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အေနဴဖင္ ့လၿင့္ထုတ္သၾားခဲ့တဲ ့ကဗဵာဆရာ (ဦး) ေအာင္ေဝးရႚဲ "ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္း 
မႀသည္ ေကဵာ္ကုိကု ိအထိ)" အသံလၿင့္ေဆာင္းပၝး ၂၆ ပိုင္းကို မိုးမခ မီဒီယာ [moemaka.com] က ဴပန္လည ္စုစည္း႓ပီး 
တင္ဆက္ထားရာကေန ကးူယ႓ူပီး အမဵားပရိသတ ္ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴ ပန္ႛ ဖတ္႟ႁႎိုင္ရန ္ ဴမန္မာအီးဘၾတ္ခ ္ (eBook) 

အဴဖစ ္စီစဥ္ တင္ဆက္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။  

  ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ေကဵာ္ကဵာ္ကိ ု
 



 

 

 

     ဴမန္မာႎုိင္င ံေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း 

     ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ ိ

     ေအာင္ေဝး 

rmwdum 

 
အပုိင္း   (ျ)၄   နိဒၝန္း       …   …   …      ျ 
အပုိင္း   (ြ)၄   အိုးေဝေကဵးဇးူ      …   …   …      ွ  
အပုိင္း   (ွ)၄   ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသုိလ္သပိတ ္    …   …   …      ဿ 
အပိုင္း   (ှ)၄   ျ၃ွ၀၄ ဒုတိယ တကၠသုိလ္သပိတ ္    …   …   …      ၁ 
အပုိင္း   (ဿ)၄   ျ၃ွ၂၄ တတိယ တကၠသိုလ ္သပိတ ္ျွ်် ဴပည့ ္အေရးေတာ္ပံ ု …   …   …      ၃ 
အပိုင္း   (၀)၄   ေကဵာင္းသားသမဂၢ၄ ရေဲဘာ္သုံးကဵိပ္ႎႀင္ ့ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး …   …   …           ျျ 
အပိုင္း   (၁)၄   ေကဵာင္းသား သမဂၢႎႀင့္ လၾတ္လပ္ေရး    …   …   …           ျွ 
အပိုင္း   (၂)၄   ျ၃ဿ် ခုႎႀစ္မဵား၄ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ    …   …   …           ျဿ 
အပိုင္း   (၃)၄   အိမ္ေစာင္ ့အစုိးရလက္ထက ္ေကဵာင္းသားသမဂၢ   …   …   …           ျ၁ 
အပိုင္း (ျ်)၄   ျ၃၀်၄ ပၝလီမန္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲႎႀင္ ့ေကဵာင္းသားသမဂၢ  …   …   …           ျ၃ 
အပိုင္း (ျျ)၄   ျ၃၀ြ၄ ဇလူုိင္လ (၁)ရက္ အေရးအခင္း    …   …   …          ြျ 
အပိုင္း (ျြ)၄   ျ၃၀ွ၄ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲႎႀင္ ့ေကဵာင္းသားသမဂၢ …    …   …          ြွ 
အပိုင္း (ျွ)၄   ျ၃၁ ၄် ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္ႎႀစ္ (ဿ်) ဴပည္ ့ေ႟ၿရတုသဘင ္  …   …   …          ြဿ 
အပိုင္း (ျှ)၄   ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ အလုပ္သမား အေရးအခင္းႎႀင့ ္ေကဵာင္းသားမဵား …   …   …          ြ၁ 
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အပုိင္း (ျ)၄ နိဒၝန္း 
ဇန္နဝၝရ ီျ၂၄ ြ််၃ 
           
ကဵေနာ ္တတိယႎိုင္ငံကိ ုထၾက္ခၾာဖိုႛ မေဲဆာက္ကေန ဘန္ေကာက္ကု ိသၾားေနတဲ ့ဘတ္စ္ကား႒ကီးေပၞမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 
ြ််၂ ခုႎႀစ္၄ မတ္လ ျ၂ ရက္ေနႛ၅ 

ကဵေနာ္နႛဲအတ ူ ကားတစီးတည္းမႀာ ဦးဇင္း ဦးပညာဝံသ၄ ကုိလႁိင္မိုးသန္း၄ ကိုေလာအယ္စိုးနဲႛ မတင္မုိးလၾင ္
တုိႛလည္း လုိက္ပၝလာပၝတယ္၅ 

ကဵေနာ္တုိႛ ခရီးစဥ္က မတ္လ ျ၃ ရက္ကု ိ ကးူတာနႛဲ ဘန္ေကာက ္ သုဝဏၧဘမိူ ေလဆိပ္သစ္႒ကီးကေန 
အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယးူေယာက္႓မိ ႚႂ ဂ႗န္အက္ဖ္ကေနဒီ ေလဆိပ္ကု ိတိုက္႟ုကိ္ ပဵံသန္းမယ္ ့ခရီးစဥ္ပၝ၅ 

ညေန ၀ နာရီခၾဲ႓ပီဆိုေတာ ့ ကဵေနာ ္ သတင္းနားေထာင္ဖုိႛ ေရဒီယုိကေလးကိ ု ဖၾင့္လုိက္ပၝတယ္၅ အဒီဲအခုိက္ 
အတန္ႛမႀာပ ဲတရႀိန္ထိုး ေဴပးေနတဲ့ကားက ႟ုတ္တရက ္ေခဵာက္ထ ဲထိုးကဵသၾားသလု ိ ခံစားလိုက္ရ႓ပီး ကဵေနာ္ ့လက္ထဲ 
က ေရဒီယိ ုကေလးကို ေဳကာင္ေငး ဳကည့္ေနမိပၝေတာ့တယ္၅ 

သတိဴပန္ရလာေတာ့မႀ ခဵက္ခဵင္းပ ဲ ကားေပၞ အတပူၝလာတဲ့သေူတၾကိ ု 'ဗကသ' ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ 
ေကဵာ္ကုိကိုကု ိနအဖ စစ္အုပ္စုက ဖမ္းမိသၾား႓ပီ ဆိုတဲ့သတင္း ကဵေနာ္ ေဴပာဴပလုိက္ပၝတယ္၅ အားလံုး တုန္လႁပ္ေဳကကၾဲ 
သၾားဳကပၝ႓ပီ၅ 

အဒီဲမႀာ မတင္မိုးလၾင္ရယ္ေလ အဆက္မဴပတ ္ ႟ိႁက္႒ကီးတငင ္ ငုိေ႔ကးေနပၝေတာ့တယ္၅ ကဵေနာ္တုိႛ ဘယ္လု ိ
ႎႀစ္သိမ္ ့ႎႀစ္သိမ္ ့မရေတာ့ပၝဘးူ၅ 

"ကဵမတိုႛက ယာယီလၾတ္ေဴမာက္တဲ့ေနရာကု ိသၾားေနတဲ့အခဵိန္မႀာ ဴပည္တၾင္းမႀာ ကဵန္ရစ္တဲ ့ကဵမတိုႛ ရေဲဘာ္ 
ေတၾက တေယာက္႓ပီးတေယာက ္အဖမ္းခံလိုက္ရ႓ပီ၄ ကဵမတိုႛ တတိယ ႎုိင္ငံကု ိထၾက္လာတာ ေကဵာ္ကုိကုိတုိႛအတၾက ္
တရားမႀ တရားရႚဲလား၄ ကဵမ စဥ္းစားရင္း စိတ္ထိခုိက္လၾန္းလိုႛပၝ" တဲ့၅ 

မတင္မုိးလၾင္ကေတာ ့ပုန္းေအာင္းေနရဆဲဴ ဖစ္တဲ ့၂၂ မဵႂိးဆက ္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္ကုိထၾန္းဴမင့္ေအာင ္
တိုႛ၄ မနီလာသိန္းတုိႛရႚဲ လံုဴခံႂေရးအတၾက္ကိုလည္း အထးူ စိုးရိမ္ပပူန္မိတယ္လုိႛ ေဴပာရင္း ငုိရင္းပၝပ၅ဲ 

႓ပီးခဲ့တဲ ့ြ််၁၄ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ကဵေနာ္တိုႛဟာ တန္ဖိုးမဴဖတ္ႎုိင္တဲ ့အရာႎႀစ္ခုကု ိရခဲ့ဳကတယ္၅ 
တခုက ျ၃၂၂၄ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးရႚဲ အစဥ္အလာကို ဴပန္အသက္သၾင္း ဆက္ခံႎုိင္ခဲ့ဴခင္းနႛဲ ေနာက္တခု 
ကေတာ ့ြ််၁ မဵႂိးဆက္သစ ္ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ 'ဗကသ'ကု ိဴပန္လည ္ေမၾးဖၾားႎုိင္ခဲ့ဴခင္းတုိႛပၝပ၅ဲ 

ြ််၁၄ စက္တင္ဘာ ဿ ရက္ ပခုကၠႃ သံဃာအေရးအခင္းမတုိင္ခင ္ဳသဂုတ္လ ျြ ရက္ေနႛ ညမႀာကတည္းက 
နအဖ စစ္အုပ္စုက ကုိမင္းကုိႎိုင္၄ ကုိကုိ႒ကီး၄ ကုိဴပံႂးခဵိႂ၄ ကုိဂဵင္မီ၄ ကုိဴမေအး၄ ကုိမင္းေဇယဵ အစရႀိတဲ ့ ၂၂ မဵႂိးဆက္ 
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိ ုဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္ပၝတယ္၅ 

ဳသဂုတ္လ ြြ ရက္ေနႛကေန ြဿ-ြ၀ ေနႛေတၾေလာက ္အထိ ရန္ကုန္႓မိႚႂ ေနရာအႎႀံႛမႀာ မနီလာသိန္း၄ မမီးမီး၄ 
မစုစုေႎၾးနႛဲ မေနာ္အုန္းလႀတိုႛ ဦးေဆာင္တဲ ့နအဖ ဆန္ႛကဵင္ေရး လထူုဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဆက္တုိက္ ေပၞထၾက္ခဲ့တယ္၅ 

အဒီဲဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ အဲန္အယ္လ္ဒီ လငူယ္ေတၾနႛဲ လက္ရႀိတကၠသုိလ ္ ေကဵာင္းသ ူ ေကဵာင္းသားေတၾလည္း 
အင္နႛဲအားနႛဲ ပးူေပၝင္း ပၝဝင္လာခဲ့ဳကပၝတယ္၅ အဒီဲဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို နအဖစစ္အုပ္စုက စစ္တပ္၄ လံုထိန္း၄ ရ၄ဲ ဳက့ံဖၾတ္၄ 
စၾမ္းအားရႀင ္စတဲ့ လက္ကုိင္တုတ္ေတၾသံုး႓ပီး အဳကမ္းဖက ္ႎႀိမ္ႎႀင္း႓ဖိႂခၾင္းခဲ့ပၝတယ္၅ ဆႎၬဴပသေူတၾ အမဵားအဴပား ဖမ္းဆီး 
ခံဳကရပၝတယ္၅ 

ဳသဂုတ္လ ျ၂ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ ကဵေနာ္တုိႛဟာ ဳကက္သီးဴဖန္းဴဖန္း ထေလာက္ေအာင္ ေကဵနပ္အားရစရာ 
ေကာင္းလႀတဲ ့သတင္းတခုကု ိဳကားလိုက္ရပၝေတာ့တယ္၅ 

အဒီဲသတင္းကေတာ ့လက္ရႀ ိြ််၁ မဵႂိးဆက္သစ ္တကၠသုိလ္ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသား လငူယ္ေတၾက ဗမာ 
ႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဗကသ) All Burma Federation of Student 

Unions (ABFSU) ကု ိေအာင္ဴမင္စၾာ ဴပန္လည ္ဖၾဲႚစည္းလုိက္႓ပီ ဆုိတဲ ့သတင္းပၝပ၅ဲ 
ေကဵာ္ကိုကုိတုိႛရႚဲ ြ််၁၄ ဳသဂုတ္လ ြ၂ ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္လည ္ဖၾဲႚစည္းလုိက္တဲ ့ 'ဗကသ' ဟာ ျ၃၂၂ ခုႎႀစ္က 

ဳသဂုတ္လ ြ၂ ရက ္ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ရင္ဴပင္နီမႀာ ဖၾဲႚစည္းခ့တဲဲ ့ကုိမင္းကိုႎိုင္၄ ကုကိုိ႒ကီး၄ ကုိမိုးသီးဇၾန ္
တိုႛရဲႚ 'ဗကသ' ကု ိဆက္ခံလုိက္တဲ ့သမုိင္းအေမၾ တုိက္ပၾဲဝင္ ခၾပ္ေဒၝင္းတၾန္သံပၝပ၅ဲ 

"ေကာင္းကဵိႂး အေထၾေထၾရယ္နႛဲ ခ႗န္ေစဴမေစေစာ – ေဒၝင္းအိုးေဝရယ္လုိႛ တၾန္ေစကေစေသာ" ကိုလိုန ီ
ေခတ္တုန္းက အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ လၾတ္လပ္ေရးကိ ု 'က' ႓ပီးေတာ ့ မယဘူးူ၄ 'ခၾပ္' ႓ပီးမႀ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ယမူယ္ဆိုတဲ ့ တိုက္ပၾဲဝင ္ ခၾပ္ေဒၝင္းစိတ္ဓာတ္၄ ခၾပ္ေဒၝင္းေသၾးဟာ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးတဲ့ေနာက ္ ပၝလီမန္အစိုးရ လက္ 
ထက္မႀာေရာ၄ ေနာက္တက္လာတဲ ့စစ္အာဏာရႀင ္အစိုးရအဆက္ဆက ္လက္ေအာက္မႀာပၝ ခုိင္႓မေဲနဆ ဲနီရေဲနဆပဲၝပ၅ဲ 

ကဵေနာ့ ္မဵက္လံုးထမဲႀာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးတုန္းက ေ႟ၿတိဂံုဘုရားမႀာ၄ ဆးူေလမႀာ တလလူလူၿင့္ထခူဲ့တဲ ့
ခၾပ္ေဒၝင္း အလံ ႎႀစ္လက္ကု ိဴပန္ဴမင္ေယာင္ေနမိပၝတယ္၅ 

ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ စက္တင္ဘာ ျ၂ ရက္ေနႛ သံဃာေတာ္ေတၾ ပတၨနိကၠႂဇၦန ကံေဆာင္႓ပီး ေမတၨာပိုႛ 
လမ္းေလ႖ာက ္ ဆႎၬဴပတာကေန စ႓ပီး ေကဵာင္းသား ဴပည္သေူတၾဟာ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲထ ဲ ပၝဝင္ လာခဲ့ဳကတာပၝ၅ 
စက္တင္ဘာ  ြှ ရက္ေနႛမႀာ ရဟန္းရႀင္လ ူ ဴပည္သအူားလံုး ပၝဝင္တဲ့ အေထၾေထၾ သပိတ္႒ကီး စတင္လုိက္ပၝတယ္၅ 
ဒီသပိတ္႒ကီးအစမႀာ သာသနအလံကလၾဲလုိႛ၄ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းသံကလၾဲလုိႛ၄ ဘာအလံ ဘာဆိုင္းဘုတ္မႀ မတင္ဖိုႛ၄ 
ဘာေ႔ကးေဳကာ္သံမႀ မေ႔ကးေဳကာ္ဖိုႛ သံဃာ ့လႁပ္ရႀားမႁ ဦးစီးေကာ္မတီနႛဲ ကဵေနာ္တိုႛ ကနဦး သေဘာတညူီထားခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒၝေပမဲ့ အေထၾေထၾသပိတ္႒ကီးရႚဲ ပထမေနႛ စက္တင္ဘာ ြှ မႀာပ ဲ ေ႟ၿတိဂုံအေရႀႚမုခ္၄ ေဳကးသၾန္းဘုရား 
သပိတ္ စခန္းကေန ရန္ကုန္႓မိႚႂတၾင္း လႀည့္လည္ဖိုႛ တန္းစီဳကတဲ့အခဵိန္မႀာပ ဲေကဵာင္းသားလငူယ ္ အင္အားထ ု တခုက 
ခၾင့္ပန္လာတဲ ့ 'အဳကမ္းမဖက ္ အမဵိႂးသားေရး လႁပ္ရႀားမႁ' ဆုိတဲ ့ ဆုိင္းဘုတ္႒ကီးကု ိ ကဵေနာ ္ သံဃာဦ့းစီး ေကာ္မတီကု ိ
တင္ဴပခဲ့ရာမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾက ခၾင့္ဴပႂလိုႛ ေကဵာင္းသားလငူယ္ေတၾဟာ အားမာန္အဴပည့္နႛဲ ကုိင္ေဆာင ္လႀည့္လည ္
ႎုိင္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

အေထၾေထၾသပိတ္႒ကီးရႚဲ ဒုတိယေနႛဴ ဖစ္တဲ ့စက္တင္ဘာ ြဿ ရက္ေနႛ နံနက္မႀာေတာ ့ေကဵာ္ကိုကိုတိုႛ ဗကသ 
ေကဵာင္း သားအင္အားစုက သမိုင္းဝင ္ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံကိ ု လၿင့္ထခူၾင္ ့ ေတာင္းခံလာပၝေတာ့တယ္၅ ကဵေနာ ္ သံဃာ့ 
ေကာ္မတီကို ေလ႖ာက္ထားလုိက္ဴပန္တဲ့အခၝမႀာေတာ ့ "ဒၝ သိပ္အေရး႒ကီးတဲ့၄ သိပ္လုိအပ္တဲ ့ ကိစၤပ ဲ ဒကာ႒ကီး" လုိႛ 
သံဃာေတာ္ေတၾ က ဴပတ္ဴပတ္သားသား မိန္ႛသၾားပၝေတာ့တယ္၅ 

အဒီဲေနႛက ေ႟ၿတိဂံုဘုရားကု ိ လက္ယာရစ ္ လႀည့္လည္ပေူဇာ္ဖိုႛ ဘုရားရင္ဴပင္ေပ  ၞ အတက္မႀာေတာ ့
ေကဵာ္ကိုကုိတုိႛ ဗကသ ေကဵာင္းသားေတၾ လ႖ိ ႚႂဝႀက္ယေူဆာင္လာတဲ ့ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ ႎႀစ္လက္ဟာ ေ႟ၿတိဂုံအေရႀႚမုခ္ 
ပထမဆုံး ေလႀကားထစ္ကု ိ နင္းလုိက္မိတာနႛဲ တ႓ပိႂင္နက္တည္း ေကာင္းကင္ယံကိ ု ဘၾားခန ဲ ထိုးတက္သၾားပၝေတာ ့
တယ္၅ 

အဒီဲတုန္းက ခၾပ္ေဒၝင္းအလံႎႀစ္လက္ဟာ ရန္ကုန္႓မိႚႂ႒ကီးကု ိ တပ္လႀန္ႛ လႁပ္ႎိႁးလုိက္သလုိပၝပ၅ဲ ဆးူေလဘုရား 
ေရႀႚမႀာ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတာ္ေအာက္မႀာ ဗကသ ဥကၠႉ ေကဵာ္ကိုကု ိမိန္ႛခၾန္းေဴပာေနတဲ ့ဴမင္ကၾင္းကု ိကဵေနာ ္ဴမင္ေယာင ္
ရင္ခုန္ေနတုန္းပၝပ၅ဲ  
 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပုိင္း (ြ)၄ အိုးေဝေကဵးဇးူ  
ဇန္နဝၝရ ီြှ၄ ြ််၃ 
 
အုိးေဝခၾပ္ေဒၝင္း - ခၾပ္ေဒၝင္းအိုးေဝလိုႛ  တင္စားဳကတဲ ့ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ အမဵႂိးသားေရးတိုက္ပၾဲ၄ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ 
လၾတ္လပ္ေရး ေကဵးဇးူကိ ုဆရာ႒ကီး မင္းသဝုဏ္က အခုလု ိကဗဵာတပုဒ္နႛဲ ဂုဏ္ဴပႂ ေဖာ္ကဵႃးခဲ့ဖးူပၝတယ္၅ 

ေဒၝင္းပဵိႂထိုးဆၾပ္၄ ဘယ္ညာခၾပ္၇၄  
လၾပ္လပ္ရေလ၄ တိုႛတေတၾသည ္ 
အိုးေဝေကဵးဇးူပၝတကား တဲ့၅ 
ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရႚဲ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲသမိုင္းဟာ ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲသမုိင္းနႛဲ ခၾဲဴ ခားလုိႛ မရပၝဘးူ၅ 

ဒီလိုပၝပ ဲလၾတ္လပ္႓ပီးေခတ ္စစ္အာဏာရႀငစ္နစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး တုိက္ပၾဲသမုိင္းဟာလည္း ေကဵာင္းသားတိုက္ပၾဲ သမုိင္းနႛဲ 
ခၾဲဴ ခားလိုႛ ရမႀာ မဟုတ္ပၝဘးူ၅ 

အေစာဆံုး ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲလုိႛ သတ္မႀတ္ဳကတဲ ့ျ၃ြ်၄ ရန္ကုန ္တကၠသုိလ ္ပထမ ေကဵာင္းသားသပိတ ္
ကေန စ႓ပီး ေရတၾက္ဳကည့္လုိက္ရင ္ အခု ြ််၁-ြ််၂ ေကဵာ္ကိုကုိတုိႛေခတ ္ ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲေတၾ အထိ မဆံုး 
ႎုိင္တဲ့ တုိက္ပၾဲ စဥ္႒ကီးကု ိတေလးတစား ေတၾႚဳကရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ဴမန္မာႎုိင္ငံေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁသမုိင္းဟာ အဳကမ္းဖဵင္းအားဴဖင္ ့
(ျ) လၾတ္လပ္ေရးမတုိင္မီ ကိုလိုနီေခတ္၄ 
(ြ) လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီး ျ၃ဿ၂ ပထမ အ႒ကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းတဲ့ေခတ ္
(ွ) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညႌီၾတ္မႁ ႓ပိႂကၾဲ႓ပီး ျ၃၀ြ ဒုတိယအ႒ကိမ ္စစ္အာဏာ သိမ္းတဲ့ေခတ္ 
(ှ) ရႀစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံ ု႓ဖိႂခၾင္းခံရ႓ပီး ျ၃၂၂ တတိယအ႒ကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းတဲ့ေခတ္နႛဲ 
(ဿ) ဒီကေနႛ ြ််၁ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးဆင္ႎၿတဲဲ ့ ေခတ္ရယ္လိုႛ ေခတ္ဴပန ္ ပိုင္းဴခားႎုိင္ပၝ 
လိမ့္မယ္၅ 

လၾတ္လပ္ေရးမတိုင္မီ ကိုလုိနီေခတ ္ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲေတၾထမဲႀာ 'အမဵႂိးသားေနႛအစ ျ၃ြ် ေကဵာင္းသား 
သပိတ္က' လိုႛ ဆုိဳကတဲ့၄ ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းသား႒ကီးေတၾရႚဲ ျ၃ြ် ဴပည္ႎ့ႀစ္၄ ဒီဇင္ဘာ ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲ 
ဟာ ဴမန္မာ တႎုိင္ငံလံုး နယ္ခဵႚဲဆန္ႛကဵင္ေရး၄ အမဵႂိးသားလၾတ္ေဴမာက္ေရးကု ိ ႎုိင္ငံေရးအသိရႀိရႀိနႛဲ ပထမဆံုး စတင္ 
လႁံႛေဆာ္လုိက္တဲ ့ဝံသာႎု အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ကုိဘဦး၄ ကိုေအာင္ဒင္၄ ကုိဴမ စတဲ ့ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသား႒ကီး ြျ ေခၝင္းေဆာင္တဲ ့ ျ၃ြ်၄ သပိတ္ 
ေကာ္မတီဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရႚဲ ပထမဆံုး ေတာ္လႀန္တဲ ့ေကဵာင္းသား အဖၾဲႚအစည္းလုိႛ သတ္မႀတ္ႎိုင္ပၝတယ္၅ 

ဒီေနရာမႀာ ျ၃ြ်၄ ေကဵာင္းသားသပိတ ္မတုိင္ခင ္ျ၁ ႎႀစ္ ေစာ႓ပီး ေပၞေပၝက္ခဲ့တဲ ့ရန္ကုန္႓မိိႂႚက ေကဵာင္းသား 
တိုက္ပၾဲ တခုလည္း သမုိင္းမႀာ ရႀိခဲ့ပၝေသးတယ္၅ 

အဴဖစ္အပဵက္က ျ၃်ွ ခုႎႀစ္၄ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္၄ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဟုိက္စကးူေကဵာင္းမႀာ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၅ 
ဴဖစ္ပံုက၄ တေနႛသားမႀာေတာ ့အႉမတန္း၄ ရႀစ္တန္းအတန္းပုိင ္အဂႆလိပ္လမူဵိႂး ေကဵာင္းဆရာဟာ ခ႟ုိင္ပညာဝန ္မစၤတာ 
ေကာက္စ္ရႚဲ အမိန္ႛလုိႛ ဆုိ႓ပီးေတာ ့စာသင္ခန္းထမဲႀာ ေကဵာင္းသားေတၾကု ိမတ္တတ္ရပ္ခုိင္းပၝတယ္၅ ႓ပီးေတာ ့အမိန္ႛစာ 
ကု ိဖတ္ဴပပၝတယ္၅ 

"ယေနႛမႀစ၇ သင္တုိႛ ဴမန္မာ ေကဵာင္းသားမဵားအားလံုး စာမသင္ခင ္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ အဂႆလိပ္လမူဵႂိး ဆရာေတၾကု ိ
ဦးစၾာ ရႀိခုိး ကန္ေတာ့႓ပီးမႀ စာသင္ဳကားဴခင္း အမႁကု ိဴပႂမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း" ဆိုတဲ ့အမိန္ႛပၝပ၅ဲ 

အဒီဲ ဆရာက ဴမန္မာေကဵာင္းသားေတၾကိ ုထုိင္႓ပီး ကန္ေတာ့ဖိုႛ အမိန္ႛေပးပၝတယ္၅ မတ္တတ္ရပ္ေနတ့ ဲဴမန္မာ 
ေကဵာင္းသားေတၾ ဘယ္သမူႀ မလႁပ္ပၝဘးူ၅ အတန္းပုိင္ဆရာဟာ စိတ္ဆိုးလာ႓ပီး 'ထပ္' အမိန္ႛေပးပၝတယ္၅ ဘယ္ေကဵာင္း 
သားမႀ အမိန္ႛကိ ု မနာခံဳကပၝဘးူ၅ အတန္းပိုင္ဆရာဟာ ေဒၝသတ႒ကီးနႛဲ ႒ကိမ္းေမာင္းလာပၝေတာ့တယ္၅ ေကဵာင္းသား 
တဦးတေလမႀ တုပ္တုပ္မလႁပ ္ မတ္တတ္ရပ္လဵက္ပၝပ၅ဲ အဂႆလိပ္လမူဵိႂး ေကဵာင္းဆရာဟာ ႒ကီးစၾာ အရႀက္ရ႓ပီး 
ေအာ္ဟစ္ ေပၝက္ကၾဲသၾားပၝ႓ပီ၅ 

အဒီဲအခဵိန္မႀာ အတန္းေရႀႚဆံုးက 'ေမာင္တင'္ ဆိုတဲ ့ေကဵာင္းသားေလးက အတန္းပိုင္ဆရာေရႀႚကေန အတန္း 
အဴပင္ဘက္ကု ိ စတင္ ထၾက္သၾားပၝေတာ့တယ္၅ ေမာင္တင္ရႚဲ ေနာက္ကေန ဴမန္မာေကဵာင္းသားေတၾ တေယာက္႓ပီး 
တေယာက ္အတန္းဴပင္ကု ိထၾက္သၾားလုိက္ဳကတာ အတန္းထမဲႀာ အဲဒီ ဆရာတေယာက္ပ ဲအ႟ုပ္႒ကိိႂးဴပတ ္ကဵန္ရစ္ခဲ ့
ပၝေတာ့တယ္၅ 
 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ဒီဴဖစ္ရပ္က ရန္ကုန ္တ႓မိႂႚလံုး သတင္းပဵံႚႎႀံႛသၾား႓ပီး အဂႆလိပ ္ကိုလုိန ီအစိုးရအဖိုႛ  အရႀက္ရစရာ ဴဖစ္သၾားတဲ ့
အတၾက္ သက္ဆုိင္ရာ အဂႆလိပ္ပညာေရး အာဏာပိုင္ေတၾက ေမာင္တင္တုိႛ အားလံုးကု ိ ေကဵာင္းထုတ္ပစ္လုိက ္
ပၝတယ္၅ 

အဲဒီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား တုိင္းရင္းသား ေကဵာင္းသားမိဘေတၾက မေကဵမနပ္ဴဖစ္ဴပီး အဂႆလိပ္ အာဏာပုိင ္
ေတၾကို တခနဲက္စု႓ပီး အေရးဆိုဳကပၝတယ္၅  အဂႆလိပ ္ ပညာေရး အာဏာပုိင္ေတၾရယ္၄ ေကဵာင္းသား မိဘေတၾရယ္၄ 
ကာယကံရႀင ္ေမာင္တင္တုိႛ ေကဵာင္းသားေတၾရယ ္အ႒ကိတ္အနယ ္ေတၾႚဆံုေဴဖရႀင္းရတဲ ့ပၾဲမႀာ အတန္းထကဲ ပထမဆံုး 
ထၾက္သၾားတဲ ့ေကဵာင္းသား ေမာင္တင္က သႛူအတန္းပုိင ္ဆရာကိ ုအခုလု ိယဥ္ယဥ္ေကဵးေကဵး ထေဴပာပၝတယ္၅ 

"ဆရာ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသားေတၾဟာ ေရႀးအတီေတကတည္းက ႒ကီးဴမတ္တဲ ့ယဥ္ေကဵး 
မႁနႛဲ ေနထုိင္လာဳကတဲ ့ လမူဵိႂးေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ ကဵေနာ္တိုႛ ယဥ္ေကဵးမႁမႀာ အာစရိယ ဆရာ၄ ဆရာမေတၾကု ိ ဘုရား၄ 
တရား၄ သံဃာ၄ မိဘနႛဲ တဂုိဏ္းတည္းထား႓ပီး အနေႎၩာ အနႎၩ ငၝးပၝးအေနနႛဲ ႟ိုေသဴမတ္ႎိုး၄ လက္စုံမိုးလိုႛ  ရႀိခိုး ပေူဇာ္ဳက 
တာပၝ၅ ဒၝေပမဲ့ ဆရာ ကဵေနာ္တုိႛရႚဲ ႟ုိေသဴမတ္ႎုိးဴခင္း၄ ရႀိခုိးပေူဇာ္ဴခင္းေတၾဟာ အမိန္ႛ စာ႟ၾက္ေပၞက လာတာမဟုတ ္
ပၝဘးူ၅ ကဵေနာ္တိုႛရႚဲ ေဟာဒီ ရင္ဘတ္ထကဲ ၄ အသည္းႎႀလံုးထကဲ လာတာပၝ" တဲ့၅ 

အဒီဲပၾဲမႀာ အဂႆလိပ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က လက္ေလ႖ာ ့ အ႟ႁံးေပးလုိက္ရပၝတယ္၅ ေမာင္တင္တိုႛ 
ေကဵာင္းသားေတၾ အားလံုး ေကဵာင္းဴပန္တက္ခၾင္ ့ရသၾားဳကပၝတယ္၅ 

ဒၝဟာ သမုိင္းမႀာ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္၄ မႀတ္မႀတ္ထင္ထင္၄ ထင္ထင္ရႀားရႀား မရႀိခဲ့ေသာ္ဴငားလည္း ဒီအဴဖစ္ 
အပဵက္ ကေလးဟာ အဂႆလိပ ္ က႗န္ပညာေရးစနစ္၄ အဂႆလိပ ္ ကိုလုိနီအုပ္ခဵႂပ္ေရးကု ိ ပထမဆံုး ကနဦး၄ ေဗၾေဆာ္ဦး 
စတင္ ဆန္ႛကဵင ္ လႁံႛေဆာ္လုိက္တဲ ့ ေကဵာင္းသားသမုိင္းတခု၄ ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲတခုလုိႛ ဆုိလုိက္ခဵင္ပၝတယ္၅ အဒီဲ 
အခဵိန္က YMBA အသင္း႒ကီးေတာင ္မေပၞေပၝက္ေသးပၝဘးူ၅ 

အဒီဲတုိက္ပၾဲမႀာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ ့ ၂ တန္း ေကဵာင္းသားေလး 'ေမာင္တင'္ ကု ိ ဴမန္မာႎုိင္ငံရႚဲ ပထမဆံုး 
ေကဵာင္သား ေခၝင္းေဆာင ္ 'ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲအစ ေမာင္တင္က' လုိႛ ဂုဏ္ဴပႂရပၝမယ္၅ 

အဒီဲ ေမာင္တင ္ ဘယ္သလူ၅ဲ အဒီဲ ေမာင္တင္ေလးဟာ ေနာင္တခဵိန ္ ကိုလုနိီလက္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာ 
ႎိုင္ငံသားေတၾထကဲ ပထမဆုံး ပၝေမာကၡဴဖစ္လာသ၄ူ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ရႚဲ ပထမဆံုး ဴမန္မာလမူဵႂိး ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး 
ဴဖစ္လာသ ူဆရာ႒ကီး ေဖေမာင္တင္ပၝပ ဲခင္ဗဵား၅   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ပထမဆံုး ဴမန္မာလမူဵႂိး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဆရာ႒ကီး ေဖေမာင္တင၅္ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပုိင္း (ွ)၄ ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသုိလ္သပိတ ္
ေဖေဖာဝ္ၝရ ီျ၄ ြ််၃ 
 
"ေဳသာ္ – ေဝးခရီးေပမဲ့၄ အေရး႒ကီးလႀဵင္ဴဖင့္၄ ေသၾးနီးရာပၝစ႓မေဲပမိုႛ၄ ဆရာလည္းကၾာ ဴမန္မာ့ပလၴင္မႀာ၄ သမၳတရႀင္ဘုရင ္
မလးူခင္ပ၄ ထဆင္ထးူကု ိ တဴမည္ဴမည ္ သင္ခဲ့သမုိႛ၄ ထီမထင္ေကဵာင္းေတာ္သားေတၾရႚဲ၄ အမည္အစဥ ္ ေခၝင္းအေပၞ 
ဖဵားမႀလ၄ မင္း႟ုႚိဆရာကု ိစာရင္းတိုႛကာ ထားလုိက္ဳကေပေတာ"့ 

ဴမန္မာဴပည္မႀာ ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားသပိတ္႒ကီး ဴဖစ္ေတာ ့ ဆရာ႒ကီး သခင္ကုိယ္ေတာ ္
မႁိင္းက အားေပးေထာက္ခံလုိက္တဲ ့ကဗဵာပၝ၅ 

"အမဵႂိးသားေနႛအစ၄ ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသုိလ ္ သပိတ္႒ကီးက" လုိႛ ဆို႟ုိးရႀိတဲ့အတုငိ္း နဝမ အ႒ကိမ္ေဴမာက္ 
ဂဵီစီဘီေအ ကၾန္ဖရင့္႒ကီးက အဒီဲသပိတ္႒ကီး စခဲ့တဲ ့ျ၃ြ် ဴပည့္ႎႀစ္၄ ဒီဇင္ဘာလ ဿ ရက္၄ ဴမန္မာသကၠရာဇ ္ျြ၂ြ ခုႎႀစ္၄ 
တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ ္ျ် ရက္ေနႛကိ ုအမဵႂိးသားေနႛအဴဖစ ္သတ္မႀတ္ခဲ့တာပၝ၅ 

အမဵႂိးသားေနႛ၄ တနည္း ျ၃ြ် ပထမ တကၠသိုလ ္သပိတ္႒ကီးက ဴမန္မာႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္ေရးအတၾက ္ႎုိင္ငံေရး 
ႎုိးဳကားမႁ အုတ္ဴမစ ္ခဵေပးႎိုင္ခဲ့တဲ ့မဟာေအာင္ပၾဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

တကၠသုိလ ္ သပိတ္မတုိင္မီ ဴမန္မာဴပည ္ အေနအထားကိ ု ဳကည့္ရင္ေတာ ့ ျ၃်၀ မႀာ Young Man 

Buddhist Association (YMBA) လိုႛ ေခၞတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ကလဵာဏယဝု အသင္း႒ကီးရႚဲ ဝံသာႎု 
အေရးေတာ္ပံ ု လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ေပၞေပၝက္လာခဲ့တယ္၅ အေပၝင္းဘဝင ္ ခဵမ္းေစဖုိႛ၄ အေကာင္းတမင ္ မႀန္းမႀန္း႓ပီး၄ 
ေဒၝင္းအဆင္ဆန္းေတၾနႛဲ ပဝၝအလံ ထတူဲ့ အခဵိန္၅ 'အမဵႂိး၄ ဘာသာ၄ သာသနာကိ ု ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ဳက' ဆုိတဲ့ 
ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ကဵယ္ေလာင္လာတဲ ့အခဵိန္၅ 

႓ဗိတိသ႖ ကုိလုိနီလက္ေအာက္မႀာ ျ၃ြ်၄ တကၠသုလိ္သပိတ္႒ကီးက ကုိလိုန ီက႗န္ပညာေရးစနစ္ကိ ုတုိက္႟ိကု္ 
ဆန္ႛကဵင ္ ႟ုကိ္ခဵိႂးခဲ့တာပၝပ၅ဲ ဒီသပိတ္႒ကီးရႚဲ အဓိက ရည႟္ၾယ္ခဵက္ေတၾက (ျ) အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးစိတ္နႛဲ 
ကိုလိုန ီဖိႎႀိပ္မႁကု ိဆန္ႛကဵင္ေရး၄ (ြ) အမဵႂိးသား သခင္ပညာေရး စနစ္ တည္ေထာင္ေရးတုိႛ ဴဖစ္တယ္၅ 

ကုိလုိနီေခတ္ဦးမႀာ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရဟာ ကုိလုိနီယႎၩရားကု ိအေထာက္အကူဴ ပႂဖိုႛ ဂဵပ္ဆင္ေကာလိပ္နႛဲ ရန္ကုန ္
ေကာလိပ္တုိႛကိ ုဖၾင့္ေပးခဲ့တယ္၅ ဒၝေပမဲ့ သီးဴခားေကာလိပ္ေတၾေတာ ့မဟုတ္ဘးူ၅ အိႎိၬယႎုိင္ငံ၄ ကလကတၨားတကၠသုိလ ္
အုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္မႀာပ ဲရႀိေသးတယ္၅ ျ၃ြ် ဴပည့္ႎႀစ၄္ ဒီဇင္ဘာေရာက္မႀ ရန္ကုန ္ယနူီဗာစီတီ အက္ဥပေဒ ဴပႉာန္း႓ပီး 
ရန္ကုန ္တကၠသုိလ္ကု ိဴမန္မာႎိုင္ငံရႚဲ သီးဴခား တကၠသုိလ္အဴဖစ ္ခၾင့္ဴပႂခဲ့တာပၝ၅ 

ျ၃ြ်၄ ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ္ရႚဲ အဓိပတိက ဴမန္မာဴပည္ဘုရင္ခံ ဆာရက္ဂဵီနယ ္ ကရက္ေဒၝက္ပၝပ၅ဲ 
ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးက မစၤတာ အာရ္အယ္လ္ေဟာင္းဝပ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္၅ အဒီဲ ရန္ကုန ္ ယနူီဗာစီတီ အက္ဥပေဒကို 
မေကဵနပ္လိုႛ ကုိဘဦး၄ ကုိေအာင္ဒင္၄ ကုိဴမ စတဲ ့ ေကဵာင္းသား႒ကီးေတၾက ဦးေဆာင္႓ပီး သပိတ္ေမႀာက္ခဲ့ဳကတာ 
ဴဖစ္တယ္၅ 

ရန္ကုန ္ ယနူီဗာစီတီ အက္ဥပေဒ ဴပႉာန္းခဵက္ေတၾထကဲ တခဵႂႚိ အခဵက္အလက္ေတၾကိ ု ဴပင္ဆင္ေပးဖိုႛ 
ေကဵာင္းသားေတၾက ေတာင္းဆိုဳကပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ တကၠသိုလ ္အဓိပတိက လဵစ္လဵႃ႟ႁခဲ့ပၝတယ္၅ 

အဒီဲမႀာပဲ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသား႒ကီးေတၾက ြျ ဦး ပၝဝင္တဲ ့ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္ေကဵာင္းသားထ ုကိုယ္စား 
ဴပႂ သပိတ္ေကာ္မတီကိ ုဖၾဲႚစည္းလိုက္႓ပီး သမုိင္းတၾင္မယ္ ့ပထမ တကၠသုိလ္သပိတ္႒ကီးကု ိစတင္လုိက္ဳကပၝေတာ့တယ္၅ 

ဒီတကၠသုိလ ္ ပထမသပိတ္႒ကီးဟာ ဴမန္မာတိုႛ နယ္ခဵႚဲလက္ေအာက ္ က႗န္ဘဝေရာက္ခဲ့ရတဲ ့ ကာလ 
တေလ႖ာက္ ဴပည္သတူရပ္လံုး ပထမဆံုးအေနနႛဲ နယ္ခဵႚဲအစုိးရကု ိဥပေဒေဘာင္အတၾင္းက ရင္ဆုိင္အန္တ ုစိန္ေခၞခဲ့တဲ့ 
ႎုိင္ငံေရး ႎိုဳကား အံု႔ကမႁ႒ကီးပၝပ၅ဲ သပိတ္႒ကီးဟာ တဴပည္လံုးကု ိေနႛခဵင္းညခဵင္း ကးူစက္ ပဵံႚႎႀံႛသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

တကၠသုိလ ္ပထမ သပိတ္႒ကီးနႛဲ ဆက္စပ္႓ပီး ဆရာေဇာ္ဂဵ ီေဴပာဴပခဲ့ဖးူတာကု ိကဵေနာ္ ဴပန္အမႀတ္ရမိပၝတယ္၅ 
ဆရာေဇာ္ဂဵီက ရန္ကုန္မႀာ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသား႒ကီးေတၾ သပိတ္ေမႀာက္ဳကတဲ့အခဵိန္က သူ (ဆရာေဇာ္ဂဵ)ီ လည္းပ ဲ
ခုနစ္တန္းေကဵာင္းသား အဴဖစ္နႛဲ ဖဵာပံု႓မိႂႚကေန ေထာက္ခံ သပိတ္ေမႀာက္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ဂုဏ္ယ ူေဴပာဴပခဲ့တာပၝ၅ 

ေနာင္မႀာ အမဵႂိးသားေကဵာင္းေတၾ ေပၞေပၝက္လာတဲ့အခၝမႀာ ဆရာေဇာ္ဂဵီဟာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ ္
ေဟာင္း ဦးသန္ႛတုိႛလိ ု အမဵႂိးသားေကဵာင္းမႀာ ဆရာ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝတယ္၅ ဒီအမဵႂိးသား ေကဵာင္းေတၾကပ ဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္ 
ေအာင္ဆန္းတုိႛလု ိလၾတ္လပ္ေရးကိ ုအရယေူပးမယ္ ့ေကဵာင္းသားမဵႂိးဆက္ေတၾကိ ုေမၾးထုတ္ေပးႎုိင္ခဲ့တာပမဲဟုတ္လား၅ 
 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 

 

 

6 

ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသုိလ္ သပိတ္႒ကီးမတုိင္ခင္က ဝုငိ္အမ္ဘီေအ အသင္း႒ကီးရႚဲ ဝံသာႎုလႁပ္ရႀားမႁေတၾပ ဲ
ရႀိခဲ့ရာက သပိတ္႒ကီး ႓ပီးေတာ ့ ႎုိင္ငံေရး ဒီေရ တဆင္ ့ တက္လာ႓ပီး ျ၃ြျ မႀာ General Council of 

Burmese Association (GCBA) လိုႛ ေခၞတဲ ့ဴမန္မာ အသင္းခဵႂပ္႒ကီးကိ ုဖၾဲႚစည္းႎုိင္ခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ 
ျ၃ြ်၄ သပိတ္႒ကီးရႚဲ အရႀိန္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ကဵယ္ဴပန္ႛ ႟ုိက္ခတ္ခဲ့သလ ဲ ဆုိရင ္ ျ၃ြ၃ မႀာ 

တကမာၲလံုး စီးပၾားပဵက္ကပ္႒ကီး ဆုိက္တဲ့အခဵိန ္ ဴမန္မာဴပည ္ ေတာင္သလူယ္သမား အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ေပၞေပၝက္ 
လာေစတဲ့အထိပၝပ၅ဲ 

ျ၃ွ် ဴပည့္ႎႀစ၄္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ရဂံုစံ ခဵစ္စရာတပည့္တိုႛမႀာဴဖင့္၄ ဥံႂအရဟံ သစၤာကတိေတၾႎႀင့္၄ ဂဠႂန္သရဏံ 
ဂစၽာမိဳကေပေတာ ့ ဆုိတဲ့ ဂဠႂန္ဆရာစံ ဦးေဆာင္တဲ ့ နယ္ခဵႚဲ ဆန္ကဵင္ေရး လက္နက္ကုိင ္ ပုန္ကန္မႁ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၅ 
ဆရာစံဟာ ဂဵီစီဘီေအ အဖၾဲႚဝင္တဦးပၝ၅ ဴမန္မာတိုႛရႚဲ နယ္ခဵႚဲ ဆန္ႛကဵင္ေရးဟာ ဥပေဒတၾင္း တုိက္ပၾဲကေန လက္နက္ 
ကိုင္တိုက္ပၾဲ အသၾင္ကို ကးူေဴပာင္းခဲ့တာပၝပ၅ဲ 

ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသုိလ ္သပိတ္႒ကီးနႛဲ ပတ္သက္လုိႛ ေလးစားေလာက္တဲ ့သမုိင္းဝင ္မႀတ္ခဵက္တခုကေတာ့၄ 
အဂႆလိပ ္ စာေရးဆရာ႒ကီး ေမာရစ္ေကာလစ္က သႛူရႚဲ 'Last and First in Burma' ဆိုတဲ ့ စာအုပ္မႀာ 
"ဴမန္မာႎိုင္င ံ သမုိင္းတၾင ္ ျ၃ြ် ဴပည့္ႎႀစ္၄ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁသာ မေပၞေပၝက္ခဲ့လ႖င ္ ဴမန္မာႎုိင္င ံ လၾတ္လပ္ေရးရရန္ 
ထုိမ႖ ေစာလိမ့္မည္မဟုတ"္ လိုႛ ေရးသားခဲ့တ့ ဲအခဵက္ပၝပ၅ဲ 

ျ၃ြ်၄ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ပထမဆံုး သပိတ္ေမႀာက္ခဲ့တဲ ့ အထိမ္းအမႀတ ္ အဴဖစ ္ ရန္ကုန္႓မိႚႂ 
ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ ္ စေနေထာင့္မႀာ တည္ထားတဲ ့ ေစတီနႛဲ ကမၱည္း ေကဵာက္စာတိုင္ကိုေတာ ့  နအဖ စစ္အုပ္စုက 
မတရား ပိတ္ပင ္အေမႀာင္ခဵထားလိုႛ ေနာက္မဵိႂးဆက ္ေကဵာင္းသားေတၾ ဖးူေမ႖ာ္ခၾင့္၄ အေလးဴပႂခၾင္ ့မရေတာ့ပၝဘးူ၅ 
      ဘာပဲဴ ဖစ္ဴဖစ ္ အခုဆုိရင ္ ဒီသပိတ္႒ကီးေရာ၄ အမဵႂိးသားေနႛေရာ၄ ရန္ကုန ္ တကၠသိုလ္႒ကီးေရာ (၂၂) ႎႀစ္ဴပည္ ့
ေရာက္လိုႛ (၂၂) ႒ကိမ္ ေဴမာက္ခဲ့ပၝ႓ပီ၅ ဒီေနႛအခဵိန္မႀာလည္း ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဴပည္သလူထူု႒ကီး ေရႀႚကေန 
မားမားမတ္မတ္ရပ္႓ပီး စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကိ ုဳက့ံဳက့ံခံ ရင္ဆုိင ္အန္တုေနဆပဲ ဲမဟုတ္ပၝလား၅   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သပိတ္ေမႀာက ္ေကဵာင္းသား႒ကီးမဵား သစၤာအဓိႉာန္ဴပႂရာ ေ႟ၿတိဂံုေစတ ီအေနာက္ေတာင္ေထာင္ႚတၾင္ 
စိုက္ထထူားေသာ အထိမ္းအမႀတ္ေကဵာက္တိုင္၅ 

 
 
 
 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ှ)၄ ျ၃ွ၀၄ ဒုတိယ တကၠသုိလ္သပိတ ္
ေဖေဖာဝ္ၝရ ီ၂၄ ြ််၃ 
 
ပထမ တကၠသုိလ ္သပိတ္႒ကီး ႓ပီးလိုႛ ျ် ႎႀစ္အဳကာ ျ၃ွ် ဒီဇင္ဘာမႀာ လယ္သမားသပူုန ္ဂဠႂန္ ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး 
ဴဖစ္ေပၞခဲ့တယ္၅ မေရႀးမေႎႀာင္းမႀာပ ဲျ၃ွျ ခုႎႀစ္၄ ဇန္နဝၝရီလ ွျ ရက္ေနႛမႀာ 'တကသ' လိုႛေခၞတဲ ့ရန္ကုန ္တကၠသုိလ္ 
ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ စတင္ ဖၾဲႚစည္း ေပၞထၾက္လာခဲ့ပၝတယ္၅ 

႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵႚဲအစုိးရဟာ ျ၃ွဿ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကု ိ အိႎၬိယကေန ခၾဲထုတ္လုိက္႓ပီး ၃ျ ဌာန 
အုပ္ခဵႂပ္ေရးကု ိ သၾတ္သၾင္းလာခဲ့ပၝတယ္၅ အဒီဲအခဵိန္ ျ၃ွဿ မႀာပဲ သခင္ဘေသာင္းနႛဲ ပညာတတ ္ ဴမန္မာလငူယ ္
တစုဟာ "ဴမန္မာစာသည ္ တုိႛစာ၄ ဴမန္စကားသည ္ တိုႛစကား၄ သခင္မဵႂိးေဟ့ တုိႛဗမာ" ဆိုတဲ ့ ေ႔ကးေဳကာ္သံနႛဲ တုိႛဗမာ 
အစည္းအ႟ံုးကု ိထေူထာင္လုိက္ဳကပၝတယ္၅ 

"အေရႀႚက ေနဝန္းထၾက္သည့္ပမာ၄ တုိႛေခတ္ကုိေတာ ့ေရာက္ရမည္မႀာ မလၿပဲၝ" ဆိုတဲ့ ဝုငိ္အမ္ဘီေအ ဆရာ 
တင္ ေရးတဲ ့'တိုႛဗမာ' သီခဵင္းဟာ ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပည္သေူတၾဳကားမႀာ ပံဵႚႎႀံႛ လၿမ္းမုိးသၾားပၝ႓ပီ၅ 

အဒီဲ ျ၃ွဿ ခုႎႀစ္ထမဲႀာပဲ ရန္ကုန ္တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (တကသ) ရႚဲ အာေဘာ္ဴဖစ္တဲ ့သမဂၢ 
မဂၢဇင္း႒ကီးကုိလည္း 'အုိးေဝ' မဂၢဇင္းလုိႛ နာမည ္ေဴပာင္းလုိက္႒ကပၝတယ္၅  ဒုတိယ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားသပိတ္႒ကီး 
ဟာ အဒီဲ အုိးေဝ မဂၢဇင္းကေန စခဲ့တာပၝပ၅ဲ 

ျ၃ွ၀၄ ဇန္နဝၝရ ီွျ တကသ (ဿ) ႎႀစ္ဴပည္ ့ေကဵာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အဦမႀာ စကားစစ္ထုိးပၾဲ လုပ္ပၝ 
တယ္၅ အဒီဲပၾဲမႀာ တကသ ဥကၠႉဴဖစ္တ့ ဲ ကုိႎု (သခင္ႎု) က နယ္ခဵႚဲ အစုိးရကု ိ ခပ္ဳကမ္းဳကမ္း ထုိးႎႀက ္ တုိက္ခိုက္တဲ့ 
မိန္ႛခၾန္း ေဴပာလုိက္ပၝတယ္၅ ဒီအတၾက္ တကၠသုိလ ္အာဏာပုိင္ေတၾက ဥကၠႉ ကုိႎုကု ိထုေခဵလၿာ ေတာင္းပၝတယ္၅ 

အဒီဲအခဵိန္မႀာ ထၾက္လာတဲ ့ အုိးေဝ မဂၢဇင္း အဂႆလိပ္စာ ကၸမႀာ The Hell Hound At Large 
ငရေဲခၾး႒ကီး လၾတ္ေန႓ပ ီ ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပၝးပၝလာတယ္၅ ေရးတဲ့သကူ ယမမင္းလုိႛ အမည္ခံထားတဲ ့ ဦးညိႂဴမပၝ၅ 
ဒီေဆာင္းပၝးဟာ ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ ္ ပၝေမာကၡခဵႃပ ္ မစၤတာ စေလာ့ကု ိ ေဝဖန ္တုိက္ခုိက္ထားတဲ ့ ေဆာင္းပၝး ဴဖစ္ေန 
ပၝတယ္၅ 

ဒီေတာ ့တကၠသုိလ ္အာဏာပုိင္ေတၾက ဒီေဆာင္းပၝးေရးသကူု ိနာမည္ေဖာ္ထုတ္ေပးဖုိႛ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ 
ကုိေအာင္ဆန္း (ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း) ကုိ အေရးဆုိလာပၝတယ္၅ အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္းက အယ္ဒီတာတုိႛ ေစာင္ ့
ထိန္းအပ္သည္ ့ကဵင္ဝ့တ္အရ ေဖာ္ထုတ္မေပးႎုိင္ပၝလုိႛ အေဳကာင္းဴပန္လုိက္ပၝတယ္၅ 

တကသ ဥကၠႉ ကုိႎုကလည္း ထုေခဵလၿာမေပးပၝဘးူ၅ တကၠသုိလ ္အာဏာပုိငအ္ဖၾဲႚက အုိးေဝမဂၢဇင္း တာဝန္ခံ 
အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္းကု ိ ေကဵာင္းထုတ ္ ပစ္လုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ ဒၝကု ိ မေကဵနပ္တဲ ့ ဥကၠႉ ကုိႎုက နယ္ခဵႚဲ 
အစုိးရကု ိကန္ႛကၾက္ ႟ႁတ္ခဵတဲ့အေနနႛဲ BA (ဝိဇၦာဘၾဲႚ) ကုိ ဴပန္အပ္လုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ကုိႎုကုိ 
ေကဵာင္းထုတ္လုိက္တယ ္ဆိုတဲ့စာ ြျ၄ ွ၄ ွ၀ ေနႛမႀာ ထုတ္ဴပန္လုိကတ္ယ္၅ 

ဒၝေတၾဟာ တကသကု ိ ေစာ္ကားတာပလိဲုႛ တကၠသုိလ ္ ေကဵာင္းသားထု႒ကီးက မေကဵမခဵမ္း ဴဖစ္ကုန္ဳကပၝ 
တယ္၅ တကသ အမႁေဆာင္အဖၾဲႚက တဖၾဲႚလံုး ေဖေဖာဝ္ၝရီလ ြ၂ ရက္ စာေမးပၾဲကု ိ မေဴဖဘ ဲ သပိတ္ေမႀာက္မယ္လိုႛ 
ပထမ စဥ္းစားဳကပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ ့ေကဵာင္းသားထ ုတရပ္လံုးကပၝ မခံမရပ္ ဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက ္ေဖေဖာဝ္ၝရ ီြဿ ရက္ေနႛ 
သမဂၢ အေဆာက္အဦမႀာ ေကဵာင္းသားထ ုအစည္းအေဝး ေခၞခဲ့ရပၝတယ္၅ 

သမဂၢခန္းမ႒ကီး လ႖ထံၾက္သၾားတဲ ့ ဒီအစည္းအေဝး႒ကီးကပ ဲသပိတ္ေမႀာက္ဖိုိႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္တဲ့အတၾက ္ျ၃ွ၀ 
ခုႎႀစ္၄ ေဖေဖာဝ္ၝရီလ ြ၀ ရက္ေနႛမႀာ ဒုတိယ တကၠသိုလ ္သပိတ္႒ကီး ေပၞေပၝက္လာခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ ဂဵပ္ဆင္ေကာလိပ ္
အပၝအဝင္ တဴပည္လံုးက အထက္တန္း၄ အလယ္တန္း ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း တကသရႚဲ ဦးေဆာင္မႁေနာက္မႀာ 
သပိတ္ထ ဲပၝလာဳကပၝတယ္၅ 

ေ႟ၿတိဂံုဘုရားမႀာ စခန္းခဵ႓ပီး သပိတ္ေမႀာက္ေနတဲ ့ ေကဵာင္းသားေတၾထမဲႀာ အစုိးရဝန္ထမ္း သားသမီးေတၾ 
လည္း ပၝပၝတယ္၅ ဒီေကဵာင္းသားေတၾကိ ု သပိတ္စခန္းကေန ဴပန္မေခၞရင ္ သတူုိႛ မိဘေတၾကု ိ အလုပ္ဴဖႂတ္ပစ္မယ္လိုႛ 
နယ္ခဵႚဲ အစုိးရက ႓ခိမ္းေဴခာက ္အဳကပ္ကုိင္လာပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ မိဘေတၾက ဘယ္လိုပေဲခၞေခၞ အဒီဲ အစုိးရ ဝန္ထမ္း 
သားသမီး ေကဵာင္းသ ူေကဵာင္းသားေတၾဟာ မဵက္ရည္စက္လက္နႛဲ မိဘကု ိေကဵာခုိင္း႓ပီး တကသ ဘက္ကေန သပိတ္ 
လႀန္တဲ့အထိ တုိက္ပၾဲဝင္ သၾားခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

အဒီဲ သပိတ္႒ကီးမႀာပ ဲ တဴပည္လံုးက ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾကု ိ စည္း႟ံုး ဦးေဆာင္ႎုိင္ဖိိုႛ ဗမာႎုိင္ငံလံုး 
ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (ဗကသ) – ABSU ကို ထေူထာင္ဖိုႛ အင္းလဵားေဆာင္က သပိတ္ေမႀာက္ ေကဵာင္းသ ူ
မအမာက အဆု ိ တင္သၾင္းတဲ့အတၾက ္ ျ၃ွ၀ ခုႎႀစ္၄ ေမလ ၂ ရက္ေနႛမႀာ ကနဦး 'ဗကသ' (ABSU) ကို ညီလာခံ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ေခၞယူ ဖၾဲႚစည္းႎိုင္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ ပထမဆံုး ျ၃ွ၀၄ ဗကသ ဥကၠႉက မစၤတာရာရႀစ္၄ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက အေထၾေထၾ 
အတၾင္းေရးမႀႃးပၝ၅ ျ၃ွ၂ မႀာေတာ ့ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက ဥကၠႉ ဴဖစ္လာပၝတယ္၅ 

ဆရာ ဒဂုန္တာရာဟာ အဒီဲ ွ၀ ဗကသ ညီလာခံကု ိ ကဵိႂက္လတ္႓မိႂႚကေန အထက္တန္း ေကဵာင္းသား 
ကုိယ္စားလႀယ ္ အဴဖစ္နႛဲ တက္ေရာက္ခဲ့သပူၝ၅ အဆုိတင္သၾင္းတဲ ့ အင္းလဵားေဆာင္က သပိတ္ေမႀာက္ေကဵာင္းသ ူ
မအမာ ဆိုတာကေတာ ့သတင္းစာဆရာ၄ စာေရးဆရာမ႒ကီး လထူုေဒၞအမာ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ 

အေမ လထူုေဒၞအမာ ဴပန္ေဴပာဴပဖးူတဲ ့ ျ၃ွ၀ သပိတ္အေဳကာင္းကု ိ ကဵေနာ္ ဴပနအ္မႀတ္ရမိပၝတယ္၅ "ွ၀ 
သပိတ္႒ကီးတုန္းက ေ႟ၿတိဂံု ကုန္းေတာ္ေပၞက ေမာ္လ႓မိႂင္ဇရပ္မႀာ စခန္းခဵေနဳကတဲ ့အခဵိန္၅ တေနႛေတာ ့ဆရာေဇာ္ဂဵီနႛဲ 
ဆရာမင္းသဝုဏ္တုိႛ အေမတုိႛ သပိတ္စခန္းကု ိ ေရာက္လာဳကတယ္၅ အဒီဲတုန္းက ဆရာတုိႛက ေကဵာင္းမႀာ ကဵႃတာ 
ေပၝက္စေလးေတၾေပၝ့၅ အဒီဲေနႛက ၃၄ ွ၄ ွ၀ ေနႛ၅ အေမတုိႛ ေကဵာင္းသားေတၾက ေအာ္တုိေရးခုိင္းေတာ ့ ေရးေပးဳကပၝ 
တယ္၅ ဆရာမင္းသဝုဏ္က အေမ့စာအုပ္ထမဲႀာ 'အမာသည ္ အေပဵာ့မဟုတ္၄ အဴဖႃသည ္ အမည္းမဟုတ္၄ အေဴဖာင္ ့
သည္ အေကာက္မဟုတ ္– အမာကိ ုမေပဵာ့ေစႎႀင့္၄ အဴဖႃကု ိမမည္းေစႎႀင့္၄ အေဴဖာင့္ကု ိမေကာက္ေစႎႀင္'့ လုိႛ ေရးေပး 
သၾားခဲ့တယ္၅" 

ဒီတကၠသိုလ ္ ဒုတိယသပိတ္နႛဲ ပတ္သက္တဲ ့ ဆရာဦးသိန္းေဖဴမင့္ရႚဲ 'သပိတ္ေမႀာက္ေကဵာင္းသား' ဝတၪႂ႒ကီး 
ကုိလည္း ကဵေနာ္ သတိရတယ္၅ 

ဒီ ျ၃ွ၀၄ ဒုတိယ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား သပိတ္ဟာ ေနာင ္ျ၃ွ၂ မႀာ ေပၞေပၝက္လာမယ ္ျွ်် ဴပည္ ့
အေရးေတာ္ပံု႒ကီးရႚဲ ပဏာမ တုိက္ပၾဲပဲ မဟုတ္ပၝလား၅   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ျ၃ွ၀ ခ၄ု တကၠသိုလ ္သပိတ္ေမႀာက ္ေကဵာင္းသ၄ူ ေကဵာင္းသားမဵား ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းသို ႛ စီတန္းလႀည္လ့ည္ဳကစဥ္၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပုိင္း (ဿ)၄ ျ၃ွ၂၄ တတိယ တကၠသိုလ ္သပိတ၄္ ျွ်် ဴပည့္အေရးေတာ္ပံု 
ေဖေဖာဝ္ၝရ ီျှ၄ ြ််၃ 
 
ျ၃ွ၀၄ တကၠသုိလ ္ဒုတိယသပိတ္႒ကီး အ႓ပီးမႀာေတာ ့နဂုိမလူ ကေဒၝင္းအလံေတၾေနရာမႀာ ရရဲနဲီတဲ ့ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ 
အစားထိုး လၾင့္ပံဵလာခဲ့ပၝ႓ပီ၅  

ွ၀ သပိတ္႒ကီးက ေမၾးဖၾားေပးခဲ့တဲ ့'ဗကသ' ABSU ရႚဲ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးဴဖစ္သ ူဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း 
က ခၾပ္ေနတဲ့ ေဒၝင္းပံု ေရးဆၾဲေပးဖိုႛ ေတာင္းဆုိလုိႛ ကာတၾန္း ဦးဘဂဵမ္းက ခၾပ္ေဒၝင္းပံ ု ေရးဆၾဲေပးခဲ့တာလုိႛ ဆိုပၝတယ္၅ 
လၾတ္လပ္ေရးကု ိ 'က' ႓ပီးေတာ ့မယဘူးူ၄ 'ခၾပ'္ ႓ပီးေတာ ့ယမူယ္ဆိုတဲ ့ခၾပ္ေဒၝင္းစိတ္ဓာတ ္အစဥ္အလာက အဒီဲ အခဵိန္ 
ကတည္းက စခဲ့တာပၝပ၅ဲ   

ဴမန္မာဴပည္သလူထူုရႚဲ အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ ႎုိင္ငံေရး ဒီေရဟာ တဴဖည္းဴဖည္း ဴမင့္တက္ 
လာေနပၝ႓ပီ၅ 

ျ၃ွ၁ မႀာေတာ ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးမႀာ အေရးပၝတဲ ့လႁပ္ရႀားမႁတခ ုေပၞထၾက္လာခဲ့ပၝတယ္၅ အဒဲၝကေတာ့ 'နဂၝးန'ီ 
စာအုပ္အသင္း ေပၞထၾက္လာဴခင္းပၝပ၅ဲ သခင္ႎု၄ သခင္သန္းထၾန္း၄ သခင္စုိးတုိႛ ဦးေဆာင္႓ပီး နဂၝးနီကု ိ ထေူထာင္လုိက ္
ဳကပၝတယ္၅ နဂၝးန ီစာအုပ္အသင္းဟာ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးအတၾက ္ေတာ္လႀန္တဲ ့အေတၾးအေခၞေတၾ ဴဖန္ႛခဵိေပးႎုိင္တဲ ့
လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္လာပၝတယ္၅ 

"ဆင္းရဲဴ ခင္း လၾတ္ကင္းေအာင ္ လမ္းဴပေဆာင္ပၝမည"္ ဆုိတဲ့ 'နဂၝးန'ီ သီခဵင္းဟာလည္း ျ၃ွဿ ခုႎႀစ္က 
ေပၞထၾက္ခဲ့တဲ ့'တုိႛဗမာ' သီခဵင္းလုိပ ဲဴမန္မာဴပည္သလူထူုရႚဲ ပၝးစပ္ဖဵားမႀာ ေရပန္းစားလာခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ 

ျ၃ွ၂ ေရာက္ေတာ ့ဧ႓ပီလ ြဿ ရက္ေနႛ ပုသိမ္႓မိႂႛမႀာ ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (ဗကသ) 
All Burma Students Union (ABSU) ရႚဲ တတိယ အစည္းအေဝး ကဵင္းပပၝတယ္၅ ဒီအစည္းအေဝးမႀာ 
ရန္ကုန ္တကၠသိုလ ္အက္ဥပေဒဳကမ္းကု ိ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရက ဳသဂုတ္လ ဥပေဒအထိ ဘာမႀ ဴဖစ္မလာေသးဘးူဆိုရင ္
ေကဵာင္းသားေတၾက သပိတ္ေမႀာက္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက ္ခဵခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

အဒီဲညီလာခံမႀာ သဘာပတိဴဖစ္တဲ ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက ျ၃ွ၀ သပိတ္ဟာ ပထမပုိင္းမႀာ ေအာင္ဴမင္ခဲ့ေပ 
မဲ ့ေနာက္ပိုင္းမႀာ မိမိတိုႛ အင္အား ဴပန္လည္ဴဖည့္တင္းဖိုႛ ေအာင္ဴမင္စၾာ သပိတ္လႀန္ခဲ့ရေဳကာင္း၄ ဒီတခၝ သပိတ္ေမႀာက္ 
ရင္ေတာ ့"ေအာင္ဆန္းေသာ္လည္း ဴပႂတ္ရမယ္၄ တုိက္ပၾဲေသာ္လည္း ေအာင္ရမယ"္ လုိႛ ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္၅ 

ဒီအစည္းအေဝး႓ပီးလိုႛ မဳကာပၝဘးူ၄ ကုိေအာင္ဆန္းက ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္ ဘဝက ထၾက္႓ပီး တိုႛဗမာ 
အစည္းအ႟ံုး႒ကီးကု ိေဴခစံုပစ ္ဝင္သၾားခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ ကုိေအာင္ဆန္းရႚဲ ေနရာကိ ုကိုဗဟိန္းက ဆက္ခံပၝတယ္၅ 

ဴမန္မာသကၠရာဇ ္ ျွ်် ဴပည့္၄ ျ၃ွ၂၄ ႎုိဝင္ဘာမႀာေတာ ့ ေခဵာက္ေရနံေဴမက ဘီအိုစီ အလုပ္သမားေတၾရႚဲ 
သပိတ္႒ကီး ေပၞထၾက္လာခဲ့ပၝတယ္၅ ေရနံေဴမ သပိတ္တပ္သားေတၾဟာ ရန္ကုန္႓မိႚႂကို ခဵီတက္ဖိုႛ ထၾက္ခၾာလာဳက 
ပၝတယ္၅ 

အလုပ္သမား သပိတ္တပ္႒ကီးကိ ုေထာက္ခံဖုိႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ ့ကိုဗဟိန္းနႛဲ ကိုဗေဆၾတုိႛ 
မေကၾး႓မိႂႚအထိ တက္႓ပီး သၾားေရာက ္ ႒ကိႂဆုိဳကပၝတယ္၅ အဒီဲမႀာ နယ္ခဵႚဲ အစုိးရက ကုိဗဟိန္းနႛဲ ကုိဗေဆၾတုိႛကိ ုဖမ္း႓ပီး 
မေကၾးေထာင္ထ ဲထည့္လုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ 

သပိတ္တပ္႒ကီးရႚဲ အရႀိန္အဟုန္က ရပ္တန္ႛ မသၾားပၝဘးူ၅ မေကၾးေထာင ္ အခဵႂပ္ခန္း ေခၝင္မိုးကိ ု ေဖာက္႓ပီး 
ကုိဗဟိန္းက  သပိတ္တပ္႒ကီးကု ိ"ရေဲဘာ္တုိႛ ေရႀႚကိ ုဆက္႓ပီး ခဵီတက္ဳကပၝ၄ နယ္ခဵဲႚ ဴမင္းစီးပုလိပ္ေတၾရဲႚ ဴမင္းခၾာတခဵက ္
ေပၝက္ရင ္ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစရမယ"္ လုိႛ ရရဲေဲတာက ္မိန္ႛခၾန္း ေဴပာလုိက္ပၝတယ္၅ 

စစ္ေတာင္းဴမစဝ္ႀမ္းက ေတာင္သလူယ္သမား တပ္႒ကီးလည္း ရန္ကုန႓္မိႂႛကိ ုခဵီတက္လာေနပၝ႓ပီ၅ အလုပ္သမား၄ 
လယ္သမား၄ ေကဵာင္းသားေတၾ လက္တၾဲသၾားဳကပၝ႓ပီ၅ ကုိဗဟိန္း အဖမ္းခံေနရေတာ ့ အာဏာရႀင ္ ကိုလႀေ႟ၿလိုႛ ေခၞတဲ့ 
ကိုလႀေ႟ၿက တကသ ေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္လာပၝတယ္၅ ျွ်် ဴပည္၄့ လထူုလႁပ္ရႀားမႁတုိက္ပၾဲက အရႀိန္အဟုန ္ဴမင့္တက္လိုႛ 
လာပၝ႓ပီ၅ 

ျ၃ွ၂၄ ဒီဇင္ဘာ ြ် ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ ေကဵာင္းသားေတၾက အတၾင္းဝန္႟ံုး ေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ 
အဒီဲတုန္းက ဆရာဒဂုန္တာရာနႛဲ NLD က အန္ကယ ္ဦးဳကည္ေမာင္တုိႛဟာ တပ္ဦးက အလံကိုင္ တပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾေပၝ့၅ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ တပ္ဦးေနာက္မႀာ ဆရာဴဖစ္သင ္ ေကာလိပ္က ေကဵာင္းသားေတၾ 
လုိက္ပၝ ခဵတီက္ဳကပၝတယ္၅ ဆရာဴဖစ္သင ္ ေကဵာင္းသားေတၾကိ ု ေခၝင္းေဆာင္ေနတဲ ့ သကူေတာ ့ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း 
ေကဵာ္ေဇာပၝပ၅ဲ 
 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 

 

 

10 

ဆရာဒဂုန္တာရာ ေရးတဲ ့ 'ဒဂုန္တာရာ၏ ဒဂုန္တာရာ' စာအုပ္၄ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ရႚဲ 'အေရႀႚက ေနဝန္းထၾက ္
သည့္ပမာ' စာအုပ္၄ မဳကာေသးခင္က ထၾက္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာရႚဲ 'ကုိယ္တုိင္ေရး အတၪႂပၯတၨိ' စာအုပ ္
ေတၾကို ကဵေနာ္ ဴပန္အမႀတ္ရလာပၝတယ္၅ 

ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း ဘာလက္နက္မႀ မပၝဘဲ အဳကမ္းမဖက ္ ဆႎၬဴပ႓ပီးဳကလိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾ အတၾင္းဝန္႟ံုး 
ေရႀႚက ဴပန္ထၾက္လာတဲ ့အခဵိန္မႀာ နယ္ခဵႚဲ လက္ပၝးေစ ဴမင္းစီးပုလိပ္ေတၾက နံပၝတ္တုတ္ေတၾနႛဲ တပ္ဦးက ေကဵာင္းသား 
ေတၾကု ိအတင္းဝင္႟ုကိ္ ႓ဖိႂခၾဲပၝေတာ့တယ္၅ 

ဂဵပ္ဆင္ေကာလိပ္က ကိုေအာင္ေကဵာ္ခမဵာ နံပၝတ္တုတ္နႛဲ ဆင့္ကာဆင့္ကာ အ႟ုကိ္ခံရတဲ ့ ဒဏ္ရာေဳကာင္ ့
ေဆး႟ံကုု ိ ပိုႛဳကရပၝတယ္၅ ဒဏ္ရာ ဴပင္းထန္လၾန္းတဲ့အတၾက ္ ဒီဇင္ဘာ ြြ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ကိုေအာင္ေကဵာ ္ ကဵဆံုး 
ခဲ့ရရႀာပၝတယ္၅ အဒီဲေနႛ ေကဵာင္းသားအာဇာနည ္ ဗိုလ္ေအာင္ေကဵာ ္ ကဵဆံုးတဲ့ေနႛကို ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသားေနႛလုိႛ 
သတ္မႀတ္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္၅ 

ျွ်် ဴပည္ ့အေရးေတာ္ပံု႒ကီးက တဴပည္လံုးကု ိကးူစက္ပဵႚံႎႀံႛလုိႛ သၾားပၝ႓ပီ၅ ဂဵာနယ္ေကဵာ္ဦးခဵစ္ေမာင ္ဦးစီးတဲ့ 
ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက "လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲတၾင ္ မဵႂိးခဵစ္အာဇာနည ္ဗမာပီသည္ ့ကုိေအာင္ေကဵာ္ကား ဴမတ ္
ေသာ ေသဴခင္းဴဖင္ ့ေသခဲ့ေလ႓ပ"ီ လုိႛ ဂုဏ္ဴပႂ ကမၱည္းတင္ပၝတယ္၅ 

ဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ ္ ဈာပနမႀာ ေကဵာင္းသားအာဏာရႀင ္ ကိုလႀေ႟ၿက "ဟယ္ – နယ္ခဵႚဲအစုိးရ" လုိႛ လက္ညိၟႂး 
ေငၝက္ေငၝက္ထုိး႓ပီး စၾပ္စၾဲတုိက္ခုိက္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာပၝတယ္၅ ကုိေအာင္ေကဵာ ္ မိခင္႒ကီး ေဒၞေ႟ၿေကဵာ့ကေတာ ့
"ေအာင္ေကဵာ္ေရ - မင္းေသလို ႛ အေမ ဝမ္းနည္းတာထက္ မင္းလိုသားမဵႂိး ေနာက္ထပ ္ မေမၾးႎိုင္မႀာကိ ု အေမ ပို 
ဝမ္းနည္းတယ ္သားေရ" လုိႛ ယကူဵႂံးမရ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္၅ 

အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္ထ ဲေရာက္ေနတဲ ့ကိုဗဟိန္း၄ ကိုဗေဆၾ၄ သခင္စုိး စသတူုိႛကလည္း "အာဇာနည ္ရေဲဘာ္ 
ေအာင္ေကဵာ္၄ သင ္ ယခုကဲ့သုိႛ အသက္စၾန္ႛရဴခင္းဴဖင္ ့ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခဵင္း ေလာကနိဗၱာန္႒ကီး တည္ေထာင္ေရး စခန္း 
သည္ မုခဵဧကန ္တုိးတက္ေစအ့ံ" ဆုိ႓ပီး ဝမ္းနည္းသဝဏ္လၿာ ေထာင္ထကဲေန ေရးပိုႛခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ဒီ ျ၃ွ၂၄ တတိယ တကၠသိုလ္သပိတ္၄ ျွ်် ဴပည္ ့ အေရးေတာ္ပံု႒ကီးရႚဲ အဓိက  ေအာင္ဴမင္မႁကေတာ ့
႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵႚဲတုိႛ ႒ကိႂးကိုင္းထားတဲ ့ေဒၝက္တာဘေမာ ္အစုိးရ ဴပႂတ္ကဵသၾားတာပၝပ၅ဲ   

ဒီအေရးေတာ္ပံု႒ကီးမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ ေသၾး စ႓ပီး ေဴမကဵခဲ့ရတယ္၅ ဒီေသၾးေတၾ အခုအထိ မေဴခာက္ေသး၄ 
မခမ္းေသးပၝဘးူ၅      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ေခဵာက္ေရနံေဴမ ဘီအိုစ ီစတိုဂိတ္တၾင ္သပိတ္တားေနဳကေသာ အမဵိႂးသမီးငယ္မဵား၅ 
 
 
 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (၀)၄ ေကဵာင္းသားသမဂၢ၄ ရေဲဘာ္သုံးကဵိပ္ႎႀင္ ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး 
ေဖေဖာဝ္ၝရ ီြျ၄ ြ််၃ 
 
ျွ်် ဴပည္ ့အေရးေတာ္ပံု႒ကီး႓ပီးတဲ့အခၝ ကမာၲမႀာ ဒုတိယအ႒ကိမ ္စစ္မီး႒ကီး ထေတာက္လာပၝတယ္၅ ျ၃ွ၃ ခုႎႀစ္ခုမႀာ 
ဥေရာပနႛဲ အာရႀတုကိ္မႀာပၝ ဒုတိယကမာၲစစ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္၅ အေရႀႚဖဵားမႀာ ဂဵပန္က အဂႆလိပ္တိုႛရႚဲ ကိုလိုနီအင္ပၝယာ 
ကု ိ႓ခိမ္းေဴခာက္လာပၝတယ္၅ 
          ျွ်် ဴပည့္အေရးေတာ္ပံုအတၾင္းမႀာ စုစည္းမိသၾားဳကတဲ ့အလုပ္သမား၄ လယ္သမား၄ ေကဵာင္းသားတပ္ေပၝင္းစ ု
အင္အားသစ္ဟာ အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး၄ နယ္ခဵႚဲ ဆန္ႛကဵင္ေရး အတၾက္ နည္းလမ္းမဵႂိးစံုကု ိေတၾးေတာလာဳကပၝ 
တယ္၅ 

ဒီအေရးေတာ္ပံု႒ကီး အတၾင္းမႀာ ရန္ကုန္မႀာ ေကဵာင္းသား အာဇာနည ္ ဗိုလ္ေအာင္ေကဵာ ္ ကဵဆံုးခဲ့ရတယ္၅ 
မႎၩေလးမႀာ ျှ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ေကဵာင္းသားကေလး အပၝအဝင္ ရဟန္းရႀင္လူဴ ပည္သ ူျ၁ ဦး အသက္ေပးခဲ့ရတယ္၅ ေဴမကဵ 
ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ ေသၾး၄ ခၾပ္ေဒၝင္းေသၾးဟာ လၾတ္လပ္ေရးကိ ုတုိက္ယဖိူုႛ ခဵင္းခဵင္းနီေနခဲ့ပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသားသမဂၢထကဲ ပညာတတ ္ လငူယ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရႚဲ အခန္းကၸက ေရႀႚတန္း ေရာက္လာပၝ 
တယ္၅ ျ၃ွ၃ ခုႎႀစ္ထမဲႀာပ ဲ အဒီဲ ပညာတတ ္ လငူယ္ေတၾဟာ CPB (ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ) ကို ထေူထာင္လုိက ္
ဳကပၝတယ္၅ ဗမာဴပည ္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီရႚဲ ပထမဆံုး အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ဒုတိယ ကမာၲစစ္မီး႒ကီး အာရႀကိုပၝ ကးူစက္လာေတာ ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိ ု အုပ္စိုးေနတဲ ့ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရအဖိုႛ 
အခက္အခနဲႛဲ ဳကံႂေတၾႚလာရပၝေတာ့တယ္၅ အေရႀႚဖဵားက ဂဵပန္ရႚဲ ရန္ေဳကာင္ ့နယ္ခဵႚဲ အစုိးရ အဳကပ္႟ုကိ္ေနပၝ႓ပီ၅ 

အဒီဲအခဵိန္မႀာ နယ္ခဵႚဲကို ေမာင္းထုတ္ဖိုႛ ႎုိင္ငံတကာ အကအူညီရဖိုႛ လုိအပ္တယ ္ ဆုိတဲ ့ အေတၾးေခၞက 
ေကဵာင္းသား သမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဳကားမႀာ ေရာက္ရႀိေနပၝ႓ပီ၅ 

အေစာဆံုးအေနနႛဲ ျ၃ွ၃ ခုႎႀစ္ကထမဲႀာ တကသ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴ ဖစ္ဳကတဲ ့ ကိုဗဟိန္းနႛဲ ဆရာ ဒဂုန္ 
တာရာတုိႛ တ႟ုတ္ဴပည ္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ၄ ဥကၠႉ ေမာ္တိုႛနႛဲ ဆက္သၾယ္ဖုိႛ လား႟ႁိးကေန တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ယနူန္ဘက္ကိ ု
လ႖ိႂႚဝႀက္ ခရီးထၾက္ဳကပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ရႀမ္းဴပည္နယ ္နယ္ခဵႚဲ ပုလိပ္စံုေထာက္ေတၾက ပိတ္ပင္ဟန္ႛတားလုိႛ ကိုဗဟိန္းနႛဲ 
ဆရာဒဂုန္တာရာတုိႛရႚဲ တ႟ုတ္ဴပည ္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီနႛဲ ဆက္သၾယ္ဖိုႛ ကိစၤဟာ အထ မေဴမာက္လုိက္ရေတာ့ပၝဘးူ၅ 

ျ၃ွ၃ နႛဲ ှ် ေတၾမႀာ တုိႛဗမာအစည္းအ႟ံုး႒ကီးရႚဲ ေမာ္လ႓မိႂင္နႛဲ သာယာဝတီ ညီလာခံေတၾကု ိကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၅ 
အဒီဲ ညီလာခံေတၾကေန႓ပီး 'အဂႆလိပ္အခက္၄ ဗမာအခဵက'္ ဆိုတဲ ့ေ႔ကးေဳကာ္သံကိ ုထုတ္ဴပန္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ျ၃ှ ၄် စက္တင္ဘာမႀာ ဗမာ့ထၾက္ရပ္ဂိုဏ္း (Burma Freedom Bloc) ကို ဖၾဲႚစည္း  ထေူထာင္လိုက္ဳက 
ပၝတယ္၅ 

တကသ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၄ ပညာတတ ္ လငူယ္ေတၾရႚဲ ႎုိင္ငံတကာ အကအူညီရရႀိေရး အေတၾးအေခၞဟာ 
ေပဵာက္ဆုံးမသၾားေသးပၝဘးူ၅ တ႟ုတ္ဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ဥကၠႉေမာ္တိုႛနႛဲ အဆက္အသၾယ္ရဖိုႛ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ႒ကိႂးပမ္း 
သေူတၾကေတာ ့ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနႛဲ သခင္လႀ႓မိႂင္တိုႛပၝ၅ သခင္လႀ႓မိႂင္ဆိုတာ ရေဲဘာ္သံုးကဵိပဝ္င္ ဗိုလ္ရန္ေအာငပ္ၝ၅ 

ဒၝေပမဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဥကၠႉ ေမာ္နႛဲ ေတၾဖိုႛ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ 'ယင္အန္း' ကု ိသၾားတဲ ့ခရီးဟာလည္း အထ 
မေဴမာက္ဘ ဲကံအားေလဵာ္စၾာ ဂဵပန္နႛဲ ဆက္သၾယ္မိ႓ပီး ဟုိင္နန္က႗န္းမႀာ စစ္ပညာသင္ဖိုႛ ဴဖစ္သၾားခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၅ 

ျ၃ှ် ဴပည့္ႎႀစ္ထမဲႀာပ ဲ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေခၝင္းေဆာင္တဲ ့ ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ ္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀာ စစ္ပညာသင္ဖိုႛ 
လ႖ိႂႚဝႀက္ ထၾက္ခၾာသၾားဳကပၝတယ္၅ အဒီဲ ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ ္ဆုိတာမႀာ တုိႛဗမာ အစည္းအ႟ံုး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႁိင္း လက္ဝ ဲ
ဂုိဏ္းက ြျ ဦး၄ သခင္ဘစိန္၄ သခင္ထၾန္းအုပ ္လက္ယာဘက္ဂုိဏ္းက ၂ ဦးနႛဲ ဂဵပန္မႀာ အရင္ေရာက္ႎႀင့္တဲ ့ကုိေဆာင္း 
ဆုိသတူဦး စုစုေပၝင္း အေယာက ္ွ် ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ဆရာ႒ကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႁိင္း အဖၾဲႚက ြျ ဦးမႀာ သခင္ေအာင္ဆန္းက ေခၝင္းေဆာင္၄ ကိုလႀေဖ 
(ဗိုလ္လကဵ္ာ) က ဒုတိယေခၝင္းေဆာင္ပၝ၅ သခင္ဘစိန္၄ သခင္ထၾန္းအုပ ္အဖၾဲႚ ၂ ဦးမႀာ ေခၝင္းေဆာင္က သခင္႟ႁေမာင္ 
(ဗုိလ္ေနဝင္း) ပၝပ၅ဲ ဒီႎႀစ္ဖၾဲႚဳကားမႀာ ဆက္သၾယ္ေရး အရာရႀိအဴဖစ္က သခင္ကုိယ္ေတာ္မႁိင္း အဖၾဲႚက ကိုထၾန္းရႀိန ္
(ဗုိလ္ရန္ႎုိင)္ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

အဒီဲလုိသမုိင္းမႀာ ေပၞေပၝက္လာခဲ့တဲ ့ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ ့ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းသား 
သမဂၢအေဆာက္အအံ ုUnion ထကဲေန သေႎၭတည္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ ျွ်် ဴပည့္အေရးေတာ္ပံု႒ကီးအ႓ပီး နယ္ခဵႚဲကို 
တုိက္ဖိုႛ ႎိိုင္ငံတကာ အကအူည ီယရူမယ္ဆိုတဲ ့အေတၾးအေခၞကိ ုတကသ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဒီ Union သမဂၢ 
အေဆာက္အအံု႒ကီးထမဲႀာပ ဲေဆၾးေႎၾး တုိင္ပင္ခဲ့ဳကတာပၝ၅ 
 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ဒၝေဳကာင့္လည္း ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ္ထမဲႀာ တကသ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အေနနႛဲ (ျ) ကိုေအာင္ဆန္း (ဗုိလ္ေတဇ)၄ 
(ြ) ကုိလႀေဖ (ဗုိလ္လကဵ္ာ)၄ (ွ) ကုိထၾန္းရႀိန ္ (ဗုိလ္ရန္ႎုိင)္ နႛဲ (ှ) ကိုလႀေမာင္ (ဗုိလ္ေဇယဵ) တုိႛ ှ ဦး ပၝဝင္ေနတာ 
ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ျ၃ှျ မႀာေတာ့ ေကဵာင္းသား သမဂၢ ယာယီ ရပ္ဆုငိ္းသၾားခဲ့တယ္လုိႛ ဆိုရပၝမယ္၅ တကသ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ 
ဴဖစ္တဲ ့သခင္ႎုနႛဲ ကုိဗဟိန္းတုိႛဟာ သခင္သန္းထၾန္း၄ သခင္စုိးတိုႛနႛဲ  အတ ူ ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရရႚဲ အင္းစိန ္အကဵဥ္းေထာင ္
ထမဲႀာ ေရာက္ေနဳကတဲ ့အခဵိန္ပၝ၅ 

ျ၃ှြ မႀာေတာ့ ဗမာ ့ လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ ္ (BIA) ဖၾဲႚ႓ပီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာငဆ္န္းနႛဲ ဂဵပန ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး 
အီးဒၝးတုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံထကိဲ ု ဴပနဝ္င္ေရာက္လာခဲ့ဳကပၝတယ္၅ အဒီဲေနာက္ေတာ ့BIA ကေန BDA (ဗမာ ့ကာကၾယ္ေရး 
တပ္မေတာ)္၄ PBF မဵႂိးခဵစ ္ (ဗမာ့တပ္မေတာ)္ အဆင့္ဆင့္ေဴပာင္းဴပီး ဖက္ဆစ္ဂဵပန္ကိ ု ဴပန္ေတာ္လႀန္ဖိုႛ ေဴမေအာက္ 
ေတာ္လႀန္ေရး UG ေတၾ ဖၾဲႚစည္းဳကရဴပန္ပၝတယ္၅ 

ျ၃ှှ မႀာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရယ္၄ ဗမာ့ဴပည ္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီရယ္၄ ေနာက္ဆံုး ဖၾဲႚစည္းလုိက္တဲ ့ ဴပည့္သႛူ 
အေရးေတာ္ပံ ုပၝတီ (BRP) ပးူေပၝင္း႓ပီးေတာ ့ဖတပလ အဖၾဲႚခဵႂပ ္(ေနာင ္ဖဆပလ) ကို ထေူထာင္လုိက္ဳကပၝတယ္၅ 
          ဂဵပန္ေခတ္မႀာ သကသ၄ ဗကသရႚဲ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁကု ိတသီးတဴခား မေတၾႚဳကရေပမဲ့ ဂဵပန္ဆန္ႛကဵင္ေရး 
အတၾက္ လႁပ္ရႀားဳကတဲ ့ အဖၾဲႚအစည္း အသီးသီး၄ လုပ္ငန္း အသီးသီးမႀာေတာ ့ တကသ၄ ဗကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္း 
ေဆာင္ေတၾ အေရး႒ကီးတဲ ့ေနရာက တာဝန ္ယခူဲ့ဳကရပၝတယ္၅ 
          ျ၃ှဿ ခုႎႀစ္၄ မတ္လ ြ၁ ရက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး ဆင္ႎၿတဲဲ ့ အခဵိန္မႀာေတာ ့ တကသ ေခၝင္းေဆာင ္
ေဟာင္း ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက စစ္ေရးတာဝန္ခံ၄ သခင္စုိးက ႎုိင္ငံေရး၄ သခင္သန္းထၾန္းက ႎုိင္ငံဴခားဆက္သၾယ္ေရး 
တာဝန္ခံေတၾဴ ဖစ္႓ပီး ဦးသိန္းေဖဴမင့္က အဂႆလိပ ္အေမရိကန ္မဟာမိတ္တပ္ေတၾနႛဲ ဆက္သၾယ္ဖိုႛ အိႎိၬယကို သၾားတယ္၅ 
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ကိုဗဟိန္းက ပခဲးူ႟ုိးမ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေတၾနႛဲအတ ူဂဵပန ္ခုခံဆန္ႛကဵင္ေရး ေဴပာက္ကဵား 
စစ္ပၾဲကို ဦးေဆာင္ရပၝတယ္၅ 
          ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး ႓ပီးေတာ့မႀသာ၄ ျ၃ှ၀ မႀာ အေရးေပၞ ေကဵာင္းသားသမဂၢ ဆို႓ပီး ေ႟ၿတိဂံုကုန္းေတာ္၄ 
ဒုိက္ဦးဇရပ္မႀာ ကၾန္ဂရက္ ေခၞယကူဵင္းပႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္၅ 

အဲဒီအခဵိန္မႀာပ ဲ"ဴမင္းခၾာတခဵက္ေပၝက္ရင္၄ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစရမယ"္ ဆုိတဲ ့ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္
ကုိဗဟိန္း၄ ဗမာဴပည ္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္၄ ဗမာႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင ္
သခင္ဗဟိန္းဟာ မႎၩေလး ေဆး႟ု႒ံကီးေပၞမႀာ ႎႀလံုးေရာဂၝနႛဲ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့ပၝ႓ပီ၅   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဂဵပန္ေခတ ္ဗမာ ့လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ ္(BIA)၏ ဝၝဒဴဖန္ႛ ပို ႛစကဒ္တခု၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (၁)၄ ေကဵာင္းသား သမဂၢႎႀင္ ့လၾတ္လပ္ေရး 
ေဖေဖာဝ္ၝရ ီြ၂၄ ြ််၃ 
 
ေကဵာင္းသား သမဂၢကု ိအခုလု ိရည႟္ၾယ္ခဵက္ေတၾနႛဲ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဳကတယ္၅ 

(ျ) လမူႁ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္၆ ေကာင္းစၾာ ေဆာင႟္ၾက္ႎိုင္ေသာ ဘဝကို ဴဖစ္ထၾန္းလာေစရန၄္ 
(ြ) မိမိကုိယ ္မိမိ အားကုိး၇ လၾတ္လပ္စၾာ ေဆာင႟္ၾက္ႎုိင္ေသာ ဘဝကု ိဴဖစ္ထၾန္းလာေစရန္ႎႀင္၄့ 
(ွ) တာဝန္ ဝတၨရားမဵားကု ိသိတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မဵား ဴဖစ္ေပၞလာေစရန္၅ 

ဒီလုိရည္ရၾယ္ခဵက္ေတၾနႛဲ နယ္ခဵႚဲလက္ေအာက ္ ျ၃ွျ ခုႎႀစ္၄ ဇန္နဝၝလ ွျ ရက္ေနႛမႀာ ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ္ 
ေကဵာင္းသား သမဂၢ (တကသ) ေပၞေပၝက္လာတယ္၅ ျ၃ွ၀ ေမလ ၂ ရက္ ဒုတိယ တကၠသုိလ ္သပိတ္႒ကီးမႀာ ကနဦး 
ဗကသလုိႛ ေခၞတဲ ့ဗမာႎုိင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (ABSU) ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္၅ 

ဒီ တကသ၄ ဗကသ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားဟာ ကုိလုိန ီနယ္ခဵႚဲ ဆန္ႛကဵင္ေရး၄ အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး 
တိုက္ပၾဲမႀာ တပ္ဦးကေန ပၝဝင္ခဲ့တယ္၅ 

ျွ်် ဴပည့္အေရးေတာ္ပံု႒ကီးမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ အလုပ္သမား၄ လယ္သမား၄ ဴပည္သေူတၾနႛဲ ေပၝင္းစည္း 
မိသၾားဳက႓ပီ၅ 

ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ ္ ဆိုတာ ေကဵာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံ ု UNION ထကဲေန သေႎၭတည္ ေမၾးဖၾားခဲ့တာ 
ဴဖစ္တယ္၅ 

ျ၃ှျ ေနာက္ပိုင္း ဂဵပန္ေခတ္အတၾင္းမႀာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား ယာယီ ရပ္ဆုိင္း ေနခဲ့ရေပမဲ ့ တကသ၄ 
ဗကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးကာလ ႎုိင္ငံေရး၄ စစ္ေရး၄ စည္း႟ံုးေရး နယ္ပယ္ 
အသီးသီးမႀာ အဓိက အခန္းက တာဝန ္ယခူဲ့ဳကတယ္၅ 

ဖက္ဆစ္ ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး အ႓ပီး၄ ျ၃ှ၀ ခုႎႀစ္ထမဲႀာ ေကဵာင္းသား သမဂၢ အတၾက္ သာမက၄ တမဵႂိးသားလံုး 
အတၾက္ အ႒ကီးမားဆံုး ဆံုး႟ႁံးမႁကေတာ ့ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္ကုိဗဟိန္း ကၾယ္လၾန္သၾားဴခင္းပၝပ၅ဲ 

ဖက္ဆစ္ဂဵပန္ေတၾ ဴမန္မာ့ေဴမေပၞက ဆုတ္ခၾာသၾားတဲ့အခၝ၄ အဂႆလိပ္နယ္ခဵႚဲေတၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပနဝ္င္လာဳက 
ပၝတယ္၅ ကက္စ္ဘီလုိႛ ေခၞတဲ့ စကၠႃဴဖႃ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကု ိသၾတ္သၾင္းလာခဲ့တယ္၅ ဘုရင္ခံအဴဖစ ္ေရာက္လာသကူေတာ ့
ဆာဟးူ ဘတ္ရန္ႛ ဴဖစ္တယ္၅ 

ဒီေနာက္ခံမႀာပ ဲေကဵာင္းသားသမဂၢရႚဲ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကိ ု ဴပန္လည ္ ဴမင္ေတၾႚလာရပၝ႓ပီ၅ ှ၀ ခုႎႀစ္ အတၾင္းမႀာပဲ 
ဗမာ ႎိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢက ေ႟ၿတိဂု ံကုန္းေတာ္ေပၞက ဒုိက္ဦးဇရပ္မႀာ ကၾန္ဂရက ္ေခၞယ ူကဵင္းပ 
ခဲ့ပၝတယ္၅ ဗကသက စစ္႓ပီးေခတ ္လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲနႛဲ ပတ္သက္တဲ ့ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ သေဘာထားကု ိ ထုတ္ 
ဴပန္ေဳကညာလုိက္တယ္၅ 

ျ၃ှ၀၄ စက္တင္ဘာမႀ ေပၞေပၝက္လာတဲ ့ တႎိုင္ငံလံုး အေထၾေထၾ သပိတ္႒ကီးမႀာ ေကဵာင္းသား သမဂၢဟာ 
အလုပ္သမား၄ လယ္သမား၄ ဝန္ထမ္း၄ ဴပည္သမူဵားနႛဲ အတ ူပၝဝင္ တုိက္ပၾဲဆင္ခဲ့ဴပန္ပၝတယ္၅ 

နယ္ခဵႚဲအစုိးရရႚဲ စကၠႃဴဖႃ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကု ိ ဴမန္မာ ဴပည္သ ူ လထူုက မႎႀစ္သက္ဳကပၝဘးူ၅ မေကဵနပ္ဳကပၝဘးူ၅ 
ဒၝေဳကာင့္ ျ၃ှ၀၄ စက္တင္ဘာ ဿ ရက္ေနႛကစ႓ပီး အစုိးရ အမႁထမ္းေပၝင္းစံုရႚဲ အေထၾေထၾသပိတ္႒ကီး ေပၞေပၝက္ 
လာခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ ဒီတုိက္ပၾဲစဥ္ထမဲႀာ ဦးဝမ္းေမာင္ ေခၝင္းေဆာင္တဲ ့ပုလိပ္သပိတ္႒ကီးလည္း အပၝအဝင္ေပၝ့၅ 

ဖက္ဆစ္ ေတာ္လႀန္ေရး အ႓ပီးမႀာ အခုိင္အမာ ဖၾဲႚတည္လာတဲ ့ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္႒ကီးကလည္း ဴပည္သေူတၾရႚဲ 
ေရႀႚမႀာ  သံမဏိတပ္ဦး႒ကီးအဴဖစ ္မားမားမတ္မတ ္ရပ္တည္ခဲ့တယ္၅ 

ဒီ ှ၀ အေထၾေထၾ သပိတ္႒ကီးေဳကာင္ ့နယ္ခဵႚဲအစိုးရရႚဲ အုပ္ခဵႂပ္ေရး ယႎၩရား ရပ္စသဲၾားေတာ့မတတ ္ ဴဖစ္ေန 
ပၝ႓ပီ၅ ဘုရင္ခံ ဆာဟးူဘတ္ရန္ႛစ္လည္း တင္းမခံႎုိင္ေတာ့ပၝဘးူ၅ 

အေထၾေထၾ သပိတ္႒ကီးေဳကာင္ ့ ဘုရင္ခံဟာ ပန္းဖဵားဖဵား႓ပီး အိပ္ရာထ ဲ လေဲနတဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရႚဲ 
တာဝၝလိန္းအိမ္ကိ ုဘုရင္ခံဟာ လမူမာေမးဟန္ေဆာင ္လ႖ိႂႚဝႀက္သၾားလုိႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ ့အစုိးရသစ ္
ဖၾဲႚဖုိႛ  ကိစၤ တိတ္တဆိတ ္ညိႎၟႁိင္း သေဘာတခူဲ့ရပၝတယ္၅ ဒီသတင္းဟာ ြ၀ ရက္ ၃ လ ျ၃ှ၀ ေနႛထုတ ္ဴမန္မာ့အလင္း 
သတင္းစာ မဵက္ႎႀာဖံုးမႀာ စာလံုးမည္း႒ကီးနႛဲ ပၝလာပၝေတာ့တယ္၅ 

ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရး အလင္းေရာင္မုခ္ဦးကိ ု ဴမင္စဴပႂေနပၝ႓ပီး၅ အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေရာငန္ီဟာ 
ဴမန္မာ့ေဴမေပၞမႀာ သန္းစဴပႂလာပၝ႓ပီ၅ 

ဒီအခဵိန္မႀာပ ဲ လၾတ္လပ္ေရး ပန္းတုိင္ေရာက္ခၝနီးမႀာ ဴမန္မာ တမဵႂိးသားလံုးအတၾက ္ အားကိုး အားထားရာ 
ေ႟ၿေတာင္႒ကီး ႓ပိႂလသဲၾားရပၝေတာ့တယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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အဒဲၝကေတာ့ ျ၃ှ၁ ခုႎႀစ္၄ ဇလူုိင္လ ျ၃ ရက္ေနႛမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနႛဲ အာဇာနည ္ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးေတၾ 
လုပ္ဳကံခံရ႓ပီး ကဵဆံုးခဲ့ရတဲ ့အဴဖစ္ပၝပ၅ဲ 

အဒီဲေနာက္ ဴပည္သႛူအင္အား၄ ဴပည္သႛူ ညႌီၾတ္မႁေတၾနႛဲ ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခဵႂပ္၄ ပင္လံုစာခဵႂပ္၄ ႎု-
အက္တလီ စာခဵႂပ္ေတၾကို ဴဖတ္သန္း႓ပီး ႓ဗိတိသ႖အစိုးရက ဴမနမ္ာႎုိင္ငံကု ိလၾတ္လပ္ေရး ေပးလုိက္ရပၝေတာ့တယ္၅ 

"ေအာင္ေစသတည္း၅ ဴမန္မာသကၠၠရာဇ ္ျွ်၃ ခုႎႀစ္၄ ဴပာသုိလဴပည့္ေကဵာ ္၃ ရက၄္ ျ၃ှ၂ ခုႎႀစ္၄ ဇန္နဝၝရီလ ှ 
ရက ္ တနဂႆေႎၾေနႛ၄ ေကာင္းဴမတ္ေသာ မဂႆလာအခၝ၆ ဤ ငၝတိုႛ ဴမန္မာဴပည္သည ္ လံုးဝ လၾတ္လပ္ေသာ 
အခဵႂပ္အဴခာ အာဏာပုိင ္ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္႒ကီး အဴဖစ္သိုႛ ေရာက္သတည္း၅ 
- ငၝတုိႛသည ္ ဤေနႛ ဤအခဵိန္မႀစ၇ ငၝတုိႛအား လၾတ္လပ္ေသာ လမ္းသုိႛ ပုိႛေဆာင္ခဲ့ေသာ ငၝတုိႛ၏ 

ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ခဵမႀတ္ခဲ့သည္ ့လမ္းစဥ္အတိုင္း တသေဝမတိမ္း ခဵီတက္မည္၅ 
- ငၝတုိႛသည ္ဤေနႛ ဤအခဵိန္မႀစ၇ ငၝတိုႛ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း လံုႛလ  ဥႍဟဴဖင္ ့ရရႀိ႓ပီး 

ဴဖစ္ေသာ အမဵႂိးသား ညီႌၾတ္ေရးကု ိေကဵာက္စုိင ္ေကဵာက္ခကဲဲ့သိုႛ ခုိင္ဴမေဲအာင ္ထိန္းသိမ္းမည္၅ 
- ငၝတုိႛသည ္ဤေနႛ ဤအခဵိန္မႀ စ၇ သတူပၝးကုိလည္း မတရားမဴပႂ၄ ငၝတုိႛအား မတရားဴပႂဴခင္းကုိလည္း မခံ 

အသက္ႎႀင့္လ၇ဲ ကာကၾယ္မည"္ 
စသည္ဴဖင္ ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚက လၾတ္လပ္ေရး ေကဵာက္တုိင္မႀာ ေရးထုိးထားတဲ ့ သစၤာအဓိႉာန ္

(၃) ခဵက္ကို ကဵေနာ္ ဴပန္အမႀတ္ရ လာမိပၝေတာ့တယ္၅ 
ကုိဗဟိန္း၄ ကုိေအာင္ဆန္း၄ ကုိႎု စတဲ ့ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနႛဲ တကသ၄ ဗကသ စတဲ ့ေကဵာင္းသား 

သမဂၢေတၾရႚဲ လၾတ္လပ္ေရးေကဵးဇးူ၄ တနည္း အိုးေဝေကဵးဇးူကု ိ ကဵေနာ္တုိႛ ဂုဏ္ယ ူ ေအာက္ေမ့ ဦးထိပ ္ ပန္ဆင္ဳကပၝ 
စုိႛလား၅    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ျ၃ှ၂ ခုႎႀစ္၄ ဇန္နဝၝရ ီှ ရက္ေနႛတၾင ္လၾတ္လပ္ေသာ ဴပည္ေထာင္စ ုသမၳတ ဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ္ အလံကိ ု
အခမ္းအနားဴဖင့္ လၿင့္တင္ေနစဥ္၅  



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (၂)၄ ျ၃ဿ် ခုႎႀစ္မဵား၄ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ 
မတ ္၁၄ ြ််၃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ေဒၝင္းပဵႂိထုိးဆၾပ္၄ ဘယ္ညာခၾပ္၇၄ လၾတ္လပ္ရေလ၄ တိုႛတေတၾသည္၄ အိုးေဝ ေကဵးဇးူပၝတကား" ခၾပ္ေဒၝင္းေသၾးနႛဲ ရင္း႓ပီး 
ယရူတဲ့ ဴမန္မာ ့လၾတ္လပ္ေရးဟာ ရ႓ပီးတာနႛဲ မဳကာခင္မႀာပ ဲဴပည္တၾင္းစစ္မီး႒ကီး ကးူစက္ ေလာင္႓မိႂက္ခံရပၝေတာ့တယ္၅ 

ျ၃ှ၂ ခုႎႀစ္၄ မတ္လ ြ၂ ရက္ေနႛမႀာ ဖဆပလအဖၾဲႚထကဲ  အထုတ္ခံလိုက္ရတဲ ့သခင္သန္းထၾန္းရႚဲ ဗမာဴပည္ 
ကၾန္ဴမႃနစ ္ပၝတီ (ဗကပ) ဟာ လက္နက္ကုိင ္ေတာ္လႀန္ဖိုႛ ေတာခိ ုသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

ျ၃ှ၂၄ ဳသဂုတ္လမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့၄ ညႌီၾတ္ေရး ေကာင္စီ ဖၾဲႚတယ္၅ ဒီအထမဲႀာ တပ္မေတာ္၄ 
ဆုိရႀယ္လစ္၄ ကၾန္ဴမႃနစ္၄ ဴပည္သႛူရေဲဘာ္ေတၾ ပၝတယ္၅ ညႌီၾတ္ေရး ေကာင္စီရႚဲ အတၾင္းေရးမႀႀႃးက ဦးသိန္းေဖဴမင့္၄ 
ဥကၠႉက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း၅ ညႌီၾတ္ေရး ေကာင္စီက ဦးႎုရႚဲ အုိင္စီအက္စ ္ ဦးကာဇီ အစရႀိတဲ ့ဗဵႃ႟ုိကရက္ေတၾ အေဴခခံ 
႓ပီး အစိုးရ ဖၾဲႚမယ့္ အစီအစဥ္ကု ိတားဆီးဖိုႛပၝ၅ 

အကယ္၇ ဦးႎုက အသာတဳကည ္ လက္မခံဘးူဆိုရင ္ ညႌီၾတ္ေရးေကာင္စီက ပုန္ကန္႓ပီး အာဏာသိမ္းဖုိႛ 
ဳကံစည္ထားတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ဒီကိစၤကု ိေတာထေဲရာက ္သခင္သန္းထၾန္းတိုႛ ဗကပက လက္မခံတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ 
အေစာဆံုး စစ္တပ ္အာဏာသိမ္းမႁ ဴဖစ္မယ့္ေဘးက ေရႀာင္လၿႎဲုိင္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္၅ 

ျ၃ှ၃ မႀာ ဖဆပလ အစုိးရကု ိပုန္ကန္တဲ ့ေကအင္ဒီအို ကဲ့သိုႛေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင ္ေတာ္လႀန ္
ေရးေတၾ ဆက္တုိက ္ေပၞေပၝက္လာပၝတယ္၅ 

ျ၃ဿျ ခုႎႀစ္၄ ဳသဂုတ္လ ျဿ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ABSU ကနဦး ဗကသ ညီလာခံကိ ုေခၞယကူဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၅ အဒီဲ 
ညီလာခံက ဗမာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ All Burma students Union (ABSU) ကုိ 
ဖဵက္သိမ္း လိုက္႓ပီး ABFSU လိုႛ ေခၞတဲ ့ All Burma Federation of Students Union ဗမာႎုိင္ငံလံုး 
ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ ္(လက္ရႀ ိဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ)္ ကို ေဴပာင္းလ ဲဖၾဲႚစည္းလိုက္ဳကပၝတယ္၅ 

ဒီအခဵိန္မႀာပ ဲ ရန္ကုန္သကၠသိုလ ္ အဝန္းအဝုငိ္းမႀာ ေကဵာင္းသားအုပ္စ ု ြ ခု ကၾဲထၾက္သၾားပၝတယ္၅ တခုက 
PSF (Progressive Students Force) တုိးတက္ေသာ ေကဵာင္းသားမဵား အင္အားစ ု ဴဖစ္႓ပီိး၄ ကဵန္တခုက 
DSO (Democratic student’s Organization) ဒီမိုကရက္တစ္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚ ဆုိ႓ပီး ဴဖစ္ဳက 
တယ္၅ 

DSO ေကဵာင္းသား အဖၾဲႚကို ဖဆပလ ဝန္႒ကီး ဦးေကဵာ္႓ငိမ္းနႛဲ ဇနီး ေဒၞႎၾဲႚႎၾဲႚရီတႛုိက ရပ္ခံေပးထားဳကတာဴဖစ္လုိႛ 
ဒီအဖၾဲႚကု ိအစုိးရ လက္ကုိင္တုတ္၄ ေကဵာင္းသား ညႌီၾတ္ေရး ႓ဖိႂခၾဲသေူတၾလိုႛ သတ္မႀတ္ဳကပၝတယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ျ၃ဿွ မႀာ ေအာက္တုိဘာ ေကဵာင္းတလပိတ္ေရး အေရးေတာ္ပံ ုေပၞေပၝက္လာပၝတယ္၅ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီး၄ 
ဖဆပလ အစုိးရလက္ထက္၄ တကၠသိုလ္နယ္ေဴမမႀာ စစ္တပ္ရႚဲ ေသနတ္သံ ပထမဆံုး ထၾက္ေပၞလာတဲ ့အေရးအခင္း 
ပၝပ၅ဲ ရန္ကုန္နႛဲ မႎၩေလးက တုိးတက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အမဵားအဴပား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံရ၄ ေကဵာင္းထုတ ္
ခံဳကရပၝတယ္၅ ဒီသပိတ္တုိက္ပၾဲမႀာ DSO ေကဵာင္းသားေတၾ မပၝဝင္ခဲ့ဳကပၝဘးူ၅ 

ေအာက္တုိဘာ အေရးေတာ္ပံုအ႓ပီးမႀာ ဦးသာဘန္း၄ ေမာင္လင္းယုန ္ (ရႀမ္းဴပည)္ စတဲ ့ တိုင္းရင္းသားလမူဵႂိးစ ု
ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ပၝဝင္လာတဲ့အတၾက ္တုိးတက္ ေကဵာင္းသားမဵား အင္အားစ ု(PFS) ကု ိဖဵက္သိမ္း႓ပီး၄ 
'တပ္ဦး' လုိႛ ေခၞတဲ ့ရန္ကုနတ္ကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသား ညႌီၾတ္ေရးတပ္ဦး (Students United Front) SUF 
ကု ိဴပည္မနႛဲ ဴပည္နယ ္ကုိယ္စားဴပႂ႓ပီး ဖၾဲႚစည္းလုိက္ပၝတယ္၅ 

သမဂၢ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾ အဆက္ဆက ္ ဒီတပ္ဦးနႛဲ DSO တုိႛဟာ အ႓ပိႂင္အဆုိင္ေတၾ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ 
ျ၃ဿွ ေနာက္ပုိင္းမႀာေတာ ့ ေကဵာင္းသားထ ု ေထာက္ခံမႁ မရေတာ့လုိႛ DSO ဒီမုိကရက္တစ ္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚ 
ရပ္ဆိုင္း ေပဵာက္ကၾယ္သၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

"စစ္ကုိမလိုပၝ၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသာ ေပးဳကပၝ၄ စစ္ဆုိသည္မႀာ အႎုတ္လကၡဏာ၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသာ အေပၝင္း 
လကၡဏာ" ဴမတ္ေလးတုိႛ၄ စႎၬယား ခဵစ္ေဆၾတိုုုႛရႚဲ ဴပည္တၾင္းစစ ္ဆန္ႛကဵင္ေရး ေတးသံေတၾ တကၠသိုလ္နယ္ေဴမမႀာ ပဵႚံႎႀံႛ 
ေနတဲ့အခဵိန္မႀာပဲ တ႟ုတ္ဴဖႃ ကဵႃးေကဵာ္မႁ အေရးအခင္းကလည္း ေပၞေပၝက္လာခဲ့ဴပန္ပၝတယ္၅ 

အဒီဲေခတ္ ရန္ကုန္၄ မႎၩေလး ေကဵာင္းသားသမဂၢ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကိ ု ေရးဖၾဲႚခဲ့တဲ့ ေမာင္သာရရႚဲ 'ကဵဥ္တုပ္ခံဝ့ံ 
မခံဝ့ံ'၄ သိန္းသန္းထၾန္းရႚဲ 'အခဵစ္ဦးေလးရႚဲ အခဵစ္႟းူ'၄ နတ္ႎၾယ္ရႚဲ 'အဴပာနႛဲ အဝၝ'၄ ေကဵာ္ေအာင္ရႚဲ 'သမဂၢ အလံေတာ္ 
ေအာက္ဝယ္'၄ မင္းေကဵာ္ရႚဲ 'ငၝတုိုႛေခတ္ႎႀင္ ့အ႓ပိႂင္' ဝတၪႂ႒ကီးေတၾကိ ုကဵေနာ ္အမႀတ္ရလာပၝတယ္၅ 

ျ၃ဿ၀ မႀာ ဖဆပလရႚဲ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ လုပ္တယ္၅ အဒီဲမႀာ ဖဆပလကု ိ အတုိက္ခံလုပ္မယ္ ့
'ပမညတ' ဆိုတာ ေပၞေပၝက္လာပၝ႓ပီ၅ ဒီအခဵိန္မႀာ ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း တကသ (ြဿ) ႎႀစ္ဴပည္ ့ေငၾရတုသဘင ္
ကဵင္းပ႓ပီး၄ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ ္ABFSU ရႚဲ စတုတၪ ကၾန္ဂရက္ကု ိေခၞယကူဵင္းပခဲ့တယ္၅ 

ျ၃ဿ၀၄ မတ္လထမဲႀာ သတၨမတန္း အစုိးရစစ ္စာေမးပၾဲ ေမးခၾန္း ေပၝက္ဳကားမႁဴဖစ္႓ပီး ဟယ္ရီတန ္အေရးအခင္း 
ေပၞေပၝက္ ပဵႚံႎႀံႛသၾားပၝတယ္၅ ဖဆပလ စစ္တပ္က ပစ္ခတ ္ႎႀိမ္နင္းလုိႛ စိန္ႛေပၝေကဵာင္းသား ဟယ္ရီတန ္ကဵဆံုးခဲ့ရတယ္၅ 
ဒီတုိက္ပၾဲဟာ လၾတ္လပ္႓ပီးေခတ ္ဖဆပလ လက္ေအာက္မႀာ ေကဵာင္းသားေသၾး ပထမဆံုး ေဴမကဵရတဲ ့တုိက္ပၾဲပၝပ၅ဲ 

ျ၃ဿ၀၄ ေအာက္တုိဘာ ျ၀ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ဖဆပလ အစုိးရက ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားကု ိရက္ေပၝင္း ွ် 
အတၾင္း ဖဵက္သိမ္းရမယ္လုိႛ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္လုိကပ္ၝတယ္၅ ကုိလုိနီေခတ္မႀာေတာင ္ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရက တရားဝင္ ရပ္ 
တည္ခၾင္ ့ဴပႂခဲ့တဲ ့ေကဵာင္းသား သမဂၢေတၾကိ ုဖဆပလ အစုိးရက အခုလု ိလုပ္တာကိ ုမေကဵနပ္တဲ့အတၾက ္တဴပည္လံုး 
မႀာ ေကဵာင္းသားေတၾ ဆႎၬဴပ သပိတ္ေမႀာက္ဳကပၝတယ္၅ 

ျ၃ဿွ၄ ေအာက္တုိဘာ သပိတ္႓ပီးရင ္အခု ဿ၀ သမဂၢ ပိတ္ပင္္မႁ ဆန္ႛကဵင္ေရး သပိတ္ဟာ အစုိးရနႛဲ ေကဵာင္း 
သားေတၾအဳကား ဒုတိယအ႒ကိမ္ ထိပ္တုိက ္ရင္ဆုိင္မႁပၝပ၅ဲ ဒီတုိက္ပၾဲမႀာလည္း တဴပည္လံုးက ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္
ေတၾ အေဴမာက္အမဵား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံရ၄ ေကဵာင္းထုတ ္ခံဳကရပၝတယ္၅ 

ဒီလု ိ ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁဳကားကပ ဲ ေကဵာင္းသားသမဂၢဟာ ျ၃ဿ၂၄ ဴပည္တၾင္းစစ ္ (ျ်) ႎႀစ္ဴပည့္မႀာ ဆရာ႒ကီး 
သခင္ကုိယ္ေတာ္မႁိင္း၄ ဒဂုန္တာရာ၄ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၄ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာေဇာတိုႛ ဦးေဆာင္တဲ ့ ကမာႛၲ 
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ကၾန္ဂရက ္(ဴမန္မာႎုိင္ငံ) နႛဲ အတူ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီး ဆင္ႎၿခဲဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ဒီ ျ၃ဿ၂ မႀာပဲ ဗကသ ပဥၤမ ကၾန္ဂရက္က ထုန္ဴပန္လုိက္တဲ ့ဴပည္တၾင္းစစ ္ရပ္စေဲရး၄ ဒီမုိကေရစီေရး၄ ႓ငိမ္းခဵမ္း 
စၾာ ပညာသင္ဳကားေရး ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾဟာ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾနႛဲအတ ူလထူုထမဲႀာ လၿင့္ပံဵေနခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅  



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (၃)၄ အိမ္ေစာင္ ့အစုိးရလက္ထက ္ေကဵာင္းသားသမဂၢ 
မတ ္ျှ၄ ြ််၃ 
           
ျ၃ဿ၂ ခုႎႀစ္ဟာ ေကဵာင္းသား သမဂၢနႛဲ ဴမန္မာ ့ႎုိင္ငံေရး သမိုင္း အတၾက္ အေရး႒ကီးတဲ့ႎႀစ ္တႎႀစ္ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္၅ 
          ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ရႚဲ ပဥၤမ ကၾန္ဂရက္ ေခၞယကူဵင္းပခဲ့တဲ ့ ဒီ ျ၃ဿ၂ ခုုႎႀစ္ထမဲႀာပဲ နယ္ခဵႚဲ ဆန္ကဵင္ေရး၄ 
ဖက္ဆစ ္ေတာ္လႀန္ေရး အစဥ္အလာ ႒ကီးမားခဲ့တဲ ့ဖဆပလအဖၾဲႚခဵႂပ္႒ကီးဟာ ညႌီၾတ္ေရး႓ပိႂကၾဲ႓ပီး ႎု-တင ္နႛဲ ေဆၾ-႓ငိမ္း၄ 
သန္ႛရႀင္းနႛဲ တည႓္မဲ ဆို႓ပီး ႎႀစ္ဖၾဲႚ ႎႀစ္ဴခမ္း ခၾဲထၾက္ သၾားပၝေတာ့တယ္၅ 

ဦးႎုနႛဲ သခင္တင္ ဦးေဆာင္တဲ ့အဴခမ္းကု ိသန္ႛရႀင္း ဖဆပလလုိႛ ေခၞ႓ပီး ဦးဗေဆၾနႛဲ ဦးေကဵာ္႓ငိမ္း ေခၝင္းေဆာင ္
တဲ့ အဴခမ္းကု ိ တည႓္မလဲုိႛ ေခၞဳကပၝတယ္၅ အဒီဲလို ဖဆပလ ႎႀစ္ဴခမ္း အကၾဲမႀာ  ေကဵာင္းသားသမဂၢဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၄ 
ဒီမိုကေရစီေရး ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္နႛဲ ႎု-တင္ သန္ႛရႀင္း ဖဆပလဘက္က ရပ္တည ္ေထာက္ခံ ေပးခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ျ၃ဿ၂ ခုႎႀစ္၄ ဳသဂုတ္လမႀာ ေကဵာင္းသားသမဂၢက ဦးေဆာင္႓ပီးေတာ ့အမဵႂိးသား ပညာေရး ႎႀီးေႎႀာ ဖလႀယ္ပၾဲကုိ 
ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ္ ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင ္ ခန္းမမႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားထုက ကေမာက္ကမ ပညာေရးစနစ္ကု ိ
ဖဵက္သိမ္းပစ္ဖိုႛ၄ ပညာေရးစနစ္ကု ိဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလေဲပးဖိုႛ  အစုိးရအပၝအဝင္ တႎုိင္ငံလံုးကု ိတင္ဴပေတာင္းဆိုခဲ့ဳကတယ္၅ 
ပညာေရး ႎႀီးေႎႀာဖလႀယ္ပၾဲက ဆံုးဴဖတ္တဲ ့စာတမ္း ြြ ေစာင္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ ္ဦးႎ ုလက္ထကဲု ိေပးအပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ဖဆပလ အစုိးရအဖၾဲႚ အတၾင္းမႀာလည္း သန္ႛရႀင္းနႛဲ တည႓္မဲ အား႓ပိႂင္မႁက ႒ကီးထၾား ဴပင္းထန္လာေနပၝ႓ပီ၅ 
စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္း ဦးႎုက ဗုိလ္ခဵႂပ ္ ေနဝင္းဆီကု ိ ေရးလုိက္တယ္ဆုိတဲ ့ စာႎႀစ္ေစာင္ ဂယက္ကလည္း 
ေကဵာင္းသားထုနႛဲ ဴပည္သူဳကားမႀာ သိုႛေလာ သိုႛေလာ ဴဖစ္ေနခဵိန္ပၝ၅ 

ျ၃ဿ၂ ခုႎႀစ္၄ စက္တင္ဘာလ ြ၂ ရက္ေနႛဟာ ရန္ကုန ္တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (တကသ) ရႚဲ 
ကဵမ္းသစၤာ ကဵိန္ဆိုပၾဲ ဴပႂလုပ္တ့ေဲနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ အဒီဲေနႛမႀာပဲ ဖဆပလ ဝန္႒ကီးခဵႂပ ္ ဦးႎုက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း စစ္တပ္ကိ ု
အာဏာ လၿေဲဴပာင္း ေပးလုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဆို႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း လက္ထကိဲ ုတုိင္းဴပည္ရႚဲ အခဵႂပ္ 
အဴခာ အာဏာအားလံုး ကဵေရာက္သၾားပၝ႓ပီ၅ တကယ္ေတာ ့ ဒၝဟာ စစ္တပ္က သန္ႛရႀင္း ဖဆပလ အစုိးရထံကေန 
လက္နက္နႛဲ အာဏာသိမ္းလိုက္တဲ ့ဴဖစ္စဥ္ပၝပ၅ဲ 

ဒီ ျ၃ဿ၂၄ စစ္အာဏာသိမ္းမႁ ဴဖစ္စဥ္ဟာပ ဲေနာင္ဴမန္မာ့သမိုင္းမႀာ ျ၃၀ြ၄ ျ၃၂၂၄ အေတာမသတ ္စစ္အာဏာ 
သိမ္းမႁေတၾရႚဲ ေရႀႚေဴပး ပထမဆံုး စစ္အာဏာသိမ္းမႁ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝတယ္၅ ဒီ ဿ၂ ခုႎႀစ္၄ စစ္အာဏာသိမ္းတာကိ ုတဴပည္လံုး 
က ဆန္ႛကဵင ္ကန္ႛကၾက္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ ဥပေဒတၾင္း ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵားနႛဲ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားက တဴပည္လံုး 
အႎႀံႛ လႁံႛေဆာ္စည္း႟ံုး႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႁကိ ုကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားထု႒ကီးဟာ စစ္အာဏာသိမ္းတာကိ ု အဴပင္းအထန ္ ဆန္ႛကဵင႟္ႁတ္ခဵတဲ ့ အေနနႛဲ 
စက္တင္ဘာ ွ် ရက္ေနႛမႀာ ရန္ကုနတ္ကၠသိုလ္ ေကဵာင္းဝင္းအတၾင္းမႀာ လႀည့္လည္ဆႎၬဴပ ေအာ္ဟစ္ကန္ႛကၾက ္ခဲ့ဳက 
ပၝတယ္၅ စစ္အစုိးရဟာ ေကဵာင္းသားေတၾ၄ ဴပည္သေူတၾရႚဲ ဒီမိုကေရစီ အခၾင့္အေရးေတၾကိ ု ႟ုိက္ခဵႂိး ဖဵက္ဆီးပစ္လုိက ္
ပၝ႓ပီ၅ 

ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၄ တနည္းအားဴဖင္ ့စစ္အစုိးရဟာ လထူုလတူန္းစား အဖၾဲႚအစည္း အသီးသီး 
က ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၄ ေကဵာင္းသား သမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကု ိ ဖမ္းဆီး႓ပီး ကုကိုိးက႗န္း အကဵဥ္းစခန္းကိ ု ပိုႛပစ္လိုက္ 
ပၝတယ္၅ 

တကသ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ ့ဥကၠႉ ကုိခင္ေမာင္အုန္း၄ အတၾင္းေရးမႀႃး ကုိေအာငဘ္န္း၄ အမႁေဆာင ္
ကုိဖုိးသာေအးတုိႛ အပၝအဝင္ ခ႟ုငိ္ ႓မိႂႚနယ္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာငတ္ခဵႂႚိ ကုိကုိးက႗န္း အပုိႛခံရ႓ပီး တခဵႂႚိေခၝင္းေဆာင္ 
ေတၾ ဝရမ္းေဴပး ဴဖစ္ခဲ့ရပၝတယ္၅ 

အိမ္ေစာင္ ့ အစုိးရဟာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားရႚဲ ရပ္တည္ခၾင့္ကုိလည္း တဴဖည္းဴဖည္း ကန္ႛကၾက္ပိတ္ပင္ 
ခဵႂပ္ခဵယ္လာပၝ႓ပီ၅ 

ေကဵာင္းသားသမဂၢဆိုတာ ကိုလိုနီေခတ္မႀာ ကတည္းက ႓ဗိတိသႀဵအစုိးရက တရားဝင္ ရပ္တည္ခၾင္ ့ ဴပႂခဲ့တာ 
ဴဖစ္တယ္၅ ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္ အက္ဥပေဒအရ တကသကု ိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္ ဖၾဲႚစည္းပုံထမဲႀာ ထည့္သၾင္း ထားခဲ့ 
တယ္၅ တကၠသုိလ ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး ေကာင္စီထမဲႀာ တကသ ကုိယ္စားလႀယ ္ြ ဦး ပၝဝင္ခၾင့္ ရႀိခဲ့တယ္၅ သမဂၢ အေဆာက္ 
အအု ံ UNION ဴပႂဴပင္ ထိန္းသိမ္းေရး စရိတ္ကု ိ တကၠသုိလ္ ဴပႂဴပင္ေရး အဖၾဲႚက ကဵခံေပးရတယ္၅ တကၠသုိလ္႟ုံးက 
တာဝန္ယ႓ူပီး သမဂၢ ဝင္ေဳကးကု ိႎႀစ္စဥ္ ေကာက္ခံေပးခဲ့တယ္၅ တကသ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾကု ိရန္ကုန ္တကၠသုိလ္က 
ဆရာ၄ ဆရာမေတၾက ဦးစီး ကဵင္းပေပးခဲ့တယ္၅ 
 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ေကဵာင္းသား သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁမဵားဟာ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲအတၾင္းမႀာ လၾတ္လၾတ္ 
လပ္လပ ္ပၝဝင္ခၾင္ ့ရခဲ့တာဴဖစ္တယ္၅ 
          ဒၝေပမဲ့ လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးတဲ့အခၝမႀာေတာ ့ပထမဦးစၾာ ဖဆပလအစုိးရက ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားကု ိပိတ္ပင္ 
တားဆီးဖုိႛ အမိန္ႛအာဏာနႛဲ ႒ကိႂးပမ္းလာခဲ့တယ္၅ ျ၃ဿ၀ တုန္းက ဖဆပလအစုိးရက ေကဵာင္းသား သမဂၢၢေတၾကု ိဖဵက္ 
သိမ္းဖုိႛ အမိန္ႛထုတ္ခဲ့ဖးူတယ္၅ 

အခု ျ၃ဿ၂၄ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း စစ္တပ္အစုိးရ တက္လာတဲ ့ အခၝမႀာေတာ့ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အေပၞမႀာ 
ပုိ႓ပီး ဖိႎႀိပ္ ကန္ႛသတ ္ခဵႂပ္ခဵယ ္လာပၝေတာ့တယ္၅ 
          ျ၃ဿ၃ ခုႎႀစ္၄ စက္တင္ဘာလ ြွ မႀာ တကသက ေကဵာင္းသားထ ုအစည္းအေဝး ေခၞယပူၝတယ္၅ အေဳကာင္း 
ရင္းေတၾထမဲႀာ ေအာက္တုိဘာ ေကဵာင္းပိတ္ရက္အတၾင္း ရပ္ေဝးနယ္ေဝး မဴပန္ႎုိင္ဳကတဲ ့ေကဵာင္းသားေတၾ အေဆာင္ 
ေနခၾင္ ့ ကိစၤ ပၝသလုိ၄ ပုိ႓ပီး အဓိကကဵတဲ ့ အေဳကာင္းကေတာ ့ ေကဵာင္းပိတ္ရက္အတၾင္း တကၠသုိလ ္ အရန္တပ္ရင္း 
(UTC) ကု ိ ခုတုံးလုပ္႓ပီး တကၠသုိလ္နယ္ေဴမထမဲႀာ စစ္အေဴခခံစခန္း လာဖၾင့္တာကု ိ ကန္ႛကၾက္ဖုိႛပဲဴ ဖစ္တယ္၅ အစည္း 
အေဝး႓ပီးတာနႛဲ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ တကၠသုိလ္နယ္ေဴမအတၾင္း လႀည့္လည ္ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ ဒီလု ိတကသရႚဲ ဆႎၬ 
ဴပပၾဲနႛဲ ပတ္သက္႓ပီး အစုိးရက ပၝေမာကၡခဵႂပ္ကိ ုထုေခဵလၿာ ေတာင္းပၝေတာ့တယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾက ပၝေမာကၡခဵႂပ္ကု ိ
ဝမ္းနည္းေဳကာင္း ေဴပာ႓ပီး ေတာင္းပန္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅       
          တဆက္တည္းမႀာပ ဲစစ္အစုိးရဟာ မတရားတဲ ့ေကဵာင္းေဆာင ္စည္းကမ္းေတၾကု ိထုတ္ဴပန ္လာပၝေတာ ့တယ္၅ 
တကၠသုိလ္ ေကာင္စီမႀာ ပၝဝင္တဲ့ တကသ ကုိယ္စားလႀယ ္ ြ ဦးကုိ ဴဖႂတ္ပစ္ႎုိင္ဖုိႛ အစုိးရက ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ္ 
အက္ဥပေဒကု ိတဖက္သတ္ ဴပင္ဆင္ပစ္လုိက္ပၝ႓ပီ၅ ဒၝကု ိတကသ က အဴပင္းအထန ္ကန္ႛကၾက္ ႟ႁတ္ခဵခဲ့တာပၝပ၅ဲ 

အဒီဲလုိ အိမ္ေစာင္ ့စစ္အစုိးရလက္ထက ္ျ၃ဿ၃-၀် ပညာသင္ႎႀစ္အတၾက ္တကသ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္လာ 
ပၝတယ္၅ ဒီတခၝ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာ လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း သမဂၢသမိုင္းမႀာ ႎုိင္ငံေရး၄ စည္း႟ံုးေရးအရ 
အလၾန္ခက္ခ ဲ ဴပင္းထန္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္၅ အစုိးရ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ဴပႂထားတဲ ့ 'ရေဲခၝင္' ေကဵာင္းသား 
အင္အားစုနႛဲ တုိးတက္ ေတာ္လႀန္တဲ ့'တပ္ဦး' ေကဵာင္းသား အင္အားစုတုိႛ အ႒ကိတ္အနယ ္ယႀဥ္႓ပိႂင္ဳကတာပၝ၅ 

ဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ေကဵာင္းသား ညႌီၾတ္ေရးတပ္ဦးက အႎိုင္ရရႀိသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၄ စစ္အစုိးရ 
ရႚဲ မလိုမုန္းထား၄ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾဳကားမႀာပဲ ဒးူမေထာက္၄ လက္မေဴမၟာက္တဲ ့ မေဳကာက္တရားနႛဲ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ တရရဲဲ 
တလလူူ လၾင့္ပဵ ံေနခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ျ၃ဿ၃ ခု၄ စက္တင္ဘာလ ြဿ ရက္ေနႛက ယုဒႍန ္ခန္းမ၆ တကသ ဥကၠႉေဟာင္းႎႀင္ ့ ႎိုင္ငံေတာ ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း 

ဦးႎုက တကသ ဥကၠႉ ကိုလႀတင္အား ကဵမ္းသစၤာ ကဵိန္ဆု ိေပးေနစဥ္၄ ျ၃ဿ၃၄ ဒီမိုကေရစီေရး၄ ေကဵာင္းသားထု 
အခၾင့္အေရး၄ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင္ ႛ အမဵႂိးသားေရးအသၾင္ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁမဵားႎႀင္ ့စစ္ပုလိပ ္ဿ်် 

ေကဵာ္ဴဖင္ ့တကသ အေဆာက္အဦကိုဝိုင္းကာ တကသ ဥကၠႉႎႀင္ ့အမႁေဆာင္မဵားကို ဖမ္းဆီးစဥ္၅  



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 

 

 

19 

အပိုင္း (ျ်)၄ ျ၃၀်၄ ပၝလီမန ္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲႎႀင္ ့ေကဵာင္းသားသမဂၢ  
မတ ္ြျ၄ ြ််၃ 
 

ျ၃ဿ၂၄ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစုိးရ တက္လာ႓ပီးတဲ ့
ေနာက္မႀာ ဒီစစ္အစုိးရဟာ ဥပေဒတၾင္း ဒီမုိကေရစီႎိုင္ငံေရး 
အင္အားစုနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾကိ ု အတင္းအဓမ ၳ
ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္လာပၝတယ္၅ 

လၾတ္ေရးရ႓ပီးေခတ ္ ေကဵာင္းသား သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္း 
သား လႁပ္ရႀားမႁမဵားရႚဲ သမိုင္းဟာ ကုိလုိနီေခတ ္ေကဵာင္းသား 
သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾရႚဲ အဆက္ ဴဖစ္တယ္၅ 
ကိုလိုနီေခတ ္ ေကဵာင္းသား သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ 
ေတၾရႚဲ ႎုိင္ငံေရး အစဥ္အလာကိ ု ဆက္ခံတဲ ့ ကုိယ္စားဴပႂတဲ ့
သမုိင္း၅ 

ျ၃၀် ေလာက္အထိ ေရာက္လာတဲ ့ ေကဵာင္းသား 
သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁမဵားရႚဲ သမုိင္းဟာ တကယ္ 
ေတာ ့ နယ္ခဵႚဲဆန္ႛကဵင္ေရး၄ ကုိလုိန ီ လက္သစ္ လက္ေဟာင္း 
ဆန္ႛကဵင္ေရး၄ အမဵႂိးသား ညႌီၾတ္ေရးနႛဲ လၾတ္လပ္ေရး ထိန္း 
သိမ္းေရးအတၾက ္ဴပည္သလူထူုနႛဲအတ ူတုိက္ပၾဲဝင္ခဲ့တဲ့ သမိုင္း 
လိုႛ ဆိုရမယ္၅ 

ဒၝ့အဴပင္ ကမာစၲစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး၄ ကမာၲႛ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၄ 
ဴပည္တၾင္းစစ ္ ရပ္စေဲရး၄ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတုိႛအတၾက ္
ဴပည္သလူထူုနႛဲအတ ူတိုက္ပၾဲဝင္ခဲ့တာဟာလည္း ေကဵာင္းသား 

သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁမဵားရႚဲ အေရး႒ကီးတ့ ဲသမိုင္းပၝပ၅ဲ 
ေကဵာင္းသားသမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁမဵားရႚဲ ေရခံေဴမခံဟာ (ျ) ေကဵာင္းသားထုရႚဲ ပညာသင္ဳကားေရး 

ဘဝနႛဲ (ြ) မိဘဴပည္သေူတၾရႚဲ စားဝတ္ေနမႁ ဘဝေတၾကေန သေႎၭတည္ ေပၝက္ဖၾားလာတာ ဴဖစ္တယ္၅ 
လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးတဲ့ေနာက ္ ဖဆပလအစုိးရ၄ စစ္အာဏာသိမ္း အိမ္ေစာင္ ့ အစုိးရေတၾဟာ ပညာေရးစနစ ္

တုိးတက္ေအာင ္လုပ္ေဆာင ္မေပးႎုိင္ခဲ့ပၝဘးူ၅ ေကဵာင္းသားသမဂၢဟာ ကေမာက္ကမ ပညာေရးစနစ္ကု ိဖဵက္သိမ္း႓ပီး 
ပထမအေနနႛဲ အမဵႂိးသား လကၡဏာေဆာင္တဲ ့ဝိဇၦာနည္းကဵတဲ့၄ ေခတ္မီ လ႒ူကိႂက္မဵားတဲ ့ပညာေရးစနစ ္တည္ေဆာက ္
ေရး၄ ဒုတိယအေနနႛဲ  ေကဵာင္းသားထု႒ကီးရႚဲ ပညာသင္ဳကားမႁနႛဲ ေနထိုင္မႁ အေဴခအေန တုိးတက္ေကာင္းမၾန္ေရး၄ ဒၝေတၾ 
အတၾက္ တုိက္ပၾဲဝင္ခဲ့ဳကတာပၝ၅ 

ပညာသင္႒ကားေရး ဘဝနႛဲ တဖက္တည္းမႀာပ ဲမိဘဴပည္သေူတၾရႚဲ စားဝတ္ေနေရးမႁ ဘဝေတၾဟာ ေကဵာင္းသား 
ေတၾဟာ ေကဵာင္းသားေတၾအေပ  ၞ ႟ုကိ္ခတ္စ႓မပဲၝ၅ တနည္းအားဴဖင္ ့ ေခတ္႓ပိႂင ္ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ ႎုိင္ငံေရး၄ စီးပၾားေရး 
အေဴခအေနေတၾကု ိေကဵာင္းသားသမဂၢဟာ ေကဵာ္လၿားသၾားလုိႛ မရပၝဘးူ၅ 

ဒၝေ႒ကာင့္ပ ဲေကဵာင္းသား သမဂၢဟာ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး၄ ဴမန္မာ့လထူ ုတုိက္ပၾဲေတၾမႀာ တပ္ဦးက ေခၝင္းေဆာင္ခဲ့တဲ ့
အခၝ ေခၝင္းေဆာင္ခဲ့တယ္၅ ရင္ေပၝင္တန္း လုိက္သင့္တဲ့အခၝ လုိက္ခဲ့တယ္၅ ေနာက္က ထက္ဳကပ္မကၾာ လုိက္ရမယ္ ့
အခၝ တသေဝမတိမ္း လုိက္ခဲ့တယ္၅ 

ျ၃ဿ၂၄ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း စစ္တပ္က ဖဆပလ အစုိးရလက္ထကဲေန ပထမ အ႒ကိမ္ စစ္အာဏာ သိမ္းတာကု ိ
ပထမဆုံး အဴပင္းအထန ္ဆန္ႛကဵင ္ကန္ႛကၾက္ခဲ့တာဟာ ေကဵာင္းသားသမဂၢပၝပ၅ဲ 

ျ၃၀်၄ ေဖေဖာ္ဝၝရ ီ ပထမပတ္ထမဲႀာေတာ ့ အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရက ပၝလီမန ္ ဒီမုိကေရစီ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ 
ဴပန္လည ္ကဵင္းပေပးပၝတယ္၅ ဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာ ႒ကီးမားဴပင္းထန္တဲ ့ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္ခဲ့တယ္၅ 

ဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ဦးႎ ု ဦးေဆာင္တဲ ့ ဴပည္ေထာင္စုပၝတီက အႎုိင္ရရႀိသၾားပၝတယ္၅ ဦးႎု ဝန္႒ကီးခဵႂပ ္ လုပ္႓ပီး 
'ပထစ' အစုိးရ ဖၾဲႚပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားသမဂၢဟာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဦးႎုရႚဲ ပထစအစိုးရကိ ု႒ကိႂဆို ေထာက္ခံခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒၝေပမဲ့ ပထစ အစုိးရဟာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရခဲ့တဲ ့အရႀိန္အာဏာနႛဲ ေကဵာင္းသားသမဂၢရႚဲ လုပ္ပုိင္ခၾင့္ေတၾ 
ကို ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက ္ ခဵယ္လႀယ္လာပၝေတာ့တယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾက သတူုိႛ ေထာက္ခံထားတဲ ့ ပထစ အစိုးရနႛဲ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ေကဵာင္းသားထုအဳကား နားလည္မႁ၄ အထင္အဴမင ္ လၾဲမႀားမႁ မဴဖစ္ေစခဵင္လိုႛ ပထစအစုိးရနႛဲ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေပမဲ့ 
ပထစအစိုးရက ေနာက္ဆုတ္မေပးခဲ့ဘးူ၅ 

ပထစဟာ တကၠသိုလ္ေကာင္စီမႀာ ပၝဝင္ခၾင့္ရႀိတဲ ့ေကဵာင္းသားကုိယ္စားလႀယ ္ြ ဦး ေနရာ ေ႟ၾးခဵယ္တဲ ့ကိစၤ 
မႀာ  ေကဵာင္းသားသမဂၢက အဆုိဴပႂတဲ ့ေကဵာင္းသား ြ ဦးနႛဲ အ႓ပိႂင္ ပထစ ကုိယ္စားလႀယ ္ြ ဦးကိ ုဝင္ေရာက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ 
ေစခဲ့ေတာ့တာပၝပ၅ဲ 

ဒၝေပမဲ့ ဒီေ႟ၾးခဵယ္ပၾဲမႀာ ပထစက အဆိုတင္သၾင္းတဲ ့ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ ႟ႁံးနိမ့္႓ပီး ေကဵာင္းသားသမဂၢရႚဲ 
ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ အႎုိင္ရခဲ့တယ္၅ ပထစ အစုိးရရႚဲ ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္မႁ မေအာင္ဴမင္ခဲ့ဘးူ၅ 

ဒီ ျ၃၀် ဴပည့္ႎႀစ ္အတၾင္းမႀာပ ဲ ဴပည္နယ ္အသီးသီးက  တိုင္းရင္းသား လမူဵႂိးေပၝင္းစံု ေကဵာင္းသား အမဵားကို 
ကုိယ္စားဴပႂတဲ ့'လမူဵႂိးစု ေကဵာင္းသားမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ'္ ကို ဖၾဲႚစည္း ထေူထာင္လုိက္ပၝတယ္၅ 
 

ဒီအေတာတၾင္းမႀာ ျ၃ှ၁၄ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံ ု အေဴခခံဥပေဒကု ိ ဴပန္လည ္ ဴပင္ဆင္ေရးဆၾဲ႓ပီး၄ ဖက္ဒရယ ္
ဴပည္ေထာင္စ ုတည္ေဆာက္ေရးနႛဲ ပတ္သက္တဲ ့ရႀမ္းတိုင္းရင္းသား လမူဵႂိးစ ုကုိယ္စားလႀယ္ေတၾရႚဲ 'ရႀမ္းမ'ူ ကို ရန္ကုန ္
တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (တကသ) နႛဲ လမူဵႂိးစု ေကဵာင္းသားမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္တုိႛဳကားမႀာ  အေဳကအလည ္
ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာပၝတယ္၅ 

ဒီကာလမႀာပ ဲ ပထစ အစုိးရ ပညာေရးဝန္႒ကီးဌာနက ေကဵာင္းေခၞခဵိန ္ ၁ဿ ရာခုိင္ႎႁန္း စနစ္နႛဲ ၃ တန္း၄ ျ် 
တန္း၄ တန္းခၾဲ – တန္းခဵ အမိန္ႛေတၾကိ ု ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့အခၝ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားက ဦးေဆာင္႓ပီး တဴပည္လံုးမႀာ 
တခနဲက္ ကန္ႛကၾက ္ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္၅ အစုိးရဘက္က အေလ႖ာမ့ေပးခဲ့ပၝဘးူ၅ 

ျ၃၀် ႎႀစ္ကုန္ေလာက္မႀာ ကမူင္တန ္ တ႟ုတ္ဴဖႃေတၾရႚဲ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ ္ ကဵႃးေကဵာ ္ ဝင္ေရာက္တဲ့အမႁ 
ေပၞေပၝက္လာခဲ့ပၝတယ္၅ ဥပေဒတၾင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားနႛဲ ေကဵာင္းသားသမဂၢတုိႛက တရုတ္ဴဖႃ ကဵႃးေကဵာ္မႁနႛဲ  
နယ္ခဵႚဲ ဆန္ႛကဵင္ေရး ေကာ္မတီဖၾဲႚ႓ပီး ဆႎၬဴပ ကန္ႛကၾက္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ ပထစ အစိုးရက ဒီဆႎၬဴပပၾဲေတၾကု ိ မီးသတ္ပုိက္၄ 
မဵက္ရည္ယု ိဗံုးေတၾနႛဲ သာမက ေသနတ္နႛဲပၝ ပစ္ခတ ္႓ဖိႂခၾဲလိုႛ ရဟန္းငယ္တပၝး ပဵံလၾန္ေတာ္မခူဲ့ရပၝတယ္၅ 

အဒီဲလို ႎိုင္ငံေရး ေနာက္ခံကားခဵပ္မႀာပ ဲဗမာ ႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ABFSU) 
ရႚဲ (၀) ႒ကိမ္ေဴမာက ္ဆႉမ ကၾန္ဂရက္ကု ိေခၞယ ူကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၅ ဒီကၾန္ဂရက္က ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ABFSU) 
ကု ိ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႚဲ 'အမဵႂိးသား ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ' National Union of Students (NUS) အဴဖစ္ 
ဆံုးဴဖတ ္ သတ္မႀတ္ ခဲ့တယ္၅ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဴမတ္ေလးနႛဲ စႎၬရား ခဵစ္ေဆၾတိုႛ ေကသီပန ္ တီးဝုငိ္းက ေရးစပ္ 
သီကံုးေပးတဲ ့လက္ရႀိ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ ္သီခဵင္းကု ိအတည္ဴပႂခဲ့တယ္၅ 

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁကိ ုကိုယ္စားဴပႂေနတဲ ့ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ဟာ ႎုိင္ငံတကာ ေကဵာင္းသား 
မဵားသမဂၢ International Union of Students (IUS) အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီမႀာ ဒုတိယ ဥကၠႉေနရာ 
ေပးအပ္ဴခင္း ခံရတဲ ့အစဥ္အလာ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒီေနႛလက္ရႀ ိ နအဖ စစ္အုပ္စ ု လက္ေအာက္မႀာ ကိုမင္းကုိႎိုင္တိုႛ အပၝအဝင္၄ ေထာင္ဒဏ ္ ျ်ှ ႎႀစ္ ခဵခံ 
ထားရတဲ ့အထက္ဗမာဴပည ္ဗကသ ေကဵာင္းသား ကုိဗိုလ္မင္းယုကုိတိုႛ၄ ကုိေကဵာ္ကုိကိုတုိႛ မဵႂိးဆက ္အဆက္ဆက္ဟာ 
ဗကသရႚဲ ဒီ တုိးတက္ ေတာ္လႀန္တဲ ့အစဥ္အလာကု ိမမႀိတ္မသုန ္ဆက္ခံခဲ့ဳကတာပ ဲမဟုတ္လား၅ 
          သတူုိႛအားလံုးကု ိအေလးဴပႂလုိက္ပၝတယ္၅     



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျျ)၄ ျ၃၀ြ၄ ဇလူုိင္လ (၁) ရက ္အေရးအခင္း 
ဧ႓ပ ီျ၂၄ ြ််၃ 
 
ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ မတ္လ ြ ရက္ေနႛမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္း စစ္တပ္က ပထစ အစုိးရ လက္ထကဲေန ဒုတိယအ႒ကိမ္ 
စစ္အာဏာ သိမ္းလိုက္တဲ ့အခၝမႀာေတာ ့ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္လည္း အ႓ပီးတိုင ္ခဵႂပ္႓ငိမ္းခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၅ 

စစ္တပ္ဟာ "ေတာ္လႀန္ေရးေကာင္စီ" နာမည္ခံ႓ပီး တုိင္းဴပည္ကု ိခဵႂပ္ကိုင္လိုက္ပၝ႓ပီ၅ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ 
အာဏာသိမ္းတာကု ိ ေကဵာင္းသားသမဂၢ၄ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚ တခဵႂႚိ၄ လငူယ္အဖၾဲႚ တခဵႂႚိနႛဲ ဆရာ႒ကီး သခင္ 
ကုိယ္ေတာ္မႁိင္း ဦးစီးတဲ ့ ကမာႛၲ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ကၾန္ဂရက ္ (ဴမန္မာႎုငိ္ငံ) တုိႛက အဓိက ဆန္ႛကဵင္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ ဝိဓရူ 
သခင္ ခဵစ္ေမာင္တိုႛရႚဲ ပမညတ အဖၾဲႚကေတာ ့ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီကု ိေထာက္ခံ ႒ကိႂဆုိခဲ့ဳကတာပၝ၅ 

ဗကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဳကားမႀာလည္း သေဘာထား ကၾဲသၾားပၝတယ္၄ ဥကၠႉ 
ကိုခင္ေမာင္အုန္းနႛဲ အီးစီ (EC) ှ ဦးက စစ္အာဏာသိမ္းတဲ ့ေတာ္လႀန္ေရးေကာင္စီကု ိေထာက္ခံလုိက္တယ္၅ ဒုတိယ 
ဥကၠႉ ကုိုသက္၄ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုတင္ထၾန္း၄ အမႁေဆာင ္ ဘိုကေလး ကိုလႀေ႟ၿတိုႛ အီးစီ (EC) ၀ ဦး 
ကေတာ ့စစ္အာဏာသိမ္းမႁကိ ုကန္ႛကၾက ္႟ႁတ္ခဵခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ဗကသ၄ တကသ၄ ရကသ ေကဵာင္းသား သမဂၢ႒ကီး ွ ခု စုစည္း႓ပီး ေတာ္လႀန္ေရး ေကာငစီ္ စစ္အာဏာ 
သိမ္းမႁကု ိအ႒ကီးအကဵယ ္ကန္ႛကၾက ္ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ 

အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရဟာ ေမလ က စ႓ပီး အေဆာင္ေန ေကဵာင္းသားမဵားကိ ုခဵႂပ္ကုိင္တဲ ့ေကဵာင္းေဆာင ္
စည္းကမ္း ြြ ခဵက္ကို ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၅ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီနႛဲ ဗဟု ိေကဵာင္းသားေဆာင ္ေကာ္မတီမႀာ ပၝဝင္ 
ေနတဲ့ သမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကိ ုထုတ္ပစ္လုိက္တယ္၅ တကၠသုိလ္႟ံုးက သမဂၢ ဝင္ေဳကး ေကာက္ခံေပးေနတာကိ ု
ရပ္ဆိုင္းခုိင္းလိုက္တယ္၅ 

စစ္အစုိးရဟာ ေမလ ျ် ရက္ေနႛမႀာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ ္ဦးႎ ုအဓိပတိ အဴဖစ ္ပၝဝင္တဲ့ တကၠသုိလ ္ေကာင္စီ ပုဂၢိႂလ္ 
ှ် အဖၾဲႚကို ဖဵက္သိမ္းလုိက္႓ပီး ေမလ ျ၁ ရက္ေနႛမႀာ အဓိပတိအဴဖစ ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ ္ သန္းေဖ ဦးေဆာင္တဲ ့ ဿ ဦး 
ေကာင္စီကု ိဖၾဲႚစည္း လုိက္ပၝတယ္၅ 

ဇလိူုင္လ ွ ရက္ေနႛ သမဂၢအေဆာက္အအံ ု UNION မႀာ ေကဵာင္းသားထုအစည္းအေဝး ေခၞပၝတယ္၅ 
ဒီအစည္းအေဝးက ကေမာက္ကမ ပညာေရးစနစ ္ ဖဵက္သိမ္းေရးနႛဲ မတရားတဲ ့ အေဆာင္စည္းကမ္းေတၾကိ ု ဖဵက္သိမ္း 
ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုဳက ပၝတယ္၅ 

ေနာက္တေနႛ ဇလူုိင္လ ှ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက "ဴမန္မာ ့ဆိုရႀယ္လစ ္လမ္းစဥ ္ပၝတီ" 
(မဆလ) ကု ိ ဖၾဲႚစည္း ထေူထာင ္ လုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ ဇလူုိင ္ ၀ ရက္ေနႛမႀာ စစ္အစိုးရက တကၠသိုလ ္ ဆီးနိတ္အဖၾဲႚနႛဲ 
ေကဵာင္းေဆာင ္ေကာ္မတီေတၾကိ ုသတူုိႛ စိတ္တိုင္းကဵ ဴပင္ဆင ္ဖၾဲႚစည္းလိုက္ဴပန္ပၝတယ္၅ 

ဒီလိ ု စစ္အုပ္စုရႚဲ လုပ္ရပ္ေတၾကိ ု ေကဵာင္းသား သမဂၢေတၾက လက္မခံပၝဘးူ၅ ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ဇလိူႁင္ ၁ ရက္ 
ေနႛလည္ပုိင္းမႀာ တကသ အစည္းအေဝးလုပ္ေတာ ့တကသ ဥကၠႉ ကိုဗေဆၾေလးက "အခု တက္လာတဲ ့ေတာ္လႀန္ေရး 
အစုိးရဟာ ပညာေရးစနစ ္ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဖိဲႛု မလုပ္ဘ ဲ တင္းကဵပ္တဲ ့ စည္းကမ္းေတၾ တဖက္သတ ္ ထုတ္ဴပန္လာတာ 
ဟာ မအူရ မမႀန္ပၝဘးူ" လုိႛ အဖၾင္ ့မိန္ႛခၾန္း ေဴပာပၝတယ္၅ 

႓ပီးေတာ ့ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ေဳကၾးေဳကာ္သံေတၾ ေ႔ကးေဳကာ္၄ နီရတဲဲ ့ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ လၿင့္ထ႓ူပီး ရန္ကုန ္
တကၠသိုလဝ္င္းထမဲႀာ  ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ ဆႎၬဴပပၾဲ အ႓ပီးမႀာေတာ ့ ဗကသ ဥကၠႉ ကုသိက္က "ဒီတုိက္ပၾဲအတၾက္ 
အေကာင္းဆံုး လက္နက္ဟာ ေကဵာင္းသား ညႌီၾတ္ေရးပ၄ဲ ေကဵာင္းသားထ ုညႌီၾတ္ေရးကု ိမရမေန တည္ေဆာက္႓ပီး၄ 
ေကဵာင္းသား သမဂၢရႚဲ ခၾပ္ေဒၝင္း ေအာင္လံ ေအာက္မႀာ စုစည္း ညႌီၾတ္႓ပီး ဆက္လက ္ တုိက္ပၾဲဝင္သၾားဳကပၝစိုႛ" လိုႛ 
နိဂံုးခဵႂပ္မိန္ႛခၾန္း ေဴပာခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဆႎၬဴပပၾဲအ႓ပီး မၾန္းလၾဲ ြ နာရ ီ ေလာက္မႀာ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးနႛဲ ရ ဲ ြ်် ေကဵာ္က ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိ ု ဝင္ဆၾဲပၝေတာ့တယ္၅ ေကဵာင္းသားထုဘက္က မခံမရပ္ႎုိင္ဴဖစ္႓ပီး တကသမႀာ တခနဲက္ ဴပန္လည ္
စုစည္းလုိက္ဳကပၝတယ္၅ 

ညေန ှ နာရီေလာက္မႀာ စစ္တပ္နႛဲ အဓိက႟ုဏ္း ႎႀိမ္နင္းေရး ရေဲတၾ ေရာက္လာ႓ပီး မဵက္ရည္ယိ ု ဗံုးေတၾနႛဲ 
အဴပင္းအထန ္ လစူုခၾဲပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾက ေနာက္ဆုတ္မသၾားပၝဘးူ၅ ဆက္လက ္ ဆႎၬဴပ ေ႔ကးေဳကာ္ ေနဳက 
ပၝတယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ညေန ဿ နာရီခၾဲေလာက္မႀာ ရေဲတၾကု ိ ဴပန္လည ္ ႟ုပ္သိမ္းလုိက္႓ပီး စစ္ကား႒ကီး ြ စီးစာ စစ္သားေတၾက 
ေဴပာင္းလ ဲ ေနရာယလိူုက္ဳကပၝ႓ပီ၅ ေနာက္ေတာ ့ စစ္တပ္က ဂဵီသရီး၄ ဂဵီဖိုး ေမာင္းဴပန ္ ေသနတ္ေတၾနႛဲ ေကဵာင္းသားထ ု
စုေဝးေနတဲ ့မႎၩေလးေဆာင္၄ ရာမညေဆာင္နႛဲ အဓိပတိ လမ္းတေလ႖ာက ္တရဳကမ္း ပစ္ခတ္ ႎႀိမ္နင္းပၝေတာ့တယ္၅ 

စပစ္တဲ ့အခဵိန္က ညေန ၀ နာရီခၾဲေလာက္ ရႀိပၝ႓ပီ၅ ပစ္တဲ ့စစ္တပ္က သနက (ှ) ဴဖစ္႓ပီး၄ ပစ္ခဵက္က ွ မိနစ္ 
ပစ္ ြ မိနစ္ နား၄ ွ မိနစ ္ ပစ္ ဴဖစ္တယ္၅ အဒီဲတုန္းက ပစ္မိန္ႛေပးတဲ့သကူေတာ ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမႀာ 
ဴပႂတ္သၾားတဲ ့သမၳတ ဦးစိန္လၾင္ပၝပ၅ဲ 

ကၾပ္ကေဲရး႟ံုးကု ိ ဴမန္မာ့အသံမႀာ ဖၾင့္လႀစ္ထားရႀိ႓ပီး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေကဵာ္စုိး၄ ဦးသန္းစိန၄္ ေဒၝက္တာ လႀဟန္၄ 
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဘနီ၄ ရခဲဵႂပ ္ဦးဘေအး၄ ရန္ကုန ္တကၠသုိလ ္ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ဦးကာတုိႛက အေဴခ အေနကိ ုကၾပ္ကခဲဲ့တယ္လိုႛ 
ဆိုပၝတယ္၅ 

အဒီဲအေနအထားမႀာ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ တာဝန ္ ခၾဲေဝ႓ပီး တခဵိႂႚ တကၠသုိလ ္ နယ္ေဴမထကဲေန 
ေရႀာင္ထၾက္သၾားဳကပၝတယ္၅ ကဵန္ခဲ့တဲ ့ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ ဘုိုကေလး ကိုလႀေ႟ၿတုိႛက ေကဵာင္းသားထု႒ကီးကိ ု
ဆက္႓ပီး ဦးေဆာင္ေနပၝတယ္၅ 

စစ္တပ္ရႚဲ ပစ္ခတ ္ ႓ဖိႂခၾင္းမႁေဳကာင္ ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ရာခဵီ႓ပီး ကဵဆံုးခဲ့ရတယ္၅ စစ္တပ္ဟာ မေသမရႀင္ 
ေကဵာင္းသားေတၾ အပၝအဝင္ ေသဆံုးသၾားတဲ ့ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ အေလာင္းေတၾကု ိေဖဵာက္ဖဵက္ပစ္လုိက္ပၝတယ္၅ 

ဒဏ္ရာရေနတဲ ့ ေကဵာင္းသား တဦး ဴဖစ္တဲ ့ ေဴမာင္းဴမ႓မိ ႚႂသား ကုိေကဵာဝ္င္းဟာ မႎၩေလးေဆာင ္ နံရံမႀာ 
သႛူကိုယ္က ထၾက္တဲ ့ေသၾးနႛဲ "၁ ရက ္ဇလူုိင ္မေမ့ဳကနႛဲ" လုိႛ ေရးလုိက္ပၝတယ္၅ 

ေနာက္ေနႛ ဇလူုိင္ ၂ ရက္ အ႟ုဏ္ဦး နံနက္ လင္းအား႒ကီး ှ နာရီေလာက္မႀာေတာ ့ စစ္တပ္ဟာ ဴမန္မာ ့
လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁသမုိင္းမႀာ အေရးပၝတဲ့ သမဂၢ အေဆာက္အအံ ု UNION ကု ိ ဒိုင္းနမိုက္နႛဲ ေဖာက္ခၾဲ ဖဵက္ဆီး 
ပစ္လုိက္ဳကပၝေတာ့တယ္၅ 

ဒဏ္ရာနႛဲ ခိုနားေနတဲ ့ ေဴမာင္းဴမ ကိုေကဵာဝ္င္း အပၝအဝင္ အဴခား ေကဵာင္းသား အမဵားအဴပားလည္း သမဂၢ 
အေဆာက္အအံုနႛဲ အတူ ပၝသၾားဳကပၝေတာ့တယ္၅ ေပၝက္ကၾဲသံ႒ကီးဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင ္ ဴပင္းထန္သလ ဲ ဆုရိင္ 
ကမာ႟ၾတ္ လႀည္းတန္းတဝုကိ္ တုန္ခၝသၾားတဲ့အဴပင ္အဓိပတိ လမ္းေပၞက ပလက္ေဖာင္း ေကဵာက္ဴပား႒ကီးေတၾေတာင ္
အမဵားအဴပား ေဳကမၾ ပဵက္စီးသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အဒီဲေနႛ နံနက ္၂ နာရ ီေရဒီယုိက သတင္း ေဳကညာေတာ ့ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္း က "ဓား ဓားခဵင္း၄ လႀ ံလႀံခဵင္း၄ 

face to face ရင္ဆုိင္ဖု ိႛပ"ဲ ဆုိတဲ ့မိန္ႛခၾန္းနႛဲ တုိင္းဴပည္ကု ိစိန္ေခၞ ေစာ္ကားခဲ့တာပၝ၅ 
          အဒီဲေနႛက စ႓ပီး ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ္႒ကီးကု ိ ရက ္ အကန္ႛသတ ္ မရႀ ိ ပိိတ္ပစ္လုိက္ပၝတယ္၅ လၾမ္းေမာဖၾယ ္
တကၠသုိလ ္နယ္ေဴမဟာ သုႍန ္တစဴပင္လု ိတိတ္ဆိတ ္႓ငိမ္သက္ခဲ့ရပၝ႓ပီ၅ 
          စစ္အစုိးရရႚဲ ဒီလမူဆန္တဲ ့လုပ္ရပ္ကု ိတတုိင္းဴပည္လုံးက ဆန္ႛကဵင ္႟ႁတ္ခဵခဲ့ဳကပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ဝမ္းနည္းစရာ 
ေကာင္းတာက ဝဓိရူ သခင္ခဵစ္ေမာင္ ဦးစီးတဲ ့ ပမညတအုပ္စုက ဆဗဲင္း ဂဵႃလုိင ္ လႁပ္ရႀားမႁကုိ ိတိတ္တဆိတ ္ ႟ႁတ္ခ  ဵ
ခဲ့တယ္ဆုိတဲ ့အခဵက္ပၝပ၅ဲ 
          ဘာပဲဴ ဖစ္ဴဖစ္၄ ကဵေနာ္ ့ စိတ္ထမဲႀာေတာ ့ ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ အေဳကာင္း ေရးထားတဲ ့ ဆရာေအာင္ဴပည့္ရႚဲ "႓ပိႂမႀာ 
ေလလား မုိးရႚဲ" ဝတၪႂကု ိအမႀတ္တရ ေဳကကၾဲ ေနမိပၝေတာ့တယ္၅   



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျြ)၄ ျ၃၀ွ၄ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲႎႀင္ ့ေကဵာင္းသားသမဂၢ 
ဧ႓ပ ီြဿ၄ ြ််၃ 
 
ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ အေရးအခင္းမႀာ ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္ ေခၝင္းေဆာင္ခဲ့တဲ ့ ဘိုကေလး ဦးလႀေ႟ၿက ျ၃၂၂ 
ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံ ု အတၾင္း ြ၂ ရက္၄ ၂ လ၄ ၂၂ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပည္လည ္ ဖၾဲႚစည္းေရး ညီလာခံ 
မိန္ႛခၾန္းမႀာ - 

"ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္မႀာ စစ္တပ္က ဒုတိယအ႒ကိမ္ အာဏာ သိမ္းခဲ့တယ္၅ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားက ပထမဆံုး 
တပ္ဦးက ထၾက္႓ပီး ဆန္ႛကဵင္ခဲ့ဳကတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ သမိုင္းတၾင ္ကဵန္ရစ္မယ္ ့ဇလူုိင္လ ၁ ရက္ ေကဵာင္းသား 
အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ရတယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾ ရာခဵီ႓ပီး အသတ္ခံရတယ္၅ ရာခဵီ႓ပီး အဖမ္းခံခဲ့ရ 
တယ္၅ ရာခဵီ႓ပီး ဝရမ္းေဴပးဘဝ ေရာက္ခဲ့ဳကရတယ္၅ ရာခဵီ႓ပီး ရာသက္ပန ္ ေကဵာင္းထုတ ္ ခံခဲ့ဳကရတယ္၅ 
သမဂၢမဵား တရားဝင္ ရပ္တည္မႁကိ ုဖဵက္သိမ္းခံရတယ္၅ ဗကသ၄ တကသ၄ ရကသ စတဲ ့ ဗဟု ိ ေကဵာင္းသား 
သမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္မဵားနႛဲ ႓မိႂႚနယ္ေပၝင္း ြ်် ေကဵာ္က ႓မိႂႚနယ္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ ေဴမာက္မဵားစၾာ 
အသက္စၾန္ႛသၾားဳက၄ အခဵႂႚိ ေထာင္ထမဲႀာ၄ ကုိကုိးက႗န္းမႀာ လူဴ ဖစ္႟ံႁးသညအ္ထိ ညၟဥ္းပန္း ခံခဲ့ဳကရတယ္" လုိႛ 
ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္၅ 
ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ တုိက္ပၾဲဝင္ ေကဵာင္းသားေဟာင္း႒ကီး တဦးဴဖစ္တဲ ့ ပဒိုမန္းရႀာကလည္း "စစ္အုပ္စုသည ္

မတရားမႁကိ ု ဆန္ႛကဵင္သည္ ့ လငူယ္ ေကဵာင္းသားမဵား၏ ေတာ္လႀန္ေရး စိတ္ဓာတ္ကိ ု ႎုတ္ပယ္ပစ္ရန္၄ လငူယ္ 
ေကဵာင္းသားမဵားကု ိက႗န္ပညာေရးစနစ ္ကဵင့္သုံး႓ပီး က႗န္သေဘာက္လိ ုဖိႎႀိပ္ က႗န္ဴပႂထားရန ္႒ကိႂးပမ္းခဲ့သည္၅ သုိႛေသာ္ 
လငူယ္ ေကဵာင္းသားမဵား၏ လၾတ္လပ္မႁ၄ တရားမ႖တမႁကို ဴမတ္ႎိုးသည္ ့ စိတ္ဓာတ္ကု ိ ႎုတ္ပယ ္ ဖဵက္ဆီးဴခင္းငႀာ 
မစၾမ္းႎုိင္ေခဵ၅ ဇလူုိင ္၁ ရက္၏ စိတ္ဓာတ္သည ္အစဥ ္ရႀင္သန္ေနမည္သာ ဴဖစ္သည"္ လုိႛ ေရးခဲ့ဖးူတာကိုလည္း ကဵေနာ္ 
ဴပန္အမႀတ္ရလာပၝတယ္၅ 
          ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္း ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရဟာ ေကဵာင္းသားေတၾကု ိအစုလုိက ္အဴပံႂလုိက ္သတ္႓ပီး  
ဴပည္သေူတၾကိ ု စစ္က႗န္ဇာတ္သၾင္းဖုိႛ လက္နက္အားကိုးနႛဲ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၞကု ိ ေခတ္သစ္ ဖက္ဆစ္ေတၾ 
အဴဖစ္နႛဲ တက္လာဳကပၝ႓ပီ၅ စစ္အုပ္စုဟာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားကု ိမတရား ပိတ္ပင္လုိက္ပၝ႓ပီ၅ 

သမဂၢမဵား တရားဝင ္ ရပ္တည္ခၾင္ ့ မရတဲ့ကာလမႀာ သမဂၢမဵားကုိယ္စား "ေကဵာင္းသား အခၾင့္အေရး 
ကာကၾယ္မႁ ေကာ္မတ"ီ၄ SAC (Student Affairs Committee) ကို ဖၾဲႚစည္း လႁပ္ရႀားခဲ့ဳကရတယ္၅ SAC ရႚဲ 
ဥကၠႉက ဦးတင္ေမာငဝ္င္းပၝ၅ 

ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ အေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾကိ ု SAC ေကဵာင္းသား အခၾင့္အေရး 
ကာကၾယ္မႁ ေကာ္မတီကပ ဲ တာဝန္ယ ူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္၅ SAC က ဆဗဲင္း ဂဵႃလုိင္ (၀) လဴပည္ ့ ေနႛမႀာ 
ေကဵာင္းသားေတၾ ရာေကဵာ ္ကဵဆံုးခဲ့တာကိ ုရည္စးူ႓ပီး "ရာေကဵာ"္ ေကဵာက္တုိင ္စုိက္ထူဳကပၝတယ္၅ 

ဒီေကဵာက္တုိင္ကိ ုဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ္ေကဵာက္တုိင္နႛဲ ေဘးခဵင္းယႀဥ္႓ပီး ရန္ကုန္စက္မႁတကၠသိုလ ္ ေကဵာင္းသား 
ေတၾက ညတၾင္းခဵင္း အ႓ပီး စုိက္ထခူဲ့ဳကတာပၝ၅ ေကဵာက္တုိင္က ေအာက္ေဴခအကဵယ ္ ၀ြ လက္မ၄ အဴမင္ ့ ၁ ေပ၄ ၁ 
လက္မ ရႀိပၝတယ္၅ 

ရာေကဵာ္ေကဵာက္တုိင ္ ဖၾင္ပ့ၾဲမႀာ ဆရာ႒ကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႁိင္းက "အေဆာက္အအံ ု ကိုသာ ႓ဖိႂလို ႛရမယ္၅ 
အေမာင္တုိႛ ရင္ထကဲ သမဂၢ စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ ဘယ္သမူႀ ႓ဖိႂလုိႛ မရပၝဘးူ" လုိႛ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာခဲ့ပၝတယ္၅ 

ျ၃၀ွ၄ ဧ႓ပီလထမဲႀာ စစ္အစုိးရက အေထၾေထၾ လၾတ္႓ငိမ္း ခဵမ္းသာခၾင္ ့အမိန္ႛ ထုတ္ဴပန္တယ္၅ ဇၾန္လ ဒုတိယ 
ပတ္ထကဲဵေတာ ့ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အတၾက္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ေတာ္လႀန္ေရးေကာင္စီက ေတာတၾင္း လက္နက္ 
ကုိင္ အင္အားစုေတၾကိ ုဖိတ္ေခၞတဲ ့ေဳကညာခဵက ္ထၾက္လာပၝတယ္၅ 

ႎုိင္ငံေရး အေနအထားအရ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ ့ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္တခဵႂႚိ ဴပန္လၾတ္ေဴမာက္လာ႓ပီး 
ဗကသ၄ တကသ၄ ရကသ ေကဵာင္းသား သမဂၢ႒ကီး ွ ခု ဴပန္လည ္ရပ္တည္လုိႛ ရလာပၝတယ္၅ 
          ျ၃၀ွ၄ ဇလိူုင္လ ၁ ရက၄္ ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ တႎႀစ္ဴပည့္တဲ့အခၝမႀာေတာ ့ ႓ဖိႂဖဵက္ခံရတဲ ့ သမဂၢ အေဆာက္အအံ ု
UNION ေနရာမႀာ အလဵားေပ ြ််၄ အနံေပ ြ် ယာယီ သမဂၢ အေဆာက္အအံုကိ ုဝၝးဓနိနႛဲ ဴပန္လည ္တည္ေဆာက ္
ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ တႎႀစ္ဴပည္ ့အခမ္းအနားကု ိ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က ႒ကီးမႀႃး ကဵင္းပခဲ့တယ္၅ အခမ္းအနားမႀာ 
ဇလူုိင္လ ၁ ရက ္ အေရးေတာ္ပံုနႛဲ ပတ္သက္တဲ ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾ၄ စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး တုိက္ပၾဲနႛဲ 
ပတ္သက္တဲ ့ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ ခဵမႀတ္ခဲ့ဳကတယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ျ၃၀ွ၄ ႎိုဝင္ဘာလမႀာ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ေတၾ ဴပန္ဖၾင့္ပၝတယ္၅ ဒီအခဵိန္မႀာပ ဲ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီနႛဲ 
ေတာတၾင္း လက္နက္ကုိင ္ေတာ္လႀန္ေရး အင္အားစုေတၾရႚဲ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္ေပၞလာပၝတယ္၅ 

ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတၾက ္ဥပေဒတၾင္း ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမဵားအားလံုး ပၝဝင္ဖၾဲႚစည္းထား 
တဲ့ "ဴပည္သႛူ ေကာ္မတီ႒ကီး" အတၾင္းမႀာ ေကဵာင္းသားသမဂၢနႛဲ  ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ပၝဝင္ တာဝန္ယခူဲ့ဳက 
တာပၝ၅ 

ျ၃၀ွ ခုႎႀစ္၄ ႎိုဝင္ဘာလ ျ် ရက ္ ရန္ကုန္႓မိႚႂ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚမႀာ ကဵင္းပတဲ ့ ၀ ခ႟ုငိ္၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး 
ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ေကဵာင္းသားသမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္တဲ ့တကၠသုိလ္နႛဲ အထက္တန္း ေကဵာင္းသားထုတရပ္လံုး သိန္းခဵီ႓ပီး ပၝဝင္ 
ဆႎၬဴပဳက ပၝတယ္၅ ၀ ခ႟ုိင္၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီးကု ိလူ ဿ သိန္းနီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၅ 

ဒၝေပမဲ့ ႎိုဝင္ဘာလ ျှ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ပဵက္ဴပား သၾားခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၅ 
ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္း ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရဘက္က တဖက္သတ ္ရပ္ဆိုင္းပစ္လုိက္တာပၝပ၅ဲ 

စစ္အစိုးရဟာ အဒီဲေနႛကပ ဲစ႓ပီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾကိ ုအစုလုိက ္အဴပံႂလုိက ္ဖမ္းဆီးပၝေတာ့တယ္၅ 
တႎုိင္ငံလံုးက ဒိီမိုကေရစီ လုိလားတဲ ့ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾ၄ စာေရးဆရာ၄ သတင္းစာဆရာေတၾ၄ ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ွ,််် နီးပၝး အဖမ္းခံဳကရပၝ႓ပီ၅ ဒီအထမဲႀာ ဆရာ ဒဂုန္တာရာနႛဲ အဴခား တုိးတက္တဲ ့စာေရးဆရာ၄ 
သတင္းစာဆရာေတၾလည္း ပၝသၾားပၝတယ္၅ 

ဗကသ ဥကၠႉ ကိုသက္၄ တကသ ဥကၠႉ ကိုဗေဆၾေလး၄ လထူုဦးလႀ လထူုေဒၞအမာတုိႛရႚဲသား 
ရေဲဘာ္စုိးဝင္းတုိႛ အပၝအဝင္ ေကဵာင္းသားေတၾ အမဵားအဴပား ေတာခုိသၾားခဲ့ရပၝတယ္၅ 

႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ပဵက္ဴပားသၾားတာနႛဲ တ႓ပိႂင္နက ္စစ္အစုိးရဟာ ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္အထိမ္းအမႀတ ္ယာယီ 
သမဂၢ အေဆာက္အအံုနႛဲ ရာေကဵာ္ ေကဵာက္တုိင္တိုႛကု ိထပ္မံ ႓ဖိႂဖဵက ္ပစ္လုိက္ဴပန္ပၝေတာ့တယ္၅ 

၀ြ၄ ဇလူုိင္လ ၁ ရက ္UNION အေဆာက္အအံ ုဗံုးခၾဲခံရ႓ပီး ေနာက္မႀာ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီဝင္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ ္
ေအာင္႒ကီးက "သမဂၢ အေဆာက္အအံုသစ္ကိ ု ေ႟ၿအုတ္နႛဲ ဴပန္ေဆာက္ေပးပၝမယ"္ လုိႛ သတင္းေထာက္ေတၾကု ိ
ေဴပာခဲ့တဲ့ စကား၄ ျ၃၂၂ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးအတၾင္းမႀာ သမၳတ ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္က "သမဂၢ 
အေဆာက္အအံသုစ္႒ကီးကု ိ ေပဵာ္ေပဵာ္ပၝးပၝး အုတ္ဴမစ္ခဵဳကတာပၝ့" လုိႛေဴပာခ့တဲဲ့ စကားေတၾကို ဘယ္သမူႀ မေမ့ဳက 
ေသးပၝဘးူ၅      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" … … … ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ပဵက္ဴပားသၾားခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၅ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္း ေတာ္လႀန္ေရး 
ေကာင္စ ီအစိုးရဘက္က တဖက္သတ ္ရပ္ဆိငု္းပစ္လုိက္တာပၝပ၅ဲ … … … စစ္အစိုးရဟာ အဒဲီေနႛကပ ဲစ႓ပီး 

ဒီမိုကေရစ ီအင္အားစုေတၾကို အစုလုိက ္အဴပံႂလုိက ္ဖမ္းဆီးပၝေတာ့တယ္ … … … " 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျွ)၄ ျ၃၁်၄ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႎႀစ္ (ဿ်) ဴပည္ ့ေ႟ၿရတုသဘင ္
ဧ႓ပ ီျျ၄ ြ််၃ 
 
ျ၃၀ွ၄ ႎုိဝင္ဘာ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ပဵက္ဴပား 
သၾားတဲ့အခၝ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနလည္း တဆစ္ခဵိႂး 
ေဴပာင္းလသဲၾားပၝေတာ့တယ္၅ 

ျ၃၀ှ၄ မတ္လမႀာ ေတာ္လႀန္ေရးေကာင္စီ စစ္အုပ္စ ု
က အမဵႂိးးသား စည္းလံုး ညႌီၾတ္ေရး ဥပေဒ ဆိုတာကိ ု
ထုတ္ဴပန္႓ပီး ႎုိင္ငံေရးပၝတီ လထူုလတူန္းစား အဖၾဲႛအစည္း 
အသီးသီးကိ ုတဖက္သတ ္ဖဵက္သိမ္းပစ္ခဲ့ပၝတယ္၅ 

ျ၃၀ှ၄ ဇလိူုင္လ ြွ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ "ဆရာ 
မေသခင ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရတာ ဴမင္သၾားခဵင္တယ"္ လိုႛ တဖၾဖၾ 
ေဴပာခဲ့တဲ့ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ကၾယ္လၾန္သၾား 
ခဲ့ပၝ႓ပီ၅ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကေတာ ့ အလႀမ္းေဝးေနဆ ဲ
ပၝပ၅ဲ 

ျ၃၀၁ မႀာ ဴပည္တၾင္း ဆန္ရႀားပၝးမႁဴဖစ္႓ပီး စစ္အုပ္စု 
က လထူုကိ ု အာ႟ုံေဴပာင္းတဲ့အေနနႛဲ တ႟ုတ္ ဗမာ အဓိက 
႟ုဏ္းကိ ု တမင္ ဖန္တီးခဲ့ပၝတယ္၅ ႟ုပ္ရႀင ္ မင္းသား႒ကီး 
ဦးထၾန္းေဝနႛဲ ဦးဴမတ္ေလးတိုႛ ဒီ တ႟ုတ္ ဗမာ အေရးအခင္းမႀာ 
အဖမ္းခံခဲ့ဳကရပၝတယ္၅ 

ဗကသ၄ တကသ၄ ရကသ ေကဵာင္းသားသမဂၢ႒ကီး ွ 
ခုလည္း အခက္အခ ဲ အဳကပ္အတည္း အမဵႂိးမဵႂိးဳကားထဲ 
ကေန ျ၃၀၁ ေလာက္အထိ ႟ုန္းကန ္ ရပ္တည္ခဲ့ရပၝတယ္၅ 
ေကဵာင္းသားသမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား တိုက္ပၾဲေတၾထမဲႀာ ေပၞ 
ေပၝက္လာခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိ ုဳကည့္ရင ္

(ျ) လက္ဝ ဲႎုိင္ငံေရး အေရာင္အေသၾး ရႀိတဲ ့အုပ္စု၄ 
(ြ) တိုင္းရင္းသားလမူဵိႂးစ ုေကဵာင္းသားေတၾကိ ုကိုယ္စားဴပႂတဲ ့အုပ္စု၄ 
(ွ)ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ ေကဵာင္းသား သမဂၢ အမာခံေတၾ ဴဖစ္တဲ ့သမဂၢဝင္မဵား၄ 

တက္႔က လႁပ္ရႀားသမူဵား (Unionist) (Activist) အုပ္စ ုဆို႓ပီး ွ မဵိႂး ေတၾႛရပၝတယ္၅ ဒီ ွ မဵႂိးစလံုး 
ထမဲႀာ ေကဵာင္းသေူတၾလည္း ပၝပၝတယ္၅ (ျ၃ဿ်-ဿ၁၄ တကသ အမႁေဆာင္ ေကဵာင္းသားေခၝင္း ေဆာငတ္ဦး ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ 
ေဒၞခင္ခင္တိုးဟာ အခု အေမရိကန္ႎုိင္ငံမႀာ ေနထိုင္လဵက ္ရႀိပၝတယ္၅) 

ျ၃၀၁၄ ဧ႓ပီလမႀာေတာ ့  တတိယအုပ္စုဴဖစ္တဲ ့ သမဂၢဝင္မဵားနႛဲ တက္႔ကစၾာ လႁပ္ရႀားတဲ ့ ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အမဵားအဴပား ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရတဲ့အတၾက ္ ေကဵာင္းသား သမဂၢရႚဲ ပံုမႀန္လုပ္ငန္းမဵား ျ၃၀၁ ခုႎႀစ္၄ 
ေအာက္တိုဘာေလာက္မႀာ ရပ္ဆိုင္းသၾားခဲ့ပၝ႓ပီ၅ 

ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္း စစ္အစိုးရဟာ ပညာေရးစနစ ္ တိုးတက္ ေကာင္းမၾန္ေအာင ္ လုပ္ဖိုႛထက ္ ေကဵာင္းသား 
လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞမလာေအာင ္ထိန္းခဵႂပ္ေရးကိုပ ဲဦးတည္ခဲ့တယ္၅ စစ္အစိုးရ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေကဵာင္းသားေတၾ 
ကို ဘဝအာမခံခဵက ္မေပးႎုိင္ဘးူ၄ ပညာတတ ္အလုပ္လက္မဲ့ေတၾ ေပၝမဵားလာတယ္၅ ဴပည္သလူထူုရႚဲစီးပၾားေရး လမူႁေရး 
အေဴခအေနေတၾက ဳကပ္တည္းသထက ္ ပိုဳကပ္တည္းလာခဲ့တယ္၅ ဒီေတာ ့ဥပေဒတၾင္း ဥပေဒပ ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေန 
ေတၾ ပိုမိ ုတင္းမာလာပၝေတာ့တယ္၅ 

ဒီလိုအခဵိန္မႀာ ေဴမေအာက္ဆင္းသၾားတဲ ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ "သမဂၢ ဴပန္လည ္ တည္ေဆာက ္
ေရးႎႀင္ ့ေကဵာင္းသားအေရး ေဆာင႟္ၾက္မႁ ေကာ္မတီ" ကို လ႖ိ ႚႂဝႀက္စၾာ ဖၾဲႚစည္း လႁပ္ရႀားခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးရႚဲ ထးူဴခားခဵက္က ဥပေဒတၾင္း ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပၾဲ 
ေတၾဟာ လက္ဝ ဲ ႎုိင္ငံေရး အင္အားစုေတၾရႚဲ ေခၝင္းေဆာင္မႁေအာက္မႀာ ရႀိေနတာပၝပ၅ဲ တစ္ဖက္မႀာ ဥပေဒပမႀာ 
ဗမာဴပည ္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ (ဗကပ) နႛဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင ္ေတာ္လႀန္ေရးေတၾ အားေကာင္း ေမာင္းသန ္ရႀိေန 
ဳကတာဴဖစ္တယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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လက္နက္ကိုင ္ ေတာ္လႀန္ေရးနႛဲ ဥပေဒတၾင္း တိုက္ပၾဲ ခဵိတ္ဆက ္ ဴဖစ္ေနတာကိ ု စစ္အစိုးရက မ႒ကိႂက္ပၝဘးူ၅ 
ဒီႎႀစ္ခုရႚဲ အဓိက ကၾင္းဆက္ဟာ ေကဵာင္းသား သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾပ ဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ စစ္အုပ္စုက 
ယဆူတယ္၅ ဒၝ့ေဳကာင္ ့ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾကိ ုအဴပတ္အသတ ္ဖိႎႀိပ္တယ္ ေဴခမႁန္းတယ္၅ ေကဵာင္းသား ေခၝင္း 
ေဆာင္ေတၾကိ ု ရက္ရက္စက္စက ္ သုတ္သင္ပစ္တယ္၅ ဥပမာ လက္နက္ကိုင ္ ေတာ္လႀန္ေရး လုပ္ဖိုႛ ေတာခိုသၾားတဲ ့
ျ၃၀ြ၄ တကသ ဥကၠႉ ကိုဗေဆၾေလးကိ ုကဵႂံေပဵာ္ပန္းေတာ႒ကီး တိုက္ပၾဲမႀာ ခလရ (ွ၀) တပ္ရင္းက ဒဏ္ရာနႛဲ အရႀင္ 
ဖမ္းမိသၾားတဲ့အခၝ ခဵက္ခဵင္းပ ဲပစ္သတ္လိုက္တဲ ့သမိုင္း ရႀိပၝတယ္၅ 

ျ၃၀၃၄ ဒုတိယ ကိုကိုးက႗န္း အပိုႛခံရတဲ့အထမဲႀာ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင၄္ ဆရာဴမသန္းတင္၄့ အဘ ေလထီး 
ဦးအုန္းေမာင္တိုႛနႛဲအတ ူေကဵာင္းသားသမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ှျ ေယာက္ ပၝသၾားပၝတယ္၅  ကိုကိုးက႗န္း ဖဵက္သိမ္းေရး 
ရက္ေပၝင္း ဿဿ ရက္ဳကာ အစာငတ္ခံတိုက္ပၾဲမႀာ အကဵဥ္းသား ၂ ဦး ကဵဆံုးခဲ့ရတယ္၅ 

ဒီအထမဲႀာ ဴပည္ခ႟ိငု္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ ကိုခဵစ္ေဆၾနႛဲ  မႎၩေလး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားသမဂၢ 
ေခၝင္းေဆာင ္ကိုေလးေမာင ္(ဴမင္းဴခံ) တိုႛ အသက္ ေပးလႀႃခဲ့ဳကတာပၝ၅ ေကဵာင္းသား သမဂၢ (တရားဝင္) မရႀိေတာ့ေပမဲ့ 
ေကဵာင္းသားထုရႚဲ စစ္အာဏာရႀင ္စနစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁဟာ လထူုဳကားမႀာ ပံုစံ အမဵႂိးမဵႂိးနႛဲ မဳကာခဏ ဴဖစ္ေပၞ 
ေနခဲ့ပၝတယ္၅ 

ျ၃၀၃ ခုႎႀစ္၄ ရန္ကုန္မႀာ (ဿ) ႒ကိမ္ေဴမာက ္ အေရႀႚေတာင ္ အာရႀ က႗န္းဆၾယ ္ အားကစားပၾဲ ကဵင္းပပၝတယ္၅ 
စစ္အစိုးရက ရန္ကုန ္ တကၠသိုလ ္ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ ခမ္းမမႀာ အေလးမပၾဲေတၾ မဖၾယ္မရာ လာလုပ္လိုႛ ေကဵာင္းသားနႛဲ 
ဴပည္သေူတၾ တခနဲက္ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ၅္ ဒီက႗န္းဆၾယ္အေရးအခင္းမႀာ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အသီးသီးက 
ေကဵာင္းသားေတၾ အမဵားအဴပား ေကဵာင္းထုတ္ခံရ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံရပၝတယ္၅ 

ဒီလိုနႛဲ ျ၃၁် ဴပည္ႎ့ႀစ္ထမဲႀာ ရန္ကုန ္ တကၠသိုလ္႒ကီးရႚဲ ႎႀစ္ငၝးဆယ္ဴပည္ ့ ေ႟ၿရတုသဘင ္ ေရာက္ရႀိလာ 
ခဲ့ပၝတယ္၅ ျ၃ြ် မႀာ ပထမ တကၠသိုလ ္ သပိတ္႒ကီးနႛဲ စခဲ့တဲ ့ လၾတ္လပ္ေရး႒ကိႂးပမ္းမႁ အစဥ္အလာ ႒ကီးမားလႀတဲ ့
ရန္ကုန ္တကၠသိုလ္႒ကီးရႚဲ ျ၃ွ၀၄ ဒုတိယသပိတ၄္ ျ၃ွ၂၄ တတိယသပိတ၄္ ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ဇလိူုင္လ ၁ ရက ္အရိပ္ေတၾ 
ဟာ ေ႟ၿရတုသဘင္မႀာ ထင္ဟပ္လာခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္ႎႀစ္ငၝးဆယ္ဴပည့္တဲ ့ျ၃၁် မႀာပဲ တႎႀစ္တည္း ကဵေရာက္တဲ ့ႎႀစ္ငၝးဆယ္ဴပည္ ့အမဵႂိးသား 
ေနႛ ေ႟ၿရတုသဘင္မႀာ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္းက "နာစရာရႀိရင ္ လၾမ္းစရာနႛဲေဴဖ" လိုႛ 
ေဴပာလိုက္တဲ ့ စကားကလည္း ခံခဲ့ရတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾနႛဲ ဴပည္သေူတၾအဖိုႛ ဘယ္လိုမႀ လက္မခံႎုိင္စရာ ဴဖစ္ေနတဲ ့
အခဵိန္ပၝ၅ 

ရန္ကုန ္ တကၠသိုလ္ ေ႟ၿရတုသဘင္ပၾဲဟာ မဵႂိးဆက္သစ ္ ေကဵာင္းသားေတၾနႛဲ အတိုင္းအတာ တခုအထိ 
စည္ကားခဲ့တာေတာ ့ မႀန္ပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ့ ကမာမၲေဳက ဥဒၝန္းမေဴပႎုိင္တဲ ့ ေကဵာင္းသားေတၾက ဒီေ႟ၿရတုသဘင ္
ပၾဲေတာ္မႀာ ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ဆဗဲင္းဂဵႃလိုင ္အေရးေတာ္ပံ ုသမိုင္းေဳကာင္း စာေစာင္ေတၾ ႟ိုက္ႎိႀပ္႓ပီး ေသနဂႆဗဵႃဟာေဴမာက ္
ဴဖန္ႛေဝလိုက္ဳကပၝေတာ့တယ္၅ 

စစ္အုပ္စုဟာ လတ္တေလာ အေဴခအေနကိ ု မထိန္းသိမ္းႎုိင္ခဲ့ပၝဘးူ၅ သတိူုႛလုပ္ႎုိင္တာက ေ႟ၿရတုသဘင္ပၾဲ 
မ႓ပီးခင္မႀာပ ဲတကၠသိုလ ္ေကာလိပ္ေတၾကိ ုခဵက္ခဵင္း ပိတ္ပစ္လိုက္တာပၝပ၅ဲ ဒီ ေ႟ၿရတုသဘင ္အေရးအခင္းမႀာလည္းပ ဲ
ေကဵာင္းသားေတၾ အမဵားအဴပား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံရ ေကဵာင္းထုတ္ခံခဲ့ဳကရပၝတယ္၅ 

ဘာပဲဴ ဖစ္ဴဖစ ္ရန္ကုန ္တကၠသိုလ္႒ကီးရႚဲ ႎႀစ္ငၝးဆယ္ဴပည့္တဲ ့အခဵိန္မႀာလည္း ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ခၾပ္ေဒၝင္း 
စိတ္ဓာတ ္ ခၾပ္ေဒၝင္းေသၾးနႛဲ စစ္အာဏာရႀင ္ အုပ္စိုးမႁကိ ု ဆက္လက ္ တိုက္ပၾဲဝင္ေနတာကိ ု အမိတကၠသိုလ္႒ကီးက 
ေကဵနပ္ ဂုဏ္ယေူနမႀာကေတာ ့ေဴမ႒ကီးလက္ခတ ္မလၾဲပၝပ၅ဲ       
 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျှ)၄ ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ အလုပ္သမား အေရးအခင္းႎႀင့ ္ေကဵာင္းသားမဵား 
ေမ ြ၄ ြ််၃ 

 
ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ လက္ေအာက ္ ျ၃၁် ဴပည့္လၾန၄္ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးမႀာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး၄ 
ဥပေဒတၾင္း ဒီမုိကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဆက္တုိက ္ ဆုိသလု ိ ဴဖစ္ေပၞလာခ့ပဲၝတယ္၅  မဆလေခတ္မႀာ ပထမဆုံး 
ဴပင္းဴပင္းထနထ္န္နႛဲ ထင္ထင္ရႀားရႀား ဴဖစ္ခ့တ့ဲ ဲလထူု တုိက္ပၾဲကေတာ ့ျ၃၁ှ ခုႎႀစ္၄ ဇၾန္လ အလုပ္သမား အေရးအခင္း 
ပၝပ၅ဲ 

ဴမန္မာ ့ဆုိရႀယ္လစ ္လမ္းစဥ ္ပၝတီ (မဆလ) တဴဖစ္လ ဲေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ စစ္အစုိးရဟာ ျ၃၁ွ ခုႎႀစ္၄ 
ဒီဇင္ဘာလထမဲႀာ သတူုိႛ စိတ္႒ကိႂက္ ေရးဆၾဲထားတ့ ဲ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပု ံအေဴခခံ ဥပေဒကု ိ ဴပည္လုံးက႗တ ္ဆႎၬ ခံယပူၾဲ 
ဴပႂလုပ္ပၝတယ္၅ 

ဒီပၾဲမႀာ မဆလဟာ ႎုိင္ငံေရး နားမလည္တ့ ဲအႎုပညာသည္ေတၾ၄ တတ္သိ ပညာရႀင္ေတၾကု ိခုတုံးလုပ ္အသုံး 
ခဵ႓ပီး လထူုလည္ပင္း ဓားေထာက္ကာ သတူုိႛ ဥပေဒကု ိ တဖက္သတ ္ အတည္ဴပႂ လုိက္ဳကပၝတယ္၅ ဒၝဟာ ဴမန္မာ ့
ႎုိင္ငံေရးမႀာ ဴပည္သလူထူ ုဆႎၬအမႀန ္မဟုတ္တ့ ဲျ၃၁ှ၄ စစ္တပ ္ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပု ံအေဴခခံ ဥပေဒ ေပၞထၾက္လာခ့တဲာ 
ပၝပ၅ဲ 

အဒီဲ အေဴခအေနမႀာ တတုိင္း တဴပည္လုံး၄ တုိင္းရင္းသား ဴပည္သ ူ တရပ္လုံးရႚဲ ဘဝ အေထၾေထၾဟာ 
အေတာ့္ကု ိခ႗တ္ခဵႂ ံကဵေနခ့ပဲၝ႓ပီ၅ ဆင္းရ ဲကဵပ္တည္းတ့ ဲဒဏ္ကု ိေအာက္ေဴခ လထူုက အလးူအလ ဲခံေနရတ့ဲ အခဵိန္ပၝ၅ 
အထးူသဴဖင့ ္႓မိႂႚေန အလုပ္သမားေတၾရႚဲ ဘဝဟာ ရင္နင့္စရာ အဴဖစ္ဆုိးေတၾနႛဲ ရင္ဆုိင ္တုိးေနရပၝ႓ပီ၅ 

အဒီဲလုိ လထူုရႚဲ အေထၾေထၾ အကဵပ္အတည္း ဳကားမႀာပ ဲျ၃၁ှ ခုႎႀစ္၄ မတ္လထမဲႀာ ရန္ကုန ္ ဝိဇၦာႎႀင့္ သိပၯ ံ
တကၠသုိလ္၄ ရာဇးူ (RASU) (ယခု ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ)္ အနီးမႀာ ရိႀတ့ ဲ ကမာ႟ၾတ္ ရစဲခန္း မီး႟ိႁႚမႁ ေပၞေပၝက္လာ 
ခ့ပဲၝတယ္၅ 

အဴဖစ္အပဵက္ကေတာ ့ အေဆာင္ေန ေကဵာင္းသား တဦးကု ိ ခၝးပုိက္ႎိႁက္နႛဲ မႀား႓ပီး ရကဲ ဖမ္းလုိက္တာက 
စတာပၝ၅ ကမာ႟ၾတ ္ ရစဲခန္းမႀာ ရေဲတၾက အဒီဲ ေကဵာင္းသားကု ိ ႟ုိက္ႎႀက္ စစ္ေဆးဳကတယ္၅ ဒၝကုိ ေကဵာင္းသား 
ထု႒ကီးက မခံမရပ္ႎုိင္ ဴဖစ္႓ပီး ကမာ႟ၾတ္ ရစဲခန္းကု ိ ဝုိင္း၄ ႟ုိက္ႎႀက္ စစ္ေဆးတ့ ဲ ရေဲတၾကု ိ ေဖာ္ထုတ ္ အေရးယေူပးဖုိႛ 
ေတာင္းဆု ိဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ 

စခန္းမႀႃးနႛဲ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က အေရးယ ူ ေဆာင္႟ၾက္ေပးမႁ မရိႀတ့ ဲ အဴပင္ ေကဵာင္းသားေတၾ အေပၞ 
မေခဵမငံ ဆက္ဆံတ့ ဲအတၾက္ ေကဵာင္းသားထု႒ကီးက ကမာ႟ၾတ ္ရစဲခန္းကု ိမီးရိႀႂ ႚ ဖဵက္ဆီး ပစ္လုိက္ဳကပၝေတာ့တယ္၅ 

ကမာ႟ၾတ္ရစဲခန္း မီး႟ႁႚိမႁဴဖစ္႓ပီး သိပ္မဳကာလုိက္ပၝဘးူ၄ ျ၃၁ှ ခုႎႀစ္၄ ေမလနႛဲ ဇၾန္လေတၾအတၾင္းမႀာ တႎုိင္ငံလုံး 
အတုိင္းအတာနႛဲ အလုပ္သမားေတၾရႚဲ အုံ႔ကမႁ႒ကီးေတၾ ဆက္တုိက ္ေပၞေပၝက ္လာပၝေတာ့တယ္၅ 

အေစာဆုံး ေပၞထၾက္လာတ့ ဲ အလုပ္သမားထ ု ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကေတာ ့  ျ၃၁ှ ခုႎႀစ္၄ မတ္လ ပလိပ္ခဵည္မ႖င္နႛဲ 
အထည္စက္႟ုံ၄ ဧ႓ပီလ မႎၩေလး႓မိႂႚက အစုိးရပုိင ္သစ္စက္ေတၾမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ေမလထ ဲေရာက္ေတာ ့ျွ ရက္ေနႛ ဴမစ္ငယ္ မီးရထား တၾဲဴ ပင္ စက္႟ုံနႛဲ ႟ၾာသစ္႒ကီး ခဵည္မ႖င္နႛဲ အထည္စက္႟ုံ၄ 
ေမလ ျ၁ ရက္ မိတၪီလာ ဆည္ေဴမာင္း ဦးစီးဌာန စက္မႁ လုပ္ငန္း၄ ေမလ ျ၂ ရက ္မႎၩေလး ကုန္းလမ္း ပုိႛေဆာင္ေရး 
ကုန္စည္ဌာနခၾဲ၄ အဒီဲေနရာ အသီးသီးမႀာ အလုပ္သမား သပိတ္ေတၾ ဆက္တုိက ္ေပၞထၾက္လာပၝတယ္၅ 

ျ၃၁ှ ခုႎႀစ္၄ ဇၾန္လထမဲႀာ ဴမစ္ငယ ္မီးရထား စက္ေခၝင္း႟ုံက စလုိက္တ့ ဲအလုပ္သမား သပိတ္ဟာ တႎုိင္ငံလုံး 
ကု ိပဵံႚႎႀံႛ ကးူစက္သၾား႓ပီး ႎုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ အေထၾေထၾ အလုပ္သမား သပိတ္႒ကီးအဴဖစ ္ေရာကရ္ႀသိၾားခ့ပဲၝတယ္၅ 

မႎၩေလး ဴမစ္ငယ ္ အစ၄  ေခဵာက ္ ေရနံေခဵာင္း စစ္ကုိင္း အလယ၄္ ရန္ကုန ္ သံလဵင္ အဆုံး၄ တဴပည္လုံးက 
စက္႟ု ံအလုပ္႟ုံေပၝင္း ျြ၂ ခု၄ သပိတ္ေမႀာက္ ဆႎၬဴပခ့ဲဳကတ့ ဲတုိက္ပၾဲပၝပ၅ဲ 

ဇၾန္လ ၀ ရက္ ရန္ကုန ္ အလုပ္သမား တုိက္ပၾဲမႀာ အလုပ္သမားေတၾ ဘက္က အလုပ္သမားထုနႛဲ ဴပည္သူ 
တရပ္လုံး အတၾက္ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး၄ ဆန္ လုံေလာက္စၾာ ရရိႀေရး၄ လုပ္ငန္းခၾင ္ အႎၩရာယ္ ကင္းရႀင္းေရး၄ 
ေနစရာ အိမ္ခန္း ရရိႀေရး၄ လစာ တုိးဴမၟင့္ေရး စတ့ ဲအလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾကုိပ ဲတရားဝင ္ေတာင္းဆုိခ့ဲဳကတာ 
ဴဖစ္တယ္၅ 

အလုပ္သမားေတၾဟာ မဆလ စစ္တပ္ဆီက အာဏာကု ိ လုေနတာ မဟုတ္ဘးူ ဆုိတ့ ဲ အခဵက္ကု ိ အလုပ ္
သမားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက အစုိးရကု ိရႀင္းဴပခ့ဲဳ ကတယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ဒၝေပမ့ဲ မဆလ စစ္အုပ္စုက အလုပ္သမား သပိတ္႒ကီးကု ိလက္နက္နႛဲ အဳကမ္းဖက ္႓ဖိႂခၾဲခ့ပဲၝတယ္၅ ရန္ကုန္႓မိႂႚ 
သမုိင္း ခဵည္မ႖င္နႛဲ အထည္စက္႟ုံက အလုပ္သမားေတၾ၄ ဆင္မလုိက ္သေဘႆာကဵင္းက အလုပ္သမားေတၾ အမဵားအဴပား 
ေသေဳက ဒဏ္ရာ ရခ့ဲဳကပၝတယ္၅ 

ဒီတုိက္ပၾဲမႀာ အလုပ္သမား ေခၝင္းေဆာင ္ ျှ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး ေထာင္ဒဏ ္ ၁ ႎႀစ္ကေန ျဿ ႎႀစ္အထိ 
အဴပစ္ေပး ခံခ့ရဲပၝတယ္၅ အလုပ္သမား ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားလည္း အလုတ္ဴဖႂတ ္ခံဳကရပၝတယ္၅ 

မဆလ အစုိးရဟာ အလုပ္သမား သပိတ္ကု ိ ကၾန္မန္ဒုိတပ္ေတၾ သုံး႓ပီး ႎႀိမ္နင္းခ့တဲာပၝ၅ စားစရာ ဆန္ 
ေတာင္းေနတ့ ဲ အလုပ္သမားေတၾကု ိ စစ္တပ္က ကဲ ေဟ့ မင္းတုိႛ ဆန္ေတာ ့ မရဘးူ၄ ကဵည္ဆံပရဲမယ ္ ဆုိ႓ပီး ပစ္ခတ္ 
ေခဵမႁန္း၄ ဘက္နက ္လႀံစၾပ္နႛဲ အတင္း တက္ထုိးခ့တ့ဲ ဲဴဖစ္ရပ္ပၝ၅ 

ဇၾန္လ ၀ ရက္၄ ဇၾန္လ ၁ ရက္ အလုပ္သမား သပိတ္ကု ိ ပစ္ခတ ္ ႓ဖႂိခၾဲေနတ့ ဲ ေမာင္းဴပန္ ေသနတ္သံေတၾ၄ 
ေပၝက္ကၾဲသံေတၾကု ိတကၠသုိလ ္နယ္ေဴမထကဲလည္း အတုိင္းသား ဳကားေနခ့ရဲပၝတယ္၅ ေသနတ္နႛဲ ပစ္သတ ္ ခံေနရတ့ဲ 
အလုပ္သမားေတၾထမဲႀာ ေကဵာင္းသား မိဘ တခဵႂိႚလည္း ပၝပၝတယ္၅ 

အလုပ္သမားေတၾ ဆုိတာလည္း ဴပည္သထူကဲ ဴပည္သေူတၾပၝပ၅ဲ ဴပည္သရူႚဲဒုကၡကု ိဘယ္တုန္းကမႀ မဵက္ကၾယ္ 
ဴပႂ႟ုိး ထုံးစံ မရိႀတ့ ဲေကဵာင္းသားေတၾဟာ ေသၾးေဴမ အကဵခံ႓ပီး တုိက္ပၾဲဝင္ေနတ့ ဲအလုပ္သမားေတၾကု ိကညူီဖုိႛ ခၾပ္ေဒၝင္း 
အလံကု ိ လၿင့္ထ ူ လုိက္ဳကပၝတယ္၅ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားေတၾ လမ္းမေပၞ ထၾက္လာ႓ပီး မဆလ စစ္အာဏာရႀင ္
စနစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ တခနဲက္ ေ႔ကးေဳကာ ္လုိက္ဳကပၝ႓ပီ၅ 

မဆလ အစုိးရဟာ အလုပ္သမား တုိက္ပၾဲထကဲု ိ ေကဵာင္းသားေတၾ ပးူေပၝင္း ပၝဝင္လာ႓ပီ ဆုိတာနႛဲ ခဵက္ခဵင္း 
ဆုိသလု ိတကၠသုိလ ္ေကာလိပ္ေတၾကု ိရက ္အကန္ႛအသတ ္မရိႀ ပိတ္ပစ္လုိက္႓ပီး အေဆာင္ေန ေကဵာင္းသားေတၾကု ိ
အမိန္ႛနႛဲ တကၠသိုလ ္နယ္ေဴမထကဲေန ထၾက္ခၾာ ခုိင္းပၝေတာ့တယ္၅ 

အလုပ္သမား တုိက္ပၾဲေတၾကေတာ ့ ခဵက္ခဵင္း ေသၾးေအးမသၾားဘ ဲ ဇၾန္လ ျ် ရက္ အမႀတ္ (ွ) သစ္စက္၄ 
ဇလူုိင ္ျ ရက ္႒ကိႂႚကုန္း ဘီပီအုိင ္စက္႟ုံတုိႛမႀာ ဆက္လက္ ဴဖစ္ပၾားခ့ပဲၝေသးတယ္၅ 

ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ ၀ ရက ္ အလုပ္သမား လႁပ္ရႀားမႁ တုိက္ပၾဲ ေခဵမႁန္း ခံခ့ရဲေပမယ့္ အလုပ္သမားထုနႛဲ ဴပည္သ ူ
တရပ္လုံးရႚဲ စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ဆန္ႛကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတၾကေတာ ့ဳက့ံဳက့ံခံေနဆပဲၝပ၅ဲ    

 

ျ၃၁ျ ခုႎႀစ္၄ (ဿ်) ႒ကိမ္ေဴမာက ္အမဵိႂးသား ေအာင္ပၾဲေနႛ ေ႟ၿရတုသဘင ္အထိမ္းအမႀတ ္ေတၾႚဆံုပၾဲသို ႛ 
တက္ေရာက္လာဳကေသာ ျ၃ြ်၄ ေကဵာင္းသားသပိတ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား၅ 

ေရႀႚတန္း ထုိင္လဵက ္(ဝမဲႀ ယာ) - ဥကၠႉ ဦးလေူဖဝင္း၄ ဦးသိမ္းေမာင္၄ နာယက ဦးဘေဘ၄ ဆာေမာင္႒ကီး၄ ဦးေအာင္ဇံေဝ၅ 
 
 
 
 
 
 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျဿ)၄ ျ၃၁ှ၄ ဦးသန္ႛ ဈာပန (ပထမပိုင္း) 
ေမ ၃၄ ြ််၃ 

 
ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ ၀ ရက္ အလုပ္သမား အေရးအခင္း ႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ ထပ္ဴဖစ္လာတဲ ့ အေရးအခင္းကေတာ ့ ျ၃၁ှ၄ 
ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္ႛ ဈာပန အေရးအခင္းပ ဲဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ျ၃၁ှ၄ မဆလ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံ ု အေဴခခံ ဥပေဒေအာက္မႀာ စစ္တပ ္ အုပ္စိုးမႁရႚဲ ဒဏ္ကို ေကဵာင္းသားထုနႛဲ 
အလုပ္သမား လယ္သမား ဴပည္သတူရပ္လံုး ခၝးစည္းခံေနဳကရပၝ႓ပီ၅ 

ဒီလိ ု အခဵိန္မႀာပ ဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးသန္ႛ ျ၃၁ှ၄ ႎုိဝင္ဘာ ြဿ 
ရက္ေနႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယးူေယာက္႓မိႂႚမႀာ ကၾယ္လၾန္သၾားပၝတယ္၅ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကီးက ဦးသန္ႛကိ ုအ႒ကီးကဵယ ္
အခမ္းနားဆံုး ေနာက္ဆံုး ဂၝဝရ ဴပႂဳကပၝတယ္၅ ကဵန္ရစ္သ ူမိသားစ ုဆႎၬအရ မိခင္တိုင္းဴပည ္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ သ႓ဂႇႂဟ္ဖိုႛ 
ဦးသန္ႛ႟ုပ္ကလာပ္ဟာ ဒီဇင္ဘာ ျ ရက္ေနႛမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚကိ ုေရာက္ရႀိလာပၝတယ္၅ 

မဆလ အစိုးရရႚဲ စီစဥ္ခဵက္အရ ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ု ကဵိႂကၠဆံကၾင္းမႀာပ ဲ မထင္မရႀား မၸပ္ငယ္နႛဲ 
ထားရပၝတယ္၅ ဒီဇင္ဘာ ဿ ရက္ေနႛ ေနႛလယ္ ျ နာရီမႀာ ဳကံေတာသခဵႇႂင္းသိုႛ ပိုႛေဆာင္ သ႓ဂႇႂဟ္မယ္လိုႛ အစိုးရက 
ေဳကညာပၝတယ္၅ 

ဦးသန္ႛ ဆိုတာ ကမာၲႛအလယ္မႀာ ဴမန္မာ့ဂုဏ္ကိ ု ေဆာင္ခဲ့တ့ ဲ ပုဂၢိႂလ္ ဴဖစ္႟ုသံာမက တတိယ ကမာစၲစ္ကို 
တားဆီး႓ပီး ကမာၲႛ႓ငိမ္းခဵမ္းကိ ုကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္သၾားခဲ့တဲ့သလူည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 
          ႎုိင္ငံေတာ ္ဈာပနအဴဖစ္နႛဲေတာင ္တခမ္းတနား ဂုဏ္ဴပႂသ႓ဂႇႂလ္သင့္တဲ ့ ဒီလိ ု ႒ကီးကဵယ္ဴမင့္ဴမတ္တဲ ့ပုဂၢိႂလ္႒ကီး 
တဦးရႚဲ ေနာက္ဆံုးခရီးမႀာ ဦးေနဝင္း တဴဖစ္လ ဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္းက ဳကံေတာသုႍန္က သႛူဇနီး ေဒၞခင္ေမသန္းဂ ူ
အနီးမႀာ ဂသူၾင္း သ႓ဂႇႂဟ္ဖိုႛ အမိန္ႛေပးတာကိ ုေကဵာင္းသားထုနႛဲ ရဟန္း သံဃာ ဴပည္သ ူတရပ္လံုးက မေကဵနပ္ဳကပၝဘးူ၅ 
ဝမ္းနည္းဳက ခံဴပင္းဳက ေဒၝသထၾက္ဳက ဴဖစ္ေနဳကပၝတယ္၅ 
          ဒီဇင္ဘာ ဿ ရက္ေနႛ ဦးသန္ႛ ဈာပန ပိုႛေဆာင္ဖိုႛ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသားေတၾ ရန္ကုန ္
တကၠသိုလ္မႀာ စုရပ ္ လုပ္လိုက္ဳကပၝတယ္၅ အဲ့ဒီေနႛမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾစီးဖိုႛ ဘတ္စ္ကားေတၾ ငႀားလိုႛမရေအာင ္
စစ္အုပ္စုက လုပ္ပစ္လိုက္ပၝတယ္၅ ဒၝ့ေဳကာင္ ့ ေကဵာင္းသားေတၾက ရန္ကုန ္ တကၠသိုလ ္ နယ္ေဴမကေန ကဵိႂကၠဆံ 
ကၾင္းကို ေဴခကဵင္ ခဵီတက္လာဳကပၝတယ္၅ 

စည္းကမ္းရႀိရႀ ိ ညီညႌီၾတ္ႌၾတ္နႛဲ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသားေတၾ ေပၝင္းစည္းမိသၾားဳက 
ပၝ႓ပီ၅ ဒၝဟာ ျ၃၀ြ၄ ဆဗဲင္း ဂဵႂလိုင ္အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း ေကဵာင္းသားထ ု ပထမဆံုး အင္အား ဴပနလ္ည ္စုစည္း 
ႎုိင္ခဲ့ဴခင္းပၝပ၅ဲ 

ေထာင္ေသာင္းမကတဲ ့ ဴပည္သလူထူု႒ကီးက ကဵိႂကၠဆံကၾင္းထ ဲ တန္းစီဝင္လာတဲ ့ ေကဵာင္းသားေတၾကိ ု လက္ 
ခုပ္ဳသဘာတီး႓ပီး တခနဲက္ ႒ကိႂဆိုဳကပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဦးသန္ႛ႟ုပ္ကလပ္ကိ ုဝိုင္းရ ံေနရာယလိူုက္ပၝတယ္၅ 

မဆလ စစ္အုပ္စုရႚဲ လုပ္ရပ္ကိ ုမေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေနတဲ ့ ဴပည္သလူထူု႒ကီးကလည္း ေကဵာင္းသားေတၾကိ ုဝိုင္းရ ံ
လိုက္ပၝ႓ပီ၅ ဒီအခဵိန္မႀာပ ဲ "႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဖခင္႒ကီး ဦးသန္ႛ အတၾက ္ ဂဗူိမာန ္ ရရႀိေရး - ဒို ႛအေရး ဒို ႛအေရး" ဆိုတဲ့ 
ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပည္သေူတၾဳကားမႀာ အဆက္မဴပတ ္ထၾက္ေပၞလာပၝေတာ့တယ္၅ 

ေနာက္ဆံုးမႀာ ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ု တကၠသိုလ္နယ္ေဴမသိုႛ သယ္ေဆာင္႓ပီး ထိုက္တန္တဲ ့ ဈာပန အခမ္း 
အနားနႛဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဂဗိူမာန္ တည္ေဆာက္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ပရိသတ္ကို ေဳကညာလိုက္တဲ ့ အခၝမႀာေတာ့ ဴပည္သူ 
လထူု႒ကီးရႚဲ တခနဲက္ေသာ ဳသဘာသံေတၾ ထၾက္ေပၞလိုႛ လာပၝေတာ့တယ္၅ 

ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ု ထိန္းခဵႂပထ္ားတဲ ့ အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾဟာ သိန္းခဵီတဲ ့ လအူုပ္႒ကီးကိ ု မလၾန္ဆန္ 
ႎုိင္ေတာ့လိုႛ အသာတဳကည္ပ ဲေနာက္ဆုတ ္ေပးသၾားဳကပၝေတာ့တယ္၅ 

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဦးသန္ႛ မိသားစုကိ ုခၾင့္ပန္႓ပီး ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ုတကၠသိုလ ္နယ္ေဴမဆီ 
သယ္ေဆာင္လာဳကပၝတယ္၅ ဆရာစံလမ္း၄ ကမာေၲအးဘုရားလမ္း၄ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း လမ္းတေလ႖ာက ္ လအူုပ္ 
႒ကီးေတၾက ႟ုပ္ကလပ္ကိ ု ဦးခိုက ္ ႒ကိႂဆိုေနဳကပၝတယ္၅ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ု ရန္ကုန ္ တကၠသိုလ ္ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ခန္းမမႀာ 
ယာယီ ထားရႀိတာပၝ၅ ရဟန္းရႀင္လ ူ ဴပည္သအူေပၝင္းက ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ု ႓ခိမ့္႓ခိမ့္သသဲ ဲလာေရာက ္ဂၝဝရ ဴပႂဳက 
ပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ ခန္းမ (ဗဟို) ေကာ္မတီ နႛဲ မႎၩေလးေဆာင ္ ေကာ္မတီ 
ဆို႓ပီး ယာယီ ဈာပန ေကာ္မတီ (ြ) ခု ဖၾဲႚစည္းလိုက္ဳက႓ပီး ဦးသန္ႛကိ ုႎုိင္ငံေတာ ္ဈာပန အဴဖစ္ ဴပႂလုပ္ေပးဖိုႛ ႎုိင္ငံေတာ္ 
ေကာင္စီကို အေဳကာင္းဳကားစာ ပိုႛလိုက္ပၝတယ္၅ ဒီဇင္ဘာလ ၀ ရက္ ညေန ှ နာရ ီထိုးတဲ့အထိ မဆလ စစ္အစိုးရ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ဆီက ဴပန္ဳကားခဵက ္ တစံုတရာ မရရႀိဘးူ ဆိုရင ္ ေကဵာင္းသားေတၾက ဴပည္သလူထူုရႚဲ အကအူညီနႛဲ မိမိတိုႛဘာသာ 
ဈာပန အခမ္းအနား ဴပႂလုပ္႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဂဗိူမာန္ တည္ေဆာက္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း အဲ့ဒီ အေဳကာင္းဳကားစာမႀာ ေဖာ္ဴပ 
ထားပၝတယ္၅ 

အစိုးရဘက္က ဒီစာကို လစ္လဵႂ႟ႁလိုက္တဲ ့အတၾက္ ေကဵာင္းသားေတၾက ဆဗဲင္းဂဵႂလိုင ္ရင္ဴပင ္ ဗံုးခၾဲခံခဲ့ရတဲ့ 
သမဂၢ အေဆာက္အဦ ေနရာကိ ုရႀင္းလင္း႓ပီး အုတ္ဂနူႛဲ ဂဗိူမာန္ တည္ေဆာက္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္ဳကပၝတယ္၅ 

အုတ္ဂနူႛဲ ဂဗိူမာန္ကိ ု ရန္ကုန ္ စက္မႁတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေတၾက တာဝန္ယ႓ူပီး ဗိသုကာပံစံုထုတ္ 
တည္ေဆာက္တာပၝ၅ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္နႛဲ အထက္တန္း၄ အလယ္တန္း ေကဵာင္းသားေတၾက တတပ္တအား ပၝဝင္ 
လုပ္အားေပးဳကပၝတယ္၅ 

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ မဆလ စစ္အုပ္စုက ဦးသန္ႛကိ ု ကန္ေတာ္မင ္ ပန္းဴခံမႀာ ေနရာေပးမည ္ ဴဖစ ္
ေဳကာင္း၄ ေကဵာင္းသားမဵားကိုလည္း အေရးယဖူမ္းဆီးမည ္မဟုတ္ေဳကာင္း ဦးသန္ႛ မိသားစုထံ စာထုတ္ဴပန္လာပၝတယ္၅ 

အဒီဲည ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ ခန္းမမႀာ ယာယီ ဈာပန ေကာ္မတီ ြ ရပ္ အစည္းအေဝး လုပ္ပၝတယ္၅ ဒီအစည္း 
အေဝးမႀာ ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ု မိသားစုဆႎၬ (အမႀန္က အစိုးရဆႎၬ) အတိုင္း ကန္ေတာ္မင ္ပန္းဴခံမႀာ သ႓ဂႇႂဟ္မည ္
သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသားထုႎႀင္ ့ ဴပည္သူႛဆႎၬအရ ဆဗဲင္းဂဵႂလိုင ္ ရင္ဴပင္မႀာ သ႓ဂႇႂဟ္မည ္ ဆိုတဲ ့ အဆို ြ ရပ္ မခဲၾဲ 
ဆံုးဴဖတ္ဳကတဲ့အခၝ မိသားစဝုင္မဵားနႛဲ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ ခန္းမ (ဗဟို) ေကာ္မတီဝင္ အခဵႂိႚရႚဲ မအဲမဵားစုနႛဲ ကန္ေတာ္မင ္
အဆိုက အႎုိင္ရသၾား႓ပီး မႎၩေလးေဆာင္ ေကာ္မတီရႚဲ ဒုတိယ အဆို ႟ႁံးနိမ့္သၾားပၝတယ္၅ 

ဴမန္မာအ့သံ ေရဒီယိုကေန ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက ္ မၾန္းတည္ ့ ျြ နာရ ီ ဦးသန္ႛ ဈာပန အခမ္းအနား စတင္ 
မယ္လိုႛ ေဳကညာလိုက္ပၝ႓ပီ၅ 

ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပည္သေူတၾ ေခ႗းနႛဲ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတဲ ့အုတ္ဂကူလည္း ႎႀစ္ရက္တည္းနႛဲ တည္ေဆာက္လိုႛ 
႓ပီးခဲ့ပၝ႓ပီ၅ ဦးသန္ႛ႟ုပ္ပံ ု ပန္းခဵီကားခဵပ္႒ကီး ေနာက္ခံနႛဲ အုတ္ဂမူႀာ သာသနာ့အလံ၄ ကုလသမဂၢအလံနႛဲ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ 
အလံသံုးလက ္ယႀဥ္တၾဲ လၾင့္ပဵံေနပၝေတာ့တယ္၅  

 

 
  



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျ၀)၄ ျ၃၁ှ၄ ဦးသန္ႛ ဈာပန (ဒုတိယပိုင္း) 
ဇလူုိင ္ျျ၄ ြ််၃ 

 
ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက၄္ ဒီေနႛဟာ ဦးသန္ႛ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိ မိသားစ ု ဆႎၬအရ ကန္ေတာ္မင ္ ပန္းဴခံကု ိ ပိုႛေဆာင ္ ဴမႂပ္ႎႀံရေတာ့ 
မယ့္ေနႛ၅ 
          ဦးသန္ႛရႚဲေနာက္ဆုံးခရီးကု ိဂၝရဝဴပႂ လုိက္ပၝပုိႛေဆာင္ဳကမယ့ ္ေကဵာင္းသားဴပည္သ ူသံဃာထု႒ကီးရႚဲ ေပၝင္းစည္း 
ညႌီၾတ္မႁကေတာ ့တကၠသုိလ္နယ္ေဴမ တခုလုံး လပူင္လယ္လိႁင္းထလုိႛ ေနပၝေတာ့တယ္၅ 
          ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ ခန္းမဝန္းကဵင္တဝုကိ္၄ အဓိပတိ လမ္းမ႒ကီးတေလ႖ာက္ ေနရာတုိင္းဟာ ရင္ခုန္ လႁပ္ရႀားဖၾယ ္
ဴဖစ္ေနပၝတယ္၅ 
          မၾန္းတည့ ္ျြ နာရ ီဈာပန ပုိႛေဆာင္မယ့ ္အစီအစဥ္အရ ဦးသန္ႛ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ခန္းမထကဲေန 
သမဂၢ ရင္ဴပင္ဆီကု ိဴပည့္ကဵပ္ေနတ့ ဲလအူုပ္႒ကီး ဳကားထကဲ ခရဲာခဆဲစ ္သယ္ေဆာင္လာပၝ႓ပီ၅ 
          ဦးသန္ႛ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိကန္ေတာ္မငပ္န္းဴခံ မသယ္ေဆာင္ခင ္ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾ ေခ႗းနႛဲတည္ေဆာက ္
ခ့ရဲတ့ဲ သမဂၢရင္ဴပင္က အုတ္ဂေူပၞမႀာ ေခတၨတင္႓ပီး ဂၝရဝဴပႂဖုိႛ မႎၩေလးေဆာင ္ေကာ္မတီက ဦးသန္ႛ မိသားစုနႛဲ ဘၾဲႚႎႀင္း 
သဘင္ ခန္းမ (ဗဟု)ိ ေကာ္မတီတုိႛထံမႀာ ေမတၨာရပ္ခံ ခၾင့္ေတာင္းထားပၝတယ္၅ 
          သမဂၢရင္ဴပင္က ဂမူႀာ ႎုိင္ငံဴခားသံတမန္ေတၾ၄ ႎုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတၾလည္း အမဵားအဴပား ေရာက္ရိႀ 
ေနဳကတာပၝ၅ သာသန အလံ၄ ခၾပ္ေဒၝင္း အလံ၄ ကုလသမဂၢ အလံ အလံ ွ လက္ ယႀဥ္တၾဲ လၿင့္ထထူားတ့ ဲဦးသန္ႛ႟ုပ္ပုံ 
ပန္းခဵီကားခဵပ္႒ကီး ေနာက္ခံနႛဲ အဒီဲ အုတ္ဂေူပၞမႀာ ဦးသန္ႛ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိတင္၄ လထူု ပရိသတ္႒ကီးက ဂၝရဝ ဴပႂဳက႓ပီးလုိႛ 
ဈာပန အစီအစဥ္အတုိင္း ကန္ေတာ္မင္ပန္းဴခံသုိႛ ဆက္လက္ပုိႛေဆာင္ဖုိႛ ေဳကညာလုိက္တ့ ဲ အခၝမႀာေတာ့ "ဦးသန္ႛ 
႟ုပ္ကလာပ္ကု ိသမဂၢဝင္း အတၾင္းကေန ဘယ္ကုိမႀ ထုတ္မသၾားရဘးူ" ဆုိတ့ ဲအသံေတၾ တခနဲက္ ဆညူ ံထၾက္ေပၞလာ 
ပၝေတာ့တယ္၅ ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သလူထူု႒ကီးဟာ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား ဴဖစ္သၾားပၝ႓ပီ၅ သံဃာေတာ္ေတၾလည္း 
ႎုိးႎုိးဳကားဳကား ဴဖစ္ကုန္ပၝ႓ပီ၅ ဦးသန္ႛရႚဲ ကဵန္ရစ္သ ူမိသားစုနႛဲ မခဲၾဲဆုံးဴဖတ္ရလုိႛသာ ကန္ေတာ္မင္းပန္းဴခံကု ိပုိႛဖုိႛ သေဘာ 
တခ့ူရဲေပမ့ဲ ဦးသန္ႛကု ိ ဒီ တကၠသုိလ္နယ္ေဴမမႀာပ ဲ ထာဝရ ဴမၟႂပ္ႎႀံ သ႓ဂႂႇဟ္လုိေဳကာင္း ေကဵာင္းသားေတၾက ထုတ္ေဖာ ္
ေ႔ကးေဳကာ္လာဳကပၝေတာ့တယ္၅ 

ဦးသန္ႛ မိသားစဝုင္ တေယာက္က မႎၩေလးေဆာင္ေပၞက အသံခဵႚဲစက္နႛဲ ပရိသတ္႒ကီးကု ိေမတၨာရပ္ခံ စကား 
ေဴပာပၝေသးတယ္၅ ဒၝေပမ့ ဲ ေကဵာင္းသားေတၾဳကားမႀာ သေဘာထား ြ မဵႂိး ကၾဲခ့လဲုိႛ ပရိသတ္ေတၾလည္း သေဘာထား 
ကၾဲသၾားဳကပၝတယ္၅ 
          ဒီအခဵိန္မႀာပ ဲ မႎၩေလးေဆာင္ ေကာ္မတီဘက္က ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိ ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾ 
တည္ေဆာက္ထားတ့ ဲ သမဂၢရင္ဴပင္က အုတ္ဂမူႀာပ ဲ ထာဝရဴမၟႂပ္ႎႀံဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္ေဳကာင္း ေဳကညာလုိက္တ့ ဲ အခၝမႀာေတာ့ 
ပရိသတ္႒ကီးက တခနဲက္ ဳသဘာေပး ေထာက္ခံလုိက္ဳကပၝေတာ့တယ္၅ 
          ဦးသန္ႛ ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိ ေကဵာင္းသားေတၾ ပခုံးေဴပာင္းယ႓ူပီး အုတ္ဂထူ ဲ ထည့္သၾင္း သ႓ဂႇႂဟ္လုိက္ပၝ႓ပီ၅ ပန္းရ ံ
ဆရာက ဂကူုိ ပိတ္႓ပိးတ့အဲခၝမႀာေတာ ့ "ေအာင္႓ပီ၄ ေအာင္႓ပီ၄ ေအာင္႓ပီ" ဆုိတ့ ဲ ဥဒၝန္း ကဵႃးရင့္သံေတၾ တကၠသုိလ္ 
နယ္ေဴမတခုလုံး ပ့တဲင္ ဴမည္ဟိန္းသၾားပၝ႓ပီ၅ 
          ေကဵာင္းသားေတၾက ကုလသမဂၢ အလံေတာ္ကု ိအုတ္ဂေူပၞမႀာ လၿမ္းဴခံႂ လုိက္ဳကပၝတယ္၅ 
          အဒီဲေနႛ ညဘက္ ဴမန္မာ့အသံကေန စစ္အစုိးရက ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဦးသန္ႛ မိသားစုဆႎၬကု ိ ဴငင္းပယ္႓ပီး 
တကၠသုိလ္နယ္ေဴမထမဲႀာ ဦးသန္ႛကု ိသ႓ဂႂႇဟ္ေဳကာင္း သတင္း ေဳကညာခ့ပဲၝတယ္၅ 
          ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾဟာ ဦးသန္ႛရႚဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဂဗိူမာန္ကု ိ ဆက္လက ္ တည္ေဆာက္ဳကပၝတယ္၅ 
ဦးသန္ႛ အုတ္ဂကူု ိ ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ဖုိႛ အေသခံ တပ္ဖၾဲႚ ဖၾဲႚပၝတယ္၅ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ နဖးူစည္းနီနီေတၾနႛဲ 
ေကဵာင္းသားေလးေတၾက အုတ္ဂကူု ိဴခံရံ ေစာင့္ဳကပ္ေနဳကပၝတယ္၅ 
          မဆလ စစ္အစုိးရကလည္း အခဵနိ္နႛဲအမ႖ ေရဒီယု ိ သတင္းစာေတၾကေန ေကဵာင္းသားေတၾကု ိ ႟ႁတ္ခဵတုိက ္
ခုိက္ေနပၝတယ္၅ 
          ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ ၀ ရက ္အလုပ္သမားအေရးအခင္း ေသၾးစၾန္း႓ပီးလုိႛ ၀ လအဳကာမႀာ ဦးသန္ႛ ဈာပန အေရးအခင္း 
ဴဖစ္လာတာမုိႛ လထူုရႚဲ မေကဵနပ္မႁေတၾဟာ ဒီေနရာမႀာ ေပၝင္းစည္း ေပၝက္ကၾဲကုန္ဳကပၝ႓ပီ၅ 

 တကၠသုိလ္နယ္ေဴမထမဲႀာ ႎုိင္ငံေရး ေဟာေဴပာပၾဲေတၾလည္း ႓ခိမ့္႓ခိမ့္သသဲနဲႛဲပၝ၅ လထူုရႚဲ ႎုိင္ငံေရး ေရခဵိန ္
ကလည္း ရန္ပုံေငၾအတၾက္ ေ႟ၿ ေငၾ ေကဵာက္သံပတၨဴမား လက္ဝတ္ လက္စားေတၾ ခ႗တ္လႀႃတ့အဲထိ ဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ၅ 
           



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ဒီဇင္ဘာလ ျ် ရက ္မၾန္းလၾဲပုိင္းမႀာေတာ ့မဆလ စစ္တပ္က တကၠသုိလ္နယ္ေဴမကု ိပိတ္ဆုိႛ႓ပီး ေကဵာင္းသား 
ေတၾကု ိ ႎႀိမ္နင္း႓ဖိႂခၾဲဖုိႛ တိတ္တဆိတ ္ စီမံေန႓ပီဆုိတ့ ဲ သတင္း ေကဵာင္းသားေတၾက ရလုိက္ပၝတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ 
ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက တကၠသုိလ ္နယ္ေဴမထ ဲေရာက္ေနတ့ ဲအထက္တန္း၄ အလယ္တန္း ေကဵာင္းသားငယ ္
ေလးေတၾ အမဵႂိးသမီးနႛဲ သက္႒ကီး ႟ၾယ္အုိေတၾကုိ တကၠသုိလ ္နယ္ေဴမထကဲေန အခဵိန္မီ ဴပန္ထၾက္ဖုိႛ ေမတၨာရပ္ခံ စီစဥ္ 
ေပးရပၝတယ္၅ တခဵႂိႚကေတာ ့ဴပန္မထၾက္ခဵင္ဳကပၝဘးူ၅ 
          ည ျ် နာရ ီ လုံဴခံႂေရးဂိတ ္ ပိတ္လုိက္ခဵိန္မႀာေတာ ့ လအူုပ္က ေကဵာင္းသား ဴပည္သ ူ စုစုေပၝင္း ြ ေသာင္း 
ေလာက္ တကၠသုိလ္ထမဲႀာ ကဵန္ေနပၝေတာ့တယ္၅ 

စစ္တပ္ဟာ သန္းေခၝင္ယံအခဵိန ္မတုိင္မီကတည္းက တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းဝင္းကု ိေလးဘက္ေလးတန္က ပိတ္ 
ဆုိႛထားလုိက္ပၝ႓ပီ၅ 

ေနာက္တေနႛ ဒီဇင္ဘာ ျျ ရက္ နံနက ္လင္းအား႒ကီး ြ နာရ ီဆႎၬဴပ ေကဵာင္းသား ဴပည္သေူတၾ အိပ္ေမာ 
ကဵေနတ့ ဲအခဵိန္မႀာ စစ္တပ္ဟာ အဓိပတိ လမ္းထိပ္က ဴခေသ့ႆတံခၝး႒ကီးကု ိကရိန္းနႛဲ ဆၾဲဴ ဖႂတ္ပစ္လုိက္႓ပီး စစ္သားေတၾ 
အလုံးအရင္းနႛဲ ေကဵာင္းဝင္းအတၾင္း ဝင္ေရာက ္စီးနင္းဳကပၝေတာ့တယ္၅ 
          ေကဵာင္းဝင္းအႎံႀႛ ဆလုိက္မီးေမာင္း႒ကီးေတၾ ထုိး႓ပီး စစ္သားေတၾက သံခဵပ္ကာ ကားေတၾ၄ မဵက္ရည္ယုိဗုံးေတၾ၄ 
နံပတ္တုတ္ေတၾ၄ ေမာင္းဴပန္ေသနတ္ေတၾနႛဲ ႟ုကိ္ႎႀက္ပစ္ခတ္႓ပီး လူအုပ္ကု ိ အစိတ္စိတ္ အ႕မာ႕မာ ဴဖစ္ေအာင ္ ႓ဖိႂခၾဲ 
ပၝေတာ့တယ္၅ 
          ဘဒူုိဇာ ေဴမတးူစက္ေတၾနႛဲ ဦးသန္ႛအုတ္ဂကူု ိ ႓ဖိႂဖဵက္႓ပီး ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိ ဴပန္ေဖာ္ယူဳကပၝတယ္၅ ႟ုပ္ကလာပ္ကု ိ
ညတၾင္းခဵင္းပ ဲကန္ေတာ္မင္ပန္းဴခံကု ိသယ္သၾား႓ပီး အဒီဲက အုတ္ဂမူႀာ ထည့္သၾင္း သ႓ဂႂႇဟ္လုိက္ပၝတယ္၅ 

စစ္တပ္ရႚဲ ရက္ရက္စက္စက ္ ႎႀိမ္နင္း ႓ဖိႂခၾင္းမႁေဳကာင့္ ေကဵာင္းသားတခဵႂိႚ ေသဆုံး႓ပီး အမဵားအဴပား ဒဏ္ရာ 
ရခ့ဲဳကပၝတယ္၅ တကၠသုိလ္နယ္ေဴမဟာ ဒုတိယအ႒ကိမ ္ ေသၾးစၾန္းခ့ရဲဴပန္ပၝ႓ပီ၅ စစ္တပ္ဟာ ပိတ္မိေနတ့ ဲ ေကဵာင္းသား 
ေတၾ၄ ဴပည္သေူတၾ၄ သံဃာေတၾကု ိအတင္းအဓမ ၳဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္႓ပီး စစ္ကား႒ကီးေတၾ အစီးေပၝင္း မဵားစၾာနႛဲ အင္းစိန ္
ေထာင္ကု ိပုိႛေနတာဟာ နံနက ္၂ နာရ ီထုိးတ့အဲထိ တုိင္ေအာင္ပၝပ၅ဲ 
          မဆလ စစ္တပ္ရႚဲ လုပ္ရပ္ကု ိ မေကဵနပ္တ့ ဲ လအူုပ္႒ကီးဟာ အဒီဲေနႛ နံနက္မႀာပ ဲ ရန္ကုန္႓မိႂႚထကဲ မဆလ 
ပၝတီယနူစ္ ႟ုံးေတၾ၄ ရစဲခန္းေတၾ၄ ႟ုပ္ရႀင႟္ုံေတၾကု ိမီး႟ိႁႚ ဖဵက္ဆီး႓ပီး တန္ဴပန ္အဳကမ္းဖက ္ဆႎၬဴပခ့ဲဳကပၝေတာ့တယ္၅ 
          ဒီအေရးအခင္းမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပည္သေူတၾ သံဃာေတၾ အမဵားအဴပား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံခ့ရဲပၝတယ္၅ 
          ဦးသန္ႛ အေရးအခင္းနႛဲ ပတ္သက္လုိႛ အဒီဲတုန္းက မႎၩေလးေဆာင ္ ေကာ္မတီမႀာ တာဝန္ယခ့ူသဲ ူ တဦးဴဖစ္သ ူ
အခု KNU ဗဟုိေကာ္မတီ ဗုိလ္မႀႃး ေစာလႀေငၾရႚဲ "ဦးသန္ႛ အေရးအခင္းဟာ သန္ႛစင္တ့ ဲႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁ (White 
Politics) ဴဖစ္တယ္၅ ဦးသန္ႛ အေရးအခင္းကု ိ အစဥ္သဴဖင့ ္ ေရႀႚဆီကု ိ တ႟ူလူည္ေနတ့ ဲ ဘီးတဘီး အေနနႛဲ 
ပုံခုိင္းရရင ္အလယ္ဝင္႟ုိးဟာ ေကဵာင္းသားထုရႚဲ စိတ္ဓာတ္နႛဲ သိကၡာပၝပ"ဲ ဆုိတ့ ဲ ဴပန္ေဴပာင္း ေရးသားခဵက္ကု ိကဵေနာ္ 
အမႀတ္ရေနဆပဲၝ၅ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ျ၃၀ြ ခု၄ ဇလူိုင္လ ၁ ရက္ေနႛက မႎၩေလးေဆာင္ႎႀင္ ့ အမရေဆာင ္ႎႀစ္ခုဳကားမႀ ဆႎၬဴပ ေ႔ကးေဳကာ္ေနဳကေသာ 
ေကဵာင္းသားမဵားအား ဆပူမူႁ မဴပႂရန ္ဒ-ုဗိုလ္မႀႃး႒ကီး စိန္လၾင ္(ေနာင္တၾင ္ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀ သားသတ္သမား အမည္ဖဴင္ ့

ကမာေၲကဵာ္ခဲ့သ)ူ သၾားေရာက ္ေဴပာဳကားေနပံု၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျ၁)၄ ျ၃၁ဿ၄ ေ႟ၿတိဂု ံအေထၾေထၾသပိတ ္
ဇလူုိင ္ျ၃၄ ြ််၃ 
 
ျ၃၁ှ၄ ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္ႛ အေရးအခင္း ဴဖစ္လုိႛ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ေတၾ ရက္ရႀည ္ ပိတ္ထားခ့ရဲာကေန ျ၃၁ဿ ခုႎႀစ္၄ 
ေမလထမဲႀာေတာ ့ေကဵာင္းေတၾ ဴပန္ဖၾင့္ခ့ပဲၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ ရင္ထမဲႀာ ဦးသန္ႛအေရးအခင္းကု ိမဆလစစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက ္ႎႀိမ္နင္း႓ဖိႂခၾဲခ့တဲာေတၾ 
ေမ့ေဖဵာက္လုိႛ မရေသးပၝဘးူ၅ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ စိတ္ထမဲႀာ စစ္အစုိးရအေပ  ၞ နာဳကည္း မုန္းတီးတ့ ဲ ခံစားခဵက္ေတၾ 
တဖၾားဖၾား ေတာက္ေလာင္ေနတ့ ဲ အခဵိန္ပၝ၅ တုိင္းဴပည္ကလည္း စစ္အုပ္စ ု လက္ေအာက္မႀာ စီးပၾားေရး၄ လမူႁေရး၄ 
ပညာေရး၄ စာေပ ယဥ္ေကဵးမႁ စတ့ ဲဘက္ေပၝင္းစုံမႀာ ခ႗တ္ဴခံႂကဵေနခ့ပဲၝ႓ပီ၅ 

ေမလကုန္ေလာက္မႀာေတာ ့ ပညာေရးတကၠသုိလ ္ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ ႎုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ႟ုံး ခေဲပၝက္မႁ 
ဴဖစ္လာပၝတယ္၅ ဴပႍနာက ညဘက ္ ႓မိႂႚထကဲ ဴပန္လာတ့ ဲ ေကဵာင္းသားေတၾကု ိ ဟံသာဝတီ အဝုငိ္းနားမႀာ ရိႀတ့ဲ 
ႎုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ႟ုံး ဂိတ္ေစာင့ ္ စစ္တပ္က ရန္စ ေစာ္ကားလုိႛ ဴဖစ္ရတာပၝ၅ မေကဵနပ္တ့ ဲ ေကဵာင္းသားထုက အဒီဲ 
ဂိတ္တံခၝးနႛဲ ကင္းတကဲု ိခနဲႛဲ ဝုငိ္းထု႓ပီး ႓ဖိႂဖဵက္ပစ္လုိက္ဳကပၝတယ္၅ 

ဇၾန္လဆန္းမႀာေတာ ့ မဆလ စစ္အစုိးရ ႎုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ေဒၝက္တာ လႀဟန္၄ ပညာေရးဝန္႒ကီး 
ေဒၝက္တာခင္ေမာငဝ္င္းတုိႛ အဖၾဲႚဟာ တကၠသုိလ္ေတၾကု ိ လႀည့္႓ပီး ေကဵာင္းသားေတၾနႛဲ ေတၾႚဆု ံ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ လုပ္လာ 
ပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသား အု႔ံကမႁ ေပၞေပၝက္မလာေအာင ္ေကဵာင္းသားေတၾကု ိတဖက္လႀည့္နႛဲ ေဴဖသိမ္ ့ ႓ဖိႂခၾဲဖုိႛ ဳကံစည္တ့ဲ 
သေဘာပၝပ၅ဲ 

ဒၝေပမ့ဲ စက္မႁ တကၠသုိလ္မႀာ တပၾဲပဲ လုပ္လုိက္ရပၝတယ္၅ တကၠသုိလ ္ ေကဵာင္းသားထုက လက္မခံဘ ဲ ဆပူူ 
ေအာ္ဟစ ္ဆန္ႛကဵင ္တုန္ႛဴ ပန္မႁေဳကာင့ ္ေနာင ္ပၾဲေတၾ အလုိလု ိပဵက္သၾားရပၝတယ္၅ 

ဒီလုိနႛဲ ဇၾန္လ ၀ ရက္ေနႛ "ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ ၀ ရက္ အလုပ္သမား အေရးအခင္း" တႎႀစ္ဴပည့္တ့ေဲနႛ၅ ေကဵာင္းသား 
ေတၾနႛဲ အလုပ္သမားတခဵႂိႚ ပးူေပၝင္း႓ပီး ႎႀစ္ပတ္လည ္ အထိမ္းအမႀတ ္ မဆလ ဆန္ႛကဵင္ေရး သပိတ္ကု ိ အစဴပႂလုိက ္
ဳကပၝ႓ပီ၅ 

သပိတ္အစမႀာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ ္ ဘၾဲႛႎႀင္းသဘင္ ခန္းမမႀာ သပိတ္စခန္း ဖၾင့္လုိက္ဳကပၝတယ္၅ တကၠသုိလ ္
ေကာလိပ္ေပၝင္းစုံက ေကဵာင္းသားေတၾ စုေဝး႓ပီး တုိက္ပၾဲ ဦးစီးေကာ္မတီ ဖၾဲႚလုိက္ပၝတယ္၅ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾဟာ 
တကၠသုိလ ္နယ္ေဴမနႛဲ ရန္ကုန္႓မိႂႚထမဲႀာ လၾင့္ပဵံသၾားပၝ႓ပီ၅ 

ေကဵာင္းသားထုနႛဲ အလုပ္သမားထုဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚထကဲု ိ ခဵီတက္႓ပီး မဟာဗႎၭႂလ ပန္းဴခံ လၾတ္လပ္ေရး 
ေကဵာက္တုိင္ေရႀႚမႀာ ဦးေနဝင္းနႛဲ ဦးစန္းယုတုိႛ ႟ုပ္ကလာပ္ေတၾကု ိမီးရိႀႂ ႚ ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ 

ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ အလုပ္သမား အေရးအခင္း အ႓ပီးမႀာတုန္းက သမုိင္းမႀာရိႀတ့ ဲစက္႟ု ံအလုပ္႟ုံေတၾနႛဲ သမုိင္းဝင္း 
ထကဲ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသား အေဆာင္ေတၾ ဆက္ေနတ့ ဲလမ္းေပၞမႀာ စစ္အစုိးရက အုတ္တံတုိင္း ခတ္႓ပီး ပိတ္ပစ္ခ့ ဲ
ပၝတယ္၅ အခု ျ၃၁ဿ၄ ဇၾန္လ ၀ ရက ္ႎႀစ္ပတ္လည ္အေထၾေထၾ သပိတ္႒ကီးဴဖစ္ေတာ ့ခဵင္းတုိင္းရင္းသား ကုိတင္ေမာင္ဦး 
ဦးေဆာင္တ့ ဲေကဵာင္းသားထုက ေမခေဆာင ္ေနာက္ဘက္က ဒီအုတ္တံတုိင္း ေနရာကု ိ႓ဖိႂခဵ ပစ္လုိက္ဳကပၝတယ္၅ 

ဒီတုိက္ပၾဲဟာ မဆလ စစ္အုပ္စုကု ိ ေဴဗာင္စိန္ေခၞ႓ပီး တုိက္တ့ ဲ ႎုိင္ငံေရး အႎႀစ္သာရ ဴပည့ဝ္တ့ဲ အေထၾေထၾ 
သပိတ္တုိက္ပၾဲပၝပ၅ဲ ဇၾန္လ ၃ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ သပိတ္အင္အားစု႒ကီးဟာ စည္းကမ္းတကဵနႛဲ ဴပည္လမ္းမ႒ကီးအတုိင္း 
အင္းစိန္ေထာင္႒ကီးဆီကု ိခဵီတက္လာဳကပၝတယ္၅ လမ္းတေလ႖ာက္ ျ၃၁ှ ခုႎႀစ္၄ ဇၾန္လ အလုပ္သမား အေရးအခင္းနႛဲ 
ဒီဇင္ဘာလ ဦးသန္ႛ အေရးအခင္းေတၾတုန္းက အဖမ္းခံထားရတ့ ဲအလုပ္သမားေတၾ၄ ေကဵာင္းသားေတၾကု ိဴပန္လၿတ္ေပး 
ဖုိႛ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ တုိင္လာဳကပၝတယ္၅ 

အင္းစိန္ေထာင္ကု ိ ဝုငိ္း႓ပီး ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ေအာ္ေနတ့ ဲ ေကဵာင္းသား အလုပ္သမားေတၾကု ိ ရန္သူ 
မဆလက မဟန္ႛတားႎုိင္ခ့ပဲၝဘးူ၅ ေထာင္ထကဲ ရေဲဘာ္ေတၾကလည္း ဴပန္႓ပီး ေအာ္ဟစ ္ေ႔ကးေဳကာ္ဳကပၝတယ္၅ 

အဒီဲေနႛမႀာပဲ မဆလ စစ္အစုိးရက တကၠသုိလ ္ေကာလိပ္ေတၾကု ိရက္အကန္ႛအသတ္မရိႀ ပိတ္လုကိ္ေဳကာင္း 
ေဳကညာပၝေတာ့တယ္၅ 

ေကဵာင္းပိတ္လုိက္တ့ ဲအတၾက္ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဇၾန္လ ျ် ရက္ေနႛမႀာ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ခန္းမက သပိတ္ 
စခန္းကု ိ ေ႟ၿတိဂုံဘုရားေပၞ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလုိက္ဳကပၝတယ္၅ ေ႟ၿတိဂုံဘုရား ရင္ဴပင္က ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသုိလ္သပိတ ္
အထိမ္းအမႀတ္ ေကဵာက္တုိင္မႀာ အေထၾေထၾ သပိတ ္အင္အားစုက ေနရာ ယလူုိက္ဳကပၝတယ္၅ 
 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ေ႟ၿတိဂု ံ အေထၾေထၾ သပိတ္စခန္းမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾ၄ အလုပ္သမားေတၾ ပးူေပၝင္း တုိက္ပၾဲဝင္ေနတ့ဲ 
တခဵိန္တည္းမႀာပ ဲ မႎၩေလး တကၠသုိလ္၄ မေကၾးနႛဲ ေမာ္လ႓မိႂင ္ ေကာလိပ ္ အသီးသီးမႀာလည္း အစုိးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး 
ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာခ့ပဲၝတယ္၅ 

အဒီဲလုိ စစ္က႗န္အဴဖစ္မႀာ ဘယ္ေတာ့မႀ ႎံၾနစ္မခံဘးူ ဆုိတ့ဲ ခၾပ္ေဒၝင္းစိတ္ဓာတ္နႛဲ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ 
အုတ္နံရံကု ိ ေခၝင္းနႛဲ တုိက္႓ပီး ႓ဖိႂေနရတ့ ဲ အခဵိန္မႀာ ပခဲးူ႟ုိးမနႛဲ တုိင္းရင္းသားနယ္ေဴမေတၾက လက္နက္ကုိင ္
ေတာ္လႀန္ေရးေတၾ ဒီေရကဵခဵိန ္ ဴဖစ္လာတာမုိႛ ေကဵာင္းသားထုဟာ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး ထီးတည္း ခုခံေနရတ့ ဲ အေဴခ 
အေန ဴဖစ္ေနပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသား သမဂၢ ဴပန္လည ္ ဖၾဲႚစည္းေရးကေန မဆလ စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ ဴဖႂတ္ခဵေရး အထိ ေ႟ၿတိဂု ံ
အေထၾေထၾ သပိတ္စခန္းမႀာ ဳက့ံဳကံ့ခံ ေတာင္းဆု ိတုိက္ပၾဲဝင္ေနတ့ ဲေကဵာင္းသား၄ အလုပ္သမား အင္အားစုကိ ုမဆလ 
စစ္အစုိးရက ဳကာရႀည ္လႁပ္ရႀားခၾင့ ္မဴပႂေတာ့ပၝဘးူ၅ 

ေ႟ၿတိဂု ံ အေထၾေထၾ သပိတ္စခန္းဖၾင့္႓ပီးလုိႛ တရက္အဳကာ ဇၾန္လ ျျ ရက္ေနႛ နံနက ္ လင္းအား႒ကီး ှ 
နာရီမႀာ စစ္တပ္နႛဲ လုံထိန္းရေဲတၾ ေ႟ၿတိဂုံဘုရားေပၞ တက္လာ႓ပီး ေကဵာင္းသားနႛဲ အလုပ္သမားေတၾကု ိ ႟ုိက္ႎႀက္ 
ဖမ္းဆီး႓ပီး ခဵက္ခဵင္းပ ဲအင္းစိန္ေထာင္ထကဲု ိတန္းပုိႛလုိကပ္ၝေတာ့တယ္၅ 

အသက္ ျြ၄ ျွ ႎႀစ္ အ႟ၾယ္ အလယ္တန္း၄ အထက္တန္း ေကဵာင္းသားငယ္ေလးေတၾ အပၝအဝင္ 
ေကဵာင္းသားေပၝင္း ွ်် ေလာက္ ေ႟ၿတိဂု ံသပိတ္စခန္းမႀ အဖမ္းခံခ့ရဲပၝတယ္၅ 

အဖမ္းခံရတ့ ဲ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ အင္းစိန္ေထာင္ကု ိ ဖမ္းေခၞလာတ့ ဲ လမ္းတေလ႖ာက္ စစ္ကား႒ကီးေတၾ၄ 
အခဵႂပ္ကားေတၾေပၞကေန "အေမကေမၾး၄ ေထာင္ကေက႗း"၄ "အင္းစိန္ေထာင္႒ကီး ထပ္ခဵႚဲ ထပ္ခဵႚဲ"၄ "ေရဳကည္အုိင္လည္း 
ထပ္ခဵႚဲ ထပ္ခဵႚဲ"၄ "အေရးေတာ္ပု ံ ေအာင္ရမည"္ စတ့ ဲ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ တက္တက႔္က႔က ေအာ္ဟစ္ရင္း လုိက္ပၝ 
သၾားခ့ဲဳကတာပၝ၅ 

ေခတ္အဆက္ဆက ္ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ မေဳကာက္မ႟ၾံႚ သမဂၢစိတ္ဓာတ္နႛဲ ခၾပ္ေဒၝင္းေသၾးနဲႛ ရရဲေဲရႀႚကုိ 
ခဵီခ့ဲဳကတ့ဲ သမုိင္းေတၾကု ိကဵေနာ္တုိႛ ေအာက္ေမ့ ဂုဏ္ဴပႂဳကပၝစုိႛလား၅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ြ်၄ ျြ၄ ၀ြ တၾင ္ရန္ကုန ္တကၠသိုလ္၆ ဗိုလ္ေအာင္ေကဵာ္ေနႛ အခမ္းအနားကိ ု 

ယခုကဲ့သို ႛ ႒ကီးကဵယ ္ခမ္းနားစၾာ ကဵင္းပခဲ့ဳကသည္၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျ၂)၄ ျ၃၁၀၄ မတ္လ မႁိင္းရာပဴည္ ့အေရးအခင္း 
ဇလူုိင ္ြဿ၄ ြ််၃ 
 
ျ၃၁ှ၄ မဆလစစ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံ ုအေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴပႂခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမႀာ ေကဵာင္းသား၄ အလုပ္သမား 
ဴပည္သေူတၾရႚဲ မဆလဆန္ႛကဵင္ေရး တိုက္ပၾဲေတၾ ဆက္္တိုက္ဆိုသလိ ုဴဖစ္ေပၞလာခႛဲပၝတယ္၅ 

ျ၃၁ှ၄ ဇၾန္လ အလုပ္သမား အေရးအခင္း၄ ျ၃၁ှ၄ ဒီဇင္ဘာလ ဦးသန္ႛ အေရးအခင္းနႛဲ ျ၃၁ဿ၄ ဇၾန္လ ေ႟ၿတိဂံု 
အေထၾေထၾ သပိတ္တိုႛ ဆက္တိုက္ ဴဖစ္ခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက ္ ထပ္မံ ေပၞေပၝက္လာတဲ ့ တိုက္ပၾဲကေတာ ့ ျ၃၁၀၄ မတ္လ 
မႁိင္းရာဴပည္ ့အေရးအခင္းပၝပ၅ဲ 

ျ၃၁ဿ၄ ဇၾန္လ ေ႟ၿတိဂံု အေထၾေထၾ သပိတ္ေဳကာင္ ့ရက္ရႀည္ပိတ္ထားတဲ ့တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေတၾ ျ၃၁၀၄ 
ဇန္နဝၝရီလထမဲႀာ အစိုးရက ဴပန္ဖၾင့္လိုက္ပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားထုနႛဲ အစိုးရဳကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနတဲ ့ဳကားကပ ဲ
အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ေကဵာင္းလခနႛဲ အေဆာင္ေဳကးေတၾကိ ုအရင္ႎႀစ္ေတၾကထက ္ႎႀစ္ဆ တိုးဴမၟင့္လိုက္ပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသားထုဳကားမႀာ အေထၾေထၾ မေကဵနပ္မႁေတၾနႛဲ လႁပ္လႁပ႟္ၾ႟ၾ ဴဖစ္လာတဲ့အခဵိန္ပၝ၅ "တေပၝင္း"၄ 
"ေရပစီူးေဳကာင္း" စတဲ ့ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး စာကးူစက ္ကဗဵာစာအုပ္ေတၾ ပလပူဵံလာပၝတယ္၅ 

ျ၃၁၀ ခုႎႀစ္ဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဗိသုကာ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းရႚဲ ေမၾးေနႛ ႎႀစ္တရာဴပည္ ့ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 
ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း ႎႀစ္တစ္ရာ ဴပည့္ကဵင္းပဖိုႛ သခင္ေလးေမာင္တိုႛ ဦးစီးတဲ ့ ရာဴပည့္ေကာ္မတီကိ ု ပုဂၢႂိလ္ 
တရာနႛဲ ဖၾဲႛစည္းခဲ့ပၝတယ္၅ 

သိုႛေသာ ္ဒီေကာ္မတီထကိဲ ုဦးေနဝင္း ဝင္ပၝလာ႓ပီး ဖိအားေပးတာေတၾ၄ တင္းကဵပ္တာေတၾ လုပ္လာတဲ့အတၾက ္
ဆရာ ဒဂုန္တာရာတိုႛလို၄ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္တိုႛလိ ု ပုဂိၢႂလ္ေတၾ ဒီရာဴပည့ ္ ေကာ္မတီထကဲ ႎႁတ္ထၾက္သၾားဳက 
ပၝတယ္၅ ရာဴပည့္ေကာ္မတီ အေနနႛဲလည္း ဆရာ႒ကီးမႁိင္း ရာဴပည့္ပၾဲကိ ုလက္ေတၾႚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုႛ ခက္လာပၝ 
ေတာ့တယ္၅ 

ဒၝေပမဲ့ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားထုဳကားမႀာေတာ ့ဆရာ႒ကီးရႚဲ ႎႀစ္တရာဴပည္ ့ေမၾးေနႛကိ ုမဴဖစ္မေန ရေအာင္ 
လုပ္ဖိုႛ စီစဥ္ထားဳကပၝ႓ပီ၅ ဆရာ႒ကီးမႁိင္းဟာ ျ၂၁၀ ခုႎႀစ္၄ မတ္လ ြွ ရက္ဖၾား ဆိုေတာ ့ဆရာ႒ကီးရႚဲ ရာဴပည့္က ျ၃၁၀၄ 
မတ္လ ြွ ရက္မႀာ ကဵေရာက္တာပၝ၅ 

တကၠသိုလ္မဵား (ရန္ကုန)္ က ေကဵာင္းသားေတၾ စုေဝးတိုင္ပင္႓ပီး ဆရာ႒ကီးမႁိင္း ရာဴပည့္ပၾဲကိ ုျ၃၁၀၄ မတ္လ 
ြွ ရက္ကေန တပတ ္ သတ္မႀတ္လိုက္ဳကပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက "ရင္ဖၾင္သံ့နိဒၝန္း" ဆို႓ပီး 
လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ခ ု လုပ္ဳကပၝတယ္၅ ဒီစာေစာင္မႀာ ေ႟ၿတိဂံုဘုရား ေတာင္ဘက္မုခ္၄ ကန္ေတာ္မင္ပန္းဴခံက 
ဆရာ႒ကီးမႁိင္း အုတ္ဂကိူ ု ခဵီတက္မယ္ ့ လမ္းေဳကာင္းဴပ ေဴမပံ ု ေဖာ္ဴပထားတယ္၅ တဴပည္လံုးက ေကဵာင္းသားထုကိ ု
ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ခန္းမမႀာ လာေရာက္ စုစည္း႓ပီး ေကဵာင္းသား အခၾင့္အေရး ေတာင္းဆိ ုတိုက္ပၾဲဝင္ဖိုႛ 
လံႁႛေဆာ္ထားပၝတယ္၅ 

ဒီလိုနႛဲ ဆရာ႒ကီး မိႁင္းရာဴပည့္ေနႛ မတိုင္ခင ္ တရက္အလိ ု မတ္လ ြြ ရက္ေနႛမႀာေတာႛ ျ၃၁ဿ၄ ေ႟ၿတိဂံု 
အေထၾေထၾသပိတ္အ႓ပီးမႀာ ေတာခိုသၾား႓ပီး လ႖ိႂႚဝႀက္ ဴပနဝ္င္လာတႛဲ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား 
ကိုတင္ေမာင္ဦးကိ ု အစိုးရက လက္နက္နႛဲအတ ူ ဖမ္းဆီးရမိသၾားပၝတယ္၅ သႛူကို ဝင္ဖမ္းတႛဲ စံရိပ္႓ငိမ္က အဴပင္ေဆာင ္
တခုမႀာပ ဲ မိႁင္းရာဴပည္အ့တၾက္ လုပ္ထားတဲ ့အလံေတၾ၄ နဖးူစည္းေတၾ၄ ရင္ဖၾင္ႛသံနိဒၝန္း စာေစာင္ေတၾပၝ အစိုးရဘက္္က 
သိမ္းဆည္း ရမိသၾားပၝတယ္၅ 

မဆလရႚဲ ဴမန္မာအ့သံက ဒီသတင္းေဳကညာလိုက္႓ပီး ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ မိႁင္းရာဴပည္ပ့ၾဲကို ေသးသိမ္ေအာင ္
႟ႁတ္ခဵ တိုက္ခိုက္ပၝတယ္၅ အစိုးရက ရန္ကုန္တိုင္း တတိုင္းလံုး လမ္းေပၞမႀာ လူ ဿ ဦးထက ္ပိုမစုရ ဆိုတႛဲ ပုဒ္မ (ျှှ) 
ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္၅ 

မတ္လ ြွ ရက္ေနႛ ဆိုက္ေရာက္လိုႛလာပၝ႓ပီ၅ ေနာက္မဆုတ္တဲႛ တကၠသိုလ္မဵား (ရန္ကုန)္ က ေကဵာင္းသား 
ထုဟာ မိႁင္းရာဴပည္ ့ခဵီတက္ပၾဲအတၾက ္ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင ္ခန္းမမႀာ လာေရာက္ ေပၝင္းစည္းမိေနဳကပၝ႓ပီ၅ 

ေနႛလည ္ (ျျ) နာရီမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဆရာဳကီးမိႁင္း အုတ္ဂကိူ ု စတင္ ခဵီတက္ဳကပၝတယ္၅ 
ေကဵာင္းသားေတၾ ခဵီတက္ရာ ဴပည္လမ္း ဴမန္မာႛအသံေရႀႚ၄ ဦးဝိစာရလမ္းတေလ႖ာက္၄ ကန္ေတာ္မင္ပန္းဴခံ ဆရာ႒ကီးမိႁင္း 
ဂအူထိ စစ္သားေတၾဟာ ေသနတ္ခဵင္းထိ႓ပီး အသင္ႛေစာင္ ့ ေပးေနဳကပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾ လက္ထမဲႀာေတာႛ 
ဆရာ႒ကီးမိႁင္းရႚဲ သေကႆတ (ှ) ခုဴဖစ္တႛဲ ကေဒၝင္း - တတံူစဥ္ - ခဵိႂးဴဖႃနႛဲ စာအုပ ္ပိုစတာ႒ကီးေတၾ၄ သမဂၢ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ 
ေတၾပဲ ပၝပၝတယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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စစ္သားေတၾ၄ ေသနတ္ေတၾ၄ သံဆးူ႒ကိႂးေတၾ၄ ပုဒ္မ (ျှှ) ေတၾဳကားကေန ေကဵာင္းသားေတၾဟာ "႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၄ 
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး - ဒိုႛအေရး၄ ဒိုႛအေရး"၄ "႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကိ ုဖဵက္ဆီးသ ူ - ဒိုႛရန္သ"ူ လိုႛ ေ႔ကးေဳကာ္ရင္း ခဵီတက္ေန႒ကတာပၝ၅ 
စစ္တပ္ကလည္း ေကဵာင္းသားတန္း႒ကီးကိ ု႟ုပ္ရႀင္ ႟ုကိ္စက္ေတၾနႛဲ အေသးစိတ ္လိုက္႟ုကိ္ေနပၝတယ္၅ 

ဆရာ႒ကီးမႁိင္းရႚဲ အုတ္ဂကိူု ေရာက္ပၝ႓ပီ၅ ေကဵာင္းသားေတၾက ဆရာ႒ကီးကိ ုအေလးဴပႂဳကတယ္၅ ဆရာ႒ကီးရႚဲ 
မဟာေလးခဵႂိး႒ကီး ကဗဵာေတၾကိ ု ႟ၾတ္ဆိုဳကတယ္၅ သဝဏ္လၿာေတၾ၄ ဂုဏ္ဴပႂစာတမ္းေတၾ ဖတ္ဳကတယ္၅ အားလံုး 
ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္းပၝပ၅ဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဂၝရဝဴပႂ႓ပီးရင ္ကိုယ့္ေကဵာင္းကိ ုဴပန္ဳကဖိုႛပၝပ၅ဲ 

သိုႛေသာ ္ အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ ့ ကိုတင္လင္းဦးရႚဲႎႀမ (၃) တန္းေကဵာင္းသ ူ မလႀ႓မိႂင္ အုတ္ဂမူႀာ စကားေဴပာေန 
တုန္း စစ္ကားတစီးက ေကဵာင္းသားေတၾဳကားထကိဲ ု အတင္း ဒရဳကမ္း ေမာင္းဝင္လာ႓ပီး ရန္စတဲ့သေဘာ လုပ္လိုက ္
ပၝတယ္၅ 

ဒီမႀာတင္ ေကဵာင္းသားထုဟာ သည္းမခံႎုိင္ေတာ့ဘ ဲ တိုက္ပၾဲရႚဲ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾကိ ု ေဴပာင္းလိုက္ဳကပၝ 
ေတာ့တယ္၅ ေကဵာင္းသား သမဂၢ ဖၾဲႚစည္းေရး၄ အဖမ္းခံ ေကဵာင္းသား အလုပ္သမားမဵား ဴပန္လၿတ္ေပးေရး၄ ေကဵာင္းသား 
အလုပ္သမား ေပၝင္းစည္းေရးေတၾကိ ုေတာင္းဆိ ုေ႔ကးေဳကာ္ လိုက္ဳကပၝ႓ပီ၅ 

အဒီဲေနႛမႀာပဲ မဆလ အစိုးရကေတာ ့ သလူုပ္ေနကဵအတိုင္း တဴပည္လံုးက တကၠသိုလ္ ေကာလိပ ္ သိပၯံေတၾ 
အားလံုးကိ ုရက္အကန္ႛအသတ ္မရႀ ိပိတ္ပစ္လိုက္႓ပီး အေဆာင္ေန ေကဵာင္းသားေတၾ ြှ နာရီအတၾင္း ထၾက္ခၾာရမယ္ 
လိုႛ အမိန္ႛ ထုတ္လိုက္ပၝေတာ့တယ္၅ 

ေကဵာင္းသားေတၾကေတာ ့ဆရာ႒ကီးမႁိင္း အုတ္ဂကူအဴပန ္ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ခန္းမမႀာ သပိတ္ 
စခန္း ဖၾင့္လုိက္႒ကပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာပညာသင္ဳကားခၾင့္ကိ ုလိုလားတဲ့သေူတၾဴ ဖစ္ပၝတယ္၅ ဒၝေဳကာင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး 
ဗိသုကာ႒ကီးရႚဲ ႎႀစ္တရာဴပည္ ့ေမၾးေနႛကိ ု ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆင္ႎၿခဲဵင္ဳကတာပၝ၅ ဆရာ႒ကီးမႁိင္း ဆိုတာ ကိုလိုန ီလက္ေအာက္ 
မႀာတုန္းက ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရရႚဲ ရန္သ ူနံပၝတ္ (ျ) ပၝ၅ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက ရန္သ ူနံပၝတ္ (ဿ) ပၝ၅ ဆရာ႒ကီးမႁိင္းရႚဲ 
အမဵႂိးသား လၾတ္လပ္ေရး၄ ႓ငိ္မ္းခဵမ္းေရး၄ ဒီမိုကေရစီေရး ဂုဏ္ပုဒ္ေတၾကိ ုမဆလ စစ္အုပ္စုက ေဖာ္ထုတ္ခၾင္ ့မဴပႂပၝဘးူ၅ 

ေနာက္တေနႛမႀာေတာ ့ စစ္တပ္က အလံုးအရင္းနႛဲ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ခန္းမကိ ု ဝင္ေရာက္စီးနင္း႓ပီး ေကဵာင္းသား 
ေတၾကို အတင္း႟ုကိ္ႎႀက္ ဖမ္းဆီးပၝေတာ့တယ္၅ 

ေနာက္ေနႛထုတ ္ စစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ အဖမ္းခံရတဲ ့ မႁိင္းရာဴပည္ ့ ေခၝင္းေဆာင ္ စက္မႁတကၠသိုလ္ 
ေကဵာင္းသား ကဗဵာဆရာေတၾဴဖစ္ဳကတဲ ့ေမာင္မႁိင္းလၾင ္(အင္းဝ)၄ ဘုန္းႎၾယ္လင္း-ခဵည္ထည္နႛဲ ဝင္းမင္းေထၾး (အမရပရူ) 
တိုႛရႚဲ ဓာတ္ပံုေတၾကိ ုေဖာ္ဴပ႓ပီး ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁကိ ုဴပစ္တင ္႟ႁတ္ခဵထားပၝတယ္၅ 

ဒီမႁိင္းရာဴပည္ ့အေရးအခင္းဟာ မႎၩေလး တကၠသိုလ္၄ ေမာ္လ႓မိႂင၄္ ေတာင္႒ကီး၄ ပုသိမ္၄ မေကၾး ေကာလိပ္ေတၾ 
မႀာ သာမကပ ဲအင္းစိန္၄ ကေလာ၄ ေခဵာက ္စက္မႁလက္မႁ သိပၯံေတၾမႀာပၝ ဴဖစ္ေပၞခဲ့တာပၝ၅ တဴပည္လံုးက ေကဵာင္းသား 
အမဵားအဴပား ရာသက္ပန ္ေကဵာင္းထုတ္ခံဳကရပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသား ြွ် ေကဵာ္ အဖမ္းခံရ႓ပီး ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ ္
ေတၾ ခဵမႀတ္ခံရပၝတယ္၅ 

အခုဆိုရင ္ဆရာ႒ကီးမႁိင္း ေမၾးေနႛလည္း (ျွွ) ႎႀစ္တိုင္ ေဴမာက္ခဲ့ပၝ႓ပီ၅ ဆရာ႒ကီးမႁိင္း ကၾယ္လၾန္ခဲ့တာလည္း 
(ှဿ) ႎႀစ္ ရႀိခဲ့ပၝ႓ပီ၅ ဘာပဲဴ ဖစ္ဴဖစ္ ဆရာ႒ကီးမႁိင္းရႚဲ သမိုင္း အစဥ္အလာကိ ု ဆက္ခံတဲ ့ ေကဵာင္းသားေတၾကေတာ ့
လၾတ္လပ္ေရး၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၄ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက ္စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကိ ုဆက္လက္ဆန္ႛကဵင ္တိုက္ပၾဲဝင္ေနတုန္းပ ဲ
မဟုတ္ပၝလား၅ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ပဒုမၳာကၾင္း ဈာပနမၸပ္၆ ဆရာ႒ကီး၏ ႟ုပ္ကလပ္အား တပည့္သားေဴမးမဵားက ဳကည္ညိ ႂဂၝရဝ ဴပႂေနစဥ ္(ဝပဲံ)ု ႎႀင္ ့
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဗိသုကာ ဆရာ႒ကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းသည့္ ဤဂဗူိမၳာန၆္ ထာဝရလေဲလဵာင္းေနပၝသည္ (ယာပံ)ု၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ျ၃)၄ ျ၃၁၃၄ ေအာက္တုိဘာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ဈာပန 
ဳသဂုတ ္၃၄ ြ််၃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ျ၃၁၀၄ မတ္လ ြှ ရက္ မိႁင္းရာဴပည္ ့အေရးအခင္းမႀာ ေကဵာင္းသားေပၝင္း ြွ် ေကဵာ္ အဖမ္းခံရ႓ပီး မဆလ စစ္ခံု႟ံုး 
ေတၾကေန ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ ္အသီးသီး ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရပၝတယ္၅ 

မဆလ အစုိးရက ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁကိ ု အခုလု ိ ဳကမ္းဳကမ္း တမ္းတမ္း ဖိႎႀိပ္ကိုင္တၾယ္ခဲ့ေပမဲ့လည္း၄ 
ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ အစုိးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားသေူတၾကေတာ ့ ရပ္တန္ႛမသၾားဘ ဲ ဆက္လက္ ေပၞေပၝက္လာေန 
ခဲ့ပၝတယ္၅ 
 မႁိင္းရာဴပည့ ္ အေရးအခင္း ဂယက္က ႓ငိမ္သက္မသၾားေသးပၝဘးူ၅ ျ၃၁၀၄ ေမလထမဲႀာ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ အစုိးရ 
ဆန္ႛကဵင္ေရး လ႖ိႂႚဝႀက္ စာေစာင္ေတၾဴ ဖစ္တဲ ့ 'အေရႀႚေလ' နႛဲ 'မီးေမာင္း' ဴဖန္ႛေဝတဲ့ အေရးအခင္းေတၾ ထပ္ဴဖစ္ 
လာပၝတယ္၅ အဒီဲအခဵိန္ဟာ အဖမ္းခံထားရတဲ ့ခဵင္းေကဵာင္းသား ကုိတင္ေမာင္ဦးကု ိမဆလ စစ္ခံု႟ံုးက ေသဒဏ္အမိန္ႛ 
ခဵမႀတ္လုိက္တဲ ့အခဵိန္ပၝ၅ ႓ပီးေတာ ့အဒီဲအခဵိန္က ဗိုလ္႒ကီး ဘုန္းေကဵာ္ဴမင္ ့ဦးေဆာင္တဲ ့တပ္မေတာ ္အရာရႀိငယ္ေတၾရႚဲ 
ဦးေနဝင္းကု ိလုပ္ဳကံ႓ပီး ႎုိင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းလုိက္ဖုိႛ ဳကံစည္တဲ့ကိစၤအမႁ ေပၞေပၝက္သၾား႓ပီး ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္ 
ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သရူတင္ဦးပၝ၄ သတင္း ထိန္ခဵန္မႁနႛဲ အတ ူအဖမ္းခံလုိက္ရတဲ ့အခဵိန္လည္း ဴဖစ္ေနပၝတယ္၅ 
  ဇၾန္လထမဲႀာေတာ ့မဆလ စစ္အစုိးရက ကုိတင္ေမာင္ဦးကိ ုအင္းစိန္ေထာင္အတၾင္းမႀာ ႒ကိႂးစင္တင္႓ပီး သတ္ 
ပစ္လုိက္ပၝတယ္၅ ကိုတင္ေမာင္ဦးဟာ လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ ပထမဆံုး ႒ကိႂးေပးခံရတဲ ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္း 
ေဆာင္ ဴဖစ္ပၝသည္၅ မဆလရႚဲ ျ၃၁ှ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံ ု အေဴခခံ ဥပေဒေအာက္မႀာ အေစာဆံုး ႒ကိႂးစင ္ တက္ရတဲ ့
ေကဵာင္းသား သရူေဲကာင္းပၝပ၅ဲ (ဗုိလ္႒ကီး ဘုန္းေကဵာ္ဴမင့္လည္း အဒီဲ မေရႀးမေႎႀာင္းမႀာပဲ ႒ကိႂးေပးခံခဲ့ရပၝတယ)္ 
  



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ဒီ ျ၃၁၀ ခုႎႀစ္ထမဲႀာပဲ ထင္ရႀားတဲ ့ ဴပည္သႛူ စာေရးဆရာ တဦးဴဖစ္သ ူ သခင္ဴမသန္း ကၾယ္လၾန္သၾားပၝတယ္၅ 
သခင္ဴမသန္းဈာပနမႀာ ေထာင္အဴပင္မႀာကဵန္ခဲ့တဲ ့ေကဵာင္းသားေတၾက ဈာပနပုိႛမယ္ ့ကားတန္း႒ကီးမႀာ "ေတာ္လႀန္ေသာ 
စာေရးဆရာ – သခင္ဴမသန္း" ဆိုတဲ ့ ပုိစကာေတၾ လိုက္လံကပ္ဳကတဲ ့ လႁပ္ရႀားမႁတခ ု ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္၅ ျ၃၁၁ ခုႎႀစ္၄ 
ဇလူုိင္လ ၁ ရက္၄ ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ အထိမ္းအမႀတ ္ ခုနစ္ေလးလံုး (၁၁၁၁) လႁပ္ရႀားမႁ လႁံႛေဆာ္တဲ ့ စာေစာင္ေတၾ 
ဴဖန္ႛေဝခဲ့ဳကတယ္၅ ၀ြ ခုႎႀစ္၄ ေကဵာင္းသားသမဂၢ မဵိႂးဆက္ေတၾ၄ ၁ှ၄ ၁ဿ၄ ၁၀ မဵိႂးဆက္သစ ္ေကဵာင္းသားေတၾ ပးူေပၝင္း႓ပီး 
ဗံုးခၾဲခံခဲ့ရတဲ့ သမဂၢ အေဆာက္အအံ ုရင္ဴပင္မႀာ ခုနစ္ ေလးလံုး အခမ္းအနားလုပ္ဖုိႛ ႒ကိႂးစားခ့ဲဳကတာပၝပ၅ဲ 
  ျ၃၁၀-၁၁-၁၂ အင္းစိန္ေထာင္ထမဲႀာ ေကဵာင္းသား၄ အလုပ္သမားေတၾရႚဲ အကဵဥ္းသား အခၾင့္အေရး ေတာင္း 
ဆိုတဲ ့ တုိက္ပၾဲေတၾ ဆက္တိုက ္ ေပၞထၾက္ခဲ့ပၝတယ္၅ ပထမဆံုး တုိက္ပၾဲကေတာ ့ အကဵဥ္းေထာင ္ အာဏာပုိင္ေတၾ 
ဘက္က ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကိ ု ႎႀိမ္ခဵိႂးလိုတဲ ့ ရည႟္ၾယ္ခဵက္နႛဲ အဓမၳ အလုပ္ဳကမ္း လုပ္ခုိင္းလားတဲ ့အေပၞမႀာ 
ေကဵာင္းသားေတၾက ဆန္ႛကဵင ္ဆႎၬဴပတဲ ့တုိက္ပၾဲပၝပ၅ဲ 
  ေကဵာင္းသားေတၾ ေတာင္းဆိုတဲ ့ အထမဲႀာ ေထာင္ထမဲႀာ စာဖတ္ခၾင္ ့ ရရႀိေရးလည္း ပၝပၝတယ္၅ ဒီတုိက္ပၾဲဟာ 
တၾဲဖက္ေထာင္ကေန စခဲ့တာလုိႛ ဆုိပၝတယ္၅ ေနာက္ေတာ ့ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ ဟုိေဴပာင္း ဒီေ႟ၾႚ လုပ္ရင္း 
သံုးေဆာင္မႀာ တုိက္ပၾဲ အ႒ကီးအကဵယ ္ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေတာ့တာပၝပ၅ဲ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က အဴပင္းအထန ္ႎႀိပ္ကၾပ္ 
လုိႛ ေကဵာင္းသား ွြ ေယာက္ အ႒ကီးအကဵယ ္ ဒဏ္ရာရခဲ့သလု ိ ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း တန္ဴပန ္ တုိက္ခိုက္တဲ ့
အတၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္မႀာလည္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ အစာငတ္ခံ ဆႎၬဴပဳကတဲ ့ ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၄ အလုပ္သမား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိ ု စစ္အစုိးရက အေမႀာင္တိုက္၄ စစ္ေခၾးတုိက္၄ လက္ပၝးတိုက္လိုႛ 
ေခၞတဲ့ အႎူတုိက္ေတၾထ ဲထည့္ပိတ္႓ပီး ႎႀိပ္စက ္ညဥၟ္းပန္းခဲ့ပၝတယ္၅ 
  ျ၃၁၂ ခုႎႀစ္ထဲ ေရာက္ေတာ ့စက္မႁ တကၠသုိလ ္ေကဵာင္းသားေတၾက ႒ကိႂတင ္လႁံႛေဆာ္မထားဘ ဲဇလူုိင္လ ွ 
ရက္ေနႛမႀာ အေရးအခင္း တခု စတင္လိုက္ဳကပၝတယ္၅ ၀ြ၄ ၁ှ၄ ၁ဿ၄ ၁၀ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ပးူေပၝင္း႓ပီး 
"အေရးေတာ္ပံုသမိုင္း" ဆိုတဲ ့ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင္အေရးအခင္း အထိမ္းအမႀတ္စာေစာင ္ဴဖန္ႛေဝႎုိင္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ အဒီဲ ျ၃၁၂ 
ႎႀစ္လယ္ အလၾန္မႀာ ဴမန္မာဴပည ္ အကဵဥ္းေထာင ္ အသီးသီးမႀာ ထိန္သိမ္းခံထားရတဲ ့ေကဵာင္းသားေတၾ၄ အလုပ္သမား 
ေတၾ အမဵားစ ုေရႀႚဆင္ ့ေနာက္ဆင္ ့ဆိုသလု ိဴပန္လည ္လၾတ္ေဴမာက္လာဳကပၝတယ္၅ 
  ျ၃၁၂ ခုႎႀစ္၄ ေအာက္တုိဘာ ြွ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ စာေရးဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင ္ ကၾယ္လၾန္သၾားရႀာပၝ 
တယ္၅ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရႚဲ သားႎႀစ္ေယာက္ဴဖစ္တဲ ့ ကိုဗဟိန္းေအာင္နႛဲ ကုိေကဵာ္ေဇာေအာင္တုိႛကလည္း 
အင္းစိန္ေထာင္က ဴပန္လၾတက္ာစ ဴဖစ္တာမုိႛ၄ အတတူူ ေထာင္က လၾတ္လာတဲ ့ ေကဵာင္းသား ရေဲဘာ္ေတၾ၄ ေထာင္ 
အဴပင္က ေကဵာင္းသား ရေဲဘာ္ေတၾဟာ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရႚဲ ဈာပနမႀာ လာေရာက ္ စုစည္းမိသၾားဳကပၝ႓ပီ၅ 
ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင ္ဈာပနဟာ ျ၃၁၀၄ မိႁင္းရာဴပည္ ့အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္း ေကဵာင္းသား အင္အားစ ုအမဵား 
ဆံုး ဴပန္လည္စုစည္းမိတဲ ့အခမ္းအနားလုိႛ ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္၅ 
  ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရႚဲ တုိက္ေဖာ္တုိက္ဖက္၄ ေရးေဖာ္ေရးဖက္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ ့ ကိုကုိးက႗န္းဴပန ္
ရေဲဘာ္႒ကီးေတၾ၄ ဆရာ ဒဂုန္တာရာတုိႛ၄ ဆရာ ပၝရဂတူုိႛလု ိစာေရးဆရာ႒ကီးေတၾနႛဲ အတ၄ူ ေကဵာင္းသား အင္အားစုက 
ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင ္ဈာပနကိ ုဦးေဆာင ္စီစဥ္ ကဵင္းပခဲ့ဳကတာပၝပ၅ဲ  

ျ၃၁၂ ခုႎႀစ္၄ ေအာက္တိုဘာလ ြ၁ ရက္၄ ဳကံေတာသုႍန္က ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင ္ ႟ုပ္ကလာပ္ကိ ု
ဂသူၾင္းသ႓ဂႂႇဟ္တဲ ့ အခမ္းအနားမႀာ ေကဵာင္းသား ေတၾက လၾတ္လပ္ေရး၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၄ ဒီမိုကေရစီေရး အတၾက္ 
ဆက္လက ္တုိက္ပၾဲဝင္သၾားဳကဖုိႛ ဆရာ ဗန္းေမာ ္တင္ေအာင္ကိ ုတိုင္တည္႓ပီး အေလးအနက ္အဓိႉာန ္ဴပႂခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 
  ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင ္ အုတ္ဂေူပၞမႀာ ကမၱည္းထုိးထားတဲ ့ "လတူေယာက္ရႚဲ တန္ဖိုးကိ ု သူဴ ဖတ္သန္း 
ေကဵာ္လၿားေနတဲ့ ေခတ္႒ကီးက သႛူပခံုးေပ  ၞတင္ေပးလိုက္တဲ့ သမုိင္းတာဝန္ကိ ုသဘူယ္ေလာက ္သယ္ပုိး ထမ္းေဆာင ္
ခဲ့တယ္ဆိတုဲ့အခဵက္နႛဲ တိုင္းတာရမႀာပ"ဲ ဆုိတဲ ့ဳသဝၝဒစကားေတၾကေတာ ့အဖိႎႀိပ္ခံ ေကဵာင္းသားဴပည္သေူတၾ ရင္ထမဲႀာ 
စၾဲ႓မေဲနဆပဲလဲု ိကဵေနာ္ ယံုဳကည္ေနမိပၝေတာ့တယ္၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ြ်)၄ ျ၃၂၂၄ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံ ု(ပထမပိုင္း) 
ဳသဂုတ ္ျ၀၄ ြ််၃ 
 

မဆလစစ္အုပ္စ ု ႒ကီးစုိးခဲ့တဲ ့ ကာလကု ိ ႎႀစ္ပုငိ္း ခၾဲဳကည့္ႎုိင္ပၝတယ္၅ 
ပထမ ကာလကိ ုျ၃၀ြ မႀ ျ၃၁ှ အထိ သတ္မႀတ ္ရမယ္၅ ျ၃၀ြ မႀာ 
ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္း စစ္တပ္က ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ နာမည္နႛဲ 
အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္၅ ျ၃၁ှ မႀာေတာ့ ဴမန္မာ့ဆိုရႀယ္လစ ္ လမ္းစဥ ္
ပၝတီ (မဆလ) ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံ ု အေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴပႂ႓ပီး 
ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္းဆီကို အာဏာ လၿေဲဴပာင္းခဲ့တာပၝပ၅ဲ  

အဒီဲ ျ၃၀ြ-ျ၃၁ှ ကာလအတၾင္းမႀာ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ 
ေတၾ ဆက္တိုက္ ေပၞေပၝက္ခဲ့တယ္၅ အလုပ္သမား တုိက္ပၾဲေတၾပၝ ဴဖစ္ 
ေပၞလာခဲ့တယ္၅ အစုိးရက ဒီတုိက္ပၾဲေတၾကို အဴပင္းအထန ္ ဖိႎႀိပ္ 
ေခဵမႁန္းခဲ့တယ္၅ 

မဆလ စစ္အုပ္စ ု ႒ကီးစုိးတဲ ့ ဒုတိယ ကာလအဴဖစ ္ ျ၃၁ဿ 
ကေန ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ဴဖစ္လာတဲ ့ျ၃၂၂ အထိ သတ္ 
မႀတ္ႎိုင္တယ္၅ ဒီကာလအတၾင္း ၂၂ မတုိင္မီ ေကဵာင္းသား၄ အလုပ္ 
သမား လႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိလည ္မဆလ အစုိးရက အဴပင္းအထန ္ ဖိႎႀိပ္ 
ေခဵမႁန္းပစ္ခဲ့တာပၝပ၅ဲ 

မဆလ စစ္အုပ္စုရႚဲ လက္ထက္မႀာ တုိင္းဴပည္ဟာ ကမာႛၲ 
ဖၾႚံ႓ဖိႂးမႁ အနည္းဆံုးႎုိင္ငံ စာရင္းထ ဲ ဝင္သၾားပၝ႓ပီ၅ ဴပည္သလူထူုရႚဲ ဘဝ 
အေထၾေထၾဟာ ဘက္ေပၝင္းစံုက ခ႗တ္ဴခံႂကဵေနပၝ႓ပီ၅ မဆလ ပၝတီတၾင္း 

က အာဏာလၾန္ဆၾဲပၾဲေတၾကလည္း တိုင္းဴပည္ကိ ုလက္တၾန္းလႀည္းကေလးနႛဲ တင္႓ပီး ငရတဲၾင္းထ ဲပိုႛေနသလုိပၝပ၅ဲ 
ဒီလိ ုအေဴခအေနဳကား ျ၃၂၁ ႎႀစ္လယ္ေလာက္မႀာ စစ္အစုိးရက ၁ဿ ကဵပ္တန္၄ ြဿ ကဵပ္တန ္စတဲ ့ေငၾစကၠႃ 

အခဵိႂ ႚကို တရားမဝင္ ေငၾစကၠႃအဴဖစ္ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလုိက္ပၝတယ္၅ ဴပည္သေူတၾအဖိုႛ ေဴမပရူာကင္းေမႀာင္ ့ဴဖစ္ရသလုိ၄ 
ေကဵာင္းသားေတၾအတၾက္လည္း ဘးူေလးရာဖ႟ံဆုင္ ့ဴဖစ္ကုန္ပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾက ေငၾစကၠႃ မတရား 
ဖဵက္သိမ္းမႁကိ ုဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားထုက အစုိးရကိ ုဴဖႂတ္ခဵတဲ ့ေဳကညာခဵက ္ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၅ 

ဒီအေရးဟာ ေကဵာင္းသား ဴပည္သေူတၾရႚဲ စားဝတ္ေနမႁ ဘဝ ရပ္တည္ေရး၄ ပညာသင္ဳကားေရး၄ စီးပၾားေရး 
လုိအပ္မႁနႛဲ တုိက္႟ုကိ္ ပတ္သက္ေနတာမိုႛ ေတာ္ေတာ္နႛဲ ေအးမသၾားပၝဘးူ၅ အဒီဲလို အေထၾေထၾ အကဵပ္အတည္း 
ဳကားမႀာ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးကိ ုစတင္ေဖာက္ခၾဲလုိက္တဲ ့ဖုန္းေမာ ္အေရးအခင္း ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့ေတာ့တာပၝပ၅ဲ 

ျ၃၂၂ ခု၄ မတ္လ ျွ ရက္ေနႛ ရန္ကုန ္စက္မႁတကၠသိုလ္မႀာ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ စတင္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 
ရပ္ကၾက္တၾင္းက ဆိုးသၾမ္း လငူယ္တစုရႚဲ ရန္စမႁကု ိ မေကဵနပ္တဲ ့ ရန္ကုန ္ စက္မႁတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားထုဟာ 
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက မႀန္မႀန္ကန္ကန ္မေဴဖရႀင္းေပးတဲ ့အတၾက္ အံု႔က ေပၝက္ကၾဲသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒၝကို မဆလ အစုိးရက ေကဵာင္းသားေတၾ တမင္သက္သက ္ ဆပူမူႁ  ဖန္တီးတယ္ဆို႓ပီး ရက္ရက္စက္စက ္
အဳကမ္းဖက ္ႎႀိမ္ႎႀင္းပစ္လိုက္ပၝတယ္၅ 

အစုိးရရႚဲ အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင္ ့ေကဵာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ ္ကဵဆံုးခဲ့ရပၝတယ္၅ ေနာက္မဳကာခင္ ေကဵာင္းသား 
ကိုစုိးႎုိင ္ ေဆး႟ံုေပၞမႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားထ ု ရင္ထမဲႀာေတာ ့ မေကဵနပ္ခဵက္ေတၾက တဟုန္းဟုန္း 
ေတာက္ေလာင္ေနပၝ႓ပီ၅ 

မတ္လ ျ၀ ရက ္ကိုဖုန္းေမာ ္ဈာပန အမႀတ္တရေနႛမႀာေတာ ့မဆလ စစ္တပ္နဲႛ လံုထိန္းရေဲတၾက အင္းလဵား 
ကန္ေပၝင္မႀာ ေကဵာင္းသားေတၾကိ ု လမူဆန္စၾာ အဳကမ္းဖက ္ ႎႀိမ္နင္းသတ္ဴဖတ္တဲ ့ တံတားန ီ အေရးအခင္း ထပ္မံ 
ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဖုန္းေမာ ္ အေရးအခင္း၄ တံတားန ီ အေရးအခင္းေတၾကေန ေကဵာင္းသားေတၾဟာ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ ္
အလိုက ္ယာယီေကဵာင္းသားသမဂၢေတၾ ဖၾဲႚစည္း႓ပီ စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ဆန္ႛကဵင ္ဴဖႂတ္ခဵေရး တုိက္ပၾဲအလံကိ ုလၿင့္တင္ 
လုိက္ဳကပၝ႓ပီ၅ 

ေမလ ျှ ရက္ေနႛထုတ ္ သတင္းစာေတၾမႀာ "ရန္ကုန ္ စက္မႁ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား အခဵိႂ ႚႎႀင္ ့ ႒ကိႂႚကုန္ႛ 
အေနာက္ရပ္ကၾက ္လထူုအခဵိႂ ႚတုိႛ ဴဖစ္ပၾားသည္ ့အေရးအခင္းႎႀင္ ့ပတ္သက္ေသာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရႀင္၏ အစီရင္ခံစာ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ပၝ ေတၾႚရႀိခဵက္အရ  ႎိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ ထုတ္ဴပန္ခဵက"္ ဆို႓ပီး ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သကူု ိေဴဗာင္လိမ္ညာတဲ့၄ အဴဖစ္ 
မႀန္ကု ိဖံုးကၾယ္ထားတဲ ့မဆလရႚဲ လိမ္ဆင္႒ကီး ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္၅ 

မဆလ အစုိးရက လထူုကု ိ လႀည့္စားဖုိႛ ဟန္ဴပအေနနႛဲ ဝန္႒ကီးခဵႂပ ္ ဦးေမာင္ေမာင္ခ၄ ဴပည္ထေဲရး ဝန္႒ကီးနႛဲ 
ရတဲပ္ဖၾဲႚ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ ္ ဦးသိန္းေအာင္တုိႛကု ိ တာဝန္က ထုတ္ပယ္လုိက္ပၝတယ္၅ လထူုရႚဲ မေကဵနပ္ခဵက္ေတၾ 
ကေတာ ့ဒီေရအလား တရိပ္ရိပ္နႛဲ တုိးပၾားလားေနပၝ႓ပီ၅ 

ဇၾန္လ ြျ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾ ေသၾးေဴမကဵရဴပန္တဲ ့ေဴမနီကုန္း အေရးအခင္း ထပ္မံ 
ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒီတုိက္ပၾဲေဳကာင္ ့ မဆလဟာ ဇလူုိင္လထမဲႀာ အေရးေပၞ ပၝတီ ညီလာခံ ေခၞရပၝေတာ့တယ္၅ ဇလူုိင္ ြွ 
ရက္ေနႛ ညီလာခံမႀာ မဆလ ဥကၠႉ ဦးေနဝင္းက ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ ့ မတ္လနႛဲ ဇၾန္လ အေရးအခင္းမဵားဟာ ဴပည္သနူႛဲ 
ေကဵာင္းသားေတၾက သတူုိႛ မဆလကို အယံုအဳကည ္မရႀိေဳကာင္း ဴပလုိက္တာဴဖစ္႓ပီး သႛူအေနနႛဲလည္း ဒီအေရးအခင္း 
ေတၾအတၾက္ သၾယ္ဝိကု္တဲ့နည္းနႛဲ တာဝန ္မကင္းေဳကာင္း ဝန္ခံ ေဴပာဳကားခဲ့ရပၝေတာ့တယ္၅ 

ဒီညီလာခံက မဆလ အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့တဲ ့ြ၀ ႎႀစ္အတၾင္း တုိင္းဴပည္ရႚဲ စီပၾားေရးဘဝ ခ႗တ္ဴခံႂကဵခဲ့ရပၝတယ္လုိႛလည္း 
ဝန္ခံခဲ့ရပၝေသးတယ္၅ 

မဆလ တပၝတီ စစ္အာဏာရႀင ္စနစ္ကု ိဘယ္လုိမႀ လက္မခံခဵင္ေတာ့တဲ ့ေကဵာင္းသားထုက ၂ ရက္၄ ၂ လ၄ 
၂၂ - ျ၃၂၂ ခုႎႀစ၄္ ဳသဂုတ္လ ၂ ရက္ေနႛမႀာ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံကု ိ အဴမင့္ဆံုးလၿင့္႓ပီး တုိက္ပၾဲကိ ု ေနာက္တဆင္ ့ အရႀိန္ 
အဟုန္ ဴမၟင့္လုိက္ဳကပၝတယ္၅ 

တတုိင္းတဴပည္လံုးမႀာလည္း မဆလ တပၝတီ အာဏာရႀင ္ စနစ္ ဆန္ႛကဵင္ဴဖႂတ္ခဵေရး လထူု ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ 
လႀည္းေန ေလႀေအာင္း ဴမင္းေဇာင္းမကဵန ္ ႓မိႂႚတကာအႎႀံႛ၄ ႟ၾာတကာအဆံုး အံုးအံုး႔ကက္႔ကက္ ေပၞေပၝက္လာပၝ 
ေတာ့တယ္၅ 

ဳသဂုတ္လလယ္ေလာက္မႀာ စစ္တပ္က ေကဵာင္းသား ဴပည္သ၄ူ အဴပစ္မဲ ့ လထူုကု ိ ေသနတ္နႛဲ ရက္ရက္စက္ 
စက္ ပစ္ခတ ္ ႎႀိမ္နင္းေနမႁေတၾကု ိ ခဵက္ခဵင္း ရပ္တန္ႛေပးဖိုႛ ဴမနမ္ာႎုိင္ငံ ေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီဝင္ေတၾ လက္မႀတ္ထုိး႓ပီး 
ႎုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီကု ိတင္လိုက္တဲ့စာ တိုက္ပၾဲထဲ ပဵႚံႎႀံႛသၾားပၝတယ္၅ 

အဒီဲေနာက ္ စာေပ အႎုပညာရႀင္ေတၾကလည္း ဆရာေဇာ္ဂဵီ၄ ဆရာမင္းသဝုဏ္၄ ဦးခင္ေမာင္လတ္၄ 
ေဒၞခင္မဵိႂးခဵစ္၄ ဆရာဴမသန္းတင့္၄ ဆရာဦးဝင္းတင္တိုႛ အပၝအဝင္ အားလံုး လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး ႎုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီကု ိ
စာတင္ပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသား ဴပည္သေူတၾက ဳသဂုတ္လ ၂ ရက္ကေန ြြ ရက္ေနႛ အထိ စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ 
ပစ္ခတ္ႎႀိမ္နင္းေနတဲ့ဳကားက ရရဲရဲင့္ရင္ ့ဆက္လက္တုိက္ပၾဲ ဆင္ခဲ့ဳကတဲ့အတၾက္ သမၳတ ဦးစိန္လၾင ္ႎုတ္ထၾက္သၾားရ 
ပၝေတာ့တယ္၅ 

မဆလဟာ အာဏာကု ိလက္ဆုပ္မေဴဖေသးဘ ဲအေရးေပၞ မဆလ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးနႛဲ အေရး 
ေပၞ ဴပည္သႛူလၿတ္ေတာ ္ေခၞခဲ့႓ပီး ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ကု ိသမၳတ တင္လိုက္ဴပန္ပၝတယ္၅ 

ဳသဂုတ္လ ြ၂ ရက္ေနႛကေတာ ့သမိုင္းတၾင္တဲ ့ေနႛတေနႛပၝပ၅ဲ 
အဒီဲေနႛမႀာ တိုက္ပၾဲဝင္ေနတဲ့ ရန္ကုန ္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (ရကသ) အပၝအဝင ္ ယာယီ 

ေကဵာင္းသားသမဂၢ အသီးသီး ပၝဝင္တဲ့ ကၾန္ဖရင့္ကု ိရန္ကုန ္တကၠသုိလ ္ဆဗဲင္းဂဵႃလုိင ္ရင္ဴပင္မႀာ တခနဲက္ ကဵင္းပ 
ခဲ့ပၝတယ္၅ ဒီကၾန္ဖရင့္က မင္းကိုႎုိင္၄ ကုိကို႒ကီး၄ မုိးသီးဇၾန္တုိႛ ဦးေဆာင္တဲ ့ အမႁေဆာင္ေကာ္မတီ ှ် ပၝတဲ့ ABFSU 
ဗမာႎုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကု ိေအာင္ဴမင္စၾာ ဖၾဲႚစည္းလုိက္ပၝတယ္၅ 

ဴဖစ္စဥ္အရ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ ္ (ABFSU) ရႚဲ ေနာက္ဆံုး ညီလာခံဴဖစ္တဲ ့ (၀) ႒ကိမ္ေဴမာက ္ ညီလာခံကို 
ျ၃၀် ဴပည့္ႎႀစ၄္ ေအာက္တုိဘာလမႀာ ကဵင္းပခဲ့တာဴဖစ္လုိႛ အခု မင္းကုိႎုိင္၄ ကိုကို႒ကီး၄ မုိးသီးဇၾန္တုိႛ ဦးေဆာင္တဲ့ 
ညီလာခံဟာ (၁) ႒ကိမ္ေဴမာက္ အဴဖစ ္သမိုင္းဝင္ခဲ့ပၝတယ္၅ 

"တပၝတ ီအာဏာရႀင ္စနစ ္ဴဖႂတ္ခဵေရး - ဒို ႛအေရး၄ ဒုိႛအေရး" 
"ပၝတီစံ ုဒီမု ိကေရစ ီစနစ ္ေပၞေပၝက္ေရး - ဒို ႛအေရး၄ ဒုိႛအေရး"  
ဆိုတဲ ့ ေဳကၾးေဳကာ္သံေတၾဳကား၄ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံုေတၾ တေဝေဝ၄ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ တလူလနူႛဲ 

ယမ္းနံႛ ေသၾးနံႛ ဖံုးေနတဲ ့အဒီဲတုန္းက ဳသဂုတ္လ ဴမင္ကၾင္းေတၾကိ ုကဵေနာ ္ဴမင္ေယာင ္အမႀတ္ရေနဆပဲၝပ၅ဲ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ြျ)၄ ျ၃၂၂၄ ရႀစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု (ဒုတိယပိုင္း) 
ဳသဂုတ ္ွ်၄ ြ််၃ 

 
ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားလၾတ္ေဴမာက္ေရး၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၄ ဒီမုိကေရစီ 
နႛဲ လႛူအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားမႁသမိုင္းမႀာ အစဥ္အလာ ႒ကီးမားခဲ့တဲ ့
ေကဵာင္းသားသမဂၢဟာ စစ္အစုိးရရႚဲ ဖိႎႀိပ္ေခဵမႁန္းမႁေတၾေအာက္မႀာ 
ျ၃၁၀၄ မႁိင္းရာဴပည့္ေနာက္ပိုင္း တိမ္ဴမႂပ္ေနခဲ့ရေပမဲ ့ျြ ႎႀစ္ဳကာတဲ့ 
အခဵိန ္ျ၃၂၂၄ ရႀစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု႒ကီးမႀာေတာ ့ေကဵာင္းသား 
သမဂၢ ဴပန္လည ္ေပၞထၾန္းလာခဲပ့ၝ႓ပီ၅ 

မင္းကိုႎိုင္၄ ကိုကို႒ကီး၄ မိုးသီဇၾန္တုိႛ ဦးေဆာင္တဲ ့ ဗကသ 
ဟာ ၂၂၄ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုမႀာ တပ္ဦးက ပၝဝင္ခဲ့တာကို 
ေတၾႚရမယ္၅ ဗကသရႚဲ ဦးေဆာင္မႁေနာက္မႀာ ဴပည္သလူထူ ု
တရပ္လံုး တုိက္ပၾဲဝင္လာဳကတာပၝ၅ 

တတုိင္းတဴပည္လံုးက မလုိလားေတာ့လုိႛ သပိတ္ေမႀာက္ 
ဆႎၬဴပေနတဲ့ဳကားကပ ဲ မဆလဟာ စစ္အာဏာ တည႓္မေဲရးကု ိ
ေသၾး႟းူေသၾးတန္း ဆက္လုပ္ေနခဲ့ပၝတယ္၅ ဦးေနဝင္းက "စစ္တပ ္
ဆိုတာ ပစ္ရင ္ တည့္တည့္ပစ္တယ္၄ ဘယ္ေတာ့မႀ မိုးေပၞေထာင ္
မပစ္ဘးူ" ဆုိတဲ ့ စကားနႛဲ ထၾက္ခတ္ ခတ္သၾား႓ပီး ဦးစိန္လၾင္ကု ိ
တင္ေပးခဲ့တယ္၅ 

ဦးစိန္လၾင္လက္ထက္မႀာ ဳသဂုတ္လ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကု ိစစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့ပၝတယ္၅ ဦးစိန္လၾင ္
ဴပႂတ္သၾား႓ပီး  ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင ္ သမၳတ ဴဖစ္လာတဲ ့ အခၝမႀာ "ေကဵာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုသစ္႒ကီးကု ိ
ေပဵာ္ေပဵာ္ပၝးပၝး အုတ္ဴမစ္ခဵဳကတာေပၝ့" ဆို႓ပီး ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾကိ ုပဵားရည္နႛဲ ဝမ္းခဵခဲ့ဴပန္ပၝတယ္၅ 

ဒၝေပမဲ့ မရေတာ့ပၝဘးူ၅ ရန္ကုန၄္ မႎၩေလး အပၝအဝင ္ နယ္႓မိ ႚႂေပၝင္း ြ၁် ေကဵာ္မႀာ လထူုရႚဲ မဆလ 
ဆန္ႛကဵင္ေရး အံု႔ကမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ေနပၝ႓ပီ၅ အစိုးရ ဌာနေပၝင္းစံုက ဝန္ထမ္းေပၝင္းစံုေတၾလည္း သပိတ္ထ ဲ ပၝလာဳက 
ပၝ႓ပီ၅ အစုိးရ သတင္းစာတုိက္ေတၾကလည္း သပိတ္ေမႀာက္ ဆႎၬဴပ ဴပည္သလူထူုရႚဲ သတင္းေတၾကိ ု ေဝေဝဆာဆာ 
ေဖာ္ဴပေနဳကပၝ႓ပီ၅ 

ဆႎၬဴပပၾဲ သပိတ္တုိက္ပၾဲထ ဲမပၝတဲ့ အစိုးရဌာန ဆိုလိုႛ မဆလပၝတီ ဗဟိ ုဌာနခဵႂပ ္တခုပဲ ကဵန္ေတာ့တဲ ့အေဴခ 
အေနပၝ၅ ေနာက္ဆံုးမႀာ တပ္မေတာ္ ဳကည္း၄ ေရ၄ ေလ အင္အားစုေတၾ၄ ရ ဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾလည္း ေကဵာင္းသား ဴပည္သ ူ
ေတၾနႛဲအတ ူဆႎၬဴပ ခဵီတက္ပၾဲေတၾမႀာ တက္႔ကစၾာ ပၝဝင္လာတာကို ေတၾႚေနရပၝ႓ပီ၅ 

သမုိင္းအစဥ္အလာ၄ ႎုိင္ငံေရး အစဥ္အလာရႀိတဲ ့ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္း႒ကီးေတၾလည္း ရရဲရဲင့္ရင္ ့လထူုတုိက္ပၾဲ 
ထဲ ဝင္လာဳကပၝ႓ပီ၅ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္းဦးႎုက လထူုကု ိသင္ပုန္းေခဵဳကပၝ၄ လက္စားမေခဵပၝနႛဲ ဆိုတဲ ့ 'ေခဵ' ႎႀစ္ေခဵ မိန္ႛခၾန္း 
ေဴပာလုိက္ပၝတယ္၅ ဗုလိ္ခဵႂပ္႒ကီး (ေဟာင္း) သရူဦးတင္ဦးက ရန္ကုန ္ေဆး႟ံ႒ုကီးမႀာ လထူုကိ ုမိန္ႛခၾန္းေဴပာပၝတယ္၅ 

အေရးအခင္းအတၾင္း ေခတၨအထိန္သိမ္းခံရတဲ ့ ဦးေအာင္႒ကီးက အင္းစိန္ေထာင္က လၾတ္လၾတ္ခဵင္း ဳသဂုတ ္
ြဿ ရက္ေနႛ ညေနက  စမ္းေခဵာင္း ပဒုမၳာကၾင္းမႀာ မိန္ႛခၾန္းေဴပာပၝတယ္၅ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကညက္ေတာ ့ ဳသဂုတ္လ ြ၀ ရက္ ေ႟ၿတိဂံုုဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္မႀာ လထူုအစည္း 
အေဝး လုပ္႓ပီး မိန္ႛခၾန္းေဴပာပၝတယ္၅ အဒီဲပၾဲကို သပိတ္ေမႀာက ္ ဆႎၬဴပ အင္အားစ ု ဿ သိန္းေကဵာ ္ တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီး 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိ ုလထူုေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ ္ေထာက္ခံေဳကာင္း ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပည္သေူတၾက သက္ေသဴပ 
ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

အေရးအခင္းအတၾင္း ေတာေရာ႓မိႚႂပၝမကဵန္ ပုဂၢလိက သတင္းစာ၄ ဂဵာနယ္၄ စာေစာင္ေတၾ ပလပူဵံေအာင ္ထၾက္ 
ေပၞလာ႓ပီး သပိတ္သတင္းေတၾကု ိသႛူထက္ငၝ အင္တုိက္အားတုိက ္ေဖာ္ဴပခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသားသမဂၢက ဦးေဆာင္႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႚႂ ေနရာအႎႀံႛမႀာလည္း အစာငတ္ခံဆႎၬဴပပၾဲေတၾ တခနဲက္ ကဵင္းပ 
ဳကပၝတယ္၅ ဆရာ႒ကီး မင္းသဝုဏ္တုိႛလု ိသက္႒ကီး႟ၾယ္အိုေတၾပၝ မေနႎုိင္ေတာ့ဘ ဲအဴဖႃ အစိမ္းဝတ္ ေကဵာင္းသားငယ ္
ေလးေတၾရႚဲ အစာငတ ္ခံဆႎၬဴပပၾဲကိ ုပၝဝင္ ေထာက္ခံလာဳကပၝ႓ပီ၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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တဴပည္လံုး ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာပၾဲေတၾလည္း တ႓ခိမ္း႓ခိမ္း ကဵင္းပေနဳကပၝတယ္၅ ရန္ကုန္မႀာ ဝၝရင္ ့ႎိုင္ငံေရး 
သမား႒ကီး၄ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းေတၾ၄ တပ္မေတာ ္ တပ္မႀႃးေဟာင္းေတၾ၄ တတ္သိပညာရႀင္ေတၾ၄ စာေပနႛဲ 
အႎုပညာနယ္က ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ဒီမုိကေရစီ ရရႀိေရး၄ မဆလ ဆန္ႛကဵင္ေရး တရားေတၾ ေဟာေဴပာဳကပၝတယ္၅ 

တုိက္ပၾဲက တဴဖည္းဴဖည္း ရက္ရႀည္လာပၝတယ္၅ မဆလ အစုိးရကလည္း အာဏာကိ ုကုတ္ကတ ္ဖက္တၾယ္ 
ထားပၝတယ္၅ စက္တင္ဘာလထကဲု ိ ေရာက္လာတဲ့အခၝ သပိတ္အင္အားစုေတၾကု ိ စုစုစည္းစည္း ထိန္းထားႎိုင္ဖိုႛ 
လိုတယ္လုိႛ ေကဵာင္းသားသမဂၢက တၾက္မိပၝတယ္၅ 

ဒၝေဳကာင္ ့စက္တင္ဘာလ ၀ ရက ္ရန္ကုန္ ေဆး႟ံ႒ုကီးမႀာ ဗဟုိ သပိတ္စခန္း ဖၾင့္လႀစ္လုိက္ပၝတယ္၅ အဒီဲမႀာပဲ 
အေထၾေထၾ သပိတ္ေကာ္မတီ (General Strike Committee) GSC ကု ိ ဖၾဲႚစည္းပၝတယ္၅ အေထၾေထၾ 
သပိတ္ေကာ္မတီမႀာ ရဟန္းပဵိႂမဵား သမဂၢ၄ ေကဵာင္းသားသမဂၢ၄ အလုပ္သမား၄ လယ္သမားသဂၢမဵား၄ ရန္ကုန္တကၠသိုလ ္
ဆရာမဵားသမဂၢ၄ ရန္ကုန ္ေရႀႚေနမဵားသမဂၢ၄ စာေရးဆရာသမဂၢ စတဲ ့အဖၾဲႚေတၾကုိ အေဴခခံ႓ပီး ဖၾဲႚစည္းတာ ဴဖစ္တယ္၅ 

GSC ဥကၠႉအဴဖစ္ ရဟန္းပ ႂဵမိဵားသမဂၢ ဥကၠႉ ဆရာေတာ ္ဦးေဴပညိႎၬက တာဝန္ယ႓ူပီး၄ အေထၾေထၾအတၾင္းေရး 
မႀႃးကေတာ ့ဗကသ တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ဴဖစ္တဲ ့ကုိေဇာ္ထၾန္းပၝ၅ 

GSC အေထၾေထၾ သပိတ္ ေကာ္မတီက၄ (ျ) အေဴခခံ ဒီမုိကေရစီ အခၾင့္အေရးမဵား ေပးရန္၄ (ြ) မဆလ 
တပၝတီ အာဏာရႀင္စနစ ္ ဖဵက္သိမ္းေပးရန္၄ (ွ) ဳကားဴဖတ ္ အစုိးရတရပ ္ ဖၾဲႚစည္းရန္ႎႀင္၄့ (ှ) ဳကားဴဖတ ္ အစုိးရက 
တာဝန္ခံ႓ပီး အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပေပးရန ္ စတဲ့ ႎုိင္ငံေရး ေတာင္းဆိုခဵက ္ ှ ရပ္ကိ ု ထုတ္ဴပန ္ ေဳကညာ 
ပၝတယ္၅ 

ရန္ကုန္ ေဆး႟ံ႒ုကီး ဗဟိုသပိတ္စခန္းမႀာ ေကဵာင္းသား သမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ ္ျျ၃ ဦး လက္မႀတ္ ေရးထိုး႓ပီး 
ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု၄ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း သရူဦးတင္ဦး၄ ဦးေအာင္႒ကီးနႛဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္တုိႛကို အေထၾေထၾ 
သပိတ္႒ကီးရႚဲ လထူုကိုယ္စားလႀယ ္ေခၝင္းေဆာင္မဵား အဴဖစ္ ေတာင္းဆိ ုအသိအမႀတ္ ဴပႂဳကပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသားေတၾနႛဲ အဒီဲေခၝင္းေဆာင ္ှ ဦး ဳကားဴဖတ္အစုိးရ ဖၾဲႚစည္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾကိုလည္း အပတူဴပင္း 
လုပ္ေနဳကပၝတယ္၅ 

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎုက ျ၃ှ၁ ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံ ုအေဴခခံ ဥပေဒအရ 
သႛူရႚဲ ရပုိင္ခၾင့္ေတၾကိ ု ခဵႂပ္ကုိင္႓ပီး စင္႓ပိႂင္အစုိးရ ဖၾဲႚလုိက္ေဳကာင္း ေဳကညာပၝတယ္၅ သပိတ္ေမႀာက္ အင္အားစ ု
အသီးသီးက ဦးႎုရႚဲ စင္႓ပိႂင္အစုိးရကု ိ ေကာင္းေကာင္း အာ႟ံ ု မစုိက္ႎိုင္ခဲ့ဳကပၝဘးူ၅ ဥပမာ – ေကဵာင္းသားသမဂၢက 
ဳကားေနတဲ ့ေဳကညာခဵက ္ထုတ္ေပမဲ ့စာေရးဆရာ သမဂၢကေတာ ့အတိအလင္း ကန္ႛကၾက္ခဲ့တာမဵိႂး ရႀိပၝတယ္၅ 

ဒီလုိအေဴခအေနမႀာ စစ္အစုိးရ ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾရႚဲ ဴပည္သႛူေတာ္လႀန္ေရးကု ိ တန္ဴပန္ေႎႀာင့္ယႀက ္ ဖဵက္ 
ဆီးတဲ ့ လုပ္ရပ္ေတၾ ဟုိက ဒီက ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္၅ စစ္တပ္က စတင္႓ပီး စက္႟ံုေတၾ၄ ဂုိေဒၝင္ေတၾ ေဖာက္တာမ ႂဵိး၄ 
မီး႟ႁိႚတာမဵႂိး လုပ္ပၝတယ္၅ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကု ိ႟ႁတ္ခဵတုိက္ခိုက္တဲ ့မဟုတ္မမႀန္ ေကာလာဟလသတင္းေတၾကို 
စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက လုပ္ဳကံ ဖန္တီးဳကပၝတယ္၅ 

မဆလရႚဲ တန္ဴပန ္ေတာ္လႀန္ေရးေဳကာင္ ့ေဒၝသထၾက္ ေပၝက္ကၾဲေနတဲ ့လထူုကု ိေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛ၄ 
မင္းကုိႎုိင္တိုႛလု ိလထူု ယံုဳကည္ကုိးစားတဲ ့ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက လုိက္လံ ထိန္းသိမ္းေနရပၝတယ္၅ 

ဒီအခဵိန္မႀာမႀာပ ဲစက္တင္ဘာလ ျ၀ ရက္ ဖဆပလ ေကဵာက္တုိင ္ဆရာမင္းသိခႆ ဒီမိုကေရစီ ေဟာေဴပာပၾဲမႀာ 
ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီး႟ံုးက စစ္တပ္နႛဲ အ႒ကီးအကဵယ ္ ပဋိပကၡ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္၅ တဆက္တည္း စက္တင္ဘာလ ျ၁ 
ရက ္ ကုန္သၾယ္ေရး ဝန္႒ကီး႟ံုး အေစာင့္စစ္တပ္ကု ိ လထူုက ဝင္ေရာက္စီးနင္း ေသနတ္ေတၾ သိမ္းပုိက္႓ပီး စစ္ဗုိလ္ 
စစ္သားေတၾကိုေတာ ့လၿတ္ေပးလုိက္တဲ ့ကိစၤ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

တုိက္ပၾဲရႚဲ ဒီေရ အဴမင့္ဆံုး တက္လာတဲ့အခဵိန္၄ ေအာင္ပၾဲနႛဲ လက္တကမ္း အလိုမႀာပဲ စက္တင္ဘာလ ျ၂ ရက္ 
ညေန ှ နာရ၄ီ မိနစ္ ွ် မႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေစာေမာင ္ ဦးစီးတဲ ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ေဳကာင္း ဴမန္မာ့အသံ 
ေရဒီယိ ု႟ုပ္ဴမင္သံဳကားေတၾက ေဳကညာလုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ 

အာဏာသိမ္းတဲ့ေနႛ၄ အာဏာသိမ္းတဲ ့ညက စ႓ပီး သပိတ္အင္အားစ ုအားလံုးကု ိအဴပင္းအထန ္ဖိႎႀိပ္ ေခဵမႁန္း 
ခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ြြ)၄ ေကဵာင္းသားတပ္မေတာ္ ေပၞထၾန္းလာဴခင္း 
စက္တင္ဘာ ၀၄ ြ််၃ 
 
ျ၃၂၂ ခုႎႀစ္၄ စက္တင္ဘာလ ျ၂ ရက္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္႓ပီးတဲ့ေနာက ္ ႎုိင္ငံေတာ ္ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁ တည္ 
ေဆာက္ေရးအဖၾဲႚ (နဝတ)ကို ဖၾဲႚစည္းလုိက္ပၝတယ္၅ ရႀစ္ေလးလံုး လထူုအံ႔ုကမႁ႒ကီးမႀာ မဆလတပၝတီစနစ္ ဖဵက္သိမ္း႓ပီး 
ပၝတီစံု ဒီမုိကေရစီ ေပၞေပၝက္ေရးဆိုတဲ ့ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾရႚဲ ေတာင္းဆုိခဵက္ကိ ုမလၾန္ဆန္ႎုိင္တဲ ့နဝတဟာ 
ပၝတီစံု အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပေပးမယ္၄ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီေတၾ တည္ေထာင္ႎုိင္တယ္လုိႛ တုိင္းဴပည္ကိ ုေဳကညာ 
လုိက္ပၝတယ္၅ 

အဒီဲ နဝတ အာဏာသိမ္း႓ပီးစ အခဵိန္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရးမႀာ အလၾန္အေရးပၝတဲ ့အခဵိႂးအေကၾႚ ႎႀစ္ခု ဴဖစ္ေပၞ 
ခဲ့ပၝတယ္၅ တခုက ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမႀာ တုိက္ပၾဲဝင္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ေသာင္းခဵ႓ီပီး ေတာခုိသၾားဳကတဲ့ 
အခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္၅ ေနာက္တခုကေတာ ့အတိုက္အခံပၝတီေတၾ ဴဖစ္လာမယ္ ့အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ ္(NLD) 
နႛဲ တုိင္းရင္းသား ပၝတီေတၾ ေပၞထၾက္လာဴခင္းပၝပ၅ဲ 

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္႓ပီးတဲ့ေနာက ္ ေကဵာင္းသားေတၾ အမဵားအဴပားဟာ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၄ 
တ႟ုတ-္ဴမန္မာနယ္စပ္က တုငိ္းရင္းသား လမူဵိႂးစုလက္နက္ကိုင ္ေတာ္လႀန္ေရးနယ္ေဴမ အသီးသီးကိ ုကးူေဴပာင္းေရာက ္
ရႀ ိသၾားဳကပၝတယ္၅ 

ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတၾင္းမႀာ ဖၾဲႚစည္းခဲ့တဲ ့ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ဟာ သမုိင္းက ေတာင္းဆိုတဲ့အတုိင္း 
အဒီဲအခဵိန္မႀာ အသၾင္သဏၵာန ္သံုးမဵိႂးနႛဲ ဆက္လက ္လႁပ္ရႀားခဲ့တာပၝ၅ ပထမ အသၾင္သဏၵာန္က ဗကသဟာ ဴပည္တၾင္း 
မႀာ ေဴမေအာက ္UG အေနနႛဲ ဆက္လက္ေမာင္းႎႀင္ဖုိႛ ဴဖစ္တယ္၅ ဒုတိယ အသၾင္သဏၵာန္က လႛူေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက ္
တစ္ပၝတီ ဆို႓ပီး ဴပည္တၾင္းမႀာ တရားဝင ္ႎုိင္ငံေရးပၝတီ ေထာင္႓ပီး ရပ္တည္ဖုိႛ ဴဖစ္တယ္၅ 

တတိယ အသၾင္သဏၵာန္အေနနႛဲ လက္နက္ကိုင ္ေတာ္လႀန္ေရးနယ္ေဴမကု ိေရာက္သၾားဳကတဲ ့ေကဵာင္းသား 
ေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမိုကရက္တစ ္ တပ္ဦး (မကဒတ)၄ ABSDF ဆုိ႓ပီး ေကဵာင္းသား 
တပ္မေတာ္ကု ိထေူထာင္လိုက္ဳကတာပၝပ၅ဲ 

ေကဵာင္းသားေတၾဟာ မတူဴ ခားနားတဲ ့အေဴခအေနမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ ္(NLD)ကု ိျ၃၂၂ ခုႎႀစ္၄ 
စက္တင္ဘာလ ြ၁ ရက္ေနႛမႀာ ထေူထာင္လုိက္ပၝတယ္၅ 

မကဒတ (ABSDF)၄ ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္ကုိေတာ ့ျ၃၂၂ ခုႎႀစ္၄ ႎုဝိင္ဘာလ ျ ရက္ေနႛ လၾတ္ေဴမာက္ 
နယ္ေဴမမႀာ ထေူထာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္၅ 

ေကဵာင္းသားနႛဲ လက္နက္ကုိင ္ ေတာ္လႀန္ေရး ဆက္စပ ္ ပတ္သက္မႁဟာ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး သမိုင္းမႀာ လၾန္ခဲ့ 
ေသာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ကတည္းက ရႀိေနခဲ့တာပၝ၅ 

ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ဆဗဲင္းဂဵႃလိုင ္ အေရးအခင္းမႀာ ဗကသ ဥကၠႉ ကုိသက္၄ ဗကသ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး 
ကုိတင္ထၾန္း၄ တကသ ဥကၠႉ ကုိဗေထၾးေလး စသည္ဴဖင္ ့ ဗကသ၄ တကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ အမဵားအဴပား 
လက္နက္ကုိင ္ေတာ္လႀန္ေရးထ ဲကးူေဴပာင္းသၾားခဲတ့ဲ့ အစဥ္အလာ ရႀိပၝတယ္၅ 

ျ၃၁ှ ဦးသန္ႛ အေရးအခင္းမႀာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္ ခဵင္းတုိင္းရင္းသား ကိုတင္ေမာင္ဦး အပၝအဝင္ 
ေကဵာင္းသားေတၾ ေတာခိုခဲ့ဳကတယ္၅ ေတာထမဲႀာ ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီ ပၝတီ (PDP)၄ ကရင ္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး 
(KNU) တုိႛနႛဲ တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾး႓ပီး ဥကၠႉ ကိုတင္ေမာင္ဦး ေခၝင္းေဆာင္တဲ ့စစ္အာဏာရႀင ္ဆန္ႛကဵင္ေရး လက္နက္ကုိင ္
ေကဵာင္းသား သမဂၢကု ိဖၾဲႚစည္းခဲ့ဳကဖးူပၝတယ္၅ 

ဒၝေပမဲ့ ကိုတင္ေမာင္ဦးဟာ ႓မိႂႚဴပ လထူုတိုက္ပၾဲ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတၾက ္ ရန္ကုန္ကိ ု ဴပနဝ္င္အလာ ျ၃၁၀ 
ခုႎႀစ္၄ မႁိင္းရာဴပည္ ့အေရးအခင္း၄ မတုိင္ခင ္တရက္အလုိမႀာ အဖမ္းခံရ႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္ထမဲႀာ ႒ကိႂးေပးခံခ့ရဲပၝတယ္၅ 

ကုိတင္ေမာင္ဦး ကဵဆံုးသၾား႓ပီးတဲ့ေနာက ္ စစ္အာဏာရႀင ္ ဆန္ကဵင္ေရး လက္နက္ကုိင ္ ေကဵာင္းသားသမဂၢ 
လည္း ျ၃၁၂ မႀာ PDP နႛဲ အတ ူအားနည္း ေပဵာက္ကၾယ္သၾားခဲ့ရပၝတယ္၅ 

သိုႛေသာ္ ေနာင ္ (ျ်) ႎႀစ္ ဳကာတဲ့အခၝ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အ႓ပီးမႀာေတာ ့ ကမာေၲပၞမႀာ ဘယ္ 
အမဵိႂးသား ႎိုင္ငံေတာ္မႀာမႀ ေပၞေပၝက္ခဲ့ဖးူဴခင္း မရႀိတဲ ့ေကဵာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုတာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ သမိုင္းမႀာ ထးူဴခားစၾာ 
ေပၞေပၝက္လာခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ 

ျ၃၀ြ ခုႎႀစ္၄ ေတာ္လႀန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္း႓ပီးေနာက ္ေကဵာင္းသားေတၾ လက္နက္ကိုင ္ေတာ္လႀန္ေရး 
ထဲ ေရာက္ရႀိသၾားခဲ့ဳကေပမဲ ့ေကဵာင္းသားမဵားရႚဲ လက္နက္ကိုင ္ေတာ္လႀန္ေရး အခန္းကၸ အေနနႛဲ သိသာ ထင္ရႀားတဲ ့
အေနအထားမႀာ မရႀိခဲ့ပၝဘးူ၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ဒီလုိပ ဲ ကုိတင္ေမာင္ဦးတိုႛ ဖၾဲႚစည္းခ့တဲဲ ့စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး လက္နက္ကိုင ္ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ 
တစ္ခန္း တကၸအေနနႛဲ သိသာ ထင္ရႀားလာတာ ဴဖစ္တယ္၅ 

တကယ္ကေတာ ့ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးမႀာ သမိုင္းက ေတာင္းဆိုလိုႛ ေပၞထၾက္လာတဲ ့ ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္ရႚဲ 
လက္နက္ကုိင ္ေတာ္လႀန္ေရးဟာ စစ္ပၾဲပံုစံနႛဲ ဆင္ႎၿေဲနတဲ ့လထူုလႁပ္ရႀားမႁ တုိက္ပၾဲပ ဲဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ဴပည္တၾင္းမႀာေတာ ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အ႒ကိႂကာလ ျ၃၂၃ ခုႎႀစ္ထမဲႀာ နဝတ အစုိးရက မတ္လအတၾင္းမႀာ 
ကိုမင္းကိုႎိုင္၄ ကုိကုိ႒ကီးတုိႛ အပၝအဝင္ ဗကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္အမဵားအဴပားကု ိမတရား ဖမ္းဆီး႓ပီး ႎႀစ္ရႀည္ 
ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္လုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ 

နဝတဟာ တဖက္မႀာ ပၝတီစံု အေထၾေထၾေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပေပးမယ္လုိႛ ကတိေပးထား႓ပီး တဖက္မႀာေတာ ့
တရားဝင္ ထေူထာင္ထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီေတၾကု ိမတရား ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္ေနတဲ ့အခဵိန္ပၝ၅ 

အဒီဲ အေဴခအေနဳကားမႀာ လႛူေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ ္ပၝတီကိ ု ဦးေဆာင ္ထေူထာင္သလူည္းဴဖစ္၄ ဗကသ 
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္လည္းဴဖစ္တဲ ့ကုိမိုးသီးဇၾန္၄ လက္နက္ကုိင ္ေတာ္လႀန္ေရးကု ိကးူေဴပာင္းဖိုႛ ျ၃၂၃ ခုႎႀစ္၄ ဧ႓ပီလ 
ြျ ရက္ေနႛမႀာ ေတာခို သၾားခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅ 

ျ၃၃ ၄် ေမလ ြ၁ ရက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာေတာ ့ အမဵိႂ းသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ ္ (NLD) အႎုိင္ရခဲ့ေပမဲ ့
ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ႓ပီးလုိႛ ရက္ေပၝင္း (၀်) အတၾင္း အာဏာလၿေဲပးမယ္ဆိုတဲ ့နဝတရႚဲ ကတိ မတည္တဲ့အတၾက ္ NLD က 
ျ၃၃ ၄် ဇလိူုင္လထမဲႀာ ဂႎၬီခန္းမ ညီလာခံ ကဵင္းပပၝတယ္၅ ဒၝကို နဝတ က ျ/၃် အမိန္ႛ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ 
ရလဒ္ကို မဵက္ကၾယ္ ဴပႂလိုက္ပၝေတာ့တယ္၅ 

ဒီလုိႎုိင္ငံေရး အကဵပ္အတည္းဳကားမႀာ လႛူေဘာင္သစ္ပၝတီဟာ ေဴမေပၞမႀာ တရားဝင ္ ပၝတီအဴဖစ္နႛဲ ဆက္ 
လက္ရပ္တည္လုိႛ မရေတာ့တဲ့အတၾက ္ ျ၃၃ ၄် ႎုိဝင္ဘာလထမဲႀာ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမကု ိ ပၝတီလုိက္ ကးူေဴပာင္း 
ခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒီေနႛဆိုရင ္ဗကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ ့ကုိမင္းကုိႎိုင္၄ ကိုကုိ႒ကီးတုိႛ ၂၂ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္း 
သားေတၾ နအဖရႚဲ အကဵဥ္းေထာင္အသီးသီးမႀာ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ကဵခံေနရ႓ပီး၄ ဗကသက ေမၾးထုတ္ေပးလုိက္တဲ ့
မကဒတ (ABSDF) ေကဵာင္းသားတပ္မေတာ္နႛဲ လႛူေဘာင္သစ္ပၝတီတုိႛဟာလည္း ေတာ္လႀန္ေရး အႎႀစ္ (ြ်) တုိင္ခဲ့႓ပီ 
မဟုတ္ပၝလား၅ 

ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမိုကရက္တစ ္တပ္ဦး (မကဒတ)၄  
All Burma Students' Democratic Front (ABSDF)၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 

 

 

45 

အပိုင္း (ြွ)၄ ရႀစ္ေလးလံုးအလၾန္ ေကဵာင္းသား တုိက္ပၾဲမဵား 
စက္တင္ဘာ ျြ၄ ြ််၃ 
 
ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အ႓ပီး ဴမန္မာ ့
ႎိုင္ငံေရး သမိုင္းမႀာ ထင္ရႀားတဲ ့ ေကဵာင္းသား 
တုိက္ပၾဲႎႀစ္ခု ဆက္လက ္ထၾက္ေပၞလာခဲ့ပၝတယ္၅ 
အဒဲၝေတၾကေတာ့ ျ၃၃ျ၄ ဒီဇင္ဘာ ႎုိဘယ္လ္ဆ ု
အေရးအခင္းလုိႛ ေခၞတဲ့ တုိက္ပၾဲနႛဲ ျ၃၃၀၄ 
ဒီဇင္ဘာ အေရးအခင္းေတၾပၝပ၅ဲ 

ျ၃၃ျ ထမဲႀာ ျ၃၂၃ ခုႎႀစ္ ကတည္းက 
ေနအိမ ္ အကဵယ္ခဵႂပ ္ ကဵခံေနရတဲ ့ ဴမန္မာ ့ ဒီမို 
ကေရစီေခၝင္းေဆာင ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္
ကမာႛၲ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆ ု ခဵီးဴမၟင့္ခံရပၝတယ္၅ 
ဒၝေပမဲ ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံကိ ု
သၾားေရာက္႓ပီး ဆုလက္ခံယဖိူုႛ အခက္အခဲဴ ဖစ္ 
ေအာင္ နဝတ က လုပ္ပၝတယ္၅ 

နဝတ စစ္အုပ္စုဘက္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္ဆုယဖိူုႛ သၾားမယ္ဆုိရင ္သၾားခၾင့္ဴပႂမယ္၄ ဒၝေပမဲ့ တုိင္းဴပည ္
ကိုေတာ ့ ဴပန္လာလုိႛ မရေတာ့ဘးူဆိုတဲ ့ေလသံ ထၾက္လာပၝတယ္၅ နဝတရႚဲ သေဘာထားကိ ု ဴပည္သလူထူုက မေကဵ 
နပ္ဳကပၝဘးူ၅ အဒီဲအခဵိန္မႀာ ရန္ကုန ္တကၠသိုလ ္ (လႁိင္နယ္ေဴမ) က စတဲ ့အစုိးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး ေကဵာင္းသား အံု႔ကမႁ 
ေပၞေပၝက္လာခဲ့တာပၝပ၅ဲ 

ျ၃၃ျ ခုႎႀစ္၄ ဒီဇင္ဘာလ ျ် ရက္ေနႛမႀာ တကၠသိုလ္ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသ ူ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ နဝတ 
အစုိးရရႚဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္ ႎုိဘယ္လ္ဆုရတဲ့အေပၞ ထားတဲ ့ သေဘာထားကု ိ ဆန္ႛကဵင ္ ႟ႁတ္ခဵ႓ပီးဆႎၬဴပဳက 
ပၝတယ္၅ 

ဒီဇင္ဘာ ျျ ရက၄္ ျြ ရက္ေနႛအထိ တကၠသုိလ္ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသားထု႒ကီးရႚဲ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဆက္တုိက ္
ေပၞထၾက္လာခဲ့ပၝတယ္၅ ဒီဆႎၬဴပပၾဲေတၾဟာ ျ၃၂၂ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးအ႓ပီးမႀာ ပထမဆံုး ေပၞေပၝက္လာတဲ ့
ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲပၝပ၅ဲ အဒီဲအခဵိန္မႀာ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ ္ အေရးအခင္းအ႓ပီး ေကဵာင္းေတၾ အဳကာ႒ကီး ပိတ္ထားရာကေန 
ဴပန္ဖၾင့္လုိက္တဲ ့အခဵိန္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

အဒီဲကာလဟာ ဗကသ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကုိမင္းကုိႎုိင္၄ ကုိကို႒ကီးတုိႛ ေထာင္ထဲ 
ေရာက္ေနဳကပၝတယ္၅ ကိုမိုးသီးဇၾန ္ေတာခိုသၾားပၝ႓ပီ၅ လႛူေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ ္ပၝတီလည္း လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ 
ကု ိ ကးူေဴပာင္းသၾားတဲ ့ အခဵိန္ပၝ၅ NLD က ၃် ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎုိင္ရခဲ့ေပမဲ ့ နဝတ က အာဏာလၿမဲေပးတဲ ့ အဴပင္ 
လဖူမ္းပၾဲ႒ကီး အ႒ကီးအကဵယ ္ လုပ္လာတဲ့အတၾက ္ NLD လ႒ူကီး လငူယ္ေတၾ ေထာင္ထ ဲ ေရာက္သေူရာက္၄ ေတာထ ဲ
ေဴပးသေူဴပး ဴဖစ္ကုန္ပၝတယ္၅ 

ျ၃၃ျ ႎုိဘယ္လ္ဆ ုအေရးအခင္းဟာ နဝတ စစ္အုပ္စုက အဴပင္းအထန ္ႎႀိမ္ႎႀင္းေခဵမႁန္းတဲ ့အတၾက္ ရပ္တန္ႛ 
သၾားခဲ့ရပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသား ြ်် ေကဵာ္ အဖမ္းခံရ႓ပီး ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရပၝတယ္၅ 

ဒၝေပမဲ ့ ေကဵာင္းသားထုရႚဲ ရင္ထမဲႀာေတာ ့ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ ္ စိတ္ဓာတ္က မကဵိႂးမေဳကဘ ဲ ဳက့ံဳက့ံခံ ကဵန္ရစ္ေနခဲ ့
ပၝတယ္၅ ဒီရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ စိတ္ဓာတ္နႛဲပ ဲ ျ၃၃၀ ခုႎႀစ္ထမဲႀာ ေနာက္ထပ္ ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲ တပၾဲ ထၾက္ေပၞလာခဲ ့
ဴပန္တာ ဴဖစ္တယ္၅ 

ျ၃၃၀ အေရးအခင္းဟာ စက္မႁတကၠသုိလ္ကပ ဲစတင္ခဲ့တာပၝ၅ ျ၃၃၀ ေအာက္တုိဘာ ြ် ရက္ေနႛ အင္းစိန ္
ေစာ္ဘၾား႒ကီးကုန္း အေဝးေဴပးကားဂိတ္မႀာ စက္မႁတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ွ ဦးနႛဲ စည္ပင္ရ၄ဲ နယ္ထိန္းရတဲခဵႂိႚ ဴပႍနာ 
ဴဖစ္ရာက စခဲ့တာပၝ၅ ဒီေကဵာင္းသား ွ ေယာက္ကိ ုရေဲတၾက ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္႓ပီး အင္းစိန ္ရစဲခန္းထထဲည္ ့႟ုကိ္ႎႀက္ 
ဳကပၝတယ္၅ စက္မႁ တကၠသိုလ ္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္နႛဲ ဆရာေတၾက ဒီေကဵာင္းသား ွ ေယာက္ကု ိ အင္းစိန ္ ရစဲခန္းကေန 
ေခၞထုတ္ခဲ့ရတဲ ့ဴဖစ္ရပ္ပၝ၅ 

ေအာက္တုိဘာလ ြျ ရက္ေနႛ ညမႀာ စက္မႁတကၠသိုလ ္ ႒ကိႂႚကုန္းအေဆာင္၄ လႁိင္နယ္ေဴမ သမိုင္းေဆာင္ေတၾ 
က ေကဵာင္းသားေတၾပၝ စုစည္း႓ပီး၄ လႀည္းတန္းလမ္းဆံုမႀာ ေကဵာင္းသားအင္အား ျ,််် ေကဵာ္ ရတဲပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾရႚဲ 
႟ုငိ္းစုိင္းတဲ ့လုပ္ရပ္ကိ ုကန္ႛကၾက ္႟ႁတ္ခဵတဲ့အေနနႛဲ ထုိင္သပိတ္ေမႀာက ္ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ 

ပံ ုဒီဇိငု္း - ေကဵာ္ဝင္း 
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အဒီဲညသန္းေခၝငမ္ႀာ ပညာေရးဝန္႒ကီး ဦးပန္းေအာင ္ သပိတ္ေမႀာက္ ေကဵာင္းသားေတၾဆီကု ိ ေရာက္လာပၝ 
တယ္၅ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက အဴပစ္ရႀိတယ္ဆိုတဲ ့ရသဲား ၀ ဦးကို ေခၞလာ႓ပီး ေကဵာင္းသားေတၾ ေရႀႚေမႀာက္ 
မႀာ ထိုင္ကန္ေတာ ့ခိုင္းပၝတယ္၅ ကန္ေတာ့တာကိုေတာ ့ေကဵာင္းသားေတၾက လက္မခံ တားဴမစ္ပၝတယ္၅ 

အဒီဲ ညက ပညာေရးဝန္႒ကီးနႛဲ ဆရာေတၾက ေဖဵာင္းဖဵလိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾ လစူုခၾဲ႓ပီး အေဆာင္ကု ိ ဴပန္ဳက 
ပၝတယ္၅ ဒၝေပမဲ ့ေအာက္တုိဘာလ ြြ ရက္ အစိုးရရႚဲ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက ္ထၾက္လာတဲ့အခၝ သတင္းမႀန ္ထိန္ခဵန္႓ပီး 
ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁကိ ုေသးသိမ္ေအာင ္လုပ္ထားတဲ့အတၾက ္ေကဵာင္းသားေတၾက မေကဵမနပ္ဴဖစ္႓ပီး တကၠသုိလ္ 
ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသား ြ,််် ေကဵာ္ အပၝအဝင္ ေကဵာင္းသားဴပည္သ ူအင္အား ဿ,််် ေကဵာ္ လႀည္းတန္းလမ္းဆံ ု
မႀာ ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္၅ 

ေအာက္တုိဘာလ ြွ ရက္မႀာ အစုိးရက ထံုးစံ မရႀိပၝဘဲ သီတင္းက႗တ္ ေကဵာင္းပိတ္ရက ္ဆို႓ပီး ေကဵာင္းေတၾ 
႟ုတ္တရက ္ပိတ္လုိက္႓ပီး ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္အခဵႂ ိႚကို ဖမ္းဆီးလုိက္ပၝတယ္၅ 

ႎုိဝင္ဘာလထမဲႀာ ေကဵာင္းေတၾ ဴပန္ဖၾင့္႓ပီး ဖမ္းထားတဲ ့ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိ ု ဴပန္လၿတ္ေပးလုိက ္
ပၝတယ္၅ ဒီအခဵိန္မႀာ နဝတ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးနႛဲ အာဏာပုိင္ေတၾ လုပ္ဳကံဖန္တီးတဲ ့ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ 
ဆန္ႛကဵင္ေရး ပစ္စာတေစာင ္ထၾက္လာ႓ပီး စစ္မႀန္တဲ ့ေကဵာင္းသား အမဵားစ ုမေကဵမနပ ္ဴဖစ္ကုန္ဳကပၝတယ္၅ 

ဒီဇင္ဘာလ ြ ရက္ေနႛမႀာေတာ ့ စက္မႁတကၠသုိလ ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ရန္ကုန ္ တကၠသိုလ္ကု ိ ခဵီတက္႓ပီး 
ဂဵပ္ဆင ္ခန္းမေရႀႚမႀာ စု႟ံုးဳကပၝတယ္၅ တကၠသိုလ္ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသား ေကဵာင္းသေူတၾ အဴပင္ ဆရာ ဆရာမေတၾ 
လည္း သပိတ္ထ ဲပၝဝင္လာဳက႓ပီး အင္အား ြ,််် ေကဵာ္ လႀည္းတန္းလမ္းဆံုမႀာ ထုိင္သပိတ ္ဆင္ႎၿဲဳကပၝတယ္၅ 

ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ တလလူလူၿင့္႓ပီး ေကဵာင္းသားေတၾ တေယာက္႓ပီး တေယာက ္ တရားေဟာဳကပၝတယ္၅ 
သပိတ္သမားေတၾက "မတရားမႁမႀန္သမ႖ ဆန္ႛကဵင္ဳက"၄ "မတရားတဲ့အစိုးရ အလိုမရႀ"ိ၄ "ေကဵာင္းသားသမဂၢဖၾဲႚစည္းေပး" 
ဆိုတဲ ့ပိုစတာေတၾကိုင္ေဆာင ္ဆႎၬဴပေနဳကတာပၝ၅ ဆႎၬဴပေကဵာင္းသားေတၾကိ ုဴပည္သလူထူ ုတေသာင္းေကဵာ္က ဝန္းရံ 
ေထာက္ခံေပးထားပၝတယ္၅ 

နဝတ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သေူတၾကိ ုလစူုခၾဲဖုိႛ အ႒ကိမ္႒ကိမ ္ ႓ခိမ္းေဴခာက ္သတိေပး 
ေနပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾကေတာ ညီညႌီၾတ္ႌၾတ္နႛဲ ဳက့ံဳက့ံခံ ရင္ဆိုင္ေနဆပဲၝပ၅ဲ 

ဒီဇင္ဘာ အေရးအခင္း အစမႀာ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္ ကိုစုိးထၾန္း၄ ကိုရေဲကဵာ္စၾာတုိႛက ဦးေဆာင္ခဲ့ဳက 
တယ္၅ တုိက္ပၾဲ အရႀိန္ဴမင့္လာတ့အဲခၝ ျ် ဦး ေကာ္မတီ ဖၾဲႚ႓ပီး တုိက္ပၾဲကိ ုဆက္လက ္ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္၅ 

ဒီဇင္ဘာလ ၀ ရက၄္ ည ၁ နာရီေလာက ္ တကၠသုလိ္ေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသား ွ,ဿ်် ေကဵာ္ အပၝအဝင္ 
ဴပည္သအူင္အား ဿ,််် ေကဵာ ္ လႀည္းတန္းလမ္းဆံုမႀာ ထုိင္သပိတ ္ ဆင္ႎၿေဲနတဲ့ေနရာကု ိ စစ္တပ္နႛဲ လံုထိန္းရေဲတၾ 
အေဴမာက္အမဵား ေရာက္ရႀိလာပၝတယ္၅ 

သပိတ္ေမႀာက္ အင္အားစုက လစူုမခၾဲဘ ဲသတၨိရႀိရႀိ ရင္ဆုိင ္ခုခံေနတဲ့အတၾက ္ေနာက္တေနႛ ဒီဇင္ဘာလ ၁ 
ရက၄္ နံနက္လင္းအား႒ကီး ျ နာရီမႀာ စစ္တပ္နႛဲ ရေဲတၾက လမ္းမီးေတၾကိ ုမီးသတ္ပုိက္နႛဲ ထုိး႓ငိမ္း႓ပီး ဆႎၬဴပသမားေတၾကု ိ
အတင္းဝင္ ႟ိုက္ႎႀက္႓ဖိႂခၾဲ ဖမ္းဆီးပၝေတာ့တယ္၅ အဒီဲအခဵိန္မႀာ ဂဵပန ္သတင္းေထာကတ္ဦးလည္း အ႟ိုက္ခံရလုိႛ ဒဏ္ရာ 
အ႒ကီးအကဵယ ္ရသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေနႛမႀာ အစုိးရက ေကဵာင္းေတၾကု ိရက္ရႀည ္ ပိတ္ပစ္လုိက္ပၝတယ္၅ အဒီဲေနႛမႀာပ ဲေကဵာင္း 
သားေတၾက လႀည္းတန္း လမ္းဆံုက သံဆးူ႒ကိႂး အရံအတားေတၾကု ိ ဖယ္ရႀားပစ္႓ပီး ထုိင္သပိတ္ေမႀာက ္ ဆႎၬဴပဳကပၝ 
ေသးတယ္၅ ဒဂံု တကၠသိုလ္ကေန ႓မိႂႚထကိဲု ခဵီတက္လာတဲ ့ ေကဵာင္းသား ွ,််် နႛဲ လထူု႒ကီးကိ ု စစ္တပ္က 
ေတာင္ဥကၠလာနႛဲ ေဴမာက္ဒဂံ ုအစပ္က ေဘလီတံတားမႀာ ပိတ္ဆိုႛဟန္ႛတားမႁ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒီဇင္ဘာလ ျျ ရက ္လမ္းမေတာ ္ေဆးတကၠသိုလ ္ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ ဆႎၬဴပပၾဲကု ိႎႀိမ္ႎႀင္းဖုိႛလာတဲ ့စစ္တပ္ 
ကု ိေကဵာင္းသားေတၾက "ဴပည္သႛူတပ္မေတာ ္တုိႛတပ္မေတာ"္၄ "ဗိုလ္ခဵႂပ္ေပးတဲ ့စစ္ပညာ၄ ေကဵာင္းသား ဴပည္သသူတ္ဖုိႛ 
မဟုတ္ဘးူ" ဆုိတဲ ့ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾနႛဲ တုံႛဴ ပန္တဲ ့အတၾက္ စစ္သားေတၾ ေနာက္ဴပန ္ဆုတ္သၾားခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ႎုိင္ငံတကာက သတင္းေထာက္ေတၾ မႀတ္တမ္းတင္ႎုိင္တဲ့အတၾက ္ ျ၃၃၀၄ ဒီဇင္ဘာ ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲကိ ု
ကမာကၲ သိသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ ႎုိင္ငံတကာက ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း ဴမန္မာ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ တုိက္ပၾဲကို ေထာက္ 
ခံတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ႎုိင္ငံအသီးသီးမႀာ လုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

နဝတ အစုိးရကေတာ ့ သတူုိႛရႚဲ "ေကဵာင္းတံခၝးပိတ္၄ ေထာင္တံခၝးဖၾင္"့ ေပၞလစီအတုိင္း ေကဵာင္းအပိတ္မႀာ 
ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကု ိရႀာေဖၾဖမ္းဆီး႓ပီး ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝေတာ့တယ္၅  



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ြှ)၄ ေဒၞေအာင္စုဳကည္ႎႀင္ ့  ၂၂ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား 
စက္တင္ဘာ ျ၃၄ ြ််၃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
၂၂ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵားနႛဲ ေဒၞေအာင္ဆန္္းစုဳကည္တုိႛဟာ ျ၃၂၃ ခုႎႀစ္ထမဲႀာ ေရႀႚဆင့္ေနာက္ဆင္ ့
ဆိုသလု ိဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္၅ အဒီဲကာလဟာ ျ၃၃် ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အ႒ကိႂကာလလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၅ 

ေထာင္အဴပင္မႀာ ကဵန္ခဲ့တဲ ့ ၂၂ မဵိႂးဆက ္ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ၃် ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ NLD - အမဵိႂးသား 
ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အႎုိင္ရေရး အတၾက္ လႛူေဘာင္သစ ္ဒီမိုကရက္တစ ္ပၝတီ အလံေတာ္ေအာက္ကေန အစၾမ္းကုန္ 
ပးူေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ခဲတ့ယ္၅ 

အဒီဲကာလ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁဟာ တရားဝင ္ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီေထာင္႓ပီး လႁပ္ရႀားတဲ့အသၾင ္ ရႀိတယ္၅ 
လႛူေဘာင္သစ ္ လႁပ္ရႀားမႁဟာ NLD လငူယ္မဵားရႚဲ လႁပ္ရႀားမႁနႛဲလည္း ဆက္စပ္ေနခဲ့တယ္၅ ေကဵာင္းသား ႎုိင္ငံေရးဟာ 
အာဏာပုိင ္ႎုိင္ငံေရး မဟုတ္ပၝဘးူဆိုတာ လႛူေဘာင္သစ္ပၝတီက သက္ေသဴပခဲ့တယ္၅ 

နဝတ စစ္အုပ္စုက ၃် ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲရလဒ္ကိ ုမဵက္ကၾယ္ဴပႂလုိက္႓ပီးတဲ့ေနာက ္ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲ လႁပ္ရႀား 
မႁ ႎႀစ္ခု ထၾက္ေပၞလာခဲ့တယ္၅ ျ၃၃ျ၄ ဒီဇင္ဘာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆ ုအေရးအခင္းနႛဲ ျ၃၃၀၄ 
ဒီဇင္ဘာ အေရးအခင္းေတၾပ၅ဲ 

ျ၃၃ဿ ခုႎႀစ္၄ ဇလူုိင္လထမဲႀာ နဝတ အစုိးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိ ုေနအိမ ္အကဵယ္ခဵႂပ္က ဴပန္လၿတ ္
ေပးလိုက္ပၝတယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္အနားမႀာ ဴပန္လည ္ဝန္းရံလုိက္ဳကပၝတယ္၅ 

ြ််် ဴပည့္ႎႀစ္ထေဲရာက္ေတာ ့ နဝတ က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရႚဲ ခရီးသၾားလာခၾင့္ကိ ု ပိတ္ပင္တဲ ့
ေညာင္တုန္း အေရးအခင္း၄ ဒလအေရးအခင္းနႛဲ ရန္ကုန ္ဘတူာ႒ကီး အေရးအခင္းေတၾဴ ဖစ္႓ပီး နဝတ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾက 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကု ိ ြ််် ဴပည့္ႎႀစ္၄ စက္တင္ဘာလထမဲႀာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နႛဲ ဴပန္လည ္ ထိန္းသိမ္းလုိက ္
ပၝတယ္၅ 

ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ ္အသီးသီး ကဵခံေနရတဲ ့ကိုမင္းကိုႎိုင္၄ ကိုကုိ႒ကီး၄ မနီလာသိန္း၄ မမီးမီးတုိႛ အပၝအဝင္ ၂၂ 
မဵိႂးဆက ္ ဗကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိ ု နဝတ အစုိးရက ေဝးလံဆိုးဝၝးလႀတဲ ့ စစ္ေတၾ၄ ဴမင္းဴခံ၄ သရက္၄ 
သာယာဝတီ စတဲ ့အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထမဲႀာ ထိန္းသိမ္းထားဆပဲၝ၅ 

ြ််ြ ခုႎႀစ္၄ ေမလထမဲႀာေတာ ့ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္ေနအိမ ္အကဵယ္ခဵႂပ္က ဴပန္လၿတ္လာပၝတယ္၅ 
ြ််ြ-ြ််ွ၄ ေတာက္ေလ႖ာက ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရႚဲ ဒီမုိကေရစီ ခရီးစဥ္ေတၾမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾ 

လုိက္ပၝ လႁပ္ရႀားခဲ့ဳကတယ္၅ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နႛဲ ဘယ္တုန္းကမႀ မကင္းကၾာခဲ့ဘးူ၅ တနည္း 
အားဴဖင္ ့ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲနႛဲ မကင္းကၾာခဲ့ဘးူ ဆိုတဲ့သေဘာပၝပ၅ဲ 

ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရႚဲ မႀန္ကန္ရရဲင့္တဲ ့ဦးေဆာင္မႁေနာက္မႀာ စည္းကမ္းရႀ ိညႌီၾတ္ 
႓ပီး အမႀန္တရားနႛဲ ကိုက္ညီတဲ ့အင္အားစ ုတခုအဴဖစ ္ရပ္တည္ခဲ့ဳကတယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ြ််ွ ခုႎႀစ္၄ ေမလ ွ် ရက္ေနႛမႀာ နဝတအစုိးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိ ုလုပ္ဳကံတဲ ့ ဒီပယဲင္း အေရး 
အခင္း ဴဖစ္ေပၞလာပၝတယ္၅ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ န်တ က ဴမန္မာ ့ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင ္ကမာႛၲ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆုရႀင ္
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိ ုအေသသတ္ဖုိႛအထိ ဳကံစည္ခဲ့တဲ ့လုပ္ရပ္ဆိုတာ ကမာၲက သိသၾားခဲ့ပၝတယ္၅ 

ဒီပယဲင္းမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိ ုဖမ္းဆီး႓ပီး အင္းစိန ္အကဵဥ္းေထာင္ထထဲည့္လုိႛ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နႛဲ 
ေနဖိုႛ အမိန္ႛခဵခဲ့တာဟာ ဒီကေနႛ အခု ဒုတိယအ႒ကိမ ္ နအဖ က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကု ိ မတရား အမႁဆင္႓ပီး 
အငး္စိန္ေထာင္ထ ဲဴပန္ထည့္ထားတဲ့အထိပၝပ၅ဲ 

ဒီပယဲင္း အေရးအခင္းမႀာေတာ ့ နဝတ ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္ ဴခံထကဲ သံုးေရာင္ဴခယ ္ ေကဵာင္းသား 
ေတၾကု ိတေယာက္မကဵန ္ရႀင္းပစ္လုိက္ပၝ႓ပီ၅ တက္႔ကလႁပ္ရႀားတဲ့ေကဵာင္းသားေတၾဟာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ 
NLD အဝန္းအဝိုင္းမႀာပ ဲအစုအစည္းမပဵက ္ရပ္တည္ခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

ဒီလုိအခဵိန ္ြ််ှ ခုႎႀစ္၄ ႎႀစ္ကုန္ေလာက္မႀာ ကိုမင္းကုိႎုိင္တုိႛ ၂၂ မဵိႂးဆက ္ဗကသေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္
ေတၾ အားလံုး အကဵဥ္းေထာင ္ အသီးသီးက ဴပန္လည ္ လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ဳကပၝေတာ့တယ္၅ နအဖ က ဘယ္လုိပ ဲ
ခဵႂပ္ခဵယ ္ခဵႂပ္ခဵယ ္ကိုမင္းကိုႎုိင္တုိႛ၄ ကိုကုိ႒ကီးတုိႛအနားမႀာ မဵိႂးဆက္သစ္၄ မဵိႂးဆက္ေဟာင္း ေကဵာင္းသားေတၾ စုေဝးဝုငိ္းရ ံ
ခဲ့ဳကပၝ႓ပီ၅ 

နအဖ အစိုးရဟာ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ ႎုိးဳကားတက္႔ကတဲ့ အရိပ္အေရာင္ေတၾကိ ု ဳကာရႀည ္ ခၾင့္မဴပႂခဲ့ပၝဘးူ၅ 
ြ််၀ ခုႎႀစ္ထမဲႀာ ကုိမင္းကိုႎိုင္တုိႛ၄ ကုိကုိ႒ကီးတုိႛ၄ ကုိအ့ံဘၾယ္ေကဵာ ္စတဲ ့ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္တခဵိႂႚကို ဴပန္လည ္
ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္ပၝတယ္၅ 

အဒီဲမႀာ အဴပင္မႀာကဵန္ခဲ့တဲ ့ ကိုေဌး႔ကယ္၄ ကိုဂဵင္မီ၄ ကုိဴမေအး၄ ကိုဴပံႂးခဵိႂ၄ ကိုေဇာ္မင္းမင္း စတဲ ့ ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဦးေဆာင္႓ပီး အဖမ္းခံ ေကဵာင္းသားမဵား ဴပန္လၿတ္ေပးေရး လက္မႀတ္ထုိး ေတာင္းဆိုတဲ ့Signature 
Campaign လႁပ္ရႀားမႁ ေပၞထၾက္လာခဲ့ပၝတယ္၅ 

ေကဵာင္းသားေတၾက ဆက္လက္႓ပီး အဴဖႃေရာင ္ အကႈဵဝတ္ဆင္တဲ ့ လႁပ္ရႀားမႁ White Campaign 
ကိုလည္း လထူုဳကားမႀာ လႁံႛေဆာ္လုိက္ပၝတယ္၅ 

နအဖ အစုိးရဟာ ကိုမင္းကိုႎုိင္တုိႛကိ ု ဳကာရႀည ္ ဖမ္းမထားဘ ဲ ေလးငၝးလအဳကာမႀာ ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက ္
ပၝတယ္၅ '၂၂ မဵိႂးဆက ္ေကဵာင္းသားမဵား' ဆုိတ့ ဲအမည္နာမဟာ ခုိင္မာလာခ့ပဲၝ႓ပီ၅ ၂၂ မဵိႂးဆက ္ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚရႚဲ 
ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသား မိသားစုေတၾကိ ု လုကိ္လံအားေပးတဲ ့Sunday Campaign တနဂႆေႎၾလႁပ္ရႀားမႁလည္း ဆက္ 
တုိက္ ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္၅ 

နအဖ အစိုးရက ၂၂ မဵိႂးဆက ္ ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚကု ိ နည္းမဵိႂးစံုနႛဲ ကန္ႛသတ္ပိတ္ပင္ပၝတယ္၅ ဥပမာ – 
ေ႟ၿဂံုတိုင ္ NLD ဌာနခဵႂပ္ေရႀႚမႀာ နအဖ လက္ကုိင္တုတ ္ ဳက့ံဖၾတ္တုိႛ၄ စၾမ္းအားရႀင္တုိႛနႛဲ ထိပတ္ုိက္ ရင္ဆုိင္ရတာမဵိႂး၄ 
စာေရးဆရာ တာရာမင္းေဝ ဈာပနမႀာ နအဖ က တားဆီးေႎႀာင့္ယႀက္တာမဵိႂး၄ ငၝးထပ္႒ကီးဘုရား၄ သိပၯံေကဵာင္းတုိက္မႀာ 
ကဵင္းပတဲ ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံ ု (ျ၃) ႎႀစ္ဴပည္ ့ အခမ္းအနားကိ ု ႓ခိမ္းေဴခာက ္ ဟန္ႛတားတာမဵိႂးေတၾ နအဖက 
လုပ္လာပၝတယ္၅ 

ြ််၁၄ ဳသဂုတ္လထမဲႀာ နဝတ အစိုးရက ဓာတ္ဆီေစဵးေတၾကိ ုအဆမတန ္ဴမၟင့္တင္လုိက္တဲ့အတၾက ္ဴပည္သ ူ
လထူုေတၾ အ႒ကီးအကဵယ ္ ဒုကၡေရာက္ကုန္ဳကပၝတယ္၅ ဒီကိစၤကု ိ ၂၂ မဵိႂးဆက ္ ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚက ဳသဂုတ္လ ျ၂ 
ရက္ေနႛမႀာ ဴပည္သေူတၾနႛဲအတ ူကုကိၠႂင္းကေန တာေမၾေဈးအထိ လမ္းေလ႖ာက ္ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္၅ 

နအဖ အစုိးရက ြ််၁ ခုႎႀစ္၄ ဳသဂုတ္လ ြျ ရက္ေနႛ၄ ညသန္းေခၝင္မႀာ ကိုမင္းကုိႎုိင္၄ ကိုကို႒ကီး အပၝအဝင္ 
၂၂ မဵိႂးဆက ္ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင ္ျဿ ဦးကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္ပၝေတာ့တယ္၅ 

သတူုိႛကု ိ ဖမ္းလုိက္ေပမဲ ့ မနီလာသိန္း၄ မမီးမီး၄ မစုစုေႎၾး၄ မေနာ္အုန္းလႀတုိႛ ဦးေဆာင္တဲ ့ လထူု ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ 
ရန္ကုန္႓မိႂႛ ေနရာအႎႀံႛ ဆက္တုိက္ဴဖစ္လာ႓ပီး နအဖ အစိုးရဴဖႂတ္ခဵေရး တုိက္ပၾဲဟာ သံဃာ၄ ေကဵာင္းသား၄ ဴပည္သ ူ
ေတၾရႚဲ ြ််၁၄ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ေပၞေပၝက္လာတဲ့အထိပ ဲမဟုတ္ပၝလား၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ြဿ)၄ ဗကသႎႀင္ ့ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး 
စက္တင္ဘာ ြ၀၄ ြ််၃ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ြ််၁ ခုႎႀစ၄္ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင ္ေတာ္လႀန္ေရးတၾင ္ေဟာေဴပာေနေသာ ေကဵာ္ကုိကု ိ
 
ေကဵာင္းသားသမဂၢ သမိုင္းကို ဴပန္ဳကည့္မယ္ဆိုရင ္ အထက္ဴမန္မာဴပည ္ ေကဵာင္းသားသမဂၢ လႁပ္ရႀားမႁဟာလည္း 
အေရး႒ကီးတဲ ့အခန္းက ပၝဝင္ေနတယ္ ဆုိတာ ေတၾႚရပၝတယ္၅ 
          "ဴမင္းခၾာ တခဵက္ေပၝက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစရမယ"္ ဆုိတဲ့ ျွ်် ဴပည္၄့ အေရးေတာ္ပံ ုေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင ္ကုိဗဟိန္းဟာ မႎၩေလး တကၠသုိလ္ကေန ရန္ကုန ္တကၠသုိလ္ကု ိေရာက္ရႀိလာခဲ့သပူၝ၅ ြ််၂ ခုႎႀစ္ထမဲႀာ 
နအဖ စစ္အစိုးရရႚဲ ေထာင္ဒဏ ္ျ်ှ ႎႀစ္၄ မတရား ခဵမႀတ္ဴခင္းခံရတဲ ့ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ကိုဗုိလ္မင္းယုကိုဟာ 
မႎၩေလးက အထက္ဴမန္မာဴပည ္ဗကသ အဖၾဲႚဝင္ တေယာက္ပၝ၅ 

ဴမန္မာ ့ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင ္ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္ပထမအ႒ကိမ ္ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ ္မကဵခင ္ျ၃၂၃ 
ဇၾန္လထမဲႀာ အထက္ဴမန္မာဴပည ္ဗကသ ေကဵာင္းသားေတၾနႛဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည ္ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ ့မႀတ္တမ္း 
ေတၾ ရႀိပၝတယ္၅ 

အတိတ္မႀာတုန္းကေတာ ့ျ၃ဿ် ဴပည့္လၾန ္ႎိုင္ငံေရးအစုိးရေခတ္မႀာ မႎၩေလး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားသမဂၢ၄ 
မႎၩေလး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁဟာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္နႛဲ အ႓ပိႂင္ အားေကာင္းေမာင္းသန ္ရပ္တည္ခဲ့တာ 
ဴဖစ္တယ္၅         

အဒီဲေခတ္တုန္းက မႎၩေလး တကၠသိုလ ္ ေကဵာင္းသားသမဂၢကိ ု ဦးေဆာင္မႁ ေပးခဲ့တဲ့သေူတၾကေတာ ့ ဆရာ 
ေမာင္သာရ၄ ဆရာ ေမာင္သာႎိုး၄ ဆရာ ေမာင္မိုးသ၄ူ ဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္၄ ဆရာ ဳကည္ေအာင္၄ တကၠသိုလ္ 
ေမာင္ေစာလၾင္၄ ေမာင္ေပၝက္စည ္ (မန္းတကၠသိုလ)္၄ မံု႟ၾာတင္ေ႟ၿ၄ ရေဲဘာ္စုိးဝင္းေမာင္၄ ရေဲဘာ္ဖုိးသံေခဵာင္း၄ ဴမင္းဴခံ 
ေလးေမာင ္စသတူုိႛပၝပ၅ဲ           

ဗမာႎိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ABFSU) ရႚဲ သမိုင္းကိ ု ဴပန္ဳကည့္မယ္ဆိုရင ္ျ၃ဿျ 
ခုႎႀစ္၄ ဳသဂုတ္လ ျဿ ရက္ေနႛမႀာ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကိ ုစတင ္ဖၾဲႚစည္းခဲ့တယ္၅ ျ၃ဿ၀ မႀာ စတုတၪ ကၾန္ဂရက္၄ ျ၃ဿ၂ 
မႀာ ပဥၤမ ကၾန္ဂရက၄္ ျ၃၀် မႀာ ဆဌမကၾန္ဂရက ္စသည္ဴဖင္ ့ကၾန္ဂရက ္အသီးသီးကု ိကဵင္းပခဲ့တယ္၅ ျ၃၀် ဆဌမ 
ကၾန္ဂရက္ဟာ ႎုိင္ငံေရး အစိုးရေခတ ္ တနည္း ပၝလီမန ္ ဒီမုိကေရစီေခတ္မႀာ ေနာက္ဆံုး ကဵင္းပခဲ့တဲ ့ ကၾန္ဂရက္ 
ဴဖစ္တယ္၅           

ျ၃၀ြ၄ ေတာ္လႀန္ေရးေကာင္စီ စစ္အာဏာသိမ္းတဲ ့ အခဵိန္ကစ႓ပီး ျ၃၂၂ မဆလ စစ္အစိုးရ ဴပႂတ္ကဵ 
မသၾားခင္အထိ ေကဵာင္းသားသမဂၢ အေနနႛဲ ကၾန္ဂရက္ ေခၞယ ူ ကဵင္းပႎုိင္ဴခင္း မရႀိခဲ့ပၝဘးူ၅ ဒၝေဳကာင္ ့ မဆလေခတ္ 
ကုန္ဆံုးတဲ ့ျ၃၂၂ ခုႎႀစ္၄ ဳသဂုတ္လ ြ၂ ရက ္ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတၾင္းမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ ့မင္းကုိႎုိင္၄ ကိုကုိ႒ကီး၄ 
မုိးသီးဇၾန္တိုႛ ဦးေဆာင္တဲ ့ဗကသ ဴပည္လညဖ္ၾဲႚစည္းေရး ေကဵာင္းသားထ ုအစည္းအေဝး႒ကီးဟာ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ရႚဲ 
သတၨမ ကၾန္ဂရက္အဴဖစ ္သမုိင္းဝင္တယ္လုိႛ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္း႒ကီးေတၾက ဆုိပၝတယ္၅ 



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 

 

 

50 

ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံ ု သမုိင္းအရ ေဴပာရရင ္ ျ၃၂၂ ကေန ြ််၁ အထိ ဗကသ ဖၾဲႚစည္း လႁပ္ရႀားမႁ 
သံုး႒ကိမ္ ေပၞေပၝက္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆုိႎုိင္ပၝတယ္၅ 

ျ၃၂၂မႀာ မင္းကုိႎုိင္၄ ကိုကုိ႒ကီး၄ မုိးသီးဇၾန္တုိႛ ဦးေဆာင္တဲ ့ဗကသ ေပၞထၾက္ခဲ့တယ္၅ အဒီဲ ၂၂ ဗကသ ကေန 
ေမၾးဖၾားခဲ့တဲ ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမုိကရက္တစ ္တပ္ဦး (ABSDF)၄ ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္၄ 
လႛူေဘာင္သစ ္ ဒီမုိကရက္တစ ္ ပၝတီနႛဲ ၂၂ မဵိႂးဆက ္ ေကဵာင္းသားမဵား အဖၾဲႚတိုႛဟာ ဒီေနႛအထိ စစ္အာဏာရႀင ္
ဆန္ႛကဵင္ေရး တုိက္ပၾဲထမဲႀာ လထူုနႛဲအတ ူရႀိေနဆဲဴ ဖစ္တယ္၅           

ျ၃၃ွ မႀာ ဗကသ (ယာယီ) ဖၾဲႚစည္းလႁပ္ရႀားမႁ တခု ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္၅ ၃ွ ဗကသကို ဦးေဆာင္သ ူ
တဦးက အုိးေဝေဇာ္ (ေခၞ) ရေဲဘာ္ထက္မုိး ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၅ အဒီဲ ၃ွ ဗကသ ကေန ဆင္းသက္လာတဲ ့ဗမာ 
ႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ ္ (ႎုိင္ငံဴခားေရးရာ ေကာ္မတီ) ဟာ ဒီေနႛ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမမႀာ 
ရပ္တည ္လႁပ္ရႀားေနပၝတယ္၅           

ြ််၁ ခုႎႀစ္၄ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး မတိုင္ခင ္ ြ််၁၄ ဳသဂုတ္လ ြ၂ ေနႛမႀာ 
ေကဵာ္ကိုကုိတုိႛ ဦးေဆာင္တဲ ့ဗကသ တဖန္ ေပၞထၾန္းလာခဲ့့ပၝ႓ပီ၅           

ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ မဴမင္ေတၾႚခဲ့ဳကရတဲ့ ေကဵာင္းသားသမဂၢရႚဲ နီရတဲဲ ့ခၾပ္ေဒၝင္း အလံေတၾကိ ုအဒီဲ ြ််၁၄ ဗကသ 
နႛဲအတူ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ဴပန္လည ္ဴမင္ေတၾႚခဲ့ဳကရပၝတယ္၅           

ြ််၁ ဗကသကု ိ မဖၾဲႚစည္းခင္ကတည္းက ြ််၁၄ မဵိႂ းဆက္ ေကဵာင္းသားငယ္ေတၾဟာ ကုိမင္းကုိႎုိင္တုိႛ ၂၂ 
မဵႂိးဆက ္ေကဵာင္းသား႒ကီးေတၾနႛဲအတ ူလက္တၾဲ လႁပ္ရႀားခ့ဲဳကတာပၝ၅ ဳသဂုတ္လ ၂ ရက္ ငၝးထပ္႒ကီးဘုရား၄ သိပၯံေကဵာင္း 
တိုက္မႀာ ၂၂ မဵိႂ းဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား အဖၾဲႚက ဦးစီးကဵင္းပတဲ ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံ ု (ျ၃) ႎႀစ္ဴပည္၄့ အခမ္း 
အနားမႀာ မင္းကိုႎိုင္၄ ကိုကို႒ကီး မဵိႂးဆက္ေဟာင္းေတၾနႛဲအတ ူ အဒီဲ ြ််၁၄ မဵိႂးဆက္သစ ္ ေကဵာင္းသားငယ္ေတၾ လထူု 
ေရႀႚေမႀာက္ ေရာက္လာပၝတယ္၅ 

ြ််၁၄ ဳသဂုတ္လ ြျ ရက္ ညသန္းေခၝင ္ကိုမင္းကိုႎိုင္တုိႛ ၂၂ မဵိႂးဆက ္ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင ္
ျဿ ဦးကု ိ နအဖက ထိန္းသိမ္းလုိက္႓ပီးတဲ့ေနာက္၄ မနီလာသိန္း၄ မမီးမီး၄ မစုစုေႎၾး၄ မေနာ္အုန္းလႀတုိႛ ဦးေဆာင္တဲ ့
ဳသဂုတ္လ လထူု ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ အဒီဲ ြ််၁၄ မဵိႂးဆက္သစ ္ေကဵာင္းသားေတၾ ဝုငိ္းရံခဲ့ဳကတယ္၅           

ဳသဂုတ္လ ြ၂ ရက္ေနႛမႀာ သတူုိႛ ဗကသကို ဴပန္လည ္ ဖၾဲႚစည္းလုိက္ေဳကာင္း ေဳကညာတယ္၅ ြ််၁၄ 
စက္တင္ဘာ ဿ ရက ္ပခုကၠႃ သံဃာ ့အေရးအခင္းက စ႓ပီး လမ္းေလ႖ာက္ ေမတၨာပိုႛ ဆႎၬဴပတဲ ့သံဃာေတာ္ေတၾကိ ုအဒီဲ 
ြ််၁၄ မဵိႂးဆက္သစ ္ေကဵာင္းသားေတၾက လုိက္လံ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးခဲ့ဳကတယ္၅           

ြ််၁ စက္တင္ဘာ ြှ ရက္နႛဲ ြဿ ရက္ အေထၾေထၾ သပိတ္႒ကီးမႀာ ြ််၁၄ ဗကသရႚဲ အခန္းကၸက 
အေရးပၝခဲ့တယ၅္ ေ႟ၿတိဂံု အေရႀႚဘက္မုခ္ ေဳကးသၾန္းဘုရား သပိတ္စခန္းမႀာ ြ််၁၄ ဗကသ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ 
ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ လၿင့္႓ပီး စာေပအႎုပညာရႀင္ေတၾ ႎုိင္ငံေရး တက္႔ကလႁပ္ရႀားသေူတၾနႛဲအတ ူသံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁကိ ုလက္တၾဲ 
ဴမၟင့္တင္ခဲ့ဳကတယ္၅           

ဆးူေလဘုရားမႀာ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ ္ ကိုယ္စား ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင ္ ေကဵာ္ကုိကိုက တုိင္းဴပည္နႛဲ 
လထူုကု ိစစ္အာဏာရႀင္ ဴဖႂတ္ခဵေရး ရရဲေဲတာက္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာခဲ့တယ္၅       

စက္တင္ဘာလ ြ၀ ရက္ေနႛက စ႓ပီး နအဖရႚဲ စစ္တပ္နႛဲ လံုထိန္းရေဲတၾက သံဃာ ့လႁပ္ရႀားမႁကိ ုအဳကမ္းဖက္ 
ႎႀိမ္ႎႀင္း ႓ဖိႂခၾဲခဲ့ပၝတယ္၅ နအဖက ရက္ရက္စက္စက ္ အင္အားသံုး ေခဵမႁန္းေနတဲ့ဳကားမႀာပ ဲ စက္တင္ဘာ ြ၁၄ ြ၂၄ ြ၃ 
ရက္ေနႛေတၾ အထိ ြ််၁၄ ဗကသ ေကဵာင္းသားေတၾ မေဳကာက္မ႟ၾံႚ ခၾပ္ေဒၝင္း အလံေတၾ တလလူူ လၿင့္႓ပီး သံဃာေတၾ၄ 
ဴပည္သေူတၾနႛဲအတ ူဆက္လက ္ခဵီတက္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာပၝ၅           

အခုေတာ ့ ဒီ ြ််၁၄ ဗကသ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ ့ ကိုေကဵာ္ကိုကို၄ ကိုဒီ႓ငိမ္းလင္း၄ 
ကိုရဲဴ မဟိန္း၄ ကိုစည္သေူမာင္၄ ကိုဉာဏ္လင္းေအာင္၄ မဟန္နီဦး စသတူုိႛကို နအဖ စစ္အစိုးရက ေဝးလံ ေခၝင္ဖဵားလႀတဲ့ 
အကဵဥ္းေထာင ္အသီးသီးမႀာ မတရား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ပၝ႓ပီ၅ 

နအဖ အစိုးရက ဘယ္လုိပဖိဲႎႀိပ ္ ဖိႎႀိပ္၄ ေကဵာင္းသားစိတ္ဓာတ္၄ ခၾပ္ေဒၝင္းစိတ္ဓာတ္က ဘယ္ေတာ့မႀ 
ေသမသၾားဘးူဆုိတာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး တႎႀစ္ဴပည့္တဲ့အခဵိန္မႀာ ဖၾဲႚစည္း ေပၞထၾက္လာတဲ ့ တကၠသုိလ ္
ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ (တကသ) ရႚဲ ဒီကေနႛ လႁပ္ရႀားမႁေတၾက အထင္အရႀား သက္ေသဴပေန႓ပီပ ဲမဟုတ္ပၝလား၅ ၅ 



 

ေရးသား တငဆ္ငသ္ ူ- ကဗဵာ ဆရာ ေအာငေ္ဝး၅ 

မရူငး္ တငဆ္ကသ္ူ - လၾတလ္ပ္သည့္ အာရႀအသံ  (Radio Free Asia)၄ ဴမနမ္ာဌာန (Burmese Section)၅  

ဴပနလ္ည ္စစုညး္႓ပီး ကၾနရ္ကတ္ၾင ္လၿင္တ့ငသ္ ူ- မိးုမခ မီဒီယာ [moemaka.com]၅  

ြ််၃ 
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အပိုင္း (ြ၀)၄ အနာဂတ ္ေကဵာင္းသားတုိက္ပၾဲ 
ေအာက္တုိဘာ ွ၄ ြ််၃ 
 

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ သမုိင္းကို ဴခံႂငံုသံုးသပ္ဳကည့္မယ ္
ဆိုရင ္ အပိုင္း (ြ) ပိုင္းခၾဲ႓ပီး သံုးသပ္ႎုိင္ပၝလိမ့္မယ္၅ ပထမတပုိင္းက 
ကိုလိုနီေခတ္အတၾင္းက ေကဵာင္းသားသမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ 
မဵားဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ဒုတိယပိုင္းက လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးတဲ့ေနာက ္ ပၝလီမန္ 
ဒီမုိကေရစီေခတ္နႛဲ စစ္အာဏာရႀင္ေခတ္မဵား အတၾင္းက ေကဵာင္းသား 
သမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁေတၾပ ဲဴဖစ္တယ္၅           

ကိုလုိနီေခတ ္ သႛူက႗န္လက္ေအာက္မႀာ ေကဵာင္းသား သမဂၢနႛဲ 
ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ေပၞေပၝက္လာရတဲ ့အေဴခခံ အေဳကာင္းရင္း 
ကေတာ ့တုငိ္းဴပည္နႛဲလမူဵိႂး သႛူက႗န္ဘဝက လၾတ္ေဴမာက္ေရးပဲဴဖစ္တယ္၅ 
အဒီဲလၾတ္လပ္ေရး စိတ္ဓာတ္က အဓိက အရင္းခံအဴဖစ ္ ေမာင္းႎႀင္ခဲ ့
တယ္လုိႛ ဆိုႎုိင္ပၝတယ္၅           

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၄ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ပညာ 
တတ္မဵားပီပီ လငူယ္မဵားပီပီ အမႀန္တရား ဴမတ္ႎိုးဴခင္းနႛဲ မတရားမႁကိ ု
ခုခံဆန္ႛကဵင္ဴခင္းဆုိတဲ ့ တုိက္ပၾဲဝင္စိတ ္ ခိုင္မာသမူဵားဴဖစ္လုိႛ ကိုလုိန ီ
ေခတ္ အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁမႀာ တပ္ဦးေနရာက 
ဦးေဆာင္ႎုိင္ခဲ့တာပၝပ၅ဲ         

ေကဵာင္းသားသမဂၢကေန ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ္ကိ ု ေမၾးဖၾားေပးႎုိင ္
ခဲ့တဲ့ သမုိင္းဟာလည္း ေကဵာင္းသားတပ္ဦးရႚဲ အခန္းကၸကု ိ မီးေမာင္း 
ထုိုးဴပေနတာပၝပ၅ဲ           

ျ၃ြ်၄ ပထမ တကၠသိုလ္သပိတ္၄ ျ၃ွ၀၄ ဒုတိယ တကၠသိုလ္သပိတ၄္ ျ၃ွ၂၄ တတိယ တကၠသုိလ ္သပိတ္ 
ေတၾကေန ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဒီေရ ဴမင့္တက္လာ႓ပီး ျ၃ွ၂ ခုႎႀစ္မႀာ ျွ်် ဴပည္၄့ အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ေပၞေပၝက္လာခဲ့တယ္၅ 
ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ ္ေပၞထၾန္းလာဴခင္းနႛဲအတ ူျ၃ှ၂ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ေရး ရခဲ့တယ္၅           

"ေဒၝင္းပဵိႂထုိးဆၾပ္၄ ဘယ္ညာခၾပ္၇၄ လၾတ္လပ္ရေလ၄ တုိႛတေတၾသည္၄ အိုေဝ ေကဵးဇးူပၝတကား" လုိႛ ဆရာ႒ကီး 
မင္းသဝုဏ္ ဂုဏ္ဴပႂ ကဗဵာဖၾဲႚခဲ့သလုိ ကိုလုိနီေခတ ္ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္းဟာ လၾတ္လပ္ေရးကိ ုအရယႎိူုင္ခဲ့တဲ့ 
သမုိင္း ဴဖစ္တယ္၅           

ဒီလိ ုအစဥ္အလာ ႒ကီးမားတဲ ့ေကဵာင္းသားသမဂၢ၄ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁဟာ လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးတဲ့ေနာက ္
ဴပည္တၾင္းစစ္ထမဲႀာ ပၝလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နႛဲ စစ္အာဏာရႀင ္စနစ္ေတၾကိ ုဆက္လက္ ဴဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္၅           

ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္က လၾတ္လပ္ေရးရတဲ ့ ျ၃ှ၂ ကေန ပထမအ႒ကိမ ္ စစ္အာဏာသိမ္းတဲ ့ ျ၃ဿ၂ 
အထိ ျ် ႎႀစ္ပ ဲဳကာခဲ့ပၝတယ္၅           

လၾတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးဴဖစ္တဲ ့ ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ ္ တနည္းအားဴဖင္ ့ ႎုိင္ငံေရး အစိုးရေခတ္မႀာ 
ေကဵာင္းသားသမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾဟာ ဴပည္တၾင္းစစ ္ရပ္စေဲရး၄ ဒီမုိကေရစီေရး၄ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အဓိပၯာယ္ 
ေတၾနႛဲ ဴပည္ဝ့ ေလးနက္ေနခဲ့တယ္၅           

ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ပထမအ႒ကိမ ္ စစ္အာဏာသိမ္းတဲ ့ ျ၃ဿ၂ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္မႀာ စစ္အာ 
ဏာရႀင္စနစ္ရႚဲ ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁ အမဵိႂးမဵိႂးကိ ု ဳကံႂေတၾႚခဲ့ရပၝ႓ပီ၅ ေကဵာင္းသားေတၾ အကဵဥ္းေထာင္ထ ဲ ေရာက္ရ၄ တခဵႂႚိ 
ကိုကုိးက႗န္း အပိုႛခံရတဲ့ အထိ စစ္အစိုးရရႚဲ ဖိႎႀိပ္မႁကို ခံခဲ့ရတာပၝ၅           

အဒီဲေနာက ္ ျ၃၀ြ မႀာ ဒုတိယအ႒ကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းတ့ ဲ အခၝမႀာေတာ ့ ေကဵာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္ 
အအံု႒ကီး မိုင္းခၾဲ ႓ဖိႂခဵခံရတဲ့အထိ စစ္အာဏာရႀင ္ အစိုးရက ေကဵာင္းသားသမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို 
ေခဵမႁန္းပစ္လုိက္ပၝတယ္၅           

ဒုတိယ အ႒ကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းတဲ ့ ျ၃၀ြ ကေန ျ၃၂၂ အထိ (ြ၀) ႎႀစ္ဳကာ မဆလေခတ္ထမဲႀာ 
စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ ဴဖႂတ္ခဵေရး၄ ဒီမုိကေရစီနႛဲ လႛူအခၾင့္အေရး ရရႀိေရး၄ ေကဵာင္းသား၄ အလုပ္သမား၄ ဴပည္သေူတၾရႚဲ 
ဇၾန္လ ၀ ရက ္အေရးအခင္း၄ ျ၃၁ှ၄ ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္ႛ ဈာပန အေရးအခင္း၄ ျ၃၁ဿ၄ ဇၾန္ ေ႟ၿတိဂံု အေထၾေထၾ သပိတ္၄ 
ျ၃၁၀၄ မတ္လ မိႁင္းရာဴပည္ ့အေရးအခင္း စတဲ့ တုိက္ပၾဲေတၾ ဆက္တုိက ္ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္၅           



 
"ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း (ကုိဗဟိန္းမႀသည ္ေကဵာ္ကုိကု ိအထ)ိ"  

ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၏ အသံလၿင္ ့ေဆာင္းပၝးမဵား စုစည္းခဵက္။ 
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ခၾပ္ေဒၝင္းေသၾးေတၾ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေဴမကဵခဲ့ရတယ္၅ အဒီဲ ခၾပ္ေဒၝင္းေတၾရႚဲ ေသၾးစီးေဳကာင္းေပၞမႀာပ ဲ ျ၃၂၂ မႀာ 
ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တဲ ့ျွဿ် ဴပည့၄္ အေရးေတာ္ပံုလုိႛ ဆုိရမယ္ ့ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ေပၞထၾက္လာ 
ခဲ့တာပၝပ၅ဲ           

ဗမာႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဗကသ) ဴပည္လည ္ ေပၞထၾန္းလာဴခင္းနႛဲအတ ူ
ေကဵာင္းသားေတၾဟာ မဆလ စစ္အစုိးရရႚဲ သမၳတ သံုးေယာက္ကိ ုႎႀစ္လအတၾင္းမႀာ ဆက္တုိက ္ ဴဖႂတ္ခဵႎုိင္ခဲ့တဲ့အထိ 
သမုိင္းဂုဏ္ေရာင ္ေဴပာင္ခဲ့တာပ ဲမဟုတ္လား၅           

ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ကိ ု ေရာက္ခၝနီး လက္တကမ္း အလိုမႀာေတာ ့ ျ၃၂၂၄ စက္တင္ဘာမႀာ တတိယအ႒ကိမ ္
စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတာကိ ုခံလုိက္ရ႓ပီး ေကဵာင္းသားသမဂၢနႛဲ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁေတၾဟာ ထပ္မံဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ 
ခံရဴပန္ပၝေတာ့တယ္၅           

ခၾပ္ေဒၝင္းေတၾရႚဲ ေသၾးဟာ ခန္းေဴခာက္သၾားတာ မဟုတ္ဘးူ၅ ဒီေသၾးအုိင္ထကဲေန NLD ေပၞထၾက္လာခဲ့တယ္၅ 
ျ၃၃ ၄် ေမလ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ NLD အႎုိင္ရခဲ့တယ္၅ ဒၝဟာ ေကဵာင္းသားေတၾ ေသၾးေဴမအကဵခံ႓ပီး တုိက္ယခူဲ့ရတဲ ့
ေအာင္ပၾဲေတၾရႚဲအဆက္ ဴဖစ္တယ္၅           

တတိယအ႒ကိမ ္ စစ္အာဏာသိမ္းခ့တဲဲ ့ ျ၃၂၂ ကေန ဒီကေနႛအထိ နဝတ၄ နအဖေခတ ္ တေလ႖ာက္လံုး 
ေကဵာင္းသားေတၾဟာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ ္ဴဖႂတ္ခဵေရး၄ ဒိီမိုကေရစီနႛဲ လအူခၾင့္အေရးရရႀိေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾကိ ုအသက္ 
အေသခံ၄ ေထာင္ကဵခံ၄ ဒုကၡခံ႓ပီး နည္းမဵိႂးစံုနႛဲ ေဆာင႟္ၾက္ခဲ့ဳကတာပၝပ၅ဲ           

ဴမန္မာ ့ ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္၄ ကမာႛၲ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္လ္ဆုရႀင ္ ေဒၞေအာင္္ဆန္းစုဳကည္နႛဲ အတူ 
ကိုိမင္းကုိႎုိင္၄ ကုိကုိ႒ကီး၄ ကိုမုိးသီးဇၾန ္ စတဲ ့ ၂၂ မဵိႂးဆက ္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ြ််၁၄ ေ႟ၿဝၝေရာင္ 
ေတာ္လႀန္ေရး ဆင္ႎၿတဲဲ့ ဗကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဴပည္သလူထူုက အဴပည့္အဝ ယံုဳကည္ကုိးစားတဲ ့
သေူတၾ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝတယ္၅           

'ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ္အစ၄ ေကဵာင္းသားသမဂၢက' ဆုိတဲ့ စကား၄ 'ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံ ုအစ၄ ေကဵာင္းသားက' 
ဆုိတဲ ့စကားေတၾက ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး သမိုင္းမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾရႚဲ ကုိယ္ကဵိႂးစၾန္ႛမႁ၄ အနစ္နာခံမႁ၄ တုိက္ပဲၾဝင္မႁ၄ ညႌီၾတ္ 
မႁေတၾကု ိေမာ္ကၾန္း တင္ထားတာပ ဲမဟုတ္လား၅           

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္၄ ပထမ လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲတုန္းက ရေဲဘာ္သံုးကဵိပ ္ဟိုင္နန္က႗န္းမႀာ စစ္ပညာ 
သင္စဥ္က "ေဟ ့ေသလည္း ဴမန္မာပီပ ီဇာတိမာန္နႛဲ ေသဳကပၝ၅ ရန္သကူ မိရင ္လက္အားရင ္လက္နႛဲထုိး၄ ေဴခအားရင ္
ေဴခနႛဲကန္ပၝ၅ ေနာက္ဆံုး ပၝးစပ္အားေနရင္ ပၝးစပ္နႛဲ ကိုက္႓ပီးမႀ ရရဲသဲာ ေသဴပလုိက္တာေပၝ"့ ဆုိတဲ ့ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း 
ေဴပာခဲ့တဲ့ စကားဟာ ခၾပ္ေဒၝင္းစိတ္ဓာတ္၄ သမဂၢစိတ္ဓာတ္ရႚဲ သာဓကပၝပ၅ဲ ဒၝ ဗကသ စိတ္ဓာတ္ပၝပ၅ဲ           

အဒီဲ စိတ္ဓာတ္နႛဲပ ဲ အခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေခတ္၄ ဒုတိယ လၾတ္လပ္ေရးတုိက္ပၾဲမႀာလည္း "တုိင္းတပၝး 
က႗န္၄ စစ္တပ္က႗န္၄ ဘယ္က႗န္မႀ မခံ၄ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေဟ့ - ေကဵာင္းနံရံတဝုကိ္၄ ေဒၝင္းအလ ံ ဴပန္စု ိက္ရမယ"္ လုိႛ 
ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင ္ ကိုမင္းကိုႎုိင ္ ေရးခဲ့တဲ ့ ကဗဵာအတိုင္း စစ္အာဏာရႀင ္ ဴဖႂတ္ခဵေရး အနာဂတ ္ ေကဵာင္းသား 
တုကိ္ပၾဲေတၾကို ကဵေနာ္ ယံုဳကည ္ေမ႖ာ္လင့္ေနမိပၝေတာ့တယ္၅  
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