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                               စာတည်းအဖဲွအမှာ 
 

 
 

(အပိုင်း ၁) 
 
(နိဒါန်း) 
 
 
 
(မင်း�အာင်လင်တိုရဲ �သွးခွဲနည်းပရိယာယ်��ခလှမ်း�တွကုိ သတိထားိုင်ဖုိ လိဝှက်ချက်တခုကုိ မိတ် 

ဆက်�ပးပါမယ်။ မင်း�အာင်လင်က ကန်�တာ်တိုပါတီဆီကုိ စိတ်ချရတဲ့ ပုဂိလ်တဦးကတဆင့် အတွင်းစကား 
တခု ပုိဖူးတယ်။ “ကန်�တာ်တိုအတွင်းမှာ ဒီငါတ�ကာ�ကာ လုပ်တဲ့မိန်းမကီးနဲ့�တာ့ အလုပ်တွဲလုပ်သွားလုိ 
မ�ဖစ်�တာ့ဘူး”တဲ့။ (�အး-မင်း��ပာတာ�တွ ငါက�တာ့ ပါတီကို အစီရင်ခံရမှာပဲ)ဆို�တာ့ “ခင်ဗျားတိုပါတီ 
သိ�စချင်လုိ ��ပာတာပဲ”တဲ့။ 

ဒါဟာ �ကာင်လက်နဲ့ �ပာပူအယက်ခိုင်းတဲ့ ကိစ၊ လမ်းစ်မတူကလုိ NLD နဲ့ CPB သဟဇာတမ�ဖစ်၊ 
ကဲွ�နတာကုိ တည်�ပးလုိက်တာ �ဖစ်တယ်။ ဒီ�ပဿနာ ပွထလာရင် ပထမဆုံး ကန်�တာ်တိုရဲ�ဘာ်ရဲ လိဝှက် 

�ရး လံု?ခံ�ရး ထိခိုက်မယ်။ မင်း�အာင်လင်က�တာ့ ငါရန်သူရဲရန်သူဟာ ငါမိတ်�ဆွ �ဖစ်တယ်ဆိုတဲ့ �လာဂျစ် 

ကုိ ကိုင်စဲွပီး ခပ်တိမ်တိမ် တွက်ပံုရတယ်။ သိပ်မကာလုိက်ပါ။ ဒီ�ဝါဟာရဟာ တပ်နဲ့ အရပ်ထဲ �ပန့်လာခဲ့တယ်။ 
ခု�တာ့ ကန်�တာ်တို ရဲ�ဘာ်ကွယ်လွန်သွားတာလည်း ကာပါပီ။ �နာက် သူတိုရဲ ဒီနည်းပရိယာယ် ��ခလှမ်း 
�ကာင့် တ�ပည်လံုးလည်း အကဲွဇာတ်ကီး ခင်း�နပါပီ။ ဒါ�ကာင့် သတိ�ပးတဲ့ သ�ဘာတင်�ပလုိက်�ခင်းပါ။) 
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 ကမာ့အခင်းအကျင်းသစ်တရပ်က ပံု�ပလာ�နပီ။ ဗုိလ် ၂ ဗုိလ်�နရာမှာ အ�မရိကန်နဲ့ တုတ်တိုက �န 

ရာယူလုိက်ကပီ။ အ�မရိကန်သမတ ဘိုင်ဒန်က အ�မရိကန်ရဲ အဓိက ပိင်ဘက်ဟာ တုတ်�ဖစ်တယ်လုိ 
�ကညာထားပီးပီ။ 

ဒီကာလမှာ ျကလီးယား �ပင်ဆင်မ�တွနဲ့ စစ်သံဟစ်လာကတဲ့ ိုင်ငံတချိ �ပလာခဲ့တယ်။ အ�မရိ 
ကန်၊ တုတ်၊ ုရှား၊ အိိယ ဂျပန်တိုက ကာကွယ်�ရးစရိတ်�တွ �မင့်ထားတဲ့ ဘတ်ဂျက်�တွ ထုတ်�ပန်လာက 

တယ်။  
 

(ကမာစစ် �ဖစ်မလား။) 
�ဖစ်လာရင် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ တိုက်ကမလဲ။ အင်အားကီးိုင်ငံ�တွက�ကာ ကုိယ်တိုင်တိုက် 

ကမလား။ လက်�အာက်ခံ�တွပဲ( proxy war) တစိတ်တပုိင်း �ဒသစစ်�တွ အတိုက်ခိုင်းမလား။ ခန့်မှန်း�န 

ကရပီ။ အုပ်စုလုိက် စစ်�ရး�လ့ကျင့်မ�တွထထလုပ်�နကတာ�တာ့ �မင်�နကရပီ။ 
 

(ဗမာ�ပည်) 
ဒီအခင်းအကျင်းနဲ့ မ�ရှးမ�ှာင်း သမတူး မင်း�အာင်လင်က အာဏာထသိမ်းလုိက်တာ တိုက်ဆိုင်�န 

တယ်၊ ဒါဟာ တိုင်း�ပည်ရဲ ကံကမာဆိုးပဲ။ သူအ�ကာင်း�ပတာက “�ရွး�ကာက်ပဲွမှာ မသမာမ�တွရှိလုိ” တဲ့။ 
ဘယ်လုိ�ဖစ်သွားတာလဲ။ ၂၀၂၀ �ရွး�ကာက်ပဲွဟာ တရားမတတဲ့ �ရွး�ကာက်ပဲွလုိ ိုင်ငံတကာက အသိအမှတ် 

�ပခဲ့ကတယ်။ သူကုိယ်တိုင်က �ပည်သူဆနဲ့အညီ ထုတ်�ဖာ်လာတဲ့ ရလဒ်ကုိ လက်ခံရမှာပဲ။ ဒါက�တာ့ ဘယ် 

လုိမှ �ငင်းလုိမရဘူး။ လက်ခံရမှာပဲလုိ ��ပာထားပီးသား ရှိတယ်။ ဆန်း�တာ့ မဆန်းလှဘူး။ �ထွးပီးသား တံ 
�တွးကုိ �ပန်�ပန်မျိချတဲ့ အလုပ်က စစ်အုပ်စု လုပ်�နကျ အလုပ်ပဲ မဟုတ်လား။  

ခု�တာ့ မျက်ှာ��ပာင်��ပာင်နဲ့ သူတိုအာဏာတည်မဲ�ရး တနည်း သူတိုကိုယ်ကျိးစီးပွားအတွက် အာ 
ဏာသိမ်းပီး လူသတ်ပဲွကီး ကျင်းပပါ�တာ့တယ်။ လက်�အာက်ငယ်သား�တွကုိ လူသတ်လုိင်စင် ချ�ပးလုိက် 

တယ်။ လက်ယ်�နတဲ့ သူတိုလက်ကျ အရာရှိ အရာခံ အကပ်တပ်သား�တွကလည်း အစိမ်းအကျက်မ�ရွး၊ ဗ 

မာရယ် တိုင်းရင်းသားရယ်မ�ရွး၊ �ယာကျ်ား မိန်းမ က�လးမခွဲ အသက်အရွယ်ကုိ မ�ထာက်၊ မိန်�ရရှက်�ရ 

လက်စွမ်း�ပက�တာ့တယ်။  
တကယ်က ဒီလုိ လုပ်ထံုး�တွက ဗမာ�ပည် စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်( ဗုိလ်�နဝင်း၊ ဗုိလ်�စာ�မာင်၊ 

ဗုိလ်သန်း�ရ) လက်ထက်�တွတုန်းကလည်း လုပ်ခဲ့တာပဲ။ အ�ကာက်တရားလမ်းမုိးဖုိ သတ်တာ �ဖတ်တာ 
ဖမ်းတာ ဆီးတာ မုဒိမ်းကျင့်တာ၊ ရွာလံုးကတ်မီးတာ၊ ဘာသာမ�ရွး သာသနာ့အ�ဆာက်အဦ�တွ မီး ဖျက် 

ဆီး၊ ဘုန်းကီးရဟန်းနဲ့ ဘာသာမ�ရွး သာသနာ့ ဝန်ထမ်း�တွကုိပင် သတ်တာ �ဖတ်တာ သိကာမ့ဲ�အာင် လူဝတ် 

လဲ�စတာ�တွ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါ�တွဟာ သူတိုလက်ထဲ အာဏာ�ရာက်တာနဲ့ ကဲကူး�ရပါ �ဖစ်ုိး�ဖစ်စ်�တွပါ။  
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ဗုိလ်�နဝင်း အာဏာကုိင်ထားတာက ၂၆ ှစ်၊ ဗုိလ်�စာ�မာင်၂ှစ်ခွဲ�ကျာ် အခု မင်း�အာင်လင် ၁ ှစ် 
ဆယ်လ�ကျာ်- ဘယ်သူ ဘယ်�လာက်သတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှာ�တာ့ ဗုိလ်�နဝင်း ဗုိလ်သန်း�ရတိုကုိ�တာ့ တွက် 

ဖုိ မလွယ်၊ အစုလုိက် အ?ပံလုိက်သတ်တာ�တွ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ရှိ�ပမယ့် တ�ပည်လံုးအံှ ဆယ်စုှစ်နဲ့ချ ီသတ် 
ကတာမုိ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းလုိပဲ ရတယ်။ ဗုိလ်�စာ�မာင်က�တာ့ အချန်ိသိပ်မကာလုိ တွက်ရတာ မခက်၊ 
အခု မင်း�အာင်လင်ကျ�တာ့ (IT ) �ခတ်�ဖစ်လုိ အနီးစပ်ဆုံး �ဖာ်ထုတ်လုိ ရတယ်။ (တ�ပည်လံုးမှာ စကစ 
သတ်လုိ �သရတဲ့ အရပ်သား (AAPP) က ၇ -၁၂- ၂၀၂၂ ရက်စဲွနဲ့ ထုတ်�ပန်ထားတာ �တွရတယ်။) မင်း�အာင် 

လင်သာ �နဝင်းလုိ ၂၆ ှစ်ကာ အာဏာကုိင်ထားရင် �ပည်သူ�တွ ဘယ်�လာက်များ �သလုိက်ကမလဲ။  
 
 
 

(အပိုင်း ၂) 
အာဏာသိမ်းလုိက်�တာ့ ဘာ�ဖစ်သွားသလဲ။  
(က) ဘာ�ရး စီးပွား�ရး ။ 

 အာရှ ဖံွဖိး�ရးဘဏ် (ADB) ��ပာတာက ပီးခဲ့တဲ့ှစ်မှာ ဗမာ�ပည်ရဲ စီးပွား�ရးတိုးတက်မန်း (GDP) 

ဟာ ၂၀ ရာခိုင်န်း ကျံသွားခဲ့တယ်။ ကျပ်�ငွတန်ဖုိးဟာ အာဏာမသိမ်းခင်ကထက် ၆၀ ရာခိုင်န်းအထိ ကျ 
ဆင်းသွားတယ်။ လပ်စစ်ဌာန တခုတည်းမှာပင် US �ဒလာ ၆ သန်းနဲ့ ညီမတဲ့ ကျပ်�ငွ ၁၃၁ ဘီလျ�ံလာက် လ 

စ် ဆုံးံးခ့ဲတယ်။  
ကမာ့ဘဏ် (WB) တုံ�ပန်ချက်အရ ၂၀၂၂ ခုှစ် စုစု�ပါင်း ထွက်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာ ၂၀၁၉ ကထက် 

၁၃ ရာခိုင်န်း�လျာ့ကျမယ်။ တိုင်ငံလံုး လူဦး�ရ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၀ ရာခိုင်န်း) ဟာ ကုလသမဂ သတ်မှတ် 
ချက် ဆင်းရဲမဲွ�တမမျ်း (တရက် ဝင်�ငွ ၁၅၉၀ ကျပ်) �အာက် �ရာက်မယ်။ ကျပ်�ငွတန်ဖုိး ဆက်တိုက်ကျ 
ဆင်း�န�ခင်း၊ အ��ခခံစား ကုန်�သာက်ကုန် �ဈးန်းများ အဆမတန် �မင့်တက်�န�ခင်း�ကာင့် မကာမီ ဒုက လှ 

လှ �တွ�တာ့မယ်လုိလည်း နိမိတ်ဖတ်လုိက်တယ်။ 
�ဇာ်မင်းထွန်းက�တာ့ �ပည်တွင်း�ပည်ပ �ချး�ငွကုိ အတိုးနဲ့အရင်း �ပါင်းရင် �ဒလာ သန်း ၇၀၀ ခန့် 

ှစ်စ်�ပးဆပ်�နရတယ်လုိ ညည်းတွား�နရတယ်။  
                *********************************** ******************************** မင်း�အာင်လင် ဇာတ်မင်းသား �ဖစ်လာပီးတဲ့�နာက် ံုပွင့်ထွက်မတတ် ပရိသတ်လာဖုိ မှန်းပီး ခိမ်း 
��ခာက် အကျပ်ကုိင်တာ�ရာ �န့စားခ�ပးတာ�ရာ �ရာသမ�မ လူစုထား�ပမယ့် ကလုိက်တဲ့ ပဲွဂွင်(ခွင်)တိုင်း 
မှန်းချက်နဲ့ ှမ်းထွက်မကုိက် �ဖစ်တာချည်း Oကံ�နရတယ်။  

- �ခွးတိုး�ပါက်က ဝင်ဖုိ ထွက်ဖုိလုပ်ထားတဲ့ အမီးစားဘက် �ခါင်းစားဘက် အာဆီယံတ�ခမ်းပဲ့ ကိတ် 
ဝုိင်းကလည်း တွက်ထားသလုိ မ�ဖစ်လုိ သတင်း�တာင် ရဲရဲ မထုတ်ရဲဘဲ အမီးကုပ် �ပန်လာခဲ့ရတယ်။ 
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- မင်း�အာင်လင်ရဲ ဝမ်းမဲင်းန်း တကိုယ်�တာ် အစွမ်း�ပပဲွ ခရစ်စမတ်အကိပဲွကလည်း ဘယ်လုိ 
ရလဒ်�တွ ထွက်ခဲ့သလဲ။ 

- �ဖစ်စ်အရ ဒီရက်ပုိင်းအတွင်းမှာပဲ ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘိုရဲ �မွးရပ်��မ ခင်ဦးနယ် မံုလှရွာကုိ တိုက် 

�လယာ်�တွလတ် ဗံုးကဲ မီး�လာင်တိုက်သွင်းခဲ့တယ်။ တချန်ိတည်းလုိလုိ ခရစ်စမတ်အကိ ချားလ်စ်ဘိုရဲ ရန် 

ကုန် ဆု�တာင်းပဲွတက်ပီး ကျမ်းစာတချိရွတ်ဖတ်ပီး ပါဝင်ဆင်ဲခဲ့တယ်။ (ကန်�တာ် ဘာမဆို လုပ်ရဲတယ 
ဆိုတာ ဒါ�တွကုိး။) ဒါဟာ �ပည်သူ�တွရဲ ယံုကည်ကုိးကွယ်မကုိ တပတ်ုိက်�နတာပဲ �ဖစ်တယ်။ တ�ပည်လံုး 
လည်း အကျ်းံုး ဝတ်�ပဆု�တာင်းပဲွပဲ လုပ်ိုင်က�တာ့တယ်။  

- ိုင်ငံ�ခား�ရးကိစ�တွမှာလည်း NUG အစုိးရရဲ တစတစ ဖ့ဲယူဝါးမျိ�ခင်း ခံ�နရတယ်။  
- နယ်��မစုိးမုိးမမှာလည်း �ွဦး�တာ်လှန်�ရးက PDF �တွရဲ ချပ်ကုိင်မက ၆၀ ရာခိုင်န်း အချိး ၄၀ 

ရာခိုင်န်း အ�ပစီး ရ�နတယ်။  
- သူတို အပုိင်တွက်ပီး ဖိတ်�ခ�ဆွး�ွး�နတဲ့ အပစ်ရပ် ၇ ဖဲွရဲ ကိစကလည်း �နာကဆုံး �တွဆုံဖို 

ရက်ချန်ိး �ပးထားပီးမှ အဆင်သင့်မ�ဖစ်�သးဘူးဆိုပီး ဖျက်လုိက်ရ�ပန်တယ်။  
- ဆက်သွယ်�ရးကမှာ ိုင်ငံ�ခားရင်းှီး�မပ်မ ကုမဏီကီး ၂ ခု (အူရီဒူးနဲ့ တယ်လီ�နာ) ကလည်း 

အံးနဲ့ပုိင်းပီး ထွက်ခွာသွားကပီ။  
- နာမည်ကီး �လာင်စာကုမဏီကီး�တွလည်း ထွက်ခွာကုန်ကပီ။ ထုိင်းမှ (PTT ) ကုမဏီကီးက�တာ့ 

ရက်ပုိင်းအတွင်းကပဲ လုပ်ငန်းအားလံုး ရပ်ဆိုင်းလုိက်ပီလုိ �ကညာခဲ့တယ်။  
ခင်ရီရဲလက် အုပ်ချပ်�ရးအာဏာ အပ်လုိက်ပီ။ လက်မရွံသမား ညစ်ဉာဏ်များသူ ရဲချပ်�ဟာင်းဟာ 

ခုပဲ လက်သွက်��ခသွက် ��ခလှမ်း�တွ လှမ်း�နပီ။ ဒီလုိနဲ့ ဖက်ဆစ်တပ် ဖက်ဆစ်ယရား ဖက်ဆစ်အစုိးရ တစံု 

လံုး ုပ်လံုးဟာ �ပသထက်�ပလာ�နပီ။  
ျကလီးယားဓာတ်�ပါင်းဖုိ �ဆာက်ဖုိလည်း ��ခလှမ်း�ပင်�န�ပန်တယ်။ �သွးဆာ�နတဲ့စိတဇလူသတ် 

သမားဟာ �ပည်တွင်းမှာ မီး�လာင်တိုက်သွင်း�နရတာ အားမရလုိ သူ�စာ်ကားလုိ ရမယ်ထင်တဲ့ အိမ်နီးနားချင်း 
နယ်��မတချိကို �ပာချဖုိ Oကံစည်လာ�ပန်တယ်။  

လံု?ခံ�ရး�ကာင်စီ ဆုံး�ဖတ်ချက်(အမှတ် ၂၆၆၉) ထွက်လာ�တာ့ သူတိုအားကုိး�နတဲ့ တုတ်၊ ုရှား 
အ�ပင် �မာ်လင့်ထားတဲ့ အိိယကပါ မဖယ်ချ၊ ကန့်ကွက်မဲ မ�ပး�တာ့ ရင်ကဲွပက်လက်�ဖစ်ပီး �ပါက်ကဲွပါ 
�တာ့တယ်။ �ဇာ်မင်းထွန်းက ကုလသမဂ ဘာမှ သုံးစားလုိမရဘူး။ သူတိုနဲ့ဘာမှ မဆိုင်ဘူး-လုိ ��ပာရဲတဲ့ 
�ကာင်။ တပ်ထဲက ပါးစပ်�တွကလည်း (လံု?ခံ�ရး�ကာင်စီဆုံး�ဖတ်ချက် ဂုစုိက်စရာမလုိ၊ လက်�တွအ�ရး 
ယူလုိရတဲ့ ဆုံး�ဖတ်ချက်မဟုတ်ဘူး)ဆိုပီး �အာက်��ခကုိ စိတ်ဓာတ်မကျ�အာင် ��ဖ�ဆး�ကး�နကတယ်။ 
တဆက်တည်း �ဒ�အာင်ဆန်းစုကည် လတ်�ရးဟာ သူတိုကိစလား၊ လတ်ဖုိလုိရင် ကုိယ်တိုင် လတ်မှာ�ပါလို 
�ဖည့်စွက်��ပာလုိက်�သးတယ်။ 

ဒီလုိ အဖက်ဖက်မှာ ထိန်းမိုင်သိမ်းမိုင် �ဖစ်�နစ် ဗမာ�ပည်မှာ စစ်�ဘးဒုကသည်က ၁.၆ သန်း�ကျာ် 
သွားခဲ့ပီ။ 
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*************************************************** ********************** 
(နိဂုံးပုိင်း) 
ဒီအချန်ိဟာ စစ်သုံးစစ်တိုက်ဖျက်�ရးအတွက် အားသွန်�ဆာင်ရွက်ရမယ့်ကာလ �ဖစ်တယ်။ �ပည်သူ�တွ 

အတွက် အခွင့်�ကာင်း�ဖစ်သလုိ စစ်အုပ်စုအတွက် အသက်မထွက်�ရး အတင်းုန်းကန်�နရတဲ့အချနိ် ကုိယ်လုပ် 

တာ ကုိယ်သတ်တာ ��ဗာင်�ငင်းပယ်ပီး လုပ်ချင်သလုိ လုပ်�နတာ ကမ်းကုန်�နပီ။ ဒါကို ဘရိတ် မအုပ်ိုင်ရင် 
သူတိုတ�တွ လုပ်ရသမ ဆက်လုပ်ကလိမ့်ဦးမယ်။ မျက်�ခည်�ပတ်လုိမ�ဖစ်။  

�ပည်သူစစ်ပွဲအတွက် ဘက်စံုအ��ခအ�န အချက်အလက်တချိ တစတစ �ပည့်စံုလာ�နပီ။ ဒီအခွင့် 

အ�ရးကုိ လက်လွတ်ခံလုိ မ�ဖစ်ဘူး။ �နာက်ဆုတ်ချင်တဲ့အ�တွးအ�ခ၊ ရသ�လာက် ယူထားလုိတဲ့ အ�တွး 
အ�ခ�တွကုိ တိုက်ဖျက်ကရမယ်။ ဒီအ�တွးအ�ခ ထိပ်တက်�နသူ�တွက မရှက်တတ်ကဘူး။ မျက်ှာ��ပာင် 

ကတယ်။ ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်စွာပဲ မိမိတို�တာ်လှန်�ရးတပ်ဖဲွတွင်းမှာ ရှက်တတ်တဲ့စိတ် �မွး�ပးကရမယ်။ ဂုဏ် 

��ပာင်လာခဲ့ပီ�ဖစ်တဲ့ သမုိင်းအ�ရာင်ကုိ ခုအချန်ိ�ရာက်မှ အပွန်းပ့ဲခံလုိ မ�ဖစ်။ မိမိတိုအသီးသီး ရင်းှီးလုိက်ရတဲ့ 
အရင်းအီှး�တွကုိ မ�မ့နဲ့။ မိမိတိုအတွင်းမှာ အသက်မ�ပးလုိက်ရတဲ့မိသားစု �ဆွမျိးသားချင်း ရဲ�ဘာ်၊ သူငယ် 

ချင်း၊ မိတ်�ဆွဆိုတာ�ကာ ရှိရဲလား။ လုယူဓား�ပတိုက်မခံရသူ ရှိရဲလား။ ဖမ်းဆီးတရားစဲွမခံရသူ ကာယိ� 
အပွန်းပ့ဲမခံရသူ ရှိရဲလား။ သပ်လိ�သွးခွဲမခံရတဲ့ အဖဲွအစည်း မိသားစု �ဆွမျိးသားချင်းဆိုတာ�ကာ ရှိရဲလား။ 
�ဆွ�ပတ်မျိး�ပတ် မိဘက သားသမီး၊ သားသမီးက မိဘ၊ အ�မွ�ပတ်�ကာ်�ငာ �တွ ဒီ�လာက်များများ ထည့်�ပး 
�နရတဲ့ိုင်ငံ�ကာ ဒီကမာ မှာ ရှိရဲလား။  

အဂတိလုိက်စားရာမှာ ထိပ်တန်း�ရာက်�နတဲ့ လူညစ်တသိုက်က အဂတိလုိက်စားမတိုက်ဖျက်�ရးကို 
အမျိးသား�ရးတာဝန်အ�ဖစ် ထမ်း�ဆာင်ခိုင်း�နတဲ့အစုိးရအဖဲွအစည်းဆိုတာ ကမာမှာ ရှိချင်ရှိမယ်။ ရှားတယ်။ 
သိုတိုင် ဗမာ�ပည်မှာ�တာ့ ရှိ�နတယ်။ ဒီ ဂွတီးဂွကျ အူ�ကာင်�ကာင်ထ�အာ်�နတဲ့ ိုင်င့ံ�ခါင်း�ဆာင် ဆိုတာ  
လည်း ဒီိုင်ငံမှာ ရှိ�နတယ်။ ဒါမျိး�တွ များလာ�တာ့ ိုင်ငံ�ခား�ရာက် ကုိယ့်ိုင်ငံသား�တွ မျက်ှာငယ်ရှာက 

ရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရှာမှာပဲ။ 
အခု�တာ့ တ�ပည်လံုးက လက်နက်ကိုင်တိုက်ပဲွဆင်ဲ�နကပါပီ။ မျက်ှာငယ်ရတဲ့ိုင်ငံအ�ဖစ်က ကမာ့ 

အဖိှိပ်ခံ�ပည်သူများ အားကျစရာိုင်ငံအ�ဖစ် ��ပာင်းလဲမယ့်လမ်း�ကာင်း�ပ �ရာက်�နပါပီ။ ဆရာကီး သခင် 

ကုိယ်�တာ်မင်း ��ပာထားခဲ့တဲ့ “ �ပည်တင်းရင် မင်းမခံိုင်”ဆိုတဲ့အချန်ိဟာ ဒီအချန်ိပဲ။ ခု �ပည်တင်း�နပီ။  
ဒီ�နရာမှာ �တာ်လှန်�ရး�အာင်ပဲွအရဆွတ်ခူး�ရးအတွက် �ပည်သူလူထုသာလင် အဓိက မီှခိုအားထားရ 

မယ့် အင်အား�ဖစ်တယ်ဆိုတာအ�ပ အ�လးအနက်ခံယူကဖုိ တိုက်တွန်းလုိပါတယ်။ ိုင်ငံ�ခားအကူအညီ�ငွ 

အ�ပ အားထားမလွန်ကဲ�နကတာနဲ့ပတ်သက်လုိလည်း သတိ�ပးချင်ပါတယ်။ �ငွဟာ စစ်ပဲွတပွဲမှာ အဆုံး 
အ�ဖတ် မဟုတ်၊ အာဖဂန်စစ်ကုိ ကည့်ပါ။ �ငွအ�ပအ��ခခံတာမလုပ်ဘဲ �ပည်သူလူထုရဲ စွမ်းအားအ�ပ အ��ခ 

ခံရမယ်။ မှန်ကန်တဲ့ တပ်�ပါင်းစု�ပလစီ ရှိရမယ်။ ဒါ�တွ �ပည့်စံုမှ �တာ်လှန်�ရး�အာင်ပဲွခံဖုိအတွက် အာမခ ံ

ချက် ရှိပါလိမ့်မယ်။ 
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မင်း�အာင်လင်တို �ချာင်ပိတ်မိ�နပါပီ။ ဒီလုိမှန်းသိရင် အာဏာမသိမ်းခဲ့ပါဘူးလုိ ဗုိလ်�နဝင်း ��ပာခဲ့သ 

လုိ ခု မင်း�အာင်လင်က ��ပာ�န�ပန်ပါပီ။ သူတိုအားလံုးက တိုမှာ စစ်တပ်ကီး ရှိတယ်။ အာဏာ သိမ်းလုိက်ရင် 
တခဏ�လာက်နဲ့ အားလံုးငိမ်သွားမယ်။ ဘာမဆို လုပ်လုိရတယ်လုိ ထင်ထားတဲ့ သူချည်းပဲ။ �ပည်သူစွမ်းအား 
ကုိ ထည့်မတွက်မိခဲ့ကဘူး။ မင်း�အာင်လင်တ�ယာက် ပျားအုံကုိ တုတ်နဲ့သွားထုိးမိလုိ ခု�တာ့ ပျားတုပ်ခံ�န 

ရပီ။ ဒါ�ပမဲ့ ဒီလုိ �နာင်တရစကား ��ပာ�နချန်ိမှာ သူတို ကုိယ်ပိုင် ဘာတိုက်ထဲမှာ ဆယ်သက် စားမကုန်တဲ့ 
ဘာ�တွ အ�ပည့်အ�မာက် �ဖစ်�နပီ။ ဒီ�တာ့ ထံုးစံအတိုင်း အOကံထုတ်က�ပန်တယ်။ သူတို �ဖစ်ပျက်�နပံုက 
�တာ်လှန်�ရးဂဝင်သီချင်းတပုဒ်ထဲက “သစ်ရွက်လပ်ရှား �ချာက်ချား ကုန်ပီ။ �လတိုက်သံကား �ကာက်ဒူး 
တုန်ပီ။ �သခါနီးမှာ ုန်းကန်�နပါသည်”ဆိုတဲ့ �မင်ကွင်းပဲ။  

�စ့စပ်�ဆွး�ွး အ��ဖရှာချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လကဏာကုိ �ပလာကတယ်။ သမိုင်းမှာ မOကံဖူးတဲ့ပံုစံနဲ့ ဘွဲ 
ထူးဂုဏ်ထူး�တွ ပစ်�ပးခဲ့တယ်။ မလုိချင်လုိလည်း မ�နရ။ လွတ်လပ်�ရးသမုိင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ပုဂိလ်�တွ 
အကုန်နီးပါး ပါတယ်။ ဒါက ဒီလုိ ပုဂိလ်�တွ�တာင် ငါတိုက�ပးိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပလားချင်စိတ် �ဖစ်ပုံရတယ်။ 
(စည်းတခု�တာ့ �ခားထားတယ်။ �ခါင်းမာတဲ့ ကွန်�မနစ်�တွကုိ မထည့်၊ ထည့်လည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်။) တခါ 
ဗုိလ်ချပ်�အာင်ဆန်းနာမည်လည်း မ�တွရ၊ သူဟာ လွတ်လပ်�ရးအရယူ�ပးခဲ့ရာမှာ နံပါတ် ၁ ပုဂိလ်ကီး �ဖစ် 

တယ်။ ဒါကလည်း ဟာကွက်ကီး �ဖစ်�နတယ်။ (ငါတို�ပးချင်သူပဲ �ပးမယ်၊ မ�ပးချင်သူမုိ မထည့်ဘူးဆိုလည်း 
ရှိပါ�စ။ ) မထည့်ရဲတာလည်း �ဖစ်မယ်။ �ဒ�အာင်ဆန်းစုကည်ဘက်က ကန့်ကွက်လာရင် ပဲွဆူသွားိုင်တဲ့ 
ကိစပါ။ ကမာသိ အရှက်ဖျန်းဖျန်းကဲွိုင်တဲ့ ကိစ။ ဘယ်လုိမှ ယူလုိမ�ဖစ်တဲ့ လက်ဝဲလက်ယာ သမိုင်းဝင် ပုဂိလ် 

တချိလည်း ထည့်ထားတယ်။ သူတိုက�တာ့ ကွယ်လွန်ကုန်ကပီပဲ။ "အမျိးဘာသာ သာသနာ" အစွန်း�ရာက် 
အိုက်ကွန်�တွကုိ ဘွဲထူးဂုဏ်ထူး �ပးတာမျိးက �တာ်လှန်�ရး သတိရှိဖုိအတွက် အထူးမှတ်မှတ်သားသား �ပ 
ထားရမယ့် ကိစတခု �ဖစ်ပါတယ်။ ခု �နာက်ဆုံး စိန်ရတုသဘင် လွတ်လပ် �ရး�န့ဆိုတာမှာ ဖိတ်ကားထားသ ူ

�တွကုိ �ကာ်�ငာ�န�ပန်ပီ။ လွတ်လပ်�ရး�မာ်ကွန်းဝင်�တွရဲ သားသမီးများ ဆိုပါ�တာ့။ �ထွ�ပားကုန်�အာင်၊ 
ထင်�ယာင်ထင်မှား �ဖစ်ကုန်�အာင် တီထွင်လုိက်တဲ့ လုပ်ကွက်ပဲ။  

ချပ်လုိက်ရင် သူတိုထွက်�ပါက်ရှာ�နကရပီ။ 
ရဲ�ဘာ်တို မိတ်�ဆွတို �ပည်သူအ�ပါင်းတို- 
သူတိုရှာ�နတဲ့ ထွက်�ပါက်ကုိ ဖွင့်မ�ပးမိက�စနဲ့။ ကန်�တာ်တို တာဝန်က စစ်သုံးစစ်ကို မ�ပန်လမ်း 

ပုိရမယ့် တာဝန်သာ �ဖစ်�ကာင်းပါ။  
                                                                  ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂ 
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(အ�ရး�တာ်ပုံစာတည်းအဖဲွ အာ�ဘာ)် 

မင်း�အာင်လင်စစ်�ကာင်စီဟာ စစ်တပ်အားကုိးနဲ့ အာဏာသိမ်းပီးကတည်းက တတိုင်း�ပည်လံုး အ 
တိုက်အခံများတင်မက လူထုကီးကုိပါ �တာ�ရာမိပါမကျန် ဖမ်းဆီး ှိပ်စက် သတ်�ဖတ် လုယက် မီး ဖျက် 
ဆီး ထင်တိုင်းကဲ�နတာ အားလံုးအသိပါ။ 

အကမ်းဖက်ဖိှိပ် သတ်�ဖတ်�ပလုိက်ရင် တတိုင်း�ပည်လံုး ငိမ် ဝပ် ပိ �ပား သွားမယ်လိုတွက်ပီး အာဏာ 
သိမ်းခဲ့တဲ့ မင်း�အာင်လင်ဟာ၊ အာဏာသိမ်းပီး တှစ်ခွဲအကာမှာ ထင်သလုိ�ဖစ်မလာဘဲ ကျယ်�ပန့်လာ�နတဲ့ 
လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရး မီး�တာက်မီးလမံျား�အာက်မှာ အူးမီးဝုိင်း�ဖစ်�နတာပါ။ 

�ပည်တွင်း�ပည်ပ ိုင်ငံ�ရးဖိအား သံတမန်�ရးဖိအား�တွ �လျာ့ပါး�စဖုိ EAO များကုိ (ပုဂိလ်�ရးဆန် 
တဲ့) ငိမ်းချမ်း�ရး�ဆွး�ွးပဲွများနဲ့ �ဖား�ယာင်း�န�ပမယ့် လူလည်းမများ ပဲွလည်း မစည်ပါဘူး။ 

သူတိုဟာ တဖက်ကုိ �စ့စပ်�ရးနဲ့ �ဖား�ယာင်းပီး တဖက်ကုိ ဖိှိပ်�ရးနဲ့ �ချမန်းဖုိ Oကံပါတယ်။ 
စစ်အုပ်စုစစ်အစုိးရအဆက်ဆက် အတိုက်အခံိုင်ငံ�ရးသမား �တာ်လှန်�ရးသမားများကုိ စစ်��ပ�ပင်မှာ 

လမ်းမထက်မှာတင်မက၊ ကန်း �ထာင် ကိးစင် တရားံုး ပုလိပ်ဂတ် စစ်�ကာ�ရး စတဲ့ ဖိှိပ်�ရးယရားများ 
�အာက်မှာ လူမဆန်စွာ တရားမ့ဲည်းပန်းသတ်�ဖတ် ဖိှိပ်မအမျိးမျိးလုပ်ခဲ့�ပမယ့် ဒူးမ�ထာက် �အာက်မကျိ 
ခဲ့ံုမက ဂုဏ်��ပာင်စွာ အသက်စွန့်ခဲ့တဲ့ အာဇာနည်သူရဲ�ကာင်း�တွ အများအ�ပား �ပထွန်းခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီအာဇာနည်�တွရဲ ဂုဏ်��ပာင်တဲ့ �တာ်လှန်�ရးစိတ်ဓာက်က ဗမာ�ပည်သမုိင်းသစ်ကုိ ဖန်တီးမှာပါ။ 
စစ်�ဖစ်ပွားရာ�ဒသ�တွမှာ လူမျိးမ�ရွး ဘာသာမ�ရွး အစုလုိက်အ?ပံလုိက် ပစ်ခတ်သတ်�ဖတ်မ၊ အစု 

လုိက်အ?ပံလုိက် မီးသတ်�ဖတ်မ၊ �နရာမ�ရွး မုဒိမ်းမ၊ လိင်အကမ်းဖက်မများ ကျးလွန်မ၊ မိ�ရာ�တာပါ 
အ�ပစ်မ့ဲ�ပည်သူများကုိ မတရားပစ်ခတ်သတ်�ဖတ်မ၊ စစ်�ကာ�ရးစခန်းများမှာ ဥပ�ဒမ့ဲ ရက်ရက်စက်စက် ည်း 
ဆဲသတ်�ဖတ်မ၊ အကျ်း�ထာင်တွင်းမှာ အာဏာပိုင်များက ထင်သလုိည်းဆဲ၊ ထင်သလုိသတ်�ဖတ်�နမ၊ စစ် 
�ကာင်စီရဲ မတရားံုးများမှ မတရားတဲ့ စီရင်ချက်များ ချမှတ်ပီး �သဒဏ်�ပးမ စတာ�တွဟာ တရားမတမကို 
တကယ်တမ်းလုိလားသူတိုင်း ဘယ်လုိမှလက်မခံိုင်တဲ့ မတရားမများ �ဖစ်ပါတယ်။ လူများများ သတ်�ပပီး �ပည် 
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သူ�တွရဲ�တာ်လှန်လုိစိတ်ကုိ ချိးှိမ်တာ �ဖစ်ပါတယ်။ လူသတ်ဝါဒကိုကျင့်သုံးပီး �တာ်လှန်�ရးကုိဟန့်တားဖုိ 
ကိးပမ်း�နတာ �ဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိ မတရားတဲ့လုပ်ရပ်�တွ၊ ထစ်ခနဲဆို လူသတ်�ပပီး တ�ပည်လံုးကုိ ခိမ်း��ခာက် 
တာ�တွ၊ မတရား�သဒဏ်�ပးတာ�တွကုိ တရားမတမကုိလုိလားတဲ့ �ပည်သူများနဲ့အတူ ကန်�တာ်တို �ပင်း 
�ပင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်တ်ချပါတယ်။ ဒီလုိ ဆန့်ကျင်တ်ချလုိက်တဲ့ စစ်�ကာင်စုရဲမတရားကျင့်သုံးမ�တွထဲ 
မှာ လတ်တ�လာ �ပထွက်လာတဲ့ ကိုဂျင်မီ ကုိဖိး�ဇယျာ�သာ် တိုအ�ပ စစ်�ကာင်စီမှ �သဒဏ်�ပးမလည်း 
အပါအဝင် �ဖစ်ပါတယ်။ 

�ပည်သူအ�ပ စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ှိပ်စက်ခဲ့သမ သမုိင်း�ကာင်းကုိ �ပန်ကည့်ရင် ဒီ�န့မင်း�အာင် 
လင်�ခတ်ဟာ ဒီဂရီအ�မင့်ဆုံး လူစိတ်အ�ပျာက်ဆုံးလုိ ��ပာိုင်တယ်။ မင်း�အာင်လင်ရဲလုပ်ရပ်များကုိ �ပည် 
တွင်း�ပည်ပ တုံ�ပန်မဘက်ကကည့်ရင်လည်း �ပည်ပအ�နနဲ့ အ�ပင်းထန်ဆုံး အရှင်းလင်းဆုံး ထုိးှက်ချက်�တွ 
�ပး�နတာ �တွိုင်သလုိ �ပည်တွင်း�ပည်သူ�တွဘက်ကလည်း အခါးသီးဆုံး၊ ရွံရှာအစက်ဆုပ်ဆုံး၊ ရန်ငါစည်း 
အ�ပတ်ဆုံး�ဖာ်�ပ�နတယ်။ ခုဆိုရင် မင်း�အာင်လင် စကစကုိ �ပတ်�ပတ်�ပန်း�အာင် မရှင်းိုင်မချင်း �နာက်မ 
ဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့သိဌာန်နဲ့ တိုက်ပဲွဝင်�နကတဲ့ �ပည်သူတိုက်ပဲွ�တွ ဗမာ�ပည် တနံတလျားမှာ ထင်ထင်ရှားရှား 
�မင်�တွ�နကရပါပီ။  

ဒီလုိ မတရားလူသတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးမများသာမက �ပည်သူလူထုကုိမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ၊ တရား 
မတမကင်းမ့ဲစွာ အလွန်အက ံစိတ်ထင်သလုိ ှစ်ရှည်�ထာင်ဒဏ်ချမှတ်တာတိုကုိလည်း ကန်�တာ်တို �ပင်း�ပင်း 
ထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပါတယ်။ စစ်�ကာင်စီဟာ မတရားတဲ့အာဏာသိမ်းမလုပ်ပီး အတိုက်အခံ ိုင်ငံ�ရး 
သမားနဲ့တက်ကလပ်ရှားသူ �ပည်သူအားလံုးကုိလည်း မတရားတဲ့စစ်အာဏာနဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာ�တွ လုပ် 
ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ �ဒစုနဲ့ဒီချပ်�ခါင်း�ဆာင်�တွကုိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာလည်း အပါအဝင် �ဖစ်ပါ 
တယ်။ 

မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ ့ အတိုက်အခံိုင်ငံ�ရးသမားများနဲ့ တက်ကလပ်ရှားသူ �ပည်သူအား 
လံုးတိုကုိ ခင်းချက်မရှိလတ်�ပးဖုိနဲ့ တတိုင်း�ပည်လံုး ဖိှိပ်မအားလံုး ချက်�ခင်းရပ်စဲဖုိ အ�လးအနက် �တာင်း 
ဆိုလုိက်ပါတယ်။ စစ်�ကာင်စီအ�နနဲ့ မတရားတဲ့လူသတ်ဝါဒကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးပီး မတရားဖမ်းဆီးထိန်း 
သိမ်း ည်းပန်းှိပ်စက်၊ မတရားတဲ့ �ထာင်ဒဏ်�သဒဏ်စီရင်ချက်ချမများကုိ အခုလုိ ဆက်လက်ကျင့်သုံး�န 
မယ်ဆိုရင် �ပည်သူလူထုကီးရဲ�ပင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်မနဲ့တုံ�ပန်မများကုိ မလဲွမ�သွရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်�ဖစ်�ကာင်း  
တည်ကည်�လးနက်စွာ သတိ�ပးလုိက်ပါရ�စ။ ။ 
                                                                                                 စာတည်းအဖဲွ 
                                                                                          အ�ရး�တာ်ပံုဂျာနယ် 
                                                                                                ၇- ၆- ၂၀၂၂ 
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                                            ရဲ�ဘာ်ဗလူ 

အခုလာမယ့် ၂၀၂၂ ခုှစ် သဂုတ်လ ၁၅ ရက်�န့ဟာ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီရဲ ၈၃ ှစ်��မာက် �န့ 
ထူး�န့�မတ်�ဖစ်ပါတယ်။ ပါတီရဲ အ�ရှ��မာက်လွတ်��မာက်�ရးအ��ခခံ�ဒသကုိ �ရာက်တဲ့အခါမှာ�တာ့ အဲဒီ 
�န့ကုိ သဂုတ်လ ၁၅ ရက်ကုိ သ�ကတ�ပပီး (၈၁၅) �န့လုိ�ခတယ်လုိ သိရှိနားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ ပါတီရဲ  
�ဘာ်များဟာ �တာ်လှန်�ရးတရပ်ရဲ အ�ကွအ�ကာက်၊ အတက်အဆင်းများကုိ �ဖတ်သန်းရင်း ကိုယ့်ပါတီရဲ ပါ 
တီ�န့နဲ့ �တာ်လှန်�ရး�န့များကုိ�တာ့ �ရာက်တဲ့�နရာ၊ရတဲ့အ�နအထားနဲ့ အထိမ်းအမှတ်�ပလုိကပီး အထိမ်း 
အမှတ်လည်း �ပကစမဲပါပဲ။ အခုလည်း ကျ�ရာက်လာ�တာ့မယ့် မိခင်ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီရဲ ၈၃ ှစ် 
��မာက် မဂလာ အခါသမယကုိ ဒီ�ဆာင်းပါးနဲ့ အထိမ်းအမှတ်�ပလုိက်ပါတယ်။  

(၁) 
ပါတီ�န့ အထိမ်းအမှတ်�ပမအ�ကာင်းများကုိမ��ပာမီ ကွန်�မနစ်ပါတီဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့�ပဿနာကို 

အရင်��ပာဖုိလုိပါတယ်။  
ကွန်�မနစ်ပါတီဆိုတာ မုိး�ပကကျလာတာမဟုတ်ဘူး။ ��မကီးထဲက�ပ�ပါက်လာတာလည်း မဟုတ် 

ဘူး။ ကွန်�မနစ်ပါတီဆိုတာ လူအဖဲွအစည်းအတွင်းမှ သမုိင်းလုိအပ်မူအရ �ပ�ပါက်လာတာပါ။ အားလံုးသိက 
တဲ့အတိုင်း လူအဖဲွအစည်းဆိုတာ �ရှးပ�ဒသာပင်�ခတ်၊ �ကျးကန်�ခတ်၊ ��မရှင်ပ�ဒသရာဇ်�ခတ်၊ အရင်းရှင် 
�ခတ်၊ ဆိုရှယ်လစ်-ကွန်�မနစ်�ခတ် တ�ခတ်ပီးတ�ခတ်တိုးတက်��ပာင်းလဲ �ဖစ်�ပလာခဲ့တာပါ။ ဒီစနစ်ဒီ 
�ခတ်�တွဟာ လူသားများရဲတိုက်ပဲွဝင်ုန်းကန်မများ၊ �တာ်လှန်တိုက်ပဲွဝင်မများအရ �ပထွန်းလာတာ�ဖစ်ပါ 
တယ်။ ဘယ်လူအဖဲွအစည်းမဆို �နာက်ဆုံးမှာ လူတန်းစားကဲွ�ပားမမရှိတဲ့၊ ပုဂလိကပုိင်ဆိုင်မ(Private 
property)မရှိတဲ့၊ ချမ်းသာဆင်းရဲကဲွ�ပားမမရှိတဲ့၊ လူလူချင်းဖိှိပ်�သးစုပ်မ၊ အထင်�သးမမရှိတဲ့ ကွန်�မနစ်လူ 
အဖဲွအစည်းကုိ တက်လှမ်းသွားမှာပါ။  

ပထမကမာစစ်အပီး ုရှား�အာက်တိုဘာ�တာ်လှန်�ရးနဲ့အတူ ဆိုဗီယက်ုရှား ဆိုရှယ်လစ်�ပည်�ထာင် 
စု �ပထွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမာစစ်အပီး အ�ရှ ဥ�ရာပဆိုရှယ်လစ်ိုင်ငံများနဲ့ တုတ်�ပည်သူသမတိုင်ငံ 
�ပထွန်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀-၉၁ စစ်�အး�ခတ် အဆုံးမသတ်မီထိ ကမာ�ပမှာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ိုင်ငံ ၁၃ ိုင် 
ငံ�ပထွန်းခဲ့တာပါ။ လူသမုိင်း�ဖစ်ထွန်းမရဲ အ�ကွအ�ကာက်အတက်အဆင်းများရဲသဘာဝ�ကာင့် အရင်းရှင် 
လူတန်းစားမီဒီယာ�တွက ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကုိ �မွးလာကတည်းက သူရဲရန်သူ�ဖစ်တာမုိ မ�ကာင်းသတင်း ဝါဒ 
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�ဖန့်ခဲ့�ပမယ့် တကယ်တမ်း အ�သအချာအ�လးအနက် �လ့လာကည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဆိုရှယ်လစ်ိုင်ငံ�တွမှာ 
တစံုတရာတိုးတက် လူဘဝအာမခံချက်ရှိမကုိ အံ့သစရာ�ကာင်း�လာက်�အာင် �တွရပါလိမ့်မယ်။  

အရင်းရှင်စီးပွား�ရး ဘက်စံုဆုတ်ကပ်Oကံ�နတဲ့ယ�န့�ခတ်မှာ ဆိုရှယ်လစ်ိုင်ငံများဟာ ထွန်းသစ်စနဲ့ 
ဖံွဖိးဆဲိုင်ငံများနဲ့အတူ ဝင်ုိးစံုကမာ့စည်းစနစ်သစ်တရပ်ကုိ ပုံ�ဖာ်လာ�နပီ�ဖစ်တယ်။ လူအဖဲွအစည်း ဆိ ု
ရှယ်လစ် ကွန်�မနစ်စနစ်တက်လှမ်းဖုိ ကွန်�မနစ်ပါတီ�တွ �ပ�ပါက်လာခဲ့တာပါ။  

ဒီ�န့ကမာ�ပမှာ ုိင်ငံ ၁၀၀ �ကျာ်မှာ ကွန်�မနစ်ပါတီနဲ့ မာ့က်စ်ဝါဒကျင့်သုံးတဲ့ပါတီ ၁၂၇ ပါတီရှိ�န ပါ 
တယ်။ ဆိုဗီယက်�ပည်�ထာင်စု မပိကဲွခင်က ၁၈၀ ပါတီရှိခဲ့ရာက ဆိုဗီယက်�ပည်�ထာင်စုပိကွဲသွားပီး �နာက် 
ပုိင်းမှာ�တာင်မှ ကမာ�ပမှာ ကွန်�မနစ်ပါတီနဲ့ မာ့က်စ်ဝါဒပါတီ သိုမဟုတ် အလုပ်သမားပါတီ ၁၂၀ အထိ ရှိ�န 
ပါ�သးတယ်။ အခုမျက်�မှာက်အချန်ိမှာ ၁၂၇ ပါတီ ရှိ�နတာ�ဖစ်ပါတယ်။ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီဟာ ဒီလုိ 
ကွန်�မနစ်လပ်ရှားမအတွင်းမှ အ�ကွအ�ကာက် အတက်အဆင်းများကုိ Oက့ံOက့ံခိုင်ခိုင်ရပ်တည်ကာ ဗမာ�ပည် 
လူအဖဲွအစည်းရဲသမုိင်း�ပးတာဝန်�ဖစ်တဲ့ ဗမာ�ပည်မှာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်လူအဖဲွအစည်း အ�ကာင်အထည် �ဖာ် 
ဖုိ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီကုိ ထူ�ထာင်ခဲ့တာ၊ ၂၀၂၂ လာမယ့် သဂုတ်လ ၁၅ ရက်�န့ဆိုရင် ပါတီသက်တမ်း 
၈၃ ှစ်�ပည့်ပါ�တာ့မယ်။ အဲဒီလုိ ပါတီသက်တမ်း ၈၃ ှစ်ရှိခဲ့�ပမယ့် ဥပ�ဒတွင်းပါတီ အ�ဖစ် ၃ ှစ်သာ ရပ် 
တည်ခွင့်ရခဲ့ဖူးတာပါ။  

အထက်တ�နရာမှာ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီဟာ ဗမာ�ပည်�တာ်လှန်�ရးလက်�တွအတွင်းက �ပ 
ထွက်လာတာလုိ ��ပာခဲ့ပါတယ်။ အခု လက်�တွကည့်ကရ�အာင်ပါ။ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီဟာ �ပင်းထန် 
လှတဲ့ နယ်ချဲဆန့်ကျင်�ရး၊ ပ�ဒသရာဇ်ဆန့်ကျင်�ရး၊ အမျိးသားလွတ်��မာက်�ရး တိုင်း�ပည်လွတ်လပ်�ရး 
လပ်ရှားမတိုက်ပဲွများအတွင်းမှ ခက်ခက်ခဲခဲ�ပထွက်လာခဲ့တာပါ။ အဂလိပ်ကုိလုိနီနယ်ချဲသမားဟာ ဗမာ�ပည် 
ကုိ ၁၈၂၄၊ ၁၈၅၂နဲ့ ၁၈၈၅ ခုှစ်များမှာ ၃ ကိမ်တိုင် စစ်ခင်းသိမ်းပုိက်ဖုိကိးစားခဲ့ရာ ၁၈၈၅ ခုှစ်မှာ ဗမာ�ပည် 
ဟာ တိုင်ငံလံုး အဂလိပ်ကုိလုိနီလက်�အာက်ကျသွား�ပမယ့် တိုင်းရင်းသား�ပည်သူလူထုဟာ ငိမ်သက်မသွား 
ပါဘူး။ �ခတ်မီလက်နက်များကုိင်�ဆာင်ထားတဲ့ အဂလိပ်ကုိလုိနီနယ်ချဲသမားများကုိ ရရာလက်နက်စဲွကုိင် 
ဆက်လက်တိုက်ပဲွဝင်�နခဲ့ပါတယ်။ ၁၀ ှစ် ၁၅ ှစ်ကာမှ အဂလိပ်ကုိလုိနီနယ်ချဲသမားဟာ နယ်ချဲအုပ်ချပ်�ရး 
ယရားကုိ စတင်ထူ�ထာင်ိုင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိ ထူ�ထာင်ပီး�ပမယ့်လည်း ဗမာ�ပည်တိုင်းရင်းသား�ပည်သူများ 
ဟာ ငိမ်သက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ နည်းသဏာန်မျိးစံုနဲ့ တိုက်ပဲွဝင်�နတာပါ။ ၁၉၀၆ ခုှစ်မှာ YMBA ဗုဒက 
လျာဏယုဝအသင်း �ပပါတယ်။ ကုိလုိနီဆန့်ကျင်�ရး အမျိးသား�ရးလပ်ရှားမ�ဖစ်တယ်။ လူလတ်တန်း စား 
ပညာတတ်များ အမျိးသားဓနရှင်များက ဦး�ဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၀ စက်တင်ဘာမှာ GCBA ဝံသာုအသင်း အ 
ဖဲွကီး�ပ�ပါက်တယ်။ ၎င်းအသင်းရဲ�ခါင်း�ဆာင်မနဲ့ ရန်ကုန်တကသိုလ်နဲ့ ယုဒသန်�ကာလိပ်�ကျာင်းသား 
များရဲ �ကျာင်းသားသပိတ်�ပ�ပါက်လာတယ်။ ပထမ�ကျာင်းသာသပိတ်လုိသမုိင်းကမည်းထုိးတယ်။  

၁၉၂၀-၂၂ အကားအမျိးသား�ရးလပ်ရှားမအ�ဖစ် "ဟုမူး" ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်�ရးရ�ရးလပ်ရှားမ �ပ 
�ပါက်ခဲ့�ပမယ့် အဂလိပ်အစုိးရရဲ “ဒိုင်အာခီ" နဲ့�တွပီး ဝံသာုအသင်းချပ်ကီး ၂ ဖဲွကဲွသွားတယ်။  
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၁၉၂၉-၁၉၃၁ ခုှစ် ကမာ့စီးပွားပျက်ကပ်�ကာင့် ဗမာ�ပည်မှာ ဆန်စပါး�ဈး ဒလ�ဟာကျဆင်းခဲ့တယ်။ 
�တာင်သူလယ်သမားများဟာ ကုန်းခံိုင်တဲ့ အ��ခအ�နမရှိ�တာ့ဘူး။ ဆရာစံ�ခါင်း�ဆာင်တဲ့ လယ်သမား ဂ 
ဠန်အဖဲွများရဲ အဂလိပ်နယ်ချဲဆန့်ကျင်�ရး လက်နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရးဟာ ၁၉၃၀ ဒီဇင် ဘာ ၂၂ ရက်မှာ �ပ 
လာတယ်။ ၂ ှစ်ခန့်အကာမှာ ဆရာစံနဲ့�တာင်သူလယ်သမားသူပုန်�ခါင်း�ဆာင်အများအ�ပား ဖမ်းဆီးခံရပီး 
ကိး�ပးကွပ်မျက်ခံရတယ်။ ဆရာစံလယ်သမားသူပုန်ံးနိမ့်သွား�ခင်းဟာ ဗမာ�ပည်အမျိးသား�ရးလပ်ရှားမမှာ 
ဝံသာုအဖဲွချပ်ကီးရဲ�ခါင်း�ဆာင်မအဆုံးသတ်သွားသလုိ အမျိးသားအရင်းရှင်လူတန်းစားရဲ�ခါင်း�ဆာင်မ 
အဆုံးသတ်သွား�ခင်း�ဖစ်တယ်။ 

၁၉၃၀ ခုှစ် �မလ ၃၀ ရက်�န့မှာ တိုဗမာအစည်းအံုး �ပ�ပါက်လာပီး ဗမာ�ပည်အမျိးသား�ရး လပ် 
ရှားမရဲ �ခါင်း�ဆာင်အခန်းဟာ တိုဗမာအစည်းအံုး လက်ထဲ�ရာက် ရှိသွားတယ်။ အမျိးသားလပ်ရှားမဟာ 
ဂျစီီဘီ�အလက်ထက်ကထက် တဆင့်တက်လာတယ်။ ဒီလပ်ရှားမကို�ခါင်း�ဆာင်တဲ့ အဓိကလူတန်းစားမှာ 
�တာ်လှန်တဲ့ဓနရှင်�ပါက်စလူတန်းစားနဲ့ ဓနရှင်�ပါက်စပညာတတ်များ�ဖစ်လာတယ်။  

၁၉၃၁ ခုှစ်ထဲမှာပဲ ဗမာ�ပည်သမုိင်းမှာ အ�ရးပါတဲ့ ရန်ကုန်တကသိုလ်�ကျာင်းသားများသမဂ RUSU 
ဟာ သမဂအ �ဆာက်အအုံနဲ့တကွ ခံ့ညားထယ်ဝါစွာ �ပထွက်လာပါတယ်။  

၁၉၃၅-၁၉၃၆ ရန်ကုန်တကသိုလ်�ကျာင်းသားများသပိတ်ကီးဟာ တိုဗမာအစည်းအံုးရဲ�ခါင်း�ဆာင် 
မ အရှိန်အဝါ�အာက်မှာ ကုိလုိနီပညာ�ရးစနစ်ကုိ ထုိးှက်တိုက်ခိုက်လုိက်တဲ့ အမျိးသား�ရးလပ်ရှားမအ�ဖစ် 
�ပ�ပါက်လာပါတယ်။ �နာင်သမုိင်းမှာ ဒုတိယအကိမ် �ကျာင်းသားသပိတ်လုိ ကမည်းထုိးခဲ့ပါတယ်။ သပိတ် 
၃ လကာတဲ့အခါ ဗမာိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ �ကျာင်းသားများသမဂ(ဗကသ) �ပလာတယ်။ ဒါ�ကာင့် ဗကသဆို 
တာ ဗမာ�ပည်မှာ ဝါအရင့်ဆုံး လူထုအဖဲွအစည်းတရပ်ပါ။  

တိုဗမာအစည်းအံုးရဲ စည်းံုးလံ့�ဆာ်�ခါင်း�ဆာင်မ�အာက်မှာ ၁၉၃၈ ခုှစ် �ရနံ��မဘီအိုစီ အလုပ် 
သမားများရဲသပိတ်မှစတင်ကာ သံလျင်�ရနံချက်အလုပ်သမား၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမား၊ ရန်ကုန်လပ်စစ် ဓာတ် 
အား�ပးဌာန အလုပ်သမားသပိတ်များကုိ �ကျာင်းသားများက တိုင်ငံလံုးဆင်ဲတဲ့ �ကျာင်းသားသပိတ်များ 
�ဖင့် ပူး�ပါင်းပါဝင်ကတယ်။ �တာင်သူလယ်သမားတပ်ဖဲွများက ရန်ကုန်သိုချတီက်မ�ဖင့် �ရနံ��မအလုပ်သမား 
များရဲရန်ကုန်သိုချတီက်ဆ�ပမကုိ �ထာက်ခံအား�ပး ပါဝင်ပူး�ပါင်းခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ရှိ စက်ံုအလုပ်သမား 
သပိတ်များကလည်း �ရနံ��မအလုပ်သမားများက စတင်ခဲ့တဲ့ဒီလပ်ရှားမကီးကုိ �ထာက်ခံအား�ပးခဲ့တယ်။ ဒီ 
လုိနဲ့ အလုပ်သမား၊ �တာင်သူလယ်သမား၊ မိ�နဆင်းရဲသား၊ �ကျာင်းသားများရဲ လပ်ရှားမကီးများ �ပါင်း 
ဆုံသွားပီး ဗမာ�ပည်မှာ မOကံစဖူး အကျယ်�ပန့်၊ အကီးမားဆုံး နယ်ချဲဆန့်ကျင်�ရး၊ ပ�ဒသရာဇ်ဆန့်ကျင်�ရး၊ 
အမျိးသားလွတ်လပ်�ရး ၁၃၀၀ �ပည့် အ�ရး�တာ်ပံုကီး �ပ�ပါက်ခဲ့တယ်။ အဂလိပ်ကုိလုိနီ နယ်ချဲသမားက ဒီ 
၁၃၀၀ �ပည့်အ�ရး�တာ်ပံုကီးကုိ အကမ်းဖက်ှိပ်ကွပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ �ထာင်�ပါင်းများစွာ�သာ အလုပ်သမား 
များ၊ �ကျာင်းသားများ ဖမ်းဆီး�ခင်းခံကရတယ်။  

ငိမ်းချမ်းစွာဆ�ပတိုက်ပဲွဝင်�နတဲ့ �ကျာင်းသားထုကုိ �မင်းစီးပုလိပ်များနဲ့ တားဆီးုိက်ှက်ှိပ်ကွပ် 
သပိတ်ဖိခွဲတယ်။ �ကျာင်းသားကုိ�အာင်�ကျာ် �မင်းစီးပုလိပ်လက်ချက်�ဖင့် ကျဆုံးခ့ဲရတယ်။ မ�လးမှာလည်း 
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ငိမ်းချမ်းစွာဆ�ပပဲွကုိ အဂလိပ်ကုိလုိနီနယ်ချဲအာဏာပုိင်များက ပစ်ခတ်ှိပ်ကွပ်မ�ကာင့် ၁၇ ဦးကျ ဆုံးခဲ့ရ 
တယ်။ အလားတူပဲ �အာင်လံမှာလည်း အာဏာပိုင်များရဲ ပစ်ခတ်ှိပ်ကွပ်မ�ကာင့် တဦးကျဆုံးခဲ့ရတယ်။  

ချပ်လုိက်ရင် ၁၃၀၀ �ပည့်အ�ရး�တာ်ပံုကုိ�ခါင်း�ဆာင်တဲ့ တိုဗမာအစည်းအံုးရဲ�ခါင်း�ဆာင်လူတန်း 
စားမှာ �ယဘုယျအား�ဖင့် ဓနရှင်�ပါက်စနဲ့ ပညာတတ်များ�ဖစ်ခဲ့ရာမှ �နာက်ပုိင်းမှာ �တာ်လှန်တဲ့ဓနရှင်�ပါက် 
စ ဒီမုိကရက်များ �ဖစ်လာကတယ်။ အ�တွးအ�ခမှာ အမျိးသား�ရးသက်သက်အ�မင်မှ အမျိးသား�ရးအ�မင် 
နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအ�တွးအ�ခများ �ရာယှက်လာတယ်။ ၁၃၀၀ �ပည့်အ�ရး�တာ်ပုံ�နာက်ပုိင်းမှာ မာ့က်စ်ဝါဒ 
နဲ့ ုရှား�အာက်တိုဘာ�တာ်လှန်�ရးအ�ကာင်း စာအုပ်စာတမ်းများ၊ လက်ဝဲစာ�ပများကုိ အလုပ်သမား၊ လယ် 
သမား၊ ပညာတတ်လူငယ်များအတွင်း ဝါဒ�ဖန့်ချမိ ကျယ်�ပန့်လာတယ်။ ၁၉၃၆ ခုှစ်မှာပဲ ဗမာ�ပည် ိုင်ငံ�ရးမှာ 
အ�ရးပါတဲ့ ိုင်ငံ�ရးစာ�ပများကုိ ဝါဒ�ဖန့်ချတိဲ့ နဂါးနီစာအုပ်သင်း �ပထွက်ခဲ့ပါတယ်။  

တဆက်တည်းမှာပဲ မာ့က်စ်ဝါဒ�လ့လာ�ရးအစုများ ဗမာ�ပည်အှံအ�ပားမှာ လိဝှက်စွာ �ပ�ပါက် 
လာတယ်။ ၁၉၃၉ ခုှစ်�ရာက်�တာ့ တိုဗမာအစည်းအံုးရဲ�မာ်လမိင်ညီလာခံမှာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအ�မင်နဲ့ �ရး 
ဆွဲထားတဲ့လုပ်ငန်းစ်�ဖစ်လာကာ နယ်ချဲဆန့်ကျင်�ရး၊ အမျိးသားလွတ်လပ်�ရးနဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ိုင်ငံ ထူ�ထာင် 
�ရးဆိုတဲ ့လုပ်ငန်းတာဝန် ၃ ရပ်�ဖစ်လာခဲ့ပါပီ။ �ဖာ်�ပပါ အ��ခအ�နအရပ်ရပ်က ဗမာ�ပည်ိုင်ငံ�ရးလပ်ရှားမ 
များကုိ ဆက်လက်သယ်�ဆာင်�ရးအတွက် သိပံနည်းကျမာ့က်စ်လီနင်ဝါဒ �တာ်လှန်�ရးအ�တွးအ�ခ လက် 
နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ �ခတ်မီအလုပ်သမားလူတန်းစားပါတီတရပ်ရဲ�ခါင်း�ဆာင်မ လုိအပ်�န�ကာင်းနဲ့ မာ့က်စ် 
လီနင်ဝါဒပါတီတရပ် ထူ�ထာင်သွားရန်လုိအပ်�န�ကာင်း �ဖာ်�ပ�နပါတယ်။ ဒီတာဝန်ဟာ ဗမာ�ပည်�နရာ 
အံှအ�ပားမှာ �ပ�ပါက်�နတဲ့ မာ့စ်ဝါဒ�လ့လာ �ရး အစုများရဲ ပခုံး�ပကျ�ရာက်�နပါပီ။  

(၂) 
တကယ့်လက်�တွမှာ မာ့က်စ်ဝါဒကုိ လမ်းန်အ�တွးအ�ခအ�ဖစ်ထားတဲ့ ကွန်�မနစ်ပါတီတရပ် ထူ 

�ထာင်�ရးဆိုတာ ကန်�တာ်တိုတိုင်း�ပည်နဲ့ ကန်�တာ်တို အမျိးသား�ရးဆိုင်ရာ ကွန်�မနစ်ပါတီတရပ်ကုိ ကန် 
�တာ်တိုစိတ်နဲ့ကန်�တာ်တိုကုိယ်၊ ကန်�တာ်တိုသ�ဘာနဲ့ကန်�တာ်တို ထူ�ထာင်လုိမ�ဖစ်�သးတဲ့ ကိစ �ဖစ် 
တယ်။ ကန်�တာ်တိုတ�တွ အခုထူ�ထာင်ဖုိကိးစား�နတဲ့ အလုပ်သမားလူတန်းစားတပ်ဦးပါတီဆိုတာ အမျိး 
သား�ရးအ�မင်နဲ့ အမျိးသား�ရးရည်မှန်းချက်သက်သက်�လာက်နဲ့ ထူ�ထာင်လုိရိုင်-ပီးိုင်တဲ့ ပါတီအမျိးအ 
စားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကန်�တာ်တိုထူ�ထာင်ရမယ့် ကွန်�မနစ်ပါတီဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်း�ပည်နဲ့ကုိယ့် အမျိးသား 
�ရးတာဝန်�လာက်သာ မဟုတ်�သးဘဲ ိုင်ငံတကာ့တာဝန်ပါထမ်း�ဆာင်ရမယ့် ပါတီအမျိးအစား�ဖစ်လို ိုင်ငံ 
တကာ့အ�မင်နဲ့ရည်မှန်းချက်များလည်း ရှိရပါတယ်။ ဒီ�န့ကမာကီးတခုလံုးကုိ သူတိုလက်သူတို��ခနဲ့ သူတို�ဈး 
ကွက်အ�ဖစ် ဗုိလ်ကျ�ခယ်လှယ်�နတဲ့ ကမာ့အရင်းရှင်နယ်ချဲစနစ်ကီးကုိပါ တိုက်ရမှာ�ဖစ်လုိ ကမာ့အရင်းရှင် 
နယ်ချဲစနစ်ကီးကုိ တိုက်ခိုက်�နတဲ့ ိုင်ငံတကာကအလုပ်သမားလူတန်းစား�တွ၊ အဖိှိပ်ခံကန်အ�ပခံ�နရတ့ဲ 
အမျိးသား�ပည်သူ�တွနဲ့ပါ လက်ချင်းချတိ်တွဲကာ တဦးကုိတဦး အ�ပန်အလှန် ကူညီအား�ပးသွားဖုိ လုိပါတယ်။ 
အခ ုကန်�တာ်တိုထူ�ထာင်ဖုိကိးစား�နတဲ့ ကွန်�မနစ်ပါတီဆိုတာ အမျိးအစားသစ်ပါတီတရပ်�ဖစ်လုိ အ�တွ 
အOကံများ�ပားတဲ့ ိုင်ငံတကာ့ညီ�နာင်ပါတီ�တွနဲ့ပါ ညိင်းတိုင်ပင်ပီး၊ သူတိုဆီက အကူအညီ အဆက်အသွယ် 
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ယူပီး ထူ�ထာင်ဖုိ ကိးစားရပါတယ်။ အ�ရးကီးတာက ကမာ့ကွန်�မနစ်ပါတီ�တွ စုစည်းဖွဲစည်းထားတဲ့ ရ ဲ
�ဘာ်လီနင်ဦး�ဆာင်တဲ့ တတိယအင်တာ�နရှင်နယ် ကမာ့ကွန်�မနစ်အဖဲွချပ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီကွန်�မ 
နစ်အဖဲွချပ်က တာဝန်�ပးထားတဲ့ �ဒသရဆိုင်ရာဗျုိ�ကာ်မတီ သိုမဟုတ် ပါတီတခုခုက သိုမဟုတ် ပုဂိလ် 
တဦးဦးနဲ့ အ�သအချာညိင်း�ဆွး�ွး တည်�ဆာက် ရတာမျိး �ဖစ်ပါတယ်။  

တဖက်မှာလည်း ရန်သူနယ်ချဲသမားက ကွန်�မနစ်ဆိုရင် �တွရာသင်းချိင်းဓားမဆိုင်း�ဖစ်�နလုိ လိ 
ဝှက်လုပ်�ဆာင်ဖုိ လုိအပ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလက အိိယတကသိုလ်များမှာ ပညာသင်ယူ�နတဲ့ သခင်လှ�ဖနဲ့ သ 
ခင်သိန်း�ဖတို ၂ ဦးက၊ အိိယကွန်�မနစ်ပါတီနဲ့ လိဝှက်ဆက်သွယ်�ရးကုိ တာဝန်ယူ�ဆာင်ရွက်�ပးခဲ့�ပ 
မယ့် ကန်�တာ်တိုပါတီအတွက် အိိယကွန်�မနစ်ပါတီနဲ့တင် မပီး�သးဘူး။ အဂလိပ်နယ်ချဲသမားက ဗမာ�ပည် 
ကုိ အိိယအင်ပုိင်ယာထဲထည့်ထား�ပမယ့် ဗမာ�ပည်ဟာ အ�ရှ�တာင်အာရှမှာ ပါဝင်�နတာပါ။ ကမာ့ကွန်�မ 
နစ်အဖဲွချပ်က အာရှိုင်ငံများရဲကွန်�မနစ်ပါတီ သိုမဟုတ် အလုပ်သမားလူတန်းစားပါတီ ဖဲွစည်း�ရးကုိ ကူညီ 
�ဆာင်ရွက်�ပးဖုိ ဗျုိ�တွဖဲွထားပါ�သးတယ်။ အာရှတိုက် အ�ရှဖျားတိုင်း�ပည်များအတွက် အ�ရှဖျားဗျုိ၊   
အ�ရှ�တာင်ပိုင်း�ဒသတိုင်း�ပည်များအတွက် အ�ရှ�တာင်ပုိင်းဗျုိဆိုတာ ရှိပါ�သးတယ်။ ဒါ�ကာင့် အိိယ 
ကွန်�မနစ်ပါတီက အာရှအ�ရှ�တာင်ပိုင်းဗျုိ လိဝှက်ထားရှိရာ စကာပူကုိ သွား�ရာက်ဆက်သွယ်�ပးပါ 
တယ်။  

အဲဒီ�တာ့ ကမာ့ကွန်�မနစ်အဖဲွချပ်၊ အ�ရှ�တာင်အာရှဗျုိက ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီ ထူ�ထာင် 
�ရးကုိ ကူညီ�ဆာင်ရွက်�ပးဖုိ အိိယကွန်�မနစ်ပါတီကုိ တာဝန်�ပးလုိက်ပါတယ်။ အခိုင်အမာ�ဆာင်ရွက်�ရး 
မှာ ဗမာ�ပည်ကို အိိယ�ပည်နဲ့မခွဲခင်ကတည်းက ဗမာ�ပည်ထဲမှာ အိိယအမျိးသားများကုိ အိိယကွန်�မနစ်ပါ 
တီရဲ ကလာပ်စည်းတခု ဖွဲစည်း�ပးထားမ ရှိ�နပီးသား�ဖစ်တဲ့အ�ပင် သူတိုဟာလည်း ဗမာ�ပည်တိုင်းရင်းသား 
ခံယူထားသူများ�ဖစ်လုိ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီ ဖဲွစည်း�ရးမှာ သူတိုလည်း ပါဝင်ဖဲွစည်းသင့်�ကာင်း အOကံ�ပ 
�ပးခဲ့ပါတယ်။  

ကွန်�မနစ်ပါတီဆိုတာ လူမျိး�ရးအရ ဖဲွစည်းတည်�ထာင်တဲ့ပါတီမဟုတ်သလုိ အမျိးသား�ရးအ�မင် 
ကျ်းကျ်း��မာင်း��မာင်းနဲ့ဖဲွစည်းထားတဲ့ ပါတီအမျိးအစားလည်း မဟုတ်ပါ။ မာ့က်စ်စီလီနင်ဝါဒအရ ိုင်ငံတ 
ကာ့အ�မင်၊ လူတန်းစားအ�မင်များအရ ဖဲွစည်းတည်�ထာင်�ခင်း�ပရ�သာ ပါတီတရပ်သာ �ဖစ်ပါတယ်။ ဒါ 
�ကာင့် ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီကုိ စတင်ဖဲွစည်းစ်က (၁) သခင်�အာင်ဆန်း (၂) သခင်လှ�ဖ (၃) သခင် ဗ 
ဟိန်း (၄) သခင်ဘတင်(ဂိုရှယ်) (၅) သခင်စုိး (၆) သခင်ဗုိလ် (၇) ရဲ�ဘာ်ထွန်း�မာင် (�ဒါက်တာနတ်)တို ပါဝင် 
ဖဲွ စည်းပီး သခင်�အာင်ဆန်းကုိ အ�ထွ�ထွအတွင်း�ရးမှးအ�ဖစ် တာဝန်�ပးကာ လိဝှက်ဖဲွစည်းခဲ့ပါတယ်။  

ပါတီကုိ ၁၉၃၉ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၁၅ ရက် ရန်ကုန်၊ နံပါတ် ၁၁ ��မုလမ်းအိမ်မှာ ဖဲွစည်းခဲ့တယ်လုိ ဆိုပါ 
တယ်။ ကမာ့ကွန်�မနစ်ပါတီများရဲအစ်အလာအတိုင်း ပါတီ တည် �ထာင်တဲ့�န့စဲွနဲ့အစည်းအ�ဝးကုိ ပါတီရဲ ပ 
ထမအကိမ် �ပည်လံုးကတ်ကွန်ဂရက်အ�ဖစ် မှတ်ယူ�လ့ရှိသလုိ ၎င်း ၁၉၃၉ သဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ ပါတီ တည် 
�ထာင်တဲ့�န့စဲွကုိပဲ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီရဲ ပထမအကိမ်ကွန်ဂရက်လုိမှတ်ယူပါတယ်။ ဒီလုိအ��ခအ�နအ 
�ကာင်းအချက်များ�အာက်မှာ တိုဗမာအစည်းအံုး�ခတ် ၁၃၀၀ �ပည့်အ�ရး�တာ်ပုံတပ်သား�ဟာင်းကီးများ 
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�ဖစ်ကတဲ့ ဗမာ�ပည်�ခတ်မီိုင်ငံ�ရးမျိးဆက်ရဲ ပထမဆုံးမျိးဆက်ရဲ�ဘာ်ကီးများက ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီ 
ကုိ စနစ် တကျ အဂလိပ်ကုိလုိနီအုပ်စုိးမ�အာက်မှာ အသက်နဲ့ရင်းကာ ကိးပမ်းအားထုတ် ထူ�ထာင်ခဲ့�ကာင်း 
�လးစား ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အ�ကာင်းအချက်များကုိ ပါတီရဲ ၈၃ ှစ် ��မာက်�မွး�န့ အထိမ်းအမှတ်အ�ဖစ် တင်�ပ 
လုိက်ပါ တယ်။  

ကန်�တာ်တို ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီဟာ သက်တမ်း ၈၃ ှစ်ရှိသွား�ပမယ့် အထက်တ�နရာမှာ တင် 
�ပခဲ့သလုိ ဥပ�ဒအတွင်း �ပည်သူလူထု�ရှ�မှာက်မှာ ၃ ှစ်�လာက်သာ ရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။ တ�လာက်လံုး 
��မ�အာက်လိဝှက်ပါတီအ�နနဲ့တမျိး လက်နက်ကုိင်တိုက်ပွဲဝင်တာတဖံု �ပင်းထန်သည်းသန်လှတဲ့ မုိးသက်မုန် 
တိုင်းထဲမှာ အလံမလဲှ အဖိှိပ်ခံ�ပည်သူများရဲအကျိး တိုင်း�ပည်အကျိးတိုအတွက် �ဖာက်�ပန်�ရးအစုိးရ အ 
ဆက်ဆက်ကုိ ဇွဲနဘဲနဲ့ တိုက်လာခဲ့တဲ့ပါတီ �ဖစ်ပါတယ်။ ဗမာ�ပည်ိုင်ငံ�ရးမှာ ထိပ်တန်းက�န ကိုယ်ကျိးမဖက် 
တိုင်း�ပည်နဲ့�ပည်သူလူထုအတွက် အဂလိပ်ကုိလုိနီလက်�အာက်က လွတ်��မာက်�ရး၊ ဂျပန်ဖက်ဆက်ဆန့်ကျင် 
�တာ်လှန်�ရး၊ အဲဒီ�နာက် �ပန်ဝင်လာတဲ့အဂလိပ်အုပ်စုိးသူလက်�အာက်မှ တိုင်း�ပည်လွတ်လပ်�ရး တိုက်ပဲွ 
များမှာ စွမ်းစွမ်းတမံ�ဆာင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီကုိ �ဖာက်�ပန်တဲ့အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်နဲ့ စစ် 
အုပ်စုအဆက်ဆက်တိုက �သာင်းကျန်းသူအဖျက်သမားများအ�ဖစ် အမျိးမျိးပံုဖျက်ခဲ့တာပါ။ ဒါ�ပမ့ဲ ဒီက�န့ဆို 
ရင် ပါတီရဲသက်တမ်း ၈၃ ှစ် ရှိလာပါပီ။ �ခတ်အဆက်ဆက် �ပည်သူလူထုဘက်ကရပ်တည်ကာ ပါတီရဲ သား 
�ကာင်းသမီး�ကာင်း�တွ ရာ�ထာင်ချ ီ အသက်�သွး �ပးလှစွန့်လတ်ပီး �ဖာက်�ပန်တဲ့ရန်သူအဆက်ဆက်ကုိ 
အညံ့မခံ အံးမ�ပး ဇွဲနဘဲနဲ့ �တာ်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီရဲအလံ�တာ်ဟာ နီရဲ�တာက်ပ 
စွာ တလူလူ လွင့်�နဆဲပါ။ 

အခက်အခဲနဲ့ အ�ကွအ�ကာက် များ�ပားတဲ့ ဗမာ�ပည်ိုင်ငံ�ရးသံသရာထဲမှာ �ပည်သူဘက်က အစ်အ 
မဲ ရပ်တည်တိုက်ပဲွဝင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီဟာ �ဖာက်�ပန်�ရးအစုိးရအဆက်ဆက်ကုိ ဘယ်တုန်းကမှ 
ဦးမွတ် ဒူးမ�ထာက်ခဲ့ပါဘူး။ စစ်�အး�ခတ် စစ်�အးလွန်�ခတ် ကမာမစီးပွား�ရး�ခတ် နည်းပညာ�ခတ် တို 
ကုိ �ဖတ်သန်းရင်း အရင်းရှင်စနစ်ဟာ ဘက်စုံအကျပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်�နရ စီးပွားကပ်သံသရာထဲက ုန်းမ 
ထွကိုင်ဘဲ �ဖစ်�နပါတယ်။၂၁ ရာစု ကမာလံုးဆိုင်ရာအ�ထွ�ထွအ��ပာင်းအလဲှင့်အတူ၊ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ် 
ပါတီဟာ စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်(စစ်သုံးစစ်)ဆန့်ကျင်�ရး ၂၀၂၁ �ပည်သူ�တာ်လှန်�ရးမှာ အဖိှိပ်ခံ�ပည်သူလူထု 
ကီးှင့် အတူ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လံုးပန်းတိုက်ခိုက်ပီး သမိုင်း�ပးတာဝန်ကုိ �ကျပွန်စွာထမ်း�ဆာင်သွား 
မှာ �ဖစ်ပါတယ်။ 

ကွန်�မနစ်ပါတီဝင်တ�ယာက်အဖုိ �န့ထူး�န့�မတ်�ဖစ်တဲ့ ဒီလုိပါတီ�န့ �ဖတ်သန်းခဲ့ရမများကုိ အမှတ်တ 
ရရှိ�နသလုိ ပါတီနဲ့�တာ်လှန်�ရးအတွက် ပါတီအလံ�တာ်�အာက်မှာ အသက်�ပးလှသွားတဲ့ ပါတီ�ခါင်း 
�ဆာင်များ၊ �ကဒါများ၊ ရဲ�ဘာ်များကုိလည်း ဦးွတ်အ�လး�ပလုိက်ပါတယ်။ 
                                     မာ့က်စ်လီနင်ဝါဒ �မာ်စီတုန်းအ�တွးအ�ခ အဓွန့်ရှည်ပါ�စ။  
                                                 ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီ အဓွန့်ရှည်ပါ�စ။  
                                                           ရဲ�ဘာ်ဗလူ(၁၀၊ ၈၊ ၂၀၂၂) 
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                     မအလ  စကစတိုရဲအပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ရးနည်းပရိယာယ် 
                                                        ရဲ�ဘာ်ဖုိးသံ�ချာင်း 

 
 
 
�ပည်တွင်းစစ်ကုိ တမင်�မွးထား၊ မီှခိုစား�သာက်၊ မိမိအာဏာကုိ�ထာက်တိုင်�ပထား�စတဲ့ စစ်အာဏာ 

ရှင်တ�ယာက်ရဲပါးစပ်က “အပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ရး”စကား၊ “ငိမ်းချမ်း�ရး”စကား�တွ ထွက်လာတာကုိ ဖိနပ် 
ကားက နတ်စကားထွက်တယ်လုိဆိုရင် မလွန်ဘူးလုိ ထင်ပါတယ်။  

ဒါဟာ သာမန်တင်စားချက်တခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဗမာ�ပည်ိုင်ငံ�ရး�လာကမှာ တကယ်ပဲ�တွခဲ့ရ၊ ကား 
ခဲ့ရတဲ့စကား �ဖစ်ပါတယ်။ အားလံုး�တွးမိကတဲ့အတိုင်းပဲ ��ပာတဲ့သူက စကစ �ခါင်း�ဆာင် မင်း�အာင်လင် 
�ဖစ်ပီး သူက သူကုိလာမဂလာ�ပတဲ့ က�မာဒီးယားဝန်ကီးချပ်ဟွန်ဆင်နဲ့ ပူးတွဲထုတ်�ပန်ရာမှာ “�မန်မာိုင်ငံ အ 
စုိးရအ�န�ဖင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွအစည်း (EAO) များှင့် ၂၀၂၂ခုှစ်၊ �ဖ�ဖာ်ဝါရီလကုန်အထိ အ 
ပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ကာင်း �ကညာခဲ့ပီး�ဖစ်ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်ကုန်အထိ ထပ်မံတိုး�မင့်သွားရန်လည်း အသိ�ပးခဲ ့
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သည်” လုိ ထုတ်��ပာသွားတာပါ။ သတင်းစာ�တွထဲပါမှ သိကရတဲ့ ဗမာ�ပည်�ပည်သူများက�တာ့ “ဟင်-ငါတုိ 
လည်း မသိလုိက်ရပါလား”လုိသာ မှတ်ချက်ချ�ခါင်းရမ်းမိကပါတယ်။  

ဒီစစ်အာဏာရှင်�တွဟာ တိုင်ငံလံုးမှာအပစ်အခတ်ရပ်စဲဖုိ ချပ်ဆိုထားတဲ့ သူတိုရဲ NCA သ�ဘာတူညီ 
ချက်ဆိုတာကုိ�တာင် တကယ်တမ်း အ�ကာင်အထည်မ�ဖာ်ဘဲ အခုတခါ EAO �တွကုိ ��ခ�တွ၊ လက်�တွ တုပ် 
�ှာင်မယ့်ပရိယာယ်တခု �ဖာ်ထုတ်လာတာဟာ စ်းစားစရာပါပဲ။ ဒါဟာ ဟွန်ဆန်လာလုိမုိ မင်းသား�ခါင်း 
�ကာက်စွပ်တယ်လုိ��ပာရင်�တာ့ အလွယ်��ပာလွန်းရာကျပါလိမ့်မယ်။ ဒင်းတိုက ဒီပူးတွဲ�ကညာချက်ဆိုတာ 
ကုိ အခွင့်�ကာင်းယူပီး ဗမာ�ပည်�ပည်သူ�တွနဲ့ EAO �တွကုိ အလစ်အငုိက်ယူပီး ထုိးစစ်ဆင်တယ်လုိ��ပာမှ ပုိ 
မှန်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။  

သမုိင်းကိုလှန်��ပာရရင် ဒီအပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ရးတို၊ ငိမ်းချမ်း�ရးတိုဆိုတာ�တွဟာ ဗမာ�ပည်က စစ်အာ 
ဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ အိမ်သုံး�ဆးပါ။ ၁၉၆၃ ခုှစ် ဗုိလ်�နဝင်းကစလုိ တ�လာက်လံုး ��ပာခဲ့လုပ်ခဲ့တာပါ။ 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်း�တွနဲ့��ပာရင် �လသံကတမျိး၊ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ တ�ခား အဖဲွ 
အစည်း�တွနဲ့ဆိုရင် �လသံကတမျိး၊ တကယ်�ဖစ်��မာက်လာဖုိထက် သူတိုလုိအင်ဆ�ပည့်ဖို၊ တဘက်အင် 
အားစု�တွအချင်းချင်း နားလည်မလဲွ၊ �သွးကွဲ�စဖုိ ရည်ရွယ်တာချည့်�ဖစ်ပါတယ်။ ဒါ�ကာင့်မုိ �အာင်�မင်ခ့ဲ 
တယ်လုိလည်း ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။  

ဒီ�န့ ဗမာ�ပည်-�ပည်တွင်းစစ်ဆိုတာ စကစစစ်တပ်နဲ့ EAO �တွအကားတင် တိုက်�နကတာ မဟုတ် 
ဘူးဆိုတာ ကမာကသိပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် စကစ အာဏာသိမ်းပဲွ�နာက်မှာ �ပည်တွင်းစစ် ပုိသဲသန်လာ၊ စကစ 
တပ်�တွ ပုိ�သွးပျက်လာတာဟာ EAO �တွ�ကာင့်ချည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မအလတိုက ဒါကုိ အသိအမှတ်�ပ ဝန် 
ခံတာမလုပ်ဘဲ စစ်အာဏာသိမ်းမအ�ပ �အာက်��ခလူထုမှ တိုက်ုိက်နဲ့အ�ပင်းထန်ဆုံးတံု�ပန်ချက်အ�ဖစ်၂၀၂၁  
ခုှစ်အတွင်း �ပ�ပါက်ကီးထွားလာတဲ့တဲ့ လက်နက်ကုိင်အင်အားစု�တွနဲ့ EAO �တွအကား သပ်လိ�သွးခွဲဖုိ 
��ခလှမ်းလှမ်းတာဆိုတာ အားလံုးပဲ သိကပါတယ်။  

ဒါ�လာက်�တာင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲချင်�နတဲ့ စစ်အာဏာရှင်�တွဟာ တ�ပည်လံုးက မိ�တွရွာ�တွမှာ 
ပစ်ခတ်၊ သတ်�ဖတ်၊ မီး�နတဲ့ သူတို�ကးစားတပ်�တွရဲလုပ်ရပ်�တွကုိ�တာ့ ရပ်စဲဖုိဘာလုိမစ်းစား၊ ကတိ 
မ�ပးတာလဲ။ �လာ�လာဆယ်မှာ �ပည်သူလူထု အလုိချင်ဆုံးဟာ အဲဒါပဲမဟုတ်လား။  

ဒင်းတိုတ�တွ အင်န်စီ�အဆိုတာကုိ ကမာသိ၊ ဗမာသိ �ကညာလုပ်ကုိင်ပီးမှ �ပည်တွင်းစစ်မီး�တာက် 
�တွ ပုိပီး ထိန်ထိန်ငီး�တာက်�လာက်ခဲ့တာကုိ ဘယ်လုိ��ပာမလဲ။ အခု ဗုိလ်မင်း�အာင်လင်တိုရဲ�ကညာချက် 
မှာက ၂၀၂၂ ခုှစ်အဆုံးအထိ စစ်ရပ်စဲဖုိ ထပ်မံတိုး�မင့်သွားမယ်ဆိုတာကို�တွရ�တာ့ ှစ်�ပါင်း ၇၀ �ကျာ် �ပည် 
တွင်းစစ်မီး တအုန်းအုန်းအကားမှာ �နခဲ့ရတဲ့သူ�တွက�တာ့ “အမ�လး၊ �မာင်မင်းကီးသားများက ၁ ှစ်နီးပါး 
အပစ်အခတ်ရပ်တယ်ဆိုတာကီး ပီး�တာ့ �ပန်တိုက်ဦးမယ့်အဓိပာယ်�ပါ�လ”လုိ သက်မမချိုင်ဘဲ�ဖစ်ကဦးမှာ 
ပါ။ 

EAO �တွနဲ့အပစ်ရပ်ထားတဲ့ကာလအတွင်း �ပည်မက�ကျးလက်�တွမှာ၊ မိကီးမိငယ်�တွထဲမှာ မပစ် 
မခတ်�တာ့ပါဘူးလုိ အာမခံမလား။ EAO �တွနဲ့ဆိုင်ထားတဲ့ သူတိုရဲ�ကးစားတပ်�တွကုိ ဆွဲထုတ်မတိုက်ဘူး 
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လုိ အာမခံမလား။ စကစဟာ EAO �တွနဲ့ တ�ခား�ပည်မ၊ �ပည်နယ်က လက်နက်ကုိင်ိုင်ငံ�ရးအင်အားစု�တွ 
အကား သပ်လိဖုိရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာ ရှင်း�နပါတယ်။ အိမ်နီးနားချင်းိုင်ငံ�တွဆီကုိ စစ်��ပး��ပး�နက 
တဲ့ လူမျိး�ပါင်းစံု �ကျးလက်�န�ပည်သူ�တွကို ကုိယ့်အိမ်ကုိယ်�ပန်လာိုင်ဖုိ မအလတိုက ဘာလုိ အာမခံစကား 
မ��ပာတာလဲ။ ဗုိလ်မအလက စီးပွား�ရး�ပန်လည်�ကာင်းမွန်�စမယ်၊ ကုိဗစ်�ရာဂါအ��ခအ�န ပုိမုိ �ကာင်းမွန် 
�စမယ်လုိ ဟွန်ဆန်ကုိ ကတိမ�ပးတာဟာလည်း စ်းစားစရာအချက် �ဖစ်ပါတယ်။  
 မစတာဟွန်ဆင် ဗမာ�ပည်အ��ခအ�နမှန်ကုိ မသိပါဘူး။ ဘာ�ကာင့်လာသလဲ သူပဲသိမှာပါ။ မင်း�အာင် 
လင်က ဝမ်းသာအားရ �ကာ်�ဇာနီခင်းကိပီး မီးရှးမီးပန်း �ဖာက်�ပလုိက်တာပါ။  

အမက်ပံုးထဲ�ရာက်သွားတဲ့ NCA ကုိ ဖုတ်ဖက်ခါပီး တှစ် အပစ်အခတ်ရပ်�ရးဆိုတာကုိ ဟွန်ဆင်ကုိ 
လက်�ဆာင်�ပးလုိက်တာပါ။  

ဒီအ�တာအတွင်း ကရင် ကရင်နီ ချင်း ကုိးကန့် ကချင် တနသာရီ စစ်ကုိင်း မန်း မ�ကွး တိုမှာ စစ်ရှိန် 
�မင့်�နတာ �သနတ်သံဗံုးသံ တခိမ်းခိမ်းပါ။ သာမန် အရပ်သား�ပည်သူ�တွကုိ အစုလုိက်အ?ပံလုိက် သတ်�ဖတ် 
မီး�လာက်တိုက်သွင်း�နတာ အှံအ�ပားပါ။ 

အာဆီယံအလှည့်ကျဥကသစ် မစတာဟွန်ဆင် အိမ်�ပန်မျက်ှာ�ကာင်းမရပါ။ အဖဲွဝင်ိုင်ငံတချိက 
ဘုံသ�ဘာတူညီချက်ငါးရပ်ကုိ မ�ဖာ်�ဆာင်ိုင်ဘဲ အာဆီယံကုိ ကုိယ်စားမ�ပသင့်�ကာင်း၊ အကမ်းဖက်မ�တွ 
ချက်ချင်းရပ်ဖုိ် �တာင်းဆိုတာဟာ စစ်�ကာင်စီကုိ ရည်န်းတာ�ဖစ်�ကာင်း၊ အာဏာသိမ်းတာကို အသိအမှတ် 
မ�ပ�ကာင်း၊ အသိအမှတ်�ပရာ�ရာက်တဲ့လုပ်ရပ်များ မလုပ်ဖုိလုိ�ကာင်း စသ�ဖင့် �ထာက်�ပကပါတယ်။ ဒီလုိ 
နဲ့ (ဝဏ�မာင်လွင် တက်ဖုိ�မာ်လင့်�နတဲ့) အာဆီယံ ိုင်ငံ�ခား�ရးဝန်ကီးများအစည်းအ�ဝးလည်း ပျက်သွားပါ 
တယ်။ 

ယ�န့လုိ ပ်�ထွးတဲ့ကမာ့အ��ခအ�နမှာ ဗမာ�ပည်�ပည်တွင်းစစ်ကုိ Sponsor လုပ်ချင်သူ�တွလည်း 
များမှာပါ။  

ဗမာ�ပည်�ပည်သူများအ�နနဲ့ ကုိယ့်ခွန်ကုိယ့်အားနဲ့တစည်းတလံုးတည်း စစ်အုပ်စုကုိအ�မစ်�ပတ်�အာင် 
တိုက်မှ အားလံုး လွတ်��မာက်ငိမ်းချမ်းမှာပါ။ 

ဗုိလ်မအလတိုဟာ ကမာ့ဗုိလ်ပံုအလယ်မှာ �ခွးူး�မာင်းထုတ်သလုိ အက်ခံ�နရတဲ့ဘဝမှာ ကံ�ကာင်း 
�ထာက်မစွာရလာတဲ့မိတ်�ဆွကုိ မျက်ှာလုပ်ချင်လုိ မီးရှးမီးပန်း�တွ�ဖာက်�ပ�ပမယ့် သူတိုအားနည်းချက်၊ မ 
ုိးသားမကုိသာ�ဖာ်�ပသလုိ �ဖစ်�နတယ်ဆိုတာကုိ ကမာ့အသိုင်းအဝုိင်းက�ရာ၊ ဗမာ�ပည်သား�တွကပါ အထင်း 
သား သိ�မင့်ကပါတယ်။  
                                                           ရဲ�ဘာ်ဖုိးသံ�ချာင်း 
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                                                                 ညီ�ဌး�ကျာ် 
 
 
            စစ်�ကာင်စီဟာ အာဏာကုိလွယ်လွယ်သိမ်းခဲ့�ပမယ့် ဗမာ�ပည်သူလူထုကီးရဲ ခုခံဆန့်ကျင်�တာ်လှန် 
မက ကာ�လကီးမား�ပင်းထန်�လ�ဖစ်လာတာ�ကာင့်  အကျပ်အတည်း ကီးသထက်ကီးကာ အူးမီးဝုိင်း �ဖစ် 
�နပါတယ်။ 

မင်း�အာင်လင် ုရှားမသွားခင် (၂၁ ဇွန်) ��ပာခဲ့တဲ့ ကည်း�ရ�လစစ်ဆင်�ရး �လးလပတ် အစည်းအ 
�ဝး(�ပါက်ကားလာတဲ့)မိန့်ခွန်းမှာ-�ကးစားတပ် ထိခိုက်ကျဆုံးများ�ကာင်း၊ တပ်�နရာချထားမ ချတီက်ရှင်း 
လင်းမ တပ်တည်-လိမ်လည်တင်�ပမ မမှန်ကန်မများ�ကာင့် �ဖစ်ပီး၊ တိုက်ပဲွမှာဦး�ဆာင်သည့် �ခါင်း �ဆာင် 
များရဲအားနည်းချက် အများကီး�တွရ�ကာင်း၊ လုပ်ရဲကုိင်ရဲ သတိမရှိဘဲ �ကာက်ရွံကာ အမိန့်နာခံမမရှိသည့် 
�ဖစ်စ်များ �တွ�နရ�ကာင်း စသ�ဖင့် ��ပာသွားပါတယ်။ 

ဒါဟာ �ကးစားတပ် အထိနာ�နတာ�ဖစ်�ကာင်း ဝန်ခံရတာ�ဖစ်သလုိ �အာက်��ခတပ်မှးတပ်သား�တွ 
ကုိ လူ�ကာက်�တွဆိုပီး အ�ပစ်ဖုိသွားတာ �ဖစ်ပါတယ်။ ဒါ�ပမ့ဲ မင်း�အာင်လင် အာဏာသိမ်းစစ်�ကာင်စီဟာ 
�ပည်တွင်းစစ်ကုိရပ်ဖုိ၊(လုသတ်)�ဖတ်�လး�ဖတ်�ပလစီကုိ စွန့်လတ်ဖုိ၊ ဆင်းရဲတွင်းနက်�နတဲ့ စစ်�ဘးသင့် 
�ပည်သူ�တွကို ငဲ့ကွက်ဖုိ၊ ဂုဏ်သိကာကျဆင်း�နတဲ့တိုင်း�ပည်ကုိ တညီတွတ်တည်း �ပန်လည်တည်�ဆာက်ဖုိ 
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ဆိုတာ�တွကုိ - စ်းစားချက်မရှိတဲ့အ�ပင် စစ်မင်းဆက်တည်တံ့�ရးအတွက် �ပည်တွင်းစစ်ကုိ ဘက်စံုတိုးချဲကာ၊ 
စစ်အုပ်စု- စစ်အစုိးရ -စစ်ဗျုိက�ရစီယရား (စစ်သုံးစစ်) တည်တံ့�ရးအတွက်သာ လုပ်�ဆာင်�နပါတယ်။ 
�အာက်��ခတပ်သား�တွကုိစ�တးပီး ဗုိလ်ချပ်ကီးများ အာဏာဆက်လက်ဆုပ်ကုိင်သွား�တာ့မှာ �ဖစ်ပါတယ်။  

တိုင်း�ပည်ကုိ �သနတ်နဲ့အမိန့်�ပးအုပ်ချပ်�န�သာ်လည်း စီးပွား�ရးနဲ့ နည်းပညာဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ 
�ပည်သူ�တွရဲိုင်ငံ�ရးိုးကားမနဲ့၊ စစ်အုပ်စုကုိ ခါးခါးသည်းသည်း မုန်းတီးမများ�ပဿနာများကုိ ��ဖရှင်းဖုိ အ 
တွက်�တာ့ �သနတ်က အမိန့်မ�ပးိုင်ပါဘူး။ �ငွပုိ�ငွလဲမ �ငွလဲန်း မှတ်ပံုတင် ဗီဇာ အင်တာနက် ဖုန်းဆင်း 
ကဒ် သတင်းစီးဆင်းမ (တစ်ကျပ်ပဲလှလှ Like တစ်ချက်ပဲှိပ်ှိပ် - �ထာင်ှစ်ရှည်ကျမယ်ဆိုတဲ့ ခိမ်း��ခာက် 
မ) စတဲ့ ၂၁ရာစု ကမာမကွင်းဆက်�တွအ�ပ အမိန့်နဲ့ချပ်ကုိင်ဖုိ ကိးစား�ခင်းဟာလည်း �အာင်�မင်မှာ မဟုတ် 
သလုိ စစ်�ကာင်စီကုိ အကျပ်အတည်းက လွတ်��မာက်�အာင် ကယ်တင်ိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 

စစ်အုပ်စုဟာ ကိးစင်ကုိတက်ရတက်ရ အာဏာကုိ(အလွယ်တကူ) စွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ�ကာင့် 
အာဏာရှင်ဟာ ဘယ်�တာ့မှ အရှင်မထွက်ဘူး။ အ�သထွက်ထွက်မှာလုိ လူထု�ဒအမာက ��ပာခဲ့တာပါ။ သူ 
တိုဟာ လူမုိက်လမ်းဆုံးကုိ �ရာက်�နပါပီ။ စစ်ဖက်ဆစ် ဇာတိုပ်ဟာ မင်း�အာင်လင်လက်ထက်မှာ ဝတ်လစ်စ 
လစ် ပွင့်ကျသွားပါပီ။ လိမ်လုိမရ�တာ့ပါဘူး။ သူတိုဟာ လုယက်ယူငင်ထားတဲ့ အာဏာ စည်းစိမ်ဥစာနဲ့ �ရ�ပ 
ဆီအခွင့်ထူးကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖုိ အကမ်းဖက်တဲ့နည်းပဲ ရှိပါ�တာ့တယ်။ 

လူထုက စစ်အာဏာသိမ်းမကုိ ဆန့်ကျင်ံုတင်မက ၂၀၀၈ ��ခဥကုိပါ ဆန့်ကျင်တာပါ။ စစ်အုပ်စု ကျင်း 
ပမယ့် ဘာ�ရွး�ကာက်ပဲွကုိမှ လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ��ခဥက (စစ်တပ်ရဲဦး�ဆာင်မ၊ တမတ်သား နဲ့ 
ကာလံု၊ �နာက်�ကာင်း�ပန်အ�ရးမယူရ) ဆိုတဲ့ စစ်သုံးစစ်ရဲ အခွင့်ထူးခံမကို (လုိရင်းကုိ��ပာတာပါ) တရား ဝင် 
�အာင် လုပ်�ပးထားတာပါ။ စစ်မင်းဆက်-အဆက်ဆက် တိုင်း�ပည်ဘာ ခိုးဝှက်ရာမှာ �ရှမျိးဆက်�တွထက် 
�နာက်မျိးဆက် (မင်း�အာင်လင်စတုတမျိးဆက်)က သာပါတယ်။ ပုိ ��ဗာင်ကျသလုိ ပို လက်ယ်ပါတယ်။ 

ဗမာ�ပည်�တာ်လှန်�ရးမှာ ဂု�ပအ�လးထားသင့်တဲ့ အချက်ှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။  
ပထမအချက်က - ချင်းတွင်း ဧရာ စစ်�တာင်း �မစ်ဝှမ်းမှာ လူထုကိုယ်တိုင် ိုးိုးကားကား စွန့်လတ် 

စွန့်စား လက်နက်ကုိင်တိုက်လာကတာ �ဖစ်ပါတယ်။ ဒီ�ဒသကီးဟာ ဗမာ�ပည်ရဲှလံုးသားနယ်��မ Heart 
Land ပါ။ ဒီ�ဒသကုိ မစုိးမုိးုိင်ရင် ဗမာ�ပည်ကို မစုိးမုိးုိင်ဘူး။  

ဒုတိယအချက်က - စစ်အုပ်စုဟာ လစ်ဘရယ်အတိုက်အခံများကုိ ၂၀၀၈ စစ်��ခဥ�အာက်မှာပင် ရပ် 
တည်ခွင့်မ�ပး�တာ့ပါဘူး။ လစ်ဘရယ်အမာဂိုဏ်းက (ရန်- ငါ စည်း�ပတ်တဲ့) ရယ်ဒီကယ်လမ်းကို မ�လာက်ရင် 
ဒူး�ထာက်အညံ့ခံဖုိပဲ ရှိပါ�တာ့တယ်။ �ဒစုနဲ့ ဒီချပ်�ခါင်း�ဆာင်များကို အငိးတကီး ှစ်ရှည်�ပစ်ဒဏ်�တွ ချ 
�နတာကိုကည့်ပါ။ �သဒဏ်ကုိ ပဲွထုတ်လာတာကုိ ကည့်ပါ။ ကုလသမဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင် ိုင်ငံတကာကို 
မျက်ှာ��ပာင်တိုက် လိမ်လည်�နတာ ရန်�ထာင်�နတာကုိ ကည့်ပါ။  

စစ်အုပ်စုဟာ �ဒစုဆိုတဲ့ လစ်ဘရယ်ဖဲချပ် ကုိင်ကစားလိမ့်မယ်လုိ �မာ်လင့်�နလုိမ�ဖစ်ဘူး။ ရှင်�ပတုန်း 
�ရထီး�ဆာင်းခဲ့ရတာကို �ပန်တမ်းတပီး လမ်း�ဟာင်း�ပန်�လာက်ချင်လုိ မ�ဖစ်ဘူး။ အ�နာက်ဆရာကီးများက 
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ကယ်တင်လိမ့်မယ်လုိ �မာ်လင့်ပီး တပဲွထုိးကမ်ပိန်း�တွ မလုပ်သင့်ဘူး။ ိုင်ငံတကာ�ပည်သူများနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ 
အစုိးရများရဲ �ထာက်ခံစာနာမရ�အာင်သာ ကိးစားသင့်ပါတယ်။ 

လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရးဟာ အ�မင့်ဆုံးတိုက်ပဲွသဏာန်�ဖစ်တဲ့အ�လျာက် �တာ်လှန်တဲ့အ�တွးအ 
�ခ လက်နက်တပ်ဆင်ရပါမယ်။ အံး�ပးအညံ့ခံတဲ့အ�တွးအ�ခ၊ ရင်ကား�စ့အ�တွးအ�ခ၊ တဝက်တပျက် 
နဲ့ရပ်ချင်တဲ့အ�တွးအ�ခ၊ အားကုိးရှာ အမီှအခိုရှာတဲ့အ�တွးအ�ခ၊ အ�ရှ�မာ် အ�နာက်�မာ် အ�တွးအ�ခ၊ 
ဆင်းရဲပင်ပန်းမှာ�ကာက်တဲ့အ�တွးအ�ခစတဲ့ �တာ်လှန်�ရးမဆန်တဲ့အ�ချာင်သမားအ�တွးအ�ခ အမျိးမျိး 
ကုိ ဆန့်ကျင်တိုက်ခတ်ကရပါမယ်။ (သိာန်ချ အသက်စွန့်ရန်မ�ကာက် အခက်အခဲ�ကျာ်လား �အာင်ပဲွအရ 
ယူ�ရး) စိတ်ဓာတ်ကုိ စုိက်ထူရပါမယ်။ 

(�တာ်လှန်�ရးအ�တွးအ�ခမရှိရင် �တာ်လှန်�ရးလပ်ရှားမလည်း မရှိိုင်) ဆိုတဲ့ အဆိုရှိတယ် မဟုတ် 
ပါလား။ 

လွတ်လပ်�ရးရပီး�နာက် ဗမာ�ပည်အနီး�ခတ်သမုိင်းဟာ လစ်ဘရယ်ဓနရှင်နဲ့ စစ်ဗျုိကရက်ဓနရှင်တို 
အာဏာလုကတဲ့သမုိင်းလုိလည်း ��ပာိုင်ပါတယ်။ ကုလားချင်းအတူတူ ဓားပါတဲ့ကုလားစားသွားသလုိ စစ်တပ် 
က အကိမ်ကိမ်( ၃ကိမ်ရှိပီ) အာဏာသိမ်းတဲ့သမုိင်းလည်း ရှိပါတယ်။  

ဒါ�ပမ့ဲ စစ်�အး�ခတ်နဲ့စစ်�အးလွန်�ခတ်တ�လျာက် (အ�နာက်ဆရာကီးများအလုိကျ) ရယ်ဒီကယ် 
လက်ဝဲလုိင်းကုိ ဆန့်ကျင်ရာမှာလည်း သူတိုဟာ လူတန်းစားအကျိးစီးပွား တူကပါတယ်။ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ် 
ပါတီရဲ�တာ်လှန်တဲ့သမုိင်းကုိ ပံုဖျက်ချင်�ဖျာက်ဖျက်ချင်တာလည်း တူကပါတယ်။ ကွန်�မနစ်ဝါဒကိုမဆန့်ကျင်  
ဘူး၊ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီကုိ�တာ့ ဆန့်ကျင်တယ်လုိ (ဦးု�ကာ ဗိုလ်�နဝင်းပါ ��ပာခဲ့တာပါ)။  

ဗမာ�ပည်ဟာ အီရတ် လစ်ဗျား ဆီးရီးယား မဟုတ်ဘူး။ သူတိုက အ�မရိကန်ဝင်စွက်တဲ့ မင်း��ပာင်းမင်း 
လဲ Regime change နဲ့ ကုိယ်စား�ပစစ်ပဲွ Proxy war (ကုိယ်တိုင်မတိုက်ဘူး၊ တပည့်�မွးတိုက်တာ) �ဖစ်တယ်။ 
ဗမာ�ပည်မှာက လူထုကုိယ်တိုင် ကုိယ့်အားကိုယ်ကုိးတိုက်တဲ့ �တာ်လှန်စစ်�ဖစ်တယ်။  

ဗမာ�ပည်ဟာ ယူကရိန်းမဟုတ်ဘူး။ ယူကရိန်းလုိ �ဖစ်ချင်�နတယ်ဆိုရင် (ညာညာတာတာ ��ပာရရင်) 
ဗဟုသုတ�ခါင်းပါးရာ ကျပါတယ်။ ယူကရိန်းစစ်က �နတိုး အ�ရှဘက်တိုးချဲ�ရးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အ�မရိကန် 
�မးတဲ့ မီးပါ။ စစ်ပွဲကမပီး�သးဘူး။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း အဆုံးသတ်မလဲ �စာင့်ကည့်ဖုိလုိပါတယ်။ ယူကရိန်းစစ် 
ကုိ အ�မရိကန်က စစ်�ရးအရ တိုက်ုိက်ပတ်သက်တာထင်ရှား�ပမယ့် သူတိုကုိယ်တိုင် �သနတ်ကုိင်တိုက်�န 
တာ မဟုတ်ဘူး။ �ဒလာနဲ့တိုက်�နတာ �ဖစ်တယ်။ အ�မရိကန် စစ်လက်နက်ကုမဏီကီး�တွကုိ �ဒလာဘီ 
လီယံများစွာ ပံု�အာ�ပးပီး၊ ယူကရိန်းကုိ စစ်လက်နက်ပစည်းတင်ပုိကာ၊ ကိုယ်စား�ပစစ်ပဲွအ�ဖစ် တိုက်�နတာ 
�ဖစ်တယ်။ ဒါအ�ပင် �ဒလာကုိ လက်နက်သဖွယ်အသုံးချကာ ုရှားူဘယ်�ငွကို ပိတ်ဆိုထားတာ�ဖစ်တယ်။ 
�ဒလာက �ပည်ပမှာ မာ�နပီး အ�မရိကန်�ပည်တွင်းမှာ �ဖာင်းပွ�နတာကလည်း ထူး�ခားတယ်။ ူဘယ်ကုိ 
ယွမ်ူပီးတိုနဲ့ချတိ်ပီး ကုန်သွယ်မလုပ်လာတာကလည်း ထူး�ခားတယ်။ တ�လာက ကျင်းပပီးစီးသွာတဲ့ ရှန်ဟဲပူး 
�ပါင်း�ဆာင်ရွက်�ရးအဖဲွ SCO ထိပ်သီးအစည်းအ�ဝးမှာ အီရန်က အဖဲွဝင်ိုင်ငံသစ် �ဖစ်လာပီး တူရကီ အီဂျစ် 
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�ဆာ်ဒီ စတဲ့ ထွန်းသစ်စိုင်ငံ�တွ �ဆွး�ွးဖက်ိုင်ငံအ�ဖစ် အဖဲွဝင်�လျာက်ထားလာတာလည်း ထူး�ခားတယ်။ 
မကာခင် �ဆာင်းဝင်�တာ့မယ်။ ဥ�ရာပသမဂလည်း �ရခဲ�ခတ် �ပန်�ရာက်�တာ့မယ်။  

ဗမာ�ပည် �ွဦးလက်နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရးက တှစ်�ကျာ်ပဲ ရှိပါ�သးတယ်။ ဒီကာလမှာ ကမာ့ိုင်ငံ 
�ရးဇာတ်ခုံမှာ အ��ပာင်းအလဲ�တွ များပါတယ်။ စူပါပါဝါှစ်ခုအားပိင်တဲ့ စစ်�အး�ခတ်ကုိ �ပန်သွားမှာမဟုတ် 
သလုိ၊ ပိင်ဘက်ကင်းအ�မရိကန်စူပါပါဝါ တခုတည်းရှိတဲ့ စစ်�အးလွန်�ခတ် ဝင်ုိးတခုတည်းကမာ စနစ်က 
လည်း ယုိင်နဲ့�နပီ�ဖစ်တယ်။ ထွန်းသစ်စနဲ့ဖံွဖိးဆဲိုင်ငံ�တွ စုစည်းညီွတ်လာတဲ့ဝင်ုိးစုံကမာနဲ့ဘက်မလုိက် 
လပ်ရှားမ �ပန်လည်အား�ကာင်းလာတာ �မင်�တွ�နရပါတယ်။ ကမာကီးဟာ အ��ပာင်းအလဲ�တွ အဆက်မ 
�ပတ်�ဖစ်�ပမနဲ့အတူ စစ်နဲ့ငိမ်းချမ်း�ရး ဒွန်တွဲလွန်ဆွဲ�နတဲ့လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ �ရာက်�နတယ်လုိဆိုကတယ်။ 

ဗမာ�ပည်�တာ်လှန်�ရးအင်အားစု�တွသတိ�ပဖုိက ကမာ့အ��ခအ�နဟာ ဗမာ�ပည်ကုိအမီှ�ပပီး (ကုိယ် 
�ဖစ်�စချင်သလုိ) ��ပာင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး။ ဗမာ�ပည်ကသာ ကမာ့အ��ခအ�နကုိအမီှ�ပပီး အ��ပာင်းအလဲ အ 
တွက် အခွင့်သာမကုိ ရှာOကံရတာ�ဖစ်ပါတယ်။ �ဖစ်ချင်တာက ဆပုိင်း�ဖစ်ပီး၊ �ဖစ်�နတာက ပကတိပုိင်း �ဖစ်ပါ 
တယ်။ �ကာ်ပိုရိတ်မီဒီယာများရဲ ဘက်လုိက်တဲ့ သတင်းတုသတင်း�ယာင်များကုိလည်း သတိထားသုံးသပ်ဖုိ လို 
ပါတယ်။ 

ဗမာ�ပည် �တာ်လှန်�ရးအင်အားစုများအ�နနဲ့ အဖိှိပ်ခံလူမျိး�ပါင်းစံု �ပည်သူများအ�ရးနဲ့တိုင်း�ပည်အ 
�ရးကုိ အဓိကထားတဲ့ �ပည်ချစ်ဝါဒှင့်အတူ ိုင်ငံတကာ�ပည်သူများ �သွးစည်းညီွတ်�ရး ိုင်ငံတကာဝါဒကုိ 
ကုိင်စဲွထားဖုိလုိပါတယ်။  

                  ဗမာ�ပည်သမိုင်းသစ်ကုိ အဖိှိပ်ခံ�ပည်သူ�တွကုိယ်တိုင် ဖန်တီးမှာပါ။ 
ညီ�ဌး�ကျာ် (၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 
 
 
 

                 လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရးနဲ့�သွးသစ်အားသစ် 
                                                                 လှဝင်း 
 

   
 
(ပါတီအတွင်း�ရးမှး ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင်ရဲ ပါတီတတိယမျိးဆက်နဲ့ လက်နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရး ဆိုင် 

ရာအ�ပ �တွး�ခ��မာ်�မင်ချက်၊ မှာကားချက်တိုကုိ ဆက်စပ်တင်�ပသွားလုိပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၃ 
ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်�န့ဟာ ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင်(ရဲ�ဘာ်ထွန်း)ကွယ်လွန်�ခင်း (၈) ှစ်�ပည့်��မာက်တဲ့�န့�ဖစ်ပါ 
တယ်။)  

(၁) 
ကျ�နာ်တိုရဲအတွင်း�ရးမှး ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင်က ဧရာ ချင်းတွင်း စစ်�တာင်း �မစ်ဝှမ်းနဲ့ ရန်ကုန် -မ  

�လး ကားလမ်းမကီး�ဘးတဘက်တချက်စီမှာ �တာ်လှန်�ရး�သနတ်သံ �မည်လာ�တာ့မှသာ �တာ်လှန်�ရး 
�ရှတဆင့်တက်ိုင်မယ်လုိ ��မာ်�မင်ခဲ့တယ်။ အခု ဧရာ ချင်းတွင်း �မစ်ဝှမ်း�တွမှာ �တာ်လှန်�ရး�သနတ်သံ�တွ 
�မည်ဟိန်းလာပီ။  
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သူက ပါတီအ�နနဲ့ �နာင်တချန်ိ �ပည်သူလွတ်��မာက်�ရးတပ်မ�တာ် �ပန်လည်ထူ�ဆာက်ပီး လက် 
နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရးလမ်း�ကာင်းကို �ပန်လည်�လာက်လှမ်းဖုိ စ်းစားOကံဆခဲ့တယ်။ �ပင်ဆင်သင့်တာ�တွ 
�ပင်ဆင်ဖုိ န်�ပခဲ့တယ်။ အခု ကျ�နာ်တို ပါတီအ�နနဲ့ �ပည်သူလွတ်��မာက်�ရးတပ်မ�တာ်(PLA) ကုိ �ပန်လည် 
ထူ�ထာင်ိုင်ခဲ့ပီ။  

ဒါ�တွကုိ�တာ့ သူအ�နနဲ့ ကုိယ်တိုင်ကုိယ်ကျ �မင်မသွားိုင်ခဲ့ပါ။ 
အဲသလုိ �ပည်သူလွတ်��မာက်�ရးတပ်မ�တာ် ထူ�ထာင်ပီး လက်နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရးလမ်း�ကာင်း 

ကုိ �ပတ်�ပတ်သားသား �လာက်လှမ်းတဲ့အချန်ိကျရင် လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရးကုိ ုပျိတဲ့ ပါတီဝင်ရဲ�ဘာ် 
�တွက �ခါင်း�ဆာင်သွားဖုိလုိတယ်လုိ သူ ကိတင်��မာ်�မင် စ်းစားခဲ့တယ်။ သခင်သန်းထွန်းတို သခင်ဗဟိန်း 
တို အ�ရးကီးတဲ့�တာ်လှန်�ရးတာဝန်�တွကုိ ထက်ထက်�မက်�မက် �ခါင်း�ဆာင်ခဲ့တာ အသက်သုံးဆယ်�ကျာ် 
အရွယ်�တွပဲလုိ သူက �ထာက်�ပခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်�တာ်လှန်�ရးတုန်းက အသက်အကီးဆုံး �ခါင်း�ဆာင်က 
အသက်သုံးဆယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲလုိ ��ပာခဲ့တယ်။ အခု ကျ�နာ်တိုမှာ ုပျိတဲ့လူငယ်ရဲ�ဘာ်�တွ �သွးသစ်အား 
သစ်အ�ဖစ် ရှိလာ�နပီ။  

(၂) 
ဒါ�ပမ့ဲ ဒီုပျိတဲ့ ရဲ�ဘာ်�တွဟာ ပါတီသမုိင်းအတွင်း အခက်အခဲဆုံးအချန်ိမှာ လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန် 

�ရးတာဝန်ကုိ ထမ်း�ဆာင်�နကရတယ်ဆိုတာ နားလည်ထားကဖုိ လုိပါတယ်။ သူတိုအခက်အခဲ သိပ်ကီးပါ 
တယ်။  

၁၉၄၈ ခုှစ် �ပည်သူဒီမုိက�ရစီ�တာ်လှန်�ရးမှာ �ပည်သူလွတ်��မာက်�ရးတပ်မ�တာ်ထူ�ထာင်ပီး 
လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရးလုပ်ခဲ့စ်က ပါတီဟာ ဖက်ဆစ်�တာ်လှန်�ရးမှာ �ခါင်း�ဆာင်မအခန်းက ပါခဲ့တဲ့ 
�အာင်ပဲွဂုဏ်ရှိတယ်။ ၄၈ ခုှစ် မတိုင်မီကတည်းက ပါတီကစည်းံုးထားိုင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားသမဂနဲ့ လယ်သ 
မားသမဂ�တွ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ �သာင်းဂဏန်းချတီဲ့ အလုပ်သမား လယ်သမားအင်အား�တွကုိ ပါတီက စည်းံုး 
ထားိုင်တယ်။ ပါတီနဲ့ အ�တွးအ�ခတူ အလုပ်တူတဲ့ �ကျာင်းသားသမဂနဲ့ �ကျာင်းသားရဲ�ဘာ်�တွ ရှိတယ်။  

လက်နက်ဆိုရင်လည်း ဂျပန်�တာ်လှန်�ရးတုန်းက လက်နက်�တွ ရှိတယ်။ ပါတီနဲ့ချတိ်ဆက်ထားတဲ့ 
လယ်သမားသူပုန်�တွထဲမှာလည်း လက်နက်�တွရှိတယ်။ တပ်မ�တာ်ထဲမှာလည်း ပါတီအင်အား�တွ ရှိတယ်။ 
အဲဒီက လက်နက်အင်အား ရဲ�ဘာ်အင်အား ရတယ်။ 

ခုအ��ခအ�နက ဘာလက်နက်မှ အခံမရှိ။ အ�ရှ��မာက်စစ်�ဒသရှိစ်က �သာင်းသိန်းချတီဲ့ လက်နက် 
�တွ ကုိယ်က �တာ်လှန်�ရးအတွက် မ�ဝ�ပးိုင်ခဲ့တယ်။ အခုက�တာ့ စာနာသူ မဟာမိတ် လူမျိးစု လက်နက် 
ကုိင်အဖဲွအစည်းများထံက တချိတ�လ အနည်းအပါးသာ ရိုင်တယ်။ သူလက်နက်၊ ကုိယ့်မှာ ရှိတာက ရန်)
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�ပည်သူလူထုနဲ့အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ ) ရန်သူတ�ယာက် ဆိုတာနဲ့ -ကုိယ့်လက်နက်၊ ကျည်တ�တာင့်
အ�မစ်လှန်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးအ�ခနဲ့ �တာ်လှန်�ရးကုိ ဆုံးခန်းတိုင် �ရကုန်�ရခန်းတိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ �ပတ် 
သားတဲ့ရပ်တည်ချက်�တွပဲ ရှိတယ်။ ( 

 (၃) 
ုပ်ဝတပုိင်းက အခက်အခဲ�တွသာမက အ�တွးအ�ခပုိင်းကအခက်အခဲ�တွလည်း အများကီးရှိတယ်။ 
နယ်ချဲဓနရှင်အ�တွးအ�ခ�တွ။ သမုိင်းနိဂုံးချပ်သွားပီဆိုတာဟာ ကွန်�မနစ်ဝါဒအဆုံးသတ်သွားပီဆို 

ပီး အရင်းရှင်ဝါဒ�အာင်ပဲွကုိ �ကး�ကာ်လုိက်တာပဲ။ လမ်းမ�ပက သပိတ်လပ်ရှားမ�တွ �ခတ်မမီ�တာ့ဘူး 
ဆိုတာကအစ လက်နက်မကုိင်တဲ့နည်းနဲ့ အာဏာအရယူ�ရးအဆုံး အားလံုးဟာ �တာ်လှန်�ရးဖျက်သိမ်း�ရး 
အရင်းရှင်အ�တွးအ�ခ�တွ �ဖစ်ပီး ဒီအ�တွးအ�ခ�တွဟာ အသွင်သစ်ပုံစံ��ပာင်းပီး ဆက်လက်တည်ရှိ�နဆဲ 
ပါ။ ဒီအ�တွးအ�ခ�တွဟာ ိုင်ငံတကာမှာ�ရာ �ပည်တွင်းမှာပါ ရှိတယ်။ NDAA BURMA Act နဲ့ ဂျင်းရှပ် 
အ�တွးအ�ခ �ပန်လာ�နပါတယ်။ �ဝါလမ်းမသိမ်းပုိက်�ရးအလုပ်သမားလပ်ရှားမကုိ �ပင်း�ပင်းထန်ထန် ခုခံ 
ကာကွယ်သူ�တွက ဗမာ�ပည်ရဲ�တာ်လှန်�ရးလမ်းမကီးကုိ မက်လံုး�တွနဲ့ သိမ်းပုိက်ရယူသွားိုင်တာ သတိ 
ထားရမှာ �ဖစ်ပါတယ်။ �ပည်တွင်းမှာလည်း ရန်သူနဲ့ရင်ကား�စ့�ရးအ�တွးအ�ခ၊ ၂၀၀၈ စစ်လတ်�တာ်ထုိင်ခုံ 
�တွမှာ �ပန်ထုိင်ချင်တဲ့ အ�တွးအ�ခ�တွ ငယ်ထိပ်�ရာက်ပီး ငန်းဖမ်းအဆိပ်တက်သူ�တွ ရှိ�နဆဲပါ။ နယ်ချဲ 
သမား�တွနဲ့ �ပည်တွင်း အာဏာရ�ဖာက်�ပန်�ရးသမား�တွ ှစ်�ပါင်း ၇၀ �ကျာ် အာဏာနဲ့ ဓနအင်အားသုံးပီး 
ဝါဒ�ဖန့်လာခဲ့ကတဲ့ ကွန်�မနစ်ဆန့်ကျင်�ရး�လထုဟာလည်း လစ်ဘရယ်လက်ယာစွန်းအင်အားစု တချိအ 
တွင်း ပျံှံ�နဆဲပါ။  

ရန်သူကုိ စစ်�ရးအရ တိုက်ပဲွဆင်ရာမှာ Oကံ�တွရမယ့် ကီးမားတဲ့အခက်အခဲ�တွကုိ ဒီ�နရာမှာ ထည့် 
မ��ပာ�သးပါဘူး။ ဦးတည်ရန်သူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ အားလံုးတက်ညီလက်ညီ လက်တွဲတိုက်ခိုက်�ရးမှာ 
ကုိပဲ ကီးမားတဲ့အခက်အခဲ�တွ၊ ပွတ်တိုက်မ�တွ ရှိ�နိုင်တာပါ။ ဒါအ�ပင် ကုိယ့်အတွင်းပုိင်းမှာလည်း �ပည်သူ 
တွင်းပဋိပကအမျိးမျိးကုိ ရင်ဆိုင်ကရမှာပါ။  

လက်�တွအ��ခအ�နအတွင်းမှာ လက်နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရးကို ဦး�ဆာင်�နတဲ့ရဲ�ဘာ်�တွအ�နနဲ့ 
တပ်တွင်းမှာ ပါတီ�ကာ်မတီစနစ်ကုိ Oက့ံခိုင်�တာင့်တင်း�အာင် ထူ�ထာင်ထားရပါလိမ့်မယ်။ တပ်ခွဲတိုင်းမှာ ပါ 
တီကလာပ်စည်းအခန်းကုိ Oက့ံခိုင်�တာင့်တင်း�အာင် လုပ်ထားရပါလိမ့်မယ်။ တပ်ခွဲမှာ �တာ်လှန်�ရးတပ်သား 
�ကာ်မတီကို ဖွဲစည်း�ပးပီး ဒီမုိက�ရစီကုိ ထွန်းကား�စရပါမယ်။ ကလာပ်စည်းက ဒီမုိက�ရစီ ဗဟိုချပ်ကုိင်မ 
စနစ်ကုိ အကျယ်အ�ပန့် ပညာ�ပးထားရပါမယ်။ 

ဒါဟာ စု�ပါင်း�ခါင်း�ဆာင်မစနစ်ကုိ ထူ�ထာင်တာ �ဖစ်ပီး တဗိုလ်တမင်းဝါဒ၊ စစ်ဘုရင်ဝါဒတိုကုိ ဆန့် 
ကျင်ကာကွယ်�ရးအတွက် အ��ခခံတည်�ဆာက်တာ �ဖစ်ပါတယ်။  
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ဒီမုိက�ရစီ ဗဟုိချပ်ကုိင်မစနစ်ကုိ Oက့ံခိုင်�တာင့်တင်း�စဖုိ ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင်က အ�လးထား မှာကား 
သွားခဲ့တာပါ။ DC ကုိလုိက်နာ၊ စု�ပါင်း�ခါင်း�ဆာင်မစနစ်ကုိ အ�သအချာလုပ်ပီး ပါတီကုိယံုကည်၊�ပည်သူကို 
ယံုကည်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်လက်�တွအခက်အခဲ�တွကို�ကျာ်နင်းသွားကရမှာ �ဖစ်ပါတယ်။ 

(၄) 
အခက်အခဲရှိ�နချန်ိမှာ �အာင်ပဲွအလင်း�ရာင်ကုိ ကျ�နာ်တို လှမ်း�မာ်ကည့်ိုင်ကရပါမယ်။ ပါတီကို 

ယံုကည်၊ �ပည်သူကုိ ယံုကည်ပီး ခိုင်မဲတဲ့ သိာန်သာရှိရင် ကျ�နာ်တို �တာ်လှန်�ရးကို ဆုံးခန်းတိုင် ဆင်ဲ 
သွားိုင်မှာ �ဖစ်ပါတယ်။  

�နာက်မျိးဆက်အတွက် ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင် ကိတင်��မာ်�မင်ခဲ့တာက ပါတီစိတ်ဓာတ်�မင့်တင်�ပး�ရး 
ဟာ အ�ရးအကီးဆုံးတာဝန်�ဖစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပါတီစိတ်ဓာတ်�မင့်တင်ပီး �နာက်မျိးဆက်တတိယမျိး) 
ဆက် ( လက်ထဲ ပါတီအလံလဲ�ပးိုင်�ရးဟာ အဓိက လုပ်ငန်းပါ။  

ပါတီကုိ ယံုကည်၊ �ပည်သူကုိယံုကည်�ရးဟာ အရင်းခံမူှစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒါအ�ပင် အနာဂတ်ကုိလည်း ကျ 
�နာ်တို ယံုကည်ရပါမယ်။ အနာဂတ်ကုိ ယံုကည်ဖုိဆိုတာဆိုတာ �ပည်သူ�တွ လွတ်��မာက်�ရးကုိ ယံုကည် 
တာ၊ �အာင်ပဲွကုိ ယံုကည်တာ၊ လူလူချင်း �သွးစုပ်မကင်းတဲ့ လူ�ဘာင်သစ်ကုိ �မာ်မှန်းယုံကည်တာ �ဖစ်ပါ 
တယ်။ ဒါ�တွအားလံုးအတွက် ကျ�နာ်တိုဟာ မာ့က်စ်လီနင်ဝါဒ �မာ်စီတုန်းအ�တွးအ�ခအ�ပ Oက့ံခိုင်စွာ ရပ် 
တည်တဲ့ရဲ�ဘာ်�တွ�ဖစ်လာ�အာင် အပတ်တကုတ် ကိးစားအားထုတ်သွားဖုိလုိပါတယ်။ 

မာ့က်စ်ဝါဒ လီနင်ဝါဒနဲ့ �မာ်စီတုန်းအ�တွးအ�ခဟာ ကျ�နာ်တို လူတန်းစားတိုက်ပဲွကို �ပတ်�ပတ် သား 
သား ဆင်ဲရာမှာ အစွမ်းအထက်ဆုံးလက်နက် �ဖစ်တယ်လုိ ခံယူထားဖုိ လုိပါတယ်။ ဒါအ�ပင် မူ�တွအ�ပ စဲွစဲွမဲ 
မဲ Oက့ံOက့ံခိုင်ခိုင်ရပ်တည်ပီး နည်းနာနဲ့ စည်းံုးသိမ်းသွင်း�ရးမှာ �ပျာ့�ပျာင်းတဲ့ ရဲ�ဘာ်�တွ�ဖစ်�အာင် ကိးစား 
သွားကရမှာပါ။ ဒီ�နရာမှာ (မိမိအားနည်းသည်�ဖစ်�စ အားကီးသည်�ဖစ်�စမူကုိ အ�လာ့အတင်းမလုပ်နဲ့လုိ  (
လည်း �ဖာ်�ပပါရ�စ။ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင်က အထူးအ�လးထား မှာကားခဲ့တာကုိ 

အဲသလုိ ကိးပမ်းအားထုတ်မှ မှန်ကန်တဲ့ ရပ်တည်ချက်ကုိ ရိုင်မှာပါ။ 
ရန်သူအ�ပ �ပတ်သားတာဟာ ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်တာပါပဲ။ ပါတီနဲ့ �ပည်သူလူထုကုိ အကင်းမ့ဲ သစာ 

ရှိတာဟာလည်း မှန်ကန်တဲ့ ရပ်တည်ချက်ပါပဲ။ ပါတီစိတ်ဓာတ်ကုိ �လးနက်ခိုင်မာ�အာင် ကိးစားတည်�ဆာက် 
သွားတာနဲ့အမ ယံုကည်ချက်အ�ပ စဲွမဲတဲ့ရဲ�ဘာ်�တွ၊ ရပ်တည်ချက် Oကံ့ခိုင်တဲ့ရဲ�ဘာ်�တွ �ဖစ်လာကမှာပါ။  

ရဲ�ဘာ်�တွ ပါတီစိတ်ဓာတ် ထက်သန်�မင့်မား�နမှလည်း ပါတီနဲ့တပ် ဆက်လက်ရှင်သနကီးထွားပီး 
လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရးကုိ ဆုံးခန်းတိုင် ဆင်ဲသွားိုင်မှာ �ဖစ်ပါတယ်။  
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အ��ခအ�န�တွဟာ အဆက်မ�ပတ်��ပာင်းလဲ�နတယ်ဆိုတာကုိလည်း ပါတီ�သွးသစ်�တွ အမဲသတိ�ပ 
�နဖုိလုိပါတယ်။ အ��ခအ�န�တွ��ပာင်းလဲရင် အဲဒီအ��ပာင်းအလဲ�တွကုိ အမီလုိက်ိုင်ရမယ်။ အ��ခအ�နကုိ 
အမီလုိက်၊ လက်ဦးမရ�အာင်လုပ်၊ ရတဲ့လက်ဦးမကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားက�ရးဟာလည်း ရဲ�ဘာ်ကင် 
�မာင်မှာကားချက်�တွထဲမှာပါတဲ့ အချက်တချက်ပါပဲ။ 

(၅) 
မျက်�မှာက်ကာလအတွက် ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင် ကိတင်မှာကားခဲ့တဲ့ အ�ရးကီးတဲ့အချက်တခုနဲ့ ဒီ�ရး 

သားချက်ကို အဆုံးသတ်ပါမယ်။ 
လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရးကုိ ဆင်ဲလုိက်ပီဆိုတာနဲ့ ပါတီကုိ U/G ပါတီအ�ဖစ်မှ A/S ပါတီအ�ဖစ် ကူး 

��ပာင်း�ရးလုပ်ဖို �ပင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါအတွက် ကိးပမ်းအားထုတ်ရတဲ့အချန်ိ၊ ခက်ခက်ခဲခဲ ုန်းကန်တိုက်ပဲွ 
ဝင်ရတဲ့အချန်ိ�တွ �ဖတ်သန်း�နရတယ်ဆိုတာက�တာ့ အထူး��ပာစရာလုိမယ် မထင်ပါ။ 

ရဲ�ဘာ်ကင်�မာင်(ရဲ�ဘာ်ထွန်း)က (�ပည်တွင်း�ရးကုိ �ဇာင်း�ပး၊ �ပည်တွင်းမှာ �ဇာက်ချ) ဆိုတာ 
ပါတီရဲ အစ်အလာလုိ မှာကားသွားခဲ့ပါတယ်။   

ပါတီရဲ ဒီအစ်အလာကုိ ကျားကုပ်ကျားခဲ ကိးပမ်းတည်�ဆာက်၊ ကာကွယ်�စာင့်�ရှာက်သွားကပါစုိ။  
                                                              လှဝင်း 
                                                     (၂၁  - ၁၂- ၂၀၂၂ ) 
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�ရစွန်ညိသ�ဘာတိုက်ပဲွ အမှတ်တရများ” 

                                                                             ငိမ်း�မာင်ဦး 
 

                                                         
 
 
 

ှစ်�ပါင်း(၅၀)တိုင်ခဲ့ပီ...... ။ 
စစ်�တွှင့်ပလက်ဝ ကုလားတန်�မစ်တ�လာက် စုန်လုိက်ဆန်လုိက်�ဖင့် လွန်း�ပန်��ပး�န�သာ �ရစွန် 

ညိသ�ဘာှင့်ကန်�တာ်...�ရစက်ဆုံခဲ့ဖူးသည်။ ကာလတချိ..သူ�ဖတ်သွားတိုင်း �မစ်ကမ်းနဖူးမှ �ငး�မာကည့် 
ခဲ့ဖူး�သာ်လည်း...သူ၏�နာက်ဆုံးခရီး.. �ရလာ�အာက်သို �လာင်ကမ်းနစ်�မပ်ဝပ်စင်းသွားခဲ့သည့်ဇာတ်သိမ်း 
ခန်းတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ခဲ့ရလိမ့်မည်ဟု..စုိးစ်းမ�မာ်လင့်မထားခဲ့မိပါ။ ဓမတာပင်.....ှစ်�တွကာလာ�တာ့ 
�ရစွန်ညိဇာတ်လမ်းကုိ တချိက �မ့�မ့�ပျာက်�ပျာက် �ဖစ်သွားကသည်။ တချိက�တာ့... ပါးစပ်ပံု�ပင်�လး 
အ�ဖစ် ရှားရှားပါးပါး ကျန်ရစ်သည်။ ကန်�တာ့်အဖုိက�တာ့...ှလံုးသားထဲအထိနက်နက်င်းင်းခံစားခဲ့ရ�သာ 
အမှတ်တရ အ�ဖစ် ဘယ်�တာ့မှ�မ့မရိုင်�တာ့ပါ။ 

လွန်ခဲ့�သာှစ်ငါးဆယ် ၁၉၇၂-ခုှစ်ကအ�ဖစ်အပျက်�တွမို တချိပုံရိပ်များက မထင်မရှား... လပ်ရှား�န 
�သာုပ်ပံုလာများအ�ဖစ် ဖမ်းဆုပ်ရန်ခက်ခဲလှသည်။...တချိက�တာ့ ှလံုးသား၏အနက်င်းဆုံး �နရာအထိ. 
ရင်ထဲမှာတလှပ်လှပ်ှင့် ခံစား�နရဆဲ....အ�ဟာင်း�တွအသစ်�ဖစ်လုိ အမှတ်ရ�နဆဲ.....။ 

�ကျာက်�တာ်မိှင့်ပလက်ဝမိအကား ကုလားတန်�မစ်အ�နာက်ဖက်ကမ်းရှိ “ကွမ်း�ဇး” ဆို�သာ ရွာ 
က�လးတွင်...၁၉၇၂ ခုှစ် �မလမှ ုိဝင်ဘာလထိ ��ခာက်လခန့်မ ကန်�တာ့်ရဲ�တာ်လှန်�ရးဘဝ ပထမ စာ 
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မျက်ှာများကို ကုိယ့်နည်းကုိယ့်ဟန်�ဖင့်�ဖတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ဘဝက.အထီးကျန်ဆန်လွန်းလှပါသည်။ အ 
�ကာင်းအမျိးမျိး�ကာင့် အချန်ိမကာသင့်ဘဲကာခဲ့ရပီး �မာ်လင့်မထား�သာဒုကမျိးစုံှင့် Oကံ�တွခံစားခဲ့ရ 
�သာ်လည်း မ�ရရာ�သာအနာဂတ်ကုိ စိတ်ရှည်လက်ရှည်�စာင့်စားရင်း�ဖင့် အခက်အခဲမျိးစံုကုိ ဆုံး�ဖတ်ချက် ရှိ 
ရှိ�ဖင့် �ကျာ်လားိုင်ခဲ့ပါသည်။  

�ကာက်စုိက်�ပါင်းသင် Oကံခုတ်ဝါးခုတ်..�တာင်သူအလုပ်�တွမှာ ဝင်ကူလုပ်ရင်း ပထမ�တာ့ ��ခဖဝါး 
လက်ဖဝါးတွင် �သွး�ခည်ဥ...�နာက်�တာ့ အသားမာတက်ပီး အသားကျသွားပါသည်။ ုိးမငှက်ဖျားက �မှာ် 
ဆန်လွန်းသည.်.။ ဝင်လုိက်ထွက်လုိက်ှင့်....�နာက်�တာ့...ဝမ်းကုိက်ပါတွဲ�ခလာပီး အ�သွးအသားကုိသာမက 
ဦး�ှာက်ကိုပါ တရံမလတ် တိုက်ခိုက်လာသည်။ တခါသား....တရက်ှင့်တည သတိမရ �မ့�မျာသွား�တာ့ �သ 
ပီထင်ပီး �မပ်ဖုိပင် �ပင်ဆင်ကသည်အထိ..။ ရန်သူသတင်း ပ်�ထွးလာချန်ိများမှာ�တာ့ တ�ယာက်ထည်း 
�တာထဲ�ရှာင်��ပး ပုန်းခဲ့ရသည့်အ�ဖစ်မျိး မကာခဏOကံခဲ့ရလုိ အသားကျ�နပါပီ။ မုိင်�ပါင်းများစွာ �ဝးလံ 
�သာ�ဒသမှ ရခိုင်ုိးမကုိ�ကျာ်ပီး ယခုလုိ �ကျးလက်�ဒသကုိ �ရာက်လာခဲ့သည့် ကန်�တာ့်ကုိ �ဗန်းခနဲ စတင် 
�တွလုိက်တဲ့အချန်ိတုန်းက�တာ့ ရွာသား�တွက တအံ့တဩ ဝုိင်းအုံကည့်ကသည်။ အတူတူ ကာလတခ ု �ဖတ် 
သန်းပီးသည့်�နာက်မှာ�တာ့ .သူတို နားလည်သ�ဘာ�ပါက်သွားကသည်။ ရွာထဲမှ ရဲ�ဘာ်�ဟာင်းကီး တ 
�ယာက်က�တာ့ မှတ်ချက်တခု�ပးပါသည်။“ကွန်�မနစ်ဆိုတာ လူမျိးမ�ရွးဘူး...သချင်းမ�ရွးဘူး.ဆိုတာ ဒါမျိး 
�ပါ...”  

ပသိုဆို�စ...�တာ်လှန်�ရးလုပ်ချင်�သာ ကန်�တာ့်အတွက်�တာ့ ဘဝ၏ပထမစာမျက်ှာမှ.. စမ်းသပ် 
ကွက်များဟုသာ.....။ တ�န့....(ုိဝင်ဘာလလယ်ခန့်)မှာ�တာ့ ကန်�တာ်�နတဲ့ရွာဦး�ကျာင်းကုိ ပါတီက ရဲ�ဘာ် 
တ�ယာက် ဆိုက်ဆိုက်မိက်မိက်�ရာက်လာပီး ရင်းှီး�ဖာ်�ရွ�သာအမူအရာှင့် တ်ဆက်ပါသည်။“ကုိငိမ်း 
�ရ..ခင်ဗျားရဲလံု?ခံ�ရးအတွက် အထက်ရွာ(�ကျာ်ရီ�ပင်ရွာ)ကုိ ��ပာင်းပီး�နဖို အထက်ကန်ကားလာတယ်။ 
အဲ့ဒီရွာက �ကျးရွာ�ပည်သူအုပ်ချပ်�ရး ဥကဆီမှာ�နဖုိ ကျ�နာ်တို စီစ်ထားတယ်...။ ဒီည�နပဲ ��ပာင်းလုိ 
�ဖစ်မလား သူစကားဆုံးချန်ိမှာ�တာ့ ုတ်တရက် မ�မာ်လင့်ထားတဲ့အ�ဖစ်မုိ...အံ့လည်းအံ့ဩ၊ ဝမ်းလည်းသာ ခံ 
စားမ�ဖင့် ပါးစပ်အ�ဟာင်းသားပင် �ဖစ်သွားမိသည်။ လွန်ခဲ့�သာ��ခာက်လ ကန်�တာ်စ�ရာက်တဲ့ အချန်ိတုန်း 
ကတည်းက သူှင့်ဆုံခဲ့ပီး အထက်သိုတင်�ပသည့် ကန်�တာ့်အစီရင်ခံစာကုိ သူ..ယူသွားခဲ့သည်။ ��ခာက်လတိုင် 
တိုင် ဘာသတင်းမှအစအနမှ မရ�တာ့ဘဲ..��ခာက်လအကာ.ယခုမှ �ပန်�တွကသည့်အ�ဖစ်မျိးမဟုတ်ပါလား။. 
ဘာ�ကာင့်...ဘယ်လုိဆို�သာ �မးခွန်းများ�ဖင့် �စာဒကမတက်�တာ့ပါ..။ သူက�တာ့ အ�ကာင်းစံုကို ရှင်း�ပ 
ချင်ပံုရပါသည်...။ �ကျာ်�ဖတ်ခဲ့ပီပဲ...ညိး�လျာ် ွမ်းလျ�န�သာအတိတ်တချိကုိ�တာ့ အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ချင် 
ပါသည်။ ပသိုဆို�စ....ကန်�တာ်�ရှဆက်ရမည့်ခရီးအတွက် တံခါးတချပ်ပွင့်သွား�ပပီ။ ပါတီရဲ�ဘာ်၏�ွး�ထွး 
မက..ကန်�တာ့်အတွက်�တာ့ အတိုင်းအဆမရှိ�သာ ခွန်အားပင်�ဖစ်ပါသည်။ တကယ်�တာ့ ��ခာက်လတိုင် �န 
ထုိင်ခဲ့�သာ ကွမ်း�ဇးရွာက�လးှင့်ကန်�တာ် အသားကျ�နပါပီ..။ ရွာသား�တွှင့်ကန်�တာ့်အကား ခိုင်မဲ 
�သာ သံ�ယာဇ်က ွယ်တပင်လုိ ရစ်တွယ်ခဲ့ပီ�ဖစ်�သာ်လည်း..မခွဲိုင်မခွာရက်ှင့်ပင် တ်ဆက်၍ အထက် 
ရွာ(�ကျာ်ရှီ�ပင်ရွာ)သို ခရီးဆက်ခဲ့ရပါသည်။ ရွာဥကက ပွင့်လင်�ဖာ်�ရွပါသည်။“ကုိငိမ်း�ရ ခင်ဗျားအ�ကာင်း 
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�တာ့ ကွမ်း�ဇးရွာသား�တွ��ပာ�ပလုိ ကားဖူး�နတာကာ�ပါ....ဒီမှာ�တာ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ�န ..ရဲ�ဘာ် 
ရဲဘက်လုိသ�ဘာထားဗျာ....”..............ရဲ�ဘာ်ရဲဘက်လုိသ�ဘာထားဗျာဆိုပါလား။ သူ၏ဒီစကားတခွန်းမှာပင် 
ကန်�တာ့ှလံုးသားတို �ပျာ်ဆင်းခဲ့ရပါသည်။ �နာက်�န့ မနက်မှာ�တာ့ ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကုိ လှည့်ပတ်ကည့်ဖို 
ဥကကို ခွင့်�တာင်းပီး ထွက်လာခဲ့မိသည်။ မိှန်�ဖျာ့�ဖျာ့�န�ရာင်�ခည်က ှင်း�ငွတို ရစ်ဆိုင်း�န�သာ �မစ်�ရ 
�ပင်�ပသို �ဖာဆင်း�နသည်။ �မစ်ကမ်းပါးတ�လာက်�ပါက်�န�သာ ကုိင်း�တာကုိ�ဖတ်�လာက်ပီး ရွာအ 
�နာက်လယ်ကွင်းရှိ ုိး�ပတ်�တာကုိ�ဖတ်၍ �တာစပ်နားအထိ�ရာက်သွားပီးမှ �ပန်လှည့်လာခဲ့သည်။ 

 အိမ်�ပန်�ရာက်ချန်ိမှာ�တာ့ ရွာဥကက အ?ပံးှင့်ဆီးကိပါသည်။ “လာ….ထမင်းစားရ�အာင် ကုိငိမ်း 
�ရ...ခင်ဗျားကို�စာင့်�နတာ” ။  

ထမင်းဝုိင်းဆို�သာ်လည်း သူှင့်ကန်�တာ် ှစ်�ယာက်ထည်း။ အိမ်ရှင်မဆုံးပါးသွားပီး သားသမီးလည်း 
မရှိသ�ဖင့် တကုိယ်ထည်း�နသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထမင်းစားရင်း �တာ်လှန်�ရးအတွင်း �ဖတ်သန်းခဲ့ရ�သာ သူ 
ဘဝဇာတ်�ကာင်းများကုိ စီကာပတ်ကံုး ��ပာ�ပ�နသည်။ ဤအချန်ိမှာပင် �ဗန်းခနဲဆိုသလုိ ရွာ��မာက်ဘက် 
�မစ်ကမ်းနံ�ဘးဆီမှ�သနတ်သံများ တဝုန်းဝုန်းတဒိုင်းဒိုင်း..အဆက်မ�ပတ်ထွက်လာသည်။ ုတ်တရက် မုန်တိုင်း 
�လ�ပင်းကီးတိုက်ခတ်လုိက်သလုိ တခွင်တ�ပင်လံုးအုန်းအုန်းကက်ကက်�ဖစ်သွားသည်။ “ဟာ...တိုက်ကုန်က 
ပီ.. ဒါတိုက်ပွဲပဲ ..ကုိယ့်ရဲ�ဘာ်�တွက လက်ဦးမယူပီး တိုက်တာပဲ�ဖစ်မယ်။ ကဲ သွားကမယ်..ကုိငိမ်း ” ဥကက 
ဓားမတ�ချာင်းကုိဆွဲယူလျက် ဦး�ဆာင်ပီး �ရှက��ပးထွက်.....ကန်�တာ်က လက်ဗလာ�ဖင့် �နာက်က ထပ် 
ချပ် လုိက်ပါသွားသည်။ 

ရွာ��မာက်ဘက်�မစ်ကမ်းပါးကုိ�ရာက်�တာ့ ကိုင်းပင်�တွကားမှာ ရဲ�ဘာ်�တွက �နရာယူပစ်ခတ်�န 
တာ �တွရသည်။ ကမ်းပါး�အာက်�ရကမ်းစပ်မှာ�တာ့ �ရစွန်ညိသ�ဘာကီးက ကမ်းပါးကုိဦးတိုက် ထုိးတက် 
�နသည်။ ကမ်းပါးှင့်တိုက်မိ�နသ�ဖင့် ဆက်တိုးလုိမရ�သာ်လည်း စက်ကမရပ်..။ သ�ဘာဦးပုိင်းမှာ စစ်သား 
တ�ယာက်ှင့် ပုလိပ်တ�ယာက် လဲကျ�နတာ လှမ်း�မင်ရသည်။ ရဲ�ဘာ်များ၏ ညာသံ�ပး �အာ်ဟစ်သံများက 
ဟိန်းညံ�နသည်။“လက်နက်ချ.. လက်နက်ချ... လက်နက်ချရင်မသတ်ဘူး�ဟ့..” ခဏကာ�တာ့ �သနတ်သံက 
အနည်းငယ်စဲသွားသည်။ အတွဲလုိက်မပစ်�တာ့ဘဲ တချက်ချင်းပစ်သံများသာ ထွက်လာသည်။ ဤတွင်.... ဥက 
က မတ်တတ်ရပ်လုိက်ပီး ရဲ�ဘာ်�တွအားလံုးကား�အာင် �အာ်��ပာလုိက်သည်။ “ရဲ�ဘာ်တို �နရာယူပီး 
ပစ်မ�နကနဲ့�တာ့...ဟုိ�ကာင်�တွက တချက်မှ �ပန်မပစ်ိုင်�တာ့ဘူး၊ �ခါင်းမ�ဖာ်�တာ့ဘူး..။ ဆင်းထုိးရင် ရ 
ပီ. ..ကဲ ဆင်းကစုိ..” �အာ်��ပာ�နရင်း....ဥကက ုတ်တရက် ခုန်ဆင်းလုိက်သည်ှင့် ရဲ�ဘာ်ှစ်�ယာက်က 
သူကုိ�ဖတ်�ကျာ်၍ ��ပးဆင်းသွားသည်။...ကန်�တာ်လည်း ဥက�နာက်မှ ဆင်းလုိက်သွားပီး... သ�ဘာဦးပုိင်း 
မှ တွယ်တက်လုိက်သည်။ 

 ရဲ�ဘာ်�တွက လဲ�သ�န�သာရန်သူ၏ ဂျသီရီး�သနတ်ကုိသိမ်းယူလုိက်ပီး �ရှဆက်တိုးသွားကသည်။ 
ဥကက�တာ့ �မှာက်လျက်�သ�န�သာပုလိပ်လက်မှ ုိင်ဖယ်�သနတ်ကုိဆွဲယူလုိက်ပီး မုိး�ပ�ထာင်၍ ှစ် 
ချက်ပစ်�ဖါက်လုိက်ရင်း �အာ်ဟစ်လုိက်သည်။ “လက်နက်ချ-မသတ်ဘူး...ခံပစ်ရင်သတ်မယ်..ပုန်း�နတဲ့�ကာင် 
�တွ ထွက်လာခဲ့...” ဤသို ဥကက�အာ်ဟစ်လုိက်သည်ှင့် ကန်�တာ့်ညာဘက်�ဘးရှိ တံခါးကားမှ �သနတ် 
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��ပာင်းဝတခုက ကန်�တာ့်ရင်ဘတ်တည့်တည့် ချန်ိရွယ်ပီး တ�ဖည်း�ဖည်း ထွက်လာသ�ဖင့် �သနတ်ကုိလှမ်းပီး 
ဖမ်းဆုပ်လုိက်ချန်ိမှာ�တာ့....တုန်တုန်ရီရီ�ဖင့် ထွက်လာ�သာ ပုလိပ်တ�ယာက်ကုိ �တွလုိက်ရသည်။ ဒါ...ဒါ.. 
ကန်�တာ့်�သနတ်ပါ...ယူပါ...ယူပါ။ ကန်�တာ်မပစ်ပါဘူး” ဟု ထုိပုလိပ်က အသံတုန်တုန်ှင့် ��ပာသည်။ 

“ ဥက�ရ....ဒီမှာ�သနတ်ရပီဗျိ ” 
ဥကက ကန်�တာ့်လက်ထဲက�သနတ်ကုိ လှမ်းကည့်လုိက်သည်ှင့် စုိးရိမ်တကီးအမူအရာှင့် �ပန် 

�အာ်လုိက်သည်။“ကုိငိမ်း..သတိထား�နာ်၊ ခင်ဗျား�သနတ်က ကျည်ထုိး�မာင်းတင်ထားပီးသား�နာ်.. ဒီပုလိပ် 
လက်ထဲတုန်းက �ကာက်�ကာက်နဲ့လက်ညိးတချက်ကုပ်လုိက်မိရင်.. ခင်ဗျား�တာ့ သွားပီ... �တာ်�သးတာ 
�ပါ....�သနတ်ကုိမုိး�ပ�ထာင်ပီး တချက်ပစ်ကည့်လုိက်ပါလား” သူ��ပာလုိက်မှပင်..မ�တာ်ကျည်တချက်နဲ့ ပွဲ 
ဦးထွက်မှာ အသက်ပါသွားဖုိ နည်းနည်းပဲလုိပါလားဟု စ်းစားမိပီး..�ကျာချမ်းသွားမိသည်။  

ကန်�တာ်လည်း မဆိုင်းမတွပင်... �သနတ်ကိုမုိး�ပ�ထာင်၍ တချက်ဆွဲလုိက်သည်။... ဒိုင်းခနဲထွက် 
သွား�သာ�သနတ်သံကုိ ကားလုိက်ရချန်ိမှာ�တာ့ ရင်ထဲမှ �ဖာ်�ပ၍မရ�သာ ခံစားမတခုှင့်အတူ ကက်သီး�မွး 
ညင်းများပင် ထသွားမိသည်။ သူပုန်�ဖစ်ချင်လွန်းလှ�သာကန်�တာ့်အတွက် ပဲွဦးထွက်�သနတ်သံမဟုတ်ပါ 
လား။ 

 “ဥကဌ�ရ...�နာက်တချက်�လာက် ထပ်ပစ်ချင်လုိ..ဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ �ပပါဦး ” ဥကက သူ�သနတ် 
ထဲကကျည်ခွံကုိ ဆွဲထုတ်ပီး ကျည်ထုိး...�မာင်းတင်ပီး ပစ်�ပသည်။ “ကဲ-ကုိငိမ်း�ရ ...ရဲရဲသာလုပ် မုိး�ပ 
�ထာင်ပီး �ဖာက်ပစ်လုိက်�ပ�တာ့” ဤသို�ဖင့် ကန်�တာ်လည်း ဥကဌ�ပသည့်အတိုင်း ကျည်ထုိး�မာင်းတင်ပီး 
ှစ် ချက်ဆက်ပစ်ပီး အတွင်းပုိင်းကို တိုးဝင်သွားသည်။ �လှကား�ပသို��ပးတက်လုိက်ပီး �လှကားအလယ် 
တွင် ရပ်လျက် ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း �အာ်ဟစ်လုိက်သည်။  

“မိဘ�ပည်သူများ...မ�ကာက်ကပါနဲ့..ကန်�တာ်တိုကဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီကပါ..စစ်အစုိးရရဲဖိှိပ်
မ�အာက်ကလွတ်��မာက်ဖုိ �တာ်လှန်�နတဲ့တပ်ပါ..�ပည်သူအကျိး�ဆာင်တဲ့တပ်ပါ....ကုိယ့်ပစည်းကိုယ်ယူပီး 
�အး�အး�ဆး�ဆးပဲ သ�ဘာ�ပက ဆင်းကပါ” အ�ပထပ်....လံု?ခံ�ရးအ�စာင့်ခန်းထဲရှိ ပုလိပ်ငါး�ယာက် 
က ဘာမှမခုခံဘဲလက်နက်ချသ�ဖင့် တိုက်ပဲွကအဆုံးသတ်သွားပီဟုဆိုိုင်ပါသည်။  

တိုက်ပဲွပီးသွားသည်ှင့် ရဲ�ဘာ်�တွက ခရီးသည်�တ ွကမ်း�ပ�ရာက်ဖုိ ဝိုင်းကူညီပါသည်။ �ပါင်တွင် 
ဒဏ်ရာရထား�သာ ခရီးသည်တ�ယာက်ကို ကမ်း�ပသိုထမ်း�ခသွားကပီး တပ်မှ �ဆးမှးရဲ�ဘာ်တ�ယာက် 
က �ဆးထည့်�ဆးထုိး လုပ်�နတာ�တွရပါသည်။ ခရီးသည်�တွအားလံုး ကမ်း�ပ�ရာက်ချန်ိမှာ�တာ့ သ�ဘာ 
ကီး၏စက်ခန်းထဲမှ မီးခိုးလံုးကီးများ လိှမ့်တက်လာသည်။ မကာမီမှာပင် မီးလမီံးွန့်များ တဝုန်းဝုန်း တက် 
လာပီး သ�ဘာတစင်းလံုးကုိ �လာင်ကမ်းဝါးမိ�နပံုက �ဒါသထွက်�န�သာ နဂါးကီးတ�ကာင်ှင့်ပင် တူ�န 
သည်။“ ကုိငိမ်း�ရ ကျပ်တို �အာက်ဘက်တ�နရာကုိ�ရပီး ှစ်ရက်သုံးရက်�လာက် �ရှာင်�နရမယ် ထင် 
တယ်။ ဂွင်�ရတဲ့သ�ဘာ�ပါ...ထံုးစံအတိုင်းဆိုရင် ဒီ�ကာင်�တွကခံရပီဆိုရင် �ရတပ်သ�ဘာနဲ့လာပီး ရမ်းပစ် 
တာ�တွလုပ်တတ်တယ်...တ�ခါက်�တာ့ �ရာက်လာမယ်ထင်တယ်...ဒါနဲ့ ခင်ဗျား တိုက်ပဲွက ဘာရလာသလဲ...” 
“ကန်�တာ်က ငှက်ဖျား အမဲ�ဖစ်�နတဲ့သူဆို�တာ့ ဘာဘူ�စာင်တထည်ပဲ ရဲ�ဘာ်�တွဆီက �တာင်းထားလုိက် 
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တယ်” ဤသို�ဖင့်...ကန်�တာ်တို �မစ်�အာက်ဘက် စုန်ဆင်းပီး“�လာင်းရှည်ရွာ �တာင်ဘက်တွင် သုံးရက်မ 
�ရှာင်ပုန်း�နခဲ့ကပီး ရန်သူသတင်းရှင်းသွားချန်ိမှ ရွာသို �ပန်တက်လာခဲ့ကသည်။ ရွာ�ရာက်သည်ှင့် ခရီး 
�ရာက်မဆိုက်ဆိုသလုိပင် တပ်မှး�ကျာ်လင်းထံမှ ကန်�တာ့်ကုိ ချက်ချင်း သူရှိရာသိုတက်လာခဲ့ရန်�ခသည့်စာ 
�ရာက်�နသည်။  

“တပ်မှး�ကျာ်လင်းဆိုတာ..�ရစွန်ညိသ�ဘာကုိတိုက်တဲ့ တပ်ဖဲွပဲ�လ.. .မိ�ဟာင်းခုိင်ခွဲတပ်လုိ �ခ 
တယ်..။ သူက အခု ပီ�ချာင်းမှာ�ရာက်�န�တာ့ လုိက်ပုိဖုိ လူစီစ်�ပးလုိက်ပါမယ်..ကဲ-ကုိငိမ်း�ရ.. ခရီး ဆက် 
�ပဦး�တာ့.. လုိရာခရီးကုိ �ချာ�ချာ�မာ�မာ�ရာက်ပါ�စဗျာ...။” 

 ည�န�မှာင်စပျိးချန်ိမှ ပီ�ချာင်း�တာစခန်းကုိ�ရာက်ပါသည်။ တပ်မှး�ကျာ်လင်းက လက်လဲှ�ွး�ထွး 
�သာအ?ပံးှင့် တ်ဆက်ပါသည်။ “�တွရတာ အထူးပဲ ဝမ်းသာပါတယ်..ကုိငိမ်း....ကန်�တာ့်လည်း ခရီး�ဝး 
မှာ�ရာက်�နပီး..မုိးရာသီကလည်း�ဖစ်�နလုိ ခင်ဗျားခရီးသွား�ရးကိစ အချန်ိမီ စီစ်မ�ပးိုင်ခဲ့ဘူး...အခ ု �ပည် 
နယ်အတွင်း�ရးမှး ရဲ�ဘာ်�ကျာ်�မဆီက ခင်ဗျားခရီသွား�ရးကိစ စီစ်�ပးဖုိ န်ကားစာ�ရာက်လာတယ်။ 
မနက်�ဖန်မနက် ခရီးစထွက်ဖုိ �ကျာက်�တာ်မိနယ် လူမျိးစု တပ်မှးရဲ�ဘာ်ဘသာကုိ တာဝန်�ပးထားပါ 
တယ်။  ဒီည�တာ့..ဒီမှာပဲအနားယူလုိက်ပါ။ လုိအပ်တာရှိလည်း��ပာပါ။”  

ည့်နက်ပီ�ဖစ်�သာ်လည်း အိပ်မ�ပျာ်ိုင်၊  အ�တွးတိုက �တာင်စ်�ရမရ ရစ်ဝဲ�နသည်။  
လွန်ခဲ့�သာကာလ..��ခာက်လတာမ �ဖတ်သန်းခဲ့ရ�သာ....ကုိယ်�ရာစိတ်ပါ �ကမွသွား�အာင် အထုအ 

�ထာင်း ခံလုိက်ရသည့်ဘဝ�ဖစ်စ်ကုိ �ပန်စ်းစားမိတိုင်း အိပ်မက်ဆိုးတခုလုိ ခံစား�နမိသည်။ ကွန်�မနစ်သူပုန် 
�ဖစ်ချင်�သာ ဓနရှင်�ပါက်စတ�ယာက်အတွက် စမ်းသပ်ကွက်�တွ...�လာကဓံုိက်ချက်�တွက �ပင်းလွန်း�န 
�ရာ့သလားဟုပင် အ�တွးဝင်�နမိသည်။ ပသိုဆို�စ......... ခုချန်ိမှာ�တာ့ ကန်�တာ် ဒီ�တာင်ကုိ�ကျာ်ိုင်ခဲ့ပီ.... 
ယူနီ�ဖာင်းမရှိ �သနတ်မပါဘဲ တိုက်ပွဲဝင်ိုင်ခဲ့ပီ....ရန်သူ�သနတ်ကိုဆွဲယူပီး ပဲွဦးထွက်�သနတ် ပစ်�ဖါက်ိုင်ခ့ဲ 
ပီ...�ရှဆက်ရမည့်�တာ်လှန်�ရးမာရသွန်ခရီးအတွက် တာထွက်�သနတ်သံ သိုမဟုတ် �တာ်လှန်�ရးသမား 
တ�ယာက်ရဲ တိုက်ပဲွ�ခသံပင် �ဖစ်�ပလိမ့်မည်။ 
                                                                                                        ငိမ်း�မာင်ဦး 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 
                   
သုံပန်း�ပလစီကုိ လက်�တွကျင့်သုံးကပါစို။ 
                                  ရဲ�ဘာ်ယ် 

                                                                                                                                
၁၉၈၉- စက်တင်ဘာ (၁၉) ရက်�န့ န၀တ အာဏာသိမ်းအပီးမှာ တိုင်း�ပညတ်၀န်းက ၈ �လးလံုး 

အ�ရး�တာ်ပံုကီးမှာ ပါဝင်ခဲ့သူအများအ�ပား နီးစပ်ရာ �တာတွင်းအဖဲွအစည်းများထဲသို ��ပးဝင်ခိုလံ �ရာက်ရှိ 
လာကပါတယ်။ ဒီမှာတင် ကန်မတိုဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီဌာနချပ်ရှိရာ ပန်ဆန်းကုိ ရှမ်း�ပည်တဝုိက်က လူ 
ငယ်�တွ အသုတ်လုိက် �ရာက်ရှိလာကပါတယ်။ ဒီ�တာ့ ပါတီက လက်ခံ�စာင့်�ရှာက်ထားပီး စစ်�ရး-ုိင်ငံ 
�ရး သင်တန်း�တွ �ပးပါတယ်။  

တ�န့�တာ့ သင်တန်း ဆရာ-က ပါတီရဲစည်းကမ်းကီး(၃)ရပ်၊ သတိ�ပရန်(၈)ချက်။-ဆိုတဲ့�ခါင်းစ်နဲ့ 
�ဟာ��ပာပုိချပါတယ်။(ဒီအထဲမှာ သုံပန်းများကုိ ည်းပန်းိှပ်စက်�ခင်းမ�ပရဆိုတဲ့ သုံပန်း�ပလစီ ပါပါတယ်။) 
အ�မးအ��ဖအချန်ိ�ရာက်�တာ့-သင်တန်းသားတဦးက--ကန်�တာ်ကျန်တာအားလံုးလုိက်နာိုင်တယ်။ သုံပန်း 
�ပလစီ�တာ့ မလုိက်နာိုင်ဘူး။---လုိဆိုပီး သူမျက်စိ�အာက် ဆ�ပပဲွ�တွမှာ စစ်သား�တွပစ်တဲ့ကျည်ဆန် 
�ကာင့် �သဆုံးကုန်ကရတဲ့ သူတိုက်�ဖာ်တိုက်ဖက် ရဲ�ဘာ်များအ�ကာင်း ငုိကီးချက်မနဲ့ ��ပာ�ပပါ�တာ့ 
တယ်။ ကျန်သင်တန်းသားများကလည်း တ�ယာက်တ�ပါက် ၀င်ပီး �ထာက်ခံ��ပာဆိုပါ�တာ့တယ်။---ဒီလို 
�ပည်သူ�တွအ�ပ ရက်စက်ထားတဲ့ စစ်သား�တွ �ပန်မိလုိက�တာ့ ဘယ်လုိလုပ် ခွင့်လတ်ိုင်မှာလဲ။--တဲ့။--သူ 
တို ရက်စက်ခဲ့သလုိ �ပန်ပီး ရက်ရက်စက်စက်ကို ှိပ်စက်ရမှာ။--တဲ့။  

သင်တန်းဆရာက ��ပာသမ အားလံုးနား�ထာင်ပီးမှ---အခု ခင်ဗျားတိုကို (စစ်သင်တန်း)�ပး�နတ့ဲ 
ဆရာကုိ ဘယ်လုိသ�ဘာရသလဲ။-လုိ �မးပါတယ်။-ဆရာက သိပ်သ�ဘာ�ကာင်းတာ၊ ကန်�တာ်တိုအ�ပ 
လည်း ညီရင်းအစ်ကုိလုိဆက်ဆံပီး သင်တန်း�ပးရာမှာလည်း သိပ်စိတ်ရှည်တာ။ ကန်�တာ်တို အားလံုးက သူ 
ကုိ ချစ်လည်းချစ်၊ �လးလည်း �လးစားတယ်။---တဲ့။ ဒီ�တာ့မှ သင်တန်းမှးက--အဲဒီဆရာဟာ ကန်�တာ်တို 
တပ်က မိုင်းယန်းတိုက်ပဲွမှာ ဖမ်းမိလာတာ(မဆလတပ်က)သုံပန်းပါ။ တ�ခားသုံပန်း�တွက အိမ်�ပန်သွားက�ပ 
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မယ့် သူက မ�ပန်�တာ့ဘဲ ကန်�တာ်တိုတပ်ထဲ ဝင်လာတာ။ အခု သင်တန်းဆရာ�ဖစ်�နတာ။-----လုိ ��ပာ�ပ 
ရပါတယ်။  

�ပည်သူလူထုရဲ�တာ်လှန်�ရးတရပ်ဆိုတာ နဂိုရှိရင်းစဲွ �ပည်သူလူထုကုိဖိှိပ်တဲ့ ယရား�တွကုိ ဖိလဲှချ 
ပီး �ပည်သူအကျိးဦးတည်တဲ့စနစ်နဲ့ အစားထုိးကရမှာပါ။ ဒီ�တာ့ လက်ရှိစစ်တပ်ကီးကို တိုက်ဖျက်ပစ်ရာမှာ 
လက်နက်နဲ့တိုက်ံုမက တ�ခားနည်းသဏာန်�ပါင်းစံုကုိ တီထွင်ဖန်တီးမရှိစွာ ရှာ�ဖွပီး တိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ 
နည်း�တွထဲမှာ သုံပန်း�ပလစီဟာ အ�တာ်�အာင်�မင်တာ �တွရပါတယ်။ ဒီနည်းကုိ အ�တာ်ကျယ်ကျယ် 
�ပန့်�ပန့်အသုံး�ပံုမက �နရာတကာ�ရာက်�အာင် ဝါဒ�ဖန့်ချ�ိပးိုင်ရင် ရန်သူစစ်တပ်ဖိခွဲ�ရးအတွက် အလွန် 
အသုံးဝင်ပါတယ်။ 

 ဒီ�နရာမှာ �နာက်တချက်�ဖစ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်�တွရဲလူတန်းစားအသိ �ပတ်သားပံုကိုလည်း ��ပာ�ပရ 
ဦးမယ်။ တနည်းအား�ဖင့် သုံပန်း�ပလစီ �အာင်�မင်တယ်ဆိုတာကုိ သွယ်ဝုိက်�ပဆို�နတဲ့အချက်လုိလည်း ��ပာ 
ိုင်ပါတယ်။ ကန်မတိုအ�ရှ��မာက်က တိုက်ပဲွကီး�တွ (၁၉၇၅-၈၅) မှာ သုံပန်း�တွအများအ�ပား ရတတ်ပါ 
တယ်။ (တခါက ထင်းူး�တာင်တိုက်ပဲွမှာ စစ်သားအ�တာ်များများ လက်နက်ချတာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။) အဲဒီ သံု 
ပန်း�တွကုိ ကာလတခုသင်တန်း�ပးပီး �ပည်သူတပ်မ�တာ်ထဲဝင်ချင်သူ�တွကုိ ဝင်ခွင့်�ပပီး �ပန်ချင်သူ�တွကို 
�ပန်လတ်ပါတယ်။ �ပန်သွားသူ�တွကုိ သူတိုစစ်တပ်က ဘယ်သူကုိမှ တပ်ထဲ�ပန်မထည့်ပါဘူး။ ဘာစခန်း ညာ 
စခန်းဆိုတာ�တွမှာ စခန်းဝင်ခိုင်းပီး တပ်ထဲကထုတ်ပစ်လုိက်တာချည်းပဲ။ ဘယ်�တာ့မှ ဒီစစ်သုံးပန်း�တွကုိ စစ် 
အာဏာရှင်�တွက စစ်တပ်ထဲမှာ�ပန်မသုံးရဲ�တာ့ပါဘူး။ ကန်မတိုသုံပန်း�ပလစီ�အာင်�မင်တဲ့ �နာက် သာဓက 
တခု ��ပာ�ပရဦးမယ်။ 

 ကန်မတိုတပ်က သုံပန်း�တွနဲ့အတူ သူတိုဖမ်း�ခလာတဲ့ �ပတာ�တွပါ ဖမ်းမိလာတတ်ပါတယ်။ မင်း 
ရန်�အာင်ထုိးစစ်အတွင်းမှာ �ရှတန်းတပ်က မိလာတဲ့ �ပတာတ�ယာက် ဒဏ်ရာရထားလုိ ကန်မတို�ရှတန်း 
�ဆးအဖဲွကုိ လာပုိထားပါတယ်။ ဒဏ်ရာ�ပျာက်�တာ �့ပန်ဖုိ�ပင်ဆင်�ပးရပါတယ်။ �ပန်ခါနီး ကန်မတို စကားစ 
�မည် ��ပာတဲ့အခါ (ကန်မ�ဆး�ကျာင်းသား�တွထဲမှာ ၀စကား ရှမ်းစကား အခါစကား တတ်သူများ ပါပါတယ်။ 
သူတိုက ဘာသာ�ပန်�ပါ။)-အဲဒီ�ပတာက ဒီလုိ��ပာသွားတယ်။ 

------သူအရင်�ပတာလုိက်ဖူးသူ�တွက သူတိုကုိ ဒီလုိ��ပာထားတယ်တဲ့။ မင်းတို စစ်�ကာင်းနဲ့ 
ပါသွားတဲ့အခါ �သနတ်သံကားလုိက�တာ့ ကိုယ်�ကျာ�ပပါတဲ့ပစည်း�တွပစ်ချပီး ��ပး�ပ�တာ့။ �သနတ်သံ 
ကားတဲ့ဖက်ကို��ပး၊ ဦးထုပ်မှာ ကယ်နီတပ်ထားတဲ့ (ကန်မတို�ပည်သူတပ်မ�တာ်သား�တွရဲဦးထုပ်မှာ ကယ်နီ 
တံဆိပ်ရှိပါတယ်။) စစ်သား�တွကုိ�တွ�အာင်ရှာပီး ငါတိုကို စစ်တပ်က �ပတာအတင်းဆွဲလာတာ�ဖစ်�ကာင်း 
��ပာ�ပ၊ အဲဒီစစ်သား�တွက ဒီစစ်သား�တွ (မဆလ စစ်သား�တွကိုဆိုလုိ) လုိ မဟုတ်ဘူး။ တိုကုိုိက်တာှိပ် 
စက်တာ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ အိမ်�ပန်ဖုိစရိတ်�တာင် ထုတ်�ပးလုိက်�သးတယ်-လုိ ��ပာ�ပဖူးတာ။ သိပ်မယံုဘူး။ 
စစ်သား�တွမှိပ်စက်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ိုင်ဘူးလုိ ထင်တာ၊ အခုမှ သူတို��ပာတာမှန်တာပဲဆိုတာသိရပါပီ။----
-လုိ ��ပာ�ပသွားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ �သနတ်သံ �မည်တာနဲ့ �ပတာ�တွဟာ ရှိသမပစည်း ပစ်ချပီး��ပး 
�တာ့ စစ်�ကာင်းတ�ကာင်းလံုး ုန်းရင်းဆန်ခတ်�ဖစ်ပီး စစ်�ကာင်း�တွ ပျက်ကုန်ပါ�တာ့တယ်။ 
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 သုံပန်း�တွကုိ �ကာင်း�ကာင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံံုမက ိုင်ငံ�ရးအသိ�တွဝင်�အာင် �ဟာ��ပာ�ဆွး�ွး၊ 
လူတန်းစားအသိုိးကားလာ�အာင်လုပ်ိုင်ပီး �ပည်သူဘက်သားများအ�ဖစ် ��ပာင်းလဲ�ပးိုင်ရင် �တာ်လှန်�ရး 
အတွက် ပုိပီး�တာင်အကျိးရှိပါတယ်။  

ဒါ�ပမ့ဲ စစ်��မ�ပင်မှာ ရန်သူလက်နက်မချရင် သူ�သကုိယ်ရှင် ရွပ်ရွပ်ခခံ ံတိုက်ဖုိလုိပါတယ်။ နည်းနည်း 
မှ စိတ်ကူးယ်လုိ မရပါဘူး။ စစ်��မ�ပင်မှာ လက်နက်ကုိင်ထားတဲ့ ရန်သူ��ပာစကားကုိ ယံုစားပီး အပစ်ရပ်ဖုိ၊ 
ထုိးစစ်အရှိန်�လာ့ဖုိ၊ ကမ်းလှမ်းချက်ကုိ ယံုစားပီး သက်ညာဖုိမဟုတ်ပါဘူး။ လက်နက်ချလုိ�ဖစ်�စ အရှင် ဖမ်းမိ 
လုိ�ဖစ်�စ သုံပန်း�ဖစ်သွားရင်�တာ့ သုံပန်း�ပလစီအတိုင်း ကျင့်သုံးဖုိလုိပါတယ်။  

(၁၉၅၀-၅၃)ကုိးရီးယားစစ်ပဲွအတွင်းကတိုက်ပဲွ တပဲွထဲက အ�ကာင်းအရာတခုကုိ��ပာ�ပပါဦးမယ်။  
၁၉၄၅ခုှစ် ဂျပန်ခုခံ�ရးစစ်ပဲွ�အာင်�မင်ပီး�နာက် တုတ်ကူမင်တန်အစုိးရနဲ့တုတ်ကွန်�မနစ်ပါတီတို 

အကား တတိယအကိမ်�ပည်တွင်းစစ်ကီး �ပန်�ဖစ်ပါတယ်။ အ�တာ်�ပင်းထန်တာ။ ဥက�မာ်တိုအဖဲွက- ဌာန 
ချပ်- ယင်အန်းက�တာင် ဆုတ်�ပးလုိက်ရပါတယ်။ �မာ်တိုကုိယ်တိုင်က တ�ပည်လံုးလွတ်��မာက်ဖို အနည်း 
ဆုံး (၈ှစ်-၁၀ှစ်)အထိကာိုင်တယ် လုိ တွက်ထားတာပါ။ 

ဒါ�ပမ့ဲ ကူမင်တန်တပ်ဟာ အ�မရိကန်က ပံု�အာကျားကန်�ပးထားပီး လက်နက်အမျိးစံု၊ �လယာ် 
အများအ�ပား၊ ဘာ�ငွ စသ�ဖင့် လုိ�လ�သးမရှိ �ထာက်ပ့ံထား�ပမယ့် ပျက်စီး�ခစားမမျိးစံုနဲ့ တအိအိပိကျ 
သွားလုိက်တာ ၄ ှစ်ကာလ (၁၉၄၉) မှာ တိုင်း�ပည ် အများတကာ့အများစုကီး လွတ်��မာက်သွားပီး၊ ိုင်ငံ 
�တာ်သစ် ထူ�ထာင်လုိက်ိုင်ပါတယ်။ 

အဲဒီ ကာလအတွင်း မOကံစဖူး ကုိမင်တန်တပ်�တွ တပ်ရင်းလုိက် ကွန်�မနစ်တပ်�တွဆီ လက်နက်ချ 
ကုန်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ တချိတပ်ရင်း�တွထဲမှာလည်း ကွန်�မနစ်��မ�အာက်ရဲ�ဘာ်�တွ�တာ့ ရှိတတ်ပါ 
တယ်။) အဲဒီတပ်ရင်း�တွကုိ အုပ်စီးမပျက် ဒီအတိုင်းထားပီး (တချိတပ်ထွက်ချင်သူ�တွ�တာ့ ထွက်ခွင့်�ပးပီး) 
ကွန်�မနစ်တပ်ကိုင်ငံ�ရးမှး�တွက သင်တန်း�တွလာ�ပးပါတယ်။ ပီးတာနဲ့ တုတ်လွတ်��မာက်�ရးတပ်ဖဲွ 
များအ�ဖစ် လက်ခံဖဲွစည်း�ပးပါတယ်။ ဒီလုိနဲ့ ဒီလုိမျိးတပ်ဖဲွ�တွ ကုိးရီးယားစစ်��မ�ပင်ကုိ ပါလာပါတယ်။ ကုိရီး 
ယားစစ်��မ�ပင်ရဲတပ်မှးက နာမည်�ကျာ် ဖုန်တက်ဝင်ပါ။(အရင် အသံထွက်နဲ့�ရးရင် ပင်�တဟူး၊) 

အလွန်အ�ရးကီးတဲ့တိုက်ပဲွတပဲွတိုက်ဖုိ တပ်မှး�တွစု�ဆွး�ွးပီး အဓိကတာဝန်�ပးဖုိ (ကူး��ပာင်းလုိ 
�ခကတဲ့) တပ်ရင်းတရင်းကုိ �ရွးချယ်လုိက်ပါတယ်။ ဒီတင် အဲဒီတပ်တပ်ရင်းမှး (ကူမင်တန်တပ်မှး�ဟာင်း) 
က --ကန်�တာ်တိုတပ်က ကူး��ပာင်း�လ။ ဒီ�လာက် အ�ရးကီးတဲ့တာဝန်ကီးကုိ ကန်�တာ်တိုကုိ�ပးတယ် 
ဟုတ်လား။--လုိ မရဲတရဲ��ပာလာပါတယ်။ 

ဒီတင် စစ်ဆင်�ရးမှးကီး ဖုန်က-ဟာ မင်းက ဘယ်လုိ��ပာတာလဲ။ ငါလည်း ကူး��ပာင်းပဲ�လကွာ။--
လုိ��ပာလုိက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဖုန်ကုိယ်တိုင်က အရင် ကူမင်တန်တပ်ကပါ။ �နာက်မှ ကွန်�မနစ်တပ်ထဲ 
�ရာက်လာတာပါ။ တပ်ရင်းမှးလည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ ��ခစံုရပ် အ�လး�ပလုိက်ပီး-စိတ်ချပါ။ �ပးတဲ့တာဝန် 
�ကျပွန်�စရပါမယ်။-လုိ အာမခံပီး ကိုယ့်တပ်ရင်းကုိယ်�ပန်��ပးပီး စစ်�ပင်ဆင်ရပါ�တာ့တယ်။ 
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ဒီတိုက်ပဲွမှာ ကူမင်တန်တပ်အ�ဟာင်းကုိ �ပန်သုံးမယ်ဆိုတာ ထုိင်ဝမ်က ချန်�ကရှိတ်ကား�တာ့ အဲဒီ 
တပ်ကလူ�တွနဲ့ ရင်းှီးတဲ့တပ်မှး�တွရှာပီး စစ်��မ�ပင်ကုိ လတ်လုိက်ပါတယ်။ (ကုိရီးယားစစ်ကို အ�မရိကန် 
က ဦးစီးတိုက်�န�ပမယ့် ထုိင်ဝမ်က စစ်��ပးကူမင်တန် စစ်ဗုိလ်အ�တာ်များများလည်း အOကံ�ပးများအ�ဖစ် ပါ 
ဝင်�နတာပါ။) 

မျက်ှာချင်းဆိုင်စစ်��မ�ပင်က�န အဲဒီစစ်ဗုိလ်�တွဟာ တဖက်က သူတို(ကွန်�မနစ်တပ်�ဖစ်သွားတဲ့) သူ 
ငယ်ချင်းမိတ်�ဆွ�တွကို နာမည်�တွနဲ့�ခပီး--မင်းတိုတ�တွ အခု အစားဆင်းရဲ အ�နဆင်းရဲနဲ့ ဘာလုိ ကွန် 
�မနစ်�တွရဲအခိုင်းခံ�တွ လုပ်�နကတာလဲ။ တိုဆီ�ပန်လာပါ။ �ပန်လာတဲ့လူ�တွကုိ ဘာ�ပးမယ်။ညာ�ပးမယ်။ 
---စသ�ဖင့် �အာ်လန်နဲ့ တ�နကုန် တယာက်ပီး တ�ယာက် �ဟာ��ပာပါ�တာ့တယ်။ 

ဒီမှာတင် ဒီဖက်ကမ်းက (ကူး��ပာင်း)တပ်သား�လးတ�ယာက်က --သူ စကား�ပန်��ပာချင်တယ်။---
လုိ ခွင့်�တာင်းလာပါတယ်။ တချိ(ကွန်�မနစ်တပ်မှး) က သိတ်စိတ်မချပါဘူး။ ဒါ�ပမ့ဲ ဖုန်က ��ပာခွင့်�ပလုိက် 
ပါတယ်။ တပ်သား�လးက �အာ်လန်ကိုင်ပီး ��ပာလုိက်ပံုက�တာ့--- 

---�အး ဟုတ်တယ်။ ငါတိုဒီမှာ အ�နဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲတယ် ဆိုတာ မှန်တယ်။ တတပ်လံုး ဟိုးထိပ် 
ဆုံး ဗုိလ်ချပ်ကီးကအစ အခု ငါတိုတပ်သား�တွအထိ စားတာလည်း အတူတူပဲ၊ ၀တ်တာလည်း အတူတူပဲ။ ဒါ 
�ပမ့ဲ ငါတို ဒီမှာ တခါမှ အုိက်အှက် အဆူအဆ ဲမခံရ�တာ့ဘူး။ ငါတိုကုိ တန်းတူထားဆက်ဆံတာ။ မင်းတို 
�ရ�ချာင်း�တွ�ပးမယ်ဆိုတာ အခုမှ မင်းတို��ပာဖူးတာမဟုတ်ဘူး။ ငါတိုကုိ မင်းတို တသက်လံုး ဒီလုိ ��ပာလာ 
ခဲ့တာပဲ။ တခါမှ မရဖူးပါဘူး။ တပ်အတွက် ထုတ်�ပးသမအားလံုး မင်းတိုထိပ်က�ကာင်�တွပဲ ယူကတာပဲ 
မဟုတ်လား။ ငါတိုမသိဘူးလုိ ထင်�နသလား။ ငါတို �နာက်ထပ် ဘယ်�တာ့မှ အလိမ်မခံ�တာ့ဘူး။လုိ အစချီပီး 
သူတိုတ�တွ ကူမင်တန်တပ်ထဲ�နခဲ့ရစ်က ဘယ်လုိ�နရစားခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လုိအကိမ်း�မာင်း အုိက်အှက် 
�တွ ခံရတယ်။ တပ်ထဲမှာ ဘယ်�လာက်ခွဲ�ခားဆက်ဆံခံရတယ်။ ဘယ်လုိ�ခါင်းပံု�ဖတ်ခံရတယ်ဆိုတာ�တွကို 
မနားတမ်း��ပာချလုိက်တာ�လ။ တဘက်က ကူမင်တန်စစ်ဗုိလ်လည်း ဘာမှကုိ ဆက်မ��ပာိုင်�တာ့ဘဲ သူတိုရဲ 
�ဟာ��ပာပဲွကီး ရပ်သွားပါ�တာ့တယ်။ 

အဲဒီတိုက်ပဲွကီးမှာလည်း ဒီတပ်ရင်းက ရွပ်ရွပ်ခခံတံိုက်�ပလုိက်လုိ အ�တာ်�အာင်�မင်သွားပါတယ်။ အဲဒ ီ
တိုက်ပဲွကီးအတွင်း အ�မရိကန်က သံချပ်ကာကားကီးများကုိထုတ်သုံးပါတယ်။တုတ်ကွန်�မနစ်တပ်ကတချိ 
တပ်မှးများက သံချပ်ကာကားများကုိ �မင်�တာင်မ�မင်ဖူးဘူး။ အဲဒီမှာလည်း ကူး��ပာင်းများထဲက နားလည်တဲ ့
သူများကပဲ အဲဒီရလာတဲ့ သံချပ်ကာကား�ပတက်�မာင်း�ပရ အ��မာက်��ပာင်း�နာက်�ပန်လှည့်ပီး ပစ်�ပ�ပးရ 
ပါတယ်။ 

ဒီလုိနည်းနဲ့ကူး��ပာင်းများအကူအညီနဲ့ တုတ်လွတ်��မာက်�ရးတပ်မ�တာ်ဟာ တိုက်ပဲွ�တွမှာ �အာင် 
ပဲွ�တွ ရခဲ့တာပါ။ 

ဗမာ�ပည်က �ွဦး�တာ်လှန်�ရးဟာလည်း ဒီလုိ မူးစုပဲစု တူမီး စကုိင်ပီး တိုက်လာရတာ�ဖစ်�လ�တာ့ 
ဒီလုိ ငါးကင်းဆီနဲ့ ငါး�ပန်�ကျာ်နည်းကုိလည်း �လ့လာသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ 
                                            လှ�ကျာ်�ဇာ။       (  ၁၀-၈-၂၀၂၂။ ) 
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�ပည်သူဘာကို �ပည်သူက �ပည်သူအာဏာနဲ့ �ပန်သိမ်းပုိက်ရမယ် 

                                       သိန်းထွန်းိုင် 
 

                            
 

အ�ရှ�တာင်အာရှက အဆင်းရဲဆုံးဆိုတဲ့ဗမာ�ပည်မှာ မီလျနံာ၊ ဘီလျနံာ သန်းကယ် သူ�ဌးကီး�တွ ရှိ 
တယ်၊ အားလံုးသိတဲ့အတိုင်း စစ်အုပ်စုထိပ်သီး�တွနဲ့ စစ်ခုိနီ�တွပဲ။ 

တိုင်း�ပည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ �ပည်သူအများစု ဆင်းရဲတာပါ။ ဘာ�ကာင့် လူနည်းစု�လးသာ ကျကိျ ိ
တက်ချမ်းသာပီး လူများစုက ဆင်းရဲခတ်?ခံကျ�နသလဲ။  ဘာ�ကာင့် မိုးနဲ့��မ�လာက် ဆင်းရဲ/ချမ်းသာ ကွာဟ 
�နသလဲ။ �ပည်သူဥစာ၊ ဘာ�တွကို စစ်တပ်ပုိင်၊ ပုဂလိကပုိင်လုပ်ပီး �သွးစုပ်�နတဲ့ စစ်ဗျုိကရက်အရင်းရှင် 
စနစ်�ကာင့်ပဲ။ 

စစ်ဗျုိကရက်ဓနရှင်လူတန်းစားရဲ ကုိယ်စားလှယ် ဖက်ဆစ်ဗုိလ်မင်း�အာင်လင်က ပစည်းမ့ဲ�ဒါသ 
�ကာင့်   ပဋိပက�တွ �ဖစ်�နတယ်လုိ ဆိုတယ်။ �ငွ�ကး ချမ်းသာသူ�တွအ�ပ ဆင်းရဲသား�တွက မနာလိုဝန် 
တိုစိတ်�တွနဲ့ မုန်းတီး�ဒါသ�ဖစ်�နသ�ယာင် ��ပာတယ်။ ပစည်းမ့ဲ�ဒါသဆိုတာ မတရားမ�ကာင့် �ပလာတာ၊ 
မနာလုိမစရိယစိတ်�ကာင့် �ဖစ်တည်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ မတရားသ�ဖင့် ဖိှိပ်�သွးစုပ်ခံရတဲ့အခါ �ပထွက် 
လာတဲ့ မခံမရပ်ိုင်�ဖစ်မ၊ �ပါက်ကဲွမပဲ။ 

ဗမာ�ပည်မှာ စစ်ဗျုိကရက်ဓနရှင်လူတန်းစား ဘယ်လုိကီးပွားချမ်းသာလာသလဲ လူတိုင်းသိပါတယ်။ 
ုိးသားကိးစားပီး သမာအာဇီဝနဲ့ကီးပွားချမ်းသာတာမဟုတ်ဘဲ �ပည်သူဥစာကုိယ့်ဥစာလုပ်ပီးချမ်းသာလာ 
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တာ က�လး�တာင် သိတယ်။ စစ်ဗျုိကရက်�တွနဲ့ အမီးစားဖက်�ခါင်းစားဖက် ခုိနီ�တွကုိ �ပည်သူ�တွ မုဒိ 
တာ ပွားစရာ အ�ကာင်း မရှိဘူး။ 

�ပည်သူပုိင်ကုိ စစ်ခုိနီပုိင်လုပ်တာ တရားသလား။ ��မသိမ်းယာသိမ်းခံရသူ�တွက သိမ်းသွားတဲ့သူကို 
ဘာ�ကာင့်  ကည်�ဖစရာ၊ �ကျနပ်စရာရှိသလဲ။  

ကချင်�ပည်က သယံဇာတ�တွကုိ ကချင်�ပည်သူ�တွ ရယူခံစားိုင်သလား။ ရခိုင်�ပည်က သယံဇာ 
တ�တွကုိ ရခိုင်�ပည်သူ�တွရဲအကျိးအတွက် သုံးိုင်သလား (အ�မရိကန်နဲ့�ပင်သစ်�ရနံကုမဏီ�တွ�တာ့ အ 
ှစ် ၃၀ �ကျာ် အားရ�အာင် �သွးစုပ်ပီးလုိ နာမည်�ကာင်းယူပီး ထွက်ဖုိOကံကပီ။ )။ 

�မစ်ဆုံမှာ ရွာ�တွ�ရ၊ လက်ပ�တာင်းမှာ ရွာ�တွဖျက်၊ သိမ်ဖျက်၊ �တာင်ဖိလုပ်တာ�တွအတွက် �ပည် 
သူ�တွက �ဒါသမထွက်ရဘူးလား။ ��မ�ပ��မ�အာက် သယံဇာတ�တွအားလံုး �ပည်သူပုိင်�တာ�တာင်�ရ��မ၊ 
သယံဇာတ�တွချည်းပဲ။ ပင်လယ်ကမ်း��ခ�ဒသ�တွမှာ မျိးုိးစ်ဆက်လုပ်ကုိင်လာတဲ့ တံငါရွာ�လး�တွကို 
ဖျက်ပစ်၊ �ရပစ်တယ်၊ အုန်း?ခံ�တွ သိမ်းပစ်တယ်။ တပ်ပုိင်လုပ်ပီး ခွဲယူကတယ်၊ ဟိုတယ်�တွ �ဆာက်တယ်။ 
ဆင်းရဲသားပစည်းကုိ သိမ်းယူပီး တပ်ပစည်း၊ စစ်ဗုိလ်ပစည်းအ�ဖစ် ပုဂလိကပုိင်လုပ်တဲ့အခါ မူလပုိင်ရှင်၊ ဥစာ 
ရှင် �ဖစ်ကတဲ့ �ပည်သူ�တွ �ဒါသူပုန်ထတာ ဆန်းသလား။  

လူတန်းစားပဋိပကကုိ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမကျ်း�အာင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အလိမ်အညာနည်း �ပ�ပင် 
�ရးနည်း�တွနဲ့ ��ဖရှင်းလုိမရဘူး။ ဖက်ဆစ်ဗုိလ် မင်း�အာင်လင်က ဒီစကားမျိး��ပာတာ ရယ်စရာ�ကာင်းသလုိ 
ပစည်းမ့ဲ�ဒါသကုိ မနာလုိဝန်တိုစိတ်�ကာင့် �ဖစ်သည့်အလား အပုပ်ချထုိးှက်တာဟာလည်း ရွံစရာ�ကာင်း 
တယ်။ 

ဖက်ဆစ်�ကးစားတပ်ရဲ ကမ်းကုန်�အာင် ရက်စက်ကမ်းကတ်မကို လူထုကီးက �ကာက်မသွားဘဲ 
နာကည်းမကုိ ခွန်အားအ�ဖစ်��ပာင်းကာ ရရာလက်နက်နဲ့ ခုခံ�တာ်လှန်မ ဒီ�ရ�မင့်လာတာနဲ့အမ - မင်း�အာင် 
လင်တ�ယာက် က�ယာင်�ချာက်ချား�ဖစ်ကာ (ဘယ်အခါ�ပးက သင်�ပးလုိက်လဲမသိ) ကားဖူးနားဝ စကား 
လံုး�တွနဲ့ �သွးူး�သွးတန်း �လာက်��ပာ�နတာပဲ�ဖစ်တယ်။  

ဖိှိပ်သူနဲ့အဖိှိပ်ခံ�တွရဲ အကျိးစီးပွားဆိုတာက ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ �စ့စပ်လုိမရဘူး။ ဖိ 
ှိပ်သူနဲ့ဖိှိပ်ခံ ဘယ်�တာ့မှ အကျိးတူ စီးပွားဖက် မ�ဖစ်ဘူး။ �ပည်သူလူထုအများစုကီးရဲ အကျိးစီးပွားအတွက် 
စစ်ဗျုိကရက်အရင်းရှင်လူတန်းစားရဲအကျိးစီးပွားကုိ ဖျက်သိမ်းရမယ်။ �ပည်သူအာဏာနဲ့အတူ �ပည်သူဥစာ၊ 
ဘာ�တွ �ပည်သူလက်ထဲ�ပန်�ရာက်ဖို စစ်အုပ်စု၊ စစ်အစုိးရ (စကစ)နဲ့ စစ်ဗျုိက�ရစီယရားဆိုတဲ့ စစ်သုံး 
စစ်ကုိ ��မလှန်အ�မစ်�ဖတ်ရမယ်။ လူထုရဲပစည်းမ့ဲ�ဒါသ ကီးထွားသထက် ကီထွားလာပီး အဲသည်�ဒါသကုိ စ 
နစ်တကျ စုစည်းကာ အားအင်အ�ဖစ် အသုံးချိုင်ရင် �ပည်သူ�တွ မုချ�အာင်ပွဲရမှာပဲ။ 
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(အ�(ပာင်းအလဲဆိုရာ၌) 

                              ရင်ှစ် 
                                                         
              
              

                                
 
 
 
 
 
 

၇၇ ကိမ်��မာက် ကုလသမဂအ�ထွ�ထွညီလာခံ UNGA ၌��ပာ�သာ အ�မရိကန်သမတ ဂျိးဘိုင်ဒင် 
၏မိန့်ခွန်းတွင် “ကုလသမဂ �ပ�ပင်��ပာင်းလဲ�ရး”ကိစပါပါသည်။ ုရှမှာ UNSC ၏ အမဲတမ်းအဖဲွဝင်ိုင်ငံ 
အ�န�ဖင့် ဗီတိုအာဏာသုံးခွင့်ရှိ�ကာင်းကုိ လက်ညိးထုိး��ပာဆိုခဲ့ပါသည်။ ယခုတင်လာသည် သူအဆို�ပချက် 
မှာ ကုလလံု?ခံ�ရး�ကာင်စီ UNSC အမဲတမ်းအဖဲွဝင်ိုင်ငံများှင့် အလှည့်ကျ အဖဲွဝင်ိုင်ငံများအ�ရအတွက် 

တိုး ချဲဖဲွစည်းရန်�ဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိ UNSC အမဲတမ်းအဖဲွဝင် ၅ ိုင်ငံ�ဖစ်�သာ အ�မရိကန်၊ ုရှ၊ တုတ်၊ 
�ပင်သစ်၊ ဗိတိန်တိုမှာ UNSC ဆုံး�ဖတ်ချက်မူကမ်းကုိ ဗီတိုအာဏာ�ဖင့် ပယ်ချုိင်ခွင့်ရှိ�သာ်လည်း အလှည့်ကျ 
အဖဲွဝင်ိုင်ငံများတွင်မရှိ�ကာင်းအများသိပီး�ဖစ်ပါသည်။ 

�ဖ�ဖာ်ဝါရီ ၂၅ ရက်�န့က အယ်�ဘးနီးယားှင့် အ�မရိကန်တိုက ုရှ၏ ယူကရိန်းကျး�ကျာ်စစ်ကုိ 

�ပစ်တင်တ်ချ�ကာင်း UNSC တွင် အဆိုတင်ခဲ့�သာ်လည်း ုရှ၏ဗီတိုအာဏာသုံးပယ်ချ�ခင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ထုိ 
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အနီးကပ်ကိစကုိ အ�ကာင်း�ပ၍ အ�မရိကန်တိုဘက်မှ ကုလသမဂ �ပ�ပင်��ပာင်းလဲ�ရးကုိ ဖိဖိစီးစီး��ပာလာ 
�ခင်း �ဖစ်ပါသည်။ 

ဧပီ ၁၉ ရက်�န့က ကျင်းပသည့် UNSC အစည်းအ�ဝးတွင် UNSC ၏ ဗီတိုအာဏာသုံးမအား ကန့်သတ် 
ရန် အဆို�ပချက်တခု ထွက်�ပခဲ့ဖူးပါသည်။ ထုိအဆိုကုိ �ထာက်ခံသည့်ိုင်ငံ�ပါင်း ၅၇ ိုင်ငံရှိပီး ထုိအထဲတွင် 
ကျန်ဗီတိုပုိင် ိုင်ငံများမပါ�သာ်လည်း အ�မရိကန်ပါ�နသည်မှာ ထူး�ခားပါသည်။  

ုရှက ယူကရိန်းအားကျး�ကျာ်ခဲ့သည်ဟု ��ပာခဲ့ကသည်မှာ 24 February 2022 �န့တွင်�ဖစ်ပါသည်။ 
ယခု ယူကရိန်းအ�ရး�ဖစ်ပီးချန်ိမှစ၍ ကုလ�ပ�ပင်��ပာင်းလဲ�ရးကုိ အ�မရိကန်တိုဘက်မှ အသံကျယ်ကျယ် 
�လာင်�လာင် ဘာ့�ကာင့်ထွက်လာရသနည်းှင့် UNSC ဗီတိုပုိင်ိုင်ငံများအ�ဖစ် မည်သည့်ိုင်ငံ�တွကုိ ထပ် 
ထည့်ချင်သနည်းကုိ �တွးစရာ�ဖစ်လာပါသည်။  

�တာင်အာဖရိကိုင်ငံ�ခား�ရးဝန်ကီး Naledi Pandor က�တာ့ ုရှတိုင်ငံတည်းကုိရည်န်းပီး ကုလ 
သမဂ�ပ�ပင်��ပာင်းလဲ�ရး တနည်းအား�ဖင့် ဗီတိုအာဏာထားသည့်စနစ်အား �ဝဖန်လာ�ခင်းသည် မသူ�တာ် 
ဆန်�ခင်း�ဖစ်သည်ဟု��ပာပီး ထုိလုပ်ရပ်မျိးမှာ ကုလသမဂအဖဲွဝင်ိုင်ငံအားလံုး၏ တခဲနက်�ထာက်ခံမ ရရန် မ 
�ဖစ်ိုင်ပါဟုလည်း ဆိုပါသည်။ 

ဂျပန်၊ ဂျာမနီှင့်အိိယတိုမှာ UNSC ၏အမဲတမ်းအဖဲွဝင်�ဖစ်လုိစိတ်များ တငီးငီး�တာက်�လာင်�နပါ 
သည်။ ဂျပန်ှင့်ဂျာမနီမှာ စီးပွား�ရးအင်အားကီးိုင်ငံများ�ဖစ်သလုိ အ�မရိကန်ှင့် အလွန်နီးကပ်သည့် ဆက် 
ဆံ�ရးရှိသည့် ိုင်ငံများလည်း�ဖစ်ပါသည်။ ထုိ ှစ်ိုင်ငံမှာ ဖက်ဆစ်ိုင်ငံ�ဟာင်းများ�ဖစ်သလုိ ဒုတိယကမာစစ် 
တွင် စစ်ံးိုင်ငံများ�ဖစ်သည်ကုိ သတိချပ်ရပါမည်။ ဆင်ရဲချမ်းသာကွာဟမ၊ လူမျိး�ရး�ပဿနာများှင့် လံုး 
လည်ချာလည်လုိက်�နသည့်တိုင် စီးပွား�ရးအင်အားကီးထွားလာသည့်အိိယမှာလည်း ကမာ့ဇာတ်ခုံတွင် ��ပာ 
�ရးဆိုခွင့်ဆုံး�ဖတ်ပုိင်ခွင့်တို လုိချင်�ကာင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း��ပာ�နပါသည်။ အ�မရိကန်က ယင်းသုံးိုင်ငံကို 
“အမဲတမ်းအဖဲွဝင်ိုင်ငံများ�ဖစ်�စရန်” ဟူသည့်အစာ�ဖင့်မား�ခကာ UNSC တွင် သူ�ဗာင်း�တာ်ညိတ် စိတ် 
�တာ်သိများအ�ဖစ် အသုံး�ပရန်ရည်ရွယ်�နသလားမှာ သံသယ �ဖစ်စရာရှိပါသည်။ 

၁၉၉၀ ှစ်များ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပိကဲွပီး�နာက် ဗီတိုအာဏာ (တချက်လတ်ပယ်ချခွင့်)ပုိင် အမဲတမ်း 
အဖဲွဝင်အ�ရအတွက် တိုးချဲဖုိ �ငင်းခုံ�ဆွး�ွးဖူးပါသည်။ �နာက်ပုိင်း အသံတိတ်သွားပီး (ပို�နမဲကျား�နမဲ) 
�ပန်�ဖစ်သွားပါသည်။ 

ယခုလည်း ယူကရိန်းစစ်ကုိ အ�ကာင်းခံ၍ ကမာ့စည်းစနစ် World order အ��ပာင်းအလဲများ �ပ 
�ပါက်လာ�နပါသည်။ 

ဥ�ရာပိုင်ငံများတွင် လူထုမ�ကျနပ်မကုိလံ့�ဆာ်ထုိးဆွပီး မဲအိုင်ရလာတဲ့ ဖက်ဆစ်တိမ်းွတ်�သာ 
အစုိးရတချိ တက်လာ�နသည်ကုိ သတိ�ပသင့်ပါသည်။ အ�မရိကန်မှာလည်း �ပ�ပလာအစွန်း�ရာက်�တွ 
အား�ကာင်းလာ�နပါသည်။ 
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ဒီလုိအ��ခအ�နမျိးမှာ ဘိုင်ဒင်က ကုလသမဂလံု?ခံ�ရး�ကာင်စီ UNSC ဗီတိုအာဏာကိစ ��ပာလာတာ 
ဟာ ုိးသားမရှိရဲလား ဖွ�နဆွ�နတာလား စ်းစား စရာ�ဖစ်ပါသည်။ 

ကုလသမဂ�ပ�ပင်��ပာင်းလဲ�ရး’ ဟု အသံ�ကာင်းဟစ်�နသည့်အ�မရိကန်မှာ အ�ခားဗီတိုပုိင်ိုင်ငံများ 
နည်းတူ လက်�တွတွင် သူရထားသည့် ဗီတိုအာဏာကုိ စွန့်လတ်လုိစိတ် အလင်းမရှိပါ။ သူမီး�သမည့်ိုင်ငံများ 
ကုိ UNSC တွင်တိုးချဲဖဲွစည်း�စကာ ုရှ၊ တုတ်တို၏ ဗီတိုအာဏာသုံးစဲွမကုိ �လာ့ချရန်၊ ကန့်သတ်ရန်၊ ဟန့် 
တားရန် ကိးပမ်း�ခင်း�ဖစ်မည်ဟု �တွး၍ရပါသည်။ ဤသိုလုပ်ိုင်ခဲ့မည်ဆိုလင် အ�မရိကန်ဗဟုိ�ပ�သာ၊ အ�မ 
ရိကန်က ထိန်းချပ်�သာ၊ အ�မရိကန်က လက်ဝါးကီးအုပ်�သာကုလသမဂအဖဲွကီး �ဖစ်သွားစရာ အ�ကာင်း ရှိ 
ပါသည်။ 

ထုိသို�ဖစ်ခဲ့�သာ် လက်ရှိ ရှိ�နသည့် World Order ဆိုသည့် ကမာ့စနစ်တွင် အ��ပာင်းအလဲများ �ဖစ်လာ 
ိုင်ပါသည်။ ထုိအ��ပာင်းအလဲတိုင်းမှာ အ�မရိကန့်အလုိှင့်မဆန့်ကျင်�သာ အ��ပာင်းအလဲများသာ �ဖစ်စရာ 
ရှိပါသည်။ အ�မရိကန်လမ်းမုိးမကုိ အား�ဖည့်�ထာက်ကူသည့် အ��ပာင်းအလဲများသာ �ဖစ်လာ�ပလိမ့်မည်။ 

ကန်�တာ်တိုတွင် ဝင်ုိးစံုကမာ Multipolar ှင့် ဝင်ုိးတခုတည်း�သာကမာ Unipolar တခုမဟုတ် 
တခုကုိ �ရွးချယ်ရမှာ�ဖစ်သလုိ တ�ခားကမာ့စနစ် World Order အသစ်တခုခုကုိလည်း �မာ်မှန်း Oကံဆုိင်ပါ 
�သးသည်။ ကန်�တာ်တိုသည် တိုးတက်�ကာင်းမွန်သည့်အ��ပာင်းအလဲများကုိ လက်ခံကိဆိုရမည့်နည်းတူ 
ဗုိလ်ကျလွမ်းမုိးမည့်အ��ပာင်းအလဲမျိးကုိ ခုခံဆန့်ကျင်ရပါမည်။ 

ကန်�တာ့်သ�ဘာမူကား ကမာကီးကုိ တိုင်ငံတည်းဗဟုိ�ပကာ ချပ်ကိုင်�ခယ်လှယ်သည့်စနစ်ကုိ မှစ် 
ခိက်ပါ။ ကမာ့အ�ရးအရာများကုိ ိုင်ငံအများက �ဆွး�ဆွး�ွး�ွး စုစုဖဲွဖဲွှင့် ဆုံး�ဖတ်လုပ်ကိုင်သည့်ပံုစံအား 
သ�ဘာကျပါသည်။ ကမာကီးသည် ဘုံဆိုင်ပစည်း�ဖစ်ပါသည်။ မည်သူတဦးတ�ယာက်ကမ �မာင်ပိုင်စီး၍ မရ 
ပါ။ 
                                                                 ရင်ှစ်  
                                                      စက်တင်ဘာ ၂၉ ၂၀၂၂ 
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တုတ်ဓားလက်နက်ကိုင်လူထုကို �လယာ်�တွနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်�နတဲ့  
စစ်�ကာင်စီ                              ညိစိန်ဝင်း 

                                                    
လူ�တွကုိ ကိးနဲ့တုပ်ပီး အစုလုိက်အ?ပံလုိက် သတ်တယ်။ ကိးနဲ့တုပ်ပီး အစုလုိက် မီးတယ်။  မိ 

�တွ�ပမှာဆိုရင် အစုလုိက် ကိး�ပးသတ်တယ်။�ကျးလက်�တွမှာ  ရွာလံုးကတ် မီးတယ်။ အညာ��မတခွင် 
လံုး မီး�လာင်�ပင်နဲ့ စစ်တလင်း �ဖစ်�အာင်လုပ်တယ်။ (စကစ အာ ဏာသိမ်းပီးကတည်းက လူထုအိမ် မီး 
တာ ၃ �သာင်း�ကျာ်ပီ။ စစ်ကုိင်းတိုင်းမှာ,ကုိ ၂ �သာင်း�ကျာ်ရှိပီ။) ကက်မိုင်လုိ ကျမီီး�ပလစီလား။ 
�တာ်လှန်�ရးသမား�တွကုိ မိုင်လုိ လူထုကုိ မဲတာလား။ မဟုတ်�သးဘူး။ ဒါထက် ပုိတယ်။ �ပည်သူလူထုကုိ 
စစ်�ကာင်စီက ရန်သူအ�ဖစ် သ�ဘာထားတာ �ဖစ်တယ်။ 

လူ�တွအရှင်လတ်လတ် မီးတာတင် မကဘူး။ စပါးကျ�ီတွပါ မီးတယ်။ စစ်�ရှာင်�ပည်သူ အ�သာင်း 
အသိန်းကုိ စပါးမရိတ်ိုင်�အာင် လက်နက်ကီး�တွနဲ့ထုပီး သတ်တယ်။ လူထုစုိက်တဲ့စပါးခင်း�တွကုိ စစ် 
�ကာင်စီရဲ မိစာတပ်နဲ့ ပျ�စာထီး�တွက အတင်းဝင်ရိတ်တယ်။ လူထုကုိ ငတ်�သ�အာင် လုပ်တာပဲ။ (အညာ 
�ဒသရဲ စုိက်ခင်း ၇၀ ရာခိုင်န်း�ကျာ် လူထု မရိတ်သိမ်းိုင်ဘဲ ဆုံးံးရတယ်။) ယုတ်မာမ ကမ်းကုန်တယ်။ လူ 
ထုကုိ ��ပးစရာ ��မမရှိ။ �နစရာ အိမ်နဲ့ရွာ မရှိ၊ စားစရာ စပါးမရှိ�အာင် လုပ်ပီး ဒူး�ထာက်ခိုင်းတာပဲ။ မိဘကုိ 
ကိးတုပ်ည်းဆဲ�ပပီး သားသမီး�တွ လက်နက်ချ အဖမ်းခံခိုင်းတာပဲ။ လူထုပိရင် �တာ်လှန်�ရးပိပီး သူတို 
ိုင်မယ်လုိ တွက်ပံုရတယ်။ 

ရလဒ်က သူတို�မာ်လင့်တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ အညာတခွင်လံုး စစ်�ကာင်စီနဲ့ ဖက်ဆစ်တပ်ကုိ မုန်း 
တီးနာကည်းစိတ်�တွ ခွင်လံုး�ပည့် ဖံုးလမ်း �ပည့်လသံွားတယ်။ အညာသူတ�ယာက် မီး�လာင်��မရွာထဲက�န 
တ�ပည်လံုးကုိ ုပ်သံလင့် ��ပာ�ပတယ်။ “အကုန်�ပာကျပီ။ ဘာမ မကျန်�တာ့ဘူး။ ဒါ�ပမ့ဲ လက်သုံး�ချာင်း 
�ထာင်ိုင်�သးတယ်။ စစ်တပ်ကုိ မုန်းတီးလုိက်တာ�တာ့ ��ပာမ�နနဲ့�တာ့။ �သနတ်ရှိရင် ဝင်ပစ်လုိက်ချင် 
တယ်။” လုိ ��ပာ�ပတယ်။ ဒါအ��ပာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ လက်�တွက အထင်အရှား �ဖာ်�ပလာတယ်။ 

လူထုဟာ စစ်�ဘးကုိ �ရှာင်��ပး�တာ့လည်း လုိက်သတ်တာ ခံ�နရတာပဲ။ လူထုဟာ စစ်�ဘး�ရှာင် 
�နံုနဲ့ မရ�တာ့ဘူး။ စစ်�ဘး�ရှာင်လူထုက�န �တာ်လှန်လူထုအ�ဖစ် ��ပာင်းပစ်ရ�တာ့မယ်။ ိုင်ငံ�ခားအစုိး 
ရ�တွရဲ လက်နက်ရိကာအကူအညီကုိ�မာ်တဲ့အာံုကို ဖယ်ရှားပီး ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးရမယ် ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကုိ 
ထူ�ထာင်မှရ�တာ့မယ်။ က�လးလူကီး ကျားမမ�ရွး �တာ်လှန်�ရးတာဝန်�တွ ိုင်ရာထမ်းပီး စစ်�ကာင်စီကုိ 
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အားလံုးဝုိင်းတိုက်မှရ�တာ့မယ့်အ��ခအ�န �ဖစ်တယ်။ ရန်သူက လူထုကို ရန်သူလုိ သ�ဘာထား�နတယ်။ 
ကုိယ်ကလည်း သူဟာ ရန်သူလုိ �ပတ်�ပတ်သားသားသ�ဘာထားပီး တိုက်ရ�တာ့မယ်။ ဒီပဲွဟာ စစ်အာဏာရှင် 
စနစ်ကုိ သည်��မယံက�န သုတ်သင်ရှင်းလင်းိုင်မှ ပွဲ�ပတ်မှာ �ဖစ်တယ်။ 

ကန်�တာ် ဒီလုိစာမျိး�ရးဖုိ �တွး�တာ�နတာ �နာက်ကျသွားတယ်။ လက်�တွရင်ဆိုင်�နရတဲ့ လူထု 
က ကန်�တာ့်ထက် ပုိ�မန်ဆန်တယ်။ ပုိ�ပတ်သားတယ်။ ဗမာ�ပည် �ပည်သူလူထုဟာ �တာ်လှန်�ရးအစ်အလာ 
ရှိတဲ့ �ပည်သူလူထု�ဖစ်�ကာင်း အထင်အရှား သက်�သ�ပလုိက်တယ်။ 

လူထုက တုတ်�တွ၊ ဓား�တွ၊ ရဲတင်း�တွ၊ ယုတ်စွအဆုံး ထမ်းပုိး�တွကုိ လက်နက်အ�ဖစ် ကုိင်စဲွပီး စစ် 
�ကာင်စီရဲ မိစာတပ်ကို �ပန်ချကုန်ကပီ။ ဒါ�တွဟာ တ�နရာ တရွာထဲမှာတင် �ဖစ်�နတာ မဟုတ်ဘူး။ 

လတ်တ�လာ�ဖစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပဲွတခုမှာ စစ်�ကာင်စီတပ်က သူတိုကုိ �ပန်ချတဲ့လူထုကုိ ကျည်ကုန်သုံးပီး 
�ကာက်လန့်တကား ပစ်တယ်။ သူတို ကျည်ကုန်သွားတယ်။ ကျည်ကုန်သွား�တာ့ စစ်�ရှာင်�ပည်သူက�န 
�တာ်လှန်�ပည်သူ�ဖစ်လာတဲ့လူထုကုိ သူတို ဘယ်ိုင်�အာင် တိုက်ိုင်မလဲ။ သူတို အများအ�ပား �သက�တာ့ 
�လယာ်လှမ်း�ခတယ်။ �လယာ်�ခပီး �ကာက်လန့်တကား �ပန်��ပးပီးတဲ့�နာက်မှာမှ တညလံုး အငိး 
တကီးနဲ့ ရွာ�တွ�ပ ဗံုးကဲ လက်စား�ချတာ လုပ်တယ်။ ရန်သူစစ်�ကာင်စီကုိ ရရာလက်နက်နဲ့ �ပန်တိုက် 
တယ်ဆိုတာ ဒါက ပုိပီ�ပင်ထင်ရှားတယ်။ ရရာလက်နက် ဆိုတာ တူမီးလုိ �သနတ်မျိး�တွ�တာင် ရှိတာမဟုတ် 
ဘူး။ ဓား�တွ တုတ်�တွ ထမ်းပုိးလက်နက်�တွ�တာင် ကုိင်ပီး �ပန်ချတဲ့ ပဲွ�ဖစ်တယ်။ ဒါ�ပမ့ဲ လူထုညီ�တာ့ 
ိုင်တယ်။ 

လူထုရဲ �တာ်လှန်�ရးမုိးသက်မုန်တိုင်းကီး တိုက်ခိုက်�နပီ �ဖစ်တယ်။ ဒါက အစပဲ ရှိ�သးတယ်။ တ 
စက်က တမျက်ှာ�ဖစ်�အာင် လုပ်ကရဦးမယ်။ တကွက်က�န တခွင်တ�ပင်လံုး ကူးစက်သွား�အာင် လုပ်ကရ 
ဦးမယ်။ မီးပွားက�လးက �တာမီးကီးအ�ဖစ် �တာက်�လာင်�စရဦးမယ်။ ထမ်းပုိးရဲတင်း�တွထက် ပို�ကာင်း 
တဲ့လက်နက်�တွကို တီထွငOကံဆပီး လူထုကီးကုိယ်တိုင် လက်နက်ကုိင်ကရ�တာ့မယ်။ ရန်သူကိုတိုက်ခိုက် 
�ရးအတွက် �ပည်သူ�တွကုိယ်တိုင် နည်းလမ်းသစ်�တွ တီထွင်Oကံဆပီး တိုက်ကရ�တာ့မယ်။ အာဏာသိမ်း 
စကစ -၂၀၀၈ ��ခဥနဲ့-စကစလုပ်မယ့် အတုအ�ယာင်�ရွး�ကာက်ပဲွကုိ လူထုကီးက ဘယ်လုိသ�ဘာထား 
သလဲဆိုတာကုိ ခုလုိ ရရာလက်နက်ကိုင်ပီး အသက်စွန့်တိုက်ပဲွဆင်တဲ့ လူထုတိုက်ပဲွများက လက်�တွ�ဖာ်�ပ�န 
တာ�ဖစ်ပါတယ်။  

�ပည်သူ�တွရဲ သည်မိုးသက်မုန်တိုင်းဟာ �ဖာက်�ပန်�ရးမှန်သမ အကုန်အစင်ရှင်းလင်းပီး သည်��မယံ 
ကုိ သန့်စင်�ဆး�ကာ �ပးလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းကို ဘယ်ဘက်ပါမလဲဆိုတဲ့ �မးခွန်း�တွ �မး�နပီ။ စစ်�ကာင်စီ 
�ဖာက်�ပန်�ရးဘက် ရပ်မလား။ ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးပီးတိုက်ပဲွဝင်တဲ့ �တာ်လှန်�ပည်သူ�တွဘက်က ရပ်မလား။ 
မကာခင်အချန်ိအတွင်း ဒီ�မးခွန်းကုိ �ပတ်�ပတ်သားသား အ��ဖ�ပးရ�တာ့မယ့် အ��ခအ�န �ဖစ်လာ�တာ့မယ်။ 
�ခွးူးလမ်းထွက် လူတိုင်းဝုိင်းှက်ရမယ့် အ��ခအ�န �ဖစ်လာ�တာ့မယ်။ 

�တာ်လှန်�ရးမီးပွားက�လး�တွက�န မီး�တာက်မီးလ�ံတွ �ဖစ်�အာင် ကိးပမ်းကစုိ။ 
�ပည်သူစစ်ပွဲ မီးပင်လယ်ကီးအတွင်း စစ်�ကာင်စီနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ စံုးစံုး�မပ်�အာင် ဆွဲှစ်ပစ်ကစုိ။ 
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အရင်က ဗမာ�ပည်ိုင်ငံ�ရး�လာကမှာသိပ်မကားရဖူးတဲ့ ိုင်ငံ�ရးအယူအဆ(�ဝါဟာရ)နဲ့အဲဒီအယူ 
အဆကုိကုိင်စဲွသူ�တွ ခုတ�လာ�ပလာတာကို သတိထားမိကမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒါက�တာ့ ဆိုရှယ်ဒီမို 
ကရက်ဆိုတဲ့�ဝါဟာရပါ။ ပ�ဒသရာဇ်မင်း�တွမရှိ�တာ့တဲ့�နာက် ိုင်ငံ�ရးအင်အားစုနဲ့လပ်ရှားမအမျိးမျိး လူး 
လွန့်လပ်ရှားလာခဲ့တဲ့�နာက် ဗမာ�ပည်ိုင်ငံ�ရး�လာကထဲကို ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့�ဝါဟာရကို လူအမျိးမျိးပါးစပ် 
က ပံုစံအမျိးမျိးနဲ့ ကားလာကရပါတယ်။ ုရှားက�အာက်တိုဘာ �တာ်လှန်�ရးကီး�အာင်ပဲွခံလုိက်တဲ့�နာက် 
သူ�ခါင်းမှာလည်းသ��ပညိ၊ ငါ�ခါင်းမှာလည်း သ��ပညိ �ဖစ်ကုန်ကတာထင်ပါရဲ။  

ဆိုရှယ်နီ၊ ဆိုရှယ်ဝါ၊ ဖဆပလထဲကဆိုရှယ်လစ်အင်အားစု စသ�ဖင့် �ခွး�လှးပျား�တာအှံ �ပါချင်တိုင်း 
�ပါ�နခဲ့တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စကားကုိ စစ်အာဏာရှင်ထိပ်သီးကီး ဗုိလ်�နဝင်းက�န �မန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစ် လုိ 
လုပ်လုိက်�တာ့မှ အားလံုး�အာ်ဂလီဆန်ကုန်က�တာ့တာ �ဖစပါတယ်။ ဒီလုိနဲ့စစ်အုပ်စုက ပမအကိမ် ��မာက် 
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အာဏာသိမ်းလုိက်တဲ့�နာက်မှာ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ဆိုတာကီး ပုိ�မည်ဟည်းလာတာ�ဖစ်ပါတယ်။ (ဒီအရင်က 
တည်းက SD ဆိုတာ ��ပာ�နတာပါ။ သ�ဘာတရားအရ�တာ့ သိပ် မ��ပာိုင်ပါဘူး။) 

ဒီ�တာ့ ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်ဆိုတာ ဘာကီးလဲ စူးစမ်းချင်စရာ�ဖစ်လာတာ�ပါ။ ဒီ�နရာမှာ �မည်ဟည်း 
ထွက်လာတယ်ဆိုလုိ ဒီအသံ�တွဟာ တတိုင်းတ�ပည်လံုး တဒိန်းဒိန်းတဒိုင်းဒိုင်း �ပထွက်�နတဲ့ �တာ်လှန်�ပည် 
သူ�တွရဲ�သနတ်သံ၊ အ��မာက်သံ�တွကုိဖံုးလမ်းသွားတယ်လုိ ဆိုလုိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဗံုးသံ၊ �သနတ်သံ 
�တွအကားမှာ ခိုညည်းသံလုိလုိ ကားလာရတာကုိ ��ပာတာပါ။  

ကမာမှာဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့စကားဟာ ၁၈ ရာစုှစ်အကုန်၊ ၁၉ ရာစု အစ�လာက်မှာ စက်မ�တာ်လှန်�ရး 
ရဲ�နာက်ဆက်တွဲအ�ဖစ် ိုင်ငံ�ရး�လာကမှာ �ပလာတာ�ဖစ်ပါတယ်။ စက်မ�တာ်လှန်�ရးကီး�ကာင့် အလုပ် 
ရှင်�တွ ကယ်ဝချမ်းသာလာပီး အလုပ်သမား�တွ ပုိလုိသာ ဆင်းရဲလာတဲ့ အ�နအထား�အာက်မှာ လူအဖဲွအ 
စည်းရဲအ�နအထားကုိ��ပာင်းလဲဖုိအတွက် စ်းစားကရင်း ထွက်လာတဲ့စ်းစားနည်း၊ အသုံးအန်း�ဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါ�ပမ့ဲ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအ�ရး�တာ်ပံုကုိ လူတန်းစားပဋိပက၊ လူတန်းစားတိုက်ပဲွအ�ဖစ်�ဖာ်ထုတ်တာက�တာ့ 
ကားလ်မာ့က်စ်လက်ထက်မှသာ �ဖစ်ပါတယ်။ သူအရင်မှာ�ပထွက်ခဲ့တဲ့ စိန့်ဆိုင်မွန် (St. Simon)၊ ချားလ်စ် ဖုိး 
ရီးယား(Charles Fourier)၊ �ရာဘတ်အိုဝင်(Robert Owen) စသူ�တွက�တာ့ စိတ်ကူးယ် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒသ 
မားများစာရင်းထဲ ဝင်သွားကပါတယ်။ သူတိုအကားမှာ တ�ယာက်နဲ့တ�ယာက် မတူညီတာ�တွ- ဥပမာ စိန့် 
ဆိုင်မွန်က ထုတ်လုပ်မနဲ့ �ဖန့်�ဝမကုိ ိုင်ငံ�တာ်ကလုပ်သင့်တယ်လုိ��ပာပီး ဖုိးရီးယားနဲ့အိုဝင်တိုက�တာ့ လူ 
အဖဲွအစည်းကုိ ိုင်ငံ�တာ်အဆင့် ကီးမားတဲ့အဖဲွအစည်းမဟုတ်ဘဲ �သးငယ်တဲ ့ဘု ံ စု�ပါင်းအဖဲွအစည်း�လး 
�တွအ�ဖစ် �ဖာ်ထုတ်ရမယ်လုိဆိုကပါတယ်။ သူတိုအားလံုးမှာတူညီတာက�တာ့ လူတန်းစား တိုက်ပဲွကုိ�ငင်း 
ပယ်တာပါပဲ။ ဒီလုိနဲ့ ၁၉ရာစုှစ်အ�စာပုိင်းမှာ ဖုိးရီးယားနဲ့ အိုဝင်တိုရဲ�နာက်ကလုိက်ပီး ဥ�ရာပနဲ့ အ�မရိက 
တိုက်တလားမှာ စိတ်ကူးယ်လူအဖဲွအစည်း�လး �တွ�ပ�ပါက်လာခဲ့ပါတယ်။  

ဒါ�ပမ့ဲ ၁၈၄၀ ခုှစ်များမှာ�တာ့ ဆိုရှယ်လစ်အစုထဲက လက်ဝဲကျပီးတက်ကတဲ့လူ�တွက ကွန်�မနစ် 
ဆိုတဲ့အသုံးအန်းကုိ �ဖာ်ထုတ်သုံးစဲွလာကပါတယ်။ ဒီအသုံးအန်းကုိ အ�စာဆုံးအသုံး�ပသူ�တွထဲမှာ မာ့က် 
စ်နဲ့အိန်ဂယ်တိုပါပါတယ်။ ၁၈၄၈ မှာ�တာ့ သူတိုဟာ ကွန်�မနစ်�ကညာစာတမ်းဆိုတာနဲ့ ကမာကုိ ကွန်�မနစ် 
ဝါဒ �ကညာချ�ပလုိက်ပါတယ်။ သူတိုက သိပံနည်းကျဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုပါ�ဖာ်ထုတ်လုိက်ကပီး အရင်းနဲ့လုပ ်
အားအကားမှာ မုချ�ပထွက်လာမယ့် �တာ်လှန်�ရးဆိုတဲ့ပဋိပကနဲ့ ချတီက်�ရး( လူတန်းစားတိုက်ပဲွနဲ့ �တာ် 
လှန်�ရးလမ်း�ကာင်း)ကုိ တင်�ပခဲ့ကပါတယ်။ ဒါ�ပမ့ဲ ၁၈၄၈ ခုှစ်ထဲမှာပဲ �ပင်သစ်က �ဖ�ဖာ်ဝါရီ�တာ်လှန် 
�ရးအပါအဝင် �တာ်လှန်�ရးအ��မာက်အ�မား ံးနိမ့်သွားတာ၊ ရန်သူနဲ့�စ့စပ်သွားတာ�တွ�ကာင့် ဆိုရှယ်လစ်-
ကွန်�မနစ် အရှိန်အဟုန်ဟာ �လျာ့ဆင်းသွားပီး �နာက်ထပ် ဆယ်စုှစ် ှစ်ခုအလွန် ၁၈၇၀ ခုှစ်�လာက်မှ 
အား�ကာင်းတဲ့ အင်အားစုတရပ်အ�ဖစ် �ပန်လည်ရပ်တည်ိုင်လာပါတယ်။ ဥ�ရာပတိုက်မှာ ဆိုရှယ်လစ် ပါတီ 
�တွ များလွန်း၊ အား�ကာင်းလွန်းလုိ ဒုတိယအင်တာ�နရှင်နယ်ဆိုတာကုိ �ဖာ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ ဒါ�ပမဲ့ 
အဖုအထစ်မရှိ �ချာ�မွတဲ့လမ်း�ကာင်းလုိ�တာ့ မ��ပာိုင်ပါဘူး။ ၁၈၉၈ ခုှစ်မှာ အက်ဒွပ်ဘန်းစတိန်း 
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(Eduard Bernstein)က လူတန်းစားတိုက်ပဲွ မုချ�ဖစ်ရမယ်ဆိုတာကို�ငင်းပယ်ပီး မာ့က်စ်ဝါဒကုိ ြန်လည်�ပင် 
ဆင်တာ�တွ လုပ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆီကုိ အလုိအ�လျာက်��ပာင်းလဲသွားမယ်လုိ တင်တာ�ဖစ်ပါ တယ်။  

အလုိအ�လျာက်��ပာင်းလဲ�ရးသမား�တွနဲ့�တာ်လှန်��ပာင်းလဲ�ရးသမား�တွအကားက ပဋိပကဟာ 
ကမာအဝှမ်းက ဆိုရှယ်လစ်လပ်ရှားမအ�ပ ဂယက်ုိက်ထိခိုက်တာ�တာ့ ရှိပါတယ်။ ဂျာမနီမှာသာမက ဗိတိန် 
ိုင်ငံတိုမှာလည်း မာ့က်စ်ဝါဒဟာ အား�ကာင်းတဲ့အင်အားစုတရပ်အ�ဖစ် မရပ်တည်ိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကားလ်�ကာက် 
စကီ (Karl Kautsky ၁၈၅၄- ၁၉၃၈) ဆိုရင် မာ့က်စ်၊အိန်ဂယ်တိုနဲ့ကာလတခုအတူ�နခဲ့ပီး�နာက် ဘက်��ပာင်း 
သွား၊ မင်ရှိဗစ်�ဖစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ုရှားိုင်ငံမှာ�နရင်း ပထမကမာစစ်ကီးပီးတဲ့�နာက် �အာက်တိုဘာ 
�တာ်လှန်�ရးကီး အရှိန်ယူ�နတဲ့ကာလမှာကုိပဲ သူဟာ မာ့က်စ်ဝါဒနဲ့ ��ဗာင်.လမ်းခွဲပီး အ�ချာင်သမား�တွနဲ့ 
�ပါင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလတုန်းက ဥ�ရာပနဲ့အ�မရိကတိုက်တိုက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဆိုတာ�တွ အကား 
မှာ အကဲွအပဲ�တွ အများအ�ပား �ပထွက်ခဲ့ပီး အကီးမားဆုံးကဲွပဲမက�တာ့ ုရှားိုင်ငံမှာ �ဘာ်လ်ရှီဗစ်နဲ့ မင် 
ရှီဗစ်ရယ်လုိကဲွသွားတာပါပဲ။  

(၁၉၁၇ �ဖ�ဖာ်ဝါရီ�တာ်လှန်�ရး�ဖစ်ပွားပီး �ပည်�တာ်�ပန်လာတဲ့ လီနင်ရဲ�ကျာ်ကားတဲ့(ဧပီစစ်တမ်း)  
မှာ မင်ရှီဗစ်�တွနဲ့လမ်းခွဲပီး ုရှားဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်တစ် �လဘာပါတီကုိ ကွန်�မနစ်ပါတီလို အမည်��ပာင်းဖုိ 
တင်�ပခဲ့ပါတယ်။) 

�ဘာ်လ်ရှီဗစ်�တွဟာ ၁၉၁၇ ခုှစ်�တာ်လှန်�ရးမှာ�အာင်ပဲွရပီး ဆိုဗီယက်�ပည်�ထာင်စုသမတိုင်ငံ 
ကွန်�မနစ်ပါတီ(CPSU-B-)လုိ �ဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ�နာက်မှာ�တာ့ ဆိုရှယ်လစ်လုိပဲ�ခ�ခ၊ ကွန်�မနစ်လုိပဲ 
��ပာ��ပာ၊ �တာ်လှန်�ရးကုိစဲွကုိင်ထားသူ�တွနဲ့ အလုိအ�လျာက်�ဖစ်�ပ�ရးဝါဒ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက် 
တစ်ဝါဒ ကုိင်ဆွဲထားသူ�တွဟာ လံုးဝသီး�ခားစီ�ဖစ်တဲ့ အင်အားစု�တွ�ဖစ်သွားပါ�တာ့တယ်။  

ပထမကမာစစ်ပီးတဲ့�နာက် ဥ�ရာပိုင်ငံ�ရးမှာ ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်တစ်ဝါဒဟာ ��ခကုပ်ရသွားပါတယ် 
(အာဏာရတာ�တာ့မဟုတ်ပါ)။ ဗိတိန်၊ ဂျာမနီ၊ ဆွီဒင်၊ ဘယ်လ် ဂျယီမ်နဲ့နယ်သာလင် စတဲ့ ိုင်ငံ�တွမှာပါ။ 
ဒါအ�ပင်အာရှ၊ အာဖရိက၊ လက်တင်အ�မရိကိုင်ငံတချိကုိလည်း ပျံလာပါတယ်။ ဥပမာ အိိယက ဂျဝါဟာ 
လာ �နူး။ �နာင်မှာဗမာ�ပည်က ဦး�ကျာ်ငိမ်း၊ ဦးဗ�ဆွစသူ�တွရဲဆိုရှယ်လစ်ပါတီ။  

သူတိုတ�တွရဲဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဆိုတာဟာ တည်ရှိ�နတဲ့အရင်းရှင်အစုိးရ�အာက်မှာ တည်ရှိ�နတဲ့ တရား 
မတမမရှိ�ခင်း၊ အ�မတ်ခွဲ�ဝမမညီမ�ခင်းစတာ�တွကုိတည်ရှိ�နတဲ့ “ဥပ�ဒ”�ဘာင်အတွင်းက�န �ပ�ပင်��ပာင်း 
လဲသွားမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအယူအဆကုိင်စဲွတဲ့ ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်ပါတီ�တွ ဥ�ရာပအ�နာက်ပုိင်းနဲ့��မာက်ပုိင်းမှာ 
အများအ�ပား�ပထွက်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒုတိယကမာစစ်အပီးမှာ�တာ့ သူတိုအားလံုးဟာ ဆိုဗီယက်ဆန့်ကျင်�ရးကို 
အဓိကထားလုပ်က�တာ့တာပါပဲ။ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ�ကာင်းမွန်အားသာမ�တွ ထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာ တချိ 
က�တာ့အရင်းရှင်စနစ်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကုိ �ပါင်းစပ်ကျင့်သုံးမယ်လုိ�တာင် ��ပာလာကပါတယ်။ တချိပါတီ 
�တွက�တာ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ�ပ�ပါက်�အာင် ဆင်ဲခဲ့တဲ့လမ်း�ကာင်းမဟုတ်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၊ ဆိုရှယ် 
လစ်ုိင်ငံ ထူ�ထာင်မယ်လုိ ��ပာကပါတယ်။  
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လက်�တွမှာကျ�တာ့ အရင်းရှင်ပုိင်ဆိုင်မနဲ့လည်ပတ်မကုိဆုပ်ကုိင်ထားတဲ့ လူမ�ပ�ပင်�ရး�တွသာ �ဖစ်  
ပါတယ်။ ဒါ�ကာင့် အဆင့်အတန်းကဲွ�ပားမ၊ ဆင်းရဲမဲွ�တမနဲ့ အထက်လာရဲဖိှိပ်မဆိုတာ�တွ တည်ရှိမဲတည်ရိှ 
�နခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအား�ဖင့်က�တာ့ ဒီဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်�တွဟာ �တာ်လှန်�ရးနည်းမဟုတ်ပဲ �ပ�ပင်��ပာင်း 
လဲတဲ့နည်းနဲ့ လူမစနစ်��ပာင်းလဲမ �ဖာ်ထုတ်မယ်လုိဆိုတာပါပဲ။ ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်�တွရဲ စီပွား�ရး�ပလစီက 
လူမဖူလံု�ရးိုင်ငံပံုစံ�ဖစ်ပါတယ်။ ဂျဒီီပီ�ပ ိုင်ငံ�တာ်မှ အခွန်�ကာက်ခံမန်းထား �မင့်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်ဒီမုိက 
ရက်�တွတင်မက အရင်းရှင်ိုင်ငံတချိလည်း ကျင့်သုံးပါတယ်။ ဥပမာ �ပင်သစ်(၄၆.၂%) ဒိန်းမတ်(၄၆%) ဘယ် 
ဂျယီမ်(၄၄.၆%) ဆွီဒင်(၄၄%) ဖင်လန်(၄၃.၃%) အီတလီ(၄၂.၄%) ဩစတီးယား (၄၁.၈%) တို�ဖစ်တယ်။ 
၂၀၂၀ အထိ ဥ�ရာပိုင်ငံ၂၉ ိုင်ငံဟာ လူမဖူလံု�ရး သာယာ�ရ�ပည်ိုင်ငံ�တွ �ဖစ်ကပါတယ်။ 

သတိထားဖုိက ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်�တွ ရယ်လုိ�ပလာတာဟာ ကွန်�မနစ်�တွ �တာ်လှန်�ရး�အာင်ပဲွခံ 
ပီးမှ ကျန်တဲ့ိုင်ငံ�တွမှာ �ပလာတာ�ဖစ်ပါတယ်။ ကွန်�မနစ်�တွလုပ်သလုိ အစုိးရကုိ�တာ်လှန်တာ မလုပ်ဖုိ 
�လာက်လဲကတာ�ဖစ်ပါတယ်။ သူတိုအဆိုက�တာ့ ငိမ်းချမ်းတဲ့နည်း�တွနဲ့ တည်ရှိ�နတဲ့ိုင်ငံ�ရး�ဘာင် နယ် 
ပယ်ထဲမှာ အရင်းရှင်စနစ်ကုိ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အ�ဖစ် (�တာ်လှန်�ရးမလုပ်ဘဲ) ��ပာင်းလဲသွားဖုိ�ဖစ်ပါတယ်။ အ 
ခု ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်�တွက အထူးသ�ဖင့် "အမှတ်အသား�ပိုင်ငံ�ရး" ကုိ �ရှတန်းတင် �ခါင်း�ထာင်�နက 
တယ်လုိ ယူဆစရာ�တွလည်း �တွ�နရပါတယ်။ ဒါအ�ပင် ရင်းှီး�မပ်ှံသူများအလုိကျ လက်ဝဲဝါဒ ပုံစံ�ပါက် 
တဲ့အသွင်လည်း တချိက ယူထားကပါတယ်။ ဒီ�န့ကာလလုိ ကမာနဲ့အဝှမ်း ကွန်�မနစ်လပ်ရှားမ ဒီ�ရနိမ့်�န 
ချန်ိမှာ ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်�တွ အသံကျယ်ကျယ်�လာင်�လာင် သိပ်မရှိလှပါဘူး။ ကမာ့စီးပွား�ရး အကျပ်အ 
တည်း�ပါင်းစံု ဆိုက်�နချန်ိ အချိဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်�တွ �ရွး�ကာက်ပဲွံးနိမ့်ပီး ဖက်ဆစ်ပါတီ�တွလည်း �ခါင်း 
�ထာင်လာ�နပါတယ်။ တဖက်မှာ�တာ့ ဗမာ�ပည်လုိစစ်အာဏာရှင်�တွကို အ�မစ်�ဖတ်ဖုိ�ပည်သူ�တွက ထက် 
ထက်သန်သန် တိုက်ပဲွဝင်�နကတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်စကားသံ�တွ �ပန်�ပလာတာဟာလည်း 
တိုက်ဆိုင်မမဟုတ်ပါဘူး။  
                                                                  ရဲ�ဘာ်ဖုိးသံ�ချာင်း 
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သံတမန်မျက်ှာစာက ဗမာ(ပည်�ွဦးအ�ရး�တာ်ပံု 

                                                                        ကုိတူး 
                                    
 
 
 
 

                                      
 
 

အများအာံုစုိက် �စာင့်ကည့်�နတဲ့ အာဆီယမ်အထူးကုိယ်စားလှယ် က�မာဒီးယား ိုင်ငံ�ခား�ရးဝန် 
ကီး ပရက်�ဆာ့ခွန်းရဲ ဗမာ�ပည်ခရီးစ် (၂၉ ဇွန် - ၅ ဂျလုိင်) နဲ့ တုတ်ိုင်ငံ�တာ်�ကာင်စီဝင်နဲ့ ုိင်ငံ�ခား�ရး 
ဝန်ကီးဝမ်ယီရဲ မဲ�ခါင်-လန်ချန်း ပူး�ပါင်း�ဆာင်ရွက်မ ၆ိုင်ငံ ုိင်ငံ�ခား�ရးဝန်ကီးများအစည်းအ�ဝး (၃ ဂျ 
လုိင် - ၅ ဂျလုိင်) ဗမာ�ပည်ခရီးစ်များ ပီးဆုံးသွားပါပီ။ 

ပရက်�ဆာ့ခွန်းက ဗမာ�ပည်ပဋိပက ကားဝင်�ဆာင်ရွက်ဖုိ�ဖစ်ပီး၊ တပါတည်း ၇ ကိမ်��မာက် မဲ�ခါင်-

လန်ချန်း အစည်းအ�ဝးကုိ ကျန်အဖဲွဝင်ိုင်ငံများ�ဖစ်တဲ့ တုတ် �မန်မာ က�မာဒီးယား လာအိ ုဗီယက်နမ် ထုိင်း 
တိုှင့်အတူ အလှည့်ကျိုင်ငံ�ဖစ်တဲ့ ဗမာ�ပည်ရဲ �ရှး�ဟာင်းမိ�တာ်ပုဂံမှာ တက်�ရာက်တာ�ဖစ်ပါတယ်။ ဝမ်ယီ 
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က�တာ့ သူရဲအာရှငါးိုင်ငံခရီးစ် (�မန်မာ အင်ဒိုနီးရှား ဖိလစ်ပုိင် ထုိင်း မ�လး - ---၃ ဂျလုိင် မှ ၁၄ ဂျလုိင်) ရဲ 
ပထမ ခရီးစ်အ�ဖစ် မဲ�ခါင်-လန်ချန်း အစည်းအ�ဝးတက်ဖုိ ဗမာ�ပည်ကို လာ�ရာက်တာ�ဖစ်ပါတယ်။ 

တကယ်က ပရက်�ဆာ့ခွန်း (အာဆီယမ်အထူးသံ၊ က�မာဒီးယားိုင်ငံ�ခား�ရးဝန်ကီး)ရဲ ဗမာ�ပည်ဒုတိ 
ယအကိမ်ခရီးစ်က ဇွန်လဆန်းပုိင်းကတည်းက လာဖုိ�ဖစ်�ပမယ့် စစ်�ကာင်စီနဲ့ညိင်းလုိအဆင်မ��ပမ�ကာင့် 

�နာက်ဆုတ်လုိက်ရတာလုိ ဆိုပါတယ်။ အာဆီယမ်အထူးသံက �ဒစုနဲ့�တွခွင့်�တာင်းတာ မရခဲ့ဘူး။ �သဒဏ် 
ကုိ �ပန်စ်းစားဖုိ ဟွန်ဆင်�မတာရပ်ခံတာကုိလည်း �ငင်းပယ်တယ်။ �ဒစုကုိ အိမ်ချပ်ထားတာက�န �ထာင်ထဲ 
သို �ရတာမလုပ်ဖုိ တိုက်တွန်းတာကုိလည်း စကစက လက်မခံဘူး။ အာဆီယမ်ဘုံသ�ဘာတူညီချက် ၅ ရပ်ကုိ 

လက်�တွအ�ကာင်အထည်�ဖာ်ရာမှာ တိုးတက်မမရှိ�ဖစ်�နတာ�ကာင့် ခရီးစ်�ှာင့်�ှး�နတာ �ဖစ်ပါ တယ်။ 
စကစဟာ အာဆီယမ်အထူးသံကုိ �တွဆုံဖုိ(လိမ်ဖုိ) အစွမ်းကုန်�ပင်ဆင်ထားတာ သိသာပါတယ်။ အထူး 

သံ�ရာက်လာ�တာ့လည်း �န�ပည်�တာ်မှာ မင်း�အာင်လင်နဲ့�တွပီး သူတို�ပချင်တာ�ပ ဖံုးချင်တာဖုံး လိမ်ချင် 
တာလိမ် မိှန်ချင်တာမိှန် လုပ်တာပါပဲ။ အတုအ�ယာင် �တွဆုံ�ဆွး�ွးပဲွနဲ့ PDF များ လက်နက်ချဖုိ ကမ်းလှမ်း 
ချက်�တွဟာ လူရယ်စရာပါပဲ။ NCA လက်မှတ်ထုိး အပစ်ရပ် EAO ၇ ဖဲွနဲ့ �ပး�တွတယ်။ Oက့ံဖံွအပါအဝင် 

ိုင်ငံ�ရးပါတီ ၇ ပါတီဆိုတာနဲ့ �ပး�တွတယ်။ ကျန်တာက�တာ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်းနဲ့ ဌာနအသီးသီးက 

အရပ်ဝတ် စစ်ဗျုိကရက်များနဲ့သာ �တွခွင့်ရခဲ့တာ �ဖစ်ပါတယ်။  
ဒါ�ပမ့ဲ ဝမ်ယီနဲ့ အာဆီယံအထူးသ ံလာ�နချန်ိမှာ စကစက �မဝတီ�တာင်ဘက် ဥကရိထစခန်းကုိ KNU 

လက်မကျ�အာင် အစွမ်းကုန် အနာခံတိုက်�နရတယ်။ PDF က ဝမ်�ပါင်ကုိ �ရှာ့တိုက်ဒုံးနဲ့ထု�ပ�နတယ်။ တိုက် 
ဆိုင်မ�တာ့ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။ ဝမ်�ပါင်က�တာ့ လက်ရှိ�ဖစ်ပွား�နတဲ့ ပဋိပကမှာ ပါဝင်လုိ�ခင်း မရှိ�ကာင်း 
ထုတ်လုပ်မရပ်ဆိုင်းထား�ကာင်း ထုတ်�ပန်တယ်။ ဥကရိထတိုက်ပဲွက�တာ့ ှစ်ဖက်စလံုးက အုိင်ရ�ကာင်း 
��ပာ�နပါတယ်။ 

မဲ�ခါင်-လန်ချန်းအစည်းအ�ဝးက ၇ ကိမ်��မာက် ပထဝီ�ဒသ စီးပွားဖံွဖိးတိုးတက်�ရး အစည်းအ�ဝး 
ပါ။ စု�ပါင်း�ဆွ�ွးကသလုိ တုတ်နဲ့ ှစ်ိုင်ငံချင်း �ဆွး�ွးပဲွ�တွလည်း လုပ်ပါတယ်။ ှစ်ိုင်ငံဖံွဖိး�ရးအ 
တွက် ပူး�ပါင်း�ဆာင်ရွက်�ရးနဲ့အကူအညီ�ပး�ရး သ�ဘာတူချက်�တွလည်း လက်မှတ်ထုိးကပါတယ်။ ဗမာ 
�ပည်အ�ရးလည်း ပါပါတယ်။ ဗမာ�ပည်အကျပ်အတည်းကုိ အလျ်းသင့်သလုိ ထည့်��ပာ�နရာက တုတ်ရဲ သ 
�ဘာထားကုိ တစုတစည်းတည်း �မာ်လင့်ချက်သုံးရပ်အ�ဖစ် တုတ်သံံုးမှ ထုတ်�ပန်လာပါတယ်။ (CGTN 

10:33, 04-Jul-2022 မှာ အဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပါတယ်) 

လုိရင်းက�တာ့  
(၁) ဖဲွစည်းပံုအ��ခခံဥပ�ဒှင့် ဥပ�ဒမူ�ဘာင်များ�အာက်၌ ိုင်ငံ�ရး�ပန်လည်သင့်�မတ်�ရး။ 
(၂) တိုင်း�ပည်အာဏာကို �ပည်သူများထံ �ပန်လည်အပ်ှင်း�ရး �မာ်မှန်းချက် အ�ကာင်အထည် �ဖာ် 

ရန်အတွက် �မန်မာိုင်ငံအ��ခအ�နှင့် ကုိက်ညီ�သာ �မန်မာ့ဝိ�သသလကဏာ�ဆာင်�သာ ုိင်ငံ�ရးဖံွဖိးတိုး 
တက်မ လမ်း�ကာင်းကုိ ရှာ�ဖွရန်။  
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(၃) �ပည်တွင်း�ရး ဝင်�ရာက်စွက်ဖက်မမရှိ�ရး �ပါင်းစပ်ညိင်း�ရးဟူ�သာ အ��ခခံမူှင့် အစ်အလာ 
များကုိ ခိုင်မဲ�စကာ အာဆီယမ်၏ "တူညီဆငါးရပ် " (five-point consensus) ကုိ အ�ပသ�ဘာ�ဆာင်စွာ 
အ�ကာင်အထည်�ဖာ်ရန်။  

ဒီ�နရာမှာ ဖဲွစည်းပံုအ��ခခံဥပ�ဒ ဆိုတာ ၂၀၀၈ ��ခဥလုိ အဓိပာယ်�ကာက်တာလည်း ရှိတယ်။ ဒါ 
က�တာ့ ကဲွလဲွမရှိိုင်ပါတယ်။ သံတမန်စကားဆိုတာ သွယ်ဝုိက်အနက်ရှိတတ်ပါတယ်။  

ဗမာ�ပည် �ွဦး�တာ်လှန်�ရးက အာဏာသိမ်း ဖက်ဆစ်�ကးစားတပ်ကို အ�မစ်�ဖတ်ဖုိတင်မက ၂၀၀၈ 

��ခဥကို အပီးအပုိင်ဖျက်သိမ်း�ရးအတွက် တိုက်ကရတာ�ဖစ်ပါတယ်။ စားပဲွဝုိင်း(လတ်�တာ်)မှာ ဖျက်သိမ်းလုိမ 
ရလုိ လက်နက်ကုိင်တိုက်ပဲွအထိ �မင့်တက်လာတဲ့ လူထုတိုက်ပဲွနည်းနဲ့ ဖျက်သိမ်း�နရတာ�ဖစ်ပါတယ်။  

စကစ��ပာခွင့်ရ ဗုိလ်ချပ်�ဇာ်မင်းထွန်းက မဲ�ခါင်-လန်ချန်း �ဆွး�ွးပဲွ �မန်မာ�ပည်မှာ လက်ခံကျင်းပ 
တာဟာ စကစကုိ ိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်�ပတဲ့သ�ဘာ (ိုင်ငံ�ရးအ�မတ်ထုတ်ပီး) ��ပာပါတယ်။ ဒါဟုတ် 
မဟုတ် ကည့်ရ�အာင်ပါ။ (တကယ်က စကစ ကုိ �ပည်သူက လက်ခံအသိအမှတ် �ပမ�ပ ဆိုတဲ့အချက်က ပုိပီး 
အခရာ ကျပါတယ်။)  

ပုဂံအစည်းအ�ဝးမှာ မင်း�အာင်လင်တက်�ရာက်ပီး အဖွင့်မိန့်ခွန်း��ပာဖုိ �မန်မာဘက်က တင်�ပခဲ့တာ 
ကုိ လက်မခံဘဲ တုတ်နဲ့ �မန်မာိုင်ငံ�ခား�ရးဝန်ကီးများသာ အဖွင့်မိန့်ခွန်း��ပာတယ်လုိဆိုတယ်။ ပုဂံမှာ တ 
ုတ်က �ဆာက်လုပ်လဒါန်းတဲ့ ချအင်လုိင်းတန်�ဆာင်းကုိ ဝမ်ယီက ဖဲကိး�ဖတ် ဖွင့်လှစ်�ပးတယ်။ အစည်း 
အ�ဝးအပီး �န�ပည်�တာ်ရှိ ုိင်ငံ�ခား�ရးဝန်ကီးဌာန��မ�နရာအတွင်း တည်�ဆာက်ထားတဲ့ မဲ�ခါင်-လန်ချန်း 
ံုး(�မန်မာ) အ�ဆာက်အဦးဖွင့်ပဲွသို အဖဲွဝင် ိုင်ငံ�ခား�ရးဝန်ကီးများ တက်�ရာက်ခဲ့�သာ်လည်း မင်း�အာင်လင် 
နဲ့ �တွဆုံ�ခင်းမရှိဘူး။ ဇူလုိင် ၄ ရက်�န့က မင်း�အာင်လင် နတခ(ပုသိမ်)�ရာက်�န�ကာင်း သတင်းများမှာ 
�တွရတယ်။ 

ပရပ်�ဆာ့ခွန်း US EU ဩဇီ ဂျပန် စတဲ့ သံတမန်များနဲ့ �တွဆုံပီး အကျိးအ�ကာင်းရှင်း�ပတဲ့အခါ 
ဆိတ်ဆိတ်�န�ခင်း�ဖင့် အာဆီယမ်သံရဲကိးပမ်းမကုိ �ထာက်ခံအသိအမှတ်�ပကပါတယ်။ အာဆီယမ်အထူးသ ံ
က ဝဏ�မာင်လွင်ထံမှာ �ဒစုနဲ့�တွခွင့်ရဖုိ ထပ်�တာင်းဆိုသလုိ �ဒစုစုလွင်နဲ့�တွခွင့်ရဖုိလည်း �တာင်းဆိုခဲ ့
�ကာင်း၊ မင်း�အာင်လင်နဲ့�တွချန်ိမှာ �မန်မာဆိုင်ရာ ကုလသမဂအထူးကုိယ်စားလှယ်နဲ့ လက်တွဲလုပ်�ဆာင် 
ိုင်မယ့် နည်းလမ်း�တွရှာ�ဖွဖုိ �တာင်းဆိုခဲ့�ကာင်း ��ပာပါတယ်။ 

ဒီလုိနဲ့ သံတမန်ခရီးစ်များဟာ မင်း�အာင်လင် မိန့်ခွန်းမ�ခ ထမင်းစားပဲွကီးမကျင်းပရဘဲ ပီးဆုံးသွား 
ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ချစ်ကည်�ရးခရီးစ်မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်သ�ဘာလာ�ရာက်တဲ့ ခရီးစ်�ဖစ်�ကာင်း ဝါရင့်သံ 
တမန်များက မင်း�အာင်လင်ကုိ သိ�အာင်�ပသလုိက်တာပဲ �ဖစ်ပါတယ်။ 
ဒါက သံတမန်မျက်ှာစာက ဗမာ�ပည်အ��ခအ�နပါ။  
                                                           ကုိတူး (၅ ဇူလုိင် ၂၀၂၂) 
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                                                  စစ်အုပ်စုကုိကယ်�ပါက်မ�ပးနဲ့  

  အ�ချာင်သမား�တွကို လတ်မထားနဲ့ 
 

                                              
 

 
                                                         ရဲ�ဘာ်�အာင်�သာ် 
 စစ်အုပ်စုဟာ သူတိုအကျပ်အတည်းကီးကီးမားမားOကံတိုင်း �ရွး�ကာက်ပွဲနဲ့ ထွက်�ပါက်ရှာတယ်။ 
၁၉၈၈ ခုှစ်မှာ စစ်အုပ်စုထွက်�ပါက်ပိတ် အကျပ်ဆိုက်တယ်။ လူထုက စစ်အုပ်စုကုိ အ�သရရ အရှင်ရရ အမိ 
ဖမ်းဖုိ တိုက်ပဲွဆင်�နတယ်။ စစ်အုပ်စုက ၈၈ စက်တင်ဘာမှာ လူ�ပါင်းများစွာကုိ ရက်ရက်စက်စက် သတ်�ဖတ် 

ှိမ်နင်းတယ်။ လူထုရဲ မ�ကျနပ်မအစုိင်အခဲဟာ ပုိပီးကိတ်ခဲကီးထွားလာတယ်။ �နာက်တကိမ် ထပ်မံ 

�ပါက်ကဲွဖုိ အသင့်�ဖစ်�နတဲ့ ယမ်းပံုကီးပဲ။ အဲဒီအချန်ိမှာ လူထုရဲ�ဒါသကုိ ��ဖ�လာ့ပီး အတုအ�ယာင် �မာ် 
လင့်ချက်�ပးဖုိ �ရွး�ကာက်ပဲွဖန်တီးခဲ့တယ်။ ၁၉၉၀ �ပည့်�ရွး�ကာက်ပဲွ�ပလာတယ်။ အာဏာလံုးဝမလဲခဲ့ဘူး။ 

၂၀၀၇ ခုှစ်မှာ သံဃာ၊ �ကျာင်းသားနဲ့တကွ �ပည်သူလူထုကီးတရပ်လံုးိုးထလာတယ်။ သံဃာ�တွကို 
စစ်အုပ်စုကသတ်တယ်။ �ကျာင်းသား�တွကုိ စစ်အုပ်စုကသတ်တယ်။ ရဟန်းသံဃာ�တွကို ပစ်ခတ်သတ်�ဖတ် 
ှိပ်စက်ည်းပန်းပီး�နာက်မှာ စစ်အုပ်စုထဲ�တာင် အက်�ကာင်းထင်လာတယ်။ ထံုးစံအတိုင်း �ပည်သူလူထုကုိ 
�မာ်လင့်ချက်အမှား�ပး��ဖ�လာ့ဖုိ �ရွး�ကာက်ပဲွဟာ သူတိုတွက် ကယ်�ပါက် (ဂယ်�ပါက်) အ�ဖစ် လုိလာ�ပန် 
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တယ်။ ဒါ�ပမ့ဲ ၁၉၉၀ သင်ခန်းစာကုိ�ပန်ဆန်းစစ်ထားတဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ �ရွး�ကာက်ပဲွပီး�နာက်ပုိင်း Oကံ�တွ 
လာရမယ့် �ပဿနာ�တွကုိ ရင်ဆိုင်ဖုိ ရာသက်ပန်စစ်အာဏာအ�ဆာက်အအုံတရပ်ကုိ တက်သုတ်ုိက် ဖန်တီး 
တယ်။ ဒီလုိနဲ့ ၂၀၀၈ အ��ခခံဥပ�ဒဟာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကားထဲမှာ အ�လာင်း�ကာင်�တွ�ပ အလံထူထွက်�ပ 
လာတယ်။  

အခုတခါ လာ�ပန်ပီ။ ၂၀၂၃ ခုှစ်သဂုတ်လ�ရွး�ကာက်ပဲွဆိုပဲ။ �ပည်သူလူထုက ဒီ�ရွး�ကာက်ပဲွ အ 

�ပမှာ �မတမန်ဆံတချည်မ�တာင် ယုံကည်မမရှိတာ အထင်အရှားပဲ။ ဒါ�ပမ့ဲ စစ်�ကာင်စီ၊ စစ်အုပ်စုဟာ ဒီ 

�ရွး�ကာက်ပဲွကုိ အပူတ�ပင်းကိးစားအားထုတ်�နတယ်။ ဘာ့�ကာင့်လဲ။ ပထမအချက်က ိုင်ငံတကာမှာ 
နည်းနည်းပဲ�ဖစ်ပ�စ၊ မျက်ှာပန်းလှဖုိ။ အခုအချန်ိမှာ သူဘက်ပါချင်သူ�တွက�တာင် ပါစရာ အ�ကာင်း�ပချက် 

ရှာမ�တွဘူး။ ဒီ�လာက်��ပာင်��ပာင်တင်းတင်း ရက်စက်�နတဲ့အစုိးရတရပ်ကုိ �ထာက်ခံကူညီဖိုဆိုတာ သူတို 
မှာလည်း သူတို�ပည်သူကုိရှင်း�ပဖုိ အ�ကာင်း�ပချက်လုိတယ်။ အဲသလုိအ�ကာင်း�ပချက်မျိး�တာင် သူမဟာ 
မိတ်�တွမှာ �ပးစရာမရှိ�ဖစ်�နတယ်။ အဲဒီအတွက် အ�ကာင်း�ပချက်က�လး နည်းနည်းပဲ �ပစရာရရ �ရွး 
�ကာက်ပဲွကျင်းပလုိက်ချင်တယ်။  

ဒုတိယအချက်က စစ်အုပ်စုဟာ အာဏာကို မက်�မာတမ်းတပီး ကုိယ့်�ပည်သူကုိယ်�ပန်သတ်တာ သိပ် 

များလွန်း�နပီ။ ဘယ်�လာက်များသလဲဆိုရင် သမုိင်းတ�လာက်မှာ ကုိယ့်�ပည်သူကုိယ် သူ�လာက်ရက်ရက် 

စက်စက် များများ�ပား�ပား သတ်�ဖတ်ဖူးတဲ့ အစုိးရဆိုတာ အရင်က တခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ အင်မတန်ဆိုးဝါး ရက် 

စက်လွန်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗုိလ်�နဝင်း၊ ဗုိလ်သန်း�ရ၊ ဗုိလ်ခင်ွန့်တို�တာင်မှ မင်း�အာင်လင်ရဲ ရက်စက်မကို 
လက်ဖျားခါ ဆလံသရတယ်။ ကုိယ့်�ပည်သူကုိယ် ဒီ�လာက်ရက်ရက်စက်စက် သတ်�ဖတ်ရတာဟာ သူစစ်တပ် 

ထဲက စစ်သား�တွရဲ ယံုကည်စိတ်ကိုလည်း ပျက်�ပား�စတယ်။ ကာ�လပျက်�လ တအိအိပိကျလာ�နပီ။ ဒီ 
�တာ့ သူစစ်သားကို �ပန်��ဖသိမ့်ဖုိရာ ဒီ�ရွး�ကာက်ပဲွလုိအပ်တယ်။ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်၊ တရားသည် �ဖစ် 

�စ၊ မတရားသည်�ဖစ်�စ �ရွး�ကာက်ပဲွ�လးလုပ်�ပးလုိက်တယ်ဆိုရင် ဘာပဲ�ဖစ်�ဖစ်��ပာစရာ�တာ့ရမယ်။ ဒီ 
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ �ရွး�ကာက်ပဲွကို ကယ်�ပါက်အ�ဖစ်ဖန်တီးတာပဲ။  

စစ်အုပ်စုဟာ သူတသက်မှာ ဒီ�လာက်အထီးကျန်တာ တခါမှမOကံဖူးဘူး။ ဘယ်ိုင်ငံတကာကမှ သူကုိ 

မ�ထာက်ခံဘူး။ သူနဲ့အကျိးတူ ဆက်စပ်တဲ့ိုင်ငံ�တွက�တာင် သူကုိမျက်စိမိှတ်�ထာက်ခံဖုိရာ လိပ်�ပာမသန့် 
ကဘူး။ �ပည်တွင်းမှာလည်း သူကုိ�ထာက်ခံသူမရှိဘူး။ �ပည်တွင်းက အ�ချာင်သမားတချိဟာ သူကုိ�ထာက်ခံ 
ချင်တာ�တာင် ��ပာင်��ပာင်တင်းတင်းမ�ထာက်ခံရဲဘူး။ လူထုငိ�ငင်မှာ�ကာက်လုိ မဝ့ံမရဲ�ဖစ်�နကတယ်။ 
အဲသလုိလူ�တွ သူဘက်မှာ ရဲရဲလုိက်ပါလာိုင်�အာင် စစ်အုပ်စုက အ�ချာင်သမားလမ်း�ကာင်းကုိ ချဲ�ပးချင် 

တယ်။  
�နာက်တချက်က စစ်�ကာင်စီက ၂၀၂၀ �ရွး�ကာက်ပဲွရလဒ်ကုိ ပယ်ဖျက်ဖုိ အာဏာသိမ်းတယ်။ သူ 

တိုကုိယ်တိုင် ၂၀၀၈ ��ခဥကုိ ချိးဖျက်ပီး အာဏာသိမ်းတယ်။ တရားမတတဲ့ �ရွး�ကာက်ပွဲ ကျင်းပ�ပးမယ် 

ဆိုတဲ့ ကတိနဲ့ အာဏာသိမ်းတယ်။ ဒါ�တွအားလံုးဟာ မတရားမ�တွချည့်ပဲ။ လိမ်ညာမ�တွချည့်ပဲ။ ဒါ�တွ 
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အားလံုးနဲ့ သူတိုကျင်းပ�ပးမယ်ဆိုတဲ့ �ရွး�ကာက်ပွဲဆိုတာ�တွအားလံုး စစ်အုပ်စု အာဏာတည်တံ့ ထိန်းသိမ်း 
�ရးအတွက် လိမ်ညာလှည့်�ဖားမနဲ့ အဓမမ�တွချည့်ပဲ။  

သူတိုကျင်းပ�ပးမယ့်�ရွး�ကာက်ပဲွဟာ �ပည်သူတရပ်လံုး ကုိ ၂၀၀၈ ��ခဥ�အာက် ကန်ဇာတ်�ပန်သွင်းဖုိ 
ကျံးသွင်းတာပဲ။ �ပည်သူ�တွက အ�မစ်�ဖတ်�ချမန်းချင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ သက်ဆိုးရှည်�အာင် လုပ်မယ့် 

ပဲွလည်း �ဖစ်တယ်။ 
အဲဒါဟာ�ရွး�ကာက်ပဲွပဲ။  
�ပည်သူလူထုက �ရွး�ကာက်ပဲွကို နည်းနည်းမှ အယံုအကည်မရှိတာ ထင်ရှားတယ်။ သူတိုမိုင်မချင်း 

အာဏာသိမ်းလုိက်၊ �ပန်�ရွးလုိက်လုပ်�နတဲ့ �ရွး�ကာက်ပဲွကို ဘယ်�ပည်သူကမှ မယံုတာ အံ့သစရာ မဟုတ် 
ဘူး။ ယံုတဲ့သူကုိသာ အံ့သဖုိရှိတယ်။ တကယ်�တာ့ ဘယ်သူမှမယံုဘူး။ �ရွး�ကာက်ပဲွဝင်ဖုိ ��ခလှမ်း�ပင်�နတ့ဲ 

လူ�တွလည်း ယံုလုိဝင်ကမှာ မဟုတ်ဘူး။ အသားမရ�တာင် အုိးပဲကိုက်ရကုိက်ရ ရသမယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ် 
ထားနဲ့ ဝင်ကမယ့်သူ�တွသာ �ဖစ်တယ်။ စစ်အုပ်စုကလည်း အဲသလုိလူ�တွကုိ လုိချင်တယ်။ သူတိုဘက်ကို စိတ် 

ပါလက်ပါမ�ထာက်ခံရင်�တာင် အိမ်�ဖည့်�ပး�ဖာ်ရရ ရသမအ�မတ်ပဲလုိ သ�ဘာထားတယ်။  
ဒါ�ပမ့ဲ �ရွး�ကာက်ပဲွကုိ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အသံဟာ ကျယ်သင့်သ�လာက်မကျယ်�သးဘူး။ �ပင်း 

ထန်သင့်သ�လာက် မ�ပင်းထန်�သးဘူး။ ဘာ့�ကာင့်အဲသလုိ �ဖစ်ရသလဲဆို�တာ့ သူတိုအပုိင်ချည်ပီးတုတ်ပီး 
ုိက်မယ့်�ရွး�ကာက်ပဲွကုိ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားကလုိ အဖက်မလုပ်ကတာပဲ။ ဒါ�ပမ့ဲ အဲသလို အဖက်မလုပ် 

ဘဲ လစ်လျထားတာဟာ အ�ချာင်သမား�တွအတွက် အခွင့်�ကာင်း�ဖစ်လာတယ်။ စစ်အုပ်စုကုိ တိတ်တခိုး 
�လး ကိတ်ပိုးပီး လူမသိသူမသိသွား�ပါင်းဖုိရာ အခွင့်�ကာင်း�ပလာသလုိ�ဖစ်�နတယ်။ ဘယ်သူမှမတားလုိ 
�ရွး�ကာက်ပဲွဝင်ပါတယ်ဆိုပီး ဆင်��ခ�ပးဖုိ�ချာင်း�နကတယ်။ စစ်အုပ်စုအတွက် အင်အားတိုး�စမယ့် အဲဒီ 

လုပ်ရပ်ကုိ ခွင့်�ပလုိ မ�ဖစ်ဘူး။ စစ်အုပ်စုအတွက် ကယ်�ပါက်�ဖစ်�နတဲ့ �ရွး�ကာက်ပဲွကို �အး�အး�ဆး�ဆး 
ဖန်တီးခွင့်�ပးလုိ မ�ဖစ်ဘူး။ ပိတ်ဆိုရမယ်။ ဟန့်တားရမယ်။ အစွမ်းကုန် ုိက်ချိးပစ်ရမယ်။  

အခု�တာ့ ဘယ်သူမှဂုမစုိက်လုိ လျစ်လျထားတာကုိ အခွင့်�ကာင်းယူပီး စစ်အုပ်စုဟာ သူ��ခလှမ်း 
�တွကုိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကီး လှမ်း�နတယ်။ ဘယ်�လာက်များအတင့်ရဲလုိက်သလဲဆိုရင် ဒီချပ်ပါတီထဲ အ 

ထိ ဝင်ပီး ှစ်�ခမ်းခွဲဖုိ ကိးစားတဲ့အထိ အတင့်ရဲ�နတယ်။ ဒီချပ်ထဲက အား�ပျာ့တဲ့ အ�ချာင်သမားတချိကုိ 
�ဒ�အာင်ဆန်းစုကည်ဆီလတ်ပီး အ�ချာင်သမား�တွကုိ လမ်းဖွင့်�ပးဖုိ နားချခိုင်းတယ်။ ဒီအလုပ်�တွကုိ စစ် 

အုပ်စုက ရဲရဲဝံ့ဝ့ံကီး အခွင့်�ကာင်းယူပီးလုပ်�နတယ်။ အ�ချာင်သမားတချိက စစ်အုပ်စုကုိ လက်ခံ�တွဆုံက 

တယ်။ ဒီလုိ�တွရဲတာဟာ �ပည်သူလူထုက �ရွး�ကာက်ပဲွကုိ ဆန့်ကျင်�ကာင်း အ�ချာင်သမားလမ်းစ်ကုိ ခွင့် 

လတ်သည်းခံမှာ မဟုတ်�ကာင်း အသံထုတ်�ဖာ်ဟန့်တားမ�တွနည်း�န�သးလုိပဲ။  
စစ်�ကာင်စီကို လက်နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရးနဲ့ တိုက်ခိုက်�ချမန်းတာကုိ အဓိကထားလုပ်ရင်း (အာဏာ 

သိမ်း အကမ်းဖက်အုပ်စုိးမကုိ ဆန့်ကျင်၊ ၂၀၀၈ စစ်��ခဥအသက်�ပန်သွင်းတာကုိ ဆန့်ကျင်၊ စစ်�ကာင်စီ လုပ် 

မယ့်  �ရွး�ကာက်ပွဲကုိ ဆန့်ကျင်) သုံးမျိးဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်�ရးနဲ့ �ပါင်းစပ်တိုက်ပဲွဝင်သွားကရပါလိမ့်မယ် 
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 ကန်မဆက်၍�ရး(ဖစ်ခဲ့�သာ �ဖ�ဖအ�ကာင်းများ။ 
                                                                  လှ�ကျာ်�ဇာ 

                                                                                                    
၂၀၂၂-�အာက်တိုဘာ(၁၀)ရက်�န့�ဖ�ဖကွယ်လွန်တာ (၁၀)ှစ်ရှိသွားပါပီ။ 
�ဖ�ဖရဲကုိယ်တိုင်�ရးအတပွတိ--ဆိုင်းစုမှသည် မန်ဟုိင်းဆီသို---ဆိုတဲ့စာအုပ်ကုိလည်း �ပည်ပမှာ 

(၂၀၀၇)ကတကိမ်၊�ပည်တွင်းမှာ(၂၀၁၂-၂၀၁၆) ှစ်ကိမ် ထုတ်�ဝပီးပါပီ။ 
အဲဒီစာအုပ်အ�ကာင်းအရာ�တွထဲမှာ မပါ�ဖစ်ခဲ့တဲ့အ�ကာင်း�တွကုိ ကန်မက-- 
ကန်မဆက်၍�ရးချင်�သာ�ဖ�ဖ့အ�ကာင်းများ။ 
--ဆိုတဲ့�ခါင်းစ်နဲ့ �ဆာင်းပါးဆက်များကုိ �ဖ�ဖရှိစ်ကတည်းက�ရာ၊ ကွယ်လွန်ပီးမှ�ရာ၊ �ရးလာ 
တာ �ဆာင်းပါးအမှတ(်၅၅)ထိ�ရာက်�နပါပီ။ 
အ�ရး�တာ်ပံုဂျာနယ်မှာ �တာက်�လာက်ထည့်ခဲ့ပီး၊ �ပည်တွင်းမှာလည်း ထုတ်�ဝ�ပးသူများရှိတဲ့ အ 
တွက် စာအုပ်အတွဲ�တွလည်း ထုတ်ပီးပါပီ။ 
�ပည်တွင်းိုင်ငံ�ရးအ��ခအ�န အတက်အကျအလုိက် အခွင့်အ�ရးရရင်ရသလုိ �ဖ�ဖအရင်က �ရးသား 

ထုတ်�ဝဖူးတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ �ခတ်အဆက်ဆက် အခမ်းအနားများမှာ��ပာခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း�ပါင်းချပ်များ၊ 
သတင်းမီဒီယာအမျိးမျိးနဲ့�ပလုပ်ခဲ့တဲ့ �တွဆုံ�မး�မန်းခန်းများ၊ စတာ�တွလည်း �ပည်တွင်း မှာထုတ်�ဝပီးပါ 
ပီ။ 

�ဖ�ဖကွယ်လွန်ပီးမှ �ဖ�ဖအတွက်ရည်စူးတဲ့ �ဆာင်းပါးများ ကဗျာများ စုစည်းပီး၊ စာအုပ်�တွလည်း 
အ�တာ်များများထုတ်ပီးပါပီ။ 

အခု�နာက်ဆုံး၊ ၂၀၁၉-ဒီဇင်ဘာမှာ �ဖ�ဖရာ�ပည့်အတွက် အမှတ်တရ စာအုပ်များ 
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၁။ဗုိလ်�ကျာ်�ဇာ၏စစ်�ရးအ�မင်များ။အတွဲ(၁)။ 
၂။ဗုိလ်�ကျာ်�ဇာရာ�ပည့်။�မာင်စွမ်းရည်ှင့်။ 
(၂)အုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ 
အဲဒီကာလက ဗမာ�ပည်တွင်းိုင်ငံ�ရးအ��ခအ�နအရ တစံုတရာ အခွင့်သာ�နလုိ ရာ�ပည့် အထိမ်းအ 

မှတ်ပဲွ�လးလည်း ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 
ကန်မ ဒါ�တွ�ရး�ပ�နတာ အ�ကာင်းရှိပါတယ်။ 
၁၉၈၉ခုှစ် ကန်မတိုပါတီ အကဲွကဲွအပဲပဲ�ဖစ်သွားပီး�နာက် ပါတီရဲအသက်အရွယ်ကီးတဲ့ ဗဟို�ခါင်း 

�ဆာင်များအနားယူဖုိ ပါတီဗဟုိက ဆုံး�ဖတ်လုိက်ပါတယ်။ ဒီလုိနဲ့ ကန်မက တဖက်ိုင်ငံသွားအနားယူရမယ့် 
(အသက်(၇၀)ရွယ်) မိဖှစ်ပါးကုိ လုိက်�စာင့်�ရှာက်ရဖုိ �ဖစ်လာပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုှစ်၊ �မလ (၁၆) ရက်�န့ 
ခရီးစထွက်ရ�တာ့မယ့် ကန်မတိုသားအမိသားအဖ (၃) �ယာက်ကုိ လာတ်ဆက်တဲ့(ပါတီကုိ ဆက်�ခါင်း 
�ဆာင်ဖုိ ကျန်ခဲ့တဲ့) ရဲ�ဘာ်ထွန်းက ကန်မကုိ ဒီလုိမှာ လတ်ပါတယ်။ 

-----ရဲ�ဘာ်ဦးတင် (�ဖ�ဖပါတီတွင်းအမည်) ရဲိုင်ငံ�ရး �သမသွား�အာင် ခင်ဗျားကိး စားပါ။---တဲ့။ 
ဒီ�တာ့ ကန်မအ�နနဲ့ ကန်မတာဝန်ကို သင့်�တာ်စွာ�ဆာင်ရွက်ပီးပါပီ။-လုိ ��ပာ�ပချင်တဲ့အတွက် ဒါ 

�တွ�ရး�ပ�နတာပါ။ 
တကယ်�တာ့ �ဖ�ဖဟာ ရဲ�ဘာ်သုံးကျပ်ိဝင်များထဲမှာ�ရာ၊ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီရဲ အဆက်ဆက် 

�သာ �ခါင်း�ဆာင်များအပါ၊ အမျိးသားလွတ်��မာက် �ရးလပ်ရှားမကီး မျိးစံုအတွင်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့သူရဲ 
�ကာင်းအ�ပါင်းအကားမှာ�ရာ၊ (ရှားရှားပါးပါး)အလွန်ကုသိုလ်�ကာင်းသူ တဦးလုိဆိုုိင်ပါတယ်။ 

�ဖ�ဖဟာ (၁၉) ှစ်သား�ကျာင်းသားဘ၀ (၁၃၀၀) �ပည့်အ�ရး�တာ်ပံုကစလုိ ဗမာ�ပည်ကီးရဲ လွတ် 
လပ်�ရးတိုက်ပွဲနဲ့ ဗမာ�ပည်သူ တရပ်လံုးရဲ လွတ်��မာက်�ရးတိုက်ပဲွများ�ဖစ်တဲ့ ဒီမိုက�ရစီ�ရး၊ �ပည်တွင်းငိမ်း 
ချမ်း�ရး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်�ရး၊ တပ်မ�တာ်�ပ�ပင်��ပာင်းလဲ�ရး စတဲ့ တိုက်ပဲွအဆက်ဆက်�တွ 
မှာ လုပ်စွမ်းိုင်သမ တသက်တာလံုး �ပည်သူလူထုအကျိးစီးပွား�ပကရပ်တည်ပီး ရာသက်ပန်�ပည်သူဘက် 
�တာ်သားကီးအ�ဖစ် အသက်(၉၃)ှစ် ကွယ်လွန်ချန်ိအထိ မရပ်မနားလုပ်�ဆာင်သွားခဲ့တာပါ။ �ဖ�ဖဟာ လူ                                                 
သားတ�ယာက်အ�နနဲ့�ရာ ဗမာ�ပည်ကွန်�မနစ်ပါတီရဲပါတီဝင်တဦးအ�ဖစ်နဲ့ပါ တာဝန်�ကျ�အာင် သူစွမ်းသ 
မ ကိးပမ်းထမ်းရွက်သွားိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ�ကာင့်ပဲ �ဖ�ဖရဲစ-လယ်-ဆုံး ဘ၀တသက်တာဟာ အစွန်းအထင်း 
မရှိ �ပည်သူလူထုအကျိး�ဆာင်သွားတဲ့ အလွန်လှပတဲ့ သမုိင်း�ကာင်းကီးတရပ်�ဖစ်�နပီး ဒီအ�ဖစ်အပျက် အား 
လံုးနီးပါးကုိလည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာ တင်ထားပီး�ဖစ်ပါတယ်။ ဒါ�ကာင့် ကုသိုလ်�ကာင်းတယ် လုိ��ပာတာပါ။  

�ဖ�ဖကုိယ်တိုင်ကလည်း(အသက်(၉၀)�ပည့်၂၀၀၉-ဒီဇင်ဘာ-၃ရက်�န့က)-�ဖ�ဖ�တာ့ �ဖ�ဖ့ဘ၀ကုိ 
�ကျနပ်ပီ-လုိ��ပာဖူးပါတယ်။ 

တဖက်ိုင်ငံမှာ�နထုိင်ရင်း တခါတရံ အ�ကာင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်--ဗမာ�ပည်သူ�တွ အခုထိ ဆင်းရ ဲ
တွင်းနက်�နရတဲ့အ�ပ နည်းနည်းမှစိတ်မ�ကာင်းဘူး။ �ဖ�ဖတိုတာဝန်မ�ကျဘူး။လုိလည်း ဆိုတတ်ပါ�သး 
တယ်။ တခါ�တာ့ ဒီလုိ��ပာလာပါတယ်။ 
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---�ဖ�ဖ�လ အခုမှ ဆရာစံကုိ နားလည်လာတယ်။---တဲ့။ 
- ဆရာစံကုိ�သဒဏ်ချလုိက်�တာ့ သူ�ရှ�နက အယူခံတင်ဖုိစီစ်တယ်။ ဒီ�တာ့ ဆရာစံက-ကန်�တာ် 

မတင်ချင်�တာ့ဘူး။ ကန်�တာ့်ရဲ�ဘာ်�တွ အ�တာ်များများ �သကုန်ပီပဲ။ ကန်�တာ် အခု�လာက် အသက်ရှင် 
�နတာကိုပဲ ရှက်လှပါပီ။-လုိဆိုတယ်တဲ့။ 

- ဒါအ�ပင် �ဖ�ဖဟာ �တွဆုံ�မး�မန်းခန်းတခုမှာလည်း သူရဲနိဂုံးချပ်ချက်တခုကုိ အခုလုိ ��ပာသွားခဲ့ 
ဖူးပါတယ်။  

- ----ဒီမုိက�ရစီအလင်း�ရာင်�အာက်မှာ မ�နိုင်သူများဟာ ဘယ်�တာ့မှ �ပည်သူ�တွကုိ ဒီမုိက�ရစီ 
�ပးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။----တဲ့။ 

- တကယ်လုိ ဒီ�ွဦး�တာ်လှန်�ရးကီးအတွင်း စစ်တပ်ရဲ �ပည်သူ�တွအ�ပရက်စက်မ�တွကုိ �ဖ�ဖ 
�တွရ၊ ကားရရင်လည်း---ဒီလုိပဲ��ပာဦးမှာပါ။ 

- ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အခု ဘာမဆိုလုပ်ရဲတယ်လုိ လူမုိက်စကား��ပာတက်လာတဲ့ စကစဗိုလ် 
ချပ်များ �ပည်သူ�တွကို သတ်ရဲ၊ �ဖတ်ရဲ၊ မုဒိမ်းကျင့်ရဲ၊ ရွာစ်လုိက်မီးရဲ�ပမယ့် သူတိုကုိယ်ပုိင်ပစည်း�တွ�တာ့ 
မ�ကညာရဲဘူး၊ သူတိုအာဏာကုိ�တာ့ အထိပါးမခံရဲဘူး မဟုတ်လား။ဒီလုိလူမျိး�တွက ဘယ်ဒီမုိက�ရစီ �ပး 
ရဲမှာလဲ။ 

- ကန်�တာ်တို�ပည်သူ�တွ မတရားမ၊ဖိှိပ်မမျိးစံုကုိ အ�လာ့မ�ပးဘဲ၊ တဗိုလ်ကျတဗုိလ်တက်၊ တမျိး 
ဆက်ပီးတမျိးဆက်၊ ဆက်လက်တိုက်ပဲွဝင်�နကတာကုိ မ�ပတ်ကားသိ�နရတဲ့အတွက် အဲသလုိ�ပည်သူမျိးအ 
တွက်�တာ့ ကန်�တာ်အလွန်ဂုဏ်ယူပီး အားရ�ကျနပ်မလည်းရှိပါတယ်။ ဆက်လက်ပီး�တာ့လည်း မ�လာ့ 
တမ်းဇွဲနဲ့ ကိးစားအားထုတ်ကပါလုိ အား�ပးမှာကားချင်ပါတယ်။ မိမိတိုအချင်းချင်းကားလည်း စည်းလံုးညီ 
ွတ်ကပါ။ သ�ဘာထားကီးကပါလုိ��ပာပါရ�စ။----- 

တပ်မ�တာ်သားများကုိလည်း �ပည်သူသာအမိ၊ �ပည်သူသာ အဖပါ။ �ပည်သူမျက်ှာပဲကည့်ပါ။ �ပည်သူ 
ကုိရန်သူလုိသ�ဘာမထားပါနဲ့ လုိမှာကားလုိပါတယ်။------- 

- ဒါက�တာ့ �ဖ�ဖရဲ �နာက်ဆုံး သူ (၉၀) �ပည့်�မွး�န့မှာ တိုင်း�ပည်သိုအမှာစကားထဲက �ကာက်ုတ် 
ချက်က�လးပါ။ 

သမုိင်းအ�ကာင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ရင် စာရင်းပိတ်လုိ မရိုင်ပါဘူး၊ ဗမာ�ပည်သမုိင်းထဲက �ဖ�ဖ့ အ 
�ကာင်း�တွဆိုရင်လည်း အစုိးရရဲ လိဝှက်�မာ်ကွန်း�တွမှာရှိတဲ့ မ�ဖာ်ထုတ်ရ�သးတဲ့အ�ကာင်း�တွ၊ တ�ခား 
သူ တ�ခားပုဂိလ်�တွရဲ လက်လှမ်းမီချက်�တွ စသ�ဖင့် ရှိ�နဦးမှာပါ။ 

- ကန်မလက်လှမ်းမီသမက�တာ့ �နာက်ထပ်�ရးစရာမှတ်တမ်းတင်စရာ�တာင် သိပ်မရှိ�တာ့ပါဘူး။ 
ကျမ ဆက်၍ �ရးချင်တဲ့ �ဖ�ဖ့ဘဝဇာတ်�ကာင်း�တွက�တာ့ �ပည့်စံုသ�လာက် �ဖစ်သွားပါပီ။ 

- ဒီ�လာက်နဲ့ပဲ �ကျနပ်ကပါ�တာ့။ 
                                                                                                  - လှ�ကျာ်�ဇာ။၃-၁၂-၂၀၂၂။ 
                                                                                               (�ဖ�ဖရဲ(၁၀၃)ှစ်�ပည့်�မွး�န့။) 
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(မင်း3ခံ ဦး�အာင်သူ ( သိုမဟုတ် ) စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ ရာသက်ပန် ဆန့်ကျင် 
�တာ်လှန်ခဲ့သူ - 
                                             ဝင်းတင့်ထွန်း 
 

                                                                                   
 

 ( ၁ ) 
ကန်�တာ်က ‘အစ်ကုိကီး’လုိ �ရှကတပ်ပီး�ခသူ�တွထဲမှာ �မင်း?ခံသား ဦး�အာင်သူလည်း တဦး အပါ 

အ၀င်�ဖစ်ပါတယ်။ ကုိကုိးကန်း�ပန်�တွထဲကဆိုရင်- အစ်ကုိကီးကုိလှချိ၊ အစ်ကုိကီးကုိ�မစိန်၊ အစ်ကိုကီး ကုိလှ 
တင်�အာင်၊ အစ်ကုိကီးကိုလှကည်၊ အစ်ကိုကီးကုိ�အာင်ဝင်း(ဆားပုလင်း).. စတာ�တွကုိ ‘အစ်ကုိကီး’လုိ �ရှ 
က ဝိ�သသတပ်ပီး �ခခဲ့ တ်ကျိး�နခဲ့သလုိ၊ ကန်း�ပန်မဟုတ်တဲ့သူ�တွထဲကလည်း ကုိလှ�ရ၊ ကုိညိ၀င်း၊ ကုိ 
တင်�မာင်ဝင်း-စတဲ့သူ�တွကုိ ကန်�တာ်က ‘အစ်ကုိကီး’ လုိပဲ �ခ�လ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ �မင်း?ခံဦး�အာင်သူဟာ တ 
ကယ်က ကန်�တာ့်ထက် အသက်(၁၇)ှစ်�ကျာ်ကီးသူ- ဦး�လးအရွယ်�ဖစ်�ပမယ့်၊ ကန်�တာ်က�တာ့- အစ် 
ကုိကီးကုိလှချိ၊ အစ်ကိုကီးကုိညိဝင်း၊ အစ်ကိုကီးကုိလှ�ရ တိုကုိ�ခ�ဝသလုိပဲ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ-လုိပဲ 
�ခ�ဝအသားကျ�နခဲ့ပါတယ်။ 

အစ်ကုိကီးကို�အာင်သူကုိ လူချင်းမ�တွဆုံဖူးခင်ကတည်းက နာမည်ကို ရင်းရင်းှီးီှးသိကမ်း�နခဲ့ရ 
တာက�တာ့ �တာ်�တာ်�လးကာခဲ့ပီလုိ ဆိုရပါမယ်။ ဦး�လးဦးခင်�မာင်�မင့် ( PPP ဥကဌ )၊ ဦး�လးဦး�ဖတင် 
(�မင်း?ခံ)၊ ဦး�လးဗုိလ်အုံး�မာင် (�လထီး)တို ဆီက�န အ�ကာင်းအား�လျာ်စွာ ��ပာကဆိုကသံ�တွထဲက�န 
သိ�နကား�နခဲ့ရတာ�ဖစ်ပါတယ်။ ရှစ်�လးလံုးအ�ရး�တာ်ပံုကီး ��မတုန်ဟည်း�အာင်�ပထွန်းလာချန်ိမှာ 
�တာ့ �မင်း?ခံသပိတ်�ကာ်မတီရဲတိုက်ပဲွ�ခသံသီချင်းကလည်း ကန်�တာ်တို�တွဆီအထိ ပျံှံ�ရာက်ရှိလာခ့ဲ 
ရာ၊ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူရဲနာမည်နဲ့ပါ ဆက်စပ်ယှက်ယ်��ပာကဆိုကသံ�တွ ကန်�တာ်တိုအကား ညံ 
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စည်လာခဲ့ပါတယ်။ အ�ရး�တာ်ပုံကာလကီးအတွင်း တ�န့မှာ ဦးခင်�မာင်�မင့်နဲ့အတူ ကန်�တာ်တိုတ�တွ သူ 
အိမ်မှာ လူစံုကရာမှာ၊ ဦးခင်�မာင်�မင့်က “ အခုတ�လာ ိုင်ငံအှံ ထွက်�ပလာ�နတဲ့သပိတ်တိုက်ပဲွသံ�တွ၊ သီ 
ချင်း�တွ သံချပ်�တွ �ကး�ကာ်သံ�တွထဲမှာ ကန်�တာ်တို ကုိ�အာင်သူကီးတို ဦး�ဆာင်ပါဝင်လုပ်ကုိင်�နက 
တဲ့ �မင်း?ခံဘက်က �ကး�ကာ်သံသီချင်းက�တာ့ တကယ်ကုိအ��ပာင်��မာက်ဆုံး အ�ပတ်သားဆုံးလုိ�တာင် ဆို 
ရလိမ့်မယ်ဗျာ..” လုိ ?ပံးစစနဲ့��ပာဆိုလာရင်း၊ ဟဲကနဲ အသံထွက်�အာင်�တာင် တချက်ရယ်လုိက်ရင်းက- “ �န 
၀င်း- စိန်လွင်…သတ်ပစ် သတ်ပစ်- တဲ့ဗျ ” လုိ ဆက်လက်��ပာဆိုလုိက်�လရာ၊ ကန်�တာ်တို အားလံုး သ�ဘာ 
ကျစွာ ?ပံးမိခဲ့ကရသလုိ၊ ‘ကုိ�အာင်သူ’ ‘ကုိ�အာင်သူ’ ဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်း ထပ်မံတ�ကျာ့�ပန် ကားမိက 
ရ�ပန်ပါတယ်။ 

“ကုိ�အာင်သူတို - ကို�စာတင်�အးတို က ဒီလုိဟာမျိးဆိုရင် သိပ်��ပာင်��မာက်က၊ လက်�စာင်းထက် 
ကတယ်ဗျ..” ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်�ပသံကုိလည်း အစ်ကုိကီးကုိညိဝင်းရဲ ကွမ်း�သွး�တွ ရဲရဲနီ�နတဲ့ တ်ဖျားက�န 
ကားလုိက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဦး�လးဦးခင်�မာင်�မင့်၊ အစ်ကိုကီးကုိလှ�ရ၊ ကုိညိဝင်း၊ ကို�မစိန်၊ ကုိလှတင် 
�အာင်၊ ကုိတင်�မာင်ဝင်းတိုနဲ့အတူ ကန်�တာ်တိုတ�တွဟာ လှည့်လည်ချတီက်ဆ�ပပဲွကီး�တွအတွင်း တက် 
တက်ကက ပါဝင်ဆင်ွဲ�နကချန်ိမှာ၊ �မင်း?ခံဘက်မှာလည်း သပိတ်�ကာ်မတီဥက-ဆရာ�တာ် ဦးသုရနဲ့ 
ဒုဥက  ဦး�အာင်သူတိုတ�တွ ဦး�ဆာင်ကတဲ့ �မင်း?ခံသပိတ်�ကာ်မတီနဲ့ �မင်း?ခံလူထု�တွရဲ လပ်ရှားအုံက သ 
ပိတ်တိုက်ပဲွဆင်ွဲသံ�တွဟာ ခိမ့်ခိမ့်ညံ�နတဲ့ကာလလုိ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတုန်းက �နရာအှံက ထွက်�ပ 
လာတဲ့ အ�ရး�တာ်ပံု စာ�စာင်စာတမ်း သတင်းမှတ်တမ်းလာမျိးစံု�တွကားထဲမှာ- ဘီဘီစီ၊ဗီွအို�အ၊ �အာလ် 
အင်ဒိယ-စတဲ့ �လလင်းသံ �ရဒီယုိအသံလင့်ချက်မျိးစံု�တွကားထဲမှာ- သတင်းမျိးစံု လပ်ရှားမမျိးစံု�တွကုိ 
ကားနာ�တွ�မင်�နခဲ့ရရာမှာ- �မင်း?ခံကသတင်း�တွဟာလည်း �ရှ တန်း�ရာက်သတင်း�တွသဖွယ် မကာခဏ 
ပါဝင်�နခဲ့ပါတယ်။ 

( ၂ )  
နာမည်ကိုသာ ကားနာ ရင်းီှး�နခဲ့ရရာမှ OကံOကံဖန်ဖန် လူချင်းပါ စတင်  ဆုံဆည်းရင်းှီးလာခဲ့ရတာက 

�တာ့- ရှစ်�လးလံုးအ�ရး�တာ်ပုံကီး ဖိခွဲခံရပီးစကာလ၊ မဟာရန်ကုန်ရဲ မိလယ်�ခါင်ကီးအတွင်းမှာ �ဖစ်ပါ 
တယ်။ OကံOကံဖန်ဖန်လုိ ဆိုလုိက်ရတာက�တာ့- �မင်း?ခံက�န ၀ရမ်း��ပးအ�ဖစ် တိမ်း�ရှာင်လာကတဲ့ အစ်ကုိ 
ကီးတိုတ�တွဟာ ဘယ်�တာ ဘယ်ရွာ ဘယ်�ဒသ�တွဆီကုိမှ တိမ်း�ရှာင်မသွားကဘဲ၊ အုပ်ချပ်�ရး�တွရဲ အ 
ချက်အချာ ရန်ကုန်မိလယ်�ခါင်ကီးဆီကုိပဲ �ရာက်ရှိ ၀ရမ်း��ပးလာကရင်း၊ ဆုံဆည်းမိလုိက်ကရတဲ့ အ�န 
အထားမျိး �ဖစ်တာ�ကာင့် �ဖစ်ပါတယ်။ လူမသိ သူမသိ�နရာ-အ�ဝး�ဒသ�တွဆီကုိ မထွက်ဘဲ၊ တကယ့်ဗဟုိ 
ချက် ရန်ကုန်မိလယ်ဆီကုိမှ �ရွးချယ်�ရာက်ရှိလာကတာဟာ လက်ရင်းနားကပ်ပီးလက်ရင်းကျကျ�နရာကုိမှ 
တမင်�ရွးပီး တိမ်း�ရှာင်�ပလုိက်တဲ့သ�ဘာလုိ ဆိုရပါမယ်။ ရန်ကုန်ဗိုလ်တ�ထာင်မိနယ်ထဲက တိုက်ခန်းတ 
ခန်းထဲမှာ- အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ၊ ကုိခင်�မာင်�အးနဲ့ ကို�ဒလာတို သုံးဦးသားဟာ ိုင်ငံ�ရး၀ရမ်း��ပး�တွ 
အ�ဖစ် �ရာက်ရှိ�နထုိင်�နကရာမှာ၊ ကုိ�အာင်သူက အဓိက�ခါင်း�ဆာင်လဲ�ဖစ်သလုိ၊ အသက်အရွယ်အရ ဝါ 
စ်အရလည်း အကီးဆုံး�ဖစ်ပါတယ်။ 
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 သူတို စတည်းချ�နကတဲ့တိုက်ခန်း�လးဟာ အိိယွယ်ဖွားဟိအမျိးသားကုိအုံး�မာင်ဆိုသူ ပုိင်ဆိုင် 
တဲ့အခန်း�လး�ဖစ်ပီး၊ အဲဒီကုိအုံး�မာင်က သူတိုကုိ တိုက်ခန်း�သာ့ပါအပ်ပီး အပုိင်အစား�ပးထားတဲ့ အ�နအ 
ထား�ဖစ်ရာ �တာ်�တာ်ကုိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပါတယ်။ မူလပုိင်ရှင်ကုိအုံး�မာင်က ကုန်သည်ကီးတဦး �ဖစ်ပံု 
ရပါတယ်။  

အဲဒီတိုက်ခန်းထဲမှာ ဂုန်နီအိတ်ခွံ�တွ အထပ်လုိက်အပံုလုိက် အများအ�ပားရှိ�နတာ�တွရပါတယ်။ သူ 
တို သုံးဦးသား ခပ်လိလိ�နထုိင်�နကတဲ့ အဲဒီတိုက်ခန်း�လးထဲကုိ ကန်�တာ့်ကုိ �ခသွားသူက�တာ့ အစ်ကုိ 
ကီးကုိလှ�ရ �ဖစ်ပါတယ်။ ကုိလှ�ရက ဦး�လးဦးခင်�မာင်�မင့်ဆီကတဆင့် ကုိ�အာင်သူကုိ �တွဆုံထားပီး �ဖစ် 
�လရာ၊ ကုိ�အာင်သူကုိယ်တိုင်ဆီက�န ဒီအခန်း�လးရဲ�နရာကုိ တိတိကျကျသိရှိထားပီး�ဖစ်တာ�ကာင့်၊ ကုိ 
�အာင်သူတို �မင်း?ခံသားသုံးဦး ခိုလံ�နရာ-ဒီတိုက်ခန်း�လးထဲကုိ အစ်ကိုကီးကုိလှ�ရနဲ့ ကန်�တာ်ဟာ ဘယ်သူ 
ကုိမှ စံုစမ်း�မး�မန်း�နစရာမလုိဘဲ၊ �ရှာ�ရှာရှရှ�ရာက်ရှိလာခဲ့ကတာ�ဖစ်ပါတယ်။ ကုိ�အာင်သူက ကုိလှ�ရနဲ့ 
ကန်�တာ့်ကုိ ပျပျငှါငှါကိဆိုံုမက၊ အဲဒီ စ�တွတဲ့ည�နခင်းမှာပဲ သူတို စားဖုိ ချက်�ပတ်ထားတဲ့ ‘ည�နစာ’ နဲ့ 
ပါ တည်ခင်းဧည့်ခံလတ်လုိက်လုိ ကုိလှ�ရနဲ့ ကန်�တာ်ဟာ သူတို�တွနဲ့အတူ ည�နစာပါ စား�သာက်�ဖစ်ခဲ့ရ 
ပါတယ်။ ကုိလှ�ရက မိတ်ဆက်�ပးလုိ ကုိ�အာင်သူနဲ့ သိလာရုံမက၊ တစထက်တစ ပုိမုိ ရင်းှီးလာရသလုိ၊ သူ 
ကုိလည်း ကန်�တာ်က အစ်ကုိကီးကိုလှ�ရကုိ�ခသလုိ၊ ‘အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ’ လုိပဲ အလွယ်တကူ �ခ 
�ဝ�ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ 

 အဲဒီတုန်းကအစ်ကုိကီးကို�အာင်သူဟာ လူကလည်း ခပ်�ပတ်�ပတ် မပိန်မပါးမုိ လားမသိ၊ အရွယ်က 
လည်း �တာ်�တာ်�လးတင်ပါတယ်။ မျက်ှာ�ပက ပါဝါမျက်မှန်ကီးသာ မရှိဘူးဆိုရင်- သည့်ထက်�တာင် ု 
ပျိသွက်လက်�နဦးမယ့်အသွင် �တွရပါတယ်။ �လသံက ခပ်�အး�အး�ပမယ့်၊ စကား��ပာရာ လပ်ရှားရာမှာ 
�တာ့ ခပ်သွက်သွက်နဲ့ ခပ်လန်းလန်းပဲ �တွရပါတယ်။ ငယ်စ်ကာလ လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်သုံးဆယ်�ကျာ်�လာက်က၊ 
မတကသ �ခါင်း�ဆာင်ဗကသ�ကျာင်းသား�ခါင်း�ဆာင်အရွယ်တုန်းကဆိုရင်- �တာ်�တာ်ကုိ သွက်သွက်လက် 
လက်နဲ့ ထက်ထက်�မက်�မက်ရှိမယ့်ပံုသဏာန်ဟာ ခုချန်ိအထိ (၁၉၈၈ခုှစ်ကုန်ခါနီးအချန်ိအထိ) �ဝ့ဝဲ စွန်းကျန် 
�နဆဲလုိ ပဲ �မင်လုိက်ရပါတယ်။ 

ကန်�တာ်နဲ့ကုိလှ�ရဟာ ဗုိလ်တ�ထာင်ထဲမှာပဲရှိ�နတဲ့ ဦးခင်�မာင်�မင့်ရဲ�နအိမ်(သို မဟုတ်)ပုဇွန် 
�တာင်�ဈးထဲက ဦးခင်�မာင်�မင့်ရဲ�ဆးလိပ်ဆိုင်�လးဆီ မကာခဏ�ရာက်တိုင်းလုိလုိမှာလည်း၊ အဲဒီကတဆင့် 
လမ်းOကံလုိ ဆက်ပီး�ရာက်�ဖစ် ၀င်�ဖစ်တတ်တာက အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူတို သုံးဦးသားရဲ တိုက်ခန်း�လးဆီ 
�ဖစ်ခဲ့ကရင်း၊ ကုိခင်�မာင်�အး၊ ကုိ�ဒလာတိုနဲ့ပါ ပုိမုိကမ်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ �နာက်ပုိင်းမှာ သူတိုနဲ့အတူ 
�ဒါက်တာစန်းလင်ကုိပါ ထပ်မံ�တွဆုံ �မင်သိလာခဲ့ရပါတယ်။ �ဒါက်တာစန်းလင်ကလည်း သူတို �မင်း?ခံ သပိတ် 
�ကာ်မတီကပဲ�ဖစ်ပီး၊ သူတို နည်းတူ ိုင်ငံ�ရးဝရမ်း��ပးတ�ယာက်�ဖစ်မှန်း သိလာခဲ့ရပါတယ်။ 

အဲဒီကာလတုန်းက အမျိးသားဒီမုိက�ရစီအဖဲွချပ် (NLD)ဟာ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာ စတင်�ပ 
�ပါက်�နပီ�ဖစ်ံုမက လူထုကားမှာ �ရပန်းအစားဆုံးလည်း စတင်�ဖစ်တည်စ�ပ�နပီ�ဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလ 
က ကန်�တာ်တိုထဲက �တာ်�တာ်များများက ိုင်ငံ�ရးပါတီတခု သပ်သပ်မဖဲွ�တာ့ဘဲ၊ NLD ကုိပဲ ၀န်းရံရင်း၊ 
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NLDနဲ့ပဲ လပ်ရှားသွားကရန်အထိ�တာင် �ပင်ဆင်စ်းစားထားကချန်ိ�ဖစ်ပါတယ်။ ဒါ�ပမ့ဲ NLD ဥကဌ ဗုိလ် 
�အာင်ကီးရဲ မူမမှန်တဲ့��ပာသံဆိုသံ အာဏာပါဝါ�ပသံတချိ ထွက်�ပလာရာ၊ စိတ်မသက်သာစရာ�တွ �ဖစ် 
လာရပါတယ်။ ဥပမာအား�ဖင့်- မ�လးတိုင်း NLD တာဝန်ခံ�ဖစ်တဲ့ ဦးတင်�ရ (မံုရွာ)က မ�လးမှာ NLD ဆိုင်း 
ဘုတ်�တွတင်ိုင်�ရးမှာ မ�လးက ိုင်ငံ�ရးအရ �ဖစ်သင့်�ဖစ်ထုိက်တဲ့ပုဂိလ်�တွနဲ့ အဲဒီပုဂိလ်�တွရဲ�န ရာ 
�တွမှာ ဆိုင်းဘုတ်�တွတင်ရန် စီစ်�ဆာင်ရွက်ခဲ့ပမယ့် ဗုိလ်�အာင်ကီးက သူနဲ့ ရင်းရာရင်းရာ�တွ (တချိဆို- 
သူရဲ �အာင်ကီးကိတ်ကုိယ်စားလှယ်မျိး�တွ)နဲ့ပဲ၊ �ရပန်းစားလာတဲ့ NLD ဆိုင်းဘုတ်�တွကုိ �နရာချထား တင် 
�စတာမျိး�တွ၊ တာဝန်�ပး�ဆာင်ရွက်�စတာမျိး�တွ ရှိလာတဲ့အ�ပ မ�လးတိုင်းတာဝန်ခံ- ဆရာ 
ဦးတင် �ရ�တာင် စိတ်ကသိက�အာက်�ဖစ်ရတဲ့အသံ�တွ ထွက်�ပလာခဲ့ပါတယ်။ ဗုိလ်�အာင်ကီးက ဥက 
ဆိုတဲ ့ပါဝါ နဲ့ မ�လးတိုင်းတာဝန်ခံ မံုရွာဦးတင်�ရကုိ အ�ပစီးက�န �မာက်�မာက်မာမာ��ပာဆိုတယ်ဆိုတဲ့ 
အသံ�တွပါ ကားလာရပါတယ်။  

ဆရာဦးတင်�ရဟာ ကန်�တာ့်ရဲ ိုင်ငံ�ရးအမ (၂)ခုစလံုးအတွက် �ရှ�နကီး�ဖစ်ဖူးသလုိ၊ အစ်ကုိကီး 
ကုိလှ�ရတိုအပါအ၀င် ကန်�တာ်တို ရဲ�ဘာ်ရဲဘက်�တာ်�တာ်များများရဲ ိုင်ငံ�ရးအမ�တွမှာလည်း �ရှ�န 
ကီး �ဖစ်ခဲ့ဖူးသူ�ဖစ်ပါတယ်။ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူတို အ�နနဲ့ဆိုရင်- မ�လးတကသိုလ်-မတကသ မှာက 
တည်းက ရဲ�ဘာ်ရဲဘက်�တွ၊ လက်တွဲ�ဖ လူရင်း�တဖစ်ခဲ့ကတယ်မဟုတ်လား။ 

 NLD မှာအဲဒီတုန်းက စဖဲွဖဲွချင်းတုန်းက ဗုိလ်�အာင်ကီးက ဥကဆို�တာ့- ဗုိလ်�အာင်ကီးရဲ ��ပာသံ 
ဆိုသံ လပ်ရှားသံ�တွကလည်း သိပ်ပီး မူမမှန်လာ�လ�တာ့- �နာက်ဆုံးမှာ ကုိယ့်အသံ�လးကုိယ် မှန်မှန်ကန် 
ကန်ပီပီသသထုတ်�ဖဖုိ လုိလာချန်ိမျိးမှာ ဘယ့်ှယ်လုပ်ကမလဲဆိုတဲ့ �မးခွန်းတရပ် ထွက်�ပလာပါတယ်။ 
အဲဒီလုိအ��ခအ�နမှာ လုိအပ်တဲ့အချန်ိမှာ ကိုယ့်အသံ�လးကုိယ် ပီပီသသထုတ်�ဖဟစ်�ကး လပ်ရှားိုင်�ရး 
အတွက်၊ ဦးခင်�မာင်�မင့်ကုိ ဗဟုိ�ပပီး ကန်�တာ်တိုတ�တွလည်း ိုင်ငံ�ရးပါတီတရပ် ဖဲွစည်းိုင်ဖုိ ဆုံး�ဖတ် 
ချက် ကျလာခဲ့ရ၊ စတင်လုပ်�ဆာင်လာခဲ့ရပါတယ်။  

�နာက်ဆုံး�တာ့-ဦးခင်�မာင်�မင့် �နာက်ဆုံးအတွင်း�ရးမှးလုပ်ခဲ့တဲ့‘ �ပည်သူတိုးတက်�ရးပါတီ(PPP )’ 
ကုိပဲ၊ အသစ်တဖန် တ�ကျာ့�ပန် �ပန်လည်ဖဲွစည်းကဖုိ သ�ဘာတူညီခဲ့ကပီး၊ ပါသင့်ပါထိုက်တဲ့သူ�တွ တတ် 
ိုင်သမ စံုစုံညီညီပါဝင်ိုင်က�စဖုိ လူ�တွအားလံုးကုိ စာရင်းချကည့်တဲ့အခါ၊ ဦးခင်�မာင်�မင့်ကလည်း သူဟာ 
သူ သိထားပီး �မင်ထားပီးသား�တွ ရှိသလုိ၊ ကုိလှ�ရ ကလည်း ပါသင့်သူ�တွရဲစာရင်းကုိ စာရင်းတိုကည့်ပီး 
�ပးအပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ ကန်�တာ်ကလည်း လူ �တာ်�တာ်များများရဲ စာရင်းကုိ �ပစု�ပးအပ်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ 
အဲဒီမှာ- တချိ ကန်း�ပန်�တွကုိဆိုရင်- ဦးခင်�မာင်�မင့်ကုိယ်တိုင်က ဖယ်ချပယ်ချပစ်ခဲ့တာရှိသလုိ၊ လူတဦးစ 
ှစ်ဦးစကုိ�တာ့ အစ်ကုိကီးကုိ�မစိန်က လက်ခံထည့်သွင်းမဖဲွဖုိ ကန့်ကွက်သ�ဘာထား�ပးခဲ့တာ�တွလည်း ရှိပါ 
တယ်။  

အကျ်းံုး��ပာရရင်- အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူကလည်း သူကုိယ်တိုင်အပါအ၀င်၊ လူ (၃)ဦးရဲ စာရင်းကုိ 
သူကုိယ်တိုင်တာဝန်ယူ �ပးအပ်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ (၃)ဦးက�တာ့- သူ( ကုိ�အာင်သူ)၊ ကိုခင်�မာင်�အး နဲ့ 
ကုိတင်ဝင်း (�မင်း?ခံ)တိုပဲ �ဖစ်ပါတယ်။ ဦးခင်�မာင်�မင့်ကလည်း အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ�ပးတဲ့စာရင်းကုိ ယံုယုံ 
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ကည်ကည် လက်ခံအတည်�ပခဲ့ပါတယ်။ ဒါ�ကာင့်- ကန်�တာ်တို �ပည်သူတိုးတက်�ရးပါတီ (PPP) တရားဝင် 
စတင်ဖဲွစည်းတဲ့အခါ၊ COC (၁၇) ဦးမှာ �မင်း?ခံသားကချည်း (၃)ဦး ပါ၀င်�နခဲ့ပါတယ်။ ( �ကျာက်ဆည်က 
ဦးစုိးဝင်း�မာင်ကုိ�တာ့- သူ မှတ်ပံုတင်နံပတ် မသိတဲ့အတွက်၊ ဦး�လးဦးခင်�မာင်�မင့်ကုိယ်တိုင်က ထည့်သွင်းဖဲွ 
ချင်�ပမ့ဲ၊ မလဲသာမ�ရှာင်သာ ချန်ထားပစ်ခဲ့ရပါတယ်။) 

အဲသလုိ ‘ �ပည်သူတိုးတက်�ရးပါတီ’ တ�ကျာ့�ပန်ဖဲွစည်းရန် �ပင်ဆင်စနဲ့ ဖဲွစည်းစကာလမှာ ကန်�တာ့် 
တဦးချင်းအတွက် အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူနဲ့ ပတ်သက်ပီး၊ မ�မ့ိုင်စရာ အ�ဖစ်အပျက်�လး (၂) ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ 
မကာခဏဆိုသလုိလဲ သတိရမိပါတယ်။ တခုက ဆရာဂျမ်း(ဆရာတင်မုိး)ကုိ �ပည်သူ တိုးတက်�ရးပါတီမှာ ပါ 
၀င်ဖုိ ��ပာဆိုတဲ့ကိစ�ဖစ်ပါတယ်။ 

 အဲဒီ�န့က အစ်ကိုကီးကုိ�အာင်သူနဲ့ ကန်�တာ်ဟာ NLD ဌာနချပ်�ဖစ်�နတဲ့ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း 
က �ဒ�အာင်ဆန်းစုကည်အိမ်နဲ့ ကပ်လျက်သားက ?ခံ�လးထဲကုိ လူတဦးနဲ့ �တွဆုံဖုိ �ရာက်ရှိ�နခဲ့ကရာ၊ သူ 
ကိစနဲ့သူ �ရာက်�နပံုရတဲ့ ဆရာတင်မုိးကီးနဲ့ သရက်ပင်�လး�အာက်မှာ သွားတိုးပါတယ်။ �မင်း?ခံနယ်သားချင်း 
လည်း �ဖစ်၊ ငယ်�ပါင်းကီး�ဖ ရဲ�ဘာ်ရဲဘက်ချင်းလည်း�ဖစ်တဲ့ ဆရာတင်မိုးနဲ့ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူတိုဟာ 
၀မ်းပန်းတသာ အ?ပံးကိုယ်စီနဲ့ အားပါးတရ တ်ဆက်က၊ စကားစ�မည်��ပာဆိုကရာက�န- ဘယ်လုိက ဘယ် 
လုိ စကားစ�ဖစ်သွားသလဲမသိ၊ အစ်ကိုကီးကုိ�အာင်သူက ဆရာဂျမ်း(ဆရာတင်မုိး)ကုိ ကန်�တာ်တို ဖဲွက 
�တာ့မယ့် ‘�ပည်သူ တိုးတက်�ရးပါတီ’ မှာ ပါဝင်ဖုိ ��ပာပါ�လ�တာ့တယ်။ 

?ပံး�နတဲ့ ဆရာဂျမ်းရဲမျက်ှာကီးဟာ စကန့်ပုိင်း�လာက် ခပ်�ငး�ငးကီး�ဖစ်သွားပီး�နာက်-“ ဟာ.. 
ကုိ�အာင်သူတိုကလည်း၊ ဒီ NLD မှာပဲ စုစုစည်းစည်းလုပ်သင့်တာ�လ..” လုိ �လသံ�လး�လးကီးနဲ့ ��ပာသံ 
ခပ်သဲ့သဲ့ကားလုိက်ရသလုိ၊ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူကလည်း- “အစက�တာ့ ကန်�တာ်တိုလည်း အဲသလုိပဲ 
စ်းစားထားတာ-အခုက ဗုိလ်�အာင်ကီးရဲ��ပာပံုဆိုပံုနဲ့ ��ခလှမ်း�တွက သိပ်မဟန်ဘူး�လဗျာ..” ဆိုတဲ့ �ပန် 
��ပာသံကို ခပ်ဝါးဝါး ကားလုိက်ရပါတယ်။ ကန်�တာ်က သူတိုလူရင်းချင်း၊ ရဲ�ဘာ်ရဲဘက်ချင်း၊ တနယ်တည်း 
သားချင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ��ပာိုင်ဆိုိုင်�အာင် အနည်းငယ် ခွာရပ်�နလုိက်ရင်း၊ �ဘး�ဘးဘီဘီ ဝဲယာ 
�တွဆီကုိပဲကည့်�နလုိက်မိတဲ့အတွက် ခပ်ဝါးဝါးသာကားလုိက်ရတာ �ဖစ်ပါတယ်။ (�နာက်�တာ့-ကာလတခု 
မှာ ဆရာဂျမ်းက အဲဒီတုန်းက သူကုိ �မင်း?ခံကုိ�အာင်သူက PPP မှာပါဝင်ဖို ��ပာလာတဲ့အ�ကာင်း�လးကုိ အ 
မှတ်တရ တခုမှာ ထည့်သွင်း�ဖာ်�ပခဲ့ဖူးတာ ရှိပါတယ်။)  

အဲဒီတုန်းက ကို�အာင်သူနဲ့ အတူပါလာခဲ့တဲ့သူကလည်း တကယ်က ကန်�တာ်ပဲ �ဖစ်ရာ၊ အဲဒီအ�ဖစ် 
အပျက်�လးဟာ ဆရာတင်မုိးအတွက်လည်း အမှတ်ရစရာတခုသဖွယ် �ဖစ်�နခဲ့ရသလုိ၊ ကန်�တာ့်တဦးချင်းအဖုိ 
မှာလည်း အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူနဲ့ ပတ်သက်ပီး အမှတ်ရစရာ�လးတခုသဖွယ် �ဖစ်�နခဲ့ရပါတယ်။ 

�နာက်ထပ်တခုက�တာ့- ပါတီမှတ်ပံုတင်ဖုိ �ရွး�ကာက်ပဲွ�ကာ်မရှင်သို သွားခဲ့ကစ်က အ�ဖစ်အပျက် 
�လးပါပဲ။ အစ်ကိုကီးကုိ�အာင်သူ၊ ကိုလှ�ရနဲ့ ကန်�တာ်တိုဟာ အတူသွားခဲ့ကတာ�ဖစ်ပါတယ်။ အစ်ကုိကီး 
ကုိ�မစိန် (ကန်း�ပန်)ပါ ပါခဲ့�သးတယ်လုိ ထင်ပါတယ်။ �ရွး�ကာက်ပဲွ�ကာ်မရှင် (ဦးဘ�ဌး�ကာ်မရှင်)က ဗျုိ 
ကရက်ကီးတဦးက- “�ရွး�ကာက်ပဲွ ၀င်မှာလား..” လုိ �မး�လ�တာ့- ကန်�တာ်တို �တွက “လွတ်လပ်ပီး တ 
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ရားမတတဲ့ �ရွး�ကာက်ပဲွ�ဖစ်ရင် ၀င်မှာ�ပါ..” လုိ ��ဖလုိက်ကရာ၊ အဲဒီပုဂိလ်ကီးက မျက်ှာကီး ခပ်မန်မန် 
�ဖစ်သွားပါ�လတယ်။ အဲဒီပုဂိလ်ဟာ ဦးဘ�ဌးနဲ့ �စာကာဒိုး�တာ့ မဟုတ်ပါ။ �ကာ်မရှင်အတွင်း�ရးမှး-�အး 
�မာင်လုိပဲ ထင်ပါတယ်။ ကန်�တာ်တိုက ပါတီရဲ အလံမှာ ငိမ်းချမ်း�ရးသ�ကတ မိုး�ပာ�ရာင် �နာက်ခံ�ပမှာ၊ 
ငိမ်းချမ်း�ရး၊ ဒီမုိက�ရစီ�ရး၊ အမျိးသား�သွးစည်းညီွတ်�ရး အထိမ်းအမှတ ်�ရဝါ�ရာင် ကယ်သုံးပွင့်နဲ့ �ဖာ် 
�ပရည်န်းထားသလုိ၊ ပါတီရဲလုပ်ငန်းစ်ထဲမှာလည်း“�ပည်တွင်းစစ်ရပ်စဲ�ရး၊ �ပည်တွင်းငိမ်းချမ်း�ရး’လုိ ထည့ ်
သွင်း�ဖာ်�ပထားရာ၊ အဲဒီ ဘ�ဌး�ရွး�ကာက်ပဲွ�ကာ်မရှင်ပါပုဂိလ်က ‘�ပည်တွင်းစစ်’ဆိုတဲ့အသုံးအန်းကုိ လက် 
မခံိုင် ဘ၀င်မကျိုင်ဘဲ၊ ‘�ပည်တွင်းလက်နက်ကုိင်�သာင်းကျန်းမ’ လုိ �ပင်�ရး�စ ချင်ကာ၊ ကန်�တာ်တိုကုိ က 
သိက�အာက်�ဖစ်�အာင် လုပ်ပါတယ်။ ကန်�တာ်တိုဘက်ကလဲ ‘ဒါဟာ မူကျတဲ့ ကိစ’ လုိ နားလည်ခံယူပီး၊ သူ 
တို စိတ်ကိက်အတိုင်း�ပင်မ�ပးိုင်�ဖစ်ကကာ၊အချင်းချင်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် �ခါင်းချင်းဆိုင် �ဆွး�ွးမ လုပ် 
ကရပါတယ်။ �နာက်ဆုံးမှာ သူတို �ဖစ်�စချင်တဲ့ ‘လက်နက်ကုိင်�သာင်းကျန်းမ’ လုိလည်း မသုံး မ�ရး မ�ဖာ်�ပ၊ 
‘�ပည်တွင်းစစ်’ ဆိုတဲ့စကားလံုးကုိ �ဖတ်ပစ်လုိက်ပီး ‘�ပည်တွင်းငိမ်းချမ်း�ရး’ လုိပဲ �ဖာ်�ပမယ်ဆို�တာ့မှ ပါတီ 
မှတ်ပံုတင်ခွင့် ရခဲ့ပါ�လတယ်။ ဒါဟာ အစ်ကုိကီးကို�အာင်သူပါ ပါဝင်တဲ့ တကယ်ကုိ အမှတ်ရစရာတခုလုိ ဆို 
ရပါမယ်။ (ဒါကုိ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူကုိယ်တိုင်ကလည်း သူစာအုပ်ထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်�ဖ�ပခဲ့ဖူးပီး 
�ဖစ်ပါတယ်။) 

အစ်ကုိကီးကို�အာင်သူနဲ့ ပတ်သက်ပီး အမှတ်ရစရာ�တွထဲမှာ �ပည်သူတိုးတက်�ရးပါတီဗဟုိမှာ အ 
တူတွဲပီး �ဆွး�ွးလပ်ရှားခဲ့ဖူးတာ�တွအ�ပင်၊ သူနဲ့ အတူတွဲပီး �မစ်ဝကန်း�ပ ပါတီစည်းံုး�ရးခရီးဆင်းခဲ့က 
ဖူးတာ�တွလည်း မကာခဏဆိုသလုိ အမှတ်ရ�နမိပါတယ်။ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ၊ ကုိ�သာင်းထုိက်နဲ့ ကန် 
�တာ်တို သုံးဦးသား �မာ်လမိင်ကန်းဘက် သ�ဘာနဲ့ ခရီးသွားခဲ့ကဖူးသလုိ၊ ကုိလှ�ရ၊ ကုိ�အာင်သူနဲ့ ကန် 
�တာ်တို သုံးဦးသားလည်း ကုိလှ�ရရဲ ဇာတိ�ဒသ ဘိုက�လးနဲ့ ဖျာပံုဖက်ဆီ အတူခရီးသွားခဲ့ကဖူးတာ မ�မ့ 
စရာ�တွ ရှိပါတယ်။  

ဘိုက�လးမှာက ကန်�တာ်တို �ပည်သူတိုးတက်�ရးပါတီက ဗဟို�ကာ်မတီဝင်တဦး�ဖစ်တဲ့ အစ်ကုိကီး 
ကုိလှကည် (ကန်း�ပန်) လည်း ရှိ�နတဲ့အ�ပင်၊ �မစ်ဝကန်း�ပမှာ ဘိုက�လးဟာ ကန်�တာ်တို PPP  ပါတီံုး ဦး 
ဦးဖျားဖျားဆိုင်းဘုတ်ထူိုင်ခဲ့တဲ့ မိလည်း�ဖစ်တာ�ကာင့်၊ ကန်�တာ်တိုအတွက် ရင်းှီးကမ်းဝင်�နပီးသား လုိ 
�ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကန်�တာ်တို PPP ရဲ ဘိုက�လးမိနယ်ဥကက ဦးအုံးတင်ဆိုတဲ့ လူုိးလူ�ကာင်း ုိင်ငံ�ရး သ 
မား�ဟာင်းကီးတဦး�ဖစ်ပါတယ်။ ဦးအုံးတင်ဟာ ဘိုက�လးမှာအ��ခစုိက်ပီး သားသမီး�တွနဲ့ ဘိုက�လးသား 
တပုိင်းလုိ�ဖစ်�န�ပမယ့် တကယ်က သူဇာတိက အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူတိုရဲ �မင်း?ခံနယ်ထဲကပဲ �ဖစ်ပါ တယ်။  

ကန်�တာ်တိုသုံးဦးသားဟာ ဘိုက�လးမိနယ် PPP ဥကဌ�ဖစ်တဲ့ ‘�မင်း?ခံသားကီးဦးအုံးတင်’ရဲ ဆိပ် 
ကမ်းဘက်က ထမင်း�ကာ်ဆိုင်�လးဆီအထိ သွား�ရာက်လည်ပတ်ကည့်ခဲ့ကသလုိ၊ အစ်ကုိကီးကိုလှကည် 
(ကန်း�ပန်)ရဲအိမ်ကုိလည်း တခုတ်တရ သွားခဲ့ကံုမက၊ အစ်ကုိကီးကုိလှ�ရ၊ အစ်ကုိကီးကို�အာင်သူတိုရဲ ရဲ 
�ဘာ်ရဲဘက်�ဟာင်းတဦး-လုိဆိုရမယ့် အစ်မကီး�ဒစန်း�မင့်ရဲအိမ်အထိလည်း မ�ရာက်�ရာက်�အာင်သွားခ့ဲ 
ကပါတယ်။ �ဒစန်း�မင့်ဟာ ငယ်စ်က �ကျာင်းသားသမဂလပ်ရှားမ�တွမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ တက်ကိုးကားသူ 
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�ဖစ်ခဲ့ဖူးံုမက၊ �မစ်ဝကန်း�ပဘက်မှာ �တာ်လှန်တဲ့�သနတ်သံ�တွကားထဲမှာလည်း ပါဝင်လပ်ရှားခဲ့ဖူးသူ 
အမျိးသမီးကီးတဦး�ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။  

�ဒစန်း�မင့်နဲ့ အ�ကာင်းပါခဲ့၊ အိမ်�ထာင်ကျခဲ့တာက�တာ့ အစ်ကုိကီးကုိလှ�ကျာ်�မင့် �ဖစ်ပါတယ်။ 
(အဲဒီဦးလှ�ကျာ်�မင့်ဟာ ပန်းချလီည်း အင်မတန်�တာ်သလုိ၊ ပမညတအမတ်�လာင်းလည်း �ဖစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ 
�နာက်ပုိင်းမှာ အညာဆန်�မာ်�တာ်တစင်းနဲ့ ထက်�အာက်စုန်ဆန် �မာ်�တာ်လုိက်�နရာမှာ၊ ၁၉၈၉ ခုှစ် 
�ှာင်းပုိင်းကာလ�တွမှာ သူ ဦးစီးတဲ့အဲဒီ�မာ်�တာ်ကီး�ပ ကန်�တာ်လည်း လှည့်လည်လုိက်ပါစီးနင်းရင်း၊ ၀ 
ရမ်း��ပးဘ၀ရဲ �န့ရက်တချိကုိ �ဖတ်သန်းခဲ့ရဖူးသလုိ၊ အစ်ကိုကီးကုိ�အာင်သူလည်း အဲဒီကုိလှ�ကျာ်�မင့်ရဲ 
�မာ်�တာ်ကီးနဲ့ပဲ ၀ရမ်း��ပးဘ၀�န့ရက်တချိကုိ �ဖတ်သန်းခဲ့ရဖူး�ကာင်း �နာက်ပုိင်းမှာ ကားသိခဲ့ရပါတယ်။ 
ကုိလှ�ကျာ်�မင့်ဟာ ကန်�တာ်တိုအ�ပ အဲသလုိကူညီ �ကျးဇူးရှိခဲ့ဖူးသူ �ဖစ်ပါတယ်။)အစ်မကီး�ဒစန်း�မင့်ဟာ 
အစ်ကုိကီးကို�အာင်သူကုိ ‘ကုိချစ်ညိ’လုိ �ခတာကုိလည်း သတိထားမိလုိက်ပါတယ်။ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ 
ရဲ �တာတွင်း လက်နက်ကုိင်�တာ်လှန်�ရးသမားဘ၀တုန်းက နာမည်ဟာ ‘ရဲ�ဘာ်ချစ်ညိ’�ဖစ်ခဲ့တယ် မဟုတ် 
လား။  

( ၃ )  
၁၉၈၉ သဂုတ်လထဲမှာ ‘ ၄၈၂၈ လပ်ရှားမကီး’ �ဖာ်ထုတ်ဖိခွင်းခံလုိက်ရပီးတဲ့�နာက်ပုိင်း၊ တဆက် 

တစပ်တည်းလုိလုိမှာပဲ ကန်�တာ်တို ��မ�ပိုင်ငံ�ရးပါတီ (၃)ခုလည်း အဖျားခတ်ခံလုိက်ရတာနဲ့ နဖူး�တွ ဒူး 
�တွOကံလုိက်ရပါတယ်။ န၀တစစ်အစုိးရက မ�လးအ��ခစုိက် ‘အမျိးသားိုင်ငံ�ရးတပ်�ပါင်းစု (မနတ)’ ၊ ရန် 
ကုန်အ��ခစုိက် ‘�ပည်သူ တိုးတက်�ရးပါတီ (PPP)’ နဲ့ မံုရွာအ��ခစုိက် ‘အမဲစိမ်းပါတီ’တိုကုိ တရားဝင်ပါတီ 
အ�ဖစ်က�န ဖျက်သိမ်းပစ်�ကာင်း �ကညာခဲ့ပါတယ်။ ဗကပရဲ ��မ�ပပါတီ�တွအ�ဖစ် စွပ်စဲွဆက်စပ်�ပတာ 
�တွလည်း လုပ်�ဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ �ကညာံုသာမဟုတ်၊ ပါတီဗဟုိ�ကာ်မတီဝင်�တွကုိပါ လုိက်လံဖမ်းဆီးရင်း 
က (တချိကုိ ဖမ်းဆီးထားပီးမှ) ထုတ်�ပန်�ကညာလုိက်�ခင်း�ဖစ်ရာ၊ ကန်�တာ့်မှာ ထပ်မံပီး ဒုတိယအကိမ် 
��မာက် ၀ရမ်း��ပးဘ၀ �ရာက်ရပါတယ်။ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူတို�တွက�တာ့- PPP  ဖဲွစည်းပီးစ၊ PPP ဗ 
ဟုိ�ကာ်မတီစာရင်း သတင်းစာမှာ �ဖာ်�ပပါရှိလာချန်ိ�နာက်ပုိင်းကစပီး၊ ရန်ကုန်က�န ခွာကရ�ပန်ကာ �နရာ 
�ရ��ပာင်း ၀ရမ်း��ပးကရရာ၊ အစ်ကုိကီးကို�အာင်သူနဲ့ ကန်�တာ့်မှာ ၀ရမ်း��ပးဘ၀ချင်းတူ�ပမယ့် �န ရာ 
ချင်းက�တာ့ မတူိုင်�ဖစ်ကရပါတယ်။ သူလည်း သူနည်းသူဟန်နဲ့သူ တ�နရာ၊ ကုိယ်လည်း ကုိယ့်နည်းကုိယ့် 
ဟန် နဲ့ ကုိယ် တ�နရာ- မတူကဲွ�ပား �ဝးကွာသွားရပါ�တာ့တယ်။ 

၁၉၉၀�ပည့် �ရွး�ကာက်ပွဲကီးပီးတဲ့�နာက်မှာ�တာ့- ဇွန် ဇူလုိင်လထဲ�လာက်မှာ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင် 
သူ (�မင်း?ခံ)တ�ယာက် ရန်ကုန်မှာ ဖမ်းမိသွားပီ..ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်�ပလာပါတယ်။ ကန်�တာ် ၀ရမ်း��ပး 
�နတဲ့ မ�လး-�မမိ အတက်တဝုိက်ဆီက�န ကားလုိက်ရတာ�ဖစ်ပါတယ်။ ဟုိ�ရ သည်�ရ �နရာမျိးစံု �ရ  
�န ��ပး�နရင်းက ကားလုိက်ရတာ�ဖစ်တာ�ကာင့် တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း�တာ့ မသိရသလုိ၊ ခိုင်ခိုင် 
မာမာအတည်�ပိုင်�ခင်းလည်း မရှိခဲ့ပါ။ ၁၉၉၀�ပည့်ှစ်အကုန်မှာ�တာ့ ကန်�တာ်ကုိယ်တိုင်လည်း ��ပးရင်း 
��ပးရင်း ဆက်��ပး�နခဲ့ရရာ၊ �ပည်တွင်းသာမက �ပည်ပအထိ�တာင် �ရာက်သွားရပါ�တာ့တယ်။ �ပည်တွင်းက 
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န၀တနအဖစစ်အာဏာရှင်များရဲ ကတိမတည် ယုတ်မာ�ကာက်ကျစ်မမျိးစံုနဲ့ လူထုအ�ပ ရက်ရက်စက်စက် 
ဖိှိပ်ဗုိလ်ကျမ�တွအပါ၊ �ပည်တွင်း�ပည်ပက ိုင်ငံ�ရးလပ်ရှားမ�တွကုိ �ရဒီယုိ�လလင်းသံများ�ပက�နပဲ �န့ 
�ပါင်းများစွာ ှစ်�ပါင်းများစွာ ကားသိ�နခဲ့ရပီး၊ ၂၀၀၃ ခုှစ်ထဲမှာ�တာ့ ကုိယ်ကုိယ်တိုင်လည်း �လလင်းသံ 
မီဒီယာသမားတ�ယာက်�ဖစ်လာခဲ့ရရင်း၊ �ပည်ပက�န �ပည်တွင်းဆီသို ှစ်�ပါင်းများစွာ �မာ်ရည်�ငး�မာ �နခဲ့ 
ရပါ�တာ့တယ်။ 

၂၀၀၅ ခုှစ်ရဲ ှစ်ဆန်းဆန်းချင်းကာလ၊ တရက်�သာည�နခင်းမှာ�တာ့- ကန်�တာ့်ရဲ မိတ်�ဆွ 
�ဟာင်းလည်း �ဖစ်၊ လူရင်းတ�ယာက်လည်း�ဖစ်တဲ့ ‘ကုိစိန်�ကျာ်လင်’ ဆီက�န ဖုန်း�ခသံတခု ၀င်လာခဲ့ပါ 
တယ်။ သူက ဟုိတုန်းက�တာ့ ဘီဘီစီလန်ဒန်ံုးချပ်မှာ အလုပ်လုပ်ကုိင်ခဲ့ဖူးသူတ�ယာက်�ဖစ်�ပမယ့်၊ ဘီဘီစီ 
မှာပဲ ကန်�တာ်နယ်စပ်သတင်း�ထာက်အ�ဖစ် စတင်အလုပ်လုပ်ချန်ိမှာ�တာ့ ဘီဘီစီမှာ သူ မရှိ�တာ့ဘဲ၊ သူက 
အ�မရိကန်အ��ခစိုက် RFA မှာ ��ပာင်း�ရ အလုပ်လုပ်�နသူ �ဖစ်�နပါပီ။ ကုိစိန်�ကျာ်လင်နဲ့ ကန်�တာ်ဟာ 
လဖက်ရည်ဆိုင်ထုိင်ဖက်၊ စာ�ပအ�ကာင်း ိုင်ငံ�ရးအ�ကာင်း ဟုိအ�ကာင်း ဒီအ�ကာင်း �ရာက်တတ်ရရာ 
��ပာဘက်ဆိုဘက်�တွအ�ဖစ် ရန်ကုန်မှာ ှစ်�ပါင်းများစွာ ရင်းှီးခဲ့ကသူ�တွ �ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။  

လှည်းတန်းက မ�မင့်ရဲ ‘�စတနာရှင်ကဖီး’ နဲ့ ‘ဖိး�ဝကဖီး’ တိုမှာ ကန်�တာ်၊ �ရှ�နကီးကုိ�အာင် 
�ကျာ်(ပန်းတ�နာ် ဦး�အး�မာင်ရဲတပည့်)၊ ကသာကုိထိန်ဝင်း၊ �ရခဲကုိ�သာင်းွန့်၊ ကုိ�အာင်သိန်း(�အာင် 
သိန်းဦး)တိုနဲ့အတူ တဝုိင်းတည်းအတူထုိင်�တွ �ဖစ်ခဲ့ကပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက RIT က ဘွဲရခါစ ကုိစိန်�ကျာ် 
လင်ဟာ မကာခဏဆိုသလုိ ကန်�တာ်တိုဝုိင်းထဲ �ရာက်ရှိလာရင်း၊ အ�ပန်အလှန်နားလည်ရင်းှီး�နခဲ့ကတာ 
�ဖစ်ပါတယ်။ ကုိစိန်�ကျာ်လင်ရဲဇာတိ (သို မဟုတ်) မိဘတဖက်ဖက်ရဲ ဇာတိကလည်း �မင်း?ခံဘက်ကလုိလုိ၊ 
�တာင်သာ-ဝဲ�လာင်ဘက်ကလုိလုိအကမ်းဖျင်းပဲ သိရှိနားလည်ထားမိ�ပမယ့် လူယ်�ကျးမအရ �သ�သချာ 
ချာ�တာ့ တခါမှ မ�မးမိမ��ပာဆို�ဖစ်ခဲ့ကဖူးဘဲ၊ ိုင်ငံ�ရးနဲ့ စာ�ပအုပညာကိစ�တွအ�ပမှာသာ ရှည်ရှည် 
လျားလျား ��ပာဆို�ဆွး�ွးခ့ဲကဖူးတာ�တွ ရှိခဲ့ပါတယ်။  

လူချင်း ရင်းှီးခဲ့ကဖူးပါတယ်။ ရှစ်�လးလံုးအ�ရး �တာ်ပံုကီးအပီး၊ ုိင်ငံ�ရးပါတီ�တွ�ပထွက်လာ 
ချန်ိမှာ�တာ့ ကန်�တာ်က �ပည်သူတိုးတက်�ရးပါတီမှာ၊ တချိ က NLD မှာ �ဖစ်ခဲ့က�ပမယ့်၊ ကုိစိန်�ကျာ်လင် 
ကုိ�တာ့ ယခင်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ�ခါင်း�ဆာင်ကီးတဦး�ဖစ်ခဲ့တဲ့ ဦးဗ�ဆွရဲ သားသမီး�တွနဲ့ �ဖစ်�ပဖဲွ စည်းလာ 
တဲ့ ‘ဖဆပလ’ ဆိုတဲ့ တ�ကျာ့�ပန်‘ဖဆပလ’အဖဲွကီးတခုထဲမှာ �ဖစ်�နတာ �တွလုိက်ကရကားလုိက်ရ�တာ့ 
အံ့သစရာ �ဖစ်ရပါ�သးတယ်။ ဘယ်လုိက ဘယ်လုိ�တွ �ဖစ်ခဲ့ကသလဲဆိုတာ တခါမှစကား မစပ် ခဲ့ဖူးပါ။  

�နာက်ပုိင်းမှာ�တာ့ သူလည်း �ပည်ပ�ရာက်- ဘီဘီစီ �ရာက်- ဘီဘီစီမှာ ပင်တိုင်ကရှင်တဦး �ဖစ် 
�နခဲ့ရာမှ၊ ကန်�တာ်နဲ့ �ပန်လည်ဖုန်းအဆက်အသွယ် ရရှိချန်ိမှာ-သူက RFA ရဲ ဝုိင်း�တာ်သား အယ်ဒီတာအဖဲွ 
ဝင်တ�ယာက်�တာင် �ဖစ်�နပါပီ။ အဲဒီ�န့ က သူက ကန်�တာ့်ကုိ “ ကုိဝင်းတင့်ထွန်း.. ခင်ဗျားတို ပီကျမှာ ခင် 
ဗျားတိုနဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ �မင်း?ခံဦး�အာင်သူ-က�န့ �ထာင်ကလွတ်လာပီဗျ..” လုိ စကားစလာ�လ 
�တာ့- ကန်�တာ့်မှာ “ဟုတ်လားဗျ-” လုိ တယ်လီဖုန်းထဲက�န �ပန်�မးမိရင်း ၀မ်းပန်းတသာ ခံစားလုိက်ရသ 
လုိ၊ ဒီသတင်းကုိ ကန်�တာ့်ဆီ ဦးဦးဖျားဖျား သတိတရ��ပာဆိုခဲ့သူဟာလည်း ‘ကုိစိန်�ကျာ်လင်’ လုိပဲ အမှတ် 
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အသား�ပလုိက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူကဆက်ပီး “ လုပ်စမ်းပါဦးဗျ- အဲဒီ ဦး�အာင်သူကီးအ�ကာင်း၊ ကန်�တာ် 
စိတ်ဝင်စားလုိပါဗျ- ဦး�အာင်သူရဲ ိုင်ငံ�ရး�ဖတ်သန်းမဘ၀�တွနဲ့ ခင်ဗျားသိသ�လာက် သူအ�ကာင်း- သူ 
�ဖစ်စ်�လး�တွ..” လုိ ဆက်လက် ��ပာဆိုလာတဲ့အတွက် ကန်�တာ်ကလည်း ၀မ်းသာအယ်လဲအခံ�ပက�န 
ကန်�တာ့်စိတ်ထဲ �ပလာတဲ့အတိုင်း၊ ကန်�တာ် သိထားနားလည်ထားတဲ့အတိုင်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ �ပါ�ပါ 
ပါးပါးပဲ �ပန်လည်��ပာဆို�နခဲ့မိပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ အဖုအထစ်မ�ဖစ်မိဘဲ၊ အ�ပန်အလှန် အာလာပ 
သလာပ ��ပာသလုိ �ပါ�ပါပါးပါးပဲ ��ပာလုိက်�ဖစ်တာ�ဖစ်ပါတယ်။  

သူက ဘာမှ ဟုတိပတိ သိထားတာမရှိလုိ၊ ကန်�တာ့်ဆီက�န အချက်အလက်�လး�တွ ရိုင်သ�ရွ 
ရ�အာင် �မး�မန်းတီး�ခါက်ကည့်တာ�နမှာလုိပဲ လွယ်လွယ်ကူကူသ�ဘာပုိက်မိပီး၊ “ဦး�အာင်သူဟာ �ကျာင်း 
သားသမဂလပ်ရှားမသမိုင်းမှာ အ�ရးပါတဲ့ တကယ့်�ကျာင်းသား�ခါင်း�ဆာင်�ဟာင်းတ�ယာက်�ဖစ်တယ်။ 
အစ်အလာရှိတဲ့ �ကျာင်းသား�ခါင်း�ဆာင်တ�ယာက်၊ မ�လးတကသိုလ် မတကသရဲ ထင်ရှားတဲ့ �ခါင်း 
�ဆာင်တဦး�ဖစ်ခဲ့သလုိ၊ ဗကသမှာလည်း အ�ရးပါတဲ့�ခါင်း�ဆာင်တဦး�ဖစ်ခဲ့တယ်။ ရှစ်�လးလံုးမှာ �မင်း?ခံသ 
ပိတ်မှာ အဓိက�ခါင်း�ဆာင်တဦး-ဆိုတာအပါ၊ ကုိ�အာင်သူရဲအ�ကာင်းကုိ အတိုချပ်သ�ဘာ ရှင်း�ပလုိက်မိ 
တယ်။ ကုိစိန်�ကျာ်လင်က ဟုိအ�ကာင်းဒီအ�ကာင်း အနည်းအပါး �လာက်��ပာ�န�သးပီး၊ ဖုန်းချခါနီး 
�လာက်မှာမှ “�ဟ့လူကီး ဒီ�န့က ကန်�တာ့် တာဝန်ကျ�န့ဗျ။ ကန်�တာ်က ဦး�အာင်သူ က�န့လွတ်လာတ့ဲ 
သတင်းမှာ- ခုတင်က ခင်ဗျား ရှင်း�ပ ��ပာ�ပတာ�လး�တွထဲကလည်း လုိအပ်သလုိ �ဖတ်�တာက်ယူပီး၊ ခင်ဗျား 
အသံကုိပါ ထည့်သုံးသွားရမှာပဲဗျ၊ ဟဲဟဲ..” လုိ ဆိုလာ�လ�တာ့ ကန်�တာ်က-“ �ဟ့လူ.. ကန်�တာ်က အလွတ် 
သ�ဘာ-�ပါ�ပါပါးပါး ��ပာ�ပတာဗျ။ ပီး�တာ့ ကန်�တာ်က ဘီဘီစီက�လ..၊ ခင်ဗျားတို အာအက်ဖ်�အမှာ 
ကန်�တာ့်အသံကီးပါ ပါသွားလုိ ဘယ်�ကာင်းမလဲဗျ..” လုိ အလျင်အ�မန် တားဆီးလုိက်�သး�ပမယ့်၊ သူက “ 
�ဟ့လူ.. မတတ်ိုင်ဘူး။ ကန်�တာ်က�တာ့ ခင်ဗျားအသံပါ လုိအပ်သလုိ �ဖတ်�တာက် ထည့်သွင်းပီး သုံးရမှာပဲ 
ဟဲဟဲ..” ဟုဆိုကာ ဖုန်းကုိချသွားပါ�လ�တာ့တယ်။ 

 ကန်�တာ့်မှာ လူရင်းချင်းဆို�တာ့ ဒီအတိုင်းပဲ လတ်�ပးလုိက်ရပါ�တာ့တယ်။ တကယ်လည်း အဲဒီ�န့ 
ညပုိင်းမှာ ‘�မင်း?ခံဦး�အာင်သူ �ထာင်ကလွတ်လာတဲ့သတင်း’ ကုိ RFA က သတင်းအ�ဖစ်ထုတ်လင့်ရာမှာ ကုိ 
စိန်�ကျာ်လင်ဟာ ကန်�တာ့်အသံကိုပါ ထည့်သွင်းအသုံး�ပသွားတာ ကားလုိက်ရပါ�လတယ်။  

�နာက်�န့မှာ ဘီဘီစီက အစ်မကီး�ဒတင်ထား�ဆွနဲ့ တယ်လီဖုန်း�ပ ဆုံရ စကား��ပာရတဲ့အခါ၊ မ 
�န့ က�ဖစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအ�ဖစ်အပျက်ကုိ ကန်�တာ်က အစ်မကီးကို ��ဖ�ဖန့် ရှင်း�ပလုိက်ရပါတယ်။  

“ မ�ဆွ�ရ.. မ�န့က အာအက်ဖ်�အမှာ ကန်�တာ့်အသံပါသွားရတာက ကုိစိန်�ကျာ်လင် လုပ်ချလုိက် 
တာ�လ..” ဆိုပီး ရှင်း�ပမိလုိက်�တာ့- �ဒတင်ထား�ဆွက- “ သူတိုက�တာ့ အဲသလုိမျိး�တွ သိပ်လုပ်တတ် 
တယ်..” ဆိုပီး�တာ့ပဲ မှတ်ချက်�ပးခဲ့ပါတယ်။ ကန်�တာ့်အ�ပ အ�ပစ်တင်�ခင်း မရှိခဲ့ပါ။  

ဘာပဲ��ပာ��ပာ-အဲသလုိအား�ဖင့် အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ �ထာင်ကလွတ်လာတဲ့ အာအက်ဖ်�အက 
သတင်းမှာ�တာ့- ကိတင်�ပင်ဆင်ထားရ�ခင်းမရှိပါဘဲလျက် OကံOကံဖန်ဖန် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကန်�တာ့်အသ ံ
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လည်း ပါဝင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ( ဒါဟာလည်း ကန်�တာ့်အတွက်�တာ့ အစ်ကုိကီးနဲ့ ပတ်သက်ပီး OကံOကံဖန်ဖန် 
အမှတ်ရစရာတခု-လုိ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။) 

သည့်�နာက်�တာ့ အစ်ကုိကီးရဲ သတင်း�လး�တွကုိ ကိကားကိကား ကားရပါတယ်။ �မင်း?ခံမှာ 
မင်းကွန်ရက်မှာ နာယကအ�ဖစ် ပါဝင်�ဆာင်ရွက်�နတာ၊ မ�လးဘက်ဆီလည်း �ရာက်�ရာက်လာတတ်ရင်း 
မ�လးဘက်က ရဲ�ဘာ်ရဲဘက်တချိနဲ့ ဝုိင်းဖဲွတတ်တာမျိး�တွအပါအ၀င်၊ စာ�ရး�နတယ်-ဆိုတဲ့သတင်း အ 
ထိ ကားရပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်ထဲမှာ�တာ့ အစ်ကုိကီးရဲ ကိုယ်တိုင်�ရးအတပတိ- “ �ခတ်သုံး�ခတ်အကျ်း 
သား” စာအုပ်- ထွက်လာပီ..ဆိုတဲ့သတင်းကုိ ကားရ�လ�တာ့ ကန်�တာ်ကုိယ်တိုင် �တွရ �မင်ရ ဖတ်ရ�ခင်း 
မရှိ�သး�ပမယ့် ၀မ်း��မာက်ဝမ်းသာ�ဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။ 

၂၀၁၆ ခုှစ်ထဲမှာ�တာ့- အစ်ကုိကီးရဲ အသက(်၈၀)�ပည့် �မွး�န့အခမ်းအနား DVD အ�ခွ�လးကုိပါ 
တ�နရာက�န လက်ခံရရှိ ကည့်ခွင့်ရံုမက၊ အစ်ကုိကီးရဲ“�ခတ်သုံး�ခတ်အကျ်းသား” ကုိယ်တိုင်�ရး အတ 
ပတိစာအုပ်ကိုပါ �တွ�မင်ဖတ်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ “ရဲ�ဘာ်ကီးဦး�အာင်သူ-အသက် (၈၀)�ပည့်�မွး�န့အား ဂုဏ် 
�ပပါ၏” ဆိုတဲ့ စာတန်းနဲ့အတူ၊ တူတံစ်-ခွပ်�ဒါင်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ ပါဝင်တဲ့၊ DVD အ�ခွ ကာဗာ�ပက အစ်ကုိ 
ကီးရဲ အားပါးတရ ရယ်�မာ�နတဲ့ဓါတ်ပံုကုိပါ �တွလုိက်ရ�ပန်�တာ့- ‘ ဒိုအစ်ကုိကီး-မအို�သး’လုိ�တာင် ခံစား 
လုိက်ရပါတယ်။ အားပါးတရရယ်�မာ�နတဲ့ ဓာတ်ပံု�ပမှာ သွား�တွ အစံုမ�တွလုိက်ရ�တာ့�ပမယ့်၊ အ�ခွကုိ 
ဖွင့်ကည့်လုိက်တဲ့အခါ- DVD အ�ခွထဲမှာ အစ်ကုိကီးရဲ စကား��ပာ�နပံု၊ လပ်ရှားသွားလာ ဧည့်ခံ�နပံု�တွကုိပါ 
လန်းလန်းဆန်းဆန်းသွက်သွက်လက်လက် �မင်လုိက်ရ�ပန်ပီး၊စိတ်ထဲမှာကည်ကည်ူးူး ခံစားလုိက်ရပါတယ်။ 

အစ်ကုိကီးရဲ ‘�ခတ်သုံး�ခတ်အကျ်းသား’ ကုိ ၀မ်းပန်းတသာ စာမျက်ှာ တရွက်ချင်း လှန်ကည့်လုိက် 
မိ�တာ့- ကန်�တာ် ရရှိလုိက်တဲ့ ဒီစာအုပ်ဟာ ‘ဒုတိယအကိမ် �ဖည့်စွက်ုိက်ှိပ်�ခင်း’ ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ ၂၀၁၆ ခု 
ှစ် သဂုတ်လထုတ်- ဒုတိယအကိမ်ုိက်စာအုပ်�ဖစ်�နတာကုိလည်း သတိထားမိ ဂုမူမိလုိက်ပါတယ်။ အစ်ကုိ 
ကီးကုိယ်တိုင်ရဲ ပထမအကိမ်ထုတ်အမှာစာနဲ့ ဒုတိယအကိမ်ထုတ်အမှာစာကုိပါ ဖတ်လုိက်ရပါတယ်။ လွမ်း 
�မာစရာ�တွလည်း ပါ၊ နာစရာ�တွလည်း ရှိ၊ ခံစားမအတိနဲ့ ုိးသားပွင့်လင်းစွာ �ရးထားတာကုိလည်း �တွရပါ 
တယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲ အစ်ကုိကီးက ကန်�တာ်နဲ့ ပတ်သက်ပီး အမှတ်ရစရာ�လး�တွကုိလည်း အလျ်းသင့် 
သလုိမှတ်မှတ်ရရ�ရးသားထားတာ�တွကုိပါ �တွလုိက်ရ�ပန်�တာ့-ုိးသားစွာ��ပာရရင် ကန်�တာ်လည်း လွမ်း 
လွမ်း�မ�မ ဆွတ်ဆွတ်ကျင်ကျင် ခံစားလုိက်ရပါတယ်။ အစ်ကုိကီးရဲကုိယ်တိုင်�ရးအတပတိ‘ �ခတ်သုံး�ခတ် 
အကျ်းသား’ကုိ ချပ်ကည့်လုိက်ရင်- ထင်းကနဲ�န�အာင် �ပလွင်�နတာက�တာ့- အစ်ကုိကီးဟာ တကယ် 
ကုိ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ မုန်းတီးသူ၊ ‘ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ ရာသက်ပန် ဆန့်ကျင်�တာ်လှန်ခဲ့သူ’ ဆိုတာ 
ပါပဲ။ 

 
( ၄ ) 
၂၀၂၁ ဧပီ (၁၃)ရက်�န့ - သကန်အကိ�န့ကီးမှာပဲ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ (အသက် ၈၅ှစ်) ဆုံးပါး 

ကွယ်လွန်သွားရှာပီဆိုတဲ့သတင်းကုိ ကားလုိက်ရ�တာ့ ကန်�တာ် နက်နက်င်းင်းခံစားလုိက်ရပါတယ်။ ဒီ 
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ဧပီ(၁၃)ရက်�န့မှာပဲ �မင်း?ခံရဲသမုိင်းဝင် ဂုဏ်သ�ရ�ဆာင် ဗုိလ်မှးချစ်�ကာင်းရဲ ဇာတိရွာ‘လယ်သစ်’ ကုိ အာ 
ဏာသိမ်းစစ်တပ်က စစ်ဆင်�ရးလုပ်ကာ စီးနင်းရှာ�ဖွ ဖမ်းဆီးမလုပ်တဲ့သတင်းတွလည်း တက်လာခဲ့သလုိ၊ �မင်း 
?ခံမိ�ပမှာလည်း ��ပာက်ကျားဆ�ပပဲွ�တွ အဆက်မ�ပတ်ရှိ�နခဲ့�လရာ၊ တိုက်ပဲွ�ခသံ �ကး�ကာ်သံ�တွ 
ဟိန်းဟိန်းညံ�နတာ ကားရပါတယ်။ 

 �မင်း?ခံဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်�ရးမှာ အတက်ကဆုံးနဲ့ �ရှတန်းအ�ရာက်ဆုံး မိတမိ ဆို 
တာ အားလံုးအသိပါပဲ။ က�န့မျက်�မှာက်�ခတ်အထိ သမုိင်းရှိတဲ့မိတမိ �ဖစ်ခဲ့သလုိ၊ အစ်ကုိကီးကုိ�အာင်သူ 
ကုိယ်တိုင်ဟာလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်�ရးသမုိင်းမှာ ဘ၀တာတ�လျာက်လံုး ကုန်းုန်းပါဝင်ခဲ့တဲ့၊ 
သမုိင်းရှိတဲ့ပုဂိလ်တဦး�ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်�စာင့်အစုိးရ�ခတ်၊ မဆလ�ခတ်၊ န၀တ-နအဖ�ခတ် ဆိုတဲ့ စစ်အာ 
ဏာရှင်အုပ်စုိးမ�ခတ်သုံး�ခတ်လံုးမှာ အစ်ကိုကီးဟာ �ထာင်ချခံခဲ့ရ၊ အကျ်းချခံခဲ့ရတဲ့ ိုင်ငံ�ရးသမားတဦး 
�ဖစ်ခဲ့တာ အများအသိပဲ �ဖစ်ပါတယ်။ ဒါ�ကာင့်- ကန်�တာ်က�တာ့ အစ်ကုိကီးကုိ “ �မင်း?ခံ ဦး�အာင်သူ (သို 
မဟုတ်) စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ ရာသက်ပန်ဆန့် ကျင်�တာ်လှန်ခဲ့သူ” လုိ ပဲ အမှတ်အသား�ပလုိက်ချင်ပါတယ်။ 

အစ်ကုိကီး ဆုံးပါးသွားတဲ့�န့ ကတည်းက အစ်ကုိကီးရဲ မျက်ှာကီးကုိ �ပန်လည်�မင်�ယာင်မိ�နရင်း၊ 
အမှတ်တရ ုပ်ပုံလာ�လးကုိ �ရး�ခယ်ဖုိ သတိရ�နမိခဲ့�ပမယ့်၊ ုတ်တရက် အချန်ိမီ မ�ရးဖဲွိုင်ခဲ့ပါ။ အ�ကာင်း 
က�တာ့- အမိိုင်ငံ�တာ်အတွင်းမှာ လက်ရှိမျက်�မှာက် Oကံ�တွ�ဖစ်�ပ�နရတဲ့ �နာက်ဆုံး�ပ စစ်အာဏာ 
ရှင်စနစ် အ�မှာင်ထုကီး�အာက်မှာ �မင်း?ခံမိ အပါအ၀င်၊ တိုင်ငံလံုးက နာကျင်ဆို နင့်စရာသတင်း�တွဟာ 
ဆက်တိုက်လုိလုိ ထွက်�ပ ကားနာ သိ�မင်�နရတဲ့အတွက်၊ စာမ�ရးိုင်�သးဘဲ၊ သတင်း�တွကုိပဲ အဆက် 
မ�ပတ် နားစွင့်�နခဲ့ရတဲ့အတွက် �ဖစ်ပါတယ်။ သည့်အတွက် အစ်ကုိကီးရဲ ုပ်ပံုလာ�လးကုိ လက်�တွ ချ�ရးိုင် 
ဖုိ �နာက်ကျခဲ့ရတာအ�ပ နားလည်သ�ဘာ�ပါက်ိုင်ကလိမ့်မယ်လုိ ယူဆမိပါတယ်။ အခုမှပဲ၊ လနဲ့ချ ီ ကာ 
�တာ့မှပဲ �ရးသားိုင်ခဲ့တာအ�ပ ခွင့်လတ်ကဖုိ �တာင်းပန်အပ်ပါတယ်။ 
                                                                  ၀င်းတင့်ထွန်း 
                                                                  ၁ ၊ ၇ ၊ ၂၀၂၁ 
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                                        �ဖာင်ပိတ်�ဆာင်းပါး 
                                                      A.ငိမ်း 
  

 (၁) 
(ဆယ်ခါ�ပန် သတ်သင့်သူများ) 
ကုလသမဂက စကစ �သဒဏ်�ပးထားတဲ့ လူစာရင်း ၁၃၀ �တွလုိ တုန်လပ်မိ�ကာင်း ထုတ်�ပန်တယ်။ 

သူ ထုတ်�ပန်ချန်ိမှာ စာရင်းက ၁၄၀ �ရာက်�နတယ်။ ခု ၁၅၀ နား ကပ်�နပီ။  
ှစ်�ပါင်း ၃၀ အတွင်း ကုိဂျင်မီ၊ ကုိဖိး�ဇယျာ�သာ်တို �လးဦးကုိ လက်�တွ သတ်�ပလုိက်ပီး�နာက် 

�ဇာ်မင်းထွန်းက သတ်သင့်လုိ သတ်တာ၊ သူတို �ပစ်မ�တွအရဆိုရင် ဆယ်�ပန်ဆယ်လီ�တာင် သတ်ဖုိ�ကာင်း 
တယ်လုိ �ကညာခဲ့တယ်။  

(ဒီလုိဆိုရင် မင်း�အာင်လင်အမှး�ပတဲ့ စစ်�ကာင်စီတသိုက်ကုိ�ကာ မသတ်သင့်�ပဘူးလား။ �ပည်သူ 
ဆအရ ��ပာရရင် ဆယ်�ပန်ဆယ်လီဆိုတဲ့ ဒင်း(သင်း)ရဲ ကိန်းဂဏန်းဟာ သိပ်နည်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ) 
 

(ပုစွန့်ဦး�ှာက်များ) 
(�ကးမုံ၊ �မန်မာ့အလင်းမှ �ဖာ်�ပချက်များ) 

 

�ရ�ခတာ�ရးနည်းလမ်းများ။ 
- သွားတိုက်�နစ် ဘုံဘိုင်�ခါင်း ဖွင့်မထားပါှင့်။  
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- ဘုံဘိုင်�ခါင်းကုိ �ရစက်ကျမ�န�စရန် ကျပ်�အာင် ပိတ်ပါ။  
- သွားတိုက်လင် �ရဖန်ခွက် အမဲသုံးပါ။  
- ယာ်များ �ဆး�ကာလင် �ရပုိက်မသုံးပါှင့်။  
- �ရ�ဖည့်ထား�သာ ပံုးများ �ဖင့် ယာ်များကုိ �ဆး�ကာပါ။ 
(မီး�ခတာ�ရးနည်းလမ်းများ။) 
- �ပင်ပ အလင်း�ရာင်ကုိ အသုံးချပါ။ မလုိအပ်�သာ အိမ်တွင်း လပ်စစ်မီးများကုိ �လာ့သုံးပါ။  
- အိမ်�ပင်ပ၌ ထွန်း�သာမီးများကုိ �န့အလင်း�ရာင်ရှိစ် ပိတ်ထား�ခင်း�ဖင့် လပ်စစ်ကုိ �ခတာပါ။  
- မီး�ဘး�ရှာင် မ�လာင်ခင်တား )ကုိယ်တိုင်�နတဲ့ကားက(  

 

(သူကန်မခံပီ။) 
သူကန်မခံပီဇာတ်ကား ၂၅ ှစ်��မာက် �ပန်လည်�ပသ�နတဲ့ကိစ။ 
- ကုိယ့်လက်ထက်မှာ ဘာမှ �ဖစ်�ဖစ်��မာက်��မာက် ဇာတ်ကားမထွက်။ ကုိယ့်ဦး�ှာက်ကလည်း မီး�ရ 

�ခတာ�ရး�လာက်သာ လက်ချာ�ပးိုင်တာ။ ဒီ�တာ့ ဇာတ်ကား�ဟာင်းကုိ ဖုန်သုတ်ပီး �ဈးကွက်တင်တဲ့ သ 

�ဘာပါ။ 
သူ လုပ်ိုင်တာ တခု�တာ့ ရှိရဲ။ ဝမ်းနည်းရမှာလား ဝမ်းသာရမှာလား- မိသိန်းကည်အဆက် ဝမ်းနည်းရ 

မှာလား ဝမ်းသာရမှာလား -မင်း�အာင်လင် ဇာတ်ကားုိက်ဖုိပဲ ရှိတယ်။ 
 �ပည်သူ�တွက�တာ့ �ွဦး�တာ်လှန်�ရးအရှိန်နဲ့ သူကန်မခံပီ ဇာတ်ကားကုိ ကုိယ်တိုင်ဇာတ်န်း�ရး၊ 

ကုိယ်တိုင် သုပ်�ဆာင်ပီး ကုိယ်တိုင် ထုတ်လုပ်�နက�ကာင်းပါ။  
(အာဆီယံ အထူးသံကို �တာင်းဆိုချက်) 
သူတို�ကာက်လန့်�နတာ�တွ ဒီအထဲမှာ �မင်ိုင်တယ်။ ဒါ�တွကို သူတို �ကာက်�နတယ်။  
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- သူတိုအစုိးရကုိ မဖျက်ဆီးရန်ှင့် အစားမထုိးရန် 

- ၂၀၀၈ ��ခဥကုိ ငိမ်းချမ်း�ရး�ဆွး�ွးပဲွ အ��ခခံမူအ�ဖစ် ထားရှိရန် 

- အတိုက်အခံ�တွအ�နှင့် သူတိုရဲ စိတ်�နစိတ်ထားကုိ ��ပာင်းလဲရန်တဲ့။ 
ဒီအထဲက ဆွဲထုတ်ကည့်ရင်  

- သူတိုအာဏာသိမ်းအစုိးရကုိ ဖျက်ဆီးပစ်မှာ �ကာက်တယ်။ 
- တ�ခားအစုိးရတရပ်ကုိ တင်လုိက်မှာ �ကာက်တယ်။ 
- ၂၀၀၈ ��ခဥကုိ ပစ်ပယ်လုိက်မှာ �ကာက်တယ်။ 
- အတိုက်အခံ�တွ အခု သူတိုကုိ ဝုိင်း?ပံတိုက်�နကတာ �ကာက်တယ်။ 
 

မှတ်ချက်။  
၁။ ဒီ�တာင်းဆိုချက်�တွထဲမှာ သူတိုရဲ အာဏာ�လာဘ အနကုိ �ဖာ်�ပ�နတယ်။ 
၂။ ဟန်ကုိယ့်ဖုိ ရပ်�ပ�နတာလည်း ထင်ရှားတယ်။ 
မင်း�အာင်လင် က�ယာင်�ချာက်ချား �ဖစ်�နတာက�တာ့ �မင်သာပါတယ်။ သူတို အခက်အခဲ�တွနဲ့ 

ဒုက�တွ�နတာကို �ပည်သူ�တွက အားတက်ဝမ်းသာ �ဖစ်�နချန်ိ ကချင်�ပည်နယ် �မစ်ကီးနားမှာ သူတိုဒုကဟာ 
“ခင်ဗျားတို�တာင် မျက်�ရကျကလိမ့်မယ်”��ပာတာ။ �ပည်မိငါးရက်ခရီးမှာ“ိုင်င့ံစီးပွား�ရး တိုးတက်�ကာင်း 
မွန်လာပီ။ သူ တပ်ချပ်�ဖစ်တဲ့ကာလမှာ တပ်နဲ့�ပည်သူ ဆက်ဆံ�ရး ပုိ�ကာင်းလာတယ်” လုိ ��ပာ�နတာ၊ ဖွတ် 
�ကျာ�ပာစု �ဖစ်�နတဲ့ိုင်ငံမှာ လပ်စစ်�မာ်�တာ်ကား စီမံကိန်းတင်�နတာ ကည့်ရင် သိ�လာက်ပါပီ။ 
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မာတိကာ 
 

စာတည်းအဖဲွအမှာ(၂) 
စာတည်းအဖဲွအာ�ဘာ်(၈) 

---၈၃ ှစ်��မာက် ပါတီ�န့ကုိ အထိမ်းအမှတ ်�ပ�ခင်း(၁၀) 
---စကစတိုရဲ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ရးနည်းပရိယာယ်(၁၆) 

၂၁ ရာစုကမာနဲ့ ဗမာ�ပည်�ွဦး�တာ်လှန်�ရး(၁၉) 
လက်နက်ကိုင်�တာ်လှန်�ရးနဲ့ �သွးသစ်အားသစ်(၂၃) 

�ရစွန်ညိသဘာတိုက်ပွဲအမှတ်တရများ(၂၈) 
သုံပန်း�ပလစီကုိ လက်�တွကျင့်သုံးကပါစုိ(၃၃) 

�ပည်သူဘာကုိ �ပည်သူက �ပည်သူအာဏာနဲ့ �ပန်သိမ်းပုိက်ရမယ်(၃၇) 
အ��ပာင်းအလဲ ဆိုရာ၌(၃၉) 

တုတ်ဓားလက်နက်ကုိင် လူထုကုိ �လယာ်�တွနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်�နတဲ့ စစ်�ကာင်စီ((၄၂) 
ဆိုရှယ်ဒီမုိကရက်ဘာလဲ(၄၄) 

သံတမန်မျက်ှာစာက ဗမာ�ပည်�ွဦးအ�ရး�တာ်ပုံ(၄၈) 
စစ်အုပ်စုကုိ ကယ်�ပါက်မ�ပးနဲ့---(၅၀) 

ကန်မဆက်၍ �ရး�ဖစ်ခဲ့�သာ �ဖ�ဖ့အ�ကာင်းများ(၅၄) 
�မင်း?ခံဦး�အာင်သူ(သိုမဟုတ်)စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကုိ ရာသက်ပန် ဆန့်ကျင်�တာ်လှန်ခဲ့သူ(၅၇) 

�ဖာင်ပိတ်�ဆာင်းပါး(၆၈) 
 


