မာတိကာ

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ

စာတည္းအဖြ႕ဲ အမွာ(၃)
အေျပာင္းအလဲေတြ ေဝေဝဆာဆာ(၇)
သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႕ျခင္း(၁၀)

ထြက္ေပါက္အခြင့္အေရးကုိ…..(၁၂)

ေသနတ္ကုိင္ ယဥ္ေက်းမႈန႕ဲ …..(၁၅)
မာ့က္စ္ဝါဒႏွင့္ျပဳျပင္ေရးဝါဒ(၁၇)

အမ်ဳိးသားေရး မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္န႕ဲ ..(၂၀)
ဆရာႀကီးမႈိင္း စ်ာပနကာလ(၂၂)
၂၀၂- တပ္ဖြ႕ဲ အမွတ္တရ(၂၅)

အတြ(ဲ ၃) အမွတ(္ ၁)

ေတာ္လွန္ေရးသမားတုိ႕ရဲ႕ က်က္သေရ(၂၈)
ကြ်န္ေတာ္ ၾကားဖူးသလုိ
ေျပာဆုိပါမည္(၆)(၃၀)

….အေကာင္လုိက္ ျမင္လုိက္ၾကရၿပီ(၃၂)
“ျပည္နာမွ အာဏာၿမဲမည္”(၃၄)
ရဲေဘာ္ ဘၿပဳံး(၃၆)

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႕ဲ ….(၄၁)
ကားလ္မာ့က္စ္ အႏွစ္ ၂၀၀ ေမြးေန႕(၄၅)
ျပည္သူေတြမွာေရြးခ်ယ္စရာ….(၄၇)

ရင္ၾကားေစ့ေရးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ(၅၀)
ျပည္တြင္းစစ္ ျပႆနာ

တကယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖ႕ုိ (၅၂)
ရုိးသားပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ မကစားပါနဲ႕(၅၅)

ဗမာျပည္မွာ (၅၆)

စားပြဲဝုိင္းအပက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာ(၅၉)
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ …..(၆၁)

ခေမာက္ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္ၿပီလား(၆၆)
ဗင္နီဇြဲလား လူထုန႕ဲ (၆၈)

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႕ဲ အလုပ္သမားပါတီမ်ား(၇၀)
ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး(၈၀)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္
မတ္လ
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ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ

အတြ(ဲ ၃) အမွတ္(၁)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္
မတ္လ
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အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္
အတြ(ဲ ၃) အမွတ္(၁)
စာတည္းအဖြ႕ဲ အမွာ

လမ္းေၾကာင္းၾကီး ၂ ခုဆီ ဦးတည္ေန၊ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဗမာျပည္
(၁)
ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ
ဒီတိုင္းျပည္မွာ အာဏာပိုင္ထားသူ(မဲႏိုင္ထားသူ) နဲ႔ အာဏာကိုင္ထားသူ ဆိုတဲ့ အင္အားစု ၂ ရပ္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အစိုးရတရပ္
ရွိေနတယ္။

စစ္အုပ္စု အႏွစ္ ၆၀ အုပ္စိုးထားလိ႔ု စုတ္ျပတ္သတ္ေနတဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ မဲအျပတ္အသတ္န႔ႏ
ဲ ိုင္ျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၀ ရာခိုင္

ႏႈန္းခန္႕ ေနရာယူထားတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕မဲ (၁) မဲမွ မပါဘဲ မိုက္ေၾကးခြဲျပီး ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ
ရယ္ ေပါင္းဖြ႔ဲထားတာ ျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ ေျခဥက ပံုစံခ်ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္တည္လာတဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ မဲမ်ားေပမယ့္ အစိုးရဖြဲ႕မရတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႕…. လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္

စား လွယ္ေတြ လံုျခံဳေရးဂ႐ုစိုက္ၾကလိ႔ု ဥကၠ႒က သတိေပးရတဲ့လႊတ္ေတာ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔လာရတယ္။

ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ ေၾကးစားလူသတ္သမားေတြ ေပၚလာတယ္။ မွတပ
္ ံုတင္ ၄ ခု ကိုင္ထားျပီး ႏိုင္ငံေရးလူသတ္မႈၾကီးတခု ႏိုင္

ငံတကာေလဆိပ္အတြင္း ေျဗာင္က်ဴးလြန္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားႏိုင္သူလည္း ရွိတယ္။ တရားမဝင္ ေခတ္မီလက္နက္ေတြကို လံုျခံဳေရး

ေတြၾကားက သယ္ႏိုင္၊ တပ္ခြဲတခြဲစာမက တပံုတပင္ စုထားႏိုင္သူေတြ ရွိတယ္။ လက္သည္မေပၚတဲ့ ရာဇဝတ္မႈခင္းၾကီးေတြ မၾကာခဏ
ျဖစ္ေနက် ႏိုင္ငံမွာ လက္ရဲဇက္ရဲ က်ဴးလြန္ေနၾကသူ အမ်ားစုဟာ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အစိုးရ ေဟာင္း/သစ္၊ ၾကံ႕ဖြံ႔နဲ႔ ပတ္သက္သူေတြ ျဖစ္ေန
တယ္။ ဒီအစု အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လက္ခြဲေတြအျဖစ္ ႐ိုး႐ိုးသတ္လို႔ အားမရေသးဘဲ အႏုျမဴဗုံးၾကဲသတ္ခ်င္သူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္န႔အ
ဲ ျပိဳင္ ေၾကးစား
လူသတ္သမား ၾကည္လင္း ႐ုပ္တုကိုထုျပီး ေက်ာင္းဝင္းထဲစိုက္ထူထားခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြလည္း ေပၚလာတယ္။ စစ္တပ္နဲ႕ခရုိနီေတြဟာ
မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႕လက္နက္ေတြကုိ ကားစင္းလုံးတုိက္၊ ကြန္တိန္နာ ေသတၱာလုိက္ သယ္ေနၾကတယ္။ ဘယ္တုန္းကမွ ပုိင္ရွင္ကုိ မိတယ္
လုိ႕ မရွိခ့ဘ
ဲ ူး။

တျခားဘက္မွာေတာ့ တိုင္းဝန္ၾကီးေတြကို ကားအသစ္ဝယ္ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေမတၱာရပ္ခံတဲ့သတင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္
ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ ျမိဳ႕ခ်င္းျပိဳင္တဲ့ကိစၥကလည္း 'ေက်ာ္ျငိမ္း ငါ့ညီ မင္း ငယ္ပါေသးတယ္' လို႔ ဗမာ့ေခတ္ဦးအုန္းခင္ရဲ႕
ႏွိမ္ေပါက္ကို သတိရခ်င္စရာပါ။ စီမံဘ႑ာဝန္ၾကီးက 'ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုဘတ္ဂ်က္ထည့္သြင္းမေရးဆြဲႏိုင္တာ ဝန္ခံ' သြားတာနဲ႔
ဆက္စပ္စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။

- ျပည္ပပိ႔က
ု ုန္အျဖစ္ ပို႔ႏိုင္တာက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၅ သန္းေက်ာ္
- ကမၻာမွာ ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုးထြက္တဲ့ ၅ ႏိုင္ငံထဲက တႏိုင္ငံ
- ေလယာဥ္ကြင္း ျခံဳရွင္းခ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ သံုးစြဲေသာႏိုင္ငံ
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- မူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႕ေသာ ႏုိင္ငံ
- ပုိင္ရွင္မဲ့ ေငြစကၠဴတု၊ မူးယစ္ေဆး၊ ေမွာင္ခုိပစၥည္း၊လက္နက္ခဲယမ္းေတြ ေပါမ်ားေသာ ႏုိင္ငံ
- လုိင္စင္မဲ့ ဥပေဒမဲ့ လက္သိပ္ထုိး စစ္ခရုိနီလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လူထုအေပၚ အႏုိင္က်င့္တာ ခံေနရေသာႏုိင္ငံ
- Other account ဆုိၿပီး ခုိးထားတဲ့ေငြ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာကုိ စာရင္းေဖ်ာက္လ႕ုိ ရေသာႏုိင္ငံ

- လူသတ္ ေျမသိမ္း လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ အခြန္ေရွာင္ ခရုိနီ- တုိက္ကြန္းမ်ားကုိ လစ္ဘရယ္အစုိးရက မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးေနရေသာ ႏုိင္ငံ
ဒါ့ေၾကာင့္ အစီအစဥ္တက် ျဖစ္ေနတာမဟုတ္၊ ဖရုိဖရဲ(disorder) ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံလ႔ပ
ို ဲ ေျပာရပါမယ္။

(၂)

ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္ခ့ၾဲ ကသလဲ
အစိုးရတဖြဲ႔လံုး အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ ၿငဳိျငင္မႈ ခံေနရရာမွ စြဲခ်က္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး အတင္ခံရျပီး အေရးယူမႈတသီၾကီး
ကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ကုလသမဂၢမွာလည္း ခံစစ္ပဲ။ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ အဆက္မျပတ္ေပးေနရတယ္။ သူတ႔မ
ို ၾကိဳက္တဲ့ ယန္ဟီးလီကို တ
ွစ္တိုးခန္႔လိုက္ျပန္တယ္။ ဟာစီနာက ကုလသမဂၢကိုင္ျပီး ကစားလာတာေတြ႔ရတယ္။ ရခိုင္ကိစၥ တ႐ုတ္တင္မက ဂ်ပန္ပတ္သက္လာျပီ။
ကခ်င္ျမစ္ဆံုကိစၥမွာ ဘာသာေရးဝင္႐ႈပ္လာတယ္။ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘိုရဲ႕ အာေဘာ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါလာတယ္။

ျပည္သူေတြ စိတ္ပ်က္စျပဳေနျပီ။ စစ္အုပ္စု ျပည္တြင္းစစ္န႕ဲ ဖြံ႕နိမ့္ျဖစ္ေနတဲ့ ဗမာျပည္မွာ တုိင္းျပည္နဲ႕ ျပည္သ႕ူ အက်ဳိးကုိ မထိန္း

သိမ္း မကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ အစုိးရမ်ား အာဏာနဲ႕ႏြယ္တဲ့အုပ္စုမ်ားက ျပည္ပအားကုိးရွာလာၾကတာဟာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။

လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာလည္း အမ်ိဳးသားေရးဒီဂရီေတြ ျမင့္တက္လာေနတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ဆိုတဲ့အဆင့္ထက္ ေက်ာ္ျပီး ျပည္နယ္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုလာတဲ့ ရွမ္းနီ၊ ကခ်င္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္ေတြရဲ႕
ေၾကညာခ်က္၊ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း လိုခ်င္တဲ့ AA (ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္) က ရခိုင္ဟာ ဗမာရဲ႕ ကိုလိုနီျဖစ္ေနျပီ ေျပာဆိုခ်က္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား
တပ္ဦးဥကၠ႒ရဲ႕ 'ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရး မထြက္ေရးမွာ မိမိတ႔ခ
ို ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ တည္တယ္' ဆို
တဲ့ အသံ၊ ဒါ့အျပင္ ဝပံုစံအားက်တဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒီလို ရင္တြင္းစကားေတြ ပြင့္ထြက္လာေအာင္ ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္
ခဲ့ၾကလိ႔လ
ု ဲ၊

(က) စစ္တပ္ဘက္ - အဓိကအားျဖင့္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းယူထားတဲ့ ႏွစ္ ၆၀ သမိုင္းနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၊ မဆလ၊
နဝတ၊ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ ခု ေနာက္ဆံုး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရင္တြင္းျဖစ္ စ
ကားေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္လာတာပါ။ ငရဲသားအခန္းကို ပီပီျပင္ျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုကိုေ တာ့ အားလံုးက အ
ျမင္ရွင္းၾကတယ္။ မင္းသားေခါင္းစြပ္ခ်င္ေပမယ့္ လက္မခံၾကပါဘူး။ ဒီစစ္တပ္ကုိ မေက်နပ္သူ တခ်ဳိ႕က “ဗမာစစ္တပ္”လုိ႕ ညႊန္းဆုိ ေျပာ
ၾကားတာေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒါ မွားတယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီစစ္တပ္ဟာ ဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိ လုံးဝ ကုိယ္စားမျပဳပါဘူး။ သူတ႕ုိ ကုိယ္က်ဳိး

ကလြဲၿပီး ဘာကုိမွ ကုိယ္စားမျပဳပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္အျပင္ ၇ ရက္ ဇူလုိင္၊ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံတ႕ုိ မွာ သူတုိ႕သတ္ခဲ့တဲ့ ဗမာလူမ်ဳိး
အေရအတြက္ဟာ အင္မတန္မွ မ်ားပါတယ္။
စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းမွာ တဖက္သတ္ ၄ လ အပစ္ရပ္ထားမယ္ဆိုေပမယ့္ ၂ လ ေက်ာ္သြားျပီ။ ဗံုးသံ၊ အေျမာက္သံ၊ ေသနတ္သံေတြ
ထြက္ေနဆဲပဲ။ ခုတိုက္ေနတဲ့ ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာမွာ 'တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေဒသခံေတြက ပူးေပါင္းကူညီဖို႔' အဆိုကို ရခိုင္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်တာ ခံလိုက္ရတယ္။ ပယ္ခ်တဲ့အထဲမွာ ANP ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ပါသလိဒ
ု ီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာင္
ပါခဲ့တယ္။

တႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ လံုျခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးတခုလံုး တာဝန္ယူထားတယ္ ဆိုတဲ့ စစ္တပ္ဟာ ရခိုင္စစ္ေျမျပင္မွာ ခံစစ္ျဖစ္ေနျပီး အက်

အဆံုးေတြ မ်ားေနတယ္။ စကခ ၁၅ ႒ာနခ်ဳပ္ထဲ ဗံုးအခြဲခံေနရတယ္။ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ မရွိေတာ့လို႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၀၀ ခန္႔
ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းေနရတယ္။ တျခားျပည္နယ္ေတြမွာ ဒါမ်ိဳးေတြ မေပၚလာဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါမ်ိဳးလုပ္ရင္ ဒါမ်ိဳး
ျဖစ္ မွာပဲ။

(ခ) ဒီခ်ဳပ္ဘက္ - ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ ႏိုင္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္မွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိလာျပီ။

လံု

ေလာက္တဲ့အခ်ိန္လည္း ရထားခဲ့ျပီ။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းျပည္တိုးတက္မလာ။ ဘက္စံုဆုတ္ယုတ္လာတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ရင္ၾကား
ေစ့ေရးေပၚလစီဟာ အဓိကက်ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ စစ္တပ္အလိုက် လိုက္ေလ်ာထားရတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ တကယ္က အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအာဏာ သူ႕မွာ မရွိဘူး။ စစ္တပ္ဝန္ၾကီး ၃ ပါးက ႒ာနၾကီး ၃ ခုကိုင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဘက္မွာ စစ္တပ္နဲ႕ ရဲက ေျခ

လြန္လက္လြန္ က်ဴးလြန္ခ်က္ေတြ ဖာေထးေပးေနရတာနဲ႔ ၾသဇာက်ခဲ့ရတယ္။ စီးပြားေရး မေအာင္ျမင္ရတာရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းက သုညနဲ႔
စခဲ့ရတဲ့ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမွာ အႏွစ္ ၂၀ အခြန္မေဆာင္ဘဲ ၾကိဳက္သလို စီးပြားလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြထက္ အဆ
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မ်ားစြာ ပိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္ဦးပိုင္ကုမၸဏီ (+ ျမန္မာစီးပြားေရးကုမၸဏီ စသည္) နဲ႔ စစ္တပ္ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲ အရင္းအႏွီးေတြ စုပံု
ေနျပီး ၾကိဳက္သလို ေစ်းကြက္ေတြ၊ လုပ္ခင္းကိုင္ခင္းေတြကို ျခယ္လွယ္ႏိုင္ၾကလိ႔ု ျဖစ္တယ္။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ေတာ့ စစ္တပ္မ်က္ႏွာၾကည့္ျပီး လုပ္ေနရတဲ့အစိုးရ၊ စစ္တပ္ ၿငဳိျငင္ေအာင္ စစ္တပ္ထိခိုက္ေ အာင္ မလုပ္ရဲတဲ့ အစိုးရ၊
ႏုိင္ငံျခားအရင္းအႏွီး FDI နဲ႕ ထြက္ေပါက္ရွာႏုိ္င္ဖုိ႕ ျမီရွင္ႏိုင္ငံေတြကို စိတ္ၾကိဳက္အခြင့္အေရးေတြ ေပးေနရတဲ့အစိုးရ၊စီမံကိန္းေရာဂါထေန
တဲ့အစုိးရအျဖစ္ ပံုေပၚေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနတဲ့ ထမင္းမဝျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ (အထူးသျဖင့္) ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း မေနရတဲ့
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြဟာ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ပိုပိုကင္းကြာလာခဲ့တယ္။ မဲဆြယ္စဥ္ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြ မတည္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပိုပအ
ို ယံုအၾကည္
ကင္းမဲ့လာၾကတယ္။

(၃)

ဒီခ်ဳပ္အေျခအေနကို ဇာတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ဒီလိုပံုနဲ႔ျဖင့္ ေပါကၠံျပည္မွာ ၾကာၾကာနန္းစံႏိုင္ပါ့မလား စဥ္းစားစရာပါ။

၂၀၀၈ ျပင္ေရးကိစၥ
စစ္အုပ္စုဘက္က လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ လမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းနဲ႔ တံု႔ျပန္ေနတယ္။ ကာခ်ဳပ္လုပ္သူက ဆုပ္လ႔ိုကိုင္လို႔
မရေအာင္ ေျပာတဲ့နည္း၊ ေပးကားေပး၏ မရေစတဲ့စကားကို ေျပာတယ္။ 'ျပင္ဖို႔ သေဘာတူျပီးသား၊ စနစ္တက်ျပင္ဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ျပင္သင့္
ျပင္ထိုက္တဲ့ဟာ ျပင္သင့္ျပင္ထိုက္ခ်ိန္မွာျပင္ဖို႔ ရွိပါတယ္' လို႔ အာမခံတယ္။

(သူျပဳတ္သြားလည္း ေနာက္လူေတြ ဒီလိုပဲဆက္ေျပာပါလိမ့္

မယ္။)
လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ ျပင္ပက ရံထားတဲ့ သတင္းမွန္အဖြ႔န
ဲ ဲ႔ စစ္တပ္ ေထာက္ခံေရးအဖြဲ႔ေတြ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ၾကပံုက အ
ေတာ္ၾကမ္းတယ္။ ဘီလူးၾကိမ္းၾကိမ္းၾကတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ မလိမ့္တပတ္လုပ္လ႔ို ရေကာင္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္
တြင္းမွာ တို႔ကအမ်ားစုပဲဆိုျပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို႔မရဘူး။ ေနာက္ သူတို႔ ခံတြင္းေတြ႔ေနတဲ့ 'ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈပဲ' ဆိုတာမ်ိဳး စစ္သား
ေကာင္း ရန္ေတြ႔ ေအာ္ၾကဟစ္ၾကတယ္။ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မယ္လ႔ို ေျပာသူက ေျပာတယ္။ စစ္တလင္းျဖစ္
သြားႏုိင္တယ္လုိ႕ ေျခာက္သူက ေျခာက္တယ္။ ၾကည့္ရတာက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးတားမယ္။ အျပင္မွာ သူ႕အမာခံေတြန႔ဲ ပြဲ
ဆူေအာင္လုပ္ျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေနမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝင္ထိုင္ေနတာ ေျခဥကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္ ေျပာရာကေန ခု 'တပ္မေတာ္ေန႔'
ဆိုတာရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံထဲမွာ 'ဒိ႔တ
ု ာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္
ေရး' ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ပီပီျပင္ျပင္ထည့္လိုက္ၾကျပန္တယ္။ သူတို႔စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ ေျပာေနၾကတဲ့အထဲမွာ ကိုယ္အလိ႔ုအမွန္းမသိ၊ ကိုယ့္

ထိ လိ႔ုထိမွန္းမသိ ျဖစ္သြားတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဆိုပါေတာ့ '၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူထားတာ ဘယ္ျပည္သူ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ ဘာထိ
ခိုက္နစ္နာလို႔လဲ' တဲ့။(ေျပာမွေျပာရက္ပေလတယ္။)လႊတ္ေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းက အထင္ရွားဆံုးဥပမာ ျဖစ္တယ္တဲ့။ (ေညာင္ျမစ္တူးေတာ့ ပုတ္သင္ဥေပၚျပီ
ေပါ့။ ဦးကိုနီကို လူျမင္ကြင္းမွာ ေျဗာင္အသတ္ခံရတာ ဒါ့ေၾကာင့္ကိုး။)
ဒီခ်ဳပ္ဘက္ကိုလည္း ၾကည့္ပါမယ္။

အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ၾကာမွ ၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ေရးျပႆနာၾကီးကို ဘာလို႔ျဗဳန္းစားၾကီး ထိုးတင္လိုက္ရသလဲ။ ၂
ခ်က္ ေတြ႔ရတယ္။

တခုက စစ္တပ္အေပၚ မေက်လည္မႈ ျဖစ္ရာက ေပၚလာတာလို႔ ဆိုတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က ဒီေလာက္

ေလွ်ာ့ေပးေနပါ လ်က္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုထိုးေကၽြးေလျခင္းဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ ဒီေျခလွမ္းကို လွမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္တ့။ဲ ေနာက္တခုက ၂၀၂၀
ေရြးေကာက္ပြဲ အ တြက္ ၾကိဳျပင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ ျပင္ရာမွာ လူထုတိုက္ပြဲနည္းက တိုင္းျပည္နစ္နာတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလမ္းကို NLD က မေရြးခ်င္ဘူးလိ႔ု ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းက ျပင္မယ္ေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ NCA က ျပင္မယ္ျဖစ္သြားျပန္ေရာ။ တခါ စီးပြားေရးအဓိက ေျခဥျပင္ေရးက ေနာက္မွ ျဖစ္
သြား ျပန္ေရာ။ ျပင္ခ်င္တဲ့လမ္းစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္တ႔ို မတိုက္ခိုက္ပါဘူး။ တခါတရံ အားေတာင္ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒီခ်ဳပ္တင္ထားခဲ့တဲ့
ျပင္ခ်င္တဲ့အခ်က္ ၁၆၈ ခ်က္ဆိုတာ ျပင္ေပးရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ ၾကိဳက္ခ်င္စရာၾကီးပါ။ ခု ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ျပီ။ ၂၀၀၈ ေျခဥ ဘယ္ေလာက္ ပြန္း
ပဲ့သြားခဲ့လို႔လဲ။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက စစ္တပ္ သေဘာမတူဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္မရပါဘူးလိ႔ု တညီတည္း ေျပာၾကၿပီ။ NLD ေရာ စစ္
တပ္ေရာက ကိုယ္တြက္က်န္ေအာင္ ျပင္ေနလိ႔ုကေတာ ့ ျပည္သူအတြက္ ဘာမွက်န္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီခ်ဳပ္ဘက္က စစ္တပ္ မထိခိုက္

ေအာင္ ဟိုဟာေလး ျပင္လိုက္ - ဒီဟာေလးျပင္လိုက္ လုပ္ေနလိ႔ုကေတာ့ 'စစ္အုပ္စု သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ' လို႔ ဆႏၵျပဳေပးေနသ
လို ပဲ ျဖစ္မွာပါ။
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စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ ေျခဥကို ၁၆ ႏွစ္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲတာဟာ သူတ႔ေ
ို နာင္ေရး စိတ္ေအးရေအာင္ ေရးဆြဲထားျခင္း
ျဖစ္တယ္။ အျပင္ခံၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

စစ္တန္းလ်ားကို ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ ျပန္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူထုနည္းနဲ႔ အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပို႔မွ

ေရာက္သြားမွာပါ။ မေရမရာ လစ္ဘရယ္လမ္းေၾကာင္းေလွ်ာက္ေနလို႔ကေတာ့ ရင္းႏွီးထားရတာေတြ၊ ေပးဆပ္ထားရတာေတြ အေဟာသိ
ကံ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ လူထုကလည္း အယုံအၾကည္မဲ့လာပါလိမ့္မယ္။

(၄)

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ
ဒီအင္အားစု ၂ ခုရ႕ဲ အာဏာျပႆနာမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ 'ၾကားက ငထြားခါးနာ' ဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္ဖ႔ို လိုတယ္။ စစ္အုပ္စု ေျခ
လွမ္းေတြ တင္ျပခဲ့ျပီ။ ဒီခ်ဳပ္ကလည္း ခုေတာ့ သူ႕အေျခအေန သူသိပံုပဲ။ ပိုးထိုးေနတဲ့ သဖန္းသီး ျဖစ္ေနျပီ။ ရာထူးေတြေပးျပီး တာဝန္ေပး
ထားတဲ့ ကိုယ့္လူေတြထဲက ျပဳတ္သြား၊ ႏုတ္ထြက္သြားရတဲ့ ဝန္ၾကီး ဝန္ေလးေတြ၊တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ဝန္ၾကီးေတြ ဘယ္
ေလာက္ရွိသြားျပီလဲ။ မၾကာခင္က ျပီးသြားတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစည္းအေဝးမွာ နာယကျဖစ္သူေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းကို ၾကည့္ပါ။ အခ်ဳပ္ကေတာ့ 'ရွက္
တတ္ရင္ ႏုတ္ထြက္ၾကပါ' လို႔ ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ခုလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၁၅ တုန္းကလို ေခ်ာင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း
သတိေပးလိုက္ပါေသးတယ္။

ျပည္သူေတြကလည္း သိေနၾကပါျပီ။ ခုတခါ မဲေပးလိုက္ေတာ့ေကာ ဘာထူးလာမွာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကတယ္။ အလုပ္သ

မားေတြက ေျပာၾကတယ္။

'အလုပ္ရွင္ဘက္ကရပ္တဲ့ အစိုးရကို မဲမေပးဘူး' တဲ့။ လယ္သမားေတြကေတာ့ 'တိ႔ေ
ု ျမျပန္မရရင္ မဲမေပးႏိုင္

ဘူး' တဲ့။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြကေျပာလိမ့္မယ္။ 'စစ္အစိုးရလို ဗမာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ က်င့္သံုးေနရင္ မဲမေပးႏိုင္ဘူး' စသည္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ကို
ဝိုင္းၾကပ္မတ္ၾကလိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့ လူလတ္တန္းစား၊ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ျမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားေတြကလည္း 'တို႔ဘဝ အဆင့္နိမ့္သထက္ နိမ့္လာ
ေနတယ္။ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရမယ္' လို႔ ေတာင္းဆိုၾကမွာပဲ။ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြကလည္း စစ္ပြဲေတြ ရပ္သြားေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ရင္ မဲမ
ေပးဘူး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မဲလိုခ်င္ရင္ စစ္တပ္ကို စစ္တန္းလ်ား ျပန္ပို႔ေပးရမယ္။ စစ္တပ္န႔ဲ သူ႕ခ႐ိုနီေတြ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားတဲ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ သိမ္းထားတဲ့ ေျမယာေတြကို မူရင္းပိုင္ရွင္ေတြလက္ထဲ ျပန္အပ္ခိုင္းရမယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး အ
ျပည့္အဝ ေပးရမယ္။ တက္ၾကြႏုိးၾကားတဲ့ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေသြးခြဲတာ ခ်ဳိးႏွိမ္တာ မလုပ္ဘဲ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရမယ္။ အ
သင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အာမခံရမယ္။ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္အေပၚ ဗိုလ္က်သတ္ျဖတ္လုယက္၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြ
တားဆီးေပးရမယ္။

သူတို႔ကို ထင္သလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥ ဖ်က္သိမ္းတဲ့လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ဖ႔ို လိုတယ္။ 'ရင္ၾကားေစ့ေရး

လမ္းစဥ္' ၾကီးက ဒုကၡေပးခဲ့ပါျပီ။ ဒီလမ္းစဥ္ကို ေျပာင္းပစ္မွ ျဖစ္ပါမယ္။

လမ္းစဥ္မွားေနရင္ ပုဂၢိဳလ္တဦးရဲ႕အရွိန္အဝါ လူထုေထာက္ခံမႈ

ဘယ္ ေလာက္ၾကီးပါေစ။ ျဗဳန္းစားၾကီး က်ဆံုးသြားႏိုင္တာ သမိုင္းမွာ ေတြ႔ခဲ့ၾကပါျပီ။ ဗမာျပည္မွာ စစ္တပ္ကိုယံုတဲ့၊ အားထားတဲ့ လက္ယာ
ေသြဖီေရးဟာ အမ်ားဆံုး ဒုကၡေပးခဲ့တယ္။ ဦးႏုကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယံုလ႔ို စံုလံုးကန္းခဲ့ျပီ။ ဒီအမွားကို ေနာက္လူေတြ
ဆက္မမွားေစခ်င္ပါ။

စစ္အုပ္စုကေတာ့ မုိက္ၿပီးရင္း မုိက္တဲ့ သူ႕လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ေနပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနမွ သူ႕ရဲ႕အခန္းဝင္မႈက
ပီျပင္ပါမယ္။ ခုဆို ရခိုင္စစ္မ်က္ႏွာဘက္ တပ္အင္အား ၈၀၀၀ ပို႔ထားလိုက္ပါျပီ။

တခ်ိန္တည္းမွာ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဓနစည္းစိမ္ေတြ

တည္ျမဲဖို႔န႔ဲ အာဏာကို ေရရွည္ကိုင္ထားဖိ႔ု ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥကို ျပင္ဖ်က္လုပ္တာ မွန္သမွ် မီးကုန္ယမ္းကုန္ နည္းလမ္းစံုန႔ဲ ကာ
ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။
ဒီအတိုင္းဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသည္အထိ ခုလို ဘာမွ အေျဖမထြက္တဲ့ အေျခအေနအတိုင္း တည္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အ
ခ်ိန္သိပ္မၾကာႏိုင္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေျဖမဟုတ္လ႔ို ျပည္သူေတြက ေဖာက္ထြက္တဲ့လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္က
လည္း ဒီခ်ဳပ္ကို လက္ညွိဳးထိုး အျပစ္ပံုခ်ျပီး အာဏာသိမ္းတဲ့လမ္းကို လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဗမာျပည္လူထုဟာ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈ ရွိတယ္။ ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ဆဲ ျဖစ္တယ္။ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူ

ထုႀကီး ဟာ မတရားတဲ့အမိန္႕အာဏာဟူသမွ် ဖီဆန္ၾကမယ့္ အလုံးစုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး(ရက္ဒီကယ္) လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ အေျခအေန
သစ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီတဲ့ စုဖြ႕ဲ မႈသစ္ေတြ လုပ္ၾကၿပီး မိမိတုိ႕ရဲ႕ စြမ္းအားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသၾကပါလိမ့္မယ္။
စာတည္းအဖြဲ႕

၆ - ၃ - ၂၀၁၉
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အေျပာင္းအလဲေတြ ေဝေဝဆာဆ

အေျပာင္းအလဲေတြ ေဝေဝဆာဆာ
ႏွစ္သစ္အခါ

ရဲေဘာ္ ဖုိးသံေခ်ာင္း

ႏွစ္သစ္တခုကူးဝင္ၿပီဆိုေတာ့ ေတာင္တက္ရင္းေနရာတခုမွာခဏနားရင္း ေဘးဘီၾကည့္မိသလို၊ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာေလးရဲ႕ အေျခ
အေနကို သိရေအာင္ ကမၻာႀကီးျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတာတခ်ိဳ႕ကို အၾကမ္းဖ်င္းမ်က္စိတခ်က္ ေဝ့လိုက္မိပါတယ္။
ဘာလင္တံတိုင္းၿပိဳက်သြားတာကို မိုင္တိုင္အမွတ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမယ္ဆိုရင္ စစ္ေအးစစ္ဆိုတာႀကီး “ၿပီး” သြားတာ အႏွစ္
သံုးဆယ္တင္းတင္းျပည့္ပါေတာ့မယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဘာအေျပာင္းအလဲေတြသတိျပဳမိၾကပါသလဲ။ ဆိုဗီယက္အုပ္ စုၿပိဳကြဲသြားတာ၊ ဆိုဗီ
ယက္ရဲ႕အ႐ွိန္ၾသဇာခ်ည့္န႔ဲသြားတာကေတာ့အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာ့ျပည္သူ ေတြမွာ ပိုမိုလံုၿခံဳ၊ ပိုမိုကံုလံုခဲ့ပါသလား။ ဒီ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ
တင္းမာမႈေတြ၊ အပူကြက္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ပါသလား။ ႏိုင္ငံေတြအၾကားမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားမႈနဲ႔ တႏိုင္ငံခ်င္းမွာ ဆင္းရဲခ်မ္း
သာ ကြာျခားမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသလား။ ေဝလာ ေဝးပါ။ စစ္ပြဲေတြကေရာ- ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳက်သြားၿပီးကတည္းက အေ႐ွ႕ဥ
ေရာပမွာ အေမရိကန္နဲ႔သူ႔ဂိုဏ္းသားအေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ပေယာဂနဲ႔ ျဖစ္လို္က္တဲ့ စစ္ပြဲေတြဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ စံခ်ိန္ကိုေတာင္
မီေလာက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္၊ အာဖဂန္၊ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္အလယ္ပိုင္း၊ အေျမာက္
သံ၊ ေသနတ္သံေတြစဲတယ္လို႔ ႐ွိခဲ့လို႔လား။

ဒီလိုအေနအထားကေန ကမၻာသူကမၻာသားေတြေတြ ရလိုက္တဲ့ သင္ခန္းစာကေတာ့ ကမၻာ

ေပၚမွာ ဗိုလ္ႀကီးတဗိုလ္တည္းသာ႐ွိတယ္ဆိုေတာ့လည္း ဗိုလ္ႀကီးႏွစ္ဗိုလ္ ႐ွိတုန္းကလိုပဲ တင္းမာမႈေတြ၊ အပူကြက္ေတြ ႐ွိၿမဲ႐ွိ၊ မ်ားၿမဲမ်ား
ေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္သင္ခန္းစာတခုက ဗိုလ္ႀကီးတဗိုလ္တည္း ဆိုတဲ့အေနအထားဟာ ကာလ တိုေလး မွ်သာ တည္႐ွိႏိုင္
ၿပီး သမိုင္းသေဘာနဲ႔ ေျပာရရင္ အင္မတန္တိုေတာင္းတဲ့ဆယ္စုႏွစ္တခု၊ ႏွစခ
္ ုသာသာပဲျဖစ္ၿပီး ဘာမွမၾကာခင္မွာ အေျခအေန အခ်က္အ
လက္ ႐ွိတဲ့ တျခားအင္အားေတြ၊ ႏိုင္ငံေတြက ပခံုးခ်င္းယွဥ္၊ ေက်ာ္တက္ဖို႔ လံုးပန္းၾကတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

ဒီကမၻာေပၚက စစ္ တိ႔၊ု တင္းမာ

မႈတို႔ ဆို တာေတြဟာ အရင္း႐ွင္စနစ္ အားႀကီးစြာ တည္႐ွိမႈန႔ဲ တိုက႐
္ ိုက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒီစနစ္ဆိုးႀကီး႐ွိေနသေ႐ြ႕ စစ္ပြဲ အႏၱရာယ္၊ ႏ်ဴ
ကလီယား အႏၱရာယ္ေတြ ႐ွိေန၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ခံေနရမွာပါ။ ဒီေန႔ ကမၻာ့စစ္ေရးရဲ႕ထူးျခားခ်က္က ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ နယ္ေျမလုယက္
ျခင္းနဲ႔ စစ္ လက္နက္ (အသစ္ေတြ အပါ) အၿပိဳင္အဆိုင္ တီထြင္၊ ထုတ္လုပ္၊ တပ္ဆင္ေနၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔အခါ မွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္
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ဟာ သူ႔အ လိုက် ကမၻာ့အခင္းအက်င္း(world order) သစ္တခု ဖန္တီးေနတယ္လို႔ေတာင္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြက ေထာက္ျပ ေနၾက
ပါတယ္။
ကမၻာ့ အခင္းအက်င္းသစ္ႀကီး တခု ေပၚေပါက္ေတာ့မွာဆိုေတာ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ ေနရာလုၾက၊
ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ ထရမ့္ကဆိုရင္ သူတို႔

တပည့္ေမြးၾကတာကို

တေၾကာ္ေၾကာ္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇး႐ွင္းကိုေတာင္မွ

အပုပ္ခ်ေျပာဆိုတာေတြလုပ္လာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဂၤလန္က ဥေရာပသမဂၢထဲကထြက္တာ ဟာလည္း ဒင္းတိ႔ုတေတြ ကိုယ့္ယႏၱရား
ကိုယ္ ျပန္အားျဖည့္၊ ဆီေလာင္း လုပ္ေနၾကတဲ့အထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ အေျခ အေနသစ္၊ အခင္းအက်င္းသစ္အတြက္ တာစူေနၾကတာ
ကေန ပဋိပကၡေတြ ေပၚထြက္လာေနတာျဖစ္ပါတယ္။
သိထားၾကရမွာက စစ္ေအးစစ္ပြဲေခတ္ဆိုတာတုန္းက အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြအၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕တယ္ဆိုတာ မ႐ွိသေလာက္
ပါ။ သူတို႔ဟာ ၾကားႏိုင္ငံေလးေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေလးေတြ၊ ဗမာျပည္လို သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့ႏိုင္ငံေတြ၊ ေရနံထြက္
ႏုိင္ငံေတြြမွာ သြားၿပီး ၾကမ္းၾကရမ္းၾကတာ၊ လုၾကယက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေျပာ ၾကတဲ့ စစ္ေအးစစ္ပြဲႀကီးၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မၿပီးသည္

ျဖစ္ေစ ကမၻာ့သယံဇာတကိုလုယက္တာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးတာ၊ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ေဈးေပါတဲ့လုပ္အားေတြကို အ
ျပတ္ေသြးစုပ္ေနတာေတြဟာ ေလ်ာ့သြားတယ္မ႐ွိ၊ ပိုဆိုး သထက္သာဆိုးလာေနပါတယ္။
ဒီလို ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ပခံုးခ်င္းတိုက္၊ ေခါင္းခ်င္းေဆာင့္ေနၾကခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ကအာဏာ႐ွိသူေတြဟာ သူတို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရး
ကိုပဲစဥ္းစားၿပီး ဗမာျပည္ကို ကၽြဲႏွစ္ေကာင္ၾကားက ေျမစာပင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ကေန႔လို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ တ႐ွဴး႐ွဴး
တ႐ွဲ႐ွဲ

မာန္ဖီေနၾကခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္လုိဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြဟာ ကိုယ့္ၿခံစည္း႐ိုးကိုယ္ လံုေအာင္ကာ၊ ကိုယ့္အိမ္တြင္း ညီညြတ္

ေရးကိုခိုင္မာေအာင္တည္ေ ဆာက္၊ ျပည္သူေတြကို ေလေကာင္းေလသန္႔လည္း ရေစ၊ ကိုယ္လက္လႈပ္႐ွားခြင့္လည္းရေစ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္
ရမွာပါ။
ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာက ဒင္းတို႔တေတြ ဒီလို ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခတ္တာလုပ္လို႔ ဗမာျပည္သားေတြ ျပည္ပကို ထြက္အ
လုပ္လုပ္ကိုင္ၾက၊ အေစာ္ကားခံၾကရ၊ အႏွိမ္ခံၾကရသလို ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းသထက္ ဆိတ္သုဥ္း၊

လူေတြဆင္းရဲ

တြင္းနက္သထက္နက္ျဖစ္ေနတာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ သံတမန္ေရးအရေျပာရရင္ေတာ့ တခ်ိန္က အာ႐ွ-

အာဖရိက ႏိုင္ငံေတြအၾကားမွာ ေခါင္းေမာ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ဟာ အခုေတာ့ အမ်ား တံေတြးခြက္မွာ ေမ်ာေနၿပီ႔ိ ဆိုရမယ့္အေျခအေနမ်ိဳး
ဆိုက္ေနပါတယ္။
တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတေတြ ျပည္ပကို စီးထြက္သြားတာနဲ႔အတူ အဲဒီမူလသယံဇာတေတြရဲ႕ ေနရာမွာ ထုတ္
လုပ္မႈအညစ္အေၾကးေတြ၊ အဆိပ္ဓာတ္ေတြ က်န္႐ွိေနခဲ့ပါတယ္။ အရင္က

သယံဇာတတည္႐ွိခဲ့ဖူးတဲ့ ေနရာေတြမွာ အခုေတာ့ အဆိပ္

ေျမ၊ အဆိပ္ေရေတြ ဖံုးလႊမ္းေနပါၿပီ။ ေျမဟာစိုက္မရ၊ ေရဟာေသာက္မရျဖစ္ကုန္ပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ လို
ဘေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ ေျမယာေတြအသိမ္းခံရတဲ့ ရက္စက္မႈဟာလည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုကို အႀကီးအက်ယ္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈပါ။ ဒါေတြဟာ ေအးဓားျပမဟုတ္၊ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ဓားျပတိုက္ေတြမႈပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ငွားေပးေနတဲ့ ေျမကြက္
လပ္ေတြဟာ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဧက ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ႐ွိၿပီး ဗမာျပည္ကၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ အ႐ြယ္ေလာက္ ႐ွိပါတယ္။
ဒီထက္ဆိုးတာကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္း နစ္သထက္နစ္လာေနလိ႔ု တိုင္းတပါးသားေတြကို ကိုယ့္ေျမယာေတြေရာင္းခ်၊ ငွားရမ္းေပး
ေနရသလို ကိုယ့္ႏွမ၊ ကိုယ့္သမီးေတြကို တိုင္းတပါးသားေတြဆီ ဇနီးမယားအျဖစ္ေရာင္းခ်ေနရတယ္ဆိုတ့ဲ အရင္က

ဗမာျပည္သားေတြ

အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ဖူးတဲ့အျဖစ္ဆိုးေတြဟာ ေနာင္သားစဥ္မ်ိဳးဆက္ အ႐ွက္ရ၊ ေခါင္း မေဖာ္ဝ့ံျဖစ္ေစမယ့္ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပ
မွာ ဗမာျပည္သားဆိုရင္အထင္ေသးခံရတယ္ဆိုတာဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ ထင္ထင္႐ွား႐ွားေပၚေပါက္လာတဲ့ အေျပာင္းအလဲ တ
မ်ိဳးပါ။ ဒါဟာ ဗမာႏိုင္ငံသားေတြညံ့လ႔ို မဟုတ္ပါဘူး၊ ဆင္းရဲ႐ွာၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မ႐ွိခိုးႏိုး အထင္ခံရတာမ်ိဳးပါ။
ဒါေတြကိုႀကံဳရေတာ့ အရင္နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ ဗကပအင္အားေတြ႐ွိေနတုန္းက ဒီလိုနယ္စပ္ျဖတ္လူကုန္ကူးတာ၊ ေျမေရာင္း
စားတာေတြမ႐ွိခဲ့ဘူးဆိုတာလည္း ေတြးေနမိပါတယ္။ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြမွာ မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ လုပ္ဇာတ္/လုပ္နည္းကိုင္နည္းတခု ႐ွိပါတယ္။ အဲ
ဒါကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ႐ွိ မီဒီယာနဲ႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသူ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြကို ကိစၥတရပ္ရပ္နဲ႔အာ႐ံုလႊဲၿပီး သူတို႔
အာဏာ တည္ၿမဲေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ဓနတိုးပြားေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္လံုးပန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း လက္ထက္တုန္းက ဆို႐ွယ္လစ္
ဝါဒ မ်က္လွည့္ျပပြဲန႔ဲ အလုပ္သမားညီလာခံ၊ လယ္သမားညီလာခံဆိုတာေတြ တၿခိမ္းၿခိမ္းက်င္းပ လွည့္စားခဲ့ၿပီး ဗိုလ္သိန္းစိန္ လက္ထက္
မွာေတာ့ ဘာအေျဖမွ မထြက္တဲ့၊ အႏွစ္သာရမ႐ွိတဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ ရေသ့ကိုးေသာင္း ျပဇာတ္လိုဟာမ်ိဳးေတြနဲ႔ အာ႐ံုလွည့္စားပါ
တယ္။ အခုကာလမွာေတာ့ စစ္တပ္ဟာ 'သီခ်င္းသာ ထပ္ေစရမယ္၊ ကႀကိဳးေတာ့ မထပ္ရေစဘူး' ဆိုတာလို မၿပီးႏိုင္၊ မစီးႏိုင္တဲ့ "ျပည္
တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး" ကဇာတ္ႀကီးခင္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အပါ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ သူတ႔ရ
ို ဲ႕အာဃာတေတြကို က်ည္ဆန္အျဖစ္ ပံု
ေအာေနပါတယ္။
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စစ္အုပ္စုဟာ ျပည္တြင္းစစ္န႔ျဲ ပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ဝါဒျဖန္႔စရာနဲ႔ လုပ္ကိုင္စားစရာ ဇိမ္ခံပစၥည္းအျဖစ္

ဖန္တီးထား

တာပါ။ သူတို႔ ေျပာေနတဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔၊ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာပြဲတ႔ို ဆိုတာေတြကေနၿပီး သူတို႔နဲ႔ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ ခ႐ိုနီေတြ၊ ေနာက္လိုက္ေခြး
ေတြ ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ိဳ းစံုကို လႈင
ိ ္ေဘာလယ္ ပြဲေတြ႕ေနၾကတယ္မဟုတ္ဘူးလား။ ဒင္းတို႔တေတြ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီး၊ ထိန္းသိမ္း
ထားရာကေန ႀကီးပြားခ်မ္းသာခဲ့ၾကသလို ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေအာင္လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေနၿပီး ဝင္ေငြေတြအလွ်ံပယ္ ရ
ေနတာလည္း အမွန္ပါပဲ။ အာဏာရ အသိုင္းအဝိုင္းခ်င္း

ရင္ၾကားေစ့“အေျပာင္းအလဲေတြ”လုပ္တာနဲ႔ပဲ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြင္း နစ္သ

ထက္ နစ္၊ ခ႐ိုနီေတြခ်မ္းသာသထက္ခ်မ္းသာ၊ ဘူးေတာင္းနစ္လ႔ေ
ို စာင္ခ်မ္းေပၚဆိုတာလို သူ႔ဟာသူေတာင္မွ လူၾကားထဲမတိုးဝံ့တ့ဲ ဗိုလ္
ခင္ညႊန္႔လိုသမိုင္းတရားခံကို စင္ျမင့္ေပၚတင္ကန္ေတာ့တဲ့အေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
သန္းခ်ီတဲ့ စစ္ေျပး/စစ္ေ႐ွာင္ဒုကၡသည္နဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းဆိုတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းရဲ႕ အခု ေနာက္

ဆံုးႏွစ္မ်ားအပိုင္းမွာမွ ေပၚလာတာပါ။ အေျပာင္းအလဲသစ္ပါ။ မိုင္းကြင္းဆိုတဲ့ျပႆနာဟာလည္း

သူတ႔ေ
ို တြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိ႔၊ု အပစ္အ

ခတ္ရပ္စဲေရးတို႔ ေျပာေနတဲ့အၾကားက ေပၚလာတဲ့ျပႆနာအသစ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဗမာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္န႔ခ
ဲ ြဲမရတဲ့ လူမႈေရး ေနာက္ျပႆနာတခုကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅ဝ စုနွစ္မ်ား အေစာ
ပိုင္း၊ ဗမာျပည္အေ႐ွ႕တလႊားမွာ ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴေတြ ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး မူးယစ္ရာဇာေတြြ နဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္၊ ေထာက္
လွမ္းေရးတို႔ဟာ ေ႐ွးေရစက္ ကံဆံုတယ္လို႔ဆိုရမလို စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ခဲ့ၾကတာ ဒီေန႔အထိ လက္တြဲမျဖဳတ္၊ တဆက္တည္း လုပ္
ေနၾကပါတယ္။ မူးယစ္ရာဇာေတြက

စစ္တိုင္းထိပ္ပိုင္းေတြကို ခါးပိုက္ေဆာင္ထဲ ထည့္ထားတာလည္း လူတိုင္းအသိပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ စစ္တပ္

က အရပ္ဖက္ကို အာဏာလႊဲေပးလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ေနာက္ပိုင္း၊ ဗမာျပည္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေပါလာပါတယ္။ ပိုင္
႐ွင္မဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆိုတာေတြအတြက္ ရဲအဖြဲ႔ကို လူထုက သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကၿပီး တရားဥပေဒဆိုတာဟာလည္း

ေမွာင္ရိပ္မွာ

ငို ေနရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဘယ္တုန္းကမွ မႀကံဳဖူး၊ မၾကားဖူးတဲ့ ဖားကန္႔က ေတာင္ၿပိဳမႈလို မရွိလ႕ုိ လုပ္စားေနၾကရတဲ့ ဗမာျပည္က

ဆင္းရဲသား

ေက်ာက္သမားေတြကုိ ဒုကၡေပးတဲ့ ကပ္ေတြဟာလည္း စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြနဲ႔ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ခ႐ိုနီေတြေကာင္းစားၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေန
တာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုးသမားမ်ား အေမ့လက္စြပ္ကိုေတာင္ ေပါင္ၿပီး ေဆး႐ွဴတယ္လို႔ ဆိုၾကသလိုပဲ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြဟာ မိခင္ ဧရာဝ
တီကိုေတာင္မွ အငွားခ်စားခဲ့ၾကတာ အခုဆိုရင္ ဗမာျပည္ရဲ႕ မနည္းလွတဲ့ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြဟာ ေသာက္သံုးရမွာအႏၱရာယ္႐ွိတဲ့ အေန
အထားကို ေရာက္လာၾကပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့အၾကားက ဘနဖူးသိုက္တူးလုပ္ခဲ့တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သတၱဳ
တြင္း လုပ္ရပ္ဟာ ဝါးစိမ္းေတာင္ စီမံကိန္းလို တျခား အနီးအပါး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး ေ႐ွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ဆံုး႐ံႈးမႈအေျခ
အေနဟာ ဆိုးဝါးသထက္ဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗမာျပည္မွာလူေတြသတိထားမိၾကတဲ့ ထင္႐ွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ တ
ခု ကေတာ့ အုပ္စိုးသူေတြက သူတ႔ရ
ို ဲ႕ရန္သူေတာ္စာရင္းမွာ မီဒီယာေလာကသားေတြကိုပါ ထည့္သြင္း ဖိႏွိပ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းနဲ႔ မီဒီယာဖိႏွိပ္မႈမွာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစာရင္း ဝင္ လာခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရကို ထိေရာက္စြာေဝဖန္ေထာက္ျပတတ္သူတဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္လို လူဗိုလ္ပံု အလယ္
မွာပစ္သတ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးလို ဗမာျပည္ရဲ႕ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးမွာလည္း ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္ရင္ အျပင္ မ
ထြက္ၾကနဲ႔လို႕ သတိေပးရတဲ့ အေျခအေနဆိုက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအေျပာင္းအလဲေတြ၊ လိႈင္းလံုးေတြ အၾကားမွာ မတုန္မလႈပ္၊ တည္ၿငိမ္စြာရပ္တည္ေနတာကေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈ အမ်ာဆံုးခံရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥ
ပေဒတရပ္ အခုလို ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲတည္႐ွိေနတာဟာ ဒီေန႔ ဗမာျပည္ အေျခအေနနဲ႔၊ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကို ထင္
ဟပ္ေနတာလို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ကို ျပန္ငဲ့ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ဝမ္းသာစရာေတြ႕ရတာေတြကေတာ့ ဖုယြင္သပိတ္အပါ ဗမာျပည္ အႏွ႔ံအျပားမွာ ေပၚ
ေပါက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ဝန္ထမ္းစသည္ေတြရဲ႕ သပိတ္တိုက္ပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲေတြဟာ
ေအာင္ပြဲရတာလည္း႐ွိ၊ ေအာင္ပြဲမရတာလည္း႐ွိျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္သူတရပ္လံုးကို အားတက္ေစ၊ အနာဂတ္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္
ေစတာ အမွန္ပါပဲ။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
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ျမင့္မား

သု႕ိ
ဗဟုိေကာ္မတီ

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)
ျမန္မာႏုိင္ငံ
မွ

ဗဟုိ စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ဗမာျပည္

ရက္စြဲ- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္။
အေၾကာင္းအရာ။

။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး တည္ေထာင္ျခင္း

အႏွစ္သုံးဆယ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသုိ႕ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႕ျခင္း။

ေလးစားအပ္သည့္ ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား

ယေန႕ကဲ့သုိ႕ ဂုဏ္ယူအားတက္ဖြယ္ရာ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ကုိ ရဲေဘာ္တုိ႕ ယခုကဲ့သုိ႕ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ အခမ္းအနား

က်င္းပျခင္းအတြက္ ရဲေဘာ္တ႕ုိ ကုိယ္စား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိသလုိ ရဲေဘာ္တ႕ုိ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္တကြ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္

ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးအဖြဲ႕ဝင္အားလုံးကုိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပါတီ
ဝင္ ရဲေဘာ္မ်ားက ေလးနက္စြာ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္လုိက္ပါသည္။

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ၿပီးဆုံးသည့္ေနာက္ ဘာမွ မၾကာေသးေသာ ကာလမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္း

သားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ တနည္း ေျပာရလွ်င္အေရးေတာ္ပုံ အာဇာနည္မ်ား၏ ေသြးေတြ

မေျခာက္မီမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးကုိ က်ဆုံးသူ အာဇာနည္မ်ား၏ အသက္ႏွင့္
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ေသြးမ်ားေပၚတြင္ သစၥာဆုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး

တည္တံ့ခဲ့သည့္ ကာလသက္တမ္းအတြင္း ဂုဏ္ယူစရာ အေကာင္းဆုံးတခ်က္မွာ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံတြင္ က်ဆုံးသြား
ေသာ အာဇာနည္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႕ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ အေရးေတာ္ပုံအေပၚ သစၥာရွိျခင္းပင္ ျဖစ္၏ဟုဆုိလွ်င္ မမွားဟု
ထင္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး၏ ခ်ီတက္ရာလမ္းတေလွ်ာက္

တြင္ ေလးစားဖြယ္ရာ အာဇာနည္မ်ား အသက္ေပးခဲ့ျခင္းကုိလည္း ဗမာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတုိ႕ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
က ေလးစားဂုဏယ
္ ူမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
မ်ား၏

ဗမာျပည္သူမ်ားက ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ ယုံၾကည္ေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္းမွာ တုိက္ပြဝ
ဲ င္ ရဲေဘာ္ႏွင့္ ျပည္သူ

ဗမာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္၊ စစ္အစုိးရဖယ္ရွားေရး ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အႏွစ္သုံးဆယ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ယေန႕အခါမွာ ဤေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မည္မွ်အေကာင္အထည္ ေပၚၿပီ

နည္း ဟု ျပန္ၾကည့္၊ ျပန္သုံးသပ္သည္မွာလည္း နုိင္ငံေရး၏ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တခုပင္ ျဖစ္သည္။

ဤကာလမ်ားအတြင္း ဗမာျပည္၏ အသြင္သဏၭာန္ေတြသာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မည္သ႕ုိ မွ် မေျပာင္း

လဲခဲ့ျခင္းကုိ တကမၻာလုံး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ က်ဆုံးသူမ်ား၏ ေသြးႏွင့္အသက္မ်ားအေပၚတြင္ မိမိတ႕ုိ နည္းတူ

တုိင္တည္ သစၥာဆုိခဲ့ၾကေသာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ရဲေဘာ္မ်ားသည္ အ

သက္ေပးသြားသူမ်ား၏ မၿပီးဆုံးေသးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္တာဝန္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ၾကလိမ့္မည္ ဟု ယုံၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး အဓြန္႕ရွည္ပါေစ။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး တုိက္ပြတ
ဲ ရာ၊ ေအာင္ပြဲတရာ ရပါေစ။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႕၏ တုိက္ပြဝ
ဲ င္

ခ်စ္ၾကည္မႈ အဓြန႕္ ရွည္ပါေစ။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္သုံးဆယ္ေျမာက္ အခမ္း အ

နား ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ရဲေဘာ္သဖြယ္ အေလးျပဳလ်က္
ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
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ထြက္ေပါက္အခြင့္
အေရးကုိ
မယူတတ္ရင္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က NCA
လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြ႕ဲ အစည္းေတြရဲ႕ ထိပ္သီးေတြန႔ဲ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္
ထိပ္ သီးေတြ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းတခု လုပ္ခဲ့တယ္။

မယူခ်င္ရင္ေတာ့….

အစည္းအေ၀းမွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က သူေျပာခ်င္တာေတြကုိ ဟိန္းသံ
ေဟာက္သံ၊ ၿခိမ္းသံ၊ေျခာက္သံေတြနဲ႕ မာန္ေတြ၊
ဟန္ေတြအျပည့္နဲ႕ေျပာသြားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အားလုံးကုိ (အဖြ႕ဲ အစည္း
အသီး သီးကိုေရာ၊ အစုိးရအဖြ႕ဲ ကိုပါ)
ေမာက္ေမာက္မာမာေစာ္ေစာ္ကားကားေျပာသြားတာပါ။ အလြတ္သေဘာ
တန္းတူရည္တူ

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖု႔ေ
ိ နေနသာသာ အစည္းအေ၀း

ေမာင္မုိးဦး

ဆုံးေအာင္ေတာင္မတက္ဘဲ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားလွည့္တဲ့ပြဲကုိ
သြားတက္ခဲ့တယ္။

ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာတာေတြရဲ႕ အတြင္းသေဘာကေတာ့ ၂၀၀၈

အေျခခံဥပေဒဟာ ၿပီးျပည့္စုံတယ္၊ ဘာမွအတြန္႕ အတက္ လုပ္မေနၾကနဲ႔၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အေသခံ ကာကြယ္မယ္၊ ဒို႕တာ၀န္
အေရးသုံးပါးကိုလက္ခံရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ခြဲမထြကရ
္ ဆိုတာကုိ လက္မခံႏို္င္တာလဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရပဲ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရျဖစ္လာတာပဲ။
ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈမလုပ္ၾကနဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရး ဂလဲစ
့ ားေခ်မႈ ေတြ မလုပ္ၾကနဲ႕။ တပ္မေတာ္ကုိ ဘာမွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႕မလုိဘူး။

12

တုိင္းျပည္မွာ တပ္္မေတာ္ တခုတည္း ရွိရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိခ်င္ ရင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြတပ္မေတာ္လက္ေအာက္၀င္ၾက။
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕ၿပီး မွတ္ပုံတင္ၾက ဆုိတာပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ ဗိလ
ု ္မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ေပၚလစီအရပ္ရပ္ကို စစ္အုပ္စုကုိယ္စား ထြက္ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္
မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ နံပတ္(၁) ေတာ့ မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ တပ္မေတာ္ကုိ လက္ကုိင္တုတ္တပ္အျဖစ္
ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ၿပီး ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကုိ လက္ကုိင္တုတ္တပ္ရဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ ခန္႕ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကုိ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအျဖစ္

အစုိးရကလည္း ခန္႕တာမဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ခန္႕တာ မဟုတ္တာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဗိုလ္မင္း

ေအာင္လိႈင္ေျပာသြားတဲ့ တပ္မေတာ္သမုိင္းမွာ စစ္အုပ္စုသမိုင္းနဲ႕တပ္မေတာ္သမိုင္းကို ဗလုံးဗေထြး ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက
ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ သိမ္းလုိက္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး တပ္မေတာ္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္တပ္ ပီျပင္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၈

ခုႏွစ္က ဝတ္စုံျပည့္(အစမ္း) အာဏာသိမ္းမႈလုပ္ကတည္းက ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္အုပ္စုကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး တပ္မေတာ္ကိုလည္း လက္
ကိုင္တုတ္တပ္ပီသလာေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္စုဟာ အေတာင္
အလက္စုံလင္လာၿပီးျဖစ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာလည္း ဗိုလ္ေနဝင္းတလက္ကိုင္တပ္အျဖစ္ ပီျပင္သြား ပါတယ္။ စစ္အုပ္စု ဖြ႕ဲ တာကို မလုိ
လား တဲ့ တပ္မွဴးႀကီးအေျမာက္အျမား တပ္အျပင္ ေရာက္ကုန္ေတာ့တယ္။ စစ္အုပ္စုမွာနံပါတ္ (၁) ပဲရွိတယ္၊ နံပါတ္ (၂) ဆုိတာမရွိဘူး။
နံပါတ္ (၂) ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး အေစာႀကီးကန္ထုတ္ခံရတာပဲ။ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္မွာ နံပါတ္ (၂) တခါမွမရွိခဲ့ဖူးပါ။ ဗိုလ္ေန
ဝင္း စစ္အုပ္စု၊ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုအားလုံးမွာ နံပါတ္(၂) လုိ႔ တစ္ေျပးလာရင္ မၾကာဘူး၊ ကန္ ထုတ္ခံရတာပဲ။

ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာတဲ့ ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈဆုိတာ ဘာလဲ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္

ခန္႔အပ္တဲ့ တမတ္

သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေရးနိမ့္သြားတဲ့ကိစၥကို ေျပာတာပဲျဖစ္မယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အနည္းစုက အမ်ားစုရ႕ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ နာခံရ
မယ္။ အမ်ားစုက အနည္းစုကို ေလးစားရမယ္ဆုိတာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ နည္းနည္းမွ နားလည္ပုံမေပၚဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္း
စစ္အပ္စုကအစ ဗိုလ္သန္းေရႊ စစ္အုပ္စုအထိ (ကေန႔အထိ) လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူတရပ္လုံး၊ တမ်ိဳးသားလုံးကုိ အႏိင
ု ္က်င့္ဖိႏွိပ္ ေစာ္ကား
ခဲ့တာေတြကုိ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္မသိဘူးလား။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႀကီးဟာ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး၊ လူမ်ိဳးေပါင္း
စုံျပည္သူတရပ္လုံး၊ တမ်ိဳးသားလုံးကို အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကား ဖိႏွိပ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီးဆုိတာ မသိသူမရွိဘူးဆုိတာကုိ ဗိုလ္မင္းေအာင္
လိႈင္ မသိေရာ့သလား။ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္

မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ

ကေန႔အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးကုိေရာ၊ အစုိးရအဖြ႕ဲ ကိုေရာ

လူမ်ိုးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၊

တမ်ိဳးသားလုံးအေပၚ ဗိုလ္က်ေစာ္ကား၊ အႏိုင္က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအထက္မွာရွိေနတဲ့ စစ္အုပ္စုမွာ

ဗိုလ္မင္း

ေအာင္လိႈင္ဟာ နံပါတ္ (၁) မဟုတ္ရင္ေတာ့ စိန္လြင္လို ရာဇ၀တ္ေကာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း ေစာေမာင္လို အရူးအျဖစ္လည္းေကာင္း
ဇတ္သိမ္းမေကာင္းတဲ့ ၾကမၼာဆိုးနဲ႔ တိုးႏိုင္ပါတယ္၊ အိုင္စီစီကပ္သင့္ေနတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ကို စစ္ခရိုနီလူတန္းစားက ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္
ခ်ီးေျမွာက္ခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ နံပါတ္(၁) ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ပင္လွ်င္ ၾကမၼာငင္ခဲ့ၿပီပဲ။
ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးေရာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုတရပ္လုံးျဖစ္တဲ့ တမ်ိဳးသားလုံးကပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကၿပီး

ႏိုင္ငံ

ေရး ျပႆနာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းဖုိ႕ေဆြးေႏြးရာမွာလည္း အျပန္အလွန္ တန္းတူရည္တူသေဘာထားၿပီး အျပန္အလွန္ ေလး
စားတဲ့စိတ္ထားနဲ႕ ေဆြးေႏြးဖုိ႕၊ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္က ႏိုင္ငံေရးဂလဲ့စားေခ်တာေတြ မလုပ္နဲ႕လုိ႕

ေျပာေနတာ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိလဲ။ ျပည္တြင္းစစ္တေလွ်ာက္ စစ္တပ္က ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ဗိုလ္ေန
ဝင္း စစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းတဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ သမၼတေဟာင္းစ၀္ေရႊသိုက္ရဲ႕ သားငယ္ အသတ္
ခံရတာကစတဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚလူသတ္မႈေတြအတြက္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေက်ာခ်မ္းေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္စုဟာ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းကတည္းက ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လူသတ္မႈနဲ႕စခဲ့တာပါ။ ၁၉၆၂

ခု

ႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို တကၠသိုလ္နယ္ေျမထဲမွာ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ခဲ့
တယ္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ တ႐ုတ္ဗမာအေရးအခင္းကိုဖန္တီးၿပီး ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ လူသတ္ပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ ရခုိင္မွာ ဆန္လုပြဲ
အေၾကာင္းျပၿပီး

လူေတြကုိ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ သတ္ခဲ့တယ္။ ၇၄-၇၅ ခုႏွစ္ေတြမွာ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းေတြမွာ

အစုလိုက္အၿပဳံလုိက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ မိႈင္းရာျပည့္၊ ဦးသန္႔စ်ာပနအေရးအခင္းေတြမွာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္
ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ လူထုအုံႂကြမႈအေရးအခင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း (မဟာရန္ကုန္အတြင္း) ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဗမာတျပည္လုံးအႏွံ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလည္း ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ လူေတြကို စစ္ေၾကာေရးမွာ၊
ေထာင္တြင္းမွာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ အမ်ားအျပားရွိခဲ့တယ္။ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းမွာ

ေသေက်အနာတရျဖစ္ခဲ့တာ၊

လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ လယ္သူမ ေဒၚခင္ဝင္း အသတ္ခံရတာ၊ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ အသတ္ခံရတာ၊ ၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးအခင္း

(ေရႊ၀ါ

ေရာင္ေတာ္လွန္ေရး) မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္အသတ္ခံရတာ၊ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံရစဥ္က အေလာင္း
ေတြကို ငါးစာေကြ်းပစ္လုိက္ဆုိတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လက္ပါးေစ၀န္ႀကီးတပါးရဲ႕ သေဘာထားစတာေတြ အားလုံးဟာ စစ္အုပ္စုက တာဝန္ယူရ
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မယ့္ကိစၥေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီတာဝန္ အားလုံးဟာ ကေန႔ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္အေပၚ စုၿပဳံက် ေရာက္ေနပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြဟာ

တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အရိုးတြန္တတ္တယ္ဆုိတာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ စဥ္းစားေလ ေက်ာခ်မ္းေလ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးဟာ စစ္အုပ္စုကုိ

ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ဖ်က္

သိမ္းဖုိ႔ အခြင့္အေရးေပးခဲ့တာ အႀကိမ္အေတာ္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္းမွာ ၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႕ဖုိ႔ ျပည္သူလူထုက
ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက လူထုသေဘာက် ၾကားျဖတ္အစုိးရကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ရင္ စစ္အုပ္စုကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း နဲ႕ သိကၡာရွိရွိ
ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း လက္ကိုင္တုတ္ဘဝက လြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဒီခ်ဳပ္နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရအင္အားစုေတြလက္ထဲ အာဏာလႊဲခဲ့ရင္

စစ္

အုပ္စုကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ဖ်က္သိ္မ္းလုိက္ႏိုင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံကို ေစာေစာစီးစီးထူေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ၂၀၀၈

အေျခခံဥပေဒ

လည္း ေပၚေပါက္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကုိလည္း ေစာေစာကတည္းက ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ

ေခါင္းမာမာနဲ႕ အာဏာကုိခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ က်င့္သုံးတာေၾကာင့္ ၂၀၀၈

အေျခခံဥပေဒဆိုတာလည္း

ေပၚလာတယ္။ စစ္မဟုတ္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္တဲ့ အေျခအေနတရပ္ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ အရပ္သားနဲ႕ စစ္ဖက္-ဖက္စပ္အစုိးရတရပ္ ေပၚ

ေပါက္ေစတယ္။ တုိင္းျပည္လည္းမြဲသည္ထက္ မြဲတယ္။ ျပႆနာေပါင္းစံုဟာလည္း သပြတ္အူ လုိက္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး
ေတြမွာလည္း အဖုအထစ္ေတြ မ်ားလာေနတယ္။
ဒါေပမဲ့ ထြက္ေပါက္အလားအလာတခု ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး အင္အားစုအားလုံး ပါ၀င္တဲ့
တန္းတူရည္တူရွိတဲ့ အျပန္အလွန္ေလးစားတဲ့၊ အေပးအယူရွိတဲ့၊ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္တဲ၊့ ႐ုိးသားပြင့္လင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္
ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီလုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးမွာမွ တမ်ိဳးသားလုံးေသြးစည္းညီညြတ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ဒီမုိကေရစီ ဘယ္
လုိေဖာ္ေဆာင္မလဲ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ဘယ္ပုံစံနဲ႕ ဘယ္လုိထူေထာင္မလဲ၊ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္
စုနဲ႕ကိုက္ညီေအာင္ ဒီမုိကေရစီစံညြန္းေတြနဲ႕အညီ ဘယ္လုိေရးဆြဲမလဲ၊ ဒီမုိကေရစီရတ
ွိ ဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ကုိက္ညီတဲ့

တပ္မ

ေတာ္တရပ္ကုိ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ဖြ႕ဲ စည္းမလဲ ဆိုတာေတြကုိ မူက်က်၊ စနစ္တက် ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့
၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ ေဘာင္မခတ္ဘဲ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး က်င္းပမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ျဖစ္ေျမာက္သြားႏိုင္ပါတယ္၊
အဲ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ရင္ စစ္အုပ္စုဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ကုိယ္ဘာသာ စစ္အုပ္စုကုိဖ်က္သိမ္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို
႐ုပ္သိမ္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္သြားမွာပါ။
ဒီထြက္ေပါက္အခြင့္အလမ္းကုိ စစ္အုပ္စုကမယူဘဲ ဆက္ၿပီးေခါင္းမာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အ႐ုိးတြန္သံေတြျပန္ၾကားလာရဦးမွာပဲ။ သ
မုိင္းဟာ အညႇာတာကင္းမဲ့ပါတယ္။ သမုိင္းဖန္တီးတာ ျပည္သူလူထုပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုကသမိုင္းဖန္တီးေနတာမဟုတ္ပါ။ စစ္အုပစ
္ ု
သက္တမ္းဟာ ရာစု၀က္ ေက်ာ္ေနၿပီဆုိေပမယ့္ သမုိင္းေရစီးေၾကာင္းမွာ ေရပြက္တခုသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သမုိင္းကအဆုံးအျဖတ္ေပးပါ
လိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္ၿပီး ေခါင္းမာေနရရင္ေတာ့ စစ္အုပ္စုနဲ႕ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဟစ္တလာနဲ႕သူ႔ရဲ႕
ေနာက္လိုက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႕မ်ား သြားတူေလမလားပဲ။
ေမာင္မုိးဦး
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ေသနတ္ကုိင္
သရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈကေန [ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ တရားရံုး၊ ရာဇ
ဝတ္ႀကီးအမႈ အမွတ္ ၃၄/၂၀၁၈ အား ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒအမွတ္ ၄၉၄ (က) အရ ရုပ္
သိမ္းခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥတြင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို တမင္ေပါ့ေလ်ာ့စြာ စစ္ေဆးၿပီး တရားခံ
မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရားလိုျပသက္ေသမ်ားက ထြက္ဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အေျခအေန
ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးကာ တရားခံမ်ား၏ မိဘမ်ားထံမွ လာဘ္ေငြႏွင့္ တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ား

ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕
ယဥ္ပါးေနၿပီျဖစ္တဲ့
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ

ရယူခဲ့သည့္] ဖ်တ္ခနဲ လွန္ျပလိုက္တဲ့ အဂတိလုိက္ စားမႈဟာ “တရားဥပေဒေလာကနဲ႔ ရဲေလာ
က” ရဲ႕ပုပ္သုိးလိႈက္စားမႈကေလးကိုသာ တကြက္တကြင္း ကြက္ၿပီးေဖာ္ျပေနတာမဟုတ္ဘဲ စစ္
အုပ္စု အုပ္စိုးမႈယႏၱရားႀကီးရဲ႕ အေထြေထြ ပုပ္သိုးေနမႈ၊ အေထြေထြ မဖြယ္မရာမႈႀကီးေတြကုိပါ
တၿပိဳင္နက္တည္း အသိေပး ေဖာ္ထုတ္ျပ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဇာ္လတ္

‘အီစြတ္ပံုျပင္ ’တစ္ပုဒ္ထဲမွာ ပါသလို ဆိတ္စားစရာကို ေျမေခြးက ယူေပးၿပီး၊ေျမေခြး
စားစရာကို ဆိတ္က အျပန္အလွန္ ခုိးယူ ေပးၾကတဲ့ ပံုပမာကိုေတာင္ သြားၿပီး
တယ္။ ပုပ္သုိးမႈဟာ ကင္ဆာလို အျမစ္တြယ္လႈိက္စားေနတာကို ျမင္လိုက္ၾကၿပီ

သတိရေစပါ
မဟုတ္ပါ

လား။ တကယ္ေတာ့ အထက္ေအာက္အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္၊ အကြက္ဆင္ အကြက္ရုိက္ၿပီး
လာဘ္ယူ လာဘ္စားၾကတာပါ။ ေအာက္ေျခ “အမႈစစ္ရအ
ဲ ုပ္” ကေန အထက္အဆင့္ “တုိင္းေဒ
သႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္” အထိ အစဥ္လိုက္ တင္ျပရရင္
ရဲအုပ္ (ခ်စ္ကိုကုိ) [က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀]
ဒုတိယခရုိင္ဥပေဒအရာရွိ (ေဒၚသစ္သစ္ခင္) [က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀ ႏွင့္ပါတိတ္လံုခ်ည္ တစ္ထည္]
ဒုတိယခရုိင္တရားသူႀကီး (ဦးေအာင္ၾကည္) [က်ပ္သိန္း ၃၃၀]
ခရုိင္ဥပေဒအရာရွိ(ဦးကိုကိုေလး) [က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၃၀ႏွင့္ Goldlabel အရက္ ပုလင္း တစ္လံုး]
တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ (ဦသိန္းေဇာ္) [က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀]

တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္(ဦးဟန္ထူး) [က်ပ္ ေငြသိန္း၁၅၀၊ BlueLabel အရက္ပုလင္း တစ္လံုးႏွင့္ အက်ႌတစ္ထည္]
[ေငြေၾကးအေနနဲ႔ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ပင္မျပည့္တာ သတိျပဳမိပါတယ္။ သိန္း ၇၂၀ ပဲရွိပါတယ္။

လာဘ္ေငြေဖာ္ျပတာ ပမာ

ဏနည္းမ်ား ေနသလား၊ သက္သက္ညွာညွာ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ေဖာ္ျပေနၾကသလားလိ႔ုလည္း စဥ္းစားမိပါတယ္]အမ်ားျပည္သူ အသက္
အုိးအိမ္လံုၿခံဳမႈအက်ိဳးစီးပြားအတြက္အလို႔ငွာ အမွန္တရားနဲ႔ ဥပေဒကို မယိမ္းမယုိင္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႔
အစည္းျဖစ္တဲ့ “တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ရဲေလာက” ထဲမွ ပုပ္သုိးလိႈက္စားေနတဲ့ မဖြယ္မရာအမႈႀကီး ပြင့္က် ေပၚထြက္လာပါတယ္။
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“တရား စီရင္ေရးနဲ႔ ရဲေလာကမွာ” ဒီလို ပုပ္သုိးလိႈက္စားမႈေတြ နက္ရိႈင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္ေနၿပီလ။ဲ
နက္ရိႈင္းေနခဲ့ၿပီလ။ဲ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္သဖြယ္ျဖစ္ေနခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီလဲ။ “ေရေလာင္းတယ္၊ လိုင္းဝင္တယ္၊ ဂါေၾကး” တုိ႔ ဆုိ
တာေတြဟာ ဒီေလာကရဲ႕ “ယဥ္ေက်းမႈစကားလံုးေတြ” ပဲ မဟုတ္လား။“ အျဖစ္မွန္၊တရားနဲ႔ဥပေဒ ” ကို မုိက္မုိက္မဲမဲ ေက်ာခိုင္းလ်စ္လ်ဴ
ရႈၿပီး မိမိသင္ယူ ကုိင္စြဲရထားတဲ့ “တရားဥပေဒ၊ ရာထူး အဆင့္ ေနရာ” ကို တလြဲ အသံုးခ်ၿပီး ကုိယ္က်ိဳးၾကည့္ခဲ့ၾကမႈေ တြ အေရအတြက္
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိခဲ့ၿပီလဲ။
ဒီလို မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္အႏုိင္က်င့္မႈ၊ မဖြယ္မရာမႈေတြ၊ ဒီလို မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈေတြဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စိုးမႈ ေခတ္
စနစ္ထဲမွာ သေႏၶတည္ ေမြးဖြားၿပီး အစြယ္နဲ႔ အၿမီး ေပါက္လာခဲ့တာပါ။ စစ္အုပ္စု အုပ္စုိးသူေတြကလည္ ေသနတ္ကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ထင္
ရာ စုိင္းခဲ့ၾကတာမို႔ သူတ႔ို ေအာက္ေျခယႏၱရားထဲက ဝက္အူေလးေတြကလည္း သူတို႔အစြယ္၊ သူတုိ႔ အၿမီးကို ထုတ္ျပၿပီး သူတုိ႔ အထြာနဲ႔
သူတုိ႔ ထင္ရာစုိင္းခဲ့ၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္အရင္းစစ္ေတာ့ “ ေခါင္က မိုးမလုံလို႔ တံစက္ၿမိတ္က မိုးယု”ိ တာပါပဲ။
စစ္အုပ္စုထိပ္သီးက ဥပေဒတု႔ရ
ိ ဲ႕ အေခါင္အခ်ဳပ္လို႔ဆုိတဲ့ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ) ကို စစ္ဖိနပ္နဲ႔ နင္းေခ် ဖ်က္ဆီး
ခဲ့ တာပဲ မဟုတ္လား။ ေသနတ္နဲ႔ေထာက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။ (၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပ
ေဒ/ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ)
ဒီလိုန႔ဲ စစ္အုပ္စုဟာ “စစ္တပ္နဲ႔ေသနတ္” ကိုသာ လက္္မွာၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ရင္ ဘာကိုမဆုိလုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ထင္မွတ္သြား
ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလို ထင္မွတ္မွား သြားေလာက္ေအာင္လည္း သူတုိ႔ အုပ္စုိးထားမႈက (၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ယေန႔အထိ )

ရွည္ၾကာေနဆဲ ျဖစ္

တယ္ မဟုတ္လား။ ဒီလိုထင္မွတ္မွားမႈနဲ႔ ထင္ရာစုိင္းခဲ့ၾကတာမွာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်မႈ

စတဲ့ဘက္

ေပါင္းစံုမွာ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ျပားကုန္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုဟာ “အမြဲတကာ့ ထြတ္ေခါင္ ဖြတ္မင္းေနာင္” ျဖစ္ခဲ့တယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္
ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကေတာ့ သူေ႒းသူႂကြယ္ႀကီးေတြျဖစ္လာတယ္။
ဖန္တီးႏုိင္သူရဲ႕ ကေလာင္ကေဝ ေစစားမႈေအာက္မွာ အစဥ္အလာဗီလိန္လူဆုိး “ဒႆဂီရိဟာ အခ်စ္သူရဲေကာင္း”

ျဖစ္လာသ

လိုေပါ့။ ေသနတ္ကုိင္ထားႏုိင္ရင္ ဘာမဆုိလုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ထင္မွတ္မွားမႈကို တရားသဖြယ္လက္ကိုင္ျပဳၿပီး စစ္အုပ္စုဟာ အမွန္ကို အ
မွား - အမွားကို အမွနသ
္ ဖြယ္ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ အလားတူပင္ တရားမႈကုိ မတရားမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး မတရားမႈကိုလည္း
တရားမႈသဖြယ္ျဖစ္လာေစခဲ့တယ္။ စစ္အုပ္စု အုပ္စုိးတဲ့ေခတ္ကာလမွာ လိုအပ္ရင္လုိအပ္သလို “ ၾကမ္းပုိး ဟာ လိပ္၊ လိပ္ဟာ - ၾကမ္းပိုး”
ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ တိုင္းျပည္ခ်စ္သူက အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္ျဖစ္ရတယ္။ ဆႏၵျပလႈ႔ံေဆာ္ေရးသမားက ဆူပူအၾကမ္းဖက္သမား

ျဖစ္သြားရ

တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားဟာ ေသာင္းက်န္းသူျဖစ္ရတယ္။ သူခုိးႀကီးေတြေတာ့ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေတြရၿပီး ဘုရားဒကာလူႀကီး လူေကာင္း
ေတြျဖစ္လာတယ္။
ဒီလိုန႔ဲ ေသနတ္ကုိ္င္ယဥ္ေက်းမႈ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္ လာတဲ့အခါ ဒီလမ
ို ဖြယ္မရာမႈေတြဟာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္သဖြယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ သ
ဖြယ္၊ “က်င့္ဖြယ္သားတို႔တာ” လို႔ ဆုိတဲ့ ဆံုးမလကၤာသြားသဖြယ္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီအခါမွာ

ေငြထုပ္ပုိက္ထားႏုိင္သူမ်ားကလည္း

ေသနတ္ကိုင္ထားသူမ်ားနဲ႔ ႏွစ္ကုိယ့္တစ္စိတ္ေပါင္းဖက္ၿပီး (တခ်ိဳ႕က သားေပးသမီးယူ ခမီးခမက္ေပါင္း ဖက္ေစၿပီး) တိုင္းျပည္ နဲ႔ ျပည္သူ
လူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ အႏုိင္က်င့္ပါေတာ့တယ္။ ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး အမႈေတြေဖ်ာက္ပစ္လိုက္ႏုိင္တယ္။ “ပုိင္ရွင္မဲ”့ လု႔ိ လုပ္ႀကံဖန္တီးႏုိင္ၿပီး တ
ကယ့္ လက္သည္တရားခံဟာ ေသနတ္ကိုင္ အဘေတြ တန္ခုိးနဲ႔ ကုိယ္ေပ်ာက္ေျမလွ်ဳိးသြားေစႏုိင္တယ္။
အခုေပၚေပါက္လာတဲ့ သရုပ္ေအာင္ရဲေထြး ေသဆံုးမႈန႔ဲ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေပၚေပါက္လာတဲ့ အမႈဟာ တကယ့္ေတာ့ အေပၚယံမွာ စတိ
ေလာက္သာေပၚေနတဲ့ အဖ်ားအနားေလးမွ်သာရွိပါေသးတယ္။ ဟုိးေအာက္မွာ ငုပ္လွ်ဳိးလိႈက္စားေနတဲ့ အပုိင္းက ပုပၸား ေတာင္မႀကီး သုိ႔
မဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္က ခါကာဘုိရာဇီေတာင္ထက္ ႀကီးခ်င္သာႀကီးမယ္ ေသးေတာ့မေသးႏုိင္ပါဘူး။
ဒီျဖစ္ရပ္ကေန လက္ရွိအုပ္စိုးသူအစုိးရျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရကို အတိအလင္းသတိေပးလိုက္တဲ့အခ်က္ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမ
တစ္ခုက တရား ဥပေဒစုိးမိုးေရး (ဝါ) တရားတဲ့ ဥပေဒေတြ စုိးမိုးလာဖို႔ဆုိတာဟာ ပါးစပ္က ေျပာေနၾကသလိုလို လြယ္လြယ္ကူကူ ေအး
ေအးေဆးေဆး ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ (တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲနဲ႔ အၿငိမ္းစား
ေတြ) ခ်မ္းသာႂကြယ္ေနတာ “ေသနတ္/ရာထူးအဆင့္ေနရာ” နဲ႔ ကင္းၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာတာမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
နဝတ - နအဖ နဲ႔အတူ ေပၚထြန္းၿပီး ၂၀၀၈ ေျခဥနဲ႔ လူရာဝင္လာတဲ့ စစ္ခရိုနီလူတန္းစားဆိုတာ သူတို႔ပါပဲ။

စစ္အုပ္စုနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အကုန္အစင္ တိုက္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္မွသာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈထုတ္ကုန္သဖြယ္၊
စဥ္သဖြယ္ ယဥ္ပါး စြဲၿမဲေနၿပီျဖစ္တ့ဲ

ျဖစ္ရုိးျဖစ္

ေသနတ္/ရာထူး အဆင့္ေနရာကို အလဲြသံုးစားလုပ္ၿပီး အကတိ လိုက္စားမႈကို အေျခခံအားျဖင့္

တိုက္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
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မာ့က္စ္ဝါဒႏွင့္
ျပဳျပင္ေရးဝါဒ

(ဗီ . အိုင္ လီနင္)

မင္းမဲ့ဝါဒီတို႕ႏွင့္မတူဘဲ မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္
တိုက္ပြဲဆင္ျခင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား၏ လက္ဝယ္ရွိေသာ အာ
ဏာကိုဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳေသာ္ျငားလည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေန တိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဆင္ျခင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳေပ

သည္။ သို႕ေသာ္ မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားသည္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳမႈ မ်ားအား ျပဳျပင္နည္းအတြင္းသာ တိုက္
႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒီမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႕ က်င္
ေပသည္။ ျပဳျပင္ေရးဝါဒသည္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ လွည့္စားခ်က္ျဖစ္ သည္။ ျပဳျပင္ေရးတစုံတရာ လုပ္သည့္
တိုင္ ေအာင္ အရင္းအႏွီး၏ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခစား ေက်းကၽြန္ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
လစ္ဘရယ္ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ အစဥ္အၿမဲပင္ လက္တဖက္မွ ၎တိ႕ု ကမ္းလွမ္းေပးေသာ ျပဳျပင္ေရးကို အျခားတဖက္ျဖင့္
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသြားကာ ျပဳျပင္ေရးအား အေကာင္အထည္မဲ့ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားေစေပသည္။

သူတို႕သည္ ျပဳျပင္ေရးကို အသုံးျပဳ၍

အလုပ္သမားမ်ားကို ကၽြန္ျပဳသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား တကြဲတျပားျဖစ္ေအာင္ ဂိုဏ္းခြဲသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ လုပ္သားမ်ားအား ထာဝစဥ္
လုပ္ခစားေက်းကၽြန္ျဖစ္ေစသည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒသည္ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းႏွင့္ လုပ္သည္ပင္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕တြင္
မူ အလုပ္သမားမ်ားအား လိႈက္စားေသာ အားနည္းသြားေစေသာ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ လက္နက္ကိရိယာျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ား
အေပၚ ပုံအပ္ယုံၾကည္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အၿမဲပင္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းခံရေလ့ရွိသည္ ဆိုသည္ကို တိုင္းျပည္တိုင္းမွ အေတြ႕
အႀကဳံမ်ားက ျပသခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ဆန္႕က်င္ဖက္အားျဖင့္မူ မာ့က္စ္၏ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊

ဆိုလိုသည္မွာ

အရင္းအႏွီးက စိုးမိုးထားသမွ် အခစားေက်းကၽြန္စနစ္သည္ ေရွာင္ရွား၍ရမည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို သိရွိထားသူမ်ား၊ ၎တိ႕ု သည္ ဓနရွင္
လူတန္စား၏ မည္သည့္ ျပဳျပင္ေရး၊ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈကိုမွ် ခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အရင္းရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ျပဳျပင္ေရးမွာ မတည္
တံ့ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိထားၾကလ်က္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ တိုက္ ပြဲ
ဝင္ၾကၿပီး ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားကို

အခစားေက်းကၽြန္စနစ္အား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းရန္ အသုံးခ်ၾကေပသည္။ ျပဳျပင္ေရးသမား

မ်ားသည္ မစို႕မပို႕ေခၽြးသိပ္မႈမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေသြးခြဲသည္။ လွည့္ျဖားသည္။ လူတန္းစားတိုက္ပြဲမွ လမ္းလႊဲေစရန္ ႀကိဳး ပမ္း
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ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ျပဳျပင္ေရးဝါးဒ၏ လွည့္ျဖားခ်က္မ်ားကို သိျမင္ၾက၍ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေရးမ်ားကို မိမိ၏ လူတန္းစား
တိုက္ပြဲ ႀကီးထြား က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳၾက၏။
အလုပ္သမားမ်ားအတြင္းသို႕ ျပဳျပင္ေရးဝါဒီမ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေလေလ၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႕
ေပ်ာ့ညံ႕ေလေလ၊ ဓနရွင္လူတန္းစားအေပၚ ပိုမိုအမွီသဟဲျပဳရေလေလျဖစ္၏။ ဤသိ႕ု ျဖင့္ ဓနရွင္လူတန္းစားက ျပဳျပင္ေရးမ်ားအား အ
ခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေအာင္ နည္းပရိယာယ္မ်ိဳးစုံကို အလြယ္တကူ က်င့္သုံးႏိုင္ေလေလျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈသည္ ပိုမို အမွီအခို
ကင္းေလေလ ရည္မွန္းခ်က္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေလေလ ျပဳျပင္ေရးဝါဒ၏ က်ဥ္းေျမာင္းမႈမွ ပိုမိုလြတ္ကင္းႏိုင္ေလေလျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ျပဳျပင္မႈ
မ်ားကို ခိုင္မာေစရန္၊ အသုံးျပဳရန္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုအခြင့္သာေလေလျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္တိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား
အ က်င့္ပ်က္ေစရန္၊ ေက်းကၽြန္စနစ္ကို ဖ်က္ဆီးဖိ႕ု လုံးဝစိတ္မကူးေတာ့ဘ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေနသည့္ ေက်းကၽြန္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္
ရန္ တနည္းမဟုတ္တနည္း ႀကိဳးပမ္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားျပည္မွ ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားဆိုသည္မွာ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားပင္
ျဖစ္၏။

၎တို႕သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အတိတ္ကာလကို ျပစ္တင္႐ႈတခ
္ ်၍ ေျဗာင္တရားဝင္ပါတီသစ္ ထူေထာင္္ခြင့္ရရွိေရး စိတ္ကူးယဥ္

အာမခံခ်က္ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေခၽြးသိပ္ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက “ ေျမာက္ပိုင္းပရာပဒါ ”

၁

ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်မႈေၾကာင့္ စိန႕္ ပီတာစ

ဘတ္ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားသည္ မတတ္သာ၍ မိမိတို႕သည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုလာၾကသည္။
အလြန္ အေရးႀကီးလွေသာ ျပႆနာကို ရွင္းလင္းလာေစရန္ အတြက္ ၎တိ႕ု ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ရေပမည္။
စိန႕္ ပီတာစဘတ္ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားက သူတို႕သည္ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပဳ ျပင္
ေရးသာ အရာရာ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္သည္ မေျပာပေလာက္ဟူ၍လည္းေကာင္း သူတို႕

ေျပာၾကားျခင္းမရွိ

ေၾကာင္း၊ သူတို႕အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္သို႕ ခ်ီတက္ၾကဟုလည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္မႈရယူေရးတိုက္ပြဲမ်ားမွတဆင့္ ေနာက္ဆုံး ရည္
မွန္းခ်က္သို႕ဟု လည္းေကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
အေျပာႏွင့္အလုပ္ကိုက္ညီျခင္းရွိ မရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႕ၾကည့္ၾကပါစိ႕ု ။
ပထမအခ်က္။ ။ ဖ်က္သိမ္းေရးသမား ဆီးေဒါ့သည္ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားအားလုံး၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေပါင္း႐ုံး၍ေရးသား ေဖာ္
ျပရာတြင္ မာ့က္စ္ဝါဒ၏ “ ေၾကြးေၾကာ္သံႀကီး ၃ ခု” အနက္ ၂ ခုသည္ ယခုအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လႈ႕ံ ေဆာ္ေရးအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္
ေတာ့ပါ ဟူ၍ျဖစ္၏။ ဆီးေဒါ့သည္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံထိန္းသိမ္းထားသည္။ အေၾကာင္းမူကား သေဘာတရား
ေရးအရ ဤအခ်က္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတရပ္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္၍ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ သူပယ္ထားသည့္ သို႕မဟုတ္ ဖယ္ထုတ္ထားသည့္ အရာမွာ ျပဳျပင္ေရးထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ေနေပ

သည္။ သူ က်င့္သုံးေနသည္မွာ ပုံေသနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္သည္ မေျပာပေလာက္ဟူသည့္ ေပၚလစီပင္ ျဖစ္
ေနေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူသည္ အထင္ရွားဆုံးေသာ အေခ်ာင္ဝါဒ ႏြံတြင္းသို႕ ကၽြံဆင္းသြားေတာ့သည္။ (ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း၌
ျဖစ္ပါေစ) “ ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ ” ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လႈံေဆာ္ခ်က္မွ ထုတ္ႏုတ္ပစ္လွ်င္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဒုတိယအခ်က္။ ။ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ား၏ သတင္းႀကီးလွေသာ(ယခင္ႏွစ္) ၾသဂုတ္ ကြန္ဖရင့္ကလည္း အလားတူပင္ ျပဳျပင္
ေရး ဝါဒ မဟုတ္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစရမည္အစား ကြ်န္ေတာ္တို႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈ၏ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ထားရွိရမည့္အစား
ေနာက္ကြယ္သို႕ပင္ တြန္းပို႕လိုက္ၾကသည္။
တတိယအခ်က္။

။ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားက “ အရာေဟာင္း” ကို ေခ်ဖ်က္ျခင္း၊ ကဲရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ အရာေဟာင္းကို လ်စ္လ်ဴ

႐ႈ ျခင္း အားျဖင့္ သူတို႕ကိုယ္သူတ႕ို ျပဳျပင္ေရးဝါဒ ေဘာင္အတြင္း၌ အကန္႕အသတ္ခံေနရသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒ
ႏွင့္ “အရာေဟာင္း” ကို ေခ်ဖ်က္ျခင္းတို႕မွာ တစပ္တည္း ဆက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
စတုတၳအခ်က္။ ။ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒ ေဘာင္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေၾကြးေၾကာ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏

စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ( “ေသြးပူျခင္း” ၊ “ လက္လြတ္စပယ္ျပဳျခင္း” စသျဖင့္ ေျပာၿပီး) ေဒါသတႀကီး ထိုးႏွက္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး
ရလဒ္ကား မည္သို႕နည္း? ။
ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒကို မူ အရ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ပါးစပ္က ေျပာၾကသည္။ သိ႕ု ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မႈ
ဤ ျပဳျပင္ေရးဝါဒမ်ိဳးကို ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကသည္။ တဖက္တြင္သူတို႕က ျပဳျပင္ေရးသည္ အရာရာမဟုတ္ဟု ကြ်န္
ေတာ္တို႕အား အာမဂတိ ျပဳေနၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အျခားတဖက္တြင္မူ မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားက ျပဳျပင္ေရးဝါဒ ေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြား
သည့္ လက္ေတြ႕ျပဳမူမႈတိုင္းမွာ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ား၏ ထိုးႏွက္ျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ျခင္းကို ခံၾကရျပန္သည္။
မည္သ႕ို ပင္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈအတြင္းရွိ အေရးကိစၥမ်ားက ျပဳျပင္ေရးကို လက္ေတြ႕ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မႈအား
ရယူျခင္းတို႕အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္

မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားသည္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ျခင္း မရွိသည္သာမက ေရွ႕ဆုံးတြင္ပင္ ေရာက္ေန
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ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕အား ျပသခဲ့သည္။ အလုပ္သမားနယ္ေျမမ်ားရွိ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ကြ်န္ေတာ္
တို႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမား စာပုံႏွိပ္တိုက္ ထူေထာင္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊

အာမခံလုပ္ငန္းျပဳျပင္ေရးကို

အသုံး ခ်ရ၌ျဖစ္ေစ အႀကီးဆုံး လုပ္သားသမဂၢျဖစ္သည့္ သတၱဳလုပ္ငန္း အလုပ္သမားသမဂၢကို စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရာ၌ျဖစ္ေစ ေနရာအႏွံ႕
တြင္ မာ့က္စ္ဝါဒီ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္က်ေသာ၊လက္ငင္းက်ေသာ၊ ေန႕စဥ္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းဆန္ေသာ လႈံေဆာ္
ေရး၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရာ၌ ျပဳျပင္ေရးရရွိရန္၊ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးကို အသုံးခ်ျခင္းတြင္ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားထက္
သာလြန္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္.။
မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေရးမ်ားကို ရရွိရန္ႏွင့္ အသုံးခ်ရန္အတြက္ “ အခြင့္အလမ္း” တခုကိုမွ် လက္လြတ္မခံဘဲ မေမာမပန္း
အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ ဝါဒျဖန္႕ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ လူထုလကၡဏာေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲဆင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳ
ျပင္ေရးဝါဒေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေသာ ျပဳမူမႈတိုင္းကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ေထာက္ခံသည္။

တိုးပြားေအာင္လည္း

ဂ႐ု တစိုက္လုပ္ေဆာင္ေပသည္။ မာ့က္စ္ဝါဒမွ စြန႕္ ခြာသြားေသာ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားမွာမူ မာ့က္စ္ဝါဒ ပါတီတည္ရွိေနမႈကို ဆန္႕က်င္
၍ မာ့က္စ္ဝါဒစည္းကမ္းကို ဖ်က္ဆီးကာ ျပဳျပင္ေရးဝါဒႏွင့္ လစ္ဘရယ္အလုပ္သမားေပၚလစီကို ေထာပနာျပဳၾကသည္။

ထိုသို႕လုပ္ျခင္း

သည္ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈကို အစည္းေျပေစျခင္းသာျဖစ္ေစေပသည္။
ထို႕အျပင္`ရုရွားျပည္ရွိ ျပဳျပင္ေရးဝါဒတြင္ ထူးျခားေသာသဏၭာန္တမ်ိဳးရွိေနသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မေမ့အပ္ေပ။ ယင္းမွာ လက္
ရွိ႐ုရွားျပည္ အေျခခံႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ဥေရာပ အေျခခံႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ထပ္တူထားျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္အျမင္မွၾကည့္လွ်င္ ဤသည္မွာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္လွေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လစ္ဘရယ္
မ်ားသည္ “ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းထားရွိသည္” ဆိုသည္ကို ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္
ျခင္းသည္ မိုက္မဲရာက်သည္ဟူေသာ အျမင္ကို ထိန္းသိမ္းေနျခင္းအားျဖင့္ လစ္ဘရယ္မ်ားသည္ ဓနရွင္လူတန္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္
စားျပဳေပသည္။
လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ား က်င့္သုံးသည္မွာ ဤဓနရွင္အျမင္မ်ားသာျဖစ္ေနေပသည္။သူတို႕
သည္ “ ေျဗာင္တည္ရွိေသာ ပါတီ” ႏွင့္ တရားဝင္တည္ရွိခြင့္ရေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဆင္ျခင္းစသည္တို႕ကို အဆက္မျပတ္ စနစ္တက်
(စကၠဴေပၚတြင္) “ သယ္လာ” ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္သူတို႕သည္ ဥေရာပတိုက္မွ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ကို လစ္ဘရယ္မ်ားကဲသို႕ပင္
ရုရွားျပည္သို႕ သယ္ယူလာခ်င္ၾကသည္။

အေနာက္တိုင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ကို ထူေထာင္ရာႏွင့္ ခိုင္ခံ့ေအာင္ လုပ္ရာတြင္ မ်ိဳး

ဆက္ ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ၾကာေအာင္ လုံးပန္းခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ၾကာေအာင္လုံးပမ္းခဲ့ရသည္ဆိုသည့္ အခ်က္
ကိုကား သူတို႕ မလိုလားၾကေပ။ ဖ်က္သိမ္းေရးသမားမ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္သမားမ်ားမွာ ဥပမာႏိႈင္းရေသာ္ သားေရကိုလည္း ေဆးေၾကာ
ခ်င္ ေရတြင္လည္းမႏွစ္ရဲ ျဖစ္ေနသူႏွင့္ တူေနေပေတာ့သည္။
ဥေရာပရွိ ျပဳျပင္ေရးဝါဒ၏ ဝိေသသမွာ ဓနရွင္ “လူမႈေပၚလစီ” ျဖင့္ မာက္စ္ဝါဒကို အစားထုိးျခင္း၊ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မာ့က္စ္ ဝါ
ဒကို စြန္႕ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ `ရုရွားျပည္ဖ်က္သိမ္းေရးသမားတို႕၏ ျပဳျပင္ေရးဝါဒသည္ကား ထုိမွ်ပင္မက မာ့က္စ္ဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းကို
ပင္ ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ၾကသည္။ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စြန္႕ပယ္ပစ္ၿပီး လစ္ဘရယ္အလုပ္သမားေပၚ
လစီျဖင့္ အစားထိုးလာၾကေပသည္။ ။
ဗီ . အိုင္ လီနင္
PravdaTruda No.2
September 12, 1913
ရွင္းခ်က္
၁။ ေျမာက္ပိုင္း ပရာဗာဒါ (ဆဗာနာရာ ပရာဗာဒါ) - ၎မွာ ေဘာရွီဗစ္တို႕ ေျဗာင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ပရာဗာဒါသတင္းစာက သုံးစြဲေသာ

အမည္တခုျဖစ္သည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တရက္ေန႕ မွ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္အတြင္း ဤအမည္ျဖင့္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္
လီနင္ရည္ညြန္းသည္မွာ “ ရုရွားဓနရွင္ လူတန္းစားႏွင့္ ရုရွားျပဳျပင္ေရးဝါဒ” ဟူေသာ သူ၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။
----ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာပုံႏွိပ္ဌာနက
၁၉၈၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ
စာအုပ္ကုိ ယခု ျပန္လည္ထုတ္ေဝေဖာ္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ။
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အမ်ိဳးသားေရးမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္နဲ႔
စစ္အာဏာ
မ်ဳိးျမင့္ခ်ဳိ

ႏိုင္ငံတိုင္း၊ အမ်ိဳးသားတိုင္းမွာ သူ႔အလံနဲ႔သူ႔ေၾကြးေၾကာ္သံ(သီခ်င္း)ဆိုတာရွိၾကတာပါပဲ။

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ Nationalism ဆိုတာ ကလည္း ဘယ္လို လူမႈစနစ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လို တိုင္းျပည္အမ်ိဳးအစားမွာျဖစ္ျဖစ္ သဏၭာန္

မ်ိဳးစံုနဲ႔ အႏွံ႔အျပားတည္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ထရမ့္ရဲ႕အေမရိကန္ပထမ ၊ တရုတ္ရဲ႕ BRI ၊ အိႏၵိယရဲ႕ Act East ၊ ဂ်ာမနီရဲ ႔ Industry
4.0 ၊ ၿဗိတိန္ရဲ့ Brexit ဆိုတာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၂၁ ရာစုအစ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ေတြလ႔ို ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
လူတန္းစားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူတန္းစားအမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ကင္းလြတ္တဲ႔ ဝါဒရယ္လ႔ို မရွိ္ပါဘူး။ လူတန္းစားရပ္တည္ခ်က္(ဘက္)
မရွိတဲ့(အပျဖစ္တ႔)ဲ ဝါဒသေဘာတရားရယ္လ႔ို မရွိပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒမွာလည္း ေဖာက္ျပန္တ့(ဲ ဓနရွင္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ) ရွိသလို တိုး
တက္တဲ့ (ပစၥည္းမဲ့ လူမိ်ဳးစံု၀ါဒတို႔၊ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး - အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ျပည္ခ်စ္၀ါဒတိ႔ု ) ရွိခဲ့တာပါပဲ။

ဖက္ဆစ္၀ါဒဆိုတာ

နယ္ခ်ဲ႔အရင္းရွင္စနစ္ထဲက အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဂိုဏ္း ေခါင္းေထာင္လာတာပါပဲ။ ကာလ ေဒသ အခိုင္အမာအေျခအေနမွာ အ
ခိုင္အမာခြျဲ ခားသံုးသပ္ၿပီး ေဖာက္ျပန္- တိုးတက္ သတ္မွတ္ရတာပါ။
စိတ္ဓာတ္ေရးရာနဲ႔ အမ်ိဳးသားဇာတိပုညဂုဏ္မာနေတြ က်ိဳးပဲ့ကုန္ပါၿပီလို႔ခံစားေနရတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ အုပ္စိုးသူေတြက အမ်ိဳး

သားအလံနဲ႔ အသံ(သီခ်င္း)ကို အတင္းဦးညႊတ္ခိုင္းရင္း မတူကြဲျပားတဲ့ လူ႔အစုအစည္းေတြ၊ တိုင္းျပည္ေတြအေပၚ ရန္လိုစိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္၊
အာဃာတတရားေတြ သြတ္သြင္းေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ၾကာလာတဲ့အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူေတြမွာလည္း (အကုန္လံုးမဟုတ္ေတာင္ အတိုင္းအ
တာ တခုအထိ) ဒီ အမ်ိဳးသားေရးအစြဲဟာ ႀကီးသထက္ႀကီးလာၿပီး အစြန္းေရာက္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားပါတယ္။
အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒနဲ႔ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ ေပါင္းဖက္ေတြ႔တဲ့အခါ နာဇီဝါဒီေတြ ကမၻာခ်ီဖက္ဆစ္ဝါဒီေတြ
ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါပဲ။ ၂၁ ရာစုမွာ ၂၀ ရာစုလို ဟစ္တလာ-မူဆိုလိုနီ-က်ိဳတို ဝင္ရိုးတန္းဖက္ဆစ္၀ါဒလုိမ်ဳိး ေပၚေပါက္ဖို႔ မလြယ္ကူေပမယ့္
ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖက္ဆစ္ဝါဒေတြေတာ့ ေခါင္းေထာင္လာႏုိင္ပါတယ္။
ဖက္ဆစ္ဝါဒမွာလည္း ျပည္ပႏိုငင
္ ံေတြအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ရန္စတိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္တဲ့အထိျဖစ္တ့ဲ ကမၻာခ်ီဖက္ဆစ္ေတြနဲ႔ ျပည္
တြင္းမွာပဲ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအမ်ိဳးသားေရးအလံကိုထူၿပီး လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမတူတဲ့ လူနည္းစုေတြအေပၚ
ဖိႏွိပ္ကြပ္ညွပ္ အုပ္စိုးတဲ့ ျပည္တြင္းျဖစ္ဖက္ဆစ္ေတြဆိုၿပီး ၂ တန္းစား ခြဲၾကည့ႏ
္ ိုင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဒီျပည္တြင္းဖက္ဆစ္ေတြဟာ

ျပည္ပကို မက်ဴးေက်ာ္ေသးတာတခုကလြဲလ႔ို ဖက္ဆစ္လကၡဏာ ေဆာင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေန(ဘာသာတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈတူ) လူမ်ားစုႀကီး
ကို ကိုယ္စားျပဳသေယာင္ ထင္မွတ္မွားမႈကိုလည္း ဖန္တီးထားပါတယ္။ အမုန္းတရားနဲ႔ အာဃာတမီးေတြလည္း ေမႊးေပးထားပါတယ္။ စစ္
အုပ္စုက်င့္သံုးေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဆိုတာဟာ တနည္းေျပာရရင္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖက္ဆစ္ဝါဒလကၡဏာအျပည့္ပါပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးလည္းရွိ၊ သမိုင္းလည္းသိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္လည္းအကဲျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ႏိုင္ငံေရးသမားေတြေလာက္သာ ဒီအုပ္
စိုးမႈနဲ႔ ဒီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီ၊ စစ္အာဏာယႏၱရားနဲ႔၊ စစ္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္မွန္း၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ဖက္ဆစ္
ဝါဒမွန္း သိၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လူတခ်ိဳ႔ ေတြေတြေဝေဝ ေမွာက္ေမွာက္မွားမွားေတြ ျဖစ္ေနတာလည္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေတြေဝ
ေမွာက္မွား သူေတြအထဲမွာမွ အမွန္တကယ္မသိသူ၊ မသိသေယာင္ျပဳေနသူ၊ သိသိနဲ႔ လိုက္ပါေနသူရယ္ဆိုၿပီး ထပ္ခြဲလို႔ ရႏိုင္မယ္ထင္ပါ
တယ္။
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အမွန္တကယ္မသိသူက သိသြားတဲ့အခါ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ မသိေယာင္ေဆာင္ေနသူက အေျခအေနေျပာင္းတဲ့အခါ ဘက္
လိုက္ ေျပာင္းတတ္ပါတယ္။ သိသိနဲ႔ လိုက္ပါသူကေတာ ့ ျပည္သ႔ဒ
ူ ဏ္ အခတ္ခံရခ်ိန္ေရာက္မွ အခ်ိန္လြန္ ႏိုင္ငံေရးေနာင္တ ရ တတ္ပါ
တယ္။ ဗမာ့လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ထန
ြ ္းမႈနဲ႔ ပကတိဘာဝအေျခအေနမွာ အဲ့လိုလူ (ႏိုင္ငံေရးသမား) ဘယ္ေလာက္မ်ားေနမေနက စစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္ ဘယ္ေလာက္ သက္တမ္းရွည္မရွည္ရဲ့ အတိုင္းအတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေခတ္စနစ္ကိုေျပာင္းတာဟာ၊ သမိုင္းကို အေျပာင္းအ
လဲလုပ္ႏိုင္တာဟာ လူထု ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုမပါပဲ၊ လူထုအေပၚ မမွီခိုဘဲ၊ လူထုအေျခခံမပါပဲ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့သမိုင္းဆိုတာ ကမၻာမွာ မ
ရွိပါ။
ဒီလို ဆိုလိုက္လ႔ို ဒီလူေတြကို လႊတ္ထားရမယ္လို႔ အနက္မထြက္ပါ။ ဒီလိုလူေတြကို

သူတို႔တည္မွီရာ၊ သူတ႔ို အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္

ထြန္းရာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပင္စည္ပင္မႀကီးနဲ႔တန္းတူ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတ႔ိုအထဲကမွ တိုင္းျပည္ဘက္ လူထု

ဘက္ မ်က္ႏွာမူလာႏိုင္ေျခ ရွိတဲ့သူ၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့သူဆိုရင္ တိုက္လည္းတိုက္ တၿပိဳင္တည္းမွာ စည္းလည္း စည္းရံုးရမယ္လို႔ ျမင္ပါ
တယ္။
ဗမာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးကေတာ့ ႏိုင္ငံ(ေတာ္)လို႔ အသံၾကားလိုက္ရင္ ဗမာျပည္ေျမပံုႀကီး မ်က္စိထေ
ဲ ပၚလာေအာင္၊
ကမၻာမေၾက သီခ်င္း နားထဲၾကားေယာင္လာေအာင္၊ ရုပ္ရွင္မျပခင္ မတ္တပ္ထရပ္ၿပီး ေခါင္းငံု႔ရတာကို အမြန္အျမတ္ထင္ေအာင္၊ Stateဆို
တာ ဘာမွန္းမသိေအာင္၊ အုပ္စိုးသူဆိုတာကို နေဝတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေအာင္၊ (လူတန္းစား)အာဏာဆိုတာကို အစာမေၾကေအာင္ ရည္ရြယ္
ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေပးေနသူေတြရဲ့ ဝါဒျဖန္႔မႈသက္သက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝါဒျဖန္႔မႈျမစ္ဖ်ားခံရာဟာ မနက္ညေန အလံတင္အလံခ် တန္းစီတ့ဲအ
ခါ သစၥာဆိုရတာေတြနဲ႔ အသားက်ယဥ္ပါးေနသူေတြထံကေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ႏိုင္ငံ(ေတာ္)ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒနဲ႔ စစ္ဝါဒီေတြရဲ့ အက်ိဳး
စီးပြားဟာ တထပ္တည္း က်ေနတာကို ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တ႔ိုဟာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ Nationalism ဆိုတိုင္း ဆန္႔က်င္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ ဘယ္လိုအမ်ိဳးသားေရးဝါဒလဲ အေသအခ်ာ
ဆန္းစစ္ၾကည့္ၿပီးမွ လက္ခံတာ၊ ဆန္႔က်င္တာ။ တစံုတရာတြဲလုပ္တာ၊ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္မွာေတြကို ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္
ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လက္ရွိ ဗမာျပည္မွာျဖစ္ထြန္းေနတဲ့အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ၁၉၉၈ ခု- ၂၁ ရာစု စာစဥ္ အမွတ္ ၁ မွာေဖာ္ျပထားတဲ့“မ်က္
ေမွာက္ကမၻာႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ” ေဆာင္းပါးပါ အယူအဆနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးမ်ားစရာရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေဆာင္းပါးရဲ႔(ထူးျခား
ခ်က္ (၂) အရည္အေသြးအရ အေၾကာင္းအခ်က္စံုလင္ျခင္း ရႈပ္ေထြးျခင္း) က႑မွာ ခုလိုေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
(အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဟာ ၾကားေနသေဘာသဘာဝရွိၿပီး အမ်ိဳးသားအသီးသီးအတြက္ “ဆက္သြယ္ေပး” တဲ့ တံတားလည္းျဖစ္ႏိုင္
တယ္။ “အဆက္ျဖတ္ေပး”တဲ့ တံတိုင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္ၾကတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒလႈပ္ရွားမႈေတြကို တြန္း
ေဆာ္ေပးေနတဲ့ပဋိပကၡေတြက ေရာေထြးယွက္ႏြယ္ေနၾကၿပီး လႈပ္ရွားမႈရဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကလည္း ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားလွပါတယ္။
အဲ့ဒီအခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္ၾကရမယ္။ အဲ့ဒီလို ပဋိပကၡလကၡဏာေတြကလည္း ကြဲျပား၊ အေၾကာင္းရင္းေတြက မတူတာ
ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒရဲ့ “အရည္အေသြးလကၡဏာ”ေတြကလည္း မတူၾကေတာ့ဘူး။ ဒီဝါဒဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈနဲ႔ ဆင့္ကျဲ ဖစ္စဥ္
တို႔ရဲ့ ဦးတည္ရာဘက္ေတြလည္း မတူၾကေတာ့ဘူး။ သမိုင္းမွာ သူ႔ရဲ႔အခန္းဝင္မႈေတြဟာလည္း မတူၾကေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီဝါဒရဲ့

ရႈပ္

ေထြးတဲ့လကၡဏာဟာလည္း အျပည့္အဝ ေပၚလြင္လာတယ္။ လက္ေတြ႔အရပ္ရပ္ေတြအရ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အမ်ိဳး
သားေရးဝါဒဟာ အလြန္႔အလြန္ထက္တဲ့ အသြားႏွစ္ဖက္ပါတဲ့ ဓားတလက္နဲ႔တူပါတယ္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့၊ တိုင္း
ျပည္ တေပါင္းတစည္းတည္းရွိမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ကာကြယ္တဲ့၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခိုင္မာေအာင္လုပ္တဲ့ ကိုယ္ေစာင့္နတ္တပါး ျဖစ္
ႏိုင္သလို၊ အျခားတဘက္မွာလည္း တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္မႈန႔ဲ တေပါင္းတစည္းတည္းရွိမႈတ႔ိုကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးတဲ့ တံခါး
ဖ်က္တင္းပုတ္ႀကီးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီဝါဒဟာ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကိုလိုနီဝါဒဆန္႔က်င္ေရး၊ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုး
မႈ ဆန္႔က်င္ေရးေတြ လုပ္ႏိုင္သလို၊ ေဒသေတြ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစတဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာ စည္းစနစ္ေတြကိုလိႈက္စားတဲ့ လူသတ္လက္နက္တခု
အျဖစ္သို႔လည္း ေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္)
ျပည္ခ်စ္ဝါဒစိတ္ဓာတ္ရွိသူတုိင္း အင္တာေနရွင္နယ္ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အလံေအာက္မွာ ေဖာက္ျပန္

တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ ဆန္႕က်င္သြားဖုိ႕လုိပါတယ္။ စစ္သံုးစစ္တိုက္ ၂၀၀၈ဖ်က္ ေရးဟာ လတ္တေလာ လုပ္ငန္းပါ။

- ျပည္တြင္းျဖစ္ဖက္ဆစ္(စစ္အာဏာရွင္စနစ္) အက်ပိုင္းေရာက္ေနပါၿပီ။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပည္တြင္းမွာ မုခ် က်

ဆံုး မွာပါ။

ကြ်န္ေတာ္တ႔ို ခ်ိန္ဆႏိုင္ၾကဖို႔ပါပဲ။
မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ(စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၈)
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ဆရာႀကီးမိႈင္းစ်ာပနကာလ။
(၁၉၆၄-ဇူလိုင္-၂၃ ရက္--ၾသဂုတ္-၈ရက္)

ကၽြန္မဆက္၍
ေရးခ်င္ေသာ
ေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။
ေဆာင္းပါးအမွတ္(၅၀)
ေဖေဖအသက္(၃၈)ႏွစ္အရြယ္၁၉၅၇မွာတပ္ကထြက္ရျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာမွ- ဆရာႀကီးမိႈင္းတို႔ရဲ႔
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္း ပါ၀င္သြားခဲ့ရာမွာ ၁၉၆၂-မတ္လ(၂)ရက္ေန႔

စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ က်မွပဲ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြရပ္လိုက္ရပါတယ္။
ဆရာႀကီးမိႈင္း က်န္းမာေရးေကာင္းစဥ္က ဆရာႀကီးအိမ္- စမ္းေခ်ာင္း၊ အမွတ္
(၅) ခ်မ္းသာလမ္းမွာပဲ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ အစည္းအ ေ၀းေတြလုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိ ေပမယ့္၊
ဆရာႀကီးအသက္အရြယ္က ေထာက္လာ၊ က်န္းမာေရးက ယိုယြင္းလာေတာ့၊ ကၽြန္မတို႔အိမ္ စမ္းေခ်ာင္း
အမွတ္(၃၆)ဆီဆံုလမ္းအိမ္မွာပဲ လုပ္လာပါေတာ့တယ္။
ဆရာႀကီးရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သူကေတာ့-ေဒါက္တာဆင္ဖိုးပါ။ ေဖေဖက
လည္း သူရဲ႕ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပြတၱိစာအုပ္မွာ ေဒါက္တာဆင္ဖိုးကို အထူးေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔---ဆရာႀကီး ဤမွ်အထိ အသက္
ရွည္၍

အနာမဲ့စြာ ေနထိုင္သြားႏိုင္မႈမွာ ေဒါက္တာဆင္ဖိုး၏ ေက်းဇူးပင္ျဖစ္ပါသည္။--- (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ -ဆိုင္း

စုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔(ယဥ္မ်ိဳးစာေပ)-ႏွာ၂၇၅)။----လို႔ေရးထားပါတယ္။
ဆရာႀကီးရဲ႕က်န္းမာေရးဟာ-၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပ်က္ျပီးကတည္းက တျဖည္းျဖည္း ဆိုးလာရာ
မွာ- ၁၉၆၄ ဇူလိုင္ လဆန္းကစျပီး အေျခအေနေတြ ပိုဆိုးလာေနပါတယ္။ အဲဒီကာလေတြမွာ- ေဒါက္တာဆင္ဖိုး၊ ေဖေဖ၊ လႊတ္
ေတာ္ေရွ႔ ေနႀကီး ဦးထြန္းတင္တို႔ (၃)ဦးဟာ ေန႔ေရာညပါ အနားမွာရွိေနၾကပါတယ္။ ေဖေဖတိ႔ုက တခ်ိဳ႕ညေတြဆို မျပန္ၾကေတာ့
ပါဘူး။ ဆရာႀကီးမိသားစု၀င္မ်ားနဲ႔အတူ ဆရာႀကီးေဘးမွာပဲ ရွိေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဖေဖကလည္း အဲဒီ ကာလ အျဖစ္အပ်က္ေတြ
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ကို--ဆရာႀကီးမိႈင္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ား--ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္းေလး ေရးထားပါတယ္။

(အထက္ပါစာ အုပ္ႏွာ-၂၈၂-၂၈၅) ။

၁၉၆၄ - ဇူလိုင္(၂၃)နံက္-၁နာရီမွာ ဆရာႀကီးကြယ္လြန္သြားပါေတာ့တယ္။ ေဖေဖတိ႔ုက ဆရာႀကီးရဲ႕သားမက္ စာေရးဆရာႀကီး
ေဇယ်(ဦးေယာ)ကို အမွဴးျပဳျပီး စ်ာပနေကာ္မတီဖြဲ႕လိုက္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ- ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တဖက္သတ္ရပ္
ပစ္လိုက္တဲ့အတြက္ေရာ၊ ဒီေနာက္ လူဖမ္းပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ လုပ္ေနမႈေတြေၾကာင့္ေရာ၊ လူထုက မေက်မနပ္ျဖစ္ျပီး ပံုရိပ္လည္း
ဆိုး၀ါးေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက-ဆရာႀကီးမိႈင္းရဲ႕စ်ာပနမွာ ၀င္လာျပီး အကူအညီမ်ား ေပးလာပါတယ္။
ဒါေတြကို ေဖေဖတို႔က အသံုးခ်ျပီး ဆရာႀကီးရဲ႕ စ်ာပနအခမ္းအနားကိစၥမ်ားမွာေရာ၊ ေနာင္တည္ေဆာက္တဲ့ ဆရာႀကီး
ဂူဗိမာန္ကိစၥမ်ားမွာပါ ဆရာႀကီးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕သင့္ေတာ္စြာ အေတာ္ခမ္းခမ္းနားနားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ရုပ္
ကလာပ္ကို ခ်မ္းသာလမ္းအိမ္မွာ တပတ္ထားျပီး ဇူလိုင္(၂၉)ရက္မွာ အစိုးရကေပးတဲ့ စမ္းေခ်ာင္း ေဘာလံုးကြင္း (ပဒုမၼာကြင္း)ဲ

က မ႑ပ္ထဲ ေရႊ႕ျပီး (၁၀)ရက္ထားပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ျပခန္းေလးတခုလည္း ခင္းက်င္းျပသထားပါတယ္။ ညပိုင္း
မွာလည္း လူထုဦးလွစီစဥ္မႈနဲ႔ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္ပါေသးတယ္။ ေဖေဖက ဒီကာလမွာ လူထုဦးလွနဲ႔တြဲအလုပ္လုပ္ရင္း လူထုဦး
လွရဲ႕စည္းရံုးေရးစြမ္းအင္ကို အေတာ္သေဘာက်ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေဟာေျပာပြေ
ဲ တြဟာ အလြန္စည္းကားပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ဆရာႀကီးရဲ႕ စာေပကဗ်ာေလးခ်ိဳးႀကီး
မ်ားအေၾကာင္းေတြ၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမ်ား ထြက္စဥ္က အေၾကာင္းအရာေတြ၊- စတာေတြ အေတာ္ကို စံုလင္ ပါတယ္။
ေဟာေျပာသူေတြ၊ စာတမ္းဖတ္သူေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရးေလာက၊ အႏုပညာေလာကနဲ႕ စာေပေလာကတိ႔ုက နာမည္ေက်ာ္ ပု
ဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကလိ႔ုလည္း လာနားေထာင္သူေတြမ်ားျပီး စည္ကားေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီမ႑ပ္ထဲမွာထားရွိတဲ့ ဆရာႀကီးရုပ္ကလာပ္ကိုလည္း အဖြ႕ဲ အစည္းေတြ- လူပုဂြိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳး- သံရံုးမ်ားက လြမ္းသူ႔
ပန္းေခြမ်ား လာခ်ၾကရာမွာ တခ်ိဳ႕(မတရားသင္းေၾကညာခံထားရတဲ့) အဖြ႕ဲ အစည္းေတြလည္း ပါလာပါတယ္။ ပန္းေခြ လာခ်စဥ္
က နာမည္တမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ျပီး လူလစ္မွ အေပၚကကပ္ထားတဲ့ စာရြက္ကို ခြာလိုက္ဟန္ရွိပါတယ္။
ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ရုပ္ကလာပ္ကို ပဒုမၼာကြင္းကေန ေျခလ်င္သယ္ေဆာင္ျပီး- အစိုးရ ေပးထား
တဲ့-ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းရွိ ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံထဲရွိ ယာယီဂူဗိမာန္မွာ ျမွဳပ္ႏွံလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေန႕ကေတာ့ - လူထု တရပ္လံုး ပါ
၀င္လႈပ္ရွားတဲ့ ျပည္သ႕ူ စ်ာပနႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရုပ္ကလာပ္သယ္ေဆာင္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္- ဦး၀ိစာရလမ္းေဘး တဖက္တ
ခ်က္မွာ၊ ေရႊတိဂံုဘုရားကုန္းေတာ္ေပၚ- လူေတြ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနျပီး ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံမွာေတာ့ ဆက္သယ္လို႕ မရေလာက္
ေအာင္ကို လူေတြျပည့္လွ်ံေနပါေတာ့တယ္။ လမ္းေဘးတဖက္တခ်က္မွာလည္း လိုက္ပ႔ိုတဲ့ လူေတြၾကားထဲ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးႀကီး
ေတြ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္က်ျပီး ထိုင္ကန္ေတာ့ေနတာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ (ေဖေဖကိုေျပာျပမိေတာ့-ေတာထဲနဲ႔အဆက္
အစပ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ျပီဆိုေတာ့- ျငိမ္းခ်မ္းေရးရ ဖို႔လည္း ေ၀းျပီ- ေတာထဲရွိေဆြေတြမ်ိဳးေတြနဲ႕ လည္း
ေ၀းျပီ- လို႔ေတြးျပီး ပို စိတ္ထိခိုက္ၾကတာျဖစ္မယ္---တဲ့။)

ေဖေဖတိ႔စ
ု ်ာပနေကာ္မတီ၀င္ေတြက အဲဒီကာလအတြင္း ဘာျပႆနာမွမေပၚေအာင္ အေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရပါတယ္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက လူထုရဲ႕ခံစားခ်က္ကို သိလို႔ေရာ၊ သူတို႔ ပံုရိပ္အတြက္ေရာ စ်ာပနကိစၥမ်ားမွာ လာကူညီေနေပ
မယ့္-ေဖေဖတိ႔ေ
ု ကာ္မတီထဲမွာေရာ၊ ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာေရာ၊ စံုေထာက္ေတြ၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ျပည့္ႏွက္ေနေအာင္
ထည့္ထားပါတယ္။(ေဖေဖကေတာ့ဆရာႀကီးမိႈင္း မိသားစုထဲမွာပါ ထည့္ထားတယ္-လိ႔ု သံသယရွိခဲ့ပါတယ္။)
ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တာ၀န္သိစြာ သတင္းေပးမႈေတြေၾကာင့္ ေဖေဖတို႔တေတြ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကို လက္ဦးမႈရွိရွိ
ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီကာလက- မဆလဖြဲ႕ေတာ့မယ့္အေၾကာင္းေတြ ၾကားလာေနရျပီး- လက္၀ဲသမား (အမည္
ခံ)ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို-အထူးအရာရွိရာထူးေတြ ေပးလာေနေတာ့- ရႏိုးႏိုးသမားမ်ားက (မ်က္ႏွာေကာင္း ရေရး အတြက္) အ
ေတာ္ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ေပးလာေနပါတယ္။ ဒါေတြအတြက္လည္း ေဖေဖတို႔ အေတာ္စိတ္ပင္ပန္းရပါတယ္။
ဒီေနာက္ ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္ေရး ရန္ပံုေငြရွာရတဲ့အလုပ္၊ ဆရာႀကီး ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ တည္ေဆာက္ေရးအလုပ္ စ
တာ ေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အစိုးရေပးထားတဲ့ ေျမကြက္ကေလးမွာ သားသားနားနားျဖစ္ဖို႔အတြက္ အေတာ္
လံုးပန္းရပါတယ္။ ေဖေဖတို႔က ဂူဗိမာန္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဗိသုကာဦးေက်ာ္မင္းကို ရလိုက္တဲ့အတြက္ အေတာ့္ကို အ

ဆင္ ေျပသြားပါတယ္။ ဦးေက်ာ္မင္းဟာ အန္ကယ္ၾကည္ေမာင္က ေဖေဖဆီေခၚလာေပးတာပါ။ ဦးေက်ာ္မင္း ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ
လည္း အန္ကယ္ၾကည္ေမာင္နဲ႕ ဒီခ်ဳပ္ထဲပါသြားျပီး န၀တ-နအဖေခတ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားႀကီးျဖစ္ခဲ့ရျပီး ဒီဒဏ္ေတြနဲ႔ပဲ ေစာ
ေစာစီးစီး ကြယ္လြန္သြားရွာပါတယ္။
ေဖေဖကေတာ့ ဆရာႀကီးစ်ာပနကို-ျပည္သူ႔စ်ာပနႀကီးအျဖစ္ ခမ္းခမ္းနားနားက်င္းပေပးလိုက္ႏိုင္မႈအတြက္ေရာ၊ဆရာ
ႀကီးရဲ႕ဂူဗိမာန္ကို ခိုင္ခိုင္ခ႕ံ ခံ႕ တည္ေဆာက္ေပးလိုက္ႏိုင္မႈအတြက္ေရာ၊ အေတာ္ေက်နပ္အားရခဲ့ပံုရပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္
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သိကၡာနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဖေဖက ဆရာႀကီးရဲ႕ဘ၀ကိုလည္း အေတာ္ ေလးစားအားက်ပံုရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ေဖေဖအတၳဳပြတၱိစာအုပ္မွာ ဆရာႀကီးအေၾကာင္းကို ဒီလိုေရးထားတာ ေတြ႕ရပါ
တယ္။(အထက္ပါစာအုပ္-ႏွာ၂၉၀)။
-----ဆရာႀကီး ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း ဆရာႀကီး၏ စိတ္ဓာတ္က ရွင္သန္က်န္ရစ္ေနေပသည္။ ဆရာႀကီး၏ ျပည္
သူမ်ားဘက္က ထာ၀စဥ္ ရပ္တည္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ သာယာျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တသက္ပ တ္လံုး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
သည့္ ဇြဲနပဲ စိတ္ဓာတ္သည္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အဆက္ဆက္ကို သမိုင္းအေမြအျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ေပသည္။
မႈိင္း ရာျပည့္ လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေထာင္တန္းအက်ခံ

ထို႔ေၾကာင့္

တခ်ိဳ႕လည္း ေတာထဲေရာက္

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားအျဖစ္ႏွင့္ ယခုအႏွစ္သံုးဆယ္ၾကာျပီးေသာအခါ ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရး

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာျပီျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး၏ မျပီးဆံုးေသးေသာတာ၀န္ကို သူတို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပ
လိမ့္မည္။----------ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအတြင္းတုန္းကလည္း ဆရာႀကီးကို မီလိုက္ျခင္းမရွသ
ိ ည့္ ေက်ာင္းသားငယ္ေ လးမ်ားက
မိမိတို႔၏ခံစားရခ်က္မ်ားက ို “အဘိုးေရ-”ဟု တ၍ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ကမာၻမေက်သစ္ - သီခ်င္းကိုသီဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္
တမ်ိဳးဆက္ မႈိင္းကေလးမ်ား ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။----------ျပည္သူမ်ားဘက္က အင္အားတရပ္အျဖစ္ ဆရာႀကီးကို ပံုအရိပ္ ေဖာ္သလို ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုကလည္း ဆရာႀကီး၏
အမည္နာမ စြမ္းပကားကို အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ န၀တ-နအဖေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဆရာႀကီး၏
နာမည္ ဓာတ္ပံုတို႔ကို ေဖာ္ျပခြင့္မေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး၏ဂုဏ္ရွိန္ကား ႀကီးမားလွသည္။ ဆရာႀကီး၏ ဘ၀သည္ ေကာင္း
ျမတ္ လွေပစြ။------တဲ့။
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ဆရာႀကီးမကြယ္လြန္ခင္(၁၉၆၂-ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအာဏာသိမ္းျပီး)က
တည္းက အေတာ္ ရပ္ဆိုင္းသြားျပီး ဆရာႀကီးစ်ာပန အထူးသျဖင့္ ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္ျပီး (၁၉၆၆) ခ်ိန္မွာေတာ့ လံုး၀ကို ရပ္
ဆိုင္းသြားပါေတာ့တယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕၀င္အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း အဖမ္းခံသြားရျပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမွာတင္ ေဖေဖရဲ႕ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားပါေတာ့တယ္။
လွေက်ာ္ေဇာ။၂၄-၉-၂၀၁၈။

ပံု၁။ စမ္းေခ်ာင္းခ်မ္းသာလမ္းအိမ္။၂၇-၇-၁၉၆၄--ေဘာလံုးကြင္းသိ႕ု ေရႊ႕တဲ့ေန႔။
ေဖေဖ၊၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၊လူထုဦးလွ။
ပံု၂။ စ်ာပနမ႑ပ္တင
ြ ္း။ ေဖေဖ၊ ေတာ္ဘုရားေလး-ဦးသန္႔စင္၊(လက္ပတ္အနက္နဲ႔)၊ ဦးထြန္းတင္၊(ေက်ာေပးထား)။
၃။ ၈-၈-၁၉၆၄-ကန္ေတာ္မင္သို႔ပို႔ေဆာင္သည့္ေန႔။ ေဖေဖနဲ႔ေဒါက္တာဆင္ဖိုး။
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၂၀၂ -တပ္ဖ႕ြဲ
အမွတ္တရ…
ဖုိးနီ

“ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းခရီးဆိုတာ ရန္ကုန္ - ျပည္ ကားလမ္းမၾကီးလို
ေျဖာင့္ျဖဴးတာ မဟုတ္ဘူး ” ဟု ဥကၠ႒ သခင္ဇင္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ရခိုင္ရိုးမက
လယ္သမားရဲေဘာ္ၾကီးတေယာက္ကေတာ့…“.ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ သစ္ေတာက္
ငွက္ပ်ံသလိုပဲေလ… နိမ့္လိုက္ ျမင့္လိုက္ေပါ႔….ဇြဲသတၱိ ရွိမွ ခံႏိုင္ရည္ရွိမွ လိုရာခရီး
ကို ေရာက္ႏိုင္လိမ္႔မယ္ ”…ဟုဆိုသည္။ မိုးသက္မုန္တိုင္းၾကားမွာ လႈိင္းၾကီး
ေလထန္… ေရဆန္ကို ေလွာ္ခတ္ေနရေသာ ေလွငယ္တစင္းပမာ
ေတာ္လွန္ေရးခရီး၏ အတိုင္းအဆ မရွိေသာ ၾကမ္းတမ္းခက္တေရာ္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ..
ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ အတက္..အက်ရွိေနမႈတ႔၏
ို အတြင္းသေဘာကို
ညႊန္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္အဖို႔ေျပာရလွ်င္.. ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ မိမိ၏အေတြးအေခၚႏွင့္အရည္အခ်င္းကို မီးလွ်ံၾကားမွာ
ေဆးသားတင္ေသာ.. မွတ္ေက်ာက္ပင္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲကိုမေၾကာက္။ ရန္သူကိုမေၾကာက္၊ အသက္စြန္႔ရမွာမေၾကာက္ စသည့္
မေၾကာက္တရားမ်ားကိုကိုင္စြဲလ်က္ အသက္ေသြးေခၽြးေပးဆပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ… တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ ဒူးေထာက္အညံ႔ခံမလား…
တိုက္ပြဲဝင္ရင္း အသက္စြန္႕မလား..ဆိုသည္႔ မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဂုဏ္ေျပာင္စြာ
အသက္္စြန္႔ေရးလမ္းကိုသာ ျပတ္ျပတ္သားသားေရြးခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ..အက်ဥ္းစခန္းထဲမွာ…တရားခြင္မွာ..
မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာဆုပ္ကိုင္လ်က္ ရန္သူကို ျပတ္သားစြာရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို သမိုင္းမွာေတြ႕ရမွာျဖစ္သည္။
၁၉၈၉-ခုႏွစ္ ဧျပီလက နယ္စပ္ေဒသခြဲထြက္ပုန္ကန္မႉအေရးအခင္းၾကီးေၾကာင့္.. ပါတီႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအဖိ႔ု ု ၾကီးမားေသာအခက္ အခဲႏွင့္
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ၾကံဳေတြ႕ရခ်ိန…
္ ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္.. ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးၾကီးေသာကာလမ်ိဳးတြင္ ပါတီဗဟိုနာခံေရးစိတ္ဓာတ္. .ဗဟိုဝန္းရံ
ေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္ခိုင္ ပါတီဗဟိုဘက္မ ွဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ၂၀၂-တပ္ဖြဲ႕ (ဗမာျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္) တပ္မႉးတပ္သား မ်ား၏ ရပ္တည္မႈကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ ယေန႔တိုင္ အမွတ္တရ ရွိေနခဲ့
ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ (၂၉)ႏွစ္ထိုေန႔က လႈပ္ရွားေနေသာရုပ္ပံုလႊာမ်ားကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိတိုင္း လြမ္းဆြတ္ေၾကကြဲ နာက်င္စြာ ရင္
မွာ တသိမ့္သိမ့္ ခံစားမိသည္။

မွတ္မွတ္ရရ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ …ေမလ-၂၃-ရက္ေန႕… မိုးမိတ္နယ္…ပန္ဂူ ပေလာင္အမ်ိဳးသားေတာင္ေပၚ ရြာ

ၾကီး၏ ရြာလယ္ကျမက္ခင္းျပင္တြင္ ရဲေဘာ္မ်ားစုေဝးေရာက္ရွိေနၾကသည္။

အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ ညိဳမည္းေနေသာ မိုးသားတိမ္လိပ္

မ်ား တရိပ္ရိပ္တက္လ်က္ တခြင္တျပင္လံုး အံု႔ဆိုင္းေနသည္။ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေျခ၏ ေဝဆိုင္းေနေသာ မႈိင္းပ်ပ်ျမဴေငြ႕မ်ားၾကားမွ ျငိမ္
သက္စြာ လဲေလ်ာင္းေနေသာ ခိုမုန္းေစ်းရြာ ကြင္းကေလးကို ဝိုးတဝါးလွမ္းျမင္ေနရသည္။

တပ္ထု အေရးေပၚအစည္းအေဝးအတြက္ စု

စည္းလာၾကေသာ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မွရဲေဘာ္မ်ား …ခရိုင္ရံုးႏွင့္ ျမိဳနယ္ဒိုင္နယ္အသီးသီးမွရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ DPA(ဒီမိုကေရစီ ျပည္ခ်စ္တပ္မ
ေတာ္)မွ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ အင္အား(၁၃၀)ခန္႔ရွိ သည္။

အစည္းအေဝးစတင္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမႉး ရဲေဘာ္ေက်ာ့ရင္က ပါတီဗဟုိ

ႏွင့္ မိမိတပ္ဖြ႕ဲ ၏ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနကိုရွင္းျပၿပီး ဤျပႆနာအေပၚ ခရိုင္ေကာ္မတီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ သေဘာထားကို
ရွင္းျပပါသည္။

တပ္မႉး ရဲေဘာ္ ဘရန္ေရွာင္ ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီတဦး ျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္က်န္ေအာင္ (ပေလာင္အမ်ိဳးသား၊ ကြယ္လြန္)တို႔

ကလည္း ပါဝင္္ ေဆြးေႏြးပါသည္။
တကယ္ေတာ့ ယခင္က ၂၀၂-စစ္ေဒသဟုေခၚဆိုခဲ့ေသာ

ဤေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္(ခြင္)မွာ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသမွ ရန္သူ႕ေဒသ

အတြင္းသို႔ တိုးဝင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ေျပာက္က်ားအေျခခံေဒသငယ္တခုသာျဖစ္ပါသည္။ေျပာက္က်ားေဒသဆိုေသာ္လည္း ေနာက္
ပိုင္းေဒသမွ လက္နက္ခဲယမ္းအေထာက္အကူႏွင့္

တခ်ိဳ႕ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ေသာ ေဒသတခုေတာ့ မ

ဟုတ္ေပ ။ စစ္ေရး ပထဝီအျမင္အရဆိုလွ်င္….. ဤေဒသမွတဆင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ ဦးတည္၍ မိုးကုတ္ မိုင္းလံု မႏၱေလးေျမာက္
ဘက္ေဒသ ေနာင္ခ်ိဳဘက္အထိ တိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္သလို… အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔

ဦးတည္ျပီး ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႕ဘက္ ေရႊလီျမစ္ဆံုမွ

ကသာ အေရွျခမ္း ေရႊကူနယ္အထိ တိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံေဒသ ေရွ႕တဆင့္ တိုးခ်ဲ႔ေရးအတြက္ နင္းခံုေဒသတခု
ျဖစ္ေနသျဖင့္ တစုံတရာ အေရးပါေသာ ေျပာက္က်ားေဒသ တခုအျဖစ္ ပါတီဗဟိုမွ အေလးထားခဲ့သလို ၊ ရန္သူအဖို႕လည္း အသည္းထဲ
ထိုးစိုက္ ဝင္ေနေသာ ဆူး တေခ်ာင္းလို ျဖစ္ေနသည္။

ရန္သူ၏ ဝိုင္းပတ္ေခ်မႈန္းေရးထိုးစစ္မ်ားကိုလည္း တရံမ လတ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

စစ္ေဒသ၏ အႏွစ္(၂၀)ခန္႔ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးခရီးတြင္ အေျခခံေဒသအေနႏွင့္ က်ဥ္းသြားလိုက္..က်ယ္လာလိုက္ စသည့္
ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့သလို…ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ…ဆံုးရႈံးမႈမ်ားလည္း ဒြန္တြဲတည္ရွိခဲ့ေပသည္။ ပသို႔ဆိုေစ အာဇာနည္ရဲေဘာ္မ်ား၏အသက္
ေသြးေခၽြး ေပးဆပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ၂၀၂-တပ္ဖ႕ြဲ အေနျဖင့္ ဤေဒသတြင္ ပါတီအလံအတြက္ အႏွစ္ (၂၀)ကာလအထိ မွတ္တိုင္တခု စိုက္ထူ
ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထိုစဥ္က...ပါတီဗဟိုအေနႏွင့္ဆက္လက္ရပ္တည္ေရးအတြက္ပင္ ၾကီးမားသည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္တိုင္း
က ဘယ္အေတြးအေခၚႏွင့္ဆက္သြားမလဲဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားေမးခြန္းထုတ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ရဲေဘာ္
မ်ား အားလံုးက ရဲေဘာ္ေက်ာ့ရင္၏တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္သက္စြာအထူးအာရံုစိုက္နားေထာင္ရင္းေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေနၾကသည္။
“ရဲေဘာ္တ႔ို …အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း နယ္စပ္ေဒသ ပုန္ကန္ ခြဲထြက္မႈေတြေၾကာင့္ ပါတီဗဟုိ ဟာ ၾကီးမားတဲ့အခက္အခဲနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရ
ျပီ။…ေရွ႕မွာ ဒီထက္ဆိုးဝါးတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတြနဲေတာင္ ရင္္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ထားဖုိ႕ လိုတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ၂၀၂တပ္ဖြ႕ဲ ဟာ ၾကီးမားတဲ့အခက္အခဲေတြ ေတြ႕လာႏိုင္တယ္။ လက္ရိွမွာပဲ ခြဲထြက္-ကိုးကန့္အဖြဲ႕က သူတို႕ေအာက္ကိုဝင္ဖု႔ိ က်ဳပ္တ႕ို ကို လာ
စည္းရံုးတယ္။ က်ဳပ္တို႔က လက္မခံေတာ့ စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္တာေတြလုပ္လာတယ္။ က်ဳပ္တို႕ကလည္း ခုခံကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႕ စစ္
ေရးအရ ျပန္ျပီး တု႕ံ ျပန္တယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ မိမိဘက္က ရဲေဘာ္တေယာက္ က်ဆံုးခဲ့ရတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္က မဟာမိတ္ ဆို
သူေတြကလည္း သူစိမ္းဆန္လာတယ္ ။
လုပ္လာတယ္။

တခ်ိဳ႕က ရန္ဘက္လို ခ်က္ခ်င္း သေဘာထားေျပာင္းျပီး ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ တိုက္ခိုက္တာေတြ

လြယ္ယရြာမွာ သူတ႔ိုလာပစ္လ႔ို တပ္က ရဲေဘာ္ေဘာက္ေနာ္က်ဆံုးခဲ့တယ္။ ပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့ရြာသားတခ်ိဳ႔ကို ျခိမ္း
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ေျခာက္တာ အက်ပ္ကိုင္တာ ..ပါတီရဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပစၥည္းဂိုေဒါင္ေတြကို လိုက္ရွာျပီး သိမ္းယူတာေတြ လုပ္လာတယ္။ တဖက္ကလည္း ရန္သူ
ကို သတင္းေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္တယ္။

ပါတီဗဟိုရ႕ဲ အခက္အခဲကို ခ်က္ေကာင္းယူျပီး ၂၀၂-တပ္ဖ႕ြဲ ကို အျပဳတ္ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ဖို႔

လုပ္လာတာ ပိုထင္ရွားလာတယ္။ ရန္သ႔ူလႈပ္ရွားမႈေတြကလည္း စိပ္လာတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ က်ဳပ္တို႕ ဘယ္လို ရပ္တည္ၾကမလဲ
ဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုတာ ျပတ္ျပတ္ သားသားဆံုးျဖတ္ရေတာ့မယ္။
နာခံေရးပဲ၊ ပါတီဗဟိုကို ဝန္းရံေရးပဲ။

ခရိုင္ေကာ္မတီရဲ႕သေဘာထားကေတာ့ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္.. ပါတီဗဟိုကို

ခြဲထြက္တာေတြကိုရႈတ္ခ်တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဟိုသေဘာတရားေျပာ ဒီသေဘာတရား

ေျပာလုပ္ျပီး ဗဟိုဆန္႔က်င္ေရးလုပ္တာေတြကိုလည္း ရႈတ္ခ်တယ္။

ရဲေဘာ္တ႕ို တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ဘယ္လမ္းေလွ်ာက္မလဲ ကိုယ္ပိုင္ဆံုး

ျဖတ္ၾကပါ။ ကိုယ္ၾကိဳက္တာ ေရြးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါပါပဲ…”
၂၀၂ - တပ္ဖဲ႕ြ ၏ျပတ္သားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ပါတီအေပၚယံုၾကည္မႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္
သည္။ မိမိတို႔ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကို စိုးစဥ္းမွ် ေတြေဝမႈမရွိဘဲ ျပတ္သားစြာဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ မြန္ျမတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကို
ေလးစားမိသည္။ ဂုဏ္ျပဳမိသည္။ ရင္ထမ
ဲ ွာ နင့္ေနေအာင္ခံစားလိုက္ရသည္။
ဤသိ႔ျု ဖင့္ ပန္ဝါေဒသရွိ ပါတီဗဟို၏

ညႊန္ၾကားခ်က္အရ တတ္ႏိုင္သမွ် အေျခခံေဒသႏွင့္မိမိအင္အားကိုထိန္းသိမ္းေရး ဦးတည္

ခ်က္ျဖင့္ …တပ္ကိုႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚပညာေပးသည့္လုပ္ငန္းႏွင႔အ
္ တူ.. မိမိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္
လ်က္ ကာလတခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဖြဲ႕၏ လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ဗဟိုသ႕ို တင္ျပ ခြင႔ျ္ ပဳခ်က္ယူျပီး တပ္ဖြ႕ဲ ကို
ေရႊလီျမစ္ ေျမာက္ဘက္ (ေကအိုင္ေအ) တပ္ရင္း(၁၂ )ေဒသသိ႕ု ေျပာင္းေရႊ႕အေျချပဳခဲ႔သည္။ ၁၉၉၀- ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွာေတာ့….
“တပ္ဖ႔တ
ြဲ ခုလံုးကို ပန္ဝါသို႔ေခၚယူရန္ အေျခအေနမေပး ေတာ့သျဖင့္ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ႏွင႔္သာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာကို
တပ္ဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရန္ စသည္ျဖင့္ ” ဗဟိုမွညႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ပါတီဗဟို၏ညႊန္ၾကားခ်က္ ရ

သည့္ အခ်ိန္မွာေတာ့…ရဲေဘာ္ေတြက ပါတီဗဟို၏ အခက္အခဲကို ေလးေလးနက္နက္ နားလည္လိုက္ၾကပါသည္။

ဗဟိုအေနႏွင့္ ပါတီ

ဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ ပါတီအလံဆက္ထူဖို႔ပင္ အခက္ခဲဆံုးအေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး ေျမေအာက္ပါတီပင္ ျဖစ္သြား
ႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ရဲေဘာ္ေတြက သေဘာေပါက္ျပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ၾကရသည္။
အတူလက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္ေတြကို အိမ္ျပန္ၾကဖို႔ ေဖ်ာင္းဖ် နားခ်ရသည့္အျဖစ္မ်ိုး ကၽြန္ေတာ့္တသက္ … တခါမွ်
မၾကံဳဖူးခဲ့ပါ။

တပ္မႉးတေယာက္အေနႏွင့္ မိမိတပ္ကို ဖ်က္လိုက္ရျခင္းသည္ ပန္းခ်ီဆရာတေယာက္က မိမိကိုယ္တိုင္လက္ကုန္ဆြဲထား

ေသာ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဆုတ္ျဖဲပစ္လိုက္ရသလိုမ်ား ျဖစ္ေနမလားဟု စဥ္းစားမိသည္။

မလႊဲမေရွာင္သာ၍ တပ္ကိုဖ်က္

လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ကို ရဲေဘာ္ေတြအားလံုးက သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကေသာ္လည္း ရင္ထဲမွ နာက်င္ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈကိုေတာ့ မည္
သို႔မွ်ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိ ၾကေတာ့ေပ .. ပူေလာင္ေသာမ်က္ရည္ဥတိ႔ုသာေၾကြဆင္းလာေတာ့သည္။
“ မခြဲခ်င္ေပမယ့္လည္း ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ မခြဲႏိုင္မခြာရက္ …ခြဲၾကရဦးမယ္ ရဲေဘာ္တို႔ …။ ရဲေဘာ္တို႔အတြက္ လို
အပ္ မယ္ထင္ရင္.. ေသနတ္ေတြယူသြားၾကပါ။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကပါ.. ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေနရာမွာပဲေနေန
….. ပါတီနဲ႔ျပည္သူကိုမေမ့ၾကပါနဲ႔ …တေန႔မွာ ပါတီရဲ႕ အလံေအာက္မွာ ျပန္ဆံုၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”
တပ္ဖြ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးမႉးက တတ္ႏိုင္သမွ် စိတ္ကို တည္ျငိမ္ေအာင္ထိန္းျပီး ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာရင္း ရဲေဘာ္က်န္ေအာင္၏ လက္ကို
တင္းက်ပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္လိုက္သည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီကို ယံုၾကည္တယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေန ..ဘယ္လိုဘဝကိုပဲေရာက္ေရာက္ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ရင္ထဲမွာ ပါတီရွိေနမွာပါ။။ ” ရင္ထဲက ဆိ႔န
ု င့္နာက်င္ေနသျဖင့္ ရဲေဘာ္က်န္ေ အာင္၏ အသံက တုန္ခါေနပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ၂၀၂-တပ္ဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးအမွတ္တရ ဓာတ္ပံုေလးကို ျပန္ၾကည့္လိုက္တိုင္း “ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ
ို င္ထဲမွာ ပါ
တီရွိေနမွာပါ” ဆိုေသာ ရဲေဘာ္က်န္ေအာင္၏ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္သြားသည့္ စကားသံေလးကိုသာ ၾကားေယာင္ေနမိပါေတာ့သည္။

ဖိုးနီ (၆-၁၀-၂၀၁၈)
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ေတာ္လွန္ေရးသမား
တု႕ိ ရဲ႕

က်က္သေရ
(အက္ေဆး)

“လူဆုိတာ ေခါင္းတလုံး ျပတ္သြားရင္ေတာင္မွ က်က္သေရ
ေလ်ာ့သြားတတ္တဲ့ အစားမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး”

ေမာင္လွဝင္း(ျမင္းၿခံ)

(ဂ်ဴးလိယက္ ဖူးခ်စ္ )
ဂ်ဴးလိယက္ဖူးခ်စ္ေျပာေသာ လူစားမ်ဳိးမွာ အသက္ရွင္စဥ္ ႀကီးျမတ္ၿပီး
အသက္စြန္႕ေတာ့ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္သူမ်ား၊ ျပည္သ႕ူ အတြက္
အသက္ေပးတုိက္ပြဲဝင္ၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္

ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံၾကရသူမ်ားမွာလည္း
ဒီလူမ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား။
မေန႕တေန႕ကပဲ သတင္းစာအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြလွန္ေလွာရင္း
အမွတ္မ ထင္ ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီတုိ႕ အရုဏ္တက္ တုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးသြားေသာသတင္းကုိ ဖတ္ရႈမိသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၉
ရက္ေန႕ထုတ္ သတင္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အုိ…. ကြ်န္ေတာ္ တု႕ိ ရဲ ေဘာ္မ်ားကုိ ေခါင္းျဖတ္ထားၾကတာပါကလား။
ယုတ္မာပက္စက္လွတဲ့ရန္သူ။ ရုိင္းစုိင္းလွတဲ့ ရန္သူ။ ရန္သူ႕အေပၚ နာၾကည္းစိတ္ေတြ ဝုန္းခနဲ ရုန္းၾကြလာပါသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္
ေၾကကြဲမိပါသည္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ အသက္ ေပးလွဴ ကာ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ
ဦးညြတ္မိပါသည္။
ေမလ ၇ ရက္ေန႕ အရုဏ္ဦးတုိက္ပြဲတြင္ အလစ္အငုိက္ အတုိက္ခံရသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲေဘာ္ ၅ ဦး က်ဆုံးခဲ့ရပါသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သူ ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီ၊ တုိင္းတပ္မွဴး စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဗုိလ္မင္းဒင္၊ တုိင္းပါတီအတြင္းေရး
မွဴး ရဲေဘာ္မ်ဳိးအ့ံ၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ခင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေမာင္သန္႕တု႕ိ ၅ ဦးတု႕ိ က်ဆုံးခဲ့ရပါသည္။ ပါတီရဲေဘာ္မ်ားမွာ ေပါင္းတည္ၿမဳိ႕ ေျမာက္
ဘက္ မုိင္(၃၀) အကြာ မေရြးကြ်န္းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႕ အစည္းအေဝးလုပ္ရန္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၇ ရက္ေန႕ မနက္လင္း
အားႀကီးအခ်ိန္တြင္ ရန္သ႕ူ ရဲတပ္ဖ႕ဲြ က အလစ္အငုိက္ယူ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိက္ပဲမ
ြ ွာ က်ဆုံးေသာ ရဲေဘာ္ မ်ား၏ေခါင္းကုိ
ျဖတ္ကာ ရယူခဲ့ၿပီး ရန္သူ႕အာဏာပုိင္မ်ားက ၿမိန္ေရရွက္ေရ ဝမ္းသာအားရ ၾကည့္ရႈခဲ့ရုံသာမက ေခါင္းျဖတ္မ်ားကုိ ဓာတ္ ပုံမ်ား ရုိက္
ယူကာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါေသးသည္။ သူတ႕ုိ မသိသည္မွာ လူ တနည္း ေတာ္လွန္သူတုိ႕၏ က်က္သေရမွာ

ေခါင္းတလုံးျပတ္ေစ က်က္သေရမယုတ္ေလ်ာ့ပါ။ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ က်ဆုံးခဲ့ရသျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္အတူ က်က္သေရပင္ တုိး ပြား
လာပါေသးသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမား၏က်က္သေရသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ သူ႕အလုပ္အေကြ်းျပဳေပးမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး
ႀကီးျမင့္စၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႕ကုိ အန္တုေတာ္လွန္ဝံ႕ေသာ ျပည္သ႕ူ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကုိ ဖမ္းမိလွ်င္ ေငြဘယ္ေလာက္ေပးမည္ဟု
ဆုေငြထုတ္တတ္သည္မွာ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရမ်ား၏ အက်င့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီအစုိးရသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းမိလွ်င္ ဆုေငြဘယ္ေ လာက္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး သည္ဘက္ေခတ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္
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ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိ ဖမ္းမိလွ်င္ဘယ္ေလာက္ဟု ဆုေငြထုတ္သည္။

ယခု က်ဆုံးသြားခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီကုိ ဖမ္းမိလွ်င္

ဆုေငြ ငါးေသာင္းဟု ေၾက ညာထားၿပီး ဗုိလ္မင္းဒင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ဳိးအံ့တုိ႕မွာ ဆုေငြ ႏွစ္ေသာင္း အထုတ္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖမ္း
မိလွ်င္ ဆုိေသာစကားကုိ သူ တု႕ိ က ထပ္မံရွင္းလင္းၾကပါေသးသည္။ အေသရရ အရွင္ရရဟူ၍။ ဆုရဖုိ႕ ေသခ်ာခ်င္လွ်င္ ေခါင္းျဖတ္ ယူ
ခဲ့ၾကဖုိ႕ သူတုိ႕က မွာၾကားထား ၾကပါေသးသည္။
တရုတ္ျပည္တြင္လည္း ကူမင္တန္ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရက ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကုဖ
ိ မ္းမိလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ဟု ဆုေငြထုတ္
ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားကုိ ဖမ္းမိလွ်င္ တိရစၦာန္ေလွာင္အိမ္လုိ လူေလွာင္အိမ္ထဲ ထည့္သြင္းၿပီး လူအမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈေစပါ
သည္။ ထုိမွ်မက ေလွာင္အိမ္ထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကုိ ေခါင္းျဖတ္ျပသထားၿပီး လူထုကုိ လာေရာက္ၾကည့္ရႈခုိင္းပါ
သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ သူရဲေကာင္း ရဲေဘာ္ဖန္ခ်ီမင္း(ဖန္စစ္မင္) ကုိ ယခုကဲ့သ႕ုိ ပင္ ေလွာင္အိမ္ထဲ ထည့္ခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းျဖတ္ခဲ့ပါ
သည္။ အမႀကီးက်န္း၏ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္သူ ကြန္ျမဴနစ္ ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ဖုန္စုံးေထာင္ကုိလည္း ယခုကဲ့သုိ႕ပင္ ေခါင္း
ျဖတ္ သတ္ပါသည္။ တရုတ္ျပည္ဂ်ပန္ခုခံဆန္႔က်င္ေရးကာလက အသက္ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ဴိလွေသာ ကြန္ျမဴနစ္မေလး လ်ဴဟူးလန္ကုိ ဂ်ပန္
နယ္ခ်ဲ႔သမားက ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ႕ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရသူ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သားမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိခဲ့
သည္။ ဗမာျပည္မွာလည္း အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ဂဠဳန္ဆရာစံ၏ လယ္သမားသူပုန္တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ကုိလိုနီအစုိးရက ဖမ္းမိ
ေသာအခါ ယခုလုိပင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ၿပီး လယ္သမားသူပုန္ဦးေခါင္းမ်ားကုိ လူထုအား လာေရာက္ၾကည့္ရႈေစပါသည္။ ယင္းဓာတ္ပုံမ်ား
မွာ ယခုအထိ မွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ျပည္ၿမဳိ႕က ပုလိပ္ဌာနေရွ႕တြင္ ျပသထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုိလိုနီေခတ္က ျမစ္ဝ
ကၽြန္းေပၚမွာ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္တေယာက္ အသတ္ခံရလို႔ ေယာက္်ားမွန္သမၽွ ရြာလံုးကၽြတ္ေခါင္းျဖတ္အသတ္ ခံရေသာ ေခါင္း
တရာသင္းခ်ိဳင္း ဆိုၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ရြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။
ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း၊ ေခါင္းျပတ္မ်ားကုိ ျပသျခင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ား၏

ျပည္သူဖိႏွိပ္ေရးနည္းနာ၊ ၿခိမ္း

ေျခာက္ေရး နည္းနာတခု ျဖစ္ပါသည္။ သူတ႕ုိ ကုိ အာမခံဝံ့ေအာင္ ျပည္သူမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္အရ ဖိႏွိပ္ျခင္း
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေခါင္းျပတ္ပုံမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမွာလည္း ထုိသေဘာပါပဲ။ စစ္အုပ္စုကေတာ့ အေရးေတာ္
ပုံေတြ လူထုအုံၾကြမႈေတြ ထပ္မံမေပၚေပါက္ေအာင္ အေရးေတာ္ပုံအတြင္းမွ ေခါင္းျဖတ္သတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ေျခာက္လွန႕္
တတ္ပါသည္။

တေလာကပင္ “လႈိင္းႀကီးေလထန္ ျဖစ္ရပ္မွန္”ဆုိသည္ကုိ ျပသ၍ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သ႕ူ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ သရုပ္ဖ်က္

သြားခဲ့ပါေသးသည္။

အမွန္မွာ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံအတြင္း ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္မႈတခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းတြင္ သူတ႕ုိ စနက္ အ

မ်ား ႀကီးပါသည္ကုိေတာ့ သူတုိ႕က ဖုံးကြယ္ထားပါသည္။

ဗမာျပည္က ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သားေတြကုိ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ႏွင့္

တုတ္တပ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

ဗမာျပည္ စစ္အုပ္စု လက္ကုိင္

ရဲေဘာ္သိန္းတန္ေခၚ ရဲေဘာ္ခ်စ္တီးႏွင့္ ရဲေဘာ္ကုိဘအုန္းတုိ႕ကုိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားက စစ္ကုိင္းတံတား

တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္အုပ္စုလက္ကုိင္တုတ္စစ္တပ္က ပဲခူးရုိးမႏွင့္ ရွမ္းရုိးမတုိ႕တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိ ေခါင္းျဖတ္ခဲ့သည္မ်ား
ရွိခဲ့ပါသည္။

ေခါင္းျဖတ္သတ္တာ၊ ကိုယ့္က်င္းကုိယ့္ဘာသာတူးေစၿပီး သတ္တာတု႕ိ မွာ သူတ႕ုိ က်င့္သုံးတတ္သည့္ အက်င့္ဆုိး ျဖစ္ပါ

သည္။ ျပႆနာ ေပၚေနသည့္ ရခုိင္ဘက္မွာပင္ သည္အက်င့္ဆုိးမ်ဳိး က်င့္သုံးခဲ့ၾကပါေသးသည္။
ဤစာမွာ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဆုိသည္
မွာ ဂုဏ္က်က္သေရယုတ္ေလ်ာ့သြားရုိးမရွိဟု အဓိက ေဖာ္က်ဴးလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူတန္းစားရန္သူ စစ္အစုိးရ၊ ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရ
တုိ႕၏ ယုတ္မာရက္စက္မႈမ်ားကုိ ဖြင့္ခ်လုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သု႕ိ ရာတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေခါင္းျဖတ္စနစ္ဆုိးတရပ္ကုိ ပေပ်ာက္
ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့မႈတရပ္ကုိေတာ့ မွတ္တမ္းတခုအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလုိပါေသးသည္။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ ဝနယ္တြင္
ေခါင္းျဖတ္ဓေလ့ကုိ ပေပ်ာက္သြားေစခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းျဖတ္စနစ္ဆုိးဟု ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေခၚေဝၚပါသည္။ သူတ႕ုိ ကေတာ့ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္
ရန္ ေခါင္းျဖတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သူစိမ္းေတြ နယ္က်ဴးလာသူေတြကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တြင္ ေခါင္းျဖတ္ၿပီး ပူေဇာ္ဖုိ႕ ဖမ္းဆီးထားၾကပါ

သည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ထုိသ႕ုိ ေခါင္းျဖတ္ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ ဖမ္းဆီးထားျခင္း ခံေနၾကရေသာ ဝကေလးငယ္ စုစု
ေပါင္း ၄၀၀ ေလာက္ကုိ ပါတီက ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဝနယ္တြင္ ေခါင္းျဖတ္ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ေသာ ဓေလ့ဆုိးကုိ ပေပ်ာက္သြားေအာင္
ပါတီက အမိန္႕ထုတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေပးစည္းရုံး၍ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ယူ၍ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ရပါသည္။ ေခါင္းျဖတ္ခံရမည့္
ေဘး မွ ပါတီက ကယ္တင္ခဲ့သူ ဝကေလးငယ္မ်ားကုိ ပါတီက ေကြ်းေမြးျပဳစု ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ရပါသည္။ ေနာင္တြင္ သူတုိ႕သည္ ျပည္

သူ႕တပ္မေတာ္သားမ်ားအျဖစ္ တာဝန္မ်ဳိးစုံထမ္းရြက္ကာ ျပည္သူ႕အက်ဳိးထမ္းေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။ သစ္ရြက္စိမ္းေရာင္စစ္ယူ
နီေဖာင္းမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ကာ ဦးထုပ္မွာ ၾကယ္နီတလက္လက္ႏွင့္ သူတုိ႕မ်က္ႏွာေတြက က်က္သေရရွိစြာ ၿပဳံးလုိ႕။ ။
ေမာင္လွဝင္း(ျမင္းၿခံ)
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ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိ ေျပာဆိုပါမည္ (၆)

ယူဂ်ီဆိုတာ…

A.ၿငိမ္း

(၁)

ယူဂ်ီဆိုတာ…
ေျပာျပသူက ရဲေဘာ္ထြန္းျဖစ္တယ္။
ပါတီသမုိင္းမွာ မေက်ာ္ၾကားတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြ၊ အာဇာနည္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

တခ်ိဳ႕ကုိ ေနာက္ပုိင္းက်မွ ေဖာ္ထုတ္

ဂုဏ္ျပဳေပးႏုိင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ထုတ္ေဖာ္လ႔ုိကုိ မျဖစ္ဘူး။ ခုထိ ထုတ္ေဖာ္ မရေသးတာေတြလည္း ရွိတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆို

ေတာ့ သူတ႔ုိက ယူဂ်ီျဖစ္ေနတာကုိး-ဥပမာ၊ သာယာဝတီေထာင္ ဝင္စီးတုန္းက အျဖစ္အပ်က္တခုဆိုရင္ ….

(၂)

သာယာဝတီေထာင္
သာယာဝတီေထာင္ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ …. သတိရတာတခ်ိဳ႔ ေပၚလာတယ္။ ေက်ာ္ျမသန္းေရးတဲ့ “သာယာဝတီေထာင္မွငရဲခန္းမ်ား”

စာအုပ္ဖတ္ရတုန္းက ၾကက္သီးထခဲ့ဖူးတယ္။
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၇၁ ခုႏွစ္ အင္းစိန္ေထာင္ အေဆာင္ (၄) မွာ ကုိယ္ရည္ေသြးတတ္တဲ့ ဝါဒါႀကီးတေယာက္နဲ႔ ဆံုဖူးတယ္။ နာမည္က ‘ဦးေစာ’ တဲ့။
“ေဟ့ - မင္းတု႔ိက ကၽြန္းျပန္ေတြဆုိၿပီး ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္ မလုပ္နဲ႔။ ငါက သာယာဝတီေထာင္မွာ ေနလာတဲ့ေကာင္။ ကြန္ျမဴ
နစ္ေတြ ေထာင္ဝင္စီးၿပီး၊ ငါတို႔ေထာင္ အရာရွိေတြနဲ႔ ငါတု႔ိဘာယာေတြကုိ သတ္ပစ္တုန္း က မေသလု႔ိ က်န္ေနတာကြ” …. လု႔ိ ဝင့္ဝါဖူး
တယ္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စိန္ရတု အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ေဝတဲ့ ပါတီရက္စြဲသမုိင္းမွတ္တမ္းမွာ ….
“၁၉၄၉ ဧၿပီလမွာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သာယာဝတီေထာင္ကုိ ဝင္စီးၿပီး ေထာင္ကုိဖြင့္ပစ္လုိက္ကာ ေထာင္ပုိင္ မစၥတာ
ေပါ၊ ေထာင္မွဴးႀကီး ဦးပု၊ ၆ ေထာင္ပုိင္ ၿငိမ္းေမာင္၊ ဘာယာသန္းေငြ၊ အပါအဝင္ ၆ ဦးကုိ သာယာဝတီေထာင္က ငရဲခန္းမ်ား အမႈေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ေသဒဏ္ေပးခဲ့တယ္”…. လု႔ိ ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူတ႔ို အမႈ တြဲေတြကုိ ခံုဖ႔ၿြဲ ပီး စစ္ေဆးအျပစ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။
(၃)

ယူဂ်ီေတြရဲ႕ ဆုလာဘ္
ကၽြန္ေတာ္တ႔ိုက အေပၚယံအျဖစ္အပ်က္ေတြကုိပဲ ဖတ္ဖူးၾကားဖူးၾကတာပါ။ အဲဒါရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္

တုိ႔ စံထား အတုယူရမယ့္ ရဲေဘာ္တေယာက္ရဲ႕ ယူဂ်ီစိတ္ဓာတ္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္မႈကုိ မသိခဲ့ပါဘူး။ ရဲေဘာ္ထြန္းက ဆက္ေျပာတယ္။
“သူ ဘယ္သူလဲဆိုတာ မသိဘူး၊ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက စစ္ကုိင္း ရဲေဘာ္ေအာင္မွီက ဂ်ပန္မ်က္စိက်ေအာင္ ၾကမ္းျပရမ္းျပၿပီး အယံု
သြင္းထားသလုိ ဒီရေ
ဲ ဘာ္လည္း သာယာဝတီေထာင္မွာ လက္ေစာင္းထက္ျပခဲ့တယ္။
ေတြ ကုိ ပံုမွန္အစီရင္ခံေနတဲ့ ပါတီရဲ႕ ယူဂ်ီတေယာက္ပဲ။

တကယ္ေတာ့ သူဟာ ေထာင္တြင္း အေျခအေန

“ပါတီက သာယာဝတီေထာင္ ဝင္စီးၿပီး ခံ႐
ု ံုးဖြဲ႔စစ္ေတာ့ အႏွိပ္စက္ခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ စြဲခ်က္တင္မႈေတြေၾကာင့္

သူဟာ တရားခံတေယာက္အျဖစ္ ေသဒဏ္အေပးခံရ တယ္။ “သူက ‘ကၽြန္ေတာ္ဟာ ပါတီယူဂ်ီတေယာက္ပါ’ လုိ႔ ခံု႐ံုးမွာ ဖြင့္ေျပာလုိက္ရင္
လြတ္မယ္ဆုိတာ မသိဘဲ ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူမေျပာခဲ့ဘူး၊ ႀကိဳးစင္ေပၚတက္ၿပီး အသက္စြန္႔သြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကၽြန္
ေတာ္မသိပါဘူး။ ေျပာႏုိင္တာက သူဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးကုိ ေစာင့္ထိန္းရတဲ့ ယူဂ်ီတေယာက္မုိ႔ ဒီလုိလုပ္သြားတယ္- ဆို တာပါပဲ”
(၄)

နိဂံုး
သက္ျပင္းရွည္ႀကီး မႈတ္ထုတ္လုိက္တဲ့ ရဲေဘာ္ထြန္းရဲ႕ စိတ္မခ်မ္းမေျမ႕ မ်က္ႏွာႀကီးကုိ ဒီေန႔အထိ ျမင္ေယာင္ဆဲပါ။

A.ၿငိမ္း

(၁၆-၁၀-၂၀၁၈)

31

“တစ္ဆ႔မ
ုိ ႈ” ကို အေကာင္လိုက္
ျမင္လုိက္ၾကရၿပီ
ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ “သီးသန္႔အစည္းအေဝး” မွာ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ
ၾကားရဖတ္ရပါတယ္။ အဲဒီေျပာၾကားခ်က္ သံုးခု အနက္ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္
လိႈင္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ဖတ္ရေတာ့ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ ေတာလားထဲက “ဘီလူးသြားကုိ

ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ၿမဳိင္

လၿဖဲတည္း ” ဆိုတဲ့ စကားကို သတိရမိတယ္။ ေျပာဆုိခ်က္က အင္မတန္ ေမာက္
မာ ရင့္သီးလြန္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီလုိ င့ါစကားႏြားရ ေမာက္ေမာက္မာမာေျပာဆုိတဲ့ “ကာခ်ဳပ္” ကို ေနာက္တစ္ရက္ အစည္းအေဝးဆက္မတက္လုိ႔ ဆိုၿပီး
ဝမ္းနည္းျပေနသူကလည္း ရွိေသးတယ္။
ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာသြားတာေတြကို ၾကည့္ရင္ ငါတေကာေကာၿပီး လိုရာဆြဲေျပာတာေတြ ခ်န္လွပ္ ေက်ာ္လႊား ေျပာသြား
တာေတြကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
( ျပည္ေထာင္စုအတု၊ ဆိုရွယ္လစ္အတု၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံအတု၊

ဒီမိုကေရစီအတု စသျဖင့္) အတုမ်ိဳးစံုန႔ဲ လွည့္ျဖားလာခဲ့တဲ့

စစ္အုပ္စုၿခံေပါက္ပီပီ အတုေတြနဲ႔ လွည့္ျဖားဖုိ႔ သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လိုရာဆြဲ ေျပာသြားတာေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ လွည့္
ျဖားဖိ႔ု သူတုိ႔ အာရံုက်ေနတာ “ဖက္ဒရယ္အတုနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတု” ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအထဲကေန အျမင္သာဆံုးျဖစ္တဲ့ အခ်က္
ႏွစ္ခ်က္ ကို ေရးျပပါရေစ။
ပထမတစ္ခု “ သီေပါမင္းကို အဂၤလိပ္လက္ထဲကေန ျပန္လုမယ္ ဆုိၿပီး ေနာက္လုိက္ ၅၀၀ နဲ႔ မႏၱေလး မဟာမုနိဘုရားႀကီးထဲက
ေန ေစာင့္ေနတယ္ဆုိတဲ့ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား ႀကီး ဦးေစာေမာင္” ဆုိတဲ့ကိစၥပါ။

ခုေခတ္ စကားနဲ႔ ေျပာရင္ ဒါ “ဂ်င္း” ထည့္တာပါ။ ဖက္ဒ

ရယ္အတုအတြက္ “ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေစာေမာင္” ကို လြမ္းတျပေနတာပါ။ “ကာခ်ဳပ္” ဆုိသူက လြမ္းမယ့္သာ လြမ္းျပေနတာပါ၊
တကယ္ေတာ့ ဒီေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား ဦးေစာေမာင္ဆုိတာဟာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေတြထဲမွာ အဂၤလိပ္ေပးတဲ့ “ဆာဘြ႔”ဲ ပထမဆံုး ရရွိသူျဖစ္ပါ
တယ္။ အထက္ဗမာျပည္ကို အဂၤလိပ္က သိမ္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္ အဂၤလိပ္ကို ရွမ္းျပည္တက္လာႏုိင္ဖို႔ လမ္းျပလုပ္ခဲ့ၾကသူ ႏွစ္ဦးအနက္ တ
ဦးျဖစ္တယ္လုိ႔ သထံုၿမိဳ႕စားစဝ္ခြန္ၾကည္ရဲ႕“ရွမ္းျပည္အမွားေတာ္ပံု” စာအုပ္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ရင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ဆရာျမသန္းတင့္ရဲ႕“ေတာင္
သမန္ေရႊအင္းက ေလညင္းေဆာ္ေတာ့” စာအုပ္နဲ႔ ဦးအုန္းေဖရဲ႕ “ပင္လံုစစ္တမ္း” ေတြထဲမွာ စဝ္ေစာေမာင္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့။
ဆုိလုိခ်င္တာက ဖက္ဒရယ္အတုအတြက္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာပဲ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေနသေယာင္ေယာင္ လိမ္ညာၿပီး အစခ်ီေျပာဆုိ
ေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား စဝ္ေစာေမာင္ဟာ မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ ကိတိၱမသား (ေမြးစားသား) ျဖစ္ၿပီး ၁၈၆၄
ေအာက္တို ဘာ ၂၃ မွာ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားျဖစ္လာသူျဖစ္တယ္။ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ဆုိတာ သူ႔သစၥာခံသူကို သူေကာင္းျပဳတာပဲ။
မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ ေမြးစားသား၊ ရွမ္းလူမ်ိဳေတြထဲ အဂၤလိပ္ေပးတဲ့ “ဆာဘြ႔”ဲ ပထမဆံုးရရွိသူကို၊ “တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံ
ေရး” ပဲ လုပ္တယ္ဆုိတဲ့“ကာခ်ဳပ္” က ဂုဏ္တင္ဂုဏ္ေဖာ္ေျပာဆုိေနတာ ရယ္စရာ မေကာင္းဘူးလား။တဖက္မွာ ဒီလိုတင္ထားၿပီး “ပင္လံု
စာခ်ဳပ္” (ဝါ) ေတာင္တန္းနဲ႔ျပည္မ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးယူၾကမယ္ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ စနစ္တက် ျပင္ဆင္စည္းရံုးခဲ့ၾက
ၿပီး အဂၤလိပ္အလုိေတာ္ရိေစာ္ဘြားေတြနဲ႔ဒုိမိုနီယံသမားေတြကို စြန္႔စြန္႔စားစား တိုက္ပြဲ ဆင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဦးတင္ဧ၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ဦး
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ခြန္းထီး၊ ဦးဘစံ၊ ဦးခြန္ေစာ တုိ႔ အမွဴးျပဳတဲ့ “ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ရပလ) ” ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ သမုိင္းဝင္အခန္းကို ဗုိလ္မင္းေအာင္
လႈိင္က “ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျပန္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားရေတာ့ ပင္လံုတစ္ဝိုက္မွာ စုစည္းေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ
က "ရွမ္း-ဗမာ ပူးေပါင္းပါ"၊ "နယ္ခ်ဲ႕အလိုမရွိ"စတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ လွည့္လည္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့လ႔ို ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ
တယ္” ဆုိတဲ့ စာတစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဖံုးကြယ္ပစ္လုိက္တယ္။ ေခ်ာင္ထုိးေမွးမွိန္ေစလုိက္တယ္။
ဒီလိုလုပ္ရတာမွာ ႀကီးမားတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံရွိတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကို ေျပာဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၇
အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ကိစၥေျပာမွ ဇာတ္ရည္လည္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ မိန႔ခ
္ ြန္းဆုိတာထဲမွာ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ပဲ ကြက္ၿပီး ကိုးကားသြားတယ္။ တျခား မေျပာရဲဘူး။သမုိင္း
ကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ အဲဒီ အေျခခံဥပေဒထဲက “ အခန္း (၁၀) ခြဲထြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္ အေရး” ဆုိတာကို ေျပာ
ရေတာ့မယ္။ ဒါေတြကို ေျပာရင္ ၁၉၆၂ ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းတာ၊ ထုိစဥ္က ျမန္မာ့အသံမွာ ျပည္ေထာင္စု ႏွီးေႏွာဖလွယ္
ပြဲ က်င္းပေနတဲ့အခ်က္၊ အေျခခံဥပေဒကို စစ္အုပ္စုက ဖ်က္ဆီးတဲ့ကိစၥ၊ သီေပါေစာ္ဘြား စဝ္ၾကာဆုိင္ကို စစ္တပ္ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္း
ဆီး လက္စေဖ်ာက္ပစ္တဲ့ကိစၥ၊ “ဖက္ဒရယ္မူ” ဆုိတာ “ခြဲထြက္ေရး” လို႔ သရုပ္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ၊ ေညာင္ျမစ္တူး ပုတ္သင္ဥေပၚသလို မီး

ခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္ေပၚကုန္မွာ စိုးတာေၾကာင့္ တမင္တကာခ်န္လွပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရး အထုပ္ေျဖမွာကို ေၾကာက္လ႔ိုလည္းျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူခုိးက လူဟစ္တယ္ ဆုိတဲ့စကားအတိုင္းပါပဲ၊ “ေဆြးေႏြးေနၾက တာေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကဦးတည္ၿပီးလက္နက္ကိုင္
လမ္းစဥ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အထုပ္ေျဖဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး ” လုိ႔ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ က သူေျပာစကားထဲမွာ မုိက္မုိက္
ကန္းကန္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့တယ္ မဟုတ္ပါလား။
စစ္အုပ္စုဟာ သူတ႔ို သမုိင္းအမဲစက္ အညစ္အေၾကးကို ကုိယ္တုိင္လည္း အထုပ္မေျဖဝံ့ဘူး။ သူမ်ားအထုပ္ေျဖျပတာ မခံႏုိင္ဘူး။
(RCSS) ကုိ ေႃမြ - ေႃမြခ်င္းမုိ႔လား၊ ငယ္ႏုိင္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔လား မသိဘူး ကာခ်ဳပ္ဆုိသူက အထုပ္ေျဖျပထားတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံ
ေရးျပႆနာကို လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေနရတဲ့ ပဋိပကၡ သမုိင္းစဥ္ကို ယထာဘူတက်က် ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၄၈ ခု
ႏွစ္ကေန ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိပဲ (၁၉၄၇-အေျခခံဥပေဒအရ) ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအစိုးရနဲ႔ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကရတာပါ။ ႏွစ္ကာလအားျဖင့္
(၁၄) ႏွစ္သက္တမ္းမွ်သာရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္မွာ စစ္တပ္ဟာ အုပ္စုိးသူအစုိးရရဲ႕ အဓိက အာဏာေဒါက္တိုင္အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့တာပဲ
မဟုတ္ပါလား။ ဒီထဲကေနမွ အကြက္ေခ်ာင္းၿပီး အာဏာသိမ္းခဲ့ တာဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၅၈) မွာ အိမ္ေစာင့္အ
စိုးရအျဖစ္ အက်ပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ကာလလည္း ထည့္တြက္ သင့္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ၁၉၆၂ ကေန ဒီကေန႔

၂၀၁၈ အခုအထိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ (ဝါ) ျပည္တြင္းစစ္တုိက္ေနရတဲ့ ကာလဟာ (၅၆) ႏွစ္

သက္တမ္း (ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္) ရွိပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ (မဆလ)၊ (နဝတ-နအဖ) ၊ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” မ်က္ႏွာဖံုး
စြပ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ စစ္အုပ္စု စသျဖင့္ နာမည္ဘယ္လိုပဲေျပာင္းေနေန တပ္မေတာ္အပါအဝင္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစံုကို လက္
ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ တုိက္ခိုက္ေနရတဲ့ တုိက္ပြဲ (ဝါ) ပဋိပကၡ (ဝါ) ျပည္
တြင္းစစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီပဋိပကၡ/ ဒီျပည္တြင္းစစ္ကို ဒီေန႔အခ်ိန္အခါမွာ စစ္တပ္ကို တစ္လက္ကုိင္တပ္သဖြယ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စစ္
အုပ္စုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡသာျဖစ္တယ္ လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်တာဟာ
အင္မတန္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေသာ၊ ယုတၱိတန္ေသာ ေကာက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေႏွာက္ပံုမွန္ရွိသူတုိင္းက ေကာက္ခ်ၾကမွာ

လက္ခံ

အသိအမွတ္ျပဳၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဆုိ႔မႈေတြ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေစဖို႔ ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ဒီ “သီးသန္႔အစည္းအေဝး” ဆိုတာကို က်င္းပခဲ့ၾကတာပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့
“ကာခ်ဳပ္” ဆုိသူ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “ (NCA) ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားကို ေရွး႐ႈၿပီး
လုပ္ၾက၊ NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားေတြ လက္မွတ္ ထုိးၾက၊
လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသား အဖြဲ႔ေတြကလည္း (NCA) ေဘာင္ထဲကေန စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾက” လို႔ နသယ္ကို
ႏွက္လိုက္ဘိသကဲ့သ႔ုိ ရင့္ရင့္သီးသီး ေျပာဆုိသြားခဲ့ၿပီ။

အခုေတာ့ မွန္းခ်က္နဲ႔ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ဘဲ “သီးသန္႔အစည္းအေဝး”ပြဲစင္ျမင့္ေပၚမွာ“တစ္ဆ႔မ
ုိ ႈ”ကို အစြယ္ေ လာက္၊ ခြာေလာက္၊

အၿမီးေလာက္၊ ခ်ိဳေလာက္သာ မကေတာ့ပဲ အေကာင္လုိက္ ျမင္လိုက္ၾကရၿပီ။ ဘီလူးေရာ - သြားပါ ရုိက္ခ်ိဳးပစ္ၾကစုိ႔။
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္)

33

“ျပည္နာမွ အာဏာျမဲမည္”
ဆိုတဲ့
စစ္အုပ္စုရဲ႕အေတြးအေခၚ

ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကုိ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ထားေသာ ၊

ေအာင္ေဇယ်ကေလာင္အမည္ခံျပီး ေရးသားထားသည့္ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို

မန္းဖုိးဟဲ

၃၁၊၁၀၊၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ စစ္တပ္အာေဘာ္ ျမ၀တီ သတင္းစာမွာ
ဖတ္ရသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ ႏိုဗိုတယ္ဟုိတယ္တြင္
`ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ မွ ဦးစီးျပဳလုပ္ေသာ `မီဒီယာမ်က္ႏွာဖုံးျဖင့္ ကြယ္၀ွက္ထားေသာ
အမွန္တရားမ်ား ( The Hidden Reality of Rakhine Situation Behind the Media Mask)

ရခုိင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္၏
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

ေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ိုင္းကိုလည္း ေဆာင္းပါးရွင္က ရည္ညြန္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ ေဆြးေႏြးပြဲ စကား၀ုိင္းမွာလည္း တကယ္ေတာ့
စစ္တပ္အတြက္ ေလာ့ဘီ ( lobby ) လုပ္ေပးေသာသူမ်ားက စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ပြဲ တပြဲမွ်သာ ျဖစ္ သည္။

ေဆာင္းပါးရွင္

ေအာင္ေဇယ်က ထိုစကား၀ိုင္းေခါင္းစဥ္မွ Media Mask ဆုိသည့္အသုံး အႏႈန္းကိုလည္း အမည္းေရာင္မီဒီယာ (black media) ကုိ
ဆိုလုိေၾကာင္း ယူဆပါသည္ ဟု ဆိုသည္။ ထုိ အမည္းေရာင္ မီဒီယာမ်ားကုိ ျပိဳလဲသြားေအာင္ထိ တုံ႕ျပန္ ထိုးႏွက္ဖုိ႕ ဒီ ခ်ဳပ္ အစိုးရကုိ
တုိက္တြန္း ထားသည္။
ျမန္မာျပည္ အေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္တုိင္း မီဒီယာမ်ားက ဘက္လိုက္ေဖၚျပမႈမ်ားကုိ ေ၀ဖန္ရာတြင္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္
ျဗိတိသွ်-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲမတုိင္ခင္က နယူးေယာ့တုိင္း သတင္းစာက ျဗိတိသွ်တို႕အေနျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္းကုိ ထီးနန္းခ်ျပီး
ဗမာျပည္ကုိ ထာ၀ရသိမ္းရင္ေတာင္ ယဥ္ေက်းေသာကမၻာက ေက်နပ္လက္ခံၾကမည္ ဆိုသည့္ ေရးသားခ်က္ကိုပင္
ကုိးကားထားေသး သည္။ ထုိသုိ႕ မဟုတ္မမွန္ ေရးသားခ်က္ကို ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ျဖစ္ေန၍ ဗမာျပည္ဘက္က
ဘာမွမတုံ႕ျပန္ႏိုင္ခဲ့ ဟု ေဆာင္းပါးက ဆုိသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံကာလကလည္း `နယ္ခ်ဲ႕အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက သတင္းဌာနၾကီးမ်ားက

ဗမာျပည္ အ

ေၾကာင္း လံၾကဳတ္သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္ကုိ အခ်ိန္မီမတု႕ံ ျပန္ႏိုင္ခဲ့ဟု ထုိစဥ္က န၀တ အစိုးရကုိေ၀ဖန္ထားေသးသည္။ ထိုကာလ

ကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဗိုလ္ေန၀င္း မဆလ စစ္အစုိးရ က တုိင္းျပည္ကုိ ကမၻာႏွင့္အဆက္ျဖတ္ျပီး ၂၆ ႏွစ္လုံးလုံး ဗမာျပည္၏ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကုိေမွာင္ခ်ထားခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ အေနာက္ကမၻာက သတင္းဌာနၾကီးမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဗမာ
ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံၾကီး အစပ်ိဳးခ်ိန္ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းကာလသတင္းမ်ားကို ကမၻာက သိရွိျပီး အာရုံစိုက္လာခဲ့ၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။

ထုိသတင္းဌာနမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးက ဗမာျပည္သူတ႔ုိ၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန လြတ္ေျမာက္လုိသည့္စိတ္ဓာတ္ စြမ္း

အားႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ ရဲစြမ္းသတၱိကို ေကာင္းစြာသိရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယင္းသတင္းဌာနၾကီးမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီေရးအ
တြက္ရုန္းကန္ခဲ့ၾကေသာ ဗမာျပည္သူမ်ားအတြက္ ထုိအခ်ိန္ထုိကာက မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိဒီမုိကေရစီေရး လူထုအုံၾကြမႈကို အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြင္းခဲ့ျပီးေနာက္ ထပ္ဆင့္အာဏာသိမ္း န၀တစစ္အစိုးရက `BBC, VOA မုိး
လုံးျပည့္ မုသာ၀ါဒ´ စာအုပ္မ်ားကုိ အုပ္ေရ ေထာင္ေ သာင္း ခ်ီ ရုိက္ႏွိပ္ျပီး ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိကာ တုံ႕ျပန္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့သည့္တုိင္ ထု၀
ိ ါဒျဖန္႕
စာ အုပ္မ်ားသည္ ပိႆာခ်ိန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားတြင္သာ ပုံသြားသည္ ဟု လူေတြက ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဆာင္းပါး
ရွင္က ` မုိး လြန္မွထြန္ခ်ခဲ့သည္´ ဟု အျပစ္တင္ထားသည္။
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ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ထုိေဆာင္းပါးက`မိုးမလြန္မီထြန္ခ်ႏိုင္ေခ်ရွိပါလ်က္ မခ်ေသးေၾကာင္း’အံၾသေနသည္။”
(ဒီ ခ်ဳပ္) အစိုးရတြင္ အခ်ိန္၊လူ၊ပစၥည္း၊အရင္းအျမစ္ (Time, Staff, Material, Resource)

အျပည့္အစုံရွိေသာ္လည္း အမည္း

ေရာင္ မီဒီယာကိုတုံ႕ျပန္ရာတြင္ အားရဖြယ္မရွိေခ်၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရုံးတု႕ိ က သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
သည္ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းသာျဖစ္၍ ျပည္သူအမ်ားေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ႕ အမည္းေရာင္မီဒီယာကို တန္ျပန္ေခ်
ဖ်က္ ေသာသေဘာမရွိေခ်” ဟုေရးထားသည္။
ေဆာင္းပါးရွင္က

မီဒီယာလက္နက္သည္ ျဖစ္ရပ္မွန္ဆိုသည့္ ပကတိသတင္းအခ်က္အလက္ကို ေက်ာ္လြန္၍ အေရာင္ဆိုးလို႔ရ

တဲ့ ဝရဇိန္လက္နက္သဖြယ္ ယူဆဟန္တူသည္။

စစ္အာဏာရွင္ကို မကာကြယ္ေကာင္းလားဟု ရန္ေတြ႕သည္။ ယခုအခါ ေျမာင္းထဲ

ေရာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ကိုလိုနီသမိုင္းလိမ္ကို လည္းေကာင္း ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ရဲ့ မိုးလံုးျပည့္မုသာဝါဒမ်ားကို လည္းေကာင္း ကိုးကားသည္။
စစ္တပ္၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ကိစၥကုိ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကလည္း မ်က္စိမွိတ္ အျပတ္ျငင္းပယ္
ဖုိ႕ေတာ့ အခက္အခဲရွိသည္။

ကုိဖီအာနန္လုိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏိုင္ငံတကာကပုဂိၢဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္ ပါဝင္သည့္ ေကာ္မရွငမ
္ ်ားဖြဲ႕

စည္းျပီး ရခုိင္ေဒသအေရးကုိေျဖရွင္းဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ဗမာျပည္အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ဖိအား ေလွ်ာ့နည္းေစဖုိ႕ ထုိသ႔ို ထိန္းထိန္း
သိမ္းသိမ္းလုပ္ခဲ့သည္ကိုပင္ ကုိယ့္ျပည္တြင္းေရးကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ယုံၾကည္ အားကိုးျပီး မေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ဘက္

၏ ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္း ခံရေသးသည္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနျဖင့္ တဖက္ကလည္း `အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး´၏ အေျခခံအျဖစ္ လက္
ခံ က်င့္သုံးေနသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရးမူကုိလည္း အထိအခုိက္မခံဝံ့ေသာၾကာင့္ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ရုန္းကန္ ၾကိဳးစား
ေနရရွာသည္။ ဒါကုိပင္ မေက်နပ္ႏိုင္ဘဲ ေဆာင္းပါးရွင္ေအာင္ေဇယ် ဆိုသူက ` အမည္းေရာင္မီဒီယာကုိ ေခ်ဖ်က္ရန္ တနည္းအားျဖင့္ မီဒီ
ယာမ်က္ႏွာဖုံးကို ခြာျဖဳတ္ပစ္ရန္ တစ္နည္းသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ ကာယကံရွင္အစုိးရအေနျဖင့္ ဆိတ္ဆိတ္မေနဘဲ အမည္းေရာင္
မီဒီယာ အားလုံးသည္ မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံသတင္းမ်ားျဖစ္၍ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း

အစိုးရကုိယတ
္ ိုင္ တစ္ခြန္းတည္း ျငင္းဆုိလုိက္ရန္ျဖစ္

သည္´ ဟု ဒီခ်ဳပ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ကို အျပတ္ျငင္းဖို႕တိုက္တြန္းထားသည္။
ေဆာင္းပါးအဆုံးတြင္ `ဤေဆာင္းပါးသည္ ေဆာင္းပါးေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္´ ဟု

ျမဝတီသတင္းစာ အယ္ဒီတာ

မင္း က မွတ္ခ်က္ေရးထားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေဆာင္းပါးရွင္ေျပာသည့္ မီဒီယာမ်က္ႏွာဖုံး (media mask) ျဖင့္ ကြယ္၀ွက္
ထားသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ တင္းမာခက္ထန္ေသာ စစ္ဘီလူးမ်က္ႏွာမ်ားကုိသာ ျမင္ေနမိသည္။

စစ္တပ္သည္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ဳိးမွာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကို ဖုတ္ေလသည့္ငပိ ရွိေလသည္မထင္ဘဲ လုံးဝ ဂရုမစုိကခ
္ ဲ့

ေခ်။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပေနသည့္အခ်ိန္မွာ လက္နက္ကိုင္လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ားကုိ ရန္စတုိက္ခိုက္ေနသည္။
သူတုိ႕မူ ၆ ခ်က္ကို တစ္ျပားမွမေလွ်ာ့ဘဲ တဖက္သတ္ဗိုလ္က်ကာ ငါ့စကားႏြားရ ေျပာေနသည္။

အစည္းအေ၀းတုိင္းမွာ

သုိ႕ေသာ္ စစ္တပ္က လူ႕အခြင့္အေရး

အၾကီးအက်ယ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ ကမၻာက ေကာင္းေကာင္းသိရွိသြားသျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ကန္႕ကြက္ၾကရုံသာမက၊ ICC က ပါ တာဝန္ရွိ စစ္တပ္
အရာရွိအခ်ိဳ႕ကို အမႈဖြင့္ အေရးယူမည္ဟု အသံထြက္လာေသာအခါက်မွ ရခုိင္ေဒသျပႆနာကို ထိန္းထိန္းသိမ္း သိမ္းေျဖရွင္းေနရသည့္
ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေပၚကုိပင္ စိတ္မရွည္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ၊ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအား ေခါင္းခံခုိင္းဖို႕ အတင္း ၾကိဳးစားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
အရႈပ္ထုပ္ကို ျပည္တြင္းမွာ ဖန္တီးတာလည္း စစ္အုပ္စုပဲျဖစ္သည္။
တီးၿပီး အာဏာျမဲဖို႔ၾကိုးစားတာလည္း စစ္အုပ္စုပဲျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းကိစၥကို ျပည္ပအေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္

မရွဴႏိုင္မကယ္ႏိုင္ျဖစ္္လာမွ မီဒီယာဝရဇိန္လက္နက္ မသံုးရေကာင္းလားဟု

ရန္ရွာေနသည္။
စစ္အုပ္စုကအမွန္တကယ္စိုးရိမ္ေၾကာက္ရ႕ြံ သည္မွာ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တေန႕တျခားပုိမုိခံစားေနရသည့္ ဗမာျပည္ သူလူ
ထုၾကီး အံုၾကြေတာ္လွန္လာမည့္အေရး ကိုသာျဖစ္သည္။ ထု႕ိ ေၾကာင့္ လက္ရွိဗမာျပည္၏အေျခအေနတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္
ရွင္သန္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အဆုံးမသတ္ေစဘဲ၊ စစ္အုပ္စုေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေအာက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္အစုိး
ရကုိ အက်ပ္အတည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ေအာင္ ဖန္တီးေနျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။
တခ်ိန္က ဗမာျပည္အရင္းရွင္စီးပြားေရးေလာကတြင္ `ျပည္နာမွ ေငြရွာရလြယ္သည္´ ဆိုသည့္ လက္သုံးစကားကုိ
သည္။ ယခုေခတ္တြင္မူ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ျပည္နာမွ ေငြရွာရလြယ္ရုံမက၊ ျပည္နာမွ

အာဏာျမဲမည္ ဆုိသည့္

အေတြးအေခၚကုိ ခုိင္ခိုင္မာမာကို္င္စြဲထားေနၾကဆဲျဖစ္ေပသည္။

မန္းဖုိးဟဲ
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အမွတရ
္ မိ

ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း က႑

ဗမာျပည္မွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္စည္းရုံးေနစဥ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ရ႕ဲ တပ္ဦးမွာ
သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ က်ဆုံးသြားသူေတြထဲက နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူ ႏွစ္ဦးရွိပါတယ္။ တဦးက ရဲေဘာ္ခ်စ္တီးေခၚ စစ္ကုိင္း
ကုိသိန္းတန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဦးကေတာ့ ေရနံေျမမွ ရဲေဘာ္ေမာင္ၿပဳံးေခၚ ရဲေဘာ္ေမာင္ဘၿပဳံးျဖစ္ပါတယ္။ ကလကတၱားၿမဳိ႕မွာ
ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စည္းရုံးျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေနတဲ့ ဦးသိန္းေဖ(ျမင့္)က ဗမာျပည္ ျပည္သူမ်ားသု႕ိ ဒီရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးကုိ
ႏွစ္ေတြလေတြ အခ်ိန္ရာသီေတြ ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း
ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မရႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္း သူ႕တုိ႕ရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြ
ေဖာ္ထုတ္ကာ ခ်ီးက်ဴးၿပဳစကားေျပာၾကားၿပီး အသံ

အလုပ္သမား သူရဲေကာင္း

လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။
ရဲေဘာ္စစ္ကုိင္းကုိသိန္းတန္က ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က

ရဲေဘာ္ ဘၿပဳံး

စစ္ကုိင္းတံတားေပၚမွာ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္တုိ႕ရဲ႕
သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံသြားခဲ့ ရ ပါတယ္။

ရဲေဘာ္ဘၿပဳံးကေတာ့ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္က ေခ်ာက္ၿမဳိ႕မွာ
ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္ေတြ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကုိ
ႀကံ႕ႀကံ႕ခုိင္ခုိင္ သူရဲေကာင္း ပီသစြာ ရင္ဆုိင္ရင္း
က်ဆုံးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ဘၿပဳံးဟာ
- ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦး
- ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္

- ဗမာျပည္အလုပ္သမားလူတန္းစားအေပၚ သူမတူေအာင္ သစၥာႀကီးသူတဦးလုိ႕ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ဘၿပဳံး သူရဲေကာင္းပီသစြာ က်ဆုံးသြားခဲ့ပုံနဲ႕ သူ႕ရဲ႕အတၳဳပၸတၱိကုိ သခင္ဗဟိန္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ တာဝန္ယူထားစဥ္
၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕အာဏာဂ်ာနယ္မ်ားမွာ အခန္းဆက္အျဖစ္ ျပည့္စုံစြာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ဘၿပဳံးအေၾကာင္းကုိ ေရးသားသူကေတာ့ “လွကြန္း”ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပမွာကေတာ့ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္
ျပည္သူ႕အာဏာဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ပါရွိတဲ့ ရဲေ ဘာ္ဘၿပဳံးအေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္လည္ေရးသားကာ
ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
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ရဲေဘာ္ဘၿပဳံး
ရဲေဘာ္ဘၿပဳံးကုိ မုံရြာၿမဳိ႕အနီး ခုိးသန္းရြာမွာ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္က ေမြးခဲ့တာပါ။ သူဖခင္က မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးဘသင္
ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ဘၿပဳံး အသက္ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဦးဘသင္ဟာ ေရနံေျမ ေခ်ာက္ၿမဳိ႕သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစုိက္ရပါ
တယ္။

ေက်ာင္းဆရာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဘီအုိစီ ေရနံကုမၸဏီ ရဲ႕ အလုပ္သမားတန္းလ်ားမွာ သူႀကီးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။
ေမာင္ဘၿပဳံးကေလးဟာ နာမည္နဲ႕လုိက္ေအာင္ အစဥ္ၿပဳံးေနတတ္လုိ႕ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားပါတယ္။

ဦးဘသင္ဟာ ကေလးေတြ

တၿပဳံႀကီးနဲ႕ မေလာက္ငတဲ့အတြက္ ေခ်ာက္ၿမဳိ႕က ဇာတ္ရုံႀကီးတရုံေဘးမွာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ဖြင့္တဲ့အလုပ္ လုပ္ရျပန္တယ္။ ေမာင္ဘၿပဳံး
ကုိေတာ့ ဦးဘသင္က ပညာလည္းတတ္ေစခ်င္ ေက်ာင္းလည္း မထားႏုိင္ေတာ့
တယ္။

မိတၳီလာ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းကုိ ေမြးစားဖုိ႕ ေပးလုိက္ရ

နဂုိက အာဟာရ မလုံေလာက္ခဲ့သူမုိ႕ ေမာင္ဘၿပဳံးဟာ မိတၳီလာခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေက်ာင္းမွာ တႏွစ္ေလာက္ စာသင္အၿပီး

က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့လုိ႕အိမ္ျပန္လာရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေမာင္ဘၿပဳံးရဲ႕အစ္ကုိႀကီးက တလ ၁၅ က်ပ္စား ပညာသင္အလုပ္ကေလး
ရလာလု႕ိ ေမာင္ဘၿပဳံးကို ဘီ-အုိ-စီ ေက်ာင္းမွာ ထားႏုိင္ျပန္တယ္။ ေမာင္ဘၿပဳံးဟာ ေက်ာင္းမွာ စာေတာ္တယ္။ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ အ
ခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္း လက္ေရးမဂၢဇင္းရဲ႕ အယ္ဒီတာလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မမွ်တတဲ့ အရင္းရွင္ေလာကနဲ႕ ကြ်န္
ဘဝအျဖစ္ဆုိးတုိ႕ကုိ သေရာ္စာမ်ားေရးတာ- ကဗ်ာစပ္တာေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ဖိနပ္သံနဲ႕မာန္တင္း တတ္တာကုိ
ေတာင္ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္စာ ေရးခဲ့တယ္။
မတရားတဲ့ စနစ္ဆုိးကုိ ခါးသီးရြံမုန္းေနတတ္သူ ေမာင္ဘၿပဳံးဟာ

၁၉၃၀ သပိတ္လည္း ျဖစ္လာေရာ သပိတ္တုိက္ပြဲထဲ အားရ

ပါးရ ဝင္ႏႊဲ ဖုိ႕ အခြင့္အေရးရလာတယ္။ သပိတ္ကုိ သူတတ္ႏုိင္သေလာက္ ကူတယ္။သူတုိ႕ေက်ာင္းကလည္း သပိတ္ေမွာက္ဖုိ႕ သူေခါင္း
ေဆာင္တယ္။ အဲဒီတုန္းက သူ႕အသက္ ဘာမွ မရွိေသး။ ၇-တန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္ပ။ဲ
၇- တန္းေအာင္ေတာ့ ေက်ာင္းထြက္ရတယ္။ ဘာအလုပ္မွ မရေသးဘူး။

အလုပ္မရေသးခင္စပ္ၾကား သူက ေယာင္ေပေပလုပ္

မေနဘူး။ ပညာတုိးတက္ႀကီးပြားေရးအသင္းတခုကုိ သူတည္ေထာင္လုိက္တယ္။စာၾကည့္ခန္းဖြင့္တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္တယ္။ စကား
ရည္လုပြဲေတြ လုပ္တယ္။
သူ႕ဘဝလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခဲ့ရတာ ဒီပညာတုိးတက္ႀကီးပြားေရးအသင္းမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီစာဖတ္ခန္းမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအသင္း
မွာပဲ သူဟာ ကုိထြန္းစိန္(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ စည္းရုံးေရးမွဴး)၊ ကုိသက္တင္(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ
စည္းရုံးေရးမွဴး) တုိ႕နဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ ျဖစ္လာၾကလု႕ိ ပဲ။ အရင္ကေတာ့ ေက်ာင္းေနဘက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုေတာ့ ရဲေဘာ္ရဲ

ဘက္ ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ၾကမၼာတူ- ရည္ရြယ္ခ်က္တူ-တာဝန္တူတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ပစၥည္းမဲ့အလုပ္သမားတုိ႕ရဲ႕
လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကုိ ေလွ်က္လွမ္းဖို႔ စုိင္းျပင္းလာၾကတယ္။ ဒီအတြက္ စည္းရုံးစုဖြဲ႔ ေရးျပႆနာေတြကုိ ရွာေဖြ စစ္ေဆးလာၾကတယ္။
တဖက္မွာက် အိမ္မွာ စာေရးေသာက္ေရး ခက္လာတယ္။ အကုိ ကုိဘအုန္းက ေၾကးနန္းရုိက္သင္ဖုိ႕ အလုပ္သင္အျဖစ္ ဝင္လုပ္
ရ တယ္။ ဘၿပဳံးကလည္း တလ ၂၅ စား ပညာသင္အလုပ္သမားအျဖစ္ ဓာတ္ဆီခ်က္စက္ရုံမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရတယ္။ အရင္က သ
ပိတ္ေခါင္းဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေတာ့ သူ႕ကုိ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္မခန္႕။ ထစ္ထားတယ္။ ေနာက္ ၈ လေလာက္ၾကာမွ အလုပ္ရတယ္။ တအိမ္လုံးမွာ
စားမည့္ဗုိက္က ကုိးလုံး။ အလုပ္လုပ္တဲ့လက္က ၆ ေခ်ာင္းပဲ ရွိတယ္။ လူ ၃ ေယာက္သာ လုပ္ႏုိင္တာမုိ႕ တအိမ္လုံးဝင္ေငြ ဒဂၤါး ၅၅ ျပား
သာ ရွိတယ္။ ၾကက္ေလးဘဲေလး ေမြးထားေပမယ့္ တအိမ္လုံး ဝမ္းစာ မလုံေလာက္။ လူခ်င္းတူတူ သူခ်င္းမွ်မွ် မေနႏုိင္။
အိမ္က ဒီလုိ က်ပ္တည္းေနေပမယ့္ ဘၿပဳံးက မတရားမႈေတြ႕ရင္ ငု႕ံ မခံတတ္။
ဂ်င္နီယာက သူတုိ႕ပညာေတာ္သင္ေတြကုိ ေျမတူးခုိင္းတယ္။

ေရနံခ်က္စက္ရုံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ မ်က္ႏွာျဖဴအင္

ေမာင္ဘၿပဳံးက က်ဳပ္တုိ႕ဟာ အလုပ္ကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ ပညာ

သင္ရင္း လုပ္ေနတာပဲ။ ေျမတူးတာ က်ဳပ္တုိ႕အလုပ္မ ဟုတ္ဘူး။ မလုပ္ႏုိင္ဘူး-လုိ႕ ျပန္ေျပာတဲ့အတြက္ ပစၥည္းစမ္းသပ္ေရးဌာနဘက္ အ
လုပ္ေျပာင္းတာ ခံလုိက္ရတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္အေတာအတြင္း ကမၻာေပၚမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ ဆူပြက္လာတယ္။ ဖက္ဆစ္ စစ္ဘီလူးနုိင္ငံေတြရဲ႕ ၾကမ္း
တမ္းတဲ့လက္တြင္း တုိင္းျပည္ငယ္ေလးေတြ တခုၿပီးတခု က်ေရာက္သြားတယ္။ ဂ်ာမနီကလည္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဗိမာန္လုိ႕ေခၚဆုိရ
မယ့္ ရုရွားကုိပါ ဝင္တုိက္တယ္။ အေရွ႕ဘက္မွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကလည္း ဂ်ာမနီ-အီတလီနဲ႕ စပိန္တ႕ုိ ဘက္ကေန ဒီစစ္ထဲ ဝင္ပါဖုိ႕ေလးခင္း
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တ ျပျပ ျဖစ္လာေနတယ္။

ၿဗိတိသွ်နဲ႕ အေမရိကန္တ႕ုိ ကလည္း ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ေတာင္းဆုိမႈကုိ မလြန္ဆန္သာဘဲ ဖက္ဆစ္တ႕ုိ ကုိ ခုခံ

တုိက္ခုိက္လာၾကရတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ဘၿပဳံးရဲ႕စိတ္မွာ ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ ကိန္းေအာင္းေနၿပီ။
ခ်ိန္မွာ သူဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ အလုပ္သမားရဲေ ဘာ္ျဖစ္ေနၿပီ။

ဘာလု႕ိ လဲဆုိေတာ့ အဲဒီအ

သူ႕ကုိ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္အေနနဲ႕ အျမင္မွန္လာေအာင္၊ ေတြးေခၚ

မႈသေဘာတရား မွန္လာေအာင္ ကုိထြန္းစိန္နဲ႕ ကုိသက္တင္တ႕ုိ က ပညာေပးေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾကလုိ႕ပဲ။ သင္ၾကားေပးၾကလု႕ိ ပဲ။

ၿဗိတိသွ်

နဲ႕ အေမရိကန္တ႕ုိ ကလည္း ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ေတာင္းဆုိမႈကုိ မလြန္ဆန္သာဘဲ ဖက္ဆစ္တ႕ုိ ကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္လာၾကရတယ္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြ ဗမာျပည္ထဲ ေရာက္မလာမီကပဲ သူဟာ

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ရမယ္ဆုိတဲ့ အသိရွိေနၿပီး

သား ျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ေတြ ဗမာျပည္ထဲ ဝင္လာေတာ့လည္း ခ်က္ခ်င္းထတုိက္လုိ႕ မရေသးတဲ့လက္ေတြ႕အေျခအေနကုိ သူတ႕ုိ နားလည္
သေဘာေပါက္ေနတယ္။ ကုိလုိနီအဂၤလိပ္ေတြကလည္း ဗမာျပည္ကေန ဆုတ္ခြာသြားၿပီ။ လက္နက္ကုိင္ၿပီး ျပန္မတုိက္ႏုိင္ေသးတဲ့အခ်ိန္
မွာ စိတ္ထဲကပဲ ဂ်ပန္ကုိ ခုခံတြန္းလွန္ေနရတယ္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႕ကုိ ေမာင္းထုတ္ေရး၊ တမ်ဳိးသားလုံးညီညြတ္စြာနဲ႕ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ

တြန္းလွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနရတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း မႏၱေလးေထာင္မွာ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ကုိထြန္းစိန္ ျပန္လြတ္လာတယ္။

ေရာက္ရတာလဲ။ အဂၤလိပ္ေတြက ဖမ္းၿပီး ေထာင္ထဲ ထည့္ထားခဲ့လုိ႕ပဲ။

ကုိထြန္းစိန္ ဘာလုိ႕ မႏၱေလးေထာင္

ခုေတာ့ ကုိထြန္းစိန္လည္း ျပန္ေရာက္လာၿပီမုိ႕ သူတုိ႕အားလုံး

တက္ညီလက္ညီနဲ႕ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တြန္းလွန္ေရးအတြက္ ပါတီညႊန္ၾကားမႈေအာက္မွာ စည္းရုံးျပင္ဆင္ေနခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလုိနဲ႕ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ကုိ ေရာက္ရွိလာတယ္။ (ရဲေဘာ္ဘၿပဳံး အသက္က ၂၂ ႏွစ္။)
ကုိသက္တင္အိမ္မွာ ပါတီက ေစလႊတ္လုိက္တဲ့ စည္းရုံးေရးမွဴး ကုိစံညႊန္႕(ကုိေက်ာ္သန္း)နဲ႕ ကုိထြန္းစိန္တုိ႕တည္းခုိေနၾကတယ္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးစာေပ၊ စာေစာင္စာတမ္းေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲတခု လုပ္ေနၾကတယ္။ အလုပ္သမားရဲေဘာ္အမ်ားအျပားလည္း ဒီေဆြး
ေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္လာတယ္။ ကုိသက္တင္အိမ္ဟာလည္း အိမ္န႕ဲ မလုိက္ေအာင္ လူဝင္လူထြက္ေတြ ရႈပ္ေနတယ္။
စားေရးေသာက္ေရးကုိ ဒုိင္ခံလုပ္ေနရသူ ကုိသက္တင္ကလည္း ဆင္းရဲလွသူ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္ကလူေတြလည္း ရွိေန
တာမုိ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မရွိလွ။ ဒီေတာ့ အိမ္တလုံးရွာဖုိ႕ ျပင္ရေတာ့တယ္။
အခ်ိန္က ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လရဲ႕ ေန႕တေန႕။
တၿမဳိ႕လုံးကလူေတြ ဗုံးခုိက်င္းေတြထဲ ေရာက္ေနတယ္။ မဟာမိတ္အဂၤလိပ္တုိ႕ရဲ႕ေလယာဥ္ပ်ံတစင္းဟာ ေခ်ာက္ၿမဳိ႕ေကာင္းကင္
ယံ မွာ တဟည္းဟည္း ေအာ္ျမည္ကာ ပ်ံဝဲလ်က္ရွိတယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ဖုိ႕ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ လူငယ္ေလးတစုက
ေတာ့ အိမ္လြတ္တလုံးရတာနဲ႕ ကုိသက္တင္အိမ္ကေန ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႕ ေလယာဥ္ပ်ံကုိ ဂရုမစုိက္ႏုိင္ဘဲ အလုပ္မ်ားေနၾတတယ္။

ေျပာင္း

ေရႊ႕မယ့္အိမ္မွာ ပစၥည္းေတြ ေနရာခ်ထားရင္း အလုပ္ရႈပ္ေနၾကတယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ သစၥာေဖာက္တဲ့ ကုိယ္က်ဴိးသမား သူလွ်ဳိတေယာက္
သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္ လက္ဖတင္နင္တဦးနဲ႕ ဂ်ပန္စစ္သားႏွစ္ေယာက္ ဝင္းဝေရာက္ေနတာ သူတုိ႕သတိမျပဳမိၾက။ ေဒါက္ေဒါက္လုိ႕ တံခါးေခါက္သံမၾကားရဘဲ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္ေတြ အိမ္ထဲ ေရာက္လာၾကတယ္။ အလုပ္သမားရဲေဘာ္ခင္ေမာင္နဲ႕ ေငြဆုိင္တုိ႕ က
ေတာ့ ေနာက္ေဖးျပတင္းေပါက္ကေန ခုန္ဆင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတယ္။

မိထားတာက ကုိထြန္းစိန္၊ ကုိစံညြန္႕၊ ကုိသန္းေရႊနဲ႕ ကုိတင္

ေအာင္။ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္တေယာက္က စာရြက္စာတမ္းေတြ တေပြ႕တပုိက္ႀကီးသိမ္းလာတယ္။

“က်ဳပ္တ႕ုိ က အိမ္ေျပာင္းခါစ ပစၥည္းေတြ ေနရာခ်ေနတယ္။ ဟုိ ၂ ေယာက္က ခင္ဗ်ားတု႕ိ လာလု႕ိ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိ ေၾကာက္

လုိ႕ထြက္ေျပးတာ။ ဒီစာရြက္ေတြက ဝတၳဳေရးထားတဲ့ စာရြက္ေတြ”လုိ႕ အားလုံးက တညီတည္းေျဖၾကေတာ့ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ ေတြသြားတယ္။
သူကလည္း အႀကံနဲ႕။ “ခင္ဗ်ားတုိ႕ ထြက္ေျပးတဲ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ ရွာေပးႏုိင္မလား”လုိ႕ ေမးတယ္။ သူတုိ႕ကလည္း ရွာေပးမယ္လုိ႕ ဝမ္းသာ
အားရ ကတိခံလုိက္တယ္။ ဂ်ပန္ကလည္း ေနာက္မွ အားလုံးကုိ သိမ္းက်ဳံးဖမ္းဖုိ႕။
ဂ်ပန္လက္ေအာက္က လြတ္လာတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြဟာ ကုိသက္တင္အိမ္မွာ ျပန္စု၊
ေပးလုိ႕ ထြက္ေျပးၾကေတာ့တယ္။

ကုိသက္တင္တ႕ုိ တေတြ ဝုိင္းဝန္းကူညီ စီစဥ္

ေနာက္ဆုံးမွာ တေယာက္မွ ျပန္မလာၾကတာေတြ႕ေတာ့မွ ဂ်ပန္တုိ႕ကလည္း အပုိင္ကုိင္ဖ႕ုိ သာ က်န္

ေတာ့တယ္။ ကုိသက္တင္နဲ႕ ဘၿပဳံးတုိ႕ ကုိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြက ဖမ္းဖုိ႕ မ်က္စိက်ေနတာ ၾကာၿပီ။ ကုိသက္တင္န႕ဲ ဘၿပဳံးတုိ႕က မသိၾက။
ကုိသက္တင္နဲ႕ဘၿပဳံးေတြ႕ၿပီး အေျခအေနေတြကုိ ေဆြးေႏြးၾကေသးတယ္။ ဘၿပဳံးက စိတ္ဓာတ္အရ ျပင္ဆင္ၿပီးသား။ “အေရးႀကီးတဲ့ လူ
ေတြ လြတ္သြားၿပီပဲ။ မဖမ္းဘူးပဲ ထင္တယ္။ ဖမ္းလည္း ခံမယ္။ အေနအထုိင္မပ်က္ေနပါ။”လုိ႕ ေဆြးေႏြးတယ္။

သူက ျဖစ္လာသမွ် ရင္

ဆုိင္ ဖုိ႕ ပုိင္းျဖတ္မႈန႕ဲ သတၱိ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ပုံ ရွိတယ္။
တကယ္ပဲ- ကုိသက္တင္ကုိ အိမ္မွာ လာဖမ္းတယ္။ ထြက္ေျပးသြားသူေတြ ဘယ္မွာလဲ ေမးတာပဲ။ မသိဘူးလုိ႕တည္တည္ၾကည္

ၾကည္ေျပာေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္တေယာက္ ထည့္လုိက္တယ္။ အက်ယ္ခ်ဳပ္ပဲ။ ကုိသက္တင္က ဂ်ပန္ကုိ ထမင္းေကြ်း
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စီးကရက္တုိက္ၿပီး အယုံသြင္းကာ ေနာက္ေဖးသြားမယ္ဆုိၿပီး ထြက္ေျပးတယ္။

ျမစ္ဆိပ္မွာ ေအာက္ဖက္ ထြက္မယ့္ေလွတစင္း အခုိက္

သင့္ေတြ႕တာနဲ႕ ေလွေပၚတက္ၿပီး ေအာက္ဘက္ကုိ ထြက္ေျပးလာခဲ့တယ္။
ေနာက္ေန႕မနက္ လင္းအားႀကီးမွာ ဘၿပဳံးအိမ္ကုိ လာဝုိင္းၿပီ။ သူ႕ကုိ ဖမ္းေခၚၿပီး အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္ထားလုိက္တယ္။ တခ်ိန္တည္း
အလုပ္သမားရဲေဘာ္ေတြကုိလည္း ဖမ္းတယ္။ ရဲေဘာ္ကုိသန္းညြန္႕၊ ရဲေဘာ္မ မစန္းစန္းနဲ႕ တျခားရဲေဘာ္ေတြ။ အဲသလုိ ေနာက္မွ အခ်ဳပ္
ခန္းထဲ ေရာက္လာၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကုိ ဘၿပဳံးက အားေပးတယ္။ “ရဲေဘာ္တုိ႕- ဘာမွ အားမငယ္ၾကနဲ႕။

အမ်ားအတြက္ ကုိယ္ခံသြား

မယ္” အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက သူဟာ ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်ခဲ့ၿပီးသားဆုိတာ ေသခ်ာတယ္။
ဘၿပဳံးက သူ႕စကားအတုိင္း တျခားသူေတြ ဒီကိစၥနဲ႕ ဘာမွ မပတ္သက္ဘူး။ လႊတ္ေပးပါ။

သူ႕ကုိပဲ ဖမ္းပါ-လုိ႕ေျပာလုိက္တယ္။

ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္က “ဟုိလူေတြ ဘယ္မလဲ။ ဘာလုိ႕ထြက္ေျပးသလဲ”
သူက မသိဘူးေျပာေတာ့ လက္ၾကမ္းႀကီးနဲ႕ ပါးကုိ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ရုိက္တယ္။
“ေအးေမာင္(ကုိထြန္းစိန္) နဲ႕ စံညႊန္႕ရွိတဲ့ေနရာကို ေျပာ။ မေျပာရင္ ေျပာေအာင္လုပ္မယ္”
ဂ်ပန္ဗုိလ္က ႀကိမ္းတာမဟုတ္၊ တကယ္ကုိ ႏွိပ္စက္တယ္။ လွံစြပ္သြားနဲ႕ ေပါင္သားေတြကုိ ထုိးတယ္။

လက္ဖ်ားနဲ႕ မအားကုိ

ဓာတ္ႀကဳိးပတ္ၿပီး က်င္စက္(မဂနက္တုိ)လွည့္ကာ ဓာတ္လုိက္ေအာင္ လုပ္တယ္။ တခ်က္လွည့္လုိက္တုိင္း အေၾကာေတြ တြန္႕ေနေအာင္
ခံရေပမယ့္ ေမာင္ဘၿပဳံးက တခ်က္မွ် မေအာ္။
စစ္ပုလိပ္ေတြက တနည္းၿပီးတနည္း နည္းမ်ဳိးေပါင္းစုံန႕ဲ တေနကုန္ ႏွိပ္စက္တယ္။ ေမာင္ဘၿပဳံးက ဘယ္သ႕ူ အေၾကာင္းေမးေမး
မသိဘူးဆုိတာပဲ ေျဖတယ္။ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္ေတြက ႏွိပ္စက္ေလ။ ဘၿပဳံးက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႕က်င္ေရးစကားေတြ ေျပာေလ။

ေနာက္ၿပီး

သူ႕ ရဲေဘာ္ေတြကုိ တရားေဟာေလ လုပ္တယ္၊ ႏွိပ္စက္နည္းေပါင္းလည္း စုံတယ္။
ရဲေဘာ္အားလုံးကုိ အခ်ဳပ္ခန္းထဲ စုၿပဳံထည့္ထားၿပီး တညလုံး အစာငတ္ ေရငတ္ထားတယ္။ တျခားသူေတြလည္း စစ္ပုလိပ္ေတြ
ရဲ႕ ႏွိပ္စက္တာ အနည္းနဲ႕အမ်ား ခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခံရဆုံးက ဘၿပဳံးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘၿပဳံးကေတာ့ မ်က္ႏွာတခ်က္မပ်က္၊ အမေလးလုိ႕ တ
ခြန္းမွ မေအာ္။ တခ်က္မွ စုတ္မသတ္။ ဒါကုိ သူတုိ႕အားလုံးျမင္ေနရလု႕ိ သူ႕အေပၚ သနားေနၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူကပဲ ရဲေဘာ္ေတြကုိ

ျပန္ အားေပးေနေသးတယ္။
ေနာက္ၿပီး ဘၿပဳံးဟာ သူ႕အနားကေတြ႕ရတဲ့ မီးေသြးခဲကေလးတခဲ ေကာက္ယူၿပီး အခ်ဳပ္နံရံေပၚမွာ စာသြား ေရးတယ္။ မနက္မုိး
လင္းေတာ့မွ ညက ဘၿပဳံးေရးထားတဲ့ “ဒုကၡဘုံ”ဆုိတဲ့ စာလုံးေတြကုိ ရဲေဘာ္ေတြ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့တယ္။
ေနာက္ေန႕မနက္မွာလည္း ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္က ဘၿပဳံးကုိ တန္းစစ္တယ္။
“ေအးေမာင္နဲ႕ စံညြန္႕ ဘယ္မွာလဲ“
“မသိဘူး”
“ဒီစာရြက္ေတြက ဘာေတြလဲ”
“ဒါ- မင္းတုိ႕ကုိ ေတာ္လွန္ၿပီး ေမာင္းထုတ္ဖုိ႕ စာရြက္ေတြ”
ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ဟာ လန္႕ၿပီး ထခုန္တယ္။
“ခူးရား…မင္းကြန္ျမဴနစ္လား”
“ေအး-ဟုတ္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္---ဖက္ဆစ္ရ႕ဲ အႀကီးဆုံးရန္သူ ကြန္ျမဴနစ္။ ငါ့ကုိ သတ္လုိက္၊ ငါ့ကုိ မသတ္ဘဲလႊတ္လုိက္ရင္ တ
ေန႕ မင္းတု႕ိ ကုိ ငါျပန္သတ္မွာပဲ။ မင္းတုိ႕ မေသခ်င္ရင္ ငါ့ကုိ အခု သတ္လိုက္။ တျခားသူေတြကုိ လႊတ္လုိက္။ သူတ႕ုိ နဲ႕ဘာမွ မဆုိင္ဘူး။
စံညႊန္႕နဲ႕ေအးေမာင္ကေတာ့ မင္းတုိ႕ဘယ္ေတာ့မွ မမိဘူး။ မင္းတုိ႕မမိႏုိ္င္တဲ့ေနရာ ေရာက္သြားၿပီ။”
ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္က “ငါတုိ႕ဂ်ပန္ေတြလည္း မင္းတုိ႕ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႕အတူတူပဲ။ ဒု႕ိ လည္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကုိ တုိက္ပါတယ္။ ဒုိ႕ အ
တူ ေပါင္းရေအာင္။ မင္းလည္း ငါတုိ႕နဲ႕ ေပါင္းလုပ္ပါ ”လုိ႕ အႏုနည္းနဲ႕အခ်ဳိသတ္တဲ့အခါေတာ့ ဘၿပဳံးက ေဒါသတအားထြက္ၿပီး ဆဲေတာ့
တာပဲ။ “မင္းတု႕ိ ဖက္ဆစ္ေတြနဲ႕ ငါတု႕ိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တူသလား-တန္သလားကြ”ဆုိၿပီး ေခြးသားေတြ ေခြးမသားေတြနဲ႕ ဆဲေတာ့တာပါပဲ။
ဘာမွေမးမရတဲ့အခါ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္က အျပင္းထန္ဆုံး ႏွိပ္စက္ေစလုိက္တယ္။
စစ္ပုလိပ္တေယာက္ရဲ႕ ဘြတ္ဖိနပ္ဟာ သူ႕မ်က္ႏွာေပၚ ေရာက္သြားတယ္။ ေနာက္ စစ္ပုလိပ္တေယာက္က သူ႕ရင္ဘတ္ေပၚ
ေသ နတ္ဒင္နဲ႕ တအားေဆာင့္ခ်လုိက္တယ္။ ေဘးကရဲေဘာ္ေတြ မ်က္စိမွိတ္ထားၾကတယ္။ မစန္းစန္းကေတာ့ မ်က္ႏွာကုိ
လက္ဝါးနဲ႕အုပ္ၿပီး ရွဳိက္ငုိေနတယ္။

ဂ်ပန္ စစ္ဗုိလ္က “ကဲ- တခြန္းတည္း ေမးေတာ့မယ္။ စံညႊန္႕နဲ႕ေအးေမာင္ ဘယ္မွာလဲ”
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ဘၿပဳံးအေျဖကလည္း တမ်ဳိးတည္းပဲ။ “မသိဘူး”
ႏွိပ္စက္မႈေတြ ေျဗာင္းဆန္သြားတယ္။
ဂ်ပန္ေတြက လဲေနတဲ့ ေမာင္ဘၿပဳံးကုိ ေပြ႕ထူ။ ေခါင္းေထာင္ႏုိ္င္ေအာင္လုပ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားဘီးေခြ(သံေခြ)ႀကီးကုိ လည္ပင္းမွာ
စြပ္ေပးလုိက္ၾကတယ္။

ၿပီးေတာ့ လက္ျပန္ႀကဳိးရွည္ရွည္နဲ႕ ခ်ည္တုပ္ၿပီး ထုပ္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားလုိက္တယ္။ သူ႕ေျခဟာ ၾကမ္းျပင္နဲ႕ တေပ

ေလာက္လြတ္ေနတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား ဘီးေခြေၾကာင့္ သူ႕ဦးေခါင္းဟာ ေရွ႕သုိ႕ တဝက္က်ဳိးက်ေနတယ္။
စစ္ပုလိပ္အားလုံး ထမင္းစားထြက္သြားၾကတယ္။

ဒီအခ်ဳပ္ထဲမွာ ရွိေနသူေတြအျပင္ ဖမ္းထားသမွ် က်န္တဲ့လူအားလုံး ဒီအခ်ဳပ္

ခန္းထဲ သြင္းထားလုိက္တယ္။ ဘၿပဳံးကုိ ဘယ္လုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးတယ္ဆုိတာ အားလုံးျမင္ေအာင္ ျပလုိဟန္ေပၚတယ္။

“ရဲေဘာ္တုိ႕- ငါ့အျဖစ္ကုိ အလုပ္သမားေတြ သိေအာင္ ေျပာျပလုိက္ပါ။ မင္းတု႕ိ ဘူးကြယ္ၿပီး လြတ္ေအာင္လုပ္ပါ။ ငါတိ႔ရ
ု ႕ဲ လြတ္
လပ္ ေရးတိုက္ပြဲကို မတြန္႔မဆုတ္ဆက္လုပ္ရင္ ငါ့ကို မေမ့ရာေရာက္တာပါပဲ။ မင္းတို႔ကို ငါယုံတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ကိုငါယုံတယ္။ တို႔
အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္သမား လယ္သမားတို႔ရဲ႕ ေလာကသစ္ကို မတည္ေဆာက္ရသမွ် ဆက္တိုက္မယ္။

နယ္ ခ်ဲ႕ စနစ္လည္း

တုိက္မယ္။ ”
သူ႕အသံဟာ တိမ္သထက္တိမ္လာတယ္။

ရဲေဘာ္ေတြဟာ အခ်ဳပ္ခန္းသံတုိင္ေတြကုိ ကုိင္ရင္း သူ႕စကားကုိ အာရုံစုိက္နား

ေထာင္ေနၾကတယ္။ ရဲေဘာ္ မစန္းစန္းကေတာ့ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာသြားတယ္။
“အခု- ငါ့ေခါင္းဟာ ဖက္ဆစ္ေတြ လက္ထဲမွာ က်ဳိးေနရေပမယ့္

အလုပ္သမားေတြဟာ ဒီလုိ ဘဝမ်ဳိးမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ဦးမႏွိမ္

ဘူး။ ဦးမညြတ္ဘူး။ ”
“တုိက္မယ္-”
“တုိက္---မ---”
တုိက္မယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ ေရရြတ္ရင္း ရဲေဘာ္ဘၿပဳံး အသက္ေပးစြန႕္ သြားခဲ့ပါတယ္။
(သူ အေမြအျဖစ္ ေပးခဲ့တဲ့ ဒီစကား ၂ လုံးကုိ သူ႕ညီေတြ သူ႕အစ္ကုိေ တြ (အစ္ကုိ ဘအုန္း- ဘခ်စ္၊ ညီ ဘမုံး) တျခား ညီေနာင္
အလုပ္သမားရဲေဘာ္ေတြက အေမြအျဖစ္ ဆက္ခံခဲ့ၾကတယ္။

အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႕ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး

တာ ဝန္ကုိ ေသသည္အထိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၿပီး ေရနံေျမရဲ႕ အလုပ္သမားသူရဲေကာင္းအျဖစ္ အသက္စြန႕္ လြတ္သြားသူ သူ႕အေပၚ
သစၥာရွိေသာအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္ေတြကုိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။)
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ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႔ဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း(ဗမာဘာသာျပန္) ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း အႏွစ္(၇၀) ျပည့္
အထိမ္းအမွတ္

ပါတီန႔ဲ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ေၾကညာစာတမ္း

ဒီႏွစ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ေဝခဲ့ ႏွစ္ ၁၇၀ ေျမာက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဗမာျပည္မွ တုိးတက္တဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒီ လူငယ္မ်ားက အဂၤလိပ္ကုိလုိနီလက္ေအာက္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ၾသ
ဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ေျမေအာက္ပါတီအျဖစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီဟာ သက္တမ္းအရ အလြန္ႏုနယ္လွတဲ့ ကာလမွာပဲ ဒု
တိယ ကမၻာစစ္ႀကီးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္လုိက္ရပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္ေအာက္ က်ေရာက္သြားရတဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္
ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီးကုိ စည္း႐ံုးလႈ႔ေ
ံ ဆာ္ကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဦး
ေဆာင္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲရျပန္ေတာ့လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕သ
မားလက္ေအာက္က တုိင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈ႔ေ
ံ ဆာ္ တုိက္ပြဲဝင္သြားေရးအတြက္ စည္း႐ံုးျပင္ဆင္ရပါတယ္။
ဒီလုိ ေလးနက္ဂုဏ္ေျပာင္တ့ဲ သမုိင္းေပးတာဝန္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔

ပါတီတည္

ေထာင္စမွာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ အေရးႀကီးစံတင္က်မ္းတဆူျဖစ္တဲ့ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” ကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။
ဒီကာလမွာပဲ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္အတြင္း လန္ဒန္မွာ “ၿဗိတိသွ်အင္ပုိင္ယာအတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ ညီလာခံ” က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္
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သက္လို႔ ပါတီဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္က ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း ဒုတိယ အ
ႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း အမွာစာမွာ ခုလုိ ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။
“၁၉၄၇ ခုႏွစ္က လန္ဒန္ၿမိဳ႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ‘ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား ကြန္ဖရင့္’ မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု ခ်
မွတ္ခဲ့တယ္။

ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္တာ အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ေန႔ျဖစ္တဲ့ အ

တြက္ တတ္ႏုိင္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားက မိမိတို႔ တုိင္းရင္းဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝၾကရန္ မိတၱဴ ၅ အုပ္မွ ၁၀ အုပ္စီ
ေလာက္ကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ မာ့က္စ္အထိမ္းအမွတ္ ဗိမာန္မွာ ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။
ဒီအစည္းအေဝးကုိ ကၽြန္ေတာ္တ႔ပ
ို ါတီကလည္း ကုိယ္စားလွယ္တဖြ႕ဲ ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။

ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အ

ေစာပုိင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီက ဒီစာအုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ၿပီး ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။
ၿမိဳ႕ ရွိ မာ့က္စ္အထိမ္းအမွတ္ ဗိမာန္သ႔ို ပုိ႔ခဲ့တယ္”။

မိတၱဴ ၁၀ ေစာင္ကုိလည္း လန္ဒန္

အခုအခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဘာသာျပန္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့တာ အႏွစ္
၇၀ တုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ၎ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္တ႔ုိလည္း ထုတ္ေဝၿပီးခဲ့ပါၿပီ။
ဒါေပမဲ့ ယခုအခါ ပါတီအလံကုိ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ေနတဲ့၊ ဗမာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္ေရး သမိုင္းေပးတာဝန္
ေတြကို သယ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပါတီမ်ိဳးဆက္ေ တြအပါအဝင္ ဗမာျပည္မွာ အသစ္ေပၚထြန္းေနတဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြလည္း ၎ စာ
အုပ္ကုိ ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူး ဖတ္ဖူးသူ အလြန္နည္းလိမ့္မယ္လ႔ုိ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝစဥ္က ရဲေဘာ္သခင္သန္းထြန္း
က အမွာစာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
ယခုအခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း ပထအမႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္း အႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ အခါသမ
ယကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

အမွာစာ ေရးသားခဲ့တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီး သခင္သန္းထြန္း ကြယ္လြန္ျခင္း အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္

ေျမာက္ တဲ့ အခါသမယကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ ဥကၠ႒ႀကီးကုိ ေအာက္ေမ့တသတဲ့အေနျဖင့္ပါ

၎ အမွာစာကုိ ဗဟုိသုေတသနဌာနအေန

ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
အေရးေတာ္ပံု စာတည္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း ရဲေဘာ္သခင္သန္းထြန္းရဲ႔ စာစုမ်ား စာရင္းမွာ စာမူတခု ျဖည့္ဆည္းလုိက္ႏုိင္လုိ႔
လည္း ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္မိပါတယ္။

အမွာ
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတရာက- ၁၈၄၇ - ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႔႕၌ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပ႒မကြန္ဂရက္ကုိ က်င္းပခဲ့၏။
၎ ကြန္ဂရက္ က ကါးမာက္စ္ႏွင္-ဖရက္ဒရစ္-အိင္ဂဲယ္တ႔ုိ တင္ျပေသာ အေျခခံမူမ်ားကုိ လက္ခံခဲ့၏။ ၎အေျခခံမူတ႔ိုသည္ ယခုအခါကြန္ျမဴနစ္ ေက်ညာစာတမ္း-ေခၚ ရာဇဝင္ေမၚကြန္းထုိးထားသည့္ စာတမ္းျဖစ္လာ၏။
၁၉၄၇- ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယကြန္ဂရက္က ေက်ညာစာတမ္းကုိ ေရးရန္ မါ့က္စ္န႔ဲ အိန္ဂဲယ္လ္ တုိ႔ကုိ တာ
ဝန္ေပးခဲ့၏။၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ေရးသားၿပီး၍ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူထံသုိ႔ ပုိ႔ခဲ့ေလသည္။လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္တရာက
ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ညာစာတမ္းသည္ အႏွစ္တရာအတြင္း အျဖစ္အပ်က္တုိ႔က စမ္းသတ္မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္းကုိ
ေအာင္ျမင္စြာခံႏုိင္ခဲ့ေလၿပီ။
ယခုအခါ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ (ဝါ) မါ့က္စ္ဝါဒသည္ - ကမၻာကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ - ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းႀကီးဟု မိတ္ေဆြေရာ ရန္သူပါ
တကမၻာလံုးက အသိအမွတ္ျပဳေနရ၏။
၁၈၈၃ -ခုႏွစ္ မား(က္)(စ္) ေသဆံုးသည့္အခါ သင္းခ်ိဳင္းတြင္ ဥဒါန္းက်ဴးသူကား အိန္ဂဲလ္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိမတုိင္မွီ ၆ ႏွစ္က ဒ်ဴးရင္း
အားျပန္ၾကားခ်က္ ဟူေသာ က်မ္းႀကီးကုိ ေရးခဲ့၏။ မား(က္)(စ္) အသက္ရွင္စဥ္က မၿပီးျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အရင္းက်မ္းႀကီး ဒုတိယတြဲ၊
တတိယတြဲကုိလည္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့၏။
အိန္ဂယ္သည္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့၏။

သူ၏အေလာင္းကုိ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီး ျပာကုိ သူ႔အသက္ရွင္စဥ္က ရွိခဲ့သည့္ ဆႏၵအ

တုိင္း ပင္လယ္ေရျပင္တြင္ ခ်ခဲ့ေပသည္။
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ဥေရာပအေျခအေန
ကြန္ျမဴနစ္ ေက်ညာစာတမ္း မေပၚထြက္မီွ ဥေရာပအေျခအေနကုိ သိရွိရန္လို၏။
၁၇၈၉- ခုႏွစ္တင
ြ ္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ပြါးခဲ့၏။ ထုိမ တုိင္မွီက အဂၤလန္ျပည္မွာ တရားဥပေဒအရ ရွင္ဘုရင္စံနစ္ ျဖစ္၏။
ေျမရွင္ႀကီးမ်ား ကုန္သည္ႀကီးမ်ားကုိ အုပ္စုိးေန၏။ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ေရတပ္ႀကီးရွိၿပီး ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ထြန္းကား၍ အင္ပါရာ
မွာ ႀကီးထြားရ၏။ ျပင္သစ္ျပည္တြင္ သက္ဦးဆံပုိင္ ရွင္ဘုရင္အုပ္စုိးေန၏။

ေဖါက္ျပန္ေသာ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳး မွဴးမ်ိဳးမတ္ႏြယ္တ႔ိုက ခ်ယ္

လွယ္ေန၏။ ေက်းကၽြန္စနစ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားလုိေသာ လယ္သမားလူတန္းစားကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေသာ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ အာဏာသိမ္း
ယူရန္ အသင့္ျဖစ္ေန၏။ စပိန္ျပည္တြင္ကား အက်င့္ေဖါက္ျပန္ေနေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ား မွဴးမတ္မ်ား ဘုန္းႀကီးမ်ားက ႀကီးစုိး ေန၏။ ဂ်ာမနီ
ျပည္မွာလည္း အာဏာရွင္ကေလးမ်ား အုပ္စုိးေနသည့္ နယ္ကေလးမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ပရပ္ရွားျပည္တြင္ စစ္ဝါဒသမားမ်ား
က လႊမ္းမုိးေန၏။ ၾသစႀတီးယားလက္ေအာက္တြင္လည္း နယ္ကေလး အေျမာက္အမ်ား ရွိ၏။

ပုိလန္ျပည္မွာ ပရပ္ရွား ၾသစႀတီးယားႏွင့္

႐ုရွားတုိ႔က ပုိင္းစိပ္ အုပ္စုိးေန၏။ ႐ုရွားျပည္သည္လည္း ေတာင့္တင္းေသာ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ေန၏။ ပ်က္စီးယုိယြင္းစျပဳေနေသာ တူ
ရကီျပည္သည္ ေဘာ္လကန္တုိင္းျပည္မ်ားကုိ အုပ္စုိးေန၏။ အီတလီမွာကား နယ္ကေလးမ်ားအျဖစ္ အပုိင္းပုိင္း အစိပ္စိပ္ျဖစ္ေန၏။
၁၇၈၉-ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ျပင္သစ္ျပည္သည္ သမတႏုိင္ငံျဖစ္လာ၏။

ပရပ္ရွား ၾသစႀတီးယားႏွင့္ အဂၤလန္တို႔

က ေခါင္းေဆာင္၍ ျပင္သစ္ကုိ တုိက္ၾက၏။ ၁၈၁၅-ခုႏစ
ွ ္အထိ စစ္ျဖစ္ခဲ့၏။ အဂၤလန္သည္ ျပင္သစ္၏ အႀကီးဆံုးရန္သူ ျဖစ္ခဲ့၏။
ေၾကာင့္ ျပင္သစ္ျပည္တြင္ နပုိလီယန္သည္ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့၏။

စစ္ေရး

နပုိလီယံသည္ ဥေရာပတခုလံုးလုိလုိကုိ မိမိ

လက္ေအာက္ သိမ္းသြင္းခဲ့၏။
ျပင္သစ္တုိ႔သြားေလရာ ေျမရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး ေလာကအသစ္တခု တည္ေထာင္ေရး ဟူေသာ ေနရာ သေဘာတရားတု႔ိ ကုိ
ယူေဆာင္လာခဲ့၏။ ၁၈၁၂ - ခုႏွစ္မွ ၁၈၁၄ - ခုႏွစ္အၾကား နပုိလီယံကုိ တုိင္းျပည္အသီးသီးက ေတာ္လွန္ၾကရာတြင္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီး
သည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့၏။
၁၈၁၅ -ခုႏွစ္ၿပီးေနာက္ ဥေရာပအာဏာပုိင္တုိ႔သည္ ေခတ္ေဟာင္းကုိ ျပန္တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက၏။ ပ႒မေျမာက္အလက္
ဇႏၵား ေခၚ ႐ုရွားျပည္မွ ဇာဘုရင္ႏွင့္ ၾသစႀတီးယားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝင္းသားမတားနစ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္၍ မဟာမိတ္အဖြဲ႔တရပ္ကုိ ဖြဲ႔ စည္းခဲ့

၏။ အာဏာ ပုိင္တုိ႔သည္ နပုိလီယံကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္စဥ္က မိမိတ႔ုိလူထုအား အမ်ိဳးမ်ိဳး ဂတိေပးခဲ့ၾက၏။ သိ႔အ
ု တြက္ စစ္ႀကီးကာလ တြင္
“ေခတ္ေျပာင္း ဝါဒ” ႏွင့္ “လူမ်ိဳးေရးဝါဒ”တုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရး ဓနရွင္လူတန္းစား၏ လက္နက္ျဖစ္လာခဲ့၏။
အီတလီ၊ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ပုိလန္တို႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ထၾကြမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။
ျဖစ္ခဲ့၏။

႐ုရွားတြင္ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ေတာ္လွန္မႈ

“ေတာင္အေမရိကမွ စပိန္ပုိင္ ကုိလုိနီမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ေက်ညာၾက၏” “ျပင္သစ္ျပည္တြင္၊ ၁၈၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္

ေရး ျဖစ္၏” “အဂၤလန္ျပည္တြင္ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ရ၏” “ေျမရွင္ႀကီးမ်ားလက္ထဲမွ ဓနရွင္ႀကီးမ်ားလက္ထဲသ႔ုိ အာ
ဏာ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့၏”။
ဤသု႔ိအားျဖင့္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္သ႔ုိ ေရာက္လာခဲ့၏။ “ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ပါရစ္ၿမိဳ႕၌ ပုန္ကန္မႈျဖစ္၏” “ဒုတိယသမ
တ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေက်ညာခဲ့၏” “ဘရပ္ဆဲစ္တြင္လည္း ျဖစ္ပြား၏” “ဗီယန္နားၿမိဳ႕ ဘာလင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထၾကြမႈျဖစ္ခါ အစုိးရ ထြက္ေျပးေစ
ခဲ့ ၏” “အီတလီျပည္၊ ပုိလံျပည္၊ ဟန္ေဂရီျပည္တ႔ုိတြင္ ထၾကြမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့၏” “အဂၤလန္ျပည္တြင္ အလုပ္သမား အင္အားျပပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏”
သုိ႔ရာတြင္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ က်ဆံုးခဲ့၏။ ေခတ္ေဟာင္းကုိ ေျခာက္ျခားေစခဲ့၏။

ဤေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ မါးက္စ္ႏွင့္

အိန္ဂဲလ္စ္ တို႔သည္ ပါဝင္ခဲ့ၾက၏။ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား က်ဆံုးသည့္အခါ ၁၈၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္သို႔ ျပန္သြားၾကေပသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ အဖြဲခ်ဳပ္
ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ၁၈၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည္။ “မါး(က္)စ္ႏွင့္ အိန္ဂဲယ္စ္တ႔ုိသည္ အု႒္ျမစ္ခ်ကထဲက ပါလာ
ၾကေပသည္။

၁၈၃၄ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဂ်ာမဏီျပည္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ လူတစုသည္။ ပါရစ္ၿမိဳ႕တြင္ “ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာသူ

မ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ေခၚ လွ်ိဳ႔ဝွက္သင္းကုိ တည္ေထာင္ခဲ့၏။ “၁၈၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဂုိဏ္းကြဲသြား၏” “ျပင္းထန္ေသာ အယူအဆရွိသူမ်ားက”
“တရားသူမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ကုိ ဖြဲ႔စည္း၏။

“သူတုိ႔သည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားမွ လူမ်ားျဖစ္၏” “မူလအဖြ႔အ
ဲ စည္းမွာ တေျဖးေျဖး ပ်က္စီး

သြား၏”
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“တရားသူမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္” ၁၈၃၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ထၾကြေသာ ဘဲလင္ကီေခါင္းေဆာင္သည့္
လွ်ိဳ႔ဝွက္သင္းႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ခဲ့၏။ “ထိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကားလ္ကက္ပါးႏွင့္ ဟိန္းရစ္ေကာဝါးတု႔ိသည္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရ
ၿပီးေနာက္ လြတသ
္ ည့္အခါ လန္ဒန္သို႔ ေရာက္လာခဲ့၏” ၁၈၄၃ ခုႏွစ္တြင္ အိန္ဂဲလ္ႏွင့္ ေတြ႔၏။
၁၈၄၀ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားပညာေရးအသင္းကုိ စကတ္ပါးတုိ႔က တည္ေထာင္ၾက၏။“ဤအဖြ႔ဲအားျဖင့္ တုိင္းျပည္ အသီးသီးမွ
ေတာ္လွန္ေရးသမား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မိၾက၏” တုိင္းျပည္အသီးသီးတြင္လည္း အဖြဲ႔ခြဲမ်ား တည္ေထာင္မိၾက၏။

၁၈၄၅ ခု ႏွစ္

ေလာက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္အဖြ႔ဲအစည္း အသီးသီးတုိ႔၏ ကုိယ္စားလည္မ်ား ကြန္ဖရင့္တရပ္ကုိ ေခၚရန္ စုိင္းျပင္းၾက၏။ သုိ႔အတြက္ ၁၈၄၇ ခု
ႏွစ္ ေႏြလတြင္ ကြန္ဖရင့္တရပ္ ေခၚျဖစ္၏။ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟုေခၚၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ေပါင္းစပ္ ပစ္ရန္ သေဘာတူၾက၏ ယာ
ယီစည္းမ်ဥ္းကုိ အတည္ျပဳလုိက္၏။

၁၈၄၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဒုတိယကြန္ဂရက္က်င္းပၿပီး။ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ညာစာတမ္းေရးရန္ မားက္စ္ ႏွင့္ အိန္ဂလ
ဲ ္ကုိ တာဝန္
ေပးလုိက္၏။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားသည္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက၏။ ၁၈၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုိလံုးၿမိဳ႕မွ ဗဟုိရ္ေကာ္မတီမ်ား
အဘမ္းခံရ၏။ အမႈစစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာင္ခ်ျခင္းခံရေလသည္။ ၎အမႈစီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္၏။
၁၈၆၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က်မွသာလွ်င္ မာက္စ္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ကုိ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့၏။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
မါက္စ္ဝါဒကုိ အေျခခံထား၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမျဖစ္မီွက ဖြ႔ခ
ဲ ဲ့၏။

ကြန္ျမဴနစ္တ႔၏
ုိ လုံ႔လေၾကာင့္

ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမား- လယ္သမား လူတန္းစားသည္ ႀကီးစြာေသာ အခန္းမွ ပါခဲ့၏။ မါ့က္စ္ဝါဒအျမင္အရ ဂ်
ပန္ ဖက္ဆစ္တို႔အား ေတာ္လွန္ေရးသည္ - မွန္ေသာလမ္းစဥ္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတုိင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔သည္ အျခားေသာ မ်ိဳးခ်စ္
တုိ႔ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့၏။ ၄၅-ခုႏွစ္မွစ၍ ဗမာျပည္ကုိ ကၽြန္ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အဂၤလိပ္နယ္
ခ်ဲ႕သမားကုိ ခုခံရန္လုိသည္ဟု မါ့က္စ္ဝါဒအျမင္အရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လူထုႀကီးႏွင့္ အတူတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့၏။
ယခုအခါ ဗမာျပည္သည္ အေဆာင္အေယာင္အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံဟု ေက်ညာထားေသာ္လည္း ဗမာလူထုႀကီး တရပ္

လံုး သည္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ အႏၱရာယ္-ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ စီးပြားေရးအရ-စစ္ေရးအရ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတ႔ုိကုိ ဆက္လက္ တုိက္
ခုိက္ရေပမည္။ ဤတုိက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ မါ့က္စ္ဝါဒကုိ အေျခခံထားေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္

ၾကိဳးစားေရွ႕

ေဆာင္ေန၏။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္- မါ့က္စ္ဝါဒသည္ ဗမာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး၊ လူထု၏ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔အတြက္ မီ႐ွဴး
တန္ေဆာင္ျဖစ္ေသာသေဘာတရားမ်ား ျဖစ္၏။ သုိ႔အတြက္ မါ့က္စ္ဝါဒ အႏွစ္တရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ ဗမာျပည္တြင္ တခါမွ်
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳေသးေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ညာစာတမ္းကုိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝလုိက္ေပသည္။
သန္းထြန္း ၇-၂-၄၈။

မွတ္ခ်က္- (၁) ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား ကြန္ဖရင့္သ႔ုိ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ
ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔မ
ဲ ွာ ရဲေဘာ္သခင္ဗသိန္းတင္နဲ႔ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) အမွာစာကုိ မူရင္းသတ္ပံုေတြအတုင
ိ ္း ႐ုိက္ထားပါတယ္။
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ကားလ္မာ့က္စ္အႏွစ္၂ဝဝ ေမြးေန႔
ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳကြဲမႈ၊ ဘာလင္တံတိုင္းဖ်က္သိမ္းမႈ စတာေတြေပၚၿပီးေနာက္မွာ “သမိုင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီ”၊ “ကြန္ျမဴ နစ္ဝါဒ အဆံုး
တိုင္သြားၿပီ” စတဲ့ေျပာမႈဆိုမႈေတြ ကမၻာမွာေသာေသာညံခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာလိ႔ုဆိုလိုက္ေတာ့ ဗမာျပည္လည္း အပါလို႔ဆိုရမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ ဒီ

ကေန႔ ကမၻာ့ႏိုငင
္ ံေရး၊ အယူအဆေရးေတြမွာ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ေမးခြန္းက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ေခါင္းျပန္ေထာင္မယ့္လကၡဏာေတြ ဘာေၾကာင့္
ေတြ႔ေနၾကရတာလဲဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကားလ္မာ့က္စ္ရ႕ဲ အႀကိမ္၂ဝဝ ေျမာက္ေမြးေန႔အခမ္းအနားေတြကို တခုတ္တရက်င္းပၾကၿပီး

ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းကို ျပန္အမႊမ္းတင္ ေနၾကတာကို ႏိုင္ငံေရးေလာကသားတိုင္း သတိမျပဳမိဘဲမေနႏိုင္ၾကပါဘူး။
မာ့က္စ္ရဲ႕ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ကိုက်င္းပရာမွာ သူ႔ေမြးရပ္ဂ်ာမနီထက္ေတာင္ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ိႈင္းတယ္လ႔ိုဆိုႏိုင္တဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္
ငံမွာ အဲဒီေမးခြန္းေတြကို သုေတသနျပဳတာ၊ အျမင္ဖလွယ္တာေတြလုပ္ၾကၿပီး အင္တာနက္ေတြ၊ စာအုပ္ဆိုင္ ေတြမွာလည္း အရမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔
ေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကားလ္မာ့က္စ္နဲ႔ ၂၇ ႏွစ္အ႐ြယ္အိန္ဂယ္တို႔ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ ေၾကညာစာတမ္းဟာ
ကမၻာေပၚမွာ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းၿပီးရင္ အေရာင္းရဆံုး စာအုပ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး ဒီေန႔မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း ဘာ
ေၾကာင့္ အသက္ဝင္အေရးပါေနရေသးတာလဲ ဆိုတာဟာ စိတ္ဝင္ စားစရာ၊ ေဆြးေႏြးခ်င္စရာ အေၾကာင္းအရာတခုျဖစ္ေနပါတယ္။
ေျပာရရင္ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးမဟုတ္တဲ့ အဘိဓမၼာေတြထဲမွာ မာ့က္စ္ဝါဒေလာက္ ဘယ္ဟာမွတာ
႐ွည္ တည္တံ့၊ စြဲကိုင္သူ မ်ားခဲ့တာ မ႐ွိပါဘူး။
တခ်ိဳ႕လူေတြေမးတတ္ၾကတဲ့ေမးခြန္းတခုက လြန္ခဲ့အႏွစ္၂ဝဝ က မာ့က္စ္ဝါဒဆိုတာႀကီးဟာ အမ်ားႀကီးမတူေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ဒီ
ေန႔ေခတ္ႀကီးထဲမွာ အသံုးဝင္ေသးလိ႔လ
ု ားဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္၊ ဒံုးပ်ံ-ၿဂိဳဟ္တုေတြလႊတ္တင္တာ၊

အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ပညာ

ထြန္းကားလာတာ။ အေျပာင္းအလဲေတြမ်ားလွပါတယ္။ ဒါကို မာ့က္စ္ဝါဒီေတြက မျငင္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ လကၡ
ဏာေတြေျပာင္းလဲသြားၿပီလား။ ဒီေန႔ေခတ္အရင္း႐ွင္စနစ္န႔ဲ မာ့က္စ္-အိန္ဂယ္တ႔ို ေခတ္ကအရင္း႐ွင္စနစ္အၾကားမွာ အႏွစ္သာရအရ ဘာ
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မ်ား ျခားနားပါသလဲ။ ႏိုင္ငံလြန္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြ(transnational corporations)ေတြ ေပၚေပါက္လာလို႔ အလုပ္သမားလူတန္းစား
မွာ ေသြးစုပ္ခံရတာေလ်ာ့နည္းသြားသလား။ ကုလသမဂၢလိုအဖြဲ႔အစည္းေတြေပၚလာလို႔ ႏိုင္ငံႀကီးေတြကႏိုင္ငံငယ္ေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္
ေသြးစုပ္တာေတြပေပ်ာက္ သြားသလား။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈေတြ က်ဥ္းေျမာင္းသြားသလား။
အရင္း႐ွင္စနစ္ကေရာ အလုပ္သမားေတြကို ေသြး မစုပ္ဘဲ ရပ္တည္-ႀကီးထြား- ႐ွင္သန္လို႔ရေနၿပီလား။ ဒီေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ သ
ေဘာတရားဆရာေတြက ကမၻာႀကီးေပၚမွာ လူတန္းစားကြဲျပားမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအစုကြဲျပားမႈ၊ စစ္ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ႐ွိေနသေ႐ြ႕ လူေတြဟာ
မာ့က္စ္ဝါဒကို ျပန္ေမွ်ာ္ေနၾကလိမ့္ဦးမယ္လ႔ို ဆိုလာၾကပါတယ္။ လူေတြရဲ႕အျမင္မွာ လက္႐ွိအရင္း႐ွင္စနစ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ရုံ
မက ဆိုးဝါးယုတ္မာတဲ့အုပ္စိုးသူေတြရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈကို မတြန္းလွန္ႏိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကိုလည္း စိတ္ပ်က္လာၾကပါတယ္။
အိုင္ဖုန္းေတြ၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ေတြေခတ္စားလာတဲ့ဒီေခတ္ မွာ လူေတြဟာသူတ႔ေ
ို တြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ စိတ္ပ်က္စရာေတြကို ရင္ဆုိင္ဖို႔၊ ေျဖ
႐ွင္းဖို႔ ခိုင္ခံ့တဲ့အေတြးအေခၚေတြကို ႐ွာေဖြခ်င္ လာၾကပါတယ္။ အဲေတာ့ မာ့က္စ္ဝါဒကိုပဲျပန္ေတြ႔ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အေၾကာင္းရင္း တခု
ကေတာ့ မာ့က္စ္ဝါဒက လူေတြကို အေသယံုၾကည္ခိုင္း၊ လက္ခံခိုင္းတာမဟုတ္ဘဲ ဦးေႏွာက္လႈပ္႐ွားခြင့္၊ ဆင္ျခင္လက္ခံခြင့္ကို ဦးစားေပး
တယ္ ဆိုတာ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ကမၻာႀကီးလံုးေနေသးတယ္ပဲဆိုဆို၊ ျပားသြားၿပီးပဲေျပာေျပာ ကမၻာေျမျပင္ေပၚမွာ အနိမ့္အျမင့္မညီမွ်မႈေတြ၊ အတိုက္အခိုက္ ဆန္႔

က်င္မႈေတြကေတာ့ တည္႐ွိၿမဲ တည္႐ွိၿမဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္ၾကဘူး။ ဖူကူယားမားရဲ႕ သမိုင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီဆိုတာႀကီး ေပၚ
ထြက္ၿပီးလို႔ ငါးႏွစ္အၾကာမွာပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံကစလိုက္တဲ့ အာ႐ွတိုက္ရဲ႕ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၆ ႏွစ္ အၾကာျဖစ္
တဲ၂
့ ဝဝ၈ခုနွစ္မွာေတာ့ ဥေရာပကအစ ကမၻာအႏွံ႕အျပားမွာ အင္မတန္ဆိုးဝါးတဲ့ စီးပြားေရးကပ္ႀကီးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရတာကို မွတ္မိၾကလိမ့္
မယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္၂ဝ၁၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ေန႔မွာ ကမၻာ့အရင္း႐ွင္ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးလိ႔ုဆိုရမယ့္ နယူးေယာက္မွာ “ေဝါလ္
လမ္းမႀကီးကိုသိမ္းပိုက္ၾက”ဆိုတဲ့ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳကြဲသြားလိ႔ု အရင္း႐ွင္စနစ္ကို တိုက္
မယ့္ လူေတြမ႐ွိေတာ့ဘူးလို႔ စိတ္ကူးယဥ္တဲ့လူေတြကို သတိေပးလိုက္တဲ့ေခါင္းေလာင္းသံလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ၉-၁ဝ-၁၈ ေန႔ကေအ႐ွားတိုင္းမ္စ္
(Asia Times) ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚက “ကမၻာ့စီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္းမႈႀကီးတခု ေ႐ွ႕မွာေစာင့္ေနၿပီလား”ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးထဲမွာ “၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တုန္း
ကလို ကမၻာ့စီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္းမႈႀကီးနဲ႔

ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္စရာေတြ႐ွိေနေၾကာင္း” အိုင္အင္မ္အက္ဖ္ က ထုတ္ ေျပာတယ္လို႔ ေထာက္ျပထားပါ

တယ္။ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ဒီသံသရာ႐ွိ ေနေသးသေ႐ြ႕ ဒီစီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္းမႈေတြ၊ ကပ္ ေတြရဲ႕ဒဏ္ေတြကို ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျပည္သူ
ေတြဟာ ခံစားေနရဦးမွာပဲဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္သူေတြကေတာ့ ဒီလို အေျခအေနဆိုးေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္မေနႏိုင္ၾကပါ
ဘူး။ နည္းလမ္း႐ွာၾကတာပါပဲ။

ဒီေတာ့လည္း ဒီစနစ္ဆိုးႀကီးနဲ႔ ဒီကပ္ဆိုးေတြ ခြဲျခားလိ႔မ
ု ရေၾကာင္း ေထာက္ျပတဲ့ တခုတည္းေသာ သ

ေဘာတရားျဖစ္တဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒကို ျပန္ခ်ဥ္းကပ္ၾကတာဟာ မဆန္းပါဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အရင္း႐ွင္စနစ္ စီးပြားေရး အက်ပ္အ
တည္းႀကီးတုန္းကဆိုရင္ ဒီစာတမ္းကို ကိုးကားလိုက္ၾကတာမွသဲသဲလႈပ္မွ်မဟုတ္ပါလား။

ဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ ဓန႐ွင္သေဘာတရားေတြကပ္ဆိုက္ေနတာကို အထင္႐ွားဆံုး ေတြ႕ႏုိင္ေနပါတယ္။ အဲဒါက အဘိဓမၼာနယ္ပယ္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဓန႐ွင္အဘိဓမၼာဆရာေတြထဲမွာ ေဟာ့ဘ္စ္(Hobbes)၊ ေလာ့ခ္(Locke)၊ ကန္႔(Kant)၊ ဟီဂယ္)(Hegel)စတဲ့ ထူး
ခၽြန္တဲ့ ေဘာဂေဗဒပညာ႐ွင္၊ အဘိဓမၼာဆရာေတြေပၚခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတ႔ိုတေတြဟာ အရင္း႐ွင္စနစ္က လူသားေတြအၾကားမွာ ေန
ရာယူခါစ တိုးတက္တဲ့လကၡဏာေဆာင္ေနတုန္းကာလက ေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္း႐ွင္စနစ္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အျဖစ္ အဆင့္ေျပာင္းသြားၿပီးေပမယ့္လည္း ကပ္ေဘးေတြနဲ႔ တင္းက်မ္းျဖစ္ကာ ဆုတ္ယုတ္တဲ့အ
ပိုင္း ကို ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ “ထူးခၽြန္တဲ့” အဘိဓမၼာဆရာေတြကို ေမြးထုတ္မေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ ဝါဒျဖန္႔ယႏၱရားေတြဟာ

ဘယ္ခါကနဲ႔မွမတူေအာင္ က်ယ္ျပန္႔စြာဝါဒျဖန္႔ေနၾကေပမယ့္ ဒီီစနစ္ႀကီးကို ေျခမန္းကြင္းစြပ္ထားတဲ့ ဒီကပ္ဆိုးေတြအေၾကာင္းနဲ႔ ဒီကပ္ဆိုး
ေတြက လြတ္ေျမာက္ဖို႔နည္းလမ္း စတာေတြကိုေတာ့ လူေတြလက္ခံယံုၾကည္ေအာင္ သူတို႔ မေျပာႏိုင္ၾကတာ အမွန္ပါပဲ။

သူတို႔ ေျပာတဲ့

လြတ္လပ္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ေဈးကြက္ စတာေတြေၾကာင့္ပဲ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဟာ စုတ္ျပတ္သတ္ေနၿပီး ျပည္
သူေတြ ဆင္းရဲေနၾကတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံက ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာႀကီးထဲမွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္မွာ ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သေဘာတရား ပညာ႐ွင္
လည္းျဖစ္၊ ပါရီဝိဇၨာတကၠသိုလ္ႀကီးတခုက အဘိဓမၼာပါေမာကၡတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ လူဝီေအာ္လ္သူဇာ (Louis Althusser)က မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးမွာ မာ့က္စ္ကို ဂရိအဘိဓမၼာဆရာေသးလ္စ္ (Thales)၊ အီတလီနကၡတၱေဗဒ နဲ႔သခၤ်ာပညာ႐ွင္ ဂယ္လီလီ
ယို (Galileo) တို႔နဲ႔ အခုလိုကိုးကားထားပါတယ္။ “ေသးလ္စ္က သခ်ၤာ ပညာကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္သလို၊ ဂယ္လီလီယိုက နကၡတၱပညာကို

ေဖာ္ထုတ္လိုက္သလို မာ့က္စ္ကလည္းသမိုင္းကို ကံၾကမၼာရဲ႕ဖန္တီးခ်က္၊ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနတာေတြ
ထဲကေန လူေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ အသစ္ ေဖာ္ထုတ႐
္ ွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္သစ္သမိုင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈနဲ႔ ေ႐ွးေဟာင္းယဥ္
ေက်းမႈသုေတသန ပညာ(Archeology) က ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြဟာ မာ့က္စ္ရဲ႕သံုးသပ္နည္းေတြအတိုင္းပဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကတာပါ။
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ဖိုေကာ္လ္တ္(Focault)ရဲ႕ ကေန ေဝၚလာစတိန္း(Wallerstein ) ရဲ႕ ကမၻာ့စနစ္မ်ား သေဘာတရားအထိ အားလံုးပဲ ဒီလမ္း ကို
လိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။” မွန္ပါတယ္။ မာ့က္စ္န႔ပ
ဲ တ္သက္ၿပီး ေနာက္လူေတြ ရင္သပ္ၾကရတာရဲ႕အေၾကာင္းေတြက သူနဲ႔အိန္ဂယ္တို႔ႏွစ္ဦး
ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းနဲ႔ အရင္းက်မ္းတို႔မွာ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့တာေတြဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚေနလိ႔ျု ဖစ္ပါတယ္။ သူတ႔ိုဟာ ကမၻာ့
စီးပြားေရးကပ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းကိုေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ (ကမၻာဦးလူ
သားအဆင့္ကေန အရင္း႐ွင္စနစ္၊ ဆိ႐
ု ွယ္လစ္စနစ္အထိ) ကိုလည္း ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျပခဲပ
့ ါတယ္။

ဒီေန႔အခါမွာ ဗမာျပည္အပါအဝင္ ကမၻာေပၚက ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိုးရေတြအဖို႔ မာ့က္စ္ဝါဒဟာ သေဘာတရားအရ အဓိက နံပါတ္

တစ္ ရန္သူႀကီးလို႔သတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ မာ့က္စ္ဝါဒ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္မသြားဘူးဆိတာ ထင္႐ွားေနပါတယ္။ ၂ဝ
ရာစုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတုန္းက ဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံဆိုတာေတြ ၿပိဳက်ကုန္တာနဲ႕ မာ့က္စ္ဝါဒေခတ္ မ႐ွိေတာ့ဘူး၊ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး လို႔ ဆုိသူ
ေတြကို ေမးရမွာက ကမၻာ့သမိုင္းမွာ တျခားစနစ္ေတြေရာ စတည္ေထာင္စမွာ ႐ံႈးနိမ့္မႈေတြမ႐ွိခဲ့ဖူးဘူးလား ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မာ့က္စ္ဝါဒီေတြအဖို႔ကေတာ့ ပဲရစ္ဘံုအဖြဲ႔ကြန္ျမြန္းႀကီးကေန ဆိုဗီယက္ယူနီယံလို ဟစ္တလာနဲ႔ ဝင္႐ိုးစြန္းႏိုင္ငံေတြကို အႏိုင္
တိုက္ႏိုင္တဲ့ ဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံႀကီးေပၚထြက္လာတာဟာ ဧရာမတိုးတက္မႈ ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံသူ႔အေၾကာင္းနဲ႕သူ ပ်က္သြား
ေတာ့လည္း မာ့က္စ္ဝါဒီေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း မွာ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္ေရးခဲ့တဲ့ “ပစၥည္းမဲ့ေတြမွာ ေႏွာင္ႀ ကိဳးေတြကလြဲလို႔
ဘာမွဆံုး႐ံႈးစရာမ႐ွိဘူး။ သူတ႔မ
ို ွာကမၻာႀကီးတခု အႏိုင္ရစရာ႐ွိေနတယ္”ဆိုတာကို စြဲကိုင္ၿမဲ စြဲကိုင္ထားၾကသလို “ကမၻာ႕့ အလုပ္သမားမ်ား
ညီညြတ္ၾကလိ႔”ု လံႈ႕ေဆာ္ ေႂကြး ေၾကာ္ရင္း ေ႐ွ႕ကိုဆက္လက္ခ်ီတက္ေနၾကမွာပါ။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

ျပည္သူေတြမွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိလုိ႔ တည္မိတဲ့ဘုရား လင္းတပဲနားနား ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚမရွိပါဘူး
( NLD ပါတီရဲ႕ ၂၀၁၈ အမ်ိဳးသားေန႔ ေၾကညာခ်က္ကို သုံးသပ္ျခင္း)

မုိးဇင္

(၁)
၉၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔မွာ အာဏာရပါတီ ဒီခ်ဳပ္က ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ၊

၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ဒီဇင္ဘာလက ပထမအႀကိမ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ဟာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းရဲ႕ပထမေမာ္ကြန္းျဖစ္ျပီး ကုိလုိနီကၽြန္
ပညာေရးဆန္႕က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ျမွင့္တင္ေရးကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ဟာ ၁၉၃၆၊ ၁၉၃၈ ေက်ာင္းသားသပိတ္
မ်ားအထိ ထြန္းညွိေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိမွတဆင့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ပါ၀င္တဲ့ က်ယ္ျပန္႕ႀကီးမားတဲ့ ၁၃၀၀

ျပည့္အေရးေတာ္ပုံၾကီးအထိ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ေက်ာင္သားသပိတ္ ရဲ႕ သမုိင္း၀င္အေရးပါမႈကုိ
ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။
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ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ပညာေရး ဆက္စပ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မွ ပညာေရးလြတ္လပ္မယ္၊ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ေအာင္ ၾကံ
ေဆာင္ၾက” ဆုိတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕အဆုိအမိန္႕ကုိ ကိုးကား ေဖာ္ျပသြားတာလည္း မွတ္သားစရာေကာင္းပါတယ္။

“ပညာဆိုတာ

ကၽြန္စိတ္ေမြးဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ပညာဆုိတာ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကုိ ေမြးေပးဖုိ႔ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ္အျမင္ေတြ
နဲ႕ (၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက) အဲ့ဒီတုိက္ပြဲက၀
ုိ င္ခဲ့တာ” ဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕ ေကာက္ခ်က္ကလည္း
စိတ၀
္ င္စားစရာပါပဲ။
(၂ )
ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ တာ၀န္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့အလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား လြတ္လပ္
ၿပီးတရားမွ်တေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားသို႔ လွမ္းတက္ေစလ်က္ အရည္အခ်င္းအရ သစ္လြင္ေသာ အဆင့္တဆင့္သို႕ ျမွင့္တင္ရန္
လုပ္ ေနေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေပၚ အေျခခံေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံး ညီညြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီ
မုိကေရစီဖက္ဒရယ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ယဥ္ေက်းမႈ
သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲကာလလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီအဆုိနဲ႔ပတ္သက္လ႔ေ
ုိ တာ့ ေမးစရာေမးခြန္းေတြ ရွိလာပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္မွာပါသလို “ ျပည္သူ႕ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵႏွင့္ ယုံ
ၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အရ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ခြင့္တာ၀န္ကုိ ထိုက္တန္စြာ ရရွိခဲ့သည့္အားေလ်ာ္စြာ .. ” ဆိုတဲ့အတိုင္း ဒီခ်ဳပ္ ပါ
တီက ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း သိသာတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ရခဲ့ပါၿပီလဲ။ ျပည္သူေတြဘဝ အရင္က ထက္စာရင္
ဘယ္ေလာက္အသက္ရွဴေခ်ာင္ေနပါၿပီလဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ ဘယ္ေလာက္လုံၿခဳံေအးခ်မ္းေနၿပီလဲ ။
စစ္မီးေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ျပည္သူေတြရဲ႕စာရင္း ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့သြားၿပီလဲ။

ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ ျပည္တြင္း

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္ကတည္းက

တိုင္းျပည္အႏွံ႕အျပား လူမႈေရးကင္ဆာေရာဂါလုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ ဘယ္ေလာက္ေလွ်ာ့က်သြားၿပီလဲ။ ဒီျပႆနာေတြ
ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ေန႕စဥ္ဘ၀နဲ႔တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေနတဲ့အတြက္ အေျဖရဖု႔ေ
ိ တာ့ သိပ္မခက္ပါဘူး။ အိုင္တီ သတင္းမီးဒီယာေခတ္ျဖစ္
လုိ႔ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကုိလည္း ဘယ္သူမွ ဖုံးကြယ္ထားလုိ႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
(၃)
စစ္တပ္က မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးေတြအေပၚ လူမဆန္တဲ့ ရက္စက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရခုိင္ေဒသအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေပးမႈေတြကုိ ေခါင္းခံၿပီးတာ၀န္ယူေျဖရွင္းေနရသည္ကုိေတာ့ ႏုိင္ငံပုံရိပ္ႏွင့္ အမ်ိုးသား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ဂုဏ္
သိကၡာအတြက္ မဆုတ္မနစ္ခုခံကာကြယ္ေနရသည္ဟုဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈ ေတြကုိလည္း “ ရန္စြယ္ေငါေငါ စြပ္စြဲပုတ္
ခတ္မႈမ်ား” ဟု သေဘာထားၿပီး “တရားအရ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ မိမိ၏ သစၥာတရားအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္
လိပ္ျပာသန္႔သန္႕ျဖင့္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေက်ာ္လႊားလ်က္ရွိ သည္”လု႔ေ
ိ တာင္ကဗ်ာဆန္ဆန္ ေရးလုိက္ပါေသးတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ပါတီန႕ဲ အစုိးရဟာ၊ ရခုိင္ေဒသျပႆနာနဲ႕ပတ္သက္ရင္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အေထာက္ အ
ထား သက္ေသခုိင္လုံစြာနဲ႕ ေကာင္းစြာ သိရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ က်ဴးလြန္သမွ်ကုိ မ်က္စိမွိတ္ကာကြယ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တဲ့ သေဘာ
လုိ႕ယူဆရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေ တာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ“အမ်ိဳးသားသင့္ျမတ္ေရး” (အမွန္ေတာ့ စစ္တပ္နဲ႕သင့္ျမတ္ေရးလုိ႔ပဲ အမ်ား
ကရွင္းလင္းစြာနားလည္ေနၾကတာပါ) အတြက္ ဗုိက္အငွားနဲ႕ဓားထုိးခံေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
(၄)
စစ္အုပ္စုဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန လႊတ္ေပးၿပီး၊ လူထုႀကီးက ယုံၾကည္

ေထာက္ခံမႈအခိုင္အမာရွိေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္လာႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ျခံ၀င္ေပါက္ကုိ နည္းနည္းျပင္ျပီး ခ်ဲ႕ေပးခဲ့တယ္။

စစ္ဗုိလ္

ခ်ဳပ္ေဟာင္း သမၼတႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိတ္ၾကားၿပီး သမၼတအိမ္ေတာ္ ခန္းမေဆာင္ေရွ႕ သူ႕ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း
ဓာတ္ ပုံႀကီးေရွ႕မွာ ေက်နပ္တဲ့အၿပဳံးကုိယ္စီန႕ဲ ႏွစ္ကိုယ္ယွဥ္တြဲျပီးဓာတ္ပုံရိုက္ျပခဲ့တယ္။ စစ္အုပ္စု က ျမက္ျမက္ကေလး ႏုိင္ငံေရး အျမတ္
ထုတ္သြား ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” အေတြးက အဲ့ဒီအခ်ိန္ကတည္းက စခဲ့ပုံရတယ္။
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ဒီလန
ုိ ဲ႕ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ေရး ကုိ ျငင္းပယ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ
ဝင္ၿပီးမွ အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ေရးဆိုတဲ့ ဗ်ဴဟာကုိက်င့္သုံးဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အရွိန္ၾသဇာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္တ့ဲ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေခါင္း
ေဆာင္မႈအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးမုိးသက္မုန္တိုင္းေတြၾကားမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္

ရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ေကဒါအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ျပန္လည္က်င္းပတဲ့ ပါတီညီလာခံ အၿပီးမွာ ပါတီရဲ႕အျပင္ဘက္ကို
ေရာက္ကုန္ၾကတာေတြ႕ရတယ္။
“ရထားႀကီး မွားစီးမိကတည္းက ဆုိက္မယ့္ဘူတာေတြအားလုံး အလြဲခ်ည္းျဖစ္မွာပဲ” ဆိုတဲ့
ေယာက္ ရဲ႕ စကားလုိပဲ၊

အာဖရိကန္သတင္းစာဆရာ တ

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ ပါတီကုိ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ကာ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္ကို ေခါင္းလွ်ိဳ၀င္ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲေတြဝင္ဖ႔ုိ ဆုံးျဖတ္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းေတြ လြဲမွားခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ မရဏစစ္ရထားႀကီးကုိ စီးမိတာက သူ

နဲ႔သူ႔ပါတီသာမဟုတ္ဘဲ သူ႔ကုိ ယုံၾကည္ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးပါ လုိက္ပါခဲ့ရတယ္။ ဒါကို ေစာေစာကတည္းက သိျမင္တဲ့ ႏုိင္ငံ
ေရး ပါတီေတြ၊ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ အေတြ႕အႀကဳံ ၾကြယ္ဝတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္ေတြက တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ
လူ ထုႀကီး ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေထာက္ထားၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကုိ အေလးအနက္ အၾကံျပဳ ေထာက္ျပခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ
ခ်ဳပ္ပါတီနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႕က ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလက္မခံခဲပ
့ ါဘူး။ အစုိးရသက္တမ္း တဝက္က်ိဳးခါနီးအခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္သူလူ
ထုေတြ ရင္ဆုိင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အတိဒုကၡေတြဟာ ပုိမုိႀကီးမား နက္ရွိဳင္းလာေနတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕သာမက
တိုင္းျပည္ရဲ႕ နား - မ်က္စိ ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာေတြကပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ တေန႔ တျခား ပိုမုိျမင့္တက္လာတယ္။

ေစာေစာပုိင္းကေတာ့

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႕ခ်ည္ေႏွာင္ခံထားရတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထု နဲ႕ နားလည္စာနာတဲ့ တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး အင္အားစု
အခ်ိဳ႕က ဒီခ်ဳပ္အ စုိးရအေပၚ သံသယအက်ိဳး ခံစားခြင့္ျပဳထားခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီၾကားထဲက ဒီခ်ဳပ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး ခုိင္းစားေနတဲ့ စစ္

အုပ္စုရဲ႕ လုပ္ရပ္ဆုိး ေတြကိုေတာ့ သူတုိ႕က အာေစးထည့္ခံထားရသလုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမေျပာဝံ့ဘဲ စာနာနားလည္မႈ ေပးခဲ့တဲ့သူေတြကုိ
ေတာ့ ရန္ေထာင္ စကားဆုိခ့ဲတယ္။ “ငါမွငါ၊ ငါသာလွ်င္တတ္တယ္၊ သိတယ္၊ နားလည္တယ္၊ မွန္တယ္၊….ငါလုိခ်င္တဲ့ ပုံသဏၭာန္ မထြက္
တဲ့သူေတြဟာ ပစ္ပယ္ရမယ့္၊ ေခ်မႈန္းရမယ့္သူေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သေဘာထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္
ဓာတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး” လုိ႔ အျပစ္တင္လုိက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕စကားကုိဒီေၾကညာခ်က္
မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဒီလုိ တုိင္းျပည္နဲ႕ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္ေတြကုိ အေလးထားစရာမလုိဘူးဆုိတဲ့သေဘာနဲ႕၊“ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ပင္လုံ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္တည္ေဆာက္ေရးတု႔ိကုိ ဦးလည္မသုန္ အေကာင္ အ
ထည္ေဖာ္ရင္း ႀကဳံေတြ႔ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ ဖိအားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ျပည္သူႏွင့္အတူ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္
ၾကဖုိ႔” ေတာင္ တိုက္တြန္းသြားပါေသးတယ္။
လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေငြေတြ၊ အကုန္ခံၿပီး အခ်ိန္ဆဲြ က်င္းပေနတဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံဟာ အစုိးရဆိုင္းဘုတ္
ေအာက္ဝင္ၿပီး စစ္တပ္က ထင္သလုိအႏုိင္က်င့္ ခ်ဳပ္ကုိင္ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ဟန္ျပၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံပါ။ လက္ေတြ႔မွာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဟာ၊
စစ္ တပ္နဲ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္သြယ္ေတာ္အခန္းကပဲပါတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟန္ျပ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးညီလာခံဟာ ေအာင္ျမင္စရာ အေၾကာင္းမျမင္ပါဘူး။ ဒီညီလာခံကေန ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိ
တဲ့ အိပ္မက္အေကာင္အထည္ေပၚဖုိ႕ကတာ့ ပုိျပီးေဝးပါေသးတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို လူထုႀကီးက တခဲန က္ မဲေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းက တခြန္းတည္းေျပာရင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက

ကတိေပးထားတဲ့အတုိင္း စစ္တပ္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးကတုတ္က်င္းျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ၿပီး စစ္သားေတြကုိ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲကေရာ၊

လႊတ္ေတာ္ထဲကပါ ထြက္သြားေစဖိ႕ု ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါ။ အခုေ တာ့ စစ္တပ္နဲ႕သင့္ျမတ္ေရးကုိဦးစားေပးၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံ
ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း နားခ်ယူဖုိ႕ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက အခ်ည္းႏွီး ႀကိဳးပမ္းေနတယ္။
အခုေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ၾသဇာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္တဲ့အတြက၊္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဟာ သူတ႔ေ
ုိ မွ်ာ္လင့္သလုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မယ့္
အလားအလာမရွိဘူးဆုိတာ ပုိမုိသိျမင္လာၾကပါၿပီ။ ေနာက္ဆုံးသည္းမခံႏုိင္ေတာ့တဲ့တေန႔ ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ သူတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ သူတုိ႔
ဖာသာဆုံးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ အုံနဲက်င္းနဲ႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကဖုိ႔ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြထဲကပဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အသစ္ေတြ
ကုိ ေရြးခ်ယ္သြားၾကဦးမွာပါ။ ျပည္သူလူထုမွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိလုိ႔ တည္မိတဲ့ဘုရား လင္းတပဲနားနား ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚ ဘယ္တုန္းက
မွ မရွိခဲ့ပါဘူး။
ၾကီးမားၿပီး ခက္ခဲျပင္းထန္တဲ့ ရုန္းကန္မႈေတြနဲ႕အတူ ေၾကာင္လိမ္ေ လွကားလုိ
သာ ဖန္တီးခဲ့ၾကတာပါ။

ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ခဲ့တဲ့သမုိင္းကုိ ျပည္သူေတြက

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာျပည္သူေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ တကယ့္လြတ္ေျမာက္ေရးေအာင္ပြဲကို တေန႔မွာ မုခ်ရယူၿပီး

သမိုင္းမွာ ကမၸည္းထုိးၾကဦးမွာပါ။
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ရင္ၾကားေစ့ၿပီး အစိုးရျဖစ္လာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္မွာ အာဏာက ဟန္ျပ (အေဆာင္အေယာင္)ပဲရွိၿပီး စစ္ ဗ်ဴရိုကရက္ ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ ့
ေရႊ အိုး၊ ေငြအိုးေတြကို မထိရဲ မတို ့ရေ
ဲ တာ့ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္သလို စီးပြားေရးမွာလည္း ေရႊအိုးႀကီးရြက္ၿပီး
ကမာၻပတ္ လက္ ျဖန္ ့တာပဲ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း ပြဲစားသာသာဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရး (ဝါ)

စစ္မွန္ျပည့္ဝတဲ့

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရးကို ေရးေတးေတးေတာင္ မေမွ်ာ္ မွန္းႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေျပာင္းဖို ့၊ စီးပြားေရး နာလန္ထူဖို ့
ဆိုရင္ အာဏာက အခရာဆိုတာ ေျပာဖို ့ကို မလိုတာပါ။ အခု ရင္ၾကားေစ့
ေနပံုက စစ္အုပ္စုဆီက အာဏာ တစိတ္တပိုင္းကို လက္ျဖန္ ့ေတာင္း
ေနတာ။ ဓား တရမ္း ရမ္းလုပ္ေနတဲ့ ဓားျပဆီက တိုက္ရာပါပစၥည္းကို
ခြဲေဝေပးဖိ႔ု ေခ်ာ့ေတာင္းေနတာနဲ႕တူပါတယ္။

တခါတရံမွာေတာ႔

ေစာင္း ေျမာင္း ျပန္ပက္တဲ့ နည္းနဲ႔လည္း ေတာင္းတတ္ပါတယ္။ အာ
ဏာရင္းၿပီး ဓနဥစၥာကို ထူေထာင္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုက ေလာဘျဖတ္
ၿပီး အာဏာစြန္ ့မွာ မဟုတ္တာလည္း သူတို ့ေျပာစကားေတြနဲ ့ လုပ္
ရပ္ေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။
ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟန္ေဆာင္ဖံုးဖိ ၿပံဳးစိစိလုပ္ေနၾကေပမယ့္

ရင္ၾကားေစ့ေရးရဲ႕
ေနာက္ကြယ္မွာ
ထြန္းေအာင္ဝင္း

ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ တျဖည္းျဖည္း နဲ ့လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္လာတယ္။
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ ့စစ္အုပ္စုၾကား၊ ျပည္သူနဲ ့
စစ္အုပ္စု ၾကားမွာ ဘယ္လုိမွ ရင္ၾကားမေစ့ႏုိင္ေတာ့
ရင္ၾကားေစ့ေရးေၾကြးေၾကာ္ရင္း ၾကားညပ္ေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ အေနမတတ္

ရင္ အခက္ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။ မလိမၼာ၊ မပါးနပ္ရင္၊ ျပည္သူနဲ ့အတူ ရပ္တည္ၿပီး ရဲရဲေဖာက္မထြက္ရင္ အထိနာႏိုင္ပါတယ္။
အတုအေယာင္ ရင္ၾကားေစ့ေရးက မုခ်စြန္ ့လႊတ္ရမယ့္အေရးဆိုတာ အေႏွး နဲ႕ အျမန္ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာမွာ ျဖစ္တယ္။
စစ္အုပ္စုကေတာ့ အခြင့္အေရးေပးတုန္း ျပည္သူေရာ အတိုက္အခံပါ လံုးပါးပါးေအာင္ လုပ္ေနတာပါ။ စစ္အုပ္စု လုပ္ေနတာေတြက တ
ျခား အေထြအထူးမဟုတ္ဘူး တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးပါပဲ။ ဒီအေျခခံကေန အတိုက္အခံအဖြဲ႕ အစည္း မွန္သမွ်ကို တေလွ်ာက္လံုး
ခံတိုက္လာတာပါ။

ဒီကေန ့လုပ္ေနတာက ဒီခ်ဳပ္ကို ဒီခ်ဳပ္နဲ ့ တိုက္၊ ဒီခ်ဳပ္ကို ျပည္သူနဲ ့တိုက္၊ ဒီခ်ဳပ္ကို တျခားအတိုက္အခံေတြနဲ ့

တိုက္၊ ဒီခ်ဳပ္(ေဒၚစု) ကို ႏိုင္ငံတကာနဲ ့လွည့္တိုက္တာေတြပဲ။
ဗကပကို ဗကပနဲ ့တိုက္ လုပ္ခဲ့တယ္။

ေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းသားနဲ ့တိုက္၊ သံဃာကို သံဃာနဲ ့တိုက္၊ အလုပ္သမားကို အ

လုပ္သမားနဲ ့တိုက္တာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ဗကပကို ဗကပ (ပ်က္) နဲ ့တိုက္တယ္။ လက္နက္ခ်ေတြ၊ သစၥာေဖာက္ေတြနဲ ့တိုက္တယ္။ အ
ေၾကာင္းက တစိတ္ကို တအိတ္လုပ္ဖို ့လြယ္လို ့၊ အမွန္နဲ ့အမွားေရာေထြး လံုးခ်လို ့ရလို ့၊ နာကြက္၊ သာကြက္ကို ပိုသိႏိုင္လို ့ျဖစ္တယ္။
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းေတြဆိုလည္း ဒီလိုပဲ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေအာင္လုပ္တာပါပဲ။
ခ်ဳပ္ (အပ်က္) နဲ ့ တိုက္တယ္။

ဒီခ်ဳပ္ကို ဦးတည္တိုက္ဖို ့လိုတဲ့အခါ ဒီခ်ဳပ္ကို ဒီ

ေရရွည္ျမဳပ္ထားတဲ့ အေရျခံဳေတြ၊ သတင္းေပး၊ ေထာက္လွမ္းေရးေတြနဲ ့တိုက္ တယ္။ အတိုက္အခံကို

တုိက္ရာမွာ နာမည္ဖ်က္၊ အပုပ္ခ်တာလုပ္သလို ေသးသိမ္၊ ေပါ့ပ်က္ေအာင္၊ အဖိုးမတန္ေအာင္လည္း လုပ္ေလ့ရွိတယ္။
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္အုပ္စု က်င့္သံုးေန တာက ဒီမိုကေရစီကို ပံုဖ်က္တာ၊ ဒီခ်ဳပ္ကို ပံုဖ်က္တာ၊ ေဒၚစုကို တန္ဖိုးမဲ့ေအာင္ လုပ္
ေနတာေတြပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေတာင္ ဘယ္ေ လာက္ေပါေပါပဲပဲ ျဖစ္သြားသလဲ ၾကည့္ပါ။
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၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးက ဒီခ်ဳပ္နဲ ့သံဃာထုကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္။

မၾကာေသးခင္ ႏွစ္မ်ား

အတြင္းမွာ သံဃာသင္းကြဲေအာင္လုပ္ၿပီး သံဃာကို သံဃာနဲ ့ တိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက ဘာေတြလဲ အထူးေျပာဖို ့မလိုေတာ့ဘူး။ သကၤန္း
ျခံဳထားတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ သတင္းေပးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ စစ္အုပ္စု အသိဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
(ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး) ကို လက္စားေခ်တာပါ။

၂၀၀၇ သံဃာ့အံုႂကြမႈ

ေနာက္ထပ္ အလားတူအျဖစ္မ်ဳိး မေပၚထြက္လာေအာင္ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးပစ္

လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကိုတိုက္တဲ့ တိုက္ကြက္မွာေတာ့ လူထုေထာက္ခံမမ
ႈ ွာ ေရာေယာင္ဝင္လံုးၿပီး

အေပါစားျဖစ္ေအာင္၊

ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္တာပါ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက လူၿပိန္းႀကိဳက္ပါတီ ျဖစ္ေအာင္၊ ဒီခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသူေတြဟာ လူၿပိန္းေတြဆိုတာမ်ဳိး
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာပါ။ အေပါစားပါတီ၊ အေပါစားႏိုင္ငံေရးကို ဖန္တီးပံုေဖာ္တာပါပဲ။ အုတ္အေရာေရာ၊ ေက်ာက္အေရာေရာ အေခ်ာင္ သ
မား တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္လည္း ပံုဖ်က္ဖို ့ပိုလြယ္ပါတယ္။
ဓမၼႏ ၱရာယ္လို ့ဗကပကို နာမည္ဖ်က္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ ့မွာ သံဃာသတ္တာ၊ ဘုရား ေရႊခြာတာ၊ ဘုရားသိုက္တူးတာ စစ္အုပ္စု
ပဲဆုိတာ သမိုင္းသက္ေသပါ။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းေတြရဲ ့အဖြဲ ့အစည္းတြင္း ပဋိပကၡကို ္ ပံုႀကီးခ်ဲ ့ၿပီး လူသတ္ေကာင္ေတြ၊ အရိုင္း
အစိုင္းေတြအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေလ့ရွိတဲ့ စစ္အုပ္စုက သူတို ့အုပ္စုတြင္းမွာ အဖြဲ ့လိုက္ရွင္းတာေတြ၊ နံပါတ္ (၁) ေနရာၿမဲေရး ပခံုးခ်င္းယွဥ္လာႏိုင္
သူ မွန္သမွ် ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားတာေတြေတာ့ ဖံုးၾကဖိၾကပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူေတြကို ညွဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္တဲ့လုပ္
ရပ္ပဲ။ စစ္အုပ္စုနဲ ့ အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ေတြၾကားက ကြာျခားခ်က္က အဲဒါပဲ။ စစ္အုပ္စုက အျပစ္မဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေ တြ
ကို ညွဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္တဲ့ လူသတ္ေကာင္အုပ္စု စစ္စစ္ဆိုတာ ဘယ္ သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အျပစ္ရွိတာ ဝန္ခံရမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အတိုက္အခံကို အျပစ္တဝက္ခံခိုင္းတဲ့ လုပ္ပလ
ံု ည္း ရွိတယ္။ ထင္ရွားတာက ျပည္
တြင္းစစ္ ျပႆနာမွာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာေနတာ စစ္အုပ္စုေၾကာင့္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ စစ္တရားခံအျဖစ္ လက္နက္ကိုင္ အတိုက္အခံေတြနဲ႕
အစုိးရဆုိတာေတြကိုပါ အျပစ္တဝက္ ခံေစခ်င္တ့ဲ စစ္အုပ္စုက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းေတြနဲ႕ အစုိးရေတြမွာလည္း အျပစ္ရွိသလိုလို
ပံုေဖာ္ခ်င္တယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္စုရဲ ့အဓိက ဦးတည္ခ်က္က လူထုၾကားမွာ အထင္မွား၊ အျမင္မွားျဖစ္ေရး၊ ေတြေဝေရး၊ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္
ျပားေရး၊ လူထုအားထားတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြအေပၚ လူထုရဲ ့ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးေတြပဲ။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေခတ္မွာ ေဖ့စ္ဘြက္က စစ္
အုပ္စုအတြက္ လက္နက္ေကာင္းတလက္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အာဏာရွိ၊ ေငြရွိတဲ့ စစ္အုပ္စုက အင္တာနက္ကို စိတ္ႀကိဳက္ သံုးႏိုင္တယ္။
ေငြ နဲ ့အမိန္ ့နဲ ့ညႊန္ၾကားၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ေမႊေႏွာက္ႏိုင္တဲ့ လူအင္အားလည္း သူတို ့မွာ ရွိတယ္။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ဖို ့အ
ေရး လက္မေႏွးတဲ့ သူတို ့အသိုင္းအ၀ိုင္း တခုလံုး ရွိတယ္။
မၾကာေသးခင္ကပဲ

နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာက စစ္အုပ္စုရဲ ့ေဖ့စ္ဘြက္အေျချပဳတဲ့ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး၊ ဝါဒျဖန္ ့ခ်ိ

ေရးကြန္ရက္အေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္လာတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ အေျခစိုက္ၿပီး လူအင္အားရာခ်ီသံုးထားတဲ့ ၂၄ နာရီပတ္လံုး စိတ္ဓာတ္ စစ္
ဆင္ေရး၊ ဆိုက္ဘာ စစ္ဆင္ေရး လုပ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေဖ့စ္ဘြက္ စာမ်က္ႏွာမ်ဳိးစံု ဖန္တီးၿပီး၊ နာမည္အတုေတြကို ရာေထာင္ခ်ီဖန္တီးၿပီး လူ
မ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး မီးေမႊးတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို ့သိတာက လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡတခုတည္းပါ။ စစ္အုပ္စု လုပ္
ေနတာက အတိုက္အခံ မွန္သမွ်၊ အတိုက္အခံ အဖြဲ ့အစည္းမွန္သမွ်ကို ဦးတည္ၿပီး စနစ္တက် ထိုးႏွက္တာ ျဖစ္တယ္။ ပူးသတ္တာ ျဖစ္
တယ္။
လူမႈကြန္ရက္မွာတင္ စစ္အုပ္စု လႈပ္ရွားတာမဟုတ္ဘူး။ ပင္မမီဒီယာေတြမွာနဲ ့အဖြဲ ့အစည္းေတြထဲမွာလည္း လူျမွဳပ္ၿပီး ကစားပါ
တယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို တိုက္ရိုက္ ေျဗာင္ကိုင္တြယ္တာေတြရွိသလို

ရုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ စာေပ နယ္ပယ္အစံုမွာ လူေမြး၊ ပြဲထုတ္ၿပီး လူထု

စိတ၀
္ င္စားမႈ နဲ ့ၾသဇာကို ဖန္တီးထူေထာင္ၿပီးမွ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါၾကည့္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တာလည္း ရွိ တယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ စစ္
အုပ္စုရဲ ့တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရး ယႏၱရားက က်ယ္ျပန္ ့တယ္။ အသြင္သဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ ့အေရအမ်ဳိးမ်ဳိးျခံဳၿပီး ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတယ္။
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ယႏၱရားနဲ ့ေခြးသြားစိတ္ေတြပါပဲ။
ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ဖို ့စစ္အုပ္စုရဲ ့တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးကို မုခ်တြန္းလွန္ရလိမ့္မယ္။ အဲဒီ လိုလုပ္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္
စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ ့ဝင္ေတြနဲ ့ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လူထုနဲ ့ပိုထိေတြ ့ဖို ့လိုပါတယ္။ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြ

ေတြ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းေတြနဲ ့ေသြးစည္းဖို ့လိုပါတယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ ့ရင္ၾကားေစ့ရင္း ျပည္သူနဲ ့ကင္းကြာ၊ မိတ္ဖက္ အင္အားစုေတြနဲ ့
ကင္းကြာလာရင္ စစ္အုပ္စုရဲ ့တန္ျပန္ထိုးစစ္မွာ ရႈံးမွန္းေတာင္ မသိလိုက္ဘဲ အရႈံးႀကီးရႈံး က်ဆံုးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးရဲ ့ေနာက္
ကြယ္မွာ စစ္အုပ္စုက ၿငိမ္ၿငိမ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ရိုးသားတာ မဟုတ္ဘူး။
ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အဖြဲ ့အစည္းကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္အုပ္စုကေတာ႔ အျပဳတ္တိုက္ေရး၊ စစ္ႏိုင္ေရး၊လက္နက္ခ်အညံ့ခံေရး ၊
လက္ကိုင္တုတ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲေရးပဲ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။

(ထြန္းေအာင္၀င္း)
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ျပည္တင
ြ ္းစစ္ျပႆနာ တကယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႕
ေဆဝုိင္
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္)
ႏုိင္ငံေရးေလ့လာဖူးၾကသူတုိင္း “စစ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အဆက္၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖ႐ွင္းမရတဲ့အခါ စစ္ေရး
နည္းနဲ႔ ဆက္လက္ ေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို တီးမိေခါက္မိရွိၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရး

နည္းနဲ႔ ေျဖ႐ွင္းရမယ္”ဆုိတဲ့ စကားကိုလည္း အေလးတင္းေျပာဆုိေနၾကတာကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဖတ္႐ႈၾကားသိၾကရၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအေျခခံသေဘာတရားႏွစ္ခုကို လက္ေတြ႔ထဲမွာ တင္ၿပီးၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ

ဒီကေန႔အထိ မၿပီးဆံုးႏုိင္ဘဲ ႐ွည္ၾကာလ်က္ ရွိ

တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ ျပႆနာကို အခုလို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိစဥ္က

(၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဆီက) အာဏာရ ဖဆပလလက္ယာဂုိဏ္းအုပ္စိုးသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖ႐ွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဗမာ
ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ လက္္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးၿဖိဳခြဲရာကေန ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါဟာ “ျဖစ္
ရပ္က - အမွန္႐ွာ” ဆုိတဲ့ နည္းနဲ႔ ဆႏၵစြဲကင္းကင္းၾကည့္ျမင္တဲ့ ေတြ႔ျမင္ရတဲ့ သမုိင္းပကတိ အခ်က္အလက္လည္း ျဖစ္တယ္။
ဒီလုိ သမုိင္းရဲ႕ပကတိအခ်က္အလက္မွန္ကို အုပ္စိုးသူလူတန္းစားအဆက္ဆက္က နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ သ႐ုပ္
ဖ်က္ခဲ့ၾကတယ္၊ သ႐ုပ္ဖ်က္ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္။ ေရာင္စံုသူပုန္၊ ေသာင္းက်န္းသူ၊ ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲေရး--- စသျဖင့္ ဒီအခ်က္ကိုပဲ (DSA)
အမွတ္စဥ္ (၆၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ မိန႔ခ
္ ြန္းမွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ က အခုလုိ လုိရာဆြဲေျပာ သြားပါတယ္။
[ “ယေန႔အထိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလအရ ျပည္တြင္း လက္
နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရႏွင့္
တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အစုိးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္ရန္
တာဝန္႐ွိသည့္ အဖြ႔ဲအစည္း ပီသစြာ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း”]
သူေျပာပံုမွာ ပထမအခ်က္က အရင္းခံျဖစ္တ့ဲ “ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ” ကို ဖံုးကြယ္ထားလိုက္ၿပီ “ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ
မ်ား” လု႔ိ လံုးေထြးေဝဝါးထားတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က “ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း” ဆုိတဲ့ တစိတ္တ
ပုိင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ (ယခင္အုပ္စိုးသူျဖစ္တဲ့ ဖဆပလလက္ယာဂုိဏ္းအုပ္စိုးသူနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား အ
ဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ဘက္ကို အျပစ္ပံုခ်ၿပီး၊ ကုိယ္လြတ္ရုန္းထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အစုိးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ရန္
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တာဝန္႐ွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ပီသစြာ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း” လုိ႔ ဆုိကာ

တဖက္သတ္လုပ္ႀကံၿပီး မဂၤလာယူထား

တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔အစုိးရဟာ တျခားစီျဖစ္တယ္၊ စစ္တပ္ဟာ အစိုးရ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘူးလိ႔ု ထပ္ေျပာတဲ့ အဓိပၸာယ္ ထြက္ပါတယ္။
တကယ္က ျပည္တြင္း စစ္စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္က ဖဆပလအစိုးရနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းတိ႔ုဟာတစည္းတလံုးတည္း အႀကံတူ ဉာဏ္တူေတြ
ျဖစ္ၿပီး ဖဆပလကြဲၿပီးေနာက္မွသာ

စစ္တပ္ဟာ အစိုးရလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘူးလို႔ အာဏာသိမ္းမႈနဲ႔ ေျဗာင္ေၾကညာခဲ့တာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါ

တယ္။ဘယ္ေလာက္ ကေမာက္ကမႏုိင္လုိက္ပါသလဲ။

ဒါဟာ သမုိင္းရဲ႕ပကတိျဖစ္ရပ္ေတြကို လိုသလိုေပါက္လႊတ္ပဲစား ေျပာေနေရးေန

တာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္မွာေတာ့ (ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ဘူးလက္ဗိုလ္လွေဆြတ႔ို စစ္အုပ္စုၿခံေပါက္၊ ေဒၚစိန္ေအး တေက်ာင္းတည္း
ဆင္းေတြဆုိေတာ့ သူတို႔ စဥ္းစား ေတြးေခၚပံုန႔ျဲ ပဳမူ ေျပာဆိပ
ု ံုက တေလသံတည္း၊ တညီတညာတည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဘူးလက္ဗုိလ္လွေဆြ
က သူ႔ရဲ႕ ကဗ်ာဆုိတာထဲမွာ “စစ္ပြဲကို ဖန္တီးတာ ႏုိင္ငံေရးသမား” တဲ့)။
အခ်က္အလက္အရပဲ စေျပာပါ့မယ္။
၁။ ထုိစဥ္က အစုိးရ ျဖစ္တဲ့ အာဏာရ ဖဆပလလက္ယာဂုိဏ္းဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ (၁၄) ႏွစ္ခန္႔သာ အုပ္
စုိးခဲ့တာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ကေန ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔ အထိ ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္စုက
အက်ပ္ကုိင္ အာဏာသိမ္းထားတဲ့ “အိမ္ေစာင့္အစိုးရ” ကာလကို ထည့္တြက္ပါ။
၂။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းနဲ႔ “အာဏာရ” လာတဲ့ (ပထစ) အစုိးရကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး ထုိစဥ္က တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တ့ဲ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္
ခ်ဳပ္ ပံုအေျခခံဥပေဒကို စစ္ဖိနပ္နဲ႔နင္းေခ်ၿပီး အာဏာသိမ္းခဲ့တာဘယ္သူေတြလဲ။
၃။ ၁၉၅၈ မွာ ဝတ္စံုျပည့္ ဇာတ္တိုက္ခဲ့တဲ့ “ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု” ဟာ ၁၉၆၂ မွာ အၿပီးအျပတ္ အာဏာသိမ္းပုိကခ
္ ဲ့တယ္ မ
ဟုတ္ပါလား၊ အဲဒီလို စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္က အာဏာသိမ္းပုိက္ထားမႈကာလဟာ ယေန႔အထိအပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါဟာ ၿခံဳငံု ေဖာ္ျပ
ခ်က္ပါ။ ဒီအခ်က္ထဲမွာ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ (မဆလ)၊ (နဝတ- နအဖ)၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” စသျဖင့္ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္က
အေရခြံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖံုးကြယ္လွည့္စားအုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ကာလေတြပါရွိေနပါတယ္။ အႏွစ္သာရ အရကေတာ့ ၁၉၆၂ ကေန ယေန႔အထိ စစ္အုပ္စု
က တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါ။
အထက္ပါ အခ်က္အလက္ ၃ ခုေပၚကေန (၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ယေန႔အထိ) ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ျဖတ္သန္းေနဆဲျဖစ္တဲ့ သမုိင္းျဖစ္
စဥ္ကို ဆႏၵစြဲကင္းကင္းနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ႐ုိး႐ွင္းလြယ္ကူစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
- ျပည္တြင္းစစ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး

(ဖ်ံႏွစ္ေကာင္ပံုျပင္ထဲက ငါးၾကင္းဝမ္းပ်ဥ္းသားကို ေျမေခြးစားတဲ့နည္းနဲ႔ အာဏာရ လာတဲ့ ) စစ္တပ္

ႀကီးတခုလံုးကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ခ်ဳပ္ကုိင္လာႏုိင္ကာ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတက္လာသူ၊
- ျပည္တြင္းစစ္ကုိ စစ္အုပ္စု အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴ႐ွည္ၾကာေစခဲ့သူ၊
- ျပည္တြင္းစစ္န႔ဲ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသူဟာ အဆက္ဆက္ေသာ စစ္အုပ္စုပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ အထင္ရွားျမင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
ခ်ဳပ္လိုက္ရင္(ဖဆပလ အစိုးရလက္ထက္) ဒီမိုကေရစီကင္းမဲ့ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ၿဖဳိခြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ေမႊးခဲ့တယ္။ (စစ္အုပ္စုနဲ့ စစ္အစိုး
ရအဆက္ဆက္ဟာ စစ္တပ္ဆိုတဲ့ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားကို အသံုးျပဳကာ)

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး အေၾကာင္းျပလိ႔ု စစ္တပ္က အာ

ဏာ သိမ္းတယ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး အေၾကာင္းျပလို႔ ျပည္တြင္းစစ္ကိုတိုးခ်ဲ့တယ္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေၾကာင္းျပလို႔
အာဏာလက္မလႊတ္ေတာ့ဘူး။

၂၀၀၈ ဟာ(စစ္အုပ္စုရဲ့ အေရးသံုးပါး - အယုတ္တရား) ကို ဌာပနာထားတာပါ။
ဒီအေပၚကေန တဆင့္တိုး ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မွာေတြကေတာ့

ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႐ွည္ၾကာလွတဲ့အျပင္ ပုိမိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔ လာပါ

တယ္။ တုိင္းရင္းလူမ်ိဳးစုတုိင္းလုိလိုက စစ္အုပ္စုအုပ္စိုးသူမ်ားကုိ လက္နက္စြဲကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကေန ဦးေဆာင္ထူေထာင္တဲ့ “ေက်ာင္း
သားတပ္မေတာ္” ဆိုတာပင္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုဟာ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အလယ္မွာ ဆင္းရဲမြဲျပာက်သြားရၿပီး၊
စစ္အုပ္စုဝင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ မိသားစုမ်ားကေတာ့ ဘယ္ေခတ္ဘယ္ကာလနဲ႔မွ မတူေအာင္ ထားစရာမရွိေအာင္၊

ဖံုးကြယ္လို႔မရ

ေအာင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာတဲ့ အခ်က္ပါ။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာေနသလို “မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္
ငံေတာ္ႏွင့္အစုိးရ၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္႐ွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ပီသစြာ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္း” ဆုိတဲ့ အ
ခ်က္ဟာ အ႐ွက္ကင္းမဲ့လွတဲ့ အင္မတန္ေျဗာင္က်လြန္းတဲ့ လိမ္ညာေျပာဆိုခ်က္သာျဖစ္တယ္ဆုိတာ အလြန္ရွင္းလင္းျမင္သာေစပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကို တလက္ကိုင္ ေၾကးစားတပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္ခိုင္းေနတာ
ျဖစ္တယ္။
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စစ္တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ လုပ္ထားႏုိင္တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳလာ
ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရတုိ႔ကို ထင္သလို ျခယ္လွယ္ေစစားႏုိင္တဲ့ အေနအထားကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” မွာ ပါရွိတဲ့ “ပုဒ္ထီးပုဒ္မ
ေတြ” နဲ႔ ပိုင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ သိမ္းပုိက္ရယူထားတယ္ မဟုတ္ပါလား။
အုပ္စုိးသူဆက္ဆက္ရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ေပၚလစီဟာ ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရး၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႕က်င္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို
ဆန္႔က်င္ေခ်မႈန္းတဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆႏၵဟာ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာဖု႔ိ

ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ အေျဖရွာဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အျပဳတ္တုိက္ေခ်မႈန္းတဲ့နည္း၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတု”နဲ႔ မွ်ားေခၚ ဖဲ့ထုတ္
ၿပီး အက်ပ္ကုိင္ လက္နက္ခ်တဲ့နည္းနဲ႔ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း “မတ

ရား တဲ့စစ္” ျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႐ွည္ၾကာေနခဲ့ရတာပါ။
အခုလည္း စစ္အုပ္စုက NCA နဲ႔ အက်ပ္ကုိင္ေနပါတယ္။
ေတြထဲကို ေခ်ာ့ျမွဴတဲ့နည္း၊အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့နည္း ၊
ပတ္ ထားတဲ့နည္း စတဲ့နည္းေပါင္းစံု လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါး၊ ကာခ်ဳပ္ရ႕ဲ ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္ဆိုတဲ့ ၿမွံဳးေတြ၊ က်ံဳး

စီးပြားေရးစားကြက္ေပးၿပီး မွ် ားယူအသြင္ေျပာင္းတဲ့နည္း၊ စစ္ေရးအရ ဝုိင္း

“ (PNO) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြ႔ဲ နာယက ဦးေအာင္ခမ္းထီ နဲ႔

အဖြဲ႔” ကို “ကာခ်ဳပ္ကေလး” ကေရာ၊ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က “ကာခ်ဳပ္ႀကီး”ကပါ အေရးအရာေပးၿပီး ေခၚေတြ႔ ေနတာဟာ “အရက္၊
ေဆးလိပ္မေသာက္ဖုိ႔၊ ကြမ္းမစားဖုိ႔၊ ကံကို မယံုၾကနဲ႔” လုိ႔ မွာၾကားဖု႔ေ
ိ လာက္တင္ ဟုတ္ဟန္မတူပါဘူး။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို စစ္အုပ္စုက သူတ႔ုိ အေနနဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြအေပၚ ဘယ္လိုမီးေသတယ္၊ ဘယ္လို
ဖဲ့ထုတ္အသြင္ေျပာင္းထားသလဲဆုိတာကို “စံျပ” သေဘာနဲ႔ ႂကြားလံုးထုတ္ေနတာျဖစ္သလို အျခားတဖက္ကလည္း ဒီလမ္းကို အားလံုး
လိုက္ၾကရမယ္လ႔ိုလည္း နမူနာအျဖစ္ ျပသ ေနတာလည္း ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။
၂၀၀၈ ေျခဥ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း၊ ၂၁ ပလံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္အတူ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ဖိအားနဲ႔ ICC ကပ္
သင့္ေနတဲ့ ကာခ်ဳပ္ကေလးဟာ စစ္အုပ္စုအစဥ္အဆက္ ရိုက္သြင္းထားခဲ့တဲ့ ပုပ္သိုးေနတဲ့ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကို ဆက္လက္ကိုး
ကြယ္ေနတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က (DSA) အမွတ္စဥ္ (၆၀) သင္တန္းဆင္းပြဲေျပာဆုိခ်က္ထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္

နက္ကိုင္အင္အားစုေတြကို ဖိအားေပးထားတဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကိုလည္း အခုလိုထည့္ေျပာသြားပါတယ္။

[“ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ Time Frame ေရးဆြဲထားရန္ လိုေၾကာင္း”] ဆိုလိုတာသူတို႔ စကားေျပာေန

တာအကန္႔အသတ္႐ွိေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မေ႐ြး တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

[“ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္အတူ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္တည္း

ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ] ႏိုင္ငံေရးစကားလည္းေျပာ၊ လက္နက္လည္းခ်လို႔ေတာင္း ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္ရႏုိင္ဖုိ႕ဆုိရင္ “စစ္အုပ္စုနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို အကုန္အစင္ ဖ်က္
သိမ္းေရး တို႔ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္စရာရွိပါေၾကာင္း။
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ေနာက္ဆုံးေတာ့ တပ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္က NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသး
တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္၊ စစ္ဆင္ေရး
မ်ား ရပ္ဆိုင္းတဲ့အေနနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္း ၈ ဖြဲ႕ လႈပ္ရွားရာ စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းမွာ ၄ လေက်ာ္
(၂၀၁၉ ဧၿပီ ၃၀ အထိ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
ဒါဟာ တ႐ုတ္အစိုးရ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ခြန္မင္းေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္
လာတဲ့ အေ႐ြ႕ တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါတယ္။
ေၾကညာခ်က္မွာ ယခင္လို (လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း)

ေၾက

ညာဖို႔ မေတာင္းဆိုေတာ့ဘူး၊။ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႕ (ကိုးကန္႔၊
တအာန္း၊ ရခိုင)္ ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အတိုင္း ( စစ္ေရးနည္းလမ္းမွအပ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း
ျဖင္)့ ဆိုတာကိုပဲသုံးႏႈန္းထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္ခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္ အစား ၄ ခ်က္ပဲ

ေျပာ

႐ိုးသားပါ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔
မကစားပါနဲ႔

လာတယ္။ ျပႆနာအတက္ဆုံးျဖစ္တဲ့ အေရးသုံးပါး နဲ႔ ၂၀၀၈ အတိုင္း ဆိုတဲ့ နံပါတ္ ၆
အခ်က္ ထည့္မေျပာေတာ့ဘူး။ (ေလာေလာဆယ္မေျပာတာပါ၊ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီလ႔ို အဓိ
ပၸာယ္မရပါဘူး)။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က

တျပည္လုံးအပစ္ရပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းမွာ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ရပ္တာျဖစ္တယ္။

သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရ ဦး

ေဇာ္ေ႒းေျပာသလို ရခိုင္မွာ ARSA ေၾကာင့္ အပစ္မရပ္တာ ဆိုတာလည္း သဘာ၀မက်
ပါဘူး။ ရခိုင္မွာက ယခုတေလာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတာက AA နဲ႔ ျဖစ္ေနတာပါ။
ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ ဖြဲ႕စည္းေပးတဲ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ ဦးေဆာင္တဲ့တပ္
ေကာ္မတီက သီးျခားအေနအထားကို ယူထားၿပီး၊ ေဒၚစုဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္
မရွင္ PC (အစိုးရ)နဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ မ်ား ေဆြးေႏြးရာမွာ၊ လိုအပ္ပါက တပ္က ပါဝင္
မည္လ႔ို ဆိုထားပါတယ္။
တိုက္လား မရွင္းပါ။

ဘယ္လိုပါဝင္မွာလဲ။ အထက္ကလား ေအာက္ကလား ေဘး

ဒီခ်ဳပ္န႔ဲ စစ္အုပ္စု လူခြဲကစားေနေသာ္လည္း ရင္ၾကားေစ့ေပၚလစီ

ေအာက္မွာ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ဖို႔လည္း

အခ်ိန္ဇ

ယား ခ်ထားတဲ့အေၾကာင္း ထပ္ေျပာသြားတယ္။ (ဒီ ခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရကလည္း ဒီလိုပဲ ေျပာ
ထားတယ္)။ ၂၀၂၀ ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ သိပ္မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ရတာ မရတာထား၊ ယာယီထြက္ေပါက္ ရေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး

ညီေဌးေက်ာ္

ကစားကြက္ ထြင္ရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားလွပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ ဆက္ေျပာသြားတာက(လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္း

စည္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစ ာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး

သတ္မွတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အတိုင္း) ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ ဆိုေတာ့ကာ - ျပည္ေထာင္စု အပစ္ရပ္ သေဘာတူစ ာခ်ဳပ္
NCA ကို ၂၀၂၀ အၿပီးလက္မွတ္ထိုးေရးကို တြန္းလုပ္ၿပီး တပ္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႕ ျပည္
ေထာင္စုကိစၥကို (၂၀၀၈ ေဘာင္ထဲက လို႕ေတာ့ ေျဗာင္ မေျပာေပမယ့္) ေနာက္တန္း ပို႔
လိုက္ တဲ့ သေဘာပါပဲ။
တကယ္က ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးဟာ လမ္းစေပ်ာက္ တစ္ဆို႔ deadlock ေနတာပါ။
ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း(၂၀၀၈) ၊ စစ္ေရး အက်ပ္အတည္း(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ၊ သံတမန္ေရးအက်ပ္အတည္း(႐ိုျပႆနာ) ၊

စီးပြားေရး

အက်ပ္အတည္း (အက်ယ္မေျပာေတာ့) ဘာတခု မွ ေျပလည္ေရးလမ္းစမျမင္၊ မုန႔လ
္ ုံးစကၠဴကပ္ ျဖစ္ေနတာပါ။ အခုေတာ့ တ႐ုတ္ၾကား
ဝင္မႈနဲ႔ အေ႐ြ႕တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာပါၿပီ။
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ဘာအေၾကာင္း ေၾကာင့္ပဲ ေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ တစ္ဆ႔ေ
ို နတာထက္ ေ႐ြလ်ားေနတာက ေကာင္းပါတယ္။ တ႐ုတ္ပါဝင္မႈက ျပင္ပအေၾကာင္း
အခ်က္ပါ၊ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို ကိုယ့္ဘာသာ ေျဖရွင္းရမွာပါ။ ထိုင္ဝမ္ျပႆနာ တင္းမာေနတဲ့ ကာလမ်ားက
ပိုင္း) တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတဦးရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ေျပာစကားတရပ္ ရွိပါတယ္။ သူေျပာသြားတာက
ေရးမွာ တခုကိုေ႐ြးပါဆိုရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုပဲ ေ႐ြးမယ္) တဲ့။

(၂၀ ရာစု ကုန္

(အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္

ဗမာျပည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာကို အေပါင္ခံကာ

တိုင္းျပည္ကိုအိမ္တိုင္ခၽြတ္ ေရာင္းစားခဲ့ၾကပါတယ္။
၂၀၀၈ အသက္ဝင္ဖို႔နဲ႔ အေနာက္အုပ္စု ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈက လြတ္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္ျပခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ICC ေဘး
သင့္ျပန္ေတာ့ တ႐ုတ္ၾကားဝင္မႈအေပၚ စစ္အုပ္စုအာဏာၿမဲေရး အထိုင္ေပၚကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကစားကြက္ထြင္ဖို႔ ႀကံျပန္တယ္။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို တိုက္တြန္းခ်င္တာက ႐ိုးသားပါ၊ စစ္တန္းလ်ားကိုျပန္ပါ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေခတ္ေရစီးကို ေရွာင္
လႊဲလ႔မ
ို ရဘူး။ ဗမာျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈကို အထင္မေသးပါနဲ႔၊ေရေအးနဲ႔ပက္လို႔ မရဘူး ဆိုတာပါပဲ။

ဗမာျပည္မွာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိေနသမွ် စစ္မွန္တဲ့ေရရွည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုံး၀မရႏိုင္ဘူး
စုိးပုိင္
ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးကေနပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္
ထုတ္ျပန္ခ်က္ ဆိုတာထြက္လာတယ္။ အဲ့ဒီရက္မွာပဲ အစုိးရ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ေတြန႕ဲ

ေတြ႕ၿပီး ဒီေၾကညာခ်က္ကုိထုတ္ျပန္လုိက္တာလည္းျဖစ္တယ္။“အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)ရဲ႕ ကာ
ခ်ဳပ္ရုံးထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႀကိဳဆုိေႀကာင္း တျပိဳင္နက္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တယ္။ ကာခ်ဳပ္ရုံးကဒီေႀကညာခ်က္ကို အေသအခ်ာျပင္ဆင္ျပီးမွ ထြက္
လာတာပဲ။
ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ကုိးကန္႕အဖြဲ႕ ( MNTJP)၊ပေလာင္အဖြ႕ဲ (PSLF)ရခိုင္တပ္မေတာ္ (ULA)၊ တိ႔ုက စစ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ
ေတြ အရင္ ရပ္တန္႕ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႕ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဆက္လက္ပါဝင္သာြ းမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္
ခဲ့တယ္။

ဒီ ေၾကညာခ်က္ကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီးကာခ်ဳပ္ရုံးကအခုလုိ တု႕ံ ျပန္လုိက္တဲ့သေဘာပဲ။
ေျမာက္ပုိင္းအေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္သုံးဖြ႕ဲ ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္က အဓိကအားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံရ႕ဲ တြန္းအားေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ တ

ရုတ္ျပည္က ဒီလက္နက္ကုိတုိင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ ေတြကိုသာမက၊ တဖက္က အာဏာရစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိလည္း တြန္းအားေပးေနတာ ျဖစ္
တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တရုတ္က သူ႕ႏိုင္ငံစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္ရွိဖ႔လ
ုိ ုိအပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္
သူ႕စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႕ ထိေတြ႕ဆက္စပ္ေနတဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြကုိ ေျပလည္ေစခ်င္
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တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အထူးသျဖင့္ တရုတ္နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပတ္သက္
တဲ့အပိုင္းမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္။ ဗမာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္း တရုတ္ထိပ္တန္းသံတမန္ေတြ ဗမာျပည္
ကုိ ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္နဲ႕အလုပ္မ်ားေနတာ သတင္းေတြထဲမွာေတြ႕ေနၾကရတယ္မဟုတ္လား။

အေၾကာင္းရင္းခံအခ်က္အလက္
ဗမာစစ္တပ္ ကာခ်ဳပ္ရုံးေၾကညာခ်က္ထုတ္ရတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႕ တရုတ္ျပည္ရဲ႕တြန္းအားဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္အျပင္ အျခား

အေၾကာင္းအခ်က္ေတြလည္းရွိတယ္။ ရခုိင္ေဒသေျမာက္ပိုင္းမွာစစ္တပ္က မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ေတြအေပၚ အစုလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ
လုိ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈေတြေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ဖိအားေပးမႈေတြ ေလွ်ာ့ဖုိ႔ၾကံရြယ္ခ်က္လည္း ပါ
တယ္။ ေနာက္တေၾကာင္းကေတာ့

NCA စာခ်ဳပ္ သုံးႏွစ္ေျမာက္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ အခမ္းအနား တက္

ေရာက္တဲ့သူအားလုံးကုိ ငါ့စကားႏြားရေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာသြားတဲ့မိန္႕ခြန္းစကားေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးတုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းၾကီးအခ်ိဳ႕က သူတုိ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ

ျပန္ဆန္းစစ္သုံးသပ္လာၾကကာ၊ ေနာင္မွာက်င္းပမယ့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးေတြကို တက္ေရာက္ႏိုင္ဦးမွာမဟုတ္ဘဲ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမယ္လုိ႔ တုံ႕႔ျပန္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္လည္း ျဖစ္
တယ္။

ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က၊ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲ

အပ္ႏွင္းပါမယ့္ဆိုတဲ့

သႏိၷ႒ာန္စကားဆိုတာကုိ ျပန္လည္ကိုးကားသုံးစြဲၿပီး ဒီေႀကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ထြက္လာတဲ့ အသံတခု
လည္း ၾကားရပါေသးတယ္။ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္အရာရွိ အခ်ိဳ႕နဲ႕ အျငိမ္းစားစစ္တပ္အရာရွိႀကီးေတြအၾကားမွာလည္း၊ အဲ့ဒီ
အခမ္းအနားမွာ ကာခ်ဳပ္ဆုိသူ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိသြားတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ သေဘာထားေၾကာင့္ ဗမာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပုိၿပီး အလွမ္းေဝသြား
မွာ စိုးရိမ္ၿပီး မေက်နပ္တဲ့ေျပာသံဆုိသံအခ်ိဳ႕ပါ။ ဒါဟာ ဟုတ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္ အေရးပါတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။
ဒီေၾကညာခ်က္ရဲ႕အႏွစ္သာရက စစ္အုပ္စုရ႕ဲ မရိုးသားမႈနဲ႕ေမာက္မာမႈပဲ။
စစ္တုိင္း ၅ ခုမွာ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအလုိက္ စစ္ေရးဆုိင္ရ ာလႈပ္ရွားမႈေတြကို ၄ လေက်ာ္ေက်ာ္ ရပ္ဆိုင္းေပးမယ္ လု႔ေ
ိ ျပာတယ္။
ဒါေပမဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူစစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ရာနဲ႕ခ်ီေျပးလႊားေနရတဲ့ ရခိုင္ေဒသ၊ ခ်င္းေဒသက စစ္
တိုင္းေတြေတာ့ မပါဘူး။

ဒီေဒသမွာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာကလည္း အာဆာေခၚ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ မဟုတ္ဘဲ အခု ေၾက

ညာခ်က္မွာပါတဲ့ ရခုိင္တပ္မေတာ္နဲ႔ အဓိကျဖစ္ေနတာပါ။ ေနာက္ၿပီးသတိထားဖုိ႔က အခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႕ စစ္ဆင္ေရးရပ္ဆိုင္းမယ္လ႔ပ
ုိ ဲ
ေျပာတာ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမယ္လုိ႔ လုံးဝ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေတာင္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕။
အဲ့ဒါေတြက ကာခ်ဳပ္ရ႕ဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၆) ဆိုတဲ့အထဲက အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ (၄) ခ်က္အျပင္၊ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္း
သားအခ်င္းခ်င္း မတိုက္ဖုိ႔နဲ႕ ေဒသခံလူထုေတြအေပၚအႏိုင္မက်င့္ဖ႕ုိ ဆိုၿပီး၊ ဆုံးမထားေသးတယ္။ ဒါအျပင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အ
ဆင့္ဆင့္န႕ဲ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေတြ မထိခိုက္ေစဖုိ႔၊ ဆိုတာလည္း ပါေသးတယ္။ ဒီၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို မလုိက္နာ ရင္ တပ္မ
ေတာ္က လုိအပ္သလုိ တားဆီးေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ထားေသးတယ္။
အဲ့ဒီၾကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားခ်က္ေတြထဲက ကာခ်ဳပ္မူ (၄) ခ်က္ဆိုတာက(က) သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အတုိင္း ကတိတည္
ရန္ (ခ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚအျမတ္မထုတ္ရန္ (ဂ) ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ (ဃ) ႏိုင္ငံ
ေတာ္ကထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလုိက္နာရန္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြပဲ။ စစ္တပ္ကေတာင္းဆုိတဲ့ အဲ့ဒီအခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိ ျပန္
လည္သုံးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ သူခုိးကလူဟစ္တယ္ ဆိုတဲ့ ေရွးလူႀကီးသူမေတြ ေျပာတဲ့စကားကုိ ျပန္သတိရမိတယ္။
စစ္တပ္ နဲ႕ EAO ၁၀ ဖြဲ႕တို႔ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားတယ္ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ကိုပဲၾကည့္။

ဒီစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို

ဘယ္သူေတြကအရင္ဆုံးခ်ိဳးေဖာက္ေနတာလဲဆိုတာ UPDJC ဆိုတဲ့အစည္းအေဝးေတြမွာ EAO ေတြဘက္က ထြက္လာတဲ့အသံေတြ နား
ေထာင္ရင္ သိၾကမွာပါ။

ဥပမာ၊ ေကအင္န္ယူတပ္မဟာ ၃၊ ၅ ေဒသေတြမွာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူထားတဲ့ စာခ်ုပ္ပါသေဘာထားကုိ ခ်ိဳး

ေဖာက္ၿပီး လမ္းေဖာက္တာ၊ တပ္စခန္းအသစ္ေတြ စြဲေနတာ ဘယ္သူေ တြလဲ၊ ဘယ္ဘက္ကလဲ၊ ေကအင္န္အယ္လ္ေအ တပ္ဖြ႕ဲ ေတြက
စစ္ေရးအရတုံ႕ျပန္မွ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္စစ္တပ္က တစုံတရာကိုယ္ရွိန္သတ္သြားတာမဟုတ္လား။

NCA ထဲမွာပါတဲ့ DDR,SSR ကုိ အီးေအအုိေတြဘက္က တပ္ဖ်က္၊ လက္နက္ခ်ေစတဲ့နည္းနဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕ ဘယ္သူ
က ဖိအားေပးအျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ၾကိဳးပမ္းေနတာလဲ။

ျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေစရုံသာမက ေဒသခံျပည္သူေတြရ႕ဲ လယ္ယာ

ေျမေတြအဓမၼသိမ္းခဲ့တာ၊ ရြာေတြမီးရွိဳ႕၊ ေဒသခံလူထုရဲ႕ လယ္ယာေတြဖ်က္ဆီးခဲ့တာဘယ္သူေတြလဲ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္
လွန္ေရးသမားေတြဟာ ကိုယ့္ထက္အင္အားအဆမတန္သာလြန္တဲ့ ရန္သူကုိ အဆင္းရဲ အပင္ပန္းခံ၊ အသက္စြန္႕ၿပီး မိမိတို႕ရဲ႕ ျပည္သူလူ
ထုေတြ အဖိႏွိပ္ခံဘဝေတြက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔၊ လူမ်ိဳးတိုင္း ႏိုင္ငံေရး စီးပြာေရး၊ လူမႈေရး၊ တန္းတူရပုိင္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူမ်ိဳးတုိင္း ကုိယ္ပုိင္ျပ
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႒ာန္း ခြင့္ရရွိေရးဆိုတဲ့ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့သူေတြသာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိရန္သူုကုိ ရင္ဆိုင္ရာမွာ ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖုိ႕ မရွိမ
ျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ရိကၡာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ေဆး၀ါး၊ အဝတ္အစား အသုံး အေဆာင္ စတာေတြအတြက္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းဖုိ႔ ေဒသခံလူထုဆီ
က၊ ရိကၡာ၊ေတာ္လွန္ေရးရန္ပုံေငြနဲ႕ အခြန္အေကာက္ေတြကုိ အေျခခံလုိ အပ္သေလာက္သာ ေကာက္ခံခဲ့ၾကရတယ္။
သက္ဆုိင္ရာေဒသခံလူမ်ိဳးစုံျပည္သူေတြကလည္း အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ သူတုိ႔အသက္အိုးအိမ္၊ လယ္ယာေျမေတြကို

အခ်ိန္မေရြး

ဒုကၡေပးတဲ့ အစုိးရစစ္တပ္ေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကူညီရတဲ့အတြက္ သူတ႔ုိအတြက္
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးလုိ႔ သေဘာမထားၾကပါဘူး။
စစ္အုပ္စုလုိ ေဆြးစဥ္မ်ိဳးဆက္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္ဖုိ႕အတြက္ လက္နက္အားကုိးနဲ႔ ျပည္သူလူထုဆီကေန အဓမၼလုယက္
ေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။
ခ်ဳပ္လုိက္ရင္
ဒီေၾကညာခ်က္ဟာ ဗမာျပည္၊ ျပည္သူလူထုေတြလုိခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ရိုးသားတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္္မ်ိဳး လုံးဝ
(လုံးဝ) မဟုတ္ဘူး။ ဒီေၾကညာခ်က္ဟာ အဓိကအားျဖင့္ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ တြန္းအား၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ဖိအား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာပါတဲ့ အဓိ
ကတို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားရဲ႕ စစ္တပ္အေပၚ မယုံၾကည္မႈေတြ ပုိမိုတိုးျမင့္လာမႈေတြေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္ရတာျဖစ္
တယ္။ ဒါေပမဲ့`အားနည္းလုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ ေမာက္မာတဲ့မာနနဲ႔ အထက္စည္းယူျပီး ၾကိဳတင္စည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြအျပည့္နဲ႕ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပည္သူေတြ လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္
တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာမွေမွ်ာ္လင့္စရာမရိွဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ဟာ အာဏာရလာတဲ့ ဖဆပလဆုိရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဖန္တီးခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္န႕ဲ အာ

ဏာရပါတီတြင္းႏုိင္ငံေရးအကြဲအျပဲမွာ အသုံးခ်ခံျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းဒီစစ္တပ္ရဲ႕ ထိပ္ပုိင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္

ပယ္မွာတစတစ တြင္က်ယ္လာတယ္။ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ေျပာသလုိ ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီေဘာင္က က်ဥ္းလာျပီး စစ္ေဘာင္က က်ယ္လာ
တယ္။

ေနာက္ဆုံး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ေန၀င္းစစ္အုပ္စုရဲ႕ အျပီးအပိုင္ အာဏာသိမ္းျခင္းကုိခံလိုက္ရၿပီး ဗမာျပည္ဟာ အႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္

လာတဲ့အထိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကို လုံးလုံး က်ေရာက္သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္။

တနည္းေျပာရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ ျပည္

တြင္းစစ္ထဲမွာ စတင္သေႏၶတည္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္္ထဲမွာသာ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာရာက အစြယ္ေတြ၊ခ်ိဳ (ဂ်ိဳ)ေတြ ထြက္လာတာျဖစ္တယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အာဏာနဲ႕ ဥစၥာဓနအရင္းအႏွီးေတြ အဆမတန္ ပိုင္ဆုိင္လာၾကကာ ဓနရွင္စစ္ဗ်ဴရုိ
က ရက္ၾကီးေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေမြဆိုးကုိ မ်ိဳးဆက္လုိက္ ဆက္ခံခဲ့တဲ့စစ္အုပ္စုဟာ သူတ႔ရ
ုိ ဲ႕ အာဏာ၊ ဥစၥာဓန

အရင္းအႏွီးေတြနဲ႔ တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွအဆုံးသတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မရွိရင္ စစ္အုပ္စုမျဖစ္တည္ႏိုင္ဘူး၊ ပုံသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕စစ္အစုိးရေတြလည္း မေပၚေပါက္ႏိုင္ဘူး။

စစ္

အာဏာရွင္စနစ္ဆုိတာလည္း မရွင္သန္ႏိုင္ဘူး။ တနည္းေျပာရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရွင္သန္ေနသ၍ ဗမာျပည္မွာ ျပည္သူလူထုေတြ လုိ
လားေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ လုံးဝေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။
ဒါေၾကာင့္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြအေနနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိုးစုံျပည္သူလူထုႀကီးကုိအေျခခံၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္
အျပီးတုိင္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ ႏိုင္ငံေရးဘုံလုပ္ငန္းစဥ္တခုကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖ႔ုိ

၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းႏိုင္ၾကမွသာလွ်င္ ဗမာျပည္မွာ

စစ္မွန္တ့ၿဲ ငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ဒီမုိကေရစီလည္း ရွင္သန္လာၿပီး အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈလည္း ရရွိ
လာႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး ေတြျပည့္စုံမွလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္
ဟာ ေခတ္မီဖြ႕ံ ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ တက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စိုးပိုင္
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စားပြဝ
ဲ ိုင္းအပက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာ

ေ

ေ
ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ

ဘူးသီးေတာင္ရဲစခန္း ၄ ခု ကို AA က ဝင္တိုက္တာခံရ တဲ့အတြက္ (ကာလုံအမည္မ တပ္တဲ့) တိုးခ်ဲ႕ကာလုံအစည္းအေဝး ေခၚတဲ့
အေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရ ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေျပာတယ္ (၇ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၁၉)။ သမၶတ၊ အတိုင္ပင္ခံ၊ ကာခ်ဳပ္ အ
ပါအဝင္ ကာလုံ ၁၁ ဦးအျပင္ တျခား ၆ ဦးတက္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ အပစ္ရပ္ကိစၥ၊ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး၊ AA ၊ နယ္စပ္လုံၿခဳံ

ေရး စတဲ့ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးတယ္လ႔ိုဆိုတယ္။
ဒါဟာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္လက္ထက္ ပထမဆုံးေခၚတဲ့ တိုးခ်ဲ႕ကာလုံ အစည္းအေဝးပါပဲ။ (၂၁ မတ္ ၂၀၁၈) မွာ ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့
သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္ကတည္းက ကာလုံအစည္းအေဝး ေခၚဖို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိအားေပး ခံခ့ရ
ဲ တာပါ။
ပထမအႀကိမ္ ေမာင္းေတာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း ၃ ခု အတိုက္ခံရ (၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ) ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုဖီအာနန္ အစီ
ရင္ခံစာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းလို ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာ ရဲစခန္း ၄၀ တၿပိဳင္တည္း အတိုက္ခံရတယ္လို႔ဆိုတဲ့ (၂၅ ဩဂုတ္ ၂၀၁၇) ကာလ
ကတည္းကပါ။ တုတ္ ဓား ဂ်င္ကလိ လက္လုပ္မိုင္းနဲ႔ မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္လက္နက္ကိုင္ ရာခ်ီတဲ့လူအုပ္ႀကီးက (ေရလႈိင္းစစ္ဆင္ေရးနဲ႔) ရဲစ
ခန္းမ်ားကို ဝင္စီးၾကတယ္လို႔ဆိုတယ္။

စစ္တပ္က (ေသြးေခ်ာင္းစီး) ႏွိမ္နင္းလိုက္တဲ့အခါ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရာကို ကိုယ့္ဘာသာ မီး႐ႈိ႕ၿပီး

ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္လို႔လည္း ဆိုတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၇ သိန္းနဲ႔ ၁ သန္းၾကား ဧရာမ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဒုကၡသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚ
လာတယ္။ ျပႆနာဟာ ႏိုင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ကုလစင္ျမင့္ထက္ ေရာက္ရွိသြားပါၿပီ။
ရဲစခန္းေတြ အတိုက္ခံရလိုက္ စစ္တပ္ကလက္တုံ႔ျပန္လိုက္ အေရးသုံးပါးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္အရ ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္ဖို႔
တပ္မေတာ္က ကယ္တင္ရွင္လုပ္လိုက္ ဆိုတဲ့ အာေဘာ္ဖန္တီးေရး လုပ္ဇာတ္ႀကီးဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ICC ေဘးသင့္ေတာ့မွ ေခတၱ
ရပ္နားသြားခဲ့ပါတယ္။
ဒီအရင္ကဆိုရင္ (သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္ထက္) ႀကံ႕ဖြ႕ံ နဲ႔ အေပါင္းပါ ၁၄ ပါတီရဲ႕ ရခိုင္ေဒသ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာဖို႔နဲ႔
ကာလုံေခၚဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ ဘဂၤလီက်ဴးေက်ာ္မႈကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ တပ္မေတာ္သို႔ ပန္ၾကားခ်က္၊ မ်ိဳးခ်စ္သံဃာႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဒီခ်ဳပ္အ
စိုးရ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆိုတာေတြနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ကေလးရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အထိပါးမခံ မီးပြင့္သြားမယ္ဆိုတဲ့ မိန္႔ခြန္း
ေတြဟာ ဇာတ္တိုက္ထားသလို ထြက္ေပၚလာတာပါ။ ဒီကာလေတြမွာပဲ ၉၆၉ ၊ မဘသ ၊ ဒန္ေပါက္သပိတ္၊ ေဒါသထြက္ေနတဲ့လူအုပ္ႀကီး၊
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လက္ပတ္နီ ၊ စြမ္းအားရွင္ စတာေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈ (၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီ) အပါအဝင္ လက္သည္မေပၚတဲ့ လူသတ္
မႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။
ထိုစဥ္က ကာလုံအစည္းအေဝး ေခၚခိုင္းေနတာက ရခိုင္ေဒသကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ လႊဲခိုင္းၿပီး ၂၀၀၈ ေအာက္က စစ္တပ္
အာဏာသိမ္းမႈ စမ္းသပ္ကြက္ လုပ္ခ်င္တာပါ။ စစ္တပ္(စစ္အုပ္စု)ရဲ႕ က်ဆင္းေနတဲ့ ပုံရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ခ်င္တာ ၊ မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္း ကယ္
တင္ရွင္ အျဖစ္ လူရာဝင္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္မွာ ကာလုံအစား ကာလုံတပိုင္း အစည္းအေဝးပဲ ေခၚျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစား မာရွယ္ေလာ နဲ႔ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္သာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုနဲ႔ မင္းေအာင္လႈိင္အၾကား
ေကာင္းေကာင္း ရင္ၾကားမေစ့ရေသးလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လႊတ္ေပးလို႔လည္း မျဖစ္ဘူးေလ။
ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အုံႂကြလာတဲ့ လူထုတိုက္ပြဲေတြကို လမ္းလႊဲဖို႔ ကုလား- ဗမာ အဓိက႐ုဏ္း မီးစေမႊးခဲ့တယ္ မဟုတ္လား
(၂၀၁၂)။ တ႐ုတ္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္း မီးေမႊးခ်င္ေပမယ့္ မေမႊးရဲဘူး။ ျမစ္ဆုံကိစၥ ဆိုင္းငံ့တာပဲလုပ္ရဲတယ္။ အေနာက္ပိတ္ဆို႔မႈက လြတ္ဖို႔
တ႐ုတ္ကိုေၾကာက္ျပတယ္။
ဒါေတြ ျပန္ေရးျပေနတာက ေရွ႕တေခၚေမၽွာ္ၾကည့္ဖို႔ ေနာက္တလံျပန္ၾကည့္ ေနရတာပါ။ စစ္အုပ္စုဘာလဲ ဘယ္လဲ သိဖို႔ပါ။ ေရွ႕
ထြက္ဝန္ ဦးေဇာ္ေဌး ဘာဇာတ္ခင္းေနသလဲ ဆန္းစစ္ဖို႔ပါ။ ဘူးသီးေတာင္ ရဲစခန္း ၄ ခု AA က ဝင္တိုက္တာခံရေတာ့မွ လြမ္းခန္းနဲ႔ ဇာတ္
ကို စဖြင့္ပါတယ္။

ေရွ႕မွာ ျပည္ပရန္ ARSA ကာကြယ္ေနတုန္း ေနာက္ကေန ဇက္ပိုးသိပ္ခံရတယ္၊AA ေသာင္းက်န္းသူေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္၊
AA ဟာ ARSA နဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားတယ္ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စ္မွာ ေျခကုတ္ယူထားတယ္ ၊ မူးယစ္ကုန္ကူးတယ္ ၊ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္း
သားေတြ ဒုကၡေရာက္တယ္၊ မေထာက္ခံၾကနဲ႔ -- ဆိုတာပါပဲ။ (ဒါေတြက ဇာတ္နာျပေနတဲ့ ဗလာစကားေတြပါ) စစ္တပ္က

စစ္ဆင္ေရး

ေတြရပ္မယ္လို႔ ေျပာတဲ့ စစ္တိုင္းေတြထဲမွာ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းမပါဘူး။ အာဆာရွိေနတာေၾကာင့္လ႔ို အေၾကာင္းျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာဆာနဲ႔
တိုက္တာ မေတြ႔ရဘဲ ေအေအကိုသာ ဖိတိုက္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။
(အဓိကေျပာခ်င္တဲ့ သတင္းစကားက) AA ကို တိုက္ရန္ တပ္အင္အား တိုးျမႇင့္သုံးစြဲရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ရဟတ္ယာဥ္သုံးစြဲရန္
သမၼတ႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားထားတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ (ရဟတ္ယာဥ္ကုိ သမၼတ မညႊန္ၾကားလည္း သူတုိ႕ အသုံးျပဳခဲ့ၾကတာပါပဲ။ မသုံးပါဘူးလုိ႕ သူ
တုိ႕လိမ္ညာတာကုိ လူထုက က်ည္ကတ္က်ည္ခြံေတြ ဓာတ္ပုံရုိက္ၿပီး ဖြင့္ခ်ခဲ့တယ္မဟုတ္လား။)
တကယ္က တပ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ထြက္ေျပာတဲ့ ၄လေက်ာ္အပစ္ရပ္တဲ့ အထဲမွာ ရခိုင္ေဒသပါထည့္မွ ျပည့္စုံမွာပါ။ ခ်န္ထားခဲ့တာ
ကိုက မ႐ိုးသားပါဘူး။

အေျမႇာက္နဲ႔ထုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာလို႔မရေၾကာင္း လိုင္ဇာအရာရွိသင္တန္းေက်ာင္း အေျမႇာက္နဲ႔ ထုခဲ့

တုန္းက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ ႏွစ္ခြေပၚလစီဟာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ပါဘူး။
ရဲစခန္း ၄ ခု အတိုက္ခံရလို႔ ေသေၾကဒဏ္ရာရနဲ႔ သု႔ပ
ံ န္းစာရင္း ၊ ဆုံး႐ႈံး လက္နက္ခဲယမ္းစာရင္းတိ႔ုကို ၾကည့္ရင္

ညံ့လို႔ခံရတာ

ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါတယ္။ တိုက္ပြဲက ၂ နာရီခြဲၾကာတယ္ ဆိုေတာ့ စစ္ကူက ဘာလိ႔မ
ု လာတာလဲ။ (အခ်ိန္မီ မေရာက္တာလုိ႕ ဆင္ေျခ
တက္ပါတယ္။)

ထုံးစံအတိုင္း အေဝးကေန လက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ စက္ေသနတ္န႔ပ
ဲ စ္၊ မေကာင္းသူထိပ္ ေကာင္းသူထိပ္

ေပါ့။
ရဲ (စစ္တပ္) စြမ္းရည္ ညံ႔တဲ့ ကိစၥမွာ ကိုးကန္႔ နဲ႔တိုက္တုံးကလည္း ေျပာသူမ်ားပါတယ္။ ဒါကို အျမတ္ထုတၿ္ ပီး တိုက္စြမ္းရည္ျမွင့္
ဖို႔ ဘတ္ဂ်က္တိုးသုံးဖို႔ ေရလာေျမာင္းေပး လုပ္သူေတြရွိပါတယ္။
ဒီတေလာကိစၥမွာ အငိုက္မိတာမဟုတ္ဘဲ တမင္ထိုးေကြ်းထားသလား ထင္ရေလာက္ေအာင္ ဇာတ္နာျပေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒုရဲမႉးမိုးရန္ႏိုင္လို ရဲမ်ိဳးက အနည္းစုပါ။ဗမာျပည္ ရဲယႏၲရ ားတခုလုံးက တပ္ခ်ဳပ္ေအာက္မွာပါ။ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ထက္ လူထုေပၚ အႏိုင္က်င့္
ဆက္ေၾကးေကာက္ေနတဲ့ ဖိႏွိပ္ေရးယႏၲရားပါ။

ရဲခ်ဳပ္ဆိုသူကလည္း အေရးယူခံရမွာစိုးလို႔ ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ အထိုးခံရတယ္လို႔ ေအာ္

တယ္။ (ဗကပနဲ႔တိုက္ၿပီး သူရဘြ႕ဲ ရခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တေယာက္ကေတာ့ သူမ်ားကို ေရွ႕ကေန ဓားနဲ႔သြားထိုးလို႔ ICC တင္ခံရမယ့္
စာရင္းေပါက္တဲ့ထဲ ပါသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ စကားခ်ပ္)။
ဗမာျပည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အဓိကပဋိပကၡက လူမ်ိဳးေပါင္းစုံအဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားကတဖက္ - စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစား
က တဖက္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡျဖစ္တယ္။ အဓိကေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာက ႏိင
ု ္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ္။

ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးဟာ ဗမာ

ျပည္စီးပြားေရး ျပႆနာ အရပ္ရပ္ရဲ႕ စုစည္းေဖာ္ျပခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဗမာျပည္သမိုင္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္လည္းျဖစ္တယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နဲ႔ စီးပြားေရးမဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တဆက္တစပ္တည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီထူးျခားခ်က္ကို နားမလည္ရင္ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာကို နားလည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ICC ဖိအားပဲျဖစ္ျဖစ္ BRI

တြန္းအားပဲျဖစ္ျဖစ္ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီ ႐ုန္းကန္ကာ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာေနတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ အရင္းခံအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ လို
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လားခ်က္ျဖစ္တဲ့ (၂၀၀၈ ဖ်က္သိမ္းေရး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး) ကို မထိခိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္ပဖိအားတြန္းအားေတြဟာ တိုင္း
ျပည္နဲ႔ျပည္သူကို ထိခိုက္လာရင္ ဗမာျပည္ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္ရာက်ပါတယ္။ အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံေရး G2G ၊ စီးပြားေရးသမားခ်င္း
ဆက္ဆံေရး B2B နဲ႔တင္ မလုံေလာက္ေ တာ့ပါဘူး၊ ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရး P2P ကို တိုးျမႇင့္ဖို႔လိုပါတယ္။
(သန္႔ရွင္းတဲ့ေရ လတ္ဆတ္တဲ့ေလ စိမ္းလန္းတဲ့ေျမ ကို ေ႐ႊထုပ္နဲ႔မလဲႏိုင္ပါဘူး) ဒီစကားဟာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ကာဇစ္စ
တန္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ထင္ရွားတဲ့စကားပါ။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ႏုတ္ထြက္

သြားေပမယ့္ တ႐ုတ္က ဆက္လက္ရပ္ခံထားပါတယ္။ ဒီအဆိုကို သေဘာတူပါတယ္။ စစ္ခရိုနီစီးပြာေရး က ဗမာျပည္ အမ်ိဳးသားစီးပြား
ေရးကို ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘူး။ သယံဇာတက်ိန္စာသာ သင့္ေစပါတယ္။

လက္ရွိ ဗမာျပည္အေျခအေနက စစ္မီးေတာက္ေတြ ယမ္းခိုးယမ္းေငြ႕ေတြ လြင့္ျပယ္သြားေစဖို႔
ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမွာပါ။ သက္ဆိုင္သူအားလုံး စားပြဲဝိုင္းေပၚ တက္ေရာက္ရမွာပါ။

ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ႏိုင္ငံ

ဘယ္သ႕ူ ကိုမွ ဘာအေၾကာင္းနဲ႔မွ ခ်န္ထားလို႔မရပါ

ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားေနတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံကို ျမင့္ျမင့္မားမား လႊင့္ထူၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ေရွ႕
ခရီးမွာ ေလေျပေလၫႇင္းေတြပဲ ႀကဳံရမယ္လို႔ မေမၽွာ္လင့္နဲ႔၊ မုန္တိုင္းကထန္ဦးမွာပါ။
အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား စည္းစည္းလုံးလုံး ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိၾကေလာ့။

ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ (၉ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၁၉)

ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ ၁၂၅ ႏွစ္ေျမာက္
ေမြးေန႔ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း
ေအးျမမြန္သိန္း
ဒီႏွစ္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ဟာ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ ၁၂၅
ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ မဂၤလာ အခါသမယျဖစ္တယ္။

ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ

ႀကီးျမတ္တဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒသမားႀကီးျဖစ္သလုိ ႀကီးျမတ္တဲ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား
ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ေသနဂၤဗ်ဴဟာသမားနဲ႔ သေဘာ တရားဆရာႀကီးလည္း
ျဖစ္တယ္။ သူဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးနဲ႔ ဆ
ရာႀကီးျဖစ္သလုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး ရွိအဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့
ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဆရာႀကီးလည္းျဖစ္ကာ ကမၻာ့အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ႏွလံုး
သားမွာ ထာ၀စဥ္ တည္ရွိေနပါလိမမ
့္ ယ္။
ယင္အန္းစိတ္ဓာတ္ ေလ့လာသုေတသနျပဳေရး အသင္းအဖြဲ႔က ဦး
စီးက်င္းပတဲ့ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္း အႏွစ္ ၁၂၀ ေျမာက္ ေမြးေန႔ကုိ အထိမ္းအ
မွတ္ျပဳေဟာေျပာပြဲမွာ ရဲေဘာ္လီထယ္ရင္ရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ကုိ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုပါတီေက်ာင္းရဲ႕ (Study Time)
စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီေဟာေျပာခ်က္ကုိ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရဲေ ဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႔ ၁၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ကုိ
အထိမ္းအမွတ္ျပဳ ထုတ္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ပါတယ္။

61

၁။ ေမာ္စီတုန္းဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႔ အသြင္အျပင္ကုိ အကုန္အစင္ ေျပာင္းလဲပစ္
လုိက္တဲ့ ႀကီးျမတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္တယ္။ ၁၈၄၀ ဘိန္းစစ္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ကုိလိုနီတပုိင္း၊ ပေဒသရာဇ္တပုိင္း လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။

အမိႏုိင္ငံကို ကၽြန္မျဖစ္္ေအာင္နဲ႔ တည္တံ့ေစလုိသူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးဟာ နည္းနာရွာေဖြ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ခုခံဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ ပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္န႔ဲ နယ္ခ်ဲ႕အင္အားစုေတြကုိ ျပင္းထန္စြာ ထုိး
ႏွက္တုိက္ခုိက္ၾကတယ္။

ေအာက္တုိဘာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အေျမာက္သံက တ႐ုတ္ျပည္ကုိ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ ေပးပု႔ိလုိက္တယ္။ မာ့က္စ္

လီနင္ဝါဒနဲ႔ တ႐ုတ္အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈတ႔ုိ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္မိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚေပါက္လာတယ္။

ဒါဟာ တ

႐ုတ္ျပည္မွာ မႀကံဳဖူးေသးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ႀကီးျဖစ္တယ္။
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမႈေအာက္မွာ ပါတီတည္

ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး ကနဦးကာလ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ျပည္သူလူထုကုိ
စည္း႐ံုး ေရွ႕ေဆာင္ကာ ဆင္းရဲပင္ပန္းခံကာ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့လုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္။
ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ “ေတာင္ႀကီး ၃ လံုးရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကုိ တြန္းလွန္ပစ္လိုက္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ကုိ ထူေထာင္
လုိက္ပါတယ္။

ဒီလုိန႔ဲ ပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ရဲ႕ စုိးမိုးျခယ္လွယ္မႈဟာ အကုန္အစင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသလုိ ႏွစ္ေပါင္း တရာေက်ာ္

ၾကာ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြ၊ ဖိႏွိပ္ကၽြန္ျပဳ က်ဴးေက်ာ္အေစာ္ကားခံရတဲ့ သမုိင္းဟာ လံုးဝ အဆံုးသတ္သြားခဲ့တယ္။

တ႐ုတ္ျပည္သစ္ ထူ

ေထာင္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဟာ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျပန္လည္ရွင္သန္လာတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ကုိ ေဆာင္ရြက္ကာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ထူေထာင္လုိက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သမုိင္းမွာ အနက္႐ႈိင္းဆံုး လူမႈျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္ၿပီး မ်က္ေမွာက္တ႐ုတ္ျပည္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေရွးဦးလုိအပ္ခ်က္
ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တ႔ုိကုိ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။
အခက္အခဲနဲ႔ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈ၊

တဆက္တည္း ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ

သေဘာတရားေရးအရ အေကြ႕အေကာက္တုိ႔ကို ရင္ဆုိင္ရင္း လက္ေတြ႔အတြင္း စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတယ္။ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးနဲ႔ ပါတီတည္ေဆာက္

ေရး စတဲ့ ဘက္အသီးသီးမွာ ဧရာမ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သမုိင္းသစ္ကာလ အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါရွိတဲ့
ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ စတင္ထူေထာင္ေရးအတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ၊ သေဘာတရားေရးအရ ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ ႐ုပ္ဝတၳဳ အေျခခံအုတ္ျမစ္
ကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ေထာက္ျပလိုတာကေတာ့ ယင္အန္းကာလ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲလက္ေတြ႔အတြင္းမွာ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းကုိ အျမဳ
ေတ အျဖစ္ထားတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ပထမမ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္အစုဟာ တစတစနဲ႔ ျဖစ္တည္လာခဲ့ျခင္းပါပဲ။ ဒါဟာ တ
႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရင့္က်က္လာမႈဆီသို႔ တက္လွမ္းသြားတဲ့ အမွတ္လကၡဏာလည္း ျဖစ္တယ္။
ျပည္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားရဲ႕ ႀကံ႕ခုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အျမဳေတ ျဖစ္တယ္။
ေအာင္ျမင္မႈအားလံုးရဲ႕ အေရးႀကီးလွတဲ့ အာမခံခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။

ဒီေခါင္းေဆာင္အစုဟာ တ႐ုတ္
တ႐ုတ္ျပည္သူေတြ ရရွိခဲ့တဲ့

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုကုိ ေခါင္းေဆာင္

ၿပီး ဘယ္လိုအႏၱရာယ္နဲ႔ စမ္းသပ္မႈကုိမဆုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေစတဲ့၊ အခက္အခဲနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအားလံုးကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္နင္းႏုိင္ေစတဲ့ ေက်ာ႐ုိး
မ႑ိဳင္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ကြင္းဆက္အက်ဆံုး ျပႆနာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ကံၾကမၼာ၊ ပါတီရ႕ဲ ကံၾကမၼာ၊ ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ကံၾကမၼာ
အတြက္ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္ အစုတခုလုိအပ္ပါတယ္လုိ႔ ရဲေဘာ္တိန္႔ေရွာင္ဖင္က အတိအလင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။
တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ ဒီမုိကေရစီ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ ျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအစုဟာ အဲဒီစနစ္ရဲ႕
အျမဳေတ ျဖစ္တယ္။ ကာလတိုင္းမွာ ဒီလို ေခါင္းေဆာင္မႈအစု ရွိဖ႔ုိလို္အပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သာလြန္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္အဖို႔ မလြဲမေသြ ရွိရမယ့္အခ်က္ျဖစ္တယ္။

ဒီေခါင္းေဆာင္မႈအစုဆုိတာ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္

ပါတီက တီထြင္ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လ႔ုိ ေကာင္းမႈျပဳခ်က္တခုလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား
မ်ိဳးဆက္ တခုၿပီးတခု ဆက္ခံလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။
တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းရပ္ေတြ ေအာင္ပြဲခံျခင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ အဆင္းရဲအပင္ပန္းခံ စူးစမ္းေလ့လာမႈ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္။ မေရတြက္ႏုိင္
ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ က်ဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္းအာဇာနည္မ်ားရဲ႕ ရဲရဲေတာက္ ေသြးမ်ား၊
အသက္မ်ားနဲ႔ လဲလွယ္ရယူခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈန႔ဲ ေကာင္းမႈျပဳခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ပါတီရဲ႔ သမုိင္းျပႆနာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္-မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ဟာ အက်ိး ေဆာင္မႈအားလံုးကုိ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ပံုခ်လိ႔မ
ု သင့္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့
အခန္းက႑ကုိ ေလွ်ာ့တြက္တာမ်ဳိးလည္း မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ပါတီရဲ႕ ထူးခၽြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အမ်ားအျပားအတြင္း ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္း
ဟာ ထိပ္ဆံုးကျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သ႔ူ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ျဖစ္ထြန္း
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တုိးတက္ေရးအတြက္၊ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအေရးကိစၥ ေအာင္ပြဲခံေရးအတြက္၊

တ႐ုတ္ျပည္သ႔ူသမၼတ ႏုိင္ငံ

ေတာ္ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ အေရးေတာ္ပံု ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုမွေခ်ဖ်က္လို႔မရႏိုင္တဲ့စြမ္းေဆာင္
ခ်က္မ်ား စုိက္ထူခဲ့ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေရးပါတဲ့ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူနဲ႔ ထူးခၽြန္တဲ့

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။

ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားအေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးေပမယ့္ တုိက္ပြဲစြမ္းအား အလြန္းအားေကာင္းၿပီး လယ္သမားနဲ႔ အျခား ဓနရွင္ေပါက္စ
လူတန္းစား လူဦးေရမ်ားျပားတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ လူထုလကၡဏာေဆာင္တဲ့ မာ့က္စ္၀ါဒရဲ႕ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏုိင္ငံေရးပါတီ တ
ရပ္ ထူေထာင္ေရးဟာ အလြန္ႀကီးေလး ခက္ခဲတဲ့တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းကုိယ္စားျပဳတဲ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ဒီျပႆ
နာကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ပထအအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္က ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္

ၿပီး ပါတီရဲ႕ အျမဳေတေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ေနရာမွာ အႏွစ္ ၄၀ ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူက ပါတီ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အေတြးအ
ေခၚ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ထိပ္ဆံုးမွာ ထားလုိက္တယ္။

ပါတီရဲ႕လကၡဏာ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လမ္းညႊန္အေတြးအေခၚ၊ စည္း႐ံုးေရးမူ၊

လုပ္ ဟန္၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္ေနရာစတဲ့ အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားကုိ နက္နက္နဲနဲ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ ပါတီ
တည္ေဆာက္ေရး ရဲ႕ အေရးႀကီးလႈပ္ရွားမႈ တစီတတန္းႀကီးမွာ စည္း႐ံုးေခါင္းေဆာင္မႈကုိ အားျဖည့္ေပးခဲ့တယ္။
ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအ တြက္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြင္းမွာ

အျမဳေတေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကုိ ျဖစ္ ထြန္းေစခဲ့ၿပီး သူဟာ ထူးခၽြန္တဲ့ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳခဲ့တယ္။

ပါတီထူေထာင္ေရးနဲ႔

ပါတီရဲ႕

ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ ျပည္သ႔ူလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စတင္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္ေရးအတြက္ ေခ်ဖ်က္မရ
ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ေသနတ္ေျပာင္း၀က ႏုိင္ငံေရးအာဏာထြက္တယ္ ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚကုိ အ
ေစာဆံုး တင္ျပခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ သူေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေဆာင္းဦးေကာက္ရိတ္ခ်ိန္ ပုန္ကန္မႈတပ္ဖြ႔ဲဟာ က်င္ကန္းေတာင္ေပၚသု႔ိ တက္သြားၿပီး
ေက်းလက္မွ ၿမိဳကုိဝုိင္းဆုိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းကုိ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့တယ္။ သူဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရး အႏုပဋိ
ေလာမက်စြာ ဆက္စပ္မႈကုိ နက္နက္နဲနဲ ရွင္းျပၿပီး ပါတီက တပ္မေတာ္ကုိ အႂကြင္းမဲ့ေခါင္းေဆာင္ေရး အရင္းခံမူမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပတ္
သားစြာ တင္ျပခဲ့တယ္။ တဆက္တည္း ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၊ ျပည္သ႔စ
ူ စ္ပြဲရ႕ဲ အေရးႀကီးအေတြးအေခၚနဲ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းဖ်တ္လတ္တဲ့ ေသန
ဂဗ်ဴဟာနဲ႔ စစ္နည္းပရိယာယ္ တစီတတန္းႀကီးကုိလည္း တင္ျပခဲ့တယ္။

သူဟာ လယ္သမားေတြကုိ အဓိကထား ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေတာ္

လွန္ေရးတပ္မေတာ္ကုိ ပါတီရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈကုိ နာခံတဲ့ ျပည္သ႔ူအက်ိဳးကုိ ထမ္းရြက္တဲ့၊
ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။

ရဲဝံ့စြာ အတုိက္အခုိက္ေတာ္တဲ့ အမ်ိဳးအစားသစ္

အသက္ထက္ဆံုး ကုိယ္အားဉာဏ္အားသံုးၿပီး ဒီတပ္မေတာ္ကုိေခါင္းေဆာင္

ညႊန္ၾကားကာ ပါတီနဲ႔ ျပည္သူကေပးအပ္လာတဲ့ တာဝန္အရပ္ရပ္ကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ထမ္းရြက္ခဲ့တယ္။
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ

တ႐ုတ္ျပည္သစ္ကုိ စတင္တည္ေထာင္ရာမွာ အေရးပါသူတေယာက္နဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳ းတုိးတက္ေရး

အတြက္ အေရးပါတဲ့ အုတ္ျမစ္ခ်သူျဖစ္တယ္။ သူဟာ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ထူေထာင္ေရး၊ အသစ္ေပၚထြန္းလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသစ္ ခုိင္
မာေရး၊ အမိႏုိင္ငံ တေပါင္းတစည္းတည္းရွိေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔အတြက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမ
ၿပီးျပည္စ
့ ံုမႈကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္ကာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံစနစ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီး စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ႏုိင္
ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းေဆာ္ေပးတယ္။

ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ေနထုိင္စားေသာက္မႈဘဝကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္

လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ေနရာ စတဲ့ ဘက္ေတြကုိ ျမႇင့္တင္ေပးကာ အားလံုး ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့
ေမာ္ကြန္းထုိးေလာက္တဲ့ ေကာင္းမႈေတြကုိ ျပဳခဲ့တယ္။
ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ တသက္တာဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အရင္းခံအက်ိဳးစီးပြားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ရဲရဲရင့္ရင့္
တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး ဦးေဆြးဆံျမည့္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အပင္းပန္းခံ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္တဲ့ တသက္တာျဖစ္တယ္။ သူဟာ တေလွ်ာက္လံုး ျပည္သူလူထု
ဟာ

တကယ့္သူရဲေ ကာင္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တုိးတက္ေရးကုိ တြန္းေဆာ္ေပးတဲ့ အရင္းခံအင္အားအျဖစ္ တေလွ်ာက္လံုး ႐ႈျမင္ခဲ့

တယ္။ သူဟာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဖာ္ေ ဆာင္ေရးကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေပးၿပီး သူဟာ ပါတီ
ဝင္ ေကဒါမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ႏုိးၾကားမႈျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္လာေရးကုိ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ရဲ႕ အရင္းခံကြဲျပားခ်က္ျဖစ္သလုိ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေအာင္ပြဲခံျခင္းရဲ႕ အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္

တယ္။ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ လူထုအျမင္နဲ႔ လူထုလမ္းစဥ္ကုိ သံုးသပ္ေဝဖန္ေဆြးေႏြးမႈမွာ အမ်ားဆံုး၊ အနက္႐ႈိင္းဆံုးရွိလွၿပီး၊ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရ ာမွာလည္း အလြန္ဂ႐ုတစုိက္ ရွိလွပါတယ္။ " ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ထမ္းေဆာင္ၾက၊ ျပည္သူလူ
ထု နဲ႔ တမိနစ္ကေလးေတာင္မွ မကင္းကြာရ။ အရာရာ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးမွ အစခ်ီေ႐း၊ ဒီလုိဆုိလုိ႔ လူတဦးတေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္
စု တခုအက်ိဳးစီးပြားမွ အစခ်ီေရး မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုကုိ တာဝန္ခံေရးနဲ႔ ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဌာနကုိ တာ၀န္ခံေရး တညီတညြတ္
တည္းရွိမႈ။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အစခ်ီခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္" လုိ႔ သူက ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ညႊန္ျပခဲ့ပါတယ္။ လူထုလမ္းစဥ္ဟာ ပါ
တီရဲ႕ အရင္းခံက်တဲ့ အလုပ္လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သူက အေလးထားဖြင့္ဆုိခဲ့တယ္။ စံုစမ္းေလ့ လာမႈမရွိရင္ စကားေျပာ ဆုိခြင့္မရွိဘူး လုိ႔
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စံုးစမ္းေလ့လာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ုိ သူက အဆုိျပဳလုိက္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးအတြင္းက အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြ
ကုိ ေျဖရွင္းေရး၊ မွန္ကန္တိက်တဲ့ လမ္းညႊန္ေပၚလစီ ေရးဆြဲေရးအတြက္

စူးစမ္းေလ့လာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အစီရင္ခံစာ

ေတြ အမ်ားႀကီးလည္း ေရးထားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏွလံုးသားခ်င္း ဆက္ထားၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကဒါေတြကုိ ျပည္သူလူထု
ရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လူထုရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား၊ လူထုရ႕ဲ အေတြ႔အႀကံဳ၊ လူထုရဲ႔စိတ္ဓာတ္၊ လူထုရဲ႔ ေနထုိင္မႈဘဝစတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ အခ်ိန္
ျပည့္ ဂ႐ုစုိက္ၾကဖု႔ိ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ျပည္သ႔ဒ
ူ ီမုိကေရစီကုိသာ မွီခိုအားထားမယ္ဆုိရင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳး

သားေတြရဲ႔ ႀကီးျမတ္တဲ့ ျပန္လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိး တက္လာေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ သူယံုၾကည္ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ သူ႔တသက္တာလံုး ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ခ့လ
ဲ ုိ႔ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ျပည္
သူလူထုရဲ ေထာက္ခံၾကည္ညိဳမႈ၊ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယံုၾကည္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈေတြ ရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႕တသက္တာဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲသတၱိနဲ႔ လံုးပန္းအားထုတ္ခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့ တ
သက္တာ ျဖစ္တယ္။ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တေယာက္ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ အျမင္က်ယ္မႈ၊ မယိမ္းမ
ယို္င္ ခုိင္မာျပတ္သားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးယံုၾကည္မႈ၊

ေတာ္လွန္ေရး အႏုပညာကုိ တဖက္ကမ္းခတ္ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္မႈန႔ဲ ထူးခၽြန္တဲ့ ေခါင္း

ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္တို႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဉာဏ္ပညာ ဗဟုသုတ၊ အေတြးအေခၚနဲ႔ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ကုိ သူ႔ရဲ႕က်မ္းေပါင္း မ်ားစြာ
အတြင္း စုစည္းေဖာ္ျပခဲ့တယ္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔မ်ားအတြင္းမွာ လည္းေပၚလြင္လွပါ

တယ္။ သူဟာ ျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေျဖရွင္းတတ္ပါတယ္။ သူက ဘယ္သူဟာ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႕ရဲ႕ရန္သူ၊ ဘယ္သူဟာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ရ
ုိ ဲ႕ မိတ္ေဆြဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးျပႆနာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ညႊန္ျပခဲ့တယ္။

မွန္ကန္တိက်တ့ဲ နည္းနာ၊ ေပၚလစီနည္းပရိယာယ္တ႔ုိကုိ အသံုးခ်ၿပီး တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ စည္းလံုးညီညြတ္ကာ တ
ကယ့္ ရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္အႏုိင္ယူတတ္ရမယ္။

မိမိမွာ မိတ္ေဆြမ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားေအာင္လုပ္ၿပီး ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြ နည္းႏုိင္သမွ် နည္း

ေအာင္ လုပ္တတ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သူဟာ လက္ေတြ႔မွ အစခ်ီတတ္ၿပီး တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြကာ တရားဥပေဒသေတြ
ကုိ စူးစမ္းေလ့ၿပီး ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သိျမင္နားလည္ ေျဖရွင္းတတ္ပါတယ္။ သူဟာ ေတာ္လွန္ေရး အက်ပ္ဆုိက္ အခက္ႀကံဳေနရခိုက္၊
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ကာလမ်ိဳးမွာေတာင္ သူဟာ ေအာင္ပြဲလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အနာဂတ္ကုိ ျမင္ႏုိငစ
္ ြမ္း
သူျဖစ္တယ္။ ေအာင္ပြဲေတြန႔ဲ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိေနတဲ့အခုိက္မွာလည္း တပါတီလံုးကုိ စိတ္ထားႏွိမ့္ခ်ၿပီး ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ရွိၾကဖု႔၊ိ မာန
ေထာင္လႊားတာေတြ မျပဳမိၾကဖုိ႔နဲ႔

အဆင္းရဲအပင္ပန္းခံ ႀကိဳးပမ္းတုိက္ခုိက္သြားၾကတဲ႔ လုပ္ဟန္ကုိပဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲထိန္းသိမ္းသြားၾကဖု႔ိကုိသာ

သတိေပးခဲ့ပါတယ္။
သူရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား အားလံုးဟာ စကၠဴးက်ားျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့

ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ အကဲျဖတ္ခ်က္ဟာ တ

႐ုတ္ျပည္သူလူထုကုိ အႀကီး အက်ယ္အားတက္ေစၿပီ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တုိက္ပြဲဇာတ္
ခံုေပၚမွာ သူဟာ မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရေအာင္ တုိက္ပြဲေတြကုိ ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ သူဟာ လက္
နက္အင္အား တပ္ဆင္မႈညံ့ဖ်င္းေပမယ့္

မိမိထက္လက္နက္အင္အား တပ္ဆင္မႈသာလြန္ ေကာင္းမြန္သူေရာ အေရးသာမႈရွိေနတဲ့ ရန္သူ

ကုိ အႏုိင္တုိက္ခဲ့လုိ႔ စစ္ေရးသမုိင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ထိတ္လန္႔အံ့ၾသခဲ့ရတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္မွာလည္း သူဟာ
ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွာ ထက္ျမက္ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ ျဖစ္ရပ္အေျမာက္အျမားကုိ ေရွ႕
ေဆာင္ညႊန္ျပခဲ့ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕သမုိင္းမွာ ပထမအႀကိမ္ကြန္ဂရက္က်င္းပခဲ့ရာမွစလုိ႔ ေျမယာေတာ္လွန္ေရး၊ မုိင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွိတဲ့ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲ၊ ၈

ႏွစ္တာ ခုခံေရးစစ္ပြဲ၊ ရွန္းဆီးေျမာက္ပုိင္းမွာ လွည့္လည္စစ္ဆင္ျခင္း၊

တုိက္ပြဲစဥ္ႀကီး ၃ ရပ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္တဲ့အထိ၊ အဲဒီ

ေနာက္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ ခုခံဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ကုိးရီးယားကူညီေရးစစ္ပြဲ၊ ၃ ႏွစ္တာ အမ်ိဳးသားစီးပြား ျပန္လည္ ႏုိးထရွင္သန္လာေရး၊ ျဖစ္
ထြန္းလာေရး ၁ မ်ိဳးနဲ႔ ၃ မ်ိဳး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (ဆုိရွယ္လစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းေရး-လယ္ယာလုပ္ငန္း-လက္မႈလုပ္ငန္း- အရင္းရွင္
စနစ္ရဲ႕ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၁၉၅၃ တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေထြေ ထြလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ဳပ္)၊ ပထမ
အႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ အ႒မအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္ရဲ႕လမ္းစဥ္၊ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားလွတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူ
ေထာင္ေရး၊ ဗံုး ၂ မ်ိဳးနဲ႔ လူလုပ္ၿဂိဳဟ္တုတခု၊ တ႐ုတ္အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း၊ ကုလသမဂၢမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္ေနရာ
ျပန္လည္ ရရွိလာျခင္း စတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလံုးမွာ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ အမည္ကုိ အၿမဲႏွလံုး သြင္းထားရမွာျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ထက္ျမက္တဲ့
ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ထက္ျမက္တဲ့လုပ္ရည္ကုိင္ရည္မ်ားဟာ ေပၚလြင္လွပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ- မဟာယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးမွာ ဆုိးဝါးျပင္းထန္တဲ့ အမွားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပ
မဲ့ သူ႔ တသက္တာအရ ၾကည့္ရင္ သူရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ ဘယ္လုိမွေခ်ဖ်က္မရပါဘူး။ "ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ပါတီရဲ႕သမုိင္း
ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္" စာတမ္းမွာ "ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းသာ မရွိခဲ့ရင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ပ္အတည္း
အတြင္း က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ကယ္တင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔သာ မရွိခဲ့ရင္
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တပါတီလံုး၊ တႏုိင္ငံလံုးက အမ်ိဳးသားအသီးသီးျပည္သူလူထုနဲ႔ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ကုိ တိက်မွန္ကန္ ျပတ္သားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္
ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ျပႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ျပည္သူလူထုဟာ အေမွာင္ထဲမွာ ပုိမို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စမ္းတ
ဝါးဝါးနဲ႔ ျဖတ္သန္းေနရ ႏုိငပ
္ ါေသးတယ္" လိ႔ုညႊန္ျပထားခဲ့တယ္။
ခ်ဳပ္လုိက္ရင္

တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေမာ္စီတုန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္မႈ ျဖစ္ေစ

တယ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ ဂုဏ္ရွိဖ႔ုိ ျဖစ္ေစတယ္။ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ေစပါတယ္။
၂။ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚဟာ ျပည္သူလူထု လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တ႐ုတ္ျပည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့
အဖုိးအနဂၣထုိက္တန္တဲ့ သေဘာတရား ရတနာျဖစ္တယ္။
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒသေဘာတရား သမားျဖစ္သလုိ အဘိဓမၼာသမားလည္းျဖစ္တယ္။

သူဟာ မိမိ

ကုိယ္မိမိ သေဘာတရားအရ ယံုၾကည္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ယံုၾကည္မႈ၊ အမ်ိဳးသားအရ ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိတယ္။
ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းရဲ႕နာမည္ တပ္ထားတဲ့ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ စုေပါင္းဉာဏ္ပညာရဲ႕ အ
ဆီအႏွစ္မ်ား ျဖစ္တယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ထူးခၽြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အေျမာက္အျမားဟာ ၎အေတြးအေခၚ ျဖစ္တည္လာ

ေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ေကာင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းကေတာ့ ၎အေတြးအေခၚ
ကုိ အဓိကအားျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ တယ္။
ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚဟာ အတြင္းသေဘာ ႂကြယ္ဝနက္ဝွမ္းၿပီး အခ်က္က်က် ေလးေလးနက္နက္ ရွိလွတဲ့ သိပၸံနည္းက် စ
နစ္ျဖစ္ တယ္။

၎တု႔အ
ိ နက္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ လကၡဏာ၊ ပစ္မွတ္၊ တြန္းအားတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သေဘာတရား၊ ေက်းလက္

က ၿမိဳ႕ဝိုင္း လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသိမ္းေရး ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရား၊ ပါတီတည္
ေဆာက္ေရး၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ၊ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုတ႔ုိဟာ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ "ျပဒါးရွင္
၃ လံုး" ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရား၊ ဒီမိုကေရစီသစ္ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သေဘာတရား၊ ျပည္သူဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးအာ
ဏာ ခိုင္မာေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတု႔န
ိ ဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရား၊ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရား၊ ျပည္သူ
တြင္း ပဋိပကၡကုိ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြင္း အေရးႀကီးတဲ့ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္
သက္တဲ့ သေဘာတရား၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါတီစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရား၊ စာေပအႏုပညာ
ဟာ "ဘာေၾကာင့္ လူေတြ" ကုိ အက်ိဳးေဆာင္ရမွာလဲ နဲ႔

ပန္းေပါင္းတရာ ပြင့္လန္းႏုိင္ပါေစ၊ ပညာဂုိဏ္းတရာ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ပါေစ ဆုိတာနဲ႔

ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရား၊ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ဆက္ခံမယ့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား ေမြးျမဴေရး "ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တစတစ ကူးေျပာင္း

ေရး" ကုိ တားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သေဘာတရား၊ တပ္ကုိပါတီက အႂကြင္းမဲ့ေခါင္းေဆာင္ေရးကုိ စြဲစၿြဲ မဲၿမဲက်င့္သံုးၿပီး အမိ်ဳးအ
စားသစ္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သေဘာတရား၊ လြတ္လပ္ အမွီအခိုကင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲေန
ထုိင္ေရး ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သေဘာတရား၊ ေပၚလစီနဲ႔ နည္းပရိယာယ္ဟာ ပါတီရ႕ဲ အသက္ျဖစ္ၿပီး ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ
ရန္သူကို အထင္ေသးႏုိင္ေပမယ့္ နည္းပရိယာယ္အရ ရန္သူကုိ အေလးထားရမယ္ - "တုိက္ရဲရမယ္" ေအာင္ပြဲခံယူရမယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္
သက္တဲ့သေဘာတရား၊ တက္ႂကြဖြယ ္အေၾကာင္းရပ္ အားလံုးကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တျပည္လံုး အမ်ိဳးသားအသီးသီး ျပည္သူမ်ားနဲ႔ စည္းလံုး
ညီညြတ္ကာ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရား၊ မွန္ကန္တဲ့အေတြးအေခၚ ဘယ္ကလာသလဲနဲ႔ပတ္
သက္တဲ့သေဘာတရား စသျဖင့္ ေမာ္ရဲ႕အေတြးအေခၚ အားလံုးဟာ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒကုိ ႂကြယ္ဝ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ ေစခဲ့တာျဖစ္တယ္။
တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွ အမွန္တရားရွာျခင္း၊ လူထုလမ္းစဥ္၊ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းျခင္းတုိ႔ဟာ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚတရပ္လံုး၊ အ

တြင္း သေဘာအားလံုးရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္၊ နည္းနာနဲ႔ အျမင္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚရဲ႕ ဝိညာဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ
ေပၚမွာ တန္ဖိုးအရွိဆံုးက ဘာလဲ။ မိမိရဲ႕ သေဘာတရား၊ မိမိရဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳဟာ တန္ဖုိးအရွိဆံုးပါပဲ။ ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚဟာ တ
႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ သိပၸံနည္းက် နိဂံုးခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒကုိ တ
႐ုတ္ျပည္လက္ေတြ႔-ေခတ္ရ႕ဲ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားနဲ႕ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္မႈရဲ႕ အထြက္ပစၥည္းျဖစ္တယ္။
ေကာင္းမြန္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဆက္ခံထားျခင္းနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။
သက္တဲ့ မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕ သေဘာတရားျဖစ္တယ္။

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕

တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာနဲ႔ ပတ္

ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႔ အသက္၀ိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ အ
ေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားလည္းျဖစ္တယ္။ ၎မွာ ကမၻာ့အျမင္နဲ႔ နည္းနာ နိႆ
ယ ဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္လ႔ူအဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတရားေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္
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ေဆာက္ေရး တရားေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားတယ္။

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ျပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္လာေရး ဦးတည္

ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာညႊန္ျပေပးတယ္။ ၎ဟာ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အရင္းခံအက်ိဳးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳတယ္။
ဒီ အက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အေတြးအေခၚလက္နက္ ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ ၎ဟာ ယဥ္ေက်းမႈ အ
ေျခခံအုတ္ျမစ္ ႂကြယ္ဝသလုိ ခုိင္ခံ့တဲ့ သေဘာတရား အေျခခံအုတ္ျမစ္၊ ခုိင္ၿမဲတဲ့ လက္ေတြ႔ဆုိင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ပါရွိတယ္။ တ
ရုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ေကာင္းမြန္တ့ဲအစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဟာ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သ
လုိ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒဟာ ေမာ္စီတန
ု ္းအေတြးအေခၚရဲ႕ သေဘာတရား အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေခါင္း

ေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔ေတြဟာ ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚ
ရဲ႕ လက္ေတြ႔ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္တယ္။
အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာျပည္လုိ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်လွတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားဟာ မာ့က္စ္
လီနင္ဝါဒနဲ႔ အတူ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚကုိ သေဘာတရား လမ္းညႊန္အျဖစ္ အေသအခ်ာ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္တယ္။
မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမွာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးလွသလုိ ေသာကေရာက္မႈနဲ႔ ဆင္းရဲၿငိဳ ျငင္မႈေတြကလည္း နည္း
နည္းေလးမွ် ေလ်ာ့နည္းသြား တာမရွိပါဘူး၊ ဒီလို ကမၻာ့အေျခအေနေအာက္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ ေမာ္စီတုန္း
အေတြးအေခၚအလံကုိ ဆက္လက္လႊင့္ထူထား႐ံုမွ တပါး တျခားမရွိပါ။
ပါတီဝင္မ်ား၊ ေကဒါမ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားဟာ မိိမိေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ မွန္ကန္စြာ ေပါင္းစပ္ကာ မာ့က္စ္လီနင္၀ါဒ၊ ေမာ္စီ
တုန္း အေတြးအေခၚေလ့လာေရးကုိ တုိးျမႇင့္သြားၾကရပါလိမ့္မယ္။
မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ၊ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။
ေအးျမမြန္သိန္း ၂၀၁၉၊ ဇန္န၀ါရီ ၈။

ခေမာက္ေတြကုိ

လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္ၿပီလား

ညဳိစိန္ဝင္း

·
အစုိးရရဲ႕ ေျမယာေပၚလစီဟာ လယ္သမားေတြအေပၚဖိႏွိပ္ၿပီး စစ္အုပ္
စု၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္၊ စစ္ခရုိနီနဲ႕ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ လုပ္
ငန္းရွင္ေတြဘက္က ရပ္တဲ့ေပၚလစီလားလုိ႕

ေမးခြန္းထုတ္ရပါေတာ့

မယ္။
ေျမသိမ္းတဲ့အမႈေတြ၊ အိမ္ၿခံေျမသိမ္းတဲ့အမႈေတြ ျပႆနာေပါင္းစုံ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျမလြတ္၊ ပလပ္ေျမ၊
ေျမရုိင္း ဥပေဒဆုိတာ ေပၚလာတယ္။ ေျမလြတ္၊ ပလပ္ေျမ၊ ေျမရုိင္းဥပေဒကုိ ျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ေတာင္ေပၚေန တုိင္းရင္းသား ေတာင္
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သူ လယ္သမားေတြ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျမသိမ္းဥပေဒဆုိၿပီး တခါ ထပ္ေပၚလာျပန္တယ္။ အခု အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ
ဒီဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳဖုိ႕ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မယ္တဲ့။

ဒီဥပေဒၾကမ္းေရာ ေျမလြတ္၊ ပလပ္ေျမ၊ ေျမရုိင္း ဥပေဒတုိ႕ပါ ေတာင္သူလယ္

သမားေတြနစ္နာေစၿပီး စစ္အုပ္စု၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္၊ စစ္ခရုိနီနဲ႕ ေငြရွင္ေၾကးရွင္လုပ္ငန္းရွင္တုိ႕ပဲ အက်ဳိးျပဳေနတာ ေလ့လာ
ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဒီဥပေဒေတြအရ ေျမလြတ္၊ ပလပ္ေျမ၊ ေျမရုိင္းမွန္သမွ် ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုိ႕ သတ္မွတ္တယ္။ ဓားမဦးခ် ေျမပုိင္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း
လုိက္တယ္။ ဟုိတုန္းက လယ္သမားဟာ ၃ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ခုတ္ထြင္၊ ထြန္ယက္လုပ္ကုိင္လာခဲ့ရင္ ေျမပုိင္တယ္။ အခုဥပေဒအရ လယ္သ
မားက အႏွစ္ ၃၀ ထြန္ယက္လုပ္ကုိင္လာခဲ့လည္း ဦးပုိင္မေပါက္ရင္ လယ္သမားမပုိင္ဘူး။ စာေပယဥ္ေက်းမႈေရခ်ိန္နိမ့္တဲ့ ေတာင္သူ လယ္
သမားေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မင္းေပါက္စုိးေပါက္ ရုံးေတြကႏၷားေတြ ေပါက္ေရာက္တဲ့ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြကုိ အခြင့္
အေရးေပးလုိက္တာပဲ။ ရုံးေတြ ကႏၷားေတြဆီကုိ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ လာၿပီး ေနာက္တဆင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ဦးပုိင္အမည္စာရင္း

ေပါက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တ့ဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေသေပေရာ့ပဲ။ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြကေတာ့ ေငြေၾကးကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံး
ျပဳကာ ရုံးေတြကႏၷားေတြကုိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ရသမွ် ေျမယာအခြင့္အေရးေတြ သိမ္းက်ဳံးယူမွာကလည္း ေသခ်ာေနတယ္။
အရင္ကတည္းက ေျမယာေတြကုိ မတရားသိမ္းယူခဲ့တာေတြ ဧက သိန္းနဲ႕သန္းနဲ႕ခ်ီၿပီး ရွိေနခဲ့တာပါ။ ဥပမာတခုေလာက္ ေျပာ
ပါဦးမယ္။

ပဲခူးရုိးမဘက္မွာ သခင္သန္းထြန္းတုိ႕ မေရာက္မီအခ်ိန္ကတည္းက ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကုိင္

စား ေသာက္လာခဲ့တဲ့ ေျမေတြ ရွိပါတယ္။ ပဲခူးရုိးမဘက္မွာ အျမန္လမ္းေဖာက္ေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္
ကုိင္စားေသာက္လာခဲ့တဲ့ လမ္းေဘးဝဲယာ ေျမကြက္ေတြကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ခြဲေဝယူခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေတာ့ လယ္သမားေတြနဲ႕ ျပႆနာ

တက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲေတြ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေတြကလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမ
ေတြကုိ ဒီလုိပဲ မတန္တဆေလ်ာ္ေၾကးနဲ႕သိမ္းယူ၊ အဓမၼသိမ္းယူတာေတြလုပ္ခဲ့တာပဲ။

တုိင္းရင္သားေတြရဲ႕ ေတာင္တန္းေဒသေတြအပါ

ဗမာျပည္အႏွံ႕အျပားမွာ ခရုိနီေတြ အဓမၼနည္းနဲ႕ သိမ္းယူခဲ့တဲ့ ေျမေတြကလည္း ဧက ေထာင္ေသာင္းမက ရွိေနခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ။
အခု လယ္သမားေတြ မပုိင္ဘူးလု႕ိ သူတ႕ုိ ေျပာေနတဲ့ ေျမယာအမ်ားစုဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာခဲ့
ၾက တဲ့ေျမေတြပါ။ လယ္သမားဘက္က ေျပာရင္ ထြန္ယက္လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာတာ အႏွစ္(၂၀) ေက်ာ္ၿပီေပါ့။

အဲဒါေတြ အကုန္လုံး

လယ္သမားမပုိင္ဘူးေျပာေနတာပါ။ ဒီေျမေတြ စုစုေပါင္းဟာ ဧက သိန္းသန္းခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္။
ယခု ၂၀၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းဆုိတာ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ကုိလုိနီေခတ္ ေျမသိမ္းဥပေဒထက္ေတာင္ လယ္သမားေတြကုိ ထိခုိက္နစ္
နာေစတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေနပါတယ္။

ကုိလုိနီေခတ္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒထက္ပုိၿပီး လယ္သမားေတြဘက္က ရပ္ခံတ့ဲ ဥပေဒျပဳရမယ့္

အစား ၁၈၉၄ ေျမသိမ္းဥပေဒထက္ ပုိဆုိးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳဖု႕ိ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကပါေတာ့မယ္။
ဒီေျမယာဥပေဒဥပေဒၾကမ္းေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအျမင္ဘက္ကေန ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္ အရာ
ရွိေဟာင္း ဥပေဒပညာရွင္ေတြက မြမ္းမံျပင္ဆင္ အေရာင္တင္ေပးေနတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းပါ။ (အလားတူ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတခုကုိ ျပည္ထဲ
ေရးဌာနက သီးျခား ျပဳစုေရးဆြဲေနေသးတယ္လုိ႕လည္း ၾကားသိေနရပါတယ္။)လယ္သမားေတြထဲ သြားေရာက္ေလ့လာတာ၊ လယ္သမား
ေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာခ်က္၊ လယ္သမားေတြဘက္က တင္ျပခ်က္ စုံစမ္းေလ့လာၿပီး ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမဟုတ္ပါဘူး။
ေျမသိမ္းမႈေတြမွာ အာဏာပုိင္ဟာလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႕ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနတု႕ိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေျမယာေတြဟာ တပ္မေတာ္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္သြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ နာမည္ဆုိးနဲ႕ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနနဲ႕ ျပည္ထဲေရးဌာနတုိ႕ရဲ႕ အာဏာနဲ႕
ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ လယ္သမားေတြ ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံေပေရာ့ပဲ။
ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ေျမသိမ္းခံရတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေရးနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕လည္း ရွင္းရွင္းလင္း
လင္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားတာ မရွိပါ။ ၁၈၉၄ ကုိလုိနီေခတ္ ေျမသိမ္းဥပေဒ အသက္ဝင္ေနဆဲ ကာလကေတာင္ ဥပေဒ ေဘး
ခ်ိတ္ၿပီး ထင္သလုိ လုပ္လာခဲ့ၾကတာ အခုဆုိ ပုိဆုိးၿပီေပါ့။

ဒီ ၂၀၁၇ ေျမယာဥပေဒၾကမ္းဟာ လယ္သမားေတြဘက္က နစ္နာခ်က္ရွိမွာ

ေတြကုိ အေလးမထားေပမယ့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြ ဘက္ကုိေတာ့ ေစ့စပ္စပ္စပ္ အခြင့္အေရးေပး ေရးဆြဲထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေျမ

သိမ္းကိစၥ အျငင္းပြားမႈေတြ တရားရုံးသု႕ိ ေရာက္လာၿပီး တရားရုံးက ေျမမသိမ္းသင့္ဘူးလုိ႕ ဆုံးျဖတ္ရင္ေတာင္မွ ေျမသိမ္းသူဘက္က သမၼ
တထံအထိ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး အယူခံခြင့္ေပးထားပါတယ္။
ဘယ္သူဘက္က ရပ္မယ္ဆုိတာ ေဗဒင္ေမးေနစရာ မလုိပါဘူး။
ေထာင္ခ်ခံေနရတာ အခုထိ ရွိေနဆဲပါ။

ေျမသိမ္းမႈေတြမွာ ေထြအုပ္ေတြ ဘယ္သူဘက္က ရပ္မယ္၊ ျပည္ထဲေရး
ျပည္ထဲေရးဌာနရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေျမသိမ္းခံ လယ္သမားေတြ

လယ္သမားေတြက ေျမသိမ္းအမႈေတြမွာ ခံဘက္ကခ်ည္း ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ ေငြမ်ား တရားႏုိင္တဲ့

ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ တရားရႈံး ေျမရႈံး ျဖစ္ၾကရဦးမွာပါပဲ။သည္အထဲက ေျမသိမ္းသူအတြက္ သူ တရားရႈံးရင္ေတာင္
သမၼတထံ အယူခံခြင့္ေပးထားေသးတယ္ဆုိေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ မ်က္ရည္နဲ႕ မ်က္ခြက္သာ အေဖာ္ျပဳဖု႕ိ ရွိေတာ့မွာပါ။
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လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ေရး၊ လက္ငုတ္လယ္ လက္မလြတ္ေရး၊

မူလလက္ငုတ္နဲ႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္သူ အျငင္းပြားရင္ - ႏွစ္ဖက္

လယ္သမားခ်င္း အျပန္အလွန္ ေထာက္ထားကာ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရး၊ ဆိုတာေတြကို ေျမယာျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး (ေျမယာေတာ္လွန္ေရး)
ေပၚလစီတရပ္ (ဥပေဒတရပ္) အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ခ်မွတ္ဖုိ႕ဆုိတာ ခရီးေဝးေနတုန္းပါ၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ေကဒါအပါအဝင္ ေက်း
လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရး နဲ႔ ေပၚလစီအာမခံေရးတု႕ိ ကုိ စနစ္တက် မပ်ိဳးေထာင္ မတည္ေဆာက္ဘဲ ေျမယာ ျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လ႕ုိ မရသလုိ လယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမယာျပႆနာကုိလည္း မွန္ကန္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

- ေခတ္အဆက္ဆက္ မတရားသိမ္းခဲ့တဲ့ ေျမယာမ်ားအျပင္ ေနာက္သိမ္းမယ့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ပါ တရားဝင္ေ အာင္ လမ္းခင္း

ေပးထားတဲ့ ေျမယာဥပေဒသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆလေခတ္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေျမရွင္စနစ္မွ ၂၀၀၈ ေအာက္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ ပုဂၢလိ

ကေျမရွင္ၾကီးစနစ္သို့ ေျပာင္းလဲရာမွာ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေျမယာဥပေဒမ်ားနဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ပါ
တယ္။
ဒီ ၂၀၁၇ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးရင္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေမးရမွာက ခင္ဗ်ားတုိ႕ ခေမာက္ေတြမဲေပးလု႕ိ လႊတ္ေတာ္
မွာ အခုလုိ တက္ခြင့္ရလာၾကတာမဟုတ္လား။
ေက်းဇူးရွင္ခေမာက္ေတြကုိ ေမ့ၿပီလား-လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္ၿပီလား-ဆုိတာပါပဲ။ တျပည္လုံးက ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႕က
ေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းေတြကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေသးမီ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ ေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဲဝင္သြားၾကဖုိ႕ လုိပါတယ္။ အ
ကယ္၍ လႊတ္ေတာ္က ဒီဥပေဒၾကမ္းေတြကုိ အတည္ျပဳလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိက္ပြဲကုိ အရွိန္အ ဟုန္ျမွင့္ၿပီး တဆင့္တုိး ဆန္႕က်င္ကန္႕
ကြက္ဖုိ႕နည္းလမ္းမွတပါး တျခားမရွိေတာ့ပါ။

ဗင္နီဇလ
ြဲ ားလူထုန႔ဲ
ဗင္နီဇလ
ြဲ ားအာဏာလြန္ပဲြ
ျမစမ္းေအး
မႏွစ္က (ေမ၂၀၁၈) က်င္းပတဲ့
ဗင္နီဇြဲလား သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပန္လည္အႏိုင္ရလာၿပီး (ဇႏၷဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉)မွာ က်မ္း သစၥာက်ိန္ဆိုတဲ့ လက္ဝဲယိမ္းသမၼတ မက္ဒူ႐ုိ
Nicolas Maduro ကို၊ လက္ယာ ယိမ္းအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တ့ဲ ဂီဒို Juan Guaido
က အသိအမွတ္မျပဳဘဲ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သမၼတအျဖစ္ ေၾကညာတယ္ ( ဇႏၷ၀ါရီ
၂၃၊ ၂၀၁၉)။
အဲဒီေန႔မွာပဲ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဂီဒိုကို ၾကားျဖတ္ သမၼတအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း
ေၾကညာတယ္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပဲ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းစစ္နယ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဖာ္လာ Craig Faller က အေမရိကန္ စစ္ဘက္အေနႏွင့္
လိုအပ္ရင္ အေမရိကန္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္သံတမန္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အသင့္လုိ႕ ေၾကညာတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားနဲ႔ အေမရိကန္ အျပန္အလွန္ သံ
တမန္မ်ား ႏွင္ထုတ္ၾကတယ္။
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ဒီအရင္ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက အေမရိကန္က ဗင္နီဇြဲလား လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း ၂၃ ခုတ႔အ
ို ေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လုပ္
ထားခဲ႔ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း တမုဟုတ္ခ်င္း ႀကီးထြားလာတယ္။
ႏွစ္ဖက္ လူထုေထာက္ခံပြဲ အင္အားျပပြဲေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ၾကတယ္။

အေမရိကန္ထံမွ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူ ေပးပို႔

တယ္ ဆိုတ႔ဲ အဖြဲ႔မ်ားကို အတိုက္အခံက ဖိတ္ေခၚေပမယ့္ အစိုးရက ကိုလံဘီယာနယ္စပ္မွာ ပိတ္ဆ႔ို ထားတယ္။ အေမရိကန္က လူသား
ခ်င္းစာနာမႈအကူ ေပးဖိ႔ု အေၾကာင္းျပေနေသာ္လည္း ၊ တဖက္က ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေရနံကုမၸဏီ PDVSA ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ Assets အ
ေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံကို ခဲထားတယ္။ အဂၤလန္ဘဏ္ Bank of England က ဗင္နီဇြဲလား ရဲ႕ စေပၚေငြ ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယံ ကို
ျပန္ထုတ္ခြင့္မေပးဘူး။
- မက္ဒူရို က အတိုိက္အခံနဲ႔ ေဆြေႏြးဖိ႔ု ကမ္းလွမ္းတာကို မက္ဆီကို၊ ဥရုေဂြး၊ ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီး နဲ့ ကုလသမဂၢက ေထာက္ခံ
ေသာ္လည္း ဂီဒို က ပယ္ခ်ထားတယ္။ တရုတ၊္ ရုရွား၊ က်ဴးဘား၊ မက္စီကို၊ တူရကီ၊ အီရန္ တို႔က မက္ဒူရိုဘက္က အခိုိင္အမာ ရပ္တည္
ေနတယ္။

ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတဦးနဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတခ်ိဳ႕ ဘက္ေျပာင္းမႈ ရွိေသာ္လည္း စစ္တပ္က မက္ ဒူ႐ုိအစိုးရကို ေထာက္ခံေန

တယ္။ စပိန္၊ အီတလီ၊ ေပၚတူဂီ၊ ဆြီဒင္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာလန္၊ ၿဗိတိန္ နဲ႔ ဥ႐ုေဂြး၊ ေကာ့စကာရီကာ၊ အီေကြေဒါ တို႔ပါဝင္တဲ့ (မကၠ

စီကို၊ ဘိုလီဗီးယား - မပါ) ဥေရာပနဲ႔ လက္တင္အေမရိက ၁၃ ႏိုင္ငံစုဖြ႕ဲ ထားတဲ့ International Contact Group က သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ
ျပန္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းဖို႔ ထုတ္ျပန္တယ္။ သမၼတမက္ဒူ႐ုိက ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လုပ္ဖို႔ကို ပယ္ခ်ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းဖို႔ကို လိုလား
ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္တယ္။
ႂကြယ္ဝတဲ့ ေရနံသိုက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္က ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ မက္ဒူ႐ုိကို ဖယ္ရွားကာ

လက္ယာယိမ္းအတိုက္အခံ ဂီဒိုကို

အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳတာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေနၾကေသာ္လည္း၊ ဒါဟာ ျမင္သာ တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္တခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္
ဘူးလို႔လည္း ဆိုတယ္။

အေမရိကန္ရဲ့ ေနာက္ေဖးၿခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လက္တင္အေမရိကကို (ကိုလိုနီျပဳထားတဲ့) မြန္႐ိုးဝါဒ

Monroe Doctrine (1823) ကို ျပန္ အသက္သြင္းခ်င္တာ လိ႔ုလည္း ဆိုတယ္။

ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ UNSC မွာ အေမရိကန္နဲ႔အေနာက္အုပ္စုက အဆိုျပဳခ်က္မူၾကမ္း တင္သြင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ လူူသား
ခ်င္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ ကူညီေရးအဖြဲ႔ ဝင္ခြင့္ျပဳဖိ႔န
ု ဲ႔ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လုပ္ဖို တို႔ ပါဝင္တယ္။ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ
ဆိုတာ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္တြင္းဖိႏွိပ္မႈေတြ ျပင္းထန္ကာ မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အာေဘာ္ဖန္တီးၿပီး၊ စစ္ေရးအရ စြက္ဖက္ဖို႔ အေမရိ
ကန္္က ျပင္္ဆင္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေရး ေျခလွမ္းအျဖစ္ သမၼတ မက္ဒူ႐ုိက ပယ္ခ်ထားတယ္။
႐ုရွားက တန္ျပန္ အဆိုတင္သြင္းဖိ႔ု ရွိၿပီး တရားဝင္အစိုးရ တရပ္ကို စစ္အင္အားသံုးၿပီး ဖယ္ရွားရင္ အႀကီးအက်ယ္ မွားမယ္လုိ႕
သတိေပးတယ္။ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္။

တ႐ုတ္က ျပည္ပစြက္ဖက္မႈ အထူးသျဖင့္ စစ္ေရးစြက္ဖက္မႈကို

ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကို ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူမ်ားသာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားက
လူထုရဲ့ေရြးခ်ယ္မႈကို ေလးစားဖိ႔န
ု ဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာတယ္။
၂၁ရာစု နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ကမၻာမႈေခတ္မွာ မြန္႐ုိးဝါဒဆိုတာ ေခတ္မမီေတာ့ပါဘူး။

(ဆူပါဝါ အက်) အေမရိကန္ဟာ

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ လူ႔အခြင့္အေရးဗန္းျပၿပီး စ စ္ေရးအရ စြက္ဖက္မႈဆိုတာေတြနဲ႔ မင္းေျပာင္းမင္းလႊဲ
Change နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ ေပၚလစီကို မစြန္႔ လႊတ္ေသးပါဘူး။

Regime

ဗင္နီဇြဲလားစီးပြားေရး ၿပိဳပ်က္မႈ ဆိုတာဟာလည္း (ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္) အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ့ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔
ထုတ္လုပ္ေရးစြမ္းအားစု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္လိုစီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အက်င့္
ပ်က္ ျခစားေနတဲ့ ခ႐ိုနီအရင္းရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ မတိုက္ႏိုင္ရင္ တိုင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ဆက္ ႀကီးထြားေနဦးမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ ဝင္ေငြရဲ့ ၉၆%ဟာ ေရနံေရာင္းရေငြေပၚ အေျချပဳထားရတဲ့ သယံဇာတက်ိန္စာ သင့္ေနတဲ့ တေခ်ာင္းေထာက္ စီး
ပြားေရးဟာ၂၀၀၈ စီးပြားေရးကပ္ေနာက္ပိုင္း ေရနံကို အကန္႔အသတ္မဲ့ တိုးထုတ္ေသာ္လည္း ေရနံေစ်းက် ေငြေစ်းက် စီးပြားေရးက် ႏိုင္ငံ
ေရး မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ကာ ျပႆနာေပါင္းစံု ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။
ဗင္နီဇြဲလားဟာ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈႏွင့္အတူ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားကာ လစ္ဗ်ားနဲ့ ဆီးရီးယားလို

အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕

ကိုယ္စားျပဳစစ္ေရး Proxy War စြက္ဖက္မႈေအာက္မွာ ျပည္တြင္းစစ္န႔ဲအတူ က်ဆံုးႏိုင္ငံ Failed State ျဖစ္မယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ
ပါတယ္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သမၼတအျဖစ္ ေၾကညာတဲ့ ဂီဒို Guaido ၾကားျဖတ္အစိုးရက (သူတ႔ိုဟာ ဗင္နီဇြဲလား ခ႐ုိနီဓနရွင္လူတန္းစားကို
ကိုယ္စားျပဳတယ္) အေမရိကန္ကို စစ္ေရးစြက္ဖက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚမႈဟာ တိုင္းျပည္ကို သစၥာေဖာက္ရာေရာက္တဲ့ ႐ူးသြပ္တဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္တယ္
လို႔ မက္ဒူ႐ုိအစိုးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္တင္တယ္။ မိမိပါလီမန္ကေန ႏိုင္ငံျခား စစ္ေရးစြက္ဖက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့လုပ္
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ရပ္မ်ိဳး ကမၻာမွာ မရွိဘူး လိ႔ုလည္းဆိုတယ္။ ဝါရွင္တန္အေနနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလားျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆ႔မ
ို ႈကို
ရပ္စဲဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ ထရမ့္အစိုးရက ဗင္နီဇဲြလားရဲ့ ဘဏ္စာရင္းေတြကို ရပ္စဲထားၿပီး ေရနံေရာင္း ရေငြေတြကို ပိတ္ဆို႔ထားတယ္။ အ
ေမရိကန္ရဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈဟာ ဗင္နီဇြဲလား စီးပြားေရးကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစၿပီး ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးမဲ့ေစပါတယ္။
ဗင္နီဇြဲလားလူထုက ဘယ္ျပင္ပ စြက္ဖက္မႈကိုမွ မလိုလားပါဘူး။ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ားလိုပဲ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳ း တိုးတက္ လိုၾကပါတယ္။
ယခုထိေတာ့ "ထန္းပလပ္ျပား ျမင္းလုပ္စီးေနရသလု”ိ ႏွင္သာႏွင္ ခရီးမတြင္လွေသးပါဘူး။ ၂၀၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚ ၂
ဖက္ အျမင္မတူၾကဘူး။ တဖက္ဖက္ကို အာဏာလႊဲ ဖယ္ရွား တိုင္းျပည္က ထြက္ခြာသြားခိုင္းဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရပါ
လိမ့္မယ္။
လူထုက ပြဲၾကည့္ပရိ္သတ္ သက္သက္မဟုတ္ေ တာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဗင္နီဇြဲလားအေရးကို ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူေတြ
ကပဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ။
ျမစမ္းေအး
(၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉)

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕
၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝး
ရလဒ္န႔ဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ခင္ေအးၾကည္ျမ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးကို ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီက
တာဝန္ယူၿပီး စိန႔ပ
္ ီတာစဘတ္ၿမိဳ႕မွာ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေနနဲ႔ ၃ ရက္ေန႔မွာ ၂ ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပခဲ့တယ္။ အစည္းအေဝးသို႔ ႏိုင္
ငံ ၇၈ ႏိုင္ငံမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီ ၁၀၃ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄၂ ေယက္ တက္ေရာက္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးရဲ႕အဓိ
က ေခါင္းစီးကေတာ့“ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး-ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္
ေရးတိုက္ပြဲ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ေရးတိုက္ပြဲ ေအာင္ပန္းဆြတ္ခူေရး” ဆိုတာျဖစ္တယ္။
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တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေခါင္းစီးကို ဗဟိုျပဳကာ မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းျပတယ္။ သမိုင္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္
လက္ေတြ႕ အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကတယ္။

အစည္းအေဝးမွာ “စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ေၾကညာခ်က္” ၆ ခုကို လက္ မွတ္ေရးထိုး

ၾကတဲ့အျပင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းပါတီက ထုတ္ျပန္တဲ့ “ပန္ၾကားလႊာ”ကိုလည္း လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကတယ္။

၁။ အစည္းအေဝးကာလရဲ႕ ေနာက္ခံ
(၁) ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလက စတင္ၿပီး ကမၻာ့လက္ဝဲဂိုဏ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးဟာ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲ အႏွစ္
၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈ တစီတတန္းႀကီးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။

အာရွတိုက္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက“ေအာက္

တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္”ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲ ေခၚဆိုက်င္းပတယ္။
ဥေရာပတိုက္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီ ၃၀ ေက်ာ္က ဘရပ္ဆဲမွာလည္းေကာင္း၊ ယခင္ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာ
ပေဒသမွာ ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၄၀ နီးပါးဟာ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အလုပ္သမားပါတီရဲ႕ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ
ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍လည္းေကာင္း၊ အေမရိကတိုက္မွာ က်ဴဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္းေကာင္း ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးေအာင္
ပြဲ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပခဲ့တယ္။ ဒီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာ
ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ဇာတိေျမကို ေ႐ြးခ်ယ္က်င္းပခဲ့ျခင္းဟာလည္း ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ကို အထိမ္းအမွတ္
ျပဳျခင္းျဖစ္တယ္။
(၂) နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရ႕ဲ ျပည္တြင္းျပည္ပေပၚလစီဟာ အဆက္မျပတ္ ပိုမိုျပင္းထန္တင္းမာလာေနတယ္။

ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳ း

တိုးတက္ေရးဟာ ဆိုးဝါးျပင္းထန္တ့ဲ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတယ္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ဟာ တိုင္း
တပါး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြအေပၚ ပိုမိုဆိုးဝါး ရက္စက္လာတယ္။ အဆက္ျဖတ္ဖို႔ တံတိုင္းေတြေဆာက္ၿခံခတ္လာတယ္။ ဥေရာပ က
လည္း တိုင္းတပါးေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္လိုသူ ဒုကၡသည္ေတြ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ဆန္႔က်င္ေရး ေပၚလစီအမ်ိဳးမ်ိဳး က်င့္သုံးေနတယ္။
ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအရ ဥေရာပနဲ႔အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားတိ႔ဟ
ု ာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္
ပြဲေတြ အဆက္မျပတ္ဖန္တီးေနတယ္။ အေရွ႕အာရွ၊ ေတာင္အာရွတ႔ိုကိုလည္း ဒုကၡေပး ေမႊေႏွာက္ ေနတယ္။ ယခင္ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥ
ေရာပေဒသ၊ လက္တင္အေမရိကေဒသေတြမွာ စစ္ေရးအရ တိုးၿပီး စီမံေနရာခ်ကာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။

ဒါေတြဟာ

ေဒသအေျခအေန တင္းမားမႈနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕သမားက စြက္ဖက္ေနတဲ့ အ
ေလ်ာက္ ႏိုင္ငံတကာမွာ အပူကြက္ျပႆနာ၊ ဥပမာ-ပါလက္စတိုင္းျပႆနာ၊ ဆိုက္ပရပ္ျပႆနာ၊ ကာတလိုးနီယားျပႆနာ၊ ေျမာက္ကိုး
ရီးယား ႏ်ဴးကလီးယားျပႆနာ စတာေတြဟာ တေလၽွာက္လုံး ေျဖရွင္းမရေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရ႕ဲ က်ဴးေက်ာ္မႈ လကၡဏာ

ဖြင့္ခ်ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတိုက္ပြဲ ေအာင္ပြဲရရွိေရးဟာ ဒီေန႔ကမၻာ့
ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ အေလာတႀကီး တာဝန္ျဖစ္တယ္။
(၃) ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးမွာ လႈံ႔ေဆာ္ေနတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲေတြ၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲေတြ၊ ပတ္
ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္ အာ႐ုံစိုက္မႈရွိလာတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ အရင္း
ရွင္ လူတန္းစားဟာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြ ပခုံးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ တေန႔တျခား ထင္ရွားလာတယ္၊
ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တန္ဖိုးထားသူေတြန႔ဲ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေသြးစုပ္မႈကို ရက္စက္စြာ ခံေနရတဲ့ အလုပ္
သမားေတြဟာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈကို ပုံစံအမ်ိဳး မ်ိဳးနဲ႔ လုပ္လာၾကတယ္။

အာရွတိုက္မွာ ၂၀၁၇ ေမလက တူ

ရကီႏိုင္ငံ၊ အီစတန္ဘူနဲ႔ အန္ကာရာစတဲ့ၿမိဳ႕တိ႔မ
ု ွာ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားေတြဟာ လွည့္လည္ အင္အားျပခဲ့ၾကတယ္၊
ေသြးစုပ္မႈဆန္႔က်င္ေရး၊ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ၊ စစ္လိုလားသူနဲ႔ ဘာသာေရးအယူဝါဒေတြကို တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာမႈ
fundamentalism ကို ဆန္႔က်င္တ့ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီး အေမရိကတိုက္ အာဂ်င္တီးနားမွာ ဆယ္
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ေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ုံးေတြနဲ႔

အေျခခံလူတန္းစား အဖြ႕ဲ အစည္းေတြက အေထြေထြသပိတ္ကို လႈံ႔ေဆာ္ၿပီး သမၼတ

မက္ခရီရဲ႕ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ေပၚလစီေတြ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အသုံးစရိတ္ ေလၽွာ႔ခ်ေရး၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ လုပ္ခ တိုး
ျမႇင့္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈေတြဟာ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္လွလို႔ အာဂ်င္တီးနားအေျခအတခုလုံး ရပ္တန္႔
သြားခဲ့တယ္။

ဒါေတြအျပင္ ဥေရာပမွာ ဂရိ၊ ဘယ္လ္ ဂ်ီယန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ အာဖရိကတိုက္၊ အီဂ်စ္၊ ဆူဒန္စတဲ့ ေဒသေတြမွာ အလုပ္သမား

လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ခုခံဆန္႔က်င္မႈလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။

က်ယ္ေျပာလွတဲ့ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈေတြန႔ဲ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြ

အေပၚ တက္ႂကြတဲ့ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ေရွ႕ေဆာင္မႈေပးေရးတိ႔ုဟာ မ်က္ ေမွာက္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္
တယ္။
(၄) ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆန္႔က်င္ေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္ရပ္ေတြ အဆက္မျပတ္ ေပၚထြက္ေနတယ္။

ဒါဟာ ဆိုရွယ္

လစ္စနစ္ အင္အားစုေတြကို စိန္ေခၚေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ဆူဒန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားအ
ျပား အစိုးရက အသုတ္လိုက္ ဖမ္းသြားျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ႐ူေမးနီးယား တရား႐ုံးေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို မေကာင္းဆိုးဝါး
မိစၧာအျဖစ္ ဖက္ဆစ္ဝါဒနဲ႔ တတန္းတည္းထားကာ ေၾကညာခဲ့တဲ့အျပင္ “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ” ခံယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေခ်ပေျပာဆိုမႈ
ေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။

ပိုလန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆိုင္ရာ ေျပာဆိုေရးသားခ်က္ေတြကို ဝါဒျဖန္႔လို႔

၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလက ဖမ္းဆီးျခင္း ခံၾကရတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ယူကရိန္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ဟာ ေခ်မႈန္းခံလိုက္ရၿပီး ပါတီဝင္
ေတြ ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္။ ႐ုရွားအာဏာပိုင္ေတြက ၅-၉ (ဖက္ဆစ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးေအာင္ပြဲ ၇၂
ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္) ဆႏၵျပပြဲ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ႐ုရွား ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အလုပ္သမားပါတီမွ ပါတီဝင္ေတြကို ယာယီ ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္။ အီရန္က
မာ့က္စ္ဝါဒကို မိစၧာဒိ႒ိအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနဲ႔ လက္ဝဲဂိုဏ္း အဖြဲ႕အစည္းတခုလုံးကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေခ်မႈန္းေရး

စီမံေဆာင္႐ြက္

သြားမယ္လို႔ဆိုတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အ႐ူးအမူး တုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေရး ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ အင္အားကို စုစည္း၊ အတူ
တကြ ေျပာဆို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သာြ းသင့္တယ္။

၂။ အစည္းအေဝးရဲ႕ သေဘာတရား ရပ္ခံခ်က္

ဆိုရွယ္ လစ္ဝါဒကို ဗဟိုျပဳၿပီး ေအာက္တိုဘာဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ သမိုင္းအဓိပၸာယ္မွ အစခ်ီကာ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္
လႈပ္ရွားမႈ ရဲ႕ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ နည္းပရိယာယ္စတာေတြေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။
(၁) ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးဟာ ေခတ္သစ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္တာလို႔ အစည္းအေဝးက မွတ္ယူတယ္။

ပန္ၾကားလႊာက

ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးဟာ လူသားသမိုင္းကို အရင္းရွင္စနစ္မွ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္-ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သ႔ို ကူးေျပာင္းတဲ့ ေခတ္သစ္ကို ဖြင့္
လွစ္လိုက္တာျဖစ္တယ္၊ လူလူခ်င္း ေသြးစုပ္မႈကင္းတဲ့ တရားမၽွတတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ထူေထာင္ေရးအတြက္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ခိုင္မာတဲ့ တိုး
တက္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးလိုက္ၿပီး၊ ၂၀ ရာစုရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ စိန္ေခၚမႈကို တုံ႕ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ ၫႊန္ျပခဲ့တယ္။

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေ ထြအတြင္းေရးမႉး ဇူကာ ေနာ႔ဗ္ အဖြင့္စကားေျပာၾကားရာမွာ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးဟာ အလုပ္သမားေတြ
အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တရပ္ကို ထူေထာင္လိုက႐
္ ုံမက

ယခင္ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ေရးရဲ႕ ပထမဆုံးေျခလွမ္းတလွမ္း-လွမ္းလိုက္တာျဖစ္တယ္၊ အလုပ္၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈ၊ တန္းတူေရး၊ ညီေနာင္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စုေပါင္းစနစ္
က်င့္သုံးေရးဝါဒ(collectivism) ဆိုင္ရာမူေတြကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့လို႔ တကမၻာလုံးက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ကမၻာ့အျမင္ကို ႐ိုက္ခတ္ခဲ့႐ုံမက ကမၻာ
ႀကီးကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့တဲ့အျပင္ ေခတ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးဌာန

ဒုဝန္ႀကီး ကိုယဲ့က်ိဳးက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာမွာ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးက ဒီေခတ္ကာလကို ပိုင္းျခားပစ္လိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ လူ
သားသမိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို အကုန္အစင္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို စိတ္ကူးစံမွ လက္ေတြ႕သို႔ လည္းေကာင္း၊
သေဘာတရား မွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးသို႔ လည္းေကာင္း
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ႀကီးျမတ္တ့ဲ ခုန္ပ်ံတိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးက တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒကို ေဆာင္
ၾကဥ္းေပးလာၿပီး ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုန္းကိုယ္စားျပဳတဲ့ တိုးတက္သူေတြဟာ

ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္မႈ အေတြ႕အႀကဳံထဲမွ

သိပၸံနည္းက် နည္းနာကို တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ရွာ
ေဖြေတြ႕ရွိလိုက္တယ္။ သူတို႔ဟာ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒကို တ႐ုတ္အလုပ္သမားလူတန္းစား လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္
ျမဴနစ္ပါတီကို စတင္ထူေထာင္လိုက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သ႕ူ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခ့တ
ဲ ယ္လို႔ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပခဲ့တယ္။
အိုက္ယာလန္ အလုပ္သမားပါတီ၊ ဆိုက္ပရပ္ လုပ္သားျပည္သူ႕ တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ေပၚတူဂီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊

ဩစတီးယား အ

လုပ္သမားပါတီ၊ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ( PKP-၁၉၃၀ )စတဲ့ မ်ားျပားလွတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္
ငံမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာလည္း ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးဟာ ၂၀ ရာစုရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး သမိုင္းျဖစ္ရပ ျဖစ္
တယ္၊ ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ဓာတ္ကူ(catalyst)ပစၥည္းျဖစ္တယ္၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက အရင္းရွင္စနစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားကို
ေခ်မႈန္းပစ္ေရး၊

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား အာဏာရွင္စနစ္ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး၊ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီး ပုဂၢလိကပိုင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းပစ္

ေရး၊ လူသားေတြ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ အင္အားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္
တယ္ ဆိုတာကို အေလးထားေျပာဆိုၾကတယ္။
(၂) အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ကမၻာႀကီးရဲ႕ တန္းတူေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္းက သမိုင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ လုံး၀ အသိအမွတ္ ျပဳ
ၾကတယ္။ ႐ုရွားဖက္ဒေရး ရွင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဇူကာေနာ႔ဗ္က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဟာ ကမၻာေပၚက ပထမ
ဦးဆုံးေသာ အလုပ္သမား လယ္သမား သမၼတႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အလြန္တိုေတာင္းလွတဲ့ အခ်ိန္ကာလကို အသုံးခ်ၿပီး စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံ
ေရး၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာစတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ယခင္ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူးတဲ့ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္
ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးကို အျမင့္မားဆုံးအထိ တြန္းေဆာ္ေပးခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အာမခံခ်က္ ျဖစ္လာ
တယ္၊

ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲနဲ႔ ကိုလိုနီ ကိုလိုနီတပိုင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း အဆုံးအျဖတ္

အခန္းက ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ အေလးထားတင္ျပတယ္။ လာအိုျပည္သူ႕ ေတာ္လွန္ေရးပါတီက ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ဂယက္႐ိုက္
မႈ ေအာက္မွာ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲေတြ ေအာင္ပြဲရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ခ်ီ
တက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္၊ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကတို႔မွာ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္း

ျဖစ္တည္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းရပ္တခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္လို႔ ယူဆတယ္။
ပါကစၥတန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပဲခ
ြ ံၿပီးေနာက္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ ႐ု
ရွားဟာ တက မၻာလုံးမွ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားေတြကို ကၽြန္ျပဳခံရမႈ၊ တရားမမၽွတမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးတန္းတူမႈမရွိျခင္း စတဲ့ တုပ္ေႏွာင္
ထားတဲ့ အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြကို ခ်ိဳ းဖ်က္ပစ္ႏိုင္တဲ့ ထြန္းေျပာင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ျပသလိုက္တာျဖစ္တယ္၊ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ခံေနရတဲ့ ကိုလိုနီေဒသက ျပည္သူေတြ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ေအာင္ပြဲရရွိေရးအတြက္ က်င့္ဝတ္တရားအရနဲ႔ စီးပြားေရးအရ အေထာက္
အကူေတြ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့လို႔ အာရွ၊ အာဖရိကနဲ႔ လက္တင္အေမရိကရဲ႕ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၁ ႏိုင္ငံဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ခဲ့ၾကလို႔ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေစခဲ့တာကို အထူးအေလးထား တင္ျပခဲ့တယ္။ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီ၊ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အလုပ္သမားပါတီ၊ ဒိန္းမတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ( PKP - ၁၉၃၀)စတဲ့ ပါတီအသီးသီး
ဟာ ၂၀ ရာစ ုအတြင္း ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ၊ လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးစတဲ့
ဘက္ေတြမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ သာလြန္ခ်က္ေတြကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပႏိုင္ခ႐
ဲ့ ုံမက တျခားႏိုင္ငံေတြမွ
အရင္းရွင္ေတြကိုလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူမႈအာမခံစနစ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္လာဖို႔ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ခိုင္းသလိုျဖစ္ခဲ့တယ္၊

၂၀ ရာစု ဆို

ရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ဖက္စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကိုလိုနီဝါဒနဲ႔ ကိုလိုနီဝါဒလက္သစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲ အ
တြင္း မွ အခန္းက႑ဟာလည္း ထိုနည္းတူ အစားထိုးလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ယူဆၾကတယ္။
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(၃) ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားမႈမွာ တကယ့္အဓိက အေၾကာင္းရင္းဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ ကိုယ္တိုင္
ျပႆနာ ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဇူကာေနာ႔ဗ္ရဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ကေတာ့ တကယ့္ျဖစ္ရပ္အရ ၂၀ ရာစု ၈၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္
စုရဲ႕ အခြင့္အာဏာေတြဟာ သစၥာေဖာက္နဲ႔ တံစုိးလက္ေဆာင္ လက္ခံထားသူ လာဘ္စားသူတို႔က ခိုးယူသြားခဲ့ပါၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။
႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အလုပ္သမားပါတီ ပထမ အတြင္းေရးမႉး (Yuri Chukriikin) က - ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားခ်ိန္မွာ
ႏိုင္ငံေရးအာဏာဟာ ဆိုဗီယက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ပါတီဟာလည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္မွာ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ အေထြေထြလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအာဏာရွင္စနစ္မွာ ရွိရမယ့္
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတိ႔ုကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တယ္၊ ၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္မွာေတာ့ ေဈးကြက္ဦးတည္ေျပာင္းလဲေရး အ
ရင္းရွင္စနစ္လုပ္ငန္းစဥ္ က်င့္သုံးလာၿပီး ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဟာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး စီမံကိန္းကိုေတာင္ ေျပာင္
ေျပာင္တင္းတင္း ေရးဆြဲခ်မွတ္လာပါတယ္လို႔ သူ႕ထင္ျမင္ခ်က္ကို တင္ျပပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးဌာန
ဒုတိယဝန္ႀကီး-ခ်င္တဲ့လီက ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ ၿပိဳလဲသြားမႈဟာ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ပါဘူး၊ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့
ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဟာ မာ့က္စ္ဝါဒကို ေက်ာခိုင္းတဲ့ “လက္ဝဲ” လက္ယာ တိမ္းေစာင္းတဲ့ ဆႏၵစြဲအျမင္ အမွား
မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ လီနင္သတိေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ျပန္ျပင္ေရးဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႕ မာနေထာင္လႊားမႈ၊ “လက္ဝဲ” ဂိုဏ္း သူငယ္နာ၊ အ
ေခ်ာင္ဝါဒတို႔ ေပၚထြက္ျခင္းနဲ႔ သစၥာေဖာက္ျခင္းတို႔ပါပဲ။ “လက္ဝဲ” တိမ္းေစာင္းမႈက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို အတားအဆီး
ျဖစ္ေစၿပီး လက္ယာတိမ္းေစာင္းမႈက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ဇီဝိန္ခ်ဳပ္သြားေစျခင္းပါပဲလို႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဖိလစ္ပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (PKP - ၁၉၃၀) ၂၀ ရာစု ၈၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ၿပိဳပ်က္သြား
ျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ တြန္းေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္၊

သူတ႔ိုဟာ ပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံ

ေတာ္ရဲ႕ အျမင္ဆ
့ ုံးေခါင္းေဆာင္ အဆင့္မွာ ဝင္ေရာက္ေနၿပီး “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” နဲ႔ “လူသားရဲ႕ အက်ိဳးတူတန္ဖိုးတရား (common
human value) အျမင္” စတဲ့ ေယဘုယ် အျမင္ အယူအဆေတြအရ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို မဟုတ္
တန္းတရားစြပ္စြဲၾကတယ္။

ဒါေတြက အရင္းရွင္စနစ္က ဆိုဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ၿပိဳက်ပ်က္စီးေစတဲ့ သစၥာေဖာက္မႈေနာက္ ထက္

ၾကပ္မကြာ လိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၎ႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုကို သမိုင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေစ႐ုံမက လူသားထုတ
ရပ္လုံးအား သမိုင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေစခဲ့တာပါပဲ။

(၄) မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ရပ္ေတြအရ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ လူသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ မဟုတ္ဘဲ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သာ လူသားေတြရဲ႕
အနာဂတ္ျဖစ္တယ္ လို႔ အစည္းအေဝးက ၫႊန္ျပလိုက္တယ္။

ဇူကာေနာ႔ဗ္က အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန႔ခ
္ ြန္းစကားေျပာရာမွာ မ်က္ေမွာက္

ကာလမွာ အရင္းအႏွီးက အလုပ္သမားေတြကို ႐ိုက္ခတ္မႈဟာ ၾကာေလ ႀကီးမားေလျဖစ္တယ္၊ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟာ အဆက္မ
ျပတ္ နက္႐ႈိင္းလာေနတယ္၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အလႊာကြဲျပားမႈေတြနဲ႔ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြဲျပားမႈအတိုင္းအတာဟာ တေန႔တျခား ထင္
ရွားလာေလျဖစ္တယ္၊ “အလယ္အလတ္လူတန္းစား” ဟာလည္း တဟုန္တိုး ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာေနတယ္၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသူတ႔သ
ို ာ
လူေတြအံ့ဩရေလာက္ေအာင္ ဥစၥာဓနေတြ တိုးပြားေနၾကတယ္။ (Oxfam International)ရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ တကမၻာလုံးရဲ႕ ၁ ရာ
ခိုင္ႏႈန္းသာရွိတဲ့ လူေတြဟာ တကမၻာလုံးရဲ႕ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ဥစၥာဓနကို သုံးစြဲေနတယ္၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘီလီယံနာ သူေ႒း
သူႂကြယ္ေတြရဲ႕ ဥစၥာဓန တိုးပြားမႈဟာ ၆ ဆအထိ တက္သြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုလသမဂၢရ႕ဲ စာရင္းဇယားေတြအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ ငတ္ျပတ္ေနသူ လူဦးေရဟာ ၃၈ သန္းအထိ တိုးပြားလာတယ္လ႔ိုဆိုတယ္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ၁၀ ရာခိုင္
ႏႈန္းဟာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ အငတ္ေဘးနဲ႔ ႀကဳံေနရတယ္။ သူတ႔ိုဟာ အလုပ္လက္မဲ့ အေနအထားမွာ က်ေရာက္ေနၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
ရဲ႕ ဥစၥာဓနအားလုံးနီးနီးဟာ ဘ႑ာဘုရင္ႀကီး (ဘ႑ာ လက္ဝါးႀကီး အုပ္သမား) ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ထဲ ေရာက္ကုန္တယ္။
အေမရိကန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေျပာဆိုရာမွာ

အရင္းရွင္စနစ္ဟာ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာမွာ တေလၽွာက္လုံး သုံးခဲ့တဲ့

နည္းနာကေတာ့ ၉၆ ပါးေရာဂါေပ်ာက္ေဆးလိုျဖစ္ၿပီး အရင္းအႏွီးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေလၽွာ႔ခ်ပစ္လိုက္တယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖ်က္ဆီးေရးနဲ႔ နယ္
ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ေရးစတဲ့“အနႏၲတန္ခိုးရွင္စီမံကိန္း”ေတြကို က်င့္သုံးပါတယ္။ အေမရိကန္မွာအစြန္းေရာက္လက္ယာအင္အားစုေတြ
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ရဲ႕အႏၲရာယ္ကို ေလၽွာ႔တြက္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္သလို ဖက္ဆစ္ဝါဒ၊ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒ (Racialism)၊ အမ်ိဳးသားေရွာ္ဗင္ဝါဒ၊ သီအိုကေရစီ (Theocracy)
စတာေတြ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚ ေပၚထြက္လာေနတယ္။

အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ တဆင့္တက္ ၿဖိဳ ခြဲသိမ္းသြင္းခံရၿပီး ၿပိဳကြဲသြားခဲ့

တယ္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ သမၼတအျဖစ္ အေ႐ြးခံလိုက္ရၿပီးေနာက္ အလြန္အကၽြံ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးေရးဝါဒ (Totalitarianism) အား
ေကာင္းလာတယ္၊ အေမရိကန္အစိုးရဟာ က်ဴးဘား၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ အီရန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား

စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို

အ ဆက္မျပတ္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေ တြကို အျပင္းအထန္ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတယ္။
အရင္းရွင္စနစ္ကေန ၾကည့္ရင္ အနာဂတ္ ခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာမေတြ႕ႏိုင္ပါဘူး၊ ၎ဟာ လူသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ဆက္လက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းကို အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ပါဘူး။ အေဆာက္အအုံ လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အက်ပ္အတည္းအတြင္း အရင္း
ရွင္စနစ္ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းက်ေရာက္ေနတယ္၊ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရန္လိုစြာ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္
ေနရ ႀကံဳေတြ႔ ေနရတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ လက္ငင္းေရာ အနာဂတ္အတြက္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တယ္ လို႔
အခိုင္အမာ ယုံၾကည္တယ္ဆိုတာကုိ “ပန္ၾကားလႊာ”က ညႊန္ျပလုိက္တယ္။

(၅) ပါတီအဖြဲ႕အစည္းသီးသီးဟာ မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ကြင္းဆက္မွာ မွန္ကန္တဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔
နည္းပရိယာယ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္သြားေရးျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ အေလးထားခ်က္၊ ထိေရာက္မႈရွိတဲ့

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ နဲ႔ နည္းပရိယာယ္ တို႔ကို ဘယ္လိုဆုပ္ကိုင္မလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဇူကာေနာ႔ဗ္က အဖြင့္မိန႔ခ
္ ြန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်က္
ေမွာက္အေရးႀကီးတဲ့တာဝန္ကေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ စစ္ပြဲ၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုးဝါးလာမႈ၊
လူ႕က႐ုဏာဝါဒရဲ႕ သဘာ၀ေဘးဒုကၡစတာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အဆက္မျပတ္ ဖြင့္ခ်သြားေရးျဖစ္တယ္၊ အရင္းရွင္ စ
နစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ခုခံတိုကခ
္ ိုက္တဲ့ အင္အားစုေတြ တိုးခ်ဲ႕သြားေရးျဖစ္ တယ္၊ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္ကို က်ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ
နဲ႔ ျပည္သူလူထုကို စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ တက္ညီလက္ညီ ေထာက္ခံသြားေရးျဖစ္တယ္ လို႔ အေလးထား ေျပာဆိုခဲ့တယ္။
အိုက္ယာလန္အလုပ္သမားပါတီက ဆိုရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ တာဝန္ဟာ ခက္ခဲႀကီးမားလွၿပီး ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္၊ ဆိုရွယ္လစ္
စနစ္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အခ်က္အခ်ာျပႆနာနဲ႔ ဆီေလ်ာ္စြာရွိေရးဟာ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခအေနေတြ

ဖန္တီးေရးျဖစ္ တယ္၊ ဒီလို အေျခအေနေတြ ေရာက္ရွိလာေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းေရာက္ တပ္ဦးပါတီထူေထာင္ဖို႔ လိုအပ္႐ုံမက အလုပ္သ
မားလူတန္းစားနဲ႔ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ျပည္သူလူထုအၾကား တက္တက္ႂကြႂကြ တိုးဝင္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္သြားရပါမယ္၊ အလုပ္သမား လူတန္း
စား ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ဆိုတာဟာ အသိရွိရွိ စီမံကိန္းခ် လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆ
တယ္။ ဩစေၾတးလ်ားကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္တခုကေတာ့ အ
တိုင္းအတာႀကီးမားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈတရပ္ ဒါမွမဟုတ္ ပိုမိုတိတိက်က် ေျပာရမယ္ဆိုရင္“စစ္ဆန္႔က်င္ေရး”လႈပ္ရွားမႈတရပ္ စည္း
႐ုံးလႈ႔ေ
ံ ဆာင္သြားေရးျဖစ္တယ္၊ ဒါကို ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တခုလုံး ေသနဂၤဗ်ဴဟာရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္လို႔ ယူ
ဆတယ္။ ဘရာဇီးကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကြန္ ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ အရင္းရွင္စနစ္ နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္တို႔နဲ႔ တိုက္ပြဲဆင္ႏရ
ႊဲ န္ လို
အပ္႐ုံသာမက ကၽြန္ေတာ္တ႔ိုကတုတ္က်င္းထဲမွာ ရွိေနေသးတဲ့ အေပၚယံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ဖ႔ို လိုေသးတာ
ကို အေလးထားတင္ျပတယ္။

ဒိန္းမတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲဆင္ေရးဟာ ပိုမို

အေရးတႀကီးလိုအပ္လာေနတယ္လို႔ အေလးထားေျပာပါတယ္။ ဆိုက္ပရပ္ လုပ္သားျပည္သူ တိုးတက္ေရးပါတီက ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္
နဲ႔ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈတ႔ိုဟာ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္နဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈေအာက္မွာ အခက္အခဲေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနၿပီး ျပန္
လည္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေနမယ့္အစား အခုရွိေနတဲ့ ျပႆနာေရာ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပႆနာေတြကိုပါ ေျဖရွင္းေရး စီမံကိန္းနဲ႔အစား
ထိုးလိုက္ျခင္းဟာ လူသားေတြရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ႐ႈေထာင့္အသစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း တင္ျပ
ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ -

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔အသက္ရွင္ေနထိုင္ရတဲ့ ကမၻာႀကီးနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၁၀၀၊ အႏွစ္ ၃၀

က ကမၻာႀကီးဟာ လုံး၀မတူ ကြဲျပားသြားပါၿပီ၊ အေျခခံ ပဋိပကၡေတြ အထူးသျဖင့္ လူတန္းစားပဋိပကၡဟာ လုံး၀ေျပာင္းလဲမႈမရွိေပမယ့္ စီး
ပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူတန္းစားစတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြမွာ နက္နက္နဲနဲ ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့အေလ်ာက္ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ အက်ပ္အတည္းနဲ႔
ရင္ဆိုင္ရေပမယ့္ ၎ရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နဲ႔ ခြဲေဝမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ေငြေၾကး၊ အသိအျမင္ နဲ႔ သတင္းတို႔ကို စနစ္တက် အင္
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အား ရွိ ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္၊ လီနင္ေရးသားခဲတဲ့ “ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းအခ်က္” ဟာ မ်က္ ေမွာက္ကာလ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ မ
ေပၚေပါက္ေသးပါဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနသစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကို ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ တိုက္ပြဲနည္းပရိယာယ္သစ္အရ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ရည္
မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို စြဲစၿြဲ မဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သြားေရးကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒကို မိမိ
ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ေတြ႕နဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏိုင္ငံေရးပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕
အေတြးအေခၚ အယူအဆေရးရာပိုင္းကို

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ၊ အင္အားစုစည္း၊ တျခားတိုးတက္တဲ့ အင္အားစုေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ျပဳကာ ဆို

ရွယ္လစ္စနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အခိုင္အမာ လမ္းေၾကာင္းတခု ရွာေဖြရမယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆတယ္။
ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ တိုက္ပြဲဟာ မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏိုင္ငံတကာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ
အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီတို႔ ပူးေပါင္းကာ
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး တပ္ဦးျဖစ္တည္လာသင့္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာအရ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊

တခ်ိန္တည္းမွာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတြဟာ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕

လက္ေတြ႕အေျခအေနေတြအရ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရမယ္၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ လုပ္သားလူထုကို စည္းလုံးညီၫြတ္ လာ
ေစရမယ္၊ အရင္းရွင္လူတန္းစားဟာ အာဏာကို အလြယ္တကူ စြန္႔လႊတ္၊ ျပန္လည္ေပးအပ္လာလိမ့္မယ္လို႔ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ိဳးကို စြန္႔ပယ္
ၿပီး အေပၚယံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒကို ဆန္႔က်င္ကာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအာဏာရွင္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲ သေဘာတရားကို ႀကံ႕
ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ဆုပ္ကိုင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္ကို အဆက္မျပတ္ ဖန္
တီးသြားရမယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆတယ္။ ေပၚတူဂီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ အလြန္မ်ားျပားလွတဲ့ စြန္႔လႊတ္ေပးဆက္မႈန႔ဲ မေလၽွာ႔တမ္း လုံးပန္း
အားထုတ္မႈတို႔နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေဆာက္ေရးရဲ႕ ခက္ခဲႀကီးေလးလွတဲ့တာဝန္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အ
လုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကားမွာ စြဲၿမဲႀကံ႕ခိုင္စြာ အျမစ္တြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘ၀အေပၚ တကယ္ဩဇာ
သက္ေရာက္မႈရွိေစရမယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ တျခားကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြနဲ႔တကြ တျခားေတာ္လွန္တ့ဲ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုေတြနဲ႔
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ရွာေဖြအားျဖည့္သြားေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြ ရွာေဖြရမယ္။
အရင္းအႏွီးအင္အားႀကီးေတြဆန္႔က်င္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ က်ဴးေက်ာ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲကို အတူတ
ကြ ဆင္ႏႊဲသြားရမယ္လ႔ထ
ို င္ျမင္ယူဆတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ သေဘာတရားနဲ႔လက္ေတြ႕ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕ေပၚမွာ အေျခစိုက္ၿပီး မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ သေဘာတရားကို မိမိ
ႏိုင္ငံေတာ္လွန္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးလက္ေတြ႕တို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္သြားေရးကို တင္ျပခဲ့တယ္။

၃။ အစည္းအေဝးရဲ႕ အဓိကထူးျခားခ်က္မ်ား

(၁) ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီတို႔ရဲ႕ အစည္းအေဝးကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က စတင္ေခၚယူက်င္းပခဲ့တာမို႔ အခု
က်င္းပလိုက္တဲ့ ၂၀၁၇ အစည္းအေဝးထိဆိုရင္ စုစုေပါင္း ၁၉ ႀကိမ္ ရွိသြားခဲ့ၿပီ။

အခုက်င္းပခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့

ႏိုင္ငံ၊ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ဟာ ေဆာင္းပါးအစမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း အမ်ားဆုံးျဖစ္လို႔ သမိုင္းမွာ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္
ခ်ိဳးခဲ့ၿပီး စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္လြန္းလွတဲ့ အစည္းအေဝးျဖစ္ခဲ့တယ္။
(၂) ဒီအစည္းအေဝးဟာ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ျပဳ က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ၎ရဲ႕ ဇာတိျဖစ္တဲ့
႐ုရွားမွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္လို႔လည္း ထူးျခားပါတယ္။
(၃) တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယခင္က ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့။

အစည္းအေဝးမွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ခဲ့။

ယခုအစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးဌာနရဲ႕ ဒုတိယဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္တက္တယ္။ ယခုအႀကီမ္က စၿပီး တ႐ုတ္ဟာ ေျမာက္ ကို
ရီးယား အလုပ္သမား ပါတီ၊ ဟန္ေဂရီ အလုပ္သမားပါတီတို႔ နဲ႔ အတူ အစည္းအေဝး အလုပ္အဖြ႕ဲ အဝင္အျဖစ္ ေလၽွာက္ထားခဲ့လို႔ အဖြဲ႕ဝင္
ျဖစ္လာတယ္။

အလုပ္အဖြ႕ဲ ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ထူေထာင္ခဲ့တာျဖစ္၊ အစည္းအေဝးရဲ႕ တခုတည္းေသာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၊ အ
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စည္းအေဝးရဲ႕ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အစည္းအေဝး ေခါင္းစီး၊ အဆိုျပဳခ်က္စတာေတြကို အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရတယ္။
(၄) ၎ကို ထူေထာင္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႕တာဝန္က အစည္းအေဝးသို႔ မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံတကာ့ အပူကြက္နဲ႔ အေရးႀကီး ျပ
ႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပရတယ္။ ဒါေတြဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ ျဖစ္
လာၿပီး စည္းလုံး ညီၫြတ္တဲ့ သေဘာတူေၾကညာခ်က္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမွာ ၆ ေစာင္အထိရွိခဲ့တယ္။
(က) “ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖိႏွိပ္လာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေရးေၾကညာခ်က္” ။ ၇၂ ဖြဲ႕
လက္မွတ္ထိုးတယ္၊

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ဝါဒျဖန္႔တဲ့ ၎ပါတီက ေကဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုလန္တရား႐ုံးရဲ႕ စီရင္ခ်က္ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်

ျခင္းျဖစ္တယ္။ ပိုလန္အစိုးရနဲ႔၎ရဲ႕ တရားဥပေဒအရ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ နဲ႔ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပိတ္ပင္တားျမစ္ေရး အႀကံယုတ္ကို ၎ ပါ
တီ၊ ၎ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူတကြ ဆန္႔က်င္ေရးကို တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။
(ခ) “ဆိုက္ပရပ္ျပည္သူလူထုရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ေၾကညာခ်က္ကို ေထာက္ခံသြားေရး”ေၾကညာခ်က္။ ၆၆ ဖြဲ႕ လက္မွတ္ထိုး
တယ္၊ ဒီျပႆနာဟာ ျပင္ပက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒနဲ႔ ကုလသမဂၢ

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေျခခံေပၚမွာ ဒီျပႆနာကို အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းၿပီး ၎ဒုကၡသည္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္သြားေရး ပန္ၾကား
လိုက္တယ္။
(ဂ)“ဆီးရီးယားမွ တူရကီတပ္မ်ား ထြက္သြားေရး” ေၾကညာခ်က္။ ၄၅ ဖြဲ႕လက္မွတ္ထိုးတယ္။ တူရကီက ဆီးရီးယားမွာ စစ္ေရး
အရ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ မိမိျပည္သူေရာ ဆီးရီးယားျပည္သူေ တြကိုပါ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေနတာလို႔ အျပစ္တင္ ေျပာဆိုလိုက္တယ္၊

ကိုယ္

စားလွယ္ေတြက တူရကီနဲ႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံက လုပ္သားျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားသြား
ေရးကို ပန္ၾကားလိုက္တယ္။ (ဃ) “နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္း၊ ေျမထဲပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ၊ ေဘာ္
လ ကန္ေဒသစစ္ပြဲနဲ႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ လုပ္ရပ္ေတြကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ၎ေဒသက ျပည္သူေတြ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ေထာက္ခံ
အားေပးတဲ့ ေၾကညာခ်က္” ။ ၄၃ ဖြဲ႕ လက္မွတ္ထိုးတယ္။ ဒါဟာ အေရွအလယ္ပိုင္း၊ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေဘာ္လကန္ေဒသတိ႔မ
ု ွာ
အေမရိကန္၊ ေနတိုး၊ အီးယူတို႔က လႈံ႔ေဆာ္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲ နဲ႔ စြက္ဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းျဖစ္တယ္၊
ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ မိမိႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈလုပ္ရပ္ေတြမွာ မပါဝင္ၾကဖို႔ ရွင္းလင္းျပၿပီး၊ အေမရိကန္နဲ႔ေနတိုးကို ေျမထဲ
ပင္လယ္၊ အာဂ်ီယန္(Aegean) ပင္လယ္၊ ေဘာ္လကန္ေဒသနဲ႔ ကမၻာတလႊားမွာရွိေနတဲ့ စစ္အေျခစိုက္စခန္းေတြမွ ဆုတ္ခြာသြားဖို႔၊ ျပည္
သူလူထုကို သတ္ေနတဲ့ “လူသတ္သမား” ေတြကို ဘယ္လိုေျမေနရာနဲ႔ ဘယ္လိုေရကိုမွ ပံ့ပိုးမေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားခဲ့တယ္။
(င) “လက္တင္အေမရိကနဲ႔ ကရစ္ဘီယံေဒသ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာတိုက္ပဲဝ
ြ င္မႈကို ေထာက္ခံတဲ့ေၾကညာခ်က္”။
၂၉ ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးတယ္။ ၎ေဒသက ျပည္သူလူထုဟာ ၂၀၀၈ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ အရင္းရွင္စ
နစ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အုပ္စုေတြက သူတို႔ရဲ႕ ဒုကၡေရာက္မႈေတြကို ပခုံးလႊဲေျပာင္းေပးမႈခံေနရၿပီး၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေ တြ
ကို ဆန္႔က်င္ေရးေပၚလစီ၊ တံတိုင္း ကာရံေရး၊ ပိတ္ဆို႔ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံမႈန႔လ
ဲ ည္း ရင္ဆိုင္ေနရတယ္၊ ၎ေဒသမွ
အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြန္းလွန္ေရး၊

မိမိတို႔ရဲ႕ အခြင့္အ

ေရး နဲ႔ အနာဂတ္ရဲ႕ တခုတည္းေသာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေအာင္ပြဲအတြက္ ေထာက္ခံအားေပး ကူညီသြားရမယ္။
(စ) “ကက္တလိုနီးယား ျပည္သ႕ူ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေထာက္ခံ၊ ကက္တလိုနီးယား အစိုးရအမႈထမ္းေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ နဲ႔ တက္
ႂကြ လႈပ္ရွား သူေတြကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈကို ဆန္႔က်င္”တဲ့ ေၾကညာခ်က္။ ၁၃ ဖြဲ႕ လက္မွတ္ထိုးတယ္။

စပိန္အာဏာပိုင္ေတြက ၂၀၁၇

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔က ကက္တလိုနီးယားျပည္သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ နဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္
အင္အားျပခြင့္ အခြင့္အေရး တို႔ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ကန္႔ကြက္လိုက္တယ္။ စပိန္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ပုဒ္မ ၁၅၅ အရ ကက္တလိုနီးယား လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းပစ္မႈ၊ ကက္တလိုနီးယားေဒသႀကီးရဲ႕ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒နဲ႔ အစိုးရ
အမႈထမ္းတို႔ကို ဖယ္ရွားပစ္မႈ၊ ကက္တလိုနီယား ေဒသႀကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္တို႔ကို

ဆန္႔

က်င္ ကန္႔ကြက္ၿပီး၊ ကက္တလိုနီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဂၽြန္၊ ဂ်ိဳးဇက္ႏ်ဴအက္ (Joan Joseph Nuet) ကို အၾကမ္း
ဖက္ပုန္ကန္ေရးကို ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္သူ၊ အမ်ားပိုင္ ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားပစ္မႈက်ဴးလြန္သူစတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား
ျခင္းနဲ႔ ကက္တလိုနီးယားလြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လႊတ္ေပးေရးကို ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။
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(၅) အစည္းအေဝးက စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ နဲ႔ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ေရးကို ထင္ဟပ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကို အေလးထား
လာတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အေရးႀကီးျပႆနာေတြအေပၚ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္၊ အေျခခံမူေတြနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လမ္းျပေျမပုံ ေရးဆြဲခ်မွတ္လိုက္တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အစည္းအေဝးက ပူး

ေပါင္း လႈပ္ရွားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၂ ခုကို အေသး စိတ္စီစဥ္ကာ “ပန္ၾကားလႊာ”အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။
၅-၁။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကို အဆက္မျပတ္ အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္။ လက္

ရွိေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို ပကတိဘာ၀က်စြာ သမာသမတ္က်က် အကဲျဖတ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊
ဆိုဗီယက္ဆန္႔က်င္ေရးတို႔ကုိ အားျဖည့္ တုိက္ပြဲဝင္သြားနရန္။
၅-၂။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေတာ္လွန္ေရးဆန္႔က်င္တဲ့တဲ့ အေရးအခင္း ျဖစ္သြားမႈ၊ ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္း ၿပိဳကြဲသြားမႈနဲ႔ အရင္း
ရွင္ စနစ္ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ထလာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျမင္ဖလွယ္သြားရန္။
၅-၃။ လီနင္ရဲ႕ က်မ္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စူးစမ္းေလ့လာ သုေတသနျပဳေရး၊ ပါတီဝင္ေတြ နဲ႔ လူထုကို စည္း႐ုံးၿပီး၊ အဲဒီ
က်မ္းေတြရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့သမိုင္း အဓိပၸာယ္တို႔ နဲ႔ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနမႈတ႔ိုကို ရွင္းျပသြားရန္။

“ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး”

က်မ္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပသြားရန္။
၅-၄။ မာ့က္စ္ရ႕ဲ အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည္ ေမြးေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သူ႕ရဲ႕ သမိုင္းေကာင္းမႈမ်ားကို အေလးထားကာ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္။
၅-၅။ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း အႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္ နဲ႔ “အရင္းက်မ္း” ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း အႏွစ္ ၁၅၀
ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ လူငယ္ထုကို ရည္စူးၿပီး ၎က်မ္းမ်ားရဲ႕ သမိုင္းဆိုင္ရာ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကို ဝါဒျဖန္႔သြား
ရန္။
၅-၆။ အရင္းရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ လုပ္သြားရန္၊ ၎ရဲ႕ေသြးစုပ္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ လူက်င့္
ဝတ္ နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ လုယက္မႈလကၡဏာတို႔ကို ဖြင့္ခ်ၿပီး ျပည္သူလူထု အထူးသျဖင့္ လူငယ္ထုကို

သေဘာတရား အသိပညာတိုးေရး

ေဆာင္႐ြက္သြားရန္။
၅-၇။ ေမလ ၁ ရက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔မွာ အလုပ္သမားထုရဲ႕ အခြင့္အေရး နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ရရွိ
ေရး တိုက္ပြဲမ်ားစည္း႐ုံးမႈအတြင္း တေပါင္းတစည္းတည္းရွိေရး၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကို အားျဖည့္သြားရန္။
၅-၈။ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒ (Racialism)နဲ႔ ဖက္ဆစ္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးကို အတူတကြ လုပ္ၾကရန္၊

နာဇီဖက္ဆစ္ဝါဒကို တိုက္ခိုက္ေအာင္

ျမင္ခဲ့တဲ့ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္ပြဲ ဂုဏ္ျပဳျခင္း နဲ႔ စတာလင္ဂရက္ တိုက္ပြဲစဥ္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ေအာင္ပြဲ ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ လႈပ္
ရွားမႈလုပ္သြားရန္။
၅-၉။ ႐ုရွားကို ေသြးတိုး စမ္းေနမႈမ်ားကို ရဲရဲတင္းတင္းရင္ဆိုင္ေရး။
၅-၁၀။ အေမရိကန္က က်ဴးဘားကို ေရရွည္ပိတ္ဆို႔ထားမႈ အဆုံးသတ္ေရး ေတာင္းဆိုေရး၊ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္
လပ္ အမွီခိုကင္းတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ ေထာက္ခံေရး၊

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိက၊

လက္တင္ အေမရိ က၊ အာရွနဲ႔ ဥေရာပမွာ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ သိမ္းပိုက္မႈ၊ စြက္ဖက္မႈ၊ ပိတ္ဆို႔မႈတ႔န
ို ဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ျပည္
သူေတြကို ေထာက္ခံေရး။
၅-၁၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားေရး။
၅-၁၂။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တပ္ဦးတိုးခ်ဲ႕ေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး တိုက္ပြဲကို အားျဖည့္သြားေရး၊ ေနတိုးနဲ႔ ၎ရဲ႕ စစ္ေရးတိုး
ခ်ဲ႕လာမႈကို ဆန္႔က်င္ေရး၊ စစ္ဝါဒဆန္႔က်င္ေရး စည္း႐ုံးသြားရန္။ တပ္နဲ႔ စစ္လက္နက္ေလၽွာ႔ေပၚေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အတိုက္အခံျဖစ္မႈမ်ား
ကို ႏိုင္ငံတကာ တရား ဥပေဒနဲ႔မူမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ တရားမၽွတစြာေျဖရွင္းေရးကို ေထာက္ခံသြားရန္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ကိုရီးယားကၽြန္း
ဆြယ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စြက္ဖက္မႈကို ဆန္႔ က်င္သြားရန္။ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေရးကို ေထာက္ခံ
သြားရန္တို႔ျဖစ္တယ္။
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၄။ နိဂုံး
(၁) ဒီအႀကိမ္အစည္းအေဝးအေပၚ အက်ယ္အျပန္ အာ႐ုံစိုက္မႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။
သက္လို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဝါဒျဖန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း

ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကို အစည္းအေဝးနဲ႔ ပတ္

ပါတီအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးဟာ ဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ တျခား သတင္းမီဒီယာ

ေတြကလည္း အစည္းအေဝးရက္ နဲ႔ အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ သတင္းေဖာ္ျပၾကလို႔ ကမၻာအႏွံ႔ အာ႐ုံစိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။အစည္းအေဝး
က်င္းပေနတဲ့ ရက္ေတြမွာ တ႐ုတ္ျပည္ ရွင္းဟြာသတင္းကြန္ရက္၊ ဂလိုဘယ္သတင္းကြန္ရက္ စတဲ့ မီဒီယာေတြက သတင္းပိ႔ၾု ကတယ္။
အစည္းအေဝး ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ အဲဒီေန႔မွာ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္က ႐ုရွားအာဏာပိုင္ေတြဟာ အစည္းအေဝးကို

ျမင့္ျမင့္မားမား

အာ႐ုံစိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး စာပို႔လာခဲ့တယ္။
(၂) အစည္းအေဝးက ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရ႕ဲ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဒါဟာ
ကမၻာ့ ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရး တြန္းေဆာ္ေပးရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ၂၀၁၇ အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံ
တကာ ကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈစိတ္ဓာတ္ကို ထင္ဟပ္ခဲ့တယ္။

သေဘာကြဲလြဲမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားကာ အားလုံး

သေဘာတူတဲ့ “ပန္ၾကားလႊာ”အျဖစ္ ေပၚထြက္လာၿပီး ၂၀၁၈ ရဲ႕ လုပ္ငန္း အေလးထားခ်က္နဲ႔ အခိုင္အမာလႈပ္ရွားမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရး
ဆြဲ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ၅ ႏွစ္ ေလာက္အတြင္းမွာ အႀကီးမားဆုံး တိုးတက္မႈရရွိလာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီလိုစည္းလုံး
ညီၫြတ္မႈစိတ္ဓာတ္ဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တဆင့္တက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တြန္းေဆာ္မႈအခန္းက႑

ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
(၃) အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေ တြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
တဆင့္ တက္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္တယ္။ အစည္းအေဝးက သေဘာတူလိုက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြ (ပန္ၾကားလႊာ) စတာေတြကို ကမၻာ
အႏွံ႔ရွိ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈန႔ဲ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြက အားေပးေထာက္ခံၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေၾက

ညာခ်က္ေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားနည္းေနတယ္။ အခိုင္အမာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေရးဘက္မွာ ေၾကညာခ်က္ေတြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ အ
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အလုပ္စီမံကိန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း အားျဖည့္ဖို႔နဲ႔ ျမႇင့္တင္သြားဖို႔ လိုပါတယ္။

ကိုးကား။

။ မ်က္ေမွာက္ကမၻာနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၈ အမွတ္(၂) မတ္လ၊ဧၿပီလထုတ္ ။
ခင္ေအးၾကည္ျမ
ဩဂုတ္ (၄) ၂၀၁၈။
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ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး

စစ္တပ္က စစ္တုိင္း (၅) ခုမွာ ဘာေၾကာင့္ ၄ လ ၾကာ အပစ္ရပ္ေပးတာလဲ

(၁)
ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါမယ္၊ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး (NCA) ဆုိတာကုိ သူတ႔ပ
ို ဲ စလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္၊
ဒီကာလအတြင္း လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြထဲမွာ အစည္းေျပေအာင္လုပ္တယ္၊ တခ်ိဳ႔ ၃-၄ စိတ္ ကြဲကုန္တယ္၊ တခ်ိဳ႔အဖြ႔ဲကုိ ေျခၿငိမ္
ေအာင္ အခြင့္အေရးေတြ ေပးၿပီး တခ်ိဳ႕ကုိ အျပစ္ရွာတိုက္တယ္၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕တာလုပ္တယ္။
တဖြဲ႔ကုိ နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕ခုိင္းၿပီး လုိအပ္တဲ့ လက္နက္ခဲယမ္း ရိကၡာေထာက္ပံ့- သူတ႔ပ
ုိ ဲ က်န္တဖြ႔ရ
ဲ ဲ႕ နယ္ေျမထဲအေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္
ေပးတယ္၊ တုိက္ခုိင္းတယ္။

(၂)
စစ္တုိင္း (၅) တိုင္း အပစ္ရပ္ေပးမယ္ ေၾကညာတာကေကာ ဘာေၾကာင့္လဲ။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဆန္းရက္ေတြအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲေတြမွာ စစ္တပ္္အက်အဆံုး အထိအခုိက္မ်ားတယ္၊
အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ဘက္ AA နဲ႔ တုိက္တဲ့ တုိက္ပြဲေတြမွာ အထိနာ၊ နာမည္ပ်က္တယ္၊ AA က စိတ္ႀကိဳက္စစ္ကစားေနႏုိင္တယ္။ သူတို႔
အေျခအေန သူတို႔ျပန္ၾကည့္ေတာ့ - တပ္ရင္းတရင္း - တုိက္အား ၁၀၀ ျပည့္ေအာင္ မထုတ္ႏုိင္တာၾကာၿပီ၊ ဒီေတာ့ ကုိယ့္တပ္ထဲ တည္ၿငိမ္
ေအာင္နဲ႔ အားျပန္ျဖည့္ဖုိ႔ လုပ္စရာေတြ ရွိလာတယ္။
ခုပဲလာမယ့္ စစ္ဆင္ေရးေတြအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ လမ္းေဖာက္တာ- ေနရာတုိးယူလာတာေတြ လုပ္ေနၿပီျဖစ္တယ္၊
ပထမအဆင့္ ရခုိင္ဘက္မွာ အားသြန္ႏုိင္ဖုိ႔ ေျမာက္ပုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္း၊ ေတာင္ပုိင္းေတြမွာ ေခတၱေျဖေလွ်ာ့ေပးတဲ့ သေဘာသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ
ေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ ေၾကာင္သူေ တာ္လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ထိေတြ႔မႈန႔ဲ တုိက္ပြဲငယ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆက္ရွိဆဲျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔အက်င့္အတုိင္း အ
ေခ်ာင္ရမယ္ထင္တဲ့ ေန႔ရာေတြကုိ တုိးဝင္သိမ္းပုိက္တာေတြလည္း လုပ္ပါတယ္။ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုကတည္းက အပစ္ရပ္
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လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ နာဂလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲ (NSCN-K) ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္ သိမ္းယူ
လုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။
၄ လၾကာ အပစ္ရပ္ေရး ေၾကညာၿပီး စစ္ရပ္စဲထားပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လမ္းဖြင့္ထားပါတယ္၊ ဘယ္သူဘယ္သူနဲ႔ ဆက္သြယ္
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါတယ္ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တလေက်ာ္ၾကာသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာတခုမွ အလုပ္မျဖစ္ၾကေသးသူတို႔ ႀကိတ္လုပ္ထားေတြကေတာ့ ဖံုးမရဖိမရ ေပၚလာတယ္၊ စစ္ဆင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ KIO ဘက္ လမ္းေဖာက္လာလုိ႔ သတိ
ေပးကန္႔ကြက္ေနေၾကာင္း သတင္းထြက္လာတယ္။
ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ လုပ္ရကုိင္ရခက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့လူထု၊ လူတန္းစား၊ လူ႔အလႊာအသီးသီးၾကား ထုိးေဖာက္စည္း႐ံုးဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာ
ၾကတာ ေတြ႔ရတယ္၊ ဥပမာ-ဘာသာေရးဘက္မွာ တပ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ မ်က္ႏွာထြက္ျပတာမ်ိဳး၊ ဒီခ်ဳပ္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္ေ တြကုိ
ဂါရ၀ျပဳ တာမ်ိဳး လုပ္ပါတယ္၊ ပညာေရးေလာက မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဆရာတပည့္ေသြးကြဲေအာင္ - လူေမြးလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။
သူတ႔ျုိ ပခ်င္တာက ဒီခ်ဳပ္ဟာ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအာင္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူး၊ မအုပ္ခ်ဳပ္တတ္ဘူး ဆုိတာပါပဲ။
သူ႔မွာ ညစ္စရာ စစ္ေရးအကြက္ ႏုိင္ငံေရးအကြက္ ဟုိဟာမဟုတ္-ဒီဟာ (A plan-B plan) ေတြ မ်ားတယ္၊ သတိရွိၾကရပါမယ္။

သမီးလွရြာကိစၥ
ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္မွာ အေတာ္သင္းတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္လာတယ္၊ ရြာထဲ၀င္ေနတဲ့ AA တပ္ဖြဲ႔က လက္နက္ႀကီးငယ္ေတြနဲ႔
ပစ္လုိ႔ဆုိၿပီး အစုိးရစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ထု လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ပစ္ထည့္လုိက္တာ အိမ္ေျခ ၈၄ အိမ္ ရွိတာမွာ ၁၀ အိမ္ပဲ မထိ
မခုိက္ က်န္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေနာက္စစ္တပ္က ရြာထဲဝင္ လူေတြဖမ္း ေက်ာင္းထဲစုထားၿပီး တအိမ္တက္ဆင္း AA ရွာေတာ္ပံု ဖြင့္
တယ္၊ ေတြ႕သြားတာက ေရႊထည္ပစၥည္း၊ ေငြအသျပာ၊ ပုဆိုးလံုကြင္းနဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္း အလုံး ၆၀ ျဖစ္တယ္။ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္
စားလွယ္ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ တန္ဖုိးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ နဲ႕ ၂၀၀ ၾကားရွိတယ္…တဲ့။
ရြာသားေတြကေတာ့ ႐ုိက္ႏွက္စစ္ေဆးတာ ခံၾကရလုိ႔ ဒဏ္ရာအသီးသီး ရၾကတယ္။ ဒီအထဲက ျပင္းထန္တဲ့ လူနာ ၃ ဦး ရေသ့
ေတာင္ ေဆး႐ံုပုိ႔ၿပီး ကုသေနၾကရတယ္။ (ခုေတာ့ ဒဏ္ရာရ ၇ ႏွစ္သားေလး ဆံုးသြားပါၿပီ)။
တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ ဆုိတာက "တပ္က ရြာထဲမဝင္ အျပင္မွာပဲ ေနတာပါ၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲေတြကပဲ ဝင္
ရွင္းတာပါ၊လုယက္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကည့္ပါမယ္"…လု႔ေ
ိ ျဖတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရြာသားေတြေျပာတာက"ပစၥည္းေတြယူတာက စစ္တပ္ပဲ၊ေသတၱာ
ေတြ ႐ုိက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးၿပီး ယူတာျဖစ္တယ္"…တဲ့၊ တုိင္ေတာခ်င္လုိ႔ လွမ္းဆက္သြယ္ေတာ့ ဖုန္းေတြ ပိတ္ထားတယ္…တဲ့။
ဒီေနရာမွာ ေတြ႔လာရတာက သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးတုိ႔၊ သမၼတ႐ံုး ေျပာခြင့္ရတုိ႔ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ေတြက ကေပါက္တိကေပါက္
ခ်ာေတြပဲ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တာ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ျငင္းသူကျငင္းတယ္၊ အပစ္ခံရတဲ့ ရြာသားေတြက - ရဟတ္ယာဥ္
၂ စင္းနဲ႔ ပစ္လို႔ ေသေျပး-ရွင္ေျပး ေျပးခဲရ
့ ပါတယ္လုိ႔ ထပ္ၿပီးစြဲခ်က္တင္ပါတယ္- သိပ္မၾကာလုိက္ပါဘူး။ သမၼတက ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ဆင္
ေရးမွာ ေလေၾကာင္းကုိပါ သံုးစြဲခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
အခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔ ၾကားရတဲ့သတင္းအရ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရက "AA ေတြ ရိွတယ္ထင္ရင္ အိမ္ေတြထဲအထိ လံုၿခံဳ
ေရးတပ္ေတြ ဝင္ရွာဖု႔ိ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါသည္" … ဆုိတ့ဲသတင္းထြက္လာပါတယ္။
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မရွင္းမရွင္းကိစၥတခု ေပၚလုိက္ေသးတယ္၊ AA က ရဲစခန္း ၄ ခုဝင္တုိက္တာဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ တရပ္ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ AA
ကုိ အျပတ္ေခ်မႈန္းပစ္ရမယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမိန္႔ေပးေၾကာင္း၊ ဒီသတင္းမွန္ အဖြဲ႔ကပဲ ထုတ္ေဖာ္လုိ္က္ခဲ့တယ္။ 'ေျပာ
တယ္' - 'မေျပာဘူး' … လုိ႔ ကာယကံရွင္ဘက္က ဝန္မခံသလုိ ျငင္းခ်က္ထုတ္တာလည္း မေတြ႕ရဘူး။
သူတုိ႕ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအတြင္းမွာကုိ ဘာေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကိစၥ
(၁)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးနင္းလုိက္ပါလာတဲ့

နံပါတ္(၁) ဟတ္စကီးဟာ ဟုိက္ဒေရာလစ္ဆီ ယုိစိမ့္မႈ ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ျပန္လည္

ဆင္းသက္ခဲ့ရၿပီး နံပါတ္(၂) ဟတ္စကီးသုိ႕ ေျပာင္းလဲစီးနင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရ။
အထူး သတိဝိရိယ ရွိဖ႕ုိ လုိပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြကုိ မစီးပါနဲ႕။ ပုိက္ဆံ ကုန္ခ်င္ကုန္ပါေစ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ
ေတြဆီက ငွားစီးပါ။ ဒါမွမဟုတ္- ဝယ္ခ်င္ဝယ္ပါ။ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား လုံးဝ စိတ္မခ်ရပါ။- ဆုိတဲ့ ပုိ႕စ္တခု ကုိ ဒီလ (၆) ရက္ေန႕ …ေန႕စြဲ
နဲ႕ ဖတ္လုိက္ရလုိ႕ မ်က္လုံးျပဴးသြားပါတယ္။
စုိးရိမ္မယ္ဆုိလည္း စုိးရိမ္ေလာက္တယ္။

သူတ႕ုိ တေတြက အာဏာလက္မလႊတ္ရရင္ ၿပီးေရာ၊ ဘာမဆုိ လုပ္ရဲတယ္ဆုိတာကုိ

ေတာ့ ယုံတယ္။
လူသတ္ဝါဒကုိ သူတုိ႕ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အဆက္မျပတ္ လုပ္လာခဲ့တာပဲ။ လူပုဂၢဳိလ္တဦးခ်င္းအေနနဲ႕ ဦးတင္ထြတ္မွသည္
ဦးကုိနီအထိ လုပ္ၿပီးခဲ့ၾကၿပီ။

(၂)
လူပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ကုိ သတ္လုိက္ရရုံနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးတဆင့္တက္သြားလိမ့္မယ္လုိ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က မယုံပါ။ ျဖစ္
စဥ္တခု တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ဗုိလ္ေနဝင္း ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပစဥ္တုန္းက ပါတီယူဂ်ီ ရဲေဘာ္တေယာက္ဟာ သူ႕ရဲ႕ အနီးကပ္ လုံၿခဳံေရးတပ္ထဲ ေရာက္
ေနတယ္။ သူက ပဲခူးရုိးမရွိ ယူဂ်ီတာဝန္ခံ သခင္ခ်စ္ဆီ အစီရင္ခံၿပီး အမိန႕္ ေတာင္းပါတယ္။ ဗုိလ္ေနဝင္းကုိ အခ်ိန္မေရြး သူ ‘ေျဖာင္’ ပစ္
လုိက္လုိ႕ ရတယ္။ လုပ္ႀကံၿပီး ေျပးလာခဲ့ရမလား-လုိ႕ အမိန္႕ ေတာင္းခံလုိက္တာပါ။
သခင္ခ်စ္ ျပန္ၾကားလုိက္တာက “မလုပ္နဲ႕။ ဒုိ႕က လူသတ္ဖုိ႕မဟုတ္ဘူး။ စနစ္ကုိ သတ္ဖုိ႕ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနတာ။”….တဲ့။
ရဲေဘာ္ေတြ ဝုိင္းဖြ႕ဲ ေနစဥ္ ဒီစကားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တဲ့သူဟာ ခုအထိ ရွိေနပါေသးတယ္။ ၾကားလုိက္ရတဲ့ သူေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕က ကြယ္
လြန္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္တဲ့သူေတြ က်န္ပါေသးတယ္။
(မွတ္ခ်က္။

။ ဗုိလ္ေနဝင္း ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ျမႀကီး(ေခၚ) လုံတိတ္(ေခၚ) က်ဳံတိတ္ကုိ လႊတ္ၿပီး သခင္သန္းထြန္းကုိ အသတ္

ခုိင္းခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပ်က္မသြားပါဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနပါတယ္။)
ေျပာခ်င္တာက-
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စစ္အုပ္စုအေနနဲ႕ လူသတ္ရတာက ထမင္းစား ေရေသာက္ကိစၥပါ။

ရွစ္ေလးလုံးကာလမွသည္ နဝတ-နအဖ ေခတ္တခုလုံး လူ

ေတြ သတ္လာခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခင္ညြန္႕ကုိပဲၾကည့္။ ခပ္တည္တည္ပဲ။ အားလုံးက တံေတြးနဲ႕ ေထြးခ်င္ေနၾကတာကုိ သူကုိယ္တုိင္ မသိမဟုတ္။
ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိသူက ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာထားတာပဲ ဆုိၿပီး ဗုိလ္ခင္ညြန္႕ကုိ မ
အပ္မရာ သံဃာစင္ေပၚ တင္ေပးလုိက္တယ္။ ေနာက္- ကုိယ္တုိင္ ဝပ္စင္းကန္ေတာ့တယ္။
သူ အသတ္ခံရတဲ့ လူေတြရဲ႕ အမ်ဳိးေတြနဲ႕ ကုိယ္တုိင္ အရုိက္ႏွက္ခံ ေထာင္တန္းေရာက္ခဲ့ၾကရသူေတြ၊ ဗုိလ္ခင္ညြန္႕လက္ထက္
ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံခဲ့ရသူေတြနဲ႕ အဖိႏွိပ္ခံလူထုေတြက အခုလုိ ဗုိလ္ခင္ညြန္႕ကုိ

အေလးအျမတ္ထား ဂါရဝျပဳတဲ့ကိစၥ အ

ေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ကုန္တယ္။
သူ အာဏာရွိစဥ္ ျပည္သူေတြကုိ လက္အုပ္ဘယ္လုိခ်ီရတယ္ဆုိတာ သင္ေပးခဲ့တဲ့ ဒီပုဂၢဳိလ္ဟာ ခုလည္း မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္န႕ဲ
မိန႕္ မိန္႕ႀကီး အကန္ေ တာ့ ခံေနပါေရာ့လား။

(၄)
စစ္အုပ္စုဆုိတာ ဒါပဲ။
အားရဖြယ္မရွိေသးေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕အသက္ဘူးျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥကုိ ျပင္ဖုိ႕ ဥပေဒတြင္းက ႀကဳိးစားေနတဲ့ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကိစၥဟာ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း။

ေအးၿငိမ္း
၁၃၊ ၂၊ ၂၀၁၉
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။

