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ေမာင္မိုးဦး

ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီေရးကိစၥကိုေျပာရင္ တန္းတူေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကိစၥ၊ ျပည္တြင္း
စစ္ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကိစၥဟာ တြဲဆက္ပါလာပါတယ္။ ဒီကိစၥ ၃ ခုဟာ တေပါင္းတည္း
ျဖစ္သလို တခုခ်င္းကိစၥေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခုခ်င္းကိစၥကို ကိုင္တြယ္တာနဲ႔တၿပိဳင္တည္းမွာ တေပါင္း
တည္း အေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမယ္။ ဒါမွ တေပါင္းတည္းအေျခအေနကိစၥကို ကိုင္တြယ္တဲ့အခါမွာ
တခုခ်င္းကိစၥေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာတဲ့ အေျခအေနကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ရွည္ၾကာခဲ့သေလာက္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္
ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၊ လိုလားေတာင့္တမႈဟာလည္း ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္စတင္ျဖစ္ပြားတာနဲ႔ တခ်ိန္တည္း
မွာ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက သူမနာကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ဖို႔ေတာင္းဆို ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ ဆရာ
ႀကီးဆိုလိုတာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကၿပီး တန္းတူရည္တူ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ဒီမို
ကေရစီနည္းက်က် ေျဖရွင္းၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒလ
ီ ုိ (ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမိ်ဳးသားတန္းတူေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသားစည္းလံုး
ညီညြတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတခုခ်င္းကို အဆင္ေျပေအာင္
ကိုင္တြယ္ၿပီး တေပါင္းတည္းေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကမယ္ဆိုရင္ ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဒီမိုကေရ
စီ ထြန္းကားတဲ့ ဖြ႕ၿံ ဖိဳးတိုးတက္တဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္တာၾကာေလာက္ပါၿပီ။
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ သူမနာကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူကို ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အင္အား
စုေတြက လက္ခံၾကတယ္။ အာဏာရအစိုးရ အဆက္ဆက္က ျငင္းပယ္တယ္။ ျငင္းပယ္တဲ့ တကယ့္အေၾကာင္းရင္းက
နယ္ခ်ဲ႕ၾသဇာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္တာ အာဏာလက္မလႊတ္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဒီ
ေလာက္ ေရရွည္လာတာျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈဟာ နက္ရႈိင္းသည္ထက္ နက္ရႈိင္းသြားတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စ
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နစ္ ထြန္းကားၿပီး ဗမာျပည္ဟာ အဆင္းရဲအမြဲေတဆုံးႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေနတဲ့ႏိုင္ငံ၊ က်ရႈံးႏိုင္ငံျဖစ္
မယ့္အႏၱရာယ္နဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ သူမနာကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူကို အုပ္စိုးသူဖဆပလအစိုးရက ျငင္း
ပယ္ၿပီးေနာက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကို ေသာင္းက်န္းသူေတြ ေရာင္စုံသူပုန္ေတြ ဆိုၿပီးသတ္မွတ္တယ္။ ကို
လိုနီေခတ္မတရားသင္းဥပေဒေတြန႔ဲ မတရားသင္းေတြအျဖစ္ ေၾကညာတယ္။ အျပဳတ္ေခ်မႈန္းပစ္ေရးေပၚလစီ ခ်မွတ္
က်င့္သုံးတယ္။ လက္နက္ခ်ရင္ (အညံ့ခံရင္၊ အလင္းဝင္ရင္၊ လက္နက္နဲ႕ဒီမိုကေရစီလဲရင္၊ ဥပေဒေဘာင္ထဲဝင္ရင္၊
ျပည္သူ႕စစ္ Boarder guard လုပ္ရင္... ) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေပၚလစီခ်မွတ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ႏိင
ု ္ငံႀကီး
ေတြအလိုက် ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႕က်င္ေရး အစြမ္းကုန္လုပ္တယ္။
ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြဘက္ကလည္း လိုလိုလားလားနဲ႔ လက္နက္ခ်သူရွိသလို မတတ္သာဘဲ လက္
နက္ခ်သူေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္တေလွ်ာက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ေနာက္ေတာ့ ျပန္ေပၚ
လာလိုက္န႔ဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါဟာ ကေန႔အထိျဖစ္ေနတယ္။ အုပ္စိုးသူဘက္ကလည္း ကြဲလိုက္ၿပဲလိုက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္
စစ္အုပ္စုဖ႕တ
ြဲ ည္လာကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုရဲ့ ပထစအစိုးရကို ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ျဖဳတ္ခ်အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္။ စစ္
အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္တယ္။ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား ႀကီးထြားလာတယ္။ စစ္အုပ္စုမင္းဆက္တိုင္းဟာ ျပည္
တြင္းစစ္ကို အျပဳတ္ေခ်မႈန္းေရးေပၚလစီပဲ ဆက္လက္က်င့္သုံးၿပီး ဖက္ဆစ္န႕က
ဲ ိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမား က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ျပည္
သူဆန္႕က်င္ေရး ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္န႔ဲ စစ္ဆင္တာကေန႔အထိပဲ။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္တယ္ဆ႐
ို ုံေလာက္ပဲလုပ္ၿပီး တ
ဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တယ္။ ဆရာမေသခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာ ေတြ႕သြားခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္
ေတာ္မႈိင္းလည္း တိုင္းျပည္အေျခအေနေတာ့ ေရွ႕မွာပိုဆိုးေတာ့မွာပဲလ႔ို ညည္းညဴရွာတယ္။ တကယ္လည္း တိုင္းျပည္
အေျခအေနဟာ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသြားတယ္။
စစ္အုပ္စုအစဥ္အဆက္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာနဲ႔ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး စစ္ဗ်ဴ႐ို
ကေရစီ ယႏၲရားႀကီးနဲ႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ကေန႔အထိပဲ။ စစ္အုပ္စုက စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို တရားဝင္ဖိ႔အ
ု တြက္
မဆလပါတီေထာင္တယ္၊ ၇၄ အေျခခံဥပေဒ ဇြတ္ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီး မဆလပါတီ၊ ေကာင္စီ၊လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ ထူ
ေထာင္တယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္မွာ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္
ျပားလာတယ္။ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္နဲ႕စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီလူတန္းစား ႀကီးထြားလာတယ္။ တပါတီစစ္အာဏာေအာက္မွာ ၆၂
ခု ၇ ဇူလိုင္မွစလိ႕-ု ၆၇ဆန္ျပႆနာ၊ ၆၉၊ ၇၀၊ ၇၄-၇၅-၇၆ လူထုတိုက္ပြဲမ်ား အလယ္ - ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ
ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံၾကြမႈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပါက္ကဲေ
ြ တာ့တာပဲ။
ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံကို စစ္အုပ္စုက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းၿပီးေနာက္ မဆလပါတီကို ေဘး
ခ်ိတ္လိုက္ကာ နဝတ-နအဖစစ္အစိုးရကို ပုံေဖာ္တယ္။ နဝတ-နအဖစစ္အစိုးရက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႕အ
ြဲ ခ်ိဳန
႕ ဲ႔ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္တယ္လ႕ို ဆိုတယ္။ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ရည္႐ြယ္ခ်က္က လက္နက္
ကိုင္တပ္ဖ႕တ
ြဲ ခ်ိဳ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ဦးတည္ရန္သူလက္နက္ကိုင္အဖြ႕အ
ဲ စည္းကို အျပတ္ရွင္းပစ္ဖ႔ပ
ို ါပဲ။ လက္
ေတြ႕မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့ အဖြ႕အ
ဲ စည္းေတြနဲ႕ ဘာႏိုင္ငံေရးစကားမွ အေျပာမခံဘဲ ဥပေဒပ/တရားမဝင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေတြထဲ ႏြံနစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲေအာင္ ဖန္တီးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဦးတည္တဲ့ လက္နက္ကိုင္
အဖြ႕အ
ဲ စည္းေတြကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးစစ္ဆင္တယ္။
ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္တဲ့၊ နည္းလမ္းတက်မဟုတ္တဲ့ Informal စီးပြားေရးမ်ားဟာ ေျဗာင္ေပၚလာသလို
စစ္အုပ္စုန႕အ
ဲ ၿမီးစားဖက္ေခါင္းစားဖက္ စီးပြားေရးသမား(ခ႐ိုနီ)ေတြလည္း ေသာင္းက်န္းလာေတာ့တယ္။ ဗမာျပည္ဟာ
ဖြ႕ၿံ ဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံးႏိုင္ငံ (LDC) ဘဝက မလြတ္ကၽြတ္ႏိုင္ျဖစ္သြားတယ္။
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ဗမာျပည္ဟာ မၿငိမ္းခ်မ္းပါ။ နဝတ-နအဖအစိုးရလက္ထက္မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြထြက္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးစံု လုပ္
ရတဲ့လူေတြ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရွိ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ခိုလႈံရသူေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာပဲ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္
သြားတဲ့သူေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာပဲ မိသားစုလိုက္ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ႀကံဳရာက်ပန္းအလုပ္လုပ္ရသူေတြ၊ ကေလးအလုပ္သမား
ေတြ စသည္ျဖင့္ အေျမာက္အျမား ထြက္ေပၚလာတယ္။ လူေမွာင္ခိုကူးတဲ့ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြလည္း ႀကီးထြားလာတယ္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတျဖစ္လဲ) ဦးသိန္းစိန္
ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရ တက္လာတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားတဲ့ ဥပေဒ
ျဖစ္ေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလိ႔ု မေျပာရဲပါဘူး။ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို (အမ်ိုးသား
ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္က) ေဖာ္ေဆာင္မယ္လ႔ပ
ို ဲ ေျပာပါတယ္။ အရင္စစ္အစိုးရေတြလိုပဲ လက္
နက္ကိုင္အင္အားစုတခ်ိဳန
႕ ဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြ႕အ
ဲ ခ်ိဳက
႕ ို ဦးတည္တိုက္တဲ့ေပၚလစီပဲ ခန႔္ခြဲပါ တယ္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳန
႕ ဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳတင္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ကာခ်ဳပ္မူ(၆)ခ်က္ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြ႕အ
ဲ ခ်ိဳ႕ လက္မွတ္ ထိုးဖိ႔ျု ငင္းဆို
ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္အဖြ႕အ
ဲ စည္းေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ တနည္းနည္းနဲ႔ လုံးပါးပါးၿပီး ပ်က္စီးသြားဖိ႔ု ေခ်
မႈန္းပစ္ဖ႔န
ို ဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲဖ႔ပ
ို ဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။
၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ တက္လာပါ
တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တက္လာတဲ့အစိုးရဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလိ႔ု မေၾကညာရဲပါ
ဘူး။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ပါမယ္လ႔ို ေျပာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ သမၼတဦး(ဗိုလ္) သိန္းစိန္အ
စိုးရ လုပ္ခဲ့တဲ့ အဆက္ကိုပဲ ကိုင္တြယ္လိုကတ
္ ယ္။ ကာခ်ဳပ္မူ(၆) ခ်က္အရ လႈပ္ရွားရတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ
ဆိုတာေတြ ဆက္က်င္းပဖိ႕ေ
ု တာင္ မနည္းတာစူေနရပါတယ္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ခ်ဳိသာယဥ္ေက်း ပညာ
ေပး စကားလံုးေတြနဲ႕ ရုပ္ျပေကာင္းေအာင္ မနည္းႀကိဳးစားပမ္းစား က်င္းပေနရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လြန္းထိုး
လႈပ္ရွားေနရတဲ့လူေတြလည္း မအားရ၊ မနားရပါ။ အဆင့္ဆင့္လည္း လုံးပန္းၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္
ငန္းကို ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရလက္ကို လႊဲလိုက္တဲ့သေဘာေတာင္ ေျပာေနပါၿပီ။
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ ထားတဲ့သေဘာထားကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မ
တရားအသင္းဥပေဒေတြလည္း မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ တျပည္လုံး ႁခြင္းခ်က္မရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး အားလုံးပါဝင္တဲ့
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးလည္း မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ တဦးကိုတဦး မယုံမၾကည္နဲ႔ သတိႀကီးႀကီးထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးကို
အင္အားစုအခ်ိဳ႕နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးတာပဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္း
အခ်ိဳက
႕ ို အၾကမ္းဖက္အဖြ႕အ
ဲ စည္းလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာ မတရားသင္းအျဖစ္ေၾကညာတာဟာ အျပဳတ္တိုက္ဖို႕ လုံး
ပန္းတာပါပဲ။ ဒါက ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတရပ္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ခ်င္တာျဖစ္တယ္။
ဗမာျပည္မွာ ထူးျခားခ်က္က အုပ္စိုးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ လက္နက္မကိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႕အ
ဲ စည္းကို
မေလးစားတာနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ရြ႕ေ
ံ ၾကာက္ႀကီး ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ အစိုးရအာဏာကို ခ်ဳပ္
ကိုင္ထားသူေတြအေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးမွာ သဘာဝက်တဲ့လိုအင္ဆႏၵေတြ၊ တင္ျပေတာင္း
ဆိုတာေတြ ရွိေနပါလားလိ႕ု နားလည္လက္ခံကာ ေျပလည္စြာေျဖရွင္းလိုစိတ္နဲ႕ တန္းတူရည္တူသေဘာထားနဲ႕ မေဆြး
ေႏြးႏိုင္မခ်င္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မွာမဟုတ္ပါေၾကာင္း။ ။
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ေရွ႕က အစုိးရေတြလုိပဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရာမွာ

ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ၿပီး ေခြးသားေရာင္းေနတဲ့
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္

ရဲေဘာ္ေငြလႈိင္း

ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ၿပီး ေခြးသားေရာင္းတယ္ဆုိတာ ဗမာအသုံးအႏႈန္းအရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျဗာင္လိမ္
တယ္လ႕ပ
ုိ ဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။
(၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ပင္လံုအစည္းအေ၀းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာဟာ ေဆြးေႏြးဘက္ လူမိ်ဳးစုလက္နက္ကိုင္
အင္အားစုေတြက မ႐ိုးသားလိ႔ုဆိုၿပီး၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႕ အတိတ္က ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ခဲ့တာကို ကိုးကားၿပီး ဗိုလ္
မင္းေအာင္လႈိင္က ဒီစကားလံုးသံုးၿပီး တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
ဗမာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္၊ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႕စ
ဲ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျပည္တြင္းစစ္
နဲ႕ (သမိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပ်က္ခဲ့တာေတြကုိၾကည့္ရင္ အဆုံးအျဖတ္က်တဲ့ ကိစၥတုိင္း
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မွာ အုပ္စုိးသူအာဏာရ ဖဆပလ၊ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖနဲ႕ ဒီေန႕ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က အရပ္သားအစုိးရ
ေခတ္အထိ အစုိးရတုိင္းဟာ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုရပ္တည္ခဲ့တာခ်ည္းပဲဆိုတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ပါ။
ဖဆပလေခတ္ ၁၉၄၈ က တကယ္မရွိခဲ့တဲ့ ဂုရ
ိ ွယ္စစ္တမ္းဆုိတာကုိ ဖန္တီးၿပီး ပုန္ကန္ဖ႕လ
ုိ ုပ္ေနၿပီလ႕ေ
ုိ ျဗာင္
လိမ္စြပ္စြဲကာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးကုိ ေမႊးခဲ့တယ္။ တုင
ိ ္းရင္း
သားမ်ားက ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအရ ျပည္ေထာင္စုပုံစံျဖစ္ဖု႕ိ ႀကဳိးစားၾကတာကုိ ၁၉၆၂ မွာ ဗုိလ္ေနဝင္းက တုိင္း
ျပည္ ၿပဳိကြဲေအာင္လုပ္ေနၿပီလုိ႕ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာကာ အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္။
၁၉၆၃ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေခၚၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းတာမလုပ္ဘဲ ပါတီန႕ဲ တပ္
အားလုံး အစိုးရက ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ေနရာမွာ စုထားၿပီး သူတ႕ိုသေဘာမတူဘဲ ဂြင္(ခြင္) ထဲက မထြက္ရ၊
ပါတီက စည္း႐ုံးေရး၊ ဘ႑ာေရး ေကာက္ခံမႈမ်ား မလုပ္ရလိ႕ု ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးလိ႕ု
ဆိုၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဝိုင္းဝန္းေခ်မႈန္းဖိ႕ု ၾကဳိးစားမႈ၊ အက်င့္ယုတ္မႈပဲ မဟုတ္ပါလား။
၁၉၈၀-၈၁ မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ေထာက္ထားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲ
ကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး မိမိတ႕ရ
ို ဲ႕ ပါတီ၊ တပ္၊ ေဒသမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ႏွစ္ဖက္
လက္ခံႏိုင္မယ့္ စဥ္းစားထားခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေအာင္ မျပဳလုပ္ဘဲ မဆလအစိုးရက တဖက္
သတ္ ဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။ ဒါကေကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတယ္ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ၿပီး အတုအေယာင္လုပ္ျပတဲ့ ေျဗာင္
လိမ္ညာမႈတရပ္ပဲ မဟုတ္ပါလား။
၁၉၈၉ မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ လူမ်ဳိးစုတပ္ေတြ ပုန္ကန္ခြဲထြက္ေတာ့ အာဏာရ နဝတအစိုးရက ခ်က္
ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းတာ မလုပ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေတြ ေျပာၿပီး
စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြေပးကာ ေဒသဖြ႕ျံ ဖဳိးေရးေတြ လုပ္ခိုင္းခဲ့တယ္။ ဖဆပလအစိုးရေခတ္ကလို စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္
ေတြနဲ႕ မက္လုံးေပးသိမ္းသြင္းၿပီး လက္နက္ခ်လာေအာင္ လုပ္ေနတယ္လ႕ို ပါတီက ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တနပ္စား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ နဝတေရာ နအဖ အစိုးရေရာ မလုပ္ပါဘူး။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႕ ျပည္သ႕စ
ူ စ္
အျဖစ္သာ အသြင္ေျပာင္းခိုင္းတာကိုပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနပါတယ္- ဆိုၿပီး ေျဗာင္လိမ္ပါတယ္။ အရပ္သားအ
စိုးရေပၚလာမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပါဆိုၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြ႕စ
ဲ ည္းပုံဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ (၂၀၁၀ မွာ) ဦးသိန္းစိန္အရပ္သားအစိုးရတက္လာေတာ့ တႏိုင္
ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (NCA ) ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စလုပ္ပါတယ္။ (၂၀၁၂) မွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆိုၿပီး
အဆင့္(၃) ဆင့္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖ႕ို ဦးသိန္းစိန္ မိန္႕ခြန္းေႁခြပါတယ္။ NCA ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေနတဲ့ကာ
လ ၂၀၁၃ ႏိ၀
ု င္ဘာလထဲမွာ၊ ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပြဲမွာ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္
ဝင္း က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားဆိုတဲ့ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
အခု အားလုံးက ကာခ်ဳပ္မူ(၆) ခ်က္လ႕ို ေျပာဆိုၾကတဲ့ မူမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖိ႔ု ေျဖရွင္းရမယ့္ ႏိုင္ငံေရး ျပ
ႆနာျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးမ်ား နဲ႕ဘယ္ေလာက္ေ၀းတယ္ဆိုတာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ေဆြးေႏြးဖိ႕လ
ု ို႕ ေျပာၾကေပမယ့္ တကယ္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ငါတိ႕လ
ု ိုခ်င္တာ ဒီ
ပုံစံပဲလ႕ို ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႕ ကာခ်ဳပ္မူ(၆) ခ်က္ တင္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒီေန႕အထိ ဒီမူ (၆) ခ်က္န႕ဲ ထိန္းထားဆဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာၿပီး ငါတိ႕လ
ု ုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္
လႈိငရ
္ ဲ႕ ေျဗာင္လိမ္လည္မႈပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္ ကာခ်ဳပ္မူ(၆)ခ်က္နဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈေအာက္က ရရွိမယ့္ သေဘာ
တူညီခ်က္ဆိုတာေတြဟာ အေပၚယံသာမန္အခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ တကယ့္ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဗိုလ္မင္း

6

ေအာင္လႈိင္ဟာ ဒီလို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတိုင္းမွာ သူတ႕ို စစ္အုပ္စုကိုယ္တိုင္ ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ၿပီး ေခြးသား
ေရာင္းတာကို ေျဗာင္လိမ္ဖုံးကြယ္ၿပီး ဗကပရဲ႕ ၅၅ လမ္းစဥ္ကိုပါ လက္ၫႈိးထိုး အျပစ္ရွာ ရန္လုပ္လာပါေသးတယ္။ ဒု
တိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ေတာင္ငူေခတ္မွန္း အင္းဝေခတ္မွန္းေတာင္ မသိတဲ့ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ ဗကပရဲ႕
၅၅ လမ္းစဥ္ ဆိုတာကိုလည္း ေရေရလည္လည္ မသိဘဲ ရမ္းသန္းေျပာဆုိတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ လက္ရွိကာလမွာက်င့္သံုးေနတဲ့လမ္းစဥ္က ဗမာျပည္မွာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး
စည္းလုံးညီၫြတ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစမယ့္ လူမႈစနစ္တရပ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ (အလုပ္သမားကိုအေျခခံ လယ္သ
မားနဲ႕ခိုင္ၿမဲတဲ့မဟာမိတ္ဖြ႕၊ဲ ဓနရွင္ေပါက္စကိုစည္းရံုး၊ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ကိုၾကားထား - စစ္၃စစ္ကိုဦးတည္တိုက္) ဆိုတဲ့
လူတန္းစားေပၚလစီ က်င့္သံုးၿပီး ျပည္သ႕ဒ
ူ ီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ ထူေထာင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းစဥ္ဟာ ပါတီစ
တင္ ထူေထာင္ကတည္းက ဒီေန႕အထိ အေျပာင္းအလဲမရွပ
ိ ါဘူး။ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လမ္း
စဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ လက္ဝ/ဲ လက္ယာ တိမ္းေစာင္းခဲ့တာေတြြ ပါတီရဲ႕သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ အေတာ္အ
တန္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက တိမ္းေစာင္းသြားတာ၊ မွားယြင္းသြားတာ၊အေျခအေနနဲ႕ မကိုက္ညီေတာ့တာ---စတဲ့ ျပန္
ျပင္ဖ႕လ
ို ိုအပ္တာေတြကို လိုအပ္မွန္း သိတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္ျပင္ၿပီး ဒီလမ္းစဥ္ဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့
တာ ဒီေန႕အထိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ လူတန္းစား(၄) ရပ္ကို စုစည္းၿပီး ဘုံရန္သူကို ဦးတည္တိုက္
ႏိုငဖ
္ ိ႕(ု နည္းပရိယာယ္ လမ္းစဥ္အရ) ပါတီစုံဒီမိုကေရစီကို ၾကားခံအဆင့္အျဖစ္ တင္ျပထားေသာ္လည္း အရင္းခံအား
ျဖင့္ ျပည္သ႕ဒ
ူ ီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ဥပေဒတြင္းမွာ တရားဝင္ရပ္တည္လာခဲ့တဲ့ ဗမာ
ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မိမိတ႕လ
ို မ္းစဥ္အရ လူတန္းစား(၄) ရပ္အက်ဳိးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အဲဒီကာလ
မွာ အာဏာရေနတဲ့ ဖဆပလ အစိုးရရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕ကုိမခ
ီွ ို - ပေဒႆရာဇ္စနစ္ထိန္းသိမ္း- ဗ်ဴရိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္ႀကီး
ထြားေအာင္ျပဳမႈ (ရန္သူႀကီး၃ဦး)ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတ ခြ်တ္ျခဳံက်ေနရတဲ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားနဲ႕ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္
သူလူထုမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ရပ္ခံကာကြယ္ၿပီး ဥပေဒတြင္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိကာလကေတာ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္လူတန္းစားနဲ႕ခ႐ိုနီမ်ားကို ဦးတည္တိုက္ပြဲဆင္ၿပီး လူတန္း
စား (၄) ရပ္အက်ဳိး ရပ္တည္တဲ့ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ကာလ
ျဖစ္ပါတယ္။
၂၄- ၈- ၂၀၂၀
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ဗမာျပည္မွာ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး တမ်ိဳးသားလုံးအက်ိဳးကိုဦးထိပ္ထားၿပီးေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒဟာ
၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒပဲျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၊တမ်ိဳးသားလုံးဟာ
လြတ္လပ္ေရးကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္သလို ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးဟာလည္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဦးတည္လုံးပန္းၾက
တာပဲျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္တဲ့အမ်ိဳးသားတရပ္ရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ေရးဆြဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုတရပ္
လုံး အက်ိဳးရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ကိစၥေတြ အနည္းအပါးရွိ
တာကလြဲၿပီး အေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္းမရွိခဲ့ပါ။
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ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီအေျခခံဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာလည္း အက်ပ္အတည္းမရွိပါ။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
ေတြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မသမာမႈေတြလုပ္ၾကေပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ပ္အတည္း မျဖစ္
ေစခဲ့ပါ။ ျပည္သူလူထုကႀကိဳက္တဲ့အင္အားစုကို မဲေပးႏိုင္သလို မဲမေပးဘဲလည္း ေနႏိုင္ပါတယ္။
၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒဟာစစ္အုပ္စုကအာဏာသိမ္းတာကို တရားဝင္ေစဖို႔ ေရးဆြဲတဲ့အေျခခံဥပေဒျဖစ္တယ္။
ဟန္ျပလူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြလုပ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္။ လူထုက မႀကိဳက္လည္း အဲဒီ ဥပေဒကို အ
တည္ျပဳတာပဲ။ အဲ့ဒီတုန္းက ဥပေဒတြင္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးကို ဖ်က္သိမ္းထားတာျဖစ္တယ္။ မီဒီယာဆိုတာ
ေတြဟာလည္း အားလံုးလိုလို “ျပည္သူပိုင”္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆလတပါတီတည္း တရားဝင္ တည္ရွိေစတဲ့ အေျခခံ
ဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲအေျခခိုင္ေစဖို႔နဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီး ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္ေစမယ့္ အေျခခံ
ဥပေဒျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့အခါ လူထုက မဆလပါတီကို ေထာက္ခံမဲေပးရင္ ေပး၊
မေပးရင္ကန႔္ကြက္မဲ ေပးရတယ္။ လူထုက ကန႔္ကြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ မဆလတပါတီအာဏာရွင္
စနစ္ပဲ အႏိုင္ရေတာ့ လူထုႀကီးမွာ မဆလပါတီေရာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚမွာပါ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မထားေတာ့
တာေတြျဖစ္လာပါတယ္။ လူထုဟာ က်ဥ္းက်ပ္မႈကို ခံစားလာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရး
ေတာ္ပုံႀကီးမွာ လူထုႀကီးက လူထုနည္းနဲ႕ လူထုသေဘာထားကို အေျဖေပးလိုက္ေတာ့တာပဲ။ မဆလပါတီလည္းပ်က္၊
၇၄ အေျခခံဥပေဒလည္း ပ်က္တာပါပဲ။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ စစ္အုပ္စုက ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို အာဏာသိမ္းေစၿပီး လူထုႀကီးကို ရက္ရက္
စက္စက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္ဆိုတဲ့ကတိနဲ႔ လူ
ထုကိုေခြၽးသိပ္ၿပီး နဝတစစ္အစိုးရက စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဖြ႕တ
ဲ ယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ
ကို ဆက္ၿပီးခ်ိဳးႏွိမ္ပါတယ္။
နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရဟာ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ၿမဲေစမယ့္
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထု
ကို ဒုကၡပင္လယ္ေဝေစမယ့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခခံဥပေဒကို နာဂစ္
အေျခခံဥပေဒလိ႔လ
ု ည္း ေျပာၾကတယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ စေရးဆြဲကတည္းက လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုက မေထာက္ခံ
ပါ။ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးကလည္း ကန႔္ကြက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ေစာစြာကတည္းက အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတာ ကေန႔အထိပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
ေတြမွာလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရျပဳလုပ္တဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊ မဝင္ေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္
လာတယ္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာႀကံ့/ဖြံ႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ႀကံ့ဖ႕ြံ
အႏိုင္ရတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအစိုးရဟာ စစ္အစိုးရကို အရပ္ဝတ္လဲထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္လာတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္သြား
တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္လာတဲ့ သမၼတဦး(ဗိုလ္) သိန္းစိန္အစိုးရဟာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႀကီးကို ေမာင္းႏွင္ၿပီး
စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္အုပ္စုကို ကာကြယ္ထန
ိ ္းသိမ္းလိုက္တယ္။ အဆင့္ဆင့္လႊတ္ေတာ္ေတြဟာလည္း အရပ္ဝတ္
လဲထားတဲ့ စစ္အစိုးရ၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုေရစီယႏၲရားနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထိန္းေက်ာင္းရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။
တရားေရးဌာနေတြဟာလည္း မတရားတဲ့ဥပေဒေတြအရ စီရင္ဆုံးျဖတ္တာေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဒီခ်ဳပ္ဝင္ဖ႔ဆ
ို ုံးျဖတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
ေတြထဲမွာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈဟာ ပိုၿပီးျပင္းထန္သြားတယ္။ အက်ပ္အတည္းေတြ တိုးပြားလာပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရတဲ့ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သစၥာဆိုေရး၊ မဆိုေရး အက်ပ္ေတြ႕ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ အ
ေလွ်ာ့ေပးလိုက္ပါတယ္။
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၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္မယ္၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရလိုက္တယ္။ အစိုးရဖြဲ႕ ႏိုင္ခဲ့
တယ္။ ဒီမွာတင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဟာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အႀကီးအက်ယ္ေတြ႕ေတာ့တာပဲ။ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစုႀကီးက ေ႐ြး
ေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ေပမယ့္ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႀကီးကို ေမာင္းႏွင္ရၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရတဲ့အစိုးရပဲ ျဖစ္ေနလိ႔ပ
ု ါပဲ။ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေအာင္ ဘယ္အခ်က္ကစၿပီး လုပ္ေနပါၿပီဆိုတာ
ကို အစီစဥ္တက် ဘာတခုမွ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနခဲ့တယ္။ အရင္အစိုးရက လုပ္ထားခဲ့တဲ့ အရႈပ္ေတြကို ရွင္းေနရပါတယ္
ဆိုတာနဲ႔ပဲ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ အ
ရင္သမၼတ ဦး(ဗိုလ္) သိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ထားတဲ့အဆက္ကို ကိုင္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံဆိုတာကို လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သ
ေဘာတူညီခ်က္ေတြ ဘာေတြ ရတယ္။ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္ဆိုတာေျပာၿပီး ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္ကို မေက်ာ္ႏိုင္ေတာ့
အလုပ္အားလုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖ႔ို က်ပ္တည္းေနခ်ိန္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူ
လယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမယာကိစၥေတြလည္း ပြက္ေလာ႐ိုက္ေနတယ္။ စီးပြားေရးမွာလည္း ခ႐ိုနီေတြေသာင္းက်န္းလို႔
ေကာင္းတုန္း၊ ဦးပိုင္လီမိတက္က အားေကာင္းေနတုန္း၊ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ခ႐ုဆန္ကြၽတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္
မွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကလည္း ကပ္ဆိုးႀကီးတခုျဖစ္ေပၚလာေနတယ္။
၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူလူထုႀကီးကို အက်ပ္ေတြ႕ေစတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီး
ဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာလည္း ဒီခ်ဳပ္ကို အျပတ္အသတ္မဲေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခြင့္မရဘူး။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ကိုအျပတ္အသတ္ မဲေပးအႏိုင္ရေစခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခ
ခံဥပေဒေအာက္မွာ လူထုႀကီးရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚမလာခဲ့ဘူး။ ဒီအတြက္လူထုႀကီးဟာ
၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးေရး၊ မေပးေရးဆိုတဲ့ အက်ပ္အတည္း ဆိုက္လာပါတယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းကို ပိုဆိုး
ေစတာကိုဗစ္ ၁၉ ပါပဲ။ ကိုဗစ္ ၁၉ ေၾကာင့္ လူေတြသြားလာလႈပ္ရွားရတာ က်ပ္တည္းတာကတေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္စရာက ခပ္ရွားရွားျဖစ္ေနတာကတေၾကာင္းေၾကာင့္ လူထုႀကီးမွာ ေန႔ဖိ႔ည
ု စာကလြဲၿပီး ဘာမွ စိတ္ဝင္စား
တဲ့ပုံမေပၚေတာ့ပါ။
ကေန႔ဗမာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးအႀကီးဆုံးေျဖရွင္းရမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးပဲ ျဖစ္
တယ္။ လစ္ဘရယ္ဝါဒ လိမ္ညာမႈလႈိင္းအေၾကာင္းကို အေတြ႕အၾကဳံအရ သိရွိသြားၾကတဲ့ လူထုႀကီးဟာ ၂၀၂၀ ကိုဗစ္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၅ ေခတ္ကလို စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါဘူး။ ေတာ္လွန္တဲ့လူထုႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဗစ္ကပ္
က သဘာဝကပ္ေဘးျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ေျခဥအက်ပ္အတည္းက လူလုပ္အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကို
ဗစ္လြန္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး ပံုပန္း (Paradigm) ဟာ ကမၻာနဲ႕ခ်ီ ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မယ္။
သမိုင္းမွာ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ိဳးစံုကို သဘာဝသိပၸံပညာ ထြန္းကားတိုးတက္လာတာနဲ႕အမွ် ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့
သလို၊ လူလုပ္ကပ္ေဘးမ်ားျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရး ကပ္မ်ားကို လူမႈသိပၸံပညာျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္
ေက်ာ္လႊားၾကပါလိိမ့္မယ္။
ဒီေလာက္ရွည္ၾကာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးမွာ ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ကို နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဆ
ဲ န႔္
က်င္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံန႔က
ဲ ူညီခဲ့ၾကတယ္။ အသက္အိုးအိမ္စြန္ၾ႔ ကတယ္။ ၈ ေလးလုံးလို
လူထုအုံႂကြမႈေတြလည္း ေပါက္ကြဲတယ္။ လူထုႀကီးမွာ က်ပ္တည္းလြန္းမကက်ပ္တည္းရင္ ေပါက္ကဲပ
ြ ါတယ္။ ေတာ္
လွန္ေသာသေဘာတရားတရပ္က လူထုႀကီးကိုခ်ဳပ္ကိုင္မိတဲ့အခါ ႀကီးမားတဲ့ ရုပ္ဝတၳဳအင္အားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား
ပါတယ္။
ေစာအယ္ထူး
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ရဲေဘာ္ေအာင္ထက္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာတယ္ဆိုတာနဲ႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သေဘာထားေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တုံ႕ျပန္မႈေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚ
လာၾကပါတယ္။ ဗမာျပည္ကေ႐ြးေကာက္ပြဲလို အာဏာရသူေတြအခ်င္းခ်င္း လူလဲ၊ ေနရာေျပာင္းဖိ႔အ
ု တြက္ မ်က္လွည့္
ျပတဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလိုဟာက်ေတာ့ တု႔ျံ ပန္မႈေတြဟာ ပိုလ႔ေ
ို တာင္မ်ားပါတယ္။ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုဆိုတာက မ
ဟုတ္မခံ၊ သန္းေခါင္ထက္ညဥ္႕မနက္၊ မိုးကိုတက္ၿပီး ဒူးနဲ႔တိုကမ
္ ယ္-စတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ လူလုပ္ၾကသူေတြ ျဖစ္
ေတာ့ မ်က္လည
ွ ့္ပြဲကို အသာေလးထိုင္ၾကည့္၊ လက္ခုပ္တီးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။ နည္းမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၾကေတာ့
တာပါပဲ။ အနည္းဆံုးအိမ္တြင္းကထမင္း ဝိုင္းမွာ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ “ဒါမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဒို႔ကိုေတာ့လာမလုပ္န႔”ဲ ဆိုတာမ်ိဳး
ေတြ ေျပာျဖစ္ၾကမွာပါ။ ဒီလိုေျပာၾကရာကေန “ဒါျဖင့္ငါတိ႔ဘ
ု ာလုပ္ၾကမလဲ” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳး၊ အေတြးမ်ိဳးေတြ ေပၚလာ
မွာပါ။၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး ဝင္ျပင္လမ္းေၾကာင္း၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးလမ္းေၾကာင္း လုိက္ေနတာေတြ
ကို လက္မခံလုိေတာ့ဘဲ ၂၀၀၈ ေျခဥဆန္႕က်င္ တုိက္ဖ်က္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေလွ်ာက္လွမ္းဖု႕ိ
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ပုိင္းျဖတ္လာၾကတဲ့ အင္အားစုေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ႏိုးဗုတ္ဟာ ဒီလိုကေနေပၚထြက္လာတဲ့ လႈပ္႐ွားမႈတခုလ႔ို ျမင္
ပါတယ္။စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြရဲ႕ မတရားလွည့္စားမႈကို ဆန္႔က်င္တားဆီးဖိ႔ု နည္းလမ္းတခု ေဖာ္ထုတ္တာလိ႔ု ယူဆပါ
တယ္။ ဓမၼတာပဲ၊ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲလွည့္ကြက္ကို ဖန္တီးတဲ့ စစ္အုပ္စုအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ အဲဒီလမ္းမွာ အႂကြင္းအက်န္
ေကာက္စားေနတဲ့သူေတြဟာ ဒီႏိုးဗုတ္လႈပ္႐ွားမႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် ႐ွိသမွ် ညွစ္ထုတ္

ဖန္တီးၾကပါေတာ့တယ္။ ႏုိးဗုတ္လုပ္ၾကသူေတြဟာ မဲေပးမယ့္သူေတြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေနၾကတာဆုိၿပီး မဲႏုိင္ဖုိ႕
ႀကဳိးစားေနသူေတြက ဒီလႈပ္ရွားမႈအေပၚ ေဒါသျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရာမွာ သူတ႔ဟ
ို ာ အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိထားၾက
သူေတြျဖစ္တဲ့အတိုင္း သာမန္႐ိုးသား သူေတြကိုပါသူတ႔ဘ
ို က္ပါေအာင္ဆြဲေခၚၾကတာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို ႏိုးဗုတ-္
ဂိုးဗုတ္ရယ္လ႕ုိ အၿပဳိင္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ဒီအခ်က္လည္း အေၾကာင္းတခုအေနနဲ႕ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ၂၀၀၈
ေအာက္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲန႔ပ
ဲ တ္သက္ၿပီးလႈပ႐
္ ွားၾကတာဟာ ဒီႏွစ္ဖြဲ႔တည္းလိ႔ဆ
ု ိုရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။
တျခားလူေတြလည္း အသြင္သဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လႈပ္႐ွားေနၾကမွာပါ။ ဒီလိုအခါမွာ ႏိုးဗုတ္နဲ႔ဂိုးဗုတ္ရယ္လ႔ို
ႏွစ္မ်ိဳးတည္း ထိပ္တိုက္ တိုက္ေနၾကလိ႔ု လူထုေတြအာ႐ံုျပားကုန္ရင္ စစ္အုပ္စုန႔ဲ အာဏာရအသိုင္းအဝိုင္းက ႀကိတ္ဝမ္း
သာေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္၊ ၇ဝနီးပါး အာဏာယူထားခဲ့ၾကတဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြရဲ႕ နည္းပရိယာယ္
ေတြထဲမွာ ျပည္သူလူထုခ်င္း ရန္တိုက္ေပးတာလည္း ပါတယ္ဆိုတာကို မေမ့သင့္ပါဘူး။ တဖက္မွာက်ေတာ့လည္း
ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူႏိုင္ႏိုင္၊ ဘယ္လိုၫြန္႕ေပါင္း အစိုးရပဲ ေပၚလာလာ၊ ၂၀၀၈

စစ္ေျခဥပဲ ေအာင္ပြဲခံမွာ ျဖစ္

ေၾကာင္း။ ဒီအတြက္ စစ္အုပ္စုပဲ အက်ဳိးအရွိဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူတ႕စ
ုိ ိတ္ႀကဳိက္ တေသြမတိမ္း နာခံတဲ့ လက္ရင္း အ
စုိးရမ်ဳိး လူယုံအစုိးရမ်ဳိး သူတ႕ုိ ပုိလုိခ်င္တာလည္း ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါအတြက္ ညစ္နည္းေပါင္းစုံနဲ႕ ႀကဳိးပမ္း လုပ္
ေဆာင္လာႏုိင္တာကုိလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။
အဓိကအက်ဆံုးက ျပည္သူလူထုကို တတ္ႏိုင္သမွ်အမ်ားဆံုး အေရအတြက္ရေအာင္ စည္း႐ံုးၿပီး စစ္အာဏာ
႐ွင္စနစ္န႔ဲ စစ္ခ႐ိုနီစီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႀကီးကို ၿဖိဳခ်ဖိ႔အ
ု တြက္ ဦးတည္လႈပ္႐ွားၾကဖိ႔ျု ဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ
ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈေတြကိုအသံုးခ်ၿပီး လူထုကိုနည္းမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႔ဖိႏွိပ္တာ၊ သူတ႕လ
ို ိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္ မ
ထြက္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မသမာမႈလုပ္တာ၊ အေၾကာင္းရွာၿပီး ေနာက္အစိုးရကို ျပႆနာရွာတာ ေနာက္ဆံုး အာဏာ
သိမ္းဖိ႕အ
ု ထိ မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ဳိးစုံကို လုပ္ၾကံဖန္တီးတာအထိ လုပ္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ႀကိဳေတြး၊ ႀကိဳျပင္ထား
ၾကရပါမယ္။
၂၀၀၈ ဖ်က္သိမ္းေရးဟာ လတ္တေလာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဓိကတိုက္ပြဲသဏၭာန္ဟာ လူထုတိုက္ပြဲ
ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲဟာ အရန္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ပလူထုတိုက္ပြဲကို အေထာက္အကူျပဳခ်င္လ႕ို ၂၀၀၈
ဖ်က္သိမ္းေရးရပ္တည္ခ်က္နဲ႕ ႏိုးဗိုဒ္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
၂၀၀၈ ဖ်က္သိမ္းေရး (လူထုတိုက္ပြဲကိုဝန္းရံဖ႕)ို အတြက္ ဂိုးဗုဒ္ကိုနားလည္ေပမယ္-့ ေခါင္းလွ်ိုဝင္သြားတဲ့ ဂိုး
ဗုဒ္ကိုေတာ့ ႏိုးဗုဒ္က ဆန္႕က်င္တဲ့သေဘာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းနဲ႔ ၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ဆက္သြားေနၾကလိ႔က
ု ေတာ့ တိုင္းျပည္ႏြံထဲက
မတက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ျပည္သူေတြသေဘာေပါက္လက္ခံေအာင္ ေဟာေျပာလႈပ္႐ွားၾကဖိ႔ျု ဖစ္ပါတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္
ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ/ တိုက္ပြဲဟာ စစ္အာဏာ႐ွင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၂ဝဝ၈ ေျခဥဖ်က္သိမ္းေရးတိ႔အ
ု တြက္ တခုတည္း
ေသာနဲ႔ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲမဟုတ္ပါဘူး။ လက္႐ွိဗမာျပည္ရ႕ဲ အေျခအေနအရဆိုရင္ ဒီထက္ႀကီးမားတဲ့၊ အေရးပါတဲ့
လူထုတိုက္ပြဲေတြ လိႈင္းလံုးႀကီးေတြလိုႂကြတက္ လာမယ့္အခ်ိန္ဟာမေဝးေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ျပည္သူလူထုႀကီး
စည္းလံုးညီညြတ္မႈ႐ွိေရးဟာ အဓိကအက်ဆံုးနဲ႔ အခုက စလုပ္ရမယ့္အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲေဘာ္ေအာင္ထက္
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တကၠသိုလ္ရာျပည့္ ေရာက္ေတာ့မယ္။
(ကိုယ္ေတြ႕ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္)
ခင္ေမာင္ဝင္း
ကြ်န္ေတာ္က အဂၤလိပ္ကိုလိုနီကၽြန္ဘဝမွာ ေမြးဖြားခဲ့ရသူပါ။ ဓမၼတာအတိုင္း ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ေအာက္
မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတယ္။ တကၠသိုလ္ေရာက္ေတာ့လည္း ပါလီမန္စနစ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္အကူး အေျပာင္းကာလဆို
ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားေရးကို မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ေျပးရင္းလႊားရင္း တံတိုင္းေက်ာ္ရင္း က်ည္ဆန္ေတြၾကားမွာ
တကၠသိုလ္ပညာ သင္ခဲ့ရပါတယ္။
ျမန္မာ့ေခတ္သစ္သမိုင္းရဲ႕ အႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား
ေတြရဲ႕ ပထမေကာလိပ္သပိတ္တိုက္ပြဲ။ ဒါဟာ ကိုလိုနီေခတ္ ပထမဆုံးပညာေရးတိုက္ပြဲပဲ။ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး
တိုက္ပြဲပဲ။ ပထမဆုံး အျမင့္ဆုံးအမ်ိဳးသားေရးတိုက္ပြဲန႔ဲ ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ သခင္ဗေသာင္းဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ဂႏၲေလာကမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာကထြက္ၿပီး ဒိ႔ဗ
ု
မာအစည္းအ႐ုံး စတင္တည္ေထာင္တယ္။ သခင္ေလးေမာင္၊ သခင္သိန္းေမာင္၊ သခင္ဗစိန္ စတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း
သားေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ထဲမွာ ဒို႔ဗမာသီခ်င္းဆိုရင္း ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဝိုင္အမ္ဘီေအ၊
ဂ်ီစီဘီေအ ေခါင္းေဆာင္ “လူႀကီးလူေကာင္းေတြ” ဒူးၫႊတ္ကုန္ၾကေတာ့ ဒို႔ဗမာသခင္ေက်ာင္းသားေတြက လြတ္လပ္
ေရးတိုက္ပြဲအလံကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုရာရွစ္၊ မအုန္း၊ မအမာ
တို႔ ဒုတိယေကာလိပ္သပိတ္၊ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တ႔ရ
ို ဲ႕ တတိယေကာလိပ္သပိတ္တ႔ဟ
ို ာလည္း ေက်ာင္း
သားေတြအသက္ေပး စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုလွေဖ၊ ကိုဗဟိန္း၊ ကိသ
ု ိန္းေဖ စတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ၁၉၃၈
ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္အၿပီးမွာ သခင္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒိ႔ဗ
ု မာအစည္းအ႐ုံးကို သခင္ေအာင္ဆန္း ဆက္
လက္ ေခါင္းေဆာင္တယ္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ကတည္းက “ထီမထင္ေက်ာင္းေတာ္သားေတြရဲ႕ အမည္စဥ္ေခါင္းအေပၚဖ်ား
တြငမ
္ ွ မင္း႐ိ႕ဆ
ု ရာကို စာရင္းတိ႔က
ု ာထားလိုက္ေပေတာ့”လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ပါဝင္လာခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း
ထံမွာ ေက်ာင္းသားေတြက ဆက္လက္ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူခဲ့ၾကတယ္။ ဗမာျပည္ရ႕ဲ သမိုင္းမွန္ကို ေရးရင္ ရန္ကုန္တကၠ
သိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံကို ဗိုလ္ေနဝင္းတိ႔ု ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတိ႔ု မိုင္းဗုံးနဲ႔ ၿဖိဳခြဲခဲ့တာကအစ အျဖစ္
မွန္ေတြ ပါဝင္ရမွာပဲ။ ဗိုလ္လက္်ာ (သခင္လွေဖ) ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ေဇယ်၊ (တကသ ဥကၠ႒ကိုလွေမာင္၊ ၁၉၄၀)
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ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ (ကိုထြန္းရွိန္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊) တိ႔ဟ
ု ာ နယ္ခ်ဲ႕သမားကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖ႔ို သမဂၢအ
ေဆာက္အအုံထဲမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ သမိုင္းပါပဲ။
ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦ ဗုံးခြဲဖ်က္ပစ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူဟာတာဝန္အႀကီးဆုံး ျဖစ္တယ္
ဆိုတာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ မေျဖရွင္းႏိင
ု ္ခဲ့ဘူး။ ဗိုလ္ေနဝင္း အ
သက္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကလည္း ဝန္ခံေျပာၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ၿပီး ေခါင္းေရွာင္ခဲ့တယ္။ လယ္ျပင္မွာ ဆင္
ႀကီးတေကာင္လုံး ျမင္ေတြ႕ပါလ်က္နဲ႔ ပု႐ြက္ဆိတ္ပါလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီသမိုင္းဆိုင္ရာ အမည္းကြက္ႀကီးကို မ်က္
ေမွာက္ တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူေျဖရွင္းရပါလိမ့္မယ္။
ဒီလို ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔စစ္အုပ္စု သမဂၢအေဆာက္အဦ ၿဖဳိလွဲခဲ့မန
ႈ ဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို အစုလိုက္ ေမာင္းျပန္
ေသနတ္နဲ႔ပစ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈဟာ ေရွာင္တခင္မေတာ္တဆ မဟုတ္ပါ။ ေတြးေခၚမႈဇာစ္ျမစ္၊ သမိုင္းဇာစ္ျမစ္ ရွိပါတယ္။
ဖက္ဆစ္စနစ္ရဲ႕ ရက္စက္အၾကမ္းဖက္ လူမဆန္မႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိတဲ့ ေတြးေခၚစဥ္းစားနည္းက လာတာျဖစ္
တယ္။ ဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္ လူမႈေရးဇာစ္ျမစ္က လာတာျဖစ္တယ္။ သမိုင္းဇာစ္ျမစ္ကေတာ့ ဖဆပလ အစိုးရ ျပဳတ္
က်ခါနီးမွာ ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအေပၚမွာ အၿငိဳးတႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရသလဲ ဆို
တာက အစခ်ီရပါမယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဟာ ကိုလိုနီစနစ္၊ ကိုလိုနီပညာေရးကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး
ဒီဘက္ေခတ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕သားသမီးေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ
ကလည္း ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆန္႔က်င္တယ္။ ျပည္သူေတြက ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆန္႔က်င္ၾကတယ္။ တကၠသိုလ္နယ္ေျမ
တခုလုံး “အႏုျမဴဗုံး ပိတ္ပစ္ပါ၊ အႏုျမဴဗုံးပိတ္ပစ္ပါ၊စစ္ကုိမလုိပါ၊ စစ္ကုိ မလုိပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ေပးပါ ေပးၾကပါ” ဆုိ
တဲ့ သမဂၢရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းသံမ်ား တကၠသိုလ္ အဓိပတိခန္းမႀကီးကို ျမည္ဟည္းပဲ့တင္ထပ္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါ
တယ္။
ေက်ာင္းသားနယ္ပယ္မွာ ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရ ဩဇာမရွိဘူး။ ဘယ္လိုေက်ာင္းသားအဖြ႕အ
ဲ စည္းမွ ဝင္တိုးလိ႔ု မ
ရဘူး။ အစိုးရလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္လ႔မ
ို ရဘူး။ အစိုးရလိုလားတဲ့ DSO ေက်ာင္းသားအဖြ႕အ
ဲ စည္းလည္း ေက်ာင္းသားထုက
လက္မခံၾကဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္းသားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ယုံယုံၾကည္ၾကည္န႔ဲ
လိုက္ပါခဲ့ၾကလိ႔ျု ဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးကလည္း ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေရး၊ ေက်ာင္းသားအ
ခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းအျပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့ ဆရာအလုံအ
ေလာက္ ရရွိေရးတု႕က
ိ ုိ ေတာင္းဆုိသလုိ ေက်ာင္းသားသမဂၢကလည္း ေက်ာင္းသားကိုယ္စား ေက်ာင္းသားအခြင့္ အ
ေရးေတြ ေတာင္းဆိုေပးတယ္။ ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေက်ာင္းသားသမဂၢအေပၚ အၿငိဳးတႀကီး ျဖစ္ေန
သလဲဆိုတာ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး ေတြးေနစရာ မလိုပါဘူး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းမွာ အစိုးရခိုင္းတိုင္း မလုပ္ၾကပါဘူး။
ေက်ာင္းသားဘက္က လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ နစ္နာခ်က္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးတာပဲလုပ္တာ၊ ပညာ
ေရးလစ္ဟာခ်က္ေတြကို အစဥ္အၿမဲ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အစိုးရတိုင္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြအေပၚ ၿငိဳ
ျငင္တာ၊ ရန္ဘက္အျဖစ္ သေဘာထားတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာရလာေတာ့ ဖဆဆိုရွယ္ဂိုဏ္းသားရဲ႕
ဒီသမိုင္းဇာစ္ျမစ္ေတြကေန အစိ႕အ
ု ေၫွာက္ေတြ ထြက္လာတယ္လ႕ို ဆိုရမွာပါ။ မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားတဲ့ စစ္အာ
ဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္း က ဘီလူးစြယ္ေဖာ္ထုတ္လာတာပါ။
၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ အလုပ္သမားေတြ၊ အမႈထမ္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြပါဝင္တဲ့ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ေပၚ
ေပါက္လာတယ္။ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းဟာ အလုပ္သမားေတြ၊ အမႈထမ္းေတြက လုပ္ခနဲ႔စရိတ္ တိုးေတာင္းတယ္။ မမၽွ
တတဲ့လုပ္ခကို တိုးေပးဖု႕ေ
ိ တာင္းတယ္။ ဖဆပလ က လစာတိုးမေပးဘူး။
ေက်ာင္းသားေတြက ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အေဆာက္အအုံပရိေဘာဂ တိုးခ်ဲ႕ေရး၊ အရည္အခ်င္း
ျပည့္ဆရာ မလုံေလာက္တာ လုံေလာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖိ႔ု စစ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေလၽွာခ
႔ ်ေရး၊ ပညာေရး ဘတ္
ဂ်က္ကို တိုးသုံးဖိ႔ု ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ အစိုးရကမလိုက္ေလ်ာတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ၊ အမႈ
ထမ္းေတြ သပိတ္ေမွာက္ၾကတယ္။
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၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတလပိတ္ေရး (ေအာက္တိုဘာ) လႈပ္ရွားမႈၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေက်ာင္း
သားနယ္ပယ္မွာ အစိုးရဩဇာခံ ဘယ္လိုေက်ာင္းသားအဖြ႕အ
ဲ စည္းမွ ဝင္လို႔မရခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရကလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္လ႔မ
ို
ရခဲ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္းသားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ယုံယုံၾကည္ၾကည္န႕ဲ ရပ္
တည္ခဲ့ၾကတယ္။
၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ အစိုးရစစ္
သတၱမတန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းေပါက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္က ေျခာက္တန္း ေက်ာင္းသားပါ။ အဲဒီေမးခြန္း
ေတြကို “ဗမာ့ေခတ္” သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပတယ္။ ေက်ာင္းသားေလးေတြက အျဖစ္မွန္သိရေအာင္ စာေမးပြဲေျဖေန
ရာကေန ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတိုက္ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္မွာ သြားစုတယ္။ တာဝန္ရွိတဲ့သူ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔
ေတာင္းဆိုတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရက ျပႆနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္မေျဖရွင္းဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ တရားသူႀကီး ပါစီျမေမာင္ကို
ေစလႊတ္လိုက္တယ္။ ပါစီျမေမာင္အမိန္႔နဲ႔ သတၱမတန္းေက်ာင္းသားငယ္ေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခဲ့တယ္။ ေသနတ္နဲ႔ေျဖ
ရွင္းခဲ့လ႔ို စိန္ေပါေက်ာင္းသားေလး “ဟယ္ရီတန္” က်ဆုံးခဲ့ရတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြမေက်နပ္လ႔ို ဆူပူလႈပ္ရွား လာ
ၾကတယ္။ ဗကသ၊ ရကသ၊ တကသ ေက်ာင္းသားသမဂၢႀကီးေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္။ တတိုင္းတျပည္
လုံး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ တတိုင္းျပည္လုံးက သတၱမတန္းေက်ာင္းသား
ေတြကို ဦးႏုအစိုးရက စာေမးပြဲ အေအာင္ေပးခဲ့ရတယ္။ ဟယ္ရီတန္ဟာ ကေမာက္ကမ ပညာေရးစနစ္ရဲ သ
့ ားေကာင္
ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း စစ္အစိုးရအာဏာသိမ္း တက္လာပါတယ္။ ပြဲဦးထြက္ စစ္
အာဏာရွင္အစိုးရက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေကာင္စီဝင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ဆရာေတြ အက်င့္ပ်က္တယ္။ ေက်ာင္းသား
မ်ား ႏိုင္ငံေရးပေယာဂဝင္ေနတယ္လ႔ို စြပ္စြဲၿပီး တကၠသိုလ္ေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။
တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ထဲ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး အမိန္႔အာဏာေတြ ထုတ္ျပန္တာဟာ တကၠသလ
ို ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စစ္ေကာင္စီ အာဏာသိမ္းတာျဖစ္လ႔ို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢက ေဝဖန္ကန္႔ကြက္တယ္။ ဗိုလ္
ေနဝင္းအစိုးရဟာ ဖဆဆိုရွယ္ေခတ္ကထက္ ပိုဆိုးတယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေပၚမွာ အျမင္မၾကည္ဘူး။ ပိုဆိုး
တယ္။ အၿငိဳးအေတးႀကီးသူလည္း ျဖစ္တယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕တင္းက်ပ္တဲ့ေက်ာင္းစည္းကမ္းေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္
နည္းျပဆရာတခ်ိဳ႕ ႏုတ္ထြက္သြားတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းက ၅၈ ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္ အစိုး
ရကာလက ပညာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးကာကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔တယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္သစ္ ဦး
ကာဟာ စစ္ဗိုလ္ကိုယ္ရံႏွစ္ေယာက္နဲ႔ တကၠသိုလ္အဓိပတိ႐ုံးမွာ ေန႔စဥ္ ပစၥတိုခါးၾကားထိုးၿပီး ႐ုံးတက္တာ ေတြ႕ရ
တယ္။
၁၉၆၂ ခုႏစ
ွ ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ မတရားတဲအ
့ ေဆာင္စည္းကမ္း ထုတ္ျပန္တယ္။ တကၠသိုလ္အေဆာင္ အ
သီးသီး အဝင္အထြက္ကို စာရင္းေကာက္ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးကို အစီရင္ခံေနရတဲ့ဘ၀ ျဖစ္ေနတယ္။ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္
ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္လာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားေရး၊ ေနထိုင္မႈဘ၀ေတြ ေက်ာင္းသားထု
တြင္းမွာ မလြတ္မလပ္ခံစားရင္ဖြင့္ေနတာေတြကို မသိဟန္ေဆာင္ေနတယ္။ သူတ႔ထ
ို ုတ္တဲ့ အေဆာင္စည္းကမ္း ဆို
တာက ေက်ာင္းေဆာင္မွဴးနဲ႔ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားေတြ ရန္တိုက္ေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ည ၉ နာရီေက်ာ္ရင္ အ
ေဆာင္အျပင္ မထြက္ရ၊ သက္သတ္လြတ္စားသူ တရက္ႏွစ္ရက္ခြင့္မေပးဘဲ တႏွစ္လုံးစားမွ ခြင့္ေပးမယ္ စတဲ့ ေက်ာင္း
သားေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ မကိုက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္လိုက္ေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာ
တယ္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွာ တကသခန္းမမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးစီးတဲ့ ေက်ာင္းသားထုအ
စည္းအေဝး က်င္းပၿပီး အေျခအေနနဲ႔မကိုက္တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္းဖ်က္သိမ္းေရး စတာေတြ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။
ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ စေနေန႔မွာ ေက်ာင္းသားထုအစည္းအေဝးႀကီး က်င္းပၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကၿပီး ေနာက္ေန႔ အစည္းအ
ေဝးႀကီးအတြက္ က်င္းပၾကရန္ ျပင္ဆင္ၾကတယ္။

15

ဇူလိုင္ ၇ ရက္ နံနက္ေစာေစာကပဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အစည္းေဝးခန္းမအေပၚထပ္က ဘယ္ညာ အသံခ်ဲ႕
စက္ႏွစ္လုံး တပ္ဆင္ၿပီး တကၠသိုလ္ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ဒိ႔ဗ
ု မာေတးသီခ်င္းမ်ား၊ သမဂၢသီခ်င္းမ်ား၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေတးသံမ်ား အသံလႊင့္ထုတ္ေနပါတယ္။ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား နယ္
အသီးသီးက ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ဧည့္သည္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးက ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္အဓိ
ပတိလမ္းကေန၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ေက်ာက္တိုင္ေရွ႕ကေန၊ တကသစာဖတ္ခန္းကေန အစည္းေဝးခန္းမဆီ သြား
ေရာက္ ေနရာယူေနၾကၿပီ။ ယခင္တကၠသိုလ္ေဆး႐ုံ၊ တကၠသိုလ္စာအုပ္ဆိုင္၊ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံ (ဗုဒၶဘာသာ) တိ႔ေ
ု ရွ႕
ျပည္လမ္းမွာ ကမာ႐ြတ္အဝိုင္းေလးဆိုတာရွိတယ္။ (အဝိုင္းေလးဖ်က္ၿပီး ျပည္လမ္းဂုံးေက်ာ္တံတား) ေဆာက္လုပ္ထား
တယ္။ ဟိုအရင္က အဝိုင္းေလးေက်ာ္ၿပီး ျပည္လမ္းနဲ႔ အင္းစိန္လမ္း သြားႏိုင္တယ္။ ဓမၼာ႐ုံေဘးကျဖတ္ၿပီး တကၠသိုလ္
သမဂၢအေဆာက္အအုံႀကီး (ယခု ခ်ဳံႏြယ္နဲ႔ ျမက္ေတြ ေတာထေနတဲ့ ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးထားတဲ့ေျမကြက္လပ္) ရွိတယ္။
၇ ရက္ေန႔နံနက္ကစၿပီး တကသ အေဆာက္အဦးေရွ႕မွာ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ေရွ႕က ျမက္ခင္းျပင္
မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား သြားၾကလာၾကနဲ႔ စည္စည္ကားကားပဲ။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သမဂၢအစည္းအေဝး ခန္းမ
မွာ ေနရာယူၾကတယ္။ နံနက္ ၉ နာရီေက်ာ္မွာဆိုရင္ တကသ အစည္းေဝးခန္းမဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔
ျပည့္လွ်ံလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္န႔ေ
ဲ က်ာင္းေဆာင္သူငယ္ခ်င္းေတြ နံနက္ေစာေစာ ထမင္းစားၾကတယ္။ အစည္းေဝး
တက္ရန္ ျပင္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ပင္းယေက်ာင္းေဆာင္ ဒုတယ
ိ ထပ္အမွတ္ (၅၀) မွာေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕
အခန္းပါတနာက ေမာ္လၿမိဳင္ကျဖစ္တယ္။ ဝိဇၨာသိပၸံ (က) တန္းတက္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဥပစာ (သိပၸံ ခ) တန္း
တက္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔ို တကသ အစည္းေဝးခန္းမကို သြားၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ အေပၚထပ္၊ ေအာက္
ထပ္ ျပည့္ေနၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္လည္း အစည္းေဝးခန္းမထဲမွာ လူခ်င္းကြဲသြားၾကတယ္။ တ
ေယာက္တေနရာ ေနရာယူ အစည္းေဝးတက္ၾကရတယ္။ ေနာက္ဆုံး ရွမ္းျပည္နယ္ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြ
ရွမ္းေဘာင္းဘီ အမ်ိဳးသားဝတ္စုံနဲ႔ ေခါင္းေပါင္းစတလူလူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တ႔ေ
ို ရွ႕မွာ ေနရာယူၾကတယ္။ သူတ႔ေ
ို နာက္မွာ
ကြ်န္ေတာ္တ႔ို ေနရာရတယ္။ အစည္းအေဝးကို တကသ၊ ရကသ၊ ဗကသနဲ႔ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္ေတြ နယ္က ဖိတ္
ထားတဲ့ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ဧည့္သည္ေတြ စုံညီေရာက္ရွိၿပီး အစည္းအေဝးကို သဘာပတိက ဖြင့္လွစ္ၿပီး
ေက်ာင္းသားထုအစည္းအေဝးႀကီး စတင္တယ္။ တကသ ခန္းမတခုလုံး“မတရားတဲအ
့ ေဆာင္စည္းကမ္း ကန္႔ကြက္ၾက”
“ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ၾက” “စစ္ဖိနပ္သံခြာေအာက္က အေဆာင္စည္းကမ္းေတြ ကန္႔ကြက္ၾက” စတဲ့
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား တခန္းလုံး ပဲ့တင္ထပ္ ျမည္ဟိန္းေနပါေတာ့တယ္။ တကသဥကၠ႒ ကိုဗေဆြေလးတိ႔၊ု ဗကသ ေခါင္း
ေဆာင္ ကိုသက္တ႔၊ို ရကသေခါင္းေဆာင္၊ လူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္အသီးသီး အဆိုတင္သြင္းၾက၊ ေထာက္ခံၾကၿပီး အ
ခမ္းအနားကို ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားနဲ႔ ၿပီးဆုံးေစခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအသီးသီးလည္း မိမိသက္ဆိုင္ရာ အိပ္
ေဆာင္မ်ားကို ျပန္ၾကတယ္။ ေန႔ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳထ
႕ ဲျပန္ၾကတယ္။ အသီးသီးအနားယူၾကတယ္။
ကြ်န္ေတာ္န႔ဲ အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းလည္း ၿမိဳထ
႕ ဲကို သုံးနာရီခြဲ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖို႔ ထြက္သြားတယ္။ သမဂၢစား
ေသာက္ဆိုင္ထဲနဲ႔ စာဖတ္ခန္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ ရွိေနတယ္။
ညေနပိုင္း အမွတ္ (၉) လိုင္းကားနဲ႔ ကုကၠိဳင္းလမ္းဆုံကေန အေဆာင္ကိုျပန္လာတယ္။ ကားက လမ္းဆုံ
ေရာက္ေတာ့ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကို ကားဆရာက ဆက္မသြားေတာ့ဘူး၊ တကၠသိုလ္ဘက္မွာ စစ္သားေတြ ျပည့္
ႏွက္ေနတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ဆင္းၿပီး လမ္းေလၽွာက္ျပန္ၾကဖိ႔ု ေျပာတယ္။ ဘာေတြျဖစ္မွန္းမသိဘူးတဲ့။ ကားေပၚ မွာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္တ႔န
ို ဲ႔အတူ ျဖတ္လမ္းကေန ဆရာေတြေနတဲ့ အေဆာင္ေတြ ျဖတ္
ေက်ာ္ၾကတယ္။ ၿခံစည္း႐ိုးေက်ာ္တက္၊ ပါေမာကၡေနတဲ့အိမ္ေတြ၊ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားျဖတ္ၿပီး ပုဂံလမ္းကေန ေရကူး
ကန္လမ္းဘက္၊ အဲဒီကေန သထုံလမ္းဘက္ ေလၽွာက္ၾကတယ္။ သထုံလမ္းေရာက္ၿပီဆိုရင္ စစ္သားေတြ တကၠသိုလ္
ေဆး႐ုံဘက္မွာ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ကိုယစ
္ ီနဲ႔ ေနရာယူလမ္းေလၽွာက္ေနၾကတယ္။ လမ္းပိတ္ထားတယ္။ ေက်ာ္ျဖတ္လ႔ို
မရေတာ့ဘူး။ တကၠသိုလ္နယ္ေျမမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီဆိုတာ သိရတယ္။ ဆရာေတြေနတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ ၿခံစည္း႐ိုး
အထပ္ထပ္န႕ဲ သထုံေဆာင္တ႕က
ို ို ေက်ာ္ၿပီး ပင္းယေဆာင္လမ္းဘက္ထြက္တယ္။ အင္း၀၊ သထုံ၊ ပင္းယ ဘက္ က ထ
မင္းစားေဆာင္ေတြမွာ ေက်ာင္းသား အဝင္အထြက္ မေတြ႕ရဘူး။ အလုပ္သမား တေယာက္ႏွစ္ေယာက္ပဲ ေတြ႕ရတယ္။
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ထမင္းစားခန္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ မရွိၾကဘူး။ ဘယ္ေရာက္ကုန္လဲ မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တ႔လ
ို ည္း ေလးငါးဆယ္
ေယာက္ မျပည့္ဘူးထင္တယ္။ ထမင္း ရွိတာနဲ႔စားၿပီး အိပ္ခန္းကိုျပန္ၾကတယ္။
ထမင္းစားခန္းမွာလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြ မစုံမလင္နဲ႔။ ေက်ာင္းေဆာင္စာဖတ္ခန္းမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြ
အနည္းအက်ဥ္းပဲ ေတြ႕ရတယ္။ အခ်ိန္ကလည္း ညေနေစာင္းၿပီ။ ေက်ာင္းေဆာင္တခုလုံး ေျခာက္ကပ္ေနတယ္။
ေက်ာင္းေဆာင္ကေနအထြက္ အဓိပတိလမ္းေပၚၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေမာင္းျပန္ေသနတ္နဲ႔စစ္သားေတြ လမ္းေလၽွာက္
ေနတယ္။ အေဆာင္တခ
ံ ါးလည္း ေသာ့ခတ္ထားတယ္။ အဓိပတိလမ္းမေပၚထြက္တဲ့ တံခါးမႀကီးလည္း သံႀကိဳးနဲ႔ ေသာ့
ခတ္ပိတ္ထားတယ္။ ေန႔စဥ္ ဥဒဟိုလမ္းေလၽွာက္ေနတဲ့ အေဆာင္လမ္းမေပၚမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြ မေတြ႕ရေတာ့
ဘူး။ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ အေဆာင္အဝင္ အုတ္နံရံမွာ က်ည္ဆန္ရာေတြ လက္ၫႈိးနဲ႔ ေထာက္ၾကည့္ေနတယ္။ အဓိပတိ
လမ္းမေပၚက ဂ်ီသရီးေမာင္းျပန္ေသနတ္နဲ႔ အေဆာင္ကို လွမ္းပစ္ထားတာကိုး။ ကြ်န္ေတာ္တ႔အ
ို ညာက သူငယ္ခ်င္းက
“မင္းတိ႔အ
ု စည္းအေဝးအၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသြားေနတုန္း သမဂၢလက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စာဖတ္ခန္းထဲ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
ေတြ ဝိုင္းဖြဲ႕စကားေျပာေနတုန္း အရပ္ဝတ္နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက အၾကမ္းဖက္ ဝင္ဖမ္းတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔
ရဲ/စစ္စုံေထာက္ေတြ တကသလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲ ေက်ာင္းသားေတြကို ႐ိုက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္ဖမ္းသြားတယ္။ ေက်ာင္း
သူေက်ာင္းသားေတြ ေျပးၾကလႊားၾကနဲ႔ ျဖစ္ကုန္တယ္။
မၾကာခင္မွာပဲ အဓိပတိလမ္းမႀကီးကေန စစ္ကားဝင္လာၿပီး ေနရာယူတယ္။ ေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြကို ပစ္
ခတ္တယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ေဘးမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ လဲက်ထြက္ေျပးၾကတယ္။
တကသ ျမက္ခင္းကေန မႏၲေလးေက်ာင္းေဆာင္ထဲကို လွမ္းပစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ အဓိပတိလမ္းမႀကီးအတိုင္း
ထြက္ေျပးေတာ့ ေသနတ္နဲ႔ လိုက္ပစ္တယ္။ ငါလည္း မႏၲေလးေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕က ေရေျမာင္းထဲမွာ ဝမ္းလ်ားေမွာက္
ဝပ္ၿပီး ေရေျမာင္းအတိုင္းထြက္ေျပးတယ္။ လမ္းမႀကီးအတိုင္း ေျပးတယ္။ စစ္ကိုင္းေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕ေရာက္မွ အ
ေဆာင္ထဲ ဝင္ေျပးလို႔ လြတ္ခဲ့တာ။”လို႕ သူငယ္ခ်င္းသန္းႏိုင္က ျပန္ေျပာျပမွ အျဖစ္မွန္ေတြ သိရေတာ့တယ္။
ည ၇ နာရီေလာက္မွာ ပင္းယေက်ာင္းေဆာင္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ေက်ာင္း
ေဆာင္တခုလုံး ေက်ာင္းသားရာေက်ာ္ရွိတယ္။ အခု ၅၀ ေလာက္ပဲေတြ႕ရတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ စာဖတ္ခန္းထဲ
စကားစျမည္ ေျပာၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲအၿပီး အျဖစ္အပ်က္ေတြ တေယာက္တမ်ိဳးအသံေတြၾကားရတယ္။
ည ၈ နာရီသတင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက အပ္တိုတေခ်ာင္းမွမရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို “ဓား-ဓားခ်င္း”ဆိုၿပီး ႀကိမ္း
ေမာင္းအသံလႊင့္တယ္။” ေက်ာင္းေဆာင္က ႏွင္ထုတ္တယ္။
ညေနပိုင္း စစ္တပ္က ေက်ာင္းသားေတြ ရာေက်ာ္ကို တကသရင္ျပင္မွာ ေမာင္းျပန္ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တာနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တ႔ႏ
ို ွစ္ေယာက္ စကားေျပာေနၾကတာ ညနက္သြားပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ နံနက္ေစာေစာ
ေဝလီေဝလင္းမွာ “ဗုန္း၊ ဝုန္း၊ ဒိုင္း” အသံက်ယ္ႀကီးျမည္ဟည္းၿပီး အခန္းတံခါးပြင့္ထြက္သြားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ သူ
ငယ္ခ်င္း ႏိုင္ဝင္းက “အား..ဝူး”ပါးစပ္က လန္႔ျဖန္႔ေအာ္ဟစ္ၿပီး တံခါးအျပင္ ထြက္ေျပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း အ
ေဆာင္တခုလုံး တုန္လပ
ႈ ္႐ိုက္ခတ္သြားလိ႔ု အိပ္ရာကလန္႔ႏိုးၿပီး သူငယ္ခ်င္းေနာက္ ထြက္လိုက္ပါတယ္။ ျခင္ေထာင္ႀကိဳး
တန္းေတြ အက်ၤီခ်ိတ္ေတြ ျပဳတ္က်ကုန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက မိုးေကာင္းကင္ကို လက္ၫႈိးထိုးျပေနတယ္။
ထမင္းစားေဆာင္အေပၚက မီးခိုးလုံးေတြ သထုံေဆာင္၊ အားကစားေဆာင္ Gymnasium ေပၚက မီးခိုးျပာေတြ၊ မီးတ
ပိုင္းတစေလာင္ထားတဲ့ စာ႐ြက္ေတြ၊ ဖိုင္ဘာျပားေတြ အုတ္ႂကြပ္ပဲ့န႔ဲ သြတ္ျပား၊ သံျပားေတြ ေကာင္းကင္မွာ ပ်ံတက္ေန
တယ္။ ပလူေကာင္ေတြ ပ်ံေနသလိုပဲ။ မီးခိုးျပာေတြ အာကာသမွာပ်ံေနတာၾကည့္ရင္း ဘယ္ကေနေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၿပီး မီး
ခိုးလုံးေတြ တက္ေနတာလဲ။ စုံစမ္းၾကည့္ေနၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား အိပ္ရာက ထေျပးလာၾကတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက ေျမညီထပ္ဆင္းၾကည့္ရေအာင္ဆိုၿပီး ဒုတိယထပ္ကေနဆင္းသြားၾကတယ္။ ထမင္း
စားခန္းထဲကေန သထုံေက်ာင္းေဆာင္ေကာ္ရစ္တာကို ဆက္ေလၽွာက္တယ္။ အဲဒီကေန မီးခိုးထြက္တဲ့ ေပါက္ကြဲတဲ့ေန
ရာကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေလးမခန္း အားကစား (Gymnasium) ေခါင္မိုးႀကီးပဲ့ထြက္ၿပီး နံရံတပိုင္း ၿပိဳလဲပ်က္က်ၿပီး

17

လိေမၼာ္ရည္ပုလင္းေတြ၊ ႏို႔ပုလင္းေတြ၊ အားကစားပစၥည္းကိရိယာေတြ ကြဲၿပဲ၊ အုတ္နံရံေတြ ၿပိဳက်ေနတာ ေတြ႕လိုက္ရ
တဲ့ျမင္ကြင္းက “ငါတို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးႀကီးကို နံရံကပ္ဗုံးနဲ႔ ေဖာက္ခြဲၿဖိဳခ်ခံရတာကို မ်က္ျမင္ကိုယ္
ေတြ႕ ျမင္ရေတာ့ လာၾကည့္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ျမင္ကြင္းေအာက္မွာ ၿငိမ္က်ေငးေမာေနတာ ေတြ႕ရ
တယ္။ စကားလည္းမေျပာၾကဘူး။ နံရံကပ္ဗုံးဟာ ေလးဘက္ေလးတန္ စနစ္တက်ကပ္ၿပီး ၿဖိဳခြဲတာျဖစ္တယ္။ သမဂၢ
ခန္းမရဲ႕သံေဘာင္ေတြ ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္သလို ေကာင္းကင္မွာ ေထာင္ေနတယ္။ သမဂၢေခါင္းေဆာင္ပုံ ခ်ိတ္ဆြဲ
ထားတဲ့ နံရံဓာတ္ပုံ ပန္းခ်ီကားေတြလည္း ေထာင္လ်က္သား ေျမမွာခေနတယ္။ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ေတြလည္း ပိရမစ္
ႀတိဂံပုံစံနဲ႔။ အိုးခြက္ေတြၾကားမွာ ထိုင္ခုံက်ိဳးေတြ လဲေလ်ာင္းေနတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သမဂၢအေဆာက္အဦ အုတ္ပုံ
ေဘးမွာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ၿငိမ္သက္စြာ ဦးၫႊတ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ မႏၲေလးေဆာင္ေရွ႕ထိ အုတ္
က်ိဳးအုတ္ပဲ့၊ စာ႐ြက္ေတြ၊ ျပာေတြ ပ်ံ႕ႏွ႔ေ
ံ နတယ္။
၈ ရက္ေန႔နံနက္ ေဝလီေဝလင္းမွာ ဗုံးခြဲခံရတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦ အုတ္ပုံ
ေရွ႕မွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အေဆာင္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားေတြ၊ အနီးအနားက ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္
ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ေဘးမွာ ေျမခေနတဲ့ သမဂၢအေဆာက္အဦးအုတ္ပုံကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ကသိုဏ္း႐ႈေနတဲ့ ပုံရိပ္
ဟာ ႏွစ္ရာျပည့္မက ႏွစ္အေထာင္အေသာင္းတိုင္ ေမ့ႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိပါ။
၈ ရက္ေန႔ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ား နံနက္ထမင္းစားခ်ိန္ ၉ နာရီေက်ာ္ေပမယ့္ ထမင္းမစားရေသးပါ။
ေက်ာင္းေဆာင္ဝန္ထမ္းမ်ား ဗုံးခြဲတဲ့အသံေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရာ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ လိုက္
လံရွာေဖြ ေခၚယူေနရတယ္။ အေဆာင္အသီးသီးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြလည္း ဘယ္ေရာက္လ႔ို ဘယ္ေပါက္
မွန္းမသိပါ။ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြမွာ ညလာအိပ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဆယ္ဂဏန္းပဲ ေတြ႕ရတယ္။ တကၠသိုလ္နယ္
ေျမတခုလုံး ေျခာက္ကပ္ေနတယ္။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္၊ ထမင္းစားခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေတြမစုံညီေတာ့ပါ။
ေသသလားရွင္သလား၊ သူငယ္ခ်င္းေတြေပ်ာက္ေနတယ္။ တကၠသိုလ္နယ္ေျမမွာလည္း စစ္သားေတြ ေသနတ္ခ်ထား
ၿပီး အေဆာင္ေတြကို ေက်ာေပး ေျခဆင္းၿပီး အိပ္စက္အနားယူေနၾကတယ္။ အေဆာင္တခ
ံ ါးေတြပိတ္ၿပီး လုံၿခဳံေရးအ
ေစာင့္ေတြ ခ်ထားတယ္။ တေဆာင္နဲ႔တေဆာင္ကူးသန္းခြင့္ မျပဳ။ ပဲခူး၊ ပင္းယ၊ စစ္ကိုင္း၊ ေ႐ႊဘို၊ သထုံေဆာင္ေတြ
ကူးသန္းခြင့္ပါ ပိတ္ထားပါေတာ့တယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳတ
႕ ြင္းနဲ႔ အနီးအနားက ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ေက်ာင္းႀကီး ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္လိုက္လ႔ို
အေဆာင္ေတြမွာ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြ မ်က္ႏွာငယ္ကေလးေတြကိုယ္စီန႔ဲ မ်က္ရည္တလည္လည္န႔ဲ ကားကိုယ္စီ စစ္သား
လုံၿခဳံေရးနဲ႔ အိမ္ျပန္ေခၚဖိ႔ု ေရာက္ရွိလာၾကတယ္။ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားေတြလည္း အိပ္ရာလိပ္၊ ေသတၱာ၊ ဆြဲအိတ္
ကိုယ္စီဆြဲလ႕ို က်န္ရစ္ေနေသးတဲ့ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ားကို လည္ျပန္ၾကည့္ၿပီး ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ အမိတကၠသိုလ္
နယ္ေျမက ခြဲခြာၾကၿပီ။ ဘယ္မွမျပန္ႏိုင္တဲ့ နယ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ အေဆာင္ အ
သီးသီးမွာ ေျခမႈိင္လက္မႈိင္ခ် စကားတီးတိုးေျပာေနတယ္။ ညေနေစာင္းမွာေတာ့ တကၠသိုလ္ အေဆာင္အသီးသီးက
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အသံေတြ ထြက္လာတယ္။ “မီးေတြပိတ္လိုက္ၿပီ - မီးေတြပိတ္လိုက္ၿပီ” “မီးအျမန္ဖြင့္ေပးပါ” “မီး
အျမန္ဖြင”့္ ၿပိဳင္တူေအာ္သံေတြ ထြက္လာတယ္။ အေဆာင္ေတြ ဆႏၵျပေအာ္ဟစ္လာတယ္။ ခဏေနေတာ့ ေက်ာင္း
သားတခ်ိဳ႕ “ေရမလာေတာ့ဘူး” “ေရမလာ ေတာ့ဘူး - ေရေပးပါ - ေရေပးပါ”အသံေတြ ေအာ္ဟစ္ေတာင္း ဆိုၾကျပန္
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔ို နယ္ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေရမီးျဖတ္ကုန္ၿပီ။ “စစ္အစိုးရအလိုမရွိ” ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပ၊ သံ
ေခ်ာင္းေခါက္ၾကတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြက အေဆာင္မွဴးေတြကို တံခါးဖြင့္ေပးဖိ႔ု ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေရးမွဴးကို ေအာ္
ဟစ္ေခၚၾကတယ္။ တကၠသိုလ္အေဆာင္ေတြမွာ သံေခ်ာင္းေခါက္သံ၊ သံပုံးတီးသံ၊ ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္သံေတြန႔ဲ ည
ေနပိုင္းမွာ ဆူညံေနပါတယ္။ တကၠသိုလ္အဓိပတိလမ္းမေပၚနဲ႔ ဂိတ္ဝင္းထရံေတြမွာ ေမာင္းျပန္ေသနတ္နဲ႔ ပါးကြကသ
္ ား
ေတြ လမ္းေလၽွာက္တာေတြ႕ရတယ္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ကတည္းက တကၠသိုလ္ဂုဏ္အဂၤါနဲ႔အညီ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္
ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ တကၠသိုလ္ႀကီးပါ။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းသား
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ေတြကပါ ပညာလာသင္ၾကားတဲ့ တကၠသိုလ္ႀကီးပါ။ အာရွ၊ အာဖရိကမွ ေက်ာင္းသားေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္ေတြ႕ ျမင္
ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကလည္း လြတ္လပ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြဟာ အဓိပတိ
တာဝန္ယူၾကတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ တကၠသိုလ္ေကာင္စီဆိုတာ ဖြ႕စ
ဲ ည္းထားတယ္။ ပါေမာကၡန႔ဲ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စား
လွယ္ေတြပါတယ္။ တရားဝင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ရွိတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္တိုင္းမွာ အေဆာင္ မွဴးဆို
တာ ရွိတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားေရးမွဴးဆိုတာ ရွိတယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားေရးမွဴး ဦးစံ
ထြန္း၊ ဆရာဦးယုခင္၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆရာႀကီးေတြ ရွိၾကတယ္။ ဆရာဦးစံထြန္းဟာ ရန္ကုန္တကၠ
သိုလ္မွာ ဝါရင့္တဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့ ဆရာႀကီးပါ။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သာ
ေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးေတြမွာ ေရွ႕တန္းကေန ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေက်ာင္းေဆာင္ ထမင္းစား
ပြဲ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ပြဲေတြမွာလည္း ဆရာ ပါတယ္။ အားကစား၊ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲေတြမွာလည္း ပါပါတယ္။ ဆရာဦးစံ
ထြန္းဟာ သေဘာေကာင္းတယ္။ ေဖာ္ေ႐ြတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ လက္ပြန္းတတီး ေျပာဆိုဆက္ဆံ
တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက၊ ေက်ာင္းသူေတြက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကအစ ဆရာကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးတိုင္ပင္ၾကတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာဆက္ဆံေရးဟာ ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသ ဆက္ဆံမႈ ျဖစ္တယ္။ ဆရာကေတာ့ ပြင့္လင္းေပ်ာ္႐ႊင္
စြာ ေျပာဆိုတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေရးမွဴး ဆရာႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
၈ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းမွာလည္း အေဆာင္အသီးသီးမွာ မီးျဖတ္၊ ေရျဖတ္နဲ႔ ထမင္းလည္းမစားရေသးေတာ့
ေအာ္ၾကဟစ္ၾက သံေခ်ာင္းေခါက္ၾကနဲ႔ အေဆာင္ေတြမွာ ဆႏၵျပေနၾကတယ္။
ေက်ာင္းသားေရးမွဴး ဆရာဦးစံထြန္းနဲ႔ ဆရာတေယာက္ဟာ အဓိပတိလမ္းကေန စစ္ကိုင္းေဆာင္၊ အင္း၀က
ပဲခူးေဆာင္ေရွ႕လမ္းအတိုင္း ေလၽွာက္လာပါတယ္။ အေဆာင္ေရွ႕ေတြမွာ ထီးတေခ်ာင္းနဲ႔ လက္ေျမႇာက္ရမ္း ႏႈတ္ဆက္
ျပေနတယ္။ အေဆာင္ေရွ႕ေရာက္တိုင္း ေက်ာင္းသားေတြက “ဒို႔ဆရာႀကီးလာၿပီေဟ့” လိ႔ု ေအာ္ဟစ္ႏႈတ္ဆက္ၾက
တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက ဝမ္းပန္းတသာ ႏႈတ္ဆက္ၾက၊ ေအာ္ၾကနဲ႔ ဆူညံသြားတယ္။ ကေလးလိုပဲ ေက်ာင္းသား
ေတြက “ထမင္းဆာၿပီ၊ ေရဖြင့္ေပးပါ၊ မီးဖြင့္ပါ”လိ႔ု ေအာ္ေျပာေနတယ္။ သံေခ်ာင္းေတြ၊ သံပိုက္လိုင္းေတြကိုေခါက္
ေအာ္ဟစ္ႏႈတ္ဆက္တယ္။ ပင္းယေဆာင္ေရွ႕ေရာက္ၿပီ။ အေဆာင္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ဆရာ့ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာ္ရစ္
တာက ၾကည့္မိတယ္။ ေက်ာင္းသားေရးမႉး ဆရာဦးစံထြန္းရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ ၫႈိးငယ္ေနတယ္။ အၿမဲတမ္း ေက်ာင္းသား
ေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ ၿပဳံးရယ္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင႐
္ ႊင္န႔ဲ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာတတ္တဲ့ဆရာဟာ မၿပဳံး႐ႊင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ မခ်ိၿပဳံးေလး
နဲ႔ ငိုေတာ့မလိုန႕ဲ “ဆရာလာၿပီေဟ့ - ဆရာလာၿပီ၊ စားဖိုေခ်ာင္က အလုပ္သမားေတြ ဆရာေခၚလာၿပီ။ ထမင္းစားရ
ေတာ့မွာပါ။ ေရမီးေတြလည္း ျပန္လာေတာ့မွာ၊ ဆရာစီစဥ္ထားၿပီ။ အားမငယ္ၾကနဲ႔တပည္တို႔” လိ႔ု ငိုသံႀကီးနဲ႔ အေဆာင္
ေပၚကို ေအာ္ဟစ္ေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဆရာ့အနားကပ္ၿပီး ႏႈတ္ဆက္သူကႏႈတ္ဆက္၊ လက္ကိုဆြဲ
အက်ႌဆြဲသူကဆြဲနဲ႔ ဆရာ့ကို အခုမွပဲ ေတြ႕ရေတာ့တယ္လို႔ ေအာ္သူေအာ္ၾကတယ္။ လက္ခုပ္ဝိုင္းတီးၿပီး ေျပာၾကတယ္။
ဆရာလည္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အားေပးသံေၾကာင့္ ဆရာ့မ်က္ႏွာ ၿပဳံး႐ႊင္တာ တခ်က္ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားအားလုံး ခ်စ္တဲ့ဆရာ။ ေက်ာင္းသားေတြကို အျပန္အလွန္ ေႏြးေထြးမႈနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈတ္ဆက္ရင္း.. တ
ကၠသိုလ္ကံ့ေကာ္ေတာက အဓိပတ္လမ္းမႀကီးက ဝမ္းနည္းစြာႏႈတ္ဆက္ရင္း... လမ္းတေလွ်ာက္လုံး လက္ေျမႇာက္ ႏႈတ္
ဆက္ရင္း... ခြဲခြာသြားသည္မွာ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။
ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေရး၊ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊
အရည္အခ်င္းျပည့္ဆရာ အလုံအေလာက္ရရွိေရး၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားထုတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္
ဖြ႕ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ပြဲမ်ားသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ပါေစ။ေက်ာင္းသားထုကို တကယ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား
ျပန္လည္ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ပါေစ။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီး ျပန္လည္ဖ႕ၿြံ ဖိဳးတိုးတက္လာပါေစ။
ခင္ေမာင္ဝင္း(မင္းကင္း)
၇ - ၇ - ၂၀၂၀
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စုိးပုိင္
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အုပ္စုအာဏာ သက္ဇိုး(ဆိုး)ရွည္ဖ႔အ
ို တြက္ နအဖစစ္ အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ အ
ခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအရ ေရွ႕တန္းခံကတုတ္တခုပဲ။
ေနာက္ဆုံး အခိုင္အမာ ခံကတုတ္ကေတာ့ သူတ႔ေ
ို ျပာေနတဲ့ “တပ္မေတာ္”ဆိုတဲ့ ခါးပိုက္ေဆာင္ေၾကးစားစစ္တပ္ပဲ။
စစ္အုပ္စုကို "စစ္သံုးစစ္" (စစ္အစိုးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရစီ ယႏၱရား)လို႕ ေျပာတာဟာ စစ္အုပ္
စုရဲ႕ သရုပ္ကို ေပၚလြင္ေစဖိ႕ျု ဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အုပ္စုကိုယ္စားျပဳ ႀကံ႕ဖြ႕ပ
ံ ါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ရႈံး
နိမ့္သြားၿပီး ဒီခ်ဳပ္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းျပိဳ အႏိုင္ရကာ ရင္ၾကားေစ့အစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း၊ (စစ္အုပ္စု
ႏွင့္အတူ) စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား(ေၾကးစားတပ္အပါ)တိ႕ဆ
ု က္လက္ရွင္သန္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေရွ႕တန္းခံကတုတ္ က်လည္း ေနာက္ဆုံးခံကတုတ္ကိုအသုံးခ်ၿပီး သူတ႔အ
ို ာဏာကို အေသအလဲ ခုခံကာကြယ္ဦးမွာ ပဲ
ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕တန္းခံကတုတ္ က်ိဳးေပါက္သြားရင္ ပိုမိုစိတ္ခ်ရေအာင္ တိုင္းျပည္န႔ဲ ျပည္သူလူထုဆီက လုယက္ရသ
မွ်ေငြေတြနဲ႔ “ျပည္တြင္းရန္”ကိုေခ်မႈန္းဖိ႔ု “စြမ္းအားျပည့္ဝတဲ့ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ႀကီး” ကိုတည္ေဆာက္ေနၾကတာ
အမ်ားမ်က္ျမင္ပဲ။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္” အရ “တရားဝင္” မွတ္ပုံတင္ၾကရ
တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔က်င္းပတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ၊ ေပၚေပါက္လာတဲ့အစိုးရေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ၊ အမွန္ တ
ကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အသုံးခ်ယႏၲရားေတြသာ ျဖစ္
တယ္။ ဒီယႏၲရားေတြထဲက တခုျဖစ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ွာ စစ္အုပ္စုက ျခြင္းခ်န္ေပးထားတဲ့ အေရးမပါတဲ့ အာဏာ အ
႐ိုးအရင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ႀကဲၿပီး လူထုကိုမဲဆြယ္ၾကရတယ္။ မိမိတို႔ပါတီ အႏိုင္ရ
ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရင္ “တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္"။ အမတ္
ေလာင္း တဦးခ်င္းကလည္း မိမိမဲဆႏၵနယ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုဘာေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္
ေပးမယ္ စတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ကတိေတြနဲ႔မဲဆႏၵရွင္ေတြကို မဲဆြယ္ၾကရတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္တာကာလအတြင္းက လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ကိုပဲၾကည့္ရင္ တိုင္းျပည္အေျခအေန၊ ျပည္သူလူထု
ေတြရဲ႕ ဘဝေတြ ဘယ္ေလာက္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲခဲ့သလဲဆိုတာ ျမင္သာလွပါတယ္။
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၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း စစ္တပ္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ႀကံဖ႕ပ
ြံ ါတီက “အျပတ္အသတ္” အႏိုင္ရသြားတယ္။ အစိုးရအျဖစ္တက္လာၿပီး မၾကာခင္ စစ္
ဗိုလ္လူထြက္ သမၼတက “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” အေျပာေတြ၊ ဟန္ျပအလုပ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ျပည္သူလူထုကို ခဏ
ေတာ့ လွည့္စားျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ တိုင္းျပည္အေျခအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကေတာ့ ဒုံရင္းျပန္ဆိုက္
တာပါပဲ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ တခ်ိန္က အတိုက္အခံပါတီဒခ
ီ ်ဳပ္က “ေျပာင္းလဲခ်ိန္
တန္ၿပီ" ဆိုတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စက္ဆုပ႐
္ ြံမုန္းေနတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမဲေတြနဲ႔ “ေတာင္
ၿပဳိကမ္းၿပဳိ” အႏိုင္ရခဲ့တယ္။ အခုအစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္နီးပါးသက္တမ္းအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပတ
ြဲ ုန္းက ေပးခဲ့တဲ့ကတိ
ေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုံးဝ
ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ နဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး ဘက္ကို လွည့္သြားခဲ့တယ္။
(ပထမအားျဖင့္) ေရႊဂံုတိုင္ရပ္တည္ခ်က္ကို ေက်ာခိုင္းကာ ၂၀၀၈ ေအာက္ ေခါင္းလွ်ိဳခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေရြး
ေကာက္ပြဲဝင္ကတည္းက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရႈံးနိမ့္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလက္ဦးမႈမဲ့ေနတဲ့ စစ္အုပ္စု အသက္ရႈေပါက္ရသြား
ေစတယ္။ ၈ ေလးလံုးကာလတေလွ်ာက္လံုး ဒီခ်ဳပ္ကိုဝိုင္းရံေပးလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား တိုင္းရင္းသားအင္
အားစုမ်ားအဖို႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစတယ္။
(ဒုတိယအားျဖင့္) အာဏာတပိုင္းရ လစ္ဘရယ္အစိုးရအေနနဲ႕ ဦးကိုနီအသက္ေပးၿပီး အႀကံျပဳခဲ့သလို ၂၀၀၈
စစ္တပိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္း၊ ျပည္သ႕ည
ူ ီလာခံေခၚယူ၊ ၂၀၀၈ ေျခဥကို (လူထုအားနဲ႕ဖ်က္သိမ္းတာ) အသစ္ျပန္
လည္ ေရးဆြဲတာကို (လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ ေပါင္းစပ္တိုက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ရံုတင္မက) - စစ္အုပ္စုန႕ရ
ဲ င္ၾကားေစ့ၿပီး
အေျခခံလူတန္းစား အမ်ိဳးသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ရန္လိုေနတာေၾကာင့္ ဝင္ျပင္လမ္း(လႊတ္ေတာ္တြင္းလမ္း)ဟာ ပိတ္
သြားသလို ျဖစ္ေနတယ္။"အတြင္း" နဲ႔ "အျပင္" ဟန္ခ်က္ညီ ေပါင္းစပ္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး စဥ္းစားပုံမွာ
လူထုတိုက္ပြက
ဲ ို "ဖိအားေပးတဲ့ လက္နက္" အျဖစ္သာ သေဘာထားပါတယ္။ လူထုတိုက္ပြဲကို အသုံးခ် အျမတ္ထုတ္
တယ္။
လူထုတိုက္ပြဲကို (နဂါးႀကီးလိုပဲ) ေၾကာက္လည္းေၾကာက္တယ္၊ ၿဖဲေျခာက္စရာ လက္နက္အျဖစ္လည္း အသုံး
ခ်တယ္၊ "ျပဳျပင္ေရး" အေသးစားေလးေတြ မလုပ္ရင္ "ဝ႐ုန္းသုန္းကားေတြ ျဖစ္လာၿပီး ျပည္ပ်က္လိမ့္မယ္"ဆိုတဲ့
စကားမ်ိဳးကို အမ်ားႀကိဳက္ (ဓနရွင္ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးအႀကိဳက္) စကားအျဖစ္ သူတ႕က
ုိ ေျပာရုိးေျပာစဥ္စကားမ်ဳိးလုိ ေျပာ
တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထုက တကယ္တမ္း ေပါက္ကြဲေတာ့မယ့္ပုံေပါက္တဲ့အခါမ်ိဳးဆိုရင္ သူတ႔က
ို ိုယ္တင
ို ္ေတာင္ "လူထု
တိုက္ပြဲ" စကား မဟရဲၾကေတာ့ပါ။ လူထထ
ု ိခုိက္နစ္နာမွာစုိးတယ္ ဆုိတဲ့စကားနဲ႕ လမ္းေပၚလူထုတုိက္ပြဲေတြ မေပၚ
ေပါက္ေအာင္ ဟန္႕တားထားတယ္။ ဒီေန႕ တုိင္းျပည္အမ်ားအျပားမွာ လမ္းေပၚလူထုတုိက္ပြဲေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ေပၚထြက္
ေလေလ ကုိယ့္တုိင္းျပည္မွာ လူထုတုိက္ပြဲေတြ ေပၚလာမွာ စုိးရိမ္ေလေလ ျဖစ္ေနၾကပုံပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ က်င္းပရတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီက အမတ္ေနရာ အမ်ား
စုနဲ႔ပဲအႏိုင္ရရ၊ အနည္းစုန႔ပ
ဲ ဲအႏိုင္ရရ၊ သူတို႔က ႏိုင္ငံေရးအရေတာ့ အမွန္တကယ္ အႏိုင္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္
အႏိုင္ရတာက စစ္အုပ္စုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ စစ္အုပ္စုဖန္တီးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံမွာ အသုံးေတာ္
ခံေနၾကရတဲ့ အျဖစ္ကို က်ေရာက္သြားတာပဲျဖစ္တယ္။
၈၈ ဒီမိုကေရစီေရး လူထုအုံႂကြလႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္းက ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး ႏိုင္ငံေရးအင္အား
စုေတြအေနနဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ စစ္အုပ္စုက မသဒၶါေရစာ စြန႔္ၾကဲထားတဲ့ အခြင့္အာဏာ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္
အတြက္၊ အခ်င္းခ်င္း ျပစ္တင္ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ရင္း ဆက္လက္အသုံးေတာ္ခံေနၾကရင္ စစ္အာဏာဟာ ပိုၿပီးခိုင္မာ
သည္ထက္ ခိုင္မာေနဦးမွာပဲ။
အကယ္၍ စစ္အုပ္စုကဖန္တီးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ဘဝတူ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြအေနနဲ႔ ၂၀၀၈
ဖ်က္ေရးနဲ႕ (စစ္သံုးစစ္) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို ဘုံႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ထားကာ အျပန္အလွန္ေလးစားၿပီး ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္း
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကရင္ေတာ့ သူတ႔ေ
ို ျပာေနတဲ့ “လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲ”ဆိုတာ တစုံတရာအဓိပၸာယ္ရွိမွာပါ။ ဒါေတာင္မွ
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ႀကီးမားတဲ့ အကန႔္အသတ္ေဘာင္ထဲက ဒီလို လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ပြဲမ်ိဳးသက္သက္နဲ႔ေတာ့ ျပည္သူေတြအားလုံး လို
လားတဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥဖ်က္သိမ္းေရး စစ္သံုးစစ္ အဆုံးသတ္ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဥပေဒတြင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကိုယ္တိုင္က ျပည္သူလူထုကိုအေျခခံတဲ့ လႊတ္ေတာ္ပ၊ ဥပေဒပ လူ႔ အ
ဖြ႕အ
ဲ စည္းအတြင္း လူတန္းစားတိုက္ပြဲသဘာဝအရ ျဖစ္ေနတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူမႈအခြင့္အေရး အ
မ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိေရး၊ လူထလ
ု ႈပ္ရွားမႈေတြ၊ တိုက္ပြဲေတြကို ဥပေဒတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ အားျဖည့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာ သူ
တို႔ကိုယ္တိုင္ ပိတ္မိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကေန ထြက္ႏိုင္တလ
ဲ့ မ္းစတခုကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမို
ကေရစီ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမွလည္း စစ္အုပ္စုန႔ဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ခါးခါး သီး
သီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန႔္က်င္ေနၾကတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ထိေရာက္တဲ့ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိ
ၾကမွာပါ။
စစ္အာဏာလႊမ္းမိုးေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဆိုးႀကီးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖ႔န
ို ဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွား
ေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက လူထုလူတန္းစားအသီးသီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလကၡဏာေဆာင္တဲ့ တိုက္ပြဲ
ေတြကသာ အဓိက အခရာက်ပါတယ္။ ဒီလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ တိက
ု ္ပြဲေတြကတဆင့္ ေပါင္းစည္းေပၚေပါက္လာမယ့္
ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတရပ္ကသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။
ဒီ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးေပၚေပါက္လာဖို႔နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖိ႔ဆ
ု ိုရင္ တပါတီ တအုပ္စုတည္းနဲ႕ မျဖစ္
ႏိုင္ပါဘူး။ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကာလက ဖတပလ (ေနာင္ဖဆပလအဖြ႕)ဲ လို က်ယ္ျပန္႕ခိုင္မာတဲ့ အမ်ိဳးသား
ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုႀကီးတရပ္ ဖြ႕စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ခဲ့သလုိမ်ဳိး စစ္အုပ္စုကို အဓိကဘုံရန္သူအျဖစ္ ဦးတည္ၿပီး
၂၀၀၈ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန႔္က်င္ေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ဖြ႕စ
ဲ ည္းပံုတရပ္ ေပၚေပါက္
ေရး၊ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ႏွင့္အတူ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ေရွ႕တန္းေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
ေတြ အားလံုး က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ပါဝင္တဲ့ (မူေပၚအေျခခံတဲ့)ျပည္သ႕အ
ူ င္အားစုစည္းမႈတရပ္ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါမွသာ ဒီမိုကေရစီေရး ညီညြတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၂၀၀၈ဖ်က္သိမ္းေရး တရားတဲ့တိုက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတ
ကာ က စာနာေထာက္ခံမႈ ပိုမိုရရွိႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။
ဒါမွသာ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ေရွ႕တန္းႏိုင္ငံေရးခံကတုတ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုသာမက ေနာက္ဆုံးခံက
တုတ္ျဖစ္တဲ့ တလက္ကိုင္ ခါးပိုက္ေဆာင္စစ္တပ္ကိုပါ ယိုင္န႔ပ
ဲ ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းႏိုင္မယ္လ႔ို ယုံၾကည္ပါ
တယ္။ ခါးပိုက္ေဆာင္ေၾကးစားတပ္ကို ယိုင္နဲ႔ပ်က္စီးေအာင္ ေခ်မႈန္းေရးဆိုတာ စစ္တပ္ကိုအၾကမ္းဖက္တြန္းလွန္ တိုက္
ခိုကရ
္ မွာသာမက ႏိုင္ငံေရးအရ စည္း႐ုံးၿဖိဳခြဲေရးလည္း ပါဝင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စိုးပိုင္ ။
၂၄ ၊ ၁၀ ၊၂၀၂၀

22

'Dvkdoammmxm;rsKd;eJh
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕
ေ၀းလြန္းပါတယ္။

ကုိေထြး

ဗမာျပည္ရဲ႕ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္တင
ြ ္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္
ေပၚေနမႈ မတားဆီးႏိုင္ျခင္းမွာ ျပည္ပက ကူညီမွဳေတြရွိေနတာေၾကာင့္လ႕ို သူ႕ရ
့ ဲ႕ရုရွားမီဒီယာတခုန႕ဲ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာ
သြားပါတယ္။ ဒီေျပာဆိုပံုဟာ ကိုယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ေနတာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ဖံုးကြယ္ၿပီး ကိုယ့္အျပစ္ကို သူမ်ား ေတြ
အေပၚ ပံုခ်လိုက္တဲ့ အေျပာပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ ဒီလိုစကားကို ရုရွားႏိုင္ငံမွာ၊ မီဒီယာမွာ၊ ခုလို ေရြးေကာက္
ပြဲ အၾကဳိကာလမွာ ေျပာလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ သူ႕မွာ တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိလိမ့္မယ္ဆိုတာ အားလံုးက သ
ေဘာေပါက္ၾကမွာပါပဲ။ ဒီမွာ သူ့႕ရဲ႕တျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းမေျပာဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရ.. ရတဲ့ အ ေၾကာင္းကိုပဲ
ေျပာခ်င္ပါတယ္။
အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာတဲ့သူ့႕စကားကိုအဓိပၸာယ္ေကာက္ရရင္ ျပည္ပက ကူညီမွုေတြမရွိခဲ့ရင္ေတာ့ စစ္တပ္က
ျပည္တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအားလံုးကို အျပတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ၿပီး သူတို႕လိုခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႕ ခင္းေပးထားတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးဆိုတာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာပဲလို႕ ေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက - က ဒီစိတ္ဓာတ္၊ ဒီစိတ္ေနသေဘာထား၊
ဒီအေတြးအေခၚေၾကာင့္ပဲ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစိတ္
ဓာတ္မ်ိဳးကိုကိုင္စြဲေနသမွ် ခုခံဆန္႕က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ားက ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနမွာျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႕
ကလည္း အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာသာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရတာရဲ႕ အရင္းခံျပႆနာဟာ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႕အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးမရွိလ႕ဆ
ို ိုတာ စစ္အုပ္
စုက မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ရင္းသေဘာထားနဲ႕ လက္ခံတာမ်ဳိး မရွိပါ၊ ေျဖရွင္းဖိ႕လ
ု ည္း မၾကဳိးစားပါ။စစ္အုပ္စုဟာ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ထာ၀ရအာဏာရွိေနေစဖို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲၿပီးုစစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္ လူ
တန္းစားနဲ႔ သူတို႔လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ စစ္ခ႐ိုနီမ်ားကိုသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးထားေနတာျဖစ္ပါ
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တယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ အင္အားစုတခ်ိုဳ႕နဲ႔ လူပုဂၢဳိလ္တခ်ိဳ႕အေလွ်ာ့ေပးသြားၾကတာရွိေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ အ
ျပည့္အ၀ ရရွိလိုသူမ်ားနဲ႕ အမ်ိဳးသားတန္းတူမႈ အျပည္အ
့ ၀ ရရွိလိုသူမ်ားကေတာ့ ဒီျပႆနာရဲ အဓိကတရားခံ စစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္ကို မေလွ်ာ့ေသာဇြဲန႕ဲ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႕၊ ရခိုင္လူမ်ဳိး
မ်ားရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားဟာ အနီးေခတ္မွာ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ ႀကီးထြားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခုုခံဆန္႕က်င္တိုက္ပြဲ၀င္သူေတြဟာ ကိုယ့္အင္အားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကဳိးစားတာဟာ တရားနည္း
လမ္း က်ပါတယ္။ ျပည္သ႕ဘ
ူ ႑ာေငြကို ဗံုးေပါလေအာသံုးကာ တရား၀င္လူသတ္ခြင့္လိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရထားၿပီး၊
သူတ႔ို ရမ္းကားခဲ့သမွ် အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မႈအျဖစ္ ေျပာခြင့္ရေနတဲ့ အာဏာရစစ္တပ္ကို ခုခံ
ဆန့္က်င္တိုက္ပ၀
ြဲ င္လိုတဲ့ အင္အားစုေတြဟာ၊ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ တိုက္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အကူအညီရ
မယ္ဆိုရင္ ရယူဖိ႔ု စဥ္းစားမွာပါပဲ။ ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ ၄၈-၄၉ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္အစိုးရျဖစ္ေနတဲ့ ဖဆပလအစိုးရဟာ
လက္နက္ခဲယမ္း အခက္အခဲေတြ႕ေနခ်ိန္မွာ အိႏၵိယေနရူးအစိုးရဆီက အကူအညီသြားေတာင္းခဲ့ျပီး အသက္ဆက္ခရ
ဲ့
တယ္မဟုတ္ပါလား။ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္(၇၀)ေက်ာ္အတြင္းမွာ သူပုန္ေရာ၊ အစိုးရပါ ၀ယ္ႏိုင္သမွ်၊ ရွာရသမွ်၊ ရွိသမွ်၊ ၾကံဳ
သမွ် အကူအညီကို ရယူခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္ႏိုင္ဖို႕ ၾကဳိးစားမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတာပဲမဟုတ္ပါလား။ ဒီ အင္တာဗ်ဴးကလည္း ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ရုရွားရဲ႕အကူအညီရခ်င္လ႕၊ို ရတဲ့အကူအညီနဲ႕ ျပည္တြင္း လက္
နက္ကိုင္တိုက္ေနသူမ်ားကို အျပဳတ္ေခ်မႈန္းႏုင
ိ ္ဖုိ႕ ၾကဳိးစားလိုက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈတခုပဲ မဟုတ္ပါလား။
ဗမာျပည္က လက္နက္ကိုင္ခုခံတိုက္ပြ၀
ဲ င္ေနသူေတြဟာ၊ ဝါသနာပါလို႔ စစ္တိုက္ေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ရ
သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တင္ျပေတာင္းယူလ႕မ
ို ရဘဲ၊ ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္တာခံၾကရလြန္းလို႕၊ လက္
နက္ကိုင္ခုခံတန
ဲ့ ည္းသာ ရွိေတာ့လ႔ို ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ စစ္မႈထမ္းေနၾကတဲ့ ေအာက္ေျခက
အၾကပ္၊ တပ္မွဴးနဲ႕ တပ္သားေတြဟာလည္း ေပ်ာ္လြန္းလိ႕ု စစ္တိုက္ေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တဝမ္းတခါးအတြက္ ရရာ
အလုပ္ရွာမရလို႕ စစ္တပ္ထဲေရာက္ကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေနၾကရသူက အမ်ားႀကီးပါ။ အထက္စစ္ အုပ္စုက သူ
တို႕ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ခ်င္လ႔ို သူတို႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္သူေတြကို တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ရန္ အမိန႔္ ေပးမႈမ်ားကို
တာဝန္အရသာ လုပ္ေနၾကရသူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္္သားေတြက စစ္အုပ္စုန႔ဲ စစ္ဗ်ဴ
ရိုကရက္အရင္းရွင္ေတြအုပ္စိုးမႈ အဓြန႔ရ
္ ွည္ေရးအတြက္ အဓိပၸာယ္မရွိ စစ္တိုက္ေပးေနၾကရတာကို သေဘာေပါက္ၿပီး
အမိန္႕ဖီဆန္လာၾကရင္ေတာ့ စစ္အုပ္စုျပဳိပ်က္တာ ပိုျမန္သြားေစမွာ မုခ်ပါပဲ။ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားေတြရဲ႕ လက္
ထဲမွာ သူတ႔အ
ို သက္ေတြ ရွိေနတာ မဟုတ္ပါလား။
တကယ္က ျပည္တြင္းစစ္ လံုးဝၿပီးသြားဖိ႔ု ႏိုင္ငံေရးအရ အင္အားစုအားလံုးပါဝင္ၿပီး တန္းတူရည္တူ၊ ဒီမိုကေရ
စီ ျပည့္အဝနဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း ဆံုးျဖတ္္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ခဲ့သလို စစ္အာဏာသိမ္း၊ စစ္အစိုးရက သူ႔စ
့ ိတ္ၾကဳိက္
စီစဥ္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံလုပ္ၿပီး သူတ႔လ
ို ိုခ်င္သမွ်ယူ- သူတ႕ေ
ို ပးခ်င္သေလာက္ပဲ ေပးလိုက္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပ
ေဒမ်ိဳး တဖက္သတ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ က်င့္သံုးကာ၊ အတင္းအက်ပ္ လက္ခံခိုင္းတဲ့နည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔
အမ်ိဳး သားတန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ပါဘူး။ လက္မခံသူေတြကို ရန္သူ၊ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ အခုလို စစ္ေရးအရ ေခ်မႈန္းတဲ့ေပၚလစီ က်င့္သံုးေနသမွ်ေတာ့ တိုင္းျပည္အေျခအေန ပိုဆိုးၿပီး စစ္
ပြဲရွည္ၾကာသထက္ရွည္ၾကာဖိ႕သ
ု ာ ရွိပါေတာ့တယ္။
၇-၇-၂၀
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၂၀၂၀ ၾသဂုတ္ ၅ ေန႕စြဲနဲ႕ သတင္းတပုဒ္ဖတ္ရတယ္။

ေမာင္သန္းျမေရႊ

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Gust Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၉၇ ဦးအား ခံဝန္ဝရမ္းထုတ္ၿပီး ႐ုံး
ခ်ိန္းထပ္မံပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေငြ သိန္း ၅၀ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ေျပာလိုက္တယ္လ႕ို ဆိုတယ္။
မလာရင္ ခြင့္မဲ့ဝရမ္း ထုတ္မယ္။ တရားခံေျပးအျဖစ္ ေၾကညာမယ္။ ရဲကို လႊတ္လိုက္ၿပီး ရွာမယ္။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အ
ခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕တဲ့ေနရာဖမ္းမယ္လို႕ ဆိုတယ္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ဆႏၵျပသပိတ္စခန္းဖြင့္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၉၇ ဦးအား လႈိင္သာယာၿမိဳန
႕ ယ္ အလ
ဆ ဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းမင္းထြန္းက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆(ဃ) ၄၇ျဖင့္
မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အမႈကၾကာၿပီ။ ရံုးခ်ိိန္း ၄ ႀကိမ္ရွိၿပီ။ ကိုဗစ္ ၁၉ နဲ႕ သႀကၤန္
မတိုင္မက
ီ တည္းကျဖစ္ၿပီး ၅ လ ၾကာေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီၾကားထဲ အလုပ္သမေတြ လူစုကြဲ ဖရိုဖရဲျဖစ္ တခ်ိုဳ႕ရြာျပန္ တခ်ိဳ႕
ရရာအလုပ္ ရွာလုပ္၊ လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရသူေတြ၊ ဘယ္သူကေကြ်းထားလိ႕လ
ု ဲ။ တရားသူႀကီးက ေျပာလိုက္ပံုက
နင္တို႕က တရားခံေတြျဖစ္ေနၿပီတဲ့။ အလုပ္သမားေတြကို ရာဇဝတ္သားေတြလို ဆက္ဆံေနတယ္။ အလုပ္ရွင္ အလုပ္
သမား အျငင္းပြားမႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနတယ္။ ရဲလႊတ္ၿပီး ဖမ္းမယ္၊ ဒဏ္ေငြ သိန္း ၅၀ လည္း ရိုက္ဦးမယ္
တဲ့။ ဒါလား အလုပ္သမားေတြအေပၚထားတဲ့ သေဘာထား။ ဒါလား ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႕ တရားေရးမ႑ဳိင္။
ႏႈင
ိ ္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႕ ေနာက္အမႈတခ်ိဳ႕တင္ျပပါမယ္။
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ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ - ေတာင္ဒဂံု EURO Gate အထည္စက္ရံုပိုင္ရွင္မွ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္သည္အထိ ရံုးခ်ိန္းမလာ။
အလုပ္သမား ၇၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မတ္ - ဧၿပီ ၂ လစာလုပ္ခ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ နီးပါး မေပးဘဲေရွာင္ေနတယ္။ တရား
ရံုးက ဖမ္းဝရမ္းမထုတ္၊ အလဆရံုးကလည္း တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္၊ မတု႕မ
ိ ထိ။ အလုပ္သမားေတြကေတာ့ ငတ္တလွည့္
ျပတ္တလွည့္။
ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ - ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၁) ABLE GLAD MYANMAR စက္ရံု အလုပ္သမား ၆၆၉ ဦးအား
လုပ္ခရွင္းမေပးဘဲ လုပ္ငန္းရွင္ထြက္ေျပး။
ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ - လႈိင္သာယာ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ DENSO ဝါယာႀကိဳးစက္ရံု အလုပ္သမား ၇၆ ဦး
လုပ္အား ေလွ်ာ့ခ်(အလုပ္ရပ္စဲ)။ အလုပ္သမားမ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးမယူဘဲ ၁၀ ရက္စာ လုပ္ခက်န္ေငြ ထုတ္ေပးေရးနဲ႕
အလုပ္ျပန္ရေရး အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသိ႕ု တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္။
ၾသဂုတ္ ၆ - Vince Myanmar ဖိနပ္စက္ရံု အလုပ္သမား ၈၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္ ၄၅ ရက္ ယာယီရပ္ဆိုင္းမယ္။
အလုပ္နားစဥ္ တရက္လုပ္ခ ၄၈၀၀ က်ပ္ ( မွတ္ခ်က္။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃(ဇ)အရ ယာယီပိတ္
သိမ္းခ်ိန္ကာလမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသကဲ့သို႕ အျပည့္အဝေပးရမည္လို႕ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း) မေပးဘဲ က်ပ္
၂၀၀၀ ေလာက္သာေပးမယ္လို႕ ဆိုတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားက ထိုင္သပိတ္ေမွာက္ေတာင္းဆိုေတာ့ ကိုဗစ္၁၉ ကာလ
ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးပုဒ္မ ၁၅ ျဖင့္ အေရးယူတယ္။
လႈိင္သာယာ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ Dishing Group (Myanmar) အုပ္စု Dihuali အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အလုပ္
သမား ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ဇူလိုင္ ၃၀ မွာ အလုပ္မွထုတ္ခဲ့တယ္။ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးကို ဥပေဒအတိုင္းမေပးဘဲ တဦး
လွ်င္ က်ပ္ ၂သိန္းမွ ၂သိန္းခြဲသာ ေပးတဲ့အတြက္ မတတ္သာလိ႕ု (ငတ္မွာစိုးလိ႕)ု ယူရေသာ္လည္း မယူဘဲေနသူ ၁၀၀
ေက်ာ္ရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္တရားဥပေဒမ်ားကို အားကိုးလိ႕မ
ု ရတဲ့အတြက္ အမွတ္တံဆိပ္ Brand (အပ္ထည္ပင္ရင္း)
ကိုသာ စာပို႕တိုင္ၾကားထားတယ္လ႕ို ဆိုတယ္ (တရားက်စရာ)။
ကိဗ
ု စ္ကာလ (သႀကၤန္မွစတြက္ရင္ ၄ လ)အတြင္း စာရင္းအတိအက် မသိေပမယ့္ စက္ရံုပိတ္တာ - ရာ
ေက်ာ္မယ္။ အလုပ္ျပဳတ္တာ ၂ သိန္းေက်ာ္မယ္။ တရားစြဲခံရအဖမ္းခံရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ တပံုႀကီးရွိတယ္။ ျပည္
ေတာ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁ သိန္း ေက်ာ္မယ္။ မျပန္ႏိုင္ေသးတာလည္း သိန္းေပါင္းမ်ားစြာပဲ။ အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႕မွန္း
ၾကည့္တာပါ။ ကမၻာနဲ႕ခ်ီျဖစ္တဲ့ ေရာဂါကပ္ စီးပြားေရးကပ္ျဖစ္လ႕ို မေရွာင္လႏ
ႊဲ ိုင္တာကို နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ရင္ၾကား
ေစ့အစိုးရဟာ ကုစားေရးနည္းလမ္းမွန္ကို မရွာႀကံႏိုင္တဲ့အျပင္ ခရိုနီလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုသာ အကာအကြယ္ေပးၿပီး အ
လုပသ
္ မားေတြအေပၚ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ တဖက္သတ္ဖိႏွိပ္ေနတယ္။
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စက္ရံုေတြက အလုပ္ထုတ္တာ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်တာမွာ သမဂၢဝင္ေတြကို ေရြးၿပီးအလုပ္ျဖဳတ္တယ္။ ျပန္
ခန္႕တဲ့အခါ တျခားလူခန္႕တယ္။ သမဂၢဝင္ေတြ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြကို အမည္ပ်က္စာရင္း Black List ျပဳစု
ထားၿပီး အလုပ္ရွင္ခ်င္းဝံသာႏုဖြဲ႕ ၾကတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒကိုလက္တလံုးျခားလုပ္ အလုပ္သမားကို ကၽြန္ျပဳခ်င္တာ မ
ဟုတ္ဘူးလား။ အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆိုေနတာက - Brand ေအာ္ဒါမရလိ႕ု စက္ရံုပိတ္ရရင္ ဥပေဒအတိုင္း နစ္နာ
ေၾကးေပးပါ။ ျပန္ဖြင့္ရင္ ဦးစားေပးျပန္ခန္႕ပါ ဆိုတာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕စက္ရံုေတြက တကယ္ပိတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ပိတ္ေယာင္
ျပၿပီး မလိုသူကိုထုတ္ပယ္ လိုသူကိုျပန္ခန္႕ လုပ္ၾကျပန္တယ္။ အလုပ္သမားေတြက မေက်နပ္လ႕ို သပိတ္ေမွာက္ျပန္
ေတာ့ မဆိုင္တဲ့ဥပေဒမ်ိဳးစံုတပ္ၿပီး ေထာင္ခ်ျပန္တယ္။ မဲက်ေတာ့လိုခ်င္ျပန္ေရာ။ No Vote မလုပ္ၾကပါနဲ႕ တဲ့။
ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အေနနဲ႕ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လအတြင္း ခ်ဳပ္ထည္တင္ပ႕မ
ို ႈကေန ဒၚလာ ၃.၇ ဘီ
လီယံေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး၊ ဒါဟာ မႏွစ္ကဒီကာလထက္ ေဒၚလာ ၆၀ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းတယ္လို႕ သတင္းတရပ္က
ဆိုတယ္။ ဒါဟာ ၂% ေလာက္ ေလ်ာ့သြားတာပါ။ ဒီဒဏ္ကို အလုပ္သမားေတြေခါင္းေပၚ ပံုခ်လို႕မျဖစ္ပါဘူး။
ဓနဥစၥာတိုးပြားေအာင္ လုပ္အားနဲ႕အရင္း ပူးေပါင္းဖန္တီးရာမွာ မွ်တစြာခြဲေဝတဲ့ မူဝါဒ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ရွိဖို႕လို
ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္အေတြ႕အႀကံဳအရ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး အေစာပိုင္းကာလမွာ ဘိုရင္းေလယာဥ္တစီးဝယ္ႏိုင္ဖို႕ အ
ထည္ သန္း ၆၀ ခ်ဳပ္ရတယ္လ႕ို ဆိုတယ္။ ယခုႏွစ္ ၄၀ အၾကာမွာ သူတ႕က
ို ို္ယ္တိုင္ ေခတ္မီေလယာဥ္ေတြ တည္
ေဆာက္ တင္ပ႕ႏ
ို ိုင္ေနၿပီ။
ဗမာျပည္အေတြ႕အၾကံဳအရ Dihuali အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွာ တထည္ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ၂၀၀ (က်ပ္ ၃သိန္း ခန္႕)
တန္ ဂ်ာကင္တထည္ခ်ဳပ္ခ က်ပ္ ၂၂၀ သာရရွိတယ္။ စက္ရံုကေတာင္းဆိုတဲ့ အထည္၃၀ မၿပီးရင္ ထပ္အျဖတ္ခံရ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ခရွင္းေတာ့ အျပည့္အဝ မရၾကပါဘူး။ တထည္ခ်ဳပ္ခ က်ပ္ ၄၀၀ အထိတိုးေပးဖိ႕ု ေတာင္းဆို
ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတယ္။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား အဆက္ဆက္ဟာ အလုပ္သမားေတြကို နလ
ပိန္းတုံုးေတြ ခိုင္းဖတ္ေတြလို႕ သေဘာထားခဲ့တယ္။ ဒီပံုန႕ေ
ဲ တာ့ ဗမာျပည္ေက်ာက္ေခတ္က တက္ေတာ့မွာ မဟုတ္
ေတာ့ဘူး။
၂၀၀၈ နဲ႕ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ စစ္ခရိုနီလူတန္းစားရဲ႕ အက်ိုးစီးပြားကို မထိပါးရဲတဲ့ ရင္ၾကားေစ့ လစ္ဘ
ရယ္ အစိုးရဟာလည္း အလုပ္သမားလူတန္းစားကို ျပႆနာေကာင္ေတြလ႕ို ျမင္ေနတယ္။
ဗမာျပည္အလုပ္သမားလူတန္းစားဆိတ
ု ာ ၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာကတည္းက သမိုင္းဖန္တီးရာမွာ
လွံသြားေနရာရ ပါဝင္တဲ့ လူတန္းစားျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္သန္းျမေရႊ (၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၀)
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ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
ကိုေဌးလွဟာ ၁၉၆၁ခုႏွစ္မွာကၽြန္ေတာ္န႔အ
ဲ တူတူ တကၠသိုလ္ကိုေရာက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့သူဟာ တကၠသိုလ္ မ
ေရာက္ခင္ကတည္းကပဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္႐ွားမႈ၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈ၊ လက္ဝဲအင္အားစုေတြနဲ႔ တြဲမိ၊
ဆက္မိေနပါၿပီ။ သာမန္ဆက္မ႐
ိ ံုမဟုတပ
္ ဲ သူ႔ညီတေယာက္အပါ အေပါင္းအသင္းေတြ အံုန႔ဲက်င္းနဲ႔ဆက္မိၾကတာပါ။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္အဖမ္းခံရေတာ့ အဲဒီအထဲကတခ်ိဳ႕လည္း အဖမ္းခံရပါတယ္။ အဲဒီတခ်ဳိ႕ဟာ ကိုကိုး
ကၽြန္းအထိ ပါလာပါတယ္။ ပါလာသူေတြထဲမွာ ကဗ်ာဆရာ ကုိေလးေမာင္လည္း ပါတာေပါ့။ သူ႔ (ရဲေဘာ္ေဌးလွရဲ႕)
စိတ္ဓာတ္၊ သူ႔က်ဆံုးမႈဟာ ကိုကိုးကၽြန္း တိုက္ပြဲေတြအေပၚဂယက္႐ိုက္၊ အက်ိဳးျပဳတယ္လိုဆိုရင္ မမွားဘူးထင္ပါတယ္။
(ကြ်န္ေတာ္တုိ႕တေတြ ရက္ေလးဆယ္အစာငတ္ခံတုိက္ပြဲ

ေအာင္ပြဲရၿပီးတဲ့ေနာက္

အိမ္နဲ႕အဆက္အသြယ္ရတဲ့အခါ

သူ႕ညီ ကိုေဌးေမာင္ မွာေပးလိ႕ု အိမ္က ပိ႕ေ
ု ပးတဲ့ သူ႕ဓာတ္ပုံကို ၅၃ ရက္ၾကာ အစာငတ္ခံတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေတာ့ ပန္းခ်ီဆြဲ
ၿပီး တိုက္ပြဲေဆာင္(၁) နံရံမွာ ခ်ိတ္ၿပီး အားမာန္တက္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ )
မႏၱေလးတကၠသိုလ္ကို ေရာက္တယ္ဆိုရင္ပဲ သူန႔က
ဲ ၽြန္ေတာ္ဟာ ဘဝ၊ ဘဝက ေရစက္ပါသလို ေက်ာင္းသား
ညီညႊတ္ေရးတပ္ဦး၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ စတာတို႔မွာ တြဲမိသြားၾကပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဒီေလာ
ကမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အငယ္ဆံုးလိ႔ု ဆိုရမလိုျဖစ္ေနေတာ့ သူက ကၽြန္ေတာ့က
္ ို မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ေျပာ၊ အားမနာတမ္း ေတာင္း
ဆို၊ ေဝဖန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႔ကို ခင္ဗ်ားကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ သူ စီနီယာက်တာကို အသိအမွတ္
ျပဳပါတယ္။
တိုက္ဆိုင္ခ်င္ေတာ့ တကၠသိုလ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္တဲ့ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အာဏာ
သိမ္း၊ ၇ ရက္ ဇူလိုင္ အေရးအခင္းျဖစ္ေပၚ စသျဖင့္ တိုက္ပြဲေတြ တေဝေဝျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို
ႏွစ္ေယာက္ ပိုလက္တြဲမိ၊ ရင္းႏွီးမိၾကပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
ေတြကို စစ္အုပ္စုက တဖက္သတ္ဖ်က္အၿပီး တျပည္လုံးကို လူဖမ္းပြဲႀကီးေတြလုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဖမ္း
တဲ့အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္ ၇ ရက္ လူသတ္ပြဲနဲ႕ ရာဇမာန္တက္ေနတဲ့စစ္တပ္ဟာ ရန္ကုန္တင္မက ဆႏၵျပေနတဲ့
မႏၱေလးတကၠသုိလ္ ဆႏၵျပပြဲကုိ အျပတ္ၿဖဳိခြဲ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကိုဆြဲတာ၊ ဖမ္းတာေတြလုပ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ကၽြန္
ေတာ္တ႔တ
ို ေတြ ေျပးၾကလႊားၾကေတာ့ တကြဲတျပားျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကိုေအာင္သူ၊ ကိုေက်ာ္ခင္၊
ကိုေသာင္းေ႐ႊတ႔န
ို ဲ႔ေျပးၿပီး ကိုေဌးလွကေတာ့ ဘယ္သူန႔ေ
ဲ ျပးတယ္မသိပါ၊ မမွတ္မိပါ။ ေနာက္မွ သူ ပဲခူး႐ိုးမကို ေရာက္
သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ သူဟာ ပါတီဗဟိုရဲ႕တာဝန္ေပးခ်က္နဲ႔ မႏၱေလးကို
ျပန္ေရာက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ ျပန္အဆက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူေပးတဲ့တာဝန္ေတြကို လုပ္ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔
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၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ သူေရာ ကြ်န္ေတာ္ပါ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္က(၁)တိုက္၊ သူက(၂)တိုက္၊
တျခားစီေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္ထဲေရာက္လ႔မ
ို ွ တႏွစ္မ႐ွိမီ ကိုေဌးလွတေယာက္ ေတာထဲကပါလာတဲ့ ငွက္ဖ်ား
ေရာဂါ ထပါေတာ့တယ္။ ဒါကို ေဆး႐ံုတာဝန္႐ွိသူေတြက သူတို႔တတ္သမွ်ပညာ၊ ႐ွိသမွ်ပစၥည္းနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာပဲ ႀကိတ္
ကုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမို႔ အျပင္ေဆး႐ံုကိုမပိ႔ပ
ု ါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ ညေန
ေစာင္းမွာ သူက်ဆံုးသြားပါတယ္။ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြဟာ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးသမားမိ႔ု ပို ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္တယ္ဆိုတာ
႐ွင္းသြားပါတယ္။ အဲဒီသတင္းဟာ ခ်က္ခ်င္းလိုပဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ (ဟိုတုန္းကေတာ့ ထိန္းသိမ္းခံလ႔ို ေခၚ
တာေပါ့)၊ သာမန္အက်ဥ္းသားေတြအၾကား ျပန္႕သြားၿပီး ညခ်င္းပဲ ေထာင္တြင္းမွာ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ညံ ၾကား
ရပါေတာ့တယ္။ မႏၱေလးေထာင္သမိုင္းမွာ မ႐ွိဖူးေလာက္တဲ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ညမိုကလ
္ ို႔ လူေျခတိတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ
ေႂကြးေၾကာ္ၾကတဲ့ ဒီတိုက္ပြဲရဲ႕ထူးျခားခ်က္တခုက ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ဗကပ၊ အလံနီ၊ ေက်ာင္းသား၊ ဖဆပလ၊
ပထစ စတာေတြအျပင္ ရဟန္းသံဃာေတြနဲ႔ သာမန္ရာဇဝတ္သားေတြပါ စည္းလံုးညီညြတ္စြာတိုက္ပြဲဝင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့
အျပင္ မႏၱေလး(အမ်ိဳးသား)ေထာင္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ဆီကလည္း ေႂကြးေၾကာ္သံ ေအာ္ဟစ္
သံေတြ ၾကားရပါတယ္။ သူတ႔ိုလည္း ပူးတြတ
ဲ ိုက္ေနၾကၿပီလ႕ုိ ေအာက္ေမ့ထားခဲ့တယ္။ တကယ္က တုိက္ပြဲတုိက္ဖုိ႕ စ
လႈံ႕ေဆာ္တာ အမ်ဳိးသမီးေထာင္ကလုိ႕ ေနာင္မွ သိရတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္ေထာင္ကလြတ္ေတာ့ အဲဒီတိုက္ပြဲတုန္းက
ဟစ္ေႂကြးသံေတြကို ေထာင္အျပင္၊ က်ံဳးအျပင္ကေတာင္ ၾကားရတယ္လ႔ို မႏၱေလးက်ံဳး အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ တ
ဝိုက္က လူေတြေျပာျပၾကတာ ၾကားရပါတယ္။) ရဲေဘာ္(ကို)ေဌးလွဟာ မဆလကစခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရေတြ လက္ထက္
ေထာင္တြင္းမွာ အေစာဆံုးက်ဆံုးရတဲ့ ထိန္းသိမ္းခံ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသမားေတြထဲက တဦး ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ေတာ့မွ ဥဒါန္းမေက်ပါဘူး။
------ရဲေဘာ္ေဌးလွသ႔ို
၁၉၆၆ ခုႏွစ၊္ ဇူလိုင္လဆန္းမွာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြ႕ဝ
ဲ င္မ်ားကိုဖမ္းၿပီး မႏၲေလးနန္း
တြင္း ေထာင္ကိုပို႔ပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အန္တုရင္ဆိုင္ၿပီး နည္းမ်ိဳးစံုန႔ဲ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ႔ မတကသ
ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ရဲေဘာ္ေဌးလွဟာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔မွာ က်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ
ကဗ်ာဟာ မႏၲေလးေထာင္တြင္းမွာ က်ဆံုးသြားသူ ရဲေဘာ္ေဌးလွအတြက္ စပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မူလက ''ရဲေဘာ္
ေဌးလွသ႔'ို ' ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတာပါ။ ျပည္သ႔ၾူ ကယ္ဂ်ာနယ္(ဇြန္ ၁၉၇၂) မွာ ''အာဇာနည္သ႔'ို ' အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ
တယ္။
အာဇာနည္သ႔ို
ငါငိုမိသည္
ငါ့မ်က္ရည္သည္
နီသည္ နီသည္ နီသည္ ။
ပန္းတစ္ပြင့္လို
ႏြမ္းရင့္ပ်က္စီး သည္ေျမႀကီးမွ
ခ်ည္းႏွီးကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္မဟုတ္ ။
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ ကမၻာဆယ္သက္
မပ်က္မတိမ္ မမွိန္မျပယ္
မကြယ္မေပ်ာက္ ေျပာင္ေျမာက္သတၱိ
နီဘိရဲရဲ သင့္အသည္းအား
ငါတို႔ၾကား၌
ထားလ်က္သင္ထြက္သြားသည္တကား။ ။
ေလးေမာင္(ျမင္းျခံ)
ျပည္သူ႔ၾကယ္ဂ်ာနယ္ (ဇြန္ ၁၉၇၂)
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ရဲေဘာ္ရႈယဥ္
ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္ေန႕က ကာခ်ဳပ္ဗို္လ္ခ်ဴပ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ႏိ္ုင္ငံေရးပါတီ(၃၄) ပါတီက ေခါင္းေဆာင္မ်ား
နဲ႔ ေတြ႕ဆံုပါတယ္။ တပ္ကေျပာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေတာင္းဆိုလ႔တ
ို ဲ့။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ိဳ႕က ေျပာတာက ဖိတ္
ၾကားခံရလိ႔တ
ု ဲ့။(အဲဒီျဖစ္ရပ္ကိုက ႏွစ္ဖက္စလံုး လိပ္ျပာမလံုမက
ႈ ိုျပတာပါ။)ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီး တပ္ဘက္ကလည္း ထုတ္ျပန္
ခ်က္ထုတ္၊ တက္ေရာက္တဲ့ပါတီမ်ားဘက္ကလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြလုပ္နဲ႔။ သတင္းအရႈပ္အရွင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ထြက္လာေနေပမယ့္ လူအမ်ားစိတ၀
္ င္စားတဲ့အခ်က္(၂)ရပ္ကေတာ့-----၁။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈမရွိရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ကူညီဖ႔-ို ---ဆိုတာနဲ႕
၂။ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕-မလုပ္ရဲတာမရွိ၊ ဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္----ဆိုတဲ့ေျပာၾကားခ်က္မ်ားပါ။
ဒီေတာ့ တပ္ေလာ္ဘီမ်ားထဲက မရဲတရဲ မပြင့္တပြင့္ ေရးသားမႈေတြ(တကယ္ေတာ့ ေျခဆင္း လမ္းခင္းတာ)
ေပၚလာပါတယ္။
(-----ဗမာျပည္ဟာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တုန္းကလိုအေျခအေန ျပန္ေရာက္ေနျပီ။ ဟိုတုန္းက ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား
အသံုးမက်လိ႔ု တိုင္းျပည္ကိုမထိန္းႏိုင္ေတာ့လ႔ို တပ္ကို အာဏာထိုးအပ္ရတာ။ တပ္အေနနဲ႔ မလႊဲမေရွာင္သာလိ႔ု ၀င္
အာဏာ ယူခဲ့ရတာ။ အခုလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမညီမညြတ္ျဖစ္ျပီး၊ တပ္ကိုအကူအညီေတာင္းရျပန္ပီ။------) တဲ့။
ဟုတ္ကဲ့။ ဒီေတာ့ ၁၉၅၈ ကို သိမီသူမ်ားက ဘာေတြ တကယ္ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာ ျပန္ေျပာျပဖ ို႔လိုလာတာေပါ့။
(မွတ္ခ်က္။ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေန႔စြဲမ်ား စတာမ်ားကို ကိုးကားတဲ့စာအုပ္မ်ားကေတာ့-----ကိုးကားအမွတ္(၁)။ ၁၉၉၀။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနထုတ္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း။ အပိုင္း(၂)။ ရဲေဘာ္သစ္
ေမာင္။
ကိုးကားအမွတ္(၂)။ ၁၉၉၀။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနထုတ္။ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖတ္သန္းလာေသာ ျမန္
မာ့သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ တပ္မေတာ္က႑။ တပ္မေတာ္သား သုေတသီတဦး။-တိ႔ု ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီစာအုပ္(၂)အုပ္လံုး အမ်ားအားျဖင့္ ကိုးကားထားတဲ့စာအုပ္က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ထုတ္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း။-ေရးသူ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္-၄-လံုး အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို
ရက္ရက္စက္စက္ ျဖိဳခြအ
ဲ ျပီး န၀တ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ မိမိတ႔ို ဒီလိုလုပ္တာေတြ တရားတယ္ဆိုတဲ့ ပံုရိပ္ကို တင္
ဖိ႔အ
ု တြက္ ထုတ္ေ၀ထားတဲ့စာအုပ္မ်ားပါ။ တနည္းေျပာရရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
ရည္ရြယ္ခဲ့တာပါ။ ျဖစ္ရပ္မွန္တခ်ိဳတ
႕ ၀က္၊ ဖံုးတာဖံုး မလႊဲမေရွာင္သာ ေဖာ္တန္ေဖာ္န႔ဲ သူတ႔ို သြင္းခ်င္တဲ့တရားေတြ
ေရာေထြး ေရးထားပါတယ္။ (ဒါေၾကာင့္ ဒီစာအုပ္ေတြကို ဆန္႕က်င္ဘက္အျမင္ကေနပဲ ၾကည့္ရႈကိုးကားတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။) အဲဒီကာလက လူတခ်ိဳ႕ကို လွည့္စားေကာင္းလွည့္စားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အခုစစ္အာဏာရွင္စနစ္ တေက်ာ့ျပန္
(န၀တ- နအဖ)အလြန္ကာလမ်ားမွာေတာ့ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရေအာင္ပါ။)
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၁။၁၉၅၈ --မုန္တိုင္းအစ။
၁၉၅၈ခုႏွစ္ဗမာျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးခရီးမွာ(အဆိုးဘက္)ေျပာင္းဖို႔တာစူတဲ့ကာလလိ႔ု ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အာဏာ
ရွင္ စနစ္ အစပ်ိဳးတဲ့ကာလလို႔လည္း ေျပာလိ႔ရ
ု ပါတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အာဏာရလာတဲ့ ဖဆပလပါတီဟာ အႏွစ္(၄၀) ခံရေစ
မယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေပမယ့္ (၁၀)ႏွစ္အၾကာ-၁၉၅၈ ဧျပီ (၂၇) မွာ ႏုတင္(သန္႔ရွင္း)-ေဆြျငိမ္း (တည္ျမဲ)ဆိုျပီး ႏွစ္ျခမ္း
ကြဲပါတယ္။ ျဗိတိသွ်အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ သူတို႕ရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ မလုပ္မယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ၾကံလိုက္ျပီး ျပည္သူလူထုတြင္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းတြင္းက လာလိ႔ု လူထုအ
ၾကားမွာ အျမင္ေကာင္းေနတဲ့ ဦးႏုကို ဆြဲတင္လိုက္လ႕သ
ို ာ ဦးႏုက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာရတာ။ ဖဆပလ ထဲမွာ တကယ္
ေတာ့ မိုးေကာင္းေနတာက ဦးဗေဆြ-ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတိ႔ု ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုပါ။ တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေန
၀င္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္တ႔ေ
ို က်းဇူးေၾကာင့္ သူတ႕ို ဒီလို မိုးေကာင္းေနႏိုင္ၾကတာပါ။ သူတ႔တ
ို ေတြ အဲဒီ
ေခတ္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဦးဗေဆြအိမ္မွာ အျမဲဆံုျပီး ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ခိုင္ခံ့ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနက်
တဲ့။ (ကိုးကားအမွတ္(၁) ႏွာ-၁၆၃)
ဒီေတာ့ ဦးႏုက ေနာက္ပိုင္း ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီး ဆန္လာမႈေၾကာင့္ေရာ၊ ၀န္ႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္း အေ၀မ
တည့္ မႈေတြေၾကာင့္ေရာ ဦးႏုန႕ဲ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတိ႕အ
ု ုပ္အၾကားက ပဋိပကၡေတြ ျပင္းထန္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဖဆပ
လႏွစ္ျခမ္းကြဲရာမွာ ဦးႏုဘက္ကို ပမညတဆိုတဲ့လက္၀ဲတပ္ေပါင္းစုအုပ္က ေထာက္ခံလ႔သ
ို ာ ဦးႏု ရာဇပလႅင္မေပ်ာက္
တာ။ တကယ္ေတာ့ တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုက ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပမညတ-က အင္အားတက္ လာမႈ
ကို မ်က္စိစူးေနပါျပီ။ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္က ဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ေတာ့ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲ (၂)ႀကိမ္ေလာက္ဆို
ဒီေကာင္ေတြ(ပမညတကိုဆိုလို) အာဏာရေတာ့မွာလို႔ ေျပာဖူးသတဲ့။ ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ မေနႏိုင္
သူမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ဒီမိုကေရစီမေပးပါဘူး။ (အခု ကာခ်ဳပ္မအလ သမၼတေရာဂါ တက္ေန
တာရဲ႕အေျခခံကလည္း ဒါပါပဲ။)
ဖဆပလကြဲအျပီး အခ်င္းခ်င္း ကေလာ္ၾကေဆာ္ၾကရာက အျပစ္အနာအဆာေတြေပၚလာျပီး ႏိုင္ငံေရးသမား
ေတြ ဂုဏ္သိကၡာက်လာတာေတြလည္း ရွိေတာ့ရွိပါတယ္။ ၁၉၅၈ ဖဆပလအကြဲကေန တျပည္လံုး အင္အားစုအေတာ္
မ်ားမ်ား ျပိဳကြဲသြားၾကျပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ တင္းမာလာခဲ့ပါတယ္။
၁၉၅၈ စက္တင္ဘာ(၂၃-၂၄) မွာ သန္႔ရွင္းအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုနဲ႔ အဲဒီကာလ ဗမာ့တပ္မေတာ္က (ဆိုရွယ္
လစ္မ်ားလည္းျဖစ္တဲ့) အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေဖ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္တု႔ိ
ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့စာအုပ္မ်ားအရ ဦးႏုကေခၚလိ႔ု တပ္ဘက္ကသြားၿပီး အေျခအေနေတြ ရွင္းျပ
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ရတာလိ႔ဆ
ု ိုပါတယ္။ ဦးႏုတ႔ဘ
ို က္ကေတာ့ တပ္ဘက္ကလာျပီး (၆)လအတြင္း (၁၉၅၉၊ ဧျပီလ မကုန္မီ) ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပေပးမယ္ဆိုတဲ့ကတိေၾကာင့္ အာဏာလႊဲေပးလိုက္ရတာျဖစ္ေၾကာင္းလိ႕ဆ
ု ိုပါတယ္။ အဲဒီကာလက ဦးႏုအိမ္က
ေအာင္ပြဲခံျပန္လာတဲ့ စစ္ဗိုလ္မ်ားရဲ႕ပံုကို သတင္းေထာက္မ်ားက ရေအာင္ရက
ုိ ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။(ပူးတြဲပါပံု။)
ဒီလိုနဲ႔ စက္တင္ဘာ(၂၆)ရက္ေန႕စြဲနဲ႔ ဦးႏုနဲ႔ဗိုလ္ေန၀င္းတိ႔ရ
ု ဲ႕ အျပန္အလွန္ေပးစာမ်ား ထြက္လာျပီး အိမ္ေစာင့္
အစိုးရ တက္လာပါေတာ့တယ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ေနာက္(၂)ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို အဲဒီေခတ္ကာလ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားက--ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ အိမ္ေစာင့္
အစိုးရအေပၚ ဆႏၵခံယူပ-ြဲ -လိ႔ု ေခၚေ၀ၚခဲ့ပါတယ္။
တကယ္လည္း ဗမာျပည္သူတရပ္လံုးက-(စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့) တည္ျမဲဖဆပလကို အျပတ္ဖယ္ရွား
လိုက္ျပီး စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးထဲက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ၁၉၆၀ မွာ တက္လာတဲ့ ဦးႏုရ႕ဲ ပထစ
(သန္႕ရွင္းတျဖစ္လဲ)အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား မညီညြတ္ရင္၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို မရပ္ႏိုင္ရင္ စစ္တပ္ကပဲ
ႀကီးစိုးဦးမွာျမင္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးစားမႈေတြ လုပ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထစထဲမွာ ဦး-ဗိုလ-္ သခင္
ဆိုျပီး ထပ္ကြဲၾကပါတယ္။ ဒီတင္ ၁၉၆၂ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္က အျပတ္အာဏာသိမ္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။
၂။ စစ္တပ္ရဲ႕အေျပာ။(ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္လိုက္မႈ။)
ဒီ၁၉၅၈ နဲ႔ ၁၉၆၂ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာသိမ္းမႈမ်ားအေပၚ ကိုးကားစာအုပ္ အမွတ္(၂) ႏွာ ၃၃ မွာ ဒီလိုေရးထား
ပါတယ္။
------

အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုေထာက္ခ်င့္၍ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ကို လက္နက္ျဖင့္ ျခိမ္း

ေျခာက္ရယူခဲ့သေလာ။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုန္းထြက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲက်ပ္တည္းေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ
ကယ္တင္လိုက္ျခင္းေလာဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္သည္ ထိုအခ်ိန္က ျဖစ္
ေပၚေနေသာ ေလ်ာ့ရဲရဲအေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို အာဏာသိမ္းယူႏိုင္သည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကို သစၥာမေဖာက္ခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်င္းခ်င္း ခုတ္ၾက၊ ေဆာ္ၾက၊ က
ေလာ္ၾကႏွင့္ ရန္ေစာင္ျပီး တိုင္းျပည္အေရးကို ဥပကၡာျပဳေနလင့္ကစား တပ္မေတာ္သည္ ထိုအေရးမ်ားကို ေလ့လာအ
ကဲခတ္လ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ထမ္းေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာ
ေစာင့္သိခဲ့ေၾကာင္း မလြဲမေသြ ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုး မျဖစ္ႏိုင္မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုးမွ လႊဲေျပာင္းေပး
အပ္လာေသာတာ၀န္ကို ယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယူခဲ့ရေသာ္လည္း အာဏာကို လက္တြင္ အျမဲဆုပ္ကိုင္မထားခဲ့ဘဲ
ေပးထားေသာကတိမ်ားအတိင
ု ္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
ေပးခဲ့သည့္အျပင္ အႏိုင္ရရွိလာေသာအစိုးရကို စနစ္တက် ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းကပင္ တပ္မေတာ္၏ရပ္
တည္ခ်က္ကို ျပသခဲ့ပါသည္။ မည္သ႔ပ
ို င္ဆိုေစကာမူ ထိုႏိုင္ငံေရးအကြဲေရာဂါသည္ အကင္းမေသႏိုင္ဘဲ ဆိုး၀ါးေသာ
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္ဆင့္ရင္ဆိုင္တိုးလာရသည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါေခ်။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ရျခင္းမွာလည္း အလားတူအေျခအေနမ်ိဳးမ်ားကို ထိုစဥ္က အာ
ဏာရအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိႏိုင္ေတာ့သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပိဳကြဲ၍ လြတ္လပ္ေရး
ဆံုးရံႈးရေတာ့မည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ အာဏာယူျခင္း
သည္ အာဏာကိုမက္ေမာတြယ္တာသျဖင့္ အတင္းအဓမၼလုယူခဲ့ျခင္းမ်ိဳးဟု ထင္စရာရွိေသာ္လည္း ထိုသ႔မ
ို ဟုတ္ခဲ့ေပ။
ဆိုရပါေသာ္ အာဏာရပါတီတြင္း အစိတ္စိတ္ ထပ္မံကြဲအက္လာျခင္းႏွင့္ ထိုအကြဲေရာဂါအေပၚ အျခားေသာ ပေယာဂ
မ်ား ၀င္ေရာက္ ပူးကပ္လာရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထိုကာလကို သိမီလိုက္သူ မည္သူမဆို ၀န္ခံရေပလိမ့္မည္။
အမွန္တြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းဆီက ျဖစ္ေပၚလာေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆက္လက္ ခံစားျဖစ္ေပၚလာရသျဖင့္
တပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ကုစားခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။-----တဲ့။
၁၉၆၂ မတ္လ(၂)ရက္ေန႕ တိုင္းျပည္ကို အသံလႊင့္ေျပာခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းမိန္႔ခြန္းမွာ---
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ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ အထူးယိုယြင္းလာေသာအေျခအေနဆိုးတိ႔က
ု ို ထိန္းသိမ္းေသာငွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္
မွ တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း---လိ႔ပ
ု ါပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၁၉၅၈မွာေရာ၊ ၁၉၆၂မွာေရာ စစ္တပ္က အာ
ဏာသိမ္းရတာ အာဏာမက္လ႔မ
ို ဟုတ္။ တိုင္းျပည္ အေျခအေနဆိုး၀ါးလိ႕ု (ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အသံုးမက်လို႔) ၀င္
ေရာက္ ထိန္းသိမ္းေပးရတာတဲ့။
ထိ႔အ
ု တူ-၁၉၈၉ မွာ န၀တအာဏာသိမ္းစဥ္ကလည္း ဒီလိုပဲ တိုင္းျပည္အေျခအေနေတြ ဆိုးေနလိ႔ု ၀င္ကယ္ရ
တာပါလိ႔ု ေျပာခဲ့ပါတယ္။
၁၉၅၈-၂၀၁၅ အထိ(ၾကားထဲမွာ ၁၉၆၀-၆၂ ပထစအရပ္သားအစိုးရရွိခဲ့) အႏွစ္(၅၀)ေက်ာ္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔
ဗမာျပည္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရေတြ တိုင္းျပည္ႀကီးကို ဘယ္လိုကယ္တင္ခဲ့သလဲဆိုတာ သိရ
ေအာင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ရေအာင္ပါ။
၃။ စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္-ေခြးသားေရာင္းျခင္း။
၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ ဖယ္ဒရယ္မူကို တိုင္းရင္းသားေတြက ေတာင္းဆိုလ႔ို တိုင္းျပည္ျပိဳကြဲမွာစိုးသတဲ့။
ကိုလိုနီစနစ္၏အေမြဆိုးျဖစ္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႀကီးသည္ တခန္းရပ္၍ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားရေလျပီ လိ႕ု
လည္း ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၆၂ ဧျပီလမွာေတာ့ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တႏိုင္ငံလံုး ကြမ္းယာဆိုင္
ကအစ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္က အဲဒီေခတ္အဲဒီအခါက ေခတ္စားေနတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္-ဆိုတဲ့ဆိတ္ေခါင္း
ခ်ိတ္ျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေခြးသားကို စျပီးေရာင္းခဲ့တာပါ။(တကယ္ ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ျပီး ေခြးသားေရာင္းသူမ်ား
ဘယ္သူဆိုတာ အခုအခါ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ရွင္းေနပါျပီ။) အဲဒီကာလက လက္၀ဲအမည္ခံ ႏိုင္ငံေရးသမား
မ်ားကေတာင္ ဗိုလ္ေန၀င္းကို ဗမာျပည္က ကက္စထရိုလ႔ို ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။
အဲသလိုေပၚေပါက္လာတဲ့ မဆလအစိုးရဟာ ၁၉၆၂-၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ ဗမာျပည္ႀကီးကို စိတ္
တိုင္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အသံုးမက်လိ႔၊ု တိုင္းျပည္ရ႕အ
ဲ ေျခအေနအရပ္ရပ္ ယိုယြင္းလာတယ္။
တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း (၁)ႏွစ္အတြင္း ရယူေပးပါ့မယ္လို႔ ကတိေတြျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ ဘယ္ႏိုင္
ငံေရးသမားမွ မရဖူးတဲ့စည္းစိမ္ေတြ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စားမကုန္ေအာင္ အခြင့္အေရးေတြယူ တကမာၻလံုးလွည့္၊ ေပ်ာ္
ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႀကီး ဇိမ္ခံခဲ့ၾကတာပါ။
(မွတ္ခ်က္။ ၾကည္၀င္းစိန္ေရး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္-ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားနဲ႕ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ရဲ႕
ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳ ပၸတၱိစာအုပ္မ်ား ရွာဖတ္ၾကည့္ပါ။)
အရင္ ဖဆပလေခတ္မွာ တိုင္းရင္းသားထဲက- ကရင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးတခုသာရွိခဲ့ေပမယ့္ မ
ဆ လ ေခတ္မွာေတာ့ လူမ်ိဳးစုထဲက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္တဲ့လူမ်ိဳးစု မရွိသေလာက္ပါပဲ။
ႏိုင္ငံေရးအရညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ။ တႏိုင္ငံလံုး ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္ျဖန္႔ျပီး ဘယ္သူ
မွ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားခဲ့တာပါ။ ျပည္မႀကီးက ေထာင္မ်ားမွာသာမက ကိုးကိုးကၽြန္းမွာေတာင္ ေထာင္ေဆာက္ျပီး
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား(အထူးသျဖင့္လက္၀ဲသမားမ်ား)ကို ပိ႔ခ
ု ဲ့ပါေသးတယ္။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ တိုင္းမွဴးေတြ မႀကံဳစဖူး က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာလာေပမယ့္ တိုင္းျပည္ႀကီးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခား
ေၾကြးျမီေတြ မဆပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ဖြ႕ျံ ဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံ ခံယူလိုက္ရပါတယ္။
ဒိေနာက္ ရွစ္ေလးလံုးအျပီး တက္လာတဲ့ န၀တ-နအဖကေရာ-၁။ ခ်မ္းသာမႈက ဘယ္မဆလဗိုလ္ခ်ဳပ္မွ မမီဘူး။
၂။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ရစရာမရွိေအာင္ က်ဆင္းသြား။
၃။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားအေပၚ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မၾကားရက္စရာ။
(ဒီဗီြဘီရဲ႕ သာယာ၀တီေထာင္ရဲ႕ေသြးစြန္းေသာေန႔ရက္မ်ား သတင္းကား။ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ရ႕ဲ ေထာင္
တြင္း အေတြ႔အႀကံဳစာအုပ္မ်ား။)

33

၄။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲ အထြတ္အထိပ္လ႔ဆ
ို ိုႏိုင္တဲ့ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ
ဘုရားသားေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္မႈ။
ဒါေတြအားလံုးအျပီးမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေပၚလာျပီး ၂၀၁၀ မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တျဖစ္လဲ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
ေပၚလာတယ္။ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္တယ္ဆိုျပီး သူတ႔တ
ို ေတြ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခါနီး တိုင္း
ျပည္ကို ေအးဓားျပတိုက္သြားတာၾကည့္ပါ။(ႏိုင္ငံျခားထြက္ ကၽြန္ခံရတဲ့ လူဦးေရသန္းခ်ီရွိလာတယ္။)
တေလာက Mizzima TV (မဇၥ်ိမ တီဗီ)က ဒုကၡိတရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဘ၀ကြာျခားခ်က္ ဆိုတဲ့ သ
တင္းကားေလးၾကည့္ပါ။ ဒါေတြအားလံုးက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ ဗမာျပည္ႀကီးကို ဘယ္ေလာက္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း
ခဲ့တယ္ဆိုတာေတြကို ဘက္စံုကေဖာ္ျပေနတာပါ။
၄။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ျပတ္သားတဲ့သႏၷ႒
ိ ာန္။
ဒီေလာက္ ျပည္သူေတြအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့စစ္တပ္ကို ဗမာျပည္သူေတြက ဘယ္လို သ
ေဘာထားခဲ့သလဲ။ အခြင့္ရရင္ရသလို နည္းသဏၭာန္ေပါင္းစုံသုံးကာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚကဖယ္ခ်ပစ္ဖ႕ို ၾကဳိး
စားေနတာပါ။။ (၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၈၈အေရးေတာ္ပုံ၊ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ)
စစ္တပ္န႔ဲ နီးစပ္တယ္လ႔ယ
ို ူဆရတဲ့ လူပုဂၢဳိလ္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေတာ့မွ ေနရာ
ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခုလည္း (စစ္တပ္က ေနာက္ဆုတ္ေပးသလိုနဲ႔ အခရာအားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္
ေနာက္ ဆံုးခံတပ္အျဖစ္ ခ်န္ထားတဲ့) ၂၀၀၈ဖြ႕စ
ဲ ည္းပံုကိုလည္း ရတဲ့နည္းနာေပါင္းစံုနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးစားေန
ၾကပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္တည္ေထာင္သူ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတလွည့္လုပ္လိုက္-(ဦး)နာမည္ခံ
လိုက္နဲ႔ ရာထူးအမ်ိုးမ်ိဳးယူသြားတာ။ တခါ ဗိုလ္သန္းေရႊကလည္း အသက္(၇၀)ေက်ာ္(၈၀)နီးပါးအထိ ႏိုင္ငံေတာ္ အျမင့္
ဆံုးေခါင္းေဆာင္အဆင့္ကိုယူထားခဲ့တာ၊ ဘယ္သူမွ ဘာမွေျပာစရာမလို၊ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ခဲ့ၾက
တယ္။ သူတ႔သ
ို ာမက သူတ႔န
ို ဲ႔ေခတ္ျပိဳင္ မိုက္ေဖာ္ဆိုးဖက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပါ သားစဥ္ေျမးဆက္ စားမကုန္ေအာင္ ခ်မ္း
သာသြားၾကတာ။
ဒီေတာ့ အခုလက္ရွိကာခ်ဳပ္ႀကီးခမ်ာ သမၼတလုပ္ခ်င္ရွာတာေပါ့။ ဒါမွ ရရွိထားတဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ကာ
ကြယ္ႏိုင္မယ္။ ဆက္လက္ တိုးပြားေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သူသတိလစ္ေနတာက ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန၊ ျပည္
တြင္းအေျခအေန၊ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထားေတြ အမ်ားႀကီးေျပာင္းသြားျပီဆိုတာပါပဲ။
၁၉၅၈ တုန္းကလို စစ္တပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို အလြယ္တကူ လိမ္လ႔မ
ို ရေတာ့ပါဘူး။ အခုပဲၾကည့္ပါ။ ကာ
ခ်ဳပ္ ပရမ္းပတာေျပာသမွ်ေတြကို(ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔ ပင္လံုညီလာခံမိန႔ခ
္ ြန္း) ျပန္ေခ်ပေျပာဆိုေနတာမ်ား အားရစ
ရာႀကီး။ ကာခ်ဳပ္နဲ႔သြားေတြ႕တဲ့ပါတီမ်ားကလည္း ေျဖရွင္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေနရတာကလည္း တဒုကၡ။ ဒါေတြအား
လံုး က ျပဆိုေနတဲ့အခ်က္ကေတာ့---ဗမာျပည္သူေတြဟာ စစ္တပ္ကို သူေနရာမွန္ကို မျဖစ္မေန ျပန္ပ႔ေ
ို တာ့မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ဗမာျပည္သူေတြ
အတြက္ စြန္႔လႊတ္ရမွာကေႏွာင္ႀကိဳးပဲျဖစ္ျပီး၊ ရႏိုင္မွာက မိမိတ႔အ
ို တြက္ တကမာၻလံုးရသေလာက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္း
တဲ့ တိုးတက္ဖြ႕ျံ ဖိဳးတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ ဗမာျပည္သစ္ႀကီးပါ။
ဒါကို အာဏာေလာဘေဇာမသတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကာခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အဆင့္အသီးသီးက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေဟာင္း
အသစ္ အားလံုးကို အရွင္ထြက္ မထြက္ခ်င္ရင္ေတာ့ျဖင့္ အေသထြက္ ထြက္ရလိမ့္မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္
သတိေပးလိုက္ပါရေစ။
လွေက်ာ္ေဇာ။၂၃-၈-၂၀၂၀။
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ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖ့အေၾကာင္းမ်ား။
ေဆာင္းပါးအမွတ္( ၅၄)။

---ဟာ --ဟာ -ခင္ဗ်ား ခင္ဗ်ား သခင္ဇင္ေနာက္ကပါလာတဲ့ ေ၀ါကျပည္သ႕စ
ူ စ္ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္လား။---ကၽြန္မတိ႔မ
ု ိသားစု ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုေရာက္လာျပီးေနာက္ ေဖေဖနဲ႔ ကၽြန္မကို
ရဲေဘာ္ထြန္းက ဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္နဲ႔ေတြ႕ဖိ႔ု ေခၚသြားပါတယ္။ အဲဒီကာလက ဥကၠ႒ဦးစီးတဲ႕ ပါတီကိုယ္စားလွယ္
အဖြ႕န
ဲ ဲ႔ ေက-အိုင-္ ေအအဖြ႕ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္ ဦးဘရန္ဆိုင္းဦးစီးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕တ
ဲ ို႔ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ေရး ေဆြးေႏြးေန
တဲ့ ကာလပါ။
အစည္းအေ၀းရွိတဲ့ေန႔ေတြမွာဆိုရင္ မနက္အေစာစာ အားလံုးစားၿပီးရင္ ကၽြန္မတိ႔သ
ု ားအဖက ကိုယ့္အခန္း
ကိုယ္ျပန္လာပါတယ္။ ေဖေဖနဲ႔(ဂ်ပန္ေခတ္ဘီဒီေအကာလကတည္းက) ရင္းႏွီးတဲ့ မဂၤလာဒံုစစ္တကၠသိုလ္ဆင္းေတြ
ျဖစ္တဲ့ရဲေဘာ္မ်ိဳးျမင့္(ရဲေဘာ္ေအာင္-ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြ႕၀
ဲ င္)နဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊ(၇၅ ဗဟိုေကာ္မတီ) တိ႔ႏ
ု ွစ္ေယာက္
တေယာက္တလွည့္ ကၽြန္မတိ႔ုသားအဖအခန္းကိလ
ု ာျပီး ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေတြေျပာရင္း ပါတီတြင္းအေျခအေန
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ေတြကို မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ တေန႔ေတာ့ ဒီေန႔ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္တင္ရီ (ႏိုင္ငံေရးဦး
ေဆာင္အဖြ႕၀
ဲ င္)ေရာက္မယ္လ႔ၾို ကားထားပါတယ္။
ေန႔လည္ ထမင္းစားခန္းမွာ အားလံုးဆံုေတာ့ ဥကၠ႒က ရဲေဘာ္တင္ရီနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးခ်ိန္မွာ ေဆာင္းပါးအစမွာ
ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ေဖေဖက တအံ့တၾသ ေျပာလိုက္တာပါ။ ရဲေဘာ္တင္ရီက ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ သူ႕သေကၤတ မခ်ိဳ
မခ်ဥ္ ျပံဳးေထ့ေထ့နဲ႔ ေဖေဖလက္ကို အားရပါးရဆြဲ-ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။
ေဖေဖကလည္း မျပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ဆက္ျပီး------ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့လူဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔တေတ ြေသမကုန္တယ္။
ကံႀကီးေပလိ႔ပ
ု ဲ။---လိ႔မ
ု ေက်မခ်မ္းေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။
ၿပီးမွ ေဘးက ပါးစပ္အေဟာင္းသားေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ က်န္ေခါင္းေဆာင္ရဲေဘာ္ေတြကို အျဖစ္အပ်က္အ
ေၾကာင္းစံုကို ဇာတ္စံုခင္းပါေတာ့တယ္။
၁၉၄၅-မတ္လ(၂၇)ရက္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစေတာ့ ပဲခူးေဒသမွာ အေျခစိုက္တဲ့ တိုင္း(၄)ရဲ႕တိုင္းမွဴး ေဖေဖ
က စစ္ဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္မယ့္-ျမစ္က်ိဳးေဒသကို တပ္ခ်ီလာရာမွာ ေနာက္ေန႔ မနက္အေစာႀကီး ေ၀ါျမိဳ႕ေလးကို ေရာက္
ေတာ့ ေဖေဖတို႔ကိုႀကိဳေနသူက အဲဒီက ျပည္သ႕စ
ူ စ္ေခါင္းေဆာင္က ရဲေဘာ္တင္ရီ(ပဲခူးေန၀င္း) ပါ။ သူ႕ရဲ႕ေျပာျပ ခ်က္
အရ ေ၀ါျမိဳ႕သူႀကီးအိမ္မွာ ဂ်ပန္(၂)ေယာက္ေရာက္ေနျပီး ေ၀ါဘူတာရံုမွာလည္း ဂ်ပန္(၃)ေယာက္သာရွိေၾကာင္း သိရ
သတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ေဖေဖတို႔က ပြဲဦးထြက္ ဒီဂ်ပန္ေတြကိုတိုက္ဖို႔ စီစဥ္တာေပါ့။ ေဖေဖတိ႔က
ု လည္း တိုင္းရံုးအဖြ႕ပ
ဲ ဲ ျဖစ္
တာေၾကာင့္ လူက (၂၀)ေက်ာ္ေလးပဲ ပါတယ္။ သင့္ေတာ္သူေလာက္ပဲထုတ္ျပီး (၂)သုတ္ခဲြ တသုတ္ကို သူႀကီးအိမ္
လႊတ၊္ အဲဒက
ီ ဂ်ပန္(၂)ေယာက္ကိုသတ္ခိုင္းျပီး က်န္ရဲေဘာ္(၃-၄)ေယာက္န႔ဲ ေဖေဖက ဘူတာရံုကို ခ်ီတက္လာပါ
တယ္။
ဘူတာရံလ
ု ည္းေရာက္ေရာ ဘူတာမွာက ဂ်ပန္(၄-၅)ေယာက္ စေတြ႕ပါတယ္။ ကဲ- ေရာက္မွေတာ့မထူးဘူး၊
ဆက္တိုက္ရမွာပဲလ႔စ
ို ဥ္းစားျပီး တိုက္ဖို႔ အေသးစိတ္ စီစဥ္ေနတုန္းမွာပဲ သူႀကီးအိမ္ဘက္ကေသနတ္သံထြက္လာျပီး ဘူ
တာရံုနားရပ္ထားတဲ့ကားတစီး(တကယ္ေတာ့ ဘတ္စ္ကားက(၃)စီး။ ကားေပၚမွာလည္း ဂ်ပန္စစ္သား တပ္ခြဲတခြဲစာ
ေလာက္ရွိ)ေပၚက ဂ်ပန္အရာရွိတေယာက္ဆင္းလာျပီး ဂ်ပန္စစ္အရာရွ၀
ိ တ္စံုနဲ႔ပဲရွိေနေသး

တဲ့ေဖေဖ့ကို ေသနတ္သံထြက္တဲ့ဘက္လက္ညွဳိးညႊန္ၿပီး ဘာျဖစ္တာလဲလ႔ေ
ို မးသတဲ့။ (ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစကာစမွာ ဂ်
ပန္တပ္ အေတာ္မ်ားမ်ား မသိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အငိုက္မိၾကပါတယ္။) ေဖေဖကလည္း ပါး
စပ္ထဲေရာက္လာတဲ့ဂ်ပန္စကား-ႀကိဳယင္(စစ္ေလ့က်င့္ခန္း)လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့မွ အဲဒီဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ ကားေပၚျပန္တက္
သြားသတဲ့။
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ဒီေတာ့မွ ေဖေဖတိ႔တ
ု ေတြ အျမန္ဆုတ္ရပါေတာ့တယ္။(ညပိုင္းက်မွ ေ၀ါဘူတာရံုကို ဂ်ပန္တပ္ခြဲ(၁)ခြဲ ေရာက္
လာတာ ဘယ္သူမွမသိလိုက္တာပါ။) (ဒီအျဖစ္အပ်က္အေသးစိတ္ကို ေဖေဖက သူ႕စာအုပ-္ ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိ ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသ႔(ို ယဥ္မ်ိဳးစာေပထုတ္)ႏွာ ၁၀၀-၁၀၁ မွာအျပည့္အစံုေရးထားပါတယ္။ ရဲေဘာ္တင္ရီက
လည္း အေရးေတာ္ပံုစာေစာင္မွာ ေဆာင္းပါးေရးဖူးပါတယ္။)
အဲဒီကာလကစလိ႔ု ရဲေဘာ္တင္ရီနဲ႔(ေနာက္ပိုင္း သူ႕မိသားစုန႔ပ
ဲ ါ) ကၽြန္မတို႔မိသားစုတေတြ ခင္မင္ရင္းႏွီးလာ
ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ရဲေဘာ္ အမ်ားတကာ့အမ်ားစုႀကီးဟာ အဆင့္အသီးသီးက ရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔
တရင္းတႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ေနတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာေတာ့ ရဲေဘာ္တင္ရီက အလြန္႔ကို တသားတည္း ေနထိုင္
တတ္သူပါ။ အသက္အရြယ္မေရြး ဘယ္သ႕က
ူ ိုမဆို သူငယ္ခ်င္းေပါင္း ေပါင္းတာပါ။ စကားအေကာင္း အတည္ေတြ
ေျပာေနရာကေန ေဖာက္ခ်င္ေဖာက္ျပီး ဟာသကေႏွာတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္လည္း ရင္းႏွီးတဲ့ ရဲေဘာ္မ်ား
ရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ျပဳျပင္တာလည္း မေတြ႔ဖူးပါဘူး။
ကၽြန္မကိုလည္း တခါမွ ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္း မေခၚဖူးဘူး။ မိလွေခၚလိုက္ ေခြးမေခၚလိုက္နဲ႔။ ပန္ဆန္း
ေရာက္ျပန္ေတာ့ ေဒါက္တာေပါက္တူးဆိုတဲ့နာမည္ ထပ္ရျပန္တယ္။ စကားစပ္လာမိေတာ့ ကၽြန္မ ေဒါက္တာေပါက္တူး
ဘြဲ႕ ရခဲ့တဲ့အေၾကာင္းလည္း ေျပာျပရဦးမယ္။
ပန္းဆန္းမွာ (၁၉၈၅ခုႏွစ္) ပါတီရဲ႕တတ္ိယကြန္ဂရက္ က်င္းပဖို႔ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္အတြင္း အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒ သ
ႏိုင္ငံေရးဌာနႀကီးရဲ႕ဌာနမွဴး ရဲေဘာ္ၾကည္ျပိဳင္(၇၅ဗဟိုေကာ္မတီ-အရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္) မက်န္းမမာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ေဆးလိပ္အလြန္ႀကိဳက္ျပီး တသက္လံုးေသာက္လာသူဆိုေတာ့ အေစာပိုင္း ေလျပြန္ေရာင္ေရာဂါကေန တျဖည္း ျဖည္း
အဆုတ္-ႏွလံုး ေရာဂါရလာပါတယ္။ ေရာဂါျပင္းလာေတာ့ တဖက္ႏိုင္ငံပ႔ဖ
ို ိ႔ု စီစဥ္ပါတယ္။ သူက လက္မခံပါဘူး။ ေသ
လည္း ဒီပန္ဆန္းမွာပဲေသမယ္တဲ့။
ဒီေတာ့ ရဲေဘာ္တင္ရီက ကၽြန္မနဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသေဆးရံုက ဒုႏိုင္ငံေရးမွဴးဆရာမႀကီးေဒၚေငြကို ေခၚ ျပီး
လူနာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေစာင့္ေရွာက္ကုသဖိ႔ု တာ၀န္ေပးပါတယ္။ လူနာက ေဆးရံုလည္း မတက္ခ်င္ဘူးဆိုေတာ့
(ရဲေဘာ္ၾကည္ျပိဳင္ဆိုတာကလည္း ဂ်စ္တစ္တစ္၊ ေပကတ္ကတ္ရယ္) အိမ္မွာပဲထားျပီး သူတို႔ဌာနက ေဆးမွဴးေလးကို
တာ၀န္ေပးထားျပီး ကၽြန္မတိ႔(ု ၂)ေယာက္က ညေနေစာင္းမွ သြားသြားၾကည့္။ ေနာက္ေန႔အတြက္ ညႊန္ၾကားစရာရွိရင္
ေျပာခဲ့၊ က်န္အခ်ိန္ေတြ လိုအပ္လာရင္ ေဆးရံု လွမ္းအေၾကာင္းၾကားဆိုျပီး စီစဥ္ထားရပါတယ္။ လူနာကလည္း တေန႔
ေရႊ-တေန႔ေငြကုိး။
တညေန ကၽြန္မတိ႔ေ
ု ရာက္ေတာ့ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ အရင္ေရာက္ေနၾကျပီး တ၀ါး၀ါးတဟားဟား စကားေတြ
ေဖာင္ေလာက္ေအာင္ ၀ိုင္းေျပာေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဌာနအသီးသီးမွာေရာက္ေနၾကတဲ့ ဗမာရဲေဘာ္ေတြက အ
လွည့္က် လူနာဆီလာျပီး စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ေျပာၾကဆိုၾကနဲ႔ ညေနေစာင္းဆို လူနာဆီမွာ စည္ကားေနတတ္ပါ
တယ္။ အဲဒီညေနမွာေတာ့ လူနာကိုယ္တိုင္က ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္နဲ႔ ၀င္ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုေနတာပါ။ လူကလည္း လန္း
လန္းဆန္းဆန္း။ လူနာၾကည့္အျပီး အျပန္မွာ ထံုးစံအတိုင္း ရဲေဘာ္တင္ရီဆီ ၀င္၊ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို အစီရင္ခံ
တဲ့အခါ ကၽြန္မက
-အို....ဒီေန႔ အေျခအေနသိပ္ေကာင္းတယ္။ အေတာ္လည္း လန္းဆန္းတယ္-လိ႔ဆ
ု ိုေတာ့ --ရဲေဘာ္တင္ရီက
---ဟုတ္ရ႕လ
ဲ ားဟဲ့။ ငါတိ႔အ
ု ရပ္ေတြမွာေတာ့ အဲသလို ေရာဂါသည္းေနတဲ့လူေတြ လန္းလာရင္ ေၾကာက္ရ
တယ္---တဲ့။
-----ဟာ..ဦးေလးကလည္း (ကၽြန္မက သူ႕ကို ဦးေလးလိ႔ေ
ု ခၚပါတယ္။) -အေရးထဲ-အယူေတြ သီးေနျပန္ပါၿပီ။
ကၽြန္မ စစ္ေဆးလာခဲ့ပါၿပီ။ အကုန္ ပံုမွန္ပါ။-----လိ႔ု ရဲရဲ၀ံ၀
့ ံ့ႀကီးကို အာမခံလိုက္ပါတယ္။ (တကယ္ေတာ့ ကိုယ္မွာပါတာ
ကလည္း နားၾကပ္န႔ဲ ေသြးဖိအားတိုင္းကိရိယာေလးတခုရယ္။ လူနာကလည္း ႏွလံုးေရာ အဆုတ္ေရာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔
စြမ္းအင္က်ေနပါၿပီ။)
ေနာက္ေန႔ မနက္အေစာ လင္းအားႀကီးမွာ ရဲေဘာ္ၾကည္ျပိဳင္ကြယ္လြန္ပါတယ္။
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အဲဒီကစလို႔ ကၽြန္မကို ရဲေဘာ္တင္ရီက ေဒါက္တာေပါက္တူးလို႔ ေခၚတတ္လာပါတယ္။
ရဲေဘာ္တင္ရီရဲ႕ အေျပာင္အေနာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘယ္သူမွ မလြတ္ပါဘူး။ ေဖေဖကိုေနာက္လန
ြ ္းလိ႔ု သူ႕ကို
ဥကၠ႒ကေတာင္ ေ၀ဖန္ဖူးတယ္လို႔ သူကိုယ္တိုင္ျပန္ေျပာျပဖူးပါတယ္။ ဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္က--ကိုတင္ရီရယ္။ ဦးတင္(ေဖေဖေတာတြင္းအမည္)ကို သိပ္မေနာက္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ အားနာစရာႀကီး။ ဒီလူႀကီးက သူ႕ေနာက္လ႔ို
ေနာက္မွန္း သိတာလည္း မဟုတ္၊ ျပန္လည္း မေနာက္တတ္နဲ႔။----လိ႔ေ
ု ၀ဖန္ဖူးတယ္။---တဲ့။
(မွတ္ခ်က္။ ၁၉၈၅ တတိယကြန္ဂရက္အၿပီး ဌာနေတြျပန္ဖြဲ႕စည္းရာမွာ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာန ဖြ႕စ
ဲ ည္းလိုက္ျပီး စစ္ဦးစီးမွဴး က
ရဲေဘာ္တင္ရီျဖစ္ျပီး ဒု-ဦးစီးမွဴးက ေဖေဖျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေဖေဖက ေန႔တိုင္း ဗဟိုရံုးကေန စစ္ဦးစီးရံုးကို လာ
ရံုးတက္ရပါတယ္။)
ေဖေဖက သူ႔ကို ျပန္မေနာက္တတ္ေပမယ့္ သူရဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာန က
လာပ္စည္း- အစည္းေ၀းေတြမွာ ေထာက္ျပတတ္တဲ့အေၾကာင္း ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္(ထိုစဥ္က ဗဟိုစစ္ဦးစီးအဖြ႕ရ
ဲ ံုးက- က
လာပ္စည္း အတြင္းေရးမွဴး)က ေဖေဖ့အတြက္ အမွတ္တရေရးေပးတဲ့ ေဆာင္းပါးတေစာင္မွာ-ဒီလိုေရးထားတာ ေတြ႕
ရပါတယ္။
----

ဥပမာတခု ေျပာပါမယ္။ ပီဘီျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္တင္ရီက အလုပ္ကမ်ားမ်ား၊ အားကစား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေပ်ာ္ပြဲ

ရႊင္ပြဲ၊ တီဗီြၾကည့္တာကအစ ၀ါသနာပါတာကမ်ားမ်ားဆိုေတာ့ အျမဲအခ်ိန္မေလာက္ျဖစ္ေနသူ။ ဒီေတာ့ လစ္ဟင္းမႈေတြ
မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီေတာ့ ရဲေဘာ္ဦးတင္က---ရဲေဘာ္တင္ရီ... ခင္ဗ်ားဟာ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းေတြ
မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ကလာပ္စည္းထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ စကားေျပာတဲ့အခါ ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္လုပ္ထားရင္ သိပ္နားေထာင္လ႔ို ေကာင္း
တယ္။ အကိ်ဳးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့--။ ျပီးစလြယ္ လုပ္တာေတြကမ်ားတယ္။--လိ႔ု ေထာက္ျပေ၀ဖန္ဖူးတယ္။-----(ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္တြင္းက ရဲေဘာ္ဦးတင္ (ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္။) သူတို႕ရင္ထဲက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၊ (ရဲေဘာ္ ဦး
တင္) ကြယ္လြန္ျခင္း တႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရ အတြဲ(၁)ျဖိဳးေမာက္သာစာေပ)၂၀၁၃ခုႏွစ္ထုတ္ ႏွာ ၁၇၃)
ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္မတိ႔တ
ု ေတြ ၁၉၈၉ ဇာတ္ေခါင္းကြဲျပီး တေယာက္တနယ္စီ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။
ရဲေဘာ္တင္ရီက သူ႕မိသားစုရွိရာ စစ္ခၽြမ္ျပည္နယ္က ခ်င္တူးေရာက္သြားပါတယ္။ အေစာပိုင္းကာလတပိုင္း
အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ျပန္ဆက္သြယ္မိျပီး သာေရးနာေရး ေျပာဟယ္ ဆိုဟယ္ ေနာက္ဟယ္
ေျပာင္ဟယ္ ေနလာလိုက္ၾကတာ ေနာက္ဆံုး၂၀၁၈-၁၀--၂၈ရက္ အသက္(၉၇)ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားပါေတာ့တယ္။
ဘာေရာဂါမွမရွဘ
ိ ဲ ဘာေ၀ဒနာမွလည္း မခံစားရဘဲ မီးစာကုန္ဆီခန္းသြားရတာပါ။
လူကသာ တနယ္တေက်းမွာေနရေပမယ့္ နယ္စပ္မွာက်န္ခဲ့ရွာတဲ့ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ အျမဲ ပူပန္ေသာက
ေရာက္ေနတတ္ျပီး အဲဒီရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕က်န္းမာေရး၊ ကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားေရး၊ တျခား လူမႈေရးအမ်ိဴးမ်ိဳးအတြက္
အျမဲတေစ သူတတ္ႏိုင္သမွ် ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့တာပါ။
ကၽြန္မတိ႔မ
ု ိသားစုအတြက္ကေတာ့ သူ႔ကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ႏိုင္ဘဲ အျမဲထာ၀ရ ေက်းဇူးတင္ေနရမယ့္ အ
ေၾကာင္း (၂)ရပ္ ရွိပါတယ္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖ ပန္ဆန္းမွာ ကၽြန္မေကြ်းတဲ့ေဆးေတြစားျပီး အစာအိမ္ေပါက္ ေသြးသြန္ပါတယ္။ ေသြးဖိ
အား(၀)ထိက်သြားလိ႔ု ေသြးဖိအားတိုင္းစက္ တပ္ထားတဲ့ လက္တဖက္ပဲခ်န္ျပီး က်န္(၃)ဖက္(၃)တန္ (လက္တဖက္နဲ႔
ေျခ(၂)ဖက္စလံုး) ေသြးရည္ၾကည္ေတြ ဓာတ္ဆားရည္ေတြ၊ ဂလူးကိ႕စ
ု ္ေတြ အျမန္သြင္းျပီး တဘက္ႏိုင္ငံ ေဆးရံုကို ပိ႔ဖ
ု ို႔
လုပ္ရပါတယ္။ ေဖေဖနဲ႔အတူထည့္လိုက္ဖိ႔ု ကၽြန္မေဆးေက်ာင္းသားထဲက ဗမာစကားေရာ တရုတ္စကားေရာ တတ္တဲ့
ေက်ာင္းသားတေယာက္ရွာဖို႔ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ဒီတင္ အနုားရွိေနတဲ့ ရဲေဘာ္တင္ရီက--တျခားလူ ရွာစရာ ဘာ
လိုလဲ၊ သူ႕သမီးပဲ ထည့္လိုက္ေပါ့။ သူလည္း တရုတ္လိုေပါက္သားပဲ။---တဲ့။
ကၽြန္မျဖင့္ ထိုင္ေတာင္ ဦးခ်လိုက္ခ်င္တာ။ ကၽြန္မမွာ ေဖေဖေနာက္လိုက္ခ်င္တာ တပိုင္းေသေနတာ။ ကိုယ္
ေရးကိုယ္တာကိစၥ မေတာင္းဆိုသင့္လ႔သ
ို ာ အသာျငိမ္ေနတာ။
ျပီးေတာ့ ကၽြန္မဘက္လွည့္ျပီး--ဟိုေရာက္ရင္ ဟိုကလူေတြနဲ႔ သြားရန္ျဖစ္မေနနဲ႔ဦး။-တဲ့။
တကယ္လည္း ကၽြန္မပါသြားေပလိ႔ု ေဖေဖအသက္ရွင္တာ။ ကၽြန္မက ေဖေဖေဘးမွာ တခ်ိန္လုံး ထိုင္ေနျပီး
ေဖေဖ ႏွလံုးခုန္ျမန္လာတာနဲ႔၊ ေသြးဖိအားေလး နည္းနည္းက်တာနဲ႔ (အတြင္းမွာ ေသြးယိုစီးတဲ့လကၡဏာ) တာ၀န္က်
ဆရာ၀န္ကုိေျပာျပီး ေသြးသြင္းဖို႔သတိေပးရပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲထားရျပီး (၂)ရက္ (၃)ရက္အၾကာမွာ ကူမင္း
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စစ္ေဆးရံုႀကီးက ေဆးအဖြဲ႕ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ေရာက္လာျပီး အသက္ကယ္လိုက္ႏိုင္လ႔ို ေဖေဖက ေနာက္အႏွစ္(၃၀)
(၂၀၁၂ အထိ)အသက္ရွင္ေနထိုင္သြားႏိုင္တာပါ။ (ဒီျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကို အလ်ဥ္းသင့္ရင္ ေရးပါဦးမယ္။)
ေနာက္ေက်းဇူးတင္ရမယ့္အခ်က္ကေတာ့--၁၉၈၉ ဧျပီလ (၁၉) ရက္ေန႔ ပန္ဆန္းေဒသတခုလံုး လူမ်ိဳးစုတပ္မ်ားရဲ႕အာဏာသိမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရျပီး
ေနာက္မနက္ခင္း ဗဟိုရံုးက ရဲေဘာ္ေတြအားလံုး တဖက္ကမ္းႏိုင္ငံကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ေဖေဖ၊ ေမေမနဲ႔ ကၽြန္မ
တို႔ေမာင္အငယ္ဆံုး ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္တ႕(ို ၃)ဦး အဲဒီဘက္ေရာက္သြားျပီး အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသမွာရွိေနတဲ႔ ကၽြန္မနဲ႔
ေမာင္အႀကီး(၂)ေယာက္က ဒီဘက္ကမ္း ပန္ဆန္းမွာက်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေမေမက တငိုငိုတရီရီ ျဖစ္လာပါတယ္။
ဗဟိုရံုးကေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေရာ၊ က်န္မိသားစု၀င္မ်ားနဲ႔ ရဲေဘာ္မ်ားကိုေရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ တာ
၀န္ခံလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ ရဲေဘာ္တင္ရီက ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ကို တျခားအလုပ္ေတြက က်န္ရဲေဘာ္ေတြ လုပ္လ႔ရ
ို တယ္။
ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ားအေမႀကီးနားမွာပဲေနျပီး၊ ဂရုစိုက္ေခ်-လိ႔ု တာ၀န္ေပးထားျပီး ေန႔လည္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ လံုျခံဳ
ေရးအတြက္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေနရာေရႊ႕ဖိ႔ု စီစဥ္ရေတာ့လည္း ေဖေဖတိ႔န
ု ဲ႔အတူ ကိုထြန္းျမတ္ကို ထည့္ေခၚသြား
ခဲ့ပါတယ္။
ကိုထြန္းျမတ္ အနားရွိေနလိ႔လ
ု ည္း ေမေမက တစံုတရာစိတ္သက္သာသြားရတာပါ။ ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မတို႔
မိသားစုက ရဲေဘာ္တင္ရီကို အျမဲေက်းဇူးတင္ေနမိတာပါ။
အခုေတာ့ ရဲေဘာ္တင္ရီကြယ္လြန္တာ(၂)ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါျပီ။
က်န္ခဲ့သူမ်ားကေတာ့--ေႏြလည္းေႏြမို႔
မိုးလည္းမိုးမို႕
ေဆာင္းလည္းေဆာင္းမိ႕ု--၀မ္းနည္းတာ၊ လြမ္းဆြတ္တာ၊ အတူတူခ်ည့္ပါပဲ။
(မွတ္ခ်က္။ ေမေမအတြက္ေရးေပးတဲ့ ဖိုးသံ(လူထု)ရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒၚေဒၚ ဆိုတဲ့ ကဗ်ာက
တစိတ္တပိုင္းကိုယူသံုးလိုက္ပါတယ္။)
လွေက်ာ္ေဇာ။၅-၁၂-၂၀၂၀။
ဓာတ္ပုံမ်ား
ရဲေဘာ္ဦးတင္(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ)
ရဲေဘာ္တင္ရီ(ရဲေဘာ္ေနဝင္း-ပဲခူး)။
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ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးသလို ေျပာဆိုပါမည္
( အမွတ္ ၈ )

A.ၿငိမ္း
(၁)
ယူဂ်ီဆိုလိုက္တာနဲ႕ သူသူကိုယ္ကိုယ္ နိုင္ငံေရးသမားေတြ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လာတတ္ၾကတယ္။ ပါတီအဖြ႕ဲ
အစည္းေတြကလည္း မ်က္လုံးဝိုင္းသြားတတ္ၾကတယ္။ အနည္းဆုံး ဒီသတင္းကို နားမေထာင္ဘဲ မဖတ္ဘဲ ေနမရ ဒါက ကိုယ့္ဘက္ ရန္သ႕ဘ
ူ က္ (အထူးသျဖင့္စစ္တပ္) နဲ႕ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ဘက္မွာလည္း ေခါင္းေထာင္လာတတ္ၾက
တယ္။ အၿမဲနားစြင့္ေနတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးဘက္က ပုဂၢိဳလ္ေတြဆိုရင္ ပိုအာ႐ုံျပဳၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တ႔ို ၾကားဖူးတဲ့ မီလိုက္တဲ့ ႀကဳံလိုက္ဖူးတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး တာ
ဝန္ခံေတြ စဥ္ၾကည့္မိတယ္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးခ်စ္ခင္ (ေလ)၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးလြင္ (တပ္ထဲမွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္လြင္ ၃ ေယာက္
ျဖစ္ေနလိ႔ု ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေမာင္လြင္လ႔လ
ို ည္း ေခၚတတ္ၾက)၊ မ်က္မွန္တင္ဦး၊ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ စသည္ ေတြ႕မိပါတယ္။ ၄
ေယာက္စလုံးက ဗိုလ္ေနဝင္းေမြးထားတဲ့သူေတြ၊ တလက္ကိုင္ လက္မ႐ြ႕သ
ံ မားေတြခ်ည္းပဲ။ ေရွ႕ ၂ ေယာက္က ခိုင္း
တာပဲလုပ္တယ္။ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖ႔အ
ို ထိ တက္လွမ္းဖိ႔ု ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ၾကတာမေတြ႕ရ။ ေနာက္ ၂ ေယာက္
က် တမ်ိဳး (၂)
ကြၽန္ေတာ္ ၁၉၇၉ - အေရွ႕ေျမာက္ေရာက္လာေတာ့ ထိုစဥ္က အာဏာလက္ေစာင္းထက္ေနတဲ့ မ်က္မွန္တင္
ဦး (ေ႐ႊနားေပတင္ဦး) နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့သတင္းတခု ပါလာတယ္။ မဆလ ဗဟိုေကာ္မတီမဲေပးပြဲတခုမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းက
နံပါတ္ (၆) ေရာက္သြားတဲ့ကိစၥ၊ ဗိုလ္တင္ဦးက ဗဟိုေကာ္မတီေတြေခၚေတြ႕ၿပီး ပြဲၾကမ္းပစ္လိုက္မွ နံပါတ္ (၁) ျပန္
ေရာက္သြားတဲ့အေၾကာင္း ရဲေဘာ္ထြန္းကို အစီရင္ခံေတာ့ "ကြၽန္ေတာ္လည္း ၾကားပါတယ္" တဲ့။ ေနာက္ေနဝင္းက
တင္ဦး ၂ ဦးနဲ႕ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း လူေတြေျပာေနတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပေတာ့ ၿပဳံးၿပီး "CC ေတြကို တင္
ဦး က ေခၚလက္မွတ္ထိုးခိုင္းတဲ့ကိစၥ ခင္ဗ်ားေျပာတာက ပိုျပည့္စုံပါတယ္" လိ႔ု မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။
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အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသေရာက္ၿပီး ၄ ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ အာဏာနံပါတ္ တစ္-ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ မ်က္
မွနႀ္ ကီးတင္ဦး နန္းက်ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးအစဥ္အလာမရွိတဲ့ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ ေထာက္လွမ္းေရးတာဝန္ခံ ျဖစ္လာတယ္။
(အသစ္ဆိုေတာ့ ဘယ္သ႕ဩ
ူ ဇာမွ ပါမလာႏုိင္ေတာ့ဘဲ လိုသလို ပုံသြင္းႏုင
ိ ္လ႔-ို လို႔ထင္ပါတယ္။)
(၃)
သူ(ရဲေဘာ္ထြန္း) နဲ႕ေတြ႕ေနရတဲ့ ကာလမွာ ေထာက္လွမ္းေရးအေၾကာင္းေတြ စကားစပ္မိၾကတယ္။
(က) အိမ္ေတာ္သန႔္ရွင္းေရး (လခရ) ဆိုၿပီး အမႈထမ္းတခ်ိဳ႕ ရွင္းပစ္တဲ့ကိစၥ ေဒၚခင္ေမသန္းနဲ႕ ျပႆနာျဖစ္
တာရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ (တိတိက်က် မိတ္ဆက္ေပးတာ မဟုတ္၊ ဆက္စပ္စဥ္းစားနိုင္ေအာင္သာ ေျပာတာျဖစ္)
(ခ) ေထာက္လွမ္းေရးကိစၥတခု ေျပာရင္းက "ဗိုလ္စိန္ျမ၊ ဗိုလ္လြန္းတင္တ႔ဟ
ို ာ ဆရာခ်စ္က ဆိုလိုက္ရင္ ၿပီး
တယ္။ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေမာင္လြင္က သခင္သန္းထြန္းဆိုရင္ၿပီးတယ္" တဲ့။
(အဲဒီေခတ္က UG ဆိုတာ သိပ္နက္ရွိုင္းပါလားလိ႔ု ခံစားမိလိုက္တယ္။ ေရွ႕ ၂ ေယာက္က တိုင္းမႉးေတြ၊
ေနာက္တေယာက္က (ထလရ) ၫႊန္မႉး)
(၄)
မ်က္မွန္တင္ဦး (ေ႐ႊနားေပလို႔လည္းေခၚ - ဂ်ပန္နားရင္းရိုက္တာခံရလိ႔ု နားပင္းသြားတာျဖစ္) အရာက်သြားၿပီး
ေနာက္ပိုင္းမွာမွ သူ႕လက္ေထာက္တခ်ိဳက
႕
တင္ဦးနဲ႕တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာေတြ ေရးတယ္။ ဒီအထဲမွာ တင္ဦးရဲ႕ လုပ္
ပုံကိုင္ပုံ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ပုံေတြ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရသလို သူ႕အရွိန္အဝါေတြ တက္လာပုံ၊ ေနာက္ဆုံး တစ္-ႏွစ္ ပိုင္း
တစ္ပိုင္းအဆင့္ ေရာက္သြားပုံအထိ သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။ တင္ဦးကိုယ္တိုင္ စာတေစာင္ ေပတဖြ႕ေ
ဲ ရးတာ မေတြ႕မိ။
ခင္ၫြန႔္ကေတာ့ ေရးတယ္။ သူ႕စာအုပ္ထဲမွာ တင္ဦးကို ဆရာတင္ထားတာလည္း ဖတ္ရတယ္။
(၅)
ေရွ႕ကလူေတြ ထားေတာ့ - တင္ဦးနဲ႕ခင္ၫြန္႔ ဘယ္သူက ပိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခြင့္ရခဲ့သလဲ။
တင္ဦးက အိမ္ေတာ္သန္႕ရွင္းေရးဆိုၿပီး အိမ္ေတာ္ထဝ
ဲ င္ကာ သူ႕စိတ္ၾကဳိက္စိစစ္ေရးလုပ္ၿပီး ရွင္းထုတ္သင့္သူ
ေတြ ရွင္းထုတ္လိုက္ေတာ့ ေဒၚခင္ေမသန္းနဲ႕ၿငိတယ္။ သူက ေနာက္မဆုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ တင္ဦးလာတာ ျမင္လိုက္
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တာနဲ႕ ေဒၚခင္ေမသန္းက “မ်က္မွန္ႀကီး....မ်က္မွန္ႀကီး လာၿပီ”ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာ ေသြးဆုတ္သြားလိ႕ု ေဘးလူက တြဲထားရ
တယ္။ ဒါကို ၾကည့္ရင္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြထဲမွာ တင္ဦးဟာ အာဏာအျမင့္ဆုံးပဲလ႕ို ေျပာသူက ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့
တင္ဦးက မဆလမွာ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးလည္း လုပ္ေနရေတာ့ ပါတီခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အကန႔္အသတ္ေတြရွိတယ္။ ခင္ၫြန႔္
က နိုင္ငံေတာ္အာဏာအဆင့္မွာ တရားဝင္နံပါတ္ (၃)။ တင္ဦးလို ေထာက္လွမ္းေရးနံပါတ္ (၁) ဒါ့အျပင္ သူႀကိဳက္သ
လို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး institution ေတြ ဖြဲ႕တယ္။ အဲဒီမွာ သူက အႀကီးအမႉး - ဥကၠ႒ရာထူးစသည္ ယူထားတာ မနည္းမေနာ
ပဲ။ ထလရတပ္ၾကပ္ကို ဗိုလ္မႉး၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး အဆင့္ရွိသူ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥကၠ႒ျဖစ္သူေတြက လန႔္ေနရၿပီး ပစားေပး
ေနရတဲ့ေခတ္ကို ထူေထာင္ထားသူ။ ဒါ့အျပင္ ဘယ္ေခတ္နဲ႕မွမတူေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ရင္းေတြ အေျမာက္
အျမား ဖြဲ႕ထားနိုင္သူ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထလရ အာဏာအထြတ္အထိပ္ေရာက္တာ ခင္ၫြန္ပ
႔ ဲလ႔ို သတ္မွတ္သူက
သတ္မွတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ၫြန္႕က ဗိုလ္ေနဝင္း ေသြးသားေတြကို လက္ဖ်ားနဲ႕ေတာင္ တို႕ဝံ႕တာမဟုတ္။
ေရးရာေပါင္းစုံမွာ သူမပါတာ မရွိ။ သူ႕သတင္းေတြ၊ ဓာတ္ပုံေတြ မီဒီယာေတြမွာ မေဖာ္ျပတဲ့ရက္ မရွိ။ ဒီ သ
တင္းစာေတြ ဖတ္ဖတ္ၿပီး ရဲေဘာ္ထြန္းက ၿပဳံးၿပီးေတာ့ နံမည္ေျပာင္တခု ေပးထားတာ ရွိတယ္။ 'ဦးထင္ေပၚ' တဲ့။ သိပ္
ထင္ေပၚခ်င္တဲ့ေကာင္တဲ့။ အာဏာလည္း သိပ္မက္တယ္။ ဒီလိုေကာင္မ်ိဳးဟာ ကန႔္လန႔္ကာၾကား ဝင္ရမွာ ေသမ
ေလာက္ ေၾကာက္တတ္တယ္လို႔ ေျပာဖူးတယ္။
ဒါေပမဲ့ ခင္ၫြန႔္ကို အထင္လည္း မေသးဘူး။ တခ်ိဳ႕အကြက္ေတြမွာ 'ခင္ၫြန္က
႔ ို ဒီလိုလုပ္လ႔ို ဘာရမလဲ' လို႔
မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိတယ္။
(၆)
ေထာက္လွမ္းေရးတဖြဲ႕လုံး ျဖဳတ္ပစ္ၿပီး အသစ္တည္ေထာင္တဲ့လုပ္ဟန္ဟာ ေနဝင္းနည္း ေနဝင္းဟန္ပဲ။ တ
ကယ္က ေထာက္လွမ္းေရးေမြးထားတာ သရဲေမြးထားတာနဲ႕ အတူတူပဲ။ တခ်ိန္ခ်ိန္ ကိုယ့္ကုပ္ကို ခ်ိဳးစားပစ္လိမ့္မယ္
လို႔ စဥ္းစားမိဟန္တူတယ္။ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊကလည္း ဒီလုပ္ဟန္ကိုလိုက္ၿပီး ခင္ၫန
ြ ႔္ကို ရွင္းလိုက္ပရ
ုံ တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္
ကိုယ္ ကာကြယ္နိုင္ေအာင္ တဆင့္တက္ၿပီး စဥ္းစားလာတာတခုက ေနာက္ဖ႕တ
ြဲ ဲ့ ထလရ (စရဖ) ကို အာဏာပုံေပးတာ
မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။
ဒါေပမဲ့ UG ေမြးရမယ့္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ဒါကို အခြင့္ေကာင္း၊ မိမိတ႔အ
ို တြက္ အားသာခ်က္လ႔ို မမွတ္
ယူလိုက္ၾကေစခ်င္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးက ေထာက္လွမ္းေရးျဖစ္ၿပီး UG က UG ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။
(၁၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀)
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သိန္းထြန္းႏုိင္
မာ့က္စ္နဲ ့ဂ်င္နီ လက္ထပ္ေတာ့ မာ့က္စ္က အသက္အစိတ္၊ ဂ်င္နီက ႏွစ္ဆယ့္ကိုးႏွစ္။ ဂ်င္နီက ပေဒသရာဇ္
မိသားစုမွာ ေမြးဖြားလာတဲ့သူ။ မာ့က္စ္လို ရက္ဒီကယ္ ဂ်ဴးတေယာက္ကို လက္ထပ္တယ္ဆိုတာ သူတ႕ထ
ို ံုးတမ္းစဥ္
လာကို ဆန္႕က်င္ၿပီး လုပ္ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္မိဘေတြ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴေပမယ့္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေစ့စပ္
ၾကတယ္။ မာ့က္စ္ရဲ႕ဖခင္နဲ႕ ဂ်င္နီ႕ဖခင္က တၿမိဳ႕တည္းသား မိတ္ေဆြေတြ။ ဂ်င္န႕ဖ
ီ ခင္က ျပင္သစ္ လစ္ဘရယ္ဝါဒနဲ႕ ဆို
ရွယ္လစ္ဝါဒကို အင္မတန္ သေဘာက်တယ္။ သမီးျဖစ္သူ ဂ်င္္နီကလည္း သူစိတ္ဝင္စားတဲ့ ျပင္သစ္ဆိုရွယလ
္ စ္ ဝါဒနဲ႕
ဂ်ာမန္ရိုမန္းတစ္ စာေပအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈကိုသာ ေလ့လာလိုက္စားတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက က်ားမ တန္းတူေရး
အျမင္ေတြလည္း ရွိတယ္။
သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ လက္ထပ္တဲ့အခါ အေဖေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူး။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ ေဖးမတဲ့ အကူအညီ
နည္းနည္းပါးပါးကလြဲလ႕ို ကိုယ့္ဒူးကိုယ့္ခၽြန္ ရုန္းကန္ရတယ္။ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ ပါရီကို သြား
ၾကတယ္။ ရက္ဒီကယ္ေတြနဲ႕ဝုင
ိ ္းဖြ႕မ
ဲ ိတယ္။ မာ့က္စ္န႕အ
ဲ ိန္ဂယ္ တသက္တာရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြအျဖစ္ စၿပီး လက္တြဲမိ
တာ အဲဒီကာလမွာပါ။ ျပင္သစ္အာဏာပိုင္ေတြက မာ့က္စ္တ႕မ
ို ိသားစုကို ပါရီကေန ႏွင္ထုတ္တယ္။ ဂ်င္နီလည္း အိမ္
ေထာင္ပရိေဘာဂေတြ အကုန္ေရာင္းခ်ပစ္ရတယ္။ ဒါေတာင္ အိမ္ငွားခ ေၾကြးက်န္ေတြ ရွိေသးတယ္။ လင္မယား ႏွစ္
ေယာက္ ေမြးခါစသမီးကေလး ဂ်င္နီခ်န္းနဲ႕အတူ ဘရပ္ဆဲလ္ကို သြားၾကတယ္။ ဘရပ္ဆဲလ္ေရာက္ၿပီး သိပ္မၾကာဘူး၊
မာ့က္စ္နဲ ့အိန္ဂယ္က အဂၤလန္ကို သြားပါတယ္။ မန္ခ်က္စတာက ဆင္းရဲသား အလုပ္သမားေတြေနတဲ့ ရပ္ကြက္ကို
သြားၿပီး ေလ့လာတာပါ။
မာ့က္စ္ရ႕‘ဲ ဂ်ာမန္ဝါဒ’က်မ္း ထြက္လာရင္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲေတြ ေျပလည္ႏိုင္ေကာင္းရဲ႕လို႕ ဂ်င္နီက
ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ မာ့က္စ္က စာ ဆက္မေရးႏိုင္ျပန္ဘူး။ ဂ်င္နီကို ဖြင့္မေျပာဘဲထားတယ္။
မာ့က္စ္န႕့အ
ဲ ိန္ဂယ္တ႕ို ‘ကြန္ျမဴနစ္ စာေပးစာယူေကာ္မတီ’ ဖြ႕ေ
ဲ တာ့ ဂ်င္နီက ရံုးအလုပ္ေတြကို တာဝန္ယူ တယ္။
ဖတ္ဖိ႕ခ
ု က္တဲ့ မာ့က္စ္လက္ေရးကို သူပဲ ျပန္ကူးေရးရတာပါ။ မာ့က္စ္ရ႕လ
ဲ က္ေရးကို ဂ်င္နီ၊ အိန္ဂယ္နဲ႕ သူ႕ သမီးေတြသာ
နားလည္ပါတယ္။ ဂ်င္နီက တရားမွ်တေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္)ရဲ႕ ဘရပ္ဆဲလ္ရံုးခြဲမွာ ပထမဆံုးအဖြ႕ဝ
ဲ င္ျဖစ္
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သလို မာ့က္စ္န႕အ
ဲ ိန္ဂယ္တ႕ို ဂ်ာမန္အလုပ္သမားသမဂၢဖြ႕ေ
ဲ တာ့လည္း အခမ္းအနားေတြ စီစဥ္ေပးတယ္၊ တက္တက္ၾကြ
ၾကြ ပါဝင္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္ကူးေပးတာ သူပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ ဂ်င္နီမပါဘဲ
မာ့က္စ္ရ႕ဲ က်မ္းေတြ ေပၚထြက္မလာႏိုင္ဘူးလို ့ဆိုၾကတယ္။
ဘယ္လ္ဂ်ီယံမွာ ခိုလႈံၾကတဲအ
့ ခါ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ပါဘူးလိ႕ု မာ့က္စ္အပါအဝင္ ဂ်ာမန္ျပည္ေျပးေတြက ကတိျပဳ
ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ဥေရာပ ေတာ္လွန္ေရးေတြျဖစ္ေတာ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ အဲဒီကတိကိုဖ်က္ၿပီး ပရပ္
ရွားမွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲဖို႕ လက္နက္ေတြ စုေဆာင္းၾကတယ္။ မာ့က္စ္ရဲ႕မိခင္က ေငြေၾကး အခက္
အခဲရွိေနတဲ့ သူ႕သားနဲ ့မိသားစုအတြက္ အေမြႀကိဳခြဲေပးပါတယ္။ မာ့က္စ္ဆီကို ဖရန္ ့ေငြ ၆၀၀၀ ပို ့ေပးလိုက္တယ္။ ဒါ
ေပမဲ့ မာ့က္စ္က အဲဒီေငြေတြန႕ဲ လက္နက္ေတြ ဝယ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီေငြေတြက အေၾကြးေတြဆပ္ဖို႕နဲ႕
ေနာက္လေတြအတြက္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္အျဖစ္ ရံထားဖို႕ပါ။ သူတ႕မ
ို ွာ တျခားဝင္ေငြ ရေပါက္ရလမ္း မရွိပါဘူး။
မာ့က္စ္ က သူ ့ပုဂၢလိက ေငြေရးေၾကးေရးနဲ ့ပတ္သက္ရင္ ေနာင္ေရးဆိုတာကို ထည့္မစဥ္းစားသေလာက္ပဲ။
အေမြရတာကို သံုးပစ္လ႕ျို ဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိးဆက္ကို ဂ်င္နီသိပါတယ္။ ေၾကြးရွင္ေတြနဲ ့ရင္ဆိုင္ရမယ္။ လိမ္
ညာလွည့္ုျဖားသလို ျဖစ္မယ္။ ဘဝအာမခံခ်က္လည္း မရွိဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအတြက္ လက္နက္ဝယ္မလား၊
မိသားစုအတြက္ စားစရာဝယ္မလားဆိုၿပီး မာ့က္စ္ကို သူတဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ လုပ္မေနပါ။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံက မာ့က္စ္
ကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးတဲ့ အမိန္႕စာကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေျခမခ်ရလို႕ ဆိုတယ္။
မာ့က္စ္တို ့မိသားစုေနတဲ့ တည္းခိုခန္းကို ပုလိပ္ေတြ မနက္တနာရီေလာက္ အင္အားသံုးၿပီး ဝင္ဖမ္းၾကတယ္။ အရင္ဆံုး
ဂ်င္နီနဲ႕လန္းခ်န္း အိပ္ေနတဲ့အခန္းကို ဝင္ရွာတယ္။ ေနာက္ မာ့က္စ္အိပ္တဲ့ အခန္းကိုေရာက္ေတာ့ မာ့က္စ္က ခရီး
ထြက္ဖို ့ျပင္ဆင္ေနတာ ေတြ ့ရတယ္။
ပုလိပ္က မွတ္ပံုတင္ (ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္) ေတာင္းတဲ့အခါ မာ့က္စ္က မျပႏိုင္ဘူး။ ျပင္သစ္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္
ေပးထားတဲ့ စာအေဟာင္းနဲ႕ ေလာေလာဆယ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံက ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးတဲ့ စာရြက္ကိုပဲ ျပႏိုင္တယ္။ ပရပ္ရွား
အစိုးရက ဒုကၡေပးလြန္းလို ့မာ့က္စ္က သူ ့ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္ ့လႊတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနတယ္။ ပု
လိပ္ေတြက မာ့က္စ္ကို အဝတ္အစား လဲခိုင္းၿပီးေတာ့ ဖမ္းေခၚသြားၾကတယ္။ ဂ်င္နီလည္း ညတြင္းခ်င္း သူတို႕ မိတ္ေဆြ
ေရွ႕ေနတဦးကို သြားရွာတယ္။ တျခားမိတ္ေဆြေတြဆီကိုလည္း တအိမ္တက္ဆင္း ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ သြားႏိႈးၿပီး အ
ကူအညီေတာင္းရွာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပုလိပ္တေယာက္က ဂ်င္နီကို သူ႕ခင္ပြန္းနဲ႕ ေတြ႕ေပးမယ္ဆိုၿပီး ဂါတ္ကို ေခၚ
သြားပါတယ္။
ဂ်င္နီ႕ကိုလည္း မွတ္ပံုတင္ (ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္) ေတာင္းတယ္။ ဂ်င္နီန႕အ
ဲ ေဖာ္ပါသြားတဲ့ မာ့က္စ္တ႕၊ို ဂ်င္နီ
တို႕ရဲ႕မိတ္ေဆြ ဂ်ီးေဂါ့န႕ပ
ဲ ုလိပ္ေတြ စကားမ်ားေတာ့ ဂ်ီးေဂါ့ကို ပုလိပ္က အခ်ဳပ္ထဲထည့္လိုက္တယ္။ မွတ္ပံုတင္ေတြ၊
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ ဂ်င္နီ႕မွာလည္း မရွိတဲ့အတြက္ သူ႕ကိုဖမ္းၿပီး ျပည့္တန္ဆာမ သံုးေယာက္ရွိတဲ့ အခ်ဳပ္ခန္းထဲ ကို
ထည့္လိုက္ၾကတယ္။ အခ်ဳပ္ထဲက ျပည့္တန္ဆာမတေယာက္က ဂ်င္နီ႕ကို ေနစရာမွ်ေပးပါတယ္။ ခဏေနေတာ့ ခုတင္
ႏွစ္လံုးရွိတဲ့ တျခားအခန္းကို ေျပာင္းေပးတယ္။ မနက္လင္းေတာ့ ျပတင္းေပါက္ကေန သံတိုင္ေတြရဲ႕အျပင္ဘက္ကို
ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ညက အခ်ဳပ္ခံရတဲ့ ဂ်ီးေဂါ့ကို ေတြ႕ပါတယ္။ ဂ်ီးေဂါ့က သူ႕ကုိ ေအာက္ဘက္ တေနရာကို ၾကည့္ဖို႕
လက္ဟန္ေျခဟန္န႕ျဲ ပတယ္။ သူ လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ မာ့က္စ္ကို စစ္တပ္နဲ ့ျခံရံၿပီး ေခၚထုတ္သြားတာကို ျမင္လိုက္
ရတယ္။ မာ့က္စ္ကို သတ္ဖုိ ့ေခၚသြားၾကသလားဆိုၿပီး တနာရီေလာက္ ပူပင္ေသာကေတြ ျဖစ္ရရွာတယ္။
ေနာက္ေတာ့ သူ႕ကို တရားရံုးေခၚသြားၿပီး စစ္ေဆးပါတယ္။ သူ႕ေယာက္်ားနဲ႕ ပတ္သက္လ႕ို သူနဲ႕ ပတ္သက္လို႕
ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာေအာင္ စစ္ေၾကာၾကတယ္။ သူက ဘာမွ ထုတ္မေျပာသေလာက္ပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လင္မယား
ႏွစ္ေယာက္လံုးကို ျပစ္တင္စြဲဆိုတာေတြမလုပ္ဘဲ ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။ မာ့က္စ္ကေတာ့ အရူးတေယာက္နဲ႕အတူ အ
ခ်ဳပ္ထဲမွာ ညက အိပ္လိုက္ရတယ္။ မတ္လ ၄ ရက္ေန႕မွာ မာ့က္စ္တ႕မ
ို ိသားစု ပါရီကို ထြက္ခြာတယ္။ ျပင္သစ္မွာ ေတာ္
လွန္ေရးက ေအာင္ပြဲခံေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ တခါ ျပင္သစ္ကေန ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ပရပ္ရွားကိသ
ု ြားၾက
တယ္။ မာ့က္စ္ရ႕ဲ ဂ်ာမန္ အလုပ္သမားသမဂၢက အဖြ႕ဝ
ဲ င္ ေလးရာေလာက္လည္း ျပည္တြင္း ျပန္ဝင္ၾကတယ္။ မာ့က္စ္
တို ့မိသားစုကေတာ့ မပါမျဖစ္။
ပရပ္ရွားမွာလည္း အေျခအေနေတြက အရင္လို မဟုတ္ဘူး။ မာ့က္စ္က ကိုလံုးကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပရပ္
ရွားႏိုင္ငံသား ျပန္ေလွ်ာက္တယ္။ “ရိုင္းျပည္ သတင္းစာသစ္” ကိုလည္း သူပိုင္ေငြေၾကးပါ ထည့္ဝင္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲ ႏိုင္
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လာတယ္။ ဘရပ္ဆဲလ္နဲ႕ ပါရီကလာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အဖြ႕ခ
ဲ ်ဳပ္ဝင္ေတြနဲ႕ သိုင္းၾကဝိုင္းၾကတယ္။ မာ့က္စ္က စာတည္းခ်ဳပ္
ပါ။ သတင္းစာတိုက္ အနီးနားမွာ မာ့က္စ္တ႕မ
ို ိသားစုေနဖိ႕ု အခန္းတခန္း ရွာရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္အား ရွစ္ေထာင္ ရွိတဲ့
ပရပ္ရွားစစ္တပ္ကလည္း အနီးနားမွာပဲ။ စစ္တပ္က စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈ လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ အစိုးရ ေျပာတာက
ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္ဖို႕၊ အိန္ဂယ္ နားလည္တာက စစ္တပ္ဟာ ျပည္တြင္း အေျခအေနသစ္ကို ဖန္တီးဖိ႕ု ျပင္ဆင္ေန
တာသာျဖစ္တယ္။ သတင္းစာတိုက္ကရဲေဘာ္ေတြမွာ လွံစြပ္တပ္ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ ရွစ္လက္ရွိတယ္။ က်ည္ အေတာင့္
၂၅၀ ရွိတယ္။ မာ့က္စ္လည္း သြားေလရာ ေသနတ္ေဆာင္ထားတယ္။
၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေတြ အေရးနိမ့္ေတာ့ မာ့က္စ္တ႕မ
ို ိသားစု အဂၤလန္ကို ေျပာင္းၾကတယ္။ လန္ဒန္
ေရာက္ေတာ့ မာ့က္စ္၊ အိန္ဂယ္၊ ဂ်င္နီတို က
့ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ သံုးသပ္ခ်က္စာေစာင္ “ရီဗ်ဴး” ကို ထုတ္ေဝတယ္။
ဒီအတြက္ ရန္ပံုေငြ အသည္းအသန္ ရွာရတယ္။ ဆင္းရဲခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ ဘဝတူ ျပည္ေျပးေတြဆီက အလွဴခံတာ ဆို
ေတာ့ အဆင္မေျပလွဘးူ ။ မိသားစု ဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္၊ မက်န္းမာတဲ့ဒဏ္ေတြကို ေတာ္ေတာ္ခံၾကရပါတယ္။ ေျခာက္လ
သားေလး ေဖာစ္ကိုင္းက တခါအိပ္မွ ႏွစ္နာရီထက္ ပိုမအိပ္ဘူး။ အျပင္းအထန္လည္း တက္တယ္။ ကေလးက အသက္
ထြက္ခါနီးမွာ ဂ်င္နီ ့ႏို ့ကို တအားစို ့လိုက္လို ့ ကေလးပါးစပ္ထဲကို ေသြးအစက္စက္ က်ရတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္ပါတယ္။
ဒီၾကားထဲ အိမ္ရွင္က အိမ္လခ ေနာက္က်ေနလို႕ တပူပူ တဆူဆူ။ ေပးစရာေငြမရွိေတာ့ အိမ္ရွင္ကိုယ္စား အ
ေၾကြးေတာင္းဖိ႕လ
ု ာတဲ့သူေတြက အိမ္မွာရွိသမွ် ခြာခၽြတ္ယူၿပီး အေၾကြးသိမ္းၾကတယ္။ ကေလးပုခက္ေတာင္ မခ်န္ဘူး။
ကေလးေတြလည္း ၾကမ္းေပၚမွာပဲ ခိုက္ခိုက္တုန္ၿပီး ေနရအိပ္ရရွာတယ္။ ဂ်င္နီက ေဟာ္လန္မွာေနတဲ့ အမ်ဳိးေတြဆီ
သြားၿပီး အကူအညီေတာင္းၾကည့္ေပမယ့္ အဆင္မေျပျပန္ဘူး။ မာ့က္စ္ လန္ဒန္ကိုသြားတိုင္း ေၾကြးရွင္ေတြကို သူပဲ ဒိုင္
ခံ ေျဖရွင္းရတယ္။ မိသားစုကိုလည္း သူပဲ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရပါတယ္။
လန္ဒန္၊ ဆိုဟိုအရပ္မွာရွိတဲ့ သူတို ့အခန္းက ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးမွာ ျပည္ေျပးဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတယ္။ ေႏြ
ဦးေပါက္မွာပဲ မာ့က္စ္န႕ဂ
ဲ ်င္နတ
ီ ို႕ရဲ႕ ရွစ္ႏွစ္အရြယသ
္ ားေလး အက္ဒ္ဂါက သူ႕အေဖ လက္ေပၚမွာ အိပ္ေနရင္း အသက္
ထြက္သြားရွာတယ္။ သူတ႕ဇ
ို နီးေမာင္ႏွံ ဆံုးရႈံးရတဲ့ တတိယေျမာက္ ရင္ေသြးျဖစ္တယ္။ အရင္းက်မ္းကို လန္ဒန္မွာ
၁၈၆၇ မွာ ထုတ္ေဝတယ္။ စာအုပ္က ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ေနေရးစားေရးလည္း မပူရ၊ အေၾကြးေတြလည္း ဆပ္ႏင
ို ္
မယ္၊ လူထုကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္ၿပီးသားျဖစ္မယ္လ႕ို တြက္ထားၾကတယ္။ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ ေပးဆပ္မႈမ်ဳိးစံုနဲ႕ ဘဝ ကုိ
ျမဳပ္ႏွံၿပီး ေရးထုတ္လိုက္တဲ့ ဒီက်မ္းအတြက္ မာ့က္စ္ရဲ ့က်န္းမာေရး အေတာ္ထိခိုက္သြားပါတယ္။
၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ ပါရီဘံုအဖြ႕ဝ
ဲ င္ ျပည္ေျပးေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြ ေရာက္လာေတာ့ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္
ေပးၾက၊ ရန္ပံုေငြရွာၾက၊ ကေလးေတြ ေက်ာင္းထားဖို႕၊ လူႀကီးေတြ အလုပ္အကိုင္ရွာဖို႕ ကူညီၾကနဲ႕ မာ့က္စ္န႕ဲ အိန္ဂယ္
တို႕မိသားစုေတြ အလုပ္မ်ားၾကတယ္။ မာ့က္စ္တ႕အ
ို ိမ္မွာ ျပည္ေျပးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္ခံထားတယ္။ ဂ်န္နီ
ကလည္း လူတန္းစား ခြဲျခားသူမဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေျပးေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြကို ၿမိဳ႕စားနယ္စား၊ မင္းညီမင္းသားေတြ
နဲ ့မျခား ဧည့္ဝတ္ေၾကရွာတယ္လို ့ေျပာၾကပါတယ္။
မာ့က္စ္တ႕မ
ို ိသားစုဟာ ဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္၊ မက်န္းမာတဲဒ
့ ဏ္ေတြေၾကာင့္ ကေလး ေလးေယာက္ေတာင္ ဆံုးရႈံးရ
တာပါ။ ဂ်န္နီကိုယ္တိုင္လည္း အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ေနတာကို ၁၈၈၁ ခုႏွစ္မွာ သိရတယ္။ ဇြန္လေရာက္ေတာ့ ကိုယ့္
ဘာသာကိုယ္ အဝတ္အစား မလဲႏိုင္တဲ့အထိ က်န္းမာေရးက ဆိုးလာတယ္။ ဂ်န္နီ မကြယ္လြန္ခင္ ႏွစ္ရက္အလိုမွာ ခု
တင္ေပၚမွာ လွဲေနတဲ့ သူ႕ေဘးမွာထိုင္ၿပီး မာ့က္စ္က အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ေရးထားတဲ့ စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္တခု ဖတ္ျပပါ
တယ္။ အရင္းက်မ္းနဲ ့ပတ္သက္လို ့ပထမဆံုး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ပါ။ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂
ရက္ေန ့မွာ ဂ်န္နီကြယ္လြန္တဲ့အခါ အသက္ ၆၇ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္မွာ သၿဂိဳၤဟ္တယ္။ မာ့က္စ္က အေတာ္
မက်န္းမာျဖစ္ေနလို ့ဇနီးသည္ရဲ ့စ်ာပနကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ဘူး။ အိန္ဂယ္ပဲ သူ ့ကယ
ို ္စား သြားခဲ့ရတယ္။
ကိုးကား။
The Life of Jenny Marx by Harrison Fluss and Sam Miller
https://www.jacobinmag.com/.../jenny-karl-marx-mary...
Love and Capital by Mary Gabriel
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ျမစမ္းေအး
စာမ်က္ႏွာ ၄၀၅ မ်က္ႏွာရွိ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္း ရဲ႕ေရးသားခ်က္နဲ႔မိန္႔ခြန္းမ်ား ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲမွာ ဇႏၷဝါရီ
၁၉ ၊ ၁၈၆၃ ရက္စြဲန႔ဲ ေပးစာတေစာင္ ပါရွိတယ္။ "မန္ခ်က္စတာ အဂၤလန္အလုပ္သမားမ်ားသို႕" လိ႕ု လိပ္မူၿပီး "ယခုလ
အေစာပိုင္းမွာ ကၽြန္ပ္ထံေပးပိ႔လ
ု ိုက္ေသာ သင္တ႔၏
ို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိတ့ဲ
အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူပါတယ္ " လိ႔ု အစခ်ီထားပါတယ္။
ဒီစာမွာ လင္ကြန္းက မန္ခ်က္စတာ ခ်ည္စက္အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ မုန္တိုင္းထန္ေသာ ၁၈၆၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ
က်င္းပခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုတာ ျဖစ္
တယ္။ (ေတာင္ပိုင္းခြဲထြက္) ကြန္ဖက္ဒေရစီမ်ားရဲ႕ အတၱလန္တိတ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို (ေျမာက္ပိုင္းယူနီယံ) ျပည္ေထာင္
စုတပ္မ်ားက ပိတ္ဆို႔ထားမႈကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းကၽြန္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးဆြတ္ခူးေပးရတဲ့ ဝါဂြမ္းထုပ္ေတြကို
(အဂၤလိပ္အလုပ္သမားမ်ားက) သယ္ပို႕ေပးဖို႔ ျငင္းဆန္တာျဖစ္တယ္။ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ ေလာ့ပါမာစတန္
Lord Palmerston က ၿဗိတိသွ်ခ်ည္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားနဲ႔ သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း ပိတ္ဆ႔မ
ို ႈအား
အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲဖ႔ို ေတာ္ဝင္ေရတပ္ကို အမိန္႔ေပးတယ္။ ကၽြန္ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ အမွီျပဳကာ တင္သြင္းလာတဲ့ ဝါဂြမ္း
ထုပ္မ်ား ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေနတဲ့ ၿဗိတိသွ်ခ်ည္ထည္လုပ္ငန္းရဲ႕အနာဂတ္ကို ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေစဖိ႔ု ျဖစ္
တယ္။
(အဂၤလန္ႏိုင္ငံ) Lancashire ကို ဗဟိုျပဳထားတဲ့ အထည္အလိပ္စက္မႈလုပ္ငန္းဟာ ကမၻာမွာအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး
အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ မတိုင္မီက ဝါဂြမ္းအားလံုးရဲ႕ ေလးပံုသံုးပံုဟာလည္း အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွ
ထုတ္လုပ္တာျဖစ္တယ္။

ပိတ္ဆို႔မႈ တႏွစ္တာကာလအတြင္း ရက္ကန္းစင္ႏွင့္ခ်ည္ရစ္တံမ်ား ရပ္နားထားရသျဖင့္ စက္မႈထုတ္လုပ္ေရး
ရဲ႕ ၆၀% ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားအမ်ားအျပား ဆင္းရဲက်ပ္တည္း ဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္။
သိ႕ပ
ု င္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မန္ခ်က္စတာအလုပ္သမားထုဟာ ကြန္ဖက္ဒေရစီ(ကၽြန္စနစ္)ဖ်က္သိမ္းေရး အ
ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စစ္ပြဲန႕အ
ဲ တူ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့တယ္။
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လင္ကြန္းက ယခုလို ေရးသားတယ္။ "အက်ပ္အတည္းၾကားက သည္းခံအားေပးခဲ့ၾကတဲ့ မန္ခ်က္စတာနဲ႕ ဥ
ေရာပတခြင္က အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ဒုကၡအဖံုဖံုကို ကၽြႏု္ပအ
္ ေနျဖင့္ အေလးအနက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ရပါတယ္"။ သူ
က ယခုလိုဆက္ေျပာတယ္ "ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားအရ သင္တို႕ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားဟာ ဘယ္ေခတ္ဘယ္ ႏိုင္ငံ
မွာမွ ႏွိပ္ကြပ္လ႕မ
ို ရႏိုင္တဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္သူရဲေကာင္းဝါဒပမာ ကၽြႏပ
ု္ ္မွတ္ယူသြားပါမယ္ "။
ထင္သာျမင္သာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒီအံ့အားသင့္စရာေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေက်ာင္းမ်ားမွာ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ မသင္ၾကားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္ပိုင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုသမားေတြ(ယူနီယံေတြ) ရႈံးနိမ့္
ေနခ်ိန္မွာ ပါမာစတန္န႕ဲ သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ကြန္ဖက္ဒေရစီသမားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႕အခ်ဳပ္အျခာပိုင္မႈကို အသိ
အမွတ္ျပဳဖိ႕ု အေလးအနက္ စဥ္းစားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။
(ယူနီယံေတြဟာ) First Bull Run, Manassas, Federicksburg အပါအဝင္ တိုက္ပြဲတသီႀကီး ရႈံုးနိမ့္ခဲ့တဲ့
အတြက္ တည္ဆဲအုပ္စိုးသူအမ်ားအျပားက အတၱလန္တိတ္တဖက္ကမ္းၿပိဳင္ဘက္ႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အား ေရတပ္ အင္
အား တစံုတရာအားနည္းေၾကာင္း ျပသရာေရာက္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႕ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ၾက
တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿဗိတိန္အေနနဲ႕ ေတာင္ပိုင္းကို လက္နက္ေထာက္ပံ့ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႕ ခြင့္ျပဳ
ခဲ့တယ္။
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္စနစ္ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ မန္ခ်က္စတာခ်ည္စက္အလုပ္သမားမ်ားနဲ႕(အေမရိကန္) ျပည္
ေထာင္စုသမားမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈဟာ လင္ကြန္းေကာင္းခ်ီးေပးတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့သူရဲေကာင္းဝါဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ
တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈက ထူးျခားတဲ့ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ညႊန္းေနတယ္။
လင္ကြန္းက ယခုလို စဥ္းစားခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ "ယခုလို အျပန္အလွန္နားလည္ခံစားမႈကို ကၽြႏု္ပ္ ေထာပနာ ျပဳပါ
တယ္။ နိမိတ္ဖတ္တဲ့အေနနဲ႕ ကၽြႏပ
ု္ ္ေျပာလိုတာက သင္တ႕ႏ
ို ိုင္ငံန႕ဲ ကၽြႏပ
ု္ ္တ႕ႏ
ို ိုင္ငအ
ံ ေပၚ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လို ကံဆိုး
မိုးေမွာင္ပဲ က်ေရာက္ေနေန ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယခုတည္ရွိေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ခ်စ္ၾကည္ေရးဟာ ထာဝစဥ္ တည္တံ့ေန
ဖိ႕ု ကြ်ႏုပ
္ ္ဆႏၵရွိပါတယ္"။
ဒါေပမဲ့ လင္ကြန္းဟာ ထူးျခားစံထားေလာက္တဲ့ သမိုင္းဝင္အိတ္ဖြင့္ေပးစာျဖင့္ မန္ခ်က္စတာ အလုပ္သမား
မ်ားရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳရံုတင္မကဘူး။ မ်ားမၾကာမီမွာ သူတ႕ရ
ို ဲ႕အခက္အခဲကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ အ
ေနနဲ႕ လီဗာပူးသိ႕ု ေထာက္ပံ့ေရး ရိကၡာတင္သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္ေပးပိ႕ခ
ု ဲ့ပါတယ္။
အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ တဖက္တခ်က္ လႈပ္ခတ္သြားတဲ့ ကမၻာ့သမိုင္းဝင္ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးတိက
ု ္ပြဲမွာ
ဖယ္ခ်န္ထားလိ႕မ
ု ရသူ ႏွစ္ဦးကေတာ့ မာ့က္စ္န႕အ
ဲ ိန္ဂယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၈၆၀ ခုႏွစ္ မာ့က္စ္မွ အိန္ဂယ္ထံေပးစာတေစာင္မွာ ယခုလို ေဖာ္ျပထားတယ္။ "ယေန႕ကမၻာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေန
တဲ့ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုက ဂၽြန္ဘေရာင္းေသဆံုးမႈမွအစျပဳလာတဲ့ အေမရိကားကၽြန္လႈပ္ရွားမႈန႕ဲ ရုရွားေျမကၽြန္
လႈပရ
္ ွားမႈလို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္"။
၅ ႏွစ္အၾကာမွာ မာက့္စ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြ႕ခ
ဲ ်ဳပ္ ပထမအင္တာေနရွင္နယ္ ေခါင္းေဆာင္အေန
ျဖင့္ လင္ကြန္းထံသို႕ သမၼတ ထပ္မံအေရြးခ်ယ္ခံရမႈအေပၚ ေပးစာတေစာင္ ေပးပိ႕ခ
ု ဲ့တယ္။
"လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား - လူႀကီးမင္းရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့အမ်ားစုမဲျဖင့္ ထပ္မံအႏိုင္ရရွိမႈအေပၚ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား
အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကၽြန္ျပဳအာဏာကို ခုခံဆန္႕က်င္ေရးဟာ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးေၾကြးေၾကာ္သံရဲ႕ရလဒ္ျဖစ္ခဲ့ရင္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ တိုက္ပြဲေခၚသံဟာ (ကၽြနစ
္ နစ္
ဖ်က္သိမ္းပစ္) ျဖစ္ပါတယ္"။
"ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းပစ္" ဆိုတာဟာ မန္ခ်က္စတာ အလုပ္သမားထုမွ ေထာက္ခံေပးပိ႕လ
ု ိုက္တဲ့ သတင္းစ
ကား ျဖစ္ပါတယ္။
ရည္ညႊန္း။ Anti-slavery solidarity united Abraham Lincoln, Karl Marx, and British Workers. By John
weight. Civil War In The United States, Karl Marx & Friedrich Engels.
ျမစမ္းေအး (၉ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀)
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ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး



ၾကည့္ျမင္ျခင္း

(A.ၿငိမ္း)
(၁)
ဒီေန႔ပုံေပၚလာတဲ့အေပၚ စဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ား –
ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္က အမ်ားခန႔္မွန္းထားသလို အေျဖထြက္မလာခဲ့ဘူး။ ဒီခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူေတြပင္ ဒီလိုမွန္း
မထားခဲ့ပါဘူးလိ႔ု ပြင့္ထြက္လာတယ္။ ရလဒ္က သိပ္ႀကီးေနလိ႔ု ျဖစ္တယ္။
ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ။
ကိဗ
ု စ္နဲ႔စစ္အုပ္စု (ႀကံ့ဖ႕၊ြံ မဘသနဲ႔ အၿခံအရံပါတီမ်ားအပါ) က အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားတာ ျဖစ္တယ္။ ကိုဗစ္
ကာလ တတိုင္းျပည္လုံး ကူကယ္ရာမဲ့ျဖစ္ေနခ်ိန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အစိုးရရဲ႕ အခြင့္အာဏာကို အသုံးခ်တတ္တဲ့
အတြက္ လူထုရဲ႕အားကိုးမႈနဲ႔ ပုံအပ္မႈကို အရယူသြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သူတေယာက္သာ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ စည္း႐ုံး
ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ သူက အကူအညီေတြ ေဖာေဖာသီသီ ေပးေနခ်ိန္ က်န္ပါတီေတြက သာေရးနာေရး ကူညီသေလာက္
ပဲ ထည့္ဝင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ သူက တတိုင္းျပည္လုံးကို ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရးစကားေတြ စည္း႐ုံးေရးစကားေတြ နားလွ်ံက်သည္
အထိ အထပ္ထပ္အခါခါ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ က်န္ပါတီေတြက နာရီဝက္ေလာက္ပဲ အာမႏွ႔လ
ံ ွ်ာမႏွ႔ံ ေျပာခြင့္ရခဲ့
တယ္။ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေလလႈိင္းကဗ်ဴးတာ၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ႏိုင္တာကလည္း လက္တဆုပ္စာပါတီတခ်ိဳပ
႕ ဲ တတ္ႏိုင္
တယ္။ ဒါကလည္း ဘယ္ေလာက္မွ ပ်ံ႕ႏွ႔တ
ံ ာမဟုတ္။

48

ဒီအခ်ိန္ သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္လုပ္ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြက ကာလုံေခၚေပးရမယ္၊ အာ
ဏာသိမ္းပစ္မယ္ဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္စကားေတြအျပင္ လူေသတဲ့အထိ လက္ပါလာၾကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ဘက္ တြန္းပိ႔သ
ု လို
ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ေနာက္ေတာ္ပါေတြ အတြက္အခ်က္လြဲခဲ့ၾကတယ္။ စစ္တပ္အပိုင္စားရထားတဲ့
၂၅% ရယ္၊ ရတတ္သမွ် ႀကံ့ဖ႕မ
ြံ ဲရယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြမဲ၊ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြထဲက ဆြဲေဆာင္လ႔ရ
ို ႏိုင္တဲ့မဲရယ္
ေပါင္းလိုက္ရင္ အထက္စီးကျဖစ္ႏိုင္တယ္ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကာခ်ဳပ္ေျပာစကားေတြနဲ႔ သူ႔ေျခလွမ္းေတြၾကည့္ရင္ ဒီလို
စိတက
္ ူးယဥ္ထားေၾကာင္း သိႏိုင္တယ္။ ဒီအထဲမွာ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ၊ လြဲမွားတဲ့ ဟန္ေရးျပမႈေတြနဲ႔ အလိမ္အညာ
ေတြပါေနတာ လူထုက မသိဘဲေနပါ့မလား။ ဒါေပမဲ့ မဲလည္းအျပတ္အသတ္ရႈံးေရာ ကာခ်ဳပ္ႀကီး တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲ
ရပ္တည္လာခဲ့တယ္။ သူႀကိဳက္သလို ေစစားခိုင္းေစထားတဲ့ မိုက္ေဖာ္ဆိုးဖက္ႀကံ့ဖြံ႕ကိုပင္ အေသဆိုးနဲ႔ ေသခဲ့ေပေရာ့
ဆိုၿပီး ပစ္ထားလိုက္ေတာ့တယ္။ ႀကံ့ဖ႕ခ
ြံ မ်ာ သြားေလသူ ေနာင္ေတာ္ႀကီး တစညေနာက္ ေျမာင္းထဲပစ္ခ်ခံလိုက္ရပါၿပီ။
(တခ်ိန္က US မွာ လက္ယာစြန္းကေန ေလႀကီးေလက်ယ္ေျပာၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ ရီပတ္ဘလီကင္ သမၼတ
ေလာင္း ဂယ္ရီဂိုးဝါတား အျပတ္အသတ္ရႈံးေတာ့ ကာတြန္းဦးေဖသိန္းက ‘Go into the water’ ဂိုးဝါတား ေရထဲခုန္
ဆင္း ေသလိုက္ပါေတာ့လား ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေၾကးမုံသတင္းစာထဲကေန သေရာ္ခဲ့တာကို သတိရမိတယ္။)
ဒီေနရာမွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ထားမႈ ရွိမရွိ ၊ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရဖို႔ အေပးအယူလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က ဟေပးခဲ့
သလား။ အာဏာသိမ္းႏိုင္တယ္လ႔ို ျပည္တြင္းမွာသာမက ျပည္ပမွာပါ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ အခိုင္အမာ
ယုံၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ “သိမ္းခဲ့ေသာ္” ဆိုၿပီး ဗမာျပည္အေျခစိုက္ ျပည္ပမီဒီယာသမားတခ်ိဳ႕ ေျခလွမ္းျပင္ထားၾကတာ
ကေတာ့ အမွန္ပါ။ အေပးအယူကိစၥကိုေတာ့ သူတို႔ သတိထားမိတဲ့ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကိုဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေျပာၾကတာ
ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုအထိ ေဖာ္ျပခ်က္အခိုင္အမာ မေတြ႕ရေသး။ သမိုင္းမွာ ဒါမ်ိဳးက ၾကာၾကာဖုံးထားလိ႔ု ရတာ မဟုတ္။
(၂)
စစ္အုပ္စုဘက္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမွားမ်ား
တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ အႏိုင္ရပါတီေတြက အစိုးရဖြဲ႕ေရး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန႔္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ဟာ တိုင္းရင္း
သားေတြကို အတန္အသင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စရာရွိတဲ့အေပၚမွာ သူတ႔က
ို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အေတာ္ထားေနပုံရတယ္။
– ျပည္သူေတြက USDP ကို ျပန္လည္တမ္းတေနၿပီလ႔ို ‘ထမင္းတနပ္ပဲစားၾက’ ဆိုတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေလာက္
သာ ေပးတတ္တဲ့ လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းေျပာတဲ့ကိစၥ – လူ႐ိုေသ ရွင႐
္ ိုေသလူက ေျပာတယ္ဆို ဟုတ္တုတ္
တုတ္၊ သူ႔လို သိန္းဆုႀကီး အေစာင္ ၁၁၀ တခ်ိန္တည္း ေပါက္ခဲ့တယ္လို႔ ေငြမည္းကေငြျဖဴလုပ္ထားတဲ့ ဒုဗခကေဟာင္း
က ထေျပာေတာ့ ပြဲပ်က္တာေပါ့။ ဒါေတာင္ ထပ္ဆင့္ လိုက္ေသးတယ္။ ဒီလို ေပါက္တာ အႀကိမ္ႀကိမ္တဲ့။
– မဲရေပါက္ ကြက္ကြက္ကေလးဘက္ကၾကည့္ရင္ လူေ႐ြးမွန္တာ မရွိမဟုတ္။ ဥပမာ ေရတပ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
(ေဟာင္း)၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး (ေဟာင္း) တေယာက္ ကယားျပည္နယ္ဘက္မွာ အေ႐ြးခံရတယ္။ သူက လူနည္းလြန္းတဲ့
မဲဆႏၵနယ္မွာ ေငြကိုေရေျမာင္းထဲ ဒလေဟာ ဖြင့္ခ်သုံးတတ္တဲ့သူ (ဒါက UDP ဦးေက်ာ္ျမင့္နည္းပါ) ႀကံ့ဖ႕မ
ြံ ွာ သူ႔လို သုံး
ႏိုငတ
္ ဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ တေထြးတမႀကီးရွိေပမယ့္ ႏွေမ်ာတာ၊ မသုံးတတ္၊ မသုံးခ်င္တာ စသည္ ရွိမွာေပါ့။ လက္ေတြ႕ လမ္း
မွန္ေတြ႕ၿပီဆိုၿပီး ၂၀၂၅ မွာ ထသုံးမလားမသိ။
– ႀကံ့ဖြံအေျခအေနက ဂြဲသတ္လ႔ို ရစရာမရွိ။ ဒီအတိုင္းသြားလိ႔ု မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး သူတို႔ထဲက တစုံတရာ
ဩဇာရွိသူ – လူတခ်ိဳ႕ေတာင္ ေရးၾကသားၾက၊ ဗ်ဴးလာၾကတာ သတိထားမိတယ္။ ဦးေအာင္ေဇယ်ေခတ္ကလို ဗမာ
ခ်င္း စုစည္းရမယ္လ႔ို ႏွတ္ေၾကာင္းေပးသူကေပး (အင္မတန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ လႈ႕ေ
ံ ဆာ္ခ်က္ပါ။) လက္ယာစြန္း အာ
ဏာသိမ္းဖိ႔ု လႈ႕ေ
ံ ဆာ္သူက လႈံ႕ေဆာ္ (တျပည္လုံး ေသြးေခ်ာင္းစီးမယ့္ကိစၥပဲ။)

(၃)

49

လူထုအခန္းက႑
လူထုက လက္ေတြ႕ပဲ ၾကည့္ေလ့ရွိတယ္။ လက္ေတြ႕က အမွန္တရားရဲ႕စံထားခ်က္ပဲ။ ႀကံ့ဖြံ႕ေထာက္ခံသူေတြ
က အုံလိုက္က်င္းလိုက္ ဒီခ်ဳပ္ဘက္ ကူးေျပာင္းတဲ့ေဒသေတြကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ နဝတေခတ္၊ နအဖေခတ္မွာ
‘ငတ္ေနပါၿပီ’ လိ႔ု ဘယ္သူမွ မထုတ္ေဖာ္ရဲ၊ ဦးသိန္းစိန္ေခတ္ ေထြအုပ္ေတြဆီသြားတင္ျပေတာ့ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မ အ
ေဟာင္းအသစ္ေတြနဲ႔ အခ်ဳပ္ခံရတာ နည္းေရာ့လား။ ခုငတ္ေနၾကခ်ိန္ ဒီခ်ဳပ္က အလုံးအခဲလိုက္ ေထာက္ပံ့တယ္။ ဒီ
အစိုးရမွ မဲမေပးရင္ ဘယ္သ႔ေ
ူ ပးရမွာလဲ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ ႐ုပ္ျပ သိပ္ေကာင္းသြားတယ္။ ေဒၚစု ေျပာသမွ် လိုက္
နာတဲ့အေျခ ေရာက္သြားတယ္။
တခါ လက္ေတြ႕ကလာတဲ့ ဘဝေပးအသိအရ ေသနဂၤဗ်ဴဟာကိုလည္း ခ်ထားမိလိုက္ၾကတယ္။ စစ္အုပ္စု
လက္ အာဏာျပန္ပါသြားၾကမွာ ေၾကာက္ၾကတယ္။ မဲအကြဲခံလ႔ို မျဖစ္ဘူး။ အစိုးရဖြ႕ႏ
ဲ ိုင္တာကလည္း ဒီအုပ္စု ၂ ခုပဲ ရွိ
တယ္။ စစ္အုပ္စုကို အာဏာျပန္ကိုင္ခြင့္ မေပးႏိုင္ဆိုၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကို ပုံေပးလိုက္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအထဲမွာ စစ္အုပ္စုကို
စက္ဆုပ္လြန္းလို႔ ဒီခ်ဳပ္ကို မေက်လည္ၾကသူေတြေတာင္ ပါၾကတယ္။ ဒီဒဏ္ကို စစ္အုပ္စုန႔မ
ဲ ိုက္ေဖာ္ဆိုးဖက္ေတြသာ
မက ပါတီသစ္ေတြပါ ေရာေယာင္ခံလိုက္ၾကရတာျဖစ္တယ္။
ေနာက္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမဲဆႏၵရွင္ေတြ အဆင္ေျပေအာင္ မဲ႐ုံသြားဖို႔ အိမ္အေရာက္ေခၚ
ေပးတာ ျပန္ပ႔တ
ို ာ၊ မလာႏိုင္သူေတြ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ အိမ္အထိလိုက္လာၿပီး မဲေပးေစတာေတြက လူထုကို ဘဝင္က်
သြားေစကာ ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လက္က်န္မဲေတြ စစ္ထုတ္ယူသြားႏိုင္ခဲ့ျပန္တယ္။ (အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေတြကို အိမ္ေတြမွာ
မဲေပးခိုင္းတာျဖစ္)
လူထုရဲ႕သေဘာသဘာဝတခုက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္လ႔ို သူတို႔ယုံၾကည္လက္ခံထားလိုက္ၿပီဆိုရင္ မွားမွား
မွန္မွန္ ေထာက္ခံတတ္တဲ့အေလ့အထရွိတာ ျဖစ္တယ္။ (ဥပမာ ICJ ကိစၥ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာၾကည့္) ဒီအခ်က္က ဒီခ်ဳပ္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္တယ္။
အထက္ပါကိစၥ မီဒီယာေတြကလိုက္တဲ့အခါ သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူနဲ႔ UEC တိ႔က
ု
လက္ေရွာင္ေနခဲ့
တယ္။ ဒီခ်ဳပ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူကေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမဆို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ရင္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာ
မရွိပါဘူးလိ႔ု မယုတ္မလြန္ေျဖတာ သတိထားမိတယ္။
—ကာခ်ဳပ္ လႈပ္ရွားလြန္းေနတယ္။ B plan အတြက္လား၊ သူ႔ပုံရိပ္ေကာင္းဖိ႔အ
ု တြက္လား။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲရႈံးၿပီးတဲ့ေနာက္

သူတဆစ္ခ်ိဳး

ေျပာင္းလဲရပ္တည္လိုက္တာ

ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီ။

ကိုယ့္တံေတြး

ကိုယ္ျပန္မ်ိဳရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီ။ သူ႔ပုံရိပ္က တပ္ထဲမွာေရာ လူထုတြင္းမွာပါ ထိုးက်ေနၿပီ။ ၂၀၂၀ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အရယူျပမယ္ဆိုတဲ့ ဟန္ေရးျပမႈကလည္း ရွိထားတယ္။
ပထမဆုံး လူတသန္းေက်ာ္ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးထားတဲ့ ရခိုင္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္လုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း AA နဲ႔
သေဘာထားတူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ က်ိဳင္းတုံမွာ UWSA ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး NCA တက္ဖို႔ ထပ္ဖိတ္
ေခၚခဲ့တယ္။ ခုေနာက္ဆုံး ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္း KBC ဥကၠ႒နဲ႔ေတြ႕ၿပီး ကိုဗစ္ကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြ ေျပာခဲ့တယ္။
ျမစ္ဆုံကိစၥေျပာတဲ့အခါမွာ ေမခနဲ႔မလိခဆုံတဲ့ေနရာမွာ လုပ္တာကို လူထုကသေဘာမတူဘူးလိ႔ု KBC ဥကၠ႒က ေျပာ
ေတာ့ ဒါကို သူ႔အေနနဲ႔ ျငင္းစရာမရွိဘူးလိ႔ု ျပန္ေျပာတယ္။
သူ႔လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္သေဘာထားနဲ႔ တထပ္တည္းက်တာေတြရွိသလို ခြဲရပ္ျပတာလည္း ေတြ႕ရ
တယ္။ AA နဲ႔ သေဘာတူတဲ့ကိစၥမွာေတာ့ UEC ကို တရားခံလုပ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ UEC က လုံၿခဳံေရးကိစၥေၾကာင့္ ရခိုင္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿမိဳန
႕ ယ္တခ်ိဳ႕ ခ်န္လွပ္ခဲ့တာဟာ အစိုးရေရာ တပ္ရ႕သ
ဲ ေဘာထားပါ ယူလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းရ
တယ္။
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တပ္ခ်ဳပ္အနားယူမယူ ျပႆနာ၊ ဒုသမၼတ လုပ္မလုပ္ကလည္း တိုင္းျပည္မွာ ပြဲဆူေနတဲ့ကိစၥတရပ္ ျဖစ္ေန
တယ္။ ဘယ္သူမွ အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္။ သူ႔တပ္ကေတာင္ မေျပာႏိုင္တဲ့ကိစၥဆိုေတာ့ ျငင္းၾက႐ုံပဲရွိတယ္။ ေျပာႏိုင္
တာတခုက ေရွ႕သြားေတြရွိခဲ့ၿပီ။ ဥပေဒေတြ ေျပာမေနနဲ႔၊ ‘ငါဘုရင္ ဘယ္ႏွပတ္ ပတ္ပတ္ – ပတ္လို႔ရတယ္’ ဆိုတာပါပဲ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ေရွ႕ေရးနဲ႔ ဆိုင္ေနေလေတာ့ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖ႔ို လိုပါတယ္။
(၄)
ႏိုင္ငံ၏ လားရာ
လက္ရွိအေနအထားအရ ျပည္သူကလြဲရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးသြင္ျပင္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မယ့္ အင္အားစုႀကီး ၃
ခု ရွိတာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္၊ စစ္တပ္နဲ႔ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္တယ္။ အားၿပိဳင္မႈမွာ အသာစီးရဖို႔
ဒီခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္က တိုင္းရင္းသားေတြကို ဆြဲေဆာင္ေနတဲ့ကာလ ျဖစ္တယ္။ ဒီခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အစိုးရပုံစံ
ခ်ျပၿပီး စည္း႐ုံးတယ္။ စစ္တပ္က ဘာသာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္ေဘးေရွာင္အေရး၊ စစ္ရပ္ဆိုင္းထားေရး၊ ျမစ္ဆုံကိစၥ
စတာေတြမွာ သူ႔ရဲ႕တင္းမာတဲ့ေပၚလစီေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ျပၿပီး သူ႔ပုံရိပ္ေကာင္းေအာင္ တက္သုတ္ႏွင္လုပ္လာတယ္။ တ
ဖက္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနျပန္တယ္။
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕တည္ရွိမႈနဲ႔လားရာလက္နက္ကိုင္ထားတဲ့အင္အားစုေတြက ပထမပိုင္းမွာ ခုအခ်ိန္ ဒူးႏွ႔ၿံ ပီးေနႏိုင္တဲ့ UWSA- ဝကို အားက်ၾက
တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ AA က အားက်စရာ ျဖစ္လာျပန္တယ္။ သူတ႔ထ
ို ဲမွာ လႈပ္လႈပ္ လႈပ္လႈပ္ပါ။ ဒါကို ဒီခ်ဳပ္န႔ဲ စစ္တပ္
ဘက္က မသိဘဲ မေနပါ။ သူတို႔ႏွစ္ဖက္ မွ်ေျခကိုက္ေနတာက “ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး- ဒိ႔အ
ု ေရး” ပဲ။ ဒါကို ဗန္း
တင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းကို ႏွစ္ဦးစလုံးကလိုခ်င္လ႔ို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ လုပ္လာၾက
ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။
ဒီခ်ဳပ္တင္တဲ့ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရဆိုတာ ဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီး ဖုန္သုတ္ၿပီးဖြင့္ျပတာပဲ ျဖစ္တယ္။
အဲဒါက “ဒီခ်ဳပ္ဆိုတာ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံးပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္တယ္၊ ျပည္ေထာင္စုပုံသဏၭာန္ေဆာင္တယ္။
တိုင္းရင္းသားေတြကို ထိပ္တန္းရာထူးေတြ ေပးထားတယ္မဟုတ္လား၊ (ဒီေနရာမွာေတာ့ စစ္တပ္ထက္သာတာ အမွန္
ပဲ။) ေနာင္လည္း အလွည့္က်ေပးမယ့္ ေပၚလစီရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္”ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီေလာက္နဲ႔ေတာ့ တိုင္းရင္း
သားေတြ ဘဝင္က်ေလာက္စရာ မရွိ။ စိတ္ကူးယဥ္သူတခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္။ ျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိတာက တိုင္းရင္းသား
ပါတီေတြထဲမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲသူကြဲ တပါတီနဲ႔တပါတီ အေစးမကပ္တာက မကပ္၊ စတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့
ႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္ ျမင့္တက္လာၾကၿပီမို႔ ဒါကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။
မိမိတ႔အ
ို ေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ ေကာင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိေတာ့ စိတ္ခ်ထား ႏိုင္တဲ့အေျခ
အေနမ်ိဳး မေတြ႕မိေသးပါ။

(၅)

51

နိဂုံး
ႏိုဝင္ဘာလကုန္ပိုင္း မီဒီယာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေလာကသားေတြ အာ႐ုံထားလာၾကတဲ့ကိစၥတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေဖာင္ပိတ္လက
ို ္
ခ်င္ပါတယ္။
တခုက ‘လြတ္လပ္တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မျဖစ္ သိႏိုင္ဖ႔အ
ို တြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာမဲေပးခဲ့တဲ့ ၿမိဳန
႕ ယ္ေပါင္း ၂၁၈
ၿမိဳ႕နယ္က တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ မဲေပးတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကို တပ္မေတာ္က ျပန္လည္စိစစ္ေနတယ္’
ဆိုတဲ့ တပ္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေနာက္တခုက ဒီကိစၥနဲ႔တေျပးညီ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္န႔လ
ဲ ႈပ္ရွားမႈေတြကို အထက္မွာ
တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
စိစစ္ေနတာလား အကြက္ေဖာ္ေနတာလား –
ပြဲက ၿပီးေနၿပီ။ အၿပီးမခံႏိုင္တဲ့ စစ္အုပ္စုေၾကာင့္ ေပၚလာတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔မွာ A Plan – B Plan ဆို
တာ ရွိတယ္။ A နဲ႔ အသုံးမတည့္ရင္ B ေျပာင္းသုံးေတာ့တာပဲ။ ပြဲၿပီးေနၿပီဆိုတာကို ဥပေဒေၾကာင္းအရပဲ ျပန္ၾကည့္ပါ
မယ္။
(၁) တပ္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြ႕အ
ဲ စည္းတခုျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္ဆိုတာ ဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့
ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးရမယ္ဆိုတာကို မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ မဲေပး
ျခင္းဟာလည္း လွ်ိဳဝ
႕ ွက္မဲေပးစနစ္ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါကို ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြက အကာအကြယ္
ေပးထားတယ္။ ဒီလို အကာအကြယ္ မေပးထားရင္လည္း သူတ႔ဥ
ို ပေဒေတြက လူရယ္စရာ ျဖစ္မယ္။
(၂) အရင္တုန္းက တပ္တြင္းမဲ႐ုံေတြပဲ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္မွ ဒီခ်ဳပ္ကေတာင္းဆိုလ႔ို တပ္ျပင္ပမဲ႐ုံဆိုတာ ျဖစ္လာ
တာ။ ဒါေပမဲ့ တပ္တြင္း ဝင္ေရာက္စည္း႐ုံး မဲဆြယ္ခြင့္ မရွိဘူး။ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ေတြဆိုရင္လည္း ေရွ႕တန္းထြက္ အ
ေၾကာင္းျပၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ား ႀကိဳတင္မဲ ျဖစ္ကုန္တယ္။ အခုလာေပးသူေတြက (သိရသေလာက္) တပ္မိသားစုေတြနဲ႔
ေနာက္တန္းအင္အားေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အေျခစိုက္တပ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ မဟုတ္တဲ့ လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕ေတြရွိတဲ့
မိတၳီလာ၊ မဂၤလာဒုံလို ေနရာေလာက္ပဲ တပ္ျပင္ပ မဲ႐ုံေတြမွာ မဲေပးမ်ားတယ္။
(၃) အရင္တပ္တြင္းမဲ႐ုံေတြမွာ မဲေပးရစဥ္ သူတ႔လ
ို ုပ္တဲ့ပုံစံက တပ္ထဲမွာ “ႀကံ့ဖြံ႕ကိုပဲ မဲေပးရမယ္” လိ႔ု အမိန႔္
သေဘာ တခါတည္း ထုတ္ထားတာ၊ တခ်ိဳ႕တပ္ေတြဆို ေရွ႕တြင္ပဲ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မွာ တံဆိပ္တုံးထုခိုင္းတာ လုပ္
တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို (ဒါေတြက အရစ္ရွည္လ႔)ို တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးကပဲ သူတေယာက္တည္း စုၿပဳံတံဆိပ္တုံးထုကာ မဲပုံး
ထဲထည့္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ မဲထည့္သူေတြအေနနဲ႔ကလည္း တပ္တြင္းမဲ႐ုံရလဒ္ထြက္လာရင္ အျပင္လူမပါတာမို႔
ဘယ္သူဘယ္ပါတီ မဲေပးတယ္ဆိုတာ မသိရင္ေတာင္ အတိုက္အခံကို မဲေပးတယ္ဆိုတာ သိႏိုင္တာမိ႔ု ႀကံ့ဖ႕က
ြံ လြဲလို႔
မဲမေပးဝံ့ၾကပါ။
(၄) ၁၉၉၀ တုန္းကလည္း ဒီတပ္တြင္းမဲ႐ုံေတြမွာပဲ ဒီခ်ဳပ္က မဲႏိုင္ဖူးတာပဲ။ ကိုကိုးကြၽန္းေတာင္ ႏိုင္တယ္။ မဂၤ
လာဒုံလည္း ႏိုင္တယ္။ သူတ႔ို လြတ္လြတ္လပ္လပ္သာ ဆႏၵျပခြင့္ရရင္ တစည နဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႕ကို မဲေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။
(၅) အခု ျပန္စိစစ္တယ္ဆိုလည္း ဘာမွလုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး။ မဲမသမာမႈ၊ မဲလိမ္မႈရွိတယ္ဆိုတာ သူတ႔ို
အေခၚနဲ႔ဆို ‘တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈ ရွိခဲ့တယ္’ ဆိုတာက သက္ေသထင္ရွားျပႏိုင္မွရမယ့္ကိစၥ၊ ႀကံ့ဖြ႕က
ံ ို မဲမေပး႐ုံနဲ႔ တရားမဲ့
ျပဳက်င့္တယ္ ေျပာမရဘူး။ ႀကိဳတင္မဲေတြကလည္း ပါတီေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရွ႕မွာပဲ ေရတြက္တာ ျဖစ္တယ္။
ဒါေတြ အကုန္လုံးက စာရင္းနဲ႔အင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာပုံစံ စာ႐ြက္ေတြမွာ တရားဝင္ေရးသြင္း မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္
ေရးထိုးၾကရတာ ျဖစ္တယ္။
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(၆) အခု ေျပာေနၾကတဲ့ ေသတဲ့သူက မဲလာေပးတာ၊ ၂ ခါျပန္ မဲေပးတာဆိုတာေတြကလည္း အနည္းစုပဲ ျဖစ္
ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြက မဲစာရင္း မတိက်တာေတြကလာတာ၊ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခမခံတဲ့ ရပ္ကြက္ထဲ တအိမ္
တက္ဆင္း အမွန္တကယ္ေနသူ စာရင္းေကာက္လ႔ို ျဖစ္လာတာ၊ သူတို႔လိုက္ေကာက္တဲ့အခ်ိန္ လူမရွိရင္ အဲဒအ
ီ ိမ္က
မပါေတာ့ဘူး။ ေသတဲ့လူလည္း လဝက ႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ျပန္အပ္တာ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ စာရင္းဖ်က္တာကို ကာယ
ကံရွင္မိသားစုက လုပ္မထားရင္ သူလည္း update ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥမွာေတာ့ ေ႐ြးေကာ္န႔ဲ လဝက မွာ အား
နည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေထြအုပ္နဲ႔ သိပ္မပတ္သက္ဘူး။
(၇) ဒီေတာ့ သူတ႔ို အခုလုပ္ေနတာေတြၾကည့္ရတာ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ရေသ့စိတ္ေျဖ လုပ္ေနပုံပဲ။ ေနာက္
ေတာ္ပါေတြက ‘အေရးအေၾကာင္းရွိရင္ တို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြက အားမကိုးရပါဘူး’ ထင္သြားမွာလည္း အထင္ခံႏိုင္ပုံမရ
ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို အျပစ္ရွာလိ႔ရ
ု မလဲ။ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္သဖ
ိ ိ႔လ
ု ိုတာက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ
ဖြင့္တဲ့အမႈအားလုံးဟာ ေ႐ြးေကာ္က ဖြ႕ေ
ဲ ပးတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲခ႐
ုံ ုံးကပဲ စစ္ရမွာ။ အယူခံတက္ရင္လည္း အဲဒီမွာပဲ တ
ဆင့္ျမင့႐
္ ုံးကို တက္ရမွာ။ ေ႐ြးေကာ္ (UEC) က ေနာက္ဆုံး ခ်လိုက္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အတည္ပဲ။ ဖိုင္နယ္ပဲ။ ေနာက္
ထပ္ ဘယ္မွာမွ ထပ္အယူခံတက္ခြင့္မရွိဘူး။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္လည္း တက္ခြင့္ မရွိဘူး။ ရာဇဝတ္အရ စြဲရင္လည္း
ပိုခက္မယ္။ သက္ေသခံဥပေဒအရ သက္သခံျပဖို႔ရာ အေထာက္အထားရဖိ႔ု ခက္တယ္။
(၈) ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ စစ္တပ္က အခုလုပ္ေနတာေတြဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေျပာင္းသြားဖို႔ေန
ေနသာသာ မဲဆႏၵနယ္ တခုခ်င္းေတာင္ ရလဒ္ေျပာင္းဖို႔ခက္တယ္။

(ေနာက္ဆက္တြဲ)
စစ္တပ္ရ႕ဲ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ (လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ သံသယကင္းဖို႔အတြက္
ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁၈ ၿမိဳ႕နယ္က တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ တပ္မိသားစုေတြရဲ႕ မဲေပးတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္စိစစ္ေနတယ္။)
လို႔ေဖာ္ျပၿပီး ေနာက္တခါ လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳန
႕ ယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႕ခ
ဲ ြဲေတြဆီက ကူးယူခြင့္
ေတာင္းဆိုထားတယ္လ႔ို ေဖာ္ျပျပန္တယ္။ ဒီကိစၥ UEC က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခြဲေတြကို လွမ္းတားလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့
ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး “လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာရင္းဇယား
လက္ရွိဗမာ့ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးဟာ ဒါပါပဲ။ ကိုယ့္အင္အားကိုထုတ္သုံးဖိ႔ု အကြက္ေခ်ာင္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ ဆီလို
အေပါက္ရွာေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူထုကို အေျခမခံရဲတဲ့ႏိုင္ငံေရး၊ ေပၚျပဴလာႏိုင္ငံေရး၊ ေငြရွိမွ အာဏာရွိမွ လမ္းေပါက္ႏိုင္
တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြဆိုတာ ဝမ္းနည္းစဖြယ္ ေတြ႕ေနရေၾကာင္းပါ။ ဗမာျပည္ရ႕အ
ဲ ေျခအေနဟာ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္
ပိုဆိုးလာတဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါလိုပဲ ဇာတ္လမ္းက အခုမွ အစပဲရွိေသးတယ္။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ရင္စည္းၿပီး ရင္
ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ထားၾကသင့္ပါတယ္။
၄- ၁၂- ၂၀၂၀
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မာတိကာ

ဗမာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနီးၿပီလား(၂)
...ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ၿပီး....(၅)
နာဂစ္န႕ဲ ကုိဗစ္-၁၉(၈)
အခ်ိန္ေရာက္လုိ႕သာ လုပ္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ....(၁၁)
တကၠသုိလ္ရာျပည့္ေရာက္ေတာ့မယ္(၁၃)
လူထုတုိက္ပြဲမ်ားကုိ ....(၂၀)
---ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖု႕ိ ေဝးလြန္းပါတယ္(၂၃)
အလုပ္သမားတုိက္ပြဲေတြကုိ....(၂၅)
ဘယ္ေတာ့မွ ဥဒါန္းမေက်ပါဘူး(၂၈)
၁၉၅၈ မွာ....(၃၀)
ေဖေဖနဲ႕ ရဲေဘာ္တင္ရ(ီ ၃၅)
ယူဂ်ီန႕ဲ ေထာက္လွမ္းေရး(၄၀)
ဂ်င္န႕ဘ
ီ ဝ ရုပ္ပုံလႊာ(၄၃)
လင္ကြန္း၊ ကားလ္မာ့က္စ္နဲ႕.....(၄၆)
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ၾကည့္ျမင္ျခင္း(၄၈)
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