
 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 

Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း)  1 

 

 

“ကုိမင္းကုိႏုိင္”၏ Aမွတ္တရစကားမ်ား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကိုပဲေတာင့္တတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္တယ္။” 

Aသက္ (၄၄) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ (၁၈၊ ေAာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၆)  

 

သမိုင္းပါေမာကၡ “ေဒါက္တာသန္းထြန္း” ကြယ္လြန္ျခင္းန႔ဲပတ္သက္၍  

ဒီဗြီဘီ ၃၀၊ ၁၁၊ ၂၀၀၅။ 

 “တိုက္ဆိုင္တာေလးတစ္ခုကိုေျပာျပမယ္ မေန႔က လူထုေဒၚAမာ ေမြးေန႔မွာ ဆရာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို ကန္ေတာ့ျဖစ္လိုက္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စကားတစ္ခြန္းေလာက္ခ်ီးျမင့္ပါဆုိေတာ့ ဆရာႀကီးက ျပံဳးျပံဳးႀကီးၾကည့္ ေနေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သူ႔စကားကိုလိုရင္းပဲေျပာတယ္။ 

လုပ္လက္စAလုပ္ ဆက္သာလုပ္ပါတဲ့ A့ဲဒါပဲ ဆရာ ႀကီးကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကို Aမွတ္တရေျပာသြားတာေနာက္ဆံုးဘဲ။ ဆရာႀကီးလို 

Aင္မတန္စကားနည္းၿပီး Aလုပ္မ်ား မ်ားလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဆီက ရလိုက္တဲ့စကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး။ ဆရာႀကီးကို Aခု 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေလာင္းကိုကန္ေတာ့္ၿပီးတဲ့Aခါမွာ Aားလံုးတညီတညႊတ္တည္း ဆရာႀကီးကို ဂတိေပးလိုက္ၾကတယ္။ စိတ္ခ်ပါဆရာႀကီး၊ ဆရာႀကီး 

စကားAတိုင္း တပည့္ေတြလိုက္နာပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကတိေပးပါတယ္။”        

 

(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြ႔ဲစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 

AာAက္ဖ္ေA၊ ၂၈၊ ၈၊ ၂၀၀၆ ည 

“လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းမွာေရာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေရာ ေက်ာင္းသားထုဘက္က မားမားမတ္မတ္ 

ရပ္တည္Uီးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ Aာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားထုရဲ့ရပ္တည္မႈကို စစ္Aစိုးရကဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ နားလည္တတ္တဲ့ Aရြယ္ေရာက္လာတဲ့Aခါက်ေတာ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြက ေျမေပၚကေနေပ်ာက္ဆံုးရတဲ့ Aေျခ 

Aေနမ်ိဳးေရာက္ေနၿပီ။  

 ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုတာ ေက်ာင္းသားလႊတ္ေတာ္ပဲဗ်။ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာလို စနစ္တက်စကားေျပာတတ္ေAာင္ 

မိမိဘာသာေလ့လာၿပီးေတာ့ AေျခAတင္ေဆြးေႏြးတတ္တဲ့ Aက်င့္ေကာင္းေတြေမြးျမဴဖို႔၊ တခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ကိုUီးေဆာင္လာရင္ တိုင္းျပည္ကိုUီးေဆာင္ 

Uီးရြက္ျပဳမယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္Aတြင္းမွာ စကားေျပာၾကတယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မတူတဲ့AယူAဆေတြ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ 

AေတြးAျမင္ေတြ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို ကိုယ္စီတင္ျပၾကတယ္။ မိမိန႔ဲမတူတဲ့ဘက္ကိုလည္း မိမိကနားေထာင္ၾကရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္Aေတြး 

Aေခၚကို တင္ျပၾကရတာကိုး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢAစည္းAေ၀းေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိတယ္။ စစ္သင္တန္းလို 

ျပန္မေတြးနဲ႔၊ ျပန္မေျပာနဲ႔ဆိုတဲ့ တဖက္သက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။  

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ ခန္းမေတြ၊ သမဂၢAေဆာက္AUီးေတြ ရွိေတာ့တာမွမဟုတ္ဘဲ။ A ဲ့ဒီေတာ့Aခါက်ေတာ့ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ သမဂၢစိတ္ဓတ္န႔ဲ 

သမဂၢAလံကိုထူၿပီးေတာ့ဘဲ သမဂၢကိုေထာင္ၾကရတာေလ။ Aာဏာပိုင္ေတြကခြင့္ျပဳမွလို႔ ေစာင့္ေနခဲ့လိုရွိရင္ ၈၈မွာေက်ာင္းသားသမဂၢေပၚမွာ မဟုတ္ 

ဘူး။ ေက်ာင္းသာသမဂၢစိတ္ဓတ္ေတြ ျပန္ႏိုးၾကားမွာမဟုတ္ဘူး။ ခြပ္ေဒါင္းAလံေတြ လႊင့္ထူခြင့္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေခတ္Aဆက္ဆက္က ေက်ာင္းသား 

လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔Aတူ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕မြန္ျမတ္တဲ့ေပးဆပ္မႈေတြကို သိတတ္ နားလည္တတ္တဲ့Aခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသား သမဂၢရဲ့ 

တန္ဖိုးကိုသိလိမ့္မယ္။ ဘယ္Aရာမဆိုပါဗ်ာ၊ တန္ဖိုးကိုသိမွ တန္ဖိုးထားလာၾကလာမွာပါဗ်ာ။”  



 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 

Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း)  2 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံAေရးကိစၥ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဗြီAုိေA၊ ၁၆၊ ၃၊ ၂၀၀၆။ 

 “ဒါဟာ လူ႔Aခြင့္Aေရးကိစၥ Aမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥျဖစ္ႏုိင္ေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္ထဲမွာ လိုAပ္တဲ့Aရာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ 

ဘယ္ႏိုင္ငံဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ့္လက္ေပၚက်မွ မီးမွန္းသိတယ္၊ ပူတယ္ဆိုတာ မ်ိဳးမျဖစ္ေAာင္ သူတပါးလက္မွာ ေလာင္ေနရင္လည္း မီးပါလား၊ 

ပူတက္ပါလား A ဲ့ဒီလိုစိတ္ႏွလံုးမ်ိဳးရွိေAာင္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဆက္ၿပီးႀကိဳးပန္းသြားၾကရမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ ေAာင္ျမင္မႈရႏိုင္တယ္ 

မဆိုေသးေပးမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ရိွAေနAထားမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်နပ္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ စတင္ေဆြးေႏြးဖို႔ စတင္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ 

လႈပ္ရွားရာမွာကတည္းကိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့တာ။ Aခုေတာ့ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ 

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖို႔Aတြက္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ဆိုတဲ့Aခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြက ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာနဲ႔ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ Aင္မတန္Aေရးပါ 

ပါတယ္။”            

 

မတ္လ (၁၆) ရက္ တံတားနီAေရးAခင္း (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဒီဗြီဘီ ၁၆၊ ၃၊ ၂၀၀၆။ 

“တကယ္ေတာ့ Aဲဒီေနရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေသြးနဲ႔ ခ်င္းခ်င္းနီခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့Aခါက်ေတာ့ တံတားနီဆုိၿပီးေတာ့ AဲဒီAခ်ိန္ကုိ 

ယာU္ေနာက္လုိက္ စပါယ္ယာေတြကAစ ဂုဏ္ျပဳၿပီးေတာ့ တံတားနီလုိ႔ေခၚေပးခဲ႔တာပါ ။  

 “Aခုဒီေန႔Aခ်ိန္ေတာ့ ျပဳျပင္မႈေတြေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ဖုန္းကြယ္လုိက္ၿပီဆုိပါေတာ့ ေသြးေတြကုိထုံးန႔ဲဖုံးခ႔ဲတဲ့ကာလ ဘယ္လုိဖုံးဖုံးေပါ့ဗ်ာ။ 

ေသြးဆုိတာကေတာ့ နီေနဆဲပါ။ ဒါက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဘယ္ေခတ္ဘယ္Aခါမဆုိ Aၿမဲတေစရိွေနတယ့္ သတၱိေသြးကုိး။ Aခုဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ျပည္တြင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြရိွေနတယ္။ Aေဝးကုိေရာက္ေနရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေသြးခ်င္းေက်ာင္းသားေတြရွိတယ္။ Aဲဒီလုိပဲ ေထာင္မွာလဲ 

ကၽြြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ေက်ာင္းသားေတြရွိေနတုန္းပဲ။ Aဲဒီလုိတေနရာစီကြဲေနေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြမွာ Aေနေဝးေလေလ ေသြးနီးေလေလပဲ 

ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔တကယ္ေတ႔ြျမင္ရတယ္။ AဲဒီAခါက်ေတာ့ ေထာင္ထဲက က်န္ေနတယ့္ရဲေဘာ္ေတြကုိလဲ စာနာစိတ္န႔ဲ ဒီAခ်ိန္မွာ သူတို႔ေတာ့ 

တိုက္ပြဲေတြ စခဲ့ၾကတဲ့ေန႔ ေရာက္လာျပီဆိုရင္ သူတ႔ိုိျပန္ခံစားျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသတိရေနၾကမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ခ်င္းဆုပ္ကိုင္မထားရ 

သည့္တိုင္ေAာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့စိတ္ခ်င္းAားျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြၾကံ့ၾကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ေနၾကUီးမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ေနတယ္။” 

 “A့ဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ Aခုေက်ာင္းတက္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြမွာလည္း သူတို႔ရဲ့ေနာင္ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ကေက်ာင္းသားေတြဟာ 

ဘာေၾကာင့္ ဘ၀ေတြ Aသက္ေတြေပးၿပီးေတာ့ စေတးခဲ့ၾကလည္းဆိုတာကို သူတို႔နားလည္တဲ့တေန႔မွာ သူတို႔ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို သူတို႔သိၾက 

လိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Aေထြေထြထူးထူး ေျပာေနစရာမလိုဘူးေလ Aမွန္တရားဆိုတာကတကယ္ေတာ့ ဘယ္လိုဖံုးကြယ္ထားဖံုးကြယ္ထား Aခ်ိန္ 

တန္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ေပၚၾကရစျမဲကိုး။” 

 

NLD ၏ ျပည္ေထာင္စုေန႔Aမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုUီးတည္သည့္ကမ္းလွမ္း ခ်က္Aေပၚ၌  

၁၄၊ ၂၊ ၂၀၀၆ (ေခတ္ၿပိဳင္) 

“Aခုေၾကျငာခ်က္ဟာ တစ္Uီးခ်င္းတစ္စံုတစ္ဖြ႔ဲတည္းရဲ႕Aက်ဳိးAတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ့မ်က္ႏွာ၊ ဒီမိုကေရစီAသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို 

ပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကမ္းလွမ္းလိုက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ပါတယ္။ AေရးAႀကီးဆံုးAခ်က္ကေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည့္AပါA၀င္ ႏိုင္ငံေရး 

Aက်U္းသားေတြလြတ္ေျမာက္ေရးက တပါတည္းျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။  

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေတြဆိုတာဟာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းAက်U္းက်ခံေနရတာပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆို 

ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့Aဖြဲ႔Aစည္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲAႏုိင္ရပါတီရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါဘဲ။ AဲဒီAခ်က္ 

ေၾကာင့္ Aေရးတႀကီးႏွလုံးသြင္းၾကပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။” 



 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 

Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း)  3 

 

၁၈၊ ၈၊ ၂၀၀၆  ေျပာၾကားခ်က္ 

 “၁၈ႏွစ္ ကာလAတြင္းမွာ ၁၆ႏွစ္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေထာင္ထမဲွာတိတ္တဆိတ္န႔ဲ တစ္Uီးတည္း ျဖတ္သန္းလာတဲ့Aခါက်ေတာ့ 

ဘာနဲ႔သြားတူသလဲ ဆိုေတာ့ေဘာလုံးပြဲတပြဲကုိ ရႈံးလုိ႔ထြက္လုိက္ရတ႔ဲ Aသင္းတစ္သင္းကေန စိမ္ေျပနေျပသုံးသပ္သလုိ သုံးသပ္ခြင့္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္ရလုိက္ 

တယ္။ တကယ္လို႔သာ ဆက္တုိက္သာကစားေနမယ္ဆုိရင္ Aဲဒီေလာက္Aထိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခြင့္မ်ိဳး ရၾကမွာမဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ သံေဝဂ 

တရားေတာ့ တကယ္တမ္းေတြ႔တာေတာ့ ….” 

“ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့လြန္ခ႔ဲတ႔ဲ ၁၈ႏွစ္ကုိျပန္ၾကည္လုိက္ရင္ Aဒဲီတုန္းက ဝရုန္းမီးေတာက္ခ႔ဲတ႔ဲ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆုိတ႔ဲ ပုဂၢဳိလ္ေတြ တကယ္ 

တမ္းေပါ့ဗ်ာ၊ တုိင္းျပည္မွာAာဏာကုိ ကုိင္စြဲထားႏုိင္ခ႔ဲတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဒီကေေန႔မွာ တကယ္ကုိAသုံးမဝင္ေတာ့တဲ့ ရြက္ေျခာက္မ်ားလုိ Aသီးသီး 

ေၾကြသြားခဲ့ၾကသည္၊ လူပုဂၢိဳလ္နာမည္ေတြလဲ ေျပာစရာမလုိဘူး၊ ျပန္ၿပီးေတာ့စU္းစားၾကည္႔မယ္ဆုိရင္ သိႏုိင္တယ္။ Aဲဒီလုိဇာတ္သိမ္းေတြ ေနဝင္ခ်ိန္ေတြ  

Aမ်ိဳးစုံကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြျမင္ခဲ့ရၿပီး ဆိုတဲ့Aခါမွာ သူတို႔ရဲ့ သမုိင္းဟာAဆုံးသတ္သြားၿပီ၊ သူတုိ႔ရဲ့Aေၾကာင္းကုိ ေျပာလုိ႔ရၿပီ၊ A ဲဒီေတာ့သူတုိ႔မွာ ျပန္ 

လည္ျပင္ဆင္ခြင့္မရိွေတာ့ဘူး။ သူတို႔Aတၱေတြ ႀကီးမားရင္ ႀကီးမားတာနဲ႔Aမွွ် သူတုိ႔ဟာ သမုိင္းမွာAက်ည္းတန္စြာ Aေရးယူခံရေတာ့မယ္။ Aဲဒါ ဒီကေန႔ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ရတဲ့ကိစၥပါ။” 

“Aခုဆုိလိုရိွရင္ လြန္ခ႔ဲတဲ့(၁၈)ႏွစ္က Aာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ Aဖြ႔ဲAစည္းထဲကဆုိလွ်င္ ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့ 

တာေပါ့။ က်န္ခဲ့တယ့္လူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံစားခဲ့ရတဲ့ Aက်U္းသားဘဝမွာ ခံစားရသလို ခံစားရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကလဲ ခံစားေနရၿပီ။ ဒီလုိပဲ လုပ္ၾကံခံရ 

ၿပီးေတာ့ တိမ္းပါးသြားတဲ့သူလည္း  တိမ္းပါးသြားခဲံ့ၿပီ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Aနႏၱသူရိယ Aမတ္ႀကီးရဲ့ကဗ်ာထဲကလိုေပါ့ဗ်ာ၊ သမုဒၵရာထက္ 

ခဏတက္သည့္ ေရပြက္ပမာ တသက္လ်ာတည့္ ဆိုတာလုိေပါ့၊ Aဲဒါကုိလည္း ကၽြန္ေတာတုိ႔ သြားသတိရတယ္။” 

Aဲဒီလုိရတုန္းရခိုက္ Aဲဒီေရပြတ္္ပမာကာလေလးမွာ ဘာေတြလုပ္သြားၾကမွာလဆဲုိေတာ့ တကယ္Aခ်ိန္မွီေသးတဲ့ လူေတြဟာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ 

လုပ္ဖုိ႔ Aခြင့္Aလမ္းေတြရိွေနတဲံ့Aခ်ိန္မွာ Aမ်ားAတြက္ တကယ္Aက်ိဳးရိွမဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး သမုိင္းေၾကာင္းတကယ္ေကာင့္မယ့္ကိစၥမ်ိဳး၊ ျပသနာေတြကုိ 

ေျဖရွင္းေပးသြားႏုိင္တယ့္ Aစြမ္းAစန႔ဲ နိဂုံးခ်ုဳပ္ေစခ်င္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aခ်ိန္မေႏွာင္းခင္မွာ လုပ္ၾကပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္။ ” 

 “တေယာက္မွာရိွတဲ့Aားနည္းခ်က္ကုိ တေယာက္ကနားလည္ေပး၊ ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ေထာက္ျပ၊ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီးေတာ့ ဆက္တုိက္ရAံုးမွာပဲ 

ေAာင္ပြဲမေရာက္ခင္ေတာ့ Aခ်င္းခ်င္းAျပစ္တင္မႈေတြ ရမယ္ရွာမႈေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေရွာင္ရွားေစခ်င္တယ္ ဒီမုိကေရစီရေAာင္ ဘယ္လုိ 

လုပ္ရမလဲဆုိတာေတာင္မွ AယူAဆေတြ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားၾကလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္းAလုပ္လုပ္မယ္ဆုိလွ်င္ တူညီတယ့္Aခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြၿပီး 

ေတာ့ တၿပီဳက္နက္လုပ္လုိ႔ရပါတယ္လို႔ ဒီမုိကေရစီေရးAတြက္ တကယ္လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ တကယ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္ 

ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တကယ္ေျပာခ်င္တယ္။”  

 

သတင္းစာေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္၍ 

AာAက္ဖ္ေA။ ၂၆၊ ၈၊ ၂၀၀၆၊ စေနေန႔။ 

 “သူတို႔ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ AေလးAနက္ထားမႈ ဒီဂရီျမင့္တက္လာတယ္လို႔ေျပာရမွာဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့Aရင္က ခက္ေပါ့ေပါ့ဆဆန႔ဲ 

မေရးတန္ ေကာင္းဟုဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ေရးသားခဲ့တဲ့ပံုစံေပါ့၊ Aခုေတာ့ သူတို႔ ပိုၿပီးေတာ့ ေလးနက္မႈပိုၿပီး ျမင့္လာတယ္လို႔ A ဲ့ဒီလိုပဲ ျမင္ရမွာေပါ့။” 

 “ေထြေထြထူးထူးေတာ့ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔မွာရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုရွိလို႔ A ဲ့ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္Aတိုင္းလုပ္ဖို႔ 

Aရင္ဆံုး ခင္းလိုက္တဲ့ Aခင္းAက်င္းလို႔ေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။  

ေနာက္ကြယ္မွာ သူတို႔ ဒုတိယAဆင့္ေတြ၊ တတိယAဆင့္ေတြ လာUီးမွာေပါ့ဗ်ာ။ A့ဲဒါေတြကေတာ့ စစ္Aစိုးရရဲ့ လကၡဏာေတြလို႔ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္ဒီကေန႔Aထိ မေတြ႔ေသးဘူး။” 

 “A ဲ့ဒီ ၈၈ကို ဆူပူမႈ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈ စကားလံုးေတြသံုးႏႈန္းျခင္းေတြ ကိုယ္၌ကိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲAျမင္ခ်င္းသာကြာေနတာ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး တကယ့္ကို ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ၊ ေနာက္ဆံုး သီလရွင္ေတြပါ ပါတယ္။ တခဲနက္ေတာင္းဆိုတာ ရိုးရိုးသားသား 



 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 

Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း)  4 

 

ေတာင္းဆိုတာဗ်၊ မြန္းၾကပ္ေနတဲ့ ေမွာာင္မိုက္ေနတဲ့ဘ၀ကေန ပိုၿပီးေတာ့ လင္းပြင့္တဲ့ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုခဲ့ 

တာ။ A့ဲဒါဟာ ေတာင္းဆိုခံခဲ့ရတဲ့ Aာဏာပိုင္ေတြဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ Aင္မတန္နားကေလာ္တယ္လို႔ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဆူပူတယ္လို႔ျဖစ္လိမ့္မယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ဘ၀ ယU္ေက်းတဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုတာဟာ AဲဒီAခ်ိန္မွာ Aာဏာပိုင္ေတြဟာ ဆူပူတယ္ဆိုၿပီး ခံစားသြားရတာပဲ။ 

Aဲဒီေတာ့ ၈၈ ဟာ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရပ္တည္ေပးရမွာပ။ဲ ၈၈ ဟာဆူပူမႈမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္ 

လံုးရဲ့  ေတာင္းဆိုမႈ၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ Aေရးေတာ္ပံုတစ္ရပ္သာျဖစ္ပါတယ္။” 

 “AဒဲီလိုAသံုးႏႈန္းေတြနဲ႔ တဖက္ကေနၿပီးေတာ့ Aမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုသြားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြာဟာမႈေတြAေပၚမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္က မဟုတ္မမွန္ဘူးဆိုတာေတာ့ ျငင္းဆိုရမယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း ၈၈ဟာ လူထုဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာကို လက္ခံရမွပဲ။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကိုယ္၌ကိုက Aာဏာသိမ္းတဲ့Aခါက်ေတာ့ လူထုေတာင္းဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးပါမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ 

ဂတိခံၿပီးေတာ့ သူတို႔Aာဏာသိမ္းရတာေလ။” 

 “A့ဲဒီေတာ့ ၈၈ ဟာ ဆူပူမႈလား။ ဒါဟာ ဂရုမစိုက္ေလာက္ဘူးဆိုရင္ Aဒဲီတုန္းကတည္းက Aဲဒီဂတိကို မေပးနဲ႔ေပါ့၊ Aာဏာမသိမ္းန႔ဲေပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီလိုပဲ တုံ႔ျပန္ရေတာ့မေပါ့။” 

         

ဘီဘီစီ၊ ၂၁၊ ၉၊ ၂၀၀၆။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို တိုက္ရိုက္စြပ္စြဲတယ္လို႔ေတာ့ မခံစားရပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားခ်င္တာက 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္က Aၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့သူေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကို ေတာင့္တတယ္။ တကယ္လည္း 

Aဲဒီလမ္းကို လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လူသတ္လက္နက္ေတာ့မရွိဘူး။ Aဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုကိုပဲ 

Aားကိုးတယ္။ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးပူေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္တယ္။” 

         

စစ္Aစိုးရသတင္းစာနဲ႔ ပတ္သက္၍ 

ဗြီAုိေA၊ ၂၆၊ ၈၊ ၂၀၀၆။ 

 “တကယ့္ျပည္သူAစစ္မွန္ေတြက ဘယ္လိုဆက္ဆံတယ္ဆိုတာကို သြားၾကည့္မယ္ဆိုရင္သိႏိုင္တယ္။ တကယ့္တကယ္ ျပည္သူေတြနဲ႔ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးမလား။ Aဲဒီျပည္သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဆူပူတဲ့Aၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ စြပ္စြဲမလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ရင္ 

တိုင္းျပည္ရဲ႕ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကို လုပ္မယ့္သူေတြလို႔ ျမင္မလား။ Aဲဒါ လြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႔က်က် 

ေျဖရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။” 

 “သတင္းစာထဲမွာ Aစိုးရတသင္းစာAေနနဲ႔၊ AစိုးရAာေဘာ္Aေနနဲ႔ ထည့္ၿပီဆိုတဲ့Aခါက်ေတာ့ ၈၈ လုိကိစၥမ်ိဳးပၾဲကည့္ပါ။ ၈၈မွာ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔က ျပည္သူတရပ္လံုးမွာ ဒီမိုကေရစီကိုေတာင္းတာ၊ Aစိုးရက A ဲ့ဒီAခ်ိန္မွာ တပါတီAာဏာရွင္တို႔မည္သည္ ဒီမိုကေရစီကိုမွ Aသံမၾကားခ်င္ဘူး။ 

ဒီမိုကေရစီေတာင္းတာနဲ႔ သူတို႔နားထဲမွာ ဆူတယ္ ပူတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ဆူပူမႈလို႔ ေျပာတာေပါ့ဗ်ာ။” 

 “တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြက ကၽြန္လိုမေနခ်င္ဘူး။ သခင္လိုေနခ်င္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီေတာင္းတာေပါ့ဗ်။ Aစိုးရကို ကိုယ္တိုင္ေရြးမယ္၊ ကိုယ္ 

တိုင္ခန္႔မယ္၊ Aစိုးရမဟုတ္တာလုပ္ရင္ ကိုယ္တိုင္ျပန္္ျဖဳတ္ခ်မယ္။ Aဲဒါ ျပည္သူေတြရဲ့ Aခြင့္Aေရး၊ မူလAခြင့္Aေရး၊ AဒဲီAခြင့္Aေရးကို ေျပာတာ။ 

Aဲဒါ သခင္Aခြင့္Aေရးပဲ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုတဲ့ကိစၥကို Aာဏာကိုင္စြဲထားတဲ့လူေတြက Aာဏာရွင္စိတ္ဓတ္မ်ိဳးရွိေနမယ္ဆိုရင္ သူတို႔က ဆူပူတယ္ 

လို႔ နားလည္မွာပ။ဲ Aဲဒါက တကယ့္ျပည္သူသေဘာဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္တာပဲခင္ဗ်။ Aဲဒါတျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ရဟန္းရွင္လူေတြက တခဲနက္ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ 

Aတြက္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေတြ လုပ္ေပးပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ကတိကိုေပးၿပီးေတာ့ တပ္ကAာဏာသိမ္းရတာ။”  

“Aဲဒါျပည္သူတရပ္လံုးက ေတာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ဆူပူမႈသာလွ်င္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ Aဒဲီတုန္းက Aဒဲီကတိမ်ိဳးမေပးဘဲနဲ႔ သိမ္းၾကည့္ 

ပါလား။ ကၽြန္ေတာ္ေမးၾကည့္ခ်င္တယ္။ AဲဒီAေျခ Aေနမ်ိဳးကို ျပန္ေမးၿပီးေတာ့။” 



 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 

Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း)  5 

 

3D- FUND ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဒီဗြီဘီ၊ ၂၆၊ ၈ ၊ ၂၀၀၆။ 

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားတာကေတာ့ သံတမန္မ်ားAေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ Aစိုးရမဟုတ္တဲ့ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔ေနက သူတို႔လုပ္ငန္း 

Aတြက္ သူတို႔ေတြ႔ခ်င္တဲ့ Aဖြဲ႔Aစည္း၊ လူပုဂိၢဳလ္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာ။ သူတို႔ေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ယူဆရင္ ကာရာကံရွင္ေတြရဲ့ 

ေရြးခ်ယ္မႈသာျဖစ္တယ္။ A ဲဒါAဓိကက်ပါတယ္။ Aဲေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြ ေရြးခ်ယ္မႈAေပၚ ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳး၊ ေ၀ဖန္တာမ်ိဳးက ဘယ္လိုနည္းန႔ဲမွ 

သေဘာမက်ဘူး။” 

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာထားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၿပီးသားပါ။ AစီAစU္ေတြAေနနဲ႔က မိမိတို႔စီစU္္တဲ့AစီAစU္ လက္၀ယ္ေရာက္ရွိေရး 

Aတြက္ AဲဒီAတြက္သူတိုလုပ္ငန္းေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့သုံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။ Aဓိက ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကသူတို႔မွာသံုးသပ္တဲ့Aခြင့္Aေရးရွိရမယ္။ ဒါ 

မတရားသျဖင့္ျဖစ္ေနမယ္၊ AတားAဆီးေတြျဖစ္ေနမယ္၊ မေရရာမႈေတြ၊ မလံုျခံဳမႈေတြျဖစ္ေနရင္ သူတို႔က သက္ဆုိင္ရာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိရ 

မယ္။ Aဲဒီလိုေတာင္းဆိုခြင့္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ Aျမတဲေစသံုးသပ္ေနရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္မႈရွိသလဲလို႔ Aဲဒီလို သံုးသပ္ၿပီးတဲ့Aခါမွာ 

ေတာင္းဆိုသင့္တာေတြကို ေတာင္းဆိုရမယ္။ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုတယ္။” 

          

မဂၢင္ေက်ာင္း HIV ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

AာAက္ဖ္ေA၊ ၁၆၊ ၈၊ ၂၀၀၆။ 

 “ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတာက တကယ္တမ္းမြန္ျမတ္တဲ့Aလုပ္ Aမ်ားAတြက္ ကိုယ္က်ိဳးေတြကို Aထိုက္Aေလ်ာက္စြန္႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾက 

တဲ့ Aလုပ္မ်ိဳးဆိုတာ ေျမွာက္ေပးလို႔လုပ္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ ဒါမ်ိဳးဟာ မိုက္ရူးရဲ Aလုပ္မဟုတ္ဘူး။” 

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ေတြထဲမွာ ရွိေနကတည္းက သူတို႔ေတြAလုပ္ေတြကို လုပ္ေနတာပဲေလ။ သူတို႔ Aသိစိတ္ဓတ္န႔ဲ သူတို႔လုပ္ေနတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲ ဘယ္လိုပတ္သက္မႈမ်ိဳးေတြရွိေနသလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ Aေတြ႔Aၾကံဳကို မွ်ေ၀ဖလွယ္ၾကတာမ်ိဳးေတြ ရွိဖူး 

တယ္။ Aျပန္Aလွန္ ကူညီၾကတာမ်ိဳးပဲ ရွိတယ္။” 

 “တကယ့္တကယ္ သူတို႔Aလုပ္ရဲ့သေဘာကိုက လိုAပ္လို႔ရွိရင္ Aိတ္ကပ္ထဲကပိုက္ဆံကို သူတို႔စိုက္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ဘ၀တက္လမ္းAတြက္ 

သူတို႔မလုပ္ၾကဘူး။ ကိုယ့္စီးပြားAတြက္လည္း ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ A ဲေတာ့ မြန္ျမတ္သန္႔စင္တဲ့ Aမ်ားAက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္သူကမွလဲ 

ေျမွာက္ေပးလို႔မရဘူး။” 

 Aဲဒီလို သံသယမ်ိဳးနဲ႔ ခ်U္းကပ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ Aမွန္တရားနဲ႔ပိုေ၀းသြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ Aာဏာပိုင္ေတြAေနနဲ႔က သံသယ 

AေျခAေနမျမင္ဖို႔ Aဲဒါကို ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ဆင္ျခင္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္ဒီကေန႔ ၾကံဳႀကိဳက္တဲ့Aခါမ်ိဳးမွာ ေထာက္ျပခ်င္တယ္။” 

 

HIV ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ကိုသန္းလြင္(ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသား) ရက္လည္ဆြမ္းေကၽြးေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဒီဗီြဘီ၊ ၁၈၊ ၈၊ ၂၀၀၆။ 

“ဒီေန႔ မနက္မွာတင္ Aဲဒီေ၀ဒနာသည္ေတြရဲ့ ဆြမ္းကပ္ပြဲကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြနဲ႔ စကားေျပာခြင့္ရခဲ့တယ္။ Aဲဒီမွာဆိုလို႔ရွိရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ 

ရက္ပိုင္းေတြတုန္းက စုေပါင္းၿပီးေနထိုင္တဲ့ ေဆးကုသဖို႔ေရာက္လာတဲ့ ေတာင္တြင္းႀကီးနယ္ဘက္ကေရာဂါသည္ေတြကို ထမ္းေပြ႔ၿပီးေခၚလာရတာ။ 

AရိုးေပၚAေရတင္ပဲရွိေတာ့တာ။ Aခုက်ေတာ့ သူတို႔က သာမန္လူတစ္ေယာက္နီးပါးေလာက္ေတာင္ ျပန္ၿပီးေတာ့လႈပ္ရွားၿပီးေတာ့ Aမ်ားနည္းတူ 

ေလာက္ကိုေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔ကိုလူ႔Aဖြ႔ဲAစည္းကေနၿပီးေတာ့ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံတယ္။ ၿပီးေတာ့လက္တြဲေခၚတယ္ဆိုတဲ့Aသိန႔ဲ သူတို႔ျပန္ၿပီး 

ထူမတ္လာတာေလ၊ Aခုဆိုရင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုက လက္ရွိေ၀ဒနာခံစားရတဲ့လူAခ်င္းခ်င္းေတာင္မွ သူတို႔ကျပန္ၿပီး AေျခAေနဆိုး၀ါးေနတဲ့ 

လူငယ္ေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပဳစုကုသေပးေနတာ ကၽြန္ေတာ္Aမွန္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ Aင္မတန္Aားရစရာေကာင္းတဲ့ AေျခAေနမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။” 



 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 

Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း)  6 

 

 “ဒီေရာဂါသည္ေတြကို တခ်ိဳ႕ကဘယ္ႏွစ္လပဲခံေတာ့မယ္။ ခင္ဗ်ာကုသိုလ္ေကာင္းမႈသာျပဳေပေတာ့၊ တျခားနည္္းမရွိေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေျပာရင္ 

ဘုန္းဘုန္းလဲ ေတာ့တာဘဲ။ ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုရင္ေတာ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟို စက္ဘီးနင္းသင္ေပးသလိုေပါ့၊ ေနာက္ကေန လက္ကိုင္ေပးထားတယ္ဆိုတဲ့ 

Aသိန႔ဲ သူတို႔ကနင္းေနရင္ ေျဖာင့္ေနတာပဲဗ်။ တကယ္ေတာ့ မကိုင္ဘဲနဲ႔လႊတ္လိုက္ရင္ေတာင္ရေနတယ္။ Aဲဒီလိုလူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းက ၾကင္နာတဲ့ႏွလံုးသား 

ရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ သူတို႔ဘ၀ေတြ လမ္းခင္းေစဖို႔Aတြက္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ Aရင္ဆံုးလုပ္ရလိမ့္မယ္ထင္တယ္။” 

 “ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာAာဏာပိုင္Aဖြ႔ဲAဆင့္ဆင့္မွာရွိေနတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာAသိAျမင္ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာပါ။ Aဲဒီ 

မွာ ရပ္ကြက္Aဆင့္ကေျပာတာက ဒီလူနာေတြကိုထားလို႔ရွိရင္ သူတို႔ရဲ့ဆီး၊ ၀မ္းေတြေတြကေနၿပီးေတာ့ ကူးစက္ကုန္မယ္လို႔ ေျပာတာမ်ိဳး၊ သူတို႔ရဲ့Aသိက 

ပိုးကဆီး၊၀မ္းကကူးတယ္လို႔ပဲ သူတို႔နားလည္ေနတာ။ A ဲဒါပုလိပ္ ေရာဂါလို၊ ၀မ္းေရာဂါလို လံုးေထြးၿပီးေတာ့ေနတဲ့ကိစၥေပါ့။” 

 “Aဲဒီေလာက္ေတာင္ မသိဘူးဆိုရင္ ေဒသဆိုင္ရာAာဏာပိုင္ေတြရဲ့ သိျမင္တဲ့Aဆင့္Aတန္းဟာ Aမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ 

ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ ေနာက္တခု ဒီထက္ပိုၿပီးျမင္တဲ့ Aာဏာပိုင္ေတြမွာလည္း ဒီေရာဂါသည္ေတြရဲ့ပြဲေတြ ငါ့နယ္ထဲမွာ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ မလုပ္ရဘူးဆိုၿပီး 

ေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ေဟာဒီလိုေ၀ဒနာသည္ေတြAေပၚမွာ ဘယ္လိုစိတ္ထားသလဲ၊ ဘယ္လိုစိတ္ႏွလံုးAခံမ်ိဳးနဲ႔ ၾကည့္ရႈ 

သလဲဆိုတာ ဒါAေျဖေပၚေနတာ။” 

 “Aဲဒီေတာ့ Aာဏာပိုင္Aဖြဲ႔Aစည္းAဆင့္ဆင့္ဟာ Aဒဲီေရာဂါကူးစက္ပံုAေၾကာင္းကိုမွ နားမလည္ပဲနဲ႔ ေနာက္တခ်က္ Aဲဒီေ၀ဒနာသည္ေတြ 

Aေပၚ ဂရုဏာစိတ္ႏွလံုးမရွိပနဲဲ႔ မတူမတန္သလိုလူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းက လက္ခံလို႔မရတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားလို ထင္ေနမယ္။ ဆက္ဆံေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံ 

တကာက AကူAညီေပးတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ Aေထာက္Aကူေတြဟာ ဘယ္လိုမွထိေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လမ္းမျမင္ဘူး။”  

 “Aာဏာပိုင္ေတြကိုျပန္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေတြဖြင့္ေပးရမလိုျဖစ္ေနၿပီ။ Aဲဒါ လက္ေတြ႔က်တဲ့Aလုပ္ျဖစ္ေနတယ္။”  

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ျပဖူးခဲ့တဲ့ AေျခAေနရွိတယ္။ လက္ရွိAာဏာရေနတဲ့Aဖြဲ႔Aစည္းန႔ဲ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့Aင္Aားစုေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး 

ပါ။ ၿပီးတဲ့Aခါမွာ ႏိုင္ငံတကာလက္ခံႏိုင္တဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြAတိုင္း ျဖစ္ေAာင္လို႔ခင္းက်င္းလိုက္ပါ။ AဲဒီAခင္းAက်င္းမွာ Aေျဖရွာမယ္ဆိုလိုရွိရင္ A ဲဒါ 

လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ႏိုင္တဲ့ Aလုပ္ပါ။ AဲဒီAဆင့္ကိုမေရာက္ဘဲ Aစိုးရနဲ႔ပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ညွိႏိႈင္းၿပီးလုပ္သြားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ လက္ေတြ႔မွာဘဲ Aခက္Aခဲ 

ေတြAမ်ားႀကီးေတြ႔ေနရၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာက ေဖးမၿပီးတြဲေခၚေနၾကတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြAေပၚမွာ ရမ္းရမ္းကားကား ဆက္ဆံခံရတာေတြ ရွိေနတဲ့Aခါက် 

ေတာ့ လက္ေတြ႔မွာ တကယ့္တကယ္AကူAညီေပးတဲ့ Aဖြ႔ဲAစည္းေတြAေနနဲ႔ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ဖို႔လိုေနၿပီဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြမကဘူး၊ ကာယ 

ကံရွင္ေတြ လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေနတဲ့လူေတြAားလံုးက ဒီကေန႔ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီ။”      

      

စစ္ေၾကာေရး၌ေသဆံုးခဲ့ေသာ ကိုေAာင္လႈိင္၀င္း ၁ ႏွစ္ျပည့္၌ 

ဗီြAုိေA၊ ၈၊ ၅၊ ၂၀၀၆။ 

 “ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ဘ၀ဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့သလဆဲိုရင္ သူ႔Aသက္န႔ဲစြန္႔ၿပီးေတာ့ျပသြားခဲ့တာပဲ။ လူတစ္ေယာက္ကို ဖမ္းဆီး 

ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေနာက္ ရံုးတင္တဲ့Aဆင့္ေတာင္ မေရာက္ပဲနဲ႔ Aသက္မပါပဲနဲ႔ Aေလာင္းကိုပဲသၿဂၤိိဳလ္လိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ Aျဖစ္မ်ိဳးဟာ ဒီမိုကေရစီကို 

သြားေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေAာက္မွာ Aင္မတန္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။”  

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးAရ ခ်စ္ခင္မႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aခုလိုႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 

ေတြမွာ ၀င္ၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ပတ္သက္ေနၾကတယ္ ရယ္လို႔မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာက စနစ္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံသား 

တုိင္းဟာ မိမိရဲ့Aသက္န႔ဲ ဘ၀လံုျခံဳေရးသည္ နံပါတ္(၁)ျဖစ္ရမယ္။ Aဒဲီေတာ့ Aုပ္စိုးသူေတြAေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့လုံျခံဳမႈကို Aာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ရလိမ့္ 

မယ္။” 

 “Aခုလို ေAာင္လိႈင္၀င္းလိုကိစၥမ်ိဳးမွာဆိုရင္ Aာမခံခ်က္မရွိတဲ့Aျပင္ Aာဏာပိုင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံသားေတြAတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေနတယ္ 

ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွားျပေနတယ္။ ဒါ ကုိေAာင္လႈိင္္၀င္းတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားေတြဟာ 

Aာဏာပိုင္ေတြရဲ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံစားေနရသလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကိုေAာင္လိႈင္၀င္းကို သက္ေသထားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။” 

           



 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 

Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း)  7 

 

ကိုသက္ႏိုင္UီးAမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဒီဗီြဘီ၊ ၁၉၊ ၃၊ ၂၀၀၆။ 

“Aခုကိုသက္ႏိုင္Uီးကိစၥမွာ ဘာကိုျပေနသလဲဆိုေတာ့ လူတေယာက္ေပါ့ သူ႔ရဲ့ရုန္းရင္းဆန္ခပ္ျဖစ္လာတဲ့Aခါမွာ သူ႔Aေပၚမွာ Aာဏာပိုင္Aဖြဲ႔ 

Aစည္း၊ လက္နက္ကိုင္Aဖြ႔ဲAစည္းေတြက သူ႕ကိုဖမ္းၿပီးေတာ့Aေရးယူလို႔ရပါတယ္။ ဒဏ္ေငြတပ္စရာရွိရင္ ဒဏ္ေငြတပ္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့သူ႔ကုိ 

ေသေAာင္ ၀ိုင္းရိုက္သတ္္ခြင့္ေတာ့ မရဘူး။ Aဲဒီလို ရိုက္သတ္ခြင့္လုိင္စင္ဆိုတာ ဘယ္သူ႔မွာမွမရွိဘူး။ တရားUပေဒAတိုင္းပဲ ေျဖရွင္းဖို႔သင့္ပါတယ္။”  

 “ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာျဖစ္ေနတာက ယူနီေဖာင္း၀တ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေသြးေတြၾကြလာတဲ့ဓေလ့ဆိုးႀကီးက Aင္မတန္၀မ္းနည္းစရာ 

လဲေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြAျမင္မွာလည္း မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသမႈလည္း မဟုတ္ဘူး။ ” 

 “Aဲဒီေတာ့ Aေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ယူနီေဖာင္းတစ္ခုကို၀တ္ရတယ္ဆိုတာ တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။ Aဲဒီေတာ့ သာမန္Aား 

ျဖင့္ ျပည္သူလူထုန႔ဲေတြ႔ဆံုရတယ္။ ေျဖရွင္းရတဲ့ေနရာမွာ မိမိမွာတာ၀န္ရွိတဲ့Aေလ်ာက္ပဲ၊ မိမိတာ၀န္ထကဲပဲ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ Uပမာဆိုပါေတာ့ 

ႏိုင္ငံတကာမွာ မီးသတ္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားဆိုတာဟာ သဘာ၀ေဘးဒုကၡေတြၾကားထဲက လူသားေတြကိုကယ္တင္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့Aဖြဲ႔Aစည္းပါ။ Aဲဒီေတာ့ 

ျပည္သူလူထုေတြ ႏိုင္ငံသားေတြကိုAကာAကြယ္ေပးဖို႔ သက္သက္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ မီးသက္Aဖြဲ႔Aစည္းေတြျဖစ္တယ္။ Aဲဒီလိုမ်ိဳးAဖြ႔ဲAစည္းေတြဟာ 

ဘယ္လုိAေၾကာင္းန႔ဲမွ လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ Aရပ္သူAရပ္သားေတြကိုAႏၱရာယ္ျပဳတာမ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးက ဘယ္လိုနည္းန႔ဲမွမျဖစ္သင့္ဘူး 

ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားAားလံုးကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္ဒီကေန႔ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္။ ရဲရဲတင္းတင္း ဒီကိစၥကိုေတာ့ေျပာခ်င္တယ္။”  

 

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက်င္းပတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးAခမ္းAနားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

AာAက္ဖ္ေA၊ ၈၊ ၈၊ ၂၀၀၆။ 

 “ေသခ်ာတာကေတာ့ဗ်ာ ဒီရွစ္ေလးလံုးAေရးေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုဘဲ Aေမွာင္ခ်ထားပါေစ၊ ပံုဖ်က္ထားပါေစ၊ တကယ္ေတာ့ 

ျဖတ္သန္းလိုက္ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက တန္ဖိုးကိုသိတယ္ဗ်။ Aဲဒီရ႕ဲ Aႏွစ္သာရ သေဘာကိုနားလည္တယ္။ A ဲဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီလာၿပီး ပူေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ၾကတာပ။ဲ” 

 “တခ်ိဳ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရွိတယ္။ Aဲဒီတုန္းက မမွတ္မိတဲ့Aရြယ္ သိပ္ငယ္ေသးတဲ့Aရြယ္ေတြက ယခုၾကေတာ့ လူလားေျမာက္ေနၿပီ။ 

သူတို႔လဲ တခဲနက္လာၿပီး ပူးေပါင္းၾကတာပဲဗ်။ နယ္ေတြကေတာင္တက္လာၾကတယ္ ရရာရထား၊ကားေတြ၊ သေဘၤာေတြနဲ႔ေရာက္လာၾကတာပဲ။ ပင္ပန္း 

ႀကီးေတြနဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကတာပါဆိုေတာ့ ဘာကုိျပသလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြဟာ တကယ္တမ္းၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြဘယ္လိုပဲရွိလင့္ကစား၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြဟာ Aမွန္တရာAတြက္ဆိုရင္ ရဲရဲႀကီးတိုးရဲတယ္ဆိုတဲ့ Aခ်က္ကိုျပေနတာ Aဲဒါကိုကၽြန္ ေတာ္Aင္မတန္Aားရမိတယ္။” 

 “AခုလိုAခမ္းAနားမ်ိဳးထက္ပိုၿပီးAေရးႀကီးတဲ့ Aမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလိုကိစၥမ်ိဳးမွာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ 

Aဲဒီလိုမ်ိဳး နားလည္မႈAေျခခံၿပီးေတာ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလုိက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တခနဲက္ၾသဘာေပးဖို႔ တခနဲက္ေထာက္ခံေပးဖိို႔Aဆင္သင့္ပ။ဲ Aဲဒါ 

မ်ိဳးဆိုရင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳဆိုပါတယ္။” 

        

မစုစုေႏြး ဆုရရွိမႈAေပၚ၌ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ တပါတီAာဏာရွင္စနစ္လက္ေAာက္ကေနစၿပီးေတာ့ လူ႔Aခြင့္Aေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီAေရးAတြက္ လႈပ္ရွားၾကတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္Aားလံုးဟာ ယခင့္ ယခင္ဆုလာဒ္ေတြရတယ္ဆိုတာ မရွိခဲ့ဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ေတြပဲရွိတယ္။”  

 “လူဆိုတာလူ႔Aခြင့္Aေရးေတြရွိရမယ္၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာလူသားေတြရဲ့ ယU္ေက်းမႈစနစ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့Aခ်က္ကို ျမတ္ႏိုးတဲ့Aတြက္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aလုပ္လုပ္ၾကတာျဖစ္တယ္။ AဲဒီAထမဲွာAခုလို ေက်းေတာသူေလးတစ္ေယာက္ သာမန္ျပည္သူထဲက ျပည္သူတစ္ေယာက္က သူ႔Aစြမ္း 



 

တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးAက်ဳိး ေ႐ွ႕႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ၾက  (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္း) 
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Aစရွိသမွ် သူသတၱိေမြးၿပီးေတာ့ ရရဲဲရင့္ရင့္ ေဆာင္ရြက္တဲ့Aခ်က္ေတြေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက တံု႔ျပန္လိုက္တဲ့ AသိAမွတ္ျပဳမႈပဲလို႔ A ဲ့ဒီဆုကို 

ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။” 

 “စုစုေႏြးလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးနဲ႔ ထိုက္သင့္တယ္လို႔ယူဆလို႔ တကယ့္ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားAပါA၀င္ေပါ့ နိုင္ငံတကာကထင္ရွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရြးခ်ယ္လိုက္ 

တဲ့Aေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္သားတစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူပါတယ္။”  

 “တဆက္တည္းမွာပဲ ဆုရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုမရသည္ျဖစ္ေစေပါ့ဗ်ာ Aဲဒီလို စုစုေႏြးလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ တUီးခ်င္း ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား တိုင္းျပည္ 

Aႏွံ႔မွာ ေပၚလာမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပန္းမႈဟာ ေAာင္ျမင္မွာပါ A့ဲဒီAခ်ိန္မွာ ေAာင္ျမင္မွာပါ။ Aမ်ားက ငါတို႔န႔ဲဆိုင္တယ္။ ငါတို႔တတ္ႏိုင္ 

သမွ် ၀င္ၿပီးထမ္းၾကမယ္၊ ဖိႏိွပ္မႈကို တြန္းလွန္မယ္။ မတရားသျဖင့္လုပ္ရင္မခံဘူး၊ Aႏိုင္က်င့္တာျမင္ရင္ ဒို႔ပါရပ္ခံမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြ 

ေပၚလာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ Aားလံုးလိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီရမွာပ။ဲ” 

 

သက္ဆင္ျမန္မာႏိုင္ငံရုတ္တရက္ေရာက္လာမႈႏွင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလႊတ္ဖို႔ေျပာတဲ့ကိစၥAေပၚ၌ 

ဗီြAုိေA၊ ၄၊ ၈၊ ၂၀၀၆။ 

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေနနဲ႔ သတိႀကီးႀကီးန႔ဲ ၾကည့္ရမွာက ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္ပါေစ၊ ဘယ္လိုAဖြဲ႔Aစည္းမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳတာပဲ ျဖစ္ပါေစေပါ့ 

Aတိတ္ကဘယ္လို ေျပာဆိုခဲ့တယ္၊ ဘယ္လိုျပဳမူခဲ့တယ္၊ က်င့္ၾကံခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မေမ့ဖို႔ Aင္မတန္Aေရးပါတယ္။ 

ဘယ္Aဖြဲ႔Aစည္းဘယ္ပုဂၢိဳလ္မဆိုပါ ကိုယ့္Aက်ိဳးစီးပြားေတြ ကိုယ္စီကိုေတာ့ ယွU္ထိုးၿပီးေတာ့ၾကည့္ၾကမွာပ။ဲ ေျပာၾကမွာပေဲလ။ ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

တစံုတခု စကားတခြန္းၾကားရရံံုန႔ဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြAေမွ်ာ္မစိုက္ၾကဖို႔ပဲ Aေရးႀကီးတာပါ။” 

 “Aဲဒီလိုတစံုတခုဆီက စကားသံၾကားလို႔လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ဓါတ္ေတြ ပ်က္ျပားမသြားဖို႔ Aေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကာယကံရွင္ 

ေတြေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမွာ မိမိရဲ့Aလုပ္ကိုလည္း မိမိAာရုံစိုက္ေနတယ္ Aဲဒီလိုဘဲ ႏိုင္ငံတကာAဖြဲ႔Aစည္းေတြ ျပင္ပက၀န္းရံၾကမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ 

လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဂရုကေတာ့ Aတန္Aသင့္ ဂရုစိုက္ေနရမွာပဲ။ မိမိလမ္းေၾကာင္းကို မိမိရည္ရြယ္ခ်က္မပ်က္ဖို႔ Aရွိန္Aဟုန္မပ်က္ဖို႔ေတာ့ 

Aင္မတန္Aေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ Aေမွ်ာ္စိုက္သမားေတြ မဟုတ္တဲ့Aခါက်ေတာ့ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္လိုAဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္ျဖစ္ 

မွန္ကန္တဲ့Aားေပးေထာက္ခံမႈ၊ မွန္ကန္တဲ့တြန္းAားေပးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုေနမွာပ။ဲ Aတိက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကိုလည္း 

ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။”  

 “ျပည္ပက ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္Aဖြဲ႔Aစည္းမဆိုပါ ျပည္တြင္းကလည္း ထို႔Aတူပါ။ တစံုတခုကိုေျပာဆိုၿပီ ေတာင္းဆိုၿပီဆိုတဲ့Aခါမွာ  Aဲဒီ 

ေနာက္မွာ Aင္Aားဘယ္ေလာက္ပါသလဲဆိုတာက ဒီကေန႔မွာလက္ေတြ႔က်တဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္မွ်ပျဲဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ကိစၥ 

ျဖစ္ပါေစ ေနာက္ကြယ္မွာAင္Aားမပါဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Aေျပာင္းAလျဲဖစ္ဖို႔ကခဲယU္းပါလိမ့္မယ္။ Aဲဒီလိုပဲ Aင္Aားဆိုတဲ့ေနရာမွာ 

ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြေရာ သို႔တည္းမဟုတ္ မတ္လံုးေတြေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုဆိုလိုတာပါ။”  

 “ထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေတြ႔Aၾကံဳရသမွ်န႔ဲ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ႏိုင္သမွ်ေတြ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 

မဟာမိတ္Aင္Aားစုေတြ လုပ္ႏိုင္သမွ်ကေတာ့ Aရင္ကထက္စာရင္ေတာ့ ေရွ႕ကိုတက္လာတယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္။ သို႔ေသာ္ Aတိုင္းAတာ 

Aားျဖစ္ေတာ့ Aင္မတန္ခက္ေနေသးတယ္ ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုAလယ္မွာ Aရင္ကထက္စာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ 

Aေရးကိစၥ၊ ဒီမိုကေရစီေရးကိစၥ၊ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ထင္သာျမင္သာျဖစ္လာၿပီး ပိုမိုၿပီးေတာ့ Aာရံုစိုက္ျခင္း ခံလာရၿပီဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာတဲ့Aခ်က္ပါ။” 
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ေမတၱာရွင္၏လက္ 

ေမတၱာရွင္၏လက္ 

ထာ၀ရ ေမွာက္လွ်က္ 

ေပးေသာလက္။ 

 

ေမတၱာငတ္သူ 

လက္ျဖန္ ႔ယူပါ။ 

 

ေမတၱာေပး၍ 

ေမတၱာျပန္ရျခင္း 

ေမတၱာျပန္မရျခင္း 

စU ္ းစားစရာAလုပ္ 

ေမတၱာရွင္Aတြက္မဟုတ္။ 

 

မဆုတ္ယုတ္ေသာ သဒၵါ 

ေမတၱာရွင္၏လက္ 

ထာ၀ရေမွာက္လွ်က္ 

ေပးေသာလက္။ 

 

 

(မင္းကိ ုႏ ိ ုင ္) 

၁၁၊ ေAာက္တိ ုဘာ၊ ၂၀၀၆ 

 


