
 

ျပည္သူေတြျပည္သူေတြျပည္သူေတြျပည္သူေတြ    ဒီမုိကေရစီဒီမုိကေရစီဒီမုိကေရစီဒီမုိကေရစီ    ရကိုရမယ္ရကိုရမယ္ရကိုရမယ္ရကိုရမယ္                                                

၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၏                           

လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ပထမေန႔တြင ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား 

ဓါတ္ပံု ဒီဗီြဘ ီ
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ကၽြန္ေတာ္အခုလြတ္လာတယ္။ အခုလြတ္လာတယ္ဆိုတာ ၄ နာရီေလာက္က လြတ္လာ 

တာေပါ့ဗ်ာ။ အိမ္ကိုေရာက္လာတယ္။ ေထာင္ကိုဆႏၵျပၿပီးေတာ့ မေက်နပ္ေၾကာင္းကိုေျပာ 

ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လြတ္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လြတ္လာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔က 

ကၽြန္ေတာ္ကိုလႊတ္တာဟာ ဒီေန႔လႊတ္တာဟာ ၄၀၁ နဲ႔လႊတ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့လာေျပာ 

တယ္။ ၄၀၁ ဆိုတာက လက္မွတ္ထိုးရ တယ္ဗ်ာ။ လက္မွတ္ထိုးရမယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

ႏုိင္ငံေရးတို႔ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးတို႔ ဘာတို႔မလုပ္ပါဘူး။ လုပ္ရင္ ေထာင္အက်ခံပါ့မယ္ဆို 

တ့ဲဟာကိုေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒါကိုလက္မခံဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကန္႔ကြက္ 

ဆႏၵျပတ့ဲအေနနဲ႔ ေထာင္အ၀တ္အစားပဲ ကၽြန္ ေတာ္၀တ္မယ္၊ ဘာမွ မ၀တ္ႏုိင္ဘူး။  

ကၽြန္ေတာ္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတ့ဲပံုသ႑ာန္နဲ႔ထြက္လာျခင္းကို သူတို႔လက္ခံပါတယ္။ သို ့ေသာ္ သူတို႔ အိမ္ကိုေတာ့ျပန္ပို႔ပါရေစ ေထာင္က 

ေတာ့ထြက္ပါလို႔ေျပာတယ္။ လက္မွတ္လဲမထိုးဘူး ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္၊ လက္ခံလဲမခံဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတာလဲ  ၾကားတယ္လို႔မယူဆ 

ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြန္ေတာ္ကို အစည္းအေ၀းခန္းထဲေခၚလာၿပီး သူတို႔ကဖတ္ျပေသးတယ္ အဒီဲ ၄၀၁ ကို။ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာ 

တယ္ လက္မခံဘူးလို႔။ အိမ္တုိင္ယာေရာက္လာပို႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတ့ဲအေနနဲ႔ ေထာင္အ၀တ္အစားနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ထြက္ 

လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အခု ၀တ္ထားတာ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔စကားေျပာေနခ်ိန္မွာလဲ အခု၀တ္ထားတာ ကၽြန္ေတာ္ေထာင္အ၀တ္အစားပဲ၀တ္ 

တယ္။ 
က်န္းမာေရးအျခအေနက ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းတယ္ခင္ဗ်။  

ကၽြန္ေတာ္က လုပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။ ဘယ္ပံုစံနဲ႔လုပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ မသိဘူးခင္ဗ်။ မသိဘူးဆိုတာက ဘာလို႔ 

ဆိုေတာ့ အျပင္မွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔႐ွိေနမွန္း ဘယ္လို႐ွိေနမွန္းကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အန္ဲအယ္လ္ဒီနဲ႔လဲ ဘာအဆက္အသြယ္မွ် 

ဒီအေတာအတြင္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းမွာ မ႐ွိခ့ဲဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏုိင္တာတခုကေတာ့ အန္ဲအယ္လ္ဒီ လုပ္ေနတာဟာ အခု အဲန္ 

အယ္လ္ဒီ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ အထူးသျဖင့္ အခုအပိုင္းမွာ ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ ေကာင္းတယ္၊ မွန္တယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သင့္လုပ္ 

ထိုက္တာေတြလုပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အဲန္အယ္လ္ဒီနဲ႔တြဲလုပ္ဖို႔ အဲန္အယ္လ္ဒီကတာ၀န္ေပးရင္ အဲန္အယ္လ္ဒီက 

ခုိင္းရင္လဲကၽြန္ေတာ္လုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲကၽြန္ေတာ္႐ွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကဒီလိုပဲယူဆတယ္။ 

(အျပင္ကႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြကုိၾကားရသိရျခင္း)မ႐ွိဘူးခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တေယာက္တည္းေနရတာက ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ 

ဟာတေယာက္တည္းပဲထားတာခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကိုဘယ္သူနဲ႔မွ် ကၽြန္ေတာ္ကို ဟိုဒင္းမျပဳဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ မေနရ 

ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းပဲ ပိတ္ထားတာ။ အဲဒီေတာ့ ဘာမွ်ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ေျပာဆိုျခင္းတုိ႔မ႐ွိဘူးခင္ဗ်။ 

ကြန္ေတာ္ေထာင္ဟာ ေထာင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဟိုး ၫႊန္ခ်ဳပ္ေတြ သို႔မဟုတ္လဲ သူ႔ထက္ႀကီးတ့ဲ ဟိုဒင္းကစၿပီးေတာ့ ဒီအစိုးရနဲ႔ပတ္ 

သက္လို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊလိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးစၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ ေထာင္၀ါဒါအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွ အာဃတေသာ္၄င္း 

စိတ္ထဲမွာ မေက်လည္တာတို႔ မၾကည္လင္တာတို႔ မေက်နပ္တာတို႔ မေကာင္းတာျမင္တာတို႔ မ႐ွိပါဘူး။ ဘာမွ်မ႐ွိဘူး။  

ကြန္ေတာ္တို႔မႀကိဳက္တာကေတာ့ စစ္အာဏာယႏၱရားႀကီး စစ္အာဏာယႏၱရားႀကီး တုိင္းျပည္ကိုႏိွပ္စက္ေနတာ စစ္အာဏာယႏၱရားႀကီး၊ 

ဒီမုိကေရစီအတုအေယာင္ေတြေပးၿပီးေတာ့ လူေတြကိုလွည့္ေနတာေတြ၊ တိုင္းျပည္မွာ အမ်ဳိးစံု ေငြေတြ corruption ေတြနဲ႔အမ်ဳိးစံု၀င္ၿပီး 

ပ်က္စီးေနတာေတြ၊ တိုင္းျပည္မွာ လူေတြ ထမင္းမ၀တာတို႔ ဟင္းမ၀တာတုိ႔ စာမသင္ရတာတို႔ လူေတြ ဘ၀ေတြပ်က္ေနတာတို႔ ဒါေတြအ 

ကုန္လံုးဟာ စစ္အာဏာယႏၱရားႀကီး ႐ွိေနလို႔။ ကြန္ေတာ္ စစ္အာဏာ႐ွင္တို႔ ဘာတို႔လို႔မေျပာပါဘူး။ စစ္အာဏာယႏၱရားႀကီးကိုဖ်က္သိမ္း 

ပါ၊ သိမ္းၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီ ျပည့္စံုႏုိင္သမွ်ျပည့္စံုတ့ဲဒီမုိကေရစီ စစ္မွန္ႏုိင္သမွ်စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီ အဲဒါကိုၿပီးေအာင္လုပ္ 

ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။                                                                                                               

ဆက္လုပ္စရာေလးေတြ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ပါ့မယ္။ လုပ္တ့ဲေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ကို ၀ိုင္းၿပီးကူၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကို ဆံုးမၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကို 

ေ၀ဖန္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုအႀကံေပးၾကပါ။ လက္တြဲႏုိင္တ့ဲသူ တြဲၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာဒါပါပဲခင္ဗ်ာ။                                      

((((၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    စက္တင္ဘာစက္တင္ဘာစက္တင္ဘာစက္တင္ဘာ    ၂၃၂၃၂၃၂၃    ဘီဘီစီႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းဘီဘီစီႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းဘီဘီစီႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းဘီဘီစီႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္))))    ************************************************************************************************************************************************************ 
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ျမန္မာစစ္အစိုးရက အာဏာပိုင္ေတြက ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာရိွတဲ့ 
ေထာင္ေတြကေန လႊတ္ေပးရာမွာ အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္ ထင္ရွားတဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး 
ဦး၀င္းတင္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ 

ျမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ တည္ဆဥဲပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို 
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ရာမွာ အက်ဳိးျပဳမယ့္ ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ ရည္ ရြယ္ၿပီး အက်ဥ္းသား 
စုစုေပါင္း ၉,၀၀၂ ေယာက္ကုိ အခုလို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လႊတ္ေပးတာမ်ဳိးကို လက္မခံ ဆန္႔က်င္တဲ့ၾကားကပ ဲသတင္းစာဆရာႀကီး 
ဦး၀င္းတင္ကို ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္ကေန ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေထာင္ကေန 
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး မိတ္ေဆြတေယာက္အိမ္မွာေရာက္ေနတဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး 
ဦး၀င္းတင္ကို ကိုေအာင္လြင္ဦးက ဆကသ္ြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါ ဦး၀င္းတင္က အခုလိုစေျပာပါတယ္။ 

"က်ေနာ္ ၀မ္းလည္းမနည္းဘူး၊ ပီတိလည္းမျဖစ္ဘူး၊ ၀မ္းလည္းမသာဘူး။ က်ေနာ္ လုပ္စရာရိွတာ 
လုပ္ဖို႔ ထြက္လာတာ။ ထြက္တဲ့အခါမွာလည္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၿပီးထြက္လာတာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆု ိေတာ့ အခု ၄၀၁ နဲ႔လႊတ္တဲ့ လူ ၉,၀၀၂ 
ေယာက္ထမွဲာ က်ေနာ့္ကိုထည့္ၿပီးလႊတ္တာ က်ေနာ္လက္ မခံဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္ လုံး၀လက္မခံဘူး။ 
လက္မွတ္ထုိးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒါ အ ခုမွမဟုတ္ဘူး၊ ၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္မခံတဲ့ အလုပ္ပဲ။ 

"တေလွ်ာက္လုံး က်ေနာ္ ဒါေတြကုိ လက္မခံတဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ေထာင္ထဲကေန ဆြဲ ထုတ္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ မထြကဘ္ူး။ အဲေတာ့ 
ခင္ဗ်ား ဒီလို မထြကဘ္ဲေတာ့ ေနလုိ႔မရဘူးတဲ့၊ ထြက္ ရမယ္ထင္တယ္တဲ့။ မထြက္ရင္ က်ေနာ္လည္းျပဳတ္မယ္တဲ့၊ ဒု-ခ်ဳပ္က။ က်ေနာ့္ကုိ 
ၫႊန္ခ်ဳပ္ေရာ၊ ဒု-ခ်ဳပ္ေရာ၊ ေထာင္မႉးေတြေရာအႀကိမ္ႀကိမ္လာၿပီး ေဆြးေႏြးတယ္။ အေဲတာ့ က်ေနာ္က ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္၊ က်ေနာ္က 
ေတာ့ ေထာင္အ၀တ္အစားနဲ႔ပဲ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့အေနနဲ႔ ထြက္မယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီေထာင္အ၀တအ္စားက အစုိးရပစၥည္းျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ အစုိးရ 
ပစၥည္းျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဆြဲခၽြတ္ယူလုိက္ၾက၊ က်ေနာ ္ကုိယ္တုံးလုံးကၽြတ္ပဲ ထြက္သြားမယ္ဆုိေတာ့ အဲလုိေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ဆုိၿပီး 
ေနာက္ဆုံးပိတ္လည္းက်ေရာ ထြက္လာတယ္။ 

"အခု က်ေနာ္ ဘာပစၥည္းေတြ ပါတယ္၊ မပါဘူး က်ေနာ္မသိဘူး။ သူမ်ားဆီက ငွားဖတ္တဲ့ စာအုပ္ကအစ၊ အျပင္ကေနေပးတဲ့ စာအုပ္ကအစ 
ဘာမွကို လွည့္မၾကည့္ဘူး။က်ေနာ့္ပစၥည္း ဒါဟုတ္တယ္၊ က်ေနာ္မေျပာဘူး။ အခန္းအျပင္ထြက္ၿပီး က်ေနာ္ထုိင္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ၿပီး 
က်ေနာ့္ကုိ ပုိ႔တာပဲ။ အခု၀တ္ထားတာ အက်ႌအျပာ၊လုံခ်ည္အျပာ၊ ေထာင္အ၀တ္အစားနဲ႔ေနတာ။ 

"အေဲတာ့ က်ေနာ့္မွာ ၀မ္းသာျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မရိွဘူး။ က်ေနာ္က ဒီလူေတြအေပၚမွာ စိတ္ဆုိးျခင္း၊ 
အာဃာတထားျခင္းလည္း မရိွဘူး။ တခုပဲရိွတာ၊ က်ေနာ္ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ဆႏၵျပတဲသ့ေဘာ၊ ကန္႔ကြက္တဲ့သေဘာ အဲဒါ 
ေတာ့ ခံစားခ်က္အေနနဲ႔ ရိွတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။"  

ေနာက္တခုက ဆရာ အရင္တေခါက္တုန္းကလည္း လြတ္ေတာ့မလို၊ လြတ္ေတာ့မလုိျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ဘူး၀ေရာက္မွ ျပန္သြင္းသြားတယ္ဆုိတာ 
ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးႀကဳံခဲရ့လို႔ပဲလား ဆရာ။ 

"အဒီဲဟာကေတာ့ အခုလုိမဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ အဲဒါၾကေတာ့ က်ေနာ္က ဘာမွမေျပာဘူး။အဒီဲအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္ မကန္႔ကြက္ဘ ဲသူတုိ႔လာေခၚ 
တဲအ့တုိင္း လုိက္သြားတယ္။ လုိက္သြားတဲ့အေၾကာင္းက က်ေနာ္က အႏွစ္ ၂၀ က်တာ။ အႏွစ္ ၂၀ က်ရင္ ေထာင္ရဲ႕ထုံးစံ ေလွ်ာ့ရက္ရိွတယ္၊ 
ခ်ဳပ္ရက္ရိွတယ္၊ က်ခံတဲ့ရက္ေတြရိွတယ္။ အဲဒါေတြလုပ္ရင္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရတယ္။ အေဲတာ့ ေထာင္အႏွစ္ ၂၀ သမားက ၁၆ ႏွစ္ေလာက္ဆုိ 
လြတ္တယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ကလည္း က်ေနာ့္ကုိ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္လို႔ လႊတ္တယ္ထင္လို႔ဒီတိုင္းလိုက္သြားတယ္။ 

"ဒါေပမယ့္ ဟုိေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ၫြန္ခ်ဳပ္က ပထမ မိန္႔ခြန္းေျပာတယ္။ က်ေနာ္တေယာက္တည္းကို နာမည္ထုတ္ေျပာတယ္။ ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ 
စာေတြ ဖတ္ဖူးတယ္၊ ဘာညာ ထည့္ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးလာလိမ့္မယ္၊ လူ ၁၀ ေယာက္ ေနခ့ဲပါဆုိၿပီး ေယာက္်ား ၈ ေယာက္၊ အမ်ဳိးသမီး 
၂ ေယာက ္ထားခ့ဲတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထမင္းေကၽြးတယ္။ ၿပီးလည္းၿပီးေရာ က်ေနာ့္ကို ခဏလုိက္ခ့ဲပါဦးလုိ႔ ေခၚသြားၿပီး အေဆာင္ျပန္ပုိ႔လုိက္တယ္။ 

"အဒီဲအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ က်ေနာ္က ကန္႔ကြက္ဖုိ႔တုိ႔ ဘာတုိ႔ မရိွဘူးေလ။ က်ေနာ့္ကိုလြတ္တဲ့ရက္နဲ႔ ပံုသဏၭာန္အတုိင္း ၁၆ ႏွစ္ျပည့္တဲ့အတြက္ 

 

သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးသတင္းစာဆရာႀကီး ဦးသတင္းစာဆရာႀကီး ဦးသတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀၀၀၀င္းတင္။င္းတင္။င္းတင္။င္းတင္။    
စက္တင္ဘာ စက္တင္ဘာ စက္တင္ဘာ စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈။၂၃၊ ၂၀၀၈။၂၃၊ ၂၀၀၈။၂၃၊ ၂၀၀၈။    
((((ဓာတ္ပံုဓာတ္ပံုဓာတ္ပံုဓာတ္ပံု----ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္း)))) 
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 လြတ္တဲ့ေရာက္ေတာ့ေရာက္ေနၿပီ။ အဒဲါက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔ဗ်။ က်ေနာ္၀င္တာက ၃ ရက္ေန႔ဆုိေတာ့ စုစုေပါင္း ၁၆ ႏွစ္နဲ႔ သုံး 
ေလးရက္ေလာက္ ပိုတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒါေၾကာင့္က်ေနာ္ လိုက္သြားတာ။ ဟုိက်ေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း မလႊတ္ဘနဲဲ႔ ျပန္ထည့္လိုက္တယ္။ 

"အခု ဒီအပတ္က်ေတာ့ က်ေနာ့္ကုိလႊတ္မယ္ဆုိရင္ လႊတ္ကိုလႊတ္ရေတာ့မွာ။ မလႊတ္လို႔ကို မရဘူး။ က်ေနာ္ကေမးတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘယ္သူက 
ဖမ္းတာလဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕လား၊ ၀န္ႀကီးလား၊ ဒီလူေတြမွာ တာ၀န္ရိွတယ္၊ ဘယ္သူက တာ၀န္ယူမွာလ။ဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတြက်ေနာ့္ကုိ မတရားခ်ဳပ္ထား 
တာ။ က်ေနာ္ တရားစြဲမယ္ဆု ိစြဲလို႔ရတယ္။ ဒါပဲဗ်။ အဲဒါကိုက်ေနာ္ကန္႔ကြက္တာ။" 

သူတုိ႔က ဒီေန႔သတင္းစာမွာ အက်ဥ္းသား ၉,၀၀၂ ဦးကိုလႊတ္မယ္တဲ့၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရာက လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးတာဆုိၿပီး ေျပာပါတယ္။ 
ဆရာတုိ႔က်ေတာ့ ဒါလြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါ့မလား။ 

"အဒဲါေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ဆုိတာကို က်ေနာ္က လက္မခံဘူး။ က်ေနာ္တေလွ်ာက္လုံးကုိင္စြဲလာတာ တစ္၊ ေဒၚစုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားအားလုံးလႊတ္ေပးပါ။ ႏွစ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ခံစားခြင့္အရ လက္မွတ္ထုိးတာတုိ႔ ဘာတုိ႔ လုံး၀မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားပဲ၊ ခင္ဗ်ား 
တုိ႔ ထည့္ခ်င္သေလာက္ထည့္ထား။ အဲဒီအတြက္ဒီေန႔ သတင္းစာထဲမွာပါတဲ့ စကားလုံးက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မဟုတ္ဘူးဗ်။ေထာင္က်ခံျခင္းမွ 
ရပ္စဲလိုက္တယ္ဆုိတဲ့ဟာ။ 

"သူတို႔ကေတာင္ ေျပာတယ္၊ အန္ကယ္ အဲဒါေတြ သိပ္ေျပာမေနပါနဲ႔တဲ့။ အန္ကယ္ေထာင္က မထြက္ဘူးသာေျပာေနတယ္။ ဒါ ရပ္စဲသြားရင္ 
ေထာင္က ထြက္သြားတာနဲ႔အတူတူပဲေပါ့တဲ့။ အဲေတာ့ က်ေနာ္က မဟုတ္ဘူးဗ်လုိ႔၊ ေထာင္ကထြက္သြားတဲ့အတြက္ ရပ္စတဲယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္ 
လက္မခံဘူး။ က်ေနာ္က ခင္ဗ်ားတုိ႔ ရပ္စဲေပးမွကို ေထာင္ကထြက္မယ္၊ အဲဒါပဲ။ မတူဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သူတို႔အဆုိအရေတာ ့ေထာင္က 
လႊတ္ေပးတယ္ဆုိ ထြက္၊ ဘူးေရွ႕ကေနထြက္သြား။ အဲဒါဆုိရင္ ေထာင္က်ခံျခင္း ရပ္စသဲြားတာေပါ့။ က်ေနာ္က လက္မခံဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ရပ္စဲရ 
မယ္။ ရပ္စဲမွသာလွ်င္ က်ေနာ္ ေထာင္ကထြက္ႏိုင္မယ္။ 

"အဒဲါကုိ ကန္႔ကြက္တဲ့၊ ဆႏၵျပတဲ့အေနနဲ႔၊ က်ေနာ္ ေထာင္ဘူး၀ထမွဲာ စေတြ႕တဲသ့တင္းေထာက္ကုိလည္း ေျပာခ့ဲတယ္။ က်ေနာ္ မ်ားမ်ားေျပာစ 
ရာမရိွဘူး၊ က်ေနာ္မေက်နပ္ဘူး။ အေဲတာ့ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပတဲအ့ေနနဲ႔ ဒီအ၀တ္အစားနဲ႔ ထြက္လာတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါပဗဲ်။" 

အခုေတာ့ ဆရာ ျပန္လြတ္လာၿပီဆုိေတာ့ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားလဆဲရာ။ 

 "ေရွ႕ေလွ်ာက္ကေတာ့ လုပ္မွာပဲဗ်။ လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လုပ္ရမွာပဲ။ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္မယ္၊ ဘယ္ေလာက္လုပ္တတ္သလဲ၊ 
ဘယ္ေလာက္လုပ္ဖုိ႔ အစြမ္းအစရိွသလ၊ဲ ဒါ က်ေနာ္ မသိဘူး၊ ေျပာလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္တေယာက္တည္း ေျပာလို႔ရတဲ့ကိစၥလည္း မဟုတ္ဘူး။ 
ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ တေယာက္တည္းလုပ္လို႔ရတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အစုနဲ႔ အေပါင္းနဲ႔ ဒီလိုလုပ္ရတဲ့ဟာ။ 

"အေဲတာ့ က်ေနာ္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆုိတာ က်ေနာ္မသိဘူး။ က်ေနာ့္က်န္းမာေရးအေျခအေန ဘာညာလည္း က်ေနာ္မသိဘူး။ သုိ႔ေသာ္ 
က်ေနာ္ ဒါေတြအကုန္လုံးကို ေမ့ထားလုိက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာတခုကေတာ့ က်ေနာ္လုပ္စရာရိွတာေတြ ဆက္လုပ္သြားဦးမယ္။ အလဲုိ  လုပ္စရာရိွ 
တာေတြ ဆက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ့္ကို၀ိုင္းၿပီးကူၾကပါ၊ က်ေနာ္နဲ႔ လက္တြဲၾကပါ၊ က်ေနာ့္ကို ဆုံးမၾကပါ၊ က်ေနာ့္ကို ေ၀ဖန္ၾကပါ၊ က်ေနာ့္ကို 
လမ္းၫြန္ၾကပါ၊ ဒါပဲ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။ 

"အလဲို တြဲလုပ္မယ့္လူေတြဟာ အန္န္အယ္လ္ဒီလို အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္မလား၊ ဒါ က်ေနာ္မသိဘူး။ အလားတူပဲ ရဲေဘာ္ေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ 
အေပါင္းအစုျဖစ္မလား၊ ဒါလည္းက်ေနာ္ မသိဘူး။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္ကေတာ့ လုပ္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါၿပီ။ လုပ္မွာပဲ၊ ဘယ္ေလာက္လုပ္မလ၊ဲ 
ဘယ္လုိလုပ္မလ။ဲ ဒါေတြကေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ေပၚလာမွာေပါ့။ 

"ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ တေယာက္တည္းေနရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ရိွေနၿပီ။ စာဖတ္ရတာလည္း လြန္ခ့ဲတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ကမွ စာဖတ္ရ 
တာ။ ဟုိတုန္းက ဘာစာမွကို မဖတ္ရဘူးဗ်။ က်ေနာ္ ဒီလိုပဲ၊ ေျမနီခဲေလးဘာေလးေတြ႕ရင္ နံရံမွာေရး၊ စာက်က္၊သတင္းစာအစုတ္ေလးေတြရရင္ 
အဒဲါေတြဖတ္၊ အဲဒီလို ဆယ့္ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ ေနခ့ဲရတာ။ အခု က်ေနာ္ သတင္းစာေတြ ဘာေတြ ဖတ္ရတာ ႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္ေလာက္ပဲ ရိွေသး 
တယ္။ အဲဒါေတာင္ အစိုးရသတင္းစာပဲ ဖတရ္တာ။ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ဂ်ာနယ္ေတြဘာေတြ သြင္းၿပီး ဖတ္ရတာ။"                               

စက္တင္ဘာ စက္တင္ဘာ စက္တင္ဘာ စက္တင္ဘာ ၂၃၂၃၂၃၂၃၊ ၊ ၊ ၊ ၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈။ ။ ။ ။ ((((ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းဌာနမွ ဦးေဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းဌာနမွ ဦးေဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းဌာနမွ ဦးေဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းဌာနမွ ဦးေအာင္လြင္ဦးႏွင့္ ေအာင္လြင္ဦးႏွင့္ ေအာင္လြင္ဦးႏွင့္ ေအာင္လြင္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွ))))    
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ 
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 ဒီေန႔လြတ္လာတ့ဲအေၾကာင္းေလးမ်ား 
ကၽြန္ေတာ္ကိုေျပာပါလားဆရာရယ္ 

အဲ ဒီေန႔မနက္ ကၽြန္ေတာ္ကို အေစာႀကီး လာေျပာတယ္၊ လႊတ္ေပး 
မယ္၊ ပစၥည္းေတြ ဘာေတြျပင္ပါလို႔ လာေျပာတယ္။ ေထာင္မႉး အဲ 
၀င္းကိုတာ၀န္ခံတ့ဲသူက။ ကြၽန္ေတာ္ကေျပာတယ္ - မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ 
ေဟာဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္စာအသင့္ေရးၿပီးသား႐ွိတယ္၊ အဒိဲစာကိုေပး 
လိုက္ပါ။ အဲဒိစာက ဘာလဲဆိုရင္ ‘အိုနာက်ဳိးကန္း စီမံကိန္း’ နဲ႔ 
လႊတ္ေပးမယ္ဆိုတ့ဲဟာ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ ႏွစ္ က 
ဘာလဲဆို လက္မွတ္ထိုးၿပီးထြက္ရမယ္ဆိုတ့ဲ ၄၀၁ ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒါကို 
ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မထြက္ႏုိင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ 
ဆြဲထုတ္ခ်င္ရင္ဆြဲထုတ္ ကၽြႏ္ေတာ္က ေထာင္အ၀တ္အစားကစၿပီး 

မလဲႏုိင္ဘူး။ အဲ ေထာင္အ၀တ္အစားမ၀တ္ရဘူးဆိုၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔အတင္းဆြဲခၽြတ္ရင္ ဒီအတိုင္း ကိုယ္တံုးလံုးထြက္သြားမွာပဲ။ အဲဒါနဲ႔ တခါ 
ျပန္သြားျပန္ေရာ။ အထက္ကိုတုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ျပန္လာ ၿပီး ေကာင္းၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မျပင္ႏုိင္ေတာ့ဘူးတ့ဲ အဲဒိေတာ့ ဒီေန႔ အန္ 
ကယ္ကိုမထုတ္လို႔ ကိုမရဘူး။ အန္ကယ္ကိုအျပင္ထုတ္ကိုထုတ္ရမယ္၊ အန္ကယ္ဆႏၵျပခ်င္လဲျပ၊ ကန္႔ကြက္တ့ဲအေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္လဲလုပ္၊ 
ေထာင္အကႌ်၀တ္ခ်င္လဲ၀တ္ထား၊ ပစၥည္းေတြမယူဘူး ဆိုလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိမ္းမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဆြဲတင္ၿပီး ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႔ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔မယ္၊ ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီအတုိင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ ေထာင္ထဲမွာေနလို႔မွမရေတာ့ပဲကိုဗ်။ 
ဗူး၀ေရာက္ေတာ့က ဧည့္ခန္းမွာ ၄၀၁ ကိုဖတ္ျပ တယ္။ အဒဲါ ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ျပန္ပို႔မယ္ဆိုရင္လဲပို႔၊ ဒါပဲ႐ွိ 
တယ္။ အဲေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေျပာမွာပဲ၊ အျပင္က်ရင္ေျပာမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကလဲေျပာခ်င္ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္ကုိေမးမ့ဲသူ 
ေတြလဲ႐ွိေနမွာပဲ။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ဆံုးပိတ္ လဲက်ေရာ ေျပာခ်င္လဲေျပာပါ၊ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ပါတ့ဲ။ အခုေလးတင္ အိမ္ေရာက္တာပဲ။ အခု 
ေလးတင္ေရာက္တာ။ အိမ္နဲ႔ေထာင္ကလဲ ၅ မိနစ္ေလာက္ပဲကားေမာင္းရတာ။ ၄ နာရီေလာက္ကလြတ္တာ။ အခုထိေထာင္အ၀တ္အစား 
ေထာင္ထဲက၀တ္တ့ဲအကႌ်အျပာ လံုခ်ည္အျပာနဲ႔ပဲေနတယ္။ 

အႏွစ္ ၂၀ ေထာင္က်ခ့ဲၿပီး အခုလြတ္လာတယ္၊ ဆရာ့ရင္ထဲဘာ႐ွိသလဲ၊ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ ေျပာပါဆရာ။ 

ကြန္ေတာ္ကႏုိင္ငံေရးသမားပဲဗ်။ ႏုိင္ငံေရးဆက္လုပ္ရမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးဘယ္လိုဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာေတာ့ေျပာလို႔မရဘူး။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟိုတုန္းက ၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက သူတို႔ေတြလည္ပင္းၫႇစ္ခိုင္းထားတ့ဲအတြက္ အဲန္အယ္လ္ဒီက ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ကို ထုတ္ထားတာလဲ႐ွိခ့ဲတယ္ေလ။ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ေတာ့မသိဘူး။ ဒါေပမင့္ အဲန္အယ္လ္ဒီရဲ႕လက္႐ွိအေျခအေန ရပ္တည္ 
ခ်က္ေရာ ဘာေရာ ညာေရာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အဲန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ပဲလုပ္မွာပဲ။ သို႔ေသာ္ အန္ဲအယ္လ္ဒီနဲ႔ 
လုပ္လို႔ရလားမရလား ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ ေနာက္တခုက ကၽြန္ေတာ္ဒီေလာက္အသက္ႀကီးေနတ့ဲအခါမွာ ႐ွင္း႐ွင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ 
လုပ္ႏုိင္တ့ဲ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာကၽြန္ေတာ္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ပဲ။ 

အဲန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ဆက္လုပ္ဆိုတ့ဲ သေဘာေျပာတာက ဒီအၾကမ္းမဖက္တ့ဲနည္းနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေဆာင္႐ြက္မယ္ေပါ့။ 

အဲဒီလိုေမးခြန္းမ်ဳိးက်ေတာ့ ေျဖရတာေတာ့ နည္းနည္းခက္တယ္ဗ်ာ။ အေျခခံအားျဖင့္ကေတာ့ အဲန္အယ္လ္ဒီဟာ ဒီမုိကေရစီအေျခခံနဲ႔ 
လုပ္ၿပီးေတာ့ တရား၀င္ရပ္တည္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ သူတို႔လုပ္မွာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔လုပ္မွာပဲ။ 
သို႔ေသာ္ အဲဒီအထဲက ႏုိင္ငံေရးကိုလုပ္တ့ဲဟာက အၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးတယ္ အားမေပးတယ္ဆိုတ့ဲစြပ္စြဲခ်က္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ 
တာပဲ။ ကၽြန္္ေတာ္ေျပာ ခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးပဲဆက္လုပ္မယ္။ က်ရာေနရာကလုပ္မယ္။ ေပးရာတာ၀န္နဲ႔လုပ္မယ္။ 
ေနာက္တခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေႂကြး ေၾကာ္သံ႐ွိတ့ဲအတိုင္း ‘စု-လႊတ္-ေတြ႕’ဆုိတာ ေႂကြးေၾကာ္သံ႐ွိပါတယ္။ ‘စု’ ဆိုတာက ေဒၚစုနဲ႔တကြ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအားလံုးကို ခၽြင္းခ်က္မ႐ွိ လႊတ္ေပးေရး၊ ‘လႊတ္’ဆိုတာက လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး၊ ‘ေတြ႕’ဆိုတာက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ 
လုပ္ဖို႔။ အဲဒီေတာ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူေတြကေတာ့အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာေနၾကတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္ပင္လွ်င္ 
အဓိပၸါယ္မ႐ွိသလို အဓိပၸါယ္႐ွိသလို။ ဒါေတြကိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔မသိဘူး။ ေတြ႕စရာေတြလိုကိုလိုေနေသးတယ္၊ ေျပာစရာေတြ ႐ွိကို႐ွိ 
ေနေသးတယ္။ ေတာင္းဆိုစရာေတြ ျပင္စရာေတြ ၫႇိႏိႈင္းစရာေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိေနတယ္လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ 
ဒါေတြအကုန္လံုးဟာ ေဒၚစုလုပ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ေနာက္တခုက ‘ရံ’ ၃ ‘ရံ’ ဆိုတာ႐ွိပါတယ္။။ အဲန္အယ္လ္ဒီကို 
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၀န္းရံၾက။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲန္အယ္လ္ဒီဟာ ဒီေန႔ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ရပ္တည္ေနတာ အဲန္အယ္လ္ဒီပဲ ႐ွိေတာ့တယ္။ 
အဲန္အယ္လ္ဒီ ဒီေန႔လုပ္တ့ဲ ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ မွန္တယ္ ေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက ‘လႊတ္ေတာ္ကို၀န္း 
ရံၾက’ဆိုတာ႐ွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ ဘာေတြပဲေျပာေျပာ၊ mandateကိစၥေတြ ဘာေတြ ေျပာခ်င္တာေတြေျပာ၊ လႊတ္ 
ေတာ္ဟာ ျပည္သူရဲ႕ေထာက္ခံမႈနဲ႔ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တ့ဲအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ အ႐ွိတရားကျဖစ္ေနတယ္ ႐ွိေနတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လႊတ္ေတာ္ကို၀န္းရံၾကရမွာပဲ။ ေနာက္တခုက ‘ေဒၚစုကို ၀န္းရံၾက’ ရမွပဲ။ ေဒၚစုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ဒီေန႔ 
အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒၚစုေခါင္းေဆာင္မႈကို ၀န္းရံရမွာပဲ။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ အခုေျပာသြားပါတယ္။ ဟိုတေလာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မစၥတာဂမ္ဘာရီကိုမ 
ေတြ႕လိုက္တ့ဲကိစၥေတြလဲ ဆရာၾကားၿပီးေကာင္းၾကားမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လက္႐ွိရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ဆရာ ဘယ္လိုျမင္ပါ 
သလဲခင္ဗ်ာ 

ေဒၚ္စုဟာ ဒီေန႔အထိ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ မွန္တယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္ခင္ဗ်။ မေတြ႕တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အတိအက်ေတာ့ ကၽြန္ 
ေတာ္မသိဘူး။ သို႔ေသာ္ ေဒၚစုမေတြ႕ျခင္းသည္ ေက်နပ္စရာမ႐ွိတ့ဲအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးမေတြ႕တာလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ဒီ 
ေက်နပ္စရာမ႐ွိျခင္းဟာ ဂမ္ဘာရီနဲ႔ပတ္သက္တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ဒီ အစိုးရရဲ႔လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြပတ္သက္နဲ႔ၿပီး မေက်နပ္တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ 
မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ အစိုးရကလဲ ၀ါဒသာျဖန္႔ေနတာ၊ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ ဥပမာ ဂမ္ဘာရီနဲ႔ ေဒၚစုမေတြ႕တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ 
ေဒၚစုအေပၚပဲ expose လုပ္ၿပီး ေဒၚစုကမေတြ႕တာပဲ တရားလြန္ျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ခ်ဲ႕ျပေနတာ။ ကဲ ေကာင္းၿပီ အဲဒီလုိဆို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊနဲ႔ မေတြ႕တာကို သူတို႔လုပ္သလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမေတြ႕ရတယ္ဆိုၿပီးေတာ့၊ ဂမ္ဘာရီလို တရား၀င္ပုဂၢိဳလ္ကို 
ေတာင္မေတြ႕ပါဘူးေျပာေနတာ ဂမ္ဘာရီရဲ႕တပည့္ ၂ ေယာက္လႊတ္တာကိုေဒၚစုလက္ခံေတြ႕ပါ့မလား။ ေဒၚစုလုပ္တာ မွန္တာေပါ့။ 
ဘယ္ေတြ႕ႏုိင္မလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ အိမ္ေ႐ွ႕ကသြားေအာ္သလဲ။ သူတို႔ ဂမ္ဘာရီ႕တပည့္ ၂ ေယာက္ကို ေနျပည္ေတာ္လၽြတ္ၿပီးေတာ ့ဦးသန္း 
ေ႐ႊ  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊအိမ္ေ႐ွ႕ကေနသြားၿပီးေတာ့ ဦး၀င္းႏုိင္ထြန္း အဲဒီလူ ေအာ္ပါလား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊခင္ဗ်ား ဒီမွာ ဂမ္ဘာ 
ရီကေတြ႕ခ်င္ပါတယ္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေအာ္မလား။ ၀ါဒျဖန္႔တ့ဲဟာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဒီလုိ မေတာ္မတရားလုပ္တ့ဲဟာေတြမ်ားအားႀကီးတ့ဲ 
အခါက် အဲဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာဒုကၡေပးေနတာေတြ ဒါေတြပဲခင္ဗ်။ 

စစ္အစိုးရအတည္ျပဳခဲ႕တ့ဲ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။ 

ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံဘူးခင္ဗ်။ လက္မခံဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္က ‘ဘိန္း’ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ 
ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဲန္အယ္လ္ဒီမွာ နကိုကတည္းကိုက ၁၉၈၉ ခုေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပင္လံုမွာ ေဒၚစု စာတမ္းတခုဖတ္တယ္။ 
ဒီစာတမ္းဟာ ကိုမိုးသူဖတ္တာ။ ေဒၚစုကေနၿပီးေတာ့ေခါင္းေဆာင္သြားတ့ဲအဖြဲ႕၊ ၁၉ ႏွစ္႐ွိၿပီ။ ပင္လံုေက်ာက္တိုင္ေ႐ွ႕မွာ။ အဲဒီေတာ့ ဒါက 
အဲန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခင္ဗ်။ အဲဒီစာတမ္းထဲမွာ အဓိကအခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ constitution ေရးဆြဲမယ္၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံ 
တခု ေခၚမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ကမကထျပဳခ်က္နဲ႔။ အဒီဲေတာ့လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္မယ္ မႏုိင္မယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိေသးဘူး။ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရး မက်င္းပေရးေတာင္ မေသခ်ာေသးဘူး။ ဒါေပမင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြက်င္းပရင္ ႏုိင္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္း 
ကလႊတ္ေတာ္လာေရာက္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ကမကထျပဳၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံတခုေခၚမယ္။ အဲဒီအမ်ဳိးသားညီလာခံကေန 
constitution တခုေရးဆြဲမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အထဲမွာပါတယ္။ အဲဒါျပန္ၾကည့္ရင္ ေတြ႕ပါတယ္ဗ်ာ။ လူေတြကေမ့ေနတာ။ ဒါေတြကို 
ဖံုးထားတယ္။ အဲဒီဟာေတြကိုအကုန္လံုးကို အဲန္အယ္လ္ဒီကလူေတြကလဲ မေျပာၾကဘူးလား ဘာလားမသိဘူး။ ဒါ႐ွိေနတာပဲ။ အဲဒီ 
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီလိုလုပ္လာတ့ဲအဖြဲ႕၊ ေနာက္တခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေစတနာေကာင္း႐ွိေနဆိုတာ ဥပမာဆိုပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
သေဘာမက်ဘူးဗ်ာ၊ ဥပမာ ဦးေအာင္ေ႐ႊတုိ႔ NC ကိုတက္တ့ဲကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ထဲမွာဘ၀င္မက်ဘူးဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႔ လံုး၀မွားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအေျခအေနမွာ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႔အေန 
နဲ႔က သူတို႔မွာ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းနဲ႔မ်ား အစိုးရကလုပ္သလားဆိုတ့ဲ အေနနဲ႔တက္တာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဟိုမွာ ေျပာစရာ႐ွိတာ 
ေတြေျပာလို႔ရမလားဆိုတ့ဲအေနနဲ႔သြားတက္တာ။ မရဘူးဗ်ာ၊ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူးဗ်ာ. အပိတ္အဆို႔ေတြပဲလုပ္တယ္။ သူတို႔ခ်ေပးတာေတြ 
ပဲေျပာေနရတယ္။ ဦးေအာင္ေ႐ႊတို႔ ေနာက္ဆံုးပိတ္က်ေတာ့ အျပင္ထြက္လာခ့ဲရတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီအမ်ိဳ းသားညီလာခံဆိုတ့ဲဟာကလဲ 
႐ွင္း႐ွင္းေျပာတာ သူတုိ႔ဟာသူတို႔ဖန္တီးၾကတာ။ ဒါေပမင့္ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီအမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုတ့ဲconcept ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ မပစ္ပယ္ 
ပါဘူး။ အဲန္အယ္လ္ဒီကေနၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ထားတ့ဲအယူအဆတခုပဲ။ ေနာက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကေနၿပီး constitution တခုေရးဆြဲ 
မယ္ဆိုတ့ဲအယူအဆကိုလဲ ကၽြနန္ေတာ္တို႔ မဆန္႔က်င္ဘူး၊ ဘာမွမကန္႔ကြက္ဘူး။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ထားတ့ဲဟာပဲ။ တခုပဲ႐ွိတာက ဒီ 
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အမ်ဳိးသားညီလာခံက ဒီconstitution ကိုဘယ္သူေတြကလုပ္သလဲ၊ ဘယ္သူေတြကခ်ေပးသလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုတာကို အဲဒါကို 
ေတာ့ ေသခ်ာစိစစ္ဖုိ႔လိုမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။  

က်န္းမာေရးေလးေျပာပါဦးဆရာ 

က်န္းမာေရးက ကၽြန္ေတာ္ႏွလံုးေရာဂါ႐ွိတယ္ဗ်ာ။ ဒီေလာက္ႀကီးလဲ မဆိုးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္ထဲလဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ 
ပဲေနေနတ့ဲအခါက်ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့မဆိုးလွပါဘူး. ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ဆီးက်ိတ္ ႐ွိတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္တခုက ကၽြန္ေတာ္ အသက္႐ႉ 
လမ္းေၾကာင္းက  မၾကာခဏ ခၽြဲေတြဘာေတြ ပိတ္ၿပီးေတာ့ အသက္႐ႉလို႔မရတ ဘာညာေတာ့ျဖစ္တတ္တယ္။ အေထြေထြအေျခအေနက 
ေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ တတ္ႏုိင္သမွ် ဆင္ျခင္ဆင္ျခင္နဲ႔ေနပါတယ္။ 

ဆရာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီရမွာပဲလားခင္ဗ် 

ရရမွာေပါ့ဗ်ာ၊ ရရမွာေပါ့ဗ်ာ။ ရကိုရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ရရမွာလဲဆိုေတာ့ လူထုကလိုခ်င္ေနတယ္ဗ်ာ။ တားဆီးေနတာက ဒီစစ္အစိုးရက 
ေရာ့ ေရာ့ ဒါ ဒီမုိကေရစီဆိုၿပီးေတာ့ လက္ခ်ဳိး ေျခခ်ဳိး ေခါင္းခ်ဳိး ဇက္ခ်ဳိး ဒီမိုကေရစီအတုေတြ ဒီမိုကေရစီအတု႔အိခ်ဥ္ေတြ ဒါေတြကိုေပး 
ေနလို႔သာ။ ဒါကို လူထုကိုက ဆႏၵအလြန္ျပင္းျပစြာ႐ွိတ့ဲအတြက္ ဘာပဲေျပာေနေန ဒီမိုကေရစီက ရကိုရေတာ့မယ္။ 
ေနာက္ဆံုးေျပာေတာ့မယ္ဗ်ာ။ ေထာင္ထဲမွာ လူေတြအမ်ားႀကီးေသၾကေက်ၾကတယ္ဗ်ာ။ က်န္ခ့ဲတယ္ဗ်။ ဆရာဦးေသာကတို႔ ဆရာ 
ကိုတင္ေမာင္၀င္းတို႔ ဒီလူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ဦးညႊတ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြကိုသတိရပါတယ္၊ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဒီလူေတြရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြ 
ဒီလူေတြရဲ႕ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ စြန္႔စားမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္လိုပဲ က်န္တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလဲ သတိရၾကပါ။ ဘယ္ဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမုိကေရစီအေရး 
နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္လက္စအလုပ္ကေလးေတြ ဆက္ၿပီးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ကိုလဲ ကၽြန္ေတာ္ကို၀ိုင္းၿပီး 
ကူၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကို ၀ိုင္းဆံုးမၾကပါ။  ကၽြန္ေတာ္ကုိပ့ဲျပင္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကို လမ္း ညႊန္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုေ၀ဘန္ၾကပါ။ ဒါ 
ကၽြႏ္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါပါပဲဗ်ာ။ 

((((အာရ္အက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းအာရ္အက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းအာရ္အက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းအာရ္အက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္း))))    

******************************************************* 

 

 

VDO links for first images of U Win Tin after release – 

http://dvb.cachefly.net/Released%20U%20Win%20Tin.wmv 

http://jp.youtube.com/watch?v=qQKcVQ-qHhs 

http://jp.youtube.com/watch?v=5gLvkJl3LDQ&NR=1 

http://jp.youtube.com/watch?v=wUpmQBIjJo0&feature=related
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OD;0if;wifESifh qufoG,far;jref;csufOD;0if;wifESifh qufoG,far;jref;csufOD;0if;wifESifh qufoG,far;jref;csufOD;0if;wifESifh qufoG,far;jref;csuf 

q&m axmifuvGwfvmwJh taetxm;av; odcsifw,f q&m? wcsKd@ 
axmifu vGwfvmwJhtcgrSmuef@owfcsufawG ay;w,f? 
q&mwkd@ukda&m b,fvkduef@owfcsufawGeJ@ ay; vkdufovJ? 'grSr[kwf 
vGwfvGwfvyfvyfyJ v$wfvkdufwm vm;q&m?  

r[kwfbl;As? 'Dvkd&Sdw,f? uef@owfcsufqkdwm 'Dv$wfykHv$wf 
enf;wckvkH;udku uef@owfcsufyJAs? 
EkdifiHorm;twGufqkd&ifawmh ykd+yD;awmh uef@owfcsufayghAsm? 
usefwJhvlawGawmifrS olu uef@owfcsufeJ@ v$wfwmaygh? 
usaemfuawmh wck&Sdw,f/ b,foleJ@rSvJawG@&wmr[kwfbl;? 
b,foleJ@rSvnf; pum;ajym&wmr[kwfwJhtwGuf bmawG 
vJqkdwm rodbl;? 'gayr,fh usaemfhwa,muftaeeJ@ ajym& 
&ifawmh usaemf tckvGwfwJh[mukd vufrcHbl;? usaemf 
uef@uGufqENjy+yD;awmh xGufvmwm? tJ'ga=umifh usaemfu 
tck tjyifrSm a&mufwmawmifrS usaemf axmifxJut0wf 
tpm;yJ 0wfvmw,f? usaemfuajymw,f ‘cifAsm;wkd@ 
usKyfukd qGJxkwf rSyJ usLyfaxmifu xGufoGm;r,f?’ 

bmjzpfvkd@vJqkdawmh usKyfwkd@ 'Dv$wfykHv$wfenf;eJ@ vufrcHbl;? 'g aumif;wJh vuQ%mvnf; r[kwfbl;? bmrS 
vJ taumif;jzpfp&m r&Sdbl;? [kwfuJhq&m?  

tJ'D v$wfykHv$wfenf;av;ukd usaemfwkd@ukd enf;enf;&Sif;jyay;ygq&m? 

 v$wfykHv$wfenf;u 'DvkdAsm? reufwkef;u 6 em&DcGJavmufrSm usaemfhukd vmajymw,f? ‘cif Asm;ukd v$wfay; 
r,f/ ypPnf;awGodrf;yg’wJh? tJ'Dawmh usaemfu ajymw,f? usaemfu e*kduwnf;u rSef;+yD;om;? rSef;+yD;om; 
qkdwm usaemfu tckvkd zkd;tkd0rf; (Four O One) (401)eJ@ v$wfr,fvkd@ awmh usaemf rxifbl;ayghAsm? 
‘zkd;tkd0rf;’qkdwm usaemf vGefcJhwJhESpfvykdif;wkef;u usaemf aq;¶kHwufaewkef; usaemfhukdvm+yD;awmh vufrSwf 
xkd;ckdif;w,fAsm? ‘zkd;tkd0rf;’eJ@? usaemf tJ'Dwkef;u jiif;cJhw,f? ‘v$wfp&mrvkdbl;? usKyf vufrSwfvJ rxkd;bl;? 
b,fawmhrSvnf; rxkd;bl;? woufvkH;rxkd;bl;’vkd@? 'g [kdwkef;ujzpfcJhwm? tck 'Dae@vnf; ‘zkd;tkd0rf;’awmh 
rvmawmhbl;? vmr,fhvm&if rpPwm*rfbm&DeJ@ ol wkd@ajymwJhtxJrSm ygwJh ‘touf}uD;wJhvlawG/ usef;rm 
a&;csKd@wJhwJhvl/ touf}uD;wJhvl v$wf r,fvkd@ - usaemfu 'gukd tkdemusKd;uef;pDrHcsuf qkd+yD;awmh usaemfu 
okH;w,fAsm? tJ'Dawmh usaemf ‘tkdemusKd;uef; pDrHcsuf’xJ usaemfrygEkdifbl;Asm? usaemfh[musaemf v#Kd@0SufwJh 
&xm;wJh abmyifeJ@bmeJ@ pma&;wmayghAsm? usaemfu a&;w,f? a&;+yD;awmh tJ'DxJrSm bmygvJqkdawmh wpf 
u usaemfwkd@u usaemfwkd@&J@ awmif;qkd csufu ‘pk v$wf/ awG@’yJ? ‘a':pkeJ@wuG EkdifiHa&;tusOf;om;ukd v$wf 
a&;/ v$wfawmfac:,la&;/ aemufwcku awG@qkHaqG;aEG;a&; vkyfa&;? 'D[mu okH;ck? aemufwcg tJ'DxJrSmvJ 
EkdifiHa&; tusOf;om;rsm;v$wfa&;eJ@ ywfoufvkd@u usaemf u EkdifiHa&;tusOf;om;awG tm;vkH;ukd v$wfyg? 
¹cGif;csufr&Sd vGwfyg? aemufwcku EkdifiHa&; tusOf;om;awGukd 10(u) wyfwmukd usaemfvufrcHbl;? 
aemufwcku tedrfhqkH;tm;jzifh usaemfhvkdayghAsm? ¶kd;¶kd;tusOf;om;vkdyJ xm;? EkdifiHa&;tusOf;om;r&Sdbl;vkd@ 
qkd&ifvnf; usaemfhvkd ESpfjynfhaewJhvleJ@ywfouf+yD;awmh csufcsif;v$wfygqkdwJh[m? 'gu usaemfh&J@ oabm 



ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီ ရကိုရမယ္ 

BURMA STAR GROUP                                                                      9 

    

xm;yJ? aemuf/ usaemf&J@ olwkd@ukd jyef+yD;awmh ta=umif;jyefcsufuawmh usaemf[m ‘tkdem usKd;uef;pDrH 
udef;’xJrSm rygEkdifbl;? usaemfu usef;rma&;vnf; aumif;wkef;yJ&Sdw,f? aumif;¶kH wif r[kwfbl;? 
usaemfhukd,fusaemf aumif;w,fvkd@yJ xifw,f? usaemf quf+yD; vkyfp&m&SdwmawG vkyfr,f? aemufwcku æ 
usaemf[m tck ‘zkd;tkd0rf;’eJ@ywfoufvkd@ vufrSwfrxkd;bl;qkdwm usaemf 90 ckESpfuwnf;u p+yD;awmhjiif;cJh 
w,f? 95 rSm wcg usaemf jiif;cJhw,f? 98 rSm vnf; usaemf jiif;xm;wJh[m&Sdw,f? usaemf vufrcHEkdifbl;? 
'g usaemfajymcJhw,f? tJ'geJ@ ywfoufvkd@ aemufqkH;ywfusawmh olwkdu ‘rxGufvkd@r&bl;/ xGuf&r,f’ qkd 
awmh usaemfu ajymw,f? ‘rxGufvkd@r&bl;? xGufr,fqkd&ifæ” 'g/ tqifhqifhaemf? vl}uD;awG vmwm xm; 
ygawmh? &Snfaer,f? !ïefrª;awGvmw,f? 'k-csKyfawGvmw,f? !ïefcsKyfawGvm w,f? vm+yD;awmh ajym=u 
w,f? usaemhfbufu rxGufEkdifbl;? rxGufEkdifwJhtwGuf ‘cifAsm; vkyfcsifw,fqkdvkd@&Sd&if usLyfukd qGJxkwfrSyJ 
&r,f’ qkd awmh olu qGJawmhxkwfvkd@ r&bl;? ‘usaemfwkd@ rxkwfygbl;wJh? 'gayr,fhvkd@ t,fu,f 'DrSm ae 
r,fqkdvkd@&Sd&ifawmh usaemfwkd@awG axmifxJa&mufawmhr,f? usaemfwkd@uvnf; wm;vkd@ r&bl;? trdef@u 
xGufyJ?’ tJ'Dawmh usaemfu ajymw,f? ‘'Dae@ xGufwJhowif;xJrSm ygwJh 9˜002 a,mufxJrSm usaemfhem 
rnfygwm usaemf vufrcHEkdifbl;? usaemfuawmh rxGufEkdifbl;? usaemfu 'Dwkdif;yJ aer,f? tJ'Dawmh cifAsm; 
wkd@uae+yD;awmh usaemfhukd twif;ESifr,fqkd&if usaemf axmifut 0wftpm;eJ@yJ xGufr,f? axmifuvkH 
csnf/ axmifutusôeJ@yJ usaemfxGufr,f? usefwJh usKyf ypPnf;vnf; usaemfvSnfhr=unfhbl;? usaemf bm 
ypPnf;bmnmqkdwmvnf; rodbl;? cifAsm;wkd@ xnfhcsifwmxnfh rxnfhcsifwmvnf; rD;¶_d@ypfypf/ bmvkyfvkyf’ 
qkdwJhtcgusawmh æ tJ'geJ@ pum;rsm;aevkdufwm reuf 6 em&DcGJu[m tck nae 4 em&Dxkd;rS +yD;w,f?” 4 
em&Dxkd;usawmh olwkd@u b,fvkdoabmwloGm;vJq&m? “olwkd@u b,fvkd oabmwlvJqkdwm olwkd@u 
rvGwfvkd@r&bl;? &Sif;&Sif;ajym&&if axmifu qGJ xkwfw,fayghAsm?”  

tck owif;pmxJrSmawmh arwWmapwem awGeJ@ v$wfvkdufw,f? 'D good moral behaviour qkd+yD;awmh okH;=uwmaygh 
q&m&,f? tusifhpm&dwWaumif;rGefw,f/ ¶kd;om;vkd@/ tvkyfóud;pm;vkd@ v$wfvkdufw,fqkdawmh tJ'DvGwfvkdufwJh[mukd q&mu 
oabmrwlbl;ayghaemf - tJvkdxkwf jyefcsufukd? 

 “oabmrwlbl;? bmvkd@vJqkdawmh usaemfu usaemfhukd,fusaemf tr$rf;wifajymwm r[kwf ygbl;? cifAsm; 
æ Oyrmqkdygawmh/ apwemaumif;&Sdw,f/ pdwfaumif;oabmaumif;&Sdw,f/ pnf;urf;&Sdw,f bmnmqkdwm 
uawmh usaemf [kwfw,fAsm? tJ'gu olwkd@ajymrSvnf;r[kwfbl; usaemfu [kwfwmyJ? okd@aomf olwkd@ 
v$wfykHv$wfenf; usaemfvufrcHEkdifbl;? usaemfh&J@ awmif;qkdcsufukdu EkdifiHa&;tusOf;om;awGukd ¹cGif;csufr&Sd 
v$wfa&;/ ‘pk-v$wf-awG@’qkdwm cifAsm;wkd@ =um;zl;rSmyJ? a':pkeJ@wuG EkdifiHa&;tusOf;om;tm;vkH; ¹cGif;csufr&Sd 
v$wf a&;yJ? 'gyJ? 'grSwyg; usaemfwkd@ vufrcHEkdifbl;? bmvkd@vJqkdawmh 'gawGu rw&mzrf;xm;wJh[mawG t 
rsm;}uD;&Sdw,f? axmifxJrSm tckxufxd &Sdao;w,f? tckyJ Zm*emwkd@bmwkd@ txJrSma&mufaejyef+yDAsm? 
usefwJh rif;ukdEkdif wkd@ bmwkd@ ¶kH;wifae+yDAsm? trsm;}uD;Asm? rif;ukdEkdifwkd@bmwkd@qkd&if vufxdyfcwfrcHbl;wkd@ 
bm wkd@awmifrS jzpfae+yD? tvm;wlyJ EkdifiHa&; vlodrrsm;wJhvlawGyJ/ EkdifiHa&;vkyfaewJh vli,fawGbmawG 
trsm;}uD; axmifxJrSma&mufaew,fAs? tJ'DvkdtcsdefrsKd;rSm EkdifiHa&;tusOf;om;rsm; vGwfa&;ukd pepf wus 
pOf;pm;wm r[kwfbJeJ@ 'Dvkd a&ma&mifayga&mifeJ@ [kdvl'DvleJ@ a&m}udwf+yD;awmh 'Dvdk EkdifiHa&;tusOf;om;qkdwJh 
vufrSwfxkd;wJhvlwkd@bmwkd@ okH;av;a,mufeJ@ usefwJhvl 100 eJ@ 'Dvkd vkyfwmrsKd; usaemf vufrcHEkdifbl;? 
'gyJAs?”  

tckawmh q&mukd axmifuae+yD;awmh ESifv$wfvkdufwJhoabmayghaemf q&m? “qGJxkwfwJhoabmyJ?” ESifxkwfvdkufw,fqkdawmh 
q&mu ukd,fhukd,fukd axmifxJrSmyJ usaeqJvkd@yJ cH,lrvm;q&m? 

 “[kwfw,f? 'DvkdyJ cH,lw,f? olwkd@ukdvnf; ajym+yD;+yD? bmvkd@vJqkdawmh cifAsm;wkd@ usaemfhukd axmifut 
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0wftpm;eJ@ ywfouf+yD;awmh axmift0wftpm;awG ygvmwJhtwGuf ta&;,l r,fqkd&if jyefzrf;zkd@ vG,f 
vG,fav;&,f? usaemftdrfu tck usaemfaer,fhtdrfu axmif&J@ wvrf;ausmfyJ&Sdw,f? axmif*dwfeJ@u 
wvrf;ausmfyJ? vrf;r}uD;wckukd ausmfvkdufwmeJ@wòydif euf a&mufvmwmyJ? aemufwcku usaemf aewm 
pm;wmeJ@ywfoufvkd@ usaemfu cifAsm;ar;cGef;eJ@yJ quf+yD; awmh ajym&r,fqkd&if usaemfuawmh Armjynf}uD; 
[m 'Dae@ wjynfvkH;axmifusaew,fvkd@ usaemfu ,lqw,f? 'g tckrS okH;wJpum;r[kwfbl;? [kd; vGefcJhwJh 
ESpf 20 avmufuwnf;u 'Dvkdajymvm =uwm? wkdif;jynfrSm vlawG axmifusaew,f? 
vGwfvyfpGmajymcGifhr&bl;? vGwfvyfpGm qkdcGifh r&bl;? vGwfvyfpGma&;om;cGifh r&bl;? tck 'DrSm cifAsm;eJ@ us 
aemfeJ@ ajymaewJh bmnmqkdwmawGu &Sif;&Sif;ajym&&if tpkd;&uae+yD;awmh vGwfvyfcGifhay;xm;vkd@usaemfwkd@ 
ajymae&wm r[kwfbl;? wufuaemfavmf*sDajymif;vmwJh/ tck cifAsm;wkd@acwfrSm rkdbkdif;zkef;bmnmqkdwmawG/ 
'Day:rSmwnf+yD;awmh usaemfwkd@ ajymvkd@&ae=uwm? tJ'Dawmh wkdif;jynfu bmvGwfvyfp&m&SdvJ? cifAsm; pm 
a&;vkd@&rvm;? cifAsm; vGwfvyfpGm bmajymvkd@&rvJ? bmrSvkyfvkd@r&bl;? tJ'Dawmh wjynfvkH; axmifusae 
wm? 'Dvkd axmifusaeawmh usaemfu axmifxJrSmaewkef;uvJ axmifxJrSmaeovkd aewmyJ? tckvJ us 
aemftjyifrSmaewJhtcg axmifxJrSmaeovkdyJ usaemfaerSmyJ? okd@aomf wckawmh&Sdw,f? axmifxJrSmaeovkd 
aew,fqkdwmu axmifukdu usaewJh twGuf axmifxJrSm aeovkdyJ ae&rSmyJ? 'gayr,fh usaemf 'DtjyifrSm 
a&mufvmwJhtcgus awmh usaemf axmifusaewmr[kwfwJhtwGuf axmifxJrSmaeovkdxufawmh ykd+yD; 
awmh usaemf us,fatmifawmhaerSmyJ?”  

tJ'Dawmh q&m tckvkdae&if;eJ@yJ q&mu ‘pk-v$wf-awG@’qkdwJhrlukd qufvufukdifqGJrSmayghaemf q&m? 

 “'Dwkdif;yJukdifw,f? 'D[myJ usaemfwkd@vkyfw,f?” 

tJ'Dawmh tckvuf&Sd usaemfwkd@jzpfaewmu Oyrm/ ukvor*~ rpPwm*rfbm&Dwkd@ vmw,f? aemuf olwkd@u 2010 
a&G;aumufyGJukd vltm;vkH; yg0ifatmif vkyfygqkd+yD; tpkd;&ukd ajymaewJhtay:rSmaum q&m b,fvkdjrifovJ?  

“'D[mawGeJ@ywfoufvkd@ usaemf odyf+yD;awmh usaemf xifjrifcsuf a0zefcsufay;Ekdifavmufatmif usaemf 
odyf tao;pdwfrodbl;Asm? okd@aomf usaemfajymEkdifwmwckuawmh omref tm;jzifh usaemfh&J@ wOD;csif;o 
abmxm;aemf? bmvkd@vJqkdawmh usaemfu tzGJ@tpnf;awGeJ@ b,fvkd&Sdw,fqkdwmuawmh usaemfrodbl;? 
usaemfh&J@oabmxm;uawmh wpfu usaemfu 'D+yD;cJhwJh ‘tefpD’ (NC-National Convention) (trsKd;om;nD 
vmcH)udk usaemf vufrcHbl;? bmjzpfvkd@ vufrcHvJqkdwJhtcgusawmh NC Concept (trsKd;om;nDvmcHt,lt 
q/ tjrifoabmxm;)ukd vufcHw,f? usaemfwkd@ 1989 ckESpfwkef;u a':pkukd,fwkdif yifvkHausmuf wkdifukd 
oGm;w,f? ukdrdk;oluae+yD;awmh a':pkukd,fpm; zwfw,f? tJ'DxJrSm usaemfwkd@pmwrf;xJrSm bmygvJqkdawmh 
olwkd@u ‘tefpD’ac:r,fqkdwJh[m? a&G;aumufyGJ+yD;oGm;&if v$wfawmf b,folEdkifEdkif - 'g teft,fvf'D r[kwf 
bl;aemf? teft,fvf 'Du a&G;aumufyGJ 0ifr,fr0ifr,fawmif rjywfao;wJhtcsdef - EkdifiHygwDuae+yD;awmh 
‘tefpD’ wckac:r,fvkd@ajymw,f? tckolwkd@u ac:w,f? olwkd@uac:wJhykHpHeJ@ usaemfwkd@ac:wJhykHpHeJ@ rwl bl;? 
usaemfwkd@u jynfol&J@‘ref;'dwf’ Mandate (trsm; axmufcHr__t& &&Sdaomvkyfydkif cGifh/ tm%m)ukd wcgwnf; 
æ &SdwJhv$wfawmfuae uGyfuJ+yD;awmh v$wfawmf&J@}uD;=uyfr_eJ@ v$wfawmf&J@ uruxðycsufeJ@ac:r,fh ‘tefpD’ 
æ tck[mu ppf aumifpDuae+yD;awmh csay; wJh[m æ atmufuae vkdufajymwJh ‘tefpD’ æ 'ga=umifh 
usaemfwkd@ oabmrwlbl;? aumif;+yD ætJ'D ‘tefpD’uae csay;vkdufwJh uGefpwDusL;&Sif; Constitition (zGJ@pnf; 
tkyfcsKyfyHktajccHOya') eJ@ ywfoufvkd@ uGefpwDusL;&Sif;ukd usaemfwkd@ vufrcHEkdifbl;? vufrcHEkdifwJh[m 
usaemf tao;pdwfawG rajymygbl;? usaemfvJ wcsKd@[mawG rodao;bl;Asm? bmvkd@vJqkdawmh usaemfvJ 
tukefvkH; tjynfhtpkH rzwf&bl;? owif;pm&w,fqkdayr,fh usaemf vGefcJhwJh wESpf ESpfESpfup+yD; owif;pm& 
w,f? &wmuvnf; &wJhtcg &/ ausmfwJh&uf ausmfqdkwJhtcgusawmh usaemf tao;pdwfrodbl;? okd@aomf 
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usaemfodoavmuf ajym&r,fqkdvkd@&Sd&ifawmh tajccHtm;jzifh 'DuGefpwDusL; &Sif;ukd usaemfwkd@ vufrcHEkdifwJh 
ta=umif;u bmvJqkdawmh eHygwf 6 vkd@ajymwJh ‘wyfrawmfonf trsKd;om;EkdifiHa&;&J@ OD;aqmifr_u¾uae 
+yD;awmh yg0if&r,f’qkdwm æ usaemfu tJ'g vufrcHEkdifbl;? bmvkd@ vufrcHEkdifbl;qkdwm wyfrawmfeJ@ywf 
oufvkd@ bmrSrajymvkdbl;? wyfrawmfu yk*~dKvfrsm;ukd usaemfu av;pm;w,f? 
usaemfwkd@tzGJ@tpnf;rSmonfyifv#if wyfrawmfuxGuf vmwJhyk*~dKvfrsm;u acgif;aqmifaewmyJ? OD;atmifa&$ 
qkdwJh yk*~dKvfawG/ OD;vGifqkdwJh yk*~dKvfawG/ OD;wifOD;qkdwJh yk*~dKvfawG/ usefwJhyk*~dKvfawG tsm;}uD;&Sdw,f? usaemfwkd@ 
'Dyk*~dKvfrsm;ukd av;av;pm;pm;eJ@/ tm;ukd;w}uD;eJ@ usaemfwkd@ acgif;aqmifwifxm;wmyJ? Oyrm/ tck&SdaewJh 
wyfrawmfxJuae xGufvmr,fhvlawG/ 'DvlawGeJ@ywfouf+yD; awmh usaemfwkd@ bmrS csKd;ESdrfp&m/ 'DvlawGukd 
ESdyfuGyfp&m/ 'DvlawGukd ypfy,fp&m bmrSr&Sdbl;? 'DvlawGeJ@ usaemfwkd@ wGJvkyfEkdifygw,f? okd@aomf EkdifiHa&;rSm 
OD;aqmifr_u¾uae ygr,fqkdwJh trSwf 6 &J@ qkdvkdcsufrsKd;? tJ'g bmrSmoGm;jyvJqkdawmh v$wfawmfxJrSm 
okH;ykHwykHygr,fqkdwmrsKd; æ tJ'grsKd;usawmh usaemf wkd@ vufrcHEkdifbl;? xGufvm&if vmyg? Oyrmqkdygpkd@/ 
AkdvfcsLyfrª;}uD;oef;a&$yJ xGufvmrvm; æ AkdvfcsKyfrª; }uD;armifat;yJ xGufvmrvm;/ AkdvfcsKyf}uD;a&$ref;yJ 
xGufvmrvm; æ vmcJhyg? usaemfwkd@xJrSm 0ifvkyf=urvm; æ okd@r[kwf usaemfwkd@eJ@rqkdifwJh tjcm;aom 
'Drkdua&pDtzGJ@tpnf;rsm; rSm vkyfrvm; æ tm;vkH;ukd usaemfwkd@ óudqkdygw,f? usaemfwkd@xJrSm 0ifvkyfvkd@ 
usaemfwkd@xJrSm t,ltqaumif;awG/ vkyfief;aumif;awGukd &SdwJhtwGuf acgif;aqmifwif&r,fqkd&ifvJ us 
aemfwkd@ 0efrav;ygbl;? wufvkyfaygh? tm;vkH;u/ trsm;u oabmwl&if usaemfwkd@xJrSm acgif;aqmifvkyfzkd@vJ 
0efrav;ygbl;? OD;atmifa&$ acgif;aqmifvkyfaevJ usaemfwkd@ axmufcHwmyJ? bmvkd@vJqkdawmh trsm;u 
vufcHxm;w,fqkd&if vkyfyg? Oyrm/ AkdvfcsKyfrª;}uD;oef;a&$ usaemfwkd@qD xGufvm+yD;awmh teft,f'DrSm 
vmvkyfr,fqkdvJ vkyfyg? vufcHwmrcHwmu usaemfwkd@ ajymvkd@r&bl;av? usaemfwa,mufwnf; rJay; 
vkd@&wJhudpPrS r[kwfbJukd? okd@aomf wyfrawmfukd usaemfwkd@ vlyk*~dKvft& bmrS ypfy,fjcif;/uef@uGufjcif;vkyf 
wm r[kwfayr,fhvkd@ wyfrawmfu tm%mukd cGJa0wJh[mrsKd; æ v$wfawmfukd0if+yD;awmh jynfol@&J@qEN t 
xufuae+yD;awmh jynfol@&J@oabmxm; txufuae+yD;awmh aewJh[mrsKd; usaemfwkd@ vufrcHEkdifbl;? tJ'g 
a=umifh usefaewJh[mawG ab;csdwfxm; æ tao;pdwfav;awG usaemf rajymEkdifao;bl;? usaemf rodwm 
awGvJ ygw,f? usaemfukd,fwkdif em;rvnfwmawGygw,f? usaemfukd,fwkdif tquftpyfr&wmawG ygw,f? 
usaemfhukd &Sif;jy&r,fh[mawG &Sdw,f? okd@aomf 'DeHygwf 6 ukdawmh usaemf vufrcHEkdifbl;? 'DeHygwf 6 ukd 
vufrcHEkdifwJhtwGuf 'DuGefpwDusL; &Sif;ukd vufrcHEkdifbl;? ‘tefpD’ukd vufrcHEkdifbl;? uGefpwDusL;&Sif;ukd 
vufrcHEkdifbl;? aumif;+yD/ tJ'DxJuaexGufvmr,fh a&G;aumufyGJukda&mqdkawmh a&G;aumufyGJvJ usaemf 
vufrcHEkdifbl;? 'gyJ usaemf xyfajym&r,f? bmvkd@ a&G;aumufyGJukd vufrcHvJqkdawmh a&G;aumufyGJqdkwm 
uvnf; b,fuaexGufvmr,fh[mvJqkdawmh 'D uGefpwDusL;&Sif;xJuae csKd;zJh+yD;awmh æ [kdpnf;urf;/ 
'Dpnf;urf;qkdwJh[mawGeJ@ vkyf+yD;awmh/ a&G;aumufyGJOya'qkd wmawG qGJ+yD;awmh 'geJ@vkyfrSm? cifAsm;wkd@ 
zwf=unfh&ifawmh odrSmyJ? usaemf tao;pdwfawG rodwJhtwGuf usaemf rajymcsifbl;? okd@aomf bmrS 
auseyfzG,fawmh r&Sdbl;vkd@ usaemfu tJ vkdyJ xifygw,f?” Ð  

    

( ဒီဗီြဘီ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃)
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OD;0if;wifESifhOD;0if;wifESifhOD;0if;wifESifhOD;0if;wifESifh qufoG,far;jref;csufqufoG,far;jref;csufqufoG,far;jref;csufqufoG,far;jref;csuf tydkif;tydkif;tydkif;tydkif;    ((((2222    )))) 24 pufwifbm 2008 

tusOf;axmifxJrSm 19 ESpfausmf tusOf;uscJh+yD; 2008 pufwifbm 23 &uf naerSm vGwfajrmuf vmwJh  
owif;pmq&m /pma&;q&m}uD; [Hom0wD OD;0if;wifeJ@ qufoG,far;jref;csuf 'kwd,ydkif; udk 
qufvufwifjyygr,f?                                                                            

  wyfrawmfuae+yD;awmh a&G;aumufyGJ r0ifbJeJ@ tvkdtavsmuf v$wfawmfxJ a&mufvmr,fh ykHpHrsKd;ukd 
q&mvufrcHEkdifbl;vkd@ ajymwmayghaemf?  

“'gaygh? vufrcHbl;aygh? tJ'gajymwmaygh - 'g jynfol&J@qENtxufuae aewJh[m? 0ifcJhyg æ wyfr awmfu
ae xGufcJhyg? ygwDawGrSm 0ifvkyfyg? a&G;aumufyGJ0if=uyg? v$wfawmfxJukd 0if=uyg? orRw }uD;yJvkyfvkyf/
0ef}uD;csKyfyJvkyfvkyf/ vkyfcsifwmvkyfyg?” 

 +yD;cJhwJharvrSm tajccHOya'ukd twif;twnfðyoGm;+yD? 2010 rSm a&G;aumufyGJ0if=uzkd@ olwdk@u vnf;
aqmf=oae=uwm? tckwavmrSm *,uf¶kdufwmuawmh tpkd;&uvkyfwJhtwkdif;yJ a&G;cs,f p&m&Sdw,f æ
wjcm;vrf; a&G;cs,fp&mr&Sdbl;aygh? tajccHOya'uae jyXmef;xm;wJhtwkdif; a&G; aumufyGJ}uD;0ifzkd@twGuf
vkyf&r,f? tJ'DrSm uGif;topfwkd@/ upm;orm;topfwkd@eJ@ usaemfwkd@ jzpfvmr,f? tJ'ga=umifh tJ'Duae
&v'fxGufvm&if EkdifiHa&;topf jzpfvmr,fqkdwmrsKd; q&m armifpl;prf;wkd@u aqmif;yg;awG a&;wm&Sdw,f?
q&mhtaeeJ@aum tJ'Dvkd a&G;aumufyGJ topf jzpfvmvkd@&Sd&if ArmEkdifiHa&;&J@ tajymif;tvJrSm EkdifiHa&;
topfawG jzpfvm+yD;awmh ykdrkdaumif; rGefvmr,fvkd@a&m r,lqEkdifbl;vm; q&m?  

“r,lqbl;cifAs? r,lqbl;qkdwm a&G;aumufyGJqkdwm tajccHr[kwfbJukd? a&G;aumufyGJ0ifjcif; qkdwm tajccH
r[kwfbl;? a&G;aumufyGJu xGufvmwJh &v'fqkdwm tajccHr[kwfbl;? tajccHu a&G;aumufyGJqkdwJh[mu
b,fvkdykHpHeJ@ay:vmwJh a&G;aumufyGJvJ? b,fvkdtajccHawGeJ@/ b,fvkd ywf0ef;usifawGeJ@/ b,fvkdpnf;urf;awG
eJ@/ b,fvkdpnf;rsOf;awGeJ@ vkyfaew,fqkdwJh e*kdu tESpf om&u vGJae&if a&G;aumufyGJuxGufvm&if
Constitition (zGJ@pnf;tkyfcsKyfyHk tajccHOya') uae xGufvmwJh a&G;aumufyGJOya'qkdwmvnf; æ 'D uGefpwD
usL;&Sif;rSm usaemfwkd@ vufrcHEkdif&if xGufvmr,fh a&G;aumufyGJpnf; rsOf;pnf;urf;qkdwmvnf; usaemfwkd@
vufrcHEkdifbl;? bmvkd@vJ qkdawmh 'Dpnf;rsOf;pnf;urf;uvnf; trdef@ay;wmtwkdif;/ ckdif;wmtwkdif; vkyf&
r,fh a&G;aumufyGJpnf;rsOf;pnf;urf;yJjzpfw,f? tJ'D pnf;rsOf;pnf;urf;xJudk wcg trdef@ay;wJhtwkdif;/ ckdif;wJht
wkdif; 0ifw,fqkdwmvvnf; 0ifvkd@&Sd&if 0ifwmyJ&Sdr,f? xGufvmwJh ukd,fpm;vS,fqkdwmvnf; vrf;!ïefwJht
wkdif;/ ckdif;wJhtwkdif; 'gyJvkyf&wJh[myJjzpfrSm? tJ'gukd usaemfu 'D ya&m quf(pf) (process) (vkyfief;pOf)}uD;w
ckvkH;ukd vufrcHEkdifbl;? 'geJ@ywfoufvkd@uawmh usaemfu tao;pdwfawmh odyfrajymcsifbl;As? usaemfwkd@
odyf+yD;awmh usaemfwkd@&J@ twWaemrwdawG odyfrsm;oGm;w,fqkdvkd@&Sd&if usefwJhyk*~dKvfrsm;uvnf; [kd'if;
jzpfrSm pkd;w,faygh? okd@aomf tJ'Day:rSmwnf+yD;awmh 'Da&G;aumufyGJqkdwJh toHav; xGufvmwJhtcgrSm 0kdif;+yD;
awmh ‘aumif;w,f’wkd@ atmfwJh[mawGudk vufrcHEkdifbl;? a&G;aumufyGJqkdwmukd usaemfwkd@a&G;aumufyGJukd
tjypfrwifbl;? a&G;aumufyGJ ypfy,fvkd@ b,fvkdvkyf&rvJ? 'Drkdua&pDvkyfwm a&G;aumufyGJypfy,f&if 'Drkdua&
pD b,fvkdvkyfrvJ? a&G;aumufyGJ &Sd&rSmaygh? okd@aomf a&G;aumufyGJqkdwm b,fvkda&G;aumufyGJvJ? 'gukd
usaemfwkd@ajymwm? a&G;aumufyGJ&SdrSawmh ygwDawG 0if+yD;awmhòydif&rSmaygh? aumif;+yD// b,fvkda&G;aumufyGJ
0ifòydifwmvJ? ygwDawGuae vlxkawGu a&G;aumufwif ajr‡mufvkdufwJhtcgusawmhvnf; xGufvmwJh
udk,fpm;vS,frsm;qkdwmvnf; 'gvnf; b,fvkda&G; aumufyGJrSm b,fvkd0if=uwmvJqkdwmawG ar;p&mar;
cGef;awGu qufquf qufquf+yD;awmh ay:vmawmhrSm? 'DtajccHwckvkH;ukd jyefpOf;pm;yg? 'DtajccHawGukd
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pOf;pm;Ekdifatmifqkdvkd@&Sd&ifawmh usaemfwkd@ pum;ajymzkd@vkdw,fAsm? pum;ajymzkd@vkdw,f? tck 'Dtawmt
wGif;rSmawmh wcsKd@yk*~dKvfrsm;uae+yD;awmh 'kdif,mavmhqkdwm tqif wefqmvkd[mrsKd;vdk@ ajymaeawmh
usaemfwdk@ 'gukd vufrcHEkdifbl;? 'g usaemfodyf+yD;awmh tao;pdwf rodao;ygbl;? owif;pmawGuae jyef+yD;
awmhxnfhwJh aqmif;yg;wyk'fzwf&w,f? tJ'gxufapm+yD;awmh aqmif;ygwyk'f zwf&w,f// *sme,fxJrSm
ygw,f? tJ'Dwkef;uwnf;u usaemf ajymw,f? ‘'Dvkdawmh r[kwfbl;vkd@ xifw,f’vkd@? bmvkd@vJqkdawmh
'g[m tqifwefqm r[kwf bl;cifAsm? ajym&r,f[mawG &Sdw,f? a&G;aumufyGJ}uD;wckvkH;ukd a&G;aumufyGJukd
ajymr,fqkd&if [kd Zmpfjrpfukdvkduf+yD;vkd@&Sd&if tef pD (NC-National Convention) (trsKd;om;nDvmcH)
}uD;wckvkH;ukd ajym&vdrfhr,f? tefpDwckvkH; ajym+yD;&if uGefpwDusL;&Sif;ukd ajym&r,f? uGefpwDusL;&Sif;+yD;&if
a&G;aumufyGJ Oya'ukd ajym&r,f? a&G;aumufyGJOya'xJuae a&G;aumufyGJ/ a&G;aumufyGJuae xGufvmr,fh
v$wfawmf/ 'Dvkd tqifh qifhoGm;r,fh[mwckvkH;ukd =unfhaewJhtcsdefrSm tJ'gawGudk ra=uvnfwmawG trsm;
}uD;&Sdw,f? rrSefwmawG&Sdw,f? r[kwfwmawG&Sdw,f? raumif;wmawG&Sdw,f? 'g usaemfwkd@ cifAsm;wkd@ajym
wmukd ajymr,fqkd&ifajymEkdifygw,f? 'gukd usaemf bmrS tjiif; ryGm;ygbl;? okd@aomf ajymp&mawG trsm;}uD;
&Sdw,fqkdwmuawmh 'g jiif;vkd@r&bl;? ajymp&mawG trsm;}uD;&Sdw,f? 'g aocsmaewmyJ?  

'gawG tukefvkH; [m EkdifiHa&;ygwDawG/ tjyifrSm&SdwJh vlyk*~dKvf awG/ toHawG em;axmif=unfh&if odygw,f?
Oyrm/ tefpDeJ@ywf oufvkd@ bDbDpDuae+yD;awmh ukd,fpm;vS,fwa,mufeJ@awG@w,f? ukd,f
pm;vS,fwa,mufukd ‘cifAsm;wkd@ajym &wm aumif;&J@vm; æ vGwfvGwfvyfvyfajymEkdif&J@vm;?’ ‘&ygw,f?’
‘'gjzifh&if b,fvkdajymvJ?’ ‘olwkd@u ae 'gcsay;vkduf&if usaemfwkd@u 'gawG+yD;+yDqkdvkd@ &Sd&ifvnf; +yD;wmyJ’vdk@
ajymw,f? udkif;/ wkdif;&if;om;ukd,f pm;vS,fwOD;uae ajymwJh[m? usaemfh ukdcGifhv$wfyg? usaemf
rrSwfrdawmhbl;? bDbDpDeJ@ tifwmAsL;vkyfwJh [m/ 'g tpkd;&owif;pmxJrSm ygwJh[maemf? tJ'DrSmajymzl;
ygw,f? udk,fpm;vS,fwOD;u? tJ'ga=umifh usaemf u wckvkH;u tajccHu vGJaew,f? 'g usaemfwkd@xifwJh
[m? usaemfhtxifcsnf;yJ usaemfajymwmr[kwfbl;? vlawmfawmfrsm;rsm;u xifw,f? tefpDxJrSm&SdwJhvl
awGu awmifrS tJvkdxifw,fqkd&if 'DtefpDukd usaemf wkd@ okH;oyfoifhw,f? aumif;+yD/ okH;oyfoifhw,fqkdvkd@
&Sd&if usaemfwkd@ wzufowf tjyifuae+yD; ‘róudufbl;/ raumif;bl;’csnf;yJ ajymae¶kHeJ@qkd&ifawmhvnf; rjzpf
bl;? tJ'Dawmh bmvkyfrvJ? vl}uD;awGvkd/ wkdif;a&;jynfa&;awGudk vkyfovkd aqG;aEG;&r,f/ nd‡E_dif;&r,f/
'kdif,mavmh vkyf&r,f? tJ'D 'kdif,mavmhu ajymcsifwmajymyg æ tqifwefqmyJajymajym bmajymajym/
&ygw,f? usaemfuawmh tJ'Dvkd vufrcHEkdifbl;? 'kdif,mavmhu vkdtyfcsufyJ? vkdukd vkdtyfcsufyJ? xyfukd
ajym&OD;r,fh[mvkd@ 'Dvkd oabmxm;ygw,f? tJ'D awG@qkHaqG;aEG;yGJukd usaemfwkd@ tpOfwpkdufvkyfcJhwmaygh  

q&m? 'g teft,f'Dua&m/ q&mwkd@ a&m æ a':pkOD;aqmifwJhbufuayghav? awG@qkHaqG;aEG;/
awG@qkHaqG;aEG;a&; vkyfayr,fhvkd@ 'D awG@ qkHaqG;aEG;a&;u 'Dae@ bmrSjzpfrvmbl;? tJ'Dawmh
awG@qkHaqG;aEG;a&; jzpfvmzkd@twGufqkdvkd@&Sd&if b,fvkd ta=umif;&if;awG vkdtyfrvJ q&m?  

tJ'guawmh tckeuajymovkd usefwJh[mawGuawmh trsm;}uD;&Sdr,fAsm? usefwJh[mawGukd xm;?
'DawG@qkHaqG;aEG;a&; jzpfvmzkd@qkdvkd@&Sd&if yxrOD;qHk;taeeJ@awmh awG@qkHaqG;aEG;a&; jzpfcsif w,fqkdwJh
oabmxm;/ okd@r[kwfvnf; ArmjynfrSm 'Dae@óuHawG@ae&wJh EkdifiHa&;jy\em// political solution
ayghAsm EkdifiHa&;ajz&Sif;r_wckukd usaemfwkd@ 'Drkdua&pDorm;rsm;yDyD 'Drkdua&pDukd vkdvm; wJh/ 'Drkdua&pDukd
a&S;¶_wJh/ 'Drkdua&pDukd OD;wnfwJhvlrsm;yDyD awG@qkHaqG;aEG;+yD;awmh vkyf&rSmyJ? yxrOD;qkH;vkdtyfcsufuawmh
'Drkdua&pDukd 'Drkdua&pDenf;us æ jzpfaewJhjy\emawGudk æ 'Drkdua&pD ay:aygufapcsifw,fqkdwJhqENeJ@
awG@qkHaqG;aEG;zkd@yJ jzpfw,f? tJ'DawG@qkHaqG;aEG;r_rSm t vkdtyfqkH;u vkdtifqEN // 'Drkdua&pDuswJh/
'Drkdua&pDukdvkdvm;wJh vkdtifqENeJ@ vkyfwJhukdifwJhae&m rSm 'Drkdua&pDenf;usvkyfzkd@// 'gESpfckyJ usaemft"du
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ajymcsifw,f? usefwJhtao;pdwfawGuawmh trsm;}uD; ajymp&m&SdrSmaygh?”  

90 ckESpf&v'f[m tckqkd&if tESpf 20 eD;yg; &Sd+yDjzpfwJhtwGufa=umifh 'g[m =umoGm;+yD/ w&m;r 0ifawmh
oavmuf jzpfae+yD”qdk+yD; tpdk;&uvnf; ajymaew,f q&m? tJ'ga=umifh olwdk@u “a&G; aumufyGJtopf
udkvkyf&r,f/ 90 ckESpf&v'fudk teft,fvf'Du pGef@v$wfyg”qdkwmrsKd; ajymaewJh tay:rSmaum q&m
b,fvdkoHk;oyfrvJ?  

wzufowfvdk ajymwJh[muawmh raumif;bl;aygh? 'gayr,fh jynfol@ Mandate (trsm; axmufcH r__t&
&&Sdaom vkyfydkifcGifh/ tm%m) u æ Oyrm/ tar&duef uGefpwDusL;&Sif;u ESpfaygif; 200 ausmfoGm;+yDAsm?
tar&duef uGefpwDusL;&Sif;ukd ‘[kdwkef;uvlawGu a&G;cs,fxm;wmyJ/ +yD;oGm; +yD’qkdvdk@ ajymvkd@r&bl;As/
ajymvdk@r&bl;? uJ/ ‘tar&duefuGefpwDusL;&Sif;ukd tvum;ygyJ/ w&m; r0ifygbl;/ jynfol@ ref;'dwfvnf;
r&Sdawmhygbl;’vdk@ cifAsm;wdk@ajymrvm;? b,fajymrvJAs? bmjzpf vdk@vJqkdawmh wcgay;wmeJ@yJ +yD;oGm;wJh[m
æ aemufxyfvkyf&r,f æ tJ'gqkd&if av;ESpfwcg uGef pwDusL;&Sif;udk jyef+yD;awmh vkyf&rSmvm;? tvm;wlyJ/
v$wfawmfwckudk vkyf&r,fh[m ay;xm;+yD;+yD qkd&if 'Dv$wfawmfu oHk;&vdrfhr,f? cGifhðy&vdrfhr,f? +yD;rSom
tJ'Dv$wfawmfuae+yD;awmh ay:vmwJh 'Drkdua&pDt&om aemufxyf a&G;aumufyGJawG a&G;aumufyGJawG
quf+yD;awmh vkyfoGm;±HkyJ&Sdw,f? 'gayr,hf 'D yxrqHk;ay;xm;wJh ref;'dwfu awmh raysmufEdkifbl;? bmjzpfvdk@
vJqdkawmh yxrqHk;ay;xm;wJh[mu toufAs? 'geJ@ touf&Sif& wm? 'Dtouf&Sif&wJh ref;'dwfudk cifAsm;wdk@
tukefvHk; bmrStoHk;rusawmhbl;/ bmrSrvdkawmhbl;vdk@ ajymwmudk vufcH&if b,fvkdrS 'Dvdk[mrsKd;udk
vufrcHEdkifbl;? 'Dref;'dwfu &Sdaewkef;yJ? tJ/ wck&dSw,f? usaemf wcsKd@[mawGuawmh usaemhf&J@oabm
xm;awG? usaemf wcsKd@[m awGrSm teft,fvf'D *dkuf('f) Guide (vrf;!ïefcsuf) qGJay;wJhvdkif;udk vdkuf&rSmyJ?
'Dae@ tef t,fvf'D[m rSefaew,f? teft,fvf'Dawmh b,fvkd[mawG b,fvdk&Sdw,fqkdwmawmh rodao;
bl;? usaemhfoabmt& usaemfajym&r,fqkd&ifawmh 'Dref;'dwfu &Sdaewkef;yJAs? 'gtwGuf usaemf wkd@
vkyf&r,f? tJ- wck&Sdw,f/ cifAsm;wdk@u 'gvkyfwm tm%mtwGufvm; bmnm// tJ'grsKd;qkd&ifawmh 'Dvdk
wzufowf pGyfpGJcsufawGudkawmh usaemf vufrcHEdkifbl;? bmjzpfvdk@ vufrcHEdkifovJqdkawmh 'D[mu tm
%mwckwnf;udpPr[kwfbl;? tckajymaewmu tm%mudpPr[kwfbl;? usaemfwkd@u 'Dref;'dwfvkyf+yD;awmh
'Dv$wfawmfudk ac:ay;a&;qdkwmu usaemfapmapmuajymcJhwJh/ a':pk yifvHk ausmufwkdifrSm zwfw,fqkdwJh
pmwrf;rSm yg+yD;om;yg? usaemfwdk@vkyfr,fh[mu tm%m&a&;qdkwm r[kwfbl;? usaemfwdk@vkyfr,fh[mu
v$wfawmfac:r,f/ v$wfawmfuae+yD;awmh uGefpwDusL;&Sif; qGJr,f/ v$wfawmf&J@ uruxjyKcsufeJ@ uGefpwD
usL;&Sif; qGJr,f/ tJ'D uGefpwDusL;&Sif; qGJwJh tefpDwck vkyfr,f? tJ'D tefpDxJrSm tzGJ@tpnf;awG trsm;}uD;
ygrSm? tJ'DtefpDuqGJwJh xGufvmwJh uGefpwDusL;&Sif;twkdif; usaemfwkd@ a&G;aumufyGJ jyefvkyfr,f qkdwJh[m
&Sdygw,f? tJ'Dawmh usaemfwkd@ tcku 'Dref;'dwfeJ@ jyefukdif+yD;awmh 'DtefpDwckukd/ uGefpwD usL;&Sif;wckudk
vkyfr,fqkdwJh[mu usaemfwkd@tm%mtwGuf r[kwfbl;Asm? &Sif;&Sif;ajym&&if ckdif rmwJh 'Drkdua&pDtwGuf
vkyfwm? 'grSomv#if tJvkd v$wfawmfuae uruxðycsufeJ@ æ v$wfawmfqkdwm jynfol&J@qENawGtukefvkH;
wnf&m v$wfawmf æ 'Dv$wfawmf&J@ uruxðycsufeJ@ ay:vmr,fh tefpDuae+yD;awmh a&;qGJwJh uGefpwDusL;
&Sif;twkdif; usaemfwkd@ quf+yD;awmh vkyf oGm;rSm? 'g 'Drkdua&pDukd vkyfr,fvkd@ usaemfwkd@ ajymjcif;jzpfw,f?”
Ð  
    

( ဒီဗီြဘီ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃) 

********************************************************************************    
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သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း 
ရဲနည္ | စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ 

(ဧရာ၀တီ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္း၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္း) 

ေမး။     ။ ပထမဦးဆုံး ေမးခြန္းအေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္ … ဆရာႀကီးကုိ အခုလုိ ဘာေၾကာင့္လႊတ္ 
ေပးလုိက္တယ္လုိ႔ ဆရာႀကီး ထင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ။     ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္တေယာက္တည္း ျဖစ္တာကုိေျပာတာေနာ္ … 
တျခားလူေတြေတာ့ က်ေနာ္မသိဘူး။ က်ေနာ္တေယာက္တည္းနဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ေတာ့ 
ဒါမ႐ုိးမသားလုပ္တာ … လိမ္တာပဲဗ်။ ဘာလုိ႔ လိမ္တာလဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ က ေထာင္ 
အႏွစ္ ၂၀ က်တယ္ဗ်ာ။ ေထာင္ရဲ႕ထုံးစံက တႏွစ္မွာ ေလွ်ာ့ ရက္ဆုိတာ သုံးလကုိရိွတယ္ 
ဗ်။ အဲေတာ့ အႏွစ္ ၂၀ က်တ့ဲလူက ၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္ေလာက္ေလွ်ာ့ေပးရင္ ဘယ္ေလာက္ 
ေလာက္ ရလဲဆုိေတာ့ တႏွစ္ကုိဗ်ာ ၃ လ၊ ၁၆ ႏွစ္ ဆုိ ေတာ့ ၄၈ လ၊ ၄  ႏွစ္ေတာင္ရ 
တယ္။ ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ဆုိရင္ လြတ္တယ္ဗ်။ က်ေနာ္က လြတ္ရမယ့္ဟာ အဲဒီဟာကုိ 
က်ေနာ့္ကုိ လြတ္တ့ဲအထဲမထည့္ဘဲနဲ႔ က်ေနာ့္ကုိ 401 ထဲမွာ အမႈထည့္တယ္။ အဲဒါကုိ 
လက္မခံဘူးဆုိေတာ့ က်ေနာ္ နဲ႔ စကားမ်ားတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းေလး ျပန္ေျပာရရင္ 
က်ေနာ္ ဒီ 401 ဆုိတ့ဲ လက္မွတ္ထုိးတာ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေပးတာ သုိ႔မဟုတ္လည္း ဆလံေပးထြက္တာ၊ 
ဒူးေထာက္ထြက္တာ မလုပ္ဘူး ဆုိၿပီးေတာ့ ၉၀ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျငင္းခ့ဲတယ္။ 

က်ေနာ့္ကုိ ပထမ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ခ်တယ္။ ၈၉ မွာေထာင္ခ်တယ္။ ၉၁ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ့္ကုိ ထပ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ထမင္းေတြ ဘာေတြေကၽြး 
လုပ္ေသးတယ္။ အဲဒါကုိ 401 နဲ႔လႊတ္မယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ ျငင္းခ့ဲတယ္။ ေနာက္တခါ က်ေနာ့္ကုိ ၉၅ မွာ ဦးၾကည္ေမာင္တုိ႔ ဦးတင္ 
ဦးတုိ႔ လြတ္တ့ဲအခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ကုိ ေခၚၿပီးေတာ့ 401 နဲ႔ ထြက္ဖုိ႔ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ ျငင္းခ့ဲ တယ္။ ေနာက္တခါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
လမွာ က်ေနာ္ ေဆး႐ုံတက္ေနတုန္းမွာ က်ေနာ့္ကုိ လာၿပီးေတာ့ 401 နဲ႔ လက္မွတ္ထုိးၿပီးထြက္ဖုိ႔ လာေျပာတယ္။ က်ေနာ္ ျငင္းခ့ဲတယ္။ 
အဲဒီလုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းခ့ဲတ့ဲ 401 နဲ႔ က်ေနာ့္ကုိ ထည့္ တယ္။ တကယ္က က်ေနာ္က လြတ္ရက္ေစ့တ့ဲလူအေနနဲ႔ လႊတ္ကုိလႊတ္ရမယ္ 
… ဒါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ အစုိးရဟာ က်ေနာ့္ကုိ လိမ္တာ၊ ညာတာ၊ စစ္အစုိးရဟာ ဒီအုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာ 
ေရာထဲမွာ က်ေနာ့္ကုိ ေရာထည့္တာ။ ျပႆနာေတြ အကုန္လုံးကုိ ေရေရာပစ္တာ … က်ေနာ္ အဲဒီ သေဘာ ေျပာတာ။ 

ေမး။     ။ေနာက္ေမးခြန္းတခုက ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာ ဆရာ ေထာင္ထဲမွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ႏုိင္ခ့ဲတာကဘာေၾကာင့္လုိ႔ထင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ။     ။ က်ေနာ့္မွာလည္း တခါတေလက်ေတာ့ စိတ္ပ်က္တာ အားငယ္တာ စိတ္ဆင္းရဲတာ စိတ္ညစ္တာ မခံႏုိင္ ေတာ့ေအာင္ျဖစ္တာ 
ရိွတာေပါ့ … လူပဲဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း သံနဲ႔ထုထားတ့ဲ လူမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေနႏုိင္လဲ ဆုိတာ က်ေနာ္ တြက္တ့ဲအခါမွာ ဘာ 
သြားေတြ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ အၿမဲတမ္းတေလွ်ာက္လုံး လမ္းစဥ္(စုလႊတ္ေတြ႔)ဆုိတ့ဲ လမ္းစဥ္ပဲ။ စုဆုိရင္ ေဒၚစုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 
အားလုံးကုိ ႁခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပးေရး၊ လႊတ္ဆုိတာက လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ က်င္းပေရး၊ ေနာက္ဆုံးက ေတြ႔ဆုိတ့ဲဟာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး 
ေရး။ ဒီသုံးခုကုိ က်ေနာ္ apply လုပ္ၿပီးေတာ့ ေနတာပဲဗ်။ ဘယ္ျပႆနာ ေပၚလာလာ က်ေနာ္က ဒီသုံးခုနဲ႔ apply လုပ္တယ္္။ apply 
လုပ္တယ္ဆုိတာ ဥပမာ ေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိတယ္။ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားေမးလာရင္ က်ေနာ္က 
လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးနဲ႔ ေျပာတယ္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး က်ေနာ္ ေျပာတယ္။ ဥပမာဆုိရင္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားနဲ႔ ေတြ႔တ့ဲ 
ဟာမ်ဳိး မလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ က်ေနာ္တုိ႔က ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ေတြ႔ခ်င္တယ္ အဲဒီလုိမ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးလုိင္းကုိ 
တေလွ်ာက္လုံး က်ေနာ္ကုိင္လာတယ္။ 

ေနာက္တခု က်ေနာ္ကုိင္တ့ဲဟာတခုက ရံသုံးရံပဲ။ အန္အယ္လ္ဒီ ႏုိင္ငံေရး ျမင့္သြားတာရိွတယ္ နိမ့္သြားတာရိွတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
က်ေနာ္ အန္အယ္လ္ဒီကုိ ဝန္းရံထားမယ္။ ဒါ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းပဲ။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရိွေန တယ္။ ဒီမုိကေရစီ ဆုိလုိ႔ရိွရင္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာ ရိွရမယ္။ ဒီအဖြဲ႔ပ်က္သြားရင္ သူတုိ႔က ႀကိဳက္မွာေပါ့။ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာ ရိွလားဆုိေတာ့ မေကာင္းတာကုိ 

 

ဦးဝင္းတင္ (ဓာတ္ပံု - ျမတ္မုိးေမာင္) 
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ေကာင္းတ့ဲအေနအထားနဲ႔ ရိွေအာင္ေနရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ကုိ ဝန္းရံၾကရမယ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ 
ဝန္းရံရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ျပည္သူရဲ႕ Mandate ကုိ လႊတ္ေတာ္ကေန ရထားတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီတင္ 
ရတာမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာတာ။ အျခားေသာပါတီေတြေရာ၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဝန္းရံၾကရမယ္။ ေနာက္တခုက ေဒၚစု 
ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ဝန္းရံရမယ္။ 

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီတုိက္ပြဲႀကီး တခုလုံးထဲမွာ ေဒၚစုဟာ အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ဆုိေတာ့။ ေဒၚစုမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ရိွခ်င္ရိွမယ္။ ေဒၚစု 
ကုိ က်ေနာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကုိးကြယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚစုရဲ႕ အခန္းက႑ ေဒၚစုရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဒီႏွစ္ ၂၀ ကာလမွာ အလြန္အေရး 
ႀကီးတယ္။ အဲေလာက္ကုိ အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ အေနအထားမွာရိွတ့ဲအတြက္ ေဒၚစု ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ဘယ္လုိမွ ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ 
လုိ႔မရဘူး … ေလ်ာ့ေပါ့ေအာင္ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒၚစုေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ဝန္းရံၾကပါ။ 

အဲဒီ ေႂကြးေၾကာ္သံ သုံးရပ္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္သုံးရပ္ အဲဒါနဲ႔ ကုိင္ရွင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ေနတ့ဲအတြက္ ဒီေလာက္ခံႏုိင္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ 
ေတာ့ထင္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ခုနေျပာသလုိ လူပဲဗ်ာ … သံနဲ႔ထုထားတာမွမဟုတ္ဘဲ။ စိတ္ညစ္တာေတြ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းတာေတြလည္း 
ရိွမယ္။ က်ေနာ္ အၿမဲတမ္း ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ျခည္မျပတ္ေနႏုိင္တာ၊ စိတ္ဓာတ္အင္အားေတြ ေတာင့္ခံႏုိင္တ့ဲဟာ၊ အဒီဲ ေႂကြး 
ေၾကာ္သံ သုံးရပ္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ သုံးရပ္ေၾကာင့္လုိ႔ထင္တယ္။ 

ေမး။     ။ စစ္အစုိးရက ေဒၚစုနဲ႔လည္း ေတြ႔ေနၿပီလုိ႔ေျပာတယ္ဆရာ။ အခုလာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သူတုိ႔ က်င္းပမယ္လုိ႔ေျပာ 
ေနတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး လမ္းေၾကာင္းကသာ Pragmatic ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အခုဆုိလုိ႔ရိွရင္ ဆရာေမာင္စူးစမ္းတုိ႔ကပါ 
ေျပာလာတာရိွေတာ့ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကုိေရာ ဆရာ ဘယ္လုိထင္လဲ။ 

ေျဖ။     ။ က်ေနာ္က အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ဒုိင္ယာေလာ့နဲ႔ပဲ တတြဲတည္းတြဲၿပီးေတာ့ စဥ္းစားရမယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိ 
လုိ႔ရိွရင္ စစ္အစုိးရဟာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ပိတ္ထားတယ္။ လမ္းတားလုိက္တာ။ ေရွ႕အတြက္ လမ္းပိတ္ ေနၿပီ။ လမ္းပိတ္ဖုိ႔အတြက္ ေပၚ 
လာၿပီ။ ကြန္စတီက်ဴးရွင္း ဆုိတာ ေပၚလာၿပီ။ အဲဒီ ကြန္စတီက်ဴးရွင္း ထဲက ထြက္လာမယ့္ ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒတုိ႔၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ ဥပေဒတုိ႔ ဒါေတြလည္း စေပၚလာၿပီ။ အဲဒီေတာ့ လမ္းပိတ္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ကုိစူးစမ္းတုိ႔က ဒုိင္ယာေလာ့က အဆင္တန္ဆာ 
ျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ေျပာေနတယ္။ က်ေနာ္လက္မခံ ဘူး။  ဒါ အည့ံခံလုိင္းပဲ။ ဟုတ္တယ္ လမ္းပိတ္မေနဘူးလား … ပိတ္တာေပါ့။ ပိတ္ေနတာ 
ကုိ အခုမွ လမ္းပိတ္တာလုိ႔ ထေအာ္ရင္ အဲဒီလူဟာ ေတာ္ေတာ္ည့ံ တာပဲ။ ပိတ္ေနတာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ၁၉၉၂ National Convention 
ေခၚကတည္းက သူတုိ႔က ဒီဟာကုိ ႀကံခ့ဲၿပီးသား။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒါေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းေျပာေနတယ္။ သူတုိ႔ကုိ legitimacy  မေပးႏုိင္ဘူး။ 

NC နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ သပိတ္ေမွာက္ရမယ္ဆုိတာက ၉၃ တုန္းက က်ေနာ္ ေျပာခ့ဲၿပီးၿပီ။ ဒါ အားလုံးေရွ႕မွာ။ အေမရိကားက Mr. 
Bill Richardson လာေတြ႔တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြေရာ ဘာေတြေရာ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြ ေရာ သတင္းေထာက္ေတြေရာ။ အဲဒီ 
မွာ က်ေနာ္ေျပာခ့ဲတယ္။ က်ေနာ္လက္မခံဘူး။ ဒါ Sham ၊ ဒါ အတုအေယာင္ပဲ။ အဲဒါကုိ သပိတ္ေမွာက္ရမယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ 
အားလုံးအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ အနည္းဆုံးေတာ့ သပိတ္ေမွာက္ရမယ္။ ဆုိလုိတာက ဒီတခါးႀကီး ပိတ္ေတာ့မယ္ဆုိတာ သူတုိ႔က ၉၂ 
ေလာက္ကတည္းက ႀကံရြယ္ၿပီးသားပဲ။ အဲဒါအခုမွ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္က ၉၂ ေလာက္တုန္းက သူတုိ႔လုပ္တာ 
လည္း အၿမဲတမ္း ကန္႔ကြက္ခ့ဲတယ္။ 

က်ေနာ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းမယ္ဆုိတာ စိတ္ထဲမွာ ရိွတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေရးကုိ ၉၂ 
မတုိင္ခင္က ၈၈ ေအာက္တုိဘာလကတည္းက အန္အယ္လ္ဒီက ကုိင္စြဲခ့ဲတ့ဲ လုိင္းျဖစ္တယ္။ ဒီလုိင္းက ေဒၚစု ကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ထုိး 
ၿပီးေတာ့ န၀တ ကုိ ပုိ႔ခ့ဲတ့ဲလုိင္း။ ေအာက္တုိဘာ လကတည္းက။ ဒီဒုိင္ယာေလာ့လုိင္းက တေလွ်ာက္ လံုးရိွေနတာ၊ အဒီဲထဲမွာ သူတုိ႔က 
NC လုိင္းေတြတင္လာတယ္၊ အခုတခါ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုလုိင္း။ လမ္းပိတ္ေနတယ္၊ အဲဒီ ပိတ္ေနတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ နဂိုကတည္း 
က ျမင္ေနတာပဲ၊ အဲဒါကုိ ဒုိင္ယာေလာ့ နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္။ ဒုိင္ယာေလာ့နည္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဟာေတြကုိ တင္ျပမယ္၊ ဒုိင္ယာေလာ့နည္း 
နဲ႔ သူတုိ႔ ေျခလွမ္းေတြကုိ ဖ်က္မယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိင္စြဲခ့ဲတာပဲ။ 

ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ လမ္းပိတ္ေနတာကုိ ျမင္ေနေသာ္ျငားလည္း လမ္းပိတ္သြားတ့ဲ အထိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒုိင္ယာေလာ့ကုိ ေတာင္းဆုိေန 
မွာပဲ။ လမ္းမပိတ္ေအာင္ေျပာေနမွာပဲ။ ဒုိင္ယာေလာ့က ဒါပဲ။ အဲဒါကုိ ဒုိင္ယာေလာ့က အဆင္တန္ဆာပဲ ဆုိတာ က်ေနာ္လက္မခံဘူး။ ဒါ 
အည့ံခံတ့ဲလုိင္းပဲ။ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆုိလုိ႔ရတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဒါေတြခဏ ဆုိင္းထားပါဦး။ 
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ေတြ႔ျဖစ္ေအာင္ေတြ႔ရမယ္။ လမ္းပိတ္တာေတြ မပိတ္နဲ႔ဗ်ာလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရရမယ္။ ဒါေတြျပင္ပါလုိ႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ရမွာလဲ ။ၿပီး ၿပီးေရာ 
သြားလုိ႔မရဘူး။ က်ေနာ္က အဲလုိပဲ ယူဆတယ္။ 

ေမး။     ။ ဟုတ္က့ဲ ဆရာ၊ ေနာက္ေမးခြန္းတခုက ဆရာ အခုအေနနဲ႔ ဆရာ့ အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔သာ ေတြ႕ခြင့္ရ မယ္ဆုိရင္၊ 
ဆရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘာေတြမ်ား အႀကံဥာဏ္ေပးႏုိင္မလဲ၊ ဆရာ ဘာေတြ ေျပာမလဲ ဆရာ။ 

ေျဖ။     ။ အမွန္တုိင္းေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခါင္းေဆာင္ပဲဗ်။ က်ေနာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ 
လည္း ခံယူတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ေရာ၊ စိတ္ဓာတ္ အားျဖင့္ေရာ စြန္႔လြတ္မႈ၊ အနစ္နာခံမႈ အား 
လံုးက က်ေနာ္တုိ႔ထက္ အမ်ားႀကီးကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္။ အခုမွမဟုတ္ဘူး၊ ဟိုတုန္းက လည္း ယူဆတယ္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထက္ျမက္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာမႈ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ Commit ျဖစ္မႈ စြဲၿမဲမႈ ဒါေတြ က်ေနာ္ အကုန္လံုး 
လက္ခံခ့ဲတယ္။ 

က်ေနာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေတြ႔ရင္ ခင္ဗ်ားစိတ္ကူး ဘာေတြရိွသလဲ။ အဲဒါေတြ က်ေနာ္ဘာလုပ္ေပးႏုိင္မလဲ။ ဒီေမးခြန္းပဲ က်ေနာ္ 
ေမးမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ရိွၿပီးသားျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယံုတယ္၊ ဒါ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈနဲ႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္ 
ဘာေျပာမလဲဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခင္ဗ်ားဘာအႀကံရၿပီလဲ။ ခင္ဗ်ားဘာေတြမ်ားေတြးၿပီးၿပီလဲ၊ ခင္ဗ်ားဘာေတြမ်ား ျမင္ၿပီးၿပီလဲ။ 
ဘာေတြမ်ားလုပ္ဖုိ႔ က်န္ေသးလဲ။ ေကာင္းၿပီအဲဒါဆုိရင္ က်ေနာ္လုပ္ႏုိင္တ့ဲဟာေတြ သံုညပဲျဖစ္ျဖစ္ သုညထက္နည္းနည္းေက်ာ္တ့ဲ ၁ ပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါေတြက်ေနာ္လုပ္ေပးမယ္။ က်ေနာ္လုပ္ႏုိင္တ့ဲဘက္က ၀င္လုပ္ေပးမယ္။ 

က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာ ၉ လ ပဲ ၾကာတယ္၊ အခုေထာင္ထဲမွာ ၁၉ ႏွစ္ေနလာရတာ၊ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ မအူမလယ္ ဆိုတာ ထင္ 
ရွားေနတာပဲ၊ က်ေနာ္က အလုပ္လုပ္တာ၊ က်ေနာ့္ကုိ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေျပာၾကတာပဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အႀကံေပးႏုိင္တယ္တုိ႔ ဘာတုိ႔၊ 
အဲဒါေတြကုိ က်ေနာ္ျငင္းတယ္၊ က်ေနာ့္ကုိယ္ က်ေနာ္ ႏိွမ္ၿပီးေျပာတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထူးထူးခြ် န္ခြ် န္ကုိ 
ေတာ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းထဲက ထြက္လာတ့ဲ အႀကံဥာဏ္ေတြဟာ ျပင္စရာ မရိွေလာက္ေအာင္ 
ကုိ ေကာင္းတယ္၊ အဲဒါေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့ဲ ေနရာမွာ က်ေနာ္ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္တယ္၊ ဒါပဲ။ က်ေနာ္က တေယာက္တည္း 
သမားဆုိေတာ့ သူမ်ားထက္ပုိအလုပ္လုပ္ႏုိင္ တယ္၊ အရင္ကတည္း က တေန႔ကုိ ၁၅ နာရီ ၁၆ နာရီ အလုပ္လုပ္တာ၊ ေၾကးမံုသတင္းစာ 
လုပ္တုန္းကလည္း ဒီလုိပဲ။ 

ေမး။     ။ ေနာက္တခုက ေ၀ဖန္ေရးလုပ္တ့ဲ သူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရိွရင္ အန္အယ္လ္ဒီက ေသသြားၿပီတုိ႔ ဘာတုိ႔ေျပာၾက 
တာရိွတယ္၊ အခုဟာကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေနရတ့ဲ အတြင္းမွာ တခ်ိဳ ႕ ေ၀ဖန္ေရးလုပ္တ့ဲလူေတြက ေျပာ 
တာေပါ့၊ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ လက္ ရိွ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈက အားေပ်ာ့တယ္တုိ႔ ေ၀ဖန္ေနသလုိ၊ ႏုိင္ငံေရး အ 
ေျပာင္းအလဲကုိ အန္အယ္လ္ဒီ က လုပ္မေပးႏုိင္ဘူးလုိ႔ စြပ္စြဲတ့ဲ လူေတြ လည္း ရိွတယ္၊ အဲဒါ အခု လက္ရိွ အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္မႈအ 
ပုိင္းကိုေရာ ဆရာ ဘယ္လုိ သံုးသပ္ပါသလဲ။ 

ေျဖ။     ။ ခင္ဗ်ားေမးခြန္းက ၂ ပုိင္းဗ်ာ၊ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလုိ႔ က်ေနာ္ ပထမပုိင္းကုိ အရင္ေျပာခ်င္တယ္၊ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းရွင္းေျပာရင္ သူဟာ အလြန္ေတာ္တ့ဲပုဂၢိဳလ္၊ အလြန္ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းတ့ဲ ပုဂိၢဳလ္ ဆုိတာမွန္တယ္။ သုိ႔ 
ေသာ္ အဖြဲ႔အစည္းတခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရိွရင္လည္း ျဖစ္ရမွာပဲဗ်။ ဆုိလုိတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါလည္း ျဖစ္ေန 
မယ္လုိ႔ေျပာတာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရးမပါဘူးလုိ႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုိေသာ ေခါင္းေဆာင္တ 
ေယာက္ဆုိတ့ဲဟာက မေပ်ာက္ဘူးဗ်။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဗ်ာ ေသသြားတယ္၊ သတ္ပစ္လုိ႔ေသသြားတယ္ဗ်ာ၊ ေအာင္ဆန္း Spirit ဆုိတာက က်န္တ့ဲအခါၾက ေတာ့ ဖဆပလ 
က အမ်ားႀကီး ဆက္ၿပီးေတာ့ အဓြန္႔ ရွည္ေနတယ္၊ ေအာင္ဆန္းေသတာနဲ႔ ဖဆပလ ပ်က္သလား။ မပ်က္ဘူးဗ်။ အလားတူဘဲ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေသတာနဲ႔၊ ေဒၚေအာင္းဆန္း စုၾကည္ မရိွတာနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီက ပ်က္မယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ မယုံဘူး၊ အနည္းဆုံး 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Spirit ဆုိတ့ဲ  ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ဓာတ္ဆုိတာ ရွင္သန္ေနဦးမွာပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေသသြားလုိ႔ပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလုပ္လုိ႔ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အနစ္နာခံတ့ဲဟာ စံနမႈနာယူ စိတ္ဓာတ္ အေနနဲ႔ က်န္ 
ေနမွာပဲ။ 
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ဒီစိတ္ဓာတ္ေတြက အန္အယ္လ္ဒီမွာ ကိန္းေကာင္းေနတ့ဲကာလပတ္လုံး၊  ကိန္းေအာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္သမွ် ကာလပတ္လုံး ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ကုိ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္၊ လူ တေယာက္အေနနဲ႔ ရိွျခင္း၊ မရိွျခင္း၊ ရပ္တည္ျခင္း၊ မရပ္တည္ျခင္းနဲ႔ သိပ္ေတာ့မဆုိင္ေတာ့ 
ဘူး၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ဓာတ္ဆုိတဲ႔ဟာႀကီးက ရိွေနရင္ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ရွင္သန္ႏိုင္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္။ 

ဒုတိယအခ်က္က လက္ရိွေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့။ ဒါေတြက လူေတြပဲဗ်၊ လူေတြဘဲ၊ ဟုတ္လား။ ဥပမာ က်ေနာ့္ကုိ မေန႔တုန္း 
က မိတ္ေဆြတေယာက္က သိပ္ၿပီးေတာ့ emotional မျဖစ္ပါနဲ႔တဲ႔။ ဟုတ္ပါတယ္၊ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ emotional 
ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး၊ dynamism ကုိ ေဖာ္ေနတာ။ က်ေနာ့္ကုိ ဒီလူႀကီးက ဘာေတြ ေျပာမွန္းလဲ မသိဘူးေပါ႔၊ Out of date ေတြ၊ ဒီလူႀကီး 
နားမလည္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။ မွန္တယ္၊ မရိွတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ 

က်ေနာ္က အဲဒီလုိဟာေတြပါ ထည့္တြက္တယ္၊ က်ေနာ္က ျဖန္႔ျဖဴးေနတာ၊ အခု အင္တာဗ်ဴးတာေတြ လုပ္ေနတာ၊ က်ေနာ္အမ်ားၾကီး သိ 
တာေပါ႔။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး။ က်ေနာ္ ေထာင္ထဲမွာ အႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ေနလာတာ၊ စာလည္း မေန႔တေန႔ 
ကမွ ဖတ္ရတာ၊ ရရာ ဖတ္ရတာ။ အဲေတာ့ အဲဒီဟာေတြကုိ က်ေနာ္က ဘာလုိ႔ dynamic ျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္လုပ္ေနတာလဲ၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ 
ထၾကြျခင္း၊ တက္ႂကြ ျခင္း၊ ရွင္သန္ျခင္း ဆုိတဲ႔ dynamism ကုိျဖန္႔ ေနတာ၊ dynamism မရိွရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ လုပ္စရာ မရိွဘူးဗ်ာ။ 

က်ေနာ္ ေျပာလုိ႔ ရတာေပါ႔ဗ်ာ၊ တရားထုိင္ရဦးမယ္ဗ်ာ၊ က်ေနာ္ စီးပြားေရးမေကာင္းဘူးဗ်ာ၊  ေျပာလုိ႔ရတာပဲ၊ ဟုတ္လား။ ဘာလုိ႔ သည္းခံ 
ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ေျပာေနလဲ၊ dynamism ကုိ က်ေနာ္ ရိွခ်င္တယ္။ က်ေနာ္ အခုဘယ္ေလာက္မွားတယ္ မွန္တယ္ဆုိတာ က်ေနာ့္ဟာက် 
ေနာ္ နားေထာင္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရဘူး။ က်ေနာ္ တမနက္လုံး စကားေျပာေနတာ၊ တေန႔တုန္းကလည္း မနက္လင္း(၆)နာရီကတည္းက စေျပာ 
လုိက္တာ ညေန(၄) နာရီမွာ ေထာင္ကထြက္လာ၊ (၄) နာရီကစၿပီးေတာ့ စကား ေျပာလုိက္တာ ည (၁၁) နာရီ (၁၂) နာရီထိ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ 
က်ေနာ္လုပ္ေနတာလဲ။ 

ဒီဟာ dynamism ျဖန္႔ ေနတာ။ ဒီထဲမွာ အည့ံေတြ၊ အဖ်င္းေတြ၊ မဟုတ္တာေတြ ပါမယ္၊ ေခ်ာ္တာေတြ ပါမယ္။ က်ေနာ့္ကုိ အျပစ္တင္ရင္ 
က်ေနာ္ ခံမယ္၊ ကိစၥမရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ dynamism ေတာ႔ အျပစ္မျမင္နဲ႔၊ အဲဒီ dynamism ေတာ့ ေပၚေစခ်င္ တယ္။ ဒါက လူေနာ္။ 

အလားတူပဲ လက္ရိွ ရိွေနတဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာဆုိလုိ႔ရိွရင္ သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္တာ သူတုိ႔လုပ္ေနတာပဲလုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ 
သူတုိ႔ dynamism  ေလ်ာ့ရင္ ေလ်ာ့ မယ္၊ နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့မယ္၊ သေဘာက နည္းနည္းေလး တြန္းေပးရမယ္။ သူတုိ႔မွာ နည္းနည္း 
ေလး ေခ်ာ္တာ ရိွမယ္၊ ေျဖာင့္ေပးရမယ္။ ဟုတ္လား။ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈတခုကုိ အေၾကာင္းရာ တခုအေပၚမွာ အေျခအေန တခုအေပၚမွာ 
အတိမ္းအေစာင္းရိွတာေတာင္ ဘယ့္နယ္ သည္းညည္းမခံႏိုင္လုိ႔ မရဘူး။ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျပင္ရမွာပဲ၊ မွားရင္ ေ၀ဖန္ရမွာပဲ၊ 
ဒါ အဖြဲ႔အစည္းပဲ။ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ေျပာရမယ္၊ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ေဆြးေႏြးရမယ္၊ ဒါပဲဗ်။ အဲေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ 
ေျပာရမယ္၊ မရႈတ္ခ်ခ်င္ဘူး။ ဘ၀င္မက်တာေတြရိွတာ ေျပာမယ္၊ ပ့ဲျပင္ၾကမယ္၊ ထိန္းေက်ာင္းၾကမယ္၊ ၀န္းရံ ၾကမယ္၊ ၀ုိင္း၀န္းၾကမယ္။ 
ဒါကုိ က်ေနာ္ လုပ္ခ်င္တာ၊ မွားတာ မွန္တာေတာ့ မသိဘူး။ ဆုိေတာ့ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈဘက္ကေန လုိက္တာလည္း မရိွဘူး၊ ႐ႈတ္ခ်တာ 
လည္း မရိွဘူး။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကလည္း သူတုိ႔ လုပ္ႏိုင္သမၽွ လုပ္ေနတာပဲ၊ မွန္ႏိုင္သမၽွလည္း မွန္ေနတာလည္း ရိွပါတယ္။ မွားတာရိွရင္ 
ျပင္ၾကမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ  ဆက္ခံမ့ဲအင္အားေတြ ဘယ္လုိ တုိးခ်ဲ႕မလဲ။ ဒါကုိ က်ေနာ္တုိ႔ သိၾကရမယ္၊ က်ေနာ္ အဲဒီလုိပဲ သေဘာထား 
ပါတယ္၊ 

ေမး။     ။ အခု ဆရာ (၁၉) ႏွစ္ၾကာ အျပင္ေလာကနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနၿပီးေတာ့  အခုလုိမ်ဳိး ျပန္အဆက္ အသြယ္ ရတဲ႔အခါက် 
ေတာ့ ဆရာ့ အေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ရိွပါသလဲ ဆရာ၊ 

ေျဖ။     ။ က်ေနာ္  ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေရးကုိ လုပ္မယ္။ က်ေနာ္ အခု အသက္(၇၉ )ႏွစ္ရိွၿပီ၊ အမွန္အတုိင္းက သိပ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးကုိ က်ေနာ္ 
ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ရိွတာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ဖူးတာ ကုိးလ ေလာက္ဘဲ လုပ္ဖူးတာ၊ ေထာင္ထဲက အေတြ႔အၾကံဳကုိ ႏိုင္ 
ငံေရးလုိ႔တြက္ရင္ေတာ့ သိပ္ၾကာတာေပါ႔ဗ်ာ။ ေထာင္ထဲမွာလည္း က်ေနာ္တေယာက္တည္းလုိ ေနရတ့ဲအခါက်ေတာ့ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေျပာ 
ဆုိျခင္း၊ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ခ်ျခင္းေတြ သိပ္ကုိ မလုပ္နုိင္ဘူး။ တေယာက္တည္း ျဖစ္ေနတာ၊ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္ရဲ႕ 
ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳက အမ်ားႀကီးနည္းပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ့္မွာ အေၾကာင္းေတြအမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္၊ အေၾကာင္းေတြ အမ်ား 
ႀကီးရိွတယ္ဆုိတာ အန္အယ္လ္ဒီကုိ  စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားထဲမွာ က်ေနာ္ တေယာက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတ့ဲ အခါ 
က်ေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ေနပါေစ၊ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဦးတည္တ့ဲအတြက္ အဲဒီဘက္ကေန ရပ္ျခင္း 
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အားျဖင့္ ဒါ က်ေနာ္ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကုိလုပ္လုိ႔ရမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္၊ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေရး 
ကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ဒါ အတုိဆုံး ေျပာတာပါ။ 

ေမး။     ။ ေနာက္ဆုံးေမးခြန္း ဆရာရယ္၊ အခုလုိမ်ဳိး ဆရာ့လြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ရွားတဲ႔ လူေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ ေနာက္ၿပီး  ျမန္မာ့အေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကတ့ဲ လူေတြအတြက္ကုိ ဆရာက ဧရာ၀တီကေန တဆင့္ ဘာမ်ား ေျပာစရာ ရိွပါသလဲ။ 

ေျဖ။     ။ သိပ္ေက်းဇူးတင္တယ္၊ သိပ္အားတက္တယ္ဗ်ာ၊ သိပ္အဖုိးတန္တယ္လုိ႔ေျပာစရာမွ တျခားမရိွဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သိပ္ 
ေက်းဇူးတင္တယ္ဆုိတာက က်ေနာ္တုိ႔ေထာင္ထဲမွာေနရေတာ့ စားေရး၊ ေသာက္ေရး၊ မိဘနဲ႔မေတြ႕တာ၊ ေဆြမ်ဳိးနဲ႔မေတြ႕တာ၊ မိသားစုနဲ႔ 
မေတြ႕တာ၊ အခ်င္းခ်င္းနဲ႔မေတြ႕တာကအစ အကုန္လုံး အခက္ခဲေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ အဲဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ တေယာက္ေယာက္ 
ကေနၿပီးေတာ့ အားေပးတယ္၊ ၀ုိင္း၀န္းတယ္၊ ၀န္းရံတယ္၊ ပ့ံပုိးတယ္ ဆုိတ့ဲ အခါၾကေတာ့ က်ေနာ္ သိပ္ေက်းဇူးတင္တယ္၊ ဒါေျပာစရာ 
မလုိဘူး၊ က်ေနာ္တင္ မဟုတ္ဘူး၊ အားလုံးကေနၿပီးေတာ့ ဒါ ေက်းဇူးတင္ၾကမွာ၊ ဒါကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ေျပာတာပါ။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြအတြက္ က်ေနာ္ သိပ္ၿပီးေတာ့ အားတက္တယ္။ သိပ္အားတက္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တဲ႔ အေၾကာင္းက ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ 
ဆုိေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးေျပာရရင္ ႏုိုင္ငံေရးတုိ႔ ဘာတုိ႔လုပ္တယ္ဆုိတာ အားတက္မႈနဲ႔လုပ္ရတာ။အားတက္မႈ မရိွဘဲနဲ႔ စာအုပ္ႀကီးနဲ႔ ထုိင္ၿပီး 
ေတာ့ စာအုပ္နဲ႔စဥ္းစားၿပီးေတာ့ စာအုပ္ႀကီး လမ္းစဥ္နဲ႔ဘဲ လုပ္ေနရင္ မရဘူးဗ်။ အားတက္မႈနဲ႔ စုစည္းရတာ၊ အားတက္မႈနဲ႔ လႈပ္ရွားရတာ၊ 
အားတက္မႈ နဲ႔ ထႂကြရတာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ အားတက္တယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာင္ထဲမွာပဲ ေနေန၊ အျပင္မွာ ေနေန၊  အဲဒါ ၀ုိင္း၀န္း 
တဲ႔ အေလ႔ကုိ ျပတာ၊ ၀ုိင္း၀န္းတယ္ဆုိတာ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပေရာေပါ႔ဗ်ာ။ ဒီလူေတြ၀ုိင္း၀န္းၾကလုိ႔ ဒီလူေတြအားေပးၾကလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ 
တေတြက ထၾကြေနတယ္။ လုပ္ရွားေနမယ္၊ တက္ႂကြေနမယ္၊ ႏိုးၾကားေနမယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က သိပ္ၿပီးေတာ့ အားရပါတယ္ 
ဆုိတဲ႔ဟာကုိ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ေနာက္တခုေျပာခ်င္တာက ေသဆုံးသြားတ့ဲပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ မလုပ္ေတာ့တဲ႔ပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကြာသြားတဲ႔ပုဂၢဳိလ္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ 
အဲဒီလူေတြလုပ္ခ့ဲတာ မနည္းဘူး။ ဥပမာ ဆုိလုိ႔ရိွရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စာေရးဆရာ ေမာင္ေသာ္က တုိ႔ ၊ 
ဦးတင္ေမာင္၀င္းတုိ႔၊ ဦးတင္ေရႊတုိ႔။ ေနာက္ အျခားေသာပါတီက ဦးခင္ေမာင္ျမင့္တုိ႔  စတဲ႔ပုဂၢဳိလ္ေတြ။ ဒီလူေတြ အကုန္လုံးက ေထာင္ထဲ 
မွာ ေသၾက ရ တယ္၊ ေသသြားတယ္။  ေနာက္တမ်ဳိးက ေထာင္ထဲ ေၾကာင့္၊ ေထာင္ထဲမွာ အမ်ိဳ းမ်ိဳး အအိပ္ပ်က္၊ အစားပ်က္၊ စီးပြားပ်က္၊ 
လုပ္ငန္းပ်က္၊ အကုန္လုံး ဘ၀ပ်က္သြားတဲ႔ လူေတြကုိ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ က်ေနာ့္ကုိဆုိရင္ အခု၀ုိင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ဟုိကေမး၊ ဒီကေမး 
ဘာညာလုပ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ထက္ အမ်ားႀကီး စြန္႔လြတ္ၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီးအနစ္နာခံၿပီးေတာ့ လုပ္သြားတဲ႔ လူေတြ အမ်ားႀကီး ရိွ 
တယ္။ အဲဒီပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးဟာလည္း က်ေနာ္တုိ႔မွာ အမ်ားႀကီး ရိွေသးတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ဒါကုိလည္း က်ေနာ္ေမ႔လုိ႔ 
မရဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က လက္ရိွ ရိွေနတဲ႔သူေတြကုိ ေက်းဇူးတင္သလုိ ဒီလူေတြရဲ႕ ေက်းဇူးကုိလည္း မေမ႔ဖုိ႔ သိပ္လုိပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ အျပင္မွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္တဲ႔ ေဘးေရာက္ေနတ့ဲ သူေတြ ရိွပါတယ္။ ဒီပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ႕လုပ္ကုိင္ ခ့ဲတာေတြကုိ 
လည္း က်ေနာ္တုိ႔က အသိမွတ္ ျပဳရလိမ့္မယ္၊ ဒီလုိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ႕ စြန္႔လြတ္မႈေတြကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္ရလိမ္႔မယ္၊ တန္ဖုိးထားရ 
လိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

အဲဒါကုိ က်ေနာ္ အပုိင္းခ်ဳံ႕လုိက္ရင္ ႏွစ္ပုိင္းေျပာခ်င္ပါတယ္၊ တပုိင္းက ဘာလဲဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပေရာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ၀န္းရံ 
တဲ႔ သူေတြ၊ ပုဂၢဳိလ္ေတြအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အမ်ားႀကီး ေက်းဇူး ရိွပါတယ္။ အမ်ားႀကီး လည္း က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အားေပးရာ ေရာက္ပါ 
တယ္။ အလားတူပဲ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလ အတြင္း မွာ အမ်ားႀကီး စြန္႔လြတ္ခဲ႔တဲ႔လူေတြ၊ ဘ၀ပ်က္ခ့ဲတဲ႔ လူေတြ ၊ ေသခဲ႔တဲ႔ 
လူေတြ၊ ေၾကခ့ဲတ့ဲလူေတြ၊ အဒီဲလူေတြ အားလုံးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မေမ႔ဖုိ႔နဲ႔ ဒီလူေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အၿမဲတမ္း တန္ဖုိးထားေနဖုိ႔ ဒီလူေတြရဲ႕ 
စြမ္းေဆာင္မႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အၿမဲတမ္း ျပန္ေဖၚထုတ္ဖုိ႔၊ သတိရဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ 
အဲဒါပါပဲ။     ။ 

********************************************************************************    
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သတင္းစာဆရာႀကီးသတင္းစာဆရာႀကီးသတင္းစာဆရာႀကီးသတင္းစာဆရာႀကီး    ဦးဦးဦးဦး၀၀၀၀င္းတင္၏င္းတင္၏င္းတင္၏င္းတင္၏    ေထာင္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွွင့္ေထာင္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွွင့္ေထာင္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွွင့္ေထာင္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွွင့္    ပတ္သက္ၿပီးပတ္သက္ၿပီးပတ္သက္ၿပီးပတ္သက္ၿပီး    ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္    ပီတာေအာင္ပီတာေအာင္ပီတာေအာင္ပီတာေအာင္၏၏၏၏    

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္        ((((၂၄၂၄၂၄၂၄----၉၉၉၉----၀၈၀၈၀၈၀၈))))။။။။    ။။။။    

 [ သတင္း စာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္သည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ (၂၃) ႏွစ္အရြယ္တြင္ အဂၤလိပ္စာေပ၊ ေခတ္သစ္ရာဇ၀င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

သိပၸဘံာသာတဲြျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာဘဲြ႕ရခ့ဲသည္။ အသက္ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ “အက်ဳိးေဆာင္” ဂ်ာနယ္တြင္

၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခ့ဲဖူးသည္။ စာေပဗိမာန္၌လည္း လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ

ေသးသည္။ ၁၉၅၄ မွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ထိ နယ္သာလန္ (ေဟာ္လန္) ႏိုင္ငံ၊ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕၊ ဂ်မ္ဘာတန္ (Jambarton) စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး

ကုမၸဏီတြင္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈပညာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းပညာဆည္းပူးခြင့္ ရရိွခ့ဲသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ စတင္ထူေထာင္စဥ္က

လည္း ေၾကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) ႏွင့္ အတူ ပါ၀င္ခ့ဲၿပီး ေၾကးမုံသတင္းစာ ဦးစီးအယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ယူခ့ဲသည္။ ေၾကးမုံသတင္း

စာ ခ်ိပ္ပိတ္ခံရၿပီးေနာက္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထိ မႏၲေလး “ဟံသာ၀တီသတင္းစာ” အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ (ဆရာဇင္လင္း၏

ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)] 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္တာ၀န္ယူခ့ဲသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉ ခု ဇူလုိင္(၄)ရက္မွ 

၂၀၀၈ ခု စက္တင္ဘာ (၂၃) ရက္အထိ အင္းစိန္ေထာင္၌ (၁၉) ႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဥ္းက် ခံခ့ဲရသည္။ ဦး၀င္းတင္သည္ အာဏာရွင္စစ္အစုိး 

ရကုိ ႏွလုံးရည္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ နာမည္ႀကီးၿပီး ဦး၀င္းတင္ေရးသားခ့ဲသည့္ “အမ်ားျပည္သူ၊ သေဘာမတူတ့ဲ၊ အမိန္႔အာ 

ဏာဟူသမွ်၊ တာ၀န္အရ ဖီဆန္ၾက” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္မွာ လူသိမ်ားသည္။ ဆရာဦး၀င္းတင္အား အႏွစ္ ၂၀ နီးပါးေနခ့ဲရသည့္ ေထာင္ 

တြင္းကာလမ်ား ကို မည္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းခ့ဲေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ ပီတာေအာင္က ေမးျမန္းရာ ဆရာ 

ဦး၀င္းတင္က ယခုက့ဲသုိ႔ စတင္ေျဖၾကားသည္။) 

ေျဖ- အေျခခံကေတာ့ က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးသမား တေယာက္လုိ ေနခ့ဲတယ္ဗ်။ ဘာလုိ႔

ႏုိင္ငံေရးသမားလို ေနလဲဆုိရင္ က်ေနာ္ေထာင္ထဲေရာက္တာက က်ေနာ္က သတင္း

စာဆရာ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရာက္တာျဖစ္ေနတာကုိ။ ဟို

မွာ ေတြ႕တာလည္း ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႕တ့ဲအခါက်ေတာ့။ အၿမဲတမ္းက်ေနာ္

သတိထားတာက ႏုိင္ငံေရးပဲဗ်။ ႏုိင္ငံေရးမွာ က်ေနာ္ ဘာနဲ႔ေနလဲ ဆုိေတာ့ ‘စု၊လႊတ္၊

ေတြ႕’ ဆုိတ့ဲ မူကုိ က်ေနာ္တို႔က ကုိင္လုပ္တယ္ဗ်။ စု၊လႊတ္၊ေတြ႕ ဆုိတာ ေဒၚစုနဲ႔ ႏုိင္

ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ ႃခြင္းခ်က္မရိွလႊတ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေရး၊

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး အဲဒီ(၃)ခ်က္ကုိက်ေနာ္ကကုိင္တယ္။

ဒါက ရပ္တည္ခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိရင္ ေဒၚစုရဲ႕ေခါင္း

ေဆာင္မႈကုိ ၀န္းရံၾက၊ လႊတ္ေတာ္ကုိ ၀န္းရံၾက။ အန္အယ္လ္ဒီကုိ ၀န္းရံၾကဆုိတ့ဲ

၀န္းရံေရး (၃) ပါးနဲ႔ က်ေနာ္က တုိက္ေနတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အဒီဲ ေႂကြးေၾကာ္သံ

(၃) ရပ္နဲ႔ပဲလုပ္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ သိပ္မ်ားမ်ားႀကီး စဥ္းစားမေနဘူး။ အမ်ား

ႀကီးဆုိ ေ၀းသြားမွာဆုိးတယ္။ က်ေနာ္က ဒီအေျခခံ (၃) ရပ္ကုိကုိင္ၿပီးေတာ့ ဒါကုိမူ

အေနနဲ႔ကုိင္ၿပီး ဒီကေန သိပ္မေရြ႕ေအာင္လုပ္တာ။ 

ဒီေန႔ထိ ထြက္ခါနီး ေနာက္ဆုံးပိတ္အထိ မနက္ (၆) ခြဲကေန က်ေနာ့္ကုိ လႊတ္ဖုိ႔လာေခၚတာ ညေန (၄) နာရီမွ ထြက္ျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔

လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္က (၄၀၁) ကုိ လက္မခံဘူး။ အုိနာက်ဳိးကန္းစီမံခ်က္လုိ႔ က်ေနာ္ေျပာတ့ဲ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္၊ အသက္ႀကီး

တာအေၾကာင္းျပခ်က္၊ ဒါေတြကုိ က်ေနာ္လက္မခံဘူး။ အဲဒါေတြျငင္းရၿပီး ေနာက္ဆုံးပိတ္က်ေတာ့ ေထာင္ကအ၀တ္အစားနဲ႔ပဲ က်ေနာ္

ထြက္လာခ့ဲတာ။ 

ပစၥည္းလည္း က်ေနာ္မယူဘူး ဘာညာဆုိေတာ့ သူတို႔ေတြ အကုန္လုံး ထုပ္ပုိးၿပီးေတာ့ လာၿပီးေတာ့ ပစၥည္းေတြ ဘာေတြ လာပုိ႔သြား
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တယ္။ လက္မွတ္မထုိးတာက ဒီႏွစ္ က်ေနာ္ ေဆး႐ုံတက္ေနတုန္းအခ်ိန္တုန္းကလည္း က်ေနာ့္ကုိ လာၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းဖူး

တယ္။ က်ေနာ္ျငင္းခ့ဲဖူးတယ္။ ဒါတင္မဟုတ္ဘူး ၁၉၉၀ တုန္းက က်ေနာ့္ကုိ ေထာက္လွမ္းေရးက က်ေနာ္ ေထာင္ထဲကုိ၀င္ၿပီး တႏွစ္

ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးရိွေသးတယ္ က်ေနာ့္ကုိ လက္မွတ္လာထုိးခုိင္းတယ္။ အဒီဲတုန္းကတည္းက ျငင္းခ့ဲတ့ဲဟာ။ ဒါက်ေနာ္လုံး၀ လက္မခံ

တ့ဲဟာ။ ေတာင္းဆုိခ်က္ကေတာ့ စုလႊတ္ေတြ႕ထဲမွာပါတ့ဲ ေဒၚစုနဲ႔တကြႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံးကုိ လႊတ္ေပး။ ဒါပဲ။ ဒါနဲ႔ ရပ္

တည္ခ့ဲတာ ဒီလုိနဲ႔ပဲ က်ေနာ္အႏွစ္ (၂၀) ၾကာခ့ဲတာ။ 

ေမး- အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ မစၥတာပီညဲ႐ုိးတုိ႔လုိ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ေတြ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံမႈဟာ ႏုိင္ငံေရးအ

က်ဥ္းသားေတြအတြက္ ဘယ္လုိ အက်ဳိးရလဒ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ 

ေျဖ- သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးစုံေျပာၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ေျပာတာေတာ့ မွားတယ္မွန္တယ္ က်ေနာ္၀င္ မေျပာခ်င္ဘူး။ ဒါႏုိင္ငံတခုလုံး

မွာရိွတ့ဲ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြကုိ သူတို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဘယ္ေလာက္ အထိ ထိေရာက္တယ္၊ မထိေရာက္တယ္ အေပၚမွာမူ

တည္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဘာသူတုိ႔ ေ၀ဖန္ၾကတယ္၊ ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္။ ေထာင္ထဲမွာေတာ့ မစၥတာပီညဲ႐ုိးတို႔က အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးသြားႏုိင္

တယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ယူဆတယ္။ ဘာလို႔ဆုိေတာ့ ေထာင္ထဲမွာက က်ေနာ္တို႔မွာ ထမင္းမစားရဘူး။ ထမင္းေဂၚေလး တေဂၚပဲေႂကြး

တယ္။ ထမင္းတေဂၚထက္ ပုိေတာင္းရင္ မ၀လုိ႔ အလုပ္သမားေတြဗ်ာ၊ လယ္သမားေတြဗ်ာ၊ ေထာင္က်ေနတ့ဲ ႐ုိး႐ုိးတန္းတန္းလူေတြ

အဲဒီလူေတြက ထမင္းမ၀လုိ႔ထပ္ၿပီး ထမင္းနည္းနည္းေပးပါဆုိ တုတ္နဲ႔႐ုိက္တယ္ဗ်။ က်ေနာ့္မ်က္စိနဲ႔ျမင္တာ။ အဒဲါေၾကာင့္ ၁၉၉၅ မွာ

ကုလသမဂၢကုိ စာေရးတ့ဲအထဲမွာ ထမင္း၀ေအာင္ေႂကြးဖို႔ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီကိစၥကုိ က်ေနာ္တုိ႔က အၿမဲတမ္းတုိက္တယ္။

ထမင္းေတာ့၀ေအာင္ေႂကြးပါ ခင္ဗ်ားတု႔ ိ ဆုိၿပီး။ ဆုိေတာ့ မစၥတာပီညဲ႐ုိးတုိ႔ကလည္း အဒဲါကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး တြန္းတယ္။ တြန္းေတာ့

၂၀၀၂ ခု ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္ၾကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ဘာေရးထားလဲဆုိေတာ့ နံရံမွာ စာေရးထားတယ္။ ပုံစံမလုိ အ၀စားဆိုတ့ဲဟာ။

အဲဒါ က်ေနာ္တုိ႔တုိက္တာ ၁၉၉၅ မွာတိုက္တာ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ (၇) ႏွစ္ (၈) ႏွစ္ ေလာက္ၾကာတ့ဲ အခါမွာ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ကရတယ္ဗ်။ 

အခုက်ေနာ္ေထာင္ထဲက ထြက္လာတ့ဲအခါက်ေတာ့ အဲဒါနံရံမွာေရးထားေတာ့ က်ေနာ္ကားေပၚက ေနၾကည့္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ပါလာတ့ဲ

အရာရိွေတြကုိျပေသးတယ္။ အဲေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေထာင္ထဲမွာေနတုန္းမွာ ဘာမ်ားအသုံးက်ခ့ဲသလဲလုိ႔ က်ေနာ့္ကုိေမးရင္ ဒီတုိက္ပြဲမွာ

က်ေနာ္ပါခ့ဲတယ္၊ ထမင္း၀ေအာင္ေႂကြးဖုိ႔ နံရံမွာေတာင္ေရးထားရတယ္။ အဒဲါက မစၥတာပီည႐ုိဲးက အမ်ားႀကီးပါခ့ဲတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕

တုိက္ပြဲကုိ အမ်ားႀကီးကူခ့ဲတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထမင္း၀ေအာင္စားရတ့ဲအထဲမွာ မစၥတာပီည႐ုိဲးတုိ႔ လုပ္ရပ္ေတြပါတယ္။ 

ေမး- ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ဆရာႀကီးကုိ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြက ျပန္လႊတ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး ေထာင္ဘူး၀ထိ ထုတ္ၿပီးကာမွ ျပန္ၿပီး

အက်ဥ္းခ်ထားခ့ဲတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ 

ေျဖ- ဒီလုိရိွတယ္ဗ်။ က်ေနာ့္ကုိ သာမန္အားျဖင့္ဆုိရင္ ေထာင္ အႏွစ္ (၂၀) ခ်ထားလို႔မရဘူးဗ်။ ေထာင္က (၁)ႏွစ္ ကုိ (၃) လေလာက္

ေလ်ာ့ရက္ရတယ္ဗ်။ က်ေနာ္က အႏွစ္ (၂၀) က်ေတာ့ (၁၆) ႏွစ္ဆုိရင္ သာမန္အားျဖင့္ လြတ္ရမယ္ဗ်။ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ့္ကုိလာၿပီး

ပစၥည္းသိမ္းပါ လႊတ္ေပးမယ္ဆုိေတာ့ က်ေနာ္သံသယျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ေျပာတယ္ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လားဗ်ာ။ ဟုတ္ပါတယ္ဆုိေတာ့

က်ေနာ္ ၏လုိက္သြားတယ္။ ႏွစ္ေစ့လို႔ လႊတ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ကထင္တာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္က (၁၆) ႏွစ္ကုိဗ်။ (၁၆) ႏွစ္ဆုိေတာ့

က်ေနာ္လြတ္ၿပီေလ။ 

အဲေတာ့ က်ေနာ္လုိက္သြားတယ္။ ဟုိေရာက္ေတာ့ လူ (၁၀၀) ေလာက္မွာ က်ေနာ္က ေနာက္နားမွာထုိင္ေနတာ အတင္းေခၚၿပီးေတာ့

ေရွ႕ကုိတင္တယ္။ က်ေနာ္နာမည္လည္း ထုတ္ေျပာတယ္။ ဆရာဦး၀င္းတင္ ဘာညာေပါ့ဗ်ာ ေလွ်ာက္ေျပာတာေပါ့။ ၫႊန္ခ်ဳပ္က သူလည္း

၀မ္းသာအားရေျပာတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးလဲၿပီးေရာ ဘာလုပ္လဲဆုိေတာ့ လူ (၁၀) ေယာက္ေနခ့ဲပါတ့ဲ ၀န္ႀကီးက ေတြ႕ခ်င္

လုိ႔တ့ဲေျပာတယ္။ အမ်ဳိးသမီး (၂) ေယာက္နဲ႔ အမ်ဳိးသား (၈) ေယာက္။ အမွဲာ က်ေနာ္နဲ႔ အမတ္ (၁) ေယာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ

ထမင္းေႂကြးတယ္။ ၿပီးလဲၿပီးေရာ က်ေနာ့္ကုိ ေထာင္ထဲျပန္သြင္းထားတယ္ဗ်။ 

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ က်ေနာ္ အခုထြက္သလုိ ကန္႔ကြက္တာေတြ ဘာေတြမလုပ္ခ့ဲဘူး။ က်ေနာ္လြတ္ရက္ေစ့ လို႔ လြတ္တာပဲလို႔
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က်ေနာ္ထင္လို႔လိုက္တာတာ။ ဟုိလည္းက်ေရာ မဟုတ္ဘူး ၀န္ႀကီးနဲ႔ေတြ႔မယ္ဆုိၿပီး ၀န္ႀကီးနဲ႔လည္း မေတြ႕ဘူး။ မေတြ႕ဘဲနဲ႔ က်ေနာ့္ကုိ

ေထာင္ထဲျပန္ထည့္ထားတာ။ အဲဒီတုန္းက သူတုိ႔ ကလိမ္က်တာ။ သုိ႔မဟုတ္ရင္လည္း လူေတြကုိ စိတ္ဓာတ္အားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္

ေရးလုပ္တာေပါ့။  

အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၫႊန္ခ်ဳပ္က က်ေနာ့္ဆီ လာၿပီး ဒီလုိျဖစ္သြားတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဦး၀င္းတင္ ဘယ္လုိ သေဘာထားလဲတ့ဲ။ က်ေနာ္က

ဘယ္လုိမွသေဘာမထားဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဒီအစုိးရ လိမ္ေနတ့ဲဟာလုိ႔ဘဲ က်ေနာ္သေဘာထားတယ္လုိ႔။ ကိစၥမရိွပါဘူးလို႔။ ဖဆပလေခတ္

တုန္းက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခင္ေမာင္ေလး ကေနၿပီး လူေတြကုိလႊတ္ဖုိ႔ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းကေတာင္းဆုိလုိ႔၊ ကက္ဘိနက္

က ေတာင္းဆုိလို႔၊ သူက ေထာင္သားေတြကုိ ဘူးကုိလႊတ္တယ္၊ လႊတ္၀ရမ္းေပးတယ္။ ေထာင္သားေတြက လက္မွတ္ ထုိးၿပီးတာနဲ႔

တၿပိဳင္နက္တည္း ဖမ္း၀ရမ္းကုိျပန္ေပးၿပီး ေထာင္ထဲျပန္သြင္းတယ္။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ၁၉၅၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ တုန္းကဆုိရင္ သတင္းစာ

ေလာကမွာ ခင္ေမာင္ေလး ကာလနာတုိက္တယ္လုိ႔ေခၚတယ္ဗ်။ 

အဲေတာ့ က်ေနာ္ကေျပာတယ္။ ဟုိေခတ္ကတည္းက ခင္ေမာင္ေလးကာလနာတုိက္တယ္ဆုိတ့ဲစကားကေခတ္ စားခ့ဲတယ္။ အခုလည္း

က်ေနာ့္ကုိဘယ္သူက ကာလနာတုိက္တယ္ေတာ့မသိဘူး က်ေနာ္ေထာင္ထဲျပန္ ေရာက္တယ္။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္ဘာသေဘာထားမွမရိွပါ

ဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ေနာ့္ကုိ ေထာင္ထဲမွာ တသက္လုံး ထားလည္း ေနမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တသက္လုံးတုိက္ေနမွာပဲ။ မူအရ

လည္းမလုပ္ဘူး၊ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔လည္း မလုပ္ဘူး။ ဥပေဒအရလည္းမလုပ္ဘူးလုိ႔ ဒါ က်ေနာ္ၫႊန္ခ်ဳပ္ကုိေျပာတယ္။ ၫႊန္္ခ်ဳပ္ အဲဒီတုန္းက

က်ေနာ့္ကုိ လာေတြ႕တယ္၊ ေထာင္ကေနျပန္ပုိ႔ၿပီး ေနာက္တရက္ျခားမွာ။ 

ခုတခါက်တ့ဲအခါကေတာ့ ဒီတခါလာထုတ္တ့ဲအခါက်ေတာ့ က်ေနာ္လက္ခံေတာ့ဘူး။ (၄၀၁) လည္း က်ေနာ္လက္မခံဘူး။ အုိနာက်ဳိး

ကန္း စီမံကိန္းလို႔ေခၚတ့ဲ က်န္းမာေရးတို႔၊ အသက္ႀကီးတာတုိ႔၊ က်ေနာ္ လက္မခံဘူး။ က်ေနာ္မလိုက္ဘူးဆုိၿပီး (၆) နာရီခဲြကတည္းက

စၿပီး က်ေနာ္ျငင္းတာ ညေန (၄) နာရီမွ ထြက္ရတယ္။ က်ေနာ္က ေထာင္အ၀တ္အစားပဲ၀တ္ၿပီးေတာ့ မခၽြတ္ႏုိင္ဘူးဆုိေတာ့ ေထာင္က

ဟာတ့ဲ ေထာင္ကပစၥည္းဆုိ ခင္ဗ်ားတို႔ ခၽြတ္ယူ က်ဳပ္ကုိယ္တံုးလုံးနဲ႔ထြက္မယ္ဆုိေတာ့။ ဟာအဲလုိလည္း မလုပ္ပါဘူးတ့ဲ။ က်ေနာ့္ပစၥည္း

လည္း က်ေနာ္မစစ္ဘူးဆုိေတာ့ က်ေနာ့္ပစၥည္းေတြ သူတုိ႔ ဘာသူတုိ႔သိမ္းၿပီး က်ေနာ့္ကုိ ျပန္ပုိ႔ေပးတယ္။ 

ေမး- အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာေနတုန္းကာလမွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတေယာက္အေနနဲ႔ စာအုပ္စာ တမ္းဖတ္႐ႈခြင့္အပါအ၀င္

အျခားရသင့္ရထိုက္တ့ဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ရရိွခ့ဲပါသလား။ 

ေျဖ- ရိွတယ္ဗ်။ ဟုိတုန္းက က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ေတြေပါ့ဗ်ာ ေတာင္းဆုိခ်က္ (၈) ခ်က္ရိွတယ္ဗ်။ ေရး၊ ဖတ္၊ က်န္း ဘာ၊ အား၊ လည္၊

ေထာင္၀င္စာ၊ ခ်က္စား (၈) ခ်က္ ေတာင္းတယ္။ အဒဲါေလးက က်ေနာ္တုိ႔ထဲက မုိးေဇာ္ဦးဆုိ တာ ကဗ်ာေလးစပ္ၿပီးေတာ့ အဲကဗ်ာေလး

က ဖတ္ရလြယ္ၿပီး မွတ္ရလြယ္ေနတာေပါ့။ အဒီဲတုန္းကတည္းက စာေရးစာဖတ္ခြင့္ေတာင္းခ့ဲတာဗ်။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက

မရဘူးဗ်။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္မွ က်ေနာ္တို႔ကုိ ဘာသာေရးစာအုပ္ဖတ္ခြင့္ေပးတယ္ ၂၀၀၁ ခုေလာက္မွာ။ လြန္ခ့ဲတ့ဲ (၂) ႏွစ္ေလာက္က

ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ စၿပီး သတင္းစာေပးတယ္ အစုိးရသတင္းစာ။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ တႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ဂ်ာနယ္ေတြ ဘာေတြဖတ္ရတယ္။

က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ စာပဲဖတ္ေနရတာေပါ့။ ေရြးေတာ့မဖတ္ႏုိင္ဘူးေပါ့။ ေရာက္တ့ဲဟာ ဖတ္ရေတာ့ေပါ့။ 

ေမး- ေထာင္ကျပန္လြတ္လာၿပီဆိုေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ဘ၀ကုိဘယ္လိုျဖတ္သန္းမလဲ။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွာျပန္ၿပီး တာ၀န္ယူသြားမလား။

ဘယ္လုိဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရိွပါသလဲ။ 

ေျဖ- အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တုိတုိေလးေျပာခ်င္တာက (၁) ကေတာ့ ဘာလဲဆုိရင္ က်ေနာ္က ႏုိင္ငံေရးကုိလုပ္ဦးမွာ။ က်ေနာ္၀တၱ

ရားရိွတယ္ဗ်။ ေထာင္ထဲမွာလည္း အၿမဲတမ္းေျပာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ လုပ္ႏုိင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာအစြမ္းအစရိွတယ္။ လုပ္ဖို႔လူေတြရိွ

တယ္။ လုပ္ဖို႔အင္အားရိွတယ္။ ဒီလိုဟာေတြ က်ေနာ္မေျပာဘူး။ က်ေနာ္အသက္လည္းႀကီးၿပီဗ်ာ။ လုပ္ႏုိင္သေလာက္ကေတာ့ က်ေနာ္

လုပ္မယ္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးအတြက္လုပ္မယ္။ လုပ္ရမယ္ က်ေနာ့္မွာ၀တၱရားရိွတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီထဲ ၀င္လုပ္ေရး

မလုပ္ေရးဆုိတာကေတာ့ သူတို႔ကုိ အစုိးရကေန ၫႊန္ၾကားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဒၚစုတုိ႔၊ ဦးၾကည္ေမာင္တုိ႔၊
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ဦးတင္ဦးတို႔၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ထုတ္ၿပီးသားဗ်။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္ အန္အယ္လ္ဒီထဲျပန္ လုပ္ႏုိင္လား၊ မလုပ္ႏုိင္လား က်ေနာ္မသိဘူး။ လုပ္လုိ႔

ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရး အတြက္ေတာ့ လုပ္မွာပဲ။ ပါတီ၀င္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီ၀င္မျဖစ္ျဖစ္။ 

သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ဒီေန႔ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီဟာ အေတာ္အတန္ေကာင္း

တယ္၊ အေတာ္အတန္တုိးတက္တယ္၊ အေတာ္အတန္မွန္တယ္လို႔ ယူဆတ့ဲအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီဘက္ေတာ့ က်ေနာ္ရပ္ေနမွာပဲ။

အကယ္၍ အန္အယ္္လ္ဒီဟာ ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနရင္လည္း က်ေနာ္ အန္အယ္လ္ဒီဘက္ကရပ္ၿပီးေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီကုိဆက္ၿပီးေတာ့ ေနေန

မွာပဲ။ မွားေတာင္မွ ျပင္ယူမယ္ဗ်ာ။ ကုိယ့္ကုိအကပ္မခံလည္း အတင္းကပ္မွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီဟာ အားပဲ၊ အန္

အယ္လ္ဒီဟာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာ မပ်က္သုဥ္းေကာင္းဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္။ 

ေနာက္တခုက က်န္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ လက္တြဲေရး၊ စုစည္းေရးကုိ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားလုပ္မယ္။ 

က်ေနာ္လုပ္မယ့္ဟာ ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ က်ေနာ္အဓိကထားၿပီး လုပ္မယ္။ (၂) က အန္အယ္လ္ဒီမွာ စုစည္းေရး၊

အန္အယ္လ္ဒီကုိ ၀န္းရံေရးအတြက္ က်ေနာ္ဆက္ၿပီးလုပ္မယ္။ ေနာက္တခုက က်န္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ လက္တြဲႏုိင္သမွ်လက္တြဲေရး၊

က်န္တ့ဲအင္အားစုမ်ားနဲ႔ တူတာျဖစ္ျဖစ္ မတူတာျဖစ္ျဖစ္ တြဲေရး အဲဒါလုပ္မယ္ အဲဒီအတုိင္းသေဘာထားတယ္ ။ 

အဲလုိသေဘာထားတ့ဲအခါမွာ လုပ္ဟန္ကေတာ့ဘာလဲဆုိရင္ အာဏာရွင္စနစ္တုိ႔၊ ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊတုိ႔ ဘယ္သူ႔ကုိဘာညာဆုိၿပီး

ဒီလုိပုဂၢိဳလ္ေရးကုိ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကုိ တုိက္တာမ်ဳိး က်ေနာ္ဘာမွမလုပ္ဘူး။ သူတို႔လုပ္ေနတာ စစ္အာဏာယႏၱရားကုိ က်ေနာ္ ဒါ

လက္မခံဘူး။ ဒါသူတို႔ကုိ က်ေနာ္သူတို႔ကုိလည္း ေျပာခ့ဲၿပီးၿပီ။ ဒီလူေတြ အျပင္ထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလာလုပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔အထဲလာလုပ္

မလား၊ တျခားပါတီမွာလုပ္မလား။ သူတု႔ိအဖြဲ႕အစည္းမွာရိွတ့ဲ အဖြဲ႕၀င္ေတြက ေထာက္ခံရင္ သူတို႔ဘာသူတို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္

ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေပါ့။ 

သို႔ေသာ္ တပ္ကေနၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေပၚမွာ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေပၚမွာ တုိင္းျပည္ ျပည္သူျပည္သားရဲဲ႕ ဆႏၵအေပၚကေနၿပီးေတာ့

တပ္မေတာ္သည္ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာပါရမည္ဆုိတာ က်ေနာ္လက္မခံဘူးဗ်။ အဲလုိလက္မခံတ့ဲအတြက္ က်ေနာ္က

ေတာ့ ဘယ္လုိ စကားလုံးသုံးလည္းဆုိေတာ့ စစ္အာဏာ ယႏၱရားကုိ ဖ်က္သိမ္းပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ ေထာက္လွမ္းေရးယႏၱရားႀကီးကုိ

ေတာင္ဖ်က္ႏုိင္ခ့ဲရင္ ဘယ္ေလာက္ပ်က္တယ္၊ မပ်က္တယ္ကေတာ့ တပုိင္းေပါ့ဗ်ာ။ တခ်ဳိ႕ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ရာထူးႀကီးေတြလုပ္ကုိင္

ေနတာ ဒါထား။ 

ေထာက္လွမ္းေရးယႏၱရားပ်က္စီးသြားတ့ဲအတြက္ က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာေတာ့ ဘယ္ေလာက္သက္သာသလဲေတာ့က်ေနာ္မသိေသးဘူး။

က်ေနာ္တုိ႔ ေထာင္ထဲမွာေတာ့ အမ်ားႀကီး သက္သာသြားတယ္။ ေထာက္လွမ္း ေရးေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးႏိွပ္စက္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးညႇဥ္းပန္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး

ညစ္လုပ္ခ့ဲတယ္ ဒီယႏၱရားက။ အဒီဲလိုပဲ အခုရိွတ့ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားက စစ္အာဏာယႏၱရားႀကီးကုိဖ်က္သိမ္းပါ။ အမွတ္ (၆)လုိဟာမ်ဳိး

ဖ်က္သိမ္းပါ။ ဒီလုိလုပ္ရင္ အမ်ားႀကီးတုိင္းျပည္ရဲ႕ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္။ 

အဓိက က်ေနာ္လုပ္မယ့္ဟာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးကုိလုပ္မယ္။ ေနာက္တခုက အလုပ္လုပ္မယ့္ဟန္က သေဘာထားက ဘာလဲ

ဆုိရင္ စစ္တပ္မို႔လုိ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊမုိလုိ႔၊ ဘာလုိ႔၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ က်ေနာ္ ဘယ္သူ႔မွ အျပစ္မတင္ဘူး။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မ႐ႈတ္ခ်ဘူး၊

ဘယ္သူ႔ကုိမွ မကန္႔ကြက္ဘူး။ လက္တြဲလုပ္ႏုိင္ ရင္လုပ္မယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ႏုိင္ငံေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးသမားအေနနဲ႔လုပ္ပါ။ စစ္တပ္ကေန

စစ္အာဏာယႏၱရားႀကီးကုိ ဖ်က္သိမ္းပါလုိ႔ အဒီဲေတာင္းဆုိခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္ရပ္မယ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္စုစည္းႏုိင္သမွ် စုစည္းမယ္။

ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျဖစ္ အကုန္လုံးကုိလက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမယ္။ 

ေမး- ဆရာႀကီးအေနနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီမွာ ျပန္ၿပီးတာ၀န္ယူမယ္ဆုိရင္ တာ၀န္ျပန္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး လက္ခံမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တ့ဲအေၾကာင္း

အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးလြင္ကေခတ္ၿပိဳင္ကုိ ေျပာပါတယ္။ ဆရာႀကီးအေနနဲ႔ ဒီကမ္းလွမ္းမႈအေပၚ ဘယ္လုိသေဘာရပါသလဲ။ 

ေျဖ- သူတုိ႔မွာ ဒီသေဘာထားရိွတာကုိ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ၀မ္းလည္းသာတယ္။ ဒီသေဘာထားမ်ဳိးဟာ က်ေနာ့္အေပၚမွာထားသလုိ လူတုိင္း
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အေပၚမွာထားႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တေယာက္တည္းတင္ ဘယ္တာ၀န္ဘာညာ ဒါကအေရးမႀကီးမပါဘူး။ ဒီသေဘာထားက

အားလုံးကုိ ကမ္းလွမ္းမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကုိ စုစည္းႏုိင္သမွ်စုစည္းမယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာထားရိွရင္အေကာင္းဆုံးပဲ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ က်ေနာ္ ဒီသေဘာထားကုိႀကိဳဆုိပါတယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဦးလြင္တုိ႔ဘက္က ဒီလိုသေဘာထားတာ သိပ္ေကာင္းတ့ဲဟာ၊

သိပ္လည္းမွန္တ့ဲဟာ လုပ္တာမလုပ္တာတုိ႔၊ ဘာတုိ႔ဆုိတာတပုိင္း။ ဘာလုိ႔လုပ္တာမလုပ္တာ တပုိင္းလို႔ ေျပာရလည္းဆုိရင္ သူတုိ႔ေရာ

ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာ ၾကည့္ရဦးမယ္ ဒါတခုေပါ့။ 

ေနာက္တခုက သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္မႈရိွေနတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ေလွတခုကုိ မလႈပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်၊ ဒါလည္း ထည့္စဥ္းစားရ

မယ့္ဟာေပါ့။ ဦးလြင္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေနတာ မွားယြင္းေနရင္ေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္ဗ်ာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ႂကြပါေတာ့လို႔ ေျပာ႐ုံပဲရိွတယ္။ မမွား

ယြင္းဘူးဗ်။ သူတို႔မွန္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ 

အခုရပ္တည္ခ်က္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ အဲလုိဟာမ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ဖုိ႔ေနရာက အေရးမႀကီး

ဘူးဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔ စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔ပဲ။ စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔သေဘာထားကုိ က်ေနာ္တုိ႔အျပင္ ဥပမာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္တုိ႔၊ ကုိ၀ံသတုိ႔၊ ကုိခ်မ္းေအးတုိ႔

စသည့္ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလုံးကို စုစည္းႏုိင္သမွ်စုစည္းဖို႔ႀကိဳးစားပါ။ အဒီဲသေဘာထားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ျဖန္႕ၾကက္ပါလုိ႔၊ ျဖန္႔ၾကက္လိမ့္

မယ္လို႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ က်ေနာ္တုိက္တြန္းတာမဟုတ္ဘူး က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ က်ေနာ္

ထင္တယ္။ လုပ္ေရးမလုပ္ေရး ဒါအေရးမႀကီးပါဘူး။ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ အန္အယ္လ္ဒီကို ၀န္းရံၾကဆုိတ့ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံကုိ

တေလွ်ာက္လုံးရပ္ေနတ့ဲအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီကုိ အၿမဲတမ္းေထာက္ခံၿပီးသား။ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာလည္း ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ

သိပ္ကုိမွန္တယ္လုိ႔ေတာင္ ထင္ပါတယ္။ 

ေမး- နအဖရဲ႕ ႐ုဒ္မက္ကလြဲၿပီး တျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရိွေတာ့ဘူးဆုိၿပီး၊ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနၿပီဆိုၿပီး လက္ရိွႏုိင္ငံေရး

အေျခအေနအေပၚမွာ စိတ္ပ်က္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အဒီဲအေပၚမွာ ဆရာႀကီးရဲ႕ အျမင္ဘယ္လိုရိွပါသလဲ။ 

ေျဖ- ဒါကဒီလုိရိွတယ္ဗ်။ စိတ္ပ်က္တ့ဲလူေတြကုိ က်ေနာ္ အျပစ္မတင္ခ်င္ပါဘူး။ စိတ္လည္းပ်က္ေလာက္တယ္ဗ်။ စိတ္ပ်က္ေလာက္တ့ဲ

အေၾကာင္းကဘာလဲဆုိရင္ စစ္အစုိးရဟာ တံခါးေတြပိတ္ေနၿပီဗ်၊ လမ္းေတြပိတ္ပစ္ေနၿပီ၊ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံဆုိတာလည္း ဒီကေနထြက္လာမယ့္

ေရြးေကာက္ပြဲတို႔၊ ပါတီေတြရပ္တည္ခြင့္တုိ႔ဆုိတာေတြဟာ အဲဒီမွာ တံခါးပိတ္ေနၿပီဗ်။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က ခင္ဗ်ားတုိ႔ပိတ္ခ်င္တာ

ပိတ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ခ်ခ်င္တာခ်။ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မခံဘူး။ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ က်ေနာ္တို႔ကလက္မခံတ့ဲအတြက္ ဒီကေနေပါက္ဖြားလာမယ့္ ႏုိင္ငံ

ေရးပါတီမ်ား ရပ္တည္ခြင့္တုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥတုိ႔ ဘာတုိ႔ ဒါေတြပါ က်ေနာ္တုိ႔လက္ခံလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က တခုရိွတယ္

လက္မခံဘူးဆုိၿပီး မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ၿငိမ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးၾကဦးစုိ႔။ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္လို႔ ရမလဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အတုိင္းဆုိရင္

လမ္းကပိတ္ေနတယ္။ ဒီလုိပိတ္သြားရင္ ႏုိင္ငံေရးက တလမ္းသြားပဲျဖစ္ ေတာ့မယ္။ တဖက္ပိတ္ပဲျဖစ္ေတာ့မယ္။ လမ္းထဲ၀င္တ့ဲလူပဲ

ရိွတယ္။ က်န္တ့ဲလူေတြအကုန္လုံးဟာ လမ္းေပၚ မွာ ေလလြင့္ေနရမယ့္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါမ်ဳိး က်ေနာ္လက္မခံဘူး။ ေတြ႕ဆုံ

ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၿပီးသြားၿပီ လမ္းပိတ္သြားၿပီဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ 

က်ေနာ္က အဲ့လိုမထင္ဘူးဗ်။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးက လုပ္ရမွာပဲ။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေသးတယ္လို႔ က်ေနာ္ယူဆ

တယ္။ တမ်ဳိးတည္းပဲ တဖက္တည္းပဲၾကည့္ရင္၊ အစုိးရလုပ္တ့ဲဟာ ေလာက္ပဲၾကည့္ရင္ေတာ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးမလုိေတာ့ဘူးေပါ့။

က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က ေတြ႕ဆုံ

ေဆြးေႏြးေရးကုိ ပစ္ပယ္တာကုိ က်ေနာ္လက္မခံဘူး။ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလို႔ေကာ ဘာထူးမွာလဲ။ အကုန္လုံးလမ္းေတြပိတ္ေနၿပီဆုိၿပီး ဒါအစုိးရမ်က္စိ နဲ႕ၾကည့္ေနတာကုိးဗ်။ ဒီလမ္းႀကီးကုိ ခင္

ဗ်ားတု႔ိမပိတ္နဲ႔ဦး စက္ႀကီးေတာ့ႏိႈးေနၿပီဗ်ာ လမ္းပိတ္တ့ဲ Road Block ေတြခ်ေနၿပီဗ်ာ။ တုန္းေတြဘာေတြခ်ေနၿပီ။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္တုိ႔က

ခင္ဗ်ားမခ်နဲ႔ဦး၊ ဒီလမ္းကုိ ဒီလုိမလုပ္နဲ႔ဦး၊ ဒီလမ္းကေနသြားစရာေတြ ရိွတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေျပာႏုိင္ရင္ ဒါၿပီးတာပဲ။ အဲဒါေတြခ်ေန

တ့ဲဟာကုိ ေရွ႕ဆက္ခရီးသြားမယ့္ဟာကုိ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့ဗ်ာ ဆုိတ့ဲဟာမ်ဳိး။ လမ္းေတြပိတ္ေနတာနဲ႔တင္ ေရွ႕ခရီးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ကဆက္
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ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိခရီးသြားမယ္ဆုိတာ မေျပာေတာ့ဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကမွားတာေပါ့ဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔ခရီးသြားမယ့္ဟာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေျပာ

မွာပဲ။ သြားစရာခရီးရိွေသးတယ္။ သြားမယ့္ခရီးအတြက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔မွာလုပ္စရာကုိင္စရာေတြ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးရိွေသးတယ္။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္းေတြ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အမ်ားႀကီးရိိွေသးတယ္။ ဒါေတြအတြက္ Road Block ေတြမခ်ပါနဲ႔။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြး

ရမွာေပါ့။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးက လုပ္ကုိလုပ္ရဦးမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ 

ေမး- လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအားလုံးကို ၿခံဳငံုသိရိွႏုိင္ေအာင္ ဆရာဦး၀င္းတင္အေနနဲ႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူ

ေလ့လာၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါလဲ။ 

ေျဖ- အဲဒါေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကလည္း အလြန္က်ယ္ျပန္႔တ့ဲအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေရးက အလြန္႐ႈပ္ေထြး ေနတ့ဲအေျခအေန၊ ေနာက္ေတာ့

က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္တိုင္ကလည္း လူေတြနဲ႔ ေတြ႕ရဆုံရတာမလြယ္ဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့ စကားေျပာဖို႔ဆုိဖုိ႔ အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားေနတာပဲ။

က်ေနာ္ကေတာ့ အဓိကလုပ္မယ့္အလုပ္က စုစည္းဖုိ႔ပဲ လုပ္မယ့္အခါကေတာ့ က်ေနာ္နားေထာင္မယ္၊ က်ေနာ္မွားတာေတြျပင္မယ္

က်န္တ့ဲလူေတြလုပ္ေနတာ က်ေနာ္နားေထာင္မယ္၊ လူေတြကုိတတ္ႏုိင္သမွ် မသင့္တင့္တ့ဲလူ အလွမ္းကြာေနတ့ဲလူ အဲဒါေတြ စုစည္းမယ္

လို႔ က်ေနာ္မွန္းထားတယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ပဲ က်ေနာ္လုပ္သြားမယ္၊ အဲေတာ့ ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ မၾကာမယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအ

က်ေတာ့ေျပာလို႔မရဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲကိစၥျဖစ္ေနလုိ႔ အလြန္က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းတ့ဲ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ 

ေမး- သတင္းစာဆရာႀကီးတေယာက္အေနနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေလာကကုိေရာ ျပန္၀င္ဖို႔အစီစဥ္ရိွပါေသးလား။ သတင္းစာတို႔၊ ဂ်ာနယ္တုိ႔

စသည္ျဖင့္ ထုတ္ဖို႔ အလားအလာေပါ့ ဘယ္လုိရိွပါသလဲ။ 

ေျဖ- အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ က်ေနာ့္လူပုဂၢိဳလ္အရေျပာရရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားၿပီဗ်။ ဘာလု႔ိလဲဆုိေတာ့ ဒီလုိအလုပ္မ်ဳိးက လူ

ငယ္မ်ားလုပ္တ့ဲအလုပ္ဗ်။ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားေနတ့ဲဟာ။ အပင္ပန္းခံႏုိင္မွဗ်။ ဥပမာ က်ေနာ္တုိ႔ငယ္ငယ္က သတင္းစာ

လုပ္ခ့ဲဖူးတာ တေန႔ကုိ (၁၅) နာရီအထက္ လုပ္ၾကတာ။ ဆုိေတာ့ အခုဒါေတြမလုပ္ႏ္ုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါကတခု၊ ေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြက

ေခတ္ေတြဘာ ေတြအမ်ားႀကီးကြာေနၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေလာက္ေ၀းေနၿပီဆုိေတာ့ က်ေနာ္လည္း အေတာ္ န ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ေတြးတာေခၚတာ၊ သိတာျမင္တာ အခ်က္အလက္ေတြဘာေတြ အမ်ားႀကီး န သြားၿပီဗ်။ 

ဒီလိုအခ်က္ေတြတင္ မကဘူး၊ စာနယ္ဇင္းေလာကမွာ လုပ္တယ္ဆုိတာကလည္း ဗမာျပည္ႀကီးဟာ ရွင္းရွင္းေျပာရ ရင္ တနည္းအားျဖင့္

ေထာင္က်တုန္းပဲဗ်။ တျပည္လုံးက ေထာင္က်ေနတုန္းပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီအရသာ ဆက္

သြယ္ႏုိင္တာကုိ သာမန္အားျဖင့္ဆုိ ခင္ဗ်ား က်ေနာ့္လာေတြ႕လုိ႔မရဘူး။ က်ေနာ္လည္း ခင္ဗ်ားဆီ လာေတြ႕လို႔မရဘူး။ ခင္ဗ်ားနဲ႔

က်ေနာ္နဲ႔ နယ္စပ္မွာဆုံရေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ထဲကတေနရာမွာ ဆုံေတြ႕ရေအာင္ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဗမာျပည္ႀကီးက ေထာင္က်ေနတုန္း

ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ဗမာျပည္ႀကီးက မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ အကုန္းလုံးပိတ္ထားတုန္းပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အေဲတာ့ က်ေနာ္ သတင္းစာေလာက

ထဲ၀င္လုပ္မယ္ဆုိရင္ စာေပစိစစ္ေရးတုိ႔ဘာတို႔က တျခားမေျပာနဲ႔ဗ်ာ က်ေနာ္အလုပ္ လုပ္ဖုိ႔လည္းမလြယ္ဘူး စာေရးဖို႔လည္းမလြယ္ဘူး။ 

က်ေနာ့္နာမည္ကုိ လူတေယာက္ကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္နာမည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသုံးခြင့္မရိွဘူး။ ဆရာဦး၀င္းတင္ အေၾကာင္းဆုိ ဆရာဦး၀င္း

တင္ရဲ႕နာမည္ႀကီး တလုံးသုံးခြင့္မရိွဘူး အကုန္ဖ်က္ပစ္တာဗ်။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ လူငယ္ေတြလုပ္ၾကပါ။ က်ေနာ္တို႔

ေတြ အႀကံေပးခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ၀ုိင္း၀န္းကူညီခ်င္တယ္။ လူငယ္ေတြလုပ္တာကုိ အားေပးခ်င္တယ္။ လူငယ္ေတြလုပ္တာကုိ

က်ေနာ္တို႔ ဖတ္ခ်င္တယ္။ ဒါပဲက်ေနာ္တုိ႔ကေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မယ္။ က်ေနာ္ထင္တယ္ ဒါေတာ့ လုပ္ဖို႔ကေတာ့ မေျပာႏုိင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ လုပ္ဖုိ႔

တာ၀န္က်လာလုိ႔ လုပ္ရမယ္ဆုိတ့ဲဟာမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ရမွာပဲေပါ့ဗ်ာ။ လုပ္စရာလုိတယ္ဆုိရင္၊ လုပ္ခြင့္ရိွတယ္ဆုိရင္ေတာ့ လုပ္မွာပဲ

သို႔ေသာ္ အေျခအေနအရေတာ့ လူငယ္ေတြကုိပဲ အားကုိးပါတယ္။ 

ေမး- ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေထာင္အတြင္း အႏွစ္ (၂၀) အေတြ႕အႀကံဳကုိ တခြန္းတည္း ေျပာပါဆုိရင္ ဆရာ

ဘယ္လုိေျပာမလဲခင္ဗ်။ 
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ေျဖ- တခြန္းတည္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္ ငရဲကလြတ္လာတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ငရဲပဲ။ က်ေနာ္

ငရဲဘာလို႔ ေျပာလဲဆုိရင္ က်ေနာ့္ကုိ ေနာက္ထပ္သက္ေသခံမယ့္လူေတြ၊ ေနာက္ထပ္ မင္းကုိႏုိင္တုိ႔ ထပ္ထြက္လာ၊ ဇာဂနာတို႔ ထြက္လာ၊

ေနာက္ထပ္က်န္တ့ဲလူေတြ ထြက္လာရင္ ထပ္ေမးၾကည့္ပါ ဒီလူေတြလည္း ဒီအတုိင္းေျပာမွာပဲ။ မစၥတာပီည႐ုိဲးတို႔ဘာတို႔ အပါအ၀င္

၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းတ့ဲအတြက္ ထမင္းေလးေတာ့ ၀ေအာင္စားရတယ္တို႔၊ ဘာတို႔ရိွေသာ္ျငားလည္း သူတို႔က ပိတ္ထားေလွာင္ထား၊

မ်က္စိပိတ္ထားနား ပိတ္ထား၊ အဆက္သြယ္မလုပ္ရဘာမလုပ္ရ က်ေနာ္ဆုိရင္ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) က ပိတ္ထား႐ုံတင္မကဘူး ဘယ္သူနဲ႔မွ

ေတြ႕ရတာမဟုတ္ဘူး သီးျခား ေနရာမွာျဖစ္ေနတယ္။ 

က်ေနာ္ ဆုိရင္ က်ေနာ့္အထဲမွာဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ မဆုိင္တ့ဲက်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ဘာမွႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ ဘာမွ အဆက္အစပ္မရိွဘူးဆုိတ့ဲ

လူေတြနဲ႔ေရာထားတာ။ ဒီလူေတြနဲ႔ ရန္မျဖစ္ေအာင္။ စိတ္ထဲမွာ တေယာက္နဲ႔တ ေယာက္ မနာၾကည္းေအာင္ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္

အေျခအတင္မျဖစ္ေအာင္ မနည္းလုပ္ယူရတာ။ အဒဲါေၾကာင့္ တခြန္းတည္းေျပာရရင္ ဒါငရဲပဲဗ်။ 

********************************************************************************    
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ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ဦးဝင္းတင္ႏွင့္    သကၠရာဇ္မ်ားသကၠရာဇ္မ်ားသကၠရာဇ္မ်ားသကၠရာဇ္မ်ား    
 

၁၂ ရက္၊ မတ္ ၁၉၃ဝ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း ပဲခူးတုိင္း ၾကိဳ့ပင္ေကာက္ျမိဳ့နယ္တြင္ အဖ ဦးပုႏွင့္ အမိ ေဒၚအမာ တုိ႔မွ 

ဖြားျမင္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၅ဝ – ၅၄ စာေပဗိမာန္တြင္ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၅၃ သတင္းေထာက္တပုိင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခ့ဲျပီး အဂၤလိပ္စာေပ၊ 

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ေခတ္သစ္ရာဇဝင္ (ေခတ္ေပၚသမုိင္း) ဘာသာရပ္တုိ႔ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရိွခ့ဲသည္။ 

၁၉၅၃ AFP ေၾကးနန္း သတင္းဌာနတြင္ ညပုိင္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၅၄ – ၁၉၅၇ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ အမ္စတာဒမ္ျမိဳ့ အေျခစုိက္ Djambartan Publication Company တြင္ စာအုပ္ 

ထုတ္ေဝေရးပညာႏွင့္ သတင္းစာနယ္ဇင္း ပညာမ်ားကုိ သြားေရာက္ ဆည္းပူးရင္း ျမန္မာဘာသာဆုိင္ရာ 

စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝေရးတြင္ အၾကံေပးသူအျဖစ္ပါ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ထုိအခ်ိန္ 

ျပည္ပေရာက္ ဗမာမ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္အတြင္းမွ သတင္းမ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားေသာ 

"တုိ႔ျပည္သတင္း" အမည္ရိွ သတင္းစာတေစာင္ ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီခ့ဲသည္။ 

၁၉၅၇ – ၁၉၆၉ ေၾကးမံုသတင္းစာ စတင္ တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲျပီး ၎သတင္းစာတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၆၉ ျပည္သူပုိင္ သိမ္းခံထားရသည့္ ဟံသာဝတီ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ဦးဝင္းတင္ကုိ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခံခ့ဲရသည္အာရွႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ ခရီးသြားေရာက္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၇၈ မႏၱေလး စေနစာဖတ္ဝုိင္းအတြင္း အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္းႏွင့္ 

သတင္းစာမွ အစုိးရအား ေဝဖန္ေသာ အာေဘာ္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဟံသာဝတီ ေန႔စဥ္သတင္းစာအား 

ထုိစဥ္က အာဏာရ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီက ဖ်က္သိမ္းခ့ဲသည္။ 

၁၉၈၈ လူထုအုံၾကြမႈအတြင္း စာေရးဆရာမ်ားသမဂၢ ဖြဲ၌စည္းရာ ဒုတိယဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ စီစဥ္ ထုတ္ေဝေသာ သမဂၢသတင္းစဥ္ တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ 

ေရးသားခ့ဲသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၈ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထူေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခ့ဲသည္။ 

၁၉၈၈ အန္အယ္ဒီမွ ဦးေအာင္ၾကီး ႏႈတ္ထြက္သြားေသာအခါ ဦးဝင္းတင္သည္ ပါတီအတြင္းေရးမႉး ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

ဇြန္လ ၁၉၈၉ အစုိးရ၏ သာသနာေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ 

စည္း႐ံုးခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ေသာ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၃၈ ကုိ ထုတ္ျပန္ေသာအခါ "အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတ့ဲ 

အမိန္႔အာဏာ ဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက "ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ ဦးဝင္းတင္မွ ေရးသားခ့ဲသည္။ 

ဇူလုိင္ ၁၉၈၉ အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရက ဦးဝင္းတင္အား ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 

ေအာက္တုိဘာ ၁၉၈၉ ပါတီဝင္တဦး ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈတြင္ သိလွ်က္ႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည္ဆုိကာ 
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အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခ့ဲရသည္။ 

ဇြန္ ၁၉၉၂ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ ညျဖင့္ တရားစြဲဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ ဆက္လက္ 

အျပစ္ေပးခံရသည္။ 

၁၉၉၄ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ေနစဥ္မွာပင္ "စု-နဝတ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး" စာတမ္းကုိ ေရးသားခ့ဲသည္၊ 

ထုိ႔ေနာက္ - ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္ေရး - အမ်ဳိးသားညီလာခံအား ရပ္တန္႔ရန္ - စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး 

စသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရးသည္သာ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး 

အၾကပ္အတည္း ေျဖရွင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 

၁၉၉၄ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘီလ္ရစ္ခ်တ္က ေထာင္တြင္းသုိ႔ သြားေရာက္ျပီး ဦးဝင္းတင္အား 

ေတြဆုံခ့ဲသည္။ 

၁၉၉၅ "ကမၻာသုိ႔ ျပန္ၾကားလႊာ" ထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး စစ္အစုိးရကုိ အေရးယူရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္ထို႔ေနာက္ 

"ျပည္သူမ်ားအား ျပန္ၾကားလႊာ" ထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး စစ္အစုိးရကုိ ကန္႔ကြက္ရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ 

အန္အယ္လ္ဒီကုိ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ အၾကံျပဳခ့ဲျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပါတီကုိ 

အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အၾကံေပးခ့ဲသည္။ 

ဇူလုိင္ ၁၉၉၅ စာမ်က္ႏွာ ၉၃ မ်က္ႏွာပါ "ျမန္မာျပည္ေထာင္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား" အစီရင္ခံစာအျဖစ္ 

ေထာင္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ည္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ စုစည္း ေရးသားကာ ကုလသမဂၢ 

လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ယုိဇုိအိုကုိတာ ထံ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

မတ္၊ ၁၉၉၆ အစီရင္ခံစာအား ခုိးထုတ္တင္ျပမႈ စစ္အစုိးရ သိရိွသြားျပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ထပ္မံ ခ်မွတ္ခံရျပန္သည္။ 

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၇ ႏွလုံးေရာဂါ အေျခအေနဆုိးဝါးမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီး၌ တက္ေရာက္ ကုသခ့ဲရသည္။ 

၂ဝဝ၁ ယူနက္စ္စကုိမွ ခ်ီးျမင့္ေသာ ကမၻာ့ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ေရးဆု (Guillermo Cano World Press Freedom) 

ႏွင့္ ကမၻာ့ စာနယ္ဇင္းအသင္း၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရႊကေလာင္ဆု (World Association of 

Newspapers' Golden Pen of Freedom) တုိ႔အား ခ်ီးျမင့္ခံခ့ဲရသည္၊ 

ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝဝ၂ ႏွလုံးေရာဂါ အေျခအေန ဆုိးဝါးမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီး၌ တက္ေရာက္ကုသခ့ဲျပီး ဇြန္ ၂ဝဝ၃ တြင္ 

အက်ည္းေထာင္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၂ဝဝ၃ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ (Amnesty International) ကုိယ္စားလွယ္က ဦးဝင္းတင္အား 

ေထာင္တြင္း သြားေရာက္ ေတြဆုံခ့ဲသည္။ 

၆ ဇူလုိင္၂ဝဝ၅ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ကုိ စစ္အစုိးရက ျပန္လြတ္ေပးခ့ဲသည္ထုိေန႔တြင္ 

ဦးဝင္းတင္အားလည္း ျပန္လြတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ေထာင္ဗူးဝေရာက္မွ ျပန္လည္ 

အက်ဥ္းခ်သြားသည္။ 

၂ဝဝ၆ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္ဆု (Winner of Reporters Without Border) ဆုကုိ ခ်ီးျမင့္ခံခ့ဲရသည္။ 

ေအာက္တုိဘာ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအျပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ပင္ညဲရုိးက 
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(မဇၩိမသတင္းဌာနမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္) 

********************************************************************************    

    

ထုတ္ေ၀မႈမွတ္တမ္း 

               အမည္                   ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီ ရကိုရမယ္ 

 ေန႔စြဲ      ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၅ 

     စုေဆာင္းမႈ         BURMA STAR GROUP 

စာတည္း     ဆုမြန္ဦး၊ ႏွင္းယုလြင္ 

အဆင္အျပင္    မထုိက္ 

ကြန္ပ်ဴတာ    BURMA STAR GROUP 

ဦးဝင္းတင္အား အင္းစိန္ေထာင္တြင္း သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ 

ဇြန္ ၂ဝဝ၈ အဆုတ္နာ၊ အရုိးက်ည္းေပါင္းတက္ ေရာဂါမ်ား ခံစားေနရသည္သြားမ်ားလည္း မေကာင္းေတာ့သလုိ မ်က္စိ 

ခြဲစိတ္ကုသခံရန္ လုိအပ္ေနသည္။ 

ၾသဂုတ္ ၄ ၂ဝဝ၈ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာကြင္တားနားမွ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ 

၂၃ စက္တင္ဘာ ၂ဝဝ၈ စစ္အစုိးရ က ျမန္မာႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္ရိွ အက်ည္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ည္းက်ခံလွ်က္ရိွေသာ 

အက်ဥ္းသားေပါင္း ၉ဝဝ၂ ဦးကုိ ျပန္လြတ္ေပးခ့ဲရာ ႏွစ္အရွည္ဆုံး ေထာင္က်ေနေသာ ဦးဝင္းတင္ အပါအဝင္ 

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၆ ေယာက္ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲသည္။ 

ဦးဝင္းတင္ဦးဝင္းတင္ဦးဝင္းတင္ဦးဝင္းတင္    ေရးသားေရးသားေရးသားေရးသား    ထုတ္ေဝျပီးေသာထုတ္ေဝျပီးေသာထုတ္ေဝျပီးေသာထုတ္ေဝျပီးေသာ    ထင္ရွားေသာထင္ရွားေသာထင္ရွားေသာထင္ရွားေသာ    စာအုပ္မ်ားမွာစာအုပ္မ်ားမွာစာအုပ္မ်ားမွာစာအုပ္မ်ားမွာ  

- အလွရွာပုံေတာ္  

- ကမာနီတြင္တဒဂၤ  

- ဗီယက္နမ္ေအာင္ပြဲ  

- ေျခမွာ စကားလက္ဖ်ားကဗ်ာ  

- ကြ ိ(ဘာသာျပန္)  

- ဥတၱရ အလင္း (ဘာသာျပန္)  

- ျပည္သူတုိ႔ရ့ဲ စကားျပန္ 
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ဆရာႀကီးဦးဆရာႀကီးဦးဆရာႀကီးဦးဆရာႀကီးဦး၀၀၀၀င္းတင္၏င္းတင္၏င္းတင္၏င္းတင္၏    ႐ုပ္ပံုလႊာအခ်ဳိ႕႐ုပ္ပံုလႊာအခ်ဳိ႕႐ုပ္ပံုလႊာအခ်ဳိ႕႐ုပ္ပံုလႊာအခ်ဳိ႕    

  
 ယေန႔ 

ဦး၀င္းတင ္

(၂၃-၉-၂၀၀၈) 

(ယာပံု) 

 

အႏွစ ္၂၀ 

ေက်ာ ္မ ွ

ဦး၀င္းတင ္   

(၀ပဲု)ံ 

 

 

 

ေဒၚစုႏွင့္အတူ   

ဦး၀င္းတင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာမ်က္မွန္ 


