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1 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း - ၁) 
နိဒၝန္း 
ေအာက္တုိဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၉ 

 
"မီးတုတ္ မီးတုတ္ ႟ိႁႚ႟ိႁႚ၊ သပိတ္ သပိတ္ ေမႀာက္ေမႀာက္၊ သခင္မဵႂိးေဟ့ တုိႛဗမာ၊ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္" 

 
ကုိလုိနီနယ္ခဵဲႚနႛဲ ဖက္ဆစ္ သံဖေနာင့္ေတၾေအာက္က တုိင္းဴပည္နဲႛ လူမဵႂိး လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛ ႟ုန္းကန္ ႒ကိႂးစားခ့ဲဳကတ့ဲ 
ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁ သမုိင္းစဥ္႒ကီးထဲမႀာ ကဵေနာ္တုိႛ ဘုိးဘၾားေတၾဟာ "အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္၊ 
အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္" လုိႛ ယုံဳကည္ခဵက္နဲႛ ရဲရဲ ဟစ္ေ႔ကးခ့ဲဳကဖူးပၝတယ္။ 

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေအာင္ဆန္း၊ ကုိဗဟိန္း၊ ကုိဗေဆၾတုိႛေခတ္ 'အဂႆလိပ္အခက္ ဗမာ့အခဵက္' လုိႛ 
တုိက္ပဲၾ ေခၞခ့ဲဳကတ့ဲ ၁၃၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္၊ အေရးေတာ္ပုံအစမႀသည္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္သန္းထၾန္း၊ 
သခင္စုိးတုိႛ ဦးေဆာင္တ့ဲ ၁၉၄၅ ခု၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး ဆင္ႎဲၿတ့ဲ အေရးေတာ္ပုံအလယ္၊ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ 
စာခဵႂပ္၊ ႎု-အက္တလီ စာခဵႂပ္ေတၾရဲႚ အဆုံး တတုိင္းတဴပည္လုံး တမဵႂိးသားလုံးရဲႚ စည္း႟ုံးညီႌၾတ္မႁအားနႛဲ ၁၉၄၈ မႀာ 
ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၂၀ ေကဵာ္ဳကာ ကုိလုိနီ တဇာတ္သိမ္း႓ပီး ဴမန္မာတုိႛ လၾတ္လပ္ေရး ရခ့ဲပၝ႓ပီ။ သုိႛေသာ္ …။ 

လၾတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပုံရဲႚ ေအာင္ေတး ေအာင္သံေတၾကုိ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္မႀ နားမဆင္ရေသးခင္ 
မႀာပဲ ဴပည္တၾင္းစစ္ဆုိတ့ဲ မီး႒ကီးက တဟုန္းဟုန္းထ ေတာက္ေလာင္ပၝေရာလား။ လၾတ္လပ္ေရးရဲႚ အရသာသစ္ 
ကေလးဟာ ဴပည္တၾင္းစစ္မီး ကူးစက္ ေလာင္က႗မ္းလုိႛ ခၝးတူးသၾားရပၝေတာ့တယ္။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအဖုိႛ ဴပည္တၾင္းစစ္ 
ရပ္စဲေရး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး ဆုိတ့ဲ အေရးေတာ္ပုံကုိ ဆက္လက္ ဆင္ႎဲၿရတ့ဲ ကာလပၝပဲ။ 

ႎူရာဝဲစဲၾ၊ လဲရာ သူခုိးေထာင္းဆုိသလုိ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး ကံဳကမၳာဟာ ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကေလးမႀ 
အသားမကဵေသးခင္ ၁၉၅၈ မႀာ အ႟ုိင္းအစုိင္းေတၾ လက္ထဲ ကဵေရာက္သၾားရပၝေတာ့တယ္။ အဲဒၝကေတာ့ ၁၉၅၈ 
ခုႎႀစ္မႀာ ပၝလီမန္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ တနည္းအားဴဖင့္ ဴပည္သူလူထုက ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမၟာက္ထားတ့ဲ အစုိးရ 
လက္ထဲကေန စစ္တပ္က ပထမအ႒ကိမ္ အာဏာသိမ္းလုိက္တ့ဲ ဴဖစ္ရပ္ပၝပဲ။ 

အဲဒီစစ္တပ္က ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပတ့ဲ ၁၉၆၀ အေထၾေထၾေ႟ၾးေကာက္ပဲၾအလၾန္ ၁၉၆၂ မႀာေတာ့ စစ္တပ္ဟာ 
ေ႟ၾးခဵယ္ခံ လူထုအစုိးရသစ္ လက္ထဲကေန ဒုတိယအ႒ကိမ္္ အာဏာကုိ အ႓ပီးအပုိင္ သိမ္းခ့ဲတာဟာ ၁၉၈၈ အထိ 
တုိင္ပၝပဲ။ 

စစ္အာဏာရႀင္႒ကီးစုိးတ့ဲ ေခတ္ကာလတေလ႖ာက္လုံးမႀာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ ဆနႛ္ကဵင္ဴဖႂတ္ခဵေရး၊ 
ဒီမုိကေရစီနႛဲ လႛူအခၾင့္အေရး ရရိႀေရး ေကဵာင္းသား အေရးေတာ္ပုံ၊ အလုပ္သမား အေရးေတာ္ပုံ၊ လူထု အေရးေတာ္ပုံ 
ေတၾ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ေပၞထၾက္လာခ့ဲတာပဲ မဟုတ္လား။ ၁၉၈၈ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တ့ဲ ရႀစ္ေလးလုံး 
အေရးေတာ္ပုံ႒ကီးဟာ မဆလ တပၝတီ အာဏာရႀင္စနစ္ကုိ ဴဖႂတ္ခဵႎုိင္ခ့ဲပၝတယ္။ 
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2    
atmifa0; 

 

ဒၝေပမ့ဲ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပဲၾခံဖုိႛ လက္တကမ္းအလုိမႀာေတာ့ မဆလ တပၝတီ အာဏာရႀင္စနစ္ရဲႚ အ႔ကင္း 
အကဵန္ စစ္တပ္က တုိင္းဴပည္ရဲႚ အာဏာကုိ တတိယအ႒ကိမ္ မတရား သိမ္းပုိက္လုိက္ဴပန္တာမုိႛ ဴမန္မာဴပည္သူ 
လူထုဟာ မ႓ပီးဆုံးေသးတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ႒ကီးကုိ ဇၾဲနႛဲ ဆက္လက္ ဆင္ႎဲၿေနရဆဲပၝပဲ။ 

နဝတ စစ္တပ္က ကဵင္းပေပးတ့ဲ ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ရလဒ္အေပၞ နဝတ စစ္တပ္က မဵက္ကၾယ္ဴ ပႂခ့ဲတာ 
ကေန ဒီကေနႛ ၂၀၀၉ မႀာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ကမာၲႛ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ 
နအဖ စစ္တပ္က မတရား အမႁဆင္ ဖမ္းဆီး႓ပီး အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္ထဲထည့္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားတာေတၾအထိ 
ေကဵာင္းသားတုိက္ပဲၾေတၾ၊ သံဃ ေတာ္လႀန္ေရးေတၾမႀာ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္လုိႛ ရဲရဲရင့္ရင့္ ယုံယုံဳကည္ဳကည္ 
ေ႔ကးေဳကာ္ခ့ဲဳကတာပဲ မဟုတ္လား။ 

အဲဒီလုိ ေ႔ကးေဳကာ္ခ့ဲဳကတ့ဲ လူထုထဲမႀာ၊ ဴပည္သူထဲမႀာ စာေပနဲႛ အႎုပညာရႀင္ေတၾလည္း တခန္း တကၸ 
အေနနႛဲ ပၝဝင္ခ့ဲဳကတယ္ ဆုိတ့ဲ အခဵက္ကလည္း ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္နႛဲ လူမဵႂိးအတၾက္ ဂုဏ္ယူ ဝင့္႔ကားစရာ တခုပဲ 
မဟုတ္လား။ 

ဆရာ႒ကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႀႂင္း အမႀႃးဴပႂ႓ပီး သခင္ဘေသာင္း၊ သခင္ႎု၊ ဆရာေဇာ္ဂဵီ၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္၊ 
ဦးသိန္းေဖဴမင့္၊ မဟာေဆၾ၊ ေဒၞခင္မဵႂိးခဵစ္၊ လူထုေဒၞအမာ၊ ကာတၾန္းဦးဘဂဵမ္း စတ့ဲ ကုိလုိနီေခတ္ လၾတ္လပ္ေရး 
တုိက္ပဲၾဝင္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ကာတၾန္းဆရာ႒ကီးေတၾရဲႚ ေကဵးဇူးကုိ ကဵေနာ္တုိႛ မေမ့ဳကေသးပၝဘူး။ 

စစ္႓ပီးေခတ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနႛဲ ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပဲၾဝင္တ့ဲေခတ္မႀာ လူထုကုိ လမ္းဴပေပးခ့ဲတ့ဲ ဒဂုန္တာရာ၊ 
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ သခင္ဴမသန္း၊ ဴမသန္းတင့္၊ ခင္ႎႀင္းယု၊ ခင္ေဆၾဦး စတ့ဲ စာေရးဆရာေတၾရဲႚ ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ကဵေနာ္တုိႛ 
ဂုဏ္ယူလုိႛ မဆုံးေသးပၝဘူး။ 

စစ္အာဏာရႀင္ ဆနႛ္ကဵင္ေရး တုိက္ပဲၾတေလ႖ာက္ ကုိယ္ကဵႂိးစၾန္ႛ အနစ္နာခံသၾားခ့ဲဳကတ့ဲ စာေရးဆရာ၊ 
သတင္းစာဆရာ၊ ကဗဵာဆရာ၊ ကာတၾန္းဆရာေတၾ အားလုံးကုိ ကဵေနာ္တုိႛ အေလးဴပႂရမယ္ မဟုတ္လား။ 

"အေရႀႚက ေနဝန္းထၾက္သည့္ပမာ၊ တုိႛေခတ္ကုိေတာ့ ေရာက္ရမည္မႀာ မလဲၾပၝ၊ တုိႛဗမာ ေဟ့ တုိႛဗမာ" ဆုိတ့ဲ 
၁၉၅၃ ခုႎႀစ္မႀာ ေပၞထၾက္လာတ့ဲ ဒုိႛဗမာ အစည္းအ႟ုံး႒ကီးအတၾက္ ေရးစပ္ထားတ့ဲ "တိႛုဗမာ" သီခဵင္းဟာ ဂီတပညာရႀင္ 
ဝုိင္အမ္ဘီ ဆရာတင္ရဲႚ လက္ရာပၝ။ 

ႎုိင္ငံေရး အစုိးရေခတ္တုန္းက  "ေအာင္ပဲၾအဆက္ဆက္ ခံဦးမည္" ဆုိတ့ဲ ဗကသမဵား အဖဲၾႚခဵႂပ္ သီခဵင္းကုိ 
ေရးစပ္ေပးခ့ဲသူေတၾကေရာ ဘယ္သူေတၾလဲ၊ ဆရာဴမတ္ေလးနဲႛ စႎၬရားခဵစ္ေဆၾတုိႛပဲ မဟုတ္လား။ လူထုအေရးေတာ္ပုံ 
အဆက္ဆက္ ဂီတအႎုပညာရႀင္ေတၾရဲႚ တုိက္ပဲၾဝင္ သီခဵင္းေတၾဟာ လက္နက္သဖၾယ္ ထက္ဴမက္ခ့ဲတာပဲ မဟုတ္လား။ 

ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ေ႟ၿတိဂုံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္မႀာ 
ကဵင္းပတ့ဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ လူထု အစည္းအေဝးပၾဲ႒ကီးမႀာ အခမ္းအနားမႀႃးအဴဖစ္ လူထုေရႀႚေမႀာက္ ရဲရဲ 
ထၾက္ရပ္ခ့ဲသူကလည္း ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဦးထၾန္းေဝပဲ မဟုတ္ပၝလား။ 

ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံက စလုိႛ ၂၀၀၇ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး ေတာက္ေလ႖ာက္ အေရးေတာ္ပုံ 
ေပၞလာရင္ လူထုနႛဲ လက္တၾဲ႓ပီး တုိက္ပဲၾဝင္ခ့ဲတ့ဲ စာေပ၊ ႟ုပ္ရႀင္၊ ဂီတ နယ္ပယ္ အသီးသီးက ရဲေဘာ္ေတၾကုိ ကဵေနာ္ 
ဂုဏ္ယူေနဆဲ၊ ဂုဏ္ဴပႂေနဆဲပၝပဲ။ 

ကဵေနာ္တုိႛ ေခၝင္းေဆာင္၊ ကဵေနာ္တုိႛ လမ္းဴပ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ သည္ပင္လ႖င္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ပထမဆုံး 
လူထုကုိ မိန္ႛခၾန္းေဴပာခ့ဲတာက ၁၉၈၈ ဳသဂုတ္ ၂၄ ရန္ကုန္ေဆး႟ုံ႒ကီး၊ ႎႀလုံးေရာဂၝေဆာင္ေရႀႚက ကဵေနာ္တုိႛ စာေပ 
အႎုပညာရႀင္မဵားရဲႚ စင္ဴမင့္ကပဲ မဟုတ္ပၝလား။ 

အခု အစီအစဥ္ဟာ အေရးေတာ္ပုံ အဆက္ဆက္၊ ယုံဳကည္ခဵက္နဲႛ ရင္ခုန္ခ့ဲဳကတ့ဲ စာေပနဲႛ အႎုပညာရႀင္ေတၾ 
အေဳကာင္းကုိ လက္လႀမ္းမီသေလာက္ မႀတ္တမ္းတင္ဖုိႛ ႒ကိႂးစားဳကည့္တာပၝပဲ။ 

အားလုံးကုိ ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ ။ 
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3 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

တခဵိႂႚေနရာ လမ္းဆံုလမ္းခၾေတၾမႀာ မဆလ စစ္သားေတၾ မုဆိုးဒူးေထာက္ ေသနတ္နႛဲခဵိန္႓ပီး လမ္းပိတ္ထားတာ 
ေတၾႚရင္ တပ္ဦးက ခဵီတက္ေနတဲ့ အလံကိုင္ေကဵာင္းသား တပ္ဖဲၾႚက တဴခားလၾတ္တဲ့ လမ္းဘက္ကုိ ေကၾႚ႓ပီး ေရႀႚဆက္ 

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း - ၂) 
ေအာက္တုိဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၉ 
 
"… … … ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ရန္သူရဲႚအေနအထား၊ ဴဖတ္သန္းရတဲ့ ေခတ္ကာလ အေဴခအေနေတၾနႛဲ ႎႁိင္းယႀဥ္ေဴပာရရင္ေတာ့ 
သမီးလုပ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဖေအဴဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းထက္ ပို႓ပီး ေတာ္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္ 
သတ္မႀတ္ခဵင္ပၝတယ္ … … …" 

ဆရာ ဴမသန္းတင့္ 
 
လၾန္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ ႎႀစ္ဆယ္ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အတၾင္းတုန္းက ဴဖစ္ပၝတယ္။ 
၁၉၈၈ မတ္လ ဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္း၊ တံတားနီ အေရးအခင္း၊ ဇၾန္လ ေဴမနီကုန္း အေရးအခင္းေတၾ ကေန 

စ႓ပီး ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တ့ဲ မဆလ တပၝတီအာဏာရႀင္စနစ္ ဴဖႂတ္ခဵေရး၊ ဒီမိုကေရစီနႛဲ လႛူအခၾင့္အေရး ရရႀိေရး 
လူထု အံု႔ကမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့တယ္။ 

လမ္းေပၞထၾက္ ဆႎၬဴပေနဳကတဲ့ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾကို မဆလ စစ္တပ္က ရက္ရက္ 
စက္စက္ ပစ္ခတ္ ႎႀိမ္ႎႀင္းေနတဲ့ဳကားကပဲ ခၾပ္ေဒၝင္း အလံေတၾ တလူလူ၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံုေတၾ တေဝေဝနႛဲ 
ေကဵာင္းသားထုနႛဲ လူထု႒ကီးဟာ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ေရႀႚဆက္ ခဵီတက္ခဲ့ဳကတယ္။ 

၁၉၈၈ ခု၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ (၈) ရက္ (၈) လ (၈၈) မႀာ တႎုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနႛဲ အေထၾေထၾ 
သပိတ္႒ကီး  ဆင္ႎၿဲဖုိႛ ေကဵာင္းသားတပ္ဦးက တတုိင္းတဴပည္လံုးကို အသိေပး ေဳကညာထားတဲ့ အခဵိန္။ အဲဒီတုန္းက 
တႎုိင္ငံလံုး လႀည္းေနေလႀေအာင္း ဴမင္းေဇာင္းမကဵန္ ႎုိ္းဳကားတက္႔ကေနတဲ့ အခဵိန္ေပၝ့။ 

ဒီလိုနႛဲ ခဵိန္းဆိုထားတဲ့ေနႛ၊ ေကဵာင္းသားေတၾ ဴပည္သူေတၾ ရင္ခုန္ ေစာင့္စားေနတဲ့ေနႛ (၈) ရက္ (၈) လ (၈၈) 
ေနႛ ေရာက္လိႛုလာခဲ့ပၝ႓ပီ။ ရန္ကုန္႓မိႂႚ႒ကီးကေတာ့ မိုးမလင္းခင္ကတည္း ႎုိးထေနခဲ့ပၝ႓ပီ။ အဲဒီမနက္က စုရပ္လုပ္ထားတဲ့ 
ရန္ကုန္ေဆး႟ုံ႒ကီးေရႀႚမႀာ သပိတ္ေမႀာက္ အင္အားစုေတၾ အစံုအညီ စုေဝးေရာက္ရႀိေနဳကပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္း 
လႀည့္လည္ ဆႎၬဴပဖုိႛ ေကဵာင္းသားေတၾက တပ္ဦးကေန လမ္းေဳကာင္းဆဲၾထားတာပၝ။ 

အားလံုး ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္နႛဲ စည္းကမ္းတကဵ ဆႎၬဴပဖုိႛ စတင္ခဵီတက္လုိက္ဳကပၝတယ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း 
လမ္း၊ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဆူေလဘုရားလမ္း၊ မဟာဗႎၭႂလလမ္း စသည္ဴဖင့္ အဲဒီေနႛက 
လမ္းေဳကာင္းရႀည္႒ကီး ခဵီတက္ ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္။ 

သပိတ္ေမႀာက္ အင္အားစုအသီးသီးက လက္သီးလက္ေမာင္းေတၾ ဆန္ႛတန္း႓ပီး ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾကုိ အားပၝး 
တရ ဟစ္ေ႔ကး ခဵီတက္ေနဳကပၝတယ္။ လမ္းေဘးကရပ္႓ပီး အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္႒ကီးကလည္း လက္ခုပ္ဩဘာေတၾ 
တီးေနဳကပၝတယ္။ 
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4    
atmifa0; 

 

ခဵီတက္ေ

မ္းတေလ႖ာက္လံုး ဘာေ႔ကးေဳကာ္သံမႀ 
လုိက္႓ပီး ာ း

မနားတမ္း ေဝဖန္သံုးသပ္ ေဴပာဆုိေနပံု 
ရပၝတယ

န္ႛေနရရင္လည္း ဆရာဴမသန္းတင့္နႛဲ ဆရာဦးဝင္းတင္ ဒီဆရာ႒ကီး ႎႀစ္ေယာက္ရဲႚ စကားဝုိင္းကေတာ့ 
ရပ္မေနပ

ာ အရိပ္အ႕မက္ေလာက္ေတာ့ ခနႛ္မႀန္းႎုိင္ဳကပၝတယ္။ 

ဲ ၾ႓ပီးဆံုးတဲ့အထိ သူတုိႛရဲႚ တိုက္ပဲၾအေပၞ သေဘာ 
ထားေတ

နယ္ဇင္း သမဂၢ႟ံုးခန္းနႛဲ ေကဵာင္းသား သမဂၢက ထုတ္တဲ့ သတင္းစာ 
အယ္ဒီတ

ား သမဂၢ သတင္းစာကို သူအားေပးပၝတယ္၊ ေထာက္ခံ 
ပၝတယ္တ

 ထုိးေဖာက္ေန႓ပီလုိႛ မတရား စၾပ္စဲၾလာလိမ့္မယ္တဲ့။ ဒၝေဳကာင့္ ဆရာဴမဆီက 
စာမူ မရခ

ဝန္းအဝုိင္းမႀာ ဆရာ တရားဝင္ 
ေဴပာခဲ့တ

 ရင္ဆုိင္ရတဲ့ ရန္သူရဲႚ အေနအထား၊ ဴဖတ္သန္းရတဲ့ ေခတ္ကာလ 
အေဴခအ

1 ရန္သူ နံပၝတ္တစ္ အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ 
ခံထားခဲ့ရ

က္႔က႔က၊ ရဲရဲရင့္ရင့္၊ ယံုဳကည္ရင္ခုန္ခဲ့တဲ့ ဴပည္သူႚဘက္သား၊ တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ စာေရးဆရာ႒ကီး 
တေယာက

ရာ။ 

နတာပၝ။ ဒီလို ခဵီတက္ ဆႎၬဴပေနတဲ့ အင္အားစု႒ကီးထဲမႀာ ကဵေနာ္တုိႛ စာေပနႛဲ အႎုပညာရႀင္မဵားလည္း 
ကုိယ့္ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္မႀာ ကိုယ္လုိက္ပၝခဵီတက္ေနဳကတာပၝ။ စာေပ၊ ရုပ္ရႀင္၊ ဂီတ အႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ "ဒီမုိကေရစီ 
ရရႀိေရး - ဒုိႛအေရး" ဆုိ႓ပီး လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း ဟစ္ေ႔ကးေနဳကပၝတယ္။ 

အဲဒီအထဲမႀာ စာေပသမားေတၾထဲမႀာ ဆရာဴမသန္းတင့္နႛဲ ဆရာဦးဝင္းတင္တုိႛဟာ အမဵားနႛဲမတူဘဲ တမ ူ
ထူးဴခားေနတာကို ကဵေနာ္တိႛု သတိထားခဲ့မိပၝတယ္။ ဒီဆရာ႒ကီး ႎႀစ္ပၝးဟာ လ

ေ႔ကးေဳကာ္တ  မေတၾႚရဘူး။ လက္သီလက္ေမာင္းတန္းဖုိႛ ေနေနသာသာ သူတုိႛရဲႚေခၝင္းေတၾကိုေတာင္ ငံုႛ႓ပီး 
ႎႀစ္ေယာက္သား ပခံုးခဵင္းဆုိင္ စကားေတၾ တတၾတ္တၾတ္ ေဴပာလာဳကတာပၝ။ 

တေယာက္နႛဲ တေယာက္ အဴပန္အလႀန္ ေဴပာဆို ဴငင္းခံုေနတဲ့ ဟန္လည္း မဟုတ္ပၝဘူး။ ေသေရးရႀင္ေရး 
အေရး႒ကီးေနတဲ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနကို ဒီဆရာ႒ကီး ႎႀစ္ေယာက္ 

္။ 
တေနရာရာမႀာ မဆလ စစ္တပ္က မုဆုိးဒူးေထာက္ ေသနတ္နႛဲ ခဵိန္႓ပီး လမ္းပိတ္ထားလုိႛ ဆႎၬဴပစစ္ေဳကာင္း 

ခဏ ရပ္တ
ၝဘူး။ 
ကဵေနာ္တုိႛကေတာ့ ဆရာရင္း တပည့္ရင္းေတၾ ဴဖစ္တာမိႛု ႎႀစ္ေယာက္ ဘာေတၾေဴပာတယ္၊ ဘာေတၾတုိင္ပင္ 

ေနတယ္ ဆုိတ
ခဵီတက္ရာလမ္းေဳကာင္း ရႀည္႒ကီးတေလ႖ာက္ လႁပ္ရႀားေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ လူအုပ္႒ကီးဳကားမႀာ ဆရာဴမသန္းတင့္ 

နႛဲ ဆရာဦးဝင္းတင္တုိႛ ႎႀစ္ေယာက္ဟာ ႓ငိမ္႓ငိမ္သက္သက္နဲႛပဲ ဆႎၬဴပပ
ၾကို မရပ္မနား ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတာပၝပဲ။ 
ေနာက္ပုိင္းမႀာ ဆရာေမာင္ေသာ္က ဆရာဦးဝင္းတင္၊ ဆရာေမာင္မုိးသူ၊ ဆရာဦးဝင္းခက္တုိႛ ဦးေဆာင္တဲ့ 

စာနယ္ဇင္း သမဂၢ ေပၞထၾက္လာပၝတယ္။ စာ
ာ႟ံုးခန္းတုိႛက တေနရာတည္းမႀာ ဖၾင့္ထားတာပၝ။ 
ေကဵာင္းသား သမဂၢ သတင္းစာ အယ္ဒီတာအဖဲၾႚက အကူအညီေတာင္းလုိႛ ကဵေနာ္၊ ဆရာဴမသန္းတင့္ ဆီကုိ 

စာမူသၾားေတာင္းခဲ့ပၝတယ္။ ဆရာဴမသန္းတင့္က ေကဵာင္းသ
ဲ့။ ဒၝေပမဲ့ သႛူစာမူကိုေတာ့ ေကဵာင္းသားသမဂၢ သတင္းစာမႀာ မထည့္ပၝနႛဲတဲ့။ သူတင္မက ဆရာဒဂုန္တာရာ 

တိႛု ဘာတုိႛ ဆီကလည္း မေတာင္းပၝနႛဲတဲ့။ 
ဘာဴဖစ္လုိႛလဲဆုိေတာ့ သူတုိႛ ဒဂုန္တာရာတုိႛ စာမူေတၾပၝလာရင္ မဆလ စစ္အစုိးရက ေကဵာင္းသားေတၾထဲကုိ 

အနီေတၾ၊ လက္ဝဲေတၾ၊ ဗကပေတၾ လၿမ္းမိုး
ဲ့ပၝဘူး။ ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း ဒီအခဵက္ကုိ နားလည္ လက္ခံဳကပၝတယ္။ 
ဆရာဴမသန္းတင့္ဟာ သႛူအသက္ရႀိသေ႟ၾႚ ကဵေနာ္တုိႛ လူငယ္ေတၾ ဴပည္သူေတၾကို ေရႀႚေဆာင္လမ္းဴပခဲ့တဲ့ 

ပုဂၢိႂလ္႒ကီးပၝ။ ဆရာမကၾယ္လၾန္ခင္ အေရး႒ကီးတဲ့ မႀတ္ခဵက္တခုကုိ စာေပေလာက အ
ာကို အားလံုးက မႀတ္မိေနဳကပၝတယ္။ 
အဲဒၝကေတာ့ ဴမန္္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္၊ ကမာၲႛ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နႛဲ 

ပတ္သက္တဲ့ မႀတ္ခဵက္ပၝ။ ဆရာဴမသန္းတင့္က
ေနေတၾနႛဲ ႎႁိင္းယႀဥ္ေဴပာရရင္ေတာ့ သမီးလုပ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဖေအဴဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း 

ထက္ ပို႓ပီး ေတာ္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္ သတ္မႀတ္ခဵင္ပၝတယ္ ဆိုတဲ့ စကားပၝပဲ။ 
အခုေတာ့ ဆရာ ဴမသန္းတင့္ ကၾယ္လၾန္ခဲ့တာ (၁၁) ႎႀစ္ တုိင္ခဲ့ပၝ႓ပီ။ ဆရာဟာ ကၾယ္လၾန္တဲ့အခဵိန္မႀာ မဆလ 

စစ္အစုိးရ စာေပစိစစ္ေရးဌာနရဲႚ ဘလက္လစ္ (black list) ထဲမႀာ No 
သူပၝ။ 
ဆရာဟာ ေနာက္ဆံုးထၾက္သက္ အထိ ဴပည္သူဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံု ေပၞရင္ ဴပည္သူေတၾနဲႛ 

အတူ တက္တ
္ဆိုတာ သမုိင္းက သက္ေသဴပခဲ့ပၝ႓ပီ။ 
ဆရာ့ရဲႚ ရဲေဘာ္႒ကီး ဆရာဦးဝင္းတင္ကေတာ့ အခုအခဵိန္အထိ အဲန္အယ္လ္ဒီ (အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD)) နႛဲ 

ဴပည္သူလူထုကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ဦးေဆာင္ေနဆဲပၝပဲ ဆ
အားလံုးကို ဦးႌၿတ္ ဂုဏ္ဴပႂလိုက္ပၝတယ္။     ။ 
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5 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

 
အဲဒီေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ လူထုကုိ ပထမဆံုး မိန္ႛခၾန္းေဴပာတဲ့ေနႛပၝပဲ။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဩဂုတ္လ 
၂၄ ရက္။ ေနရာက ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီး ႎႀလံုးေရာဂၝေဆာင္ေရႀႚမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

ဆရာေမာင္ေသာ္က 
 

ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ဒီေရဴမင့္တက္လာတာနႛဲအမ႖ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေနရာအႎႀံႛမႀာ ဒီမိုကေရစီ ေဟာေဴပာ 
ပဲၾေတၾ ႓ခိမ့္႓ခိမ့္သဲသဲ ထၾက္ေပၞလာခဲ့ပၝတယ္။ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာေတၾ၊ ႟ုပ္ရႀင္နဲႛ ဂီတ အႎုပညာသည္ေတၾ၊ 
ေရႀႚေနေတၾ၊ ဆရာဝန္ေတၾ၊ ေကဵာင္းဆရာေတၾ၊ ႎုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းေတၾ၊ တပ္မႀႃးေဟာင္းေတၾ၊ ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းေတၾ၊  ကိုကုိးက႗န္းဴပန္ေတၾ စသည္ဴဖင့္ ေဟာေဴပာပဲၾ စင္ဴမင့္ အသီးသီးမႀာ တက္တက္႔က႔က 
ေဟာေဴပာေနဳကတဲ့ အခဵိန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေထာင္ေသာင္းခဵီတဲ့ ပရိသတ္ကလည္း တခဲနက္ အားေပးေနတဲ့ အခဵိန္ပၝ။ 

ရန္ကုန္ ေဆး႟ံု႒ကီးထဲမႀာ ေဟာေဴပာပၾဲ စင္ဴမင့္က ပထမ ႎႀစ္ခုရႀိခဲ့ပၝတယ္။ တခုက အေရးေပၞဌာနေဘးက 
ကၾက္လပ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီးကုိ စစ္တပ္က ေသနတ္နႛဲ ပစ္ခတ္မႁ ဴဖစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ ၈၈ ေကဵာင္းသား 
ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနႛဲ ၇၄-၇၅-၇၆ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး ထုိးလိုက္တဲ့ စင္ဴမင့္ဴ ဖစ္ပၝတယ္။ 
ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ပထမဆံုး ေပၞထၾက္လာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာပဲၾဲ စင္ဴမင့္လုိႛ ဆုိႎုိင္ပၝတယ္။ 

ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီးထဲမႀာပဲ ေနာက္ထပ္ ေဟာေဴပာပဲၾ စင္ဴမင့္တခုက ႎႀလံုးေရာဂၝေဆာင္ေရႀႚက ကဵေနာ္တိႛု 
စာေပနႛဲ အႎုပညာရႀင္ေတၾရဲႚ စင္ဴမင့္ပၝပဲ။ ရရာ၊ ေတၾႚရာ ေရတုိင္ကီပံုးေတၾကုိ ခင္း႓ပီး အေရးေပၞ လုပ္ထားတဲ့ စင္တခု 
ပၝပဲ။ 

၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္၊ အဲဒီေနႛက အဲဒီေရတုိင္ကီပံုး စင္ဴမင့္ေပၞမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က 
"စည္းကမ္းရႀိ ညီႌၾတ္႓ပီး အမႀန္တရားနႛဲ ကုိက္ညီတဲ့ အင္အားမဵိႂးကို ကဵမတုိႛ ထူေထာင္ရမယ္" ဆိုတဲ့ သႛူရဲႚ  ဴမန္မာ 
ဴပည္သူလူထုကုိ ပထမဆုံး ေဴပာဳကားတ့ဲ မိနႛ္ခၾန္း ေဴပာခ့ဲတာပၝ။ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မိနႛ္ခၾန္းေဴပာဖုိႛ စင္ေပၞကုိ တက္လာေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေဘးက ဴခံရံလုိႛ 
စင္ေပၞကုိ အတူတက္လုိက္လာသကူေတာ့ ကုိယ္ကေလးေစာင္းေစာင္း ေခၝင္းကေလးေစာင္းေစာင္းနႛဲ ဆရာ 
ေမာင္ေသာ္က ပၝပဲ။ 

ေနာက္ ၅ ရက္ေလာက္ ဳကာတ့ဲအခၝမႀာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ 
ဆဲဗင္းဂဵႃလုိင္ ရင္ဴပင္မႀာ ကဵင္းပတ့ဲ မင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီး၊ မုိးသီးဇၾန္ ဗကသမဵား အဖဲၾႚခဵႂပ္ ဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း 
အခမ္းအနားမႀာ စာေပနဲႛ အႎုပညာရႀင္မဵားကုိယ္စား မိန္ႛခၾန္း ေဴပာရပၝတယ္။ ဆရာက မိန္ႛခၾန္း ေဴပာေနစဥ္မႀာ သူႛကဗဵာ 
တပုဒ္ ထည့္႟ၾတ္ဆုိသၾားခ့ဲပၝတယ္။ 

"ငၝ့တၾင္ ဒဏ္ရာ 
 ရခ့ဲပၝ၏ 
သုိႛဴ ငားေသာ္လည္း ငၝမေသ။ 
ငၝ့ဒဏ္ရာလည္း 

ာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၃) 
ေအာက္တုိဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၉ 
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6    
atmifa0; 

 

ေဳက၊ ငၝမေသ။ 
လဲေလဵာင္း ခဏ 

ဆရာဟာ ရႀစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ႒ကီးအတၾင္းမႀာ စာေပနဲႛ အႎုပညာရႀင္ေတၾကုိ တပ္ဦးကေန ႟ၾပ္႟ၾပ္ခ႗န္ခ႗န္ 
ဦးေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ ပုဂၢႂိလ္ပၝ။ ဆရာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္ေရးရတ့ဲ ပထမဆုံးေနႛမႀာပဲ အေပဵာ္လၾန္႓ပီး ေသနတ္ 
ေဖာက္မိလုိႛ စစ္တပ္အခဵႂပ္ ကၾာတား ကဵသၾားရတ့ဲ ေရတပ္သားကေလး ဘေသာ္ ဘဝကေန ေရတပ္ဗုိလ္မႀႃး ဘေသာ္ 
အဴဖစ္နႛဲ တပ္မေတာ္က အ႓ငိမ္းစား ယူခ့ဲတ့ဲ ႎုိင္ငံေကဵာ္ စာေရးဆရာ႒ကီး ဴဖစ္ပၝတယ္။  

ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီးအတၾင္းမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးနဲႛအတူ မဵႂိးခဵစ္တပ္မႀႃးေဟာင္း 
ေတၾ၊ ဳကည္းေရေလ တပ္မေတာ္သားေတၾ လူထုနႛဲ လက္တၾဲ႓ပီး ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲထဲ ဝင္ေရာက္လာဳကပၝတယ္။   

ဆရာေမာင္ေသာ္ကဟာ သူေဟာေဴပာတဲ့ စင္ဴမင့္တုိင္းမႀာ တပ္မေတာ္သားေတၾကုိ ဦးတည္႓ပီး ဴပည္သူႛ 
ဘက္က ရပ္တည္တ့ဲ ဴပည္သႛူတပ္မေတာ္အဴဖစ္ ကူးေဴပာင္းလာဖုိႛ ရဲရဲေတာက္ ေဟာေဴပာတတ္ပၝတယ္။ တခဵႂိႚစင္ဴမင့္ 
ေတၾမႀာ သူနဲႛအတူ တပ္မေတာ္အေဳကာင္း ေဴပာဖုိႛ စစ္တပ္က လတ္တေလာ ထၾက္လာတ့ဲ ကဗဵာဆရာ ေနေဇာ္ႎုိင္နႛဲ 
စစ္သား သားသမီးတေယာက္ ဴဖစ္တ့ဲ ကဵေနာ့္ကုိ ဆရာက တဲၾေခၞတတ္ပၝတယ္။ 

ကဵေနာ္တုိႛ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖၾဲႚစည္းတ့ဲ အခၝမႀာေတာ့ အားလုံးက ဆရာေမာင္ေသာ္ကကုိ ဥကၠႉအဴဖစ္ တညီ 
တႌၾတ္တည္း ေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္လုိက္ဳကပၝတယ  ီ ီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ စာနယ္ဇင္း သမဂၢဟာ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဝုိင္းရံခ့ဲတယ္၊ ေကဵ ုိင္းရံခ့ဲတယ္။ ဆရာ့ဦးေဆာင္မႁနႛဲပဲ ကဵေနာ္တုိႛ 
စာနယ္ဇင္းသမ

ုိင္

အိပ္တန္းဆီ ဴပန္သၾား႓ပီ 
ရဲတၾင္းထဲ ခဵည္းနင္း လႀဲအိပ္ 

ေရာက္ေသာ္လည္း 

 သၾားရဦး …"။ ။ 

ေသၾးစိမ္းရႀင္ထၾက္ 
တသက္မ

မနက္ဴဖန္ ထလုိႛ 
ငၝတုိႛတုိက္ပဲၾ ဆက္ဆင္ႎဲၿ" တ့ဲ။ 

္။ ဆရာ ဥးေဆာင္႓ပ
ာင္းသားသမဂၢကုိ ဝ

ဂၢဟာ ႟ုပ္ရႀင္နႛဲ ဂီတ၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾကုိ စုစည္း႓ပီး ႒ကီးမားတ့ဲ အႎုပညာ တပ္ေပၝင္းစု႒ကီး 
တခု တည္ေဆာက္ႎုိင္ခ့ဲပၝတယ္။ 

ဆရာေမာင္ေသာ္ကဟာ ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီး မတုိင္ခင္ ကတည္းက ဴမန္မာ့ ဆုိရႀယ္လစ္ လမ္းစဥ္ 
ပၝတီကုိ ေ၀ဖန္တ့ဲ သေရာ္စာေတၾ အေဴမာက္အမဵား ေရးခ့ဲတ့ဲသူပၝ။ 

၁၉၅၆ ဆရာ ေရတပ္ဗုိလ္႒ကီးဘဝနႛဲ တနသႆာရီ ကမ္းလၾန္ ပင္လယ္ဴပင္မႀာ သေဘႆာ မုန္တုိင္းမိ နစ္ဴမၟႂပ္႓ပီး 
ပင္လယ္ထဲ ရက္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေမ႖ာပၝ ႟ုန္းကန္ခ့ဲရတ့ဲအေဳကာင္း ေရးထားတ့ဲ "တုိက္ေရယာဥ္ ၁၀၃" ဆုိတ့ဲ စာအုပ္ 
ထဲမႀာ ဆရာ့ရဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ပီသမႁ၊ ကုိယ္ကဵႂိးစၾနႛ္ အနစ္နာခံမႁ၊ စိတ္ဓာတ္ဳကံ့ခုိင္ မာေကဵာမႁေတၾကုိ ေတၾႛႎုိင္ပၝတယ္။ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ပၝတီ တည္ေထာင္တ့ဲအခၝ ဆရာဟာ အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲႚ ထိပ္တန္း 
ေခၝင္းေဆာင္တဦး ဴဖစ္လာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ မဳကာလုိက္ပၝဘူး။ ၁၉၈၉ မႀာ ဆရာဦးဝင္းတင္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ 
ဦးတင္ဦးတုိႛနဲႛ မေရႀးမေႎႀာင္းမႀာပဲ နဝတ စစ္အစုိးရက တပ္မေတာ္ကုိ ႓ဖိႂခဲၾတယ္ ဆုိတ့ဲ စဲၾခဵက္နဲႛ ဆရာေမာင္ေသာ္ကကုိ 
ဖမ္းဆီးလုိက္႓ပီး ၈၉ ခုႎႀစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမႀာ စစ္ခုံ႟ုံးကေန တသက္တက႗န္း ေထာင္ဒဏ္ အႎႀစ္ (၂၀) ခဵမႀတ္ 
လုိက္ပၝေတာ့တယ္။ 

၁၉၅၆ ပင္လယ္ဴပင္မႀာ သေဘႆာေမႀာက္တုန္းက အသက္ မေသဘဲ ကဵန္ခ့ဲတ့ဲ ဆရာဟာ နာမည္ဆုိးနႛဲ 
ေကဵာ္ဳကားတ့ဲ အင္းစိန္ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ လူမဆန္တ့ဲ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾ၊ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾရဲႚ 
ဴပင္းထန္တ့ဲ ႎႀိပ္စက္ ညႀင္းပန္းမႁ ဒဏ္ေတၾေဳကာင့္ ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ ၁၁ ရက္ေနႛမႀာ ကဵဆုံးခ့ဲရရႀာပၝတယ္။ 

သိမ္ဴဖႃလမ္း မၾတ္ဆလင္ သုႍာန္မႀာ အကဵဥ္း႟ုံးဴပႂလုပ္တ့ဲ ဆရာ့ ဈာပနကုိေတာ့ စစ္တပ္က ေစာင့္ဳကည့္ 
ေနတ့ဲဳကားက ကဵေနာ္တုိႛ ေလထန္ကုန္းက စာေပနဲႛ အႎုပညာသမားေတၾ သၾားေရာက္ ဂၝရဝ ဴပႂခ့ဲဳကပၝတယ္။ 

ဆရာဟာ နဝတ စစ္အစုိးရရဲႚ မတရားမႁေတၾကုိ ဳကံ့ဳကံ့ခံ ခုခံ ရင္ဆ ရင္း သူရဲေကာင္း ပီသစၾာ ကဵဆုံးသၾား 
ခ့ဲတာပၝ။ ဆရာဟာ ဴပည္သူႛရဲႚ သူရဲေကာင္း တဦးပၝပဲ။ 

ဆရာဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေခတ္ ဒုတိယ လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲအတၾက္ အသက္ေပးသၾားတ့ဲ 
အာဇာနည္ တဦးပၝပဲ။ ဆရာ့ကုိ ဆရာ ဘာသာဴပန္ခ့ဲတ့ဲ အဂႆလိပ္ ကဗဵာ တပုိဒ္နႛဲ ဂုဏ္ဴပႂလုိက္ပၝတယ္။ 

"သုိႛေပလည္း 
ပင္လယ္ငႀက္က 
သားရဲက သႛူသား
ေခ႗းသိပ္ရမယ့္ ရာသီ ပီပီပင္ 
ငၝ့တဲအိမ္ ငၝဴပင္ဖုိႛ သၾားရဦး၊ 
ငၝ့တဲအိမ္ ငၝဴပင္ဖုိႛ



tm&ftufzfat - vGwfvyfonhf tm&StoH/ jrefrmXme rSae tywfpOf xkwfv$ifhcJh+yD;/ rdk;rc uGef&uf pmrsufESmrSm 
jyefvnfwifqufcJhwJh uAsmq&m atmifa0;&J@ “ta&;awmfyHk &ifckefolrsm;” toHv$ifh aqmif;yg; (24) ydkif;udk ul;,l+yD; 

jrefrmtD;bGwfcf tjzpf pkpnf;wifqufxm;wm jzpfygw,f? 

 

7 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတာ္ပံု ရင္  ၄) 
ႎုိဝင္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၉
  
တုိင္းဴပည္တဴပည္၊ ဝမႀာ စာေပနဲႛ အႎုပညာဟာ ဘယ္အခန္းကၸက ပၝဝင္သလဲ။ ဘယ္လုိ အေန 
အထားမႀာ ရႀိသလဲ

၁၉၈၈ ခု ိဂံုဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္။       
ရႀစ္ေလးလ ံုးကလူေတၾ အဲဒီေနရာမႀာ လာ႓ပီး စုဳကတဲ့ေနႛ။ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳ ေဝး႒ကီး။ ပရိသတ္ ၅ သိန္းေကဵာ္ဟာ မိုးတဖဲၾဖဲၾ 
ေအာက္မႀာ သူတုိႛ ။ သူတုိႛေခၝင္းေဆာင္ရဲႚ မိန္ႛခၾန္းကုိ ေမ႖ာ္လင့္ 

ခုန္သူမဵား (အပုိင္း -
 

လူမဵိႂးတမဵိႂးရဲႚ ဘ
။ 

႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ထၾန္းေဝ 
 

ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရဲႚ "ေဝေဝရီရီ" ဝတၪႂထဲမႀာ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာသားေတၾကုိ ကဵေနာ္ ဴပန္အမႀတ္ရ 
လာပၝတယ္။ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က -       

ႎုိင္ငံဟာ ဖဵားနာေနတယ္။ နာတာရႀည္ေပ့ၝ။ ေရာဂၝ ရေနတယ္။ အဲဒၝ စာေပအႎုပညာက ေပဵာက္ကင္းေအာင္ 
ကုသ ကယ္တင္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ စာေပအႎုပညာက လုပ္ငန္းတာဝန္ (၃) ခုကုိ  ယူရလိမ့္မယ္တဲ့။ တခုက ႎႀစ္သက္ 
ဳကည္ႎူးမႁ ရသ ေပးဖုိႛ။ ဒုတိယက အမႀားအမႀန္ ခဲၾဴခားဴပသ ႌၿန္ဳကားဖုိႛ။ ေနာက္ဆံုးတခုကေတာ့ လူေတၾရဲႚ ဝိညာဥ္ကုိ 
ကယ္တင္ဖုိႛနႛဲ ႎုိင္ငံေတာ္ကုိ ကုစားဖိုႛပၝပဲတဲ့။       

႓ပီးေတာ့ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က အခုလုိ ဆက္ေဴပာဴပပၝေသးတယ္။ 
႟ုပ္ပစၤည္း ခဵမ္းသာဖုိႛ၊ ႔ကယ္ဝဖုိႛ၊ ဴပည့္စံုဖုိႛ ဆုိတာ သိပ္မခက္ဘူး။ တကယ္ ခက္တာက စိတ္။ စိတ္ဓာတ္ အေရး 

အရာေတၾမႀာ အားနည္းေနတာ၊ ေအာက္တန္းကဵေနတာ၊ ခ႗တ္ဴခံႂကဵေနတာေတၾကို ဴဖည့္ဆည္းဖိႛုက သိပ္ခက္တယ္။ 
သိပံၯနႛဲ နည္းပညာကလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မကယ္တင္ႎုိင္ဘူး။ စိတ္ဓာတ္မႀာ စဲၾကပ္ေနတဲ့ နာတာရႀည္ေရာဂၝမဵိႂး 
ကုိ ကယ္တင္ႎုိင္တာ စာေပနဲႛ အႎုပညာပဲရႀိတယ္တဲ့။       

။ ေဴပာဟုတ္ပၝတယ္  ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ တာကုိ ကဵေနာ္တုိႛ လက္ခံရမယ္။ သေဘာတူတယ္။ ဒၝေပမဲ့ 
ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာကေတာ့ စာေပနႛဲ အႎုပညာဟာ နည္းမႀန္ လမ္းမႀန္နႛဲ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ရႀင္သန္ခၾင့္ရတဲ့ 
အေဴခအေနမႀာ မရႀိဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ စာေပနႛဲ အႎုပညာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ လံုးဝမရႀိဘူး။ ဒီလုိ မရႀိတဲ့ အေဴခ 
အေနဳကားမႀာပဲ ဖက္ဆစ္ဝၝဒ ဓားမုိးထားတဲ့ ေအာက္ကပဲ စာေပနဲႛ အႎုပညာသည္ေတၾဟာ ဴပည္သူလူထုကုိ ေဴဖေဖဵာ္ဖုႛိ၊ 
လမ္းဴပဖုိႛ၊ တုိင္းဴပည္ကုိ ကယ္တင္ဖုိႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။       

အဲဒီ အထဲကမႀ ဝၝရင့္ သဘာရင့္ အာဂ ႟ုပ္ရႀင္ အႎုပညာရႀင္႒ကီး တေယာက္ရဲႚ ဴပည္သႛူဘက္က ရဲရဲရင့္ရင့္ 
ရပ္တည္မႁနႛဲ သႛူရဲႚ ံမႁေတၾ ကဵေနာ္ ဴပန္လည္ ေအာက္ေမ့တသလာမိပၝတယ္။       ကုိယ္ကဵိႂးစၾန္ႛ အနစ္နာခ

ႎႀစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ေ႟ၿတ
ံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးအတၾင္း ရန္ကုန္တ႓မိႂႚလ
ကည္ရဲႚ ပထမဆံုး သမုိင္းဝင္ လူထု အစည္းအ

ုိ ေစာင့္ေမ႖ာ္ေနဳကပၝတယ္ရဲႚ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္က
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atmifa0; 

 

အလံ၊ သံုးေရာင္ဴခယ္အလံ၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးအလံ၊ ဳကယ္ငၝးပၾင့္ 
ေတၾကို၊ ေဝႀႛယမ္းေနတဲ့ လူထု႒ကီးရဲႚ  ရင္ခုန္သံက မုိးသံေလသံကုိ ဖံုးအုပ္သၾားပၝတယ္။       

အဲဒီ အခဵိန္မႀာ အခမ္းအနားစင္ဴမင့္ ဆီကေန "ဒီမုိကေရစီ ဴမတ္ႎုိးတဲ့ လူထုပရိသတ္႒ကီး ခင္ဗဵား" ဆို႓ပီး 

ည့္လုိက္ဳကတဲ့ အခၝမႀာေတာ့။       
ပရိသတ္႒ကီးရဲႚ လက္ခုပ္ဳသဘာသံေ ားခဲ့ပၝ႓ပီ။ ပရိသတ္႒ကီးဟာ သူတုိႛ အင္မတန္ 

ခဵစ္ခင္ေလးစားတဲ့ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး တေယာက္ကုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ လူထု အစည္းအေဝး႒ကီးမႀာ 
အခမ္းအနားမႀႃး တဦးအဴဖစ္ ဴမင္ေတၾႚလုိက္ရေတာ့ အလၾန္ႛကုိ အားတက္ေကဵနပ္ ပီတိဴဖစ္သၾားဳကပၝေတာ့တယ္။       

အဲဒီေနႛက ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဦးထၾန္းေဝက သႛူရဲႚ အႎုပညာ ေအာင္ဴမင္ေကဵာ္ဳကားမႁေတၾကုိ စေတး႓ပီး 
ဴပည္သႛူဘက္သား တေယာက္အေနနႛဲ လူထုေရႀႚေမႀာက္ ရဲရဲထၾက္ရပ္ဴပခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီအခမ္းအနားဟာ ဴမန္မာ့ 
သမုိင္းမႀာေရာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ သမုိင္းမႀာပၝ အင္မတန္႒ကီးကဵယ္ ေလးနက္တဲ့ အခမ္းအနားပၝ။       

ရင္းႎႀီးသူေတၾက "ေလးေလး" လုိႛ ေခၞဳကတဲ့ ရုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဦးထၾန္းေဝဟာ အဲဒီလုိ ဒီမုိကေရစီ 
တုိက္ပဲၾမႀာ ေရႀႚတန္းက ပၝဝင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ နဝတ၊ နအဖ စစ္အာဏာသိမ္း အစုိးရ အဆက္ဆက္မႀာ ႟ုပ္ရႀင္႟ုိက္ခၾင့္ 
မရခဲ့ေတာ့ပၝဘူး။ (အခု အခဵိန္မႀာ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ကုိေကဵာ္သူကုိ အဓမၳ ပိတ္ပင္ထားတာမဵိႂးေပၝ့)       

ဦးထၾန္းေဝတုိႛ၊ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဦးဴမတ္ေလးတုိႛ ဆုိတာ သမုိင္းနႛဲ အစဥ္အလာနႛဲ ဴဖတ္သန္းလာခဲ့ဳကတဲ့ 
အႎုပညာသည္ေတၾပၝ။ ခုမႀ မဟုတ္ပၝဘူး။ ၁၉၆၇ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဆန္ရႀားပၝးတဲ့ ဴပႍနာေတၾဴဖစ္ေတာ့ မဆလ စစ္တပ္ 
က လူထု အာ႟ံုေဴပာင္းေအာင္ တ႟ုတ္-ဗမာ အဓိက႟ုဏ္း ဖန္တီးတဲ့အခၝ ဦးထၾန္းေဝနဲႛ ဦးဴမတ္ေလးတုိႛကို မဆလ 
အစိုးရက ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵခဲ့ဖူးပၝတယ္။       

ဴပည္တၾင္းမႀာတုန္းက တေနႛမႀာ ဆရာေမာင္စၾမး္ရည္နဲႛ ကဵေနာ္ ေလးေလးဦးထၾန္းေဝ ေနတဲ့ ေဘာက္ေထာ္က 
အိမ္ကုိ လူမမာေမး ေရာက္သၾားဳကပၝတယ္။       

နဝတ အစုိးရ တက္လာကတည္းက ႟ုပ္ရႀင္ မ႟ုိက္ရေတာ့တဲ့ ေလးေလးဟာ ေကဵာင္းသံုး ေဴမဴဖႃလုပ္ငန္း 
ကေလးန ေ

ုိ အဴမဲ ဴပံႂးဴပံႂး႟ၿင္႟ၿင္နႛဲ ေတၾႚရတတ္ပၝတယ္။       

တဲ့ ရုပ္ရႀင္ အႎုပညာသည္႒ကီးပၝ။ သႛူရဲႚ အႎုပညာေတၾကို တာဆီး 
ပိတ္ပင္ထ ယ္။       

ာ ဘယ္ေတာ့မႀ ေသဆံုးမသၾားဘူးလုိႛ ကဵေနာ္ ယံုဳကည္ေန 
ဆဲပၝပဲ။  

 

 
 

ေနဳကပၝတယ္။ ေသာင္းနႛဲခဵီတဲ့ ခၾပ္ေဒၝင္း
ဴပည္ေထာင္စု အလံ

ေအာင္ဴမင္ခံ့ညား ထည္ဝၝလႀတဲ့ အသံဳသဇာနႛဲ ပရိသတ္ကုိ လႁပ္ႎႁိးလိုက္တဲ့အသံကုိ ဳကားလုိက္ရ႓ပီး ပရိသတ္က 
စင္ဴမင့္ဆီကို လႀမ္းဳက

တၾဟာ ေသာင္းေသာင္းညံသၾ

ႛဲ ရပ္တည္ခ့ဲရပၝတယ္။ ႟ုပ္ရႀင္ ပိတ္ကား ပၞမႀာ ေတၾႚခၾင့္ မရေတာ့ေပမဲ့ ႎႀစ္စဥ္လုိလို ေတာင္သမန္က အေမ 
လူထုေဒၞအမာရဲႚ ေမၾးေနႛပဲၾေတၾမႀာ ေလးေလးက

ဦးထၾန္းေဝက သႛူကုိ ႟ုပ္ရႀင္ရုိက္ခၾင့္ ပိတ္ထားတာနႛဲ  ပတ္သက္လုိႛ နဝတ၊ နအဖ အစုိးရေတၾကုိ ဴပစ္တင္တာ၊ 
ရႁတ္ခဵတာေတၾ တခၾန္းမႀ မေဴပာပၝဘူး။ အသနားလည္း မခံပၝဘူး။ ဴပည္သႛူရင္ထဲမႀာ "ထၾန္းေဝ"  ရႀိေနရင္ ဴပည့္စံုတာပဲလိုႛ 
သူခံယူတဲ့အေဳကာင္း ဦးထၾန္းေဝက ဆရာစၾမ္းတုိႛ၊ ကဵေနာ္တုိႛကို ေဴပာဴပပၝတယ္။       
ေလးေလးဟာ အင္မတန္ လူ႒ကီးလူေကာင္း ပီသ

ားတဲ့ အတၾက္ တုိင္းဴပည္နႛဲ လူမဵိႂးအဖိႛု အမဵား႒ကီး နစ္နာ ဆံုး႟ံႁးရပၝတ
ခုေတာ့ ေလးေလးဦးထၾန္းေဝ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝ႓ပီ။ သူကၾယ္လၾန္တဲ့အခဵိန္မႀာ နာေရးေဳကာ္ဴငာကုိေတာင္ လၾတ္ 

လၾတ္လပ္လပ္ ထည့္ခၾင့္မရတဲ့ အထိ စစ္အစိုးရက ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ခဲ့ပၝတယ္။       
ဘယ္လိုပဲ ဖိႎႀိပ္ ဖိႎႀိပ္၊ ဘယ္လုိပဲ ခဵႂပ္ခဵယ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ ဴပည္သူေတၾရင္ထဲက ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဦးထၾန္းေဝရဲႚ 

အႎုပညာနႛဲ စစ္အာဏာရႀင္ ဆနႛ္ကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္ေတၾဟ
     
႓ပီးခ့ဲတဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃအေရးေတာ္ပံုမႀာတုန္းက ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ကိုေကဵာ္သူတုိႛ၊ ကုိဇာဂနာတိႛု လူထု 

ေရႀႚေမႀာက္ ရဲရဲထၾက္ရပ္ခဲ့တာလည္း မင္းသား႒ကီး ဦးထၾန္းေဝ လမ္းစဥ္ကုိ ဆက္ခံ ေလ႖ာက္လႀမ္းခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္ပၝ 
လား။         

ေလးေလး ဦးထၾန္းေဝ ေကာင္းရာ သုဂတိ ေရာက္ပၝေစ။    ။ 
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9 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

ရႀစ္ေလးလ
ာ

ေရးသူ ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး 

္ဝုိင္းမႀာေတာ့ မုန္တိုင္းမုိးတိမ္ေတၾက ဆင္ေနဆဲပၝပဲ" လုိႛ တင္စား 
ေဴပာခဲ့တဲ

 ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း 
လမ္းမ႒က

တဦးက ကဗဵာဆရာ ဒၝ႟ုိက္တာ 

္။ အဲဒီ ႟ုပ္ရႀင္ပုိစတာက ရန္ေအာင္၊ 
ေနေအာ

ာတ္ကား။ ပုိင္သအတၾက္ေတာ့ ဂုဏ္ယူေကဵနပ္ အမႀတ္တရ ဴဖစ္စရာေပၝ့။ အဲဒီဇာတ္ကားမႀာ ဒၝ႟ုိက္တာ 
ဦးဝင္းေဖ ိုင္သက ဆုိပၝတယ္။ 

အခုေတာ့ ဒၝ႟ုိက္တာဟာ သႛူရဲႚ ပထမဦးဆံုးလက္ရာအတၾက္ ဂုဏ္မယူအားေသးပၝဘူး။ ဒီမုိကေရစီ ရရႀိေရး - 
 ဆို႓ပီး အမဵားဴပည္သူေတၾနႛဲအတူ ခဵီတက္ ဆႎၬဴပေနရပၝတယ္။ ဆႎၬဴပ စစ္ေဳကာင္း႒ကီးထဲက ႟ုပ္ရႀင္ခဵစ္သူ 

ည္သူလူထုေတၾ ခမဵာလည္း ဒၝ႟ုိက္တာပိုင္သရဲႚ လက္ရာဆုိတဲ့ အဲဒီ "အခဵစ္နားနီး အခဵစ္" ႟ုပ္ရႀင္ပိုစတာကို တခဵက္ 
မာ့ဳကည့္႟ုံ ဳကည့္႓ပီး မဆံုးေသးတဲ့ ေရႀႚခရီးကုိ အဴပင္း ဆက္ႎႀင္သၾားဳကပၝ႓ပီ။ 

႟ုပ္ရႀင္ ဒၝ႟ုိက္တာ တေယာက္ရဲႚ ရင္ထဲမႀာ သူေဴပာခဵင္တဲ့ သူဴပခဵင္တဲ့ အႎုပညာ ခံစားမႁအေဳကာင္းေတၾ၊ 
ူ႟ုိက္ခဵင္တဲ့ စိတ္ကူးေတၾ၊ ဇာတ္လမ္းေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ အဲဒီအခဵိန္တုန္းက ကဵေနာ္တႛုိ အားလံုးဟာ 
သက္အ႟ၾယ္ကလည္း ငယ္ဳကေသးတာကိုး။ ကဵေနာ္တိုႛမႀာ လုပ္ခဵင္ ကိုင္ခဵင္တဲ့ အႎုပညာအလုပ္ေတၾက ရင္နႛဲ မဆ့ံ 

ေအာင္ ရႀိေနခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။ 

ာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း - ၅) 
ႎုိဝင္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၉ 
 

ံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ႓ပီးစ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနနႛဲ ပတ္သက္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ေခၝင္းေဆာင္ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဖူးတဲ့ စက းတခၾန္းက အင္မတန္ အလကႆာ ဆန္လႀပၝတယ္။ 

စာ
 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က "မုိးကုတ္စက
့ စကားပၝ။ အဲဒီလုိ မုိးထဲေလထဲက အဴဖစ္အပဵက္ေလးတခုကုိ ကဵေနာ္ ဴပန္အမႀတ္ရလာပၝတယ္။ 
(၈) ရက္ (၈) လ (၈၈) ေနႛ ေနာက္ပုိင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာ လူထု ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ ပို႓ပီး အင္အား ႒ကီးမားလာတဲ့ 

အခဵိန္။ တေနႛမႀာ ဆႎၬဴပ လူထု စစ္ေဳကာင္း႒ကီး တေဳကာင္းဟာ ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီး ေရႀႚကေန
ီးအတုိင္း ဆူးေလ-ပန္းဆုိးတန္းဘက္ကို ဴဖတ္သန္း ခဵီတက္လာဳကပၝတယ္။ အဲဒီစစ္ေဳကာင္း႒ကီးထဲမႀာ ကဵေနာ္ 

တုိႛ စာေပ၊ ႟ုပ္ရႀင္ ဂီတ အႎုပညာရႀင္မဵားလည္း ပၝပၝတယ္။ 
အဲဒီေနႛက ကဵေနာ္တိႛု ကဗဵာဆရာေတၾနႛဲ အတူ ခဵီတက္လုိက္ပၝလာတဲ့သူ 

"ပုိင္သ" ပၝပဲ။ ကဵေနာ္တုိႛေတၾ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ေ႔ကးေဳကာ္လိုက္၊ လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းလိုက္၊ ကိုယ့္အာ႟ံုနႛဲ 
ကိုယ္ မုိးထဲေလထဲမႀာ ဇၾဲနႛဲ ေရႀႚကုိ အဴပင္း ခဵီတက္ေနဳကတာပဲ ဆိုပၝေတာ့။ 

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမ႒ကီးေပၞက ႟ုပ္ရႀင္႟ံုေတၾ ေရႀႚကုိ ဴဖတ္ဳကေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ အားလံုး ႟ုပ္ရႀင္႟ုံ 
တ႟ံုရဲႚ ေရႀႚမဵက္ႎႀာစာေပၞက ႟ံုဆင္ပုိစတာ႒ကီးတခုကို အာ႟ံုစုိက္မိသၾားဳကပၝတယ

င္၊ မုိႛမုိႛဴမင့္ေအာင္တုိႛ ပၝဝင္ သ႟ုပ္ေဆာင္ထားဳကတဲ့ "အခဵစ္နားနီး အခဵစ္" ဆိုတဲ့ ႟ုပ္ရႀင္ဇာတ္ကား ေဳကာ္ဴငာ 
ပုိစတာပၝ။ အဲဒီ ဇာတ္ကားကုိ ႟ုိက္ကူးတဲ့ ဒၝ႟ုိက္တာကေတာ့ ပုိင္သ။ အခု ကဵေနာ္တုိႛနဲႛအတူ ခဵီတက္ ဆႎၬဴပေနတဲ့ 
ပုိင္သပၝပဲ။ 

ပုိင္သခမဵာ ေခတ္ပဵက္႒ကီးထဲမႀာမႀ ႟ံုတင္လာတဲ့ သႛူရဲႚ ႟ုပ္ရႀင္ဇာတ္ကား ပိုစတာကို ဳကည့္ေငးရင္း ေဳကကၾဲ 
ေနပံုရပၝတယ္။ ဒီဇာတ္ကားဟာ သူ ဒၝ႟ုိက္တာ လုပ္႓ပီး ပထမဦးဆံုး ႟ုိက္ကူးခဲ့တဲ့ ႟ုပ္ရႀင္ဇာတ္ကားပၝ။ ၁၉၈၅ က 
စ႟ုိက္ခဲ့တဲ့ ဇ

တုိႛက သႛူကို အမဵား႒ကီး ပၝဝင္ ကူညီေပးထားတယ္လုိႛလည္း ပ

ဒုိႛအေရး
ဴပ
ေ

သ
အ
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atmifa0; 

 

 အလုပ္ေတၾဟာ လုပ္လိုႛမရေအာင္ကုိဘဲ မဆလ စစ္အာဏာရႀင္ 
႒ ္ ဲ႒ကီးမႀာ အႎုပညာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾ ဆိတ္သုန္းေပဵာက္ကၾယ္ခဲ့တယ္။ အႎုပညာ ဖန္တီး၊ ေဖာ္ 
ုတ္ခၾင့္ေတၾ တားဴမစ္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ အႎုပညာေလာက႒ကီး တုိင္းဴပည္ရဲႚ ကံဳကမၳာနႛဲအတူ မုိးေမႀာင္ကဵ 

ဏာ တည္႓မဲေရး၊ စစ္ဝၝဒ 
သက္ဆုိးရႀည္ေရးအတၾက္ အသံုးခဵတဲ့ ဝၝဒဴဖနႛ္ ကရိယာေတၾအေနနႛဲပဲ ခၾင့္ဴပႂထားတယ္။ ဴပည္သူခံစားခဵက္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
ဖိႛု လူထုဘဝကို ထင္ဟပ္ဖုိႛ၊ ဴပည္သူလူထုရဲႚ ေမ႖ာ္လင္ခဵက္၊ ယံုဳကည္ခဵက္ကို ေဖာ္ဴပဖုိႛဆိုတဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾ အားလံုး 
ကိုေတာ့ မဆလ အစိုးရက ပိတ္ပင္ ခဵႂပ္ခဵယ္ထားခဲ့တယ္။ 

ဒၝေဳကာင့္မိႛုလည္း ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ေပၞေပၝက္လာတဲ့အခၝ ဖိႎႀိပ္ 
ခဵႂပ္ခဵယ္ခံေနရတဲ့၊ ကနႛ္သတ္ပိတ္ပင္ ခံေနရတဲ့၊ ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံေနရတဲ့ စာေပ၊ ႟ုပ္ရႀင္၊ ဂီတ အႎုပညာသမားေတၾ 
ဟာ သူတိႛု အသိစိတ္ဓာတ္နဲႛ သူတုိႛ လူထုအံု႔ကမႁ တုိက္ပဲၾထဲကုိ တခဲနက္ ခုန္ဝင္ခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။ လက္တၾဲ 
ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။ 

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမ႒ကီးေပၞမႀာ မိုးက တဖၾဲဖဲၾ ႟ၾာေနပၝတယ္။ သူငယ္ခဵင္း ပုိင္သက ေနာက္မႀာ ကဵန္ရစ္ 
တဲ့ သႛူရဲႚ ႟ုပ္ရႀင္ဇာတ္ကား ႟ံုဆင္ ပုိစတာကုိ ဴခေသ့ႆလည္ဴပန္ တခဵက္ လႀမ္းဳကည့္လုိက္ပၝတယ္။ သႛူမဵက္ဝန္းေတၾက 
ေဆၾးေဴမ့ ရီေဝေနမယ္ ဆုိတာ ေသခဵာပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾကို သူ အားပၝးတရ ေ႔ကးေဳကာ္လုိက္႓ပီး သူ 
ေရႀႚကုိ ဆက္လက္ ခဵီတက္သၾားပၝေတာ့တယ

ဲဒီေနႛက ကဵေနာ္တုိႛေဘးမႀာ ကဵေ ႛနဲႛအတ ူ ီဴဖစ္တဲ့ "ဆူး" ကလည္း မမႀိတ္မသုန္ လုိက္ပၝ 
ခဵီတက္ေ

ုတင္လ

လ

သုိႛေသာ္ ကဵေနာ္တုိႛ လုပ္ခဵင္တဲ့ အႎုပညာ
ကီးစုိးတဲ့ ေခတပဵက္ထ
ထ
ခဲ့ရတာပဲ မဟုတ္လား။ 

မဆလ စစ္အုပ္စုဟာ စာေပ၊ ႟ုပ္ရႀင္၊ ဂီတ ဘယ္အႎုပညာကိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ သူတုိႛအာ

္။ 
နာ္တုိ ပုိင္သရဲႚ ညအ

နတာပၝ။ ဆူးဟာ နာမည္ေကဵာ္ ေတးေရးဆရာ၊ အဆိုေတာ္ တေယာက္ပၝ။ 
ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ႓ဖိႂခၾင္းခံရ႓ပီးတဲ့ ေနာက္မႀာေတာ့ ပိုင္သတုိႛက ပန္းဆိုးတန္း ကိ ႁိင္ 

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မႀာ စုမိသၾားဳကပၝတယ္။ ဆူးကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ အထက္ဴမန္မာဴပည္ စည္း႟ံုးေရး 
ခရီးစဥ္ေတၾမႀာ ခဵင္းေတာင္တန္းေတၾေပၞအထိ လုိက္ပၝခဲ့သူပၝ။ ကဵေနာ္ကေတာ့ ၁၉၈၉ အာဇာနည္ေနႛ အေရးအခင္းနႛဲ 
ပုသိမ္ေထာင္ထဲ ဴပန္ေရာက္သၾားပၝတယ္။ 

ကဵေနာ္ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာေတာ့ ပိုင္သကို သူတိုႛရဲႚ ပန္းဆုိးတန္း ေဟာလိဝုဒ္ကေလးမႀာပဲ ဆရာ 
ဴမတ္ေလး၊ ဆရာေမာင္သာရ၊ ေမာင္ခက္ပန္ တုိႛနဲႛအတူ တက္တက္႔က႔က ဴပန္ေတၾႚရပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ရႀစ္ေလးလံုး 
အေရးေတာ္ပံုမႀာ ပၝဝင္ခဲ့လိႛု အလုပ္ဴဖႂတ္ခံလုိက္ရတဲ့ ဴမန္မာ့႟ုပ္သံက ပညာရႀင္ေတၾဴ ဖစ္ဳကတဲ့ ကိုစန္းေအာင္နႛဲ ခဵားလ္စ္ 
ဘရႀင္ တိုႛကုိလည္း အဲဒီမႀာ ေတၾႚလုိက္ရပၝတယ္။ ဆူးကေတာ့ မကဵန္းမာလိႛု မႎၩေလးကို ဴပန္သၾားခဲ့ပၝ႓ပီ။ 

ဘာပဲေဴပာေဴပာ ဖက္ဆစ္ဝၝဒ ဓားမုိးထားတဲ့ေအာက္ကပဲ အႎုပညာက လုပ္ႎုိင္သေလာက္၊ လုပ္ခၾင့္ရသ 
ေလာက္ အလုပ္ေတၾကို ဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾ တနည္း ဴပည္သူခဵစ္တဲ့ အႎုပညာသည္ေတၾက ႒ကိႂးစားပမ္းစား လုပ္ခဲ့တာပဲလိုႛ 
ကဵေနာ္ အ႓မဲ ယံုဳကည္ေနပၝတယ္။ 

ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အေရးေတာ္ပံုေပၞရင္ ရင္ခုန္ ပၝဝင္ရဲတဲ့ ႟ုပ္ရႀင္သမားေတၾ၊ ဂီတသမားေတၾကို ဴပည္သူ 
လူထု႒ကီး တရပ္ ံုးက ေလးစားဂုဏ္ယူေနဳကတာပဲ မဟုတ္လား။ 

အခုအခဵိန္မႀာေတာ့ ဒီမုိကေရစီဴမတ္ႎုိးတဲ့့ ပုိင္းသနဲႛ ဆူး၊ မႎၩေလးသား ညီအစ္ကို ႎႀစ္ေယာက္ မရႀိဳကေတာ့ 
ပၝဘူး။ 

မုိးကုတ္စက္ဝုိင္းမႀာေတာ့ မုန္တိုင္း မိုးတိမ္ေတၾက ဆင္ေနဆဲပၝပဲေလ။ ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

 

က
ီး

ီးဝင္တင္၊ ဆရာေမာင္မုိးသူ၊ ဆရာ 
ိႛ ဦးေဆာင္႓ပီး စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖဲၾႚခဲ့ဳကပၝတယ္။ အဲဒီ စာနယ္ဇင္းသမဂၢထဲမႀာ ဆရာေမာင္ဝံသ တုိႛရဲႚ 

ၾဟာ အဴခား ကာတၾန္းဆရာ၊ ပန္းခဵီဆရာ၊ 

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာပဲၾ စင္ဴမင့္ေတၾ ဟုိကဒီက အလ႖ိႂအလ႖ိႂ ထၾက္ေပၞလာ႓ပီ ဆိုတာနဲႛ ကဵေနာ္ 
တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကဗဵာဆရာမဵားအဖဲၾႚကလည္း ၃၃ လမ္းထိပ္မႀာ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာပၾဲ စင္တခု ထုိးလုိက္ဳကပၝတယ္။           

၃၃ လမ္းဟာ ကဗဵာဆရာေတၾရဲႚ လမ္းပၝ။ ၃၃ လမ္းက လမ္းတုိကေလးပၝ။ ဒၝေပမဲ့ ကဗဵာဆရာေတၾရဲႚ 
ဒုကၡကေတာ့ ရႀည္လဵားလႀပၝတယ္။ ၃၃ လမ္းထိပ္မႀာ ေ႟ၿဳကည္ေအး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ရႀိတယ္။ ေ႟ၿဳကည္ေအးမႀာ 
ထုိင္တဲ့ ကဗဵာဆရာေတၾ အားလံုး ဴပည္သူလူထု႒ကီးနဲႛ အတူ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲထဲေရာက္ေနဳက႓ပီ။           

ေလသာ မုိးသာထဲေနႛ တေနႛမႀာ ကဵေနာ္တုိႛ ကဗဵာဆရာေတၾရဲႚ ပထမဦးဆံုး ၃၃ လမ္း ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာ 
ပဲၾကို စတင္လုိက္ဳကပၝတယ္။ အဲဒီပဲၾမႀာ ကဗဵာဆရာ အစစ္ေတၾနႛဲအတူ ပၝဝင္ ေဟာေဴပာသူတဦးကေတာ့ ႟ုပ္ရႀင္ထဲက 
ကဗဵာဆရာပၝပဲ။           

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း - ၆) 
ႎုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၉ 

ကဵေနာ္ ကဗဵာဆရာတေယာက္ပၝ။ "မဆလေခတ္တုန္းက ကဗဵာဆရာတေယာက္ဟာ စင္႓ပိႂင္အစိုးရ တရပ္ဴဖစ္တယ္" 
ဆိုတဲ့ ႟ုရႀားကဗဵာဆရာ ယက္ဖ္တူရႀင္ကုိရဲႚ စကားနဲႛ ကဵေနာ္တိႛု ဴဖတ္သန္းလာခဲ့ဳကတယ္။ 

႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဴမတ္ေလး 
 

ရႀစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုေခတ္၊ ဒုတိယလၾတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲၾေခတ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့အခၝကဵေတာ့ "ႎုိင္ငံမႀာ 
အေရးရယ္လိႛု ဳကံႂလာရင္ ကဗဵာဆရာေတၾဟာ ဘယ္ေတာ့မဆုိ ေရႀႚကေရာက္လာ႓ပီး ပၝဝင္ ဆင္ႎၿဲဳကေလ့ရႀိပၝတယ္။ 
အဲဒၝဟာ " ာကဗဵာဆရာေတၾရဲႚ ထူးဴခားခဵက္လိႛု ကဵမေတာ့ ထင္မိတယ္  ဆုိတဲ့ ဴမန္မ ့ ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္၊ ကမာႛၲ 
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎုိဘယ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ မႀတ္ခဵက္စကားဟာ ကဵေနာ္တိႛု ကဗဵာဆရာေတၾအတၾက္ 
အားပၝ။           

ဒီလုိပၝပဲ။ စစ္သားေဟာင္း႒ကီး တဦးရဲႚ အဴမင္ကလည္း "ကဗဵာဆရာ စတဲ့ အႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ အမႀန္တရား 
ကို ရႀာေဖၾသူေတၾ အမႀန္တရား၊ သစၤာတရားကုိ ယုံဳကည္ကုိးကၾယ္သူေတၾ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံမႀာ အေရးအခင္း 
တခု ဳကံ အမႀန္ႂရရင္ အမႀားဘက္၊ ဘက္ဆိုတာ ရႀိစ႓မဲပၝပဲ။ ဒီအခၝမႀာ အမႀန္တရားဘက္ကေန႓ပီး ကဗဵာဆရာေတၾက 
ေရႀႚဆံုး  ပၝဝင္လာဳကတယ္လိႛု ကဵေနာ္ထင္ပၝတယ္" တဲ့။ အဲဒီ မႀတ္ခဵက္ေပးခဲ့သူကေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး (ေဟာင္း) သူရ 
ဦးတင္ဥ ပၝ။        

ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတၾင္းက ဆရာေမာင္ေသာ္က၊ ဆရာဥ
ဦးဝင္းခက္တု
သတင္းစာဆရာမဵား အဖဲၾႚနႛဲ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကဗဵာဆရာမဵား အဖဲၾႚေတ
ဓာတ္ပုံဆရာေတၾနဲႛ အတူ တက္တက္႔က႔က ပၝဝင္ခဲ့ဳကတာပဲေပၝ့။           
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atmifa0; 

 

မရတဲ့ေနႛပၝပဲ။ ၃၃ လမ္းထိပ္ ခေရပင္ရိပ္မႀာ ေခ႗းသိပ္ အေမာေဴဖေနတဲ့ 
တ ာေတၾနဲႛ အတူ ဒီမုိကေရစီ လူထုပရိသတ္႒ကီး။           

ကဗဵာဆရာ ေဇာင္းထက္က စင္ေပၞကေန ဂဵာမန္ကဗဵာဆရာ ဗားေတာ့ဘရက္ရဲႚ "အကုန္ ရရင္ရ၊ မရရင္ 

ဆိုတဲ့ ကဗဵာကုိ ႟ၾတ္ေတာ့ 
စင္ေအာက္က ပရိသတ္႒ကီးက သံ႓ပိႂင္ လုိက္ရၾတ္ဆိုဳကပၝတယ္။           

အဲဒီတုန္းက ကဗဵာဆရာ ေဇာင္းထက္က ဆရာတကၠသိုလ္ ဘုန္းႎုိင္တုိႛ နာယက အဴဖစ္ ပၝဝင္တဲ့ တကၠသုိလ္ 
ဆရာမဵားသမဂၢကိုလည္း သူက ကိုယ္စားဴပႂထားပၝတယ္။ အေရးအခင္း ႓ပီးေတာ့ ေဇာင္းထက္ ဴမန္မာဴပည္ေဴမာက္ဖဵား 
ဴဖစ္႒ကီးနား တကၠသုိလ္ အေဴပာင္းခံရ႓ပီး မဳကာခင္ ငႀက္ဖဵားေရာဂၝနဲႛ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့ရပၝတယ္။           

အဲဒီေနႛက ေဇာင္းထက္႓ပီးေတာ့ စင္ေပၞကုိ တက္လာသကူေတာ့ ႟ုပ္ရႀင္ဇာတ္ကားထဲက ကဗဵာဆရာပၝပဲ။ 
အဴပင္မႀာေတာ့ ကဗဵာဆရာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲႚ ဝတၪႂကုိ ႟ိုက္ကူးတဲ့ "ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ" ႟ုပ္ရႀင္ထဲမႀာ 
သူက ကဗဵာဆရာ ကုိသစၤာ အဴဖစ္ ဴမင့္ဴ မင့္ခင္နႛဲ တဲၾဖက္ သ႟ုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပၝ။           

အခု ကုိသစၤာက ေဟာေဴပာဖုိႛ စင္ဴမင့္ေပၞကုိ ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။ သူ မဵက္ခုံုးတခဵက္ ပင့္၊ ပခံုးတခဵက္ တၾနႛ္ 
လုိက္ပၝတယ္။ လူထု ပရိတ္သတ္႒ကီးဆီက လက္ခုပ္ဩဘာသံေတၾ ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္နႛဲ မစဲေတာ့ပၝဘူး။ သူဆုိတာ 
တဴခားသူမႀ မဟုတ္ဘဲ။ လုထုခဵစ္တဲ့၊ ပရိသတ္က ေလးစားတဲ့ မင္းသား႒ကီး ဦးဴမတ္ေလးပၝပဲ။ ကဵေနာ္တုိႛ အားလံုး 
ဦးဴမတ္ေလးရဲႚ ေဟာေဴပာမႁ ေရအလဵဥ္ထဲမႀာ တသိမ့္သိမ့္ စီးေမဵာပၝသၾားဳကပၝ႓ပီ။           

ဦးဴမတ္ေလး။ ဆရာဴမတ္ေလး။ ရုပ္ရႀင္မႀာ ေကာလိပ္ဂဵင္ေန၀င္း၊ ဴမတ္ေလး။ ႎုိင္ငံေရးမႀာ ထၾန္းေဝ၊ ဴမတ္ေလး။ 
တကၠသုိလ္မႀာ စႎၬရားခဵစ္ေဆၾ၊ ဴမတ္ေလး။ ဒီအစဥ္အလာေတၾကို ကဵေနာ္ ဴပန္အမႀတ္ရလာပၝတယ္။ ပၝလီမန္ 
ဒီမုိကေရစီေခတ္တုန္းက ဴပည္တၾင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁထဲမႀာ ဆရာ 
ဴမတ္ေလး ေရးခဲ့တဲ့ "စစ္ကိုမလုိပၝ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသာ ေပးဳကပၝ။ စစ္ဆုိသည္မႀာ အႎုတ္လကၡဏာ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသာ 
အေပၝင္းလကၡဏာ" ဆုိတဲ့ သီခဵင္းသံကို ဴပန္ဳက

၁၉၆၀ ေအာက္တုိဘာလမႀာ ဗကသမဵားအဖၾဲခဵႂပ္ရဲႚ ဆႉမအ႒ကိမ္ေဴမာက္ ညီလာခံကို ကဵင္းပပၝတယ္။ ဗကသ 
ဥကၠႉက

တ္ေလးပၝပဲ။ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ ဴမတ္ေလး၊ ခၾပ္ေဒၝင္းေတၾရဲႚ ဴမတ္ေလး၊ ဴပည္သူေတၾရဲႚ ဴမတ္ေလးပၝပဲ။ 
အခု ေက

      

အဲဒီေနႛက ေနေရာင္ ဴပည့္ဴ ပည့္ 
ုိက္ပဲၾဝင္ ကဗဵာဆရ

ဘာမႀ မလုိခဵင္ဘူး။ အကုန္လၾတ္ရင္လၾတ္၊ မလၾတ္ရင္ တေယာက္မႀ မလၾတ္ခဵင္ဘူး။ တေယာက္တည္း လၾတ္သၾား 
လည္း၊ သူရပ္တည္ႎုိင္မႀာမဟုတ္ဘူး။ ေသနတ္လား၊ အခဵႂပ္အေႎႀာင္ သံ႒ကိႂးလား၊ ေ႟ၾးဳကစုိႛ" 

ားလာရပၝတယ္။ 

 ကိုခင္ေမာင္အုန္း။ (အခုကၾယ္လၾန္သၾား႓ပီ ဴဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာ မုိးဟိန္းကိုပၝ) အဲဒီညီလာခံမႀာ "ေအာင္ပဲၾ 
အဆက္ဆက္ခံဦးမည္" ဆိုတဲ့ ဗကသမဵား အဖဲၾႚခဵႂပ္ သီခဵင္းကုိ အတည္ဴပႂ ဴပႉာန္းလုိက္ဳကပၝတယ္။ ဒီသီခဵင္းကို ေရးစပ္ 
သီကုံုးသူကေတာ့ ဆရာဴမတ္ေလးပၝပဲ။ ဆရာစႎၬရားခဵစ္ေဆၾနဲႛအတူ ပူးတဲၾ႓ပီး ေကသီပန္ တီးဝုိင္းနႛဲ အသံသၾင္းေပးခဲ့တဲ့ 
သီခဵင္းပၝ။           

ဒၝဟာ ဴမ
ဵာင္းသားေတၾရဲႚ ဴမတ္ေလးဟာ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု႒ကီးမႀာ ဴပည္သူေတၾနႛဲ 

အတူ ခၾပ္ေခၝင္း အလံေတာ္ေအာက္မႀာ ခဵီတက္ေနပၝ႓ပီ။ ဒီမိုကေရစီ ေဟာေဴပာပဲၾ စင္ဴမင့္ေပၞမႀာ ရဲရဲေတာက္ ေဟာ 
ေဴပာေနပၝတယ္။           

အဲဒီေနႛက ၃၃ လမ္းထိပ္ ခေရပင္ရိပ္မႀာ ေနေရာင္ဴ ပည့္ဴ ပည့္မရေပမဲ့၊ ပဲၾဖဵက္မယ့္ ပဥၤမံမိုးေတၾကေတာ့ တစက္ 
မႀ မ႟ၾာခဲ့ပၝဘူး။     

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကဗဵာဆရာမဵား အားလံုး ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္း႓ငိမ္းဳကပၝေစ။ ။ 
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13 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

 

ဴ
 စာေရးဆရာေတၾ၊ သတင္းစာ 

တ ယ္။ ဒၝဟာ ဆရာ႒ကီး သခင္ 
ုိယ္ေတာ္မႁိင္း ေလ႖ာက္လႀမ္းခဲ့တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ညီႌၾတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး လမ္းစဥ္အတုိင္းပၝပဲ။           

ေပ အင္အားစုေတၾကို အိမ္ေစာင့္အစုိးရ 
ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္းက ၁၉၆၀ နဲႛ ၁၉၇၀ ဟုိး 

ေဝးလံတဲ့ ကုိကိုးက႗န္းေတၾဆီကုိ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ပိႛုခဲ့ပၝတယ္။ 
အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္နဲႛ အဴခားနာမည္႒ကီး အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲမႀာ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ ႎႀိပ္စက္ခဲ့ပၝတယ္။ 

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ သခင္ဴမသန္း၊ ဴမသန္းတင့္၊ ေလးထီးဦးအုန္းေမာင္ တုိႛဟာ ကိုကုိးက႗န္းဴပန္ စာေရးဆရာေတၾပၝပဲ။           
လူထုဦးလႀ၊ လူထု ေဒၞအမာ၊ ဒဂုန္တာရာ တုိႛဟာ ေထာင္ထၾက္ စာေရးဆရာေတၾပၝပဲ။           
ဒီလုိနႛဲ စစ္အာဏာရႀင္ေခတ္ တေလ႖ာက္လံုးမႀာ တုိးတက္ ေတာ္လႀန္တဲ့ စာေပအင္အားစုေတၾဟာ စစ္အစိုးရ 

က မဵက္မုန္းကဵိႂးတဲ့၊ စစ္အစုိးရက မႎႀစ္႓မိႂႚတဲ့၊ အစုိးရ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက အ႓မဲေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့ အတုိက္အခံ 
အင္အားစုတခုလုိ ဴဖစ္လာပၝတယ္။ 
         

ာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း - ၇) 
ႎုိဝင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၉ 

ႎုိင္ငံတကာ သမုိင္းဴဖစ္ရပ္ေတၾနႛဲ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့ ဥပေဒဆုိင္ရာ စကားတခၾန္း ရႀိပၝတယ္။ အဲဒီစကားကေတာ့ 
"ေခတ္တေခတ္မႀာ အဲဒီေခတ္နႛဲ ကိုက္ညီတဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ဆိုတာ အ႓မဲရႀိတယ္" ဆုိတဲ့ စကားပၝပဲ။ 

(ပန္းခဵီ ေအာင္လတ္) 
           

ကဵေနာ္တိႛုႎုိင္ငံမႀာေတာ့ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းမႁေတၾကေန ေပၝက္ဖၾားလာတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္းနဲႛ 
သႛူရဲႚ ေတာ္လႀန္ေရးေကာင္စီအစုိးရ၊ ေနာက္ေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္း တဴဖစ္လဲ သမၳတ ဦးေနဝင္းနဲႛ သႛူရဲႚ ဴမန္မာ့ 
ဆုိရႀယ္လစ္လမ္းစဥ္ပၝတီ အစုိးရ။           

ေခတ္သမုိင္းရဲႚ ရာဇဝတ္ေကာင္ ဆုိတာ ရိႀသလုိ အဲဒီရာဇဝတ္ေကာင္ကုိ ေတာ္လႀန္ဆန္ႛကဵင္တ့ဲ ပုန္ကန္ 
ဴခားနားတ့ဲ လူထုလူတန္းစား အင္အားစု အသီးသီးလည္း အ႓မဲ ရႀိခဲ့တာပၝပဲ။ ဴမန္မာဴပည္က သမုိင္းရာဇဝတ္ေကာင္ဟာ 
စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စစ္အာဏာရႀင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္၊ စစ္အာဏာရႀင္ကို ဆန္ႛကဵင္ 
ပုန္ကန္ဳကတဲ့သူေတၾထဲမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ တပ္ဦးက ပၝဝင္ခဲ့တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အေဴခခံ 
ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾ ပၝဝင္ခဲ့တယ္။ ေခတ္ပညာတတ္ေတၾ၊ ပညာရႀင္ေတၾ ပၝဝင္ခဲ့တယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ ပၝဝင္ 
ခဲ့တယ္။ 

ဒၝ့အဴပင္လည္း ထူးဴခားခဵက္အေနနႛဲ ဴမန္မာဴပည္ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္၊ စစ္အာဏာရႀင္ ဆနႛ္ကဵင္ေရးမႀာ 
စစ္တပ္အတၾင္းကလည္း လူထုသူရဲေကာင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာတယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္ပၝပဲ။ အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ 
႒ကိႂးေပး ကၾပ္မဵက္ခံခဲ့ရတဲ့ ဗုိလ္႒ကီး အုန္းေကဵာ္ဴမင့္၊ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾရဲႚ လူမဆန္တဲ့ ႎႀိပ္စက္မႁေတၾေဳကာင့္ 
ေရဳကည္အုိင္မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ရတဲ့ ဗုိလ္႒ကီးဴမင့္ထူး၊ ေမာ္လ႓မိႂင္ အကဵဥ္းေထာင္မႀာ ကဵဆံုးခဲ့ရတဲ့ ဗုိလ္႒ကီး ဝင္းဘုိ စတဲ့ 
ပည္သႛူဘက္က ရပ္တည္႓ပီး စစ္က႗န္စနစ္ကုိ ဆနႛ္ကဵင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သားေကာင္းေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။           

အဲဒီလို သမုိင္းေခတ္ရဲႚ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ကုိ ဆန္ႛကဵင္ခဲ့ဳကတဲ့ အထဲမယ္
ၾရဲႚ အခန္းကၸဟာလည္း ႒ကီးကဵယ္ထင္ရႀားတဲ့ အပုိင္းက ပၝဝင္ခဲ့ပၝတဆရာေ

က
တုိးတက္တဲ့၊ ေတာ္လႀန္တဲ့ သမုိင္းအစဥ္အလာကို ဆက္ခံတဲ့ စာ

လက္ထက္မႀာေရာ မဆလအစုိးရ လက္ထက္မႀာပၝ စစ္အာဏာရႀင္ ဗိုလ္
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atmifa0; 

 

စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာေတၾဳကားကို ဝင္ေရာက္ ေသၾးခဲၾဖုိႛ ႒ကိႂးစား 
 ဦးေဆာင္႓ပီး စာေပလုပ္သား အဖဲၾႚဆုိတာ ဖဲၾႚပၝတယ္။ အေတၾးအေခၞ၊ အယူအဆ မခုိင္မာတဲ့၊ 

ိုယ္ကဵိႂးစီးပၾား ေမ႖ာ္မႀန္းတဲ့ စာေပသမားတခဵိႂႚက စစ္အစုိးရနႛဲ ပူးေပၝင္းသၾား႓ပီး အဲဒီ စာေပလုပ္သားအဖဲၾႚထဲ ဝင္ခဲ့ဳက 

ဝင္ခဲ့ရတဲ့ စာေပ 
သမားေတၾလည္း ရႀိခဲ့ပၝတယ္။           

မဆလ တေခတ္ဟာ ႎုိင္ငံေရး အကင္းမပၝးတဲ့ စာေပ အႎုပညာသမားေတၾ အဖုိႛ၊ တနည္း စစ္အစုိးရရဲႚ 
ပရိယာယ္ကုိ နားမလည္တဲ့အတၾက္ မဆလစစ္အုပ္စုရဲႚ အသံုးခဵခံေတၾ၊ မဆလအစုိးရရဲႚ ပေထၾးအားကိုး ပုဆိန္႟ိုးေတၾ 
ဴဖစ္သၾားခဲ့ရတဲ့ စိတ္မေကာင္းစရာ ဴဖစ္ရပ္ေတၾလည္း ရႀိခဲ့တာပၝပဲ။           

ဘာပဲဴဖစ္ဴ ဖစ္ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို ဆနႛ္ကဵင္ဴဖႂတ္ခဵရမယ္ ဆိုတဲ့ အေတၾးအေခၞရႀိတဲ့ စာေပအင္အားစုဝင္ 
ေတၾဟာ အေရးေတာ္ပံုေပၞ႓ပီ ဆိုတာနႛဲ တုိက္ပဲၾအလံကို ဴမင့္ဴမင့္မားမား လၿင့္ထူခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။           

ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ရႀစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ေပၞေပၝက္လာ 
တဲ့အခၝ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ ေနာက္မႀာ အဴခား လူထုလူတန္းစား အသီးသီးနဲႛ အတူပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံက စာေရးဆရာေတၾ၊ 
သတင္းစာဆရာေတၾ၊ ကဗဵာဆရာေတၾ၊ ကာတၾန္းဆရာေတၾ၊ ဓာတ္ပံုဆရာေတၾဟာ အင္နႛဲ အားနႛဲ တက္တက္႔က႔က 
ပၝဝင္ခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။           

ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးရဲႚ တုိက္ပၾဲ လယ္ေလာက္မႀာ ေရႀႚေန႒ကီး သခင္ခဵစ္ ဦးစီးတဲ့ ဆရာေမာင္ကိုယု၊ 
ေခၞဴမင္ဴမင့္ခင္တုိႛ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီက လ မဆလ စစ္တပ္ရဲႚ လူမဆန္တဲ့ ပစ္ခတ္ 

 

က

 

ဒၝေဳကာင့္ မဆလ စစ္အစိုးရက 
ပၝတယ္။ စစ္အစုိးရက
က
ပၝတယ္။           

တခဵိႂႚလည္း စစ္အစုိးရက အတင္းအဓမၳ ေသနတ္ေထာက္႓ပီး မ၀င္မေနရလုိႛ မဝင္ခဵင္ဘဲနႛဲ 

က္မႀတ္ေတၾေရးထုိး႓ပီး 
သတ္ဴဖတ္မႁေတၾ ရပ္ဆိုင္းပစ္ဖိႛု ႎုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီကို စာတင္ပၝတယ္။           

ကဵေနာ္တိႛု စာေပအင္အားစုကလည္း အဲဒီလို စာတင္ဖုိႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚလံုး ပတ္႓ပီး စာေရးဆရာ ႒ကီးငယ္ေတၾ 
ဆီမႀာ လက္မႀတ္လုိက္ထုိးဳကပၝတယ္။           

ဴမန္မာစာေပေလာကရဲႚ အ႒ကီးအမႀႃးေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဆရာေဇာ္ဂဵီနႛဲ ဆရာမင္းသုဝဏ္တုိႚက အရင္ဦးဆံုး 
လက္မႀတ္ထိုးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဆရာ ဦးခင္ေမာင္လတ္နႛဲ ဆရာမ႒ကီး ေဒၞခင္မဵိႂးခဵစ္တိႛု ဇနီးေမာင္ႎႀံကလည္း ခဵက္ခဵင္း 
လက္မႀတ္ထိုးခဲ့တယ္။ မႎၩေလးက ဆရာမ႒ကီး အေမလူထုေဒၞအမာကလည္း တယ္လီဖုန္းနႛဲ လႀမ္း႓ပီး လက္မႀတ္ 
ထုိးပၝတယ္။           

အဲဒီအခဵိန္မႀာ ဆရာေဇာ္ဂဵီက အသက္ ၈၁ ႎႀစ္၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္က ၇၉ ႎႀစ္ ရႀိေနဳကပၝ႓ပီ။ လူထုေဒၞအမာ၊ 
ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ေဒၞခင္မဵိႂးခဵစ္တိႛု သံုးဦးက ၇၃ ႎႀစ္ထဲမႀာပၝ။           

အဲဒီလုိ သက္႒ကီး႟ၾယ္အုိ စာေရးဆရာေတၾဟာ ငယ္႟ၾယ္ႎုပဵိႂတဲ့ မဵိႂးဆ ္သစ္ စာေပသမားေတၾနႛဲ အတူ 
ရင္ေပၝင္တန္း႓ပီး စစ္အာဏာရႀင္ကို ဆနႛ္ကဵင္တဲ့ လက္မႀတ္ေတၾ မေဳကာက္မ႟ၾံႚ ထိုးခဲ့ဳကတာပၝပဲ။ ဆရာေမာင္ေသာ္က 
တုိႛ၊ ဆရာဦးဝင္းတင္တိႛု စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖဲၾႚတဲ့အခၝမႀာလည္း ဒီဆရာသမား႒ကီးေတၾက နယကေတၾအဴဖစ္နႛဲ ရဲရဲ 
ရင့္ရင့္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။           

အခု ဒီဆရာ႒ကီး၊ ဆရာမ႒ကီးေတၾ မရႀိဳကေတာ့ပၝဘူး။ ဆရာေဇာ္ဂဵီက ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ (၈၃) ႎႀစ္နႛဲ 
ကၾယ္လၾန္ခဲ့သလို ဦးခင္ေမာင္လတ္က ၁၉၉၆ အသက္ (၈၁) ႎႀစ္မႀာ၊ ေခၞခင္မဵိႂးခဵစ္က ၁၉၉၉၊ အသက္ (၈၄) ႎႀစ္ 
အ႟ၾယ္မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဆရာမင္းသုဝဏ္က ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္၊ အသက္ (၉၅) ႎႀစ္ အ႟ၾယ္မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့႓ပီး 
အေမလူထု ေဒၞအမာ ကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္၊ အသက္ (၉၃) ႎႀစ္မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့တာပၝ။           

ဒီဆရာ႒ကီး၊ သမား႒ကီးေတၾဟာ သူတုိႛ အသက္ရႀင္သေ႟ၾႚ ဘဝတေလ႖ာက္လံုးမႀာ တုိင္းဴပည္နႛဲ လူမဵိႂးအကဵိႂးကုိ 
စၾမး္စၾမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္းသာယာတဲ့ ႎုိင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ကို မမႀိတ္မသုန္ ယံုဳကည္ ေမ႖ာ္မႀန္းခဲ့ဳကတဲ့ 
တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ စာဆုိေတၾ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ အခု ဒီေကဵာက္အုတ္တိႛု ႓ပႂိခဲ့ပၝ႓ပီ။           

ေကဵာက္အုတ္တိႛု ႓ပိႂေလရာ ေနာက္ထပ္ေကဵာက္အုတ္ အသစ္ေတၾနႛဲ အစားထုိးႎိုင္ဖိႛု ကဵေနာ္တိႛု စာေပ 
မဵိႂးဆက္သစ္ေတၾက မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္႒ကိႂးပမ္းသၾားဳကရမယ္လုိႛ ကဵေနာ္ ယံုဳကည္ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။           

ဓာသၾားထက္ ကေလာင္သၾား ထက္ပၝတယ္။           
ကဵေနာ္တိႛု လက္ခဵင္း႓မဲ႓မဲ ဆုပ္ဳကပၝစုိႛ။ ။ 
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15 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

(ပန္းခဵီ ေအာင္လတ္) 
 

ည
) ႎႀစ္ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး 

အတၾင္းက
ံုး မတိုင္ခင္က ဴမန္မာဴပည္မႀာ အစုိးရပိုင္ သတင္းစာ၊ အစုိးရ 

ဝၝဒဴဖနႛ္ခဵ

ေတၾက မဆလ အစိုးရကို သပိတ္ေမႀာက္လုိက္ဳကပၝ႓ပီ။           

ာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖဲၾႚေတာ့ သတင္းစာဆရာေတၾ 
တက္တ

သီးသီး စာလၿာအသီးသီးက ထုတ္ေဝတဲ့ သတင္းစာ၊ သတင္းလၿာ 
ေတၾနႛဲ အ

ဵ တတ္က႗မ္း နားလည္ 
ဳကတဲ့သ

္။ 
အေရးေပ တာ္လႀန္ေရးကို စၾမ္းေဆာင္ႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။           

စာ ဆို႓ပီး ထၾက္ေပၞခဲ့ပၝတယ္။ ဒီသတင္းစာကုိ မႎၩေလး စာေပႎႀင့္ 
ႎုပညာအဖဲၾႚက ထုတ္ေဝတာဴဖစ္တယ္။ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ဒီေရဴမင့္တက္ေနတဲ့ အခဵိန္ မဆလအစုိးရ 
မၳတ ဦးေနဝင္း၊ သမၳတ ဦးစိန္လၾင္တုိႛ တဆင့္႓ပီးတဆင့္ ဴပႂတ္လိႛု ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ သမၳတအဴဖစ္ တာဝန္ 

္ေလးလံုး သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ 
ေခၝင္း႒ကီးပိုင္းမႀာ တုိက္ပဲၾ ေခၞသံ ေပးထားတာကို အခုလုိ ဖတ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ 

ာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း - ၈) 
ႎုိဝင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၉ 

သတင္းစာမဵားသည္ သမုိင္းကုိေဴပာေနဳကသ ္။ 
ဴမန္မာႎုိင္ငံ သတင္းစာသမုိင္းကုိ ေဴပာမယ္ဆိုရင္ ဟုိ လၾန္ခဲ့တဲ့ (၂၁
 ထၾက္ေပၞခဲ့တဲ့ ဴပည္သႛူသတင္းစာေတၾအေဳကာင္း မပၝရင္ ဴပည့္စံုမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဘာေဳကာင့္ ဴပည္သူႛ 

သတင္းစာလိႛု ေဴပာရတာလည္း ဆိုရင္ေတာ့ ရႀစ္ေလးလ
ိေရး သတင္းစာေတၾပဲ ရႀိခဲ့လိုႛပၝ။ 
ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ဴဖစ္ေပၞလာတဲ့ အခၝကဵေတာ့ အဲဒီအစုိးရပုိင္ 

သတင္းစာေတၾကလည္း ဴပည္သူ၊ ေကဵာင္းသားေတၾနႛဲ အတူ လက္တၾဲ႓ပီး ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲထဲ ဝင္လာဳကပၝတယ္။ 
အစုိးရပိုင္ သတင္းစာ

အဲဒီတုန္းက ဆရာေမာင္ဝံသတုိႛ၊ ဦးအုန္း႒ကိႂင္ (ေအာင္ဝင့္) တိႛု၊ ဦးစိန္လႀဦးတိႛု ပၝဝင္တဲ့ သတင္းစာသပိတ္ 
ေကာ္မတီ ဆိုတာ ေပၞထၾက္လာပၝတယ္။ ဆရာဦးဝင္းတင္တိႛု စ

က္႔က႔က ပၝဝင္ခဲ့ဳကတယ္။ ေကဵာင္းသားနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲႚ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆိုမႁတုိက္ပဲၾကုိ ေသးသိမ္ေအာင္ 
႟ႁတ္ခဵ တုိက္ခုိက္ ေရးသားထားတဲ့ မဆလအာေဘာ္ ေဆာင္းပၝး တပုဒ္ကို ေဳကးမံုသတင္းစာတုိက္က စာစီရဲေဘာ္ 
ေတၾက စာစီမေပးႎုိင္ဘူးလိႛု ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပရာကေန သတင္းစာသပိတ္ စတင္လာခဲ့တယ္လုိႛ မႀတ္သားရဖူးပၝတယ္။ 

ေကဵာင္းသားနႛဲ ဴပည္သူ လူထုလူတန္းစား အ
႓ပိႂင္ပဲ မဆလ အစုိးရကုိ သပိတ္ေမႀာက္ထားတဲ့ အစုိးရပိုင္သတင္းစာ အသီးသီးမႀာလည္း ရန္ကုန္နဲႛ နယ္က 

သပိတ္သတင္းေတၾ၊ မဆလ အစိုးရကို ေဝဖန္တဲ့ ေဆာင္းပၝးေတၾ အင္တုိက္အားတုိက္ ေဖာ္ဴပလာခဲ့ဳကပၝတယ္။           
ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ အစရႀိတဲ့ မဆလအစိုးရက ဴပည္သူပုိင္သိမ္းခဲ့တဲ့ သတင္းစာစာတုိက္ 

ေတၾက အယ္ဒီတာေတၾ၊ သတင္းေထာက္ေတၾ၊ ၀န္ထမ္းေတၾဟာ သတင္းစာပညာကို စနစ္တက
ူေတၾပၝ။ ေကဵာင္းသားသမဂၢက ထုတ္တဲ့ သတင္းစာ၊ ကဵေနာ္တိႛု စာနယ္ဇင္းသမဂၢက ထုတ္တဲ့ သတင္းစာ 

စသည္ဴဖင့္ ဴပည္သူလူထုထဲက သတင္းစာေတၾ အေဴမာက္အမဵား ထၾက္လာတာ မႀန္ေပမဲ့ အမဵားစုဟာ သတင္းစာပညာ 
သေဘာအရ တနစ္တကဵ ရႀိခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။           

ဒၝေပမဲ့ ဒီမတတ္တတတ္နဲႛ လုပ္ခဲ့တဲ့ လူထုသတင္းစာ၊ သတင္းလၿာေတၾဟာ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲၾကို အလင္း 
ေဆာင္ႎုိင္ခဲ့တယ္။ ဴပည္သူကုိ မဵက္စိ ဖၾင့္ေပးႎုိင္ခဲ့တယ္။ မဆလ အစုိးရရဲႚ အေမႀာင္တုိက္ကုိ ထိုးႎႀက္႓ဖိႂခၾင္းႎုိင္ခဲ့တယ

ၞသတင္းစာေတၾ ဆိုေပမဲ့ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ေ
မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာေတာ့ ရႀစ္ေလးလံုးသတင္း

အ
သ
ယူေနတဲ့ အခဵိန္၊ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေနႛ အဲဒီ မႎၩေလး ရႀစ
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atmifa0; 

 

ိက္ပဲၾကုိ ေရႀႚတလႀမ္း တက္ဳကစုိႛ။ ႎုိင္ငံေရး ထံုးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း ဴပည္သူေတၾရဲႚ 
လုိလားခဵက္ကို ေတာင္းမယဘူဲ တုိက္ယူဳကစုိႛ။ ဴပည္သူတရပ္လံုးက မဆလ တပၝတီ ဖဵက္ပစ္ဖုိႛ ေတာင္းဆို 
ခဲ့တယ္။ သူတိုႛက မဖဵက္ခဲ့ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဴပည္သူႛ တၾန္းအားေဳကာင့္ မဆလပၝတီ ပဵက္ပၝ႓ပီ။ ေနာက္တခု ဴဖစ္တဲ့ 
ဳကားဴဖတ္အစုိးရ ဖဲၾႚစည္းေရးအတၾက္ သပိတ္ေမႀာက္ဴပည္သူေတၾက ေရႀႚတလႀမ္း တုိးရပၝလိမ့္မယ္။           

ဒၝေဳကာင့္ ဴပည္သႛူအာဏာ ရယူေရးအတၾက္ အာဏာသိမ္း တုိက္ပဲၾမဵား ဆင္ႎၿဲရမယ့္ အခဵိန္ 
ေရာက္ပၝ႓ပီ။ အဲဒီလုိ ဆင္ႎၿဲႎုိင္ေအာင္ ကဵစ္လဵစ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္မဵား၊ ေကဵာင္းသားမဵား၊ လူတန္းစား အသင္း 
အဖဲၾႚ သမဂၢမဵား၊ ဖဲၾႚစည္းဳကရပၝမယ္။ အဴမန္ဖၾဲႚစည္း႓ပီး ႓မိႂႚနယ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ ညီလာခံမဵား ေခၞရပၝမယ္။ ႓ပီးရင္ 
တႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ညီလာခံေခၞ႓ပီး ဒီညီလာခံက ယာယီ အမဵိႂးသား အစိုးရ ဖဲၾႚစည္းဳကရပၝမယ္" တဲ့။           
အဲဒီေခၝင္း႒ကီးပိုင္းကို ေရးသားေပးခဲ့သူက အေမ လူထုေဒၞအမာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေမ လူထုေဒၞအမာဟာ 

ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးကို အင္မတန္နားလည္ ေခတ္မီတဲ့ ဝၝရင့္ သတင္းစာ ဆရာမ႒ကီး တဦးပၝ။           
မဆလ စစ္အုပ္စုဟာ ၁၉၈၈ ဳသဂုတ္လကုန္ေလာက္ ကတည္းက စ႓ပီး မင္းမဲ့စ႟ုိက္ေတၾ၊ ဆူပအူဳကမ္းဖက္ 

ဂေလဂေခဵ စ႟ိုက္ေတၾကို လူထုဳကားမႀာ တစတစ ဴဖစ္ပၾားလာေအာင္ လုပ္ဳကံ ဖန္တီးလာခဲ့ပၝေတာ့တယ္။ အဲဒီ 
အခဵိန္ဟာ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ မင္းကိုႎုိင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ မိုးသီဇၾန္၊ ဗကသမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေပၞထၾက္လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေနနဲႚလည္း လူထုေ က္အဴဖစ္နႛဲ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲၾထဲ စၾမ္းစၾမ္းတမံ 
င္ေရာက္လာတဲ့အခဵိန္၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုက အသာစီးရေနတဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္ 

ုနဲႛ ပူးေပၝင္းလာတဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္ပၝတယ္။           

ကဵင့္ဝတ္ေတၾ ဘာေတၾ စနစ္တကဵ နားမလည္ခဲ့တဲ့ လူထုသတင္းစာ အခဵိႂႚမႀာ 
ဓာတ္ပံုေ

္း ၂၆ ႎႀစ္ဳကာ ခဵႂပ္ကုိင္ခံခဲ့ရတဲ့ 

အ

ုိ 

စက္တင္

        
့ ဆရာဦးဝင္းတင္တုိႛ၊ ဆရာဦးအုန္း႒ကိႂင္ (ေအာင္ဝင့္) 

တုိႛ၊ ဦးစ

 
"ဴပည္သႛူတု

ခၝင္းေဆာင္ တေယာ
ဝ
သားေတၾ၊ အစုိးရ ဝန္ထမ္းေတၾလည္း ဴပည္သူလူထ

ဒီအခဵိန္မႀာ မဆလအစုိးရ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾရဲႚ တန္ဴပန္ေတာ္လႀန္ေရး လုပ္ရပ္ေဳကာင့္ တခဵိႂႚ 
ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾ အလၾန္အက႗ံ ဴဖစ္ကုန္ဳကပၝတယ္။ ဴပည္သူတစုက အဆိပ္ခတ္တဲ့ မဆလ သူလ႖ိႂ တခဵိႂႚကုိ 
ေခၝင္းဴဖတ္ သတ္ပစ္တာမဵိႂးအထိ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝတယ္။           

အဲဒီ သတင္းေတၾကို သတင္းစာ
တၾနဲႚတကၾ ေဖာ္ဴပလာတဲ့အခၝမႀာေတာ့ ဝၝရင့္ သတင္းစာဆရာမ႒ကီး တဦးဴဖစ္တဲ့ ေခၞခင္မဵိႂးခဵစ္က အခုလို 

သတိေပးခဲ့ပၝတယ္။           
"ခုတေလာ သတင္းစာေတၾ ပလူပဵံသလို ထၾက္ေနတယ္။ ႎႀစ္ေပၝင

သတင္းစာလၾတ္လပ္မႁကုိ လက္ဝယ္ရရႀိခဲ့ဳကတယ္။ လၾတ္လပ္မႁအခၾင့္အေရးကုိ တာဝန္မဲ့ မသံုးမိဳကဖုိႛ အလၾန္ 
အေရး႒ကီးပၝတယ္။ အဲဒီလို အေလ့အကဵင့္ အဴပႂအမူေတၾဟာ ဒီမုိကေရစီရဲႚ ားထားရာ ဴဖစ္တဲ့ သတင္းစာ 
လၾတ္လပ္မႁကုိ ပဵက္စီးေစတတ္ပၝတယ္။ လၾတ္လပ္မႁဆုိတာလည္း တာဝန္ႎႀင့္ ယႀဥ္တဲၾေနပၝတယ္။ တာဝန္မဲ့ရင္ 
လၾတ္လပ္မႁ ဆံုး႟ံႁးတတ္ပၝတယ္။ 

သတင္းစာ ဆရာဆုိတာ ဒီမုိကေရစီရဲႚ မၸိႂင္႒ကီးကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိႛ တာဝန္ ရႀိပၝတယ္။ ဒီတာဝန္က
သိကၡာရႀိရႀိ ထမ္း႟ၾက္ဳကဖုိႛ အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ဝၝရင့္ သတင္းစာ ဆရာ႒ကီးေတၾကလည္း ထိန္းသိမ္းေပးဳကပၝ 
လုိႛ ပန္ဳကားလုိက္ပၝတယ္" တဲ့။           
အဲဒီေဆာင္းပၝးကို ဆရာမ႒ကီး ေခၞခင္မဵိႂးခဵစ္ဟာ စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းခင္ ႎႀစ္ရက္အလို ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ 
ဘာလ ၁၆ ရက္ ေနႛစၾဲနႛဲ ေရးသားခဲ့တာပၝ။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေနႚမႀာ စစ္တပ္က တရားမဝင္ အာဏာ 

သိမ္းခဲ့ပၝတယ္။           
အခု စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တာ (၂၁) ႎႀစ္ေကဵာ္ပၝ႓ပီ။ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲၾကို ဖဵက္ဆီးပစ္ဖုိႛ လုပ္ဳကံ ဖန္တီး 

ထားတဲ့ စစ္အာဏာရႀင္ လက္တဆုပ္စာရဲႚ တန္ဴပန္ေတာ္လႀန္ေရး လုပ္ရပ္ေတၾဟာလည္း ဒီကေနႛအထိ ရႀိေနတုန္းပၝပဲ။   
အခုအခဵိန္မႀာ ဝၝရင့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီးေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ
ိန္လႀဦး (ဆရာေမာင္ႎၾယ္ဦး) တုိႛလုိ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အတၾင္းက သတင္းစာဆရာေတၾ၊ ဆရာလူထု 

စိန္ဝင္းတုိႛ၊ ဆရာဦးသာဘန္းတိႛုလုိ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဴပင္က သတင္းစာဆရာေတၾဟာ ဒီေနႛေခတ္ရဲႚ အဴခင္း 
အရာေတၾကို ဴပည္သူလူထုဳကားမႀာ ပို႓ပီး ခဲၾဴခမ္းစိတ္ဴဖာ ဴပႎုိင္လိမ့္မယ္လုိ ကဵေနာ္ ယံုဳကည္ထားပၝတယ္။           

ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမဵား အားလံုး ေတာ္လႀန္ေရးသတိ အစဥ္ရႀိဳကပၝစုိႚ။ ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

ေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း - ၉) 
ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၉

 ထူးထူးဴခားဴခား ထၾက္ေပၞလာတဲ့ နံရံကပ္ပုိစတာ တခုကို 
ကဵေနာ္ ဴ

ႎၬဴပ တုိက္ပၾဲဝင္ေနဳကပၝ႓ပီ။ တႎုိင္ငံလံုးမႀာ ကဵခဲ့ရတဲ့ ေကဵာင္းသားေသၾးေတၾ၊ ဴပည္သႛူေသၾး 
ေတၾဟာ စုစည္းလု

ေတာင္းဆ
အလန္ႚတ

ရာေမာင္သာရ ေရးတဲ့ "ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေကဵာ္ဟိန္းက ေကဵာ္ဟိန္းပၝပဲ" 
ဆိုတဲ့ စာအုပ္ဟာ
က ပရိသ
ဒီစာေရးဆ မႀာ အတူယႀဥ္တဲၾ ဴမင္ခဵင္ရႀာဳကပၝလိမ့္မယ္။       

းမႀာ ေတၾႚခဵင္ရႀာပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝက ဴပည္သူလူထုရဲႚ ဆႎၬပၝ။ လူထုက ဒီလုိဆႎၬဴဖစ္တယ္ ဆိုတာ 
လူထုက

ကိုေတာ့ 

ဲၾေတၾ 
ေနႛမနား ္ဆုိင္ရာ ႓မိႂႚနယ္ရပ္ကၾက္ သပိတ္ 
ကာ္မတီေတၾက စီစဥ္ တာဝန္ယူဳကပၝတယ္။ လူထုလူတန္းစား အလၿာအသီးသီးကုိ ကုိယ္စားဴပႂတဲ့သူေတၾဟာ 
ီမုိကေရစီ စင္ဴမင့္မႀာ ရဲရဲတင္းတင္း ရင္ဖၾင့္ခဲ့ဳကတယ္။ ၂၆ ႎႀစ္တာ မဆလေခတ္ရဲႚ အနိႉာ႟ံုေတၾကုိ မေဳကာက္တမ္း 
ၾ ံႚတမ္း ေဝဖန္ ထုိးႎႀက္ခဲ့ဳကတာပၝ။ 

အ
  

ဆရာ မင္းသိခႆ (ပန္းခဵီ - ေအာင္လတ္) 
       
ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အတၾင္းတုန္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ

ပန္အမႀတ္ရ မိပၝတယ္။       
ဒီအခဵိန္မႀာ တတုိင္းဴပည္လံုး လႀည္းေနေလႀေအာင္း ဴမင္းေဇာင္းမကဵန္ မဆလ တပၝတီ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ 

ဴဖႂတ္ခဵဖုိႛ သပိတ္ေမႀာက္ ဆ
ိက္ရင္ ဴမစ္႒ကီးအဴဖစ္ ခဵင္းခဵင္းနီရဲသၾားမယ့္ အခဵိန္ပၝ။       

ဳကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္သားေတၾ ဴပည္သူလူထုနႛဲ ပူးေပၝင္းလာဳကပၝ႓ပီ။ အစုိးရ ဝန္ထမ္းေတၾ ဒီမုိကေရစီ 
ုိဖုိႛ လမ္းမေပၞ ထၾက္လာဳကပၝ႓ပီ။ ဒီအခဵိန္မႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞက တုိက္ပဲၾဝင္ ပုိစတာေပၝင္းစံုဳကားမႀာ ကဵေနာ္တုိႛ 
ဳကား ေတၾႚလုိက္ရတဲ့ ပုိစတာ တခုကေတာ့ "ေကဵာ္ဟိန္း ဘာလဲ ဘယ္လဲ၊ ေမာင္သာရ ဘာလဲ ဘယ္လဲ"       
ရႀစ္ေလးလံုး မတုိင္ခင္တုန္းက ဆ

 အလၾန္ နာမည္႒ကီးပၝတယ္။ ေကဵာ္ဟိန္းက ပရိသတ္ အင္အား႒ကီးတဲ့ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား။ ေမာင္သာရ 
တ္ေတာင့္တဲ့ စာေရးဆရာ။ လူထုက ဴပည္သူက သူတုိႛ ခဵစ္တဲ့၊ သူတုိႛ ေလးစားတဲ့ ဒီ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား၊ 
ရာကို သူတိုႛရဲႚ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲၾဳကား
တဴခား တဴခား ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား၊ မင္းသမီးေတၾ၊ တဴခားတဴခား စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာေတၾ ေကဵာင္းသား 

ဴပည္သူေတၾနႛဲ အတူ တုိက္ပဲၾဝင္ေနတာ ဴမင္ေနရေလေတာ့ သူတုိႛႎႀစ္ဦး ဦးေကဵာ္ဟိန္းနဲႛ ဆရာေမာင္သာရတုိႛကိုလည္း 
လူထု႒ကီးက တိုက္ပဲၾဳကာ

 အဲဒီအႎုပညာသည္ေတၾကို ခဵစ္လုိႛ ဴမတ္ႎုိးလိႛု တန္ဖိုးထားလုိႛပၝ။       
ဒီအတၾက္ ဦးေကဵာ္ဟိန္းတုိႛ၊ ဆရာေမာင္သာရတိႛု ဘက္မႀာလည္း သႛူအေဳကာင္းနဲႛသူ ရႀိခဲ့လိမ့္မယ္ ဆုိတာ 
ကဵေနာ္တုိႛ နားလည္ လက္ခံေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။       
ဴပည္သူက ခဵစ္တဲ့ အႎုပညာသမားမႀန္ရင္ စာေပ၊ ႟ုပ္ရႀင္၊ ဂီတ ဘယ္အႎုပညာရႀင္ဴဖစ္ဴဖစ္ သႛူရဲႚ အဓိက 

တာဝန္က ဴပည္သူကုိ ဴပန္ခဵစ္ဖုိႛပဲ မဟုတ္လား။       
အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အတၾင္းမႀာ ဴပည္သူခဵစ္တဲ့ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာေတၾဟာ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာပ
ညမနား ဖိတ္ဳကားခံရပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ (ဗဟုိ) နႛဲ သက

ေ
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း ဖိတ္ဳကားခံရလိႛု ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေနရာအႎႀံႛ သာမက ႓မိႂႚႛဴပင္ဘက္ပၝ ထၾက္႓ပီး 
ရက္မႀာေတာ့ မအူပင္ သပိတ္ေကာ္မတီက တကူးတက လာေရာက္ ဖိတ္ေခၞလုိႛ ကဵေနာ္နဲႛ 

ေနာင္ေတာ္ ကဵႃရႀင္ဆရာ၊ စာေရးဆရာ တဦး မအူပင္မႀာ ေဟာေဴပာဖိႛု လုိက္သၾားဳကပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိႛု ႎႀစ္ေယာက္ 
မအူပင္ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာပဲၾ သၾားဳကမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းက ဆရာမင္းသိခႆဆီကုိ ေရာက္သၾားခဲ့ပၝတယ္။       

ဒီေတာ့ ဆရာမင္းသိခႆက ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကဗဵာဆရာေတၾရဲႚ သပိတ္စခန္းဴဖစ္တဲ့ ၃၃ လမ္း၊ 
ေ႟ၿဳကည္ေအး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကုိ သူကိုယ္တုိင္ ေရာက္လာပၝတယ္။ သႛူေနာက္ကလည္း စစ္ေထာက္လႀမ္းေရး 
ေတၾက တဝုန္းဝုန္း လုိက္ေနတဲ့အခဵိန္ပၝ။ သူေဟာေဴပာရာ စင္တုိင္း စင္တုိင္းမႀာ ပရိသတ္ကလညး္ ဝက္ဝက္ကဲၾ ဴဖစ္ေန 
တဲ့အခဵိန္ပၝ။       

ဆရာမင္းသိခႆက မအူပင္သၾားမယ့္ ကဵေနာ္တုိႛ ႎႀစ္ေယာက္ကို သႛူရဲႚ စာေပလုပ္သား ကဒ္ကေလး တ႟ုိတေသ 
ေပးအပ္ပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ သူက အႎူးအႌၾတ္ ေမတၨာရပ္ခံ မႀာဳကားပၝတယ္။ "ေမာင္ရင္တုိႛ ႎႀစ္ေယာက္ ကိုယ့္ဇာတိ 
မအူပင္ေရာက္ရင္ ပရိသတ္ ေရႀႚေမႀာက္မႀာ ကိုယ့္ရဲႚ စာေပလုပ္သားကဒ္ကို မီး႟ႁိႚ ဖဵက္ဆီးေပးဳကပၝ" တဲ့။       

ဆရာခနႛဲက ကဵေနာ္တိႛု ကဗဵာဆရာေတၾလည္း  ပဲၾအေတာ္မဵားမဵား တဲၾေဟာဖးူဳကပၝတယ္။ ကဵေနာ့္အေနနႛဲက 
ဗုိလ္တေထာင္ သစ္စက္ တခုမႀာ ဆရာခနႛဲအတူ ေဟာခဲ့ရပၝတယ္။       

ဆရာမင္းသိခႆ ေဟာေဴပာပဲၾတုိင္းဟာ စစ္သားေတၾ၊ စစ္ကား႒ကီးေတၾ၊ ေသနတ္ေတၾ၊ သံဆူး႒ကိႂးေတၾ ေဘးက 
ဴခံရံ ေစာင့္ဳကပ္႓ပီး ေဟာခဲ့ ေဴပာခဲ့ရတဲ့ ပၾဲေတၾခဵည္းပၝပဲ။ ဆရာမင္းသိခႆက တပ္မေတာ္သားေတၾကုိ တုိက္ခုိက္႓ပီး မေဴပာ 
ပၝဘူး။ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္နဲႛ စစ္တပ္ လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ အာဏာရႀင္ လက္တဆုပ္စာကိုသာ ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ 
ေဟာေဴပာတာပၝ။ ဆရာခရဲႚ ေဟာေဴပာခဵက္ေတၾဟာ မ႖တတယ္လုိႛ လူထုက ယူဆဳကပၝတယ္။ တခဵိႂႚတပ္မေတာ္ 
သား႒ကီးေတၾ ငိုင္႓ပီး ႓ငိမ္နားေထာင္ေနတ က္ဝၝးတီး ဳသဘာေပးကာ ဆရာခရဲႚ 

င္းလိုလိုမႀာ ေတၾႛေနရပၝတယ္။       

ဆရာမင

ဵယ္ ဴပႍနာရႀာႎုိင္တယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ 
ဘာလုပ္ဳ

ကဵေနာ္တုိႛ ကဗဵာဆရာေတၾလည္
ေဟာခဲ့ရပၝတယ္။ တ

ာ၊ တခဵိႂႚစစ္သားေလးေတၾ လက္ခုပ္လ
စင္တုိ

အဲဒီဆရာခက သႛူရဲႚ စာေပလုပ္သားကဒ္ကုိ သႛူဇာတိ မအူပင္မႀာ မီး႟ႁိႚခုိင္းလုိႛ ကဵေနာ္တိုႛကလည္း ေအာင္ဴမင္ 
ခမ္းနားစၾာ မီး႟ႁိႚခဲ့ဳကတာပၝပဲ။       

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္၊ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းခင္ ႎႀစ္ရက္အလို၊ ကန္ေတာ္ကေလး ဖဆပလ 
ရပ္ကၾက္ စစ္ဝန္႒ကီး႟ံုးေရႀႚက ဆရာမင္းသိခႆ ေဟာေဴပာပၾဲကေတာ့ မဆလစစ္တပ္နဲႛ လူထု အ႒ကီးအကဵယ္ အဓိက 
႟ုဏ္းဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဲၾ႒ကီး ပဲၾေကာင္း တပဲၾလိႛု ဆုိရမႀာပၝ။       

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ စစ္တပ္က အဏာသိမ္းလိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾ တခဵႂိႚေတာထဲ 
ေရာက္၊ တခဵႂိႚေထာင္ထဲဝင္နႛဲ ကဵေနာ္တိႛုက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဌာနခဵႂပ္ ဴခံ႒ကီးထဲမႀာ။ ကဵေနာ္တိႛု ဗဟို႟ံုးအဖဲၾႚမႀႃးက 
ဆရာဦးဝင္းခက္ပၝ။ ေဒၞစမ္းစမ္းေအာင္ ခဵက္ေက႗းတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ထမင္းကုိ ကဵေနာ္တုိႛ တိုကင္ ယူ႓ပီး စားဳကရပၝတယ္။ 

္းသိခႆလည္း ကဵေနာ္တုိႛနႛဲ အတူတူပၝပဲ။       
ဆရာမင္းသိခႆက တ႟ံုးလံုးရဲႚ ေဝယဵာဝစၤေတၾကို သူတေယာက္တည္း အကုန္လုပ္ပၝတယ္။ ေသာက္ေရအုိး 

ေတၾ ဴဖည့္တယ္။ ဴခံတဴခံလံုး အမိႁက္ေတၾ သူရႀင္းတယ္။ တံဴမက္စည္း လႀည္းတယ္။ ဆရာခမႀာ ဘာမာန္မာနမႀ မရႀိ 
သလုိပၝပဲ။ ေအာက္ေဴခအလုပ္ေတၾကို မညည္းမဴငႃဘဲ သူဒုိင္ခံလုပ္ေနတာပၝ။       

အဲဒီအခဵိန္မႀာ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက ေနႛတုိင္း အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဴခံဝ လာလာ႓ပီး ဆရာမင္းသိခႆကုိ 
အပ္ဖိႛု၊ ထုတ္ေပးဖိႛုခဵည္း ေဴပာေနပၝတယ္။ ဴခံထဲ၊ ႟ံုးထဲကိုေတာ့ သူတုိႛ ဝင္႓ပီး မဖမ္းပၝဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အသိမေပးရေသးဘူး။ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက ဆရာမင္းသိခႆ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) 
ဴခံထဲမႀာ ရႀိေနတာကို သိေန႓ပီ။ ထၾက္အဖမ္း မခံရင္ ဌာနခဵႂပ္ကုိပၝ အ႒ကီးအက

ကမလဲ။ ကာယကံရႀင္ ကိုယ္တုိင္ကေကာ။ ကာယကံရႀင္ကေကာ ဘာလုပ္မလဲ။       
မင္းသိခႆဘာလဲ ဘယ္လဲ။       
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဆရာခက ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ထၾက္အဖမ္းခံလုိက္႓ပီး ကဵေနာ္တိႛုကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ထားရစ္ခဲ့ပၝ 

ေတာ့တယ္။       
ကဵေနာ္ လၾမ္းပၝတယ္။ အလၾမ္းေတၾကို အင္အားအဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲပစ္ဳကပၝစိႛု။     ။ 
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19 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

ေတာ္လႀ
ယ္။ အႎုပညာ မပၝတဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ မေအာင္ဴမင္ႎုိင္ဘူး" တဲ့။ 

ဵႂပ္ရဲႚ ဒီ အဘိဓမၳာကုိ ကဵေနာ္တုိႛေတၾရဲႚ ေကဵာင္းသား တုိက္ပဲၾ၊ 
လူထု တ

 ဝုိင္အမ္ဘီ ဆရာတင္ပၝ။ တုိႛဗမာသီခဵင္းဟာ ကုိလုိနီေခတ္ 
အမဵႂိးသာ

ာ္ အင္အားရႀိမႀ တုိင္းဴပည္ အင္အား 
ရႀိမယ္' ဆ

 

အစုိးရလက္ထက္နႛဲ မဆလ အစုိးရလက္ထက္ေတၾမႀာ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသား 
ေတၾကို 

္ပဲၾဆင္ခဲ့တာ အကဵဥ္းသားေတၾဘက္က ေအာင္ပဲၾခံခဲ့ပၝတယ္။ ဒီတုိက္ပဲၾမႀာ အကဵဥ္းသား ၈ ဦး 
အသက္ ေနႚအထိ အသက္ရႀင္ကဵန္ 
နေသးတဲ့ က႗န္းဴပန္႒ကီးေတၾက သီဆုိဴပႎုိင္ဳကတုန္းပၝ။           

၁၉၆၂ ခုႎႀစ္၊ ဆဲဗင္းဂဵႃလိုင္ အေရးအခင္းမႀာ ေပၞထၾက္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းဝင္ သီခဵင္းေတၾ ဆိုရင္ ဒီေနႛ အထိ ဴပည္ပ 

ာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၁၀) 
ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၉  

(သ႟ုပ္ေဖာ္ ပန္းခဵီ - ေအာင္လတ္) 
  

န္ေရးနႛဲ အႎုပညာ။ ေတာ္လႀန္ေရး အႎုပညာဆိုပၝေတာ့။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေဴပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားရႀိတယ္။ 
"ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ အႎုပညာ ပၝရမ

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဒီလုိေဴပာခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ဆရာဒဂုန္တာရာေရးတဲ့ ႟ုပ္ပံုလၿာ စာအုပ္ထဲက 
"ေအာင္ဆန္း (သုိႛမဟုတ္) အ႟ိုင္း" ေဆာင္းပၝးမႀာ ဖတ္ခဲ့ဳကရတယ္။ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ အႎုပညာပၝရမယ္တဲ့။ အႎုပညာ 
မပၝတဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ မေအာင္ဴမင္ႎုိင္ဘူးတဲ့။ ဗိုလ္ခ

ုိက္ပဲၾ၊ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေတၾထဲကေန၊ လက္ေတၾႚဘဝထဲကေန နားလည္ခံယူ ကဵင့္သံုးခဲ့ဳကတာပၝ။ 
ေတာ္လႀန္ေရးနႛဲ အႎုပညာဟာ ဆက္စပ္ေနတယ္ ဆုိတာ သမုိင္းက သက္ေသဴပခဲ့႓ပီပဲ မဟုတ္လား။           

သခင္ဘေသာင္းရဲႚ သခင္စိတ္ဓာတ္၊ သခင္အေတၾးအေခၞကေန 'တုိႛဗမာသီခဵင္း'ရဲႚ အေရး႒ကီးတဲ့ စာသားေတၾ 
ေမၾးဖၾားလာခဲ့တယ္။ ေတးသၾားသံစဥ္ သီကံုးေပးသူက

း လၾတ္ေဴမာက္ေရး တုိက္ပဲၾဝင္ သီခဵင္း ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။           
ဒီလုိပၝပဲ။ နာမည္ေကဵာ္ 'နဂၝးနီ' သီခဵင္း ဆိုရင္လည္း ရည္႟ၾယ္ခဵက္ အႎႀစ္သာရ စာသားေတၾကို ဦးႎု၊ သခင္ႎု 

က ေရးသားေပးခဲ့တာပၝ။ ေနာက္ ဆရာ ေ႟ၿတုိင္ႌၾနႛ္ ေရးဖဲၾႚ သီကံုးခဲ့တဲ့ 'တပ္မေတ
ုိတဲ့ သီခဵင္းဟာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေတာင္းဆိုလိႛု ေရးေပးခဲ့တဲ့ သီခဵင္းပၝ။ ဒီသီခဵင္းမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း 

ရဲႚ တုိင္းဴပည္နဲႛ တပ္မေတာ္အေပၞ ေဴမာ္ဴမင္မႁေတၾကို ေတၾႚရမယ္။          
လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီး ဴပည္တၾင္းစစ္မီး႒ကီး ထေတာက္လာတဲ့ အခၝမႀာလည္း ဴပည္တၾင္းစစ္ ရပ္စဲေရး ဴပည္တၾင္း 

႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေတာင္းဆုိတဲ့ ဆရာဴမတ္ေလးတိႛု၊ စႎၬရားခဵစ္ေဆၾတုိႛ၊ မာမာေအးတိုႛရဲႚ သီခဵင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာခဲ့ပၝတယ္။ 
ဗကသ၊ တကသ၊ ေကဵာင္းသားသမဂၢ သီခဵင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာခဲ့ပၝတယ္။           

ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္
ကိုကိုးက႗န္း ႎႀစ္႒ကိမ္ ပုိႛခဲ့ပၝတယ္။ ဒုတိယအေခၝက္ က႗န္းမႀာ က႗န္းဖဵက္သိမ္းေရး ရက္ေပၝင္း (၅၀) ေကဵာ္ 

အစာငတ္ခံ တုိက
 ေပးလႀႃခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ က႗န္းတုိက္ပၾဲမႀာ ေရးစပ္သီဆုိခဲ့တဲ့ သီခဵင္းေတၾလည္း ဒီ

ေ

ေရဒီယုိေတၾကေန ဴပန္လၿင့္ေနတာ အ႓မဲ နားဆင္ေနရပၝတယ္။           
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atmifa0; 

 

တာ့ ၁၉၇၄ - ၇၅ - ၇၆ အလုပ္သမား အေရးအခင္း၊ ေ႟ၿတိဂံု အေထၾေထၾ 
စတဲ့ တုိက္ပဲၾေတၾကို ဴဖတ္သန္းခဲ့ဳကတယ္။ မဆလ စစ္အုပ္စုရဲႚ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵမႁေဳကာင့္ 

ေကဵာင္းသားေတၾ၊ အလုပ္သမားေတၾ အေဴမာက္အမဵား အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲကို ေရာက္ခဲ့ဳကတယ္။ အကဵဥ္းေထာင္ 
ထဲကုိ ေရာက္သၾားဳကတဲ့ ေကဵာင္းသား၊ အလုပ္သမားေတၾဟာ သူတုိႛရဲႚ တုိက္ပဲၾဝင္ အႎုပညာကုိ မရ ရတဲ့နည္းနဲႚ 
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ဳကတယ္။ တုိက္ပၾဲဝင္ သီခဵင္းေတၾ ေရးခဲ့ဳက၊ ဆုိခဲ့ဳကတယ္။ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ထားတဲ့ 
ဳကားက ေတာ္လႀန္ေရးနႛဲ အႎုပညာကို ဴဖစ္ႎုိင္သမ႖ ေပၝင္းစပ္ခဲ့ဳကတယ္။           

ကဵေနာ့္ ကိုယ္ေတၾႚအရ ကဵေနာ္တုိႛ ၁၉၇၆ မတ္လ ပုသိမ္ေကာလိပ္ အေရးအခင္းနႛဲ ပုသိမ္ေထာင္ထဲ 
ေရာက္လာတဲ့ အုပ္စုဆုိရင္ ကဵေနာ္တုိႛ ပုသိမ္ေကာလိပ္ေကဵာင္းအုပ္႒ကီး ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႎုိင္ ေရးစပ္တဲ့ "အ႟ုိင္း 
စနစ္ကို တၾန္းလႀန္ ႓ဖိႂဖဵက္မည္" ဆုိတဲ့ သီခဵင္းကို ေထာင္ထဲမႀာ တုိက္ပဲၾဝင္ သီခဵင္းအဴဖစ္ သီဆုိခဲ့ဳကတာပၝ။           

ကဵေနာ္တုိႛနဲႛ ေခတ္႓ပိႂင္ အင္းစိန္ အကဵဥ္းေထာင္ထဲ ေရာက္ခဲ့တဲ့ ပညာေရး တကၠသုိလ္က ေကဵာင္းသား 
ႎႀစ္ေယာက္ရဲႚ သီခဵင္းတပုဒ္ဟာ ဒီေနႛခဵိန္အထိ ရႀင္သန္ေနဆဲပၝ။ သီခဵင္းနာမည္က "ႎိုးထေလာ့ ဧရာဝတီ" ဴဖစ္ပၝတယ္။           

"သံလၾင္ စစ္ေတာင္း၊ ညာလက္ေမာင္းေဟ့၊ စစ္ေမာင္းသံခဵီ၊ ဒုႉဝတီ၊ ဴပည္သူရဲႚေသၾး၊ ဴပည္သူရဲႚေသၾး၊ ဴပည္သူရဲႚ 
ေသၾး ဧရာဝတီ … … … ဂဠႂန္ ဂဠႂန္ ႔က႔က၊ သူပုန္ သူပုန္ ထထ" ဆုိတဲ့ သီခဵင္းပၝ။ ဒီသီခဵင္းရဲႚ စာသားေရးသူက 
ကုိဝင္းေမာင္ပၝ။ သံစဥ္ ဖဲၾႚသူက ကုိဝင္းႎုိင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိႛု ႎႀစ္ေယာက္စလံုး ဧရာဝတီ ေရဳကည္႓မိႂႚနယ္ ဘက္ကပၝ။ 
သူတိုႛရဲႚ "ႎုိးထေလာ့ ဧရာဝတီ" သီခဵင္းကုိလည္း ဴပည္ပေရဒီယုိ တခဵိႂႚကေန ရံဖန္ရံခၝ ထုတ္လၿင့္ေပးေနတာကုိ ဳကားေန 
ရပၝတယ္။           

ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပၞထၾက္ခဲ့တဲ့ တုိက္ပၾဲဝင္ သီခဵင္းေတၾဟာ စစ္အာဏာရႀင္ ဆနႛ္ကဵင္ေရး လမ္းေဳကာင္း 
တုိက္ပၾဲဝင္သူ ရဲေဘာ္ေတၾအေဳကာင္းကို ယ္။ ေကာင္းေကာင္း မႀတ္တမ္းတင္ႎုိင္ 
ပၝတယ္။ ဒီလို ေမာ္ကၾန္းတင္ သီခဵင္းမဵိႂးေတၾဟာ  ေရးခဲ့ရတာမုိႛ တန္ဖိုး အလၾန္ ႒ကီးလႀပၝ 

ကဵေနာ္တိႛု ေခတ္ကို ေရာက္လာေ
သပိတ္၊ မိႁင္းရာဴပည့္ 

ေကာင္းေကာင္း ေဴပာဴပႎုိင္ဳကပၝတ
ေသၾးနဲႛ စကားေဴပာ႓ပီးမႀဳက

တယ္။           
၁၉၈၈ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အတၾင္းမႀာေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛဟာ ႒ကီးကဵယ္ ဴမင့္ဴမတ္တဲ့ အႎုပညာ 

ေဴမာက္ သီခဵင္းတပုဒ္ကို ရရႀိခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒီသီခဵင္းကေတာ့ ႎုိင္ဴမန္မာ ေရးစပ္တဲ့ "ကမာၲမေဳကဘူး" သီခဵင္းပၝပဲ။ 
ဒီသီခဵင္းဟာ ကိုယ္ပုိင္သံစဥ္ သီခဵင္းတပုဒ္ အေနနႛဲ မဟုတ္ေသာ္လည္း သီခဵင္းေရးသူရဲႚ ေစတနာ စိတ္ဓာတ္နႛဲ 
ေတးစာသား အေဳကာင္းအရာက ခံစားခဵက္ ဴပင္းဴပ ဴမန္မာဆန္တာေဳကာင့္ ဒီေနႛအခဵိန္အထိ ဂႎၫဝင္ေဴမာက္ တုိက္ပဲၾဝင္ 
သီခဵင္းတပုဒ္ ဴဖစ္ေနတယ္ရယ္လုိႛ ဂီတပညာရႀင္ မာမာေအးက ေကာက္ခဵက္ခဵခဲ့ဖူးပၝတယ္။           

ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အတၾင္းမႀာ သံ႓ပိႂင္ သီဆုိခဲ့ဳကတဲ့ ဒီသီခဵင္းဟာ စစ္တပ္က အဏာသိမ္းလိုက္ 
႓ပီးတဲ့ ေနာက္မႀာ အသံတိတ္ တိုးတိမ္သၾားခဲ့ရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အာဏာသိမ္း နဝတ စစ္အုပ္စုက ပုဒ္မ ၁၄၄ ေတၾ၊ 
ေနဝင္မီး႓ငိမ္း ကာဖဵႃးအမိန္ႛေတၾ ထုတ္႓ပီး ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္ထားတဲ့ဳကားက တခဵိန္မႀာေတာ့ ဒီကမာၲမေဳကဘူး သီခဵင္းသံဟာ 
ရန္ကုန္႓မိႂႚ႒ကီးက ကတၨရာလမ္းမေတၾေပၞမႀာ ဖံုးအုပ္ပဲ့တင္ သၾားပၝေတာ့တယ္။           

"ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ရာဇဝင္ေတၾလည္း ႟ုိင္းခဲ့ရ႓ပီ အဖုိးေရ၊ သခင္ေအာင္ဆန္း ႎုိင္ငံေတာ္မႀာ ေသၾးစၾန္းခဲ့႓ပီ 
အဖေရ"           

အဲဒီေနႛက ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ္ ေဒၞခင္ဳကည္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ မိခင္႒ကီး ေဒၞခင္ဳကည္ 
အဲဒီ အမိရဲႚ ဈာပနမႀာ ေကဵာင္းသား လူငယ္ေတၾဟာ အဖုိး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းနဲႛ အဖ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းတုိႛကုိ 
တုိင္တည္ ရင္ဖၾင့္ထားတဲ့ ႎုိင္ဴမန္မာရဲႚ "ကမာၲမေဳကဘူး" သီခဵင္းကုိ သံ႓ပိႂင္ သီဆုိဟစ္ေ႔ကးရင္း ဈာပန ပုိႛေဆာင္ 
ခဲ့ဳကတာကို ကဵေနာ္ ဴပန္လည္ ဴမင္ေယာင္ အမႀတ္ရေနဆဲပၝ။           

ေသၾးနႛဲ ရင္းထားရတဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ တိမ္ေကာသၾား႟ုိး ထံုးစံ မရႀိပၝဘူး။ ဒီလုိပၝပဲ။ ေသၾးနႛဲ ရင္းခဲ့ရတဲ့ 
ေတာ္လႀန္ေရး အႎုပညာေတၾဟာလည္း ဘယ္ေတာ့မႀ တိမ္ေကာ ေပဵာက္ကၾယ္သၾားမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ စစ္ဦး ဘီလူးလုိႛ 
ဆုိတဲ့ အဲဒီ နဝတ ေခတ္ဦးမႀာပဲ ကဵေနာ္တုိႛဟာ မ႓ပီးဆံုးေသးတဲ့ ကဵေနာ္တိႛု အားလံုးရဲႚ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲအတၾက္ 
ေနာက္ထပ္ သမိုင္းဝင္ ကုိယ္ပုိင္ သီခဵင္း တပုဒ္ကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ရရႀိလုိက္ဳကပၝေသးတယ္။           

အဲဒီ သီခဵင္းကေတာ့ ထူးအိမ္သင္ ေရးစပ္႓ပီး မၾန္းေအာင္ သီဆိုထားတဲ့ "အဆံုးသတ္တုိက္ပဲၾ" သီခဵင္းပၝပဲ။ ။ 
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21 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

 

မ ေရာ   

ဲ ့ 
င္းက ပုသိမ္႓မိႂႚေပၞက ေကဵာင္းသား လူငယ္ေတၾဳကားမႀာ သတင္းပဵံႚသၾားပၝေတာ့တယ္။ အဲဒီေနႛက ထူးအိမ္သင္နႛဲ 

ရည္ဆိုင္ကေလးမႀာ စကားေတၾ အမဵား႒ကီး 

အဲဒီအခဵိန္က သူေတာထဲက ဴပန္ေရာက္လာတာ မဳကာလႀေသးပၝဘူး။ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး 
ဴဖစ္ေတာ့ သူက သႛူမိဘမဵားရႀိရာ ေမာ္လ႓မႂိင္ကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ အဲဒီကေန စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္တဲ့အခၝ 
အဴခား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾနႛဲ အတူ သူ ေတာထဲကို ေရာက္သၾားပၝတယ္။ ပထမ ေသေဘာဘိုးကုိ အရင္ 

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၁၁) 
ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၉ 

ထူးအိမ္သင္ (သ႟ုပ္ေဖာ္ ပန္းခဵီ - ေအာင္လတ္) 
 
 "… ထူးအိမ္သင္ ေတာထဲမႀာ ေရးစပ္ခဲ့တဲ့ အေရး႒ကီး႓ပီး ညီေနာင္အေပၝင္းတိႛု၊ ေသၾးစည္းကာ ညီေစညီဳကစိႛု ဆိုတဲ့ 
အဆံုးသတ္တုိက္ပၾဲ သီခဵင္းကုိ …" 

တညေန ဆည္းဆာေအာက္မႀာ ေဴခစံုရပ္႓ပီး ေကာင္းကင္ေပၞ ငႀက္တအုပ္ ဴဖတ္ပဵံသၾားတာကို ဳကည့္ေငး 
ေနမိတယ္။ ခဵက္ခဵင္းပဲ ကဵေနာ့္စိတ္ထဲက ကိုရီးယားစကားပံု တခုကုိ အမႀတ္ရမိသၾားပၝတယ္။ "မုိးတိမ္ေတၾက ေလစုန္နဲႛ 
ေမ႖ာ္လုိက္တတ္ဳကတယ္။ ငန္း႟ုိင္းေတၾက ေလဆန္ကုိ ဴဖတ္႓ပီး အိပ္တန္းရႀာဳကတယ္ေလ" တဲ့။ ကဵေနာ့္ရင္ထဲမႀာ 
ထိထိရႀရႀဴဖစ္႓ပီး ကဵေနာ့္ တုိင္းဴပည္ကေလးက ေလဆန္ငႀက္ တေကာင္ကုိ သတိရ တမ္းတမိ သၾားပၝေတာ့တယ္။ 

လၾန္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ (၂၀) ေကဵာ္ အတိအကဵ ေဴပာရရင္ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ မုိးဦးကဵ ေလဦးကဵအခဵိန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 
အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္က အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD)ရဲႚ ဧရာဝတီတုိင္း စည္း႟ံုးေရးတာဝန္နႛဲ ပုသိမ္႓မိႂႚကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ 
ပုသိမ္႓မိႂႚ တံတား႒ကီးတန္းရပ္ ဓနိတန္းကမ္းမႀာ ကဵေနာ္တိုႛရဲႚ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) တုိင္း႟ုံး ရႀိပၝတယ္။ အဲဒီအခဵိန္က 
၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလတုန္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ဧရာဝတီတိုင္း အေနာက္ဴခမ္း ခရီးစဥ္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛ 
တအုပ္စုလံုး အဖမ္းခံရ႓ပီး အာမခံနဲႛ ဴပန္လၿတ္၊ တပတ္တခၝ တရား႟ံုး ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

႓ငမိုးဦးကဵ ေလဦးကဵမႀာ ဧရာဝတီတိုင္း ိမ္ပိဥကၠႉဴဖစ္သ ူနတခ တုိင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ ဴမင့္ေအာင္ကလည္း စစ္ဦး 
ဘီလူး သရဲမရဲ စီးသလုိ အင္မတန္ ဳကမ္းေနပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဧရာဝတီတုိင္း အေနာက္ဴခမ္း ခရီးစဥ္မႀာ 
တင္ပဲ ဧရာဝတီတုိင္းအဝင္ မအူပင္က စ႓ပီး ဧရာဝတီတုိင္းအထၾက္ ဴမန္ေအာင္၊ ဳကံခင္း အဆံုး အားလံုး အဲန္အယ္လ္ဒီ 
(NLD) အဖဲၾႚဝင္ေပၝင္း ၈၀ ေကဵာ္ အဖမ္းခံခဲ့ရတာပၝ။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဴ မင့္ေအာင္ ဆိုတာ တဴခားေနရာမႀာ ဒီမုိကေရစီ ရခဵင္ရ 
မယ္ သႛူနယ္ေဴမမႀာ ဘယ္ေတာ့မႀ မရေစရဘူးလုိႛ ႎႁတ္က ထုတ္ေဴပာခဲ့တဲ့သူပၝပဲ။ 

အဲဒီလုိ ဖက္ဆစ္ သံဖေနာင့္ေအာက္က ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ တင္းကဵမ္းဴပည့္ေနတဲ့ ေနရာကို မိုးဦးေလဦးနႛဲအတူ 
ေလဆန္ငႀက္တေကာင္ မုန္တုိင္း မိုးတိမ္ေတၾထဲမႀာ ဆိုက္ဆုိက္႓မိႂက္႓ ိႂက္ က္လာခဲ့ပၝတယ္။ မိုးေတၾ သဲသဲမဲမဲ 
႟ၾာေနတဲ့ တေနႛမႀာ ကဵေနာ္ရႀိရာ ဓနိတန္းလမ္းထဲက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) တုိင္း႟ံုးကုိ သူေရာက္ရႀိလာပၝတယ္။ 
သႛူတကိုယ္လံုး မုိးေရေတၾ ႟ၿဲ႟ၿဲစုိလိုႛပၝ။ ကဵေနာ္တိႛု တုိင္း႟ံုးမႀာရႀိတဲ့ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) လူငယ္ေတၾက သႛူကို 
လႁိက္လိႁက္လႀဲလႀဲ ေႎၾးေထၾးစၾာ ႒ကိႂဆုိခဲ့ဳကပၝတယ္။ သူကလည္း အားလံုးကို တရင္းတႎႀီး ဴပန္လည္ ႎႁတ္ဆက္ ေပၾႚဖက္ 
ပၝတယ္။ 

မုိးစဲေလစဲမႀာေတာ့ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) တိုင္း႟ံုးမႀာ အဆုိေတာ္ ထူးအိမ္သင္ ေရာက္ေနတယ္ ဆိုတ
သတ
ကဵေနာ္ တံတား႒ကီးတန္း ဘုရား႒ကီးေကဵာင္းတိုက္ေရႀႚက လႀေဌး လက္ဖက္
ေဴပာဴဖစ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ 
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atmifa0; 

 

ာ သူ ေတာခိုလာတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ၊ လူငယ္ေတၾဳကားမႀာ အဆိုေတာ္ 
ိုက္ရတာပၝပဲ။ 

ကိုမၾန္းေအာင္နႛဲ သူ ပထမေတာ့ ေသေဘာဘုိးမႀာပဲ အတူေနေနဳကရတယ္။ ေနာက္ေတာ့မႀ ေတာ္လႀန္ေရး 
အတၾက္ အႎုပညာဌာနဖၾင့္ဖုိႛ သူတုိႛႎႀစ္ေယာက္ မာနယ္ပေလာက ေခၞလုိက္ပံုရပၝတယ္။ ကိုမၾန္းေအာင္နႛဲ ထူးအိမ္သင္ 
တုိႛ မာနယ္ပေလာကို ေရာက္သၾားဳကတယ္လိႛု ဆိုပၝတယ္။ 

ေကဵာင္းသားေတၾ ေတာထဲေရာက္႓ပီး နီးစပ္ရာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲၾႚေတၾနႛဲ တဲၾေနရတဲ့ အခဵိန္ပၝ။ 
ဒီအခဵိန္မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾနႛ္က ေကဵာင္းသားေတၾကို အိမ္ဴပန္လာဖုိႛ ဴပန္လည္ ဖိတ္ေခၞတဲ့ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ပၝ 
တယ္။ ဴပန္လာတဲ့ သူေတၾကို အေရးမယူဘူး ဆိုတဲ့ နဝတရဲႚ သေဘာထား ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ပၝပၝတယ္။ 

ဒီလုိ အေဴခအေနမႀာ ထူးအိမ္သင္ အေနနႛဲ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ သႛူအေနနဲႛ စၾမ္းေဆာင္ႎိုင္တဲ့ 
အရည္အေသၾး မရႀိဘူး။ ဒီေနရာဟာ သူနႛဲ မကိုက္ညီဘူး။ ဒီေတာ့ သူနႛဲ ကိုက္ညီတဲ့ ေနရာကို ဴပန္ပၝရေစဆုိ႓ပီး 
ကိုမၾန္းေအာင္တိႛု အားလံုးကို ေတာင္းပန္႓ပီး သူအိမ္ဴပန္လာခဲ့တာပဲလုိႛ ထူးအိမ္သင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။ သႛူရဲႚ mother 
unit ဴဖစ္တဲ့ ဂီတေလာကကို သူဴပန္လာခဲ့တာပၝပဲ။ 

သူဴပန္လာတဲ့အခဵိန္မႀာ နဝတ စစ္အုပ္စုက ကိုမင္းကိုႎုိင္ကို ေထာင္ထဲ ဖမ္းထည့္လိုက္ပၝ႓ပီ။ ကိုမိုးသီးဇၾန္ 
ေတာခုိသၾားပၝ႓ပီ။ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾက ဘယ း ဲႚ စည္း႟ံုးေရး ခရီးစဥ္ေတၾကို 
နဝတ က အ႒ကီးအကဵယ္ ပိတ္ပင္ 

ဒီအခဵိန္မႀာ သူ ကဵေနာ္ရႀိတဲ့ ပုသိမ္ကုိ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ မိုးဦး ေလဦး။ ကဵေနာ္တိႛု ညီအစ္ကို 

ႎု

ိႂႚက 
လူငယ္ေ

ေတာ့တ

ေရာက္သၾားတယ္လုိႛ ထင္ပၝတယ္။ အဲဒီမႀ
မၾန္းေအာင္နႛဲ ေတၾႚဆံုလ

္ေနႛမႀန္ မသိေသးပၝဘူး။ ေခၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရ
ဟနႛ္တားေနတဲ့ အခဵိန္ပၝ။ 

သူငယ္ခဵင္း ႎႀစ္ေယာက္ လတ္တေလာ ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနေတၾကို ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။ ကဵေနာ္ 
ကဗဵာ မေရးဘဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) မႀာ ိင္ငံေရး ဝင္လုပ္ေနတာကိုေတာ့ သူဘာမႀတ္ခဵက္မႀ မေပးပၝဘူး။ 

အဲဒီမႀာ ထူးအိမ္သင္ဆီက ပုသိမ္က ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾအတၾက္ သူ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခဵင္တယ္ ဆုိလုိႛ 
ကဵေနာ္တုိႛ ဓနိတန္းလမ္း႟ံုးမႀာ ေကဵာင္းလူငယ္ေတၾကို  စုစည္း စီစဥ္ေပးရပၝတယ္။ သူနႛဲ အတူလုိက္လာတဲ့ ပုသိမ္က 
ငယ္သူငယ္ခဵင္း တေယာက္က ထူးအိမ္သင္ ေတာထဲမႀာ ေရးစပ္ခဲ့တဲ့ "အေရး႒ကီး႓ပီ ညီေနာင္အေပၝင္းတိႛု၊ ေသၾးစည္း 
ကာ ညီေစညီဳကစိႛု" ဆိုတဲ့ အဆံုးသတ္တုိက္ပဲၾ သီခဵင္းကုိ အေသအခဵာ စနစ္တကဵ ႎုတ္စ္ေတၾ ဘာေတၾနႛဲ ပုသိမ္႓မ

တၾကို သင္ေပးခဲ့တာပၝပဲ။ 
ထူးအိမ္သင္ ပုသိမ္ကေန ဴပန္သၾားေတာ့ ကဵေနာ္ သႛူလက္ထဲ ကဵေနာ္႟ၾတ္ဆို အသံသၾင္းထားတဲ့ ဧရာဝတီ 

တိုင္း စည္း႟ံုးခရီးစဥ္ ကဗဵာ တိပ္ေခၾကေလး ထည့္ေပးလိုက္ပၝတယ္။ 
၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ အာဇာနည္ေနႛ အေရးအခင္းနႛဲ  ကဵေနာ္တုိႛတစ္ေတၾ ပုသိမ္ေထာင္ထဲ ေရာက္ဳကရဴပန္ေတာ့ 

ထူးအိမ္သင္ သင္ေပးခဲ့တဲ့ အဆံုးသတ္တုိက္ပၾဲ သီခဵင္းဟာ ေထာင္ထဲမႀာ ကဵေနာ္တုိႛရဲႚ တုိက္ပဲၾဝင္ သီခဵင္း ဴဖစ္လာခဲ့ 
ာပဲေပၝ့။ 
၁၉၉၂ မႀာ ကဵေနာ္ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီး ရန္ကုန္တက္လာေတာ့ ထူးအိမ္သင္က ၃၃ လမ္း ေလထန္ 

ကုန္းမႀာ ကဵေနာ့္ကုိ လာေတၾႚႛပၝတယ္။ ကဵေနာ့္အတၾက္ နာရီတလံုးနဲႛ သႛူရဲႚ "အတၨပံုေဆာင္ခဲမဵား" အေခၾ လက္ေဆာင္ 
ေပးပၝတယ္။ 

ငႀက္တေကာင္ကေတာ့ ေလဆန္ကုိဴ ဖတ္႓ပီး ပဵံသန္းသၾားပၝ႓ပီ။ ကဵေနာ္တုိႛ အိပ္တန္း ရႀာေတၾႚဖုိႛပဲ လုိပၝေတာ့ 
တယ္။ 

ေလဆန္မႀာ ဴမၟားတန္းလန္းနႛဲ ပဵံသန္းရဲတဲ့ ငႀက္သာ မနက္ဴဖန္အတၾက္ ဴဖစ္တယ္။ ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

  

ဆာင္ခဲ့တဲ့ ပထမ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲၾဟာ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးေပၝင္းစံု တိုင္းတပၝး 
နယ္ခဵဲႚနႛဲ 

နစ္၊ စစ္အာဏာရႀင္ ေအာက္ကေန အဖိႎႀိပ္ခံ 
တုိင္းရင္း

ည္းညီႌၾတ္မႁ အရႀိဆံုး၊ အင္အားအေကာင္းဆံုး အခဵိန္ေတၾဟာ ကဵန္စစ္သားမင္း႒ကီး လက္ထက္ 
ပုဂံေခတ္

ာပၝပဲ။ အခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေခတ္၊ ဒုတိယ လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲၾမႀာေကာ။  

ာခဵႂပ္အသစ္နဲႛ ေအာင္ပဲၾခံဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းေနဳကတာပဲ မဟုတ္လား။ ကဵေနာ္တိႛု ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ 
ဟာ ဒီအ

၁၉၈၉ န၀တ ေခတ္ဦးတုန္းက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ရဲႚ ပထမ ဦးဆုံး ဴပည္ေထာင္စုေနႛ အခမ္းအနားကုိ 
ယ္လုိေနရာမႀာ၊ ဘယ္လုိပံုသဏၵာန္၊ ဘယ္လုိအႎႀစ္သာရနႛဲ ဘယ္ပံုကဵင္းပမယ္ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အစည္းအေဝး 

ာင္စု႒ကီးကုိ ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ဳက 
ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီအတၾက္ ဒီမုိကေရစီ ရေရးဟာ ပထမပၝ။ ဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ရရႀိေရးအတၾက္ တုိင္းရင္းသား 
လူမဵိႂးစုအားလံုးဟာ လက္တၾဲ႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ဳကရမယ္။ ႓ပီးလိႛု ဒီမုိကေရစီ ရတဲ့အခၝကဵလုိႛ ရႀိရင္ ပင္လံု ကဲ့သုိႛေသာ 
ညီလာခံ႒ကီး တခုေခၞ႓ပီး တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစု အားလံုးရဲႚ သေဘာတူညီခဵက္ အရ ဴပည္ေထာင္စုရဲႚ ပံုသဏၵာန္ 
အသစ္တခုကုိ ေဖာ္ဖုိႛ ႒ကိႂးစားရမယ္။ အဲဒီ ပံုသဏၵာန္ေပၞမႀာ မူတည္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံရဲႚ ဖဲၾႛစည္းပံု အေဴခခံ စည္းမဵဥ္း 
ဥပေဒ အသစ္ တခုကုိ ေရးဆဲၾသၾားဖုိႛ လုိတယ္" လုိႛ သေဘာထားေပးခဲ့ပၝတယ္။ 

အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၁၂ ရက္ (၄၂) ႎႀစ္ေဴမာက္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ 
အခမ္းအနားကို ရႀမ္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္လံု႓မိႂႚ၊ ပင္လံုေကဵာက္တုိင္ ရင္ဴပင္မႀာ စည္ကားသုိက္႓မိႂက္ ခမ္းနားစၾာ 
ကဵင္းပခဲ့တာပၝ။ ဒီအခမ္းအနားကုိ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္႓ပီး 

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အမႀတ္ ၁၂) 
ဇန္နဝၝရီ ၄၊ ၂၀၀၉  

စုိင္းထီးဆုိင္ (သ႟ုပ္ေဖာ္ ပန္းခဵီ - ေအာင္လတ္) 

ကၾဵန္ေတာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမဵိႂးေပၝင္းစံုနႛဲ ဖဲၾႛစည္းထားတဲ့ ဴပည္ေထာင္စု တိုင္းဴပည္ ဴဖစ္တယ္။ ဴမန္မာ့ 
ႎိုင္ငံေရးဟာ တုိင္းရင္းသားႎိုင္ငံေရး ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာရပၝမယ္။ တိုင္းရင္းသားအေရးဟာ ကဵေနာ္တိုႛရဲႚ အမဵိႂးသား 
အေရးပဲ မဟုတ္လား။ 

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေ
ဖက္ဆစ္ေအာက္က လၿတ္ေဴမာက္ေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့တဲ့ သမိုင္း ဴဖစ္တယ္။ အခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ 

ဦးေဆာင္တဲ့ ဒုတိယ လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲၾကေတာ့ စစ္္က႗န္စ
သား လူမဵိႂးေပၝင္းစံု လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ တုိက္ပဲၾရဲႚ သမိုင္းပဲ မဟုတ္လား။ 
႓ဗိတိသ႖ သမိုင္းပညာရႀင္႒ကီး ပၝေမာကၡ လုစ္ရဲႚ အဆုိအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံသမိုင္း တေလ႖ာက္မႀာ တုိင္းရင္းသား 

လူမဵိႂးေပၝင္းစံု စုစ
နဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း လက္ထက္ ဖဆပလေခတ္တုိႛပၝပဲတဲ့။ 
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္ ပင္လံုညီလာခံ၊ ပင္လံုစာခဵႂပ္နဲႛ ပထမ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲၾမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ 

ေအာင္ပဲၾခံခဲ့တ
ဒီ ဒုတိယ လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲၾမႀာလည္း ကၾဵန္ေတာ္တုိႛဟာ ေနာက္ထပ္ ပင္လံုညီလာခံအသစ္၊ ေနာက္ထပ္ 

ပင္လံုစ
ခဵက္ကို ေကာင္းေကာင္း သိဴမင္ အေလးထားသူ ဴဖစ္တယ္။ 

ဘ
တခုမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က "ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေအာက္မႀာ ဴပည္ေထ



tm&ftufzfat - vGwfvyfonhf tm&StoH/ jrefrmXme rSae tywfpOf xkwfv$ifhcJh+yD;/ rdk;rc uGef&uf pmrsufESmrSm 
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24    
atmifa0; 

 

က္အမႀတ္ (၉) (သုိႛမဟုတ္) ဒီမုိကေရစီ ဴပည္ေထာင္စုသစ္ ေဳကညာ 
ာင္ဆန္းစုဳကည္ ကိုယ္တုိင္ ဖတ္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ 

ပင္လံုေဴမမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲႚ ဝိညာဥ္ဟာ ရႀင္သန္ လမ္းဴပေနဆဲပၝ။ ဒီလမ္းေပၞမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္း 
စုဳကည္ နဲႛတကၾ အဖိႎႀိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမဵိႂးေပၝင္းစံု ဴပည္သူလူထု႒ကီဟာ ဒုတိယ ပင္လံုအိပ္မက္ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ဖုိႛ မဆုတ္မနစ္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကတယ္။ အဲဒီလုိ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကတဲ့ သူေတၾအထဲက တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္႒ကီး၊ 
အႎုပညာသမား စစ္စစ္႒ကီး တေယာက္ကုိ ကဵေနာ္ ဴပန္အမႀတ္ရလာပၝတယ္။ ကဵေနာ္ သႛူကို ဴပန္သတိရ တမ္းတေနမိ 
ပၝတယ္။ 

၁၉၈၈ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး အတၾင္းတုန္းက သႛူကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ၇၄-
၇၅-၇၆ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းေတၾက စင္ေပၞတက္ဖုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့ဖူးတာကုိ ကဵေနာ္ ဴပန္ဴမင္ေယာင္ 
လာပၝတယ္။ 

ရန္ကုန္ ေဆး႟ံု႒ကီးကို စစ္တပ္က ေသနတ္နႛဲ ပစ္ခတ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ေဆး႟ံု႒ကီး ဴပင္ပလူနာဌာေဘးက 
ရင္ဴပင္မႀာ ကိုမင္းကိုႎုိင္တုိႛ မဵိႂးဆက္သစ္ေတၾနႛဲ ကဵေနာ္တိႛု မဵိႂးဆက္ေဟာင္းေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဒီမုိကေရစီ ေဟာေဴပာပၾဲ 
စင္တခုကုိ အေရးေပၞ ထုိးလုိက္ဳကပၝတယ္။ 
  စင္ထိုး႓ပီးေတာ့ ေဟာမယ့္ ေဴပာမယ့္သူေတၾကို လုိက္ေမတၨာရပ္ခံရပၝတယ္။ အဲဒီအခဵိန္က မဆလ စစ္တပ္က 
လက္သံေဴပာင္ေဴပာင္နဲႛ မည္းမည္းဴမင္ အရင္ပစ္ေနတ့ဲအခဵိန္ ဆိုေတာ့ စင္ေပၞ တက္ေဟာေဴပာဖုိႛဆိုတာ သိပ္စၾနႛ္စားရ 
တဲ့ အလုပ္ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ ေဟာမယ့္လူ ေတာ္ေတာ္နဲႛ ရႀာမရပၝဘူး။ 

အဲဒီအခဵိန္မႀာ မထင္မႀတ္ဘဲ သူစင္ေပၞတက္မယ္၊ သူေဟာမယ္ ဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္႒ကီး အႎုပညာ 
သမား စစ္စစ္႒ကီး တေယာက္ကုိ ကဵေ ခၝတိုင္း သူသီခဵင္းဆိုတဲ့ စတိတ္႟ိႁး 
ၾမႀာ ပရိသတ္က အားေပးတဲ့ အားေပးမႁနႛဲ မတူတဲ့ လက္ခုပ္ဳသဘာေတၾ အမဵား႒ကီး ရခဲ့တာပၝ။ 

္၊ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲၾဝင္ေနတဲ့ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသား႒ကီး စိုင္းထီးဆုိင္အဴဖစ္ ပုိ႓ပီး ႎႀစ္လုိအားေပး 
အသိအမ

ိႎ ဵိႂ

  

ားေယာင္ေနဆဲပၝ။  

္သက္တဲ့ သူေတၾနႛဲ 

းစားတယ္၊ ဆရာတင္တယ္။ ကိုငႀက္က သူလုပ္ 

အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ ေဳကညာခဵ
စာတမ္းကို ေဒၞေအ

နာ္တုိႛ ရလုိက္တာပၝပဲ။ အဲဒီေနႛက သူဟာ 
ေတ

႓ပီးေတာ့ သူဟာ အဲဒီေနႛက တုိင္းဴပည္က ခဵစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကလည္း ခဵစ္တဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း သူရ 
ဦးတင္ဦး နႛဲအတူ တစင္တည္းမႀာ ေဟာေဴပာခဲ့ရတဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သႛူကို ဴပည္သူလူထု ပရိသတ္႒ကီးက အဆိုေတာ္ 
စုိင္းထီးဆိုင္ ဆုိတာထက

ႀတ္ ဴပႂခဲ့ဳကမႀာပၝ။ 
အဲဒီ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသား႒ကီး၊ အဆိုေတာ္႒ကီးဟာ ေခၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ နႛဲအတူ လက္တၾဲ႓ပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္ 

တလၿား၊ အဖ ႀိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမ းေပၝင္းစံုဳကားမႀာ တက္တက္႔က႔က ေဴပးလၿားလႁပ္ရႀားခဲ့တယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ 
ဒီဘက္ေခတ္ ပဵိႂ႟ၾယ္တဲ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾ သိခဵင္မႀ သိဳကပၝလိမ့္မယ္။ 

ဒုတိယ ပင္လံုဟာ ကဵေနာ္တုိႛက ဗုိလ္ထီးလုိႛ ခဵစ္စႎိုးေခၞတဲ့ စိုင္းထီးဆိုင္ရဲႚ အိပ္မက္ပၝ။ သူ ဒီအိပ္မက္နဲႛႛပဲ 
ေသဆံုးတဲ့အခဵိန္ထိ ဘဝကို ဴဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ သူမေသခင္ ထူးအိမ္သင္က အရင္ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့ပၝတယ္။ 
ထူးအိမ္သင္ ဈာပနမႀာ ဗုိလ္ထီးေဴပာခ့ဲတဲ့ စကားေတၾကို ကဵေနာ္ ခုထိ ဳက

"ကုိငႀက္ကို ကဵေနာ္ အေလးဴပႂပၝတယ္။ ကိုငႀက္ ကဵေနာ့္ထက္ ငယ္ေပမဲ့ သႛူကုိ ကဵေနာ္ ေလးစားတယ္။ 
အားကဵတယ္။ သႛူလုိ ကဵေနာ္ ေကာင္းေကာင္း မခုခံႎိုင္ခဲ့ဘူး။ သႛူလုိ ကဵေနာ္ မခဵစ္မႎႀစ
ကင္းကင္းရႀင္းရႀင္း မေနႎိုင္ခဲ့ဘူး။ ကုိငႀက္က ရႀင္းတယ္၊ ဴပတ္တယ္၊ သႛူအႎုပညာကုိ ဘယ္လုိပဲ ပိတ္ပင္ 
ပိတ္ပင္၊ ဘယ္လုိပဲ တားဆီးတားဆီး၊ ကိုငႀက္ဟာ ေပၞလစီ သီခဵင္းတပုဒ္ တေလေတာင္မႀ ေရးလည္း မေရး 
ခဲ့သလုိ ဆိုလည္း မဆိုခဲ့ဘူး။ ဒီအတၾက္ ကဵေနာ္ သႛူကို ေလ
ခဵင္တာေတၾ လုပ္ခၾင့္မရခဲ့ေပမဲ့ သူမလုပ္ခဵင္တဲ့ဟာေတၾကုိ မလုပ္ဘဲေနရဲတဲ့ သတၨိအဴပည့္ရႀိသူပၝ။ ဒၝေဳကာင့္ 
ကဵေနာ္ သႛူဈာပနမႀာ ေနာက္ဆံုးအေနနႛဲ ကုိငႀက္ကုိ အေလးနီဴပႂပၝတယ္" တဲ့။ 

  စုိင္းထီးဆုိင္ ရင္ဖၾင့္ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ စကားေတၾပၝ။ ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာက ဖက္ဆစ္ဝၝဒ ဓားမုိးထားတဲ့ 
ေအာက္ကေနပဲ အႎုပညာရႀင္ အသီးသီးက ရပ္တည္ ရႀင္သန္ေနရ၊ ႟ုန္းကန္ လႁပ္ရႀားေနရတာ ဆုိေတာ့ တခၝတရံမႀာ 
စစ္အာဏာရႀင္ေတၾဘက္က အတင္းအဓမၳ ဖိအားေပး အကဵပ္ကိုင္ ႓ခိမ္ေဴခာက္ အႎိုင္ကဵင့္တာမဵိႂးေတၾကုိ အဴမင္ 
မေစာင္းဳကဖုိႛ အဴပစ္တင္ မေစာဖိႛု အထူးပဲ လုိပၝတယ္လုိႛ ဴပည္ပေရာက္ အဆုိေတာ္႒ကီး ေဒၞမာမာေအး အ႓မဲ သတိေပး 
ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

ဘာပဲဴဖစ္ဴ ဖစ္ စို္င္းထီးဆိုင္ဟာ စုိင္းထီးဆုိင္ပၝပဲ။  
ကဵေနာ္တုိႛ ႎႀလံုးသားထဲက စုိင္းထီးဆုိင္က စုိင္းထီးဆုိင္ပၝပဲ။ ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

ကဵေနာ္ ဴ

ေဝဖန္တ့ဲ စာတမ္းတေစာင္ ထၾက္လာပၝတယ္။           

စည္း႟ုံးေရး ခရီးေတၾခဵည္းပဲ ထၾက္ထၾက္ 
တယ

   
န္းမႀာ လူထုကုိ သူ 

ဴပန္ရႀင္းဴပ
တုိက္ပဲၾဆ
ကေန အ
အဖဲၾႚခဵႂပ္က

ႎုိင္ငံေရးန
အေလ့အ အေလ့အထေတၾ မဴဖစ္ေအာင္ 
ုိ႓ပီးေတ

 တေယာက္လက္ တေယာက္ကမ္း႓ပီး လ႖ိႂႚဝႀက္ ဳကည့္ေနဳကတ့ဲ အဴဖစ္ပၝပဲ။ ဘာေဳကာင့္ 
လ႖ိႂႚဝႀက္ေ ္ဝယ္ေတၾႚရင္ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးမယ္၊ ေထာင္ခဵမယ္ေလ။ 
ဒၝဴဖင့္ ဒီေ  အေဴဖက ရႀင္းပၝတယ္။           

လူထုဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အဴပည့္အ၀ ေထာက္ခံတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ဳသဝၝဒကုိ 
ခရီးစဥ္ေတၾမႀာ ေဴပာတ့ဲ မိန္ႛခၾန္းေတၾဟာ 

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အမႀတ္ ၁၃) 
ဇန္နဝၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၉ 

 
ပည္တၾင္းမႀာတုန္းက ေအာင္ပန္းမႀာ ေနတ့ဲ ဆရာဒဂုန္တာရာရဲႚ ေမၾးေနႛပဲၾ သၾားတုိင္း ေတာင္႒ကီးကုိ ေရာက္ဴဖစ္ 

ပၝတယ္။ ေတာင္႒ကီးေရာက္ရင္ သစၤာလမ္းကုိ ကဵေနာ္ အ႓မဲ သၾားဳကည့္ပၝတယ္။ သစၤာလမ္းမႀာ ကဵေနာ္တုိႛေခၝင္းေဆာင္ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ အသံေတၾ ပ့ဲတင္ရိႀေနတုန္းပၝပဲ။           

၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၃ ရက္ ပင္လုံက အဴပန္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေတာင္႒ကီး႓မႂိႚ သစၤာလမ္း 
အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ႟ုံးကုိ ေရာက္လာတယ္။ ဒီေနႛက ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲႚ ေမၾးေနႛပၝ။ အေဖ့ရဲႚ ေမၾးေနႛမႀာ သမီး 
ဴဖစ္သကူ ေဝဖန္ေရးဴမားတံနႛဲ ပစ္တာကုိ ခံေနရပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ပင္လုံကုိ ထၾက္လာေတာ့ ရန္ကုန္မႀာ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ 

ေဝဖန္ေရး စာတမ္းေရးသူက လႛူေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပၝတီရဲႚ ဥကၠႉ ကုိမုိးသီးဇၾန္ပၝ။ သႛူစာတမ္း 
နာမည္က "အမဵႂိးသား ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁႎႀင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ သုံးသပ္ခဵက္" ဆုိ႓ပီးေတာ့ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 
ဥကၠႉ ကုိမုိးသီးဇၾန္ရဲႚ စာတမ္းအႎႀစ္ခဵႂပ္က ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကလည္း 
ေန ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေရႀႚတန္းေရာက္ေနတုန္း ေနာက္တန္းမႀာကဵန္ရစ္တ့ဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဗဟုိက 
တုိက္ပဲၾဝင္ေနတာ မရိႀဘူး။ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က လုပ္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတၾကုိ အားမရဘူး ဆုိတ့ဲ သေဘာပၝပဲ။         

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဝဖန္ေရးကုိ ႒ကိႂဆုိခ့ဲပၝတယ္။ ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚ သစၤာလမ္း ႟ုံးခ
ခ့ဲတာက - ဒီကိစၤနႛဲ ပတ္သက္႓ပီး ကဵမ ရႀင္းဴပခဵင္တာကေတာ့ တုိက္ပဲၾဆုိတာ ပုံသဏၵာန္ အမဵႂိးမဵႂိး ရိႀပၝတယ္။ 
ုိတာ လမ္းေပၞထၾက္႓ပီး ဆႎၬဴပမႀ တုိက္ပၾဲ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဵမတုိႛဟာ ၁၈ ရက္ေနႛ စက္တင္ဘာမႀာ စစ္အစုိးရ 
ာဏာအရပ္ရပ္ကုိ သိမ္း႓ပီးေနာက္ တုိက္ပဲၾပုံစံ ေဴပာင္းရမယ္ဆုိတာ ယုံဳကည္လုိႛ အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ 
ုိ ဖဲၾႚခ့ဲတာပဲ။           
ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာေတၾကုိ ႎုိင္ငံေရးနည္းနဲႛ ေဴဖရႀင္းတ့ဲ အေလ့အထကုိ ကဵမတုိႛ စ႓ပီးေတာ့ ထူေထာင္ရမယ္။ 
ည္းနဲႛ မဟုတ္ဘဲ လက္နက္နည္း၊ အဳကမ္းဖက္တ့ဲ နည္းေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာေတၾကုိ ေဴဖရႀင္းတ့ဲ 
ထ ဆုိတာ ႎုိင္ငံတခုအတၾက္ ေကာင္းတ့ဲ အေလ့အထ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီလုိ 

ဆ ာ့ အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ကုိ ဖဲၾႚခ့ဲတာပၝတ့ဲ။           
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခ့ဲတ့ဲ စကားတခဵႂိႚထဲကပၝ။           
၂၀၀၄ ခုႎႀစ္တုန္းက ကၾဵန္ေတာ္ တ႟ုတ္ဴပည္၊ ေ႟ၿလီ႓မိႂႚကုိ သၾားေတာ့ မူဆယ္ နမ့္ခမ္းဘက္မႀာ တိုင္းရင္းသား  

လူထုရဲႚ စၾန္ႛစားခန္းတခုကုိ သတိဴပႂခ့ဲမိတယ္။ ၂၀၀၃ ေမလ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ အထက္ဴမန္မာဴပည္ စည္း႟ုံးေရး 
ခရီးစဥ္ ဗီဒီယုိအေခၾေတၾ

နရတာလဲ။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေခၾ လက
လာက္ အႎၩရာယ္ရိႀတ့ဲ အေခၾကုိ လူထုက ဘာေဳကာင့္ ဳကည့္ေနဳကတာလဲ။

ခံယူခဵင္တယ္။ ဳကားနာခဵင္တယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ စည္း႟ုံးေရး 
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26    
atmifa0; 

 

 ဴဖစ္ေစတယ္။ ရဲစၾမ္းသတၨိေတၾေပးတယ္။ သူတုိႛကုိ တုိက္ပဲၾဝင္ရဲတ့ဲ 
းေပးတယ္လုိႛ တုိင္းရင္းသားထု တရပ္လုံးက ခံယူထားလုိႛပၝပဲ။           

နဝတ၊ နအဖေခတ္ တေလ႖ာက္လုံး အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) မႀာ သတင္းစာလည္း မရိႀဘူး၊ တယ္လီေဗးရႀင္း 
လည္း မရိႀဘူး။ စာ႟ၾက္စာတမ္း ထုတ္ေဝခၾင့္ "န-သ"လည္း စစ္အစုိးရက ဴပန္႟ုပ္သိမ္းသၾားတာ ဳကာ႓ပီ။ ဒီေတာ့ 
အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) နႛဲ လူထုနႛဲ၊ ပၝတီနႛဲ ဴပည္သူနဲႛ အေကာင္းဆုံး အထိေရာက္ဆုံး ဆက္သၾယ္ေပးႎုိင္တာက အဲဒီ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စည္း႟ုံးေရး ခရီးစဥ္ အေခၾေတၾပဲ။ ဒၝ စိတ္ကူးယဥ္ မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတၾႚပဲ။           

ဥကၠႉ ကုိမုိးသီးဇၾန္ ကုိယ္တုိင္လည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နႛဲအတူ မၾန္ဴပည္နယ္ခရီးစဥ္ အတူ ထၾက္ခ့ဲဖူးတာ 
ပၝပဲ။ အဲဒီအခဵိန္က စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း႓ပီးစ လၾင့္စင္ ႓ပိႂကဲၾေနတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾကုိ ဴပန္လည္ စုစည္းဖုိႛ 
လူထုကုိ အေဳကာက္တရားက ဖယ္ရႀားဖုိႛ ဴပည္သူေတၾကုိ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲၾ အေတၾးအေခၞ တပ္ဆင္ေပးဖုိႛ 
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ကုိယ္တုိင္ ခရီးေတၾ မဴဖစ္မေန ထၾက္ေနရမႀာပဲ။ ထၾက္တ့ဲ ခရီးစဥ္တုိင္းဟာလည္း နဝတ၊ နအဖ 
စစ္တပ္ရဲႚ ပိတ္ပင္ တားဆီး အေႎႀာင့္အယႀက္ အဟနႛ္အတား အမဵႂိးမဵႂိးဳကားထဲက အသက္စၾနႛ္႓ပီး ထၾက္ခ့ဲရတ့ဲ ခရီးေတၾ 
ခဵည္းပၝပဲ။           

အဲဒီလုိ ၁၉၈၉၊ ဇူလုိင္ ပထမအ႒ကိမ္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ မကဵခင္အထိ သၾားခ့ဲတ့ဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ 
စည္း႟ုံးေရးခရီးစဥ္ေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အထိန္းသိမ္းခံရ႓ပီးတ့ဲ ေနာက္မႀာ ႟ုပ္သံမႀတ္တမ္း ဗီဒီယုိေခၾေတၾ 
အဴဖစ္နႛဲ လူထုဳကားမႀာ ပဵံႚႎႀံႛ ေရာက္ရိႀသၾားပၝတယ္။ ဒီအေခၾေတၾဟာ ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမႀာ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) 
ႎုိင္ရဖုိႛကုိလည္း တနည္းတလမ္းအားဴဖင့္ အေထာက္အကူ ဴပႂႎုိင္ခ့ဲပၝတယ္။           

္ဳကားေရးအဖၾဲႚက စာေရးဆရာေတၾ၊ ကင္မရာမင္း 
ေတၾဟာ 

ပဵာက္ရႀင္းခဵင္တာပၝ။ စစ္သားေတၾ၊ 
ေသနတ္

        

ခရီးစဥ္ မ

င္ဴပင္ေတာ္ေပၞမႀာ စစ္ဖိနပ္႒ကီးနဲႛ ေသနတ္႒ကီးကုိင္႓ပီး ေဳကာက္လနႛ္ေနတ့ဲ စစ္သား 
တေယာက  

ုက အေခၾ လက္ဝယ္ေတၾႚတာနႛဲ မတရား ဖမ္းဆီး 
အမႁဆင္

 

တုိင္းရင္းသားေတၾကုိ လူထုေတၾကုိ ခၾန္အားသစ္ေတၾ
စိတ္ဓာတ္ေတၾ ေမၾးဖၾာ

အ
ဒီလုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ စည္း႟ုံးေရး ခရီးစဥ္ ဗီဒီယုိေခၾေတၾကုိ လၾယ္လၾယ္ကူကူနႛဲ ႟ုိက္ႎုိင္ခ့ဲတာေတာ့ 

မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဵေနာ့ ကုိယ္ေတၾႚ ဧရာဝတီတုိင္း အေနာက္ဴခမ္း စည္း႟ုံးေရး ခရီးစဥ္တုန္းကဆုိရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္း 
စုဳကည္ နဲႛအတူ ပၝလာတ့ဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) သတင္းနဲႛ ဴပန

နဝတ အဖဲၾႚဝင္ နတခ တုိင္းမႀႃး ဗုိလ္ခဵႂပ္ဴမင့္ေအာင္ လက္ေအာက္ခံ စစ္ဗုိလ္ေတၾ၊ စစ္သားေတၾ၊ ေသနတ္ေတၾ 
ဳကားမႀာ စၾနႛ္စၾန္ႛစားစား ႟ုိက္ခ့ဲရတာပၝပဲ။           

တေသၾး တသံ တမိန္ႛ ဖက္ဆစ္ဝၝဒီ စစ္ဗုိလ္တခဵႂိႚ၊ စစ္သားတခဵႂိႚဟာ အင္မတန္ ရန္လုိ ခက္ထန္ခ့ဲဳကတာပၝ။ 
စစ္အုပ္စုဟာ အထူးသဴဖင့္ မီဒီယာသမားေတၾကုိ ပုိ႓ပီး ရန္လုိ မုန္းတီး အေ

ေတၾ၊ တင့္ကားေတၾ၊ သံဆူး႒ကိႂးေတၾ ဳကားမႀာ ဗီဒီယုိ ကင္မရာ ထမ္း႓ပီး သတင္းယူေနရတ့ဲသူအဖုိႛ  အသက္ကုိ 
ဖက္နႛဲ ထုပ္ထားရတာပၝပဲ။ လည္ပင္းမႀာ ကင္မရာ လၾယ္ထားတ့ဲ သတင္းသမားဟာ စစ္တပ္ရဲႚ ပစ္မႀတ္ ဴဖစ္ေနတာေပၝ့။   

အဲဒီလုိ ေခတ္ပဵက္႒ကီးထဲမႀာ စစ္သတင္းေထာက္ေတၾလုိပဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) သတင္းနဲႛ ဴပန္ဳကားေရး 
အဖဲၾႚဝင္ေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ စည္း႟ုံးေရးခရီးစဥ္ေတၾကုိ သက္စၾနႛ္စံဖဵား ႟ုိက္ကူးခ့ဲဳကရတာပၝ။ အဲဒီတုန္းက 
အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဗဟုိ သတင္းနႛဲ ဴပန္ဳကားေရးဌာန တာဝန္ခံက ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ဦးေအာင္လၾင္ပၝ။ စည္း႟ုံးေရး 

ႀတ္တမ္းေခၾေတၾကုိ စနစ္တကဵ တည္းဴဖတ္၊ အသံထပ္၊ အေခၾေခဵာ အဆင့္အထိ လုပ္ေပးေနတာက စာေရး 
ဆရာ ဒၝ႟ုိက္တာ ေမာင္ခက္ပန္ပၝ။ အခုေတာ့ သူ ကၾယ္လၾန္ခ့ဲပၝ႓ပီ။           

ဴမန္မာဴပည္မႀာ Television Journalism ဆုိတာ အဲဒီတုန္းက ဆရာေမာင္ခက္ပန္တုိႛ အဖဲၾႚက စခ့ဲတာလုိႛ 
ေတာင္ ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္။ ခရီးစဥ္အေခၾ ႟ုိက္တ့ဲ ကင္မရာမင္းေတၾရဲႚ ႟ုိက္ခဵက္ေတၾကလည္း အလၾန္ အႎုပညာေဴမာက္ 
လႀပၝတယ္။ ဥပမာ - ဘုရားရ

္နႛဲ ကဵီးကန္းေတာင္းေမႀာက္ သႛူေဘးက ေခၾးဝဲစား တေကာင္ကုိ တဲၾလဵက္ ရေအာင္ ႟ုိက္ထားတာမဵႂိးပၝ။          
အဲဒီအခဵိန္ေတၾက ဒီေနႛလုိ IT နည္းပညာ အားေကာင္းေသးတာ မဟုတ္ေတာ့ အဲဒီ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ 

စည္း႟ုံးေရး ခရီးစဥ္ ဗီဒီယုိေခၾေတၾကပဲ လူထုကုိ အေကာင္းဆုံး စည္း႟ုံးႎုိင္တ့ဲ စည္း႟ုံးေရးလက္နက္ ဴဖစ္ခ့ဲတာပၝ။ 
အဲဒီလက္နက္ ဘယ္ေလာက္ထက္သလဲဆုိရင္ နဝတ၊ နအဖစစ္အုပ္စ

 ေထာင္ခဵေတာ့တာပဲ မဟုတ္လား။           
အဲဒီလုိ ထက္ဴမက္တ့ဲ လက္နက္ေတၾကုိ ႟ုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေပးခ့ဲတ့ဲ စာေရးဆရာ၊ ဒၝ႟ုိက္တာ ေမာင္ခက္ပန္ 

ကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ေကဵးဇူးတင္ရပၝမယ္။ သူဟာ တမလၾန္မႀာလည္း မ႓ပီးဆုံးေသးတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲၾကုိ မႀတ္တမ္း 
တင္ေနဦးမယ္လုိႛ ယုံဳကည္ပၝတယ္။           

ဆရာေမာင္ခက္ပန္ ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္ပၝေစ။     ။ 
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27 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

ဒီအဓိႉာန္ကုိ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး ေအာင္လၾင္က တုိင္ေပးပၝတယ္။           

ိႂ

္ပၾင့္႒ကီးကုိ ထည့္သၾင္းထားတ့ဲ အလံေတာ္ 
ပၝပဲ။      

ရင္ဴပင္မႀာ

 ႟ုံးခန္းမႀာ ခဵိတ္ထားတ့ဲ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းပုံတ ူ ပန္းခဵီကား႒ကီးဟာ 
႟ုပ္ရႀင္ ဒ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တ့ဲ ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံမႀာ ေကဵာင္းသား ဴပည္သူေတၾနႛဲ အတူ 
ပၝတယ္။ စာေပေလာကသားေတၾ ဆုိရင္ 

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အမႀတ္ ၁၄) 
ဇန္န၀ၝရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀ 

အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အလံကုိ ေရးဆဲၾသူ ပန္းခဵီဆရာမဵႂိးဴမင့္ (သ႟ုပ္ေဖာ္ ေအာင္လတ္) 
 
၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ရဲႚ ပထမဆုံး ဴပည္ေထာင္စုေနႛ အခမ္းအနား။ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ပင္လုံ႓မိႂႚ၊ 
ပင္လုံေကဵာက္တုိင္ရင္ဴပင္။ အဲဒီမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နႛဲ ဖိႎႀိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား လူမဵႂိးေပၝင္းစုံက (၄၂) ႎႀစ္ေဴမာက္ 
ဴပည္ေထာင္စုေနႛ အဓိႉာန္ကုိ ႟ၾတ္ဆုိခ့ဲဳကတယ္။ 

က႗ႎု္ပ္တုိႛသည္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းႎႀင့္တကၾ ႎုိင္ငံ့ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား ဴပႂစုပဵႂိးေထာင္ခ့ဲေသာ ဴပည္ေထာင္စု 
ဴမန္မာႎုိင္ငံေတာ္႒ကီး ထၾန္းကားရန္ အေဴခခံအုတ္ဴမစ္ဴဖစ္သည့္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ ရႀင္သန္ဖံၾႛ႓ဖ းေရးအတၾက္ 
လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အေရးအခင္းတၾင္ ေသၾးေဴမကဵခဲ့ရေသာ ေကဵာင္းသား လူငယ္၊ ရဟန္းရႀင္ လူမဵား၏ 
သစၤာကုိ ေစာင့္သိေသာအားဴဖင့္ လႛူအခၾင့္အေရးမဵားကုိ အာမခံသည့္ စစ္မႀန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ရရိႀသည္ 
အထိ လည္းေကာင္း၊ ဇဲၾ သတၨိတုိႛဴဖင့္ ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားဳကမည္ဟု အေလးအနက္ အဓိႉာန္ 
ဴပႂပၝ၏။           
အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ကုိ တည္ေထာင္တ့ဲ အခဵိန္မႀာ အဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲႚ အလံဟာ ေကဵာင္းသားေတၾကုိ 

ဂုဏ္ဴပႂတ့ဲ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ ဴဖစ္လာပၝတယ္။ မ႓ပီးဆုံးေသးတ့ဲ ေခတ္သစ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး၊ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ 
ဴဖႂတ္ခဵေရးအတၾက္ အနီခံမႀာ ခၾပ္ေဒၝင္းအဝၝေရာင္နဲႛအတူ အဴဖႃေရာင္ဳကယ

     
ဒီအလံေတာ္ကုိ ေရးဆဲၾေပးခ့ဲသူက ပန္းခဵီမဵႂိးဴမင့္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပန္းခဵီမဵႂိးဴမင့္ဟာ တခၝတုန္းက တုိက္ပဲၾဝင္ 

ေကဵာင္းသား အႎုပညာရႀင္တဦးပၝ။           
၁၉၇၄၊ ဦးသနႛ္ ဈာပန အေရးအခင္း ဴဖစ္ေတာ့ ေကဵာင္းသားေတၾက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဆဲဗင္းဂဵႃလိုင္ 
 ကမာၲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဗိသုကာ႒ကီး ဦးသနႛ္အုတ္ဂူ တည္ေဆာက္ဳကပၝတယ္။ အုတ္ဂူမႀာ သာသနအလံ၊ 

ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ၊ ကုလသမဂၢအလံ သုံးလက္ ယႀဥ္တဲၾ လၿင့္ထူထားပၝတယ္။ အုတ္ဂူေနာက္ခံမႀာ ဦးသနႛ္ပုံတူ ပန္းခဵီ 
ကားခဵပ္႒ကီးကုိ ဆင္ယင္ ခဵိတ္ဆဲၾထားပၝတယ္။ ဦးသနႛ္ ပုံတူကုိ ေရးဆဲၾခ့ဲသူကေတာ့ တုိက္ပဲၾဝင္ ေကဵာင္းသား အႎုပညာ 
ရႀင္ ပန္းခဵီမဵႂိးဴမင့္ပၝပဲ။           

ေနာင္ ၁၄ ႎႀစ္ အဳကာမႀာ သူဟာ အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အလံ၊ တနည္းအားဴဖင့္ ဒီမုိကေရစီ 
ေတာ္လႀန္ေရး အလံကုိ ေရးဆဲၾတ့ဲ ပန္းခဵီဆရာ ဴဖစ္လာခ့ဲပၝတယ္။           

အခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္က
ၝ႟ုိက္တာ ပန္းခဵီစုိးမုိးရဲႚ လက္ရာ ဂႎၫဝင္ေဴမာက္ ပန္းခဵီကား 

စာေပနႛဲ အႎုပညာရႀင္ေတၾလည္း တက္တက္႔က႔က ရဲရဲရင့္ရင့္ ပၝဝင္ခ့ဲဳက
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atmifa0; 

 

ာေတၾနႛဲ အ႓ပိႂင္ ကာတၾန္းဆရာေတၾကလည္း သူတုိႛရဲႚ ကာတၾန္း ပုိစတာ 
္စုကုိ သေရာ္ခ့ဲ၊ တုိက္ခုိက္ခ့ဲတယ္။           

ဓာတ္ပုံဆရာေတၾကလည္း လူထုရဲႚ အေရးေတာ္ပုံကုိ သူတုိႛ ကင္မရာေတၾနဲႛ အမိအရ မႀတ္တမ္းတင္ႎုိင္ 
ခ့ဲဳကတယ္။           

ပန္းခဵီဆရာေတၾကေကာ။ ပန္းခဵီဆရာေတၾက အႎုပညာေဴမာက္ ပုိစတာတုိက္ပၾဲ ဆင္ခ့ဲဳကတယ္။ အႎုပညာ 
ေဴမာက္ နဖူးစည္းေတၾ ဆုိင္းဘုတ္ေတၾ အလံေတၾ ထုတ္လုပ္ခ့ဲဳကတယ္။ အႎုပညာေဴမာက္ ဆရာ႒ကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္ 
မိႁင္း၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ္၊ ကုိဖုန္းေမာ္တုိႛရဲႚ ပုံတူပန္းခဵီကားေတၾ ေရးဆဲၾေပးခ့ဲဳကတယ္။           

အဲဒီအထဲကမႀ ေနာင္ေတာ္ ကဗဵာဆရာ၊ ပန္းခဵီဆရာ တေယာက္ကုိေတာ့ ကဵေနာ့္ ကုိယ္ေတၾႚအရမုိႛ အထူး 
သတိရ၊ အ႓မဲ အမႀတ္ရေနပၝတယ္။           

ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ တုိက္ပဲၾအရိႀန္ဟာ ဒီေရအလား တုိးတက္ ဴမင့္မားလာပၝတယ္။ သမၳတ႒ကီး ဦးေနဝင္း 
ဆင္းေဴပးသၾားရပၝ႓ပီ။ ေနာက္ထပ္ တက္လာတ့ဲ သမၳတ ဦးစိန္လၾင္လည္း အ႟ူးမီးဝုိင္းဴဖစ္႓ပီး ႎုတ္ထၾက္ေပးလုိက္ရဴပန္႓ပီ။ 
အခု ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ သမၳတ ဴဖစ္လာ႓ပီး ေကဵာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံသစ္႒ကီးကုိ ေပဵာ္ေပဵာ္ပၝးပၝး 
အုတ္ဴမစ္ခဵဳကတာေပၝ့လုိႛ ပဵားရည္နႛဲ ဝမ္းခဵလာတ့ဲအခဵိန္။           

ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တ့ဲ လူထုတုိက္ပဲၾဟာ အဴမင့္ဆုံးအဆင့္ကုိ ေရာက္လာပၝ႓ပီ။ အစုိးရဝန္ထမ္းေတၾ 
လည္း အုံနႛဲကဵင္းနဲႛ လမ္းေပၞထၾက္ ဆႎၬဴပလာဳကပၝ႓ပီ။ ဳကည္း-ေရ-ေလ တပ္မေတာ္သား စစ္သည္ေတာ္ အေဴမာက္ 
အဴမားလည္း ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾနႛဲ ပူးေပၝင္းလာဳကပၝ႓ပီ။ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး(ေဟာင္း) သူရဦးတင္ဦးတုိႛ၊ ဆရာ 
ေမာင္ေသာ္ ၾးစၾာ 
ိႂဆုိခ့ဲဳကပ

ကတၨရာ
ေသနတ္
ပၝတယ္။ 

ေတၾက ေနရာတကာ ပဵံႚႎႀံႛသၾားပၝေတာ့တယ္။ ဒၝ့ထက္ မႀတ္မႀတ္ရရ ဴဖစ္ရတာကေတာ့ ဆႎၬဴပ 
ခဵီတက္ပဲၾ

ခဵ စာ႟

္ႎူးစရာ၊ ရင္ခုန္စရာ လုပ္ရပ္႒ကီးပၝ။           

စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာ၊ သတင္းစာဆရ
ေတၾနႛဲ မဆလ စစ္အုပ

ကတုိႛက ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲထဲ ဝင္လာတ့ဲ ဴပည္သႛူဘက္သား စစ္သည္ေတာ္ေတၾကုိ လိႁက္လႀဲ ေႎၾးေထ
ၝတယ္။           ႒က

ဒၝေပမ့ဲ မဆလ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾဟာ မည္းမည္းဴမင္ ရန္သူလုိႛ ထင္ေနပၝတယ္။ သူတုိႛရဲႚ အမိန္ႛေပးခံ 
လက္ေအာက္ခံ စစ္တပ္ေတၾက ဆႎၬဴပသမားေတၾကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ ႎႀိမ္နင္းေနတုန္းပၝ။           

အဲဒီမႀာ ကၾဵန္ေတာ္တုိႛရဲႚ ေနာင္ေတာ္ ကဗဵာဆရာ၊ ပန္းခဵီဆရာဟာ သႛူစိတ္ထဲ မခံမရပ္ႎုိင္ ဴဖစ္လာပုံ ရပၝ 
တယ္။ သူက သေဘႆာေဆး အနီတပုံး၊ စုတ္တံ႒ကီး႒ကီး တေခဵာင္းကုိင္႓ပီး ပထမဆုံး အေနာ္ရထာလမ္းနႛဲ ဆူးေလလမ္းဆုံ 

လမ္းေပၞမႀာ တပ္မေတာ္အတၾက္ ဴပည္သႛူအမိန္ႛ ဆုိတ့ဲ စာလုံးေတၾ ေရးလုိက္႓ပီး ေအာက္ကေန ဂဵီသရီး ဂဵီဖုိးလုိ 
တလက္ရဲႚ ေဴပာင္းတံရႀည္ကုိ တဝက္ေလာက္ကေန ေနာက္ဖက္ လႀန္ခဵႂိးထားတ့ဲ ပုံအ႒ကီး႒ကီး ေရးဆဲၾလုိက္ 
          
သူရဲႚ ဒီတပ္မေတာ္အတၾက္ ဴပည္သႛူအမိန္ႛဆုိတ့ဲ ေသနတ္ေဴပာင္း ေနာက္လႀန္ခဵႂိးပုံဟာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု 
ကူးယူေရးဆဲၾလုိႛ 
 တခုမႀာ သူက သႛူရဲႚ ဒီ ေသနတ္ေဴပာင္း ေနာက္လႀန္ခဵႂိး ပုိစတာ စာ႟ၾက္ေတၾ တထပ္႒ကီး ကဵေနာ့လက္ထဲ 

ထည့္႓ပီး တပ္ဦးက ခဵီတက္ေနတ့ဲ ေရႀႚဆုံးက ေကဵာင္းသားေတၾလက္ထဲ ထည့္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိခ့ဲတာပၝပဲ။           
အဲဒီေနႛက ဆႎၬဴပ စစ္ေဳကာင္း႒ကီးရဲႚ အလယ္ေလာက္ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကဗဵာဆရာမဵား ဆုိင္းဘုတ္ 

ေအာက္က လုိက္ပၝ ီတက္ေနတ့ဲ ကဵေနာ္ဟာ ေနာင္ေတာ္ကဗဵာဆရာ ပန္းခဵီဆရာ ေပးလုိက္တ့ဲ ပုိစတာ ၾက္ေတၾ 
ပုိက္႓ပီး ကုိက္သုံးေလးရာေလာက္ လႀမ္းေနတ့ဲ ေရႀႚဆုံးက တပ္ဦး ေကဵာင္းသားေတၾ လက္ထဲအေရာက္ ေဴပး႓ပီး ပုိႛခ့ဲရတ့ဲ 
အေတၾႛအဳကႂံဟာ အခုေန ဴပန္ေတၾးရင္ ဳကည

အလၾမ္းေတၾကုိ အင္အားအဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲပစ္ရမယ္။ 
          ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲၾဝင္ ပန္းခဵီဆရာေတၾကုိ ကဵေနာ္ ဂုဏ္ဴ ပႂပၝတယ္။ အႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ ေကဵာင္းသား 
ဴပည္သူေတၾနႛဲအတ ူ လူထုအေရးေတာ္ပုံကုိ ဆက္လက္ယုံဳကည္ ရင္ခုန္ေနဳကဦးမယ္လုိႛလည္း ကဵေနာ္ ေမ႖ာ္လင့္ပၝ 
တယ္။           

ကဵေနာ္တုိႛေခတ္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛ လုပ္ႎုိင္တာဟာ ကဵေနာ္တုိႛ အႎုပညာပဲ ရိႀတာ မဟုတ္လား။ ။ 
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29 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

ကဵဥ္းေထာင္ အသီးသီးထဲက ဴပန္လၾတ္လာတ့ဲ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾထဲမႀာ ကဵေနာ္ 
တုိႛရဲႚ ရ ီ

လးလုံး အေရးေတာ္ပုံကုိ အႎုပညာနႛဲ မႀတ္တမ္းတင္ခ့ဲလုိႛ စစ္အစုိးရက ဦးဝင္းဴမင့္ကုိ ေသဒဏ္ အမိနႛ္ 
ခဵမႀတ္ခ့ဲတ

ုိ

 လူငယ္ေတၾဟာ 
စစ္အာဏ ၾက္စာတမ္း စာေစာင္ေတၾကုိ သက္စၾနႛ္ဆံဖဵား လ႖ိႂႚဝႀက္ 

္။

သးခင္က ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႚ အကဵဥ္းေထာင္ကေန ဴပန္လၾတ္လာတ့ဲ ရန္ကုန္တုိင္း မရမ္းကုန္း႓မိႂႚနယ္က 
လူငယ္တ ုန္းက အစုိးရ 
နႛ္ကဵင္ေရး စာ႟ၾက္စာတမ္း ဴဖနႛ္ေဝမႁနႛဲ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ခဲၾ ခဵမႀတ္ခံခ့ဲရသပူၝ။ 

မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ စစ္အာဏာရႀင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး လ႖ိႂႚဝႀက္စာ႟ၾက္စာတမ္း 
က္တ့ဲ ေကဵာင္းသား လူငယ္ေတၾဳကားမႀာ 

ဘယ္တုန္းကမႀ တိမ္ေကာမသၾားခ့ဲပၝဘူး။ 
၁၉၇၄၊ အလုပ္သမား အေရးအခင္းနႛဲ ဦးသနႛ္အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၅၊ ေ႟ၿတိဂုံ အေထၾေထၾ သပိတ္ကာလေတၾမႀာ 

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မႀာ "အင္ဳကင္း" လုိႛ အမည္ရိႀတ့ဲ အစုိးရဆနႛ္ကဵင္ေရး စာေစာင္တခု လ႖ိႂႚဝႀက္ ေပၞထၾက္ခ့ဲပၝတယ္။ 

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အမႀတ္ ၁၅) 
ဇန္နဝၝရီ ၃၀၊ ၂၀၁၀ 

 

ကဗဵာဆရာ မုံ႟ၾာေအာင္ရႀင္ 
 
အခုတေလာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အ

ဲေဘာ္႒ကး ကဗဵာဆရာ မုံ႟ၾာေအာင္ရႀင္လည္း အင္းစိန္ေထာင္ကေန ဴပန္ထၾက္လာပၝတယ္။ ဆရာ မုံ႟ၾာ 
ေအာင္ရႀင္ကုိ စစ္အစုိးရက ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ ပုံႎႀိပ္ အက္ဥပေဒေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႎႀစ္ ခဵခ့ဲတာပၝ။ 

ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ စာေပအႎုပညာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ဟာ ဘယ္တုန္းကမႀ မရိႀခ့ဲတာပၝ။ ဘယ္ရိႀပၝ့မလဲ။ 
ကဵေနာ္တုိႛဟာ ဒီမုိကေရစီနႛဲ လႛူအခၾင့္အေရးေတၾ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အဳကမ္းဖက္ ခဵႂိးေဖာက္ခံေနရတ့ဲ တုိင္းဴပည္ပဲ။ 

အခုလုိ ဴပန္လၾတ္လာတ့ဲ သူေတၾထဲမႀာ ၁၉၈၈ တုန္းက ဒီမုိကေရစီ အေရးအခင္းကုိ မႀတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယုိ 
႟ိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲ ေတာင္ဥကၠလာက ေလာကနတ္ ဦးဝင္းဴမင့္လည္း ေထာင္သက္ ၂၁ ႎႀစ္နဲႛ ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္ 
လာပၝတယ္။ ရႀစ္ေ

ာပၝ။ 
စာေပမႀာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ မရိႀဘူး။ ႟ုပ္ရႀင္၊ ဂီတ၊ ဇာတ္သဘင္ ဘယ္ေနရာမႀာမႀ လၾတ္လပ္ခၾင့္ မရိႀတ့ဲ တင္းဴပည္ 

ဟာ ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္ပၝ။ အဲဒီလုိ လၾတ္လပ္ခၾင့္ မရိႀတ့ဲ တုိင္းဴပည္မႀာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ရဖုိႛ ေကဵာင္းသားေတၾ၊ ဴပည္သူ 
ေတၾဟာ စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆုိ တုိက္ပဲၾဝင္ခ့ဲဳကတာပၝ။ 

စစ္အစုိးရဟာ သူႚရဲႚ ဝၝဒဴဖနႛ္ မုသာဝၝဒ ေပၞလစီ ယႎၩရားေတၾအဴဖစ္နႛဲ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိနဲႛ ႟ုပ္ဴမင္ 
သံဳကားေတၾကုိ တဖက္သတ္ တၾင္တၾင္ကဵယ္ကဵယ္ အသုံးခဵေနပၝတယ္။ တဖက္က ဴပည္သူလူထုရဲႚ လၾတ္လပ္စၾာ 
ေဴပာဆုိ ေရးသား ထုတ္ေဝခၾင့္ကုိေတာ့ အဴပတ္အသတ္ ဖိႎႀိပ္ ပိတ္ပင္ထားတာပၝပဲ။ 

စစ္အစုိးရက ပိတ္ပင္ထား၊ ဖိႎႀိပ္ထားတ့ဲ ဳကားကပဲ မရ ရတ့ဲနည္းနဲႛ တုိက္ပဲၾဝင္ ေကဵာင္းသား
ာရႀင္ ဴဖႂတ္ခဵေရး၊ အစုိးရ ဆနႛ္ကဵင္ေရး၊ လႁံႛေဆာ္ စာ႟

ထုတ္လုပ္ ဴဖနႛ္ေဝခဲ့ဳကပၝတယ  ေကဵာင္းသား လူငယ္ေတၾဟာ ဘဝနႛဲ ရင္း႓ပီး ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ဳကရတာပၝ။ တခဵႂိႚ 
အဖမ္းခံရ႓ပီး အစုိးရ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ စစ္အုပ္စုရဲႚ ႎႀိပ္စက္ ညၟဥ္းပန္းမႁကုိ အလူးအလဲ ခံခ့ဲဳကရပၝတယ္။ 

မဳကာေ
ဦးဴဖစ္တ့ဲ ကုိထၾန္းမင္းေအာင္ ဆုိရင္ ၂၀၀၇၊ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးတ

ဆ

ဴဖန္ႛတာေတၾ၊ လ႖ိႂႚဝႀက္ ကဗဵာစာအုပ္ ထုတ္တာေတၾဟာ ေတာ္လႀန္ တုိးတ
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atmifa0; 

 

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္) တုိႛရဲႚ အႎုပညာ လက္ရာပၝ။ အဲဒီအခဵိန္က ရန္ကုန္ 
ၢဇင္း မဵက္ႎႀာဖုံးကုိ စစ္အစုိးက ပိတ္ပင္တားဆီး အေရးယူခ့ဲဖူးပၝတယ္။ 

၁၉၇၆၊ မိႁင္းရာဴပည့္ ဝန္းကဵင္တဝုိက္ဟာ "တေပၝင္း"၊ "ေရပူစီးေဳကာင္း"၊ "အေရႀႚေလ" ဆုိတ့ဲ အစုိးရ 
ဆနႛ္ကဵင္ေရး ေဴမေအာက္ ကဗဵာစာအုပ္ေတၾ ဆက္တုိက္ ထၾက္ေပၞလာတ့ဲ အခဵိန္ပၝ။ မိႁင္းရာဴပည့္ အလၾန္မႀာလည္း 
"မီးေမာင္း" ဆုိ႓ပီး အစုိးရဆန္ႛကဵင္ေရး စာေစာင္ ဴဖန္ႛေဝတ့ဲ လႁပ္ရႀားမႁ ေပၞေပၝက္ခ့ဲပၝေသးတယ္။ 

အဲဒီလုိ အႎၩရာယ္မဵားလႀတ့ဲ စာေစာင္ ထုတ္ေဝမႁနဲႛ အဖမ္းခံရ႓ပီး ေထာင္ထဲေရာက္သၾားဳကတ့ဲ အခၝမႀာလည္း 
ေကဵာင္းသား လူငယ္ေတၾဟာ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾ မသိေအာင္ လ႖ိႂႚဝႀက္႓ပီး အစုိးရ 
ဆနႛ္ကဵင္ေရး စာေစာင္ေတၾ၊ သတင္းလၿာေတၾ ထုတ္ခ့ဲဳကတ့ဲ သမုိင္းဟာ အခုိင္အမာ ရိႀပၝတယ္။ 

မေနႛတေနႛက ဴပန္လၾတ္ေဴမာက္လာတ့ဲ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသမားတဦး (ကဵေနာ္ အမည္ မႀတ္မထားလုိက္မိ 
တာကုိ ခၾင့္လၿတ္ပၝ) သူဆုိရင္ ေထာင္ထဲမႀာ မဂၢဇင္း ထုတ္လုိႛ ေနာက္မႁတုိး၊ ေထာင္ထပ္ကဵ႓ပီး ႎႀစ္ေတၾ အမဵား႒ကီး 
ပုိေနရခ့ဲရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ 

မဆလေခတ္အလၾန္ နဝတေခတ္ဦး အင္းစိန္ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လ႖ိႂႚဝႀက္ 
ထုတ္ေဝခ့ဲ႓ပီး ဒီကေနႛအထိ လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းထားတ့ဲ အဆင့္ဴ မင့္ လက္ေရးစာေစာင္တခုကုိ ကဵေနာ္ 
လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမက ေအေအပီပီ - ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး အသင္းမႀာ ေတၾႛခ့ဲရ 

။ 
ဆရာဦးဝင္းတင္တုိႛ၊ ဆရာဇင္လင္းတ ္း အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ ရတ့ဲနည္းနႛဲ မဴဖစ္ 

ေန သတင္းစာ ထုတ္ခ့ဲဳကတာကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ေလးစား အသိအမႀတ္ ဴပႂဳကရမႀာပၝ။ 

ကဵေနာ္တုိႛေတၾ 
ရတ့ဲ စက

 ကဵေနာ္ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာေတာ့ ေ႟ၿဂုံတုိင္ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဌာနခဵႂပ္မႀာ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ 
အဲဒီ ေအ

ခတ္မႀာ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဘယ္အကဵဥ္းေထာင္မႀာ ဴဖစ္ဴ ဖစ္ 
ဦးမႌၾတ

 

ကၾယ္လၾန္သူ ကဗဵာဆရာ ေကဵာ္ဝင္းေမာင္ (
တကၠသုိလ္ ႎႀစ္လည္မဂ

ပၝတယ္
ုိႛ၊ ဆရာမဵႂိးဴမင့္ညိမ္းတုိႛလည

မ
ကဵေနာ္တုိႛ ကုိယ္ေတၾႚအရ ၁၉၈၉၊ အာဇာနည္ေနႛ အေရးအခင္း ေနာက္ပုိင္း ပုသိမ္ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ 

အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ေတၾရယ္၊ လႛူေဘာင္သစ္ ပၝတီက လူငယ္ေတၾရယ္၊ ဗကသ ေကဵာင္းသားေတၾရယ္၊ 
ဗကပ ၄၈၂၈ ယူဂဵီေတၾရယ္ ေလးတံခၝး အတၾင္းဘက္ ႒ကိႂးတုိက္နႛဲ သီးဴခားတုိက္ေတၾမႀာ ေနဳကရေတာ့ 

ၠႃ၊ ရတ့ဲ ေဘာပင္နဲႛ "ေအာင္ဆန္းဂဵာနယ္" ကုိ တေဆာင္ကေန တေဆာင္၊ တတုိက္ကေန တတုိက္ လ႖ိႂႚဝႀက္ 
လက္ဆင့္ကမ္း ဴဖန္ႛေဝေပးခ့ဲဳကတာပၝ။ 

ေအာင္ဆန္းဂဵာနယ္ အမႀတ္စဥ္ (၃) အထိ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ လုပ္ႎုိင္ခ့ဲေပမ့ဲ ဂဵာနယ္ အမႀတ္စဥ္ (၄) 
ေဖာင္ပိတ္ေနတုန္းမႀာပဲ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾနႛဲ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက မိသၾား႓ပီး တာဝန္ခံလုပ္တ့ဲ ကဵေနာ္ 
လက္ပၝးတုိက္မႀာ အႎူေတၾဳကား တုိက္ပိတ္ခံခ့ဲရပၝတယ္။ 

၁၉၉၀၊
ာင္ဆန္းဂဵာနယ္ေတၾထဲက အမႀတ္စဥ္ (၁) ကုိ အမႀတ္တရ သိမ္းဆည္း ဴပသထားတာ ေတၾႚခ့ဲရပၝေသးတယ္။ 
ေထာင္အုတ္႟ုိး အဴပင္ဘက္မႀာ ဘာစာေပ အႎုပညာ လၾတ္လပ္ခၾင့္မႀ မရိႀပၝဘူး။ ေထာင္အုတ္႟ုိး အတၾင္း 

မႀာေတာ့ ဆုိဖၾယ္ရာ မရိႀ၊ ပုိဆုိးပၝတယ္။ အဲဒီ ဆုိးတ့ဲ ဳကားကပဲ ဘယ္ေ
္တ့ဲ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾရဲႚ အစုိးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး လ႖ိႂႚဝႀက္ စာေစာင္ေတၾကေတာ့ ထၾက္ေပၞေနဦးမႀာပဲ 

မဟုတ္ပၝလား။ ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

တင္မုိး (သ႟ုပ္ေဖာ္ - ေအာင္လတ္) 
 

းေတာ္ပုံ တပ္သား႒ကီး တေယာက္ 
ပၝလုိႛ ေဴပ

ရဲႚ စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾကုိ တရားမဝင္ စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾ ဆုိ႓ပီး သိမ္းဆည္း 
လုိက္႟ုံမ

ီ တခုဟာ နဝတ စစ္အာဏာရႀင္ စနစ္ေအာက္မႀာ 
တရားမဝ

၊ 
ပုံႎိႀပ္သူမ

င္ဆုိင္ ဖီဆန္ဳကမလား။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ သေဘာထားကေတာ့ - "ဒီဟာက တရားမ႖တတ့ဲ 
ပေဒ မဟုတ္ဘူး။ အမိန္ႛ အာဏာဆုိး တခုသာ ဴဖစ္တယ္။ အမိနႛ္အာဏာဆုိး တခုဴဖစ္လုိႛ ဖီဆန္ရမႀာပဲ ဴဖစ္တယ္။ 
မဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အေနနႛဲ ဆက္႓ပီး စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾကုိ ပုံႎႀိပ္မယ္၊ ထုတ္ေဝ ဴဖန္ႛခဵိသၾားမယ္။ ႓ပီးရင္ 
ုိကေရစီ လုိလားတ့ဲ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ းနဲႛ ဴပည္သူလူထု႒ကီး တရပ္လုံးကုိ အာဏာဖီဆန္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးမႀာ ပၝဝင္ 

လာေအာင္ လုပ္ရမယ္"           
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဒီလုိဆုိပၝတယ္။ ေမလ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တတ္သိ 

ပညာရႀင္ေတၾနႛဲ အာဏာဖီဆန္ေရး ကိစၤ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ ညၟိႎိႁင္းပၝတယ္။ ဆရာေမာင္ေသာ္က က ဟင္နရီ ေဒးဗစ္ 
ေသာ္႟ုိးရဲႚ အဂႆလိပ္စာသားကုိ ဴမန္မာဴပန္႓ပီး "အမဵားဴပည္သ ူသေဘာမတူတႛဲ အမိနႛ္အာဏာ ဟူသမ႖ ဖီဆန္ဳက" လုိႛ 
အဆုိဴပႂပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က "တာဝန္အရ" ဆုိတ့ဲ စာသားကုိ ဴဖည့္စၾက္ အဳကံဴပႂလုိက္ေတာ့ 
ေနာက္ဆုံးမႀာ "အမဵားဴပည္သူ သေဘာမတူတဲႛ အမိနႛ္အာဏာ ဟူသမ႖  တာဝန္အရ ဖီဆန္ဳက" ဆုိတ့ဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ 
(NLD) ရဲႚ ေ႔ကးေဳကာ္သံ ထၾက္ေပၞလာခ့ဲပၝတယ္။           

အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) သမုိင္းမႀာ အင္မတန္ အေရး႒ကီးတ့ဲ အဲဒီ အာဏာဖီဆန္ေရး အစည္းအေဝးမႀာ 
ကဵေနာ္တုိႛ လၾမ္းတ့ဲ တုိင္းဴပည္ကုိ စၾနႛ္ခၾာခ့ဲတ့ဲ အေရးေတာ္ပုံတပ္သား႒ကီး ဆရာဦးတင္မုိးလည္း တက္ေရာက္ခ့ဲရတာ 
ေပၝ့။ ဦးဝင္းတင္၊ ေမာင္ေသာ္က၊ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ခင္၊ စမ္းစမ္းႎဲၾႚ (သာယာဝတီ)၊ ေမာင္ကိုယု၊ ေမာင္ဝံသ၊ ေမာင္ခက္ပန္ စတ့ဲ 
စာေရးဆရာေတၾ၊ တတ္သိပညာရႀင္ေတၾနဲႛအတူ ဆရာဦးတင္မုိး ပၝဝင္ တက္ေရာက္ခ့ဲတာပဲေပၝ့။           

အေရးေတာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၁၆) 
ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၇၊ ၂၀၁၀ 

ဆရာဦးဝင္းတင္က သူ ေထာင္ကလၾတ္လာတ့ဲ တႎႀစ္ဴပည့္ေနႛမႀာ သႛူကုိယ္သူ အေရ
ာတာ ဳကားလုိက္ရေတာ့ တုိင္းဴပည္ကုိ စၾန္ႛခၾာခ့ဲရတ့ဲ အေရးေတာ္ပုံ တပ္သား႒ကီး တေယာက္ကုိ ကဵေနာ္ 

ေဴပးဴမင္ အမႀတ္ရလာမိပၝတယ္။           
အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္႒ကီး တည္ေထာင္ခ့ဲ႓ပီးတ့ဲေနာက္  ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္ေနႛမႀာ ရန္ကုန္ 

႓မိႂႚ ၃၇ လမ္း၊ အမႀတ္ ၂၄၅ မႀာ ရိႀတ့ဲ မဟာနႎၬ ပုံႎႀိပ္တုိက္ကုိ နဝတ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက ဝင္ေရာက္ စီးနင္း႓ပီး 
အဲဒီမႀာရိႀေနတ့ဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) 

က ပုိင္ရႀင္နႛဲ ပုံႎႀိပ္တုိက္ကုိပၝ တရားမဝင္ စာ႟ၾက္စာတမ္း ႟ုိက္ႎႀိပ္မႁနဲႛ တရားစဲၾဆုိ ခဵိတ္ပိတ္လုိက္ပၝ 
ေတာ့တယ္။           

အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) လုိ တရားဝင္ ႎုိင္ငံေရးပၝတ
င္ ဴဖစ္ခ့ဲရတ့ဲ သာဓက တခုပၝပဲ။           
ေမလ ၂၆ ကဵေတာ့ နဝတက သူတုိႛရဲႚ အ႒ကိမ္ (၄၀) ေဴမာက္ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲ လုပ္ပၝတယ္။ ၁၉၆၂
ဵားႎႀင့္ ထုတ္ေဝသူမဵား မႀတ္ပုံတင္ ဥပေဒ ဆုိတ့ဲ ပုံႎႀိပ္အက္နႛဲ နဝတက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အပၝအဝင္ 

ႎုိင္ငံေရး ပၝတီေတၾကုိ ႓ခိမ္္းေဴခာက္လုိက္ပၝ႓ပီ။           
နဝတရဲႚ မတရားတ့ဲ အမိနႛ္ေတၾ၊ မတရားတ့ဲ အာဏာေတၾကုိ ဒီအတုိင္း ေခၝင္းငႛံု လက္ပုိက္ နားေထာင္ဳက 

မလား။ အန္တု ရ
ဥ
အ
ဒီမ ဵာ
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ေရးေတာ္ပုံ႒ကီး တရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားဴပႂႎုိင္တ့ဲ တုိင္းဴပႂဴပည္ဴပႂ ကဗဵာဆရာ 
တ ရစီ အေရးေတာ္ပုံ စာဆုိလုိႛ တင္စားရပၝမယ္။ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) နႛဲ ဆရာဦးတင္မုိး 
ဘယ္လုိမႀ ခဲၾဴခားလုိႛ မရတာမုိႛ ဆရာ့ကို အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) စာဆုိလုိႛလည္း ဆရာဦးဳကည္ေအာင္၊ ဆရာဦးကုိေလး 
တုိႛနႛဲအတူ သတ္မႀတ္ ဂုဏ္ဴပႂပၝေသးတယ္။           

ေဒၞခင္ဳကည္ ဈာပနမႀာ လက္ကမ္းေဝငႀတ့ဲ ဆရာ့ရဲႚ နာမည္ေကဵာ္ "သမီးလက္သုိႛ သေဴပခက္" ကဗဵာဟာ 
တႎုိင္ငံလုံးကုိ ပဵံႚႎႀံႛသၾားပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲၾထဲကုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဝင္လာကတည္းက ဆရာ 
ဦးတင္မုိးတုိႛ ေရးေဖာ္တသုိက္ ေခတ္႓ပိႂင္တသုိက္ဟာ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ဝန္းရံေပးခ့ဲဳကတယ္။ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) မႀာ တတ္သိ 
ပညာရႀင္အဖဲၾႚ ဖဲၾႚဖုိႛ အစည္းအေဝးလုပ္ေတာ့ သဘာပတိက ဆရာဦးတင္မုိးပၝ။           

၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ဝင္တုန္းက "ငုနဲႛ ပိေတာက္ ေႎၾမႀာ လိႁင္မယ္၊ စုနဲႛ ခေမာက္ ေမမႀာ ႎုိင္မယ္" ဆုိတ့ဲ 
ေ႔ကးေဳကာ္သံ ေရးတာ ဆရာဦးတင္မုိးပၝ။ ၁၉၉၁ မႀာ ဆရာ ေပဖူးလၿာ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ လုပ္ေနတုန္း စစ္အစုိးရ 
က ဆရာ့ကုိ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵလုိက္ပၝတယ္။ ၁၉၉၅ မႀာ ဆရာ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီး ကဗဵာေတၾ ဆက္ေရး 
ပၝတယ္။           

ဒၝေပမဲ့ တုိင္းဴပည္နႛဲ လူမဵႂိးကုိ အင္မတန္ခဵစ္တ့ဲ အညာသား႒ကီး ဴမန္မာသား႒ကီး ဆရာဟာ မင္းဆုိး မင္းညစ္ 
ေတၾ လက္ေအာက္မႀာ ဆက္ေနလုိႛ မရေတာ့တ့ဲအဆုံး ၁၉၉၉ မႀာ တုိင္းဴပည္ကုိ စၾနႛ္ခၾာခ့ဲရပၝေတာ့တယ္။  ဴပည္ပကေန 
ဴမန္မာ့အေရးေတၾကုိ အပတ္တကုတ္ ေဆ ၾ အဆက္မဴပတ္ ေရးဖဲၾႚတယ္။ တုိင္းဴပည္ 
ၾမ္းစိတ္နႛဲ ဆရာ အသက္ရႀင္ခ့ဲတယ္။           

႗းကုိ ရန္ကုန္ တ႓မိႂႚလုံးက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ေတၾ ေကဵာင္းသား 
ေတၾ ဴပည

အခမ္းအနား စလုိက္ပၝတယ္။ ပန္းခဵီ ေမာင္ေမာင္ 

ေကဵာင္းသား ႎႀစ္ေယာက္က ကုိင္ေဴမၟာက္ေပးထား 

ကုိမင္းကုိႎုိင္ ဂုဏ္ဴပႂစကား ေဴပာပၝတယ္။ ဒုတိယ 

ဆရာ့ ရက္လည္ ဆၾမ္းေကၾဵ းပၾဲဟာ ႎုိင္ငံေရး 
အသၾင္က

အသက္စၾနႛ္သၾားတ့ဲ အနစ္နာခံသၾားတ့ဲ သူေတၾအေပၞမႀာ 
အသက္ရ

ဆရာဦးတင္မုိးဟာ ဒီမုိကေရစီ အ
ေယာက္ပၝ။ ဒီမုိကေ

ာင္႟ၾက္တယ္၊ တုိက္ပဲၾဝင္ ကဗဵာေတ
လ

၂၀၀၇၊ ဇန္နဝၝရီ ၂၂ ရက္မႀာ ဆရာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖုိးနီးယားမႀာ ကၾယ္လၾန္ေတာ့ 
ရန္ကုန္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛ ဆရာ့ကုိ ဂုဏ္ဴပႂတ့ဲ အခမ္းအနား လုပ္ပၝတယ္။ အင္းစိန္ မင္း႒ကီးလမ္းမေပၞက ဆရာ့ရဲႚ ဂဵပန္ 
အိမ္ကေလးမႀာလုပ္တ့ဲ ရက္လည္ဆၾမ္းေက

္သူေတၾ အင္နႛဲအားနႛဲ လာဳကပၝတယ္။ ဆရာ့အိမ္ေရႀႚ ဝဲယာမႀာ နအဖ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးနႛဲ ဳက့ံဖံၾႚ 
စၾမ္းအားရႀင္ေတၾ ေဴခခဵင္း လိမ္ေနတာပၝပဲ။           

လူစုံတ့ဲ အခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛ ကာယကံရႀင္ 
ဆရာ့ သမီးေတၾဆီမႀာ ခၾင့္ပန္႓ပီး ဆရာ့ကုိ ဂုဏ္ဴပႂတ့ဲ 

သုိက္ ေရးဆဲၾေပးတ့ဲ ဆရာ့ ပုံတူ ပန္းခဵီကားကုိ 

ပၝတယ္။ ပရိသတ္က ေဳကကဲၾ တိတ္ဆိတ္ေနပၝ႓ပီ။ 
ပထမဆုံး ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ကုိယ္စား 

အေနနႛဲ ၁၉၆၂၊ ဆဲဗင္းဂဵႃလိုင္ တကသ၊ ဗကသ 
ေခၝင္းေဆာင္ ဘုိကေလး ဦးလႀေ႟ၿက ဂုဏ္ဴပႂစကား 
ေဴပာပၝတယ္။ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ လာသူ 
အားလုံး ဆရာ့ကုိ ႎႀလုံးသားထဲကေန အေလးနီ 
ဴပႂခ့ဲဳကပၝတယ္။           

ုိ အမဵား႒ကီး ေဆာင္သၾားခ့ဲပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းမႀာ ဒီလုိ အခမ္းအနားမဵႂိးဟာ နအဖ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾ၊ 
ဳက့ံဖၾႛံ၊ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾအတၾက္ အေတာ့္ကုိ မခံမရပ္ႎုိင္စရာ မဵက္မုန္းကဵႂိးစရာ ဴဖစ္ခ့ဲမႀာပၝ။           

ကဵေနာ္တုိႛရဲႚ ႟ုပ္ခႎၭာကုိသာ သူတုိႛ ခဵႂိးႎႀိမ္လုိႛရမႀာပၝ။ ကဵေနာ္တုိႛရဲႚ စိတ္၊ ကဵေနာ္တုိရဲႚ ဝိညာဥ္၊ ကဵေနာ္တုိႛရဲႚ 
သတၨိေတၾကုိေတာ့ သူတုိႛ ခဵႂိးႎႀိမ္လုိႛ မရပၝဘူး။           

အဲဒီေနႛက ကဵေနာ္တုိႛဟာ နအဖ စစ္အစုိးရက ဘယ္ေလာက္ ဖိႎႀိပ္ဖိႎႀိပ္ ဘယ္ေလာက္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ 
႓ခိမ္းေဴခာက္ အဲဒီလုိ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအတၾက္ 

ႀင္ ကဵန္ေနတ့ဲသူေတၾက အသိအမႀတ္ဴပႂ ေလးစားဂုဏ္ယူေဳကာင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လူသိရႀင္ဳကား ထုတ္ေဖာ္ဴ ပသ 
ရဲရမယ္ ဆုိတ့ဲ အစဥ္အလာေကာင္းတရပ္ကုိ ဆက္ခံ ႎႀလုံးသၾင္းႎုိင္ခ့ဲဳကတာပဲ မဟုတ္လား။           

ဆရာတင္မုိးကား ကၾယ္လၾန္ေလ႓ပီ။  
ဆရာတင္မုိးသည္ သက္ေတာ္ ရာေကဵာ္ ရႀည္ပၝေစသတည္း။     ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

ေလ့လာ ဆည္းပူးႎုိင္ခ့ဲတ့ဲသူပၝ။ ႎုိင္ငံဴခားေရာက္ေနေပမ့ဲ ဴမန္မာ့ 
ယဥ္ေကဵးမႁ၊ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ဘယ္တုန္းကမႀ မဵက္ဴခည္မဴပတ္ခ့ဲတ့ဲသူပၝပဲ။ 

အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ - အဲန္အယ္လ္ဒီ (N
အႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ မဵႂိးခဵစ္ရဲေဘာ္ေဟာင္း တပ္မႀႃးေဟာင္းေတၾန
အင္အားစု႒ကီး တခုအဴဖစ္ ရပ္တည္ ပၝဝင္ခ့ဲတာပဲ မဟုတ္လား။ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကလည္း စာေပနႛဲ အႎုပညာရႀင္
ပၝပဲ။ ဒၝေဳကာင့္လည္း ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ သမုိင္းတေကၾႚမႀာ ဆ
ကဗဵာဆရာ႒ကီးေတၾက အစ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ အဲန္အယ
ေပးခ့ဲဳကတာလည္း မဟုတ္ပၝလား။ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဴမန္မာစာေရးဆရာ၊ ကဗဵာ
စုဳကည္ ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္ေရာက္လာမႀ ရင္းႎႀီးဳက က႗မ္းဝင္ဳကတာ
ဟုိအရင္ ေရႀးဦးမဆၾ ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီး မတုိင္ခင
အင္မတန္ ရင္းႎႀီးခင္မင္ေနဳက႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲၾထဲ တ့ဲ အခဵိန္မႀာေတာ့ ဆရာ 
ဦးတင္မုိးတုိႛ အထက္အညာက ဆင္းလာတ့ဲ ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္၊ ဆရာေမ ုိး၊ ဆ ုိးသူ၊

 ခ ဥ ေ သ

းဖက္ တသုိက္ဟာ အဴခား တက္႔ကတ့ဲ စာေပသမားေတၾနႛဲအတူ 
ရန္ကုန္မ

္မႀာ မႎဲၿႎုိင္ေပမ့ဲ 
ဦးဳကည္ေ မႀာ အေမလူထုေဒၞအမာကုိ နာယကထား႓ပီး ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲၾ 
ဝင္ခ့ဲဳကတ

ာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၁၇) 
ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၄၊ ၂၀၁၀  

ကုိေလး (အင္းဝဂုဏ္ရည္) ႎႀင့္ ဳကည္ေအာင္ (သ႟ုပ္ေဖာ္-ေအာင္လတ္) 
 
ကဵေနာ္တုိႛ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ သႛူ ဖခင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းလုိပဲ ဴမန္မာစာေပ အႎုပညာနႛဲ 
ကင္းကၾာတ့ဲသူတေယာက္ မဟုတ္ပၝဘူး။ တုိင္းတပၝးမႀာ အေဴခအေနအရ အေနဳကာခ့ဲေပမ့ဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ 
ဴမန္မာစာေပ၊ ဴမန္မာ အႎုပညာေတၾကုိ မဴပတ္

LD) ကုိ တည္ေထာင္ဳကတ့ဲ အခၝမႀာေတာ့ စာေပနႛဲ 
ႛဲအတူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဝန္းရံခ့ဲတ့ဲအခၝက 

ေတၾ အေပၞမႀာ တန္ဖုိးထား၊ ေလးစား၊ အားကုိးခ့ဲတာ 
ရာ႒ကီး မင္းသုဝဏ္တုိႛ၊ ဆရာ ဗန္းေမာ္ညိႂႎဲၾႛ တုိႛလုိ 
္လ္ဒီ (NLD) ဘက္က ဝင္ေရာက္ အေ႟ၾးခံ ရပ္တည္ 

ဆရာ၊ သတင္းစာဆရာေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္း 
ေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဥပမာ - ဆရာတင္မုိး ဆုိရင္ 
္ကတည္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နႛဲ ပုဂၢႂိလ္ေရး 

ေဴခစုံပစ္ ဝင္ေရာက္လာ
ာင္သာႎ ရာေမာင္မ  မုံ႟ၾာဦးတင္ေ႟ၿ၊ 

ဒၝ႟ုိက္တာ ဝင္းေဖ၊ ပန္း ဵီ ေပၞဦးသက္တုိႛဟာ ရန္ကုန္က ဆရာ ီးဝင္းတင္၊ ဆရာေမာင္ သာ္က၊ ဆရာေမာင္ဝံ  စတ့ဲ 
စာေပ အႎုပညာရႀင္ေတၾနဲႛ အတူပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အနားမႀာ ရပ္တည္ ဝန္းရံေပးခ့ဲဳကတာပဲ မဟုတ္ပၝလား။ 

အေရးေတာ္ပုံကာလ အေရးအ႒ကီးဆုံး အခဵိန္ေတၾမႀာ အဲဒီလုိ မႎၩေလးသား စာေရးဆရာမဵားလုႛိ ဆုိဳကတ့ဲ 
ဆရာဦးတင္မုိးတုိႛ၊ ဆရာေမာင္စၾမ္းရည္တုိႛ ေရးေဖာ္ေရ

ႀာ ဆရာေဇာ္ဂဵီ၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္တုိႛကုိ အ႒ကီးအမႀႃးထား႓ပီး ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾ၊ ဗကသ၊ တကသ 
ေကဵာင္းသား အင္အားစုေတၾရဲႚ အနီးကပ္မႀာ တုိင္ပင္ေဖာ္ တုိင္ပင္ဖက္ေတၾအဴဖစ္ ရိႀေနခ့ဲဳကတာပၝ။ 

ဒၝေပမ့ဲ ဆရာဳကည္ေအာင္နႛဲ ဆရာ ကုိေလး (အင္းဝဂုဏ္ရည္) တုိႛ ႎႀစ္ဦးကေတာ့ အထက္အညာ အင္းဝမႀာပဲ 
ေနဳကသူေတၾ ဴဖစ္တာမုိႛ အေရးေတာ္ပုံကာလထဲ ဆရာဂဵမ္းတုိႛ ဆရာစၾမ္းတုိႛနႛဲအတူ ရန္ကုန

အာင္တုိႛ ဦးကုိေလးတုိႛက မႎၩေလး
ာပၝ။ 
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atmifa0; 

 

) တုိႛဟာ ရန္ကုန္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အနီးကပ္ 
မႎၩေလးကေန အေဝးေရာက္ ေထာက္ခံ အားေပးခ့ဲဳကတာပၝ။ 

အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္႒ကီး တည္ေထာင္႓ပီးတ့ဲေနာက္မႀာ အဖဲၾႚခဵႂပ္ ဗဟုိမႀာ အခၝအားေလဵာ္စၾာ ေနႛ႒ကီး 
ရက္႒ကီးေတၾမႀာ ပဲၾလမ္း အခမ္းအနားေတၾ ကဵင္းပ ဴပႂလုပ္ေလ့ ရိႀပၝတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္၊ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) သ႒ကႆန္ 
မႀာ သံခဵပ္႓ပိႂင္ပဲၾေတၾ စည္ကား သုိက္႓မိႂက္စၾာ ကဵင္းပခ့ဲတာမဵႂိးေပၝ့။ ႓ပီးေတာ့ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဗဟုိက ဴပင္ပ 
စာေရးဆရာေတၾကုိ ဖိတ္ေခၞ႓ပီး ေဟာေဴပာပၾဲေတၾလည္း လုပ္ေလ့ ရိႀပၝေသးတယ္။ ဆရာဦးခင္ေမာင္လတ္နႛဲ ဆရာမ႒ကီး 
ေဒၞခင္မဵႂိးခဵစ္တုိႛ ဇနီးေမာင္ႎႀံ ဆုိရင္ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ရဲႚ အမာခံ ေဟာေဴပာသူေတၾေပၝ့။ 

အဲဒီလုိ ေနႛထူး ေနႛဴ မတ္ အထိမ္းအမႀတ္ ေဟာေဴပာပဲၾေတၾထဲက တခုဴဖစ္တ့ဲ အမဵႂိးသားေနႛ ေဟာေဴပာပၾဲ ဆုိရင္ 
ေတာ့ ကၾာဴခားခဵက္က ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း ေဟာေဴပာတ့ဲသူ မေဴပာင္းတာပၝပဲ။ အမဵႂိးသားေနႛ ေရာက္တုိင္း အဲန္အယ္လ္ဒီ 
(NLD) ဌာနခဵႂပ္ဟာ မႎၩေလး အင္းဝမႀာ ေနထုိင္ဳကတ့ဲ ဆရာဦးဳကည္ေအာင္နႛဲ ဦးကုိေလးတုိႛကုိ ဖိတ္တာပၝပဲ။ ဖိတ္တ့ဲ 
သူကလည္း ႎႀစ္စဥ္ မပဵက္မကၾက္ ဖိတ္သလုိ ေဟာေဴပာတ့ဲ သူေတၾကလည္း ႎႀစ္စဥ္ မပဵက္မကၾက္ လာေရာက္ ေဟာ 
ေဴပာခ့ဲတာပၝပဲ။ 

ဆရာဳကည္ေအာင္တုိႛ ကုိေလး (အင္းဝဂုဏ္ရည္) တုိႛ ဆုိတာ မႎၩေလး တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းထၾက္ေတၾ 
ဴဖစ္ဳကတ့ဲအေလဵာက္ ဆရာ႒ကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႁင္းရဲႚ မဟာကဗဵာ ေလးခဵႂိး႒ကီးေတၾက အစ ဴမန္မာ ေရႀးေဟာင္း 
စာေပေတၾထဲက ရတု၊ ရကန္၊ အဲ၊ အန္၊ လူးတား စတ့ဲ ဂႎၫဝင္ လက္ရာေတၾကုိ စနစ္တကဵ ႟ၾတ္ဆုိ ရႀင္းဴပႎုိင္ဳကတ့ဲ 
စာေပ ဝမ္းစာ႒ကီးသူေတၾပၝ။ 

သူတုိႛႎႀစ္ဦး အ ဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ 
အစ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က လူငယ္ေတၾ အားလုံး အလၾန္ ႎႀစ္သက္ အားေပးဳကပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္း 

ုိႛ 
ီဆရာသမား ႎႀစ္ေယာက္ အ႓မဲ ေရာက္လာ 

ေနကဵ၊ က

ာမဵႂိး ကနႛ္သတ္၊ ပိတ္ပင္တာမဵႂိးေတၾ လုပ္လာပၝတယ္။ 
စစ္ေထာ

္ပၝတယ္။ 
ာ

တၾက္ ကဗဵာဆရာ႒ကီးေတၾ တေယာက္႓ပီးတေယာက္ ေပးဆပ္ခ့ဲဳကပၝ႓ပီ။ 
ေပးဆပ္သ

ဆရာဳကည္ေအာင္တုိႛ ကုိေလး (အင္းဝဂုဏ္ရည္
ဝန္းရံမေပးႎုိင္ဳကေပမ့ဲ 

ဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဌာနခဵႂပ္မႀာ ႎႀစ္စဥ္ ေဟာတာေဴပာတာေတၾကုိ ေ
က
စုဳကည္က ဆရာႎႀစ္ေယာက္အတၾက္ ႎုိင္ငံဴခားက ကဗဵာစာအုပ္ေတၾ မႀာ႓ပီး ဂုဏ္ဴပႂလက္ေဆာင္ ခဵီးဴမၟင့္ပၝတယ္။ 

ႎႀစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဴပည့္ေကဵာ္ ၁၀ ရက္ အမဵႂိးသားေနႛ နီး႓ပီ ဆုိရင္ ဆရာဳကည္ေအာင္နဲႛ ဆရာ ကိုေလး 
(အင္းဝဂုဏ္ရည္) တုိႛ ရဲႎႀစ္ေဖာ္ မႎၩေလးကေန ရန္ကုန္ကုိ ဆင္းခဵလာပၝ႓ပီ။ ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ ကဵေနာ္တ စာေပ 
သမားေတၾ စုေဝးရာ ၃၃ လမ္းထဲက ေလထန္ကုန္း လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကုိ ဒ

ဵေနာ္တုိႛ လူငယ္ေတၾနႛဲ အ႓မဲ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေတၾႚဆုံေနကဵပၝ။ 
ဒၝေပမ့ဲ ေနာက္ပုိင္းႎႀစ္ေတၾမႀာေတာ့ နအဖ အာဏာပုိင္ေတၾ၊ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက ဆရာတုိႛရဲႚ 

ခရီးသၾားလာမႁ၊ တည္းခုိ ေနထုိင္မႁတုိႛမႀာ ေႎႀာင့္ယႀက္ ဟနႛ္တားတ
က္လႀမ္းေရးက စီစဥ္ သတ္မႀတ္ေပးတ့ဲ ေနရာမႀာပဲ တည္းခုိရမယ္တုိႛ ဘယ္မသၾားရ ဘာမလုပ္ရ ဆုိတ့ဲ မလုိ 

လားအပ္တ့ဲ အမိနႛ္မဵႂိးေတၾ ထုတ္လာတ့ဲအထိ နအဖက ယုတ္မာလာပၝတယ္။ 
ဆရာဦးဳကည္ေအာင္တုိႛ ဆရာဦးကုိေလးတုိႛကုိ နအဖက ဖမ္းေတာ့ မဖမ္းရဲပၝဘူး။ အခုလုိ စိတ္အေႎႀာင့္ 

အယႀက္ ဴဖစ္ေအာင္ေတာ့ အ႓မဲ လုပ
"ဖိတ္တ့ဲသူက ဖိတ္ရဲမႀေတ ့ အဖိတ္ခံရတ့ဲသူက ဘာ့ေဳကာင့္ မေဟာရဲရမႀာလဲ" ဆုိတ့ဲ မႎၩေလး တကၠသုိလ္ 

ေကဵာင္းသားသမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္ တဦးဴဖစ္ခ့ဲတ့ဲ ဆရာဳကည္ေအာင္ရဲႚ တုံႛဴပန္ခဵက္ကုိ ကဵေနာ္ အ႓မဲ အမႀတ္ရေနဆဲပၝ။ 
အခုေတာ့ ဆရာဳကည္ေအာင္ ကၾယ္လၾန္ခ့ဲပၝ႓ပီ။ 
မ႓ပီးဆုံးေသးတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပၾဲအ
ူေတၾရဲႚ ႎႀလုံးသားကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ဂုဏ္ယူ ဴမတ္ႎုိး တန္ဖုိးထား ေလးစားဳကပၝစုိႛ။ ။ 
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35 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

(သ႟ုပ္ေဖာ္ ေအာင္လတ္) 
 

        

္႓မိႂႚ ဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ္လမ္း မဟတၨမ ဂႎၬီ 
ခန္းမမႀာ ုိႛ  ဴ  န

အတုိက္အခံ ပၝတီ တရပ္နဲႛ မေလဵာ္ညီေအာင္ကုိပဲ ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ခံရ၊ 
ကနႛ္သတ

ဲ 
အဲန္အယ ီ လမ္းစဥ္ကုိ တစ္သေဝမတိမ္း ေလ႖ာက္လႀမ္းလာခ့ဲတယ္။ 
အဲန္အယ

ဒုက ုိး အမဵႂိးမဵႂိး အဖုံဖုံကုိ 
င္ဆုိင္၊ ဳကံႂေတၾႛ၊ ခံစားဳကရပၝတယ္။ အဖမ္းဆီး၊ အထိန္းသိမ္းခံဳကရပၝတယ္။           

သက္ေပးသၾားခ့ဲရသူေတၾ ရိႀသလုိ ေထာင္ 
အဴပင္မႀာ အသက္စၾနႛ္ခ့ဲရတ့ဲသူေတၾလည္း မနည္းပၝဘူး။ တခဵႂိႚဆုိ ဝရမ္းေဴပး ဘဝနႛဲ အဳကာ႒ကီး ဇာတ္ဴ မႂပ္သၾားဳကရတ့ဲ 
အဴဖစ္ေတၾလည္း မနည္းလႀေတာ့ပၝဘူး။           

အဲဒီလုိ ႎုိင္ငံေရး ဒုကၡပင္လယ္ ေဝဳကရတ့ဲ   အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ေတၾ၊ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) 
လုိလားသူေတၾထဲက အႎုပညာနႛဲ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတ့ဲ အနစ္နာခံခ့ဲသူတခဵႂိႚ အေဳကာင္းကုိ ေဴပာဴပခဵင္ပၝတယ္။           

၁၉၉၆ ခုႎႀစ္တုန္းက ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၁၉၉၅၊ ဇူလုိင္မႀာ ပထမ 
အ႒ကိမ္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာ႓ပီးတ့ဲေနာက္ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ရဲႚ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ 
တဖန္ ဴပန္လည္ ႎုိးထ၊ အသက္ဝင္လာတ့ဲ အခဵိန္ပၝ။ ၁၉၉၆ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ရဲႚ 
လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကုိ အေကာင္းဆုံး စည္ကား သုိက္႓မိႂႚ ခမ္းနားစၾာ ကဵင္းပဳကပၝတယ္။           

ာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၁၈) 
ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၃၊ ၂၀၁၀  

အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္႒ကီး တည္ေထာင္စဥ္က စ႓ပီး ဒီကေနႛအခဵိန္အထိ အဖဲၾႚခဵႂပ္႒ကီးရဲႚ ႎုိင္ငံေရး၊ စည္း႟ုံးေရး၊ 
ဖံၾႛ႓ဖိႂးေရး စတ့ဲ လုပ္ငန္းေတၾဟာ ဘာတခုမႀ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္႟ၾက္ခ့ဲရတယ္လုိႛ မရိႀခ့ဲပၝဘူး။   

အဖဲၾႚခဵႂပ္႒ကီးရဲႚ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဝဝဟာ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစုိးရေတၾရဲႚ မတရားတ့ဲ ဥပေဒ အမဵႂိးမဵႂိး၊ 
အမိနႛ္အာဏာ အမဵႂိးမဵႂိးေအာက္မႀာ အစစအရာရာ ကနႛ္သတ္ပိတ္ပင္ တားဴမစ္ခံခ့ဲရတာပၝပဲ။ ဥပမာ - အမဵႂိးသား ဒီမုိ 
ကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္႒ကီး ၁၉၉၀၊ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ အႎုိင္ရ႓ပီးလုိႛ ဂႎၬီအစည္းအေဝး ကဵင္းပခ့ဲစဥ္က ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ 
အ႓ပီး ရက္ေပၝင္း ၆၀ အတၾင္း လၿတ္ေတာ္ ေခၞယူေရးနႛဲ ပတ္သက္တ့ဲ ရန္ကုန

ကဵင္းပဖ အစည္းအေဝးရက္က ၁၉၉၀ ပည့္ႎႀစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ ႛဲ ၂၉ ရက္တုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။           
အဲဒီမႀာ နဝတ စစ္အုပ္စုက ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနႛဲ နဝတရဲႚ အမိန္ႛအမႀတ္ ၁/၉၀ ကုိ အားခဵင္း 

ထုတ္ဴပန္႓ပီး အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ရဲႚ လၿတ္ေတာ္ေခၞယူေရး အစီအစဥ္ကုိ ဟနႛ္တား၊ ပိတ္ပင္၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္ 
လုိက္တာမဵႂိး။           

နဝတ/နအဖ စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္မႀာ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဟာ တရားဝင္ ႎုိင္ငံေရးပၝတီ တရပ္ 
ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ အႎုိင္ရ အထင္ကရ အဓိက 

္ ပိတ္ပင္ခံရတ့ဲ သက္ေသ သာဓကေတၾကေတာ့ အမဵား႒ကီးမႀ အမဵား႒ကီးပၝပဲ။           
ဦးတင္ဦး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးဝင္းတင္ စတ့ဲ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရတ့ဲဳကားကပ
္လ္ဒီ (NLD) ဟာ ခဵမႀတ္ထားတ့ဲ ဒီမုိကေရစ
္လ္ဒီ (NLD) ရဲႚ လမ္းက မေခဵာေမၾႚလႀပၝဘူး။ ဳကမ္းတမ္း၊ ခက္ခဲတ့ဲ ခရီးလမ္း ဴဖစ္ပၝတယ္။           
ဒီခရီးလမ္းကုိ ေလ႖ာက္လႀမ္းဳကတ့ဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ေတၾဟာ ၡဆ

ရ
ထၾက္ေဴပးတ့ဲသူ ထၾက္ေဴပး တိမ္းေရႀာင္ရပၝတယ္။ ေထာင္ထဲမႀာ အ
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atmifa0; 

 

္အစုိးရက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) လၾတ္လပ္ေရးပဲၾမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖ တင္ဆက္ 
ုိ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း အေရးယူလုိက္တ့ဲ ဴဖစ္ရပ္ပၝပဲ။           

အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) လၾတ္လပ္ေရးေနႛသဘင္မႀာ မႎၩေလးကေန လာေရာက္ ေဖဵာ္ေဴဖခ့ဲတ့ဲ ပၝပၝေလးတုိႛ 
ႎႁတ္ခမ္းေမၿး ညီေနာင္ကုိ နဝတ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီး႓ပီး ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵလုိက္ပၝတယ္။ ပၝပၝေလးတုိႛ 
ညီေနာင္ေတၾ ဴမစ္႒ကီးနား အကဵဥ္းေထာင္ကုိ အပုိႛခံခ့ဲရတာပၝ။           

အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမႀာ ဒီမႎၩေလးက ပၝပၝေလးတုိႛ အ႓ငိမ့္အဖဲၾႚကုိ တာဝန္ယူ 
စီစဥ္ခ့ဲတယ္ ဆုိတ့ဲ စၾပ္စဲၾခဵက္နဲႛ ဒၝ႟ုိက္တာ၊ ကဗဵာဆရာ ႓ငိမ္းသစ္လည္း ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ခံရပၝတယ္။ ဆရာ႓ငိမ္းသစ္ 
လည္း ေခတၨ ေရႀာင္တိမ္းေနရာကေန အဖမ္းခံလုိက္ရ႓ပီး ေမာ္လ႓မိႂင္ အကဵဥ္းေထာင္ကုိ အပုိႛခံခ့ဲရပၝတယ္။           

အဲဒီလုိ မႎၩေလးက အႎုပညာရႀင္ေတၾကုိ နဝတ စစ္အစုိးရက ဖိႎႀိပ္၊ အေရးယူခ့ဲ႟ုံသာမက အဲဒီအဲန္အယ္လ္ဒီ 
(NLD) လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားမႀာ တီးခတ္၊ ေဖဵာ္ေဴဖခ့ဲတ့ဲ ေဴမာင္းဴမ႓မိႂႚက ေတးပန္းခဵီ တီးဝုိင္းကုိလည္း နဝတ 
အာဏာပုိင္ေတၾက ထာဝရ ပိတ္ပင္ တားဴမစ္ခ့ဲပၝေသးတယ္။           

ေတးပန္းခဵီ တီးဝုိင္းဟာ ေဴမာင္းဴမခ႟ုိင္အတၾင္း အထင္ကရ နာမည္႒ကီး တီးဝုိင္းတခု ဴဖစ္႓ပီး ၉၀ 
ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾတုန္းက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အႎုိင္ရဖုိႛ ဂီတနႛဲ အမဵား႒ကီး လႁံႛေဆာ္ စည္း႟ုံးႎုိင္ခ့ဲတ့ဲ အႎုပညာ 
အင္အားစု တခု ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေတးပန္းခဵီ တီးဝုိင္းရဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ေ႟ၿညီလာ ကုိေအာင္ဳကင္က ၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ 
အႎုိင္ရခ့ဲတ့ဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အမတ္တဦးပၝ။ ဒီေတာ့ ဒီလုိ တီးဝုိင္းမဵႂိးကုိ နဝတက ပိတ္႓ပီေပၝ့။           

ဘာပဲဴဖစ္ဴ ဖစ္ မႎၩေလးကလည္း မႎ လည္း ေဴမာင္းဴမအေလဵာက္ အႎုပညာ 
မားေတၾဟာ သူတုိႛတတ္စၾမ္းတ့ဲ အႎုပညာနႛဲ အဖဲၾႚခဵႂပ္႒ကီးရဲႚ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေဳကာင္းကုိ 

ကု ့ဲတ ီးဝင္းဘု ိ 

အဲဒီရဲႚ ရလဒ္ကေတာ့ န၀တ စစ
ခ့ဲတ့ဲ အႎုပညာရႀင္ေတၾက

ၩေလးအေလဵာက္၊ ေဴမာင္းဴမက
 အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) သ

ေထာက္ခံခ့ဲဳကတာပၝပဲ။ ကုိယ္တုိင္ ပၝဝင္ ေလ႖ာက္လႀမ္းခ့ဲဳကတာပၝပဲ။         
ဒီမုိကေရစီ လမ္းေဳကာင္းမႀန္ေပၞ ေလ႖ာက္လႀမ္းေနသူေတၾဟာ အနည္းနႛဲအမဵား တနည္းမဟုတ္ တနည္း ဒုကၡ 

ေရာက္ဳကရတာပဲ ဆုိတာကုိ အဲဒီ မႎၩေလးက ပၝပၝေလးတုိႛရဲႚ အဴဖစ္ေတၾ၊ ေဴမာင္းဴမက ေ႟ၿညီလာ ကုိေအာင္ဳကင္တုိႛရဲႚ 
အဴဖစ္ေတၾက သက္ေသခံေနတာပၝပဲ မဟုတ္လား။           

ဒီလုိ ဒုကၡေတၾကုိ ခၝးစည္းခံခ့ဲရေပမ့ဲလည္း ေယာကဵ္ားေကာင္းတုိႛ မည္သည္ ဒုကၡကုိ ရယ္ေမာ၊ ဟားတုိက္ 
ပစ္ႎုိင္ရမယ္ ဆုိတ့ဲ စကားအတုိင္း အခုအခဵိန္မႀာ ပၝပၝေလးတုိႛ ႎႁတ္ခမ္းေမၾးညီေနာင္ဟာ ဴပည္သူခဵစ္တ့ဲ အႎုပညာရႀင္ 
ေတၾ၊ လူထုခဵစ္တ့ဲ လူ႟ၿင္ေတာ္ေတၾ အဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂ ခံေနရပၝ႓ပီ။           

ပၝပၝေလးတုိႛ အမႁတဲၾ ေမာ္လ႓မိႂင္ အကဵဥ္းေထာင္ကုိ အပုိႛခံခ့ဲရတ့ဲ ဒၝ႟ုိက္တာ၊ ကဗဵာဆရာ ႓ငိမ္းသစ္ ဆုိရင္ 
ေမာ္လ႓မိႂင္ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ ဴပည္သႛူ သူရဲေကာင္း ဗုိလ္႒ကီးဝင္းဘုိနႛဲ ေတၾႚဆုံခ့ဲရသူပၝ။ ဆရာ႓ငိမ္းသစ္ ေထာင္က 
ဴပန္လၾတ္လာတ့ဲ အခၝမႀာေတာ့ နဝတ စစ္တပ္ကေန ဴပည္သူႛဘက္ ိ ကူးေဴပာင္းခ ့ဲ ဗုိလ္႒က ိကု ေမာ္လ႓မိႂင္ 
အကဵဥ္းေထာင္ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက မေသမခဵင္း ႟ိုက္သတ္ခ့ဲတ့ဲ အဴဖစ္မႀန္ကုိ တႎုိင္ငံလုံး 
တတုိင္းဴပည္လုံးက သိေအာင္ သူ ေဖာ္ထုတ္ သတင္းေပးႎုိင္ခ့ဲပၝတယ္။           

ဆရာ ႓ငိမ္းသစ္ဟာ ဗုိလ္႒ကီးဝင္းဘုိ ကဵဆုံးခ့ဲတ့ဲေနႛကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အကဵဥ္းသားမဵားေနႛ ဆုိ႓ပီး ႎႀစ္စဥ္ မပဵက္ 
သႛူနည္းသႛူဟန္နႛဲ တာဝန္ယ ူကဵင္းပေနသူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။           

ဓားသၾားထက္ ကေလာင္သၾား ထက္ပၝတယ္။  
အမိနႛ္အာဏာထက္ အႎုပညာက ထက္ပၝတယ္။  
စာေပ အႎုပညာရႀင္ေတၾကုိ ေထာင္ထဲ ထည့္လုိက္လုိႛလည္း သူတုိႛရဲႚ စာေပနႛဲ အႎုပညာေတၾက ေသဆုံး 

မသၾားဘူး ဆုိတာ သမုိင္းက သက္ေသဴပခ့ဲ႓ပီပဲ မဟုတ္ပၝလား။     ။ 
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37 
ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

ၾ အစုိးရ 
မ႒ကိႂက္တ

င္က လၾတ္လၾတ္ခဵင္း ကဗဵာစာအုပ္တအုပ္ 
ထုတ္ဖုိႛ 

သက္ေမၾးတ့ဲ အလုပ္ ဴဖစ္ေနတာမုိႛ အဲဒီအခဵိန္က ကဵေနာ္ 
အဲန္အယ

ရတာပၝပဲ။ နဂုိကမႀ စာေပအႎုပညာ 
လၾတ္လပ

ကရတာဟာ စစ္က႗န္ေခတ္မႀာ အစဥ္ 
အလာတ

ကဗဵာဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ အေတာ္မဵားမဵား 
ကလည္း ိ အမဵား႒ကီး ေရာက္ဳကရတာ မဟုတ္လား။ မႀတ္မိသ 
ေလာက္ ရာ ေမာင္ေသာ္က၊ ဆရာ ေမာင္မုိးသူ၊ ဆရာ ေမာင္ဝံသ၊ 
ဆရာ ေ

 မုံ႟ၾာေအာင္ရႀင္၊ ဖဵာပုံနီလုံဦး စသည္ဴဖင့္ ေတၾႚႎုိင္ 
ၝတယ္။ ဆရာဦးအုန္း႒ကိႂင္ (ေအာင္ဝင့္)၊ ဆရာဦးစိန္လႀဦး (ေမာင္ႎၾယ္ဦး) စတ့ဲ သတင္းစာဆရာေတၾလည္း အမဵား႒ကီး 
ၝတယ္။           

ယခင္က စစ္အစုိးရ ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အခုေတာ့ ဴပန္ဳကားေရး ဝန္႒ကီးဌာန 
လက္ေအာက္ကုိ ေရာက္လာတ့ဲ စာေပစိစစ္ေရး ဌာနဟာ စာဴပန္ေရးခၾင့္ ယူဳကတ့ဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ထၾက္၊ 
အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD)ေဟာင္း စာေရးဆရာေတၾရဲႚ စာေတၾကုိဆုိရင္ အေသအလဲ ေစာင့္ဳကည့္ စိစစ္ေနတာပၝ။ မတရား 
သဴဖင့္ အဓိပၯာယ္မ့ဲ ပိတ္ပင္တားဆီးေနတာပၝ။ 
          အဆင့္အတန္းရိႀတ့ဲ စာေတၾလည္းေရး၊ ကဗဵာေတၾလည္း ေရးေနတ့ဲ ကဵေနာ္တုိႛ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္း 
စုဳကည္ ကုိယ္တုိင္သည္ပင္လ႖င္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္မႀာ ဘယ္တုန္းအခၝကမႀ ဴပည္တၾင္း စာနယ္ဇင္းေတၾမႀာ ကဗဵာ 
တပုဒ္ စာတပုဒ္ ပုံႎႀိပ္ေဖာ္ဴပခၾင့္ စုိးစဥ္းမ႖ မရခ့ဲပၝဘူး။           

ာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၁၉) 
မတ္ ၁၊ ၂၀၁၀  

(သ႟ုပ္ေဖာ္ ေအာင္လတ္) 
 

ကဵေနာ္ေဴပာရင္ ယုံခဵင္မႀ ယုံဳကလိမ့္မယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာ အတုိက္အခံ ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူေတ
့ဲ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾ စာေရးသားခၾင့္ မရဳကပၝဘူး။ အထူးသဴဖင့္ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ေတၾ 

စာေရးခၾင့္ မရိႀပၝဘူး။           
ဒၝက ကဵေနာ့္ကုိယ္ေတၾႚမုိႛ ေဴပာႎုိင္တာပၝ။ ကဵေနာ္ ၁၉၉၂ မႀာ ေထာ
စာေပစိစစ္ေရးကုိ စာမူ တင္လုိက္ပၝတယ္။ အဲဒီအခၝမႀာ စာေပစိစစ္ေရး ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးဴဖစ္တ့ဲ ဗုိလ္မႀႃး 

ဆုိသူက ကဵေနာ့္ကုိ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) နႛဲ ကင္းရႀင္းေဳကာင္း ေထာက္ခံခဵက္ ေတာင္းပၝေတာ့တယ္။           
ကဵေနာ့္ အလုပ္ကလည္း စာေပတခုတည္းနဲႛပဲ အ
္လ္ဒီ (NLD) ကေန ႎုတ္ထၾက္စာ တင္႓ပီး စာေပေလာကထဲ ဴပန္ဝင္ဖုိႛ တာစူခ့ဲရတာပၝပဲ။           
ေထာင္ကဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ဘယ္အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ စာေပသမားမဆုိ နဝတ နအဖ အာဏာပုိင္ 

ေတၾရဲႚ သတိေပး၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္၊ အကဵပ္ကုိင္တာမဵႂိး ဖိအား အမဵႂိးမဵႂိးကုိ ခံဳက
္ခၾင့္ လုံးလုံးမရိႀ ဴဖစ္ေနတ့ဲ ႎုိင္ငံမႀာ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) နဲႛ ပတ္သက္ ဆက္ႎၾယ္ေနတဲ့ စာေရးဆရာ၊ ကဗဵာ 

ဆရာ၊ သတင္းစာဆရာေတၾဟာ အထူးသဴဖင့္ ပုိ႓ပီး ဖိႎႀိပ္ ကနႛ္သတ္ခံရပၝတယ္။           
ယုံဳကည္ခဵက္နႛဲ ကေလာင္ကုိင္ထားတ့ဲ လက္ေတၾ ဴဖစ္တာမုိႛ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ ဒၝမႀမဟုတ္ 

အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) လုိလားတ့ဲ စာေပသမား အမဵားစုဟာ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က ႎုတ္ထၾက္႓ပီး ဒၝမႀမဟုတ္ 
အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) နႛဲ ခပ္ခၾာခၾာေန႓ပီး မိခင္ စာေပေလာကထဲကုိ ဴပန္ဝင္ဳ

ရပ္လုိ ဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ။           
အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) နႛဲ ပတ္သက္ေနတ့ဲ စာေရးဆရာ၊ 
 နဝတ နအဖေခတ္တေလ႖ာက္မႀာ ေထာင္ေတၾထဲကု
ဆရာဦးဝင္းတင္ကေန စ႓ပီး ဴပန္ေဴပာဳကည့္ရရင္ ဆ
မာင္ကုိယု၊ ဆရာ မင္းသိခႆ၊ ဆရာမ စမ္းစမ္းႎဲၾႚ (သာယာ၀တီ)၊ ဆရာမ ေ႟ၿကူေမႎႀင္း၊ ဆရာမ မသီတာ 

(စမ္းေခဵာင္း)၊ ဆရာ မင္းလူ၊ ဆရာ မဵႂိးဴမင့္႓ငိမ္း၊ စံပယ္ဦး ဦးတင္စိုး၊
ပ
ပၝပ
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atmifa0; 

 

 လၾတ္လပ္ခၾင့္ လုံးလုံးမရိႀရတ့ဲအထဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) ဴဖစ္ေနရင္ ပုိ႓ပီး 
အေနဳကားမႀာပဲ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က စာေပ အႎုပညာအင္အားစုဟာ သမုိင္းဝင္ ကဗဵာစာအုပ္ 

တအုပ္ကုိ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ထုတ္ေ၀ခ့ဲဳကတာကုိေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ ေလးစား အသိအမႀတ္ဴပႂဳကရမႀာပၝ။           
အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀာ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က ထုတ္ေဝခ့ဲတ့ဲ ေဒၝက္တာ မုိက္ကယ္အဲရစ္ 

အမႀတ္တရ ဂုဏ္ဴပႂ ကဗဵာစာအုပ္ပၝပဲ။           
၁၉၉၉ ခုႎႀစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ခင္ပၾန္းဴဖစ္သူ ပၝရမီဖက္ ေဒၝက္တာ 

မုိက္ကယ္အဲရစ္ အဂႆလန္ႎုိင္ငံမႀာ ကင္ဆာေရာဂၝနႛဲ ကၾယ္လၾန္သၾားပၝတယ္။           
ခင္ပၾန္းသည္ရဲႚ ဈာပနကုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ သၾားခၾင့္ မသာခ့ဲပၝဘးူ။ ခင္ပၾန္းသည္ မကၾယ္လၾန္ခင္ 

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆုံဖုိႛကုိလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ေဒၝက္တာမုိက္ကယ္အဲရစ္ကုိ ဴမန္မာဴပည္ဝင္ခၾင့္ 
ဗီဇာ မေပးခ့ဲပၝဘူး။           

နဝတ စစ္အာဏာရႀင္ စနစ္ရဲႚ မညၟာမတာ ႟ုိက္ပုတ္တ့ဲဒဏ္ကုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေရာ ေဒၝက္တာ 
မုိက္ကယ္အဲရစ္ပၝ သူတုိႛ ဇနီးေမာင္ႎႀံ ႎႀစ္ဦးစလုံး အတူ ခၝးစည္းခံခ့ဲဳကရတ့ဲ အဴဖစ္ပၝ။           

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစ ပ  ေနာက္မဆုတ္တမ္း ေရႀႚကုိ တုိး႓ပီး မဆုတ္ 
 ႒ကိႂးပမ္းေနတ့ဲအခဵိန္ တေလ႖ာက္လုံး စ္ဟာ ပၝရမီဴဖည့္ဖက္ တေယာက္ အေနနႛဲ 

 န

ုိက္ပၝ 
ေတာ့တယ

း

ႎႀလုံးသားနဲႛ ရင္း႓ပီး အထုိက္ 
တန္ဆုံး 

  

အဲဒီလုိ နဂုိကမႀ စာေပ အႎုပညာ
ဆုိးဝၝးတ့ဲ အေဴခ

ီ အေရးေတာ္ ုံထဲမႀာ
ေဒၝက္တာ မုိက္ကယ္အဲရမနစ္

ရပ္တည္ေထာက္ခံ အားေပးခ့ဲတ့ဲသူပၝ။ ေဒၝက္တာ မုိက္ကယ္အဲရစ္ဟာ ဴမန္မာဴပည္သ ူတရပ္လုံးရဲႚ ဘဝကုိ စာနာ 
နားလည္ေပးႎုိင္ခ့ဲတ့ဲ ပုဂၢႂိလ္ပၝ။           

အဲဒီလုိ ပုဂၢိႂလ္မဵႂိး တေယာက္ကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဂုဏ္ဴပႂတ့ဲအေ နဲႛ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) က ကဗဵာ 
စာအုပ္ ထုတ္ပၝတယ္။           

အဲဒီေတာ့ အ႓မဲ ေထာင္ေခဵာက္ဆင္ အသင့္ေစာင့္ဖမ္းေနတ့ဲ နဝတ အာဏာပုိင္ေတၾက အဲဒီ ကဗဵာစာအုပ္ 
ထဲမႀာ ပၝဝင္ ေရးသားဳကတ့ဲ ကဗဵာဆရာေတၾကုိ စာေပစိစစ္ေရးမႀာ တရားဝင္ စာေရးခၾင့္ကေန ပိတ္ပင္ တားဴမစ္လ

္။           
ကဵေနာ္ မႀတ္မိသေလာက္ ဆရာ႒ကီး မင္းသုဝဏ္၊ ဆရာ ဖဵာပုံနီလုံဦးတုိႛက စ႓ပီး ကဗဵာဆရာ လႀသန္ ၊ ကဗဵာ 

ဆရာ ေလေဴပသုန္၊ ကဗဵာဆရာ ထၾန္းႎုိင္ေနာင္ စတ့ဲ လူ႒ကီးလူငယ္ ကေလာင္ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား အဲဒီတုန္းက စာေရး 
ခၾင့္ အပိတ္ခံခ့ဲဳကရတာပၝ။           

ေဒၝက္တာ မုိက္ကယ္အဲရစ္ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ခင္ပၾန္းသည္ ဴဖစ္ေနလုိႛရယ္မႀ မဟုတ္ပၝဘူး။ 
ေလးစားသင့္ ေလးစားထုိက္တ့ဲ ပုဂၢႂိလ္တေယာက္ ဴဖစ္တာမုိႛ ဴမန္မာကဗဵာဆရာေတၾက 

ေပးဆပ္ခ့ဲဳကတာပၝပဲ။           
ဗုဒၭဘာသာ ေလ့လာ က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္တေယာက္လည္း ဴဖစ္ေနတ့ဲ ေဒၝက္တာ မုိက္ကယ္အဲရစ္ကုိ အဲဒီ 

ကဗဵာစာအုပ္ထဲမႀာ ဆရာ႒ကီးမင္းသုဝဏ္ ဂုဏ္ဴပႂေပးဖဲၾႚထားတာကုိ နားဆင္ဳကည့္ပၝ။ ကဗဵာေခၝင္းစဥ္က 'အမ႖ေဝပၝ' တ့ဲ။  
ေမာင္မိေကၡလ တခၝက 
သႛူဇနီးႎႀင္ တူတကၾ 
ေရာက္လာပၝဳက အိမ္ထဲကုိ 
ဴမန္မာ့႟ုိးရာ သိခဵင္လုိ။ 
သိလုိသည္ကုိ ေဴပာဴပလုိက္ 
ေဴပာဴပ႓ပီးေသာ ထုိအခုိက္ 
ဳကမ္း၌ဆင္းကာ တူတကၾ 
သုံး႒ကိမ္သုံးခၝ ဦးႎႀိမ္ခဵ။ 
ေမာင္မိေကၡလ ယခုခၝ 
သၾားရႀာေလေပၝ့ အနိစၤာ 
ေကာင္းရာေရာက္ပၝေစေဳကာင္းဗဵ 
ဝုိင္း၍ဆုေတာင္းပၝေလဳက။ 

"မိေကၡလ" ဆုိတာက အဂႆလိပ္အသံထၾက္ "မုိက္ကယ္" (Michael) ကုိ ဆရာမင္းသုဝဏ္က ဴမန္မာသံ 
ဖလႀယ္ထားတာပၝ။          

ဆရာ႒ကီးမင္းသုဝဏ္ႎႀင့္ ေဒၝက္တာ မုိက္ကယ္အဲရစ္တုိႛ ႎႀစ္ဦးစလုံး ေကာင္းရာဘုံမႀာ အတူတကၾ စံစားႎုိင္ဳက 
ပၝေစ။ ။  
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

(သ႟ုပ္ေဖာ္ - ေအာင္လတ္) 
 

ပၾင့္ေ႔ကရင္ ႎႀစ္ပၾင့္ေဝမယ္၊ ေ႔ကတာကုိက ပၾင့္ဴခင္းပဲ။ ကၾယ္လၾန္သူ ကဗဵာဆရာ 
ေမာင္ေခ

္ ပန္းေတၾေ႔ကေနတ့ဲ တုိင္းဴပည္၊ ဳကယ္ေတၾေ႔ကေနတ့ဲ တုိင္းဴပည္။ ဒီတုိင္းသူဴပည္သား ေတာ္လႀန္ 
ေရး အင

ၾယ္သၾားမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။           

ေဳကာက္တ့ဲစိတ္နႛဲ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကုိ အန္တု ရင္ဆုိင္ေနတယ္။  တကယ္ 
ေတာ့ စ

စစ္အာဏ ာက္ေတာင္ ေဳကာက္ေနသလဲ ဆုိရင္ လူတေယာက္ ေသဆုံးသၾားတ့ဲ 
ေနာက္ဆုံးခရီးမႀာေ ကာက္စိတ္နႛဲ လုိက္လံ ေႎႀာင့္ယႀက္တာမဵႂိး ပိတ္ပင္ ဟနႛ္တားတာမဵႂိးေတၾ လုပ္ 
တတ္ဳကပၝတယ္။  

အထူးသ ႎုပညာရႀင္ တေယာက္ေယာက္ရဲႚ ဈာပနမဵႂိးမႀာ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾဟာ 
ေဳကာက္စိတ္နႛဲ စ င္းေပးေတၾကုိ အင္နႛဲအားနႛဲ သုံး႓ပီး ဗီဒီယုိ ႟ုိက္ယူတာမဵႂိး၊ ဓာတ္ပုံ 
႟ုိက္ယူတာမဵႂိးေတၾ

အဘ ေ ကီး မင္းသုဝဏ္၊ အန္ကယ္ ဦးဳကည္ေမာင္၊ အဘ သခင္ခင္ႌၾနႛ္ စတ့ဲ 
စာေပ အႎုပညာေ ပုဂၢိႂလ္႒ကီးေတၾ ကၾယ္လၾန္တုန္းက သခႆဵႂိင္းကုန္းမႀာ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾ 
နအဖ သတင္းေပး ာ မဴမင္ခဵင္အဆုံးပၝပဲ။           

စစ္အာဏ ူတဖက္သားရဲႚ နာေရးမႀာေတာင္ သုႍန္တစဴပင္ သခႆဵႂိင္းအထိ လုိက္႓ပီး 
မသိသား ဆုိးဝၝးစၾာ ၝ။           

အဲဒီလုိ ့္မေသရဘဲ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾရဲႚ လုိက္လံ ေႎႀာင့္ယႀက္မႁကုိ ခံခ့ဲရတ့ဲ 
သူေတၾထ

တာရာမင္းေဝ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၅ ရက္ေနႛမႀာ ကၾယ္လၾန္ခ့ဲပၝတယ္။ သႛူဈာပနကုိ 

ာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၂၀) 
မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၀  

ပန္းဆုိတာ ေ႔ကမႀာပဲေလ။ တ
ဵာႎၾယ္ ၁၉၆၉ ခုႎႀစ္တုန္းက ေတာ္လႀန္ကဗဵာစာအုပ္ထဲမႀာ ေရးခ့ဲတ့ဲ ကဗဵာ တပုိဒ္ပၝ။           
ကဵေနာ္တုိႛ တုိင္းဴပည္မႀာက ပန္းေတၾေ႔ကေနရတယ္။ ဳကယ္ေတၾ ေ႔ကေနဳကတယ္။ မ႓ပီးဆုံးေသးတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ 

အေရးေတာ္ပုံအတၾက
္အားစုေတၾဘက္က ေပးဆပ္ခ့ဲရတ့ဲ အရင္းအႎႀီးေတၾက မဵားခ့ဲလႀပၝ႓ပီ။           
ဒၝေပမ့ဲ ဒီတုိင္းသူဴပည္သားေတၾရဲႚ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လႀန္ေရး စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မႀ ေသဆုံး 

မသၾားပၝဘူး။ ဘယ္ေတာ့မႀ ေပဵာက္က
ေသၾးခင္းတ့ဲ ေဴမဴပင္ေပၞမႀာ မေဳကာက္တရား ပန္းေတၾ ထပ္ထပ္႓ပီး ပၾင့္လာ႓မဲ။ ေသၾးစၾန္းတ့ဲ ေကာင္းကင္ယံမႀာ 

မေဳကာက္တရား ဳကယ္ေတၾ တုိးတုိး႓ပီး လင္းလက္လာ႓မဲ။           
ဒီတုိင္းသူဴပည္သားေတၾဟာ မ
စ္အာဏာရႀင္ေတၾဟာ သူတုိႛရဲႚ အာဏာ လက္လၾတ္ ဆုံး႟ႁံးသၾားမႀာကုိ ေဳကာက္တ့ဲစိတ္နႛဲ မဵက္စိမိႀတ္႓ပီး 

ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾကုိ ႎႀိပ္စက္ ရမ္းကားေနတာပဲ မဟုတ္လား။           
ာရႀင္ေတၾဟာ ဘယ္ေလ
တာင္ သူတုိႛဟာ ေဳ
         
ဴဖင့္ ထင္ရႀားတ့ဲ စာေပအ
စ္ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾ၊ သတ
 လုပ္ေလ့ရိႀစ႓မဲပၝ။           
လထီးဦးအုန္းေမာင္၊ ဆရာ႒
လာကနႛဲ သက္ဆုိင္တ့ဲ 
ေတၾ ေဴခခဵင္းလိမ္ေနခ့ဲတ
ာရႀင္ေတၾဟာ အဲဒီလုိ လ

 ေႎႀာင့္ယႀက္ ဒုကၡေပးေနတ့ဲသူေတၾပ
ေသတာေတာင္ ေဴဖာင့္ေဴဖာင

ဲမႀာ စာေရးဆရာ တာရာမင္းေဝလည္း ပၝပၝတယ္။ ဗကသ ေခၝင္းေဆာင္တဦး၊ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသား တဦး 
ဴဖစ္တ့ဲ ေ႟ၿဘုန္းလူ (ေခၞ) 
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atmifa0; 

 

ေရေဝးသုႍန္မႀာ ကဵင္းပမႀာပၝ။ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႛဟာ ရႀစ္ေလးလုံး 
အ ) ႎႀစ္ဴပည့္ေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။           

ရန္ကုန္႓မိႂႚရဲႚ ထုံးစံအတုိင္း စာေပ အႎုပညာ ေလာကသားေတၾထဲက ဈာပန ဆုိရင္ ၃၃ လမ္း ေလထန္ကုန္း 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မႀာ ဈာပန ပုိႛေဆာင္ဖုိႛ ကား စီစဥ္ထားေလ့ ရိႀပၝတယ္။           

တာရာမင္းေဝ အသုဘ ပုိႛေဆာင္ဖုိႛ ေလထန္ကုန္းက ဘီအမ္ကား႒ကီး ၅ စီး တာ၀န္ယူ စီစဥ္ ငႀားရမ္း 
ေပးပၝတယ္။ ဈာပနကားေတၾ ေနႛခင္း ၁၁ နာရီခဲၾမႀာ ထၾက္မယ္လုိႛလည္း ေဳကညာထားပၝတယ္။           

ဳသဂုတ္လ ၇ ရက္ေနႛ မနက္ပုိင္းက စ႓ပီး စဵာပန ပုိႛမယ့္ စာေပသမားေတၾ၊ စာဖတ္ပရိသတ္ေတၾ၊ တာရာ 
မင္းေဝရဲႚ ေကဵာင္းသား ႎုိင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတၾ၊ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) အဖဲၾႚဝင္ေတၾ ေလထန္ကုန္းမႀာ စုဳကလုိႛ 
ဈာပနကားေတၾ ထၾက္မယ့္ အခဵိန္လည္း နီးေရာ ရဲသားတေယာက္နဲႛ အရပ္သားတေယာက္ ေရာက္လာ႓ပီး ကားဆရာ 
ေတၾကုိ ဒီဈာပန လုိက္ပုိႛရင္ လုိင္စင္သိမ္းမယ္၊ ကားသိမ္းမယ္လုိႛ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႓ခိမ္းေဴခာက္လာပၝေတာ့တယ္။           

အဲဒီမႀာ ကားဆရာေတၾလည္း ေဳကာက္လန္ႛကုန္ဳကပၝတယ္။ ဈာပန မပုိႛႎုိင္ေတာ့ပၝဘူးဆုိ႓ပီး တကား႓ပီးတကား 
သူတုိႛဂိတ္ထုိးတ့ဲ ရန္ကုန္ေဆး႟ုံ႒ကီး ရင္ခဲၾ႟ုံကုိ အဴမန္ ေမာင္းေဴပးသၾားဳကပၝ႓ပီ။           

ဈာပန ပုိႛမယ့္ လူ သုံးေလးရာေလာက္ဟာ ၃၅ လမ္းထိပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္လမ္းမေပၞမႀာ မေကဵမခဵမ္းေတၾ ဴဖစ္ကုန္ 
ပၝေတာ့တယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ ေကဵာက္တံတား ရဲစခန္းကုိ သၾားေမးတ့ဲအခၝ ရဲစခန္းက ဒီကိစၤ သူတုိႛ ဘာမႀ မသိပၝဘူးလုိႛ ဴပန္ 
ေဴပာခ့ဲပၝတယ္။           

ကဵေနာ္နဲႛ သုံးေရာင္ဴခယ္ ကုိစိန္လ တ့ဲ ကုိယ့္လူအုပ္ကုိ ကုိယ္ထိန္းေနရပၝတယ္။ 
ုိလ္ခဵႂပ္လမ္းမ႒ကီးေပၞမႀာ ဈာပန ပုိႛမယ့္သူေတၾက ဳ

င

ဳသဂုတ္လ ၇ ရက္ေနႛ ေနႛလယ္ ၁ နာရီ 
ေရးေတာ္ပုံ (၁၉

ိႁင္တုိႛ မေကဵမခဵမ္း ဴဖစ္ေန
 ဆႎၬဴပေနကပၝ႓ပီ။           ဗ

ေရေဝးသုႍန္မႀာ ေရာက္ႎႀင့္ေနတ့ဲ ကုိဇာဂနာတုိႛ ကုိေဇာ္သက္ေထၾးတုိႛ ဆီကုိ ဒီမႀာ ကဵေနာ္တုိႛ ကားေတၾ 
ဴပန္သိမ္းခံရတ့ဲအေဳကာင္း ကဵေနာ္ ဖုန္းဆက္႓ပီး ေဴပာလုိက္တယ္။           

မဳကာခင္မႀာ ေကဵာက္တံတား မယက အတၾင္းေရးမႀႃး ကားကေလးနႛဲ ေပၝက္ခဵလာပၝတယ္။ သူမေရာက္ခင္ 
နယ္ေဴမခံ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရး၊ ရဲေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက အရင္ ေရာက္ႎႀင့္ေနတာပၝ။ ကဵေနာ္တုိႛက မယက 
အတၾင္းေရးမႀႃးကုိ ဈာပန ပုိႛမယ့္ ကားေတၾ ဴပန္ရေအာင္ စီစဥ္ေပးဖုိႛ အေရးဆုိဳကပၝတယ္။           

မေကဵမခဵမ္း ဴဖစ္ေနတ့ဲ လူအုပ္႒ကီးရဲႚ အသံကလည္း တစထက္တစ ကဵယ္ေလာင္ ေပၝက္ကဲၾလာပၝ႓ပီ။ ကဵေနာ္ 
တုိႛ အေရးဆုိေနတုန္းမႀာပဲ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာ ္ ကုိဴမေအးလည္း ေရာက္လာပၝတယ္။           

ဈာပန ကဵင္းပမႀာက ေနႛလယ္ ၁ နာရီ မႀာပၝ။ အခု ဗုိလ္ခဵႂပ္လမ္းမ႒ကီးေပၞမႀာ အခဵိန္က မၾန္းတည့္ ၁၂ နာရီ 
ထုိးခၝနီး ဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ။ ကဵေနာ္တုိႛက မယက အတၾင္းေရးမႀႃးကုိ ၁၂ နာရီ ထုိးလုိႛမႀ ကားေတၾ ဴပန္ေရာက္မလာဘူး ဆုိရင္ 
ကဵေနာ္တုိႛ လူအုပ္႒ကီး ေရေဝးကုိ လမ္းေလ႖ာက္သၾားဖုိႛ ဆုံးဴဖတ္႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဴပလုိက္ပၝတယ္။           

မယက အတၾင္းေရးမႀႃးလည္း ပဵာပဵာသလဲ ဖုန္းေတၾ ဟုိဆက္ဒီဆက္ ဆက္႓ပီး ကားေတၾ မဳကာခင္ ဴပန္ 
ေရာက္လာပၝလိမ့္မယ္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛကုိ ကတိေပး႓ပီး ထၾက္သၾားပၝတယ္။           

သႛူကတိေတာ့ တည္ပၝတယ္။ ဒၝေပမ့ဲ ကဵေနာ္တုိႛ ေလထန္ကုန္းက ကားေတၾ ေရေဝးကုိ ေရာက္ေတာ့ ဈာပန 
အခမ္းအနားက စတင္ေနခ့ဲပၝ႓ပီ။ "သၾားႎႀင့္ေတာ့ သူငယ္ခဵင္း" ဆုိတ့ဲ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႎုိင္ရဲႚ ဂုဏ္ဴပႂ 
ကဗဵာ ႟ၾတ္သံ ေနာက္ဆုံးပုိဒ္ေလး မီ႟ုံပဲ ရိႀပၝတယ္။           

ေသတ့ဲလကူ ေသသၾားပၝ႓ပီ။ ဘာဴဖစ္လုိႛ သႛူရဲႚ ေနာက္ဆုံးခရီးကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္ခဵင္ဳကတာလဲ။ ဒုကၡေပးခဵင္ဳက 
တာလဲ။           

ဒီလုိ အဴပႂအမူမဵႂိးကုိ လိပ္ဴပာမလုံတ့ဲ သူေတၾကသာ လုပ္ေဆာင္တတ္ဳကပၝတယ္။ လိပ္ဴပာမလုံတ့ဲသူေတၾဟာ 
အမႀန္တရားကုိ ရင္မဆုိင္ရဲေလာက္ေအာင္ ေဳကာက္စိတ္ဝင္ေနတ့ဲ သူေတၾပဲ မဟုတ္ပၝလား။ ။  
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

အေရးေတ

 

ဒီေနႛေခတ

 
တၾင္းခဵင္း 

ေနႛညမဆ
ပ္က ပစ္ခတ္လုိႛ ေသဆုံးသၾားရတ့ဲ 

သတင္း 

ၝတယ္။ ဘယ္အာဏာရႀင္မဆုိ ဒီ သတင္းဆက္သၾယ္ေရး 
နည္းပည

ဲႚ အစၾမ္းလက္နက္ကုိ ေဳကာက္တ့ဲအတၾက္ မီဒီယာကုိ မီဒီယာနဲႛ ဴပန္တုိက္ရမယ္ ဆုိ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ 
က စစ္အ

အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ေတၾဟာ အမႀန္အတုိင္း ေဴပာရရင္ လူထုဘက္က မီဒီယာေတၾကုိ စုိးစဥ္းမ႖ 
တယ္။           

ဴပည္တၾင္းမႀာ စာေပ အႎုပညာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ လုံးဝ မရိႀဘူး။ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ လုံးဝ မရိႀဘူး။ ဴပည္တၾင္းမႀာ 
အင္တာနက္ ဆက္သၾယ္ေရးကုိ မလုိရင္ မလုိသလုိ ဴဖတ္ေတာက္ပစ္တာမဵႂိးေတၾ၊ အင္တာနက္ကၾန္နက္ရႀင္ ေႎႀးေအာင္ 
တမင္လုပ္တာမဵႂိးေတၾ၊ အင္တာနက္ ကေဖးဆုိင္ေတၾ၊ အင္တာနက္ သုံးစဲၾသူေတၾကုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ဟနႛ္တားတာေတၾ၊ 
မတရား၊ ပိတ္ပင္ တားဴမစ္တာေတၾ အေတာမသတ္ေအာင္ ဳကားေနရပၝတယ္။           

ဒၝ့အဴပင္လည္း တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾကုိ စစ္အစုိးရ ကနႛ္သတ္ ႒ကိႂးကုိင္ထားတ့ဲ ဳကားက စစ္အစုိးရဲႚ 
ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက တရားမဝင္ ဳကားဴဖတ္ ခုိးယူ နားေထာင္တာမဵႂိးေတၾအထိ စစ္အုပ္စုက လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္ 
ေဆာင္လာပၝတယ္ 
 

ာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၂၁) 
မတ္ ၂၁ ၊ ၂၀၁၀  

(သ႟ုပ္ေဖာ္ - ေအာင္လတ္) 
 

္ကုိ သတင္းနည္းပညာေခတ္လုိႛ ဆုိဳကပၝတယ္။ ဘာသာရပ္ ေဝၝဟာရအားဴဖင့္ သတင္းဆက္သၾယ္ေရး 
နည္းပညာ Information Communication Technology (ICT) လုိႛ ေခၞပၝတယ္။           

ဒီလုိ သတင္းဆက္သၾယ္ေရး နည္းပညာ အုိင္စီတီ ဖံၾႚ႓ဖိႂး တုိးတက္လာတ့ဲ ေခတ္႒ကီးထဲမႀာ ေခ႗းသီးေခ႗းေပၝက္ 
ကဵ႓ပီး ေဳကာက္႟ၾံႚ တုန္လႁပ္ ေဴခာက္ဴခားေနတ့ဲသူတစုကေတာ့ ကမာၲအရပ္ရပ္က အာဏာရႀင္ လက္တဆုပ္စာပၝ။          

အာဏာရႀင္ေတၾရဲႚ လူမဆန္တ့ဲ လုပ္ရပ္ေတၾဟာ ကမာႛၲ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမႀာ ေနႛတၾင္းခဵင္း ည
ုိင္းဘဲ ေဖာ္ထုတ္ ဖၾင့္ခဵခံေနရလုိႛပၝပဲ။ မဳကာေသးခင္ကဴဖစ္ခ့ဲတ့ဲ အီရန္ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္ 

တ့ဲ အစိမ္းေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသ ူ တဦး အီရန္စစ္တ
ဓာတ္ပုံဟာ အီရန္ အာဏာရႀင္ေတၾရဲႚ အ႟ိႁက္ကုိ ထုိးႎႀက္ႎုိင္ခ့ဲတာပဲ မဟုတ္လား။           
သတင္းဆက္သၾယ္ေရး နည္းပညာဟာ အာဏာရႀင္ မႀန္သမ႖ရဲႚ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁ အလုံးစုံကုိ ေဖာ္ထုတ္ 

ဖၾင့္ခဵဖုိႛ၊ တုိက္ခုိက္ဖုိႛ အ႓မဲ အသင့္အေနအထားမႀာ ရိႀေနပ
ာ၊ တနည္း မီဒီယာကုိ ပမာမခနႛ္ဴ ပႂလုိႛ မရေတာ့ပၝဘူး။           
မီဒီယာရ
ာဏာရႀင္ေတၾနဲႛ ေနာက္လုိက္ ေဖာက္ဴပန္ေရး မီဒီယာသမား တခဵႂိႚက ေသၾး႟ူးေသၾးတန္း ေအာ္ဟစ္ေနတာပဲ 

မဟုတ္လား။           

မလုိလားပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ နည္းမဵႂိးစုံနဲႛ ဖိႎႀိပ္၊ ခဵႂပ္ခဵယ္ ဟနႛ္တားေနတာ ဴဖစ္ပၝ
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ခဵႂပ္ခဵယ္မႁ ေအာက္ကေနပဲ လုံးဝ မေဳကာက္မ႟ၾံႚတ့ဲ စိတ္နႛဲ စစ္မႀန္တ့ဲ လူထု 
ီဒီယာသမား ဆုိတ့ဲ သတၨိနႛဲ ဴမန္မာ့အေရးကုိ ကမာၲက သိေအာင္ စၾန္ႛစား ႒ကိႂးပမ္းခ့ဲဳကရတ့ဲ လုပ္ရပ္ 

ေတၾ အေဴမာက္အဴမား ရိႀပၝတယ္။           
ဓာတ္ပုံေလးတပုံ၊ ဘေလာ့ဂ္ေလးတခု၊ ဗီဒီယုိမႀတ္တမ္းေလး တကားေပမ့ဲ ကမာၲက ေခၝင္းေထာင္ဳကည့္ရ 

ေလာက္ေအာင္ ဴမန္မာ့အေရးကုိ ေဖာ္ထုတ္ တင္ဴပေပးႎုိင္ခ့ဲတ့ဲ သာဓက တခဵႂိႚကုိ ေဴပာဴပခဵင္ပၝတယ္။            
မေနႛ တေနႛတုန္းက ႎုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ ဘာလင္တံတုိင္း႒ကီး ႓ပိႂလဲသၾားတ့ဲ အႎႀစ္ (၂၀) ဴပည့္ အခမ္းအနား 

ဂဵာမနီႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပခ့ဲပၝတယ္။ ဒီ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ဟာ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ ႓ပိႂကဲၾသၾားတ့ဲ အႎႀစ္ (၂၀) ပၝပဲ။ ဒီ ၂၀၀၉ 
ခုႎႀစ္ထဲမႀာပဲ ဇၾန္လ ၄ ရက္ တ႟ုတ္ဴပည္ ပီကင္းတကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ တိန္ႛအန္မင္ ရင္ဴပင္ အေရးအခင္း 
အႎႀစ္ (၂၀) ဴပည့္ပၝတယ္။           

အဲဒီ ကမာၲနႛဲခဵီတ့ဲ ေတာ္လႀန္မႁေတၾ ေဴပာင္းလဲမႁေတၾရဲႚ ေရႀႚေတာ္ေဴပးဟာ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက 
ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီး ဴဖစ္ေနတာပၝပဲ။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္က ဴဖစ္ပၾားခ့ဲတ့ဲ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီနႛဲ လူႛအခၾင့္အေရး 
ေတာင္းဆုိမႁ တုိက္ပၾဲဟာ ကမာၲနံရံ အသီးသီး တုိင္းဴပည္အသီးသီးကုိ ႟ုိက္ခတ္ခ့ဲတာပၝပဲ။           

အဲဒီတုန္းက ဴမန္မာဴပည္က ဓာတ္ပုံေလးတပုံဟာ ကမာၲ႒ကီးကုိ တုန္လႁပ္သၾားေစခ့ဲပၝတယ္။ အဲဒီ ဓာတ္ပုံ 
ကေတာ့ စစ္တပ္က ေသနတ္နႛဲ ပစ္လုိႛ ဒဏ္ရာ ရထားတ့ဲ ေကဵာင္းသူေလး တေယာက္ကုိ ဆရာဝန္ ႎႀစ္ဦးက ေပၾႚခဵီ 
သယ္ေဴပးဳကတ့ဲ ဓာတ္ပုံပၝပဲ။ ဒီဓာတ္ပုံဟာ ကမာၲေကဵာ္ နယူးစ္ဝိခ္ (Newsweek) မဂၢဇင္း႒ကီးရဲႚ မဵက္ႎႀာဖုံးမႀာ ပၝလာ႓ပီး 
ကမာၲအႎႀံႛက သတိဴပႂမိသၾားဳကပၝေတာ့တယ္။           

၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေနႛမႀာ မဆလ လက္ကဵန္ စစ္တပ္က တုိင္းဴပည္ရဲႚ အာဏာကုိ 
ိမ္းပုိက္လုိက္ပၝတယ္။ ဒၝကုိ မေကဵနပ္တ့ဲ လက္မခံတ့ဲ ေကဵာင္းသား ဴပည္သူေတၾက လမ္းမေပၞထၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ 

ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္။ ဆႎၬဴပ အင္အားစုေတၾကုိ  ႎႀိမ္နင္းခ့ဲပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေနႛ 
န္ကုန္႓မိႂႚ မဟာဗႎၭႂလ ပန္းဴခံအနီး ဆူးေလဘုရားလမ္းနႛဲ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္မႀာ စစ္တပ္က ေသနတ္နႛဲ အဳကမ္း 

းသံအလိမ္းလိမ္းနႛဲ ဒဏ္ရာ 
အ႒ကီးအ

ဴမန္မာစစ

ၾန္ခ့ဲတယ္လုိႛ သိရ 
ပၝတယ္။ 

           

္ အဲဒီ သမုိင္းဝင္ဓာတ္ပုံကုိ ႟ုိက္ကူးေပးခ့ဲတ့ဲ ဓာတ္ပုံပညာရႀင္ကုိေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ တသက္လုံး 
ဂုဏ္ဴပႂေန

          အဲဒီလုိ စစ္အုပ္စုရဲႚ မတရား ဖိႎႀိပ္
ဘက္ေတာ္သား မ

သ
စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္

ရ
ဖက္ ပစ္ခတ္႓ဖိႂခၾင္းလုိႛ ေကဵာင္းသားဴပည္သူ အမဵားအဴပား ေသဆုံးခ့ဲရပၝတယ္။           

အဲဒီအထဲမႀာ ရႀစ္တန္းေကဵာင္းသူေလး မဝင္းေမာ္ဦးလည္း ပၝသၾားပၝတယ္။ ေသၾ
ကဵယ္ ရထားတ့ဲ မဝင္းေမာ္ဦးကုိ လူငယ္ ဆရာဝန္ႎႀစ္ဦးက ေပၾႚခဵီ႓ပီး ေဘးလၾတ္ရာကုိ သယ္ေဴပးလာတ့ဲ 

ဓာတ္ပုံဟာ အဲဒီ ၁၉၈၈ ကတည္းက စလုိႛ ဒီေနႛအထိ ကမာၲႛအႎႀံႛ ပဵံႚ႓ပီး စကားေဴပာေနပၝ႓ပီ။ ဒီဓာတ္ပုံကေလးဟာ 
္အစုိးရရဲႚ ဖက္ဆစ္အသၾင္ကုိ ဖၾင့္ခဵ ေဖာ္ထုတ္လုိက္တ့ဲ ဴပယုဂ္တခု ဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ။           
ဒီဓာတ္ပုံကေလးထဲမႀာ ပၝတ့ဲ ေကဵာင္းသူေလး မဝင္းေမာ္ဦးကေတာ့ ရန္ကုန္ေဆး႟ုံ႒ကီးေပၞမႀာပဲ ေသဆုံးသၾား 

ခ့ဲပၝတယ္။ မဝင္းေမာ္ဦးကုိ သယ္ေဴပးခ့ဲဳကတ့ဲ လူငယ္ ဆရာဝန္ႎႀစ္ဦးလည္းပဲ ကၾယ္လၾန္သၾားခ့ဲဳကပၝ႓ပီ။ ေဒၝက္တာ 
မင္းသိန္းဟာ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္ထဲမႀာ ကၾယ္လၾန္ခ့ဲ႓ပီး ေဒၝက္တာ ေစာလၾင္ကေတာ့ ၁၉၉၅ မႀာ ကၾယ္လ

          
ဒီဓာတ္ပုံေလးထဲက ကာယကံရႀင္ေတၾ တဦးမႀ မရိႀဳကေတာ့ေပမ့ဲ ဒီဓာတ္ပုံေလးကေတာ့ မ႓ပီးဆုံးေသးတ့ဲ 

ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံကုိ ကုိယ္စားဴပႂ ရႀင္သန္ေနဦးမႀာပၝပဲ။ 
ဒီဓာတ္ပုံေလးကုိ ေအပီ (AP) သတင္း ဓာတ္ပုံတပုံရယ္လုိႛပဲ ကဵေနာ္တုိႛ သိထားဳက႓ပီး ဘယ္သူဘယ္ဝၝ 

႟ုိက္ခ့ဲတ့ဲ ဓာတ္ပုံလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ မသိဳကပၝဘူး။ 
           ဘာပဲဴဖစ္ဴ ဖစ

မႀာ အမႀန္ပၝပဲ။ ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

 

ိႛ တုိင္းဴပည္ 
မႀာ အင္တ

ဴဖင့္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ ဒီမုိကေရစီ သတင္းမီဒီယာ အင္အားစု 
ေတၾနႛဲ စ

ဆင့္ အထူးသတင္းအဴဖစ္ ရပ္တည္ခ့ဲတာပၝ။           

တၾကုိ ဘယ္သူေတၾက ႟ုိက္ကူးခ့ဲဳကတာလဲ၊ 

 မတုိင္ခင္ ဳသဂုတ္လထဲမႀာ ဴဖစ္ခ့ဲတ့ဲ မနီလာသိန္း၊ မမီးမီး၊ မစုစုေႎၾး၊ မေနာ္အုန္းလႀတုိႛ 
တင္းေတၾ၊ ဓာတ္ပုံေတၾဟာ ကမာၲႛ သတင္း 

မီဒီယာ အသီးသီးေပၞကုိ ေရာက္ရိႀေနခ့ဲပၝ႓ပီ။            
၂၀၀၇၊ ဳသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေနႚက ဴဖစ္ပၾားခ့ဲတ့ဲ လႀည္းတန္း ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ဦးေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ မစုစုေႎၾးကုိ နအဖ 

လုံထိန္းရဲေတၾနႛဲ ဳကံ့ဖၾတ္ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾက ေခၾးဆၾဲ ဝက္ဆဲၾသလုိ အတင္းအဓမၳ ဖမ္းဆီးဖုိႛ ႒ကိႂးစားေနဳကတ့ဲ ဓာတ္ပုံ 
ဟာ ေနာက္တေနႛထုတ္ ကမာၲႛ ဳသဇာရိႀ ေဒသ သတင္းစာေတၾထဲမႀာ တ႓ပိႂင္နက္တည္း ပၝလာခ့ဲပၝတယ္။           

အဲဒီဓာတ္ပုံကုိ ႟ုိက္ကူး ေပးပုိႛခ့ဲသူကေတာ့ ဴပည္ပ သတင္းဌာနတခုက ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ တဦးဴဖစ္တ့ဲ 
ကုိေလာအယ္စုိးပၝပဲ။ အလားတူ ကုိေလာအယ္စုိး ႟ုိက္ကူးခ့ဲတ့ဲ ဳသဂုတ္လ လူထုဆႎၬဴပပဲၾ လႁပ္ရႀားမႁ ဓာတ္ပုံတခဵႂိႚလည္း 
မေရႀးမေႎႀာင္းမႀာပဲ ကမာၲႛ သတင္းစာ႒ကီးေတၾမႀာ သတင္းနႛဲတကၾ ေဖာ္ဴပပၝရိႀခ့ဲပၝတယ္။           

အေရးေတာ္ပုံ ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၂၂) 
မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၀ 

(သ႟ုပ္ေဖာ္ - ေအာင္လတ္) 

ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တ့ဲ ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီး ဆင္ႎဲၾခ့ဲတ့ဲ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္က ဒီေနႛလုိ သတင္း 
ဆက္သၾယ္ေရး နည္းပညာေတၾ သိပ္႓ပီး ေခတ္မစားေသးပၝဘူး။ အင္တာနက္ ဆုိတာ တၾင္ကဵယ္မလာေသးပၝဘူး။           

ဒီကေနႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံမႀာ အင္တာနက္ အသုံးဴပႂမႁ အႎႀစ္ (၄၀) ဴပည့္တ့ဲ အခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္တု
ာနက္ ယဥ္ေကဵးမႁက ဆယ္စုႎႀစ္ တခု မဴပည့္ေသးပၝဘူး။           
ဒီအခဵိန္တုိကေလး အတၾင္းမႀာပဲ ဴမန္မာ့အေရး ႒ကိႂးပမ္းသူေတၾရဲႚ စၾမ္းေဆာင္မႁနႛဲ အင္တာနက္ကေန ကမာၲကုိ 

ပဵံႚႎႀံႛ ေရာက္ရိႀသၾားတ့ဲ ဴမန္မာ့ သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ မႀတ္တမ္းေတၾကေတာ့ အံ့မခန္းေလာက္ေအာင္ပင္ ရိႀခ့ဲပၝ႓ပီ။           
အထူးသ
ၾမ္းေဆာင္မႁကုိ သက္ေသထူခ့ဲတာပဲ မဟုတ္ပၝလား။ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး သံဃလႁပ္ရႀားမႁ၊  လူထု 

လႁပ္ရႀားမႁဟာ ကမာၲႛႎုိင္ငံ အသီးသီးက မီဒီယာေတၾဳကားမႀာ ထိပ္တန္းအ
အဲဒီသတင္းေတၾကုိ ဘယ္သူေတၾက ထုတ္လုပ္ ဴဖန္ႛခဵိခ့ဲဳကသလဲ၊ ဘယ္သူေတၾက ေပးပုိႛခ့ဲဳကသလဲ။ ဓာတ္ပုံ 

ေတၾ၊ ႟ုပ္သံမႀတ္တမ္းေတၾကေကာ။ အဲဒီ ဓာတ္ပုံေတၾ ႟ုပ္သံမႀတ္တမ္းေ
ဘယ္သူေတၾက မႀတ္တမ္းတင္ခ့ဲဳကတာလဲ။           

၂၀၀၇၊ စက္တင္ဘာ
ဦးေဆာင္ဳကတ့ဲ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ကတည္းက ဆႎၬဴပသမားေတၾရဲႚ သ
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atmifa0; 

 

ိႛ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကေန စ႓ပီး စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ သံဃာေတာ္ေတၾ 
ာတာကေန စက္တင္ဘာ ၂၄ နႛဲ ၂၅ ရက္ ေ႟ၿတိဂုံဘုရားမႀာ အေထၾေထၾသပိတ္႒ကီး ဆင္ႎဲၿတာေတၾ 

စက္တင္ဘာ ၂၆ က စ႓ပီး စစ္တပ္က သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ပစ္ခတ္ ႎႀိမ္နင္း ဖမ္းဆီးတာေတၾအထိ စၾန္ႛစား ေဴပးလၿား႓ပီး 
သတင္းယူခ့ဲတ့ဲ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ တဦးပၝပဲ။           

ေ႟ၿတိဂုံဘုရား အေရႀႚဘက္မုခ္ ေဳကးသၾန္းဘုရား႒ကီးမႀာ သပိတ္စခန္းဖၾင့္႓ပီး ဆင္ႎဲၿခ့ဲတ့ဲ အေထၾေထၾသပိတ္႒ကီး 
ရဲႚ ပထမဆုံးေနႛ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ခဵီတက္ဆႎၬဴပပၾဲ တေနရာမႀာ ကုိေလာအယ္စုိး ႟ုိက္ခ့ဲတ့ဲ ကုိရင္ေလးတပၝး 
သပိတ္ကုိ လက္သီးစၾပ္႓ပီး ေဴမၟာက္ထားတ့ဲ ဓာတ္ပုံဟာ ဆုိရင္ ဒီေနႛ ကမာၲကုိ ပဵံႚႎႀံႛေနပၝ႓ပီ။           

၁၉၈၈ တုန္းက မ၀င္းေမာ္ဦးနဲႛ ဆရာဝန္ႎႀစ္ဦးတုိႛ ဓာတ္ပုံက ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီးကုိ ကုိယ္စားဴပႂ 
သေကႆတ ဴပႂႎုိင္သလုိ အခု ကုိေလာအယ္စုိးရဲႚ လက္ရာ ကုိရင္ကေလးပုံက ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးကုိ သေကႆတ 
ဴပႂႎုိင္၊ ကုိယ္စားဴပႂႎုိင္တ့ဲ သတင္းဓာတ္ပုံတပုံ ဴဖစ္လာခ့ဲပၝတယ္။           

ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္းမႀာ ႎုိင္ငံဴခား သတင္းေထာက္ တခဵႂိႚလည္း စၾန္ႛစား သတင္းယူခ့ဲဳကပၝတယ္။ 
တုိင္းမ္ မဂၢဇင္း႒ကီးက သတင္းေဆာင္းပၝးရႀင္ အင္ဒ႟ူးမာရႀယ္၊ အယ္ဂဵာဇီးယား  သတင္းဌာနက ႟ုပ္သံသတင္းေထာက္၊ 
ဂဵပန္သတင္းေထာက္ ခန္းဂဵိနာဂအိ စသည္ဴဖင့္ စၾနႛ္စၾန္ႛစားစား သတင္းယူ သတင္းပုိႛခ့ဲဳကတာပၝ။ အဲဒီအထဲမႀာ ကုိေလာ 
အယ္စုိးလည္း တဦး အပၝအဝင္ဴဖစ္႓ပီး သႛူရဲႚ ကုိရင္ကေလးဓာတ္ပုံက တမူထူးဴခား မႀတ္တမ္းဝင္ခ့ဲတာပၝပဲ။           

ကုိေလာအယ္စုိးလုိပဲ ကင္မရာ ၇ လုံး၊ လူ ၇ ေယာက္နႛဲ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အစကေန အဆုံးအထိ 
ဗီဒီယုိ ႟ုိက္ကူးခ့ဲဳကတ့ဲ လူငယ္ အႎုပညာသမား အုပ္စုကုိလည္း ကဵေနာ္ မႀတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ဴပႂပၝတယ္။            

လူတုိင္းဟာ ဒစ္ဂဵစ္တယ္ ကင္မရာကေလးေတၾနဲႛ ကဵရာေနရာကေန သမုိင္းကုိ မႀတ္တမ္း တင္ခ့ဲဳကတာပၝ။ 
အဲဒီ ဒစ္ဂဵစ္တယ္ ကင္မရာကေလးေတၾထဲကေနပဲ အင္တာနက္ေပၞ ေရာက္႓ပီး ကမာၲတခုလုံးက သိသၾားဳကတ့ဲ 
သတင္းေတၾ ဓာတ္ပုံေတၾလည္း မနည္းလႀပၝဘူး။           

ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ လူတုိင္း သတင္းေထာက္လုပ္ႎုိင္တ့ဲ စီတီဇင္ ဂဵာနယ္လစ္ (Citizen Journal-
ist) ယဥ္ေကဵးမႁကုိ ေမၾးဖၾားေပးလုိက္တယ္လုိႛ အႎႀႛံမႀာ ဴပသေနတ့ဲ ေ႟ၿဝၝေရာင္ အေရးေတာ္ပုံ 
ားမား ဗီေဂဵ (Burma VJ) ႟ုပ္ရႀင္ကားဟာ  သာဓကပၝပဲ။           

   

ကုိေလာအယ္စုိးဟာ ဳသဂုတ္လ မစုစုေႎၾးတု
လမ္းေပၞ ႔ကခဵီလ

 ဆုိႎုိင္ပၝတယ္။ ဒီေနႛ ကမာၲ
အဲဒီအခဵက္ရဲႚ အေကာင္းဆုံးဘ

တ႓ပိႂင္နက္တည္းမႀာပဲ ေ႟ၿဝၝေရာင္ အေရးေတာ္ပုံဟာ ဘေလာ့ဂ္ေတၾ၊ ဘေလာ့ဂၝေတၾကုိလည္း ေမၾးထုတ္ 
ေပးလုိက္တယ္လုိႛ ဆုိခဵင္ပၝတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ စာမဵက္ႎႀာလည္းဴဖစ္ ကုိယ္တုိင္ ရင္ဖၾင့္ရာေနရာလည္း ဴဖစ္တ့ဲ ဘေလာ့ 
ေတၾဟာ   အမဵားနႛဲ ဆုိင္တ့ဲ သတင္းေတၾ၊ ဓာတ္ပုံေတၾကုိလည္း မႀတ္တမ္းတင္ ဴဖန္ႛေဝတ့ဲ ေနရာေတၾ ဴဖစ္လာပၝတယ္။       

ဒီကေနႛ အစဥ္အလာရိႀ႓ပီးသား ဳသဇာရိႀ႓ပီးသား ဴပည္ပ ေရဒီယုိ အသံလၿင့္ဌာေတၾ အတၾက္လည္း ဘေလာ့ 
ေတၾဟာ သတင္းအခဵက္အလက္ ရယူစရာ ေနရာေတၾ ဴဖစ္လာပၝတယ္။           

အီရန္တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားေတၾနႛဲ အစိမ္းေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အေပၞမႀာ တစုံတရာ လႁံႛေဆာ္ ဂယက္ 
႟ုိက္ခ့ဲတယ္လုိႛ ကမာၲႛမီဒီယာေတၾက သုံးသပ္ခ့ဲဳကတ့ဲ ဴမန္မာ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ ဘေလာ့ဂၝေတၾရဲႚ 
႒ကိႂးပမ္းမႁနႛဲ အင္တာနက္ကေန တဆင့္ အီရန္ ဴပည္သူေတၾရင္ထဲကုိ ေရာက္ရိႀခ့ဲတာပဲ မဟုတ္လား။           

နအဖ စစ္အုပ္စုက စီတီဇင္ ဂဵာနယ္လစ္ (Citizen Journalist) ေတၾကုိ လဵစ္လဵႃ႟ႁ မထားရဲေတာ့ပၝဘူး။ 
ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိ သတင္းေထာက္ေတၾကုိ စစ္အုပ္စုက ဦးတည္ ေခဵမႁန္းတာကုိ ဂဵပန္ သတင္းေထာက္ ခန္းဂဵိနာဂအိ 
ေသဆုံးခ့ဲရတ့ဲ အဴဖစ္က သက္ေသခံေနပၝတယ္။           

နာဂစ္ေလမုန္တုိင္းေဘးတုန္းက စစ္အစုိးရရဲႚ လူမဆန္တ့ဲ လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ထားမႁကင္းတ့ဲ တာဝန္မ့ဲ 
လုပ္ရပ္ကုိ အဲဒီ စီတီဇင္ ဂဵာနယ္လစ္ (Citizen Journal-ist) ေတၾ ဘေလာ့ဂၝေတၾကပဲ ေဖာ္ထုတ္ ဖၾင့္ခဵခ့ဲဳကတာပဲ 
မဟုတ္လား။           

ဴမန္မာဴပည္မႀာ အေစာဆုံး ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံရတ့ဲ ဘေလာ့ဂၝကေတာ့ ကုိေနဘုန္းလတ္ပၝ။ ကုိေနဘုန္းလတ္နႛဲ 
တကၾ တာဝန္ေဳကတ့ဲ ဘေလာ့ဂၝေတၾ အားလုံးကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ဂုဏ္ဴပႂလုိက္ပၝတယ္။ ။  
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

 

ေခတ္ေတ

ပဲ မဟုတ
ာ္လႀန္ေရး အင္အားတခဵႂိႚ တပ္ေပၝင္း 

စုအသၾင္
ာ ဲ

့တာပၝပဲ။           

တိႛု  ဦးေဆာင္တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾက  ကိုမင္းကိုႎိုင္တိႛု ေလးဦးကို ဴပန္လၾတ္ေပးဖိႛု ေတာင္းဆို 

ႁပ္ရႀားမႁတိႛု၊ တနဂႆေႎၾ လႁပ္ရႀားမႁတိႛု 
းႎႁန္း အဆမတန္ ဴမင့္တက္သၾားတာကို  

ဆႎၬဴပတဲ့ လူထု လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲ ဆင္ႎၿဲခဲ့ဳကပၝ႓ပီ။           
ဴပည္တၾင္းက ႎိုင္ငံေရးဟာ အဖမ္းခံ ႎိုင္ငံေရး၊ နရသိန္ ႎိုင္ငံေရးပဲ ဴဖစ္တယ္။  ၂၀၀၇၊ ဳသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ 

ညသန္းေခၝင္မႀာ  နအဖ အစိုးရက  ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုအ့ံဘၾယ္ေကဵာ္ အစရႀိတဲ့  ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ မဵႂိးဆက္္ 
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ၁၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ပၝေတာ့တယ္။ 
          သိႛုေသာ္ ေလႀခၾက္ခဵည္ကဵန္ အလံမလႀဲစတမ္း စိတ္ဓာတ္နဲႛ အဴပင္မႀာ ကဵန္ခဲ့တဲ့သူေတၾက ဳသဂုတ္လ 
လႀည္းတန္းနဲႛ လႁိင္ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကေန စတင္ကာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္ လႀန္ေရး႒ကီး အထိ ဆင္ႎၿဲႎိုင္ခဲ့ဳကတာပဲ 
မဟုတ္လား။ 

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၂၃) 
ဧ႓ပီ ၄၊ ၂၀၁၀  

(သ႟ုပ္ေဖာ္ ေအာင္လတ္) 
 

ၾ ဘယ္လုိေဴပာင္းေဴပာင္း ႎုိင္းဴမစ္႒ကီးကေတာ့ စီး႓မဲပၝပဲတ့ဲ။ ဆရာ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ေဴပာခ့ဲတ့ဲ စကားကုိ ဴပန္သတိ 
ရမိပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛရဲႚ ဧရာဝတီဴမစ္႒ကီးကလည္း ဒီအတုိင္းပၝပဲ။ ကဵေနာ္တုိႛ ဴပည္သူေတၾရဲႚ စစ္အာဏာရႀင္ စနစ္ 
ဆနႛ္ကဵင္ဴဖႂတ္ခဵေရး၊ ဒီမုိကေရစီနႛဲ လႛူအခၾင့္အေရး ရရိႀေရး တုိက္ပဲၾဝင္ စိတ္ဓာတ္ေတၾလည္း တသၾင္သၾင္ စီးဆင္းေနဆဲ 

္ပၝလား။           
ရႀစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ႒ကီး မတုိင္ခင္က ရိႀႎႀင့္တ့ဲ လက္နက္ကုိင္ ေတ
 ပဵက္ဴ ပား႓ပီး နဝတ စစ္အုပ္စုနႛဲ အသီးသီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခ့ဲေပမ့ဲ ဴပည္တၾင္းက အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) နဲႛ 

တုိင္းရင္းသား ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾ အတုိက္အခံ အင္အ းစုေတၾရႚ နအဖ ဆနႛ္ကဵင္ ခုခံေရး တိုက္ပၾဲကေတာ့ ရပ္စဲ 
မသၾားခဲ့ပၝဘူး။           

၂၀၀၄ ခုႎႀစ္အကုန္ ၂၀၀၅ အစေလာက္မႀာ ၁၅ ႎႀစ္ ၁၆ ႎႀစ္ အကဵဥ္ေထာင္ေတၾထဲမႀာ ေနခဲ့ရတဲ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္ 
တိႛု၊ ကိုကို႒ကီးတိႛု ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္သား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီက 
စ႓ပီး လူထုရဲႚ ႎိုင္ငံေရး ႎိုးဳကားမႁ ဒီေရ ဴပန္တက္လာတာခဲ

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာလိႛု အဴပင္မႀာ ဘယ္ေလာက္မႀ မေနရေသးဘူး 
မင္းကိုႎိုင္တိႛု၊ ကိုကို႒ကီးတိႛု ေလးဦးကို  နအဖ စစ္အစိုးရက ဴပန္လည္ ဖမ္းဆီးလိုက္တဲ့ အခၝမႀာေတာ့ အဴပင္မႀာ ကဵန္တဲ့ 
ကိုဂဵင္မီတိႛု၊ ကိုဴမေအး
လက္မႀတ္ထိုးတဲ့ Signature campaign ကို စတင္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ 

စစ္အုပ္စုက ၄-၅ လအဳကာမႀာ ကိုမင္းကိုႎိုင္တိႛုကို ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ 
ဵႃိးဆက္ေတၾရဲႚ white campaign, Sunday campaign ဆိုတဲ့ အဴဖႃေရာင္ လမ
စတင္လာခဲ့ပၝ႓ပီ။ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန ေလာင္စာဆီေဈ
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atmifa0; 

 

 တေလ႖ာက္လံုးကို ဳကည့္မယ္ဆိုရင္  ၈၈ ခုႎႀစ္တုန္းကလိုပဲ အခုတခၝမႀာလည္း ေကဵာင္းသားေတၾ 
ီးေဆာင္တဲ့ အဴဖႃေရာင္ လႁပ္ရႀားမႁကေန႓ပီး စည္း႟ံုး လႁံႛေဆာ္ေပးလိုက္တဲ့ ႎိုင္ငံေရး ႎိုးဳကားမႁေဳကာင့္ပဲ သံဃာေတၾ 
ဦးေဆာင္တဲ့ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ  ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး ေပၞေပၝက္လာခဲ့တယ္လိႛု ဆိုရပၝမယ္။           

အဴဖႃေရာင္ လႁပ္ရႀားမႁမႀသည္ ေရၿ၀ၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးအထိ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးရဲႚ အေရးပၝလႀတဲ့  အဲဒီ 
အေကၾႚမႀာ စာေပအႎုပညာရႀင္ေတၾနဲႛ  ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ  နည္းပရိယာယ္အရ စုစည္းႎိုင္ခဲ့ပၝ 
တယ္။ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ဒၝ့အဴပင္ အဲန္အယ္လ္ဒီ (NLD) လူငယ္ေတၾနႛဲပၝ စာေပ အႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ 
တပ္ေပၝင္းစုအသၾင္ လက္တၾဲခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဥပမာ - စာေရးဆရာ တာရာမင္းေဝ ဈာပနမႀာ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ မဵႂိးဆက္ 
ေကဵာင္းသားေတၾ အခရာကဵခဲ့တာလည္း သက္ေသတခုပဲ။ ၂၀၀၇၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ ဗဟန္း ငၝးထပ္႒ကီးဘုရား သိပၯံ 
ေကဵာင္းတိုက္မႀာ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးစီးကဵင္းပတဲ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု (၁၉) ႎႀစ္ဴပည့္ အခမ္း 
အနားကို စာေပအႎုပညာရႀင္ေတၾ အေဴမာက္အဴမား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကတာ။ ဒၝေတၾဟာ စာေပအႎုပညာ 
သမားေတၾအတၾက္ သမိုင္း အမႀတ္အသားေတၾပၝပဲ။           

အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္ဳကတဲ့ စာေပအႎုပညာရႀင္ေတၾဟာ အေရးေတာ္ပံုကို စစ္အစိုးရက ႎႀိမ္နင္း ႓ဖိႂခၾဲတဲ့ အခၝ 
တိုင္းမႀာ အမဵားသံဃာ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾလိုပဲ နရသိန္ အကဵဥ္ေထာင္ထဲ ေရာက္ဳကရ ဒုကၡအခက္ခဲနႛဲ ဳကံႂဳက 
ရတာပဲ။ ဒၝ မဆန္းေတာ့ပၝဘူး။           

လူငယ္ေတၾ ဳကားထဲမႀာ ေရပန္းစားတဲ့ အႎုပညာသည္တဦး အက္စစ္ေတးဂီတ အဖၾဲႚကို  ထူေထာင္သ ူတဦး 
ဴဖစ္တဲ့ ကိုေဇယဵာေသာ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ အဖမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္။ အခု ကိုေဇယဵာေသာ္ ေကာ့ေသာင္း 
အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာပၝ။           

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဂုဏ္ဴပႂ အလကႆာတီးဝိုင္း ေခၝင္းေဆာင္ ေ႟ၿသံစဥ္ 
ိုဝင္းေမာ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ထပ္မံ အဖမ္းခံခဲ့ရဴပန္တယ္။ အခု ကိုဝင္းေမာ္ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ အကဵဥ္း 

ာက ဖဵားနာေနတဲ့ တိုင္းဴပည္ကို ကယ္တင္ ကုသႎိုင္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိႛု စာေပအလုပ္၊ 
အႎုပညာ

 
          အဲဒီဴဖစ္စဥ္
ဥ

သီခဵင္း ေရးစပ္သီဆိုတဲ့ 
က
ကဵခံေနရတယ္။           

အမဵားအတၾက္ ကိုယ္ကဵႂိးစၾန္ႛ အနစ္နာခံမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ ခၾန္အား သတၨိေတၾ စာေပ အႎုပညာသမား 
အမဵားစုရဲႚ ရင္ထဲ အသည္းထဲမႀာ ကိန္းေအာင္း ဝင္ေရာက္ေနခဲ့႓ပီလိႛု ကဵေနာ္ ယံုဳကည္လဵက္ပၝ။           

စာေပနႛဲ အႎုပည
အလုပ္ေတၾ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုး၍ တုိး၍ လုပ္ေဆာင္သၾားဳကပၝစိႛု။ ။ 
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ta&;awmfyHk &ifckefolrsm; 

ေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမဵား (အပုိင္း ၂၄) 

(သ႟ုပ္ေဖာ္ ေအာင္လတ္) 
  

 မေမ့မေလဵာ့ 
ကဗဵာကို

ၝတဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးဟာ မေအာင္ဴမင္ႎိုင္ 
ိုလိုတာပၝ။           

ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ပထမ လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပၾဲေခတ္တေလ႖ာက္ စာေပနႛဲ အႎုပညာသည္ 
ေတၾရဲႚ အခန္းကၸက ႒ကီးကဵယ္ ထင္ရႀားခဲ့ပၝတယ္။  မဟာကဗဵာဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းက အစ 
ေတးဂီတ ပညာရႀင္႒ကီး ဆရာေ႟ၿတိုင္ႌၾနႛ္တိႛု အလယ္ ေခတ္ေဟာင္း အဆိုေတာ္႒ကီး ေဒၞဘိလပ္ဴပန္သန္း (ခ) ဒိုရာ 
သန္းေအးတိႛု အဆံုး အႎုပညာရႀင္ အားလံုးဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကို ဝန္းရံ ေပးခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္လား။ 

ေတာ္လႀန္ေရးဟာ အႎုပညာဆန္ရမယ္ မဟုတ္လား။ 
           ဒီကေနႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ဒုတိယ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲ ေခတ္မႀာလည္း ရႀစ္ေလးလံုး 
အေရးေတာ္ပံုမႀသည္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး အထိ စာေပနႛဲ အႎုပညာရႀင္ေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို 
ဝန္းရံေပးခဲ့ဳကတယ္။ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး အကယ္ဒမီ ဦးထၾန္းေဝက အစ အဆိုေတာ္႒ကီး ေဒၞမာမာေအး အလယ္ 
ကဗဵာဆရာ ေစာေဝတိႛု အဆံုး စာေပအႎုပညာ ေလာကသားေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည့္နႛဲ ရႀစ္ဆယ့္ရႀစ္ မဵႂိးဆက္ 
ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ တိုက္ပၾဲကို အဴပည့္အဝ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ဳကတာပၝ။ 
           တိုင္းဴပည္မႀာ လူထုအံု႔ကမႁေတၾ ေပၞေပၝက္လာတိုင္း တိုးတက္တဲ့ စာေပအႎုပညာသမားေတၾဟာ တၾနႛ္ဆုတ္ 
မေနခဲ့ပၝဘူး။ ေနာက္ကဵန္ မေနခဲ့ပၝဘူး။ ေကဵာင္းသားဴပည္သူ ရဟန္းရႀင္လူ ရင္ေပၝင္တန္း႓ပီး တက္တက္႔က႔က ရဲရဲ 
ရင့္ရင့္ ပၝဝင္ခဲ့ဳကတာပဲ မဟုတ္ပၝလား။ 
           ေတာ္လႀန္ေရးဟာ အႎုပညာေဴမာက္ရမယ္ မဟုတ္လား။ 
           ကဵေနာ္တိႛု ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့တဲ့ စကားကို အ႓မဲ သတိရဳကပၝတယ္။ "ကဵမတိုႛဟာ 
စည္းကမ္းရႀိ ညီႌၾတ္႓ပီး အမႀန္တရားနဲႛ ကိုက္ညီတဲ့ အင္အားမဵႂိးကို ထူေထာင္ရမယ္" တဲ့။ အမႀန္တရားကို ေရာက္ဖိုႛ 
ခဵဥ္းကပ္ရတဲ့ လမ္းက အလႀတရားလမ္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ အလႀတရား ဆိုတာ အႎုပညာကပဲ ေပးစၾမ္းႎိုင္တာပၝ။ စာေပ 
အႎုပညာ ဆိုတာ အမႀန္တရား ခၾန္အား သတၨိပဲေပၝ့။ 

အ
နိဂံုး 
ဧ႓ပီ ၁၄၊ ၂၀၁၀ 

အမဵႂိးသား ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဘဝမႀာ တိုက္ပၾဲေတၾ၊ အႎၩရာယ္ေတၾ ဳကားကေန
 ခဵစ္ခဲ့တယ္။ စာေပကို ဴမတ္ႎိုးခဲ့တယ္။ အႎုပညာကို တန္ဖိုးထားခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေဴပာဖူးတဲ့ 

စကားတခၾန္း ရႀိတယ္။ "ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ အႎုပညာ ပၝတယ္၊ အႎုပညာ မပ
ပၝဘူး" တဲ့။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဴပာတဲ့ အႎုပညာဆိုတဲ့ စာေပ အႎုပညာ အားလံုးကို ဆ
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atmifa0; 

 

း ခၾန္အားသတၨိ ေပးႎိုင္ပံု သာဓက တခဵႂိႚကို ေဴပာခဲ့ပၝရေစ။ 
    လူ႒ကီး လူငယ္တိုင္း ဒၝ႟ိုက္တာ ဂဵိမ္းကင္မ႟ၾန္ ႟ိုက္တဲ့ တိုက္တန္းနစ္ ႟ုပ္ရႀင္ကား ဳကည့္ဖူးဳကပၝလိမ့္မယ္။ 

့စိုက္ တဴဖည္းဴဖည္း နစ္ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ  ကုန္းပတ္ေပၞက တေယာတီးဝိုင္း အဖၾဲႚက တေယာထိုး 
မပဵက္ပၝဘူး။ ခရီးသည္ေတၾ ဝ႟ုန္းသုန္းကား ေဆာက္တည္ရာမဲ့ ဴဖစ္ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ သူတိႛု တေယာအဖဲၾႚဟာ တည္ 
တည္႓ငိမ္႓ငိမ္နဲႛ သူတိႛုရဲႚတေယာေတၾကို ဆက္ထိုးေနဳကပၝတယ္။  သူတိုႛရဲႚ ဂီတဟာ ရပ္မသၾားဘူး။ သူတိုႛရဲႚ 
တေယာသံဟာ ကမာၲပဵက္ေနတဲ့ သေဘႆာ႒ကီးေပၞမႀာ ေသမင္းကို ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း စိန္ေခၞေနတဲ့ ဘဝ အမႀန္ 
တရားေတၾပဲ။ ႟ုပ္ရႀင္ ဳကည့္ေနတဲ့သူေတၾဟာ အဲဒီ ကုန္းပတ္တေယာအဖၾဲႚကို မေမ့ႎိုင္ဳကေတာ့ဘူး။ 
           ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လ အလုပ္သမား အေရးအခင္း႒ကီး ဴဖစ္တုန္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မႀာ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ လၾမ္းစရာ 
တခုလည္း ရႀိပၝတယ္။ အလုပ္သမားတိုက္ပၾဲကို မဆလ စစ္တပ္က ေသနတ္နႛဲ အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းလိုက္႓ပီး တ႓ပိႂင္နက္  
တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေတၾကိုလည္း အေရးေပၞ ပိတ္ပစ္လိုက္ပၝတယ္။ ေကဵာင္းသားေတၾ အေဆာင္ကေန ခဵက္ခဵင္း 
ထၾက္ေပးရမယ္လိႛု အစိုးရက အမိနႛ္ထုတ္လိုက္ပၝတယ္။ 
           ဒဂုံေဆာင္ ဝရန္တာမႀာ စိတ္ပညာအဓိက ရခိုင္ေကဵာင္းသား တဦးဟာ ထၾက္ခၾာသၾားတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾကို 
ဳကည့္ရင္း သႛူတေယာေလးကို ႒ကိႂးညၟိ႓ပီး ပခံုးပၝး မႀီလိုက္ပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေတးသၾားတခုကို သူ စထိုးပၝတယ္။ 
ေတးသၾားက ေရႀႚမတက္ပၝဘူး။ ဒၝကိုပဲ သူ ထပ္ထပ္႓ပီး ေဳကာ့ေဳကာ့ ထိုးေနတာပၝ။ သူႛမဵက္ႎႀာေပၞမႀာလည္း မဵက္ရည္ 
ေတၾ ေတၾေတၾ ကဵေနပၝ႓ပီ။ ေသခဵာ နားစိုက္ေထာင္ေတာ့မႀ သူထိုးေနတဲ့ ေတးသၾားက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း သီခဵင္းထဲက 
ဴဖစ္ေနပၝရဲႚ။ 
          "ငၝတိႛု ဴမန္မာဴပည္၀ယ္ မိဘတိုင္းကကၾယ္ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းလို သူရဲေကာင္းေတၾ ေမၾးရမယ္" တေယာသံကို 
ဳကားရတဲ့ ေကဵာင္းသားတိုင္း မဵက္ရည္႓ဖိႂင္႓ဖိႂင္ ကဵခဲ့ရတယ္လိႛု ဆိုပၝတယ္။ 
           ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီးတုန္းက ဧရာဝတီ ဴမစ္ကမ္းေဘးက ေဴမလတ္ ႓မိႂႚကေလး တ႓မိႂႚမႀာ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ 
အဴဖစ္အပဵက္ကေလး တခုလည္း ရႀိပၝတယ္။ အဲဒီ ႓မိႂႚကေလးမႀာ စစ္တပ္က ေသနတ္နႛဲပစ္လိႛု ကဵဆံုးသၾားရတဲ့ 
ေကဵာင္းသားေလးေတၾအတၾက္ ႓မိႂႚလူထုက ဆ ီ ဴမစ္ေရစီးထဲကို ပန္းပၾင့္ကေလးေတၾ 
႖ာလိႛု ပန္းေလးေတၾနဲႛအတ ူ ကဵဆံုးသူတိႛု ဝိညာဥ္ေတၾ လိုက္ပၝ လၾတ္ေဴမာက္ပၝေစ ဆိုတဲ့ သေဘာ 

။ 

           အႎုပညာက ဘဝမႀာ အမႀန္တရာ
       
သေဘႆာ႒ကီး ဦးေထာင္ပဲ

ုေတာင္းပၾဲ လုပ္ပၝတယ္။ ဧရာဝတ
 ပင္လယ္ထဲ ေမ

ထင္ပၝရဲႚ။ အဲဒီမႀာ ႓မိႂႚကေလးက တေယာဆရာဟာ ဆည္းဆာရိပ္ေအာက္က ဴမစ္ကမ္းပၝးမႀာ ရပ္႓ပီး ေတးသၾားတစကိုပဲ 
ထပ္ခဵည္း တလဲလဲ ထိုးလိႛုေနပၝေတာ့တယ္ တဲ့။ သူက "ပန္းကေလးေတၾနႛဲ ဂုဏ္ဴပႂလိုက္ပၝတယ္" ဆို႓ပီး စကားသံလို 
ပီပီသသ႒ကီး ထိုးေနခဲ့တာကိုး။ 
           ေတာ္လႀန္ေရးဟာ လၾမ္းစရာေကာင္းပၝတယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴပည္သေူတၾရဲႚ ဘဝဟာ 
ကဗဵာေတာ့ မဆန္ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ အႎုပညာပၝရမယ္။ 
           ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ရဲႚ စကားနႛဲပဲ ဒီအစီအစဥ္ကုိ နိဂံုး ခဵႂပ္ပၝရေစ။ 

"ႎိုင္ငံဟာ ဖဵားေနတယ္။ နာတာရႀည္ေပၝ့။ ေရာဂၝရေနတယ္။ အဲဒၝ စာေပအႎုပညာက ေပဵာက္ကင္းေအာင္ 
ကုသ ကယ္တင္ရမယ္" 

ဆ အႎုပညာရႀင္မဵား အားလံုး ကဵန္းမာ ခဵမ္းသာဳကပၝေစရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ႎႀင့္ တကၾ ဴမန္မာႎိုင္ငံ စာေပႎႀင့္ 
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ပၝေစ။  ။ 
▪ - ¤ - ▪ 
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