီေတာ့ ကမ္းကိုမကပ္ရဲၾကဘူး။ သူတို႔ 

မွာ ဂဠဳန္တပ္ဆိုတာ ရွိတယ္။ ဝါးရင္းတုတ္ေတြနဲ႔ ႐ိုက္တာေတြဘာေတြ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ ကိုယ္တို႔ၿမိဳ႕မွာလဲ ဂဠဳန္တပ္လာဖြဲ႕ 

ေတာ့ ဂဠဳန္တပ္မွာ ကိုယ္တုိ႔ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကလူကို တဖက္လွည့္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ တင္ထားတယ္။ အဒဲီအထဲမွာ ကိုယ္တုိ႔လ ူ

ေတြကိုပါ ထပ္ထည့္ထားေသးတယ္။ သူတို႔ ကမ္းကပလ္ာေတာ့ ကိုယ္တို႔႐ြာက ဂဠဳန္တပ္ေတြကပါ မ်ိဳးခ်စ္အလိုမရွိ၊ ဂဠဳန္အလိုမရွိ 

လို႔ ေအာ္ၿပီး ကိုယ္တုိ႔နဲ႔လာေပါင္းၾကတယ္။ သူတို႔ အေတာ္ေလးခံလိုက္ရတယ္။ အဒဲီမွာ ကိုယ္တုိ႔က လူစုလူေဝးနဲ႔ ဦးေစာရဲ႕ ဒုတ ိ

ယေခါင္းေဆာင္ တည္းခိုမယ့္ေနရာကို ခ်ီတက္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ခပ္လွမ္းလွမ္းအထိ တိုးသြားၾကတယ္။ ပုလိပ္ေတြလဲရွိတယ္။ 
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အဒဲီမွာ ကိုေအးေငြလဲ ပါတယ္။ ပုလိပ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္တုိ႔တပ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္မိၾကေတာ့ ပုလိပ္ေတြက ေနာက္ဆုတ္ခိုင္းတယ္။ ေနာက္ 

ကိုယ္တုိ႔ထဲက (၂)ေယာက္ကို ဖမ္းသြားတယ္။ ကိုယ္တို႔က သတ္မွတ္စည္း ေက်ာ္မယ္လုပ္ေတာ့ ပုလိပ္ေတြက ေရွ႕တိုးလာၿပီး ဖမ္း 

သြားတာ။ အဲဒ(ီ၂)ေယာက္ထဲမွာ (၁)ေယာက္က ကိုေအးေငြ။ ၁၉၃၆-၃၇ ခုႏွစ္ ေလာက္ကေပါ့။ *သခင္ သိန္းေဖနဲ႔ ကိုေအးေငြက 

ဝါးခယမ္မွာ အဓိကပဲ။ (၀ါးခယ္မ သခင္သိန္းေဖျဖစ္ပါတယ္၊ စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္ မဟုတ္ပါ။) ကိုေအးေငြက အေဖေရာအေမ 

ေရာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး။ ဝါးခယ္မမွာ စတိုးဆိုင္ေတြ ကုန္စုံဆိုင္ေတြရိွတယ္။ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာေတြမွာရွိတာ။ သူတို႔မိသားစုက 

ဝါးခယ္မမွာ အခ်မ္းသာဆုံး။ ေနာက္တခုက သူတို႔က IBC တို႔ BOC တို႔ဆိုတ့ဲ ဓါတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ ကိုယ္စားလွယ္။ ဒီတခါ အဒဲီလိုျဖစ္ 

သြားတဲ့ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ၿငိဳျငင္လာတာေပါ့။ သူတို႔မိသားစုေတြက တိုက္ႀကီးတလုံးထဲမွာ စုၿပီးေနၾကတာ။ 

ဒါကုိ တားရမယ့္ အေနအထားမွာရွိတယ္။  

အဒဲီလို သံပုံးတီးေတာထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပုလိပ္ေတြက (၂)ညဆက္တိုက္ အိမ္ေတြကိုတက္ရွာတယ္။ အားလုံးေရွာင္ေန 

ၾကရတယ္။ ေနာက္ဆုံးေန႔က တက္ရွာၾကေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ပုလိပ္ေတြပါပါတယ္။ အဒဲီတုန္းက အသက္အငယ္ဆံုးက မခင္စုတို႔။ 

မခင္စုဆိုတာက စာေရးဆရာမ “ခင္ႏွင္းယ”ု။ သူတို႔မိသားစု တစ္ခုလုံးက တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ေတြပဲ။ ဦးႏုနဲ႔က ေမာင္ႏွမ ဝမ္းကြ ဲ

ေတာ္ၾကတယ္။ ေနာက္ စႏၵယားလွထြဋ္ရဲ႕အမ မေ႐ႊတို႔က ငယ္ငယ္ေလးေတြ။ တကယ္ဖမ္းခ်င္ရင္ သူတို႔ကိုဖမ္းလို႔ရတယ္။ အသက္ 

မျပည့္ၾကေသးလုိ႔ မဖမ္းတာ။ လႈပ္ရွားမႈမွာပါတ့ဲလူေတြကို ဖမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာပဲ။ ဒီမွာ အမ္ေအေမာင္ႀကီးက ပုသိမ္ကိုအမႈရွိလို႔ သြား 

တာ။ အျပန္က်ေတာ့ ဝါးခယ္မကိုဝင္လာတယ္။ ကိုေအးေငြရဲ႕ အေဒၚအိမ္မွာတည္းတာ။ သူတို႔ရင္းႏွီးၾကတယ္။ တမင္ဝင္လာတာ။ 

ဒီကအေျခအေနေတြကို ေမးေတာ့ တူေတာ္ေမာင္အဖမ္းခံရတဲအ့ေၾကာင္း၊ အာမခံနဲ႔လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ ေျမာင္းျမေထာင္ကေနၿပီးေတာ့။ ပုဒ္ 

မ ၁၄၄ ကုိ ဖီဆန္တဲအ့တြက္ ပုဒ္မ ၁၄၃ နဲ႔လားမသိဘူး ဆြတဲာ။ ဒီပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲရင္ ခ်က္ခ်င္းအာမခံေပးရတယ္။ ဒီလိုလုပ္လို႔မရ 

ဘူး။ သူ႕ပုဒ္မအရေပါ့။ အာမခံကိုလဲ ဂတ္က ခ်က္ခ်င္းေပးရတယ္၊ ရဲဌာနကေပါ့။ အဒဲီလိုျဖစ္ေတာ့ လူေတြအကုန္လုံးစုၿပီးေတာ့ ဖမ္း 

ထားတ့ဲဆီ သြားၾကတယ္။ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ မရွိေသးလို႔ဆိုၿပီး၊ ေနာက္ေန႔မနက္က်မွ အာမခံေပးလိုက္တယ္။ ႐ုံးတင္ၿပီးစစ္ေတာ့ 

ဝါးခယ္မမွာ မစစ္ရဲဘူး။ ေျမာင္းျမကိုပို႔တယ္။ အဒဲီမွာ အမႈစစ္ေတာ့လဲ တရားသူႀကီးက ႐ုံးမွာစစ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဆူဆူပူပူျဖစ္မွာစိုး 

လို႔ တေနရာမွာစစ္တယ္။ တရားစြဲခံရတာ အားလုံး လ(ူ၃၀)ေလာက္ရိွတယ္။ ကိုယ္တို႔ပါ ပါတယ္။ ဒီမွာတရား သူႀကီးက ဦးဘၿမိဳင္။ 

ဦးဘၿမိဳင္ဆိုတာက အစိုးရအဖြ႕ဲမွာ ပါဖူးတယ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလား ဘာလားမွာ ပါဖူးတယ္။ ရခိုင္၊ အင္မတန္ သေဘာေကာင္း 

တယ္။ အဒဲီတုန္းကအမႈစစ္တာ ေက်ာင္းတက္ေနရသလိုပဲ။ အခန္းထဲဝင္သြားၿပီး ကိုယ္လူနဲ႔ကိုယ္ထိုင္ၿပီး စကားေျပာၾက။ အမႈစစ ္

တာလဲ စစ္ေပါ့။ အိမ္တအိမ္မွာ စစ္တာ။ အဒဲီလိုစစ္ရင္းနဲ႔ တေန႔က်ေတာ့ အဒဲီေန႔က စေနေန႔ ႐ံုး ေန႔တဝက္ပိတ္တယ္။ ေန႕လည္ 

၁၂း၀၀ နာရီမွာ ႐ုံးပိတ္ေတာ့ အမႈကို တနလၤာေန႔ ျပန္ခ်ိန္းတယ္။ အဲဒီေတာ ့ျပန္ၾကတာေပါ့။ ကိုယ္နဲ႔ ကိုေအးေငြကမျပန္ဘူး။ ၾကား 

တနဂၤေႏြတရက္ရွိတာ။ အဒဲီအခ်ိန္က ဇာတ္ေတြ ကတဲ့အခ်ိန္။ ႐ုံဝင္ခကတမတ္၊ ကုလားထိုင္ကတမတ္၊ ကုလားထိုင္က ပက္လက္ 

က ု လားထုိင္။ ကိုယ္တို႔ အဲဒီမွာ သြားအိပ္ၾကတယ္။ မနက္က်မွ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြေရာင္းတဲ့ ကာကာဆိငု္မွာသြားၿပီး မ်က္ႏွာသစ္၊ 

ေနာက္ေဖးေနာက္ဖီ သြားၿပီး လက္ဖက္ရည္ေသာက္ၾကတာေပါ့။ အဒဲီမွာ စေနေန႔ျပန္တဲ့အဖြ႕ဲေတြကုိ အျပန္မွာ ဝါးခယ္မဂတ္က ခဲနဲ႔ 

ေပါက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အားလုံးဂတက္ိ ုသြားဝိုင္းၾကတယ္။ မိုးခ်ဳပ္ခါနီး။ ဝိုင္းၿပီးဆဲဆုိလုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဖမ္းၾကျပန္ေရာ။ အဒဲီ 

အမႈကိ ု တရားစြဲေတာ့ ေျမာင္းျမမွာက်န္ခဲ့တဲ့ ကိုေအးေငြကိုပါ ထည့္တရားစြဲတယ္။ သူ႕ကို အဒဲီေလာက္ၫႈိးတာ။ ဒီအမႈက ေနာက ္

ေတာ့ ဆက္မစစ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုေတြျဖစ္လာေတာ့ ကိုေအးေငြက ဝါးခယ္မမွာ မေနေတာ့ဘဲ ရန္ကုန္ ၃၇လမ္းမွာ ေနရတာ။ 

ရန္ကုန္ ၃၇ လမ္းမွာ ေနၾကတုန္းက  

 

ကိုယ္တုိ႔ ၃၇ လမ္းမွာ ေနၾကတုန္းက ကိုယ္ရယ္၊ ကိုေအးေငြရယ္၊ ကိုၾကည္ေမာင္ရယ္၊ ေနာက ္ကိုကိလု ဲလာေနတယ္။ 

Press တခုဖြင့္ထားတယ္။ Rangoon Printing Press (ရန္ကုန္ပုံႏွိပ္စက္)။ ဝတၳဳၫြန္႔ေပါင္း-ဆိုတာထုတ္တယ္။ မဟာေဆြတုိ႔၊ ဇ၀န 

တို႔ သုခတို႔ရဲ႕ဝတၳဳေတြကုိထုတ္တာ။ ဟိုတုန္းက သုံးမတ္ထင္တယ္၊ တစ္အုပ္ကို။ ၁၂ ပဲ။ မဟာေဆြကေတာ့ ေဈးနဲနဲႀကီးတယ္။ 

ေနာက္ ပန္းခ်ီဦးအုန္းလြင္က မ်က္ႏွာဖုံးဆြတဲယ္။ ကိုယ္တုိ႔ဆီ အဒဲီတုန္းက အၿမဲလာေနက်က ကိုဘဟိန္းရယ္၊ သခင္ဗိုလ္ရယ္၊ RET 

ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းရယ္။ ဒါ ရင္းႏွီးၿပီးသားလူေတြပဲ။ အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ လာၾကတာ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေရးေတာ္ 

ပုံဂ်ာနယ္။ *ဆိုင္ကိုစတာ (အဂၤလိပ္စာလုံုး ‘cyclostyle’ ကုိ ဗမာအသံထြက္နဲ႔ ေျပာတာျဖစ္တယ္။) နဲ႔ ေရးရတယ္။ ဂက္စတင္နာနဲ႔ 

လွည့္ထုတ္ရတယ္။ အဒဲါေတြကို ကိုယ္တုိ႔က ဝယ္ေပးရတယ္။ စကၠဴေတြ ျဖတ္ေပးရတယ။္ အကုန္လုံး ကိုယ္တလွည့္ ကိုေအးေငြ 

တလွည့္ သြားၿပီးပို႔ရတယ္။ ကိုၾကည္ေမာင္လ ဲ ရိွတယ္။ ကိုၾကည္ေမာင္က ဘယ္လုိျဖစ္သလဲမဆိုႏိုင္ဘူး။ ဟိုတုန္းက သူက ကြန္ျမဴ 

နစ္မွ ကြန္ျမဴနစ္။ သူ႕ေခါင္းရင္းမွာ စတာလင္ပုံ ခ်ိတ္ထားတာ။ ဘယ္လိုဘယ္လို ကိုေအးေငြနဲ႔ ဘာျဖစ္သလဲမသိဘူး။ သူက ကိုယ္ 

တို႔ လုပ္ေနတာေတြ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွမေျပာဘူး။ အဲဒီလိုေတာ့ ရွိတယ္။ ကိုယ္တို႔က ပုံႏွိပ္စက္ *Registration ရွိတယ္ဆို 

ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကလဲ သိပ္အထင္ မမွားၾကဘူးေပါ့။ ကိုၾကည္ေမာင္က သူ႕အကုိနဲ႔ အတူမေနဘူး။ သူအကိုက ဦးၾကင္၊ အိုင္စီ 

အက္စ္။ ဦးၾကင္က အတြင္းဝနမ္်ား႐ုံးမွာ၊ ဗမာအရာ ရွိထဲမွာ အႀကီးဆံုး။ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးက အိုင္စီအက္စ္ေတြကို ေ႐ြးၿပီးေခၚတာ။ 

ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ပဲထားတာ။ ဦးၾကင္နဲ ့ ကိုအုန္းေမာင္(အာဇာနည္ဦးအုန္းေမာင)္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာကက္ို မ်က္ေစ့ အက်ဆုံး 
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ပဲ။ ဦးၾကင္ကလ ဲေက်ာင္းသားသပိတ္မွာ သူ႕ညီပါတာကိ ုသိတယ္။ ဦးၾကည္ေမာင္က ဘယ္လုိလုပ္ထားသလဆဲိုေတာ့ သူ႕အကုိက 

သူ႕ကို YMCA မွာထားတာ။ ေက်ာင္းလခ ဘာညာ အကုန္ေပးထားတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဒဲီမွာမေနဘဲ ကိယု္တို႔နဲ႔လာေနတာ။ ဒါကုိ 

သူ႕အကုိ႕ဒ႐ိုင္ဘာက သိတယ္။ သူ႕အကုိ သူ႕ဆီလာရင္ ဒ႐ိုင္ဘာက YMCA ကိုေခၚလာၿပီး ခဏတက္ၾကည့္၊ ၿပီးျပန္ဆင္းၿပီး 

“အျပင္သြားတယ္ထင္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္သြားၾကည့္မယ”္ ဆိုၿပီး ၃၇ လမ္းကိုေခၚလာတယ္။ YMCA နဲ႔ ၃၇ လမ္းနဲ႔က နီးနီးေလးကိုး။ 

ေတြ႕ေတာ့ သူ႕ညီကို “ဘာမ်ားထိခိုက္သြားေသးလ”ဲတဲ့။ “မခိုက္မိပါဘူး”လို႔ ေျပာေတာ့။ “ဒီေကာင္ေတြ က ဒီလိုပဲ”တဲ့။ (ဦးၾကင္က 

အိုင္စီအက္စ္ထမဲွာ နာမည္ႀကီးပဲ၊ သူဆုံးေတာ့ အသက္ ၁၀၀ေက်ာ္ၿပီ)။ 

 

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္  

 

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္႐ိုက္တာက ျဖဴးတို႔၊ ေတာင္ငူတို႔မွာ႐ုိက္တာ။ ေနာက္မွ ရန္ကုန္ေ႐ႊ႕တာ။ ကိုယ္တုိ႔က စကၠဴထုတ္ေတြ 

ျဖတ္ေပး၊ ဆိုင္ကို စတာေပပါေတြ၊ *Wax Paper ေတြဝယ္ၿပီး ပို႔ေပးရတယ္။ ႐ိုက္ၿပီးတဲ့အခါ ထားဝယ္ကိုသြားပို႔ရမယ္။ ဒါကုိ 

အဒဲီတုန္းက ကိုေအးေငြက သူသြားမယ္တဲ့။ ကိုယ္က မင္းမသြားနဲ႔လို႔ ေျပာတယ္။ သူက အာမခံနဲ႔ေနရတာ။ သူ႕မွာ တ႐ုတ္ျပည္ 

သြားမယ့္ အစီအစဥ္လဲ ရွိတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ သူအဖမ္းခံရလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ဒီေတာ့ မင္းမသြားနဲ႔ငါသြားမယ္လုိ႔။ ကိုယ္က သခင္ 

ဗသိန္းတင္ေတာ့ သိတယ္။ သူက အဲ့ဒီမွာ ရွိတယ္။ ေနာက္ သခင္ဘတိုးဆိုတာ ရွိတယ္။ ထားဝယ္မွာ။ သခင္ဗိုလ္က ေစာေစာ 

ကထကဲ စီစဥ္ထားတယ္။ ထားဝယ္မွာ “တယ္လူေဖမိုင္း”ဆိုတာရွိတယ္။ အေတာ္ႀကီးတယ္။ အဒဲီကမိုင္း အင္ဂ်င္နီယာက သခင္ 

ဗိုလ္နဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္။ သူက ႀကိဳၿပီးစာေရးထားတာ။ လာလိမ့္မယ္ေပါ့။ ဟိုတုန္းက ႐ုပ္ရွင္ဖလင္ထည့္တဲ့ သံပုံးႀကီးေတြနဲ႔ အေရး 

ေတာ္ပုံဂ်ာနယ္ေတြကုိ ထည့္သြားရတာ။ ေရး တဖက္ကူးၿပီး ထားဝယ္ေရာက္တာနဲ႔ စိတ္ခ်သြားရၿပီ။ အဒဲီမွာ “တယ္လူေဖမိုင္း”က 

ကားေတြက ရွိေနတာ။ သခင္ဗိုလ္က ေျပာထားတယ္။ တစ္ေယာက္လာမယ္။ အဲ့ဒီဘက္ကုိေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးလိုက္ပါေပါ့။ အဒဲီလို 

နဲ႔ သခင္ဘတိုးတို႔ သခင္ဗသိန္းတင္တို႔ဆီ ေရာက္သြားေတာ့တာေပါ့။ Wax paper ကို လက္ေရးေရးတာက ကိုဘဟိန္း အမ်ားဆုံး 

ေပါ့။ ေနာက္ကိုကို။ စာေရးဆရာ ကိုကိုေပါ့။ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအတြင္းေရးမႉး။ ကိုဘဟိန္းနဲ႔ရင္းႏွီးတာ။ ေနာက္ေတာ့ 

သူ႕လက္ေရးကို ဟိုက သိသြားေရာ။ အဒဲီမွာတင္ ကိုယ္တို႔ ၃၇ လမ္းကိုေရာက္လာတာ။ နဂိုကထကဲလဲ သိတယ္ေလ၊ တၿမိဳ႕တည္း 

သားကုိး။ ဒီဂ်ာနယ္ထဲက စာေတြက်ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာက သခင္ဗိုလ္နဲ႔ သခင္ဘဟိန္းတို႔ပဲေရးတာျဖစ္တယ္။ Anti-Fascist and 

Anti-Colonialist ေပါ့။ အကုန္လုံးကို တြယ္တာ။ ဒါကေတာ့ ကိုယ့္အထင္ေပါ့၊ ဘယ္ေလာက္ မွန္တယ္ မမွန္တယ္ေတာ့မသိဘူး။ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အသံအေနနဲ႔ေတာ့ စၿပီးထြက္သြားတာ။ အဒဲီကေနစတာပဲ။ အဒဲီတုန္းက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ 

ျပည္ပအကူအညီယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္ေပါ ့

 

ကုိေအးေငြရဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးနဲ႔ ကုိေအးေငြရဲ႕အခန္းက႑ 

 

 ကိုေအးေငြ တ႐ုတ္ျပည္သြားမယ္ဆိုေတာ့ သူ႕အေဖက ေငြေရးေၾကးေရးကအစ အကုန္လုံးစီစဥ္ေပးတာ။ ကူမင္းေရာက္ 

ေတာ့ ကူမင္းတကၠသိုလ္ကိုတက္တယ္။ အဂၤလိပ္စာလဲ အျခားသူေတြထက္ ထူးခၽြန္တယ္။ ေနာက္မွ ခ်ဳံကင္းကိုေရာက္သြားတာ။ 

အဒဲီတုန္းက ဘယ္လိုအေျခအေနလဲဆုိေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကို ဂ်ပန္ဝငတ္ာ  ေတာ္ေတာ္ေလး နက္ေနၿပီ။ အိမ္ေတြကို မီး႐ႈိ႕ပစ္ခ့ဲ၊ ေရ 

တြင္းေတြကုိ အဆိပ္ခတ္ပစ္ခဲ့ၾကတာဆိုေတာ့၊ ဂ်ပန္ေတြကလဲ ရိကၡာ ယူလာတာမဟုတ္ေတာ့ ဂ်ပန္ေတြဟာ ရိကၡာအတြက္ တန္႔ 

သြားတယ္။ ဒီမွာကလ ဲဘယ္လိုျဖစ္သလဆဲိုေတာ့ အေမရိကန္စစ္တပ္ရယ္၊ ကူမင္တန္ရယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ရယ္က သုံးဖြ႕ဲေပါင္းၿပီးေတာ့ 

တ႐ုတ္ျပည္စစ္ေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလ ဲ သူ႕ေပ်ာက္က်ားတပ္ေတြဘာေတြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီ 

ေတာ့ အသိအမွတ္ကုိ ျပဳရတယ္။ ေခ်ာင္ရင္လုိင္း (ခ်ဳိအင္လုိင္း)ရယ္၊ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ရယ္၊ ကူမင္တန္ကုိယ္စား လွယ္ 

ရယ္က ခ်ဳံကင္းမွာရွိတယ္။ ကိုေအးေငြကလဲ ခ်ဳံကင္းမွာေရာက္ေနၿပီ။ ခ်ဳံကင္းကိုအဲဒီလိုေျပာင္းသြားေတာ့ စာထည့္လို႔လဲ မရေတာ့ 

ဘူး။ သူက ေခ်ာင္ရင္လိုင္း(ခ်ဳိအင္လုိင္)ရဲ႕ Team ထဲကုိ ေရာက္သြားတာ။ အဂၤလိပ္စာကလ ဲပိုေျပာႏိုင္တ့ဲသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေတာ့ 

အဒဲီတုန္းက ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္းမွာ သူပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ Role က စစခ်င္း ေခ်ာင္တို႔ ဘာတို႔နဲ႔ ရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ သူ႕ Role က ဗမာ 

ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ Role ပဲ။ ဟိုတုန္းက သတင္းေတြ ဘာေတြ ထြက္တာက အင္မတန္နာမည္ႀကီးတဲ့ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ေနာ္ 

ဆိုင္း တို႔ ဟိုကိုသြားရင္ သင္တန္းကို သူက ေပးရတယ္။ ဒါ ဗမာကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ဟာ။ ေနာက္လ ဲအဲ့ဒီလိုပဲ။ ေမာ္နဲ႔ေခ်ာင္ (ခ်ဳိအင္ 

လုိင္း)က အေရးႀကီးတဲ့ ဗမာျပည္က လူေတြနဲ႔ေတြ႕ဖို႔ဆိုရင္ သူပါတာခ်ည္းပဲ။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္သလဲဆုိေတာ့ ကိုေအာင္ႀကီးက 

အစိုးရကိစၥနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ကို သြားသြားေနရတာ၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေခ်ာင္တို႔ ေမာ္တို႔နဲ႔ေတြ႕ေတာ့ ကိုေအးေငြက ဘာသာျပနတ္ာ။ 

ဒါကုိ သူမသိဘူး။ ဟိုတုန္းက ေခ်ာင္(ခ်ဳိ) ရယ္၊ ဆူကာႏိုရယ္၊ ေန႐ူးရယ္၊ ဦးႏုရယ္၊ ေနာက္ အီဂ်စ္က နာဆာထင္တယ္။ Peaceful 

Co-existance ဘန္ေဒါင္းကြန္ဖရင့္ေပါ့။ ဒါကလဲ ကမၻာမွာ ေတာ္ေတာ္နာမည္ႀကီးတာဆိုေတာ့ ဗမာျပည္ကအဖြ႕ဲေတြက တ႐ုတ္ျပည္ 

ကို ခဏခဏ သြားရတယ္။ အဲဒီမွာပဲ ခဏနားၿပီး ႐ုရွားကို ဆက္သြားၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုေအးေငြက အေရးႀကီးတဲ့ ေခ်ာင(္ခ်ဳိ)တို႔ 
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ေမာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ၾကတဲ့အခါမွာ သူပါတယ္။ ဗမာျပည္လာတုန္းက ကိုေအာင္ခိုင့္ညီပါလာတယ္။ ခ်ဳိအင္လုိင္း လာတုန္းက၊ ေအာင္ဆန္း 

ကြင္းမွာေတာင္ ေခ်ာင္(ခ်ဳိအင္လုိင္း) တရားေဟာေသးတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့အခါဆိုရင္ ကိုေအးေငြပါတယ္။  

အဒဲီ ဗမာျပည္က အဖြ႕ဲေတြ တ႐ုတ္ျပည္သြားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကတဆင့္ အေရွ႕ဂ်ာမနီတို႔၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႔ကို 

သြားၾကတာေတြရွိတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအဖြဲ႕ေတြ သြားၾကတယ္၊ အဒဲီတုန္းက။ ေမာ္နဲ႔ ေခ်ာင(္ခ်ဳိ)နဲ႔ ေတြ႕တိုင္းမွာ သူပဲ စကား 

ျပန္လုပ္တာ။ အဒဲီတုန္းကလဲ မသိၾကဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွသိသလဲဆိုေတာ့ ဗမာျပည္ကအဖြဲ႕ႀကီးတဖြဲ႕ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ၿပီးေတာ၊့ ဝန ္

ႀကီးခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကိုသြားေတာ့၊ ဒီထဲမွာ မီဒီယာေတြလဲ ပါသြားတယ္။ အဒဲီမွာ မ႑ိဳင္ကိုလွၾကည္ ပါသြား 

တယ္။ သူက တကၠသုိလ္မွာ ကိုေအးေငြနဲ႔ က contemporary ျဖစ္တာကိုး။ သူက ဒီအသံ ငါၾကားဖူးတယ္ေပါ့။ ၿပီးလို႔ အျပင္ထြက ္

ေတာ့ ကိုလွၾကည္က ကိုေအးေငြကို လက္လွမ္းဆြၿဲပီး “ခင္ဗ်ား ကိုေအးေငြမဟုတ္ လား”ဆိုေတာ့၊ ဟုတ္ပါတယ္တ့ဲ။ ဒါနဲ႔ ဦးႏုဆ ီေခၚ 

လာတယ္။ ဦးႏုကသိၿပီးသား၊ ကိုေအးေငြ ဒီမွာရိွတယ္ ဆိုတာကုိး။ ဦးႏုနဲ႔က တၿမိဳ႕ထဲသားေတြ။ သူအေဖအေမေတြနဲ႔လ ဲ အားလုံး 

သိတယ္။ သူၿမိဳ႕က ထြက္သြားတာလသဲိတယ္။ ပထမဆုံးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ထြက္ဖို႔။ သူက ေစာသြားတာ။ ဦးႏုက ေတြ႕ 

ေတာ့ “မင္းအိမ္ကိုစာေရးလား”တဲ့။ သူက မေရးဘူးလုိ႔ေျပာေတာ့၊ စာေရးေပးလိုက္တဲ့။ ဒါပဲ။ သံအမတ္ ကိုလွေမာင္ကလ ဲသူနဲ႔အတူ 

တူ Union မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြပဲ။ မင္း ငါ့ကို မသိဘူးလားလုိ႔ ေမးေတာ့၊ သိပါတယ္တဲ့။ အဒဲီလို၊ ဆက္ဆံ ေရးက။ သူ႕ဆက္ 

ဆံနည္းက အားလုံးကို ဆက္ဆံတယ္။ ျဖတ္ထား ရမယ့္အခါမွာလဲ သူကျဖတ္ထားတယ္။ ဒီမွာက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားသင္း 

ေၾကညာထားတာကိုး။ 

 

ကုိေအးေငြနဲ႔ ကုိေအာင္ႀကီး  ပတ္သက္မႈ  

 

ကိုေအာင္ႀကီးက ၃၇ လမ္းမွာ ကိုယ္တုိ႔ေနတုန္းက ခဏခဏလာတယ္။ သူက ဆယ္တန္းေတာ့ ေအာင္ၿပီးၿပီ။ အဒဲီ တုန္း 

က အလုပ္ဝင္လုပ္ေနၿပီလားမသိဘူး။ ဆိုလိုတာက ကိုေအးေငြနဲ႔ ကိုေအာင္ႀကီးက ေက်ာင္းေနဖက္မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာတာ။ ဒါေပ 

မယ့္ သမီးေယာက္ဖဆိုတာေတာ့ဟုတ္တယ္။ မ႑ိဳင္ကိုလွၾကည္ တ႐ုတ္ျပည္ပါသြားတဲ့အေခါက္က်မွ သိသြားတာ။ အဒဲီက်မွ ကို 

ေအးေငြက ကိုယ္တုိ႔ဆီ စာေရးလို႔ရတာ။ ကိုယ့္ဆီကို ကိုေအာင္ႀကီးနဲ႔ စာေရးလိုက္တယ္။ စြယ္စုံက်မ္း၊ ေနာက္ National 

Geographic ဟိုမွာက တ႐ုတလ္ိုေတြပဲရွိတာ။ စြယ္စုံက်မ္းကေတာ့ ရတယ္။ National Geographic ကေတာ့ ရွာလို႔မရဘူး။  

ေနာက္ပိုင္း ကိုေအာင္ႀကီးက တ႐ုတ္ျပည္ကို တစ္လတစ္ေခါက္ေလာက္သြားတာ။ ဘာအတြက္လဲေတာ့ မသိဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ကုိ 

ေအးေငြအမေတြက သူ႕အတြက္ စားစရာေသာက္စရာေတြ ထည့္ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ ကိုယ္က စာအုပ္ေတြ ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ 

သူကလဲ ဒီ့အျပင္ ဘာမွ အဆက္အသြယ္မလုပ္ဘူး။  

ေနာက္တစ္ခုက တ႐ုတ္ကျပားမဟုတ္ဘူး။ ကိုေအးေငြမိသားစုက အင္မတန္ တ႐ုတဆ္န္တယ္။ သူတို႔သားသမီးကုိ 

တ႐ုတ္အစစ္နဲ႔မွ ေပးစားခ်င္တာ။ ကိုေအာင္ႀကီးကုိစုံစမ္းေတာ့ တ႐ုတ္စစ္တယ္။ အေဖေရာ အေမေရာ တ႐ုတ္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူတို႔ 

သမီးနဲ႔ေပးစားတာ။ ကိုေအာင္ႀကီးနဲ႔ ကိုေအးေငြညီမနဲ႔ရတာ။ မလိုင္းၾကဴတဲ့။ သူက ခင္ေလးၾကဴဆိုၿပီး လုပ္ထားတာ။ ကိုယ္နဲ႔ 

ကိုေအးေငြနဲ႔က တတြဲတြဲကိုး၊ ကိုယ့္ကို မလိုင္းၾကဴက အကုိသိန္းေမာင္ လို႔ေခၚတယ္။ ကိုေအးေငြရဲ႕ မိသားစုဓာတ္ပံုတစ္ပုံ ဓာတ္ပု ံ

ရဲ႕ေနာက္မွာ စာေရးထားတယ္။ “သိန္းေမာင္ မင္းနဲ႔မေအးရဲ႕ဓာတ္ပံု ငါ့ဆီပို႔လိုက္ပါဦး” တဲ့။ ဓာတ္ပုံ ထဲမွာ သူရယ္၊ သူ႕မိန္းမရယ္၊ 

ကေလး(၂)ေယာက္ရယ္။ တစ္ေယာက္ကေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္က မိန္းကေလး။ သူကလဲ သိေနတာပဲေလ ကိုယ္ဘယ္သူနဲ႔ 

အိမ္ေထာင္က်ေနတယ္ဆုိတာ။ ကိုၾကည္ေမာင္ဆုံးၿပီးမွ ကိုၾကည္ေမာင့္ဇနီးက လာေပးတာ။ ဒါကုိ သားကပိုမွတ္မိတယ္။ ေပးတဲ့ 

အထဲမွာ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာပုံေတြလည္း ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္မွာ တ႐ုတ္ျဖဴနဲ႔ စစထ္ိုးတုန္းက စစ္ဆင္ေရးတုန္းကပုံေတြ။ ျမင္းစီးေနတ့ဲ 

ပုံေတြ၊ ရဲေဘာ္ေတြ တပ္မႉးေတြနဲ႔ စကားေျပာေနတဲ့ပံုေတြပါတယ္။ ပါေတာ့ သူရိန္ေက်ာ္ေဇာလာေတာ့ ေပးလိုက္တယ္။ ကိုေအးေငြ 

တို႔ မိသားစုပုံကေတာ့ ကိုယ္တုိ႔ယူထားလုိက္တယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက ကိုေအးေငြက အေတာ္ငယ္ေသးတယ္။ အသက္ (၄၀)ဝန္းက်င္ 

ေလာက္ေပါ့။ (ကိုယ္နဲ႔ ကိုေအးေငြက အသက္ အတူတူ၊ ၁၉၁၉ ခုဖြားေတြ။ ကိုၾကည္ေမာင္ က ၁၉၁၈ ဒီဇင္ဘာ)။ ကေလးေတြကလဲ 

ငယ္ၾကေသးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေစာေစာထဲက ေပးထားပုံရတယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေပးမယ္ဆိုရင္ ကိုေအးေငြနဲ႔ကိုယ္တို႔နဲ႔ ျပန္ 

အဆက္အသြယ္ရသြားႏိုင္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ ကိုယ္တို႔နဲ႔ဆက္သလိုျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ သူ႕ကိုပါ အမႈပတ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ သိမ္း 

ထားၿပီး သူမေပးတာျဖစ္မယ္။ သူဆုံးေတာ့မွ သူ႕ဇနီးကေပးတာ။ ဘယ္လို သူဆီေရာက္လာလေဲတာ့ မသိဘူး။ ကိုေအာင္ႀကီးဆီက 

တဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အမွတ္တရေပါ့။ 

 

ဝါးခယ္မ သခင္သိန္းေမာင္၏ ဘ၀တစိတ္တပုိင္း 

 

ကိုယ္တုိ႔က ဝါးခယ္မမွာ အစကေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့ လူစာရင္းပါတာေပါ။့ ေနာက္ေတာ့ ဆင္းရဲေတာ့လဲ အေတာ္ေလး ဆင္း 

ရဲသြားတယ္။ အေဖေရာအေမေရာ ေသသြားခဲ့တာကိုး။ အကုိလုပ္သူက ေျမာင္းျမေက်ာင္းမွာ တက္တယ္။ အမလုပ္တဲ့သူက ရန ္

ကုန္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ေအဗီယံေက်ာင္းမွာတက္တယ္။ အဒဲီတုန္းက အိမ္ကလဲ ပို႔ႏိုင္တယ္။ ကိုယ္က ဝါးခယ္မေက်ာင္းက စာေမးပြဲ 
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ေအာင္တာ။ ေအာင္ၿပီးေတာ့ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းဆက္ေနဖို႔၊ ဒါေပမဲ့ အေျခအေနမေပးေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီမွာ ကာလအေတာ္ၾကာသြား 

တယ္။ ၁၉၃၃ ကေန ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ အထိ ေပါ့။ ၅ ႏွစ္ေလာက္ကြာသြားတာ။ ကိုေအးေငြတို႔က အဒဲီေတာ့ Senier (Senior ျဖစ္ပါ 

တယ္။) Inter ေရာက္သြားၿပီ။ ကိုယ္က ကံေကာင္းတာက အဲ့ဒီႏွစ္မွာပဲ ကိုယ့္အကိုက ေက်ာင္းျပန္ထားလို႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ရ 

တယ္။  

ဒါေၾကာင့္ ဒီ Movement မွာ ေက်ာင္းသားအျဖစန္ဲ႔ပါသြားတာ။ ေနာက္တခုက အားလုံးေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲ ရင္းႏွီး 

ၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္။ ကိုေအးေငြတို႔၊ ကိုၾကည္ ေမာင္တို႔နဲ႔ေပါ။့ ကိုဘဟိန္းဆိုရင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သူစီစဥ္တဲ့ သင္တန္းတက္ရာမွာ 

ကိုယ္ပါတယ္။ သခင္စိုး သင္တန္းေပးတာ။ ကိုယ္ရယ္၊ သခင္ဗသိန္းတင္ရယ္၊ မစုတို႔လင္မယားရယ္၊ RET ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းရယ္၊ 

ေနာက္ မေစာျမ(အလံနီမေစာျမ)၊ ေနာက္မႏွင္းဆီ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္က ကိုေအာင္တင္လားပဲ၊ ေနာက္ ကိုေက်ာ္ရင္က သူလာ 

မယ့္ဆဲဆဲမွာ သခင္သန္းထြန္းက ရခိုင္ကိုျပန္လႊတ္လုိက္တယ္။ (၁၀)ေယာက္မွာ ကိုေက်ာ္ရင္ တစ္ေယာက္ပဲ မတက္ႏိုင္တာ။ သင္ 

တန္းကို ကြမ္းၿခံကုန္း အင္ဂလုံမွာေပးတယ္။ သခင္စိုးသင္တန္းေပါ့။ အဒဲါၿပီးေတာ့ ေဒးဒရဲကိုေျပာင္း၊ သခင္ျမသြင္တိုက္ အေပၚထပ ္

မွာ သင္တန္းေပးတယ္။ သင္တန္းေပးတာေတာ့ သခင္စိုးကမ်ားတယ္။ သခင္ဘဟိန္းလဲ ပါတယ္။ သင္တန္းက တခုထပဲဲရွိတယ္။ 

သခင္စိုးသင္တန္း။ ဂ်ပန္ေခတ္မွာ။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာတို႔လ ဲသြားတက္တာပဲ။ ကိုယ္ သာယာ၀တီေထာင္ကို က်ဖူးေသးတယ္။ သာယာ 

၀တီေထာင္က သိပ္ၾကမ္းတာ။ ေထာင္ေရာက္ေတာ့ အဝင္၀ကစၿပီး ႐ိုက္တာ ကိုယ္တုိ႔ေနရမယ့္ေနရာအထိပဲ႐ိုက္တာ။ ေန႕တိုင္းလ ဲ

မနက္တခါ ညတခါ ထုတ္႐ိုက္တယ္။ ကိုယ္တုိ႔ကို ဖမ္းတာက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုၿပီးမွဖမ္းတာ။ မတရားသင္း ဥပေဒနဲ႔ဖမ္းတာ။ 

ဗမာျပည္တျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ပုဒ္မ (၅)ေတြအားလုံးကို သာယာ၀တီေထာင္ ကိုပို႔ေတာ့၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေပါ့။ ဖမ္းေတာ့ ကိုယ္တုိ႔က 

ေျမာင္းျမေထာင၊္ ပုဒ္မ ၅ နဲ႔ဖမ္းတာ။ လယ္သမားေတြကိုလဲ ဖမ္းတယ္။ သာယာ၀တီေထာင္ပို႔ေတာ့ လယ္သမားေတြကိုပါပို႔တာ။ လူ 

၃၀-၄၀ေလာက္ရွိမယ္။ ေနာက္အလံနီေတြ၊ ပခုကၠဴက အလံနီေတြကို ေျမာင္းျမ ေထာင္ပုိ႔ထားတာ။ သူတို႔လဲပါလာတယ္။ ေရာက္ 

တာနဲ႔႐ိုက္ၿပီး ေကာင္းတာေတြ အကုန္ယူထားေတာ့တာပဲ။ ေထာင္မႉး၊ ေထာင္ပိုင္ဆိုတာေတြကုိ မေတြ႕ရဘူး။ တန္းစီးတို႔ဘာတုိ႔နဲ႔ပဲ 

ေတြ႕ရတာ။  

ေနာက္ေတာ့ လာ႐ိုက္ရင္ စီစဥ္ထားၿပီးၿပီ။ ဒီေကာင္ေတြကုိ အေသသတ္ၿပီး ေအာက္ကိုပစ္ခ်မယ္ေပါ့။ အဲ့ဒီရက္မွာပဲ 

လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။ သာယာ၀တီေထာင္က အစိုးရအဖြ႕ဲၾကားထဲအထိ အေတာ္နာမည္ ႀကီးသြားတာ။ ကိုယ္က်ေတာ ့သာယာ၀တ ီ

ေထာင္ကေန အင္းစိန္ေထာင္ကို ေျပာင္းေပးတယ္။ ဗိုလ္လက္်ာက ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။ သူက ကိုယ္နဲ႔လဲရင္းႏီွးတယ္။ လိုက္ၾကည့္ 

ေတာ့ စာရင္းထမဲွာ ကိုယ့္နာမည္ပါလာေတာ့ သာယာ၀တီေထာင္ကေန အင္းစိန္ေထာင္ကို ပို႔လိုက္တယ္။ ဒါေတာင္ ဖိနပ္ခၽြတ္ယ ူ

ထားလုိက္ေသးတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္က်ေတာ့ B Class ျပန္ရတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ဦးေစာအမႈမွာပါတ့ဲ ကပၸတိန္ဗီဗီယန္နဲ႔က 

တတိုက္ထဲ ေနရတာ။ ဟိုဘက္အစြန္ ဒီဘက္အစြန္ထားတာ။ အျခားအက်ဥ္းသားေတြ မရွိဘူး။ အဲ့ဒီမွာ ဗီဗီယန္ရွိတယ္၊ သခင္စိုးရိွ 

တယ္။ ေနာက္ ဗိုလ္သိန္းတန္နဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္မင္း ကိုယ္တို႔ပါတီက။ ဗိုလ္သိန္းတန္နဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္မင္းကို ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက လာလာ 

ေတြ႕တယ္။ လာေတြ႕ေတာ့ ကိုယ္က ေထာင္မႉးႀကီးကုိေျပာတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ေပးပါလုိ႔။ ကိုေအာင္ႀကီးက ကိုယ္ ဒီ 

ေရာက္ေနမွန္းမသိဘူး။ ေတြ႕ေတာ့ ကိုယ္က မလိုင္းၾကဴကိုေျပာေပးပါ ဖိနပ္ကေလး ဘာေလးပို႔ေပးပါလုိ႔။ အျခားဟာေတာ့ မလုိပါ 

ဘူး လို႔။ မနက္ေျပာၿပီး ေန႔ခင္းေလာက္ၾကာ ေရာကလ္ာတယ္။ လြယ္အိတ္ႀကီးနဲ႔။ ဖိနပ္ေရာ၊ စြတ္က်ယ္ေတြေရာ၊ ပုဆိုးေတြေရာ၊ 

သြားတိုက္ေဆးေတြေရာ ပို႔လာတယ္။ အဲ့ဒီကေနၿပီး လြတ္လာတာ။ သာယာ၀တီမွာ (၂)လေလာက္ပဲၾကာတယ္။ အင္းစိန္မွာက 

တပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း လြတ္တာ။ ေထာင္ထဲမွာ ဖ.ဆ.ပ.လ သတင္းစဥ္ဖတ္ရတယ္။ မခင္စုက သာယာ၀တီေထာင္အေၾကာင္း ေရး 

တဲ့အခါမွာ အျမင္မွန္ရၾကလို႔ ျပန္လႊတ္လိုက္တာလို႔ေရးတယ္။ ဒီလိုေရးေတာ့ သူ႕ကို ထိခိုက္တာေပါ့။ တၿမိဳ႕ထဲသားဆုိေတာ့ ေျပာကို 

ေျပာရမွာေပါ့။ ေထာင္ကထြက္လာေတာ့ မခင္စုဆီ ဖ.ဆ.ပ.လ မွာ သြားေတြ႕တယ္။ ေတြ႕ေတာ့ ေရးတာေတြ မေကာင္းဘူး၊ ကိုယ့္ 

ကိုထိခိုက္မယလ္ို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက ္ ဘယ္ေတာ့မွ သူ ဒါမ်ိဳးမေရးေတာ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဦးဗေဆြရွိတယ္၊ ဦးဗေဆြနဲ႔ ေတြ႕ဦး 

မလားတဲ့။ ေတြ႕မယ္ဆိုၿပီး ဝင္သြားေတာ့၊ “ဘယ္လုိလဲကြ မင္းတို႔သာယာ၀တီေထာင္”တဲ့။ ကိုယ္က “ကၽြန္ေတာ္ေျပာစရာ မလိုဘူး 

ခင္ဗ်ားအကုန္လုံးသိၿပီးသား” လို႔ေျပာေတာ့။ မဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ ငါလမဲသိဘူးတဲ့။ ကိုႀကီးႏုလဲ မသိဘူးတဲ့။ သူတို႔အကုန္လုံးကို လႊတ ္

ေပးမွာပါတဲ့။ ကိုယ္က စကားထပ္ရွည္လိုက္ေတာ့ “မခင္စု၊ ဒီေကာင္ေတြက ဒီလိုပဲ”တဲ ့ေျပာတယ္။ ကိုယ့္ကိုေတြ႕ရင္ သူက ဘဟိန္း 

Selection လို႔ေျပာတာ။ ဒီေကာင္ေတြက ဘဟိန္း Selection တဲ့၊ သူကအထင္မေသးဘူး။ မခင္စု (ခင္ႏွင္းယ)ု က ဦးႏုရဲ႕ ညီမ 

အျဖစ္နဲ႔ အခုမွ ဖ.ဆ.ပ.လ ေရာက္လာတာ။ ဖ.ဆ.ပ.လ သတင္းစဥ္ မွာ အယ္ဒီတာျဖစ္တယ္။ အခုလိုေတြသာေရးရင္ သူသြားၿပီ 

ေပါ့။ ကုိယ္ေျပာၿပီး ေနာက္ထပ္သူ မေရးေတာ့ဘူး။ 

 

                                                                                                     ဝါးခယ္မသခင္သိန္းေမာင္ 
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                                                                                   ကၽြန္ေတာ္ ၾကားဖူးသလို ေျပာဆုိပါမည္ (၃)  

                                                                                                                              A-ၿငိမ္း  

 

 

သခင္ေဇယ် 

 (အပိုင္း ၁)  

 

ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမိုင္း 

 

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဗမာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းရွာႀကံၾကရာမွာ သခင္ေအာင္ဆန္းန႔ဲ သခင္လွၿမိဳင္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီဆီအသြား-အမြဳိင္ေရာက္၊ အဆက္မရ ေယာင္ေပေပျဖစ္ေနရာက ဂ်ပန္ျပည္ေရာက္သြားတဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားတိုင္း သ ိ

ၾကမွာပါ။  

ဒါေပမဲ့ ကုိဗဟိန္းတေယာက္တည္း လမ္းေဖာက္ထားတဲ့ကိစၥေတာ့ သိသူရွားပါတယ္။ အဒဲီကာလက ဗမာျပည္မွာ တရုတ္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အုိဗာဆီးကလာပ္စည္းတခု တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိဗဟိန္းက သူတို႔ထကဲ တေယာက္နဲ႔ ခ်ိတ္မထိားခဲ့တယ္။ 
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ဂ်ပန္ ခုခဆံန္႔က်င္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေတြႊအႀကံဳ၊ အႀကံဥာဏ္ေတြ ယူခ်င္လုိ႔ သူစည္း႐ံုးထားတ့ဲ ဆက္သားတ 

ေယာက္ တ႐ုတ္ျပည္ကုိ လႊတ္ပါတယ္။ သခင္ေအာင္ဆန္းတုိ႕ အမြဳိင္ကေန ဂ်ပန္ေခၚထုတ္သြားတာ သိၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုိဗဟိန္း စီ 

စဥ္တာ ျဖစ္တယ္။ သူေရြးလႊတ္လိုကတ္ဲ့သူက တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ၀ါးခယ္မသား သခင္ေဇယ်ဆုိသူပါပဲ။ သြားရမယ့္ၿမိဳ႕၊ ေတြ႔ရမယ့္သူ၊ 

ေတြ႔ရမယ့္ေနရာ၊ ေတြ႔ရမယ့္အခ်ိန္ …. စသည္ အကုန္စီစဥ္လႊတ္လိုက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သခင္ေဇယ်က တ႐ုတ္ေသြးပါတယ္ဆိုေပ 

မယ့္ တ႐ုတ္စကား၊ တ႐ုတ္စာ…. တလံုးမွ မေပါက္၊ ကနု္ကုန္ေျပာရရင္ အိမ္သာတက္ခ်င္တာေတာင္ ပံုဆြျဲပၿပီး ေမးရတာပါ။ အဂၤ 

လိပ္လုိ တတ္သူေတြ႔ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးသြားရမယ့္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္သြားပါ 

တယ္။ ေနရာလည္းမွာတဲ့အတုိင္း ေတြ႔ထားၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ခ်ိန္းတဲ့ရက္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ထက္ ၅ မိနစ္ေနာက္က်ၿပီးမွ ေရာက္ 

သြားခဲ့တယ္။ ခ်န္ေကရွိတ္ အုပ္စုိးမႈေအာက္ တင္းက်ပ္လြန္းတဲ့ UG စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဆက္ရမယ့္ တာ၀န္ခံနဲ႔ မေတြ႔ 

လုိက္ရေတာ့ ပါဘူး။ သခင္ေဇယ်နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ပန္ဆန္း ေရာက္မွ ေတြ႔ဖူးၾကတာပါ။ သူ႔ တ႐ုတ္နာမည္က “၀ူမင္း”ပါတဲ့။ 

 

(အပိုင္း ၂)  

 

တ႐ုတ္ျပည္ထဲမွာ-  

တေကြ႔တပတ္ႀကီး တ႐ုတ္ပါတီကုိလုိက္ရွာရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရဲေဘာ္ခ်ဴအင္လုိင္းကုိင္ထားတ့ဲ တပ္ေပါင္းစုဆက္ဆံ 

ေရးဌာန တာ၀န္ခံ၊ သူ႔ေယာကၡမေလာင္းႀကီးနဲ႔ေတြ႔၊ ယင္အန္းနဲ႔ လက္လွမ္းမီတဲ့ ေပါက္အန္းမွာ ထားတယ္။ သူတုိ႔ဌာနေက်ာင္းမွာ 

အဂၤလိပ္စာ ဆရာလုပ္ရင္း တာ၀န္ခံရဲ႕သမီး (တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသ)ူ နဲ႔ေတြ႔ၿပီး နဖူးစာရြာလယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုနဲ႔အဖြဲ႔ 

ပီကင္းလာၿပီး ဥကၠ႒ေမာ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လုိင္းတုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ ျဖစ္သြားတ့ဲ ကေမာက္ကမ ကိစၥေလးတခ်ိဳ႕ သူေျပာျပဖူးတယ္။ 

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးေတြက ေလယာဥ္ကြင္းမွာ “ႀကိဳဆုိပါ၏”လုိ႕ေအာ္ - ပန္းစည္း ဆက္သူက ဆက-္လုပ္ဖို႔ ျပင္ၾကတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ‘ႀကိဳ-ဆု-ိပါ-၏’ ကုိ ပီပီသသ မဆုိႏုိင္ၾကလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနစဥ္ - သူက ၀င္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရတယ…္.တဲ့။ တ႐ုတ္လုိဂဏန္း ၄ 

လံုး အဆိုခုိင္းတယ္။ ၉ (က်ိဳ) - ၄ (စစ)္ - ၈ (ပါ) - ၁ (ယ)ိ - နဲ႔ အလုပ္ျဖစ္သြားတယ္။ တခါ ေဆြးေႏြး၀ုိင္းမွာ ဗမာလုိ ဘာသာျပန္တဲ့ 

ရဲ ေဘာ္က တိတိက်က် မျပန္ႏုိင္ျဖစ္ေနလုိ႔ ခ်ဴအင္လုိင္းက သူ႔ကုိ အေခၚ လႊတ္ရတယ္။ သ၀ူင္လာေတာ့ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးက မွတ္မိ 

သြားကာ “ဟာ-မွဲ႔ႀကီး”ေခၚၿပီး ထ, ဖက္ပါေတာ့တယ္။ (သူ႔ႏွမ ေဒၚခင္ေလးၾကဴနဲ႔ ေအာင္ႀကီးက ယူထားႏွင့္ၾကၿပီ) 

 

(အပုိင္း ၃)  

 

ပန္ဆန္းေခတ္ 

 

၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္(ေဟာင္း)ေက်ာ္ေဇာနဲ႔ သားသမီးေတြ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ေရာက္လာတယ္။ ပါတီေခါင္း 

ေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၾကေတာ့ သိၿပီးကၽြမ္းၿပီး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက-္လူေဟာင္းေတြက မ်ားတာမို႔ ဟိတ္ဟန္မရွိ။ ထံုးစံအတိုင္း တ၀ါး၀ါး 

တဟားဟား ျဖစ္ေနၾကစဥ္-“ဘယ္မွာလဲ သံုးဆယ္သူေတြ ေခ်ာတယ္ဆု”ိဆိုၿပီး ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာကုိ ၾကည့္ပါတယ္။ ေနာက္မွ 

မွတ္ခ်က္ျပဳတာက “နာမည္က ‘လွလ’ွ ‘လွလ’ွနဲ႔ လွလည္း မလွဘဲနဲ႔ ……. ”ဆိုေတာ့ ကၽြန္မက “ဘယ္လုိ အဘိုးႀကီးပါလိမ့္လုိ႔ စိတ္ 

ထ ဲကြက္ခနဲ ျဖစ္သြား႐ံုေလာက္ ရွိေပမယ့္ - ေဒါပြသြားတာက ေဖေဖပဲ၊ မ်က္ႏွာႀကီးကုိ နီ….လုိ႕၊ သူ႔သမီး မလွဘူးေျပာလုိ႔ စိတ္ဆုိး 

တာေလ၊ အေၾကာင္းမသိခင္ကေပါ့။ ၾကာၾကာေပါင္းၾကည့္မွ ေမေမေရာ ကၽြန္မတုိ႔ မိသားစုပါ - သူ႔ကုိ သိပ္ခင္ၾက မင္ၾကတာ….”လို႔ 

မ႐ႈယဥ္က ေျပာဖူးတယ္။  
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 မိုင္းေယာင္းတိုက္ပြကဲာလ 

 

 ၁၉ရ၉-၈၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသကုိ မင္းရန္ေအာင္ထုိးစစ္၀င္တယ္။ ဒါကုိ ဟန္႕တားႏုိင္ဖုိ႔ ၈၁၅ စစ္ေဒ 

သရွိ မုိင္းေယာင္းဗ်ဴဟာကုိတိုက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ဖုိ႔ ပါတီဗဟုိက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သူက ၈၁၅ စစ္ေဒသရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးမွဴး ရဲ 

ေဘာ္ေအးေငြ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ သူေရာက္တဲ့ႏွစ္ တုိက္ပြစဲ,ေပၚတာပါ။ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသက တပ္ေတြ ၈၁၅ ဘက္ တဖြဲဖြဲ ၀င္ေန 

ၾကၿပီ၊ ၆ လပုိင္းကုန္ေလာက္မွာ တုိက္ပြကဲုဥိီးစီးမယ့္ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္တင္ရီနဲ႔ သူ႔႐ံုးအဖြဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

တေတြက တဖက္လမ္းက လွည့္ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ မန္ဖုိင္ကုိ ေရာက္သြားၾကတယ္။ သူက တက္တက္ၾကြၾကြလန္းလန္းဆန္းဆန္းနဲ႔ အ 

ေတာ္ေပ်ာ္ေနပံုပဲ။ “ဆရာတုိ႔ လာၾကၿပီလား၊ ဆရာတုိ႔ကုိ အားကုိးထားတာ၊ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ျဖစ္ေအာင္ နာနာေဆာ္ေပးရ 

မယ္ေနာ္။ ဒါက ဆရာတုိ႔တာ၀န္၊ က်ဳပ္တာ၀န္မဟုတ္ဘူး၊ လုိအပ္တာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာက က်ဳပ္အလုပ-္လုိခ်င္တာ ေျပာ 

….”ထံုးစံအတုိင္း သူ႔ရဲ႕ ရႊတ္ေနာက္ေနာက္အသံနဲ႔ ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။  

ဌာနခ်ဳပ္တခုလံုးလည္း လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တုိက္ဖုိ႔ ျပင္ထားတဲ့ရက္ပုိင္းမွာပဲ ၈၁၅ တပ္ေတြကို 

ဦးစီးၿပီးတုိက္မယ့္ စစ္ဦးစီးမွဴးရဲေဘာ္စုိင္းလင္းက ငွက္ဖ်ား အႀကီးအက်ယ္ တက္ေနပါေတာ့တယ္။ သူ မဦးစီးလုိ႔မျဖစ္။ ရန္သူ႔ကုန္း 

ေတြ ခံကတုတ္ေတြကို သူက အႀကိမ္ႀကိမ္ အနီးကပ္ အကဲၾကည့္ ထားၿပီးသားလူ။ ရက္ေရႊ႔လုိ႔ျဖစ္မျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ စဥ္းစားၿပီး 

ေခါင္းပူေနၾကခ်ိန္- တုိက္မယ့္ (ယ) ရက္ေရာက္ၿပီ။ လင္းလင္းခ်င္း ရဲေဘာ္စုိင္းလင္း လန္းလန္းဆန္းဆန္း ေရာက္လာတယ္။ ရဲေဘာ္ 

တင္ရီကုိ အေလးျပဳၿပီး “ႏုိင္ငံေရးမွဴး ကၽြန္ေတာ္ေနေကာင္းသြားၿပီ၊ ထြက္ေတာ့မယ”္ လုိ႔ သတင္းပုိ႔တယ္။ တကယ္တုိက္လုိက္ၾက 

ေတာ့ - မုိင္းေယာင္းဗ်ဴဟာကုန္းကို သိပ္အရင္းအႏွီးမေပးလုိက္ရဘဲ သိမ္းပုိက္လုိက္ႏုိင္တယ္။ ဆုိးတာက ဗ်ဴဟာမွဴးလုပ္သူ ထြန္း 

ၾကည္ (ေနာင္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) က မုိင္းယုဘက္ေရာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ လြတ္သြားပါတယ္။ ေအာင္ပြဲခံသတင္းေတြ မိမိတုိ႔႐ံုးခန္းဆီ လွိမ့္ 

၀င္လာေနတယ္။ ဒီေလာက္နဲ႕ ေက်နပ္လုိ႔မျဖစ္။ ထြန္းၾကည္ေရာက္ေနတဲ့ မုိင္းယ ုေကာ္ဟုိလြယ္ စခန္းတုိက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္စရာ ျဖည့္ 

စြက္စရာေတြ ဆက္တိုက္လုိ လုပ္ၾကရပါတယ္။ တရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း ေကာ္ဟုိလြယ္စခန္းကုိ စီးျမင္ရတဲ့ ထင္းရွဴးေတာင္ကနု္းေပၚ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳေရာက္ေနပါၿပီ။ ရဲေဘာ္တင္ရီ၊ ရဲေဘာ္ထြန္းလြင္၊ ရဲေဘာ္ေအးေငြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႐ံုးအဖြဲ႔ေတြမွာ ညကတည္းက 

ေရာက္ေနတာျဖစ္ၿပီး အိပ္လုိက္ရသည္မရွိ။ မ်က္စိေတြ က်ိန္းစပ္ေနတယ္။ ရန္သူစခန္းဘက္ တုိး၀င္ကပ္ေနတ့ဲ တပ္ေတြဆီက သ 

တင္းပုိ႔သံ နားစြင့္ေနမိၾကတယ္။ ေသနတ္သံ ဘယ္အခ်ိန္ ထေပါက္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ၾကတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေကဒါတခ်ိဳ႕ မွန ္

ေျပာင္းကုိယ္စီ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ေကာင္း မမိလုိက္ၾကပါ။ လင္းလင္းထိန္မွ ေသနတ္သံက ထြက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေဒသ 

မကၽြမ္းတဲ့ တပ္မ ၆၈ က တပ္ေတြမုိ႔ တပ္မမွဴးရဲေဘာ္ထြန္းလြင္ခမ်ာ စိတ္မရွည္ႏိုင္၊ တဟင္းဟင္းနဲ႔ ႏွာမႈတ္ေနရွာပါတယ္။ တေန႔လံုး 

လုိလုိ တုိက္ၾကရတဲ့ တုိက္ပြဲပါ။ ေန႔ခင္းမွာ ရန္သူ႔စခန္းက လူေတြလက္နက္ခ်ဖုိ႔ တန္းစီေနၾကပါၿပီ။ အဒဲီအခ်ိန္ ရန္သူ႔ေလယာဥ္ ၄-၅ 

စီး ၀ဲပ်ံလာၿပီး ဗံုးႀကဲပါေတာ့တယ္။ ရန္သူေတြ အသက္ရွဴေပါက္ ေခ်ာင္သြားၾကၿပီေပါ့။ (ဒီကိစၥ ထားလုိက္ၾကပါဦးစို႔) မိမိတုိ႔တပ္ေတြ 

က တုိက္လိုက္-ရန္သူက ဗံုးႀကဲလိုက္နဲ႔ ေန႔ခင္း သူအိပ္ေနက်အခ်ိန္ ေရာက္လာပါၿပီ။ ဗံုးႀကဲခံရတဲ့အထဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ကုန္း 

လည္း မလြတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဗံုးေတြ ဘယ္ေလာက္ႀကႀဲကဲ၊ ေသနတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပစ္ပစ္ သူကေတာ့ ေဟာက္သံေပးၿပီး တဲထဲမွာ 

အပိ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးၾကားျဖတ္သတင္းေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီ လွည့္ျပေနတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔တဲနားအေရာက္ ေလယာဥ္ 

ေတြ တပတ၀္ဲလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုန္းေပၚ ဗံုးႀကဲခ်တာနဲ႔ - သစ္ပင္ႀကီးတပင္ေဘးထိုင္ခ်လုိက္စဥ္ သူ႔တထဲဲက အသံတသံ 

ထြက္လာပါတယ္။ “ေဟ့ေကာင္ေတြ ရမ္းမလုပ္နဲ၊ မေတာ္ ေ-ြ း မနွ္ေနပါဦးမယ”္…. တဲ့။ ေနာက္ေတာ့ ‘ေဟာက္သ’ံ …… 

 

(အပိုင္း ၄)  

 

တတိယအႀကိမ္ပါတီကြန္ဂရက္  

 

၁၉၈၅ ခု၊ ပါတီကြန္ဂရက္မွာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါလာပါတယ္။ ၁၉၈၆ ခု(မတ္လ-ဧၿပီလ) ေရာက္ေတာ့ တပ္ေပါင္းစု 

လုပ္ငန္းအတြက္ ပန္ဆန္းမွာ မဒတနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ KIO မွ ဦးဘရန္ဆုိင္း၊ KNU မွ ဦးစုိးေအာင္၊ SSPPမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ ္

ေဆထင္၊ KNPPမွ ဦးထဲဘူးဖဲ၊ ဦးရယ္မင္တူး၊ NMSP မွ ႏုိင္ေအာင္တင္စသူတုိ႔တက္ေရာက္လာၾကတယ္။ အားလံုး ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း 

တက္တက္ၾကြၾကြပါပဲ။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လက္မွတ္ထိုးအၿပီး ႏႈတ္ဆက္ဧည့္ခံပြဲ အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်င္တယ္။ ယမကာပြဲဆုိ 

ေတာ့ အေျပာအဆိုမွာ ဘရိတ္ေတြ ေပါက္လာၾကတယ္။ အသံေတြက်ယ္လာတယ္။ ေခတ္ပညာတတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုမိတဲ့ 

၀ုိင္းဆုိေတာ့ ခြက္ေျမွာက္ဆုေတာင္းၾကရင္း တခ်ိဳ႕က ဘုိလုိမႈတ္ၾကတယ္။ ဒီအထဲမွာ ၿမံဳစိစိ မေနတတ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာျပဆရာ သူ႔ 
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အသံက အက်ယ္ဆံုး-ဒါကို ခပ္လွမ္းလွမ္း လူႀကီး၀ုိင္းကေန အကဲခတ္ၾကည့္ေနတဲ့ အဘိုးႀကီးတေယာက္ရဲ႔ မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲကို 

သူသတိမထားမိ-ရဲေဘာ္ထြန္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကလည္း လင့္လာေတာ့ -“ဗဟုိ႐ုံးျပန္မယ့္ ရဲေဘာ္ေတြ ကားေပၚတက္ၾက”လုိ႕ ခပ ္

က်ယ္က်ယ္ ေအာ္လုိက္တယ္။ သူလည္း မေနသာဘဲ ထလာရတယ္၊ ေကဒါတခ်ိဳ႕နဲ႔ ကင္းအဖြဲ႔ တ၀ုန္း၀ုန္းနဲ႔ ထရပ္ ကားေပၚတက္ 

ေနစဥ္ - “ခင္ဗ်ား ေရွ႕ခန္းကထိုင္” လုိ႕ အမိန္႔ေပးခံရတယ္။ ဒါေတာင္ “အစ္ကုိႀကီးက ညီေလးကုိခ်စ္လို႔ ေရွ႕ခန္းကို ေခၚတာလား” 

လို႔ ေနာက္မိေအာင္ ေနာက္လုိက္ေသးတယ္။ “မဟုတ္ဘူး။ လူရွင္းတဲ့ေနရာေရာက္ရင္ ေခ်ာက္ထဲကန္ခ်လိုက္ခ်င္လုိ႔”ဆိုတဲ့အသံ 

ရဲေဘာ္ထြန္းဆီက ထြက္လာတယ္။ (မွတ္ခ်က္-‘အစ္ကိုႀကီး’လုိ႔သာ ေခၚေနတာ-သူက ရဲေဘာ္ထြန္းထက္ အမ်ားႀကီး အသက္ႀကီး 

ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ဦးတင(္BKZ) ထက္ေတာင္ တႏွစ္ေလာက္ ႀကီးသူပါ။ 

 

 

 

ပါတီ ဗဟိုေကဒါေက်ာင္း …. ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 

 

၈၅ ခု ကြန္ဂရက္ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ၈၆ ခုႏွစ္ ေကဒါေက်ာင္းဖြင့္ေတာ့ သူကေက်ာင္းအုပ္၊ ကၽြန္ေတာက္ ႐ံုးအုပ္ျဖစ္လာခ့ဲ 

တယ္။ ေက်ာင္းမွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးက ‘ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ’၊ ရဲေဘာ္စံသူက ‘အဘိဓမၼာ’၊ ရဲေဘာ္ တင္ရီက‘ပါတီသမုိင္း’ ၊ 

သူက ‘ပါတီတည္ ေဆာက္ေရး’ဘာသာရပ္ ပုိ႔ခ်တယ္။ တျခားဆရာေတြ လာပုိ႔ခ်တ့ဲအခါ သူလည္း ေရွ႕ဆံုးခံုတန္းမွာ ထုိင္ၿပီး ရက္ 

မပ်က္ ေက်ာင္းတက္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ျငင္းၾကခံုၾကရင္ သူလည္း စိတ္အားထက္ထက္သန္သန္ ၀င္ေဆြးေႏြး၊ ၀င္ျငင္းခံုပါ 

တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕အိပ္ခ်ိန္ေရာက္ရင္ တခါတခါ ငုိက္ငုိကသ္ြားေလ့ရွိတယ္။ ေဟာက္တဲ့အခါလည္း ရွိတတ္တယ္။  

အဘုိးႀကီး ရဲေဘာ္ဦးၾကည္ၿပိဳင(္၇၅ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီ) တခါက ေျပာဖူးတာ ရွိတယ္။ “ကုိေအးေငြႀကီးနဲ႕ ႀကဳံရင္ ေမး 

ၾကည့္စမ္းပါ၊ ေမရွင္ ဘာေၾကာင့္ အပ်ိဳႀကီးျဖစ္ရသလ”ဲ လုိ႔ ေထာင္ေပးတာပါ။ တခါမွာေတာ့ သူ႔သားေရ ပုိက္ဆံအိတ္ ကၽြန္ေတာ္ ့

ေရွ႕မွာ ဖုတ္ခနဲ လြတ္က်ၿပီး ဖြာလန္ႀကဲကုန္ပါတယ္။ စာရြက္အပုိင္းအစေတြ၊ ေငြစကၠဴတခ်ိဳ႕နဲ႔ ဓာတ္ပံုေဟာင္းတပံုကုိ ေတြ႔လုိက္ရ 

တယ္။ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဓာတပ္ံုကုိ ေကာက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေဒၚေမရွင္ပံု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ရဲေဘာ္ ဦးၾကည္ၿပိဳင္က 

ေတာ့ ေမရွင ္ အပ်ိဳႀကီး ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲလို႔ ဦး၀ူမင္းကုိ အေမးခုိင္း ေနတယ…္.ဆုိေတာ့ ရယ္ေနတယ္။ ဘာမွမေျဖ။ (ဒါေပမ့ဲ 

ကၽြန္ေတာ္လူပ်ိဳႀကီးျဖစ္ေနတာကုိ သူမ႐ႈဆိတ္၊ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ရဲေဘာ္မေတြကို ‘ခင္ဗ်ားတို႔အစ္ကုိကို ပစ္မထားနဲ႔ေလ၊ (---) နဲ႔ဆို 

မေတာ္လား၊ ၾကည့္က်က္လုပ္ၾကပါဦး”လုိ႔ ပူေတာင့္ပန္းပင္ လုပ္တတ္ပါတယ္။) သူ႔အိမ္က ပုိ႔လုိက္တဲ့ စည္သြတ္ဘူး၊ တုိ႔ပါက်န္း 

(တ႐ုတ္ပဲငါးပ)ိ နဲ႔ ၀က္အူေခ်ာင္း…. စသည္တုိ႔ကုိေတာ့ ေက်ာင္းဖိုကုိ ပုိ႔ပါတယ္။ ေဖာ္လံဖားတာကုိ သူမႀကိဳက္၊ စုေပါင္းစိတ္ဓာတ္ပဲ 

ႀကိဳက္တယ္။  

တခါမွာ တပ္မ ၆၈ ေကဒါ ရဲေဘာ္ စန္းေမာင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထမင္း၀ုိင္းထ ဲအေငြ႔တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ ဟင္းတပန္းကန္ 

လာခ်ပါတယ္။ သူက ‘ဘာလုိ႔လာေပးတာလဲ’ေမးေတာ့ ရဲေဘာ္စန္းေမာင္က ကပ်ာကယာနဲ႕ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာထဲက စာတပုိဒ္ 

ေအာ္ပါတယ္။ ‘ဒါဘာစိတ္ဓာတ္လဲ’….။ သူကလည္း ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ “အဲဒါ ငေပါစိတ္ ဓာတ္ပဲ….”တဲ့။  

(မွတ္ခ်က္-  ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ ေက်ာက္ညီလုိင္လုိ တပ္မဟာေကဒါေတြ၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ ေဒသကလာတဲ့ေကဒါေတြ 

ဟာ ကုိယ့္ဘာသာ ကိုယခ္်ကစ္ားၾကတာ ရွိတယ္။ ) 

 သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ အတူအိပ္၊ အတူေန၊ အတူစားဆုိေတာ့ ပုိရင္းႏီွးလာတယ္။ သူ႔အေၾကာင္း သူ႔စိတ္ဓာတ္ကုိ ပုိသိလာ 

တယ္။ ဗမာျပည္ထဲက တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ေနတ့ဲ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ဗမာရဲေဘာ္ေတြေပါင္းၿပီး အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ထူေထာင္မိၾက 

ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေကဒါႀကီးေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထဲ သူတုိ႔ အလပု္လုပ္ခဲ့တဲ့ စက္႐ံု၊ လယ္ယာဌာနေတြက 

အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၾကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း ေရခ်ိန္ရွိသေလာက္ ေကဒါႀကီးငယ္ေတြျဖစ္၊ အခြင့္အာဏာ 

ေတြ ရွိလာခဲ့တယ္။ ဒီအထဲက တခ်ိဳ႔ဟာ ေအာက္ေျခလြတ္လာၾကတာကို သူၾကည့္မရဘူး။ “လူတန္းစားမွန္ေပမယ့္ လူတန္းစားစိတ္ 

ဓာတ္မရိွရင္ အလကားပဲ၊ ေဖာက္ျပန္သူပဲ။ PLA က တိဘကက္ုိ သိမ္းေတာ့ ဘုရင္ျဖစသ္ူက လက္နက္ခ်ၿပီ၊ မိဖုရားက ဆက္တိုက္ 

တယ္။ သူဟာ လယ္ယာမ်ိဳး႐ုိးက လာသူပ…ဲ. ”ဆုိၿပီး ကၽြန္ ေတာ့္ကုိ လူတန္းစားပညာေပးတာ လုပ္ဖူးတယ္။  
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(အပိုင္း ၅)  

 

အေထြေထြ  

 

သူက ဥကၠ႒ရဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ေတာက္ေလွ်ာက္လုပလ္ာသူျဖစ္တယ္၊ ဥကၠ႒လည္း မေနရ၊ ေနာက္ေနာက္ေျပာင္ေျပာင္ပဲ။ 

က်န္အဘုိးႀကီးေတြကလည္း သူ႔ကုိ စ,ေလ့ေနာက္ေလ့ရွိတယ္။ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္ (ဒုတိယ အႀကိမ္ကြန္ဂရက္ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီ) 

က “ဥကၠ႒ေမာ္ကေန က်ဳပ္တုိ႔ဥကၠ႒ဆီ လႊဲေပးေတာ့ ခင္ဗ်ားသြားေတြကုိ ေရတြက္ၿပီးမွ လက္ခံတာ ဟုတ္ရဲ႕လား”….တဲ့။ ပဲခူး႐ုိးမ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ဘ၀နဲ႔မတူ။ အခ်ိန္ပုိေလးေတြရတဲ့အခါ တေနရာရာမွာ ဆံုမိတဲ့အခါ ဒီလုိပဲ ရင္းရင္းႏီွးႏွီး ဆက္ဆံေလ့ရွၾိက 

တယ္။ ဒါေပမဲ့ မူနဲ႔ပတ္သက္လာရင္၊ သေဘာတရားဆုိင္ရာ ၀ိ၀ါဒကြဲလာလုိ႔ ျငင္းၾကခုံၾကရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွမေလွ်ာ့။ မ်က္ႏွာေၾကာ 

ေတြ တင္းလာတတ္ၾကတယ္။  

သူဟာ ဥကၠ႒စကား နားေထာင္တယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ေတာင္းဆုိမႈရွိတယ္။ ၈၁၅ ကုိ ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ (၁၉၈၀-ဇန္န 

၀ါရီလ) လႊတ္လိုက္ေတာ့ (၁) ေအာက္ေျခရေဲဘာ္ေတြနဲ႔ မကင္းကြာပါေစနဲ႕။ အတူေနထုိင္စားေသာက္ပါ။ (၂) လက္ေဆာင္ 

ပစၥည္းကုိ သတိထားပါ-လုိ႔ မွာလုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပစၥည္းမွ လက္မခံဘဲေနခ့ဲတယ္။ ၾကာေတာ့ ၈၁၅ မွာ က်န္ေကဒါေတြနဲ႔ 

စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပ်ကခ္ဲ့တယ္။ အလုပ္မျဖစ္လုိ႔ ၃-၄ ႏွစ္အၾကာမွာ ျပန္ေခၚခ့ဲရတယ္။  

သူက ၇၅ ပါတီဗဟုိ ဖြဲ႔စဥ္က အရန္ဗဟုိေကာ္မတီ။ ၈၅ တတိယအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္ၿပီးေတာ့ ဗဟုိေကာ္မတီအျပည့္ ျဖစ္ 

တယ္။ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္လည္း ျဖစ္တယ္။  

ဒါေပမဲ့ ဗဟိုစခန္းမွာ သူေပါင္းတာက ႏွပ္ေခ်းတြဲလြဲ ကေလးေတြပဲ။ ၃-၄-၅ ႏွစ္သား ကခ်င္၊ ကရင္၊ ၀၊ ဗမာေလးေတြနဲ႔ 

အေရာတ၀င္လုပ္ၿပီး မုန္႕ပဲသေရစာ စားခ်င္တဲ့သူ ငါ့အခန္းကုိလာလုိ႔ ဖိတ္ေခၚထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်က္ကေတာ့ အကိုက္ခံရမယ္ 

….တဲ့။ ေခ်းေညႇာ္ေတြနဲ႔ ပါးကို တကယ္လည္းကိုက္ပါတယ္။ ကေလးေတြက မုန္႔လည္းစားခ်င္၊ အကိုက္ခံရမွာလည္းေၾကာက္ေတာ့ 

မသြားခင္ သြားသင့္မသင့္ အစည္းအေ၀းထုိင္ၾကရတယ္။ သိပ္ဆာလြန္းမွ မာန္တင္းၿပီး အကုိက္ခံၾကတာပါ။  

သူက ရဲေဘာ္ထြန္းကုိ သိပ္ခ်စ္တယ္။ ရဲေဘာ္ထြန္းကလည္း သံေယာဇဥ္ႀကီးတယ္၊ ၁၇-၃-၉၆ သူကြယ္လြန္တဲ့သတင္း 

သြားေျပာေတာ့ မ်က္ရည္ေတြ ၀ုိင္းေနတယ္။ “ကုိေအးေငြက ဗမာျပည္ျပန္ၿပီး ေသခ်င္တာ-ခင္ဗ်ားေသရင္ -ျပာတခ်ဳိ႕ မိသားစုဆီက 

ေတာင္းၿပီး ဗမာျပည္ျပန္ပုိ႔ေပးပါမယ-္လုိ႔ ကတိေပးထားခဲ့ရတယ…္.လုိ႔ ေျပာထားတာ ရိွေၾကာင္း” ေနာက္ပုိင္းမွာ သိရတယ္။ သူဟာ 

UG ဘ၀က လာသူမုိ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးစည္းကမ္းကု ိထိန္းသိမ္းတ့ဲ အေလ့အက်င့္ရွိတယ္။ ၂ ပါတီ ခြလုပ္လာသူျဖစ္လုိ႔ တာ၀န္လည္း 

ႀကီးပံုရတယ္။  

အထက္ပါအခ်က္တခ်ိဳ႕ ကၽြန္ေတာ္ေရးႏိုင္တာက (တခ်ိဳ႕ကု)ိ ရဲေဘာ္ထြန္းေျပာလို႔ သိရတာျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ကုိ အဘိုး 

ႀကီးတခ်ိဳ႕ဆီက သိရတာျဖစ္တယ္။ သ ူ အနားယူသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း ပါတီအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္တခ်ိဳ႔ လုပ္ေပး 

သြားပါတယ္။ သူ႔လက္ေရးမူေတြ မ်က္စိထမဲွာျမင္ေယာင္ဆဲပါ။ အဂၤလိပ္လုိထုတ္တဲ့ စာအုပ္တခ်ိဳ႕ ရဲေဘာ္ထြန္းဆီသာမက ဖတ္ 

သင့္တဲ့ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ဆီ ပုိ႔ေပးပါတယ္။ ကေလးေတြကိုလည္း သူမေမ့၊ နယ္စပ္မွာ က်န္ရစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြ ပညာ 

ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြကုိ လစဥ္မျပတ္ပုိ႕ေပးခ့ဲတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေဆးရုံတက္ေနစဥ္မွာပင္ သူ႕ေထာက္ပံ့ေၾကးေလးကို သူ႕သားက 

ထုတ္လာၿပီးေပးေတာ့ “ငါ့ပါတီက ကေလးေတြအတြက္ ေငြပုံမွန္ ပုိ႕ေပးေနတာ၊ ဒီလ မပုိ႕ရေသးဘူး။ မင္းပုိ႕ေပးပါ။ ေနာက္လ ငါ့ေငြ 

ထုတ္လာရင္လည္း အဒဲါကို ပုိ႕ၿပီးမွ က်န္တာ ငါ့ကုိေပး” လုိ႕ မွာရွာတယ္။ ခု သူကြယ္လြန္သြားတာေတာင္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ပါၿပီ။ 

မေမ့မေပ်ာက္စေကာင္းတဲ့ သမုိင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္လုိ႔ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  

 

                                                                                                             A-ၿငိမ္း  

                                                                                                                       ၁၀-၁၁-၂၀၁၇။ 
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                  ဗမာျပည္မွာအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးသာ အလုိအပ္ဆံုးပါ   

                                                                      ေစာအယ္ထူး 

 

 

 ဗမာျပည္မွာမွီတင္းေနထုိင္တဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံအမ်ိဳးသားတရပ္လုံးဟာ “ဒို႕ဗမာ”ျဖစ္တယ္လို႔ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးရဲ႕ သေဘာ 

ထားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဟာ တကယ့္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ အမ်ိဳးသားတရပ္လုံး 

ဆိုတဲ့ အသိစိတ္နဲ႔လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူမ်ိဳးအရခြဲျခားတာ ဘာသာေရးအရခြဲျခားတာ ေဒသအရခြဲျခားတာဆိုတ့ဲစိတ္ေတြ 

မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ 

 ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးကေမြးထုတ္လိုက္တဲ့ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဆိုသူေတြလည္း တမ်ိဳးသားလံုး၊အမ်ိဳးသားတရပ္လုံးလြတ္လပ္ 

ေရးရဖုိ႕ဆိုတဲ့ စိတ္တခုတည္း ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္ကိုေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခတပ္်က္ 

ႀကီးထဲမွာ တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းထူေထာင္တာေၾကာင့္ အုတ္ေရာ၊ေက်ာက္ေရာေတြလည္းအမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အဂၤလိပ္ 

နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာရယ္၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြရဲ႕႐ိုင္းစိုင္းရက္စက္တာေတြေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးသတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ခဲ ့

တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္တာဝန္ယူေျဖရွင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီအေရးအခင္းေျပလည္သြားခဲ့တယ္။ ဘအီိုင္ေအရဲ႕ 

ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားျဖစ္တဲ့ တမ်ိဳးသားလုံးစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ိဳးသားတရပ္လံုးစိတ္ဓာတ္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စြဲစြဲၿမဲၿမ ဲ ကိုင္ၿပီး 

ေျဖရွင္းလိုက္လို႔ျဖစ္တယ္။ 

 ဖဆပလ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေတာ့လည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစုံအမ်ိဳးသားတရပ္လုံး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္း 

ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစုံအမ်ိဳးသားတရပ္လုံးက ထႂကြေတာ္လွန္ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသား တ 

စည္းတလုံးတည္းရွိတယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ပါပဲ။ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈႀကီးပဲ။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ အသီးသီးဟာလည္း ဖဆ 

ပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္ေရးတာဝန္ခံျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ တညီ တၫြတ္တည္း ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 လြတ္လပ္ေရးအတြက္ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ စစ္ေရးစစ္ရာကိစၥအတြက္ လက္်ာဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္ ကႏၵီစာခ်ဳပ္တုိ႕ကုိ ခ်ဳပ္ဆိုပါ 

တယ္။ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ လက္နက္ကုိင္တပ္အ 

ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရပါတယ္။ တပ္သား ၅၂၀၀၊ အရာရွိ ၂၀၀၊ (အရန္တပ္သား၃၀၀၀၊အရန္အရာရွ၃ိ၀၀) နဲ႕ျပင္္ဆင္ 

ဖြဲ႕စည္းဖုိ႕ သေဘာတူထားတဲ့အတုိင္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ဗမာျပည္သားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြကို 

လူမ်ိဳးစုလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့တပ္ေတြရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရင္ အဲ့ဒီလူမ်ိဳးစုတပ္ဖြဲ႕ေတြအားလုံးကို လြတ္လပ္တဲ့ဗမာ 

ျပည္ အစိုးရကို လႊဲအပ္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာျပည္မွာ အစိုးရရဲ႕တပ္ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ဆိုၿပီးေခၚပါတယ္။ အဲ့ဒီ 

ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ေတြရွိတယ္။ ၾကည္းတပ္မွာ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ 

ကခ်င ္ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ရွမ္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းစသည္ျဖင့ ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က 
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းျဖစ္လာၿပီး ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေစာရွီး႐ႈိ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီဦးစီးခ်ဳပ္ေတြဟာ စစ္သားပီပီပဲ ဖဆပလ အစိုးရကို 

သစၥာခပံါတယ္။ ဒီအေျခအေနအထ ိ တပ္ဟာ တစည္းတလုံးတည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရအမိန္႔ကို နာခံပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုံ 

ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕မိတ္ေဆြျဖစ္ေနပါတယ္။ တပ္ဟာ ပ်ိဳတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရွိေနစဥ္ကပင္ ဖဆပလ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႀကီးမွာ လက္ယာအင္အားစု အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ေတြေခါင္း 

ေထာင္စျပဳေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဗ္ိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံရၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဖဆပလ လက္ယာအင္အားစုကို 

ေခၚၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ေစခ့ဲတယ္။ အဲ့ဒီအစိုးရလက္ထဲကိုအာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးဆိုတာေပးခဲ့တယ္။ ဒီလက္ယာအုပ္စုဟာ 

ေစာေစာကတည္းက ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒသေဘာထားေတြေဖာ္ထုတ္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အာဏာအျပည့္ရွိလာတဲ့ အ 

ခါမွာ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။ နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ အလြန္ျမင့မ္ားေန 

တဲ့ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုႀကီးကုိ ဘယ္သူက၊ ဘယ္လူမ်ိဳးက နယ္ခ်ဲ႕ေနာက္လိုက္လုိ႔လက္ၫႈိးထိုးလိုက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ လူထုႀကီး 

က အဲ့ဒီလက္ၫႈိးထိုးခံလိုက္ရသူ၊လူမ်ိဳးကို မုန္းတီးတတ္တယ္ဆိုတာကို အဲ့ဒီလက္ယာအုပ္စုေတြကသိတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အမ်ိဳး သား 

စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္းဆိုးဝါးသြားေစခဲ့တယ္။ 

 တပ္ထဲမွာလည္း ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာျပည္တြင္း 

စစ္စတင္ျဖစ္ပြားေတာ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို လူမ်ိဳးစုေသနတ္ကိုင္တပ္ (သနက) ေတြနဲ႔လိုက္ၿပီးတိုက္ခိုင္းခဲ့တယ္။ ၁၉၄၉ ဇန္ 

နဝါရီ လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ေက၊အင္န္၊ဒီ၊အုိ ေတြ ထႂကြေတာ္လွန္တဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းနဲ႔ ေစာရီွးရႈိတို႔ကို ဖဆပလ အစိုးရက ဦး 

စီးခ်ဳပ္ေတြအျဖစ္ကဖယ္ရွားၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တင္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီကစၿပီးဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဟာ 

ခိုင္မာလာတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္တိုက္တဲ့တပ္ ျဖစ္လာတယ္။ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုႀကီးက ဗမာ့ 

တပ္မေတာ္ကိ ု႐ြံေၾကာက္ႀကီးျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ 

 ဖဆပလ အစိုးရက ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကိုက်င့္သုံးတယ္ဆိုတာဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲသမားရဲ႕ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နည္းနာ 

ကိ ု ဆက္ခံလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳး မုန္းတီးေအာင္ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္လိုက္ၿပီး လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳး အေစးမကပ္ 

ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ တမ်ိဳးခ်င္းကို ခြဲျခားၿပီး ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔လုပ္တာျဖစ္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ တကယ့္မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ကို 

မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္လိုက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ တဆက္တည္းမွာ လူတန္းစားအသိေရခ်ိန္ကိုလည္း 

က်ဆင္းပ်က္ျပားေစလိုက္တယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕ပဋိပကၡဟာ လူတန္းစားပဋိပကၡမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အျမင္ကို 

ႀကီးထြားေစလိုက္တယ္။ ဒါၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလူနည္းစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဖဆပလ အစိုးရက ဗမာလူမ်ိဳး အလုပ္သမား၊ လယ ္

သမား ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြကိ ု ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္တာကိ ု မျမင္ၾကေတာ့ဘ ဲ အမ်ိဳးသားလူနည္းစုေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတယ္လုိ႔ပဲ 

ျမင္ၾကတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဗမာလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသားလူနည္းစုေတြကုိ လူတန္းစားအသိအျမင္စိတ္နဲ႔ 

မၾကည့္တတ္ေတာ့ဘ ဲဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔တန္းမတူတဲ့လူမ်ိဳးေတြလို႔ အျမင္ရွိသြားၾကတယ္။ 

 ဖဆပလ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာလည္း လက္ဝဲအင္အားစုေတြကလြဲရင္ လူတန္းစားအသိ အ 

ျမင္နဲ႔ ဖဆပလအစိုးရကိုဆန္႔က်င္ၾကတာမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးေရးအျမင္နဲ႔ ဖဆပလ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ 

တြင္းစစ္ စခါစမွာ လူမ်ိဳးေရးသတ္ျဖတ္မႈေတြရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြဟာ ဘ၀အသိအရ ဖဆပလ အစိုးရ 

ကို ဦးတည္တိုက္ေရးဆိုတ့ဲအသိကိုရရွိလိုက္တာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးတဖက္သတ္အျမင္ေတြ ေလ်ာ့ပါးလာကာ ေတာ္လွန္ေရး လမ္း 

ေၾကာင္းမွန္ကို ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ စစ္ေရးမွာလည္း ေရရွည္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ားစစ္ကို ဆင္ႏႊဲတတ္လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ 

ဖဆပလ အစိုးရရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ျပဳေရး၊ အျပဳတ္တုိက္ေရးေပၚလစီကို တုံ႕ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဖဆပလ အစိုးရဟာ 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုံးပန္းေနတဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းအမႉးျပဳတဲ့ အင္အားစုေတြကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ျပည္တြင္း 

စစ္ကုိ အျပဳတ္တုိက္ေရးေပၚလစီ ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ တဆက္တည္းမွာ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ ္ ျပဌာန္းလိုက္ 

တယ္။ ဒါဟာ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြျဖစ္ေစဖို႔လမ္းဖြင့္ေပးသလုိျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

 ဖဆပလ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႀကီးအကြဲအၿပဲျဖစ္လာတာကိ ုအခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းအမႉးျပဳတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ 

ဝတ္စုံျပည့္အစမ္းေလ့က်င့္အာဏာသိမ္းပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ အစိုးရတျဖစ္လဲ 

ပထစ ဦးႏုအစိုးရလက္ကေန အၿပီးအပိုင္ စစ္အာဏာသိမ္းတာလုပ္တယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္ 

စနစ္ကိုထူေထာင္တယ္။ 

 ျပည္တြင္းစစ္စတင္ခ်ိန္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာရွိေနတ့ဲ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပရ္င္းတခ်ိဳ႕ေတာခိုတယ္။ ကရင္ေသနတ္ကိုင္ 

တပ္ရင္း ၃ ရင္းလုံးေတာခိုတယ္။ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းတခ်ိဳ႕ေတာခိုတယ္။ အဲ့ဒီကစၿပီး လူမ်ိဳးအမည္တပ္ထားတဲ့ ေသနတ္ 

ကိုင္တပ္ရင္းေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ိဳးခ်ည္းပဲမထားေတာ့ပဲ ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ေရာဖြဲ႕လိုက္တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕အား 

လုံးဟာ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုျဖစ္သြားေတာ့တယ္။ စစ္အရာရွိေတြကုိလည္း ဗမာလူမ်ိဳးအရာရွိေတြမ်ားမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္လိုက ္

တယ္။ စစ္ရာထူးေတြမွာလည္း ရာထူးႀကီးႀကီးေနရာေတြကို ဗမာလူမ်ိဳးအရာရွိေတြကုိပဲ ခန္႔ထားေတာ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗုဒၶဘာ 

သာဝင ္ ဗမာလူမ်ိဳးစစ္အရာရွိေတြသာ တပ္ထဲမွာတြင္က်ယ္လာေအာင္လုပ္လာပါေတာ့တယ္။ န၀တ၊ နအဖ ေခတ္ကာလေတြဆိ ု
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ရင္ ဒီကိစၥေတြဟာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ၊ မုန္းတီးမႈေတြဟာလည္း အရွိန္ျမင့္လာ 

ပါတယ္။ 

 ျပည္တြင္းစစ္ စစခ်င္းမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာ ေျမလွန္စနစ္ကုိက်င့္သုံးၿပီး စစ္ဆင္ပါတယ္။ သူပုန္႐ြာလို႔သတ္မွတ္ၿပီး ေျမ 

လွန္စနစ္နဲ႔ အကုန္သတ္၊ အကုန္႐ႈိ႕လုပ္တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္အစိုးရစစ္တပ္ကို ဘယ္႐ြာမွ အေတြ႕ခံေလ့မရွိပါဘူး။ အဒဲီတုန္းက ေတာ္ 

လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ေျမျပန္႔ေဒသေတြမွာ အင္နဲ႔အားနဲ႔လႈပ္ရွားေနၾကတာေၾကာင့္ ဖဆပလ အစိုးရကလည္း ေျမျပန္႔ေဒသ အထူး 

သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြကို သူပုန္နယ္ေျမလုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေျမျပန္႕ေဒသေက်းလက္ေတြဟာ ဗမာလူမ်ိဳးေတာင္သူ 

လယ္သမားေတြခ်ည္းပါပဲ။ အဒဲီ႐ြာေတြကိ ုဗမာ့တပ္မေတာ္က ေျမလွန္စနစ္က်င့္သုံးတာပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္ကလူေတြ 

ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး စစ္ေရွာင္ၾကရာက ၿမိဳ႕ေတြဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းလူဦးေရတိုးပြားလာပါတယ္။ အဒဲီ ေဒသေတြမွာ ဗမာ့တပ္မ 

ေတာ္ရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံေနရတာ ဗမာလူမ်ိဳးျပည္သူလူထုေတြပါပဲ။ 

 ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ေျမအေနအထားအခြင့္သာခ်က္ရွိတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသေတြကုိ အေျခခံလႈပ္ရွားရတဲ့ အေျခ 

အေနျဖစ္လာတယ္။ ေတာင္တန္းေဒသေတြဟာ အမ်ိဳးသားလူနည္းစုေဒသေတြမ်ားပါတယ္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ေျမျပန္႔ေဒ 

သမွာလုပ္သလို ေတာင္တန္းေဒသမွာလည္း ေျမလွန္စနစ္က်င့္သုံးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေဒသ၊ဘယ္႐ြာသားပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရ 

ျဖစ္တဲ ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို အေတြ႕မခံေရွာင္ရွားၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ စစ္ေရွာင္႐ြာပုန္းေတြ အမ်ား 

အျပား ျဖစ္လာပါတယ္။ 

 ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ၇၀ ခုႏွစ္မ်ားရဲ႕ အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြကစၿပီး စစ္ဆင္ရာမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကို က်င့္သုံးလာပါတယ္။ 

ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ျပည္သူလူထုအဆက္အသြယ္ေတြျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖို႔၊ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကုိ ဘ႑ာေရး 

ျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖုိ႔၊ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖို႔၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကိ ုအျမစ္ျဖတ္၊အျပတ္ရွင္းဖို႔ ဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီျဖတ္ေလး 

ျဖတ္စနစ္ေအာက္မွာ စစ္တပ္ဟာေတာလ္ွန္ေရးသမားျဖစ္ေစ၊ ေတာ္လွန္ေရးကိ ု ကူညီသူကိုျဖစ္ေစ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားနဲ႔ ဆက ္

သြယ္ပတ္သက္တယ္လို႔ ထင္သူေတြကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး သတ္ျဖတ္ခြင့္ရွိသြားပါတယ္။ ေက်း႐ြာေတြကုိလည္း 

စုစည္းလိုက္ကာ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြရဲ႕ ဆန္ေရစပါးရိကၡာအားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္တာေတြလုပ္ပါတယ္။ ဒီလိလုုပ္ရာမွာလိုက္နာဖို႔ 

ပ်က္ကြက္သူဘယ္သူကုိမဆို ေနရာတြင္ပင္ ထုေထာင္း႐ိုက္ႏွက္၊ သတ္ျဖတ္ပစ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီစစ္ဆင္ေရးကုိ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ 

စၿပီးလုပ္ပါတယ္။ ငစိန္ဆန္က်ည္ဆန္နဲ႔ပစ္တယ္လုိ႔ေတာင္ ေျပာပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ျပည္သူလူထုကိ ုအက်ပ္ကိုင္ ရိကၡာအျပတ္ 

ျဖတ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကုိအျပတ္ရွင္းတာပါ။ ဒီေနာက္ ပဲခူး႐ိုးမနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေျမျပန္႔ေဒသေတြမွာ စစ္ဆင္ေရးေတြ 

လုပ္ပါတယ္။ ဒီေဒသေတြမွာ ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ အမ်ားဆုံးေနထိုင္တာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့သူ အမ်ား 

စုဟာ ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ စစ္ဆင္တာကို တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ အားလုံး 

မွာ၊ တျပည္လုံးမွာ က်င့္သုံးပါတယ္။ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ ေတာင္တန္းေဒသအလိုက္၊ ေျမျပန္႔ေဒသေတြမွာ ေျမျပန္႕ေဒသအ 

လိုက ္လုပ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးဟာ ဒီျဖတ္ေလးျဖတဒ္ဏ္ကို အလူးအလဲ ခံစားရပါတယ္။  

 လူမ်ိဳးစုေဒ သေတြမွာ လူမ်ိဳးေရးဆန္ဆန ္ သတ္ျဖတ္ျပေလ့ရွိတယ္။ ၈၈ လူထုအံုႂကြမႈႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး 

ေတြမွာ စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုႀကီးကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ျပပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္အပါအဝင္ လူတန္းစားလူ႕ 

အလႊာအသီးသီးက ျပည္သူေတြ သတ္ျဖတ္ခံရပါတယ္။ လူမ်ိဳးအားျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစု ံ အသတ္ျဖတ္ခံရတာပါ။ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစု 

အသတ္ျဖတ္ခံရပါတယ္။ န၀တ၊ နအဖ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ေရာက္တဲ့အခါ ပိုၿပီးရက္စက္၊ပိုၿပီးေကာက္က်စ္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ 

ေရးေတြမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကို ပိုမိုအရွိန္ျမႇင့္က်င့္သုံးလာပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ လမူ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ေသြးကြဲမႈ 

ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ လႈပ္ရွားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအစား တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ ္

ေရး ဆိုတာကို မသိမသာသုံးလာပါတယ္၊ ဒါဟာ မဆလ ေခတ္ကတည္းကလုပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားဆိုတ့ဲ ဇာတ္႐ုပ္ကို 

သ႐ုပ္ေဖာ္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းတာျဖစ္တယ္၊ ဆိုလိုတာက ဗမာႏုိင္ငံသားဆုိတဲ့တမ်ိဳးသားလံုးမွာမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ တိုင္းရင္း 

သားမဟုတ္တဲ့ ဗမာျပည္ဖြား တ႐ုတ္တုိ႕ မြတ္စလင္တုိ႕အၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံတာလုပ္လာတာ၊ ေသြးခြဲပစ္တာေတြလုပ္ပါတယ္။ 

တခါ တိုင္းရင္းသားဆိုတဲ့ေဝါဟာရကိုလူမ်ိဳးစုေတြကုိပဲေခၚဆိုသလိုလုိ၊ ဗမာလူမ်ိဳးဟာ လူဦးေရအမ်ားဆုံးျဖစ္လို႔ တိုင္းရင္းသားလူ 

မ်ိဳးစု မဟုတ္သလိုလို အသုံးအႏႈန္း႐ႈပ္ေထြးကုန္ေအာင္ မသိမသာလုပ္ျပန္တယ္။ 

 စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ ဘာသာေရးအရ ေသြးကြဲေအာင္လုပ္တယ္၊ ဘုန္းႀကီးေတြကုိဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔တိုက္ဆုိတဲ့ ဗိုလ္ 

ေနဝင္းရဲ႕ေပၚလစီကိုလည္း ခန္႔ခြဲခဲ့ၾကတာ ကေန႔အထိပဲ။ အဲ့ဒီဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ေပၚလစီကိ ု၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ တုံ႔ 

ျပန္ျပလုိက္တဲ့အခါမွာ စစ္အုပ္စုဟာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔တျခားဘာသာဝင္ေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္လႈံ႔ေဆာ္ပါတယ္။ အဒဲီလိုေတြ လႈံ႔ 

ေဆာ္လို႔ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြအၾကားလည္း အျမင္ကြျဲပားမႈေတြ ျဖစ္လာေစ 

တယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ စစ္အုပ္စုဟာ ဗမာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ျပႆနာ ပို႐ႈပ္ေအာင္ 

လုပ္ၿပီး သူ႕အာဏာတည္ၿမဲေအာင္လုပ္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ စစ္တပ္ကိုလက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးခ်တယ္။ 

 ၈၈ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးမတိုင္ခင္က ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ စစ္ဆင္ေတာ့ျပည္တြင္းမွာပဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္စစ္ေရွာင္တာ 

ေတြလုပ္ရတယ္။ လူထုအံုႂကြမႈအၿပီးမွာေတာ့ နီးစပ္ရာႏိုင္ငံေတြကိုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ကို ျဖစ္လာပါတယ္။ 
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ထိုင္းႏိုင္ငံကိ ုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူဒုကၡသည္စခန္းမွာ လူသိန္းနဲ႔ခ်ီရွိေနၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအျဖစ္နဲ႔ တိမ္းေရွာင္ေနသူ 

ေတြလည္း သိန္းနဲ႔ခ်ီရွိေနပါတယ္။ တ႐ုတ္၊အိႏၵိယဘက္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ 

ဘက္ေတြမွာေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမဖြင့္ဘဲ အျခားနည္းေတြနဲ႔ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရပါတယ္။ အိမ ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံ 

ေတြနဲ႔ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ စစ္အပု္စုဖန္တီးခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြနဲ႔ လူဝင္လူ 

ထြက္ကိစၥေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာေတြအျဖစ္နဲ႔ရိွေနေလ့ရွိတယ္။ 

 ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဖြဲ႕ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ 

အေျခခံဥပေဒအရပ ဲဒီခ်ဳပ္နဲ႔စစ္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ဖက္စပ္အစိုးရဖြဲ႕ရတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရပဲ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္နဲ႔ 

စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႀကီးပဲ လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီခ်ဳပ္မွာ ဒိမိုကေရစီစနစ္ဆီကို စၿပီးတက္လွမ္းေနၿပီလို႔ ေျပာခြင့္ရွိတာ 

ေလာက္ေတာ့ အာဏာရွိပါတယ္။ 

 ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးစတဲ့ ကိစၥအဝ၀ကို အ 

ေျခခံက်က် ေျဖရွင္းႏိုင္တာတခုမွမေတြ႕ရဘဲ ဆန္စင္ရာက်ည္ေပြ႕လိုက္ေနရတဲ့ဘ၀မ်ိဳးေရာက္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ 

ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ဒီခ်ဳပ္က လုံးပန္းတယ္။ ကာခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအထိပါးမခံေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး၊ မူ ၆ ခ်က ္

ဆိုတာေတြနဲ႔ရပ္ခံတယ္။ ဒီေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မေအာင္ျမင္ဘူး။ စစ္တပ္ကထိုးစစ္ဆင္ေတာ့ အေျခအေနေတြက ပိုဆိုး 

ကုန္တယ္။ 

 ကေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တ 

နသၤာရီတိုင္းစတဲ ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျပႆနာအားလုံးဟာ စစ္အစိုးရ အ 

ဆက္ဆက္က ဖန္တီးခဲ့တ့ဲ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြရဲ႕အက်ိဳးဆက္ခ်ည္းပဲျဖစ္တယ္။ 

 ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံသားထမဲွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမဟတု္တဲ့လူမ်ိဳးဆိုၿပီးခြဲျခားဆက္ဆံလိုက္တဲ့ 

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ျပႆနာရယ္၊ ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ျပႆနာရယ္၊ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္တဲ ့ အျပန္အလွန္ 

ဝင္ထြက္သြားလာၿပီးတရားမဝင္ေနထိုင္တဲ့ျပႆနာေတြရယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲျပႆနာျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန ္ ျပႆနာ 

နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေပၚေပါက္လာတ့ဲကိစၥမွာ ဘဂၤလားနယ္အေရွ႕ပါကစၥတန္( ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ)္ ႏိုင္ငံက မြတ္စလင္ေတြ ရခိုင္ 

ျပည္နယ္ထဲကုိ အလံုးအရင္းနဲ႔ဝင္လာခဲ့တယ္။ ဗမာႏိုင္ငံသားရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္ေတြကုိ မွီတြယ္ၿပီး ဝင္လာတာလည္း ပါ 

တယ္။ 

 ဒီလိုအေျခအေနမွာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ဖန္တီးလုိက္တဲ့ျပႆနာေၾကာင့္ မူလဗမာႏုိင္ငံသားရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္ 

စလင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံမဲ့လူသားဘ၀က်ေရာက္သြားရပါတယ္။ အဒဲီေတာ့ သူတို႔မွာ သူတို႔အခြင့္အေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လႈပ္ 

ရွားၾကရတာပဲ။ ဒါကုိျဖတ္ေလးျဖတ္နဲ႔လက္ယဥ္ၿပီးသား စစ္တပ္လႊတ္တယ္ဆုိကတည္းက တိုက္ပြမဲျဖစ္လည္း အသံၾကားကတည္း 

က ထြက္ေျပးသူေတြရွိေနၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကလည္း အဲဒီစစ္တပ္ရဲ႕ ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈေတြ ခံရဖူးၿပီးသားျဖစ္ေလေတာ့ 

အလံုးအရင္းနဲ႔ထြက္ေျပးၾကတာမဆန္းပါဘူး။ 

 ဒီကိစၥမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီလား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလားဆိုတာရယ္၊ အစိုးရတပ္စခန္းေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ဝင္ 

တိုက္တာရယ္၊ ႏိုင္ငံျခားကအၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တာရယ္ဆိုတာေလာက္နဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ စစ္အစိုးရ စစ္ 

အုပ္စုအဆက္ဆက္လုပ္ခဲ့တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ေပၚလစီအရပ္ရပ္ကိ ု ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး တကယ့္အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ျဖစ္တ့ဲ 

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူတရပ္လုံး တမ်ိဳးသားလုံးေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ကိ ု ထူေထာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္ဖြား တ႐ုတ ္

နဲ႕မြတ္စလင္အားလုံးဟာ ဗမာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံနဲ႔ တႏိုင္ငံသားတည္းပဲ။ အမ်ိဳးသားတရပ္တည္းပဲဆိုတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ 

ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ဗမာျပည္မွာေပၚေပါက္ေနတ့ဲ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡနဲ႔ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္း 

ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒီအမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကိ ု လုံးပန္းတယ္ဆိုတာဟာလည္း ၂၀၀၈ အေျခခဥံပေဒဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္အာဏာ 

ရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ 

 

                                                                                                                                  ေစာအယ္ထူး 
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           ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ 

   ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ဗမာျပည္ရဲ႕အနာဂတ္။ 

                                                                                                        

                                                    ကိုေထြး 

 

 

 

 ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ဒီခ်ဳပ္ဝင္ၿပိဳင္လိုက္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားၾကားမွာ တိုက္ 

နည္းႏွစ္မ်ိဳးကြဲလာခဲ့ၿပီး၊ လမ္းႏွစ္သြယ္နဲ႕ခ်တီက္မႈ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္ဝတ္လ ဲဦးသိန္းစိန္စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခ 

ခံဥပေဒေအာက္မွာ ဝင္လုပ္ၾကဖုိ႔ က်န္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကိ ုဖက္လဲတကင္း ဖိတ္ေခၚခဲ့သလို စစ္အုပ္စု ေနာက္လိုက္ အင္အား 

စုမ်ားကလည္း စစ္အပု္စုကခင္းေပးထားတ့ဲ လမ္းအတုိ္င္းလိုက္ပါကာ ၂၀၀၈ ေျခ-ဥကိ ုလက္ခံတာသာ လက္ေတြ႕အက် ဆုံးဆိုၿပီး 

ဝါဒျဖန္႔ကာ လမ္းေၾကာင္းေပးၾကသည္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဒီမိုကေရစအီင္အားစုမ်ား ၂၀၁၂ မတုိင္မကီလို စစ္အုပ္စုကိ ု ျပတ္သား 

စြာတိုက္ပြဲဝင္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြမ်ားလာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စုကေတာ၂့၀၀၈  ေျခ-ဥထီးရိပ္ေအာက္မွာ ေအးခ်မ္း 

စြာ ဆက္လက္ရပ္တည္လႈပ္ရွားရင္း အရင္ကထက္ ပိုမိုႀကီးပြားခ်မ္းသာလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရ ၿပီးတက္လာ 

တဲ့ဒီခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕သက္တမ္း တဝကက္်ိဳးခဲ့ေပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတမိ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈမွာ အားရစရာမေကာင္းဘဲ 

ဆက္လက္႐ုန္းကန္ေနၾကရတာ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ကိုယ့္လမ္းစဥ္နဲ႔ကိုယ္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ခြင့္မရဘ ဲ ဦးသိန္း စိန္အစိုးရ 

ေခတ္ လက္က်န္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ၂၀၀၈ ေျခ-ဥ ရဲ႕ကန္႔သတခ္်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္မွာ လုပ္ေဆာင္ေနရလုိ႔ဆိုတာ ျမင္သာပါသည္။  

 ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အရင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကထက္ စစ္တပ္က အာဏာျပတာပုိလာတာ 

သာျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ဗမာျပည္မွာ စစ္တပ္ရဲ႕လက္ရွိအေနအထားဟာ ၂၀၀၈ ေျခ-ဥ အရ အရပ္သားအစိုးရထက္ အာဏာ ပုိ 

ႀကီးတာကိုသိၾကတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားလို အေရးေပးဆက္ဆံေနၾကတာ 

သူ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္ေတြနဲ႕ ျပည္တြင္းေတြ႕ဆံုပြဲေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ 
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 ဒီခ်ဳပ္အစိုးရေခတ္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က သူ႕ရဲ႕ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မ်ားကို ေခတ္မီစစ္လက္နကပ္စၥည္း ကိရိယာ တန္ 

ဆာပလာမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္တဲ့ သတင္းမ်ားပိုၾကားလာရသည္။ စစ္အစိုးရေခတ္ကထက္ အရပ္သားအစိုးရေခတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ 

က ခ်ေပးတဲ့ (ျပည္ေထာင္စု အသုံးစရိတ္ရဲ႕ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ) ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အရ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ 

ေဆာက္ေနရတာမို႔ အေတာ္ေက်နပ္ေနၾကပံုရသည္။ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေအာင္ တိုင္း 

ျပည္လုံၿခဳံေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း တိုင္းျပည္သိေစရန္ သတူို႔စစ္အစိုးရေခတ္ တသက္လုံး ေမြးလာခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ 

က ဘဂၤါလီျပႆနာကုိ ခပ္ျပင္းျပင္းေျဖရွင္းၿပီး ဒီမုိကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိတာကုိ လက္နက္တခုသဖြယ္ လုိသလုိ အသံုးခ် 

တတ္တ့ဲ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားနဲ႕အစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ား ေဒါသျဖစ္ေအာင္ဆြေပးသည္။ ဒါမွ ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရလည္း ဒုကၡေရာက္၊ စစ္တပ္ 

ကိလုည္း မေထာက္ခံလို႔မရတဲ့အေျခအေနေရာက္၊ စစ္တပ္ကို လူထုကကယ္တင္ရွင္လို႔ ပိုထင္ျမင္ေအာင္လုပ္ခြင့္လည္းရတဲအ့ျမတ္ 

ထြက္မည္မဟုတ္ပါလား။ ဗိုလ္ေနဝင္းလက္က် တပ္မေတာ္အျဖစ္ သ႐ုပ္ပုိပီျပင္လာတာကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ 

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က စစ္တကၠသိုလ္အပတ္စဥ္(၅၉)သင္တန္းဆင္းပြဲမနိ္႔ခြန္းမွာ စစ္တပ္ကို ႏိုငင္ံေရးေလာင္း 

ရိပ္ေအာက္က လြတ္ကင္းတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့သည။္ သူ႕တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ဩဇာမွ လြတ္ 

လြတ္ကင္းကင္းရွိေစရန္၊ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားရဲ႕ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမွ  ေဝးေဝးေနေစရန္ မွာၾကားတာျဖစ္သလို၊၂၀၀၈ 

ေျခ-ဥအရ စစ္တပ္ကရယူထားၿပီးသားျဖစ္တ့ဲ လက္ရွိအေနအထားအတုိင္းသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရပ္တည္သြားမယ္လို႕ ေၾကညာတာလည္း 

ျဖစ္ပါသည္။  

 စစ္တပ္အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ေရွ႕ေရးအတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ ၂၀၀၈ ေျခ-ဥ ကိုျပတ္သားစြာ ရပ္ခံကာကြယ္သြားမွာ 

ျဖစ္ၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားကသာ ၂၀၀၈ ေျခ-ဥအရ ခြဲေဝထားတ့ဲ ႏိုင္ငံ 

ေရး အခြင့္အေရးမ်ားအတုိင္း ေက်နပ္လက္ခံမွ၊ အင္စီေအကို လက္မတွ္ထိုးၾကမွသာ ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ဟု ထပ္မံ ေၾက 

ညာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ ့၂၀၀၈ ေျခ-ဥဆိုသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အုပ္စုက ထာ၀ရ ဗမာျပည္ 

ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ရေနေအာင္ စီစဥ္ထားၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အနည္း 

အပါးအခြင့္အေရးေပးကာေခၽြးသိပ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းပါသည္။ 

 ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရေခတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ အားမရတဲ့ေဝဖန္မႈမ်ား အေတာ္ေပၚထြက္ 

ခဲ့ပါသည္။ အမွန္ပင္ ဗမာျပည္စီးပြားေရးမွာ၊ ဗမာျပည္ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ အားရစဖြယ္ တိုးတက္မႈမရွိပါ၊ စစ္အုပ္ 

စုနဲ႔ သူတို႔မိသားစုမ်ား၊ နီးစပ္သူမ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ားနဲ႔သူတုိ႔အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားသာ အလြန္အကၽြံ တိုးတက္ေနၾကပါသည္။ ဦးပိုင္ကုမၼဏီ 

စတင္ထူေထာင္တဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစအ္ထိ အခြန္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း (၉)ေသာင္းနီးပါး ေပးခဲတ့ယ္ 

လို႔ ဆိသုလို၊ က်န္ခ႐ိုနီမ်ားရဲ႕ကုမၸဏီမ်ားလည္း အလားတူ က်ပ္သန္းေပါင္း သိန္း၊ေသာင္းခ်ီၿပီးအခြန္ေဆာငခ္ဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ခ့ဲ 

ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တေတြ ဒီလိုစီးပြားေရးေကာင္းေနခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္က ဆင္းရဲသားျပည္သူအမ်ားစုမွာ ကိုယ္တ့ိုင္းျပည္ 

တြင္းမွာ ဝမ္း၀ေအာင္ရွာစားစရာ ေနရာမရိွလို႕ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္အလုပ္လုပ္ေနၾကရသလုိ၊ မသြားႏိုင္သူမ်ားက အလုပ္လက္ 

မဲ့ဘ၀နဲ႔ ပ်ံက်၊ က်ပန္း ရရာအလုပ္ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ရင္း ရပ္တည္ၾကရၿပီး၊ တခ်ိဳ႕က ေက်ာက္စိမ္းတြင္းကစြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမွာ အသက္ 

စြန္႔ၿပီး ေရမေဆးေက်ာကရ္ွာေဖြရင္း ဝမ္းစာရွာေနၾကရပါသည္။ ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔အေပါင္းပါတစုသာ စီးပြားရွာတတ္တ့ဲ 

အရည္အခ်င္းျပည့္စုံေန၍ ခ်မ္းသာေနၾကတာမဟုတ္ဘ ဲ တိုင္းျပည္သယံဇာတမ်ား ထင္သလိုလက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္၊ တရားဥပေဒအ 

ထက္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရယူထားႏိုင္ခြင့္၊ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိ ု ျပင္ဆင္လို႔မရေအာင္၂၀၀၈ ေျခ-ဥအရ စစ္အုပ္စုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထား 

ႏိုင္ခြင့္ရယူထားလို႔ဆုိတာ ရွင္းပါသည္။ 

 ဒီေန႔လိ ုႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ၊ မေရမရာျဖစ္ေနတ့ဲ ဗမာျပည္အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလႏဲိုင္ဖို႔ဆိုရင္၊ ဗမာျပည္ 

ကိ ုစစ္အုပ္စုက၂၀၀၈ ေျခ-ဥအရ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္မွ ျဖစ္ပါမည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈအရ စစ္တပ္က ေနာက္ 

ဆုတ္ေပးလၽွင္ အားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ယခုထိ ဒီ အလားအလာ မေတြ႕ရေသးပါ။ စစ္တပ္က လက္ရိွ 

သေဘာထားအတိုင္း ကာခ်ဳပ္မူကိုသာ ဆက္လက္ကိုင္စြဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းသြားမည္သာဆိုပါက၊ ဗမာျပည္ရွိ တိုင္း 

ရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ မွဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုေတြ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ စုစည္းမိလာတဲအ့ခ်ိန္မွာ အုံႂကြေတာ္လွန္ၿပီး စစ္အုပ္စုကုိ 

တိုက္ခိုက္ၿဖိဳခ်မႈ ေပၚေပါက္လာမည္သာျဖစ္ပါသည္။ 

                                                                                                                          

ကိုေထြး 

( ၄-၁-၂၀၁၈) 
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စစ္အုပ္စု ႏိုင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ေအာက္က 

အျမန္ဆံုး ရုန္းထြက္ၾက 

 

ေဇာ္လတ္ 

 

 

 

 

 

 

စစ္အုပ္စု အထင္အရွားရွိေနပါရဲ႕နဲ႔၊ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးသာ ပဓာနနဲ႔အဓိကျဖစ္တ့ဲ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲ 

ေနပါလ်ကန္ဲ႔ “ဒီမိုကေရစ”ီ လုိ႔ ေျပာေနၾကရတာဟာ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း လိမ္လည္လွည့္ျဖားသလုိျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ 

“စစ္အုပ္စုနဲ႔၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ် “ဒီမိုကေရစ”ီ သမုိင္းစာမ်က္နွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ဆိုတာ    ဘယ္ေတာ့မွ 

ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ “ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလမ္းေပၚ ေရာက္ေနၿပ”ီ၊  “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလင္းတန္းေတြ  ျမင္ေနရၿပီ” လို႔ေျပာေနတာ 

ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ လိမ္ညာတာနဲ႔လူအမ်ားကုိ မိမိထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္သလိုျဖစ္လာေစဖုိ႔ တနည္းတလမ္းနဲ႔ လွည့္စားတာမ်ိဳး 

သာျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ့္ျဖစ္ရပ္က တခ်ိန္က ဒီမုိကေရစီအလံကုိင္ေတြ စစ္အုပ္စုရဲ႕ေထာင္ေျခာက္ထဲ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထ)ဲ 

တိုးဝင္သြားတာသာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီကေန႔ျဖစ္ ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ အဒဲီလိုတုိးဝင္သြားတာေၾကာင့္ မလြဲမေသြ 

ရရွိလာရတဲ့ တိုက္ရုိက္အက်ိဳးဆက္ေတြမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္သေဘာနဲ႔ေျပာရရင္ အရင္းရႈံးေနတ့ဲအေနအထားေတြလုိ႔ ေျပာ 

ရမယ္ထင္ပါတယ္။ 
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ကာခ်ဳပ္က (DSA) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅၉) ေက်ာင္းဆင္းမိန္႔ခြန္းမွာ “မိမိတို႔တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ 

ေအာက္မွ လြတ္ကင္းသည့္တပ္မေတာ္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာသြားပါတယ္။ 

ဒီစကားက ယေန႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေမာက္မာမႈနဲ႔ေခါင္းမာမုိက္မဲမႈကို ေျဗာင္အက်ဆံုး ထပ္မံေဖာ္ျပတာပါ။ ဒီေျပာဆိုခ်က္ကုိ 

တဖက္သတ္ သင့္ျမတ္ေက်ေအးေရး ေဇာင္းေပးၿပီး ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ေနသူေတြ သတိျပဳမိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီလို 

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမွာ ေတြေဝမိန္းေမာေနသူေတြကို လႈပ္ႏိႈးေပးလိုက္တဲ ့စကားလို႔ ေျပာရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီး အိပ္ခ်င္ဟန္ 

ေဆာင္ေနရင္ေတာ့ အႏႈိးရခက္ေနဦးမွာပါပဲ။ 

တပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ေအာက္က်ေရာက္ေနတာေတာ့ တကယ့္အျဖစ္မွန္ပါပဲ။ တပ္မေတာ္က်ေရာက္ေနတဲ့ 

ေလာင္းရိပ္ဆိုတာ “စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္” ေအာက ္က်ေရာက္ေနတာပါ။ တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ စစ္အုပ္စုေလာင္း 

ရိပ္ေအာက္ကို တစတစက်ေရာက္သြားရာကေန ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လံုးလုံးလ်ားလ်ားကို က်ေရာက္သြား 

တာျဖစ္ ပါတယ္။ 

“စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္” ဆုိတာ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္၊ တလက္ကိုင္တပ္အျဖစ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံ 

ေရး၊ စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစံု ဗိုလ္က် ခ်ဳပ္ကုိင္ျခယ္လွယ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရရိွထားတ့ဲ အေျခအေနနဲ႔အေနအထားကို ေျပာ 

တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒီလုိ အခြင့္အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ရရွိထားမႈက စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ စစ္တပ္ကို စိတ္ႀကိဳက္အမိန္႔ေပးေစခုင္ိးႏုိင္ၿပီး “အေျခခံဥပေဒ” 

ကိလုည္း လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တယ္၊ စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီးလည္း အတည္ျပဳႏုိင္တယ္။ ႏွစ္ကာလရႈေထာင့္ကေန 

ေျပာရရင္ “တပ္မေတာ္” ဟာ “ စစ္အုပ္စု ႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္” ေအာက္မွာ ၁၉၆၂ ကေန ဒီေန႔အထိ လံုးလုံးလ်ားလ်ား က်ေရာက ္

ေနတာ ျဖစ္တယ္။ 

ဒီလိုက်ေရာက္သြားမႈက စစ္တပ္ထဲက တပ္မွဴးတပ္သားေတြရဲ႕ အသိအျမင္နဲ႔အေတြးအေခၚေတြကိုပါ မ်က္ေစ့ကန္းသလို 

နားကန္းသလုိ စံုလံုးကန္းကုန္ေစပါတယ္။ “တပ္မေတာ္သာအမိ - တပ္မေတာ္သာအဖ” ဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ ဒီစံုလံုးကန္းမႈရဲ႕ 

အတိုင္းအတာနဲ႔အေျခအေနကို ေဖာ္ျပတ့ဲ အထင္ရွားဆံုးေရာဂါလကၡဏာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရာဂါကၽြမ္းေနၿပီ ဆို 

တာကို ေဖာ္ျပတာပါ။ ေရာဂါလကၡဏာခ်က ္ရွင္းေတာ့ ကုသလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းနည္းလမ္းကလည္း ရွင္းပါတယ္။ “စစ္အုပ္စု 

ႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္” ေအာက္ကေန “တပ္မေတာ”္ ရုန္းထြက္ၾကဖို႔ပါပဲ။ 

“အမိန္႔၊ စည္းကမ္း” ဆုိတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳး၊ “တစံုတရာလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အက်ိဳးစီးပြားခံစားခြင့္” ဆိုတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳး၊ “ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင ္

ငံေရးပါတမီ်ား ရန္တိုက္ေသြးခြဲထားတဲ့” ေႏွာင္ႀကိဳး စတဲ့၊ စတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးအထပ္ထပ္ကို တပ္မေတာ္ထဲက တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မွဴး 

တပ္သားေတြအေနနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ခ်ိဳးျဖတ္ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်ိဳးျဖတ္ပစ္ဖုိ႔ဆုိတာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ခ်ိန္ 

ကုိက္ လႈပ္ရွားမွရမွာပါ။ တေယာက္စီတဦးစီ၊ တကြဲစီတျပားစီ၊ အစီအစဥ္မဲ့၊ ဟာမိုနီမဲ့လႈပ္ရွားေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စစ္အုပ္စုက 

အလြယတ္ကူေကာက္စားသြားပါလိမ့္မယ္။ 

တကယ္ေတာ့ “ကာခ်ဳပ္”ဆုိတာဟာ ဒီေန႔ စစ္တပ္မွာ “စစ္အုပ္စုေလာင္းရိပ္”ကို အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုး ကုိယ္စားျပဳေန 

တဲ့သူျဖစ္ပါ တယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ “ကာခ်ဳပ္”ကေနတဆင့္ တပ္မေတာ္ကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဒါင္လုိက္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ ယႏၱရားေတြကတဆင့္ တပ္မေတာ္ကို စစ္အုပ္စုက ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ (ကစထ) မွဴး၊ တုိင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး 

ေတြ၊ စကခမွဴးေတြစ သျဖင့္ အဆင့္လုိက္ ရစ္ပတ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာပါ။ 

ဥပမာ အားျဖင့္ဆုိရရင္ “တပ္မေတာ”္ ဟာ “ထီး” လို႔ ဆိုရင္၊ “ကာခ်ဳပ္” က “ထီးရုိး” ပဲ။ အဒဲီထီးရုိးကို “စစ္အုပ္စု” က 

ဆုပ္ကုိင္ထားတယ္။ စစ္အုပ္စုမွာ “ထီးရိုး” ကို စိတ္ႀကိဳက္  လဲလွယ္နုိင္တ့ဲ အခြင့္အာဏာလည္းရွိေနတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္ 

စုဆုိတဲ့ ေလာင္းရိပ္ (ဝါ)  ထီးရိပ္ေအာက္မွာ“ကာခ်ဳပ္”ဆုိတဲ့ “ထီးရိုး”ေတြ ဗိုလ္ေနဝင္းစိတ္ႀကိဳက္ အလီလီလခဲဲ့တယ္။ ဗိုလ္စန္းယု၊ 

ဗိုလ္တင္ဦး၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ထင္၊ ဗိုလ္ေစာေမာင္၊ ဗို္လ္သန္းေရႊ တို႔ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း စိတ္ႀကိဳက္လခဲဲ့တဲ့ ထီးရိုးေတြပဲ။ 

ဗုိလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုဆုိတဲ့ေလာင္းရိပ္ (ဝါ) ထီးရိပ္ေအာက္မွာေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာလုိ ထီး 

ရိုးေတြ ခဏ ခဏ လဲခြင့္သာပံုမရဘူး။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ဆိုတဲ့ “ထီးရိုး” တစ္ေခ်ာင္းပဲ ဗိုလ္သန္းေရႊ စိတ္ႀကိဳက္လဲထားဖူးေသး 

တယ္။ ဒီထီးရိုးလည္း တကယ္ေတာ့ ဂိတ္ဆုံးေနပါၿပီ။ 

လႊတ္ေတာ္ထကဲ စစ္ဗိုလ္ ၁၆၆  ေယာက္ဟာ “ကာခ်ဳပ္”  ဆိုသူရဲ႕ အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားမႈကို တေသြမတိမ္း  နာခံၾကရၿပီး၊ 

ေဆြးေႏြးၾက၊ ကန္႔ကြက္မဲေပးၾက၊ ေထာက္ခံမဲေပးၾကရသလိုမ်ိဳးပါပဲ။ စစ္တပ္ထဲက  ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာလည္း ထုိနည္း 

လည္းေကာင္းပါပဲ။ “အမိန္႔နဲ႔စည္းကမ္း” ဆုိတာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္တပ္တိုင္းရဲ႕ ဘယ္ေျခနဲ႔ညာေျခ၊ ဘယ္လက္နဲ႔ညာလက္ မ 

ဟုတ္လား။ ဒီစနစ္ကို စစ္အုပ္စုက သူတုိ႔အက်ိဳးအတြက္ ကြက္ျပည့္အသံုးခ်ၿပီး ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကိုငမ္ႈနဲ႔ သူတုိ႔ 

အာဏာသက္ကို ရွည္ၾကာေအာင ္ဆြဆဲန္႔ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု “အမိန္႔နဲ႔ ညြန္ၾကားခ်က”္ကို တုိင္းျပည္လူထုရဲ႕ ေရတိုေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး စစ္ 

အုပ္စု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကာကြယ္ရတဲ့ “အမိန္႔နဲ႔ညြန္ၾကားခ်က”္ ဆိုရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရဲရဲတင္းတင္း ဖီဆန္ခ်ိဳးေဖာက္ 

ၾကရမွာပါ။ “စစ္အုပ္စု” အက်ိဳးစီးပြားသက္သက္အတြက္ အမနိ္႔နာခံေနဖို႔ မလုိပါဘူး။ သစၥာခံေနဖို႔မလုိပါဘူး။ 

စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ ဆက္ေနမယ္ဆိုရင္  စစ္အုပ္စုရဲ႕သစၥာခံပ ဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းၿပီး 

ေႏြးေထြးျဖဴစင္တဲ့ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ရိပ္မွာခိုလႈံၾကရပါလိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္စုကို သစၥာေဖာက္တာဟာ ေတာ္လွန္တဲလ့ုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူတဲ့၊ ေရွးရႈတဲ့ အစဥ္အေလးထားတဲ့ လုပ္ဟန္ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕   မူလေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္တဲ့ 

ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံအမွန္ကုိ ျပန္လွည့္ျခင္းသာျဖစ္တယ္၊ စစ္အုပ္စုကို သစၥာခံေနသမွ် တုိင္းျပည္ 

နဲ႔  ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြား ေက်ာခုိင္းလ်စ္လ်ဴရႈရတဲ့ သစၥာေဖာက္ဘဝ အစဥ္က်ေနေရာက္ေနမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္အုပ္စုရဲ႕ အာဏာဆက္ခံမႈဟာ ေရွးက ပေဒသရာဇ္မင္းဆက္ေတြလိုပါပဲ။ “အစဥ္အလာ” ဆုိတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႔   ျပည္သူ 

ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားေတြကို အထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္တုပ္ေႏွာင္ထားတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ သူတုိ႔ရဲ႕ဗန္းျပဟန္ျပလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ (အမ်ိဳး 

သားေရး/ ဘာသာေရး စတဲ့ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔) ေသြးခြဲေခ်ာ့ျမွဴ လွည့္စား အေမွာင္တုိက္ေလ့ရွိပါတယ္။ 

ဒီကေန႔ စစ္အုပ္စုက ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုမင္းဆက္နဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုမင္းဆက္ကုိ အခုလို    “စည္းသား” ျပထားပါ 

တယ္။ “တပ္မေတာ္သည္  ၁၉၆၂   ခုႏွစ္မွစ၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ (တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔   ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး) 

ဆက္လက္ေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ 

ျပည့္ႏွစ္အထိ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ မႀကံဳဖူးေသးေသာ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မႈရ 

ရွိခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔  ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏  တခုတည္းေသာ 

အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုက တပ္မေတာ္က စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည”္ လို႔ ငါးပိထုပ္တဲ့ စကၠဴစုတ္ကို ေျဖျပထားပါတယ္။ 

အထက္ပါ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ယခုအခါ စစ္အုပ္စုအာဏာတံစက္ၿမိတ္ေဘးေရာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ (ေရာက္ပုံေရာက္  

နည္းေတာ့ ကြျဲပားပါတယ)္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔နဲ႔ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔ ေရွ႕မွာခ်ၿပီး ေမးၾကည့္ပါ။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုး ဘာမွ မကြလဲြဘဲဲ အထက္ပါ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အတိုင္း အျပည့္အဝသေဘာတူၾကပါလိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္စု ေလာင္းရိပ္၊ စစ္အုပ္စု ေႏွာင္ႀကိဳးဆိုတာ အဲဒါပါပဲ။ 

ဒါေပမဲ ့ ဒီေကာက္ႏုတ္ခ်က္အေပၚသေဘာထားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီထကဲ သက္ေတာ္ရွည္နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးကို 

ေမးၾကည့္ရင္ ဦးတင္ဦးက ဒီအခ်က္ကုိ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔/ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔ ေျဖသလိုေတာ့ေျဖမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဦးဝင္းထိန္ကေတာ့ တမ်ိဳး 

ေျဖခ်င္ေျဖပါလိမ့္မယ္။ 

တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ “ မႀကံဳဖူးေသးေသာ ထူးထူးျခားျခားေအာင္ျမင္မႈ” ဆုိတာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုအဖို႔ အသက္ေတြ၊ 

ေသြးေတြ၊ ေခၽြးေတြ၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ပ်က္သုဥ္းဆံုးရႈံးရတဲ့ မႀကံဳဖူးမၾကားဖူးတ့ဲ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံု ရင္ဆုိင္ရမႈ 

ေတြကို စကားလံုးတမ်ိဳးနဲ႔ ကုလားဖန္ထုိးၿပီးေျပာတာသာျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ ဒီမုိကေရစီသစ္ပင္ကေလး ညြန္႔ေညွာက္ရွင္သန္လာႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ “ေမ 

တၱာေရစင္ေတြ” ဘယ္ေလာက္ပဲ ပက္ဖ်န္းသြန္းေလာင္းေနပါေစ၊ ညွိဳးေရာ္ ပိန္လီွ ေျခာက္သေယာင္းေနမွာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ေအာက္က အျမန္ဆံုးရုန္းထြက္ၾကပါ။ 

 စစ္အုပစ္ုကိုသစၥာေဖာက္ၾကပါ။စစ္အုပ္စုအမိန္႔ကို ဖီဆန္ၾကပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ပါ။ 

အမိန္႔နဲ႔သစၥာဆုိတာ အတုိင္းအဆမဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွာသာ နာခံ၊ ေစာင့္စည္းတည္ၿမဖဲုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

                                                                                                            ေဇာ္လတ္                                                                                                           

 

                                                                                                        (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္) 
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                               ဆင္နင္းခံေနရတ့ဲ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရေခါင္း 

                                                                                                                                            ႏိုင္လင္း 

 

 

 

 

 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အစိုးရသစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာ၊ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ အႏၱရာယ္ 

ေတြကို သတိေပး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ပဲ အဒဲီျပႆနာေတြကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ အခုထိေတာ့ အလူးလူးအလိမ့္ 

လိမ့္ပဲ။ အစိုးရသစ္အေနနဲ ့ကာခ်ဳပ္ကို ေပးထားရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုရဲ ့အႏၱရာယ္ကို ႀကိဳစဥ္းစားထားဖို ့(ဗကပ) က အခုလို သတိ 

ေပးခ့ဲတယ္။ 

 “ကာခ်ဳပ္ကို ေပးထားရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုရဲ ့ျဖစ္လာႏိုငတ္ဲ့ အႏၱရာယ္ကိုလည္း ႀကိဳစဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။ 

- ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ ့ပြတ္တိုက္မႈမွာ အရပ္သားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေခါင္းခဲရမယ့္ကိစၥ။ 

- နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ဆ့က္ဆံေရးမွာ အရပ္သားအစိုးရဆိုတဲအ့စိုးရက လက္ 

ေရွာင္ထားရမယ့္ကိစၥ။ 

- ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာနက ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြကုိ မီးေလာင္ဗံုးနဲ ့ပစ္လိုက္၊ ဖမ္းခ်င္သလုိဖမ္း၊ သတ္ခ်င္သလိုသတ္ေနရင္ 

လည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနရမယ့္ကိစၥ စတာေတြအတြက္လည္း ႀကိဳစဥ္းစားထားရပါမယ္။ 

- ဒီ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အစိုးရသစ္ အက်ပ္အတည္းေတြ ့ေအာင္ ျပည္သူနဲ ့ထိပ္တိုက္တုိးေအာင္ ေကာင္းေကာင္းေမႊပါလိမ့္မယ္။ 

 ဒါေတြဟာ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းကို ဆင္နင္းမယ့္ကိစၥေတြပဲ။ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ ေျဖရွင္း၊ မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ မိမိကုိမဲေပး 

ခဲ့တဲ့ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ ့ျပန္လညထ္ိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိပါတယ္။” 

 ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲ အဲဒ၀ီန္ႀကီးဌာန ၃ ခုနဲ ့ဆိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြ တခုၿပီးတခု မိုးဦးက်မိႈေတြလုိ ထြက္လာတယ္။ ျပႆနာ 

ေတြက မီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္ တသီတတန္းႀကီး ျဖစ္တယ္။ ျပႆနာေတြက ေသးရာကေန ႀကီးလာတယ္။ မႀကီးႀကီးေအာင္လည္း မီး 
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ေလာင္ရာ ေလပင့္ၾက၊ ဓာတ္ဆီေလာင္းေပးၾကတယ္။ လက၀္ါးရိုက္သူေတြ၊ ညွပ္တိုက္သူေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ ့ျပင္းထန္တဲ့ 

ရိုက္ခတ္မႈေတြ ေပၚထြက္လာတယ္။ 

 ရခိုင္အေရးကို ၾကည့္မလား၊ တရုတ္နယ္စပ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြကို ၾကည့္မလား၊ လူမ်ဳိးေရး-ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ 

ကို ၾကည့္မလား၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး သံုးဌာနလုံးနဲ ့ဆိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြခ်ည္းပဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ ့အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကလည္း ဒီ၀န္ႀကီးဌာန သံုးခုမွာ အေျခခံတာပါ။ ဒီဌာနေတြကို လက္လႊတ္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ခံ အရပသ္ားတပုိင္း အစိုးရဟာ 

ေမ်ာက္သစ္ကိုင္းလြတ္တဲ့ အျဖစ္ပဲ။ 

 ဒါေၾကာင့္လည္း “၂၀၀၈ ရွိေနသေရြ ့‘အရပ္သားအစိုးရ’ ေခၚမရဘူးလို ့ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယူဆပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ ္

အစိုးရဟာ အလကားမတ္တင္းနဲ ့ႀကီးေဒၚႏြား ေက်ာင္းေပးေနရတာပဲ ျဖစ္မယ္” လို ့ေျပာခဲ့တယ္။ လက္ေတြ ့အျဖစ္မွာေတာ့ ႀကီးေဒၚ 

ႏြား အလကားေက်ာင္းေပးရတာထက္ ပိုဆိုးတယ္။ ႏြားလည္းေက်ာင္းရ၊ ႏြားခိုးလို ့ယုိးစြပခ္ံရတဲ့ အျဖစ္ကုိ ၾကံဳရတာပါ။ ျဖစ္သမွ် 

ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းရတာနဲ ့ခရီးမတြင္ဘဲ ၀ိုင္းႀကီးပတပ္တ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရျဖစ္ျဖစ္၊ 

ေနာက္ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ “ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာ အညွာ” ကို အပိုင္မကိုင္ႏိုင္ေသးသေရြ ့ဒီလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။ 

 စစ္အုပ္စုေျပာေနက် ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္တယ္ဆုိတာ သူတို႕အပိုင္ကိုင္ထားတဲ့ အဒဲီအာဏာ 

ေတြကို သူတို ့လက္ထဲကေန တျခားဘယ္သူမွ ယူလို ့မရေအာင္ ကာကြယ္တာကုိ ေျပာတာပါ။ သူတို ့ေျပာသမွ် စကားေတြမွာ “ႏိုင္ 

ငံေတာ္” ကို ဖယ္ၿပီး “စစအ္ုပစု္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အစားထုိးနားလည္ရံုပါပဲ။ တပ္မေတာ္သားေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္ 

အျခာအာဏာကို ကာကြယ္တာဆိုၿပီး သူတို ့အာဏာကို အသက္ေပး ကာကြယ္ခိုင္းေနတာပါ။ ရွင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗန္းျပ၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာတဲ့ စစ္အုပ္စုပါ။ အဒဲီစစ္အုပ္စုဟာ အဒဲီလိုအေရးပါတ့ဲ ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုတင္ အပိုင္ကိုင ္

ထားသလား။ 

 တကယ္ေတာ့ တျခားဌာနေတြမွာလည္း သူတို ့လူယံုေတြ၊ သစၥာေတာ္ခံေတြ၊ ေဒါက္တိုင္ေတြ၊ ေခြးသြားစိတ္ေတြက အခ 

ရာပဲ။ ေနရာေကာင္းေတြ ယူထားၿပီး အတြင္းကေန ၿဖိဳခ်ေနၾကတာ။ အစိုးရသစ္က ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ သာသာထိုးထိုးနဲ ့ေနရာ 

ေပးရတာေတြေရာ အားလံုးေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ ဘာက်န္ေသးလဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အစိုးရထဲက၊ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဆိုေပမယ့္ ျပည္ 

သူကို နားရြက္တံေတြးဆြတ္တဲ့ စကားေတြ မၾကာခဏ ၾကားရတယ္။ မ်က္ႏွာပ်က္စရာအျဖစ္ေတြ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ လ့ာရတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ စစ္အုပ္စုက သူတို ့နဲ ့တန္းညွိၿပီး တမူးနဲ ့ရွစ္ျပား ဘာကြာသလလဲို ့လုပ္လာတယ္။ 

 ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားတပုိင္း အစိုးရကို အတြင္းပုိင္းက ရုပ္ဖ်က္ေနသူေတြ၊ ပံုဖ်က္ေနသူေတြ ဘယ္သူေတြလ။ဲ အရည ္

အခ်င္းေၾကာင့္လား၊ ဇာစ္ျမစ္ေၾကာင့္လား။ အေၾကာင္းတခုခုေတာ့ ရွိသူေတြခ်ည္းပါ။ အစိုးရသစ္ကို သစၥာမခံဘဲ စစ္အုပ္စုကိုသာ 

သစၥာျမဲေနသူေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္အေရးယူႏိုင္သလား။ ဒီလူေတြဟာ စစ္အုပ္ရဲ ့အေမြခံေတြျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ 

ဆန္းစုၾကည္ကို ေရွ႕တင္သြားၿဖီးျပ ကြယ္ရာမွာ အပုပ္ခ်ေနတာပါ။ 

 ဒီလိုေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတဲ့ ယႏၱရားနဲ ့ဘယလ္ိုေရွ ့ဆက္ၾကမလဲ။ ဒီလိုေနာက္ေက်ာ ဓားနဲ ့ထိုးေနတဲ့ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြ၊ 

စစ္အုပ္စု သစၥာခံေတြ၊ အလုိေတာ္ရိေတြနဲ ့ဘယ္လို ခရီးဆက္မလဲ။ ဒီလိုစုန္းျပဴးေတြ၊ အေခ်ာင္သမားေတြ၊ သာကူးေတြ၊ အေရျခံဳ 

ေတြ၊ သူလွ်ဳိဒလန္ေတြနဲ ့ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး တိုင္းျပည္နာလန္ထူမလဲ။ ဆင္နင္းခံေနရၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရေခါင္းဟာ သံခေမာက္ ရွာ 

ေဆာင္းရင္ေတာင္ သက္သာမယမ္ထင္ပါ။ ေဟာင္းႏြမ္းပုပ္ေဆြးေနတာေတြကို ရဲရဲဖယ္ရွား စြန္႕ပစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ပိုးစားျခကိုက္ေန 

တာေတြကိ ုရဲရဲလီွးျဖတ္ ဖယ္ထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူနဲ ့အျပန္အလွန္ ေဖးမတြကဲူ ခ်ီတက္မွ သစ္လြင္တဲ့အနာဂတ္ကို ခရီးဆက္ 

ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ျပည္သူနဲ ့အတူ ခ်ီတက္ပါ။ 

 

                                                                                                                                            ႏုိင္လင္း 
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ေသျခင္းကင္းတ့ဲ  

လင္းလက္တ့ဲ ၾကယ္တပြင့္ 

 

(ဒုိးၿငိမ္းခ်မ္း) 

 

၂၀၁၇ နိဂုံးခ်ဳပ္  

ငါတို႕ အက်အဆုံးမ်ားခဲ့တယ္။  

 

ႏွစ္ ကုန္ရက္  

ေနာက္ဆုံးစကၠန္႕ေလးမွာေတာင္ မခ်န္  

ဒဏ္ရာနက္နက္နဲ႕ မလႈပ္မယွက္ၿငိမ္သက္ေနသူကိ ု 

ယ,ူ မ သြားျပန္ၿပီေလ …။ 

 

ဒီ တခါ ပူပူေႏြး  

ယူေဆာင္ျခင္းခံရသူ 

“ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦး” ဆို တဲ့ သူေပါ့ ။ 

 

သူ နဲ႕ငါတုိ႕ဟာ  

ေရခဲေဒသ ႏွင္းရိုင္းညေတြထမဲွာ  

အျပန္အလွန္ ရုိင္းပင္းရင္း  

အတူျဖတ္သန္းၾကဖူးတယ္။ 

 

သူဟာ  

ငါတို႕ထက္ ေစာစြာ  

ရန္သူကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ 

ရန္သူကို နာၾကည္းမုန္းတီးခဲ့  

ေနာက္ … ေတာ္လွန္ေရးမီးလွ်ံၾကားမွာ 

အမွန္တရားဆိုတ႕ဲ ျမင္းနီႀကီးကို စီးရင္း  

ခရီးျပင္းႏွင္လာခဲ့တာ ေျမျပင္အႏွံ႕ , ျမစ္အႏွံ႕ပါပဲ။ 

 

သူ နဲ႕ ငါတုိ႕ဟာ  

အဖိႏွိပ္ခတံို႕ရဲ႕တပ္ဦးအလံေတာ္ေအာက္  

စုစည္းေရာက္ရွိလာ ညီအကို စိတ္ဓာတ္ပမာ 

ပ်ဴငွာ ေႏြးေထြးတ့ဲ အေျခခံနဲ႕  

ငါ တို႕ကို ဆက္ဆံခဲ့ပုံမ်ား ေမ႕စရာလား။ 
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ေတာ္လွန္ေရးဟာ တေျဖာင့္တည္းမရိွ  

ေရွ႕တိုး ေနာက္ဆုတ္နဲ႕ 

ဂီယာမ်ိဳးစုံ ေျပာင္းခ်ိန္းတ့ဲ ကာလ  

မၾကာခဏ ရိွတတ္တယ္။ 

ဘက္ဂီယာထိုးခ်ိန္ ကာလ 

ငါတုိ႕ရင္တြင္းမီး တညီးညီးနဲ႕ ဆုံေတြ႕ၾက 

တအိမ္တည္းမွာေလ.....။ 

 

အတူေန၊ အတူစား၊ အတူေလ႕လာ၊ အတူခံစားၾကရင္း  

အနာဂတ္ကို ငါေရာ သူေရာ ပိုင္ဆိုင္ေနလုိက္ၾကတာမ်ား 

ကမၻာႀကီးဟာ အလြန္ပဲ သစ္လြင္လွပလို႕ေပါ့။ 

 

သူ နဲ႕ ငါတုိ႕  

ဆင္လိုက္လုိ႕ေျပးရခ်ိန္  

ထိန္ခ်ဳံးက ယိုင္နဲ႕နဲ႕ ပေဒသရာဇ္ေခတ္အိမ္အိုႀကီးမွာ  

ေမာင္စီး ဆုိတဲ့ စိုးလင္းဦးေလး လူျဖစ္လာခဲ့တယ္  

ငါတို႕ေမ႕စရာလား။ 

 

သူဟာ  

ေလ့လာေရးမွာ ေလာဘႀကီးတယ္  

ရရွိခ်က္တိုင္း ႀကီးၾကီးငယ္ငယ္  

ဘယ္သူနဲ႕မဆို မွ်ေဝ၊ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာတတ္သူ။ 

 

သူရဲ႕ ပင္ကိုယ္စရ္ုိက္ 

ေခါင္းငိုက္စိုက္၊ အိပ္ငိုက္တယ္မထင္နဲ႕  

ေလ႕လာေရးမွာ စူးရွထက္ျမက္တယ ္

ျဖတ္သန္းခဲ႕တဲ့ လက္ေတြ႕ 

သေဘာတရားေရးနဲ႕ ေပါင္းစပ္ လူထုထဲပ်ံ႕ႏွံ႕ဖို႕  

ဝါဒျဖန္႕ခ်ိေရးကို လက္နက္ေတာ္လို အသံုးျပဳခဲ့သူ  

ေမာင္စိန္ေသာ္ ဆိုတာ သူ  

ဗတိုးရွိန္ဆုိတာ သူ ပဲေပါ့။ 

 

သူ ဟာ  

ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရျမင့္မွာလည္း သူ ပါခဲ့  

ဒီေရနိမ့္မွာ လူးလိမ့္ ရုန္းကန္ခ်ိန္ အိမ္ျပန္သူ, သူ မဟုတ္ခဲ့  

ကိုယ့္ဝမ္းကိုယ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္အိမ္ေထာင္ကုိယ္ ထူေဆာက္ရင္း  

အင္တာေနရွင္နယ္ သီခ်င္းကို ဆိုခဲ့တယ ္

ႀကီးျမတ္တဲ့ မိခင္ပါတီ သီခ်င္းကို ဆို္ခဲ့တယ္  

ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ ခ်ီတက္လာေခ်ၿပီ သီခ်င္းကို ဆုိေနမယ္။ 

 

ငါတို႕အားလုံး  

ဒီေရနိမ့္ကာလ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ရုန္းထခ်ိန္  
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အရွိန္ျပင္းျပင္း ေရာဂါဘယတို႕ 

သူ႕ ခႏၶာမွာ တပ္စြဲလုိ႕ တုိက္ခိုက္ၾကေလၿပီ။ 

 

ေရာဂါနဲ႕ တိုက္ပြဆဲင္ရတာ  

သူတေယာက္တည္းလား? မဟုတ္ခဲ့။ 

- ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ ဘဝအေဖာ္ 

အိမ္ေထာင္ဖက္ သက္ထားထံလည္း  

ေရာဂါဘယမ်ား အေဖာ္အေပါင္းနဲ႕ပူးကပ္ခဲ့။  

သူမက အမည္းေရာင္ လြင္ျပင္ထဲ  

သူ႕အရင္ ေမ်ာလြင့္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရွာတယ္။ 

 

လအခ်ိဳ႕ပဲ ၾကာ 

ဘဝအလြမ္းေတြကို အိပ္ရာထက္မွာ  

ေဝဒနာနဲ႕ ေရာျပြမ္း ခံစားရင္း  

မရဏမင္းရဲ႕ လုယက္ျခင္းကိုျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳႏုိင္ရွာ  

ညင္သာစြာ လိုက္ပါလို႕သြားခဲ့ရၿပီ။ 

 

အဒဲီေန႕က  

ငါတို႕ရင္ထဲမွာ  

ဟင္းလင္းျပင္ ကြက္လပ္တခု ျဖစ္ထြန္းက်န္ရစ္ခဲ…့ 

ညိဳညိဳတို႕ေမာင္ႏွမ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ႀကီးၿပိဳကြဲခဲ့ …. 

ပါတီရဲ႕ သားေကာင္းရတနာတပြင့္ လြင့္ေၾကြခဲ…့ 

ဒါေပမဲ ့ 

အဒဲီေန႕က  

ငါတို႕ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္မွာ 

ေနေရာင္၊ လေရာင္ထက္ ထြန္းေတာက္တဲ့  

အလင္းလက္ဆံုး ၾကယ္တပြင့္  

အသစ္ထပ္မံ တုိးျဖည့္လိုက္ျပန္ၿပီ။ 

 

ရဲေဘာ္ ႏိုင္ဦး  

သင္ဟာ  

ေသျခင္းကင္းတဲ ့ 

လင္းလက္နီရဲတဲ့ ၾကယ္တပြင့္ျဖစ္ေနတာ 

ငါတို႕ အေလးနီျပဳရင္း ျမင္လိုက္ရပါၿပီ ။ ။ 

 

ရဲေဘာ္ ဒုိးၿငိမ္းခ်မ္း  

၄ . ၁ . ၂၀၁၈ 
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ဘံုရန္သူနဲ႔ ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲမီးေတာက္မ်ား...          

စုိး (မီးေတာင္ပ်ိဳ)  

 

 

 

--------- 

နံပါတ္တုတ္ကစၿပီး  

ဂ်ီသရီးဂ်ီဖိုးအလယ္  

ေအေကေဖာ္တီးဆဲဗင္းအဆံုး  

တင့္ကားနဲ႔ သံခ်ပ္ကာ  

ယဥ္ေက်းမႈ--------- 

ေတြေအာက္မွာ  

အနင္းခံႏိုင္တဲ့စပါးပင္ေတြ  

႐ွင္သန္ႀကီးထြားမႈမ်ိဳးနဲ႔  

ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ၿပီး  

နာလန္ထူခဲ့ၾကရတယ္။  

 

 

မိ႐ိုးဖလာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးၿပီး  

ဦးၫႊတ္ပူေဇာ္ခဲ့ရတဲ့  

အေၾကာက္တရားေတြ  

႐ုိးတြင္းခ်ဥ္ဆီကေန မ်ိဳး႐ိုးဗီဇထ ိ

 ျခံခတ္ၿပီးေမြးျမဴခံခ့ဲရတဲ့  

သိုးတစ္ပိုင္း  

လူတစ္ပိုင္း  

စစ္ကြၽန္သမိုင္းေတြ ရာဇဝင္႐ိုင္းေနဆဲပါ။  

 

 

စစ္အာဏာခ်ိန္းခဲ့တ့ဲ  

ေျပာင္းလျဲခင္းပဥၥလက ္ 

ဒီမိုကေရစီဘုရင္မကိ ု 

ပြန္းနဲ႔ခ်က္ျပမယ္ 

ျပည္သူကို ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔  

ခြၽန္းအုပ္ျပမယ္  

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု 

ႏွပ္ေၾကာင္းေပးရင္း  

ဖဲထုပ္အေဟာင္းႀကီးနဲ႔  
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ကုလားဖန္ထိုးျပမယ္။  

 

 

ဖိႏွိပ္ထားတ့ဲသံျခင္းထဲက  

လြတ္ေျမာက္မဲ့အရသာ  

လွ်ာေပၚမေရာက္မီ  

အ႐ုိးမ်ားသူေတြ  

ေခ်းခါးသူေတြ  

ကိုယ့္ေသတြင္းကိုနက္နက္တူးၿပီး  

ရန္သူရဲ႕ရန္သူဟာ  

မိတၱဗလဋီကာဆိုတာမသ ိ 

ဝါဒမိႈင္းမိထားတဲ့  

အိုးမဲသုတ္မ်က္ႏွာၾကက္ေတြ။  

 

 

စိတ္႐ွိလက္႐ွိေပါက္ေနတ့ဲ  

စစ္ဖိနပ္သံခြာေတြေအာက္  

အျမဲတမ္းေသြးညွီေတြစို႔ေနတဲ ့ 

ဒီေျမ ဒီေရ ဒီလူေတြရဲ႕  

အေရးေတာ္ပုံ  

ေၾသာ္.......  

သခင္ဗဟိန္းရဲ႕  

ျမင္းခြာနဲ႔မီးေတာက္  

တို႔ေခတ္ေရာက္မွ  

မီးဟုန္းဟုန္းမေတာက္ႏုိင္ရင္။         ။  

 

 

စုိး (မီးေတာင္ပ်ိဳ) 

 (၂၄-၈- ၂၀၁၇) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ta&;awmfykH*sme,f 

38 

 

                                                                             

 

               ၀ ေတာင္တန္းက  လြမ္းပန္းခ်ီ။ေဆာင္းပါးအမွတ္ (၆)။   

            ကာလ၀မ္းေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ခ့ဲစဥ္က။ 

                                                                                                                               ရဲေဘာ္ရွဴယဥ္ 

 အခုတေလာရန္ကုန္မွာ H1N1 ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါက်ေရာက္ေနလုိ႔ အဒဲီေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲအေၾကာင္း 

အရာေတြ- ကာကြယ္နည္းေတြ-သတင္းဌာနအသီးသီးကလႊင့္ေပးေနတာၾကားေနရပါတယ္။ ကၽြန္မက ကူးစက္ေရာဂါကာ 

ကြယ္ေရး- တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို သိပ္၀ါသနာပါပါတယ္။ လုပ္ႏုိင္ရင္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အက်ိဳးရွိလို႔ပါ။ အ 

ထူးသျဖင့္-ကိုယ့္မ်က္စိေအာက ္ ေရာဂါေတြျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ လူေတြက ဆရာ၀န္ေတြေဆး၀န္ထမ္းေတြစကား သိပ္နား 

ေထာငပ္ါတယ္။ တေန႔က ဆရာ၀န္ႀကီးတေယာက ္ ေျပာသြားသလိုဘဲ-လူေတြအေၾကာက္လြန္ေနတာလည္း-ေကာင္း 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတာေတြနားေထာင္လို႔-ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္တယ္။---တဲ့။  

 ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ က်န္းမာေရးပညာေပးရတာသိပ္ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ အစိုးရက လက္ဦးမႈရွိရွိ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ-တာ၀န္ယူစြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရင္ျပည္သူလူထုနဲ႔အစိုးရၾကား-နားလည္မႈေတြရရွိျပီး-ယံုၾကည္မႈေတြ 

တိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာလို႔- ကုလသမဂၢတို႔-ကမာၻ႕က်န္းမာေရး 

အဖြဲ႔ (WHO)တုိ႔ ရဲ႕ဘက္စံုအကူအညီမ်ားလည္းရေနတာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ ္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ 

 ဒီသတင္းေတြနားေထာင္ရင္း တခ်ိန္တခါက-ကၽြန္မပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရခဲ့ဖူးတဲ-့ကာလ၀မ္းေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး 

လုပ္ငန္းေတြကိ ုျပန္လည္သတိရလာေနမိပါတယ္။ 

 ၁၉၈၂ခုႏွစ္-မိုးတြင္းကာလႀကီး- ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕အေျခခံစစ္ေဒသတခုျဖစ္တဲ့-(၈၁၅)စစ္ေဒသ (ယခု 

ရွမ္းအထူးေဒသ-၄)က-သူတို႔ေဒသမွာ-ကာလ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနျပီး လူအေသအေပ်ာက္ေတြ မ်ားေနတာေၾကာင့္- ဗဟုိ 

က ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔-ေၾကးနန္းပို႔လာပါတယ္။ ကၽြန္မက ေဆးသင္တန္းတခုအျပီး ေနာက္သင္တန္းအတြက ္ ျပင္ဆင္ 

ေနခ်ိန္ပါ။ ေက်ာင္းသားအစံုမေရာက္ေသးတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမဖြင့္ႏိုင္ေသးလုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ကၽြန္မက အားေနသ 

လိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္-့ဗဟိုေထာက္ပံ့ေရးဌာနႀကီးမွဴးလည္းျဖစ္၊ ပါတီရဲ႕ဒုဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ ့သခင္ေဖတင့္က ကၽြန္ 

မကိုေခၚျပီး-၈၁၅-စစ္ေဒသကိုသြားကူညီဖို႔ တာ၀န္ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။  

 ကၽြန္မလည္း ေနာက္ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္တဲ့- ကိအုိုက္ေအး(ယခု-ျမစ္ႀကီးနား)နဲ႔အတူ သြားေရာက္ခဲ ့

ပါတယ္။ အျမန္သြားဖို႔လိုတာတေၾကာင္း၊ နယ္စပ္တေၾကာ ေရာဂါျဖစ္ေနတာေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ လမ္းျဖတ္သြားေရး အ 

တြက္ တဖက္ႏိုင္ငံကိ ုအကူအီေတာင္းလိုက္ေတာ-့ကားတစီး အျမန္စီစဥ္ေပးလို႔-၂ ရက္နဲ႔ ကၽြန္မတို႔- ၈၁၅ေဒသ ေရာက္ 

သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာတာ၀န္ခံက လိုအပ္တဲ့အကူအညီရွိရင္ေျပာပါ-ဆိုလာလုိ႔-ကာလ၀မ္းေရာဂါ- 

ကာကြယ္ေဆးမ်ား အျမန္မွာေပးပါရန္-ေျပာခ့ဲပါတယ္။ 

 ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္မတို႕၂-ေယာက္- ၈၁၅-စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္႐ံုးစိုက္ရာ တ႐ုတ-္ဗမာ-လာအုိနယ္စပ္က မန္ဖုိင္ကိ ု

ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ အစိတ္အပိုင္းေပါ့။ အဒဲီတုန္းက-၈၁၅စစ္ေဒသရဲ႕ႏုိင္ငံေရးမွဴးဟာ- ရဲေဘာ္ 
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ေအးေငြ (အရန္ဗဟိုေကာ္မတ၀ီင္ ၁၉၈၅ တတိယကြန္ဂယက္မွာ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျပည့္ျဖစ္လာ)ျဖစ္ပါတယ္။ သူက 

အဒဲီတာ၀န္ယူတာ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ ၈၁၅ စစ္ေဒသ စထူေထာင္ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ 

တာ၀န္ယူခဲသ့ူက ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း(ေလထီး- ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္) ပါ။ ေနာက္ပိုင္းသူက ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴရိုေျပာင္းသြားရလို႔ 

ရဲ ေဘာ္ေအးေငြက တာ၀န္ယူေနတာပါ။ 

 ဒီေနရာမွာႀကံဳႀကိဳက္လို႔ ရဲေဘာ္ေအးေငြအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာ သမိုင္းေနာက္ခံ ရွိလို႔ 

ပါ။ ဒါ့အျပင္ ကြယ္လြန္ကုန္ၾကျပီျဖစ္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ထုတ္ေဖာ္ဂုဏ္ျပဳခ်င္ 

တာလည္း ပါ ပါတယ္။ 

 ၁၉၄၀ခုႏွစ္-ကာလမ်ားမွာ-ႏိုင္ငံတကာအကူအည(ီတ႐ုတက္ြန္ျမဴနစ္ပါတ-ီအပါ)ရွာဖို႔-သခင္ေအာင္ဆန္းက 

အေရွ႕ဘက္ ႀကံဳရာသေဘၤာနဲ႔ ထြက္ရာမွာ အမြိဳင္ေရာက္ျပီး ဂ်ပန္ေရာက္သြားပါေတာတ့ယ္။ ဒီတင္-ဗမာျပည္က်န္ခဲ့တဲ့ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တျခားလမ္းမ်ားရွာဖုိ႔ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္ဗဟိန္းက သူတို႔ေက်ာင္းေနဘက ္သူငယ္ 

ခ်င္း ၀ါးခယ္မသား သခင္ေအးေငြကို ရွမ္းျပည္ဘက္တက္ျပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားနဲ႕ အဆက္ရွာဖို႔ လႊတလ္ိုက္ပါတယ္။ 

သူက တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားျဖစ္ေလေတာ-့လမ္းခရီးမွာအဆင္ေျပႏုိင္တယ-္လို႔လည္း တြက္ပံုရပါတယ္။ အဒဲီကာလက တ 

႐ုတ္ျပည္မွာ ကူမင္တန္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ပူးေပါင္းျပီး- ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနျပီး- အႏိုင္ႏိုင္ငံေရာက္ေနတဲ့ တ႐ုတမ္်ား 

(အိုဗာဆီးမ်ား)က အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ-ေငြအားတတ္ႏိုင္သူက ေငြအား-လူအားတတ္ႏိုင္သူမ်ားက လူအား စိုက္ထုတ္ 

ျပီး တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို ကူညီေနၾကပါတယ္။ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ေထာက္ပံ့ေနတာပါ။ အိႏၵိယကေန ဗမာျပည ္

ျဖတ္ျပီး တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ျခမ္းေပါက္တဲ ့လီဒိုလမ္းမႀကီးတေလွ်ာက ္အကူအညီမ်ားပို႔ေနတာပါ။ (မွတ္ခ်က္။၁၉၄၂-ဂ် 

ပန္မ်ားရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဦးစီးတဲ့-ဘီ-အိုင-္ေအတပ္နဲ႔အတူ ဗမာျပည္၀င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ-ဒီ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္း 

ေၾကာင္းႀကီး ျဖတ္ေတာက္ေရးလည္းပါပါတယ္။) ဒါနဲ႔-ကိုေအးေငြ ရွမ္းျပည္လားရႈိးကိ ုေရာက္လာပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ေတြ႕ 

တဲ့တ႐ုတ္စစ္သား(ကူမင္တန္)မ်ားနဲ႔ေရာေႏွာျပီး တ႐ုတ္ျပည္ထ ဲ ေရာက္လာပါတယ္။ အဒဲီတုန္းက တ႐ုတက္ြန္ျမဴနစ္ပါ 

တ ီေခါင္းေဆာင္မ်ားက-ယင္အန္းမွာ ဗဟိုစခန္းခ်ေနတာပါ။ ဘာအေထာက္အထားမွ ဟုတ္တိပတ္တိမပါတဲ့-သူ႕ကိ ုေရွ႕ 

တန္းစခန္းတခုျဖစ္တဲ့ေနရာ(ေပါင္အန္းလို႔မွတ္မိေနပါတယ္။ သိပ္မေသခ်ာပါ။) မွာပဲ ထားျပီး-အဒဲီစခန္းမွာဖြင့္ထားတ့ဲ-စာ 

သင္ေက်ာင္းမွာ အဂၤလိပ္စာသင္ဆရာ လုပ္ခိုင္းထားပါတယ္။ ဗမာတျပည္လုံး ဂ်ပန္လက္ေအာက ္ေရာက္သြားေတာ ့သ-ူ

ဗမာျပည္နဲ႔ လံုး၀ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားပါေတာ့တယ္။ 

 သူက တ႐ုတ္ကျပားသာျဖစ္တယ။္ တ႐ုတ္စာ တ႐ုတစ္ကား မတတ္ပါဘူး။ အဒဲီေက်ာင္းမွာပဲ သူက တ႐ုတ္စာ 

သင္ရင္း သူ႔ကိုတ႐ုတ္စာသင္ေပးတဲ့ဆရာမ(ပီကင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ ေတာခိုလာသ)ူနဲ႔ 

လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၉- တရုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ေတာ့- တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပီကင္း 

ေျပာင္းၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ သူ႕ေယာကၡမဟာ- တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက- တပ္ေပါင္းစု လုပ္ငန္းဘက္ဆိုင္ရာ ေခါင္း 

ေဆာင္တေယာက္ျဖစ္ေနမွန္း သိပါေတာတ့ယ္။ ဒီမ်က္ႏွာနဲ႔ပဲ သူူက တရုတ-္ဗဟိုဌာနရဲ႕ ဗမာဘာသာျပန္ ျဖစ္လာပါ 

ေတာ့တယ္။ 

 ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ- ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု-တရုတ္ျပည္လာလည္ေတာ့- ဥကၠ႒ေမာ္စီတုန္းနဲ႔ေတ႔ြရာမွာ-သကူ ဘာသာ 

ျပန္ပါ။ ဒီတင္-ဦးႏုနဲ႔ပါလာတဲ့ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး(ေနာင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္-ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဒုဥကၠ႒-မဆလေခတ္မွာ ျပဳတ္ 

သြား) ကသူ႔ကုိ မွတ္မိသြားပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးရဲ႕ပထမဇနီးက- ၀ါးခယ္မသူ သခင္ေအးေငြေဆြမ်ိဳးပါ။ ဒီေတာ့ ဦးႏုက 

ျပန္ေတာင္းပါေတာ့တယ္။ ဒီတင္-တ႐ုတ္ပါတီက-သူ႔ကို ပီကင္းကိ ု ေဆးကုဖို႔ေရာက္ေနတ့ဲ- ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက-

ဒုဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္(ေနာင္၁၉၇၅မွာဥကၠ႒)ဆ ီလႊဲေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။ သူလည္း အဒဲီေတာ့မွ ကိုယ့္ပါတီနဲ႔ ျပန္ 

အဆက္ရျပီး ေတာက္ေလွ်ာက္-ဥကၠ႒အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းလာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ပန္ဆန္းေနစဥ္ကာလ 

မ်ားမွာလည္း-ပီကင္းရွိ မိသားစုဆီ- ၂ႏွစ္တခါေလာက-္ တခါ တလေလာက ္ ခြင့္ျပန္တတ္ပါတယ္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္-ပါတီဖ႐ို 

ဖရဲျဖစ္သြားျပီးေနာက္မွ(သူ႔အသက္လည္း ၇၀ ေက်ာ္မွ) ပီကင္းမိသားစုဆ ီျပန္သြားေနရာက ၁၉၉၀ လြန္ႏွစ္မ်ားမွာ ကြယ္ 

လြန္သြားပါတယ္။ သူက ဗဟို႐ုံး-႐ံုးအုပ္အျဖစ္ေတာက္ေလွ်ာက္ေနလာျပီး ဗဟို႐ံုးက ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေပါင္း 

ေပါင္းေနတာ။ ကေလးလည္း အင္မတန္ခ်စ္တတ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကုိ အစလြန္အေနာက္လြန္လို႔ ကေလးေတြ ငိုရ-

ယိုရလို႔- ကေလးအေမေတြနဲ႔သူ႔မွာ တက်က္က်က္ျဖစ္ရတာေတြလည္း တခါတေလ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒီကေလးအေမ 

ေတြပဲ-သူေနထိုင္မေကာင္းရင္-သူ႔အ၀တ္ေတြ ယူေလွ်ာ္ေပးၾက- ကေလးေတြအတြက္မရွိမဲ-့ရွိမဲ ့ ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့- အရိုး 

ျပဳတ္ ရည္ ေလး-ၾကက္ဥေပါင္းေလးေတြ-လာခြဲေ၀ေပးၾကတာလည္းေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။  

 သူ႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကေတာ-့ သူ႕အေပၚအကၤ်ီအိတ္ကပ္ထဲမွာ သူဗမာျပည္ကထြက္လာကတည္းကပါလာတဲ-့ေမ 

ရွင္ဓာတ္ပံု အေသးေလးတပံု ရွိပါတယ္။ သူက ေမရွင-္ခေရစီေလ။ လူထုလုပ္ငန္း ေဒသလုပ္ငန္း မလုပ္ဖူးလုိ႔ အတင္း 

ေတာင္းဆိုေနလို႔-ဥကၠ႒က သူ႔ကိ(ု၈၁၅)စစ္ေဒသကိ ု ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ လႊတ္ထားတာပါ။ ကၽြန္မတို႔ မန္ဖိုင္ေရာက္ေတာ့ 
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သူက ၀မ္းသာအယ္လဲ ၾကိဳဆုိပါတယ္။ သူက ကၽြန္မနဲ႔ေရာ ကိုအုိက္ေအးနဲ႔ေရာ အလြန္ရင္းႏွီးပါတယ္။ အဒဲီညက အ 

ေတာ္ညဥ့္နက္တဲ့အထိ ထိုင္ျပီး စကားေတြေျပာခဲ့ၾကတာ သတိရမိပါေသးတယ္။ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနတာက-စန္းေတာင ္

ခ႐ုိင္မွာပါ။ မန္ဖုိင္က-၅ ရက္ခရီးသြားရမယ္။ မိုးတြင္းျဖစ္ေတာ့-လူသြားလမ္းေတြကလည္း ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းဖံုး ေနျပီျဖစ္ 

တယ္။ ဒါ့ေၾကာင္ ့ မန္ဖိုင္မွာ- ခရီးလမ္းအေျခအေနေတြ- ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေရာဂါအေျခအေနေတြ စံုစမ္းရပါတယ္။ လမ္းက 

ေတာ့ ေရွ႔႕ကရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ေပးရင ္လူေတြေတာ့သြားလို႕ရႏိုင္တယ္။ ျမင္းေတာ့ သြားႏိုင္မယ္မဟုတ္ဘူးတ့ဲ။  

 ဒီေတာ့-ေဆး၀ါးပစၥည္းပစၥယေတြလူေတြနဲ႔ပဲ သယ္ရလိမ့္မယ္တဲ့။ ေရာဂါစျဖစ္တာက-ထိုင္းဘက္က ျပန္လာတ့ဲ 

ကုန္သည္တဦးက စျဖစ္တာတဲ့။ သူတို႔ေဒသခံမ်ားကေတာ ့အဒဲီကာလကေပၚကာစ- ဂ်ပန္ကလာတ့ဲ-အာခ်ီႏိုမိုတိ-ု အခ်ိဳ 

မႈန္႔ကို တရားခံအျဖစ္- စြပ္စြဲၾကပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိဳမႈန္႔ကို လူေတြက သိပ္ႀကိဳက္ျပီး-ကုန္သည္ေတြကလည္း ဒါေတြပဲသယ္-

လူေတြကလည္း ဘာစားစား ဒါပဲ ျဖဴးစားေနလုိ႔ျဖစ္တာလို႔ေျပာၾကပါတယ္။ တိုက္ဆုိင္မႈျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ခရီး 

လမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျပီးခါနီးမွာပဲ- တဖက္ႏိုင္ငံက-သူတို႔ဆီမွာ- ကာကြယ္ေဆးေတြေရာက္လာျပလီို႔ အေၾကာင္းၾကား 

လာလို႔ သြားလက္ခံယူျပီး ခရီးစထြက္ရပါေတာ့တယ္။ လမ္းခရီးကေတာ ့ သူတို႔ ႀကိဳေျပာထားတ့ဲအတိုင္းပါပဲ။ ေရွ႕က ရဲ 

ေဘာ္-၂-ေယာက္က ဓားတလက္စီနဲ႔ ပိတ္ေနတဲ့ခ်ံဳေတြကို ရွင္းေပးျပီး လမ္းထြင္ေပးရပါတယ္။ လူ ၁ ေယာက-္၂-ေယာက္ 

သြားသာ႐ံု လမ္းကေလးပါပဲ။ စန္ေတာင္ပတ္လည္က ရြာေတြမွာျဖစ္ေနတာပါ။ ဒိုင္နယ္ေတြကို ႀကိဳအေၾကာင္းၾကားထား 

လို႔-သူတို႔နယ္အစပ္ေတြမွာ-ဒိုင္နယ္တာ၀န္ခံေတြက ႀကိဳေနျပီး ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ရြာေတြဆ ီကၽြန္မတို႔ကိ ုေခၚသြားပါတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔ေဆးအဖြဲ႔မွာ-ဗဟိုကလာတဲ ့ကၽြန္မတို႔(၂)ေယာက္နဲ႕ မန္ဖုိင္ေဆး႐ံုက ဆရာ၀န္-သနူာျပဳ (၅) ဦးေလာက ္ပါလာ 

ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔-ခရီးသြားတဖြဲ႕လံုး ခရီးမစခင္ကတည္းက ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးေပးထားျပီး-လမ္းခရီးတေလွ်ာက္ 

ေရွာင္ရန-္ေဆာင္ရနမ္်ားကုိ ေျပာထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လမ္းခရီးမွာ မအီမသာ စျဖစ္ရင္ ခ်က္ခ်င္း ေျပာဖို႔ ေျပာထား 

ရပါတယ္။ 

  ကၽြန္မ (၈၁၅)စစ္ေဒသရဲ႕ အားေကာင္းခ်က္မ်ားကုိ ဒီမွာ စေတြ႕ရပါတယ္။ အေစာပိုင္းကတည္းက ႀကံဳဖူးၾကား 

 ဖူးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ (၈၁၅) စစ္ေဒသရဲ႕ ေဒသခံေတြမွာ အခါလူမ်ိဳးက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ အ 

 ေတာ့္ကို ေခတ္ေနာက္က်ရွာပါတယ္။ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေတာႀကိဳအံုၾကားမ်ားမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့လူမ်ိဳးစုေလးတစုျဖစ္တာ 

 ေၾကာင့္ပါ။ ဘယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ စနစ္တက်ေရာက္မထားခဲ့ပါဘူး။ ယာေတြစူးထုိးစိုက္ၾကျပီး သစ္ဥသစ္ဖုနဲ႔ ေရာစားၾကရ 

 သူေတြပါ။ အ၀တ္အစားဆိုတာကလည္း အရွက္ဖံုး႐ံု ၀တ္ႏိုင္တာပါ။ အယူအစြအဲလမ္း အေတာ္ႀကီးျပီး- နတ္ကိုးကြယ္ၾက 

 ပါတယ္။ သူတို႔ေဒသမွာ ရွမ္းလူမ်ိဳးက လူမ်ိဳးႀကီးပါ။ တျခားလူမ်ိဳးစုေတြျဖစ္တ့့ဲ လြယ္(ပေလာင္)၊ လားဟူ၊ ၀၊ စတာေတြ 

 လည္း အနည္းအက်ဥ္း ရွိပါတယ္။ အဒဲီေဒသထကဲို ကၽြန္မတို႔ပါတီက ၁၉၇၁မွာ နယ္စိမ္းတိုးျပီး အေျခခံေဒသ တည ္

 ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ ဦးစီးသူကေတာ့-၈၁၅စစ္ေဒသရဲ႕ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ-့ရဲေဘာ္ 

 ေဖေသာင္း(၁၉၂၆-၂၀၀၆)ပါ။ ေလထီးဆင္းရဲေဘာ္ေဟာင္းႀကီးျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၇၅ ကတည္းက ဗဟိုေကာ္မတ၀ီင္အျဖစ္ တာ 

 ၀န္္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူပါ။ ကၽြန္မတို႔ေရာက္ခ်ိန-္၁၉၈၂-ခုႏွစ္မွာ သူက ေျမာက္ပုိင္းတိုင္းကိ ု ေျပာင္းသြားပါျပီ။ ဒါေပမဲ ့ သူရဲ႕ 

 အေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကိ ု ေကာင္းေကာင္းသိရွိေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ 

 တို႔- ဗဟိုကျဖစ္ျဖစ္၊ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသကျဖစ္ျဖစ္၊ သင္တန္းေတြေလ့လာေရးေတြအတြက္ စစ္ေဒသအသီးသီးက 

 သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေလ့က်င့္ေပးပါတယ္။ အဒဲီသင္တန္းေတြမွာ-၈၁၅-စစ္ေဒသက သင္တန္းသားမ်ားက အျမဲ နံ 

 မည္ေကာင္းရတတ္ပါတယ္။  ဗမာစကား၊ဗမာစာ ေကာင္းေကာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စည္းကမ္းလုိက္နာတာေကာင္းမႈ၊ ႏိုင္ငံ 

 ေရးအရ ႏုိးၾကားမႈ-စတာစတာေတြမွာပါ။ အခုလည္းကၽြန္မ-ခရီးစဥ္မွာပါလာတဲ့-၈၁၅ စစ္ေဒသ ရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕ စနစ္က်မႈ၊ 

 ဘာကိစၥမဆို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေသးစိတ္ ေသေသသပ္သပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားမွာ သတိ 

 ႀကီးမႈ၊ စတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္မဥပမာေလးတခု ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။      

  ကၽြန္မတို႔အတြက္-၈၁၅ စစ္ေဒ  သ  ‘ဒု-ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္တင့္လိႈင္ (- ၈၅ အရန္ဗဟိုေကာ္မတ၀ီင္)က သူတို႔ 

 ကင္းတပ္က ရဲေဘာ္ေလးေတြကုိ-အကူရဲေဘာ္မ်ား (ကိယု္ရံ)အျဖစ ္ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ည စခန္းခ်တ့ဲ-အိမ ္ (မ်ား 

 ေသာ အားျဖင့္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမ်ား) ေရာက္တာနဲ႔ သူတို႔က အိပ္ရာခင္းဖို႔ေနရာရွာျပီး အသင့္ပါလာတဲ့ ပိုးသတ္ေဆး 

 မႈန္႕မ်ားကုိ ဖ်န္းပါတယ္။ ျပီးမွ အိပ္ရာအဆင္သင့္ခင္းထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔တေတြ ညအစည္းအေ၀းေတြ ေဟာေျပာ 

 ပြဲေတြအျပီး-ျပန္ေရာက္လာတာနဲ႔ ေရေႏြးပူပူကို ဇလံုနဲ႔ထည့္လာျပီး မ်က္ႏွာသစ္ခုိင္းေျခေထာက္လက္ေတာက္ေဆးခိုင္း 

 ပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တေန႔လံုးပင္ပန္းထားသမွ်- အေမာေျပ  လန္းဆန္းသြားပါေတာ့တယ္။ ၾကမ္းပိုးေဘးကေ၀းလို႔ အိပ ္

 ေရး၀၀အိပ္ရေတာ့ ေနာက္ေန႔-လန္းလန္းဆန္းဆန္း တက္တကၾ္ကြၾကြနဲ႔ ခရီးဆက္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ ခရီးတေလွ်ာက္ 

 လည္းဘာပစၥည္းမွေပ်ာက္က်န္ခဲ့တာ၊ေမ့က်န္ခဲ့တာမရိွခဲ့ပါဘူး။ဘာအတိုင္အေတာမွလည္းမခံရပါဘူး။အေတာ္အဆင္ေျပ-

 စိတ္ခ်မ္းသာရတဲ့ခရီးပါပဲ။ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်ရွာတဲ့လူေတြကုိ- ကာလတုိေလးအတြင္း- စည္းစနစ္က်နတဲ့ ယဥ္ေက်း 

 သပ္ရပ္တဲ့လူေတြျဖစ္လာတာကုိ ေတြ႕ရေတာ့၊ စိတ္ထဲ အေတာ္ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးက ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း 

 ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့မႈေတြကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။  ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အခါေဒသခံမ်ားက သူ႔ကို ကယ္တင္ရွင္ႀကီးအျဖစ္၊ 
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 ေက်းဇူးရွင္ႀကီးအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားဟန္ရိွပါတယ္။      

  ကၽြန္မတို႕ခရီးစဥ္အေၾကာင္း ဆက္ရရင္- ကၽြန္မတို႔အတြက္ လမ္းခရီးအဆင္ေျပဖုိ႔-  မန္ဖိုင္ဌာနခ်ဳပ္က႐ံုးေကဒါ 

 တေယာက ္ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူက လမ္းခရီးအစီအစဥ္ေတြေရးဆြဲျပီး သြားရမယ္ဒ့ိုင္နယ္ေတြကုိ ဆက္သားေတြ  

 ႀကိဳလႊတ္ထားပါတယ္။ ေၾကးနန္းသတင္းမ်ားနဲ႔ ေျမျပင္က အခိုင္အမာသတင္းမ်ားဟာ တခါတရံ ကြလဲြတဲတ္တာေၾကာင့္ 

 သူက ေဆးအဖြ႕ဲ ၀င္ရမယ့္ရြာမ်ား အေျခအေနသိေအာင္ လုပ္တာပါ။အဒဲီလူေတြျပန္ေရာက္လာျပီးသူတို႔စံုစမ္းသိရွိခဲ့ရ 

 သမွ်ေတြကုိ အေျခခံ-၀ိုင္းစဥ္းစားေဆြးေႏြးျပီးမွ ေနာက္ရက္သြားရမယ့္ ခရီးကိုစီစဥ္ရပါတယ္။ မန္ဖိုင္ကထြက္ခါစ ရြာမ်ား 

 မွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမရွိလို႔- ကၽြန္မတို႔၀င္ေရာက္တဲ့ရြာတိုင္း ရြာေကဒါမ်ားကိုစုျပီး ၀မ္းေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက ္ေဟာ 

 ေျပာပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ အျပင္က အစားအစာမ်ား မသြင္းရန္နဲ႔ ေရကိုက်ဳခိ်က္ေသာက္ဖို႔ ေဟာေျပာရပါတယ္။ ပါ 

 လာတဲ ့ ေရသန္႔ေဆးျပားမ်ားလည္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္လာသူမ်ားရွိရင္လည္း ဘယ္လုိျပဳစုရမယ္။ ထပ္ မျပန္႕ပြား  

 ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္။ -ဆိုတာေတြလည္း ေျပာျပပါတယ္။ ေရနဲ႔ဆားသၾကားရည္ မ်ားမ်ားတိုက္ေပးဖုိ႔ အေၾကာင္း  

 လည္း ေျပာရပါတယ္။ သူတို႔အရပ္မွာ အုန္းသီးမ်ားေပါလုိ႔ အုန္းရည္မ်ားမ်ား တိုက္ေပးဖို႔လည္း ေျပာရပါတယ္္။ ကာလ 

 ၀မ္းေရာဂါဟာ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းကူးစက္ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္-၀မ္းေလွ်ာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ မ 

 ၾကာခဏ-က်န္းမာေရး ပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ေတာ ့ ဒီကာကြယ္ေရး လုပ္ 

 ငန္းမ်ားဟာ သိပ္စိမ္းမေနပါဘူး။ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားရဲ႕သေဘာသဘာ၀အတုိင္း- ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈစက၀္န္းကိ ု တေနရာရာ 

 ကေန ျဖတ္ပစ္ႏိုင္ရင-္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းတာေၾကာင့္ ပညာေပးေဟာေျပာရာမွာ-ပံုဆြဲေဟာေျပာမႈေတြဟာ အ 

 လြနထ္ိေရာက္ပါတယ္။ ေဒသခံအိမ္မ်ားကလည္း အိမ္ခန္းအလယ္မွာ မီးမျပတ္တဲ့မီးဖိုရွိတာေၾကာင့္ ျပာပူမ်ားက အဆင္ 

 သင့္ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အဒဲီျပာပူမ်ားကုိ ပုိးသတ္ရန္အတြက္ (အညစ္အေၾကးမ်ားေပၚ ျပာပူမ်ား ပက္ဖ်န္းျခင္း) အသုံးျပဳ 

 ႏိုငပ္ါတယ္။ စန္ေတာင္နယ္ထ၀ဲင္လာေတာ့-ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေတြကုိ ျဖိဳးျဖိဳးေျဖာက္ေျဖာက္ေတြ႕လာရပါတယ္။ အေသအ 

 ေပ်ာက္ေတြလည္း စေတြ႕လာရပါျပီ။ တခါတေလ-လူေသအေလာင္းေတြကုိ ေဖာင္ေပၚတင္ ေမွ်ာခ် လႊတ္လုိက္တာေတြ 

 ေတြ႕ရတဲ့အခါ- ကမ္းေပၚဆြလဲာခိုင္းျပီး- မီးရွဳိ႕သၿဂိဳဟ္ေပးရပါတယ္။ သူတို႔ေဒသဓေလ့က- အသဲလို အစိမ္းေသ(႐ုတ္တ 

 ရက္ ေသဆံုးတာ)ဆိုရင္ ေရေမွ်ာရတဲ့ဓေလ့ရွိပါတယ္။ အဒဲီေခ်ာင္းေတြမွာပဲ လူေတြက ေရခ်ိဳးၾက သံုးေရေသာက ္ေရခပ ္

 ၾက တာေၾကာင့္- ေအာက္ဘက္အရပ္ေတြမွာ ေရာဂါေတြ ကူးစက္တတ္ေၾကာင္းေတြ ေျပာရေဟာရပါတယ္။  

  အဒဲီေနာကပ္ိုင္းေတာ့- လူေသအေလာင္းေရေမွ်ာတ့ဲအက်င့္ အေတာ္ေပ်ာက္သြားတယလ္ို႔ၾကားရပါတယ္။ အဲ 

 သလိုရြာေတြမ်ိဳ ေရာကရ္င္ေတာ-့ အလုပ္ကို ခ်ာခ်ာလည္သြားတာပါပဲ။ ေရာဂါျဖစ္ေနတ့ဲအိမ္ကို တဖြဲ႕ကသြား၊ ကုစရာရွ ိ

 ကု၊ ကူညီႏိုင္တာကညူီ၊ အိမ္အနီးအနားပတ၀္န္းက်င္ ပိုးသတ္သူကပိုးသတ္၊ က်န္လူမ်ားကေတာ့ ရြာသားေတြစုေ၀းခုိင္း 

 ျပီး ေရာဂါနဲ႔ပတ္သကတ္ဲ့ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္၊ ျပီးတာနဲ႔ လူတိုင္းကိ ုကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးေပး၊ ေရသန္႔ေဆး 

 ျပားနဲ႔ ပုိးသတ္ေဆးေတြ ေ၀ေပးရပါတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးကိုေတာ ့ အမ်ားအားျဖင့္ ရြာတာ၀န္ခံေတြကိုပဲ ေပးခ့ဲတာ မ်ား 

 ပါတယ္။ လမ္းတေလွ်ာက္ ေတြ႕သမွ်လူတိုင္းကုိလည္း ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးပါတယ္။ ရြာျပင္ေရာက္ေနတဲသ့ူမ်ားက 

 လည္း (ကၽြဲေက်ာင္း၊ႏြားေက်ာင္း) ေဆးအဖြဲ႕ေတြ႕တာနဲ႔ တားျပီးေတာ့ကိ ု ေဆးထိုးခိုင္းၾကပါတယ္။ ေရာဂါခံစား ေနၾကရ 

 တာေတြ၊ အေသအေပ်ာကမ္်ားေနတာေတြ ျမင္ေနရေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြစကား အေတာ္နားေထာင္ၾကပါတယ္။ ပေလာင္ 

 ရြာ တရြာဆိုရင္-ကၽြန္မတို႔ရြာအ၀င္ လမ္းမွာတင္-လူေသေလာင္းေတြ ထမ္းထုတ္လာတာေတာင္ ႀကံဳရပါတယ္။ ေဆးအ 

 ဖြဲ႕ ထဲကေဆး၀န္ထမ္း(၂)ေယာက္ကိ ုလိုက္သြားခိုင္းျပီး သူတို႔ဓေလ့နဲ႔လည္းမဆန္႔က်င္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔လည္းကိုက္ညီတဲ့ 

 သၿဂၤဳိဟန္ည္းေတြကိ ု ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုျပီး-သၿဂၤဳ ိဟ္ခိုင္းရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့-အေျခခံလူထုေတြဟာ သူတို႔အက်ိဳးစီး 

 ပြားအတြက္ ေျပာတာ လုပ္ကိုင္တာ ဆိတုာ သေဘာေပါက္သြားရင္(ယံုၾကည္သြားရင္) နာခံၾက လိုက္လုပ္ေဆာင္ၾက 

 ပါတယ္။  သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားလည္း အျပန္အလွန္ သတင္းဖလွယ္ၾက၊ သေဘာမေပါက္ေသးသူမ်ားကိ ုသေဘာေပါက္ 

 ေအာင္ ေျပာေဟာေပးၾကပါတယ္။ လူထလုုပ္ငန္းေတြ လပု္ၾကရာမွာ-မိမိရဲ႕အေျခခံေစတနာကိ ုသိနားလညသ္ြားရင ္သိပ္ 

 အလုပ္ျဖစပ္ါတယ္။ အ-ဲ သူတို႔သေဘာ မေပါက္ေသးရင္ေတာ့  စိတ္ရွည္လက္ရွည ္ေစာင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စြဲ 

 လမ္းေနတဲ-့ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိ ု စြန္႔လႊတဖ္ို႔ ဆိုတာကလည္း သူတို႔အဖို႔ သိပ္လြယ္လွတာမဟုတပ္ါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ပူ 

 ပနမ္ႈေတြ၊ မသိနားမလည္မႈေတြကိ ုနားလည္ေပးဖုိ႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင္-့ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာမွာ သိပ္သတိ 

 ထားရပါတယ္။           

  သူတို႔လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းေဆာင္ (ဥပမာ-ရြာေကဒါမ်ားကုိ) အရင္စည္း႐ံုးရျပီးသူတို႔ကတဆင့္ ပညာေပး 

 ေဟာ ေျပာရတာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕စန္ေတာင္ခ႐ုိင္႐ံုးကိုေရာက္လာပါေတာတ့ယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ငန္း အ 

 ဆံုးသတ္ပါတယ္။ ေရာဂါအေျခအေနေတြကလည္း အေတာ္ျငိမ္က်သြားပါျပီ။ ကၽြန္မတို႔ ေဆးအဖြ႕ဲနဲ႔ လမ္းမက်တဲ့ရြာမ်ား 

 ကိုလည္း ေဆးအဖြ႕ဲမွာပါလာတဲ့ ေဒသခံေဆးလုပ္သားေတြကိ ုလႊတ္ရပါတယ္။ သူတို႔ကတဆင့္-ရြာခံေဆးလုပ္သားေတြ 

 ေကဒါေတြကုိ က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာမႈေတြ လုပ္ခိုင္းရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ေနရာမ်ားမွာလည္း ကာကြယ္ေဆး 

 ေတြ ထိုးေပးရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးမ်ား အေတာ့္ကိ ုလံုလံုေလာက ္ ေလာက ္ ပါသြားတာပါ။ 

 အျပန္ခရီးမွာေတာ့- စန္ေတာင္ကေနမန္ဖုိင္အထိ နမ့္ေလြေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ ေဖာင္နဲ႔ေမွ်ာခ်တာျဖစ္ေလေတာ ့ ခရီးက 
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 ျမန္လည္းျမန္ သက္လည္းသက္သာသြားပါတယ္။ စစ္ေဒသ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံေတာ-့စစ္ေဒသေခါင္းေဆာင္ 

 ေတြေရာ၊ အနီးအနားေဒသမ်ားက တာ၀န္ခံေကဒါအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း တက္ေရာက္နားေထာင္ၾကပါတယ္။ ဗဟိုကုိ 

 ေက်းဇူးတင္စကားလည္း ၀ုိင္းဆိုၾကပါတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာေတာ-့မန္ဖိုင္ေဆး႐ံုမွာ-ေဆးအဖြဲ႕ရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္အစည္းအေ၀း ျပဳ 

 လုပ္ပါတယ္။ ေဆးအဖြ႕ဲ၀င္အားလံုးေရာ ေဆး႐ုံကလုပ္သားမ်ားေရာ စစ္ေဒသတာ၀န္ခံတခ်ိဳ႕ေရာ တက္ေရာက္ပါတယ္။ 

 ေဆးအဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ မန္ဖန္ေဆး႐ံုက ဆရာ၀န္ေလးက (အဖြ႕ဲတဖြဲ႕လံုး စုေပါင္းေဆြးေႏြးျပဳ  စုထားတဲ)့နိဂံုးခ်ဳပ္စာတမ္း 

 ကိ ု ဖတ္ျပျပီး-၀ုိင္း၀န္း ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္အႀကံဳျပဳတာေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ-ႀကိဳတင္ ကာ 

 ကြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္-- ဆိုတာေတြ ပါပါတယ္။ ဗဟိုက လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ ေတာင္းဆုိ 

 ခ်ကမ္်ားကုိလည္း တင္ျပၾကပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာလည္း- ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ၾကားရလို႔-ဗဟိုက ကိုအုိက္ေအး 

 ကိ ုထပ္လႊတ္လုိကပ္ါေသးတယ္။ သိပ္မျပင္းထန္လွပါဘူ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ-့လံုး၀မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။   

  ဒီလိုနည္းနဲ႔ ကၽြန္မတို႔တေတြ- အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ (ကူးစက္မႈႏႈန္းအရေရာ-ေရာဂါအေျခအေနအရေရာ) ကာလ 

 ၀မ္းေရာဂါကုိ လူထအုားနဲ႔ေပါင္းစပ္ျပီး တိကု္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ခ့ဲဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ကူးစက္ေရာဂါဆိုတာ- ကမာၻဦး ေခတ ္

 ကတည္းကရွိခဲ့ျပီး- လူသားေတြက အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ တိုက္ပြဆဲင္လာၾကရာမွာ- ေဆးသိပြ ံ သုေတသန 

 ပညာေတြအဆင့္ေတြျမင့္လာျပီး ပဋိဇ၀ီေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး- ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္လာတာစတာေတြေၾကာင့္ တ 

 ျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အႏိုင္ဘက္ေရာက္လာေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကူးစက္ေရာဂါမ်ားဟာ လံုး၀ရွာမရႏုိင္ေလာက္ေအာင ္ ေပ်ာက္ 

 သြားပါျပီ။ ေနာက္ဆံုး ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အစည္း (W.H.O) ရဲ႕ေျပာဆုိခ်က္အရဆိုရင္ ကာကြယ္ေဆးတုိးျခင္းျဖင္-့

 ကူးစက္ေရာဂါ(၂၅)မ်ိဳးကိ ုကာကြယ္ႏိုင္ေနျပ-ီလို႔သိရပါတယ္။ (တခ်ိန္တည္းမွာလည္း ကူးစက္ေရာဂါ အသစ္အဆန္းေတြ 

 ေပၚလာတာ၊ ေဆးမတိုးတ့ဲ ေရာဂါပိုးေတြအျဖစ္ ေျပာင္းသြားတာ- စတဲ့ျပႆနာေတြလည္း ရွိလာေနပါတယ္။)အခု 

 ေနာက္ပိုင္း ကုလသမဂၢကဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တ့ဲ (၁) ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း(၂၀၀၀-၂၀၁၅) မွာ-

 စီမံကိန္းတခုအျဖစ္- ကူးစက္ေရာဂါႀကီးမ်ားျဖစ္တ့ဲ-HIV-AIDS.ငွက္ဖ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရး--- ဆိုတာ ပါ 

 ၀င္ေနျပီး(၂)၂၀၁၅-၂၀၃၀အတြက ္ စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ (၁၇) 

 ခ်က္ထဲမွာေတာ-့ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကိ ုအျမစ္ျပတ္ေအာင ္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ လူတိုင္း ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးခြင့္ရရွိေရး--

 ဆိတုဲအ့ခ်က္ေတြ ပါ၀င္လာတာဟာ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး-တိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားအတြက္ အားတက္စရာပါ။ ဥပမာ--

 အဒဲီ- ကုလသမဂၢရဲ႕ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားနဲ႔ ပူးတြလဲုပ္ေဆာငခ္ဲ့တဲ-့ ဘီလ္ႏွင့္ မလင္ဒါဂိတရ္န္ပုံေငြအဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ--

 ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား-ကမာၻေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ေနျပီလဆဲိုတာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။  

  အဒဲီထုတ္ျပန္ခ်က္အက်ဥ္းကေတာ့-----(China Daily.15-9-2017)--၁၉၉၀ခုႏွစ္မွစ၍လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ...

 (က) ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။      

 (ခ) ကိုယ၀္န္ေဆာင္မိခင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား။       

 (ဂ) ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးသန္း(၁၀၀)ကိုကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ-္

 -လို႔ဆိုထားပါတယ္။ 

  အဒဲီထုတ္ျပန္ခ်က-္နိဂံုးခ်ဳပ္မွာေတာ့--ဒီလိုလည္းေျပာထားပါတယ္။ 

 ဒီလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္-        

 ၁။ ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈ။        

 ၂။ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ။         

 ၃။ သင့္ေတာ္တဲ့တီထြင္ဖန္တီးမႈနဲ႔        

 ၄။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ---ရိွရမယ-္-တဲ့။        

  ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းမ်ားကို---အစိုးရမ်ား၊ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တာ၀န္ခြဲေ၀ လုပ္ 

 ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္-- တာ၀န္ယမူႈအျပည့္ရိွတဲ့အစိုးရမ်ိဳးေတြကသာ နည္းစနစ္က်နစြာ လူထုကုိ ပညာေပး 

 လႈံ႕ေဆာ္ျပီး စည္းကမ္းတက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းေတြနဲ႔ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ- ကူးစက္ေရာဂါေတြကုိ 

 တိုကဖ္်က္သြားႏိုင္ၾကပါျပီ။                    

         ရဲေဘာ္ရႈယဥ္။ 

                   ၂၈-၁၀-၂၀၁၇။ 

 

 ပုံမ်ားတြင္ ပထမပုံရဲ႕ လက္ဝဲစြန္းမွာ ရဲေဘာ္ေအးေငြပါ။ ဒုတိယပုံရဲ႕ လက္ယာစြန္းက ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းပါ။ 
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      ရဲေဘာ္ခ်စ္ေအာင္သုိ႔  

ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ျခင္း 

           (ဒုတိယပိုင္း) 

               ဝင္းတင့္ထြန္း 

( ၃ ) 

 ကိုခ်စ္ေအာင္ ခြန္းမင္ကေန သူ႕အိမ္ဆ ီ ျပန္ေရာက္လာၿပၾီကားၾကားခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစတုကၠစီနဲ႔ အျမန္ဆံုးသြားခဲ့ 

ၾကပါတယ္။  မိသားစုဆိုေပမယ့္ က်န္းရွီးမွာ ရွိေနရွာတဲ့ သားႀကီးေတာ့ ပါလာႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ အခုမွ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့    

သမီးေလးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံပဲ သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေနထိုင္ရာ သူ႕အိမ္ေလးရွိရာေနရာဟာ ေရႊလီကေန ကားနဲ႔ 

သြားရင္ မိနစ္အစိတ-္နာရီဝက္ေလာက္သြားရတဲ့ ‘က်ဲလက’္ ဆိုတဲ့ ရွမ္းရြာထမဲွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရြာက ရြာႀကီးတရြာပါ။ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕နဲ႔တ 

ဆကတ္စပ္တည္း ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ရွမ္းရြာပီပီ ရွမ္းဓေလ့ ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈ ရွမ္းအေငြ႕အသက္ေတြနဲ႔ ထုံမႊမ္းေနဆဲ လႊမ္းၿခဳံပီသ 

ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀)နီးပါးေလာက္ကဆိုရင္- သည့္ထက္ေတာင္ ရွမ္းဓေလ့ ရွမ္း႐ိုးရာ ရွမ္းအေငြ႕အသက္ေတြနဲ႔ ထံု 

ယစ္ေမႊးျမေနခ့ဲၿပီး၊ လယ္ကြင္းေတြ စိုက္ခင္းေတြ ႀကံခင္းေတြ ဝါးရိပ္ေတြနဲ႔ တကယ့္ကို ေက်းလက္ရနံ႔ေတြ သိသိသာသာ ထုံသင္း 

ေနတဲ့ ရွမ္း႐ြာေလးတရြာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ‘ က်လဲက’္ဆိုတဲ့ ဒီရွမ္း႐ြာေလးထဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တ 

ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရာက္ခဲ့ၾက နားခဲ့ၾက စားခဲ့ၾက ေသာက္ခ့ဲၾကဖူးသလို၊ တျခားေသာႏိုင္ငံေတြမွာ ေနေနၾကတဲ့  ဧည့္သည္ေတာ ္

ႀကီးေတြလို႔ပဲ ဆိရုမယ့္ ပအိုဝ္းအဖြဲ႕က ဦးခြန္ဥကၠာတို႔၊ NLD (LA) က ဦးတင္ေအာင္တို႔၊ လူ႕ေဘာင္သစ္ကကိုေအာင္မိုးေဇာ္တို႔၊ 

ABSDF က ရဲေဘာ္သံခဲတို႔လုိလူေတြအပါ အေဝးေရာကပ္ုဂၢိဳလ္ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဒီ ရွမ္းရြာေလးဆီကုိ 

ေရာက္ခဲ့ၾက ေပါက္ခဲ့ ၾကနားခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ ဖူးစာဖက္ျဖစ္တ့ဲ ‘ေကာ္ထြမ္’ဟာ ဗမာစကားကုိ ဟုတ္တိပတ္တ ိသိပ္ 

မတတလ္ွေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အပါအဝင္ လာသမၽွဧည့္သည္ေသာင္သည္ မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြအားလုံးအေပၚ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ 

ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ခဲ့သလို၊ ကိခု်စ္ေအာင္ရဲ႕ ေယာကၡမႀကီးေတြျဖစ္တ့ဲ၊ ေကာ္ထြမ္ရဲ႕အေဖအေမျဖစ္တဲ့ ရွမ္းအဘိုးႀကီးနဲ႔ အဘြားႀကီး 

ဟာလည္း ရွမ္းသံေလးဝဲေနတဲ့ တ႐ုတ္စကား (ဒါမွမဟုတ)္ ဒီဘက္နယ္သုံး ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းစကားနဲ႔(ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလညသ္ည္ 

ျဖစ္ေစ- နားမလည္သည ္ျဖစ္ေစ-) ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ ေျပာဆိုရင္း လႈိက္လႈိက္လွလဲွဲ ဆက္ဆံခဲ့ၾကတာ ေရာက္ဖူးသူတိငု္း အားလုံး အသိပါ 

ပဲ။ ဒါေၾကာင့္  အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း မိသားစုေကာင္းနဲ႔ အေျခခံက်က် ေနႏိုင္ထိုင္ႏုိင္ ရွင္သန္ႏိုင္ေနခဲ့တဲ့ ကိုခ်စ္ေအာင္ကို ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔တေတြက  မုဒိတာပြားခဲ့ၾကသလို၊ “ကိုခ်စ္ေအာင္ကမွ တကယ့္ကို ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚနဲ႔   လက္ေတြ႕ကိုက္ညီတာဗ်။ 

‘ေက်းလက္ကုိ အေျခခံ၊ ၿမိဳ႕ကုိဝိုင္း’ ဆိုတာ ေမာ္ရဲ႕ေသနဂၤဗ်ဴဟာ မဟုတ္လား။ အဒဲီမွာ ကိုခ်စ္ေအာင္က နည္းနည္းေလး နားၾကား 

မွားသြားတာပဲ ရွိတယ္။ ‘ေက်းလက္ အေျခခံ’ ဆိုတာကုိ ‘က်ဲလက္ အေျခခံ’ လို႔ ၾကားမိသြားၿပီး က်လဲက္က က်လဲက္ရြာသူကို ယူ 

လိုက္ၿပီး အေျခခံလိုက္တာ တကယ့္ကို အေျခခံ မွန္သြားတယ္ေနာ္…” လို႔ ခ်စ္စႏိုး စၾက ေနာက္ၾက ေျပာင္ခဲ့ၾကတာေတြလည္း ရွိခ့ဲ 

ပါတယ္။ ထုံးစံအတုိင္း-    သူကေတာ့ ဖြဖြေလးၿပဳံးေနရင္း ခပ္ေအးေအးနဲ႔ ၿငိမ္ေနတတ္ပါတယ္။  

သူ႕ရဲ႕ငယ္နာမည္ဟာ‘ ခင္ေမာင္ေအး’ ဆိုတာမွန္း အေစာႀကီးကတည္းက သိေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့    သူ႕ 

ကို ၾကည့္ရင္း   လူနဲ႔နာမည္ဟာ ေတာ္ေတာ္ကို လိုက္ဖက္အခ်ိဳးညီလွပါလား-လို႔ မၾကာခဏ အေတြးဝင္မိ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမိေလ့ ရွိ 

ပါတယ္။ ငယ္နာမည္ ‘ ခင္ေမာင္ေအး’ ကေန ဒီဘက္မွာ ‘ ကိုခ်စ္ေအာင္’ ျဖစ္လာေတာ့လဲ လူနဲ႔နာမည္ဟာ ေတာ္ေတာ္ကို အခ်ိဳး 

ညီလွ လိုက္ဖက္လွတယ္လုိ႔ပဲ  ေျပာရမွာပါပဲ။ သူဟာ လူေပါင္းစုံနဲ႔ လူအမ်ားစုႀကီးနဲ႔   ေတာ္ေတာ္ကို သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ခ်စ္ 
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ေအာင္ခင္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္သူ ဝင္ဆန္႔ေလသူမဟုတ္လား။ ကိုခ်စ္ေအာင္ဟာ ဒီ က်လဲက္ဆိုတ့ဲ ရွမ္း႐ြာႀကီးမွာ အေျခခ်ေန 

ထိုင္ရာမွာ တရြာ လုံးရဲ႕ေမတၱာကိုလည္း ေကာင္းစြာရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ   ဗမာတေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ေဒသခံရွမ္းေတြအ 

ၾကားမွာ ရွမ္းစကားကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား သုံးစြေဲျပာဆိုရင္း တသားတည္းက်ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္က သူ႕ရဲ႕ 

ေမြးရာဇာတိဟာ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ခ႐ိုင္ထကဲ ‘သဲကုန္း’  ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕အေဖက  ကုန္သြယ္လယ္ယာက သာမန္ 

အစိုးရဝန္ထမ္းတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေမြးခ်င္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ (၆)ေယာက္ထဲမွာ ကုိခ်စ္ေအာင္ျဖစ္လာမယ့္ ကုိခင္ေမာင္ေအးဟာ 

တတိယေျမာက္သား ျဖစ္ပါတယ္။ အံ့ဩစရာေကာင္းတာက ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕မိခင္ဟာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ လူသိမ်ားသူ 

တဦးျဖစ္တဲ့ ဆို ရွယ္လစ္ႀကီး‘ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ေ႐ႊ’ ရဲ႕ႏွမအရင္းေခါက္ေခါက္ ျဖစ္ေနျခင္းပါပဲ။  

ေျပာရရင္- ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ေ႐ႊဆိုတာ  ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ တို႔နဲ႔အတူတူ စစ္တပ္အတြင္းက 

စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီး၊ ဆိုရွယ္လစ္ထိပ္သီးႀကီးတေယာက ္  ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ‘ျမန္မာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတ’ီ ထဲက 

စစ္တပ္အစုထဲမွာ- နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းၿပီးရင္၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေ႐ႊတို႔တေတြဟာ 

တကယ့္ကို လူသိမ်ားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ထိပ္သီး ဆိုရွယ္လစ္ႀကီးေတြပါ။ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းမွာ စစ္ၿပီးေခတႏုိ္င္ငံေရးလႈပ္ 

ရွားမႈေတြအတြင္းမွာေရာ၊ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာႏုိင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၅၈  ခုႏွစ္အထိ  ‘ဖဆပလ ဆယ္ႏွစ ္

ဆယ္မိုးေခတ္’   နဲ႔ ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္ သမိုင္းတေလၽွာက္မွာပါ၊ တေစာင္းေစးနဲ႔ မ်က္ေခ်းပမာ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ခဲ့ၾက အျပန္အလွန္ 

ေဆာ္ခဲ့ၾကတိုက္ခဲ့ၾကတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဆုိတဲ့ ‘ဆိုရွယ္လစ’္ ေတြနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆိုတဲ ့ ‘ကြန္ျမဴ 

နစ’္ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘ ဖဆပလ- ကြန္ျမဴနစ္ပဋိပကၡ’   ဆိုတာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္- ‘ ဆိုရွယ္လစ္- ကြန္ျမဴနစ္ပဋိပကၡ’ ပဲ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ အာဏာကို လက္ကိုင္ရထားတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကေန (အထူးသျဖင္…့. လက္ယာဖဆ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကေန) ကြန္ျမဴနစ္ 

ေတြကို အလစ္အငိုက္ ေခ်မႈန္းဖို႔  ေကာက္ေကာက္က်စ္က်စ္ လုပ္ေဆာင္ရာကေန ဗမာျပည္  ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးလ ဲ  စတင္ေတာက္ 

ေလာင ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာဟာ ကေန႔အခ်ိန္အထိ အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ေလာင္ၿမိဳက္ေလာင္ကၽြမ္းေနရဆဲ မဟုတ္လား။ 

အဒဲီလိုသမိုင္းေနာက္ခံေတြအျပည့္နဲ႔ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား မႈနယ္ပယ္အတြင္းမွာ-ဆိရုွယ္လစ္ထိပ္သီးႀကီးတဦးျဖစ္တဲ့ 

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္(ေဟာင္း)ေအာင္ေ႐ႊ ရဲ႕တူအရင္းေခါက္ေခါက္ တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုခင္ေမာင္ေအးဟာ ဆိုရွယ္လစ္ေတြနဲ႔ ျပဒါးတလမ္း သံတ 

လမ္း ျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္အျဖစ္ သူ႕ကိုယ္သူ  ခံယတူည္ေဆာက္လာခဲ့တာဟာ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ ႏိုင္ငံ 

ေရးေရခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေလာက္နဲ႔မဟုတ္မွန္း သာဓကထူျပေနသလို ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး ရပ ္

တညခ္်က္အေပၚ ေလးေလးစားစားတန္ဖိုးထားမိသလုိ၊ သူ႕ကို ‘ဥခြံေဟာင္းအတြင္းက ေဖာက္ထြက္လာခဲ့တဲ့ တကယ့္ေတာ္လွန္ 

ေရးသမားတေယာက’္ လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ နားလည္သတ္မွတ္ထားမိပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္ဟာ သူဟာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ 

ေဟာင္းေအာင္ေရႊရဲ႕ တူအရင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာေလ့မရွိသလို၊ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းမွာ ‘ဆိုရွယ္လစ္’ 

ေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာ ဘယ္ေလာကဆ္ိုးဝါးခဲ့သလဲဆိုတာအေပၚမွာလည္း ေကာင္းေကာင္းႀကီးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ သ 

ေဘာေပါက္ထားၿပီးသား ျဖစ္ေနတာ၊ အေတြးအေခၚအားျဖင့္လည္း ျပတ္ျပတ္သားသား စည္းျခားႏုိင္သူျဖစ္ေနတာ အံ့ဩစရာ ေတြ႕ 

ျမင္သိရွိေနခ့ဲရပါတယ္။ 

သူ႕ကို လူခ်င္းမေတြ႕ဖူးခင္ကတည္းက နာမည္ကိ ု အရင္သိေနခ့ဲရတာကေတာ့ ကိုဘၾကည္ (ကိုထြန္းထြန္း) ဆီကေန 

ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုထြန္းထြန္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးစားတန္ဖိုးထားတဲ့ စာေရးဆရာႀကီး‘ေတာင္တြင္းကုိကိုႀကီး’ ရဲ႕သားပါ။ ကိုထြန္း 

ထြန္းဟာ ေတာမခိုခင္က ရန္ကုန္လွည္းတန္းအနီးက လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေဘးမွာ စာအုပ္အေဟာင္းေလးေတြ ခ်ေရာင္းေနစဥ္ 

ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေနသတူဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဦးသန္႔အေရးအခင္းမွာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးတ့ဲ 

ေနာက္၊ ေထာင္က ထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ လမ္းေဘးစာအုပ္အေဟာင္းေရာင္းသူအျဖစ္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ 

ညေနေစာင္းတိုင္း ေဈးထြက္ေလ့ရွိၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လည္း အၿမဲလိုလို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၀ျပည့္ ဩဂုတ္လထဲ 

မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမဆုံး လုံးခ်င္း ကဗ်ာစာအုပ္ေလး ‘ႏုိးေနေသာ လကၤာသည္’ ထြက္လာေတာ့လ ဲကိုထြန္းထြန္းဟာ သူ႕ရဲ႕ လမ္း 

ေဘးပလက္ေဖာင္း စာအုပ္ဆိုင္ေလးေပၚတင္ၿပီး တခုတ္တရ ေရာင္းေပးခ့ဲတာရွိသလို၊ ေန႔စဥ္လိုလို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ခဲ့ၾကရင္း 

ကဗ်ာအေၾကာင္း စာအေၾကာင္းေတြသာမက ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအေၾကာင္းေတြပါ ေရာက္တတ္ရာရာ ေျပာမိဆိုမိ စ 

ကားစပ္မိခဲ့ၾကပါတယ္။ အဒဲီမွာ ကိုခင္ေမာင္ေအးရဲ႕ အေၾကာင္းကိုလဲ တစြန္းတစ စကားထမဲွာ ပါလာခဲ့ရင္း အမွတ္မထင္စတင္ သိရိွ 

လိကုရ္တာလို႔ ဆိရုပါမယ္။ ကိုထြန္းထြန္းက ကိုခင္ေမာင္ေအးအေၾကာင္း ေျပာျပတဲ့အခါ- “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗမာလူမ်ိဳးေတြတခ်ိဳ႕ ေျပာ 

ေလ့ရွိတဲ့စကားတခု ရိွတယ္မဟုတ္လား။ ေဆြေတာ္ေပမယ့္ မ်ိဳးမစပ…္.ဆိုတဲ့ စကားေလဗ်ာ။ ကိုခင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း 

အသဲလိုပဲ ေျပာရမွာပဲဗ်။ ညီအစ္ကိဝုမ္းကြဲ ေတာ္တယ္လို႔ေျပာရင္လည္း ရတယ္။ ဘာမွ မေတာ္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ရင္လည္း ရ 

တယ္ဗ်။ ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေဖ ဦးကိုကိုႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္အေမနဲ႔ အိမ္ေထာင္မက်ခင္မွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ေရႊ 

ရဲ႕အစ္မအႀကီးဆံုးနဲ႔ ပထမဆုံး အိမ္ေထာင္က်တယ္။ အဲဒီအိမ္ေထာင္က ဆုံးပါးသြားမွ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေရႊဘိုဘက္က ဇာတိျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔အေမန႔ဲ ထပ္ေတြ႕ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အိမ္ေထာင္ျပဳျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေမြးလာတာဗ်။ အေဖက အဲသလို တပင္လဲမွ 

တပင္ထူတာမုိ႔ အဒဲီပထမအိမ္ေထာင္ဖက္က ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ေရႊတို႔ဘက္က အေဖ့ကို အရင္ကလို ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာအျဖစ္နဲ႔ပဲ သ 
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ေဘာထား ရွိေနခဲ့ေတာ့၊ ကိုခင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သိပ္မစိမ္းလွဘ ဲညီအစ္ကိုလို ဆက္ၿပီး ခင္မင္ေနခဲ့ၾကတာေပါ့ဗ်ာ….” 

လို႔ ေျပာျပဖူးတာကုိလဲ ေရးေတးေတး သတိရေနခ့ဲမိပါတယ္။  

အဒဲီ ကုိခင္ေမာင္ေအး (ေခၚ) ကိုခ်စ္ေအာင္နဲ႔ တကယ္ လူခ်င္းဆုံျဖစ္ ခဲ့ၾကတာကေတာ့- ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ထဲက်မွ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အတိအက်ေျပာရရင္- ၁၉၉၁ ဩဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံ (၃) ႏွစ္ေျမာက္ပြကဲ်မွ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္အနီးက ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း)ဌာနခ်ဳပ္စခန္း ‘ပါေဂ်ာင္’ မွာ က်င္းပတဲ့ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ (၃)ႏွစ္ 

ေျမာက္ပြဲမွာ တခရီးတည္းသြားေတြအျဖစ္ အတူဆုံခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ပါေဂ်ာင္မွာက်င္းပတဲ့ အဒဲီရွစ္ေလးလုံး (၃) 

ႏွစ္ေျမာက္ပြဲမွာ အစ္ကိုႀကီးကုိဖိုးသံ၊ ဦးစိုးခ်စ္၊ ကိုေအာင္ေငြတို႔နဲ႔အတူ ကိုခ်စ္ေအာင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္တဦးအျဖစ္ ပါလာခဲ့ရင္း၊ 

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔စီခြဲၿပီး ေနရာခ်ထားေပးရာ သီးသန္႔တဲႀကီးတလံုးထမဲွာ အတူတူ ေနခဲ့ရ အိပ္ခဲ့ရ စကားစျမည္ 

ေျပာဆုိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။  

ဩဂုတ္လႀကီးဆိုေတာ့ ပါေဂ်ာင္မွာ မိုးေတြသည္းတဲ့ကာလႀကီးျဖစ္႐ုံမက အေအးဓာတ္ကလည္း စိမ့္ေနေအာင္ေအးတာ 

မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အတူတူေနရရာ တဲႀကီးထဲမွာ ေန႔ေရာညပါ မီးဖုိႀကီး ဖိုေပးထားပါတယ္။ အဒဲီမီးဖိုႀကီးေဘးမွာ ကိုခ်စ္ေအာင ္

အပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ မီးလႈံရင္း၊ ေရေႏြးၾကမ္းကို တခြက္ၿပီးတခြက္ေသာက္ရင္း၊ ေခါင္းစဥ္မဲ့အေၾကာင္းအရာေပါင္း မ်ားစြာ 

အေပၚ ေျပာဆုိျဖစ္ခဲ့ၾကရင္း အခ်ိန္တိုတခုအတြင္းမွာ အျပန္အလွန္ ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါေဂ်ာင္ကေန အျပန္က်ေတာ့ ကၽြန္ 

ေတာ္ဟာ ထိန္ခ်ဳန္းကေန သူတို႔နဲ႔အတူတူပဲ လွည့္ၿပီး ျပန္ျဖစ္ခဲ့ရာ၊ အဒဲီတုန္းက ထိန္ခ်ဳန္းမွာပဲ အေျခစုိက္ေနထိုင္ေနသ ူတဦးျဖစ္တဲ့ 

ကိုခ်စ္ေအာင္က ထိန္ခ်ဳန္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို မွတ္မွတ္ရရ လက္ေဆာင္တခု ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကာလက မီးျခစ္ေတြထဲမွာ 

အေကာင္းဆုံးလို႔ဆိုရမယ္-့‘ဇစ္ပုိ’ မီးျခစ္ေလးပါ။ အဒဲီတုန္းက ေဆးေပါ့လိပ္တလိပ္နဲ႔တလိပ္ မီးမျပတ္ေလာက္ေအာင္ကို ေဆးလိပ္ 

ကို တ႐ႈိက္မက္မက္ ေသာက္ေနတုန္းျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူက သတိထားမိၿပီး အမွတ္တရေပးလိုက္တ့ဲ လက္ေဆာင္ေလးပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္ ေရႊလီကို ျပန္ေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္အထိ သူေပးလိုက္တဲ့ ဇစ္ပိုမီးျခစ္ေလးဟာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔မကြမဲကြာ ရွိေနခဲ့သ 

လို မီးျခစ္ကေလးကို ထုတ္ၿပီး အသုံးျပဳလိုက္မိတိုင္းလိုလုိ သူ႕ရဲ႕အၿပဳံးဖြဖြ ခပ္ေအးေအးမ်က္ႏွာပုံပန္းကိုလည္း ဖ်တ္ခနဲ ဖ်တ္ခနဲ 

သတိရ ေနမိတတ္ပါတယ္။ သူနဲ႔ကြ်န္ေတာဟ္ာ ေတာ္ေတာ္ကို ေရစက္ႀကီးတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမလားမသိ၊ ေနာက္ေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ 

ေရႊလီ ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခစိုက္လာခဲ့႐ုမံက နီးနီးကပ္ကပ္လည္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ေတြ ရခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ထဲမွာ ကၽြန္ 

ေတာ္ စတင္အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့- အက်ဥ္း႐ုံးျပဳလုပ္တဲ့ သီးသန္႔မဂၤလာဧည့္ခံပြဲေလးမွာ ကိုခ်စ္ေအာင္ ေရာက္လာခဲ့႐ုံမက၊ ကားဝင္း 

ႀကီးတခုအတြင္းက ကားေတြၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသစ္စက္စက္ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ သူလည္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပု ံ

တပုံ ဝင႐ုိ္က္ခဲ့တာေတာင္ ရွိပါတယ္။ သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ငယ္သလုိ၊ ကၽြန္ေတာ္အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ 

တႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွပ ဲ သူလည္း အိမ္ေထာင္ရက္သားက်သူ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ-္ အသက္ႀကီးမွ အိမ္ေထာင္က် 

ရာမွာလည္း သူနဲ႔ကၽြန္ေတာဟ္ာ ဘဝတူေတြသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

တက္ကၠစီကားေပၚမွာ သူ႕အေၾကာင္းကို ေရာက္တတ္ရာရာ စဥ္းစားေနမိခဲ့ရာမွ သူ႕အိမ္ရွိရာ ရြာမုခ္ဦးကို ေရာက္မွပဲ 

အေတြးစေတြက လက္စသတ္သြားရပါေတာ့တယ္။ အရင္ကတည္းက ရင္းႏွီးေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့ သူ႕အိမ္ထဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစု 

သုံးဦးလံုး တန္းဝင္လာခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ သူလေဲလ်ာင္းေနရာ အခန္းကေလးထဲအထိ ေရာက္လာခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့-သူ႕ေဘးမွာ လူေတြ 

အုံေနတဲၾ့ကားထဲကေန- ေခါင္းအံုးျမင့္ျမင့္ေပၚမွာ ေခါင္းတင္ထားရင္း မ်က္ေစ့အစုံကို မွိတ္ထားကာ ပက္လက္အေနအထားအတိုင္း 

ျဖစ္ေနတဲၾ့ကားထဲကေန- ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျခသံကို ၾကားလိုက္ၾကားလုိက္ခ်င္းလုိလိုမွာပဲ သူက မ်က္ေစ့ကို ဖ်တ္ခနဲဖြင့္ၾကည့္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္က “ ကိုခ်စ္ေအာင္…. ကၽြန္ေတာ္ပါ ကဗ်ာဆရာေလ…. မာဇြဲ ေရာ သမီးခ်ိဳမာထြန္းေရာ…. အတူတူပါလာတယ္….” လို႔ 

ေျပာလုိက္မိသလို၊ သမီးကလဲ “ ဘဘ…. သမီး ခ်ိဳမာထြန္းပါ။ သမီးက အခုမွစာေမးပြဲေျဖၿပီးလို႔ အိမ္ကို ျပန္လာႏိုင္တာ…. ဘဘကုိ 

လာၾကည့္တာ….” လို႔ေျပာလိုက္တဲ့အခါ၊ သူက အားတင္းၿပီး ျပန္ၾကည့္ရင္းက “ ကၽြန္ေတာ့္ ဒီဘက္မ်က္လံုးက ေကာင္းေကာင္း 

မျမင္ေတာ့ဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ကို ဝါးေနၿပီဗ်….” လို႔ သူ႕ရဲ႕ဘယ္ဘက္မ်က္လုံးကို လက္ဝါးေလးနဲ႔ကာျပရင္း၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တလုံးခ်င္း 

ျပန္ေျပာလာပါတယ္။ ထုံးစံအတိုင္း သူ႕ရဲ႕ေလသံက ခပ္ေအးေအးပဲ ျဖစ္ေပမယ့္ ပုံမွန္ကာလကနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္- ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ 

သိသိသာသာ ေဖ်ာ့ေတာအ့ားနည္းေနပါၿပီ။ သူ႕ရဲ႕မ်က္ႏွာကလဲ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃) လေလာက္ကမွ မ်က္ႏွာနဲ႔အခုမ်က္ႏွာဟာ ေတာ္ 

ေတာ္ႀကီးကို ကြာျခားလြန္းေနၿပီး သိသိသာသာ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းေနပါၿပီ။ သူက သူ႕ဝမ္းဗိုက္ကို အေပါက္ေဖာက္ထားရၿပီး အဒီဲ 

အေပါက္ကေန ပိုက္တန္းလန္းတပ္ထားရကာ အသည္းကေန သည္းေျခရည္ေတြကို ထုတ္ေနရတဲ့ သူ႕ရဲ႕အေျခအေနကုိ သူ႕အက်ႌ 

ေလးကို လွန္ျပရင္း ခပ္ျဖည္းျဖည္းေျပာျပပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔သမီးပါ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လိုက္ၾကမိေတာ့ 

ဝမ္းဗိုက္ကေဖာက္ၿပီး တပ္ထားရတဲ့ အဒဲီပိုက္ရွည္ရွည္ရဲ႕အဆုံးမွာ ပလတ္စတစ္အၾကည္ထူထူ အိတ္ေလးတလံုးက သူ႕ေဘးမွာ 

တဆက္တည္းရွိေနတာ ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ အဒဲီပလတ္စတစ္အိတ္ေလးထဲမွာ အသည္းနဲ႔သည္းေျခကေန ထြက္က်လာေနတဲ့ ၫိဳ 

ညစ္ညစ္ ေသြးစေသြးနရည္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူမသိေအာင္ သက္ 

ျပင္းကို ခိုး႐ႈိက္မိသလို၊ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔သမီးတို႔ရဲ႕မ်က္ႏွာေတြေပၚမွာလည္း စိတ္ထိခိုက္စြာ ခံစားလိုက္ၾကရပုံေတြဟာ မဖုံးႏုိင္ မဖိ 

ႏိုင္ ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ သူ႕မ်က္ႏွာကို ေငးေမာၾကည့္မိရင္း ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ ဆို႔ဆို႔နင့္နင့္ ခံစားလိုက္ရပါတယ။္ သူ႕ေဘးနားမွာ 

ရွိေနၾကတ့ဲသူေတြအားလုံးရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြေပၚမွာလည္း စိတ္မေကာင္းဟန္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနဟန္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖုံးဖိ 
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ထားထား သဏၭာန္မ်ိဳးစုံနဲ႔ ေပၚလြင္ေနခ့ဲပါတယ္။ သူ႕အေပၚ သံေယာဇဥ္ရွိခဲ့ၾကသူ ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကသူေတြ မဟုတ္လား။ သူနဲ႔အတူတူ 

ေက်ာက္ဆိုင္ ေက်ာက္ပြဲ႐ုံ အတူတူလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေအာင္ဆန္းလင္းရဲ႕ဇနီးသည္ ေကာင္မေလးက ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕လက္တဖက္ကို အ 

ဆက္မျပတ္ ဖြဖြညင္ညင္ ႏွိပ္နယ္ေပးေနခဲ့သလို၊ ပြ႐ဲုံက ေကာင္ေလးတေယာက္ကလဲ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ ေျခေထာက္ေတြကို အဆက္ 

မျပတ္ႏွိပ္နယ္ေပးေနရင္း ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္ထိခိုက္ေနတာ အတုိင္းသား ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႕လက္ကုိ အသာ 

အယာကိုင္လိုက္ၿပီး သူ႕မ်က္ႏွာကို အၾကာႀကီးၾကည့္ေနမိခ်ိန္မွာ သူ႕ထံက သက္ျပင္းဖြဖြခ်သံကုိလည္း ကၽြန္ေတာ့္နားက ၾကားျဖစ္ 

ေအာင္ ၾကားေနမိပါတယ္။ 

အဒဲီေန႔က သူ႕ထံက ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစု အိမ္ျပန္လာၾကခ်ိန္မွာ လမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္က “ ကိုခ်စ္ေအာင္ႀကီးေတာ့ ဒီ 

ေတာငက္ေန ေက်ာ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး…. ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္မေကာင္းစရာပဲ ” လို႔ေျပာလိုက္မိခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေရာ သမီး 

ပါ သူတို႔ မ်က္လံုး အိမ္ေတြထဲမွာလည္း မ်က္ရည္ေငြ႕ေတြ ေဝ့ဝဲေနတာ ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ 

( ၄ ) 

စက္တင္ဘာလဆန္းထဲမွာ သမီးရဲ႕ တကၠသုိလ္တက္ေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ေတာ္ေတာ္ကို အ 

လုပ္မ်ားခဲ့ၾကပါတယ္။ သမီးက သူ တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့ ‘ ဟိုင္နန’္ ေက်ာင္းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထြက္ခြာသြားေတာ့မွပဲ စိတ္ 

ေမာလူေမာ အနည္းငယ္ သက္သာသြားသေယာင္ေယာင္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သမီးရဲ႕ ဒီ တကၠသိုလ္တက္ေရးကိစၥ၊ သြားေရးလာေရးကိစၥ 

ေတြေၾကာင့္ ကိုခ်စ္ေအာင္ထံ ေန႔စဥ္လိုလိုေတာ့ မသြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ကိုခ်စ္ေအာင္မဆုံးပါးမီ ၾကားထဲမွာကို ကိုခ်စ္ေအာင္ထံ 

စုစုေပါင္း (၄)ေခါက္တိတိေတာ့ သြားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သမီးက စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔မွာ မန္စီကေန-ခြန္းမင္၊ ခြန္းမင္ကေန- ဟိုင္ 

နန္ကုိ ေလယာဥ္နဲ႔ ထြက္ခြါသြားၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ေနာက္တရက္ စက္တင္ဘာ (၉) ရက္ေန႔မွာပဲ ကိုခ်စ္ေအာင္ထံ စတုတၳအႀကိမ္ 

ေျမာက္အျဖစ္ တက္သုတ္႐ိုက္ၿပီး ထပ္မံသြားျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့- ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕အေျခအေနဟာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကို ေရာက္ရိွ 

ေနပါၿပီ။ ရက္ေရြးေနတဲ့အဆင့္ေတာင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်ိန္နာရီ ေရြးတဲ့အဆင့္အထိေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ “ေမာလိုက္တာ….” ဆုိ 

တဲ့စကားကို ရွမ္းလို ဗမာလိုသာမက တ႐ုတ္ဘာသာနဲ႔ပါ ေျပာဆိုေနရင္း ေဝဒနာကို အံတင္းခံစားေနတာ ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ 

သူ႕အိမ္ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ရခ်ိန္မွာ ဝင္ေတာ့မယ့္ဆည္းဆာရီဟာ 

မႈိင္းညိဳ႕ေနခဲ့ပါၿပီ။ 

ေနာက္တေန႔စက္တင္ဘာ (၁၀)ရက္ေန႔ မနက္အေစာႀကီးမွာပဲ ရဲေဘာ္ႀကီးကုိခ်စ္ေအာင္တေယာက္ ကြယ္လြန္သြားရွာ 

ပါတယ္။ “အခုေလး မနက္ေစာေစာ ငါးနာရီေလာက္မွာပဲ ဆုံးသြားၿပ…ီ.” ဆိုတဲ့ ရဲေဘာ္ကိုေအာင္ေငြရဲ႕ တဦးခ်င္းစီထံ လွမ္းအ 

ေၾကာင္းၾကားသံကုိ နားေထာင္လိုက္ရရင္း ထပ္မံေၾကေၾကကြဲကြဲ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ေမၽွာ္လင့္ထားျခင္းမရွိတဲ့ သတင္းမ်ိဳး မဟုတ္ 

ဘဲ အေႏွးနဲ႔အျမန္ ၾကားရေတာ့မယ့္သတင္းဆုိတာ သိထားၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ သူ တကယ္ဆုံးသြားရွာၿပီဆိုတာကုိ ၾကားလိုက္ရ 

ေတာ့လည္း ရငထ္ဲမွာ ရင္ခုန္သံေတြ ျမန္ေနခ့ဲမိပါတယ္။ 

မနက္ပုိင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးအပါအဝင္၊ တျခားေသာ တျခားေသာ ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြမ်ားအပါအဝင္ ကိုခ်စ ္

ေအာင္ကို ခ်စ္ခင္ေလးနက္ခဲ့ၾကသူတစုဟာ ကိခု်စ္ေအာင္ရဲ႕ေနအိမ္ရွိရာ က်ဲလက္ရွမ္းရြာေလးဆီ ခပ္သုတ္သုတ္ အေရာက္သြားခ့ဲ 

ၾကပါတယ္။ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ လိုက္လံကူညီ ပို႔ေဆာင္ေပးေနတဲ့ မိတ္ေဆြတေယာက္ရဲ႕ကားေလးနဲ႔အတူ ကားႀကဳံလိုက္ၿပီး သြား 

ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

မေန႔ကပဲ ေရာက္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္တ့ဲ ကိုခ်စ္ေအာင္တို႔မိသားစုရဲ႕အိမ္ေလးထဲကို ဝင္လိုက္ဝင္လိုက္ခ်င္း၊ မေန႔ကပဲ ခုံေတြအ 

ျပည့္နဲ႔ ရိွေနခဲ့ေသးတ့ဲ ဧည့္ခန္းေလးထဲမွာ ေခါင္းတလားႀကီးတလုံးက မႈိင္းညိဳ႕ဆိုင္းရီစြာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ တည္ရွိေနပါၿပီ။ ေခါင္း 

တလားႀကီးရဲ႕ေျခရင္းမွာ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ဓါတ္ပုံႀကီးက လာသမၽွေသာ ရဲေဘာ္ေတြ မိတ္ေဆြေတြကို လွမ္းၿပီးၾကည့္ေနသေယာင္ 

လည္း ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ရင္ထဲမွာ လႈိက္တက္လာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ေလာက္ကပဲ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဆရာမ 

ႀကီးရဲေဘာ္ေငြအတြက္ အေခါင္းတလားတခုကို ႏွစ္ေယာက္သား လွည့္ပတ္ရွာေဖြဝယ္ယူခဲ့ရၿပီး၊ ႏွစ္ေယာက္သား ေထာ္လာဂ်ီတစီး 

နဲ႔ အေခါင္းႀကီးတင္ကာ ေ႐ႊလီဘက္ဆီ သယ္ခ်လာခဲ့ရပုံကို စိတ္ထဲမွာ ဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲ ျပန္ျမင္ေနလိုက္မိေသးၿပီး ရင္ထဲမွာ ေဝဒနာ 

တမ်ိဳး ခံစားလိုက္ရသလို၊ အခုေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း အေခါင္းတလားႀကီးတခုထ ဲေရာက္ရွိေနရတ့ဲအျဖစ္ဟာ ဘယ္လုိမွ မထင္ 

မွတ္ႏုိငလ္ာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္လြန္းေနပါကလား….လို႔ သခၤါရရဲ႕သေဘာကို ေၾကကြဲစြာ အေတြးယဲ့ယ့ဲ ဝင္လိုက္မိျပန္ပါတယ္။  

သူ႕ဇနီးသည္ ေကာ္ထြမ္က အေခါင္းေပၚအုပ္လႊားထားတ့ဲ ဇာပဝါကို အသာလွပ္ၿပီးျပတ့ဲအတြက္ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ေနာက္ 

ဆုံးေသာမ်က္ႏွာကို ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက ္ ၾကည့္မိပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕မ်က္ႏွာဟာ ရွမ္းေခါင္းေပါင္းႀကီး ေပါင္းလ်က္ 

သား အေနအထားနဲ႔ တကယ့္ရွမ္းႀကီးတေယာက္ပမာ ပကတိ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္ေနတာ ေနာက္ဆုံးေတြ႕လိုကရ္ပါတယ္။ 

ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ဈာပနမွာ က်ဲလက္႐ြာက ရွမ္းေတြသာမက တျခားေဒသက ရွမ္းေတြေရာ၊ ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ေလာကက ကုန္ 

သည္ ပြဲစား-စတဲ့ တ႐ုတ္မိတ္ေဆြ-ဗမာမိတ္ေဆြေတြအျပင္၊ ကိုခ်စ္ေအာင္အေပၚ ခ်စ္ခင္ေလးနက္ခဲ့ၾကတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္တူ ရဲေဘာ္ 

ရဲဘက္ေတြပါ ဟိုကသည္က တဖြဲဖြဲေရာက္လာခဲ့ၾကတဲအ့တြက္ အင္မတန္စည္ကားလွတဲ့ ဈာပနႀကီးတခုလည္း ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ 
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ကိုခ်စ္ေအာင္အေပၚ အေလးထားမႈကို ေဖၚျပတဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕႐ုပ္အေလာင္းကို ေျမက်တ့ဲအထိ 

လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ဲလက္သခ်ႋဳင္းေျမေပၚမွာ သူ႕မိသားစုက အုတ္ဂူသြင္းဖို႔အထိ တေလးတနက ္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရာ 

မွာ ရွမ္းထုံးစံအရ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူေတြ အိမ္ျပန္လို႔ရတဲ့အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြလည္း ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္စြာ ေစာင့္ 

ဆိုင္းေနခဲ့ၾကၿပီးမွ ရွမ္းဓေလ့႐ုိးရာနဲ႔အညီ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ရွမ္းဓေလ့အရ ဈာပန ေျမက်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆက္တိုက္ ေန႔ညတရားနာပြဲ ျပဳလုပ္တဲ့အခါေတြမွာေရာ၊ ရက္လည္တဲ့ေန႔မွာ 

က်င္းပတဲ့ တရားနာပြဲေတြအထိပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြလည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ စုစုစည္းစည္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ကိုခ်စ ္

ေအာင္အေပၚ အေလးထားမႈကို ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။ က်န္ရစ္ေလသူ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ဇနီးသည္ေကာ္ထြမ္န႔ဲ တဦးတည္းေသာသားႀကီး 

အိုက္ေပါင္းရွင္း(ေခၚ) ဗမာနာမည္ ….. ေကာင္းဆက္ဟိန္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးက ေႏြးေႏြးေထြးေထြး အားေပးသမႈ 

ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အဒဲီ (၇)ရက္ေျမာက္ ရက္လည္တဲ့ေန႔က ေနအိမ္မွာ တရားနာအၿပီးမွာ ေကာ္ထြမ္ရဲ႕အစ္ကိုႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ေကာ္ 

ထြမ္အပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြအားလုံးကို ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕႐ုပ္ကလာပ္ျမႇဳပ္ႏွံထားရာ ေလာေလာလတ္လတ္ၿပီးစီးခါစ 

ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ ဂူႀကီးဆီကို ကားနဲ႔ေခၚသြားတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တသိုက္ ထပ္မံလိုက္ပါသြားခဲ့ၾကရျပန္ပါတယ္။ 

ရွမ္းထုံးစံအရ ဈာပနခ်စဥ္က သခ်ိဳင္းေျမဆီအထိ အမ်ိဳးသမီးေတြကို တဦးတေယာကမ္ွ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ခြင့္မရေပမယ့္ ရက္လည္ၿပ ီ

ျဖစ္တဲ့အခါမွာေတာ့ လိုက္ပါၾကည့္႐ႈခြင့္ ရၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ဇနီးသည္သာမက အရင္းဆုံးေသာ မိသားစုဝင ္အမ်ိဳးသ 

မီးေတြေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ရဲေဘာ္ရဲဘက္အမ်ိဳးသားေတြသာမက အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပါ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ဂူဆီကိ ုေခၚေဆာင္ 

ျပသခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ဂူဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ႀကီးမားလွသလုိ၊ လမ္းမဘက္ကေန ၾကည့္ရင္ အတိုင္းသား 

ျမင္ေနရေလာက္တဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ 

ဂူေရွ႕မွာ ရွမ္းထုံးစံအရ ေကာ္ထြမ္တို႔မိသားစုက ကိုခ်စ္ေအာင္အတြက္ ဖေရာင္းတိုင္နဲ႔အေမႊးတိုင္ေတြ ထြန္းၫွိေပးတာ၊ 

ထမင္းဟင္းနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြအပါအဝင္ သစ္သီးဝလံေတြ ကပ္တာ တင္တာေတြပါ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရင္း သူတို႔ေတြက ရွမ္းဘာ 

သာ ရွမ္းစကားနဲ႔ပဲ တတြတ္တြတ္ေျပာဆုိတာကို ေလးေလးနက္နက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္အတြက္ ဆုေတာင္း အမၽွ 

ေဝ ေမတၱာပို႔သတဲ့ သေဘာလို႔ပဲ ယူဆမိပါတယ္။ ကိခု်စ္ေအာင္အေပၚ သူတို႔မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ သံေယာဇဥ္အတိုင္းအဆနဲ႔ အေလး 

အနက္ထားမႈဟာ ေတာ္ေတာ္ကို သိသာျမင္သာလွပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့- သူတို႔တေတြက ကိုခ်စ္ေအာင္ဟာ ဗမာအမ်ိဳး 

သားတေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုခ်စ္ေအာင္အတြက္ ဗမာစကားနဲ႔လည္း ဝိုင္းဝန္းေျပာဆုိသံေတြ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ေတြထံမွ 

ထြက္ေပၚလာေစခ်င္ပုံ ရပါတယ္။ ဒါမွ ဗမာတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုခ်စ္ေအာင္ဟာ ဗမာစကားသံေတြကိုလည္း ၾကားရၿပီး၊ ကိုခ်စ ္

ေအာင္ရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာ စိတ္အလုိလည္း ပိုမိုျပည့္ဝကာ ၾကည္ႏူးပီတိ ရရွိခံစားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ယူဆဟန္ တူပါတယ္။ 

သူတို႔က သူတို႔ေတြရဲ႕ ရွမ္းဘာသာနဲ႔ေျပာဆုိ ႐ြတ္ဖတ္သံေတြ ျပဳလုပ္အၿပီးမွာပဲ “ကိုခ်စ္ေအာင္အတြက္ ဗမာလို ေျပာေပးၾကပါ။ 

ဗမာစကားနဲ႔ေျပာေပးၾကပါ….” လို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါတယ္။ 

ဂူအထိ လိုက္ပါလာခဲ့ၾကသူေတြထံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက တဦးတေယာက္ထံကမွ ဗမာစကားသံ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ 

လာတာ မၾကားရပါ။ ေကာ္ထြမ္တို႔ရွမ္းမိသားစုဝင္ေတြထဲက “ ဗမာစကားေလး ေျပာေပးၾကပါ။ ေျပာေပးပါ….” ဆိုတဲ့ ေနာက္ထပ္ 

ေျပာဆုိ ေတာင္းဆိုသံေတြ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာခ့ဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ေတြရဲ႕မ်က္ႏွာ 

ေတြဆီ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ကၽြန္ေတာ္လွမ္းၾကည့္လုိက္မိေတာ့ အားလုံးဟာ ၿငိမ္သက္ၿမဲ ၿငိမ္သက္ေနပါတယ္။ ဆို႔နင့္မႈေၾက 

ကြမဲႈေတြၾကားထဲကေန ႐ုတ္တရက္ ဘာစကားကို ေျပာရမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားမရလို႔ပဲလား- ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာေတာ့ ကာယ 

ကံရွင္ေတြကုိယ္တိုင္ပဲ သိပါလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ ဆက္လက္ၿငိမ္သက္ေနၾကခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္

တခုကို ခ်လိကု္မိပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္ကို ေနာက္ဆုံးအျဖစ္ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို အားလုံးၾကားေအာင္ ေႂကြးေၾကာ္လိုက ္

ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္ရွမ္းေတြ ေတာင္းဆိုေနတာကို ျဖည့္ဆည္းလုိက္ဖို႔ျဖစ္သလို၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ရင္ထမဲွာ ရွိေနတ့ဲ 

ဆႏၵအတုိင္း လြတ္လြတက္ၽြတ္ကၽြတ္ ေဖာ္ထတုဖ္ြင့္အံျပလုိက္မိတာကေတာ-့-“ကိုခ်စ္ေအာင္ေရ…. ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ပါတယ္….” 

“ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေအာင္ေရ ,,,,, ၿငိမ္သက္စြာ အနားယူပါေတာ…့.” ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အသံဟာ သိသိသာသာ တုံယင္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ 

ေတာ့္ရဲ႕ေႂကြးေၾကာ္လိုက္တ့ဲအသံဟာ ႏႈတ္ဖ်ားကသာမက ရင္ထဲကပါ ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အသံဟာ 

မႏွစ္လိုသူေတြအတြက္ ေမာင္းကြႀဲကီးကို ထုလိုက္တဲ့အသံမ်ိဳး ျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တမလြန္ဆိုတာရွိေကာင္း ရွိေနၿပီး၊ 

အဒဲီ တမလြန္ဆိုတာမွာ ကိုခ်စ္ေအာင္မ်ား ရွိေကာင္းရွိေနမယ္ ဆိရုင္ေတာ့- ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အဒဲီဟစ္ေႂကြးသံကို ကိုခ်စ္ေအာင္ တ 

ေယာက ္ပီပီသသ ၾကားမိရင္း ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ၿပဳံးသြားလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။  

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေအာင္အတြက္ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္လိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ကို က်ယ္က်ယ္ 

ေလာင္ေလာင္ အသံထြက္ခဲ့ၿပီး ကိုခ်စ္ေအာင္ကို ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

                                                                                                               ( ဝင္းတင့္ထြန္း) ၁၇- ၁၀- ၂၀၁၆ 
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ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၅)။ 

                                       စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕သားေကာင္မ်ား။ 

                                                                                        အပိုင္း(၁) 

                                                                                                                       လွေက်ာ္ေဇာ 

 

 

 “------ခင္ဗ်ားတို႔ေတြထဲက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပည္သူေတြ ပိုသတ္ႏိုင္မယ္ထင္တဲ့ လတူခ်ိဳ႕ကို ရာထူးႀကီးေတြႏွင့္လာဘထ္ိုးခဲ့တယ္။ ဒီ 

လိုႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးကေန ဗုိလ္မွဴးႀကီးေတြအထိ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တိုးေပးဖို႔ ၀န္မေလးဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ေနာက္ထပ္ သတ္ဖုိ႔ 

ေနာက္လူကိုတင္ေပးဖို႔ ေရွ႕လူကိုကန္ထုတ္ဖို႔လည္း ၀န္မေလးဘူး။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပည္သူေတြကုိ သတဖ္ို႔ လကရ္ြံ႕တဲ့မ်ိဳးခ်စ္ေတြ 

အစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ ေလးစားျခင္းခံရတဲ့တပ္မွဴးတပ္သားေတြကိုေတာ့ တဦးၿပီးတဦး ကန္ထုတတ္ယမ္ဟုတ္လား။ ဒါေတြေၾကာင့္ 

ရာထူးႀကီးတဲ့လူေတြလည္း စိတ္တထင့္ထင့္ေနရတ့ဲဘ၀မဟုတလ္ား”-----------(၁၁-၈-၁၉၇၆။တိုင္းျပည္သို႔တင္ျပခ်က္။) (ဆိုင္းစုမွ 

သည ္မန္ဟုိင္းဆီသို႔။ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပြတိၱေပါင္းခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၊ ယဥ္မ်ိဳးစာေပႏွာ--၃၂၂) 
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“-------ထိုအခ်ိန္ကာလ(၁၉၅၆) ခုႏွစ္သည္ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက တပ္တြင္းတပ္ျပင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရး အႀကီးအက်ယ္ ႀကိဳး 

စားေနမႈ အရွိန္ရေနခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆုိင္ေနပါသည္။ သူတို႔သည္ ျပင္ပအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ေရးထက ္ ျပည္တြင္း 

စစ္ကုိသာ အေလးေပး အျပဳတ္တုိက္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုႏိုးၾကားၿပီး ေတာင္းဆိုလြန္း၍သာ (တဖက္ကလည္း 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေဖာ္ထုတဖ္ြင့္ခ်ေန၍သာ) တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ေရးကိ ု လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ပြမဲ်ားအရွိန္ႏွင့္ ကၽြန္ 

ေတာ္ၾသဇာႀကီးလာမႈကိုလည္း သူတို႔စိုးရိမ္ေနၾကသည္။---- 

 “-------တပ္တြင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဆန္႔က်င္သည့္ တပ္မွဴးမ်ားလည္းရွိရာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းစည္း႐ံုးမိၿပီး သူတို႔ ဆုိ 

ရွယ္လစ္မ်ားကို အာခံေခါင္းမာလာၾကမွာလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ အဓိကမွာ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ 

ျခယ္္လွယ္လုိၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္ကို ပထမဆံုးသူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အုပ္စီးႏိုင္ဖို႔ရာမွာ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ျဖစ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 

ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔လိုေပသည္”-----(အထက္ပါစာအုပ-္ႏွာ၂၄၄) 

 

အထက္ပါစာစုမ်ားဟာ ေဖေဖေရးသားခဲ့တ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲက တပ္မေတာ္တြင္း အေျခအေနမ်ားကုိ တစိတ္တ 

ပိုင္း ေဖာ္ျပေနတ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖ-ျပည္ပကေန ဒီစာစုေတြေရးသားစဥ္က-ျပည္တြင္းမွာဖိႏွိပ္မႈအလြန္ျပင္း 

ထန္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလေတာ-့တခ်ိဳ႕သူမ်ားထိခိုက္မွာ စိုးရတာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကစိၥေတြမွာ နံမည္ေဖာ္မေရးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ 

ကာယကံရွင္မ်ား ကြယ္လြန္ကုန္ၿပီျဖစ္လို႔ ေဖေဖမျပည့္မစံု(သို႔မဟုတ)္ ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္သာ ေရးႏုိင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ 

ကို (ယခုေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ပါေပါင္းစပ္ၿပီး) ကၽြန္မျဖည့္စြက္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖကုိယ္တိုင ္

လည္း အသဲလို ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္ေရးရတာကို ဘ၀င္က်ဟန္မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေဖေဖက-တခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကၽြန္ 

မတို႔သားသမီးမ်ားအပါအ၀င္ သူ႔အနီးအနားမွာ အလုပ္လုပ္ဖူးသူရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ကိ ုအျပည့္အစံုေျပာေျပာျပတတ္ပါတယ္။--ဒီလိ ုေျပာ 

ဆိုေရးသားတဲ့အခါတိုင္း ေဖေဖရင္ထဲ ေပၚေပၚလာတတ္တဲ-့ေဖေဖေရာင္းရင္း ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားရွိတတပ္ါတယ္။ ဥပမာ--တပ္တြင္းမွာ 

ဆိုရွယ္လစ္ပါတဆီန္႔က်င္သူမ်ားလည္းရွိရာ---ဆိုတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ-ေဖေဖဆိုလိုခ်င္သူမ်ားဟာ ေဖေဖနဲ႔ဗမာ့တပ္မေတာ္ အျမဳေတဘ၀ 

က စလို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ အတူတြတဲိုက္ခဲခ့ိုက္ခဲ့တဲ့-တပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ-့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင ္(ေနာက္ပိုင္း NLD-

ဦးၾကည္ေမာင္)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္(စာေရးဆရာ-ျမတ္ထန္)စသူတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။(သူတို႕ႏွစ္ဦးစလံုး-တပ္မေတာ္မွ ျဖဳတ္-ထုတ္ 

ခံရၿပီး-မဆလေခတ္မွာ ေထာင္တန္းလည္း က်ခံခဲ႔ရပါတယ္။) 

ဒီေနရာမွာ အခုေခတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ မ်က္စိလည္စရာျဖစ္တ့ဲ--ဆိုရွယ္လစ္ပါတ-ီဆိုတဲ့ အသုံးကိ္ု ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ-့ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္-အဖြ႕ဲမွာ စကတည္းက-တို႔ဗမာအစည္းအရုံးက အုပ္စု 

(၂)ဖြဲ႕(သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဴိင္းအုပ္စုနဲ႕-သခင္ဗစိန္-သခင္ထြန္းအုပ္-အုပ္စု)နဲ႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ 

 ဒါေပမဲ-့ဂိုဏ္းဂနစိတ္ကင္းစင္တဲ-့သခင္ေအာင္ဆန္း(ထိအုခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမည္မတြင္ေသး။ သာမန္ေက်ာင္းသားေခါင္း 

ေဆာင္တဦးသာျဖစ္ေသး)ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တညီတညြတ္တည္း တစိတ္တ၀မ္းတည္း- ဗမာ့ လြတ္ 

လပ္ေရး အတြက္-ဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္နဲ႔စည္းလံုးညီညြတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၂ ခု ေနာက္ပိုင္း-ဗမာ့တပ္မေတာက္ို ေခတမ္ီတပ္မေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဗမာ့ 

ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီ-ဒီ-ေအ)ကိ ုတည္ေထာင္ရာမွာ ပညာတတအ္မ်ားအျပား ၀င္လာဖို႔ စည္းရံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေနာင္ 

ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ(ဆိုရွယ္လစ္ပါတီလုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။) ကို ဦးစီးၾကမယ့္သူမ်ား (ဥပမာ-ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ေမာင ္

ေမာင္) ပါလာၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံးသြားၿပီးေနာက္ အာဏာရလာတဲ-့ဖဆပလ-လက္ယာဂိုဏ္းနဲ႔ အဒဲီအုပ္စုက ေပါင္းမိ 

သြားပါတယ္။ အဒဲ္ီသူေတြကုိ-တပ္တြင္းဆိုရယွ္လစ္မ်ားလုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အဒဲီသမူ်ားအေၾကာင္းကိ ု ကၽြန္မ-ဆိုရွယ္လစ္ တပ္မွဴး 

မ်ား ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါး ေရးဖူးၿပီးပါၿပီ။ (ကၽြန္မဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖ့အေၾကာင္းမ်ား။ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္အတြဲ(၁)။ 

ၿဖိဳးေမာက္သာစာေပ။ ႏွာ-၁၁၉-၁၄၄)။ 

ဒီလိုနဲ႔-ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္း ဂိုဏ္းအုပ္စုေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ၁၉၄၈-ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ေတာ-့ဗမာ့တပ္မေတာ္ 

တြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာခိုကုန္ၾကပါတယ္။ ဒီတင္-ဆိုရွယ္လစ္မ်ား တန္ခိုးထြားလာၿပီး-တပ္မေတာ္တြင္း ထိပ္တန္းေနရာ ေတာ္ 

ေတာ္မ်ားမ်ား (အထူးသျဖင့-္စစ္ရံုးခ်ဳပ္ War-Office မွာ)ကို သူတို႔ အုပ္စီးမိသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ၊ သူတို႔ပါတီထဲ မ၀င္သူမ်ားကို 

ဖဲၾကဥ္လာၾကပါတယ္။ တကိုယ္ေရ ေကာင္းစားႀကီးပြားခ်င္သူမ်ားကလည္း သူတို႔ပတ္လည္ ၀ိုင္းေနခဲ့ေလေတာ့-အလြယ္တကူ 

အစားထိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

တပ္မေတာ္ထဲမွာ ေနာက္အုပ္စုတစု ရွိပါေသးတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ကိုလည္းမႀကိဳက္-ဆိုရွယ္လစ္ေနာက္လည္းမလိုက္-အ 

ေျခခံမ်ိဳး ခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႔ အေနမွန္မွန္ေန-ေနၾကသူမ်ားပါ။ တိုက္ေရးခိုက္ေရးမွာလည္း နံမည္ရထားသူမ်ားလည္းျဖစ္ေတာ-့စစ္ 

ေရးအျမင္သန္ၾကၿပီး-ဘာစစ္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ မတိုက္ခဲ့ၾကဘ ဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနရာေတြ ၀င္ယူလာၾကသူမ်ားကိုလည္း သိပ္ 
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ၾကည့္ရသူမ်ားမဟုတ္႐ံုမက၊ အဒဲီလူေတြကို ဘယ္ေတာမ့ွလည္း ခခယယ လုပ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒီအျပင-္သူတို႔ ဆိုရွယ္လစ ္

အုပ္စုအေနနဲ႔-အဒဲီတပ္မွဴးႀကီးမ်ားကုိ ၾကည့္မရတဲ့ အခ်က္တရပ္္ကလည္း ရွိေနပါတယ္။ 

ဒါကေတာ့ ဗမာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရးမရခင္ကာလ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး(ရခိုင္ မူဂ်ာဟစ္အေရးအခင္း)ကအစ ေနာက္ပိုင္း 

ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္အက်ပ္အတည္းမ်ား (၁၉၄၉-၅၀-ေကအင္ဒီအိ ုအေရးအခင္း--အင္းစိန္တိုက္ပြ)ဲ အလယ္- တိုင္းတပါး က်ဴး 

ေက်ာ္မႈအဆုံး (၁၉၅၄-၅၅-တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ)စတဲ့ တိုက္ပြႀဲကီးမ်ားမွာ-- ေဖေဖနဲ႔ ပူးတြဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေဖေဖ 

အေပၚမွာလည္း အလြန္ေလးစား ခင္မင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

[မွတ္ခ်က္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳ ျပန္ေျပာင္းေျပာဆုိခ်က္မ်ား။(Burma Debate)။ ဗိုလ္မွဴးႀကီၤး 

ေမာင္လြင(္NLDဦးလြင္ရဲ႕)- မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္မွ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ဘ၀သို႔(RFA ထုတ္လႊင့္ခ်က္။) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တင္ဦး 

(NLDဦးတင္ဦး)ရဲ႕ VOA-တပ္မွဴးတပ္သားေျပာစကားက႑။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင(္ျမတ္ထန္)ရဲ႕-တိုင္းျပည္ကႏုႏု-မုနတ္ိုင္း 

ကထနထ္န္ စာအုပ္-စတာမ်ားကိုၾကည့္ပါ။] အဒဲီကာလက ေဖေဖရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ-အတူတြဲ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ 

ခဲ့ၾကတဲ့ တပ္မွဴးမ်ားရဲ႕ေဖေဖအေပၚ ထားရွိတဲ့ေလးစားခ်စ္ခင္မႈေတြကိ ု ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္-အခ ုကၽြန္မေနာက္ဆံုး ရရွိလာ 

တဲ ့ စာအုပ္ကိုဖတ္မိတဲ့အခါ-အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းတရပ္- ေဖေဖအေပၚ ေလးစားသမႈ ျပဳသူမ်ားအေပၚ ဘယ္လုိ ဂိုဏ္းဂဏ 

စိတ္ ထားခဲၾ့ကတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္သြားပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ရဲ႕--ဘ၀မုန္တိုင္းထန္ေလၿပ(ီဘ၀သမင္လည္ျပန)္-

(စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပ)စာအုပ္ပါ။ 

 

စာအုပ္ရဲ႕အမွာစာမွာ-ဒီလိုေရးထားပါတယ္။ 

“----စာေရးသူမကြယ္လြန္မီ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ခ်ယ္ရီမဂြဇင္းတြင္ လဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ရာမွ ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီးေနာက္ လံုးခ်င္း 

အျဖစ္လည္း ထုတ္ေ၀ခြင့္မရခဲ့ဘဲ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း (Newly News)ဂ်ာနယ္တြင္မွ အခန္းဆက ္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 

စာမူကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္း ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္သည”္---တဲ့။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္၏ ကိုယ္တုိင္ေရး ဘ၀ 

တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ရပ္မွန္မွတ္တမ္းရွည္ႀကီးလို႔ဆုိထားၿပီး--တႀကိမ္တခါမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း မျပဳရေသးေသာ ဘ၀ထုပၸတ္ စာ တ 

အုပ-္ လို႔လည္းဆိုထားပါတယ္။ ဗိုလ္မွႈးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ဟာ-(ဂ်ပန္ေခတ္)မဂၤလာဒံုစစ္တကၠသိုလ္ပထမပတ္ဆင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ 

ဘုရင့္စစ္တကသၠိုလ္ဆင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္-တပ္မေတာ္မွ ပင္စင္ယူၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး စာေပအမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားလာတာပါ။ 

တပ္တြင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို “ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္”ဆိုတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႔ေရးခဲ့ၿပီး၊ ရသ၀တၱဳစာေပမ်ားကိုေတာ့ 

“ျမတ္ထန္”ဆိုတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႔ ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ စာေပဗိမာန္ဆုေတာင္ ရဖူးပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ထုတ္လုိက္တဲ့ 

စာအုပ္မွာေတာ-့သူအရင္ကေရးခဲ့တဲ့စာအုပ္မ်ားထကဲ-အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းေတြျပန္ပါတာေတြရွိေပမယ့္ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ား 

မ်ားကေတာ့ ပထမဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားဟန္ရွိပါတယ။္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြ အေတာ္ပါပါတယ္။ ဒါေတြ 

မျခြင္းမခ်န္ ေရးသြားတဲ့အတြက္ စာေရး မွတ္တမ္းတင္သြားသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ကို ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။ မ်ိဳး 

ခ်စ္ေက်ာင္းသားငယ္ေလးတေယာက္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက-္ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး အ႐ိုးေက်ေက် အရည္ 

ခန္းခန္း တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ တပ္တြင္းအာဏာမက္မႈမ်ားေၾကာင့္-အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မက္လာၾကတ့ဲ 

အခါ-ဘာကိုမွ မေထာက္ထားေတာ့ဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာၿပီး-ဘယ္လုိေဘး ဖယ္ခံလိုက္ရတယ္--ဆိုတာကုိ (ပါးပါးေလး တို႔ၿပီး) 

အလြန္ရသေျမာက္စြာ ေရးသားေဖာ္က်ဴးထားမွႈဟာ-လက္ရွိ တပ္မေတာသ္ားမ်ားအတြက္ေရာ၊ ဗမာျပည္ႀကီး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

အတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ႀကီးျဖစ္တဲ-့တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ကို လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအတြက္ေရာ-အလြန္႔ကို သံေ၀ဂရစရာ၊ 

ေလ့လာစရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ-အထက္မွာ ကၽြန္မေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ကို သက္ေသျပတဲ့အေနနဲ႔ 

ေအာက္ပါ “အခန္းကေလး”ကို ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

“-----ေနာက္တေန႔ စစ္ရာထူးခန္႔ အတြင္း၀န္၏ ႐ံုးခန္း၌ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ရသည။္ သူသည္ ေဖာ္ေရြျပံဳးရႊင္စြာပင္ ႏႈတ္ 

ဆက္သည္။ ဘိလပ္ရွိ  ႐ုံးအေၾကာင္းစသည္တို႔ကုိ ေခတၱေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာကမ္ွ သူ၏အိတ္အတြင္းက ဒိုင္ယာရီကဲ့သို႕ စာ 

အုပ္ကေလးတစ္အုပ္ကို ထုတ္၍ဖြင့္ကာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ၾကည့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္အားေျပာရန္ အခ်ကအ္လက္တို႕ကို ေရးမွတ ္

ထားဟန္တူပါသည္။ 

“ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ တာ၀န္၀တၱရားေဆာင္ရြက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ အားလံုးေက်နပ္ပါတယ္။ အ 

စစလည္း အင္မတန္အဆင္ေျပပါတယ္။ ေက်ပြန္တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း အင္မတန္ သန္႔ရွင္းတယ္ ဆိုတာကုိ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ အလုပ္သေဘာနဲ႔ကေတာ့ အားလံုးေကာင္းပါတယ္။ တခုပဲ-ကၽြန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာစရာရိွတယ္။ အဒဲါက 

ခင္ဗ်ားဟာ တပ္တြင္းညီညြတ္မႈနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔ ထိခိုက္ေစတဲ့စကား နည္းနည္းပါးပါး ေျပာခဲ့တယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္- ခင္ဗ်ား 

ဘိလပ္ေရာက္ခါစက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာနဲ႔ ေျပာတာေတြ မေကာင္းဘူး”။ သူသည္ ထိုစြဲခ်က္ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ေျပာျပေနပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တခ်ိန္လံုး ျပံဳး၍နားေထာင္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူစြပ္စြဲေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
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အတိတ္သို႔ ျပန္လညစ္ဥ္းစားေနခဲ့မိပါသည္။ ဘာေတြမ်ားေျပာခဲမ့ိသလဲ၊ သတိရပါၿပီ။ ဟုတ္ပါသည္။ တစိတ္တေဒသေတာ့ မွန ္

သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘိလပ္ေရာက္ခါစ ေရာက္တဲ့ညမွာပဲ ထင္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ အခန္းတြင္ စုေ၀း၍ စကားစျမည္ 

ေျပာေနခ့ဲၾကသည္။ အျခားအရာရွိႏွစ္ဦးသံုးဦးလည္းပါသည္။ ဟိုအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္းေတြေျပာရင္းမွ တပ္တြင္းကိစၥမ်ားသို႔ 

ေရာက္သြားသည္။ ထိုသို႔ တပ္အတြင္းေရးေတြ ေျပာၾကရင္း ေ၀ဖန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ပါရွိလာပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာေတြေ၀ဖန္မိခ့ဲ 

သည္ကုိပင္ ေမ့ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕လွ်င္ ဒီလိပုဲေျပာတတ္ဆိုတတ္၊ ေ၀ဖန္စရာရိွတာေတြ ေ၀ဖန္တတ ္

ၾကသည္။  

ထူးဆန္းေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ေတြ႕တုန္းေျပာၾကၿပီး လူခ်င္းခြဲလွ်င္ ေမ့ၾကစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ကၽြန္ေတာ္အ့ဖို႔ 

ေတာ့ ေမ့ခဲ့ပါၿပီ။ 

သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းေသာအခ်က္တခုေတာ့ ေပၚလြင္ပါသည္။ ထိစုကား၀ိုင္းအတြင္းမွ ပုဂြိဳလ္တဦးဦးသည္ 

ေစတနာျဖင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ သို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ ထိုညကေျပာခဲ့ၾကေသာစကားတို႔ကို 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးအား ျပန္လည္ေျပာျပ တိုင္တန္းခဲ့သည္။ အဒဲီအတြက္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာာင္းျဖစ္မိသည္။ ထိုသို႔ 

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမွာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ထို ပုဂြိဳလ္ ည့ံဖ်င္းျပဳမူခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္း၌ ျဖစ္ရ 

ေလဟုသာ မွတ္တမ္းတင္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသသူည္ မည္သူမည၀္ါျဖစ္သည္ ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တြက္ဆလုိ႔ 

ရသည္။သို႕ရာတြင္ရွိပါေစေတာ့။ 

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရာဇ၀င္၊ ထိုစြပ္စြဲခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ဇာတ္လမ္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကြက္ေက်ာ္ 

ေတြးမိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္တြင္း၌ ကိုယ့္အုပ္စုကေလးႏွင့္ကိုယ္္လိုလုိ ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူကေတာ့ ဘယ္သူ႔လူ သူကေတာ့ 

ဘယ၀္ါ့လူဟူ၍ ေျပာတတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း ထိုသို႔ပင္ ေျပာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာလည္း ေျပာၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့ ္

ကိ“ုဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏လ”ူဟုတခ်ိဳ႕ကထင္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္ဆင္ေရးတို႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏ လက ္

ေအာက္တြင္ မ်ားစြာ အမႈထမ္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္နီးကပစ္ြာေနခဲ့ရသည္။ ဒီလိုေနခ့ဲရလို႔ သ၏ူစြမ္းရည္သတၱိ၊ လုပ္ 

ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ စိတ္ရင္းစိတ္ဓာတ္တို႔ကုိ ေကာင္းစြာသိျမင္ခဲ့သည္။ သိျမင္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္လည္း အလုပ္သေဘာအားျဖင့္ ကၽြန္ 

ေတာ္သည္ ေလးစားသည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္အတူသြားအတူလာျဖင့္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တဦးႏွင့္တဦးခင္မင္ခ့ဲၾကပါသည္။ ကၽြန ္

ေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ဒီ့ထက္ မပိုခဲ့ပါ။ ဒါနဲ႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏လူ မဟုတ္ရပါ။ အမွန္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘယ္သူ၏ လူမွမဟုတ္ခဲ့။ တပ္အတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားသူတို႔သည္ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းအျပင္ သံုးေလးဦးမွ်သာရွိသည္။ ထိုပုဂြိဳလ္တို႔အားလံုးအား ကၽြန္ေတာ္သည္ ေလးစားသည္။ 

အခ်ိဳ႕မွာမူ ပုဂြိဳလ္စြဲအရ ပိုမို၍ ခင္မင္သည္။ သို႔ရာတြင္ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ဆရာမရိွ။ မည္သူ႕ကိုမွ်လည္း ဆရာမေမြးခဲ့။ ထိုသုိ႔ 

ဆရာေမြးရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိ။ ညာခ်င္၊ ခိုခ်င္၊ ကပ္ခ်င္၊ အခြင့္အေရးယခူ်င္သူတို႔သာလွ်င္ ဆရာေမြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒါေတြကုိေတာ့ ထားပါေတာ့။ ဘယ္သူ႔ကုိမွလည္း ေျဖရွင္းရန္မလိုပါ။ ေျဖရွင္းရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ 

စကားဆံုးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က----“ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္း ျပန္ေျပာပါရေစ။”“ေျပာပါ။” သူ၏မ်က္ႏွာသည္ျပံဳးလ်က္ပင္ “ဒါေပမဲ့ 

ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ေျပာတာေတြကိုေတာ့ အသိအမွတ္မျပဳဘူးေနာ္”---တဲ့။ 

ကၽြန္ေတာ္သည္ အားပါးတရ ရယ္ေမာလိုက္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား စြဲခ်က္တင္တုန္းကေတာ့ စစ္ရာထူးခန္႔ အတြင္း၀န္ 

ေရွ႔႕တြင္ တရား၀င္အျဖစ္ စဲြခ်က္တင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေျဖရွင္းပါရေစဆိုေတာ့ တရားမ၀င္ဘူးတ့ဲ။ ရွိပါေစေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္ 

အဖို႔လည္္း အထူးတလည္ ေျပာစရာမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့မိသေရြ႕တို႔ကို ၀န္ခံလိုက္ပါသည္။ ေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ 

ေတာ္မေျပာခ့ဲရေသာ အပိုစကားတို႔ကုိမူ ျငင္းဆိုခဲ့ရသည္။--------(ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္၊ “ဘ၀မုန္တုိင္းထန္ေလၿပ”ီ စိတ္ 

ကူး ခ်ိဳ ခ်ိဴစာေပ။ ႏွာ-၃၇၈-၃၈၀) 

ဒီအခန္းရဲ႕ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေတြကုိ-ကၽြန္မ နည္းနည္း ရွင္းျပပါရေစ။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ ဖဆပလက ျပည္ထေဲရး 

၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျငိမ္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္ဖက္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ သြားေရာက္ရာမွာ 

ေဖေဖက ဒုအဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္ ပါသြားပါတယ္။ ေဖေဖတို႔ လန္ဒန္ေရာက္ ခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ကလည္း လန္ဒန္က ဗမာသံ႐ံုးမွာ 

စစ္သံမွဴးအျဖစ ္ေရာက္စပါပဲ။ အိမ္အဆင္သင့္ မဌားရေသးတာေၾကာင့္ ေဖေဖတို႔အုပ္ တည္းေနတဲ့ ေဟာ္တယ္မွာ၀င္ ခဏ ေနရပါ 

တယ္။ အဒဲီကာလက အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ ေဖေဖလည္း ဒီကိစၥေတြ ဘာမွသိဟန္မတူပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖတုိ႔ 

အုပ္ထမဲွာက-ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ား ပါပါတယ္။ ေဖေဖကေျပာျပဖူးတဲ့ အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေဖေဖဘယ္သြား 

သြား- ဘာလုပ္လုပ္ သူတို႔အုပ္(ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုကိုဆိုလိ)ုက လူတေယာက္ကုိ ကပ္ထည့္ထားတာခ်ည္းပဲတဲ့။ အခုဒီအုပ္ထမဲွာ 

လည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္က နံမည္အတိအက်ေဖာ္မေရးေပမယ့္ ေဖေဖကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုး(ေနာင္မဆလေခတ္ ျပည ္

ထဲေရး၀န္ႀကီး)ကို သူ႔အေၾကာင္းသတင္းေပးအျဖစ္ သူ႕စာအုပ္(ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပြတၱိ-ႏွာ-၁၉၉)မွာ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားတာ 

ေတြ႕ရပါတယ္။ 



ta&;awmfykH*sme,f 

52 

 

၁၉၅၅ခုႏွစ္-ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္-ဗမာျပည္ျပန္ရခါနီးမွာ အဂၤလန္ေဆးကုဖို႔ေရာက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ဗမာျပည္ ျပန္ 

ေရာက္ရင္ ျပည္မွာရွိတ့ဲ-တပ္မဟာကို ကိုင္ရမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာပါ။ တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ ရာထူးတိုးမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ-့ရန္ကုန္-စစ ္

ရာထူးခန္႔အတြင္း၀န္(ဗိုလ္စန္းယု)ဆီေရာက္ေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ကယားတပ္ရင္းကို တပ္ရင္းမွဴး အျဖစ္အျမန္သြားဖို႔ ေျပာပါတယ္။ 

ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္က တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ ျပည္သြားရမယ္လို႔ေျပာထားတာျဖစ္ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္က ေစာဒကတက္ေတာ ့

တာေပါ့။ ဒီေတာ့ဗိုလ္စန္းယုက အပါး။ (ဒါ့ေၾကာင့္လည္းဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္ခြဲအျဖစ္ သမၼတျဖစ္တာ)။ ဒါဆိ-ုဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ 

ေတြ႔လိုက္ပါလားဆုိၿပီး ခ်ိန္းေပးၿပီး အဒဲီေန႔ကအျဖစ္အပ်က္ကုိ အထက္ပါအတုိင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္က ျပန္ေရးထားတာ ျဖစ္ 

ပါတယ္။ 

ဒီေနရာေလးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ရဲ႕(မထိတထ)ိေရးသားခ်က္ေလးတခုကို ေဖၚျပလုိက္ပါရေစ။ “ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီး 

ခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ (ယခု-ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။)”-----

တဲ့။(အထက္ပါစာအုပ္ႏွာ-၃၇၇)။ေၾသာ္….ကာလ၀ိဘက္ေနာက္ပိုးတက္တာမ်ား- ေနာင္ဘ၀ေတာင္မကူးလိုက္ရရွာဘူး။ 

 

ဒီဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္စာအုပ္္ရဲ႕ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးအခန္း(climax)ကေတာ-့---(အထက္ပါစာအုပ္ ႏွာ ၅၀၀-၅၀၇)။ 

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၁၉၆၁ ခ ုေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမပတ္အတြင္း-ဗိုလ္ေန၀င္းက တပ္မဟာမွဴးမ်ားညီလာခံကိ ုစစ္႐ံုးခ်ဳပ္ 

မွာ ေခၚယူက်င္းပၿပီး အားလံုးကိ(ုလက္နက္္ပါလာရင္ အပ္ပါလို႔ဆုိၿပီးမွ) ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိမ္းေမာင္းဆူပူပါတယ္။ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ 

တခုၿပီးတခု တင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ဘက္မလိုက္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါလ်က္-တည္ျမဲဘက္လိုက္မႈလည္းပါတယ္။ တပ္ 

အတြင္းေရးေတြလည္း ပါတယ္--တဲ့။ တကယ္ေတာ့ တရားလိုနဲ႔ တရားသူႀကီးက တေယာက္တည္းျဖစ္ေနၿပီး-စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက 

လည္း ဘာမွေျဖရွင္းခြင့္မရွိတဲ-့ဗိုလ္ေန၀င္းတေယာက္တည္း ႀကဲခ်င္တိုင္း ႀကဲေနတဲ့ပြဲ။ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ အာဏာရွင္ျပယုဂ္ကို အလြန္႔ 

ကိုရသေျမာက္စြာ- အသက၀္င္စြာေရးသားထားတ့ဲ အခန္းပါ။ တနည္းေျပာရရင္ေတာ့-စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သေႏၡြတည္ခန္းပါ။ 

“ထြက္ၾက၊ အခုထြက္ၾက၊”-ထြက္ရမည့္သူေတြ၏ နာမည္တို႔ကုိ တစ္ဦးစီေခၚ၍ တပ္မေတာ္မွႏုတ္ထြက္ၾကရန္ အမိန္႔ေပးလ်က္ ရိွေန 

ပါၿပီ။“ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ ယေန႔မွအစျပဳ၍ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါမည့္ အေၾကာင္းေလးစားစြာျဖင့္”---ၿပိီးေတာ့ 

တပ္မွဴးႀကီးမ်ား လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရပါသည-္--တဲ့။ ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ကေတာ-့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အထင္ 

အျမင ္ လႊဲမွားမႈကိုခံရတာ။ ျပန္ေျဖရွင္းဖို႔ အခြင့္အေရးလည္းမရခဲ့ေတာ့။-ရိွ-ပါ-ေစ-ေတာ့။----တဲ့။ သူကသာ-ကိုယ့္အျပစ္ႏွင့က္ိုယ ္

(တကယ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲမွာ တည္ျမဲဘက္ပင္းခဲ့မိတာပါ)ရွိပါေစေတာ့-လို႔ သေဘာထားၿပီး- ေအးေအးေဆးေဆး ျခံစိုက္စား 

ေတာ့မယ္-ဆိုၿပီး ေတာင္ႀကီးတက္-ညိႇဳးညိႇဳးငယ္ငယ္ ႏွိမ္ႏွိမ္ခ်ခ်ေနေနေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ မ်က္မာန္ရွခံရသူအေနနဲ႔ ဒုကၡေတြြ 

တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး မဆံုးႏိုင္ေအာင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ခံု႐ံုးဖြဲ႕ၿပီး တပ္တြင္းရွိစဥ္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပစ္မရိွ အျပစ္ရွာ စစ ္

ေဆးအျပစ္ေပးခဲ့တာေတြ၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ဖုိ႔ ၾကံစည္ခံခဲ့ရတာေတြ ေနာက္ဆံုး ၁၉၆၂ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရတာေတြ-စုံ 

ေနပါတယ္။ ဒါေတာင္ ဒီကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပြတၱိစာအုပ္ႀကီးဟာ အဒဲီ အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့အခန္းမွာ ဆံုးသြား ေပလို႔ပဲ။ အဒဲီ ေနာက္ 

ဆံုးခန္းမ်ားကေတာ့-စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ-့ ေဖေဖကေတာ့-အဒဲီအျဖစ္အပ်က္ကိို ဒီလိုနိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ -----တကယ္ေတာ့ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ 

လူထု၏ “အသံမထြက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ”္သာျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္သူမ်ားက 

စစ္တပ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖယ္ခ် လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။“-----သန္႔ရွင္းအစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ 

ထိုလူထု၏ တည္ျမဲဆန္႔က်င္ေရးလိႈင္းကုိစီးၿပီး တပ္မေတာ္ထမဲွ-‘မိမိ၏ ဘက္မလိုက္ေရးညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မလိုက္နာ’ ဟုဆိုကာ 

ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း တည္ျမဲဘက္က ပင္းေပးခ့ဲသည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို ထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္ပါသည္။ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ တကယ့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ႕အား ၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္သည့ ္ စစ္ဘက၀္ါခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနသည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို သူ႔ရာထူးလုံျခံဳေရး 

အတြက္ ဖယ္ရွားရန္သာ ျဖစ္ပါသည”္ -----------ဤနည္းျဖင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ မိမိအားတင္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထု၏ စြန္႔ပစ္ 

ျခင္းခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာရင္းတည္ျမဲမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲလိုက္ပါေတာ့သည္။ တပ္တြင္းတြင္လည္း တစံုတရာ ၾသဇာရိွေနသည့္ 

ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ားကိုလည္း ဖယ္ထုတ္လုိက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ဤလုပ္ရပ္သည္ သူ႕ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ေတာ့ 

အလြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာလည္း သူ႕အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္ေကာင္း 

မြန္ေစၿပီး စစ္တပ္တြင္းမွလည္း သူ႕အားယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည့္ တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ထုတ္လုိက္ႏိုင္ပါသည္။----

တဲ့။(ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ-ႏွာ၂၅၄)။ 

ဗမာျပည္ႀကီး စိန္ေခၚမွႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳေတြ႔႕ေနရတ့ဲ အခုလိုအခ်ိန္အခါမွာ-အဓိကနဲ႔အႀကီးဆံုးအခက္ဆံုးျဖစ္တဲ ့ စိန္ေခၚမႈႀကီး 

(စစ္အာဏာရွင္စနစ္-ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတိုက္ဖ်က္ေရး) ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစေရးအတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို 

ေဖေဖရဲ႕ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ေလးတရပ္နဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။  
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----“ကေန႔ တိုင္းျပည္ႀကံဳေတြ႕ေနရတ့ဲ ဒုကၡအဖံုဖံုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ျမစ္ဖ်ားခံတာပါ။ ဒီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ 

ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒုကၡေတြ သယ္လာ႐ံုမက တပ္မေတာ္သားေတြအေပၚမွာလည္း ဒုကၡေတြက်ေရာက္ေစပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

လက္တဆုပ္စာ လူတစုေလးသာ ခ်မ္းသာေနတာပါ။ ဒါေတာင္ တစ္သက္လံုး စံစားသြားရတာမဟုတပ္ါဘူး။ ေရွ႕ကသြားၾကျပီျဖစ္တဲ့ 

စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ဘ၀ဇာတ္သိမ္းကိုပၾဲကည့္ပါ”၈- ၉-၂၀၀၇ ဒီဗီြဘီႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း။ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ 

သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။(ေနရီရီစာေပ)--ႏွာ၁၇၉)။ 

ဗမာျပည္သူအေပါင္း(တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါ)စနစ္ဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတ့ဲ- ဖြံ႕ၿဖိဳးသာယာတ့ဲ ႏိုင္ငံ 

ေတာ္ သစ္ႀကီးဆီသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း----ဆႏၵျပဳလ်က္။ 

                                                                                                              လွေက်ာ္ေဇာ။ 

                                                                                            ၃-၁၀-၂၀၁၇။ 

 

 

 

မွတ္ခ်က္။ 

 ၂၀၁၇-ေအာက္တိုဘာ(၁၀)ရက္္ေန႔မွာက်ေရာက္မဲ့ေဖေဖကြယ္လြန္ျခင္း(၅)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔-အထိမ္းအမွတ္အျဖစ ္

 ေရးသားပါတယ္။ 
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ေပါင္မုန္႕နဲ႕ ႏွင္းဆီ သပိတ္တိုက္ပြ ဲ

                ေမာင္လွဝင္း(ျမင္းၿခံ) 

 

 ၁၉၁၂ ခုႏွစ္။ ႏွစ္သစ္ကူးေန႕ရက္။ ဒီေန႕မွာ အေမရိကန္အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ အထင္ရွားဆုံး သမုိင္းဝင္တုိက္ပြဲ 

မ်ားထဲက တုိက္ပြတဲခုျဖစ္တဲ့ ေလာရင့္အထည္ရက္စက္ရုံ သပိတ္တုိက္ပြဲႀကီး စတင္ျဖစ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ေဆာင္း 

ရာသီ ဇႏၷဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ မက္ဆာခ်ဳးဆက္ျပည္နယ္ ေလာရင့္ၿမဳိ႕က ေလာရင့္အထည္ရက္စက္ရုံအလုပ္သမားေတြဟာ ရက္သ 

တၱပတ္ ၁၀ ပတ္ၾကာ သပိတ္တုိက္ပြဲကုိ အစျပဳလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ေလာရင့္စက္ရံုက အလုပ္သမား ၃၅၀၀၀ ခန္႕ဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ သီတင္း 

ပတ္တုိင္းေပးေနတ့ဲလုပ္ခကုိ အလုပ္ရွင္က ျဖတ္ေတာက္တာ မေက်နပ္တဲ့အတြက္ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ဖုိ႕ စက္ရံုကေန လမ္းေပၚ 

ကုိ ထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။  

 အလုပ္သမားေတြဟာ သီတင္းတပတ္ အလုပ္ခ်ိန္ ၅၆ နာရီအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခေငြ ၈ ဒသမ ၇၆ ေဒၚလာရရွိပါတယ္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႕ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အလုပ္သမားေတြအတြက္ေတာ့ အျမင့္ဆုံး အလုပ္ခ်ိန္ ၅၄ နာရီ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 

ဒါကလည္း အလုပ္သမားေတြ တုိက္ပြဲဝင္ၿပီး ရရွိထားတ့ဲ ေအာင္ပြဲရလဒ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိ သူတုိ႕ဘက္က အေလွ်ာ့ 

ေပးရတာကုိ အလုပ္ရွင္ ကုမၸဏီေတြဘက္က မေက်နပ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္တာနဲ႕အတူ လုပ္ခကို 

လည္း ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒါကို အလုပ္သမားေတြဘက္က မေက်နပ္လို႕ ေလာရင့္စက္ရံုအလုပ္သမား သပိတ္ႀကီး ေပၚ 

ေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  

 အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကေတာ-့-- 

-လပု္ခ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးေပးရန ္

- (မက္လုံးေပးၿပီးအလုပ္ခုိင္းတဲ့စနစ္) ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန ္

- အခ်ိန္ပုိအတြက္ လုပ္ခ ၂ ဆ တိုးေပးရန္ 

- သပိတ္တုိက္ပြဲဝင္သူမ်ားကုိ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရန္ 

- ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းထား အရွိန္ျမွင့္ဖုိ႕ အဓမၼေတာင္းဆုိျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန ္

- ႏုိင္ငံျခားမွာ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္တြင္းသုိ႕ ဝင္ေရာက္အေျခစုိက္လုပ္ကုိင္ၾကတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံမႈ မက်င့္သုံးရန္။ 
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 ဒါဟာ တရားဝင္ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားေတြအပါအဝင္ အလုပ္သမားေတြ 

စက္ရုံအတြင္း ဖိႏွိပ္က်င့္သုံးမႈမ်ား အမ်ားအျပား တည္ရွိေနပါတယ္။ စက္ရုံတြင္းမွာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားစြာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားစြာ၊ လူသား 

မဆန္တဲ့ ဆက္ဆံမႈမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရသလုိ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဘဝဟာ စက္ရုံျပင္ပမွာလည္း လူသားတေယာက္ ရရွိသင့္တဲ ့ဘဝ 

ကုိ မရႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထုစိဥ္ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္မ်ားကာလဆုိတာက အေမရိကား ေတာင္ပိုင္းေရာ ေျမာက္ပုိင္း 

မွာပါ လူမဲဆန္႕က်င္ေရးပ႗ိပကၡေတြနဲ႕ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတ့ဲ ကာလေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မဲေပးခြင့္မရရိွၾက 

ေသးဘူး။ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းတခုလုိ သေဘာထားခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းတပါးက ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခစုိက္လာသူေတြဟာလည္း 

တုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ခံေနရတဲ့ကာလပါ။ ထုိကာလေတြမွာ အလုပ္သမားသပိတ္တုိက္ပြဲေတြလည္း အဆက္ 

မျပတ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ေလာရင့္စက္ရုံသပိတ္တုိက္ပြဲဟာ အဒဲီတုိက္ပြဲမ်ားနဲ႕ တဆက္တစပ္တည္း ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲ တပြဲ 

လုိ႕ ဆုိရပါမယ္။ 

 ေလာရင့္စက္ရုံမွာ အလုပ္သမားေပါင္း ၈၆၀၀၀ ရိွတဲ့အနက္ ၈ ပုံ ၇ ပုံဟာ ႏုိင္ငံျခားမွာ(တုိင္းျပည္ေပါင္း ၅၆ ျပည္မွာ) 

ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္မွာ လာေရာက္အေျခစုိက္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ေလာရင့္ စက္ရံုသပိတ္တုိက္ပြဲမွာ 

အဒဲီ ျပည္ပႏုိင္ငံကေန လာေရာက္အေျခခ်တ့ဲ အမ်ဳိးသမီးေတြကပဲ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕သပိတ္တုိက္ပြဝဲင္တဲ့ လမ္း 

မေပၚ တိုက္ပြဲခြင္မွာ သူတုိ႕ဟာ သူတုိ႕ကုိ တားဆီးတဲ့ လက္နက္ကုိင္ပုလိပ္တပ္ေတြနဲ႕ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္တုိးပါတယ္။ ပုလိပ္တပ ္

ေတြဟာ ေသနတ္ေတြ က်ည္ထုိးထားၿပီး လွံစြပ္ေတြနဲ႕အသင့္ခ်ိန္ရြယ္ထားတာပါ။ တုိကပ္ြဲဝင္သူေတြဘက္က အားကုိးစရာကေတာ့ 

တုိက္ပြဝဲင္စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ တြန္းအားေပးတဲ့ သီခ်င္းမ်ား။ သပိတ္တုိက္ပြဲဝင္သူမ်ားဟာ “အင္တာေနရွင္နယ”္သီခ်င္းကို ဘာသာမ်ဳိး 

စုံ (အနည္းဆံုး ၁၂ ဘာသာထက္မနည္း) နဲ႕ သီဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖုိ႕ သေဘာမတူတဲ့ကာလ၊ 

အလုပ္သမားေတြ အရႈံးမေပး အညံ့မခံဘဲ ခက္ခဲစြာ တုိက္ပြဝဲင္ေနဆဲကာလမွာပင္လွ်င္ တုိက္ပြဝဲင္အလုပ္သမားေတြဟာ သီခ်င္း 

ေတြ အဆက္မျပတ္သီဆုိတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိက ေလာရင့္သပိတ္တုိက္ပြဲကုိ “သီခ်င္းဆိုရင္းတုိက္တ့ဲ တုိက္ 

ပြဲ”လု႕ိလည္း အမည္ေပးေခၚဆိုခဲ့ၾကတယ္။  

 ေလာရင့္သပိတ္တုိက္ပြဲဟာ “ေပါင္မုန္႕နဲ႕ ႏွင္းဆီသပိတ္တုိက္ပြ”ဲအျဖစ္လည္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါတယ္။သပိတ္တုိက္ 

ပြဲဝင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားအုပ္စုေတြဟာ တုိက္ပြဝဲင္အလံေတာ္ေတြ၊ နဖူးစည္းစာတမ္းေတြ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံပုိစတာေတြ 

ကုိင္ေဆာင္လာၾကတယ္။ အဒဲီ နဖူးစည္းစာတမ္းေတြ ေၾကြးေၾကာသ္ံပုိစတာေတြမွာ “ငါတုိ႕ေပါင္မုန္႕ကုိ အလိုရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏွင္း 

ဆီေတြလည္း ငါတို႕အလုိရွိတယ္”လုိ႕ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေၾကြးေၾကာ္သံကုိ သပိတ္တုိက္ပြဲဝငအ္မ်ဳိးသမီးအလုပ္သမား 

ေတြ ကုိင္စြဲၾကတယ္ဆုိတ့ဲသတင္းဟာ တႏုိင္ငံလုံးသုိ႕ ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ႏွင္းဆီေတြလည္း ငါတုိ႕အလုိရွိတယ္ 

ဆုိတာ ဘာအဓိပၸာယ္လဲ။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႕လည္း သပိတ္တုိက္ပြဲကာလအတြင္းမွာေရာ၊ သပိတ္တုိက္ပြဲလြန္ကာလကေန မ်က္ 

ေမွာက္ကာလအထိ က်ယ္ျပန္႕တဲ့အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားထုဘက္က ရပခ္ံတဲ့ 

ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြပါ။ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္တဲ့အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားေတြဟာ သင့္ေတာ္မွ်တတဲ့ လုပ္ခ 

လစာရရိွေရးသာမဟုတ္၊ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမွာ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးရရွိၿပီး ဘဝရဲ႕လွပသာယာမႈကို ခံစားခြင့္လည္း ရိွ 

ရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ အလုပ္သမားေတြဟာ လုပ္ခေငြေၾကးရရိွရံုသာမက ဘဝရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ အနားယူ 

အပန္းေျဖခ်ိန္လည္း လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြဟာ လူသားေတြပါ။ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝသူေတြ 

ကုိ ပုိမုိခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေစဖုိ႕အတြက္ အသုံးခ်ခံစက္ပစၥည္းေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သုံးၿပီးအပစ္ပယ္ခံရတဲ့ ဘဝမ်ဳိးကုိ သူတုိ႕မလုလိား 

ပါဘူး။ 

 ဒီေၾကြးေၾကာ္သံဟာ သင့္ေလ်ာ္မွ်တတဲ့လုပ္ခေၾကးေငြကုိ ေတာင္းဆုိသလို ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့အေျခအေနေတြကိုလည္း 

ေတာင္းဆုိပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ ေပါင္မုန္႕ကို မြတ္သိပ္ေတာင့္တသလို ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈနဲ႕ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေလးစားစြာဆက္ဆံခံရမႈကို 

လည္း ငတ္မြတ္ေတာင့္တေနၾကတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ရွိေနၾကတာပါ။ ေပါင္မုန္႕နဲ႕ႏွင္းဆီေတြဆုိတာဟာ လူသားပီသလုိတဲ့ အလုပ္ 

သမားေတြရဲ႕ နက္ရွဳိင္းတ့ဲႏွလုံးသားေတြထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ဆႏၵပါ။ အလုပ္သမားေတြဟာ ဘဝရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရယူလုိျခင္း 

သာမက လွပခ်မ္းေျမ့တဲ့ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၊ လွပသာယာတဲ့ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေရးမွာလည္း ပါဝင္လုိၾကပါတယ္။ 

ဟုတ္တယ္။ သူတုိ႕ဟာ ေပါင္မုန္႕ကုိ လုိခ်င္တယ္။ ဟုတ္တယ္။ ေနစရာ အမုိးအကာလည္း လုိတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ 

ေႏြးေထြးတဲ့အဝတ္အစားေတြလည္း လုိတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူသားေတြရဲ႕ နက္ရွဳိင္းတဲ့ သဘာဝဆႏၵအရ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း လုိ 

အပ္တယ္။ အပန္းေျဖခ်ိန္ လုိတယ္။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ခင္မင္ေပါင္းဖြဲ႕မႈ ဆက္ဆံေရး လုိတယ္။မိမိရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႕ ဝါသနာပါရာ 

နယ္ပယ္မွာ လုိက္စားေပ်ာ္ဝင္ႏုိင္ဖုိ႕ အခ်ိန္လိုတယ္။ ေတးဂီတလုိတယ္။ အႏုပညာလုိတယ္။ စာအုပ္ေတြ လုိတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြ 

ေငြနဲ႕ အခ်ိန္နဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြရယူခံစားႏိုင္သလု ိသူတုိ႕လည္း သင့္ေတာ္တဲ့ ရယူခံစားႏုိင္ခြင့္ေတြ လုိတယ္။ သူတုိ႕အားလုံး ေတာင္း 

ဆုိေနတဲ့ “ႏွင္းဆီေတြ”ဆုိတာရဲ႕ ႏွလုံးသားမွာ ဒအီခ်က္ေတြ အားလုံးတည္ရွိေနပါတယ္။  

 ဒီေပါင္မုန္႕န႕ဲႏွင္းဆီသပိတ္တုိက္ပြဲဟာ တႏုိင္ငံလုံးပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့သလုိ “ေပါင္မုန္႕ရယ္ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီရယ”္ကဗ်ာဟာ 

လည္း ကမၻာအႏွံ႕ ပ်ံႏွံ႕ထင္ရွားလာပါတယ္။ ေလာရင့္သပိတ္တုိက္ပြဲက ေၾကြးေၾကာ္သံ စာသားကုိ ျမင္ၿပီး အဒဲီခံစားခ်က္နဲ႕ ဒီကဗ်ာ 
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ေရးဖြဲ႕တယ္လုိ႕ တခ်ဳိ႕က မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္က ဒီတုိက္ပြမဲစမီ တလေလာက္ကတည္းက ဒီကဗ်ာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ 

ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအရင္ သပိတ္တုကိ္ပြဲေတြက ဒီလုိေၾကြးေၾကာ္သံကို ေတြ႕ျမင္ခံစားၿပီး ဒီကဗ်ာကုိ ဖြဲ႕တယ္လို႕ ယူဆႏုိင္စရာလည္း ရွိပါ 

တယ္။  

 တကယ္တမ္းမွာ “ႏွင္းဆီေတြကုိလည္း ဒုိ႕လုိခ်င္တယ”္ လုိ႕ စတင္တင္ျပခဲ့သူကေတာ့ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ 

လည္း ျဖစ္၊ အမ်ဳိးသမီးဝါဒ ရပ္ခံသူ ဆုိရွယ္လစ္တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ Rose Schnelderman ပါပဲ။ သူမေျပာတ့ဲ မိန္႕ခြန္းတခုထဲမွာ 

“အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႕ ေပါင္မုန္႕ကုိလည္း ရရွိရမယ္၊ ႏွင္းဆီေတြလည္း သူမတုိ႕အေနနဲ႕ ရရွိရမယ္” လုိ႕ ထည့္သြင္း 

ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။  

 ေပါင္မုန္႕နဲ႕ ႏွင္းဆီကဗ်ာကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကဗ်ာအျဖစ္သာမက ေတးသံထည့္သြင္းကာ သီခ်င္းအျဖစ္ဖန္တီးၿပီး 

သံစုံတီးဝုိင္းမ်ားနဲ႕ သီဆုိတီးမႈတ္တဲ့သီအခ်င္းအေနနဲ႕လည္း ကမၻာမွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ပါတယ္။ ေပါင္မုန္႕နဲ႕ႏွင္းဆီကဗ်ာ 

ကုိ ေရးဖြဲ႕ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ James Oppenheim ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေပါင္မုန္႕ရယ္- ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီေတြရယ္ 

 

ဒုိ႕ ခ်ီတက္ေနၾကတယ္။ ခ်ီတက္ေနၾကတယ္။ 

သာယာလွပတဲ့ ေန႕တေန႕ဝယ္။ 

 

မဲေမွာင္ေနတဲ ့

 မီးဖုိေခ်ာင္တသန္းနဲ႕ 

မီးခုိးေရာင္ စက္ရုံထပ္ခိုးတေထာင္တုိ႕ဟာလ ဲ

ရုတ္တရက္ ေနအပြင့္မွာ 

ျဖာက် လင္းေရာင္ျခည္နဲ႕တကြ 

စာနာထိေတြ႕လာၾကၿပီပဲ။ 

 

ဒုိ႕ကုိ လူေတြ ၾကားသိလာၾကလုိ႕ေပါ ့

ငါတုိ႕သီခ်င္းဆုိေနတယ ္

“ေပါင္မုန္႕ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီေတြရယ ္

ေပါင္မုန္႕ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီေတြရယ”္။ 

ဒုိ႕ ခ်ီတက္ေနၾကတယ္။ ခ်ီတက္ေနၾကတယ္။ 

ဒုိ႕တုိက္ပြဲဝင္တာ အမ်ဳိးသားေတြအတြက္လည္း ပါတယ္။ 

သူတုိ႕ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ကေလးသူငယ္ေတြပဲ။ 

ေနာက္ၿပီးတဖန္ ဒုိ႕ဟာ သူတုိ႕အေပၚ မိခင္ေမတၱာ ေႏြးေထြးၾကလုိ႕ပဲ။ 

 

ဒုိ႕ရဲ႕ ရွင္သန္မႈအသက္ေတြဆိုတာ 

ေမြးကင္းစကေန ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည့္တုိင ္

ေခြ်းၿဖဳိင္ၿဖဳိင္ ယုိစီးေနဖုိ႕မဟုတ္ပါ။ 

ကုိယ္ခႏၶာက မြတ္သိပ္ေနသလု ိ

ႏွလုံးသားေတြလည္း မြတ္သိပ္ေနသကုိ။ 

ငါတုိ႕ကုိ ေပါင္မုံ႕ေပးပါေလ။ 

ထုိ႕အတူ ႏွင္းဆီေတြလည္း ေပးပါေလ။ 

ငါတုိ႕ ခ်ီတက္သြားေနၾကဆ၊ဲ ခ်ီတက္ဆမဲွာ 

မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ မိန္းမသားေတြ ေသဆုံးသြားၾကရွာ။  

ငါတုိ႕သီခ်င္းဆုိသံေတြကို ျဖတ္သန္းထုိးေဖာက္ထြက္ 
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သူတုိ႕ရဲ႕ေရွးက ေတာင္းဆုိခ်က္ ေပါင္မုန္႕အတြက္ 

ဆက္လက္ဟစ္ေၾကြးေနၾကလ်က္။ 

ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ တကုပ္ကုပ္အလုပ္ လုပ္ေနရတ့ဲ သူတုိ႕ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ 

အႏုပညာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕ အလအွပ ဆုိတာေလးေတြေလာက္ကုိသာ သိၾကရွာ။ 

ဟုတ္တယ္။ 

ဒုိ႕တုိက္ေနတာ အဒဲီေပါင္မုန္႕အတြက္ပဲေလ။ 

ဒါေပမဲ့ ႏွင္းဆီေတြအတြက္လဲ ဒုိ႕တုကိ္ပြဲဝင္ေန။ 

ဒုိ႕မ်ားဟာ ခ်ီတက္သြားေနရင္းက ခ်ီတက္ေနရင္းက 

ပုိမို ႀကီးျမတ္တဲ့ေန႕ေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာၾက။  

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထၾကြႏုိးၾကားလာမႈဆုိတာလဲ 

လ႕ူမ်ဳိးႏြယ္အစဥ္အလာ ျမင့္တက္လာမႈ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။ 

ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ တကုပ္ကုပ္လုပ္ရသူနဲ႕ ေနာက္တေယာက္ ပ်င္းရိေနသူ 

ဆယ္ေယာက္က ပင္ပန္းတႀကီး လုပ္ေနရခ်ိန္ 

တေယာက္က ၿငိမ္းေအးနားေနရတ့ဲအျဖစ္ေပါ ့

ဆက္လက္ မရွိပါေစနဲ႕ေတာ့။ 

ဒါေပမဲ ့

ဘဝရဲ႕ ဂုဏ္က်က္သေရေတြ 

မွ်ေဝဖုိ႕လုိတယ္။  

“ေပါင္မုန္႕ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီေတြရယ ္

ေပါင္မုန္႕ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီေတြရယ”္။ 

ဒုိ႕ရဲ႕ ရွင္သန္မႈအသက္ေတြဆိုတာ 

ေမြးကင္းစကေန ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည့္တုိင ္

ေခြ်းၿဖဳိင္ၿဖဳိင္ ယုိစီးေနဖုိ႕မဟုတ္ပါ။ 

ကုိယ္ခႏၶာက မြတ္သိပ္ေနသလု ိ

ႏွလုံးသားေတြလည္း မြတ္သိပ္ေနတယ္၊ 

ေပါင္မုန္႕ရယ္ ႏွင္းဆီရယ္ 

ေပါင္မုန္႕ရယ္ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီရယ္။ ။ 

(မွတခ္်က္။ ၊၊ ေပါင္မုန္႕နဲ႕ ႏွင္းဆသီပိတ္တုိက္ပြဲလို႕ေခၚတဲ့ ေလာရင့္သပိတ္တုိက္ပြဲဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ ေအာင္ပြဲရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ 

ပြဲကုိ လြယ္လင့္တကရူခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရတယ္။ တဗုိလ္က် တဗုိလ္တက္ စနစ္ 

နဲ႕ ဆက္လက္တုိက္ပြဝဲင္ခဲ့တယ္။ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၇ ဘာသာကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ တုိက္ပြဲေကာ္မတီ ၅၆ ဖြဲ႕အထိ အဆင္သင့္ 

ဖြဲ႕ထားတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ေထာင္နဲ႕ခ်ီၿပီး ရုိက္ႏွက္ၿဖဳိခြင္းျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ Annie LoPizzo ဆိုတဲ့ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ 

အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမေလးတေယာကက္ုိ ပုလိပ္အရာရွိတေယာက္က ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္တခါ အင္အား ရွစ္ရာခန္႕ရွိတဲ့ 

စစ္တပ္ထဲက စစ္သားတဦးက အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ John Rami ဆုိတဲ့ အလုပ္သမားေလးကို လွံစြပ္နဲ႕ ထုိးသတ္ ခဲ့ပါတယ္။ 

အသတ္ခံရ ေထာင္က်ခံရရံုသာမက အလုပ္သမားေတြဟာ တုိက္ပြဲရက္ ၾကာေညာင္းလာတာနဲ႕အမွ် အငတ္ေဘးဒဏ္ ကုိပါ 

ခံစားရျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္တုိက္တုိက္ပြကဲုိ ဇြဲနပဲႀကီးစြာ ဆင္ႏႊဲႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ အလုပ္သမားထုဟာ တုိက္ပြကဲုိ မရပ္နားခဲ့ပါ။ 

စက္ရုံပုိင္ရွင္မ်ားဘက္က အနည္းငယ္မွ် အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ေလ်ာမႈတခ်ဳိ႕လုပ္လာတဲ့အေပၚမွာ အေမရိကန္အလုပ္သမားမ်ား အဖြ႕ဲ 

ခ်ဳပ္ (AFL) နဲ႕ ေသြးစည္းညီညာေသာ အထည္စက္ရုံအလုပ္သမားသမဂၢ(UTW) တုိ႕က သပိတ္တုိက္ပြဲကုိ ရပ္နားဖုိ႕ေျပာေပမယ့္ 

လည္း အလုပ္သမားေတြက သေဘာမတူဘဲ ကမၻာ့ စက္မႈအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(IWW) ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႕ ဆက္လက္တုိက္ 

ပြဲဝင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေလာရင့္သပိတ္တုိက္ပြဲဟာ ေအာင္ပြဲနဲ႕အႏုိင္ရခ့ဲသလို ဗမာျပည္က မ်က္ေမွာက္ ဒဂုန္ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ အထည္ 

စက္ရုံအလုပ္သမားသပိတ္တိုက္ပြဲနဲ႕အျခားသပိတ္အခ်ဳိ႕လည္း ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငတံကာ အလုပ္သမား 

ထုရဲ႕တုိက္ပြ ဲအဆံုးစြန္ၿပီးဆုံးသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထုိ႕အတူ ဗမာျပည္က အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ တုိက္ပြလဲည္း ၿပီးဆုံးသြား 

တာ မဟုတ္ေသးပါ။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ ၅၆၀၀ က်ပ္ ရရွိေရးဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ရမွာျဖစ္သလုိ သူ တုိ႕မွာ လုိအပ္တဲ့ “ႏွင္းဆ ီ

ေတြ”အတြက္လည္း ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္သြားဖုိ႕ လိုအပ္ေနဆဲပါ။) 
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                          ထြက္ေတာ္မူနန္းကခြာတ့ဲ မူဂါဘီ 

                                                          ေအးျမင့္ 

 

 

 စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခံရျပီးေနာက္မွာ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ဇင္ဘာေဘြသမၼတ မူဂါဘီဟာ အမ်ိဳးစံုေသာ ဖိ 

အားေပးမႈေတြကို ခံခဲ့ရတယ္။ လူထုရဲ႕ဆႏၵျပမႈအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ သူ႔ပါတီျဖစ္တဲ့ ဇာႏူးပီအက္ဖ္ (ZANU - PF) ကပါ 

သမၼတအေပၚ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ စိုင္းျပင္းလာတ့ဲေနာက္မွာ ရာထူးက ဆင္းေပးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ အခုလို အေျခ 

အေနဆိုက္ခဲ့ရတာဟာ မူဂါဘီက သူ႔ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္ကို သူ႔ေနရာမွာ ဆက္ခံဖို႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ဇ 

နီးဂေရ႕စ္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ လမ္းခင္းတဲ့အေနနဲ႔ ဒုသမၼတျဖစ္သူ မနမ္ဂါဂြာ (Mnangagwa ) ကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့တယ္။ မနမ္ဂါဂြာ 

ဟာလည္း ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့တယ္။ အဒဲီေနာက္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္က အာဏာ 

သိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ 

 မူဂါဘီဟာ ေတာင္႐ုိဒီးရွားႏိုင္ငံမွ (ေနာင္မွာ ဇင္ဘာေဘြ) ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုက ေမြးဖြားလာသူ ျဖစ္တယ္။ အဒဲီအခ်ိန္က 

ေတာင္႐ိုဒီးရွားကို လူျဖဴလူနည္းစုက အုပ္စိုးေနတာျဖစ္တယ္။ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရျပီးေနာက္မွာ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ 

တဲ့ လူမည္းအုပ္စိုးတဲ့ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ၀င္ပါခဲ့တယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ ၁၉၆၄ ကေန ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ 

ေထာင္က်ခဲ့တယ္။ လြတ္လာတဲ့ အခါမွာ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးခဲ့တယ္။ ဇင္ဘာေဘြအာဖရိကအမ်ိဳးသားသမဂၢ (Zimbabwe 

African National Union (ZANU)) ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ပါခဲ့တယ္။ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၈၀ အထိ ဥကၠဌ ျဖစ္တယ္။ ႐ိုဒီးရွားလူျဖဴအစုိးရကို 

ဆန္႔က်င္တဲ့ စစ္ပြဲကို (ZANU) က ဆင္ႏႊဲတယ္။ ၁၉၈၀ မွာ ျဗိတိသွ်အစိုးရရဲ႕ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈနဲ႔ ေတာင္႐ုိဒီးရွားလူျဖဴအစိုးရနဲ႔ 

သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့တယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ ဆိုဗီယက္ၾသဇာခ်႕ဲထြင္လာေနတာေၾကာင့္ အခုလို ျဗိတိသွ်က ၾကား၀င္ေစ့စပ ္



ta&;awmfykH*sme,f 

59 

 

ေပးခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ သေဘာတူညီခ်က္မွာ လူျဖဴေတြပုိင္တဲ့ ေျမယာေတြ အကာအကြယ္ေပးထားတာနဲ႔ လူျဖဴေတြအတြက္ အမတ ္

ေနရာ ၂၀ ေပးရမယ္ဆိုတာေတြ ပါတယ္။ 

 သေဘာတူညီခ်က္အရ က်င္းပတဲ့ ၁၉၈၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ မူဂါဘီဦးေဆာင္တဲ့ ZANU-PF ပါတီက အမ်ားစု 

အႏိုင္ရခ့ဲတယ္။ ဒါလည္း မထူးဆန္းပါဘူး။ မူဂါဘီက တႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရရဲ႕ ၇၀% ရွိတဲ့ ႐ိႈနာမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္အဖြဲ႔အစည္း တခု 

ျဖစ္တဲ့ ဇင္ဘာေဘြအာဖရိကသမဂၢ (Zimbabwe African People's Union (ZAPU)) ပါတီေခါင္းေဆာင္ အန္ခိုမို (Nkomo) က 

တႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရရဲ႕ ၂၀% သာရွိတဲ့ အန္ဒီဘီလီမ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရဖြဲ႔ေတာ့ ZAPU ကိုလည္း ေနရာခြေဲ၀ေပးခ့ဲတယ္။ မူဂါဘီ 

က ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးယူခဲ့တယ္။ အန္ခိုမိုက ျပည္ထေဲရး၀န္ၾကီးလုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္မွာပဲ အစိုးရအဖြဲ႔ 

အတြင္း ရာထူးအေျပာင္းအလဲေတြ ျပဳလုပ္ရာက (ZANU-PF) နဲ႔ (ZAPU) အၾကား ျပင္းထန္တဲ့ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ 

ပြားလာတယ္။ 

 ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ မူဂါဘီက အန္ဒီဘီလီမ်ိဳးႏြယ္ေတြအမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ မာတာဘီလီလန္းေဒသမွာ စစ္ဆင္ေရးတရပ္ကုိ 

အၾကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဒဲီစစ္ဆင္ေရးကို အခုျပဳတ္သြားတဲ့ ဒုသမၼတ မနန္ဂါဂြာက ဦးေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစစ္ဆင္  

ေရးကို လူမ်ိဳးတုံးစစ္ဆင္ေရးလို႔ အခ်ိဳ႕က စြပ္စြဲၾကတယ္။ ၄ ႏွစ္ခန္႔အတြင္းမွာ လူ ၁၀, ၀၀၀ ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့တယ္။ အမ်ား 

အျပားဟာလည္း အႏွိပ္စက္အညွဥ္းပန္းခံၾကရတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။  

 ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ဇင္ဘာေဘြဟာ တစံုတရာ စီးပြားေရးေကာင္းခဲ့တယ္။ သယံဇာတေပါတာေၾကာင့္ရယ္၊ ဆိုဗီ 

ယက္ယူနီယံ ၾသဇာမလႊမ္းေစဖို႔အတြက္ အေနာက္အုပ္စုေတြက အကူအညီေပးခဲ့တာေတြေၾကာင့္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီ 

ယံ ျပိဳကြဲျပီးေနာက္မွာေတာ့ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ မ်က္ႏွာသာေပးမႈလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့တယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံ 

ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုဖြင့္ေပးဖို႔၊ ႏိုင္ငံပိုင္ေတြ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ စတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး 

ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ကတဆင့္ အေနာက္အုပ္စုက ဖိအားေတြ ေပးခဲ့တယ္။ 

 အဒဲီကာလေတြအတြင္းမွာ လူမႈမျငိမ္မသက္မႈေတြလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၀ မွာ တႏိုင္ငံလံုး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း 

ဟာ ၂၆% ရွိတယ္။ ၁၉၉၈ က်ေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ဟာ ၅၀% ေလာက္ ျဖစ္လာတယ္။ ၁၉၉၇ နဲ႔ ၁၉၉၉ အၾကား အေထြေထြ 

သပိတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၃၅၀% ရွိတယ္။ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္သူေတြ မ်ား 

လာတယ္။ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၃ သန္းရွိတဲ့အနက္ ျပည္ပ ေရာက္ေနသူ ၃ သန္းေလာက္ရွိတယ္။ လူဦးေရ ၇၅% ဟာ ဆင္းရဲမႈ 

မ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနတယ္။ 

 ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အခြင့္ထူးခံေတြ ေပၚလာတယ္။ သူတို႔ဟာ အိမ္ၾကီးရခိုင္ေတြနဲ႔ တန္ဖိုးၾကီးကားေတြ စီးႏိုင္ၾကတယ္။ 

ေျမယာေတြနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးေတြလည္း ပိုင္ဆိုင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူဂါဘီက ရာထူးျမင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လိကု္နာရမယ့္ 

စည္းကမ္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ လစာတခုထက္ ပိုမယူရနဲ႔ ေျမယာ ၅၀ ဧကထက္ ပိုမပုိင္ဆိုင္ရ စတာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 

တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့လည္း မကိုင္တြယ္ႏိုင္ဘဲ ျခြင္းခ်က္ေပးခဲ့ရတယ္။ ဥပမာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဆာ္လမြန္မူဂ်ဴ႐ူဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕စီးပြားေရးအင္ပါ 

ယာကို အၾကီးအက်ယ္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြရဲ႕အခ်မ္းသာဆံုးသူ စာရင္းထမဲွာ ပါ၀င္လာခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ 

ZANU-PF ပါတီရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ဦးပိုင္ကုမၸဏီၾကီးတခုလည္း တည္ေထာင္ထားတယ္။ 

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မူဂါဘီရဲ႕ ZANU-PF က စုစုေပါင္းမဲရဲ႕ ၄၃.၂% ရျပီး အတုိက္အခံ MDC က ၄၇.၉% ရ 

တယ္။ ဘယ္သူမ ွ ၅၀% မေက်ာ္တာေၾကာင့္ ေနာက္တေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ မူဂါဘီက သူဖြဲ႔စည္း 

ထားတ့ဲ စစ္ျပန္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို စည္း႐ံုးျပီး အတုိက္အခံ MDC နဲ႔ေထာက္ခံသူေတြကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေစခ့ဲတယ္။ 

ဒီတၾကိမ္မွာလည္း မနန္ဂါဂြာဟာ အဓိကအခန္းက ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ သူ႕ရဲ႕ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြေၾကာင့္ မိေက်ာင္းၾကီးဆုိတဲ့ 

နာမည္ရခဲ့တယ္။  

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လနဲ႔ဇြန္လအတြင္းမွာ MDC ေထာက္ခံသူအနည္းဆံုး ၁၅၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ 

အဒဲီကာလအတြင္း စုစုေပါင္း လူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔မတရားက်င့္မႈေတြလည္း အ 

ေျမာက္အျမား ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဒုတိယအေက်ာ့ သမၼတေရြးပြဲမွာ ျပိဳင္ဘက္သမၼတေလာင္း တီဆန္ဂီ႐ိုင္ (Tsangirai) 

၀င္မျပိဳင္ေတာ့ဘဲ ႏုတ္ထြက္သြားတယ္။ မူဂါဘီက ၈၅.၅% နဲ႔ အႏိုင္ရတယ္။ အစိုးရအဖြတဲြင္းမွာေတာ့ ႐ုပ္ျပေကာင္းေအာင္ MDC 

ကိုလည္း အေရးမပါတ့ဲ ရာထူးေနရာအခ်ိဳ႕ ခြဲေပးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ZANU-PF ကပဲ မဲ ၆၁% ေက်ာ္ရတာ 

ေၾကာင့္ မူဂါဘီပဲ သမၼတျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ 

 မူဂါဘီရဲ႕ပထမဇနီးက ဆယ္လီေဟဖရြန္ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၈၇ မွာ မူဂါဘီဟာ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပားမႈ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ 

ရဲ႕အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္သည္တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဂေရ႕စ္မာ႐ူဖူ (မူဂါဘီထက၄္၁ ႏွစ္ငယ္တယ္) နဲ႔ ေဖာက္ျပားတာ ျဖစ္  

တယ္။ ၁၉၈၈ မွာ သမီးတေယာက္နဲ႔ ၁၉၉၀ မွာ သားတေယာက ္ရၾကတယ္။ ပထမဇနီးဆယ္လီ ကြယ္လြန္ျပီးမွ ၁၉၉၂ မွာ မူဂါဘီ 

နဲ႔ဂေရ႕စ္တို႔ဟာ တရား၀င္လက္ထပ္ၾကတယ္။ 
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 ဂေရ႕စ္ဟာ အသံုးအစြဲၾကီးသလို ထည၀္ါခမ္းနားမႈကိုလည္း ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္တယ္။ သမၼတကေတာ္ဘ၀နဲ႔ ခမ္းနားတဲ့နန္း 

ေတာ္ၾကီး ၂ ေဆာင္ကို ကိုယ္တုိင္ၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားလြန္းျပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားလွတာေၾကာင့္ အေ၀ 

ဖန္ခံရတယ္။ သူ႔ကိုယ္ပိုင္စုေဆာင္းေငြနဲ႔ ေဆာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဂေရ႕စ္က ကာကြယ္ေျပာဆိုတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒီအေဆာက ္

အဦကို ျပန္ေရာင္းလိုက္တယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ေဆာက္ျပီးတယ္။ ေဒၚလာ ၂၆ သန္း ကုန္က်တယ္။ ကုန္က် 

စရိတ္ကိ ု ZANU-PF ပါတီက က်ခံတယ္။ သမၼတမူဂါဘီရဲ႕ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈေတြအတြက္ ေက်းဇူးဆပ္တာလို႔ဆိုတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ သူမဟာ မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္စတာေတြမွာလည္း အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ေတြ ရွိတယ္။ စိန္တူးေဖာ္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း 

ေတြမွာလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိျပီး ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားတယ္လို႔လည္း စြပ္စြဲမႈေတြရွိတယ္။ သူမကေတာ့ ဒါကုိ ျငင္း 

ပါတယ္။ 

 ဂေရ႕စ္ဟာ ခမ္းခမ္းနားနား ထည္ထည၀္ါ၀ါ ေနထုိင္လိုသူ ျဖစ္တယ္။ အဖိုးတန္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကုိ မက္ေမာ 

တယ္။ နာမည္ၾကီး အီတလီဂူခ်ီကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္တဲ့ တန္ဖိုးၾကီး အ၀တ္အထည္ေတြနဲ႔ သားေရပစၥည္းေတြကို ၀ယ္ယူသံုးစြေဲလ့ 

ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို 'ဂူခ်ီဂေရ႕စ္' လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ပါရီျမိဳ႕ကုိ ခဏတာ ေစ်း၀ယ္ထြက္ရာမွာ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ ၁၂၀, ၀၀၀ သုံးခဲ့တယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီအတြင္းမွာ ဇင္ဘာေဘြ ဗဟိုဘဏ္မွ စတာလင္ေပါင္ ၅ သန္းေက်ာ္ ထုတ္ 

ယူခဲတ့ယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ 

 ဂေရ႕စ္မူဂါဘီဟာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း တြင္က်ယ္ေနရာရဖုိ႔ ၾကိဳးစားလာတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ZANU-PF ပါတီရဲ႕ 

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာတယ္။ ၂၀၁၆ ေလာက္ကတည္းက ပါတီတြင္းမွာ သူမရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အင္အားစုကို ေမြးျမဴခဲ့တယ္။ 

သူ႕ဂိုဏ္း၀င္ေတြကို G40 (မ်ိဳးဆက္ ၄၀) လို႔ ေခၚၾကတယ္။ အမ်ားစုဟာ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ (nouveau riche) ျဖစ္ၾကတယ္။ 

 ZANU-PF ပါတီတြင္းမွာ သူမရဲ႕ဂိုဏ္းနဲ႕ ဒုသမၼတ မနန္ဂါဂြာရဲ႕ဂိုဏ္းတို႔ရဲ႕တိုက္ပြဟဲာ တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ ျပင္းလာတယ္။ 

သမၼတမူဂါဘီရဲ႕ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိနုဲ႔ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာမွာ မနန္ဂါဂြာကိ ု

မူဂါဘီက ရာထူးက ဖယ္ရွားလိုက္တယ္။ မၾကာမီမွာပဲ ဂေရ႕စ္က ဒုသမၼတရာထူးကုိ ရယူလုိေၾကာင္း ေျဗာင္ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ 

 မနန္ဂါဂြာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၀န္ၾကီးနဲ႔ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးေတြအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္အ 

တြင္း သူ႔ၾသဇာလည္း အေတာ္အတန္ရွိပုံ ရပါတယ္။ အခုလို မနန္ဂါဂြာ အထုတ္ခံလိုက္ရတာကို စစ္တပ္အတြင္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေတာ္ 

မ်ားမ်ားက သေဘာမက်ၾကပါ။ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီနဲ႔ သူ႕ဂိုဏ္း၀င္ေတြဟာ မနန္ဂါဂြာနဲ႔နီးစပ္သူေတြကုိလည္း ပါတီတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ဖို႔ 

ဆက္ၾကိဳးစားၾကတယ္။ စစ္တပ္အတြက္ ပိုေဒါသထြက္စရာ ျဖစလ္ာတယ္။ 

 ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းလုိက္တယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ 

မူဂါဘီအေနနဲ႕ သူ႕ဇနီးကို အာဏာလႊမဲေပးႏုိင္ေရးပဲ ျဖစ္တယ္။ ကိုလိုနီလက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ တိုက္ပြ၀ဲင္ခဲ့တဲ့ ၀ါရင့္ 

ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ိဳးဆက္ေတြကို ေနာက္ေပါကမ္်ိဳးဆက္က ခ်နင္းတာကို မခံႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ဆိုတယ္။ 

 အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလုိ ၀ိုင္းဖိအားေပးၾကတဲ့ေအာက္မွာ မူဂါဘီဟာ အေပးအယူလုပ္ျပီး သမၼတရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ 

ရတာ ျဖစ္တယ္။ သေဘာတူညီခ်က္အရ မူဂါဘီအေနနဲ႔ မေသမခ်င္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀, ၀၀၀ ကို လစာအျဖစ္ ရရွိသြားမွာ 

ျဖစ္တယ။္ ဂေရ႕စ္ကေတာ့ အဲဒီထက၀္က္လစာကို ခံစားရမယ္။ လက္ငင္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းေပးရတယ္။ မူဂါဘီမိသား 

စုနဲ႔ပုိင္ဆိုင္သမွ်ေတြကို မတို႔မထိပါဘူးဆုိတဲ့ အာမခံခ်က္လည္း ေပးရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆးကုသစရိတ္၊ အိမ္တြင္းအခိုင္းအေစ 

စရိတ္၊ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးစရိတ္ေတြပါ က်ခံေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ (ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔အနားယူတဲ့ ပံုစံနဲ႔ မတူေပဘူးလား။) 

မူဂါဘီဟာ နန္းစြန္႔သြားတယ္ဆိုေပမယ့္ အေဆာင္အေယာင္ ေျခြရံသင္းပင္းေတြနဲ႔ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ နန္းက်ဘ၀မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ 

 ဇင္ဘာေဘြ လူထုကေတာ့ မူဂါဘီလက္ေအာက္မွာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံု ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရတာျဖစ္ေတာ့ သူႏုတ္ထြက္ျပီဆိ ု

တာနဲ႔ ၀မ္းသာအားရျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ပြဲေတြ ခံၾကတယ္။ အခုတက္လာတ့ဲ မနန္ဂါဂြာ (မိေက်ာင္းၾကီး) ကလည္း လြတ္လပ္ျပီး 

တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးထားတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ZANU-PF နဲ႔ မနန္ဂါဂြာတုိ႔ဟာ အရင္ အစဥ္အလာ 

အတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္လည္းႏိုင္ရမယ္၊ မႏိုင္လည္းႏိုင္ရမယ္ဆိုတ့ဲ ဇာတ္ကိုပဲ ကၾကဦးမလားဆိုတာကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ 

ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေအးျမင္ ့

၂၆ - ၁၂ - ၂၀၁၇ 
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      ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံရဲ႕ အႏွစ္ ၈၀ ျပည့္  

ထြန္းေျပာင္တ့ဲႏွစ္ကာလကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း 

                                            ေမာင္ဖိုးထီ  

        

(၁) 

 ဒီႏွစ ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူအေပါင္း ပါ၀င္တ့ဲ 

ဗမာျပည ္ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းမွာ ႀကီးျမတ္ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ ့၁၃၀၀ (၁၉၃၈) ျပည္ ့အေရးေတာ္ပံုလုိ႔ေခၚတဲ ့လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႕ ႏွစ ္

ဂ၀ ျပည္ ့ထြန္းေျပာင္တဲ့ မဂၤလာမခါသမယျဖစ္တယ္။        

 ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္တႏွစ္၊ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို နိဂံုးခ်ဳပ္၊ သင္ခန္းစာ 

ထုတ္ၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္မွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားတပ္ဦးပါတီ တည္ေထာင္ရန္ သမုိင္းေရး ေတာင္းဆုိမႈအရ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ 

သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္စုိး၊ သခင္ဗတင္ (ရဲေဘာ္ဂုိရွယ္)၊ သခင္လွေဖ(ဗုိလ္လက်္ာ)၊သခင္ဗုိလ္စတဲ ့အဒဲီေခတ္က လူငယ္မ်ားစုစည္းၿပီး 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကတယ္။    
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 ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ တုိက္ပြ၀ဲင္ခဲ့ 

လုိ႔ အဂၤလိပ္ကုိ လုိနီအုပ္စုိးမႈေအာက္က တုိင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးကု ိရရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ ့ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာ တုိင္း 

ျပည္လြတ္လပ္ေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ဖဆပလ ေဖာက္ျပန္တဲ ့လက္ယာဂုိဏ္းအုပ္စုလက္ထ ဲေရာက္ရွိသြားၿပီး ျပည္တြင္းစစ ္

ဖန္တီးခဲ့လုိ႔ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတ ူျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႔အထိ အဒဲီျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္ 

လံုး ဆင္းရဲတြင္းနက္ၿပီးရင္းနက္ကာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခ့ဲရတယ္။    

 ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊရတုအခ်ိန္ကာလကု ိ ရည္စူးၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ပထမမ်ိဳးဆက္ 

မ်ားျဖစ္တဲ့ သခင္ဗသိန္းတင္ ဦးေဆာင္တဲ ့၁၉၈၅ ကြန္ဂရက္ ဗဟုိေကာ္မတီက-တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားကု ိ ျပည္တြင္းစစ္ 

အေမြမေပးဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးကုိသာ အေမြေပးႏိုင္ေရး၊ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကိုဖ်က္သိမ္းေရး၊ ပါတီစံုစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရး၊ ဒီမို 

ကေရစ ီအစုိးရတရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အားလံုး စုေပါင္းညီညာ တုိက္ပြ၀ဲင္ေရးကို နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ရိွေနတဲ ့မိမိတို႔ရဲ႕ 

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေဟာင္းမ်ားထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ လႈံ႔ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ စည္း႐ံုးေရးကု ိဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် အစီအစဥ္ရိွရွိ၊ ျပင္ဆင္မႈရွိရိွ လုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြင္း ထုိးေဖာက္တုိး၀င္ကာ သက္ဆိုင္ရာ 

သမဂၢအသီးသီးကုိ စည္႐ံုးဖြဲ႔စည္းကာ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ခဲ့တယ္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ လွည္းေန 

ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွတဲ ့ (၈ေလးလံုး) လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚ 

ေပါက္ကာ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးသြားသည္အထိ တုိက္ပြ၀ဲင္ခဲ့ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ ့ အဆံုးသတ္ရည္မွန္းခ်က္ ပန္း 

တုိင္ကု ိမတက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့။ စစ္အုပ္စုက လက္ဦးမႈယ ူအာဏာ သိမ္းသြားျပန္တယ္။  

(၂)    

 ဗမာျပည္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀သာယာလွပတဲ ့ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ေျမေပၚေျမ 

ေအာက ္ သယံဇာတၾကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္လုိ႔ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕သမားအပါအ၀င္ နယ္ခ်ဲ႔အင္အားစုမ်ား သြားရည္က်ခဲ့ 

တဲ ့ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။  ဒီလိုနဲ႔ အဂၤလိပ္ ကုိလုိန ီနယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ တုိက္ပြသဲံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ၁၈၈၅၊ တတိယအႀကိမ္ အဂၤ 

လိပ္-ဗမာစစ္ပြဲအၿပီး အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕သမားလက္ေအာက္သုိ႔ တႏုိင္ငံလံုး က်ေရာက္သြားခဲ့ရတယ္။   

  အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲသမားရဲ႕ ေသြးစုပ္မႈေအာက္မွာ ဆန္စပါးအထြက္ေကာင္းလွၿပီး ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳးေနတဲ ့ လယ္သမားေတြ 

ဟာ စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အဂၤလိပ္ ေရနံရွာေဖြေရးကုမၸဏီအတြက္ ေရနံတူးေဖာ္ေပးေနရတ့ဲ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြ 

ရဲ႕ဘ၀ဟာ မီးထြန္းစရာ ေရနံမရွိတဲ ့ မည္းေမွာင္ေနတဲ့ဘ၀မွာ အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ ရွင္သန္ရင္း လုပ္ကုိင္ေနရတယ္။ သစ္ကု 

မၸဏီမ်ားအတြက္ သစ္ခုတ္ေပးေနရတဲ ့သစ္လုပ္သားေတြဟာ ေနစရာမရွိတဲ့ ဘ၀အေျခအေန၊ ၀ါဂြမ္းစုိကပ္်ိဳးေနတဲ ့ေတာင္သူလယ္ 

သမားေတြမွာ ၀တ္စရာမရွိတ့ဲ ဘ၀အေျခအေနမ်ိဳးေအာက္မွာ ရွင္သန္ေနခဲ့ၾကရတယ္။ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဗမာျပည္ျပည္သူလူထုရဲ႕အ 

မ်ားတကာ့ အမ်ားစုျဖစ္တ့ဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ေတြဟာ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဒီလု ိအေျခ 

အေနမွာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရး လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။    

 ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ ပြဲဦးထြက္အျဖစ ္ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ ္ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ ၎သပိတ္ဟာ  ႐ုတ ္

တရက္ေရွာင္တခင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲသမားရဲ႕ ေရနံကုမၸဏီမ်ားက  အႏွစ္ႏွစ္အလလ မတရားဖိႏွိပ ္

ေသြးစုပ္မႈကုိ ႀကိတ္မွိတ္ခံခဲ့ရာမ ွမခံႏိုင္တဲ့အဆံုး ၁၉၃၈ ဇန္န၀ါရီ  ၈ ရက္ေန႔မွာ ေပါက္ကြ ဲေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ပထမဆံုး 

ေခ်ာက္ေရနံေျမ၊ ဘီအိုစီကုမၸဏီမွ ေရနံေျမအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခြင္မွထြက္ ဆႏၵျပၾကတယ္။ တဆက္တည္း မိုလာ၊ လမ္းရြာ၊ 

စဥ့္ငူ၊ ေရနံခ်ပ္၊ ေရနံေခ်ာင္းစတဲ ့ေရနံေျမအသီးသီးရွ ိအုိင္ဘီပီနဲ႔ ဘီအိုစီေရန ံကုမၸဏီမ ွအလုပ္သမားမ်ားကလည္း အဒဲီသပိတ္ကုိ 

ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ သပိတ္တုိက္ပြဲအတြင္း ပါ၀င္လာၾကတယ္။      

 ၁၉၃၈ ဇန္န၀ါရ ီ၈ ရက္၊ ေခ်ာက္ေရနံေျမ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ သပိတ္ေမွာက္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ၎ႏွစ ္ႏုိ၀င္ဘာ 

လ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ လုိက္ေလ်ာမႈ မရွိခဲ့။ ေရနံကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအတြင္း ေသြးခြဲေရးနဲ႔ သပိတ္ၿဖိဳ 

ခြဲေရးကုိသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားကုိလည္း ပုလိပ္မ်ားက ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အလိုက် အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြ၊ဲ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့တယ္။ အလုပ္သမားမ်ားဟာ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔အစုိးရ ပူးေပါင္း သပိတ္ၿဖိဳခြဲမႈကုိ အႏုိင္မခ ံအ႐ႈံးမ 

ေပးဘ ဲတဗုိလ္က်တဗုိလ္တက္စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။     

 အဒဲီအခ်ိန္မွာ တုိဗမာအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင္ ့ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေခါင္းပံုျဖတ ္ အႏွိပ္စက္ခံ ဓားမေနာက္ပိတ္ 
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ေခြးဘ၀ျဖင့္ ေၾကြးတင္ကၽြန္ျဖစ္ေနၾကရတဲ ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလည္း ႏုိးၾကားတက္ၾကြကာ သီးစားခကန္႔သတ္ေရး၊ လယ္ေျမ 

လႊဲေျပာင္းေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အတည္ျပဳရန္ တုိက္ပြ၀ဲင္ေနတဲ့ကာလလည္းျဖစ္တယ္။ အဖိႏွိပ္ခံေသြးစုပ္ခံ ဘ၀တူလူတန္းစား 

မ်ား ျဖစ္တဲ ့အလုပ္သမားနဲ႔ လယ္သမားတုိ႔ လက္တြဲႏုိင္တဲ ့အေျခအေနေပးေနတဲ ့ကာလလို႔လည္း ဆုိႏိုင္တယ္။   

 ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေနာက္ပုိင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား မ်ားကြန္ 

ဖရင့္ (မႏၱေလး) မွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ သမဂၢအသင္းခြဲ ၃၄ သင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းသားျပႆနာမ်ားကိုသာမက 

ေတာ့ဘ ဲ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအေရးကု ိ စတင္ေဆြးေႏြးလာၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္တုိက္ 

ဖ်က္ေရးမွာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေရး သေဘာထားမ်ားကုိ သမဂၢအသင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စတင္ ေရးသား 

လာခဲ့သလု ိေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာလည္း အတိအလင္းေဟာေျပာလာေနၾကတ့ဲ ကာ လျဖစ္တယ္။   

 ယခုလုိအလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ညီညြတ္လာမႈဟာ တမ်ိဳးသားလံုး အံုၾကြမႈျဖင့္ နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရး 

လႈပ္ရွားႀကီးတရပ္ ဖန္တီးရန္၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းျပင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ကာလလို႔ ဆုိ 

ႏုိင္တယ္။           

 အဒဲီကာလက ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးကု ိဦးေဆာင္ေနတဲ ့တု႕ိဗမာအစည္းအ႐ံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 

သခင္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တြဖဲက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္သန္းထြန္း၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ သခင္ဗ 

ဟိန္းနဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ဗေဆြအပါ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၀င္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္ သခင္ 

လူငယ္မ်ားအတြင္း အဒဲီအေျခအေနေကာင္းကုိ လက္လႊတ္မခံဘဲ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈ 

ႀကီးတရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၎လႈပ္ရွားမႈကု ိတုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးက ဦးေဆာင္သြားေရးကုိ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္ပါ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။           

 ၁။ မိမိတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ ေက်နပ္ေလာက္တ့ဲ တုံ႔ျပန္မႈမရေသးလုိ႔ မေျပမလည္ျဖစ္ေနတဲ ့ ေရနံေျမအလုပ္ 

သမားမ်ားကိုယ္တုိင ္မိမိတုိ႔ရဲ႕နစ္နာခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူတရပ္လံုးသို႔ တင္ျပရန ္ေရနံေျမအ 

လုပ္သမားသပိတ္တပ္ႀကီး ရန္ကုန္အေရာက္ ေျခလ်င္ခ်ီတက္ရန္၊       

 ၂။ သထုံ၊ ပဲခူး၊ ဟံသာ၀တီႏွင့္ သာယာ၀တီမွ တုိက္ပြ၀ဲင္ေနၾကတ့ဲ လယ္သမားတပ္မ်ားလည္း ရန္ကုန္အေရာက္ ခ်ီတက္ 

လာရန္၊                                                                                                                             

 ၃။ ၎စစ္ေၾကာင္း ၂ ခု ရန္ကုန္သုိ႔ ခ်ီတက္လာရာခရီးစဥ္ကု ိ ျပည္သူတရပ္လံုးက အားေပးကူညီ ေထာက္ခံသြားေရး 

စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ ္သြားရန္၊           

 ၄။ အထက္ပါ စစ္ေၾကာင္း ၂ ခု ရန္ကုန္မွာ ေပါင္းမိတဲ့အခါ အေထြေထြသပိတ္ျဖစ္ေပၚေရး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ ္ သြားရန္၊ 

 ၅။ ၎လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဟုန္ကုိယူကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ တဆင့္တုိးျမႇင့္သြားေရးစတာေတြကု ိဆံုးျဖတ္ 

ခဲ့ၾကတယ္။           

 အထက္ပါ အစီအစဥ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ  ၁၉၃၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔၊ နံနက ္၆ နာရီမွာ ေရနံေျမ အလုပ္သမားမ်ား 

ဟာ ၄ ေယာက ္တတြဲတန္းစီၿပီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ခရီးရွည္လမ္းေလွ်ာက ္ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ စတင္တယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ 

မွာ အင္အား ၁၀၀၀ နီးပါးရွိ ၎သပိတ ္တပ္ဖြဲ႔ႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ေရာက္ရွိ၊ မဲထီးေက်ာင္းတုိက္အတြင္း စခန္းခ် ရပ္နားတယ္။ အဒဲီည 

၁၂ နာရီမွာ မေကြးအေရးပုိင္က ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ကာ အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ႀကီး ေရွ႕မတုိးႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးလုိက္တယ္။ ၎ 

သတင္း ရန္ကုန္ေရာက္သြားတ့ဲအခါ အေရးႀကီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်က္ခ်င္းစုစည္းကာ သပိတ္တပ္ဖြဲ႔ႀကီး ရန္ကုန္အေရာက ္ခ်ီတက္ 

ရန ္တဗုိလ္က် တဗုိလ္တက္က်င့္သံုးရန္လုိတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့သပိတ္တပ္ဖြဲ႔ႀကီးကု ိေရွ႕ေဆာင္ရန္ “အေသခံဗုိလ္မ်ား” သတင္းစာမွ 

ေခၚယူေရး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။        

 အေသခံတပ္ဗိုလ္ သခင္စုိး၊ သခင္ထိန၀္င္းတုိ႔ကို ဟုိမွာေရာက္ႏွင့္ေနတဲ ့သခင္ေဖသန္းနဲ႔ အတူပူးတြကဲာ မေကြးမွာ ပိတ္ 

ဆို႔ခံေနရတ့ဲ အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေရးကု ိေဆာင္ရြက္ရန္။ သခင္ဗဟိန္းနဲ႔ သခင္ဗေဆြတို႔ကု ိေရနံေခ်ာင္းေက်ာင္း 

သား သပိတ္ကိစၥ သြားေရာက္ေျဖရွင္းရင္း၊ မေကြးမွာ ပိတ္ဆုိ႔ခံေနရတ့ဲ ေရနံေျမမွ သပိတ္တပ္ဖြဲ႔ကိစၥကု ိ ခရီးသြားဟန္လြဲ ေဆာင္ 

ရြက္ရန ္ တာ၀န္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွာ မေကြးကု ိ ေရာက္ၾကတယ္။ အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ႀကီးမွာ ပုဒ္မ ၁၄၄ 

ေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳ၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနတဲ ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ဗဟိန္းနဲ႔ သခင္ဗေဆြတို႔ လည္း ေရွ႔ခရီးမဆက္ေတာ့ဘဲ၊  

ပုဒ္မ ၁၄၄ ကု ိ႐ိုက္ခ်ိဳး၊ အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ႀက ီ ခရီးဆက္ ခ်ီတက္သြားေရး သခင္ေဖသန္း၊ သခင္စုိး၊ သခင္ဗတင္တုိ႔နဲ႔ အတူ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္တယ္။         
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 ဦးစြာအားျဖင္ ့စားေရးေသာက္ေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေပးၿပီး အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ကု ိစစ္တပ္ဖြဲ႔သလုိ တပ္စိတ္၊ တပ္စု စနစ္ 

တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းကာ တပ္စိတ္မွဴး၊ တပ္စုမွဴးမ်ား အမွတ္စဥ္တပ္ တဗုိလ္က်တဗုိလ္တက္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေရး ဖြဲ႔စည္းပုံ 

အရေရာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရပါ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ နံနက္တြင္ အလုပ္သမား တပ္ဖြဲ႔ကု ိ ကုိယ္တိုင္ ေခါင္း 

ေဆာင္ခ်ီတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားတ့ဲ သခင္ဗဟိန္းတုိ႔ ၅ ေယာက္မွာ ၁၁ ရက္၊ ည ၇ နာရီခန္႔က တည္းက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 

ခံလုိက္ရတယ္။           

 မေကြးမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗဟိန္းနဲ႔ သခင္ဘေဆြတို႔ အဖမ္းခံရေၾကာင္းသိလိုက္တာနဲ႔ ေထာင္ကို ၀ိုင္း 

ထားၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး လႊတ္ေပးေရးကု ိေတာင္းဆုိၾကတယ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ပဲ့တင္ဟိန္း 

သြားခဲ့တယ္၊ ေထာင္အတြင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားကလည္း ျပန္ေၾကြးေၾကာ္ၾက႐ုံမက ေထာင္ေခါင္မုိးအထိ အျပင္ဘက္ကု ိ ျမင္ရေအာင္ 

တက္လိုက္ၿပီး အလွည့္က် တရားေဟာခဲ့ၾကတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာပ ဲ ေရနံေျမသပိတ္တပ္ကု ိ ၀ုိင္းထားတဲ ့ ျမင္းစီးတပ္ကု ိ ႐ုပ္သိမ္း 

လုိက္ၿပီး ေထာင္သုိ႔ အေရးေပၚ ပုိ႔လာတယ္။ သခင္ဗဟိန္းရဲ႕ “ျမင္းခြာတခ်က္ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစရမယ”္ဆိုတ့ဲ 

စကားဟာ အဒဲီတုန္းက ေပၚထြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီေန႔ထိ ဗမာျပည္လူထုအံုၾကြမႈသမုိင္းမွာ ထင္ဟပ္ ပဲ့တင္ထပ္ေနတယ္။ 

 ျမင္းစီးပုလိပ္တပ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္တဲ့အတြက ္ ေရနံေျမအလုပ္သမား သပိတ္တပ္ဖြဲ႔ႀကီးကု ိ ပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ့ စစ္ပုလိပ္နဲ႔ရ ဲ

တပ္မွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႕သြားကာ သပိတ္တပ္ဖြဲ႔ကု ိ လံုေအာင္မထိန္းႏုိင္ျဖစ္လာတာကု ိ ခ်က္ေကာင္းယူၿပီး၊ အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ 

ႀကီးဟာ ညာသံေပး အတင္းတုိးထြက္ၿပီး အစီအစဥ္အတိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကု ိ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး 

ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။        

 ေရနံေျမအငတ္တပ္ႀကီးကို ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ရွိ ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔အတူ (၁) တျပည္လံုးမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၄၆ ဖြဲ႕ 

ကလည္းေကာင္း (၂) ျပည္သူလူထ ု အမ်ားတကာ့အမ်ားစုကုိ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး (၈၀) ေက်ာ္ကလည္းေကာင္း 

(၃) နဂါးနီ စာအုပ္သင္း (၁၆၀) ေက်ာ္ကလည္းေကာင္း (၄) အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္း (၁၀၀) 

ေက်ာ္နဲ႔ ရနက္ုန္မွ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း ႐ုပ္၀တၳဳနဲ႔ေရာ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရပါ အားေပး 

ေထာက္ခံခဲ့ၾကလို႔ ရန္ကုန္သုိ႔ ၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရ ီ၉ ရက္မွာ ဆုိက္ေရာက္ၿပီး ေရႊတိဂုံရင္ျပင္တ၀ုိက ္အေျခစိုက္ခဲ့တယ္။ 

 ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတခန္းတက႑အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ပါ၀င္တယ္။ မေကြးမွာ ေက်ာင္း 

သားေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးျဖစ္တ့ဲ သခင္ဗဟိန္းနဲ႔ သခင္ဗေဆြတုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ မွာ အဖမ္းခံလုိက္ရတဲ့သတင္းကု ိသိလုိက္တာနဲ႔ ဗမာ 

ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနဲ႔ တကၠသို္လ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္တုိ႔ရဲ႕ အေရး 

ေပၚ အစည္းအေ၀းကု ိဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္တယ္။ သမဂၢ ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ကုိလွေရႊက တာ၀န္ယူတယ္။ သူဟာ 

သမုိင္းမွာ အာဏာရွင္ကုိလွေရႊလုိ႔ နာမည္တြင္ခဲ့တယ္။       

 အထက္ပါ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ မွာ ေက်ာင္းသားထုအစည္းအေ၀းတရပ္ က်င္းပခဲ့။ အစည္းအ 

ေ၀းမွ -            

  (၁) နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ အစုိးရက မတရားဖမ္းဆီးထားတ့ဲ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးရန ္ 

 (၂) တရားသျဖင္ ့ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိတိုက္ပြ၀ဲင္ေနတဲ ့အလုပ္သမားမ်ားကုိ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး 

 (၃) မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၃ နဲ႔ ၁၄၄ ကု ိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့။ ထုိေတာင္း 

ဆုိခ်က္မ်ားကို အစုိးရထံနဲ႔ သတင္းစာတုိက္မ်ားကု ိေပးပုိ႔ခဲ့တယ္။      

 ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ေန႔လည ္ ၁၂ နာရီမွာ ရန္ကုန္ေက်ာင္းေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသားထုအစည္းအေ၀းတရပ္ကုိ ေရႊတိဂုံေစတီ 

ေတာ္ရဲ႕ ရင္ျပင္ေတာ္ ရာဟုေထာင့္မွာ က်င္းပခဲ့၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပဲ ထပ္မံအတည္ျပဳ 

တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ေတာင္းဆုိခဲ့ျပန္တယ္။        

 ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ညေန ၄ နာရီမွာ တကၠသ္ုိလ္နဲ႔ ရန္ကုန္ေက်ာင္းေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသားထုပါ၀င္ၿပီး ၿမိဳ႕မေက်ာင္း၀င္းအတြင္း 

စုေ၀းကာ “အစည္းအေ၀းမလုပ္ရ၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမလုပ္ရ”၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ အစုိးရထုတ္ျပန္ထားခ်က္ကုိ ဖီဆန္တဲ့အေနနဲ႔ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စီတန္းလွည့္လည္ အင္အားျပ အာဏာဖီဆန္ခဲ့ၾကတယ္။      

 ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားထု တရပ္လံုး အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ကု ိဒီဇင္ဘာ 

၁၉ အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရိွလုိ႔ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢနဲ႕ 

ရန္ကုန္ေက်ာင္းေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအသင္းတိုက္မွာ စု႐ံုးၿပီး၊  အဂၤလိပ္ကုိလုိနီအစုိး 

ရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ ဗဟို႐ံုးခ်ဳပ္ျဖစ္တ့ဲ “အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုး” ကု ိ တေန႔တာ အလုပ္ရပ္စဲသြားေစရန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ၀ိုင္း၀န္း 
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သပိတ္တား ဆႏၵျပရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။       

 ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ နံနက္ေစာေစာက စတင္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ေထာင္ခန္႔ စု႐ံုးေရာက္ရွိလာၿပီး “တုိ႔ေခါင္း 

ေဆာင္ေတြ အျမန္လႊတ္”၊ “အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္” စတဲ ့ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္ၿပီး အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုးရဲ႕ ေလးဘက္ေလး 

တန္က ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မွန္သမွ်မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ဆင့္ေရွ႕ေနာက္ထုိင္က သပိတ္တားပိတ္ဆုိ႔ ဆႏၵျပ 

လုိက္တယ္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေက်ာင္းသားထုဘက္မွ အၾကမ္း မဖက္မိေစရန္ တေနရာၿပီးတေနရာ လွည့္လည ္

ေဟာေျပာ သတိေပးခဲ့တယ္။ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုးႀကီး ပိတ္လုိက္ၿပီဆုိတဲ့သတင္း ရရွိလုိ႔ သပိတ္တား 

ဆႏၵျပမႈ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္လုိ႔ ျပန္ရန ္ျပင္ဆင္ပါတယ္။       

 သပိတ္တားမႈ ေအာင္ျမင္လို႔ ေက်ာင္းသားထုဟာ မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအသီးသီးသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာစဥ္မွာ 

နယ္ခ်ဲ႕လက္ကုိင္တုတ ္ျမင္းစီးပုလိပ္တပ္နဲ႔ နံပါတ္တုတ္ကိုင္ ပုလိပ္မ်ားရဲ႕ တားဆီး သဲသဲမဲမဲ ႐ိုက္ႏွက ္လူမဆန္စြာ ျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ 

စပတ္လမ္းတေလွ်ာက ္ ေသြးသံရဲရဲျဖင္ ့ လဲက်ေနတဲ ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျမင္မေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီအေရး 

အခင္းမွာ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကုိေအာင္ေက်ာ္အပါအ၀င္ ဒဏ္ရာရသ ူ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ကုိေအာင္ 

ေက်ာ္ကေတာ့ ျပင္းထန္တဲ ့ဦးေခါင္းဒဏ္ရာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ေဆး႐ံုမွာ ကြယ္လြနခ္ဲ့တယ္။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ကု ိ၁၃၀၀ ျပည္ ့

အေရးေတာ္ပုံရဲ႕ အေသခံတပ္ဗုိလ္အျဖစ္ “ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္”ဘြဲ႔ထူးေပးအပ ္ ဂုဏ္ျပဳခ့ဲၾကတယ္။ စ်ာပနဟာလည္း သမိုင္းအဆက္ 

ဆက္မွာ အစည္ကားဆံုးစ်ာပနျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဥကၠ႒ကုိလွေရႊရဲ႕ မိန္႔ခြန္းဟာလည္း ရဲရဲေတာက ္ မိန္႔ခြန္း 

အျဖစ္ သမုိင္းမွာ စံတင္ခဲ့ရသလု ိသလူည္း “အာဏာရွင္ကုိလွေရႊ ဘြ႕ဲထူး”ရရွိသြားခဲ့တယ္။    

 အတြင္း၀န္႐ံုးသပိတ္တားတဲ့ အေရးအခင္းနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲသတင္းမ်ား ေနာက္တေန႔ ေပၚထြက္မလာေအာင္ အစုိးရက သ 

တင္းစာတုိက္မ်ား၀င္ကာ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားသိမ္းဆည္း၊ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဒီအျဖစ္မ်ိဳး 

ကု ိလက္မခံႏုိင္လုိ႔ သတင္းစာအရြယ္အစား ၈ မ်က္ႏွာပါတဲ့ “ေက်ာင္းသား ေသြးေျမက်”စာေစာင္ကု ိအျဖစ္အပ်က္ သတင္းဓာတ္ပုံ 

ေ၀ေ၀ဆာဆာျဖင့္ ညတြင္းခ်င္း ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တယ္။ ၎ေန႔မွာပဲ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၂ 

ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားပါမက သူနာျပဳေက်ာင္းမ်ား၊ ျမဴနီစပယ္ေက်ာင္းမ်ား၊ ၀က္စလီ 

ေကာင္စီေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားပါမက်န္ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးေမွာက္ရန္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဥကၠ႒ ကုိလွေရႊ 

က ဆင့္ဆုိေၾကညာခဲ့တယ္။ အဒဲီေန႔မွာပဲ တဗုိလ္က်တဗုိလ္တက္စနစ္နဲ႔ အေသခံတုိက္ပြ၀ဲင္ရန္၊ အေသခံဗုိလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ သင္ 

တန္းေပးၿပီး “ေသြးေျမက်စာေစာင”္နဲ႔ နယ္မ်ားသို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ တဆက္တည္း ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန ္

ေၾကညာ ခဲ့တယ္။            

 (၁) ေရနံေျမအငတ္တပ္ ခ်ီတက္လာေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား အာဏာဖီဆန္မႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိ ုေထာင္ 

ခ်ခံရသူအားလုံးကုိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္၊         

 (၂) ျပည္သူ႔လြတ္လပ္မႈကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ေရွာင္တခင္ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ဘုရင္ခံရဲ႕ တခ်က္လႊတ္ဥပေဒမ်ားကို ႐ုပ ္

သိမ္းေပးရန္၊            

 (၃) ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူနဲ႔ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို မဆုိ ဆုိင္ရာက 

အေရးမယူရန္၊            

 (၄) အားလံုးေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို သပိတ္လွန္ၿပီး ၃ လ ၾကာမ ွက်င္းပရန္။     

 ဥကၠ႒ကုိလွေရႊရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ 

တကၠသိုလ္နဲ႔ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအထိ တျပည္လံုးမွ ေက်ာင္းမွန္သမွ် သပိတ္တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲလုိက္ၾကတယ္။   

 အဒဲီအခ်ိန္မွ ပဲခူးမွ လယ္သမားတပ္ႀကီးမွာလည္း ေ၀ါမွ စတင္ထြက္လာရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္မွာ ရန္ကုန္ကု ိ ဆုိက ္

ေရာက္လာၿပီး ေရႊတိဂံုရင္ျပင္တ၀ုိကမ္ွာ တပ္စြဲလုိက္တယ္။ မေကြးမ ွ ဆက္လက္ခ်ီတက္လာတဲ့ ေရနံေျမမ ွ သပိတ္တပ္ဖြဲ႔ႀကီးဟာ 

လည္း ၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္မွာ ရန္ကုန္ကု ိ ဆုိက္ေရာက္လာကာ ေရႊတိဂံုရင္ျပင္တ၀ုိက္မွာ ေနရာယူတပ္စြဲလုိက္ျပန္ပါတယ္။ 

ဒီလုိနဲ႔ ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္မွာ ၀ါစိမ္းနီ သံုးေရာင္ျခယ္အလံမ်ား၊ ေဒါင္းအလံမ်ား တလူလူလြင့္ပ်ံေနေတာ့တယ္။   

 အဒဲီ ၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရ ီ ၈ ရက္ေန႔မွာပဲ ေရႊတိဂုံရင္ျပင္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္တြင္ ေရနံသပိတ္၊ လယ္သမားသပိတ္၊ 

ေက်ာင္းသားသပိတ္နဲ႔ က်န္သပိတ္တပ္ေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ ့ သပိတ္ေပါင္းစံုလူထုအစည္းအေ၀းႀကီးတရပ္ကု ိ က်င္းပလုိက္တယ္။ ၎ 

အစည္းအေ၀းႀကီးက ေရနံေျမအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ေတာင္း 

ဆိုခ်က္မ်ားနဲ႕ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးရဲ႕ ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တုိက္ဖ်က္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္တုိ႔ကို တခဲနက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ 
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လုိက္ၾကတယ္။           

 အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခတံဲ့အေနနဲ႔ တျပည္လံုးရွ ိ အလုပ္႐ံု၊ စက္႐ုံမ်ားမ ွ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း 

ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္ၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ဗမာျပည္သမုိင္းမွာ ပထမဆံုးေသာ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေတာ့တယ္။ 

ဗမာျပည္တ၀န္း အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အရြာရြာမွ ျပည္သူလူထုကလည္း လူထုအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပကာ သပိတ္တပ္ေပါင္းစံု လူထုအစည္း 

အေ၀းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္းနဲ႔ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရကုိ ကန္႔ကြက္ပြဲ ဆႏၵျပပြဲမ်ားနဲ႔ မစဲေအာင္ ရွိေနေတာ့တယ္။ 

 ဗမာျပည ္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံမွာ မႀကံဳဖူးေအာင္ အထူးစည္းလံုးညီညြတ္တ့ဲ အေရးေတာ္ပုံႀကီး 

ျဖစ္တယ္။ အဒဲီေခတ ္ ႏုိင္ငံေရးစကားျဖင္ ့ ေျပာရရင ္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကုိ “တာခ်ိဳးပြဲ”မ်ားလုိ႔ ေခၚဆုိေလ့ရွိၾကတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တ့ဲတုိက္ပြဲမ်ားမွာ တပ္လန္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီတခ်ီမွာ ျပည္သူလူထုႀကီးအား နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ ္ အျပည့္အ၀ ေပးႏုိင္ 

ခဲ့တယ္။ အထြတ္အထိပ္ ပို႔ႏုိင္ခဲ့တယ္။ တာခ်ိဳးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိစမွတ္ျပဳ ခ့ဲၾကတယ္။     

 ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္တခုမွာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ံုး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပၚေပါက္ခ့ဲ 

ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ တပ္ေပါင္းစံု ညီလာခံကု ိ ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွာ အလုပ္သမားသပိတ္တပ္ေပါင္းစံု၊ 

ေက်ာင္းသားသပိတ္တပ္ေပါင္းစံ ုၿခံရံ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။       

 အေထြေထြ သပိတ္တုိက္ပြဲကာလအတြင္း အစုိးရက ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဇန္န၀ါရ ီ၂ ရက္ေန႔မွာ ဖြင့္လွစ္သြားရန ္သတင္း ေပၚ 

ထြက္လာတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး သပိတ္တားေရးျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဥကၠ႒ကုိလွေရႊ အဖမ္းခံရျပန္တယ္။ တဗုိလ္က် တဗိုလ္တက္ 

စနစ္နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ကုိသိန္းေအာင္က တာ၀န္ယူကာ တုိက္ပြကဲု ိေအာင္ျမင္စြာ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။   

 ၁၉၃၉ ဇန္န၀ါရ ီ ၃၀ မွာ တျပည္လံုးက သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္တဲ ့ ေက်ာင္းသားညီလာခံကို 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မ ေက်ာင္းမွာ ေခၚယူက်င္းပခဲ့တယ္။ ေရွ႕ေျခလွမ္းမ်ားအတြက ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ႏိုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

(က) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ မျပဳတ္ျပဳတ္ေအာင္ ျဖဳတ္ရန ္ (ခ) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ျပဳတ္သြားၿပီးေနာက္ ဘယ္သူမွ ရာထူးလက္မခံဘဲ ၉၁ 

ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကု ိတုိက္ဖ်က္ရန္ (ဂ) အဂၤလိပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မသံုးမျဖစ္သည္မွလြ၍ဲ အသုံးမျပဳရန္ အဆိ ု၃ ရပ္ကု ိခ်မွတ္ၿပီး ထို 

တာ၀န္သံုးရပ္ကု ိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ အာဏာကုန ္လႊဲအပ္ခဲ့တယ္။    

 ၁၉၃၉ ေဖေဖာ္၀ါရ ီ၈ ရက္မွာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ၿမိဳ႕မေက်ာင္မွာ စုစည္းၿပီး အစာငတ္ခံတုိက္ပြ ဲဆင္ႏႊဲကာ 

တုိက္ပြအဲရွိန္အဟုန္ကု ိ ျမႇင့္တင္လုိက္ပါတယ္။ ၃ ရက္ေျမာက္မွာ ၃၈ ဦးပါ၀င္တဲ့ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဘ ေကာ္မတီရဲ႕ ၾကား၀င္ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ 

ေၾကာင့္ အစာငတ္ခံတုိက္ပြဲရပ္ခဲ့တယ္။         

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဘာမထီစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဇြဲနဲ႔တုိက္ပြ၀ဲင္ေနသလု ိ ဗမာျပည္အႏွံ႔မွာလည္း တုိက္ပြ ဲ

သံမ်ား ၿခိမ့္္ၿခိမ့္ညံေနပါတယ္။ ဒီတုိက္ပြဲေတြအနက္ မႏၱေလးက လူထုတိုက္ပြဲမ်ားဟာလည္း ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္မွာ မွတ္တမ္း 

ကမၺည္းတင္ရမယ္ ့တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္တယ္။  မႏၱေလး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဗဟုိအမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွာ သပိတ္စခန္းဖြင့္ၿပီး 

ေက်ာင္းေပါင္းစုံ သပိတ္တားလုပ္ငန္းမ်ားကု ိေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲေနပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၇ ေယာက္ 

ကု ိ ဖမ္းဆီးၿပီး တုိက္ပြကဲု ိ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေပမယ့္ တုိက္ပြဟဲာ ရပ္မသြားပါဘူး။ အဒဲီေန႔ည ၁၉၃၉ ေဖေဖာ္၀ါရ ီ ၈ ရက္ေန႔ညမွာ သပိတ ္

ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းအစည္းေ၀းထုိင ္ညတြင္းခ်င္း မႏၱေလးစီဗီလုိင္းမွာရွိတ့ဲ တုိင္းမင္းႀကီးအိမ္ကုိ ခ်ီတက္ ၀ုိင္း၀န္းဟစ္ 

ေအာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။          

 အစုိးရရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈကို မခံရပ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အဆံုး မႏၱေလးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားဟာ ေဖေဖာ္၀ါရ ီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ အိမ္ေတာ္ရာဘု 

ရား၀င္းအတြင္း ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ လူထုအစည္းအေ၀းတရပ္က်င္းပကာ ၿမိဳ႕တြင္း အင္အားျပလွည့္လည္ဆႏၵျပေရးကု ိ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲၾက 

တယ္။ ရဟန္းပ်ိဳအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စာသင္သား သံဃာေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚရိွအသင္းအဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ သပိတ္ေမွာက ္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စသျဖင့္ အင္အား ၂ သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေတာ္ရာမ ွဆုငိ္းတန္းလမ္း၊ ၎ 

မွ ၂၆ ဘီလမ္းအတုိင္း အင္အားျပလွည့္လည္လာတဲ့ လူထုႀကီးကို မႏၱေလး၊ ေၾကးနန္း႐ံုးအနီး၊ က်ံဳးဘက္မွာ အေရးပိုင္ မစၥတာ 

လက္၊ ရာဇ၀တ္၀န္ မစၥတာစီအိပ္ခ်္ရိန္းတုိ႔ ဦးစီးတဲ့ ဘားမား႐ိုင္ဖယ္တပ္က ေနရာယူကာ ပစ္ခတ္ႏိွပ္ကြပ္ခဲ့လုိ႔ ရဟန္းေတာ ္၇ ပါး၊ 

ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္နဲ႕ အရပ္သား ၇ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၁၇ ဦး က်ဆံုးခဲ့ရတယ္။ ၎အာဇာနည ္၁၇ ဦးကု ိ“ေနမ်ိဳးမဟာ သီဟ 

သူရ”ဘြဲ႔ထူး ေပးအပ္ဂုဏ္ျပဳကာ မႏၱေလးအာဇာနည္ကုန္းကု ိ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး အာဇာနည္မ်ားရဲ႕စ်ာပနကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ 

စ်ာပနကု ိ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္သ ူ လူထုအင္အားမွာ ၂ သိန္းေက်ာ္ ၃ သိန္းရွိၿပီး၊ “လြတ္လပ္ေရးမရမခ်င္း နယ္ခ်ဲ႕သမားကု ိ အႏုိင္မခ ံ

အ႐ႈံးမေပး တုိက္ပြ၀ဲင္သြားမယ”္လုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ျပဳလုိက္ၾကပါတယ္။      

 ရန္ကုန္နဲ႔ ဗမာျပည္တျပည္လံုးအႏွံ႔ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအေပၚ မေက်နပ္တဲ ့ ေၾကြး 
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ေၾကာ္သံမ်ား မုိးထိေအာင္ညံကာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ အင္အားျပပြဲမ်ား မရပ္မစ ဲ ရိွေနေပမယ့္ အလားတူလူမဆန္စြာ ရက္စက္မႈမ်ိဳး 

မေပၚေပါက္ခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ ့အာလံမွာ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဗုိလ္ဗဖုိးက်ဆံုးခဲ့ရတယ္လုိ႔ မွတ္တမ္းက်န္ခဲ့ဖူးတယ္။   

 နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ ္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေနၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး အညီညြတ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ကာ 

ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖစ္တ့ဲ-“ဘေမာ္၊ ဘေမာ-္ - - အုိ႔၊ အို႔။ မီးတုတ္၊ မီးတုတ ္- - - ႐ႈိ႕၊ ႐ႈိ႕။ အေရးေတာ္ 

ပံု  - - - ေအာင္ရမည္၊ ေအာင္ရမည”္ ဆုိတဲ ့ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား တျပည္လံုး ဟိန္းညံေနခဲ့တယ္။    

 ဒါ့အျပင္  “ဘေမာ္၊ ဘဦးတုိ႔က ႐ႈပ္သေနာ”္ဆုိတဲ့ သီခ်င္းသံမ်ား ဆူညံစြာ ေပၚထြက္ေနသလု ိ‘ေဒါက္တာဘေမာ္ မသာခ် 

ပြဲ၊ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရေတာထုတ္ပြဲမ်ားနဲ႔ တႏုိင္ငံလံုး အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။    

 ၁၉၃၉ ေဖေဖာ္၀ါရီဟာ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ၉၁ ဌာန၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚ ေနခ်ိန္ျဖစ္သလို 

ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ အယုံအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းထားခ်ိန္လည္းျဖစ္ၿပီး အဆိုဘက္က အႏုိင္ရကာ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ျပဳတ္က်ခ့ဲ 

တယ္။ အတိုက္အခံ ဦးပုနဲ႔ ဂဠဳန္ေစာတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ အစုိးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၾကတယ္။    

 ေက်ာင္းသားမ်ားက ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လကတ္ုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အမတ္မ်ားထံက ရာထူးလက္မခံေရး ကတိ 

၀န္ခံခ်က္ ေတာင္းေနစဥ္မွာပ ဲဂဠဳန္ဦးေစာနဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္အမတ္ ၁၁ ဦးက ရာထူးလက္ခံလုိက္ၾကတယ္။    

 ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အေထြေထြသပိတ္မွာလည္း ႏွစ္လေက်ာ္သုံးလထ ဲေရာက္ေနၿပီ။ တုိက္ပြရဲဲ႕ဓမၼတာအတုိင္း ေထာက္ခံ 

မႈ၊ တက္ၾကြမႈ၊ ေသြးပူမႈ ေလ်ာ့ရဲကာ ယိမ္းယုိင္မႈမ်ားလည္း ေတြ႔လာရတတ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အေရးမ 

သာရင ္မသာသလုိ၊ အေျခအေနမေပးရင ္မေပးသလို ေအာင္ျမင္စြာ ေနာက္ဆုတ္တတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မိမိထက္အင္အားႀကီးတ့ဲ ရန္ 

သူနဲ႔ တုိကပ္ြဲဆင္ရာမွာ တုိက္ပြ ဲဦးမက်ိဳးေရးအတြက္လည္းေကာင္း တုိကပ္ြဲအရွိန္အဟုန္ မပ်က္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ထက္ 

အေရးႀကီးတဲ ့တုိက္ပြမဲ်ားအတြက္လည္းေကာင္း အႏုိင္နဲ႔ ပုိင္းသင့္ရင ္ပုိင္းရမယ္။ ေအာင္ျမင္စြာ ေနာက္ဆုတ္သင့္က ဆုတ္ရမယ္။ 

အဒဲီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတၱိရွိရိွ ဆံုးျဖတ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။    

 ဒီအေျခအေနမွာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဘမ်ား ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈျဖင္ ့ ဦးပုအစုိးရ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိလွေရႊ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဘ လ ူ

ႀကီးမ်ား သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲကု ိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ရက္တခ်ိဳ႕အခ်ိန္ယ ူ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့လုိ႔ သေဘာတူည ီ

ခ်က္ရရွိခဲ့တယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ သတင္းစာမွာ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့သလို ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ 

၄၉ ကုိလည္း တပါတည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ရဲ႕ အတြင္းသေဘာမွာ “ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလုပ္ 

အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က သေဘာတူညီခ်က္ လက္ခံလုိက္ၿပီျဖစ္လုိ႔ ဗမာျပည္အရပ္ရပ္ရွ ိေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ သမဂၢအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက သပိတ္ 

မ်ား ရပ္ဆိုင္းရန”္ ဥကၠ႒ ကုိလွေရႊလက္မွတ္ထုိး ဆင့္ဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။     

 ေဒါက္တာဘေမာ္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီ၊ ဦးပုအစုိးရအဖြဲ႔သစ ္ တက္လာခဲ့ၿပီ၊ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိက္ဖ်က ္

ေရးလည္း အေျခအေနမေပးေတာ့၊ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း သပိတ္လွန္ခဲ့ၿပီ။ က်န္သပိတ္မ်ားလည္း မိမိတုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ နစ္နာ 

ခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရသင့္ရထုိက္တာမ်ားကုိ ရခဲ့လုိ႔ အလုပ္ျပန၀္င္ခဲ့ၾကၿပီ။ ေရနံေျမသပိတ္တပ္ဖြဲ႔ႀကီးလည္း မိမိတုိ႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ 

တဲ ့ေရနံကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ လုိက္ေလ်ာမႈရသင့္သေလာက ္ရလုိက္သျဖင္ ့မ်ကႏ္ွာပန္းလွလွျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင့္သုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကၿပီ။  

 ဒါေပမဲ ့ ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္တဲ့အဖြဲ႔တဖြဲ႔ က်န္ရွိၿပီး ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ 

၀င္ခဲ့ျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့သခင္ဗဟိန္းတုိ႔ ေထာင္ကလြတ္လာတဲ့ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားညီလာခံတရပ္ ေခၚယူက်င္းပ 

ခဲ့တယ္။ ညီလာခံတက္ေရာက္လာသ ူ ၁၁၂ ေယာက္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကၿပီး တုိက္ပြလဲွန္-မလွန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ 

သပိတ္လွန္အဖြဲ႔ဘက္မ ွ ေထာက္ခံမ ဲ ၈၃ မဲ၊ မလွန္ေရးဘက္က ၂၇ မဲျဖင္ ့ သပိတ္လွန္အဖြဲ႔က အႏုိင္ရ အဆုံးသတ္ခဲ့တယ္။ 

 ေနာက္တေန႔ ေဖေဖာ္၀ရီ ၉ ရက္မွာ ေက်ာင္းသားညီလာခံ သတင္းနဲ႔ သပိတမ္လွန္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ရဲရဲေတာက ္ ကို 

သန္းတင ္တို႔အစုက “ကၽြန္ပညာကုိ ရာသက္ပန္ သပိတ္ေမွာက္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါၿပီ၊ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားမွာ သစ္မရွိခင္စပ္ၾကား ၀ါး 

ေပါင္းကြပ္ ဆုိသလုိ ေက်ာင္းဆက္တက္ၾကပါ”လုိ႔ဆုိတ့ဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္လည္းပါလာၿပီး ေက်ာင္းသားထုအၾကား အျမင္ကြလဲြမဲႈကို 

အဆုံးသတ္လိုက္ပါတယ္။            

 ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုဟာ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလု ိ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းမွာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအရွိဆံုးနဲ႔ ပထမ 

ဆံုး ေပၚေပါက္ခဲ့တ့ဲ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ ဒီတုိက္ပြဲအတြင္းမ ွ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ မ်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ဗမာျပည္ 

ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ ပထမမ်ိဳးဆက္မ်ားလို႔ ေခၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။   
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(၃)          

 ဒီတုိက္ပြဲရဲ႕ အေရးပါဆံုးအက်ိဳးဆက္ကေတာ ့ ဗမာျပည္အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕တပ္ဦးပါတီ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတ ီ

ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္တယ္။           

 တဆက္တည္း ဒီပထမမ်ိဳးဆက္မ်ားက ဗမာျပည္ရဲ႕ သမုိင္းေပးတာ၀န္ဟာ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ ္

ေရးအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ဒီမ်ိဳးဆက္မ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးသည္ပထမ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဒုတိယ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ အရာရာ 

အျဖစ ္ ျပ႒ာန္း၊ အားႀကိဳးမာန္တက ္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ တုိက္ပြ၀ဲင္ခဲ့လုိ႔ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီ (၄) ရက္မွာ အဂၤလိပ္ကိုလုိနီ လက ္

ေအာက္က တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပန္းကုိ ဆြတ္ခူးေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ ့သူတုိ႔လက္ထက္မွာပ ဲတုိင္းျပည္ဟာ ျပည္တြင္း 

စစ္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။           

 ဒီျပႆနာကု ိသူတုိ႔လက္ထက္အတြင္း ေျဖရွင္းဖုိ႔ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ ေရႊရတုမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႀကိဳး 

ပမ္းခဲ့ဖူးတယ္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ အဓိကေတာ ့ စစ္အုပ္စုပဲဆိုတာ ဒီေန႔တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီးကုိိ လက္ေတြ႔ဘ၀ 

ေတြက အေျဖေပးလုိ႔ သိေနပါၿပီ။ ဒီစစ္အုပ္စုဟာ “ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု”ဆိုတဲ့ခံကတုတ္ထဲကေန သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အကာအ 

ကြယ္ယူကာ ျပည္တြင္းစစ ္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရးကု ိနည္းသဏၭာန္မ်ိဳးစံုနဲ႔ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ေန၀င္း 

ကေန ဒီေန႔ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ သူ႔ကုိယ္ပြား ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္အထိပဲ။     

 ဗမာျပည္သူလူထုဟာ သမုိင္းအစဥ္အလာ ႀကီးျမတ္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္မွာတုန္းကလုိ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအင ္

အားကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ ့တည္ေဆာက္တတ္တဲ့ ႀကီးျမတ္တဲ့ သမုိင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိခဲ့ဖူးသူေတြျဖစ္တယ္။   

 ျပည္သူလူထုဟာ သမုိင္းဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္တယ္။ မိမိတုိင္းျပည္ကု ိ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပည္သူမ်ားသာ တည္ေဆာက္ဖန္တီး 

ခြင့္ ရွိတယ္။            

 ဒီႏွစ ္ ၂၀၁၈  ခုႏွစ္ဟာ သမုိင္းအစဥ္အလာ ႀကီးျမတ္တဲ့ ၁၃၀၀ ျပည္ ့ အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္တဲ့ 

အႏွစ္ ၈၀ ျပည့္ကာလျဖစ္တယ္။ ဒီလုိကာလမွာ မိမိတုိင္းျပည္ရဲ႕ သမုိင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ စနစ္တက် နိဂံုးခ်ဳပ္၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး 

ျဖစ္တဲ ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးပါ၀င္တဲ ့ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ အရတည္ေဆာက္ေရးကု ိ ႀကိဳးပမ္းၾက 

ရပါလ္ိမ့္မယ္၊ ၾကားထားသင့္တဲ ့အင္အားမ်ားကုိ ၾကားထားၿပီး ရန္သူကု ိအထီးက်န္ျဖစ္သထက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး မိမိတုိ႔ရဲ႔ အဓိက 

ပစ္ကြင္းကုိ က်ဥ္းသထက္က်ဥ္းေအာင္လုပ္ပစ္ကာ မိမိရဲ႕အင္အားကု ိ ႀကီးသထက္ႀကီးေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရလိမ့္မယ္။ ဗမာ 

ျပည္ရဲ႕ သမုိင္းသစ္ဖန္တီးေရး၊ ဘံုရန္သူစစ္အုပ္စုကု ိထိထိမိမိပစ္ႏုိင္ေရး၊ အျမစ္လွန္ပစ္ေရးကု ိေျခလွမ္းရွိရွိ၊ အစီအစဥ္ရွိရွို ိ ျပင္ဆင္ 

ေရး တုိ႔အတြက္ ႀကီးျမတ္တဲ့၊ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့ ၁၃၀၀ ျပည္ ့ႏွစ ္၈၀ ကာလကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳရင္း သႏၷိ႒ာန္ခ်ၾကပါစုိ႔။  

           

 ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ ့ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား 

ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ စိတ္ဓာတ ္အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။  

 

ကုိးကား။   ။ ၁-သခင္ဗဟိန္း ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံု       

 ၂-ဦးဗေဆြ(၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း)ရဲ႕ ကုိယ္တိုင္ေရး ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္း။     

             

ေမာင္ဖိုးထီ  

 ဇန္န၀ါရ ီ၈၊၂၀၁၈။  
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                ၂၁ ရာစုႏွစ္ဟာ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္  

     ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာတ့ဲ ရာစုႏွစ္ျဖစ္တယ္ 

 

                                                   ေအးျမမြန္သိန္း 

 

၁၅၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ လူမႈေရးအေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းတရပ္အေနနဲ႔ ဥေရာပတိုက္မွာ ေပၚထြက္လာၿပီး တ 

ဆက္တည္း အႏွစ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ “စိတ္ကူးယဥ္ကာ တိတိက်က် ေရေရရာရာ မရိွေသးဘ ဲ ေယာင္လည္လည”္ ျဖစ္ေနၿပီးေနာက္ 

အေနာက္ဥေရာပမွ ဥေရာပ၊ အေမရိကနဲ႔ တကမၻာလုံးကို ျပန္႔ပြားသြားေတာ့တယ္။ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းမွ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ စနစ္ 

အျဖစ္ ခုန္ပ်ံျဖစ္ထြန္းတုိးတက္တဲ့ပုံစံနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့တယ္။ ၂၀ ရာစုေရာက္တဲ့အခါ သေဘာတရားမွ စနစ္အျဖစ္သုိ႔၊ ႏိုင္ငံတ 

ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသို႔၊  ထြန္းလင္းေတာက္ပတဲ့ စနစ္အျဖစ္ မ်က္ျမင္ဒိ႒ေတြ႕ႀကဳံရပါတယ္။ အေရွ႕ဥေရာပ အေသြးအေရာင္ 

ေျပာင္းသြားမႈ၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြသဲြားမႈစတဲ့ ႐ႈံးနိမ့္မႈေတြနဲ႔လည္း ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ယခင္ဘယ ္

တုန္းကမွ မႀကဳံဖူးေသးတ့ဲ ဒီေရနိမ့္ကာလသို႔ က်ေရာက္သြားၿပီး အႏွစ္ ၃၀ နီးပါး ရွည္ၾကာတဲ့ ျပန္လည္နာလန္ထူေရး ထိန္းၫွိမႈ 

မ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း တျဖည္းျဖည္း  ျပန္လည္အသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေနတယ္။ ယခုအခါ “၂၁ 

ရာစုဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ ရာစုႏွစ္ ျဖစ္တယ”္ဆိုတာကုိ ကမၻာ့အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အသိအ 

မွတ္ျပဳသူ မ်ားသထက္မ်ားလာေနတယ္။                                                                                                 

 

 ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးေတြရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြဟာ ထင္ရွားေပၚလြင္လွတယ္။ စနစ္ရဲ႕ 

သာလြန္မႈေတြဟာလည္း သိသာထင္ရွားလွပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သာမက ဆိုးဝါးျပင္းထန္တဲ့ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္း 

အလဲမွာ “ဒိုမီႏိ ု သီအုိရီလို အကုန္ၿပိဳလမဲယ့္ေဘးအႏၲရာယ္”ရဲ႕ စမ္းသပ္မႈကို ေတာင့္ခံႏိုင္တဲ့ ကမၻာေပၚက ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ 

ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ထူးျခားခ်က္ကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရာမွာ ပါတီအုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္မႈအတြင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိၾကတယ္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း  ဗီယက္နမ္၊ က်ဴဘားနဲ႔ လာအိုစတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီကြန္ဂရက္မ်ားကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိန္တည္း 

မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးရဲ႕ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ စနစ္တက် နိဂုံးခ်ဳပ္ၾကတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ 

စနစ္ အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တာဝန္ေတြကို ဘက္စုံက တြန္းေဆာ္ေပးေရးအတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ နည္းလမ္းရွာ 

ႀကံၾကတယ္။ နက္႐ႈိင္းတ့ဲ အက်ပ္အတည္းကပ္အတြင္း က်ေရာက္ေနတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ ျဖစ္တည္ေနမႈနဲ႔ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ႏႈိင္း 

ယွဥ္လိုက္ရင္ ဆိုရွယလ္စ္စနစ္ႏုိင္ငံအသီးသီးဟာ အတုိင္းအတာမတူတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ ရရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 

အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရးမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေကာင္းျခင္း၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စနစ္တက် စီမ ံ

ခန္႔ခြဲေရးမွာ ျမင့္မားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးမ်ားမွာ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းစတဲ့ဘက္ေတြမွာ 

စနစ္ရဲ႕သာလြန္မႈလကၡဏာဟာပုိမိုေပၚလြင္ထင္ရွားလာတယ္။ 
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 ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခအုေနနဲ႔ တ႐ုတ္ျပညထ္ူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕အ 

ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို တခုတည္းေသာ ပုံစံမွ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရဲ႕ အေရးႀကီးမႈ 

နဲ႔ လိုအပ္မႈတို႔ကို ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပလိုက္႐ုံမက လူသားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈစနစ္ စူးစမ္းေလ့လာေရးမွာ ဘက္စုံသစ္ 

လြငတ္ဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္စရာတရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ အရင္း 

ရွင္စနစ္ အင္အားမ်ားရဲ႕ အခ်ိဳးအစား ဆက္ဆံမႈအရ ဆိုးဆုိးဝါးဝါး ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ေနတ့ဲ အေျခအေနကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမွာ 

၂၁ ရာစု ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက လူေတြကုိ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ေတြ႕ျမင္ေစလိုက္ပါတယ္။ တစုံတရာေသာ အဓိပၸာယ္အရ 

ေျပာရရင္ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လမ္းေၾကာင္း၊ သေဘာတရား၊ စနစ္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ရွင္သန္စြမ္းအားေတြ 

အဆက္မျပတ္ ထင္ရွားေပၚလြင္လာေနမႈေတြက ႏိုင္ငံတကာဆုိရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ လက္ဝဲဂိုဏ္းအင္အားစုေတြ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္ 

ေရးကို အလြန္အားတက္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဒီေရျမင့္သစ္သို႔ တဖန္ျပန္လည္လွမ္းတက္သြားေနတဲ့ အမွတ္ 

လကၡဏာ ျဖစ္သလို ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဘက္စုဖံြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈရဲ႕ အစခ်ီခ်က္ 

လည္း ျဖစ္တယ္။  လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ 

ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတာနဲ႔အမၽွ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ျပည့္စုံသထက္ ျပည့္စုံလာလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရ႕ဲ 

သာလြန္မႈဟာ တဆင့္တက္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းဟာ သြားေလ က်ယ္ေျပာ 

ေလ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတကီလည္း သံုးသပ္ပါတယ္။                                                          

 

 

 အရင္းရွင္ႏိုင္ငအံသီးသီးရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ေပၚလစီေတြကုိ ထိန္းၫွိခဲ့ၾကလို႔ အဆက္မျပတ္ အင ္

အားျမင့္တက္ေနတယ္။ ဆိုဗီယက္နဲ႔အေရွ႕ဥေရာပ ဆုိရွယ္လစ္နစ္ႏိုင္ငံမ်ား အေသြးအေရာင္ ေျပာင္းလဲသြားမႈရဲ႕ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ 

ကို ခံခဲ့ၾကရတဲ ့အရင္းရွင္ႏိုင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ အားလုံးဟာ ကြၿဲပဲ ဗ႐ုတ္သုတ္ချဖစ္မႈအတြင္းမွ တည္ၿငိမ္လာတယ္။ ေခတ္ရဲ႕ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလလဲာမႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ေတြ႕ပတ္ဝန္းက်င္အရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသီးသီးဟာ မိမိပါတီရဲ႕ 

လုပ္ငန္းစဥ္၊ ပါတီဖြ႕ဲစည္းပုံစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ သေဘာတရား၊ ေပၚလစီမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထိန္းၫွိခဲ့ၾကတယ္။ မိမိႏိုင္ငံလက္ေတြ႕နဲ႔ 

ကိုက္ညီမယ့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးပံုစံကို တက္တက္ႂကြႂကြ စူးစမ္းရွာေဖြၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပါတီဝင္ 

အေရအတြက္န႔ဲ ႏိုင္ငံေရးဩဇာသက္ေရာက္မႈစြမ္းအား စတဲ့ဘက္ေတြမွာ ဆိုဗီယကန္ဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အေသြးအေရာင္ 

ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ကနဦးကာလနဲ႔ ႏႈိင္းစာရင္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေရအတြက္မွာ ၁၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ပါတီဝင္ ၈ သန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုင္ထားတ့ဲ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေရးျပည္ရာ ကိစၥမ်ားကို 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ အဆင့္ေနရာကို ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ၂၁ ရာစု ေရာက္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ ္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲရရွိမႈႏႈန္းကို ၄ ဒသမ ၅ မွ ၈ ဒသမ ၅ အၾကား တေလၽွာက္လုံး ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဆိုက္ပရပ ္လုပ္သား 

ျပည္သူတိုးတက္ေရးပါတဟီာ ၂၀၁၆ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ေတာ္အတြင္း ဒုတိယအႀကီးဆံုးပါတီ အဆင့္ေနရာကုိ 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဂ်ပန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆီးနိတလ္ႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း ရလဒ္ ေကာင္းပါတယ္။ 

အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဘရာဇီးစတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈနဲ႔ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ 

ေတြကို ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္လာၾကတယ္။                                                     

 

 

 ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းဟာ ထူးျခားခ်က္လကၡဏာ အသီးသီး ေပၚထြက္ေနၿပီး ပုံစံမ်ိဳးစုံ ျဖစ္တည္ 

ေနပါတယ္။ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေသြးအေရာင္ေျပာင္းလမဲႈျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ အထူးသျဖင္ ့၂၀၀၇ ႏိုင္ငံတ 

ကာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လက္ဝဲဂိုဏ္းေတြအၾကား  အရင္းရွင္စနစ္ ေဝ 

ဖန္ေရးနဲ႔ အနာဂတ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အသစ္တဖန္ လႈိင္းဂယက္ထလာျပန္တယ္။ ေဈးကြက္ဆို 

ရွယ္လစ္စနစ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ ဇီ၀လကၡဏာဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ လက္တင္အေမရိကရဲ႕ “၂၁ ရာစုဆိုရွယ္လစ္စနစ”္နဲ႔ 

ယခင္ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပေဒသရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သစ္ စတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚေရစီးေၾကာင္း ဂိုဏ္းမ်ား 

ဟာ မတူတဲ့အတိုင္းအတာအရ အထိုက္အေလ်ာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရရွိေနၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဂိုဏ္းမ်ားဟာ အေနာက္တိုင္း 

ႏိုင္ငံေရးေရာင္စဥ္အရ လက္ဝဲဂိုဏ္းအတြင္း အက်ဳံးဝင္ၿပီး “ ၂၁ ရာစုမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အလားအလာေကာင္းတယ္”၊ အရင္း 

ရွင္စနစ္ဟာ “ေနာက္ဆုံးမွာ ၿပိဳကြဲသြားမႈကို ေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္ဘူး” ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ားကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ျပတ္ျပတ္ 

သားသား ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ၎တိ႕ုအနက္ မနည္းလွတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္း ဂိုဏ္းေတြဟာ မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ 
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ကမၻာ့အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးသထက္ႀကီးလာေနတယ္။ အဒဲီလိုနဲ႔ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 

မႈမွာ မတူကြျဲပားတဲ့ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထူးျခားခ်က္ေတြ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ေပၚထြက္လာေစပါတယ္။        

  ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အင္အားစုမ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္၊ ေႏြးေထြးမႈေတြ ျမင့္တက္လာျခင္းက ဩဇာသက္ေရာက္ 

မႈ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ဆိဗုီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေသြးအေရာင္ေျပာင္းသြားၿပီးေနာက္ ကမၻာ့အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း ဆိရုွယ္လစ္ 

စနစ္ အငအ္ားစုေတြဟာ စစ္ေအးကာလ ပိတ္ဆို႔မႈအေနအထားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္လိုက္တယ္။ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ကူးလူးဆက္ 

ဆံ ညီညာဖ်ဖ်နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈေတြကို အားျဖည့္ခဲ့ၾကတယ္။ တဖက္မွာ အဆင့္မ်ားစြာနဲ႔ ပုံစံမ်ိဳးစုံရွိတဲ့ 

“လက္ဝဲဂိုဏ္း မဟာမိတတ္ပ္ဦး” ကို ထူေထာင္ထားၾကတယ္။ ဥပမာ-၂၀၀၄၊ ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔မဟုတ္ လက္ဝဲဂိုဏ္း ၂၆ 

ပါတီက ဖြဲ႕စည္းလိုက္တ့ဲ “ဥေရာပ လက္ဝဲဂိုဏ္းပါတ”ီ။ ၂၀၁၃ ၊ ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၉ ပါတီက ဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့ “ဥေရာပ ကြန္ 

ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီတုိ႔ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္မႈအစည္းအ႐ုံး”။ အျခားတဖက္မွာ အဆင့္အသီးသီးအလိုက္ ဖလွယ္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္ေရးပလက္ေဖာင္းကို ဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ ဥပမာ-ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ အစည္း 

အေဝးကို ေခၚယူက်င္းပျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ ဆမီီနာ၊ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လက္ဝဲဂိုဏ္း ဖိုရမ္၊ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံ 

ေတြ စတင္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့လူမႈေရးဖုိရမ္၊ ေဆာ့ပိုလိုဖိုရမ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ကက်င္းပတဲ့ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဖိုရမ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြက အ 

ေတြးအေခၚ၊ အျမင္နဲ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရးကို အားသစ္သြန္းေလာင္းေပးၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အင္အားစု 

အသီးသီး မိမိရဲ႕အင္အားေတာင့္တင္းႀကီးထြားေရးနဲ႔ ကမၻာတခုလုံးရွိ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းေဆာ္ေပးပါတယ္။ 

                        

 မ်က္ေမွာက္ ကမၻာဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ သဲလြန္စေတြ အေျခအေနေတြကေတာ့ အထင္အရွား ေပၚထြက ္

ေနေပမယ့္ ဘက္စုဖံြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကုိေတာ့ သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ 

စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ တဖက္မွာ တကမၻာလုံးအတုိင္းအတာအရ “အရင္းရွင္လူတန္းစားက အင္အား 

ေကာင္းၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစားက အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနတဲ့”၊ “အရင္းရွင္စနစ္က ထိုးစစ္အေနအထားမွာ ရိွၿပီး၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ 

က ခံစစ္အေနအထားမွာ ရွိေနတဲ့ ”အရင္းခံအေနအထားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးမပစ္ႏ္ိုင္ေသးဘူး။ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ အရင္းရွင္စနစ္ 

ႏိုင္ငံေတြဟာ ၎တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာစတဲ့ဘက္ေတြရဲ႕ သာလြန္မႈျဖင့္ တျခားအမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ ္

ေတြကိ ု စီးပြားေရးအရ ေသြးစုပ္ျခင္းနဲ႔ လုယက္ျခင္းမ်ားသာမက ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးအရနဲ႔ ေတြးေခၚယူဆမႈအရပါ ပိုမို 

တိုးခ်ဲ႕ ထိုးႏွက္တုိက္ခိုက္လာေနတယ။္ အျခားတဖက္မွာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမွာ မ်ားျပားလွတဲ့ ေဘးက်ပ ္

နံက်ပ္ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္တယ္။ ဥပမာ -ကမၻာ့အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ လူတန္းစား အယူဝါဒ 

ေရးရာ၊ လူတန္းစားအသိႏိုးၾကားမႈ၊ လူတန္းစားမဟာမိတ္အေျခအေနဟာ လုံး၀ေက်နပ္စရာ မဟုတ္ေသးဘူး။ အစဥ္အလာ အလုပ္ 

သမားလူတန္းစားအလႊာဟာ လက္ေတြ႕ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ အစြန္းေရာက္ဝါဒရဲ႕ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ဂိုဏ္းတခုကေန အျခား 

ဂိုဏ္းတခုကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းသြားေစၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းအတြင္းမွာကလည္း အေတြးအေခၚ တညီတၫြတ္တည္းမရွိမႈ ျပ 

ႆနာဟာ ေပၚလြင္ၿမဲေပၚလြင္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အတားအဆီး 

ျဖစ္လာေနတယ္။ ေပၚျပဴလစ္ဇင္း(  populism )ဟာ အီလိုက္ဆန္႔က်င္ေရး (counter-elite )၊ ထူေထာင္မႈဆန္႔က်င္ေရးအလံ 

မ်ားျဖင့္ ( Anti-establishment banner) တို႔ျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားအျပား ရရွိေနၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ လက္ဝဲဂိုဏ္း အင္အားစု 

ေတြရဲ႕ ေပၚလစီ ကြက္လပ္နဲ႔ လူထုအေျခခံကို အဆက္မျပတ ္လုယူေနတယ္။  ဒီအခ်က္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအပါအဝင္ လက္ဝဲ 

ဂိုဏ္းအင္အားစုေတြကို အဆက္မျပတ္ အင္အားစုေဆာင္းေရး၊ စည္း႐ုံးေရးအေဆာက္အအံုေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ လႈပ္ရွား 

မႈပုံစံေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုလုိက္တဲအ့ျပင္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေရစီးေၾကာင္း ေရွ႕သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 

သြားေရး တြန္းေဆာ္သြားဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။                                            

 

(မီွျငမ္းကုိးကားရန္ ျဖစ္ပါတယ)္ 
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               ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး 

                 ေအးၿငိမ္း 

 

   

  

(၁) 

ကာခ်ဳပ္လႈပ္ရွားလြန္းေနတယ္         

 ၂၀၁၇ အတြင္း ခ်က္က်တ့ဲ ႏုိင္ငံႀကီးငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခရီးထြက္ခဲ့တယ္၊ ဗမာျပည္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 

တေယာက ္- အထူးသျဖင္ ့ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္စည္ပင္ေရးဝန္ႀကီးေတြကုိ ခန္႔ႏုိင္၊ ျဖဳတ္ႏုိင္တဲ့သူ တ 

ေယာက္အေနနဲ႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံေရး လက္ဝါးခ်င္း႐ုိက္ႏုိင္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ကြက္ 

ေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြက ေနာင္မ ွ သိရမယ့္ဟာေတြ/ ကိစၥေတြေပၚမ ွ သိရမယ့္ဟာေတြမုိ႔ ထားခဲ့ပါ့ 

မယ္။ ျမင္သာထင္သာရွိတဲ့ကိစၥေတြ ေကာက္ကုိင္ၾကပါစုိ႔။       

 တခ်ိဳ႕တေလ ေရႊ႕ကြက္က ေျဗာင္ေနရာလုေနပုံပဲ၊ အာဏာကု/ိ အခြင့္အေရးကု ိ ဇြတ္ႀကီးလုယူေနတဲ့ သေဘာေဆာင္ 

တယ္။ ႏိုင္ငံျခားအဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြလာတုိင္း ႏိုင္ငံဝါစဥ္အရ နံပါတ္ ၈ သာရွိတဲ ့သူ႔ကု ိ(၁) နဲ႔ (၂) ျဖစ္တဲ ့သမၼတတို႔ အတိုင္ 

ပင္ခ ံပုဂၢိဳလ္တုိ႔နဲ႔ တတန္းတည္းထားၿပီး ဖူးေမွ်ာ္ေစတာ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ေနာက္ေဖးေပါက္က ဝင္ၿပီး အဦးဆုံး ဝင္ေတြ႔တာေတြ 

ရွိခဲ့တယ္။ ဒါမ်ိဳး ဗုိလ္ေနဝင္း၊ ဗုိလ္သန္းေရႊတို႔လက္ထက္မွာဆုိ သူလုပ္ရဲပါ့မလား၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္ကေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ေနရတ့ဲသူ 

မို႔ ထားလိုက္ပါ။            

 ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ၊ သံတမန္ေတြဟာ ဗမာျပည္လာမယ္ဆုိရင္ မုိးရိပ္ေလရိပ္ ၾကည့္ရမယ္။ ၾကား 

၃ ၾကားမဝင္မိဖို႔ ဆင္ျခင္ရမယ္။ ၂၀၀၈ ေအာက္က အတုိင္ပင္ခံဆိုတဲ့ ထြင္ထားတဲ့ရာထူးနဲ ့ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ သက္တမ္းတိုးတပ္ 

ခ်ဳပ္တို ့ၾကား အစိုးရႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေနတယ ္ဆိုတဲ့ သံတမန္သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနတ့ဲေအာက္မွာ အေျပာအဆို ထိန္းတတ္ဖို႔ လုိတယ္။ ယန္ 

ဟီးလီလုိ စြတ္မေျပာမိဖို႔ လုိတယ္။ ဒီေနရာမွာ တ႐ုတ္ျပည္က ပုဂၢိဳလ္ေတြ နပ္တယ္၊ ဂ်ပန္လည္း လ်င္တယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 

ေတာ့ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ေနာက ္ႏွစ္လွမ္းဆုတ္ လွမ္းခဲ့ရဖူးတယ္။       

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိစၥ အရင္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဖိတ္ၾကားထားသူက သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္၊ ဒါေပမဲ ့ သူမပင့္ဖိတ္ဘဲ 

ၾကားေပါက္ေရာက္တဲ့ ဧည့္သည္ကု ိႏွင္ထုတ္လို႔က မျဖစ္ေတာ့ ဧည့္ခံလုိက္ရတယ္။ တခါ ေျပာတဲ့စကားကုလိည္း ၾကည့္ဦး-‘ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံ၌ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈေတြ လံုးဝမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ’မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ 

ေျပာခဲ့တယ္။ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းကိစၥသိထားတဲ့ ရဟန္းမင္းႀကီး ဘာေျပာရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားရတယ္၊  



ta&;awmfykH*sme,f 

73 

 

 ဒါေပမဲ ့ VOA တုိက္႐ုိက္ေလလႈိင္းအစီအစဥ္မွာ ခရစ္ယာန္ေတြ ရင္ဖြင့္ခြင့္ရသြားၾကတယ္။ ကာခ်ဳပ္ေျပာတာနဲ႔ တျခားဆ ီ

ျဖစ္ေနတာ နားေထာင္လိုက္ၾကရတယ္။ ျပည္တြင္းက လူထ ုေကာင္းေကာင္းသိၿပီးသား ကိစၥေတြပါ၊ တခါ ကာဒီနယ္ဘုိက ဗမာျပည္ 

မွာ ‘႐ုိဟင္ဂ်ာ’ဆိုတဲ ့ေဝါဟာရ မသံုးပါနဲ႔လုိ႔ ႀကိဳေျပာထားလုိ႔ မေျပာခ့ဲရပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ေရာက္မွ အားရပါးရ သူ႔ခမ်ာ သံုးႏုိင္ ေျပာ 

ႏုိင္တာျဖစ္တယ္။           

 စစ္အုပ္စုတြင္းမွာေတာ့ ဒါမ်ိဳးက မဆန္း-သူတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းကုငိ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ေနဝင္းရဲ႕ လုပ္ဟန္ပဲ။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အလြန္ ႏွစ ္

တႏွစ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုေခါင္းေဆာင္တဲ ့ ကုိယ္စားလွယ္တဖြဲ႔ ပီကင္းေရာက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ ခ်ဴအင္လုိင္းအဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးစဥ္က 

အျဖစ္အပ်က္ပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးလို႔ ျပန္ထြက္ဖုိ႔လုပ္ေတာ ့ဗိုလ္ေနဝင္းက ဦးႏုအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ကားေပၚ ဦးေအာင ္တက္ၿပီး 

ထုိင္ေနပါ တယ္။ အိမ္ရွင္ေတြ မ်က္ႏွာပ်က္ကုန္ၿပီး ဦးႏုက ဣေျႏၵမပ်က္ တကားတည္းတက္စီးၿပီး လိုက္သြားတဲ့ သမုိင္းရွိခဲ့ဖူးတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး သံတမန္ေရး လူမႈေရး ဘာမွ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး၊ အရူးအရူးနဲ ့အိမ္ဦးတက္ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ ဆုိတဲ့ အခ်ိဳးပဲ။  

 ခ ုမင္းေအာင္လႈိင္ လုပ္ေပါက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံတမန္ေရးက်င့္ဝတ ္ ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်တယ္လုိ႔ ဗာတီကန္က ထုတ္ျပန ္

တယ္။ ေနာကတ္ခုက ယံုတာမယံုတာက သူတို႔အလုပ္၊ ေျပာခ်င္တာေျပာလိုက္ရဖုိ႔က တုိ႔အလုပ္ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကုိ 

မက္ေဆ့ခ် ္(စကားထည္)့ေပးတဲ့ လုပ္ဟန္ပဲ။        

 မိမိတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခုိင္ခိုင္မာမာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္က 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေနမ်ားတြင ္ ‘ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက 

တုိက္ေပမယ္ ့ ေအာင္ျမင္မႈမရ၊ မိမိတုိ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္တုိက္ခုိက္မွာေၾကာက္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ ထြက္ေျပးၾကတ့ဲ 

အခါ မိသားစုေတြကို တပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားလို႔ ခုလုိ လူမ်ားသြားျခင္းျဖစ္ရတာပါ-လုိ႔ ဆင္ေသကိ ု ဆိ္တ္ေရနဲ႔ ဖံုးျပပါတယ္။ 

 သူ႔တပ္သူထိန္းတာက်ေတာ့ ပံုစံတမ်ိဳး - DSA သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၅၉ မိန္႔ခြန္းမွာ “တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး 

ေလာင္းရိပ္ေအာက္က လြတ္ကင္းသည္ ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရမည္-တဲ့။ အႏွစ္ ၆၀ ေလာက ္ ႏုိင္ငံေရးကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္။ ခုအထိ 

လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ယူထားတာကုိပင္ ျပည္သူတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ ့ ပါတီစံ ု ဒီမုိကေရစီ 

အတိုင္း အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစုအျဖစ ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းျဖစ္တယ.္...လုိ႔ ဆိုျပန္ပါေသးတယ္။ တကယ္ေလာင္းရိပ္ေအာက္က 

လြတ္ခ်င္ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးလုိက္႐ံုနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ျဖစ္သြားမယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိတယ္။ ခုဟာက 

တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ မ်က္လုံးကုိ သဲဖံုးေပးတာပါ။        

 ရခုိင ္ ေမာင္းေတာ လူသတ္ပြဲေတြအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈေတြ ျပင္းထန္လာေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေျပးကပ္ 

တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ PLA  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ တႏွစ္တခါ ေတြ႔ေနက်မို႔ ေတြ႔တာလို႔ဆုိေပမယ္ ့အေနာက္ကမၻာက သူတပ္အေပၚ ဒဏ္ခတ္ 

အေရး ယူမႈေတြ စလာလုိ႔ အားကုိးရွိေၾကာင္း ျပခ်င္တာက အဓိကပါ။       

 တုိင္းျပည္မၿငိမ္ေအာင ္ လုပ္ေနတာေတြလည္း ေတြ႔ေနရျပန္တယ္။ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားေတြကုိပင ္ အမ်ိဳးသား 

အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြမလုပ္ရလို႔ တားေနတာ။ အေရွ႕ျခမ္းနဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသေတြမွာ တုိက္ပြေဲတြ ေဖာ္လာျပန္ 

တာၾကည့္ရင ္ တုိင္းျပည္ကု ိ ၿငိမ္ေအာင ္ စစ္တပ္ကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ျပခ်င္ပံုရတယ္။ ဒါကို ကုိယ့္စည္းစိ္မ္၊ ကိုယ့္အာဏာ 

ကုိယ္ထိန္းခ်င္တဲ့ စစအ္ုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီေတြအပါ က်န္မိစၦာ အင္အားစုေတြကလည္း ေက်နပ္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။   

 ျပည္သူေတြ ဒီအကြက္ထဲကုိ မဝင္မိၾကဖို႔ အေရးႀကီးလွတယ္။  

‘ရခိုင္ရယ္၊ စစ္တပ္ရယ္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူရယ္’       

 ေမာင္းေတာ ေျမာက္ပုိင္းျပႆနာဟာ ဗမာအစိုးရ (NLD + စစ္တပ္) လည္မ်ိဳမွာ စူးဝင္ေနတ့ဲ ဆူးႀကီးတေခ်ာင္း ျဖစ္ေန 

တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအစုိးရေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢက အဆက္မျပတ္ တင္လာေနတဲ ့စြဲခ်က္ေတြကု ိေခ် 

ဖ်က္မပစ္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ အျငင္းမပြားရေအာင္ အမွန္သိရေအာင္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔တဖြဲ႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာ 

ပါရေစ ေတာင္းဆုိတာကိုလည္း ခြင့္မျပဳရဲဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ အားနည္းခ်က္ပဲ၊ သံသယေတြဝင္ေစခ့ဲတယ္။  

 ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ေဒၚစုကုိယ္တိုင္က ရွင္းမေနေတာ့ဘူး၊ ‘လက္ေတြ႔နဲ႔ပဲ ျပမယ္’ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဘုတ္ထိုင္ ထုိင္ၿပီး 

ခံသာမယ့္အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚလာေလမလား ေစာင့္ရေတာ့တယ္။       

 ဒီအခါ လက္ေရြးစင္ ခုခံကာကြယ္ေရးသမားေတြ ထြက္လာတယ္။ ကုလသမဂၢ က “စစ္တပ္က ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လိင္ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည္”လို႔ အခုိင္အမာဆုိၿပီး ‘အရပ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖုိ႔’ ေတာင္းဆု ိ

ခဲ့တယ္။              
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 ဒါကို ကုလဆိုင္ရာ ဗမာသံအမတ္က “ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ လနူည္းစုမ်ားကု ိအလြဲသံုး ဆက္ဆံကာ အႏုိင္က်င့္ေနျခင္းနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသမွမရွိေၾကာင္း ” .... တံု႔ျပန္ခဲ့တယ္။      

 အတိုင္ပင္ခ ံပုဂၢိဳလ္႐ံုးရဲ႕ ညႊန္/ခ်ဳပ္ကေတာ့ ပုိအာမခံရဲပါတယ္၊ “ရခုိင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္၊ ဆုိခ်င္တယ္ဆုိ 

ရင ္သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္ခုိင္လံုလံ ုယူခဲ့ပါ၊ အဒဲါကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရေအာင္ ရွင္းမယ္” ....လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။  

 ‘စကားကၽြံရင္ ႏုတ္မရဘူး’....တဲ့။ ခု အင္းဒင္ကိစၥေပၚလာေတာ့ ဘာေျပာမလဲ။ ရြာသားေတြကုိယ္တုိင္က အသတ္ခံရတ့ဲ 

လူေတြကို သိတယ္။ “ဒီလူေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး”....တဲ့။     

 စစ္တပ္အာေဘာ္ကေတာ့ ‘အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြမို႔ သတ္ရပါတယ’္.... လုိ႔ အသံထြက္တယ္။ စစ္ဆင္ေရး 

တလအတြင္း အသတ္ခံရတယ္ဆုိတဲ့စာရင္း ၆၇၀၀ ထဲမွာ ကေလး ၇၃၀ နဲ႔ အဓမၼ ျပဳက်င့္ၿပီး အသတ္ခံရတဲ ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကိ ု

ေကာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလုိ႔ သတ္မွတ္ရမလား။ ဥပေဒနဲ႔အည ီေဆာင္ရြက္တာပါလို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ တုိင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ 

ေမာင္စုိးကု ိ ဘာေၾကာင့္ ျဖဳတ္ပစ္ရတာလဲ။ အေမရကိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးကို ပစ္မွတ္ထားအေရးယူတ့ဲစာရင္းထဲ ထည့္ 

လိုက္တယ္၊ စစတ္ပ္လုပ္ရပ္ေတြကုိ ဖာဖာေထးေထး လုပ္ေနရတယ္ဆုိတဲ ့ေဒၚစုကုိယ္တုိင္ ရဲရဲ မရပ္ရဲ၊ “ခုေတာ ့အၾကမ္းဖက္မႈေတြ 

မၾကားရပါဘူး၊ မရွိခဲ့ပါဘူးလုိ႔ေတာ ့မေျပာႏိုင္ပါဘူး” ျဖစ္လာ-      

 ဒုကၡသည္ေတြ ေျပာတာက စစ္တပ္ကုိယ္တုိင ္ ရြာထဲဝင္မီး႐ႈိ႕တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ 

႐ႈိ႕ခ့ဲသလဲ။ မ်က္ျမင္လာၾကည့္တ့ဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ “မီး႐ႈိ႕ခံရတဲ ့ မြတ္စလင္ရြာေတြရဲ႕ အေျခအေနက သိပ္ဆုိး 

တယ္။ သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ”္....တဲ့။         

 တကယ္က ျပႆနာေတြကု ိလက္နက္အားကုိး ေျဖရွင္းလုိက္မွ ကိစၥၿပီးသြားမွာလုိ႔ သူ႔ေခါင္းထဲ စြဲေနပုံရတယ္။ (၇ -ရက္ 

ဇူလုိင္၊ ရွစ္ေလးလုံးတုန္းက ကိစၥေတြ ထားလိုက္ဦး)။ ကခ်င္ဆရာမေလး ၂ ဦး၊ ကုိပါႀကီး၊ ဦးကုိနီ၊ KNPP တပ္သား ၃ ဦးနဲ႔ အရပ္ 

သားတဦးကုိ သတ္တ့ဲကိစၥကုိပ ဲ လြယ္လြယ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ တျခား အမ်ားအျပား ရွိပါေသးတယ္။ အားလံုးဟာ ရပ္ေက်ာ္ရြာေက်ာ္ 

ေတြခ်ည္းမို႔ ထပ္မေျပာေတာ့ပါ။         

 ဒီေတာ့ ခ်ဳပ္ေျပာလိုက္ခ်င္တာကေတာ ့ ဒါေတြကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္း(ထပ္လည္းျဖစ္ၾကဦးမွာမ႔ု)ိ ပံုစံမေျပာင္းၾက 

ဘူးဆိုရင္ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔တို႔၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူတုိ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွန္သမွ် “မမွန္တဝက္၊ 

မုသားတဝက္မ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏”လုိ႔ ခံယူရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ေသြးစြန္းေသာလက္ေတြဟာ အရိုးတြန္မွာေၾကာက္ၾကတယ္။ 

                                                                                                                                      (၁၅၊ ၁၊ ၂၀၁၈) 

စတုတၳမ႑ိဳင္ဆုိတာ သူတုိ႔ေခါင္းထဲ မရိွပါဘူး။ 

(၁) 

 ခုတေလာ ပူညံပူညံအျဖစ္ဆံုး သတင္းေတြထဲမွာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ေတြျဖစ္တဲ့ ကိ၀ုလံုးတုိ႔ ၂ ေယာက ္ ဆြအဲစိခံ 

လိုက္ရတဲ့အမႈလည္း ပါေနတယ္။ ပုဒ္မကလည္း ေဟာင္းသလား ၾကီးသလား မေျပာနဲ႔ (၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ 

ခ်က ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃) အရဆိုေတာ ့ ၁၉၅ ႏွစ ္ ေတာင ္ ရွိေနျပီ။ ေထာင္ဒဏ္က ၁၄ ႏွစ္ေတာင္ က်ႏိုင္တဲ ့ အမႈၾကီး။                 

 ဒီကေန လူ႕အခြင့္အေရးတို႔၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဥပေဒတုိ႔ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ အျမွဳပ္ထြက္ေအာင္ ေျပာ 

လာၾကတယ္။                                                                                                       

 ဒါေပမဲ ့စစ္အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ ဒါေတြထည့္မစဥ္းစားဘူး။ သူတို႔သိတာ စိတ္၀င္စားတာက မ႑ိဳင္ၾကီး ၃ ရပ္ပဲ။ 

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (၂) တရားစီရင္ေရး (၃) ဥပေဒျပဳေရး... တုိ႕ထဲမွာသာ အာ႐ုံစိုက္ထားတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ဓားမိုးျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ 

တယ္။ လာဘ္စားျပီး လႊတ္တာ၊ ေထာင္ခ်တာ လုပ္တယ္။ ျပည္သူေတြလႈပ္မရေအာင္ ရိွျပီးသားဥပေဒေတြထဲက မိမိတို႔အက်ိဳးရွိ 

မယ့္ဟာေတြ တည္ျမဲေအာင္လုပ္တယ္။ ဥပေဒသစ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕အတည္ျပဳတယ္။ ဒါက ဗမာျပည္ရဲ႕ အနီးကပ္ ႏွစ္ ၆၀ သမိုင္းပါ။ 

၂၀၀၈ ရဲ႕အတြင္းသားလုိ႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ 
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(၂) 

 ဒါေပမဲ ့ အရပ္သားအစိုးရဆိုတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဥပေဒေဟာင္းၾကီးတခုနဲ႔ ကိ၀ုလံုး၊ ကိုမိုးေအာင္တို႔ ခ်ည္တုပ္ခံလိုက္ၾကရ 

တယ္။ ခ်ည္တုပ္တဲ့သူေတြက စစ္တပ္ကို အာဏာေ၀စု (မိုက္ေၾကး) ခြဲေပးထားရတဲ ့ ျပည္ထေဲရး၀န္ၾကီး႒ာနက ကိုင္ထားတ့ဲ ရဲ 

(ပုလိပ္) အဖြဲ႔ကပါ။ 

 ကိ၀ုလံုးတုိ႔ကိုမွေရြးျပီး ဒုကၡေပးရတဲ ့အေၾကာင္းက ရခိုင္ အင္းဒင္ရြာ မြတ္စလင္ ၁၀ ေလာင္းျပိဳင္အမႈနဲ႔ သြားျငိေနပါတယ္။ 

ဗမာစကားပုံမွာ 'ရာဇ၀တ္အိုး တုတ္နဲ႔ထုိး' ဆိုတာ ရွိတယ္။ သူတို႔က တုတ္ထက္ဆိုးတဲ့ ကင္မရာေတြလြယ္ျပီး အဒဲီဘက္က အစတစ 

သြားဆြမဲိတာကိုး - ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းၾကီးက "လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္။ ဒီစစ္ဆင္ေရးဟာ 

စနစ္တက် ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ"္ လို႔ ေျပာထားတဲ ့စြဲခ်က္ၾကီး 'မွန္ပါကလား!' လို႔ ထြက္ေပၚလာေစႏုိင္တဲ့ ကြင္းဆက္ 

တခု မဟုတ္ပါလား။ 

 ဒီကိစၥၾကီး ပြထလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြက မီဒီယာသမားေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့မီဒီယာသမားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ 

ဖို႔ လိုလာတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သတင္းေထာက္က သတင္းေထာက္အလုပ္လုပ္ - ပုလိပ္က ပုလိပ္အလုပ္ လုပ္ၾကရာက 'ေထာင္ဖမ္းတယ္' 

ဆိုတဲ့ ဗြီဒီယိုကားတကား ေပၚလာတာ ျဖစ္တယ္။ 

 ဒီဇာတ္ကားမွာ ဇာတ္လိုက ္၂ ဦးကို စြဲခ်က္တင္တဲ့အခါ - 

 "ဤတရားခ ံ၂ ဦးသည ္ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ေဒသ၌ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္တြင္ ျပန္လည ္အ 

နားေပး စုဖြဲ႔လ်က္ရွိေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ံုးျပီး ရခိုင္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးၾကီးလံုျခံဳေရး စာရြက္ 

စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို ျပည္ပသတင္း႒ာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရန ္တရားမ၀င္ သတင္းရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည"္ ဆိုတဲ ့စာသား 

ေတြကိ ုဖတ္ၾကားသြားခဲ့တယ။္ 

(၃) 

 ၂၀၀၈ က ခြဲေ၀ေပးထားတဲ ့ အာဏာမွာ စစ္တပ္ရတဲ့ေ၀စုက သိပ္ၾကီးပါတယ္။ သူတို႔ဘက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိ ု

ဆုပ္ကိုင္ျပီး ဖမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီ။ တရားစီရင္ေရးဘက္မွာ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလ ဲေစာင့္ၾကည့္ၾကရပါဦးမယ္။ ပထမအဆင့္မွာေတာ့ အာမ 

ခံေပးတာ မေတြ႔ရဘူး။ ရမန္ေတြ တဆင့္ျပီးတဆင့္ ယူေနတယ္။ အမႈတြဲျဖစ္တဲ့ ဒုရဲမွဴးနဲ႔တပ္ၾကပ္ၾကီးကို ႐ံုးမထုတ္ဘူး။ ဒါကလည္း 

စိတ္ ၀င္စားစရာပါ။ ဦးေႏွာက္စားစရာ ျဖစ္ေနျပီထင္တယ္။ 

 ခုကမၻာမွာ ထင္ရာစုိင္းတဲ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚေနတယ္။ ထရမ့္ရွိတယ္။ ကင္ဂ်ံဳအန္း ရိွတယ္။ တူရကီမွာ အာဒိ၀ုမ္ရွိျပီး 

ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဒူတာေတး ရိွတယ္။ ဗမာျပည္မွာက ဗိုလ္ေန၀င္းလက္ထက္မွစျပီး ခုအထိ ငါတေကာေကာေနတဲ ့ မ်ိဳးဆက္ေတြ ရွိျပီး 

သား ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ဘာလုပ္မယ ္ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္၊ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ မစဥ္းစားနဲ႔၊ တရားမွ်တမႈ ရိွမရွိနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးမၾကည့္နဲ႔၊ 

ဘာသာေရးတားျမစ္ခ်က္ေတြကလည္း (သူတို႔အတြက္ေတာ့) ထိေရာက္မွာမဟုတ္။ မ်က္ႏွာတင္းတင္းနဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾကလိမ့္ 

မယ္။ ပြင့္ေတာ့ က်လာမွာေပါ့။         

 ဒါေပမဲ ့လံုေလာက္တဲ့ဖိအား တိုက္အားမရွိရင ္ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး ေရွ႔တိုးမွာ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ျမင္မိပါေၾကာင္း။ 

                                                                                                                                    (၁၆ - ၁ - ၂၀၁၈) 

အေျပာင္းအလဲလား၊ အျဖဳတ္ အျပဳတ္လား၊ ဆိုင္းင့ံေဘးဖယ္လား     

(၁)            

 ေဖာင္မပိတ္မီ ေနာက္ဆံုးဝင ္ဝင္လာေနတဲ ့သတင္းဆက္ေတြကေတာ့ ျပဳတ္၊ ျဖဳတ္၊ ဖယ္သတင္းေတြျဖစ္တယ္၊ လူေတြ 

ကလည္း အေတာ္ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ကုိယ္မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မဟုတ္လား။ ဒီအထဲမွာ 

ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွသည္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး(ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ)ူ တေယာက္ပါ ပါေနတယ္။ ေနာက္လည္း လာၾကလိမ့္ဦးမယ္ 
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ဆိုတယ္၊ တခ်ိ ႔ဳဆိုရင္ မဲဆႏၷရွင္ေတြကပါ ႏုတ္ထြက္ေပးဖုိ႔ ဆႏၵျပခံေနရတယ္။      

 တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကုိယ္တိုင္ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္ခဲ့တာပါလုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ‘သမၼတႀကီးရဲ႕ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ 

လုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အရ’ သိလုိက္ၾကရတယ္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြမွာေတာ ့က်န္းမာေရးေၾကာင့္၊ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္၊ 

လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္ေတြဦးစားေပးခ်င္ျခင္းေၾကာင့္ဆုိတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္၊ ထားပါေတာ့-  

 စစ္အုပ္စု-စစ္အစုိးရေတြလက္ထက ္ ျဖဳတ္ထုတ ္ အေဝးႏွင ္ (မခ်မ္းေဘာတုိ႔ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္နဲ႕တို႔) လုပ္ခဲ့တာေတြ 

ေတြ႔ဖူးထားေတာ ့လူေတြက ကုယိ့္ဘာသာ ေတြးယူၾကရတယ္။       

 သတင္းသမားေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းမယူႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံဆုိေတာ ့ေျခေျချမစ္ျမစ္ မသိႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ ့ထြက္ 

ေပၚေနတဲ ့သတင္းေတြအရ ဒီလူကိုေတာ ့ဒီကိစၥေၾကာင္ ့အေရးယူတာ ျဖစ္တန္ရာ၏လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏုိင္ၾကပါတယ္။   

(၂)            

 ေဒၚစုက ‘အေျပာင္းအလဲ လုိခ်င္တယ္’လုိ႔  ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကဖုိ႔ လူထုကို အားေပးအားေျမႇာက ္ျပဳခဲ့တယ္။  

 ဌာနဆုိင္ရာေတြမွာ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ေပၚလစ ီ ကုိင္ထားတ့ဲသူေတြကိုလည္း ေဝဖန္ခဲ့တယ္၊ မွန္တယ္ထင္ရင ္ ေျပာရ ဲ

လုပ္ရဲရမယ္လုိ႔လည္း တုိက္တြန္းခဲ့တယ္။        

 ဒါေပမဲ ့လယ/္ဆည ္ဒုဝန္ႀကီး (ဦးထြန္းဝင္း) ကု ိျဖဳတ္ပစ္တဲ့ကိစၥ လူထုက ဘဝင္မက်ခဲ့ဘူး။   

 သူက ေနာက္ပုိင္းမွာ ၂၀၀၈ ကု ိတုိ႔တာ ထိတာ မႀကိဳက္ဘူး။ စစ္တပ္ကုိ ဖြင့္ခ်တာ၊ လက္ညိွဳးထုိးတာ ခြင့္မျပဳဘူး။ လူထု 

မေက်လည္တ့ဲ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာ၀င္မစြက္ဖို႔  ေက်ာ္မလုပ္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို ညႊန္ၾကားတယ္။ 

 ခု အျဖဳတ္ခထံိတဲ့လူေတြထဲမွာ မေျပာမျဖစ္လုိ႔ စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခဲ ့ေထာက္ျပခ့ဲတဲ့သူေတြ ပါလာတယ္။ ဒါမ်ိဳး 

ကိ ုအရင္က စစ္တပ္ကုိ ျပန္ေတာင္းပန္ခုိင္းတယ္။ ခုထုတ္ပစ္တဲ့အဆင့္ ေရာက္လာၿပီ။  

(၃)             

 ေဒၚစု အရင္းခံစိတ္ဓာတ္က ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ပဲ၊ ဆင္းရဲမြဲျပာက်ေနတ့ဲ တုငိ္းျပည္ကု ိ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ ေစခ်င္တယ္၊ လ ူ

မုန္းမ်ားေနတဲ့ စစ္တပ္ကုိ ျပည္သူက အားကုိးယုံၾကည္တဲ့ တပ္ႀကီးျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ တပ္ကု ိေျပာင္းလဲပစ္ခ်င္တယ္။  

 ဒီလုိျဖစ္ေအာင္ အလုပ္တူတြလဲုပ္တယ္။ ၂၀၀၈ ကု ိ လက္ခံၿပီး အေလွ်ာ့ေပးဆက္ဆံတယ္၊ ပညာေပးတယ္၊ လမ္းညႊန္ 

တယ္။ တဖက္က ေဖးေဖးမမလုပ္တယ္၊ စစ္တပ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပႆနာေတြက ပံုလာတယ္။ ေန 

ဝင္းတပ္ကေတာ့ ေအာင္ဆန္းတပ္ ျဖစ္မလာဘူး။        

 ဘာေၾကာင့္လ ဲ- သူနိဂံုးမခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူး။ ဗမာစစ္တပ္ကိ ုနားမလည္ဘူး။ သူ႔ေပၚလစီဟာ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ညီညြတ္မႈ ေဝးသြား 

ေစတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ ့ ျပည္မျပည္သူေတြကေတာင္ သူ႔အေပၚ ယံုၾကည္ကုိးစားစိတ္ ေလ်ာ့ပါးလာတယ္။ NLD ရဲ႕ ဒီမိုကေရစ ီ

ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ....စတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြက ရယ္စရာျဖစ္လာတယ္၊ ေထာက္ျပစရာ ျဖစ္လာတယ္။ ေဆာင္ပုဒ္ 

တျခား အလုပ္တျခားျဖစ္လာတယ္။        

 လုပ္ေနတဲ ့ကိစၥေတြဟာ ထုိးရပ္ေတာ့မလား၊ ဒီအတိုင္း ယုိင္တိယုိင္တုိင ္ဆက္ေလွ်ာက္မလား၊ ျပတ္ျပတ္မလုပ္ရဲတာနဲ႔ - 

တည္းတည္း ထားရတာေတြ ထပ္လာတယ္။        

 ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘယ္ကိစၥျဖင္ ့ အားရစရာ ရွိပါရဲ႕လို႔ မေျပာႏိုင္၊ ကိစၥရပ္တုိင္းကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင ္ မလုပ္ႏုိင္လုိ႔ 

တည္းတည္း ထားေနရတယ္လုိ႔ ျမင္မိပါေၾကာင္း။      ။  

          ေအးၿငိမ္း  

                  ၁၇၊ ၁၊ ၂၀၁၈။   

 (ေနာက္ဆက္။   ။ ေဖာင္ပိတ္လုိ႕ ၿပီးၿပီးခ်င္း သတင္းတခု ထပ္ဝင္လာတယ္။ ရခုိင္ေျမာက္ဦးေဒသမွာ ျပည္ထဲေရးလက ္

ေအာက္ခံ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ္လုိ႕ ရခုိင ္၇ ဦးေသဆုံးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရတဲ ့သတင္းေတြ ဝင္လာပါတယ္။ ) 
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မာတိကာ 

 

စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ (၂) 

စစ္အုပ္စုအေၾကာင္းဘယ္ေလာက္သိသလဲ(၄) 

ေမၽွာ္ေလတုိင္း ေဝးေနဦးမွာပါ(၇) 

ကုိေအးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁၀) 

ကၽြန္ေတာ္ ၾကားဖူးသလို ေျပာဆုိပါမည္ (၃) – (၁၇) 

ဗမာျပည္မွာအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးသာ အလုိအပ္ဆံုးပါ (၂၂) 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ...(၂၆) 

စစ္အုပ္စု ႏိုင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ေအာက္က...(၂၈) 

ဆင္နင္းခံေနရတ့ဲ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရေခါင္း(၃၁) 

.လင္းလက္တ့ဲ ၾကယ္တပြင့္(ကဗ်ာ) (၃၃) 

ဘံုရန္သူနဲ႔ ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲမီးေတာက္မ်ား...(ကဗ်ာ) (၃၆) 

၀ ေတာင္တန္းက  လြမ္းပန္းခ်ီ။ေဆာင္းပါးအမွတ္ (၆)။ (၃၈) 

ရဲေဘာ္ခ်စ္ေအာင္သုိ႔ ...(၄၃) 

...ေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၅)။ (၄၈) 

ေပါင္မုန္႕နဲ႕ ႏွင္းဆီ သပိတ္တိုက္ပြ ဲ(၅၄) 

ထြက္ေတာ္မူနန္းကခြာတ့ဲ မူဂါဘီ(၅၈) 

၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံရဲ႕ အႏွစ္ ၈၀ ျပည့္ ...(၆၁) 

.... ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္.....(၆၉) 

ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး (၇၂) 
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