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သမၼတသစ္နဲ႔ျပႆနာမ်ား
(၁)

လာျခင္းေကာင္းေသာ သမၼတလား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿပီး သမၼတသစ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ အေျခခံ

မူဝါဒ ၃ ရပ္ကုိ အေလးထား ေျပာသြားခဲ့တယ္။ ၁။ စီးပြားေရး ၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၃။ ၂၀၀၈ ျပင္ေရးလို ့တန္းစီဇယား ေရွ႕ေနာက္

ေျပာင္းကာ ၂၀၀၈ ျပင္ေရးကို ေနာက္ဆံုးထားေျပာသြားခဲ့တယ္၊ သမၼတသစ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ့္ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကေတာ့ တန္းစီ
ေစာင့္ေနပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေဘာင္အတြင္းက အစုိးရတရပ္ဖြဲ႔ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာ ၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ မူလ

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က တာဝန္ဆက္မယူခ်င္လုိ႔ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့တယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဆုိတာ ဘယ္လုိ အစုိးရမ်ိဳးပါလဲ။ ေဒၚေအာင္

ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ရွိလုိ႔ရွိမွန္းမသိရတဲ့ အစုိးရ နဲ႔ကေတာ့ အေတာ္အလွမ္းေဝးခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခု
စစ္တပ္ကုိ အပုိင္ေပးလုိက္ရၿပီဆိုေတာ့ ‘ခပ္ကုပ္ကုပ္ေနရတဲ့ အစုိးရ’ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရက ပုိသင့္ေတာ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားလုိက္တဲ့ သမၼတသစ္ရဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပ မိန္႔ခြန္းကေတာ့ (ဒူးေတာင္ႏွန္႔ေန ႏုိင္ေသးတဲ့

စစ္တပ္မွအပ) တုိင္းျပည္နဲ႔ အစုိးရထဲမွာ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္သြားတာ အမွန္ပါ။ ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အခ်ိန္ဆြဲထား လုိ႔
မရေတာ့တဲ့အခ်ိန္မို႔ ပုိၿပီး လႈပ္ခတ္သြားေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၂)

သမၼတသစ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္း

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့ၾကတဲ့ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ ထိပ္သီးေတြရဲ႕ ‘ေအာင္ျမင္မႈ’ တိုးတက္

မႈေတြအေၾကာင္း ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြနဲ႔ ျခားနားတာကုိ သတိထားမိတယ္။ သမၼတသစ္က ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္၊

ဒီကိစၥေတြကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းေပးပါ့မယ္လုိ႔ အာမခံခ်က္ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေပးႏုိင္တာေတြ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ပုဒ္မ

၄၀၁ (၁) ေထာင္ေၾကြးက်န္ကိစၥ ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တာဟာ ႏုိင္ငံေရးေကာင္းမႈတခုပါပဲ။ ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦး

လႊတ္ေပးတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ လစာတုိးေပးတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အစေကာင္းတယ္လုိ႕ ေျပာႏုိင္တယ္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္ မ်ား
မ်ားကုိ ဘယ္အခ်ိန္အတြင္း ဘယ္ေလာက္ၿပီးေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကတိကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ (ျဖစ္ႏုိင္တာေတြ အ
ေတာ္ ပါပါတယ္။)

တခ်ိဳ႕ဟာေတြကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ (သုိ႔မဟုတ္) ခက္ခဲမယ္ထင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမယာ

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကိစၥ၊ စစ္ခရိုနီေတြရဲ႕ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥ၊
ေနာက္ ယိမ္းယုိင္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးကုိ တည့္မတ္ေရးကိစၥ ေျပာတယ္။ ဦးကုိနီ အသတ္ခံရမႈ၊ ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းရဲ႕ လက္နက္
ေတြကိစၥ၊ ခု႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကိစၥေတြမွာ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အေျခခံမူဝါဒ
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(၃) ရပ္ထဲက နံပါတ္ (၂) အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ နံပါတ္ (၃) ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္

ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစတာေတြကေတာ့ ခုအတိုင္း
သြားေနရင္ ျဖစ္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ သမၼတကုိယ္တုိင္က “တည္ၿငိမ္မႈကုိလည္း မထိခုိက္ေစ၊ အေျပာင္းအ
လဲေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေစ”လုိ႔ ခ်ိဳေျပာထားရေလေတာ့၊ စစ္တပ္က မီးစိမ္းျပမွ လုပ္ရမယ့္သေဘာပါ။
(၃)

အခက္ႀကီးခက္မယ့္ အခ်က္ႀကီး ၃ ခ်က္
(၁) NCA ရဲ႕ အလားအလာ -

တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔

ေရွးဦးလုိအပ္ခ်က္အရ လက္မွတ္ထုိးၾကဖုိ႔ ကာခ်ဳပ္ကေရာ ေဒၚစုကပါ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေပးအယူကိစၥမွာက်ေတာ့ -

- ကာခ်ဳပ္က ‘မျဖစ္ႏုိင္သည္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ အခ်ိန္ဆြဲေနမည့္အစား ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းၾကျခင္းသည္ ပုိမို

လက္ေတြ႔ဆန္သည္’ လုိ႔ စကားေၾကာင္းထားပါတယ္။ စကားအဆက္အစပ္ေတြအရ - လက္နက္ခ်ရမယ့္ လမ္းလုိက္ဖုိ႔ ႏွပ္ေၾကာင္း
ေပးတာျဖစ္တယ္။ - ေဒၚစုက ‘ပထမဦးဆံုး လက္မွတ္သာ ထုိးပါ၊ ကၽြန္မကုိယံုပါ၊ က်န္တာေတြ ေနာက္မွ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီ

ခ်က္ယူ၊ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ကာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ထူေထာင္ၾကတာေပါ့’ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျပာတယ္။ တုိင္းရင္း
သားေတြဘက္က ၾကည့္ျပန္ေတာ့ - ေဒၚစုကုိယံုၿပီး ၂ ႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးခဲ့ၿပီ၊ ဆက္ယံုဖို႔ ခက္ေနၾကပံုရတယ္၊ ကာခ်ဳပ္ဘက္က

ေတာင္းဆုိမႈက်ေတာ့ ယံုမွတ္လုိ႔ ပံုအပ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ျပန္အတုိက္ခံေနၾကရတယ္။ ပူပူေႏြးေႏြး လက္မွတ္

ထုိးလုိက္တဲ့ NMSP မြန္အဖြဲ႔ကေတာင္ လက္မွတ္ထုိးလုိက္မွ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ ပိုမ်ားလာတယ္လုိ႔ ညည္းညူေနရမွေတာ့ NCA ရဲ႕
အလားအလာကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾကပါၿပီ။ ခုတဖက္က KIA ကုိ တရစပ္ ဖိတုိက္ျပေနျခင္းျဖင့္ NCA မေအာင္ျမင္လည္း အေရးမႀကီး၊ NLD

ေခါင္းေဆာင္မႈရမသြားဖို႔က အဓိကဆိုတာကုိ ျပလုိက္သလုိျဖစ္ေနတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ ့မွာ ဝသပကို ၾကားထား၊ မိုင္းလားနဲ႕

SSPP/SSA ကို ဆြဲေဆာင္၊ KIO ကိုတိုက္၊ AA ကိုးကန့္ တအာင္းကို အသိအမွတ္မျပဳ ဆိုတဲ့ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေရးေပၚလစီကို က်င့္သံုး
ေနတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားဟာ ICC ေဘးနဲ့ႀကံဳေနရခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရွိန္ျမွင့္ေနတာဟာ ဘာအားကိုးနဲ့ မိုက္ကန္းေနတာလဲ။

သမၼတသစ္အေနနဲ႔ ကိစၥေတြျပတ္တဲ့အခါမွ လက္မွတ္ထုိး အတည္ျပဳေပးရမယ့္အခန္းမွာရွိေပမယ့္ သမၼတေဟာင္းလုိ

ကၽြန္ေတာ္ ဆက္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ ဘူးလုိ႔မ်ား ျဖစ္သြားေလမလား - ေတြးပူစရာပါ။
(၂) ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းက မြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ေခၚမရတဲ့ အခက္ -

ရြာေတြမီး႐ႈိ႕၊ လူသတ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ၿပီး ေမာင္းထုတ္ပစ္ခံလုိက္ရတဲ့ လူ ၇ သိန္းခန္႔ကုိ

လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ယံုပါ။ ျပန္လာၾကပါ၊ အဆင္ေျပေအာင္ အားလံုး ျပင္ဆင္ထားပါတယ္-လုိ႔ ေခၚေနရတယ္။
တေယာက္မွ ျပန္မလာ။ ခုထိႏုိ႔ဆီခြက္ေခါက္ ေစာင့္ေနရဆဲ။

ဒီျပႆနာရဲ႕လက္သည္က အစုိးရစစ္တပ္ပဲ။ သူတုိ႕သတ္ျဖတ္ပစ္လုိက္တာက ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြျဖစ္တယ္။

စာရင္းအရ ၃၉၄ ဦးရွိတယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္တယ္။ ျပင္ပကမၻာမွာေတာ့ အသတ္ခံရသူ စုစုေပါင္း (၁၀၀၀၀) တေသာင္းေက်ာ္
တယ္ လုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေနတယ္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အီးယူ၊ ကေနဒါနဲ႔ OIC မြတ္စလင္ႏုိင္ငံေတြက ကုလသမဂၢကုိ ကုိင္ လႈပ္လာတယ္။

စစ္တပ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သမားေတြက (စစ္တပ္ကုိ ပစ္ေထာက္ခံေနတဲ့ ၂၂ ဖြဲ႔အပါ) က ကုိယ္စီအက်ိဳးစီးပြားအတြက္
မြတ္စလင္ေတြကုိ ႏုိင္ငံထဲက ေမာင္းထုတ္ဖုိ႔သေဘာထား တညီတည္းရွိခဲ့တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြက ကုလ

သမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ စာနာမႈရေအာင္ ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဗမာအစုိးရဘက္ ထိေရာက္တဲ့တုံ႕ျပန္မႈမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။
ဒီလုိနဲ႕ ျပႆနာက လိပ္ခဲတည္းလည္း ေျဖရွင္းမရ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။

(၃) ဗမာအစုိးရနဲ႔ ကုလသမဂၢဗမာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာခဲ့တာ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ ဗမာႏုိင္ငံသား ဦးသန္႔ဟာ နာမည္ေကာင္းရခဲ့တဲ့

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တေယာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္မွာပဲ ဗမာစစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံတြင္း မွာ အဓမၼျပဳက်င့္တာေတြ၊ လိင္

ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ နာမည္ပ်က္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း ခံလုိက္ရတယ္။ အတြင္းေရးမွဴး
ခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ တင္သြင္းတာမုိ႔ တုိင္းျပည္ပံုရိပ္က ေဇာက္ထုိးက်သြားခဲ့ပါတယ္။ ငါ့ႏုိင္ငံမွာ ငါ ဗုိလ္ပဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအရလည္း ငါႀကိဳက္
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သလုိ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး လုပ္လာခဲ့တဲ့စစ္အုပ္စု ဒီတခါေတာ့ ရာဇဝတ္အုိး တုတ္နဲ႔ထိုးမိခဲ့ၿပီ။ ဒါကုိေျဖေလွ်ာ့ဖုိ႔ ေထာင္ျမင္ရာစြန္႔

သေဘာနဲ႔ ဖံုးမရတာေတြ ဝန္ခံ၊ တခ်ိဳ႕လူေတြ ထုိးေကၽြးလုိက္တယ္။ တခ်ိန္တည္း လက္မၿမဲေျခၿမဲရေအာင္ အပူတျပင္း သူ႔တပ္ကုိ

သူျပင္ေနတာ ေတြ႔ၾကရတယ္။ တုိင္းမွဴးေတြကုိ လူလဲ၊ ေနရာေျပာင္း ျဖဳတ္ရမယ့္သူ ျဖဳတ္ထားလုိက္ၾကၿပီ။ တပ္တြင္းလႈပ္လာမွာ စိုး
ရိမ္ေနတယ္၊ (ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈမရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ဖို ့လိုေၾကာင္း) ကာခ်ဳပ္ ထြက္
ေျပာေနရတယ္၊

ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ UNSC အဖြဲ႔လာေတာ့ ၂ နာရီၾကာေလာက္ စကားေျပာလုိက္ရတယ္။ ဘာေတြေျပာၾကမွန္း မသိရေသး

ေပမယ့္ ေခၽြးျပန္ေအာင္ ေျဖရွင္းေနရမွာေသခ်ာတယ္။ (သူတို႔ဘက္က စြဲခ်က္ေတြ တခုၿပီးတခု တင္လာမွာကုိး။) သူ႔အရင္ေတြ႔ခဲ့တဲ့

ေဒၚစုကေတာ့ ‘သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ရင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အ

စည္းေတြ UNHCR , UNDP တို့နဲ့ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းပါ့မယ္’လုိ႔ အာမခံစကား ေျပာခဲ့ရေၾကာင္းသိရတယ္။ ကုလသံအဖြဲ ့ ေထာက္ျပ

တာ ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္၊။ ပထမအခ်က္က - လူသတ္မႈ မုဒိမ္းမႈေတြ က်ဴးလြန္၊ မီးရႈိ႕၊့ လူမ်ိဳးသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ။ ဒုတိယအခ်က္က ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဗမာျပည္ျပန္ႏိုင္ေရး ျဖစ္တယ္။

UNSC အဖြဲ႔ကေတာ့ ႀကိဳက္ရာေရြး လမ္းႏွစ္သြယ္ ခ်ျပခဲ့တယ္။ (၁) ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားခံု႐ံုး ICC လမ္း

ေၾကာင္းနဲ႔ သြားမလား (ဒါကုိေတာ့ ဗမာဘက္က ရင္ဆုိင္ဖို႔ လန္႔ေနတယ္။) (၂) ဗမာအစုိးရအေနနဲ႔ ကုိယ့္ဘာသာ စူးစမ္းေဖာ္ ထုတ္

ၿပီး လုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလုပ္မလား။ လုပ္မယ္္ဆုိရင္ UNSC က ကူညီမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ပဲ။ လက္ ေသြးစြန္း
ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ လိပ္ျပာမလံုေတာ့ဘူး။ ျပႆနာက ႏိိုင္ငံတကာျပႆနာျဖစ္ေနၿပီ။ ၾကည့္ရတာကေတာ့ အိမ္က်ယ္ေတြက
ဘယ္ေလာက္ပဲ မိုးမႊန္ေအာင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီတခါေတာ့ ‘ခံစစ္’ပါပဲ။

ေျဖရွင္းဖုိ႔အခ်ိန္က ၾကာရွည္ဦးမွာပါ။ ျပႆနာက ၾကာေလ အမႈႀကီးေလ ျဖစ္လာဖုိ႔က မ်ားေနတယ္။ ေဒၚစုကုိပါ ထုတ္

စြဲခ်က္ တင္လာႏုိင္တယ္။ တုိင္းျပည္ပံုရိပ္ ၾကည့္မေကာင္းေအာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနပါ။ (သမၼတအေေနနဲ႔ ေသမယ့္

ႏွစ္က်မွ စစ္ထဲ လုိက္ခဲ့မိၿပီလား။) စစ္အုပ္စုကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ထြက္ေပါက္ရွာခ်င္ေနပံုပဲ။ ဒီလုိလုပ္လာရင္ ျပည္သူေတြနဲ႔
အဖြဲ႔အစည္း ေတြက တညီတညြတ္တည္း စုေပါင္းၿပီးတားဆီးဖို႔ ျပင္ထားသင့္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္လုိ္က္ရပါတယ္။
အရင္းရွင္လူတန္းစားဟာ

မာ့က္စ္ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အျမတ္အစြန္းသာရမယ္ဆိုရင္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ႀကိဳးစင္တင္မယ့္

လူတန္းစားျဖစ္တယ္လို့

တိုင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ၾက၊ လူသတ္၀ါဒကို ဆန္ ့က်င္ၾက ၊ စစ္အုပ္စုကို သူ ့ထိုက္နဲ ့သူ ့ကံ ထားလိုက္ၾက။
စာတည္းအဖြဲ႔

(၄၊ ၅၊၂၀၁၈)

အရင္းရွင္လူတန္းစားဟာ အျမတ္အစြန္းသာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

ႀကိဳးစင္တင္မယ့္ လူတန္းစားျဖစ္တယ္လို့ မာ့က္စ္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ၾက၊ လူသတ္၀ါဒကို ဆန္ ့က်င္ၾက ၊ စစ္အုပ္စုကို သူ႕

ထိုက္နဲ ့သူ ့ကံ ထားလိုက္ၾက။
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အရင္ရွင္နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ အုပ္စုေတြဖြဲ႕ၾကၿပီး ကမၻာႀကီးကိုနယ္ပယ္ေတြျပန္လည္ခြဲေဝဖို႔လုံးပန္းၾကရာက ထိပ္တိုက္ေတြ႕

ၾကၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးဟာ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡသာျဖစ္တယ္။
စစ္ပြဲမွာ ဘာေတာ္လွန္ေရးလကၡဏာမွ မရွိပါ။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ဇြန္လမွာ ဂ်ာမနီဦးေဆာင္တဲ့ ဖက္ဆစ္ဝင္႐ိုးတန္းအုပ္စုက ဆိုဗီ
ယက္ယူနီယံကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္တာကစတင္ၿပီး စစ္ပြဲရဲ႕လကၡဏာဟာေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ စစ္ပြဲထဲဝင္ၿပီး
မၾကာခင္မွာပဲ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္က ပုလဲဆိပ္ကမ္းကိုဝင္ေရာက္တိုက္ရာက အေမရိကန္ဟာလည္း စစ္ပြဲထဲဝင္လာပါတယ္။ အဂၤလိပ္၊

ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္အမႉးျပဳတဲ့ အုပ္စုနဲ႔ ဆိုဗီယက္ယူနီယံဟာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လိုက္ၾကၿပီး ဖက္ဆစ္ ဝင္႐ိုးတန္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီ၊

အီတလီ၊ ဂ်ပန္တို႔ကို တိုက္ခိုက္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီလို မဟာမိတ္ဖြဲ႕လိုက္ၾကၿပီး စစ္ၿပီးရင္ ကိုလိုနီနယ္ပယ္ေတြကို လြတ္လပ္ေရး
ေပးရမယ္

ဆိုတဲ့

သေဘာထားေတြကိုလည္း

ထုတ္ေဖာ္လိုက္ၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္

ကိုလိုနီနယ္ပယ္ေတြက

မဟာမိတ္

အင္အားစုေတြကို ေထာက္ခံၾကတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးရဲ႕လကၡဏာကို
ေျပာင္းသြားေစခဲ့တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕သမားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့စစ္ပြဲကေန ကိုလိုနီနယ္ပယ္ေတြလြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ပြဲဝင္တဲ့၊ ေတာ္
လွန္တဲ့ စစ္ပြဲလကၡဏာကိုေျပာင္းသြားတာျဖစ္တယ္။

ဒီ ကမၻာ့အခင္းအက်င္းနဲ႔အညီ ဗမာျပည္ဟာလည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားကို ဆန္႔က်င္ရာကေန ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇

ရက္ေန႔မွာ အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ေတာ္

လွန္တဲ့ ေတာ္လွန္တဲ့လကၡဏာအျပည့္ရွိတဲ့ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့ ဒီေန႔ကို ဘာေတာ္လွန္ေရးလကၡ

ဏာမွမရွိတဲ့၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိုတိုက္ေနတဲ့ ဖဆပလ အစိုးရရဲ႕ စစ္တပ္ရဲ႕တပ္မေတာ္ေန႔ဆိုၿပီး လုပ္ထားတယ္။ အခု

ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ အေဖာက္ျပန္ဆုံးတိုက္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ စစ္တပ္ရဲ႕တပ္မေတာ္ေန႔ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဘယ္ေလာက္အထိ ေဖာက္ျပန္သလဲဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ေလသံကိုေတာင္ မၾကားရဲတဲ့အထိျဖစ္ေနတဲ့ တပ္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။

ကေန႔လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕တပ္ကို ေတာ္လွန္ေရးစကားမေျပာဖို႔၊ ေတာ္လွန္ေရး
ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းမသုံးဖို႔အထိ လိုက္ၿပီးပိတ္ပင္ေနတဲ့အထိ ေဖာက္ျပန္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ သမိုင္းကို ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္ေအာင္

လုပ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ သမိုင္းကို ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတဲ့ကိစၥတခု ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္
စတင္ ျဖစ္ပြားတဲ့ေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံက ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းဟာ လြတ္
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လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္ေရးဆိုၿပီး ၫႊန္ျပခဲ့တယ္။ ကမၻာမွာလည္း အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အပီအျပင္

ရွိေနၿပီျဖစ္ေတာ့ ကိုလိုနီႏိုင္ငံေတြဟာ လြတ္လပ္ၿပီးရင္ ဘယ္လမ္းလိုက္ၾကမလဲဆိုတာ ေ႐ြးခ်ယ္ရတာခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ အထူး
သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ဒီမိုကေရစီေဟာင္းနဲ႔သြားမလား၊ ဒီမိုကေရစီသစ္နဲ႔သြားမလားဆိုတာ ေဆြးေႏြးၫိႇႏႈိင္း ျငင္းခုံၾကရတာ
ခ်ည္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီအဟာင္းဆိုတာ ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ၊ ဒါမွမဟုတ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ

လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီသစ္ဆိုတာက ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီကိုေခၚဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီသစ္ဟာ အရင္းရွင္စနစ္ကို
ဦးတည္ခ်က္မထားဘဲ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ဦးတည္ခ်က္ထားတာျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံက ၫႊန္ျပတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းအေပၚ သစၥာရွိခဲ့တယ္။
လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမွာလည္း

တက္တက္ႂကြႂကြပါခဲ့တယ္။

လြတ္လ ပ္ေရးရၿပီးရင္

ဒီမိုကေရစီသစ္လမ္းေၾကာင္း

သြားမယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပေျပာဆိုပါတယ္။ ဖဆပလထဲက လက္ယာဂိုဏ္း အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ေတြက

ဒီမိုကေရစီ အေဟာင္းနဲ႔သြားလိုတယ္။ ဖဆပလနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ သေဘာထားကြဲတယ္ဆိုတာ အဓိက ဒီႏိုင္ငံေရး
လမ္းေၾကာင္း ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းျပႆနာ အျငင္းပြားၾကတဲ့အခါမွာ သူ႕ဘက္၊ကိုယ့္ဘက္ အခ်က္

အလက္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြနဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒီလိုေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကရာမွာ ႐ိုးသားၾကတယ္၊ ပြင့္လင္း
ၾကတယ္ဆိုရင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမပ်က္ဘဲ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၾကၿပီး တိုင္းျပည္ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ လက္တြဲမပ်က္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕မွာ အာဏာရ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ငါနဲ႔မတူ၊ ငါ့ ရန္သူလို႔
သေဘာပိုက္ၿပီး လုပ္ႀကံမႈေတြ၊ အေကာက္ႀကံမႈေတြလုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီကို ပိတ္ပင္လိုက္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ရတဲ့
အထိျဖစ္ကုန္ပါတယ္၊ ဒီကိစၥကို ဦးႏုကသူ႕ရဲ႕ တာေတစေနသား စာအုပ္မွာေရးထားတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြသူပုန္ထေတာ့မယ္ဆိုတဲ့
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းရဲ႕ လုပ္ႀကံေျပာဆိုခ်က္ကို ဦးႏုက လက္ခံယုံၾကည္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အဲ့ဒီစာအုပ္မွာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္
ၿငိမ္းက လက္ဦးမႈယူၿပီး ကြန္ျမဴ နစ္ေတြကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္မယ္ဆိုတာ ဦးႏု သေဘာတူခဲ့တာပါပဲ။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အလစ္အငိုက္ယူၿပီး ဖမ္းမယ္ဆိုတာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာရွိတဲ့ ေခါင္း

ေဆာင္ေတြဟာ နာရီပိုင္းပဲ ႀကိဳတင္သိလိုက္ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ လြတ္သြားၿပီး ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ အဖမ္း

ခံရပါတယ္။ အဲဒီလြတ္သြားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ လူခ်င္းျပန္မစုမိၾကပါဘူး။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ႀကီးေပါက္႐ြာမွာ ျပန္စုမိၾကပါတယ္။ အဲဒီ ေက်ာက္ႀကီးေပါက္႐ြာမွာလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ရရာလက္

နက္နဲ႔ ျပန္ခုခံတိုက္ၾကဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္တရပ္ ပီျပင္ေအာင္ မခ်ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဆိုလိုတာက

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ အသင့္ျပင္ဆင္မႈမရွိခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီဟာ ဒီမိုကေရစီသစ္ (ဝါ) ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဥပေဒတြင္းတိုက္ပြဲအတြက္ပဲ လုပ္ေန
တာျဖစ္တယ္။ လူထုတိုက္ပြဲကို အဓိကအားထားတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က်သာ ေျဖရွင္းဖို႔ေမၽွာ္လင့္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဖဆပလ

အစိုးရက ေဖာက္ျပန္တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ကိုဖန္တီးေတာ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ေတာ္လွန္တဲ့ ခုခံတဲ့စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲလိုက္တာ

ပဲျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ျဖစ္လာတာပါ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ျပည္တြင္း
စစ္ကို လုံး၀မလိုလားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာႀကီးကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ သူမနာကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုံးပန္းမႈကို လုံး၀ယုံၾကည္ ေထာက္

ခံခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းဆယ္နဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ပီျပင္တဲ့ စစ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္
ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ၿပီးမွ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ရတယ္။ လက္နက္
ကိုင္တပ္ကိုလည္း က်ားကုပ္က်ားခဲ ထူေထာင္ရတယ္။ အဲဒီ ၁၉၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္ကိုလည္း ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျဖစ္ အေလးအျမတ္ျပဳၿပီး အသက္ေသြးေခၽြး ေျမာက္ျမားစြာစေတးခံလုပ္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ေသးသိမ္ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္တာ၊

ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ေသးသိမ္ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္တာေတြဟာ သမိုင္းကိုပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾက

သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဒဏ္ခတ္မႈကို မုခ်ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဗမာျပည္ဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ေန႔မွာ လြတ္လပ္ေရး
ရခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေပမယ့္ ဗမာျပည္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အေႏွာင္အဖြဲ႕၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္အေႏွာင္အဖြဲ႕၊ ဗ်ဴ႐ိုကရက္

အရင္းရွင္စနစ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြကေန မလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါ။ ဒီအေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြကေန လူမ်ိဳးစုံျပည္သူတရပ္လုံး လြတ္ေျမာက္ဖို႔
ဆိုရင္ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ တနည္းေျပာရရင္ ဗမာျပည္ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူ

တရပ္လုံးဟာ ဒီမိုကေရစီေဟာင္းလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီသစ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔သာ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူဘက္ကရပ္တည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတိုင္းရဲ႕သမိုင္းေပးတာဝန္ဟာ ဒီမိုကေရစီသစ္လမ္းေၾကာင္း ေလၽွာက္
လွမ္းေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဒီသမိုင္းေပးတာဝန္ကို မိမိက်ရာအခန္းက အတက္ႂကြဆုံးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလမ္း

ေၾကာင္းကိုသေဘာတူတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔မဆို ခိုင္ၿမဲတဲ့ မဟာမိတ္အျဖစ္ဖြဲ႕ၿပီးလႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီသစ္

လမ္းေၾကာင္းကို သေဘာမတူ၊လက္မခံေပမယ့္ ဖဆပလ အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကိုျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဘယ္

အင္အားစုနဲ႔မဆို အတူလက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးမွာ ဘဝအသိအရ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
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ထဲ ေရာက္လာတဲ့ အင္အားစုေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ဂ်င္းရွပ္လို လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသမားေတြက အၾကမ္းမဖက္တဲ့
ေတာ္လွန္ေရးတို႔ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ဆိုတာေတြနဲ႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တဲ့

အင္အားစုေတြကို ေရာင္စုံသူပုန္လို႔ ခ်ိဳးႏွိမ္သတ္မွတ္ခဲ့တယ္၊ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကေတာ့ ေသာင္းက်န္းသူအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း
ေရးဆိုတာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္မယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္မယ္ဆိုတာေတာင္ ေတာ္လွန္

ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ေသာင္းက်န္းသူေတြ၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူေတြလို႔ပဲ နာမည္အရ
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၊ တကယ္က အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ပါဝင္တဲ့ဖက္စပ္အစိုးရက သေဘာထားေနတာ
ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ စြပ္စြဲေနတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဆိုလို

တာက ကမၻာမွာ တကယ့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီထိပ္သီးဆိုတာေတြဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ဖဆပလအစိုးရကိုေရာ၊ စစ္အစိုးရအဆက္

ဆက္ကိုပါ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို တနည္းမဟုတ္တနည္းနဲ႔အၿမဲတမ္း ဟန္႔တားတာ ဖ်က္ဆီးတာေတြ
လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ျပည္သူတရပ္လုံး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီအေဟာင္းဟာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မရွိပါ။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဗမာျပည္လူမ်ိဳးစုံျပည္သူတရပ္လုံး လြတ္ေျမာက္ဖို႔လမ္းေၾကာင္းဟာ ဒီမိုကေရစီသစ္ (ဝါ) ျပည္သူ႕ဒီမို
ကေရစီလမ္းေၾကာင္းပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒတြင္းတိုက္ပြဲဝင္ရရင္လည္း ျပည္သူ႕ဒီမိုက
ေရစီ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုပဲ ေလၽွာက္တာပဲ။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရေတာ့လည္း ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္
လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလၽွာက္လွမ္းတိုက္ပြဲဝင္တာပဲ။ ေျမေအာက္ပါတီဘ၀ေရာက္ေတာ့လည္း ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္

လွန္ေရးကို ေျမေအာက္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္တာပဲ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဘယ္တိုက္ပြဲ သဏၭာန္နဲ႔ပဲ တိုက္ပြဲဝင္ရ

သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ဦးထိပ္ပန္ၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူလူမ်ိဳးစုံျပည္သူတရပ္လုံး လြတ္ေျမာက္တဲ့အထိ တိုက္ပြဲဝင္ သြား
မွာသာျဖစ္ပါတယ္။

ေစာအယ္ထူး
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ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တုန္းက ဗမာျပည္ရဲ႕စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိသူက သူ႔တပ္ကို မိန္႔ခြန္းတခုေပးခဲ့ၿပီး မီဒီယာေပါင္းစံုကေန

ျပည္တြင္းျပည္ပေနရာအႏွံ႔အျပားကို ျဖန္႔ခ်ိတာ သတိထားလိုက္မိၾကမွာပါ။ တာဝန္နဲ႕ ရာထူးအရ ထိပ္သီးတေယာက္မို႔ သူ႔မိန္႔ခြန္းကို
ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေပးၾက၊ မွတ္ခ်က္ခ်တာေတြ လုပ္ၾကတာ တ
ဆက္တည္းေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုးေထာက္ျပရမွာက သူမိန္႔ခြန္းေျပာတာနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာ သူ႔႐ုပ္ထုတင္တယ္ဆိုတာတို႔ လာတိုက္ ဆိုင္ေန

တာပါ။ မေတာ္တဆတိုက္ဆိုင္တာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတို႔ေတာင္ မလုပ္ဝ့ံတဲ့ ကိုယ့္႐ုပ္တု ကိုယ္တင္တယ္

(ခ႐ိုနီေခတ္မွာသူ႔အတြက္ေငြကုန္ခံထုဆစ္ေပး၊ တင္ေပးမယ့္လူေတြ ေပါမွေပါပါ) ဆုိတာမ်ိဳးကိုလုပ္တယ္ဆိုတာကိုၾကည့္ရင္ ဗိုလ္
မင္းေအာင္လိႈင္တေယာက္ ဘယ့္ကေလာက္ေမာက္မာ၊ ဘဝင္ျမင့္ေနတယ္ဆိုတာ ႐ွင္းေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူ႔႐ုပ္တုကို တင္
တယ္ဆိုတဲ့ေနရာကလည္း ခုတေလာေလးတင္မွ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္၊ တင္းမာမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာဆိုေတာ့ ကရင္
ျပည္နယ္သားေတြ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ သူ မိန္႔ခြန္းေျပာတာဟာ သူတို႔စစ္တပ္ကို ဦးတည္ေျပာတာျဖစ္ေပမယ့္
သူ႔လိုအဆင့္ေနရာကေန

ေျပာတာဆိုေတာ့

တျပည္လံုးသာမက

တကမၻာလံုးကို

ေျပာတာျဖစ္တယ္လို႔ေတာင္

ယူဆရမွာပါ။

အဲဒီေတာ့ သူေျပာခ်င္တဲ့အဓိပၸာယ္၊ ဒီေခတ္စကားနဲ႔ဆိုရင္ သူေပးခ်င္တဲ့မက္ေဆ့ဂ်္ကဘာပါလဲ။ ေစာေၾကာသင့္ပါတယ္။ သူေျပာ
တဲ့ စကားထဲက သတိထားမိတာတခုကေတာ့ ငါတို႔စစ္တပ္အတြက္၊ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ဖို႔အတြက္ လက္နက္အသစ္အဆန္းေတြ

ဆက္ဝယ္ ေနမယ္၊ တပ္ဆင္ေနမယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ငါတို႔စစ္တပ္ဟာအဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့အခန္းမွာ ႐ွိၿမဲ႐ွိေနေသးတယ္လို႔ သူ႔တပ္သူ

အာမခံေန တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ဒီမိန္႔ခြန္းထဲမွာပဲ သူဟာ သူတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လို လံုးပန္းေနေၾကာင္း ေျပာေန

တာေတြလည္း ပါေနေတာ့ ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ပို-ပို႐ွင္းသြားပါတယ္။ ဒီမိန္႔ခြန္း
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တခုလံုးရဲ႕ အႏွစ္သာရကေတာ့ ဒီေတာမွာ "ငါသာျခေသၤ့ျဖစ္တယ္" လို႔ ….ဟိန္းျပတာျဖစ္ၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာလည္း သူတို႔ ကို
…ဆန္႔က်င္ အတိုက္အခံျပဳ

သူအား လံုးကို "အၿမီး႐ွိတဲ့ေကာင္ေတြသတိထားၾက"လို႔ ႀကိမ္းလိုက္တာလည္း ျဖစ္္ပါတယ္။ သူေျပာပံုက “ဒီတိုင္းျပည္မွာ ဘယ္သူ
အဓိကလဲ၊ အာဏာကိုင္ထားတာဘယ္သူလဲဆိုတာ သိၾကရဲ႕လား”လို႔ မေျပာ႐ံုတမယ္ပါ။ ငါတို႔ သေဘာမက်လုပ္လို႔ကေတာ့
ငါေျပာခဲ့သလိုပဲ အာဏာသိမ္းတာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္းနင္းရတာေတြ ျဖစ္လာမွာပဲလို႔ ဓားႀကိမ္းႀကိမ္းတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ ထံုးစံအတိုင္း သူတို႔တပ္မေတာ္ရဲ႕အစဥ္အလာဆိုတာကို ဂုဏ္တင္ေျပာသြားပါတယ္။ သူေျပာတာရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္က

ေတာ့ သူတို႔စစ္တပ္ ဘယ္တုန္းကမွ မမွားဘူးဆိုတာပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုဖန္တီးခဲ့တာ၊ တိုက္ခဲ့တာ၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြကို သတ္
ျဖတ္ႏွိပ္စက္ခဲ့တာ၊ ၇ ရက္ ဂ်ဴလိုင္၊ ႐ွစ္ေလးလံုးတို႔အပါ ေၾကးနီေတာင္လိုကိစၥအဆံုး သူတို႔သတ္ျဖတ္ခဲ့၊ မတရားလုပ္ခဲ့တာေတြ

အားလံုးဟာ မွန္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေ႐ွ႕တန္းေရာေနာက္တန္းမွာ ထင္တိုင္းႀကဲေနတဲ့ စစ္သားေတြကို သတိ
ေပး၊ ထိန္းခ်ဳပ္စကားမ်ိဳး တခြန္းမွမပါဘဲ ေသြးေျမာက္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေျပာေဟာေနတာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သူက

"ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္လာခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း
ေစာင့္ထိန္း"သြားမယ္လို႔ အာေစးမေလွ်ာ့ဘဲ ေျပာသြားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္တပ္ဟာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးမွာ ဆက္ဝင္ပါ၊

ဆက္ဝင္႐ႈပ္ေနဦးမယ္လို႔ ႀကံဳးဝါးတာပါ။ တဖက္မွာက်ေတာ့သူက သူ႔တပ္ကို ပိုအားႀကီးေအာင္ တည္ေဆာက္၊ ပိုမို အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ပဲ
ေျပာေနပါတယ္။

ျပည္ပရန္သူမ႐ွိတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအဖို႔ လက္႐ွိစစ္အင္အားဟာ လိုအပ္တာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုေနၿပီဆိုတာ လူတိုင္း သိပါ

တယ္။ ဒါေပမဲ့ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုတာေတြေတာင္လုပ္ေနတဲ့) ဒီေန႔လိုအေျခအေနမွာ စစ္အင္အားမ်ိဳးစံု ျဖည့္ေနတာဟာ
ျပည္တြင္းစစ္အတြက္နဲ႔ အာဏာသိမ္းတမ္းကစားဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိေနတာပါ။ သမိုင္းတြင္ေလာက္ေအာင္
ဗမာျပည္ႀကီး ဆင္းရဲခၽြတ္ၿခံဳက်ေနခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးအေၾကာင္း တခြန္းမွ မေျပာတာ၊ စစ္သံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ဖို႔ ေလဦးေလသန္းေလးမွ

မေျပာတာဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း သူ႔မိန္႔ခြန္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္လို႔ေျပာရင္ ရပါတယ္။ သူေျပာတဲ့အထဲက သူတို႔တပ္ဟာ "လက္႐ွိ
အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္း႐ြက္လ်က္႐ွိတယ္" ဆိုတဲ့စကားဟာလည္း သိပ္သတိျပဳစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒီတပ္ဟာ အစိုးရရဲ႕ လက္

ေအာက္ကမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သူက ထပ္အေလးထား ေျပာထုတ္လိုက္တာပါ။ အစိုးရနဲ႔ တတန္းတည္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း
ထြက္ပါတယ္။

ဒီမိန္႔ခြန္းထဲမွာ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ မီးစတဖက္ေရမႈတ္တဖက္ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း"အေၾကာင္း ျဖစ္ပါ

တယ္။ သူက " ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ွိေစဖို႔အတြက္လည္း အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္" လို႔ ေျပာတာကို

ၾကားလိုက္မိၾကမွာပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန ကရင္ျပည္နယ္အထိ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ႐ွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ဖ်ားအထိ ျပည္တြင္း
စစ္မီးကို ႀကံဖန္မီးေမႊး ပတ္ၾကမ္းတိုက္ေနခ်ိန္မွာ ေျပာတာျဖစ္ေလေတာ့ သူ႔စကားဟာ ပိုစက္ဆုပ္စရာ ေကာင္းေနပါတယ္။

သူ႔စကားထဲမွာ "မျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို မေတာင္းၾကပါနဲ႔"ဆိုတဲ့ စကားစုကို ေရဒီယိုေတြမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေဝဖန္သံုး သပ္ၾကတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ လုပ္တုန္း႐ွိေသးတယ္၊ ငါတို႔ဘက္ကေတာ့ ဘာေတြကိုအေလွ်ာ့မေပးဘူးလို႔ သူတို႔စစ္တပ္က

အျပတ္ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ သူ႔စကားအရဆိုရင္ သူတို႔ဘက္က ေတာင္းဆိုတာေတြကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာ
ေတြခ်ည္း၊ တဖက္သားက လို္က္ကိုလိုက္ေလ်ာရမယ့္အခ်က္ခ်ည့္လို႔လည္း အဓိပၸာယ္ထြက္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ တရားမွ်တတဲ့၊
တန္းတူညီမွ်တဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲလို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္ပါသလား။ ဗမာျပည္သမိုင္းမွာက စစ္အာဏာ႐ွင္ထိပ္သီးႀကီးလည္းျဖစ္၊ စစ္

အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို ေမြးထုတ္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းကစခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြ႔တိုင္း "ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း

ေရးစကားေျပာပြဲက်င္းပ"တဲ႔ အစဥ္အလာကို ဆက္ခံထားတဲ့ လက္႐ွိစစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြဟာ ဒီသူတို႔ရဲ႕မၿပီးႏိုင္မဆံုးႏိုင္တဲ့ "ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးစကားေျပာပြဲ" ဆိုတဲ့ ရေသ့ရွစ္ေသာင္းဇာတ္ႀကီးကို ဆက္ခင္းေနဦးမွာပါ။
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ေဒၚစု ဩစေၾတးလ်ခရီးစဥ္မွအျပန္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ အနားယူတဲ့သတင္းေၾကာင့္ (မတ္ ၂၁) ဗမာျပည္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ျပည္တြင္းျပည္ပ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာ

တရား႐ုံး ICC နဲ႔ အကာအကြယ္ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈ R2P အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ ယခုလိုသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂယက္ထမႈ
ျမင့္ တက္လာခဲ့တာလည္း ျဖစ္တယ္။

ေဒၚစုရဲ႕ ဩစေၾတးလ်ခရီးစဥ္ဟာ (မတ္ ၁၆-၂၀) ေ႐ြးခ်ယ္သြားေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္ျဖစ္တယ္။ ဩစေၾတးလ်က အေနာက္

အုပ္စုဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပထဝီအရ အာရွနဲ႔နီးတာေၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာျပည္ကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈျပဳရာမွာ မပါလိုဘူး။

ဒါ့အျပင္ အာဆီယံ-ဩစေတးလ် ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗမာျပည္နဲ႔အလြမ္းသင့္တဲ့ စကၤာပူ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပူးတြဲသဘာပတိ ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္၊ သံခင္းတမန္ခင္းဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းလည္း မရွိႏိုင္၊ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအေရး

ကို တစုံတရာ ရွင္းျပႏိုင္႐ုံတင္မက အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခြင့္လည္းရခဲ့တယ္။ ဒီ့အရင္ကလည္း အလား
တူ ေ႐ြးခ်ယ္သြားေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္အျဖစ္ အိႏၵိယ-အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတက္ဖို႔ အိႏၵိယသို႔သြားခဲ့တယ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၄)။

ေပးခ်င္တဲ့သတင္းစကားကို ျပည္ပေရာက္မွေျပာတတ္တဲ့ ေဒၚစုရဲ႕လုပ္ဟန္အတိုင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္း

ကို ေျပာတဲ့ ကင္ဘာရာမိန္႔ခြန္းမွာ - ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကတိ ၃ ရပ္အနက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက ပထမ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒုတိ

ယ၊ ေျခဥျပင္ေရးက ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေပၚထြက္ျပင္တာ သေဘာမတူ၊ ျဖတ္လမ္းကသြားရင္ ျမန္ျမန္ေရာက္မွာ ျဖစ္ေပ
မယ့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ မ်ားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။ မလိမ့္တပတ္ လုပ္ေနတာနဲ႔စာရင္ အခုလိုရွင္းရွင္း ေျပာလိုက္
ေတာ့ ပိုေကာင္းသြားတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

တကယ္က ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီး အာဏာအလႊဲအေျပာင္း လုပ္စဥ္ကတည္းက ရင္ၾကားေစ့ေရးေပၚလစီ စတင္

အသက္ဝင္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ လက္မွတ္ ၅ သန္း ကမ္ပိန္း အေဟာသိကံျဖစ္ကာ ၂၀၀၈ ျပင္ေရး ေလသံေတာင္မဟေတာ့ပါဘူး။ (၇

ဇူလိုင္ ၂၀၁၆ မွာ) ေဒၚစုက ယခုလိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ‘ေရွ႕အစိုးရလုပ္တာကို ဆက္ခံမယ္၊ သင့္ျမတ္ေရးမူနဲ႔ ဆက္လုပ္မယ္၊ ၂၀၀၈
ေျခ/ဥ ေအာက္က ပင္လုံကိုသြားမယ္၊ calculated risk (ေျမာ္ျမင္စြန္႔စားျခင္း)လို႔’ ေျပာပါတယ္။ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ေျခဥျပင္ဖို႔

နည္းနာရွာတိုက္တြန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ဦးကိုနီ ေလဆိပ္လူျမင္ကြင္းမွာ ေျဗာင္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ခံရေသာ္လည္း (၂၀၁၇ ဇန္န
ဝါရီ) ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး ေပၚလစီဟာ အညံ့ခံေခ်ာ့ျမဴေရး ေပၚလစီအျဖစ္ ၾကာေလထင္ရွားေလ ျဖစ္လာတယ္။

ကင္ဘာရာသတင္းစကားက လူထုကိုေပးခ်င္တာထက္ စစ္အုပ္စုကို ေပးခ်င္တာက ပိုပါတယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ယုံပါ၊

၂၀၀၈ ေျခ/ဥကို မထိပါးပါ။ ျပည္ပဖိအား ျပင္းထန္လာ၊ စစ္အုပ္စုအက်ပ္ဆိုက္ေနတာကို ‘ႏိုင္ငံေရးအျမတ္မထုတ္’ ‘ဒီမိုကေရ
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စီအႏိုင္က်င့္မွာမဟုတ္’ေၾကာင္း ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥဟာ စစ္အုပ္စု စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ လူတန္း
စားရဲ႕ အာဏာ စည္းစိမ္ အခြင့္ထူးခံအဆင့္ေနရာကို အခိုင္အမာ အကာအကြယ္ယူ တရားဝင္မႈျပဳထားတာ ျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ဟာ လူထုေန႔စဥ္ဘ၀ ေနထိုင္မႈကို တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥေအာက္မွာ စစ္

အုပ္စု ဓားထက္ေနသမၽွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အလွမ္ေဝးေနဦးမွာပါပဲ။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ဖ်က္သိမ္းေရး ဟာ အဖိႏွိပ္ခံ
လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးအတြက္ လတ္တေလာလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ျပင္ေရးကေတာ့

လူထုက လက္သန္းမင္ဆြတ္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕တာဝန္ပါပဲ။ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ဒီဘုံရည္မွန္း
ခ်က္အတြက္ စစ္အုပ္စုနဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာပဲ တဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

အခုတမ်ိဳးေတာ္ၾကာတမ်ိဳး အေျပာတျခား အလုပ္တျခား လစ္ဘရယ္ပ်ားရည္နဲ႔ ဝမ္းခ်ေနရင္ေတာ့ အေျခအေနမွန္ကို

မ်က္ကြယ္ျပဳ လူထုနဲ႔ၾကာေလကင္းကြာေလ ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။

ဒီခ်ဳပ္မကြဲေစခ်င္ပါဘူး၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံကတည္းက တိုက္ေဖာ္တိုက္ဖက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အကြဲအၿပဲကို အားရဝမ္း

သာျဖစ္မယ့္သူဟာ စစ္အုပ္စုမွတပါး တျခားမရွိႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ အက်ပ္အတည္းဟာ စစ္အုပ္စုအဖို႔ ေသရာပါမယ့္ ျပည္

တြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းပါ။ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို လူသတ္ဝါဒနဲ႔ ထြက္ေပါက္ရွာရာက ျပည္ပအက်ပ္

အတည္း ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းဟာ စစ္အုပ္စု ထင္မထားတဲ့ အက်ပ္အတည္းပါ။ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳး
သားေရးအလံ ေထာင္ထားတဲ့အတြက္ ကယ္တင္ရွင္စစ္တပ္နဲ႔အတူ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ မႀကဳံစဖူး စည္းလုံး
ညီၫြတ္ သြားၾကေလသတည္းဆိုတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ မက္ေနၾကတာပါ။ ဗမာျပည္လူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈကို ေလွ်ာ့တြက္
ေနၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စစ္ေအးေခတ္ ခြတုတ္စဥ္းစားနည္းအတိုင္း တ႐ုတ္ကိုေၾကာက္ျပရင္ အေနာက္ရဲ႕ဒဏ္ခတ္မႈမွ သက္သာရာရ

လိမ့္မယ္လို႔ တြက္ပုံရပါတယ္။ ေခတ္ကေျပာင္းေနၿပီ၊ ကမၻာနဲ႔တဝန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လမ္းေၾကာင္း
သစ္ကို ထြင္ေနၾကၿပီ။ စစ္အုပ္စုက ယခုအထိ ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရး ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေဖာက္ျပန္တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ကို တေက်ာ့

ၿပီးတေက်ာ့ တိုက္ခ်င္ေနတုန္း။ လူသတ္ဝါဒကို ကိုင္စြဲထားတုန္း။ ျပင္မရတဲ့အမွားကို ထပ္က်ဴးလြန္ရင္ ႏွာေခါင္းက်ည္ေပြ႕ ေတြ႕ပါ
လိမ့္မယ္။

အခုေတာ့ ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနသူေတြအၾကား ကြဲၾကၿပဲၾကၿပီ။ စစ္အုပ္စုအတြင္းမွာေကာ ဒီခ်ဳပ္

အတြင္းမွာပါ ျပန္လည္ထိန္းညႇိမႈေတြလုပ္ၿပီး အေနအထားသစ္ တရပ္ကို ယူဖို႔ႀကိဳးစားေနရၿပီ။

(၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၄) အႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာမွာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံသစ္တရပ္

ေပၚေပါက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ သမၼတႏုတ္ထြက္တဲ့အေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူက ရွင္းျပရာမွာ ‘က်န္းမာေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး၊

နဂိုကတည္းက ၃-၄ လပဲဟု ေျပာထား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဖို႔ ျဖစ္မလာဘူး၊ နားဖို႔ ႐ုတ္တရက္လုပ္ထားတာ မဟုတ္၊ ေစာေစာ ကတည္းက
ႀကိဳစီစဥ္တာပါ …’ စသျဖင့္ ရွင္းျပပါတယ္။ ဒါဟာ အ႐ိုးရွင္းဆုံးစကားပါ၊ ဘာပရိယာယ္မွ မပါပါဘူး။ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ အမ်ိဳးသားစာဆို
ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္ရဲ႕ သားျဖစ္သူဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၀၈ ေျခ/ဥေအာက္မွာ သမၼတ မလုပ္ခ်င္ပါဘူးတဲ့။

အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေရးႀကီးတဲ့ ရာထူးတာဝန္ေတြ အေျပာင္းအလဲလုပ္လာပါတယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္

ျပည္သူ႕စစ္ဘိန္းရာဇာအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေနသူကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့
တာကို ရင္ၾကားေစ့ေရးေပၚလစီ ေအာင္ျမင္မႈတရပ္အျဖစ္ သူရဦးေ႐ႊမန္းက ဂုဏ္ျပဳေနတာဟာလည္း အံ့ဩစရာမဟုတ္ေတာ့ပါ။

ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဂယက္ထမႈဟာ ၂၀၀၈ ရင္ၾကားေစ့ေရး ကစားကြက္ေအာက္မွာ လူေျပာင္းၿပီး ကြင္းလယ္ကစား

ကြက္ ေဖာ္ေနတာကလြဲလို႔ အသစ္အဆန္း ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဂိုးတိုင္ကေတာ့ ေပ်ာက္ေနပါတယ္။ (၂၀၁၈ မတ္ ၂၆)

၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ဟာ လူထုေန႔စဥ္ဘ၀ေနထိုင္မႈကို တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ

ေအာက္မွာ စစ္အုပ္စု ဓားထက္ေနသမၽွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အလွမ္းေဝးေနဦးမွာ

ပါပဲ။ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ဖ်က္သိမ္းေရးဟာ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးအတြက္ လတ္တ
ေလာ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
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စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္တာဖ်က္တာ အရင္လုပ္ရလိမ့္မယ္။

ေမာင္းေတာမွာ စစ္တပ္က ေျခလြန္လက္လြန္ ရမ္းကားသတ္ျဖတ္ခဲ့တာေတြဟာ သတင္းနည္းပညာေခတ္မွာ ဖုံးဖိထား

လို႔မရႏိုင္ပါ။ စစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္းစစ္မွာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူကို (ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ)သတ္တာနဲ႔ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး
အျမင္အရ ရခိုင္ေမာင္းေတာမွာသတ္တာေတြဟာ အေတြးအေခၚဇာစ္ျမစ္အရ အတူတူပါပဲ။ စစ္ပေဒသရာဇ္အာဏာရွင္ အေတြး
အေခၚပါပဲ။

သူတို႔ စစ္အုပ္စုမ်ဳိးဆက္ အဆက္ဆက္ဟာ လူသတ္ဝါဒနဲ႔ဖိႏွိပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကိုစစ္ကၽြန္ျပဳလာတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ(၅၆

ႏွစ္) ရွိခဲ့ပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ ျပည္ပရန္လက္ၫႇိဳးထိုးၿပီး ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း(၂၀၀၈ အက်ပ္အတည္း)မွ လူသတ္ဝါဒနဲ႔
ထြက္ေပါက္ရွာလာျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရလဒ္က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္လာတယ္။ သတင္းနည္းပညာေခတ္မွာ (လီကြမ္းယူ သတိေပးဖူးတဲ့
စမတ္ဖုန္းေခတ္မွာ) ယခင္လို ဒုစ႐ိုက္မႈေတြကို ေငြမင္သုတ္အေမွာင္ခ်ထားလို႔ မရေတာ့တာပါပဲ။ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား အဆက္

ဆက္ရဲ႕ လက္သုံးနည္းျဖစ္တဲ့ (ျပည္တြင္းမွာ) အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒနဲ႔ မႈိင္းတိုက္ၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးကာ စစ္

တပ္က ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ဖို႔ႀကံတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာတင္ မကေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံ

တကာမ်က္ႏွာစာမွာ စစ္ရာဇဝတ္မႈ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ လူမ်ိဳးသုတ္သင္မႈ လူသားမဆန္တဲ့ရာဇဝတ္မႈတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရား႐ုံး ICC အတင္ခံရႏိုင္တဲ့အထိ ႀကီးထြားသြားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၁ လစ္ဗ်ားမွာ အကာအကြယ္ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈ R2P ကိစၥ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ေတာ့ တ႐ုတ္နဲ႔႐ုရွားက

မဲမေပးဘဲၾကားေနခဲ့လို႔ အာဏာရွင္ကဒါဖီး အေသဆိုးနဲ႔ ေသခဲ့ရပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔႐ုရွားက ဘာ့ေၾကာင့္ ဗီတိုမသုံးလဲဆိုေတာ့

အာရပ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ AL နဲ ့ အာဖရိကသမဂၢ AU တို ့က မကန္ ့ကြက္တဲ့အတြက္ မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့တာလို ့ ဆိုတယ္၊။ ကဒါဖီး ကိုယ္တိုင္
ကလည္း ႏိုင္ငံတကာကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳကာ ငါ့ႏိုင္ငံငါဘာလုပ္လုပ္ဆိုၿပီး ေမာက္မာခဲ့တာလည္းပါတယ္။ ဒီလုိ သင္ခန္းစာမ်ဳိး ရွိခဲ့ဖူး
တာ သတိျပဳဖုိ႕ လုိပါတယ္။

စစ္အုပ္စုကိုယ္တိုင္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူခံထားရမႈမွ လြတ္လာတာ မၾကာေသးဘူး။

၂၀၀၈ နဲ႔ ထြက္ေပါက္ရွာၿပီး စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လူတန္းစား အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ယူထားေပမယ့္ လူထုက ခါးခါးသီးသီး ဆန္႔

က်င္ေနတာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-တည္ၿငိမ္ေရး-ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘယ္ျပ
ႆနာမွာမွ မေျပလည္ဘူး။ ဒီခ်ဳပ္က ဘယ္လိုပဲ ရင္ၾကားေစ့ေစ့ ဗမာျပည္ရဲ႕ အရင္းခံ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ကို မျပင္မဖ်က္ရင္

အေျခအေနဟာ ၾကာေလဆိုးေလျဖစ္မွာပါပဲ။ တိုင္းျပည္ကို (စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အေနနဲ႔) ေနာက္တဖန္ မကယ္တင္ခ်င္

ပါနဲ႔၊ စစ္တပ္ကို စစ္တန္းလ်ားျပန္ပို႔ပါ။ ဗမာျပည္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတုန္းက BIA, BDA, PBF
အျဖစ္ ဂုဏ္နဲ႔ျဒပ္ကိုက္ညီစြာ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီတပ္ေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ႀကီးထြားလာတဲ့ တပ္ေတြ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ျပည္သူလူထု
ႀကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ေမတၱာျဖင့္ ရယူႏိုင္ခဲ့တာပါ။

စစ္တပ္က ေနရာမွန္ျပန္ပါ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ပါ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ႏိုင္ငံေရးအာဏာလိုခ်င္ရင္ တပ္ကထြက္ၿပီး

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ရင္ တရားမၽွတစြာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမွာ ၿပိဳင္ပါ။ တိုင္းျပည္ကို က်ဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေခ်ာက္ထဲ
ဆြဲမခ်ပါနဲ႔။

တိုင္းျပည္ဟာ ေသြးစြန္းၿပီးရင္းစြန္းေနရင္ အ႐ိုးတြန္လာပါလိမ့္မယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ၾကာေလလူထုနဲ႔ ကင္း

ကြာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ကင္းကြာ ျဖစ္ကာ ကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အပင္ ကိုယ္ျပန္ ရိတ္သိမ္းရပါလိမ့္မယ္။လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ
လူထုႀကီးအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုသာ ကာကြယ္မွာျဖစ္ၿပီး စစ္အုပ္စုကို ကာကြယ္ေနမွာမဟုတ္ေၾကာင္း သိထားေစလိုပါတယ္။
(၂ မတ္ ၂၀၁၈)
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၂၀၁၈ မတ္လ၂၈ ရက္ေန႔ မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္နက္ကိုင္ ခုခံစစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ရတာႏွစ္(၇၀)ျပည့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း
အားျဖင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္ ပိတ္ပင္တားဆီး ခံခဲ့ရတာ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ သြားၿပီ
လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ေပါင္း(၇၀) အတြင္း ဗမာျပည္မွာ အစိုးရအဆက္ဆက္ေျပာင္းခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အဖိႏွိပ္ခံရတာကေတာ့

မေျပာင္းလဲပါ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားဟာ အသက္ေသြး
ေခၽြး ေျမာက္ျမားစြာ စြန္႔လႊတ္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအ
ေနထိ ခရီးမေပါက္ေသးပါဘူး။

ဗမာျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္း ၿပီးခါစကလိုပါပဲ၊

ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးေတြဟာ အာ
ဏာကိုင္ထားႏိုင္တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တင္းက်ပ္စြာခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္မွာ ရွိေနလ်က္ပါပဲ။ လက္ငင္းျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္
ခြင့္တိုက္ပြဲ၊ လြတ္လပ္စြာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ရေရးအတြက္တိုက္ပြဲ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိ

ေရးအတြက္တိုက္ပြဲေတြေလာက္မွာပင္ ျပင္းထန္စြာ တားဆီးပိတ္ပင္အေရးယူ ဖမ္းဆီးေခ်မႈန္းတာခံေနၾကရေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးခြင့္ရဖို႔၊ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြ ရရွိသည္အထိ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ခရီး
ဘယ္ေလာက္ေဝးဦးမယ္ဆိုတာ မွန္းဆၾကည့္ရုံနဲ႔ သိႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။

ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးအျပည့္အဝ ရရွိေနတာကေတာ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားသာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားဆီက လက္လြဲအာဏာရယူခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ဓနရွင္လူတန္းစားဆီက၊ ၁၉၆၂ မွာ လုယူအာဏာသိမ္းကာ၊ စစ္

အစိုးရ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူအာဏာရယူ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးေနတဲ့ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သယံဇာတနဲ႔ အရင္းအႏွီး
မ်ားကို ရယူအသုံးခ်ၿပီး စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားတရပ္ ျဖစ္တည္လာေအာင္နဲ႔ ခိုင္မာအျမစ္တြယ္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
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ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕တပည့္ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊကေတာ့ အာဏာရ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားကို ဗမာျပည္မွာ တည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ ထာ

ဝရ အာဏာရယူ အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္ေအာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္

ရင္း၊ ကာခ်ဳပ္မူ၊တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ဆိုတာကုိ ဟစ္ေအာ္ရင္း လိုအပ္တယ္လို႔ သူတို႔ယူဆတဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေသနတ္ ေဖာက္ျပေန
ပါတယ္။

ဗမာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိကာလဟာ စစ္အုပ္စုက၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ အရပ္သားအစိုးရတစ္ခုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္

ေပးၿပီး၊ ဒီအရပ္သားအစိုးရရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ဆက္လက္တည္ၿငိမ္စြာ

ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္မႈရွိမရွိ စမ္းသပ္အကဲခတ္ေနတဲ့ကာလလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းတဝက္ က်ိဳးလာတဲ့ခုခ်ိန္ထိ
စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္မ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္မထိခိုက္ေသးတာေၾကာင့္ သူတုိ႕အတြက္ေတာ့ လည္ပတ္မႈ
ေခ်ာေမြ႕ေနဆဲပါပဲ။ တပ္မေတာ္ကျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးကို၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၾကဖို႔

တိုက္တြန္းပါတယ္။ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးၾက၊
လက္နက္စြန္႔ကာ၊ ပါတီမ်ားတည္ေထာင္ၾက၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္၊ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ကာ မိမိတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ တင္ျပၿပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈကို ခံယူၾကေစလိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္းကို လက္ခံၿပီးလိုက္ပါခဲ့ရင္ ေနာက္

ဆုံးရလဒ္ဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစား အလိုဆႏၵအတိုင္းသာ အေျဖထြက္မယ္ဆိုတာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာ
ခံအေတြ႕အႀကဳံအရသိေနၾကတဲ့ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ေတြဟာ လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲၾကတာေၾကာင့္ မီးစင္ၾကည့္ကရင္း တေရြ႕ေရြ႕
ခ်ီတက္ေနၾကတာေတြ႕ေနရပါတယ္။

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုင္းျပည္မွန္သမၽွ မဖြံ႕ၿဖိဳး မတိုးတက္ႏိုင္သလုိ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစား အာဏာပိုင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ

မွာလည္း မဖြံ႕ၿဖိဳးမတိုးတက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ စစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ
စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားမ်ားႀကီးစိုးေနမႈကိုဖယ္ရွားႏိုင္မွသာ ျပည္သူလူထုခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ေရးလမ္းေၾကာင္း ပြင့္
ႏိုင္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕ အနီးေခတ္သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈအရ စစ္အုပ္စုရဲ႕စနစ္တက် ခ်ဳပ္ကိုင္တားဆီးခံေနရတဲ့ေအာက္မွာ ဥပေဒ

တြင္းနည္းဟာ အရာမထင္သလို ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ဆႏၵေဖာ္ျပမႈေလာက္နဲ႔လည္း ခရီးမေရာက္ခဲ့ဘူးဆိုတာ ရွစ္ေလး
လုံး အေရးေတာ္ပုံနဲ ႔ ၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအရ ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနေအာက္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲနည္းကို ေ႐ြးလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္

ကိုင္ဆြဲထားျခင္းဟာ မုခ်လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒီေန႔လို လက္နက္ကိုင္ခုခံစစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့တဲ့ ႏွစ္(၇၀) ျပည့္ေျမာက္

တဲ့အခ်ိန္မွာ ခရီးစဥ္တေလၽွာက္ ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲအတြင္း စစ္အုပ္စုတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာေနရာကေန ပါဝင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့
ၾက ရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္အေပါင္းကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရင္း ဦးၫြတ္ အေလးျပဳလိုက္ပါတယ္။

၂၆-၃-၁၈

လက္နက္ကိုင္ခုခံစစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့တဲ့ ႏွစ္(၇၀) ျပည့္ေျမာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခရီးစဥ္

တေလၽွာက္ ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲအတြင္း စစ္အုပ္စုတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာေန
ရာကေန ပါဝင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရင္း က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္အေပါင္းကို ခ်ီးက်ဴး
ဂုဏ္ျပဳရင္း ဦးၫြတ္ အေလးျပဳလိုက္ပါတယ္။
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၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတြင္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က (၁၆/၂၀၁၈)၊ (၁၇/၂၀၁၈)၊ (၁၈/ ၂၀၁၈) အမိန္႔ ၃ ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ

တယ္။ ဒီအမိန္႔ေတြအရ ႏုိင္ငံသားအက်ဥ္းသား/သူ (၈၄၉၀) ဦး၊ ႏုိင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား/သူ (၅၁) ဦး အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီး

ကေန လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုလႊတ္ေပးပံုနဲ႔ ယခင္နဲ႔မတူတဲ့ အခ်က္က “ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ စည္း
ကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ” ေပးလိုက္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာေျပာခ်င္တဲ့အခ်က္က အမိန္႔အမွတ္ (၁၆/၂၀၁၈) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမိန္႔က ယခင္က “ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ

ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္” နဲ႔ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအေပၚ တုပ္ေႏွာင္ထား
ခဲ့ေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ (ေထာင္ေႂကြးက်န္ေတြ) ကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ( ေထာင္ေႂကြးက်န္
သူေတြထဲမွာ) တုပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူမ်ားထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဂၽြန္ယက္ေတာအမႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး (နအဖ) ဥကၠ႒ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ စာအမွတ္၊ ၀၄/နယက(ဥ)လငခ၊ ရက္စြဲ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ နဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးထံ အေၾကာင္းၾကားတဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္မွာ ပါရွိတဲ့ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကိုျပန္ၾကည့္ႏုိင္ပါ

တယ္။ အဲဒီညြန္ၾကားခ်က္ပါအခ်က္ေတြဟာ အင္မတန္မွ ရင့္သီးပါတယ္။ အျပစ္ရွိသူတရားခံအျဖစ္ အျပတ္ခ်ိဳးႏွိမ္ထားတာပါ။
ဒီညြန္ၾကားခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အင္းစိန္ေထာင္ကေန ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာပါ။
ဗိုလ္ သန္း ေရႊရဲ႕ အဲဒီညြန္ၾကားခ်က္အထဲက အခ်က္ အမွတ္ (၄) မွာ အခုလိုေရးထားပါတယ္။

“ ၄။ သို႔ပါ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားရံုးအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္းေၾကာင္း ထင္ရွားေတြ႔ရၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

ပါက မည္သုိ႔ပင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ (၅) အရ တရားရံုးကခ်မွတ္ထားေသာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအနက္ ျပစ္ဒဏ္၏ထက္ဝက္ကိုသာ က်ခံေစရန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲလုိက္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ျပစ္ဒ ဏ္ကိုလည္း ဆုိင္းငံ့
ထားလုိက္သည္”လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။
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ဒီအခ်က္မွာ ဘာကိုျမင္ရသလဲဆုိေတာ့ ဥပေဒဆုိတာ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးရဲ႕ အလိုဆႏၵအေပၚမွာတည္တယ္။ သူတုိ႔ကို က်ိဳး

ႏြံတယ္ နာခံတယ္ ဆုိရင္ သေဘာထားတမ်ိဳးထားမွာျဖစ္ၿပီး၊ မက်ိဳးႏြံဘူး၊ မနာခံဘူးဆုိရင္ေတာ့၊ ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခံရမယ္လုိ႔
“ေခ်ာ့ျမွဴတာနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင္ႀကိဳးတည္းထားတယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကို တၿပိဳင္နက္တည္း ေဖာ္ျပလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ သမၼ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ကုိယ္တုိင္လည္း တခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့တာမုိ႔ ဘဝတူခ်င္း

စာနာမႈကို ေဖာ္ျပလုိက္တဲ့သေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲ ဖိႏွိပ္ေရးဥပေဒေတြထဲကေန ရႏိုင္သမွ် အခ်က္အလက္ကို ရွာႀကံ
ၿပီး ၊ သမၼတရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေဘာင္ထဲကေန ပယ္ဖ်က္ေပးတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တာမုိ႔ ႀကိဳဆုိထိုက္တဲ့ ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရနဲ႔ ဗိုလ္သိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအစုိးရတုိ႔က “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူး” လို႔ တြင္တြင္ ဘူးခံပယ္

ခ်ျငင္း ဆုိထားခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီအမိန္႔ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ “ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျပစ္မႈမ်ား” လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ကလည္း
ရတတ္သမွ် အားထုတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာပါ။

ဒီအမိန္႔ေၾကညာခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုကုိေတာ့ အခုလို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ “ယင္းတုိ႔၏ လူမႈအခြင့္အေရးကို

ငဲ့ညာေသာအားျဖင့္” ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းအစား “ယင္းတုိ႔၏ နုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရမႈႏွင့္ လူမႈအခြင့္

အေရးကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ” လို႔သာ ျဖစ္ရမွာပါ။ ဒီအခ်က္မွာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ရွိတယ္လု႔ိယူပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ျပမွသာ

တခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနနဲ႔ “ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္အရ” အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရတာကို အေလး
အနက္ ေဖာ္ထုတ္ျပသရာေရာက္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီအခ်က္ပတ္သက္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် ငဲ့ညာမေနဘဲ တျပားမွမေလွ်ာ့ဘဲ

ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း လြတ္လပ္စြာႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခြင့္နဲ႔ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာ ေရာက္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ (အေျခခံဥပေဒအပါအဝင္) တည္ဆဲဥပေဒ/ပုဒ္မေတြကို အကုန္အ

စင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တဲ့အေနအထားမရွိဘူးဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္/ေလွ်ာ့ေပါ့ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ကို ရွာ
ေဖြၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတာ့ ျမင္သာပါတယ္။ ဒါကလည္း သမၼတရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာအဝန္းအဝုိင္းထဲကေန လုပ္ေဆာင္္
ခဲ့တာ ျဖစ္မွာပါ။

အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၆၀ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိစဥ္က သမၼတမန္းဝင္းေမာင္က သူနဲ႔

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေလထီးဆင္းဘက္ရဲေဘာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗိုလ္စုိးေမာင္ (ခ) ရဲေဘာ္ခ်စ္ေကာင္းအား ေသဒဏ္

ကေန “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ေပးအပ္ခဲ့တာကို အခဲမေက်ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကို သူတုိ႔သင္ခန္းစာယူပံုေပၚပါတယ္။ ၂၀၀၈ အ
ေျခခံ ဥပေဒထဲက သမၼတရဲ႕ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြထဲမွာ သမၼတသေဘာဆႏၵတစ္ခုတည္းနဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မေပးႏုိင္
ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မတစ္ခုကို အေသအခ်ာထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၀၄ (က) နဲ႔ (ခ) ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတဟာ ပုဒ္မ ၂၀၄ (က) အရ “ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္” သာရွိၿပီး။ “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ကိုေတာ့

စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္တပ္က သေဘာတူမွသာ ေပးလုိ႔ရေအာင္ ပုဒ္မခ ၂၀၄ ပုဒ္မခြဲ (ခ) မွာ ကာလံုရဲ႕ “ေထာက္ခံခ်က္ ႏွင့္အညီ” ဆုိတဲ့
စကားရပ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ကန္႔သတ္ထားလုိက္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္တပ္က သေဘာမတူဘဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
မေပးႏုိင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာပါပဲ။ သူတုိ႔ဘက္က ဘယ္ေလာက္အထိ အစိုးရိမ္ႀကီးသလဲ/အၿငိဳးႀကီးသလဲဆုိေတာ့ “အေထြ
ေထြ” ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကို ထည့္သြင္းမထားဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကို ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ယခု ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (က)၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒနဲ႔ သမၼ

တရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အဝန္းအဝုိင္းထဲကေန “ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္” ေပးတာသာျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ယခင္ စစ္
အစုိးရလို အၿငိဳးနဲ႔ တြဲထားတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ (ေနာင္တခ်ိန္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့အခါ ေပါင္းထည့္မယ္ဆုိတဲ့ )ေထာင္ေႂကြးက်န္ေတြကို

ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေႂကြးသတ္မွတ္ခံထားရသူေတြကို “ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးလုိကိစၥနဲ႔

အျခားကိစၥရပ္ေတြ” မွာပါ ထစ္ေငါ့ထား/ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြလည္းရွိတယ္ထင္ပါတယ္။ (အခ်ိဳ႕ခပ္လြယ္လြယ္ ေရးေန
ေျပာေနၾကသလို “ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၀၁(၁) ကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္တာ (လံုးဝ) မဟုတ္ပါ။ ထိုပုဒ္မအရ တည္းေႏွာင္ထား
တဲ့ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြကိုသာ ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္၊ အလြယ္ေျပာရရင္ ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့/ေႂကြးက်န္ အျဖစ္ထားတဲ့ ေထာင္

ဒဏ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။) အခုလြတ္လာသူေတြထဲမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈေတြနဲ႔ တပ္ေျပးေတြ မ်ားလြန္း

ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မတရားတဲ့အမိန္႔ဥပေဒပုဒ္မေတြကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမွာပါ။ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူး
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔

၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးကိစၥ”

ပါမလာတာကို

အားလံုးက

သတိျပဳမိပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ၃ ရပ္ဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားတည္ဆဲဥပေဒ” ဆုိတဲ့ ဆူးေတြ အၾကား
မွာ သီးကင္းလာရရွာတဲ့ ဘူးသီးေလးပါပဲ။ ဘူးခါးေတာ့ မဟုတ္ပါ။
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ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိ ေျပာဆုိပါမည္ (၄)

AkdvfrSL;cspfaumif; tzrf;cHcJh&pOfu

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

Aၿငိမ္း

(၁)

၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ မနက္ခင္း …. ျမင္းၿခံေျမာက္ပုိင္း ပမညတအမတ္ ဦးေမာင္ကုိနဲ႔ တပည့္ ၃ ေယာက္ မုန္႔ဟင္းခါးစားၾကဖုိ႔ အိမ္

ေရွ႕ ကာလဗတ္လမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္လာၾကတယ္။ ၄-၅-၆ အိမ္ေလာက္အေက်ာ္မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္က လာေနတဲ့ ေထာင္
ေထာင္ေမာင္းေမာင္း လူတေယာက္နဲ႔ ၀င္တုိးမိၾကတယ္။ နံ႔သာေရာင္တုိက္ပံုနဲ႔ ပုဆုိးက အစိမ္းေရာင္ကြက္လို႔ မွတ္မိေနတယ္။

“ကုိေမာင္ကုိ ဘယ္သြားမလုိ႔လဲ”….လုိ႔ သူကပဲ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ “ဟာ - ကုိစုိးေမာင္ပါလား၊ ကိစၥရွိသလား၊ အိမ္ဘက္ကုိ ျပန္ၾက

တာေပါ့” တဆက္တည္း “ေဟ့-မင္းတုိ႔ မုန္႔သြားစားေခ်ၾက” လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ လွည့္ေျပာရင္း ေငြတဆယ္ ထုတ္ေပးသြားပါ
တယ္။

ဦးေမာင္ကုိ ရန္ကုန္ေရာက္ေနတာက ပါလီမန္တက္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ထံုးစံမွာ လႊတ္ေတာ္တက္တဲ့အခါ အစိုးရစရိတ္နဲ႔ ကုိယ္

ရံ ၂ ေယာက္ ေခၚခြင့္ရွိတယ္။ လက္မွတ္ထုတ္ေပးထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲအထိ ၀င္ခြင့္ေပးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကူညီညာ
လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ တပည့္ေတြထဲက ၂ ေယာက္/၂ ေယာက္ အလွည့္က်ေခၚပါတယ္။ ဒီတပတ္ ကုိေက်ာ္ေထြး (ေတာင္သာ ဗကသ
ဥကၠ႒) နဲ႔ စိန္ေမာင္ ပါလာခဲ့တယ္။
(၂)

ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနပံုက (က) ေရႊႏွင္းဆီေဆးလိပ္ခုံနဲ႔ ေတာတြင္းအဆက္အသြယ္။ ဒါက သတင္းစာတခ်ိဳ႔မွာ စာလံုး

မည္းႀကီးေတြနဲ႔ ျပဴးတူးၿပဲတဲ တင္ထားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ျဖစ္တယ္။ သတင္းအခ်ဳပ္ကေတာ့ ဗကသေက်ာင္းသားေတြျဖစ္တဲ့

ေဆးလိပ္ခံုပုိင္ရွင္သား ကုိထြန္းေအာင္နဲ႔ ကုိေအာင္သူတို႔ ၂ ဦး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားၾကတယ္….လုိ႔ ေဖာ္ျပ
ထားတယ္။ တကယ္က သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ဟာ ကုိးေဆာင္တုိက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာ ပုန္းေအာင္းေနတာ ျဖစ္တယ္။
ေနာက္ေတာ့

ဂ်စ္ကားတစီးငွား၊

ဘုန္းႀကီးတခ်ိဳ႕ၿခံရံ၊

သာသနာ့အလံထူၿပီး

ရဲေတြေစာင့္ေနတဲ့

စံျပတုိက ္တန္းေထာင့္က

ျဖတ္ေမာင္းသြားခဲ့ၾက တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔အ၀တ္ထုပ္ထမ္းၿပီး ကုန္ကားတစီးနဲ႔ ေနာက္ကလုိက္ရတယ္။ မိတၳီလာဘူတာမွာ
ဆံုၾကတယ္။ ရထား မထြက္ေသး၊ သူတို႔မွာ အိမ္ ၂ အိမ္က စုေပးလုိက္တဲ့ ေငြယားေလးေတြ ပါလာၾကတယ္။ ကုိေအာင္သူက

“မင္းလုိက္မလား” ေခၚတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာက ခါး၀တ္ခါးစားပဲ ပါတယ္။ ကိစၥမရွိ-အ၀တ္ထုပ္ ထမ္းလာတာပဲဟာ “လုိက္မယ္ေလ”
ဆုိၿပီး ပါလာတာ ျဖစ္တယ္။
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ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ျဖစ္တယ္။ ဗကသကုိ သတင္းပုိ႔ၾကတယ္။ တကၠသုိလ္နဲ႔နီးတဲ့ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္မွာ ေက်ာင္း

သားေတြ ျပန္ကုန္လုိ႔ အိမ္လြတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဗကသ စီစဥ္မႈနဲ႕ အိမ္တအိမ္တက္ေနၾကတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာ ခ်က္စား၊
ပုိက္ဆံကုန္ရင္ ဆရာ့ဆီ သြားေတာင္းရတယ္။ ဆရာက “မင္းတုိ႔ ၂ ေကာင္ ငတ္ေနလည္း ကိစၥမရွိဘူး။ သမဂၢက ပစ္ထားမွာ
မဟုတ္ဘူး။ အဆစ္ပါလာတဲ့ဒီေကာင္ကုိ အငတ္ထားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ငါနဲ႔ထားခဲ့”ေျပာတာနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ အူးျမဴးခ်ိဳၾကြသြားတဲ့ ပြဲ
တပြဲ ကုိ ႀကံဳလုိက္ရျခင္းျဖစ္တယ္။

(ခ)

အသားထဲကေလာက္
-------

မုန္႔စားၿပီးေတာ့ ကုိေက်ာ္ေထြးက “ငါ့ကုိ ဘတ္စ္ကားခ ေပးလုိက္ၾက၊ ၿမိဳ႔ထဲက ေတာင္သာသားတေယာက္ဆီ သြားလည္

လုိက္ဦးမယ္”ေျပာၿပီး ထြက္သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ေရာက္တဲ့အထိ ဆရာက ဧည့္သည္နဲ႔ စကားမျပတ္ေသး။ ဒါနဲ႔ မ်က္ႏွာ
ခ်င္းဆုိင္မွာရွိတဲ့ ျပန္ၾကားေရးစာၾကည့္ခန္း၀င္ၿပီး သတင္းစာေတြ ဖတ္ေနလုိက္ၾကတယ္။ ခဏေနေတာ့ စိန္ေမာင္က “ဟုိဘက္ ငါ
ခဏသြားလုိက္ဦးမယ္”ဆိုကာ ေျမာက္ဘက္ကုိ ထြက္သြားပါတယ္။ သိပ္မၾကာလုိက္ပါ၊ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ

လမ္းထဲကုိ ၀ါယာလက္ကား ၃ စီး ၀င္ခ်လာပါတယ္။ လြယ္အိတ္ကေလးေတြ လြယ္သူလြယ္၊ ကုိင္သူကုိင္နဲ႔ လူ ၄-၅ ေယာက္ ဆင္း
လာၾကကာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေျမစုိက္အိမ္တန္းလ်ားေလးေပၚ တက္သြားတာ ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ ခဏေနမွ “စိန္ေမာင္နဲ႔ Aၿငိမ္း လာ
ၾကဦး”လုိ႔ ဆရာက ေခၚတာနဲ႔ ခပ္သုတ္သုတ္ အိမ္ေပၚတက္လုိက္ၾကရတယ္။ တေယာက္က “ကုိစိန္ေမာင္ ခင္ဗ်ားလည္း လုိက္
ခဲ့ပါ” လုိ႔ အမိန္႔ေပးတယ္။ “ဟင္! ကၽြန္ေတာ္လည္း လုိက္ရမယ္ ဟုတ္လား”။ စိန္ေမာင္ ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာ ျဖစ္သြားတယ္။

ဧည့္သည္ကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ -ကုလားထုိင္တလံုးေပၚ ဣေျႏၵရရ ထုိင္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔တုိက္ပံုေပၚက ပင့္ကူမွ်င္လုိ

အမႈိက္သ႐ုိက္ေတြ တြယ္ၿငိေနတာ ေတြ႔တာနဲ႔ ထသြားၿပီး “ဦးေလး အကၤ်ီေပၚမွာ အမႈိက္ေတြပါလား” ေျပာကာ လက္ေခ်ာင္း
ကေလးေတြနဲ႔ ခါထုတ္ေပးမိတယ္။ သူက သေဘာက်သြားၿပီး ၿပံဳးကာ “ဟုတ္လား၊ ေအး - ေက်းဇူးပါပဲ ငါ့တူရာ”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္-သူက ကားထုိးရပ္သံ ၾကားတာနဲ႔ ေနာက္ေဘးလမ္းၾကား ဆင္းေျပးတယ္။ ေရွ႕ကပါ ပိတ္ဖမ္းတာ ခံရေတာ့ အႀကိဳအ
ၾကားေတြ ၀င္ရာက ေပေတလာတာေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔-ေနာက္မွသိရတယ္။) ဒီအခ်ိန္မွာ ၿဂိဳဟ္ေမႊတဲ့ ၀ရမ္းေျပး ၂ ေယာက္ (ကုိ
ေအာင္သူနဲ႔ ကုိထြန္းေအာင္) အိမ္ေရွ႕ျဖတ္ေလွ်ာက္လာတယ္။ သူတုိ႔ ေငြျပတ္ျပန္ၿပီထင္ရဲ႕။ သူတုိ႔လွမ္းအၾကည့္ ကၽြန္ေတာ္က
မသိမသာ ေခါင္းရမ္းျပလုိက္တယ္။ သူတုိ႔လည္း လူလည္္ေတြပဲေလ၊ ၀င္လာမလုိ႔လုပ္ၿပီးမွ ဣေျႏၵမပ်က္ ဆက္ေလွ်ာက္သြားၾက

တယ္။ ဘာရမလဲ၊ အိမ္ေပၚက လူ ၂ ေယာက္ လြယ္အိတ္ကုိယ္စီနဲ႔ သူတို႔ေနာက္ ဆင္းလုိက္ပါေတာ့တယ္။ ခဏေန ျပန္ေရာက္
လာတယ္။ ဟုိ ၂ ေယာက္ ပါမလာလို႔ စိတ္ေအးသြားမိတယ္။

သိပ္မၾကာလုိက္ပါ။ ဖမ္းထားတဲ့ ၃ ေယာက္ကုိ ေခၚၿပီး သူတုိ႔ဆင္းသြားၾကတယ္။ မထြက္ခြာခင္ ဆရာက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ

“ငါလုိက္သြားလုိက္ဦးမယ္၊ ကုိယ့္ဘာသာ ထမင္း၀ယ္စားကြာ”ဆုိၿပီး ေငြ ၁၀ ေပးသြားပါေသးတယ္။ သူတို႔ဆင္းသြားတာနဲ႔ ကၽြန္

ေတာ္က ဆရာ့ခုတင္ရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္စီအိပ္တဲ့ ၾကမ္းျပင္ေပၚက အိပ္ရာေတြ ေမႊေႏွာက္ၾကည့္တယ္။ သိမ္းစရာရွိတာ
သိမ္းတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔မိတာကေတာ့ စိန္ေမာင့္ ေခါင္းအံုးေအာက္က စာတေစာင္ပဲ။ လုိရင္းမွာ- သက္ဆုိင္ရာသုိ႔၊ ဤ

စာပါလာသူ ေမာင္စိန္ေမာင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္လူျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္၍ သူအကူအညီေတာင္းလာလွ်င္ သင့္ေတာ္သလုိ အကူအ

ညီေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ေလးစားစြာျဖင့္ စံျပည့္ ပါလီမန္အမတ္ ေတာင္သာၿမိဳ႔ …. …..တဲ့။ စာကုိ အိတ္ေထာင္ထဲထည့္ၿပီး
၀ရမ္းေျပး ၂ ေယာက္ ရွိႏုိင္မယ့္ တကသ အေဆာက္အအံုဆီ သြားဖုိ႔ျပင္ပါတယ္။ ထြက္မယ္လုပ္ေတာ့ ေဘးအခန္းက ကုလားတပ္

ၾကပ္ႀကီးထြက္လာတယ္။ “မင္းဘယ္သြားမလို႔လဲ၊ ငါ့ကုိအပ္ထားခဲ့တာ၊ ေျပာၿပီးမွ ထြက္ရမယ္” လို႔ ေဟာက္ပါတယ္။ “ထမင္းသြား
စား မလုိ႔” …. လို႔ေျပာၿပီးထြက္လာခဲ့တယ္။ ေ၀းေ၀းသြားစရာမလုိ - ေကြ႔ပတ္ၿပီး လမ္းထိပ္ျပန္ေရာက္ေနတဲ့ ၀ရမ္းေျပးေတြနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး
စာကုိအပ္လုိက္ပါတယ္။ “ဟာ - စိန္ေမာင္ သစၥာေဖာက္ၿပီကုိး” လို႔ တသံတည္း ထြက္လာၾကတယ္။
(ဂ)

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္း
-------

ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းနဲ႔ ဆုိင္တာပဲေရးမွာမို႔ ဇာတ္ရည္လည္ေအာင္ လုိအပ္သေလာက္ တင္ျပပါရေစ။

စိန္ေမာင္ - ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာ အသက္အႀကီးဆံုး၊ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ၊ အေပ်ာ္အပါးလုိက္စားသူ၊ တရားပြဲေတြမွာေတာ့

ပရိတ္သတ္က်ေအာင္ ေဟာႏုိင္သူျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ ပါတီက ေငြေပးၿပီး အျပင္ခုိင္းထားတဲ့ လက္ႏွိပ္စက္တလံုး ေရာင္းစားခဲ့တယ္။
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အေရးယူမွာေၾကာက္ၿပီး ဆုိရွယ္လစ္အမတ္ ဦးစံျပည့္ကုိ သြားကပ္ထားတယ္။ ပါလီမန္တက္မယ့္ ဦးေမာင္ကုိ- ကုိ ဒီတပတ္ သူ
လုိက္ပါရေစေျပာၿပီး ဘူတာ႐ံုက ေစာင့္လုိက္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။

- ဦးေမာင္ကုိက “ဟာ- ကုိစုိးေမာင္ ! ”လို႔ ႏႈတ္ဆက္လုိက္စဥ္ကတည္းက - ဒါဟာ ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းပဲ ဆုိတာ ႏုိင္ငံ

ေရးဂ်ပုိး သူက သိလုိက္တယ္။ ကုိေက်ာ္ေထြးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က မသိ။ - ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထားခဲ့ၿပီး သူထြက္သြားတာက ခပ္လွမ္းလွမ္း
မွာေနတဲ့ ဖဆပလ တုိင္းအဆင့္ရွိ သခင္မ်ိဳးညြန္႔တုိက္ကုိ သတင္းသြားပုိ႔တာ ျဖစ္တယ္။ - ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းကုိ ဖမ္းေပးလုိ႔ - ဗဟုိ
ေကာ္မတီေတြအတြက္ ထုတ္ထားတဲ့ ဆုေငြ - ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ သူ မရ။ သခင္မ်ိဳးညြန္႔က အမ်ားစုရတယ္။ သူနဲ႔ ကုလားတပ္

ၾကပ္ႀကီးက နည္းနည္းစီရတဲ့သတင္းေတြ ထြက္လာတယ္။ ျမင္းၿခံျပန္လာေတာ့ ၃၀၀ ေလာက္တန္တဲ့ ရာေလးစက္ဘီးအသစ္တစီး
စီးႏုိင္တယ္။ သူ႔ကုိ ေျခာက္လံုးျပဴး အစုတ္တလက္ ေပးထားတယ္။ အရက္မူး၊ သူမ်ား မယားသြားဆြဲ၊ ဟုိက ဓားနဲ႔ ခုတ္၊ သူက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္၊ က်ည္မထြက္ - သူမေသခင္ ျမင္းၿခံေဆး႐ံုတင္ထားစဥ္ စကားတခြန္း ေျပာသြားတယ္။ “ဆရာကာျပန္လုိ႔ - အာလွံ
စူးတာပါ” …. တဲ့။

ကၽြန္ေတာ္ - ဆရာ အဖမ္းခံရၿပီး ေယာင္ခ်ာခ်ာက်န္ရစ္တဲ့ အက်ယ္ခ်ဳပ္၊ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားရေတာ့တယ္။ ခရမ္းသံုးခြ

ဘက္ ရြာတခ်ိဳ႔မွာ ေဆြမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ပုိက္ဆံကလည္း ၃ က်ပ္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးကုိ ေျပာရတယ္။
သူက ေမာ္ေတာ္ဆိပ္အထိ စက္ဘီးနဲ႔လုိက္ပုိ႔တယ္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေမာ္ေတာ္ေပၚမွာ ထမင္း၀ယ္မစားႏုိင္လုိ႔ မႈိင္ေနတဲ့ အညာ
သားေလးကုိ လာစကားေျပာတဲ့ သားအဖ ၂ ေယာက္ဟာ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဖုိးႀကီးက ၾကြားလုိက္ပါေသးတယ္။
“ငါက မ်က္ႏွာျမင္တာနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးမွန္း သိတယ္၊ မင္း ငေအးသား မဟုတ္လား”…. တဲ့။ အက်ယ္မခ်ဲ႕ေတာ့ပါ။ ဟုိရြာ ဒီရြာေတြ လုိက္ပုိ႔
- မုန္႔ဖိုးေတြေပးၾက။ အျပန္မွာ ေငြ ၂၀၀ ေလာက္ ပုိက္လာႏုိင္ခဲ့တယ္။ ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္တုိင္း ေဆြမ်ိဳးထြက္ထြက္ ရွာရတဲ့

၀ရမ္းေျပး ၂ ေယာက္အဖုိ႔ေတာ့ သားေရႊအုိးထမ္းလာတာ ျမင္ေတြ႔ သြားၾကၿပီေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ “ထြန္းေအာင္နဲ႔ ေအာင္သူ ေတာ
မခို၊ ဗကသ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲထုိင္ေနတယ္၊ မၾကာခင္ျပန္လာမယ္” ဆုိတဲ့ ပုိစတာေတြယူ ျမင္းၿခံျပန္ခဲ့တယ္။

ကိုေက်ာ္ေထြးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သမဂၢေက်ာင္းသားေတြက ၿမိဳ႔ထဲလွည့္ ပုိစတာေတြ ကပ္ၾကတယ္။ ေနာက္တေန႔မနက္

ျမင္းၿခံအေျခစုိက္ ကခ်င္သနက (၅) က (ရဲအုပ္တေယာက္လႊတ္ၿပီး) ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အေခၚခုိင္းတယ္။ ဧည့္ခန္းထဲ ခဏ ထည့္

ထားစဥ္ ဖုိင္တြဲထားတဲ့ သတင္းစာပံုႀကီးေတြ႔တာနဲ႔ လွန္ေလွာဖတ္ၾကည့္မိတယ္။

တေစာင္မွာ “ဦးေမာင္ကုိက သူ႔ကုိလာဖမ္းစဥ္ - သူ႔တပည့္ကေလးတေယာက္ကုိ ‘ထမင္းဖုိးတဆယ္’ လုိ႔ဆုိၿပီး ေပးခဲ့တာ

ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆီ သတင္းအပုိ႔ခုိင္းတာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း” မွတ္ခ်က္ေရးထားတာ ေတြ႔လုိက္မိတယ္။ ဗုိလ္ႀကီးသုခက “မင္းဒါမ်ိဳး
ေနာက္မလုပ္နဲ႔” - လုိ႔ သတိေပးကာ ျပန္လႊတ္လုိက္ပါတယ္။ ၿမိဳ႔ထဲမွာေတာ့ သတင္းေတြ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေန
တယ္။ ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းကပဲ အဖမ္းခံခ်င္လုိ႔ ဦးေမာင္ကုိနဲ႔ လာတုိင္ပင္သလုိလုိ သတင္းလည္းပါရဲ႕- ဦးေမာင္ကုိ အေဖ-ဆရာမွီက

ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေခၚၿပီး ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေျပာျပေတာ့ သူက ရယ္ၿပီး “စုိးေမာင္အေၾကာင္း မသိလုိ႔ ေျပာ
ခ်င္ရာ ေျပာၾကတာ၊ စုိးေမာင္က ဘယ္ေတာ့မွ အဖမ္းခံမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ငါေကာင္းေကာင္းသိတာေပါ့” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဆရာလြတ္
လာေတာ့ - ဘားလမ္းအခ်ဳပ္ထဲမွာ သခင္သာခင္နဲ႔ သူ စကားမ်ားၾကတာ ေျပာျပတယ္။ ႐ံုးခန္းထဲေခၚၿပီး သာခင္က “ခင္ဗ်ားတို႔

ပမညတေတြ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ မဆက္ဘူး ေျပာၾကတယ္။ ခု ျငင္းႏုိင္ေသးရဲ႕လား”လုိ႔ လာရိတာနဲ႔ “ဒီမွာ သခင္သာခင္ ဥပေဒ

အတုိင္း လုပ္ေပါ့၊ ဒါမ်ိဳးလာမေျပာနဲ႔ဆုိၿပီး…. စားပြဲေပၚက တယ္လီဖုန္းဆြဲၿပီး ေကာက္႐ုိက္လုိက္တာ ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔မို႔ ႐ုိက္ေတာ့

မ႐ုိက္မိပါဘူး”….တဲ့။
(၃)

ၾကားဖူးႀကံဳဖူးတာေတြ ေျပာဖုိ႔တာ၀န္ရွိတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူး ႀကံဳဖူးတာေတြထဲက အျဖစ္အပ်က္တခု

ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္မုိ႔ မတိက်တာ ျဖစ္စဥ္ေရွ႕ေနာက္လြဲတာ၊ တိမ္းေစာင္းတာေတြ ပါႏုိင္ပါတယ္။
ၾကားဖူးတာေတြ ျပန္ေျပာျပၾကၿပီး ႀကဳံဖူးတာေတြ ျပန္ေရးျပၾကမွ ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းဟာ ပုိျပည့္စုံသြားမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလ်ဥ္း
သင့္သလုိ

ျဖည့္စြက္တည့္မတ္ေပးၾကဖုိ႕

ရဲေဘာ္တုိင္း

မိတ္ေဆြတုိင္းမွာ

တာဝန္ရွိတယ္ထင္ပါေၾကာင္း

တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

Aၿငိမ္း (၂၅၊ ၃၊ ၂၀၁၈)
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ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းမွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးလုိက္လုိ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာ္လွန္ေရး ေျပာက္က်ားေဒသ ျဖစ္
တဲ့ ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္း ေတာင္ႀကီး၊ ရပ္ေစာက္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ၁၀၈ စစ္ေဒသကုိ ေရာက္ပါတယ္။ အညာသားျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္

ေရေျပာင္းေရလြဲ၊ ပတ္၀န္းက်င္မတူတဲ့အေျခအေနေအာက္မွာ ရွမ္းျပည္ေဆာင္းရာသီနဲ႔ ထိပ္တုိက္တုိးၿပီး က်န္းမာေရး အေျခအေန
ယုိယြင္းၿပီး သတိေမ့လဲတာေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ေျပာက္က်ားေဒသဆုိတာမ်ိဳးက အစစ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေအာက္မွာ ေဆး၀ါးဆုိတာ လံုလံုေလာက္ေလာက္

မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ ၁၀၈ စစ္ေဒသ ဒုတပ္မွဴးျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က သူတတ္ႏုိင္သမွ် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္။ ဒုတပ္မွဴး ရဲ

ေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ဆိုတာ ၄၈-၄၉ ပါတီရဲ႕ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ရဲေဘာ္တဦးပါ။ ကၽြန္ေတာ္က တတိယမ်ိဳးဆက္ပါ။ ဒီ ဒုတပ္မွဴးရဲေဘာ္ဟာ
ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ေျပာရင္ ေရွ႕မ်ိဳးဆက္ေတြမုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ပါ။ အသက္အရလည္း ေလးစားရမယ့္သူတဦးပါ။

သူက ညေနထမင္းစားၿပီးရင္ ကုိယ္တုိင္ေရခပ္၊ ထမင္းခ်က္တဲ့ တပ္စုအုိးနဲ႔ ေရအျပည့္ထည့္ ဆားထည့္ၿပီး ေရေႏြးက်ိဳ။ ေရ

ေႏြးပြက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေခၚ ေရခ်ိဳးေပးပါတယ္။ အားရွိသြားေအာင္ လန္းဆန္းသြားေအာင္လို႔တဲ့။ ဒီလုိခ်ိဳးေပးတာက တရက္
မဟုတ္ဘူး။ ၂ ရက္ ၃ ရက္တုိင္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေနသာေတာ့ဘူး။ ေျပာလည္းမရေတာ့ ထမင္းစားၿပီးရင္ သူျမင္ေနရင္ ေရ

ခပ္၊ ေရေႏြးက်ိဳ ဆားျပဳတ္ရည္နဲ႔ ေရခ်ိဳးေပးမွာစိုးလုိ႔ ပုန္းေနရတယ္။ သူမျမင္ေလာက္တဲ့ေနရာ သြားသြားထုိင္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ
က ရေအာင္ရွာ။ ေရခ်ိဳးေပးၿပီး ခုလုိေျပာလုိက္ပါတယ္။

“ရဲေဘာ္ - - ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဆုိတာ လူတန္းစား ညီအစ္ကုိေတြဗ်၊ ခင္ဗ်ားေနမေကာင္းရင္ ကၽြန္

ေတာ္ျပဳစုမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေနမေကာင္းရင္ ခင္ဗ်ားက ျပဳစုရလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တျခားနည္းမရွိဘူး၊ ခင္ဗ်ားအားနာမေနနဲ႔
ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ ဒါမ်ိဳးပဲ”လုိ႔ ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဆက္တုိက္ပဲ ေရခ်ိဳးေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒါေျပာက္က်ားေတာ္လွန္ေရးေဒသထဲ လတခ်ိဳ႕ျဖတ္သန္းရင္း ကၽြန္ေတာ္ရလုိက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဘ၀၊ ေတာ္လွန္ေရး

အသိပါ။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ထဲကရလုိက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအသိမုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ သံမႈိနက္သလုိ စြဲၿမဲေနၿပီး လုိက္နာက်င့္သံုး
ေနႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိေျပာပါမည္ (၂)
ေျပာက္က်ားေဒသထဲျဖတ္ရင္း ရလုိက္တဲ့ အသိပါ။ ၁၀၈ ေျပာက္က်ားစစ္ေဒသကုိ လတခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းလုိက္ရစဥ္က

အျဖစ္အပ်က္ပါ။ ဒီလတခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းစဥ္မွာ က်န္းမာေရးက အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူရဲ႕ထုိးစစ္ကလည္း အဲဒီတုန္းက ရွိေနေတာ့

ေန႔စဥ္ မနက္အေစာႀကီး ထမင္းထခ်က္၊ စား၊ ေနရာေရႊ႕၊ တေနကုန္ တေတာ၀င္၊ တေတာင္တက္၊ မုိးခ်ဳပ္ရင္ စခန္းခ်၊

ထမင္းခ်က္စား၊ ေနာက္ေန႔အတြက္ ခြန္အားရွိဖုိ႔ အိပ္႐ံုပါပဲ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ညည ကင္းေစာင့္ရင္း တရက္မွာ ကၽြန္ေတာ္လဲက်
သြားေတာ့ အဲဒီ ၁၀၈ စစ္ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္ ခင္ညိဳက က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုလုိ ေဆြးေႏြး ပညာေပးဖူးပါတယ္။

“ရဲေဘာ္ - - ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအဖုိ႔ က်န္းမာေရးဟာ အရင္းအႏွီးပဲ၊ ဒီက်န္းမာေရး မေကာင္းရင္

ဘာမွ လုပ္မရဘူး။ ေန႔စဥ္ရန္သူနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာ၊ တုိက္ႏုိင္ရင္တုိက္၊ မတုိက္ႏုိင္ရင္ေရွာင္ပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ တုိက္ႏုိင္၊ ေရွာင္ႏုိင္ဖုိ႔

က်န္းမာေရးေကာင္းဖုိ႔ လုိတယ္။ ဟုိတုန္းကေတာ့ ရန္သူနဲ႔ရင္ဆုိင္ရင္း ေရွာင္ရတိမ္းရနဲ႔မို႔ ‘ေနာက္က်တဲ့ ေျခေထာက္ သစၥာေဖာက္’
လို႔ေတာင္ေခၚတာ၊ ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ အလြန္အေလးထားရပါတယ္”လုိ႔ ပညာ
ေပး ဖူးတာေတြကုိ အခု အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ၄၀ နီးပါးရွိေနတဲ့တုိင္ သတိရေနမိပါတယ္။ က်န္းမာေရးအရင္းအႏွီးကုိ တေလွ်ာက္လံုး
မွန္မွန္ကန္ကန္ ဂ႐ုစုိက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႕ က ျဖတ္သန္းရင္း ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီျဖစ္တဲ့ ဒုတပ္မွဴးနဲ႔
ႏုိင္ငံေရးမွဴးတုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့တသ အေလးနီျပဳလုိက္ပါတယ္။
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(၁၉၇၅-ခုႏွစ္ ၊မတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွာ က်ဆံုးသြားခဲ့တဲ့.. ဥကၠဌ သခင္ဇင္ နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္ တို႔အတြက္ အမွတ္တရ )
-------

ဖုိးနီ

အမွတ္တရ “ေႏြ”

တိုက္ပြဲမီးလွ်ံေတြနဲ႔

အက်ည္းတန္ေလစြ……..

ေနဆယ္စင္းထိုးဆင္းလိုက္သလို
ပူျပင္း ေျခာက္သေယာင္းတဲ့

ရိုးမရဲ႕.. ဖုန္းဆိုးေျမမွာ ေသြးစက္ေတြ စြန္းထင္းခဲ့ျပီ…။

အရိုးေပၚအေရတင္

အစာျပတ္..ေရငတ္

ပိုင္းျဖတ္ခ်က္နဲ႕လူသား…

သံမဏိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ေရွ႕ဆက္
ရိုးမ“ ျမက္ ”ကိုစား

ကိုယ္ခံအားေကာင္းခဲ့ေလေရာ့သလား……..
စြန္႔လႊတ္မႈ..အေျမာ္အျမင္ေတြနဲ႔
သတၱိေကာင္းတဲ့ကြန္ျမဴနစ္

ေသတဲ့တိုင္အိမ္ျပန္မေရာက္ခဲ့ဘူး…။
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ဆူးျပြမ္းေသာလမ္းမွာ

ယံုၾကည္ရာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕
သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕

ေပးဆပ္မႈမ်ား…….

ဘဝစာမ်က္ႏွာ……..

ထည္ဝါခမ္းနားစြာ ၾကီးျမတ္ခဲ့ျပီ။
ဘဝနိဂံုး

ေနာက္ဆံုးႏွလံုးခုန္သံတစ္ခ်က္မွာ….
လက္ထဲ..ျမဲျမဲကိုင္တဲ့ေသနတ္
ေမာင္းဖြင့္ထားလ်က္….

အသက္ထက္…

ယံုၾကည္ခ်က္ကို တန္ဖုိးထားသူမ်ား
အဓိပၸာယ္မဲ့..ရွင္သန္ေရးထက္
တိုက္ပြဲဝင္ရင္း…

ေသျခင္းတရားကိုသာ .ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့
ျမရာေတာဟာ

ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ…..
ေသာကေတြနဲ႔သာ

မည္းေရာ္ျပာႏွမ္းေနရဲ႕ …….
ဒါေပမဲ့

မိုးက်တဲ႔တေန႕မွာ

ရိုးမဟာ… ႏိုးထ ရွင္သန္လာပါလိမ့္မယ္။

ဖိုးနီ ( ၁-၃-၂၀၁၈ )

(ပုံမ်ားမွာ သခင္ဇင္နဲ႕ ေဒၚၾကည္ၾကည္တုိ႕ပုံ။ သခင္ခ်စ္နဲ႕မိသားစု ပုံမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။)
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- ျပည္သူဟာ

ေက်းကၽြန္လို နာခံသူမဟုတ္ေၾကာင္း

ေဖာက္ျပန္စစ္ကို ေတာ္လွန္စစ္နဲ႕ ဆင္ႏႊဲျပ
၃၂၇ နဲ႕ ၃၂၈ ဆိုတဲ့ … ဒီ ရက္စြဲမ်ား

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာထက္ သက္ေသတည္။
- ဒီရက္စြဲမ်ားဟာ

အဖိႏွိပ္ခံတို႕ရဲ႕ ရင္ဘတ္ထဲ

သံမိႈမ်ား ရိုက္စြဲတာထက္ ခိုင္ၿမဲေန။
- ၃၂၇

ဖက္ဆစ္ကၽြန္

နယ္ခ်ဲ႕ႏြံ႕ထဲက ရုန္းႀကြ

လြတ္လပ္ဖို႕ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ေတာ္လွန္ၾက။
- ၃၂၈

လြတ္လပ္ၿပီးစ ဗမာျပည္
ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္း
လြတ္လပ္မႈဆုံး႐ႈံး

မညီမွ်မႈေတြက မိုးမဆုံးေျမမဆုံး။
- အုပ္စိုးသူမ်ား အင္အားသုံးဖိႏွိပ္သမွ်
အဖိႏွိပ္ခံတို႕ ငံု႕မခံ

ေတာ္လွန္စစ္ ေသနတ္သံ

ျမရာေတာမွာ ဟိန္း.. ဟိန္း … ညံေပါ့။
- ၃၂၈ ဟာ

ဒီမိုကေရစီသစ္ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႕
ျပည္သူအေပါင္းကို

လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေဖြရွာေပးခဲ့ေပါ႕။
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- ေတာ္လွန္ေရးဟာ

ေဖာက္ျပန္သူရဲ႕ အဆိပ္ကို ဖယ္ရွားမယ္၊

ေသြးသားနဲ႕ အေတြးထဲက အညစ္အေၾကး
ေဆးေၾကာသန္႕စင္ သန္စြမ္းေစရမယ္။
- ဒါေၾကာင္ ့

ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ

နာက်င္ေပမယ့္ လိုအပ္တယ္။
- ေတာ္လွန္စစ္ ႏွစ္၇၀

ေအာင္ပြဲရယ္ မေတြ႕ေသးေပမယ့္

လမ္းေၾကာင္းဟာ ေျပာင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိ။
- အေၾကာင္းက

ၿမိဳ႕တကာ၊ ရြာတကာမွာ

ေဖာက္ျပန္မႈေတြက ဒုနဲ႕ေဒး

ဒီမို ေဝးေဝး၊ လြတ္လပ္ေရးမဲ့

တရားမဲ့ေနသမွ် မတ္လ ရဲ႕ ဝိညာဥ္နီ

ရွင္သန္ ႏိုးၾကား ႀကီးထြားလာဦးမယ္။
- ၃၂၇

၃၂၈ ဆိုတဲ့

ေတာ္လွန္စိတ္ ဝိညာဥ္နီဟာ

အခ်ိန္ကာလနဲ႕ အခ်က္အလက္

ထပ္တူက်မယ့္ ရက္ျမတ္ တရက္မွာ

“အက္တမ္ ” ဗုံး တလုံးလို ျဖစ္လာေပလိမ့္။
- ထပ္ေျပာဦးမယ္

ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ

နာက်င္ေပမယ့္ လိုအပ္တယ္။ ။

ဒုိးၿငိမ္းခ်မ္း

၂၇. ၃ . ၁၈
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ဗိုလ္ေရႊမန္းက သူ႔စာအုပ္ကို မထြက္ခင္ကတည္းက သူ႔ (FB) ကေန ေပါက္ေအာင္ “ေလဒီ” ပံုနဲ႔တြဲၿပီး ေၾကာ္ျငာထုတ္ေနတယ္။

ဘယ္လိုပံုေတြ ထည့္သင့္သလဲတဲ့။ ဒုံးယိမ္းကေနတဲ့ပံု ထည့္မယ္မဟုတ္လား။ သမဝါယမက “ ေရႊဝါဆပ္ျပာနဲ႔ အပ္ခ်ည္လံုး” တြဲသ
လို တြဲေနတယ္။ ဒါေတြ ထားပါေတာ့။ စစ္အုပ္စု (ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု) ရဲ႕ ခါးပုိက္ထဲကေန
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လြင့္လာၾကတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ စာေရးေလ့ရွိပါတယ္။ စာအုပ္ထုတ္ေလ့ရွိတယ္။ သူတုိ႔ေရးတာေတြမွာ ထူးျခား
ခ်က္ သံုးခ်က္ ပါရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ပထမအခ်က္က - လက္ရွိကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးကို ထိကပါးရိကပါးမေရးဝံ့တဲ့အခ်က္။ (ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ပါဘူး ဆုိတဲ့

ကတိေပးထားရတယ္၊ တကယ့္အႏွစ္သာရက “စစ္အုပ္စုဆန္႔က်င္ေရးမလုပ္ဘူး” လုိ႔ ဝန္ခံထားရတာျဖစ္ပါတယ္) ဒုတိယ အ

ခ်က္က - မုိးေကာင္းၿပီးဓားထက္ခဲ့စဥ္က ဟာေတြကို စားၿမံဳ႕ျပန္တယ္။ ငါသိငါတတ္ ႂကြားလံုးထုတ္တယ္။ မဂၤလာယူတယ္။ သူတို႔
ပခံုးခ်င္းယွဥ္ဘက္ ခ်ိဳတူဘုိ႔တူကို ေစာင္းခ်ိတ္ေရးတယ္။ ဒီအခါမွာ သူတုိ႔ ဂုိဏ္းအုပ္စု ဆရာတပည့္အုပ္စုဖြဲ႔မႈကို တြက္ဆလို႔ရတယ္။

တတိယအခ်က္က မိုးေကာင္းၿပီး ဓားထက္ေနစဥ္က ျပည္သူေတြအေပၚ မုိက္မဲဆိုးသြမ္း ဖိႏွိပ္ရမ္းကားခဲ့တဲ့ လူမဆန္မႈ

ေတြကိုေတာ့ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တရမိပါေၾကာင္း ဆိုတာ သူတုိ႔ ေရးတဲ့စာအုပ္ထဲမွာ တလံုးတပုိဒ္မွ် မပါဘူး။ မပါတဲ့
အျပင္

“တာဝန္အရ/

တတ္ၾကတယ္။

အထက္အမိန္႔အရ

လုပ္ခဲ့ရတာပါ”လုိ႔မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ေလ့ရွိတယ္။

ထမင္းေရပူလာ

လွ်ာလႊဲလုပ္

တကယ့္အေရးႀကီးတာ သူတုိ႔နဲ႔ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးထိပ္တုိက္တိုးတဲ့ကိစၥမွာ “ဘယ္အခ်က္ ဘယ္အေၾကာင္း မေရးရ”ဆုိတဲ့

တခ်က္လႊတ္တားျမစ္ခ်က္ကို သူတုိ႔ နည္းနည္းမွ မေဖာက္ရဲ၊ မေက်ာ္ရဲဘူး။ ဒီလိုကိစၥေတြနဲ႔ႏွီးႏြယ္တဲ့ ဆက္စပ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြ

ဆိုရင္လည္း သူတုိ႔ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ ေရွာင္တတ္တိမ္းတတ္တယ္။ စာအုပ္ထဲေတာ့ ထည့္ေရးစရာမလိုဘူး။ စိတ္ႀကိဳက္အကြက္ခ်ၿပီး
ေရးလုိ႔ရတယ္။ စိတ္ႀကိဳက္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကးရွိတယ္။

(ဘာေတြမေရးရဘူးဆုိတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြအျပင္) သူတို႔ ဘာေတြေရးတယ္ဆုိတာ စိစစ္ေရး တင္ရေသးတယ္။ ဟုိက

ျဖဳတ္ဆုိတာ ျဖဳတ္ေပးၾကရပံုလည္းေပၚတယ္။ ဒီေတာ့ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လက္ရွိစစ္အုပ္စုထိပ္သီးက ခြင့္ျပဳသေလာက္ပဲ သူတုိ႔ ေဖာ္

ထုတ္လို႔ရတယ္။ ဟုိကခြင့္မျပဳတာ ေရးမရဘူး။ ေဖာ္မရဘူး။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးစာေတြထဲက တခ်ဳိ႕စာေတြကမွ ေပါက္ကြဲလုဆဲဆဲ လူ
ထုအံုႂကြမႈႀကီးအတြက္ “လႈ႔ံေဆာ္ေရးတန္ဖိုး” တစံုတရာရွိေသးတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ အခုလက္ရွိ စာေရးေနတဲ့ စစ္အုပ္စု ခါးပုိက္
ထဲက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လြင့္လာတဲ့သူေတြ ေရးတာေတြမွာ ဒီလိုတန္ဖုိးပါရဲ႕လားဆုိတာလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။

( ဗိုလ္ေရႊမန္းစာအုပ္ မဖတ္ရေသးေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး) ၾကည့္ရတာ ဗိုလ္ေရႊမန္းလည္း ခြင့္ျပဳသေလာက္ပဲ ေရးတယ္

ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းစဥ္မွာကိုယ္က ေရွာင္ရွား ေရးထားတာေတြ႕ရတယ္။ “ သူ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံအေရး” တဲ့။ “ႏုိင္
ငံေရး” လုိ႔ ရွင္းရွင္းေရးထားတာမေတြ႔ရဘူး။ စစ္အုပ္စုဝင္ စစ္ဗိုလ္ေတြ လုပ္တာမွန္သမွ်ကလည္း “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” လို႔ သူတုိ႔က

မဟုတ္မဟတ္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္တာ မဟုတ္လား။ ဒီေနရာမွာ ေမးခ်င္တာက ( “သူ႔” ဆီ “အမွာစာ” ေတာင္းေသးသလား၊ သူကေရာ
အမွာစာခ်ီးျမွင့္ေသးသလား ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ သူကလည္း “ဥကၠ႒ႀကီးက ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ပဲ” လုိ႔ တခါက ဆုိထားဖူးတာရွိခဲ့
ေလေတာ့)

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ဗိုလ္ေတြ ေရးတာေတြထဲမွာ ငါ့စကားႏြားရေတြ၊ ႂကြားလံုးထုတ္တာေတြကို အသာထားၿပီး (သည္း

ခံၿပီး) ဖတ္ရရင္ တစံုတရာေတာ့ ရရွိမွာပါပဲ။ အနိမ့္ဆံုး သူတို႔ဆႏၵ သူတုိ႔သေဘာထားေတာ့ သိရတာေပါ့။ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ စစ္

ဗိုလ္(ေဟာင္း)ခရုိနီပဲ၊ အမ်ားျပည္သူေတြဖတ္ႏုိင္ေအာင္ အခမဲ့ထုတ္ေဝသင့္တယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖိုးနည္းနည္းနဲ႔သာ ေရာင္းခ်သင့္
တယ္။ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္တုိ႔၊ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တုိ႔ ေထြလီကာလီေတြက မတန္မရာ ေစ်းႀကီးလြန္းေနတယ္။
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ဒုကၡသည္စခန္းထဲက ကခ်င္အရပ္သား ၃ ေယာက္ကို ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္အတြက္ တပ္ရင္းမွဴး
အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အစိုးရစစ္သား ၆ ေယာက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ အျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ထူးျခားေသာသတင္းပင္။

အစိုးရစစ္တပ္က အရပ္သားေတြကို ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈေတြက ဒုႏွင့္ေဒး။ သို႔ေသာ္ အရပ္သားကို စစ္သားက သတ္

ေသာေၾကာင့္ စစ္သားတေယာက္ အရာရွိတေယာက္ကို အေရးယူလိုက္သည္ဆိုသည္က ရွာမွရွားဘိျခင္း။ ယခုေတာ့ စစ္တပ္အရာ
ရွိႏွင့္ စစ္သားေတြ ရမ္းရမ္းကားကား ဖမ္းဆီးလူသတ္မႈကို ဝန္ခံလိုက္သည္က ထူးျခားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ဝန္ခံလိုက္ျခင္းမွာ
ကခ်င္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဖုံးဖိမရသည့္အဆုံးတြင္ ဝန္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမႈကို စုံစမ္းေလ့လာၾကည့္
ေသာအခါ ထင္ရွားလာသည္။ ၄င္းအျပင္ စစ္တပ္က အေရာင္တင္ ေပါလစ္တိုက္ေပးေနေသာ ၂၀၀၈ ေျခဥၾကိဳးကိုင္ ဒီမိုကေရစီ

ေခတ္ၾကီးတြင္ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ၍ ရလာသေယာင္ေယာင္ ဟန္ေရးျပလိုျခင္းသည္လည္း ထိုစစ္အရာရွိ တပ္သား
မ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တခု ျဖစ္ပုံရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစစ္အရာရွိ စစ္သားတို႔ကို အမွန္တကယ္ အျပစ္
ေပး အေရးယူျခင္းရွိမရွိကိုကား ကခ်င္အရပ္သားတို႔က သံသယၾကီးစြာရွိၾကေလသည္။ ဒါလည္း လူထုနည္းနဲ႔ ဆက္လက္စံုစမ္းၾက
ရင္ တကယ္တမ္း ေထာင္ခ်မခ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏုိင္ပါသည္။ အမွန္တရားဟာ ဖံုးကြယ္လို႔ မရစေကာင္းပါ။

မႈခင္းျဖစ္စဥ္
၂၀၁၇ ခုေမလ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မိုင္းေခါင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမွ အင္ခြမ္ဂမ္ေအာင္ Nhkum GamAwng၊

အသက္ ၃၁ ႏွစ္၊ မရန္ဘရန္ဆိုင္း Maran Brang Seng အသက္ ၂၂ ႏွစ္၊ လဗ်ေနာ္ခြမ္ Labya Naw Hkumအသက္ ၂၇ ႏွစ္တို႔

သည္ မိုင္းေခါင္မွ ၃ မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ခါ့ပရန္ရြာသို႔ ထင္းသယ္ပို႔သည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီး ျပန္အလာတြင္ ခလရ ၃၁၉ မွ စစ္သား

မ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ျမင္သူတို႔က ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား
ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ဖမ္းလွ်င္ ျပန္လမ္းမရွိတတ္သည္ကို အေတြ႔အၾကဳံမ်ားလွျပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္အရပ္သားတို႔က သိၾကသည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ ျပန္ခ်ိန္တန္၍ ျပန္မေရာက္ေသာအခါ အပူတျပင္း လိုက္လံရွာေဖြၾကသည္။ စစ္တပ္ကဖမ္းသြားေၾကာင္း အတိအက်သိ

ထားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခလရ ၃၁၉ သို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းသည္။ တပ္ရင္းမွဴးကိုယ္တိုင္က ထိုကခ်င္ အရပ္သားတို႔ကို မသိ
ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ေလသည္။ စစ္တပ္က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျငင္းလႊတ္

လိုက္ျပီဆိုလွ်င္ အသက္ရွင္ဖို႔လမ္းနည္းပါးသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားေတြသိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မတရားခံရသည္က မ်ားလွျပီျဖစ္
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ရာ သည္တခါ ရေအာင္ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၾကျပီး ေပ်ာက္ေသာသူတို႔ကို ေတာနင္းရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ တေနကုန္ တေန

ခန္းလိုက္လံရွာေဖြျပီးေနာက္ ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္မွာကား ေပ်ာက္ဆုံးသူတို႔၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ မိုင္းေခါင္စစ္ေျပး
ဒုကၡ သည္စခန္းႏွင့္ ၃ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ က်င္းတူးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ရုပ္အေလာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ပြား

ေသာအခါ သာမန္အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္ကို အန္တုဗလျပဳျပီး အျဖစ္မွန္ေဖာ္ထုတ္ရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည္။
မေအာင္ျမင္သည္က မ်ားသည္။ ေငြကုန္ေၾကးက် စိုက္ခံေပးမည့္သူကလည္း သိပ္မရွိ။ အလွဴခံရသည္ကလည္း ထင္သေလာက္
မလြယ္။ သည္ၾကားထဲ သည္လိုကိစၥမ်ဳိးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူမ်ားမွာ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ေသးသည္။ လက္

နက္ကိုင္ စစ္ပြဲျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသကို မဆိုထားႏွင့္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ပဲခူးျမိဳ႕ ဇိုင္းဂႏိုင္း
အရပ္က လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္သူဟိန္းႏွင့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ စိုးပိုင္ေဇာ္တို႔ကို အင္းတ
ေကာ္အေျခစိုက္ ေျချမန္တပ္ရင္း ခမရ ၁၀၁ မွ ဗိုလ္ၾကီးသိဒၶိစိုးႏွင့္ အရာရွိတပ္သားမ်ားက ျမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ ဝိုင္းဝန္းပစ္ခတ္

သတ္ျဖတ္မႈကိုပင္ တရားမွ်တမႈရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္မေပးႏိုင္ခဲ့။ စစ္တပ္အရာရွိတို႔က ျမိဳ႕တြင္းဝင္ျပီး ရမ္းရမ္းကားကား သတ္ျဖတ္

ခဲ့သည့္အျပင္ အရပ္သူအရပ္သားတို႔ကိုပါ ေသနတ္ေထာင္ေဖာက္ျပီး စိန္ေခၚျခိမ္းေျခာက္သည္ကို ခံခဲ့ၾကရဖူးသည္။ ထိုလူသတ္မႈကို
ၾကားသိရေသာအခါ သူတို႔တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္ဂိုဏ္း ျဖစ္သြားျပီဟု ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာက သတိေပးခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ မတရားသတ္ျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ထင္ရွားလြန္းေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူမိသားစုႏွင့္ လူမႈေရး

ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဆင့္ဆင့္ တက္တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္က ဒီမိုကေရစီကို အေရာင္

တင္ ေပါလစ္တိုက္လိုေသာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ထိုအမႈကို မလႊဲသာမေရွာင္သာသည့္အဆုံးတြင္ စစ္ေဆးေပးဖို႔ သေဘာ
တူခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ မစစ္ေဆးရဲ။ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ တရားရုံးျဖင့္ မစစ္ေဆးရဲ။ မိသားစုဝင္ႏွင့္
အရပ္သား ဆယ္ဂဏန္းမွ်ကိုသာ တက္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ျပဳကာ အရပ္သားထက္ အေရအတြက္ပိုမိုေသာ စစ္အရာရွိႏွင့္

ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ျဖင့္ ျခံရံကာ စစ္ခုံရုံးဖြဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ တရားသူၾကီးသုံးဦးမွာလည္း စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားသာျဖစ္သည္။
ခုံရုံးဥကၠ႒မွာ ေထာက္ပို႔တပ္က ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္ဦး။ အဖြဲ႔ဝင္ ၁ မွာ သံခ်ပ္ကာတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ႏိုင္ဝင္းသိန္း။ အဖြဲ႔ဝင္ ၂ မွာ
စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီးျမင့္ေအာင္။

သတ္ျဖတ္ခဲ့ပုံ
စစ္ခုံရုံးတြင္ တရားခံတို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္လိုက္ေသာအခါ ေအာက္ပါ ဇာတ္လမ္းေပၚထြက္လာသည္။ ယခု

ဆက္ေရးမည့္ တပ္တြင္းဇာတ္လမ္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးေဇယ်ာဦး၊ စစ္
ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္ၾကီးလႊမ္းမိုးေအာင္၊ ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္ဇင္ျမင့္၊ ဗိုလ္ၾကီးမ်ဳိးသူေဇာ္၊ ဒုတပ္ၾကပ္ ရွိဳင္းထက္ေအာင္၊ တပ္သားျဖိဳးကိုတို႔၏
ဝန္ခံခ်က္မ်ားကိုဆက္စပ္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလ ၂၅ ရက္ညေနတြင္ မိုင္းေခါင္ရြာထိပ္တြင္ လွည္းျဖင့္ျပန္လာေသာ ရြာသား ၃ ဦးကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီး

ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေမလ ၂၅ ရက္ညတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေမလ ၂၆ ရက္မနက္ခင္း ၁၀ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အင္ခြမ္ဂမ္

ေအာင္က ေသနတ္ဘယ္လိုပစ္ရသလဲဟု ေမးျမန္းရာ တပ္သားျဖိဳးကိုက ေသနတ္ပစ္ပုံပစ္နည္းကို ျပသသည္။ တပ္သားျဖိဳးကို၏

အဆိုအရ (လုံျခဳံေရးခလုတ္ ပိတ္ထားဖို႔ေမ့ေနခဲ့သျဖင့္ မေတာ္တဆ က်ည္ဆန္ထြက္သြားရာ) အင္ခြမ္ဂမ္ေအာင္၏ ညာဘက္ရင္အုံ
ကို က်ည္ဆန္ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို အထက္အရာရွိကို အစီရင္ခံရာ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္ၾကီးလႊမ္းမိုးေအာင္သည္ ဗိုလ္

ၾကီးေက်ာ္ဇင္ျမင့္၊ ဗိုလ္ၾကီးမ်ဳိးသူေဇာ္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အျဖစ္မွန္ကို လူသိကုန္လွ်င္ ရာထူးျပဳတ္ႏိုင္သည္။ ထမင္းအိုး
ကြဲႏိုင္သည္။ သူတို႔ထမင္းအိုးႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ရြာသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မရန္ဘရန္ဆိုင္း၊ လဗ်ေနာ္ခြမ္တို႔၏ အသက္ကို ခ်ိန္စက္

တိုင္းထြာရေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူတို႔၏ ဆင္ျခင္တုံအားသည္ ထမင္းအိုးဘက္သို႔ အေလးသာသြားေသာ
ေၾကာင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ မရန္ဘရန္ဆိုင္းႏွင့္ လဗ်ေနာ္ခြမ္တို႔ကိုပါ သတ္ျဖတ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ဒါ No Man Land Area
မရန္ဘရန္ဆိုင္းႏွင့္ လဗ်ေနာ္ခြမ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္လိုေသာ္လည္း စစ္တပ္သေဘာအရ အထက္အမိန္႔မရဘဲ ဘာမွမလုပ္ရဲ

ေသာေၾကာင့္ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးေဇယ်ာဦးကို တင္ျပသတင္းပို႔ခိုင္းလိုက္ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးေဇယ်ာဦးက “အဲဒီေကာင္ကို ေျပာလိုက္

စမ္း၊ No Man Land Area ကြ၊ ေၾကးနန္းတင္တတ္ရင္ ရတယ္၊ ကိုယ့္အတြက္ေတာင္ ေကာင္းတယ္” ဟုေျပာကာ ဆဲဆို ၾကိမ္း

ေမာင္းလႊတ္လိုက္သည္။ ဗိုလ္မွဴးေဇယ်ာဦးက ထိုသို႔ ဆဲဆိုၾကိမ္းေမာင္းအမိန္႔ေပးေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ၾကီးလႊမ္းမိုးေအာင္၊ ဗိုလ္ၾကီး
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ေက်ာ္ဇင္ျမင့္၊ ဗိုလ္ၾကီးမ်ဳိးသူေဇာ္၊ ဒုတပ္ၾကပ္ရွိဳင္းထက္ေအာင္၊ တပ္သားျဖိဳးကိုတို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ကာ မ်က္ျမင္ သက္ေသရြာသား
ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ မရန္ဘရန္ဆိုင္းႏွင့္ လဗ်ေနာ္ခြမ္တို႔အား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ လိုက္ၾကေလသည္။ သူတို႔အတြက္
လူ ၂ ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ရသည္မွာ ၾကက္တေကာင္၊ ဝက္တေကာင္ကို သတ္ရတာေလာက္ေတာင္ မခက္ခဲလွသလိုပင္။

တပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးေဇယ်ာဦး၏ No Man Land Area ကြ ဟူေသာစကားသည္ သာမန္ အရပ္သူအရပ္သား ေက်းရြာ

သားတို႔အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ စစ္ဗိုလ္စစ္သားတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား (Mind-set) ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပေသာ
စကားျဖစ္သည္။ No Man Land Area ဟူသည္ လူမရွိေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ အရပ္သား မလာရေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ လူမရွိ

လူကြယ္ေသာအရပ္တြင္ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာ လုပ္သည္။ လူမျမင္ေအာင္ ပိတ္ေလွာင္သတ္ျဖတ္ႏိုင္လွ်င္ ဘာမွ ျပႆနာမရွိ။ ဘာမွ

စိုးရိမ္စရာမရွိ။ သတ္ခ်င္သတ္၊ သတ္လို႔ရသည္။ လူမျမင္ဖို႔ အေရးၾကီးသည္။ လူျမင္သြားလွ်င္ ျမင္ေသာလူကိုပါ အစေဖ်ာက္ႏိုင္
ဖို႔လိုသည္။ သူပုန္ပါ၊ လက္နက္လုလို႔ပါဟု ေၾကးနန္းတင္လိုက္လွ်င္ ရာထူးပင္တက္ႏိုင္ေသးသည္။ အစိုးရစစ္တပ္သည္ လူမျမင္

မ်က္ကြယ္ရာတြင္ အလားတူျပစ္မႈမ်ဳိးက်ဴးလြန္ၾကသည္မွာ အေျမာက္အျမားျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ဝန္ခံရိုးမရွိ။

အျမဲဖုံးအုပ္ကာကြယ္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ စစ္ဆင္ေရး၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး ဘယ္အရပ္သားမွ် ဝင္ထြက္လို႔
မရေအာင္ အလုံပိတ္ထားေသာ နယ္ေျမတိုင္းတြင္ စစ္တပ္ကက်ဴးလြန္တတ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈတို႔မွာ မွန္းဆမရေအာင္ အကန္႔အ
သတ္မဲ့လွသည္။

၂၀၁၇ ခုစက္တင္ဘာလတြင္ ထိုအမႈကို စစ္ေဆးျပီးဆုံးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမိန္႔မခ်မွတ္ခဲ့။ အထက္အမိန္႔ ေစာင့္ရဦး

မည္ဟုဆိုကာ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုတြင္ ခ်ေကြ်းဖို႔ လိုလာေသာအခါတြင္မွ ထိုသူမ်ားေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ က်
ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုေၾကာင့္ ခ်ေကြ်းရန္လိုအပ္လာေသာေၾကာင့္ အလ်င္စလိုျပဳမူေၾကာင္း ထင္ရွားေသာအခ်က္ တခ်က္

ကို ေထာက္ျပလိုသည္။ ထိုအမႈကို လာေရာက္နားေထာင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္ခ်မည့္ေန႔မတိုင္မီ
တရက္သာ ၾကိဳအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ အထက္ကအမိန္႔က ကပ္ေရာက္လာျပီး ခ်က္ခ်င္းစီရင္ခ်က္ခ်ရမည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ ၾကိဳ
တင္ အေၾကာင္းမၾကားႏိုင္ခဲ့ပါဟု ဆိုသည္။ ၃ လလုံးလုံး ဆိုင္းငံ့ျပီးကာမွ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း အျမန္ဆုံး စီရင္
ခ်က္ခ်လိုရပါသနည္း။ အေၾကာင္းရွိေပမည္။

ယခုအမႈတြင္ တရားခံမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေထာင္သြင္း အျပစ္ေပး

ခ်င္မွေပးမည္ဟု ေသဆုံးသူတို႔၏ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူၾကီးမ်ားက မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ စစ္တပ္

က သတ္ပါသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံလာရသည္ကိုကပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေသဆုံးသူ၏ မိသားစုမ်ား ေဆြမ်ဳိး
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္ၾကိဳးပမ္းၾကေသာ ဇြဲႏွင့္သတၱိ၊ ရြာသား ၃
ေယာက္ကို စစ္တပ္ကဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္ရြာသားမ်ား အထင္အရွားရွိေနခဲ့ျခင္း၊ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသ
မားမ်ားသည္ ယခင္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္ကကဲ့သို႔ စစ္တပ္ႏွင့္ တေသြးတသားတည္းရွိမေနဘဲ၊ စစ္တပ္က စိတ္မခ်ရေသာ အမွန္

တရားျမတ္ႏိုးသူတခ်ိဳ႕ ရွိေနျခင္း၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ၾကိဳးကိုင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္တြင္ စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ေသာ္လည္း
အမွန္တရား ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါေပသည္ဟု မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစလိုျခင္း စေသာအေၾကာင္းေၾကာင္း
ေၾကာင့္သာ မတတ္သာ၍ ဝန္ခံလိုက္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူအျခားအမႈမ်ားကို စစ္တပ္က ဝန္မခံဘဲ ဘူးကြယ္ထားၾကသည္
မ်ား အထင္အရွားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေရခဲေတာင္၏ထိပ္ဖ်ားသာ
ယခုအမႈသည္ စစ္တပ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျခားအမႈေပါင္းေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ႏိႈင္းစာ၊တိုင္းတာၾကည့္လွ်င္ ေရျပင္ေပၚ

တြင္ ေတာင္ပို႔သာသာေလာက္သာ ျမင္ရေသာ ဧရာမေရခဲေတာင္ၾကီး၏ ထိပ္ဖ်ားႏွင့္သာ တူပါသည္။ စစ္တပ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ
အမႈေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာၾကီးေအာက္တြင္ အလြယ္တကူမျမင္သာေသာ ခရုမ်ားပမာ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္
ေအာင္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ ယခုလူသိရွင္ၾကားျဖစ္လာေသာ ဤအမႈတခုမွာ အကယ္စင္စစ္ ကမ္းေျခတြင္ ေမ်ာတင္
လာေသာ ခရုေလးတခုမွ်ေလာက္သာျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ညတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ခရိုင္ ေကာင္းခါးေက်းရြာတြင္ အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္အရြယ္

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ၾကသည့္ မရန္လုရာႏွင့္တန္ေဘာင္ေခါန္နန္စင္တို႔ကို မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္

လိုက္သည့္အမႈသည္ လက္သည္မေပၚခဲ့။ မုဒိမ္းက်င့္သူ ဗိုလ္မွဴး သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ၾကီးသည္ လားရွိဳးစစ္ေဆးရုံတြင္ သြားကိုက္ခံရ
သည့္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေရာက္လာသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္တိုင္ တရားခံကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့။ ထိုအမႈသည္ အိမ္ထဲသို႔
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စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားဝင္ေရာက္သြားခဲ့ျပီးေနာက္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ားအျပားရွိလ်က္ႏွင့္

အမွန္တရားမေပၚေပါက္ဘဲ ထိန္ခ်န္ဖုံး ကြယ္ခံရေသာ အမႈတခုျဖစ္သည္။ ဆင္ေကာင္ၾကီးတခုလုံး ျမင္လိုက္ပါလ်က္ႏွင့္ ဆင္ေျခ
ရာမျမင္ ဟုဆိုကာ လက္သည္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ ခု ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္၊ ႏြမ္လန္းေက်းရြာမွ အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ ေလျဖတ္ျပီး နာလန္

ထကာစ အဖြားအို ေဒၚေဖာ့ခြန္လု Hpauhkun Lu ကို စစ္သားတေယာက္က မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည္။ အမႈက

မည္မွ် ထင္ရွားသနည္းဆိုေသာ္ (မရိုေသ့စကား) အဖြားအို၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ တက္ခြထားေသာ စစ္သားကို ရြားသားမ်ားက လက္ပူး
လက္ၾကပ္ မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအမႈကို မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက တရားလိုျပဳကာ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ မတရားအျပဳခံရသူ ေဒၚ
ေဖာ့ခြန္လုသည္ ယခုအခါ သဘာဝကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေခ်ျပီ။ တိုင္ၾကားထားေသာ အမႈ
ကား အေျဖမ ထြက္ႏိုင္ပါေသးေခ်။

၂၀၁၁ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္၊ ခိုင္ဘန္ ေက်းရြာအနီး ေတာင္ယာခင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္

ကေလးတေယာက္၏ မိခင္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆြန္လြတ္ရြယ္ဂ်ာကို ခလရ ၃၂၁ မွစစ္သားမ်ားက ေျပာင္းဖူးခင္းထဲမွ ဖမ္းဆီး

ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဆြန္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၊ သူ႔ခင္ပြန္းနဲ႔ သူ႔ေယာကၡမေယာက်္ား။ သူတို႔ကို KIA ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိေၾကာင္း

မသကၤာဟုဆိုကာ ေျပာင္းဖူးေတာင္းမ်ားထမ္းရြက္ျပီး လိုက္ပို႔ၾကရန္စစ္သားမ်ားက ေခၚခဲ့ၾကသည္။ (KIA နဲ႔မသကၤာဟုလည္း
ဆိုေသး၊ ေျပာင္းဖူးေတာင္းလည္း ထမ္းရြက္ခိုင္းရေသး။) ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္က ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၾကေသာ္လည္း ဆြန္
လြတ္ရြယ္ဂ်ာကား ဘယ္ေသာအခါမွ်ျပန္မလာခဲ့ေတာ့ေခ်။ ထြက္ေျပးေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း ေသနတ္ျဖင့္ လိုက္လံ

ပစ္ခတ္ခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ဆြန္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ ျပန္ေရာက္မလာေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ ေခ်ာင္း
ေျမာင္းၾကည့္ရွဳရာ ရက္ေပါင္းအတန္ၾကာပင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရေသးသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ကား စုပ္စျမဳပ္စေပ်ာက္ကာ ျပန္ေပၚမလာ
ေတာ့ေခ်။ ထိုအမႈကို အၾကိမ္ၾကိမ္တိုင္ၾကားအမႈဖြင့္ေသာ္လည္း အေရးယူမေပး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမေပး။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕၌ ကိုးတန္းေက်ာင္းသူ ဂ်ာဆိုင္းအိန္ကို စစ္တပ္ကပစ္ခတ္

ေသာ က်ည္ဆန္ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဖားကန္႔ေမွာ္ဝန္းကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ အစိုးရမူလတန္းလြန္

ေက်ာင္းတို႔အၾကားသို႔ အစိုးရစစ္တပ္က လက္နက္ၾကီးလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္စဥ္မွာ က်ည္ဆန္ထိမွန္ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္

သည္။ အရပ္သားမ်ားရွိေသာေနရာတြင္ လက္နက္ၾကီးလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပရမ္းပတာပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိမွန္ေသဆုံးရျခင္း
ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနျခင္းမဟုတ္။ သူပုန္စခန္းမဟုတ္ပါေခ်။ ထိုအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖခင္ျဖစ္သူဦးဘရန္ေရွာင္က သမၼ တႏွင့္
အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔သို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုသို႔တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စုံစမ္းအေရးယူမႈမ်ိဳး ကိုကား
မျပဳလုပ္ခဲ့။ တိုင္ၾကားသူဦးဘရန္ေရွာင္ကိုသာ တပ္မေတာ္ကို မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲသည္ဟုဆိုကာ စစ္တပ္က အမႈဖြင့္တရားစြဲ ခဲ့သည္။
သမၼတႏွင့္ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာစာသည္ တရားခံဟုစြပ္စြဲျခင္းခံရေသာ တပ္မ ေတာ္၏
အရာရွိမ်ား

လက္ဝယ္သို႔

မည္သို႔မည္ပုံေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသနည္း။

အလားတူျဖစ္ရပ္ေတြကို

နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတိုင္းရင္းသား

ေဒသအားလုံးမွာ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။ မၾကာခင္ကလည္း KNPP တပ္သား၃ေယာက္ႏွင့္ အရပ္သား
၁ေယာက္ကို

အစိုးရစစ္တပ္က

ဖမ္းဆီးသြားသည္။

ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုေသာအခါ

အရိုးကိုသာ

ပုလင္းေလးေတြႏွင့္

ထည့္ပို႔ေပးလိုက္သည္။ ကိုပါၾကီးသည္လည္း စစ္တပ္လက္ခ်က္ျဖင့္ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ အမႈမွန္မေပၚေပါက္ခဲ့။ ေဒၚခင္ဝင္းသည္
ရဲအဖြဲ႔လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ရ သည္။ စုံစမ္းအေရးယူမႈမရွိခဲ့။

ထိုစစ္တပ္သည္ ၁၉၈၈ ခုတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာင္ေသာင္းခ်ီသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္တပ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္

သံဃာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္တပ္သည္ သူတို႔ရာသက္ပန္စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရမည့္ အေျခခံ ဥပေဒ တရပ္ကို
ေရးဆြဲကာ အရပ္သားအစိုးရမွန္သမွ် ရုပ္ေသးအစိုးရျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေနေပသည္။
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ဗိုလ္ရဲထြဋ္စဥ္းစားနည္းဟာ

တကယ္ေတာ ့စစ္အုပ္စုစဥ္းစားနည္းပါပဲ
ေက်ာ္သက္ေအာင္
--------

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္)

သမၼတဗိုလ္သိန္းစိန္လက္ထက္ ျပန္ဝန္ေဟာင္းဗိုလ္ရဲထြဋ္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တရားဝင္ေၾကညာမထားတဲ့ ေျပာခြင့္ရသူျဖစ္တယ္။

သူယူထားတဲ့ အထုိင္ကေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတုိ႔၊ စစ္တပ္တုိ႔နဲ႔ ကင္းရွင္းေလဟန္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ေရးသားသူ စတုိင္ဖမ္းထား တယ္။
ဘယ္လိုပဲ အသြင္ယူထားပါေစ၊ မိေက်ာင္းဟာ ေသတာေတာင္ သူ႔ကိုယ္ေပၚက အကြက္ေတြကို မေျပာင္းႏုိင္သလိုပါပဲ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕
အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ သူတို႔ အေပြးေတြအကြက္ေတြဟာ ဖံုးမရဖိမရ ေငါေလာေပၚေနမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီနဲ႔ (၁၃-၄-၂၀၁၈) ဒီဘိတ္မွာ ဗိုလ္ရဲထြဋ္က ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ “၂၀၂၀ မွာ သမၼတေလာင္းျဖစ္လာ

ႏုိင္တယ္” လို႔ ရည္မွန္းခ်က္ဆုိတာကို ေျပာသြားတယ္။ ဒီလို ေလလႊင့္သြားမႈက အနည္းဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႏွစ္ခု ပါရွိႏုိင္ပါတယ္။

တခုက ဘက္အသီးသီးက ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္မလဲဆုိတာကို တီးေခါက္လိုက္တာပဲ။ အျခားတခုကေတာ့ ႀကိဳတင္ဝါဒျဖန္႔လိုက္တာပဲ။

ဒီႏွစ္ခုအေပၚ ဘက္အသီးသီးက တုံ႕ျပန္လာမယ့္ တုံ႕ျပန္ခ်က္ေတြကို စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္တပ္က သိခ်င္တာလို႔ ယူဆရပါတယ္။ စစ္ေျမ
ျပင္မွာ မသကၤာတဲ့ေနရာကို ပစ္ရွင္းၾကည့္လိုက္တဲ့သေဘာေပါ့။ (searching fire) လုပ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

စစ္အုပ္စုအဖို႔ စစ္တပ္အဖို႔ “ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦး” ဆုိတာ အၿမဲတမ္း သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ရထားတဲ့ အခြင့္ထူးခံ

ေဝစု ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ ဘာမွ ထူးထူးေထြေထြ သာဓကျပစရာမလိုပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀ ရဲ႕ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မ
ခြဲငယ္ (၃) ကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ အလြယ္သိႏုိင္တယ္။ အဲဒီပုဒ္မ ၆၀ ရဲ႕ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) မွာလည္း ဒုတိယသမၼတတဦးစီကို “လြတ္ေတာ္

ကုိယ္စားလွယ္ထဲကျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲကျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္တယ္” လုိ႔ ျပ႒ာန္းထား
တယ္။ ဆုိလုိတာက ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီရင္ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္တပ္က သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္သူကုိ ဒုတိယ သမၼတ
တင္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာပဲျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ရဲထြဋ္ရဲ႕ေျပာစကားမွာ ထပ္ပါတာက ဒုတိယသမၼတေလာက္နဲ႔ တင္းတိမ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သမၼတျဖစ္ဖို႔အထိ သူ

က ေလသံပစ္သြားတာ။ ဒီေျပာၾကားခ်က္က “ဗိုလ္ေရႊမန္း” ကိုေတာင္ သတိေပးသြားသလား ေတြးထင္ရတယ္။ ဒီလို ဘာေၾကာင့္
ေတြးထင္ရသလဲဆုိတာ ပံုေပၚေအာင္ ဘီဘီစီကေမးတာကို ဗိုလ္ရဲထြဋ္ ျပန္ေျဖတာထဲက တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ျပပါ့မယ္။
“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကို

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္နဲ႔

ေရြးခ်ယ္

တာဝန္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကို ေခါင္းေဆာင္ဖို႔အျပင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔၊ ဦးေရႊမန္းတုိ႔ ေခတ္လြန္ကာလမွာ

ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ကိုပါ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လ်ာထားခဲ့တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း
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ေအာင္လိႈင္ဟာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔က တင္သြင္းမယ့္ ဒုသမၼတ
ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္” တဲ့။

ဒီေတာ့ ဘီဘီစီ ဒီဘိတ္မွာ ဗို္လ္ရဲထြဋ္ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ျပသြားတာေတြကို ၾကည့္ရင္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ေရွ႕ေျခလွမ္း

ကို တြက္ခ်က္မွန္းဆႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ျမင္ေတြ႔လိုက္ရတာက ဗိုလ္ရဲထြဋ္ရဲ႕တြက္ကိန္းထဲမွာ ထည့္ေျပာမသြားတဲ့အခ်က္

တခုကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥပဲ။ ၂၀၂၀ မတုိင္ခင္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး
ဆုိတဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သူ႔တြက္ကိန္းေတြကုိ ခ်ျပသြားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေန႔ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္
ကုိင္ အင္အားစုေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြက ဗမာျပည္ရဲ႕ အဓိကျပႆနာဟာ ၂၀၀၈ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈မွာ စစ္

တပ္က အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္ေရးအခန္း၊ အခ်ိန္မေရြး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အာဏာသိမ္းႏုိင္မႈ၊ လႊတ္ေတာ္တုိင္းရဲ႕
အမတ္ဦးေရ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္စိတ္ႀကိဳက္ ခန္႔ခြင့္၊ လဲလွယ္ပုိင္ခြင့္စတဲ့ စစ္တပ္က အရာရာ လူထုအထက္

ေရာက္ေနမႈေတြကုိ ျပင္လို႔မရေအာင္ လုပ္ထားၿပီး က်န္တဲ့ အဓိကမက်တဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ျပင္တာ၊ ျဖည့္တာ ျဖဳတ္တာေတြကို
ျပင္လို႔ရတယ္ဆိုတာေတြကုိ ေထာက္ျပၿပီး ၂၀၀၈ ျပင္လုိ႔မရေအာင္ လုပ္ထားတာကုိ “မဟုတ္ေလသေယာင္” ၂၀၀၈ တုိက္ဖ်က္
ေရးေလထုကုိ ရႏုိင္သေလာက္ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္၊ ျပည္သူထဲမွာ ႐ႈပ္ေထြးသြားေအာင္ ဗုိလ္ရဲထြဋ္က စစ္အုပ္စုအႀကိဳက္ လုပ္ျပ
ေနတာသာျဖစ္တယ္။

စစ္တပ္နဲ႔စစ္အုပ္စုက သူတို႔ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ရထားတဲ့ ဒုတိယသမၼတေလာင္းကို သမၼတျဖစ္လာေစဖို႔ဆုိရင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ

ကို ေပးတဲ့ မဲေတြကြဲသြားေစဖို႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕(၂၀၇ ေနရာ) မဲကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး၊ ႀကံ့ဖြံ႔မဲ၊ စစ္တပ္မဲ (၁၆၆) မဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး
ဒီခ်ဳပ္ပါတီကိုယွဥ္ဖုိ႔ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ေနၾကတာ ေျခလွမ္းျပင္ေနၾကတာ ထင္ရွားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ လက္ရွိ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအတြင္းကေရာ အျပင္ကပါ ရႏုိင္သမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ အမဲဖ်က္သလို ထုိးႏွက္ေန
တာေတြကို “၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဘယ္သူ႔ လက္ခ်က္လဲ၊ လက္သည္ဘယ္သူလဲဆိုတာ
အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ဗိုလ္ရဲထြဋ္စဥ္းစားနည္းဟာ တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုစဥ္းစားနည္းပါပဲ။ အခုိင္အမာအခ်က္အလက္နဲ႔ အေျခအေနအေပၚမူ

တည္ၿပီး၊ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္ပံုေတြဟာ အေပၚယံ ကြဲျပားေကာင္းကြဲျပားေနမွာျဖစ္ေပမယ့္ အရင္းခံျဖစ္တဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”

တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးဆုိတာမွာေတာ့ သူတို႔ဟာ ဘယ္သူခြဲခြဲ ဒုိ႔မကြဲ ဆုိတာလို ညီညြတ္ေနၾကမွာပါ။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊
အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္နုိင္မယ့္ သိမ္ေမြ႔တဲ့အင္အား(soft power)ဟာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျဖစ္ၿပီး၊
မာေက်ာအင္အား (hard power) ကေတာ့ စစ္အုပ္စုက ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ ကုပ္ခြစီးထားတာခံေနရတဲ့ စစ္တပ္ႀကီးပဲ
မဟုတ္ပါလား။

ဒီကေန႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ေလွဟာ ဒီထုိးဝါးႏွစ္ေခ်ာင္းအကူအညီနဲ႔ သင့္ျမတ္ေရးေလလိႈင္းကို စီးၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ေရြးေကာက္

ပြဲဆႏၵကို ပမာမခန္႔လုပ္ေနတာ၊ ျပက္ရယ္ျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ ျပည္သူနဲ႔အတူ” တုိ႔ “စုေပါင္းအင္အား”တုိ႔ ဆုိတာ

ေတြကို စကားအရ ဝါဒျဖန္႔ရံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူနဲ႔ အတူခံစား၊ ျပည္သူနဲ႔အတူတိုက္ပြဲဝင္၊ ျပည္သူနဲ႔အတူေအာင္ပြဲခံႏုိင္ဖိ႔ု
လက္ေတြ႔က်က် ျပင္ဆင္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား လႈပ္ရွားဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီပါတယ္။

မိေက်ာင္းဟာ ေသတာေတာင္ သူ႔ကိုယ္ေပၚက အကြက္ေတြကို

မေျပာင္းႏုိင္သလိုပါပဲ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ သူတို႔

အေပြးေတြအကြက္ေတြဟာ ဖံုးမရဖိမရ ေငၚေလာေပၚေနမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။
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ဗုိလ္ေဇယ် က်ဆုံးခဲ့ေသာ အႏွစ္ငါးဆယ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္

(၁၆-၄-၂၀၁၈ ေန႔သည္ကား…. ဗိုလ္ေဇယ် က်ဆံုးခဲ့ေသာ အႏွစ္ငါးဆယ္ေျမာက္ အမွတ္တရေန႔ ပင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေတြ .. လေတြ

..ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ရစ္တဲ့ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္တဲ့မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာေတာ့ သူ႕ဝိညာဥ္က ရွင္သန္ဆဲ.. စံနမူနာ

ယူရမည့္ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္အျဖစ္…လြမ္း.တသသႏွင့္ အမွတ္တရ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္ေပါက္စ ပညာတတ္လူတန္းစား
ဘဝကိုစြန္႕လႊတ္ျပီးပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားဘဝကိုခံယူဖို႔ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရသည့္ သူ႕ဘဝရဲ႕ခ ရီးကေတာ့ နာက်င္မႈေတြႏွင့္
ပင္……မုန္တိုင္းၾကားမွာ ပြင့္ခဲ့ရေသာ ႏွင္းဆီတပြင့္လို ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႕သာ ရွင္သန္ခဲ့ရသည္။

သူကား…တေထာင့္သံုးရာျပည့္အေရးေတာ္ပံုတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္…ေတာ္လွန္ေသာ ပညာတတ္တေယာက္….။ တဆက္

ထည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေသာအစိုးရအဆက္ဆက္ကို ေတာ္လွန္သည့္ ေရရွည္လက္နက္ကိုင္

တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရင္း ဂုဏ္ေျပာင္စြာ အသက္ေပးလွဴသြားခဲ့ေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္

လည္း ျဖစ္သည္။ ရာသက္ပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား တေယာက္ျဖစ္ေသာ သူ၏ဘဝစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ကား ၾကီးျမတ္ဂုဏ္ေျပာင္
ေသာ သူရဲေကာင္းတေယာက္၏ ေသြးေခၽြးမွတ္တမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သူ၏ဘဝစာမ်က္ႏွာမ်ားထဲမွ…ရခိုင္ရိုးမခရီးစဥ္မွာ လတခ်ိဳ႔မွ်သာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း..ရခိုင္ရိုးမ၏ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္း

တြင္ ေမ့မရႏိုင္ေသာ မွတ္တိုင္တခုအျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ရိုးမေတာင္တန္း တနံတလ်ား ေျခဆန္႔သြားခဲ့ေသာ
သူ၏ ရနံ႔သည္ အားလံုး၏ရင္ထဲမွာ တသသႏွင့္ လြမ္းေမာက်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ရင္ထဲမွာ ယေန႔တိုင္ ေမႊးျမေနဆဲပင္…..။

သူ႔အေၾကာင္းျပန္ေတြးမိတိုင္း….ရခိုင္ျပည္နယ္…..ေတာဖ်ားေခ်ာင္းအထက္ပိုင္းမွ “ျမိဳ ”အမ်ိဳးသားၾကီး ေျပာျပဖူးေသာ သူ႔

အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ၾကား ေယာင္မိသည္။

“ ဒီအိမ္မွာ…လြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္က ဗမာရဲေဘာ္ၾကီး တေယာက္ ေရာက္လာခဲ့ဖူးတယ္။ သူလည္း ..မင္းလိုပဲ

ငွက္ဖ်ား အျပင္းအထန္တက္လို႔…အပူခ်ိန္တိုင္းေတာ့ ျပဒါးတိုင္ဂိတ္ဆံုးလို႔ ေဆးမွဴးကေျပာတယ္…ဒါေပမဲ့ သူကေတာ ့လမ္းေလွ်ာက္
မပ်က္ဘူး..ေအေအးေဆးေဆးနဲ႕ ဘာမွမျဖစ္သလိုပဲ…ကိစၥမရွိဘူး…ကိစၥမရွိဘူးပဲ ေျပာေနတယ္။ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မာတဲ့လူမ်ိဳး တခါမွ
မေတြ႕ဖူးေသးဘူး”

အိမ္ရွင္အဖိုးၾကီးစကားဆံုးသည္ႏွင့္ “အဲဒီ ဗမာရဲေဘာ္ၾကီးဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ကို ေျပာတာ ”ဟု ရဲေဘာ္ တေယာက္က

ျဖည့္ေျပာလိုက္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္…ရခိုင္ရိုးမေတာ္လွန္ေရး အေျခခံေဒသရွိ ရဲေဘာ္အသီးသီး၏ ဗိုလ္ေဇယ်ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ ထိေတြ႕ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို အျမတ္တႏိုး…စူးစမ္းေလ့လာမွတ္သားရင္း ပ်ံ႕လြင့္ေနေသာ သူ၏ရုပ္ပံုလႊာမ်ား ေနာက္
သို႔ ေျခရာခံ လိုက္မိေတာ့သည္။

အခြင့္ၾကံဳသျဖင့္ ဖိုးနီေရးသည့္ “ရခိုင္ရိုးမႏွင့္ တသသဗိုလ္ေဇယ်” ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္

ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
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ရဲေဘာ္တိုင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္သဖြယ္ေဆာင္ထားၾကသည္႔..ဗိုလ္ေဇယ် ၏ သံုးဆင့္ေကဒါသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္စာတမ္း……

(သူ႔စာတမ္းက အေရးအသား ရိုးရွင္းသည္၊ ပဥၥလက္ဆန္ေသာ၊ ဟိတ္ဟန္ထုတ္ေသာ၊ စကားလံုးၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္မ်ား လံုးဝမပါ။
သို႔ေသာ္ အဘိဓမၼာပါသည္၊ဘက္စံုသည္၊ စူးရွသည္၊လက္ေတြ႔က်သည္၊ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး၊ တပ္တည္ ေဆာက္ေရး ၊စသည့္

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ စီးေမ်ာရင္း အလုပ္လမ္းညႊန္မ်ား ေပးသည္။ သာမန္ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ အဆင့္ရွိသူတိုင္း နားလည္နိုင္ျပီး

ရိုးသားစြာ စြန္႔လႊတ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ( ရပ္တည္မႈ အျမင္ နည္းနာ ) မ်ား
ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့အဖို႔ေတာ့ ဦးေႏွာက္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားထဲတြင္ ယေန႔တိုင္ ရွင္သန္ လတ္ဆတ္ လႈပ္ရွားေနဆဲ ျဖစ္
သည္။)

တပ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ဗိုလ္ေဇယ် က်င့္သံုးခဲ့သည့္နည္းနာ………

(တပ္ထုတခုလံုး၏ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ကိုျမွင့္တင္ရန္ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ရင္းျဖင့္ သင္တန္းပို႔ခ်သည့္လုပ္ငန္းျဖင့္

စတင္သည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို

ပကတိဘာဝက်စြာ သံုးသပ္ၾက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾက …ႏွင့္

ေလ့လာေရးကို လႈပ္ရွားမႈသဏၭာန္ျဖင့္ အသက္ဝင္ေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိ အစီအစဥ္ရွိရွိ ေခါင္း
ေဆာင္မႈရွိရွိျဖင့္ လုပ္သည္။ ထုကို ဒီမိုကေရစီရဲရဲ ဖြင့္ေပးသည္။ ေျပာရဲဆိုရဲရွိေအာင္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးသည္။ အာမခံခ်က္
ေပးသည္။)

သူ၏ ရိုးရွင္းေသာေနထိုင္မႈဘဝ၊ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္မႈတို႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ျဖတ္သန္းမႈတခ်ိုဳ႕……

(မင္းျပားျမိဳ႔နယ္မွ ျမစ္ဝကို ေလွျဖင့္ ျဖတ္လာစဥ္ကလည္း ေျပာစမွတ္ေလးတခုရွိခဲ့သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ရန္သူ႔ေဒသ

အတြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ ဗိုလ္ေဇယ်ကိုယ္တိုင္ဝင္ျပီး ေလွာ္ခတ္ရသည္။ သိုေသာ္ ေလွေပၚတြင္ ထိုင္လိုက္

လာေသာ သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ရဲေဘာ္တေယာက္ကေတာ့ တုတ္တုတ္မွ်မလွဳပ္သျဖင့္ သူက ..ပိုေနေသာတက္ တေခ်ာင္းကို ေပး
လိုက္သည္တြင္ ထိုရဲေဘာ္က…က်ဳပ္က ခရိုင္ေကာ္မတီေလဗ်ာ…..ဟုဆို၍---တက္ကိုလွမ္းမယူ…။ ဤၽတြင္ ဗိုလ္ေဇယ်က ခရိုင္

ေကာ္မတီမင္းျမတ္လည္း ေလွာ္ခတ္လို႔ရပါတယ္ဗ်ာ..ေရာ့ယူ…ဟုေပးေတာ့မွ ေအာင့္သက္သက္ျဖင့္ တက္ကိုလွမ္းယူ လိုက္ပါ
သတဲ့ …..တကယ္ေတာ့ ထိုရဲေဘာ္က သူ႔ကိုေျပာလိုက္သူမွာ ဗိုလ္ေဇယ် ဆိ္ုသည္ကို မသိရွာေခ်။

ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႔က သူ႔လည္ပင္းတြင္ အျမဲလိုလိုရစ္ပတ္ထားေသာ တဘက္ကေလးကို သံုးမ်ိဳးသံုးတဘက္ကေလးဟု တင္

စား ေျပာဆိုၾကသည္။ လည္တြင္ရစ္ပတ္ထားေတာ့ မာဖလာ၊ မ်က္ႏွာသုတ္လက္သုတ္ေတာ့ အသုတ္စံုပဝါ၊ ေရခ်ိဳးေတာ့ အကာ.၊(
ေရလဲ လံုခ်ည္အျဖစ္သံုးတာကိုေျပာတာျဖစ္သည္)…ဟူ၍----သူ႔ေက်ာပိုးအိတ္အတြင္းမွာေတာ့ အဖာအေထးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသ
ျဖင့္ စိတၱဇပန္းခ်ီလိုျဖစ္ေနေသာ စစ္ဝတ္ႏွစ္စံု ေစာင္ပါးတထည္ႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသာ ရွိသည္။

စစ္ေတြခရိုင္ရံုးသို႔ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ သူ႔ကို အထူးဧည့္ခံသည္။ နံနက္စာ(ဘရိတ္ဖတ္)၊ ေန႔လည္စာ (လန္႔ခ်္)၊

ညစာ(ဒင္နာ)ေတြႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေနသည္။ ေတာ္လွန္ေရးစခန္းႏွင့္မတူဘဲ ေပ်ာ္ပြဲစားစခန္းလို အရာရွိရိပ္သာလိုျဖစ္ေနသည္ ဟု

…သူက ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ တလံုးတပါဒမွ် ျပင္းထန္ေသာေဝဖန္ခ်က္ မေပး၊ အေၾကာင္းျပခ်က္တခုခုေပးျပီး မစားဘဲ၊ လာပိ႔ုသည့္

ရဲေဘာ္ကို ဒါမ်ိဳးေတြ ဒီကလယ္သမားေတြ စားရသလားဟုသာ ျပန္ေမးေလ့ရွိသည္။ ၾကာေတာ့ စခန္းရဲေဘာ္ေတြလည္း အထာ
ေပါက္လာသည္။

ပညာသားပါပါနဲ႔

ေဝဖန္ေနတာဟု

သေဘာေပါက္လာသည္။

ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့

စခန္းတြင္းမွာ

ေနထိုင္မႈဘဝလည္း ရိုးရွင္းေသာ ျခိဳးျခံေခၽြတာေသာ၊ ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႕ဘဝႏွင္႔ကိုက္ညီေသာ၊ အေျခအေန ျဖစ္လာခဲ့သည္။
တခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္ ေတြက ဗိုလ္ေဇယ်က ခရိုင္စခန္းကို ေဆးၾကိမ္လံုးနဲ႕တို႔ျပီး ေျပာင္းလိုက္တာဟု တင္စားေျပာဆိုၾကသည္။)
အေတြးအေခၚတည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ေဇယ်၏အျမင္……

(သူက မိမိကိုယ္ကိုတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေတြးအေခၚတိုက္ပြဲ၏ အရွိတရားကို လက္ခံထားသည္။ ဓနရွင္အေတြးအ

ေခၚ၏ ဘက္ေပါင္းစံုမွထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ရွိေနသျဖင့္ သတိရွိဖို႔လိုသည္။ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းသည့္ အေတြးအ
ေခၚမ်ားကို မျပတ္တိုက္ပြဲဆင္ရမည္။ မတိုက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဧည့္သည္ပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ ဧည့္သည္ေတြလည္း ရွိတတ္ တာ
….သေဘာေပါက္ထားရမည္ ဟုဆိုသည္။)

ပသို႕ဆိုေစ…ရခိုင္ရိုးမ၏ ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေန အသြင္သစ္တခုေပၚလာဖို႕ ဗိုလ္ေဇယ်၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

သမိုင္းက မွတ္တမ္းတင္ျပီးျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ထုတရပ္လံုး၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ တာဝန္အရ

သူျပန္သြားေတာ့ အားလံုးက တသသႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ေတြလေတြ ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္တိုင္း
သူ႕အေၾကာင္းကို တဖြဖြ ေျပာျဖစ္ၾကသည္။ ေနာင္…သူ က်ဆံုးသြားသည့္သတင္းၾကားေတာ့ အားလံုးက လြမ္းဆြတ္ေၾကကြဲ
ခဲ့ၾကသည္။

ပသို႕ဆိုေစ ရိုးမ၏ ႏွလံုးအိမ္ အတြင္းမွာေတာ့ “ သူ ” ထာဝရ ရွိေနသည္။
ျငိမ္းေမာင္ဦး ( ၁၀-၄-၂၀၁၈ )
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၀-ေတာင္တန္းကလြမ္းပန္းခ်ီ။
ေဆာင္းပါးအမွတ္(၇)။
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ယခုတေလာ-မိုးမခမွာ-ေမာင္စိန္ေသာ္ရဲ႕-၁၉၇၀-၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက အေရွ႕ေျမာက္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားအေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္

ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြတင္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအပတ္ အဖတ္အမ်ားဆံုး ေဆာင္းပါးစာရင္းမွာလည္း ပါေနတာေတြ႕လာရတဲ့
အခါမွာေတာ့၊

ကၽြန္မမွာ၀မ္းသာ-၀မ္းနည္းျဖစ္ရပါတယ္။-ေၾသာ္--မိုးမခရယ္-ေစာေစာေလးကမ်ားတင္ေရာေပါ့။--လို႔

မခ်င့္မရဲလည္း ျဖစ္မိပါတယ္။

စိတ္ထဲ

အေၾကာင္းကေတာ့....စာေရးဆရာေမာင္စိန္ေသာ္(ေခၚ)ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦးက၂၀၁၇ခုႏွစ္အကုန္၂၀၁၈ခုႏွစ္အကူး

နံက္လင္းအားႀကီး အခ်ိန္မွာ ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္လို႔ပါပဲ။

ကၽြန္မတို႔မိသားစု ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ပါတီထဲေရာက္ခ်ိန္ကစလို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္-အလြန္ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာေနလာခဲ့ၾကတဲ့- ရဲ

ေဘာ္ေတြထဲမွာ-ကိုႏိုင္ဦးပါပါတယ္။ သူက မံုရြာသားဆိုတာသိခ်ိန္ကစလို႔- ေဖေဖကအစ ကၽြန္မတို႔မိသားစု၀င္အားလံုး သူ႔ကို ၀ိုင္း
ခ်စ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔မိသားစုမွာ အလြန္ရင္းခဲ့တဲ့- မံုရြာသားမ်ားရွိခဲ့လို႔ပါ။ ေဖေဖ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမ်ား ထြက္ေနတုန္း
ကေရာ၊(၁၉၆၀ခုႏွစ္မ်ား)၊ဆရာႀကီးမိႈင္းစ်ာပနနဲ႔ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္တဲ့ကာလမ်ားကေရာ(၁၉၆၄-၆၆)

ေဖေဖရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္

ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္တဲ့-ဦးတင္ေရႊတို႕-ဦးအံ့ေမာင္တို႔ဆိုတာက-မံုရြာသားမ်ားေလ။ ကိုႏိုင္ဦးတို႔မိသားစုနဲ႔ ကၽြန္မတို႔တေတြက ပန္ဆန္းကာ
လ (၁၉၇၈-၈၉)တေလွ်ာက္လံုး ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာေတြလို အတူေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၉-၉၀ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့-ကန္ပိုင္တီးမွာ တပ္ျပန္

စုျပီးႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေတြ စစ္ေရးသင္တန္းေတြ အတူတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကာလတပိုင္း အဆက္အသြယ္
ျပတ္သြားေပမယ့္-၂၀၀၀ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ျပန္လည္အဆက္အသြယ္ေတြရခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပည္သူလူထုႀကီးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူကနံမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး(ေမာင္စိန္ေသာ္၊ ဗတိုးရွိန္)နဲ႔ ေဆာင္းပါးေတြေရး၊ ကဗ်ာ

ေတြေရးနဲ႔ ကၽြန္မတို႔အတြက္ တခုတည္းက်န္ေတာ့တဲ့လက္နက္- ကေလာင္နဲ႔ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္လာရာမွာ-အလြန္ ဇြဲနပဲ ႀကီးစြာ

အိုျခင္း၊ နာျခင္းတရားေတြကို အန္တုရင္း- ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့--ဘယ္သူမွမလြန္ဆန္ႏိုင္တဲ့ေသျခင္းတရားကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
သြားခဲ့တယ္။ မေရွာင္မလႊဲသာတ့ဲ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တရားကို လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္သြားခ့ဲတယ္။ ပါတီက စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့-ျပည္
သူ႕အာဏာ၊ အေရးေတာ္ပံု- စာေစာင္မ်ားမွာ-ကိုႏိုင္ဦးက ေဆာင္းပါးမ်ား အမ်ားအျပားေရးခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂-ေလာက္ကစလို႔ သူ႔မွာ လွ်ာကင္ဆာစတင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူက ဒါကိုခြဲစိတ္ကုသဖို႔လက္မခံဘဲ၊ ေသာက္ေဆး

အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ထိန္းထားျပီးသူလုပ္ေဆာင္စရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ မက်န္းမမာျဖစ္ေနရွာတဲ့ ဇနီးသည္ကို
တဖက္ကျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရင္း တဖက္ကလည္း ေလ့လာေရးအပ်က္မခံရံုမက၊ မိမိရရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေရးသားမွ်ေ၀

တာေတြ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္-လယ္ယာေျမကိစၥမ်ား၊ လယ္သမားျပႆနာမ်ားမွာ သူက ပိုအားသန္ပံုရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ပန္ဆန္းမွာေနစဥ္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသစစ္ဦးစီးဌာနမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးခဲ့ေတာ့၊ အဲဒီတုန္းက တိုက္ခဲ့ၾကရတဲ့တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သူမွတ္မိသေလာက္ ျပန္လည္ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္မ စကားခ်ပ္
အျဖစ္ ေရးလိုတာေတြရွိပါတယ္။
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ကၽြန္မတို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲမ်ား(ႀကီးငယ္၊မဟူ) မွတ္တမ္းေတြအျပည့္အစံုရွိပါတယ္။ တိုက္ပြဲစီမံကိန္းကစလို႔ တိုက္ပြဲစဥ္အလယ္

တိုက္ပြဲနိဂံုးခ်ဳပ္အဆံုးပါ။ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ကို အျပည့္အစံုအစီရင္ခံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့-၁၉၈၉-ပါတီတြင္းပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္မ
တို႕တေတြ အလြန္ဖရိုဖရဲျဖစ္စြာ-ဗဟိုရံုးစိုက္ရာ-ပန္ဆန္းက ေျပးလာရေတာ့၊ ဒါေတြအားလံုး လက္လြတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္

ပိုင္း တခ်ိဳ႕စာရြက္စာတမ္းေတြ (အနည္းတကာ့အနည္းစု)ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ကေလးေတြနဲ႔ လူတ ဦးခ်င္း
မွတ္မိသမွ်ေတြကို သူက ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ေပးထားတာပါ။ အျပည့္အစံုႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေလးအျဖစ္ က်န္
ေအာင္-ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ သူ႕ကို ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။

၂၀၁၄-၂၀၁၅- သူ ေရာဂါျပင္းထန္လာေတာ့၊ သူေရးျပီးသမွ်ေဆာင္းပါးေလးေတြကိုစုျပီး စာအုပ္ထုတ္ေပးဖို႔ ရဲေဘာ္မ်ားက

စီစဥ္ပါတယ္။ ႏွင္းဆီလြင္ျပင္စာေပက အေၾကာင္းအရာလိုက္ခြဲျပီး၊ စာအုပ္(၃)အုပ္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
၁။ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ားေနသည့္ေျမယာျပႆနာ။ေမာင္စိန္ေသာ္။၂၀၁၅။မတ္လ။

၂။ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္စစ္အတြင္းအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသတိုက္ပြဲတခ်ိဳ႕။ေမာင္စိန္ေသာ္။၂၀၁၆။မတ္လ။
၃။ပါတီစိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးရုပ္ပံုလႊာ။ဗတိုးရွိန္။၂၀၁၆၊ေမလ။

ဒါေတြကို ႏွင္းဆီလြင္ျပင္ကပဲ-သတင္းကြန္ရက္ေပၚတင္ေပးေတာ့၊ ျပည္တြင္းမွာပါ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားပါေတာ့တယ္။ သူက သူ႕စာ

အုပ္ေတြအတြက္ သူ႕ရဲေဘာ္ေတြကို တအုပ္ႏွစ္ေယာက္က်စီ အမွာစာေရးခိုင္းပါတယ္။ သူ႔ပထမစာအုပ္အတြက္-ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္နဲ႔
ရဲေဘာ္ခ်ိဳ(ေမာင္လွ၀င္း-ျမင္းျခံ)က ေရးေပးရျပီး၊ ဒုတိယအုပ္အတြက္-ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ေအာင္ေငြတို႔က ေရးေပးပါ
တယ္။ သူ႕တတိယစာအုပ္-ပါတီစိန္ရတုအတြက္ ရဲေဘာ္ေအးသန္း(ေအာင္ျငိမ္းေအး)နဲ႕ ကၽြန္မ အမွာစာေရးေပးခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မ
အမွာစာမွာ ေဖေဖက သူနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေျပာခဲ့၊ဆိုခဲ့တာေတြကို ထည့္ေရးထားတဲ့အခ်က္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကို သူက

ဘ၀င္မက်ပါဘူး။ အမွာစာသူ႔ဆီပို႔ေပးအျပီး၊ ကၽြန္မက သူ႔ကိုလွမ္းေမးပါတယ္။--ဘယ္လိုလဲ၊ေက်နပ္ရဲ႕လား။-လို႔၊ ဒီေတာ့ သူကကၽြန္ေတာ့္ကို ေႏွးေႏွးေလးေလးႀကီး-လို႔ေျပာထားတာ။-တဲ့။ မေက်မနပ္ႀကီးေျပာပါတယ္။ ဒီေတာ့၊ သူ႕စာအုပ္ေတြ ထုတ္ေ၀ေရး
အတြက္ ေရာ၊ကၽြန္မေဆာင္းပါးတည္းျဖတ္ေရးေတြမွာေရာ၊ လုပ္ေဆာင္ေပးေနရတဲ့ ရဲေဘာ္သိန္း၀င္း(ကိုေက်ာ္ေဆြ)က-ဦးတင္ (ေဖ

ေဖ ေတာတြင္းအမည္)ရဲ႕ေနာက္ဆံုးမွတ္ခ်က္--“အထေႏွးသူမ်ားဟာ ျငိမ္တယ္။ အမွားနည္းတယ္။--“ဆိုတာေလးကသိပ္လွတာ။-လို႔ ၀င္ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္ေတာ့မွ သူကလက္ခံသြားပါေတာ့တယ္။
---------------------------------

သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားကေရးေပးတဲ့အမွာစာမ်ားမွာ---သူ႔ရုပ္ပံုလႊာ(တေစ့တေစာင္း)ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ေျမယာျပႆနာမ်ား စာ

အုပ္အတြက္ေရးေပးတဲ့အမွာစာမွာ- ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္က--------လူတေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာစရာမ်ားတယ္။ အစဥ္
လိုက္ခ်ေရးျပမယ္ဆိုရင္-(၁)ရပ္တည္ခ်က္။

ပါတီစိတ္ဓာတ္လို႔ေခၚရမယ့္ ပါတီ၊ျပည္သူ၊ေတာ္လွန္ေရး အက်ိဳးစီးပြားဘက္ကပဲရပ္ခံတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပတ္သားတယ္။

ေတြေ၀ ယိမ္းယိုင္ျခင္းမရွိ၊ ေတာ္လွန္ေရးသက္လည္း ရင့္လွျပီ၊ အမဲစက္တစက္မွမရွိ။
(၂)ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ။

တခ်ိဳ႕လူေတြက အျပင္ပန္းမာေက်ာမႈရွိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာကဓံကပုတ္ခတ္လိုက္တဲ့အခါ ေပ်ာ့ဆင္းသြားတတ္ၾက

တယ္။ ခု သူ႔မွာ က်န္းမာေရးသိပ္မေကာင္း၊ ေရာဂါေ၀ဒနာ စြဲကပ္ေနပါတယ္။ သားနဲ႔သမီးက ေငြစုျပီး ကူမင္းေဆးရံုအထိပို႔ျပီး

စမ္းသပ္ေစ တယ္။ သူကလူတမ်ိဳး။ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းသေလာက္ အသန္႕အျပန္႔ကိုလည္း အလြန္ႀကိဳက္၊ ေခတ္မီေဆးရံုႀကီးမွာ
“စိတ္မသန္႔” လို႔ဆိုျပီး ၾကာၾကာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမေန ျပန္ဆင္းလာတယ္။ ဗမာဗိေႏၵာေဆးနဲ႔ပဲ ကုေတာ့မယ္--တဲ့။ ေကာင္းတယ္ဆို

တဲ့ ဗမာေဆးမွန္သမွ် သမီးႀကီးက ရွာေပးတယ္။ စားရတဲ့ေဆး ေသာက္ရတဲ့ေဆး တခုမွအလြတ္မခံ စိတ္ရွည္ရွည္ ေသာက္သံုး
တယ္။ တရုတ္ ရိုးရာေဆးလည္းအလြတ္မေပးဘူး။
(၃) တာ၀န္ယူမႈ။

ဒီေနရာမွာ သူ႔တန္ဖိုး ျပေတာ့တာပဲ၊ သူ႔ဇနီးကလည္း ေလးဘက္နာေရာဂါနဲ႔ သြားသြားလာလာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မလုပ္ႏိုင္၊

အိပ္ရာ ထဲေနခ်င္ေန၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုလားထိုင္မွာထိုင္ေနရတယ္။ သားနဲ႔သမီးက အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္သူလုပ္၊ ေက်ာက္ေစ်း
ကြက္ ၀င္ တိုးသူတိုးဆိုေတာ့ သူကဇနီးကို ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြး ျပဳစုေနရတာပါ။ ေစ်းသြားလည္းသူပဲ။
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(၄)တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ

သူ႕အိမ္ကို၃-၄ ရက္တခါေရာက္ပါတယ္။ ခု ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ေလးရလာေတာ့ ကြန္ျပဴတာေရွ႕ ထိုင္ခ်ိန္ပိုမ်ားလာတာ

ေတြ႕ရ တယ္။ အင္တာနက္တက္ျပီး ဖတ္မွတ္တာေတြ ပိုလုပ္လာႏိုင္တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာပဲ ကဗ်ာစပ္၊ ေဆာင္းပါးေရးေန
တာပါ။

ဒီအေျခအေနၾကားက

ဒီစာအုပ္ထြက္လာတာပါ။-----လို႔ေရးထားတာေတြ႕ရျပီး၊နိဂံုးခ်ဳပ္ကေလးကေတာ့------ကၽြန္ေတာ့္

ဘက္က ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္ခံေရးသားတဲ့ ျပည္သူ႕ကေလာင္ရွင္တေယာက္အေနနဲ႔ သူတာ၀န္ေက်ခဲ့ျပီ ဆို
တာပဲ။---တဲ့။

အဲဒီစာအုပ္အတြက္ ေမာင္လွ၀င္း(ျမင္းျခံ)ရဲ႕အမွာစာမွာေတာ့-----------မာက္စ္၀ါဒအေပၚ စူးႏွစ္စြဲျမဲတဲ့ မံုရြာနယ္သား

တဦးဟာ ပါတီအလံေတာ္ေအာက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးဘ၀ကို ႏွစ္ျမႈပ္ထားရင္း ေနာက္ဆံုးေန၀င္ခ်ိန္မွာ သင္ခ်ိဳင္းေရြးေနမွာ မဟုတ္

ဘူးဆိုတာကို သူ႕အေပၚ ယံုၾကည္မိသလို ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ ပါတီကိုတတ္စြမ္းသမွ် အက်ိဳးျပဳသြားလိမ့္မယ္လို႔လည္း
ယံုၾကည္ေနပါတယ္။----(အဲဒီတုန္းက သူ မဆုံးပါးေသး။)-----ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ စြမ္းရည္ ႀကီးသူရွိမယ္။ ငယ္သူရွိမယ္။ ဘယ္
လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူျပည္သားေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလို႔ တိုင္းျပည္ကယ္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ ၀ါဒတခုကို ရွာေဖြရာမွာ မာက္စ္၀ါဒကို
ေတြ႕ရွိျပီး

ေတြ႕ရွိခ်ိန္ကစလို႔

စြဲစြဲျမဲျမဲဖက္တြယ္လာၾကသူေတြျဖစ္တယ္။

ေတာ္လွန္ေရးအခ်ိဳးအေကြ႕တိုင္းမွာ

ေတာ္လွန္ေရး

ရထားႀကီး ေပၚ က လြင့္စင္မက်ေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထိန္းသိမ္းတည့္မတ္ရင္း စြဲျမဲစြာ ဖက္တြယ္လိုက္ပါခဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။------လို႔ ေရးထား ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္၊သူကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ သူ႕အတြက္ရည္စူးျပီး-ဒိုးျငိမ္းခ်မ္းကစပ္ဆိုေပးခဲ့တဲ့--ေသျခင္းကင္းတဲ့၊လင္းလက္တဲ့ ၾကယ္

တပြင့္ဆိုတဲ့ ကဗ်ာရွည္ႀကီးကလည္း သူ႔ဘ၀အေၾကာင္း ေကာက္ေၾကာင္းေဖာ္ထားရာမွာ အလြန္ကို ရသေျမာက္ျပီး စိတ္ထိခိုက္
စရာေကာင္းလွပါတယ္။ အဲဒီကဗ်ာထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႔ပဲ ဒီေဆာင္းပါးကိုအဆံုးသတ္လိုက္ပါရေစ။
--------၂၀၁၇ နိဂံုးခ်ဳပ္

ငါတို႔ အက်အဆံုးမ်ားခဲ့တယ္။ ....လို႔ ကဗ်ာကိုအစခ်ီထားပါတယ္။
..... သူဟာ

ငါတို႔ထက္ေစာစြာ

ရန္သူကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့

ရန္သူကိုနာၾကည္းမုန္းတီးခဲ့

ေနာက္.....ေတာ္လွန္ေရးမီးလွ်ံၾကားမွာ
အမွန္တရားဆိုတဲ့ျမင္းနီႀကီးကိုစီးရင္း

ခရီးျပင္းႏွင္လာခဲ့တာ-ေျမျပင္အႏွံ႕-ျမစ္အႏွံ႕ပါပဲ။.....။
......သူပင္ကိုယ္စရိုက္

ေခါင္းငိုက္စိုက္၊ အိပ္ငိုက္တယ္မထင္နဲ႔
ေလ့လာေရးမွာစူးရွထက္ျမက္တယ္။
ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့လက္ေတြ႕

သေဘာတရားေရးနဲ႔ေပါင္းစပ္-လူထုထဲပ်ံ႕ႏွံ႕ဖို႔

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကို လက္နက္ေတာ္လိုအသံုးျပဳခဲ့သူ
ေမာင္စိန္ေသာ္ဆိုတာသူ

ဗတိုးရွိန္ဆိုတာ သူပဲေပါ့။.....

ကဗ်ာရဲ႕နိဂံုးပိုင္းေလးကေတာ့....
----ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦး

သင္ဟာေသျခင္းကင္းတဲ့

လင္းလက္နီရဲတဲ့ၾကယ္တပြင့္ျဖစ္ေနတာ

ငါတို႔အေလးနီျပဳရင္း၊ျမင္လိုက္ရပါျပီ။.....တဲ့။
ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦး-ျငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါေတာ့။
ရဲေဘာ္ရႈယဥ္။၆-၃-၂၀၁၈။

မွတ္ခ်က္။၂၀၁၇အကုန္-၂၀၁၈ႏွစ္ဦးအစမွာကြယ္လြန္သြားတဲ့-ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦးအတြက္အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳေရးဖြဲ႕ပါတယ္။
ပံုအတြက္စာ။၂၀၀၀ခုႏွစ္ကေတြ႕ရတဲ့ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦးသားအဖနဲ႔ကၽြန္မတို႔သားအဖ။
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မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းမွာ-ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းရဲ႕ဇနီးေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔-မတ္လ(၉)ရက္ေန႔ညကကြယ္လြန္သြားၿပီဆိုတဲ့သတင္းသတင္းကြန္ရက္မွာတက္လာပါတယ္။အသက္(၉၅)ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ အိပ္ရာထဲလဲေနတာေတာင္-(ရ-ဂ)ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီလို႔လည္း ၾကားရပါတယ္။
ေဒၚေဒၚၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါေတာ့။ မသာယာခဲ့ေပမယ့္--လွပလွတဲ့ဘ၀ကို ေဒၚေဒၚရခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
--------------------------------------

ကၽြန္မေမေမအေၾကာင္းေရးတဲ့ေဆာင္းပါးမ်ားကိုစုထုတ္တဲ့-“အလြမ္းစာပန္းျခင္းေလး” စာအုပ္ထြက္အၿပီး စာအုပ္ေ၀ဖန္

ေရး- ေရးတဲ့ ဆရာႀကီးေမာင္စြမ္းရည္က--ဒီလိုထည့္ေရးထားခဲ့ပါတယ္။

-------“သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ႏု၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ သခင္ျမ၊သခင္ဗဟိန္း၊သခင္ဇင္၊ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္းစတဲ့ ႏိုင္ငံေရး

သမား တို႔ရဲ႕ဇနီးေတြအေၾကာင္းကို ေရးႏိုင္ၾကရင္ေကာင္းမွာပါပဲ”-----တဲ့။
အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာပဲ ေရးထားေသးတာက---

------“တစ္ခါက စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္က သခင္စိုး သခင္သန္းထြန္း ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းတို႔နဲ႔အတူေနရပံုကို ျပန္လည္ေျပာ

ျပရင္း ႏိုင္ငံေရးသမား ဇနီးျဖစ္ရတာ မလြယ္ပံု၊ သူတို႔အေပါင္းအသင္းေတြကိုလည္း မရွိရွိတာခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးရပံု၊ေပးရပံုေတြ၊ ကိုယ္
ေတြ႕မ်က္ျမင္ေတြ၊ ေျပာျပပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို အခ်ိန္မရွိ-အခ်ိန္ရွိ လာသမွ် ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြး
ရ၊ အ၀တ္ေတြေလွ်ာ္ေပးရနဲ႔၊ မက်န္းမာရင္ေစာင့္ေရွာက္ရနဲ႔လုပ္ရပံုေတြ၊ တခ်ိဳ႕မိန္းမေတြ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမဟုတ္ဘဲ ဖမ္းဆီး
ႏွိပ္စက္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ရပံုေတြကို ေျပာျပဖူးတယ္။ သူတို႔ဟာ ေမာ္ကြန္းထိုးမခံရတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ေတြပါ။ သူတို႔အေၾကာင္းေတြ
ငါေရးရဦးမယ္-မၾကာခဏေျပာဖူးပါတယ္”---တဲ့။

အဲဒီစာအုပ္ ေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးဖတ္မိသူတိုင္းက ကၽြန္မကို ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔အေၾကာင္းေရးပါဦး-လို႔ တိုက္တြန္း

ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြန္မနဲ႔ေဒၚေဒၚ(သူ႔သားသမီးမ်ားအပါ) အလြန္ရင္ႏွီးခင္မင္ၾကမွန္း သိၾကလို႔ပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔မိသားစုနဲ႔ ေဒၚေဒၚတို႔မိသားစုဟာ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာေတြလို ရင္းႏွီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေဒၚ-ေဒၚအမာေျပာစကားကို ယူသံုးရ
ရင္-ႏိုင္ငံေရးေဆြမ်ိဳး--ေတြေပါ့။

---------------------------------ေဒၚေဒၚကို

ဆရာႀကီးမွဳိင္း

ကၽြန္မစေတြ႔ဖူးတာ-၁၉၆၃ခုႏွစ္ဆရာႀကီးမိွဳင္းစ်ာပနမွာပါ။

၁၉၆၃-ဇူလိုင္လ (၂၃)ရက္ေန႔မွာကြယ္လြန္တဲ့

ကို-စမ္းေခ်ာင္းပဒုမၼာကြင္းထဲမွာ(၂)ပတ္ထားၿပီးေနာက္-ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွာ-ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံသို႔

သၿဂၤဳိဟ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ကလာပ္ကိုေျခလ်င္သယ္ေဆာင္ရာမွာ-ကၽြန္မတို႔တေတြ အတူပါခဲ့ၾကတာပါ။

ပို႔ေဆာင္

အဲဒီတုန္းက ေတာျပန္အုပ္က အလြန္ေတာင့္ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕-၅၅လမ္းစဥ္ေအာက္မွာ ၿမိဳ႕ျပန္ေရာက္သူေတြေရာ၊ စစ္ဆင္

ေရး စစ္ေၾကာင္းေတြမွာမိၿပီး ေထာင္တန္းက်အၿပီး ထြက္လာသူမ်ားေရာ၊ အေတာ္မ်ားပါတယ္။(ဖဆပလေခတ္အေစာပိုင္းမွာ မိလာ
သူမ်ားက ကံေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တိုက္ပြဲမွာ က်ရင္က်မွသာ၊ ဒဏ္ရာနဲ႔မိသူမ်ားေရာ၊ အရွင္မိသူမ်ားေရာ၊ အကုန္ဖမ္းၿမိဳ႔

ေပၚ ေခၚလာၾကပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းအထူးသျဖင့္-မဆလေခတ္ေရာက္ေတာ့ “ျမိဳ႕ေပၚမွာ ကြန္ျမဴနစ္ရွားလို႔ မင္းတို႔ကို ေတာထဲက
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ေခၚလာခိုင္းတာမဟုတ္ဘူး”--ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ မိလာသူမွန္သမွ် ေတာထဲမွာတင္ အသတ္ခံရတာပါ။) အဲဒီအုပ္က
ရန္ကုန္တင္မက

နယ္ၿမိဳ႕အသီးသီးမွာလည္း

အျပတ္ ေထာက္ခံၾကတာပါ။

ရွိၾကပါတယ္။သူတို႔တေတြက--ဘ၀အရကို

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို

ဗိုလ္မွဳးခ်စ္ေကာင္းကေတာ့-ေထာင္ကလြတ္လာၿပီးေနာက္- ၁၉၆၁ခုႏွစ္ ေဖေဖတို႔ရဲ႕-တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႔နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔

က်င္ေရးအမ်ိဳးသားေကာ္မတီထဲ ခဏပါလိုက္ၿပီး ေတာျပန္ခိုသြားပါတယ္။ အဲဒီ ၁၉၆၀ခုႏွစ္မ်ားကစလို႔-ကၽြန္မတို႔မိသားစုနဲ႔ ေဒၚေဒၚ
တို႔မိသားစုတရင္းတႏွီးဆက္ဆံလာခဲ့ၾကတာပါ။

ေဖေဖကလည္း သူ႕စာအုပ္မွာ-ေဒၚေဒၚတို႕မိသားစုနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ဒီလိုထည့္ေရးထားပါတယ္။

--------“ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေတာတြင္းမွ ဖမ္းမိေထာင္က်ၿပီး လြတ္လာၾကသည့္ ေတာျပန္မိသားစုမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းရင္း

ႏွီးႏွီးခင္ခင္မင္မင္ေနခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကဲ့သို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ခင္မင္ရင္း
ႏွီးခဲ့သည့္ မိသားစုတစုရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ဇနီး ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔ႏွင့္သားသမီးသံုးဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းမွာ ဘီဒီေအကတည္းက သိရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း သိပ္ရင္းႏွီးျခင္းမရွိပါ။ သူေထာင္ကလြတ္လာစဥ္

က ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ တ႐ုတ္ျဖဴဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဖြဲ႕သည့္ကာလႏွင့္တိုးသျဖင့္ လာေရာက္ပါ၀င္ခဲ့
ဖူးေသာ္လည္း မၾကာမီမွာပင္ ေတာျပန္ခိုသြားၿပီး ေတာတြင္းတိုက္ပြဲတေနရာတြင္ က်ဆံုးသြားခဲ့ရွာပါသည္။

“သူ႕ဇနီးသည္ ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔မွာ သားသမီးသံုးေယာက္ႏွင့္အတူ အေတာ္ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရပါ

သည္။ကၽြန္ေတာ္သာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔တမိသားစုလံုးက သူတို႔အေပၚ အလြန္ၾကင္နာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ့္သားႏွစ္ေယာက္ဖြင့္သည့္

ေျမနီကုန္းကစာအုပ္ဆိုင္တြင္

သူတို႔၏သားေလးကိုေခၚ၍

အလုပ္ေပးထားၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္သမီးႀကီးအလုပ္လုပ္သည့္ အေရွ႕ပိုင္းေဆးရံုမွ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ ေပးသည့္အိမ္ခန္းတြင္မူ ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔ႏွင့္ သမီးႏွစ္
ေယာက္ကိုေခၚထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာခိုလာစဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးတေယာက္တည္း ထားခဲ့ရစဥ္က သူ မက်န္းမမာျဖစ္ေနတုန္း
ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔က သမီးႀကီးခင္မာေအးႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးအား လာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက
ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

“ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔မွာ အလြန္စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေကာင္းမြန္သူျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္လည္း ျပတ္သားပါသည္။ သူတို႔မိ

သားစုခ်ိဳ႕တဲ့မွန္းသိသျဖင့္ ထိုစဥ္က လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႕စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုလွၿမိဳင္က သူ႔ကို သတင္းစာကိုယ္စ

လွယ္ ေပးပါသည္။ သူကလက္မခံပါ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို အပုတ္ခတ္ဆံုး ေရးသားေနသည့္သတင္းစာက ေကၽြးသည့္

ထမင္း မစားခ်င္ပါဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ သူ႕လုပ္အားႏွင့္ပင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရွာပါသည္”။ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ေက်ာ္ေဇာ “ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႕” ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတိၱေပါင္းခ်ဳပ္၊ယဥ္မ်ိဳးစာေပ၊ ႏွာ၂၉၄-၂၉၅။)

ကၽြန္မအေရွ႔ပိုင္းေဆးရံုမွာ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္စဥ္က(၁၉၇၂-၇၅)ကၽြန္မရတဲ့ တိုက္ခန္းေလးထဲမွာ

ေဒၚေဒၚနဲ႔သမီးကေလးႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္မနဲ႔အတူ ကာလတပိုင္း ေနထိုင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့-ေဒၚေဒၚမွာ-ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း

ရဲ႕ အလြန္ႀကီးမားလွတဲ့ သူရဲေကာင္းပံုရိပ္ႀကီးရဲ႕ အေရာင္ဟပ္ေနမႈ(halo effect)သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာႀကီးကို ရရွိထား
ပါတယ္။

အဲဒီကာလ(၁၉၅၇-၆၀ခုႏွစ္မ်ား)က-ဖဆပလအစိုးရက-ဖမ္းမိရင္-ဆုေငြငါးေသာင္းေပးမယ္လို႔

ေၾကညာထားျခင္းခံရတဲ့

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ- ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္တဲ့-ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္မွာ-ဖမ္းမိလိုက္တာ ႐ံုးတင္တ

ရား စြဲဆိုရာမွာ-မိမိဖာသာမိမိ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္တာ-ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈနဲ႔ ေသဒဏ္က်ခံလိုက္ရတာ-သမၼတရဲ႕
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ကြင္းလံုးကၽြတ္ လြတ္လာတာ--စတဲ့-အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ-ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ျပဇာတ္ႀကီးတခုကို ရင္သပ္ ႐ႈ
ေမာ ၾကည့္ရႈေနရသလိုပါပဲ။ (တကယ္ေတာ့-သမၼတမန္း၀င္းေမာင္က သူ႕မွာ ဒီလိုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း မသိ

37

ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကို တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး ေဒါက္တာေအးေမာင္(ပမညတ)က ရွာေဖြေထာက္ျပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသမၼတနဲ႕ေရွ႔ေနအၾကား ဆက္သားက ေဒၚေဒၚပါ။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီကာလ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံကလည္း ဦးေလးအတြက္ တပန္းသာ
ေစပါတယ္။

ဖဆပလကြဲျပီး ပထစအေနနဲ႔ ပမညတနဲ႔ပူးေပါင္းလိုက္ရတာ၊ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့ တည္ျမဲကို ျပည္သူ

လူထုႀကီးတရပ္လံုးက ပစ္ပယ္လိုက္တာ-ေတြပါ။)

ဒါေတြအားလံုးကို ထပ္ေဆာင္းလိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ကေတာ့--ဦးေလးကိုခ်စ္ေကာင္းက လြတ္လာၿပီး အျပင္မွာ ခဏေလး ေနရ

သခိုက္-သူေထာင္တြင္းမွာေရးသားခဲ့ဟန္ရွိတဲ့-(သူ႕ကိုယ္ေရးအတၳဳပြတၱိ)-အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္-ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ထုတ္လိုက္ႏိုင္တာပါ။
က

ဒီစာအုပ္ဟာ-ဗမာျပည္အတြက္ အခုထိမၿပီးဆံုးႏိုင္ေသးတဲ့-အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းေၾကာင္းအတြင္း

အခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို

အေစာဆံုး

မွတ္တမ္းတင္ေပးခဲ့တဲ့-သမိုင္း၀င္စာအုပ္တအုပ္ပါ။

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္

အတြင္းက(ဖဆပလကဖံုးကြယ္ထားတဲ့) ျပည္သူေတြအၾကား သိရွိမႈနည္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ (ဥပမာ-ေလထီးဆင္းရဲေဘာ္မ်ား
အေၾကာင္း) ကိုအလြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အေရးအသားမ်ားနဲ႔ ေရးသားထားတာပါ။ စိတ္ထဲထိသြားေအာင္ ေရးသားႏိုင္တာပါ။
ဥပမာအားျဖင့္-စာအုပ္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းေရးထားတဲ့အပိုဒ္-----

-----“အႏွစ္ ၂၀မွ်တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္လာၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္၍ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ-

ႀကိဳးတိုက္ထဲသို႔ ေရာက္၍ေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္”----ဆိုတဲ့အေရးအသား။

-------“ဤအႏွစ္၂၀ သည္ တရက္အတြင္း ျဖစ္သလိုျဖစ္ေန၏။ အဂၤလိပ္ကို မနက္က တိုက္ခဲ့ၿပီး ေန႔လည္က ဂ်ပန္ကို

ေတာ္လွန္ကာ ညေနတြင္လြတ္လပ္ေရးရလ်က္ ယခုညတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႀကိဳးတိုက္ထဲသို႔ေရာက္ေနခဲ့ေလၿပီ”---ဆိုတဲ့ အေရး
အသားေတြဟာ-အလြတ္က်က္စရာမလိုဘဲ အလြတ္ရသြားေစႏိုင္တဲ့ အေရးအသားမ်ားပါ။

၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေလာက္မ်ားကစလို႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၀င္ လူငယ္ေလးတေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တစိုက္မတ္

မတ္ လႈပ္ရွားလာခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ အေတြးအေခၚ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ သမိုင္းနဲ႔အတူ ျပည့္စံုႏိုင္သမွ် ျပည့္စံု
ေအာင္-သက္ရွိ သမိုင္း၀င္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းနဲ႔အတူ ေရးသားထား႐ံုမွ်မက ဖဆပလထဲက အာဏာရႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕
မေတာ္မတည့္ လုပ္ဟန္ေတြ၊ စကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေျပာပံုေတြအျပင္ အဲဒီအခ်ိန္စလာေနၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ တိုက္ပြဲတြင္းမိတဲ့-သူ
ေတြ(ဥပမာ-ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္တဲ့- ဗိုလ္သိန္း၊ ဗိုလ္အာဠာ၀က)ကို ထြက္ေျပးဖို႔ႀကိဳးစားလို႔ ပစ္သတ္လိုက္
ရမႈဆိုတာေတြအထိ-ရသမွ် ေဘာင္ကေလးအတြင္း ဖြင့္ခ်ေရးသားခ်က္မ်ားကလည္း-လူထုႀကီးကို ႏိုင္ငံေရးပညာ တဆင့္ျမွင့္တင္
ေပးလိုက္သလိုပါပဲ။

ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ၊

ဦးေလးကိုခ်စ္ေကာင္းရဲ႕-အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္---စာအုပ္ဟာသမိုင္းတြင္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီေခတ္အဲဒီကာလက-

ဒီစာအုပ္ကို မဖတ္ဖူးသူဟာ ေခတ္မမီဘူးလို႔ေတာင္ ဆိုရမတတ္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားတဲ့ (အထူးသျဖင့္ သူရဲေကာင္း ကိုးကြယ္
တတ္တဲ့-လက္၀ဲဘက္ယိမ္းတဲ့)လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ေတာ့-ဒီစာအုပ္ကေလးဟာ-ႏိုင္ငံေရး-သမၼာက်မ္းစာအုပ္ပါ။

ဒါေတြအရွိန္နဲ႔ ေဒၚေဒၚကို တေလးတစားဆက္ဆံခဲ့ၾကရာမွာ၊ ေဒၚေဒၚရဲ႕ပင္ကိုယ္ႏိုင္ငံေရးမာန္က-ဦးေလးေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ

ေရး ဂုဏ္သိကၡာႀကီးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္႐ံုမက-ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ လင္းလက္ေစခဲ့ႏိုင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကလည္းသိပ္ေတာ့ မထူး
ဆန္းလွပါဘူး။ ေဒၚေဒၚက ဦးေလးနဲ႔ မဆံုစည္းခင္ကတည္းက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ရဲေဘာ္တဦး ျဖစ္ခဲ့လို႔ပါပဲ။ ပါတီရဲ႕
တာ၀န္ေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာ ဦးေလးနဲ႔ ဖူးစာဖက္ခဲ့တာပါ။ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးကာလ၊

ဖမ္းမိေထာင္က်

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားဘ၀၊

မွာလည္း ဘာအမဲစက္မွ မရွိေအာင္ေနႏိုင္ခဲ့သူပါ။

စတဲ့ဘ၀ေတြအျပင္-ေနာက္ပိုင္းဘ၀အေထြေထြအတြင္း-

ေဒၚေဒၚကိုေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ကၽြန္မသတိထားလိုက္မိတဲ့အခ်က္က ေဒၚေဒၚရဲ႕ ပြင့္လင္း႐ုိးသားလြန္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးပါ။

ဘယ္သူ႔ကိုမဆို-ထိပ္ဆံုးသမၼတႀကီးကစလို႔-ေတာျပန္ေထာင္ထြက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွတဲ့ မိမိရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဆံုး လူတိုင္းကို (မာ
နမပါ-သိမ္ ငယ္မႈမရွိ)-တေျပးညီ ဆက္ဆံႏိုင္မႈပါ။ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလးစားမႈျပတာကိုေတာ့ တခါတခါေတြ႕ရပါတယ္။ သူ႔မ်က္စိထဲ

အျမင္မေတာ္တာရွိရင္လည္း ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ ေျပာထည့္လိုက္တာပါပဲ။ အလြန္႕ကို လိပ္ျပာရွင္း-လိပ္ျပာသန္႔တဲ့ လူသားတဦးရဲ႕
လုပ္ဟန္ အျပည့္ရွိပါတယ္။

(ဒီေနရာမွာ ႀကံဳလာလို႔ ကိစၥတခု ေျပာျပရပါဦးမယ္။ ေမေမ ကၽြန္မတို႔ေနာက္(၁၉၈၀)ေတာထဲလိုက္လာေတာ့၊-ပါတီတြင္း

မွာ အေတြးအေခၚအ႐ႈပ္အေထြးေတြ စေပၚေနခ်ိန္နဲ႔ တိုးပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီေအာက္မွာ-တျပည္သူ-တျပည္
သားမ်ား အိမ္ျပန္ဖို႔ျပင္ဆင္ၾကပါေတာ့တယ္။ တခ်ိဳ႕က အိမ္အျပန္ အိတ္အျပည့္ပါေရးအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား စုေဆာင္းေနတဲ့

အခ်ိန္ပါ။ ေမေမက-ပါတီတြင္းက အဲဒီအေျခအေနေတြကိုျမင္ေတာ့….ေတာ္ေသးတယ္။ ေဒၚၾကည္ၾကည္(သခင္ဇင္ဇနီး)တို႔ -ေဒၚခင္
မ်ိဳးညြန္႔တို႔ ပါမလာတာ၊ ႏို႔မို႔-သူတို႔ ပါးစပ္နဲ႔ေတာ့ ေတြ႕ေတာ့မွာ….တ့ဲ။)

ေနာက္ေဒၚေဒၚရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တခ်က္ကေတာ့….အလြန္အပင္ပန္း-အဆင္းရဲခံႏိုင္မႈပါ။ ေဒၚေဒၚက ခပ္ညႇက္ညႇက္ပါ။ ဒါ

ေပမဲ့-ၾကည့္ရတာ-တကိုယ္လံုးၾကြက္သားေတြနဲ႔ပဲ တည္ေဆာက္ထားသလား ေအာက္ေမ့ရပါတယ္။ မာရည္ေက်ာရည္ ခံႏိုင္ရည္က

အံ့စရာပါ။ ကာယအလုပ္ၾကမ္းေတြကိုလုပ္ၿပီး ေနေရးထိုင္ေရး ေျဖရွင္းရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့-ေဒၚေဒၚကို ဘယ္ေတာ့ၾကည့္ၾကည့္ သန္႔
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ရွင္းျဖဴစင္လန္းဆန္းေနပါတယ္။ လူကလည္း သြက္လက္ေနတာပါ။ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲက်ပ္တည္းပါေစ။ ဘယ္သူ႔မွ ဒုကၡမေပး
ပါဘူး။ ဘယ္သူ႕ ဆီမွလည္း သြား အကူအညီေတာင္းတာ မၾကားဖူးပါဘူး။

ေဒၚေဒၚရဲ႕ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဒုကၡမေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ျပသတဲ့ျဖစ္ရပ္တခု ရွိပါတယ္။ သူ႕အတြင္းခံအိတ္ထဲမွာ အၿမဲ ေငြ

(၂၅)က်ပ္နဲ႕စာတေစာင္ထည့္ထားပါတယ္။ အဲဒီစာက သူဆံုးသြားရင္- ေရခဲတိုက္ကိုလွဴထားတယ္။- ဆိုတဲ့စာပါ။ ေငြ(၂၅) က်ပ္
ကေတာ့ သူ႕ အေလာင္းကို ေရခဲတိုက္ပို႔ဖို႔တဲ့။ သူဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲခက္ခဲ အဲဒီေငြကိုဘယ္ေတာ့မွ မထိပါဘူး။ အဲသလို အဆုံးစြန္
ဘ၀ကို ျပင္ဆင္ထားတာပါ။

ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာဆိုတာ-- လိုခ်င္လွခ်ည့္ရဲ႕-ဆိုၿပီး ေတာင္းတိုင္းရတာမဟုတ္သလို-ကိုယ္မလိုခ်င္တိုင္းလည္း မရတာ

မဟုတ္ပါ ဘူး။ေဒၚေဒၚကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ၀ိုင္းကူညီတာေတြ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ထား၀ယ္ဘက္ကဆိုရင္-ငါးပိ-ငါးေျခာက္-ပု
စြန္ေျခာက္စတာေတြ-ကို သံပံုးေတြနဲ႔ကို ပို႔ေပးတာပါ။ တခါက-ဒူးရင္းယိုေတာင္ ပါလာပါတယ္။ ဒါေတြကို သူကတခါ ျပန္ေ၀ငွ
ေပးကမ္းတာေတြ လုပ္ပါတယ္။--ေဒၚေဒၚရယ္-ေန႔ဖို႔ညစာေလးမ်ား ထားပါလား-လို႔ ကၽြန္မက ၾကားကမေနႏိုင္-မထိုင္ႏိုင္ ၀င္ေျပာမိ
ပါတယ္။ ေဒၚေဒၚ ကၽြန္မကို ျပန္ေျပာခဲ့တဲ့စကားကေတာ့-ကၽြန္မတသက္ မွတ္သားစရာပါပဲ။

“သူမ်ားက ဆန္ေကာလွိမ့္လာရင္-ကိုယ့္ဖက္ကလည္း ကြမ္းသီးလံုးေလာက္ေတာ့ျပန္လွိမ့္ရမွွာေပါ့”….တဲ့။

ေဒၚေဒၚတို႕သားအမိေတြ တစုတည္းတလံုးတည္း မေနႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႔ ေဒၚေဒၚလာေနရတုန္းက

သမီးေလးႏွစ္ေယာက္ပဲ ပါလာပါတယ္။ အဲဒီကာလက-ကိုးကိုးကၽြန္းက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား-ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္လာၿပီး တ
သုတ္ၿပီးတသုတ္

လႊတ္ေပးေနခ်ိန္နဲ႔လည္း သြားတိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီရဲေဘာ္မ်ားကလည္း လြတ္တာနဲ႔ ေဒၚေဒၚကို

လာေတြ႕ ႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။ နယ္ကရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ကပဲလႊတ္ေပးတာျဖစ္ေလေတာ့၊ သူတို႔တေတြက နယ္မျပန္
ခင္ ၀င္ႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။

ေဒၚေဒၚကၽြန္မအိမ္ေရာက္စမွာ၊

သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား(ဥပမာ-ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္းဇနီး-ေဒၚခင္ႀကီးတို႔၊

ျဖဴးသခင္သန္းေဖ

ဇနီး-ေဒၚခင္ရီတို႔)က အေနအထိုင္အ၀င္အထြက္ေတြ သတိထားဖို႔- သူ႔ကိုသတိေပးခဲ့တယ္တဲ့။ ကၽြန္မက အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ေနေလ

ေတာ့-----မခင္မ်ိဳးညြန္႔ရယ္၊ ကိုယ္တို႔ေၾကာင့္ လွလွဒုကၡေရာက္ေနပါဦးမယ္။ ခါတိုင္းလာေနက် သြားေနက်လူေတြကိုလည္း သတိ
ေပးထားပါဦး--လို႔ဆိုသတဲ့။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚေဒၚလည္း အေတာ္ဂ႐ုစိုက္-သတိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့-ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္မ်ားကိုေတာ့-ေဒၚေဒၚက

ၾကည့္ရတာျခြင္းခ်က္ထားဟန္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီရဲေဘာ္ေတြအတြက္-လိုအပ္လာၿပီ-ဆိုရင္ေဒၚေဒၚမေနသာေတာ့ပါဘူး။ “ကိုယ္ေတာ့လူနာပြဲစားႀကီးျဖစ္ေနၿပီေဟ့”-လို႔ စကားစလာရင္ တေယာက္ေယာက္ကို ေဆး႐ံုတင္ခိုင္းေတာ့မယ္-ဆိုတာ ကၽြန္မသိလိုက္ပါၿပီ။

ဒီလိုနဲ႔-ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္ရဲေဘာ္မ်ား-- အေရွ႕ပိုင္းေဆးရံုႀကီးမွာ-ေဆး႐ံုတက္ကုသဖို႔ လိုသူမ်ားတက္ၾက၊ ေဆးစစ္ဖို႔လိုသူ

မ်ား ေဆးစစ္ၾက၊ အျပင္ဌာနကေနပဲ ေဆးကုသဖို႔လိုသူေတြ ေဆးကုၾကနဲ႔၊ ကၽြန္မေဆး႐ံုက အိမ္ေလးမွာ တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႕ လူစည္ကား

ေနပါေတာ့တယ္။ ေဒၚေဒၚက ဘယ္တေယာက္ကိုမွ ဘာတခုမွ မလစ္ဟင္းေစရပါဘူး။ ကၽြန္မက သက္ဆိုင္ရာေဆးခန္းကို တင္ေပး
လိုက္႐ံုပါပဲ။ က်န္တာကေတာ့ ေဒၚေဒၚပဲ ဆက္ေဆာင္ရြက္တာပါပဲ။

အဲဒီကၽြန္းျပန္ေတြထဲက ေဒၚေဒၚနဲ႔ အလြန္ရင္းႏွီးတဲ့ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ကိုဥာဏ္၀င္းနဲ႔ကိုတင္ေမာင္၀င္း-

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ပါ။ သူတို႔က အေစာဆံုး လြတ္လာသူမ်ားပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္-ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
တင္ဦးနဲ႔ပုဂြိဳလ္ေရးအရရင္းႏွီးပါတယ္။ သူတို႔ဖခင္က ဗိုလ္တင္ဦးရဲ႕ေက်းဇူးရွင္-ဆရာရင္းပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္-ဗိုလ္တင္ဦးကိုယ္တိုင္-မိဘ

ေတြလက္ထဲ ျပန္ပို႔တာပါ။ သူတို႔ဖခင္က အစိုးရအရာရွိႀကီးျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး ျပန္ေရာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ၊

အလုပ္အကိုင္ေလးေတြ ရၾကပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ျပည္သူ႔ဆိုင္က ထုတ္ေပးလို႔ရသမွ်ေလးေတြ ( ႏို႔ဆီဘူး၊ ဆပ္ျပာ)ကို ေဒၚေဒၚ
ကိုပဲ လာေပးတတ္ပါတယ္။ ေဒၚေဒၚကလည္း သူရတတ္သမွ်ေတြကို ျပန္ေပးတတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ စားစရာေသာက္စရာ

ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ား ရွိရင္လည္း ခ်န္ထားၿပီး သူတို႔အလာကို ေမွ်ာ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတ႔ို ညီအစ္ကိုကလည္း ေျမေပၚမွာ
သိပ္ၾကာၾကာမေနလိုက္ဘဲ၊ ေတာခိုသြားရာမွာ မၾကာမီမွာပဲ ေတာတြင္းတေနရာမွာ က်ဆံုးသြားပါတယ္။ သူတိုႏွစ္ေယာက္ကို ေတာ
တြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တဖြဲ႕ကလုပ္ႀကံလိုက္တာပါ။ အဲဒီအဖြဲ႕ကေခါင္းေဆာင္တဦးက-သူတို႔အဖြဲ႕ထဲက လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္
မ်ားရဲ႕ လုပ္ႀကံမႈအတြက္-ပါတီကိုေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔မိသားစု ေတာထဲထြက္လာၿပီးေနာက္ ေမေမတေယာက္တည္း က်န္ခဲ့ခ်ိန္ မက်န္းမမာျဖစ္ေတာ့ ေဒၚေဒၚက ခင္

မာေအးနဲ႔အတူ လာေနၿပီး ေမေမကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္-ကၽြန္မေမာင္အငယ္ ေက်ာ္ေဇာဦးဇနီး-စီစီ- သားသူရိန္ငယ္ငယ္နဲ႔ ပုသိမ္ေျပာင္းရတုန္းကလည္း ေဒၚေဒၚက

သမီးေတြကို မိတ္ေဆြရဲေဘာ္အိမ္ေတြမွာ အပ္ထားခဲ့ၿပီး အတူလိုက္ေနၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ကေဒၚေဒၚဟာ-ကၽြန္မတို႔မိသားစုက ကြမ္းသီးေလာက္လွိမ့္ခဲ့တာကို-သူကျပန္ၿပီးဆန္ေကာေလာက္ လွိမ့္ေပးခဲ့

တာပါ။ အဲဒါေဒၚေဒၚရဲ႔စိတ္ဓာတ္ပါ။

ကၽြန္မ ဒီေဆာင္းပါးကို ေဒၚေဒၚဆံုးသြားၿပီ-လို႔ၾကားသိသိခ်င္း စေရးတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ကို--ေဒၚေဒၚ

(ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔)သို႕….ဂါရ၀…လို႔ စိတ္လႈပ္လႈပ္ရွားရွားနဲ႔ တပ္ခဲ့မိပါတယ္။ အခုေဆာင္းပါးကို အဆံုးသတ္ဖို႔လုပ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့
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ကၽြန္မသတိရလာတာတခုရွိပါတယ္။ ေဒၚေဒၚအေနနဲ႔ သူ႕တဘ၀လံုး အရိပ္ပမာကပ္ပါခဲ့တဲ့ ဦးေလးကိုခ်စ္ေကာင္းနဲ႔တြဲၿပီး ဂါရ၀ျပဳမွ
သာ-ျပည့္စံုမွာ၊ ေက်နပ္မွာ ဆိုတာပါပဲ။

ဦးေလးကိုခ်စ္ေကာင္းဟာ-ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္-အမ်ိဳးသားအဆင့္

စစ္ျပန္သူရဲေကာင္းႀကီးတဦးပါ။

လြတ္လပ္

ေရးအတြက္ႏိုင္ငံျခားအကူအညီရွာဖို႔ ဗမာလူငယ္ေတြအေရွ႕တသုတ္၊ အေနာက္တသုတ္ ထြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ အေရွ႕အုပ္က ဂ်ပန္

ေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးတဲ့-ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ျဖစ္ၿပီး၊ အေနာက္အုပ္ကေတာ့ အိႏၵိယေရာက္-ဦးသိန္းေဖျမင့္ဦးစီးတဲ့-ေလထီး
ဆင္း ရဲေဘာ္မ်ားပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ အိႏၵိယအုပ္ရဲ႕ သမိုင္း၀င္အခန္းကို ေခတ္အဆက္ဆက္-အုပ္စိုးသူမ်ားက ထိမ္ခ်န္ႏိုင္သမွ် ထိမ္ခ်န္

ထားခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးနီးပါးဟာ-ကြန္ျမဴနစ္မ်ားျဖစ္လို႔ပါ။ အမ်ားစုႀကီးဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ မျပီးဆံုးေသးတဲ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္

ေရး တိုက္ပြဲစဥ္ႀကီးအတြင္း- က်ဆံုးကုန္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအာဇာနည္ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားအၾကား -ဦးေလးက ကံေကာင္းတယ္-လို႔ ဆိုႏိုင္
ပါတယ္။ ဦးေလးက သူ႕ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ေျမေပၚေနရသခိုက္ေလးမွာ- သူကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ-အႏွစ္ႏွစ္

ဆယ္-စာအုပ္ကို ထုတ္လိုက္ႏိုင္တာပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဘယ္ေလာက္လိုခ်င္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပရင္း
ဘာ့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ ေ၀းေနရတယ္ဆိုတာလည္း ပါသင့္သေလာက္ပါေနတဲ့ စာအုပ္ပါ။ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ ေနာက္ထူးျခား
ခ်က္တရပ္ကေတာ့-ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ဖတ္ဖတ္-ဘယ္ႏွေခါက္ျပန္ဖတ္ဖတ္ မ႐ုိးႏိုင္တာပါပဲ။ ျငိမ္းးခ်မ္းေရးရမွာစိုးသူမ်ားရဲ႕ လုပ္ဟန္

ေတြ- ေျပာဟန္ေတြဟာ အခုေခတ္မွာလည္း ႐ုိးသြားတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ အဲသလို သမိုင္း၀င္မွတ္တမ္းေရးႏိုင္ခဲ့တာ ဦးေလးတ

ေယာက္ပဲ ရွိတာမို႔လို႔ ကၽြန္မကဦးေလးကို ကံေကာင္းတယ္လို႔ေျပာတာပါ။

အဲဒ္ီစာအုပ္ဟာ ဦးေလးေထာင္ကလြတ္တဲ့အခ်ိန္(၉-၈-၁၉၆၀) အထိပဲ ပါပါတယ္။ ဦးေလးရဲ႕ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ ေနာက္

ဆံုးနိဂံုး မပါပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခန္းကို မွတ္တမ္းတင္ေပးတဲ့-စာတမ္းတေစာင္ရွိပါတယ္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္(နအဖေခတ္မွာ)ျပည္ပေရာက္- အျမင့္ပ်ံငွက္မ်ားဆိုတဲ့အုပ္စုက ဦးေလးရဲ႕-“အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္”စာအုပ္ကို ျပန္

ထုတ္ရာမွာ ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္(ရဲေဘာ္ထြန္း) ေရးေပးခဲ့တဲ့ “အမွာစာ”ပါ။

“ပါတီက ေၾကြးတင္ထားတဲ့ ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚ- အေၾကြးဆပ္ပါရေစ”လို႔ အစခ်ီထားတဲ့သူ႕အမွာစာမွာ-ရဲေဘာ္ထြန္းက

ဦးေလးကိုခ်စ္ေကာင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ဒီလိုေရးထားပါတယ္။

….“ဒီမိုကေရစီဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို သူရဲ႕ပါတီသက္ တသက္လံုး ေလးစားလိုက္နာတာပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ လိုက္နာသ

လဲဆိုရင္ သူ႕ ‘အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္’စာအုပ္အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္သူေတြက သူ႔ကိုေနရာခ်ထားမႈ မွားေနတာေတာင္ အသက္ေသ
သည္အထိ သူ လိုက္နာသြားပါတယ္”….တဲ့။

ဒါ့အျပင္ ဦးေလးရဲ႕ “ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ”ကိုလိုက္နာတဲ့စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ရွင္းျပထားပါတယ္။

…. …. “ရဲေဘာ္ခ်စ္ေကာင္းဟာ ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ’ကိုနာခံရင္း က်ဆံုးပါတယ္။ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့ က်ဆံုးမႈပါ။ ‘ဗဟို

ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ’ကို ရဲေဘာ္ခ်စ္ေကာင္းနာခံတာဟာ မ်က္ကန္းနာခံမႈမဟုတ္ပါ။ ပါတီရဲ႕အမွားဟာ ရပ္တည္ခ်က္အမွားမဟုတ္တာကို သူ

သိပါတယ္။ ပါတီရဲ႕အမွားဟာ ‘မူ’ကိုပစ္ပယ္ၿပီး ရန္သူနဲ႔ေပါင္းတဲ့အမွား မဟုတ္ပါဘူး။ ဗကပဟာ ပါတီသက္(၆၀)ေက်ာ္အတြင္း

ရပ္တည္ခ်က္အမွား ဘယ္တုန္းကမွ မက်ဴးလြန္ခဲ့ပါ။ မွားခဲ့တဲ့အမွားေတြက အျမင္ဆိုင္ရာအမွား နည္းနာအမွားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္တည္ခ်က္ အျမင္နဲ႔နည္းနာ ဒီသံုးခုရွိရာမွာ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ အခရာအက်ဆံုးပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ရဲေဘာ္ခ်စ္ေကာင္းဟာ
ရန္သူကို အမုန္းလြန္သြားၿပီး အစြန္းေရာက္တဲ့အမွားကို သည္းညည္းခံၿပီး ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ’ကို နာခံခဲ့တာပါပဲ။

“ရဲေဘာ္ခ်စ္ေကာင္းဟာ ရပ္တည္ခ်က္မွားသြားရင္ ဘယ္သူမွားမွား သည္းညည္းခံ ၿငိမ္ေနမွာမဟုတ္တဲ့ လူစားမ်ိဳး။ မူအ

ေပၚ အလြန္ ၾကံ႕ခိုင္တဲ့ကြန္ျမဴနစ္ေကာင္းရဲေဘာ္ႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း”။

ဒီရဲေဘာ္ထြန္းစာတမ္းက ဦးေလးဘ၀ရဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔လိုေနတဲ့အခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေလးကက်ဆံုးခါနီးမွာ- “ပါတီအေပၚတာ၀န္ေက်တယ္။ မခင္မ်ိဳးညြန္႔အေပၚ တာ၀န္မေက်ဘူးလို႔ ေျပာသြားေၾကာင္း

ၾကားရတယ္”လို႔ေဒၚေဒၚကေျပာျပဖူးပါတယ္။

မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးေလးေရာ၊ ေဒၚေဒၚပါ-မိမိတို႔ခ်စ္သူမ်ား အားလံုး-အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ေက်ပါတယ္။ ဦးေလး၊ ေဒၚ

ေဒၚတိုိ႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြအတြက္ ဆက္လံုးပန္းၾကမယ့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္-မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ မကုန္ခန္းႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္အင္အား
ေတြ ကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ၿပီပဲ။

ဦးေလးနဲ႔ေဒၚေဒၚၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါေတာ့။

လွေက်ာ္ေဇာ။
၂၁-၃-၂၀၁၈။

မွတ္ခ်က္။အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည္အေပါင္းအား ဂုဏ္ျပဳေရးဖြဲ႕ပါတယ္။

(ပံု)၁။ဗိုလ္မွဴ းခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ေဒၚ ခင္္မ်ိဳးညြန္႔။(ပံု)၂။ကိုတင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ကိုဥာဏ္၀င္း။(၁၉၇၄-ကိုးကိုးကၽြန္းကျပန္ေရာက္စ)
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ကြ်န္မ ဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖ့အေၾကာင္းမ်ား
ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၆)။

AkdvfrSL;BuD; cspfNrKdifeJU azaz
vSausmfaZm

ေဖေဖက သူ႔စာအုပ္စင္ကို ဘယ္သူမွ ကိုင္တာမႀကိဳက္ပါဘူး။ စမ္းေခ်ာင္းမွာေနစဥ္ကတည္းက ကၽြန္မ သတိထားမိတဲ့အခ်က္ပါ။ လို

ခ်င္တဲ့စာအုပ္ေတြရွိရင္ သူကိုယ္တိုင္ ရွာေပးပါတယ္။ ဖတ္ျပီးရင္လည္း သူ႔ပဲျပန္ေပးရပါတယ္။ စာအုပ္ေတြစုေဆာင္းရံုမက ဂ်ာနယ္
ေတြက၊ သတင္းစာေတြထဲက သူႀကိဳက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ျဖတ္ေတာက္ျပီး အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ဖိုင္ေတြတြဲထားတတ္

ပါတယ္။ ဖိုင္ေတြေပၚမွာလည္း ေခါင္းစဥ္ေတြ ေရးထားတတ္ပါတယ္။ ဒီလို အခ်က္အလက္ေတြစုေဆာင္းတတ္လို႔လည္း သူ စာေတြ

ေဆာင္းပါးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားေရးႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ ဒီအက်င့္ကို ေဖေဖက သူ အသက္(၈၀)ေက်ာ္အထိ ထိန္း သိမ္း
ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခု ကၽြန္မတို႔ေနတဲ့အိမ္မွာ-စာအုပ္ဘီရိုႀကီးတလံုးအျပည့္စာအုပ္ေတြမွတ္တမ္းေတြရွိေနတာပါ။

ေဖေဖရွိစဥ္က သူ႔စာအုပ္စင္ကိုထိတာ မႀကိဳက္လို႔၊ ခပ္ေ၀းေ၀းကပဲ ေရွာင္ေနရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္-သူ႔

ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိ ေရးလာေတာ့ သူကိုယ္တိုင္က ကၽြန္မကို သူ႔စာအုပ္စင္ကဖိုင္ေတြကို ယူခိုင္းတာ၊ရွာခိုင္းတာေတြ လုပ္ပါ
တယ္။ သူက မွတ္စုေတြ၊ ဒိုင္ယာရီေတြလည္း အျမဲမျပတ္ေရးတတ္ျပီး ဒါေတြကိုလည္း စနစ္တက် စုေဆာင္းထားပါတယ္။

စာေတြေရးရင္လည္း မိတၱဴေတြ သိမ္းထားတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြအကူအညီနဲ႔ သူ႕စာအုပ္ကို ေရးႏိုင္ခဲ့တာပါ။(ထို႔အတူ အ

ခု ကၽြန္မေရးေနတဲ့-ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား-ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း အဲဒီ ေဖေဖစုေဆာင္းေပးခဲ့တဲ့ အခ်က္
အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး ေရးႏိုင္ေနတာပါ။ ေဖေဖက ကၽြန္မကို မကုန္ခန္းးႏိုင္တဲ့ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြေပးခဲ့တာပါ။)

ေဖေဖကြယ္လြန္ေတာ့ ၊(၁၀-၁၀-၂၀၁၂)၊ ကၽြန္မက ေဖေဖနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္မ်ားထုတ္ဖို႔စီစဥ္ျပီး၊ ေဖေဖစာအုပ္စင္ကို

ၾကည့္ရႈေလ့လာမႈလုပ္ပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဖိုင္တြဲေတြၾကားမွာ-ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္--ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဖိုင္တြဲတတြဲေတြ႕လိုက္
ပါတယ္။ တျခားအေၾကာင္းအရာတခုကို ရွာရင္းေတြ႕တာျဖစ္ေတာ့- ဖိုင္ကိုဖြင့္မၾကည့္လိုက္မိပါဘူး။
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၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွာ၊ အေမရိကန္မွာေနထိုင္ေနတဲ့- အသက္(၉၆)ႏွစ္ရြယ္- ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္-ကြယ္လြန္သြားျပီ-ဆို

တဲ့ သတင္း ၾကားရေတာ့၊ ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့- အန္ကယ္ခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕-သမီး-ေအမီဆီ လွမ္း၀မ္းနည္းစကားဆိုရပါတယ္။ ဖခင္ႀကီး
ေတြကို အိုႀကီီးအိုမ အသက္(၉၀)ေက်ာ္အရြယ္ေတြအထိ အနီးကပ္ျပဳစုခဲ့သူခ်င္းျဖစ္ေလေတာ့၊ ေျပာစရာေတြ၊ သတိရဖြယ္ေတြက
လည္း

အမ်ားသားေလ။

စကားေတြေျပာေနရင္းက-အန္ကယ္--တခါက-Burma

Debate-နဲ႔လုပ္ခဲ့တဲ့-အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္း

ေရာက္သြားျပီး၊ ေအမီက အဲဒါေတြကို သူ႕ဖခင္ႀကီး အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ လိုခ်င္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မမွာရွိရင္ သူ႔ဆီပို႔ေပးဖို႔ ေျပာ
လာပါတယ္။

ဒီေတာ့မွ ကၽြန္မက ေဖေဖ့ဖိုင္တြဲသတိရျပီး၊ ျပန္ရွာရပါတယ္။ ဖိုင္တြဲထဲမွာ ပါတာေတြကေတာ့-----

၁။ Burma-Debate-ဂ်ာနယ္-၁-ေစာင္။ ၁၉၉၇-ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္လထုတ္။ (ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕အင္တာဗ်ဴးပါ။)
၂။ ေဖေဖနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္အၾကား အျပန္အလွန္ေရးခဲ့တဲ့ ေပးစာမ်ား။

က။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕-၁၂-ေဖေဖၚ၀ါရီ-၁၉၉၈-ေန႔စြဲပါစာတေစာင္။ (လက္ခံရရွိတဲ့ေန႔-၁၆-၃-၉၈-ေဖေဖ
လက္မွတ္K.Z-စာေပၚမွာထိုးထား)

ခ။ ထိုစာကိုျပန္တဲ့--၁၁-၄-၁၉၉၈ ေန႔စြဲပါ ေဖေဖ့စာ(မိတၱဴ)။
ဂ။ ၁၀-၁-၂၀၀၀ ေန႔စြဲနဲ႔ ေဖေဖရဲ႕စာ(မူၾကမ္း)။

ဃ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္-ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္ေန႕စြဲနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕ျပန္စာ။(လက္ခံရရွိတဲ့ေန႔-၂၁-၂-၂၀၀၀-K.Z လက္မွတ္နဲ႔)။
၃။ ၁၉၉၉-ဒီဇင္ဘာမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ပို႔လိုက္တဲ့- ႏွစ္သစ္ကူးကဒ္။(လက္ခံရ-၇-၁-၂၀၀၀။)(စာအိတ္ပါသိမ္းထား)။

၄။ ၁၉၉၈- မတ္လက ထုတ္တဲ့ ေခတ္ျပိဳင္စာေစာင္ထဲက-အေ၀းေရာက္သံတမန္တဦးေရးတဲ့-ဦးေန၀င္းက အိုအို၊တပ္မေတာ္က ျပိဳ
ျပိဳ-- ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါး(ညွပ္ထားတာ)-အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ- ဦးခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕သမိုင္း၀င္ေျပာၾကားခ်က္အခ်ိဳ႔ဆိုတာေတြကို ကိုးကားထားပါ
တယ္ဆိုတာေတြကုိပါ ျဖတ္ညႇပ္ကပ္လုပ္ၿပီး ေဖေဖက အမွတ္တရ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားတာေတြကုိ ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။

ေနာက္ အန္ကယ္ရဲ႕ေပးစာမ်ားရဲ႕ေဘး အလြတ္ေကာ္လံေလးထဲမွာ ေဖေဖက စာျပန္ရင္ထည့္ေရးရမယ့္အခ်က္မ်ား၊ မွတ္

ခ်က္မ်ားကိုအတိုခ်ဳပ္ေလးေတြေရးထားတာေလးေတြလည္းေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္မွတ္မိတာတခုကေတာ့-အန္ကယ္္ခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕-အင္တာဗ်ဴး-စီဒီအေခြတေခြလည္း ရထားဖူးပါတယ္။ အဲဒါေတာ့ ရွာ

မေတြ႕ေသးပါ။(လက္၀ယ္ရွိသူမ်ား-မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ရင္ ေပးေစလိုပါတယ္။)

အဲဒါေတြရယ္၊ ေဖေဖ့စာအုပ္ထဲက အန္ကယ္ခ်စ္ျမိဳင္အေၾကာင္း ေရးထားေတြပါ စုေပါင္းျပီး ေဖေဖနဲ႔ အန္ကယ္ခ်စ္ျမိဳင္

အၾကား ဆက္ဆံေရး(၁၉၄၆-၂၀၀၀ခုႏွစ္လြန္မ်ားအထိ-ႏွစ္(၅၀)ေက်ာ္)အေၾကာင္းေရးပါဦးမယ္။
လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္

စစ္ျပန္သူရဲေကာင္းႀကီးႏွစ္ဦးရဲ႕

သံေ၀ဂရစရာ-လြမ္းေမာစရာေတြပါပါတယ္။

အျပန္အလွန္ေရးၾကတဲ့စာေတြထဲမွာ

(ယူတတ္မယ္ဆိုရင္)

၂၀၀၀ခုႏွစ္-ေဖေဖာ္၀ါရီ(၈)ရက္-ေန႔စြဲနဲ႔ အန္ကယ္္ရဲ႕စာထဲမွာ---

----“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ေတာ့ အမိႏိုင္ငံအတြက္ တာ၀န္ေက်ခဲ့သည္ဟု နားလည္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္း

က လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ပါ၀င္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတေလွ်ာက္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္လည္း ႏိုင္ငံ

ေတာ္တည္ျမဲေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းမွ ထူးခၽြန္စြာ ပါ၀င္ထမ္းရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္သတိရတိုင္း ေက်နပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
မိမိႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ခုခံတိုက္ခိုက္ရင္း က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသည့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအတြက္လည္း စဥ္းစားမိတိုင္း ႏွေျမာ
တသ ယူက်ဳံးမရ ခံစားရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ generation က ဒီေလာက္ သက္စြန္႕ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ရခဲ့

သည့္အခြင့္အေရးေတြကို ေနာက္လူမ်ားက အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့ၾက လုပ္လ်က္ရွိ္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူေတြ ငတ္ျပတ္ဆင္းရဲ ေနသည္ကို
ၾကားသိေနရသျဖင့္လည္း စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ား ခံစားေနရပါသည္ ခင္ဗ်ာ”--- လို႔ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အန္ကယ္္နဲ႔ ေဖေဖက စိတ္ခံစားမႈခ်င္း တူေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

ေဖေဖရဲ႕အသက္(၉၀)ျပည့္(၂၀၀၉-ဒီဇင္ဘာ-၃-ရက္)ေန႔ကထုတ္ခဲ့တဲ့-အမွာစာမွာ----

----“ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔အသက္(၉၀)ျပည့္ပါျပီ။ ဆရာႀကီးမိႈင္းေျပာသလို အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ေနပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လွတဲ့

ျပည္သူေတြ အခုထိ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသးတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းႏိုင္ပါဘူး”---လို႔ပါပါတယ္။
(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။ တရားခံအစစ္ဘယ္သူလဲ။(ေနရီရီစာေပ)-ႏွာ၁၉၅)

ေဖေဖက-ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ထံေရးတဲ့စာ(၁၁-၄-၉၈ေန႔စြဲနဲ႔)မွာ-ေရးထားတာေတြကေတာ့----

---“က်ေနာ္ႏွင့္ခင္ဗ်ားတို႔-1945-ေက်ာ္ကစျပီးတိုင္းျပည္က်ိဳး-၂-ဦးပူးေပါင္းမိၾကျပီး အသက္ဆံဖ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္

တို႔ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရျပီး ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္မိပါသည္”---တဲ့။

ဒီေနာက္ ေဖေဖက ၁၉၅၇ ခုႏွစ္-တပ္မေတာ္ကပင္စင္ယူခဲ့ရျပီးခ်ိန္ကစလို႔ ေနာက္ဆံုး တရုတ္ျပည္ေရာက္လာရတဲ့အထိ
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ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့အေျခအေနေတြ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးထားတာ ေတြ႕ရျပီး၊ တိုင္းျပည္ႀကီးရဲ႕လက္ရွိေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့အက်ပ္အတည္း

အခက္အခဲေတြနဲ႔ ဒါေတြရဲ႕အေၾကာင္းရင္းေတြအေပၚ သူ႕ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ေတြကိုပါ ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲသလို စာရွည္
ႀကီး ေရးျပီးမွ-ဒီလိုေတာင္းပန္ထားပါတယ္။

---“က်ေနာ္လဲ စာေရးတာ အေတာ္ရွည္သြားျပီ။ ရပ္ပါေတာ့မည္။က်ေနာ္တို႔လူခ်င္းမေတြ႕တာ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ျပီ။ ခင္ဗ်ား

တို႔ က်ေနာ္တို႔ အရြယ္ေတြ အိုမင္းလာၾကျပီျဖစ္လို႔ ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စဥ္းစားတဲ့အခါ

အခ်က္အလက္ေတြစံုရေအာင္ ေနာက္

ေၾကာင္းေတြပါ ေရးသားလိုက္တာျဖစ္္ပါတယ္။ စာေရးရင္း ေရးလက္စႏွင့္ ေရးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနလိုတဲ့ခင္

ဗ်ားစိတ္ကို ရႈပ္ေထြးေလးလံေအာင္ ျဖစ္မွာလဲ တဖက္ကစိုးရိမ္ပါသည္။ အကယ္၍ က်ေနာ့္စာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား စိတ္ရႈပ္ေထြးေလးလံ
မႈ ျဖစ္ရလွ်င္က်ေနာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ရန္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္”-----တဲ့။

ေဖေဖ အဲသလိုေတာင္းပန္ရတာလည္း အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အန္ကယ္္က သူ႕ရဲ႕စာထဲမွာ ေရးထားတာေတြရွိပါတယ္။

----“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာႏိုင္ငံေရးမွမလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မိမိတတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးျပီးျပီ ဟု ယံုၾကည္

ပါသည္။ တိုင္းျပည္ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံပါပဲ။ မည္သူ႕ကိုမွလည္း

မေထာက္ခံ၊ မည္သူ႔ကိုမွလည္းမဆန္႔က်င္၊ မိမိဘာသာ အိေျႏၵရရပဲ ေနပါသည္။ အသက္အရြယ္က မငယ္ေတာ့သျဖင့္ ေလာဘ၊ေဒါ
သ၊ ေမာဟ မျဖစ္ေအာင္ပဲ ေနပါသည္။-

----“ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္း ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဘာမွ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေတာ့သျဖင့္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာသို႔

ထြက္ခြာခဲ့ရျပီး စိတ္ေအးလက္ေအးေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါသည္ခင္ဗ်ား။---

----“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္အရြယ္ကလည္း ႀကီးလာပါျပီ။ လက္ရွိဘ၀ ကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔

ေရာက္ရန္သာ ျပင္ဆင္ေနရပါသည္”------လို႔ေရးထားျပီး-တပ္မေတာ္ထဲရွိစဥ္ကတည္းက ဘာသာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ေနာက္
ပိုင္း အေမရိကန္ကိုေရာက္ျပီး ေနာက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သာသနာေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေရးျပမိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
ေဖေဖကလည္း ဒီလို ျပန္အားေပးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

----“ခင္ဗ်ားစာတြင္ ခင္ဗ်ားလဲ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္လာျပီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးအေတြးအေခၚေတြကို ေဘးဖယ္စြန္႕ခြာျပီး

လံုး၀အနားယူျပီး ဘာသာေရးဘက္တတ္အားသမွ် ေဆာင္ရြက္ေနတာသိရပါသည္။ ခင္ဗ်ားမွာ စူးစူးစိုက္စိုက္လုပ္တတ္တဲ့လုပ္ဟန္
ေၾကာင့္ ယၡဳ ဘာသာေရးလဲ အေတာ္ထိေရာက္စြာလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္”-------တဲ့။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အျပန္အလွန္ေပးစာေတြထဲမွာ-က်န္းမာေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေတြ၊ ေလ့က်င့္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္

တာေတြ ဂရုတစိုက္ေရးေနတာေတြ ဖတ္ရတာ အေတာ့္ကို ၾကည္ႏူးစရာပါ။(အထူးသျဖင့္အခုလို-ႏွစ္ေယာက္စလံုး မရွိေတာ့တဲ့
အခ်ိန္မွာေပါ့။)

တကယ္ေတာ့-ေဖေဖတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ- ၁၉၄၅ကုန္-၁၉၄၆ အစမွာ စတင္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကဟန္ရွိပါတယ္။
အန္ကယ္ရဲ႕-ဘာမားဒီဘိတ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာျပထားတာေတြကေတာ့----

--“သံလ်င္မွာရွိတဲ့ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာလက္ေအာက္ရွိ အမွတ္(၃) ဘားမားရိုင္ဖယ္တပ္သို႔ ဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ျပီး

ေရာက္ရွိသြားတယ္။ အဲဒီမွာ အဂၤလိပ္အရာရွိမ်ားလည္း ရွိေသးတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စစ္ျပီးေနာက္ စစ္တပ္ထဲ မ၀င္ေတာ့
တဲ့

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကို

စုေဆာင္းပီး ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ကို

ဖြဲ႕တယ္။(ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္လိုအပ္လာရင္သံုးဖို႔)။

အဲဒီအဖြဲ႕ကိုေထာက္ပံ့ဖို႔-လစဥ္လဆန္းတိုင္း-က်န္အရာရွိမ်ားဆီက(တပ္ခြဲတိုင္းဆီလွည့္သြားျပီး)အလႈေငြေကာက္ခံဖို႔ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္
ေဇာက တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္-လို႔ ထင္ခံခဲ့ရတယ္။--------၁၉၄၇-ဇူလိုင္(၁၀)ရက္ေန႔

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က(လုပ္ႀကံမခံရခင္-(၉)ရက္အလို-အလုပ္ႀကံခံရတဲ့အခန္းမွာပဲ၊)

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔

ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကို ေမးတယ္။“လြတ္လပ္ေရးရျပီးရင္-အဂၤလိပ္အရာရွိ မပါဘဲ-မင္းတို႔ တပ္ကိုဆက္ကိုင္ႏိုင္မလား-လို႔ ေမးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က-ဗိုလ္ခ်ဳပ္-ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဂ်ပန္က အရင္ဆံုး စစ္ပညာသင္ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စစ္အေတြ႕

အႀကံဳ (၃)ႏွစ္ ရွိျပီးျပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္လြတ္လပ္ေရးရပီးရင္ အဂၤလိပ္အရာရွိေတြကို အၾကံေပးအျဖစ္ ထားစရာမလိုပါဘူး”-လုိ႕ ေျပာခဲ့
တယ္။----

-----“လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရရွည္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ စစ္အတြင္းျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ-ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ကၽြန္ေတာ့္တို႔အရာရွိေတြ ႏိုင္

ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသင့္တယ္လို႔ယူဆျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးေလ့လာခိုင္းတယ္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ တပ္ထဲမွာ-ဆိုရွယ္
လစ္ေတြ၊ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဘယ္ပါတီမွမ၀င္ခဲ့ဘူး။-----

----၁၉၄၇ ကုန္ခါနီးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေဇာက ရခိုင္စစ္ေျမျပင္ကြပ္ကဲရေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္က အမွတ္(၃) ဘားမားရိုင္

ဖယ္ မွာ တပ္ရင္းမွဴးျဖစ္က်န္ခဲ့တယ္”---တဲ့။

ဒါေတြကေတာ့-ဘာမားဒီဘိတ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခန္းမွာ ေျပာခဲ့တာေတြပါ။(Burma Debate Vol14-No3/July-August-1997 –

pg-11-15) ၁၉၄၉-၅၀ အတြင္း- အင္းစိန္တိုက္ပြဲအပါအ၀င္ ေကအင္ဒီအိုမ်ားနဲ႔ တိုက္ရတဲ့တိုက္ပြဲေတြမွာလည္း အတူတြဲ တိုက္ခဲ့
ၾကရပါေသးတယ္။

43

၁၉၅၃ခုႏွစ္- ေဖေဖေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွဴးျဖစ္ေတာ့၊ အန္ကယ္က လား႐ႈိးမွာ တပ္မဟာမွဴးပါ။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္- တရုတ္ျပည္သြားစစ္မစ္ရွင္မွာလည္း ေဖေဖတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး ပါသြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီခရီးစဥ္ကာလမွာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ေပ်ာ္စရာအေတြ႕အႀကံဳေလးတခုကိုလည္း ေဖေဖက သူ႕စာအုပ္ထဲမွာ အမွတ္တရ

ေရးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

----“တစ္ည ထမင္းစားပြဲသြားခါနီး ဗိုလ္ခ်စ္ျမိဳင္မွာ ဆံပင္ရွည္ေနသျဖင့္ ဟိုတယ္ေအာက္ထပ္ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္တြင္ ဆံပင္

သြားညွပ္ပါသည္။ ဆံပင္ညွပ္သမား ေစတနာဗလပြျဖင့္ ဆံပင္ကိုေကာ္တင္ျပီး အေမာက္ေထာင္ေပးလိုက္ပါသည္။ သူကလည္းမွန္
မၾကည့္ ဘာမၾကည့္ ျပန္လာပါသည္။ အခန္းေရာက္မွ မွန္ၾကည့္ေတာ့-အေမာက္ႀကီးတေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။--

----အခ်ိန္လည္း နီးေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ိုင္း၍ ဆံပင္ေပ်ာ့ေအာင္ မီးျခစ္ကမီးနဲ႔ရႈိ႕ၾကရာ ဆံပင္တခ်ိဳ႕ မီးေလာင္သြား

သျဖင့္ အေတာ္ပင္ ကသုတ္ကရက္ျဖစ္လိုက္ၾကပါေသးသည္။ ထမင္းစားပြဲအျပီး ဟိုတယ္ခန္းမ်ားျပန္ေရာက္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ
ထိုအျဖစ္ကို ျပန္ေျပာၾကျပီး တေသာေသာ ရယ္ရပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြမွာ ရာထူးႀကီးျမင့္ေသာ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား ျဖစ္
ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားမ်ားသို႔ေရာက္ေသာအခါ တာ၀န္မ်ားလည္းမရွိသျဖင့္ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ လူငယ္မ်ားလို ေနာက္ၾက
ေျပာင္ၾက ရယ္ေမာၾကရပါသည္။”----

ဒါ့အျပင္ သူတို႔တစ္ေတြ ရခဲ့တဲ့-ဘြဲ႕ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း-ဒီလိုေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

----(၁၉၅၅) ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားကို အစိုးရက ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါေသး

သည္။ တိုင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားကို “သေရစည္သူဘြဲ႕”၊ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားကို “စည္သူဘြဲ႕”စသျဖင့္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း
“သ ေရ စည္သူဘြဲ႕”ေပးခဲ့ပါသည္။--

----ထိုဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ားမွာ ေရႊမ်ားႏွင့္လုပ္ထားသျဖင့္ “စည္သူဘြဲ႕”ရေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္က’ အေရးအေၾကာင္းရွိလို႔၊

လိုလာရင္ အဲဒီေရႊေတြ ေရာင္းစားၾကတာေပါ့ဗ်ာ’ဟု ေနာက္ေျပာင္ခဲ့ဖူးတာကို သတိရမိပါတယ္။----

ဒါေတြကေတာ့ ေဖေဖ သူ႕စာအုပ္ထဲ ထည့္ေရးခဲ့တဲ့ အန္ကယ္ခ်စ္ျမိဳင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြပါ။ (ဗိုလ္မွဴး

ခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ-ဆိုင္းစုမွသည္မန္ဟိုင္းဆီသို႔-ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိေပါင္းခ်ဳပ္-ယဥ္မ်ိဳးစာေပ-ႏွာ၂၄၀-၂၄၁)
ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေဖေဖတို႔ အႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ေလာက္ ေ၀းသြားပါတယ္။

၁၉၉၇ခုႏွစ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရမႈ- အႏွစ္(၅၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္- တရားခံအစစ္ဘယ္သူလဲ။ ဆိုတဲ့

အစီအစဥ္နဲ႔ ေဖေဖကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ဘီဘီစီက အသံလႊင့္အျပီးမွာေတာ့ အန္ကယ္ကကၽြန္မတို႔အိမ္ ဖုန္းနံပါတ္ ရ
သြားပါတယ္။ ဘီဘီစီက ကၽြန္မတို႔ကိုခြင့္ေတာင္းျပီးေနာက္ ေပးလိုက္တာပါ။

ဖုန္းနံပါတ္ရတာနဲ႔ အန္ကယ္က ကၽြန္မတို႔ကို လွမ္းေခၚပါတယ္။ အဲဒီေန႕မွာေတာ့ ေဖေဖေရာ၊ေမေမေရာ ေပ်ာ္လိုက္တာ ၊

အန္ကယ္နဲ႔ေရာ၊ အန္တီယုနဲ႔ပါ အျပန္အလွန္ ေျပာၾကဆိုၾက၊ ဖုန္းေျပာအျပီးမွာလည္း ေဖေဖနဲ႔ေမေမ ေရွးျဖစ္ေဟာင္းေတြ ျပန္စ
ျမံဳ႕ျပန္ ေျပာေနၾကတာေတြ သတိရမိပါတယ္။

အဲဒီေန႔မွာပဲ၊ ကၽြန္မတို႔လိပ္စာကို အန္ကယ္ရသြားျပီး၊ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့- အျပန္အလွန္စာေတြ၊ အျပန္အလွန္ပို႔ေပးတဲ့

ႏွစ္သစ္ကူးကတ္ျပားေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္ျပန္ရခဲ့တာပါပဲ။

ဒါေတြကေတာ့-ႏွစ္ရွည္လမ်ားၾကာရွည္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖနဲ႔အန္ကယ္ခ်စ္ျမိဳင္တို႔ရဲ႕ ေႏြးေထြးလွတဲ့ဆက္ဆံေရးေတြကို အက်ဥ္း

ခ်ဳပ္ ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။

-----------------------------ကၽြန္မ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီေဆာင္းပါးေရးရတာ အေၾကာင္းေတြရွိပါတယ္။

၂၀၁၈- ဇန္န၀ါရီ(၄)ရက္မွာက်ေရာက္တဲ့ အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခါသမယမွာ-ဒီလြတ္လပ္ေရးႀကီးရဖို႔အ

တြက္ -အသက္ေတြဘ၀ေတြရင္းျပီး စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသြားၾကတဲ့-ဗမာတျပည္လံုးက-လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္-မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တိုင္း
ရင္းသားသူရဲေကာင္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္လို႔ပါ။

တဆက္တည္းမွာပဲ-အဲဒီသူရဲေကာင္းႀကီးမ်ားရဲ႕အိပ္မက္ေတြျဖစ္တဲ့-ဗမာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရျပီးရင္ တိုင္းျပည္ႀကီးနဲ႔

ျပည္သူတရပ္လံုး ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ၾကရေစမယ္။-ဆိုတာ မျပည့္၀ေသးဘူး-ဆိုတာကိုလည္း သတိေပးေထာက္ျပခ်င္တာပါ။

ဒါအတြက္- အဓိကအဟန္႔အတားႀကီးက- အဆက္မျပတ္ႏိုင္ေသးတဲ့-လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ေမြးရာပါ-ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးပါ။ ဒီ

အတြက္ -ဘာလိုအပ္ပါသလဲ။

ေဖေဖနဲ႔ အန္ကယ္ခ်စ္ျမိဳင္တို႔ ျပသခဲ့တဲ့-လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္(agree to disagree)သေဘာထားပါ။

--“ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ေက်ာ္ေဇာဟာ ဂ်ပန္ေခတ္က သခင္စိုးနဲ႔ေတြ႕ျပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့-ႏိုင္ငံ

ေရးနဲ႔ ကင္းကင္းပဲ ေနပါတယ္။”---လို႔အန္ကယ္က သူ႕အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာထားတာရွိပါတယ္။

ယံုၾကည္ခ်က္မတူသူမ်ားအၾကား-တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္အေျခခံနဲ႔-အတူတြဲျပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေတြကို သူတို႔-ႏွစ္ဦးလံုးက

တန္ဖိုးထား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အတူတြဲ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပသႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
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တကယ္ေတာ့-လူပုဂြိဳလ္အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္- တဖက္နဲ႔တဖက္အျပန္အ

လွန္ေလးစားျပီး တန္းတူရည္တူသေဘာထားဆက္ဆံရင္-ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကပါတယ္။ တူညီတဲ့သေဘာထားတ

ရပ္ (ဥပမာ-တိုင္းျပည္ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ေစတနာ၊ျပည္သူေတြမထိခိုက္ေစခ်င္တဲ့ေစတနာ---စသျဖင့္)ေပၚ အေျခခံျပီး၊ ပြင့္ပြင့္လင္း

လင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရင္ျဖင့္- ဘယ္ေလာက္ႀကီးတဲ့ျပသာနာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့-အေျခခံစိတ္ရင္းေစတနာရင္းမွန္ဖို႔လိုတာပါ။

အခု လြတ္လပ္ေရးေန႔(၄-၁-၂၀၁၈)မွာ-ကာခ်ဳပ္ေပးတဲ့မိန္႔ခြန္းကို ၾကည့္ပါ။

-----တပ္မေတာ္ဟာ ရယူလိုမႈအနည္းဆံုးနဲ႔ ေပးဆပ္ႏိုင္မႈအျမင့္မားဆံုး အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ျဖစ္တယ္။----တဲ့။

ကာခ်ဳပ္ႀကီးအေနနဲ႔-“အတိတ္ေမ့ေရာဂါ”-ရလိ႔ုမ်ားဒီလိုေျပာထြက္ေလသလား-လို႔ထင္စရာပါ။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ တပ္မ

ေတာ္ - အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္္ စံစားေနရသူအခြင့္ထူးခံမ်ားရဲ႕ အရင္းခံ စိတ္ေန
သေဘာထားက ဆင္းသက္လာတဲ့ အေတြးအေခၚပါ။ --တို႕သာ တိုင္းျပည္ကိုအခ်စ္ဆံုး-တို႔သာအနစ္နာအခံရဆံုး---ဆိုတဲ့ အေျခခံ

ေပၚကေန-တို႔သာအျမင့္ျမတ္ဆံုး-ဒါ့ေၾကာင့္-အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္မႈအခန္းက ပါ၀င္ရမယ္။----လို႔-တႏိုင္ငံ
လံုးက ျပည္သူေတြကို တသက္လံုး ကၽြန္ျပဳထားခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာ၊ တသက္လံုး တပ္မေတာ္က ဗိုလ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ေလာဘ၊ စတဲ့
စိတ္ဓာတ္အေျခခံနဲ႔ကို မရွက္မေၾကာက္ ေျပာထြက္လာတာသာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ေတာ့-ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တျခား

ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားကို တန္းတူရည္တူသေဘာထားႏိုင္မွသာလွ်င္၊ မိမိတို႔-လက္၀ါးႀကီးအုပ္ကိုင္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ႏိုင္
ငံေရးအခြင့္ထူးေတြ၊စီးပြားေရးအခြင့္ထူးေတြကို စြန္႔လႊတ္ျပီး-က်န္သူမ်ားနဲ႔ ညီညီမွ်မွ်ခြဲေ၀ႏိုင္မွသာလွ်င္- ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးရႏိုင္မွာပါ။

ဗမာျပည္သူမ်ားကေတာ့-သူတို႔ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ႀကီး-ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာလာ

ေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ၾကမွာပါ။ ေအာင္ပြဲလည္း မုခ်ရမွာပါ။ ျမန္ျမန္ရပါေစ-လို႔ဆႏၵျပဳလ်က္----

လွေက်ာ္ေဇာ။၉-၁-၂၀၁၈။

မွတ္ခ်က္။ ၁။၂၀၁၇-ဒီဇင္ဘာ(၉)ရက္ေန႕က ကြယ္လြန္သြားတဲ့-အသက္(၉၆)ႏွစ္ရြယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ကို ဂုဏ္ျပဳေရးသားပါ
တယ္။

၂။ အျပန္အလွန္ေပးစာမ်ားကို ေဖာ္ျပရာမွာ မူရင္းသတ္ပံုမ်ားအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဓာတ္ပံုမွာ-၁၉၄၆-၄၇-ကာလ--သံလ်င္မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့-ေသနတ္ကိုင္ေျခလွ်င္တပ္ရင္း(၃) ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။
ေရွ႕တန္းအလယ္တည့္တည့္-ေဖေဖျဖစ္ျပီး ညာဖက္က ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ျဖစ္ပါတယ္။
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(၁)

အခ်ိန္နာရီစကၠန္႔တုိ႔ဟာ မရပ္မနား ေရြ႕လ်ား ခုတ္ေမာင္းသြားခဲ့ၾကၿပီ။ အျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ အခ်ိန္နာရီေတြနဲ႔အတူ လုိက္ပါ

မသြားဘဲ စိတ္အာ႐ံုမွာ ထင္ဟပ္ေနဆဲပါပဲ။ “အခ်ိန္ေတြ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲ မေဟာင္းသည္အျဖစ္ေတြ”ဆုိတဲ့ သီခ်င္းစာသား
ေလးလုိပဲ ေတြးမိလုိက္တုိင္း မေန႔တေန႔ကလုိပါပဲလား။ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၄၀ နီးပါး တုိင္ခဲ့ၿပီပဲ။ ႏုိင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္
ခင္ညိဳ၊

တပ္မွဴးရဲေဘာ္သိန္းေဖ၊

ဒုတပ္မွဴးရဲေဘာ္

ျမင့္ႏုိင္တုိ႔လည္း

-

ေလာကဓမၼတာအတုိင္း

ေတာ္လွန္ေရး

တာ၀န္မ်ား

ထမ္းေဆာင္ရင္း ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီပဲ။ သူတုိ႔နဲ႔အတူ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ငယ္မ်ားကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ ခ်က္မ်ားကုိ
ရင္မွာပုိက္ရင္း အခ်ိန္ေတြ ေန႔ရက္ေတြနဲ႔အတူ ခ်ီတက္ေနၾကဆဲ ….။

ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္း မၾကာမီ အႏွစ္ ၇၀ တင္းတင္းျပည့္ေတာ့မွာပါလား။

အတိတ္ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ားကုိ ေတြးရင္းေတြးရင္း ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ကေလးတခုဟာ မိမိေရွ႔မွာ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ေပၚလာေတာ့တယ္။
(၂)

၁၉၇၈ ႏုိ၀င္ဘာလရဲ႕ ေန႔တေန႔ …. …. ပန္ဆန္းဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ၁၀၈ စစ္ေဒသႏုိင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ခင္ညိဳနဲ႔ ၁၀၈

စစ္ေဒသ တပ္မွဴးရဲေဘာ္သိန္းေဖတုိ႔ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာတယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ ဗဟုိနဲ႔ ၁၀၈ စစ္ေဒသ ေရွ႔လုပ္
ငန္းဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီးေနာက္ ဗဟုိညႊန္ၾကားလုိက္တဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား ယူေဆာင္ၿပီး ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္းသုိ႔ ျပန္ဆင္းခဲ့

ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီအဖြဲ႔နဲ႔အတူ ရဲေဘာ္ၾကင္ေမာင္ တာ၀န္ေပးမႈအရ လုိက္ပါခဲ့ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္နဲ႔ နမ့္ပန္ျမစ္

အၾကားကုိ ၆၈၃ တပ္မဟာမွ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက တာ၀န္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့တာပါ။ အခုိင္အမာ ကေတာ့ ၅၀၂ တပ္ရင္းမွဴး

ရဲေဘာ္ေပါက္ယုိခ်န္း (ယခု ၀ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ဥကၠ႒) ကုိယ္တုိင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကား ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ လမ္း
တေလွ်ာက္ ရန္သူစခန္း၊ ရန္သူ႔ကားလမ္းေတြကုိ တာ၀န္က်ရဲေဘာ္ေတြက ထုိးေဖာက္တာ၀န္ယူၿပီး လံုၿခံဳေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ၁၀၈
စစ္ေဒသ နယ္ေျမအထိ လုိက္လံပုိ႔ေဆာင္ခဲ့တယ္။

အဲဒီတုန္းက ၁၀၈ စစ္ေဒသ၊ ေက်ာက္ဂူၿမိဳ႔နယ္မွာ ေနာင္လံုဒုိင္နယ္အပါအ၀င္ ေနာင္လံု၊ ကုန္းေညာင္၊ ပင္ေပါ၊ ပင္ပိန္၊

သံတဲ၊ ရြာသစ္၊ ပန္ေခါ၊ ပန္ဟဲ၊ ဖယင္းကုန္း၊ ေတာင္သူကုန္း၊ စပယ္ကုန္းစတဲ့ ရြာမ်ားနဲ႔ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ၁၀၈ စစ္ေဒသ

ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႔နဲ႔ ၆၈၃ တပ္မဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႔မ်ားဟာ ၁၀၈ စစ္ေဒသ ေက်ာက္ဂူၿမိဳ႔နယ္-ေက်ာက္ဂူ အင္ေတာစခန္းမွာ

ေတာတြင္းေျပာက္က်ားစခန္း တည္ေဆာက္ၿပီး ဗဟုိက ခ်မွတ္ေပးလုိက္တဲ့ ေရွ႔လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မိမိေဒသရဲ႕ အခုိင္အမာ အေျခ
အေနမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေဆြးေႏြး အလုပ္တာ၀န္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။

အထက္ပါ အစည္းအေ၀းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဒုိင္နယ္၊ ေက်းရြာအသီးသီး

စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ တာ၀န္ကုိယ္စီနဲ႔ အသီးသီး ခရီးထြက္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရဲေဘာ္သိန္းေဖနဲ႔အတူ ေနာင္လံု
ဒုိင္နယ္မွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒုိင္နယ္အတြင္းမွာ လူထုစည္း႐ံုးေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ရဲေဘာ္သိန္းေဖထံမွ ဆက္သားျဖင့္

ရန္သူလႈပ္ရွားလာမႈသတင္းကုိ အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ ရန္သူဟာ ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္းကုိ ျဖတ္ေလးျဖတ္နဲ႔ နယ္ေျမစုိးမုိး
ေရးလုပ္မယ္။ ဘက္စံုအလံုးအရင္းနဲ႔ ေရတုိထုိးစစ္မဟုတ္၊ ေရရွည္စစ္ေရးစီမံကိန္းျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္မ်ား ထုိးစစ္ကုိရင္ဆုိင္ရန္

အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ ၁၀၈ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္က အခုိင္အမာ ညႊန္ၾကားလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းကေတာ့ ေက်ာက္ဂူၿမိဳ႕
ဘက္က စစ္ေၾကာင္းတေၾကာင္း၊ ပန္ေကတုဘက္က တေၾကာင္း၊ သီေပါနမ့္လန္ဘက္ကတေၾကာင္း၊ အလံုးအရင္းနဲ႔ မၾကာမီ

စစ္ေၾကာင္းေတြ ျဖန္႔ခြဲၿပီး ၀င္လာလိမ့္မယ္။ ထုိးစစ္ဂြင္(ခြင္)အတြင္းမွ ထြက္သင့္တာတြက္-ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ၀င္သင့္တာ၀င္ၾကဖုိ႔လည္း
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လႈံ႔ေဆာ္လုိက္ပါတယ္။ အေရးႀကီး စာရြက္စာ တမ္းေတြ သိမ္းဆည္းဖို႔၊ တခ်ိဳ႕ ဖ်က္ဆီးၾကဖုိ႔လည္း အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
ပါပါတယ္။ ထုိးစစ္၀င္လာမယ့္အေၾကာင္း ဒုိင္နယ္ ၿမိဳ႔နယ္ေက်းရြာလူထုကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ထုိးစစ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ရင္ဆုိင္ၾကဖုိ႔

ျပည္သူလူထုရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကုိလည္း လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသတပ္နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက အခုိင္အမာ ရိကၡာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ား
ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ရဲေဘာ္သိန္းေဖ၊ မိသားစုနဲ႔ အဖြဲ႔ငယ္ကုိ ေနာင္လံုဒုိင္နယ္တြင္းမွာ တာ၀န္ယူလႈပ္ရွားေစၿပီး၊ က်န္တဲ့အိမ္ေထာင္

သည္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔ေတြ၊ ကေလးေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြကုိ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာ ေက်းရြာလူထုထံ အပ္ႏွံခဲ့ၾကၿပီး
ေနာင္လံုဒုိင္နယ္ ထုိးစစ္ခြင္ အတြင္းမွ အင္အားစုတခ်ိဳ႕ အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ စစ္ေဒသ ေကာ္မတီ၀င္ -ၿမိဳ႔နယ္မွဴး ရဲေဘာ္သိန္းေအာင္နဲ႔ ၿမိဳ႔နယ္တပ္က ရန္သူ၀င္လာရင္ ထုိးစစ္ကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔၊

ရန္သူတပ္ကုိ ေျပာက္က်ားတုိက္ဖုိ႔ တာ၀န္ယူၾကတယ္၊ မလိုအပ္တဲ့ ေတာတြင္းကစခန္းေတြ၊ ရြာနားနီးတဲ့ စခန္းေတြအားလံုး ဖ်က္

ဆီးၿပီး ရဲေဘာ္အသီးသီး ေက်ာပုိးအိတ္လြယ္၊ ေသနတ္ထမ္း။ ေရဆန္၊ ရိကၡာ မိမိတတ္ႏုိင္သမွ် လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သယ္ေဆာင္
ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒုိင္နယ္မွဴး ရဲေဘာ္ထြန္းလွနဲ႔ ေနာက္တန္းအိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားရပါတယ္။

ေနာက္တန္းအိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔မွာ တုိက္ခုိက္ေရး အင္အားမရွိပါ၊ လက္နက္ အတိုအရွည္ တပ္ဆင္ထား

တဲ့ ေဒသခံရဲေဘာ္ ၅ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီးရဲေဘာ္ ၅ ေယာက္နဲ႔ ကေလးလူႀကီး ၁၀ ေယာက္ခန္႔ ပါ၀င္တယ္။ သတင္းရရခ်င္း
ေက်ာပုိးအိတ္၊ ေသနတ္မ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေတာလမ္းကေန ခရီးထြက္မွာမုိ႔ နံနက္ေစာေစာ ထမင္းခ်က္စားၿပီး ေနာင္
လံုခြင္ကေန ထြက္ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက ထမီတုိတုိ၀တ္ၿပီး၊

ထမီအပိုကုိတရိဂံပံုေခါက္ၿပီး ခါးမွာစည္းထားတယ္။ တခ်ိဳ႔က တဘက္

ေခါင္းေပါင္းထားပါတယ္။ ယူနီေဖာင္းအစိမ္း၀တ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲေဘာ္ေတြက ဦးထုပ္မွာ ၾကယ္နီတပ္ထားတယ္။ ေယာက္်ား ရဲ

ေဘာ္ေတြက ေရွ႔ကေန ခ်ီတက္တယ္။ အလယ္မွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးပ်ိဳေတြ၊ လူႀကီးေတြ လုိက္ပါခ်ီတက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕
အမ်ိဳးသမီးေတြက ခါးမွာ ဓားေျမႇာင္၊ ရွမ္းဓားရွည္၊ ဓားမ၊ အုိးခြက္နဲ႔ ရိကၡာဆန္၊ ေရဗူးတုိ႔ ပလတ္စတစ္မုိးကာစတို႔ ထမ္းပုိးလာၾက

တယ္။ တေနကုန္ ေတာလမ္း၊ ေတာင္ယာေတြ၊ ဖုန္းဆုိးေတြ၊ ရြာပ်က္ေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာကာ ညေနခင္းမွာေတာ့ ေနာင္ ၀ုိးၿမိဳ႕
နယ္ထဲ ေရာက္လာတယ္။

ညေနေစာင္းေနၿပီ ေနာင္၀ုိးရြာႀကီးရဲ႕ ေဘးမလွမ္းမကမ္း ေတာထဲမွာ စခန္းခ် ကင္းခ် အနားယူၾကတယ္။ ၁၀၈ စစ္ေဒသ

ဒုတပ္မွဴး ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္နဲ႔အဖြဲ႔ဟာ စခန္းကုိ ေရာက္လာတယ္။ ရဲေဘာ္ထြန္းလွက ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ကုိ တပ္ဖြဲ႔အပ္ၿပီး ေနာင္လံုဒုိင္

နယ္ထဲျပန္၀င္သြားတယ္။ တာ၀န္လႊဲလုိက္ၿပီး ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္အဖြဲ႔နဲ႔ ေနာင္လံုဘက္ကလာတဲ့တပ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းလုိက္တယ္။ လူအင္အား
တပ္စုတစုေလာက္ ျဖစ္လာတယ္။ လူအင္အားမ်ားလာေပမယ့္ တုိက္ခုိက္ေရးအင္အားကေတာ့ မ်ားမလာပါဘူး။ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က

ရြာသားတခ်ိဳ႔အပါအ၀င္ ရဲေဘာ္အားလံုးကုိ စုစည္းၿပီး ထုိးစစ္၀င္လာမယ့္အေျခအေနကုိ ရွင္းလင္း ပညာေပးေဟာေျပာပါတယ္။

ရရာ၊ ရွိရာလက္နက္နဲ႔ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းနဲ႔တုိးရင္ ရင္ဆုိင္ၾကဖုိ႔ စိတ္ဓာတ္အရ ျပင္ဆင္ခုိင္းပါတယ္။ ေနာင္၀ုိးခြင္မွာလည္း ရန္သူ
စစ္ေၾကာင္း မၾကာမီ ၀င္လာေတာ့မယ္။ ထုိးစစ္လြတ္ရာခြင္ကုိ တိမ္းေရွာင္ထားရမယ္။ ေနာင္၀ုိးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္နဲ႔ ရဲေဘာ္
တခ်ိဳ႕ကုိလည္း ရန္သူနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၿပီး ေျပာက္က်ားတုိက္ၾကဖုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္ေနတယ္။

ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ဟာ ေဒသကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္တယ္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားလည္း ျဖစ္တယ္။ လူထုကုိ ေဟာေျပာပညာေပးရာမွာ

ရွမ္းလို ျမန္မာလုိ ရွင္းျပစည္း႐ံုးႏုိင္တဲ့ တပ္မွဴးေကာင္းတေယာက္ျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ဟာ ရွမ္းလူထု အမ်ားအျပားရွိတဲ့ ေနာင္

ဝုိးၿမိဳ႔နယ္ မုိင္းယြင္းေဒသတို႔မွာ ၾသဇာရွိသူျဖစ္တယ္။ ရန္သူ၀င္လာတဲ့ ထုိးစစ္ကုိ ေနာင္လံုေနာင္၀ုိးခြင္ကေနတဆင့္ ထုိးစစ္ခြင္ကုိ
ေက်ာ္ျဖတ္ၾကဖုိ႔ ျပင္ဆင္ၾကရပါတယ္။

ေျမျပင္သတင္းအရ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းဟာ ေနာင္လံုဒုိင္နယ္တြင္း ၀င္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသနတ္သံလည္း ၾကား

ေၾကာင္း သတင္းရတယ္။ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ ႐ံုးအဖြဲ႔ကေတာ့ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) နယ္
ေျမထဲ ၀င္ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ဟာ ဒီေဒသမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနထုိင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ႀကီးဆိုေတာ့ ရန္သူ

လာႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ အရပ္သားမ်ား ေခၚယူေမးျမန္းၿပီး တြက္ခ်က္ေနပါတယ္။ နံနက္မုိးမလင္းခင္ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္စားၿပီး
ခရီးထြက္ၾကရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔မွာ ဆက္သြယ္ေရးစက္ မပါပါဘူး။ လူထုသတင္း၊ ဆက္သားသတင္း၊ ေျမျပင္သတင္း
ေထာက္ၿပီး ခရီးထြက္ၾကရမွာပါ။

မုိးလင္းတာနဲ႔ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က အထုပ္အပုိးေတြပုိး၊ ကာဘုိင္လြယ္၊ ပစၥတုိခါးခ်ိတ္ၿပီး ခရီးထြက္ဖုိ႔ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ လႈံ႔ေဆာ္

ပါတယ္။ ေနာင္၀ုိးရြာသား ရြာခံ အမာခံေက်ာ႐ုိးတေယာက္ကုိလည္း ရန္သူ ရြာထဲ၀င္လာရင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ရွိလားေမးလာရင္

ေစာေစာက ရွိတယ္၊ အခုမရွိ။ ဘယ္ကုိထြက္သြားတယ္ မသိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာရန္ မွာၾကားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔တခုလံုး ေနာင္

၀ုိးခြင္မွ စထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ အားလံုးတပ္စု တစုေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာင္၀ုိးရြာေတာင္ယာခင္းေတြကေန ေရွ႕ကင္းသမား၊
ပြိဳင့္တက္တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးေယာက္က ေမာင္းျပန္ေသနတ္ ေမာင္းခလုတ္ကုိ လက္ညႇိဳးေလးထုိးၿပီး ေရွ႕တန္းက ဘယ္ညာၾကည့္ကာ

သိမး္ငွက္ႀကီးက သူ႔အစာငွက္ငယ္ေတြကုိ ေခ်ာင္းသလုိ အသင့္အေနအထားနဲ႔ ခ်ီတက္ေနပါတယ္၊ သူ႔တုိ႔ေနာက္မွာမွ ေျခလွမ္း ၁၀
လွမ္း ၁၅ လွမ္း အကြာမွာ ေသနတ္ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ လူခ်င္းခြာၿပီး လုိက္ပါခ်ီတက္ရတယ္။
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အိမ္ေထာင္သည္ေတြနဲ႔ ကေလးေတြကုိ လူႀကီးေတြၾကား မွာထားၿပီး ေသနတ္ပါတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေနာက္က သတ္

မွတ္ထားတဲ့ အကြာအေ၀းတုိင္း လုိက္ပါခ်ီတက္ၾကတယ္။ တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားရဲေဘာ္တခ်ိဳ႔ ေနာက္ကင္းအျဖစ္

လုိက္ပါခ်ီတက္ပါတယ္။ တပ္မွဴးရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က မွန္ေျပာင္းထုတ္ၿပီး ဆင္ေတာင္တန္းေတြဆီ ေခါင္းေမာ့ၿပီး မၾကာခဏ ၾကည့္ေနပါ
တယ္။ သူၾကည့္လုိ႔ အားမရလုိ႔ ရဲေဘာ္ငယ္တေယာက္ကုိလည္း သူ႔မွန္ေျပာင္းေပးၿပီး၊ ေတာတန္းတေလွ်ာက္ ေတာင္တန္းတ

ေလွ်ာက္ ၾကည့္ခုိင္းပါတယ္။ ေတာင္ယာခင္းေဟာင္းေတြ ေတာတန္းေတြၾကားကေန တေနကုန္ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကရာ ညေနေစာင္းမွာ
ဟုိခဲ၊ ဟန္းမငုိင္းၿမိဳ႔နယ္ ေတာင္ယာတခုမွာ ေနရာယူ စခန္းခ် ညအိပ္ၾကတယ္။

ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က ဟုိခဲၿမိဳ႔နယ္၊ ဟန္းမငုိင္းၿမိဳ႔နယ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ရန္သူသတင္း၊ ေျမျပင္သတင္း ေထာက္လွမ္းပါတယ္။

သူတုိ႔နယ္ထဲေတာ့ ရန္သူ ၀င္မလာေသးဘူး။ ေျမျပင္သတင္းအရ ရန္သူလႈပ္ရွားလာမယ့္ သတင္းရလုိ႔ သူတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္လည္း ရန္သူ
ကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ အသင့္ျပင္ထားေၾကာင္း ဆက္သားထံကေန သတင္းရပါတယ္။ ေနာက္တေန႔နံနက္ ေစာေစာခရီးထြက္ၾကတယ္။

စစ္ေဒသသတင္းအရ အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာဟာ ရန္သူ႔ထုိးစစ္ခြင္ေတာ့ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ စိတ္မခ်ရေသးဘူး။ ေတာင္

ယာေဟာင္း ရြာပ်က္တခုအတြင္းမွာ ခ်က္ျပဳတ္စားၿပီး ခရီးထြက္ဖို႔ ျပင္ၾကတယ္။ ရန္သူက ေနာင္၀ုိး-ေနာင္လံုခြင္အတြင္း ေတာနင္း

ရွာေဖြၿပီး ျဖတ္ေလးျဖတ္ (ရန္သူ႔စီမံကိန္း)နည္းနဲ႔ ေျပာက္က်ားေဒသတြင္းမွာ လႈပ္ရွားေနတာ ေျမျပင္သတင္းအရ သိေနရတယ္။

ေနာင္လံုခြင္ထဲမွာ ေသနတ္သံေတြ ထြက္ေနတယ္လုိ႔ သတင္းၾကားရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔ဟာ ဆင္ေတာင္ရဲ႕
ေတာင္ေၾကာေတာင္ကုန္းမ်ားကုိ ဦးတည္ခ်ီတက္ေနတယ္။ အေ၀းကေန ဆင္ေတာင္-ေတာင္တန္းႀကီးဟာ မႈိင္းမႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕နဲ႔ တ
ကယ့္ ဆင္ႀကီးတေကာင္ ၀ပ္ေနသလုိေတြ႔ေနရတယ္။

ခရီးထြက္လာတာ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ရွိေတာ့ တပ္ဖြဲ႔ဟာ မၾကာခဏ အနားယူၿပီး မေမာမပန္း ေက်ာပုိးအိတ္၀န္စီ စလြယ္

ကုိယ္စီနဲ႔ မွန္မွန္ခ်ီတက္ၾကတယ္။ ေတာင္ကုန္းေတြကုိ ေက်ာ္လုိက္ျဖတ္လုိက္၊ ေတာင္ကုန္းတခုအတက္မွာ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က

ေတာင္ေၾကာထဲ၀င္သြားတဲ့ လူသြားလမ္း၊ ျမင္းသြားလမ္းကုိ ျမင္လုိက္တယ္။ လူသြားလမ္းအနိမ့္က အျမင့္ဘက္ကုိ တက္သြားတဲ့
လမ္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုစုိက္ၾကည့္ခုိင္းတယ္။ ရဲေဘာ္တေယာက္ကုိ မွန္ေျပာင္းယူၿပီးၾကည့္ခုိင္းတယ္။ ေတာင္အတက္မွာ တ

ျဖည္းျဖည္း လႈပ္ရွားေနတဲ့ပံုရိပ္၊ လူရိပ္သဏၭာန္ေတြ လႈပ္ရွားေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆုိတယ္။ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္လည္း မွန္ေျပာင္းယူၿပီး
ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေတာ့ လက္နက္ႀကီးသယ္ေဆာင္လာတဲ့ ျမင္းလားေတြကုိ ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ ရန္သူစစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္လာ
တာမ်ားလားလုိ႔ ထင္ေနမိတယ္။

ဒါနဲ႔ ေသခ်ာေအာင္ ရဲေဘာ္ေတြေရာ အမ်ိဳးသမီးရဲေဘာ္ေတြကုိပါ မွန္ေျပာင္းေပးၿပီး အေသအခ်ာ ၾကည့္ခုိင္းတယ္။ စစ္

ေၾကာင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ မ်ဥ္းၿပိဳင္ ဆင္ေတာင္ႀကီးဘက္ကုိ ဦးတည္ ခ်ီတက္ေနတယ္။ ရန္သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔ကုိ
မျမင္ရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔က သူတုိ႔တပ္ဖြဲ႔ခ်ီတက္ေနတဲ့ ေတာင္ၾကားကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ေနရတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔ဟာ ေတာင္ေၾကာရဲ႕အနိမ့္ပုိင္း၊ သူတုိ႔က အျမင့္ပုိင္းမွ ျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မွဴးရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ဟာ စစ္ေရး

အေတြ႔အႀကံဳၾကြယ္၀သူျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႔ကုိ ေခတၱအနားယူခုိင္းလုိက္ၿပီး ဆင္ေတာင္တန္းႀကီးရဲ႕ ေတာင္ ေၾကာေပၚကုိ

အေပၚစီးေနရာရေရးအတြက္ ရဲေဘာ္အားလံုးအျမန္ ခ်ီတက္ၾကဖုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္အမိန္႔ေပးတယ္။ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔လုိက္ရတာမုိ႔

ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြလည္း ထြက္လာတယ္။ ရဲေဘာ္တေယာက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔ လႈပ္ရွာ းမႈသတင္းရလုိ႔ ၄၀၄၅
တပ္ရင္း အေျခခံတဲ့ ဆင္ေတာင္ကုိ ထုိးစစ္၀င္လာတာထင္ေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ထင္ျမင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာေနတယ္။ ဘယ္

လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႔ ဆင္ေတာင္တန္းရဲ႕ ကုန္းျမင့္ျမင့္ကုိ အျမန္ေရာက္ဖုိ႔ဟာ ေလာေလာ ဆယ္ဆယ္ အေရးႀကီးဆံုး
ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာင္ကုန္းျမင့္ကေလးကေန ေတာင္ေၾကာေအာက္ကုိ ထုိးဆင္းလုိက္ရာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတာင္ေၾကာမွ ေျမျပန္႔ဆီကုိ

ထုိးစီးဆင္းေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းကေလးကုိ ေတြ႔ရတယ္။ စမ္းေခ်ာင္းကေလးအထိ ဆင္း၊ ေအးျမတဲ့ စမ္းေရကုိေသာက္ၾက၊ ေရဘူးေတြ
ထဲ ေရျဖည့္ၾက၊ မ်က္ႏွာသစ္ၾက၊ ေျခေဆးတာေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ေရငတ္တုန္း စမ္းေခ်ာင္းကေလးေတြ႔ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးရဲေဘာ္

ေတြ၊ ကေလးေတြလည္း သဘာ၀မိခင္က ေပးလုိက္တဲ့ စမ္းေရေတြေသာက္လုိက္ရလုိ႔ အေမာအပန္း ေျပသြားၾကတယ္။ စမ္း
ေခ်ာင္းေလးဟာ တျဖည္းျဖည္းက်ယ္သြားၿပီး ေတာင္က်ေခ်ာင္းကေလးလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္ဖြဲ႔အားလံုး ေခ်ာင္းက
ေလး ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဆင္ေတာင္ေၾကာေပၚကုိ အေျပးခ်ီတက္ၾကတယ္။

တပ္မွဴးရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က ေတာင္ေၾကာအတုိင္း အျမင့္ဆံုးေနရာအထိ တက္ႏုိင္သေလာက္တက္သြားၿပီး ေနရာယူၾကရန္

ညႊန္ၾကားလုိက္တယ္။ အားလံုး မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္ ေတာင္ကုန္းျမင့္တခုဆီသုိ႔ အားစုိက္ခ်ီတက္ၾကတယ္။ အုိးေတြခြက္ေတြ၊ မုိးကာပ
လတ္စတစ္ေတြ သယ္ယူလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲေဘာ္တသုိက္ ေတာင္တက္မွာေလွ်ာက်ၿပီး အုိးသံခြက္သံေတြနဲ႔ ဆူဆူညံညံ ျဖစ္သြား
တယ္။ ရဲေဘာ္ေတြလည္း ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ ေလွ်ာက်သြားတဲ့ ရဲေဘာ္မတသုိက္ကုိ ေျပးဆြဲကူၾကတယ္။ ေတာင္ကုန္းထက္က

အဆင္ေျပတဲ့ ေနရာေလးတခုမွာ အနားယူလုိက္ၾကျပန္တယ္။ ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က ကင္းသမားရဲေဘာ္ေလးကုိ မွန္ေျပာင္းေပးလုိက္ၿပီး
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်ီတက္လာတဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာၾကည့္ခုိင္းျပန္တယ္။

ပထမအႀကိမ္ၾကည့္ေတာ့ ဘာမွ ထူးျခားမႈမေတြ႔ရဘူး။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေနရာေျပာင္းၿပီး ခ်ီတက္လာခဲ့တဲ့လမ္းေၾကာင္း

တေလွ်ာက္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေတြ ၾကည့္ခုိင္းတယ္။ ေဘး၊ ဘယ္၊ ညာ ေတာင္ေၾကာအေနအထားကုိ ၾကည့္ခုိင္းတယ္။ အေစာက
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ခ်ီတက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက စမ္းေခ်ာင္းအ၀င္ေတာစပ္မွာ သစ္ရြက္ေတြ သစ္ကုိင္းေတြ ထူးထူးျခားျခား လႈပ္ရွားေနတာကုိ တပ္

မွဴးဆီ ပါးစပ္သတင္းပုိ႔လုိက္တယ္။ တပ္မွဴးက ေနရာေရြးၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ဖုိ႔ အေၾကာင္းျပန္လုိက္တယ္။ ကင္းသမားက

လႈပ္ရွားေနတဲ့ေနရာမွာ အစိမ္းေရာင္ေတြနဲ႔ စစ္သားလုိလုိ လႈပ္ရွားေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ ပါးစပ္သတင္း ပုိ႔ျပန္တယ္။ ရန္သူလား၊
ကုိယ့္လူလား မခြဲျခားႏုိင္ဘူး။ ယူနီေဖာင္းအစိမ္းေရာင္နဲ႔ စစ္သားေတြပဲ၊ ေရွ႕ကုိ တုိးလာေနတယ္၊ မည္သူမည္၀ါ ရန္သူ မိတ္ေဆြ
မကြဲျပားေသးဘူး။

တပ္မွဴးရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္က ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုတ္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ေတာင္ထိပ္မွာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အသင့္ျပင္ထားဖုိ႔

အမိန္႔ေပးလုိက္တယ္။ ရဲေဘာ္အားလံုး ေတာင္ထိပ္မွာ ေနရာယူ ခ်က္ခ်င္းအသင့္ျပင္လုိက္ၾကတယ္။ ပစ္ကြင္းေကာင္းေအာင္

ျပင္ဆင္လုိက္ၾကတယ္။ မွန္ေျပာင္းသမားကုိလည္း ေတာင္ေျခဆင္းၿပီး အေသအခ်ာ ထပ္မံၾကည့္ခုိင္းလုိက္ပါတယ္။ ကင္းသမားက

လည္း မွန္ေျပာင္းနဲ႔ ျမင္ကြင္းကုိ ထပ္မံစစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈျပန္တယ္။ လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ ယူနီေဖာင္းမ်ားနဲ႔ စစ္သား
ေတြပဲလုိ႔သာ ထပ္မံ အတည္ျပဳေပးလုိက္ျပန္တယ္။ ရန္သူလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တက္လာရင္ တုိက္ပြဲဆင္ဖုိ႔ သတင္းပုိ႔ပါတယ္။
မွန္ေျပာင္းသမားဟာ ေနာက္ထပ္ ေသခ်ာၾကည့္လုိက္ျပန္တယ္။ စစ္ယူနီေဖာင္း အစိမ္းေရာင္နဲ႔ စစ္သားတေယာက္ စမ္းေခ်ာင္းထဲ
ေရငံု႔ေသာက္ေနတာကုိ ေသခ်ာအကဲခတ္ စစ္ေဆးေနမိတယ္။

ေရေသာက္ၿပီး အဲဒီစစ္သား ျပန္တက္လာေတာ့မွ…. ….သူ႔ေခါင္းထက္က ဦးထုပ္မွ ၾကယ္နီကုိ အထင္းသား ေတြ႔လုိက္ရ

ေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့မွ ကင္းသမားေတြလည္း သက္ျပင္းခ်လုိက္ႏုိင္ၾကတယ္။ ရန္သူမဟုတ္ဘူး။ ငါတုိ႔ရဲေဘာ္ေတြပဲလုိ႔ ေအာ္ဟစ္

ေျပာဆုိရင္း ေတာင္ေၾကာအတုိင္း အေျပးတက္လာၾကတယ္။ ဒီေတာ့မွ ရဲေဘာ္အားလံုးရဲ႕ မ်က္ႏွာမ်ား ၀င္းထိန္ၿပီး အၿပံဳးရိပ္ သန္း
ႏုိင္ၾကေတာ့တယ္။ တေယာက္မ်က္ႏွာ တေယာက္ၾကည့္ရင္း ရယ္ေမာႏုိင္ၾကေတာ့တယ္။

တပ္မွဴးရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ရဲ႔ မ်က္ႏွာကေတာ့ လျပည့္၀န္းႀကီးလုိပါပဲ။ ၀ုိင္း၀ုိင္းစက္စက္ႀကီးပါ။ ခါးက ခါးပတ္ေပၚမွာ လံုခ်ည္ကုိ

သံုးေခါက္ခ်ိဳး တင္းတင္းပတ္ထားတယ္။ စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ သစ္ပင္ရိပ္ ေျမႀကီးေပၚ ပက္လက္လွန္ခ်လုိက္ၿပီး အားရပါးရ ရယ္

ေနပါတယ္။ ၄၈-၄၉ က ေတာ္လွန္ေရး ေကဒါႀကီးတဦးဆုိေတာ့ အသက္ကလည္း အေတာ္ရွိေနၿပီ။ ေတာ္ေတာ္ ေမာေနပံုရ တယ္။
ငါတုိ႔ဟာ ကုိယ့္ရဲေဘာ္ကုိ ရန္သူထင္ၿပီး ေတာင္ကုန္းေပၚတက္ေျပး ေနရာယူၾကတာကုိး။ သူတုိ႔က ဆင္ေတာင္ ေတာင္ေျခမွာ ေနရာ
ယူထားတဲ့ ၄၀၄၅ က တပ္စုတစုပဲကြလုိ႔ ေအာ္ေျပာေနျပန္တယ္။ ငုိအားထက္ ရယ္အားသန္ခဲ့ရျပန္တယ္။

၄၀၄၅ က ရဲေဘာ္ေတြက ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ဦးစီးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔ ၀င္လာတာ သတင္းရလုိ႔ သူတို႔အေျခခံရာ ၄၀၄၅

ဆင္ေတာင္ ေတာင္ေျခကုိ ျပန္ဆုတ္လာၾကတာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲေဘာ္အားလံုး ျပန္လည္ဆံုစည္းၿပီး စမ္းေခ်ာင္း

ေလးမွာ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္စားၾကတယ္။ စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ ေအးျမလွတဲ့ေက်ာက္စက္ေရေတြဟာ ရဲေဘာ္ေတြအဖုိ႔ အားေဆး
တခြက္ ေသာက္လုိက္ရသလုိ လန္းဆန္း ခြန္အားေတြ ျပည့္သြားပါေတာ့တယ္။ ထုိအခိုက္မွာပဲ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းဟာ ၄၀၄၅
တပ္အင္အားေတြ စုစည္း၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္မွာစုိးလုိ႔ မိမိတုိ႔အေျခစုိက္ရာ ပန္ေကတုဘက္ကုိ အျမန္သုတ္ေျခတင္ ျပန္၀င္သြားၿပီ

ဆုိတဲ့ သတင္း၀င္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစုမ်ားနဲ႔ ေနာက္တန္းတပ္ဖြဲ႔ဟာလည္း ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းနဲ႔
တုိးၿပီး အတုိက္ခံရမွာ စုိးလုိ႔၊ အတုိက္မခံရေအာင္ တက္ေျပးၾကတာကုိး။ သူေျပး-ကုိယ္ေျပးေပါ့။

ရန္သူဟာ အင္အားအလံုးအရင္းနဲ႔ အေျခခံေဒသကုိ ျဖတ္ေလးျဖတ္လုပ္ဖုိ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ၀င္လာခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔

အဓိကအင္အားေတြနဲ႔တုိးကာ အထိနာသြားၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ သူ႔ရဲ႔ စီမံကိန္းပ်က္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူထုစည္း႐ံုးေရး
လုပ္ေနတဲ့ ေဒသလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တဖြဲ႔ရဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားပါ၀င္တဲ့ ေနာက္တန္းတပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔ရဲ႕ ရန္သူနဲ႔ သူလန္႔ကုိယ္လန္႔ ျဖစ္ေနခဲ့
ရဖူးတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္က ေျပာက္က်ားစစ္သားဘ၀ကုိ ျပန္လည္သတိရေနမိတယ္။ ကြဲကြာသြားခဲ့ရတဲ့

ရဲေဘာ္မ်ားကုိ သတိရေအာက္ေမ့ေနမိသလုိ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသက္ေပးစြန္႔လွဴသြားခဲ့ၾကတဲ့ ေျပာက္က်ားစစ္သည္ အေပါင္း
ကုိလည္း အေလးျပဳေနမိပါတယ္။

ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္၀င္း

မတ္ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၈
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ေရးသူ- တြမ္ေဘာ္(Tom Ball)

ဘာသာျပန္သူ--ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ကြန္ျမဴနစ္ေပါင္း ၁၅ဝဝဝ ေက်ာ္တို႔ဟာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံကပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ဆိုခ်ီ (Sochi)မွာဆံုစည္းၾကၿပီး လီနင္

ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးအႏွစ္တရာျပည့္ကို ဂုဏ္ျပဳက်င္းပၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုက တက္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ဆိုင္တန္းေတြမွာ

ဇင္ဘာေဘြ၊ ဂရိ၊ က်ဴးဘား၊ အိႏိၵယတို႔က ပါတီဝင္ေတြ တိုးေဝွ႕ေရာက္႐ွိေနၾကၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပမယ့္ ကြင္းႀကီးဆီကို သြားေန
ၾကပါတယ္။

႐ု႐ွားပုလိပ္ေတြ မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနတဲ့အၾကားကပဲ လာေရာက္သူေတြဟာ လူထုေဟာေျပာပြဲေတြ၊ အစည္း

အေဝးေတြ၊ ၾကာ႐ွည္လွတဲ့ မာရသြန္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေခ်ေဂြးဗားရားရဲ႕သမီးလည္းပါၿပီး သူက

သူ႔ ဖခင္ရဲ႕သမိုင္းအေမြအေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လူေတြက ငါးမိနစ္ေက်ာ္မွ် မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လက္ခုပ္တီးခဲ့ၾကပါ
တယ္။ လက္ခုပ္သံေတြ စဲသြားတဲ့အခါမွာ လူတေယာက္က "၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကို ျပန္ေရာက္ေနသလိုပဲ"လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်တာ ၾကားလုိက္ရ

ပါတယ္။

ေထာင္ဂဏန္းေလာက္႐ွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္သူေတြနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီရာျပည့္ပြဲကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္

ေတာ္ေရာက္ေနတာကေတာ့ ဒီအခမ္းအနားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈ သက္သာေစဖို႔အတြက္ ဒါကို လူငယ့္ပြဲေတာ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေတြ
ေရာင္းခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ၿဗိတိသွ်ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ တခန္းတည္း ေန

ရပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္အစီအစဥ္ကေတာ့ ကမန္းကတန္း စုစည္းထားတဲ့ ႐ု႐ွားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေၾကာ္ျငာနည္း သဗၺရနံေပါင္း
စုံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္ကလူေတြနဲ႔ပဲ ေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ ေနရာ အႏွံ႔

က လာၾကတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္ဝင္ ၆ေယာက္ပါ။ သူတို႔ဆိုင္ခန္းေလးမွာ ကူညီတာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လိုက္ပါတာ၊

ေနာက္ၿပီး သူတို႔နဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ၿဗိတိသွ်က အစုတစုနဲ႔ သူတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲတ
့ ိုက္ပြဲမွာလည္း တႀကိမ္မက ဝင္ပါလိုက္ပါ
ေသးတယ္။

ဆိုဗီယက္ေခတ္လြန္ကမၻာႀကီးမွာ က်ဴးဘားဟာ ဘုရင္ျဖစ္ပါတယ္။ ညဆိုရင္ က်ဳးဘားကိုယ္စားလွယ္ေတြတည္းတဲ့ ေန

ရာဟာ လူတိုင္းေရာက္ၾကရတဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာစထ႐ုိနဲ႔ေဂြးဗားရားတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပံုႀကီးေတြပါတဲ့ အလံႀကီးႏွစ္ခုကို ဟိုတယ္ျပ
တင္းေပါက္ေတြကေန တြဲလြဲခ်ထားၿပီး အဲဒီေအာက္က သဲေသာင္ျပင္ေပၚမွာ ရာေပါင္းမ်ားစြာလူေတြဟာ တညလံုး စုေဝးၾကပါ
တယ္။ တညမွာေတာ့ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို “ဒါဟာ မာက္စ္ဝါဒီေတြရဲ႕ ေအာင္ပြဲခံေဘာလံုး

အသင္း အိမ္ျပန္လာသလိုပဲ”လို႔ ဘီယာစုပ္ရင္း ေျပာပါတယ္။ “ဒါမွ တကယ့္ကြန္ျမဴနစ္ဆန္တာ”လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္လည္းမဟုတ္၊ ေဘာ့လံုးဝါသနာအိုးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူဆိုလိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ကၽြန္ေတာ္
ေတာင္ နားလည္ မိပါတယ္။

ရက္သတၱတပတ္ကုန္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အိမ္ျပန္ဖို႔ ေလယာဥ္ေပၚတက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္နားထဲမွာ အင္တာေန႐ွင္နယ္ သီခ်င္း

ေတြ ၾကားေနၿပီး ရင္ထဲမွာလည္း ပိုမို သိခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ပါလာခဲ့ပါတယ္။ လန္ဒန္ကို ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ လတခ်ိဳ႕လြန္ေတာ့ ဆိုခ်ီ

မွာတုန္းက တခန္းထဲေနခဲ့သူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို ၿဗိတိသွ်ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ခရစၥမတ္ပြဲကို တက္ဖို႔ဖိတ္ၾကားတာခံရပါတယ္။ ကၽြန္
ေတာ္က “ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ခရစၥမတ္ကို မယံုၾကဘူးလို႔ထင္ေနတာ”လို႔ေျပာေတာ့ သူတို႔က “သိပ္ျပင္းထန္တဲ့ လူေတြသာပါ” လို႔
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ျပန္ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ပြဲကို မာဂရက္သက္ခ်ာရဲ႕အသုဘသတင္းကားနဲ႔ ဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ ဒိေနာက္မွာ ေမာနင္းစတား သတင္း
စာ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္)သမားတဦးရဲ႕ ကဗ်ာ႐ြတ္ဆိုမႈ၊ ကန္႔ကြက္တဲ့သီခ်င္းတခ်ိဳ႕ သီဆိုတာ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာတာ၊ မဲေဖာက္တာ
ေတြ ဆက္လုပ္ၾကပါတယ္။ မဲေဖာက္တာမွာ အဓိကဆုက တူတံစဥ္ကိတ္မုန္႔ႀကီးပါ။ ဆိုခ်ီပြဲနဲ႔ မတူတာကေတာ့ ဒီပြဲမွာ လူႀကီးလူငယ္

အ႐ြယ္မ်ိဳးစံု ပါဝင္တာပါပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ေတြေရာ၊ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြေရာ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးအစား

ႏွစ္ခုအၾကားက အသက္ကြာျခားမႈဟာ သိသာေပၚလြင္ပါတယ္။ လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အသက္၂၇ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ရပါမယ္။
က်န္တာအတြက္ကေတာ့ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားသလား ထင္ရမလိုပါပဲ။ အသက္ေတြ ကို ဂရာ့ဖ္

ဇယားေရးဆြဲလိုက္ရင္ အျမင့္ဆံုးဟာ ၆ဝ ေလာက္မွာလို႔ ေတြ႕ရပါမယ္။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံမွာက မာ့က္စ္ဝါဒေခတ္မစားခဲ့တာ ၁၉၇ဝ

စုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကစလို႔ လို႔ဆိုရမွာပါ။ လက္႐ွိပါတီဝင္ေတြဟာ အဲဒီတုန္းက ပါတီဝင္လားေျမာက္စအ႐ြယ္ေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက အသက္၂ဝ ေက်ာ္၊ အစိတ္အ႐ြယ္ပါတီဝင္အေရအတြက္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ အရင္လူႀကီးေတြကို
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆီသို႔ တြန္းပို႔ေပးခဲ့တဲ့ အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္ေတြ မ႐ွိေတာ့တာ ၾကာလွၿပီျဖစ္ေနတာပါ။ ၁၉၆ဝ စုႏွစ္မ်ားနဲ႔

၇ဝစုႏွစ္မ်ားတုန္းက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ အသိပညာအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ဆြဲေဆာင္မႈေတြသိပ္ရွိပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်တကၠသိုလ္ေတြ
မွာ ကြန္ျမဴ နစ္ပါေမာကၡေတြက အမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆိုတာ လူငယ္ေတြအုံႂကြျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ထြက္ေနပါတယ္။

အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားတာေတြဟာ အဲဒီတုန္းကနဲ႕ဘယ္ေလာက္မ်ား ကြာျခားလိုက္ပါသလဲ။ အသက္သာဆံုး ေျပာနည္းက
ဒါဟာ လူသားေတြရဲ႕ေတြးေခၚမႈသမိုင္းထဲက ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းတခုဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုးဆံုးေျပာနည္းကေတာ့ ဆိုဗီယက္

ယူနီယံနဲ႔အတူက်ဆံုးသြားတဲ့ စိတၱဇဆန္တဲ့ လူ႔သမိုင္းစမ္းသပ္မႈနဲ႔ အေတြးအေခၚအယူအဆရယ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျဖင့္ လူငယ္ေတြ
ကို ဆက္ၿပီးဆြဲေဆာင္ေနတာ ဘာေတြပါလဲ။ ပါတီဝင္တေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို “အေျခအေနေတြဟာ ဘယ့္ကေလာက္ ဆိုး

ေနၿပီလဲဆိုတာကို လူေတြမသိၾကဘူး ”လို႔ေျပာျပပါတယ္။ “ဒီမိုကေရစီစနစ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အားလံုးလုပ္ခဲ့ၾကၿပီပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနတာက ေလးနက္တဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဝဲသမားေတြရဲ႕ လက္႐ွိ အဓိကလမ္းေၾကာင္းက ဒါကို

ရ႐ွိေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ကိုယ့္ကိုသူမ်ားကသိေအာင္လုပ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေရးစတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးေတြနဲ႔ အလုပ္မ်ားေန
ၾကတာပါ။ လက္ဝဲအေရးေတာ္ပုံအတြက္ တကယ္ေျခစံုပစ္လုပ္ေနတာဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက အလုပ္သမားေတြ
ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြပါ။”

ဂ်ယ္ရမီေကာ္ဘင္(Jeremy Corbyn)နဲ႔ ဘာနီဆင္းဒါးစ္(Bernie Sanders)တို႔လို အစဥ္အလာ လက္ဝဲသမားေဟာင္းႀကီး

ေတြျပန္ေပၚလာတာဟာ အေျပာင္းအလဲႀကီးတခုကို ေဖာ္ျပေနတာပါ။ မႏွစ္က အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ၿဗိတိသွ်ကြန္ျမဴနစ္

ပါတီအေနနဲ႔ ေလဘာေတြ အစိုးရျဖစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ရဲ႕ေနာက္ပိုင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဘဲ
ေနခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇ဝစုႏွစ္မ်ားကတည္းက ပါတီဝင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပါတီဝင္ေဟာင္းႀကီးတဦးက“ေကာ္ဘင္သာ အေ႐ြးခံရရင္ ကိစၥေတြဟာ
မွန္ကန္တဲ့ဦးတည္ခ်က္ဆီ လွည့္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ လမ္းခင္းတာပဲ”လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။

လမ္းခင္းတာပဲေျပာေျပာ၊ ဘာပဲေျပာေျပာ၊ ဆို႐ွယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လုပ္ကိုင္လႈပ္႐ွားတယ္ ဆိုတာ

ဟာ ေတာ္လွန္ေရးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တူတံစဥ္ကိတ္မုန္႔ႀကီးက လွီးထုတ္လိုက္တဲ့ ကိတ္မုန္႔ေတြကို ေဝေနရင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲမွာ

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္လက ဆိုခ်ီမွာ ေတြ႕ခဲ့ရတာေတြဟာ ဟိုတေခတ္ကဟာေတြနဲ႔စာရင္ ေမွးမွိန္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ား

တုန္းက အေရအတြက္အားျဖင့္ ၆ဝဝဝဝ ေလာက္႐ွိခဲ့တဲ့ ပါတီဝင္ဦးေရဟာ အခုအခါမွာ တေထာင္ထက္ေတာင္ နည္းေနပါတယ္။
ဆက္လည္း ေလ်ာ့ဆင္းေနပါတယ္။ ပါတီဝင္ေဟာင္းႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ ပါတီဆိုတာဟာ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ အတိတ္ကို သတိရ
မိေစတဲ့ ကလပ္တခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ငယ္႐ြယ္တဲ့ တက္ေရာက္သူေတြအတြက္ေတာ့ အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈတခု၊ အသိုင္းအဝိုင္း တခု
လို႔ ခံစားရစရာျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္အရေတာ့မမ်ားလွဘူးေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္အဖြဲ႔မွာ အဖြဲ႔ဝင္ ၈ဝ%ဟာ အဖြဲ႔လုပ္

ငန္းေတြ လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါသာမွန္လို႔႐ွိရင္ ဒါဟာ တျခား ဘယ္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းထက္မဆို ႏႈန္းျမင့္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအ႐ွိန္အဟုန္ကလည္း သူတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျပန္ျဖစ္လာတဲ့ ေလဘာပါတီမွာ
မာ့က္စ္၊ အိန္ဂယ္နဲ႔ လီနင္တို႔ဟာ သူ႔အတြက္ “အသိပညာအရ ခြန္အား အေပးႏိုင္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြပါပဲ”လို႔ေျပာတဲ့ အရိပ္ထဲက ထိပ္
တန္းေခါင္းေဆာင္တဦး ႐ွိေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အသက္သံုးဆယ္ေအာက္ေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ ဆယ္စုႏွစ္တခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္သြားခဲ့တဲ့

လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးဟာ ျပန္ၿပီး ေနရာယူလာပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ ဆို႐ွယ္မီဒီယာကိုလည္း ပိုလို႔ပိုလို႔ နားလည္သေဘာေပါက္လာပါတယ္။ ၿဗိ

တိသွ်ႏိုင္ငံက မိုမင္တ မ္(Momentum- ဂ်ရမီကိုဘင္တို႔ရဲ႕ ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ လံႈ႕ေဆာ္တဲ့မီဒီယာ)နဲ႔ အေမရိကန္

က ေအာလ္႐ိုက္(AltRight) လႈပ္ရွားမႈ၊ လက္႐ွိသမၼတ ထရမ့္ပ္တို႔လိုလူေတြ၊ အယူအဆေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ “ေ႐ြးခ်ယ္စရာ လက္

ယာ-ဆိုတဲ့ လႈပ္႐ွားမႈပါ” တို႔က သူတို႔ရဲ႕အေရး အတြက္ဆို႐ွယ္ဗီဒီယိုေတြ၊ မီဒီယာေတြကိုအသံုးျပဳေနသလိုပဲ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္ အဖြဲ႔

ကလည္း အလားတူ လႈပ္႐ွားေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္နည္းပါးတဲ့အေျခခံေပၚမွာ သူတုိ႔တေတြ အစြမ္းကုန္ စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွား
ႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းပညာက အေထာက္အကူေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး အခ်ိန္မေ႐ြးေပၚေပါက္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြ

ဟာ ေရ႐ွည္အတြက္ ျပင္ထားၾကပါတယ္။ တေယာက္ကဆိုရင္ “ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုမညာပါဘူး။ ကိစၥေတြ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း
ေျပာင္းလဲလိမ့္မယ္လို႔ မတြက္ပါဘူး။ ဒါဟာမလြယ္ပါဘူး၊ ႏို႔မဟုတ္ရင္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲလို႔ေခၚမွာ မဟုတ္ပါဘူး”တဲ့။
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(ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႕ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႕ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္)

ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ဟာ “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့” အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈ အမွတ္အသား
အားလပ္ရက္ ႏွစ္ခုအနက္ တခု ျဖစ္တယ္။ အျခားတခုကေတာ့ ေမေဒးေန႕ျဖစ္တယ္။ တေန႕အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ အတြက္ တိုက္ပြဲ
ဝင္တဲ့ ခ်ီကာဂို အလုပ္သမားအာဇာနည္ေတြကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အထိ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေလးေလးနက္နက္သေဘာထားနဲ႕ ဒီေန႕ေတြကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေအး
တိုက္ပြဲကို ဖန္တီးသူေတြက ဒီေန႕ေတြကို ေသးသိမ္သြားေအာင္၊ တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္သြားေအာင္ “ကြန္ျမဴနစ္” ဒါမွမဟုတ္ “ဆိုဗီယက္

ၾသဇာ” ဆိုတဲ့ လိွမ့္လုံးေျခာက္လုံးေတြ သုံးခဲ့တယ္။ စစ္ေအးကာလ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕နဲ႕

အလုပ္သမားေတြေန႕(ေမေဒး) ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့တိုင္းျပည္က လုပ္သားျပည္သူလူထုႀကီးဟာ ဒီေန႕ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ တိုး
တိုးၿပီး အထိမ္းအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါ တယ္။

၁၉၀၈ ခုႏွစ္က မတ္ဟတ္တန္ရွိ ရတ္ဂါရင္ျပင္မွာ မဲေပးခြင့္နဲ႕ အပ္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႕စည္းေရး အမ်ိဳးသမီးလုပ္

သားမ်ား ဆႏၵျပပြဲတခု က်င္းပခဲ့တယ္။ အဲဒီဆႏၵျပပြဲႏွစ္ပတ္လည္ေန႕မွာ ကလာရာဇက္ကင္း အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့
ႏိုင္ငံတကာ ဆိုရွယ္လစ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ (ISWO) မွ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဖရင့္တရပ္ က်င္းပခဲ့တယ္။

ဒီကြန္ဖရင့္မွာ ကလာရာဇက္ကင္းက အဲဒီအမ်ိဳးသမီး လုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္တဲ့ေန႕ကို ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕

အျဖစ္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳဖုိ႕ အဆိုတင္သြင္းတယ္။ ကြန္ဖရင့္မွ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕မွာ ကမၻာ့
အမ်ိဳးသမီးေန႕ကို ပထမအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၾကေတာ့တယ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲဟာ အလြန္ေအာင္ျမင္တာ

ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုရွယ္လစ္အမိ်ဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အဲဒီဆႏၵျပတဲ့ေန႕ျဖစ္တဲ့ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕ကို တကမၻာလုံးရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား

တန္းတူအခြင့္အေရးရေရး လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္သတ္ မွတ္လိုက္တယ္။ တကမၻာလုံးရွိ သန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ အမ်ိဳးသမီး၊ အမိ်ဳးသား
အားလုံးဟာလည္း ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွား အထိမ္းအမွတ္ျပဳ က်င္းပေတာ့တယ္။
အေစာပိုင္းကာလႏွစ္မ်ား

ကလာရာဇက္ကင္းကို ဂ်ာမနီျပည္၊ ဆက္ဇိုနီျပည္နယ္၊ ဝိဒရာၿမိဳ႕၊ ကလာရာ အစၥနာ မိသားစုမွ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅

ရက္ေန႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ သူမဖခင္ဟာ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ၿပီး မိခင္ကေတာ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚကို လက္ခံယုံ

ၾကည္သူတဦး ျဖစ္တယ္။ ဇက္ကင္းဟာ ငယ္စဥ္က လိုက္ပဇစ္ရွိ စတိုင္ဘာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္စဥ္ကတည္း
က ႏိုင္ငံေရးအသိ ႏိုးၾကားေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (DSD) ထူေထာင္သူ ဝီလ္ဟမ္ လိခ္ဘနက္ရဲ႕ ပို႕ခ်

ခ်က္ေတြကိုလည္း တက္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္မရွိေပမယ့္ သူမဟာ
၁၈၇၈ ခုႏွစ္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို ယုံၾကည္သူတေယာက္အျဖစ္ (DSD) နဲ႕ လက္ပြန္းတတီး ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ ကူညီခဲ့တယ္။
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ဂ်ာမနီရဲ႕ “သံမဏိ အဓိပတိ” ေအာ္တိုဗြန္ ဘစၥမတ္က ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို မတရားသင္းေၾကညာတဲ့အခါ

ဇက္ကင္းဟာ ပါတီရဲ႕ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းေတြမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ အဲဒီကာလမွာပဲ လိုက္ပဇစ္မွာ ေနထိုင္
တဲ့ သစ္လုပ္ငန္းလုပ္သား ႐ုရွားဆိုရွယ္လစ္တဦးျဖစ္တဲ့ ေအာစိဇက္ကင္းနဲ႕ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခဲ့တယ္။ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေအာ့စိဇက္

ကင္း ပဲရစ္ကို ေရွာင္သြားတဲ့အခါမွာ ကလရာဇက္ကင္းလည္း လိုက္သြားခဲ့တယ္။ သူတို႕ ႏွစ္ဦးဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ၾကေပမယ့္

လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ မလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ သူတို႕မွာ သား ႏွစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့တယ္။ ပဲရစ္မွာ သူတို႕ဟာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကရာ
ႏွစ္ဦးစလုံး အဆုပ္ေရာဂါ ခံစားခဲ့ၾကရတယ္။

၁၈၈၆ ခုႏွစ္မွာ ကလာရာဇက္ကင္းဟာ သားငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ဂ်ာမနီကိုျပန္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕

လွ်ိဳ႕ဝွက္အစည္းအေဝးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႕ခြန္းေတြ ေပးခဲ့တယ္။ သားငယ္ေတြကို ေကၽြးေမြးျပဳစုရတဲ့ မိခင္တဦး တာဝန္

ေတြ မ်ားျပားေနတဲ့ၾကားက တႏွစ္တနွစ္ကို အစည္းအေဝး အႀကိမ္ ၃၀၀ ခန္႕တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႕ခြန္းေတြေပးျဖစ္ခဲ့တယ္။

အဖမ္းအဆီးခံရမယ့္ၾကားက ေပးရတဲ့မိန္႕ခြန္းေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ သူ႕မိန္႕ခြန္းကို ၾကားရသူတိုင္းက အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေနရတဲ့ လုပ္
သားထုႀကီးကို ေထာက္ခံစာနာလာေစႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သူမရဲ႕မိန္႕ခြန္းေတြဟာ ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းခဲ့တယ္။

သူမဟာ စက္႐ုံေတြမွာ တေန႕ ၁၄ နာရီ၊ တပတ္ ၆ ရက္ အလုပ္လုပ္ရၿပီး ေပါင္မုန္႔ညိဳနဲ႕ အာလူးပဲ အာဟာရျဖည့္ႏိုင္တဲ့

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ၾကမ္းသမေတြရဲ႕ဘဝကို နားလည္မႈအရွိဆုံးသူ တေယာက္ျဖစ္တယ္။

ဇက္ကင္းဟာ ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂယ္နဲ႕လည္း ရင္းႏွီးသူတဦးျဖစ္တယ္။ အိန္ဂယ္ရဲ႕ “ အိမ္ေထာင္မႈ၊ ပုဂၢလိကပစၥည္းနဲ႕ ႏိုင္ငံ

ေတာ္အစိုးရတို႕၏ မူလအစ” ဆိုတဲ့ က်မ္းကို ျပဳစုရာမွာ ကလာရာဇက္ကင္းက မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့တယ္။ အထူး သျဖင့္
ပုဂၢလိက

ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ

ေပၚေပါက္လာတာေၾကာင့္

အမ်ိဳးသမီးေတြ

အဖိႏွိပ္ခံလာရတယ္ဆိုတဲ့

ေကာက္ခ်က္ခ်တဲ့ကိစၥမွာ

ဇက္ကင္းက မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သဘာ၀ကိုက နိမ့္က်ယုတ္ညံ႕တဲ႕အမ်ိဳး ျဖစ္တယ္လို႕ ယူဆ

တဲ့ ဓနရွင္သေဘာတရားကို ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ထားတဲ့ ၾသဂတ္ေဘဘယ္ရဲ႕ “ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို
ဇက္ကင္းသေဘာက်ခဲ့တယ္။ “လြတ္လပ္မႈနဲ႕ လိင္အရ တန္းတူမႈမရွိသမွ် လူသားတရပ္လုံးမလြတ္ေျမာက္ႏိုင္” ဆိုတဲ့ ေဘဘယ္ရဲ႕
တင္ျပခ်က္ဟာ ဇက္ကင္းအေပၚ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။
ဒုတိယအင္တာေနရွင္နယ္
၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ကလာရာဇက္ကင္းဟာ အဆုတ္ေရာဂါ ဖိစီးမႈေၾကာင့္ မၾကာမီ ေသဆုံးေတာ့မယ့္ ေအာစိကို

ျပဳစုဖို႕ ပဲရစ္ကို ျပန္လာခဲ့တယ္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ ဗာဆိုင္းက်ဆုံးမႈ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္တဲ့
ဒုတိယအင္တာေနရွင္နယ္ (ဆိုရွယ္လစ္) ထူေထာင္ေရး ကြန္ဂရက္သို႕ တက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ခံခဲ့ရတယ္။

ႏိုင္ငံ (၁၉) ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၀၀) တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ကလာရာဇက္ကင္း အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ (၈) ဦး
တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ သူမ မိန္႕ခြန္းေပးရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ မဲေပးပိုင္ခြငအ
့္ ပါအဝင္ အလုပ္တူလွ်င္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ လုပ္ခတူ

ေရး ဆိုတဲ့ အဆိုကို ကြန္ဂရက္ကအတည္ျပဳဖို႕ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့တယ္။ ကြန္ဂရက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ “ အမ်ိဳးသားလုပ္
သားေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားေတြလည္း သူတို႕လိုပဲ တန္းတူလုပ္ခရဖို႕၊ ေတာင္းဆိုဖို႕ တာဝန္ရွိသလို အလုပ္တူရင္၊ လုပ္ခတူ

ညီစြာရၾကေရးနဲ႕ လိင္အရ၊ လူမ်ိဳးအရခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ား မလုပ္ေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးဆိုတဲ့ မူကို ကိုင္စြဲရမယ္”လို႕ ေဖာ္ျပ
ထားတယ္။

၁၈၉၀ မွာ ဘစၥမတ္ ထုတ္ပယ္ခံရၿပီး ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ခ်မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒဟာ သက္

ဝင္မႈ မရွိေတာ့တဲ့အခါမွာ ကလာရာဇက္ကင္းဟာ ဂ်ာမနီကို ျပန္ခဲ့တယ္။ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္မွာ ဒို္င္းဂလိခ်္ဟိတ္ (တန္းတူေရး) စာေစာင္ကို

ထူေထာင္ၿပီး ၁၉၁၇ ခုႏွစ္အထိ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈကို ထက္သန္ တက္ၾကြစြာ
တိုက္ပြဲဝင္လာေအာင္ လမ္းညႊန္တဲ့မဂၢဇင္းအျဖစ္ ဇက္ကင္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈနဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္မႈ ေတြကို

ေဖာ္ျပေပးၿပီး ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြအေနနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးစက္႐ုံစစ္ေဆးေရးမႉးေတြကို ေထာက္ခံေရးကိစၥေတြအေပၚ အေလးတင္း
လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ ဒိုင္းဂလိခ်္ဟိတ္ဟာ ေစာင္ေရ ၁၂၅, ၀၀၀ ထုတ္ေဝရတဲ့အထိ
ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဇက္ကင္းဟာ

အလုပ္သမားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈမွာ

တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့တယ္။

အဝတ္အထည္

လုပ္ငန္း

သမဂၢ၊

စာအုပ္ခ်ဳပ္သမားသမဂၢမွာ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ တာဝန္ယူခဲ့တယ္။ သစ္လုပ္ငန္းလုပ္သားသမဂၢ၊ လက္အိတ္ လုပ္ငန္း
လုပ္သားသမဂၢ၊ အပ္ခ်ဳပ္သမနဲ႕ အပ္ခ်ဳပ္သမားသမဂၢေတြမွာ တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ သူမဟာ အေျခခံက်တဲ့ ပစၥည္းမဲ့
အမ်ိဳးသမီး လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း ဆိုတာကို ေရးသားခဲ့တယ္။

၁၉၀၇ ခုႏွစ္ စတက္ဂတ္မွာ အမ်ိဳးသမီးဆိုရွယ္လစ္ပထမ အင္တာေနရွင္နယ္ ကြန္ဖရင့္နဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္အင္တာေနရွင္နယ္

ကြန္ဂရက္တို႕တေပါင္းတည္းျပဳလုပ္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅) ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ (၅၉) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့တယ္။
အင္တာ ေနရွင္နယ္ အမ်ိဳးသမီးဗ်ဴ႐ိုကို ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ ဇက္ကင္း ကို အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ၾကတယ္။
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ပထမ ကမၻာစစ္ အစမ္းသပ္ခံကာလ ရာစုႏွစ္သစ္အေစာပိုင္း အက်ပ္အတည္းႀကီးဟာ လူတိုင္းရဲ႕ျပဳမႈလႈပ္ရွားမႈကို စမ္း

သပ္တဲ့ ကာလျဖစ္တယ္။ ကလာရာဇက္ကင္းလည္း ဒီအထဲမွာ အစမ္းသပ္ခံရတာပါပဲ။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ႀကီးမား
တဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႕ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားၿပီး ကမၻာမွာ အာဏာလႊမ္းမိုးလာႏိုင္ခဲ့တယ္။ လက္တဆုပ္စာသာရွိတဲ့
အရင္းရွင္စနစ္ ေရွ႕တန္းေရာက္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္နဲ႕ဂ်ပန္တို႕ဟာ ကမၻာႀကီးကို ခြဲေဝယူမယ့္ စစ္
ပြဲတခုအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။

ဂ်ာမန္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္းမွာေရာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာပါ အေခ်ာင္သမားအင္အားစုေတြ

က အသာစီးရေနၿပီး သူတို႕က လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္နဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္စစ္ပြဲ ေထာက္ခံေရးလမ္းစဥ္ကို ေဟာေျပာေနၾက
တယ္။ ဂ်ာမန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမား အက္ဒဝဒ္ ဘန္းစတိန္း က အရင္းရွင္စနစ္ဟာ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥစၥာဓနခြဲေဝတဲ့
စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ သူ႕အတြင္းပိုင္းပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္တယ္လို႕ ေရွ႕ေနလိုက္ေျပာဆိုေနတယ္။

ကလာရာဇက္ကင္း လက္ေရြးစင္က်မ္း နိဒါန္းမွာ ေဖာ္နာ က “ ကလာရာဇက္ကင္း ကေတာ့ ကားလ္ လိခ္ဘနက္၊ ႐ိုဇာလူဇင္ဘတ္
တို႕လိုပဲ ျပဳျပင္ေရးမွန္သမွ်ကို အစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္” လို႕ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ပထမကမၻာစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားတဲ့အခါ အေခ်ာင္သမားေတြဟာ ေခါင္းေထာင္လာျပန္တယ္။

႐ိုက္စတက္လႊတ္ေတာ္မွာ ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဂ်ာမနီ စစ္လက္နက္တပ္ဆင္ဖို႕ အသုံးစရိတ္ခြင့္ျပဳေရး
ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ တဦးေသာ ကန္႕ကြက္သူကေတာ့ ကာလ္လိစ္ဘနက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားလိစ္ဘနက္ဟာ ဒီစစ္အသုံး
စရိတ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႕ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အာဏာရပါတီေတြ၊ သတင္းစာေတြနဲ႕ ဆိုရွယ္ဒီမို
ကရက္ေတြက သူ႕ကို ဝိုင္းျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ၾကတယ္။ သူ႕ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ လူဇင္ဘတ္နဲ႕ ဇက္ကင္းပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ ဒိုင္းဂလိခ်္ဟိတ္ မွာ ဇက္ကင္း က “ ႏိုင္ငံတိုင္းက ဆိုရွယ္လစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသို႕” ဆိုတဲ့

တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္တခုကို ထည့္သြင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ ပထမကမၻာစစ္ ဆန္႕က်င္ေရး
ကြန္ဖရင့္တခုကို ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပဖို႕ တင္ျပထားတယ္။ ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီကြန္ဖ
ရင့္ က်င္းပေရးကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီီ၊ အီတလီ၊

ပိုလန္၊ ႐ုရွား၊ ေဟာ္လန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ (၂၈) ဦးနဲ႕ ကြန္ဖရင့္ကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ဆိုရွယ္
လစ္ေတြအေနနဲ႕ စစ္ဆန္႕က်င္ေရးကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ကြန္ဖရင့္မွာ ဇက္ကင္းက “ အင္အားႀကီးမားလွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးထုကလည္း ‘ စစ္ကို ဆန္႕က်င္ၾက ’ ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံ

ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႕ အေလးအနက္ေထာက္ခံ တြန္းေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ လူထုႀကီးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအာမခံခ်က္ ရွိ

ေစႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။”လို႕ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ကြန္ဖရင့္က ဇက္ကင္းေရးသားတဲ့ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ေၾက
ညာခ်က္မွာ “ဒီစစ္ပြဲမွာ ဘယ္သူေတြ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရမွာလဲ။ တိုင္းျပည္တိုင္းက အနည္းတကာ့ အနည္းစုေလးျဖစ္တဲ့ ႐ိုင္ဖယ္

နဲ႕ အေျမာက္ထုတ္လုပ္သူ၊ သံခ်ပ္ကာကားနဲ႕ ေတာ္ပီဒိုသေဘာၤေတြထုတ္လုပ္တဲ့ သေဘၤာက်င္းပိုင္ဆိုင္သူေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ … …

… သူတို႕တေတြဟာ သူတို႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူမ်ားထဲမွာ အမုန္းပြားေအာင္ မီးေမႊးေနတယ္။… … လုပ္သားလူထုအေန
နဲ႕ ဒီစစ္ပြဲကေန ဘာအက်ိဳးမွ ရရွိမယ္မဟုတ္တဲ့အျပင္ ႀကီးမားတဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈနဲ႕ပဲ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မယ္” လို႕ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

ကြန္ဂရက္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ ဇက္ကင္းဟာ ဂ်ာမနီျပည္၊ ကားလ္စ႐ူး မွာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး ၄ လၾကာမွ် “ ထိန္းသိမ္း ”

ခံလိုက္ရတယ္။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႕မွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေျမယာရရွိေရး၊ စားစရာရရွိေရး” ေတာင္းဆိုတဲ့ လူထုလႈပ္ရွား
မႈႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ကမၻာစစ္ရဲ႕ နာၾကည္းးဖြယ္ ေသေက်ဆုံး႐ႈံးမႈ အနိ႒ာ႐ုံေတြက ဒီေတာ္လွန္ေရးကို ေမြးဖြားေပးလိုက္တာ ျဖစ္
ပါတယ္။

“ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးျဖစ္တယ္” လို႕ ဇက္ကင္းက ေရး

သားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေခတ္သစ္ႀကီးတေခတ္ရဲ႕အရုဏ္ဦးပဲ၊ လူသားတရပ္လုံး ဘဝသစ္ကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္တယ္” လို႕ ဇက္ကင္း
က ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ပထမဆုံး ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္တာကို အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လွမ္း
တဲ့ ေျခလွမ္းႀကဲ ႀကီးတလွမ္းအျဖစ္ သူမက ေထာမနာျပဳပါတယ္။
၁၉၁၈ ခုနွစ္ ပုန္ကန္မႈ
ပထမကမၻာစစ္ဟာ ဂ်ာမန္ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ဒဏ္ရာရေစခဲ့တဲ့ ေဘးဒုကၡႀကီးပဲျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၈

ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ တိုင္းျပည္အား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေစတဲ့လမ္းကို လိုက္ေစခဲ့တဲ့ လက္ဝါးႀကီးုအုပ္အရင္းရွင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႕၊ ဂ်ာမန္

အလုပ္သမားလူတန္းစားက ထၾကြပုန္ကန္ခဲ့တယ္။ ဒီ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈဟာ ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းခံလိုက္ရတယ္။ ဒီလို အႏၱ
ရာယ္ထူေျပာတဲ့ ကာလအတြင္းမွာပဲ လိစ္ဘနက္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဇက္ကင္းနဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြဟာ ဂ်ာမနီျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
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(Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) ကို ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။။ ပါတီကို ထူေထာင္ရာမွာ ပါဝင္ခဲ့
သူ တဦးျဖစ္တဲ့ ဇက္ကင္းကို ႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာန အတြင္းေရးမႉး တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္

အၾကာ ၁၉၁၉ ခုနွစ္ ဇႏၷဝါရီ လ ၁၅ ရက္မွာ လိဘ္နက္နဲ႕လူဇင္ဘတ္တို႕ဟာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္လက္ယာဂိုဏ္းသား စစ္သား
ေတြရဲ႕ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈကို ခံလိုက္ရတယ္။

ဇက္ကင္း က ေၾကကြဲစြာနဲ႕ “ ႐ိုဇာလူဇင္ဘတ္နဲ႕ ကားလ္လိဖ္ဘနက္ တို႕ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ခြဲခြာသြားခဲ့ၾကၿပီ။ ဂ်ာမန္

အလုပ္သမားလူတန္းစားအေနနဲ႕ ရဲရင့္တဲ့၊ ႀကံ႕ခိုင္တဲ့၊ ထက္သန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆုံး႐ႈံးတာ ခံလိုက္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီဆုံး႐ႈံးမႈ

ဟာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ ထိုးႏွက္ခံရမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႕
ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဇက္ကင္းဟာ ဂ်ာမနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (KPD) ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ကြယ္လြန္သည္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားခဲ့

တယ္။ ဂ်ာမဏီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (KPD) ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေရးရာဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္နဲ႕ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ ေနထိုင္စဥ္ တ
ေလွ်ာက္လုံး သူမဟာ တကမၻာလုံးမွာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ခိုင္မာေရးအတြက္မ်ားစြာ ေထာက္ကူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေရးအသင္းနီ ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနနဲ႕ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္တယ္ဆိုၿပီး မတရားစြဲဆို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ

တဲ့ စေကာဘို႐ို လူငယ္ေလးေတြကို လႊတ္ေပးဖို႕ စာေရးသားေပးပို႕ခဲ့တဲ့ သူမရဲ႕စာထဲမွာ “စေကာဘို႐ိုဘလက္ လူငယ္ေတြကို
ကယ္တင္ၾက”၊ “ စာနာေထာက္ထားတတ္တဲ့ အသည္းႏွလုံးရွိသူတိုင္း ဒီလူငယ္ ၈ ဦးကို လွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္မွာ အဆုံးစီရင္မယ့္
လက္ မ႐ြံ႕သားေတြရဲ႕လက္က ကယ္တင္ၾက” လို႕ ေရးသားခဲ့တယ္။ ဒီလူငယ္အားလုံး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တယ္။

အဲဒီႏွစ္ ကာလေတြအတြင္းမွာ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗီအိုင္ လီနင္ နဲ႕ သူမတို႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္

အေရးရေရး၊ လႈပ္ရွားမႈနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို “အမ်ိဳးသမီး တန္းတူေရးျပႆနာနဲ႕ လီနင္” ဆိုတဲ့ လက္ကမ္းစာ
ေစာင္ တခုအျဖစ္ သူမက ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ လီနင္ ရွင္းျပတာက (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပါတီဝင္အျဖစ္

တန္းတူ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈတိုက္ပြဲအတြက္ ပါတီေပၚလစီေတြကို
ပိုမိုျပည့္စုံ မွန္ကန္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးဖို႕အတြက္ ပါတီမွာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မရွင္တခုဖြဲ႕ဖုိ႕ လိုအပ္တယ္)ဆုိတာပဲလုိ႕

သူမရဲ႕ စာေစာာင္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဇက္ကင္းရဲ႕ အယူအဆျဖစ္တဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမလူတန္းစားေတြကို
စည္း႐ုံးၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေရးဆိုတာကို လီနင္က အေလးအနက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

၁၉၀၁ ခုနွစ္က ဒိုင္းဂလိခ်္ ဟိတ္ စာေစာင္မွာ သူမက - “ ကမၻာေပၚရွိ ပစၥည္းမဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ လုံးဝလြတ္ေျမာက္ေရးဟာ

ဆိုရွယ္လစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ” လို႕ေရးသားခဲ့ဖူးတယ္။ အျခားတေနရာမွာ သူမက “ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမ
ေတြ မဲေပးခြင့္ရရွိဖို႕ လိုအပ္တယ္ဆိုတာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႕ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအတြက္ေလာက္သာမဟုတ္

ဘဲ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမေတြနဲ႕ ဘဝတူလူတန္းစားျဖစ္တဲ့ ေယာက္်ားအလုပ္သမားေတြကို ဆန္႕က်င္ဖို႕မဟုတ္ဘဲ အရင္းရွင္လူ
တန္းစားတရပ္လုံးကို တိုက္ဖ်က္ပစ္ဖို႕ျဖစ္တယ္” လို႕ ေရးသားခဲ့ဖူးတယ္။

ဇက္ကင္း ကိုယ္တိုင္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္အထိ ရိုက္စတက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးအျဖစ္

အေရြးခံခဲ့ရတယ္။ ဇက္ကင္းဟာ မ်က္ေစ့ကြယ္သြားၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ေနကာ နာဇီေတြ အသက္အႏၱရာယ္ျပဳၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ၾကား
ထဲက ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႕မွာ ဖြင့္လွစ္တဲ့ ဂ်ာမန္ ႐ိုက္စတက္လႊြတ္ေတာ္ဖြင့္ပြဲတြင္ ဝါရင့္လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးအျဖစ္

စကားေျပာခြင့္ရခဲ့တယ္။ တနာရီေက်ာ္မွ် မိန္႕ခြန္းေျပာခဲ့တယ္။ ေဖာ္နာက “ သူမဟာ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ဖြင့္ခ်
တိုက္ ခိုက္သြားၿပီး လုပ္သားမ်ား ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးတခု ထူေထာင္ဖို႕ေတာင္းဆိုကာ ရက္စက္႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္း

ရွင္စနစ္စိုးမိုးမႈကို ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႕ တင္ျပသြားတယ္” လို႕ ေရးထားပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရးကိစၥမွာ သူမက “သန္းေပါင္းမ်ား
စြာေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တဏွာကၽြန္ ေႏွာင္ႀကိဳးတည္း ထားခံရတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ လူတန္းစားကၽြန္ျပဳမႈကိုခံေနရပါတယ္” လို႕
ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ သူမေျပာဆိုတဲ့ စကားထဲမွာ သူမဟာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကို ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္နဲ႕ ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း ေပၚလြင္
ေနပါတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕သန္းလာတဲ့အခါမွာ ကလာရာဇက္ကင္းဟာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံသို႕ ဝင္ေရာက္ခိုလႈံခဲ့တယ္။

ဟစ္တလာက ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို စစ္တိုက္ဖို႕ ၉ ႏွစ္အလို ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႕မွာ ေမာ္စကိုအနီး အာခ်န္ဂယ္
စကို ယက္ဖ္ အရပ္မွာ ကလာရာဇက္ကင္း ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္။ ။

(အိႏၵိယျပည္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္ဝါဒ) မွ အပတ္စဥ္ထုတ္ေဝတဲ့ ျပည္သူဒီမိုကေရစီ စာေစာင္ အတြဲ ၁ ၊ အမွတ္ ၁ ။ ၁၉၉၈
ခုနွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ) ထုတ္မွာပါရွိတဲ့ Remembering Clara Zetkin ကို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္)
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ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီး လႈပ္ရွားမႈေတြအတြင္းက သမုိင္းဂုဏ္အင္ရွိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ကာ
လ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢရဲ႕လႈပ္ရွားမႈက ထိပ္တန္းေနရာက ပါရွိေနလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီသမဂၢဝင္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ တုိင္း

ျပည္နဲ႕ အမ်ဳိးသားျပည္သူေတြအတြက္ အသက္စြန္႕ဖုိ႕ ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ရွိခဲ့ရုံမက တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးနဲ႕ ဘုံအဖြဲ႕ကာကြယ္ေရး
ေတြအတြက္ သူတုိ႕အသက္ေတြ ေပးဆက္လွဴဒါန္းသြားခဲ့ၾကလုိ႕ပဲ။ ဒါ့အျပင္ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္အမ်ဳိးသမီးတုိင္းဟာ တုိင္းျပည္ ကာ
ကြယ္ေရး နဲ႕ ဘုံအဖြဲ႕ကာကြယ္ေရးေတြမွာ ဘက္စုံေထာင့္စုံကေန အလုပ္အေကြ်းျပဳခဲ့ၾကလုိ႕ပဲ။

အဲဒီအခ်ိန္က ျပင္သစ္နဲ႕ ပရပ္ရွား စစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ပရပ္ရွားတပ္ေတြက ျပည္သစ္ပုိင္နယ္ေျမေတြကုိ သိမ္းထားၿပီးၿပီ။

ပဲရစ္ကုိလည္း ဝုိင္းထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္သမားေတြက ဒီက်ဴးေက်ာ္ေရးတပ္ေတြကုိ ျပန္ဝုိင္းထားလုိက္တယ္။ အမ်ဳိးသားအစုိး
ရက ပရပ္ရွားနဲ႕ အညံံ့ခံစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္လုိက္တယ္။ တီးယားစ္-(Thiers) က အစိုးရရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္သစ္ျဖစ္လာတယ္။

တီးယားစ္ ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရဟာ က်ဴးေက်ာ္တဲ့ ပရပ္ရွားေတြထက္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ လက္နက္ရွိေန

တာကုိ ပုိေၾကာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ အမ်ားစုပါဝင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္က အေျမာက္ႀကီးေတြကုိ

လုယူဖုိ႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေစလႊတ္လုိက္တယ္။ တပ္အင္အား ၄ ေသာင္း ရွိတယ္။ (အစုိးရက ပဲရစ္ၿမဳိ႕မွာ မရွိဘူး။ ဗာေဆး
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ၿမဳိ႕ကုိ ထြက္ေျပးေနရခ်ိန္။) ဒါေပမဲ့ တီးယားအစုိးရရဲ႕တပ္ေတြ အေျမာက္ႀကီးေတြကုိ လာၿပီး တုိက္ခုိက္လုယူမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းကုိ
ပဲရစ္လူထုက သတင္းရေနတယ္။ ဒီအေျမာက္ႀကီးေတြက ပဲရစ္ၿမဳိ႕ကုိကာကြယ္ဖုိ႕ လူထုရန္ပုံေငြနဲ႕ သြန္းလုပ္ထားတဲ့ အေျမာက္

ေတြ၊ လူထုပုိင္တဲ့ အေျမာက္ေတြ။ အေျမာက္ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီေဒသအနီးအနားခရုိင္ေတြက လူထုေတြ အားလုံး
ဟာ အေျမာက္တင္ထားတဲ့ ေတာင္ကုန္းေတြေပၚ ေျပးတက္ၿပီး လူထုေတြေဖြးေနေအာင္ အင္အားျပလုိက္ၾကတယ္။

ေယာက်္ားေတြက အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ေတြမွာ ပါေနေတာ့ အေျမာက္ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ ေတာင္ကုန္းေတြကုိ

အင္အား ျဖည့္သူေတြဟာ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုျဖစ္တယ္။ ကေလးေတြလည္း ပါတယ္။ သူတုိ႕တေတြဟာ ေတာင္ကုန္းမတက္မီ က

တည္းက အေသခံဖုိ႕ လက္နက္စြဲကုိင္ၿပီး ခုခံဖုိ႕ ပုိင္းျဖတ္ထားၿပီးသား။ အဝတ္ေလွ်ာ္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးတဦးက လက္နက္

ကုိင္ဖုိ႕ တြန္႕ဆုတ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြကုိ ဒီလုိေျပာလုိက္တယ္။ “ဒီအခ်ိန္ဟာ ေသေရးရွင္ေရး အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္။ တုိင္းျပည္အ
တြက္ အသက္ေပးရမယ့္အခ်ိန္။ တြန္႕ဆုတ္ေနလုိ႕ မရဘူး။ ေတြေဝေနလုိ႕မရဘူး။ ေသနတ္ကုိ ကုိင္ကုိ ကုိင္ရမယ့္အခ်ိန္၊ ေဟ့-

ေသနတ္ကုိ ကုိင္လုိက္စမ္း- သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့အေကာင္ေတြ”၊ ေရွ႕တန္းေတာင္ကုန္းေပၚမွာ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္သား
ေတြနဲ႕အတူ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ ကေလးေတြ ေရာေထြးေနတယ္။

မနက္လင္းအားႀကီးမွာ တီးယားအစုိးရတပ္ရဲ႕ စစ္သားေတြ ေတာင္ကုန္းေပၚ တက္လာတယ္။ အမ်ဳိးသမီးထုက ပထမဆုံး

ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္လုိက္ၾကတယ္။ သူတုိ႕ကမွ တကယ့္ကုိ ရန္ဘက္ကုိ မိတ္ဘက္ျဖစ္ေအာင္

ေျပာင္းလုိက္ႏုိင္တာ။ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္းမုိ႕ တုိင္းျပည္ကုိကာကြယ္ေနတဲ့ သူတုိ႕အေပၚ စာနာလာေအာင္ အမ်ဳိးသမီးထု

က ဝုိင္းဝန္းနားခ်တယ္။ မိတ္ေဆြဖြဲ႕တယ္။ ေဆြမ်ဳိးဖြဲ႕တယ္။ “ဒီတပ္သားေတြဟာ မင္းတုိ႕ညီအစ္ကုိေတြပဲေလ။ ေနာက္ၿပီး ငါတုိ႕
ရဲ႕လင္သားေတြနဲ႕ ေမာင္ဘြားေတြ၊ သူတုိ႕ကုိ မင္းတုိ႕ ပစ္ရက္သလား”။ ဒီေနာက္ အေျမာက္ေတြအေပၚ အမ်ဳိးသမီးထုက ကုိယ္လုံး
ေတြအထပ္ထပ္နဲ႕ ေမွာက္ခ်ၿပီး အေျမာက္ေတြကုိ ဖက္ၿပီး ကာကြယ္ထားလုိက္ၾကတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ပစ္မိန္႕ေပးတယ္။ ဘယ္
စစ္သားကမွ ေသနတ္တခ်က္ မေဖာက္ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ၃ ခါတိတိ အမိန္႕ေပးတယ္။ အမိန္႕မနာခံဘူး။ အေျမာက္လာလုတဲ့

တပ္သားေတြ လူထုဘက္ ဘက္ေျပာင္းကုန္တယ္။ စာရင္းခ်ဳပ္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၂ ေယာက္ သူ႕တပ္သားေတြ လက္ခ်က္နဲ႕ ေသ
တယ္။ တီးယားစ္အစုိးရတပ္သားေတြက သူတုိ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ ျပန္ဖမ္းထားတာလည္း ရွိတယ္။ တပ္သားတခ်ဳိ႕ ျပန္ပါသြားေပမယ့္
အေျမာက္ေတြပါမသြားဘဲ လက္ခ်ည္းသက္သက္ ျပန္သြားရတယ္။ တီးယားစ္အစုိးရက ဒါကုိ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈလုိ႕ အမည္တပ္
လုိက္တယ္။

အဲဒီေန႕ဟာ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕ပဲ။ ဘုံအဖြဲ႕စတင္တည္ေထာင္တဲ့ေန႕ပဲ။

ပဲရစ္ကာကြယ္ေရးနဲ႕ ဒဏ္ရာရလူနာေတြကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ဳိးသမီးသမဂၢကုိ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထဲမွာ ဖြဲ႕

စည္းခဲ့တယ္။ ပထမအင္တာေနရွင္နယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ျပင္သစ္ဌာနခြဲက အမ်ဳိးသမီးဌာနခြဲအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပဲ။ ပဲရစ္ကာကြယ္ေရးနဲ႕

ဒဏ္ရာရလူနာေတြကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးသာမက ဘုံအဖြဲ႕ကာကြယ္ေရးတာဝန္ေတြကုိပါ ထမ္းေဆာင္လာရတယ္။ ကတုတ္
က်င္းေတြေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်ည္း ေသနတ္ကုိင္ၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ တာဝန္ယူရတာလည္း ရွိတယ္။ စက္ခ်ဳပ္တယ္။ ပတ္တီးေတြ
ထုတ္လုပ္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးတဦးဆုိရင္ ပတ္တီးေတြထုတ္လုပ္ေရးကုိလုပ္ရင္း ပတ္တီးလိပ္ေတြကုိ လူနာေတြ ရွိတဲ့ ေတာင္ကုန္းကုိ

သြားပုိ႕ဖုိ႕ သူ႕သမီး ကေလးငယ္ငယ္ကုိ ေစလႊတ္တာေတာင္ရွိတယ္။ ဒဏ္ရာရသူေတြကုိ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢဝင္ေတြက ေဆးကုတာ၊
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာလုပ္ဖုိ႕ စခန္းေတြလည္း ဖြင့္ထားတယ္။ ကတုတ္က်င္းေတြအတြက္ သဲအိတ္ေတြကုိ ခ်ဳပ္ေပးၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕
ကတုတ္က်င္းေတြဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်ည္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ရန္ပုံေငြေတြကုိ အမ်ဳိးသမီးေတြက အလွဴခံတယ္။ ဒီရန္ပုံေငြ
နဲ႕လူနာေတြကုိ ကုတယ္။ လက္နက္ေတြ ထုတ္လုပ္တယ္။ ဘုံအဖြဲ႕ကုိ ရန္ပုံေငြ ေပးအပ္တယ္။

အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုဟာ အလုပ္သမေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ စက္ခ်ဳပ္ရုံအပါအဝင္ စက္ရုံမ်ဳိးစုံက အလုပ္သမ

ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ပဲရစ္က အလုပ္သမားေတြအားလုံးဟာ တရက္ ၁၃ နာရီ အလုပ္ လုပ္ရတယ္။ တပတ္မွာ ၆ ရက္

အလုပ္ဆင္းရတယ္။ လုပ္ခလစာဟာ ေယာက္်ားလခနဲ႕ေပါင္းတာေတာင္ မိသားစု ဝဝလင္လင္ မစားႏုိင္တဲ့အခ်ိန္။ ေဆာင္းရာ

သီကာလ ျဖတ္သန္းရေတာ့ သူတုိ႕ဘဝဟာ ပုိၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတယ္။ ဒီအထဲက အမ်ဳိးသားေတြက အမ်ဳိးသားကာကြယ္ ေရး

တပ္ထဲ ဝင္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြက တုိင္းျပည္အတြက္ ရန္ပုံေငြ ေပးလွဴတယ္။ လက္နက္ေတြလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေငြလွဴတယ္။ ေခါင္း
ေလာင္းေတြကုိ အရည္ႀကဳိႏုိင္ေအာင္ လုပ္တယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးေတြကုိ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္
ဆီ ပုိ႕တယ္။ ဒါသာမက သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ကတုတ္က်င္းထဲဆင္းၿပီး စစ္တုိက္တာလုပ္တယ္။

ဘုံအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီးခ်ိန္ ျပည္တန္ဆာေတြကပါ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢရဲ႕လႈံေဆာ္ခ်က္အရ ေရွ႕တန္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႕ စာ

ရင္း ေပးလာၾကတယ္။ ဘုံအဖြဲ႕ေကာ္မတီဝင္တဦးက ဒါကုိ လက္မခံခ်င္ဘူး။ “သူတုိ႕ရဲ႕ မသန္႕ရွင္းတဲ့ လက္ေတြနဲ႕ လူနာေတြကုိ

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႕ ဘယ္ျဖစ္မွာလဲ”လုိ႕ ေျပာတယ္။ ျပည္တန္ဆာအမ်ဳိးသမီးေတြဘက္က ရပ္ခံတုံ႕ျပန္သူကေတာ့ အမ်ဳိးသမီး သမ

ဂၢေခါင္းေဆာင္ ေက်ာင္းဆရာမ လူးဝစ္မီရွယ္ဆုိသူပဲ။ “သူတုိ႕ဟာ ေလာကေဟာင္းရဲ႕သားေကာင္ေတြပဲ၊ သူတုိ႕ ေလာကသစ္အ
တြက္ ပါဝင္လာတာ၊ တုိင္းျပည္အတြက္ ပါဝင္လာတာကုိ ႀကဳိဆုိရမယ္”လုိ႕ တုံ႕ျပန္ခဲ့တယ္။ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးေတြက လည္း
“ဘုံအဖြဲ႕ကုိ အရွက္ရေစမွာမ်ဳိး သူတုိ႕ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး”လုိ႕ အာမခံၾကတယ္။ ရွက္စရာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း
အလုပ္ကုိ သူတုိ႕လုပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တုိင္းျပည္နဲ႕ ဘုံအဖြဲ႕ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေစာင့္ထိန္းရမွာ သူတုိ႕နားလည္ခဲ့ၾကတယ္။ တကယ့္
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လက္ေတြ႕ မွာလည္း ျပည့္တန္ဆာအမ်ဳိးသမီးအေျမာက္အျမားဟာ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ရင္း ေရွ႕တန္းခံကတုတ္က်င္း ေတြထဲမွာ
အသက္စြန္႕သြားခဲ့ၾကတယ္။

လူးဝစ္မီရွယ္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္တေယာက္အျဖစ္ ဆံပင္ျဖဴတလြင့္လြင့္နဲ႕ ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းေတြရွိတဲ့

ေတာင္ကုန္းေတြေပၚ လွည့္လည္သြားလာၿပီး ေရွ႕တန္းမွာ တာဝန္ယူေနတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္
ေပးတာေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ (အဲဒီအခ်ိန္ သူမအသက္ ၅၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။) ေနာက္ပုိင္းမွာ သူဟာ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္
တဦးျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ဘုံအဖြဲ႕ဟာ ႀကီးျမတ္ေပမယ့္ သက္တမ္းတုိခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ တီးယားတပ္ေတြက အင္အားတုိးျဖည့္ၿပီး ပဲရစ္ၿမဳိ႕ကို

လာတုိက္တဲ့အခါမွာ လက္နက္နဲ႕အင္အားမမွ်လုိ႕ ဘုံအဖြဲ႕ဝင္တပ္သားေတြဟာ ကတုတ္က်င္း တခုၿပီးတခု ဆုတ္ေပးခဲ့ရတယ္။ ဘုံ
အဖြဲ႕ဝင္ေတြကုိ ရက္ရက္စက္ သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ရက္သတၱတပတ္လုံး သတ္ျဖတ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေသြးစြန္းတဲ့ ရက္

သတၱပတ္လုိ႕ အမည္တြင္ခဲ့တယ္။ အသတ္ခံရတဲ့အထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးအေျမာက္အျမား ပါဝင္တယ္။ သတ္လုိက္တာမွ မီးကုန္ယမ္း

ကုန္ပါပဲ။ က်ည္ထုိးသမားေတာင္ အလ်ဥ္မီေအာင္ က်ည္ထုိးမေပးႏုိင္ေတာ့။ လူအားလုံး စက္ေသနတ္နဲ႕ တရစပ္ပစ္မွ အလ်ဥ္မီ

ေအာင္ သတ္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးအေျမာက္အျမား စစ္တုိက္ရင္း အသက္စြန္႕ခဲ့ရတယ္။ ဘုံအဖြဲ႕ ရႈံးနိမ့္ေတာ့လည္း အ

သတ္ခံခဲ့ၾကရတယ္။ သူတုိ႕လင္သားေတြ ပယ္ရီလာခ်ဳိက္ သုသာန္ “ဖက္ဒရယ္တံတုိင္း”မွာ အသတ္ခံရခ်ိန္ အမ်ဳိးသမီးနဲ႕ ကေလး
ေတြဟာ သူတုိ႕ကုိလည္း သတ္ပါဆုိၿပီး ေသနတ္အပစ္ခံရရာ နံရံတံတုိင္းမွာ သြားရပ္ၾကတယ္။ တကယ္လည္း သူတုိ႕ကုိ ပစ္သတ္

ခဲ့ၾကတယ္။ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ဝင္ သုံးေသာင္းေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေလးေသာင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ကေတာ့ ေထာင္ခ်တာ၊ နယ္ႏွင္ဒဏ္
ေပးတာ ခံၾကရတယ္။

ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ကာလက အမ်ဳိးသမီးသမဂၢအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ပဲရစ္အမ်ဳိးသမီးထုရဲ႕ သတၱိရွိမႈ၊ ရဲရင့္မႈေတြကုိ မွတ္တမ္း အေစာင္

ေစာင္ ျပဳစုထားျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ တခ်ုိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ စစ္ပြဲအၿပီး ျပဳလုပ္တဲ့ စစ္ခုံရုံးတင္တာ ခံခဲ့ရတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ဳိးသမီး
တဦး ေျပာတဲ့စကားက “ငါ့မွာ သားေတြ ရွိတယ္။ သူတုိ႕အားလုံး အသတ္ခံသြားရတယ္။ ငါ့ေယာက္်ားလည္း ကတုတ္က်င္းမွာပဲ

ေသသြားခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ ငါက မင္းတုိ႕စစ္သား ႏွစ္ေယာက္ထက္ ပုိမသတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္က ငါ့ကို အျပစ္တင္လိမ့္
မယ္”လုိ႕ ေျပာသြားခဲ့တယ္။ သူ႕ကုိ အဝတ္အစားေတြ အားလုံးခ်ြတ္ၿပီး ပစ္သတ္လုိက္ၾကတယ္။

အမ်ဳိးသမီးသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္တဲ့ လူဝစ္မီရွယ္လည္း ခုံရုံးအတင္ခံရတယ္။

“တကယ္လုိ႕ သင္တုိ႕က ငါ့ကုိ အသက္ရွင္ခြင့္ ျပဳခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ငါကေတာ့ လက္စားေခ်တဲ့အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္သြား

ရမွာပဲ။ ငါဟာ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ဝင္တဦးပဲ။ ေအာင္ႏုိင္သူေတြအေနနဲ႕ ငါ့ကုိ ေခါင္းျဖတ္သတ္လုိက္ၾကပါ။ ငါဟာ အၿမဲထာဝရ အရွက္ရ

ေစမယ့္နည္းလမ္းနဲ႕ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မကယ္တင္လုိပါဘူး။ ငါဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသက္ရွင္ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေသျပ
သြားမယ္။ ငါ့ရဲ႕ေသတမ္းစာကေတာ့ ေနာင္မွာ ငါ့အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳမယ္ဆုိရင္ လက္စားေခ်ၾကဆုိတာပဲ” လုိ႕ လူးဝစ္

မီရွယ္က ခုံရုံးမွာ ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ သူ႕ကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့တယ္။ သူမဟာ ျပည္သစ္ျပည္ကုိ ျပန္လာရတဲ့အခါ
မွာလည္း အေျပာနဲ႕အလုပ္ကုိက္ညီစြာ တုိက္ပြဲဝင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လုပ္လုိ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတယ္။

လူးဝစ္ မီရွယ္နည္းတူ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕နဲ႕ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢရဲ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ အျခားေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး အမ်ား

အျပားလည္း ရွိၾကပါေသးတယ္။ Elisabeth Dmitrieff ဆုိရင္ ပထမအင္တာေနရွင္နယ္ ရုရွားဌာနခြဲမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း

လန္ဒန္ရွိ ကားလ္မာ့က္စ္နဲ႕အတူ သြားအလုပ္လုပ္ဖုိ႕ တာဝန္ေပးတာခံရတာေၾကာင့္ လန္ဒန္ကုိ သြားၿပီး လန္ဒန္အလုပ္သမား
လႈပ္ရွားမႈကုိ ေလ့လာခဲ့တယ္။ ကားလ္မာ့စ္ရဲ႕ သမီးနဲ႕ ရင္းႏွီးသူျဖစ္လာတယ္။ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီး သူမကုိ

ပဲရစ္ၿမဳိ႕သုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ပဲရစ္က အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားမ်ားနဲ႕ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လုိအပ္ခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢကုိ
စတင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။

ဒီလုိေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ကာလ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢဟာ သမုိင္းတြင္ေလာက္ေအာင္

ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ အသက္ေသြးေခြ်းေပးလွဴၿပီး စံနမူနာစုိက္ထူျပသသြားခဲ့တယ္။

ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ကာလ ရွိ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ့ တုိက္ပြဲဝင္ စိတ္ဓာတ္အဓြန္႕ရွည္ပါေစ။

(အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မီရွယ္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံမ်ားနဲ႕ ပဲရစ္အမ်ဳိးသမီးထုက အေျမာက္ေတြကုိ ကာကြယ္ေနၾကပုံ ျဖစ္ပါတယ္။)
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‘လက္ခတ္သံ’ သီခ်င္းကို ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ‘မေလးလက္ခတ္သံ’ လို ့ဆိုတဲ့အတိုင္း ရက္ကန္း ရက္တဲ့ အလုပ္ကို မ်ားေသာအားျဖင့္

အမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ရင္ေတာ့ က်ားမမေရြး၊ ကေလးေတြကအစ အိမ္ရွိလူကုန္ ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ၾက

တဲ့ အလုပ္မ်ဳိးပါ။ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လက္ရက္ကန္းကေန စက္ရက္ကန္းကို ကူးေျပာင္းတဲ့ စက္ မႈေတာ္လွန္ေရး
ေခတ္ဦး ကာလအထိ မိသားစု တပိုင္တႏိုင္လုပ္တဲ့ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းေတြ ရွိပါတယ္။ ‘ရက္ကန္းသမားေတးသံ’ ဆိုတဲ့ အင္မတန္
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဂ်ာမန္ကဗ်ာတပုဒ္ လည္း ရွိပါတယ္။ ပရပ္ရွားျပည္ ရွေလးဇီးယားေဒသမွာ ေပၚေပါက္တဲ့ ၁၈၄၄ ခုႏွစ္
ရက္ကန္းသမား သူပုန္ထမႈႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳေရးဖြဲ ့ထားတဲ့ကဗ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ာမန္ ရက္ဒီကယ္ကဗ်ာဆရာ ဟိုင္းနရစ္ဟိုင္းနား ေရးစပ္ခဲ့တာပါ။ ‘မတ္လမတိုင္မီေခတ္’ ႏိုင္ငံေရး ကဗ်ာေတြထဲမွာ

စံထားေလာက္တဲ့ ကဗ်ာတပုဒ္ ျဖစ္သလို သူ ့ကဗ်ာေတြထဲမွာ အေက်ာ္ ၾကားဆံုး ကဗ်ာတပုဒ္လို႕လည္း ဆိုၾကတယ္။ မတ္လ

မတိုင္မီေခတ္ဆိုတာ ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ ေပၚေပါက္တဲ့ ‘၁၈၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လေတာ္လွန္ေရး’ မတိုင္မီေခတ္ကို ေျပာတာပါ။
ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာ၊ ႏိုင္ငံေရးစာေပ၊ ဂီတေတြ ထြန္းကားတဲ့ မတ္လမတိုင္မီ လႈပ္ရွားမႈလို ့လည္း သိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၁၈၄၈ ခု
ႏွစ္ဟာ ဥေရာပတိုက္မွာ ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရျမင့္ကာလပါ။ ဂ်ာမနီတင္မက ဥေရာပႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတာ္လွန္ အံုၾကြမႈေတြ

ျဖစ္ပါတယ္။ အီတလီမွာ ဇန္န၀ါရီေတာ္လွန္ေရး၊ ျပင္သစ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ေတာ္လွန္ေရးနဲ ့ဂ်ာမနီမွာ မတ္လေတာ္လွန္ ေရး စသျဖင့္
ေတာ္လွန္ေရးလိႈင္းတံပိုးႀကီးက ဆက္တိုက္ရိုက္ခတ္ပါတယ္။

ရက္ကန္းသမားအေရးေတာ္ပံုဟာ ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ေပၚထြက္လာမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးရဲ ့ေရွ႕ေျပး အေရး

ေတာ္ပံုတရပ္ ျဖစ္တယ္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးနဲ ့အတူ ေမြးဖြားလာတဲ့ အလုပ္သမားတိုက္ပြဲေတြရဲ ့ပြဲဦးထြက္ တိုက္ပြဲတပြဲ ျဖစ္သလို

လူလူခ်င္းေသြးစုပ္မႈကို တြန္းလွန္ဆန္ ့က်င္တဲ့ ဂ်ာမန္ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ ့ပထမဆံုး အံုၾကြပုန္ကန္မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရက္ကန္းသမားေတြဟာ ျပင္းထန္လာတဲ့ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ မေလာက္ငတဲ့ လုပ္ခ၊ သည္းသန္လာတဲ့ ဘ၀အေျခအေနေတြ

ေအာက္မွာ ‘ငတ္ရင္းမေသ တိုက္ရင္းေသမယ္’ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ ့ေသြးစုပ္မႈ၊ အာဏာရွင္ရဲ ့ဖိႏွိပ္မႈေတြကို
ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တဲ့ သမိုင္း၀င္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဒီအေရးေတာ္ပံုကုိ အႏုပညာသမားေတြက သဏၭာန္မ်ဳိးစံုနဲ ့ ပံုေဖာ္
ျခယ္မႈန္းခဲ့ၾက၊ ဂုဏ္ျပဳဦးညႊတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရွေလးဇီးယားေဒသဟာ အဲဒီတုန္းက ပရပ္ရွားျပည္ရဲ ့အထည္အလိပ္ ထုတ္လုပ္ရာ အခ်က္အခ်ာေဒသပါ။ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္

ဆိုင္မႈ ႀကီးမားလာတဲ့အခါ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုန္သည္ေတြက ရက္ကန္းသမားမိသားစုေတြကို မတရားသျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ၾက

တယ္။ ဒီၾကားထဲ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းေတြက မေကာင္း၊ စီးပြားေရးကလည္း ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး က်ဆင္းလာတဲ့အခါ ရက္ကန္းသမား မိ
သားစုတခ်ဳိ ့အစာေရစာမ၀လို ့အသက္ပါ ဆံုးရံႈးရတဲ့အထိ ျဖစ္လာတယ္။ တခ်ဳိ ့လည္း မေသ ရံုတမယ္ ဆင္းရဲမြဲျပာက်လာတယ္။

59

သူတို႕ရတဲ့ေငြစေလးေတြက ေပါင္မုန္႕ေတာင္ ေလာက္ငေအာင္မ၀ယ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏပါ။ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ေတြ

ကေတာ့ အလုပ္သမားကို တရာေပးရင္ သူတို ့က တေထာင္ျမတ္ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ အလုပ္သမားငတ္ေလ သူေဌးျမတ္ေလဆို
တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၄၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းမွာေတာ့ ပီတာစ္ဗဲလ္ေဒါက္မွာရွိတဲ့ ‘ဇြမ္ဇီးဂါး ညီအကိုမ်ား’ ကုမၸဏီရွိရာကို ရက္ကန္းသမားေတြ

ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကတယ္။ လုပ္ခတိုးျမင့္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပၾကတာပါ။ အဲဒီဆႏၵျပပြဲမွာ အလုပ္သမားေတြသီဆိုတဲ့ သပိတ္သီခ်င္း

ဟာလည္း “ရက္ကန္းသမားသီခ်င္း” အမည္နဲ ့သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္တဲ့ အေရးေတာ္ပံု သီခ်င္းတပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိင္းန ရစ္ဟိုင္းနား
ရဲ ့ကဗ်ာကိုလည္း ‘ရက္ကန္းသမားေတးသံ’ လို ့ေခၚၾကေပမယ့္ ရက္ကန္းသမား သပိတ္မွာ သီဆိုၾကတဲ့ တကယ့္သီခ်င္းကေတာ့
အာဏာပိုင္ေတြ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ အမည္မသိ ေရးစပ္သူတဦးရဲ ့သီခ်င္းအျဖစ္ သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းနာမည္က

“ေသြးစြန္းတဲ့ တရားရံုး” ပါ။ ရက္ကန္းသမားေတြက ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ေတာင္းဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လုပ္ခတိုးမေပး
ႏိုင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆန္လိုက္တယ္။

လုပ္ခတိုးမေပးဘူးလို ့ျငင္းဆန္လိုက္တာဟာ ရက္ကန္းသမားမိသားစုေတြကို ေသဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္တာနဲ ့အတူတူပါပဲ။

ရက္ကန္းသမားေတြဟာ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ ့အိမ္ေတြ၊ စက္ရံုအေဆာက္အဦေတြကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းၾကၿပီး ျမင္သမွ်၊ေတြ ့သမွ်
အကုန္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၾကတယ္။ ေနာက္တေန႕မွာ ရရာလက္နက္ စြဲကိုင္ထားတဲ့အလုပ္သမားေတြဟာ အနီးနားက ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕

ျဖစ္တဲ့ လန္းဂန္ဘီေလာက္ကိုပါ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းလို ့အလုပ္သမားေတြေရာ
ရပ္ၾကည့္သူတခ်ဳိ႕ပါ ေသြးေျမက်ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရက္ကန္းသမားေတြက အဲဒီလိုသတ္ျဖတ္မႈကို ခုခံတြန္းလွန္ၿပီး အလံမလွဲစတမ္း
ဆက္ခ်ီတက္ၾက၊ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကတယ္။ စစ္တပ္က တပ္ကူေခၚၿပီး ႏွိမ္နင္းမွ လူစုကြဲသြားပါတယ္။ တခ်ဳိ ့က်ဆံုး၊ တခ်ဳိ ့အဖမ္းခံရ၊
ေထာင္နန္းစံၾကရၿပီး အေရးေတာ္ပံုႀကီး တစခန္းသိမ္းလိုက္ရပါတယ္။

ဒီအုံၾကြမႈမွာ ရက္ကန္းသမားေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး ပါ၀င္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ ့မွတ္တမ္းေတြအရ ရက္ကန္းသမား မိသားစုေတြ

အေယာက္ ၃၀၀၀ ေလာက္ရွိမယ္ ဆိုၾကတယ္။ တခ်ဳိ ့ကလည္း အေယာက္ ၅၀၀၀ ရွိတယ္လို ့ဆိုတယ္။ က်ဆံုးသူ ၁၁ ေယာက္လို႕

ေဖာ္ျပတာရွိသလို၊ ၁၁ ေယာက္ေသ ၂၄ ေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္လို ့လည္း ေဖာ္ျပတယ္။ တခ်ဳိ ့မွတ္တမ္းေတြအရ စုစုေပါင္း ၃၅

ေယာက္ ေသြးေျမက်တယ္လို ့ဆိုတယ္။ ကနဦး ဒဏ္ရာရသူ ၂၄ ေယာက္ပါ အသက္ေပးလိုက္ရလို ့သူပုန္ထတဲ့ ရက္ကန္းသမား
မိသားစုေတြထဲက ၃၅ ေယာက္ေတာင္ အသက္ေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပုန္ကန္မႈရဲ႕ေနာက္ကြယ္က တြန္းအားဟာ
အရင့္အရင္က ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္လည္း မဟုတ္ ဘူး။ အခိုင္အမာ
အေၾကာင္းအရင္းတခုျဖစ္တဲ့ ေပါင္မုန္ ့အတြက္ပဲလို ့သံုးသပ္ၾကတယ္။

ရက္ကန္းသမားအေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မာ့က္စ္က ပဲရစ္မွာပါ။ အာႏိုးရုနဲ႕အတူ ထုတ္ေ၀တဲ့ ဂ်ာမန္-ျပင္သစ္ႏွစ္

ခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ သူ ့ေဆာင္းပါးေတြေၾကာင့္ ပရပ္ရွားမင္းေနျပည္က အမ်က္ေတာ္ရွၿပီး သူ ့ကို ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ ့တရားစြဲဆိုထားခ်ိန္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္-ျပင္သစ္ႏွစ္ခ်ဳပ္ ဆက္မထုတ္ျဖစ္လို ့‘ေရွ႕သို ့’ သတင္းစာမွာ စာဆက္ေရးဖို ့လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ မာ့က္စ္နဲ ့အတူ

ဟိုင္းနား၊ ဟဲယားေဗ့ဂ္ စတဲ့ ပဲရစ္ေရာက္ကဗ်ာဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ ရက္ကန္းသမား သူပုန္ထမႈ

သတင္းကို ၾကားရၿပီး အားတက္ေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုင္းနရစ္ဟိုင္းနားက မာ့က္စ္ရဲ ့မိခင္ဘက္က ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေတာ္သူပါ။
မာ့က္စ္ထက္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ပိုႀကီးၿပီး မာ့က္စ္ငယ္ငယ္ကတည္းက သူ႕ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပဲရစ္ကို ေရာက္
ေနတာပါ။

သူပုန္ထမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ တလေလာက္အၾကာမွာ ဟိုင္းနရစ္ဟိုင္းနားရဲ ့အေရးေတာ္ပံု ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာကို “ငမြဲနင္းျပား ရက္

ကန္းသမားမ်ား” အမည္နဲ ့ ၁၈၄၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန ့ထုတ္ ‘ေရွ ့သို ့’ မွာ ပထမအႀကိမ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ‘ေရွ ့သို ့’ က

ဂ်ာမန္ဘာသာနဲ ့ပဲရစ္မွာ ထုတ္တဲ့ ဆင္ဆာျဖတ္မခံရတဲ့ တေစာင္တည္းေသာ ရက္ဒီကယ္သတင္းစာပါ။ ကဗ်ာကို ပုန္ ကန္မႈျဖစ္ရာ
ေဒသေတြမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္အျဖစ္နဲ ့ေစာင္ေရ ၅၀၀၀၀ ျဖန္ ့ေ၀ပါေသးတယ္။ ‘ရွေလးဇီးယားနယ္သား ရက္ကန္းသမားမ်ား’
ဆိုတဲ့အမည္က ေနာက္မွေျပာင္းသြားတဲ့အမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႕ ပထမဆံုး ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သူက အိန္

ဂယ္ ျဖစ္တယ္။ သူ႕မိတ္ေဆြေတြ၊ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ စကားေျပနဲ႕ ျပန္ဆိုေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းျပန္ဆိုၾကတဲ့ တျခား အဂၤလိပ္
ဘာသာျပန္ မူကြဲေတြ ရွိပါေသးတယ္။

ပရပ္ရွားတရားရံုးက ဟိုင္းနားရဲ႕ကဗ်ာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ ရက္ကန္းသမားအံုၾကြမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ

၁၈၄၆ ခုႏွစ္မွာ ဒီကဗ်ာကို လူပံုအလယ္မွာ ရြတ္ဆိုတဲ့အတြက္ ကဗ်ာရြတ္သူတေယာက္ ေထာင္ခ်အျပစ္ေပးတာ ခံရပါတယ္။ အ
ေရးေတာ္ပံုအေၾကာင္း ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ ‘ရက္ကန္းသမားေတြ’ ျပဇာတ္ကိုေတာ့ အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရက္ကန္းသမား ရဲေဘာ္

ႀကီးတဦးရဲ ့ေျမးျဖစ္သူ ရွေလးဇီးယားနယ္သား ျပဇာတ္ဆရာ၊ စာေရးဆရာ ဂါဟတ္ေဟာ့မန္းက ၁၈၉၂ ခုႏွစ္မွာ ေရးဖြဲ ့ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီျပဇာတ္လည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္တာ ခံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ ့ျပဇာတ္ေတြ၊ စာေပေတြအတြက္ ေဟာ့မန္းက ၁၉၁၂ ခုႏွစ္မွာ

ႏိုဘယ္ စာေပဆု ခ်ီးျမွင့္ခံရပါတယ္။ မာ့က္စ္ကေတာ့ ‘ေရွ ့သို ့’ မွာပါတဲ့ သူ ့မိတ္ေဆြ အာႏိုးရုရဲ ့ရက္ကန္း သမားေတြအေပၚ သံုး
သပ္ခ်က္ကို အဲဒီသတင္းစာ တေစာင္တည္းမွာပဲ ျပန္လည္ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၿပီး ရက္ကန္းသမားေတြဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

60

ရွေလးဇီးယားနယ္သား ရက္ကန္းသမားမ်ား
ေၾကကြဲမ်က္၀န္းက မ်က္ရည္မက်

ရက္ကန္းစင္မွာထိုင္လို ့သူတို ့အစြယ္ထုတ္ျပလိုက္ၿပီ …
“ဂ်ာမနီ သင့္မသာေခါင္းကိုလႊမ္းဖို ့ငါတို ့ရက္ၾကၿပီ
က်ိန္စာသံုးပင္လိမ္လို ့ငါတို ့ရက္ေနၿပီ

ငါတို ့ရက္ၿပီ ငါတို ့ရက္ကန္းရက္ၾကၿပီ။

ေဆာင္းရာသီေအးရင္ အငတ္ေဘးက်ရင္
ငါတို ့အခ်ည္းႏွီး ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား

ငါတို ့အသနားခံတဲ့ ဘုရားသခင္အတြက္ ကိ်န္စာကတပင္
ငါတို ့ကို ေလွာင္ေျပာင္ လွည့္စား လွည့္ျဖားသြားတဲ့သူ
ငါတို ့ရက္ၿပီ ငါတို ့ရက္ကန္းရက္ၾကၿပီ။

လူခ်မ္းသာေတြရဲ ့အရွင္ အဲဒီဘုရင္အတြက္ က်ိန္စာကတပင္
ငါတို ့ဒုကၡ ေလ်ာ့က်ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့သူ

ငါတို ့လက္ထဲက ေနာက္ဆံုးတျပားကို ညွစ္ထုတ္သြားသူ
ငါတို ့ကို ေခြးေတြလို ပစ္သတ္ေစတဲ့သူ
ငါတို ့ရက္ၿပီ ငါတို ့ရက္ကန္းရက္ၾကၿပီ။

အတုအေယာင္ အဖေျမအတြက္ က်ိန္စာကတပင္

အရွက္နဲ ့သိကၡာမဲ့မႈသာ ရွင္သန္ႀကီးထြားတဲ့ေနရာ
ပန္းတိုင္း ဖူးပြင့္စမွာ ေျခြခ်ခံရတဲ့ေနရာ

ပုပ္ေဆြးပ်က္စီးျခင္းက ေလာက္ေကာင္ေတြကို လႈပ္ရြတက္ၾကြေစတဲ့ေနရာ
ငါတို ့ရက္ၿပီ ငါတို ့ရက္ကန္းရက္ၾကၿပီ။

လြန္းေတြပ်ံသန္းလို ့ရက္ကန္းစင္ၿပိဳက်

ေန ့ေရာညပါ အားနဲ ့မာန္နဲ ့ငါတို ့ရက္ၾကတယ္

ဂ်ာမနီျပည္ေဟာင္း သင့္မသာေခါင္းကိုလႊမ္းဖို ့ငါတို ့ရက္ၾကၿပီ
က်ိန္စာသံုးပင္လိမ္လို ့ငါတို ့ရက္ေနၿပီ

ငါတို ့ရက္ၿပီ ငါတို ့ရက္ကန္းရက္ၾကၿပီ။”

ဟိုင္းနရစ္ဟုိင္းနား

ဟိုင္းနရစ္ဟိုင္းနားရဲ ့တျခားထင္ရွားတဲ့ ကဗ်ာေတြ၊ အဆိုအမိန္ ့ေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဲဒါ ေတြထဲက တခုကေတာ့ ဒီလို

ပါ။“ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ရန္သူေတြကို ခြင့္လႊတ္သင့္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ကို ႀကိဳးမေပးရခင္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့”
တဲ့။

ေဌးလြန္း

ရွင္းခ်က္ ၁။ ရွေလးဇီးယား ေဒသမွာ ေပၚေပါက္တဲ့ ၁၈၄၄ ခုႏွစ္ ရက္ကန္းသမား သူပုန္ထမႈႀကီး၊ ၁၈၃၁၊ ၁၈၃၄ ခုႏွစ္မ်ားက

ျပင္သစ္ လီယြန္ရက္ကန္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ႔ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္မႈ ၂ ႀကိမ္၊ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္က ၿဗိတိန္မွ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ခ်ားတစ္

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈတုိ႔ဟာ ကမၻာ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ မွတ္တုိင္တခု ျဖစ္တယ္။ အထက္ေဖာ္
ျပပါ လႈပ္ရွားမႈ ၄ ခုဟာ ကမၻာ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအေနနဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္ သမုိင္းဇာတ္ခံုေပၚကုိ ေပၚ
ေပါက္လာေစတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ မာ့က္စ္၊ အိန္ဂယ္တုိ႔က ယူဆခဲ့တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွေလးဇီးယား ရက္
ကန္းသမ လႈပ္ရွားမႈဟာကမၻာ့သမုိင္းရဲ႕ အေရးပါတဲ့ မွတ္တုိင္တခုျဖစ္တယ္။
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(ကဗ်ာေတးသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ မူလက ကဗ်ာပါ။ ဒီကဗ်ာကုိ သီခ်င္းအျဖစ္ ဖန္တီးဖြဲ႕ဆုိ သီဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ာမန္

ရက္ကန္းသမား အေရးေတာ္ပုံကာလက ဆုိခဲ့တဲ့ ေတးသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။)

ဒီမွာ ရြာထဲက တရားရံုး

ဟိုအေ၀းက ရံုးေတြထက္ အမ်ားႀကီးပိုဆိုးသမွ
အသက္ကို ျမန္ျမန္လက္စတံုးမွာမို ့

အဆံုးသတ္စီရင္ခ်က္ေတာင္ ဖတ္မျပေတာ့တဲ့ေနရာ။
ဒီမွာ လူေတြ မွ်ဥ္းၿပီး ညွဥ္းဆဲခံရ
ဒီမွာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း ငရဲခန္း

ဒီမွာ သက္ျပင္းခ်သံေတြ အမ်ားႀကီးေရလို ့ရ
အဲဒီ ဒုကၡရဲ ့သက္ေသေတြအျဖစ္ပ။

ဂုဏ္သေရရွိ ‘ဇြမ္ဇီးဂါး’ ေတြက ပါးကြက္သားေတြ
ကၽြန္ေတြက သင္းတို ့လက္ကိုင္တုတ္
ဒါကို ဖံုးအုပ္မယ့္အစား

သင္းတို ့လူတိုင္းက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အေရခြံဆုတ္ျပတယ္။

မင္းတို ့အားလံုး လူယုတ္၊ မင္းတို ့ဟာ ေစတန္တအုပ္
မင္းတို ့က ငရဲျပည္မွာလို ညွဥ္းဆဲၾကသူေတြ

ဆင္းရဲသား ပစၥည္းဥစၥာ မင္းတို ့၀ါးမ်ဳိၾကတာ

က်ိန္စာက မင္းတို ့အတြက္ ဆုလာဘ္ပဲေဟ့။
မင္းတို ့က ဆင္းရဲဒုကၡ မွန္သမွ်ရဲ ့ဇာစ္ျမစ္
ဒီကို ဆင္းရဲသားေတြ တြန္းပို ့ပစ္သူ
မင္းတို ့ပါးစပ္ထဲ မေရာက္ဘဲ

ေပါင္မုန္ ့အေျခာက္ သူတို ့ကို ေပးတာလည္း မင္းတို ့ပဲေလ။
ဆင္းရဲသားေတြ ဘာအေရးလဲ
အာလူးေတြပဲ စားၾကတာေပါ့

ဘယ္အခ်ိန္မဆို တတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့

အေကာင္းဆံုး အသားကင္ကိုသာ စားဖို ့မဟုတ္ပါလား။
ကဲ-အခု နင္းျပားရက္ကန္းသမားတေယာက္ လာပါ
အလုပ္လုပ္ထားတာကို စစ္ေဆးလို ့

အေသးဆံုး အျပစ္အနာအဆာကို ရွာလိမ့္မယ္
အဲဒါ သူအသံုးမက်တာ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရေစ့မယ္။
ဒီအတြက္ လုပ္ခမျဖစ္စေလာက္ပဲ ရမယ္
သူ ့ကို ထပ္ေလွ်ာ့ေပးဦးမယ္

သူ ့ကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္လို ့တံခါးရွိရာ လမ္းျပကာ
ကဲလာ သူ ့ေနာက္ကလိုက္သာသြားပါ။

အသနားခံလို ့မရ ေတာင္းပန္လို ့လည္း မရ

ပူေဆြးငိုေၾကြးမႈ အကုန္လံုး အလဟႆျဖစ္ရမယ္
မင္းမႀကိဳက္ဘူးလား ထြက္သြားႏိုင္တယ္ေလ
ဆင္းရဲမြဲေတေနရံုေပါ့။

ကဲ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ပဲ စဥ္းစားၾကည့္ အဲဒီအက်ပ္အတည္းနဲ ့
အဲဒီေက်ာမြဲေတြရဲ ့ခၽြတ္ျခံဳက်ပံုမ်ား
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အိမ္မွာ ေပါင္မုန္ ့တကိုက္စာေတာင္ မရွိတာ
သနားစရာမေကာင္းလား။

သနားစရာတဲ့လား ဟားဟား ႏွစ္လုိဖြယ္ ခံစားခ်က္တခုပ

မင္းတို ့က ဇာတ္တူသား စားသူေတြပဲ တျပည္တရြာကလာတဲ့ သတၱ၀ါေတြပဲေဟ့
မင္းတို ့ရည္ရြယ္တာ ဆင္းရဲသား အေရခြံနဲ ့ရွပ္အက်ၤ ီေတြဆိုတာ
လူတိုင္းသိၿပီးသားပါေလ။

ေၾသာ္ မင္းတို ့ေငြနဲ ့မင္းတို ့ဥစၥာ

ေနေရာင္ေအာက္က ေထာပတ္လို

တေန ့မွာ အရည္ေပ်ာ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပါ

အဲဒီအခါ မင္းတို ့ဘယ္လို မတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ဦးမလဲ။

အခုအခ်ိန္ေတြ ေက်ာ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တေန ့ေန ့မွာ
အခုလို ေပ်ာ္စရာဘ၀ရဲ ့အလြန္မွာ

အကယ္၍ မင္းတို ့သာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္
အဲဒီမွာ အဲဒီမွာ အဲဒီ အဆံုးမဲ့ကာလမွာ
တာ၀န္ယူၾကရလိမ့္မယ္။

ဟားဟား ဟုတ္သပ သူတို ့က ဘယ္ဘုရားမွ မယံု
ငရဲျပည္ နတ္ျပည္ေတြလည္းမယံု

ဘာသာတရားဟာ သူတို ့အတြက္ ေလွာင္ေျပာင္ဟားစရာ

ကမာၻႀကီးရဲ ့ပ်ားပန္းခတ္မႈမွာ သူတို ့ဖက္တြယ္ထားတယ္ေလ။
လုပ္ခေလွ်ာ့ခ်ဖို ့

ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ မင္းကစ

မင္းလုပ္သလို လုိက္လုပ္ၾကဖို ့

တျခားလူယုတ္ေတြက အဆင္သင့္ပ။

အလွည့္က်တဲ့ “ဖဲလ္မန္း” လည္း လိုက္လုပ္တာပဲ
ဘာလူအုပ္မွမရွိဘဲ သိပ္မ်က္ႏွာေျပာင္တာ
သူ ့ဆီမွာလည္း ေလွ်ာ့ခ်တာ

လစာ၊ နာမည္ပ်က္ကို ထိန္းသိမ္းဖို ့ေလ။
“ဟိုးဖရစ္ရွ္တာ” ညီအကိုေတြေရာ
ငါသူတို ့ကို ဘာေျပာရမလဲ
ဥစၥာဓနကို ဖမ္းဆုပ္ဖို ့

ဒီမွာလည္း လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ။
အမွန္ကိုေျပာဖို ့

လူတေယာက္မွာ သတၱိေတာ့ ရွိေသးတယ္

ဒီအတြက္ အေ၀းႀကီးကလာရ ေသြးေျမက်ရ

ဒါနဲ ့ေတာင္ မင္းတို ့က တရားစြဲဆိုခ်င္ေသးသပ။

“မစၥတာ ကမ္းေလာ့” လို ့လမ္းဂါးက အမည္တင္သြင္းတယ္
သူမပါဘဲ မေနပါ

သူက လုပ္ခအမ်ားႀကီး ေပးရတာမႀကိဳက္

လူတိုင္း ဒါကို ေကာင္းေကာင္း သိၿပီးသားပါေလ။
ခင္ဗ်ား ေငြစကၠဴအတြက္

ကုန္ေတြ လႊင့္ပစ္ရက္ရင္
အျမတ္မက်န္တဲ့ ခင္ဗ်ား

ဆင္းရဲသားေတြကို နင္းေခ်ပစ္လိုက္တာပဲ မဟုတ္လား။
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အဲဒီနာက်င္မႈ ရွိေသးလား

လူေတြ လႈပ္ရွား အသက္ရွဴေန

သူတို ့ရင္ထဲမွာ အသည္းႏွလံုးရွိေသးသပ
ကရုဏာအျပည့္ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေန။

အခ်ိန္က တြန္းတင္လိုက္တဲ့ လူထုဟာ
လမ္းေၾကာင္းထဲ ေရာက္လာပါၿပီ

လုပ္ခေလွ်ာ့ခံရတဲ့ ခင္ဗ်ားတို ့ကိုယ္တိုင္
တျခားနမူနာကို သတိျပဳၾကပါေလ။

က်ဳပ္ေျပာမယ္ ဘယ္သူနာမည္ႀကီးသတုန္း
လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္က ဘယ္သူျမင္ခဲ့
ေထာင္လႊားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမင္းရထားေတြစီးေနခဲ့။

ခင္ဗ်ား အဲဒီမွာ တခါမဟုတ္တခါ ေတြ ့ခဲ့မွာပါ

နန္းေတာ္ ျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြ ေဆာက္ေနတာမ်ား

တံခါးေတြ ျပတင္းေပါက္ေတြနဲ ့ခမ္းနားႀကီးက်ယ္
ၾကည့္ရတာ ခမ္းနားလိုက္ပါဘိသနဲ ့။

ဘယ္သူမ်ား အိမ္ကို စာေခၚသင္တဲ့ ဆရာကို
လုပ္ငန္းရွင္နဲ ့အတူ အဲဒီမွာ ေတြ ့ဖူးမလဲ

တူညီ၀တ္စံု၀တ္ ျမင္းရထားေမာင္းသမားနဲ ့ေခၚေဆာင္ေပးရ
ႏိုင္ငံေတာ္ အိမ္ေဖာ္ေတြ၊ အိမ္မွာ စာသင္ေပးရသူေတြပ။

အမည္မသိစာဆို

မွတ္ခ်က္ - ပီတာစ္ဗဲလ္ေဒါက္နဲ ့လန္းဂန္ဘီေလာက္ (ပရပ္ရွားျပည္) မွာ ေပၚေပါက္တဲ့ ၁၈၄၄ ခုႏွစ္ ရက္ကန္းသမား အေရးေတာ္

ပံုမွာ သီဆိုခဲ့တဲ့ သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ မူလက ကဗ်ာျဖစ္ၿပီး “ၾသစႀတီးယားမွာ ရဲတိုက္တခုရွိတယ္” သီခ်င္းရဲ ့သံစဥ္နဲ ့သီဆိုခဲ့ၾက

တာျဖစ္တယ္။ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စက္ရံုပိုင္ရွင္ေတြ၊ ကုန္သည္ေတြကို တုိင္တည္ ေၾကြးေၾကာ္ထားတာကို ေတြ ့ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Heine’s Silesian Weavers – Harper’s Magazine

(ဂ်ာမန္ဘာသာက တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။)

https://harpers.org/blog/2007/12/heines-silesian-weavers/

ရည္ညႊန္း။ Die schlesischen Weber in Deutschland: Ein Wintermärchen (1844) in Sämtliche Schriften, vol. 4, p.
455 (K. Bliegreb ed. 1971)(S.H. transl.)
အိန္ဂယ္ရဲ ့အဂၤလိပ္စကားေျပနဲ ့ျပန္ဆိုခ်က္

Frederick Engels: Rapid Progress of Communism in Germany 1844; Collected Works; Vol. 4; Moscow; 1975; pp.
229-233.

Das Blutgericht 1844 Lied der Weber in Peterswaldau und Langenbielau

http://www.manteion.de/…/uploads/2012/10/Das-Blutgericht.pdf

Wolfgang, Steinitz (1954), Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten, Volume 1;
Volume 4, Part 1, p. 230.

Pinkert-Saeltzer, Inke (1997), German Songs: popular, political, folk and religious
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ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းမွသည္ လူသားေတြအတြက္
အနာဂတ္ကုိမွ်ေ၀တဲ့လူ႕ေဘာင္တခုဆီသုိ႕

ေဒါက္တာ ဆမ္းမား (Dr. Summer)

-----

ဘာသာျပန္သူ- ကုိေဆာင္း

၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၁၇၀) က ဂ်ာမန္ဘာသာနဲ႕“ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း” ကုိ အဂၤလန္

ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ျမိဳ႕မွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကတည္းက အခုထိ၊ ဒီစာအုပ္ကုိ ဘာသာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႕

ဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ျပီးပါျပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းဟာ မာ့က္စ္၀ါဒရဲ႕အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္လာျပီး ေျခာက္လွန္႕ေနတဲ့ ကြန္ျမဴ
နစ္ တေစၦၾကီးဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ အထိ၊ အရင္းရွင္
စနစ္ဟာ၊ အရင္းနဲ႔လုပ္အားအၾကား ပဋိပကၡေတြျမင့္မားေနစဥ္မွာပဲ အျခားေသာလူမႈပဋိကၡေတြ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ျပီး လူမႈကုန္ထုတ္
စြမ္းအားေတြနဲ႔အတူ၊ သိသာထင္ရွားတဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ တိုးတက္မႈေတြကိုေတာ့ ျမင္ေတြ႕ရတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း၊ တခ်ိန္တည္းမွာ၊ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အဓိကျပႆနာ အေျမာက္အျမားကေတာ့ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါ

တယ္။ ဖိႏွိပ္သူလူတန္းစားနဲ႕အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားပဋိပကၡ၊ လူနည္းစုက လူမ်ားစုအေပၚ အျမတ္ထုတ္ေသြးစုပ္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္း
သာ ကြာဟမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္ထုတ္ပစၥည္းေတြကုိပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုိအမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈတုိ႕အၾကား ပဋိပကၡ
နဲ႕ ရံဖန္ရံခါ ေပၚေပါက္တတ္တဲ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းေတြကေတာ့ အရင္ကအတုိင္း ဆက္ျပီးတည္ရွိေနတာပါ။

အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လူတန္းစားျပႆနာေတြအျပင္ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေနာက္ပုိင္း ျပႆ

နာသစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းေတြ၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ျဖန္႕ျဖဴးမႈ နဲ႕

ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္အား၊ေစ်းကြက္တုိ႔ရဲ႕အၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡေတြကုိလည္း ရင္ဆိုင္ေနရတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ကာလ အ
တြင္းမွာ မာ့က္စ္နဲ႕အိန္ဂယ္တုိ႕ ထုတ္ေဖာ္မိန္႕ဆိုခဲ့သလုိပဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ခဲ့ပါတယ္။ သိပၸံ
နည္းက် ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒကေန ေပၚေပါက္လာျပီး၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကုိ မတူတဲ့ ကမၻာ့တိုက္ၾကီးေတြ

ထဲက၊ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္က လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကပါတယ္။ အေရးအၾကီးဆုံးကေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ သေဘာတရား ပုိင္းေရာ
လက္ေတြ႕ပုိင္းအရပါ အဆင့္ျမင့္မားလာတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ တရုတ္ျပည္ကုိၾကည့္ပါ။ တရုတ္ျပည္မွာ မာ့က္စ္၀ါဒ စတင္ကတည္းက တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အေျခအေနေတြနဲ႕ မာ့က္စ္သေဘာတရားေတြကုိ ေပါင္းစပ္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ရွာၾကံခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဆယ္စုႏွစ္

မ်ားစြာ စမ္းသပ္မႈေတြ၊ အမွားအယြင္းေတြ ၾကဳံၾကိဳက္္ခဲ့ရျပီးတဲ့ေနာက္ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ “တရုတ္ျပည္အတြက္ မာ့က္စ္
၀ါဒ”ကုိ ကာလံေဒသံနဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရာမွာ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားမႈ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။

ပထမဆုံးကေတာ့ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚပါပဲ။ ေမာ္ရဲ႕အေတြးအေခၚဟာ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံကုိ ထူေထာင္ခဲ့

တဲ့ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူေတြျဖစ္ခဲ့သလုိ၊ စစ္ျပီးခ်ိန္၊ တရုတ္ျပည္

ဆုိရွယ္လစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေစာေစာပုိင္းကာလအတြင္း ၾကိဳးပမ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာလည္း လမ္းညႊန္
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အေျခခံမူေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ “ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း”ဟာ မာ့က္စ္၀ါဒအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ခဲ့သလုိ ေမာ္စီတုန္းအေတြး
အေခၚကလည္း “တရုတ္ပုံစံမာ့က္စ္၀ါဒ”အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ၊ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွာ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ၀န္းက်င္အေျခအေနနဲ႕ကုိက္ညီေအာင္

မာ့က္စ္၀ါဒကို ဆက္လက္ ျပင္ဆင္က်င့္သုံးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈဟာ၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ တံခါးဖြင့္

ေပၚလစီနဲ႕ေခတ္မီေရးတြန္းအားလို လမ္းညြန္မႈ၀ါဒေတြျဖစ္တဲ့ တိန္႔ေရွာက္ဖိန္ သေဘာတရားရဲ႕ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ေန
ပါတယ္။ တိန္႔ေရွာက္ဖိန္သေဘာတရားက တရုတ္လကၡဏာ ဆိုရွယ္လစ္သေဘာတရားလည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း ဆက္ခံခဲ့ၾက
တဲ့ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ က်န္းဇီမင္းနဲ႕ဟူက်င္ေထာင္တုိ႔ကလည္း သူတို႕ရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမႈသုံးခုနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိး တက္မႈအ

ေပၚ သိပၸံနည္းက်အျမင္ဆိုတာေတြနဲ႔ တရုတ္လကၡဏာ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒသေဘာတရားကုိ ၾကြယ္ဝေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾက
တယ္။

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္မွာ တင္သြင္းတဲ့၊ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြ

ေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္ဖင္က သူ႕ရဲ႕အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေခတ္သစ္အတြက္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္လကၡဏာေတြနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္

စနစ္ဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့၊ တရုတ္ျပည္တြင္းလူမႈပဋိပကၡေတြရဲ႕

လတ္တေလာ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔၊ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ဖုိ႕နဲ႕ ဒီေန႔ကမၻာရဲ႕ စိန္

ေခၚမႈအသစ္ေတြကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ မာ့က္စ္၀ါဒကုိ အေျခအေနနဲ႕ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္က်င့္သုံးျပီး (localizing Marxism)
ေနာက္ဆုံးရရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ေစကာမူ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းနဲ႕ ေခတ္သစ္တခုအတြက္ တရုတ္လကၡဏာ ဆုိရွယ္

လစ္စနစ္ အေတြးအေခၚတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ေသာ့ခ်က္ကုိ အလြယ္တကူပဲ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းက

ညြန္ျပခဲ့တာက ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဟာ သည့္အရင္က သမိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕မတူပါဘူး။ ရွီက်င္ဖင္အေတြးအေခၚထဲမွာ အႏွစ္

သာရေတြကုိ ထင္ဟပ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္၊ တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရည္မွန္းထားတာက၊ ပိုမို ေကာင္း
မြန္တဲ့ ပညာေရး၊ ပုိမုိတည္ျငိမ္တဲ့အလုပ္အကုိင္၊ ပိုမိုျမင့္မားတဲ့၀င္ေငြ၊ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕တဲ့လူမႈဖူလုံေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
စနစ္ေတြလုိ၊ တရုတ္ျပည္သူ သန္းေပါင္းေထာင့္သုံးရာရဲ႕ အျမဲၾကီးထြားေနတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္၀ေစဖို႕ ျဖစ္
တယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့၊ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပုံစံသစ္ကုိ ျမွင့္တင္သြားဖုိ႕၊ ရပ္

၀န္းနဲ႕လမ္းေၾကာင္းပဏာမေျခလွမ္း (Belt and Road Initiative) နဲ႕အားလုံးေအာင္ျမင္ေစတဲ့(win-win)ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္

ေရးဆိုတဲ့အေျခခံမူေတြရဲ႕ေထာက္ကူပံ့ပုိးမႈနဲ႔ လူသားေတြအတြက္ အနာဂတ္ကုိမွ်ေ၀တဲ့လူ႔ေဘာင္တရပ္ကုိ ထူေထာင္တည္ေဆာက္
သြားဖုိ႕ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

“ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း” ထုတ္ေ၀တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ ၁၇၀ ဆိုတဲ့ကာလဟာ၊ စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကုိလုိနီတပိုင္း၊ ပေဒ

သရာဇ္တပုိင္း ႏိုင္ငံတခုကေန အၾကီိးမားဆုံးဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၊ ေနာက္ေတာ့ ကမၻာ့ဒုတိယအၾကီးမားဆုံး စီးပြားေရး အင္အား
ၾကီး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာတဲ့ ေခတ္သစ္တရုတ္ျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ၾကီးမားျမန္ဆန္လွတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႕ တုိက္
ဆိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဒါဟာ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္ ဆုိ

တာ သက္ေသျပေနတာျဖစ္တယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ ကမၻာ့ေရွ႕တန္းေရာက္သေဘာတရားေတြကုိ က်င့္သုံးခဲ့ေပမယ့္ ဒီသေဘာ
တရားေတြကုိ တကယ့္လက္ေတြ႕တရုတ္ျပည္အေျခအေနေတြနဲ႕ေပါင္းစပ္ျပီးအသုံးခ်ခဲ့တယ္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္ကာလ ေတြနဲ႕
ကုိက္ညီေအာင္ လုပ္ငန္းအစီအမံေတြကို အဆက္မျပတ္ျမွင့္တင္ခဲ့တယ္။

တရုတ္ျပည္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ တန္းတူတဲ့တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈ၊ အား

လုံးေအာင္ျမင္ေစတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (win-win cooperation) နဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြမွ်ေ၀ခံစားမႈေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့ ႏိုင္

ငံတကာ အစီအစဥ္သစ္ (new international order) ကို အားေပးျမွင့္တင္သြားဖုိ႕ စြဲျမဲစြာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခ

ခံမူေတြဟာ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အသိဥာဏ္ပညာနဲ႕ မာ့က္စ္၀ါဒရဲ႕အႏွစ္သာရေပၚ အေျခခံထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္း
ဟာ တရုတ္ျပည္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ သက္ေသျပလ်က္ရွိေနတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းက ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာတခုကုိ အပ္ႏွင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္တဲ့ ဖြံ႕ျဖိဴးမႈဟာ အားလုံးရဲ႕လြတ္လပ္တဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
အတြက္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္အျဖစ္ ဆက္စပ္ေနေစမယ့္ လမ္းေၾကာင္းတခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။

Dr. Sumer ရဲ႕ “From the Communist Manifesto to A Community of a Shared Future for Mankind”

ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ပါတယ္။ Dr. Summer က ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာနယ္ပယ္မွာ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ က်င္လည္ခဲတဲ့ စာေရး
သူ တဦးျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ဆက္သြယ္ေရးတကၠသိုလ္ကေန ပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့သူျဖစ္တယ္။
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ကုိေဆာင္း

ျပန္လည္တင္ျပျခင္း
·

လီနင္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကတုန္းက
(ေဂၚကီ- ေရးသည္)

ျပည္သူ႕အာဏာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၁၇)
၁၉- ၁- ၁၉၄၆

အံ့ဖြယ္သူရဲ ထူးကဲေသာ ဉာဏ္ စြမ္းရည္ ရွိသူကား လီနင္ေပတည္း။

လီနင္တြင္ အေကာင္းဆုံး အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးပညာတည္းဟူေသာ အဖုိးတန္ရတ

နာမ်ား ပုိင္ဆုိင္ေပသည္။ ဘယ္သူကမွ် မတုိက္တြန္းရ။ မိမိကုိယ္ကုိ ဆႏၵဂတိမလုိက္စားဘဲ ညႇဥ္းပန္းကာ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈရွိ

ေအာင္ လုပ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္တုံတရားတြင္ (ဒင္ဒရီေယ့) သူရဲေကာင္းမ်ားအနက္ အစြမ္းကုန္ ထက္ျမက္

ေသာ အတတ္ပညာရွင္ျဖစ္လ်က္ “အျခားေသာလူမ်ား ဒုကၡျဖင့္ႀကဳံေနလွ်င္ ငါလည္း ဒုကၡႏွင့္ရင္္ဆုိင္ေတြ႕အံ့” ဟု ယူဆသူ တ
ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။
---------

၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုဗၻိကႏၱရကပ္ႀကီးေရာက္လ်က္ရွိရာ လီနင္သည္ နယ္မွ စစ္သားမ်ားႏွင့္လယ္သမားမ်ားထံမွ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး

၍ ေပးပုိ႕ၾကေသာ အစားအစာမ်ားကုိ မစားရက္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စားရန္ ရွက္ခဲ့သည္။ ပါဆယ္ထုပ္မ်ား သူ႕ထံေမွာက္သုိ႕
ေရာက္လာလွ်င္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ကာ ေငးေမာၾကည့္ရႈၿပီး အစာငတ္၍ အားျပတ္ေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ မက်န္းမမာ ခ်ဴခ်ာလ်က္
ရွိေသာ ရဲေဘာ္မ်ားထံသုိ႕ဂ်ဳံ- သၾကား- ေထာပတ္တုိ႕ကုိ ေဆာလ်င္စြာ သြားေရာက္ ေပးပုိ႕ေလသည္။
လီနင္၏ ေသာက
------------

တရံေရာအခါက ညစာ စားရန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကြ်ႏု္ပ္သည္ လီနင္ထံသုိ႕ ေရာက္သြား၏။

“ခင္ဗ်ားကုိ အက္စ္ဘရာခန္က ပုိ႕လုိက္တဲ့ ငါးေျခာက္နဲ႕ ေကြ်းရမယ္”ဟု သူက ေျပာၿပီး --ဆုိကေရးတီးကဲ့သုိ႕က်ယ္ျပန္႕

ေသာနဖူးကုိ ရႈံ႕လ်က္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ၾကည့္ေနရာမွ ရုတ္ခ်င္း အျခားဘက္သုိ႕လွည့္ၿပီး ေငးေမာကာ ၾကည့္ေနေလသည္။ ေငးၿပီးေန

ရာမွ “က်ဳပ္ကုိ သူတုိ႕က အရွင္သခင္ႀကီးမ်ားလုိ ပုိ႕ၾကတာ က်ဳပ္က ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီလုိပုိ႕တာကုိ တားရမလဲ။ ျငင္းလုိက္
ရင္လည္းပဲ သူတုိ႕စိတ္ေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း က်ဳပ္ရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ ငတ္မြတ္ေနၾကေတာ့ ခက္တာပဲ”
ဟု ညည္းတြားေလသည္။

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ဝုိင္အရက္တုိ႕ကုိ စိတ္ကူးမွ် မထည့္ႏုိင္ရုံသာမက အဆီပါေသာ အာဟာရမ်ားကုိ လုံးဝမမွီဝဲရဘဲ နံနက္

အရုဏ္က်င္း၍ လင္းသည္မွအစ ေနဝင္၍ မုိးခ်ဳပ္သည့္တုိင္ေအာင္ တကုပ္ကုပ္ပင္ ခက္ခဲေသာအလုပ္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးပင္ပန္း ညွိဳး
ႏြမ္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း လီနင္သည္ မိမိ၏ ကုိယ္ေရးကုိ အနည္းငယ္မွ် ဂရုမစုိက္။ ရဲေဘာ္တုိ႕၏ က်န္းမာေရးအတြက္ကုိသာလွ်င္
ေကာင္း-မေကာင္း စုိးရိမ္ေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ အစဥ္ထာဝရ ဂရုစုိက္ကာ ၾကည့္ရႈေနတတ္ေလသည္။
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သူ႕အေရးကို ကုိယ့္အေရးကဲ့သုိ႕
----------

လီနင္သည္ စားပြဲတြင္ ကေလာင္ႏွင့္လက္ အဆက္မျပတ္ ေရးသားလ်က္ႏွင့္ပင္ ေကာင္းမြန္လ်င္ျမန္စြာ စကားေျပာဆုိ

ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳႏုိင္ေပသည္။ လက္မွ ေရးလ်က္ေနစဥ္ စကားကုိ အမွားအယြင္းမရွိ ေျပာႏုိင္သည္။ “ေၾသာ္-လာ-လာ။ က်န္းမာရဲ႕

ေနာ္....က်ဳပ္ေရးတာကေလး ၿပီးလုပါၿပီ။ ရဲေဘာ္တေယာက္ ရြာထဲမွာ တေယာက္တည္း ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းေနတယ္။ သူ႕ကုိ ခ်ီး
က်ဴးစရာပဲ။ ဒီလုိစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးဟာ အလြန္အေရးႀကီးတယ္” စသည္ျဖင့္ ေျပာတတ္ေလသည္။
တခါတုန္းက ေမာ္စကုိတြင္ သူ႕ထံသုိ႕(----) ေရာက္ခဲ့ရာ သူက ေမး၏။
“ညစာ စားၿပီးၿပီလား”

“ဟုတ္ကဲ့- စားၿပီးပါၿပီ”

“ဟုတ္မွ ဟုတ္ကဲ့လား- ညာေျပာတာလား”

“သက္ေသေတြ ရွိပါေသးတယ္ဗ်ာ။ ကရင္မလင္ထမင္းစားခန္းထဲမွာ စားခဲ့တာ”
“အဲဒီမွာ ေက်ြးတာေတြ မေကာင္းဘူးလုိ႕ က်ဳပ္ၾကားတယ္”
“သိပ္မဆုိးပါဘူး- ေတာ္ပါတယ္”

ခ်က္ခ်င္းပင္ အေသးစိတ္ ကြ်ႏ္ုပ္ကုိ ေမးျပန္သည္။ ”ဘာေၾကာင့္ မေကာင္းရတာလဲ- သူတုိ႕ကုိ ဘယ္လုိ ေကာင္းေအာင္

လုပ္ရမလဲ”

ထုိ႕ေနာက္ ေဒါသသံပါပါျဖင့္ “အဲဒီမွာ ဘာျဖစ္လုိ႕ ထမင္းခ်က္ကြ်မ္းက်င္တဲ့လူကုိ မထားႏုိင္တာလဲ။ အလုပ္လုပ္ရတဲ့လူ

ေတြမွာ အင္မတန္ ပင္ပန္းရရွာတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္းေကြ်းရင္ ေကာင္းေကာင္း စားႏုိင္ၾကမွာပဲ။ အခုေတာ့ အလုပ္လုပ္
ရသေလာက္ အစားအစာက မေကာင္းေတာ့ နည္းနည္းပဲ စားႏုိင္ၾကတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းစားၿပီး အလုပ္ ေကာင္း

ေကာင္း လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ထမင္းခ်က္ေကာင္းေကာင္း ထားရမယ္”ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ က်န္းမာေရးသမားမ်ား၏ ၾသဝါဒကုိ ကုိးကား
လ်က္ စားေသာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာသီႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ အစာေက်ၿပီး က်န္းမာေစသည့္အာဟာရမ်ားအေၾကာင္း ေျပာ
ေလသည္။

“ဒီလုိ ျဖစ္ဖုိ႔ရာ ေန႔စဥ္စဥ္းစားၿပီး ခင္ဗ်ားခ်က္ႏုိင္မလား” ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေမးလုိက္ရာ သူက တဖန္ျပန္၍ “ဘယ္ေန႔

ဘာခ်က္မယ္္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ၿပီး ခ်က္ရင္ မျဖစ္ေပဘူးလား”ဟု ေမးလုိက္သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေမးခြန္းမွာ ေခတ္မမီေတာ့
ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္မိေတာ့သည္။

တခါက ေဂၚကီၿမဳိ႕တြင္ လီနင္သည္ ကေလးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈလ်က္ “ေဟာဒီကေလးေတြေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ထက္ေပ်ာ္မွာပဲ။

က်ဳပ္တုိ႔ ေနခဲ့ထုိင္ခဲ့ရသလုိ သူတုိ႔ေနရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ဘဝမွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြ ေတြ႕ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး”
ဟု ေျပာဖူးေလသည္။ ၎ေနာက္ ခပ္လွမ္းလွမ္း ေတာင္ရုိးေပၚမွ ေတာရြာကေလးဆီသုိ႔ မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈရင္း စာသံေပသံဆန္ဆန္
ေျပာျပန္ေလသည္။

“ဒါေၾကာင့္

သူတုိ႔ကုိလည္း

မနာလုိ

မရႈစိမ့္မျဖစ္ပါဘူး။

က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕

လူ႔အဆက္တဆက္မွာျဖင့္

လူတုိ႔

ရဲ႕သမုိင္းေမာ္ကြန္းမွာ အံ့ဖြယ္မူးမူး ထူးကဲစြာ ေအာင္ခဲ့တာပဲ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔ဘဝမွာ လုိအပ္တယ္။ ဘာ

ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈဟာ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ပုိင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေစတယ္။ တရားမွ်တေရးအစရွိတဲ့ သစၥာတရား
ကုိ နားလည္ေစတယ္။ အလုံးစုံကုိ နားလည္ေစတာပဲ။”

လီနင္သည္ ကေလးမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ၾကည့္ရႈၿပီး ညင္သာစြာ ေပြ႕ခ်ီကုိင္တြယ္ျခင္း ျပဳေလသည္။ တခါေသာ္ လီနင့္ထံ

သြားရာ သူ႕စားပြဲေပၚတြင္ ေတာ္စတြဳိင္းေရးေသာ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာအုပ္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ “ဟုတ္ကဲ့- ေတာ္စတြဳိင္း ေရးတာပဲ။

က်ဳပ္ ဖတ္မလုိ႔လုပ္ၿပီးမွ ရဲေဘာ္တေယာက္ဆီကုိ စာေရးစရာရွိတာ သတိရလုိ႔။ စာဖတ္ခ်ိန္ လုံးလုံးမရွိဘူးဗ်ာ။ မေန႔ညကသာ
ခင္ဗ်ားေရးတဲ့ ေတာ္စတြဳိင္းအေၾကာင္း ဖတ္လုိက္ရတာပဲ”ဟု ေျပာေလသည္။ ရႊင္ၿပဳံးေသာ မ်က္လုံးျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ၾကည့္ရႈရင္း
ကုလားထုိင္ေနာက္မွီကုိ အသာအယာေမွးမွီလ်က္ ႏူးညြတ္ေသာေလသံျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ စကားကုိ ဆက္ျပန္သည္။ “ဘယ္ေလာက္

ေတာင္ ဉာဏ္ႀကီးသလဲ-ဟင္။ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ဦးေႏွာက္ပါေပပဲ။ ခင္ဗ်ားအတြက္ ပညာရွင္တဦးျဖစ္တယ္။ ပုိၿပီး အံ့ၾသစရာ

ရွိေသးတာကုိေကာ ခင္ဗ်ားသိသလားဗ်ဳိ႕။ ရပ္ရွင္းစာေပေလာကမွာ ေတာ္စတြဳိင္းမေပၚမီ ေတာ္ေပ့ဆုိတဲ့ စာေရးဆရာကုိ ခင္ဗ်ား
ရွာမေတြ႕ႏုိင္ဘူးဆုိတာေလ။”ဤသုိ႕အားျဖင့္ ရပ္ရွင္းစာေပမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လီနင္ဂုဏ္ယူသည္မွာ တႀကိမ္မကေတာ့ၿပီ။

တခါတေလတြင္ လီနင္၏အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ အထူးအဆန္းျဖစ္မိသည္။ တခါတေလ (လူအ) ျဖစ္မိ

သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ အဖတုိင္းျပည္ႀကီးအား ဝမ္းသာအားရ ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းလွေၾကာင္း သိျမင္မိေလသည္။ ရပ္ရွား၏ အျပင္ဘက္

ကက္ပရီသုိ႔ ေရာက္ေနစဥ္အခါက တံငါသည္မ်ား ပုိက္ကုိ ဆြဲ၍ ႀကီးစြာေသာ သတိျဖင့္ ရွင္းလင္းေနရာ ငါးမန္းမ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးၿပီး
ပုိက္ကြန္မ်ား စုတ္ၿပဲသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ လီနင္က “က်ဳပ္တုိ႔လူေတြက ပုိၿပီး ျမန္တယ္”ဟု ေျပာသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္က ဘာမ်ား
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ေျပာ လုိက္ေလသနည္းဟု သူ႕ကုိ လွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ သူက သေရာ္သကဲ့သုိ႕ “အင္း-အင္း--ခင္ဗ်ားလည္း ဒီကုိေရာက္လာတာနဲ႕
ရပ္ရွားကုိ ေမ့ၿပီထင္တယ္”ဟု ဆုိေလသည္။

ဒုိင္စနစ္စကီ၏ ေျပာျပခ်က္အရ လိနင္ႏွင့္အတူ ဆြီဒင္ကို ျဖတ္၍ ရထားစီးစဥ္က ဂ်ာမန္ ဒါရာအတၳဳပၸတၱိစာအုပ္တအုပ္ကို

ဖတ္လ်က္ရွိရာ ရထားတတြဲတည္း အတူစီးေသာ ဂ်ာမန္မ်ားက ဘာစာအုပ္လဲဟု ေမးၾကသည္။ ၎ေနာက္ သူတို႕သည္ သူတို႕၏

အႀကိးဆံုးေသာ အတတ္ပညာရွင္အေၾကာင္းကို တခါမွ မၾကားဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ လီနင္က ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ပင္“ သူတို႔ဟာ
သူတို႕ရဲ႕ အတတ္ပညာရွင္ေတြအေၾကာင္းေတာင္ မသိၾကဘူး။ က်ဳပ္တို႔ေတာ့ သိတယ္”ဟု ဂုဏ္တက္စြာ ေျပာခဲ့ဖူးေလသည္။

စည္းကမ္းႏွင့္ တာ၀န္

တေန႔ေသာ ညေန ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လီနင္သည္ တူရိယာအဖြဲ႕တခု၏ သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္းမ်ားကို နားေထာင္ၿပီးလ်ွင္

“သိပ္ေကာင္းတာပဲ ၊က်ဳပ္သိပ္ႀကိဳက္တာပဲ။ နားေထာင္လို႔ အလြန္သာယာတာပဲ။ ဒါခ်ည့္ က်ဳပ္ေတာ့ အၿမဲနားေထာင္ခ်င္တာပဲ။
ဒါဟာ လူတို႕ရဲ႕ သဘင္ပညာမွာ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ က်ဳပ္ေတာ့ ထင္တာပဲ။ မိုက္တယ္ဆိုဆို က်ဳပ္ေတာ့ ဂုဏ္တက္ေနတာပဲ။”

ထို႕ေနာက္ လီနင္က စိုက္ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးကာ ၀မ္းနည္းသံျဖင့္ ဆက္လက္ေျပာေလသည္။ ဒါေပတဲ့ က်ဳပ္ခဏခဏ နားမေထာင္ႏိုင္

ဘူး။ နားေထာင္မိရင္ သိပ္အူျမဴးတာပဲ။ လက္ကုိ ယားက်ိက်ိနဲ႔။ သူမ်ားေခါင္းကုိ မေတာ္လုိ႔ သြားပြတ္မိရင္ ကုိက္ျဖတ္ပစ္လုိက္မွာ။
ဒါေၾကာင့္ ခု ေလာကမွာ ပြတ္ရုံေတာ့ မပြတ္နဲ႕။ တခါတည္း ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းကုိ ထုလုိက္မွပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ သူမ်ားကုိ ဒီလုိ မ
လုပ္ခ်င္ေပမယ့္ မျဖစ္ဘူး။…အင္း….က်ဳပ္တုိ႔အလုပ္က တယ္ခက္ပါလား။”

ဤသုိ႕အားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြႀကီး လီနင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အတၳဳပၸတၱိကေလးမ်ားကုိ

ယေန႔တုိင္ေအာင္ သတိရလ်က္ပင္ ရွိပါေတာ့သတည္း။ ။

69

ကားလ္မာ့က္စ္ရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ေမြးေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း
ေအးျမမြန္သိမ္း

ဒီႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ ကမၻာ့ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံလုပ္သားျပည္သူတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဆရာႀကီး ကားလ္မက္စ္ရဲ႕
အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ ေမြးႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ မာ့က္စ္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘ၀တသက္တာကို ေလ့လာ စုစည္း
တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
၁။ ငယ္စဥ္ဘ၀

ကားလ္မာ့က္စ္ဟာ သိပၸံနည္းက် ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို စတင္တည္ေထာင္သူ၊ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလႈပ္ရွားမႈ အေျခခံ

အုတ္ျမစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သူ၊ တကမၻာလုံးရဲ႕ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ လုပ္သားျပည္သူတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေရွ႕ေဆာင္နဲ႔ လမ္းျပဆရာႀကီး
ျဖစ္တယ္။ ၁၈၁၈ ေမလ ၅ ရက္ ဂ်ာမနီျပည္၊ ႐ိုင္းျပည္နယ္၊ ထ႐ြိဳင္ရာ (The city of trier, Rhine, Germany) ၿမိဳ႕၊ ေရွ႕ေနမိသားစု

အိမ္ေထာင္တခုမွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္တယ္။ ၁၈၃၀-၁၈၃၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဇာတိၿမိဳ႕မွာ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္း
ပညာသင္ယူတယ္။ ၁၈၃၅ ေအာက္တိုဘာမွာ ဘြန္းတကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး ၁၈၃၆ ေအာက္တိုဘာမွာ ဘာလင္တကၠ

သိုလ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ရကာ ဥပေဒပညာကို သင္ယူတယ္။ အဲဒီေနာက္ သမိုင္းနဲ႔အဘိဓမၼာပညာကို အေလးထား သုေတသနျပဳေန
ရင္းနဲ႔ ဟီဂယ္ဂိုဏ္းဝင္လူငယ္တဦးျဖစ္လာတယ္။ ၁၈၄၁ မွာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီး အဲဒီႏွစ္မွာ အဘိဓမၼာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပါရဂူ
ဘြဲ႕ ရရွိခဲ့တယ္။

အဲဒီေနာက္မွာ ပရပ္ရွား ပေဒသရာဇ္သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမွာ ေျခစုံပစ္ပါဝင္တယ္။ ၁၈၄၂ ဧၿပီလမွ

စတင္ၿပီး ႐ိုင္းသတင္းစာမွာ ပါဝင္ေရးသားသူ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာပဲ ဒီသတင္းစာရဲ႕ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ခန္႔
အပ္ျခင္းခံရတယ္။ ၁၈၄၃ ဧၿပီ ၁ ရက္မွာ ေဖာက္ျပန္တဲ့အာဏာပိုင္မ်ားက ႐ိုင္းသတင္းစာကို စစ္ေဆးၿပီး ၀ရမ္းကပ္ခံလိုက္ရတယ္။

ဇြန္လမွာ ကားလ္မာ့က္စ္ဟာ ‘ထ႐ိုင္ယာမွာ အလွဆုံးအမ်ိဳးသမီး’လို႔ ဆိုတဲ့ ဂ်င္းနီ(Jenny Von Westphalen) နဲ႔ လန္ဒန္

မွာ လက္ထပ္လိုက္တယ္။ ၁၈၄၂ ေအာက္တိုဘာမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီကိုသြားၿပီး (O. Lugar close)နဲ႔ “ဂ်ာမန္-ျပင္သစ္ ႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္

တမ္း” ျပဳစုခဲ့ေသးတယ္။ ပါရီမွာ အရင္းရွင္စနစ္ကို လက္ေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရင္း အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့တယ္။

အဲဒီမွာ စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတရားကို စူးစမ္းေလ့လာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ရာမွ စိတ္ဝါဒမွ ႐ုပ္ဝါဒသို႔ လက္ေတြ႕
ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေတာ္လွန္တဲ့ ဒီမိုကရက္ တစ္ဝါဒမွ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။
၂။ မာ့က္စ္ဝါဒကို ထူေထာင္ျခင္း

၁၈၄၄ ခု ဩဂုတ္လ၊ ပါရီမွာ အိန္ဂယ္နဲ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ကစတင္ကာ ႀကီးျမတ္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္းၿပီး ဦးစြာအားျဖင့္ “မြန္ျမတ္တဲ့မိသားစု”( The Holy Family) ကို ေရးသားျပဳစုၿပီး

လူငယ္ဟီဂယ္ဂိုဏ္းရဲ႕ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဆႏၵစြဲဝါဒ (subjective idealism) ကို ေဝဖန္ၿပီး သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒ (historical materialism)
ရဲ႕ အေျခခံမူတခ်ိဳ႕ကို ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုျပ လိုက္တယ္။ ၁၈၄၅ ဇန္နဝါရီမွာ ျပင္သစ္အစိုးရဲ႕ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရလို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ

ဘယ္လ္ဂ်ီယံျပည္ ဘရပ္ဆဲကို ေရာက္ရွိ သြားပါတယ္။ အဲဒီမွာ “ကမၻာ့အျမင္သစ္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ေမြးရာပါဉာဏ္ႀကီးရွင္ရဲ႕ အစို႔အ

ေညႇာက္ေတြျဖစ္တဲ့ ပထမဆုံး စာတမ္း”-“ျဖဴးဝါးဘတ္ စစ္တမ္း”( The outline of Feuerbach) နဲ႔ အိန္ဂယ္နဲ႔ ပူးတြဲေရးသားတဲ့ “ဂ်ာ
မန္ေတြးေခၚယူဆမႈ”( German Ideology) စာအုပ္တို႔ကို ေရးသားကာ သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒအျမင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ စနစ္

တက် ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပလိုက္တယ္။ ၁၈၄၆ ႏွစ္ဦး၊ အိန္ဂယ္နဲ႔အတူ ဘရပ္ဆဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ (The
communist communications commission.) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အေတြးအေခၚကို ဝါဒျဖန္႔
တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအတြင္းက မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းကို စိစစ္ေဝဖန္ခဲ့တယ္။

70

၁၈၄၇ ႏွစ္ဆန္းေရာက္ေတာ့ ပေရာက္ဒြန္း (Pierre Joseph Proudhon)ရဲ႕ အေပၚယံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒနဲ႔ တကၠိက

ေဗဒနည္းနာ (metaphysical method) ေတြကို ေဝဖန္တဲ့ “အဘိဓမၼာခၽြတ္ၿခဳံက်ျခင္း”( The Poverty of Philosophy) က်မ္းကို
ေရးသားျပဳစုတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ အိန္ဂယ္နဲ႔အတူ အမွန္တရား လိုလားသူမ်ားရဲ႕ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (League of the Just)ကို
ထူေထာင္တယ္။ ေနာင္မွာ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Communist League) ျဖစ္လာတယ္။ ၁၈၄၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ မွ

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုတိယညီလာခံ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ငန္း အစည္းအေဝးမွာ ပါဝင္ၿပီး ညီလာခံက
အိန္ဂယ္နဲ႔အတူ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲေရး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရတယ္။

၁၈၄၇ ဒီဇင္ဘာနဲ႔ ၁၈၄၈ ဇန္နဝါရီအတြင္း ေရးသားခဲ့ရာမွ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း ေပၚ

ထြက္လာခဲ့တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ - “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း” (The Communist Manifesto)
ျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္တယ္။

၁၈၄၈ ဥေရာပတိုက္မွာ ဓနရွင္လူတန္းစားေတာ္လွန္ေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဧၿပီလဆန္းမွာ ဂ်ာမနီသို႔ ျပန္

ေရာက္ၿပီး ကိုလုံးမွာ ‘႐ိုင္းသတင္းစာသစ္’ကို တည္ေထာင္ၿပီး အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာဝန္ယူကာ သတင္းစာကေန ျပည္သူလူထုကို

လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးၿပီး ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ကိုလုံး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္
ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္တယ္။ ၁၈၄၉ ေမလမွာ ‘႐ိုင္းသတင္းစာသစ္’ဟာ အေလာသုံးဆယ္ ထုတ္ေဝခြင့္ ရပ္နားခံ

လိုက္ရၿပီး ဂ်ာမနီမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့တယ္။ သိပ္မၾကာလိုက္ခင္မွာပဲ ျပင္သစ္အစိုးရရဲ႕ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းခံလိုက္ရ
လို႔ လန္ဒန္သို႔ ျပည္ေျပးအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က စတင္ကာ ရွည္ၾကာ ဆင္းရဲခက္ခဲလွတဲ့ ျပည္ေျပးဘ၀ကို စတင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ၁၈၅၀-၁၈၅၂ မွာ

အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္အားဉာဏ္အားစိုက္ကာ ၁၈၄၈ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး “၁၈၄၈ မွ ၁၈၅၀ အထိ ျပင္
သစ္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ”( The French Class struggle of 1848 to 1850)စာအုပ္နဲ႔ “လူဝီဘိုနာပတ္ရဲ႕ ႏွင္းျမဴဆိုင္းတဲ့လရဲ႕

၁၈ရက္ေန႔”( Louis Bonaparte fog month 18th ) စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့တယ္။ အဲဒီကာလမွာပဲ အိန္ဂယ္နဲ႔ ပူးတြဲၿပီး “ကြန္ျမဴ
နစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မ်ား” (The central committee told the communist league.) စာအုပ္ကို ေရး
သားခဲ့တယ္။

ဒီက်မ္းေတြဟာ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအာဏာရွင္စနစ္ သေဘာတရားမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့

တယ္။ ဒါေတြနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ စူးစမ္းေလ့လာမႈေတြ ျပန္လည္ရွင္သန္လာၿပီး ၅၀-၆၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ေဘာဂေဗ
ဒ လက္ေရးစာမူ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့တယ္။ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္မွာ သူရဲ႕ ထာ၀စဥ္ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္၊ နာမည္ေက်ာ္

ၾကားလွတဲ့ က်မ္းတဆူျဖစ္တဲ့ “အရင္းက်မ္း” (Das Kapital) ပထမတြဲကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝတယ္။ (ဒုတိယတြဲ၊ တတိယတြဲမ်ားကိုေတာ့

သူကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္မွ အိန္ဂယ္က ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့တယ္။) စတုတၳတြဲ တနည္းအားျဖင့္ အစြန္းထြက္တန္ဖိုး သေဘာတ
ရား ျဖစ္တဲ့ အရင္းက်မ္း စတုတၳတြဲကို အိန္ဂယ္ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္မွ ေကာက္စကီက ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။

အရင္းက်မ္းဟာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ သိပၸံနည္းက်စနစ္ကို ထူေထာင္လိုက္ျခင္းရဲ႕ မွတ္တိုင္ျဖစ္တယ္။ ဆို

ရွယ္လစ္ဝါဒကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ သိပၸံနည္းက် သုံးသပ္ရရွိလိုက္ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ္ဟာ ၁၈၆၄ စက္တင္ဘာမွာ ႏိုင္ငံတ

ကာ အလုပ္သမားသမဂၢ (ပထမ အင္တာေနရွင္နယ္) ကို လန္ဒန္မွာ စည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းသူနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္သူတဦး ျဖစ္သလို ဒါဟာ တ
ေလၽွာက္လုံး သူ႕ရဲ႕ဝိညာဥ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူဟာ ပထမ အင္တာေနရွင္နယ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ စာတမ္းမူၾကမ္း အားလုံးေလာက္
နီးပါးကို ျပဳစုခဲ့တယ္။

သူဟာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံအမ်ိဳးသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို ပထမအင္တာေနရွင္နယ္မွ

တဆင့္ ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ပထမ အင္တာေနရွယ္နယ္အတြင္းရွိ အေခ်ာင္သမားဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲကိုလည္း ဦးေဆာင္ခဲ့သူ
ျဖစ္တယ္။ ၁၈၇၁ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕ ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီးေနာက္ ပထမအင္တာေနရွင္နယ္ အေထြေထြေကာ္မတီရဲ႕ တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ

“ျပင္သစ္ျပည္တြင္းစစ္”( Civil War in France) ကို ေရးသားၿပီး ျပင္သစ္ဘုံအဖြဲ႕ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ပထမ

အင္တာေနရွင္နယ္အလုပ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစြမ္းကုန္ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ၾကား
တယ္။ ႏိုင္ငံတကာပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအား မိမိတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ခိုင္မာေရး အကူအညီ ေပးခဲ့

တယ္။ ၁၈၇၅ မွာ ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီအတြင္း အေခ်ာင္သမားဝါဒ တိမ္းၫႊတ္ေနမႈကို ေက်ာ္နင္းေရးအတြက္ “ဂိုသာ လုပ္
ငန္းစဥ္ ေဝဖန္ခ်က္”( Critique of the Gotha Program) ကို ေရးသားျပဳစု အကူအညီေပးခဲ့တယ္။ ဒါဟာ သိပၸံနည္းက် ကြန္ျမဴနစ္

ဝါဒရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာေဆာင္တဲ့ က်မ္းတေစာင္လည္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားပါတီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လမ္း
ၫႊန္သေဘာ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါတယ္။ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ ဇရာပိုင္းေရာက္တဲ့အခါ ေရာဂါဆိုးစြဲကပ္ေနတဲ့တိုင္ က်ယ္ေျပာလွတဲ့
သေဘာတရား စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာမႈ လုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဘာဂေဗဒအျပင္ ကမၻာ့သမိုင္းနဲ႔ ေခတ္ေဟာင္းလူ႕အဖြဲ႕

အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္စုအေျမာက္အျမား ေရးမွတ္သြားခဲ့တယ္။ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔ သေဘာတရားက်မ္းေတြ ေရးၾက၊ ျပဳစု

ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ထူေထာင္ကာစရွိေသးေပမယ့္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံပဋိပကၡဟာ စတင္ေပၚထြက္ေနပါၿပီ။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုလၽွံတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြဟာ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေနပါၿပီ။ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြဟာလည္း
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ႏိုးၾကားထႂကြလာေနပါၿပီ။ ဒီလို လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြင္း ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဒီသေဘာတရားေတြကို မာ့က္စ္ကိုယ္
တိုင္က “သေဘာတရားသစ္” ဒါမွမဟုတ္ “သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ”လို႔ ေခၚတြင္ခဲ့တာပါ။

မာ့က္စ္ဟာ ၁၈၈၃ မတ္ ၁၄ ရက္ လန္ဒန္မွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီး ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္မွာ ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ခဲ့တယ္။ မာ့က္စ္

ကြယ္လြန္သြားတဲအ
့ ခ်ိန္မွာ မာ့က္စ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအတြင္း အလြန္ဩဇာႀကီးေနပါၿပီ။ ဒီလို ႏိုင္ငံတကာ
အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ျမင့္ျမင့္မားမား ဩဇာရွိေနသူျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ မာ့က္စ္ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ သေဘာတရားေတြကို

“မာ့က္စ္ဝါဒ” လို႔ အမည္ေပးလိုက္ၾကျခင္းပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီ‘မာ့က္စ္ဝါဒ’ဆိုတာဟာ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ သေဘာ
တရားျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ အတူတကြ ဖန္တီးထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါျဖင့္ရင္ ဘာေၾကာင့္ မာ့က္စ္အမည္တခုတည္း တြင္ေန
ရတာလဲ။

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အိန္ဂယ္က အခုလို စိတ္ထားႏွိမ့္ခ် စြာ ရွင္းျပဖူးတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မာ့က္စ္တို႔ဟာ အႏွစ္ ၄၀ အတူ

အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္ကေရာ အဲဒီကာလေတြ အတြင္းမွာပါ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီသေဘာတရား ထူေထာင္ေရးမွာ တစုံ
တရာ အတိုင္းအတာတခုထိေတာ့ အမွီခိုကင္းစြာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီသေဘာတရားကို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္

ရွင္းျပေရးဘက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံလမ္းၫႊန္အေတြးအေခၚရဲ႕ အမ်ားတကာ့အမ်ားပိုင္း (အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးနဲ႔

သမိုင္းနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း)၊ အထူးသျဖင့္ ဒီလမ္းၫႊန္အေတြးအေခၚရဲ႕ ေနာက္ဆုံးရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ေဖာ္ျပမႈအားလုံးဟာ မာ့က္စ္

နဲ႔သာ ဆိုင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မေနႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က မာ့က္စ္ကို ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ခဲ့တာဟာ အမ်ား
ဆုံးမွ သီးသန္႔နယ္ပယ္ ၃-၄ ခု ေလာက္သာ ရွိခဲ့တာပါ။ အဲဒါကလြဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ မာ့က္စ္ လုပ္ထားၿပီးသား
ေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ မာ့က္စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးထက္ ပို ျမင့္ျမင့္ရပ္ႏိုင္လို႔ ပို ေဝးေဝး ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
ပို နည္းနည္း ျမန္ျမန္ အကဲခတ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ မာ့က္စ္ဟာ ေမြးရာပါဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့

အလြန္ဆုံး တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္သူအဆင့္ေလာက္သာ ရွိတာပါ။ မာ့က္စ္သာ မရွိခဲ့ရင္ေတာ့ အခု ဒီပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လာဖို႔ ေဝးပါ
လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသေဘာ တရားကို သူ႕အမည္သုံးၿပီး နာမည္ေပးလိုက္တာ ဆီေလ်ာ္ပါတယ္”လို႔ ရွင္းျပပါ တယ္။
၃။ မာ့က္စ္ရဲ႕ ေလ့လာဆည္းပူးမႈစိတ္ဓာတ္

အထက္မွာ မာ့က္စ္ဝါဒကို အဆင့္ဆင့္ ဘယ္လိုဖန္တီးခဲ့သလိုဆိုတာကို ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ဒီလိုဖန္တီးႏိုင္ဖို႔

ပညာရပ္ေတြကို မာ့က္စ္ ဘယ္လိုစူးစမ္းေလ့လာခဲ့သလဲဆိုတာကို တင္ျပလိုပါတယ္။ မာ့က္စ္ ေလ့လာေရးကို ဘယ္ေလာက္ အာ႐ုံ

စူးစိုက္ခဲ့သလဲဆိုတာကို လန္ဒန္မွာ ေနစဥ္တေလၽွာက္လုံး စာၾကည့္တိုက္ကို အခ်ိန္မွန္မွန္ စာလာဖတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဂရိတ္ၿဗိ

တိန္စာၾကည့္တိုက္ရဲ႕ စာၾကည့္တိုက္ဝန္ထမ္းတဦးက ခုလို မွတ္တမ္းျပဳခဲ့တယ္။ “မာ့က္စ္ ေန႔တိုင္းဒီေနရာကို လာၿပီး အလုပ္လုပ္ေန
တာ ႏွစ္တခ်ိဳ႕ေတာင္ ရွိသြားၿပီ။ တေန႔တေန႔ ၁၀ နာရီအထိေတာင္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွာ အမႈထမ္းေနတာ အႏွစ္
၂၀ ရွိသြားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ေနရတဲ့ စာဖတ္သူေတြထဲမွာ သူဟာ အပတ္တကုတ္ အႀကိဳးစားဆုံးနဲ႔ အခ်ိန္အမွန္ဆုံးပါပဲ”တဲ့။

ႏွစ္အခ်ိဳ႕အတြင္း မာ့က္စ္ဟာ လန္ဒန္၊ ဂရိတ္ၿဗိတိန္စာၾကည့္တိုက္မွာ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ဖတ္႐ႈခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါ

တယ္။ စာဖတ္ရင္း သူဟာ စစ္တမ္းေတြ၊ အတြင္းသေဘာေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မွတ္စုေတြလည္း ေရးပါတယ္။ အဲဒီစစ္တမ္း ေတြ၊

အတြင္းသေဘာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္နဲ႔ မွတ္စုေတြကေန စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့တယ္။ ပညာရပ္အားလုံး အေရးႀကီးတဲ့၊
ဥပမာ - သမိုင္း၊ အဘိဓမၼာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ဥပေဒပညာ၊ ႐ူပေဗဒပညာ၊ ဓာတုေဗဒပညာ၊ သခ်ၤာ၊ ဘာသာေဗဒ၊ စာေပပညာတို႔ကို
သူဟာ အလြန္ႀကီးမားလွတဲ့ ဇြဲလုံ႔လနဲ႔ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ဆည္းပူးေလ့လာလိုစိတ္ျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့တယ္။ သူေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့
အေတြးအေခၚေတြဟာ အဲဒါေတြထဲက ရွာေဖြခဲ့တာပါ။

သူ႕ မိတ္ေဆြႀကီး အိန္ဂယ္က “မာ့က္စ္ဟာ ေရးသားျပဳစုတဲ့အခါ တိတိက်က် မသိေသးဘူးဆိုရင္ အဲဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္

သက္တဲ့ စာအုပ္အားလုံးကို အကိုးအကားျပဳၿပီး သံသယျဖစ္တဲ့ အရာအားလုံးကို အကုန္အစင္ စူးစမ္းေလ့လာတယ္။ ျငင္းစရာ

မလိုေတာ့မွ စတင္ေရးတတ္ပါတယ္” လို႔ အေၾကာင္းအရာတခုခုကို လက္ကုန္ႏႈိက္ေရးတတ္ပုံကို ရွင္းျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ မာ့က္စ္ဟာ
အသိပညာသာ ရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္လို႔ရသမၽွ အရာအားလုံးကို ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။ သူဟာ ရသမၽွ အသိအျမင္ေတြ
ကို မွတ္တမ္းျပဳၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္အေခ်ာကိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ အတြင္းသေဘာနဲ႔ ဘာသာစကားအရပါ သူ႕ေတာင္းဆို

ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အထိေရာက္ေအာင္ အသစ္တဖန္ တႀကိမ္ျပန္ေရးပါတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ မာ့က္စ္က ပညာဆည္းပူးရာမွာ စြဲစြဲ
ၿမဲၿမဲ ရွိလွတယ္။ ႀကံ႕ခိုင္ၿပီး ခံႏိုင္ရည္လည္း ရွိလွတယ္။ ေလ့လာဆည္းပူးတဲ့အခါမွာလည္း အၿမဲတမ္း ေကာက္ႏုတ္ေရးသားတတ္

တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာေတြမွာ လွန္ေလွာဖတ္ရင္ အလြယ္တကူ ဖတ္မိေစရန္ မ်ဥ္းသားထားတတ္ပါတယ္။ ဒီလို မ်ဥ္းသားထား
ျခင္းျဖင့္ တျခားလူေတြကိုလည္း အေလးထား ဖတ္႐ႈမိေစပါတယ္။ ျပႆနာတခုဟာ ယုံမွားသံသယျဖစ္ၿပီး အေျဖရ ခက္ဖြယ္ရွိေန

ရင္၊ အျမင္ကြဲျပားမႈေတြနဲ႔ ႀကဳံေနရင္ သူဟာ သူ႕မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံတတ္ပါတယ္။ တခါတရံ ညလုံးေပါက္
ေနာက္တေန႔ မနက္အထိ ေဆြးေႏြးတတ္ပါတယ္။ ေမာတယ္။ ပန္းတယ္လို႔လည္း မထင္မိတတ္ပါဘူး။

မာ့က္စ္ဟာ စာၾကည့္တိုက္ေတြ စာအုပ္ေတြထဲကတင္ အသိပညာ ရွာသူမဟုတ္ပါဘူး။ လူမႈလက္ေတြ႕အတြင္းကလည္း

ရွာသူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လန္ဒန္ရွိ အရက္ဘားေတြကိုသြားၿပီး အလုပ္သမားေတြ၊ လက္မႈအလုပ္သမားေတြ၊ ဂ်ာမနီက (ႏိုင္ငံေရး
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ေၾကာင့္ မိမိဇာတိနဲ႔အမိေျမကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာရတဲ့) ျပည္ေျပးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတာကို အထူးႏွစ္သက္တယ္။ သူဟာ အဲဒီလူ

ေတြနဲ႔ အတူထိုင္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားေတြကို ေမးျမန္းစူးစမ္းတယ္။ သူတို႔ကို ဝါဒျဖန္႔ ေျပာဆိုရွင္းလင္းျပတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ

လည္း သူတို႕ထံက ထက္ထက္သန္သန္ ေလ့လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ရဲေဘာ္အေျမာက္အျမားထံမွ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း လုပ္
သားျပည္သူအေျမာက္အျမားနဲ႔ ထိေတြ႕ျခင္းဟာ မကုန္ခန္းႏိုင္တဲ့ဗဟုသုတနဲ႔ ႂကြယ္၀တဲ့အေတြ႕အႀကဳံေတြ ရရွိေစႏိုင္တယ္ဆိုတ ာ
ကို သိရွိသူျဖစ္တယ္။

သူဟာ စာၾကည့္စားပြဲမွာ ညဥ့္နက္သန္းေကာင္အထိ အၿမဲတမ္း စာဖတ္တတ္ပါတယ္။ သူဟာ ျပႆနာတခုကို စူးစမ္း

ေလ့လာတဲ့အခါ

စာၾကည့္ခန္းထဲမွာ

ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ေလၽွာက္ၿပီး

ေလၽွာက္ရင္းစဥ္းစားတတ္ပါတယ္။

ျပတင္းေပါက္၊

နံရံ၊

မီးလင္းဖိုနဲ႔ စာအုပ္ဘီ႐ိုအၾကား မီတာအခ်ိဳ႕ ရွည္တဲ့ေနရာေလးရဲ႕ ေကာ္ေဇာေပၚမွာ ေျခရာေတြထပ္ေနၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းအေရာင္

လြင့္ေနပါၿပီ။ အဲဒီအၾကားက ေနရာေလးဟာ အလြန္ကို ပါးလႊာေနကာ ျမက္ခင္းေပၚမွာ လမ္းကေလးတခု ေဖာက္ထားတာနဲ႔

တူေနေတာ့တယ္။ ေလးဖက္ေလးတန္က ေကာ္ေဇာကေတာ့ အသစ္စက္စက္အတိုင္း အေကာင္းပကတိျဖစ္ေနဆဲပါ။ တခါတရံ

စာအုပ္ဘီ႐ိုထဲမွ စာ အုပ္တအုပ္ကို ဆြဲထုတ္ကာ အေၾကာင္းအရာတခုခုကို စူးစမ္းစစ္ေဆးေနတတ္တယ္။ တခါတေလေတာ့လည္း
ကေလာင္တံကိုင္ၿပီး ေရးမွတ္ေနတတ္ျပန္တယ္။ တခါတရံက်ေတာ့လည္း စာေရးစားပြဲမွာ ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး တရွဲရွဲနဲ႔ တ႐ြက္ၿပီး
တ႐ြက္ ေရးခ်တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ က်မ္းေတြ ေပၚထြက္လာတာပါ။ စားပြဲေပၚမွာေတာ့ ေမွာက္လွန္ထားတဲ့

စာအုပ္ေတြ၊ စာမူေတြနဲ႔အျပည့္။ သူဟာ အခ်ိန္နာရီကို ၾကည့္မေနပါဘူး။ တအိမ္သားလုံးေရာ၊ တၿမိဳ႕လုံးပါ ေစာစြာကတည္းက
အိပ္ေမာက်ကုန္ၾက ပါၿပီ။ ဘယ္ႏွစ္နာရီဆိုတာကို သူဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး။

မာ့က္စ္ဟာ လူသားတရပ္လုံး လုံး၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပညာရပ္ေတြကို အဲဒီလိုဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့

တာပါ။ သူဟာ သူ႕ရဲ႕တသက္တာ ရွိသမၽွ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းထုတ္ကာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါ
တယ္။ သူဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့သေဘာတရားကို ထူေထာင္ၿပီး ၎သေဘာတရားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲကို ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပခဲ့
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မာ့က္စ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဆရာႀကီးျဖစ္တယ္။

သူ႕ရဲ႕ အေရးပါဆုံး က်မ္းတဆူကေတာ့ “အရင္းက်မ္း”ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစံတင္က်မ္းကို မာ့က္စ္ဟာ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္

ယူကာ ျပဳစုေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ရဲ႕ နိဒါန္းမွာ -“သိပၸံပညာရပ္မွာ ညီညာေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့ လမ္းမႀကီးရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။

ၾကမ္းတမ္းခက္ထေရာ္တဲ့ ေတာင္တက္လမ္းမ်ိဳးေတြသာ ရွိတာမို႔ အဲဒီလမ္းေတြအတိုင္း တက္လွမ္းၿပီး ဆင္းရဲပင္ပန္းမွာ မေၾကာက္

သူေတြသာ ထြန္းေျပာင္တဲ့ေတာင္ထိပ္ကိုေရာက္ဖို႔ ေမၽွာ္မွန္းႏိုင္လိမ့္မယ္”လို႔ ေရးသားၿပီး ေလ့လာဆည္းပူးေရးမွာ ဇြဲလုံ႔လ ဝီရိယ
ရွိေရးကို ၫႊန္ျပခဲ့တယ္။

၄။ ႀကီးျမတ္တဲ့ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ

မာက္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔ဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ သူတို႔ ၂ ဦး အတူ

တကြ ပူးေပါင္းၿပီး မာ့က္စ္ဝါဒသေဘာတရားကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ ၂ ဦးအၾကားက ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈဟာ အားလုံးက ေလ့
လာအတုယူထိုက္တဲ့ ထြန္းေျပာင္တဲ့ စံနမူနာတရပ္ပါပဲ။

မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔ဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းႀကီးေတြျဖစ္ၾကတယ္။ သူတို႔ ၂ ဦးဟာ ပညာရပ္ေတြကို အတူတကြ စူးစမ္း

ေလ့လာခဲ့ၾကတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ့ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈကို အတူတကြေခါင္းေဆာင္၊ သတင္းစာတိုက္ကို အတူတကြ ထူေထာင္၊

မဂၢဇင္းေတြကို အတူတကြ တည္းျဖတ္၊ စာတမ္းမူၾကမ္းေတြကို အတူတကြ ေရးခဲ့ၾကတာပါ။ ေၾကာ္ၾကားလွတဲ့“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾက
ညာစာတမ္း”ဟာ သူတို႔ ၂ဦးအတူတကြ မူၾကမ္းေရးဆြဲ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

မာ့က္စ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသေဘာတရားကို အုတ္ျမစ္ခ်သူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိုးရေတြရဲ႕ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္

စက္မႈေတြကို ခံခဲ့ရသူျဖစ္တယ္။ ျပည္ပသို႔လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနထိုင္မႈ

ဘ၀ဟာ အလြန္ခက္ခဲသူပါ။ သူဟာ အေပါင္ဆိုင္သို႔ အေျပးအလႊားသြားကာ အဝတ္အထည္ေတြကို ေပါင္ႏွံၿပီး ရလာတဲ့ ေငြစေၾကး
စေလးေတြနဲ႔ ေပါင္မုန္႔ဝယ္စားရေလ့ရွိပါတယ္။ ပစၥည္းမ်ားကို အေႂကြးဝယ္ယူ သုံးစြဲရလို႔ တင္ရွိေနတဲ့အေႂကြးေငြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔အခ်ိန္
ေရာက္ေနသည့္တိုင္ မဆပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ကုန္စုံဆိုင္ပိုင္ရွင္သူေဌးရဲ႕ အျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈကိုလည္း မၾကာမၾကာခံရေလ့ရွိသူပါ။

တခါတရံ သတင္းစာတိုက္သို႔ ေဆာင္းပါးပို႔ဖို႔ စာတိုက္ခ ေငြစေလးေလာက္ကိုေတာင္မွ မရွိလို႔ ရွာေဖြေခ်းငွားရတတ္ပါေသးတယ္။
ၿပီးမွ တံဆိပ္ေခါင္း ဝယ္ရတဲ့ဘ၀မ်ိဳးပါ။ ေနထိုင္မႈဘ၀ဟာ ခုလို ဆင္းရဲ ခက္ခဲေနေပမယ့္ မာ့က္စ္ဟာနည္းနည္းမွ ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး။

သူ႕ရဲ႕သုေတသနလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ၿမဲ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီ
တုန္းက အိန္ဂယ္ဟာ မာ့က္စ္ရဲ႕ေနထိုင္မႈဘ၀အတြက္ အစြမ္းကုန္ကူညီခဲ့သူပါ။

အိန္ဂယ္ဟာ မန္ခ်က္စတာက စက္႐ုံတ႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္က ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း

ကို အလြန္မုန္းတီးလွသည့္တိုင္ အခ်ိန္တခ်ိန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရရွာတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရင္း မိမိမိသားစုအပါအဝင္

မာ့က္စ္မိသားစုနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ပါတီဝင္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို ေက်ာ္နင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေနထိုင္မႈဘ၀ရဲ႕ ေရ
ေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဒီႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ကို အိန္ဂယ္ဟာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ရလာတဲ့ဝင္ေငြကို မာ့က္စ္ အားခြဲေဝ
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ေပးတယ္။ ၁၀ ေပါင္၊ ေပါင္ ၁၀၀ စသျဖင့္ မာ့က္စ္ထံသို႔ အဆက္မျပတ္ပို႔ေပးတယ္။ ၁၈၅၀ ကေန ၁၈၆၉အထိ မာ့က္စ္ လက္ခံရရွိ

ခဲ့တဲ့ အိန္ဂယ္ေပးပို႔ ကူညီခဲ့တဲ့ ေငြစုစုေပါင္းမွာ ၃˜၁၂၁ ေပါင္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကာလအတြင္း မာ့က္စ္ မိသားစု သုံးစြဲေငြ စုစုေပါင္းဟာ
၁၂˜၀၀၀ ေပါင္နီးနီးရွိတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ အဲဒီကာလမ်ားအတြင္း စုေဆာင္းရရွိေငြက ၈˜၂၅၀ ေပါင္ရွိတယ္။

အိန္ဂယ္ဟာ Newyork Daily Tribune သတင္းစာအတြက္ စာတမ္း ၁၂၀ ကို မာ့က္စ္ကိုယ္စား တာဝန္ခံေရးသား

ခဲ့တယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ စာမူခရတဲ့ေငြေၾကးကို မာ့က္စ္ထံေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့လို႔ မာ့က္စ္ မိသားစုအတြက္ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဝင္ေငြ ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။
မာ့က္စ္က မူလက “အရင္းက်မ္း”ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးရင္ ေနထိုင္မႈဘ၀အတြက္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ရႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ တြက္ဆ

ထားခဲ့တာပါ။ လက္ေတြ႕မွာ စာမူခရတဲ့ ေငြက သိပ္နည္းေနလို႔ အိန္ဂယ္ကပဲ တသက္ပတ္လုံး ေငြေၾကးအရ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ရ
တယ္။ ၁၉ ရာစု ၆၀ ခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားက အိန္ဂယ္ဟာ ေသတမ္းစာတေစာင္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေသတမ္းစာမွာ သူသာ အရင္ေသ

သြားခဲ့ရင္ မာ့က္စ္ကို သူ႕ရဲ႕ဥစၥာဓနအားလုံး အေမြဆက္ခံသူအျဖစ္ ေရးသားထားခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ မာ့က္စ္ကို သူ႕ရဲ႕ဉာဏ္ပညာ
ထက္ျမက္မႈအရ ေရးသားျပဳစုႏိုင္စြမ္းေတြ အျပည့္အဝ ျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ မာ့က္စ္ကို စီးပြားေရးအရ အစြမ္းကုန္ အေထာက္အ
ကူ ျပဳျခင္းျဖစ္တယ္။

ေနထိုင္မႈဘ၀ဘက္မွာ အိန္ဂယ္ဟာ မာ့က္စ္ကိုစိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီခဲ့သလို ပိုမိုအေရးႀကီးလွတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ

အေရးေတာ္ပုံအတြက္ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ဂ႐ုစိုက္၊ အျပန္အလွန္ကူညီ၊ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။

သူတို႔ ၂ ေယာက္ လန္ဒန္မွာ ေနထိုင္ၾကတုန္းကဆိုရင္ အိန္ဂယ္ဟာ မာ့က္စ္အိမ္သို႔ ညေနတိုင္း သြားေလ့ရွိတယ္။ သူတို႔

၂ ေယာက္ဟာ ႏ္ိုင္ငံေရးကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို အဆက္မျပတ္ ၃-၄ နာရီၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးတတ္

ၾကတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ကရားေရလႊတ္တတြတ္တြတ္ ေျပာၾကေတာ့တာပါပဲ။ တခါတရံ အျပင္း
အထန္ ျငင္းခုန္တတ္ၾကေသးတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ ၂ ေယာက္ တေနရာစီ ကြဲသြားရျပန္တယ္။ မာ့က္စ္က လန္ဒန္မွာ။ အိန္ဂယ္က မန္ခ်က္စတာမွာ

ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ၂ ေယာက္ဟာ ေန႔စဥ္ေလာက္နီးနီး စာအဆက္အသြယ္ ရွိခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွ ရလဒ္ေတြကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္ၾကတဲ့ သေဘာေပါ့။ စုစုေပါင္း အျပန္အလွန္

ေပးစာ ၁၃၈၆ ေစာင္အထိ ရွိပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ အဲဒီကာလက ေရးခဲ့တဲ့ စာေတြပါ။ ဒီစာေတြကို ကေန႔ထက္ထိ ထိန္းသိမ္းထား
ဆဲ ရွိပါေသးတယ္။

မာက့္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔ဟာ အျပန္အလွန္ဂ႐ုစိုက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္ဟာ တဖက္လူကို အခ်ိန္မေ႐ြး ကူညီႏိုင္ဖို႔

အတြက္ လိုေလးေသးမရွိေအာင္ ႀကံဆေနသူေတြပါ။ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ေအာင္ျမင္မႈရတယ္ဆိုရင္လည္း အျပန္အလွန္ ဂုဏ္ယူ
ဖြယ္ရာအျဖစ္ ခံစားၾကတယ္။

အရင္းက်မ္းေရးသားမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း အိန္ဂယ္လည္း ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ပဏာမ စာမူေရးတဲ့ျဖစ္စဥ္အတြင္း အိန္ဂယ္က

အခ်က္အလက္ေတြ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သလို စနစ္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ အေရးႀကီးျပႆနာေတြ စူးစမ္းေလ့လာေရးမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့တယ္။
၁၈၆၇ ဩဂုတ္ ၁၆၊ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္မွာ အရင္းက်မ္း ပထမတြဲရဲ႕ ေနာက္ဆုံးတ႐ြက္ စစ္ေဆးလို႔ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ “ခင္ဗ်ားရဲ႕

အနစ္နာခံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္မႈေတြ မရွိခဲ့ရင္ အရင္းက်မ္း ၃ တြဲကို ေရးသားျပဳစုတဲ့ ဧရာမလုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးကို လုံး၀ၿပီးေျမာက္

ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး”လို႔ မာ့က္စ္ဟာ အိန္ဂယ္ရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ဧရာမေကာင္းမႈမ်ားအတြက္ အူလႈိက္သည္းလႈိက္
ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း အိန္ဂယ္ထံ ခ်က္ခ်င္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။

လီနင္ကလည္း “အိန္ဂယ္ရဲ႕ အနစ္နာခံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး ေငြေၾကးအဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့မႈေတြ မရွိခဲ့ရင္ မာ့က္စ္ဟာ

အရင္းက်မ္းကို အဆုံးသတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို ဆင္းရဲမြဲျပာက်လို႔ ေသဆုံးရပါလိမ့္မယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ အတူတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ႀကီးျမတ္တဲ့မာက္စ္ဝါဒကို အတူတကြ

ထူေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီႏွစ္ ၄၀ အတြင္း တူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္ လုံးပန္းတိုက္ခိုက္ရင္း သူတို႔ရဲႀကီးျမတ္တဲ့ ခ်စ္
ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္သြားခဲ့ၾကတာပါ။
၅။ ကေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္တဲ့မာ့က္စ္

မာ့က္စ္ရဲ႕ဇနီး ‘ဂ်င္နီ’ ဟာ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းၿပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတဦးပါ။ သူတို႔မွာ သမီးေလး

(၃) ေယာက္ရွိပါတယ္။ သမီးႀကီးကို ‘ဂ်င္နီ’ လို႔ေခၚၿပီး၊ သူတို႔ခ်စ္ခင္ေလးစားလွတဲ့ ေမေမနဲ႔ နာမည္တူေလးေပါ့။ ဒုတိယသမီး
ေလးကေတာ့ ‘ေလာ္ရာ’ လို႔ေခၚတယ္။ သူရဲ႕ ျပာလဲ့လဲ့မ်က္လုံးနဲ႔ ေ႐ႊေရာင္ဆံပင္ တြန္႔တြန္႔လိပ္လိပ္ေလးေတြဟာ သူတို႔ေမေမနဲ႔

တေထရာတည္းပဲတဲ့။ အငယ္ဆုံးသမီးေလးကေတာ့ ‘အယ္လီနာ’ တဲ့။ မ်က္ႏွာေဖြးေဖြးေလးဟာ အနီေရာင္သန္းေနတာမို႔ ခ်စ္စရာ
ေကာင္းသူေလးပါတဲ့။ မာ့က္စ္ကေတာ့ ဒီသမီးေလး (၃) ေယာက္ကို အလြန္ခ်စ္ရွာပါတယ္။ သမီးေလးေတြရဲ႕ေရွ႕မွာ ဖခင္ဆိုတဲ့

အရွိန္ဩဇာကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပေလ့မရွိပါဘူး။ သမီးေလးေတြကလည္း သူတို႔ဖခင္ကို သူတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္စရာ အေပါင္းအသင္းတ
ေယာက္အျဖစ္သာ သေဘာထားၾကတာပါ။ မာ့က္စ္ဟာ သမီးေလးေတြကို ထူးဆန္းအံ့ဩဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ပုံျပင္ေတြ ေျပာျပေလ့

ရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ သမီးေတြနဲ႔အတူ ေတးကဗ်ာေတြ ႐ြတ္ဆိုတတ္ေသးတယ္။ ျပဇာတ္ေတြလည္း ခင္းတတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သမီး
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ေလးေတြကို အဆုံးအစမရွိတဲ့ ဒ႑ာရီပုံျပင္ေတြရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြထဲမွာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းကင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ နစ္
မြန္းခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။

သမီးေလးေတြက သူတို႔ေဖေဖနဲ႔ကစားရတာကို အလိုအရွိဆုံး အေတာင့္တဆုံးပါတဲ့။ သူတို႔ေလးေတြက “သမီးတို႔ ေဖေဖ

နဲ႔ ကစားရတာဟာ အစြမ္းအစရွိတဲ့ ကေလးႀကီးတဦးနဲ႔ ကစားရသလိုပါပဲ”လို႔ဝမ္းသာအားရ ေျပာျပတတ္ၾကတယ္။ တခါမွာေတာ့

မာ့က္စ္ဟာ ကပ္ျပားစကၠဴနဲ႔ စစ္သေဘၤာတစင္း လုပ္ပါတယ္။ သေဘၤာေလးကို ေရဇလုံထဲမွာ ခ်ေပးၿပီး ခုတ္ေမာင္းေစလိုက္တယ္။

မာ့က္စ္နဲ႔ သမီးေလးေတြဟာ သေဘၤာကပၸတိန္နဲ႔ ပင္လယ္ဓားျပေတြအျဖစ္ တဖက္စီခြဲကာ ကစားၾကတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခဏၾကာ
ေတာ့ သူတို႔ေလးေတြဟာ အဆုံးအစမရွိတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲမွာ သေဘၤာခုတ္ေမာင္းေနရသလို ျဖစ္သြားပါေလေရာ။ ေနာက္
ေတာ့ အမည္မသိတဲ့ ကၽြန္းေလးတကၽြန္းေပၚ ေရာက္သြားၾကျပန္သတဲ့။ လုံးေထြးတိုက္ခိုက္ရတဲ့ စစ္ပြဲအတြင္း သူတို႔ေလးေတြရဲ႕

အက်ႌအဝတ္အစားေတြလည္း စို႐ႊဲကုန္တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ စစ္သေဘၤာေလးလည္း မီးေလာင္သြားခဲ့ရတယ္။ ဒီတခ်ီ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ

ရွိလွတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ေပၚက တိုက္ပြဲေလးဟာ တအိမ္သားလုံးရဲ႕ ရယ္ေမာသံမ်ားနဲ႔ အဆုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။ တယ္လည္း စိတ္ဝင္စား
စရာ ေကာင္းလွတဲ့ ကစားပြဲေလးလို႔ ဆိုၾကတယ္။

ေနာက္တခါ မာက့္စ္ဟာ သမီးေလးေတြအတြက္ ခရစ္စမတ္ညမွာ အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားသိုက္

ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေပးတယ္။ ဧည့္ခန္းတခုထဲမွာ စိမ္းစိုလွပတဲ့ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ကို ေ႐ႊေရာင္လင္းလက္ေနတဲ့ မီးပြင့္ေတြ အျပည့္

ခ်ိတ္ဆြဲလို႔။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခရစ္စမတ္ဘိုးဘိုး စန္တာကေလာ့က ဝမ္းသာပီတိ ႐ႊင္ျမဴးမႈအဟုန္နဲ႔ ကေလးမ်ားအၾကား ေရာက္လာပါ

ေလေရာ။ ကေလးအားလုံးလည္း လန္႔ဖ်ပ္မင္တက္မိသြားေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ‘အယ္လီနာ’ေလးက အေစာဆုံး
ေတြ႕ရွိလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔သူက “အိုး…ေဖေဖႀကီးပဲကိုး” လို႔ ေအာ္လိုက္ပါေလေရာ။ က်န္တဲ့အစ္မေတြလည္း တဟုန္တည္းေျပးဝင္

လာကာ စန္တကေလာ့ကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြကို လက္ခံယူၾကေတာ့တယ္။ ညီမတေတြလည္း အလြန္ကို ဝမ္းသာၾက

တယ္။ မာ့က္စ္ကိုယ္တိုင္လည္း ကေလးေတြနည္းတူ ဝမ္းသာပီတိျဖာခဲ့ရဖူးတယ္တဲ့။

မာ့က္စ္နဲ႔ သူ႕ဇနီးဂ်င္နီတို႔ဟာ သမီးေတြရဲ႕အားလပ္ရက္ေတြကို သိပ္အေလးထားပါတယ္။ အဲဒီလိုအားလပ္ရက္ေတြမွာ

သမီးေလးေတြကို အၿမဲလိုလို အဓိပၸာယ္ရွိရွိနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေစခဲ့တာပါ။ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ သမီးေလးေတြကို သဘာ၀႐ႈခင္းေတြ

နဲ႔ျပည့္ေနတဲ့ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္နဲ႔ အဖိုးတန္ ရွားပါးတိရစၧာန္ေတြရွိတဲ့ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သို႔ မၾကာခဏပို႔ေပးေလ့ရွိတယ္။ သမီးေလး
ေတြက အဲဒီမွာ လိပ္ျပာေလးေတြကို အားပါးတရ ဖမ္းၾက။ ေတာပန္းေတြကို အားပါးတရ ခူးၾက။ ႐ႈခင္းတခုခု၊ အရာကိစၥတမ်ိဳးမ်ိဳးကို
အားပါးတရ ေလ့လာႏိုင္ၾကတာေပါ့။

အဲဒီလို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ဗဟုသုတေတြ တိုးပြားလာေစခဲ့ပါတယ္။ အားလုံးကစားလို႔ အားရ

ေတာ့ အိမ္ျပန္လာၾကတယ္။ အိမ္အျပန္လမ္းမွာေတာ့ သီခ်င္းတေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ေပါ့။ သီခ်င္းသံကလည္း သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္။
ၾကားရသူ ေတြအဖို႔ နားဝင္ခ်ိဳလွတယ္။

မာ့က္စ္ရဲ႕ သမီးေလး (၃) ေယာက္ဟာ အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္၊ လူလားေျမာက္လာၿပီးေနာက္ အတိုင္းမသိ နက္႐ႈိင္းလွ

တဲ့ ေမတၱာသံေယာဇဥ္ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳစိတ္ကို ရင္မွာပိုက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေဖေဖနဲ႔ေမေမကို အၿမဲသတိရေနၾကပါသတဲ့။ တကယ္

ေတာ့ ႀကီးျမတ္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဆရာႀကီး မာ့က္စ္ဟာ သူ႕သမီးေလးမ်ားကိုသာမက ကေလးေတြကို အလြန္
ခ်စ္တတ္သူပါ။ သာမန္အခ်ိန္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပဲ အလုပ္ေတြမ်ားမ်ား သူဟာ အားလပ္ခ်ိန္ယူပီး ဆင္းရဲသားမ်ား ေနထိုင္တဲ့ရပ္ကြက္
သို႔ သြားေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့ ကေလးမ်ားနဲ႔ ေတြဆုံေလ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္

ေလာက္စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ အဝတ္ကို ဝတ္ထားထား၊ လက္မဲေလးတစုံဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲညစ္ပတ္ေနေန မာက့္စ္ဟာ ကေလးမ်ား
အၾကား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးတိုးေဝွ႔ၿပီး သူတို႔ေလးေတြနဲ႔ ဟိုေျပာဒီေျပာ ေျပာေနေလ့ရွိပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို ကေလးေလးေတြ
လက္ထဲ ေငြစေၾကးစေလး နည္းနည္းပါးပါးလည္း ထည့္ေပးတတ္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မာ့က္စ္ဟာ ကေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္
သူပါ။

၆။ ဘ၀ရဲ႕ နိဂုံး

မာ့က္စ္ဟာ ပင္ကိုယ္က က်န္းမာေရး အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ငယ္႐ြယ္ႏုနယ္စဥ္ကာလေတြကစတင္ၿပီး ကိုယ္လက္ႀကံ႕

ခိုင္ေရး အားကစား လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ “မာ့က္စ္မွာ အလုပ္တာဝန္ေတြ အလြန္မ်ားျပားလွသလို

သူ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြဟာ အလြန္လည္း ႀကီးေလးလွပါတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္မွာ အၿမဲလိုလို အေႏွာင့္အယွက္ေတြ (အထူးသျဖင့္

တိုင္းတပါးမွာ ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းေနရတဲ့ အေစာပိုင္းကာလေတြအတြင္း) ရွိေနတတ္လို႔ သူဟာ ညဘက္မွာ အစားထိုးလုပ္ရ

ပါတယ္။ ညဘက္ေတြမွာ အစည္းအေဝးေတြၿပီးသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အိမ္ျပန္သြားလို႔ရေပမယ့္ မာ့က္စ္ကေတာ့ အလုပ္လုပ္ရင္း
နာရီအခ်ိဳ႕ အၿမဲတမ္း က်န္ရစ္ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီနာရီ တခ်ိဳ႕ဆိုတာကလည္း ေနာင္မွာေတာ့ ညလုံးေပါက္ မိုးအလင္းအထိ ျဖစ္သြား
ၿပီး မနက္လင္းမွပဲ အိပ္ရေလ့ရွိပါတယ္။ သူ႕ဇနီးကေတာ့ ဒါကို ေတာက္ေလၽွာက္ အျပစ္တင္ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ သူကေတာ့
ဒီလိုလုပ္မွပဲ သူရဲ႕လက္ေတြ႕ဘ၀နဲ႔ အဆင္ေျပေတာ့မေပါ့လို႔ ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ ျပန္လည္ရွင္းျပတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္
တိုင္လည္း ညဘက္မွာ ပိုမိုခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလုပ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ညအခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္ရတာ အာ႐ုံဝင္
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စားလို႔ အေကာင္းဆုံးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခံစားမိတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ မာ့က္စ္ဇနီးနဲ႔ ၾကည့္ျမင္ၾကပုံျခင္း မတူပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ မာ့က္စ္ဇနီး ႐ႈျမင္ပုံဟာ မွန္ကန္ခဲ့ပါတယ္။

“အသက္ (၅၀) ျပည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းေလာက္ကစတင္ၿပီး မိမိရဲ႕က်န္းမာေရးဟာ ဒီတိုင္းဆိုရင္ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးလို႔ စတင္

ညည္းတြား ျပစ္တင္လာခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ဆရာဝန္ကို မျပလို႔ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အေျဖကေတာ့ ညဘက္အလုပ္လုပ္တာေတြကို
လုံး၀ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္ဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ားယူဖို႔ကိုေတာ့ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းေတြ အားျဖည့္ လုပ္

ေဆာင္လိုက္ေတာ့ အံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သူ႕က်န္းမာေရးဟာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာခဲ့တယ္။ လုံး၀ႀကီး ျပန္လည္

က်န္းမာလာၿပီလို႔ေတာ့ မဆိုသာဘူးေပါ့။ ညအခ်ိန္အလုပ္လုပ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေပၚလာလို႔ ေနာက္တႀကိမ္
က်န္းမာေရး အခက္ႀကဳံရတဲ့အထိ ျဖစ္ရျပန္တယ္။ သူဟာ အသိဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေနထိုင္တဲ့ ဘ၀ပုံစံမ်ိဳးအတိုင္း မေနရင္

မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကပုံစံမ်ိဳးကိုလည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနက ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမ်ိဳးမွသာ သူက

အၿမဲလိုလို လုပ္ေဆာင္တတ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနဟာ တေန႔ထက္တေန႔ ျပင္းထန္လာေနတယ္။ အသည္း ေရာ
ဂါဟာ ပိုျပင္းထန္လာေနၿပီဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ ဆိုးဝါးလွတဲ့ အနာ႔ပဆုပ္ ေရာဂါလို႔ပဲ ဆိုၾကပါတယ္။ သံမဏိလို ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္း
လွတဲ့ သူ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ တစထက္တစ ယိုယြင္းလာေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ (ေနာက္ဆုံး သူ႕ကိုကုသေပးေနတဲ့ ဆရာဝန္

ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္) မာ့က္စ္ဟာ ပုံမွန္စနစ္တက် ေနထိုင္စားေသာက္သြားေရးကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္၊ သူ႕က်န္းမာေရးက ေတာင္းဆိုတဲ့အတိုင္း ေနထိုင္သြားမယ္ဆိုရင္၊ ဆိုလိုတာက က်န္းမာေရးက ေတာင္းဆိုတဲ့ ေနထိုင္မႈ

ဘ၀အတိုင္း အံဝင္ခြင္က် ေနထိုင္သြားမယ္ဆိုရင္ သူဟာ ကေန႔(မာ့က္စ္ကြယ္လြန္တာက ၁၈၈၃ခု၊ မတ္လ ၁၄ ရက္။ ဒီေဆာင္းပါး
ေဖာ္ျပျခင္းခံရတဲ့ရက္က ၁၈၉၆ ခု၊ မတ္လကုန္ျဖစ္လို႔ စာေရးသူၫႊန္းတဲ့ ကေန႔ဆိုတာ အဲဒီမတ္လကုန္ကို ၫႊန္းတာပါ) အထိေတာင္

အသက္ရွင္ေနဦးမွာပါလို႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယုံၾကည္ေနတုန္းပါပဲ။ ေနာက္ ဆုံး ၃ - ၄ ႏွစ္ေရာက္မွသာ သူဟာညဘက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အေလ့

အက်င့္ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ (ဒါေပမဲ့ ေနာက္က်သြားခဲ့ပါၿပီ) ”လို႔ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔ရဲ႕ တိုက္ေဖာ္တိုက္ဖက္ျဖစ္တဲ့ ဝီလီယမ္

လစ္ဘနက္(Liebknecht, Wilhelm) ေရးသားခဲ့တဲ့ “ကားလ္မာ့က္စ္အား အထိမ္း အမွတ္ျပဳျခင္း - ဘ၀ တသက္တာကို ျပန္လည္
သတိရခ်က္” စာတမ္းမွာ ေရးသားခဲ့ဖူးတယ္။
ခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ မာ့က္စ္ဟာ ၁၈၈၃ မတ္ ၁၄ ရက္ေန႔ လန္ဒန္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္။ ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္မွာ သူ႕ကို ျမႇဳပ္ႏွံ သၿဂႋဳဟ္

၇။ မာ့က္စ္နဲ႔ မာ့က္ဝါဒရဲ႕ အနာဂတ္

ယခုအခါ မာ့က္စ္ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာ ႏွစ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိသြားခဲ့သလို သူဖန္တီးခဲ့တဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒဟာလည္း ႏွစ္ ၁၇၀

ရွိခဲ့ပါၿပီ။ မာ့က္စ္ဟာ အသက္ထက္ရွားရွိစဥ္ကလည္း ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရတဲ့ ျပည္ေျပးဘ၀

နဲ႔ သူယုံၾကည္ရာ ကမၻာ့ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံလုပ္သားျပည္သူမ်ားရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုံးပန္းတိုက္ခိုက္ရင္း
ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ မာ့က္ဝါဒ တနည္းအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္
ဝါဒဟာလည္း စတင္ေပၚေပါက္လာကတည္းက ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူလူတန္းစားမ်ားက “ကြန္ျမဴနစ္ တေစၧႀကီး တေကာင္”အျဖစ္

နာမည္ကင္ပြန္းတပ္ကာ အပုပ္ခ် ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီလို အုပ္စိုးသူဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ဆန္႔က်င္ႏွိပ္ကြပ္မႈေတြနဲ႔ မိမိ

အတြင္းပိုင္းရဲ႕ မွားယြင္းတိမ္းေစာင္းမႈေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲေက်ာ္နင္းရင္းနဲ႔ ၂၀ ရာစုအကုန္မွာ၊ သမိုင္းမွာ မႀကဳံဖူးတဲ့ ႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔လည္း
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ ဒီအခါ ဓနရွင္လူတန္းစား ေတြးေခၚပညာရွင္ေတြက “သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္”သြားၿပီ၊ “မာ့က္စ္ဝါဒ ကမၻာေပၚက ေပ်ာက္

ကြယ္သြားၿပီ”၊ “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အနာဂတ္မရွိေတာ့ဘူး” စသျဖင့္ သြားပုပ္ေလလြင့္ဝါဒျဖန္႔တယ္။ ယခုအခါ ဒါေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္စြာ
“မာ့က္စ္ကို ၂၀ ရာစုရဲ႕ အႀကီးျမတ္ဆုံးပညာရွင္”အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾက႐ုံမက “၂၁ ရာစုကို ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒရဲ႕ ရာစု”လို႔ေတာင္

ေျပာဆို ေရးသားလာေနၾကပါၿပီ။ အခ်ိန္ဆိုတာ ရပ္တန္႔ေနတာမဟုတ္သလို သမိုင္းဟာလည္ ရပ္တန္႔မေနပါဘူး။ ထိုနည္းတူ

လူသား ေတြဟာလည္း ရပ္တန္႔မေနပါဘူး။ မာ့က္စ္၀ါဒရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူလူခ်င္း ေသြးစုပ္မႈေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ဖယ္ရွားၿပီး

သာယာလွပတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းတရပ္ဆီကို လူသားေတြ မုခ် ခ်ီတက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မာ့က္စ္နဲ႔ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕
အနာဂတ္ဟာလည္း ထြန္းေျပာင္းသထက္ ထြန္းေျပာင္ ေနပါလိမ့္မယ္။

ေအးျမမြန္သိန္း

မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၈။

ကိုးကားစာအုပ္မ်ား။

၁။ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အဘိဓာန္၊ ၁၉၉၅ ဇူလိုင္မွ “ကားလ္မာ့က္စ္”
၂။ တ႐ုတ္ဘာသာနဲ႔ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား
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လာအိုႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယင္က်န္းမွာ

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ

ႏိုင္ငံတကာ ဖိုရမ္ က်င္းပျခင္း

(သတင္းေဆာင္းပါး)

ခင္ေအးၾကည္ျမ

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ပဥၥမအႀကိမ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္ကို လာအိုႏိုင္ငံ ဗီယင္က်န္းမွာ ၂ ရက္

တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအႀကိမ္ ဖိုရမ္ကို တ႐ုတ္ျပည္ လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ “လူမႈေရးသိပၸံဖိုရမ္”က ေငြေၾကးအားျဖင့္

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးၿပီး၊ မာ့က္စ္ဝါဒ အင္စတီက်ဳ-တ႐ုတ္ျပည္ လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ၊ ဗီယက္နမ္ လူမႈေရးသိပၸံ ဟန္လင္း အကယ္
ဒမီ နဲ႔ လာအိုလူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီတို႔က ပူးတြဲ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ လာအိုလူမႈေရးသိပၸံ အကယ္ဒမီ မွ တာဝန္ခံၿပီး ဖို

ရမ္ရဲ႕ အဓိကေခါင္းစီးကေတာ့ “မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး”ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုရမ္ကို တ႐ုတ္ျပည္၊ လာအို၊
ဗီယက္နမ္တို႔မွ ပါရဂူမ်ား၊ လာအိုပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အမႈထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၁၂၀

ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ပါတယ္။ လာအိုႏိုင္ငံရွိ က်ဴးဘားျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံမွ သံအရာရွိ (Maria DE La Porto )နဲ႔ ေျမာက္ကိုး
ရီးယားသံအရာရွိ လီခ်န္ကင္းတို႔လည္း တက္ေရာက္ပါတယ္။
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ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ လာအိုလူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီေက်ာင္းအုပ္ ပါေမာကၡ (Su Kun-sen)က လႈိက္လွဲတက္ႂကြမႈ

အျပည့္နဲ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားပါတယ္။ သူက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္ျမင္ခ်က္

ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပလိုက္ပါတယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ သိပၸံနည္းက် အျမင္ျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး
ဟာ မတူတဲ့သမိုင္းေနာက္ခံရွိလို႔ မာ့က္စ္ဝါဒအရ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရးကို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ၾကတယ္။ ဒီႏွစ္ဟာ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲ အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ အခါသမယျဖစ္တယ္။

၁၉၁၇ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲရၿပီး ကမၻာ့ေပၚမွာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္ တရပ္ေပၚထြန္းလာကတည္းက

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ခက္ခဲပင္ပန္းတဲ့ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲ၊ အေရွ႕ဥေရာ
ပႏိုင္ငံမ်ား အေသြးအေရာင္ ေျပာင္းလဲသြားေပမယ့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ
ေတြဟာ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ အေကြ႕အေကာက္ အဆင္မေျပမႈေတြ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အသစ္ေတြ ရရွိခဲ့ၾကတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္

ျမင္မႈေတြ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုတို႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္မႈတို႔ရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြ၊ က်ဴးဘားနဲ႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႔ရဲ႕

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ လီနင္ဝါဒရဲ႕အေျခခံမူေတြနဲ႔ အသက္ရွင္သန္စြမ္းအားေတြကို သက္ေသျပ
လိုက္တာျဖစ္သလို ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈေတြကို အားေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။

ဒီတပတ္ ဖိုရမ္ရဲ႕ ေခါင္းစီးကေတာ့ “မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး”ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအဖို႔ အလြန္နက္နဲတဲ့၊ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ေခါင္းစီးျဖစ္ပါတယ္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြက

လည္း ရွိေနပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏိုင္ငံေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေနသလို ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ကာကြယ္ေရး
အတြက္ တစုံတရာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိေနတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံေတြက ဆို

ရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အခ်ိန္မေ႐ြး သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္တာ၊ တားဆီးပိတ္ပင္တာ၊ ဖ်က္ဆီးတာေတြ လုပ္ေန
တာကိုလည္း ႐ႈျမင္သင့္ပါတယ္။ ဒါအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာဏာရ ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး အားျဖည့္ေရးနဲ႔

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး လိုအပ္႐ုံမက ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ တစိတ္တည္းတဝမ္းတည္း ပူး
ေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အတူတကြ တြန္းေဆာ္အားျဖည့္သြားေရးနဲ႔ ခိုင္မာေရးလည္း လို
အပ္ပါတယ္လို႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

မာ့က္စ္ဝါဒ သုေတသန အကယ္ဒမီ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ ဖန္က်ားရွန္က ဒီဖိုရမ္ရဲ႕ အေရးပါမႈကို ခုလိုေျပာၾကားခဲ့တယ္။

သူက “ပီကင္းလူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ၊ လာအိုလူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ၊ ဗီယက္နမ္ လူမႈေရးသိပၸံ ဟန္လင္းအကယ္ဒမီတို႔ ပူးေပါင္း

ပီး ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္ကို ပီကင္းမွာ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပလိုက္

ၿပီးေနာက္ ဒီဖိုရမ္ဟာ ယခုအခါ ၄ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီဖိုရမ္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ က်ဴးဘားနဲ႔

ေျမာက္ကိုးရီးယားစတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

အသိအ မွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခု က်င္းပလိုက္တဲ့ ‘ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုရွယ္လစ္ဖိုရမ္’ဟာလည္း ယခင္က

အခိုင္အမာ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ရလဒ္မ်ားအျပင္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ဘက္စုံပိုမို နား

လည္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ရရွိပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ လႈပ္ရွားမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာကို ပိုမိုသိပၸံနည္း
က်စြာ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး၊ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြက္ တဆင့္တက္ မွီျငမ္းကိုးကားစရာနဲ႔ အသိဉာဏ္ဖြင့္ေပးမႈအတြက္ အေထာက္
အကူေပးပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

သူကပဲ ဖိုရမ္ရဲ႕ေခါင္းစီးနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေအာက္ပါအျမင္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
(၁) တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ က်ဴးဘား ၅ ႏိုင္ငံဟာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ အားလုံးဟာ

မာ့က္စ္ဝါဒကို လမ္းၫႊန္အျဖစ္ထားျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ယုံၾကည္ခ်က္ ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္း
ခ်င္း နီးကပ္ေနျခင္း၊ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာခ်င္း ပတ္သက္ေနျခင္းတို႔ဟာ ဒီ ၅ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီး

တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။ ဒီ ၅ ႏိုင္ငံ ပါတီခ်င္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလ့လာ အျပန္အလွန္ အတုယူ
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မႈေတြ တြန္းေဆာ္ေပးေရး၊ ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံဖလွယ္ေရး နက္႐ႈိင္း သြား ေရးအတြက္လည္း
က်ယ္ျပန္႔ တဲ့ စင္ျမင့္အျဖစ္ ဒီဖိုရမ္က အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

(၂) (One Belt One Road)ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕အဆိုျပဳခ်က္သာမက တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းတေလၽွာက္ရွိ ႏိုင္ငံ

အားလုံးရဲ႕ တူညီတဲ့ လိုအင္ဆႏၵျဖစ္တယ္။ အားလုံးဟာ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို လိုက္စားတာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာ တျခားႏိုင္ငံရဲ႕
ဘက္စုံအက်ိဳးစီးပြားကို ဆီေလ်ာ္စြာ အာ႐ုံျပဳ ဂ႐ုစိုက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရွာႀကံမႈအတြင္း ႏိုင္ငံ

အသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းေဆာ္ေပးသြားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ (One Belt One Road) ကို အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေစေသာ
အေၾကာင္းအခ်က္အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ကာ ဆိုရွယ္
လစ္စနစ္ ကံၾကမၼာတူ လူ႕အသိုက္အဝန္းတခု ထူေထာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၃) မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အေျခခံ

ထူးျခားခ်က္မ်ား၊ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈရဲ႕တရားမ်ားနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အလားအလာမ်ားကို မွန္ကန္စြာဆုပ္ကိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ အသီး
သီးမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တြန္းေဆာ္ေပးမႈမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။

မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ မ႑ိဳင္အင္အားစုအေနနဲ႔ လက္တြဲသြားသင့္ပါတယ္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အေျခ
အေနေအာက္မွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ တျခားလက္ဝဲဂိုဏ္းမ်ားရဲ႕ အရင္းခံအေျခအေန၊ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈရွိရွိ
လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အလားအလာနဲ႔တကြ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္
စနစ္ရဲ႕ သမိုင္းအေျပာင္းအလဲသစ္မ်ားကို နက္နက္နဲနဲ သုေတသနျပဳၿပီး၊ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာေရးကို အတူတကြ တြန္းေဆာ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တယ္။

ဗီယက္နမ္လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ ပါေမာကၡ (Professor Pham Van Duc)က ဖိုရမ္ေခၚယူ က်င္းပ

ေပးျခင္းအေပၚ ေကာင္းခ်ီးေထာမနာျပဳလိုက္ပါတယ္။ သူက မ်က္ေမွာက္ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ လက္ေတြ႕နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အ

တြင္းမွာ လကၡဏာအားျဖင့္ တူညီတဲ့ျပႆနာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဥပမာ-ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္ တရားဥပ
ေဒစိုးမိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာ၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း စည္းလုံးညီၫြတ္

ေရး စတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါတယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္မႈ အဆင့္ေနရာကို အေသအခ်ာ အာမခံရန္လည္း
လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈဘက္တို႔မွာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္မႈ
အခန္း က႑ကို ျဖစ္ထြန္းေစရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။

လာအိုအေျခစိုက္ က်ဴးဘားျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ သံအရာရွိ(Maria DE la Porto)က က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔

ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ မာ့က္စ္ဝါဒက က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးကို ေကာင္းမႈျပဳခဲ့ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕အေပၚ သူ႕အျမင္မ်ားကို ေဆြး

ေႏြးခဲ့တယ္။ က်ဴးဘားအမ်ိဳးသမီး သံတမန္အရာရွိက မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ လီနင္ဝါဒတို႔ဟာ တကမၻာလုံးက ေတာ္လွန္တဲ့ျပည္သူလူထုရဲ႕

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၫႊန္အေတြးအေခၚ ျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒသေဘာတရားေတြဟာ ဘယ္တုန္းကမွ စီမံကိန္းေတြ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။
နည္းနာတရပ္၊ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခ်က္တရပ္၊ သိပၸံပညာရပ္တရပ္သာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒကို ဂ႐ုတစိုက္

ေလ့လာၿပီး အက်ယ္အျပန္႔ ဝါဒျဖန္႔သြားရန္လို အပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ လႈပ္ရွားမႈ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္

လာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေျပာရရင္ အရင္းခံက်တဲ့၊ အဆုံးအျဖတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့၊ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ သေဘာေဆာင္ပါ တယ္။
သူက အႏုပဋိ ေလာမ႐ုပ္ဝါဒနဲ႔ သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒတို႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ ကမၻာ့အျမင္နဲ႔ နည္းနာဆိုင္ရာ သေဘာ

တရားျဖစ္တယ္။ က်ဴးဘား ေတာ္လွန္ေရးက ဒီအခ်က္ကို သက္ေသျပခဲ့တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္စိုးမိုးမႈနဲ႔ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးအာဏာတို႔

ကမၻာ့ၾကန္အင္လကၡဏာ အျဖစ္ရွိေနတဲ့ ကမၻာေပၚမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ိုဟာ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ အေတြး
အေခၚ အေမြအႏွစ္မ်ားကို စုပ္ယူ႐ုံသာမက လက္ေတြ႕က်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္။ ရွည္ၾကာလွတဲ့ အခ်ိန္ကာလတခုအတြင္းမွာ ပိတ္ဆို႔ျခင္း
ခံထားရတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ကို ေခါင္းေဆာင္ကာ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ အတားအဆီးအေႏွာင့္အယွက္ေတြကို ေက်ာ္နင္းခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္

လစ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို ခိုင္မာေစခဲ့တယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္ကို ေခါင္းေဆာင္ရာမွာလည္း

ဖီဒယ္ကက္စထ႐ို တင္ျပခဲ့တဲ့ ပကတိဘာ၀အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊ အတၱဘာ၀အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ
တရားေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးမွာ ပါဝင္ေရွ႕ေဆာင္မႈေတြ၊ နည္းနာတရပ္အေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္
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တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္း စတာေတြဟာ မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒရဲ႕ အတြင္းသေဘာကို ႂကြယ္၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့တယ္လို႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။
ေၾကညာခ်က္ ၄ ရပ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ၊ တ႐ုတ္ျပည္ ျပည္သူ႕တကၠသိုလ္၊ တာ့လ်န္ ႐ူပေဗဒနဲ႔

အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္၊ ရွမင္တကၠသိုလ္၊ ကြမ္ရွီးဆရာအတတ္သင္တကၠသိုလ္၊ ေကြ႕က်ိဳးတကၠသိုလ္၊ ယူနန္လယ္ယာလုပ္ငန္း
တကၠသိုလ္၊ ေကြ႕က်ိဳးဆရာအတတ္သင္တကၠသိုလ္၊ ဟြာက်ဳန္းဆရာအတတ္သင္တကၠသိုလ္၊ လာအို လူမႈေရးသိပၸံအကယ္ဒမီ၊ ဗီ

ယက္နမ္လူမႈေရးသိပံၸ ဟန္လင္းအကယ္ဒမီတို႔မွ လာေရာက္ပါဝင္သူ ပါရဂူ ၁၉ ေယာက္ဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့
ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံတရပ္ ထူေထာင္မႈအတြင္း

မာ့က္စ္ဝါဒဗဟိုျပဳေရးရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

တက္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး တြန္းေဆာ္ေပးမႈအတြင္းမွာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈ

တန္းဖိုးတရားအျမင္ ပညာေပးေရးနဲ႔ လူေတာ္လူေကာင္းအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းေဆာ္ေပးေရးဘက္တို႔မွာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕

အခန္းက႑နဲ႔ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ မာ့က္စ္ဝါဒကို အသုံး
ခ်ျခင္း စတဲ့ ေဆြးေႏြးသင့္တဲ့ အေၾကာင္းရပ္ ၄ ခုကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံမွ ပါရဂူမ်ားဟာ အထက္ေဖာ္ျပပါ

ေဆြးေႏြးသင့္တဲ့ အေၾကာင္းရပ္ ၄ ခုကိုပဲ ေဆြးေႏြးမႈအဝန္းအဝိုင္းထဲမွာ နက္နက္နဲနဲ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ
အျပန္အလွန္ အျမင္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံတကာ ဖိုရမ္ကို ၂၀၁၈ ဗီယက္နမ္မွာ က်င္းပသြားရန္၊ “အႏွစ္ ၂၀၀

ျပည့္ မာ့က္စ္ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း” ကို ဖိုရမ္ရဲ႕ ေခါင္းစီးအျဖစ္ထားေရးတို႔အား ယခုဖိုရမ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

မူရင္း။

။ တ႐ုတ္ဘာသာႏွင့္ မာ့က္စ္ဝါဒသုေတသန ဝဘ္ဆိုက္မွစာတမ္း
ခင္ေအးၾကည္ျမ

၂၂ မတ္၊ ၂၀၁၈။

ဖီဒယ္ကက္စထ႐ို တင္ျပခဲ့တဲ့ ပကတိဘာ၀အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊ အတၱဘာ၀ အေၾကာင္း

အခ်က္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး

မွာ ပါဝင္ေရွ႕ေဆာင္မႈေတြ၊ နည္းနာတရပ္အေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္း စတာေတြဟာ
မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒရဲ႕ အတြင္းသေဘာကို ႂကြယ္၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့တယ္
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အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္

ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး
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ဗမာျပည္အဖုိ႔ေတာ့ ရွားရွားပါးပါး ကိစၥတခုပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိတဲ့ ရဲအရာရွိတေယာက္က ႏုိင္ငံ

အတြက္သာမက ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အမႈအခင္းႀကီးတခုမွာ အမွန္တရားဘက္က ရပ္ကာ အာဏာပုိင္တစုရဲ႕ လက္သိပ္ထုိး
အႀကံယုတ္ကုိ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ တရားခြင္မွာ ဖြင့္ခ်လုိက္ပါတယ္။ တဆက္တည္း မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကုိလည္း မတြန္႔မဆုတ္
ေျဖၾကားေပးခဲ့တယ္။

အုပ္စုိးသူေတြအတြက္ေတာ့ အသားထဲကေလာက္ေကာင္လုိ႔ သတ္မွတ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူေတြထဲမွာေတာ့ အမွန္တရား

ျမတ္ႏိုးသူ၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ႐ုိး႐ုိးသားသား မီဒီယာသမား ၂ ေယာက္ကုိ ကယ္တင္သူ သူရဲေကာင္းတေယာက္အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း
အသိအမွတ္ျပဳ ခံလုိက္ရတယ္။

“႐ုိက္တာ သထင္းေထာက္ ၂ ေယာက္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္”....တဲ့။

သူ႔စကားစုက တုိတုိေလးပါ။ ဒါေပမဲ့ ေပါက္ကြဲအားမွာက်ေတာ့ မိုင္းဗံုးတလံုးထက္ ျပင္းထန္လွတယ္။ တကမၻာလံုး တုန္

ဟည္း ျပန္႔ႏွံ႔သြားတယ္။ အခုလို အမွန္တရားဖြင့္ေျပာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက (ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မွာလည္း ဘယ္အဆင့္အတန္းမဆို သူ႕
ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ သူရွိပါတယ္)---ဆိုတဲ့စကားဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္က မတရားျပဳက်င့္ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြဘက္က
ရပ္တည္လာတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တေယာက္ထံမွ ၾကားလိုက္ရတဲ့ ေပါက္ကြဲအားျပင္းတဲ့ ရင္တြင္းစကားပါ။

ယခုတေလာ၂၀၀၈ ေျခဥ ေျခမန္းကြင္းေအာက္က မေမွ်ာ္လင့္တဲ့တုံ႕ျပန္မႈေတြ ေတြ႕လာရတယ္။ ဦးကိုနီ-ကိုေန၀င္း၊ သမၼ

တ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ယခု ဒု-ရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ --- ။

လူသတ္ဖို ့အာဏာသိမ္းဖို ့ လက္ယဥ္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ၂၁ ရာစု ကမၻာမႈေခတ္မွာ ICC ေဘးနဲ ့ၾကံဳေတြ ့ေနရလို ့ ဒီခ်ဳပ္

ရဲ့ သင့္ျမတ္ေရးမူ အလုပ္ျဖစ္သလို ျဖစ္ေနတာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိစၥနဲ ့ ၂၀၀၈ ျပင္ဖ်က္ေရးကိစၥက ေနာက္တန္းေရာက္
သြားပါတယ္၊ မိုးရန္ႏိုင္လိုလူမ်ိဳးေတြ ေနာင္လည္းေပၚထြက္လာဦးမွာပါ။ တားမရပါဘူး။

ရဲဆုိတာ ျပည္သူကုိ အကာအကြယ္ေပး ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ပဲ၊ ခု-ကုိဝလံုး၊ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတို႔ ကိစၥမွာက်ေတာ့ သူတို႔

ကုိယ္တုိင္က အကြက္ဆင္ ဖမ္းဆီး ႐ံုးတင္တာ လုပ္လာတယ္၊ အင္မတန္ အက်င့္တန္လွတယ္။ ဒါကို သူတုိ႔မရွက္ေပမယ့္ ကုိမိုးရန္

ႏုိင္က ရွက္တယ္။ ျပည္သူေတြက ရွက္တယ္။ သူ႔ မိသားစု ရဲတန္းလ်ားက ႏွင္ခ်ခံရတယ္ၾကားေတာ့ စာနာစိတ္နဲ႔ ကူညီခ်င္ေၾကာင္း

ကမ္းလွမ္းၾကတယ္။ ဒါကို မလုိတမာစိတ္နဲ႔ အလိုေတာ္ရိ တသုိက္က - ‘ေဒၚလာစား’- စသည့္ စြဲခ်က္ေတြ တင္လာတယ္။ သူ႔မိသား
စုကလည္း သူ႔လုိပဲ ရွက္တတ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သား မိသားစုပဲ-ေလ။ အကူအညီေပးတာေတြ လက္မခံခဲ့ၾကပါဘူး။

သူက ဒီမသမာမႈကုိ အခုိင္အမာ အကြက္ခ် အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားသူဟာ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိပဲ.... လုိ႔ လည္း ခံု႐ံုးမွာ

တရားခံအစစ္ကုိ ဆြဲထုတ္ျပခဲ့တယ္။ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြက ဆက္ေတြးလာၾကတယ္။ တင္ကုိကုိဟာ သူ႔သေဘာနဲ႔သူ လုပ္ခ်လုိက္

တာလား။ သူ႔ေနာက္မွာ လက္မည္းႀကီးေတြ ရွိေသးလား-ေပါ့။ ျပည္ထဲေရးဌာနရဲ႕ အာဏာစီးဆင္းပံုအရ လက္မည္းႀကီးေတြက ရဲ
ခ်ဳပ္လား၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ ႀကီးလား၊ ကာခ်ဳပ္လား (အကုန္လံုး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။)

ေရမစြက္တဲ့ စစ္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက “ အစိတ္သားေတာင္ မခ်န္နဲ႔”လုိ႔ အမိန္႔ေပးသူဟာ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတဲ့ သမုိင္း

ရွိခဲ့တာမို႔ “ျဖစ္ႏုိင္တာပဲေလ”လို႔ ေတြးရတာပါ။

ေအးၿငိမ္း

(၂၃-၄-၂၀၁၈)
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rmwdum
စာတည္းအဖြဲ႕အမွာစာ(၂)

၁၉၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္(၅)

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မိန္႕ခြန္း(၇)

၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ေအာက္က ကစားကြက္မ်ား(၉)

စစ္အုပ္စု စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ့ စစ္ခုံရုံး(၁၁)
…ဆက္လက္ ကုိင္စြဲထားသင့္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခု(၁၂)

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕အမိန္႕ေၾကညာခ်က္ ၃ ရပ္အေပၚ…(၁၄)
ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း အဖမ္းခံခဲ့ရစဥ္က(၁၆)

ကြ်န္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိ ေျပာဆုိပါမည္(၁၉)

ေတာ္လွန္တဲ့ သူရဲေကာင္းဝါးရဲ႕မွတ္တုိင္တခု- ကဗ်ာ(၂၀)
….မတ္လထဲက ေတာ္လွန္ရက္စြဲမ်ား(၂၂)

…ဗုိလ္ေရႊမန္း စာအုပ္အတြက္ မွတ္ခ်က္(၂၄)

အစုိးရစစ္တပ္ မုိင္းေခါင္တြင္ လူသတ္ျခင္း မွတ္တမ္း(၂၅)
ဗုိလ္ရဲထြဋ္ စဥ္းစားနည္းဟာ…(၂၉)
အမွတ္တရ ဗုိလ္ေဇယ်(၃၁)

ရဲေဘာ္ႏုိင္ဦးသုိ႕ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း(၃၃)

ေဒၚေဒၚ (ေဒၚခင္မ်ဳိးညြန္႕) သုိ႕ …ဂါရဝ(၃၆)
ဗုိလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ၿမဳိင္နဲ႕ေဖေဖ(၄၁)

…၁၀၈ စစ္ေဒသရဲ႕လႈပ္ရွားပန္းခ်ီကားတခ်ပ္(၄၆)
ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဘာေၾကာင့္မုိ႕ …(၅၀)

ကလာရာဇက္ကင္းအား သတိရျခင္း(၅၂)

…ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕အတြင္းက အမ်ဳိးသမီး သမဂၢ(၅၆)
ေတာ္လွန္တဲ့လက္ခတ္သံ(၅၉)
ေသြးစြန္းတဲ့ တရားရုံး(၆၂)

ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းမွသည္….(၆၅)
လီနင္ႏွင့္ေတြ႕ၾကတုန္းက(၆၇)

ကားလ္မာ့က္စ္ရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ေမြးေန႕ …(၇၀)

….ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ ႏုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္…(၇၇)
ဒု ရဲမွဴး မုိးရန္ႏုိ္င္(သုိ႕မဟုတ္) “ႏြံထဲက ၾကာတပြင့္”
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