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    အတြဲ(၃) အမွတ္(၅)                                                                                    ဒီဇဘၤာ ၂၀၂၁ 
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စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ 
၂၀၂၁ ဗမာျပည္ရဲ႕ ရႈခင္း 

 
 
  
 
ဒီႏွစ္ထမဲွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ သူမတူတဲ့ စြန႔္လႊတအ္နစ္နာခံမႈေတြကုိ မ်ကဝ္ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ေန 
ရတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲ ေရာက္ေနတာကုိ သတိထားမိလာၾကတယ္။ 
 

- ကိုဗစ္လည္းမမႈ ေခါင္းကုိတည့္တည့္ အပစ္ခံရမွာလည္း မေၾကာက္၊ စားစရာမရိွမွာလည္း မပူ၊ 
စစ္အုပ္စု ဆကအ္ာဏာယထူားမွာကုိပ ဲပူေနတ့ဲ မ်ိဳးဆက္တခုကို ရထားတယ္။ 

 
-  ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္မွာ မင္းေအာင္လႈိင္စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပုိက္လိုက္ၿပီ ဆိ ု

တာနဲ႔ ပထမပုိင္းမွာ လမ္းေပၚ စထြကလ္ာၾကတာက(သမုိင္းအစဥ္အလာအတိုင္း)အလုပ္သမား၊ 
ေက်ာင္းသား၊ တုိင္းရင္းသားလငူယ္ေတြနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြပါ။   ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြဟာ 
ဗိုလေ္နဝင္း စိန္ေခၚခ့ဲတဲ့ “ဓားကုိ ဓားခ်င္း လံွကိုလံွခ်င္း”ဆုိတာကုိ တံု႔ျပန္ဖို႔ သမုိင္းေႂကြးကို ဆပ္ဖို႔ 
ထြက္လာတာ ျဖစ္တယ။္  ဒကီေန အဖိႏိွပ္ခံျပည္သူေတြကလည္း   စစ္အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လႈိင ္
ကို ရာဇပလႅင္ေပၚက ဆြဲခ်ဖို႔ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တိုက္ပြဲဆင္လာၾကပါေတာ့ 
တယ္။ 

 
-      ၾကည့္လိုက္ရင္ ……. 

  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားတုိက္ပြဲဝင္ေရးဆိုတ့ဲ  လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လိုက္ပါေန 
တဲ့ အလုပ္သမား လယ္သမား ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြကုိ ေနရာအႏံွ႔ ေဖြးေဖြး 
လႈပ္ေတြ႕ေနရတယ္။ သတုိူ႔ရ႕ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ညံမစ ဲျဖစ္ေနတယ္။ 
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- ျပညသ္ထဲူက ေမြးဖြားလာတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈတိုင္းကုိ ေခါင္းငံု႔မခံ တုံ႔ျပန္အျပဳတ္ႏွံမယ့္ ျပည္သူ႔လကန္က ္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ အသးီသီး ရိွလာခ့ဲၿပီ။ သူတခ်က ္ ကိုယ္တခ်က၊္ သူတေတာင့္  
ကိုယ္တေတာင့္ ပစ္ရင္းက အင္အားေတြ ႀကးီထြားလာေနၿပီ။ 

 
-  ျပည္သူထကဲ ျပည္သူေတြ ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိငု္တိုင္းရင္းသား EAO ေတြကလည္း ေမွးထားတ့ဲ 

NCA ကို ခ်ိဳးေဖာကထ္ြကေ္နၾကၿပီ။ ေသနတ္သံေတြ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ျမည္ေနၾကၿပီ။ 
 

- ေတာင္ေပၚေဒေတြသာမက ေျမျပန္ေတြမွာလည္း ေသနတ္သ ံ ျမည္ဟိန္းလာေနၿပီ။ ဧရာဝတီ ခ်င္း 
တြင္းျမစ္ဝွမ္းမွာလည္း ေသနတ္သံေတြ ညံလာၿပီ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက ျပည္သူ႔ဒီမိကုေရစီေရး 
အတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လြတေ္ျမာကေ္ရးတပ္မေတာ္လည္း အသစ္တဖန္ 
ျပန္လည္ေမြးဖြားလာခ့ဲၿပီ။ 

 
-  စည္းလုံးညီၫြတ္တဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိး ခုခံေတာ္လွန္စြမ္းအားေပၚ အေျခခံၿပီ 

ဥပေဒေၾကာင္းအရ စကားေျပာႏိုင္ေနတဲ့ NUG, CRPH ကလည္း ႏိုင္ငတံကာ ဆကဆံ္ေရးမ်က္ 
ႏွာစာမွာ ေနရာရလာၿပီ ျဖစ္တယ္။ EAO ေတြနဲ႔ လက္တြဲလာႏုိင္ေနတယ္။ 

 
- ထားရာေန ေစရာသြားဘဝမွာ မေနႏုိင္ေတာ့တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ CDM လႈပ္ရွားမႈကလည္း အား 

ေကာင္းေနဆ ဲျဖစ္တယ္။ 
 

- NLD ဗဟုိထမွဲာလည္း ေႂကြတဲ့သူ ေႂကြေပမယ့္ ေဝတ့ဲသူေတြက ေဝေနဆ ဲျဖစ္တယ။္ 
 

    - ခုေတာ့ မင္းေအာင္လႈိင္ စစ္အုပ္စုဟာ ေျခလြတ္လက္လြတ္ ျဖစ္လာေနပါၿပီ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ 
အေနနဲ႔ ခိုင္ၿမေဲအာင္ လက္တြဲထားၾကဖုိ႔ လုိတယ္။ မတူတာေတြ ခဏဆိုင္းထားၿပီး တူတာေတြ ေပါက္ 
ေျမာကေ္အာင္ လုပ္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒတီႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ရင္ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ 
ေအာင္ျမင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေရရွည္အျမင္ စုိက္ထူထားရမယ္။ 
 
-      ဒီလုိသာ လပု္ထားႏိုင္ရင္ စစ္အာဏာရွင္ အရိပ္မႀဲကီး ကြယ္ေပ်ာကသ္ြားတဲ့အခါ ဆိုင္းထားတဲ့ ျပ 
ႆနာေတြကုိ နားလည္မႈရွိစြာ၊ အေပးအယူရိွစြာနဲ႔ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သလို ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ 
ေၾကာင္းပါ။ 
 

စာတည္းအဖြဲ႕ 
 

         ၃၀-၁၂- ၂၀၂၁ 
 
-      
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လတ္တေလာအေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ 
သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္-၁/၂၀၂၁ 

ရက္စြဲ။ ။ ၃၁- ၁- ၂၀၂၁ 
 

 
 
 
 
တပ္မေတာ္အေနနဲ႕အာဏာမသမိ္းဘူးလို႕ မွတ္ယူလို႕မရေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တပ္ဘက္က 
ေျပာၾကားလုိက္တာနဲ႕တဆက္တည္းဆိုသလို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ဥပေဒအားလုံး၏ Mother 
law ျဖစ္ၿပီး မေလးစား မလိုက္နာဘူးဆုိရင္ ဒဦပေဒကုိ ဖ်က္ပစ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္ 
လႈိင္က ေျဗာင္ေျပာလာျပန္ပါတယ္။ အဒဲေီနာက္၊ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားတဲ့ေနျပည္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ ကုိယ ္
စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ဒခီ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုတဲ့သတင္းေတြ ထြကေ္ပၚလာခဲ့ပါတယ္။ တပ္ဘက္ကေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒကုိ္ လကမ္ခံလုိတဲ့ သေဘာထားေဖာ္ျပမႈန႕ဲအတူ လႊတေ္တာ္ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႕ ကာလံုေခၚေပးဖုိ႕ 
တင္းတင္းမာမာ ေတာင္းဆုိထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။      
            
 ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ ၁၉၅၈ ပထမအႀကိမ္ စစ္တပ္က တရားဝင္အာဏာသိမ္းလို႕ရေအာင္ တာေတ 
စေနသား ဦးႏုကို အက်ပ္ကိုင္ လက္မွတ္ထုိးခိုင္းသလို ဒီခ်ဳပ္ကုိ အက်ပ္ကုိင္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါဟာ သမိုင္း 
တပတ္ လည္လာျပန္တာလား။ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာ ဝင္မိသမွ် အစိုးရေတြဟာ ဒီလုိ စစ္အာဏာ ၿခိမ္း 
ေျခာကမ္ႈ၊ ၂၀၀၈ ေျခဥကိုကုိင္ၿပီး အႏိုင္က်င့္ ဗုိလ္က်မႈ၊အက်ပ္ကုိင္မႈေတြ၊ စစ္ကုိယ္စားလွယ ္တမတ္သား 
န႕ဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ေတာက္ေလွ်ာက ္ ရင္ဆုိင္ေနရဦးမွာပါ။ ရင္ၾကားေစ့ေပၚလစီ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ရွင္း 
ရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ဒအီေပၚ ဘယလို္ရပတ္ည္တံု႕ျပန္မလဆဲုိတာ အေရးႀကီးတ့ဲျပႆနာပါ။   

ဒါေလာကအ္ေရးႀကီးတဲ့ အာဏာျပႆနာကုိ လူထုႀကီးကို ခ်မျပဘ ဲ ဒီခ်ဳပ္တာဝန္ရိွသူေတြ ကုိယ ္
တိုင္က မေမးနဲ႕ မေမးန႕ဲလုပ္ၿပီး ႀကိတ္ေျဖရွင္္းေနလိုိ႕ကေတာ့ ေရရွည္ေတာင့္ခံႏိုင္ဖုိ႕ လြယ္မွာ မဟတ္ုပါ 
ဘးူ။ ျပည္သူကို အားကုိးရံုသာမက ျပည္သူန႕ဲ လက္တြဲ ရဲရဲတုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႕ လုိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ 
ပြဲအႏိုင္ရ ဒခီ်ဳပ္ပါတီဟာ ဂႏၵီခန္းမအစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္မေခၚရဲ အာဏာမယူရေဲတာ့ နဝတစစ္အစိုး 
ရက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒကုိ္ က်ိဳကၠဆံ - ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္တာခံလိုက္ရတယ္္ဆုိတဲ့ 
အခ်က္ကို ေထာကျ္ပလုိပါတယ္။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေနန႕ဲ ၂၀၀၈ ေျခဥကို လက္မခံေသာ္လည္း လထူႀုကီးက ေရြးေကာက ္
တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစုိးရတရပ္ျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရရဲ့ တရားဝင္မႈကို ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ အစိတ ္
သားစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းဖုိ႕ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းန႕ဲ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္မႈေတြကုိေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား 
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ဆန္႕က်င္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပ ဲ ၂၀၀၈ ေျခဥ ေပးထားခ်ကေ္အာက္မွာ ဘယ္အရပ္သား အစုိးရ 
ျဖစ္ျဖစ္ နယရ္ုပ္ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလုိပါတယ္။  

ခုျဖစ္ေနပုံက အစပိုင္းမွာ ၂၀၀၈ ေျခဥကို တပ္မေတာ္က ကာကြယ္မယေ္ျပာထားတယ္။ ေနာက္ 
ဖ်ကသ္မိ္းပစ္မယ္ ျဖစ္လာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္က ကာကြယ္သူ ျဖစ္လာတယ္။ ခုတခါ တပ္မေတာ္က ကာကြယသူ္႕ 
ေနရာ ျပန္ယူလာျပန္တယ္။ ဒါက ဘာကို ေဖာ္ျပသလ။ဲ ဥကၠ႒သခင္ဗသနိ္းတင္က ေျခဥဆိုတာ မုိးေပၚက 
က်လာတာ မဟုတ္ဘူး။ လူလုပ္တာပဲလို႕ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ေျပာခ့ဲဖူးပါတယ္။ ေျခဥဆိုတာ ျပ႒ာန္းေတာ့လည္း 
လတူန္းစားအက်ိဳးစီးပြား ပါသလုိ၊ ဖ်က္သိမ္းေတာ့လည္း လူတန္းစားအကိ်ဳးစီးပြား ပါတာကုိ သတိထား 
သင့္ပါတယ္။ 

ဗုိလမ္င္းေအာင္လႈိင္တုိ႕လုပ္ေပါက္က ေဟာက္စားေျမွာက္စား ေျခာက္စား လပု္ေနတာပဲ။ စစ္အုပ္စ ု
ေဆာင္ပုဒ“္ႏုိင္ငံေတာ္ရ႕ဲအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးကုိ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္သည”္ဆုိတာ ဒါကို ေျပာေနတာ 
လား- ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မယ္။ ဒီလို ေျပာင္းလဲလာရတာကလည္း ကလုသမဂၢမွအစ ႏိုင္ငံတကာ လ ူ
ရုိေသရွင္ရိုေသ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြ ႏိုင္ငံေတြန႕ဲ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ႀကီး က 
အစ ေလးစားေလာက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း လူပုဂၢဳိလ္ေတြအဆုံး အားလုံးက ဒလုီပ္ရပ္ကုိ လက္မခံ၊ ဝိုင္းဝန္းဆန္႕ 
က်င္ၾကလုိ႕ ျဖစ္တယ္။ 

ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးရ႕ဲ ေထာကခံ္အားေပးမႈ ခုခံကာကြယ္ေပးမႈကုိ ရယူႏုိင္မွသာ နယ္ခ်႕ဲရန္ 
ဖကဆ္စ္ရန္န႕ဲ ေဖာကျ္ပန္တဲ့အစိုးရေတြရ႕ဲ ရန္ျပဳမႈ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ခုခံတြန္းလွန္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ 
လပ္ေရးတုိက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားနဲ႕ ၈ေလးလံုး ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရဲ့ သင္ခန္းစာ 
လည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ 

ဗိုလမ္င္းေအာင္လႈိင္ ကိုယ္စားျပဳ စစ္အုပ္စုရဲ့ အာဏာသိမ္းေရးျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ စစ္အင္အားနဲ႕ အႏိုင္ 
က်င့္ဗုိလ္က်လုိမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ ္ ပယ္ဖ်က္လိုမႈ အႀကံယုတ္ေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ႏုိးၾကား 
တက္ႂကြၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ဖို႕အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံ လမူ်ိုးေပါင္းစုံျပည္သလူူထႀုကီးနဲ႕အတူ ရပ္တည္ ဆန္႕ 
က်င္သြားျခင္းျဖင့္သာ ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္အုပ္စုမ်ဳိးဆက္မ်ားရဲ႕ အာ 
ဏာသိမ္းမႈအႏၱရာယ္ အၿမဲရွိေနတ့ဲ မ်က္ေမွာက္ဗမာျပည္မွာ ဒီတရားကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ကုိင္စြဲထားဖို႕ လိုပါတယ။္ 

ျပည္သူလူထုႀကီးကေတာ့ ၂၀၀၈ ေျခဥကို လထုူကိုယ္တုိင္ဖ်က္သိမ္းေရးမွတဆင့္ အသြင္သဏၭာန္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ဆင္ႏႊကဲာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပ်က္သုဥ္းေရး ႏိုင္ငံေရးဒေီရျမင့္ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လွမ္းလာၾကမွာ မုခ်ပါ။ 

တရားရိွရင္ ကူသူမ်ားပါတယ။္ လူထုသာ သမ္ုိင္းဖန္တီးသူပါ။ 
ႏုိးႏိုးၾကားၾကား ရိွၾကေလာ့။ 

 
၃၁၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၁ ခုႏစွ္။  

    (၁၃၈၂ ခု၊ ျပာသုိလဆုတ္ ၄ ရက္) 
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ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
၂/၂၀၂၁ 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ 
၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလဆန္း ၁၁ ရက္။ 

 

 
 
ဗမာျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိေသာ ျပည္သူ႔အံုႂကြမႈႀကီးမွာ အခ်ိန္အားျဖင့္ လဝကပ္င္ ေက်ာ္သြားေလၿပီ။ ဤ 
မွ်႐ွည္ၾကာစြာ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ ဗမာျပည္ ျပည္သလူူထႀုကီးကို အေလးအနက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ အား 
ေပးေထာက္ခံသြားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤတိုက္ပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ေနသမူ်ားအနက္ မနည္းလွေသာရာခိုင္ 
ႏႈန္းမွာ တေန႔လုပ္မွ တေန႔စားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔သည္ အလပ္ုပ်က္ခံ၊ အအိပ္ပ်က္အစားပ်က္ခံၿပီး တိုက ္
ပြဲဝင္ေနၾကဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႕မထဲည့္ေရြးခ်ယေ္ပးလုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒကို္ ေခ်ဖ်က္ဖို႕ 
ႀကဳိးစားရာက အာဏာသိမ္းမႈျပဳလုိက္ေသာ စစ္အုပ္စုကုိ ျပည္သူလူထႀုကီးက လြန္စြာရြံရွာမုန္းတီးၿပီး 
ျပတျ္ပတ္သားသား ဆန္႕က်င္လာၾကသည္။ ဤသည္ကုိလည္း အသအိမွတ္ျပဳရေပမည္။ 

တိုက္ပြဲ မည္သုိ႔အဆံုးသတ္မည္ကုိ အေသအခ်ာမေျပာႏုိင္ေသးေသာ္လည္း တိုက္ပြဲ မည္သို႔ စတင ္
ခဲ့သည္ကိုေတာ့ တကမၻာလုံးက မွန္ကန္တိက်စြာသိေနၾကသည္။ ဗမာျပည္ သမုိင္းမွာ ေပၚေပါက္ခ့ဲေသာ 
ယခင့္ယခင္က လထုူတုကိပ္ြဲႀကီးမ်ားနည္းတူ၊ အုပ္စိုး သူမ်ား/ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားဘက္က စတင္ဖန္တီး 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူထုမ်ား လမ္းေပၚသို႔ ေရာက႐္ွိ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ကိ ု မည္သူမွ် မျငင္း 
ကြယ္ႏိုင္ေပ။  

စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားသည္ အာဏာကို လုယူရရိွထားသူမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူတို႔၏ အခြင္ ့
အာဏာကုိ အသံုးျပဳကာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမ်ားျဖင့္ မုသားသတင္းမ်ား လွည့္ထုတ္ေနသည္။ တကယ့္ 
အျဖစ္မွန္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္းမ်ားျဖင့္ အစား ထိုးေနသည္။ တပါတည္းတြင္ သတုိူ႔ဘက္က 
အေျဖေပးရမည့္အခ်ကမ္်ားကုိ အခ်ိန္ဆြဲႏိုင္သ ေလာက္ဆြဲ၊ လွီးလႊၿဲပီး တဖက္သားအား အျပစ္ပုံခ်ႏိုင္မည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖန္တီး႐ွာေဖြေနၾကသည္။ ဗိုလမ္င္းေအာင္လိႈင္၏ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ခုဆိုလွ်င္ ဗမာျပည္တြင္ 
လထုူေတြလမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပျခင္း လံုးဝမ႐ိွ ေလသေယာင္ နည္းနည္းမွ်ပင္မညႊန္း၊ မေျပာ ဘဲေနခဲ့သည္။ 
ေနာကဆုံ္း စစ္တပ္ေျပာ ေရးဆိုခြင့္႐ိွသူဆိုသူကေျပာေတာ့မွ သတုိူ႔အခ်ိန္ဆြဲ ႐ွာေဖြစုေဆာင္းထားသည့္ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အျပစ္ေတြပုံခ်ကာ လထုူ တိုက္ပြဲႀကီးကုိ အုိးမည္းသုတ္ေတာ့သည္။ 
တပါတည္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းမ်ား တဆထက္တဆတိုး လုပ္ကိုင္လာေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ 
ရက ္ မႏၲေလးလူသတ္ပြဲႀကီးက သတုိူ႔တေတြ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနျခင္းကုိ ျပသည္။ စစ္အုပ္စုလပု္ေနက် 
အတိုင္း လမိ္မရ၊ ညာမရေတာ့သည့္အခါ အက်ပ္ကုိင္ ေျခာက္လွန႕္ၿပီး သတ္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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သို႔ေသာ္ ျပည္သူလထုူႀကးီတရပ္လုံးသည္ ဒီအေရးေတာ္ပံုက ေနာကဆ္ုတ္သြားၾကမည္ မဟုတ္။ 
စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား၏အေပၚလြင္ဆံုးအားနည္းခ်ကတ္ခုမွာ ဗမာျပည္ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕ 

အႀကံဳႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအသိတုိ႔ကိုေလွ်ာ့တြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ ႏုိင္ငံေရးအသဆုိိရာတြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္ 
မ်ား၏ လိမ္ညာခ်ကမ္်ားအေပၚ နားမေယာင္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္သာ မိမိတုိ႕ယုံၾကည္ရမည္၊ ဇြဲ႐ွိမွ ေအာင္ 
ႏိုင္ မည္ဟေူသာအသမိ်ား႐ိွျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။  

ဤအုံႂကြမႈႀကးီအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္လုိအပ္ေနသည္မွာ တႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာတုိကပ္ြဲ 
မ်ား ကိုစုစည္းၿပီး ဟန္ခ်က္ညီစြာေရ႐ွည္တုိက္ၾကႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ေဒသအလိုက္၊ သုိ႔မ 
ဟတ္ု လုပ္ငန္းအလုိက၊္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္း(အမႈေဆာင္အဖြဲ႔)မ်ားထေူထာင္ၿပီး အထက္ဆံုး အဆင္ ့
တြင္ စုစည္းခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန ္ လုိအပ္ေနသည္။ ေတာင္းဆုိခ်က္၊ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာလည္း တ 
သား တည္းျဖစ္ရန္လိုေနသည္။ တဗုိလ္က်တဗုိလ္တကဆ္င္ႏႊႏုိဲင္ရန္ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္။ မတူညီေသာ 
ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ အေျခခံရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပင္လွ်င္ ဘုံရန္သဆူန္႕က်င္ေရးအတြက္ ထနိ္းညိွ လုပ ္
ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕၊ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္ ၿဖဳိခြဲခံရၿပီး လက္ဦးမႈမမ့ဲဖုိ႕ သတိထားရပါမည္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ 
ကုိယ့္မူကုိယ္ ဆုပ္ကုိင္ထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပရိယာယ္အရ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ ရွိဖုိ႕လည္း လုိပါသည္။ 
ေတာင္းဆိုခ်ကမ္်ားတြင္ အမ်ားလက္ခံသေဘာတသူည္မ်ား-ဥပမာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အၿပီးတိုင္ တုိက္ 
ဖ်က္သြားေရး၊ စစ္မွန္ေသာ၊ ျပည္သလူူထအုားအက်ိဳးျပဳသည့္ (စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားကုိ အက်ိဳးမျပဳသည့္) ဒီမုိ 
ကေရစီရ႐ိွေရး၊ ယခင္ကဖမ္းဆးီထားသမူ်ားႏွင့္ အာဏာသိမ္းကာလအတြင္း ဖမ္းဆးီထားသမူ်ားအပါ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကို လႊတ္ေပးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ိွေရး၊ ျပည္သူလထူု၏စီးပြားေရး 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး၊ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားက ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားေသာ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပံု 
အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရး- စသည္တုိ႔ကို ဗဟုိျပဳအဓိကထား သင့္သည္။  

တိုက္ပြဲသဏၭာန္မွာ အားလံုးအတြက္တမ်ိဳးတည္းျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္မည္မွန္္ေသာ္လည္း တိုက္ 
ပြဲအားလံုး၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တခုတည္းသာျဖစ္ရေပမည္။ ယင္းမွာ လက္႐ွိ လူထုတိုက္ပြဲႀကီး ေအာင္ပြဲ 
ခံႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ပြဲဖ်ကသူ္ မျဖစ္ေစရ၊ ပြဲျဖစ္ေအာင္ ေလွ် ာ့တန္ 
တာေလွ်ာ့ၿပီး ပါဝင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုဘက္က ဖိႏွိပ္မႈပံုသဏၭာန္ေျပာင္းတိုင္း မိမိတို႔ဘက္က 
လည္း တုိက္ပြဲပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းလဆဲင္ႏႊဖဲို႔ ဝန္ေလးမည္ မဟတ္ု။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဤသို႔ေသာ လထုူတိုက္ပြဲေပါင္းစုံကို တေလွ်ာက္လုံး ေထာက္ခံပူး 
ေပါင္းပါဝင္ခဲ့သလုိ ယခုတိုက္ပြဲႀကီးတြင္လည္း မိမိတို႔တတ္ႏုိင္သည့္အခန္းမွ တတ္ႏိုင္သည့္နည္းနာျဖင့္ ပါ 
ဝင္ဆ၊ဲ ပါဝင္ေနမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္ပါသည္။ 

ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတ ီ
 ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
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အာဏာသိမ္းရင္ လူမုိက္လမ္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မယ္။ 

၂၅-၁-၂၀၂၁ 
ညဳိစိန္ဝင္း 

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းက ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိကာလကတည္းက ထြက္ေနတဲ့ 
သတင္းပါ။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားလုိ႕ အႏိုင္ရပါတီက အစိုးရဖြဲ႕ဖုိ႕ ျပင္ေနတဲ့ကာလအထ ိ ဒေီလသံ ဒ ီ
သတင္း ထြက္ေနတုန္းပါပ။ဲ ဒီတခါ ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဘက္ကပါ အာဏာသိမ္းခ်င္သူေတြ အ 
ေနန႕ဲ ျဖစ္လာမယ့္ရလဒ္ အက်ဳိးဆက္ကုိ ထည့္စဥ္းစားပါလုိ႕ တံု႕ျပန္တဲ့အထ ိ ျဖစ္လာရတာပါပ။ဲ ဒီခ်ဳပ္ အ 
ေနန႕ဲက ဒီေလာက္တုံ႕ျပန္ဖုိ႕ကုိေတာင္ အေတာ္အားယႀူကဳိးပမ္းရပုံပါ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိကာလ အာဏာသိမ္းမယ္ဆိုတဲ့သတင္းထြက္လာကတည္းက ႀကဳိတင္တြက္္ဆ 
ရခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ။္ စစ္အုပ္စုန႕ဲ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီတုိ႕ဘကက္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိေတာ့ ဖ်က္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒက္ သူတုိ႕ေမွ်ာ္မွန္းသလို ျဖစ္မလာရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မသမာဘူးဆိုၿပီး သူတုိ႕ 
ကုိယ္တုိင္က မသမာတဲ့အၾကံအစည္န႕ဲ ေရြးေကာကပ္ြဲရလဒ္ကုိ တုိက္ခုိက္တာေတြ လပု္လာလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး 
တြက္ဆလို႕ ရခ့ဲပါတယ္။ တြကဆ္ရံုမက ေျပာလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခု အဲဒီအတုိင္း ျဖစ္လာတာပါပဲ။ 

တေလွ်ာကလံု္း စစ္အုပ္စုက အေပၚစီးကေန ၂၀၀၈ ေျခဥကုိ ကိုင္ၿပီး အာဏာခ်ဳပ္ထိန္းထားတာပ။ဲ 
အာဏာသိမ္းစရာမွ မလုိတာဆုိၿပီး အာဏာသမိ္းမယဆ္ုိတဲ့ သတင္းကုိ လက္မခံသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 
ေနာကၿ္ပီး အရပ္သားအစိုးရ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ထားတဲ့အတြက္ သူတုိ႕စစ္အာဏာ ဆက္လက္ထိန္းသမိ္းထား 
ရာမွာ ပိုၿပီး ရုပ္ျပေကာင္းတယ္၊ ပိုၿပီး လိမ္ညာဟန္ေဆာင္လုိ႕ ေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ရွိေနတယ ္ဆုိတာ 
လည္း အမွန္ပါပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ တဖက္က ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း စစ္အုပ္စုအင္အားမွာ သူတုိ႕ကုိယ္တိုင္ ထူ 
ေထာင္ၿပီး ေျမေတာင္ေျမွာကေ္ပးထားတဲ့ စစ္တပ္ပါတနီဲ႕ တကြ တျခား စစ္တပ္ေနာက္လုိက္ပါတေီတြလည္း 
ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့အခ်ကလ္ည္း ေမ့ထားလုိ႕ မရပါဘူး။ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီဟာ စစ္အုပ္စုန႕ဲ စစ္အရာရိွလူေဟာင္းေတြ 
ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး စစ္တပ္အရာရိွေဟာင္းေတြ ဦးစီးေနတဲ့ စစ္တပ္ပါတီပါ။ စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ ေျခဥနဲ႕ 
တက္လာသမွ် အစိုးရေတြအေပၚ စစ္အာဏာနဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ လပု္လုိ႕ရေပမယ့္ တျခား စစ္တပ္န႕ဲ ပု 
လင္းတူဘူးဆို႕မဟုတ္တဲ့ ပါတီေတြ အစိုးရျဖစ္လာရင္ သူတုိ႕ရ႕ဲ စစ္အာဏာကို တစိတ္တပိုင္းေတာ့ ခြဲေဝ 
ေပးရပါေသးတယ္။ စစ္တပ္ပါတီ ၾကံ႕ဖြံ႕က အစိုးရျဖစ္လာမွ စစ္အာဏာရာႏႈန္းျပည့္လုိ႕ ဆိုေလာကတ့ဲ္ အ 
ေနအထားကို ရမွာပါ။ စစ္တပ္ပါတီ ၾကံ႕ဖြံ႕ကလည္း အာဏာ ငါးႏွစ္ေလာက္ ဆုံးရႈံးတာကုိ ေအာင့္အည္း ၿမဳိ 
သပိ္ေနခဲ့ရေပမယ့္ ဆယ္ႏွစ္ အာဏာကင္းေဝးသြားရမွာကေတာ့ သတူုိ႕အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာ္ရံုတန္ရံုမဟုတ္ဘ ဲ မရႈမလွ ခြက္ခြက္လန္ရႈံးနိမ့္မႈျဖစ္လာေတာ့ စစ္ 
တပ္ပါတီဟာ ျပာထြက္သြားပါတယ္။ တစညပါတီလို တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ့္သြားမယ့္ အႏၱရာယ္၊ စုံးစံုးၿမဳပ္ 
သြားမယ့္အႏၱရယ္ကုိ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့အတြက္ ေရွးဦးစြာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒက္ုိ ကန္႕ 
ကြက္တဲ့အလပု္ကုိ လပု္ပါတယ္။ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတသီာမက ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္န႕ဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိယ ္
တုိင္ ဦးစီးလုပ္ပါတယ္။ ဒါသာမက ဦးဝီရသူတုိ႕၊ ဘးူလက္လွေဆြတို႕န႕ဲ မဘသအင္အားေတြ ထုတ္သုံးဖို႕ 
ျပင္တာ လုပ္လာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒဆ္န္႕က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြကုိ လူငွားေတြန႕ဲ လုပ္လာပါတယ္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ကန္႕ကြကဆ္ႏၵျပတာသာမက တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲေတြကိုပါ လူငွားေတြန႕ဲ ဇြတ ္
လပု္လာျပန္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ ္ ဖ်က္္ရုံသာမဟုတ္၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းဖို႕အတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ 
ဆင္ေနတာလားလုိ႕လည္း စဥ္းစားသကူ စဥ္းစားလာၾကပါတယ္။ 
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ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကတည္းက ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတနီ႕ဲ စစ္တပ္ေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီေတြက ကာလုံေခၚဖို႕ 
အာဏာသိမ္းဖုိ႕ ကာခ်ဳပ္ဗုိလမ္င္းေအာင္လႈိင္ကို အခါေတာ္ေပးလပ္ုၿပီး တုိက္တြန္းလာခ့ဲတာပါ။ ဗိုလ္မင္း 
ေအာင္လႈိင္ကလည္း ကာခ်ဳပ္ေနရာစြန္႕ရရင္ သမၼတေနရာကေန မင္းသားႀကီးလုပ္ဖုိ႕ စိတ္ကူးခဲ့ပုံပါပဲ။ မင္း 
သားႀကးီ မလုပ္ရရင္ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္ပစ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတကူ္းလည္း သူ႕ေခါင္းထ ဲ ေရာက္ခဲ့ဟန္ တပူါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ဘာမဆုိ လုပ္ရတဲယ္”ဆုိတဲ့ စကား ေျပာထြက္လာတာပါ။ အိုင္စီေဂ်မွာ စစ္ရာဇဝတ ္
ေကာင္အျဖစ္ စြဲခ်ကအ္တင္ခံထားရတဲ့ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း အေရးပါတဲ့ ရာထူးတေနရာရာ ရိွေနမွ 
သအူတြက္ တစံုတရာ လုံၿခဳံမယ္လို႕ အထင္ေရာက္တာလည္း ရိွေနပါလမိ့္မယ။္ သကူလည္း ကာခ်ဳပ္ေနရာ 
စြန္႕ရရင္ သမၼတေနရာ ယထူားခ်င္တာ၊ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတကီလည္း အစိုးရအာဏာ ရယူခ်င္တာေတြေၾကာင့္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမွာ အနည္းဆုံး ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ေလာက္ရ႕ဲလုိ႕ သူတို႕ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တာပါ။ သူတုိ႕ရဲ႕ မွန္း 
ခ်က္နဲ႕ ႏွမ္းထြက္ မကုိက္ေတာ့တဲ့အခါ သူတုိ႕တေတြ အရူးခ်ီးပန္း ေျခလွမ္းေတြ လမွ္းလာၾကတာပဲ။ 

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြက တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳထားတာလည္း 
ရွိေန၊ ျပည္တြင္း ျပည္သူလူထုကလည္း သူတို႕ကိုယ္တိုင္မေဲပးေရြးခ်ယ္ထားတာဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ရလဒ္ကုိ လြယ္လြယန္႕ဲ ဖ်ကလို္႕ မရႏိုင္ဘူးဆုိတာ သူတုိ႕သေိနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႕လပု္ႏုိင္တာ လမ္း 
၂ သြယ္ရွိေနပါတယ။္ လမ္းတလမ္းက စစ္တပ္ပါတီ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ရႈံးခဲ့တာအတြက္ ေရြးေကာက္ 
ပြဲရလဒ္ကုိ အရွက္ေျပသေဘာနဲ႕ ၊ ေနာကၿ္ပီး စစ္တပ္ပါတီ ၾကံ႕ဖြံ႕ကုိ ႏွစ္သိမ့္ေစတဲ့သေဘာနဲ႕ ေရြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္န႕ဲ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒကို္ အစြမ္းကုနတ္ုိက္ခုိက္တာ လုပ္ျပၿပီး မရတ့ဲအဆံုး အႏိုင္ရပါတီ အစိုး 
ရဖြဲ႕တာကို မၾကည္မသာနဲ႕ လုိက္ေလ်ာေပးလုိက္ရတ့ဲလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာကတ္လမ္းကေတာ့ စစ္တပ္ 
အာဏာသိမ္းၿပီး ေရြးေကာကပ္ြဲကုိ စစ္တပ္က ဦးစီးက်င္းပကာ သူတုိ႕လုိခ်င္တဲ့ ပီအာ(PR) စနစ္န႕ဲ ကုိယ္ 
စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယေ္ပးဖို႕ပါပဲ။ ဒလီုိ ေလသေံတြ ထြက္ေနတာလည္း သတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပတာသာမက လငွူားေတြန႕ဲစစ္တပ္ေထာက္ခံပြဲေတြ 
လပု္လာတာ၊ ဗိုလမ္င္းေအာင္လႈိင္က အိမ္နီခ်င္းႏိုင္ငံက ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မတရား 
မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တိုင္ၾကားတာ၊ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီမွ ဦးသန္းေဌးက သ႕ူရဲ႕အင္တာဗ်ဴးမွာ“ႏိုင္ငံေရးမွာ 
ဘာမဆုိ ျဖစ္လာႏိုင္တာပဲ”လုိ႕ေျပာခ့ဲတာ။ စတဲ့အခ်ကေ္တြကလည္း စစ္အာဏာသိမ္းဖို႕အတြက္မ်ကစ္ပစ ္  
ထားတ့ဲအခ်က္ေတြလားလုိ႕စဥ္းစားၾကတာေတြလည္းရိွေနပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းတယ္ဆုိတာ စစ္တပ္ 
အားကုိးန႕ဲ ျပည္တြင္းက ျပည္သူလူထုအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္ၿပီး လက္နက ္ကုိင္ 
ဖိႏွိပ္မႈ လုပ္တာပဲ။ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးအေပၚ အျပင္းထန္ဆုံး တိုက္ခိုကတ္ာပဲ။ ဒါကုိ ေျဗာင္က်တ့ဲ စစ္ 
အာဏာရွင္ ကာလအတြင္း ေျမသိမ္းယာသိမ္း အခြင့္အေရး အားလုံးနီးပါး အသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး၊ စည္းကမ္း 
ရွိေသာ ဒမီိုကေရစီ ကာလအတြင္းမွာလည္း အတုအေယာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်ကမ္်ားရဲ႕ ခါးသီးမႈကို ႀကဳံၾကရျပန္ 
ကာ၊ ကိုဗစ္ကာလအတြင္း ထြက္ေပါက္မ့ဲ အေျခအေနၾကား ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုတ 
ရပ္လုံးနဲ႔ ရက္ဒီကယ္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက ေခါင္းငံု႔ခံေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သဏၭာန္မ်ဳိးစံုန႕ဲ တြန္း 
လနွ္ ခုခံမႈေတြ ေပၚေပါက္လာမွာ မုခ်ပါပ။ဲ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာသာ ဒီခ်ုုဳပ္-ႀကံ႕ဖြံ႕ ႏွစ္ေကာင္တည္းလုိ 
ျဖစ္ေနတာပါ။ ၂၀၀၈ ဖ်က္ေရးအတြက္ ဆိုရင္ လထုူတိုက္ပြဲမီးေတာက္မီးလွ်ံေတြ တားမရဆီးမရ ေပၚလာပါ 
လမိ့္မယ။္ ဒါ့အျပင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြလည္း ပိုမုိ ျပင္းထန္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္လုိ 
အိုင္စီေဂ်မွာ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္အျဖစ္ စြဲခ်က္အတင္ခံထားရတ့ဲသူက ဦးစီးၿပီး အာဏာသိမ္းမယဆို္ရင္ ႏုိင ္
ငံတကာက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈေတြသာမက အေရးယူမႈေတြ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာလည္း ေသခ်ာပါ 
တယ္။  

ဒီလမ္းကုိ ေလွ်ာက္မယ္ဆုိရင္ လူမုိက္လမ္းဆုံး ဇာတ္သိမ္းမလွ ျဖစ္မယ္ဆုိတာလည္း ေျမႀကးီ 
လက္ခတ္မလြဲပါ။ 
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စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမတ့ဲလား 
၂၅-၁-၂၀၂၁ 
ညီေဌးေက်ာ္ 

 
၂၀၀၈ ေျခဥ ေပးထားခ်က္ေအာက္က က်င္းပတဲ ့ (၂၀၁၅ ၊ ၂၀၂၀) ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ႀကိမ္စလုံး ခြက္ခြက္ 
လန္ ရႈံးနိမ့္သြားတ့ဲ စစ္အုပ္စုကိုယ္စားျပဳ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတဟီာ သ့ူေရွ႕က ဗုိလ္ေနဝင္းဆိုရွယ္လစ္ပါတီ (မဆလ) 
လိုပ ဲ ႏုိင္ငံေရးအမႈိုကပ္ံုးထ ဲေရာက္သြားေတာ့မယ့္အေျခအေနပါ။ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္၂၅%န႕ဲ ႀကံ႕ဖြံ႕ႏွင္ ့
အေပါင္းပါမ်ားမဲ၂၆% ေပါင္းၿပီး အစုိးရတရပ္ဖြဲ႕ကာ သမၼတလုပ္ဖို႕ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးအိမ္မက္ဟာလည္း ပ ူ
ေဖာင္းေပါကသ္လို ေပါက္ကြဲလြင့္ျပယ္သြားတဲ့ေနာက္၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိုင္တေယာက္ တေန႕တမ်ိဳး ဇာတ ္
ထပု္ေတြခင္းလာပါတယ္။ 

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႕လုိ၊ မဲမသမာမႈေတြ ေတြ႕ရိွ 
ထား၊ ရခုိင္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲထပ္လုပ္ဖို႕လို၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထးူအစည္းအေဝးေခၚဖုိ႕လုိ၊ သမၼ 
တနဲ႕ ေရြးေကာ္ကို အေရးယဖူို႕ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ စာခၽြန္လႊာတင္၊ (ေရြးေကာကပ္ြဲ အျငင္းပြားမႈ) 
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၊ ေရြးေကာ္တို႕မွ နည္းနာရွာ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႕- တပ္မ 
ေတာ္မွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္လာတယ္။  

ႀက႕ံဖြံ႕ကလည္း တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲ ေရြးေကာက္ပြဲကန္႕ကြက္ပြဲမ်ား လုပ္ေနဆဲပ။ဲ လာမယ့္ ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီ လႊတ္ေတာ္သစ္မွာ တက္ဖို႕ မေသခ်ာေၾကာင္းလည္း ေလသံလႊင့္ေနတယ္။ 

ဒါေတြဟာ ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္မွာ ျဖစ္ေနတာေတြပါ။ ဒခီ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရ ေဒါကတ္ာ မ်ိဳးညြန္႕က 
လည္း ၂၀၀၈ ေျခဥကိုင္ၿပီး တု႕ံျပန္တာပါပဲ။ သမၼတကို ဘယတ္ရားရုံးကမွ ဆင့္ေခၚစစ္ေမးခြင့္မရွိ။ ေရြး 
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ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင(္ေရြးေကာ္)ရ႕ဲ အဆုံးအျဖတ္ဟာ (တျခား တရားရုံးသံုးခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံခုံုရံုး၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာခံုရံုးနည္းတ)ူ အၿပီးအျပတျ္ဖစ္တယ္ ေစာဒကတက္ခြင့္မရွိ 
ေၾကာင္း တုံ႕ျပန္ပါတယ္။  

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းႏိုင္ေျခန႕ဲပတ္သက္လ့ုိ - ကာလံုေထာက္ခံမႈန႕ဲ သမၼတသေဘာတူညီမွသာ 
အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ စစ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးကို အာဏာလႊအဲပ္ႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ကုိေက်ာ္ၿပီး 
အာဏာသိမ္းရင္ ၂၀၀၈ ပ်ကျ္ပယ္သြားမွာျဖစ္တဲ့ သေဘာလည္း ေျပာသြားပါတယ္။ 

ဒီခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရ ေနာက္တဦးျဖစ္တဲ့ မုံရြာေအာင္ရွင္ကလည္း- အာဏာသိမ္းတာ အေျဖလား။ ႏုိင္ငံ 
ေရးမွာ အေျဖရရုံန႕ဲမၿပီးဘူး။ ရလဒ္ကိုပါ ထည့္တြက္ၾကရေၾကာင္း ေျပာပါတယ။္ အဒဲီ အားၿပိဳင္မႈေတြေတြရ႕ဲ 
ေနာကခ္ံ ကုိ ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ 

ဝါရင့္သတင္းစာဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာက အာဏာရွင္ဆုိတာ အရွင္မထြကဘူ္းလို႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ေပး 
ခဲ့တယ္။ ေျခဥဆိုတာ သူတုိ႕လိုရင္လုိသလို ဖ်က္တာ အသစ္ေရးတာ လုပ္ခဲ့တာပါပဲ။ ၄၇ေျခဥ၊ ၇၄ေျခဥတို့ 
ဆိုတာ လြယလ္ြယ္ပ်က္သြားခ့ဲတာပဲ။ မပ်က္တာက ေၾကးစားတပ္ပါ။ ေၾကးစားတပ္လို့ေျပာေတာ့ တခ်ိဳ႕စစ္ 
ပါး မဝေသးသူေတြက မႀကိဳက္ၾကဘးူ။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါေလ။ ခိုးဆိုးလယုက ္ ဗုိလ္က်သတျ္ဖတ္ခြင့္ မရ 
ရင္ ဘယ္စစ္သားမွ ေရွ႕တန္းမသြားခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ မင္းေအာင္လႈိင္ဗိုလ္လပု္ေနတဲ ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာ 
လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ BIA, BDA, BPF တပ္ေတြ မဟုတ္ေတာ့ပါဘးူ။ ျပည္သူဆန္႕က်င္ေရး ေၾကး 
စားတပ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

ေၾကစားတပ္မရွိရင္ စစ္အုပ္စုမင္းဆက္လည္း မရိွႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေၾကးစားတပ္မရိွရင္ ျပည္တြင္းစစ္ 
လည္း မရိွႏုိင္ေတာ့ဘူး။  

ဗိုလမ္င္းေအာင္လႈိင္န႕ဲ ႀက့ံဖြံ႕ဟာ ႏုိင္ငံေရးအေရခြံ ကြာက်ေနပါၿပီ။ ၿပိဳဆင္းမသြားေအာင္ ေၾကး 
စားတပ္န႕ဲ က်ားကန္ေနရတာပါ။ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးခ့ဲသလို ဒမီိုကေရစီ အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ 
ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖက္ဆစ္ေၾကးစားတပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ မရပ္တည္ႏိုင္ပါဘူး။  

စစ္အုပ္စုဟာ ေနာက္ဆုံးထြက္သကအ္ထိ ေၾကးစားတပ္အားကိုးန႕ဲ အာဏာကုိ ဖကတ္ြယထ္ားမွာ 
ပါ။ အာဏာသိမ္းတာကုိလည္း လူထုကေၾကာက္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အုပ္စုက လက္နက္န႕ဲဗိုလက္် အႏုိင္ 
က်င့္ေနသမွ် လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးက ေခတ္မီေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဦးမႈမဲ့ေနမွာက ေၾကးစား 
တပ္နဲ့ ရင္ၾကားေစ့ခ်င္ေနၿပီး (အမ်ုိးသားညီညြတေ္ရး)လ့ုိဆိုတဲ့ အလံျဖဴလႊင့္ထားတဲ့ လစ္ဘရယ္အစုိးရပ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 

ညီေဌးေက်ာ္(၂၄ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၂၁) 
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တပ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ စည္းကမ္းရဲ႕ အေရးၾကီးမႈ ” 
ၿငိမ္းေမာင္ဦး 

 
လက္ရွိကာလမွာ ဗမာျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရ႕ဲႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ဒီေရျမင့္ကာလကိုေရာက္ရွိေနပါျပီ။ 
အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုဟာ မိမိတုိ႔ရ႕ဲလက္ေတြ႕ဘဝအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရ႕ဲကမ္းကနု္ေအာင္ ရက္စက္တ့ဲ 
ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈကုိ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ျပီး ေတာ္လနွ္တဲလ့မ္းေၾကာင္းကို မလႊသဲာမေရွာင္သာ ေရြးခဲ့ၾကရ 
တယ္။ တျပည္လံုးအႏံွ႔အျပား ေက်းလက္ေဒသေရာ၊ျမိဳ႕ျပေတြမွာပါ လကန္က္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ တည္ေထာင္ 
ဖြဲ႕စည္းျပီးျပန္လွန္ခုခံၾကတဲ ့ ျပည္သေူတြရဲ႕တုိက္ပြဲဟာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ေတာ္လွန္တဲ့ျပည္သူ႕ စစ္ပြဲပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ...ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ရးရဲ႕ၾကးီျမတ္တဲ့ အလညွ့္အေျပာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ 

ဖိႏွိပ္မႈမွန္သမွ်ဒဏ္ စုျပဳံမခံေတာ့တ့ဲ ေအာက္ေျခလူထုက အစခ်ီကာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ စုဖြဲ႕လႈပ္ရွား 
ၾကျခင္းဆိုတဲ့ အားသာခ်ကရ္ွိတာနဲ႕ တခ်ိန္တည္းမွာ ရန္/ငါ အင္အားအခ်ိဳးအစားကြာဟမႈကေတာ့ ၾကီးပါ 
တယ္။ ဒီလိုအင္အားၾကီးမားတဲရ့န္သူကို အႏုိင္တိုက္ဖို႔အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ၾက့ံခိုင္မွန္ 
ကန္တဲ့ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚကို ျမျဲမကဲိုင္စြဲျပီး အမိန္႕စည္းကမ္းေတြလိုက္နာမႈေကာင္းတဲ့ တပ္ျဖစ္ေအာင္ 
ေလက့်င့္တည္ေဆာကရ္ပါလိမ့္မယ္။ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ တပ္ကိုေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ပီသေအာင္တည္ေဆာက္ 
ရမယ.္..။ တကယ္ေတာ့ တပ္ရ႕ဲအမိန္႔စည္းကမ္းေတြဆုိတာဟာ ေတာ္လွန္ေရးရ႕ဲႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ 
အေတြးအေခၚကိုအေျခခံျပီး ခ်မွတ္ထားတာျဖစ္လို႔...အမိန္႔စည္းကမ္းလိုက္နာမႈဟာ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲ 
အတြက္ အာမခံခ်ကတ္ခ်က္ပျဲဖစ္ပါတယ။္ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖြဲ႕စည္းခ့ဲတဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္မွာခ်မွတက္်င့္သံုးခ့ဲတဲ့ (စည္းကမ္းၾကီး 
သံုးးရပ္နဲ႔ သတျိပဳရန္ရွစ္ခ်က)္ကို ေလးေလးနက္နက ္ ေလ့လာေဝဖန္ သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ လက္ရွိေတာ္လွန ္
ေရးတပ္ဖြဲ႕တည္ေဆာက္ေရးျပႆနာအတြက္ လမ္းညႊန္တခ်ိဳ႕ ရႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။  
“ စည္းကမ္းၾကီး(၃)ရပ္ ...သတိျပဳရန္(၈)ခ်က္” 
စည္းကမ္းၾကီး(၃)ရပ္ 
၁။ ဘာပဲလုပ္လုပ္အမိန္႔နာခံရမည္။ 
၂။ ျပည္သ႕ူပစၥည္းမွန္သမွ် အပ္တေခ်ာင္းခ်ည္တမွ်င္မွ မယူရ။ 
၃။ စစ္ေျမျပင္မွ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာပစၥည္းမွန္သမွ် အမ်ားပိုင္အျဖစ္အပ္ႏွံရမည္။ 
သတိျပဳရန္(၈)ခ်က ္
၁။ စကားေျပာဆိုရာမွာ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာေျပာၾကရမည္။ 
၂။ ျပည္သ႕ူပစၥည္းမ်ားကိုတန္ရာတန္ဖုိးေပးဝယ္ရမည္။ 
၃။ ျပည္သ႕ူပစၥည္းဥစၥာကိုငွါးျပီးျပန္အပ္ရမည္။ ပစၥည္းပ်က္လွ်င္တန္ရာတန္ေၾကးေပးေလ်ာ္ရမည္။ 
၄။ မူးယစ္ေသာကစ္ားျခင္း မျပဳလပု္ရ။ 
၅။ျပည္သူမ်ား၏ စပါးသီးႏံွမ်ားကုိမဖ်က္ဆီးရ။ 
၆။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သေဘာထားမွန္ကန္ရမည္။ 
၇။ ျပည္သမူ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုေလးစားရမည္။ 
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၈။ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကုိ မညွဥ္းဆရဲ။ 
ေရးထားတာေတြကေတာ့ အေတာ္ရိုးးရွင္းပါတယ္။ ဖတ္မိသူတိုင္း အလြယ္တက ူ နားလည္ႏိုင္ပါ 

တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒစီည္းကမ္း ခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူန႕ဲေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားဘက္က ရပ္တည္ျပီး ခ် 
မွတထ္ားတာျဖစ္လို႔ ျမင့္မားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အေတြးအေခၚအေျခခံ ေတြရွိေနတယ္ဆုိတာ နား 
လည္သေဘာေပါကထ္ားသင့္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထရု႕ဲ အသိရိွရွိေထာက္ခံမႈန႕ဲ ပါဝင္ဆင္ႏႊမဲႈဟာ ဒီစည္း 
ကမ္းခ်က္မ်ား တကယ္ ေရရွည္အႏံွ႕အျပား အသက္ဝင္မႈအတြက္ အဓိကက်တဲ့ လူမႈအေျခခံအခ်က္ ျဖစ္ 
တယ္ ဆိုတာကိုလည္း မ်ကျ္ခည္မျပတ္သင့္ပါ။ 

ဥပမာ “ဘာပဲလုပ္လုပ္အမိန္႔နာခံရမယ”္ ဆုိတဲ့အခ်က္ ..... 
အမိန္႔နာခံမႈဆိုတာ ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္တ့ဲ ေဖါက္ျပန္တဲ့တပ္ေတြ ဖက္ဆစ္တပ္ေတြမွာလည္း ရိွတာပ.ဲ. 

သတုိူ႔တပ္ေတြမွာအမိန္႔အာဏာေတြ ပိုျပီးျပင္းထန္တာေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရပ္တည္မႈအရ အႏွစ္သာရအရ 
ေျပာရင္သူတို႔နာခံတယ္ဆိုတာ ျပည္သကူိုဆန္႔က်င္တဲ့ ဖိႏွိပ္တဲ့လူတန္း စားရဲ႕အမိန္႔ကိုနာခံတာပဲ။ ေၾကးစား 
စိတဓ္ာတန္ဲ႔နာခံတာပဲ..။ 

မိမိတို႔ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္းမွာေတာ့ အမိန္႔နာခံတယ္ဆုိတာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ေျပာရင္ ျပည္ 
သူ႔ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးရ႕ဲအမိန္႔. တနည္းအားျဖင္ မွန္ကန္တဲႏ့ိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကို ကိယုပ္ိုင္အသိႏိုးၾကား 
မႈနဲ႔ နာခံတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ထမဲွာ အမိန္႔မနာခံတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ အေတြးအေခၚအရဆန္းစစ္ရင္ 
မင္းမ့ဲအေတြးအေခၚျဖစ္တယ္။ စည္းရုံးမႈမဲ့တဲ့လုပ္ဟန္ျဖစ္တယ္။ တပ္မွဴးတပ္သားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကိပု်က ္
ျပားေစျပီး တုိက္ပဲြဲတြင္းမွာဆိုရင္ ၾကးီမားတ့ဲဆံုးရႈံးမႈေတြၾကံဳရႏိုင္တယ္။ 

ခ်ဳပ္ရင္....ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕အတြင္းမွာ 
အမိန္႔နာခံမႈရွိမွသာ. .အင္အားၾကးီမားတဲ႔ရန္သူ႕တပ္ကိုအႏိုင္တုိက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 
နံပါတ(္၂)အခ်က္ျဖစ္တဲ့ “ ျပည္သူ႕ပစၥည္းမွန္သမွ် အပ္တေခ်ာင္းခ်ည္တမွ်င္မွ မယူရ။ ” စည္းကမ္း 

ကေတာ့ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္သူနဲ႔ပတသ္က္တဲ့ရပ္တည္ခ်က၊္ ျပည္သူအေပၚထားရွိတ့ဲ မြန္ျမတ္တ့ဲ သ 
ေဘာထားကိုမွတ္ေက်ာကတ္င္ထားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိဆင္ႏႊေဲနတဲ့ေတာ္လွန္စစ္ဟာ အႏွစ္သာရ 
အရေျပာရင္ျပည္သူ႕စစ္ပြဲပျဲဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္.. လူထုလမ္းစဥ္ က်င့္သုံးရမယ္။ (လထုူဟာ သမုိင္းဖန္ 
တးီသူ....လထူုသာသူရေဲကာင္း..လူထုကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳၾက).စတဲ့လူထအုျမင္ေတြကိ ု ခိုင္ခိုင္မာမာ စုိက ္
ထၾူကရမယ။္ လူထုနဲ႔ပါတ္သကတ္ဲ့စည္းကမ္းေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လိုကန္ာရမယ။္ သတျိပဳရန္အခ်က္ 
ေတြထကဲ အမ်ားစုဟာ လထုူနဲ႔ပတသ္က္ျပီး ခ်မွတ္ထားတ့ဲစည္းကမ္းေတြပါပဲ။ သတိျပဳရန္ဆိုေပမယ့္ စည္း 
ကမ္းလုိသေဘာထားျပီး လုိကန္ာရမွာျဖစ္တယ္။ “ေတာ္လွန္တဲ့စစ္ပြဲဟာ လူထုစစ္ပြဲျဖစ္တယ္၊ လူထုကို လႈံ႕ 
ေဆာ္စည္းရုံးမွ၊ လထုူကိုအားကုိးမွ ေတာ္လွန္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲႏုိင္မယ္။” “ေမာ”္ ရ႕ဲဒီအဆုိ အမိန္႔ဟာ ဗမာျပည္ရ႕ဲ 
လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႕ မွာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းညႊန္ျဖစ္ေနဆဲပျဲဖစ္တယ္။ 

နံပါတ(္၃) အခ်က္ျဖစ္တ့ဲ “ စစ္ေျမျပင္မွ သမိ္းပိုက္ရရိွေသာပစၥည္းမွန္သမွ် အမ်ားပုိင္အျဖစ္ အပ္ႏွ ံ
ရမည္။” ဆိုတဲ့စည္းကမ္းကေတာ့ မိမိတုိ႔ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမွာ ထားရိွတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ 
ဆိုင္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတာဟာ တဦးခ်င္းအက်ိဳးစီးပြား အတြက္မဟုတ္ဘူး...တဦးခ်င္းထြက္ 
ေပါကအ္တြက္မဟုတ္ဘူး....ျပည္သူ႕ဒမီိုကေရစီအစုိးရတရပ္ထူေထာင္ဖုိ႔...ဖိႏိွပ္ေသြးစုပ္မႈကင္းတ့ဲ စံနစ္သစ္ 
တခုတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတဲ့ ဘုံရည္မွန္းခ်က္အတြက္ပျဲဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္အေနနဲ႔ မိမိ 
ကိုယ္ကိ ု ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ အရာရာကိုစြန္႕လႊတ္တဲ့ အေတြးအေခၚကို စိုက္ထသူြားရမွာျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

“မူးယစ္ေသာကစ္ားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။” ဆိုတဲ့သတိျပဳရန္အခ်က္ကေတာ့ လက္ေတြ႕လူထုစည္းရံုး 
ေရး တာဝန္န႕ဲ စစ္ေရးတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ရာမွာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ မလိုလားအပ္တဲ့ အ 
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မွားမ်ိဳးေတြ မေပၚေပါက္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ခ်ကန္ဲ႔ ခ်မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္လူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းရ႕ဲ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကုိ ေထာက္ထားျပီး လူထုစည္းရုံးေရးမွာ ပိုမုိထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင ္
ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

“အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သေဘာထားမွန္ကန္ရမည္။” ဆုိတဲ့သတိျပဳရန္အခ်က္ရ႕ဲ အတြင္းသေဘာ 
ကေတာ့“ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ စနစ္ဆိုးရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈကိုသာမက ေယာက်္ားမ်ားရဲ႕ မဟာဖုိဝါဒနဲ႔ အထင္အျမင္ 
ေသးမႈ အႏုိင္က်င့္မႈကိုခံရတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံလတူန္းစားပဲျဖစ္ျပီး ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕အင္အားစုျဖစ္တယ္ဆုိတာ 
ျမင္ဖုိ႔ကိုဆုိလိုတာပါ။ လူဦးေရထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ သေဘာထားမမွန္တာဟာ ျပည္ 
သအူေပၚ သေဘာထားမမွန္တာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိ ုတန္းတူရည္တူသေဘာထားနဲ႔ 
လတူန္းစားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးမွာပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ စည္းရုံးသြားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဗမာ 
ျပည္မွာေရာ ႏိုင္ငံတကာမွာပါ..ေတာ္လွန္တဲ့ သရူေဲကာင္းဝါဒကုိင္စြဲျပီး စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီး သူ 
ရေဲကာင္းေတြရွိခဲ့တယ္ဆုိတာ မေမ့သင့္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ သေဘာထားမွန္ကန္မႈေအာက္မွာ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားအေပၚ အသေရပ်ကစ္ီးေစမႈလုပ္ရပ္ေတြအားလုံး၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေစမႈအားလုံး ေရွာင္ရွားသြား 
ေရး အခ်က္ေတြ ပါဝင္သြားပါတယ္။ 

“ျပည္သူမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိ ု ေလးစားရမည္။” ဒီသတိျပဳရန္အခ်က္ကေတာ့ ဗမာျပည္ 
ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္လည္းျဖစ္ အေလးအနက္ထားရမယ့္အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဖိႏိွပ္ခံ 
လမူ်ိဳးေပါင္းစုံပါဝင္တဲ႔ ေတာ္လွန္တဲ့ျပည္သူ႕စစ္ပြဲဆင္ႏႊရဲာမွာ လူမ်ိဳးစုံေသြး စည္းခ်စ္ေရးဝါဒ ကိုင္စြဲၾကရ 
မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ တန္းတရူည္တစူိတ္ဓါတ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ 
ေလးေလးစားစား ရိွဖုိ႔ အထးူသတိထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

“စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကို မညွဥ္းဆရဲ။” ဒီအခ်က္ကေတာ့ သံု႕ပန္းေပၚလစီထမွဲာ ခ်မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ရန္သူ႔သံုပန္းေတြကို ရုိက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းတာ မလုပ္ရ၊ အေျခအေနခြင့္ျပဳသေလာက္ အခ်ိန္ယျူပီး 
ပညာေပးတာလုပ္ျပီးရင္ လမ္းစရိတ္ေပးျပီး ျပန္လႊတ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာရန္သ႕ူ တပ္ျဖိဳခြဲေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးလပု္ငန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

စည္းကမ္းၾကီး(၃)ရပ္ဟာ တတိိက်က်လိုက္နာရမယ္ ့ စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သလို ဒီစည္းကမ္းၾကီး 
ေတြက ျဖာထြက္လာတဲ့ သတိျပဳရန္အခ်က္ေတြဟာလည္း စည္းကမ္းအျဖစ္လိုက္နာရမယ့္ အခ်ကေ္တြပါပဲ။  
ခ်ုဳပ္ရင္...တပ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ စည္းကမ္းၾကီး(၃)ရပ္နဲ႔သတိျပဳရန္(၈)ခ်က္ရ႕ဲ အေရးၾကီးမႈကို ေလးေလး 
နကန္ကသ္ေဘာေပါကျ္ပီး လက္ေတြ႕လုိကန္ာက်င့္သံုးၾကရမယ။္ အားနည္းခ်က္ေတြရိွလာရင္ ေဝဖန္ေရး-
မိမိကိုယ္ကိုေဝဖန္ေရးနည္းနဲ႔ ေဆးေၾကာျပစ္ၾကရမယ္.။ မိမိတပ္ဖြဲ႕တြင္း အေတြးအေခၚလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ 
ရင္း စည္းကမ္းလုိက္နာမႈေရခ်ိန္ကို ျမွင္တင္သြားၾကရမယ္။ 

ဒီစည္းကမ္းေတြဟာ ေလးနက္တည္ၾကည္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ.့.... 
မြန္ျမတတဲ္႔ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးထိပ္ထားတဲ့ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုရ႕ဲ ဂုဏ္နဲ႕ျဒပ္ကုိ မွတ္ေက်ာက ္
တင္ေပးပါလိမ့္မယ။္ 
                                                 
 
                                                                                     ျငိမ္းေမာင္ဦး  
                                                                                   ( ၂၈-၆-၂၀၂၁) 
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အာဏာသိမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဗမာ့ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးေျပာၾကားခ်က္(ပထမပိုင္း) 

(ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ ထုတ္ေဝတ့ဲ Morning Star ေန႔စဥ္သတင္းစာရဲ႕ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ 
ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိတင္ျပပါတယ္။) 

 
 
 

 
 
 
 
အပုိင္းႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးရဲ႕ပထမပုိင္းမွာ စစ္အစုိးရရ႕ဲ လမူႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တလြဲတေခ်ာ္ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ Kenny Coyle က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ေမးျမန္း ထားပါတယ္။ 

ဗမာျပည္က ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရကေ္န႔ စစ္အာဏာသမိ္းမႈဟာ တိုင္းျပည္မွာ ကာလၾကာ 
ရွည္တည္႐ွိခဲ့တဲ့ လမူႈေရး၊ စီးပြားေရး ပဋိပကၡေတြရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္ပ ဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴ 
နစ္ပါတကီ ဆုိပါတယ္။ (စစ္တပ္က ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ Myanmar ဆိုတ့ဲနာမည္အစား Burma ကိုသံုးဖုိ႔ ပါတ ီ
က ပုိလုိလားပါတယ္။ တျခား အတိုက္အခံ အင္အားစုတခ်ိဳ႕လည္း ထို႔အတူပါပဲ)။ 

ၿဗိတသွိ်အုပ္စိုးခံ ကိုလိုနီဘဝမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ေတာ္လွန္ေရးသမား အစုတစုက 
၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ပါတယ္။ ပါတီ စတင္တည္ေထာင္သူေတြထမဲွာ အမ်ိဳးသား 
သရူေဲကာင္းျဖစ္တဲ့ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္)ေအာင္ဆန္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္။ 
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ပါတီဟာ ျပည္ပက က်ဴးေက်ာ္အုပ္စိုးသူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးသူ စစ္အစုိးရအဆက္ 
ဆက္ကို လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊခဲဲ့တဲ့ ရွည္ၾကာလွတဲ့ ႏွစ္ကာလမ်ားအပါ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မတ 
ရားသင္းအျဖစ္ ႀက့ံႀက့ံခံ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ။္ 

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဗမာျပည္ရ႕ဲ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ အေျခခံေဒသ 
ေတြကို လက္လႊတဆံု္းရႈံးရမႈနဲ႔အတူ ႀကီးမားတဲပ့ဋပိကၡကုိ ပါတကီ ႀကဳံေတြ႕ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ အဲဒ ီ
ေနာကမ္ွာ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ၾကရၿပီး သတုိူ႔ရ႕ဲေျမေအာက္ စုဖြဲ႕မႈေတြကို ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပက အေဝး 
ေရာက ္အသုိက္အၿမဳံေတြထမဲွာပါ ျပန္တည္ေဆာက္ခဲ့ရပါတယ္။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသကူ မ်က္ေမွာကပ္ဋပိကၡကုိ မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး “လက ္
နကမ္ဲ့ျပည္သေူတြအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ စစ္ခင္းတုိက္ခိုက္ေနတဲ့ သူရေဲဘာေၾကာင္တ့ဲ ဖိႏွိပ္သူစစ္တပ ္
ကို လထုူလတူန္းစား အလႊာစုံက ျပည္သူေတြဟာ စံတင္ေလာက္တဲ့သတိၱနဲ႔ တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ”္ လုိ႔ 
ေျပာပါတယ္။ 

“သတိၱေျပာင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္း 
ေပါင္းစုံသုံးၿပီး အားေပးေထာက္ခံေနပါတယ္” 

ယေန႔ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ စစ္အစုိးရဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာဆ့ိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) 
အာဏာရလာတာမွာ ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ မဆလကို ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီလုိ႔လည္း သိၾက 
ပါတယ္။ 

မဆလပါတီဟာ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းကို ေလွ်ာက္ဖို႔မေျပာနဲ႔ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စက္မႈ လုပ္ 
ငန္းေတြ က်ယက္်ယျ္ပန႔္ျပန႔္ ျဖစ္ထြန္းေရးနဲ႔ လူထုဘဝ သာယာဝေျပာေရးတို႔ကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္တဲ့ အလားအ 
လာေတြကို အလဟႆျဖစ္ေစခဲ့တယ္၊ ခ႐ုိနီအရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ေအာက္က်ေနာကက္် ျဖစ္ေစခဲ ့
တယ္လို႔ ဗကပက ျမင္ပါတယ္။ 

“၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ မဆလ အာဏာသိမ္းကတည္းက ဗမာျပည္ဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အေနနဲ႔ေရာ စီးပြားေရးမွာပါ မတိုးတက္သေလာက္ပ။ဲ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးနဲ႔ တျခားနယ ္
ပယမ္်ားစြာ အပါအဝင္ နယ္ပယ္တုိင္းမွာ အရည္အေသြးေရာ အရည္အခ်င္းပါ က်ဆင္းလာတာကုိ အလြယ္ 
တကူ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္” 

“အရင္ကနဲ႔စာရင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကမုၸဏီေတြ ပုိမ်ားလာတယ္လို႔ တေယာကေ္ယာက္က 
ေျပာလာရင္ အဒဲါေတြကေန ဘယ္သူေတြ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရေနသလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ပါလို႔ပဲ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ ေထာက္ျပပါ့မယ္” 

“သတုိူ႔အုပ္စိုးစဥ္မွာ သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္လုိ႔ ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအပါ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားက ေျပာပါတယ။္ အတိအက် ေျပာရရင္ လဦူးေရ သန္း ၅၀ ေလာက္ 
ရွိတဲ့ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားက ၅၀၀၀၀၀ ရိွပါတယ”္ 

“သာမန္ျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္ေတြရၾကတာ မွန္ပါတယ။္ ဒါေပမဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြက ဗုိလ ္
ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရ႕ဲ မိသားစုေတြနဲ႔ သူတုိ႔ခ႐ိုနီေတြမ်ိဳးစံုရဲ႕ အိတ္ကပ္ေတြထပဲဲ ေရာက္တာပါ” 

“စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဗမာျပည္မွာ မိတဆ္က္ေပးခ့ဲတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုတာေတြမွာ အမ်ားစုက ေခတ္မီ 
နည္းပညာေတြ၊ အႀကီးစား ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေတြ မပါဝင္တဲ့ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေလးေတြပါ” 

ဗမာျပည္ဟာ ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္တဲ့ ခ႐ိုနီအရင္းရွင္စနစ္ရ႕ဲ စံနမူနာတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ 
စစ္တပ္က နကန္က္ရႈိင္းရႈငိ္း အျမစ္တြယ္ေနတယ္။ ျပည္သူလူထု အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုႀကီးကို ဆင္းရဲ 
တြင္းနက္ေစၿပီး လက္တဆုပ္စာကိုသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေစပါတယ္။ 
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“မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အဦး အသစ္ႀကီးေတြ၊  ေခတေ္ပၚကားေတြ ျမင္ရေတြ႕ရတဲ့အခါ ဒါေတြကို ဘယ္ 
သပူိုင္သလလဲို႔ မေမးဘ ဲမေနႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဝင္ေငြအျမင့္ဆုံးနဲ႔ အနိမ့္ဆံုးလူေတြၾကားက ဝင္ေငြ ကြာဟမႈ 
ကို ၫႊန္ျပေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္” 

တျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕နည္းတူ ဗမာျပည္ကလည္း သူ႔လူဦးေရရ႕ဲ အေတာ္ႀကီးမားတ့ဲ 
အစိတအ္ပိုင္းကုိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလပု္သားေတြအျဖစ္ ျပည္ပကုိ တင္ပုိ႔ပါတယ။္ အေတာ္မ်ားမ်ားက တရားမဝင္ 
လပု္ကိုင္ေနၾကရသလိ ု အလြန္အမင္း ေသြးစုပ္ခံရေပမယ့္ သူတို႔က တုိင္းျပည္အတြက ္ သိသာႀကးီမားတ့ဲ 
ေငြလႊပဲို႔မႈကေနရတ့ဲ ဝင္ေငြရင္းျမစ္တခု ျဖစ္လာပါတယ္။ 

“တေန႔ကပဲ ဗမာျပည္က လက္ရွိအစုိးရရ႕ဲ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ 
ကနိ္းဂဏန္းတခ်ိဳ႕ကို ကြၽန္ေတာ္ သတိထားလိုက္မိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ‘ယခုႏွစ္ ဇြန္လတုိင္ ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 
လပု္သားမ်ား၏ စုစုေပါင္း ေငြလႊပဲမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္’ လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ ‘တရားဝင္ ေငြလႊပုိဲ႔မႈသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၈၁ ရာႏႈန္းရိွၿပီး ၂၀၁၇-
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁.၀၆ ရာႏႈန္း ရိွသည္’ လို႔ ဆုိပါတယ။္ 

ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္က ၃.၂ ရာႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
“ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ၿပီးေနာကမ္ွာနဲ႔ လတတ္ေလာ ပဋပိကၡေပၚလာၿပီးေနာကမ္ွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 

လပု္သားေတြက ျပည္တြင္းမွာက်န္ခ့ဲတဲ့ သူတို႔ရ႕ဲဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြဆကုိီ ေငြျပန္မပုိ႔ႏိုင္ေတာ့ 
ပါဘူး။ မိသားစုဝင္ေတြဟာ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ခက္တ့ဲ ဒုကၡေတြ ႀကဳံေနၾကရတာပါ။ ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ ္
သမားအမ်ားစုက ျပည္ပကို တရားမဝင္ ထြက္ခြာသြားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗမာျပည္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလပု္သမားေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား စတ့ဲ 
အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတယ။္ စုစုေပါင္း ငါးသန္းေလာက္ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဗမာအလုပ္သမား 
ေတြကို အလွမ္းေဝးတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ကာတာ၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ေဂ်ာ္ဒန္တို႔လုိ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ 
ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ။္ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္တဲ့ ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံ တႏုိင္င ံ
တည္းမွာကို သံုးသန္းေလာက္ရွိတယ၊္ အမ်ားစုက လပု္ခလစာ နည္းနည္းပရဲတဲ့ အလပု္ၾကမ္း လုပ္ရသေူတြ 
ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္” 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာႏႈန္းေလာက္က ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ 
သမားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ခန႔္မွန္းခ်ကေ္တြက ဆိုပါတယ္။ 

အဒဲလီို အလုပ္လုပ္ေနသူေတြအျပင္ ထိခုိက္အနာတရ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုဟာလည္း 
တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္အျပင္က ဒကုၡသည္စခန္းေတြကုိ တဖြဲဖြဲေရာက္ေနတာပါ။ ျပည္ပမွာ တခါထပ္ၿပီးေတာ့ 
ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကုိ မၾကာခဏ ႀကဳံၾကရပါေသးတယ္။ 

“ဗမာျပည္ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြဆတီင္ပို႔တဲ့ တျခားပုိ႔ကနု္တခုကေတာ့ စစ္ေၾကာင့္ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ လ ူ
မ်ိဳးေရး ဖိႏိွပ္မႈေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ရပ္ကိုယ့္႐ြာကိစုြန႔္ခြာၾကရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြပ ဲ ျဖစ္ပါတယ။္ စခန္း 
တခုတခုမွာ အနည္းဆုံး ၁၀၀၀၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြရ႕ဲ စခန္းေတြက နယ္စပ္ေတြ 
တေလွ်ာကမ္ွာ အႏံွ႔အျပား႐ိွေနတာပါ။ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အထင္ေသး အျမင္ေသးခံၿပီး ေနေနရတာပါ” 

တိုင္းျပည္က သဘာဝသယံဇာတေတြ ေပါႂကြယ္ဝေပမယ့္ အုပ္စိုးသ ူ ထိပ္သီးေတြက အမီွအခုိ 
ကင္းတ့ဲ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ဗကပက နားလည္ထား 
တယ္။ 

“ျပည္ပ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈေတြက ဗမာျပည္က သဘာဝ သယံဇာတေတြကို အျမတ္ထုတဖ္ို႔ အဓိက ဦး 
တည္တာပါ။ ေရနံနဲ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြက အဓိကပဲ။ စုိက္ခင္းေတြနဲ႔ သတၱဳတြင္းေတြလို အလုပ္သမား 



18 
 

အေျမာကအ္မ်ားသုံးရတဲ့ စီမံကိန္းေတြ တပံုႀကီးဟာလည္း တႏုိင္ငံလုံးမွာ ေနရာအႏံွ႔ ရွိေနတာပါ။ ကမာၻ 
ေပၚက ေဈးအေပါဆုံး အလုပ္သမားရင္းျမစ္တခုျဖစ္တ့ဲ ဗမာျပည္က ေတာသူေတာင္သားေတြကုိ ေသြးစုပ္ 
ေနတာ ျဖစ္ပါတယ”္ 

“တကယ္ေတာ့ စိုက္ခင္းေတြမွာ အလုပ္လပု္ၾကတ့ဲ အလပု္ၾကမ္းသမားေတြနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြ 
က ငွက္ေပ်ာ၊ ရာဘာ၊ ေျပာင္း၊ ေဆးဖကဝ္င္အပင္ စတာေတြကို စိုက္ပ်ိဳးတ့ဲ စုိက္ခင္းေတြမ်ိဳးစံုကေန 
မျဖစ္စေလာက ္ အက်ိဳးအျမတ္ကေလးပဲ ရတာပါ။ ထြက္ကုန္ရ႕ဲ ၉၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ကို သက္ဆိုင္ရာ တင္ပို႔ 
ရမယ့္ေဒသေတြဆီ ယူသြားတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသေူတြကေတာ့ ရာသီတိုင္း အထြက္ႏႈန္းေကာင္းတ့ဲ သးီႏံွ 
ေတြကို ရိတ္သိမ္းၾကပါတယ္။ 

တခ်ိန္က ကမာၻေပၚမွာ ဆန္စပါး အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ႏိုင္တဲ့ ဗမာျပည္က အခုေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ အ 
လပု္သမား အမ်ားဆံုးတင္ပို႔တဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္တြင္း စကမ္ႈလပု္ငန္းရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက မလုံေလာက္ 
ဘးူ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကေန စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းေတြကုိ တင္သြင္းဖို႔ လိုလာတယ”္ 

ဒီပဋိပကၡဟာ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်တာ တခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘ ဲစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး 
က႑မွာ ကုန္ထတုလ္ုပ္ေရးကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိမထခိိုက္ေစတဲ့ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္နည္းနဲ႔ ေခတ္ 
မီေအာင္ မလုပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ပါတီက ေထာက္ျပပါတယ။္ 

“သယံဇာတေတြကို အျမတထု္တတ္ာက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီး႐ုံသာမက ကမာၻေျမရဲ႕ 
ျပန္အစားထိုးလုိ႔မရတဲ့ သဘာဝသယံဇာတေတြနဲ႔ ေျမဆီဩဇာ ေကာင္းမြန္တာေတြကုိ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစ 
ပါတယ္။ ဓာတေ္ျမဩဇာေတြနဲ႔ ပုိးသတ္ေဆးေတြ သုံးခဲ့ၾကလုိ႔ စိုက္ခင္းေျမေတြကုိ ေဒသခံေတြဆီ ျပန္ 
လႊေဲျပာင္းေပးတဲ့အခါ ေျမဆီလႊာေတြ ခန္းေျခာက္ၿပီး သးီႏံွမျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 

ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ေဒသခံ ေရေပၚဆီ လူခ်မ္းသာေတြရ႕ဲ အဆင္ျခင္မဲ့ သစ္ခုတ္တာ၊ 
သတၱဳတူးေဖာ္တာနဲ႔ စုိက္ခင္းေတြ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ လုပ္ကိုင္တာတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာသမွ်ရ႕ဲဒဏ္ေတြကို ဗ 
မာျပည္သူေတြ ခါးစည္းခံေနရတာပါ။ 

ကမ္းပါးၿပိဳတာ၊ ေျမဆီလႊာ ျပဳန္းတးီတာ၊ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြ ေကာကုန္တာ၊ ေတာ႐ိုင္းတရိစာၦန ္
ေတြ မ်ိဳးတံုး ကနု္တာနဲ႔ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္တာေတြကို တတိုင္းျပည္လုံးမွာ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။” 

အာဏာသိမ္းမႈကုိ ဆန႔္က်င္တဲ့ ထိေရာက္တ့ဲ ႏိုင္ငံတကာ ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္မႈကို စည္း႐ုံးလႈံ႕ 
ေဆာ္ၾကဖုိ႔ ၿဗိတိသွ် အလုပ္သမား အေရးေတာ္ပံုအတြင္းက မိတ္ေဆြမ်ားကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 
တိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ 

 
 

ဗမာျပည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈနဲ႔ (ေဒၚ)ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူနဲ႔ Morning Star သတင္းစာရ႕ဲသီးသန႔္အင္တာဗ်ဴး 

ဒုတိယ ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ထိပ္သီးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒမုိီကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကားက ပဋပိကၡရ႕ဲဇာစ္ျမစ္ေတြအေပၚ 
သတုိူ႔ရ႕ဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပုံကို KENNY COYLE က ေမးျမန္းထားပါတယ္။ 

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဗမာျပည္ရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္ကုိ တုိက္႐ိုက္တမ်ိဳး၊ 
သြယ္ဝိုက္တဖံု လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေျဗာင္က်င့္သုံးၿပီးျဖစ္ေစ၊ အဓိက အရပ္ 
သားပါတီျဖစ္တဲ့ (ေဒၚ)ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒမီိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတနီဲ႔ မေရရာ 
မခိုင္မာတဲ့ ၫြန႔္ေပါင္းဖြဲ႕ၿပီးျဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
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သို႔ေပမဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ အဆုိအရ စစ္အုပ္စု ထိပ္သီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္တပ္ကို 
ႏိုငငံ္ေရးအင္အားစုတရပ္အျဖစ္သာ ႐ုိး႐ိုးေလး ရႈျမင္လို႔မရပါဘူး၊ စီးပြားေရးအင္အားစုတရပ္ အျဖစ္ပါ ရႈျမင္ 
ရပါလမ့္ိမယ္။ 

“စစ္တပ္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ၾကားက ပဋပိကၡေတြက ၾကာေတာ့ၾကာပါၿပီ။ အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ တိုင္း 
ျပညရ္႕ဲ အာဏာရအုပ္စိုးသေူတြၾကားမွာ စစ္တပ္က သူ႔ဘာသာသူကို အုပ္စုတစု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘယ္ 
အရပ္သား အစုိးရနဲ႔မွ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံဖို႔ စိတကူ္းမရွိဘးူ၊ လကေ္အာက္ခံအေနနဲ႔ ေနဖုိ႔ဆိုတာ 
ေတာ့ ေဝးပါတယ္။ ဒါက ေခတ္သစ္ဗမာျပည္သမုိင္းမွာ ပထမဆုံး စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္တဲ့ ေနဝင္းဆကီေန 
အေမြဆက္ခံထားတဲ့ အေတြးအေခၚ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ဆို 
ပါတယ္။ 

ဗကပရဲ႕အျမင္အရ ပြတ္တုိက္မႈျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအခ်ကတ္ခုက ႏွစ္အုပ္စုလုံး “ဗမာျပည္ရ႕ဲ အ 
ခ်မ္းသာဆံုးအလႊာျဖစ္တဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကရကအ္ရင္းရွင္ေတြကုိ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတို႔က အုပ္စု တအုပ္ 
စုစီနဲ႔ ပတ္သက္တယ။္ ဘယ္အုပ္စုကမွ သာမန္ျပည္သူေတြ ခ်မ္းသာလာေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာ 
ကြာဟေနတာကုိ က်ဥ္းသြားေအာင္လုပ္ဖို႔ စိတ္မဝင္စားၾကပါဘးူ” 

“အုပ္စုႏွစ္စုၾကားက ပဋပိကၡက ဟိုအက်ိဳးစီးပြား သည္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔၊ ဟိုလုပ္ငန္း 
သည္လပု္ငန္းနဲ႔ ပတသ္က္လို႔ဆုိၿပီး တိတကိ်က် ရိွေနတာမဟုတ္ေပမယ့္ စီးပြားေရးအရလည္း အုပ္စုႏွစ္ 
စုၾကားမွာ ပဋပိကၡရွိေနတာကုိ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး” 

စစ္တပ္ရ႕ဲအက်ိဳးအျမတ္အထြက္ဆံုး ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္တဲ့ပံုစံက သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကေန စုိက ္
ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအထ၊ိ ဘဏ္လပု္ငန္းကေန ဆက္သြယ္ေရးလပု္ငန္းေတြအထိ ဗမာျပည္ရ႕ဲ စီးပြားေရးက႑ 
တိုင္းလိုလုိမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ဧရာမလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ကုမၸဏီႀကးီႏွစ္ခုကို ဖန္တီးထားတာပဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

“စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရ႕ဲ ကမုၸဏီအုပ္စုႀကးီႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လိမိတက္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြား 
ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ဗမာျပည္ရ႕ဲစီးပြားေရးကို စိုးမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီးေတာ့ ဗိုလခ္်ဳပ္ေတြက အဲဒီအုပ္စုႏွစ္စု 
ရ႕ဲ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သကလုိ္႔ အေတာ့္ကုိ ဆတ္ဆတ္ထ ိမခံပါဘူး” 

“ေနာကဆံု္းလုပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက သူတို႔ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ လပု္ေနတဲ့ 
ကမုၸဏီအုပစ္ုႀကးီေတြကုိ ထိခိုက္လာႏုိင္တဲအ့ရိပ္အေယာင္ေတြ ေတြ႕လာရလို႔ ဆုိင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ လုပ ္
လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာေတြလည္း ရိွပါတယ္” 

ဒါေပမ့ဲ ပါတကုိီကိုယ္စားျပဳသူက အခုလုိ မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ေနာက ္
ဆုံး ေပၚထြက္လာတဲပ့ဋိပကၡဟာျဖင့္ ဘယ္ျပႆနာေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါဆိုၿပီး တိတိက်က် ေထာက္ျပဖို႔ 
ခကပ္ါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲဆႏၵရွိသည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက ္အေလွ်ာ့မေပးၾကဘ ဲစစ္တပ္နဲ႔ အ 
ရပ္သားအစုိးရၾကားမွာ သံသယေတြ၊ အျမင္ေစာင္းတာေတြက ရိွေနတာ ၾကာပါၿပီ” 

“၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းကတည္းက ဒတုိီင္းျပည္မွာ ဘယ္အရပ္သားအစုိးရမွ ဆယ္ႏွစ္ထက္ 
ပိုမခံပါဘူး။ သူတုိ႔အားလုံး ေသနတသ္မားေတြ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ဒူးေထာက္ရတာခ်ည္းပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အံုႂကြ 
မႈေတြျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာကတည္းက ဒီခ်ဳပ္ကို အဲဒီလို ဒူးေထာကေ္စခ်င္လို႔ စစ္တပ္က ဖိအားေပးလာ 
တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ လိုအပ္ရင္ အာဏာသိမ္းမႈေတြလုပ္ဖို႔လည္း သတုိူ႔က ျပင္ဆင္ထားတာပါ” 

“ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ‘အာဏာသိမ္း’ စကားက စစ္တပ္အတြက ္ အရပ္သား ႏုိင္ 
ငံေရးသမားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔ အသုံးတည့္တဲ့စကား ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒတီခါ သတုိူ႔က ေျပာရင္ေျပာ 
သလုိလုပ္တယ္လုိ႔ သက္ေသျပလုိက္တာေပါ့။ ေရွ႕က သူတုိ႔ရ႕ဲအစဥ္အဆက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြ 
ကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္တာလို႔ သူတို႔ေျပာမယ္ဆုိ ေျပာႏုိင္ပါတယ္” လုိ႔ ဗကပကို ကုိယ္စားျပဳသူက ဆိုပါတယ္။ 
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ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အျမင္က ပုိၿပီးေတာ့ အႏုစိတ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ သမုိင္းဝင္ နယခ္်ဲ႕ 
ဆန႔္က်င္ေရးေခါင္းေဆာင္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္)ေအာင္ဆန္းဆီကေန သူ႔သမီးျဖစ္သ ူ (ေဒၚေအာင္ဆန္း)စုၾကည္ထံ 
လႊေဲျပာင္းေရာက္လာတဲ့ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈအေပၚ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အစစ္အမွန္ ပါတဝီင္ထု ရွိပါ 
တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒီခ်ဳပ္တည္ေထာင္သ ူ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ ယခင္စစ္အစုိးရေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ 
သေူတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ 

“၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ႏုိင္ငံေရးအုံႂကြမႈေတြကေန ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေပၚထြကလ္ာပါတယ္။ လူထ ု
လႈပ္ရွားမႈ ဒီေရလႈိင္းကို သတုိူ႔စီးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြမ်ားစြာရ႕ဲ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ရယူႏိုင္ခ့ဲပါတယ”္ 

“ဒါေပမ့ဲ ဒခီ်ဳပ္က ဒအီေရးေတာ္ပုံကုိ ဦီးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ အရိွန္အဝါနဲ႔ တျခားထင္ရွားတဲ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြ ( သူတို႔ထကဲတခ်ိဳ႕က 
မာ့ကစ္္ဝါဒေီတြပါ) ေၾကာင့္ အေရးေတာ္ပုံရ႕ဲ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ကို သူတို႔ဆြတခ္ူးသြားတယ္လို႔ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္” 

“အဲဒီအခ်ိန္မွာ လူသိထင္ရွား ေခါင္းေဆာင္တေယာက္လိုေနတဲ့ လထုူက(ေဒၚေအာင္ဆန္း) စုၾကည္ 
ကို ထပိ္ကို တြန္းပုိ႔လိုကတ္ာပါ။ ဘာႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အႀကဳံမမွရိွေတာ့ သူက ဗမာျပည္ကုိ တန္းၿပီး ေတာ့ 
အေနာကတုိ္င္းပုံစံ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မိတဆ္ကေ္ပးလိုက္ပါတယ္” 

“အထြဋအ္ထိပ္ကုိ ေရာက္သြားၿပီးေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိတဲ့အခါ ေဒၚစုက အဖြဲ႕အစည္း 
ထကဲေန လက္ဝယဲိမ္းတယ္လို႔ ယူဆရသူအားလံုးကို ထုတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ လအူေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ 
သအူသဲလို လုပ္တာဟာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာရွိတ့ဲ လက္ယာအမာခံေတြ (စစ္တပ္ေတာင္ ပါ 
ေကာင္း ပါႏိုင္ပါတယ္) က အႀကံေပးတာေၾကာင့္လို႔ ယူဆၾကတယ္။ 

NLD မွာပါတဲ့ L က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၫႊန္းတာပါ။ ဖကဆ္စ္ဂ်ပန္ေတာ္လနွ္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ 
အဒဲေီနာက္မွာလည္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳ းပမ္းခ့ဲၾကတဲ့ (ဗိုလ္ခ်ဳပ)္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သခင္သန္း 
ထြန္းတုိ႔လို ေခါင္းေဆာင္ေတြ တည္ေထာင္ခဲ့တ့ဲ ဖက္ဆစ္ဆန႔္က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတလ္ပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(ဖဆပလ) AFPFL မွာ ၫႊန္းသလုိပါပဲ” 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ လပု္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ သူ႔အေဖနဲ႔ ေဒၚစုၾကားက ဆက္စပ္မႈက သူ႔ကုိ အမ်ိဳးသား 
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ကုိ လႊေဲျပာင္းယူခြင့္ျပဳခ့ဲပါတယ။္ ဒီလိုလုပ္တာကုိ တျခားစစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြ 
က ဝန္းရံေထာက္ခံၿပီး က်ားကန္ေပးခ့ဲၾကတယ္။ 

“NLD ဒနီာမည္ရလာတာက ဦးေအာင္ႀကီးနဲ႔ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ရေဲဘာ္ 
ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕နဲ႔ ေဒၚစုနဲ႔ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြဲေတာ္တဲ့ ဦးစိန္ဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ 
ေပါင္းစပ္ထားလုိ႔ ရလာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အဖြဲ႕ရ႕ဲနာမည္မွာ ‘အဖြဲ႕ခ်ဳပ္’ ဆုိတာကုိ ထည့္လိုက္တာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ 

ဦးေအာင္ႀကီးနဲ႔ ဦးေအာင္ေ႐ႊက (အခုေတာ့ ႏွစ္ေယာက္လုံး မရိွေတာ့ပါဘးူ) အၿငိမ္းစား စစ္ေခါင္း 
ေဆာင္ေတြ ျဖစ္သလို ရန/္ငါျပတတ့ဲ္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန႔္က်င္ေရးသမားေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအုပ္ 
စုေတြထမွဲာ ဘယ္အစုကမွ တိုင္းျပည္မွာရွိတ့ဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ အေျခခံ ဆင္းရသဲား လတူန္းစား 
ေတြကို ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး” 

အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစုိးရေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သလူူထု အမ်ား 
စုႀကးီရဲ႕ဘဝေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ခဲ့ဘးူ။ ဒါ့အျပင္ (ေဒၚေအာင္ဆန္း)စုၾကည္ရ႕ဲ စစ္တပ္ဂိုဏ္းနဲ႔ ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက တိုင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ဘာသာျခား လူနည္းစုေတြအေပၚမွာရွိတဲ့ ေရွာ္ဗင္နစ္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအျမင္ စြဲကပ္မႈ 
ေတြေၾကာင့္ ယခင္က ေထာက္ခံခဲ့သူေတြကို ေဝးကြာသြားေစခ့ဲပါတယ္။ 
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“၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈေတြ ေနာကပ္ိုင္းမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတနီဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လေူတြ 
အေတာ္ေလး ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂၁ ရာစုကို ေရာကလ္ာခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ ေ႐ႊ 
ထးီေဆာင္းခ့ဲတဲ့အခ်ိန္ေတြ က်န္ခဲ့ပါၿပီ။ အခုဆုိရင္ ဗမာျပည္က ျပည္သူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီခ်ဳပ္အ ေပၚ 
မွာေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညအ္ေပၚမွာပါ သူတို႔ ႏွစ္တခ်ိဳ႕အုပစ္ိုးၿပီးေနာက္မွာ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးလာ 
ၾကတယ္။ 

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ မၾကာခဏ ေပါင္းဖက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကတာေတြ ေတြ႕ၿပီးတဲ့ေနာကမ္ွာ သ ူ
တို႔ရ႕ဲ ပကတိ႐ုပ္ကို ျမင္လိုက္ရၿပီလို႔ လူေတြက ယူဆၾကပါတယ္။ အခုဆိုရင္ တခ်ိဳ႕က လူသိရွင္ၾကား ေဝ 
ဖန ္ရႈတ္ခ်လာၾကတယ္” 

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (အာဏာသိမ္းခံရတဲ့ ဒခီ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္အမတ ္တ 
ခ်ိဳ႕) က အလုပ္အတူတူ လုပ္ၾကဖုိ႔ဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ 
အခါ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က စိတပ္ါလက္ပါ မရိွၾကဘးူ။ “တကယ္လို႔မ်ား ေဒၚစု လြတ္လာခ့ဲရင္ ခင္ဗ်ားတို႔က 
သူ႔ကို ခင္ဗ်ားတို႔ အေရးေတာ္ပုံရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ဆိုၿပီး တင္ေျမႇာက္လိုက္ရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၾကမလဲ” ဆုိၿပီး 
ေျပာၾကပါတယ။္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြအေပၚမွာရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲေပၚလစီနဲ႔ ပတ္သက ္
လို႔ သူတို႔ရဲ႕ သသံယေတြကို ျပေနတာပါ” 

မည္သို႔ဆုိေစ တတိုင္းျပည္လုံးမွာေရာ ႏုိင္ငံတကာမွာပါ အဒဲီလို ဩဇာတိကၠမႀကီးမားတဲ့ တျခားသ ူ
တေယာက ္ ေပၚမလာေသးပါဘူး။ လူထုအေရးေတာ္ပုံက လူပုဂၢိဳလ္အေျခခံတဲ့ အန္အယလ္္ဒီ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈနဲ႔ မတူတဲ့ တျခားသင့္ေတာ္လက္ခံႏိုင္တ့ဲ ေ႐ြးခ်ယစ္ရာတခုကုိ မေပးေသးပါဘူး။ 

“သကူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အလိုတူအလိုပါ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို အသိအမွတ္ မျပဳခ့ဲတာ လတုိူင္းသပိါ 
တယ္။ ဒါေပမ့ဲ မ်က္ေမွာက္အေရးေတာ္ပံုမွာ ေရွ႕ထြက္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ လိုေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္တေၾကာ့ ျပန္ေပၚခ်င္ ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္” 

“အေရအတြကအ္ားျဖင့္ေရာ ဆႏၵျပမႈပံုစံေတြအေနနဲ႔ပါ အရွိန္အဟုန္ရလာေနတ့ဲ မ်က္ေမွာက ္လူထ ု
အေရးေတာ္ပံုကေန သူက ဖီးနစ္ငွက္လုိ ျပန္ရွင္သန္ႏိုးထလာမလား၊ ျပာျဖစ္ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္သြားမလား ဆိုတာ 
ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ”္ 

သကူ သူ႔အေဖရဲ႕ေက်ာ္ေဇာမႈအေပၚကေန အျမတ္ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ဖခင္ျဖစ္သရူ႕ဲ လက္ဝ ဲ ကိုလုိနီ 
နယခ္်႕ဲဆန႔္က်င္ေရး သမုိင္းနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ဆတ္ိဆတိ္ေနဆ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ယာသမားျဖစ္တဲ့ သူ႔အေမရဲ႕ထိန္းေက်ာင္းမႈ ေအာက္မွာနဲ႔ ကြန ္
ျမဴနစ္ဆန႔္က်င္ေရး ႀကီးစုိးတဲ့ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတခုမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ။္ သူ႔အေဖ လပု္ႀကံခံရ 
ေတာ့ သူကႏွစ္ႏွစ္သမီးအ႐ြယ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္ရာမွာ 
ပါဝင္ခဲ့တဲ့ သူ႔အေဖရဲ႕အခန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တခါမွ မေျပာဖူးပါဘးူ။ 

သူ႔ကုိ ပခုံးထမ္းတင္ေပးခဲ့တ ဲ ဒခီ်ဳပ္ပါတီရ႕ဲ ထင္ရွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ‘လက္ဝေဲတြ’ ျဖစ္လို႔၊ 
‘ကြန္ျမဴနစ္ေတြ’ ျဖစ္လို႔ဆုိၿပီး ထုတ္ပစ္ခဲ့စဥ္က သူေထာက္ခံခဲ့တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့ပစ္လို႔ မျဖစ္ 
ပါဘူး” 
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ဩဂုတ္ ၁၅၊ ၈၂ မိခင္သုိ႔ 
----------------------- 

 
* ၈၂ ႏွစ္ရိွၿပ ီ

အသက္ရွည္ရွည္ 
ခႏၶာတည္တံ့ 

ႀကံ့ခိုင္က်စ္လ်စ္ 
အသစ္ အသင့္ျဖစ္ေစသား...။ 

* ၈၂ ႏွစ္ရိွၿပ ီ
ဖိုးသက္ရွည္ေတာ္လွန္ေရးသမား 

ျပည္သူၾကား၌ 
ဆင့္ပြားစီးဆင္း 
ေအာင္ေျမနင္း၍ 

ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းသို႔ေရာက္ရွိေစ ...။ 
* ၈၂ ႏွစ္မွသည ္
ေရာင္နီၾကည္ျမ 

ပ်ိဳမ်စ္ႂကြ၍ 
လလွွပပ 

ႀက ံဆရာ တ ရာ 
တိုက္ပြဲရာေထာင္ 
ေအာင္ပါေစ ....။ 
ရေဲဘာ္ျမင့္ေဌး 

 
 

(ပါတစီိတဓ္ာတ္န႕ဲ ရဲေဘာ္တေယာက္ 
ပါတီကုိ ဂုဏ္ျပဳေရးသားၿပီး ေပးပုိ႕လာတ့ဲ 

ကဗ်ာေလး တပုဒ္ပါ) 
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ကၽြန္မဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာေဖေဖ့အေၾကာင္းမ်ား။ 
ေဆာင္းပါးအမွတ္( ၅၅)။ ေဖေဖ ကုိ အသက္ကယ္ခ့ဲရစဥ္က။ 

 

 
 

ေဖေဖစစ္တပ္ကအနားယူရတဲ(့၁၉၅၇)ခုႏွွစ္ကစလုိ႔ (၁၉၇၃)ခုႏွစ္ ေျမာင္းျမလမ္းအိမ္ကို ေျပာင္းတဲ ့ အထိ 
၁၆ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ကၽြန္မတို႔မိသားစုေတြ စမ္းေခ်ာင္းက ဆီဆံုလမ္းအိမ္အမွတ္(၃၆)မွာ ေနခ့ဲၾကရပါတယ္။  

အဒဲ ီ အိမ္ေလးဟာ ေပ(၂၅-၅၀)ေျမအျပည့္ေဆာက္ထားတဲ့ တလုိင္းအိမ္ေလးပါ။ ထပ္ခိုးေလး 
လည္း ပါပါတယ္။ အိမ္ေလးကက်ဥ္းလည္းက်ဥ္း ေမွာင္လည္းေမွာင္၊ ဒီၾကားထ ဲ ကၽြန္မတို႕ ေမာင္ႏွမတ 
သိုက္က တန္းစီျပီးတေယာကျ္ပီး တေယာက္ဖ်ားၾကနာၾကနဲ႔၊ ႏွစ္အခ်ိဳ႕ အေတာ့္ကုိ ကသီလိုကပ္ါတယ္။ ေန 
ေရးထိုင္ေရး စားေရးေသာက္ေရး ဘက္စုံကသီတာပါ။ ေမာင္ႏွမ(၅) ေယာက္စလံုး အနီးအနားက စိန္႕ဖီလိ ု
မီနာသာသနာျပဳေက်ာင္းမွာေနေတာ့ ေက်ာင္းစရိတ္၊ေက်ာင္းကားခနဲ႔ ေဖေဖနဲ႔ေမေမ ဘယ္လို မ်ားေက်ာ္ 
ျဖတခ္ဲ့တယ္ ဆုိတာ မေတြးရက္ပါဘးူ။ 

ေဖေဖက သူစာအုပ္မွာ ဒီလိုေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ 
-----ေက်ာင္းဖြင့္စရက္မ်ားဆုိလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး အ၀တ္အစားဖုိး စာအုပ္ဖိုး အားကစားဖိုး စသျဖင့္ 

နင့္ေနေအာင္ေပးရရာ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက ဒီလေတာ့ ဆင္နဲ႔ဆြဲရမ္းသလိုပဟဲု ညည္းတြားတတပ္ါသည္။-----
တဲ့။ 

အဒဲအီိမ္မွာေနစဥ္ ေဖေဖအစာအိမ္အနာ ေရာဂါရခ့ဲတာပါ။ 
အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ဆင္းရမဲႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သိပ္အျပင္းအထန္ေတာ ့မဟုတ္ပါ 

ဘးူ။တခါတေလနာလာလိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္နဲ႔။ အမွတ္တမဲ့ပါပဲ။ ေဆးတခါစစ္မိေတာ့မွ အစာအိမ္မွာ 
အနာရိွေၾကာင္း သလုိိက္ရတာပါ။ ေဖေဖကလည္း သိပ္အေရးတယူ ေျပာမေနပါဘူး။ 

၁၉၇၆ခုႏွစ္ ကၽြန္မတို႔ပါတီဆီျပန္ေရာက္ျပီး အေျခခံေဒသတြင္း ၀င္ခါနီးမွာ ေဆးတခါစစ္ေတာ့ ေဖ 
ေဖမွာ အစာအိမ္အနာျဖစ္ဖူးေၾကာင္း၊ အခုေတာ့ အနာက်ကေ္နပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးစစ္စာက ေရးထားပါ 
တယ္။ 

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ဆန္း (ေဆာင္းတြင္းကာလ ပန္ဆန္းမွာ အေလ့ရွိတဲ့အတိုင္း) နမ္ခေခ်ာင္းက ေမ်ာပါ 
လာတဲ့ ထင္းေခ်ာကေ္တြ ကမ္းအေကြ႕ေတြမွာတင္က်န္တာေတြကို ကၽြန္မနဲ႔ေဖေဖဆင္းေကာက္ၾကပါတယ္။ 
အဒဲါ ေဖေဖ ေခၽြးေအးမိျပီး ဖ်ားပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္မကလည္း စခန္းရိွတဲ့ေဆးမ်ား ေအပီစီ အမႈန္႕ႀကိတ္ျပီး 
ဘာမီတြန္တလံုး တိုက္လုိက္ပါတယ္။ ေနာကေ္န႔မနက ္ေဖေဖ၀မ္းသြားေတာ့ ၀မ္းအမည္းေတြသြားျပီး မူးလဲ 
ျပီး သတလိစ္သြားပါေတာ့တယ္။ 

အစာအိမ္အနာေဟာင္းက ျပန္ေပၚလာျပီး ေသြးေၾကာေပါကသ္ြားတာပါ။ ေသြးဖိအားကလည္း ၂၀ 
ေလာက္ပရဲွိပါေတာ့တယ္။ ေသြးဖိအားတိုင္းတ့ဲ လက္တဖက္ပ ဲအလြတ္ထားျပီး က်န္လက္တဖကန္႕ဲ ေျခ(၂) 
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ေခ်ာင္းစလံုးမွာ ရိွသမွ်ေဆးရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဂလူကုိ႕စ္၊ ဓာတ္ဆားရည္၊ ေသြးရည္ၾကည္အစားထိုး)ကုိ အျမန္ 
ႏွႈန္းနဲ႔သြင္းေပးျပီး ေသြးတတ္ိေဆးေတြလည္းထိုး၊ ေသြးဖိအားျမင့္တဲ့ေဆးေတြလည္း ထုိးနဲ႔၊ အျမန္ အသက ္
ကယ္ရပါေတာ့တယ္။ ေသြးကတတိ္ဟန္မတူဘဲ ၀မ္းတခါသြားျပီးတိုင္း ေသြးဖိအားက ေ၀ါခနဲျပန္က်သြား 
ပါတယ္။ တခါတေလ(၀)ထိ က်သြားတာပါ။ စစ္ေဒသေဆးရုံႀကးီက ဆရာ၀န္ေတြေရာ၊ ပန္ဆန္းေရာက္ 
ေနတဲ့ ညီေနာင္ပါတတီခ်ိဳ႕ကဆရာ၀န္ေတြေရာ အကုန္၀ိုင္း၀န္း ကူညီကသုေပးၾကပါတယ္။ 

ဗဟိုရံုးမွာလည္း အဒီဲေန႔က အစည္းအေ၀းရိွလို႔ ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း စံုေနပါ 
တယ္။ဒီေတာ့ ေဖေဖကို တဖက္ႏိုင္ငံ ေဆးရုံကိုပုိ႔ဖို႔ဆံုးျဖတ္ျပီး ရဲေဘာ္ထြန္းက တဖက္ကမ္းေျပးျပီး စီစဥ္ပါ 
ေတာ့တယ္။ ေဆးရုံကား(လူနာတင္ကား)လႊတ္လုိက္မယ္ဆိုျပီး ေစာင့္ခိုင္းပါတယ။္ ေဖေဖအေျခအေန ဆိုး 
လာလို႔  လူနာတင္ကားမေစာင့္ေတာ့ဘ ဲ တဖက္ကမ္း ကင္းစခန္းကရိွတဲ့ကား (ပီကင္းဂ်စ္)နဲ႔ ပို႔ဖို႔ပဲ စီစဥ္ရ 
ပါေတာ့တယ္။ 

ဥက႒ၠသခင္ဗသိန္းတင္က ေဖေဖနဲ႔ထည့္လိုက္ဖို႔ ေဆးေက်ာင္းသားထကဲ ဗမာလုိေရာ၊ တရုတ္လို 
ေရာ တတတ့ဲ္ ေက်ာင္းသားတေယာက္ရွာဖို႔ ကၽြန္မကိုခုိင္းပါတယ။္ ဗဟုိရံုးကုိအစည္းအေ၀းတက္ဖို႔ 
ေရာကေ္နျပီး ေဖေဖကိုလူနာလာေမးေနတဲ့ ရေဲဘာ္တင္ရီ(ပခဲူးေန၀င္း အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ႏုိင္ငံေရးမွဴး၊ 
ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြ႕ဲ၀င္)က--- တျခားလူဘာရွာစရာလိုလ။ဲ သူ႕သမီးပထဲည့္လုိက္ေပါ့။ သလူည္း စကား 
ေပါကေ္နတာပ။ဲ-- လို႔ ၀င္ေျပာလိုက္လို႔ ကၽြန္မ လိုက္ခြင့္ရလိုက္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ေဖေဖကုိ ကားေနာက္ခန္းမွာတင္၊ ေဆာင္းတြင္းလည္းျဖစ္ေတာ့ ဂြမ္းကပ္ေစာင္ေတြနဲ႔ မ 
လႈပ္ႏိုင္ေအာင္ပတ္ထားျပီး၊ ေသြးေၾကာသြင္းထားတဲ့ေဆးပုလင္းကုိ တုတ္တေခ်ာင္းထိပ္ခ်ိတ္၊ တုတ္ကိ ု
ကား ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ ထုတ္ထားရျပီး ကၽြန္မက ေျခနင္းခုမံွာ ဒူးေထာက္ထိုင္ျပီး ကိုင္ထားရပါ 
တယ္။ 

ဆရာမႀကီးေဒၚေငြက ကားေရွ႕ခန္း ကားေမာင္းသူေဘးမွာထုိင္ပါလာပါတယ္။ 
ဒီလုိနဲ႔ ကားက ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ေမာင္းလာတာ ကၽြန္မတုိ႔(၂)နာရီေလာက္အၾကာမွာ နယ္စပ္ က 

(လန္ခ်န္း)ခရုိင္ေဆးရုံေလးကို ေရာက္လာပါေတာ့တယ။္ 
နယစ္ပ္ေဆးရုံေလးျဖစ္ေလေတာ့ အစစအရာရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ဟန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီက ေဆး၀န္ 

ထမ္းေတြဟာ မရိွရိွတာေလးနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် အသက္ကယ္ၾကပါတယ္။ အေရးေပၚ ကယတ္င္ခန္းလည္း 
မရွိပါဘးူ။ ကၽြန္မက ေဖေဖေဘးမွာပ ဲတခ်ိန္လုံးထုိင္ေနၿပီးူ နည္းနည္းေလးမသကၤာတာနဲ႔(ဥပမာ ေဖေဖ အ 
သက္ရႈျမန္လာတာ၊ မ်ကႏ္ွာေတြျဖဴေဖ်ာ့သြားတာ-စတဲ့ ကုိယ္တြင္းေသြးထြက္တဲ့ လကၡဏာမ်ား) ႏွလံုးခုန္ 
ႏႈန္းတိုင္း၊ ေသြးဖိအားတိုင္း၊ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းျမန္လာရင္၊ ေသြးဖိအားက်လာရင္၊ ေသြးသြင္းေပးဖုိ႔ေတာင္းဆို စ 
သျဖင့္ ေဘးက တခ်က္မလပ ္လုပ္ေနရပါတယ္။ 

ေသြးသြင္းတယ္ဆိုလုိ႔ ေျပာရဦးမယ။္ အဲဒီတုန္းက ေသြးလႈဘဏ္ဆိုတာ ေဆးရုံေတြမွာ မရွိဘးူ။ 
ေသြးကုိ လိုအပ္မွ သကဆုိ္င္ရာဌာနတုိ႔ ရပ္ကြက္တို႔၊ လူနာရ႕ဲေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြေတြ စသျဖင့္ ရရာလူေတြ 
လံႈ႕ေဆာ္ျပီး ေသြးလႈခိုင္းရတာ။ ဒီေတာ့ ေဖေဖအတြက္ ေသြးလိုေတာ့ သူတို႔ေဆးရုံမွာ ေသြးေရာင္းဖို႔ စာ 
ရင္းေပးထားသေူတြကုိ ေခၚရတာေပါ့။ (အဲဒီေခတ္က အေရးေပၚ ေငြအသံုးလုိသူမ်ားဟာ ေဆးရုံေတြမွာ 
ေသြး ေရာင္းလို႔ရတယ္။) အဲဒ ီေသြးေရာင္းတဲ့လူကိုၾကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့ ျဖဴဖတဖ္တ္ ေဖာသြပ္သြပ္နဲ႔၊ကၽြန္မ 
အေတာ္စိတ္ဆင္းရမဲိတယ္။ဘယ္ေလာက္မွ ေသြးအား ေကာင္းမလာႏုိင္ဘူး။ ပထမေတာ့ အဲဒီလူရ႕ဲ ေသြး 
အား(ဟီမိုဂလုိဘင္)ကို အရင္စစ္ေပးပါလုိ႔ေျပာမယ ္စိတ္ကူးေသးတယ္။ ေနာက္မွ ဗဟုိကမွာလိုက္တဲ ့စကား 
ေတြသတိရျပီး စိတကုိ္ထနိ္းလိုက္ရတယ။္ 

ကၽြန္မကုိ ဥကၠ႒က ဟိုဖက္ေရာက္ရင္ ဟိုဖက္ကဆရာ၀န္ေတြစကား နားေထာင္ပါ။ သူတို႔ကို ယုံ 
လို႔ အပ္ထားျပီ ျဖစ္လို႔၊ သူတုိ႔ကသုမႈကုိေပါင္းစပ္ပါ---လို႔ မွာလႊတ္ျပီး ရဲေဘာ္တင္ရီကလည္း --ဟိုဖကက္ 
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လေူတြနဲ႔ရန္သြားမျဖစ္နဲ႔။---မွာလႊတ္လိုကတ္ာပါ။(ကၽြန္မကလည္း ကၽြန္မပါပ။ဲ ပါတီထေဲရာက္ခါစက မ်ကစ္ိ 
ထ ဲ အျမင္မေတာ္တာေတြ႕ရင္ ပါးစပ္က အင္မတန္ျမန္တာ။ ဒီေတာ့ ေဆးရုံမွာက စည္းလံုးေရး မေကာင္း 
ဘးူ။ ဆက္ဆေံရး ညံ႔တယ္။ မာနႀကီးတယ္။--စတ့ဲ နာမည္ပ်ကေ္တြကလည္း ရွိထားပါတယ္။ ဒါေတြ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြနားထ ဲေရာကေ္နဟန္တူပါတယ္။) 

တကယ္ေတာ့လည္း အဒဲတီဖက္ႏိုင္ငံေဆးရုံက ဆရာ၀န္မ်ားက သတုိူ႔တတ္စြမ္းသေလာက ္ကုသ 
ေပးပါတယ္။ဒါေပမ့ဲ ေဖေဖအေျခအေနက သိပ္သက္သာလာတာ မရွိဘူး။ တခ်ကတ္ခ်က ္ ျပန္ေမ်ာသြား 
လိုက္၊ ေသြးဖိအား(၀)ထ ိ က်သြားလိုက္၊ တခ်က္တခ်က ္ ျပန္သတိလည္လာျပီး ေဖေဖဘယ္ေရာက္ေနလဲ၊ 
ေဖေဖ ဘာျဖစ္လို႔လဲလို႔ ေမးလုိက ္၊တခါတခါ ကေယာင္ကတမ္းေတြ ေျပာလိုက္နဲ႔။ 

ကၽြန္မတုိ႔ ေရာကျ္ပီး ၂-၃ ရကေ္လာက္အၾကာမွာ ေမေမနဲ႔ကိုခုိင္ေအာင္(ေက်ာ္ေဇာဦး)တုိ႔ ေရာက္ 
လာပါတယ္။ ဥကၠ႒က သူ႕စစ္ေရးဆိုင္ရာအတြင္းေရးမွဴး ကုိေအာင္ျမင့္(အခု -၀-ေဒသ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ)ူ 
နဲ႔ အတလူႊတ္လိုက္တာပါ။ ကိုေအာင္ျမင့္ကတဆင့္ ကၽြန္မကိုေရာ၊ ေဆးရုံကတာ၀န္ခံေတြကိုေရာ၊ ဥကၠ႒ 
က မွာလုိက္တဲ့စကားလည္း ရွိပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အခ်ိန္ဆြဲထားပါ။ နည္းနာေတြရွာျပီး ကမူင္းစစ္ 
ေဆးရုံႀကီးဆီ ပို႕ႏိုင္ဖုိ႔လုပ္ေနတယ္။-ဆိုတာပါပ။ဲ ေမေမတုိ႔က၂ရကပ္ေဲနျပီး ျပန္သြားပါတယ္။ 

ေမေမတို႔ျပန္သြားျပီး ေန႔လည္ ၃ နာရီေလာက္မွာ ေဆးရံုေပၚ ေလယာဥ္ ၀ေဲနသံၾကားရျပီး ကၽြန္မ 
တို႔အခန္းဆီ ဆရာ၀န္ေလးတေယာက ္ေျပးလာျပီး ေျပာျပတာက--ကမူင္းေဆးရုံႀကီးက ေဆးအဖြဲ႕ ရဟတ္ 
ယာဥ္နဲ႔ေရာက္လာျပီ၊ ေဖေဖကို အသက္ကယ္ျပီး တည္ျငိမ္တာနဲ႔ အဲဒီကုိေခၚသြားမွာ----တဲ့။ 

(ေနာင္မွသရိတာက ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ပီကင္းဗဟုိကို ဖုန္းဆက္ျပီး ေဖေဖဟာ ပါတီရဲ႕ အေရးႀကီး 
ေခါင္းေဆာင္တေယာကျ္ဖစ္လို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အသက္ကယ္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလိုက္တယ ္ ဆိုတာပါပဲ။ 
ဒါနဲ႔ ဗဟုိက ယူနန္ ကူမင္းစစ္ေဆးရုံကို လွမ္းအေၾကာင္းၾကားတာ၀န္ေပးလိုက္တာပါ။) 

ေဆးအဖြဲ႕မွာ ဆရာ၀န္ႀကီး(၃)ဦး (အူလမ္းေၾကာင္း ခြဲစိတဆ္ရာ၀န္မႀကီးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္၊ အူလမ္း 
ေၾကာင္းဆုိင္ရာ အထူးကဆုရာ၀န္၊ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္၊)န႕ဲအေရးေပၚခြဲစိတ္ခန္းတာ၀န္ခံသူနာျပဳမွဴး(၁)ဦး 
စုစုေပါင္း(၄)ဦးပါလာပါတယ္။ 

သတုိူ႔လည္း ေရာကမ္ဆိုက္ ကၽြန္မတို႔အခန္းေရာကလ္ာျပီး ေဖေဖ့ အေျခအေနကို ေလလ့ာ၊ ခ်က္ 
ခ်င္း ေဆးရုံအစည္းအေ၀းခန္းမမွာ အစည္းအေ၀း လုပ္ျပီး ဘယ္လို ကုသမယ္ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ 
(မွတ္ခ်က္။ ေဆးရုံအစည္းအေ၀းက အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ကၽြန္မက ဟိုဆရာ၀န္ နည္းနည္း ေမး 
လိုက္၊ဒဆီရာမ ေမးလိုက္၊ဆရာ၀န္အုပ္ေတြ ေဖေဖေဘးလာျပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ ညွိႏႈိင္းလိုက္ စတာေတြ 
ၾကည့္ျပီး ဆကစ္ပ္ယၾူကည့္တာပါ။) 

ေဖေဖရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနအရ(ေသြးဖိအား မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနတာ၊ အသက္အရြယ ္၆၀ ေက်ာ္၊၊ 
ေသြးထြကမ္ႈကလည္း စိမ့္ထြက္ရံုပျဲဖစ္ေနတာ-- စတာေတြေၾကာင့္)ခ်ကခ္်င္း ခြဲစိတမ္ႈမလုပ္ေသးဘ ဲ ေသြးဖ ိ
အား ျငိမ္ေရး၊ ေသြးအား ျပန္တက္လာေရး၊ ေသြးတိတ္ေရးေတြကုိ အရင္လပု္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကပါတယ္။ 

ဆရာ၀န္မ်ားအုပ္လိုက္ ကၽြန္မတုိ႔အခန္းထ ဲ ျပန္၀င္လာျပီး ေဖေဖ့ကိုယ္ ခႏြၡာတြင္းက ထြက္သြားတဲ့ 
အရည္ေတြ အျမန္ျပန္သြင္းႏိုင္ဖုိ႔ (ေသြးဖိအားျပန္ တက္လာဖုိ႔) ေဖေဖေပါင္ေသြးျပန္ေၾကာကို ေဖာက္၊ ျပြန္ 
သြင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေသြးသြင္းဖို႔ စီစဥ္ပါတယ္။ေဖေဖကို အရင္ ေသြးသြင္းေပးေနတဲ့အေျခအေနကို သ ိ
သြားတဲ့-ဆရာ၀န္မႀကီးက အေတာ္စိတ္ဆိုးသြားျပီး ေဆးရုံအုပ္ကုိ ဒီျမိဳ႕မွာ ဘယ္စစ္တပ္ရွိလဲလို႔ ေမးပါ 
တယ္။ ကင္းတပ္ရင္း ရွိတယ္ လို႔ျပန္ေျဖေတာ့ ---က-ဲေခၚလုိက-္ငါစကားေျပာမယ-္-တဲ့။ 

စစ္သားေလးေတြ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္လာပါတယ္။ အဒဲအီုပ္ကိ ု ေဆးရုံခန္းမႀကးီထမွဲာ 
စုခိုင္းျပီး ဆရာ၀န္မႀကီးက တရားေဟာပါတယ။္ 
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အေဲျပာရဦးမယ။္ ဟယ္လီေကာ္ပတာက ျမိဳ႕ေပၚ၀ျဲပီး ျမိဳ႕ေဘာလုံးကြင္းမွာ ဆင္းတာ ျဖစ္ေလေတာ့ 
တျမိဳ႕လံုး အံုးအုံးၾကြက္ၾကြက္နဲ႔၊ အေရးႀကီးလူနာကယ္ဖို႔ အထူးေဆးအဖြဲ႕ ေရာက္တာဆုိျပန္ေတာ့ တျခား 
ေဆးရုံေတြက ေဆး၀န္ထမ္းေတြကလည္း တရုံးရံုး ေရာက္လာျပန္တယ္။ ဒီေတာ့ ေဆးရုံခန္းမႀကီး တခုလံုး 
လွ် ံထြက္ေနတာပ။ဲ တကယ္ေတာ့ ည၇-၈နာရီေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ 

ကၽြန္မလည္း မေယာင္မလည္နဲ႔ ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ကသြား နားေထာင္ေတာ့ အေတာ့္ကို 
အ့ံၾသသြားပါတယ။္ အဒဲဆီရာ၀န္ႀကီးေတြကို သူတို႔ဗဟိုက ဘယ္လိုညႊန္ၾကား ေျပာဆိုလုိက္တယ ္ မသိပါ 
ဘးူ။ ေဖေဖရဲ႕ရာဇ၀င္ကို အေတာ္အေသးစိတ္ကုိ ေျပာျပေနတာပါ။(ဥကၠ႒ကလည္း ပီကင္းဗဟုိကို ေျပာျပ 
ထားဟန္လည္း ရိွပါတယ္။) 

--အခုအသကက္ယေ္နရတဲ့လူနာဟာ အခုဗမာျပည္မွာ မင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဗိုလခ္်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း 
နဲ႔အတ ူဗမာတပ္မေတာ္ႀကီးကုိ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ေျမေအာကလု္ပ္ 
ငန္းေတြ လုပ္ရင္းေပၚသြားလုိ႔ ထြက္ေျပးလာရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခု သူတို႔ရ႕ဲနယစ္ပ္ေအးခ်မ္းသြားတာက 
လည္း ဒလီနူာ -ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက နယ္စပ္မွာေသာင္းက်န္းေနတဲ ့ ကူမင္တန္ေတြကုိ တိုကေ္ပးလို႔ျဖစ္ေၾကာင္း 
စတာေတြပါ။--- 

အဆံုးသတ္မွာေတာ့--အခုလိ ု ငါတို႔တုိင္းျပည္အတြက ္ အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲတဲ့ သရူေဲကာင္း 
ႀကးီတေယာက္ အသက္ကယဖ္ို႔တာ၀န္ကုိ ငါတို႔ထမ္းေဆာင္ရတာ အလြန္ဂုဏ္ယူဖို႔ေကာင္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ 
အားလံုး၀ိုင္း၀န္းၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြေသြးလႈဒါန္းၾကပါ။----တဲ့။ 

သတုိူ႔ႏိုင္ငံမွာက ကူမင္တန္တပ္ထ ဲတရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတ၀ီင္ေတြ အမ်ားအျပား ေျမေအာက ္လုပ ္
ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ၾကတာ၊ ေပၚသြားလို႔ ခ်န္ေကရိွတ္ကလိုက္သတ္လုိ႔ ေတာထေဲျပးရတာ၊ ၁၉၄၉ ေတာ္ 
လနွ္ေရးေအာင္ျပီးေနာက ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက ္ က်န္ခဲ့တ့ဲကူမင္တန္စစ္သားမ်ားက အေႏွာင့္အယကွ ္ အမ်ိဳး 
မ်ဳိးေပးတာ စတာေတြနဲ႔ ဇာတ္လမ္းဆင္ရုပ္ရွင္ေတြရုိက္ထားတာေတြရိွတယ။္ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ေတြအတြက္ 
ဒီလုိအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြက ၾကားဖူးနား၀ေတြရွိျပီးသား။ သူတို႔ရင္ထဲ က်ျပီးသားဇာတ္လမ္းေတြ၊ဆရာမႀကးီ 
အေျပာအေဟာကလည္း ေကာင္းေလေတာ့ စစ္သားေတြေရာ၊ ေဆး၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ေရာ၊ နည္းတဲ့လူတန္း 
ရွည္ႀကီးမဟုတ္ဘူး။ ေသြးလွဴ ဖုိ႔ တန္းစီေနတာမ်ား။ ညလံုးေပါက္ ေသြးစစ္လိုက္ၾက၊ ေသြးထုတ္ၾကနဲ႔။ 

ည(၁၀)နာရီေလာက္မွာ ေဖေဖကုိ ေသြးစသြင္းပါတယ။္ 
သတုိူ႔အစည္းအေ၀းလုပ္စဥ္က ေသြးတတ္ိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလ ဲ ၀ိုင္းစဥ္းစားၾကစဥ္ 

က ဆရာ၀န္တေယာက္က သဖူတ္ခ့ဲရတဲ့ ေဆးေဆာင္းပါးတေစာင္ထကဲအေၾကာင္းတဲ့။ ေရွးနည္းလမ္း 
တခုတဲ့။ လူနာကိ ုအေအးခံထားတဲ့ႏြားႏို႔ တိုက္တာတဲ့။ ဒီေတာ့ က်န္ဆရာ၀န္မ်ားကလည္းဘာအႏၱရာယ္မ ွ
ရွိတဲ့ ကိစၥမဟတ္ုလို႔ စမ္းၾကည့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ 

ေဖေဖမွာကလည္း အဆင္သင့္ ႏွာေခါင္းျပြန္တပ္ထားၿပီးသား။ ေဖေဖက သတိလည္တခ်က္ 
မလည္တခ်က္မို႔ အစာအိမ္ထကဲ ထြကတ္ဲ့ေသြးေတြ စုပ္ထုတဖ္ို႔သြင္းထားတာ။ အေတာ္ပ၊ဲ အဲဒီျပြန္က တ 
ဆင့္ ေရခဲစိမ္ထားတဲ့ ႏြားႏို႕ေတြကို ထည့္ေပးပါတယ္။ ႏြားႏုိ႕ထလဲည္း ေသြးတိတ္ေဆးေတြ၊ ေသြးေၾကာ 
က်ံဳ႕တဲ ့ေဆးေတြေဖာက္ထည့္တာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ 

လပု္လို႔ရသမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႕ ကယ္တာပါပ။ဲ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕လို႔ မေျပာရဘူး။ 
လပု္တာကုိင္တာမ်ား ဇယဆ္ကသ္လုိ ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ေဒါင့္ေစ့ေအာင္လုပ္သြားတာမ်ား အခုေရးျပေန 
တာကမွၾကာဦးမယ္။ 

ေဖေဖ့ကိုေသြးစသြင္းျပီဆုိကတည္းက ေဖေဖ အေတာ္တည္ျငိမ္စျပဳလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ မ်က္ႏွာ 
မွာ ေသြးေရာင္ေလး စသန္းလာပါတယ္။ ေသြးဖိအားလည္း တျဖည္းျဖည္း တကလ္ာပါတယ္။ ေသြးလႈရွင္ 
ေတြက အသက္(၂၀)ေက်ာ္ေလးေတြ၊ အရြယေ္ကာင္းေလးေတြအမ်ားစု၊ ပီးေတာ့ လတ္လတဆ္တဆ္တ္ 
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ေသြးေတြ၊ ေသြးအားတင္မက ေသြးထပဲါတဲ ့ အခ်ကအ္လက္ေတြ(ဥပမာ ေသြးခေဲစႏိုင္တ့ဲပစၥည္းမ်ား)ကိုပါ 
ရလိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေဖေဖအေျခအေနဟာ အေကာင္းဘက္ေရာကလ္ာခ့ဲပါၿပီ။ ေဖေဖကုိယ္တုိင္ကလည္း 
အသက္အရြယ္အရသာ စိုးရိမ္စရာအရြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဘာေရာဂါႀကးီမွ(ေသြးတုိး၊ဆးီခ်ိဳ) မရွိတာလည္း 
အေတာ္ကံေကာင္းသြားပါတယ္။ 

အေၾကာင္းအရာအားလံုး သြားစုစည္းမိလို႔ ေသကမံေရာက ္ သက္မေပ်ာက္ျဖစ္သြားရတာပါ။ ဘာ 
သာေရးအယူအဆအရေျပာရရင္ေတာ့ ေသေန႔မေစ့ေသးလို႔ေပါ့ေလ။ 

ေသြးေတြ ဆက္တုိက္သြင္းရာမွာ ေသြး(၅၀၀၀-ငါးေထာင္စီစ)ီ ၄၈ နာရီအတြင္း သြင္းလိုက္တာပါ။ 
အဒဲ ီ(၂) ရက္အၿပီးမွာေတာ့ ၀မ္းသြားရာမွာ ပထမခပ္ညိဳညိဳနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း လံုး၀ ၀ါသြားပါေတာ့တယ္။ အစာ 
အိမ္ ေသြးတတိ္သြားၿပီ ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ အဓိကျပႆနာႀကီး ေျဖရွင္းလိုက္ႏိုင္ေပမယ့္ ေနာက္ရႈပ္ေထြးမႈ 
ေတြက တခုျပီးတခုတက္လာပါတယ္။ 

အစာအိမ ္ ေသြးတတ္ိသြားျပီျဖစ္လို႔ အာဟာရလုိက္ဖို႕ ပါးစပ္က ႏြားႏုိ႔တို႔၊ ၾကကဥ္ေပါင္းေလးေတြ 
စေကၽြးၾကည့္တဲ့ေန႔မွာပဲ ေခ်ာင္းေတြစဆိုး-အပူခ်ိန္ေတြတက္လာျပီး အဆုပ္ေရာင္လကၡဏာေတြ ၀င္လာပါ 
ေတာ့တယ္။ ပဋဇိီ၀ေဆးႏုိင္ႏိုင္နဲ႔ ဖိခ်လုိက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အဆုပ္ေရာင္သက္သာသြားေပမယ့္ ေနာကအ္ႏၱ 
ရာယႀ္ကီးတရပ္ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ ဆးီျပိဳတယ္လုိ႔ေခၚတတ္ၾကတဲ့ ဆီးေတြ တအားမ်ားလာတာပါ။ ေန႔ေရာ 
ညပါ ဆးီေတြသြားေနတာပါ။ လူလည္း ေခ်ာင္က်သြားပါတယ္။ အေဲတာ့ အေၾကာင္းရင္းရွာၾကရေတာ့တာ 
ေပါ့။ ထုံးစံအတုိင္း ဆရာ၀န္ေတြ အစည္းအေ၀းခန္းထစဲုျပီး ေဆြးေႏြးၾက၊အေတြ႕အႀကံဳေတြဖလွယ္ၾကနဲ႔၊ 
(ကၽြန္မ ရန္ကနု္ေဆးရုံႀကီးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတုန္းကလည္း ဒလုိီ ေဆြးေႏြးပြဲေတြတက္ဖူးတယ္။ (Clinical 
Meeting) လို႔ေခၚတယ္။ 

ကၽြန္မတုိ႔ လနူာေဆာင္ေတြထကဲ ေရာဂါ ရွာေဖြရခကတ္ဲ ့ လနူာေတြ၊ ရႈပ္ေထြးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
(complications) ရွိေနတဲ ့ လူနာေတြကုိ အစည္းအေ၀းခန္းမႀကးီထဲ ေခၚခ်သြားျပီး (လူနာျပင္းထန္ေနရင ္
ေတာ့၊လနူာေခၚမသြားဘ၊ဲ အဲဒီလူနာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်ကအ္လကအ္ျပည့္အစုံ သယ္သြားျပီး) ဆရာႀကီး 
ေတြေရွ႕ လူနာအေၾကာင္းတင္ျပျပီး ဆရာႀကီးေတြရ႕ဲ အၾကံေပးခ်က္ေတြ ရယူတာေတြရွိပါတယ္။ အလြန ္
ေကာင္းျပီး အက်ိဳးလည္း အလြန္ရွိတဲ့အေလ့အထပါ။) 

ေဖေဖက ေသြးဖိအား(၀)နဲ႔ ေရွာခ့္အႀကိမ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္လုိက္ေသးတာေၾကာင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါေတြ ထိ 
ခိုကသ္ြားပုံရပါတယ္။အထးူသျဖင့္ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလေဲတြျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။(Sheehan Syndrome) 
လို႔ေခၚတဲ့ ဦးေႏွာက္တြင္းကပစ္က်ဴထရီ အႀကတ္ိလုပ္ငန္းက်ဆင္းမႈျဖစ္ၿပီး ဆီးထန္ိးတဲ့ေဟာ္မုန္းေတြမထြက ္
ႏိငု္ျဖစ္သြားတာပါ။ ဒါျဖင့္ ဘယ္လုိကုသၾကမလ ဲဆိုတာဆက္ေဆြးေႏြးေတာ့ ဆရာ၀န္တေယာက္ရ႕ဲ အႀက ံ
ေပးမႈကေတာ့ ဆးီရႊင္ေဆး ထိုးဖို႔တ့ဲ။ ဒါလည္း သူဖတ္ဖူးတဲ ့ေဆးေဆာင္းပါးတေစာင္မွာ ေရးထားတာ ေတြ႔ 
ဖူးတာတ့ဲ။ ဆီးေတြတအားသြားေနရလို႔ေမာပန္းေနတဲ့ ေက်ာကက္ပ္ကုိ ဆးီရႊင္ေဆးက ၾကာပြတန္ဲ႔ရိုကသ္ 
လိုျဖစ္သြားလို႔ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ဘ ဲ ရပ္သြားႏိုင္တယ္။ ပီးေတာ့မွ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္း 
ျပန္လည္ပတေ္ရးအတြက္ ျဖည္းျဖည္းအက်င့္လုပ္မယ္ တဲ့။ 

ကၽြန္မလည္း ရင္မ ေနရပါတယ္။(Frusemide-Lasix) ဆုိတဲ ့ ဆးီရႊင္ေဆးကို ေသြးေၾကာကေန 
၂နာရီၾကားထိုးေပးပါတယ္။၂ ခါ ၃ ခါပဲ ထိုးလိကုရ္တယ္။ ဆီးက တညလံုး ရပ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဆီး 
စနည္းသြားကတည္းက ေဆးထိုးရပ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာကေ္န႔တရက္ ဆီးနည္းသြားျပီး ေနာက္တရက္ကစ 
ျပီး ပုံမွန ္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ လနူာရ႕ဲကုိယတ္ြင္း အရည္အ၀င္အထြက္ကို အေတာ္ 
ဂရုစုိက္လိုက္ႏိုင္တာလည္း ပါပါတယ္။ ဇယားကြက္မ်ားနဲ႔စနစ္တက် ၂၄ နာရီအျပည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာပါ။ 
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ဒီလုိနဲ႔ ေဖေဖ တျဖည္းျဖည္း နာလန္ထူလာပါတယ္။ အထးူကုေဆးအဖြဲ႕လည္း စုစုေပါင္း (၂)ပတ္ 
ေနျပီး ေဖေဖ အေတာ္တည္ျငိမ္သြားေတာ့ ညႊန္ၾကားစရာေတြညႊန္ၾကားျပီး ျပန္သြားပါတယ္။ အျပန္မွာေတာ့ 
ေလယာဥ္ကြင္းရွိတဲ့ျမိဳ႕(ေပါက္စန္း)ကုိသြားရျပီး အဲဒကီမွ ျပန္ရပါတယ္။ 

ေဖေဖကို ေနာက(္၂)ပတ္ေလာက္ စနစ္တက်ျပဳစုလုိက္ေတာ့ အေတာ္ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ ္
လာပါတယ္။ ေသြးအားေတြလည္း အေတာ္တကလ္ာေနၿပီျဖစ္လို႔ ကူမင္းပုိ႕ဖို႔စီစဥ္ရပါတယ္။ အစာအိမ ္ေသြး 
ထြက္တာ ရပ္သြားျပီျဖစ္ေပမယ့္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလေတြမွာ ေသြးဖိအား အျမန္တက္ဖို႔လိုလို႔ ေသြး 
ေၾကာရႈံ႕ေစတ့ဲေဆးေတြ သြင္းရတဲ့ေျခေထာက္ႏွစ္ဖကစ္လံုးက အေပၚယအံေရျပားေတြ မည္းကနု္ေသကုန္ 
ပီး ကြာက်လာပါတယ။္ ပိုးမ၀င္ႏုိင္ေအာင္ အထူးဂရု စုိက္ႏိုင္လို႔ အနာေတာ့မျဖစ္ေပမယ့္ အေရျပား ကြာတာ 
ေတြက က်ယ္ျပန္႕လာတာ တခ်ိ ႔ဳေနရာေတြမွာဆိုရင္ အရုိးေတြ၊ အရြတ္ေတြေတာင္ ေပၚလာေနပါတယ္။ 
ေန႔စဥ္ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာ၊ပိတ္စိမ္းပါးအုပ္ျပီးဓာတ္ကင္ေပးရပါတယ္။ 

ဒီလုိနဲ႔ ကၽြန္မတို႔သားအဖ၊ ဆရာ၀န္တေယာက္၊ သူနာျပဳတေယာကအ္ပါ လူနာတင္ကားနဲ႔ ေပါက ္
စန္းကိ ု ထြက္လာခ့ဲရပါတယ္။ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္လမ္းေတြျဖစ္ေလေတာ့ ေဖေဖခမ်ာ လူနာတင္ ကု 
တင္ေပၚမွာ တလးူလူး တလိမ့္လိမ္ပ့ါ။ ကၽြန္မမွာ ေဖေဖကို ေဘးကထိန္းေပးေနရင္းက ပန္ဆန္းကေန 
ေဖေဖကိုေခၚလာခ့ဲစဥ္က လူနာတင္ကားမရလို႔ ရိုးရိုးပီကင္းဂ်စ္ကားရဲ႕ေနာကခ္န္းမွာ က်ပ္က်ပ္သပ္သပ္ 
ထပု္ပိုးေခၚလာခ့ဲရတဲ့အျဖစ္ဟာ အဆိုးထကဲအေကာင္းပါလားလို႔ သေဘာေပါက္မိတယ။္ အခုလိ ုလနူာတင္ 
ကားနဲ႔သာေခၚခ့ဲရရင္ ေသြးေတြထနိ္းမရေအာင္ထြက္ႏုိင္ျပီး ေဆးရုံေတာင္ ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မယ ္မထင္ဘးူ။ 

ကမူင္းက ျပည္နယ္စစ္ေဆးရံုႀကီးေရာက္ေတာ့၊ ေဖေဖကို လာကုသေပးခ့ဲတဲ့ဆရာ၀န္ႀကီးေတြကပဲ 
ဦးစီးျပီး တကုိယ္လုံး အျပည့္အစုံ ျပန္စစ္ေဆး၊ လိုအပ္သမွ်ေတြကုိ နယ္ပယ္အသီးသီးက အထူးက ု ဆရာ 
၀န္ႀကးီမ်ား စုစည္း၊ေဆြးေႏြးတိငု္ပင္ၾကပါတယ။္ ျပီးမွ ကသုေရးအစီအစဥ္ကို အဆင့္လိုက္ေရးဆြဲၾကပါ 
တယ္။ ကၽြန္မတို႔သားအဖကိုလည္း လာရွင္းျပျပီး သေဘာတမူတူေမးပါတယ။္ 

ကၽြန္မတုိ႔ သေဘာတူေၾကာင္းေျပာျပီးေနာက္ အဲဒီအစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ဆက ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ 
တယ္။ 

သတုိူ႔ရ႕ဲအစီအစဥ္ဟာ အေတာ္အေသးစိတ္ျပီး သိပြံနည္းက်လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တလေက်ာ္ ႏွစ္လ 
နီးပါး ဘက္စံုက ေဖေဖရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေန ခုိင္မာတည္ျငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပီးမွ ေဖေဖ့အစာ 
အိမ္ ခြဲစိတ္မႈႀကီးကုိ လပု္ပါတယ္။ အစာအိမ္က အက္စစ္ဓာတ္အထြက္မ်ားတဲ့ျပႆနာကိ ုေျဖရွင္းတဲ့အေနနဲ႔ 
အစာအိမ္ရ႕ဲ ေလးပုံ သံုးပံုကို ျဖတ္ထုတ္လိုကႏ္ိုင္ေပမယ့္ အစာအိမ္ အနာေဟာင္းကေတာ့ အနာရြတ္ျဖစ ္
ေနျပီး ေအာက္ဖက္က တျခားအဂၤါမ်ားနဲ႔သြားကပ္ေနလို႔ မထုတ္ဘ ဲ ထားခ့ဲရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနာက္ 
အလြန္သတိထားေနခဲ့ရပါတယ္။ ေသြးက အခ်ိန္မေရြး အနာေဟာင္းက ျပန္ထြက္ႏိုင္ေနတာပါ။ 

အဒဲ ီ ခြဲစိတ္မႈႀကီးအျပီးမွာ၊ ေျခေထာကက္အနာေတြကိ ု ေပါင္ကအေရျပား ခြာယူကာ ျပန္အုပ္ျပီး 
ခ်ဳပ္ေပးပါတယ။္ေဆးရုံမွာေဖေဖ(၈)လေလာကေ္နခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒီလုိ အခ်ိန္မီ အလြန္စနစ္က်စြာ အသက္ကယ္လုိက္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ေဖေဖဟာ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း 
(၃၀)-(၂၀၁၂အထ)ိ အသက္ရွည္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအတြက-္ပန္ဆန္းဘက္က ဥကၠ႒ကစလို႔ ဌာနအသးီသီး-အဆင့္အသီးသးီကရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ကူည ီ
မႈ၊ တဘက္ႏုိင္ငံကလည္း ပီကင္းဗဟိုကစလုိ႔၊ ေဒသအသးီသီးက တာ၀န္ခံရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕ လိုေလေသး မရိွ 
ကညူီမႈ စတာေတြကို ကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြက္ တသကတ္ာမေမ့ႏိုင္ေအာင္ တန္ဖိုးထား ေက်းဇူးတင္ 
လ်က္ ရိွေနပါေတာ့တယ္။  

လေွက်ာ္ေဇာ။၁၇-၈-၂၀၂၁။ 
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ေတာ္လွန္ေရး၏ လင္းယုန္နီနွင့္အတူ 
သိန္းထြန္းႏုိင္ 

 

 
 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရကေ္န ့ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးသမား ရုိဇာလူဇင္ဘတ္ က်ဆံုးတာ ၁၀၂ 
ႏွစ္ေျမာက္တဲ့ေန ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒေီန ့ဟာ သူန ဲ ့အတူတိုကပ္ြဲဝင္ခဲ့တဲ့ ကားလ္လိဘနက္ က်ဆံုးတ့ဲေနလည္း 
ျဖစ္တယ္။ က်ဆံုးခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေယာက္လံုး အသက္ ၄၇ ႏွစ္သာ ရိွပါေသးတယ္။ လိဘနက္ထက္ လအနည္း 
ငယသ္ာပုိႀကီးတဲ့ ရိုဇာလဇူင္ဘတ္က ၁၉၀၁ ခုႏွစ္မွာ လီနင္န ဲ ့စေတြ ့ဖူးတယ္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္နဲ ၁့၉၀၆ ခုႏွစ္ 
ရုရွားနဲ႕အေရွ႕ဥေရာပ ပစၥည္းမဲ့အုံၾကြမႈေတြ ေပၚေပါကတ္ဲ့အခါ သူတို ့အေတာ္ ရင္းႏီွးေနၾကပါၿပီ။ တေယာက ္
န ဲ ့တေယာက ္သေဘာတရားပုိင္း ကြဲလြဲမႈေတြ၊ အျပန္အလွန္ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၂၂ ခု 
ႏွစ္မွာ ဂ်ာမန္မင္ရွီဗစ္တေယာက္က လီနင္န႕ဲသေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိတဲ့ ရုိဇာလူဇင္ဘတ္ရ႕ဲ ေရးသားခ်က ္တ 
ခ်ဳိ႕ကို ျပန္ထုတ္ေဝဖို႕လုပ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာဟာ ဓနရွင္လူတန္းစားအႀကိဳက္ ျဖစ္လိမ့္မယလ္ို႕ လီနင္က 
မွတခ္်က္ျပဳတယ္။ သံုးသပ္ခ်ကတ္ခ်ဳိ႕မွားခဲ့ေပမယ့္ ရိုဇာလဇူင္ဘတ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕လင္းယုန္ ျဖစ္ 
တယ္ လုိ ့ရုရွားပုံျပင္တခုကုိ ကိုးကားၿပီး သူက ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ 

“လင္းယုန္ေတြက တခါတရံမွာ ၾကက္သားအုပ္မေတြေလာက ္ ျမင့္ျမင့္ပ်ံခ်င္မွပ်ံမယ၊္ ဒါေပမ့ဲ ၾကက္ 
သားအုပ္မေတြကေတာ့ လင္းယုန္ေတြေလာက္ ဘယ္ေတာ့မွ အျမင့္မပံ်ႏုိင္ဘူး ….. အမွားေတြ ရိွလင့္ကစား 
သမူဟာ လင္းယုန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အတြက္ လင္းယုန္ ျဖစ္ေနဆပဲ။ဲ တကမာၻလုံးက ကြန္ျမဴနစ္ 
ေတြက သူ႕ကို သတိတရ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၾကမွာျဖစ္သလို သူ႕အတၳဳပၸတၱိန႕ဲ သူ႕က်မ္းေတြ အကုန္လုံးဟာ 
လည္း တကမၻာလုံးက ကြန္ျမဴနစ္ မ်ဳိးဆကေ္ပါင္းမ်ားစြာကို ေလက့်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးဖုိ႕ အသံုးဝင္တဲ့ လမ္း 
ညႊန္ေတြ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ”္ လုိ ့လနီင္က ေျပာခ့ဲပါတယ္။ 

ဥေရာပမွာ ပထမကမာၻစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ေတာ့ အလုပ္သမားလတူန္းစားေတြကို စစ္တိုက္ဖို႕ 
အသံုးခ်ေပမယ့္ ဓနရွင္လူတန္းစားနဲ႕ လူ႕မလိုင္ေတြရ႕ဲ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္ပြဲကို ေျဖရွင္းၾကလိမ့္မယ္ 
ဆိုတာ သေူရာ သူ ့ရေဲဘာ္ရဘဲကေ္တြျဖစ္တဲ့ ရုရွားကြန္ျမဴနစ္ေတြပါ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ထားၾကတယ။္ 
ရိုဇာလဇူင္ဘတ္၊ ကားလ္လိဘနက္န႕ဲ တျခားရဲေဘာ္ေတြက စစ္ဆန္႕က်င္ေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္ေရးန႕ဲ ဒမုိီကေရ 
စီေရးအတြက္ စပါတာကပ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ၾကတယ္။ သူတို႕ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရး 
ဟာ ဂ်ာမနီျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ အုတျ္မစ္ခ်ခ့ဲတယလုိ္ ့ဆိုၾကတယ။္ 

ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးရေဲဘာ္ေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သမုိင္းဆရာေတြ 
က ရေဲဘာ္မ ၂၅၆ ေယာက္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သလုိ ဆက္လက ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနဆ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအ 
ထကဲ ၅ ေယာက္ကေတာ့ ဂါးထရုေဗာ္လက္ာ၊ မာသာရီးဒ္၊ ဟီးလ္ဒါးကရားမား၊ လုိလာလန္းေဒါနဲ႕ ကလဲ 



30 
 

ယြန္းတုိ ့ျဖစ္တယ္။ ေဗာ္လ္ကာနဲ ့ရီးဒ္က ပင္လယဆိ္ပ္ကမ္းၿမိဳ ့ျဖစ္တဲ့ ကီးလ္ဇာတိျဖစ္တယ္။ ေဗာ္လ္ကာက 
အလုပ္သမားသမဂၢဝင္ျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာတ့ဲ သမဂၢရံုးခ်ဳပ္မွာ အလပု္လုပ္ပါတယ္။ 
ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာရိွေသးတဲ့ ရီးဒ္ကေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ 
အတြက္ ဆက္သားလပု္ခဲ့တယ္။ စစ္ဆန္႕က်င္ေရး၊ ဘုရင္စနစ္ ဖ်ကသိ္မ္းေရး လထုူဆႏၵျပပြဲေတြမွာ 
ပါဝင္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ဟီးလ္ဒါးကရားမားက ျမဴးနစ္မွာ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံၿပီးလို႕ ဘာ 
ေဗးရီးယန္း ဆိုဗီယက္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္တိုင္းမွဴးရုံး 
မွာ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းပါတယ္။ အစုိးရလက္ေအာကကုိ္ ျမဴးနစ္ျပန္က်သြားၿပီးေနာက္မွာ 
အဖမ္းခံရပါတယ္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလန္ကုိ ထြက္မေျပးခင္ ဘာလင္န႕ဲေမာ္စကိုက ကြန္ျမဴနစ္ အစု အဖြဲ႕ 
ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ေလဘာပါတအီတြက္ လုပ္ကုိင္ေပးခ့ဲ 
တယ္။ 

စာေရးဆရာမေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ လိုလာလန္းေဒါနဲ႕ ကလယဲြန္းတို႕ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ 
ဘာလင္မွာပ ဲ ရိွေနၾကတယ။္ လန္းေဒါက စစ္ဆန္႕က်င္ေရး စာရြကစ္ာတမ္းေတြ ေရးသားျဖန္႕ေဝခ့ဲသလုိ 
ကလယဲြန္းကေတာ့ ဂ်ာမန္စစ္တပ္က စစ္ေျပးေတြကုိ ေနစရာ၊ စားစရာ စီစဥ္ေပးခ့ဲပါတယ္။ တန္ျပန္ ေတာ္ 
လနွ္ေရး အၾကမ္းဖကမ္ႈျဖစ္ေတာ့ လက္နက္ေတြ ဝယ္ယူစုေဆာင္းၿပီး ၿမိဳေတာ္လမ္းေတြေပၚမွာ သယေ္ဆာင္ 
ေပးတဲ့အလုပ္ကို စြန္႕စြန္႕စားစား လပု္ခဲ့သူပါ။ လန္းေဒါက ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွာ ပါလကစ္တိုင္းကုိ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားတယ္။ ကလယဲြန္းကေတာ့ ဂ်ာမနီမွာပ ဲက်န္ေနခဲ့ၿပီး နာဇီဆန္ ့က်င္ေရး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါတယ။္ ကြန္ျမဴနစ္လင္းယုန္ ရုိဇာလူဇင္ဘတ္ရ ဲ ့ေတာင္ပံခတ္ လမ္းညႊန္မႈေအာကမွ္ာ 
ရရဲေဲတာက္ စြနဥ္စားတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ရေဲဘာ္မ်ားထဲက တခ်ဳိ ့ရဲ ့ရုပ္ပံုလႊာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
 
 
 
ရည္ညႊန္း။ 
Vladimir Ilich Vs. Rosa Luxemburg -- A Study Based On Lenin's Writings 
https://www.marxists.org/.../archive/mishra/1988/11/x02.htm  
Beyond Rosa Luxemburg: five more women of the German revolution you need to know 
about 
Beyond Rosa Luxemburg: five more women of the German revolution you need to know 
about (theconversation.com) 
Rosa Luxemburg: freedom only for the members of one party isn’t freedom at all 
Rosa Luxemburg: freedom only for the members of one party isn't freedom at all 
(theconversation.com) 
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  ဘုိကေလး ဦးလွေ႐ႊ 
( သုိ႔မဟုတ္ ) 

အလံ (၃)လက္ ၾကားက လူ -- 
 

ဝင္းတင့္ထြန္း 
 

 

                                                   
( ၁ ) 
“ ၿဖိဳသူက ၿဖိဳ - - ဖ်ကသူ္က ဖ်က္ - တိုင္းျပည္ပ်က္မယ့္ကိန္းႀကဳံ ..ငရဲႀကီး ရွစ္ထပ္ - ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစံု - ေက်ာက ္
န႐ီုပ္မို႔ ဒို႔မၿဖဳံ - ေဟ့ ေက်ာကန္ီ႐ုပ္မို႔ ဒုိ႔မၿဖဳံ - ေၾသာ္ .. အ႐ုဏ္က်င္းလို႔ - လင္းၾကက္တုိ႔လ ဲတြန္ခ်ိန္တန္… ”  
အသံဝါဝါႀကးီနဲ႔ သီေႂကြးလိုက္တဲ့ အစ္ကုိႀကီးကိုလွေ႐ႊ ရ႕ဲေတးသီသံဟာ ကြၽန္ေတာ့္အာ႐ံုထဆီဲ တေက်ာ့ျပန္ 
ေဝ၀့ ဲ ဝင္ေရာက္လာတယ္။ အစ္ကိုႀကးီကုိလွေ႐ႊ ကိုဗစ္နဲ႔ကြယ္လြန္ဆုံးပါးသြားရၿပီ-ဆုိတဲ့သတင္းကိုၾကား 
လိုက္ရျခင္းနဲ႔အတူ၊ တခါက သူ႔ရ႕ဲသီခ်င္းသံႀကီးဟာ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထ ဲရစ္ဝ ဲဝင္ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ 
( သီခ်င္းစာသားေတြက တိတိက်က် ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မွာျဖစ္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မူကြဲေလးေတြ(သုိ႔မ 
ဟတ္ု)စကားလုံး အထားအသို အေျပာင္းအလေဲလးေတြ ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ေပမဲ့၊ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထစဲူးစူးနင့္နင့္ 
ႀကးီ ထိုးခြဲ ဝင္ေရာက္လာတာကေတာ့- ဒီအတုိင္းပါပဲ။ အာ႐ုံထမဲွာ ၾကားလိုက္ရတာက ဒီအတိုင္းပါပဲ။) သူ႔ 
အသံက အသံဝါဝါႀကးီနဲ႔ျဖစ္ေပမ့ဲ၊ လြမ္းေမာဖြယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ စိတထိ္ခိုက္ဖြယ္ တုန္ရီလႈိင္းထေနပါတယ္။ 

ေၾသာ္.. ဒသီီခ်င္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)နီးပါးက- ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေလာက္က သီခ်င္း။အစ္ကိုႀကီး 
ကိုလွေ႐ႊရ႕ဲ ကိုယ္တိုင္ေရး ကုိယ္တိုင္ဆို ကိုယ္ပိုင္သီခ်င္း။ အဲဒီတုန္းက - အစ္ကုိႀကီးကိုလွေ႐ႊတုိ႔အခန္းဟာ 
ကြၽန္ေတာ့္အခန္းနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တည့္တည့္မွာပါ။ ‘ ၂-တိုက္’ (ေခၚ) ‘ႀကိဳးတုိက’္ (ေခၚ) ‘ရင္ကြဲတိုကႀ္ကီး’ 
ထ ဲ မွာပါ။ ဒရီင္ကြဲတိုကႀ္ကီးဟာ တျခားတုိက္ေတြနဲ႔မတူပါ။ အေဆာက္အအံုႀကီးတခုတည္းမွာ အလယ္မွာ 
လသူြားလမ္းေနရာထားၿပီး၊ ဘယ္ဖက္ျခမ္း-ညာဖကျ္ခမ္း တိုက္ခန္းေလးေတြကို ဇစ္-ဇက ္ ( zig zag ) သ 
ဏၭာန္ ေဆာက္လုပ္ထားရာ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က်ရာ အခန္းေလး(၂)ခုကေတာ့- တခန္းနဲ႔တခန္း လွမ္းျမင္ရ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ 

အခန္းတခန္းခ်င္းဆရီ႕ဲေရွ႕မွာ သံတုိင္တပ္ သတံံခါးႀကီးေတြ ကိုယ္စီရွိေနၿပီး၊ သံတိုင္ၾကား မ်က္ႏွာ 
ကပ္ ကာတခန္းနဲ႔တခန္း လွမ္းစကားေျပာၾက၊ မတ္တပ္ရပ္ျပၾက၊ သီခ်င္းဆုိျပၾကနဲ႔ အျပန္အလွန္ဆကသ္ြယ ္
အမီွသဟဲျပဳ ေနထိုင္ၾကရပါတယ။္ ဝရဇိန္စစ္ဆင္ေရး-ဆိုတဲ့ ေခါင္းစည္းေအာက္မွာ ကုိလွေ႐ႊတုိ႔ေရာ ကြၽန ္
ေတာ္ပါ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္းကတည္းက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအျဖစ္ ဒီအင္းစိန ္ အက်ဥ္း 
ေထာင္ႀကီးအတြင္း မေရွးမေႏွာင္းဆီ ဝင္လာခ့ဲၾကရတာျဖစ္ေပမ့ဲ၊ သတုိူ႔ေတြကလ ဲ ဟုိတိုက္ေရာကလ္ိုက-္
သည္တိုက္ေရာက္လိုက၊္ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ကလ ဲဟိုတုိက္ေရာက္လုိက္-သည္တိုက္ေရာက္လုိက္နဲ႔ ခဏ 
ခဏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခြဲျခားထားျခင္းခံရရာ၊ တခါမွ နီးနီးကပ္ကပ္မဆုံဆည္းခဲ့ရဘဲ၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ထဲမွာမွ တိုက္ 
တိုက္ဆိုင္ဆုိင္ ရင္ကြဲတိုက္ထမွဲာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အခန္းခ်င္းကပ္ (တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ျမင္ႏိုင္ေတြ႕ႏုိင္ 
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ရႈႏိုင္တဲ့အထ-ိအခန္းခ်င္းကပ္မ်ိဳး) ျဖစ္လာခ့ဲရတာပါ။ တကယက္ိမုေမ့ႏိုင္စရာေတြ အျပည့္နဲ႔ျဖစ္လာခ့ဲရတာ 
ပါ။  

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဗမာလူမ်ိဳးေတြရ႕ဲဆုိ႐ိုးဆိုစဥ္အရ ဆိုရရင္- အထုံေရစက ္ ႀကီးလြန္းလလုိွ႔ပ၊ဲ ဒလုိီ ငရ ဲ
ႀကးီရွစ္ထပ္ထအဲထိ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ဆုံးဆည္းခြင့္ ရခဲၾ့ကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ား ဘက္ 
က ( ေထာင္ဝန္ထမ္းဝါဒါကုိ ျပန္ၿပီး လက္သီးနဲ႔ထိုးဖုိ႔လုပ္တယ္ဆိုတဲ့အမႈ နဲ႔)ဒီေနရာမွာ တေယာက္တည္း ခြဲ 
ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက ္ကြၽန္ေတာ့္အခန္းေလးထမွဲာ ကြၽန္ေတာ္တဦးတည္းပဲ အထီးက်န္ဆန္ဆန္ ေနေနရ 
ေပမယ့္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္က အစ္ကုိႀကးီတုိ႔ရ႕ဲအခန္းကေတာ့- အမႈတြဲတူ (၆)ဦးႀကးီမ်ားေတာင္ အတူ ပူးတြဲ 
ေနထိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားတ့ဲအတြက ္တကယ္ကို ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ႀကီး ျမင္ရပါတယ္။  

အစ္ကိုႀကီး ကိုလွေ႐ႊတို႔အခန္းေလးထဲမွာက- ဦးေလးဗုိလ္စိုးတင့္ ( ဗိုလစ္ိုးတင့္- ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ 
ဗကပ တပ္မႉး )၊ ျမင္းၿခံ ဦးေဖ တင္ (ကုိကိုကြၽန္းျပန္)၊ အစ္ကိုႀကီးကိုျမစိန္(ကိုကိုးကြၽန္းျပန္)၊ ဦးထြန္းေအာင္ 
(ေခၚ) ဦးလွဝင္းနဲ႔ ကိုၾကင္ေငြ (ကဗ်ာဆရာ ၿဖိဳးထိန)္တုိ႔အတူေနၾကရပါတယ္။ သတုိူ႔ထမွဲာ အသက္ကလ ဲ
အႀကီးဆံုး၊ ေလသကံလ ဲ အေအးဆုံးနဲ႔ ႏွႈိင္းယွဥ္ခ်ကအ္ရ-စကားကလ ဲ အနည္းဆံုးလို႔ ဆိုရမွာကေတာ့-ဦး 
ေလးဗုိလ္စိုးတင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေလသံကလဲ သြက္၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု တီးမိ ေခါကမိ္ကလဲ ရိွ၊ ႏုိင္ငံေရးအပါအဝင္ 
ဘာသာရပ္ေပါင္းစုံ ေဒါင့္ေပါင္းစံုကေန- စကားလဲ အမ်ားဆုံးေျပာႏုိင္သူကေတာ့ အစ္ကုိႀကီးကိုလွေ႐ႊလို႔ပ ဲ
ဆိုခ်င္ပါတယ္။ သကူ သံတုိင္ေရွ႕ မၾကာခဏဆုိသလိုထြကလ္ာၿပီး၊ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔လ ဲအလာႅပသလႅာပ အမ်ား 
ဆုံး ေျပာေလ့ဆိုေလ့ ရွိပါတယ္။ သူက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔အေတြးအေခၚကိစၥမ်ိဳးေတြသာမက၊ စာေပနဲ႔ကဗ်ာကိစၥ- 
အႏုပညာကိစၥေတြအထ ိ စိတ္ပါဝင္စားသူ၊ ဝါသနာထုံသူ၊ ခံုမင္သူ၊ မုိးကတ္ုစက္ဝုိင္းက်ယျ္ပန္႔သူမ်ိဳးလ ဲ ျဖစ ္
ေနတာ သတိမူမိပါတယ္။  

သကူ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ႀကးီေအာကမ္ွာ (၇)ရက္ဇူလိုင ္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးရ႕ဲ အေရးႀကးီဇာတ ္
ေဆာင္တဦး၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္႐ံုသာမက၊ သမုိင္းဝင္ရန္ကုန္တကသုိၠလ္ အုိးေဝမဂၢဇင္း 
ႀကးီရ႕ဲ ေနာက္ဆုံးစာတည္း-ေနာက္ဆုံးအယဒ္ီတာလ ဲ ျဖစ္ခဲ့ရဖူးသူ မဟုတ္လား။ သူ႔ဇာတိခ်က္ေႂကြ ဘုိက 
ေလးတဝုိကအ္ပါ ျမစ္ဝကြၽန္ေပၚေဒသတဝုိက္က ေတာ္လွန္တဲ့ေသနတ္သံေတြအၾကားမွာ လက္နကက္ိုင္ 
ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးအျဖစ္နဲ႔လ ဲကာလတခ်ိဳ႕ ပါဝင္ျဖတ္သန္း လႈပ္ရွားခ့ဲဖူးသူမဟုတ္လား။ 

ရင္ကြတဲိုက္ႀကီးအတြင္း မ်ကႏ္ွာခ်င္းဆိုင္ နီးနီးကပ္ကပ္ေတြ ျမင္ေနထိုင္ၾကစဥ္အတြင္း၊ ထပ္မံ အ 
သအိမွတ္ျပဳလိုက္ရတာကေတာ့- ကုိလွေ႐ႊဟာ စကားေျပာရာမွာသာမက၊ သီခ်င္းဆိုရာမွာလ ဲ တကယကုိ္ 
အဆိုေကာင္း၊ အသံေကာင္း-ဆုိတာပါပဲ။ အသကံ အသံဝါႀကးီနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ပီပီသသရိွလွၿပီး၊ 
အဆြဲအငင္ အရႈိက္အဖုိ အပုိအလို မရိွ၊ မွင္ေမာင္းအျပည့္နဲ႔ခံစားခ်က္ပါပါ သီဆိုတတပ္ါတယ္။ အထးူသျဖင့္- 
ရင္ကြတဲိုက္ထကဲနရသန္ိသားမ်ား အေလးထား နားစုိကေ္ထာင္ျခင္းခံရတဲ့အထ ိအစ္ကုိႀကီးရ႕ဲ အပုိင္ႏိုင္ဆုံး 
သခီ်င္းေတြကေတာ့နာမည္ေက်ာ္မင္းသားႀကီးကိုျမတ္ေလးရ႕ဲ ‘ပင္လံုထိပ္ထားဦး’ နဲ႔‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အ 
ေပါင္းလကၡဏာ’ ပါပ။ဲ 

‘ပင္လုံထိပ္ထားဦး’ ကို ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အစ္ကိုႀကီးရ႕ဲဆိုေပါက္ဆုိဟန္ အသံ သဏၭာန္ေတြက တ 
ကယ္ကို မင္းသားႀကီးကုိျမတ္ေလးနဲ႔ နင္လားငါလား-လုိ႔ေတာင္ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ - ဒီ 
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ထမွဲာပ၊ဲ အစ္ကိုႀကးီရ႕ဲ ကုိယ္တုိင္ေရး ကုိယ္တိုင္ဆို သီခ်င္းတပုဒ္ ေအာင္ျမင္စြာ စတင္ထြက္ေပၚ 
လာပါတယ္။ တခုေသာ ရက္၊ တခုေသာ ညဦးယံရ႕ဲတိုက္တြင္း ဂီတဆည္းဆာခ်ိန္မွာ ရငလ္ႈိင္းခုန္သံအျပည့္ 
နဲ႔ ထြက္ေပၚလာခ့ဲတာပါ။ သူ႔ရ႕ဲ ပထမဆံုးေသာဒသီီခ်င္းကို ဌာန္နဲ႔မာန္နဲ႔ ျပည့္ျပည့၀္၀ ႐ုပ္ေရာ အမူအယာပါ 
ေရွ႕ဆုံးတန္းကေန ပထမဆံုး ပီပီသသႀကီး ရႈစား နားဆင္ခြင့္ ရလိုက္သူဟာလဲ ကြၽန္ေတာ္-လို႔ပ ဲ ဆုိရပါ 
လမိ့္မယ္။  
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ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့-သူတို႔အခန္းနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တခုတည္းေသာအခန္းက ကြၽန္ေတာ့္အခန္း ျဖစ္ 
ေနလို႔ပါပ။ဲ တျခားေသာအခန္းေတြ အခန္းေတြကလဲ သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္ေသာအသံႀကီးကိုသာ ပီပီသသ ၾကား 
နာနားဆင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သူ႔ရ႕ဲ႐ုပ္သြင္နဲ႔လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေနမႈေတြကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္လို႔ 
ပါပ။ဲ သူ႔အခန္းထကဲ တခန္းထေဲန အခန္းေဖၚေတြေတာင္ သ ူတကယ္ စတင္တင္ဆက္သီဆုိခ်ိန္မွာေတာ့-
သူ႔မ်က္ႏွာေပၚကအရိပ္ေတြ ခံစားခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ရမွာမဟုတ္၊ ေနာက္ေက်ာကုိသာ ျမင္ေန 
ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အသံေရာဟန္ပါ အပီသဆုံးျမင္ရသူဟာ ကြၽန္ေတာ္-လုိ႔ဆိုလုိက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

အဒဲေီန႔က သူဟာ သူ႔ရ႕ဲ ကိုယ္တိုင္ေရး ကုိယ္တုိင္ဆို ကိုယ္ပိုင္သီခ်င္းေလးကုိ ခံစားခ်က္အျပည့္နဲ႔ 
သဆုိီျပခဲ့ပါတယ္။ “ ၿဖိဳသူက ၿဖိဳ -ဖ်က္သူက ဖ်က္နဲ႔- တိုင္းျပည္ပ်က္မယ့္ကိန္း ႀကဳံ ..” ဆုိတာကို ျဖည္းျဖည္း 
ခ်င္း စတင္လိုက္ခ်ိန္မွာ သူ႔မ်က္ႏွာႀကီးဟာ သိသိသာသာႀကီးကုိ အံု႔မႈိင္း ဆိုင္းပ်သြားခဲ့ၿပီး၊ “ ငရႀဲကီး ရွစ္ထပ္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစံု -ေက်ာကန္ီ႐ုပ္မို႔ ဒုိ႔မၿဖဳံ - ေဟ့.. ေက်ာက္နီ႐ုပ္မို႔ ဒို႔မၿဖဳံ..” ဆိုတာကို တင္လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့- သူ႔ 
အသံဟာ ပုိမုိျမင့္မားေနခ့ဲသလုိ၊မာန္တင္းသ-ံ အံတင္းသနံဲ႔ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သံေတြပါ ပါဝင္ေန႐ုံမ က၊ 
ဂုဏ္ျပဳလုိက္သနံဲ႔ဂုဏယ္လုိူကသံ္ေတြပါ ေပါင္းဆကပ္ါဝင္ေနခဲ့ပါတယ္။ သံတိုင္ႏွစ္ဖက္ကုိလက္နဲ႔ ခပ္တင္း 
တင္း ဆုပ္ထားရင္းက သူ႔ရ႕ဲမ်ကမ္ွန္ႀကီးတဝင္းဝင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးတခုလုံေပၚမွာပါ ခံစားခ်က္ေတြ-ရင္ 
ခုန္သေံတြ တဖ်တ္ဖ်တ္႐ိုကခ္တ္သြားတာ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ အသံဝါဝါ သံစဥ္နိမ့္ျမင့္ေတြေပၚ 
မွာ ခံစားခ်ကန္ဲ႔ရင္ခုန္သံေတြ နကန္က္ရႈိင္းရႈိင္း စိမ့္ဝင္ ေပါင္းဆကသ္ြားၿပီေလ-။ သူ႔ရ႕ဲ ဒသီီခ်င္းနာမည္က 
ေက်ာက္နီ႐ုပ္သို႔ ႏႈတ္ဆကျ္ခင္း-တဲ့ေလ။ 

ကြၽန္ေတာ့္ရ႕ဲႏွလုံးသားထမဲွာေတာ့ ‘ဂ်ဴးလိယကဖ္ူးခ်စ္’ ရဲ႕ ‘ႀကိဳးစင္ေပၚက မွတ္တမ္း’ ထကဲ ‘႐ုပ္တ’ု 
ေလးေတြကို ဖ်တ္ခန ဲ ဖ်တ္ခန ဲ သြားၿပီး သတိရေနမိပါတယ္။ ဖူးခ်စ္ရ႕ဲ‘ ႐ုပ္တ’ု ေလးေတြကေန- သူ႔ရ႕ဲ 
‘ေက်ာကန္ီ႐ုပ္တ’ု ေလးေတြဆီအထိ တဆင့္တက္ စီးဝင္ ျဖစ္တည္လာပံုဟာ ဒလုိီေနရာႀကီးမွာ ေတာ္ေတာ္ 
ႀကးီကုိ ရွငသ္န္ႏိုးႂကြေနခဲ့ပါတယ္။ သခီ်င္းသံအဆုံးမွာ ေဘးနားအခန္းေပါင္းစံုက ၾသဘာသံေတြ ေသာ 
ေသာညံေအာင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ထမဲွာ မၾကာခဏ ပြဲေတာင္းျခင္းခံရတဲ့ သီခ်င္း 
တပုဒ္အျဖစ္-တဆင့္တက ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရပါေလတယ္။ 

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကုန-္၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ဆန္းေတြရဲ႕ တခုေသာကာလေလာက္မွာေတာ့(ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ 
ေရးအက်ဥ္းသား-ရေဲဘာ္ရဲဘက္အမႈတြဲေတြ အမႈတြဲေတြတခ်ိဳ႕လ ဲ႐ုံးတင္ အမႈရင္ဆုိင္ေနခဲ့ၾကရရာမွ ေထာင္ 
က်သူေတြ ေထာင္က်ၾက၊ တခ်ိဳ႕-ႏွစ္ေသး၊ တခ်ိဳ႕-ႏွစ္ႀကီးေတြ အခ်ခံရနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း တိုက္ကေန ေထာင္ 
က်ေဆာင္ေတြဆီ ေျပာင္းၾကရ ေ႐ႊ႕ၾကရေတာ့မယ့္အခ်ိန-္ တေန႔မွာေတာ့-) ထုံးစံအတိုင္း- ဂီတဆည္းဆာ 
ခ်ိန္ တခုမွာ သူက ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ျခင္းတခုအျဖစ္နဲ႔ ရည္႐ြယ္ခ်ကရ္ွိရွိ ထပ္မံ သီဆုိျပခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အ 
ေဆာင္ေတြဆီ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရခါနီးခ်ိန္မွာ၊ သူကိုယတုိ္င္လ ဲေထာင္ဒဏ္(၃)ႏွစ္ စီရင္ခ်ကခ္်မွတခ္ံရၿပီးစ အခ်ိန္ 
မွာ ခံစားခ်က္ရိွရွိနဲ႔ ထပ္မံသီဆုိျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အသးီသီး အသက အသက မုခ်မေသြ ကြဲသြားရတာ ခြဲ 
သြားရတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ႀကီးမွာ သူက ‘ေက်ာက္နီ႐ုပ္သို႔ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း’ နဲ႔ပဲ ထပ္မံသီ 
ဆို ႏႈတ္ဆကျ္ပလာတာဟာ ေတာ္ေတာ္ကုိ ရင္လႈိင္းခုန္စရာ ေၾကကြဲစရာ လြမ္းေမာစရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ 
ဟိုတုန္းကဟုိတုန္းက ပြဲေတာင္းတိုင္း သီဆုိေျဖေဖ်ာ္ျပေနခဲ့တာေတြထက္လ ဲ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ပိုမုိစိတ္ထ ိ
ခိုကစ္ရာ လြမ္းေမာစရာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ 
 
( ၂ ) 
 

အစ္ကိုႀကီးကိုလွေ႐ႊနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ေရစက္ဟာ ရင္ကြဲတိုက ္(ႀကိဳ းတုိက)္ ထဲမွာသာမက၊ အေဆာင္ 
အထိလဲ ဆကလ္က ္ပါၿမဲပါခ့ဲပါတယ္။ ‘ ၁- ေဆာင္’ ႀကီးက ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ရွည္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ခန္႔မွန္း ေျခ ေပ 
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(၄၀၀)ဝန္းက်င္ေလာက္ရွည္ရာ၊ အေပၚထပ္ (၄)ခန္း၊ ေအာက္ထပ္ (၄)ခန္း- ခြဲျခမ္း ဖြဲ႕စည္း ထားပါတယ္။ 
သနူဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ‘ ၁-ေဆာင္၊ အေပၚ-၄’ မွာ တခန္းတည္းေနေတြအျဖစ္ ထပ္မံ ဆုံစည္းရျပန္ပါတယ္။ 
ေပ (၁၀၀)ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိမယ့္ အဲဒီ ‘အေပၚ-၄’ အခန္းက်ယ္ႀကီးထမဲွာ အဘဦးဘဦး (ထားဝယ)္နဲ႔ သူ 
ဟာ ေခါင္းရင္းပုိင္းက အိပ္ရၿပီး၊ အလယ္ေၾကာကအတန္းမွာက ကြၽန္ေတာ္၊ ကုိေဌးေအာင္ (ဇင္လင္း-ေနာင္-  
မီဒယီာေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္)၊ ပခဲူး ကိုေမာင္ေမာင္တိတ္ (ေနာင-္ ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္နဲ႔ ABSDF တရား 
ေရးတာဝန္ခံ)၊ ဆရာေစာဒယ္နီယယ ္( KNU ၊ ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ႀကးီ)၊ ဦးျမစိန္ (မအူပင္)၊ ဗုိလ္ဇင္ေကာ့ 
(ေရၾကည္တင္ဝင္း) ကိုစုိးဝင္း (ငသုိင္းေခ်ာင္း)တုိ႔ေတြ အိပ္ၾကရၿပီး၊ တျခားေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔(၅-ည) ရ ဲ
ေဘာ္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ထားဝယ္-သရက္ေခ်ာင္း- ဆီေတာဖက္က ဦးဗလြန္းေ႐ႊ (ပုဒ္မ ၁၇/၁) ေရာ၊ တျခားထားဝယ ္
ရေဲဘာ္ ‘၁၇/၁- ၂’ မ်ားက ေဘးဖက္တန္းမွာ အိပ္ၾကရပါတယ္။ ဒီအခန္းထမဲွာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း 
သားေပါင္း- ဆယ္ဂဏန္းေလာက္ အတူေနေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။  

အဒဲတီုန္းက သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္အၾကား အမွတ္ရစရာေတြလ ဲ ရိွခဲ့ပါတယ္။ သူက သေူထာင္က လြတ္ 
ခါနီး ေနာက္ဆုံးညမွာေတာ့- ‘အိပ္ခ်ိန္’ ဆိုတဲ့ အသံႀကီး ေရာက္မလာေသးခင္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္အနား 
အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ လာထိုငလ္ာႏႈတ္ဆက္ရင္းက သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထုပ္ထားတဲ့ အထုပ္ေလးတထပ္ု မွတ္ 
မွတရ္ရ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဇင္ပိတ္ျပာနဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အလုပ္သမားအင္းက်ီ အသစ္စကစ္က္ေလး တထည္နဲ႔ 
အနကန္ဲ႔အျဖဴကြက္ ပုဆိုးအသစ္ေလးတထည္ပါ ပါတဲ့၊ အထုပ္ေလးပါ။  

ေထာင္ထမဲွာ အဒဲတုီန္းကပံုစံဝတ္စုံ အေပၚျဖဴ ေအာက္ျဖဴ-ပိတ္ၾကမ္းဝတစ္ုံနဲ႔ပ ဲေနထုိင္ခဲ့ၾကရေတာ့- 
သူ႔အဝတ္ေလးေတြဟာ တခါမွေတာင္ ဝတ္ဆင္ျခင္းမျပဳခ့ဲရေသးတဲ့ အသစ္စက္စက္ေလးေတြပါ။ “ေမာင္ရင ္
က ကိုယ့္ထက္ ေထာင္က်ႏွစ္ကမ်ားေတာ့-ေနာက္ (၂)ႏွစ္ေလာက္ ၾကာဦးမွာ..။ လြတ္တဲ့အခါေတာ့ ကိုယ ္
တို႔အိမ္ကို လာျဖစ္ေအာင္လာခဲ့ပါကြာ..အိမ္က သကၤန္းကြၽန္း ဆ/ခ ရပ္ကြက၊္ ႐ြာလယ္လမ္းမွာ-အဒဲါေလး 
ေတာ့ ေခါင္းထထဲည့္ မွတ္ထားပါကြာ” လို႔လ ဲ တခုတ္တရ ေျပာဆုိသြားခ့ဲရင္း၊ ေနာက္ေန႔မွာ ေထာင္ကေန 
သ ူ လြတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သူ ေပးသြားခ့ဲတဲ့အဝတ္ထုပ္ေလးနဲ႔ သူ႔လိုပ ဲ မေရွးမေႏွာင္းလြတ္သြားခဲ့သ-ူကိုေဌး 
ေအာင္ (ဇင္လင္း)ေပးသြားခဲ့တဲ့ အင္းက်ီတထည္ ပုဆိုးတထည္ပါ အဝတထု္ပ္ေလး- စုစုေပါင္း အဝတ္ထုပ ္
ေလး(၂)ထုပ္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ေခါင္းခုအိပ္စရာ ေခါင္းအုံးေလး ျဖစ္သြားခ့ဲရပါတယ္။  

ကိုလွေ႐ႊ ေပးထားခ့ဲတဲ့အဝတ္ေလးေတြက ထားဝယ္-သရက္ေခ်ာင္း-ဆီေတာ ဦးဗလြန္းေ႐ႊ လြတ ္
သြားတဲ့အခါနဲ႔၊ ကိုေက်ာ္လြင္(ပေလာင္ေက်ာ္လြင္၊ ေနာင္- PSLF ရ႕ဲဗဟိုေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သ)ူတုိ႔ ေထာင္က 
လြတ္သြားတ့ဲအခါ၊ အျပင္ဆီ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အဝတ္အစားေလးေတြနဲ႔ ထြကသ္ြားေစႏုိင္ဘုိ႔ ျပန္ 
လည္ခြဲေဝေပးလိုက္ရာမွာ ပါသြားခ့ဲပါတယ္။ ေထာင္ (၂) ႏွစ္က်ေတြနဲ႔ အစ္ကိုႀကးီအပါအဝင္ ေထာင္(၃)ႏွစ္ 
က် တခ်ိဳ႕တဝက္ေက်ာ္ အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္ေျမာက္သြားၾကၿပီး၊ သိပ္မၾကာလွခင္မွာေတာ့ က်န္ခဲ့သူ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြကို သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားကေန ေထာင္ေပါင္းစုံသုိ႔ အစီအစဥ္ရွိရိွ ျဖန္႔ခြဲပို႔ေဆာင္ပစ္ 
လိုက္ေလရာ၊ ကြၽန္ေတာ္က သာယာဝတီေထာင္ ေရာက္သြားခ့ဲရပါတယ္။ 

အခ်ိန္တန္လုိ႔ သာယာဝတေီထာင္ကေန ကြၽန္ေတာ္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတ့ဲအခါ၊ ‘ေခါင္းထဲ 
ထည့္ထားပါကြာ..’ ဆိုတ့ဲ သူ႔စကားကို သတိရရင္း၊ သူ႔အိမ္ေလးရိွရာ သကၤန္းကြၽန္းက ၾကက္ၿခံေလးဆီ 
ကြၽန္ေတာ္မေမ့မေလ်ာ့ သြားျဖစ္ေအာင္ သြားခဲ့ပါတယ္။ အစ္ကုိႀကီးကသာမက အစ္မႀကီးမခင္မာေအးကပါ 
ကြၽန္ေတာ့္ကုိ လိုလိုလားလားလႈိက္လႈိက္လဲွလွ ဲ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ခဏခဏလာဖုိ႔လဲ ႏွစ္ဦးလုံးက 
ပ်ဴပ်ဴငွါငွါ ထပ္မံ ဖိတ္မႏၲက ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။  

ဒါေပမ့ဲ- ကာလသိပ္မၾကာလွခ်ိန္မွာပ ဲ (၁၉၈၆ ႏုိဝင္ဘာထေဲလာကမွ္ာပ)ဲ အစ္ကိုႀကီးကုိလွေ႐ႊ၊ ကုိ 
လတွင္ေအာင္တို႔တေတြဟာ ေဒၚေဒၚ-ေဒၚၾကည္ၾကည္နဲ႔အတူ၊ ေနာက္တႀကိမ္အျဖစ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး 
ရ႕ဲ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရေလျပန္ရာ၊ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အေရွာင္ေကာင္းလုိ႔ လက္မတင္ေလး လြတ္ခဲ့ရပါ 
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တယ္။ ဒါေပမ့ဲ- ေထာင္ကလြတတ္ာ ဘာမွမၾကာလွေသးခင္မွာပ ဲ ကြၽန္ေတာ္လ ဲ ႏုိင္ငံေရးဝရမ္းေျပးဘ၀ 
ထပ္မံ က်ေရာကခ္ဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးကို ‘တစ္’ ေပး-လက္ေထာကခ္်တဲ့မိန္းမက ကြၽန္ေတာ့္ 
ကိုပါ ထည့္သြင္း လက္ေထာက္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ။္ ေနရာအႏံွ႔ လွည့္လည္ဝရမ္းေျပးေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္က 
ေတာင္ႀကီးဘက္ဆီ ေရာကေ္နရာက ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္မွာ ဖုန္းေမာ္က်ဆုံးသတင္း- ၾကားရၿပီးၿပီး 
ခ်င္း ၁၉၈၈ မတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ကို ျပန္ကပ္လာခ့ဲပါ တယ္။ အေျခအေနေလးေတြကို စနည္းနာ 
ၾကည့္ရင္း၊ အစ္မႀကီးမခင္မာေအးဆီကုိလ ဲဖ်တ္ခန ဲဖ်တ္ခန ဲမေရာကေ္ရာကေ္အာင္သြားၿပီးေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ 
ရွစ္ေလးလုံးအႀကိဳကာလလုိ႔ဆိုရမယ့္ ၁၉၈၈ ဇူလုိင္(၂၅)ရက္ေန႔မွာေတာ့- ေဒၚေဒၚေဒၚၾကည္ၾကည္နဲ႔အတူ၊ 
အစ္ကိုႀကီးကိုလွေ႐ႊတို႔တေတြကုိလ ဲပုဒ္မ (၁၀-က)နဲ႔ပ ဲထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာမွ ျပန္လႊတေ္ပးလုိကတ္ဲ ့
အတြက္ ျပန္လည္လြတေ္ျမာက္လာခ့ဲၾကပါတယ။္ တရိပ္ရိပ္တက္လာေနတဲ့ အေရးေတာ္ပုံအႀကိဳ ဒီေရလႈိင္း 
ခတသံ္ေတြကေန သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္အၾကား ျပန္လည္ဆုံဆည္းႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္ဘိသကဲ့သုိ႔ေတာင္ 
ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေလရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ တေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ဆုံဆည္းႏုိင္ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ သူနဲ႔ ကြၽန ္
ေတာ္အၾကား- ေရစက္က ေတာ္ေတာ္ကုိ ႀကးီလွပါကလား။ 
 

သမုိင္းဝင္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပံုကာလႀကီးအတြင္း- သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ တ 
ပူးတြဲတြဲလို ျဖစ္ေနခ့ဲၾကပါတယ္။ သူ႔ရ႕ဲသကၤန္းကြၽန္းအိမ္ေလးဟာလ ဲ ကြၽန္ေတာ့္အတြက ္ ရက္ေပါင္းတခ်ိဳ႕ 
အိပ္စကန္ားေနရာေလး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေန႔ခင္းပုိင္းေတြမွာ ၿမိဳ႕ထအဲႏံွ႔ အတူထြကခ္ဲ့ၾကၿပီး၊ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ 
ျပခ်ိန္ေတြမွာ အတူခ်ီတကဆ္ႏၵျပခ့ဲၾက၊ ဟုိဟိုဒီဒီ အတူသြားလာခ့ဲၾက၊ အတူ ျပန္လာျဖစ္ခဲ့ၾက႐ံုမက၊ ညဥ့္ 
နကန္က္အခ်ိန္ေတြမွာ ဓားတလကစ္ီ ေဘးမွာခ်ထားရင္း၊ သူ႔အိမ္ေလးထမွဲာ သတိဝိရိယအျပည့္နဲ႔ အ 
တျူဖတ္သန္း ေက်ာ္လႊားခဲ့ရတဲ့ ညတခ်ိဳ႕ေတာင္ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဒီဲတုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
ထကဲ ရပ္ကြက္တိုင္းလုိလိုမွာ ရပ္ကြက္အလိုက္ ကင္းေတြခ်ၾက၊ တံခါးေတြတပ္ၾက၊ လုံၿခဳံေရးသတ ိ ဝိရိယ 
အျပည့္နဲ႔ေနထုိင္ေနၾကရတ့ဲ အေရးအႀကီးဆုံးကာလေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္မဟတု္လား။ 

အဒဲကီာလေတြထဲတုန္းက အမွတ္ရစရာအေကာင္းဆုံးေတြထမဲွာ ‘ဗကသ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး ည ီ
လာခံ’အတြက္ သ ူ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားဖုိ႕ ညႀကီးမင္းႀကီး ဖေယာင္းတုိင္မီးေလးနဲ႔ မိန္႔ခြန္းေရးေနရခ်ိန္မွာ- 
ကိုယ္တိုင ္ မိန္႔ခြန္းေရးေနတဲ့သူ႔အနားမွာ ႀကႀံကံဖန္ဖန္ ကြၽန္ေတာ္လ ဲ ရိွေန ထိုင္ေပးေနရတဲ့အျဖစ္ပါပ။ဲ အဲဒ ီ
ေန႔ဟာ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္ (၂၇)ရက္ေန႔- ညႀကီးပါ။ 

 ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပံုႀကီးရ႕ဲ အျမင့္ဆံုးကာလတခုျဖစ္တဲ့၊ ေနာက္တေန႔ ၾသဂုတလ္(၂၈)ရက ္
ေန႔မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမကခ္င္းျပင္မွာ ေက်ာင္းသားညီလာခံႀကီးက်င္းပၿပီး၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္း 
သားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗကသ)နဲ႔ တကသတို႔ကုိ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းၾကမွာျဖစ္ရာ၊ အဲဒီ ေက်ာင္းသားညီလာ 
ခံႀကးီမွာေျပာၾကားမယ့္ သူ႔ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကုိ ၾသဂုတ္(၂၇)ရက္ေန႔ ညႀကီးမွာ သူက တကုပ္ကပု္နဲ႔ ေခြၽးတဒီးဒီ 
က်ေအာင္ အားစုိက္ေရးသားေနခဲ့ပါတယ။္ 

 အဲဒီေန႔ညက သူ႔အိမ္ေလးထကဲ ကုတင္ေလးေပၚမွာ စားပြခံုဲေလးကိုတင္ၿပီး၊ အဲဒီစားပြဲခုံေလးေပၚ 
မွာပ ဲ ဖေရာင္းတိုင္မီးေလးနဲ႔ သူ႔မိန္႔ခြန္းကို ေရးသားေနစဥ္မွာ ကြၽန္ေတာ္လဲ မလႊသဲာမေရွာင္သာ အဲဒီစားပြဲ 
ခုံေလးေဘးမွာ သူနဲ႔အတူ ရွိေနခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သကူ “ကုိယ္ေရးထားတာေတြ ဖတၾ္ကည့္ေပးဦးေလ 
ကြာ -စာမေခ်ာရင္လ ဲကူေပးျပင္ေပးအုံးေလကြာ..” လုိ႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေျပာဆိုတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္လဲ အဲ 
သလုိ သူနဲ႔အတူ ရွိေနခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူက တ႐ြကေ္ရးၿပီး ကမ္းေပးလိုက္၊ ကြၽန္ေတာ္က ဖတ္ၾကည့္ 
ေပးလိုက္ရနဲ႔ အဲဒီမိန္႔ခြန္းစာၾကမ္းႀကီးဟာ ေတာ္ေတာ္ကုိ စာမ်ကႏွ္ာမ်ားခဲ့ ရွည္လ်ားခဲ့ပါတယ္။ 

 အဲဒီထဲမွာ ‘ ၁၉၆၂ ကာလက ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႀကီးအေပၚ သစၥာေဖာကက္ာ၊ ဗုိလ္ေနဝင္းရ႕ဲ 
မဆလနဲ႔ ေပါင္းဖက္သြားခဲ့တဲ ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုခင္ေမာင္အံုး’ ရ႕ဲနာမည္ကုိလ ဲေပၚေပၚတင္တင္ 
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ေျဗာင္ထည့္သြင္းေရးသားထားတာ သတိထားမိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းဟာ ညသန္းေခါင္နီးပါးေလာက္မွ အ 
ဆုံးသတ္ ၿပီးစီးသြားခ့ဲပါတယ္။ 

 ေနာကတ္ေန႔- ၾသဂုတ္(၂၈)ရက္ မနက္အေစာႀကးီမွာေတာ့ သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဦးေလးဦးခင္ 
ေမာင္ျမင့ ္အိမ္ကို အတူသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူက သူ႔မိန္႔ခြန္းစာၾကမ္း အေခ်ာေရးထားတာကုိ ျပသပါတယ။္ 
ဦးေလးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က“ကိုခင္ေမာင္အုံးအေၾကာင္းေတာ့-ဒီအခ်ိန္မွာ နာမည္ထည့္ မေျပာေစခ်င္ေသးပါ 
ဘးူ-”  လို႔ဆိုကာ မွင္နီနဲ႔တားၿပီး ဖ်က္ေပးလိုက္တာကိုလ ဲအနီးကပ္ ျမင္လိုက္ရ သိလိုကရ္ပါတယ္။ 

 အဲဒီေန႔ က အစ္ကိုႀကးီကုိလေွ႐ႊနဲ႔အတ ူ ကြၽန္ေတာ္လ ဲ ညီလာခံက်င္းပရာ တကၠသိုလ္သမဂၢ 
ျမကခ္င္းျပင္ကို လုိကပ္ါသြားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုမိုးဝင္းနဲ႔ ကိုမိုးျမင့္တို႔လဲ အတူလိကုပ္ါျဖစ္ခဲ့တာ မွတ္မိေန 
ပါတယ္။ အဲဒီေန႔က အခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ၊ ဖိတၾ္ကားထားသေူတြကုိ 
မွတတ္မ္းတင္လက္မွတေ္တြလ ဲေရးထုိး-ရယူထားခ့ဲရာ လယ္ဂ်ာစာအုပ္ႀကီးလုိ စာအုပ္ထူထူႀကီးထဲမွာ ကြၽန ္
ေတာ္တို႔ေတြလ ဲလက္မွတ္ေရးထုိးေပးခ့ဲရတာ မွတ္မိေနပါတယ္။ ကိုလွေ႐ႊက သ ူမိန္႔ခြန္း ေျပာရမယ့္ အခ်ိန္ 
မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အနားကေန တလွမ္းခ်င္း ထြက္သြားပါတယ္။ 

 သူ စင္ျမင့္ေရွ႕ထိ ေရာက္သြားတာကို ကြၽန္ေတာ္ ေငးၾကည့္ေနမိပါတယ။္ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေက်ာင္း 
သား ေက်ာင္းသ-ူျပည္သူပရိသတ္ႀကီးရဲ႕ေရွ႕မွာ- တကၠသုိလျ္မက္ခင္းျပင္နဲ႔ တခါက သမဂၢႀကးီရ႕ဲ အတတ္ိ 
ေျခရာတခ်ိဳ႕ဆီ ျပန္လည္ သတိရလာမႈမ်ိဳးနဲ႔ လြမ္းေမာစြာ ေဝ့၀ၾဲကည့္လိုက္တာ ျမင္လုိက္ရရင္း၊ “တက္ 
ေရာကလ္ာၾကတဲ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ျပည္သူပရိသတ္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ..” ဆိုတဲ့ ပဏာမႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္ စကားေလးရ႕ဲ အဆုံးေလာက္မွာပ၊ဲ ရႈိကႀ္ကီးတငင္ ငုိသံပါပါႀကီးနဲ႔ တကယ္ကို ငိုခ်လုိက္ေလေတာ့- 
ၾကားရ ျမင္ရသူအေပါင္းဟာ မွင္တက္မိသလုိ ျဖစ္သြားၾကသလို၊ ကြၽန္ေတာ္လ ဲဟိုက္ခန ဲလႈိက္ခနဲ ျဖစ္သြား 
ခဲ့ရပါေလတယ။္  

ဒါဟာ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း သူ႔ရ႕ဲ ပထမဆုံးေသာမိန္႔ခြန္းသနံဲ႔ ခံစားခ်က္ ေပါကက္ြဲ 
ေပၚထြက္လာသံလို႔ပ ဲဆိုရပါလမိ့္မယ္။ သကူ မ်က္ရည္ကိ ုတခ်ကသု္တလ္ိုက္ၿပီး၊ ရႈိက္သံဝဲ၀ေဲတြကုိပါ သတိ 
ခ်ပ္ ျပန္လည္သိမ္းယလူိုက္ၿပီး၊ သူ႔ရ႕ဲ မိန္႔ခြန္းရွည္ႀကီးကို ဌာန္နဲ႔မာန္နဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေျပာ ဆုိ 
သြားခ့ဲေလရာ၊ မိန္႔ခြန္းအဆုံးမွာေတာ့- လက္ခုပ္သံေတြ ေသာေသာညံသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ - ဒါေပမ့ဲ- ဒ ီ
မိန္႔ခြန္းထမဲွာပ ဲဘရိတ္မအုပ္လိုက္ႏိုင္ဘ၊ဲ (ျဖဳတရ္မယ့္ဟာကို မျဖဳတ္လုိက္ႏိုင္ေတာ့ဘ-ဲ) ခံစားခ်ကအ္တိုင္း 
ပါသြားခ့ဲရေလတာကေတာ့- ၁၉၆၂ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကုိခင္ေမာင္အံုးရ႕ဲနာမည္ကုိ ေပၚ 
တင္ႀကီး ထည့္သြင္းေျပာလိုက္ျခင္းပါပဲ။  

အဒဲါကို ကြၽန္ေတာ္က သတိထားမိလုိက္ၿပီး၊ အျပန္မွာ- “အစ္ကိုႀကီး-ခင္ဗ်ားက-ကိုခင္ေမာင္အုံး 
နာမည္ကို ျဖဳတ္မထားဘ ဲ ထည့္ေျပာသြားတယ္ေနာ္..” လို႔သတေိပးလိုက္မိေတာ့-“ ေအးကြာ- ကိုယ္လ ဲ
ဘယ္လိုမွ မထနိ္းႏုိင္ေအာင္ ငုိခ်င္လာရင္းက ခံစားခ်က္ေတြအတိုင္း လြတ္သြား ထြက္သြားတာကြ..” လုိ႔ 
ေလးေလးတြဲ႕တြဲ႕ႀကီး ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူ႔ေလသံနဲ႔ သူ႔မ်က္ႏွာႀကီးေပၚက ခံစားခ်က္ 
အရိပ္ေတြ တလပ္ိလိပ္ေျပးေနဟန္ဟာလ ဲ ကြၽန္ေတာ့္အတြကေ္တာ့ မၾကာခဏဆုိသလုိအမွတ္ရစရာတမ်ိဳး 
ျဖစ္ေနခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီ ေက်ာင္းသားညီလာခံမွာ (မင္းကိုႏိုင္ကုိ ဥကၠဌအျဖစ္ တရားဝင္ေ႐ြးခ်ယေ္ပးလိုက္ 
ႏိုင္မယ့္ ညီလာခံမွာ) ေျပာၾကားခ့ဲတဲ့ သူ႔ရဲ႕မိန္႔ခြန္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဗီဒယီိုအေခြနဲ႔စာအုပ္ငယ္ေလးအျဖစ္ပါ ထပ္ဆင့္ကးူယူ ႐ိုကႏ္ွိပ္ျဖန္႔ခ်ိတာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ 
( ၃ ) 

အစ္ကိုႀကီးကိုလွေ႐ႊ နဲ႔ကြၽန္ေတာ့္အၾကား- ဘဝေရစက္ဟာ (ထိစပ္ ပတ္သက္ လႈပ္ရွားခဲ့ရမႈေတြ 
ဟာ) အဲသေလာက္နဲ႔လ ဲမၿပီးစီးခ့ဲပါ။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံႀကီးအၿပီး- ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေပၚေပါက္လာ 
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ၾကေတာ့လ ဲ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ‘ျပည္သူ႔တုိးတက္ေရးပါတီ’ တေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၾက 
တဲ့အခါ၊ အတူလကတ္ြဲ ပါဝင္လႈပ္ရွားခ့ဲရျပန္ပါတယ္။ပါတ႐ီုံးခန္းလုပ္ထားရတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ျမင့ရ္႕ဲအိမ္-ဧည့္ 
ခန္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထမဲွာ သနူဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေန႔တုိင္းလုိလို ႐ုံးခန္းတာဝန္က်ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္း 
အေဝးမ်ိဳးစုံတက္ရတာေတြ၊ တျခားကိစၥဝိစၥေတြရိွမွသာ ရံဖန္ရံခါ သီးျခားစီ ခြဲၿပီး သြားရလာရ လပု္ရကိုင္ရ 
တာေတြရွိေပမဲ့ပါတီဗဟို႐ုံးမွာက အမ်ားအားျဖင့္ သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္သာ ႐ံုးတာဝန္က်ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ နိစၥဓ၀ူ အၿမဲလုိလို တြဲဖကလ္ပု္ကိုင္ေျပာဆိုေနရရင္း၊ ေျပာမနာဆိုမနာေတြသ 
ဖြယလ္ ဲ ပုိမိုျဖစ္လာခ့ဲရပါတယ္။ သူ႔ရ႕ဲေလသံ ဟန္ပန္ စ႐ိုကလ္ကၡဏာေတြသာမက၊ သူ႔ရ႕ဲႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ 
ေကာက္ေၾကာင္းတစိတ္တေဒသေတြကိုပါ တစထက္တစ ပုိမိုသျိမင္လာခ့ဲရပါတယ္။ သူ႔ရ႕ဲအားေကာင္းမႈ နဲ႔ 
အားနည္းမႈေတြကုိပါ ပုိမို သိျမင္ထေိတြ႕ေနခ့ဲရပါတယ္။ သူဟာ အာဝိဇ္ဇန္း႐ႊင္သူ ျဖစ္သလုိ၊ အခ်က္နဲ႔ အ 
လက္နဲ႔ တစ္-ႏွစ္-သုံး-ေလး- နံပတ္စဥ္ထိုးကာ ေျပာတတ္ဆုိတတ္ေလ့ရွိသူတေယာကလ္ ဲျဖစ္ေနတာ သတ ိ
ထားမိပါတယ။္ ၾကည့္လိုကရ္င္လ ဲ ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္ရ႕ဲသြင္ျပင္လကၡဏာဟာ အတိုင္းသား ေပၚေန 
ပါတယ္။ ပုဆိုးကုိ ခပ္တိုတုိဝတ၊္ လြယ္အိတတ္လုံးကို ႀကိဳးမွာအထံုးထုံးထားရင္း လြယ္၊ ဆပံင္က ခပ္တိုတုိ၊ 
မ်က္ႏွာက်က ေလးေထာင့္ဘက္ ခပ္လုလု၊ မ်ကမ္ွန္ႀကီးက တဝင္းဝင္းနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ႐ုပ္သြင္ဟာ တကယ္ကုိ ႏိုင္ငံ 
ေရးသမားပံု ေပါက္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ 

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကာလေတြတုန္းက အတသူြား အတူလာနဲ႔မေမ့စရာ အမွတ္ရစရာ 
မ်ိဳးစံုေတြ ရိွခဲ့ရသလို၊ အတုိေကာက္အားျဖင့္- ပီသုံးလုံးလုိ႔ေခၚေဝၚၾကတဲ့ ‘ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတ’ီ ေျမေပၚ 
ႏိုင္ငံေရးပါတ ီ လႈပ္ရွားမႈဘဝမွာလဲ အတူတကြ ေနထိုင္ေျပာဆို သြားလာလႈပ္ရွားရရင္း အမွတ္ရစရာေတြ 
သတိရစရာေတြက တပံုတပင္ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြအတြင္း ပါတစီည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ေတြမွာလ ဲ သူနဲ႔အတူတူတြဲၿပီး ခရီး 
သြားလာရမႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွခဲ့ဖူးသလုိ၊ မဟာမိတ္ပါတီအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတခ်ိဳ႕ 
မွာ အတူတူတြဲ တက္ရမႈနဲ႔ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕နဲ႔ေတြ႕ဆံုပြဲေတြမွာ အတူတြဲ သြားလာရမႈေတြလ ဲ ရိွခဲ့ရဖူး 
ပါတယ္။ 

အဒဲလီို အဲဒီလိုေတြထမဲွာ မၾကာခဏဆုိသလို ျပန္ျပန္ အမွတရ္မိေနတတ္ရတဲ့ မွတ္မွတ္ရရ ‘ေတြ႕ 
ဆုံပြဲ’တခုကေတာ့- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံရပြဲ-လို႔ပ ဲ ဆိုလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရး 
ပါတဘီက္က အစ္ကိုႀကီးကုိလွေ႐ႊ၊ ကိုျမင့္ဦးသစ္(ကုိကိုးကြၽန္းျပန္)နဲ႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ NLD ပါတီက အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေနအိမ္မွာပ ဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျဖစ္ 
ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅)ရက္ေန႔လို႔ပ ဲ မွတ္မိေနပါတယ္။ အဓိကက NLD နဲ႔ 
မဟာမိတ္ပါတီ (၄၁)ပါတီအၾကား-တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕ေရး၊၊ NLD ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီတပ္ေပါင္း 
စုႀကးီ အျမန္ဆံုးဖြဲ႕စည္းေပၚေပါကလ္ာေရးကိစၥျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ကစိၥတခုလုိ႔ဆိုရမွာကေတာ့- လူ႔ေဘာင္ 
သစ္ ဥက႒ၠ-မိုးသးီဇြန္ရ႕ဲ ‘NLD သို႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာ’ကိစၥမွာ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတကီ(အထူးသျဖင့္-ဦး 
ခင္ေမာင္ျမင့္ (သုိ႔မဟတု)္ကုိလွေ႐ႊ က) ေနာက္ကြယ္ကေန ေျမႇာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လုပ္ေပးျခင္း ရိွ/ မရွ-ိ
ဆိုတာလဲ တပုိင္းတစ ပါဝင္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီေန႔က ကုိလွေ႐ႊအပါ-ကြၽန္ေတာ္တုိ႔(၃)ဦးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ ရ႕ဲေတြ႕ဆုံပြဲဟာ ထင္မွတထ္ားတာထက္ကို အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကးီၾကာခ့ဲၾကပါတယ္။ အျပန္အလွန္ 
ေျပာၾကဆုိၾကနဲ႔ ခန္႔မွန္းေျခ (၁)နာရီခြဲေလာကေ္တာင္ ၾကာလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္မိပါတယ္။ အဒဲတုီန္းက ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲကုိယ္ေရးအတြင္းေရးမႉးျဖစ္ေနတ့ဲ မသိဂၤီက- “ အစည္းအေဝးအတြက္ အျပင္မွာ 
ဥက႒ၠႀကီးတုိ႔ေတြ ေရာက္ေနၿပီ-အခ်ိန္ကေရာကေ္နၿပီ-” “ အခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ေတာင္ေက်ာ္ေနၿပီ-”နဲ႔ အ 
ခန္းထကုိဲ ဝင္ဝင္လာၿပီး သတိေပးေျပာဆိုတာ (၂)ႀကမိ္ေလာက္ေတာင္ ရိွခဲ့ေပမဲ့၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
က- “ ဒီမွာကလ ဲ စကားေတြက ေျပာေကာင္းေနတယ္။ ထပ္ၿပီး ခဏေလာက္ေစာင့္ေပးဖုိ႔ေျပာလိုက္ပါဦး-” 
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နဲ႔ျပန္လည္ ေျပာဆိုကာ၊ စကားေတြ ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အက်ဥ္း႐ံုးေျပာရရင္- ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္က “ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္ခံပါတယ္။ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္လ ဲ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ- တကယ့္တပ္ေပါင္းစုမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တယ။္ အမတ္ခြဲတမ္းအတြက္ တပ္ေပါင္းစုမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစ 
ခ်င္ဘူး-”ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ့ဲပါတယ္။ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ေတာ္ေတာ္ 
ကို ရွည္ရွည္ေဝးေဝး အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေျပာဆုိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုံးစံအတိုင္း- စကားေတြကို အရွည္ဆုံးေျပာ 
ဆိုတာကေတာ့- အစ္ကိုႀကီးကိုလွေ႐ႊ ပါပ။ဲ ကုိျမင့္ဦးသစ္ႀကးီကလ ဲအထုိက္အေလ်ာက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲ 
ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလ ဲ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္ဝင္စားစြာ ဂ႐ုတစုိက္ နားေထာင္ေနခဲ့ရင္း၊ သူ႔ 
ဘက္က သူ႔စဥ္းစားထားခ်ကေ္တြကို ေျပာဆိုခဲ့တာ ရိွပါတယ္။ [ဒါေတြကို အေၾကာင္းသင့္ရင္-ျပန္လည္ေရး 
ျပဖို႔လိုအပ္လာရင္- တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေရးျပေကာင္း ေရးျပပါ့မယ။္ အခုေတာ့- ခဏ ထားလိုက္ပါဦး 
ေတာ့-]  

ေနာကဆံု္းေတာ့- မုိးသီးဇြန္ရဲ႕အိတ္ဖြင့္ေပးစာနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး၊ ေနာက္ကြယက္ ‘ျပည္သူ႔တိုးတက္ 
ေရးပါတ’ီ ပါမပါနဲ႔ပတသ္ကၿ္ပီး ျပန္လည္ေျပာဆိုျဖစ္ခ့ဲရာမွာေတာ့- အစ္ကုိႀကီးကိလုွေ႐ႊရ႕ဲ ေျပာလိုက္သံနဲ႔ 
ေျပာလိုက္ဟန္ဟာ တကယ့္ကို မေမ့ႏိုင္စရာပါပဲ။ အခုခ်ိန္အထိ ရံဖန္ရံခါ ျပန္လည္သတိရမိေနရင္း ၿပဳံးခ်င္ 
စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အတူပါလာခ့ဲတဲ့ ကုိျမင့္ဦးသစ္ႀကီးလဲ အခုခ်ိန္အထ ိ မွတ္မိေနျဖစ္လမိ့္မယ္ထင္ပါ 
တယ္။  အဒဲါကေတာ့-“ ဒီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္- လူငယ္ေတြေခါင္းထ ဲ ပြိဳင္ဇင္(poison) ခပ္တဲ့အ 
လပု္မ်ိဳး- ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး။ အဒဲလီိုအလုပ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မမွလပု္ဘူး-” တဲ့။ ေဒၚစုက ၿပဳံး 
စစနဲ႔ ေျပာလက္စစကားေတြ ဆက္လက္ေျပာဆိုေနခဲ့ရာ၊ မသိဂၤ ီ ထပ္ဝင္လာၿပီး-“အခ်ိန္ေတြကေတာ္ေတာ္ 
ေက်ာ္ေနၿပီ.. ဥကဌၠႀကီးတုိ႔ေတြ ထိုင္ေစာင့္ေနၾကတာ ၾကာေနၿပီ..” လို႔ထပ္မံေျပာဆိုလာေလမွပ ဲကြၽန္ေတာ ္
တို႔နဲ႔ ေဒၚစုရ႕ဲေတြ႕ဆုံပြဲက ၿပီးစီးလက္စသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အျပင္ဖကဆီ္ လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့- ဦး 
ၾကည္ေမာင္၊ ဦးလြင္နဲ႔ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔ဟာ အိမ္ေရွ႕က ထိုင္ခုံေလးေတြမွာငုတ္တုတထ္ိုင္ေနၾကၿပီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ေဟာင္းတင္ဦးသာ မုိးတိုးမတ္တပ္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္သားေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သုံးဦးသား 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲေနအိမ္ဧည့္ခန္းထကဲ ျပန္ထြက္လာေတာ့- ဦးတင္ဦးက“ ရေဲဘာ္ႀကးီတုိ႔ ေတာ္ 
ေတာ္ စကားေျပာေကာင္း-ေဆြးေႏြးေကာင္းေနၾကတယထ္င္တယ.္.” လို႔ေတာင္ ၿပဳံးစစနဲ႔မွတခ္်က္ျပဳ ႏႈတ ္
ဆက္လိုက္တာ ၾကားလုိက္ၾကရပါေသးတယ္။ 

အဒဲေီန႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔သုံးဦးသား အမွတ(္၅၄)ၿခံဝင္းႀကီးရ႕ဲအျပင္ဘက္ကုိ ေရာကေ္လေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္က အစ္ကိုႀကီးကို “ အစ္ကုိႀကီးႏွယ-္ေဒၚစုကို ေျပာတာ ဗမာလိုေျပာလ ဲအကုန္ဗမာလို ေျပာေရာေပါ့၊ 
အခုေတာ့- လူငယ္ေတြေခါင္းထ ဲpoison ခပ္တဲ့အလုပ္မ်ိဳး-ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူးလို႔ဗ်ာ..“ ဆုိၿပီး၊ေနာက္စစ 
ေျပာလိုကမ္ိပါတယ္။ သူက ခပ္ၿပဳံးၿပဳံးႀကးီ လပု္လို႔- ။ 
( ၄ ) 

မွတမ္ွတ္ရရ ေျပာရရင္- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အဒဲီ ‘ေတြ႕ဆုံရပြဲ’ အၿပီး၊ (၁၀)ရက္တိတိအကြာ၊ 
ဇြန(္၂၅)ရက္ေန႔မွာေတာ့ ကိုလွေ႐ႊေရာ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ပါ နဝတအစုိးရရ႕ဲ အစီအစဥ္ရိွရွိ ႀကိဳတင္ဖမ္းဆီး 
ျခင္းနဲ႔ထပ္မံအဖမ္းဆီး ခံလိကုရ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအျဖစ္ ေထာင္ထ ဲေရာက္ရွိသြားရျပန္ပါတယ္။ 
‘ ၇ ရက ္ ဇူလုိင္ ႏွစ္ပတ္လည’္ နဲ႔ ‘အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ’ မ်ားအတြက ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏႈတ္ပိတ္ 
တဲ့အေနနဲ႔ဖမ္းဆီးလုိကတ္ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ေရာ-ကိုလွေ႐ႊဟာ ထင္းရွားတ့ဲ ခြပ္ေဒါင္းေခါင္း 
ေဆာင္၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႀကီးေတြ မဟုတ္လား။ 

အဒဲကီတည္းက ကြၽန္ေတာ္လ ဲ ကုိလွေ႐ႊ ေရာ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္နဲ႔ပါ၊ ကြဲကြာသြားခ့ဲရရင္း ျပန္လည္ 
ဆုံေတြ႕ႏုိင္ခြင့္မရေတာ့ရာ၊ ေနာင္ ဘယေ္တာ့မွလ ဲ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ႏုိင္ခြင့္ မရိွေတာ့ပါ။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က 
(၁၉၉၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ) ရက္ေန႔ကတည္းက အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ သူရေဲကာင္းပီသစြာ က်ဆုံးသြား ခဲ့ေလ 
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ရာ၊ ႏွစ္ေပါင္း(၂၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာပါၿပီ။ အစ္ကိုႀကီးကိုလွေ႐ႊနဲ႔ကေတာ့- လူခ်င္းသာ ျပန္လည္ မဆံုေတြ႕ႏိုင္ 
ခဲ့ေပမယ့္ ဒီၾကားထမွဲာ (၂)ခါတိတိ တယ္လီဖုန္းနဲ႔စကားေျပာခြင့္ရလုိက္ပါေသးတယ္။ သူက ေဆာင္းပါး 
ေတြကိလု ဲအဆက္မျပတ္လိုလို ေရးသားေနၿပီျဖစ္ရာ၊ ‘ေအာင္သာ ( PPP )’ ဆုိတဲ့ သူ႔ကေလာင္နဲ႔ သူ႔ လက ္
ရာေတြကုိလ ဲဖတ္ရပါတယ္။ 

(PPP) ဆိုတာက ျပည္သူ႔တုိးတက္ေရးပါတီရ႕ဲအတုိေကာက္ျဖစ္ရာ၊ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတ ီ အ 
ေပၚ သူ႔ရ႕ဲအေလးအနက္ထားမႈနဲ႔သံေယာဇဥ္က ဘယေ္လာက္ႀကီးမားလွသလဆုိဲတာ သူ႔ကေလာင္နာမည္ 
ကေန အတိုင္းသားေဖၚျပေနပါတယ္။ ေအာင္သာ(PPP) နာမည္နဲ႔ေရးသားခဲ့တဲ့ သူ႔ရ႕ဲေဆာင္းပါးေတြ စာအုပ္ 
ေတြသာမက၊ ‘စံအိမ္’ ‘ဉာဏ္ေမာင္ခ်စ္’ စတ့ဲ ကေလာင္ခြဲေတြနဲ႔ပါ ေရးသားေနတ့ဲ သူ႔လကရ္ာေတြ ေတာ ္
ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလဲ အေဝးကေန ဖတ္ေနေတြ႕ေနခ့ဲရရင္း၊ သူ႔ရ႕ဲမာန္ သူ႔ရ႕ဲဟန္ေတြကိုပါ အေၾကာင္း အား 
ေလ်ာ္စြာ ၾကားေနျမင္ေနခဲ့ရပါတယ္။ လခူ်င္းသာ ျပန္လည္မဆုံေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ေပမ့ဲ၊ စာေစာင္စာတန္းေတြထမဲွာ 
ဓာတပ္ုံနဲ႔ဗီဒယီို႐ုိက္ခ်က္ကလစ္ေလးထမွဲာ သူ႔ရ႕ဲသက္ဝင္လႈပ္ရွားေနပံုေလးေတြကုိ ဟိုမွာ သည္မွာ ေတြ႕ေန 
ခဲ့ရပါေသးတယ္။ 

သကူ ကြၽန္ေတာ့္ရ႕ဲေထာင္ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ေလးျဖစ္တဲ့ ‘ ၆-တိုက္မွာ ေလာက္ကိုက္တာခံ 
ဖူးသလား-’ ထမွဲာလ ဲ (၂၀၁၃ တုန္းက ျပည္တြင္းမွာ ဒတိုယအႀကမိ္အျဖစ္ ျပန္လည္႐ိုကႏ္ွိပ္ ထုတေ္ဝတဲ ့
အခါ ) ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ပတသ္ကၿ္ပီး မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ‘အမွာစာ’ ေရးသားသြားခဲ့ေသးသလုိ၊ သူ႔ရ႕ဲကုိယ္တိုင္ 
ေရး အတၳဳပၹတၱိႀကီးျဖစ္တ့ဲ ‘ ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦး၏ ႏုိင္ငံေရးအတၳဳပၹတၱိ ’ စာအုပ္ႀကီးထဲမွာလ ဲ ကြၽန္ 
ေတာ္နဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္း အပုိင္းအစေလးေတြကို မွတမ္ွတ္ထင္ ထင္ 
ဟိုတစ သည္တစ ထုိ႔ထိေဖာ္ျပသြားခ့ဲတာ ရိွခ့ဲပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့..သူ႔ကိုလဲ အစ္ကိုႀကီးကိုလွေ႐ႊကိုလဲ 
႐ုပ္ပံုလႊာအျဖစ္ ျပန္လည္ေဆးသားတုိ႔ၾကည့္ဖို႔ ေကာကေ္ၾကာင္းဆြၾဲကည့္လုိက္မိတဲ့အခါ၊ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ရင္ 
တြင္းအာ႐ံုထမွဲာေတာ့- သူ႔ကုိ အလံ (၃)လကၾ္ကားမွာ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ပထမဆုံး အ 
လကံ သူ အင္မတန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလတ့ဲွ ေက်ာင္းသားအလ-ံ ခြပ္ေဒါင္း ခြပ္ေဒါင္းဆိုတ့ဲ ခြပ္ေဒါင္းအလံ။ ဒတိုယ 
အလံက ကမာၻ႔ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအားလံုးရ႕ဲအထိမ္းအမွတ္အလံ- တူတစံဥ္အလ။ံ တတိယအလံကေတာ့-  
မိုးျပာေရာင္ေနာက္ခံေပၚက ေ႐ႊဝါေရာင္ၾကယ္သံုးပြင့္ပါတ့ဲအလ-ံ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီအလံ-တို႔ပ ဲ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ အလံ (၃)လက္ၾကားမွာ သူ႔႐ုပ္ပုံဟာ ဂုဏ္ယူမႈအျပည့္နဲ႔ရွိေနတာ ဖ်တ္ခနဲ ဖ်တခ္န ဲေတြ႕လုိက္ရပါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္- ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႔ကို ‘ ဘိုကေလး ဦးလွေ႐ႊ (သို႔မဟတ္ု ) အလံ (၃)လက္ၾကားက 
လ ူ- ’ လုိ႔ပ ဲဝိၿဂိဳလျ္ပဳလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ 
( ၅ ) 

အခုေတာ့-တခါက ‘ေက်ာက္နီ႐ုပ္သို႔ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ခ့ဲဖူးတ့ဲ သူ႔ကိ-ု ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ 
ကလ ဲ ျပန္လည္ႏႈတ္ဆကရ္မယ့္အခ်ိန္ဟာ ေၾကကြဲစရာ ေရာက္ရိွလာခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထာဝရ ခြဲခြါသြား 
ရရွာၿပီ ျဖစ္တဲ့သူ႔ကုိ ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္လိုကရ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္လိုက္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အခု- 
ႏႈတဆ္က္လိုက္ပါၿပီ။ ရင္ထမဲွာ ေပၚလာေနတဲ့ အမွတ္ရစရာ အျဖစ္အပ်က္အပုိင္းအစေလးေတြနဲ႔အတူ၊ 
လြမ္းေမာစြာ ေၾကကြဲစြာ ေလးေလးနက္နက္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ အစ္ကိုႀကီးေရ.. ေနာက္ဆုံး ႏႈတ ္
ဆက္လိုက္ပါတယ္။ 

 ဝင္းတင့္ထြန္း  
         ( ၂၁- ၇- ၂၀၂၁) 
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ကုိစုိးျမင့္ (ရဲေဘာ္သိန္းဝင္း) သုိ႕ လြမ္းသူ႕ ပန္းေခြ 
ရဲေဘာ္ေအးသန္း 

 

 
 

 
 
ကိုစိုးျမင့္ဆံုးေၾကာင္း ရဲေဘာ္တေယာက္က ပုိ႕လိုကတ္ဲသ့တင္းကုိ (၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁) အင္တာ 

နကဖ္ြင့္ဖြင့္ခ်င္း မထင္မွတ္ဘ ဲေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ရင္ထလဲစ္ဟာသြားပါတယ။္ ဆံုးရႈံးမႈႀကးီလိုက္တာ။ ကုိဗစ္ 
အႏၱရာယ ္သတိထားဖုိ႕ ဇႏၷဝါရီလလယ္ေလာကက္ ကြ်န္ေတာ္သ႕ူကုိ သတိေပးခဲ့ေသးတယ္။ 

" ကိုဗစ္ေတာ့ သတိထာဗ်ိဳ႕။ ထိရင္ေတာ့ ကုိယ့္အသက္အရြယန္႕ဲ မလြယဘူ္း" 
"အင္း ထရိင္ေတာ့မလြယ္ဘးူ။ သူႀကိဳကတ္ာေတြက ကိုယ့္မွာ အကုန္ရွိေနတာ" 
" မေရာင္းဘူး ေျပာလိုက္ပါ" လုိ႕ ကြ် န္ေတာ္ကဆုိေတာ့ ကုိစိုးျမင့္ကရယတ္ယ။္ 
သ႕ူမွာက - ေက်ာက္ကပ္တလံုး အလပ္ုမလပု္လို႕ ဆီးေဆးႏွစ္မ်ဳိး ပုံမွန္ေသာက္ေနရၿပီး ဆုိးမလာ 

ေအာင္ ေသြးတိုးဆးီခ်ိဳနဲ႕ ဝိတ္(ကိုယ္အေလးခ်ိန္) သံုးမ်ိဳး ထိန္းထားရေၾကာင္း၊ ေသြးန႕ဲဆီးခ်ိဳက ေဆးနဲ႕ အ 
စားဆင္ျခင္လို႕ ထိန္းႏုိင္တယ္။ ဒူးမေကာင္းလုိ႕ လႈပ္ရွားမႈနည္းၿပီး ဝိတ္ကထိန္းမရဘးူ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာ 
ဖူးပါတယ။္ 

မနကန္႕ဲ ညေန တနာရီေလာက္ေတာ့ ျဖည္းျဖည္း လမ္းေလွ်ာက္တယ္။ ဒူးကမေကာင္းေတာ့ သပိ္ 
ေလွ် ာက္လုိ႕ မရဘူးလို့လည္း ေျပာပါတယ္။ ေက်ာကက္ပ္က ၃၀%ပဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့တယ္။ ရုိရုိ 
ေသေသသုံးရင္ ၁၀ႏွစ္ေလာက္သံုးလို႕ ရႏုိင္ေသးတယ္လိုိ႕ ဆရာဝန္ကေျပာေၾကာင္းလည္း ေျပာတယ္။ 

"ရိုေသရမယ့္ အရြယေ္တြပဲ" လုိ႕ ကြ် န္ေတာ္က ေျပာေတာ့ ရယ္တယ။္  
သနူ႕ဲ ကြ် န္ေတာ္ ကမၻာမႈေခတ္ နည္းပညာေခတ ္ ေက်းဇူးေၾကာင့္ on line မွာေတြ႕ခြင့္ရေတာ့ 

သေူျပာတာေတြပါ။ 
ကိုဗစ္ကပ္ေဘးေအာက္မွာ ကိုစုိးျမင့္ဆံုးပါးရျပန္ၿပီ။ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြလည္း တျဖဳတျ္ဖဳတ္ ေၾကြ 

ကနု္ၿပီ။ ေရွ႕ခရီးကလည္း ပန္းခင္းလမ္းမဟတ္ုဘးူ။ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းေတြက မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကုိ ေတာ ္
လနွ္ေရးအေမြပ ဲလက္ဆင့္ကမ္းေပးရေတာ့မွာပါ။ 

ကိုစိုးျမင့္ဇာတိက ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ဟသၤာတဘကက္လုိ႕ သိရတယ္။ မိသားစုလုိက္ ရန္ကုန္္အင္း 
စိန္မွာ အေျခခ်ၿပီး ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္တယ္။ ကုိစိုးျမင့္က တေိမြးကုတကသုိၠလေ္က်ာင္းသား။ ၇၄-၇၅-၇၆ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေတာကေ္လွ်ာက္ပါခဲ့တယ္။ သူ႕အားေကာင္းခ်က္က ၿငိမ္တယ္ စြဲၿမဲတယ္ စိတ္ရွည္တယ္။ 
ေကာက္ရိုးမီးလို ဟုန္းခနဲေတာက္ၿပီး ၿငိမ္းသြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ၇၇-၇၈ ေက်ာင္းသားလိုင္း စည္းရံုးေရး 
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လပု္ငန္းကို ေဇာက္ခ်လုပ္ရင္း (၇၈ ဇူလိုင္ ၇ရက္အႀကဳိ) အာအုိင္တီေက်ာင္းတြင္း တိုက္ပြဲေဖာ္ထုတရ္ာမွာ 
အၿဖိဳအခြဲခံရၿပီး အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးခံရတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းလက္ထက ္ တံျမက္စည္းစစ္ဆင္ေရး န႕ဲအတူ 
တျပည္လံုးလုိလိုက လက္ဝတဲက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အမ်ားအျပား အဖမ္းခံရခ်ိန္ျဖစ္တယ္။  

စေဖာကခ္ြဲရင္း အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ကိုေအးေသာင္ (ဝါ) ရေဲဘာ္ထြန္းဝင္း (အာအုိင္တီ ေနာက္ဆုံး 
ႏွစ)္ အပါ ၁၀ ဦး အမႈတြဲမွာ ကိုစိုးျမင့္န႕ဲ ကြ် န္ေတာ္လည္း အမႈတြဲတတြတဲည္းအျဖစ္ ပါဝင္တယ္။ ေထာင္ 
ထမွဲာ၂ႏွစ္ေလာက္ အတူေနလို္က္ရၿပီး ၁၉၈၀ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္န႕ဲ ျပန္လြတ္တယ္။ လြတ္ၿပီး မၾကာ 
လိုက္ပါဘူး။ ဇူလိုင္လထမွဲာ ကိုစိုးျမင့္န႕ဲ ကြ် န္ေတာ္ မိခင္ပါတီရွိရာ ၁၀၈ စစ္ေဒသသို႕ ေတာခုိတယ္။ 
ကြ် န္ေတာ္အပါ အုပ္လိုက္ေတာခုိလာတဲ့ ရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္ထမဲွာ ကုိစိုးျမင့္(ရေဲဘာ္သနိ္းဝင္း)ေကာ သူ႕ 
အစ္ကို ကုိလွျမင့္(ရေဲဘာ္ရန္လင္း)ေကာ ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ရေဲဘာ္ေတြက ေနာကမ္ွလို္က္လာၾကတယ္။  

၁၀၈ စစ္ေဒသ (ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း)မွာ ၆ လေလာက္အတေူနၿပီး ကြ် န္ေတာ္န႕ဲကိုလွျမင့္က အ 
ေရွ႕ေျမာက ္ပန္ဆန္းသုိ႕ ပထမအသတ္ုန႕ဲ ပါသြားၿပီး အရင္ေရာက္ႏွင့္တယ္။ ေနာက ္၆ လအၾကာမွ ဒုတိယ 
အသုတ္န႕ဲလုိက္လာတဲ့ ကိုစုိးျမင့္က လမ္းမွာတိုက္ပြဲျဖစ္ လူစုကြဲအဖမ္းခံရၿပီးေနာက ္ ဒုတယိအႀကိမ္ေထာင္ 
ျပန္က်တယ္။ ကိုစုိးျမင့္နဲ႕အတ ူအဖမ္းခံရတာက ကုိေက်ာ္ဝင္း(ကမၻာျပား)နဲ႕မႏၱေလးက ထြန္းေအာင္- ထြန္း 
ေနာင္(စန္းေအာင္-စန္းေနာင္) အျမႊာညီအစ္ကိုတို႕ ေပါင္းေလးဦးျဖစ္တယ္။ ဒီလုိန႕ဲ ကုိစိုးျမင့္န႕ဲ ကြ် န္ေတာ္ 
လခူ်င္းကြဲသြားတာ ယေန႕ထက္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။  

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္န႕ဲ လြတေ္ပမယ့္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႕က ေထာင္က်ေတြ မဟုတ္ဘူး။ အမႈစစ္ေဆး 
ဆ ဲ အခ်ဳပ္သားေတြပျဲဖစ္တယ။္ ေထာင္ဝင္းထကဲ သးီသန္႕တရားရုံးမွာ ကြ် န္ေတာ္တို႕အမႈေတြကို ရုံးထုတ ္
တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲကေန အင္းစိန္ကို ရုံးခ်ိန္းတုိင္း လာေတြ႕ရတဲ့ ကြ် န္ေတာ့္အေမနဲ႔ ႏွမႏွစ္ဦးဟာ ကိုစိုး 
ျမင့္မိသားစုန႕ဲ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာသဖြယ္ ရင္းႏွီးေနၾကပါတယ္။ အင္းစိန္ကို လိုင္းကား ရထားတုိ႕နဲ႕လာ၊ ကိုစိုး 
ျမင့္အိမ္မွာ စတည္းခ်၊ ကုိစိုးျမင့္အစ္မႀကီး ေဒၚခင္သန္းန႕ဲ တုိးတုိးေဖာ္။ ကိုစုိးျမင့္အစ္ကိုႀကီးတဦး ရိွေသး 
တယ္ (နာမည္ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး)။ အျပန္က် သူက ကားဂိတ္တို႕ ရထားဘူတာရုံတို႕အထိ လိုက္ပုိ႕၊ 
သပိ္ေမွာင္သြားရင္ အိမ္အထိလိုက္ပို႕ပါတယ။္  

ကိုစိုးျမင့္န႕ဲ on line မွာ စဆုံေတာ့ ကြ် န္ေတာ္ သတိတရနဲ႕ ေမးပါတယ္။ အစ္ကိုႀကီးက၂၀၁၀ မွာ 
ဆံုးတယ္။ အစ္မႀကီးက ရိွေသးတယ္၊ အတေူနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ ကိုစိုးျမင့္လည္း ဆုံးၿပီ 
(အသက္ ၆၉ႏွစ္၊၂၇-၇-၂၀၂၁)။ အစ္မႀကးီေဒၚခင္သန္းလည္း ကိုစိုးျမင့္န႕ဲ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆိုသလုိ ဆံုး 
ၿပီး (အသက ္ ၈၄ႏွစ္၊ ၃၀-၇-၂၀၂၁)။ ကြ်န္ေတာ့္အေမက ၃၀-၁-၂၀၀၈ အသက္(၈၁ ႏွစ္)မွာဆုံးတယ။္ 
အားလံုးကို ျပန္ေတြ႕ခြင့္မႀကံဳေတာ့ပါဘူး။ ကိုစိုးျမင့္ရ႕ဲဇနီးလည္း က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူးလို႕ ၾကားရပါ 
တယ္။ ကိုစုိးျမင့္ေျပာျပဖူးတဲ့ ခိုင္ၿမတဲဲ့သစၥာရွင္အေၾကာင္း ကြ် န္ေတာ္ ေလွ်ာကေ္ျပာေနရင္ ကုိစိုးျမင့္ႀကိဳက္ မ 
ႀကိဳ က္မသရိတဲ့အတြက္ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ က်န္ရစ္သူ မိသားစုအားလံုးနဲ႕ ေျမးေတာ္ေမာင္ ေမာင္ပီသထင္ 
တို႕ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႕အပ္ပါတယ္။  

တလက္စတည္း အမွတ္တရရွိတာက ဆရာဦးတင္ေရႊ(မံုရြာ)ပါ။ သလူည္း အင္းစိန္မွာပ ဲ ေနပါ 
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အမႈေတြအားလံုးကုိ အခေၾကးေငြမယဘူ ဲ လိုက္ေပးခ့ဲသူပါ။ ဆရာဦးတင္ေရႊက ကြ်န္ 
ေတာ္တုိ႕အမႈေတြ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရင္း ကြ် န္ေတာ္တုိ႕ မိသားစုမ်ားနဲ႕ပါ ရင္းနီးမႈရွိလာပါတယ္။ ကိုစိုးျမင့္ 
အစ္မႀကီးေဒၚခင္သန္းဟာ ေမာင္ျဖစ္သူရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရးမႈအတြက ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ (တကသေခါင္း 
ေဆာင္ေဟာင္းနဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရး 
မွဴးအဖြဲ႕ဝင္)ေရွ႕ေနႀကးီဦးတင္ေရႊန႕ဲလည္း အေတာ္အဖြဲ႕က်ပါတယ္။ အစ္မႀကီးက ဦးတင္ေရႊထံမွ ေတာ္လွန္ 
ေရးဝတၳဳေတြ ငွားဖတပ္ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေထာင္ႏွစ္ႀကီးသမား ေမာင္ျဖစ္သူကိုစိုးျမင့္အေပၚ အေတာ္ 
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အႏြံအတာခံႏိုင္တဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ခြန္အား ေမြးျမဴႏုိင္တာျဖစ္ပါလမိ့္မယ္။ ဆရာဦးတင္ေရႊလည္း နဝတ/နအဖ 
လက္ထက္ ေထာင္ထမဲွာပ ဲက်ဆုံးခ့ဲပါတယ။္ 

ကိုစိုးျမင့္က ေထာင္ထမွဲာ သီခ်င္းအေတာ္မ်ားမ်ား အသံသြင္းေပးခဲ့တယ္။ သူကိုယ္တိုင္စပ္တာ 
လည္း ရိွတယ္။ သူက notes န႕ဲမွတ္ၿပီး အျပင္ပုိ႕ထားတဲ့သီခ်င္းေတြကုိ သူ႔အကုိ-ကုိလွျမင့္က အသျံပန္ 
သြင္းတယ။္ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပည္သူ႕အသံက အသလံႊင့္ဖူးပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ "ေခါင္းမာေသာ လူသား 
မ်ား" ဆုိတဲ့သီခ်င္းက လူသိမ်ားတယ္။ ဒသီီခ်င္းက က်ဆုံးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေလးေမာင္(ကုိေအးႀကိဳင္) အသံ 
ဝါႀကီးန႕ဲ သီဆုိသြားတာျဖစ္တယ္။ မူရင္းကဗ်ာကို တုိက္ထကဲ ဝါးဖ်ာေပၚ သံခၽြန္နဲ႕ ေရးသားစပ္ဆိုခ့ဲသူက 
ကိုတင္ဦးဆုိတဲ့ ရဲေဘာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိစိုးျမင့္က ေတြ႕ၿပီး သီခ်င္းအျဖစ္ အသံသြင္းခ့ဲတာပါ။ ေနာကလူ္ခ်င္း 
ေတြ႕မွ ဇာတ္ေပါင္းႏုိင္ပါေတာ့တယ္။ 

ကဗ်ာဆရာေမာင္လူမွိန္ရ႕ဲ ေထာင္ထဲကကဗ်ာတပုဒ္လည္း ကိုစုိးျမင့္အသံသြင္းၿပီး ျပည္သ႕ူအသံက 
လႊင့္ခဲ့ဖူးတာရိွတယ္။ (အလၤကာမဆန္ အရုိင္းေခၚသံ မုန္တိုင္းျပင္းထန္ေႏွာက္) ဆိုတာနဲ႕အစခ်ီထားတာ 
မွတမ္ိတယ္။ သခီ်င္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား သိမ္းထားတာရိွေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လည္း ေပ်ာက္ကုန္္ၿပီလို႕ သရိ 
တယ္။ 

ကိုစိုးျမင့္က ေထာင္ထမဲွာ အားလံုး၂၉ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ (၃ ေခါက-္၄ မႈ) ေနခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆုံး 
အေခါက္ ၄၈၂၈ အမႈတြဲန႕ဲ ေနခဲ့ရတာက အႀကာဆုံးပဲ။ အတေူနခ့ဲဖူးတဲ့ ဦးဝင္းတင္ကိုယ္တိုင္က တခုတ္တ 
ရ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရသူပါ။ သူ႕က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ဦးဝင္းတင္ေဆးခန္းမွာ ပုံမွန္ျပ 
တယ္ လုိ႕ သရိပါတယ္။ 

"တတံားေအာကက္ေရေတြလည္း စီးေမ်ာကန္ုၿပီ။ ခင္ဗ်ားက အေတာ္ခံထားရတာ၊ ရွင္သန္ေနတာ 
ကိုက ေအာင္ျမင္မႈပါပ"ဲ လိုိ႕ ကြ် န္ေတာ္ကေျပာေတာ့ "ကြ်န္ေတာ္က ခရီးမသြားႏိုင္လို႕၊ ဆံုခ်င္ေသးတယ္"  

"က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ပါ၊ အသက္ရွည္ေအာင္ေနပါ၊ ဆံုမွာပါ" လို႕ ကြ် န္ေတာ္ ေျပာမိတယ္။ 
ကြ် န္ေတာ္က သ႕ူကုိ စာေရးဖို႕ တိုက္တြန္းတယ။္ "ခင္ဗ်ားတို႕က ႏိွမ့္ခ်လြန္းတယ္၊ တကယ္က ေရး 

ႏိုင္ေတြးႏုိင္အား ျမင့္တဲ့လူေတြ" လို႕ ကြ် န္ေတာ္ တုိက္တြန္းေတာ့ (သမုိင္းကြင္းဆက္ ကြက္လပ္တေနရာ 
၁၉၇၇-၇၈) မွတ္တမ္းေဆာင္းပါးကုိ သူေရးျဖစ္သြားပါတယ္။ လူသာလင္းဆိုတဲ့ ကေလာင္န႕ဲ ဘာသာျပန္န႕ဲ 
ေဆာင္းပါးတခ်ိဳ႕ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာတယ္။ ကိုယ္ေရးမွတတ္မ္း အျဖစ္ေရးဖုိ႕ 
စိတကူ္းရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာတယ္။ professional အရေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႕ ႏိွမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်ဆုိတယ္။ 

ကိုစိုးျမင့္ဟာ ဗမာျပည္လထုူရ႕ဲ အေျခအေနကုိ အနီးကပ္သိျမင္ သံုးသပ္ႏိုင္သူပါ။ ၂၀၂၁ ဇန္နဝါရီ 
လလယ္က သူအျမင္က (လူထုရပ္တည္ေနရတဲ့ အေျခအေနက အေတာ္ဆုိးတယ္။ ဒႏီွစ္ထမဲွာ အလိုအ 
ေလ်ာက္ ေပါကက္ြဲမႈေတြေပၚဖို႕ ေသခ်ာတယ္)(လူထေုပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ရင္ေတာ့....ဦးဝင္းတင္လမ္း လိုက္မယ့္ 
သေူတြ ေရွ႕တက္လာမယ္ထင္ရတယ္) လို႕သုံးသပ္တယ္။ 

၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၁ ကိုစုိးျမင့္ေမြးေန႕မွာ မိသားစုန႕ဲအတူ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။ ေထာင္ထမွဲာ တ 
ေယာက ္ ေျမပ ဲ ၃ ေစ့န႕ဲ ဩဂုတ္ ၁၅ ပါတေီမြးေန႕ က်င္းပခဲ့တာကုိ သတိရမိေၾကာင္းန႕ဲ ေခတ္ေတြလည္း 
ေျပာင္းျပန္ၿပီ၊ က်န္းမာေရးဂရုစိုက္ဖုိ႕ ေျပာမိေသးတယ္။ 

အခုေတာ့ ရေဲဘာ္ႀကီးကိုစိုးျမင့္ ရုတ္တရက္ ထြက္ခြာသြားၿပီ။ သူ့ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ 
သားေကာင္းတဦး။ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့ ရာသက္ပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား။ မိသားစုန႕ဲရေဲဘာ္မ်ားအေပၚ 
ထားတ့ဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာန႕ဲ ရဲေဘာ္ရဘဲက္သံေယာဇဥ္။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သမူ်ားအတြက္ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႕ တိုက္ပြ ဲ
ဝင ္စိတ္ဓာတ္။ ထာဝစဥ္ဥဒါန္းတြင္ပါေစ။ 

အေလးနီျဖင့္  
ရေဲဘာ္ေအးသန္း (၃ ဩဂုတ္ ၂၀၂၁) 
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     ထာဝရ ေတာ္လွန္ေရးသမား 
(ဗုိလ္မႉးခ်စ္ေကာင္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ေဆာင္းပါး) 

ညီေစမင္း 
 

(ရေဲဘာ္ေက်ာ္ဇံလွ ရ႕ဲ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရေသးတဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ပါ။) 
(အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွ် တိုင္းျပည္အတြကလု္ပ္လာၿပီးေနာက ္ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိမိကိုယကုိ္ယ္ ျပန္၍ 

ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ႀကိဳ းတုိက္ထကဲို ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ) ဗုိလ္မႉးခ်စ္ေကာင္း 
ဒါကေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ ျပည္သအူတြက ္ အလပု္လုပ္လာခ့ဲသူ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက ္ အ 

ေနနဲ႔ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ တေနရာရာ အေျခအေနတခုခုေအာက္မွာ မလြမဲေသြႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ အေျခအေန 
တရပ္ပါ။ ကိုယ္က ကုိယ္က်ိဳးမထည့္တြက၊္ ျပည္သူအတြက္ပ ဲ ေရွးရႉတယ္၊ ျပည္သူ႔ဒုကၡကုိ ကိုယ့္ဒုကၡလို႔ 
ယဆူတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ျပည္သူ႔သုခကုိေတာ့ ကိုယလ္ည္းရေကာင္းတ့ဲသုခလုိ႔ မယူဆ၊ ျပည္သသူာ ေပ်ာ္ပါေစ 
ေပါ့။ ျပည္သူအတြက္ တလွ်ာက္လုံး ဦးတည္လာခဲ့ေလေတာ့ ျပည္သူေတြ ဒကုၡေရာကေ္နခ်ိန္မွာ လက ္
ပိုကၾ္ကည့္မေနႏုိင္။ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡႏြံအတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အလပု္လုပ္တယ္။ လႈပ္ရွား 
တယ္။ တိုက္ပြဲဝင္တယ္။ ျပည္သူအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္တယ္ဆိုတာ လေရာင္ေအာကလ္မ္းေလွ်ာက္ရတာ 
မဟတ္ု။ ဆူးေျငာင့္ခလတ္ုေတြ ထူႁပြမ္းတ့ဲ ခေယာင္း လမ္းကို ေလွ်ာက္ရတယ။္  
 

                                          
 

အဒဲလီမ္းကုိ ေလွ် ာက္လွမ္းတဲ့အခါမွာ အခကအ္ခဲေတြ ေတြ႕မယ။္ ဒုကၡေရာက္မယ္။ အသက္စြန႔္ 
တန္စြန႔္ရမယ္။ ဒါေတြက ျပည္သူ႔သူရေဲကာင္းေတြ မလြဲမေသြႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ အေျခအေနတရပ္။ ဒါေတြကုိ 
ေတြးၿပီး၊ ေၾကာကဒ္းူတုန္မေန၊ တြန႔္ဆတ္ုမေန လုပ္စရာရွိတာလုပ္တယ္။ စြန႔္လႊတ္ရျခင္းဆိုတာက သူ႔အ 
တြက္ တခုတည္းေသာ ရလဒ္၊ ဗုိလ္မႉးခ်စ္ ေကာင္းဟာ ဒီလုိသရူေဲကာင္းမ်ိဳး၊ ဗုိလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းရ႕ဲဘဝဟာ 
တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ဘဝမ်ိဳး။  

ဗိုလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းကို ျမင္းၿခံေျမာကဘ္က ္ (၄) မိုင္ခန႔္အကြာမွာ ရိွတဲ ့ လယ္သစ္႐ြာမွာ ၁၉၂၀ 
ေအာကတ္ိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခ့ဲပါတယ္။ လယ္သစ္ဆုိတာ တခ်ိန္က ေဆး႐ြက္ႀကီးစိုက္ပ်ိဳးခ့ဲတဲ့ 
႐ြာျဖစ္တယ္။ ျမင္းၿခံနဲ႔လည္း မနီးမေဝးမုိ႔ အဆက္ အသြယ္သိပ္မျပတ္ဘူး။ တခ်ိန္က စက္ဘီးနဲ႔သြားရင္ 
ေကာင္းေကာင္းေရာက္ႏုိင္တဲ့ ႐ြာတ႐ြာေပါ့။ ဗုိလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းရဲ႕ မိဘမ်ားဟာ ဘာလုပ္ကုိင္တယဆုိ္တာ 
တတိကိ်က်မသိရေပမယ့္ ျမင္းၿခံေျမာကလ္ကေ္က်း႐ြာသားတုိ႔ ထုံးစံေတာင္သႀူကီးပ ဲ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ယဆူရ 
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ပါမယ။္ ေတာင္သူႀကးီဆုိေသာ္လည္း ေခတ္အျမင္က်ယ္တဲ့ မိဘလုိ႔ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္အခါက ေက်း 
လက္က ျပည္သူေတြဟာ ပညာေရးကို အားေပးခဲပါတယ္။ ဘနု္းႀကီးေက်ာင္း ဒါမွမဟုတ္ ႐ြာတြင္းမူလတန္း 
ေက်ာင္းမွာ အေျခခံပညာ သူတို႔အဆို ေသစာရွင္စာေလာက္ တတ္ရင္ေတာ္ၿပီလုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ မိမိ 
သားသမီးကို ၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းထားမယ္ဆုိရင္ အနည္းဆုံးၿမိဳ႕မွာ မိမိသားသမီးေနႏုိင္ေအာင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း 
မိတေ္ဆြ အရင္းအခ်ာရိွရပါမယ္။ ဒါေတာင္ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ ေပးႏုိင္စြမ္းရိွရပါမယ္။  

(ကြၽန္ေတာ္အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝမွာကို ၁၉၆၀ လြန္ႏွစ္မ်ားက လယ္သစ္က စက္ဘီးနဲ႔ 
ေက်ာင္းလာတက္သေူတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ တတန္းတည္းတခန္းတည္းမွာကို လယ္သစ္ကလာ 
တက္တဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္ရိွပါတယ္။ သူက မၾကာခဏေက်ာင္းပ်ကတ့ဲ္အတြက ္ သူ႔ကုိ “လယ္သစ္ 
တယ္လစ”္လို႔ အမည္ေျပာင္ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ တေန႔မွာ သူ႔ကို “သငူယ္ခ်င္း ေက်ာင္းသိပ္မပ်က္ 
ပါနဲ႔ကြာ၊ ဗုိလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းကို အားနာပါဦး” လို႔ ေျပာလုိက္တဲ့ေန႔ကစၿပီး၊ ေက်ာင္းအပ်ကန္ည္းသြားပါတယ္။ 
ဒါ ဗိုလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းရ႕ဲ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြအေပၚမွာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈပါ။) 

ကိုလုိနီေခတက္စ နယ္ခ်႕ဲဆန႔္က်င္ေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတုိကပ္ြဲမ်ား၊ ဆင္ႏႊခဲဲ့ၾကတဲ့ ဗုိလ္မႉး 
ခ်စ္ေကာင္း(ဦးစုိးေမာင္) နဲ႔ တျခားရေဲဘာ္ႀကီးေတြ ခ်မွတ္ထားခ့ဲတဲ့ အစဥ္အလာမ်ားဟာ ကေန႔ထက္တိုင္ 
ဆက္လက္ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ဆပဲါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တိုင္လည္း သတူို႔ကို အားက်တဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ခြပ္ေဒါင္း 
အလံကုိ ဆက္လက္စြဲကိုင္ၿပီး၊ သမဂၢေတြ တရားဝင္ဖြဲ႕ခြင့္မရတဲ့ ကာလမွာကို ျပည္သူ႔လြတေ္ျမာက္ေရး 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကတယ္။  

ဗိုလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းဟာျမင္းၿခံအထက္တန္းေက်ာင္း---မစ္ရွင္စကူးေခၚသာသနာျပဳေက်ာင္းထြက္ျဖစ္ 
တယ္။ အဲဒီေက်ာင္းက ယခု အထက (၄) ယခင္ၿမိဳ႕လယေ္က်ာင္း ေတာင္ဘက္က ေအဘီအမ္ (American 
Baptist Mission) က တည္ေထာင္တဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ ကိုလုိနီေခတက္ အဂၤလိပ္စာကို အထူးအသား 
ေပးသင္တဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယင္ယ္တုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးမ်ားကို အစြဲျပဳ 
ၿပီး၊ ေဒၚသိမ္၊ ေဒၚခါေက်ာင္းလို႔ အရပ္ေခၚ ေခၚခ့ဲၾကတယ္။) အဲဒီေက်ာင္းကပ ဲတကၠသုိလ္ဝင္တန္းကို ဗိုလ္မႉး 
ခ်စ္ေကာင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။  

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းဟာ အဲဒီလုိသာသနာျပဳေက်ာင္းမွာပါ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္း 
ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဗိုလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းဟာ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက စာေပဝါသနာပါ၊ စာေပေရးသားျပဳစုခဲ ့
တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဗုိလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းက “ျမင္းၿခံစိုးျမင့္” ကေလာင္အမည္နဲ႔ ဒဂုန္မဂၢဇင္းမွာ ေရးသား 
ခဲ့တဲ့ “ႏြားသိုးေလာက” ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျမန္မာစာေပသမုိင္းမွာ အစဥ္အလာႀကးီမား 
ခဲ့တဲ့ ဒဂုန္မဂၢဇင္းကုိ အာမခံေတာင္းခဲ့တယ္။ ဒဂုန္မဂၢဇင္းက အာမခံမတင္ဘ ဲထုတ္ေဝမႈရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတယ္။ 
ဒါကုိ ၾကည့္ျခင္အားျဖင့္ ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းရ႕ဲ စာေပလက္နက္ဟာ နယ္ခ်႕ဲအစုိးရကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ 
ထိုးခ်က္ျပင္းခဲ့သလဆုိဲတာ သိႏိုင္တယ္။  

ဗိုလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းဟာ ဂ်ပန္ေတာ္လနွ္ေရးမွသည္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအထိ တိုက္ပြဲ 
အစဥ္အဆက္မွာ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္တယ။္ သူ႔ဘဝဟာ တုိက္ပြဲမ်ားနဲ႔ ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ဘဝျဖစ္တယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ တဖက္ကလည္း ၾကားကေျမဇာပင္သဖြယ ္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကားမွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို ေထာက္ 
ထားစာနာတဲအ့ေနနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငမိ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း လိုလားတယ။္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စေဲရး နည္းလမ္းအဖံု 
ဖုံ တင္ျပတဲ့အထမွဲာ ဆရာႀကးီသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕က တင္ျပတ့ဲ 
သမူနာကိုယ္မနာ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာသည့္နည္းကလြဲၿပီး၊ က်န္တဲ့လမ္းစဥ္ေတြဟာ 
လက္နက္ခ် အည့ံခံေရး လမ္းစဥ္သာျဖစ္တယ္။  

အဒဲအီခ်ိန္က ဖဆပလအစုိးရဟာ မိမိအေရးနိမ့္ေနခ်ိန္ ရန္ကုန္အစုိးရသာသာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ လက္ဝဲ 
အင္အားစုမ်ားကုိ ျမဴဆြယ္တဲ့အေနနဲ႔ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ လက္ဝအဲင္အားစုေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ 
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ယဖူို႔ ႀကိဳ းပမ္းခဲ့တယ္။ တကယတ္မ္း ရည္႐ြယ္ခ်က္က ေလာေလာဆယ္အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ရာနည္း 
ပရိယာယ္တရပ္ပျဲဖစ္တယ္။ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗုိလ္ေနဝင္းရ႕ဲစစ္အုပ္စုမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ 
ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာကထ္ားတဲ့အစုိးရကို အင္အားသံုးျဖဳတ္ခ်ခဲ့တာကုိ ျပည္သူလူထုက မေက်မနပ္ျဖစ္ 
လာမွာကို ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္လပု္တဲ့အေနနဲ႔ ပထမ ၃၃ ဦး ပါတစီုံအႀကံေပးေကာ္မတီ ဖြဲ႕တယ္။ ေနာက္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာကို ကမ္းလွမ္းလာျပန္တယ။္ ဒါကလည္း ျပည္သူလူထုကုိ 
လညွ့္ျဖားမယ့္ နည္းပရိယာယ္တခုျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္သလူူထု အေျခခံေတာင္းဆုိခ်က္ကို မ်က္ကြယျ္ပဳ 
ၿပီး၊ ကရင္ကုိ ေကာ္သူးေလေျပာင္းလတဲဲ့ အေပၚယအံခ်က္ကုိသာ လုိက္ေလ်ာၿပီး ကရင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ 
ထကဲ တစိတ္တပုိင္းေလာကက္ို ဖ့ဲယူႏိုင္ခဲ့တယ္။  

၁၉၆၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲရ႕ဲ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်ကက္ အေပၚယံလိုကေ္လ်ာမႈေတြေပးၿပီး ေတာ ္
လနွ္ေရးအင္အားစုေတြကို ရႏိုင္သမွ်ဖဲ့ထုတ္ဖုိ႔ ရည္႐ြယတ္ာပဲျဖစ္တယ္။ (ဒီရည္႐ြယ္ခ်ကရ္ွိေၾကာင္း ေနာက္ 
ပိုင္းျဖစ္ရပ္ေတြက သက္ေသျပေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဆြးေႏြးပြဲကေန စစ္အစုိးရ အျမတ္ရသင့္သေလာက ္ရ 
ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။) ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကုိ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုး ခံစားခ့ဲရတဲ့ျပည္သူေတြကလည္း အစစ္ 
အမွန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လိုလားေတာင့္တေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာ ႏုိင္ငံေအာကပ္ိုင္း ၆ ခ႐ုိင္ဆႏၵျပပြဲ၊ အ 
ထက္ျမန္မာျပည္ ၇ ခ႐ုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ျပည္သူလူထုအင္အား ေသာင္းေက်ာ္ပါ ဝင္ဆင္ႏႊ ဲ
ခဲ့ၾကတယ္။ အျပင္ကဝန္းရံေနတဲ့ ျပည္သလူူထုႀကီးကလည္း ဆႏၵျပျပည္သူေတြအတြက္ အလွ်ံပယ္ထ 
မင္းထုပ္ေတြ ေပးေဝျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထက္ျမန္မာျပည္ ၇ 
ခ႐ိုင္ဆႏၵျပပြဲႀကီး ခ်ီတက္လာစဥ္အတြင္းမွာပ ဲ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သုဥ္းတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြရတယ္။ (ဒါ 
ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ဗကသအပါအဝင္ ဆႏၵျပသူမ်ားဟာ မႏၲေလးစုရပ္ အိမ္ေတာ္ရာဘုရား သ ံ
တန္ေဆာင္းထေဲရာက္သည္အထိ မဆုတ္မနစ္ ခ်ီတကခ္ဲ့ၾကပါတယ္။) 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး၊ အဒီဲအခ်ိန္က ဗုိလ္ေနဝင္းအစုိးရမွာ အျခား ရည ္
႐ြယခ္်က္တခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြဟာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသမူဟုတ္၊ သတုိူ႔သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူလူထုကုိ 
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ နားလွည့္ပါး႐ုိကလ္ုပ္ဖို႔ပါ။ (ဒါေပမ့ဲ ျပည္သူလူထဟုာ သတုိူ႔ထင္သေလာက္ 
မအၾကပါ။)  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္မင္းသား ေခါင္းေဆာင္းထားတ့ဲ 
စစ္အစုိးရရဲ႕ ဘီလူး႐ုပ္ အထင္းသားေပၚလာတယ္။ ဆန႔္က်င္ဘက္အင္အားစုေတြမွန္သမွ် လက္ဝလဲက္ယာ 
မခြဲျခားဘ ဲ အားလုံးကုိ သိမ္းက်ဳံးဖမ္းဆီး ေထာင္ထပုိဲ႔လိုက္ျခင္းပါပဲ။ (တခ်ိန္က ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္တို႔ စ 
ကား ကိုးကားရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒအီထမဲွာ လကဝ္သဲမားမ်ား အနာဆုံးပါ။) ဒီေနာကဝ္ိုင္းပတ္ သုတ္သင္ 
ေခ်မႈန္းေရးစစ္ေတြ ဆင္ႏႊေဲတာ့တာပါပဲ။ ဒလုိီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဗုိလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ 
ပါတီအေပၚ သစၥာရွိသူ တေယာက္ပီပီ၊ အမ်ားတကာေတြ ျပဳႏုိင္ခတဲဲ့ လက္နက ္ကုိင္ေတာ္လနွ္ေရးအတြင္း 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဗုိလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းဟာ မိခင္ပါတီနဲ႔အတူ မၿပီးဆံုးေသးတဲ ့လက္နက ္
ကိုင ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊရဲင္း တုိက္ပြဲတြင္းမွာပ ဲဂိုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ က်ဆုံးသြားရတာပါ။ တကယ္လို႔သာ 
ပါတီအေပၚသစၥာမရွိဘ ဲ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြနဲ႔သာ ပူးေပါင္းလိုက္မယဆုိ္ရင္ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ 
ဥစၥာေတြ ဘယ္လိုဆုလာဘ္ ရႏုိင္တယ္ဆိုတာ ဆန႔္က်င္ဘက္အရာမ်ားက ျပဆုိေနပါတယ္။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ 
ဗိုလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းဟာ အသက္စြန႔္လႊတ္သြားရေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုေတြရ႕ဲ အသႏွဲလုံးမွာ ယေန႔တုိင္ 
ကနိ္းေအာင္းဆပဲါ။ မီးရႉးတန္ေဆာင္ႀကးီ လို ထာဝစဥ္ထြန္းလင္းလမ္းျပဆပဲါ။  

ဗိုလမ္ႉးခ်စ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ ္အဓြန႔္ရွည္ပါေစ။  
                                                        ညီေစမင္း` ၂၀ ေအာကတုိ္ဘာ၊ ၂၀၂၀။ 
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                   ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတရီ႕ဲ 
                      သားေကာင္းရတနာ 

ရေဲခါင္ေျပာက္က်ား သခင္သန္းေဖ 
(ေတာ္လနွ္ေရး ႐ုပ္ပုံလႊာ) 

ေမာင္လွဝင္း(ျမင္းျခံ) 
 

 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပါတီရ႕ဲ “ေတာ္လနွ္ေရးဂ်ာနယ”္(၁၉၅၀ ခုႏွစ္ထုတ)္ထဲမွာ ဒုိ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကးီ သ 
ခင္သန္းေဖဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကိ ုေဖာ္ျပခ့ဲဖူးတယ။္ ေဆာင္းပါးရဲ႕အဆံုးသတ္မွာ (သူ၏အမည္သည္ ရာဇဝင္ 
တြင္ စာတင္ရေပအ့ံ)လုိ႕ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ခဲ့တယ္။ 

ဂ်ာနယေ္က်ာ္ေဒၚမမေလးဟာ သ႕ူရ႕ဲ “ေသြး”န႕ဲ “ရင္နင့္ေအာင္ေမႊး”ဝတၱဳေတြ ဂ်ပန္ဘာသာျပန္ 
ဆိုဖို႕နဲ႕ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ဖို႕ ကိစၥေတြန႕ဲစပ္လ်ဥ္းၿပီး ဂ်ပန္ျပည္ကို သြားေရာကခ္ဲ့တယ။္ ဗမာျပည္ စစ္အတြင္းကာ 
လတုန္းက ကင္ေပတုိင္စစ္ဗိုလ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂ်ပန္တေယာက္န႕ဲ ဂ်ပန္ျပည္မွာေတြ႕ဆုံမိေတာ့ “သခင္သန္းေဖ 
ရွိေသးလား”လို႕ စိတ္ဝင္တစား ေမးျမန္းတယ္။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ေဒၚမမေလးက “မရွိေတာ့ဘူး”လို႕ ျပန္ 
ေျဖေတာ့ အဲဒီကင္ေပတိုင္စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းက “အဲဒီသခင္သန္းေဖဟာ လမူဟုတ္ဘူး။ နတ္ဘီလူး”ဆုိၿပီး 
အ့ံၾသ ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆုိခဲ့ဖူးတယ္။ 

သ႕ူကုိ ျဖဴးသခင္သန္းေဖလို႕ လူသိမ်ားတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သခင္သန္းေဖ(ေတာင္ငူ)လုိ႕ ေရး 
သားေဖာ္ျပတယ။္  

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ စစ္ေရးတာဝန္ကို မယူေတာ့ဘ ဲ ႏုိင္ငံေရးကိုပ ဲႏွစ္ႁမွဳပ္လုပ္မယ္လုိ႕ 
ဗိုလခ္်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စဥ္းစားခဲ့ဖူးတယ္။အဲဒီအခါ စစ္တပ္အတြက္ စိတ္ခ်ရေအာင္ စစ္တပ္ကို ေခါင္းေဆာင္ 
သြားႏုိင္မယ့္သူကုိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထံက သူေတာင္းတယ္။ ပထမဆုံး နာမည္တပ္ၿပီး သူ ေတာင္း 
တဲ့သူက သခင္ဗဟိန္းပ။ဲ သခင္သန္းထြန္းက သခင္ဗဟိန္းကိုေတာ့ မေပးႏုိင္ဘူးဆိုေတာ့ ဒုတိယ သူ 
ေတာင္းတာက ျဖဴး-သခင္သန္းေဖ။ ပါတီရ႕ဲ အားအကိုးရဆံုး အေရးပါတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ည္း သခင္ 
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ေအာင္ဆန္းက လိုခ်င္ေနတာမို႕ သခင္သန္းထြန္းကလည္း ဘယ္လိုမွ ေပးလုိ႕မျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရတယ္။ 
ဒါက တႀကိမ္။ 

ေနာကတ္ႀကိမ္က လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလုိ႕ အစုိးရဖြဲ႕ရင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္၂ ေယာက္ 
ကို ဝန္ႀကးီအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ထည့္ထားခ်င္တယ္။ တေယာက္က သခင္သန္းထြန္း၊ ေနာက ္
တေယာကက္ ျဖဴး-သခင္သန္းေဖ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ မက်ဆံုးမီ ၂ လေလာက္အလုိမွာ ဒီကိစၥအပါ၊ 
ေရွ႕လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သခင္သန္းေဖနဲ႕ အခ်ိန္ ၅ နာရီေလာက္ၾကာေအာင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တာလည္း 
ရွိတယ္။ ဒီအခ်ကေ္တြက သခင္သန္းေဖဟာ ဗမာျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္ အ 
ေရးပါတဲ့ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းသခင္ေအာင္ဆန္းက့ဲသုိ႕ေသာလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေခါင္းေဆာင္
ေတြကလည္း အလြန္အားကုိး ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနတယ္။ 

သ႕ူရ႕ဲႏိုင္ငံေရးဘဝကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒၊ ဒို႕ဗမာအစည္းအရံုးဝင္သခင္၊ 
၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံရ႕ဲ အေသခံဗုိလ္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါခ့ဲတဲအ့တြက္ ကိုလုိနီေခတ္ အ 
က်ဥ္းသား၊ ဂ်ပန္ေခတက္်ေတာ့ ၊ ဒို႕ဗမာ ဆင္းရသဲားအစည္းအရံုးရဲ႕ လူငယ္တာဝန္ခံ၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြရ႕ဲ 
ကင္ေပတုိင္အက်ဥ္းသား။ ကင္ေပတုိင္ရ႕ဲ အက်ဥ္းသားဘဝမွာ နတ္ဘီလူးသခင္သန္းေဖ၊ သံမဏိ သခင္ 
သန္းေဖလုိ႕လ ဲ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တယ္။ သခင္ဗဟိန္းန႕ဲအတူ တြဲဖကၿ္ပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ရဲေခါင္ 
ေျပာကက္်ားမ်ားကုိ စည္းရုံးၿပီး ဦးေဆာင္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒတိုယ 
ကြန္ဂရက္ရ႕ဲဗဟုိေကာ္မတီဝင္။ ထိုမွ်သာမက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္။ 
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ျဖဴးကြန္ဂရက္မွာ ဗမာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢႀကီးရ႕ဲအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ၁၉၄၇ 
တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္အမတ္။ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ၁၉၄၈ 
ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွာ စတင္ေတာ့လည္း ပ်ဥ္းမနားေတာင္ငူေဒသတဝိုက္ သခင္သန္းထြန္း ဦးေဆာင္ၿပီး 
လက္နက္ကိုင္အေျခခံစခန္းမ်ား ထေူထာင္ကာ တုိက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေအာင္ အစစအရာရာ ျပင္ဆင္ စည္းရံုးေပးခဲ့ 
ရသ။ူ ဒီအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ သခင္သန္းေဖဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ အားထားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ 
ေကာင္းတေယာက္န႕ဲ သားေကာင္းရတနာတဦးျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလွပါတယ္။  

  အဒဲီေခတ္က ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ သတင္းစာေတြကုိ ၾကည့္လုိက္မယဆ္ုိရင္လည္း ေတာင္သူလယ္သ 
မားညီလာခံေတြ၊ လယ္သမားစည္းရုံးေရးနဲ႕ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ၊ ပါတီလုပ္ငန္း 
ေဖာ္ျပခ်ကေ္တြမွာ သခင္သန္းထြန္းန႕ဲ သခင္သန္းေဖတုိ႕ တပူးတြတဲြဲ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနပုံေတြကို မွတ ္
တမ္းအျဖစ္ ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ 

ကမၻာေပၚမွာ ရုရွားပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတို႕ရဲ႕ေအာင္ပြဲအျဖစ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယႀံကီး ေပၚထြန္းလာခဲ့ 
တဲ့ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္မွာပ ဲသခင္သန္းေဖကုိ ေတာင္ငူခရုိင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ မုံးၿမဳိ႕ကေလးမွာ ဖြားျမင္ခဲ့တာပါ။ 
သ႕ူမိဘေတြကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ ဦးဘရင္နဲ႕ ေဒၚေစာတုိ႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ (ေတာ္လွန္ 
ေရးဂ်ာနယမ္ွာေတာ့ သခင္သန္းေဖရဲ႕ မိဘမ်ားအမည္ကုိ ဦးဘအုိန႕ဲ ေဒၚေစာတင္လုိ႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။) 
သခင္သန္းေဖဟာ ျဖဴးၿမဳိ႕ အမ်ုဳိးသားေက်ာင္းမွာ (၇) တန္းအထ ိသင္ၾကားခ့ဲတယ္။ အဲဒီေနာက ္ပဲခူးၿမဳိ႕ အ 
စုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ပညာဆက္သင္ခဲ့ၿပီး အဒဲေီက်ာင္းကေန (၁၀) တန္းေအာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္း 
သားဘဝကတည္းက ထူးခြ် န္ထက္ျမက္သူျဖစ္လို႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢရ႕ဲဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရ 
တယ္။ ေက်ာင္းေဘာလံုးအသင္းမွာလည္း ကပၸတိန္ျဖစ္ခဲ့သူပါ။ မွန္တဲ့အလပ္ုကုိ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယေ္တာ့ 
မွ ေနာကမ္တြန္႕တတ္သူအျဖစ္ ေက်ာင္းသားေလာကမွာ နာမည္ႀကးီခဲ့ပါတယ္။ 

၁၉၃၈ ခုႏွစ္။ ေက်ာင္းက ထြကၿ္ပီး ဒို႕ဗမာအစည္းအရံုးထ ဲ ဝင္လိုက္တယ္။ သခင္သန္းေဖ ျဖစ္ 
လာတယ။္ အဒဲီအခ်ိန္က ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္တည္ေပါက္ဖြားလာေနတ့ဲအခ်ိန္ပါ။ ၁၃၀၀ 
ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း ပါဝင္ၿပီး ရြပ္ရြပ္ခ်ြံခ်ြံတုိက္ပြဲဝင္ဖို႕အေသခံစာရင္းေပးၾကရန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ 
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က ေတာင္းဆုိလာတယ္။ သခင္သန္းေဖဟာ အေသခံဗိုလစ္ာရင္းမွာ ေရွ႕ဆုံးတန္းက စာရင္းေပးၿပီး တိုက္ပြဲ 
ဝင္ခဲ့သျူဖစ္တယ္။ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးအတြင္း အသက္အေသခံ မဆုတ္မနစ္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ ္
ခ်က္နဲ႕ ေျခစံုပစ္ ဝင္လာခဲ့သပူါ။ 

၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရမွာ သူဟာ အသက္မေသေပမယ့္ ေထာင္ခ် 
ခံလုိက္ရပါတယ္။ ေထာင္က လြတ္လာတဲ့အခါ လယ္သမားတုိက္ပြဲမ်ားကုိ စည္းရံုးကာ အဆက္မျပတ္ 
ေခါင္းေဆာင္လာခ့ဲပါတယ္။ လယသ္မားေတြကုိ စည္းရုံးတဲ့အခါ လူတန္းစားရန္သေူတြရ႕ဲ အေႏွာင့္အ 
ယက္ွေပးမႈေတြ ႀကဳံရပါတယ္။ လယသ္မားေတြအတြင္း လူတန္းစားတုိက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊရဲင္း လယ္သမား 
လတူန္းစားကုိ စည္းရုံးခ့ဲရတာပါ။ တိုက္ပြဲေဖာ္ခဲ့ရတာပါ။  

ဘအီုိင္ေအေခတ္မွာက်ေတာ့ သခင္သန္းေဖဟာ မလုိလားအပ္တဲ့ အဓိကရုဏ္းေတြ တားဆးီေရး 
အတြက္ စြန္႕စြန္႕စားစား ေဆာင္ရြက္ရျပန္တယ္။ ကုလားဗမာ အဓိကရုဏ္း ကရင္ဗမာ အဓိကရုဏ္းေတြ 
ၿငိမ္းေအးေစဖို႕ အစြမ္းကန္ု လံုးပန္းခ့ဲရပါတယ္။ ကလုားလယ္သမားရြာေတြ မီးရွဳိ႕၊ ကြ် ႏဲြား ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ 
လယူု၊ လေူတြသတ ္ စတဲ့ ဖက္ဆစ္ ကင္ေပတုိင္တုိ႕ရ႕ဲ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ တြန္းလွန္ကာ လူထုကုိ 
ကယ္တင္ရပါတယ္။ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႕ကို သတျ္ဖတ္တဲ့ ကရင္သတသ္မား ညန္ေလးစတဲ့ ဓားျပမ်ားကို 
သခင္သန္းေဖက ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ တိုက္ခုိက္သုတ္သင္ေပးခ့ဲရပါတယ္။ 

ဒီလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့လုိ႕ ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ အခ်ဳပ္ခန္းမွာ ရက္လရွည္ၾကာစြာ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 
ခံခဲ့ရတာပါ။ ရိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စကတ္ာသာမက လက္သည္းခြာတာ၊ ေရွာ့တုိက္တာ၊ ေရေႏြးပူေလာင္းတာ၊ ဗိုက ္
ေပၚ ၾကြကအ္ရွင္ထည့္ထားတဲ့အိုးကုိ ေမွာက္ၿပီး ၾကြက္ကုိက္ခုိင္းတာ စတ့ဲလူမဆန္တဲ့ ဖကဆ္စ္ႏိွပ္စက္မႈ 
မ်ားကုိ ယုံၾကည္ခ်က္ျပတ္သားျခင္း၊ ျပည္သူေတြန႕ဲရေဲဘာ္ရဘဲက္ေတြအေပၚ သစၥာရွိျခင္းဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ 
န႕ဲ အႏိုင္ယူေက်ာ္ျဖတႏ္ုိင္ခဲ့လုိ႕ သံမဏိသခင္သန္းေဖ၊ နတ္ဘီလးူသခင္သန္းေဖလုိ႕ ေက်ာ္ၾကားလာခ့ဲ 
တာပါ။ “မင္းတို႕လက္မွာေတာ့ အေသမခံဘူးကြ”ဆိုၿပီး နံရံကိ ု ေခါင္းန႕ဲပစ္တိုက္လို႕ ေခါင္းဟက္တက္ ကြဲ 
တဲ့အခါ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ကင္ေပတိုင္ေတြ တနု္လႈပသ္ြားၾကရပါတယ္။ "ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္အဖြဲ႕မွ အက်ဥ္းသား 
ႏွိပ္စကသူ္ ပုဂၢိဳလတ္ခ်ိဳ႕ကေတာင္ ဒေီလာက္ခံႏုိင္တာ လူမွ ဟုတ္ရ႕ဲလားလို႕ ေလးစားေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ရတ့ဲ 
သခင္သန္းေဖ၊ ကြန္ျမဴနစ္သခင္သန္းေဖပါ။ ဖကဆ္စ္ဂ်ပန္မ်ားရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက ္
လုိက္တဲ့ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ သခင္သန္းေဖမွာ အတြင္းေက်ေက်ကာ သ႕ူဘဝတေလွ်ာကလံု္း အသက္ရွဴမဝ 
တဲ့ေရာဂါ ရရိွခံစားလာခ့ဲရပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူကား မမႈ။ သူ႕ကို ျမန္မာလယ္သမားမ်ားကသာမက ေဇယ် 
ဝတ ီကုလားလယ္သမားမ်ားန႕ဲ ေတာင္ငူေဒသ အေရွ႕ေတာင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ ႏွလုံးသားထမွဲာ ထာ 
ဝရ ထင္ဟပ္ေနကာ ဒို႕ေခါင္းေဆာင္ႀကးီလုိ႕ု အားကုိးအားထားျပဳကာ အသဲစြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ 

သ႕ူဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ေတာင္ငူခရိုင္လယ္သမားထုဟာ ေျမရွင္စနစ္ကို ေအာက္ေျခမွစၿပီး 
ယမိ္းယုိင္သြားေအာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ သူ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာပ ဲရာေထာင္မကတဲ့ ေဇယ်ဝ 
တကုီလားအလုပ္သမားမ်ားန႕ဲ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၊ ေျမာက္ျမားလွတဲ့ လယ္သူမမ်ားဟာ ေယာက္်ား 
မ်ားနဲ႕ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး လယ္သမားညီလာခံမ်ား၊ အင္အားျပပြဲမ်ား ဆင္ႏႊခဲဲ့ၾကတယ္။ လယသ္မားထုရ႕ဲ 
ညီညြတ္စည္းလုံးမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒီလို လယ္သမားထုကုိ ခိုင္ခုိင္မာမာ စည္းရုံးႏိုင္ခဲ့လုိ႕လည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လနွ္ေရးစစ္ပြဲ စတင္တဲ ့
အခ်ိန္မွာ ေတာင္ငူေျပာက္က်ားေဒသကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးန႕ဲ ဗမာျပည္ 
က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဗမာျပည္က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ေတာင္ငူေျပာက္က်ားမ်ားရဲ႕ အစြမ္းသ 
တၱိ၊ ေတာင္ငူေျပာက္က်ားမ်ားန႕ဲ သခင္သန္းေဖ။ ဒီအရာအားလံုးဟာ တခုန႕ဲတခု ခြဲျခားမရဘ ဲဆက္စပ္ေနခဲ့ 
တာပါ။ ပါတရီ႕ဲေတာင္ငူခရုိင္ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ တရုတ္၊ ကုလားစသျဖင့္ လမူ်ဳိးစု ံ
ပါဝင္ၿပီး တစတစနဲ႕ အင္အား ၁၅၀၀ ခန္႕ထ ိတိုးပြားလာခဲ့ပါတယ္။ သခင္သန္းေဖ စည္းရံုးျပင္ဆင္ထားတဲ့ 



49 
 

ဒီေတာင္ငူေျပာက္က်ားအေျခခံစခန္းကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ သခင္ဗဟန္ိး ေရာကရ္ွိလာခဲ့ပါတယ္။ 
၁၉၄၅ ခု မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕မွာေတာ့ သခင္သန္းထြန္း ကိုယ္တုိင္ ေတာင္ငူခရုိင္ေျပာက္က်ားေဒသသကို 
လာေရာက္ဦးစီးပါတယ္။ ပါတရီ႕ဲေခါင္းေဆာင္မႈေအာကမ္ွာ ေတာင္ငူေျပာက္က်ားေဒသအတြင္း ဖက္္ဆစ္ဂ် 
ပန္တုိ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေခ်မႈန္းသတ္ုသင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဂ်ပန္ ၇၁၅၉ ေယာက္ေသ။ 
၂၇၀၃ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ။ 
သုံ႕ပန္း ၅၃၈ ေယာက ္မိခဲ့တယ္။  
ဂ်ပန္လက္နက္ ၂၅၀၀ ခန္႕။ အဂၤလိပ္လက္နက္ ၄၀၀ ခန္႕နဲ႕ တျခားစစ္သုံးပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းပုိက ္

ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ ေတာင္ငူေဒသပါတီေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္က ရဲေခါင္ေျပာက္က်ားေတြ 
အေၾကာင္းကုိ ရဲေဘာ္ေအာင္ျမင့္(ျဖဴး) က သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္စာအုပ္ တအုပ္ေရးသားခ့ဲၿပီး အဲဒီစာအုပ္မွာ 
သခင္သန္းေဖက ေတာင္ငူခရုိင္ေျပာက္က်ားေဒသ စစ္ေကာင္စီဥက႒ၠအေနန႕ဲ အမွာစာ ေရးေပးခ့ဲပါတယ္။ 

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ ဒုတိယပါတကီြန္ဂရက္ကုိ က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ 
သခင္သန္းေဖကေတာ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကုိ သသဲဲမမဲ ဲ ေမာင္းႏွင္ထတ္ုေနရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တာမို႕ ဒုတိယ 
ကြန္ဂရက္သို႕ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ သခင္သန္းေဖဟာ ထူးျခားေျပာင္ေျမာကတ္ဲ့ ႏိုင္ငံ 
ေရးနဲ႕စစ္ေရးဘကက္ ေရွ႕ေဆာင္မႈကို လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အခိုင္အမာ ျပသႏိုင္ခ့ဲသူျဖစ္တာ 
ေၾကာင့္ သူမတကေ္ရာကႏ္ုိင္တဲ့ ပါတဒီတုိယအၾကိမ္ေျမာကက္ြန္ဂရက္က သူ႕ကို ပါတဗီဟုိေကာ္မတီဝင္ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လုိက္ၾကပါတယ္။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း က်င္းပတ့ဲ ျဖဴးကြန္ဂရက္က ဗမာႏိုင္ငံေတာင္သ ူ လယသ္မားသမဂၢ 
ၾကးီရ႕ဲ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ သူ႕ကို ေရြးခ်ယတ္င္ေျမွာက္ေပးလုိက္ျပန္ပါတယ္။ ျဖဴးကြန္ဂရက္ 
ပ်ဥ္းမနာကြန္ဂရက္တို႕ ဆိုတာ ဗမာျပည္မွာ အၾကီးဆံုးေတသာ ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံႀကီးေတြ 
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒလီုလိယ္သမားကြန္ဂရကေ္တြ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႕ သခင္သန္းေဖပဲ အျပင္းအထန္ လုံးပန္းအား 
စုိက ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာပါ။ ေက်ာကဆ္ည္မွာ က်င္းပတဲ့လယ္သမားညီလာခံမွာ သခင္သန္းေဖက သူ႕ 
ေဟာေျပာမႈန႕ဲပတ္သက္ၿပီး “က်ဳပ္ေတာ့ တအားၾကိတ္လိုက္တာပဲ။ နဖူးကေခ်ြးေတြေတာင္ ေပါင္အထ ိ
ေတာက္ေလွ်ာက္ စီးက်ေနတာ။ အူေတြေရာ ျပဳတက္်ေရာလို႕ ေအာက္ေမ့လုိက္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ျပဳတ္က်လုိ႕ 
ေသကာမွေသေရာ ၾကဳိးစားၿပီး ရွင္းရမွာပ”ဲလုိ႕ ေျပာျပခ့ဲပါတယ္။ အသံတုိးသြားလိုက္ က်ယ္လာလုိက္ အား 
တက္သေရာ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေဟာေျပာတ့ဲ သူ႕ေဟာေျပာခ်ကေ္တြကို လယသ္မားထုၾကီးက သေဘာက် 
ႏွစ္ျခဳိကခ္ဲ့ၾကပါတယ္။ “သခင္သန္းေဖလာၿပီး ေဟာေျပာမယ္္္ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တုိ႕ကို လက္မတို႕ဘဲ မေန 
ၾကပါနဲ႕ေနာ္”လုိ႕ ေတာင္သလူယသ္မားေတြအတြင္း ေျပာစမွတ္တြင္ခဲ့တဲ့အထိ စည္းရုံးေရးေကာင္းမြန္ခဲ့တဲ့ 
သခင္သန္းေဖပါ။ ဒါေၾကာင့္လ ဲ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ 
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သခင္သန္းေဖဟာ လယသ္မားထုရ႕ဲ တခဲနက္ေထာကခံ္မႈန႕ဲ ကြန္ျမဴနစ္လႊတ္ေတာ္အ 
မတ ္ျဖစ္လာျပန္ပါတယ။္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ နယခ္်႕ဲသမားန႕ဲ ပတ္သက္တဲ့သေဘာထား၊ လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ 
ပတသ္က္တဲ့သေဘာထားေတြကို ကြန္ျမဴနစ္လႊြတ္ေတာ္အမတ္ေတြအားလုံးရ႕ဲ ကုိယ္စား သခင္သန္းေဖက 
ပါတီရပ္ခံခ်က္အတုိင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ လႊတ္ေတာ္စင္ျမင့္မွာ တင္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ 

သခင္သန္းေဖရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းမိန္႕ခြန္းေတြကို ပါတရီ႕ဲ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ယခု 
တုိင္ အကိုးအကား ျပဳေနရဆ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း က်င္းပတ့ဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မွာ က်င္းပၿပီး အျခားကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား 
တက္ေရာကတ္ဲ့ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္သို႕ သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ 
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ပါတီကိုယစ္ားလွယ္အဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕ဝင္တဦးအျဖစ္တက္ေရာကရ္န္ အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး သြားတက္ခဲ့ရပါေသး 
တယ္။ 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတလ္ ၂၈ ရက္ေန႕မွာ သခင္ႏု အမွဴးျပဳတဲ့ တုိင္းျပည္သစၥာေဖာက္ နယခ္်ဲ႕လက္ေဝခံ 
ဖဆပလ ရုပ္ေသးအစိုးရဟာ ျပည္သလူူထရု႕ဲ ေရွ႕ေဆာင္တပ္ဦးပါတီျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို 
ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိကလ္ာပါတယ္။ ျပည္သ႕ူဒီမုိကေရစီကို ရုိက္ခ်ဳိးၿပီး ဒီလုိ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏိွပ္ ႏွိမ္နင္းလာတဲ့ 
ရန္သကိုူ အၾကမ္းဖက ္ တံု႕ျပန္တုိက္ခုိက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ပါတီလမ္းညႊန္ခ်က္န႕ဲ ၁၉၄၈ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ 
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး စတင္ေပါက္ဖြားလာခ့ဲပါတယ္။ 

ေတာင္ငူခရိုင္မွာက ပါတီေခါင္းေဆာင္တဖြဲ႕လုံးလိုလုိဟာ ရန္သူရ႕ဲ လက္ဦးမႈရွိရွိ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခ ံ
လုိက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ငူခရိုင္လူထုရ႕ဲ အသစဲြဲ သခင္သန္းေဖပ ဲေတာင္ငူခရုိင္ရ႕ဲ ျပည္သူ႕ဒမီုိက 
ေရစီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ သြားေရာက္ဦးေဆာင္ရျပန္ပါတယ္။ ရန္သူက ေခါင္းေဆာင္တဖြဲ႕လံုး 
ကုိ ဖမ္းဆးီသြားလုိ႕ ဖရိုဖရျဲဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္ငူခရိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို သခင္သန္းေဖကပ ဲစနစ ္
တက် ျပန္လည္စုစည္းကာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတဆ္င္ႏႊခဲဲ့ပါတယ။္ သခင္သန္းထြန္း လာ 
ေရာကၿ္ပီး ပ်ဥ္းမနားေတာင္ညဳိေဒသတဝိုက္န႕ဲ ေတာင္ငူပခဲူးေဒသတဝိုက ္ ပါတရီ႕ဲ ေတာ္လနွ္ေရးအေျခခံ 
စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက ္သခင္သန္းေဖက မဆုတ္မနစ္ လံုးပန္းအားထုတ္ ျပင္ဆင္ေပးခ့ဲရပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ငူခရိုင္ လြတ္ေျမာကေ္ဒသဟာလည္း လ်င္ျမန္စြာ က်ယ္ဝန္းလာၿပီး အင္အားၾကးီမား 
စြာျဖင့္ ရန္သကူ ေခ်မႈန္းဖုိ႕ ႀကဳိးစားတာကုိလည္း တုံ႕ျပန္ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သခင္သန္းေဖကိုယ္တိုင္ ဦး 
စီးတိုက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ပြဲရ တိုက္ပြဲႀကီးေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ 

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ၂ လတာအတြင္း သူဟာ မနားမေန အအိပ္ပ်က္ အစားပ်က္ အဆင္း 
ရအဲပင္ပန္းခံ လုံးပန္းတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တာပါ။ ဒကီာလအတြင္း သ႕ူဇနီးကိုလည္း ရန္သူက ဖမ္းဆီးရမိသြားၿပီး ႏိွပ ္
စကည္ွဥ္းပန္းခဲ့ပါတယ္။ သခင္သန္းေဖကိုယ္တုိင္လည္း ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္တို႕ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္ေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတာေရာ၊ ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီ လကန္က္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဆင္း 
ဆင္းရရဲဲ စြန္႕စြန္႕စားစား ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပင္ပန္းမႈဒဏ္ေတြေရာ စုေပါင္းဖိစီးၿပီး အိပ္ရာထက္ 
ဗုန္းဗုန္းလတဲဲ့အေျခ ဆုိက္ေရာကသ္ြားခဲ့ပါတယ္။ အိပ္ရာထက္ လေဲနလ်က္ကလည္း စာနဲ႕ေရးၿပီး ေတာ္ 
လနွ္ေရးကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနပါေသးတယ္။ စာေရးလို႕ေတာင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အထ ိ က်န္းမာေရးပိုမို ဆုိး 
ရြားလာတာေတာင္ သ႕ူပါးစပ္က ေျပာတာေတြကုိ လိုက္ေရးေစၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လကဥ္ီးေဆာင္မႈ 
ေပးေနျပန္ပါတယ္။ 

၁၉၄၈ ခု၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႕ ည ၁၀ နာရီ။ သူေမြးဖြားခ့ဲရြာ မုံးၿမဳိ႕ကေလးနဲ႕ ၈ မိုင္အကြာ ေတာ 
ပုရြာကေလးမွာ ျပည္သူလူထရု႕ဲ အသစဲြဲေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲ သားေကာင္းရ 
တနာ တဦးလည္းျဖစ္သူ သခင္သန္းေဖဟာ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ေတာ္လနွ္ေရးတာဝန္ေတြကုိ သံေယာစဥ္ တ 
ငင္ငင္ ျဖစ္ေနရင္းက ေတာ္လွန္ေရးလမ္းခုလတ္မွာ က်ဆုံးသြားခဲ့ရပါတယ္။ 

ျပည္သူလူထုန႕ဲ ပါတအီတြက ္ အေကာင္းဆုံး သားေကာင္းရတနာတဦး ဆုံးရွဳံးရျခင္းဆုိသည့္ ဤ 
ဆုံးရွဳံးမႈကား ၾကီးစြတကား။ 

(သူ၏အမည္သည္ ရာဇဝင္တြင္ စာတင္ရေပအ့ံ။ ။) 
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(သခင္ဘဟိန္းကြယ္လြန္ျခင္း ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္) 
ေမာ္ကြန္းတုိက္သုေတသီတဦး 

 

                        
 
 
 
(၁) 
"ေတာ္လွန္ေရး မဆုံးမီ ကြယလ္ြန္ရရွာသည့္ - အယ္ဒီတာခ်ဳပ္- ရဲေဘာ္ဘဟနိ္း" ဆိုတ့ဲ ေခါင္းစီးနဲ႔  သခင္ 
ဘဟိန္းကြယ္လြန္မႈ ဝမ္းနည္းအထိမ္းအမွတ္ စာတမ္းကို "ျပည္သူ႔အာဏာ" အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၂၀။ (၂၃-၁၁-
၄၆) မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ 

ငါတို႔ ျပည္သူ႔အာဏာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္ဘဟိန္းသည္ ၂၀ -၁၁-၄၆ ရက္ေန႔နံနက ္၆ 
နာရီ အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေဆး႐ံုႀကီး၌ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခ့ဲေလၿပီ။ 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္းသည္ ငါတို႔ဆရာျဖစ္သည္။ 
ရေဲဘာ္ဘဟိန္းသည္ ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ငါတုိ႔သည္ ယူက်ဳံးမရ တသဝမ္းနည္းျခင္းျဖစ္ၾကရသည္။ ရေဲဘာ္ဘဟန္ိး ကြယလ္ြန္ျခင္း 

သည္ ငါတုိ႔အဘို႔ ႀကီးစြားေသာ ဆံုးရႈံးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ငါတို႔အဘုိ႔သာလွ်င္မဟုတ္ေသး ဗမာျပည္အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရသဲားနင္းျပား လူထ ု

ႀကးီအဘုိ႔ရာတြင္လည္း ဆုံးရႈံးျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ရေဲဘာ္ဘဟိန္း ရိွစဥ္အခါက အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ 
ဆင္းရသဲား၊ နင္းျပားလူထုႀကီး၏ အက်ိဳးကို ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းကပင္ ရဲရႀဲကီးေရွ႕ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၁၃၀၀ ျပည့္အေထြေထြသပိတ္ႀကီးေပၚခ့ဲရာ ရဲေဘာ္ဘဟိန္းသည္ ေရနံေျမသုိ႔ သြားေရာက္ခါ ေရနံ 
ေျမ အလပု္သမားတုိ႔၏ သပိတ္ႀကးီကိုေခါင္းေဆာင္လုပ္ခဲ့၍ ပထမဦးစြာနယ္ခ်ဲ႕သမား၏ အက်ဥ္းေထာင္အ 
တြင္း၌ က်ေရာက္သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ ေထာင္တြင္းမွာ ဓနရွင္ေလာကဟူေသာ စာအုပ္ကုိေရးသားျခင္းျဖင့္ 
ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစားတုိ႔၏ မွန္ေသာဘဝကို ေဖာ္ျပလ်က္ အလင္းေရာင္ေပးခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းမွ ထြက္ၿပီး 
သည့္ေနာကတ္ြင္လည္း သခင္ဘဝျဖင့္ တိုင္းျပည္ကုိ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ျပန္သည္။ သခင္ဘဝႏွင့္ အလုပ္သမား၊ 
လယ္သမားတုိ႔၏ တပ္ဦးအစစ္ျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ထူေထာင္ရန္ႀကိဳ းစားရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္ 
သည္။ ထိုအခါက ရဲေဘာ္ဘဟိန္းသည္ အေရးေတာ္ပုစံာတမ္း၊ မီးပြားစေသာ စာေစာင္စာတမ္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ 
ဝွကစ္ြာထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 

သခင္ဘဝျဖင့္ ဒုတိယအႀကမိ္ေျမာက ္ နယ္ခ်႕ဲသမားတို႔၏ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းကုိ ခံရ 
ျပန္သည္။ အဂၤလပိ္အစုိးရထြက္ေျပးမွ လြတ္ေတာ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတအ္တြင္းသို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ 
လည္း ရဲေဘာ္ဘဟိန္းသည္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက ္မေနမနားႀကိဳးစားခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ေတာင္ငူ 
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နယတ္ြင္ ေျပာကက္်ားတပ္မ်ားကုိ စည္း႐ုံးကာ ႀကီးမားေသာအင္အားျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ တုိက္ခိုကခ့ဲ္ 
သည္။ ဂ်ပန္မ်ားအား ေမာင္းထုတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ရေဲဘာ္ဘဟိန္းသည္ ဗမာျပည္လံုးဆုိင္ရာ အလပု္သမား 
သမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္၎၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိလူႀကီးအျဖစ္၎၊ ပစၥည္းမ့ဲအေရးကို ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ေပ 
သည္။ 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္းသည္ႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ားကို ဆက္တိုက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ခရီးမဆံုးမီ 
ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခ့ဲရၿပီတကား။ ရဲေဘာ္ဘဟိန္းရည္မွန္းေသာ ခရီးမဆံုးမီ ကြယ္လြန္ခဲ့ရ၍ ငါတို႔တြင္ 
ႀကးီစြာ ပူပင္ေသာကျဖစ္ရေသာ္လည္း ငါတို႔သည္ ရေဲဘာ္ဘဟိန္း၏ ေတာ္လွန္ေရးဝိဉာဥ္ကုိ ဆက္ခံကာ အ 
ၿပီးသတ္ေအာင္ပြဲဆင္သည္အထ ိခရီးလမ္းဆုံးေအာင္ ဆက္လက္ဆင္ႏြဲသြားမည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ လုိက္ပါ၏။ 
ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရကေ္န႔တြင္ (ရဲေဘာ္ဘဟိန္းခ်ီးက်ဴးပြဲ) မ်ား ဗမာျပည္လံုးက်င္းပၾကေလာ့။ 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္းအား အေလးနီျပဳပါ၏။ 
            (မူရင္း သတ္ပုံအတိုင္း)                                           

(၂) 
သခင္ဗဟိန္းကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ရက္သတတၱပတ္ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ႏုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္နံနက္ ၈ 

နာရအီခ်ိန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသရူိန္႐ံုႀကီးမွာ သခင္ဘဟိန္းခ်ီးက်ဴးပြဲက်င္းပရာ အဖြဲ႕အသီးသီးနဲ႔ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား 
မ်ား ႐ံုျပည့္လွ်ံသြားေအာင္ တက္ေရာက္လာခ့ဲၾကတယ္။ အဒီဲေနာက္ပန္းေခြခ်ၾကတယ္။ 

သခင္ဘဟိန္းခ်ီးက်ဴးပြဲကို သခင္ဘသိန္းတင္က သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး သဘာပတိမိန႔္ 
ခြန္းေျပာရာမွာ "သခင္ဘဟိန္းသည္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဘဝႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ 
ဘဝႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဘဝႏွင့္လည္းေကာင္း ေသဆုံးသည္အထ ိ သစၥာ မေဖာက ္
အျပစ္အနာအဆာမရိွ သန႔္သန႔္ရွင္းရွင္းေဆာင္႐ြက္သြားခဲ့သူျဖစ္၍ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း" အစခ်ီေျပာ 
ၾကားတယ္။ 

အဒဲေီနာက္ "ငယ္႐ြယ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအယအူဆမွန္ေၾကာင္း၊ စြန႔္စားစိတ္ရွိေၾကာင္း၊ 
မိတေ္ဆြအျဖစ္ျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အားနာညႇာတာသေလာက္ ႏိုင္ငံေရးအယအူဆတြင္ အားမနာမညႇာ 
တာဘ ဲ ေဝဖန္ေျပာဆိုတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း တိုင္တန္းမွာၾကားသႏၷိ႒ာန္ခ် 
လိုက္ပါတယ္။ 

"ရေဲဘာ္ဘဟိန္း ငါတို႔သည္ ပါတီ၏တည္ၿမေဲရးအတြက္ အျပင္းအထန္တုိက္ေနရၿပီ။ ရဲေဘာ္မရွိ၍ 
မ်ားစြာဝမ္းနည္းသည္။ သို႔ရာတြင္ ရေဲဘာ္ယုံၾကည္ခဲ့ေသာ ငါတို႔ပါတီတည္တ့ံေရးအတြက္ အသက္ႏွင့္ လဲ၍ 
ေဆာင္႐ြက္သြားမည္"။ 

"ရေဲဘာ္ဘဟိန္း ရဲေဘာ္၏အလုပ္သမားလတူန္းစားကို ရန္သဝူိုင္း၍ေနခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္၏ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈဆုံးရႈံး၍ ငါတို႔ယူက်ဳံးမရျဖစ္ရၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔သည္ အလပု္သမားအေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ဆက္လက္၍ တုိကသ္ြားပါအ့ံ"။ 

"ရေဲဘာ္ဘဟိန္း ရဲေဘာ္သာ အသက္ရွင္လ်က္ရိွပါမူ နယ္ခ်႕ဲသမားအား အရႈံးမေပး။ ငါတို႔ႏွင့္အတူ 
ဆက္လက္၍ ျပတ္ျပတသ္တ္သတ ္တုိက္သြားမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ငါတို႔ကား ဆက္လက၍္ တိုက္သြား 
မည္။ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း တုိက္ပြဲမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ ငါတုိ႔ေဆာင္႐ြက္သြားပါ 
မည္"။ 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္းအား အဖြဲ႕အစည္းအသီးသးီက ဝစီကအံားျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းထက္ ရေဲဘာ္ဘဟန္ိးယုံ 
ၾကည္ေသာ ဆင္းရဲသားနင္းျပားတုိ႔၏ တုိကပ္ြဲကို ကာယကံေျမာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ျခင္းက 
ပိုမို၍ ေရာကမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားလိုက္တယ္။ 
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 ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သခင္ႏုက သခင္ဘဟိန္းအားသူရ႕ဲ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကာယကံေျမာက္ ဆက္ 
လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ သူ႔ကုိခ်ီးက်ဴးသြားၾကဖုိ႔ သဘာပတိရ႕ဲေျပာဆိုခ်က္ကို သေဘာတူေၾကာင္း၊ သခင္ 
ဘဟိန္းဟာ ရဲရင့္တဲ့ သတိိၱရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေျပာက္က်ား ေခါင္းေဆာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ 
ေတာင္ငူေဒသကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ျဖင့္ ေနပူမိုး႐ြာမေရွာင္၊ အစားဆင္းရဲအေနဆင္းရ၊ဲ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တ့ဲနဲ႔ လုပ ္
ငန္းေတြကုိ ႀကိဳ းပမ္းအားထတ္ုလပု္ေဆာင္ခဲ့ရလုိ႔ အသက္တိုခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္။   ဆက္လက္ၿပီး 
အဖြဲ႕အသီးသီးကလည္း ခ်ီးက်ဴးစကားမ်ား ေျပာၾကတယ္။   

အဒဲေီနာက္သခင္သန္းထြန္းက လြန္ခဲ့တဲ့တႏွစ္ခန႔္ကစၿပီး မမာမက်န္းျဖစ္လ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို 
ေဆာင္႐ြကခ္ဲ့ပုံ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယကွ္ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမေျပာဘ ဲ သတင္းစာဖတ္ခြင့္မေပး 
ဘ ဲ မုန႔္ထုပ္လာတဲ့ သတင္းစာစကၠဴအပုိင္းအစမွ သရိွိစိတမ္ေကာင္းျဖစ္ကာ ကြယလ္ြန္သြားရပံုစတဲ့ သခင္ 
ဘဟိန္းရ႕ဲ ေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခ့ဲတယ္။ 

ေနာကဆံု္းသခင္ခ်စ္က ရဲေဘာ္သခင္ဘဟိန္းအား ခ်ီးက်ဴး၍ ရဲေဘာ္ဘဟိန္းရဲ႕ အလိုဆႏၵအတိုင္း 
လပု္ငန္းမ်ားကို ဆကလ္ကေ္ဆာင္႐ြက္သြားရန္ အဓိ႒ာန္စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္ 
သမိ္းလိုက္တယ။္ 

(၃) 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ၊္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္၊ နတ္ 

ေတာ္လဆန္း (၈) ရက္၊(၂၀-၁၁-၄၇) ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္၊ အတြ ဲ(၃) အမွတ္ (၂၈) မွာ "ဗမာ့လြတ္လပ္ 
ေရး၏ သရူေဲကာင္းတဦးျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္ဘဟိန္း ကြယလ္ြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ တႏွစ္ေျမာက ္
ေလၿပီ" ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး တႏွစ္ေစ့အထိမ္းအမွတ ္ စာေစာင္ေခါင္းႀကီးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထား 
တယ္။ 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္း ကြယ္လြန္ခဲ့သည္မွာ တႏွစ္ေစ့ၿပီ။ ငါတို႔သည္ ရေဲဘာ္ဘဟိန္းအား အေလးနီျပဳပါ၏။ 
ဤေန႔သည္ မသာယာေသာေန႔၊ ဤေန႔သည္မဂၤလာမရိွေသာေန႔၊ ဤေန႔သည္ စိတႏ္ွလုံးမ႐ႊင္ၿပဳံးႏုိင္ေသာ 
ေန႔၊ ဤေန႔သည္ ငါတို႔၏ အခ်စ္ဆုံးေသာ ရေဲဘာ္၊ ငါတုိ႔၏ အျမတႏ္ိုးဆုံးေသာရဲေဘာ္၊ ငါတို႔၏ အေလးစား 
ဆုံးခံရေသာေခါင္းေဆာင္၊ ငါတုိ႔၏အခင္မင္ဆုံးေသာဆရာ၊ ငါတုိ႔၏အရင္းႏွီးဆံုးေသာမိတ္ေဆြ လူ႔ေဘာင္ 
ေလာကမွ စြန႔္ခြာ၍ တႏွစ္ေစ့ေသာေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ .... ဟုအစခ်ီကာ .... 

စစ္ပြဲတြင္ ရန္သူႏွင့္အျပင္းအထန္တိုက္ခုိက္ေနစဥ္ မိမိကိုင္ေဆာင္ေသာ လက္နက္သည္ ခြၽတ္ယြင္း 
ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆုံးဘိသကဲ့သုိ႔ ရေဲဘာ္ဘဟနိ္း ဆံုးရႈံးလိုက္ရျခင္းသည္ ဗမာျပည္လူထုအဖို႔ နယ္ခ်႕ဲစနစ္နဲ႔ 
ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုကေ္နရာတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာ လကန္က္ႀကီးတခု ခြၽတ္ယြင္းပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံုးသကဲ့သုိ႔ 
ပင္ ရိွေခ်ေတာ့သည္။       
....... ....... ........                                                                        

၁၃၀၀ ျပည့္ႏစွ္တြင္ ကုိဘဟိန္း၏ နာမည္သည္ ဗမာျပည္တျပည္လံုးတြင္ ဟိန္းခဲ့ေလသည္။ ဗမာ 
ျပည ္ ေက်ာင္းသားအားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ႏွင့္ ေရနံေျမအလုပ္သမားတို႔၏အေရးတြင္  သြားေရာက ္
ေခါင္းေဆာင္ခ့ဲရာတြင္ "ျမင္းခြာတခ်က္ေပါကရ္င္ မီးတခ်ကေ္တာက္ရမည"္ ဟု ႀကဳံးဝါးသည့္အတိုင္း ဗမာ 
တျပည္လုံး သပိတ္မီး ဟုန္းဟနု္းေတာကခ္ဲ့ေလသည္။ 

သူ႔အားနယ္ခ်႕ဲသမားက ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းထားခ့ဲသည့္တုိင္ေအာင္ ေထာင္အမုိးေပၚတက၍္ သ 
ပိတေ္မွာက္အလုပ္သမားတို႔အား တရားေဟာခ့ဲေသးသည္။  
......... ........ ........ 

ထိုစဥ္က တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွာလည္း အုတအ္ေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ ျဖစ္ေနသည့္ 
အတြက ္ သခင္ဗဟိန္းသည္ အလုပ္သမား လယ္သမားျပည္သတုိူ႔၏အက်ိဳးကို ေရွးရႈေသာ တကယတ္မ္း 
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႐ြပ႐္ြပ္ခြၽံခြၽံတိုက္ခိုကမ္ည့္ လက္ေ႐ြးစင္မ်ားပါဝင္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ႀကီးမားလာေအာင္ ႀကိဳး 
စားခ့ဲေလသည္။ အေရးေတာ္ပုံစာတမ္း၊ မီးပြား၊ ဗမာ့ေတာ္လွန္မႈစေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည့္သတင္း စဥ္စာတမ္း 
မ်ားကိလုည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဦးစီးေရးသား ႐ုိကႏ္ွိပ္ျဖန႔္ခ်ိခဲ့ေလသည္။ 
....... ....... ....... 

ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေခတအ္တြင္းသို႔ ေရာကလ္ာသည့္အခါတြင္လည္း ရဲေဘာ္ဘဟိန္းသည္ ဗမာတမ်ိဳး 
သား လုံးအား မုိက႐္ိုင္းစြာ ႏွိပ္စကေ္စာ္ကားၾကသည့္ ဂ်ပန္တို႔အား ဗမာျပည္မွ ေမာင္းထုတရ္န္အတြက ္ မ 
ေနမနား အားစုိကႀ္ကိဳးပမ္းေလသည္။ ေနာကဆံု္း၌ ေတာင္ငူနယ္တြင္ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားကို စည္း႐ံုး 
လ်က္ ဂ်ပန္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလရာ ဗမာျပည္တြင္ ဂ်ပန္အက်အဆံုးအမ်ားဆုံး ပထမစြဲေသာေနရာ ျဖစ္ခ့ဲ 
ေပသည္။ 

ဂ်ပန္လယူုတ္မာတို႔အား အင္တိုက္အားတုိက္ ေမာင္းႏွင္တိုက္ခိကု္ၿပီးေနာက္တြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲ 
သမားသည္ ေနာက္ပိုင္းမွ အလစ္ဝင္၍ အုပ္ခဲ့ျပန္ရာ ရဲေဘာ္ဘဟိန္းသည္ ျပန္လာသည့္ အဂၤလိပ္နယခ္်႕ဲ 
စနစ္ ကို အျမစ္ပါလနွ္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျပန္ေလသည္။ 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္းသည္ ဖ႐ုိဖရၿဲပိဳကြဲေနေသာ အလပု္သမားလူတန္းစားကို ျပန္လည္စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ 
ဗမာျပည္လုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ုိ 
လႀူကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ပစၥည္းမ့ဲအေရးကို ေရွ႕ေဆာင္ဦးစီးျခင္းျပဳခဲ့ေလသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအာဏာရေရးကုိ ရည္မွန္းကာ တကယ့္မွန္ကန္ေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ႁပြန္း တီးလ်က္ မီးရႉးတန္ေဆာင္ကဲ့သို႔တုိင္းျပည္ကို အလင္းေရာင္ေပးသည့္ တခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးဂ်ာ 
နယ ္"ျပည္သူ႔အာဏာ"ကို စတင္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ကာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိခဲ့ေလသည္။ 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္းသည္ အတုအေယာင္မဟုတ္ေသာ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးအတြက္ နယခ္်႕ဲသမားအား 
အျပဳတ္တုိက္ခုိက္ေရးမွာ ဗမာတမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ယုံ 
ၾကည္ခဲ့ေလသည္။ ဖဆပလကုိ အုတ္ျမစ္ခ်စဥ္က ရဲေဘာ္ဘဟနိ္းသည္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ခဲ့ေလသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡခံလ်က ္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ကို ထမ္း 
ေဆာင္၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယက္ာ အားနည္းေသာေရာဂါ ကပ္ေရာက္၍လာရာတြင္ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ကြဲ 
ၿပီဆိုေသာ သတင္းကုိ ၾကားလုိက္သည္ႏွင့္ စိတ္ကုိအထူးထိခိုက္ၿပီး ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္ရေပေတာ့ 
သည္။ 

သို႔ေသာ္ရေဲဘာ္ဘဟိန္းရည္မွန္းေသာ ပန္းတိုင္သုိ႔ကား မေရာက္ေသး ခရီးတာမွာ ကြာလွမ္းေသး 
၏။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ငါတုိ႔သည္ ရေဲဘာ္ဘဟိန္း၏ သစၥာကို ေစာင့္ထိန္းေသာအားျဖင့္ .... 
...... ........ ...... 

ရေဲဘာ္ဘဟိန္းကြယလ္ြန္ၿပီး၍ တႏွစ္ေျမာက္သည့္ ဤေန႔တြင္ ငါတို႔သည္ အဓိ႒ာန္ျပဳကာ ရဲ ေဘာ္ 
ဘဟိန္းအား အေလးနီျပဳလိုက္ပါသတည္း။ 

(၄) 
သခင္ဘဟိန္းကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက ္ ဖဆဆိုရွယ္ လကယ္ာဂုိဏ္းက ပါတီကုိ လက္နက္ျဖင့္ႏွိပ္ 

ကြပ္လာလုိ႔ ပါတီဟာရရာ လက္နက္ကိုင္စြဲကာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ေရး ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီလက္  
နကက္ိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ၁၉၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္မွာ စတင္ဆင္ႏႊခဲဲ့ရတယ္။ ပါတီဟာ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္ 
လနွ္ေရးဆင္ႏႊေဲနတဲ့ ပါတီျဖစ္သြားၿပီး ေက်းလက္ဆင္းခ့ဲရတယ္။   

သခင္ဘဟိန္းကြယ္လြန္သြားၿပီး ၃ ႏွစ္ေျမာက္၊ အထမ္ိးအမွတ္ေန႔ကုိ  လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရး 
ေဒသ၊ ဗဟိုစခန္းကႀကးီမႉးက်င္းပတ့ဲ လူထုတရားပြဲတခုမွာ ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္းက သဘာပတိအျဖစ္ 
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ေဆာင္႐ြကတ္ယ္။ ဥကၠ႒ရ႕ဲ သဘာပတိမိန႔္ခြန္းထမဲွာ "ရေဲဘာ္ဘဟိန္းမေသဘူး၊ သူဟာ ငါတို႔နဲ႔ အတူရွိ 
တယ္။ သူဦးေဆာင္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ပစၥည္းမ့ဲေတာ္လွန္ေရး ဆက္လက္ႀကီးထြား လာၿပီ" လုိ႔ ဆုိတယ။္ 

ရေဲဘာ္သခင္ဗသိန္းတင္ကလည္း "ယခုျပည္သူ႔လြတေ္ျမာက္ေရး စစ္ပြဲမွာေခါင္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ရဲ 
ေဘာ္ေတြထမဲွာ ကုိဘဟိန္းရ႕ဲ သြန္သင္မႈကုိ ခံယူခဲ့ၾကရတဲ့ ရေဲဘာ္ေတြ မ်ားမ်ားပါတယ္" လို႔ ဆိုခဲ့ျဲပန္ 
ပါတယ္။ 

အခြင့္သာတုိင္း ပါတဟီာ ပါတီကစဦးအုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရေဲဘာ္ဘဟိန္း သတရိ ေအာကေ္မ့ 
တဲ့ သစၥာေစာင့္သိမႈအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့တယ္။                     

(၅) 
၁၉၈၉ ႏွစ္ဆန္းတရက္မွာ အေရွ႕ေျမာကစ္စ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္းမွာ 

ဝအမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ခြဲထြက္မႈအေရးအခင္းျဖစ္ေပၚတယ။္ ပါတဟီာ တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္ ခုိလႈံခ့ဲရ တယ္။ 
အဒဲေီနာက္ ၁၉၉၂- ၉၃ ပထမအႀကိမ္ အထူးကြန္ဖရင့္က်င္းပၿပီး ပါတီဟာ ေျမေအာက္ပါတီျဖစ္ သြားရ 
တယ္။ အဒဲီကာလမွာ လူငယ္ေသြးသစ္ရဲေဘာ္မ်ားရ႕ဲ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ သခင္ဘဟိန္းအေၾကာင္း စာ 
တမ္း ငယ္တေစာင္ကုိ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ဗဟုိဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရးနဲ႔ သေုတသနဌာနက လက္ေရးနဲ႔ေရးၿပီး 
ေကာ္ပီယာကူးကာ သခင္ဘဟိန္းအေၾကာင္းထုတ္ေဝ ဝါဒျဖန႔္ခဲ့တယ။္   

ဒါ့အျပင္ ေျမေအာက္ကာလမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စိန္ရတကုာလကို ျဖတ္သန္းၾကရလုိ႔ 
ပါတီဟာ စိန္ရတု အထိမ္းအမွတ္ "ျပည္သူ႔အာဏာ" အထးူထုတ္ ထုတ္တဲ့အခါမွာ ဒစီာတမ္းအစမွာ 
ေဖာ္ျပခ့ဲတဲ့ သခင္ဘဟိန္းကြယ္လြန္စဥ္ထုတ္ေဝခဲ့တ့ဲ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ သဝဏ္လႊာကို ထပ္မံ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပကာ သခင္ဘဟိန္းကုိ အစဥ္အၿမဲသတရိေနမႈကို ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ။္ 
                                                           

(၆) 
ဒီႏွစ္ ၂၀၂၁ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ဟာ သခင္ဘဟိန္းကြယလ္ြန္ျခင္းရ႕ဲ ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္တ့ဲအခါ 

သမယနဲ႔ ႀကဳံရျပန္တယ္။  အထက္တေနရာမွာ ေဖာ္ျပခ့ဲသလို ရဲေဘာ္သခင္ဘဟိန္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ 
လနွ္ ေရးမွာ ေတာင္ငူေဒသကို ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီ  ရေဲခါင္ေျပာကက္်ားမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ 
စည္း႐ံုးဖြဲ႕စည္း ပညာေပးႏုိင္ဖို႔ ၁၉၄၄ စက္တင္ဘာလမွာ ေျမေအာကလွ္်ိဳးသြားတယ္။ သခင္သန္းေဖရဲ႕ ေခၚ 
ေဆာင္မႈျဖင့္ ေမာင္လၿမိဳင္က ကနု္သည္ ကုိထြန္းလႈိင္နဲ႔ မသန္းျမင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံအသြင္ျဖင့္ ျဖဴးကို ေရာက္ 
ရွိသြားတယ္။ အဲဒီမွာ သခင္သန္းေဖတို႔ စည္း႐ံုးျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေကဒါမ်ားကုိ စတင္သင္ တန္းေပးတယ။္ 
သင္တန္းကို တေနရာမွာ ၂၀-၂၅ ရက္ေလာက္ ေနထိုင္သင္တန္းပုိ႔ခ်ရတယ။္ ေနာက္တေနရာ ေရာက္သြား 
ရင္ မႏၲေလးက ေဆးကုလာသ-ူသူဌးသာတဦးစသျဖင့္ ဟန္ေဆာင္ေျပာင္းလဲကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႏုိင္ငံေရး စစ္ 
ေရးသင္တန္းမ်ားေပးပါတယ္။ 

  ပုိ႔ခ်ေပးတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ (၁) လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း အမွတ္ (၁) (၂)၊ (၂) 
ဖကဆ္စ္ဂ်ပန္ ကို ေတာ္လွန္ရန္ျပင္ဆင္ၾကစုိ႔၊ (၃) ကရင္-ဗမာေသြးစည္းေရး၊ (၄) စစ္နည္းသစ္မ်ား၊ 
ေျပာကက္်ားစစ္ တိုက္နည္းနဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ၊ (၅) လွ်ိဳ႕ဝွကက္်င့္သံုးေရးနည္းတို႔ ျဖစ္တယ္။ 

သင္တန္းကိုမနက္ ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီ၊ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ၄ နာရီ၊ ည ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ၁ 
ရက ္၁၂ နာရီ သင္တန္းပုိ႔ခ်တယ္။ သင္တန္းပုိ႔ခ်ရာမွာ သူ႔မွာရွိတဲ့   ဣေျႏၵသိကၡာကို မထိပါးေစဘဲ ဟာသရိွ 
စြာ ပုိ႔ခ်ႏိုင္သူ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓမၼတာအတုိင္းပ ဲရေဲဘာ္အခ်ိဳ႕ဟာ သင္တန္းေပးခ်ိန္မွာ ငုိက္တတ္တယ္။ 
တေယာကစ္ႏွစ္ေယာက္စကေတာ့  အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္တယ္။ အဒဲအီခါမွာလည္း "ရေဲဘာ္သိပ္သေဘာ 
ေပါကေ္နၿပီထင္တယ"္ လုိ႔ အၿပဳံးေလး နဲ႔ေနာကတ္တ္လို႔ အားလုံးအိပ္ခ်င္စိတ္ေပ်ာကကု္န္တတ္တယ္။ ငိုက ္



56 
 

လြန္းမက ငုိက္လာရင္ေတာ့ ပုံတိုပတစ္ေျပာၿပီး စိတ္႐ႊင္လာေအာင္လပု္ကာ သင္တန္းကုိ ဆြဲေခၚႏုိင္တဲ့ ဟာ 
သရိွသူ သင္တန္းဆရာ  ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။   

အဒဲကီာလက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန႔္က်င္ေရးလပု္ငန္းတိုင္းဟာ လွ်ိဳ႕ဝွကလု္ပ္ကိုင္ရတာျဖစ္တယ္။ တ 
ေန႔ တေန႔ ၁၂ နာရီလုံးလံုး၊ ၾကမ္းေပၚထိုင္ရင္း သင္တန္းတက္ရတာျဖစ္လို႔ မလြယ္ကူလွဘူး၊ ပင္ပန္းလြန္း 
လတွယ္။ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တေန႔ ၂ ႀကမိ္ အေဆာက္အအံုတြင္းမွာ က်န္း 
မာေရး ေလက့်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရတယ္။ သင္တန္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရးတာဝန္ခံ၊ သန႔္ရွင္းေရးတာဝန္ခံ၊ 
လုံၿခဳံေရး တာဝန္ခံ စသျဖင့္ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ ဥစၥာရင္လိုဥစၥာရင္ခၿဲပီး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ၾကရတာျဖစ္တယ္။ 
လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဘအုိီင္ေအေခတ္က ေတာ္မီဂန္း ၂ လက္ကို၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲရန္သူနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရရင္ အသံုး 
ခ်ႏုိင္ဖို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက ္ကုိင္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ထားရတယ္။ သင္တန္းကို တေနရာၿပီးတေန ရာေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ သင္တန္း 
ေနရာကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ လံုၿခဳံေရးအတြက္ သတင္းမ်ားလည္း စု ေဆာင္း ရပါတယ္။ 

သခင္ဘဟိန္းက သင္တန္းပို႔ခ်ရင္း တဖကမွ္ာ  ဒးူရင္းအားေခ်ပခ်က္၊ လူးဒြစ္ ျဖဴးဝါးဘက ္က်မ္းမ်ား 
ကို ဘာသာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီက်မ္းမ်ားကုိ အေျခခံကာ ျပည္သူ႔စစ္သေဘာတရားမ်ားကို ျမန္မာ့ ေရေျမနဲ႔ 
ကိုက္ညီတဲ့ ေျပာက္က်ားစစ္နည္းမ်ားကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ သခင္ဘဟိန္း ပုိ႔ခ်တဲ့ ေျပာကက္်ားစစ္ နည္း 
သစ္မ်ားမွာ - 
(၁) အင္အားႀကီးတဲ့ ရန္သူကုိ ေခ်မႈန္းရာမွာ ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ားမပါရင္ မျဖစ္ႏိုင္။ 
(၂) ေျပာက္က်ားစစ္ဆိုတာ လူထုစစ္ပြဲျဖစ္တယ္။ 
(၃) ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ားစစ္ကို ဆင္ႏႊႏဲိုင္ဖုိ႔ ေက်းလက္ကို အေျခခံရမယ္။ 
(၄) အတိအက်ေျပာရရင္ လယ္သမားထနုဲ႔ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အေျခခံေဖာ္ထတ္ုရမယ။္ 
(၅) ေျပာက္က်ားစစ္  တြဘဲက္မႈမရွိဘ ဲျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေအာင္ပြဲမဆင္ႏိုင္ဘူး။ 
(၆) ျပည္သူလူထကုို စစ္ေရးအျမင္အရ စည္း႐ုံးေလ့က်င့္တိုက္ပြဲ သြင္းရမယ။္ 
(၇) ျပည္သူကို လက္နက္တပ္ဆင္ရမယ္။ (ရန္သူ႔လကန္က္ တို႔လကန္က)္(တုိကရ္သဲူလက္နက ္ ကိုင္ေစ 
ရမယ။္) 
(၈) တုိက္ပြဲအတြင္းတပ္ကို စည္း႐ံုးဖြဲ႕စည္း။ (တပ္ခြဲ စည္း႐ံုးႏုိင္ရင္ တပ္ခြဲမႉးျဖစ္လာမယ္။) 
(၉) ျပည္သူလူထ ုစြမ္းရည္ခြၽန္းဖြင့္ေပးရမယ။္ 
(၁၀) ဂ်ပန္ေခ်မႈန္းေရး ေျပာကက္်ားစစ္ပြဲကို လထူုပြဲေတာ္အျဖစ္ ဆင္ႏႊရဲင္ မုခ်ေအာင္မယ-္ဆုိတာတုိ႔ ျဖစ္ 
တယ္။  

သခင္ဘဟိန္းရဲ႕ ေျပာက္က်ားစစ္နည္းသစ္မ်ားဟာ အရင္းရွင္စစ္ေရးနည္းမ်ားနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး 
ဆန႔္က်င္ကာ ျပည္သူ႔စစ္အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္နည္းမ်ားျဖစ္တယ္။ လာေရာက္ 
သင္တန္းတက္ၾကသူမ်ားအတြက ္ တခါမွ မၾကားဖူးေသးတ့ဲ စစ္ေရးသေဘာတရားသစ္မ်ားလို႔ ဆိုၾကပါ 
တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ေတာင္ငူေဒသရ႕ဲ ေအာင္ပြဲရလဒမ္်ားမွာ ရေဲဘာ္သခင္ဘဟိန္းရ႕ဲ စစ္ 
နည္းသစ္မ်ားရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္လုိ႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးသြားတဲ့ အခါ ဗမာစစ္ေျမျပင္မွာ ဂ် 
ပန္ ၂ သိန္းေက်ာ္ သုတ္သင္ေခ်မႈန္းခံရၿပီး ၎အနက ္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေတာင္ငူရေဲခါင္ေျပာက ္
က်ားမ်ားရဲ႕ လကခ္်က္လုိ႔ဆိုၾကပါတယ္။ 

သခင္ဘဟိန္းျပဳစု ပို႔ခ်ေပးခ့ဲတဲ့ ကရင္-ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရးစာတမ္းကလည္း သမုိင္းဝင္စာတမ္း တ 
ခုျဖစ္တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဝင္လာၿပီးေနာက ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကရင္ဗမာေသြးေခ်ာင္းစီးမႈ ရပ္တန႔္သြားေစၿပီး၊ 
ျပန္လည္ညီၫြတ္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေနာင္ပခဲူး႐ုိးမမွာ ကရင္-ဗမာခ်စ္ၾကည္မႈကို 
ခိုင္ၿမေဲစခ့ဲတယ္။            
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သခင္ဘဟိန္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္ကုိ ေရာကလ္ာၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်လိုက္တ့ဲအတြက္ ေတာင္ငူခ႐ုိင္အ 
တြင္း ရွိ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုႀကီးကို ခြန္အားသစ္မ်ား တုိးပြားလာေစခ့ဲတယ။္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ရ႕ဲ ဖိႏိွပ္မႈ 
ေအာကမ္ွာ ျပားျပားေမွာက္က်ေရာက္ကာ    မ်က္စိကန္း၊ နားကန္းျဖစ္ေနၾကရတဲ့ လူငယေ္ခါင္းေဆာင္မ်ား 
ကို အေျခအေနအရ ဆပု္ကိငုန္ားလည္ထားရမယ့္ သေဘာတရားသစ္ သေဘာတရားမွန္မ်ားနဲ႔ စည္း႐ုံးေရး 
လပု္နည္းကိုင္နည္းမ်ားကို နားလည္တတ္ကြၽမ္းေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္တန္းၿပီးသြားတဲအ့ခါ တခ႐ုိင္လုံးမွာ 
လငူယ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ နဲ႔ ေျပာက္က်ားအင္အား ၇၀၀ အဆင္သင့္ျဖစ္လာ ခ့ဲတယ္။ 

ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားက လူထုကို ခ်ဳပ္ကိုင္မိတာနဲ႔ ေတာ္လနွ္ေရးအင္အားႀကီးတရပ္ျဖစ ္
ေပၚ လာေတာ့တယ္။ ဒီယုံၾကည္ခ်က္အရ သခင္ဘဟိန္းဟာ ဖက္ဆစ္ဆန႔္က်င္ေရးသေဘာတရားမ်ားကို 
ေတာင္ငူတခ႐ုိင္းလံုး အႏံွ႔မရပ္မနား ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခဲ့တယ္။ 

ေတာင္ငူခ႐ုိင္ေရာကလ္ာတဲ့ အခ်ိန္မွစၿပီး ၁၉၄၅ မတ္လ ၂၇ ရက ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး 
စတင္တဲအ့ထိ တခ႐ုိင္လုံး လွည္းနဲ႔တခါ ေျခက်င္တဖံု ေနရာအႏံွ႔လွည့္လည္ကာ သခင္ဘဟိန္းဟာ သူ႔ 
ခႏၶာကိုယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ အဆင္းရအဲပင္ပန္းခံလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်န္းမာ 
ေရး အေျခအေနဆုိးဝါးလာတယ္။ အဒဲီလိုဆိုးဝါးလာေပမယ့္ ဂ်ပန္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ ျဖဴး အ 
ေနာကဘ္က ္၄ မုိင္ကြာ၊ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ေျခရိွတဖက္ကမ္းမွာ ဗဟုိဌာခ်ဳပ္အျဖစ္စခန္းခ်တယ္။ အဂၤလိပ္ျပန္ 
ဝင္လာတဲ့အခါ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္တလဲည္း ဖဆပလလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ 
သမားသမဂၢလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပန္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူ႔က်န္းမာေရး အေျခ 
အေန တစတစဆိုးလာၿပီး ေနာက္ဆုံးပါတရီ႕ဲခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ မႏၲေလးျပန္ ေဆးကုသ ရင္း ၁၉၄၆ ခု၊ ႏုိဝင္ဘာ 
၂၀ ရက၊္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အ႐ြယ္မွာ သခင္ဘဟိန္းကြယ္လြန္သြားပါတယ။္ 

အခုအခါ ရဲေဘာ္သခင္ဘဟိန္း ကြယ္လြန္တာ ၇၅ ႏွစ္ရိွသြားပါၿပီ။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ 
အဖိႏွိပ္ခံ နင္းျပားျပည္သူမ်ားကေတာ့ ျပည္တြင္းဖကစ္စ္ျဖစ္တဲ့ မင္းေအာင္လႈိင္ စစ္အာဏာရွင္ေအာကက္ 
လြတ္ေျမာကေ္ရးကို တုိက္ပြဲဝင္ေနရဆျဲဖစ္ပါတယ္။ "ဖက္ဆစ္စစ္တပ္အျမစ္ျဖတ"္ "ေသြးေႂကြးမွာ ေဆြးေႏြး 
စရာမရိွ" "ေသနတတ္ခ်က္ေဖာက္ရင္ မီးဟနု္းဟုန္းေတာကေ္စရမယ"္ ဆုိတဲ့အတိုင္း တျပည္လုံးေတာ္လနွ္ 
ေရးမီးမ်ား တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ၿပီး မင္းေအာင္လႈိင္ စစ္အုပ္စုကုိ ေလာင္တိုက္သြင္းကာ အလုပ္သ 
မား၊ လယ္သမားနဲ႔ အဖိႏွိပ္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လြတေ္ျမာကေ္ရးေအာင္ပြဲကို တက္လွမ္းသြားရင္းနဲ႔ သခင္ဗဟိန္း 
ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳသြားၾကပါစုိ႔။ 
                                                                      
 
 
 

       သေုတသီတဦး                                                                                 
                                                                   ဗဟုိေမာ္ကြန္းတိုက္။                                                
                                                             ၁၉ ရက္၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ၂၀၂၁ ခု။ 
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အသက္(၁၀၀)ျပည့္သြားျပီးျဖစ္တ့ဲ ေလထီးဆင္းရဲေဘာ္ႀကီး။ 

ရဲေဘာ္ရွဳယဥ္ 
 

      
 
ဗမာျပည္လြတလ္ပ္ေရးႀကိဳ းပမ္းမႈတိုကပ္ြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားသို႔ ထြက္ၿပီး အကူအညီရွာေဖြတ့ဲ လူငယ္ 
အုပ္စု(၂)ဖြဲ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အမိ ဗမာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔ဆုိတဲ့တခုတည္းေသာရည္မွန္းခ်က္ေအာက္မွာ 
လႈပ္ရွားခဲ့ၾကျပီး အေရွ႕ထြက္သမူ်ားက ဂ်ပန္ေရာကသ္ြားျပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ ့ရေဲဘာ္ သံုး 
က်ိပ၀္င္မ်ားျဖစ္လာခ့ဲၾကပါတယ္။ 

 အေနာက္ထြက္သမူ်ားကေတာ့ ဦးသန္ိးေဖျမင့္ဦးေဆာင္တ့ဲ ေလးထးီဆင္းရေဲဘာ္မ်ားျဖစ္လာကာ 
ဗမာျပည္ရ႕ဲ ေခတ္သစ္သမုိင္းမွာ သူရေဲကာင္းမ်ားအျဖစ္ထင္ရွားခ့ဲၾကပါတယ္။ 

အခု၂၀၂၁ မွာေတာ့ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္အားလံုး မရိွၾကေတာ့ပါဘူး။ကြယ္လြန္ကနု္ၾကပါျပီ။ 
ေလထီးဆင္းေတြထမွဲာလည္း မက်န္သေလာက္ပါ။ ဒီထကဲမွ ရွားရွားပါးပါး တရုတ္ျပည္မွာ ေရာက ္

ရွိေနတဲ့ ေလထီးဆင္းရေဲဘာ္ (ဦး)ကိုကုိႀကးီကုိေတာ့ အသက္(၁၀၀)ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲကို ကမူင္းမွာ ဗမာျပည္ 
ေပါက ္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား(၀ွာေခ်ာင္အဖြဲ႕)က၂၀၂၁ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔(တရုတရ္ိုးရာ သက္ႀကီး 
ရြယအ္ိုမ်ားေန႔)က ခမ္းနားစြာ က်င္းပေပးခ့ဲပါတယ္။ 

ဗမာျပည္မွာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္အေၾကာင္းကေတာ့ တစုံတရာ လသိူမ်ားပုံ ရေပမယ့္ ေလထီးဆင္းရ ဲ
ေဘာ္မ်ားအေၾကာင္းကေတာ့ နည္းနည္းတိမ္ျမဳပ္ေနပါတယ္။အားလုံးေလာက္နီးနီးကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြ 
ျဖစ္ေနတာကိုး။ 

အဒဲထီကဲမွ ပံုဝတၱဳေတြထကဲထက ္ ထူးျခားဆန္းက်ယ္တဲ့ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြကလည္း ရိွ 
ေနပါတယ္။ ဖဆပလေခတ္မွာ သမၼတမန္း၀င္းေမာင္က သူနဲ႔ေလထီးဆင္းဖက ္ (ေသဒဏ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံ 
ထားရတ့ဲ ဗကပဗဟိုေကာ္မတ၀ီင)္ ဗုိလိမွဴးခ်စ္ေကာင္းကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္တဲ့ အျဖစ္အပ်က ္
မ်ိဳးေပါ့။ ဒါ့အျပင္ ေလထီးဆင္း ဗုိလ္အုန္းေမာင္ရ႕ဲ ကုိယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္ ေဆာင္းပါးဆက္ေတြ၊ စတ့ဲ သ ူ
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ရေဲကာင္းပုံျပင္ေတြလည္းတပိုင္းတစထြက္လာတာေတြလည္းေတြ႕ရပါတယ္။အဒဲီေလထီးရေဲဘာ္ေတြကေရး
သားခ့ဲတ့ဲ ဂႏၳ၀င္စာအုပ္မ်ား (ဗုိလိမွဴးခ်စ္ေကာင္းရဲ႕အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္၊ ေအာင္ထြန္း(ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း) ရ႕ဲ 
သနိ္းေဖစခန္းမွ သန္းထြန္းစခန္းသုိ႕၊ ဗုိလ္အုန္းေမာင္ရ႕ဲအႏွစ္(၅၀)ၾကာျပီးေသာအခါ၊စတဲ့)၊ ရဲေဘာ္ေဖ 
ေသာင္းရ႕ဲ (ေလွ်ာကခ္ဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးခရီး- ျပန္ေျပာင္းသတိရခ်က)္ စာအုပ္ေတြဟာလည္း ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး 
ႀကိဳ းပမ္းမႈသမုိင္းအတြက္ အဖိုးတန္စာအုပ္မ်ားအျဖစ္ ဗမာျပည္သူလထူ ု(အထူးသျဖင့္ လက္၀ယဲိမ္းသူမ်ား) 
က သတ္မွတခ္ဲ့ၾကပါတယ္။ က်န္နယပ္ယ္အသးီသီးကို ေရာက္ရွိသြားၾကတဲ ့ ေလထီးဆင္းရေဲဘာ္မ်ားလည္း 
ရွိပါေသးတယ။္သူတုိ႔တေတြရ႕ဲသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ဟုိတစသည္တစေတြ႕ရပါတယ္။ 

အသဲလုိဗမာျပည္တြင္းတကြဲတျပားစီျဖစ္သြားၾကတဲ့ သူမ်ားအနက္မွ ထူးထူးျခားျခား တရုတ္ျပည္ကို 
ေလထီးဆင္းတေယာက္ ေရာက္ရွိလာ ခ့ဲပါတယ္။ 

အဒဲရီေဲဘာ္က ကုိကိုႀကီးတဲ့။ 
သကူဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး (၁၉၄၅ေနာက္ပိုင္း) တရုတျ္ပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတတီို႔ အဆကအ္သြယ္ရရွိေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ကိ ု ေရာကလ္ာခ့ဲတာပါ။ တရုတ္ 
ျပညမွ္ာကလည္း အဒဲကီာလက ျပည္တြင္းစစ္ အျပင္းအထန္ျဖစ္ေနၿပီး အေျခအေနက ရႈပ္ေထြးေနပါတယ္။ 
ဒီမွာတင္ အဆက္အသြယေ္တြျပတ္ေတာကၿ္ပီး ကူမင္းက ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားတရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအသင္း (၀ွာေခ်ာင္ 
အသင္း)မွာေသာင္တင္ပါေတာ့တယ။္ ဘယႏ္ိုင္ငံကမဆုိ ျပန္လာတဲ့တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကဒအီသင္းမွာ-ကိုယ ္
ေရးရာဇ၀င္အျပည့္အစံုနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရပါတယ္။ အသင္းကစာသင္ခ်င္တဲ့သူ စာသင္ေပး၊အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူ 
အလုပ္ရွာေပး၊ ေဆြမ်ိဳးေတြကုိ တဆင့္ရွာခ်င္သူရွာေပး၊ စတဲ ့၀န္ေဆာင္မႈေတြလပု္ေပးပါတယ။္ 
 

  
                         

 
 
 
ဒီလုိနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႀကးီ ၁၉၆၆ မွာစေပၚလာေတာ့ ရဲေဘာ္ကိုကိုႀကီး တေယာက္ ဒကုၡ 

ေရာကပ္ါေတာ့တယ။္ အိႏၵိယသြားပီး အဂၤလပိ္တပ္ကုိဆက္သြယရ္တာ၊ အဲဒီမွာပ ဲေလထီးသင္တန္း တက္ရ 
တာ၊ ဗမာျပည္ကို ေလထီးဆင္းျပန္လာရတာ၊--စတဲ့စတဲ့သမုိင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အဂၤလိပ္သူလွ် ိဳျဖစ္ႏုိင္ 
တယ္ဆိုတ့ဲျပစ္ခ်က္နဲ႔ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်ထားပါတယ္။ 

ဒီသတင္းကုိ ဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္ၾကားေတာ့--မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက ္ အဂၤ 
လပိ္ဆီက လက္နက္ရဖို႔သြားတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီကလႊတ္တာပါ-လုိ႔အဒဲီအခ်ိန္က တရုတ္၀န္ႀကးီခ်ဳပ္ 
ခ်ိဳအင္လိုင္းကို ေျပာၿပီး အာမခံေပးမွ လြတ္လာရုံမက၊ ကူမင္းကႏုိင္ငံျခားေရးရုံးမွာပ ဲ အလုပ္ျပန္ရပါတယ္။ 
အျငိမ္းစားယူခ်ိန္ေရာက္ေတာ့လည္း ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာပါခ့ဲတဲ ့ တပ္နီေတာ္ရေဲဘာ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားကုိ 
ေပးတဲ ့အထူးပင္စင္ရရွိလိုက္ပါေတာ့တယ္။ 
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သ႕ူအေပၚ ပါတီက ဒလိုီရပ္ခံခဲ့သလုိ ဦးကုိကိုႀကီးကလည္း ဥကၠ႒ကိုေရာ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
က ရဲေဘာ္မ်ားကိုေရာ သံေယာဇဥ္လည္းႀကီးရွာပါတယ။္ 

၁၉၉၀ ကၽြန္မတုိ႔တေတြ ကူမင္းေရာကလ္ာေတာ့ သပူင္စင္ယထူားပါၿပီ။ ေရာက္တယ္ၾကားတာနဲ႔ 
ကၽြန္မတုိ႕ဆီေရာက္လာျပီး အားေပးစကား ေျပာ၊ သူကူညီႏိုင္တာကူညီနဲ႔ သိပ္အဆက္မျပတ္လွပါဘူး။ ဒါ့ 
အျပင္ ကၽြန္မတို႔ဆီမွာကလည္း ေလထီးဆင္းတေယာက္ ရွိတယေ္လ။ ၈၁၅ စစ္ေဒသ(အခုအထးူေဒသ 
(၄)) က ႏိုင္ငံေရးမွဴး-ရေဲဘာ္ေဖေသာင္း(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ- ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဦး 
ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင)္ပါ။သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဆံုမိရင္ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေတြေျပာၾကနဲ႔၊စကား၀ုိင္းေတြကစည္ကာ
းလွတယ္။ 

ကၽြန္မက သခင္တင္ျမရ႕ဲဘံုဘ၀မွာျဖင့္-ထကဲ ဖတမိ္ထားတာတခုရွိ တယ္။ ေလထီးဆင္းေတြအ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာမွာ--ေမာင္သန္း(သခင္ဗုိလ္ရ႕ဲတူ၊ ယခုတရုတ္ျပည္ေရာက္) ဆုိတာ ေတြ႔ထားပါ 
တယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီေမာင္သန္းဆုိတာ ဦးကိုကုိႀကီးလားလို႔ ဦးကုိကိုၾကီးကုိ ကၽြန္မကေမးၾကည့္ေတာ့ ဟုတ ္
တယ္-တဲ့၊ သခင္ဗိုလ္နဲ႔လည္း တ၀ူရီး တ့ဲ။ ဒါ့အျပင္ သူ ဆကေ္ျပာတာရိွေသးတယ္။ 

သခင္ဗိုလ ္ ေလယဥ္ပ်က္က်တာ အဂၤလိပ္လက္ခ်က္လုိ႕ သူတို႔တေတြ အဲဒီတုန္းက သသံယရိွခဲ့ 
တယ္တဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဆုိဲေတာ့ သခင္ဗိုလ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတဖီြဲ႕စည္းစဥ္ (၁၉၃၉ၾသဂုတ္(၁၅)) 
ကတည္းက ပါတီတည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ဝင္တဦးအျဖစ္ ပါခဲ့သူျဖစ္လုိ႔- တ့ဲ။ 

ဦးကိုကုိႀကီးက က်န္းမာေရး အေတာ္ေကာင္းပံုရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဆီက ရဲေဘာ္ႀကးီေတြ နာေရး 
သတင္းၾကားရင္ သူ႔စက္တပ္စက္ဘီးေလးနဲ႔ ေပါကခ္်လာတတ္ပါတယ္။ သ႕ူဇနီးဆံုးျပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း 
(၈၀)ေက်ာ္ (၉၀)နား နီးလာခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႕သားတရားသႀူကီးရ႕ဲအိမ္ကို ေျပာင္းသြားပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္မ 
တို႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားပါေတာ့တယ္။ အဒဲတီရားေရးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားေနရာက လွ်ိဳ႕၀ွက္ေနရာ 
ျဖစ္ရုံမက အျပင္လူ လံုး၀၀င္ခြင့္မရိွပါ။ ေထာင္ေတြက ျပန္လြတ္လာတဲ့သူမ်ားက လက္စားေခ် တိုကခ္ိုက ္
တတ္လို႕။ 

ဒီလုိနဲ႔ အရင္တပတ္ထမဲွာ ၀ွါေခ်ာင္အသင္းက အသက္(၁၀၀) ျပည့္သြားတဲ ့ ဦးကိုကိုႀကီးကုိ ဂါရ၀ 
ျပဳ ေမြးေန႔ပြဲလုပ္ေပးေၾကာင္း သတင္းေတြ တက္လာပါတယ္။ ဦးကုိကိုႀကးီကလည္း ၀မ္းသာအားရ ဆုေပး 
ေနတဲ့ပံုေတြ၊ ဗမာျပည္ေပါက္ တရုတလူ္မ်ိဳးတခ်ိဳ႕က ဗမာအကေတြနဲ႔ ကျပေနတဲ့ပံုေတြလည္း ေတြ႕လုိက ္
ရပါတယ္။ 

ေၾသာ္-ဦးကုိကိုႀကီးအတြက္ေတာ့ ၀မ္းသာမိ၊မုဒိတာပြားမိေပမယ့္ ဗမာျပည္တြင္းက ေလထီးဆင္းရ ဲ
ေဘာ္ အမ်ားအျပားကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အတြင္း သက္တမ္းေစ့မေနရရွာဘ၊ဲ ေၾကြလြင့္ကုန္ၾကရ 
ရွာတာေတြ သတိရေနမိပါတယ္။ 
                                                                            

 လွေက်ာ္ေဇာ။ 
၂၁-၁၀-၂၀၂၁။ 
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အမွီအခုိကင္းတ့ဲ ဗမာျပည္ ျပည္သ့ူလြတ္ေျမာက္ေရးလမ္း 
ညီေဌးေက်ာ္ 

  
 
ယခုအခါ ဗမာျပည္ဟာ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာန့ဲကုိယ္ ရႈပ္ေနတဲ့အျပင္ မႀကံဳစဖူး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားရ့ဲ အာ 
ရံုစိုကမ္ႈကို ခံေနရတယ္။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ၂၁ ရာစု ကမၻာမႈ အခင္းအက်င္းအရ ဗမာျပည္ရဲ့ 
ပထဝီႏိုင္ငံ ေရးကို မ်က္စိက်တာပါ။ ၂၀၀၈-၂၀၁၀ အရင္းရွင္စီးပြားေရးကပ္ ရွည္ၾကာလာ၊ စတုတၳ စက္မႈ 
ေတာ္လွန္ေရး၊ နည္းပညာၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ စည္းစနစ္ေဟာင္းေတြ အလုပ္မျဖစ္၊ ကုိဗစ္ကမၻာနာ ကပ္ေရာဂါ၊ အ 
ေမရိကန္အက် တရုတ္အထ၊ မတည္ၿငိမ္ရႈပ္ေထြး၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားျမန္တဲ့ ေခတ္ကာလတရပ္ကို ေက်ာ္ 
ျဖတေ္နရပါတယ။္ 

အာဖဂန္နဲ့ အီရတ္မွ အေမရိကန္တပ္ေတြ ရုပ္သိမ္း၊ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ပစ္ထားခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ ႏုိငင္ ံ
ျခားေရးေပၚလစီအေရြ႕ဟာ အင္ဒိုပစိဖိတ္ ေဒသသုိ႕ ေရြ႕လာပါတယ္။ အိုဘားမားလက္ထက္ကတည္းက 
ခ်ထားတ့ဲ အာရွမ႑ိုင္ျပဳ စမတ္ပါဝါ Asia Pivot smart power ဆိုတဲ့ တရုတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏုိင္ငံျခားေရး 
ေပၚလစီကုိ ဂ်ုိးဘိုင္ဒင္က ျပန္ကိုင္လာတာပါ။အာဖဂန္မွ အေမရိကန္ ရႈံးနိမ့္မႈနဲ့ပတသ္ကလ္ို႕ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံေရးဂုရုႀကီး ကစ္ဆင္းဂ်ား Henry Kissinger က ယခုလုိ သံုးသပ္ပါတယ္။ "အေရးႀကီးၿပီး အေျခခံက် 
တဲ့အခ်ကက္ေတာ့ မဟာမိတ္ေတြန႕ဲ အ ႏွစ္၂၀ စြန္႕လႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့ၾကတ့ဲ ျပည္သူေတြကို သတိေပး 
တိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘ ဲဆတ္ုခြာဖိ႕ု ဆံုးျဖတခ္်က္ ဘယ္လိုခ်ခဲ့သလ။ဲ...ဘာေၾကာင့္ အာဖဂန္ရဲ့ အေျခခံစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး အာဖဂန္ကို အျပည့္အဝထနိ္းခ်ဳပ္မႈနဲ့ အၿပီးအျပတ္ရုပ္သိမ္းမႈအၾကား တခုခုကို 
ေရြးခ်ယ္ဖ့ုိ ျပည္သူကိုတင္ျပရသလ။ဲ ... အေမရိကန္ ကေသာကေမ်ာ ဆုတ္ခြာမႈက မဟာမိတ္ေတြအတြင္း 
စိတပ္်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစတယ္။ ဆန့္က်င္ဘက္ေတြအတြက္ အားျဖစ္ေစတယ္။ အကခဲတ္ေတြအၾကား 
ရႈပ္ေထြးေစတယ္" (The future of American power. Why America failed in Afghanistan) 

နိဂံုးဆရာႀကီး ဖူကူရားမား Francis Fukuyama အျမင္က "ရီပတ္ဘလစ္ကင္ေကာ ဒမီိုကရက္ကပါ 
တရုတ္ဟာ ဒမီိုကရက္တစ္တန္ဖိုးမ်ားကို ခ်ုိးေဖာကေ္နတယ္လို႕ တညီတညြတ္တည္း ျမင္ၾကတယ။္...အ 
ေမရိကန္ု ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီအတြက္ ပိုအေရးႀကီးတ့ဲ စမ္းသပ္မႈကေတာ့ ထိုင္ဝမ္ပျဲဖစ္တယ္။... ပုိအေရး 
ႀကးီတ့ဲ စိန္ေခၚမႈျဖစ္တ့ဲ ရုရွားနဲ့တရုတ္ကို ရင္ဆိုင္ဖို႕အတြက္ ဆုတ္ခြာဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕ မစၥတာဘိုင္ဒင္က 
တိုက္တြန္းတယ္။...အုိဘားမားက အေရ့ွအလယ္ပိုင္းကို အာရုံစိုက္ေနလို႕ အာရွမ႑ိဳင္ျပဳေပၚလစီကို ေအာင္ 
ျမင္ေအာင္ မလပု္ႏိုင္ခဲ့ဘူး"။ (The end of American hegemony)  

ၿဗိတသွိ်သမုိင္းဆရာ ေနးလ္ဖာဂူဆန္ Niall Fergusan အျမင္က "ပထမကမၻာစစ္အၿပီး ၿဗိတိန္ရ႕ဲ 
ေၾကြးၿမီဟာ ၁၉၁၈မွာ GDP ရ႕ဲ ၁၀၉%မွ ၁၉၃၈မွာ ၂၀၀% နီးပါး ျဖစ္လာတယ္။ အေမရိကန္ ဖကဒ္ရယ ္
ေၾကြးၿမီက (ပမာဏအရ ႏုိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္) ယခုႏွစ္(၂၀၂၁)မွာ GDP ရဲ့ ၁၁၀% နီးပါးျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ဂရက ္
ဘတ္ဂ်ကဌ္ာနက ၂၀၅၁ မွာ ၂၀၀% ေက်ာ္မယလ္ို႕ ခန္႕မွန္းတယ္။...အေမရိကန္ ကာကြယေ္ရးအသုံးစ 
ရိတဟ္ာလ ဲ၂၀၂၀ မွာ GDP ရဲ့ ၃.၄% မွ ၂၀၃၁ မွာ GDP ရဲ့ ၂.၅% သုိ႕ (ေလွ်ာ့ခ်)လ်ာထားတယ္။ ... ယခု 
ႏွစ(္၂၀၂၁) ေဒၚလာတန္ဖိုးအရ တရုတ္ GDP ဟာ အေမရိကန္ GDP ရ႕ဲ ၇၅% ေလာကသ္ာရိွရာမွ ၂၀၂၆ 
က်ရင္ ၈၉% ေလာက္ျဖစ္လာမယ္။ တရုတ္ရ႕ဲ စိန္ေခၚမႈဟာ ဆိုဗယီက္ယနူီယံထက ္ ႀကီးတယ္ဆုိတာ လွ်ို႕ 
ဝွကခ္်က္မဟုတ္ဘူး။ စစ္ေအးေခတ္ကာလ ဆိုဗီယက္စီးပြားေရးပမာဏက အေမရိကန္ရ႕ဲ ၄၄% ထက္ 
မပိုဘးူ။ ဉာဏ္ရည္တမုွအစ ကြန္တမ္ကြန္ပ်ဴတာအထိ အမ်ုိးသားလုံၿခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင ္ တ 
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ရုတဟ္ာ အေမရိကန္ရ႕ဲနည္းပညာႀကီးစိုးမႈကို အမီလို္က္ေနၿပီဆိုတာ ထနိ္းသိမ္းထားတဲ့သတင္း မဟုတ ္
ေတာ့ဘူး"။ 

သဆူက္ေျပာတာက- "သမၼတ ဂ်ုဳိးဘုိင္ဒင္ရ႕ဲ အာဖဂန္မွဆုတ္ခြာဖို့ဆိုတဲ့ နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ဆုံး 
ျဖတခ္်ကဟ္ာ ပင္လယ္ရပ္ျခား အေမရိကန္စစ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႕ဆုိတဲ့ အေမရိကန္သမၼ 
တရဲ႕ အဆုံးသတသ္ေဘာထားပဲျဖစ္တယ္။...၂၀၀၃ အီရတကုိ္ က်ဴးေက်ာ္စဥ္အတည္းက The Rise and 
Fall of American Impire (Panguin, 2004) မွာ က်ေနာ္ေထာက္ျပခဲ့သလိုိပ၊ဲ အေမရိကန္မွာ အားနည္း 
ခ်က ္ ေလးရပ္ရွိတယ္။ လူအင္အားခ်ိဳ႕တဲ့မႈ (ျပည္ပမွာအၾကာႀကီးထြက္ စစ္တိုက္လိုတဲ့ အေမရိကနု္ ရွား 
သြားၿပီ)၊ ဘတဂ္်က္ခ်ိုဳ႕တဲ့မႈ (အထက္မွာေျပာခဲ့ၿပီး)၊ စိတ္ဝင္စားမႈခ်ိုဳ႕တဲ့မႈ (ႀကီးမားတဲ့(စစ္ေရး) စြက္ဖက ္
မႈေတြကုိ မဆဲႏၵရွင္မ်ားက စိတမ္ဝင္စားေတာ့ဘူး)၊ သမုိင္းေရးခ်ုိဳ႕တ့ဲမႈ (ေပၚလစီခ်မွတ္သူေတြဟာ ေရွ႕လူ 
ေတြထံမွ သင္ခန္းစာယူမႈန႕ဲ ပတ္သက္ရင္ တျခားႏုိင္ငံေတြန႕ဲယွဥ္ရင္အားနည္းတယ)္ "။(Why the end of 
Americas empire won't be peaceful)  

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီအေရြ႕ဟာ အေရွ႕အလယပ္ိုင္းမွ အင္ဒိုပစိဖိတ္သို႕ ေရြ႕လာတယ္။ 
တရုတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႕ ထုိင္ဝမ္၊ စင္က်န္း-ေဝဂါ၊ ေဟာင္ေကာင္ တို႕န႕ဲအတ ူဗမာျပည္ဟာလည္း မ်က္စိ က် 
စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ တရုတ္ရ႕ဲ ခါးပတ္လမ္း BRI စီမံကိန္းအရလည္း ဗမာျပည္ဟာ ပထဝီစီးပြားေရး အရ 
အခ်က္အခ်ာက်ေနတယ။္ 

ဒီလုိအေျခအေနမွာ စစ္တပ္ကအာဏာသမိ္းတာကို မခံမရပ္ႏိုင္လုိ႕ လမ္းေပၚထြက ္ ဆႏၵျပျပည္သူ 
ေတြကို ေသြးေခ်ာင္းစီး သတ္ျဖတ္ႏွိိမ္နင္းလာတဲ့အတြက ္ တုိင္းျပည္အႏံွ႕ လက္နက္ကုိင္ခုခံမႈေတြ ေပၚ 
ေပါကလ္ာတယ္။ တုိင္းျပည္ဟာ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ၿပီး တကယ့္လမ္းဆံုလမ္းခြမွာ ေရာက္ေနတယ္။ 
စစ္အုပ္စုက ထင္တိုင္းႀကေဲနတယ္။ လူထုကက်ားကတ္ုက်ားခဲ ခုခံေနရတယ။္ ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက 
ဆရာႀကီးမ်ားကလ ဲ ေဖာ္နည္းကားမ်ုိးစံုန႕ဲ ေဆးခါးေတြ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ဳိး တုိက္ေနတယ္။ ဆရာမ်ားသားေသ 
ျဖစ္လမိ့္မယ္။ ဒတို ယကမၻာစစ္တနု္းကလုိ ဝင္ရိုးတန္းဖကဆ္စ္ဆန္႕က်င္ေရး ႏုိင္ငံတကာတပ္ေပါင္းစုန႕ဲ 
အမိ်ဳးသားလြတ္ ေျမာကေ္ရး ႏုိင္ငံတကာစိတ္ဓာတ္ မရွိေတာ့ဘ၊ဲ ေခါင္းပါးေနတဲ့ ကာလျဖစ္တယ္။ 

ဒီအခ်ိန္ဟာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပိုင္း လထုူႏိုင္ငံေရး အႏုိးၾကားဆံုးပဲ။ ႏိုင္ငံႀကးီမ်ားရ႕ဲ 
မ်က္စိက်ျခင္းလည္း အခံရဆံုးအခ်ိန္ပ။ဲ လြမဲွားတဲ့အႀကံဉာဏ္ ဘယ္သူလာေပးေပး လက္ခံလို႕မရ။ ေဒၚစုကို 
အုိဘားမား-ဟီလာရီ လာေပးတဲ့ ရင္ၾကားေစ့လမ္း ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ရၿပီလ။ဲ ကိုဗစ္ပဲ အေၾကာင္း 
ျပျပ လူသားခ်င္းစာနာမႈပအဲေၾကာင္းျပျပ ဇာစ္ျမစ္လက္သည္တရားခံက အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီပ။ဲ သ႕ူ 
ေနာကက္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနတဲ့ ဗုိလ္ျပဳတ္ေတြပ။ဲ  

စစ္ေကာင္စီက တခ်ိဳ႕ EAO ေတြအေပၚ အပစ္အခတရ္ပ္ထားေပမယ့္ ၿမိဳ႕ေကာေတာပါ၊ ေတာင္ေပၚ 
ေျမျပန္႕၊ စစ္အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးကာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ လယုက္ရမ္းကားေနတနု္းပဲ။ သူ့လူေတြက် 
ေထာင္ကျပန္လႊတ္၊ ပ်ဴေစာထီးဆိုၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ေပး၊ အတိုက္္အခံေတြ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ 
သာမန္အရပ္သားေတြက် ထင္သလိုဖမ္း ညွဥ္းပန္းသတ္ျဖတ ္ အေလာင္းေတာင္ျပန္မရ ေငြညွစ္ ထင္တုိင္း 
ႀကေဲနတုန္းပ။ဲ 

ဒီလုိအေျခအေနမွာ စစ္ေရးကို အဓိကထားၿပီး က်ားကတ္ုက်ားခဲ မလုံးပန္းဘဲ တျခားကစိၥေတြ 
အေပၚ တဝဲလည္လည္လုပ္ေနရင္ မွားမယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံႀကးီေတြကိုမွ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ေနလုိ႕မရ။ ကိုယ့္ေျခ 
အစုံေပၚ မားမားရပ္ကာ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ုိးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ား တစည္းတလုံးတည္း ခုခံ ေတာ္လွန္ရံုမွအပ 
လြတ္ေျမာက ္ေရးအတြက္ တျခားလမ္းမရိွ။ 

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယဖ္န္တီးႏုိင္မွ ႏုိင္ငံတကာက မွန္မွန္ကန္ကန္ အေလးထားခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
                                                                 ညီေဌးေက်ာ္ (၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၂၁) 
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အဓိကနဲ႔ လက္ေအာက္ခံ ျပႆနာ 

ဝင္းေအာင္ 

ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအေနနဲ႔ ရန္သူ႔အစိတ္အပုိင္းမ်ား မိမိတို႔ အဝန္းအဝုိင္းအတြင္းသို႔ မေရာက္ရွိ 

ေအာင္ သတိထား ကာကြယ္ျခင္း၊ ေရာကရ္ွိေနလွ်င္ သတိရွိရွိ စနစ္ရွိရွိ အေရးယူဖယ္ရွားျခင္းလပု္ငန္းကို 

သာမန္ကာလ လတတ္ေလာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတြက ္ ဆင္ႏႊတဲဲ့ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ အေရး 

ေတာ္ပုံကာလ (စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျဖတ္ ဖ်ကသ္ိမ္းေရးကဲ့သို႔ေသာ) ႏုိင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား အ 

တြက္ ဆင္ႏႊတ့ဲဲ လူလုတိုက္ပြဲႀကီးတြင္းမွာျဖစ္ေစ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဘယ္အျခအေနမွာ ျဖစ္ပါေစ၊ ဒီအလုပ္ 

ဟာ မိမိတို႔တုိကပ္ြဲကို မွန္ကန္တ့ဲ ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္ထားႏုိင္ေအာင္ 

ႀကိဳ းပမ္းမႈ၊ လူထုလကၡဏာေဆာင္ေနေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈရ႕ဲ လက္ေအာကခ္ံ အလပ္ုျဖစ္ပါတယ္။ 

သာမန္ကာလ အလုပ္သမားသပိတ္မ်ားမွာ အလပု္ရွင္ရ႕ဲ (ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ) "ဒလန္" ကုိ သတိထား 

ေရွာင္ၾကဥ္လုပ္ကိုင္ရပါတယ္။ "သတိထား"တ့ဲအထမဲွာ အလုပ္သမားခ်င္း ေသြးမကြဲေစဖို႔၊ မွားယြင္းစြာ အက ဲ

ျဖတတ္ာမျဖစ္ေစဖို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ "ဒလန္" ကို သတိထား လပု္ကိုင္တာ ျဖစ္ေစ၊ ေခတၱယာယီ ထိန္းသိမ္း 

တာျဖစ္ေစ မွန္ကန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔က တုိကပ္ြဲေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား၊ ဝန္းရံသူ 

မ်ားရဲ႕ေသြးစည္းမႈ အတုိင္းအတာေပၚ မူတည္ပါတယ။္ အလားတူ ထုရ႕ဲေထာကခ္ံအားေပးမႈနဲ႔ ဝန္းရံမႈ ရယူ 

ေရးဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အေရးေတာ္ပံုကာလ ျပင္းထန္သည္းသန္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနမွာ 
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ေတာ့ "သတိထား" ရမယ့္အခ်က္မ်ားနဲ႔ ေရွးဦးလုိအပ္ခ်က္မ်ားက ပုိမိုရဳွပ္ေထြး မ်ားျပား တင္းက်ပ္ေနပါလိမ့္ 

မယ။္ ဒါကေတာ့ ေယဘုယ်မွ် သတိေပးတာပဲတတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုိင္အမာ တိုက္ပြဲဝင္ေနသမူ်ား စဥ္းစား 

ၾကႏုိင္ေစဖုိ႔မွ်သာ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးကာလ ကြန္ျမဴနစ္ ေျမေအာက္လပု္ငန္းမ်ားအတြင္း ဒလန္သုတ္သင္ေရး 

အတြက ္ အကန႔္အသတ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္ေျမေအာက္အစု အနည္းအက်ဥ္း ရိွခဲ့တယ္ 

လို႔ေတာ့ ၾကားဖူးတယ္။ ဘယ္လိုစုဖြဲ႕ လုပ္ကိုင္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ထိေရာက္တယ္ေတာ့ မသိပါ။ ဗမာ 

ျပည္မွာေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ လက္နက္ကိုင္ေျမေအာကအ္စု မရွိခဲ့ဘူးလို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ 

တိုကပ္ြဲ အတြင္းက သူလွ် ိဳကြပ္မ်က္မႈကိစၥေတြကိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတဦကၠ႒ထံ တိုက္႐ိုက္အစီအရင္ခံဖုိ႔ 

သတ္မွတ္ခ်က္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပါတီတြင္းေရာက္ေနတ့ဲ လူတန္းစားရန္သူမ်ားကို အရင္ဖယ္ရွားမွ ေတာ္လွန္ေရး 

တက္လာမယ္ဆုိၿပီးလုပ္တဲ့ "ပါတီတြင္းေတာ္လွန္ေရး" အေတြးအေခၚအမွား လုပ္ရပ္အမွားဟာ ေတာ္လွန ္

ေရးကိုေရာ ပါတီကုိပါ အႀကးီအက်ယ္ ထခိိုက္နစ္နာေစခဲ့တာကုိ သင္ခန္းစာအျဖစ္ မွ်ေဝ ခံယူၾကေစလုိပါ 

တယ္။ ပါတအီတြက္ကေတာ့ (တျခားသင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုအပ္သည့္တိုင္) ဒီသင္ခန္းစာဟာ 

အဖုိးတန္လွပါတယ။္ ဒါေၾကာင့္ သစၥာေဖာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိင္တြယေ္ျဖရွင္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ 

ဒါဟာ လကေ္အာက္ခံျပႆနာ၊ အလြန႔္အလြန္ သတိထား ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေတြဟာ သတိထားစရာေတြအျဖစ္သာ ေရးသားတင္ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၂၁ အေရးေတာ္ပံု 

သို႔မဟုတ္ လက္နကကုိ္င္ေတာ္လွန္ေရးမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ ္ ေခ်မႈန္းေရး ဦးတည္ခ်က္ 

ေအာကမ္ွာ အဲဒီဦးတည္ခ်က္ကုိ နည္းနည္းမွ အေမွးမိွန္မခံဘ ဲ က်န္ျပႆနာမ်ားကို လက္ေအာက္ခံျပႆ 

နာမ်ား ေျဖ ရွင္းေရး တင္ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သလွူ်ိဳဒလန္ေျဖရင္းေရးမွာ လကၡဏာမတသူလုိ ခြဲျခားက်င့္သုံးရမွာပါ။ မိမိအဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း ဝင္ 

ေရာကေ္နတဲ့ သူလွ်ိဳဒလန္ကိုင္တြယ္ေရး၊ သစၥာေဖာက္မ်ား ကုိင္တြယ္ေရး၊ လက္နက္ခ်အေပၚ သေဘာ 

ထား စတာေတြနဲ႔ လထုူအတြင္းရွိဒလွ် ိဳဒလန္မ်ား ေျဖရွင္းေရးတို႔ဟာ တထပ္တည္း မတူညီႏိုင္ပါ။ အေတြးအ 

ေခၚမွားယြင္းတမိ္းေစာင္းသူမ်ားအေပၚ ထားတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ သလွူ်ိဳဒလန္အေပၚ ကုိင္တြယ္ပုံတို႔လည္း 

မတညူီၾကပါ။ ဒလွ်ိဳဒလန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေရးဟာ သာမန္အခ်ိန္အတြင္း ကိုင္တြယေ္ျဖရွင္းေရး၊ အေရး 

ေတာ္ပုံကာလအတြင္း ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ေတာလွန္ေရးအတြင္း ေျဖရွင္းေရး စသည္တုိ႔ဟာလည္း 

အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ေျဖရွင္းပံုနည္းနာပုိင္းမွာ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွေနပါတယ္။  

လထုူအေရးေတာပံုအတြင္း ဒလွ်ိဳဒလန္ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ရွစ္ေလး 

လုံး အေတြ႕အႀကဳံသင္ခန္းစာသုံးသပ္ခ်က္ထဲမွာ အလြန္ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထတု္ထားပါတယ္။ (သူလွ် ိဳဒလန ္

ေတြ၊ သပိတ္ဖ်က္ဆးီေရးသမားေတြကို မုခ်ႏိွပ္ကြပ္ရမွာပါ။ ဒါဟာ “လူထုအာဏာ” ကို က်င့္သုံးေနတာ ျဖစ္ 

ပါတယ္။ 

စစ္အစုိးရရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳပ်က္သြားတဲ့ေနရာမွာ “လူထုအာဏာ”နဲ႔ အစားထိုးမေပးႏုိင္ရင ္

သာ မင္းမဲ့ဝါဒ ဝင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  စစ္အစုိးရနဲ႔ သူလွ်ိဳဒလန္ေတြက  လထုူတြင္း လထုူအာဏာ က်င့္ 
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သုံးမႈကို “မင္းမဲ့စ႐ုိက္ ဝင္လာတယ္”လို႔ စြပ္စြဲတတၾ္ကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ လူထုအာဏာမွာ အလြန္အကြၽံ 

ေျဖရွင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ရပ္မိရပ္ဖေတြက ထိန္းေပးေလ့ရွိတတတ္ာကုိလည္း သတိျပဳရပါ 

မယ။္ ဒလွ်ိဳဒလန္ေျဖရွင္းေရးမွာ လူထုဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေျဖရွင္းတာ၊ လထုူအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ရပ္တည္ 

တာ၊ လထူုဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူတာမ်ိဳးရိွရင္ အမွားနည္းပါလိမ့္မယ္။ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိဖုိ႔ အဓိက လုိအပ္ပါ 

တယ္။  

ရန္သကူ သူ႔လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြအျဖစ္ စစ္တပ္နဲ႔ရတဲပ္တို႔အျပင္ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီအင္အားမ်ား၊ မဘ 

သ၊ စြမ္းအားရွင္၊ ပ်ဴေစာထးီသာမက သူလွ်ိဳဒလန္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ေမြးျမဴထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ု

လည္း သတိျပဳၿပီး သူတို႔အားလုံးက ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအေပၚ အခ်ိန္မေ႐ြး ရက္စက္ယုတမ္ာႏုိင ္

ေၾကာင္းလည္း ေမ့ထားလုိ႔မရပါဘူး။ 

ျပည္တြင္းျပည္ပ အုပ္စိုးသူမ်ားက လုပ္တ့ဲ "အနီ ႏိွမ္နင္းေရး" (ဆိုဗီယကအ္ႏြယ္၊ကြန္ျမဴနစ္အႏြယ္ 

မ်ားကို ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား)၊ "အၾကမ္းဖက္သမားႏိွမ္နင္းေရး" (အစၥလမ္ အႏြယ္မ်ားကို ကန႔္သတႏိွ္မ္နင္းမႈမ်ား)၊ 

"အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး" (ေလာေလာဆယ္ အေမရိကန္မွာတာစူေနတဲ့ တ႐ုတ္ ႐ုရွား အႏြယ္မ်ားအေပၚ 

ကန႔္သတ္မႈမ်ား) ကေတာ့ တကယ္တမ္းမွာ ဘက္စုံအေျခအေနအေပၚ မက်မနပ္ ျဖစ္လာေနတ့ဲ ျပည္သူလ ူ

ထရု႕ဲ လြတလ္ပ္စြာ ေနထိုင္သြားလာခြင့္၊ ကိုယ္ေရးကိုတာ အခ်ကအ္လက္ ထနိ္းသိမ္းခြင့္စတဲ့ ဒမီိုကေရစီ 

အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ ထုိးႏွက္မႈမ်ား၊ စစ္ေရး က်ဴးေက်ာ္မႈ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဓိကျပႆနာအေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ရရင္ မိမိတို႔တုိက္ပြဲကို မွန္ကန္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္လမ္း 

ေၾကာင္း ေပၚ ေရာကရ္ွိေအာင္ ထိန္းသိမ္ထားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈဆုိတာဟာ  ကာယဉာဏ အလုပ္သမား 

အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား ဆင္ႏႊတဲဲ့ စစ္အုပ္စုဖ်က္သိမ္းေရး တုိက္ပြဲမွာ  လထူုလကၡဏာေဆာင္ေနေအာင္ ႀကိဳး 

ပမ္းေရးနဲ႔ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတရပ္လုံးကုိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လံုးဝ 

ဖ်က္သိမ္းေရး တုိက္ပြဲအတြင္းသုိ႔ သိမ္းသြင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ဆုိလိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ ေအာက္ 

မွာ တုိက္ပြဲသဏၭာန္မွန္ကန္ေရးအပါအဝင္ တျခားျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျဖရွင္းရင္ 

ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဟာ တုိးတက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈ မုခ်ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဝင္းေအာင္ ၂၀၂၁ ေမ ၃၀ 

----- 
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ႏွစ္ ၁၅၀ ေျမာက္ ပဲရစ္ကြန္ႁမြန္း ေတာ္လွန္ေရးပံုစံျပာ 

ျမစမ္းေအး 
 

                       
 
 
 
ကြန္ႁမြန္း(ဘံုအဖြဲ႕)အဓြန႔္ရွည္ပါေစ ဆုိတ့ဲ မိုးၿခိမ္းသံနဲ႔အတူ မတ္လ ၁၈ (၁၈၇၁) မွာ ပဲရစ္ဟာ ႏုိးထလာတယ္။ 
သာမန္အလုပ္သမားမ်ားဟာ အုပ္စိုးသူအခြင့္ထူးခံလူတန္းစားရ႕ဲ သဘာဝအရ စုိးမိုးမႈဆိုတာကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ခ်ိဳးဖ်က္အန္တုလုိက္တဲ့အခါ...ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမထက္မွာ လြင့္ပ်ံေနတဲ့ အလုပ္သမားသမၼတႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သေကၤတ 
အနီေရာင္အလံေတာ္ေအာက္မွာ ကမၻာေဟာင္းဟာ ေၾကာကလ္န႔္ေခ်ာက္ခ်ား အလူးလူးအလဲလ ဲျဖစ္သြားတယ္။  

(ကားလ္မာ့က္စ္၊ ျပင္သစ္ျပည္တြင္းစစ္) 
 

 
" ျပင္သစ္-ပရပ္ရွား(ယခုဂ်ာမနီ)စစ္ပြ ဲ ၿပီးဆံုးတ့ဲကာလပုိင္း ၁၈၇၁ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ပရဲစ္မွာ ျဖစ္ပြား 

တဲ့ အံုႂကြမႈဟာ ၁၉ရာစု ဥေရာပအရင္းရင္ွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရ႕ဲ အေဆာက္အအံုကို ေဖာကခ္ြဲလိုက္ပါတယ္။" ၇၂ 
ရက္ၾကာ လူမႈအံုႂကြမႈႀကီးဟာ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စံနမူနာ ပံုစံျပာ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ 
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"ေနာင္ ၄၆ ႏွစ္အၾကာမွာ ေပၚေပါက္လာၿပီး ၂၀ရာစု လူတန္းစားေတာ္လနွ္ေရး သမုိင္းကုိ လႊမ္းမုိး ခဲ့တဲ့ 
၁၉၁၇ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးအတြက ္အေျခခံေတြ ကုိ ပရဲစ္ကြန္ႁမြန္းသင္ခန္းစာမ်ားက ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

၁၇၈၉ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ျပင္သစ္ပေဒသရာဇ္မ်ားအား ကြပ္မ်က္တာ ျပည္ႏွင္တာေတြ ျဖစ္ 
ပြားၿပီးေနာက္၊ အရင္းရွင္လူတန္းစားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လမ္းပြင့္လာခဲ့ကာ၊ ျပင္သစ္ဟာ ဥေရာပအတြင္း 
လူမႈပဋိပကၡ၊ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ လမ္ခင္းေပးခဲ့တယ္။ ၁၈၃၀ နဲ႔ ၁၈၄၈ မ်ားမွာ (ဥေရာပ)အံုႂကြ 
မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ 
လာတယ္။ အုပ္စုိးသအူရင္းရွင္မ်ားက စစ္တပ္နဲ႔ရကုိဲသုံးၿပီး အံုႂကြမႈမ်ားကုိ ၿဖိဳခြင္းခဲ့တယ္။ 

ေသြးစုပ္မႈကုိဖယ္ရွားၿပီး တန္းတူညီမွ် လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဖန္တီးလုိတဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ား၊ အစုိးရမ့ဲဝါဒီမ်ား၊ 
စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒမီ်ားအဖုိ႔ ေအာက္ပါေမးခြန္းကုိ အေျဖေပးဖုိ႔လိုတယ္။ အဖိႏိွပ္ခံ ေသြးစုပ္ခံ လူတန္းစား 
က အာဏာသိမ္းၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါ့မလား။ 

ပရဲစ္ကြန္ႁမြန္းဟာ ဥေရာပသမုိင္းအတြင္း ဒီေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားေပးလုိက္တဲ့ ဥေရာပမွာ ေပၚေပါက္ခ့ဲ 
ေသာ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ရပ္ ပါပ။ဲ 

၁၈၇၀ ေႏြရာသီမွာ လူဝစ္နပိုလီယံ Louis Napoleon (ပထမေျမာက္ နပုိလီယရဲံ႕ တူေတာ္စပ္ၿပီး 
ျပင္သစ္အရင္းရွင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဧကရာဇ္ ၁၈၅၂-၇၀ ျဖစ္လာသ)ူက ပရပ္ရွားကုိ စတင္ဆန္႔က်င္တိုက္တဲ့ ေဘးဒုကၡမ်ား 
သက္ေရာက္ေသာ စစ္ပြဲကေန ကြန္ႁမြန္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလေရာက္ေတာ ့ ပရပ္ရွားစစ္တပ္က 
ျပင္သစ္ဧကရာဇ္ကိုယတုိ္င္နဲ႔ ျပင္သစ္စစ္သည္မ်ား၊ အရာရိွမ်ားအပါအဝင္ သံု႔ပန္း ၂၀၀,၀၀၀ လက္ရဖမ္းမိတယ္။ 

ျပင္သစ္ဓနရွင္ေတြကို ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဧကရာဇ္ကို နန္းခ်ၿပီး ျပင္သစ္သမၼတႏုိင္ငံကုိ 
ထူေထာင္တယ္။ သူတို႔အုပ္စုိးမႈ ခုိင္ၿမေဲစဖို႔အတြက္ ပရပ္ရွားထ ံလက္နက္ခ်ဖုိ႕ ျဖစ္လာတယ္။ 

ပရဲစ္အလုပ္သမားနဲ႔ ဆင္းရဲသားမ်ားဟာ ျပည္သူ႔စစ္နဲ႔ပုိတူတဲ့ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ National Guard 
ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပရဲစ္ကို ပရပ္ရွားစစ္တပ္ထ ံအပ္ႏွံဖုိ႔ ျငင္းဆန္တယ္။ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ NG ဟာ အရင္းရွင္ 
ေတြကိ ုဆန႔္က်င္ၿပီး ပရပ္ရွားအလုပ္သမားအက်ိဳအတြက္လည္း အကာအကြယ္ေပးတယ္။ ၁၈၇၁ မတ္လေရာက္ 
ေတာ့ အရင္းရွင္လိုလားတ့ဲ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကတဖက္ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ NG မွာ စုစည္းမိတဲ့ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ 
က ေတာ္လွန္ေရး အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ာကတဖက္ျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡဟာ ေရဆူမွတ္သို႔ ေရာက္လာတယ္။ 
 

ဆူေဝလာေသာ ေရေႏြးအုိး 
 

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ဘူဇြာ(အရင္းရွင္)လႊတ္ေတာ္က သူတုိ႔ရ႕ဲ အၿမဲတမ္းတပ္ လက္က်န္စစ္သည္ ၄၀,၀၀၀ ကုိ 
ပရဲစ္ၿမိဳ႕ Montmartre ေတာင္ကုန္းေပၚရိွ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ NG ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ လက္က်န္အေျမာက္ 
အလက္ ၃၀၀ ကုိ သိမ္းယူဖို႔ ေစလႊတ္တယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္က အလုပ္သမားေတြကို စစ္ဆင္တုိကခ္ိုကၿ္ပီး 
ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သိမ္းက်ဳံးဖမ္းဖုိ႔ပါပဲ။ေတာ္လွန္တဲ့မင္းမ့ဲဝါဒီ Louise Michel က ယခုလိ ု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ 
တယ္။  

နံနက္ ၈ နာရီမွာ Montmartre  ရိွ၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လူထုနဲ႔၊ အၿမဲတမ္းတပ္ 
စစ္သည္မ်ား ခင္မင္ရင္းနီးမႈရလာတယ္။ အစပုိင္းမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စုိးရိမ္ေၾကာက္လန႔္မႈရိွတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
အသိအမွတျ္ပဳလာတယ္။ မၾကာခင္မွာပ ဲညီၫြတ္သြားၾကတယ္။  

သ ူဆက္ေရးတာက "Montmartre ေတာင္ကနု္းျမင္ကြင္းဟာ ေန႔ရ႕ဲေရာင္နီေပၚထြန္းစမွာ ေရလႊာပါးပါး 
ျခားထားတ့ဲ ဝုိးတဝါးျမင္ကြင္းလိုပါပဲ။ တစတစ လူအုပ္မ်ားလာတယ္။ ပရဲစ္ၿမိဳ႕ တျခားအပုိင္းမ်ားမွလည္း သတင္း 
ၾကားတာနဲ႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကတယ္"။ 

"ပရဲစ္ၿမိဳ႕သူမ်ားက အေျမာက္မ်ားကုိ သူတုိ႔ကိုယ္နဲ႔အုပ္ၿပီး ကာကြယ္ထားတယ္။ အရာရိွမ်ားက ပစ္မိန႔္ 
ေပးေသာ္လည္း စစ္သားမ်ားက ျငင္းဆန္ၾကတယ္"။ (Nick Maclellan, "Rebel Lives - Louise Michel") 
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စစ္သားေတြက သူတုိ႔တပ္မႉးေတြကို ဖမ္းလိုက္တယ္။ ဒီတပ္မွဴးေတြဟာ ၁၈၄၈ တုန္းက အလုပ္သမား 
မ်ားကုိ အစုလိုကအ္ၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတခ်ိဳ႕ကို အဒဲညီေနေစာင္းမွာ ကြပ္မ်က္လိုက္ပါတယ္။ 

သန္းေကာင္မတုိင္မီမွာပ ဲ အံုႂကြမႈက အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ NG ဌာနခ်ဳပ္၊ ဗဟုိရဌဲာနခ်ဳပ္နဲ႔၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ခန္းမတုိ႔ကို သိမ္းပုိက္လိုက္တယ္။ သူပုန္ေတြ ပဲရစ္တၿမိဳ႕လံုးေလာက္ကုိ သိမ္းလုိက္ပါၿပီ။ 
 

 
စစ္တပ္ပုန္ကန္မႈဟာ အလုပ္သမားအာဏာကုိ ေမြးဖြားေပးလုိက္တယ္ 

 
အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္NG ဗဟိုေကာ္မတီဟာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈတရပ္ ျဖစ္ေပၚၿပီး မိမိတို႔အေပၚ တုိက္ 

ခုိကလ္ာမွာကုိ ႀကိဳကာကြယ္တဲ့ သေဘာမွ် ရည္႐ြယ္ကာ ထိုေန႔အ႐ုဏ္ဦးမွာ စတင္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ 
ဒါေပမဲ့ ညသန္းေကာင္ယံေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔(ပုန္ကန္သူတို႔)ဟာ လက္ေတြ႕အရ အာဏာသိမ္းလုိက္ၾကပါၿပီ။ 

ဒါဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစား ဦးေဆာင္တဲ့ ဆင္းရဲသားမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့ ပဲရစ္ 
ကြန္ႁမြန္း ၇၂ ရက္အနက္ ပထမရက္ပျဲဖစ္တယ္။ 

ဒပီရဲစ္အလုပ္သမား အံုႂကြမႈဟာ ၂၀ရာစု ဥေရာပေတာ္လွန္ေရးမ်ားရဲ႕ အတြင္းသေဘာနဲ႔ နိဒါန္းပါပ။ဲ ဒါ 
ဟာ ဥေရာပအရင္းရွင္ လူူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လုပ္အားေရာင္းခ်ၿပီး ဘဝရပ္တည္ရတဲ့ အလုပ္သမား လူတန္း 
စား သုိ႔မဟုတ္ ေခတ္မီပစၥည္းမဲ့ အခစားအလုပ္သမားမ်ား ကုိယ္တိုင္ထေူထာင္တဲ့ အစုိးရနဲ႔ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

ကြန္ႁမြန္း(ဘံုအဖြဲ႕)ဟာ ျပင္သစ္ အရင္းရွင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕လည္း 
ျဖစ္၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားရ႕ဲ အႀကီးဆုံးအခ်က္အခ်ာေနရာလည္း ျဖစ္တဲ့ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းမွာသာ အာ 
ဏာသက္ေရာက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၇၈၉ မတုိင္ခင္က ျပင္သစ္ဘုရင္ နန္းစုိက္ရာ ဗာေဆးၿမိဳ႕ Versailles 
ဟာ ပရဲစ္နဲ႔ ၁၀ မိုင္ပေဲဝးတယ္။ ကြန္ႁမြန္းရ႕ဲ အုပ္စုိးမႈဟာ လုိင္ယြန္ Lyon မာေဆး Marseille စတဲ့ တျခား 
ၿမိဳ႕ေတြမွာ သက္ေရာက္ေသာ္လည္း ပဲရစ္ၿမိဳ႕ျပင္ပမွာေတာ့ မခိုင္မာဘူး။ (ပရဲစ္ကိုသိမ္းၿပီးေနာက္ ဗာေဆးအထိ 
လိုက္မတုိက္တာမွားေၾကာင္း မာ့က္စ္က ေထာက္ျပခ့ဲတယ္ - ဘာသာျပန္သ)ူ 

ဆန႔္က်င္ဘက္အားျဖင့္ (ပရဲစ ္ ျပင္ပေဒသ) ျပည္နယ္မ်ားမွ ေထာက္ခံမႈမရွိခ့ဲလို႔ ပရဲစ္ကြန္ႁမြန္းဟာ ျပင္ 
သစ္ရ႕ဲကံၾကမၼာကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခ့ဲဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ပထမဆံုးေသာ အလုပ္သမားေတာ္လွန္ေရးက ေပးလုိက္ 
တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားက ေနာက္ရာစုအတြင္း တျခားေနရာေတြမွာ ေတာ္လနွ္ေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရ 
မလဲ ဆိုတာကုိ သင္ၾကားျပသလုိက္ပါတယ္။ ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂယ္နဲ႔အတူ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းကို ၁၈၄၇ 
မွာ ပူးတြဲေရးသားခ့ဲသူ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးရ႕ဲ သေဘာတရားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ကားလ္ 
မာ့က္စ္က - အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ အရင္းရွငအု္ပ္စိုးသူလူတန္းစားကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ အဖိႏွိပ္ခံလတူန္း 
စားမ်ားရ႕ဲ အက်ိဳးအတြက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘယ္လိုစတင္ စီမံထိန္းေက်ာင္းရမယ္ဆိုတ့ဲ ပဲရစ္ကြန္ႁမြန္း သမုိင္း 
သင္ခန္းစာကုိ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 

အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားအဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အသာစီးရယူကာ ဒီကမွတဆင့္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းစနစ္သစ္ကို စတင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆိုတဲ့ ႐ုိးစင္းတဲ့နည္းလမ္းဟာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ႁမြန္းရဲ႕ လက္ 
ေတြ႕ အေတြ႕အႀကဳံက ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္ပါတယ္။ အစိုးးရေဟာင္း၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားနဲ႔၊ စစ္တပ္တို႔ကုိ အုပ္ 
စုိးသူလူတန္းစားေဟာင္းနဲ႔ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ေဟာင္းကုိ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစား ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔သာ လူ႔အဖြဲ႕အ 
စည္းကုိ ေျပာင္းလႏုိဲင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၈၇၁ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ကုန္ဆုံးခ်ိန္မွာ ပဲရစ္ေရာက္ ျပင္သစ္အၿမတဲမ္းတပ္ ေအာက္ေျခစစ္သည္ 
၅၀,၀၀၀ ခန႔္မွ အမ်ားစုဟာ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ NG ကို ေျပာင္းလဲသစၥာခံလာတာ ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ကို 
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စြန႔္ခြာၿပီး တပ္ကေန ထြက္ေျပးကုန္ၾကပါတယ္။ ပဲရစ္ၿမိဳ႕အျပင္မွာရိွတဲ့ ျပင္သစ္စစ္သည္အမ်ားစုဟာလည္း ပရပ္ 
ရွားစစ္တပ္ရ႕ဲသံု႔ပန္းေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ 

ပရဲစ္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္NGဟာ ပရဲစ္ကြန္ႁမြန္းရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕လည္းျဖစ္ 
ၿမိဳ႕ကုိထိန္းသိမ္းတ့ဲ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္က ႏိငု္ငံေတာ္အာဏာသစ္ 
ကို ကုိယ္စားျပဳတယ္။ အလုပ္လက္မ့ဲေတြ အလုပ္သမားေတြ အေသးစားထုတ္လုပ္သူေတြ ေဈးဆုိင္ပုိင္ရွင္က 
ေလးေတြကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး သူတို႔ကလည္း ကြန္ႁမြန္းကုိ သူတို႔အစုိးရလုိ႔ပ ဲ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ား 
ျပည္သရဲူ႕ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းမႈ ပုံစံတခု ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားမွာေတာ့ ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းမႈတခု သုိ႔မဟုတ္ ဆုိဗီယက္ 
လို႔ေခၚပါတယ္။ 
 

မာ့က္စ္ လီနင္ တုိ႔ရဲ႕ ကြန္ႁမြန္းအေပၚ သင္ခန္းစာထုတ္ယူမႈ 
 

မာ့က္စ္က " ျပင္သစ္ျပည္တြင္းစစ္ " The Civil War in France စာတမ္းကုိ ၁၈၇၁ မွာ ေရးသား 
ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ မာ့က္စ္ရဲ႕စာတမ္းဟာ၊ ေတာ္လွန္ေရးကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ လီနင္ V.I.Lenin ၁၉၁၇ ေႏြ 
ေႏွာင္း ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရး အႀကိဳကာလမွာ ေရးသားခ့ဲတဲ့ "ႏိုင္ငံေတာ္(အစုိးရ)ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး State and 
Revolution ဆိုတ့ဲစာတမ္းရဲ႕ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့အခန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံေတြျဖစ္လာၿပီး၊ (႐ုရွားေတာ္လွန္ေရး 
ဟာ) ၂၀ရာစု သမုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတရပ္ျဖစ္လာတယ္။ 

အရင္းရွင္အုပ္စိုးမႈကို အားျဖည့္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္(အစုိးရ)ေဟာင္းကုိ ၿဖိဳခ်ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစား 
အုပ္စိုးမႈကုိ အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္နဲ႔အစားထုိးဖုိ႕ ဘာေၾကာင့ ္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို လီနင္ရဲ႕စာတမ္းက 
ရွင္းလင္းစြာဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔သာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

ေတာ္လနွ္ေရးကုိ အေလးအနက္ထားသူ မွန္သမွ် အဖိႏိွပ္ခံ ေအာက္ေျခလူတန္းစား လြတေ္ျမာက္ေရး 
လိုလားသူမွန္သမွ် အဆုိပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ (အေဟာင္းၿဖိဳ အသစ္တည္)ကို ေရွာင္လႊလဲို႔မရပါဘူး။ ဒါဟာ ပရဲစ္ 
ကြန္ ႁမြန္းရဲ႕ အသက္ဝင္ေနတ့ဲ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားပဲျဖစ္တယ္။ 

ကြန္ႁမြန္းဟာ ၇၂ ရက္သာခံေပမယ့္ ဒီေန႕ရက္မ်ားဟာ အလုပ္သမား ဆင္းရသဲားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီကို ထူေထာင္ႏိုင္ခ့ဲတဲ့ ႀကီးျမတ္တဲ့ေန႔မ်ားပ ဲ
ျဖစ္တယ္။ 

ျပင္သစ္အုပ္စိုးသူလူတန္းစားဟာ ျပင္သစ္မ်ိဳးခ်စ္တိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈလို႔ ယူဆရမယ့္ 
အေပးအယူကို ပရပ္ရွားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကးီမ်ားနဲ႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ ပရပ္ရွားကုိ အေလွ်ာ့ေပးၿပီး Alsace-Lorraine နယ္ကို 
ေပးအပ္ခ့ဲတယ။္ အ အတံု႔အျပန္အားျဖင့္ ပရပ္ရွားက ျပင္သစ္စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကုိ ျပန္လႊတေ္ပးခ့ဲၿပီး ဘူဇြာအစိုးရက 
အဲဒီစစ္သားမ်ားနဲ႔ ကြန္ႁမြန္းကုိ ေသြးေခ်ာင္းစီး ႏိွမ္နင္းခ့ဲပါတယ္။ 

ဒတီပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ပရဲစ္နဲ႔ေဝးတဲ့အရပ္၊ ေတာ္လွန္တဲ့ ပရပ္ရွားအလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ ေဝးတဲ့အရပ္မွာ၊ သုံ႔ 
ပန္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနခဲ့တာပါ။ သူတုိ႔အမ်ားစုဟာ ေက်းလက္ကျဖစ္ၿပီး ၁၈၆၂ မွာ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ပဲရစ္မွ ဗာ 
ေဆးသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားတ့ဲ အုပ္စိုးသူေတြရ႕ဲအလိမ္အညာမႈိင္းမိၿပီး ဦးေႏွာက္ေဆးခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
(၁၈၇၁) ေမလမွာ သတုိူ႔ဟာ သတုိူ႔အရာရိွမ်ားကုိ နာခံပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ကို ခုခံကာကြယ္ေနတ့ဲ ကြန ္
ႁမြန္းဝင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္သတ္ုသင္ပါတယ္။ ဒီအထမွဲာ ကြန္ႁမြန္းကို ႀက့ံႀကံ့ခုိင္ရပ္တည္ ကာကြယ္ေနတ့ဲ အမ်ိဳး 
သမီးသမဂၢဝင္ အမ်ိဳးသမီး တုိကခ္ိုကေ္ရးသမားေတြ အမ်ားအျပားပါဝင္တယ။္ 

ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္အၾကာမွာ ပဲရစ္ကြန္ႁမြန္း(ဘံုအဖြဲ) အေတြ႕အႀကဳံ ပံုစံျပာကုိ အသံုးျပဳၿပီး ႐ုရွားအလုပ္ 
သမားမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ သမိ္းပုိက္လိုကပ္ါတယ္။ 
(John Catalinotto : The Paris Comune's 150th anniversary - A Blue Print for Revolution) 
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ဗမာျပည္၏လက္႐ိွအေျခအေနအေပၚ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္႐ိွသူ၏ေျပာၾကားခ်က္ 

ေမာနင္းစတားသတင္းစာဝက္ဘ္ဆုိက္ (https://morningstaronline.co.uk/) 

 

 

           

 

ၿဗိတသွိ်ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ရေဲဘာ္ကင္နီကိြဳ င္းလ ္ (Kenny Koyle)က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေျပာေရး ဆိ ု
ခြင့္႐ွိသႏူွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေမာနင္းစတားသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပရန္အတြက ္ လက္႐ွိဗမာႏိုင္ငံ၏အေျခအေန 
ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ့ဲရာ ေအာက္ပါအတုိင္းျပန္ေျဖခဲ့သည္။ 

          (၁) ေမး- လူ႔အဖြဲ႔အစည္း- ဗမာျပည္ရ႕ဲလက႐္ွိလူမႈေရးစီးပြားေရးျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအေျခအေန ကုိ 
ခင္ဗ်ားသံုးသပ္ေပးႏုိင္မလား။ ဗမာျပည္စီးပြားေရးမွာ လယ္ယာနဲ႔စက္မႈတို႔ရ႕ဲအခန္းေတြက ဘယလ္ို႐ိွပါသ 
လ။ဲ အလုပ္ သမားလတူန္းစားရဲ႕အဓိကအစိတ္အပုိင္းေတြက ဘယ္မွာပါလ။ဲ 

          ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္လွမ္းမီသေလာက္ဆိုရင္ ဗမာျပည္ရ႕ဲလမူႈေရး၊ စီးပြားေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ 
ဟာ ဗုိလ္ေနဝင္းနဲ႔မဆလပါတီတို႔ရ႕ဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အာဏာသမိ္းပြဲေနာက္ပုိင္းမွာ တုိးတက္မႈက နည္းနည္း 
ေလးပဲ ႐ိွပါတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ တျခားဘက္ေပါင္းစံုမွာ အရည္အခ်င္းအရေရာ အေရ 
အတြက္အရပါ က်ဆင္းသြားတာကုိျမင္ႏိုင္ပါတယ။္ တကယလုိ္႔မ်ား တေယာကေ္ယာက္က ဗမာျပည္မွာ အ 
ရင္ကနဲ႔စာရင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကုမၸဏီေတြပိုမ်ားလာတယ္လုိ႔ဆိုရင္ အဒီဲဟာေတြကေန ဘယ္သူ 
ေတြအျမတ္ရေနသလဆုိဲတာကိ ု ၾကည့္ပါလုိ႔ပဲ ေထာကျ္ပလိုက္ပါ့မယ္။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစား (စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
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မ်ားအပါ)က သူတို႔ အာဏာရေနတဲ့ကာလအတြင္းမွာ သာမာန္ျပည္သူလူထအုတြက္ အလုပ္ အကိုင္ေတြ 
ဖန္တးီေပးခ့ဲတယ္ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ ဒါဟာ လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္ ႐ိွတဲ့ႏိုင္ငံမွာ 
အလုပ္သမား၅သနိ္းေလာက္အတြက္အလုပ္အကုိင္ရ႐ွိေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 မွန္ပါတယ္။ သာမန္လူထဟုာအလပု္အကိုင္ေတြရၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အျမတ္အစြန္းေတြဟာ ဗုိလ္ 
ခ်ဳပ္ေတြရ႕ဲမိသားစုဝင္ေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြရ႕ဲ ေငြစာရင္း/ေငြတိုက္ေတြထဲကိ ု ေရာကသ္ြားၾကတာပါ။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ေတြက ဗမာျပည္ထကဲို ေခၚယူလာတယ္ဆိုတဲ့ “စက္မႈလုပ္ငန္း”ေတြဟာ ေခတ္မီနည္းပညာ၊ အႀကီးစား 
စကမ္ႈလုပ္ငန္းတုိ႔ မပါဝင္တဲ့ အိမ္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းေလးေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာကအ္ဦအျမင့္ႀကီး 
ေတြ၊ အပ်ံစားဇိမ္ခံကားႀကီးေတြကိ ု ျမင္ရတယ္ဆုိရင္ ျမင္ရသူဟာ ဒါေတြကုိ ဘယ္သပူိုင္ပါလိမ့္လုိ႔ မေတြး 
ဘမဲေနႏိုင္ပါဘူး။  

တကယ္ေတာ့ဒါေတြဟာ ဒတုိီင္းျပည္မွာ ဝင္ေငြအျမင့္ဆုံးနဲ႔ အနိမ့္ဆုံးလူေတြအၾကားက ကြျဲပား ျခား 
နားမႈကို ေဖာ္ျပေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ။္ တေလာဆီက လက္႐ွိအစုိးရရ႕ဲအလုပ္သမားဌာနက ထတ္ုျပန္တဲ ့
ကနိ္းဂဏန္းတခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိပါတယ္။ “ယခုႏွစ္ဇြန္လအထိဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွျပည္ပ 
ေရာကအ္လုပ္သမားမ်ားက ျပန္ပုိ႔ေသာေငြမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ႐ိွၿပီျဖစ္သည္။ တ 
ရားဝင္ ျပန္ပို႔ၾကသည့္ေငြမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒပီီစုစုေပါင္း၏ ဝ.၈၇% ႐ွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
ဘ႑ာႏွစ္တြင္မႈ ဂ်ီဒပီီစုစုေပါင္း၏ ၁.၀၆% ႐ွိသည္”ဟလုည္း ဆက္၍ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မွ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထကိာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရားဝင္ ျပည္ပသုိ႔ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမား 
ဦးေရမွာ ၁.၀၆ သန္းခန္႔႐ွိသည္ဟလုည္း ဆိုသည္။ ဤအတိုင္းသာဆိုပါက ဗမာႏုိင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္း၏ 
၁၀% မွာ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာကလု္ပ္ကိုင္သမူ်ားျဖစ္ေနသည္။ ကိုဗစ္ ၁၉ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာကႏ္ွင့္ ျပည္ 
တြင္းအုံႂကြမႈမ်ား ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္ပေရာက္ဗမာႏိုင္ငံမွ အလပ္ုသမားမ်ား (အမ်ားစုမွာ တရား 
မဝင္ သြားေရာက္သူမ်ားျဖစ္သည္) မွာ ဆင္းရေဲသာ မိမိတုိ႔၏အိမ္သားမ်ားအတြက္ ေငြျပန္မပုိ႔ႏိုင္သျဖင့္ အိမ္ 
သား မ်ားမွာမေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ အခက္အခဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။” 

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုတာကလည္း ဗမာျပည္ရဲ႕သဘာ၀သယံဇာတေတြ-အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာတုိ႔ကို ေသြးစုပ္ေရးသာအဓိကျဖစ္တယ္။ လုပ္အားအမ်ားႀကီး အသံုးျပဳရေသာ စုိက္ပ်ိဳး 
ေရးႏွင့္သတၱဳတြင္းလပ္ုငန္းမ်ားမွာ တိုင္းျပည္အႏံွ႔အျပားတြင္႐ွိေနၿပီး ကမၻာမွာေစ်းအေပါဆံုးလပ္ုအားကုိေသြး 
စပု္လပု္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ စိုကခ္င္းေတြက အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြဟာ ငွက္ေပ်ာ၊ ၾကက္ 
ေပါင္၊ ေျပာင္းဖူး၊ ဗိေႏၶာေဆး စတာေတြစုိက္တဲ့ စိုက္ခင္းေတြက အက်ိဳးအျမတန္ည္းနည္းေလးသာ ခံစား 
ၾကရပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတယ္ဆိုသူေတြကေတာ့ အထြက္ပစၥည္းရဲ႕ ၉၀% ေက်ာ္ကို သူ 
တို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာကိ ုျပန္သယသ္ြားၾကၿပီး အျမတ္အစြန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္ခံစားၾကရပါတယ။္  

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ရ႕ဲအဆုိအရဆိုရင္ ဗမာျပည္က ျပည္ပ 
ထြက္ အလပု္လုပ္တယဆုိ္တဲ့လူေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ မေလး႐ွားစတဲ ့အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ 
ငံေတြဆီကိုသာ သြားၾကတာျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ၅ သန္းေလာက ္႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဗမာအလုပ္ 
သမားေတြကုိ အလြန္အလွမ္းေဝးတဲ့ ကာတာ၊ ကိုရီးယား၊ ေဂ်ာ္ဒန္ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာေတာင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါ 
တယ္။ အဒဲအီထဲက ထိုင္းတႏုိင္ငံတည္းမွာပလဲုပ္ေနသူဟာ ၃သန္းေလာက္႐ွိၿပီး အမ်ားစုဟာ လစာ နည္း 
နည္းသာရတ့ဲလူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကေန အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံေတြကုိ တင္ပို႔တ့ဲ ေနာက္ကုန္ပစၥည္း 
တမ်ိဳးကေတာ့ စစ္ေၾကာင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ လမူ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကသူေတြျဖစ္ပါ တယ္။ တေနရာ 
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မွာ သိန္းဂဏန္းစီ႐ွိတဲ့ နယ္စပ္ေတြတေလွ် ာကက္ စခန္းေတြမွာ သူတုိ႔ဟာ အိမ့္႐ွင္ေတြရ႕ဲ ႏွာေခါင္းရံႈ႕တာကုိ 
ေအာင့္အည္းခံေနၾကရပါတယ္။ 

          တခ်ိန္က ကမၻာမွာဆန္တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံဟာ အခုအခါမွာ လုပ္အားအမ်ားဆံုးတင္ ပုိ႔တ့ဲႏိုင္ငံ 
ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပည္တြင္းစကမ္ႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဆီက စကမ္ႈထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြ 
တင္သြင္းယူဖုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ ပိုမိုတိုးမ်ားလာမႈနဲ႔ မကာမိပါဘူး။ သယဇံာတေတြကုိဖ်က္ဆီးမႈဟာ ပတ္ဝန္း 
က်င္ကုိ ဖ်က္ဆီး႐ုံတင္မက ကမၻာေျမရဲ႕ ျပန္မရႏုိင္တဲသ့ဘာဝသယဇံာတနဲ႔ ေျမၾသဇာႂကြယ္ဝမႈကုိလည္း 
ကနု္ခန္းေစပါတယ္။ စိုက္ခင္္းေေတြကုိ ေဒသလူထလုကျ္ပန္အပ္တဲ့အခါမွာ လူလုပ္ေျမၾသဇာနဲ႔ ပိုးသတ ္
ေဆး အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ခန္းေျခာက္ေနတဲ့ေျမေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ 

          ေနာက္ထပ္ ေထာက္ျပသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်ကက္ေတာ့ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက 
ေငြ႐ွင္ေၾကး႐ွင္ေတြရ႕ဲ မဆင္မျခင္သစ္ခုတမ္ႈ၊ သတၱဳတူးမႈ၊ စုိက္ခင္းေတြေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာ 
တဲ့ ေဘးထြကဆုိ္းက်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေျမၿပိဳ၊ ေတာင္ၿပိဳတာေတြ၊ ေျမဆခီန္းေျခာက္မႈ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ ခန္း 
ေျခာကမ္ႈ၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ေတြေလ်ာ့ပါးမႈနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရ 
တဲ့ျပႆနာေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

          (၂) ေမး- ႏုိင္ငံေရး- စစ္တပ္နဲ႔ဒီခ်ဳပ္တို႔အၾကားက ပဋိပကၡေတြဟာ တည္႐ွိေနတာၾကာပါၿပီ။ သူတို႔ 
ဟာ သေဘာတရားေရးရာလကၡဏာ ဘယ္ေလာက္ေဆာင္ပါသလဲ။ သူတို႔၂ဦးရဲ႕ ျပည္တြင္းက လူတန္းစား 
အေျခခံမႈက ဘာပါလ။ဲ အခ ု ေနာက္ဆုံးတိုက္ခုိက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ တကယ္အ့ျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ဘာ 
ေတြလ။ဲ 

          (ေျဖ) မွန္ပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ဒီခ်ဳပ္တုိ႔အၾကားက ပဋပိကၡေတြဟာ ကာလတာ႐ွည္ပါၿပီ။ ဒလီိုျဖစ္ 
ရတာရဲ႕အဓိကအေၾကာင္းရင္းက စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရ႕ဲအာဏာရအင္အားေတြအၾကားမွာ အုပ္စုတခုျဖစ္ လာ 
ၿပီး သူတို႔ဟာ ဘယအ္ရပ္သားအစုိးရနဲ႔မွ အတူရပ္တည္ဖို႔- လက္ေအာက္မွာလုပ္ဖို႔ ဆိုတာေ၀းလို႔- မရည္ 
႐ြယတ္ာပါပဲ (ဒါဟာ ဗမာျပည္ရ႕ဲေခတသ္စ္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ ပထမဆံုးအာဏာသိမ္းတ့ဲ ဗုိလေ္နဝင္းဆီက 
ဆက္ခံထားတာျဖစ္ပါတယ္)။  

တကယ္က်ေတာ့ ဒအုီပ္စုႏွစ္ခုစလံုးဟာ ဗမာျပည္က အခ်မ္းသာဆုံးအလႊာျဖစ္တဲ့ ဗ်ဴ႐ုိကရက္အ 
ရင္း႐ွင္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတို႔ဟာ မတတူဲ့အရင္း႐ွင္အစုေတြကို ကုိယ္စားျပဳတာမုိ႔ ဘယ ္
သကူမွ သာမန္ျပည္သူေတြ ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ဖုိ႔၊ ဆင္းရခဲ်မ္းသာ ကြာဟမႈကုိ ဆြဲေစ့ဖို႔ စိတ္မဝင္စားၾက 
ပါဘူး။ ဒီအစုႏွစ္စုအၾကားကပဋိပကၡဟာသတုိူ႔ရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမွာ အေျခခံတာမွန္ေပ 
မယ့္ သူတို႔အၾကားမွာ စီးပြားေရးအရ ပဋိပကၡ႐ိွတယ္ဆုိတာကုိလည္း ဘယ္သူမွမျငင္းကြယ္ႏုိင္ပါဘူး။ 

          ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြင္း အခုေနာက္ဆုံး(လက႐္ွိ)ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မၿငိမ္မသက္မႈေတြကို ဘယ္ကစိၥ 
က ဖန္တီးလုိက္တယ္ဆိုတာကုိ အတိအက်ေျပာဖုိ႔ ခကပ္ါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဦးစြာအားျဖင့္ သူတုိ႔၂ဦးအၾကားက 
နားလည္မႈမ႐ွိတာနဲ႔ အာဃာတေတြဟာ ဟုိအေစာႀကီးကတည္းက ႐ွိခဲ့တာပါ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူက ဘယ္ 
လိုပ ဲ ေစ့စပ္ေစခ်င္ေပမယ့္ ေစ့စပ္လို႔မရပါဘူး။ အထက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တ့ဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာ 
သမိ္းပြဲကစလို႔ ဒီႏိုင္ငံမွာေပၚခဲ့တဲ့ ဘယအ္ရပ္သားအစုိးရမွာ ဆယ္ႏွစ္မခံခဲပ့ါဘူး။ သူတို႔ဟာ ေသနတ္ကိုင ္
ထားသူေတြရ႕ဲေ႐ွ႕ေမွာကမ္ွာ ဒူးေထာက္ရတာခ်ည့္ပါပ။ဲ စစ္တပ္ဟာ ဒခီ်ဳပ္ကိုလည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အံုႂကြ 
မႈေတြေနာကပ္ိုင္းကစလုိ႔ အဲဒီလုိပဲ ဒူးေထာက္ခုိင္းေနတာပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း သတုိူ႔ဟာ လိုအပ္ရင္ 
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အခ်ိန္မေ႐ြး အာဏာသမိ္းႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုိန ဲ႔စစ္တပ္အဖုိ႔ “အာဏာသမိ္းတယ္” 
ဆိုတာဟာ ဒီႏိုင္ငံက ျပည္သလူူထုကုိ စစ္ေရးအရၿခိမ္းေျခာက္တ့ဲ လကသုံ္းစကားတခု ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ 
ဒီတခါေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ေၾကာင္း ျပခဲ့ၾကပါၿပီ။ သူတုိ႔ဟာ သူတို႔အထက္အထက္က ဆ 
ရာႀကးီေတြရ႕ဲ သြန္သင္ခ်ကေ္တြနဲ႔ ဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းခဲ့ၾကၿပီလုိ႔ေတာ့ ဆိုေကာင္းဆိုၾကမွာေပါ့။ 

(၃) ေမး- ဒီခ်ဳပ္- ဒီခ်ဳပ္ဟာလူထုအဖြဲ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အထကဲ အဓိကဂုိဏ္း အုပ္စုေတြက 
ဘာေတြပါလ။ဲ သူတုိ႔ဟာဘယ္ေလာကအ္တုိင္းအတာအထ ိ ဗမာျပည္ျပည္သအူမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳပါသ 
လ။ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ တည္ေထာင္ရာမွာ သူ႔ဖခင္လည္း ပါခဲ့တယ္ဆို 
တဲ့အခ်ကကုိ္ ေမွးမွိန္ေအာင္လပု္ထားပါတယ္။ ဘာကုိရည္႐ြယတ္ာပါလ။ဲ 

          ေျဖ- ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၈၈ခုႏွစက ႏုိင္ငံအဝွမ္းမွာျဖစ္ေပၚခ့ဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအုံႂကြမႈေတြထကဲ ေပါက္ဖြားလာ 
တာပါ။ သတုိူ႔ဟာ ဒီ ျပည္သူ႔အံုႂကြမႈဒီေရကိစုီးၿပီး လအူမ်ားအျပားရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈကိ ုရ႐ွိခဲ့ပါတယ။္ 
အဒဲလီႈပ္႐ွားမႈႀကီးကို ဒီခ်ဳပ္ကဦးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ထင္႐ွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား (တခ်ိဳ႕က လက္ဝသဲမားေတြ)အေပၚ လူထုရ႕ဲခ်စ္ခင္ေလးစားမႈရ႕ဲ 
အသီးအပြင့္ကို ဆြတခ္ူးသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက လူႀကိဳကမ္်ားတဲ့႐ုပ္ျပတခု လုိအပ္ေနတဲ့ လ ူ
ထေုတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထိပ္သုိ႔တြန္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳမ႐ွိတဲ့သူဟာ အ 
ေနာကတ္ိုင္းကႏုိင္ငံေရးကုိ ဗမာျပည္လက္ေတြ႔နဲ႔ အတင္းေပါင္းစပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ ထပိ္ကိုေရာက္ၿပီး ၂ ႏွစ ္
ေလာက္အလြန္မွာ သူက လက္ဝယဲိမ္းသလုိူ႔ ထင္သူမွန္သမွ်ကို သူတုိ႔အဖြဲ႔အစည္းထကဲ ဖယ္ထုတခ္ဲ့ပါ 
တယ္။ လူအမ်ားကေတာ့ သူဒီလိုလုပ္တာဟာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က ေခါင္းမာတဲ ့ လက္ယာ မား 
ေတြ (စစ္တပ္ကလည္းပါခ်င္ပါမယ္၊ ဘယ္သူသိမလ)ဲရ႕ဲ အႀကေံပးခ်က္နဲ႔လုပ္တာလုိ႔ဆိုၾကပါတယ္။ 

 ဒီခ်ဳပ္ အဖြဲ႔အမည္ထကဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုတာဟာ ဖဆပလ (ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ 
ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ဆိုတဲ့ ဗိုလခ္်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္သန္းထြန္း စတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေကာင္အထည္ 
ေဖာခ္ဲ့ၾကတ့ဲ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လနွ္၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ထဲက အဖြဲ႔ 
ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရနဲ႔ အတတူူပါပ။ဲ ဒီခ်ဳပ္က အဲဒီတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ တတသိ္ 
ပညာ႐ွင္ေတြ၊ ဦးတင္ဦး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ တပ္ထြက္အရာ႐ွိေတြအုပစ္ုနဲ႔ ဗိုလမ္ွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ႀကီး 
အစုတို႔ ပါဝင္လို႔ ဒနီာမည္ကို ယခူဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ႀကးီနဲ႔ဦးေအာင္ေ႐ႊ (အခု ႏွစ္ဦးစလုံး မ႐ိွ 
ေတာ့) တို႔ဟာ စစ္အရာ႐ိွေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ဗုိလေ္နဝင္းရ႕ဲလက္ေထာက္၊ ကြန္ျမဴနစ္ကုိ အေသဆန္႔ 
က်င္သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္အစုမွ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဒါမွမဟတ္ု ႏိုင္ငံရ႕ဲ ဆင္းရတဲဲ့ အလႊာ 
ေတြကို ကိုယစ္ားမျပဳၾကပါဘူး။  

ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားေနာက္မွာ လူႀကိဳက္ အလြန္မ်ား 
ခဲ့တယ္ဆိုတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဝန္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၁ ရာစုထဲ ဝင္လာတာနဲ႔ သတုိူ႔လည္း အေရာင္မိွန ္
လာပါတယ္။ အခုေတာ့ သတုိူ႔အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ႏွစ္အနည္းငယၾ္ကာတဲ့အခါမွာ ဗမာျပည္သား အမ်ားအျပားဟာ 
ဒခီ်ဳပ္နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာၾကပါတယ္။ သူတို႔တေတြ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ မၾကာ 
ခဏ ပုလင္းတူဘူးဆုိ႔ လုပ္ၾကတာကိုေတြ႕ရေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ တကယ့္သ႐ုပ္သကန္ကုိ သိျမင္ရၿပီလို႔ ယူဆ 
ၾကၿပီး မနည္းလတွဲ့လူေတြက ေျဗာင္႐ႈတ္ခ်ၾကပါတယ္။ ပါလီမန္ကိုယ္စားလယ္ွေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ 
စီပီအာအိပ္ခ်္(CRPH)က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အငအားစုေတြကို တြဲတုိက္ၾကဖုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကတ့ဲ 
အခါမွာ တခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလႊတ္ေပးၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ 
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ရ႕ဲလႈပ္႐ွားမႈမွာ ေခါင္းေဆာင္တင္လိုက္ရင ္ ဘယ္ႏွယ္ျဖစ္ကုန္မလဲ ”လုိ႔ျပန္ေျပာၾကပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚထား႐ွိတဲ ့ သေဘာထားကုိ သံသယ႐ိွေနေၾကာင္းနဲ႔ အ 
ကနု္မပံုႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပတာပါပဲ။ (တခါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ တသားတည္း 
ရပ္တည္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း သေဘာထား ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတာကုိ လူတုိင္းသိၾကပါတယ္။) 
ဒါေပမ့ဲ လက္႐ိွလႈပ္႐ွားမႈမွာ ႐ုပ္ျပစရာေခါင္းေဆာင္လုိအပ္ေနတာမုိ႔ အဒဲီေနရာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ျပန္ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္႐ွိ အေရအတြက္အရေရာ၊ အမ်ိဳးအမယ္အေနနဲ႔ပါ 
တိုးမ်ား၊ အရိွန္ရလာေနတ့ဲ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြမွာ သူဟာ ေဒါင္းအျဖစ္ ကထြက္လာမလား၊ ဠင္းတအျဖစ္ ထုိး 
က်သြားမလားဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာပါပဲ။ 

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔အေမ(လက္ယာသမား)ရဲ႕လက္ေပၚနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ရး လႊမ္း 
မိုးတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ႀကီးျပင္းလာသူျဖစ္ပါတယ္။ သူရ႕ဲဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ 
သဟူာ အသက၂္ ႏွစ္ပဲ ႐ိွေသးတယ္ဆိုတာနဲ႔ သူက သူ႔ဖခင္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိ ုထူေထာင္ရာမွာ ပါဝင္ခဲ ့
တယ္ဆိုတာကုိ တခါမွမေျပာဖူးဘူးဆိုတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့လို႔မျဖစ္ပါဘးူ။ ေနာက္ၿပီး သူ႔ကိုနန္းတင္ခ့ဲ 
ၾကတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႔ထဲက ထင္႐ွားတ့ဲေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကုိ “၀”ဲလို႔၊ ဒါမွမဟုတ“္ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္”လို႔ ဆိုတ့ဲ အ 
ေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ႕ထကဲ ပ’ထုတ္ရာမွာ သူကအလြယ္တကူပ ဲ လက္ညိႈးေထာင္ ေထာကခံ္ 
ခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲအခ်က္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့လို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အထက္မွာ ေျပာခ့ဲသလုိပ ဲ စစ္ 
ဗိုလခ္်ဳပ္ေတြရ႕ဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လမီိတက္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုမၸဏီတို႔ဟာ ဗမာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္ 
မွာ ထင္တိုင္းႀကေဲနႏိုင္ၿပီး ဒအီစုႏွစ္စုနဲ႔ပတသ္ကလ္ာရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အင္မတန္မ ွအကဆဲတပ္ါတယ။္ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ေ႐ြးေကာကပ္ြဲေတြ ၿပီးသြားတ့ဲအခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲ ဒီ အခ်စ္ေတာ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအ 
တြက္ အႏၱရာယ္ကုိ သတိျပဳမိၿပီး ဘာမွသတမိေပးဘ ဲ အလ်င္အျမန္ လုပ္ခ်လိုက္တယလ္ို႔လည္း ဆုိၾကပါ 
တယ္။ 

         (၄) အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား- အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေၾကာင္းတခုခုမ်ားေျပာျပႏုိငမ္လား၊ 
ေနာကၿ္ပီး ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးနယ္ပယ္နဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလႈပ္ ႐ွားမႈမ်ားအေၾကာင္းေရာ- 

          ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္ေတြထကဲ ထင္႐ွားတ့ဲအခ်က္တခ်က္ကေတာ့ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံက ေဘာ္ 
႐ွီဗစ္တာ္လွန္ေရးနဲ႔ ကမၻာအဝွမ္းက လကဝ္လဲႈပ္႐ွားမႈေတြရ႕ဲ ၾသဇာသက္ေရာကမ္ႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အ 
ေနာကတုိ္င္းအင္အားႀကီးေတြရ႕ဲ အေႏၱဝါသကိတပည့္ေတြလည္းျဖစ္၊ လကယ္ာသမားေတြလည္းျဖစ္တဲ့ အာ 
ဏာရလူတန္းစားေတြေတာင္မွ လူထုကုိ လွည့္စားၿပီးေထာက္ခံမႈရယူဖို႔အတြက္ လက္ဝေဲႂကြးေၾကာ္သံေတြ 
ေအာ္ေလ႐့ွိၾကပါတယ္။ 

          အဒဲီရ႕ဲအက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတ့ဲေနာကမ္ွာ တိုင္းျပည္မွာ 
အင္အားႀကီးတဲ့ အလပု္သမားသမဂၢႀကီးႏွစ္ခု ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ တခုက လက္ဝဲလိုင္းျဖစ္ၿပီး ေနာကတ္ခု 
ကေတာ့ အာဏာရ လလက္ယာသမားေတြဘက္က ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ေတာခုိၿပီး လကန္က္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ၾကေတာ့ ဥပေဒေဘာင္ထကဲ အလုပ္သမားလႈပ္႐ွားမႈဟာ သသိိသာသာပ ဲ အားနည္းသြားခဲ့ပါ 
တယ္။ ဆို႐ွယ္လစ္စကားလံုးေတြကိုေအာ္တာ အက်င့္ပါေနတဲ့ အာဏာရဖဆပလမွာလည္း အလုပ္သမား 
သမဂၢ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ ဖဆပလကြဲေတာ့ အလပု္သမားသမဂၢေတြလည္း လုိက္ကြဲေတာ့တာပါပ။ဲ အဲဒ ီ
တနု္းက လကဝ္ပဲါတတီခုရ႕ဲလက္ေအာက္ခံ အလုပ္သမားသမဂၢတခ ု ႐ွိခ့ဲဖူးပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူ႔ရ႕ဲအ႐ိွန္ 
ၾသဇာဟာ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။ ဗုိလေ္နဝင္းရဲ႕မဆလပါတ ီ အုပ္စိုးတဲ့ေခတ္မွာေတာ့ လက္၀ ဲ စကားေတြ 
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ကို သာမန္လူထုက နားၾကားျပင္းကပ္လာၾကပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပ ဲအလုပ္သမား လႈပ ္႐ွားမႈေတြကုိ 
ျပည္သူလူထုကေရာ၊ အစုိးရကပါ ဥေပကၡာျပဳလိုက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရ႕ဲ လႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ အမ်ိဳးသား ဓန 
႐ွင္ေတြကုိ ဦးတည္တိုကခ္ိုကတ္ာျဖစ္တယ္လို႔ ဗုိလ္ေနဝင္းနဲ႔ မဆလေခါင္းေဆာင္ေတြက ယဆူၾကပါတယ္။ 
ႏိုင္ငံေရးအရေရာ စီးပြားေရးပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို သိမ္းယူေရးအတြက္ပါ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတာပါ။  

႐ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံႀကီးရ႕ဲေနာကပ္ိုင္းမွာ အလုပ္သမားသမဂၢ ပံုစံအသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာ 
ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႔ဟာ သိသသိာသာပဲ အားနည္းၿပီး တကြဲတျပားျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေသ 
ေသခ်ာခ်ာ စည္း႐ံုးမႈမ႐ွိေပမယ့္ လက္႐ိွ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးမွာ ေပၚေပါကေ္နတဲ့အုံႂကြမႈေတြမွာ အလုပ္သမား 
လတူန္းစားရဲ႕ တက္ႂကြတဲ့အခန္းကပါဝင္မႈကုိ ဘယ္သူမွျငင္းမရဘူးလုိ႔ေတာ့ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ လက႐္ွ ိအုံႂကြ 
မႈႀကးီေတြ ေပၚေပါကလ္ာတဲ့အခါမွာ အလပု္သမားလတူန္းစားဟာ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာပါ ဝင္ၾကၿပီး လက္နက္ကိ ု
ေကာက္ကုိင္ၾကရာမွာလည္း အလြန္တက္ႂကြၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ 

          ဗမာျပည္ရ႕ဲဥပေဒတြင္းႏုိင္ငံေရးမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အၿမဲပ ဲ ေ႐ွ႕တန္းကပါဝင္ေလ့ ႐ိွပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြဟာ ဗမာျပည္ရ႕ဲဥပေဒတြင္းႏိင္ုငံေရးမွာ အင္မတန္မွၾသဇာေညာင္းေလ႐့ွိပါတယ္။ 
သတူို႔ဟာ အေျခအေနရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈအလိုက္ ပုိစတာကုိလည္း ကိုင္ႏိုင္၊ ေသနတ္ကိုလည္း ကုိင္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ဆုိရင္ စီဒီအမ္ (CDM)လႈပ္႐ွားမႈက မနည္းလွတ့ဲ ေက်ာင္း 
သားေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အေျခခံေဒသေတြကို သြားကုန္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ဟာဆိုရင္ အစိုးရ 
တပ္ေတြကို တုိက္ခိုက္ရာေတြ မွာပါဝင္ေနၾကပါတယ္။ 

          မ်ကေ္မွာက္အုံႂကြမႈေတြမွာ အရင္႐ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံတုန္းကနဲ႔မတ ူ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ အလႊာ 
ေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ေယာက္်ား-မိန္းမေတြဟာ သဏၭာန္မ်ိဳးစံုနဲ႔ပါဝင္ေနၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာသံဃာ 
ေတာ္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္သလီရင္ေတြ၊ အစၥလမ္တရားေဟာဆရာေတြ လမ္းေပၚမွာ ေႂကြးေၾကာ္သံဟစ္ေနၾက 
တာ၊ အသတ္ခံရတာေတြ ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ (CDM)လႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ၿပီး အလုပ္တက္ဖို႔ 
ျငင္းဆန္ၾကသေူတြအတြက္ စားစရာေတြ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ မထင္မွတ္ထားတ့ဲပညာတတ္ အေျမာကအ္ 
ျမား- အထးူသျဖင့္- ေဆးဝါးနယ္ပယ္က- လူေတြမ်ကေ္မွာကလ္ႈပ္႐ွားမႈေတြရဲ႕ ေ႐ွ႕တန္းကပါဝင္ၿပီး အသက္ 
စြန္႔ၾကတာကုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ဝန္ခံရမွာပါ။ ဒီအံုႂကြမႈႀကီးမွာ အ႐ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမ်ိဳးသမီးအာဇာနည္ 
ေတြအေျမာက္အျမား ေပၚထြက္လာၿပီး စစ္မ်က္ႏွာစာေပါင္းစုံမွာ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ ယူေနၾကတာကို ေတြ႔ 
ႏိုင္ပါတယ္။ တန္တူမႈ(က်ား-မ စသည္)ဆိုတာ ႏုိင္ငံအဝွမ္းအံုႂကြမႈႀကီးေတြထမဲွာ စမ္းသပ္အတည္ျပဳရေလ ့
႐ွိပါတယ္။ 

         ၅။ တုိင္းရင္းသားမ်ား- ႐ုိဟင္ဂ်ာျပႆနာအေပၚမွာဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕အျမင္က ဘယ္လုိ႐ိွပါ 
သလဲ။ တျခားဗမာျပည္က႐ႈပ္ေထြးလွတ့ဲ တုိင္းရင္းသားအေရးေတြေရာ- 

          ကၽြန္ေတာ္ထင္တာကေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာဟာ သမုိင္းကခ်န္ရစ္တဲ့ကိစၥတခုျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စိုး 
သလူတူန္းစား-စစ္တပ္အပါ-ေတြဟာ နယ္စပ္တဖက္ကဖိတ္စင္က်လာတဲ့ အဲဒီလေူတြကုိ တားဆီးဖုိ႔ မႀကိဳး 
စားခ့ဲပါဘးူ။ ဒါ့အျပင္ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အသံုးခ်ၾကပါတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ဖဆပလအစိုးရဟာ သတုိူ႔ကိ ု ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲေတြမွာ ဖဆပလမဲပံုးထ ဲမထဲည့္ေစခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးစစ္တပ္ကဆုိရင္လည္း အဒီဲမွာ႐ွိတဲ့ ဗမာ 
ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရ႕ဲတပ္ေတြ လႈပ္႐ွားတာကို တားဆးီဖို႔အတြက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတပ္ေတြကုိ လကပ္ိုက္ၾကည့္ 
ေနခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျမင္ကေတာ့ ဘယလူ္မ်ိဳးမဆို ကၽြန္ေတာ္-ကၽြန္မဟာ ဘာလမူ်ိဳးရယ္လို႔ ဆုံး 
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ျဖတခ္ြင့္႐ွိပါတယ္။ ဗမာျပည္ကစစ္အစုိးရဟာ တိုင္းျပည္ရ႕ဲနာမည္ကိုေတာင္ ဘယ္ပညာ႐ွင္နဲ႔မွ တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးျခင္းမ႐ိွဘ ဲ ဗမာကေန ျမန္မာလုိ႔ေျပာင္းခဲ့ပါတယ။္ ဒါဟာသူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိလ္ႀကးီမ်ားလုိ႔ အ 
ထင္ခံရဖို႔ အတုအေယာင္ဖန္တီးခ်က္တခုသာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဗုိလ္ေနဝင္းနဲ႔စစ္အုပ္စုဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲ “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္” 
နဲ႔ တုိင္းျပည္မွာလမူ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးျပႆနာေတြ ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ဝွကဖ္အဲျဖစ္ ဖန္တးီထားခ့ဲတာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

          (၆) လတ္တေလာလုပ္ငန္း- ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ လတ္တေလာေတာင္းဆုိခ်က္ေတြက ဘာ 
ေတြပါလဲ။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ႐ိွတ့ဲ တုိးတက္တ့ဲလူေတြအေနနဲ႔ ဒီအေရးကုိအားေပး ေထာက္ခံဖုိ႔အတြက္ ဘာလုပ္ 
ႏုိင္ပါသလဲ။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕လတ္တေလာေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။     

          ၁- ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ အရင္း႐ွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေရး။ 

          ၂- ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကုိဖ်က္သိမ္းေရး။ 

          ၃။ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရး။ 

          တကမၻာလုံးကျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အသက္၁၂ႏွစ္ေအာကက္ေလးေတြကိုေတာင္ပစ္ သတ္ေနၾက 
တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ရက္စက္တဲ့ဖိႏွိပ္မႈကိုဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ဗမာျပည္ျပည္သူေတြရ႕ဲ ဘက္မွာရပ္တည္ၾကေစခ်င္ 
ပါတယ္။ 

          ၁။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္စစ္သံုးစစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္ညႊန္းေလ့႐ွိတ့ဲ စစ္အုပ္စု၊ စစ္ 
အစုိးရနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ဟာ ျပည္သူေတြကိုဖိိႏွိပ္၊ ေခါင္းပံုျဖတ၊္ သတ္ျဖတ္ေနတဲ ့ မိစၦာသံုးေကာင္ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ သတုိူ႔ဟာ ျပည္သူေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ဆံုး႐ံႈးေစတဲ့ ဆယ္စုႏွစ ္၈ ခု ေက်ာ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ 
ကမၻာ့အ႐ွည္ၾကာဆုံးျပည္တြင္းစစ္ႀကီး (၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာစတင္ခ့ဲတာပါ) ကုိ မီးေမႊးၿပီး မီး 
ေတာက္ေတြကို ေလပင့္ေပးေနခဲ့တာပါ။ စစ္အုပ္စုထပိ္သးီေတြဟာ ဒျီပည္တြင္းစစ္ကိ ုလက္ညိွဳးထိုးျပၿပီး သူ 
တို႔ရ႕ဲစစ္ယႏၱရားႀကးီကုိ တိုးခ်႕ဲ၊ အရပ္သားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲအေရးပါမႈကိ ုအသိအ 
မွတျ္ပဳေစၿပီး အာဏာသိမ္းတာနဲ႔ ခိမ္းေျခာကေ္နခဲ့ပါတယ္။ ဒါသာမက စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ စစ္လက္ 
နက ္ အေရာင္းအဝယ္ေတြကေန စားေပါက္ေတြေခ်ာင္ၾက၊ စစ္တပ္အုပ္စိုးတဲ့နယ္ေျမေတြ- အထးူသျဖင့္ မ 
ၾကာခဏ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ- ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ လပု္ငန္း႐ွင္ 
ေတြဆီက လာဘ္လာဘေတြရ႐ွိၾကပါေသးတယ။္ 

စစ္အုပ္စု၊ စစ္အစုိးရနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္တုိ႔ဟာ တခုနဲတခုအျပန္အလွန္ဆကစ္ပ္ေနၿပီး က်န္ႏွစ္ 
ခုမ႐ိွဘ ဲဘယ္တခုမ ွမတည္႐ွႏိိုင္ပါဘးူ။ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ႀကီးမ႐ိွရင္ စစ္အုပ္စဟုာ ဘာအစြမ္းမွမ႐ွိပါဘးူ။ 
အဒဲ ီ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ အေဆာက္အအုံေတြ႐ွိမွသာ သူတို႔ရ႕ဲရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲအ့ာဏာကို အသံုးျပဳႏုိင္ 
ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္အာဏာ႐ွငစ္နစ္တို႔ ႏွစ္ခုလက္တြဲၿပီး ဗမာျပည္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြအပါ 
ျပည္သူျပည္သားေတြကို ႏိွပ္စက္ေနတ့ဲ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ကိုထူေထာင္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္၊ သယ္ 
ေဆာင္ၾကပါတယ္။ 
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          ၂။ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊရ႕ဲအသစဲြဲ ျဖစ္ၿပီး အလိမ္ 
အညာ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အတည္ျပဳထားတဲ့ဟာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတသ္ားစရာေကာင္းတာကေတာ့ အဲဒီဆႏၵခံယ ူ
ပြဲကို ဗမာျပည္ရ႕ဲ လူဦးေရထူထပ္တဲ့ဧရာဝတီတိုင္းမွာ သမုိင္းတေလွ်ာက ္တခါမွမႀကံဳဖူးတ့ဲ ဆူနာမီမုန္တိုင္း 
ႀကးီ တိုက္ခတ္တဲ့ေန႔မွာ က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး စစ္အစုိးရကေတာ့ ပ်က္စီးကုန္တဲ့ မိမိတို႔အိမ္ေတြက ထြက္ေျပး 
ေနၾကတ့ဲလူထုဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ေထာက္ခံမေဲတြ ထည့္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုတာပါပ။ဲ အစ 
မွာေတာ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔  ေျမေပၚက လက္ဝဲအင္အားစုတခ်ိဳ႕ကသာ ဒဖီြဲ႔စည္းပုံဥပေဒဟာ စစ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သမွ်နည္းနဲ႔ တုိက္ဖ်ကရ္မယ္လို႔ေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ 
ဗိုလမ္င္းေအာင္လိႈင္ရ႕ဲ အာဏာသမိ္းပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္မွာ တျခားအင္အားစုေတြနဲ႔လေူတြကလည္း အဲဒီဖြဲ႔စည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကုိ ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုလာၾကပါတယ္။ 

          ၃။ ဘယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမဆို၊ ေနာက္ၿပီးအဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တည္႐ွိေနတဲ့ဒီမုိကေရစီေတြဟာ လူ 
တန္းစားလကၡဏာ႐ိွတယဆုိ္တာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လံုးဝယံုၾကည္ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ 
ငံမွာ စစ္ထပိ္သီးေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲခ႐ုိနီေတြသာ ဒီမိုကေရစီကုိ အျပည့္အဝ ခံစားေနၾကရၿပီး ျပည္သေူတြက 
ေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ကင္းေဝးေနတာ ႏွစ္ေတြဆယ္နဲ႔ခ်ီ ႐ွိေနပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုတာေတြမွာ မ႐ုိး 
သားမႈနဲ႔ အင္အားသံုးစြဲမႈေတြဟာ ဒင္းက်မ္း-(တင္းက်မ္း) ျဖစ္ေနၿပီး တခါတေလမွာဆုိရင္ စစ္တပ္ကသတ္ 
တာမ်ိဳးေတာင္ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တျခားအစုိးရ အေဆာက္ 
အအုံေတြထမွဲာ စစ္တပ္က အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စြဲစြဲၿမၿဲမဲ ယုံၾကည္ 
ပါတယ္။ ဒခီ်ဳပ္ဟာ ေအာင့္ခံ၊ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ဗိုလ္ေတြကိုကပ္ထားႏုိင္မွ အသက္နဲ႔ခႏၶာကိုယ္တည္ၿမဲမွာပါ။ 
ဒါေပမ့ဲ အခုေတာ့ အေျခအေနေတြဟာ ေျပာင္းျပန္ ေျပာင္းလသဲြားပါၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ား အျပား 
ဟာ ေထာင္ထေဲရာက္ေန၊ ဒါမွမဟတု ္ ထြက္ေျပးေနၾကရပါတယ္။ ဘယ္လိုပျဲဖစ္ပေစ သာမန္ျပည္သူေတြ 
ကေတာ့ စစ္အစိုးရကုိဆန္႔က်င္ၿပီး လက္ေထာင္လုိက္တာနဲ႔ အသတ္ခံရ၊ အဆြဲခံရေတာ့တာပါပ။ဲ ဒေီတာ့ 
ဒီအဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္းဒီမုိကေရစီလိုခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီမိုကေရ 
စပီါ။ ဒါဟာ ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္ဆင့္မှာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မေျပာမျဖစ္ေျပာၾကတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ ေႂကြးေၾကာ္ 
သျံဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာ 

(၁) တ႐ုတ္/ျမန္မာ- အေနာက္တုိင္းမီဒီယာေတြမွာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ စစ္ တပ္ကုိေထာက္ခံေန 
တ့ဲဆုိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕အခန္းကုိ သ႐ုပ္ဖ်က္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာေတြ႐ိွပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းမီဒီယာေတြ 
မွာ အခ်ိဳ႕ေသာဆႏၵျပသူေတြက တ႐ုတ္ျပည္ကုိကန္႔ကြက္ေနတာနဲ႔ အေမရိကန္ကဝင္စြက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေန 
တာေတြကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အျမင္ဘယ္လုိ႐ိွပါသလဲ။ 

(၂) ဒီေန႔အခါ ဗမာႏုိင္ငံမွာအေနာက္နယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ဟာ ဘယ္လုိ႐ိွပါ 
သလဲ။ သူတုိ႔မွာဘာအစီအမံေတြ႐ိွပါသလဲ။ 

          ကမၻာ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြအၾကားမွာ ဗမာႏုိင္ငံရ႕ဲအေရးပါမႈဟာ သူ႔ရ႕ဲတည္ေနရာ အေရးပါမႈ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတြအၾကားမွာ တည္႐ွိတဲ့ဗမာျပည္ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလမွာ 
တ႐ုတ္ျပည္ထကဲိုဝင္ဖို႔ အေရးပါတဲ့ေျခနင္းခုံအခန္းက ပါဝင္ကျပခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပင္လယ္လမ္းမွာ 
လည္း မလကၠာေရလက္ၾကားကို သေဘၤာေတြျဖတသ္န္းတဲ့အခါမွာ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရတဲ့ အေနအထားမွာ ႐ွိပါ 
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တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ပတပ္တ္လည္မွာ အေနာက္တိုင္းႏုိင္ငံေတြရ႕ဲ မဟာမိတ္ေတြ ၀ိုင္းရံေနၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ 
ရ႕ဲအေနာက္ဖက္မွာသာ လပ္ေနတာပါ။ အဒဲါက ႐ု႐ွားနဲ႔ဗမာပါ။ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ပ ဲအေနာက္တိုင္း အင္ 
အားႀကီးေတြဟာ ဗမာျပည္ရ႕ဲေျခလွမ္းေတြကုိ စိတဝ္င္းစားၾကတာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။  အခု အခါလို 
အေမရိကန္န႔တဲ႐ုတ္တို႔အၾကားက တင္းမာမႈဟာ ထိပ္ဆံုးေရာကေ္နၿပီး တ႐ုတ္ေတာင္ပင္လယ္ထမွဲာ အလ ံ
အမ်ိဳးမ်ိဳးထထူားတဲ့ ေရတပ္သေဘၤာေတြ ဥဒဟိုသြားလာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေနာက္တိုင္းအင္အားေတြအဖုိ႔ 
တ႐ုတ္ျပည္ရ႕ဲ စစ္ေရးအရအာ႐ုံစိုက္မႈကို သူ႔ရ႕ဲအေနာက္ဖက္နယ္စပ္ေတြဆီကေန ဆြဲထုတႏ္ိုင္ရင္ အမ်ား 
ႀကးီ ေကာင္းမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဗမာျပည္ဟာ တိဗက္လို တ႐ုတ္ရ႕ဲအကဆဲတ္ေပ့ဆုိတဲ ့ေနရာေတြနဲ႔လည္း အ 
လြန္နီးကပ္တာပါ။ 

(၃) အေနာက္ကေထာက္ပ့ံတ့ဲ အင္န္ဂ်ီအုိေတြရဲ႕အခန္းက ဘယ္လုိ႐ိွပါသလဲ။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက တခ်ိဳ႕ 
ေသာ နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရးလက္ဝဲသမားေတြဟာ လက္႐ိွဗမာျပည္ကဆႏၵျပပြဲေတြဟာ အေမရိကန္က ထုိးဆြ 
ေပးထားတ့ဲ “အေရာင္ေတာ္လွန္ေရး”လိုဟာေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ခြာထြက္ၾကပါတယ္။ ဒါကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘယ္လုိ 
တံု႕ျပန္ပါသလဲ။ 

          ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာလည္း အင္န္ဂ်ီအိုေတြကတဆင့္ ဝင္ေရာကလ္ာတဲ့ အေနာက္တိုင္း ႏုိင္ငံေရး 
လပု္ငန္းေတြဟာ ေနာ္ေဝကလာတာျဖစ္ေစ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ဒါမွမဟတ္ုတျခား တႏုိင္ငံကလာတာျဖစ္ေစ 
အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႔ အဆက္အစပ္႐ွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ။္ သတုိူ႔ဟာ ဗမာျပည္ကစစ္ဗိုလခ္်ဳပ္ေတြကို တ႐ုတ္ရင္ 
ခြင္ထကဲ ဆြဲထုတ္ယူခ်င္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာက သူတို႔နဲ႔အၿပိဳင ္ႏိုင္ငံႀကီးအပါးမွာ သူတို႔ 
အတြက္ အေစာင့္ေခြးတေကာင္ ႐ွိေနေစခ်င္တာသက္သကပ္ါ။ 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ၁၉၈၈-၈၉ခုႏွစ္မွာ ႀကီးမားတ့ဲအေျပာင္းအလဲႀကီးေတြနဲ႔ ႀကံဳခ့ဲရပါတယ္။ 
ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ားဟာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းျဖစ္ခ့ဲေတ့ဲ ဥေရာပက ဆုိ႐ွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတြသာမက တ႐ုတ္ျပည္မွာ 
ပါ ယာယီကာလတခု ဂယက္႐ုိက္ခ့ဲပါတယ္။ ဒီျဖတ္သန္းမႈကေန ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔႔ ဘာအေရး 
ႀကီးတ့ဲ သင္ခန္းစာေတြ ရလုိက္ပါသလဲ။ ပါတီဝင္မဟုတ္တ့ဲ၊ တုိးတက္တ့ဲလူေတြကုိ ပါတီက ဘယ္လုိ ခ်ျပပါ 
သလဲ။ 

         ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၁၉၆၀ စုႏွစ္မ်ားနဲ႔ ၇၀ စုႏွစ္မ်ားတုန္းက ပဲခူး႐ုိးမမွာက်င့္သုံးခဲ့တဲ့ လက္ဝစဲြန္း ေပၚ 
လစီေတြေၾကာင့္ ေသလုနီးပါး ဒဏ္ရာေတြရ႐ိွခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ထိန္းသိမ္းထားခ့ဲ 
တဲ ့အေျခခံေဒသကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီး လူတန္းစားတိုက္္ပြဲေတြကို သိပ္မႀကံဳ ဖူး၊ ႏိုင္ငံေရးေလထုလည္းမျမင့္မားတဲ့ 
နယစ္ပ္ေဒသေတြကို အေျခခံခ့ဲရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳအရဆိုရင္ ဒီအေျခခံေဒသေတြ ေပၚ 
ေပါကလ္ာပုံကိုက သိပ္သဘာဝမက်ပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာ ေဒသေနျပည္သမူ်ားရဲ႕ လူတန္းစားတိုက္ပြဲက ေပၚ 
ထြက္လာတာမဟတ္ုဘ ဲျပည္ပကတင္သြင္းယတူာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေျခခံေဒသေဟာင္း 
ေတြ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနတ့ဲ အဲဒီလိုကာလမ်ိဳးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ႐ွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ေတြ နယ္စပ္ကအေျခခံေဒသေတြကို မစြန္႔လႊတ္ရခင္ေလးအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရး 
ဟာ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းမွာ ေသနတ္သံေတြၾကားရမွ တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလမဲယ္လို႔ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ 

(၂) စစ္တပ္ဟာ လူထုလႈပ္႐ွားမႈေတြကုိ အၿမဲပဲ အၾကမ္းဖက္ေျဖ႐ွင္းတ့ဲဆႏၵ ႐ွိပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ 
ပါတီမွာ စစ္အာဏာ႐ွင္ကုိ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲဝင္တ့ဲ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အေတြ႔အႀကံဳ႐ိွပါတယ္။ 
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ဒီေန႔အေနအထားမွာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲနဲ႔ အၾကမ္းမဖက္တ့ဲနည္းတုိက္ပြဲဝင္မႈေတြအၾကားမွာ ဘာထူးျခား 
တ့ဲ သင္ခန္းစာေတြမ်ား ႐ိွပါသလဲ။ 

          ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲန႔ဲ အၾကမ္းမဖက္တဲ့တိုက္ပြဲတို႔အၾကားမွာ ဘာပဋိ 
ပကၡမွ မ႐ိွပါဘးူ။ ၿမိဳ႕ေတြေပၚမွာ႐ွိတဲ ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲရဲေဘာ္ေတြရ႕ဲ ေျမေပၚလႈပ္႐ွားမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔က အၿမအဲားေပး၊ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လက္နကက္ိုင္တိုက္ပြဲေတြမွာ အေတာ္ေလး ထ ိ
ေရာကတ့ဲ္ ေအာင္ပြဲေတြရေနတဲအ့ခါေတြမွာေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုပလုဲပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတ ီ
ရ႕ဲ နည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ္မွာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့တုိက္ပြဲေတြရ႕ဲ လုိအပ္မႈနဲ႔အခန္းက႑ကုိ အၿမဲ အသိအမွတ္ 
ျပဳထားပါတယ္။ ဒႏီွစ္မ်ိဳးထကဲ တမ်ိဳးကိုဥပကၡာျပဳ၊ ဒါမွမဟုတ္ဆန္႔က်င္ၿပီး က်န္တ့ဲတမ်ိဳးကိုပဲ အဓိကထား 
လပု္ကိုင္တာမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ 

(၃) အခုလုိ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ႐ွိေနတ့ဲပါတီက ေျမေအာက္လႈပ္႐ွားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
ရေဲဘာ္ေတြ လႈပ္႐ွားလုပ္ကုိင္ေနတာေတြနဲ႔ပတသ္က္လို႔ ဘာမ်ားေျပာႏုိင္ပါသလ။ဲ အထူးသျဖင့္ ပုံႏိွပ္အား 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိ႐ုွယမ္ီဒီယာေတြကတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ရ႕ဲ စာေစာင္ေတြ၊ သေဘာ 
ထားေတြကို ျဖန္႔ခ်ိတာလုပ္ပါသလား။ ပါတီအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရ႕ဲ အျမင္ေတြကိုအမ်ားသိေအာင္ ဘယ္လုိမ်ား 
လပု္ပါသလဲ။ လံုၿခံဳေရးကိုမထခိို္က္လို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတရီ႕ဲျပည္တြင္းကလုပ္ငန္းေတြကုိ ေျပာျပႏုိင္ရင ္
သပိ္ေကာင္းမွာပါ။ 

 ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူလူထုႀကီး လြတေ္ျမာကဖ္ို႔အတြက ္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ေျမ 
ေအာကလ္ႈပ္႐ွားမႈေတြကုိ လပု္ႏိုင္သမွ် အကုန္လုပ္ပါတယ္။   

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီမွာ ၀ကဘ္္ဆို္က္တခု႐ွိပါတယ-္ 

  https://www.cp-burma.org/- 

 ေနာကၿ္ပီး ထုတ္ေဝတာေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ဗမာဘာသာ နဲ႔ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စစ္တပ္ဆန္႔ 
က်င္တ့ဲအင္ အားစု မွန္သမွ်(လက္နက္ကုိင္သူေရာမကိုင္သူေရာပါ)နဲ႔ ဆကသ္ြယ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ သတုိူ႔နဲ႔ 
အတ ူစစ္အာဏာ႐ွင္ေတြကိ ုအတတုိူကခ္ို္က္ဖို႔ လုံးပန္းပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြက ညီေနာင္ပါတေီတြနဲ႔ စာ 
အဆက္အသြယေ္တြ၊ အျမင္ဖလွယ္တာေတြလည္း႐ိွပါတယ္။ 
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အေကြ႕နဲ႔အေ႐ြ႕ 

(A.ၿငိမ္း) 

(ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး) 

တေလာက ညအိပ္ရာဝင္ခါနီးတိုင္း ငွက္ဆိုးထိုးသံေတြၾကားၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာ့အသံကေန 
တကၠသိုလ္ျမတသ္ဦူးေဆာင္ၿပီး 'အေကြ႕နဲ႔အေ႐ြ႕' ဆိုတ့ဲ စကစရ႕ဲ အသုဘေတးသံကုိ ရကဆ္ကၾ္ကားေန 
ရလို႔ ျဖစ္တယ။္ နားေထာင္ၿပီးသေလာက္အေပၚက မွတ္ခ်ကတ္ခ်ိဳ႕ ေကာက္ျခစ္လိုက္ပါတယ္။  

ပုဂၢိဳလေ္ရးကစၿပီး ေျပာပါရေစ - ျမတ္သူ ဘယ္လိုလူစားလဲ? 

အိမ္နံမည္ 'အပါႀကီး' 

ေက်ာင္းနာမည္ 'ေက်ာ္ဇင္ၫြန႔္' 

စာေရးေတာ့ 'တကၠသိုလ္ျမတ္သူ' ျဖစ္သြားတယ။္ 

ရပ္တည္ခ်က္သမုိင္းကေတာ့ ဗိုလေ္နဝင္းလက္ထက္ကစၿပီး တခါမွ ျပည္သူ႔ဘက္က မရပ္ဘ ဲအုပ ္
စိုးသူ (NLD မပါ) လုပ္သမွ် အထးူသျဖင့္ စစ္အုပ္စုလုပ္သမွ် မွန္တယဆုိ္တဲ့ 'လိုင္း' ပ။ဲ 

ေက်ာင္းသားဘဝမွာ သနူဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္ ေက်ာင္းေနဘက္ေတြက ေက်ာင္းသားသမဂၢအလပု္ လုပ္သ ူ
လပု္၊ ေက်ာင္းသားရဲေခါင္ထ ဲပါသူပါ။ ေတာခုိသူခို ျဖစ္ေနခ်ိန္ - ဘာမွရာထူးရာခံ တက္လမ္းမရွိတ့ဲ ဒီလို အ 
ဆင္းရအဲပင္ပန္းခံရတဲ့ အလုပ္ေတြ သူမလုပ္၊ စိတ္မဝင္စား၊ အားအားရိွ မယ္ဒိုလင္ေလး တေဒါင္ေဒါင္ 
ေခါကၿ္ပီး 'ဂေလ႐ုိက္' ေနတာပ ဲသတိထားမိ။ 

သမုိင္းေျပာင္းျပန္ကိစၥ သို႔မဟတ္ု ေျဗာင္လိမ္သမုိင္း 

လြတ္လပ္ေရးေခတ္ကာလမွာ ဆုိရွယလ္စ္ေတြ လပု္ခဲ့တဲ့လုပ္ဟန္ကုိ မဆလ- က ဆက္ခံတယ္။ 
ေနာက ္ နဝတ (ေစာေမာင္၊ သန္းေ႐ႊ၊ ေမာင္ေအး၊ ခင္ၫြန႔္) တို႔က လက္ေျပာင္းယူတယ။္ ဒလုိီနဲ႔ ခု မင္း 
ေအာင္လႈိင္၊ စုိးဝင္းတို႔ေခတ္ ေရာက္လာၿပီ။ (အခ်ိဳးမေျပာင္း) လုပ္ဟန္မေျပာင္း။ သူတို႔ လုပ္တာကလည္း 
'သမုိင္းကို ေျပာင္းျပန္လုပ္ပစ္ျခင္း' ပ ဲျဖစ္တယ္။  

ဒီေနရာမွာ အေနအစားေခ်ာင္ေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနလာတ့ဲ ျမတ္သူတို႔လုိ ေဗာင္းေတာ္ညိတ ္
စိတေ္တာ္သိ ပုဂၢိဳလေ္တြအခန္း ဝင္လာပါတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ သခင္တင္ျမ၊ ေမာင္စူးစမ္း၊ ခ်စ္လႈိင္ 
(အညမည) ဘခက္ စသတုိူ႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ တပည့္သားေျမးေတြပါ။ 
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ဒီလုိအာဏာေခတေ္ျပာင္းတိုင္း ထုတ္အသုံးခံရတုိင္း ပြဲထြက္ရတာေတြ မ်ားလြန္းလို႔လားမသ ိ အသက္ ၉၀ 
တန္းေရာက္ေနတာေတာင္ 'ေဒါက္ ေဒါက္ ေဒါက္ ေဒါက'္ ေျပာႏုိင္ေနတာ သတိထားမိတယ္။ (သီလ 
ေကာင္းလို႔ေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတ/ူ စာေက်တ့ဲသေဘာပဲ) 

ဒီလုိနဲ႔ စစ္အုပ္စုဟာ ဆယစု္ႏွစ္တခုၿပီးတခု စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရး ဘက္ေပါင္းစုကံေန စစ္ 
အာဏာရွင္စနစ္ခိုင္ၿမေဲအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ခုလို လုပ္ေနႏိုင္ေအာင္ သူတို႔လုိ မီဒီယာေဒါက ္
တိုင္ေတြရဲ႕ အခန္းကလည္း မေသးဘးူဆုိတာ သတိေပါ့လို႔ မျဖစ္ဘူး။ 

ဗိလုခ္င္ၫြန႔က္ို ဦးထင္ေပၚ၊ တဗီြီမင္းသား၊ ပြဲထြက္ရာထူးမွန္သမွ် သိမ္းႀကဳံးယူၿပီး အရွက္နည္းနည္း 
နဲ႔ေျပာေနဆုိေန၊ ဖြင့္ပြဲတိုင္း ခလုတ္ေတြေလွ် ာက္ႏိွပ္ လပု္ေနတာေတြအေပၚမွာလည္း ျပည္သူေတြက မ်က္ 
မုန္းက်ိဳးတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေရးခ့ဲၾကၿပီ။ သူေျပာသမွ်ေတြက သမုိင္းေျပာင္းျပန္ေတြပါ။ ဒါေတြကို ေဒါနဲ႔ 
ေမာနဲ႔ 'အပုိင္ႀကီး' ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္အျပည့္ 'ဂုိက'္ ဖမ္းေျပာေနတာကုိ ၈ ေလးလံုးေခတ္ မ ီ
လိုက္သူေတြ မွတ္မိၾကပါလမိ့္မယ္။ 

ခု မင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း ခင္ၫြန႔္လို အထူးထးူအသြယသ္ြယေ္သာ ရာထူးေတြယူၿပီး အဒီဲစတိုင္ 
အတိုင္း ပြဲစိပ္လာေနတယ္။ ဘယ္ကိစၥမဆုိ သူ႔ျဖတသ္န္းမႈအရ နားလည္တယ္၊ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္တယ္ 
ဆိုၿပီး ေျပာေနေဟာေနတယ္။ (ဗ်ဴးတခုမွာ ဒလီိုပဲႂကြားထားဖူး) ဒါေပမ့ဲ သူ႔မ်က္လံုးေတြက အေရာင္မ 
ေတာက္ မွိန္ေဖ်ာ့ေနတယ္။ ဟိတ္ဟန္ထတ္ု ေျပာေနရလုိ႔ အားမပါဘူး။ Body Language ဖတတ္တသူ္ (ပံု 
ပန္း အမူအယာေပၚက ေကာက္ခ်က္ဆြႏဲိုင္သ)ူ တိုင္းက 'ဒီေကာင္ငေပါ'ပလဲို႔ ခ်က္ခ်င္းတန္ဖိုးျဖတလုိ္က္ၾက 
တယ္။ 

ဒါေတာင္ တကၠသုိလ္ျမတ္သူဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕က ဗုိလ္ခင္ၫြန႔္ရ႕ဲ ဖုန္တက္ေနတဲ့ ဓာတျ္ပားေဟာင္း 
သမုိင္းလိမ္ေတြကုိ ျပန္ဖြင့္ျပေနပါကလား။ 

ေခတက္ေျပာင္းေနၿပီ။ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ လက္နက္ကိုင္စြဲ တိုကပ္ြဲဝင္ေနတဲ့ေခတ္။ အင္တာ 
နကေ္ခတ္မွာ ျပည္သူေတြကုိယတ္ိုင္ ဖုန္းတလုံးကုိင္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္တဲ့ေခတ။္ ကုိယ့္ဘဝအေတြ႕အႀကဳံအရ 
ဘယ္ဟာအမွန္ - ဘယ္ဟာ 'ဂ်င္း' ဆိုတာ ခြဲျခားႏုိင္ေနၿပီဆုိတာ ျမတသူ္တို႔ သိပုံမရ။  

(၁၆၊ ၁၂၊ ၂၀၂၁) 

ျဖည့္စြက္ခ်က ္

သတုိူ႔သမိုင္းလိမ္လမ္းေၾကာင္းက ျပည္သူ႔ရင္ကုိ မထိမွန္လို႔လားမသိ၊ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တခု 
ထြက္လာျပန္တယ။္ 

'နာစရာရိွရင္ လြမ္းစရာနဲ႔ေျဖပါ' တဲ့။ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ ေၾကးမံုသတင္းစာထ ဲ ဖတ္လုိက္ရတယ္။ 
NDF ေခါင္းေဆာင္ရ႕ဲ ေဆာင္းပါးေဟာင္းပါ။ 

ဒီလုိနဲ႔ ျပည္သူေတြက ေက်ေအးႏုိင္မတဲ့လားလုိ႔ပ ဲေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ 
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ေျဗာင္းဆန္ေနတ့ဲ ဗမာျပည္ 
(A. ၿငိမ္း) 

(ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး) 
အခ်ီး 
ေဖာင္ပိတ္အေနနဲ႔ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကုိယ့္ႏိုင္ငံရ႕ဲအေနအထားကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးရမယ့္တာဝန္ ရိွလာပါၿပီ။ ဆုိး 
ေကာင္းႏွစ္ေထြ ေရာေနတာမို႔ ၂ က႑ခြဲၿပီး ပထမပုိင္းအျဖစ္ အေမွာင္ဘက္ျခမ္းကို စတင္ျပပါမယ္။ 
 
(၁) အေမွာင္ဘက္ျခမ္း 

တႏွစ္လုံး နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ ျဖစ္တာမုိ႔ ခ်ဳပ္ၿပီးပ ဲတင္ျပႏိုင္ပါမယ္။ ၂၀၂၁ ခု ပထမလဟာ အာဏာသိမ္း 
ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္တဲ့လ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ေျခလမွ္းေတြကို စေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ 
က်မွ အပီအျပင္ အာဏာသမိ္းလိုက္တာမုိ႔ တျပည္လုံး အေမွာင္ဖုံးသြားျပန္ၿပီလို႔ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါေတာ့ 
တယ္။  

အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ မေတြ႕ႏိုင္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ၊ ဥပေဒေတြ၊ အမိန႔္ေတြ၊ 
ရွားပါးကိစၥေတြ ေတြ႕လာရတယ္။ ပထမဆုံး သူ႔ ၂၀၀၈ ဥပေဒနဲ႔ကုိ အံမဝင္တဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္ ဒ ု သမၼတ 
ဗိုလျ္မင့္ေဆြကုိ သမၼတအလုပ္ခိုင္းလုိက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ နစက နာမည္နဲ႔ သတုိူ႔ျဖစ္ခ်င္တာ လပု္ခ်င္ 
တာေတြ ေလွ် ာက္လုပ္ပါေတာ့တယ္။ ထးူထူးဆန္းဆန္းေတြ ေတြ႕လာရတယ။္ 

- ဆုိင္ကယ္စီးဥပေဒ 
- Mask ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ရမယ/္ မတပ္ရဘူး ထတ္ုျပန္ခ်က ္(ဒါက တၿမိဳ႕နယ္တည္းမွာကုိ တခ်ိန္ 

တည္းထုတ္ျပန္) ။ ဒါေပမ့ဲ ကုိဗစ္ကို ႏုိင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ အသုံးခ်အျမတ္ထုတ္ေနလို႔ ေအာက္စီ 
ဂ်င္ျပတၿ္ပီး ေသဆုံးသအူေရအတြက္ မ်ားျပား။ 

- တရက္တည္းနဲ႔ လူ ၅၁ ေယာက္ ေသဒဏ္နဲ႔ တသကတ္ကြၽန္းခ်ခ့ဲတယ။္ (ဒါက ေတာင္ဒဂံုနဲ႔ 
လႈိင္သာယာ ၂ ၿမိဳ႕နယ္ပဲ ရိွေသးတယ္။) 

- ေခါင္းကို ေ႐ြးပစ္ရမယ္။ (စိတ္ဓာတ္ေခ်ာကခ္်ားသြားေအာင/္ေၾကာက္သြားေအာင္ရည္႐ြယ)္ 
-ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္အႏံွ႔ သူတို႔သတထ္ားတ့ဲ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္အေလာင္းေကာင္ေတြ၊ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္း 

ပ်က္ အသက္ေပ်ာက္ေနသူေတြ (ကုိယ့္ဘာသာသတ္ၿပီး PDF လက္ခ်က္ပါလုိ႔ မီဒယီာေတြမွာ ေျဗာင္တင္ 
ခဲ့ၾက) 

-ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ AAPP ရ႕ဲထုတ္ျပန္ခ်ကမ္ွာေတာ့ ၁၀ လခန႔္အတြင္း စာရင္းေကာကရ္သ 
ေလာက္ အျပစ္မဲ့က်ဆုံးျပည္သူ ၁၂၉၄ ေယာက္၊ အဖမ္းခံရတာ ၁၀၅၀၂ ေယာက္လို႔ ေဖာ္ျပထား။ 
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ဒါေပမ့ဲ ျပည္သူေတြရ႕ဲတိုက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္က ရရဲနီဲေနဆ။ဲ အံုႂကြတိုက္ပြဲဝင္ေနဆမဲို႔ မင္းေအာင္ 
လႈိင္ကိုယ္တိုင္က ဒီေလာက္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ သမူထင္မိခဲ့ေၾကာင္း ဗ်ဴးတခုမွာ ဝန္ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီေလာက္ 
ရကရ္က္စက္စက္ သတ္ျပ၊ ေထာင္ေသာင္းခ်ီဖမ္း ေထာင္ထဲထည့္လိုကရ္င္ ၿငိမ္သြားမွာပ ဲ တြကပ္ုံရတယ္။ 
(ဒါက ဗုိလ္ေနဝင္းေပးခ့ဲတဲ့ အေတြးအေခၚပဲ။ ၇ ရက္ဇူလိုင္၊ ေမဇြန္အေရးအခင္း၊ ၈ ေလးလုံးအေရးေတာ္ 
ပုံကာလေတြတုန္းက ကာလတခု ၿငိမ္သြားေအာင္ ထနိ္းႏုိင္ခဲ့တာကိုး) 

ခုေတာ့ ပဒအံုူတုတ္နဲ႔ထိုးမိလိုက္ေခ်ၿပီ။ မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ သူ႔ရ႕ဲမုိက္ေဖာ္ဆိုးဖက ္စကစ ေတြ ဖင္မ 
ႏိုင္ဘ ဲ ပႀဲကီးဟင္းစားလိုက္ၾကၿပီ။ တကယ္က သူတုိ႔တေတြ NLD ကို ကလဲ့စားေခ်ရင္း ျမက္ျမက္ကေလး 
လည္း စားရေအာင္ အာဏာသိမ္းလိုက္တာ ခုေတာ့ အ႐ုိးမ်က္ေနၾကပါၿပီ။ 

ခုလိုျဖစ္သြားေအာင္ ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့ လက္ေတြ႕ 'ခြင'္ ကုိၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ 
စကစ ထပိ္ပိုင္းအရာရိွေတြက ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ (ငရသဲား) ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြ 

ပုံေအာေပးခ့ဲတယ္။ "တုိ႔ကိုသာ ဘက္မကန္နဲ႔ က်န္တာႀကိဳက္သလို လုပ္ေပေတာ့" အဓိပၸာယ္ထြက ္
ေနတယ္။ ဖမ္းႏုိင္ဆီးႏိုင္ ႏွိပ္စကႏ္ိုင္တယ္။ လုႏိုင္ယက္ႏိုင္ သတ္ႏိုင္တယ္။ မုဒိမ္းမႈလည္း က်ဴးလြန္ႏိုင ္
တယ္။ တခါ ဒအီမႈရ႕ဲအက်ဳံးဝင္မႈက တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႕ခ်င္းတင္မက စစ္ေၾကာင္းလိုက္ တပ္ရင္းလိုက္ စစ္ဆင္ 
ေရးလုပ္ေနတဲ့ ဗ်ဴဟာအလိုက္အထိ လပု္ပုိင္ခြင့္သက္ေရာကေ္နတာ ေတြ႕ႏုိင္တယ။္ 
 
ျပည္ပေရးရာကိစၥမ်ား 
 

ျပည္တြင္းမွာ ခုလို ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနတာေတြက ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ ဂ 
ယက္ ႐ုိက္ပါတယ္။ 

ကလု၊ အေမရိကန္၊ အီးယူတုိ႔ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝရီ (၁) ရက္ အာဏာစသိမ္းကတည္းက မေက် 
မလည္ျဖစ္ၿပီး စကစ နဲ႔ အေစးမကပ္ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ တရားဝင္အစုိးရထကဲ ထပိ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္ေတြကို ၾကက ္
ကေလးငွကက္ေလး ဖမ္းသလိုဖမ္းလိုက္ၿပီး ႀကိဳက္သလုိအျပစ္ေပးအေရးယူတာေတြ ဆကတ္ိုက္လုပ္လာတဲ ့
အခါက်ေတာ့ ပုိကင္းကြာသြားခ့ဲၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ 

အာရွနဲ႔အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကေကာ - မင္းေအာင္လႈိင္တို႔အာဏာလုအဖြဲ႕ဟာ - ေပး 
ႏိုင္တာေတြ အကနု္ေပးၿပီး တ႐ုတ္မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရ၊ ႐ုရွားေျပးေခၚရ၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယကုိ ဖိတ္မႏၲကလပု္ ေခၚ 
သြင္းၿပီး မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေျဗာင္လိမ္ရတဲ့ အေျခအေနေရာက္သြားတယ္။ ပုံအပ်က္ဆံုးကိစၥကေတာ့ အာ 
ဆယံီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ ခြက္ထုိးခံ အာမခံခ်ကေ္တြ ေပးခဲ့ေပမယ့္ တဖက္က 
ေတာင္းဆိုခ်ကေ္တြကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ျဖည့္ဆည္းမေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ 

ျပႆနာေတြက ေျပလည္မသြား အက်ပ္အတည္းက ႀကီးသထကႀ္ကီးလာေနတဲ့အခါ ၁၀ လပုိင္း 
ေရာကေ္တာ့ ႀကံမိႀကံရာ ကနု္းေအာ္လိုက္တဲ့ အသံတသ ံ ၾကားလုိက္ရတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း 
အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ လက္တြဲတိုက္ဖ်ကသ္ြားရန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
အေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ ဆိုတ့ဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္တယ။္ 

ဒါက သူအက်ပ္အတည္း ဆိုက္ေနၿပီဆိုတာကုိ ျပတယ္။  လူထုက ရရာလက္နက္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေန 
တာကို ႏိုင္ငံတကာက အ့ံဩတႀကီးျဖစ္ကာ CRPH/NUG တို႔ကိ ု အေလးထားဆက္ဆံလာၾကလို႔ အၾကမ္း 
ဖကဝ္ါဒတို႔ အစြန္းေရာကဝ္ါဒတို႔စသည္ ဦးထပု္စြပ္ လက္ညႇိဳးထုိးျပလိုက္ေပမယ့္ က်န္လက္ ၄ ေခ်ာင္းက 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထုိးျပေနတာ သူတုိ႔သတမိထားမိၾက။ 
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(၂)အလင္းဘက္ျခမ္း 
 

အေမွာင္ဘက္ျခမ္းမွာ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရတာ သိကၡာ 
က်တယ္၊ မ်က္ႏွာပူတယ္၊ အရွက္ရၾကတယ္လို႔ ျပည္ခ်စ္စိတဓ္ာတ္နဲ႔ ေျပာသတူခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗမာ 
ျပည္သား ျဖစ္ရလို႔ ဂုဏ္မငယ္ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနပါတယ္။ လက္မေတာင္ ေထာင္လုိ႔ရပါတယ္။ 

ဒီေလာက္အသတခံ္ရ၊ အႏိွပ္စက္ခံေနရတဲ့ၾကားထဲက CCTV ေတြ၊ ဒ႐ုန္းေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြ၊ 
လက္နက္ႀကီးေတြ၊ ေအာ္တိုမစ္တစ္စက္ေသနတ္ေတြ ကိုင္စြဲထားတဲ့ သူတို႔ႂကြားထားတဲ့ ေခတမီ္စစ္တပ္ 
(standard Army) ႀကီးကုိ တူမီး၊ ေလာက္ေလးခြ၊ ဂ်င္ဂလိ၊ ဓားလံွ ေလာက္နဲ႔ ေတာ္လွန္ရတဲဲ့၊ နဂါးမင္းနဲ႔ စစ္ 
ခင္းရဲတဲ့ သဖူုန္းစားရ႕ဲသတၱိနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံေနတဲ့ျဖစ္ရပ္ကို ကမာၻက အ့ံဩဘနန္း ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ မဟုတ္လား။ 

ခုေတာ့ တဆင့္တက္လာၾကၿပီ။ လက္လုပ္မိုင္းဗံုးေတြကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
က်င္က်င္လည္လည္ သံုးတတ္လာၾကၿပီ။ ဒါေတြက မုိက္႐ူးရဲသတိၱမဟုတ္။ ရန္သူ စကစ အႀကးီအက်ယ္ 
ေခ်ာကေ္ခ်ာက္ခ်ားခ်ား ျဖစ္ေနရတဲ့ လက္နကေ္တြ ျဖစ္ေနၾကရၿပီ။ 

ေနာက ္ NUG - CRPH ေပၚလာတာ မေကာင္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္။ ေကာင္းတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ အာ 
ဏာသိမ္းခံရၿပီး ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ လက္ဦးမႈကို ျပန္ရဖုိ႕  မိမိရ႕ဲတရားဝင္မႈကို ရဲရထဲုတ္ေဖာ္တာ၊ ၂၀၀၈ ဖ်က ္
သမိ္းတာ၊ လက္နက္ကိုင္ခုခံစစ္ကုိ ရရဲအဲားေပးတာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။ သူ႔မွာ သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အ 
ခန္းက႑ ရိွပါတယ။္ ဗမာစစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ေတြကို ေခ်ာ့ျမႇဴတဲ့ မက္လံုးေပးတဲ့နည္းနဲ႔ ဖယ္ရွားလုိ႔ မရဘူးဆို 
တာ လက္ေတြ႕နဲ႔ ျပလိုက္ၾကလုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဘာရမလသဲာဝရာ ဆိုတာေလာက္နဲ႔မရဘူးဆုိတာ လကေ္တြ႕နဲ႔ 
ျပလိုက္ၾကလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ (သာဝလက္ထမွဲာ ေသနတ္ကိုင္ထားတာ ေမ့လို႔မရ) 

ေနာက ္ လက္နက္ကိုင္ EAO ေတြနဲ႔ မဟာမိတဖ္ြဲ႕ၿပီး စစ္အုပ္စုကို ရင္ဆိုင္တာလည္း မွန္ကန္တဲ ့
လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသအိမွတ္ျပဳရမယ။္ ဗမာျပည္ရ႕ဲ အဓိကပဋၬိပကၡဟာ စစ္အုပ္စုက 
တဖက္ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးကတဖက္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋၬိပကၡျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အမ်ိဳး 
သား ျပႆနာနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာဟာ ဗမာျပည္လြတလ္ပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီ ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ 
စစ္အုပ္စုကလဲ EAO ေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ (အခ်ိဳသတ)္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကုိ ရင္ဆုိင္တာပါပ။ဲ 
အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကို လက္နက္တဖြယ္ အသုံးခ်ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ဆန႔္က်င္ေရး ျပည္သူဆန႔္က်င္ေရး 
လပု္နည္းကို နယ္ခ်႕ဲသမားဆကီ အေမြဆက္ခံထားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 'တရားမ့ဲရင္ ကသူူရွားတယ္၊ 
တရားရိွရင္ ကူသူမ်ားတယ္' ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို စြဲကိုင္ထားသေူတြပါ။ မင္းေအာင္လႈိင္စစ္အုပ္စုဘက္နဲ႔ 
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးဘက္သားေတြအေပၚ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ကမာၻ႔ျပည္သေူတြရ႕ဲ ထင္ဟပ္ခ်က္ေတြၾကည့္  
ရင္ ဒအီခ်က္မွန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ လက္ေတြ႕အရ ...... 
- ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ ႏုတ္ထြက္ကုန္ၿပီ။ (ေအာက္တိုဘာလအထိ ၃၆၆ ဦး စာရင္းထြက္လာ) 
အဒဲေီနရာေတြ အစားမထုိးႏိုင္၊ ႐ံုးေတြပိတ္ထားရ။ 
- ေျပာက္က်ားအဖြဲ႕ ၄၀၀ ေက်ာ္အနက ္ ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ားကိုက ၁၇၄ ဖြဲ႕ ရိွလာ၊ သူတို႔ရဲ႕သတင္းဌာနေတြ 
အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပၚလာေနတယ္။ ဒါဟာ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီ အေရးပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔အဖြဲ႕ေတြရ႕ဲ နံမည္၊ တဆိံပ္တုံးနဲ႔ 
တိုက္ပြဲျဖစ္ရပ္ေတြဟာ သမိုင္းတင္က်န္ရစ္မွာပါ။ (ဂရိသမုိင္းထကဲ စပါတန္ဘုရင္လယုိီနိဒပ္စ္နဲ႔သူ႔အဖြဲ႕ 
သာမုိပိေလးေတာင္ၾကားထမဲွာ တုိက္ပြဲဆင္ခဲ့ပုံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်င္စရာ) 
ေနာကထ္ပ္ မေဖာ္ျပရင္မျဖစ္တဲ့ လူ႔အလႊာ ၃ ရပ္ရ႕ဲ အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ျပခ်င္တယ။္ 
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၁။ ဥပေဒသမားမ်ား 
၂၊ မီဒီယာသမားမ်ား 
၃။ စာေပနဲ႔အႏုပညာသမားမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ 
သတုိူ႔တေတြ ဘာေၾကာင့္ကပ္သင့္ကုန္ၾကရသလ။ဲ ဘာ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကို မင္းေအာင္လႈိင္စစ္အုပ္စုက အခဲ 
မေၾက ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ေနတာလ။ဲ 

လပု္ငန္းသဘာဝအရကိုက သူတို႔အလုပ္က 'အမွန္တရားဘာလ'ဲဆုိတာ ျပည္သူေတြကို မ်က္စိဖြင့္ 
ေပးရတဲ့ တာဝန္ရွိတယ္။ ဖြင့္ေပးခ့ဲၾကလို႔လည္း အမွန္တရားေၾကာက္တ့ဲ စကစ ရဲ႕ ပစ္ကြင္းထ ဲေရာကက္နု္ 
ကာ ကပ္သင့္ကုန္ၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ 
၁။ ဥပေဒသမားမ်ား -  

သတုိူ႔က ဥပေဒစကားေျပာတယ္။ တုိင္းျပည္ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၿပီ ေျပာတယ္။ ဥပေဒအထကေ္ရာက ္
ေနတဲ့ စကစ ကုိ ဆန႔္က်င္တယ္။ ထင္ရွားတ့ဲ ဥပေဒသမားတေယာက္ရ႕ဲ အင္တာဗ်ဴးတခုထကဲ ေကာက္ 
ႏုတခ္်က္တခ်ိဳ႕ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။ 
- အာဏာသိမ္း စကစ နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြၾကား ပဋိပကၡဟာ လက္နကကုိ္င္တုိက္ပြဲနဲ႔သာ အဆုံး 
သတ္ဖြယ္ရွိတယ္။ 
- တိုက္မွရမယ။္ ၂၀၀၈ ကိုဖ်က္မယ္။ အာဏာရွင္ကုိ မတုိက္ရင္ မရဘူး။ တုိက္တဲ့နည္းမွ မသုံးရင္ မပ်က ္
ေတာ့ဘူး။ တသက္လုံး စစ္ကြၽန္ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆုိတာ လူငယ္ေတြက စထြက္တ့ဲအသံျဖစ္တယ္။ 
- (ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္သက္ေနၿပီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပုံမွန္ ျဖစ္ေနၿပီ ေျပာေနၾကတဲ့အေပၚ ထင္ျမင္ 
ခ်က္ေတာင္းေတာ့) စကစ ရဲ႕ လိမ္လံုးညာလုံးေတြပါ။ တရားဥပေဒစုိးမုိးတယ္၊ ၿငိမ္သက္တယ ္ေျပာေနေပ 
မယ့္ ရန္ကုန္ဆိုရင္ ေန႔တိုင္းေသၾကတယ။္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈက တေန႔တျခား မရိွဘူး၊ အိမ္ေတြရ႕ဲ လုံၿခဳံေရး လုံးဝ 
မရွိ။ တရား႐ံုးေတြ အမ်ားအားျဖင့္ မဖြင့္ၾကဘးူ။ အေရးႀကီးတဲ့အမႈေတြေလာက္သာ ကပ်ာကသီဖြင့္ၿပီး ခ်က္ 
ခ်င္းျပန္ကုန္ၾကတာ၊ တရားမမႈေတြ လုံးဝမကိုင္ဘူး။ နယ္စပ္ေတြလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။  
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ၊ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္တုိ႔အမႈေတြမွာ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၆၀ - ၉၀ ခ်ပစ္တာ 
ဟာသပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 'ငါတို႔တုိက္မ'ွ  ျဖစ္ကနု္ၾကတာ။  
- ကေလးေတြကို စႏုိကပ္ါနဲ႔ ေခါင္းခ်ိန္ပစ္ေနတာ တကမာၻလုံး တျပည္လုံးက ျမင္ေနရတယ္။ ဘယ္သူမွ မခံ 
ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အရင္က NLD ကို ေပ်ာ့လြန္းတယ္ဆိုၿပီး အားမရဘူး။ ခု NUG က တိုက္မွရမယ္ေျပာတာ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ေထာကခ္ံတယ္။ 
- (ကိုယ္တိုင္က် မတုိက္ဘ ဲကေလးေတြကိုပ ဲ ေျမႇာက္ေပးတယ္ ေျပာေနၾကတာေကာ) ေျပာတဲ့သူေတြဟာ 
ဟိုေပါင္းလိုက္ ဒီေပါင္းလိုက္ လိုက္လပု္ေနတဲ့သူေတြပ၊ဲ ခံရတဲ့သူက မတရားခံေနရလုိ႔ ခဲ့နဲ႔ေပါက၊္ ေလာက္ 
ေလးနဲ႔ပစ္တာကို သူတို႔က သတ္ပစ္တယ။္ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ ေဆြးေႏြးလုိစိတ္ မရိွ။ အသာစီးယူမယ္၊ 
သတုိူ႔ပ ဲ လုပ္မယ၊္ (လာမယ့္) ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို PR စနစ္နဲ႔ အႏုိင္အထက္လုပ္ဦးမယ။္ ခု လူသတ္၊ ပစၥည္း 
သမိ္း၊ ေထာင္ခ်၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဒုကၡေပးေနၿပီ။ 
- (ႏိုင္ႏုိင္ပါ့မလား) အခု တျပည္လံုး တိုက္ေနၾကၿပီ။ အာဖဂန္၊ အီရတ္ မုိင္းစနစ္ေတြ ယူသံုးလာၾကၿပီ။ ထိ 
ေရာကတ္ယ။္ ေျပာက္က်ားအဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ငါတို႔မလြဲမေသြ ႏိုင္မွျဖစ္မယစ္ိတေ္တြ ဝင္လာၾကၿပီ။ 
ရပ္ေက်းေတြ ႏုတ္ထြက္တာအႏံွ႔၊ EAO ေတြကလည္း တိုက္ေနၾကၿပီ။ ျပည္မထအဲထ ိဝင္တုိက္မယ္ ေႂကြး 
ေၾကာ္ထားတယ္။ 
- (မ်ိဳးဆက္နဲ႔ခ်ီ ၾကာသြားလိမ့္မယ)္ လံုးဝလကမ္ခံ၊ ေသတဲ့သူေသ၊ က်န္တ့ဲသူ ဆက္တုိက္၊ ဒီမ်ိဳးဆက္မွာ 
ျပတရ္မယ္၊ ခ်က္ခ်င္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ။္ 
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၂။ မီဒီယာသမားမ်ား 
သတင္းသမားကို မူမမွန္တဲ့သူေတြက ေၾကာကၾ္ကတယ္။ အဲဒီထမဲွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ပါတယ္။ ဗိုလ ္ေန 
ဝင္းကို တတိုင္းျပည္လုံး ေၾကာက္ေနရခ်ိန္ သူ႔ကိုမေၾကာက္တဲ့သူ - သကူ ျပန္ရွိန္ေနရတ့ဲ သတင္းသမား 
ေတြ ရွိခ့ဲတယ္။ သတင္းသမားေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ေၾကာက္ရသလ။ဲ သူတုိ႔မွာ စုေဆာင္းထားတ့ဲ သတင္းအ 
ခ်က္အလကေ္တြ ရိွေနလို႔ပ။ဲ ငယ္က်ိဳးငယ္နာကအစသိတဲ့ ဗမာ့ေခတ္/မိုးႀကိဳ းဦးအုန္းခင္လို သတင္းသမား 
ရွိသလုိ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖြင့္ခ်ရတဲဲ့ သတင္းသမားေတြလည္း မနည္းလွပါ။ ဒအီထမဲွာ 
လက္ဝသဲမားေတြက အမ်ားစု ျဖစ္ခဲ့တယ။္ 

ဗိုလခ္င္ၫြန႔္ကို ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ၊ ဗုိလ္ေမာင္ေအးနဲ႔ က်န္ေခတၿ္ပိဳင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ လန႔္ 
ေနရတာဟာ သစုူေဆာင္းထားတ့ဲ ျပစ္မႈေျမာက္ သတင္းအခ်ကအ္လက္ေတြေၾကာင့္ပ။ဲ  

မင္းေအာင္လႈိင္တို႔လည္း ထိုနည္းတူပဲ။ ေဒၚစုတုိ႔၊ သမၼတဦးဝင္းျမင့္တို႔ကုိ လက္ကေလးျပ ႏႈတ္ 
ဆက္႐ုံနဲ႔ ျပစ္မႈေျမာကတ္ယဆုိ္ၿပီး စြဲခ်က္တင္ ျပစ္ဒဏ္ေတြခ် လုပ္ထားေတာ့ "ပစ္ရင္ ေခါင္းကိုတည့္တည့္ 
ခ်ိန္ပစ"္ (ဒါကလည္း ပစ္ရင္မွန္ေအာင္ပစ္တယ္။ မုိးေပၚေထာင္ပစ္တာ မပါဘးူ ေျပာတဲ့ ဗုိလ္ေနဝင္း လမ္း 
ၫႊန္အတုိင္း) ခုိင္းခ့ဲတဲ့ မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ စကစ ေတြအတြက ္အျပစ္ေတြက တပံုႀကးီျဖစ္ေနတယ္။ သတင္း 
သမားေတြက ဒါကုိ ဖြင့ခ္်လိုက္လို႔ အထနိာခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား။ 

ခုမွန္တာကို ေျပာရဲေျပာႏုိင္တဲ့ေခတ္၊ တခဏနဲ႔ တကမာၻလုံး ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားေစႏုိင္တ့ဲေခတ္ ျဖစ္တာမုိ႔ 
အႏၲရာယရ္ွိႏိုင္တဲ့ သတင္းသမားေတြကို ႀကိဳဖမ္း၊ သတင္းဌာနေတြပိတ္ပစ္ လုပ္ခဲ့တယ။္ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္သတင္းအရ ပိတပ္စ္လိုက္တဲ့ သတင္းမီဒီယာ ၉ ခု၊ ဖမ္းဆးီခံသတင္းသမား ၅၃ 
ဦး ရိွသြားခ့ဲပါၿပီ။ 
၃။ အႏုပညာသည္မ်ား။ 

အုပ္စိုးသူေတြကို မေၾကာက္တဲ့အထမဲွာ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္၊ ဂီတသမားေတြ 
ပါတယ္။ အဆုိေတာ္ေတြ ပါတယ္။ 

မဆလ ေခတ္ အမတ္ေတြဟာ 'ညာ' ခ်ၾကတယ္လို႔ သူကိုယ္တိုင္ အမတ္တဦးျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ေန 
ဝင္းကို ေျပာရဲတဲ့ (ဦး) ဇာဂနာ ရိွသလုိ ဝ့ံဝ့ံစားစား လပု္ရကဲိုင္ရတဲဲ့ နာေရး (ဦး) ေက်ာ္သ ူ ရိွတယ္။ ပစ္ေန 
ခတေ္န ဖမ္းေနသတ္ေနတဲ့ၾကားက သပံုံးတီး ေတာထုတ္ရတဲဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔လုိ ႐ုပ္ရွင္ပညာသည္ေတြ 
ရွိတယ္။ အဆိုေတာ္ေတြ ရိွတယ္။ ခုဆုိ လက္နက္ကိုင္စြဲ တိုက္ေနခိုကေ္နတဲ့ အႏုပညာသည္ေတြ ေတာထဲ 
ေရာကေ္နၾကၿပီ။ 

သတုိူ႔အားလုံးမွာ ပရိသတကုိ္ယစ္ီရွိတယ္။ သူတုိ႔ကို စံထားတဲ့ ျပည္သူေတြ သိန္းသန္းခ်ီ ရွိတယ္။ 
သတုိူ႔ဩဇာက တျပည္လံုးကို လႊမ္းတယ။္ သတုိူ႔က ျပည္သူေတြအတြက္ စြန႔္လႊတ္အနစ္နာခံျပတဲ ့ အလင္း 
တန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြက ယုံၾကည္ကိုးစားတယ္။ သူတို႔လမ္းေၾကာင္း ျပည္သူေတြလုိက္မွာ 
စကစ က ေၾကာကတ္ယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ဖမ္းတာဆီးတာေတြ လပု္ၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ က်န္ေနတ့ဲသူေတြကို မႈိင္းတိုက္တယ။္ အ 
ခြင့္အေရးေပး ထိန္းတယ္။ 

ဘယ္လိုမွရမွာမဟုတ္တဲ့ အႏုပညာစစ္ေၾကာင္းကို သတုိူ႔ ႀကိဳးစားပမ္းစား တားဆီးေနၾကျခင္းပါ။ 
၂၉ - ၁၂ - ၂၀၂၁ 
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၂၀၂၁ ဗမာျပည္ရ႕ဲ ရႈခင္း(၂) 
သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္-၁/၂၀၂၁(၄) 

အာဏာသိမ္းရင္------(၈) 
စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမတ့ဲလား(၁၀) 

တပ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ(၁၂) 
အာဏာသိမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔(၁၅) 

ဩဂုတ ္၁၅၊ ၈၂ မိခင္သို႔(၂၂) 
ေဖေဖ ကုိ အသက္ကယ္ခ့ဲရစဥ္က။(၂၃) 

ေတာ္လွန္ေရး၏ လင္းယုန္နီ--(၂၉) 
အလံ (၃)လက္ ၾကားက လူ --(၃၁) 
ကုိစုိးျမင့္သုိ႕ လြမ္းသူ႕ ပန္းေခြ(၄၀) 
ထာဝရ ေတာ္လွန္ေရးသမား(၄၃) 

ရေဲခါင္ေျပာက္က်ား သခင္သန္းေဖ(၄၆) 
သခင္ဘဟိန္းကြယ္လြန္ျခင္း ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္(၅၁) 
အသက္(၁၀၀)-- ေလထီးဆင္းရဲေဘာ္ႀကီး။(၅၈) 

ျပည္သ့ူလြတ္ေျမာက္ေရးလမ္း(၆၁) 
အဓိကနဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ျပႆနာ(၆၃) 

ႏွစ္ ၁၅၀ ေျမာက္ ပဲရစ္ကြန္ႁမြန္း(၆၆) 
ဗမာျပည္၏ လက္ရိွအေျခအေနအေပၚ(၇၀) 

အေကြ႕နဲ႕ အေရြ႕(၈၀) 
ေျဗာင္းဆန္ေနတ့ဲ ဗမာျပည္(၈၂) 
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