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ဤစာအုုပ္တြင္ ပါရိွေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေစတနာထားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ 
ယုုံၾကည္မႈတိုု႔မရိွခဲ့လွ်င္ ဤစာအုုပ္ ျဖစ္ေျမာက္လာမည္မဟုုတ္ေပ။ ထုုိအတြက္ 

လူၾကီးမင္းတိုု႔တစ္ဦးခ်င္းစီအား ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ရင္ထဲမွ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ 
ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔အေနျဖင့္ လူၾကီးမင္းတိုု႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား 

မွန္မွန္ကန္ကန္တင္ျပႏိုုင္မည္ဟုုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဤစာအုုပ္အား ယေန႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ခ်ရာတြင္ 
ပ့ံပုုိးကူညီခဲ့ၾကေသာ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္ႏွင့္ ပဒုုိေဒးဗစ္ေသာ တိုု႔ကုုိ 

ရည္စူး၍ထုုတ္ေ၀ပါသည္။



ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပနွင့္ ဥပေဒျပင္ပရိွ လူပုုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနန႔ဲ 
မတူညီတဲ့သေဘာထားအျမင္ေတြ ရိွၾကမွာျဖစ္ေသာ္လည္း တိုုင္းျပည္ရဲ႕ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တူညီတဲ့ကိစၥေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္၊ 
ဒီမုုိကေရစီက်င့္စဥ္န႔ဲ အညီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကျပီး လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာကုုိ 
တရားနညး္လမ္းက်နစြာ ရယူၾကမယ္ဆိုုရင္ လူသာဓုုေခၚ၊ နတ္သာဓုုေခၚၾကမွာ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အစုုိးရအဖြဲ႕ အေနန႔ဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကုုိ ဖြင့္ထားျပီး 
လက္ကမ္းၾကိဳဆုုိေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ 
(သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း၊ (၃၀) 
ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၁ခုုႏွစ္)

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုု ေအာင္ျမင္ဖိုု႔က အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားကုုိက္ညီမႈရိွဖုုိ႔
လုုိတယ္။ ႏိုုင္င့ံအၾကီးအကဲ သမၼတၾကီးအေနန႔ဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
လုုိအပ္တာမွန္သမွ်ကုုိ လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ အသင့္ရိွေနရမယ္။ ဒုုတိယအေနန႔ဲ 
ပါလီမန္အေနန႔ဲလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုုိလားမႈရိွေနရမွာျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖိုု႔ 
ဘာမဆုုိလုုပ္ဖိုု႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရမယ္။ တတိယအေနန႔ဲ တပ္မေတာ္န႔ဲ 
အျခားအဖြဲ႕အသီးသီးကလဲ ဒီအတြက္ ဆႏၵရိွေနရမယ္။ စတုုတၳအေနန႔ဲ တိုုင္းရင္းသားအ
ဖြဲ႕ေတြဘက္န႔ဲလည္း အလားတူဆႏၵရိွဖုုိ႔ လုုိတယ္။ ပဥၥမအေနန႔ဲ 
ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြဟာလည္းပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆႏၵရိွၾကဖုုိ႔လုုိတယ္။ 
အဖြဲ႕အစည္းတိုုငး္၊ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္းန႔ဲ တႏိုုင္ငံလုုံးက ဒါကုုိ လုုိလားမႈရိွဖုုိ႔လုုိတယ္။ 
(ျမန္မာႏိုုင္ငံ သမၼတရုုံး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ နစ္ကီအာရွအေရးေလ့လာသုုံးသပ္သူ 
အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၁ရက္၊ဧျပီလ၊ ၂၀၁၅)
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ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္စခဲ့တာ အခ်ိန္အေတာ္ေလး ၾကာခဲ့ ပါျပီ”ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္စခဲ့တာ အခ်ိန္အေတာ္ေလး ၾကာခဲ့ ပါျပီ” ......................... ......................... ၂၉၂၉

အခန္း(၃)
“တကယ္လုုိ႔ အားလုုံးန႔ဲအတူလုုပ္ကုုိင္မယ္ဆိုုရင္ ‘တျခားသူ/သူစိမ္း’ “တကယ္လုုိ႔ အားလုုံးန႔ဲအတူလုုပ္ကုုိင္မယ္ဆိုုရင္ ‘တျခားသူ/သူစိမ္း’ 
ဆုုိတာ မရိွႏိုုင္ေတာ့ဘူး”ဆုုိတာ မရိွႏိုုင္ေတာ့ဘူး” ............................................................................ ............................................................................ ၃၇၃၇

အခန္း(၄)
“ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ုုိင္းမွာ ပါ၀င္ရတာဟာ အင္မတန္ ေလးနက္တဲ့ “ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ုုိင္းမွာ ပါ၀င္ရတာဟာ အင္မတန္ ေလးနက္တဲ့ 
အလုုပ္တစ္ခုုပါ။ စစ္တိုုက္ရတာထက္ေတာင္ ပုုိနက္နဲမႈရိွပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ အလုုပ္တစ္ခုုပါ။ စစ္တိုုက္ရတာထက္ေတာင္ ပုုိနက္နဲမႈရိွပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ 
ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ၾကာ ပဋိပကၡၾကီးကုုိ အဆုုံးသတ္ဖုုိ႔ ဘယ္လုုိလုုပ္မွာလဲ။”ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ၾကာ ပဋိပကၡၾကီးကုုိ အဆုုံးသတ္ဖုုိ႔ ဘယ္လုုိလုုပ္မွာလဲ။” ................. ................. ၄၅၄၅

အခန္း(၅)
“ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံပါ။ ဒါပဲ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းဆုုိေနတာပါ”“ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံပါ။ ဒါပဲ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းဆုုိေနတာပါ” ... ... ၉၉၉၉

အတုုိေကာက္ေ၀ါဟာရမ်ား ...................................................................... ၁၁၁
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တခါတေလ ဘ၀မွာ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေတြမ်ားလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီမေတာ္တဆေတြကပဲ 
ဘ၀ျဖစ္သြားတတ္တယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္လာလိမ့္မယ္လုုိ႔ 
အိပ္မက္ေတာင္မမက္ဖူးဘူး။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

ကြ်န္ေတာ္အသက္ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္မွာ ရြာတစ္ရြာကုုိ ပုုိ႔ခံရဖူးတယ္။ အဲ့လုုိပုုိ႔ခံရတာကုုိ 
အရမ္းမုုန္းခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီတုုန္းက ကြ်န္ေတာ္က ရြာသူၾကီးရဲ႕အိမ္မွာေနခဲ့ရတယ္။ 
ရြာသူၾကီးရဲ႕ သားက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ေတာင္တန္းေတြက ဘယ္လုုိပုုံမ်ိဳးလဲလုုိ႔ 
တစ္ခါေမးခဲ့တယ္။ သူက တခါမွမေတြ႔ဖူးဘူးေလ။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႔ကုုိ 
ၾကိဳးစားရွင္းျပခဲ့ရတယ္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ “ဒီေကာင္ ေတာ္ေတာ္တံုုးတာပဲ။ 

ဒါေလးေတာင္မသိဘူး” ဆုုိျပီး ေတြးခဲ့မိတယ္။ ေနာက္ပုုိင္း 
အဲ့ဒီကကြ်န္ေတာ္ထြက္ေျပးလာျပီး ႏွစ္အတန္ၾကာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကုုိန႔ဲ 

စစ္တပ္ထဲမွာ အတူတူေနတဲ့ ရြာသားတခ်ဳ႕ိန႔ဲ စကားစမည္ေျပာျဖစ္တဲ့အခါမွာ အဲ့ဒီက 
လူၾကီးတစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ပင္လယ္ၾကီးဟာ ဘယ္လုုိမ်ိဳးလဲလုုိ႔ 

ေမးတာၾကံဳရျပန္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ တခ်ိဳ႕ လူေတြအတြက္ တခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ 
စိတ္ကူးန႔ဲေတာင္ မွန္းဆလုုိ႔မရႏိုုင္ပါလားဆိုုတာကုုိ သေဘာေပါက္လာတယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)
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ကြ်န္မကေတာ့ အားလုုံးပါ၀င္ေရး (inclusiveness) ကုုိ ယုုံၾကည္တယ္။ အရင္ကေတာ့ 
‘ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ (Participatory)’ ဆုုိတာဟာ စကားလုုံးၾကီးၾကီးမဟုုတ္ေသးဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတုုိ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ 
အားလုုံးတိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးမွ ဆုုံးျဖတ္ၾကတယ္။ မိသားစုုတခုုအေနန႔ဲ ကြ်န္မတုုိ႔ဟာ 

ကုုိယ့္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုုင္မယ့္သူေတြန႔ဲပါ 
ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ေလ့ရိွၾကတယ္။

(လဖိုုင္ဆိုုင္းေရာ္)

ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္သူမွ အသင့္အေနအထားမွာ 
မရိွၾကေသးဘူးဆိုုတာကုုိ နားလည္ထားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ 
ကတည္းက ႏိုုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈန႔ဲ 

ျမန္မာျပည္တြင္းအေျပာင္းအလဲအတြက္ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကတာျဖစ္လုုိ႔ 
တျခားသူေတြန႔ဲယွဥ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ပုုိျပီးအဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)
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နိဒါန္းနိဒါန္း

သင္ယခုု ဖတ္ရႈမည့္စာအုုပ္သည္ မည္သုုိ႔အဆုုံးသတ္မည္မသိသည့္ ခရီးလမ္းတစ္ခုုကုုိ 
အတူသြား ေနၾကသည့္ လူတစ္စုုအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုုံရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုုအတြက္ 
ႏွစ္ရ ွည္လမ်ား ၾကိဳးပမ္း ေနၾကသူအခ်င္းခ်င္း အတိုုက္အခံျဖစ္ေနသူ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ဤလူတစ္စုုႏွင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုုသုုိ႔ အတူသြားရန္ ဤစာအုုပ္မွ 
သင့္အား ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔၏ ခရီးလမ္းမွာ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔ 
ခရီးတေလွ်ာက္တြင္ အခက္အခအဲတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ခဲ့ၾကရျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္လည္း 
ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ၾကရပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စည္းလုုံးမႈ၊ အျပန္အလွန္ 
ယုုံၾကည္မႈႏွင့္ ရင္းနီွးမႈ၊ အျပန္အလွန္ ပ့ံပုုိးကူညီမႈႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံမႈတုုိ႔ကုုိလည္း 
ရရိွခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔သည္ ၄င္းတုုိ႔ကုုိယ္တိုုင္ႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔ အနီးမွ လူမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာ
င္းလဲေပးႏိုုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔၏ ခရီးစဥ္မွာ ယခုုတိုုင္ မျပီးဆုုံး ေသးပါ။

ဤစာအုုပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ - ျမန္မာႏိုုင္ငံ မ်က္ေမွာက္ကာလ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသူ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔သည္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး စကား၀ုုိင္းတြင္ 
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား (သုုိ႔) ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ပါ၀င္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းတုုိ႔သည္ လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာႏွင့္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနေသာ အဖြ႔ဲငယ္ေလးတစ္ခုု၏ တဒဂၤပုုံရိပ္ 
(သုုိ႔) အေပၚယံ ပုုံရိပ္တစ္ခုုသာ ျဖစ္သည္ကုုိလည္း ကြ် ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ သတိထားမိပါသည္။ 
အျခားသူတုုိ႔၏ ရင္ဖြင့္သ မ်ား လည္း က်န္ရိွေနေသးျပီး ၄င္းတုုိ႔၏ ဖြင့္ဟသံမ်ားကုုိလည္း 
ေဖာ္ထုုတ္ရန္လုုိပါသည္။ ဤစာအုုပ္တြင္ တင္ျပ ထားသည့္ ျဖစ္အင္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀
သည္ (အျခား ျဖစ္အင္မ်ားနည္းတူပင္) ျပီးျပည့္စုုံျခင္း မရိွပါ။

ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအား ကြဲျပားေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ပုုံရိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ပုုံေဖာ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကရင္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အတူလက္တြဲ 
လုုပ္ကုုိင္မိၾကေသာ လူအုုပ္စုု တစ္စုု၏ ခရီးစဥ္တစ္ခုုအေၾကာင္းကုုိ သင္ဖတ္ရႈရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔၏ အျမင္မ်ား ကြျဲပားသလုုိပင္ ၄င္းတုုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ 
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စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားနွင့္ ကုုိယ္ေရးအက်င့္ စရုုိက္မ်ားလည္း ကြဲျပားၾကပါသည္။ ၄င္း
ပုုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုုင္းသည္ တမူထူးျခားမႈမ်ား ရိွၾကသလုုိပင္ ၄င္းတိုု႔ ေျပာျပမည့္ 
ျဖစ္အင္မ်ားသည္လည္း မတူညီၾကေပ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုုိ႔သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္၏ ပုုံရိပ္အား ထုုဆစ္ပုုံေဖာ္ေပးခဲ့ေသာ ဇာစ္ျမစ္ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ဖြံ႔ ျဖိဳးတုုိးတက္မႈ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ စုုေပါင္း
အျမင္ျဖင့္ သုုံးသပ္တင္ျပသြားခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုုိပါအခ်က္မ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလ 
ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ဆက္လက္ထုုဆစ္ ပုုံေဖာ္ ေနစဲပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

၄င္းတိုု ႔ေျပာၾကားသည္မ်ားကုုိ နားေထာင္ရင္းႏွင့္ပင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု ႔သည္ ၄င္းတုုိ ႔အေပၚ 
နားလည္လာ သည္။ ဤစာအုုပ္အားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ကြဲျပားစုုံလင္မႈႏွင့္ 
အခက္အခဲမ်ား၏ ပုုံရိပ္ကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ သည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ ျဖစ္အင္မ်ားအေၾကာင္း 
ေဖာ္ထုုတ္ရာတြင္ ျဖည့္စြက္ တင္ျပလုုိပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ဆုုိသည္မွာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ (သုုိ႔) အေျပာင္းအလဲကာလ ဟူသည္ ထက္ အျခားမည္သည့္
အဓိပၺါယ္ကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ပါေသးသနည္း?။ ဤစာအုုပ္တြင္ပါ၀င္သည့္စုုေပါင္း သုုံးသပ္ခ်က္မ်ား
သည္ အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေသာအခါ၊ စြန္႔စား လုုပ္ 
ေဆာင္ရဲေသာ အခါတြင္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းစီမွ သမိုုင္းေၾကာင္းကုုိ မည္သုုိ႔ 
ပုုံေဖာ္၊ ထုုဆစ္ ႏိုုင္ေၾကာင္းကုုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ဤစာအုုပ္သည္ အဆုုိပါပုုဂၢိဳလ္မ်ားေျပာၾကားသည့္ ျဖစ္အင္မ်ားကုုိ စုုစည္းတင္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္ပါ သည္။ ဤသုုိ႔ ၄င္းတုုိ ႔ကုုိယ္တိုုင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ 
ဤစာအုုပ္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အတြင္းရိွ အတုုိက္အခံျဖစ္မႈအမ်ားဆုုံးသူမ်ားၾကား အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးဖလွယ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ (culture of dialogue) ကုုိ အားေကာင္းလာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤစာအုုပ္ကုုိ ဖတ္ပါ။ သင္ကုုိယ္တိုုင္ ထုုိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
စားပြဲ၀ုုိင္းတစ္ခုုတည္းတြင္ အတူထိုုင္ေန သည္ဟုု ျမင္ေယာင္ ၾကည့္လုုိက္ပါ။ သူတုုိ႔၏ 
မ်က္၀န္းမ်ားမွတဆင့္ ေလာကၾကီးကုုိ ရႈျမင္ၾကည့္ လုုိက္ပါ။ သူတုုိ႔ႏွင့္အတူ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း 
သူတုုိ႔ေျပာသမွ်ကုုိ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ သူတိုု႔ေျပာျပသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ သင္လက္မခံႏိုုင္
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေနလွ်င္ပင္ သူတုုိ႔အေပၚ နားလည္ေပးပါ။ ရႈပ္ေထြးေပြလီမႈဆိုု
သည္မွာ ဤသည္ကုုိ ဆိုုလုုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အနက္ေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ၾကားမွ 
မီးခုုိးေရာင္၊ ရန္သူမ်ားၾကားထဲမွ မိတ္ေဆြမ်ား ပင္တည္း။
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ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ 
အထင္ကရပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကုုိယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ားအထင္ကရပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကုုိယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ား

ဦးေက်ာ္စိုးလိႈင္ဦးေက်ာ္စိုးလိႈင္သည္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (Myanmar Peace Center (MPC)) ၏ 
အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ MPC သည္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
ျဖစ္သည့္ ပစ္ခတ္ တိုုက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညိွႏိႈင္းေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပင္ ပဋိပကၡေဘးသင့္ 
ေဒသမ်ားသုုိ႔ အကူအညီေပးေရးတြင္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ 
မူ၀ါဒပုုိင္းဆိုုင္ရာ အၾကံေပးျခင္း၊ နည္းပညာအဆင့္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြ
က္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ပါသည္။ ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္သည္ အာရွနည္း ပညာတကၠသုုိလ္ (Asian 
Institute of Technology (AIT))၊ ဘန္ေကာက္တြင္ ပညာသင္ၾကားျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ဆိုုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပင္ပဆက္ဆံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
အဓိကထား လုုပ္ကုုိင္ခဲ့ျပီးသည္မွာ ဆယ္စုုႏွစ္တစ္ခုုခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာျပည္သုုိ႔ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ဦးသံခဲဦးသံခဲသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံလုုံးဆုုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ၏ 
ဥကၠဌ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခင္က မႏၱေလးေဆးတကၠသုုိလ္မွ ေက်ာင္းသားေဟာင္း 
တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၁၉၈၈ခုုနွစ္တြင္မူ လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ 
ျမန္မာျပည္(ထုုိစဥ္က ဗမာျပည္ဟုုေခၚတြင္သည္)မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုုနွစ္တြင္ 
ABSDF ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ပဒိုုေစာကြယ္ထူး၀င္းပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္းသည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံး (KNU) 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေရြးျခယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္တြင္ KNU 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ ျမိတ္-ထား၀ယ္ ခရုုိင္တြင္ ခရုုိင္မွဴးအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 
သူသည္  ကရင္လူငယ္အဖ ြဲ ႕အစည္း၏  ဥကၠဌ  ရာထူးတာ၀န္အျပင္  KNU ၏ 
ရာထူးေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးပါသည္။

ဦးတင္ေမာင္သန္းဦးတင္ေမာင္သန္းသည္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ၏အထူးအၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
(Myanmar Egress) (ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
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လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ႏွစ္နီးပါးလုုံးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးလုုပ္သားမ်ားမွ ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ခဲ့ ေသာ အဖြဲ႕အစည္း) ၏ 
ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ငါးလုုပ္ငန္းအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ ဒုဥုကၠဌအျဖစ္ လည္းေကာင္း 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။

ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံး (KNU) တြင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနေသာ ဒုုကၠဌ ျဖစ္ျပီး KNU ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖ
စ္သည္။ သူမသည္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္း၏ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးအျဖစ္လည္း 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးျပီး ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္း ဆင္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚဂ်ာနန္လေထာ္ေဒၚဂ်ာနန္လေထာ္သည္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဇဘြဲဂ်ံဳ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့
ေသာ ျငိမ္း ေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom Foundation) ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္း ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္င
န္းစဥ္မ်ားအား ပ့ံပုုိးေပးရာတြင္ လႈပ္ရွား ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ သူမသည္ 
ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရာထူးတာ၀န္အျပင္ NCCT ၏ နည္းပညာ အၾကံေပးတစ္ဦးအျဖစ္လည္း 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္၊ Eastern 
Mennonite တကၠသုုိလ္မွ ပဋိပကၡအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ျဖင့္ 
မဟာ၀ိဇၨၨာဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းသည္ Burma Centre for Ethnic Studies (BCES) အဖြဲ႕ မွ 
အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ 
အဓိပတိေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုုင္
ရာ ညိွႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္
ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေတြ႔ ဆုံေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းေရးမွ အဆင့္ျမင့္ညွိႏိႈင္းေရးကုိ
ယ္စားလယ္အဖြဲ႔၀င္ (SD) အျဖစ္ လညး္ေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွသည္။ သူသည္ 
ႏိုုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သလုုိ သုုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 
ဆီြဒင္ႏုုိင္ငံ၊ Uppsala တကၠသုုိလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိထားျပီး စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါး 
အေျမာက္အမ်ားအား ေရးသား ထုုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ မာတင္လူသာကင္း 
ဆုုတံဆိပ္ကုုိ ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရသည္။
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ႏိုုင္ဟံသာႏိုုင္ဟံသာသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၏ ဒုုဥကၠဌတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၆၈ 
ခုုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသုုိ႔၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရုုိင္အဆင့္ႏွင့္ ဌာနခ်ဳ
ပ္အဆင့္အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သူသည္ NCCT ၏ 
ဒုုဥကၠဌတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ျပီး တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား စည္းလုုံး ညီညြတ္ ေရးေကာင္စီ 
(UNFC) ၏ ဒုုဥကၠဌ(၁)လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဦးလွေမာင္ေရႊဦးလွေမာင္ေရႊသည္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) မွ အထူးအၾကံေပးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
Myanmar Egress မွ ဒုုဥကၠဌ တျဖစ္လည္း၊ ဆက္ဆံေရးဆိုုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
အျဖစ္လည္းေကာငး္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္
ငန္းမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ ဒုဥုကၠဌ အျဖစ္လညး္ေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွပါ
သည္။

ဆရာေက်ာ္သူဆရာေက်ာ္သူသည္ ၂၀၀၇ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းမွ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ပူးေပါင္း၍ ယာယီ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈေပါင္းကူးအဖြဲ႕အစည္း (civil society 
strengthening initiative) ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာနိုုင္ငံဖြံ႕ 
ျဖိဳးေရး နယ္ပယ္က႑တြင္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ လုုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳရိွသူျဖစ္သည္။

ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ဦးဟန္ေယာင္ေ၀သည္ Euro-Burma Offi ce (EBO) ၏ အမႈေဆာင္ဒါရုုိက္တာျဖစ္သည္။ 
Euro-Burma Offi ce (EBO) အား ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဒီမုုိကေရစီတိုုးတက္ေရး 
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘရာစဲလ္စ္ (Brussels) တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ EBO သည္ ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၄ခုုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ပူးေပါ
င္းခဲ့ေသာ ကေနဒါအေျခစုုိက္ ကုုိယ္က်ိဳးမဖက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ Associates 
to Develop Democratic Burma, Inc (ADDB) မွ ခ်မွတ္သည့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀သည္ 
ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား၏ ေနာက္ဆုုံးမ်ိ ဳးဆက္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္၏ 
ပထမဦးဆုုံး သမၼတ ဦးစ၀္ေရႊသိုုက္၏ သား တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။  သူသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 
အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးထားျပီး ႏိုုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး အထူးျပဳဘာသာရပ္တြင္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ ႕ရရွိထားသည္။ ျမန္မာျပည္သုုိ ႔ 
မျပန္လာခင္ ျပည္ပတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၄၈)ႏွစ္ေက်ာ္ အေျခခ်ေနထုုိင္ခဲ့သည္။
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ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္သည္ ၁၉၆၁ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (Kachin Independence Organization (KIO)) ၏ 
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ မႏၱေလးတကၠသုုိလ္ ဘြဲ႕ရတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ၁၉၈၆ ခုုနွစ္တြင္ 
KIO သုုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္ကာ ရာထူးေနရာ အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 
သူသည္ NCCT အဖြဲ႕ ဒုုတိယေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚလဖုုိင္ဆိုုင္းေရာ္ေဒၚလဖုုိင္ဆိုုင္းေရာ္သည္ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းအား က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ 
စုုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ပ့ံပုုိးကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၉၇ 
ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ ေမတၱာဖြံ႕ ျဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကနဦး တည္ေထာင္သူ 
(founder) လည္းျဖစ္ျပီး ၄င္းအဖြဲ႕အစည္း၏ အမႈေဆာင္ ဒါရုုိက္တာေဟာင္း တစ္ဦးလည္း 
ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ၁၉၉၇ ခုုနွစ္ မတိုုင္ခင္ ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ ျပည္တြင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းဒုုကၡသည္မ်ား (IDP) မ်ား အေရးတြင္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုုန္ 
တကၠသုုိလ္မွ စိတ္ပညာအထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရထားသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုုနွစ္တြင္ 
ေရမြန္ မဂ္ေဆးေဆး ဆုု (Ramon Magsaysay Award) ကုုိ လက္ခံရရိွခဲ့ပါသည္။
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အခန္း အခန္း (၁)(၁)
“ဘာေၾကာင့္လဲ သိလား။ ယုုံၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္တဲ့ “ဘာေၾကာင့္လဲ သိလား။ ယုုံၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္တဲ့ 

သာမန္ႏိုုင္ငံသားေတြဟာ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုုင္တယ္”သာမန္ႏိုုင္ငံသားေတြဟာ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုုင္တယ္”

ကြ်န္မကုုိ ကရင္ျပည္နယ္က ရြာေလးတစ္ရြာမွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ ကြ်န္မအေဖက 
ကရင္စစ္တပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ 
အေဖ တာ၀န္က်တဲ့ ေနရာေတြက တခ်ိန္လုုံးေျပာင္းေနေတာ့ ကြ် န္မတုုိ႔မိသားစုုေလးလည္း 
မၾကာခဏ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုုင္ခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္မမွာ ညီအစ္ကုုိေမာင္ႏွမ (၈) ဦး ရွိျပီး 
ကြ်န္မကေတာ့ ေမြးခ်င္း ထဲမွာ ၅ (ဦး) ေျမာက္ပါ။ ကြ်န္မတုုိ႔ ညီအစ္ကုုိ ေမာင္နွစ္မေတြ 
အားလုုံး ကရင္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပဲ လုုပ္ကိုုင္ၾကတယ္။ ကြ်န္မအစ္ကုုိ ႏွစ္ေယာက္က 
ကရင္စစ္တပ္ထဲ၀င္ခဲ့ျပီး ကြ်န္မရဲ႕ ညီမေတြ၊အစ္မေတြ အမ်ားစုုကေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရုုံး (KNU) ရ႕ဲ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြမွာ ေက်ာင္းဆရာမအျဖစ္ လုုပ္ကုုိင္ၾကပါတယ္။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့မိသားစုုအတြင္းမွာ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သူပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ့္ မိဘေတြက ျမန္မာ့ဆိုုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစုုိးရ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈန႕ဲ ေ၀းတဲ့ေနရာမွာ 
ေနထိုုင္ခဲ့ၾကဖူးသူေတြ ျဖစ္ေန လုုိ ႔ပါပဲ။ အဲ့ဒီ့ေခတ္တုုန္းက ျပည္သူေတြဟာ အစိုုးရ
ေထာက္ခံခ်က္/အတည္ျပဳခ်က္မပါရင္ အေနၾကပ္၊ အစားၾကပ္ခဲ့တဲ့ ေခတ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ 
ကြ်န္ေတာ့္အေဖရဲ႕ ႏိုုင္ငံေရးေနာက္ခံနဲ႕ သူ႔ သမိုုင္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ မိသားစုုေလးရဲ႕ 
ဘ၀က  အမ်ားနည္းတူမဟုုတ္ခဲ့ဘူး ။  ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္တဲ့  ကြ ် န္ေတာ့္အေဖက 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ စာဖတ္ဖုုိ႔နဲ႕ ပညာသင္ၾကား ဖုုိ႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕တာ၀န္ပဲျဖစ္တယ္လုုိ႔ 
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အျမဲေျပာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ တေလွ်ာက္လုုံးမွာ သူေျပာေလ့ရွိတဲ့ 
စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ “အားလုုံးမွာ တာ၀န္ကုုိယ္စီရွိတယ္။ ဘယ္သူမွ ကုုိယ့္တာ၀န္ကုုိ 
ေရွာင္လႊဲလုုိ႔မရဘူး။ ႏိုုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ႏိုုင္ငံသား တာ၀န္ ရွိသလုုိ၊ သား 
တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕လည္း မင္းမွာ သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ ဆုုိတာ ရွိတယ္။ 
ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ အေနန႕ဲလည္း မင္းမွာ ေက်ာင္းသားတာ၀န္ရိွတယ္” ဆုုိတာပါပ။ဲ

(ဦးသံခဲ)

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေရွး ရုုိးဆန္တဲ့ မိသားစုု ၾကီးတစ္ခုုက ၾကီး ျပင္းလာခဲ့ရတဲ့သူပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္က အငယ္ဆုုံး ျဖစ္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အထက္မွာ အစ္ကုုိေတြ ရွိတယ္။ ဒီလုုိ 
မိသားစုုမ်ိဳးထမွဲာေတာ့ အစ္ကုုိၾကီးေတြဆုုိတာ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာ ပါတယ္။ အငယ္ေတြကုုိ 
ဘယ္သူကမွ အေရး မလုုပ္ ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (vision) ေတြ၊ 
ရည္မွန္းခ်က္ (ambition) ေတြ ဆုုိတာ မရိွဘူး။ ကုုိယ့္ဘ၀ကုုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနလုုိ႔ ရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ဆုုိျပီးေတာ့ ေရေရရာရာ မရိွခဲ့ဘူး။ 
ကေလးဘ၀တုုန္းကလညး္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔ ကေလးေတြအေနနဲ႕ အိမ္အကူေတြကုုိ 
ကုုိယ့္အတြက္ တစ္စုုံတစ္ခုု လုုပ္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိခြင့္ေတြ ဘာေတြလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ကုုိယ့္အား ကုုိယ္ကုုိးျပီးပဲ ေနလာခဲ့ ၾကရတာ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အေဖက 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ အလုပ္ုေတြလုုပ္ခုုိင္းတယ္။ သူက စမ္းသပ္ေလ့လာရတာ ကုုိ ၾကိဳက္တယ္။ 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ဆုုိ ျခံထဲမွာ ေျမေတြတူးရတယ္။ သူက ကြ် န္ေတာ္ တုုိ႔ကုုိ တစုုံတရာ သင္ေပးဖုုိ႔ 
အျမဲၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကလည္း အျမဲတမ္း ထြက္ေျပးခဲ့ ၾကတယ္…။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ထိုုင္းႏိုုင္ငံက အာရွနည္းပညာတကၠသုုိလ္မွာ ဖြံ႕ ျဖိဳးေရး ပညာရွင္အေနန႕ဲ 
(၁၂) ႏွစ္ေက်ာ္ လုုပ္ကုုိင္က်င္လည္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာျပီး 
ငါးလုုပ္ငန္းဦးစီးဌာနန႕ဲ အနီးကပ္လုုပ္ကုုိင္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ မူရင္း ေနာက္ခံ (background) 
က ငါးလုုပ္ငန္းန႕ဲ စုုိက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ ျဖိဳးစီမံ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ လုုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳန႕ဲ 
ပညာေရးအေတြ႕အၾကံဳေတြက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အရမ္းအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့တယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

ကြ်န္ေတာ္ လက္ရိွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္ေနရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း
ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဟာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ျပီး CNF က 
ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္ဖုုိ႔ လုုပ္ငန္းတာ၀န္ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ 
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အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႕လည္း အရင္ ကတည္းက ဒီက႑မွာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ ဆႏၵရိွခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒါဟာ အခြင့္ အေရးၾကီး 
တစ္ခုုပဲလုုိ႔ ခံစားရပါတယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ကြ်န္ေတာ့္အေဖက ဗမာလူမ်ိဳး စစ္စစ္ျဖစ္ျပီး အေမဘက္က အဖုုိးကေတာ့ ရွမ္းလူမ်ိဳး 
တစ္၀က္ေရာတယ္။ အေဖကေတာ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖရဲ႕ 
အလုုပ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ မိသားစုုဟာ ျပည္တြင္း ေနရာအႏွံ႕အျပားကုုိ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနထုုိင္္ခဲ့ရဖူးတယ္။ ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ကေန ၁၉၇၈ ခုုႏွစ္အထိ ရန္ကုုန္တကၠသုုိလ္မွာ ဓာတုုေဗဒ 
အထူးျပဳဘာသာရပ္ သင္ၾကားခဲ့တယ္။ ဘြ႕ဲရျပီးေနာက္ေတာ့ မိတီၳလာ ဘက္ကုုိေျပာင္းခဲ့တယ္။ 
အရင္က တခါမွ အစုုိးရ ၀န္ထမ္းမလုုပ္ဖူးဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးက ပုုဂၢလိက စီးပြား
ေရးလုုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း စီးပြားေရး သမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာ 
တယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

ကြ်န္မရဲ႕ ငယ္ဘ၀က ကြ်န္မကုုိ ဒီေန႔၊ ဒီေနရာေရာက္ေအာင္တြန္းပုုိ ႔ေပးခဲ့တာပါပဲ။ 
အေဖ့ေၾကာင့္ ကြ်န္မ ဒီေန႔ ဒီေနရာမွာေရာက္ေနတယ္ဆုုိတာကုုိလည္း မေမ့ပါဘူး။ စစ္အစုုိးရ 
လက္ထက္ ျပႆနာေတြအမ်ားၾကီးနဲ႕ ရင္ဆိုုင္ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္မ ွာ အာဏာမဲ့သူေတြ၊ 
ေျပာေရးဆိုုခြင့္မရွိသူေတြ၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀း ေနသူေတြက သူတုုိ႔ 
ယုုံ ၾကည္ေလးစားရတဲ့ လူၾကီးေတြ၊ ၀န္ၾကီးေတြ၊ သင္းအုုပ္ဆရာေတြနဲ ႔ သူတုိ ႔ရဲ ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကုုိပ ဲခ်ဥ္းကပ္ၾကတယ္။ ကြ် န္မအေဖရဲ႕ အေနအထားဟာ အဲ့ဒီအ့တိုုင္း 
ျ ဖ စ္ခဲ့ပ ါတယ္။  အေဖဟာ  ကခ်င္လူမ ႈအသိုု င္းအ၀ုုိ င္းက  သင္းအုု ပ္ဆရာတစ္ဦး  
ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူေတြက အေဖ့ဆီ လာျပီး “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔သားေလး ဗမာစစ္တပ္က 
စစ္သားအဓမၼ စုုေဆာင္းေရးမ ွာ ပါသြား ျ ပီ။ သူက ငယ္ ငယ္ေလးပဲ ရွိေသးတယ္။ 
သူျပန္လြတ္လာေအာင္ တခုုခုုလုုပ္ေပးလုုိ႔ မရဘူးလား” ဆုုိတာမ်ိဳးတုုိ႔ “က်ဳပ္တိုု႔ သားေလးကုုိ 
KIO ေတြ အဓမၼစစ္သားစုုေဆာင္း သြားတယ္။ သားက အရမ္း ငယ္ေသးတယ္။ KIO 
ေခါင္းေဆာင္ေတြန႕ဲ စကားေျပာၾကည့္ေပးျပီး သူ႕ကုုိ ျပန္လြတ္လာေအာင္ လုုပ္ေပးလုုိ႔ရမယ့္ 
နည္းလမ္းေလး မရွိဘူးလား” ဆုုိျပီး အကူအညီေတြ ခဏခဏ လာေတာင္းၾကတယ္။ 
ဒါမ်ိဳးေတြကုုိ ကြ်န္မတုုိ႔ မနက္စာ စားေနတဲ့အခ်ိန္တုုိ႔ ဘာတိုု႔မွာ ၾကားေနၾကပဲ။ ဧည့္သည္
ေတြက ေန႔ေန႔၊ ညညကုုိ လာေနၾကတာ။ အဲ့တုုန္းက ကြ်န္မဟာ (၁၀) ႏွစ္အရြယ္ ကေလး
တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဧည့္သည္ေတြကုုိ ေကာ္ဖီတုုိ႔ လက္ဖက္ရည္တိုု႔ ဧည့္ခံ ေပးရတာက 
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ကြ်န္မတာ၀န္ေပါ့။ ဧည့္သည္ေတြကုုိ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ သြားဧည့္ခံရင္း အေဖ့နား 
ထိုုင္ျပီး သူတိုု႔ေျပာတာေတြကုုိ အျမဲလုုိလုုိ အဆုုံးထိသြားနားေထာင္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္မ 
အစ္မကေတာ့ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြကုုိ စိတ္၀င္စားေလ့ မရွိဘူး။ ကြ်န္မကေတာ့ သူတိုု႔ စကား
၀ုုိင္းေတြကုုိ အရမ္းစိတ္၀င္စားခဲ့တာ။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)

ျပည္သူေတြအေပၚ အစုုိးရရ႕ဲ မတရားဆက္ဆံမႈေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ေက်ာင္းေနအရြယ္က
စျပီး အစုုိးရ အေပၚ အင္မတန္မုုန္းတီးခဲ့ပါတယ္။ အစုုိးရက ျပည္သူေတြကုုိ အထူးသျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသားေတြကုုိ ဘယ္လုုိ မတရားနွိ ပ္စက္ေနတယ္ဆုုိတဲ့ သတင္းဆုုိးေတြကုုိ 
ၾကားခဲ့ရတယ္။ အဲ့လုုိသတင္းေတြက ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔ေတြကုုိ အံ့အားတုုန္လႈပ္ေစခဲ့တယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

ကြ်န္ေတာ္ (၄)တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ေလာက္မွာပဲ ကြ်န္ေတာ့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေတြ 
ႏုုိးၾကား ထက္သန္ ခဲ့တယ္။ အဲ့တုုန္းက ကြ် န္ေတာ့္အသက္က (၁၂) ႏွစ္ေလာက္ပ ဲရိွဦးမယ္။ 
၁၉၆၀ ခုုႏွစ္တုုန္းကေပါ့။ မြန္အမ်ိဳးသားတပ္ဦး (Mon People’s Front) ရဲ႕ သီခ်င္းေတြ၊ 
သတင္းစကားေတြကုုိ မွတ္မိေသးတယ္။ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေရာက္ေတာ့ 
အတန္းထဲမွာ ဗမာေက်ာင္းသား ေတြလည္း ပါလာတယ္။ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ိကုုိ 
“ဘုုရားကြ်န္” ဆုုိျပီး ေခၚခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းက အယုုဒၵယမင္းက မြန္နိုုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ 
သုု၀ဏဘူမိကုုိ သိမ္းျပီးေတာ့ မြန္လူမ်ိဳးေတြကုုိ ဘုုရား ေဆာက္ဖိုု႔ ကြ်န္ေတြအျဖစ္ ပုုဂံကုုိ 
ေခၚလာခဲ့ဖူးတဲ့ အတြက္ မြန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ဘုုရားရ႕ဲ ကြ်န္လူမ်ိဳးေတြအျဖစ္ ေပးတာခံခဲ့ရလုုိ႔ပါ။ 
ဗမာလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ အထူးသျဖင့္ လူလတ္တန္းစား (middle level) ေတြက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ 
“ဘုုရားကြ်န္” လုုိ ႔ ေခၚတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ လူမ်ိဳးေတြကုုိ ေစာ္ကားလုုိက္တာပါပဲ။ 
ေက်ာင္းသားဘ၀ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က မြန္သမိုုင္းေၾကာင္း အေၾကာင္းကုုိ အျမဲ 
ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔မ ွာ အစဥ္အလာၾကီးတဲ့ သမိုုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့တယ္၊ 
ဘုုရင္ႏိုုင္ငံေတာ္ၾကီး ရွိခဲ့တယ္ဆုုိတာကုုိလည္း သတိထားမိလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
စုုိ က္ပ ်ိ ဳးေရးဌာနမ ွာ  ျ ပည္သူ ႔၀ န္ထမ္းအျဖစ္  ၀င္လုု ပ္ တုု န္းက  ဧရာ၀တီတိုု င္းက 
ျမိဳ႕နယ္ေလးတစ္ခုုမွာ တာ၀န္က်တယ္။ အဲ့ဒီမွာရွိတဲ့ ေစတီပုုထုုိးနာမည္ေတြ၊ လမ္းေတြ၊ 
ရြာေတြ၊ ျမိဳ႕နယ္ေလးေတြရဲ႕ နာမည္ေတြအားလုုံးက မြန္နာမည္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုုတာကုိ 
သတိျပဳမိခ႕ဲရတယ္။ အဲ့ဒနီယ္ပယ္ ေဒသတ၀ုုိက္မွာေနတဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕က မြန္နတ္ေတြကုုိ 
ကုုိးကြယ္ေနၾကတုုန္းပဲ။ မြန္ႏိုုင္ငံေတာ္ဟာ ဧရာ၀တီတိုုင္း တေလွ်ာက္လုုံးအထိ က်ယ္ျပန္႔ 
ခဲ့တယ္ဆုုိတာကုုိ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကမွ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ 
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လည္း  အစုုိးရအလုုပ္မ ွာ  (၉)  လ  ေလာက္ပဲ  ၀င္လုုပ္ခဲ့ ျ ပီးေတာ့  ေနာက္ပုုိ င္းမ ွာ  
မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႕ အဆက္ အသြယ္ရျပီး ၀င္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ အသက္ 
(၂၀) အရြယ္ပဲရိွေသးတယ္။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

ကြ်န္မက ကခ်င္လူမ်ိဳးပါ။ ကြ်န္မမိသားစုုကုုိယ္တုုိင္ ျပည္တြင္းစစ္ရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္ေတြခံစားခဲ့ရ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မ အသက္အရြယ္ နည္းနည္းရလာခ်ိန္၊ အသက္ (၄၀) ေလာက္မွ 
ဒီလူမႈေရးလုုပ္ငန္းေတြမွာ စျပီးလႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ ကြ်န္မက တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးပါ။ 
ကြ်န္မအသက္ (၁၀) လ အရြယ္မွာပ ဲအေဖ ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မက ေယာက္်ားေလးေတြ 
ၾကားမွာပဲ ၾကီးျပင္းလာခဲ့တာပါ။ သူတိုု႔ေတြက ေနာက္ပုုိင္းမွာ လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး 
၀င္သြားၾကျပီး အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ကြ်န္မမိသားစုု၀င္ေတြ ေထာင္ထဲ၀င္လုုိက္၊ ထြက္လုုိက္ 
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မ မိသားစုု ထဲမွာေတာ့ ကြ်န္မတစ္ေယာက္ပဲ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကုုိ 
ဆုုံးခန္းတိုုင္ေအာင္ သင္ၾကားခဲ့တာပါ။ အေမက ေက်ာင္းဆရာမပါ။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္မွာေတာ့ 
မ်ိ ဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေတြ ႏိုုး ၾကားမႈရ ွိ ႏိုု င္ေပမယ့္ သူတပါးကုုိ ထိခိုုက္ေလာက္တဲ့အထိ 
မျဖစ္ခဲ့ဘူးလုုိ႔ ကြ်န္မ ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္မအသက္ (၄၀) ေရာက္ေတာ့ တစုုံတရာက ကြ်န္မကုုိ 
မ်က္စိဖြင့္၊နားဖြင့္ေစခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲ့ဒီတုုန္းက KIO ဥကၠဌက ကြ်န္မကုုိ 
“မင္းအေနနဲ႕ အက်ိဳးျပဳႏိုုင္မယ့္ အလုုပ္တစ္ခုုခုု ဘာလုုပ္ေပးနိုင္မလဲ” လုုိ႔ ေမးခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႕ 
ကြ်န္မလည္း ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္နဲ႔ တရုုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တေလ်ာက္ ခရီးထြက္ခဲ့ျပီး၊ 
ေနာက္ေတာ့ သူ႕ကုုိ “အိုုေက…ငါလုုပ္ေပးႏိုုင္တဲ့အရာ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ရွိတယ္” ဆုုိျပီး 
ေျပာလုုိက္တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ကြ်န္မအေနနဲ႕ ပုုိျပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာ
ေလေလ… ပုုိျပီး ၾကိဳးစားအားထုုတ္တဲ့၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြန႕ဲ ေတြ႕လာေလေလပ။ဲ 
ဒီႏိုုင္ငံဟာ လူေကာင္းေတြ အမ်ားၾကီးကုုိ ဆြဲေဆာင္ႏိုုင္တဲ့ ႏိုုင္ငံတစ္ခုုပါ…။

(လဖိုုင္ဆိုုင္းေရာ္)

၁၉၆၈ ခုုႏွစ္၊ ကြ်န္ေတာ္ (၁၆) ႏွစ္ သားအရြယ္မွာ KNU ကုုိ ပထမဦးဆုုံး ၀င္ခဲ့တယ္။ ၁၉၇၁ 
ခုုႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ဌက္ဖ်ားေရာဂါရလာေတာ့ KNU ေခါင္းေဆာင္က ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ 
ပညာဆက္သင္ဖုုိ႔ ျပန္ခိုုင္းတယ္။ ဒါနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပညာေရးပုုိင္းကုုိ ဆက္လုုပ္ခဲ့ျပီး 
စာေမးပြဲေတြလ ဲေအာင္ခဲ့ တယ္။ တကၠသုုိလ္ (၂) ႏွစ္ေလာက္ တက္ျပီးေနာက္ေတာ့ ၁၉၇၅ 
ခုုန ွ စ္မ ွာ KNU ကုုိ ဒုုတိယ အၾကိမ္ျပန္၀င္ဖုုိ ႔ ဆုုံး ျဖတ္ခဲ့တယ္။ အဲ့အခ်ိန္တုုန္းက 
အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ေပးမယ့္ သူက ရွားေနျပီး၊ လူေတြက တိုုက္ခိုုက္ေရးပုုိင္း 
မွာပဲ စိတ္၀င္စားၾကတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာထဲကုုိမ၀င္ဘဲ 
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ႏိုုင္ငံေရးပုုိင္းမွာပဲ ၀င္လုုပ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္လွန္ေရး၀င္လုုပ္တာက အျငိဳးအေတး
ေတြအတြက္ ကလဲ့စားေခ်ဖုုိ႔ မဟုုတ္ဘဲ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းလဲဖုုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ျဖစ္တယ္။ 
ဒါ ကြ်န္ေတာ့္ အျမကုုိဲင္စြထဲားတဲ့ ခံယူခ်က္ပ။ဲ ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလုုပ္တယ္
ဆိုုတာ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းလဖုုိဲ႔ နည္းလမး္တစ္ခုုျဖစ္တယ္။ ေသြးေၾကြးဆပ္ဖုုိ႔၊ လူေတြကုုိ သတ္ဖုုိ႔ 
မဟုုတ္ဘူး။ နွစ္ေပါင္း (၃၇) ႏွစ္လုုံးလုုံး ကြ်န္ေတာ္ဟာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကေန၊ ခရုုိင္အဆင့္၊ 
ျပီးေတာ့ ဌာနခ်ဳပ္အဆင့္ဆင့္မွာ ရာထူးတာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ျမစ္ၾကီးနားမွာ ေကာလိပ္တက္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မႏၱေလးတကၠသုုိလ္ ေျပာင္းခဲ့တယ္။ 
မႏၱေလး တကၠသုုိလ္ ေရာက္ေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံတ၀ွမ္းက တကၠသုုိလ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးက 
ကခ်င္ေက်ာင္းသား တခ်ိဳ႕န႔ဲ ဆုုံျဖစ္ တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေက်ာင္းသားအခ်ငး္ခ်င္း 
ကုုိယ့္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ကုုိယ္ဘာလုုပ္ ေပးသင့္လဲ ဆုုိတာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေဆြးေႏြး
တိုုင္ပင္ျဖစ္ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေက်ာင္းသား အဖြ႕ဲငယ္ေလး က “ဟုုတ္ျပီ၊ 
ငါတိုု႔ တကၠသုုိလ္ျပီးရင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းထ ဲ၀င္ၾကမယ္” ဆိုုျပီး ဆုုံးျဖတ္ 
ခဲ့ၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏွစ္တိုုင္းႏွစ္တိုုင္း ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းျပီး၊ဘြဲ႕ရျပီဆုုိတာနဲ႕ 
ကုုိယ့္ဂတိအတိုုင္း လုုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က စစ္တကၠသုုိလ္ဆုုိတာ မရွိေသးေတာ့ 
အေျခခံသင္တန္းေက်ာင္းနဲ႕ပဲ စခဲ့ရ တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္က မဆုုိးပါဘူးဆုုိျပီး 
စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာကုုိ ဆက္သြားခဲ့တယ္။ KIO ဗဟုုိ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္နဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ 
တြဘဲက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လုုပ္ဖူးတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးရုုံး မွာ လည္း တာ၀န္ယူဖူးျပီး 
ခုုခ်ိန္မွာ ႏိုုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးရံုုး တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားပါတယ္။

(ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္)

ျပည္တြင္းစစ္ရ႕ဲ ဆိုုးက်ိဳးဒဏ္ေတြကုုိ ခုုထိ ျမင္ေယာင္မိတုုန္းပ။ဲ ကြ်န္မတိုု႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ေနခဲ့ျပီး မိဘေတြရဲ႕ ရင္အုုပ္မကြာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာ ၾကီးလာခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္မတုုိ႔ျမိဳ႕ရဲ႕ (၃) မုုိင္ေက်ာ္ ေလာက္မွာ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြရွိျပီး၊ လုုံျခံဳမႈမရွိလုုိ႔ 
မိဘတြက အဲ့ဒီ့ဘက္ေတြကုုိ မသြားခုုိင္းဘူး။ ျပီးေတာ့ ငယ္ငယ္ကဆုုိ ကြ်န္မက မိဘစကား
အရမ္းနားေထာင္ခဲ့တာ။ ျပည္တြင္းစစ္ကုုိ တိုုက္ရုုိက္မၾကံဳခဲ့ရေပမယ္ ့သူ႔ရုုိက္ခတ္မႈကုုိေတာ့ 
ခံစားခ့ဲရတယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔မွာ လြတ္လပ္မႈ မရိွခ့ဲဘူး။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင့္ မရိွခ့ဲဘူး။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)
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တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြ တိုုက္ေနတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းက ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈေၾကာင့္လုုိ႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ယူဆထားၾကတယ္။ သမိုုင္းကုုိ ျပန္ေလ့လာ 
ၾကည့္ပါ။ ၁၉၄၈ ခုုနွစ္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ႏိုုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခါစ တိုုင္းျပည္ရဲ႕ စစ္မီးကုုိ 
ပထမဆုုံးေမြးခဲ့တဲ့ ကရင္လူမ်ိဳးေတြဟာ အထူးခြ်န္ဆုုံး လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတိုု႔က 
စစ္တပ္ကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ခဲ့တယ္။ စစ္တပ္အၾကီးအကဲ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ 
ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြၾကည့္လိုုက္ရင္ ကရင္လူမ်ိဳးေတြခ်ည္းပ။ဲ ဆရာ၀န္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြမွာ
လည္း ကရင္ လူမ်ိဳးေတြခ်ညး္ပဲ။ ျပီးေတာ့ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြကုုိၾကည့္မယ္ဆိုုရင္လည္း 
ဟန္ေယာင္ေ၀ရဲ႕ အေမက မိဘုုရား ျဖစ္ျပီးေတာ့ အေဖကလည္း တိုုင္းျပည္မွာ ပထမဆုုံး 
ေရြးေကာက္ခံ ရတဲ့ သမၼတတစ္ဦး။ သူတိုု႔ နန္းေတာ္ကုုိ သြားၾကည့္ၾကည့္ပါ။ သူတိုု႔ကုုိ 
ဆင္းရဲသားလုုိ႔ ထင္လုုိ႔လား။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆုုိတာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ 
ရလဒ္တစ္ခုုပဲ။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

သမိုုင္းကုုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေက်းလက္ေဒသက 
စခဲ့တာ မဟုုတ္ဘ ဲျမိဳ႕ ၾကီးျပၾကီးေပၚက လူေတြ ဖိႏိွပ္ခံရမႈ၊ မတရားမႈေတြလုုိမ်ိဳး ခါးသီးတဲ့အ
ေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာပါ။ ျမိဳ႕ ၾကီးျပၾကီးေတြကေနမွ ေတာ၊ေတာင္ေတြအထိ 
ေတာ္လွန္ေရးက ပ်ံ႕ႏံွ႕ခဲ႕တာပါ။ ဗမာစစ္တပ္ရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ထုုိးစစ္ဆင္မႈေတြေၾကာင့္ 
ကရင္လူမ်ိဳ းေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ ကုုိယ့္ေနရပ္ကုုိ စြန္႕ျပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတယ္။ 
ဒုုကၡသည္ေတြအျဖစ္ ေနထုုိင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္မွ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ့ပါတယ္။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)

မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုုိ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပုုိင္းကာလမွာ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္က
ေတာ့ အေတာ္ ေလး အင္အားနည္းပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြဟာ အစားအေသာက္ရဖုုိ႔အ
တြက္ေတာင္ အေတာ္ေလး ၾကိဳးစားခဲ့ရတယ္။ အစားအေသာက္တစ္ခုုတည္းအတြက္ 
စပါးစုုိက္ခဲ့ရတယ္။ ေကာက္ရိတ္ခဲ့ရတယ္။ ႏြားေတြ၊ ဘဲေတြ ေမြးခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ယူနီေဖာင္းတစ္စုုံပဲ ရိွခဲ့တယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ အတြက္ေတာ့ အဲ့ဒ၀ီတ္စုုံဟာ 
ရတနာ တစ္ပါးပါပဲ။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

21







“ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဘာေၾကာင့္ လက္နက္ကုုိင္ခဲ့၊ ေတာ္လွန္ေရးလုုပ္ခဲ့ရတာလဲ” ဆုုိတာ 
အတုုိခ်ဳပ္ျပီး ေျပာရမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ ပင္လုုံစာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္ ကတိက၀တ္
ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။ ခုုခ်ိန္ထိ လည္း ျမန္မာအစုုိးရက တိုုင္းရင္းသားလ
က္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေပၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုုိ စိန္ေခၚေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း
ေတြလုုိ႔ပဲ ယူဆထား ၾကတယ္။ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ လက္မခံဘူး။

(ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္)

ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ကုုိယ့္စာေပနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကုုိ ျမွင့္တင္ခ်င္တယ္။ သူမ်ားေတြလုုိပဲ ကုုိယ့္လူမ်ိဳ း
ေတြကုုိလည္း တုုိးတက္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္မတိုုက္ဘဲနဲ႕ ဒီႏွစ္မ်ိဳးလုုံးကုုိ မရႏိုုင္ဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတာ္လွန္ ေနတာက ေသြးေၾကြးဆပ္ဖုုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဟုုတ္ဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တစ္ဦးတည္း အျမင္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြန႕ဲ ဗမာလူမ်ိဳးေတြဟာ 
အတူယွဥ္တြဲ ေနထုုိင္နိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ 
ေတြ႕ဆုုံျပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရမယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္ထမွဲာ ပါ၀င္ျဖစ္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိတာ တရားမွ်တမႈ 
အေပၚမွာပဲ အေျခခံတယ္။ တရားမွ်တမႈမရိွဘဲနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုတာ မရႏိုုင္ဘူး။ တရားမွ်တမႈ 
ဆုုိတာဟာ ကုုိယ့္မွာရွိသင့္ရွိထုုိက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ ရပုုိင္ခြင့္ေတြ ရရွိခံစားႏိုုင္တာကုုိ 
ဆုုိလုုိတာပါ။ ဥပမာ-ကြ်န္ေတာ္တိုု ႔ ကရင္လူမ်ိ ဳးေတြအေနနဲ႕ကေတာ့ ကုုိယ့္ ၾကမၼာ 
ကုုိယ္ဖန္တီးႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိရမယ္၊ ၾကီးပြား ေအာင္ျမင္တဲ့လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ရမယ္၊ 
ကုုိယ့္မိခင္ဘာသာစကားနဲ႕ သင္ၾကားနိုုင္ရမယ္ဆုုိတဲ့ အဓိပၺါယ္ကုုိ ဆိုုလုုိတာပါ။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္အရေျပာရမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုုဟာ ႏိုုင္ငံေရးထမွဲာပါ၀င္ခဲ့ျပီး 
၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းလုုိက္တဲ့အခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းရဲ႕ 
ထိပ္သီးပုုိင္းကေန ေအာက္ဆုုံး အဆင့္ကုုိ ညတြင္းခ်င္း ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။ စစ္တပ္အာဏာ 
သိမ္းျပီးေနာက္ပိုုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔နဲ႕ 
အဆက္အဆံ သိပ္မလုုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ အားလုုံးက စုုိးရိမ္ၾက၊ ေၾကာက္လန္႔ၾကတယ္...။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔နဲ႕တြဲတာ လူျမင္သြားရင္ သူတိုု႔အေပၚ ဘယ္လုုိအက်ိဳးဆက္ေတြ ရိွ လာမယ္
ဆုုိတာမသိႏိုုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လ ဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ရုုတ္ခ်ည္းဆုုိသလုုိ 
အပယ္ခံဘ၀ေရာက္သြားတယ္။ အ့ဲဒီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ အသက္ (၁၄) ႏွစ္ အရြယ္ပဲ 
ရွိေသးတယ္။ အဲ့ဒီတုုန္းကအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ နာက်ည္းမုုန္းတီးမႈ
ေတြျပည့္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းလဲ 
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ေဒါသထြက္ခဲ့ရတယ္။ အဲ့အခ်ိန္က ဘယ္သူ႔ကုုိမဆုုိ သတ္ဖုုိ႔ ၀န္မေလးတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ ကေနဒါႏိုုင္ငံကုုိ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုုင္သူတစ္ေယာက္အေနန႕ဲ စျပီး ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ 
ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆုုံးလုုပ္ရတဲ့အလုုပ္က ဓာတ္ဆီဆိုုင္ မွာ ဆီျဖည့္ေပးရတဲ့အလုုပ္ပါ။ 
အဲ့အခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ “တကယ္လုုိ႔ ဗမာျပည္က လူတစ္ေယာက္ ေယာက္က ငါ့ကုုိ 
ျမင္သြားရင္ ဘယ္လုုိ လုုပ္မလ၊ဲ ေတာ္ေတာ္ ရွက္စရာေကာင္းမွာပ”ဲ ဆုုိျပီး အရမ္းစုုိးရိမ္မိခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာထား အျမင္ေတြကေတာ့ မေျပာင္းလဲခဲ့ဘူး။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

ကြ် န္မ မိဘေတြက ကရင္လူမ်ိဳးေတြရ႕ဲ ရုုန္းကန္ေနရတဲ့ဘ၀အေၾကာင္းေတြကုုိ ကြ် န္မတုုိ႔ကုုိ 
အျမဲေျပာျပ တဲ့အတြက္ ကြ်န္မတုုိ႔စိတ္ထဲမွာ ကုုိယ္ေတြဟာ ရုုန္းကန္ေနရတဲ့ဘ၀ထဲမွာဆုုိ
တဲ့အသိအျမဲရွိခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔ဟာ ဗမာအစုုိးရရဲ႔ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ၾကီးျပင္း
လာရတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ဘ၀မွာ ေနေနရတာ။ ပုုိင္ဆိုုင္မႈ ပစၥည္းေတြ၊ ေျမယာ
ေတြလည္း မရွိဘူး။ တခ်ိန္လုုံး တစ္ေနရာျပီးတစ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနေန ရတယ္ဆုုိျပီး 
နားလည္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြက “တေန႔ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးန႕ဲ လြတ္လပ္မႈေတြကုုိ 
ရလာလိမ့္မယ္... အဲ့အခ်ိန္က်မွ ငါတုုိ႔ေတြ ဘ၀ကုုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျဖတ္သန္းႏိုုင္မယ္” ဆုုိျပီး 
အျမဲေျပာေလ့ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတုုိ႔ ငယ္ငယ္ေလးတည္းက ေခါင္းထမွဲာ တေန႔ေတာ့ 
တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေတြ ရွိလာျပီး ငါတုုိ႔လည္း ႏိုုင္ငံေတာ ္(nation) တစ္ခုုရဲ႕ 
အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ဘ၀ကုုိ ရရွိလာလိမ့္မယ္ဆုုိတာ ကုုိ ယုုံၾကည္ထားခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတာ ဒါပါပဲ။ ဒါဟာ ကြ်န္မတုုိ ႔မက္ခဲ့တဲ့ အိပ္မက္၊ ကြ်န္မတုုိ ႔ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့တဲ့အရာပါ။ ခုုထိလည္း ဒီအတိုုင္း ပါပဲ။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)

ရန္ကုုန္မွာ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ အေရးခင္း လူသတ္ပြဲၾကီးျဖစ္တုုန္းက၊ ခ်င္းလူမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္း
တစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ “ေက်ာ္သူ...ဒါဟာ မင္းအတြက္ေတာ့ ပထမဦးဆုုံးအေတြ႕ 
အၾကံဳေပါ့၊ဒါေပမယ့္ ငါတုုိ႔ေတြ အတြက္ကေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြဟာ ရုုိးေနျပီ။ ငါတုုိ႔ေဒသေတြမွာ 
သူတိုု႕က အခ်ိန္မေရြး ေဒသခံေတြကုုိ ပစ္သတ္ ႏိုုင္တယ္” ဆိုုျပီး ေျပာျပဖူးတယ္။ သူက 
‘ဗမာ’ န႔ဲ ‘အစိုးရ’ ဆုုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုုိ အျမဲ ေရာေရာေျပာတယ္။ သူတုုိ႔အေနန႔ဲ ဘာေၾကာင့္ 
ခ ြဲ ျခား ဖုုိ ႔  ခက္ေနသလဲဆုုိတာကုုိလည္း  ကြ် န္ေတာ္  နားလည္ၾကည့္လုုိ ႔ရပ ါတယ္။ 
သူတိုု ႔ေတြအေပၚ ဗမာေတြက မေကာင္းတာေတြလုုပ္တယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က 
ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုုိ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး 
တစ္ခုုခုုလုုပ္ေပးခ်င္ တယ္။ ‘၈၈ အေရးခင္း အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ’ အျပီးမွာ ကြ်န္ေတာ့္ 
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သူငယ္ခ်င္းေတြအေတာ္မ်ားမ်ား ေပ်ာက္သြားတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြ လည္း ေထာင္က်ျပီး 
တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း နယ္စပ္ေဒသေတြဆီ ထြက္ေျပး ခုုိလံႈသြားတယ္။ သူတိုု႔ေတြ ျပည္ပမွာ 
ခုုိလႈံေနခ်ိန္မွာ ဒုုကၡေရာက္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ၾကားရတာ အေတာ္ေလး စိတ္ဓာတ္က်ဖုုိ႔ 
ေကာင္း တယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

၁၉၈၈ခုုႏွစ္ထိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ကုုိယ့္ျမုုိ႕ေလးမွာ ကုုိယ့္ဘ၀နဲ႔ကုုိယ္ ေနေနခဲ့ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္က အဲ့အခ်ိန္ မႏၱေလးမွာ ေဆးေက်ာင္းတက္ေနျပီး ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကုုိကေတာ့ 
ရန္ကုုန္နည္းပညာတကၠသုုိလ္မွာ နည္းပညာဘာသာရပ္ကုုိသင္ေနတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္ညီက
ေတာ့ မႏၱေလး ၀ိဇၨာ၊ သိပၺံတကၠသိုုလ္မွာ ပညာ သင္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မိဘေတြကေတာ့ 
သူတိုု႔စိတ္ကူးအိပ္မက္ခဲ့တဲ့အတုုိင္း သားသမီးေတြ အသီးသီးက တကၠသုိလ္မွာ ပညာသင္
ေနၾကတယ္ဆုုိေတာ့ အရမ္းေက်နပ္အားရေနခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ ေနာက္ပုုိင္း
မွာေတာ့ သူတိုု႔ အိပ္မက္ကေလး ပ်က္ျပယ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ နားလည္ သေဘာေပါ
က္ခဲ့ တာက ဒီမုုိကရက္တစ္လႈပ္ရွားမႈၾကီးက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ လုုိအပ္ေနျပီဆုုိတာပါပဲ။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ေခါင္းေဆာင္ေတြမဟုုတ္ဘူး။ သူရဲေကာင္းေတြ မဟုုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ဒီမုုိကရက္တစ္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစျပီး 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ မိသားစုုေလးဟာ သာမာန္မိသားစုု ဘ၀ေလးကုုိ ျပန္မရေတာ့ဘူး။ ဒနွီစ္ေပါင္း 
၂၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖဟာ နွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံခဲ့ရတယ္။ သူေထာင္
ကလြတ္ျပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဆုုံးပါးသြားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေမလည္း သူ႕ တာ၀န္ကေန 
အရြယ္ မတုုိင္ခင္ ပင္စင္ယူဖုုိ ႔ ဖိအားေပးခံခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ညီအစ္ကုိ (၃) 
ဦးစလုုံးလည္း အာဏာပုုိင္ေတြေၾကာင့္ တကၠသုုိလ္အသီးသီးက ရာသက္ပန္ေက်ာင္းနား
ခဲ့ရျပီးေတာ့ စာသင္ခန္းကုုိ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မတက္ႏိုုင္ေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ 
ေနာင္တေတြနဲ႕ ခါးသီးမႈေတြကုုိ ခံစားရမယ့္အစား ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာင္တၾကီးၾကီးမားမား မရခဲ့ဖူးဘူး။

(ဦးသံခဲ)

၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ ကုုန္ပုုိင္းေလာက္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစအီဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့တာ 
ျဖစ္ျပီးေတာ့ ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲကုုိ ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္က 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အေၾကာင္းကုုိ ကြ်န္ေတာ္သိပ္မသိခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က လူထုုကုုိ 
ေထာက္ခံအားေပးခ်င္တာရယ္၊ ျမန္မာ နိုုင္ငံကုုိ ဒီမုုိကေရစီႏိုုင္ငံတစ္ခုုျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာရယ္ 
အတြက္ေၾကာင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲကုုိ ၀င္ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ NLD ရဲ႕ 

26



ျမိဳ႕နယ္ ပူးတြဲအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က လူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္တအား 
ထားခဲ့ၾကတယ္။ သူတိုု႔က ဒမုုိီကေရစီရ႕ဲ အႏွစ္သာရကုုိ ခံစားခ်င္ ၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုုၾကည္ ႏိုုဘယ္ဆုုရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း အေတာ္ေလးကုုိ ၀မ္းသာခဲ့မိပါတယ္။ 
ႏိုုဘယ္ဆုုေပးပြဲ ေကာ္မတီက “ဒီဆုုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု ၾကည္အတြက္သာမက 
ဒမုုိီကေရစီလုုိလားသူ လူထုုအားလုုံး၊ ၁၉၈၈ ခုုနွစ္မွာ တိုုက္ပြ၀ဲင္ခဲ့သူအားလုုံးကုုိ ခ်ီးျမွင့္တဲ့ဆုု 
ျဖစ္ပါတယ္” လုုိ႔ ေၾကျငာသြားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေခါင္းေဆာင္ကုုိ 
ဂုုဏ္ျပဳလႊာ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ေတာင္ ေရးခဲ့ေသးတယ္။ အဲ့ေနာက္ပုုိင္း မၾကာပါဘူး…
ကြ်န္ေတာ္ အဖမ္းခံလုုိက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ကေန ၁၉၉၂ ခုုနွစ္အထိ မိတၳီလာ 
ေထာင္မွာ ကြ်န္ေတာ္ေနခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ (၁၆) ေယာက္လုုံး ၾကိဳးတစ္ၾကိဳးတည္းနဲ႕ 
တုုပ္တာခံရဖူးတာ မွတ္မိေသးတယ္။ ခုုခ်ိန္ထိလည္း ေထာင္ထကဲ ကြ်န္ေတာ့္အေပါင္းအသင္း
ေတြနဲ႕ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ရိွေနတုုန္း ပါပဲ။ ၁၉၉၂ ခုုနွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္က လြတ္လာတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီးက ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္ အရမ္း စိတ္ပူခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
ေထာင္ကမလြတ္ခင္မွာဘ ဲသူက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ရန္ကုုန္ကုုိ ေျပာင္း သင့္ျပီလုုိ႔ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 
ကြ် န္ေတာ္ေထာင္ထဲေရာက္ေနစဥ္  အေတာအတြင္း  တစ္န ွ စ္ေက်ာ္ေလာက္အထိ  
ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုုက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ေထာင္ထဲမွာ လာမေတြ႕ႏုုိင္ခဲ့ဘူး။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

ကြ်န္မတုုိ႔လုုိလားတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိတာ တရားမွ်တမႈရိွတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္ ဆုုိတာကုုိ 
ကြ်န္မတုုိ႔ အျမတဲမ္းေၾကြးေၾကာ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတုုိ႔ အေနန႕ဲ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာရိွတဲ့ 
လူတိုုင္းရဲ႕ ဘ၀မွာ တရားမွ်တမႈခံစားရတာကုုိ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ 
ကြ်န္မၾကီးျပင္းလာတဲ့တေလွ်ာက္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မွာေရာ၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္း
သူဘ၀မွာေရာ၊ လုုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာပါ ဒီႏိုုင္ငံက လူေတြ ကုုိ ေလ့လာၾကည့္ပါ… အထူးသျဖင့္ 
တိုုင္းရင္းသားလူနည္းစုုေတြဟာ ခရစ္ယာန္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ အတြက္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္
အေရးမခံစားခဲ့ရဘူး။ ကြ်န္မတုုိ႔ေတြဟာ ဗမာလူမ်ိဳးမဟုုတ္တဲ့အတြက္ တန္းတူညီမွ် 
အခြင့္အေရးကုုိ မခံစားခဲ့ရဘူး။ ဒါကုုိ ကြ် န္မဘ၀တေလွ်ာက္လုုံးမွာ ေတြ႕ ၾကံဳလာခဲ့ရျပီးပါျပီ။ 
ဒါဟာ ကြ်န္မ ႏွလုုံးသားထဲမွာ ခံစားေနရတဲ့အရာလုုိ႔ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္မဟာ တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးမဟုုတ္ပါဘူး။ ကြ် န္မတိုု႔က မတရားမႈေတြကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေျပာၾကားတာမ်ိဳး 
သိပ္မလုုပ္ခဲ့ၾကဘူး။ အမွန္က ဒီလုုိလုုပ္ျခင္း အားျဖင့္သာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုုိ 
ရရိွမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္မ ေရွ႕ဆက္ ရမယ့္ ေျခလွမ္းအတြက္ ခြန္အားေတြပါပဲ။ 

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)
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ကုုိယ္သင္ယူခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြက နာက်င္စရာေကာင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း 
တိုုင္းရင္းသား ေတြက ဗမာေတြအေပၚ အဆုုိးျမင္ၾကတဲ့အခါမွာ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ 
အဲ့ဒီလုုိမ်ိဳးခံစားခ်က္ကေန ရုုန္းမထြက္ႏိုုင္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားဟာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ဦးဆုုိရင္ 
သူတိုု႔ရဲ႕အျမင္ေတြဟာ ျခံဳငုုံျပီးေျပာလိုုက္တဲ့ အျမင္ေတြ၊ အစြဲေတြျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းေတြကုုိ 
ခင္ဗ်ားကုုိယ္တုုိင္လက္ေတြ႕ ျပဖုုိ႔ လုုိတယ္။ အရုုိးသားဆုုံး ေျပာရရင္ေတာ့ ဗမာလူမ်ားစုုကုုိ 
ကုုိယ္စားျပဳေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္းေတြဟာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြန႕ဲ 
တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုေတြရဲ႕ သေဘာထားအမွန္ေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကုုိ အေတာ္ေလး 
လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကတယ္။ ဒါဟာ အေတာ္ေလး ၾကီးမားေနတဲ့ ကြာဟခ်က္ ၾကီးပါ။ ျပီးေတာ့ 
တိုုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကလည္း သာမန္လူတန္းစားဗမာလူမ်ိဳးနဲ႕ အာဏာရိွပုုဂၢိဳလ္လူတ
န္းစားေတြကုုိ အျမဲတမ္းေရာျပီး ျမင္ၾကတယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)
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အခန္း အခန္း (၂)(၂)
“ျင္ိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္လုုိ႔ေျပာလုုိက္ရင္ လူေတြက “ျင္ိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္လုုိ႔ေျပာလုုိက္ရင္ လူေတြက 

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ကမွ စခဲ့တဲ့လုုပ္ငန္းစဥ္လုုိ႔ ေျပးျမင္ၾကတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ကမွ စခဲ့တဲ့လုုပ္ငန္းစဥ္လုုိ႔ ေျပးျမင္ၾကတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္စခဲ့တာ ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္စခဲ့တာ 

အခ်ိန္အေတာ္ေလး ၾကာခဲ့ပါျပီ”အခ်ိန္အေတာ္ေလး ၾကာခဲ့ပါျပီ”

၁၉၇၀ေက်ာ္ေနွာင္းပုုိင္းနဲ႕ ၁၉၈၀ေက်ာ္ အေစာပုုိင္းကာလတုုန္းက ကြ်န္မအေဖနဲ႕ အသင္း
ေတာ္က ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ အၾကီးအကဲေတြက “ငါတုုိ႔ေတာ့ ဒီအတိုုငး္ဆက္ေနဖုုိ႔ 
ဘယ္လုုိမွ မျဖစ္ႏိုုင္ ေတာ့ ဘူး။ တစုုံတခုုေတာ့ လုုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့ မယ္။ တိုုက္ခုုိက္တာဟာ 
အေျဖတစ္ခုုမဟုုတ္ဘူး” ဆုုိျပီး ဆုုိလာၾက တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ကြ်န္မအသက္ ၁၂-၁၃ ႏွစ္ 
အရြယ္ေလာက္ပဲ ရိွအုုံးမယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ကြ်န္မအေဖဟာ သာမာန္ သြားေနၾက ဘုုရားေ
က်ာင္းအမႈေဆာင္အလုုပ္အတြက္မဟုုတ္ဘ ဲျငိမ္းခ်မ္းေရးမစ္ရွင္န႕ဲ ခရီးေတြ စထြက္ခဲ့တယ္။ 
အဲ့အခ်ိန္ကစျပီး အေဖက ခရီးအရမ္းထြက္တယ္။ ကြ်န္မ မွတ္မိတာက စစ္ကားတစ္စီး 
သူ႕ကုုိလာလာၾကိဳတာပဲ သိတယ္။ သူဘယ္သြားလဲ ဆိုုတာ ကြ်န္မတုုိ႔ကုုိ မေျပာျပေတာ့ 
ကြ်န္မတုုိ႔လည္း သူဘယ္သြားလုုိ ႔ဘယ္လာမွန္းမသိဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး
အလုုပ္ဆုုိတာ အင္မတန္ သိမ္ေမြ႕ျပီး၊ အမွားခံလုုိ႔ မျဖစ္တဲ့ အလုုပ္တစ္ခုုပါ။ အဲ့တုုန္းက 
ကြ်န္မတုုိ႔စိတ္ထဲမွာ “စစ္ကားကေတာ့ အေဖ့ကုုိ လာၾကိဳေနျပီ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လာမလဲ 
မသိဘူး” ဆုုိတဲ့ အေတြးေတြနဲ႕ပ ဲက်န္ရစ္ခဲ့ၾကတယ္။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)
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KIO ကုိ ၁၉၆၁ ခုုနွစ္မွာ စတင္ တည္ေထာင္တဲ့အခ်ိန္ကတည္းက “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ညွိႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးေရးကုုိ လုုပ္ကုုိလုုပ္ရမယ္” ဆုုိတဲ့ မူ၀ါဒရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KIO အေနနဲ႕ 
ျမန္မာအစိုုးရနဲ႕ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့တယ္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြနဲ႕ ၁၉၇၀ 
ျပည့္နွစ္ေတြအတြင္းမွာ (၄) ၾကိမ္ေလာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးတယ္။ ၁၉၈၁ ခုုနွစ္မွာေတာ့ 
ကြယ္လြန္သူ ဥကၠဌ ဘရန္ဆိုုင္း၊ ဥကၠဌေဟာင္း ဦးေဇာင္မိုုင္နဲ႕ လက္ရွိ ဥကၠဌဦးေဇာင္း
ခရားတိုု႔ဟာ ဦးေန၀င္းအစုုိးရနဲ႕ ရန္ကုုန္မွာ ေဆြးေႏြးညိွႏိ ႈင္းမဲ့အဖြဲ႕ထဲမွာ ပါခဲ့တယ္။ 
အဲ့အခ်ိန္က KIO ဟာ ကုုိယ့္ၾကမၼာကုုိယ္ဖန္တီးေရး (self-determination) အတြက္ေတာင္ 
မေတာင္းဆုိ ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႔က “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အေနနဲ႕ ဆုုိရွယ္လစ္လမ္း
စဥ္ကုုိလည္း ေထာက္ခံႏိုုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ လုုိလားတာက ကုုိယ့္ၾကမၼာကုုိ
ယ္ဖန္တီးေရးပါ” ဆုုိျပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉-၉၀ ခုုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ညွိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ထပ္လုုပ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုုနွစ္မွာ KIO အေနန႔ဲ ႏွစ္ဦး သေဘာတူအပစ္အ
ခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကျငာခဲ့ျပီး ေနာက္(၂)ႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၊ (၁၇)ႏွစ္အၾကာ စစ္ပြ ဲအျပီးမွာ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုုိ ရရိွခဲ့တယ္။

(ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္)

၁၉၉၀ ခုုႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအသင္း ဒီမုုိကေရစီ 
ညီလာခံ တစ္ခုုက်င္းပခဲ့ျပီး အဲ့ဒီညီ့လာခံမွာ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြကဲ အားလုုံးကုုိ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ဖုုိ႔ ျငမ္ိးခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြနဲ႕ဲ အမ်ိဳးသားညီလာခံတစ္ခုု 
ေဖာ္ေဆာင္ဖုုိ႔ ႏိႈးေဆာ္တဲ့ စာတမ္း တစ္ေစာင္ကုုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ 
ညီလာခံအျပီးမွာ ကြ်န္ေတာ္ အဖမ္းခံလုုိက္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အဖမ္းခံ ခဲ့ရေပမယ့္ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ေထာင္ထဲ မပုုိ႔ဘူး။ (၇) ရက္ နီးပါးေလာက္ အဆက္မျပတ္ စစ္ေဆး ေမးျမန္း 
ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစျပီး ဒီတိုုင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာေတြကုုိ ေျဖရွင္း ႏိုုင္မယ့္ 
တစ္ခုုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေခၚ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုုိင္းကုုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္မွ ျဖစ္မယ္ဆုုိတာကုုိ သတိထားမိခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဆိုုလုုိခ်င္တာက 
အဲ့ဒအီခ်ိန္ ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ဟာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ေတာင္းဆုုိေနတဲ့ေနရာမွာ 
ပါ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး နည္းလမ္းအဖုုံဖုုံန႕ဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနခဲ့တာပါ။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့နွစ္ေတြအတြင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘုုရားေက်ာင္းေတြ၊ ဗုုဒၵဘာသာ 
ဘုုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းေတြနဲ႕ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြဟာ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းရဲ႕ 
ေက်ာရုုိးမ႑ိဳင္ေတြျဖစ္လာခဲ့ တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြအျပီးမွာ 
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ေနရပ္ျပန္လာမယ့္သူေတြကုုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေပး ႏိုုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုုိ ကြ်န္မတုုိ႔ 
စဥ္းစား ၾကည့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုုိကိစၥရပ္ေတြကုုိလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ဖုုိ ႔ ဆိုုတာ ရွင့္အေနနဲ႕ 
တရား၀င္အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုုခုုျဖစ္ဖိုု႔လုုိမယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္မွာ ေမတၱာဖြံ႕ 
ျဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းကုုိ ထူေထာင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ ဆဘြဲဂြ်န္ဟာ 
ကြ်န္မတုုိ႔အဖြ႕ဲအစည္းကုုိ အမည္ေပး ခဲ့သူတစ္ဦးပါ။ ကြ်န္မတုုိ႔ရ႕ဲ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ 
အခုုလုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ေရရွည္တည္တံ့ ခုုိင္ျမဲေစဖုုိ႔ ပါပဲ။

(လဖိုုင္ဆိုုင္းေရာ္)

၁၉၉၄ ခုုန ွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္နဲ ႔ ဆုုံဖူးတယ္။ တစ္ေန႔ သူက 
ကြ်န္ေတာ့္ဆီလာျပီး  ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ  အင္တာဗ်ဴးလုုပ္ခ ် င္တယ္  ဆုုိ ျ ပီးေ ျပာတယ္။ 
အဲ့ဒီေနာက္ပုုိင္း သူက ကြ်န္ေတာ့္အေပၚ ပုုိျပီး နားလည္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရုုံးခန္းကုုိ သူ 
လာလည္ခဲ့ျပီးေနာက္ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ပုုိရင္းႏီွးလာၾကတယ္။ သူက လူ 
ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ သူက ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္တုုန္းက ေရးလ္ (Yale) တကၠသုုိလ္မွာ Fellow 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ပညာသင္ၾကားဖုုိ႔ အခြင့္အေရးရခဲ့တယ္။ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ 
ျပည္ပမွာ ပညာသင္ဖိုု႔ အခြင့္အေရးေတြရခဲ့တဲ့ ဦးတင္ေမာင္သန္းန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ ဆုုံ ခဲ့တယ္။ 
ကြ ် န္ေတာ္ တုုိ ႔ေတ ြ  ရ င္း ႏ ွီး ျ ပီးေနာက္ ပုုိ င္း မ ွာ  ကြ ် န္ေတာ္ တုုိ ႔  သုုံးေယာက္သား  
တုုိင္းျပည္အေျခအေနေတြ ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ မွန္မွန္ ေတြ႕ဆုုံျဖစ္ၾကတယ္။ ၂၀၀၅ ခုုနွစ္မွာေတာ့ 
အျခားပုုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းျပီး Myanmar Egress လုုိ႔ေခၚတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ 
ေက်ာင္းကုုိ ဖြင့္လွစ္ဖုုိ႔ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဦးတင္ေမာင္သန္းမွာက ျပည္ပပညာေရး အင္စ
တီက်ဴ းရွင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားန႕ဲ ခိုုင္မာတဲ့ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ ရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာလည္း 
ျပည္တြင္းက ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္က လူေတြန႕ဲ ခုုိင္မာတဲ့ ကြန္ယက္တစ္ခုုရိွ
တယ္။ ဒါန႔ဲပဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လည္း ကုုိယ့္တိုုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုုံးကုုိ ၾကိဳးစားလုုပ္
ေဆာင္ေပးႏုုိင္မယ္လုုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၆ ခုုနွစ္မွာ ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရ
ည္တည္ေဆာက္ေပးမႈ သင္တန္း ေတြကုုိ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ 
အဲ့ဒီက႑ဟာ ေရွ႕ဆက္သြားဖုုိ႔ အေကာင္းဆုုံးေျခလွမ္း တစ္ခုုေပါ့။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

၁၉၉၇ ခုုႏွစ္မွာ Euro-Burma Offi ce ကုုိ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ စျပီးတည္ေထာင္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ 
အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး ျဖစ္လာမယ္လုုိ႔ ၾကိဳတြက္ထားတဲ့အတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးကုုိ ဦးတည္ခ်က္ထားျပီးလုုပ္ဖိုု႔ အေရးၾကီးတယ္လုုိ႔ ဆုုံးျဖတ္ျပီးလုုပ္
ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ အစုုိးရကုုိ အင္အားသုုံးျပီး ဖယ္ရွားလုုိ႔မရဘူးဆုုိတာန႔ဲ အေပးအယူသ
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ေဘာနဲ႔ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းျခင္းသည္သာ တစ္ခုုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္ဆုုိတာကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ထား တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုုုုနွစ္မွာေတာ့ 
‘အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအစီအစဥ္’ လုုိ႔ ေခၚတဲ့ ပရုုိဂရမ္တစ္ခုုကုုိ စတင္ခဲ့ျပီး 
အစုုိးရကုုိ ခ်ဥ္းကပ္ဖုုိ႔ စတင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ သူတုုိ႔မပါဘနဲ႕ဲေတာ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 
လုုပ္လုုိ႔မရဘူးဆိုုတာကုုိ သေဘာ ေပါက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ အေတာ္ေလး 
ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ ခဲ့တယ္။ အစုုိးရ အဖြဲ႕၀င္တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ေတာင္ 
ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးဖုုိ႔ စီမံႏိုုင္ခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕ေတြ မပါဘဲနဲ႕လဲ 
ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုုိ လုုပ္ေဆာင္လုုိ႔ မရဘူးဆိုုတာကုုိ နားလည္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အဖြဲ႕ဟာ သူတိုု႔နဲ႕ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ပထမဆုုံးေသာ NGO တစ္ခုုလည္း 
ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုုင္အဖြ႕ဲေတြန႕ဲ ေဆြးေႏြးမႈ မလုုပ္မခ်င္း ျပႆနာအေျဖရွာႏိုုင္မွာ 
မဟုုတ္ဘူးလုုိ ႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က လက္ခံယူဆထားတယ္။ သူတိုု႔ကုုိ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က 
“တိုုင္းျပည္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ”၊ “ခင္ဗ်ားတိုု႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကုုိ ဘယ္လုုိအ
ေကာင္အထည္ေဖာ္မလ”ဲ၊ “ခင္ဗ်ားတုုိ႔အေနန႕ဲ အတူတကြ ဘယ္လုုိပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္မလ”ဲ 
ဆုုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ ႏိုုင္ငံေရးေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲ
ပုုံစံ၊ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြပုုံဲစံမ်ိဳး လုုပ္ဖုုိ႔ အၾကံရခဲ့တယ္။ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြ ဘက္ကလည္း 
အေတာ္ေလးကုုိ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပုုံမ်ိဳးနဲ႔ တုုံ႕ျပန္ခဲ့တာကုုိ ေတြ႕ရတယ္။ သူတိုု႔ 
အားလုုံးကုုိ ေပးေတြ႔ျပီးတဲ့ေနာက္ပုုိင္း သူတိုု႔အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုုပ္ကုုိင္လာတာကုုိ 
ေတြ႔ရတယ္။ အဲ့ဒီလုုိျဖစ္ဖုုိ႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္။ သူတိုု႔ကုုိ ျခိမ္းေျခာက္မႈမပါ
တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ပူးတြလုုဲပ္ကိုုင္ျပီး ျပႆနာေတြကုုိ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုုံကေန ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ကုုိ ခ်ခဲ့ႏိုုင္တယ္လုုိ႔ 
ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ ဒီလုုိ အေၾကာင္းအရင္း ေတြေၾကာင့္ပဲ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ 
သိကြ်မ္းရင္းႏီွးလာၾကျပီး ကြ်န္ေတာ္ကလညး္ သူတိုု႔န႔ဲ သိကြ်မ္း ရင္းႏီွးလာခဲ့ပါတယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

၁၉၉၈ ခုုႏွစ္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ္ မြန္ျပည္နယ္မွာ တာ၀န္က်ဖူးတယ္။ ေဒသခံ ရခိုုင္၊ ရွမ္း၊ 
ကခ်င္၊ မြန္၊ ကရင္နဲ႕ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြန႔ဲ အေတာ္ေလးရင္းႏီွးခဲ့တယ္။ အဲ့အခ်ိန္ ေလာက္က
တည္းက ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ လူတခ်ိဳ႕နဲ႕ 
သိခြင့္ရခဲ့တယ္။ အဲ့အခ်ိန္က ပဋိပကၡ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးသင္တန္းတစ္ခုု ရွိ ျပီး 
အဲ့ဒီသင္တန္းမွာ ပဋိပကၡရဲ႕ မူလဇာစ္ျမစ္ကုုိ ေလ့လာသုုံးသပ္ရတဲ့ တေန႔တာ သင္ခန္းစာ 
တစ္ခုုပါတယ္။ အဲ့ဒီသင္းခန္းစာလုုပ္ၾကရင္းနဲ႕ သူတိုု႔က ဗမာဆန္႔က်င္ေရးေတြ ေျပာလာ 
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ၾကတယ္။ အမွန္က ဒီအဆင့္ကုုိေက်ာ္လြန္ျပီး သြားဖိုု႔ အရမ္းအေရးၾကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကံမေကာင္းစြာန႔ဲပဲ အဲ့ဒီ့အခ်ိန္မွာမွ သူတိုု႔ေတြက ပုုိျပီးစိတ္၀မ္းကြဲခဲ့ၾကတယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

ကြ်န္မက က်မ္းစာေက်ာင္းမွာ စာသင္ေကာင္းေနတဲ့အခ်ိန္၊ အဆင္ေျပေနတဲ့အခ်ိန္ 
ေလာက္မွာ ကြ်န္မအေဖက ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းကုုိ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မလည္း 
အိမ္မွာေနရင္းနဲ႕ သူ႔ကုုိ ကူညီျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီကာလတုုန္းကေတာ့ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း’ 
ဆုုိတာ ဟာ ‘အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အလုုပ္’ ဆုုိတဲ့ အဓိပၺါယ္သက္ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒအီခ်ိန္ 
ကေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးအေၾကာင္းကုုိ ေျပာဆိုုႏိုုင္မယ့္ ႏိုုင္ငံေရးနယ္ပယ္ (political space) 
တစ္ရပ္ကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ဖိုု ႔ အဓိကထားၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကာလေပါ့။ အဲ့ဒါက ၂၀၀၀ 
ခုုႏွစ္ေလာက္မွာပါ။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)

၂၀၀၁ ခုုႏွစ္ေလာက္မွာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ (Ethnic Nationalities Council 
(ENC)) ကုုိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းကုုိ ဖြဲ႕စည္းရတဲ့ အဓိကအ
ေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြး (dialogue) ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ဖုုိ႔အတြက္ 
ျဖစ္ျပီးေတာ့ လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ဟာ ျပႆနာကုုိေျဖရွင္းႏုုိင္မယ့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုု မဟုုတ္ဘူးလုုိ ႔ ယူဆခဲ့ၾကလုုိ႔ပါပဲ။ ENC အတြင္းမွာ-ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ 
ခုုခံကာကြယ္ဖုုိ႔အတြက္သာ လက္နက္ကုုိင္ရျခင္းျဖစ္တယ္၊ လက္နက္ကုုိင္လမ္းစဥ္ဟာ 
ျပႆနာေျဖရွင္း ႏိုု င္မယ့္ နည္းလမ္းမဟုုတ္ဘူး။ ႏိုု င္ ငံေရး ျပႆနာျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ႏိုုင္ငံေရးနည္းနဲ႕ ေတြ႕ဆုုံညိ ွႏိ ႈ င္းေဆြးေႏြး ျခင္းကသာ ျပႆနာကုုိ အေျဖရွာႏိုုင္မ ွာ 
ျဖစ္တယ္ဆိုုျပီး ပုုိင္းျခားသိျမင္ထားပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုုနွစ္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က သုုံးပြင့္
ဆိုုင္ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးေရးတစ္ခုုေဖာ္ေဆာင္ဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့ျပီး အဲ့ဒါက ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ 
အဓိကဦးတည္ခ်က္တစ္ခုု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

၁၉၉၉ ခုုနွစ္က ျပည္ပပညာသင္သြားဖုုိ႔ တိုုင္းျပည္ကေန မထြက္ခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ 
အစုုိးရဌာနမွာ သုုေတသီတစ္ဦးအေနန႕ဲေရာ၊ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္နံွမႈ ကိစၥရပ္ဆိုုင္ရာ အရာရိွ 
အေနန႕ဲပါ ၀င္လုုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘန္ေကာက္က အာရွနည္းပညာတကၠသုုိလ္ (AIT) 
မွာ (၂) ႏွစ္ ပညာသင္ခဲ့ျပီး ဒုတိုယေျမာက္ MBA ဘြ႕ဲကုုိ ရရိွခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါျပီးတဲ့ေနာက္ပိုုင္းမွာ 
AIT အတြက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ဆက္ဆံေရးနဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျမွင့္တင္ေရး၊ 
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လူသစ္စုုေဆာငး္ေရး၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရးေတြမွာ ဦးစီးလုုပ္ကုုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ AIT မွာ 
ကြ်န္ေတာ့္ လႈပ္ရွားရတဲ့ က႑ အမ်ားပုုိင္းက မိတ္ဖက္ႏိုုင္ငံေတြ အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္ေပးေရးန႕ဲ ျပင္ပဆက္ဆံေရး (external relations) ပုုိင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရိွပါတယ္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံက ကြ်န္ေတာ့္အစီအစဥ္ထဲမွာပါတဲ့ ႏိုုင္ငံတစ္ခုုပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ့္တကၠသုုိလ္ရဲ႕ တင္း ၾကပ္တဲ့ မစြက္ဖက္ေရး စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြေၾကာင့္ 
ႏိုုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ တရား၀င္လႈပ္ရွားလုုိ႔ မရခ့ဘူဲး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ အစုုိးရရဲ႕  
လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္မႈေတြကေန တဆင့္ အေျပာင္းအလ ဲျဖစ္ႏိုုင္တဲ့ အလားအလာေတြကုုိ 
ေတြ႕ျမင္ေနရတာ တေၾကာင္း၊ ျပီးေတာ့ အတိတ္ ကာလမွာ အရမး္ အစြန္းေရာက္ခဲ့တဲ့ 
ႏိုုင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀ိုုင္းရဲ႕ အျမင္ေတြကလည္း တေျဖးေျဖး ေျပာင္းလဲလာတာကုုိ 
ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္တေၾကာင္း ဒီတိုုင္းျပည္မွာ ႏိုုင

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

၂၀၀၄ ခုုနွစ္မွာ Myanmar Egress နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ စျပီး ပူးေပါင္းလုုပ္ကုုိင္ခဲ့တယ္။ ေဒါက္တာ 
ေန၀င္းေမာင္ ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕ အဓိကတြဲလုုပ္ရတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြထဲက တစ္ေယာက္ပါ။ 
သူက ျပည္တြင္းက သေဘာထားအျမင္ေတြကုုိ ဖလွယ္ခဲ့ျပီး ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ပက 
သေဘာထားအျမင္ေတြကုုိ ဖလွယ္ခဲ့ တယ္။ ျပည္တြင္းက အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ျပည္ပအဖြဲ႕ေတြဟာ 
ျပႆနာရပ္ေတြကုုိ ေဆြးေႏြးဖုုိ႔၊ သေဘာထား အျမင္ေတြကုုိ ဖလွယ္ဖုုိ႔နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ျပီး 
လုုပ္ေဆာင္နိုုင္မယ့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုုိ ေဆြးေႏြးဖုုိ ႔ ဘန္ေကာက္မွာ ေတြ႕ဆုုံ
ေလ့ရိွၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ Myanmar Egress က အစုုိးရကုုိ အၾကံေပးေနတယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ 
ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က တေျဖးေျဖးနဲ႕ အရိႈန္အဟုုန္ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ယူ 
ေနပါတယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

၂၀၀၅ ခုုႏွစ္မွာ NLD စီနီယာအဖြ႔ဲ၀င္ေတြထဲက တစ္ေယာက္ ေထာင္က လြတ္လာတယ္။ 
အဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ငယ္ငယ္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ဆီလာျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ 
အဲ့ဒီ ပုုဂၢိဳလ္နဲ႕ ေတြ႔ႏိုုင္မလားလုုိ႔ လာေမးတယ္။ ဒါနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္လည္း “ရတာေပါ့။ သူ႔ကုုိ 
ေခၚခဲ့ေပးပါ” လုုိ႔ ေျပာလုုိက္ေတာ့ သူက ကြ်န္ေတာ့္ဆီေရာက္လာတယ္။ သူေထာင္ထဲမွာ 
၁၄ ႏွစ္ေလာက္ ေနခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔မိသားစုုဘ၀ေလး ဘယ္လုုိျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုုတာ 
ခင္ဗ်ားလည္း ေတြးၾကည့္လုုိ႔ရပါတယ္။ သူက အရမ္း ရုုိးသားျဖဴစင္ျပီး အရမ္း သိမ္ေမြ႔တဲ့ 
လူတစ္ေယာက္ပါ။ သူ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ လာေတြ႕တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္သူ႔ကုုိ အရမ္းေက်းဇူး 
တင္မိတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔လည္း ဒတိုုီင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေနအေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ 
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ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႔ကုုိ ကြ်န္ေတာ့္ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးတင္ေမာင္သန္းနဲ႕ 
ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္တိုု႔နဲ႕ ေပးေတြ႔ဖုုိ ႔ ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ သူ႔ရဲ႕ 
ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုုိင္မႈနဲ႕ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိမႈေတြအေပၚ ေလးစား၀မ္း ေျမာက္မိတဲ့အေၾကာင္း 
သူ႔ကုုိ ျပခ်င္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အျခားတဖက္က သေဘာထား အျမင္ေတြ ကုုိလည္း 
မီးေမာင္းထုုိးျပခ်င္တယ္။ NLD အေပၚ ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာထားအျမင္နဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ 
အေျခအေနေတြနဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ သူတုုိ႔ရဲ႕ ရႈျမင္သုုံးသပ္ခ်က္ေတြကုုိ လည္း မီးေမာင္း
ထုုိးျပခ်င္တယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္တုုိ႔ရ႕ဲ ေဆြးေႏြးစကား၀ုုိင္းကေနတဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ 
အျမင္ေတြကုုိ NLD ကုုိလည္း ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာျပႏိုုင္မယ္လုုိ႔ထင္ခဲ့တယ္။ ကြ် န္ေတာ့္ဘက္က
ေတာ့ “သူက ကြ် န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း၊ သူ႕ရဲ႕ ခံႏိုုင္ရည္ရိွမႈနဲ႕ ပါတီ အေပၚ သစၥာရိွမႈကုုိလည္း 
ကြ်န္ေတာ္ေလးစားတယ္။ ဒီေတာ့ သူလည္း ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာထား အျမင္ေတြကုုိပါ 
နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုုင္ေအာင္ သူနဲ႔ သေဘာထားအျမင္ ဖလွယ္ခ်င္ တယ္။” ဆုုိတဲ့ 
အေတြးပရိွဲခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေလာက္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္က NLD ေခါင္း
ေဆာင္အခ်ိဳ႕န႕ဲ မွန္မွန္ေတြ႕ဆုုံျပီး မ်က္ေမွာက္ကာလအေျခ အေန ေတြန႕ဲ အနာဂတ္အေပၚ 
ကြ်န္ေတာ့ သေဘာထားအျမင္ေတြကုုိ သူတိုု႔ကုုိ ရွင္းျပ၊ ေျပာျပ ခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္
ေတာ့္အၾကံဥာဏ္ေတြကုုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိလည္း ေျပာျပျဖစ္မယ္ဆုုိတာကုုိလည္း 
ကြ်န္ေတာ္သိေနတယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ အေျပာင္းအလဲေတြ မျဖစ္ခင္ ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေအာင္ႏိုုင္ဦးတုုိ႔လုုိ 
ပုုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ေတြရယ္၊ ျပည္ပခုုိလႈံေနသူေတြရယ္၊ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္လာသူေတြရယ္နဲ႔ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ပုုံမွန္ ေတြ႕ဆုုံျဖစ္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က အဲ့ဒီအင္အားစုုနဲ႕ အနာဂတ္ကုုိ 
တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ စိတ္ထဲမွာ “အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက အေျပာင္း
အလဲတစ္ရပ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေတြေတာင္ အျပဳအမူေတြ 
ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္” ဆုုိတဲ့အေတြးမ်ိဳးရိွခဲ့တယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)
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အခန္း အခန္း (၃)(၃)
“တကယ္လိုု႔ အားလုုံးန႔ဲအတူလုုပ္ကိုုင္မယ္ဆုုိရင္ “တကယ္လိုု႔ အားလုုံးန႔ဲအတူလုုပ္ကိုုင္မယ္ဆုုိရင္ 
‘တျခားသူ/သူစိမ္း’ ဆုုိတာ မရိွႏိုုင္ေတာ့ဘူး။”‘တျခားသူ/သူစိမ္း’ ဆုုိတာ မရိွႏိုုင္ေတာ့ဘူး။”

၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တုုန္းက နာဂစ္မုုန္တိုုင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ ေၾကကြဖဲြယ္ရာ ေကာင္းတဲ့ 
အျဖစ္ဆုုိးၾကီး တစ္ခုုပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ႏိုုင္ငံတကာအသုုိင္းအ၀ိုုင္းနဲ႕ ျမန္မာအစုုိးရၾကား 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြကုုိ ျမွင့္ တင္ေပးမယ့္ အခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕ကုုိလည္း ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီတုုန္းက ကံဆုုိးမုုိးေမွာင္ က်ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ဆုုိးၾကီး ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ 
အလားအလာေကာင္းေတြကုုိလည္း လွမ္းျမင္ခဲ့ရတယ္။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလႈိင္)

၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ကေတာ့ ကြ်န္မကုုိ အသိအျမင္ေတြဖြင့္ေပးတဲ့ နွစ္တစ္ႏွစ္ပါပ။ဲ နာဂစ္မုုန္တိုုင္းအျပီး 
ႏိုုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြမခံစားရေအာင္ ကုုိယ့္တုုိင္း ျပည္ တံခါးပိတ္ထား
ခံရခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စြမး္ေဆာင္ရွင္ေတြ အေတာ္မ်ား
မ်ားက ကြ်န္မတုုိ႔ကုုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ\့အတြက္ အေတာ္ေလး အ့ံအားသင့္ခဲ့ရ
တယ္။ သူတိုု႔ရ႕ဲ တံုု႔ျပန္မႈေၾကာင့္ေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မတိုု႔ကုုိ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အ့ံအားသင့္မိတာပါ။ ဒါဟာ ကြ်န္မတုုိ ႔အားလုုံး အတူ 
လုုပ္ေဆာင္လုုိ႔ရႏိုုင္မယ့္၊ ကုုိယ့္ရဲ႕တူညီစြမ္းအင္ (common energy) ေတြကုုိ အသုုံးခ်လုုိ႔
ရႏိုုင္မယ့္ ဘုုံအေရး ကိစၥ/လုုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုုခုုရိွဖုုိ႔ လုုိအပ္ေနျပီဆုုိတဲ့အခ်က္ကုုိ ကြ်န္မကုုိ 
မီးေမာင္းထိုုးျပလုုိက္သလုိ ပါပဲ။

(လဖုုိင္ဆိုုင္းေရာ္)

37



၂၀၀၈ ခုုနွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါကုုိ မၾကိဳက္တဲ့သူ 
ေတြရိွသလုုိ၊ ၾကိဳက္တဲ့ သူအခ်ိဳ႕လဲ ရိွပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဒါဟာ ဒီမုုိက
ေရစီသြားမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးလုုိက္တယ္လုုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီဖြဲ႕စည္း
ပုုံအေျခခံဥပေဒ မတိုုင္ခင္က ဗဟုုိအာဏာေလ်ာ့ခ်ေရး (သုုိ႔) အရပ္သားအစုုိးရ ေပၚေပါက္လာ
ႏိုုင္မယ့္ အလားအလာ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ိဳးေတြကုုိ ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ ဒီမုုိကေရစီရဲ႕ 
အခန္းက႑ဆုုိတာ မရိွခဲ့ဘူး။ အေျခခံဥပေဒဟာ အနညး္ဆုုံးေတာ့ ႏိုုင္ငံေရး အေျပာင္းအလ ဲ
တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္မယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုုိ ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္လုုိ႔ ေျပာႏိုုင္ပါတယ္။ 
ဒအီေျခခံ ဥပေဒၾကီးဟာ ၁၀၀% ေတာ့ မျပီးျပည့္စုုံႏိုုင္ဘူးဆုုိတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 
ဘယ္အေျခခံဥပေဒ ကမွ ျပီးျပည့္စုုံတယ္ဆုုိတာ မရွိပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒေတြဆုုိတာ 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုုပါ။ သူတိုု႔ကုုိ ျပင္ဆင္ဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အ
ေနနဲ႕ကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ေရ႕ွဆက္လွမ္းႏိုုင္ဖိုု႔ ပလက္ေဖာင္း (platform) 
တစ္ခုုလုုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ 
တေျဖးေျဖးနဲ႕ အေျပာင္း အလဲတစ္စုုံတစ္ရာျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ ႏိုုင္ငံေရးနယ္ပယ္အသစ္ 
(political landscape) တစ္ခုု ေပၚေပါက္လာ လိမ့္မယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ၾကိဳတြက္ထား
ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုုိ လူထုုကုုိ ရွင္းျပဖုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ 
ဒအီလားအလာရိွတဲ့အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္အတြက္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုုံ အတြင္းန႕ဲ ျပင္ပက 
ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားတဲ့ ေနာက္ခံရိွတဲ့ လူေတြကုုိ စျပီးေတာ့ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးခဲ့၊ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ သူတိုု႔ကုုိ ေျပာင္းအလဲေဖာ္
ေဆာင္ေပးႏိုုင္ သူေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုုင္ဖုုိ႔ သူတိုု႔ကုုိ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ဖုုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ 
ပ့ံပုုိးေပးခဲ့တယ္။ အင္အားၾကီးတဲ့ အတိုုက္အခံတစ္ခုု လုုိအပ္ေနျပီလုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ 
ယူဆခဲ့ၾကတယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

စစ္အစုုိးရေခတ္က ရခဲ့တဲ့အေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ တစ္နည္းတစ္ဖုုံကေနေတာ့ အ့ံအားသင့္စရာ 
ေကာင္းပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လုုိ႔ အားလုုံးန႔ဲအတူလုုပ္ကုုိင္မယ္ဆိုုရင္ ‘တျခားသူ/
သူစိမ္း’ ဆုုိတာ မရိွႏိုုင္ ေတာ့ ဘူး ဆုုိတာကုုိ ကြ်န္မယုုံၾကည္တယ္။ မိသားစုုကြန္ယက္အတြင္းမွာ 
မိခင္တစ္ဦး အေနနဲ႕ေရာ၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အေနနဲ႕ပါ ရပ္တည္ႏိုုင္ဖိုု႔ သင္ယူရတာ
ေတြရိွပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေရးအဆင့္မွာလည္း ထုုိနည္း လည္း ေကာင္းပလုုိဲ႔ ယူဆပါတယ္။ ကြ်န္မ 
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အေနနဲ႕ ကုုိယ္ဟာ အျပင္လူ သက္သက္ ဆုုိတာရယ္၊ မတူကြဲျပားတဲ့ အုုပ္စုုေတြအားလုုံး 
ပါ၀င္လာေအာင္ ေဘးကေန ကူညီပ့ံပုုိးေပးရတဲ့ အခန္းက႑ကေန လႈပ္ရွားေနရတယ္ 
ဆိုုတာကုုိ ေခါင္းထဲမွာ အျမဲထည့္ထားပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈပဲလုုိ႔ ကြ် န္မ 
ယူဆတယ္။

(လဖုုိင္ဆိုုင္းေရာ္)

အရုုိးသားဆုုံးနဲ႕ အရုုိးရွင္းဆုုံး ၀န္ခံရရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုုင္ခင္အထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲကို ုေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒအီခ်ိန္က ရိွရင္းစြဲႏိုုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကုုိ ေနရာယူ၊ 
ခ်ဲ႕ ထြင္တဲ့ သေဘာတရားကုုိ လက္ခံေပးလုုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့လုုိေျပာလုုိက္လုုိ႔ 
စစ္တပ္ေထာက္ခံသူဆိုုျပီးလ ဲသတ္မွတ္ခံရႏိုုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိယ္ကုုိ “ငါဟာ စစ္တပ္ကုုိ 
ေထာက္ခံသူလား” ဆုုိျပီး ျပန္ေမးခြန္းထုုတ္မယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ “ မဟုုတ္ ဘူး” လုုိ႔ပ ဲေျဖရမွာပ။ဲ 
ကြ်န္ေတာ္ဟာ အဲ့ဒါနဲ ႔ လုုံး၀ဆန္႔က်င္တဲ့ဘက္က ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ခင္ဗ်ားအေနန႕ဲ အေျပာင္းအလတဲစ္ရပ္ကုုိ ရွာေဖြေနတယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကုုိယ္ကုုိယ္ကုုိ 
စျပီးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရပါမယ္။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ တစိတ္တေဒသမွာ 
ပါ၀င္ခ်င္တယ္ ဆုုိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ အျဖဴနဲ႔ အမဲဆုုိတဲ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္မွာ ရပ္တည္
လုုိ႔မရဘူး။ ၾကားေနအျဖစ္ မီးခုုိးေရာင္ နယ္ပယ္ထဲ မွာပဲ ရပ္တည္ေနရပါမယ္။ ‘မီးခုုိးေရာင္’ 
လုုိ႔ ဆိုုလုုိက္တာနဲ႕ ခင္ဗ်ားဟာ ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈ မရိွတဲ့လူလုုိ႔ အဓိပၺါယ္သက္ေရာက္ 
သြားတာလည္းမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ခင္ဗ်ား အေနန႔ဲ ဘယ္အရာမွ ရုုိးရွင္းမႈ မရိွဘူး ဆုုိတဲ့ 
သေဘာတရားကုုိ လက္ခံလုုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ‘မီးခုုိးေရာင္’ ဟာလည္း 
အျမဲေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ သေဘာသဘာ၀ရိွပါတယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

တကယ္လုုိ႔ ခင္ဗ်ားက အရာရာ စနစ္တက်ျဖစ္ေနတာကုုိ ၾကိဳက္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလေတြဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ အေတာ္ေလး စိန္ေခၚမႈမ်ားလိမ့္မယ္။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ အဲ့ဒီကာလ အေတာအတြင္းမွာ ဘယ္အရာမွ အျဖဴ၊ အမဲ မသဲကြဲ
ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလိုု ရႈပ္ေထြး ေနတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာပဲ 
ေနလာခဲရ့ေတာ့ အခက္အခ ဲအတားအဆီးေတြၾကံဳတိုုင္း တတ္ႏိုုင္သမွ် အေကာင္းဆုုံးနည္း
လမ္းကေန ရင္ဆိုုင္ေျဖရွင္းဖိုု႔ အျမဲၾကိဳးစားခဲ့ရတယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)
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ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ႏိုုင္ငံေရးဟာ အေတာ္ေလး အစြန္းေရာက္ေနတဲ့အေနအထားမွာရိွေနတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ကေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလုုံးကုုိ သူတိုု႔ရဲ႕ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကေန နည္းနည္း
ေလးေရွ႕တုုိးလာဖိုု႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အဆုုိျပဳခ်က္ကလည္း ရွင္းရွင္းနဲ႔ 
ဘြင္းဘြင္းပါပဲ။ “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ တစ္ရပ္ ကုုိ ရွာဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ အဲ့ဒီ 
ဘုုံရပ္တည္ခ်က္ကေနမွ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ခုုေဖာ္ေဆာင္ဖုုိ႔ ပူးေပါင္း လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မယ့္ 
တစုုံတရာကုုိ ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဒါဟာ အင္မတန္ရုုိးရွင္းတဲ့ အဆုုိျပဳခ်က္ တစ္ခုုပါ။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

၂၀၀၉ ခုုႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဦးေအာင္မင္းန႔ဲေတြ႔ပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ သူက 
မီးရထား၀န္ၾကီး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က သူ႔ကုုိ 
(ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ) ႏိုုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရး (state building) နဲ႔ အမ်ိဳးသားေသြး
စည္းညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး (Nation building) အေၾကာင္းေတြကုုိ ရွင္းျပပါတယ္။ 
သူလည္း အေတာ္ေလး လုုိက္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္ တဲ့ လကၡဏာပါ။ 
အဲ့ဒီ့ေနာက္ပုုိင္းမွာ သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ေလာက္၊ ၂နာရီကေန ၄နာရီ 
ၾကာေလာက္ထိ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ ဦးေအာင္မင္းက အခုု 
သမၼတရုုံး၀န္ၾကီး ေနရာမွာ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ၀န္ၾကီး ဦးစုုိးသိန္းကုုိ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုုကုုိ 
ေခၚလာတယ္။ သူက ျမန္မာ့ ေရတပ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးလည္း 
ျဖစ္ျပီးေတာ့ သူက ယူေက၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံနဲ ႔ ျပည္ပႏိုုင္ငံေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ပညာသင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူက ပုုိျပီး ေခတ္နဲ႔အမီွလုုိက္နိုုင္တယ္။ ဒလုုိီနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ 
ငါးဦးဆုုံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

အဲ့ဒီအခ်ိန္က ဘယ္သူမွ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဘက္မွာ မရွိပါဘူး။ ႏွစ္ဘက္စလုုံးကလည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ နာမည္ အမ်ိဳ းမ်ိဳ းတပ္ ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ေခၚေ၀ၚသမုုတ္ထား
ၾကတဲ့ နာမည္ေတြ ကေတာ့ အမ်ားၾကီးပဲ။ ဒီမုုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူေတြကအစ 
အထူးသျဖင့္ ျပည္ပအေျခစုုိက္သူေတြက ကြ်န္ေတာ္ တိုု႔ကုုိ ‘အစုုိးရဘက္ ေရွ႕ေနလုုိက္
ေပးသူေတြ’ လုုိ႔ ေခၚခဲ့ၾကတယ္။ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ စစ္အစုုိးရကုုိ အင္အားေတာင့္တင္း
ေစလုုိသူေတြ၊ ပ့ံပုုိးေပးသူေတြလုုိ႔ ဆုုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစုုိးရဘက္ 
ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ‘တိုုင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒါေပမယ့္လည္း ဘယ္လုုိပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ဒီအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္
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ဆင္ႏိုုင္မယ့္ ဆက္ဆံေရးယႏၱရား (engagement mechanism) ကုုိ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ 
တည္ေဆာက္ႏိုုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

အဲ့ဒအီခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိတာ အိပ္မက္လုုိပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္လည္း အဲ့ဒအိီပ္မက္
ေတြဟာ လက္ေတြ႔က်တဲ့အိပ္မက္ေတြေတာ့ ဟုုတ္တယ္။ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔မွာလည္း အိပ္မက္
ေတြကုုိယ္စီ ရိွသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအိ့ပ္မက္ေတြဟာလည္း လက္ေတြ႔က်မႈရိွသင့္တယ္။ 
ကုုိယ္အမွန္တကယ္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မယ့္ အိပ္မက္ကုုိပဲ မက္သင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖုုိ႔အတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုုရိွျပီး ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် အလားအလာကုုိလည္း 
ေတြ႔ေနရပါတယ္။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ျမန္မာအီးဂရက္စ္ (Myanmar Egress) ကုုိ စေထာင္ခဲ့တုုနး္က 
ျမန္မာႏိုုင္ငံကုုိ ခမ္းနား ထည္၀ါတဲ့ႏိုုင္ငံတစ္ခုု ျဖစ္လာဖုုိ႔ဆုုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ကုုိယ္စီ ရိွခဲ့တယ္။ 
ဒီလုုိျဖစ္လာဖုုိ႔အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုုိတာ အင္မတန္အေရးၾကီးတယ္လုုိ႔ ယူဆခဲ့တယ္။ 
၁၉၄၈ ခုုနွစ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ လြတ္လပ္ေရးရရိွခဲ့ျပီး ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္း 
တိုုက္ခုုိက္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါဟာ အေတာ္ေလး လြန္လာျပီ။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ မရိွဘဲန႔ဲ ဖြံ႕ ျဖိဳးတုုိး
တက္မႈရိွမလာႏိုုင္ဘူး။ ဒီမုုိကေရစီမရႏိုုင္ဘူး။ ဖက္ဒရယ္စနစ္လည္း မရႏိုုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ ရမွျဖစ္မယ္ဆုုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဘယ္လုုိလုုပ္ယူၾကရမလဲ။ 

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

အစြန္းႏွစ္ဖက္ကလူေတြ ေပါင္းစုုံျပီး အေျပာင္းအလအဲတြက္ နညး္လမ္းရွာဖိုု႔ ပူးေပါင္းၾကိဳးစား
ၾကတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ဦးေအာင္မင္းလုုိ လူစားမ်ိဳးေတြပဲ ေရွ႕ထြက္လာၾကလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ယုုံၾကည္ခ်က္ပါ။ ထင္ျမင္ခ်က္ မဟုုတ္ဘူး… ယုုံၾကည္ခ်
က္တစ္ခုု။ ဘာလုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က စစ္တပ္ရဲ႕ စနစ္ကုိ သိတယ္။ ကုုိယ့္ႏိုုင္ငံေရး
စနစ္ကိုုလည္း သိတယ္။ ကုုိယ့္ ႏိုုင္ငံေရးသမုုိင္းေၾကာင္းန႔ဲ ယဥ္ေက်းမႈသမုုိင္းေၾကာင္းကုုိလ
ည္း သိထားတယ္။ ကုုိယ့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက ျပည္သူေတြ အေၾကာင္းလည္း သိထားတယ္။ 
ဒီအ့တြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ယုုံၾကည္ခ်က္ရိွတာပါ။ ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးပညာရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ 
လုုပ္ကုုိင္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ လုုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ အင္မတန္အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ 
ဦးလွေမာင္ေရႊမ ွာ စီးပ ြားေရး ေနာက္ခံ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုု င္ငံေရးအေပၚ သူ႔ရဲ႕ 
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စိတ္ပါ၀င္စားမႈအပုုိင္းကေတာ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းလုုိ နယ္ပယ္ အကန္႔အသတ္တစ္ခုု 
အတြင္းမွာပဲ ရိွမယ္။ ဦးလွေမာင္ေရႊကေတာ့ The Voice ထုုတ္ေ၀သူပါ။ ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔ဟာ 
ကြန္ယက္ အသီးအသီး၊ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးကေနလာျပီး ပူးေပါင္း ၾကတဲ့ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ 
အင္အားစုု ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆုုံးအၾကိမ္ ျမန္မာအစုုိးရန႔ဲ စတင္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ 
၁၉၉၉ ခုုႏွစ္မွာ ဦးေန၀င္းရဲ႕ ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆရာ၀န္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ျမန္မာသံအမတ္တစ္ေယာက္ 
ကေနဒါကုုိ လာတဲ့ အခ်ိန္တုုန္းကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႕ ဆုုံဖုုိ႔ကုုိ 
ဘာေၾကာင့္ သေဘာတူ ညီခဲ့လဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ၾကားမွာ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြရဖုုိ႔ လုုိအပ္တယ္လုုိ႔ ခံစားရတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေနန႔ဲလည္း 
သူတိုု႔အေပၚမွာ အျငိဳးအေတးေတြ မရွိခဲ့ဖူးဆုုိတာကုုိ သူတုုိ႔ သိေစခ်င္တယ္။ ျပီးေတာ့ 
ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ကုုိယ္ပုုိင္ယုုံၾကည္ခ်က္ နဲ ႔ပဲ ဆိုုင္ပါတယ္။ ကေနဒါေရာက္ 
ျပီးေနာက္ပုုိင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ေျပာင္းလသဲြားတယ္။ ဒလုုိီ 
ေျပာင္းလဲသြားတာဟာ ကြ်န္ေတာ့္ ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ ်ားေ ျဖရ ွ င္းတဲ့ေနရာမ ွာနဲ ႔ 
အျငိဳးအေတး မထားဖုုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ကုုိ အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူျပဳေပးခဲ့
တယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိယ္ပုုိင္ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း အေၾကာင္း ပါပဲ။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ 
ခါးသီးတဲ့လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုုင္တယ္ဆုုိတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုုိလုုပ္ေနလုုိ႔ 
ခင္ဗ်ားအတြက္ ဘာမ်ားအက်ိဳ းထူးႏိုုင္မလ။ဲ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒါဟာအေရးၾကီးဆုုံးပ။ဲ 
ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အစုုိးရနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အမုုန္းတရားဆုုိတာလည္း 
မရိွခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနန႔ဲ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆုုိတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဒီ လုုိေ ျပာ င္းလဲခ ် င္တဲ့ စိတ္ဟာ  မုု န္း တီး စိတ္ေ ၾကာ င့္  မဟုုတ္ဘဲ  ဒီစန စ္ ၾ ကီးဟာ  
မွားယြင္းေနတယ္လုုိ႔ ယုုံၾကည္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါဘ။ဲ ကြျဲပားတဲ့စနစ္တစ္ခုုေအာက္မွာ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြအေနန႔ဲ အေျခအေနေတြ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုုပ္ ေဆာင္ ႏိုုင္မယ္လုုိ႔ 
ယုုံၾကည္ထားတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့တိုုင္းျပည္တစ္ခုု၊ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာတဲ့ 
တိုုငး္ျပည္တစ္ခုုကုုိ လုုိလားေတာင့္တေနတယ္ဆုုိရင္ ဒလုုိီျဖစ္ဖုုိ႔ နည္းလမ္း ရွာရမယ္။ ကုုိယ့္ 
ရန္သူေတြန႔ဲ ေဆြးေႏြးမၾကည့္ဘဲန႔ဲေတာ့ ဒီလုုိလုုပ္ဖုုိ႔ဆုုိတာ မျဖစ္ႏိုုင္ဘူး။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)
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‘သူတိုု႔’ နဲ႔ ‘ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔’ ၊ ‘ငါတုုိ႔’ နဲ႔ ‘သူတိုု႔’ ဆုုိတဲ့ တစ္ယူသန္စြဲေတြ အျမဲရွိေနတယ္။ 
ဒလုုိီတစ္ယူသန္စြ ဲစိတ္ဓာတ္ေတြဟာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာအထိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနစျဲဖစ္ျပီး 
ဒီလုုိမညီညြတ္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ၾကီးထြားေနျပီလဲဆုုိတာကုုိ ျမင္ႏိုုင္ပါတယ္။ ‘သူတိုု႔’ 
န႔ဲ ‘ငါတုုိ႔’ ဆုုိတာဟာ ‘အမဲ’ န႔ဲ ‘အျဖဴ’ အတိုုင္းပါပဲ။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကပဲ 
ရပ္တည္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ ၾကာလာတာန႔ဲအမွ် ‘အျဖဴ’ ရယ္၊ ‘အမဲ’ ရယ္ဆုုိျပီး 
ကြဲကြဲျပားျပားမရွိဘူးဆုုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာတယ္။ ျပီးေတာ့ ၾကားေနဆုုိတာ 
အျမဲတမ္းရိွေနတယ္။ အစုုိးရအတြင္းမွာ အလယ္အလတ္၊ ၾကားေနသမားေတြ ရိွေနတယ္ 
ဆုုိတာကုုိ ကြ်န္ေတာ္ တစထက္တစ ပုုိပုုိျပီး သတိထားမိလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ 
ကုုိယ္တိုုင္လည္း ၾကားေနဘက္အေနအထားကုုိ ေရာက္သထက္ေရာက္လာေအာင္ 
ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ျပင္ရမယ္ ဆိုုတာကုုိလည္း ရိပ္မိလာတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္မွ ခက္ပါတယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

အဲ့အခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေခါင္းထဲမွာ မရွိခဲ့ဘူး။ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္လုုိလုုပ္ရမယ္ဆုုိတာလည္း မသိခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေခါင္းထမွဲာ စစ္ပြမွဲာ 
အႏုုိင္ရခ်င္ တယ္။ အစုုိးရကုုိ ျပဳတ္ေအာင္လုုပ္ခ်င္တယ္ဆုုိတဲ့ ဆႏၵပဲရိွခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေနာက္ပုုိင္းမွာ ပဋိပကၡေတြ၊ တိုုက္ခုုိက္မႈေတြ ြေၾကာင္ ့ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေနထိုုင္တဲ့ အတုုိက္အခံ
ေဒသက အေျခအေနေတြဟာ တျခားေဒသေတြထက္ ပုုိပုုိျပီး ဆုုိးရြားလာတယ္ဆုုိတာကုုိ 
သတိထားမိလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ဘာအရင္းအျမစ္မွလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဆရာ၀န္
ေတြလည္း မရိွဘူး။ ပညာေရးက လည္း အင္မတန္ နိမ့္က်ခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ 
အေနနဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ပ ဲေျဖရွင္းရမယ္လုုိ႔ ကြ် န္ေတာ္ေျပာေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ကြ်န္ေတာ္ ျ ငိမး္ခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲ မွာ ပါ၀င္ေနတာပါ။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု ႔ 
ျပႆနာေတြကုုိ ေျဖရွင္းေပးနိုုင္မယ့္ တစ္ခုုတညး္ေသာ နညး္လမ္းပဲ ျဖစ္တယ္ဆုုိတာကုုိ 
ယုုံၾကည္တယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ႏိုုင္ငံအတြက္ တစ္ခုုတည္းေသာ လမ္းပဲ။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)
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အခန္း အခန္း (၄)(၄)
“ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ုုိင္းမွာ ပါ၀င္ရတာဟာ အင္မတန္ “ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ုုိင္းမွာ ပါ၀င္ရတာဟာ အင္မတန္ 
ေလးနက္တဲ့ အလုုပ္တစ္ခုုပါ။ စစ္တိုုက္ရတာထက္ေတာင္ ေလးနက္တဲ့ အလုုပ္တစ္ခုုပါ။ စစ္တိုုက္ရတာထက္ေတာင္ 
ပုုိနက္နဲမႈရိွပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ၾကာ ပုုိနက္နဲမႈရိွပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ၾကာ 
ပဋိပကၡၾကီးကုုိ အဆုုံးသတ္ဖုုိ႔ ဘယ္လုုိလုုပ္မွာလဲ။”ပဋိပကၡၾကီးကုုိ အဆုုံးသတ္ဖုုိ႔ ဘယ္လုုိလုုပ္မွာလဲ။”

ဒါေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဦးစုုိးသိန္းတိုု႔က သမၼတၾကီးကုုိ “သမၼတၾကီးမွာက အၾကံေပးေတြက 
အမ်ားၾကီး ရိွျပီးသားမွန္းေတာ့ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ မိတ္ေဆြေတြကုုိလည္း 
လက္ခံေတြ႔ဆုုံၾကည့္သင့္ ပါတယ္။ သူတိုု႔က တုုိင္းျပည္အတြက္ အေတာ္ေလး အေလး
အနက္ထား ျပီး စဥး္စားေပးေနၾကတဲ့သူေတြပါ” လုုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သမၼတၾကီးက 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ သူ႔ရံုုးခန္းကုုိ လာဖုုိ႔ ဖိတ္ပါတယ္။ သူန႔ဲ ၀န္ၾကီး ၃ ေယာက္ပါ တက္ေရာက္ခဲ့
တယ္။ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ဘက္က Egress ၀န္ထမ္း (၄) ေယာက္ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ေဒါက္တာ 
ေန၀င္းေမာင္၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္တကၠသုုိလ္မွာ အလုုပ္လုုပ္ေနစျဲဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ 
ေက်ာ္ရင္လိႈင္)တုုိ႔ ပါပါတယ္။ အစကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အစညး္အေ၀းကုုိ အခ်ိန္(၁) နာရီပ ဲ
လုုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ ေပမယ့္ တကယ္တမ္းေဆြးေႏြးျဖစ္ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ (၃) နာရီေက်ာ္ 
ၾကာသြားပါတယ္။ အစည္းအေ၀းက ေတာ့ အင္မတန္ရုုိးရွင္းတ့ဲ အခန္းငယ္ေလး တစ္ခုုထဲမွာပဲ 
လုုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေနာက္ဆုုံးမွ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သူပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ ကုုိယ္ျမင္တဲ့အတိုုင္း တိုုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနေတြကုုိ မီးေမာင္းထုုိး
ျပခဲ့ပါတယ္။ ေၾကာက္တဲ့ စိတ္လည္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အရုုိးသားဆုုံးပဲ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ စကား၀ိုုင္းထဲမွာ - ျပည္ပခုုိ လႈံသူေတြ (exile) အေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
လူငယ္၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးန႔ဲ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္း စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေခါင္း
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စဥ္ေတြအမ်ားၾကီး ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အေၾကာင္း အရာေတြန႔ဲ ပတ္သတ္လုုိ႔ သမၼတၾကီးကုုိ 
အရင္က ဘယ္သူကမွ ေျပာျပခဲ့ဖူးပုုံလည္းမတူပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ေျပာျပခဲ့တဲ့အရာေတြကုုိ 
သူနားေထာင္ခ့ဲတယ္လုုိ႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က သူ႔ကုုိ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ 
ေတြ႕ဖုုိ႔လည္း အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုုိင္းမွာလည္း သူ႔ကုုိ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္း 
အဖြဲ႕၀င္ေတြန႔ဲ ေတြ႔ဆုုံဖုုိ႔ အၾကံျပဳခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီလုုိလုုပ္ေဆာင္ၾကည့္မွပဲ တိုုင္းျပည္က 
ဘယ္ေလာက္ထိ ေျပာင္းလဲသြားျပီလည္း ဆုုိတာကုုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔က သမၼတၾကီးကုုိ ေက်းဇူးတင္ေနရတာျဖစ္ျပီး သမၼတၾကီးနာမည္နဲ ႔ 
ေရွ႕ဆက္ႏိုုင္ခဲ့ၾကတာပါ။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအျပီး၊ အစုုိးရသစ္တစ္ရပ္
လည္း တက္ လာအျပီးမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုုိစိတ္ရွိတဲ့၀န္ၾကီး
ေတြထဲက အထူးသျဖင့္ ဦးေအာင္မင္းန႔ဲ ဦးစုုိးသိန္းတုုိ႔န႔ဲ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ယူႏိုုင္ခဲ့ပါ
တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ သူတုုိ ႔ကေန တဆင့္ သမၼတၾကီးနဲ ႔ကြ ် န္ေတာ္တိုု ႔ေတြ 
ေတြ႔ဆုုံခြင့္ရခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ အဓိကအဆိုုျပဳခ်က္ (၄) 
ခ်က္ထဲက (၁) ခ်က္ကေတာ့ တိုုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေခါင္းစဥ္ သီးသန္႔မဟုုတ္ဘူး၊ အမ်ိဳ းသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးေခါင္းစဥ္ သီးသန္႔မဟုုတ္ဘူး။ 
အဲ့ဒီထက္ကုုိ ပုုိျပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့အေၾကာင္းအရာပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီတိုုင္းျပည္မွာ 
တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏိုုင္ငံေရး အေျဖ (political settlement) မရွာႏိုုင္ဘူးဆုုိရင္ 
ဒီလူမႈအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုုဟာ ဘယ္လုုိမွ ေရွ႕ကုုိ မေရာက္ႏိုုင္လုုိ႔ပါပဲ။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ 
အဆုုိျပဳတင္သြင္းခ်က္တစ္ခုုပါပ။ဲ သမၼတၾကီးအေနနဲ႔လည္း ဒအီခ်က္ကုုိ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ 
အဲ့ဒီေနာက္ ၂လ-၃လ အၾကာမွာပဲ သမၼတၾကီးက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစ တံခါးဖြင့္ ဖုုိ ႔ 
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခဲ့ပါတယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္က ျမန္မာအစုုိးရအေနနဲ႔ ျငိမး္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုုပ္ေဆာင္လုုိတဲ့သေဘာ
ထား ရွိေၾကာင္း ကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္သူမွ ေရွ႕ထြက္မလာခဲ့ၾကပါဘူး။ 
ဒီလုုိနဲ ႔ပဲ အဲ့ဒီႏွစ္ကုုန္ပုုိင္း ၂၀၁၁ ခုုနွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလတုုန္းက ဦးေအာင္မင္းက 
ဘန္ေကာက္ေရာက္လာ ျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ သမၼတၾကီးရဲ႕ အဆုုိျပဳခ်က္ (offer) အေပၚ 
ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာထားကုုိေမးျမန္း ခဲ့တယ္။ “ဗုုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္သ
ေဘာထားကုုိ သိခ်င္ေနတယ္ ဆုုိပါလား…”  ဒါအေတာ္ေလး ထူးဆန္းေနတယ္လုုိ႔ ထင္မိတယ္။ 
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အေတာ္ေလး ထူးဆန္းေနလုုိ႔ပါ။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း “အလုုပ္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ ေလးေတာ့ ၾကိဳးစားယူရမယ္။ ပဋိပကၡေတြ နွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ပြားအျပီးမွာ 
အေျခအေနေတြက လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုုတ္ဘူး။” သူက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ 
“ခင္ဗ်ား ကူညီ ေပးႏိုုင္မလား” ဆုုိျပီး ေမးခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း “ရပါတယ္။ 
ကြ် န္ေတာ္ကူညီေပး ႏိုုင္ပါတယ္” လုုိ႔ ေျဖခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ကြ် န္ေတာ္ ဒလုုီပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ 
ပါ၀င္လာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းပါပဲ။ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က 
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေျဖကုုိပဲ ေျဖျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႔ဲေတြ အားလုုံးက 
လည္း ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး (negotiate) ၾကဖုုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဆုုိလုုိတာက 
သူတိုု႔ဟာ ဒီအေၾကာင္းအရာန႔ဲပတ္သတ္လုုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာလာခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတိုု႔န႔ဲ 
အဆင့္တူ၊ အရည္အေသြး တူ ပုုဂၢိဳ လ္ေတြနဲ႔ မေတြ႔ေသးဘူး။ အၾကံအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ထုုတ္သုုံး
ခဲ့ျပီးေပမယ့္ တခါမွ ေဆြးေႏြးဖက္ ပါတနာ မရိွဖူးေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သမၼတၾကီးရ႕ဲ 
မိန္႔ခြန္းၾကားျပီး အေတာ္ေလးအားတက္သ ေရာျဖစ္ခဲ့ဖူး တယ္။ ဒါဟာ လူထုုအလယ္မွာ 
ပထမဆုုံးအၾကိမ္ ပဋိပကၡအေၾကာင္းကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခဲ့တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 
၀န္ၾကီးေတြ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ လာေတြ႔တာလည္း အင္မတန္ အ့ံၾသဖုုိ႔ေကာင္းတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ 
(၄၈) ႏွစ္လုုံးလုုံး ကြ်န္ေတာ္ဟာ သူတုုိ႔ရဲ႕ အလုုိရိွသည္ဆုုိတဲ့ စာရင္းထဲမွာေရာ၊ Black list 
ေတြထမွဲာပါ ေနရာတကာပါခဲဖူ့းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ့ဆီလာျပီး သေဘာထား
ေမးျမန္းတာဟာ အင္မတန္ အ့ံၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
“လက္နက္က္ုုိင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း အဆင္သင့္ပဲ။ အစုုိးရဘက္ကလည္း လုုိလုုိလားလား 
အေနအထားမွာ ရိွေနတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီကိစၥ ေအာင္ျမင္ႏိုုင္မယ့္ လမ္းစေတာ့ ေတြ႔ေနရျပီ” 
လုုိ႔ ေတြးမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ၀န္ၾကီးေတြကုုိ အဖြဲ႕အေတာ္မ်ား မ်ားနဲ႔ 
မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲတယ္။ အ့ဲအခ်ိန္ကတည္းက သူတုုိ႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
စာခ်ဳပ္ေတြအတြက္ ညွိႏိႈႈင္း မႈေတြကုုိ လုုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကတာပါ။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

၂၀၁၀ ခုုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ အစုုိးရသစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုုနွစ္မွာ 
သမၼတ သိန္းစိန္ ဟာ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုုံးကုုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ၾကဖုုိ႔ ဖိတ္ ေခၚတဲ့ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကုုိ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 
သူက KNU နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုုံဖုုိ႔ သူရဲ႕ ပုုဂၢိဳလ္ေရး ရာ ကုုိယ္စားလွယ္ (personal representatives) 
အခ်ိဳ႕ကုုိလည္း ေစလႊတ္ ခဲ့ပါတယ္။ သူတိုု႔န႔ဲ မေတြ႔ဆုုံခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ၾကားမွာ အေရး
ေပၚဗဟုုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတစ္ခုုေခၚျပီး အဲ့ဒအီစညး္အေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးေရးတံခါးေတြ 
ဖြင့္ေကာင္းဖြင့္လာႏိုုင္တယ္ဆုုိျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ ျပႆနာ ေတြကုုိ 
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ႏိုုင္ငံေရးနည္းလမ္းန႕ဲပ ဲအေျဖရွာႏိုုင္မယ္ဆုုိတာကုုိလည္း ရွင္းရွင္းလင္းသေဘာေပါက္ ထား 
ပ ါတယ္။  ကြ ် န္ေတာ္ တုုိ ႔  လက္နက္ ကုုိ င္ေနရတာဟာလညး္  ကြ ် န္ေတာ္ တုုိ ႔ ရဲ ႕ 
ႏိုုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကုုိ ကာကြယ္ႏိုုင္ ေအာင္၊ ကုုိယ့္လူမ်ိဳးေတြကုုိ ဗမာစစ္တပ္ရန္ကေန 
ကာကြယ္ႏိုုင္ေအာင္ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ေခါင္းေဆာင္ (၇) ဦးနဲ႔အတူ 
KNU ျငိမး္ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီတစ္ခုုကုုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီတုုန္းက 
ဥကၠဌက ပဒုုိေဒးဗစ္သာကေပါျဖစ္ျပီး အတြင္းေရးမွဴးကေတာ့ ပဒုုိေဒးဗစ္ ေသာပါ။ 
သူကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါျပီ။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွာ ျမန္မာ သမၼတၾကီးက လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြအားလုုံးကုုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးပြမွဲာ ပါ၀င္ဖုုိ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျပီးေနာက္မွာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 
(UNFC) က ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီတစ္ခုု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး အဲ့ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္ 
ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ ေၾကျငာခ်က္ထုုတ္ျပန္တဲ့ အခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ 
“ဒီဖိတ္ေခၚခ်က္ဟာ လက္နက္ကုုိင္ပဋ့ိပကၡေတြကုုိ ႏိုုင္ငံေရး နည္းလမ္းန႔ဲ ေျဖရွင္းႏိုုင္မယ့္ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုုျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဆိုုျပီးေတြးမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ ဖိတ္ေခၚေၾကျငာခ်က္အေပၚမွာ တုုန္႔ျပန္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒတိုုီင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡကုုိ အၾကမ္းဖက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းလုုိ႔မရဘူး။ အရပ္
ဘက္နည္းလမ္း၊ ႏိုုင္ငံေရးနညး္လမ္းေတြနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းလုုိ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ အရင္က
တည္းက သိသာထင္ရွားေနတဲ့ အေျဖ ပဲ။ ႏိုုင္ငံေရးျပႆနာေတြကုုိ ႏိုုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ပဲ 
ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ ျပီးေတာ့ “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲဒီလုုိ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡလမ္းစဥ္အ
တုုိင္း ဆက္သြားေနမယ္ဆုုိရင္ ဒုုကၡအမ်ားဆုုံးေရာက္မယ့္သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ
ျပန္ၾကည့္ရင္ ကုုိယ့္တိုုငး္ရင္းသားလူမ်ိဳးေတြခ်ည္းပ။ဲ သူတုုိ႔မွာက ျပႆနာေတြက အမ်ားၾကီး 
ပဲေလ။ သူတိုု႔ေတြ IDP စခန္းေတြ၊ ဒုကုၡသည္စခန္းေတြမွာ သြားေနရမွာ….။ ကုုိယ့္လူမ်ိဳးေတြပ ဲ
အထိခုုိက္ဆုုံး ျဖစ္မွာပ”ဲ ဆုုိတဲ့ သေဘာထားအျမင္ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ဒလုုိီလက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡေတြကုုိ ႏိုုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာကုုိ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဘက္က 
အျမတဲမ္းၾကိဳဆုုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ၂၀၁၁ခုုႏွစ္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ဟာ နိုုင္ငံေရးျပႆနာကုုိ 
ေျဖရွင္းဖုုိ႔ တံခါးဖြင့္ေပးတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ တစ္ခုုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

48



၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွာ ျမန္မာအစုုိးရဘက္ကေနျပီး ABSDF ကုုိ ျငိမး္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ 
ပါ၀င္ဖုုိ႔ ပထမဦးဆုုံး ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဘက္ကေန သူတိုု႔ကုုိ ခ်က္ခ်င္းၾကီး 
တံုု႔ျပန္အေျဖေပး ဖုုိ႔ဆုုိတာ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သတ္လုုိ႔ 
ကုုိယ့္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔လည္း ျပန္ျပီးေဆြးေႏြး တိုုင္ပင္ရ ေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ 
ႏိုုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကုုိလည္း ရႈေထာင့္အားလုုံးကေန ျပန္ျပီးသုုံးသပ္ ၾကည့္ေနရတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲ အခ်ိဳ႕ကုုိေတာင္ အစုုိးရနဲ႔စျပီး ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္အထိ ABSDF 
ေတြနဲ႔က မစေသးဘူး။ ဘယ္လုုိပ ဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြအဲေၾကာင္း၊ 
ႏိုုင္ငံေရး ျပႆနာအေျဖရွာဖုုိ႔ အေၾကာင္းေတြကုုိပဲ ေခါင္းထဲမွာ အျမဲထည့္ထားတဲ့အတြက္ 
ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးဖုုိ႔ ေရြးခ်ယ္ ရပါေတာ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ABSDF အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 
တခ်ိဳ႕ကလည္း တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အားလုုံးက ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုုပ္ဖုုိ႔ လုုိလား
တယ္ဆုုိရင္ေတာင္ အစုုိးရအေပၚ ယုုံၾကည္လုုိ႔မရႏိုုင္ဘူးဆုုိတဲ့ သေဘာထားေတြရိွေနေတာ့ 
အစုုိးရနဲ႔ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ သေဘာမတူႏိုုင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆုုံးေတာ့ “တကယ္လုုိ႔ သူတိုု႔ဘက္က 
ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ဂုုဏ္သိကၡာရိွရိွ ေတာင္းဆုုိလာခဲ့ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ 
လက္ခံရမယ္” ဆုုိ ျ ပီး  ဆုုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။  ႏ ွ စ္ ဦးႏ ွ စ္ဖက္ေတြ ႔ ဆုုံေဆြးေႏ ြးမ ႈ 
တစ္ခုုတည္းနဲ႔ေတာ့ ျပႆနာေတြကုုိ ေျဖရွင္းႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံး 
ဒီအခ်က္ကုုိေတာ့ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ABSDF အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုအေနနဲ႔ကေတာ့ 
ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးဖုုိ႔လုုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုုိယ္႔ ကုုိယ္ပုုိင္ လကၡဏာ (identity) အေနနဲ႔ကေတာ့ 
အရမ္းသတိထားဖုုိ႔ လုုိအပ္တယ္။ ဗဟုုိေကာ္မတီအေနနဲ႔ လည္း “အစုုိးရနဲ႔ စတင္ျပီး 
ေဆြးေႏြးသင့္ျပီ” ဆုုိျပီး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။

(ဦးသံခဲ)

အစုုိးရအဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕နဲ႔ အထူးသျဖင့္ သမၼတၾကီးကေတာ့ သူတိုု႔အေနနဲ႔ တိုုင္းျပည္အ
ေျပာင္းအလ ဲတစ္ရပ္ အတြက္ အမွန္တကယ္လုုိလုုိလားလားရိွပါတယ္။ သူတိုု႔ဘက္ကလည္း 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုကုုိ စတင္ဖုုိ႔အတြက္ ျပင္ပဖိအားတခ်ိဳ႕ ရိွေကာင္းရိွေနႏိုုင္ပါ
တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွဘဲန႔ဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ တိုုင္းျပည္ ဖြံ႕ ျဖိဳးတုုိးတက္ႏိုုင္မွာမဟုုတ္
သလုုိ ဒီမုုိကေရစီစနစ္ကုုိလည္း ရရွိ ႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ တိုုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးေတြ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြက အရင္း အျမစ္ေတြအရမး္ေပါမ်ား ၾကြယ္၀တဲ့ ေနရာ 
ေတြပါ။ တခ်ိဳ႕လူေတြကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ဆုုိတာဟာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေတြကေန အက်ိဳး အျမတ္ထုုတ္ယူႏိုုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုုလုုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
သူတိုု႔ေတြမွာ ႏိုုင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလတဲစ္ခုုကုုိ လုုိလားတဲ့ သေဘာထား အထင္အရွားရိွ
တယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေနန႔ဲလည္း သူတုုိ႔သေဘာထားကုုိ 
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လက္ခံတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတိုု႔ရဲ႕ သေဘာထားဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း ကုုိ ဦးတည္
ေနတယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ စစ္တပ္အသိုုင္းအ၀ုုိင္းထဲက ပုုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ေတာင္မွ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ေရွ႕ဆက္သြားခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းစြာပ ဲစစ္တပ္ 
အသိုုငး္အ၀ိုုင္းအားလုုံးကေတာ့ အဲ့ဒီ့အခ်က္ကုုိ သေဘာမက်ၾကဘူး။ ဒါကုုိမလုုပ္ဘူးဆုုိရင္ 
လည္း တိုုက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္မွာကုုိလည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဘက္က စုုိးရိမ္မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုုိ႔ တိုုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲအစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္ကေရာ အစုုိးရဘက္ကပါ 
စစ္ပြဲေတြထက္ တိုုင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲန႔ဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ လုုိလားဖုုိ႔ လုုိတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
အားလုုံးကလည္း ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဆႏၵရိွေနဖုုိ႔လုုိျပီး ႏိုုင္ငံတကာအသိုုင္း
အ၀ုုိင္းအေနနဲ႔ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပ့ံပုုိးကူညီေပးဖုုိ႔ လုုိအပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုုိ႔အတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈေတြကုုိ မခံစားဖူးဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြဟာ သင္ယူေနစဲျဖစ္တယ္။ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြအပါအ၀င္၊ 
အစုုိးရ၊ အျခားတိုုင္းရင္းသားေတြနဲ ႔ ဗမာလူထုု အပါအ၀င္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံးဟာ 
သင္ယူေနစဲ ကာလမွာ ပဲရိွေနေသးတယ္။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

အဖြ႕ဲ (၁၆) ဖြ႕ဲလုုံးနဲ႔ တၾကိမ္တည္းမွာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတယ္ဆုုိတဲ့အေၾကာင္းကုုိ ဘယ္သူမ်ား 
ၾကားဖူးၾက သလ။ဲ လူထုုက လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြကုုိ အားလုုံးအတူတူပလုုိဲ႔ထင္ေနၾကတယ္။ 
အမွန္တကယ္က မတူပါဘူး။ သူတိုု႔ေတြအားလုုံးမွာ ကြဲျပားတဲ့ေနာက္ခံေတြရွိတယ္။ 
အားလုုံးက မတူညီတဲ့အေျခအေနေတြကေန လာၾက တာျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က အင္အားနည္း
တယ္။ တခ်ဳ႕ိက အင္အားၾကီးတယ္။ ျပီးေတာ့ ျပႆနာေတြအမ်ားၾကီး ရိွေသးတယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

အစတုုန္းကေတာ့ အင္မတန္ခက္ခတဲယ္။ တရား၀င္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ မလုုပ္ရေသးဘူး။ 
အခ်င္းခ်င္း ရင္းနီးမႈတည္ေဆာက္ဖုုိ႔အတြက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့အဆင့္ပဲရွိေသးတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ အမ်ားပုုိင္းကုုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္စီစဥ္ခဲ့ရတယ္။ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းကလည္း 
အင္မတန္ သုုိသုုိသိပ္သိပ္နဲ႔ သြားလာခ့ဲတယ္။ ပထမဆုုံးခရီးစဥ္တုုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ 
မဲေဆာက္ဘက္ကုုိ ခရီးထြက္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ထိုုင္းမွာ ေရၾကီးေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ 
ခရီးတေထာက္မွာ ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြက သူတိုု႔ခရီးစဥ္ကုုိ ေရွ႕မဆက္ ႏိုုင္ဘူးျဖစ္သြား
တယ္။ ဒါန႔ဲ မဲေဆာက္ေရာက္ႏိုုင္မယ့္ တျခားျဖတ္လမ္းေတြ ရွာၾကရတယ္။ ကုုိယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ “လမ္းမွာ ေရၾကီးလုုိ ႔ ပိတ္မိေနတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ထြက္ႏိုုင္ ေအာင္ ကူညီေပးဖုုိ႔ေတာ့ လုုိေနျပီ” ဆုုိျပီးအေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ 

50



ဒါန႔ဲ သူလဲ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ စီစဥ္ေပးဖုုိ႔ အကူအညီေတာင္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က 
သူ႕ကုုိ “ခင္ဗ်ားတိုု႔ ဘန္ေကာက္ကုုိ ျပန္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းမွာေတာ့ ေရၾကီးႏိုုင္တယ္။ 
မတတ္သာတဲ့ အဆုုံးမွာေတာ့ ေလေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးသုုံး ရလိမ့္မယ္။” သူက 
ထိုုင္းနိုုင္ငံဘက္က ကြ်န္ေတာ့္အသိမိတ္ေဆြေတြကုုိ ေမးခုုိင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ
ေတြကလည္း “သူတိုု႔က ဘယ္သူေတြလဲ” လုုိ႔ေမးလာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း “ဒါေတာ့ 
မေျပာႏိုုင္ဘူး” လုုိ႔ေျပာလုုိက္တယ္။ ဒီေတာ့ ထိုုင္းမိတ္ေဆြက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ “တကယ္လုုိ႔ 
နာမည္ေတြ ထုုတ္ေဖာ္မေျပာႏိုုင္ဘူးဆိုုရင္ေတာ့ ေလေၾကာင္းခရီးစီစဥ္ဖုုိ႔အခက္အခရိွဲႏိုုင္တ
ယ္” လုုိ႔ ေျပာလာ တယ္။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လည္း ပုုဂၢလိက ရဟတ္ယာဥ္ဌားဖုုိ႔ လုုပ္တယ္။ 
ကံဆုုိးခ ် င္ေတာ့  သတင္းမီဒီယာေတြ  အားလုုံး  ရဟတ္ယာဥ္ ၀ုုိငး္ဌားေန ၾကေတာ့  
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဌားလုုိ႔မရဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ကံအားေလ်ာ္စြာပဲ ယဥ္ေမာင္းေတြက 
အရမး္ေကာင္းျပီး ျပည္တြင္းအေရးေပၚ ေရဒီယုုိခ်န္နယ္လ္ေတြကုုိ နားေထာင္ၾကတဲ့ အတြက္ 
ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြလည္း ထြက္လာလုုိ႔ရသြားတယ္။ ဒီေတာ့ ၁၂ နာရီအၾကာမွာ 
မဲေဆာက္ ေရာက္လာတယ္။ အခုုခ်ိန္မွာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ေတာ့ ရယ္စရာပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
အဲ့ဒအီခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ အေတာ္ေလးအခက္ေတြ႔ခဲ့တယ္။ အစည္းအေ၀း
ကလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ျပီး လုုပ္ရတဲ့ အစည္းအေ၀း၊ သူတိုု႔က လမ္းခုုလတ္မွာ ပိတ္မိေနျပီးေတာ့ 
ခရီးသြားလာဖုုိ႔လည္း မလုုံျခံဳဘူး။ လူျမင္ကြင္းမွာ အစည္းအေ၀း လုုပ္လုုိ႔မရတဲ့အတြက္ 
အစည္းအေ၀းအေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ ျမိဳ႕ျပင္မွာပဲ လုုပ္ၾကတယ္။ ျမန္မာအစုုိးရ ကုုိယ္စားလွယ္
ေတြအတြက္ သြားရလာရတာ မလြယ္ကူသလုုိ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕အစည္း
ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ထုုိနည္းလည္းေကာင္းပါပ။ဲ တရား၀င္လုုပ္ခြင့္မရတဲ့ကာလ အေတာ 
အတြင္းမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြက အမ်ားၾကီးပါပဲ။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလမွာ သမၼတၾကီးက ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းကုုိ အစုုိးရန႔ဲ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုုက္ပြဲ၀င္လာတဲ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္တဲ့ KNU 
အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ႔ ေတြ႕ဆုုံဖုုိ ႔ အမိန္႔ေပးေစခိုုင္းခဲ့တယ္။ ဦးေအာင္မင္းရယ္၊ 
ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္န႔ဲ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ထိုုင္းႏိုုင္ငံကုုိ သြားခဲ့တယ္။ 
အဲ့အခ်ိန္က တတုုိင္းျပည္လုုံးမွာ မုုိးသည္းျပီး ေရၾကီးခဲ့တာေတြကုုိ အမွတ္ရမိ ေသးတယ္။ 
သာမာန္အားျဖင့္ ဘန္ေကာက္ကေန မဲေဆာက္ကုုိ ၅နာရီ-၆နာရီေလာက္ပဲ သြားရေပမယ့္ 
လမ္းမွာေရေတြၾကီးတဲ့အတြက္ ၁၃ နာရီေလာက္ ခရီးခ်ိန္ ၾကာသြားတယ္။ အဲ့ဒီတုု့န္းကအတြက္ 
ဦးေအာင္မင္းကုုိလည္း ပုုိျပီးေက်းဇူးတင္ မိပါတယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)
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ဦးေအာင္မင္းရဲ႕ ပထမခရီးစဥ္အတြက္ မဲေဆာက္ကုုိသြားျပီး ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္နဲ႔ ေပးေတြ႔ဖုုိ႔ 
စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္က KNU ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးနဲ႔ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲအခ်ိန္ပါ။ သူတိုု႔နဲ႔ ဦးေအာင္မင္းတုုိ႔ 
ေတြ႔ဆုုံခဲ့ ျပီး ျငိမး္ခ်မ္းေရး အလားအလာ အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ 
ဦးေအာင္မင္းအေနနဲ႔သာမက ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔အတြက္ပါ ပထမဆုုံး အၾကိမ္အျဖစ္ KNU 
ေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ ေတြ႔ဆုုံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီခရီးစဥ္မွာပဲ ဦးေအာင္မင္းကုုိ ၾကိဳတင္
အသိေပးထားျခင္း မရိွဘဲန႔ဲ ဘန္ေကာက္အေျခစုုိက္ ျမန္မာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားန႔ဲလည္း 
ေတြ႔ေပးဖုုိ႔ စီစဥ္ခဲ့တယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ Egress ကလူေတြကုုိ “ဘာလုုိ႔ ဒလိုုီစီစဥ္ခဲ့တာလ”ဲ 
ဆုုိျပီး ေမးပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔လည္း “၀န္ၾကီးခင္ဗ်ား၊ သူတုုိ႔ကုုိ ကုုိယ့္တူေတြ၊ ကုုိယ့္သား
ေတြလုုိ ေတြးၾကည့္ေပးပါ။ သူတုုိ႔ကုုိ ျပည္ပမွာ ပညာသင္ဖုုိ႔ ပညာေတာ္သင္ဆုုန႔ဲေစလႊတ္
တဲ့အေနန႔ဲ၊ ဒါမွမဟုုတ္ ျပင္ပ ေလ့လာေရးခရီးလႊတ္တဲ့ အေနန႔ဲ သေဘာထားၾကည့္ေပးပါ။ 
ခုုဆုုိ သူတိုု႔လည္း အေတြ႔အၾကံဳ ေတာ္ေတာ္ ရေနၾကပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ
ႏိုုင္ငံသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကည့္ ၾကည့္ပါ။ ဒါမွ သူတိုု႔ရဲ႕ သေဘာထား ေတြကုုိ ၀န္ၾကီးေရာ၊ 
သမၼတၾကီးပါ နားလည္သေဘာေပါက္ လာႏိုုင္မွာပါ။” ဆုုိျပီး ေျပာေတာ့ ဦးေအာင္မင္း က 
ျပံဳးတယ္။ ျပီးေတာ့ “ေကာင္းျပီေလ... ကြ်န္ေတာ္ သူတိုု႔န႔ဲ ေတြ႔ၾကည့္ၾကည့္ပါ့မယ္။” ဆိုုျပီး 
ေျပာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒပုုီဂၢိဳ လ္ေတြကေတာ့ ABSDF အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ေအာင္ႏိုုင္ဦး၊ စီနီယာ NLD 
အဖြဲ႕၀င္ ညိဳအုုန္းျမင့္၊ ဘုုိဘုုိေက်ာ္ျငိမ္း၊ ေအာင္သူျငိမ္းန႔ဲ တခ်ိဳ႕ ပါပါတယ္။ အေရးၾကီးလုုပ္
ငန္းစဥ္တစ္ခုုအေနနဲ ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အထူးဂုုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိတာ တစ္ခုု ကေတာ့ 
ဦးေအာင္မင္းန႔ဲ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆုုံးသမၼတရဲ႕သား ဟန္ေယာင္ေ၀တုုိ႔ကုုိ ပထမဆုုံး 
အၾကိမ္ ေတြ႔ဆုုံဖုုိ ႔ အစည္းအေ၀းကုုိ စီစဥ္ေပးခဲ့ႏိုုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ဟာ 
အစည္းအေ၀းလုုပ္ဖုုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆုုံးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က သူ႔ 
ေမ ြးရပ္ဇာတိေျမကုုိ လုုံး၀မျပန္ ႏိုု င္ေသးတဲ့ အေၾကာင္းကုုိလည္း ဦးေအာင္မင္း ကုုိ 
ရွင္းျပပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ဘယ္လုုိပ့ံပုုိးေပးႏိုုင္မယ့္
အေၾကာင္းကုုိ စိတ္ကူးထားတဲ့အေၾကာင္းကုုိလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒ ီအစည္းအေ၀းအျပီး 
ႏွစ္ပတ္အၾကာမွာေတာ့ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ဟာ သူ႔ေမြးရပ္ဇာတိေျမကုုိ ျပန္သြားဖုုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရခဲ့ပါတယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

ျပည္ပမွာ (၄၈) ႏွစ္ၾကာ ခုုိလႈံခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ ဗမာျပည္ကုုိ ျပန္လာႏိုုင္ခဲ့တယ္။ 
ျပန္ေရာက္ေတာ့ တိုုင္းျပည္မွာ ၾကီးၾကီးမားမားေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး မျမင္ရပါဘူး။ 
လမ္းနာမည္ေတြ ေျပာင္းသြားတယ္၊ အေဆာက္အအုုံအသစ္တခ်ိဳ႕ တုုိးလာတယ္ဆုုိတာေတာ့ 
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မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က ရန္ကုုန္မွာပ ဲၾကီးျပီး ဒမွီာပ ဲေက်ာင္းတက္ခဲ့တာဆုုိေတာ့ 
ကုုိယ့္ဖာသာကုုိယ္ အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ ေနတတ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ငယ္ေလးေတြေတာင္ 
ခုုခ်ိန္ထိ အရင္ကနဲ႔တစ္ပုုံစံတည္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကုုိျပန္ေရာက္လာေတာ့ တမ်ိဳးၾကီးပဲ။ 
အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းလႊာေတြရဲ႕ ေနရာေတြ ေရာက္တဲ့အခါမွာေပါ့။ အရင္ကေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လည္း အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားအသုုိင္းအ၀ိုုင္းထဲကပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ စစ္ဗုုိလ္
ခ် ဳ ပ္ ၾကီးေတြက ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔ ကုုိ အဲ့ဒီအသုုိင္းအ၀ိုုင္းထဲကေန ထုုတ္ပယ္ခဲ့တယ္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ အစီအစဥ္ဆြဲျပီး ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ရွင္းပစ္ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လည္း အပယ္ခံဘ၀ေရာက္ခဲ့ျပီး ျပည္ပကုုိ ထြက္ခြာခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ 
ပုုိင္ဆိုုင္သမွ်အရာအားလုုံး ရုုတ္သိမ္းခံလုုိက္ရတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ဘ၀ကုုိ 
သုုညကေန စခဲ့ရတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ၾကာျပီးတဲ့ေနာက္ အခုုေတာ့ ကြ် န္ေတာ္ ျပန္ေရာက္
လာပါျပီ။ အဲ့ဒလူီေတြ ကေတာ့ မရိွေတာ့ပါဘူး။ ကြ် န္ေတာ္ျပန္ေရာက္လာေပမယ့္ တမ်ိဳးၾကီး 
ခံစားရတယ္။ ရန္ကုုန္ကုုိ ျပန္လာရတာ သိပ္ေတာ့ စိတ္မလႈပ္ရွားမိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ကြ်န္ေတာ့္ရင္ကုုိ အမွန္တကယ္ လႈပ္ရွားရုုိက္ခတ္ ေစတဲ့အခ်ိန္ (၂) ၾကိမ္ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ 
တစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟဲဟုုိးျမိဳ႕ကုုိ ျပန္သြားတဲ့ အခ်ိန္ပဲ။ ဟဲဟုုိးကုုိ 
ေနာက္ဆုုံးေရာက္ခဲ့တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ဖခင္ရဲ႕ ဇာပနလုုပ္ေပးဖုုိ႔ သူ႔ရုုပ္အေလာင္းကုိ 
သယ္သြားရတဲ့ အခ်ိန္တုုန္းကပါပဲ။ အဲ့ဒါဟာ အင္မတန္စိတ္ထိခိုုက္ဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ကေတာ့ အင္းေလး သြားတဲ့ အေခါက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ေလွေပၚထိုုင္ရင္း 
ေဘးဘီၾကည့္ျပီး ရုုတ္တရက္ အေတြး တစ္ခုု၀င္လာတယ္။ “ေအာ္… ငါ ခုုထိ ေတာင္တိုုင္းရ႕ဲ 
နာမည္ေတြကုုိ မွတ္မိေန ေသးတာပ”ဲ   ဆုုိတဲ့အေတြးပါပ။ဲ အရင္က အမွတ္ရစရာေတြအားလုုံးကုုိ 
ျပန္သတိရလာတယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

Myanmar Egress က ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းကုုိ ကူညီေပးခဲ့သလုုိ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က လည္း 
Myanmar Egress ကုုိ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ 
ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ဘန္ေကာက္ ျပန္ေရာက္လာျပီး အစည္းအေ၀းေခၚခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ျမန္
မာအစုုိးရအထူးကုုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ 
ေတြ႔ဆုုံေပးတဲ့ ပထမဦးဆုုံးအစညး္အေ၀းတစ္ခုုပါပဲ။ အဲ့ဒီအစည္း အေ၀းကုုိ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္၊ 
ႏိုု၀င္ဘာလမွာ ခ်င္ရုုိင္းမွာ က်င္းပခဲ့တာပါ။ ထိုုင္းဘက္ျခမ္းအတြက္ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ကပဲ 
အားလုုံးကုုိ စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ထုုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ ျမန္မာဘက္ျခမ္း
ကကိစၥေတြကုုိ တာ၀န္ယူအစီအစဥ္ဆြခဲဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ နယ္စပ္ကုုိျဖတ္ခဲ့တယ္။ 
ဒတီၾကိမ္ေတာ့ အဖြ႕ဲက ပုုိ အင္အားေတာင့္လာတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က 
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သာမာန္လူေတြ အတိုုင္းပဲသြားၾကတယ္။ ဘယ္သူမွလည္း သတိမထားမိဘူး။ ဘတ္စ္ကား
အေသး တစ္စီးဌားျပီး ခ်င္ရုုိင္းကုုိ ခရီးဆက္ခဲ့တယ္။ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ (၅) 
ဖြဲ႕န႔ဲ ေတြ႕ဆုုံခဲ့ျပီး၊ တဖြဲ႕ခ်ငး္စီကုုိ အခ်ိန္ (၁) နာရီခြဲၾကာ၊ အားလုုံးတန္းတူပဲ ေတြ႕ ဆုုံခဲ့ပါ
တယ္။ ဒါကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ အစပ်ိဳးလုုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ပုုံစံပါ။ ပထမဆုုံး RCSS/
SSA နဲ႔ ေတြ႕ဆုုံခဲ့တယ္။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ရြက္ဆစ္နဲ႔ သူနဲ႔အတူပါလာသူေတြက ရွမ္းအမ်ိဳးသား 
၀တ္စုုံေတြ၀တ္ျပီး လာခဲ့ တယ္။ အျခားတဖက္ကေတာ့ ဦးေအာင္မင္းန႔ဲ Egress အဖြဲ႕၀င္
ေတြပါပါ တယ္။ ဦးေအာင္မင္းက အစုုိးရမူ၀ါဒအေၾကာင္းနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အ
ေၾကာင္းကုုိ ရွင္းျပတယ္။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ကေတာ့ ၾကား၀င္ေစ့စပ္သူအေနနဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္ေတြဟာ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့အခ်ိန္ေတြပါ။ (၁) နာရီခြဲေလာက္ၾကာျပီး
ေနာက္မွာေတာ့ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က “လူၾကီးမင္းတုု ႔ိ ၊ အခ်ိန္ျပည့္သြားပါျပီ” ဆုုိ ျပီး 
ေျပာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ အဖြဲ႕လုုိက္ဓာတ္ပုုံရုုိက္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒုုတိယေတြ႕ဆုုံတဲ့ အဖြဲ႕ကေတာ့ KNU ပါ။ KNU ဘက္က ေဒးဗစ္ေသာ (ေနာက္ပိုုင္းတြင္ 
ကြယ္လြန္ခ့ဲသူ)၊ အ့ဲအခ်ိန္က KNLA ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲ 
မူတူးေစးေဖာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ KNU ဗဟုုိ ေကာ္မတီ၀င္ (၁) ဦးတိုု႔ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ 
ကြ ် န္ေတာ့္လည္း  အေတာ္ေလး  စိ တ္လ ႈ ပ္ ရ ွား ခဲ့ ပ ါတယ္ ။  ဘာ လုုိ ႔လဲ ဆိုုေတာ့  
ကြ် န္ေတာ္တိုု႔အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၂ ႏွစ္ေလာက္ တိုုက္ခိုုက္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ အဲ့ဒီေတြ႔ဆုုံပြဲ 
(၁) နာရီခြဲ အတြင္းမွာပဲ သူတိုု႔ဘက္က သူတိုု႔လုုိအပ္တာေတြကုုိ တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့တယ္။ 
အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျပီး ေနာက္ထပ္အစည္းအေ၀းပြဲ 
တစ္ခုုအတြက္ စီစဥ္ရပါေတာ့တယ္။ တတိယအဖြဲ႕ကေတာ့ CNF ျဖစ္ျပီး၊ KNPP က 
စတုုတၳေျမာက္၊ KIO ကေတာ့ ပဥၥမေျမာက္အဖြ႕ဲအျဖစ္ အဖြ႕အဲသီးသီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ 
အဲ့ဒီအခန္းေလးထဲမွာပဲ ခံစားခ်က္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ သူတိုု႔က သူတုု႔ိရဲ႕
ေနာက္ခံအေျခအေနေတြ၊ ၄၀ ခုႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ခုမ်က္ေမွာက္ကာလအထိ သူတိုု႔ရ႕ဲ
အေျခအေနေတြကုုိ ရွင္းျပဖိုု႔ၾကိဳးစားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဘက္က “လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ေနာက္ထပ္ ခ်ိန္းထားတာေလးရွိလုုိ ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ နားလည္ေပး
ေစလုုိပါတယ္။ အခုုခ်ိန္မ ွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔အေနနဲ ႔ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ဘယ္လုုိနားလည္သေဘာေပါက္ ထားရ မယ္ဆုုိတာန႔ဲ ဘယ္လုုိေဆာင္ရြက္ၾက မလဲဆုုိတဲ့
အေပၚမွာပ ဲအာရုုံစိုုက္ထားသင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ေထြေထြထူးထူး တျခားအေျဖေပး
စရာလ ဲမရိွပါဘူး။” လုုိ႔ ေျပာယူရတယ္။ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ၀မ္းသာမိ ပါတယ္။ အေၾကာင္းက 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔ေတြဟာ မတူညီမႈေတြရွိေပမယ့္ ခုုေတာ့ တစ္ခန္းထဲမွာ မ်က္ႏွာခ်င္း 
ဆိုုင္ေဆြးေႏြးႏိုုင္လုုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဦးေအာင္မင္းက KNU န႔ဲ KIO အဖြဲ႕ေတြန႔ဲ 
သီးသန္ ႔ အစည္းအေ၀းေခၚယူဖိုု ႔ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစ ြာပဲ KIO အေနနဲ ႔ 
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အဲ့ဒအီစည္းအေ၀းကုုိ မတက္ႏိုုင္ ခဲ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အခ်ိန္က 
ႏွစ္ဆ ပုုိရသြားတာေပါ့။ အဲ့တုုန္းက ေဆြးေႏြးပြဲဟာ (၃) နာရီ ေလာက္ၾကာခဲ့တယ္။ 
အဲ့ဒအီစည္းအေ၀းကုုိ စည္းေ၀းခန္းမထမွဲာ လုုပ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ဘ ဲဦးေအာင္မင္း အိပ္ခန္းထမွဲာ 
လုုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မွတ္တမ္းေရးသူအေနန႔ဲပဲ ပါ၀င္ ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအစည္း
အေ၀းကေန သင္ခန္းစာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရလုုိက္တယ္။ စည္းေ၀းပြဲ အျပီးမွာ မူတူး
ေစးဖုုိးက “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္း အရင္က ဘာလုုိ႔ မေတြ႕ခဲ့ရတာလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔သာ 
အရင္က ခင္ဗ်ားလုုိ စစ္တပ္ကဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့မယ္ဆုုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ေတြ 
ဒီေလာက္ထိ ထိခိုုက္ဆုုံးရႈံးမႈေတြ ရွိမွာမဟုုတ္ဘူး” လုုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ သူက 
ဦးေအာင္မင္းကုုိ စစ္တပ္က အေလးျပဳတဲပုုံ့စံအတိုုင္း အေလးျပဳေတာ့ ဦးေအာင္မင္းကလည္း 
ျပန္ အေလးျပဳခဲ့တယ္။ ဦးေအာင္မင္းလည္း ဒါကုုိ သေဘာက် ေနတာကုုိ ေတြ႕ရတယ္။ 
ေတြ႕ဆုုံစကားေျပာဖုုိ႔ အခြင့္အေရးကုုိ ဘယ္ေတာ့မွ လက္လြတ္မခံပါန႔ဲ။ အဲ့ဒီ့ေနာက္ေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ခ်င္းမုုိင္၊ ခ်င္းရုုိင္း၊ ဆန္ခလာဘူရီ၊ မဲေဆာက္၊ မဲဆိုုင္၊ ဘန္ေကာက္နဲ႔ 
အျခား ေနရာေတြအေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ သြားလုုိက္လာလုုိက္ပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုုိ 
သီးသန္႔စီပ ဲေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမွာျဖစ္ျပီး ႏိုုင္ငံေရးကိစၥကုုိေတာ့ အားလုုံးအတူ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလုုိ 
တယ္လုုိ႔ အျမဲတမ္း လုုိလုုိ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူတိုု႔ကုုိ 
နည္းနည္း တီးေခါက္ၾကည့္ေတာ့ သူတိုု႔က “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ က်န္အဖြဲ႕ေတြအားလုုံးနဲ႔ 
အစည္းအေ၀းလုုပ္ဖုုိ႔ မစီစဥ္ႏိုုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔ကုုိ ကူညီေပးပါလား” လုုိ႔ 
ဆုုိလာတယ္။ ျပီးေတာ့ ညွိႏိႈင္းေရးပုုိင္းမွာလည္း ကူညီေပးပါအုုံးဆုုိျပီး အကူအညီ ေတာင္း
ခံခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ လည္း ပါ၀င္ကူညီျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး
သူေတြ အျဖစ္ တိုုက္ရုုိက္ပါ၀င္ခဲ့တာမ်ိဳးမရိွေပမယ့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ပ့ံပုုိးေပးသူ
က႑ကေနျပီးေတာ့ လူေတြကုုိ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုုံေပးတာမ်ိဳးန႔ဲ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပး
သူေတြကုုိ ေခၚေဆာင္ေပးတာမ်ိဳးေတြကုုိ လုုပ္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔မွာ အေတာ္ေလး 
သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရိွတဲ့ NGO ပရုုိဂရမ္ တစ္ခုုရိွတဲ့အတြက္ သူတိုု႔လိုုအပ္သမွ်အရာ
ေတြကုုိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဘက္က ပ့ံပုုိးေပးႏုုိင္ပါတယ္။ အလွဴရွင္ေတြ ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔
အဖြ႕ဲကုုိ ယုုံၾကည္ၾကသလုုိ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ယုုံၾကည္ၾကပါ
တယ္။ အခုုေတာ့ အစုုိးရဆီက ယုုံၾကည္မႈကုုိလည္း ရလာပါျပီ။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)
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သမၼတၾကီးရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္အျပီးမွာေတာ့ အစုုိးရကုုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ လက္နက္
ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ႏွစ္ဦး နွစ္ဘက္ေတြ႕ဆုုံဖုုိ႔ စတင္လႈပ္ရွားလာၾကတယ္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အစုုိးရ ကုုိယ္စားလွယ္ ေတြက မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုုိယ္စားလွယ္
ေတြန႔ဲ ထိုုင္းႏိုုင္ငံနယ္စပ္က ဆန္ခလာဘူရီမွာ ေတြ႕ဆုုံခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က မြန္ျပည္သစ္
ပါတီကုုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲကုုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေတြ႕တယ္။ 
ပထမပုုိင္း (၁) နာရီေလာက္ကုုိ ကြ်န္ေတာ္က တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရ႕ဲ နာၾကည္း ခ်က္ေတြ 
အေၾကာင္းကုုိ ေျပာျပခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ဖိနိွပ္ခံေနရတဲ့အေၾကာင္း၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဘက္က ဘယ္ေလာက္ထိ စိတ္ရွည္ သည္းခံျပီးေနခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း
ေတြန႔ဲ ဘယ္တုုန္းကမွ တန္းတူအခြင့္ အလမ္းေတြကုုိ မခံစားရဘူး ဆုုိတဲ့အေၾကာင္းေတြကုုိ 
တစ္နာရီၾကာေလာက္ ေျပာခဲ့တယ္။ ဦးေအာင္မင္း ကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ စိတ္ရွည္ရွည္န႔ဲ 
နားေထာင္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ ရႈေထာင့္ကေနျပီးေတာ့ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
စုုေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ မတရားခံေနရ ေၾကာင္းေတြကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေျပာျပ ခြင့္ရခဲ့တဲ့ 
အတြက္၊ သူ႔ကုုိ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပႏိုုင္ခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးရခဲ့တာကုုိပ ဲကြ်န္ေတာ့္ဘက္ကေတာ့ 
အင္မတန္ ေက်နပ္အားရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားတဘက္မွာေတာ့ ဦးေအာင္မင္းအေနန႔ဲ 
သူၾကားရတဲ့အရာေတြကုုိ လက္ခံဖုုိ႔ဆုုိတာ အင္မတန္ခက္ခခဲဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒ ီအစည္းအေ၀းမွာ
ေတာင္ သူ႔ဘက္ကအဖြဲ႕၀င္တခ်ိဳ႕က “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ သူ႔ကုုိဆက္မေျပာခုုိင္းေတာ့ရင္ 
ေကာင္းမယ္” ဆုုိျပီး အနားကပ္ျပီး တီးတုုိး ေျပာခဲ့ၾက တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေအာင္မင္းကေတာ့ 
“မဟုုတ္ဘူး။ သူ႔ကုုိ ေပးေျပာလုုိက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထကုုိဲ 
၀င္ေနျပီ။ သူ႔ကုုိ နားေထာင္ၾကည့္ရေအာင္” ဆုုိျပီး တုုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္မင္းအေနန႔ဲ 
ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာေတြကုုိ တုုိက္ရုုိက္အားျဖင့္ေတာ့ မတုုံ႔ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ 
အေနန႔ဲ ဒီျပႆနာကုုိ ႏိုုင္ငံေရးနည္းန႔ဲ ေျဖရွင္းရမယ္” ဆုုိျပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ထိလည္း 
ဦးေအာင္မင္း က “နာၾကည္းခ်က္ေတြအေၾကာင္း နားေထာင္ခဲ့ရတဲ့ တစ္နာရီၾကာစကား၀ုုိင္း” 
ဆုုိျပီး မၾကာခဏဆုုိသလုုိ ျပန္ ေျပာေနတုုန္းပါပဲ။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

ABSDF နဲ႔ ျမန္မာအစုုိးရကုုိယ္စားလွယ္ေတြၾကား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ 
ပထမ အစည္း အေ၀းႏွစ္ခုုစလုုံးကုုိ ကြ် န္ေတာ္ မတက္ခဲ့ဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာလည္း 
သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဥကၠဌကုုိ အစုုိးရန႔ဲ ေပးမေတြ႕
ေစခ်င္ဘူး။ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ဥကၠဌအေနန႔ဲ ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုုိ ဦးေဆာင္သင့္
တယ္လုုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုခုုခ်ဖုုိ႔ အင္မတန္မွ အခက္ေတြ႕ခဲ႕ရပါတယ္။ 
အစုုိးရနဲ႔ ABSDF ေတြ ပထမဆုုံးတရား၀င္ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာ အစုုိးရဘက္က 
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အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အရင္က ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး သမၼတရုုံးက ျပည္ေထာင္စုု 
၀န္ၾကီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆုုံခဲ့ရတာပါ။ ABSDF ဘက္ကေတာ့ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုုံး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာပါ။ “ေကာင္းျပီ ဒီတေခါက္ေတာ့ ခင္ဗ်ား
တုုိ႔အေနနဲ႔ ကုုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲကုုိ ဦးေဆာင္သင့္ျပီး ABSDF ရ႕ဲ အေနအထားေတြအားလုုံးကုုိ 
ရွင္းျပသင့္တယ္” ဆုုိျပီး ABSDF က ေခါင္း ေဆာင္ေတြအားလုုံး တျပိဳက္နက္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါ
တယ္။ ပထမဆုုံးအၾကိမ္ တရား၀င္ေတြ႕ဆုုံပြဲအျဖစ္ ခ်င္းမိုုင္မွာ က်င္းပဖုုိ႔ရက္သတ္မွတ္ၾက
တုုန္းက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အဖြ႕ဲေတြအတူဆုုံၾကျပီး တာ၀န္ေတြကုုိယ္စီ ခြခဲဲ့ ၾကတယ္။ အဲ့ဒအီစည္း
အေ၀းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေတာ္ေလး လုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
“ဘယ္သူက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးနားမွာ ထုုိင္မွာလ။ဲ ဥကၠဌနားမွာ ဘယ္သူထိုုင္မလ။ဲ” 
လက္ဆြဲ ႏႈတ္တာ ေတာင္မွပဲ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။ “ဘယ္သူက ဘယ္သူန႔ဲ လက္ဆြဲ 
ႏႈတ္ဆက္မွာလဲ။ ျပီးေတာ့ ဘယ္လုုိလုုပ္မွာလဲ။ တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က အရမ္းကုုိယဥ္
ေက်းတဲ့ ပုုံေပါက္ေနရင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြကုုိ အားနည္းတဲ့သူေတြလုုိ႔ ျမင္သြာလိမ့္မယ္။ 
တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က မာန္ပါတဲ့ပုုံ၊ ေမာက္မာေထာင္ လႊားတဲ့ပုုံ ျပျပန္ရင္လည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ရုုိင္းတယ္လုုိ႔ ထင္သြားႏိုုင္တယ္”။ အဲ့လုုိ အေသးအဖြဲကိစၥေလး ေတြက 
အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ျမန္မာအစုုိးရ ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္ေတြကုုိ ၾကည့္လုုိက္ျပန္ရင္လည္း 
သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ထက္ အသက္ၾကီးတယ္။ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈမွာက ကုုိယ့္ထက္အသက္ၾကီး
သူေတြကုုိ ရုုိေသ ေလးစားသမႈန႔ဲ ဆက္ဆံရတယ္။ ဒီေတာ့ အသက္အရြယ္ပုုိင္းအရၾကည့္
မယ္ဆိုုရင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ABSDF ကုုိယ္စားလွယ္ေတြက ပုိငယ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ သူတိုု႔ေအာ
က္က ျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အေနန႔ဲ ကုုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈန႔ဲအညီ ဘယ္လုုိျပဳမူရမယ္၊ 
ကုုိယ့္ထက္အၾကီးေတြ စကားေျပာေနရင္ ေစာဒက မတက္ဘနဲဲ႔ ဆိတ္ျငိမ္ျပီး နားေထာင္ရမယ္ 
စတဲ့အေသးအဖြဲကအစ ဂရုုစုုိက္ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပ ြဲစကား ၀ုုိ င္းမ ွာ 
ကုုိယ္ႏႈတ္အျပဳအမူကလည္း က႑တစ္ခုုကေန ပါ၀င္ေနတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပ ဲကြ်န္ေတာ္ 
တုုိ ႔အေနနဲ႕ ကုုိယ့္သမိုုင္းေၾကာင္းအတြက္လည္း စုုိးရိမ္မိျပန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က 
ကုုိယ့္ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ သမိုုင္းေၾကာင္း၊ ဗမာ့သမိုုငး္မွာ ေက်ာင္းသားေတြလႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ 
အခန္းက႑ေတြ အတြက္ အရမ္းကုုိ ဂုုဏ္ယူၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အျမဲတမ္းပဲ 
လူထုုဘက္က ရပ္တည္ေပးခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ဂုုဏ္သိကၡာပါ။ ဒါေၾကာင့္ 
ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကမယ္ဆိုုရင္ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဂုုဏ္သိကၡာကုုိ သစၥာေဖာက္လုုိက္တာနဲ႔ 
အတူတူပါပဲ။ အစုုိးရ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြအေနန႔ဲလည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔န႔ဲ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာ 
အခက္အခဲေတြအမ်ား ၾကီးနဲ႔ ရင္ဆိုုင္ရလိမ့္မယ္လုုိ႔လ ဲေတြးမိပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀က်ပါ
တယ္။ အေၾကာင္းက သူတိုု႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လို ုခံစားခ်က္ေတြေရာေထြးေန ၾကမွာပဲေလ။ 
သူတိုု႔ရ႕ဲ အေနအထား ေၾကာင့္လည္း အၾကပ္ရုုိက္ႏိုုင္တယ္။ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ထက္လည္း 
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အသက္လည္းၾကီးတယ္။ သူတိုု႔က လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြးသလုုိပဲ “ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း 
ဆက္ဆံလုုိက္တာဟာ ဘယ္လုုိ အဓိပၺါယ္ သက္ ေရာက္သြားမလဲ” ဆိုုျပီးေတာ့ ေတြးမိၾကမွာပဲ။ 
ဒါေၾကာင့္ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးကုုိ သြားေနတဲ့အဆင့္တိုုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ သတိထား
ဖုုိ႔လုုိတယ္။ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိယ္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုုပ္ဖိုု႔ လုုိတယ္။ ပထမ အစည္းအေ၀းတုုန္း
ကေတာ့ သူတိုု႔အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ျမန္မာအစုုိးရမူ၀ါဒ အေၾကာင္းန႔ဲ ABSDF ကုုိ သူတိုု႔ 
အေနနဲ႔ ဘယ္လုုိျမင္မိတဲ့အေၾကာင္းေတြကုုိ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဘက္ကေတာ့ 
ကုုိယ့္ သမိုုင္း ေၾကာင္း၊ ကုုိယ့္အခန္းက႑နဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုုိ ရွင္းျပတယ္။ အစည္း
အေ၀းက ဒီပုုံစံ (၂) မ်ိဳး အတိုုင္းပဲ သြားေနတဲ့အတြက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အဆင့္ 
မေရာက္ေသးဘဲ ျပ ဳိင္ဘက္ႏွစ္ဖက္ၾကား ကုုိယ့္ဘက္သူ႔ဘက္အေနအထားေတြကုုိ 
ဖလွယ္ၾကတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ေနတယ္လုုိ႔ သုုံးသပ္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္း
ခ်င္းေတြ႔ဆုုံၾကျပီး ကိုုယ့္ရဲ႕ မတူညီတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြကုုိ ဖလွယ္ႏိုုင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ 
ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အခက္ခဲဆုုံးအခ်ိန္ကေတာ့ အစပ်ိဳးေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ ပဲ။

(ဦးသံခဲ)

အဲ့အခ်ိန္တုုန္းက ကြ် န္ေတာ္က တကၠသုုိလ္မွာ အလုုပ္လုုပ္ေနတုုန္းပဲ။ အဲ့ဒီတုု့န္းက အစည္း
အေ၀းပြဲေတြမွာ မပါ၀င္ႏိုုင္ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ေတြဆီကေန ယုုံၾကည္မႈတည္
ေဆာက္ယူရတာ ဘယ္ေလာက္ ထိခက္ခဲသလဲဆုုိတာကုုိလည္း သင္ခန္းစာရခဲ့တယ္။ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုုင္ထုုိင္ ဖုုိ ႔ ဆုုိတာေတာင္ မလြယ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အဖက္ဖက္က 
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ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုုံးက စြန္႔စားရဲတဲ့ အတြက္သာ ဒီအခက္အခဲေတြကုုိ ြေက်ာ္လႊား
လာႏိုုင္ခဲ့တာပါ။ တကယ္လုုိ႔ သူတိုု႔သာ မစြန္႔စားခဲ့ဘူးဆုုိရင္ အခုုခ်ိန္မွာ ဒီအေျခအေနထိ 
ေရာက္ႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူး။ သူတိုု႔ကုုိ ပ့ံပုုိးကူညီေပးဖုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ၾကိဳးစားခဲ့ပါ တယ္။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အ့ံၾသစရာေတြျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုုိ႔ ထင္ထားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္
တုုိ႔ေတြ ဒီမုုိ ကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုုိ ရျပီဆုုိတာန႔ဲ အရာအားလုုံးေျပာင္းလဲလာလိမ့္မ
ယ္လုုိ႔ ထင္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အျမဲေျပာေနၾကစကားရိွတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ဒီမုုိကေရစီ
လုုိခ်င္တယ္ဆုုိရင္ အစုုိးရဆီက ရဖုုိ႔ ေစာင့္ ေနယုုံနဲ႔မရဘူး။ ဒီမုုိကေရစီေပးဖုုိ႔ အစုုိးရကုုိ 
တြန္းအားေပးရမွာျဖစ္တယ္ဆုုိတာပါပဲ။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္လည္း ထုုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ 
အစုုိးရကေပးလာမယ့္အခ်ိန္ကုုိ ေစာင့္ေနယုုံနဲ ႔မရဘူး။ ကုုိယ္တိုုင္လုုပ္ယူမွ ရမယ္။ 
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက “ဒါဟာ လွည့္စားေနတာပဲ။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ဘာမွကုုိမ
ေပးေသးဘူး” ဆုုိျပီး ေျပာၾကပါတယ္။ အဲ့ဒလုုိီ မဟုုတ္ပါဘူး။ သူတိုု႔ကေတာ့ ဘာမွေပးမွာမဟုု
တ္ဘူး။ သူတိုု႔ကေရာ ဘာလုုိ႔ ေပးမွာလည္း။ ကုုိယ္လုုပ္ရမွာက ကုုိယ္လုုိခ်င္တာရေအာင္ယူဖုုိ႔ပဲ။ 
ကိုုယ္ညွိႏိႈင္းႏိုုင္သေလာက္ ကုုိယ္ရ မွာပဲ။ ကုုိယ္လုုိခ်င္တာရျပီဆိုုရင္ ျပီးျပီေပါ့။ ကုုိယ္ရမယ့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္က ကုုိယ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ့ဲတ့ဲ အတုုိင္းအတာအထိပဲ ရလိမ့္မယ္။ ကုုိယ္လုုိခ်င္တာ 
ဘာလဲဆုုိတာ မသိေသးသေရြ႕၊ ဘယ္လုုိ ညိွႏိွႈင္း ေဆြးေႏြးရမလဲဆုုိတာ မသိေသးသေရြ႕ကေတာ့ 
ဘာမွကုုိ ရမွာမဟုုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့ လူေတြက “စစ္တပ္က အာဏာရွိေနတုုန္းပဲ။ ဒါဟာ 
လွည့္စားမႈတစ္ခုုပ။ဲ အစစ္အမွန္မဟုုတ္ဘူး”  ဆုုိျပီး ေျပာၾကတာကလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ပါပ။ဲ 
ဒါဆုုိ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ “ဘယ္လုုိလူမ်ိ ဳးကေရာ အာဏာကုုိ စြန္ ႔လႊတ္ခ်င္မ ွာလဲ။ 
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေရာ ဘာလုုိ႔ အာဏာကုုိ စြန္႔လႊတ္ရမွာလဲ။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွမရွိတာ။ 
ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ ကုုိယ္လုုိခ်င္တာဘာလဲဆုုိတာသိ ရမယ္။ ျပီးရင္ အာဏာရွင္လုုိမဟုုတ္ဘဲ 
ကုုိယ္လုုိခ်င္တာရေအာင္ ဘယ္လုုိ ယူရမယ္ဆုုိတာကုုိလည္း သိရမယ္” လုုိ႔ပ ဲေျပာခ်င္တယ္။ 
သူတုုိ႔က “တကယ္လုုိ႔အစုုိးရသာ ရုုိးသားမႈ ရွိမယ္ဆိုုရင္ သူတုုိ႔က ငါတိုု႔လုုိလားတာကုုိ 
ေပးရမွာေပါ့” ဆုုိၾကတာလဲ ရိွေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ “သူတိုု႔က ဘာလုုိ႔ ေပးမွာလဲ။ 
သူတိုု႔သာ တကယ္လုုိ႔ ရုုိးသားျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုုိ႔လိုုခ်င္တာကုုိ ေပးမယ္ဆုုိရင္ ခင္ဗ်ားလည္း 
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ (၃၀) ေလာက္ကတည္းက တိုုက္ေနခိုုက္ေနစရာမလုုိေတာ့ဘူးေလ။ သူတိုု႔ 
အေနနဲ ႔ ခင္ဗ်ားလုုိလားတာေတြကုုိ ခုုခ်ိန္မွ ဘာေၾကာင့္ေပးရမွာလဲ။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ ႔ 
အဲ့ဒီအတြက္ တိုုက္ပြဲ၀င္ရ အုုံးမယ္။ အရင္ကနဲ႔မတူတဲ့အခ်က္ဆုုိလုုိ႔ ခင္ဗ်ားက ခုုခ်ိန္မွာ 
လက္နက္ မကုုိင္ေတာ့ဘူး” လုုိ႔ ျပန္ေျပာရ ပါလိမ့္မယ္။ ေခါက္ရုုိးက်ိဳးေနတ့ဲ အေတြးအေခၚေတြဟာ 
အၾကီးမားဆုုံး အဟန္႔အတားေတြထဲက တစ္ခုုပဲလုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ ခင္ဗ်ား ၁၀၀% 
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ၾကိဳက္နွစ္သက္မယ့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးကုုိ အစုုိးရဆီကေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ ဆုုိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီလုုိမ်ိဳး 
ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာမဟုုတ္ဘူး။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

ေရွ႕ဆက္မယ့္လမ္းမွာ စိန္ေခၚမႈေတြအမ်ားၾကီးရွိေနေပမယ့္ အစိုုးရမဟုုတ္တဲ့ လက္နက္
ကုုိင္အဖြဲ႕ အစည္း (NSAG) ေတြကေတာ့ ေျခကုုန္လက္ပမ္းက်လု နီးပါးျဖစ္ေနၾကျပီလုုိ႔ 
ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ သူတိုု႔ဘက္ ကလည္း လက္ဆုုပ္လက္ကိုုင္ျပႏိုုင္မယ့္ စစ္မွန္တဲ့ေအာ
င္ျမင္မႈတစ္စုုံတစ္ရာမွ မရေသးဘူးလုုိ႔လည္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းပဲ ေျပာျပထားပါတယ္။ 
အစုုိးရဘက္ကလည္း အာဏာကုုိ ကုုိင္စြဲထားႏိုုင္ေပမယ့္ သူတိုု႔ ဂုုဏ္ သိကၡာေတြနဲ ႔ 
နာမည္ေတြကေတာ့ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ျ ပီးေတာ့ အာဏာလက္ထဲရွိသူေတြအေနနဲ ႔ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ တရား၀င္မႈ (legitimacy) တိတိပပရွိဖုုိ႔ လုုိအပ္ျပီး သူတိုု႔မွာအဲ့ဒါေတြ 
မရိွပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကသာလွ်င္ ဒါေတြကုုိ သူတုုိ႔ လက္ထထဲည့္ေပးႏိုုင္မွာပါ။ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကေနလည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ အမ်ားၾကီး ေမွ်ာ္လင့္ထား
လုုိ႔မရပါဘူး။ တိုုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကုုိ တစ္ေန႔ တည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုုင္မွာ 
မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူထုုေတြအေနနဲ႔ ရင္ဖြင့္ေျပာ ႏိုုင္မယ့္ေနရာတစ္ေနရာ၊ သူတိုု႔ခံစား
ခ်က္ေတြကုုိ ဖြင့္ဟႏိုုင္မယ့္ ေနရာတစ္ေနရာရိွမွပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ အတိုုင္းအတာတစ္ခုုထိ 
သယ္ေဆာင္လာႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ေတာ့ 
အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကုုိ ေပးႏိုုင္လိမ့္မယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါ
တယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုလုုံးအေနနဲ႔က မေႏွးေကြးပါဘူး။ 
အဲ့ဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ ဘက္ပ ဲဒလုုီပ္ငန္းစဥ္က အေတာ္ေလးကုုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ သြားေနတာကုုိ 
ေတြ႔ရတယ္။ လူထုုဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔ေတာ့ ကြာဟခ်က္ေတြရွိတာေပါ့ေလ။ 
၃-ႏွစ္တာ-ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ လူထုုက ေတာ္ေတာ္ၾကာလြန္းတယ္လုုိ႔ျမင္ၾကတ
ယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တိုုက္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ မရိွတဲ့ အရပ္ ေဒသေတြက လူထုုေတြေပါ့။ 
ပဏာမအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုုိ လက္မွတ္ ေရးထုုိးခဲ့ျပီး ေနာက္ 
က်ယ္ျပန္တဲ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုုိ႔ရွိပါတယ္။ 
ဒီသေဘာ တူညီခ်က္ဟာ က်ယ္ျပန္႔မႈရိွျပီး အားလုုံးပါ၀င္မႈရိွတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ေတာ့ယူရပါတယ္။ 
စာေၾကာင္း တိုုင္းကုုိ ေသေသခ်ာခ်ာ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိဖုုိ႔ လုုိအပ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ယူရတယ္။ 
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ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခက လူထုုအတြက္ကေတာ့ ဒါဟာ အခ်ိန္အၾကာၾကီးလုုိ႔ ခံစားၾကရတယ္။ 
သူတိုု႔အေနနဲ ႔က လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုလုုံးနဲ ႔ အခက္အခဲေတြကုုိ မျမင္ဘူး။ ဒီအပုုိင္းမွာ 
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အစုုိးရအရာရိွေတြန႔ဲ လက္နက္ကုုိင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏွစ္ဖက္စလုုံးကုုိ 
နားလည္တယ္။ သူတိုု႔အေနန႔ဲ ဒီလုုိ အၾကပ္ရိုုက္မႈကုုိ ရင္ဆိုုင္ေန ၾကရ တယ္။ လူေတြက 
တိုုက္ပြဲေတြမရိွေတာ့တာကုုိ ျမင္တဲ့အခါ သူတိုု႔က “ငါတုုိ႔က ဘာ ထပ္ေစာင့္ေနရတာလဲ” 
ဆုုိျပီး ေမးခြန္းထုုတ္လာၾကတယ္။ သူတုုိ႔သေဘာထားအျမင္ေတြက သူတိုု႔က်င္လည္တဲ့ 
ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသေပၚအေျခခံတဲ့အျမင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အကန္႔အသတ္ ေတြရိွေနတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆြးေႏြးဘက္ေတြန႔ဲ ကြွန္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံး ကေတာ့ 
လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုံလုုံးကုုိ ၾကည့္ရတယ္။ လူထုုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုုိ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေန 
ရတာက ျပႆနာတစ္ခုုျဖစ္ေနတယ္။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)
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အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးစဥ္ႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္စဥ္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးစဥ္ႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္စဥ္

၂၀၁၂ ခုုနွစ္အေစာပုုိင္းတုုန္းက ကြ်န္ေတာ့္လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဘက္ေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးစင္တာ တစ္ခုု အစီအစဥ္ဆြဲရာမွာ ကူညီေပးဖုုိ႔န႔ဲ အဲ့ဒီစင္တာရဲ႕ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈန႔ဲ 
ေရရွည္တည္တ့ံ ေရးေတြမွာပါ အကူအညီေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
ဒီႏိုုင္ငံမွာ မရိွဘူးေသးတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုုကုုိ ပုုံေဖာ္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရ
မယ္လုုိ႔ စဥ္းစားမိတယ္။ အစုုိးရ မွာက ဖြ႕ဲစည္းပုုံေတြ သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ အခိုုင္အမာရိွေနျပီးသားမုုိ႔ 
၁၀၀% ျပည့္ အစုုိးရအင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုုကုုိ တည္ေထာင္ဖုုိ ႔ ဆုုိတာ အရမ္းကုုိ 
လြယ္ကူပါတယ္။ လူထုုက “ဘာလုုိ႔ ‘ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန’ မလုုပ္တာလဲ” လုုိ ႔ 
ေမးၾကတယ္။ အစုုိးရရဲ႕ ရႈေထာင့္အျမင္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒါဟာ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္တယ္လုုိ႔ျမင္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အလုုပ္
လုုပ္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ပုုိျပီးအခက္ေတြ႔ႏိုုင္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ သူတိုု႔န႔ဲ ယုုံၾကည္မႈတည္
ေဆာက္ရတဲ့အပုုိင္းမွာ ခက္ခႏိုုဲင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားတဘက္က ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း 
ရာႏႈန္းျပည့္ အစုုိးရမဟုုတ္တဲ့ ျငိမး္ခ်မ္းေရး စင္တာ တစ္ခုုကုုိ ထူေထာင္တာဟာလည္း 
အေျဖမဟုုတ္ေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္နဲ႔ အာဏာကုုိ လိုုအပ္ပါတယ္။ 
လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕ေတြက မတရားအသင္းအဖြဲ႕ စာရင္းထဲမွာပဲ ရိွေနပါတယ္။ မတရား 
အသင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ ဘယ္သူ မဆုုိဟာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ “တကယ္လုုိ႔ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က စကားမေျပာဘူး၊ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မလုုပ္ဘူး။ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုုင္အဖြ႕ဲ ေတြကုုိလည္း ညွိႏိႈင္းေရးစကား၀ုုိင္းကုုိ မေခၚလာႏိုုင္ဘူးဆုုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြက 
ဘယ္သူနဲ႔ တြဲလုုပ္ရမွာလဲ” ဆုုိတဲ့ အေတြးမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေခါင္းထဲမွာရွိခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြလုုပ္ဖုုိ႔ ၾကိဳးပမ္း
ေနၾကတာပါ။ အစပုုိင္း မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ အဓိကပါ၀င္ပတ္သတ္သူေတြျဖစ္တဲ့ 
အစုုိးရန႔ဲ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြန႔ဲ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြလုုပ္ဖုုိ႔ လုုိအပ္ပါတယ္။ အပစ္အ
ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုုိ႔က လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡထမွဲာ 
ပါ၀င္ေနသူေတြကုုိ ေတြ႕ဆုုံေပးရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အေနနဲ႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ 
အာဏာရိွဖုုိ႔ လုုိအပ္တယ္။ တရား၀င္ျဖစ္မယ့္တစုုံတရာကုုိ လိုုအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း 
အစုုိးရ ပ့ံပုုိးမႈနဲ႔ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔က ပုုိျပီး သင့္ေတာ္ေနတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ 
မတူကြျဲပားတ့ဲ စနစ္ေတြ အမ်ိဳ းမ်ိဳ းနဲ႔ လုုပ္ရတ့ဲအတြက္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပုုိင္းေတြမွာေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ အမ်ားၾကီး သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းဖိုု႔လုုိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ 
ခရီးထြက္ဖုုိ႔လုုိအပ္တယ္။ ေတြ႔ဆုုံ ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ လုုိအပ္တယ္။ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔သာ 
ရာႏႈနး္ျပည့္ အစုုိးရ အရာရိွေတြျဖစ္ေနမယ္ဆုုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ လုုိသလုုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
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ႏိုုင္မ ႈကုုိ ဟန္႔တားႏိုုင္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမး္ေတြ၊ တားျမစ္ခ်က္ ေတြအမ်ားၾကီး 
ရိွႏိုုင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အခုုလုုိ စကားေျပာ ရင္ေတာင္မွ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဌာနအသီးသီးက 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြလုုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က လြတ္လပ္မႈကုုိ ခံစားရတယ္။ 
လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏိုုင္မႈရွိတဲ့အခါ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ ႔လည္း 
အျပဳသေဘာေဆာင္စြာနဲ႔ လုုပ္ကုုိင္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အစုုိး
ရအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ပုုိင္းျဖစ္ေနျခင္းက ႏွစ္ဖက္စလုုံးကုုိ ကုုိယ္စားျပဳ ရပတ္ည္ျပီး အေရးဆုုိေပး
ႏိုုင္မယ့္ အခြင့္ကုုိေပးပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလုုံးရဲ႕ သေဘာထား အျမင္ေတြက ကြဲလြဲမႈေတြရိွ
ေကာင္းရိွမယ္။ အစုုိးရအေနနဲ႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြနဲ႔ ရင္းႏီွးမႈရိွတယ္ 
(သိုု႔) အတူတြဲလုုပ္ေနတယ္ (သိုု႔) ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပ့ံပုုိး 
ကူညီေပးတယ္လုုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ေနလိမ့္မယ္။ တၾကိမ္တည္းမွာပ ဲလက္နက္ကိုုင္အဖြ႕ဲေတြ 
ဘက္ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေပၚကုုိ အစုုိးရနဲ႔ အတူတြလုုဲပ္တယ္၊ အစုုိးရနဲ႔ နီးစပ္မႈရိွတယ္လုုိ႔ 
ယူဆေကာင္း ယူဆႏိုုင္ တယ္။ ပထမဆုုံး ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားရိွဖုုိ႔လုုိတယ္။ 
ကုုိယ္လုုပ္ေနတဲ့ အလုုပ္ ေပၚမွာ သတိရွိေနဖုုိ႔လုုိတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုုံးနဲ႔လည္း 
ပူးေပါင္းဖုုိ႔လိုုအပ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ တြင္းမွာေနေနတဲ့အတြက္ တိုုင္း
ျပည္ရဲ႕ဥပေဒေတြကုုိလည္း လုုိက္နာဖုုိ႔လုုိတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လက္နက္ ကုုိင္အဖြဲ႕
ေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀နဲ႔ သူတိုု႔ရဲ႕ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုုိလည္း နားလည္ထားဖုုိ႔ 
လုုိအပ္ တယ္။ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ေရွ႕ဆက္ႏိုုင္ဖုုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံး 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကဖုုိ႔လုုိတယ္။ အခုုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ 
လက္ရိွအေနအထားဟာ အသင့္ေတာ္ဆုုံး လုုိ႔ျမင္တယ္။ အနာဂတ္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုု
ပ္ငန္းစဥ္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔အေနနဲ ႔ ကုုိယ့္ရဲ႕ အေနအထားပုုံစံကုုိ ေျပာင္းလဲဖုုိ ႔ 
လိုုအပ္ေကာင္း  လုုိအပ္ ႏ္ိုု င္တယ္။  ႏ ွ စ္ဖက္ ၾကားမ ွာ  ညပ္ေနတဲ့  အေနအထားမ ွာ  
ရိွေနတဲ့အတြက္ ဒီစင္တာကုုိ ပုုံစံခ်စီစဥ္ရတာဟာ လြယ္ကူတဲ့အလုုပ္ေတာ့မဟုုတ္ဘူး။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

အရင္ စစ္အစုုိးရလက္ထက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေဒသခံေတြ၊ 
ေလးစားရတဲ့ သက္ၾကီးပုုိင္းေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ စီးပြားေရးသမားေတြဟာ 
“ၾကားလူ” ေတြအျဖစ္ပဲ ပါ၀င္ခဲ့ ၾကတယ္။ သူတိုု႔ေတြက ႏွစ္ဘက္စလုုံးန႔ဲ ဆက္သြယ္ႏိုုင္တဲ့
အတြက္ ႏွစ္ဘက္တပ္က ဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားကေန သတင္းပုုိ႔ေပး
ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကခ်င္မွာ ဆိုုရင္ေတာ့ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါ၀င္ျပီး ကြ်န္မအ
ေဖကလည္း အဲ့ဒီပုုဂၢိဳလ္ေတြထဲက တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ပါ။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္မဦးေလးလုုိ 
စီးပြားေရးသမားေတြ၊ အျငိမ္းစား ႏိုုင္ငံေရး သမားေဟာင္းေတြန႔ဲ ကြ်န္မန႔ဲ ဦးေလးေတာ္တဲ့ 
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အျငိမ္းစား သံတမန္တစ္ဦးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၁ ခုုနွစ္မွာ ဦးသိန္းစိန္ 
သမၼတျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမႈလုုပ္တဲ့ အခါမွာ ခ်ဥ္းကပ္ကုုိင္တြယ္ပုုံက စျပီးေတာ့ 
ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းန႔ဲ ေဒသခံ ၾကား၀င္ေစ့စပ္သူ/ပ့ံပုုိးကူညီေပးသူေတြရဲ႕
အခန္းက႑ဟာ မလုုိအပ္ေတာ့ပါဘူး။ အေၾကာင္း ကေတာ့ အပစ္ရပ္ယူခဲ့တဲ့ ၁၇ 
ႏွစ္အတြင္းမွာ အစုုိးရနဲ႔ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြဟာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုုင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ျပီးေတာ့ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလန႔ဲလည္း လုုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရိွေအာင္ ကြ်န္မတုုိ႔
အေနန႔ဲ အေျပာင္းအလဲလုုပ္ရတယ္။ ၂၀၁၁ ခုုနွစ္အျပီး၊ တစ္ႏွစ္နီးပါးေလာက္ ကုုိ ကြ်န္မတုုိ႔
ေတြဟာ ေလ့လာေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ျပီး အေျခအေနကုုိ သုုံးသပ္ဖုုိ႔နဲ႔ ဒျီဖစ္စဥ္ထမွဲာ ကြ်န္မတုုိ႔ေတြ 
အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ႏိုုင္မယ့္ေနရာကုုိ ရွာေဖြဖုုိ႔ ၾကိဳးပမ္းခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတုုိ႔စိတ္ထဲမွာ 
“ငါတုုိ႔ရဲ႕ ေလ့လာ သုုံးသပ္ခ်က္ေတြကုုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုေပၚထြန္းေရး ေကာ္မတီ 
(CEFU) နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္လုုိ႔ ရႏုုိင္ေကာင္းရဲ႕” ဆုုိတဲ့ အေတြးေတြရွိခဲ့ၾကျပီး 
ကြ်န္မတုုိ႔ရဲ႕ သုုံးသပ္ခ်က္ေတြကုုိ ေ၀ဌဖုုိ႔အတြက္ သူတိုု႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီန႔ဲလည္း 
အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆုုံမႈေတြလုုပ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီက ရလုုိက္တဲ့သင္ခန္းစာက ေတာ့ ယုုံၾကည္မႈ
အျမဲတမ္းရွိေနခဲ့တယ္ဆုုိတာ ပါပဲ။ အစပုုိင္းမွာေတာ့ အစုုိးရဘက္က ကြ်န္မအေပၚကုုိ 
ယုုံၾကည္မႈရွိလိမ့္မယ္ဆုုိတာကုုိ ယုုံမွား သံသယသိပ္မရွိခဲ့ဘူး။ အေၾကာင္းက သူတိုု႔က 
ကြ်န္မအေဖနဲ႔ ဦးေလးကုုိ သိေနၾကတယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈမွာက အခ်ိတ္အဆက္
ေတြဆုုိတာအေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္ ယဥ္ေက်းမႈတိုုင္းမွာမဆိုုလည္း ဒီအတိုုင္းပဲလုုိ႔ ထင္ပါ
တယ္။ ယုုံၾကည္မႈဟာ မိသားစုုဆီကေန သြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မဟာ ဘယ္သူ႔သမီးလည္း
ဆုုိတာကုုိ သိေနတဲ့အခါမွာ သူတိုု႔အေနန႔ဲ ကြ်န္မကုုိ ပုုံေသ တြက္ထားႏိုုင္တယ္။ ဒါမွမဟုုတ္
လည္း သူတိုု႔အေနန႔ဲ ကြ် န္မကုုိ လက္ခံႏိုုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုုးရ ဘက္ကေတာ့ ကြ် န္မကုုိ 
ယုုံၾကည္မႈရိွခဲ့တယ္ဆုုိတာကုုိ ခံစားလုုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္အျခားတဘက္မွာလည္း လက္န
က္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ KIO န႔ဲ ပတ္သတ္ရင္ သံသယရိွခဲ့တယ္။ ဘာလုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ 
၂၀၀၉ ခုုႏွစ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြတုုန္းက အေဖလည္း အဲ့ဒီေဆြးေႏြး
မႈထဲမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးတယ္။ သူကေတာ့ “ဒီ BGF ဟာ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ 
သြားႏိုုင္မယ့္ တံခါးတစ္ခ်က္ပဲ” ဆုုိျပီး သုုံးသပ္ခဲ့တယ္။ အေဖက BGF အဆုုိျပဳခ်က္ကုုိ 
လက္ခံပါလုုိ႔ ေျပာခဲ့တာေတာ့မဟုုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တံခါးဖြင့္ဖုုိ႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ 
အသုုံးခ်ဖုုိ ႔ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ KIO ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ဒါကုုိ အထင္လြဲခဲ့ျပီး 
အေဖ့အေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုုလက္ရိွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထမွဲာ 
ကြ် န္မပါ၀င္လာတဲ့အခါမွာ ကြ် န္မမွာ ကခ်င္ အသုုိင္းအ၀ုုိင္းနဲ႔ KIO က ကြ် န္မကုုိ အျပည့္အ၀ 
ယုုံၾကည္ ႏိုုင္ပါ့မလားဆုုိတဲ့ ေရာေထြးတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးရိွခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္မတုုိ႔
အေနန႕ဲ KIO/ျမန္မာ အစုုိးရတုုိ႔ရ႕ဲ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္အတိုုင္းအတာအထိ 
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ပါ၀င္သင့္တယ္ဆိုုတာနဲ ႔ ပတ္သတ္လုုိ႔ မေသခ်ာမေရရာခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအ
ေနေတြအေပၚ ကုုိယ့္ရ႕ဲ ကုုိယ္ပုုိင္သုုံးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ယုုံၾကည္မႈကုုိ စျပီးတည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)

ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္း လယ္ကြင္းထဲမွာေရာ၊ ျမိဳ႕ေပၚမွာေရာ၊ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာပါ 
တိုုက္ခိုုက္ခဲ့ၾက ျပီးျပီ။ အခုုေတာ့ အခန္းထဲက စားပြဲ၀ုုိင္းရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာေရာက္
ေနၾကပါျပီ။ သူတိုု႔က ABSDF ကုုိ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ဆုုိျပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္ 
နီးပါးေလာက္ စြပ္စြခဲဲ့ျပီးျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဘက္ကေတာ့ သူတိုု႔ကုုိ အာဏာကုုိ မတရားယူခဲ့တဲ့ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ စစ္အစုုိးရလုုိ႔ ျမင္တယ္။ အခုုေတာ့ ရန္သူ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ 
အစည္းအေ၀းလုုပ္ေနၾကတယ္။ ဟုုတ္ပါတယ္။ ရန္သူႏွစ္ဦးက အခန္းတစ္ခုုတညး္မွာ 
အတူတူထိုုင္ေနၾကပါတယ္။ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရတာ အေတာ္ေလး ခက္ခဲတယ္။

(ဦးသံခဲ)

အရင္အစုုိးရေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ေတာ့ ဒအီစုုိးရက ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြလုုဲပ္ဖုုိ႔ ပုုိျပီးလမ္းဖြင့္ေပးတယ္။ 
ဒီအခြင့္ အေရးကုုိ ပါးနပ္စြာန႔ဲ အသုုံးခ်တတ္မယ္ဆုုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ အခြင့္အေရး
ရိွႏိုုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အေတြ႔အၾကံဳအရ၊ တျခားတိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တစ္ဖက္
အဖြ႕ဲအပါအ၀င္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ၾကားမွာ အျပန္အလွန္ ယုုံၾကည္မႈ မရိွၾကဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္က
ေတာ့ ေကာင္းေပမယ့္ သေဘာထားအျမင္ေတြ ကြလဲြဲေနတဲ့အတြက္ အားလုုံးသေဘာတူလ
က္ခံႏိုုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းကုုိ ရွာဖိုု႔လုုိေသးတယ္။ လက္ရိွ အစုုိးရ က ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ ေတာင္း
ဆုုိခ်က္ေတြကုုိ မလုုိက္ေလ်ာေပးႏိုုင္ဘူး။ သူတိုု႔က အစုုိးရရဲ႕ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ နယ္ပယ္ ထက္ကုုိ 
ပုုိေက်ာ္ေနတယ္။ ဒီအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ ေျပာင္းလဲဖိုု႔ လုုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔ေတြ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖုုိ႔လုုိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား
ရိွဖိုု႔လုုိျပီး သတိထားဖုုိ႔ လည္း လုုိအပ္တယ္။ တကယ္လုုိ႔ တႏိုုင္ငံလုုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာ တူညီခ်က္ရသြားရင္ေတာင္မွ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကုုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ၾကားမွာ ညိွႏိ ႈင္းဖုုိ ႔လုုိအပ္ေသးတယ္။ ဒီအခက္ အခဲဟာ အစုုိးရဆီမွာပဲ 
ရိွတာမဟုုတ္ဘူး။ တိုုင္းရင္းသား အဖြ႕ဲအစည္းေတြမွာလည္း ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔
အေနနဲ႔ ဒီႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုုိ အားလုုံးပါ၀င္ေစခ်င္ျပီး အရပ္ဖက္လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းနဲ႔ 
ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြအေနန႔ဲလည္း ပါ၀င္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုုိျဖစ္ဖုုိ႔ ဘယ္ေလာက္ထိအခ်ိန္
ၾကာအုုံးမွာလဲ…။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)
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အထူးသျဖင့္ မီဒီယာေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာနဲ႔ အစုုိးရဘက္က 
စစ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ေတြကုုိ ယုုံၾကည္မႈရိွသလားလုုိ႔ မၾကာခဏ အေမးခံရဖူးတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အ
တြက္ကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ယုုံၾကည္မႈဟာ အေရးအၾကီးဆုုံး
က႑တစ္ခုုေတာ့ မဟုုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေနန႔ဲ SPDC နဲ႔ သူတိုု႔ရဲ႕ 
မူ၀ါဒေတြ၊ သူတိုု႔ လူေတြ ကုုိ မယုုံၾကည္ခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာခဲ့ျပီ။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးအတြက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ သႏိၷဌာန္တစ္ခုုရွိတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္လုုိလား 
ေတာင့္တတဲ့အရာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတိုု႔နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖုုိ႔ ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ၾကိဳး
စားခဲ့တယ္။ ဒါဟာ သူတိုု႔ကုုိ ယုုံၾကည္လုုိ႔ေတာ့မဟုုတ္ဘူး။ ျငိမး္ခ်မ္းေရးကုုိ လုုိလားတဲ့အတြက္
ေၾကာင့္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ယုုံၾကည္မႈဆုုိတာအေရးၾကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ယုုံၾကည့္မႈထက္ ပုုိအေရးၾကီးတာကေတာ့ ျပႆနာအေျဖရွာဖုုိ႔အတြက္ ကတိအတိုုင္း 
တာ၀န္ယူလုုပ္ေဆာင္မႈ (commitment) ပဲျဖစ္တယ္။ ယုုံၾကည္မႈ ဟာ အေထာက္အကူ 
ျပဳေကာင္းျပဳနိုုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုုိယ္ေပးထားတဲ့ကတိအတိုုင္း တာ၀န္ယူလုုပ္ ေဆာင္
တတ္မႈက ပုုိျပီးအေရးၾကီးတယ္။ ေရွ႕ဆက္လွမ္းႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ယုုံၾကည္မႈရိွဖုုိ႔ 
လုုိအပ္တယ္လုုိ႔ေတာ့ မျမင္မိဘူး။ ယုုံၾကည္မႈကုုိ မူ၀ါဒနဲ႔ ပင္ကုုိယ္အရည္အေသြး စတဲ့အခန္း
က႑နွစ္ရပ္ေပၚ အေျခခံျပီး တည္ေဆာက္ယူလုုိ႔ရတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုုန္းက SPDC ကုုိ 
ကြ်န္ေတာ္ မယုုံၾကည္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႔နဲ ႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ဖုုိ ႔ 
သင့္ေလ်ာ္မယ့္နည္းလမ္းကုုိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အတတ္ႏိုုင္ဆုုံး ၾကိဳးစားရွာခဲ့တယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖုုိ႔ဆုုိတာ အခ်ိန္ေတာ့ယူရမယ္လုုိ႔ ကြ် န္မထင္တယ္။ ကြ် န္မအေနနဲ႔ 
အေျခအေန တစ္ခုုလုုံးကုုိ သုုံးသပ္ၾကည့္ဖုုိ ႔ လုုိတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုုလုုံးအေပၚ 
ေက်နပ္မႈရွိတယ္ ဆုုိရင္ေတာ့ ကြ်န္မက “အုုိေက” လုုိ႔ ေျပာမွာပါ။ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွားမွာ 
စုုိးရိမ္တယ္။ ကြ်န္မက ကုုိယ့္ကရင္လူမ်ိဳးေတြကုုိ ကုုိယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေနရတဲ့အတြက္ 
အရမ္းကုုိ သတိထားေနရတယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔အေနနဲ႔ ပုုဂၢိဳ လ္ေရးရာ ရင္းႏီွးမႈကုုိ တည္ေဆာက္ႏိုုင္
တယ္။ တစ္ဖက္န႔ဲ တစ္ဖက္လည္း အျပန္အလွန္နားလည္၊ ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုုင္ေကာင္း ေပးႏိုုင္ 
လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ လူႏွစ္ဦးန႔ဲပဲ ပတ္သတ္တဲ့အေရး မဟုုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ႏိုုင္ငံေရးန႔ဲ 
ပတ္သတ္ ေနတယ္။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေရးနဲ ႔ပတ္သတ္ေနတယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔အေနနဲ ႔ 
အခ်ိန္ေတြ ဒီထက္ပုုိလုုိအပ္တယ္။ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႔ နားလည္မႈေတြ ဒထီက္ပုုိလုုိအပ္တယ္။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)
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ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပစ္ဖုုိ႔ေနၾကတာက ျပႆနာပဲ။ အထူးသျဖင့္ 
တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြေပါ့။ သူတိုု႔က အားမလုုိအားမရျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္
ေတာ္တိုု႔အေနန႔ဲ ကုုိယ္ေျပာမယ့္ အရာေတြန႔ဲ သူ႔ရဲ႕ဂယက္ရုုိက္မႈေတြကုုိအထူးသတိထားဖိုု႔
လုုိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔ေ ျပာတဲ့အရာေတြဟာ ကုုိယ္လွမ္းမယ့္ေနာက္ေျခလွမ္း ကုုိ 
သြားပိတ္ပင္သလုုိျဖစ္ေနသလား၊ ဒါမွမဟုုတ္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုုင္သလား ဆုုိတာေတြကုုိ 
သတိထားဖုုိ႔လုုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က တိုုက္ခိုုက္ဖိုု႔တစ္ခုုပဲ သိတယ္။ ဘယ္လုုိ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုုတာကုုိ မသိဘူး။ ဒါက ျပႆနာတစ္ခုုပ။ဲ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပမွဲာ 
ပါ၀င္ရတာ ဟာ အင္မတန္ေလးနက္မႈရွိတဲ့ အလုုပ္တစ္ခုုျဖစ္တယ္။ စစ္ပြဲထက္ေတာင္ 
ပုုိေလးနက္တယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ေနာက္ပုုိင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က KNU အဖြ႕ဲကုုိ ပဲခူး၊ ရန္ကုုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကုုိ ေခၚလာခ့ဲတယ္။ 
ဦးေအာင္မင္းကလည္း ဒုု-သမၼတနဲ ႔ ေတြ႔ဆုုံေပးႏိုုင္မယ့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုုစီစဥ္ဖုုိ ႔ 
သေဘာတူ ခဲ့တယ္။ အဲ့တုုန္းကေတာ့ ပထမဆုုံးအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ သမၼတနဲ႔ 
KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုုလုုပ္ေပးဖုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတာင္း
ဆုုိခဲ့တယ္။ KNU စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကုုိ ကြ်န္ေတာ္က “လူၾကီးမင္းတိုု႔… ေက်းဇူးျပဳျပီး ကရင္အမ်ိဳး
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သား၀တ္စုုံတစ္စုုံ ယူလာေပးၾကပါ။ သမၼတၾကီးကုုိ အဲ့ဒီ၀တ္စုုံ ၀တ္ဖိုု႔ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ေတာင္း
ဆုုိပါ့မယ္” လုုိ႔ ေျပာလုုိက္တယ္။ ဒီေတာ့ သူတိုု႔ေတြ သမၼတၾကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆုုံတဲ့ အခါမွာ 
“သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဒီ၀တ္စုုံကုုိ သမၼတၾကီးအတြက္ ယူလာခဲ့တယ္။ 
၀တ္ခ်င္ပါသလား။ ဒါဟာ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ အားေပးအားေျမ ွာက္ျပဳတဲ့ 
အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုုပါ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ဒါကုုိ ၀တ္ေပးပါ” လုုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့အခါ သမၼတၾကီးက 
၀တ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတိုု႔က သမၼတၾကီးကုုိ လူသားတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါဟာ အင္မတန္ထူးျခားပါတယ္။ ပထမေတာ့ သမၼတၾကီး က စုုိးရိမ္ခဲ့ေသးတယ္။ သူက 
အရင္က စစ္ဗုုိလ္ဘ၀တုုန္းက တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြန႔ဲ တုုိက္ခဲ့ ဖူးတာကုုိး။ 
ဒါေၾကာင့္ သမၼတၾကီးက “ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲက အခ်င္းခ်င္း မတုုိက္ခိုုက္ခ်င္ဘူး။ ဒီေတာ့ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတာပဲ လုုပ္ၾကရေအာင္” ဆိုုျပီး ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ KNU 
ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ေနာက္ဆုုံးမွာ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ အစည္းအေ၀း တုုိင္းမွာ 
ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ အရမ္းလည္း ဂုုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
အင္မတန္ကံေကာင္းခဲ့ပါတယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က နိုုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ျပႆနာေတြကုုိ ေျဖရွင္းဖုုိ႔ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ၾကံဳလာခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြအားလုုံးေၾကာင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့
အပိုုင္းဟာ အခက္ခဆုုံဲး ျဖစ္ လိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ဦးေအာင္မင္းတိုု႔အဖြ႕ဲနဲ႔ ပုုံမွန္အဆက္
အသြယ္ရွိပါတယ္။ သူတိုု႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ရွိတယ္။ သူတိုု႔အေနနဲ႔ 
ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရုုိးသားမႈရိွၾကတယ္ဆုုိတာကုုိလည္း ကြ်န္ေတာ္နားလည္တယ္။ သူတိုု႔က 
တစ္စုုံတစ္ခုုကုုိ လုုပ္ခ်င္တယ္။ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းလဲခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႔မွာလည္း 
သူတိုု႔ျပႆနာေတြန႔ဲ ရင္ဆိုုင္ေနရတယ္။ သူတိုု႔လူထုုေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈကုုိ သူတိုု႔ကုုိယ္တိုုင္ခံ
ေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူတိုု႔နဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါမွာ သူက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲေျပာျပပါတယ္။ 
ျပီးေတာ့ တခါတေလ သူက အရမ္းစိတ္ဆုုိးလာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က သူ႕ကုုိ ျပန္အားေပး
ေနရတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္တာဟာ စစ္တိုုက္တာထက္ပုုိခက္တယ္။ တခါတေလ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လည္း အရမ္းေျခကုုန္ လက္ပမ္းက်လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရည္မွန္း
ခ်က္ေတြကုုိေရာက္ဖုုိ႔ တျခားေရြးျခယ္စရာနည္းလမ္း ရွိပါ သလား။ KNU ဟာ သမၼတနဲ႔၊ 
ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ဦးခ်ဳပ္တုုိ႔န႔ဲ ေတြ႕ဆုုံခဲ့တဲ့ တစ္ခုုတည္းေသာ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္
ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က သူတိုု႔ကုုိ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းပဲ 
ေျပာျပတဲ့အတြက္ သူတိုု႔နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုုင္တဲ့ တစ္ခုုတည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းပါပဲ။ 
“ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ရန္ကုုန္ကုုိသိမ္းဖုုိ႔၊ အစုုိးရကုုိျဖဳတ္ခ်ဖုုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔စစ္တပ္ကုုိ 
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ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာမဟုုတ္ဘူး။ ကုုိယ့္လူမ်ိဳး ကုုိ ကာကြယ္ဖုုိ႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုုိးျပီးတဲ့ ေနာက္ပုုိင္းမွာလဲ ခင္ဗ်ားတိုု႔ရဲ႕ စခန္းေတြကုုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဘယ္တုုန္းကမွ မတိုုက္ခုုိက္ခဲ့ဘူး။” လုုိ႔ေျပာေတာ့ သူက “ဟုုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္ 
နားလည္ပါတယ္” လုုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္။ တခါတေလ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕အေနအထားကုုိ သူ႔ကုုိ 
ရွင္းျပဖုုိ႔က ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မႏွစ္က UPWC အဖြဲ႕၀င္ေတြကုုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုုင္ရာ မူေဘာင္ကုုိ တင္ျပခဲ့တာပါ။ တခ်ိဳ႕ကလည္း 
အေတာ္ေလးစိတ္ရႈပ္ခဲ့ျပီး၊ တခ်ိဳ႕က ေတာ့ သေဘာတူၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း 
သိပ္ျပီးပါ၀င္ခ့ဲတာမ်ိဳးမရိွဘူး။ ခက္ေတာ့ ခက္တယ္။ တခါတေလ ကြ်န္ေတာ္ ဦးေအာင္မင္းအေပၚ 
စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ သူက ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အရမ္းၾကိဳးစားတာ။ 
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သူ႕ကုုိ ဒီအလုုပ္က ရပ္နားတာမ်ိဳး၊ ထြက္သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ ေစခ်င္ဘူး။ 
ခုုခ်ိန္မွာ သူဟာ ေရွ႕ဆက္လွမ္းေနတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာပုုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္တယ္။ က်န္ 
တဲ့ပုုဂၢိ ဳလ္ ေတြကေတာ့ အမွန္တကယ္ရုုိးသားမႈရွိ ၾကသလားဆုုိတာ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
တပ္အပ္ မေျပာတတ္ဘူး။ MPC ကုုိ တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း သိပ္မယုုံၾကည္ၾကဘူး။ သူတိုု႔က 
MPC ဟာ အစုုိးရ အတြက္ပ ဲလုုပ္ကုုိင္တဲ့ အဖြ႕ဲအစည္းအျဖစ္ ျမင္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ 
ပထမဆုုံးအၾကိမ္ ရန္ကုုန္ကုုိ သြားေတာ့ MPC ဧည့္ ေဂဟာမွာ သြားတည္းခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕က 
အဲ့ဒီမွာ သိပ္မေနခ်င္ၾကဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ ခုုလက္ရွိမွာ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ေနၾကတာပဲ။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ အရင္ဦးဆုုံး ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာယုုံၾကည္မႈရေအာင္ လုုပ္ယူရမယ္။ ျပီးေတာ့ 
ဒါကုုိ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ယူ (institutionalize) ရမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃) နွစ္က 
သမၼတၾကီးက ျငိမး္ခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ ့ဲခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွမယုုံၾကည္ၾကဘူး။ ခုုေတာ့ ဒါဟာ 
အေကာင္အထည္ ေပၚလာပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ သမၼတၾကီးအေနနဲ႔ လူတိုုင္းကုုိ 
စစ္မွန္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုုခ်င္သလား၊ မလုုိခ်င္ဘူးလားဆုုိတာကုုိ ေမးလုုိ႔ ရပါျပီ။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာပါတဲ့အတိုုင္း လုုိက္နာတာဟာ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့
အပိုုင္းရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ ပထမေျခလွမ္းပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရျပီးေနာ
က္ပုုိင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔န႔ဲ ဗမာစစ္တပ္ ၾကားမွာ ထိပ္တိုုက္ရင္ဆိုုင္တုုိက္ပြဲေတြ မၾကာခဏ
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ မ်ဥ္းေတြဟာ အတိအက် အထင္
အရွားမရိွတ့အဲတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ လုုံျခံဳေရးဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းအရင္း ေၾကာင့္ ထိပ္တိုုက္
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ရင္ဆိုုင္မႈေတြ ျဖစ္တာမ်ားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ၾကားမွာ ခုုခ်ိန္ထိ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ 
ယုုံၾကည္မႈမရိွေသးတဲ့အတြက္ သူတိုု႔ကုုိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က “အဲ့ဒ ီမ်ဥ္းေတြကုုိ မရုုတ္သိမ္းနဲ႔အုုံး” 
ဆိုုျပီး ေတာင္းဆိုုထားရတယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးတဲ့အရာတစ္ခုုကေတာ့ အစည္းအေ၀း
ေတြကုုိ ပုုံမွန္က်င္းပ တာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ထဲက တခ်ိဳ႕က ပုုံမွန္အစည္းအေ၀းလုုပ္တာမ
ေကာင္းဘူးလုုိ႔ျမင္ၾကတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ၾကိဳးကုုိင္ျခယ္လွယ္မႈေတြလုုပ္ႏိုုင္လုုိ႔ပါပဲ။ 
ဒီေတာ့ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ခပ္တန္းတန္းကပဲ ဆက္ဆံေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
တကယ္လုုိ႔ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမေျပာဆုုိဘူးဆိုုရင္ သူတိုု႔ ဘာေတြစဥ္းစားေနမွန္း 
ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြမသိနိုုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္လည္း ရႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူး။ 
တခါတခါ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္း နားမလည္ႏိုုင္ၾကဘူး။ ဒီမယုုံၾကည္မႈေတြဟာ ကြ်န္
ေတာ္တုုိ႔ စိတ္ထမွဲာ သမိုုင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီျပီးရိွလာခဲ့ေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ယုုံၾကည္ဖုုိ႔ဆိုုတာ 
အခ်ိန္ေတာ့ယူရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ အတိတ္ကသင္ခန္းစာကုုိယူျပီး 
ေရွ႕ဆက္သြား ဖုုိ႔လုုပ္ရမယ္။ အတိတ္မွာပဲ ေနေနလုုိ႔မျဖစ္ဘူး။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ဒါဟာ ျငိမး္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြျဲဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ပါ၀င္ရမယ္။ အားလုုံးလက္
ခံႏိုုင္မယ့္ ဘုုံ လမ္းေၾကာင္းကုုိ ရွာေဖြရမယ္။ တူညီတဲ့ျပႆနာရပ္ေတြကုုိ မတူကြဲျပားတဲ့ရႈ
ေထာင့္ကေန ၾကည့္ၾကဖုုိ႔ လုုိ တယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လုုပ္ငန္းရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့အစိတ္
အပုုိင္းတစ္ခုုျဖစ္သလုုိ အင္မတန္လည္း အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ မိတ္ေဆြေတြကုုိ
ယ္တိုုင္က ကုုိယ့္အေပၚ အယုံအၾကည္ကင္းသြား ႏိုုင္တဲ့အတြက္ အင္မတန္အႏၱရာယ္မ်ားပါ
တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြအဲတြင္း coffee break အခ်ိန္ မွာ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဆီသြားျပီး 
လက္ဆြႏဲႈတ္ဆက္တယ္၊ သူတုုိ႔ကုုိ ၾကိဳးစားျပီး ဆက္ဆံၾကည့္တယ္။ ညေနပုုိင္း ေတြမွာလည္း 
ကြ် န္ေတာ္က သူတိုု႔ဆီကုုိ သြားျပီး ၀ုုိင္တုုိ႔ ဘာတုုိ႔ေသာက္ရင္းနဲ႔ စကားေျပာ ၾကည္ဖုုိ႔ ၾကိဳးစား 
တယ္။ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုုင္မယ့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကုုိ ဖန္တီးဖုုိ႔၊ သူတုုိ႔ကုုိ နားလည္ဖိုု႔ 
ၾကိဳးစား တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုုိယ္ ဒီလုုိလုုပ္လုုိက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုုိ႔ ကုုိယ့္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ 
အထင္လြဲမႈကုုိ ခံရႏိုုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ မၾကာခဏဆုုိသလုုိပဲ အင္တာနက္ေပၚမွာ 
ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရ႕ဲ ဓာတ္ပုုံေတြတင္ျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ 
စစ္ဗုုိလ္ေတြနဲ ႔ အရမ္းရင္းႏွီးလြန္း အားၾကီးတယ္လုုိ႔ ဆုုိၾက တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
အဲ့ဒိလုုိအႏၱရာယ္မ်ိဳးကုုိ ျမင္ေနပါတယ္။ လူေတြက ထိပ္တိုုက္ရင္ဆိုုင္တဲ့ (confrontation) 
အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္ေတြကုုိ ကုုိင္စြဲထားတုုန္းပဲ၊ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖိုု ႔ သေဘာထား 
အျမင္မ်ိဳး (mindset) မရိွေသးဘူး။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)
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၂၀၁၁ ခုုနွစ္ ညွိႏိႈင္္းေဆြးေႏြးေရးအေစာပုုိင္းကာလတုုန္းက သမၼတၾကီးက KIO ကုုိ အစုုိးရန႕ဲ 
ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ေရး ကာလမွာ ဘယ္သူနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္သလဲဆိုုျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ 
၀န္ၾကီးခ်ဳ ပ္ကေနတဆင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ေမးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ “ဘယ္သူဘျဲဖစ္ျဖစ္ 
ကိစၥမရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစုုိးရကုုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ဖုုိ႔ ေတာ့လုုိတယ္” လုုိ႔ ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုုိ ယုုံၾကည္လုုိ႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ထဲမွာ ပါ၀င္တာမဟုု
တ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ေျဖရွင္းဖုုိ႔လုုိအပ္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ေၾကာင့္ ပါ၀င္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ အစုုိးရဆီက လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာရိွတ့ဲ ဘယ္သူပဲလာလာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဘက္ကေတာ့ 
လက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အစုုိးရနဲ႔လူထုုၾကားမွာ ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖုုိ႔ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ ဘယ္ေလာက္ထိ လုုပ္ေဆာင္ဖုုိ႔လုုိေသးတယ္ဆုုိတဲ့အေၾကာင္းကုုိလ
ည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယုုံၾကည္မႈလုုိ႔႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ KIO န႔ဲ အစိုုးရတုုိ႔ၾကားက ယုုံၾကည္မႈကုုိပဲ 
ေျပာေနတာမဟုုတ္ပါဘူး။ အစုုိးရနဲ႔ လက္နက္ ကုုိင္ေတြၾကားမွာေရာ၊ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြ 
အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပါ ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖုုိ႔ကုုိ ရည္ညႊန္း ပါတယ္။

(ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္)

ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုုက ဒျီငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ သူတိုု႔နဲ႔ ဘယ္လုုိပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္မႈရိွ
တာကုုိ မသိၾက ဘူး။ ျပီးေတာ့ သူတုုိ႔က လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲကလူေတြ တိုုက္ပြ၀ဲင္ေနရတဲ့အ
ေၾကာင္းအရင္း ကုုိလည္း နားမလည္ၾကဘူး။ သူတိုု႔စိတ္ထဲမွာ “သူတိုု႔ဟာ ျပႆနာဖန္တီး
သူေတြေတာ့ မျဖစ္ႏိုုင္ေလာက္ပါဘူး” လုုိ႔ပဲ ထင္ၾကတယ္။ သိတဲ့အတိုုင္းပဲ ျပည္နယ္ (၇) 
ခုု၊ တိုုင္း (၇) ခုု ရွိတဲ့အထဲမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းနဲ ႔ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈအာဏာ 
ပုုိမုုိေျဖေလ်ာ့ေပးတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုုရင္ တိုုင္း (၇) တိုုင္း လုုံးကုုိ ျခံဳငုုံတဲ့ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေတာ့ ရိွေနရပါမယ္။ ဒါမွလည္း ဗမာေတြက သူတိုု႔လည္း ပါ၀င္တယ္လုုိ႔ 
ယူဆမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ဒါကုုိ လက္မခံႏိုုင္ၾကဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ အျမတဲမ္းေျပာေနတာက “တကယ္လုုိ႔ 
ခင္ဗ်ားက ကခ်င္လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ကုုိ လုုိလားတယ္ဆိုုရင္ ကခ်င္လူမ်ိဳး
အတြက္ခ်ည္းပဲ ေတြးလုုိ႔မရပါဘူး။ တတိုုင္းျပည္လုုံးအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမယ္။ 
ဒီလုုိမွမဟုုတ္ရင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္လုုိ ႔ မေခၚႏုုိ င္ပါဘူး” ဆုုိတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ 
အထင္ေတာ့ ျပႆနာကရိွေနေသးတယ္။ တိုုင္းျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလမဲသိေသးဘူး။ 
တိုုင္းရငး္သား အဖြ႕ဲေတြရ႕ဲ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ေသးငယ္လြန္းတယ္။ ဒါဟာ သူတုုိ႔ရ႕ဲ အားနည္း
ခ်က္ထကဲ တစ္ခုုပ၊ဲ ျပီးေတာ့ ဗမာလူမ်ားစုုေတြမွာက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပုုိျပီး ၾကီးၾကီးမားမားရိွတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လညး္ သူတိုု႔က အျမဲအႏိုုင္ရ ေနတာ။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)
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ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ နားေထာင္ရမယ္။ နားေထာင္ဖုုိ႔က အဓိကေသာ့ခ်က္ပဲ။ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔က 
ဘယ္သူ႔ကုုိမွ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မထားဘူး။ အားလုုံးကုုိ ဖိတ္ေခၚတယ္။ တိုုင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြနဲ ႔ ယုုံ ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တိုု ႔အေနနဲ ႔ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ 
ပန္းတုုိင္ကေနေသြဖယ္မသြားေအာင္ အခိုုင္အမာ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ နားေထာင္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ ေနမွာေတာ့မဟုုတ္ဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြက အျမဲတမ္း အေကာင္းဆုုံးကိုု ရည္မွန္းေပမယ့္ လက္ေတြ႕ က်က်အ
ေျဖရွာႏိုုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုုိပဲ သုုံးတယ္။ စစ္ဗုုိလ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္မင္းက 
“အေသးအဖြဲ ကိစၥေတြကုုိလည္း ခ်န္မထားနဲ႕။ ေနာက္ပုုိင္းမွ ပုုိၾကီးတဲ့ ျပႆနာအျဖစ္ 
ျပန္ေပၚလာႏိုုင္တယ္” တဲ့။ ဒါဟာ သူ႔ဆီက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ သင္ယူမိတဲ့အရာပါပဲ။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဆုုိတာဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ခံ 
(background) ေပၚ မူတည္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဗမာအစုုိးရနဲ႔ လုုပ္ကုုိင္ဖူးတဲ့အေတြ႕
အၾကံဳေတြ ရိွခဲ့ျပီးသားဆိုုေတာ့ သူတိုု႔က ပုုိျပီးနားလည္သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်
ေတာ့လည္း စစ္ပဲတိုုက္ဖူးျပီးေတာ့ ဗမာျပည္ထဲကုုိ တခါမွ မေရာက္ဖူးဘူး။ သူတိုု႔က 
ဗမာအစုုိးရကုုိ ရန္သူအျဖစ္ျမင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ တျခား လူေတြန႔ဲ
ျဖစ္ေစ၊ ကုုိယ့္လူမ်ဳ ိးေတြအေပၚမွာျဖစ္ေစ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားဖုုိ႔လုုိတယ္။ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ 
လူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ ျပည္ပမွာ ေနထိုုင္ေနၾကသူေတြကေတာ့ 
လက္စားေခ်ခ်င္၊ ရန္ေၾကြးဆပ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းက ဆုုံးျဖတ္ခ်က္
ျပတ္သားဖိုု႔ လုုိတယ္။ ဗမာ ျပည္တြင္းမွာေနဖူးျပီး ဗမာလူမ်ိဳးေတြၾကားမွာေနဖူးတဲ့ ေခါင္း
ေဆာင္အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့ သေဘာ ထားအျမင္ေတြရိွၾကတယ္။ KNU ထိန္းခ်ဳပ္
နယ္ေျမထဲမွာေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာသူေတြကေတာ့ ဗမာျပည္တြင္း က ဘ၀ေတြအေပၚကုုိ 
နားမလည္ၾကဘူး။ သူတုုိ႔က “ဒါ ငါတိုု႔ပုုိင္တဲ့ေျမပဲ။ ဗမာေတြက လာက်ဴးေက်ာ္ၾကတာ။ 
ငါတုုိ႔ေတာင္းဆုုိေနတာက ဖက္ဒရယ္စနစ္” လုုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
ဆိုုတာက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ အတူတကြေနထိုုင္ရမယ္လုုိ႔ ဆိုုလိုုတာပါ။ အဲ့ဒီအျမင္ႏွစ္ခုုက 
တစ္ခုုန႔ဲတစ္ခုု ဒိြဟ ျဖစ္ေန တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈေတြ 
လုုပ္ဖုုိ႔လိုုအပ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အခ်ိန္ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ယုုံၾကည္မႈေတြျမင့္မား
လာတယ္လုုိ႔ျမင္တယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြအေနနဲ႔ အတူယွဥ္တြဲျပီး ေနထိုုင္တတ္ဖုုိ႔လုုိတယ္။ 
သမၼတၾကီးကလည္း ဒီျပႆနာကုုိ ေျဖရွင္းဖိုု႔ ကုုိယ္ေရာစိတ္ပါ ထက္သန္မႈ ရိွေနတယ္လုုိ႔ 
ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္အေတြ႔အၾကံဳအရေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ ဗမာထိပ္တန္း 
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ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ မယုုံၾကည္ၾကဘူး။ လူတိုုင္း ကုုိယ့္ အက်ိဳးဆႏၵေတြကုုိ 
ေဘးခ်ထားရ တဲ့ အပုုိင္းဟာ အဓိကစိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ခုုပါပဲ။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔တာ၀န္ပဲ။ ျပီးေတာ့ ဒီအေပၚမွာလည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ခြန္အား အမ်ားၾကီးစုုိက္ထုုတ္ထားတယ္။ ေထာက္ပ့ံပုုိ ႔ေဆာင္ေရး 
(logistics) ပုုိင္းမွာေတာင္မွပ။ဲ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြစဲကား၀ုုိင္းကုုိ 
လာျပီး သက္ေသာင့္သက္သာရိွႏိုုင္ေအာင္၊ လမ္း ခရီး မွာ အေႏွာက္အယွက္တစ္စုုံတစ္ရာ
မရွိေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ေသခ်ာစီစဥ္ေပးခ်င္တယ္။ လက္ေတြ႔ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး
မႈပိုုင္းေတြ၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့အပိုုင္းေတြကေတာ့ သူတိုု႔အေပၚပဲ မူတည္ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔တာ၀န္က လုုပ္ငန္းစဥ္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပ့ံပုုိးေပးဖုုိ႔ပါပဲ။ ဒါေတြကုုိ 
ေခါင္းထဲ ထည့္ ထားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ စိတ္သက္သာရာရႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လုုပ္ငန္း
စဥ္တစ္ခုုျဖစ္ျပီး လူအေတာ္ မ်ားမ်ား လည္း ဒအီထမွဲာ ပါ၀င္ေနတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကပ ဲ
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနတာမ်ိဳး မရိွဘူး။ အဖြဲ႕န႔ဲလုုပ္ရတဲ့ အလုုပ္မ်ိဳး၊ စုုေပါင္း ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း 
(collective approach) ျဖစ္တယ္။ ဘက္ေပါင္းစုုံက အားလုုံး ပူးေပါင္းလုုပ္ကိုုင္ၾကမွ ဒီလုု
ပ္ငန္းစဥ္ၾကီးေအာင္ျမင္မွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တဆင့္ျဖစ္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မွာေတာ့ 
ဒီထက္ပုုိျပီးအေရးၾကီးတ့ဲ အဓိကပါ၀င္ပတ္သတ္သူေတြျဖစ္တ့ဲ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအသိုုင္း၀ိုုင္းေတြ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)
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စကားလုုံးအသုုံးအႏႈနး္မ်ားစကားလုုံးအသုုံးအႏႈနး္မ်ား

အခုုအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အေနန႔ဲ အစုုိးရႏွင့္အတူ တစ္စားပြဲတည္းထုုိင္ျပီး စကားအတူ 
ေျပာေနခ်ိန္မွာ ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ သူတုုိ႔ကုုိ ‘ရန္သူ’ ဆုုိတဲ့ အသုုံးအႏႈန္းကုုိ 
သုုံးေနတုုန္းပဲ။ တခါတေလ တဖက္က၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စစ္တပ္ဘက္ကလည္း ‘သူပုုန္’ 
ဆုုိတ့ ဲအသုုံးအႏႈန္းကုုိ သုုံးေလ့ရိွတယ္။ KNU အေပၚ သူတိုု႔ေခၚတဲ့ အသုုံးအႏႈန္းကုုိ ၾကည့္လုုိ
က္မယ္ဆုုိရင္ပဲ သူတိုု႔ ဘယ္လုုိ သေဘာထား ရိွတယ္ ဆုုိတာေတြကုုိ လွမ္းျမင္ႏိုုင္ပါတယ္။ 
အသုုံးအႏႈန္းဆုုိတာဟာ အေရးၾကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ သူတိုု႔န႔ဲ 
ဆက္ဆံေရး မျပတ္ရိွေနဖုုိ႔ လုုိအပ္ျပီး သူတိုု႔ကုုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆက္ဆံဖုုိ႔၊ ကိစၥအရပ္ရပ္ကုုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွင္းျပထားဖုုိ႔လုုိအပ္တယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ျပည္တြင္းစစ္က သယ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့ အစြန္းေရာက္ႏိုုင္ငံေရးရပ္တည္မႈေတြက အရမ္း
နက္နဲတဲ့အတြက္ ကြဲျပားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ (political cultures) ႏွစ္ခုုကုုိ ဖန္တီးေပး
လုုိက္သလုုိျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမတူကြဲျပားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုုက ျပန္လည္ရင္ၾကား
သင့္ျမတ္ဖုုိ႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္န႔ဲ တိုုင္းရင္းသားလ
က္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြၾကားမွာ အင္မတန္ကြဲျပားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေတြကုုိ ေတြ႔ေနရျပီး 
ဒါေတြကပဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ သုုံးလိုုက္တဲ့ အသုုံးအႏႈန္းေတြတိုုင္းကုုိ ပုုံေဖာ္ေပးေနတာပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အေနန႔ဲ ‘စည္းလုုံးညီညြတ္ေရး (Unity)’ န႔ဲ ‘ျပည္ေထာင္စုု (Union)’ ဆုုိတဲ့ 
အသုုံးအႏႈန္းေတြကုုိ သုုံးတဲ့အခါမွာေတာင္ ဘာသာစကားတစ္ခုုတည္းသုုံးေပမယ့္ အဓိပၺါယ္ 
သက္ေရာက္မႈ ေတြကေတာ့ ကြျဲပားေနပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုုနွစ္၊ ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းတုုန္းက 
သူက ျပည္ေထာင္စုု မျပဳိကြဲေအာင္ ကာကြယ္မယ္ဆိုုျပီး ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုု မျပိဳကြဲေရး ဆိုုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ 
ကုုိယ့္ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ဘာသာစကားကုုိ သင္ၾကားဖုုိ႔၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုုိ႔န႔ဲ ျမွင့္တင္ဖုုိ႔ 
အခြင့္အေရးေတြ ပိတ္ပင္ခံ လုုိက္ရတယ္။ အျခားေသာ ကုုိးကြယ္ ယုုံၾကည္ရာဘာသာကုုိ 
လြတ္လပ္စြာ ကုုိးကြယ္ခြင့္မရခ့ဲၾကဘူး။ ဒါကုုိပဲ သူတိုု႔က ‘တုုိင္းရင္းသား စည္းလုုံး ညီညြတ္ေရး’ 
ဆုုိျပီး ေခါင္းစဥ္တပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဆုုိလုုိခ်င္တာက ‘မတူ ကြျဲပားမႈေတြထကဲ 
ညီညြတ္မႈ အင္အား (unity in diversity)’ အေၾကာင္းကုုိ ေျပာေနတာ။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲက 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ မတူကြဲျပားမႈေတြကုုိ ပထမဆုုံး လက္ခံေပးရမယ္။ ျပီးေတာ့မွ စည္းလုုံး
ညီညြတ္ေရးကုုိ တည္ေဆာက္ ဖန္တီးယူရမွာ…။ မတူကြဲျပားတဲ့ ဘာသာစကားေတြ၊ 
မတူကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြနဲ႔ ကြဲျပားတဲ့ ကုုိးကြယ္ ယုုံၾကည္မႈေတြကုုိယ္စီ လက္ခံ 
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က်င့္သုုံးေနၾကတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳ းေတြကုုိ ခ်င္းလူမ်ိဳ း အျဖစ္၊ ကရင္လူမ်ိဳ းကုုိ ကရင္လူမ်ိဳ းေတြအျဖစ္၊ 
ရွမ္းလူမ်ိဳးကုုိ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြအျဖစ္… စသျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြ မရိွေသး သေရြ႕ေတာ့ 
ခင္ဗ်ားတိုု႔ လုုပ္ေန ပါတယ္ဆုုိတဲ့ အမည္ခံ ‘တိုုင္းရင္းသား စည္းလုုံးညီညြတ္ေရး’ ဆုုိတာဟာ 
ေပါင္းစည္းေရး (unity) မဟုုတ္ေတာ့ဘူး။ ဆင္တူေရး (uniformity) ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ ၾကားက ရင္ၾကားေစ့ဖုုိ႔ လိုုအပ္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ကြာဟခ်က္
ေတြေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ ဆိုုလုုိတာက ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျပီး 
ေနာက္ပုုိင္းမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ လုုံး၀ကြဲျပား ျခားနားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈေတြန႔ဲ 
လုုံး၀ ကြာဟေနတဲ့ သေဘာထားေတြကုုိ ေမြးထုုတ္ေပးသလုုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ကုုိယ္တိုုင္ကလည္း ခုုိင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုု တစ္ခုု ျဖစ္လာဖုုိ႔ 
လုုိလားတယ္။ စည္းလုုံးညီညြတ္ေရးကုုိလည္း လုုိလားတယ္။ ျပီးေတာ့ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုဆုုိတာ ဘုုံဘာသာစကား၊ ဘုုံသေဘာထားေတြ ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းတဲ့လုုပ္
ေဆာင္ခ်က္ပဲ။ ဒီလုုိ ဘုုံသေဘာတူညီမႈရရွိဖုုိ႔အတြက္ စစ္ပြဲေတြနဲ႔ အေျဖရွာလုုိ႔ မရဘူး။ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးစားပြဲေပၚမွာပ ဲအေျဖ ရွာလုုိ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါက ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈ္င္းေရးလုုပ္တုုန္း အနားယူခ်ိန္မွာ စစ္ဗုုိလ္ တစ္ေယာက္က ေကာ္ဖီေသာက္ရင္းန႔ဲ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ “ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုုိ႔က ဘာလုုိ႔ ‘ဖက္ဒရယ္စနစ္’ ဆုုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုုိ သုုံးခ်င္ရတာလ။ဲ 
ခင္ဗ်ားတုုိ႔က ခြထဲြက္ေရးသမားေတြလည္း မဟုုတ္ဘူး။ လြတ္ေျမာက္ေရး ၾကိဳးပမ္းေနၾကသူ
ေတြလည္း မဟုုတ္ဘူး” ဆုုိျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ လာေမးတယ္။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႔ကုုိ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆုုိတာဟာ ခြဲထြက္ေရး မဟုုတ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားမႈေတြၾကားက 
စုုစည္း ညီညြတ္မႈ စြမ္းအား (unity-in-diversity) ဆုုိတဲ့ သေဘာတရား ကုုိ အေျခခံျပီး 
စည္းလုုံးညီညြတ္တဲ့ တိုုင္းျပည္တစ္ခုု ထူေထာင္ဖုုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္ဆုုိတဲ့အေၾကာင္းကုုိ 
သူနားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားျပီး ရွင္းျပခ့ဲရတယ္။ အ့ဲေတာ့မွ သူက “ဒါကုုိေတာ့ လက္ခံႏိုုင္ပါတယ္”  
ဆိုုျပီးေတာ့ ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ သူကလည္း သူ႔အေနနဲ႔ တျခား ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုုိ 
နား၀င္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္အထိ ေျပာေပးႏိုုင္မလဆုုိဲတာကုုိ သူကုုိယ္တိုုင္လည္း မေသခ်ာ
ေသးဘူးလုုိ႔ ျပန္ေျပာျပတယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ခုုခ်ိန္မွာ ကုုိယ့္အဖြ႔ဲအစည္းအတြင္းမွာပဲ အလုုပ္လုုပ္ေနရတာ မဟုုတ္ဘူး။ 
တျခားအဖြ႕ဲေတြ နဲ႔လည္း တြလုုဲပ္ေနရတာျဖစ္တယ္။ တခါတေလ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ 
အဓိပၺါယ္လည္းမရိွ၊ လက္ေတြ႔ လည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုုင္တဲ့ ေ၀ါဟာရအသုုံးအႏႈန္း 
ျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွပဲ အဲ့ဒီလုုိျပင္းထန္တဲ့ အသုုံးအႏႈန္းေတြသုုံးေစခ်င္တယ္။ ဥပမာ - 
‘စစ္မွန္တဲ့’ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ဆုုိတဲ့ေ၀ါဟာရလုုိမ်ိဳးေပါ့။ ကြ်န္ေတာ့္အေနန႔ဲကေတာ့ 
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‘စစ္မွန္တယ္’ ဆုုိတာ ဘာကုုိ တိတိက်က်ေျပာခ်င္လည္း နားမလည္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ 
ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ေတြ႔တုုန္းက လူေတြအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ေ၀ါဟာရ အသုုံးအႏႈနး္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သတ္လုုိ႔ စုုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရလည္း ဆုုိတဲ့အေၾကာင္းအရင္း ကုုိ ရွင္းျပခဲ့ဖူးတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ ‘တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း’ ဆုုိျပီး 
သုုံးႏႈန္းေပမယ့္ အစုုိးရက ‘ေတာ္လွန္ေရး’ ဆုုိတဲ့အသုုံးအႏႈန္းကုုိ လက္မခံဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က 
သူ႔ကုုိ ေတာ္လွန္ေရးဆုုိတဲ့ အယူအဆဟာ စနစ္ကုုိ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ သေဘာထားဆႏၵန႔ဲ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရိွေနတယ္ဆုုိတာကုုိ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ သူလည္း “ဟုုတ္တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ သမၼတၾကီးကလည္း ေတာ္လွန္ေရးလုုပ္ေနတာပဲ။ သူလည္းပဲ စနစ္ကုုိ 
ေျပာင္းလဲဖုုိ႔ ဆႏၵရိွေနတယ္” ဆုုိျပီး ျပန္ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အေနန႔ဲ ဒီလုုိစကားမ်ိဳးကုုိ 
တျခားေနရာေတြ မွာ ေျပာရဲလိမ့္မယ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ဘယ္သူ႔ဘက္ကမွေတာ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ သူတုုိ႔ဘက္
ကလည္း လူတခ်ိဳ႕ရိွသလုုိ၊ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဘက္ကလည္း လူအခ်ိဳ႕ ရိွပါ တယ္။ တခါတေလ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း “အခုုခ်ိန္မွာ ငါက ရန္သူေတြနဲ႔ စကား ေျပာေနရတယ္။ ငါတုုိ႔ေတြဟာ 
အတူတူထုုိင္ေနၾကျပီး အတူတူ ေန႔လည္စာေတာင္ စားေနၾကတယ္” ဆုုိျပီး ကုုိယ့္ဖာသာကုုိယ္ 
ေတြးမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ထမွဲာေတာ့ “တစ္မ်ိဳးၾကီးပ။ဲ ထူးဆန္းေနတယ္” လုုိ႔ ေတြးမိတယ္။ 
တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ႏွစ္ဖက္ရန္သူေတြၾကားမွာ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ ဆက္ဆံေရးကုုိ တည္
ေဆာက္ႏိုုင္ခ့ဲမယ္ဆုုိရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ၾကားမွာ ႏႈတ္ကေျပာမထြက္မိ ေအာင္ ခ်ဳပ္တည္း
ထားရမယ့္ စကားလုုံးေတြအမ်ားၾကီးရိွေနေသးတယ္။ သူတိုု႔ကုိ လံုုး၀စိတ္ခ်ယုုံၾကည္ဖုုိ႔ဆုုိ
တာက မျဖစ္ႏိုုင္ေသးတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ စကားလုုံးေတြကုုိေတာ့ ကုုိယ့္ဖာသာအဆင္ေျပေအာင္ 
ၾကည့္ေျပာရမွာပ။ဲ ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ ပုုံမွန္ပါပ။ဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြအခ်င္း
ခ်င္း ေစ့စပ္ ညွိႏိွႈင္းရမယ္ဆိုုတာ ေတာ့ မွန္ပါတယ္။

(ဦးသံခဲ)

ခုုခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ် န္မတိုု႔ေတြဟာ ပဏာမအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုုိ လက္မွတ္ထုုိးျပီး 
သြားပါျပီ။ ဒါဟာ စစ္ပြဲေတြကုုိ ရပ္စဲရမယ္လုုိ႔ ဆုုိလုုိတာပါ။ ကြ်န္မတုုိ႔အေနန႔ဲ လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ 
နားလည္ထားရပါမယ္။ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္း္ၾကရမယ္။ လူထုုၾကားထမွဲာေတာ့ 
မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနၾကတယ္လုုိ႔ ကြ်န္မခံစားရတယ္။ သူတိုု႔က ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျပီလုုိ႔ ထင္ေနၾက
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတုုိ႔က အဲ့ဒီ ့အဆင့္အထိကုုိ မေရာက္ေသး ပါဘူး။ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရမယ့္ 
ေျခလွမ္းေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ပါေသးတယ္။ အစိုုးရကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုုိတာကုုိ 
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တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုုံ အဓိပၺါယ္ေကာက္ယူထားတယ္။ သူတိုု႔က ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိတာ တိုုက္ပြဲေတြ 
ကင္းစင္သြားတယ္လုုိ႔ အဓိပၺယ္ေကာက္ယူတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတုုိ႔အတြက္ကေတာ့ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုုိတာဟာ ကြ်န္မတုုိ႔ေတြမွာ တန္းတူ အခြင့္အရးရိွရမယ္။ အျပန္အလွန္နား
လည္မႈေတြရွိရမယ္။ တစ္အိမ္ထဲ မွာ အတူေနၾကသူေတြလုုိေပါ့။ ပစၥည္းေတြကုုိေတာ့ 
မွ်ေ၀သုုံးစြဲၾကမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ ဘယ္သူ႔ အထက္မွာ မရွိရဘူး။ ကြ်န္မတုုိ႔မွာ 
ဘုုံသေဘာတူညီမႈရိွတဲ့ စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းေတြရိွရမယ္။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)

ကြ်န္မကေတာ့ ေဆြးေႏြးစားပြမွဲာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းၾကသူေတြကုုိ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ ပ့ံပုုိးေပးရတာကုုိ 
သေဘာက် ေက်နပ္မိတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြ်န္မကုုိ ေလးစားမႈရိွတယ္လုုိ႔
လည္း ခံစားရတယ္။ ကြ်န္မက ျပည္ပမွာ ပညာသင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္မရဲ႕ လုုပ္ကုုိင္
ေဆာင္ရြက္ပုုံေတြက အခ်ိန္တုုိတုုိန႔ဲ ခရီးေရာက္လုုိ႔ ျဖစ္မယ္လုုိ႔လဲ ထင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား
ေတြက ကြ်န္မကုုိ အဲ့ဒီအပုုိင္းမွာ ေလးစားတာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မယ္။ ဒါမွမဟုုတ္လည္း 
ကြ်န္မက အဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္ လုုိ႔လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မယ္။ ကြ်န္မေတာ့ မသိပါဘူး။ 
ကြ်န္မက အရမ္းအလုုပ္ ၾကိဳးစားတယ္။ ကြ်န္မကုုိ တာ၀န္တစ္ခုုခုုေပးျပီဆုုိတာနဲ႔  ဆုုံးခန္းတိုုင္
ေအာင္ လုုပ္တယ္။ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ နည္းပညာပုုိင္းဆိုုင္ရာ ကူညီပ့ံပုုိး
ေပး ေနရတဲ့ ရႈေထာင့္ကေနျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုုိ ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္လည္း 
အမ်ားၾကီး စိတ္ရွည္ရွည္ ထားဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ တကယ္လုုိ႔ တစ္စုုံတစ္ေယာက္က အတၱေတြမ်ား
ေနမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ တကယ္ ၾကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတားၾကီးတစ္ခုု ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ။္ 
ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ် န္မက ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ပ့ံပုုိးကူညီသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ပဲ ရပ္တည္ပါတယ္။ 
အတၱ၊ မာနေတြလည္း မထားဘူး။ ေနာက္ကြယ္ကေန ကုုိယ္ တတ္စြမ္းသေလာက္ ကူညီပံ့ပုုိး
ေပးေနရတာကုုိပ ဲကြ်န္မ အေနနဲ႔ ပီတိျဖစ္မိတယ္။ လုုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ခက္ခၾဲကမ္းတမ္းတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတုုိ႔လည္း ကုုိယ္တတ္ႏိုုင္သေလာက္ေတာ့ လုုပ္ေနၾကတာပဲ။ အခက္ခဲဆုုံး
တစ္ခုုကေတာ့ ဘယ္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုုိမွ မထိခုုိက္ ၊ မနစ္နာေစဘနဲဲ႔ တစ္စုုံတစ္ခုုကုုိ 
လုုပ္ဖုုိ႔ အၾကံျပဳေပးရတဲ့ကိစၥပါပဲ။ သူတုုိ႔က အဓိကပါ၀င္ပတ္သတ္သူေတြပါ။ ကြ်န္မတုုိ႔က 
ေဘးကေန ကူညီပ့ံပုုိးေပးသူေတြ သက္သက္ပါ။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ စကားေတြကုုိ ေက်ာ္ျပီး 
မေျပာသင့္ေပမယ့္ စကားကုုိ ကြန႔္ျပီးေျပာရပါတယ္။ တခါတေလ ကြ်န္မက “ဟုုတ္ ျပီ။ 
ဒီအခ်က္ကုုိေတာ့ ငါ ၀င္မေျပာသင့္ဘူး ထင္တယ္။ သူတိုု႔သိျပီးသား ျဖစ္မွာ ပါေလ…” 
ဆုုိျပီးေတြးမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားတဖက္မွာလည္း ကြ်န္မစိတ္ထဲကေန “တကယ္လုုိ႔ 
သူတုုိ႔ သိႏွင့္ျပီးသား ျဖစ္တယ္လုုိ႔ ထင္ရင္ေတာင္မွပဲ ငါ့အေနနဲ႔ ေထာက္ျပသင့္တယ္” 
ဆုုိျပီးေတာ့ ေတြးမိျပန္တယ္။ တခါတေလ သူတုုိ႔သိနားလည္ျပီးသား ဟုုတ္၊မဟုုတ္ ကြ်န္မ 
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မသိဘူး။ တကယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔ သိထားျပီးသား အေၾကာင္းအရာျဖစ္ရင္လည္း ဒါနဲ႔ပတ္သတ္လုုိ႔ 
ထပ္ျပီး နားေထာင္ခ်င္ပါ အုုံးမလားဆုုိတာလည္း ကြ် န္မ မခန္႔မွန္းတတ္ဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ 
ဘာေျပာရမယ္၊ ဘယ္လုုိေျပာရမယ္ ဆုုိတာကုုိ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားရတဲ့အပုုိင္းကေတာ့ 
ကြ်န္မအတြက္ တကယ့္ စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ခုုပါပဲ။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)

အဲ့ဒီအခ်ိန္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္လည္း ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ “ေက်ာ္သူ။ မင္း ဘယ္ေနရာ
ေရာက္ေနျပီလ?ဲ အရင္ကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလး… အစုုိးရ ၊ စစ္တပ္ကုုိ မၾကိဳက္ဘူး။ အခုုေတာ့ 
မင္းက တေျဖးေျဖးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ေတြထဲမွာ ပါ၀င္သထက္ ပါ၀င္လာျပီ။ 
အေျပာင္းအလ ဲလုုပ္ဖုုိ႔ေတာ့ လုုိမယ္။ အေျပာင္းအလ ဲလုုပ္တဲ့အခါမွာလည္း မင္းခံယူထားတဲ့ 
အမွတ္လကၡဏာ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းကုုိ ဆုုံးရႈးံသြားျပီလုုိ႔ ခံစားရ လိမ့္မယ္” ဆုုိျပီး ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ 
ျပန္ေမးခြန္း ထုုတ္မိတယ္။ (စစ္တပ္၊အစုုိးရ) ‘အတုုိက္အခံ’ ဆုုိတာဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ၀ိေသသ
လကၡဏာတစ္ခုုပါ။ သူတုုိ႔န႔ဲ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြ စျပီး လုုပ္တဲ့ အခါမွာ ကုုိယ့္ခံယူခ်က္ 
တစိတ္တပုုိင္းကုုိ ဆုုံးရႈံးသြားျပီလုုိ႔ ခံစားလာရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အဲ့ဒီ 
လမ္းကုုိ ေလွ်ာက္ဖုုိ႔ လုုိအပ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔က်က်လုုပ္ဖုုိ႔ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံမႈေတြလုုပ္ဖုုိ႔ လုုိအပ္ျပီး၊ ကုုိယ္နဲ႔ သေဘာထားျခင္း မတိုုက္ဆိုုင္သူေတြ နဲ႔လည္း 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖုုိ႔ လုုိအပ္တယ္ဆုုိတာကုုိ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိထားသင့္ ပါတယ္။ ထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံမႈေတြ မလုုပ္ဘဲန႔ဲေတာ့ ေရွ႕ဆက္ တုုိးလုုိ႔မရႏိုုင္ပါဘူး။

(ဆရာေက်ာ္သူ)
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ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးစားပြဲတြင္ ထိုုင္စဥ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးစားပြဲတြင္ ထိုုင္စဥ္

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးစားပြ၀ိုုဲင္းမွာ ထိုုင္ရတာက ခက္တယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အစပုုိင္းမွာေပါ့၊ 
ထုုိင္ခုုံ ေနရာခ်ထားပုုံက အရမ္း formal ျဖစ္လြန္းလုုိ႔ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုုက္ခိုုက္လာျပီး
ေနာက္မွာမွ တစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုုင္ထုုိင္ၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေနာက္ပုုိင္းမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏီွးလာၾကျပီး တစ္ေယာက္ကုုိတစ္ေယာက္ 
ကုုိယ္ေျပာခ်င္တာေတြေျပာလုုိ႔ရလာတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ေတြလုုိ ဆက္ဆံလုုိ႔ရလာတယ္။ 
တစ္ဖက္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာျပင္ဆင္ျပီးမွ အစည္းအေ၀းပြဲကုုိ လာၾကတာကုုိလည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ သူတိုု႔ အေနနဲ႔ သူတိုု႔ေျပာခ်င္တဲ့အရာကုုိ သူတိုု႔သိတယ္။ 
သူတိုု႔ဆုုိလုုိတဲ့အဓိပၺါယ္ကုုိ ရွင္းျပႏိုုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဘက္ကေတာ့ တခါတေလ 
ေသခ်ာျပင္ဆင္မႈ မရိွထားဘူးလုုိ႔ ခံစားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ရလာေလေလ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ လုုပ္ရကုုိင္ရ ပုုိျပီးလြယ္လာေလေလျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘာသာစကား
ကလည္း ျပႆနာတစ္ခုု ျဖစ္ေနတယ္လုုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ကရင္လူမ်ိဳ းျဖစ္ေတာ့ 
ဗမာစကားကုုိ တခါတေလ ေရေရလည္လည္ မေျပာႏိုုင္ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႔ဘက္ကေတာ့ 
နားလည္တယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရတာ ကလည္း ခက္ပါတယ္။ 
ကုုိယ့္အေနန႔ဲ ဘာအခ်က္ေတြကုုိ သေဘာတူႏိုုင္သလဲ၊ ဘာေတြကုုိ ညွိႏိႈင္းလုုိ႔ မရႏိုုင္ဘူး
လဲဆိုုတာကုုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားျဖစ္ဖုုိ႔လုုိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ 
လက္ေတြ႔ က်မႈရွိဖုုိ႔လုုိတယ္။ အေျခအေနေပၚလုုိက္ျပီး ကုုိယ္လုုပ္သင့္လုုပ္ထိုုက္တာကုုိ 
စဥ္းစားၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔က ရာႏႈန္းျပည့္ အေျပာင္းအလဲေတာ့ လုုပ္ေပးႏိုုင္မွာမဟုု
တ္ဘူး။ အခ်ိန္တိုုေလးအတြင္းမွာ အရာရာကုုိ ေျပာင္းလဲဖိုု႔ မျဖစ္ႏိုုင္ဘူး။ ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 
တဆင့္ျပီးတဆင့္ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလရဲမွာပါ။ ျပီးေတာ့ ဒါနဲ႔ပတ္သတ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အတြင္းမွာပ ဲ
သေဘာထား ကြဲလြဲခ်က္ေတြရိွေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ ဘယ္အရာကုုိ ဦးစားေပး 
အေျပာင္းအလဲလုုပ္မလဲ၊ ဘာကုုိ ေနာက္မွ လုုပ္မလဲဆိုုတာကုုိ ဆုုံးျဖတ္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ရုုပ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာ တိုုက္ခိုုက္မႈေတြလုုပ္ရတဲ့အခါမွာ မဟာဗ်ဴဟာက တစ္ခုုပဲရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ႏိုုင္ငံေရး ျပႆနာအေျဖရွာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီလုုိပုုံစံမဟုုတ္ေတာ့ဘူး။ စစ္ေျမျပင္မွာ 
ေသနတ္ကုုိင္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွာေတာ့ ကုုိယ့္အေနန႔ဲ အမွန္တကယ္ကုုိ မဟာဗ်ဴဟာ ထုုတ္၊ 
နည္းပရိယာယ္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး သုုံးရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ စကား၀ုုိင္းကုုိလာတဲ့အခါ၊ 
ႏိုုင္ငံေရးတိုုက္ပြဲ၀င္တဲ့အခ်္ိန္မွာေတာ့ အေျခအေနတစ္မ်ိဳး ေျပာင္းသြားပါတယ္။

(ႏိုုင္ဟံသာ)
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အျမဲတမ္းမဟုုတ္ေပမယ့္ တခါတေလ သူတိုု႔ဘက္ကလည္း သူတိုု႔ရဲ႕လုုပ္ငန္းပုုိင္းမွာ 
ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္ အခဲေတြ အေၾကာင္း၊ ဒီႏုုိင္ငံအတြက္ ဒီမုုိကေရစီစနစ္ကုုိ က်င့္သုုံး
ေစလုုိတဲ့အေၾကာင္း၊ သူတိုု႔အေနန႔ဲ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုုိ ဘယ္လုုိဦးတည္သြားေနတ
ယ္ဆိုုတဲ့အေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာဖိုု႔ သူတုုိ႔ေတြလည္း ဘယ္ေလာက္အထိ 
အားသြန္ခြန္စုုိက္ၾကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြကုုိ ရွင္းျပတယ္။ ဟုုတ္ပါ တယ္…တခ်ိဳ႕ခံစား
ခ်က္ေတြဟာ ေထာင့္ေပါင္းစုုံကေနလာတာျဖစ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ နားလည္ေပးရ 
ပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က သူတုုိ႔ေျပာတဲ့ စကားေတြကုုိနားေထာင္ေနေပမယ့္ ခံစားခ်က္ျခင္း
ကေတာ့ ကြာျခား ပါတယ္။

(ဦးသံခဲ)

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္၊ ႏိုု၀င္ဘာလ ၄-၅ ရက္မွာ NCCT နဲ႔ UPWC တုုိ႔ ပထမဆုုံးအၾကိမ္ေတြ႕ဆုုံခဲ့ပါတယ္။ 
ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခ်ိန္ေတြတုုန္းက မၾကာခဏဆုုိသလုုိပဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ တစ္စုုံတစ္ခုုကုုိ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုုပ္ႏိုုင္ ေတာ့မယ္ ဆုုိတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ၀င္လာသလုုိ တခါတေလက်ေတာ့ 
လက္ေလ်ာ့လုုိက္ရျပန္တယ္။ တခ်ိန္လုုံး ေရွ႕တုုိးလုုိက္၊ ေနာက္ဆုုတ္လုုိက္န႔ဲျဖစ္ေနတယ္။ 
ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုုပ္ဖိုု႔ ရန္ကုုန္သြားေတာ့ တခ်ိဳ႕က သူတိုု႔ 
လုုံျခံဳေရးအတြက္ စုုိးရိမ္ၾကတယ္။ ဟုုတ္ပါတယ္… ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အားလုုံးမွာ စုုိးရိမ္စိတ္
အခ်ိဳ႕ရွိတယ္ဆိုုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ညွိႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြထဲ၀င္ဖိုု ႔အတြက္ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ စြန္႔စားရဲဖုုိ႔လုုိပါတယ္။

(ႏုုိင္ဟံသာ)

ေနာက္ဆုုံးတစ္ၾကိမ္ အစုုိးရနဲ ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ႕ၾကတုုန္းက စစ္တပ္ကလူေတြဟာ 
ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ ျပီးမွ လာခဲ့တာကုုိ ေတြ႕ရတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ၀မ္းသာတယ္။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ သူတုုိ႔ေတြ ျငိမး္ခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ထ ဲပါ၀င္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါပ…ဲ။ 
သူတိုု႔ေတြ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္လာၾကတယ္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ၾကတယ္။ လူေတြကေတာ့ ဒါကုုိ 
ရန္လုုိမႈတစ္ခုုလုုိ႔ျမင္ၾကတယ္…။ ဒါေပမယ့္ ကြ် န္ေတာ္ ကေတာ့ ဒါကုုိပဲ ေက်းဇူးတင္သင့္တ
ယ္လုုိ႔ထင္တယ္…သူတိုု႔ေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါ၀င္လာၾကျပီ…။ လုုပ္ငန္းစဥ္ ကုုိေတာ့ 
သူတိုု႔ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ဖုုိ႔ ၾကိဳးစားၾကမွာပဲေလ… ကြ်န္ေတာ္သာ သူတိုု႔ေနရာမွာ ဆုုိလဲ 
ဒီလုုိပဲ လုုပ္မွာပဲ။ အစည္းအေ၀းပြဲ အျပီးမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ေလး အေကာင္း
ျမင္စိတ္ေတြ မ်ားလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ခဏနားျပီး မီဒီယာေတြနဲ႔ 
စကားေျပာခဲ့တယ္။ လူေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ စစ္တပ္က ေငြနဲ ႔ ေပး၀ယ္သြားျပီဆုုိျပီး 
စြပ္စြဲၾကတယ္… ဒါဟာ လုုံး၀မွားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က သူတုုိ႔ ဘာလုုပ္ေနတယ္ဆိုုတာန႔ဲ 
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ဘယ္လုုိျပင္ဆင္ခဲ့တယ္ဆုုိတာကုုိ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ ့အခ်ိန္မတိုုင္ခင္ထိ စစ္ဗုုိလ္ေတြဆီက 
ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ႔ ေဆြးေႏြးပ ြဲအတြက္ အစပ်ိဳးလုုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳး တစ္ခုုမွ မရွိခဲ့ဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြဘက္ကခ်ည္းပဲ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ တကယ္လုုိ႔ ကုုိယ္က ကုုိယ့္လုုပ္ငန္းက႑ကုုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိမယ္…သူတိုု႔ တုုံ႔ျပန္ပုုံကုုိ ျမင္မယ္… သူတိုု႔ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တဲ့ အပုုိင္းေတြကုုိ 
ျမင္မယ္ဆုုိရင္…ဒီလုုိအခ်က္ေတြအားလုုံးကိုု ကုုိယ္က ျမင္ခဲ့ရတဲ့ အခါမွာ သူတိုု႔ ေသခ်ာျပင္
ဆင္ထားတာကုုိ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ အေတာ္ေလး ၀မ္းသာမိတယ္။ ကိုုယ္က ေဆြးေႏြးစားပြမွဲာ 
အႏိုုင္ရမွကုုိျဖစ္မွာ။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) လုုံးလုုံး ေဆြးေႏြးစားပြဲေရာက္ေအာင ္ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ 
ၾကိဳးစားလာခဲ့ၾကတယ္…အခုုေတာ့ အဲ့ဒီအခြင့္အေရးက ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ လက္ထဲေရာက္ 
လာျပီ… အဲ့ဒီအခြင့္အေရး ကုုိ အသုုံးခ်ၾကပါ။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ညိွႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးတယ္ဆုုိတာဟာ အႏုုပညာတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဘာလုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ ကိုုယ္က 
ရန္သူနဲ႔ပ ဲညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရ တာမဟုုတ္ဘ ဲတျခားသူေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရတာပါ။ 
ကိုုယ့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္းက အဖြဲ႕၀င္ ေတြန႔ဲပါ မက်န္ ေဆြးေႏြးရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ
လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပုါပ။ဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုုံရမယ့္ သေဘာထား ကြလဲြခဲ်က္
ေတြအမ်ားၾကီးအမ်ားၾကီးရိွေသးတယ္။

(ဦးသံခဲ)

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ တစ္ဖက္ကရွင္းျပတဲ့အခါ သူတိုု႔ေျပာေနတာေတြက မတရားဘူးဆုုိတာ
ေတြကုုိ ကုုိယ္က သိသိရက္န႔ဲ လက္ခံေနရတာ ၊ ျငိမ္ျပီးနားေထာင္ေနရတာ အင္မတန္မွ 
ေနရခက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ ႔ အဲ့ဒီလုုိခံစားခ်က္ေတြကုုိ 
ခ်ဳပ္ထိန္းျပီး သူတုုိ႔ကုုိ တျခားရႈေထာင့္ ကေနပဲ တုုန္႔ျပန္ေျပာဆိုုသင့္ ပါတယ္။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

NCCT အဖြဲ႕၀င္ေတြအတြင္းမွာေတာင္မွပဲ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုုးရနဲ ႔ 
ေတြ႕ဆုုံစကားေျပာတဲ့ အေပၚမွာ အေတာ္ေလး မႏွစ္ျမိဳ႕ၾကဘူး။ ရန္ကုုန္သြားတဲ့ခရီးစဥ္အ
ေပၚမွာေတာင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစည္းအေ၀းပြ ဲ၂ ခါ၊ ၃ခါေလာက္ လုုပ္အျပီး
မွာေတာ့ သူတိုု႔စိတ္ေတြေျပာင္းလာတယ္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖုုိ႔လိုုအပ္တယ္ ဆိုုတာကုုိ 
သူတိုု႔ လက္ခံလာၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ စကားေျပာရတာဟာ သူတိုု႔ထင္ထားသေလာက္ 
အႏၱရာယ္ မမ်ားဘူးဆုုိတာကုုိလည္း သတိထားမိလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔ေတြဟာ 
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စစ္ေျမျပင္ေပၚမွာ အခ်င္းခ်င္းတိုုက္ခိုုက္ေနၾကသူေတြျဖစ္ေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အား
လုုံးဟာ လူသားေတြ၊ တစ္ႏိုုင္ငံတည္းက ေပါက္ဖြားလာသူေတြပါပ။ဲ တစ္ဖက္လူေတြမွာလည္း 
မိသားစုုေတြ ကုုိယ္စီရိွတယ္။ သူတိုု႔ေတြလည္း ရုုပ္ရွင္သြားၾကည့္ခ်င္၊ သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္ၾက
တာခ်ည္းပဲ။ အားလုုံးက အတူတူပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ လူသား
ေတြအျဖစ္ပဲ ျမင္ ၾကရမယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ စစ္တပ္က သေဘာထားတင္းမာသူလုုိ ႔ 
လူသိမ်ားတဲ့ စစ္ဗုုိလ္တစ္ဦးက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ “ခင္ဗ်ားရဲ႕စာအုုပ္ေတ ြအားလုုံး၊ စာတမ္း
ေတြအားလုုံးကုုိ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ဖူးတယ္… သိလား။ ခင္ဗ်ားကုုိ တိုုက္ခိုုက္ဖုုိ႔ အခ်က္ေတြကုုိ 
ရွာေဖြေထာက္ျပဖိုု႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ရွာဖတ္ခဲ့တာ။ ဒါေပမယ့္ အခုုေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္
ေျပာင္းျပီး ဖတ္ေနတယ္” ဆုုိျပီး ေျပာျပတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဘယ္လုုိ
ေျပာင္းခဲ့သလဲလုုိ႔ေတာ့ မေမးျဖစ္ခဲ့ ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ဘက္က 
ျဖစ္မယ္လုုိ႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ 
သူတုုိ႔နဲ႔ဆက္ဆံၾကည့္ဖုုိ႔ ၾကိဳးစားခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ဒါဟာ လူပုုဂၢိဳလ္၊ 
တစ္ဦးခ်င္းစီအေၾကာင္းမဟုုတ္ဘူး။ (ျပႆနာကုုိဖန္တီးခဲ့တဲ့ ပုုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕တေလရွိေသာ္ 
ျငားလည္း) ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ စနစ္ကုုိ ၾကည့္ရမယ္။ ယႏၱရားကုုိ ၾကည့္ရပါမယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

NGO တစ္ခုုရဲ႕ အၾကီးအကဲတစ္ဦးအေနနဲ႔ေရာ နည္းပညာအၾကံေပးေရးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး
အေနနဲ႔ပါ ပါ၀င္လႈပ္ ရွားေနတဲ့ ကြ်န္မရဲ႕ အခန္းက႑ကုုိ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုုပ္ရတဲ့ 
အပုုိင္းဟာ ကြ်န္မၾကံဳေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုု ပါ။ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးေအာ
င္ျမင္ႏိုုင္ဖုုိ ႔အတြက္ ပုုိအင္အားနည္းတဲ့အပုုိင္းကုုိ ပ့ံပုုိးေပးရမယ္လုုိ႔ ယုုံၾကည္ပါတယ္။ 
အစုုိးရဘက္မွာက အရင္းအျမစ္အလံုုအေလာက္ရိွေနျပီး လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ 
မွာက သူတိုု႔လူေတြနဲ႔ သူတိုု႔ ရိွနွင့္ျပီးသားျဖစ္ေပမယ့္လုုိ႔ သူတိုု႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ပ့ံပုုိးေပးမႈေတြ 
လိုုအပ္ ေနပါတယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔က လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲေတြနဲ႔အတူထိုုင္ျပီး တခါတေလက်ေတာ့ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အသိုုင္းအ၀ိုုင္း၀တ္ရုုံကုုိ ျပန္ျခံဳတဲ့အခါမွာ လူေတြက ကြ်န္မတုုိ႔ရဲ႕ အခန္း
က႑ကုုိ မ်က္စိလည္ႏိုုင္ပါတယ္။ ဒီလုုိ အမွတ္လကၡဏာေတြကုုိ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္း
ညိွရတာဟာလည္း တခါတေလ အေတာ္ေလး စိန္ေခၚမႈမ်ားတယ္။ လူေတြက ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ျပီး 
ကြ်န္မကုုိ ေမးၾကတယ္။ “ခင္ဗ်ားက အခုု ဘက္ေျပာင္း သြားျပီလား” ဆုုိျပီးေတာ့ေပါ့။ 
ကြ်န္မက ကုုိယ္လုုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခန္းက႑ေပၚမူတည္ျပီး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေရးစား
ပြဲ၀ိုုင္းမွာ မၾကာခဏ ေနရာ ေျပာင္းထိုုင္ရပါတယ္။ “ငါ ဘယ္မွာထုုိင္ရမလဲ။ ဘယ္ဘက္မွာ 
ရပ္ရမလ”ဲ ဆုုိျပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ခ်ိန္ခြင္ညီေအာင္ ညိွေနရပါတယ္။ ဒါဟာ စိန္ေခၚမႈအၾကီးဆုုံး 
အပိုုင္းပါပဲ။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ အတတ္ႏိုုင္ဆုုံး ဓာတ္ပုုံေတြထဲမွာ မပါမိေအာင္ ၾကိဳးစားေရွာင္ပါတယ္။ 
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အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ်န္မတုုိ႔က အဓိကဇာတ္ေကာင္ေတြမဟုုတ္ဘဲ ေနာက္ကြယ္ကေန 
ပ့ံပုုိးေပးေနရတဲ့သူေတြျဖစ္လုုိ႔ပါပဲ။ လူေတြအေနနဲ႔ အဓိပၺါယ္ေကာက္လြဲသြားႏိုုင္ပါတယ္။ 
အျခား တဘက္မွာလည္း ကြ်န္မက NGO တစ္ခုုရဲ႕အၾကီးအကဲ တစ္ဦး ျဖစ္ေနေတာ့ 
ကြ်န္မတုုိ႔လုုပ္ငန္းကုုိ မထိခုုိက္ ေစခ်င္ပါဘူး။ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႕ဲ၀င္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေနေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုုံးနဲ႔ ဆက္ဆံေရး
ေတြကုုိ ထိန္းသိမ္း ခ်င္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြာဟခ်က္
ေတြကုုိ ေပါင္းကူးတံတား ထုုိးေပးဖုုိ႔က ကြ်န္မတုုိ႔ရ႕ဲ တာ၀န္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ကြ်န္မအေနနဲ ႔ ႏွစ္ဖက္စလုုံးနဲ ႔ ဆက္ျပီးေတာ့ 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ဖုုိ ႔လုုိတယ္။ ဒါဟာ မုုခ်လုုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီအတိုုင္းဆက္လုုပ္သြားဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)
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သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္း

ကြ် န္ေတာ့္ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ ေဒါက္တာဦးေန၀င္းေမာင္ဟာ ၂၀၁၂ ခုုနွစ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးညမွာ 
ကြယ္လြန္ခဲ့ ပါတယ္။ သူကြယ္လြန္ျပီး (၁၀) ရက္အၾကာမွာ KNU က ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္း 
ေရာက္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ အင္မတန္မွ ဂုုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ 
အျပင္က မီဒီယာက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ “ဦးလွေမာင္ေရႊခင္ဗ်ား၊ ေဒါက္တာဦးေန၀င္းေမာင္ 
ကြယ္လြန္ျပီး (၁၀) ရက္ အၾကာမွာ သူu ခင္ဗ်ားကုုိ ေကာင္းကင္ဘုုံကေန လွမ္းၾကည့္ေနမယ္လုုိ႔ 
ထင္ပါသလား?” လုုိ ႔ေမးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း “သူျပံ ဳး ျ ပီး ၾကည့္ေနလိမ့္မယ္လုုိ ႔ 
ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္” လုုိ႔ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒအီခ်ိန္ေလးဟာ ကြ်န္ေတာ့္ ဘ၀ အတြက္ 
အမွတ္ရဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေလးပါပ။ဲ အဲ့ဒအီခ်ိန္ကုုိ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ႏိုုင္မွာ 
မဟုုတ္ဘူး။”

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)

အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိဳ႕အျပီး ၂၀၁၂ ခုုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ဦးေအာင္မင္းန႔ဲ ဖားအံမွာ တရား၀င္ေတြ႕ဆုုံခဲ့ျပီး ပဏာမ အပစ္အခတ္ရ
ပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ကရင္အမ်ိဳးသား လႈပ္ရွားမႈၾကီးရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း 
(၆၀) ေက်ာ္အၾကာမွာမွ ပထမဆုုံးအၾကိမ္အျဖစ္ အစုုိးရနဲ႔ ပဏာမအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၂-၃ခုုနွစ္ တုုန္းက တျခား တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိ
င္အဖြဲ႕အစည္းေတြက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လက္မွတ္ ထုုိးခဲ့ 
ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ KNU ဟာ တျခားအဖြ႔ဲအစည္းေတြရဲ႕ အကူအညီမပါဘဲန႔ဲ ႏွစ္ေပါင္း (၁၇) 
ႏွစ္နီးပါးလုုံး ရုုန္းကန္ခဲ့တဲ့ တစ္ခုုတည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းပါ။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

“တစ္သီးပုုဂၢလအဖြ႕ဲအစည္းေတြအေနနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္ေတြ လုုပ္ၾကတာ ျပႆနာမရွိေပမယ့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲ ြလုုပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ၾကားမွာ အခ်ိတ္အဆက္မိမိနဲ ႔ အတူသြားဖုုိ ႔လုုိတယ္” လုုိ ႔ UNFC 
အေနန႔ဲယူဆတယ္။ ဒါေၾကာင့္ UNFC က ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
စီစဥ္ဖုုိ႔ အၾကံေပၚလာတယ္။ ဦးေအာင္မင္း ကေတာ့ “အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ စီတိုုင္း မွာ သူမတူတဲ့ 
ထူးျခားမႈရွိျပီး အဖြဲ႕တိုုင္းမွာ ကြဲျပားခ်က္ကုုိယ္စီရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ 
တစ္ဖြဲ႔ ခ်င္းဆီနဲ႔အတူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္တယ္” ဆုုိျပီး 
အျမဲေျပာေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ UNFC ကလည္း “မွန္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြဟာ 
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အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနန႔ဲ ကြဲျပားမႈေတြ ရိွေကာင္းရိွပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ 
ႏိုုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ - တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး တန္းတူ ညီမွ်ေရးနဲ႔၊ 
ကုုိယ့္ၾကမၼာကုုိယ္ ဖန္တီးႏိုုင္ေရးဆုုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြက အတူတူပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္
ေတာ္တုုိ႔ေတြအားလုုံး အတူတူသြားဖုုိ႔လုုိတယ္” လုုိ႔ တုုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အတုုိခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ 
ေနာက္ပုုိင္းမွာ ဦးေအာင္မင္းလည္း သေဘာေပါက္သြားျပီး ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ တစ္ဖြဲ႕တည္း
အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးမႈေတြကုုိ လုုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အတြင္းမွာပ ဲUNFC 
န႔ဲ ျမန္မာအစုုိးရတုုိ႔ တရား၀င္ ေတြ႔ဆုုံမႈ (၂) ၾကိမ္တိတိလုုပ္ခဲ့ျပီး၊ ႏိုုင္ငံေရးေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြး
ပြဲအတြက္ ဘယ္လုုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မယ္၊ ဘယ္လုုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုုိတာနဲ႔ 
ပတ္သတ္ျပီး ေျပာဆုုိၾကဖုုိ႔ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုုံ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြကေတာ့ အၾကိမ္ၾကိမ္လုုပ္ 
ျဖစ္ခဲ့တယ္။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးဖုုိ ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တုုန္းက သူက 
ျပည္နယ္အစုုိးရနဲ႔ သက္ဆိုုင္ရာ လက္နက္ကုုိင္အစုုိးရေတြၾကား (ဥပမာ - CNF ဆုုိရင္ 
ခ်င္းျပည္နယ္အစုုိးရနဲ႔ ေျပာရမယ္) ပဏာမအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြလုုပ္ေဆာငဖုုိ္႔ ကမ္းလွမ္း
ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဒါကုုိ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိတယ္လုုိ႔ ျမင္တယ္။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုုိတာဟာ တပ္အေနအထား ေတြ၊ လက္နက္ကုုိင္
အင္အားစုုေတြရ႕ဲ တည္ေနရာ၊ တိုုက္ပြအဲေနအထားေတြ စတာေတြနဲ႔ သက္ဆိုုင္တဲ့ ကိစၥရပ္
ျဖစ္ေနတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ အေနအထားေတြက ျပည္နယ္ေပၚလုုိက္ျပီး ကြျဲပားေနတ့ဲအတြက္ 
ဒကိီစၥေတြနဲ႔ပတ္သတ္လုုိ႔ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံးအေနနဲ႔ တစ္စုုတစ္စည္းတည္းအျဖစ္ 
ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း လုုိ႔မရႏိုုင္ပါဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုုန္းကေတာ့ UNFC က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ 
အားလုုံးအတူေပါင္းျပီး လုုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္လုုိ႔ ေျပာေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး အစုုိးရကမ္းလွမ္း
ခ်က္ကုုိ သူတိုု႔က ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒ ီအတြက္ေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြအမ်ား
ၾကီးပုုပ္သြားခဲ့တယ္။ အမွန္ဆုုိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုုိ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ႏွစ္ကုုန္ပုုိင္းမတိုုင္ခင္မွာ 
လက္မွတ္ေရးထုုိးျပီး သင့္ေနျပီျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃ န႕ဲ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈေတြ 
လုုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေတြ ျဖစ္ခဲ့သင့္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ 
နားခ်ဖုုိ႔ဆုုိတာကလည္း အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြဟာ 
ကုုိယ့္လူမ်ိဳးစုု အဖြ႕ဲအတြင္းမွာေရာ၊ အျခားတိုုင္းရင္းသား အဖြ႕ဲေတြနဲ႔ပါ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ 
အေတာ္ေလးလုုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြ အလဟႆျဖစ္ခဲ့ျပီး 
အခြင့္အေရးၾကီးတစ္ခုုကုုိ လက္လြတ္ဆုုံးရႈံးခဲ့တဲ့ အျပင္ လူထုုကုုိ အျမင္ရွင္းလင္းေအာင္ 
လုုပ္ႏိုုင္မယ့္အစား ပုုိျပီးေတာ့ ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုုပ္ခဲ့မိသလုုိ ျဖစ္သြား ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 

87



ဒါဟာ အတြင္းပုုိင္းျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီးကုုိလည္း မီးေမြးေပးခဲ့သလုုိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္အေတြ႔အၾကံဳအရ ေျပာရရင္ေတာ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဟာ အခက္အခဲ၊အၾကမ္းတမ္း
ဆုုံးကာလျဖစ္ျပီး၊ စည္းလုုံးမ ႈ အပ်က္ျပားဆုုံးအခ်ိန္လည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
တိုုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲေတြအတြက္ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာပ ဲKIO က ဦးစီးက်င္းပခဲ့တဲ့ လုုိင္ဇာ 
ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးေရး ညီလာခံၾကီးက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ အားလုုံးကုုိ ျပန္ျပီးေတာ့ စည္းလုုံး
ေစခဲ့့ပါတယ္။ ပထမ (၂) ရက္တုုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အဖြဲ႕ေတြ အခ်င္းခ်င္း ျပစ္တင္
ေ၀ဖန္မႈေတြန႔ဲပဲအခ်ိန္ကုုန္ခဲ့ေပမယ့္ တတိယေန႔မွာေတာ့ ကံေကာင္းစြာန႔ဲပဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔
ၾကားမွာ ဘုုံရပ္တည္ခ်က္ကုုိ ရယူႏိုုင္ခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲကုုိ ေနာက္ထပ္ (၂) ရက္ တုုိးျပီး 
က်င္းပဖိုု႔ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆုုံးမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ ခုုိင္မာတဲ့ 
လုုိင္ဇာသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုုကုုိ ရရိွေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

အေျပာင္းအလဲအေျပာင္းအလဲ

အနာဂတ္ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိကထည့္သြင္းရမယ့္ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုုက - ပဋိပကၡရဲ႕ 
အေၾကာင္းအရင္း ဇာစ္ျမစ္ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆုုိးက်ိဳးေတြပါပဲ။ ႏွစ္ေပါင္း 
(၆၀) ေလာက္ တိုုက္ခုုိက္လာခ့ဲ အျပီးမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ 
မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုုိ႔က
ေတာ့ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ၂ႏွစ ္- ၃ႏွစ္ အတြင္းမွာ အေျခခံ ဥပေဒကုုိ ျပ ျဳပင္ခ်င္ျပ ျဳပင္ႏိုုင္မယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ ပဋိပကၡရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆုုိးက်ိဳး၊ ဒုုကၡဆင္းရဲေတြကုုိ ျပန္လည္ကုုစားဖုုိ႔က 
အခ်ိန္အၾကာၾကီး ယူရလိမ့္မယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးကုုိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ ႔ အခုုပဲ 
စတင္ခ်င္ပါျပီ။ ဒီအေျခအေနၾကီးကုုိ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ မခ်န္ထားေပး
ခ်င္ဘူး။ ဒါကုုိ ရပ္တန္႔ေစခ်င္ပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ သိတဲ့အတုုိင္းပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ရတာက 
မလြယ္ဘူး။ တခါတေလ တိုုက္ခုုိက္ရတာကေတာင္ ပုုိလြယ္ေနေသးတယ္။ တကယ္လုုိ႔ 
ခင္ဗ်ားက ရန္သူထက္ အင္အား ေတာင့္တယ္ ဆိုုရင္ တုုိက္မယ္၊ မဟုုတ္ရင္ေတာ့ ထြက္သာ
ေျပးေပေတာ့…။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ထြက္ေျပးလိုု႔မရဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုုပ္ျပီဆုုိတာန႔ဲ ကုုိယ္န႔ဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုုင္ေရွ႕က လူေတြပဲ ကုုိယ့္ကုုိ လာတိုုက္ခိုုက္မွာ 
မဟုုတ္ဘူး။ ကုုိယ့္ ေနာက္ေက်ာကုုိပါ ျပန္ၾကည့္ရေတာ့မယ္။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)
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စစ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြလုုပ္တဲ့အခါမွာ ကြ် န္ေတာ့္လူမ်ိဳးေတြကုုိယ္တိုုင္က 
ကြ်န္ေတာ့္အေပၚ သံသယမ်က္လုုံးေတြန႔ဲၾကည့္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ 
ေနရခက္တဲ့အေနအထားပဲ။ မလြယ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအတိုုင္း 
ေရွ႕ဆက္ဖုုိ႔လုုိတယ္လုုိ႔ ယူဆထားတုုနး္ပဲ။ သူတုုိ႔န႔ဲ စကားေျပာရတာ မလြယ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
တခါတေလ စာေရးရတာကုုိ ပုုိၾကိဳက္တယ္။ ျပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ က်ေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ့္
ေဆာင္းပါးေတြ၊ စာတမ္းေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရ႕ဲ မဟာဗ်ဴ ဟာေတြကုုိ ဖြင့္ခ ျ်ပ ထားတယ္ဆုုိျပီး 
ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ စြပ္စြဲ ၾကတယ္။ သူတုုိ ႔နားမလည္တဲ့အခ်က္က ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကုုိယ့္ 
မဟာဗ်ဴဟာကုုိ သူတိုု႔ကုုိ သိေစခ်င္တယ္ဆုုိတာကုုိပါ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ “သူရံႈး-ကုုိယ္ႏိုုင္” 
(zero-sum game) စနစ္နဲ႔ သြားေနတာမဟုုတ္ဘဲနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလုုံး “သူႏိုုင္-ကုုိယ္ႏိုုင္ အေျဖ” 
(win-win solution) ကုုိ ရွာဖုုိ႔ ၾကိဳးစားေနတာပါ။ သူတိုု႔ကုုိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ မဟာဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကုုိ လက္ခံက်င့္သုုံး ေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကုုိ သူတိုု႔ 
သိထားဖုုိ႔လုုိတယ္။ ခက္ချဲပီး ေရွ႕ဆက္လွမ္းဖုုိ႔ ေျခလွမ္းေတြ အမ်ားၾကီးက်န္ေသးေပမယ့္လည္း 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးပုုံစံမ်ိဳးကုုိ စတင္ ေျခလွမ္း လွမ္းေနျပီျဖစ္တဲ့အ
တြက္ေရာ၊ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုုံျပီး အျပန္အလွန္စကားေျပာတဲအ့ဆင့္ကုုိ ေရာက္ရိွေနတဲ့ အတြက္ 
၀မ္းသာမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒါဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ တိုုက္ပြဲ၀င္တာထက္ေတာ့ 
ပုုိျပီးလြယ္ကူ ပါတယ္။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာရတာဟာ လူသတ္ရတာထက္ေတာ့ 
ပုုိျပီးေကာင္းတာပဲေလ။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲကုုိ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ပါ၀င္လာတဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္ကလူေတြန႔ဲ 
ဆက္ဆံေရး ပုုံမွန္ရွိေအာင္ ၾကိဳးစားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းမြန္တဲ့ရ
ည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုုိႏိုုင္တယ္လုုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္လူမ်ိဳး
ေတြကုုိယ္တိုုင္က ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ တစ္ဖက္အဖြဲ႕ေတြန႔ဲ အရမ္းရင္းႏီွးတယ္လုုိ႔ ျမင္ၾကတယ္။ 
ဒါေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ေျပာႏိုုင္ဆိုုႏိုုင္တယ္လုုိ႔ ယုုံၾကည္တယ္။ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ မယုုံၾကည္ပါဘူးဆုုိသူေတြကုုိ “ခင္ဗ်ားတိုု႔ ဆက္ျပီး စစ္တိုုက္ခ်င္
သလား” “ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာထိ တိုုက္ေနအုုံးမွာလဲ” လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ေမးခ်င္တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၅)ႏွစ္ေက်ာ္ တိုုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ျပီးျပီ။ စစ္ေရးနည္းနဲ႔ အခ်ုုိဳ႕
အရာကုုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တုုိက္ယူခဲ့ျပီးျပီ။ ဒီထက္ ပုုိျပီးမရႏိုုင္ေတာ့ဘူးလုုိ႔ ထင္တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ကုုိယ့္ နယ္ေျမေဒသကုုိ ကုုိယ္ထိန္းခ်ဳ ပ္ႏိုုင္တယ္။ အခြန္ေတြေကာက္တယ္။ 

89







ကြ်န္ေတာ္တိုု႔မွာ သူ႔ေနရာန႔ဲသူ ေနသားတက်ျဖစ္ေနတဲ့ စနစ္တစ္ခုုလည္းရိွျပီ။ ဒါေပမယ့္ 
ဒါေတြက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လူမ်ိဳးေတြရ႕ဲ ဘ၀ေတြကုုိ ျဖည့္စည္းေပးႏိုုင္ဖိုု႔ မလုုံေလာက္ေသးဘူး။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

၂၀၀၂ ခုုနွစ္ (သုုိ႔) ၂၀၀၃ ခုုနွစ္ေလာက္က တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ လမ္းျပေျမပုုံကုုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ဖုုိ႔ ၾကိဳးစားရင္း အိုုင္ရာလန္ႏိုုင္ငံသြားျပီး Sinn Fein န႔ဲ Unionists တုုိ႔ ႏွစ္ဖက္ 
စလုုံးနဲ႔ေတြ႕ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြကုုိ ေ၀ဌေျပာျပခဲ့တဲ့ လူေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ 
ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကုုိ မေန႔ညကပ ဲကြ် န္ေတာ္ ျပန္ေတြးမိေနေသးတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ 
လက္ရိွအေျခအေနကုုိ ျပန္ျပီး အမွတ္ရေစတဲ့အရာတစ္ခုုကေတာ့ Sin Fein အတြငး္ေရးမွဴး 
ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ေျပာသြားတဲ့အခ်က္တစ္ခုုပါပ ဲ- “ခင္ဗ်ားသိလား…။ Good Friday Agreement 
ကုုိ လက္မွတ္ေရးထိုုးျပီးေနာက္ေရာ၊ အဲ့ဒအီခ်ိန္မတုုိင္မီကပါ ကြ် န္ေတာ့္အခ်ိန္ေတြရဲ႕ ၈၀% 
ကုုိ ကုုိယ့္ဘက္က လူေတြကုုိ တစ္ဖက္ကလူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးဖုုိ႔ ၾကိဳးစားရင္းနဲ႔ 
ကုုန္လြန္ခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားလည္း ေနာက္ဆံုုး ဒီလုုိပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္”။ သူေျပာသြားတာ 
မွန္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အခ်ိန္ေတြရ႕ဲ ၆၀-၇၀% ေလာက္မွာ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အသီးသီးက 
ကုုိယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ ဒီကိစၥဟာ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူတိုု႔လက္ခံယုုံ
ၾကည္လာေအာင္ ရွင္းျပရင္းန႔ဲ အခ်ိန္ေတြကုုန္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ သမိုုင္းေၾကာင္းရဲ႕ 
ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) တေလွ်ာက္မွာ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုုံး အခြင့္အေရး 
တစ္ခုုပဲ။ အေၾကာင္းက လူေတြကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ လုုိလားေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ 
ႏိုုင္ငံတကာ အသုုိင္းအ၀ိုုင္းရဲ႕ ပ့ံပုုိးမႈေတြလည္း ရထားတယ္။ သူတိုု႔ကလည္း ဗမာျပည္မွာ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးရတာကုုိ ျမင္ခ်င္ ေနၾကတယ္။ အခုုခ်ိန္မွာ အစုုိးရ ကုုိယ္တိုုင္ကလည္း ေတြ႕ဆုုံ
ေဆြးေႏြးဖိုု႔ ဆႏၵရွိေနတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆုုံးအခ်ိန္ပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အတြက္ 
အေကာင္းဆုုံးအခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး ဒအီခြင့္အေရးကုုိ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ အမိအရဆုုပ္ကုုိင္သင့္
တယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကလူေတြဟာ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေၾကာင့္ အဖြ႕ဲအေတာ္မ်ား
မ်ားရ႕ဲ ေ၀ဖန္မႈကုုိ ခံေနရတယ္။ သူတိုု႔နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္အလုုပ္တြလုုဲပ္ၾကည့္တဲ့အခါ သူတိုု႔အေနနဲ႔ 
ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ အဆင့္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ဘယ္လုုိရင္ဆိုုင္ေနရသလဲဆုုိတာကုုိ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ရ
တယ္။ သူတိုု႔ရဲ႕ အရင္က မဟာမိတ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ ဖိအားေပးမႈကုုိလည္း ခံေနရျပီး 
အခုုအခါမွာ အစုုိးရနဲ ႔ပူးေပါင္းသြားတဲ့အတြက္ ပစ္မွတ္ထားခံေနရပါတယ္။ သူတိုု႔က 
အေတာ္ေလး အခက္ေတြ႔ေနတဲ့အေနအထားမွာေရာက္ေနတယ္။ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ 
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ဦးစုုိးသိန္းတို႔ကုုိ ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း စစ္တပ္ကသူတိုု႔လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ ဘက္ေဟာင္း ေတြက 
သူတိုု႔ကုုိ သစၥာေဖာက္ေတြအလား သေဘာထားဆက္ဆံတာကုုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ 
ကြ်န္ေတာ္အေလးအထားေျပာခ်င္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ျငိမး္ခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္ထမွဲာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားျပီဆုုိတာနဲ႔ ပုုဂၢိဳ လ္ေရးရာအဆင့္ကစျပီး ေျပာင္းလရဲပါတယ္။ 
ဒါဟာ အင္မတန္မွ ရႈပ္ေထြးျပီး နာက်င္စရာလည္း ေကာငး္တယ္။ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိလည္း 
တြန္းအားေပးရမယ္။ အားေပးရမယ္။ သတၱိေမြးဖိုု႔ လည္း လုုိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 
ဒီလူေတြကုုိ သတိၱရိွသူေတြလုုိ႔ ျမင္တယ္။ တိုုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိလည္း 
ထုုိနည္းလည္းေကာင္းပ ဲျမင္မိပါတယ္။ မတူကြျဲပားတဲ့ တစ္စုုံတစ္ရာကုုိ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ခ်တဲ့
ေနရာမွာ သူတိုု႔ေတြ ပ့ံပုုိးပါ၀င္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ့ ယုုံၾကည္ခ်က္ေတြကိုုယ္စီ ရိွေနၾက ပါတယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

ႏွစ္ဖက္အဖြ႕ဲက ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပုုဂၢိဳ လ္ေရးရာအဆင့္မွာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံတာက 
ကြ်န္မကုုိ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိယုုံၾကည္မႈ ပုုိ ျပီးတုုိးပြားေစတယ္လုုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အစုုိးရဘက္က စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲဆက္ဆံရတာကေတာ့ အခက္အခဲရိွတုုန္းပါပဲ။ 
သူတိုု႔က ကြ်န္မတုုိ႔ကုုိ ဘယ္လုုိ ယူဆ ထားသလဲဆိုုတာ ကုုိယ္က ေသခ်ာမသိႏိုုင္ဘူး။ 
ကြ်န္မက တခါတေလ အရပ္ဖက္လူမႈ အသုုိင္းအ၀ိုုင္းမွာ ၀င္လႈပ္ရွားလုုိက္၊ တခါတေလ 
NCCT အၾကံေပးလုုပ္လုုိက္ဆုုိေတာ့ ကြ်န္မအေပၚ သူတိုု႔ ျမင္တဲ့အျမင္ေတြ အေပၚမွာ 
မလုုံျခံဳသလုုိခံစားရတယ္။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ တစ္ဖက္အဖြဲ႕က စစ္ဗုုိလ္ေတြ၊ ၀န္ၾကီးေတြနဲ႔ 
ထိေတြ႕ ဆက္ဆံဖုုိ႔ၾကိဳးစားရသလုုိ အစုုိးရအဖြဲ႕န႔ဲ ဆက္ဆံဖုုိ႔အတြက္လည္း ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ 
ယုုံၾကည္မႈ ျပန္တည္ ေဆာက္ယူေနရေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာပါ။ 
ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြင္းမွာေတာ့ သူတိုု႔က လုုပ္ငန္းျပီးေျမာက္ေအာင္ပ့ံပုုိးကူညီသူေတြရဲ႕ 
စကားကုုိ နားေထာင္ၾကတယ္။ ကြ်န္မက အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ သူတိုု႔က 
နားေထာင္ၾကတယ္။ သူတိုု ႔က လုုပ္ငန္းစဥ္နဲ ႔ ပ့ံ ပုုိးကူညီေပးသူရဲ႕ အခန္းက႑ကုုိ 
ေလးစားမႈရိွတယ္။ သူတုုိ႔က ကြ်န္မကုုိ အတုုိက္အခံလုုပ္တာမ်ိဳးေတာ့ မရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
လည္း တခါတေလ အခက္ေတြ႔ရတဲ့အခါေတြလည္း ရိွတယ္။ တခါကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြအဲျပီးမွာ 
ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးတဲ့အဖြ႕ဲကလူေတြအားလုုံးက ေဆြးေႏြးပြရဲ႕ဲ အဆုုံးသတ္ရလဒ္ကုုိ သေဘာမ
ၾကဘူး။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္မ တုုိ႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြကုုိ အတုုိခ်ံဳးျပီး ျပန္ေျပာျပေပးဖုုိ႔လုု
ပ္တဲ့အခါမွာ စစ္ဗုုိလ္ေတြထဲက တစ္ေယာက္က “အခ်ိန္မျဖဳန္းပါန႔ဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ေဆြးေႏြး
ခဲ့တာေတြ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔သိတယ္” ဆုုိျပီး ထေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔ပ ဲကြ်န္မတုုိ႔လည္း ေနာက္ေခါင္း
စဥ္တစ္ခုုကုုိ ေျပာင္းခဲ့ရတယ္။ ဟုုတ္ပါတယ္…ခုုခ်ိန္ဟာ ကြ်န္မအတြက္ စူးစမ္းေလ့လာေနရတဲ့
ကာလ၊ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ စူးစမ္းေတြ႔ရိွတဲ့ကာလသာမက စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြကုုိပါ ရွာေဖြ
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ေတြ႔ရိွရတဲ့ကာလအပုုိင္းအျခားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ စိန္ေေခၚမႈအသစ္ေတြက ကြ်န္မ ကုုိ 
ပုုိျပီးရင့္က်က္ေစတယ္လုုိ႔ ထင္တယ္။ အသက္ၾကီးလာေလေလ…ကုုိယ္လည္း ရင့္က်က္မႈ 
ရိွလာေလေလပါပဲ။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)

မယုုံႏုုိင္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုုစိတ္ရွိတဲ့၀န္ၾကီးေတြဟာ 
တကယ္ကုုိ အတတ္ ႏိုုင္ဆုုံးၾကိဳးစားေနၾကတာကုုိ ေတြ႔ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 
သူတိုု႔ဟာ စစ္ဗုုိလ္ေဟာင္းေတြျဖစ္ေပမယ့္ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ထက္ေတာင္မွ 
ပုုိျပီးပြင့္လင္းမႈရိွတာလည္း အ့ံၾသစရာပါပဲ။ အေတာ္ေလး အ့ံအားသင့္စရာေကာင္းပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ ေမွ်ာ္ေတာင္မေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ဘူး။ သူတိုု႔နဲ႔ ကုုိယ္ တြလုုဲပ္ ရမယ္ဆိုုတာသိေပမယ့္ 
သူတိုု႔ေတြ ဒီေလာက္ထိ စိတ္ေရာကုုိယ္ပါနွစ္ျမွပ္လုုပ္ကုုိင္ၾကလိမ့္မယ္လုုိ႔ မထင္ထား ခဲ့ဘူး။ 
တခါက ဦးစုုိးသိန္းန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ ေနာ္ေ၀ႏိုုင္ငံက အစည္းအေ၀းပြဲတစ္ခုုတက္တုုန္းက သူက 
ေနာ္ေ၀းႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးနဲ႔ သြားေတြ႕ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ သူ႔မွာ လည္စည္း (necktie) 
မပါလာဘူး။ ဒါန႔ဲ သူ႔ကုုိ ကြ်န္ေတာ့္လည္စည္းေပးလုုိက္တယ္။ ေနာက္တၾကိမ္ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ 
ျပန္ေတြ႔ေတာ့ သူက “ခင္ဗ်ား လည္စည္း ေတာင္ ျပန္ေပးရအုုံးမယ္” လုုိ႔ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ 
ကြ် န္ေတာ္လည္း “ကိစၥမရိွပါဘူး။ သိမ္းထားလုုိက္ပါ။ ကြ် န္ေတာ္လည္း အခုုသြားေတာ့မွာပ”ဲ 
လုုိ႔ေျပာေတာ့ သူက “မဟုုတ္ဘူး။ မဟုုတ္ဘူး။ လူတိုုင္းက အစုုိးရကုုိ ျပည္သူေတြဆီက 
ပစၥည္းေတြယူထားတယ္ဆုုိျပီး စြပ္စြဲေနၾကတာ။ ကြ်န္ေတာ့ကုုိ ခင္ဗ်ားပစၥည္းခုုိးပါတယ္ ဆုုိျပီး 
အစြပ္စြဲေတာ့ မခံႏိုုင္ဘူး” လုုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ေနာက္ထပ္ရယ္စရာေကာင္းတာတစ္ခုုက
ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ျပည္ပမွာ အစုုိးရန႔ဲ အလုုပ္လုုပ္တုုန္းက သူ႔၀န္ထမ္းေတြက ဘယ္ေတာ့မွ 
လည္စညး္ မပါလာ ၾကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ခ်ည္းပဲ သူတုုိ႔ကုုိ အျမဲေပးေနရတယ္။ ျပီးရင္ 
တစ္ေယာက္မွလည္း ကြ်န္ေတာ့္လည္စည္း ေတြ ျပန္မေပးၾကဘူး။ လည္စည္းဆုုိတာ 
မေျပာပေလာက္တဲ့အေသးအဖြဲပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတိုု႔အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲလာတာကုုိ 
ေတြ႔ႏိုုင္တယ္။ ဦးစုုိးသိန္းတစ္ေယာက္ထဲမဟုုတ္ဘူး… ဦးေအာင္မင္းတုုိ ႔၊  ဦးခင္ရီတုုိ ႔ 
အပါအ၀င္ပဲ။ သူတိုု႔ေတြဟာ မယုုံၾကည္ႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ သူတုုိ႔က ပြင့္လင္းတယ္။ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စကားေျပာဖုုိ႔လည္း အသင့္ရိွတယ္။ ဒမုုိီကေရစီလႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာလညး္ 
ဒီအတိုုင္းအတူတူပဲ။ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲေတြ ရိွလာျပီလုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ 
ပထမတစ္ေခါက္ ကြ်န္ေတာ္ျပန္လာ တုုန္းက ကြ်န္ေတာ္ တိတ္တိတ္ကေလး ျပန္လာခဲ့တာပါ။ 
ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အဲ့အခ်ိန္တုုန္းက ကုုိးရီးယားရုုပ္ရွင္ပြဲေတာ္က်င္းပေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
နာမည္ေက်ာ္ကုုိးရီးယားရုုပ္ရွင္သရုုပ္ေဆာင္တစ္ဦးရ႕ဲ အလာ ကုုိ သတင္းယူဖိုု႔ မီဒယီာသတင္း
သမားေတြက ေလဆိပ္မွာ ေစာင့္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သြားတိုုက္ဆိုုင္ေနတယ္။ သတင္းသမား
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တစ္ေယာက္က ကြ် န္ေတာ့္ကုုိ မွတ္မိသြားျပီး ဓာတ္ပုုံလုုိက္ရုုိက္တဲ့အခါ က်န္သတင္း သမား
ေတြပါ ကြ်န္ေတာ့္ေနာက္လုုိက္လာျပီး ေနာက္ဆုုံးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သတင္းေတြထဲမွာ 
ပါလာ ေတာ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ကြ်န္ေတာ့္ေနာက္ကုုိ ေထာက္လွမ္းေရးရဲေတြ 
လုုိက္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဟုုိတယ္အခန္းကုုိ ဘြတ္ကင္မလုုပ္ထားေတာ့ ဟုုိတယ္ေတြ 
တစ္ခုုျပီးတစ္ခုုေျပာင္းခဲ့ရတယ္။ အခုုကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ တည္းေနတဲ့ ဟုုိတယ္ကုုိ ကြ်န္ေတာ္
ေရာက္လာတယ္။ ဒါနဲ႕ ေသာ့ယူျပီး ကြ်န္ေတာ့္အခန္း ရိွရာအေပၚကုုိ တက္သြားတဲ့အခါမွာ 
အနားမွာရိွေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေထာင္လွမ္း ေရးရဲေတြ ဧည့္ၾကိဳ
ေကာင္တာကုုိလာျပီး ကြ်န္ေတာ္ေနတဲ့အခန္းနံပါတ္ကုုိ သြားေမးေနတာကုုိ ျမင္ခဲ့တယ္။ 
ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာကလည္း “ေဆာရီးပါရွင္။ ကြ်န္မမွာ ဒီလုုိသတင္းအခ်က္အလက္ကုုိ 
ေျပာျပပုုိင္ခြင့္ မရိွပါဘူး” လုုိ႔ ျပန္ေျပာလုုိက္တယ္။ အဲ့လုုိေျဖလုုိက္တာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္း
သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းလည္း အရမ္းအံ့ၾသသြားတယ္။ ဒါဟာ ဒီႏိုုင္ငံမွာ 
အမွန္တကယ္ပဲ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေနျပီ ဆုုိတာကုုိ ညႊန္ျပေနတယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ရင္ထမွဲာ အာဃာတတရားေတြရိွေနတဲ့သူေတြဟာ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုုင္ဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ဖုုိ႔ဆိုုရင္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ကုုိယ့္ရဲ႕ ပုုဂၢိဳလ္ေရး
ရာအဆင့္ကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဖုုိဲ႔ လုုိတယ္။ အဲ့လုုိလုုပ္ဖုုိ႔ အင္မတန္ခက္တယ္။ တခါတေလ 
ကုုိယ့္ရဲ႕ နာမည္န႔ဲ အမွတ္လကၡဏာ (identity) တစ္ခုုလုုံးကုုိ ဖ်က္စီးႏိုုင္မယ့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရး 
တုုိက္ခုုိက္မႈေတြကုုိလည္း ခံရႏိုုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
ပါ၀င္ေနတဲ့လူေတြကုုိ ကြ်န္ေတာ္ေလးစားမိတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့(၂)ရက္က တိုုင္းရင္းသားထိပ္
သီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္နဲ ႔ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ သူဟာ MPC နဲ ႔ ဦးေအာင္မင္းတိုု ႔ကုုိ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာေတာ့ သူက “ေက်ာ္သူေရ…
ကြ်န္ေတာ္က တကယ္လုုိ႔ ဦးေအာင္မင္းကုုိ ယုုံၾကည္မႈရွိတယ္လုုိ႔ ေျပာရင္ ခင္ဗ်ား 
ယုုံႏိုုင္မလားေတာ့မသိဘူး” ဆုုိျပီး ေျပာလာပါတယ္။ သူေျပာင္းလသဲြားတယ္။ လုုပ္ငန္းစဥ္က 
သူ႔ကုုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္က ရန္သူအသစ္ေတြကုုိ အလြယ္
တကူဖန္တီးေပးႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိတ္ေဆြသစ္ ရဖုုိ႔ ကေတာ့ ပုုိခက္တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုမွာ ညီလာခံၾကီးေတြ၊ အစည္းအေ၀းပြၾဲကီးေတြ လုုပ္ဖုုိ႔ စီစဥ္ရတာကလြယ္
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲဖုုိ႔ ဆႏၵရွိတဲ့ပုုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုုိရွာဖုုိ႔ကေတာ့ ခက္တယ္။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ တကယ္လုုိ႔ ကုုိယ္က ေျပာင္းလသဲြားျပီဆုုိတာနဲ႔ ကုုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကလူ
ေတြအျပင္၊ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းတစ္ခုုလုုံးရဲ႕ ေ၀ဖန္တာေတြခံရႏိုုင္ျပီး၊ တစ္ေလာကလုုံးန႔ဲတ
စ္ေယာက္ဆုုိသလုုိ အထီးက်န္ သြားႏိုုင္တယ္။ “ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အရင္ဆုုံးေျပာင္းလဲရမယ္” 
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လုုိ႔ ေျပာရတာဟာ လြယ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႔က်က် လုုပ္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ အင္မတန္ခက္တယ္။ 
တခါတေလဆုုိ အိပ္လုုိ႔ေတာင္ ေပ်ာ္မွာမဟုုတ္ဘူး။ ကုုိယ္ ဘယ္သြားေနလဲဆုုိတာေတာင္ 
ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ မသိေတာ့တဲ့အထိျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဘ၀မွာဆုုံးရံႈးမႈၾကီးနဲ႔ ရင္ဆိုုင္ေနရတ့ဲ
အတိုုင္းပဲ။ “ကြ်န္ေတာ္က ပုုိသတိၱရိွတယ္” (သုုိ႔) “ကြ်န္ေတာ္က ပုုိသာတယ္” လုုိ႔ ေျပာေန 
တာမဟုုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ဆုုိလုုိတာက ေျပာငး္လဲဖုုိ႔လုုိတယ္။ ျပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲဖုုိ႔ဆုုိတာ
ကလညး္ မလြယ္ကူဘူး။ တခါတေလ လမ္းေပ်ာက္ေနျပီလုုိ႔ ခံစားရႏိုုင္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ 
ကုုိယ့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အမွန္တရား၊ ကုုိယ့္ဘ၀ၾကီး ျဖစ္လာႏိုုင္တယ္။ 
အေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕ ပစ္ပယ္ခံရႏိင္တယ္။ ကုုိယ့္အေပၚအယုုံအၾကည္ကင္းမဲ့သြားႏိုုင္တ
ယ္။ ဒါဟာ နာက်င္စရာေကာင္းပါတယ္။ ကုုိယ့္ ပုုဂိၢဳလ္ေရးရာ မွာေရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းကုုိပါ 
တုုိက္ခုုိက္မႈအေသးအဖြဲေလးေတြကုုိ ၾကံဳလာရမယ္။ ဒါဟာ အမွန္အကန္ စိန္ေခၚမႈၾကီး 
တစ္ခုုပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ရတာဟာ မလြယ္ကူ 
သလုုိ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိလည္း တုုိးတက္ေစႏိုုင္ပါတယ္။ ကုုိယ္ဘယ္လုုိအရာမ်ိဳးကုုိ 
မုုန္းတီးသလ…ဲ၊ ကုုိယ္ကုုိယ္ကုုိ ေျပာင္းလဖုုိဲ႔ ဘာေတြလုုိအပ္လဆုုိဲတာကုုိ နားလည္သေဘာေပါ
က္ထားဖိုု႔ လုုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုုိယ္ကေျပာင္းလဲျပီဆိုုရင္ ကုုိယ္နဲ႔တြလုဲပ္ေနတ့ဲ လူေတြဆီကေန 
အသစ္အဆန္း ေတြ သင္ယူႏိုုင္လိမ့္မယ္။ တကယ့္ ႏိုုင္ငံေရးေလာကမွာ အင္အားၾကီး
အေနအထားတစ္ခုုကုုိ ကုုိယ္စားျပဳ ရပ္တည္ႏိုုင္တဲ့ ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြရိွႏိုုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အမွန္တကယ္လုုိအပ္တကာက ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္န႔ဲအတူ သြားႏိုုင္တဲ့ လူေတြကုုိ ပါပဲ။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

Women as peacebuilders ဆုုိတဲ့ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုုကုုိ တက္တုုန္းက ဒီ အလုုပ္ရံုု 
ေဆြးေႏြးပြကဲေန ကြ်န္မ သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားၾကီး ရလုုိက္တယ္။ အရင္က စိတ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာ 
ျငိမ္းခ်မ္းမႈ (inner peace) ဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါမွန္း မသိခဲ့ဘူး။ ကြ်န္မတုုိ႔ဟာ 
စုုိးရိမ္ပူပန္ရင္း ပူပန္းရင္းနဲ႔ ငါတုုိ႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူးလုုိ႔ 
ခံစားခဲ့ရတယ္။ KNU ဌာနခ်ဳပ္ေတြက်ဆုုံး ကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုု
င္ေတာ့ဘူးလုုိ႔ခံစားခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကြ်န္မဟာ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရး’ ဆုုိတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႔ လုုံးပန္း 
ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ပထမဆုုံး 
ကြ်န္မတုုိ ႔ဟာ ကုုိယ္ကုုိယ္တိုုင္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္က ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိကုုိရွိေနရမွာျဖစ္ျပီး 
ကိုုယ့္ကုုိယ္ကုုိ ဂ႐ုုစုုိက္ဖုုိ႔ လည္းလုုိတယ္” လုုိ႔ဆိုုခဲ့ပါတယ္။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္မလည္း “အုုိး… ငါဟာ 
ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ဂရုုစုုိက္ဖိုု႔ကုုိ ခုုမွ သင္ယူမိ ပါလား” လုုိ႔ ေတြးမိတယ္။ အရင္ကဆုုုုိ ကြ်န္မတုုိ႔က 
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သူမ်ားေတြ အတြက္ပ ဲစုုိးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကျပီး ကုုိယ့္အတြက္ ကုုိယ္ ဘယ္ေတာ့မွ မစဥ္းစားခဲ့ၾကဘူး။ 
ရုုတ္တရက္ ကြ်န္မဟာ စိတ္ေအးလက္ေအးန႔ဲ၊ စိတ္သက္သာယာကုုိ ခံစား လုုိက္ရတယ္။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)

စစ္တပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကေန တစိတ္တပုုိင္း - ဒီမုုိကေရစီ (semi-democracy) စနစ္ကုုိ 
အသြင္ကူးေျပာင္း လာတ့ဲ တိုုင္းျပည္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကုုိယ္ဟာ အင္မတန္အထီး
က်န္တဲ့ အေနအထားမွာ ရိွေနပါ တယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔အဖြဲ႕အစည္းလုုပ္ေနတဲ့ အလုုပ္ေတြဟာ 
ရုုတ္ရက္ဆိုုသလုုိ “မင္းတိုု႔ေတြ အသုုံးမ၀င္ ေတာ့ ဘူး” ဆုုိတဲ့အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ 
ျပီးေတာ့ အစုုိးရဘက္က “ၾကား၀င္ေစ့စပ္သူ” အသစ္ေတြနဲ႔ အျခားအဖြ႕ဲေတြပါ ပါ၀င္လာတ့ဲအခါမွာ 
သူတုုိ႔ဟာ အရင္ကျဖစ္ဖူးခဲ့တာေတြကုုိ ေမ့ေပ်ာက္လုုိျပီး အသစ္ကေန ျပန္စခ်င္ေနၾကျပီလုုိ႔ 
ထင္တယ္။ အဲ့ေတာ့ ကြ်န္မတုုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့တဲ့ အားထုုတ္မႈေတြဟာ ဘာမွ 
အရာမ၀င္ဘူး၊ အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘူးဆုုိတာကုုိ ျမင္ရေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္ဓာတ္က်မိ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုုိးရနဲ႔ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြဟာ အရင္ကတည္းက ဆက္ဆံေရး 
တည္ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ အတြက္ အခုုခ်ိန္မွာ သူတိုု႔အခ်င္းခ်င္း တိုုက္ရုုိက္ ဆက္ဆံႏိုုင္ၾကပါျပီ။ 
ဒါေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုုံအေျပာင္းအလဲ ေတြဟာ ကြ်န္မတိုု႔ကုုိ အင္မတန္ အထီးက်န္တဲ့ 
အေနအထားကုုိ တြန္းပုုိ႔ေပး ခဲ့တယ္။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)

ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဒီေန႔ဒအီေျခအေနကုုိ ေရာက္လာခ်င္းဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ေရာ
ကုုိယ္ပါ အားသြန္ခြန္စုုိက္လုုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အဖက္ဖက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုုံးရဲ႕  
စစ္မွန္တဲ့ ဆႏၵအရင္းခံ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)
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အခန္း အခန္း (၅)(၅)
“ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံပါ။ “ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံပါ။ 

ဒါပဲ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းဆုုိေနတာပါ”ဒါပဲ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းဆုုိေနတာပါ”

ကြ်န္မတိုု ႔ေတြ ဒီထက္ပုုိျပီး ၾကိဳးစားႏိုုင္ရင္ေကာင္းမယ္လုုိ ႔ ထင္တယ္။ တကယ္လုုိ႔ 
ကြ်န္မတုုိ႔လက္ထက္မွာ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡကုုိ မေျဖရွင္းႏိုုင္ခဲ့ဘူးဆုုိရင္ ေနာင္လာမယ့္ 
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ လက္ထက္မွာ ဒီထက္ ဒီထက္ပုုိဆုုိးတဲ့ အေျခအေနကုုိ ခ်န္ထားမိသလုုိ
ျဖစ္လိမ့္မယ္။

(လဖုုိင္ဆိုုင္းေရာ္)

ကြ်န္မအေနန႔ဲ ျငိမး္ခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ယုုံၾကည္တယ္။ ဒါကုုိ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တယ္။ 
ေရွ႕ဆက္ျပီး လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္း စုုိးရိမ္မိတယ္။ ကြ် န္မတုုိ႔
အေနနဲ႔ ကုုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ ခိုုင္ခိုုင္မာမာရပ္တည္ႏိုုင္မယ့္ နည္းလမ္းကုုိရွာေဖြရမယ္။ 
ဒါဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပုုိျပီးတုုိးတက္လာတာကုုိ 
ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ လုုံျခံ ဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ စစ္ပြဲေၾကာင့္ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနတဲ့ ျပည္သူေတြ အိမ္ျပန္ႏိုုင္မယ္…၊ ကုုိယ့္ေျမေပၚကုုိယ္ ျပန္လုုပ္ကုုိင္ 
ႏိုုင္မယ့္ အေနအထားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုုိ လက္မွတ္ထုုိးေစခ်င္တယ္။ 
ကြ်န္မတုုိ႔ လူမ်ိဳးေတြကုုိ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘ၀ကုုိ ျဖတ္သန္းေစခ်င္တယ္။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)
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ခုုခ်ိန္ထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရိွေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္လညး္ ကြ်န္ေတာ္ 
ၾကိဳးစား ေနတာပါ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကုုန္ဆုုံးသြားမလဆုုိဲတာေတာ့ 
မသိပါဘူး။

(ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္)

လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအေနနဲ႔ တရားေသလက္ခံထားတဲ့ ၀ါဒေတြ၊ ‘ဘယ္သူေတြက 
ဘယ္သူ႔ကုုိ ဘာေတြလုုပ္ခဲ့ပါတယ္’  ဆုုိတဲ့ ဓာတ္ျပားေဟာင္းေတြကုုိ နားေထာင္လာရတာ 
ျငီးေငြ႕လာၾကျပီဆုုိတာကုုိ ကြ်န္ေတာ္ သတိထားမိတယ္။ သူတိုု႔မွာ ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကူး
စိတ္သန္းေတြရွိတယ္။ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ အမုုန္းတရားေတြကုုိ လက္မခံခ်င္
ေတာ့ဘူးလုုိ႔ ထင္တယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတုုိင္းပဲ သူတုုိ႔ေတြ စျပီး ေလွ်ာက္လမ္းေနပါျပီ။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

တခါတေလ စစ္ပြဲဟာ ဘ၀ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္မတိုု႔အေနနဲ႔ လူထုုကုုိ 
လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡ ဆုုိတာရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကုုိ ျမင္လာေအာင္လုုပ္ဖုုိ႔ လုုိတယ္လုုိ႔ 
ယုုံၾကည္တယ္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ အပုုိင္းမွာေတာ့ အင္အားေတြမ်ားပါရ႕ဲ…
ဒါေပမယ့္ အစုုိးရနဲ ႔ လုုပ္ကုုိင္ရတဲ့အပုုိင္းမွာလည္း အလားတူ ခြန္အားစုုိက္ထုုတ္မႈရွိ 
သင့္တယ္လိုု႔ ထင္တယ္။

(လဖိုုင္ဆိုုင္းေရာ္)

ထိပ္တိုုက္ရင္ဆိုုင္မႈ (confrontation) ဟာ ဗမာ့ႏိုုင္ငံေရးအစဥ္အလာရ႕ဲ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုလုုိ 
ျဖစ္ေနတယ္။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ လက္နက္မကုုိင္ပဲ အစုုိးရန႔ဲ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆြးေႏြး ႏိုုင္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တယ္။ (၃) လ 
အၾကာမွာေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္ သန္းထြန္းဟာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျပီး ရလာတဲ့ 
လြတ္လပ္ေရးဟာ စစ္မွန္တဲ့လြတ္လပ္ေရးမဟုုတ္ဘူး၊ လြတ္လပ္ ေရးဆုုိတာ တိုုက္ယူမွရမယ္ 
ဆိုုျပီး ေၾကျငာခ်က္ထုုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ သူဟာ အာဏာရယူဖိုု႔ ဦးႏုုအစုုိးန႔ဲ 
ထိပ္တိုုက္ရင္ဆိုုင္ျပီး ဆန္႔က်င္တိုုက္ခုုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒႏိုုီင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့ ငါတုုိ႔ေတြ 
တိုုက္ပ ြဲ၀င္ရမယ္ဆုုိတဲ့ အုုိ င္ဒီယာဟာ လူေတြရဲ ႕ အေတြးအေခၚအယူအဆထဲမ ွာ 
ကိန္းေအာင္းေနတုုန္းပဲ။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)
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တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္တိုုက္ခိုုက္မႈေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔သမိုုင္းေၾကာင္းရဲ႕ 
အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေနရာတကာကုုိ လႊမ္းမုုိး၊ 
အုုပ္ခ်ဳပ္လုုိတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား ရွိၾကတယ္။ သူတိုု႔က တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြကုုိ 
ဒုုတိယႏိုုင္ငံသားအျဖစ္ ျမင္ၾကတယ္။ သူတိုု႔က ကြ်န္ေတာ္ တုုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုုိ 
ေလးစားမႈမရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲလညး္ ဒီအတိုုငး္ဆက္သြားလုုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ 
ကုုိယ့္တိုုင္းျပည္ကုုိ ဖြံ႕ ျဖိဳးတုုိးတက္ေစခ်င္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမွျဖစ္မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုုိ႔က 
ပဋိပကၡေတြရ႕ဲ အေၾကာင္းအရင္းဇာစ္ျမစ္ေတြကုုိ အရင္ေျဖရွင္းရမယ္။ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထပဲ ဲ
ႏိုုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္လုုိ႔ မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္မွရမယ္။ ဒါဟာ 
ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကူးအိပ္မက္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၆၀)က အသီးအပြင့္
ေတြကုုိ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ျပီ။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

အိပ္မက္ေတြမွာေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ဆင္းရဲမြဲေတေနတယ္။ အိပ္မက္မွာေတာင္ 
ခံစားခြင့္ေတြ အၾကီး အက်ယ္ဆုုံးရႈံးေနတယ္။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

လူေတြကေတာ့ ပုုံမွန္အားျဖင့္ တရားမွ်တမႈနဲ ႔ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုုိ လုုိခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ 
‘ျငိမ္းခ်မ္းေရး’ မွာ အဓိပၺယ္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းရိွေပမယ့္ လူေတြကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုုိ ခံစားခ်င္ၾကတယ္။ 
လူေတြ တစ္ေယာက္ဆီက တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူႏိုုင္၊ ဆက္ဆံႏိုုင္မယ့္ 
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေတြကုုိ ဖန္တီး ေပးရတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ နိစၥဓူ၀အလုုပ္ထကဲ 
အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြဟာ အတူ ယွဥ္တြ ဲေနထိုုင္တတ္ေအာင္ 
သင္ယူရမယ္၊ တစ္ေယာက္ရဲ႕ နာက်င္မႈကုုိ တစ္ေယာက္က သင္ခန္းစာ ယူရမယ္။ ဒီလုုိလုုပ္ရတာ 
အင္မတန္ခက္တယ္ဆုုိတာ လူတိုုင္းကုုိ ကြ်န္ေတာ္ သိေစခ်င္တယ္။ လူေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ 
“ခင္ဗ်ား ဦးေအာင္မင္းကုုိ ယုုံၾကည္သလား” လုုိ႔ တိုုက္ရုုိက္ေမးလာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္က 
“ေအး…ယုုံတယ္” လုုိ႔ ျပန္ေျဖလုုိက္တယ္။ အမ်ားပုုိင္းအတြက္ကေတာ့ ဒါဟာ သူတိုု႔ ၾကားခ်င္တ့ဲ 
အေျဖ မဟုုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကုုိယ့္အေနနဲ ႔က ျပတ္သားဖုုိ ႔လုုိတယ္။ “ဟုုတ္တယ္” 
ကြ်န္ေတာ္သူ႔ကုုိ ယုုံတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔ကုုိ ယုုံၾကည္ရတာကလည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုုပဲ။ 
ဒါေပမယ့္ ကုုိယ္က “ဟုုတ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္သူ႔ကုုိ ယုုံၾကည္တယ္” လုုိ႔ အရင္ဆုုံးေျပာလုုိက္ရင္ 
လူတခ်ိဳ႕အေနန႔ဲ ဒါကုုိ လက္ခံဖုုိ႔ အေတာ္ေလး ခက္လိမ့္မယ္။ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြကုုိ 
သြားေျပာတဲအ့ခါမွာလည္း သူတုုိ႔က အျပစ္ေတြအားလုုံး ဗမာေတြေပၚမွာပ ဲပုုံခ်တတ္ၾကတယ္။ 
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အဲ့ဒီအခါ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ “လူမ်ိဳးေရးျပႆနာနဲ႔ စနစ္ျပႆနာကုုိ မေရာေထြး ပါနဲ႔” ဆိုုျပီး 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျပဖိုု႔လုုိတယ္။ ျပီးေတာ့ ထပ္ေျပာမယ္…ဒလုုိီေျပာရတာ မလြယ္ပါဘူး။ 
ဘာလုုိ႔လဲဆုုိ ေတာ့ သူတုုိ႔က ခင္ဗ်ားဆီက “မွန္တယ္…ဗမာလူမ်ိဳးေတြက မေကာင္းဘူး” 
လုုိ႔ ၀န္ခံတာကုိပဲ ၾကားခ်င္ေန ၾကလုုိ႔ပဲ။ တကယ္ဆုုိ တိုုင္းရင္းသားေတြမွာလည္း မေကာင္း
တဲ့သူေတြ ရိွတာပဲ။ ျပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ ဘာသာၾကီး ေတြကလည္း ဘာသာကြဲတခ်ိဳ႕အေပၚမွာ 
အရာရာတိုုင္းအတြက္ အျပစ္တင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က “ဟုုတ္တယ္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ ႏိုုင္ငံျဖစ္ျပီး 
အဓိကအစုုိးရေတြကလည္း ဗမာလူမ်ိဳ း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြခ်ည္းပ။ဲ ေရႊ၀ါ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရး 
ႏိွမ္နင္းတဲ့အခ်ိန္တုုန္းကလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဗမာလူမ်ိဳးေတြကပ ဲတျခား ဗမာ၊ ဗုဒၶဘာသာ
၀င္ေတြရဲ႕ သတ္ ျဖတ္တာကုုိ ခံခဲ့ရတာပဲ။ ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ တစ္ေယာက္မွ မျမင္ၾကဘူး။” 
မလြယ္ကူတဲ့ ဟာေတြကုုိ လုုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဓာတ္က်ဖုုိ႔ေကာင္းတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အမွန္ေတာ့ အဲ့ဒီအရာကပဲ ခင္ဗ်ားကုုိ ပုုိ ျပီး ၾကံ႕ခုုိင္ေစႏိုုင္တယ္။ ဒါဟာ 
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုလည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။

(ဆရာေက်ာ္သူ)

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ဗမာလူမ်ိဳးေတြန႔ဲ ဆက္ဆံဖိုု႔ အခြင့္အလမ္းကုုိ 
ေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေပၚထားတဲ့ သူတုုိ႔ရ႕ဲ သေဘာထားအျမင္က “သူတိုု႔က သူပုုန္ေတြ၊ 
သူတုုိ႔ဟာ လူဆုုိးေတြပ”ဲ ဆုုိတဲ့ အျမင္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔နဲ႔ သူတိုု႔စျပီး 
ဆက္ဆံေရးလုုပ္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာတယ္။ 
ဥပမာေျပာရရင္ ဦးေအာင္မင္းလုုိေပါ့။ ႏိုုင္ငံေရး ပါတီေတြကလည္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ 
ရပ္တည္ခ်က္ေတြကုုိ စျပီးလက္ခံလာၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ ေတာ္လွန္ရုုန္းကန္မႈေတြကုုိ 
ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြဘက္က အသိအမွတ္ျပဳမႈအခ်ိဳ႕လည္း ရိွပါတယ္။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

အခုုခ်ိန္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ကာလတစ္ခုုပါ။ သမၼတကလည္း သူ႔အာဏာကုုိ သမၼတအသစ္ကုုိ 
လႊဲေျပာင္းေပး ရေတာ့မယ္။ ခုုခ်ိန္ထိေတာ့ ေနာက္တက္လာမယ့္ သမၼတဟာ ဘယ္သူျဖစ္မ
လဲဆုုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ မသိ ဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုုိ
အဆင္ေျပေခ်ာမြတ္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုုင္လိမ့္မယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)
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ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အဓိကေသာ့ခ်က္ပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲနဲ႔  ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ 
ဒီမုုိကေရစီစနစ္ကုုိ ထူေထာင္လုုိ႔ မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ တျခားေရြးစရာလမ္းမရိွဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ တစ္ခုုျပီး တစ္ခုု ေျပာင္းလုုပ္ႏိုုင္မယ့္ အေနအထားလည္း မရိွဘူး။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)
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သင္ခန္းစာရျခင္းသင္ခန္းစာရျခင္း

ျပီးခဲ့တဲ့ (၂) ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ကုုိယ့္အဖြ႕ဲစည္းရ႕ဲ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈေတြအျပင္၊ 
ျပင္ပက ေ၀ဖန္မႈ ေတြကုုိပါ ခံခဲ့ရတာကုုိ သတိထားမိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ဖက္အဖြဲ႕နဲ႔ 
ဘယ္လုုိ ညိွႏိႈင္းရမယ္ဆုုိတာလည္း သေဘာေပါက္လာတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ 
တိုုင္းျပည္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုိေနရင္ေတာင္ စစ္ပြ ဲေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရေနသူအခ်ိဳ႕လည္း 
ရိွေနတယ္ဆုုိတာကုုိလည္း ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနသူေတြဟာ 
ေျပာရဲ၊ လုုပ္ရဲတဲ့ သတၱိရွိဖုုိ ႔လုုိတယ္…သူတိုု႔အေနနဲ႔ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားဖုုိ႔ လုုိျပီး 
တျခားလူေတြကုုိလည္း အသိပညာေပးဖုုိ ႔လုုိတယ္ဆုုိတာ သိလာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
သင္ခန္းစာ ရလုုိက္တာေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ကုုိယ့္ရန္သူေတြထမွဲာ မိတ္ေဆြရိွႏိုုင္သလုုိ၊ 
ကုုိယ့္မိတ္ေဆြ ၾကားမွာ လည္း ရန္သူေတြရိွႏိုုင္တယ္ဆုုိတာကုုိလည္း သိခဲ့ရတယ္။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

KNU နဲ႔ ပထမအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုခ်ခဲ့တယ္။ 
သူတုုိ႔ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ အရင္က ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးလုုပ္သား ဘ၀ထက္ကုုိ ပုုိေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ကုုိ 
ရသင့္ရထုုိက္တယ္။ ဒီအခ်က္ ကပဲ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ၂၀၀% 
စိတ္ေရာကုုိယ္ပါႏွစ္ျမွပ္ျပီး အားသြန္ခြန္စုုိက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
ေစခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ကြ် န္ေတာ္ သင္ခန္းစာရခဲ့တဲ့ အရာ တစ္ခုုေပါ့။ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ စိန္ေခၚ
မႈအသစ္ေတြနဲ႔ မေသခ်ာအေရရာမႈေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ ရင္ဆိုုင္ဖုုိ႔အတြက္ သေဘာထားမေသး
သိမ္ဘဲ အရာရာကုုိလက္ခံႏိုုင္ဖုုိ႔ ၾကိဳးစားရတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ကုုိယ္ကသာ ဒီလုုိသေဘာ
ထားၾကီးမႈမရိွဘူးဆိုုရင္ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ အဓိကပါ၀င္သူအျဖစ္ ေျပာင္း
လဲလုုိ႔ ရမွာမဟုုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ေသာလူေတြဟာ သူတုုိ႔ကုုိယ္ကုုိ သူမ်ားေတြထက္ 
ပုုိသာတယ္ဆုုိတဲ့ စိတ္ထား ရိွၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔က သူတိုု႔ကုုိ ဒထီက္ပုုိျပီး ထထဲ၀ဲင္၀င္ပါ
၀င္လာဖုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေပမယ့္ သူတိုု႔က လမ္းဆုုံးမွာေရာက္ေနျပီ။ ဘာလုုိ႔လဲဆိုုေတာ့ 
သူတိုု႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကုုိ မေျပာင္းလဲႏိုုင္ၾကဘူး။ ဒီေတာ့ သူတိုု႔ကုုိယ္ကုုိ လြတ္ေျမာက္ဖုုိ႔၊ 
ေျပာင္းလဲဖုုိ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ အလုုံအေလာက္ သူတိုု႔မွာ မရိွဘူး။ သူတုုိ႔ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္သူေတြျဖစ္ဖိုု႔ လုုိအပ္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေတြလုုပ္ဖိုု႔ လုုံေလာက္တဲ့ စြမ္းရည္မရိွ 
ၾကဘူး။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)
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ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ကေန ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာေတြ႔ရွိရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အားလုုံးပါ၀င္ႏိုုင္ေရး 
(all-inclusive) က ျဖစ္ႏိုုင္တယ္…ဒါေပမယ့္ မလြယ္ဘူး ဆုုိတာပါပဲ။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

ခုုခ်ိန္ထိ ကြ်န္ေတာ္ရခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာကေတာ့ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔
အေနနဲ႔ လူထုုနဲ႔ အျမတဲမ္း အဆက္အသြယ္မျပတ္ရိွေနရမယ္ဆုုိတာပါပ။ဲ ဒါေၾကာင့္ ခုုလက္ရိွ 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြကုုိဲ ေရွ႕ဆက္ ႏိုုင္ဖုုိ႔ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ လူထုုနဲ႔ တိုုငပ္င္ေဆြးေႏြးဖုုိ႔လုုိတယ္။ 
ဒလုုိီ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈမ်ိဳ းေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အတြက္ လိုုအပ္ပါတယ္။ လူထုုပါ၀င္မႈမရိွရင္ 
ဒျီငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေရရွည္ ခိုုင္ျမမွဲာ မဟုုတ္သလုုိ ေအာင္ျမင္မွာလည္းမဟုုတ္ဘူး။ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကုုိုုၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ စစ္ပြဲ ေၾကာင့္ ကခ်င္လူထုုက အရမ္း
ေဒါသထြက္ေနၾကတယ္။ သူတိုု႔ကုုိ တည္ျငိမ္ေအာင္မလုုပ္ဘနဲဲ႔၊ နားလည္မႈ ရေအာင္မလုုပ္ဘနဲဲ႔ 
ေရွ႕ဆက္သြားဖိုု႔ ေတာ္ေတာ္ခက္လိမ့္မယ္။

(ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ဆြမ္လြတ္ဂြန္ေမာ္)

တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြအားလုုံးကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုကုုိ လုုိလားတယ္လုုိ႔ 
ေျပာၾကတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတစ္ခုုျဖစ္ဖိုု ႔ လုုိလားတယ္ဆုုိရင္ 
တျခားသူေတြန႔ဲ ယွဥ္တြဲေနထိုုင္ဖုုိ႔ လုုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုုိေနၾကမလဲ။ ဗမာျပည္မွာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြရိွေနေသးတယ္။ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ 
ေရာေႏွာဆက္ဆံလုုိ႔ရေနတာက ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဗမာလူမ်ိဳး မဟုုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ။ 
တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္သာ ဗမာျဖစ္ေနျပီး သူတိုု႔နဲ႔ လုုိက္ေရာၾကည့္ရင္ မေအာင္ျမင္ႏိုုင္ေလာ
က္ဘူး။ ကြ် န္ေတာ္ ဗမာမဟုုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ့္အတြက္ လမ္းစေတြ အေတာ္
မ်ားမ်ားဖြင့္ျပီးသားျဖစ္သြားူတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ပုုဂၢိဳ လ္ေရးရာေနာက္ခံေၾကာင့္လည္း 
လမ္းစ ေတြကုုိ အေတာ္မ်ားမ်ား ပြင့္းေစခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကုုိက လက္နက္ကုုိင္ 
အဖြဲ႕တစ္ခုုထဲ ၀င္သြားတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အခြင့္အလမး္ေတြ ပုုိျပီး ရသြားတယ္။ 
အစုုိးရနဲ႔လည္း ဒအီတိုုင္းပ။ဲ ဒအီစုုိးရနဲ႔က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ရွမ္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေနေပမယ့္ 
အာဏာမသိမ္းခင္က ကြ်န္ေတာ့္မိဘေတြရဲ ႕ အရွိ န္အ၀ါေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ 
အကူအညီေတြအမ်ားၾကီးရခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ အေထာက္ အကူျပဳေပးခဲ့တဲ့
အခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိခဲ့တယ္။ အေနာက္တိုုင္းသားေတြက “ခင္ဗ်ား ေတာ္တယ္။ 
အရည္အခ်င္းရွိတယ္” ဆုုိျပီး ေတြးေနတာမဟုုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီေနာက္ကြယ္မွာ အေၾကာင္း
အရင္းေတြ အမ်ားၾကီး ရိွေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ ဂုုဏ္ျပဳမခံ၊ အသိအမွတ္ျပဳတာ 
မခံရင္ ကုုိယ့္အတြက္ လုုပ္ႏိုုင္တဲ့ အရာေတြ ပုုိမ်ားတယ္။ အျပိဳင္အဆိုုင္မရိွရင္ ပုုိျပီးေအာင္ျမင္
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ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ ႏုုိင္တယ္ဆုုိတာကုုိလည္း သိလုုိက္ရတယ္။ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြကအစ၊ 
လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕၀င္ေတြအဆုုံး၊ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္း၊ အစုုိးရအဖြဲ႕စတဲ့ 
အဖြဲ႕ေပါင္းစုုံနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တြဲလုုပ္ႏိုုင္တယ္။ ျမန္မာနိုုင္ငံလုုိ ႏိုုင္ငံေတြမွာ လူတုုိင္း ပါ၀င္ 
လႈပ္ရွားႏိုုင္တဲ့ ေနရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ လူေတြက သူတိုု႔ပ့ံပုုိးကူညီေပးႏိုုင္တဲ့အရာ
ေတြကုုိ ရွာႏိုုင္မယ္ ဆိုုရင္ လူတိုုင္းမွာ အခန္းက႑တစ္ေနရာစီရိွကုုိ ရိွတယ္… လုုိအပ္တဲ့
ေနရာေတြက အမ်ားၾကီးပဲ။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

ကြ်န္မတုုိ႔ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ၾကိဳးစားျပီး ဒထီက္ပုုိ စူးစမ္း
သင့္တယ္။ အစုုိးရဟာ အာဏာကုုိင္စြထဲားသူျဖစ္တယ္ဆုုိတာကုုိ သိမွတ္ျပီး ႏိုုင္ငံေတာ္အၾကီး
အကဲက ကုုိယ့္ကုုိ ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါမွာ ကုိယ့္ဘက္ကလည္း အနည္းဆုုံးေတာ့ 
စမ္းၾကည့္သင့္တယ္။ ကုုိယ္ေတြသာ ဒီလမ္းစအတြက္ တံခါးဖြင့္ႏိုုင္ရင္ ကမ္းလွမ္းခ်က္က 
အဆင္သင့္ရိွတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ကုုိယ္က တံခါးကုုိ ဘယ္လုုိတြန္းျပီး ဖြင့္ရမယ္ဆုုိတာကုုိ 
သိေနရင္ အစုုိးရနဲ႔ေရာ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ပါ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံရ ပါမယ္။ ဒါကုုိ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုုအေနန႔ဲ ဆုုပ္ကုုိင္ၾကရေအာင္။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ခုုထိေလ့လာသင္ယူေနဆဲပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ေတာ့ 
သာမာန္ ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္နဲ႔ 
ဒီအခြင့္အေရးကုုိ လက္မလြတ္ရ ေလေအာင္ ခြန္အားရွိသေရြ႔ ၾကိဳးစားသြားမယ္။ ေန႔စဥ္
ေန႔တိုုင္း ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔မွာ သင္ယူစရာေတြခ်ည္းပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၃) ႏွစ္ 
ကတည္းက သင္ခန္းစာေတြရခဲ့ျပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကေနရခဲ့တဲ့ 
အဓိကသင္ခန္းစာတစ္ခုုကေတာ့ တစ္ဖက္အဖြ႔ဲမွာလည္း လူေကာင္းေတြ ရိွတတ္ တယ္ဆုုိ
တာပါပဲ။ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ၉၉% ေလာက္က လူေကာင္းေတြပါ။ 
ကုုိယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ပဲ ၾကည့္တဲ့သူေတြ၊ စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းအတိုုင္း လုုိက္မနာႏိုုင္တဲ့
သူေတြလုုိမ်ိဳး မေကာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စေတာ့ ရွိတာမွန္ပါတယ္။ 
ဒါကေတာ့ ပုုံမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အ့ံၾသစရာ ေကာင္း တာက လူေတြက ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြး
ပြအဲေၾကာင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေၾကာင္းကုုိ ေမးၾကတဲ့ အခါ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
ဒါဟာ အင္မတန္ရုုိးရွင္း လြယ္ကူပါတယ္လုုိ႔ သူတိုု႔ကုုိေျပာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 
ရုုိးရွင္းတဲ့ အေျဖေတြကုုိပဲ အမွန္တကယ္ယုုံၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲ 
တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးျပီ၊ အတူ တြဲလုုပ္ခဲ့ဖူးျပီ။ ဒီလုုိ စကားစျမည္
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ေတြလည္း ေျပာခဲ့ျပီးျပီ။ သူတုုိ႔က အျမတဲမ္း သူတိုု႔ရ႕ဲ နာၾကည္းခ်က္ေတြ၊ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုုိ 
ဖိေျပာတတ္ၾကတယ္။ အဲ့ဒလုုိီ စကားအရွည္ ၾကီးေျပာျပီး သူတိုု႔ရ႕ဲ ဆိုုလုုိရင္းကုုိ ေနာက္ဆုုံးမွာ 
စာတစ္ေၾကာင္းတည္းန႔ဲ ျခံဳငုုံျပီး ေျပာရရင္ေတာ့ “ခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ေကာင္းေကာင္း
ဆက္ဆံပါ။ ဒါပ ဲကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းဆုုိတယ္” ဆုုိတာပါပ။ဲ ဒါ ကိုုယ္လုုပ္ ေပး လုုိ႔ ရတဲ့အရာပ။ဲ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အေနန႔ဲလည္း သူတုုိ႔အလုုိက် ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံဖုုိ႔ အစတည္း 
က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီးသား။ ဒီေလာက္ထိကုုိ ရုုိးရွင္းတဲ့ကိစၥပါ။ ဟုုတ္တယ္။ အေျဖက 
ရုုိးရုုိးေလးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚကုုိ အေကာင္းျမင္မႈရိွ
ေနတာပါ။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ သာမန္ဖြံ႕ ျဖိဳးေရး ပေရာဂ်က္ေတြကုုိ လုုပ္တဲ့အခါမွာ အေျဖကုုိ လက္ငင္းရျပီး 
ကုုိယ္ရတဲ့ ရလဒ္ ေတြဟာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ကုုိက္ညီေလ့ရွိတယ္။ နားလည္ရလြယ္သလုုိ 
ကုုိယ္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုုင္း လုုပ္ႏိုုင္ ဖိုု႔ကလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရွိတယ္။ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ဒီအရာေတြပဲ (ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ရလဒ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ 
အေျဖေတြ) လိုုအပ္ေပမယ့္ ျဖစ္စဥ္သေဘာတရားက မတူေတာ့ ဘူး။ ဥပမာ ေဆြးေႏြးေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူတိုုင္းကေတာ့ ရလဒ္ေကာင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ရလဒ္ ေတြကုုိ 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔သဘာ၀အရ ေရွ႕ဆက္ျပီး ဘာေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုု
တာကုုိ မသိႏိုုင္ပါဘူး။ အရာအားလံုုးက အျပဳသေဘာေဆာင္ေနရင္ ပဋိပကၡဆုုိတာ 
ဘယ္ရွိေတာ့မွာလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ ႔ ေရွ႕ဆက္ျပီး ဘာေတြျဖစ္လာမယ္ဆုုိတာ 
မသိႏိုုင္ဘူး။ ဒလုုီပ္ငန္းစဥ္ၾကီးက ရုုိလာကုုိစတာအတိုုင္းပ။ဲ တက္ လုုိက္၊ က်လုုိက္ျဖစ္ေနတယ္။ 
ခရီးဘယ္ေလာက္ ေပါက္ေနျပီလဲဆုုိတာကုုိ တစ္ဆုုံးထိျမင္ေအာင္ၾကည့္ တတ္မွပဲ 
သိႏိုုင္မယ္။ ဒီေန႔က ေကာင္းတဲ့ေန႔ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္…ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္မွာ အဆုုိးေတြပဲ 
လုုံး၀ ျဖစ္လာရင္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ မေသခ်ာမႈကေတာ့ ရိွစျမဲပဲ။

(ဦးေက်ာ္စုုိးလိႈင္)

လြန္ခဲ့တဲ့ (၂) ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကေန သင္ခန္းစာရခဲ့တာ
ေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ ကြ်န္မအေနနဲ႕ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ လုုပ္ေလေလ၊ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ 
ယုုံၾကည္မႈရိွလာေလေလပဲဆုုိတာကုုိ သတိထားမိတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုု ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္လာႏုုိင္ေအာင္လည္း ကြ်န္မတုုိ႔ ၾကိဳးစားၾကည့္ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုု ႔ ဆုုိလုုိက္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြက တိုုက္ပြဲ 
ကင္းစင္မႈထက္ေက်ာ္ျပီး ျမင္တတ္ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အျမဲတမ္း စစ္ပြဲရဲ႕ 
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ေျမစာပင္ေတ ြျဖစ္ေနၾကတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတုုိ႔အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း
ရွင္းေရး၊ လုုံျခံဳေရးနဲ႔ အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးပုုိင္း ေတြကုိပါ ထည့္သြငး္စဥ္းစားတတ္ၾကတယ္။

(ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္)

ျပည္သူလူထုုမ်က္ႏွာေထာက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔အားလုုံး သေဘာတူလက္ခံႏုုိင္မယ့္ 
ဘုုံေျဖရွင္းခ်က္ကုုိ ရွာ ရ မယ္။ ဒလုုီပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆႏၵအတြက္
သာမက လူတိုုင္းကလည္း လုုပ္ငန္းစဥ္ ရလဒ္အေပၚ ေက်နပ္မႈရိွရမယ္။

(ဦးသံခဲ)

အထူးသျဖင့္ ဒျီငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ CSO ရ႕ဲ ပါ၀င္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ရလုုိက္တဲ့ သင္ခန္း
စာကေတာ့ ကြ်န္မတုုိ႔အေနန႔ဲ ႏွစ္ဖက္စလုုံးက “အုုိေက… ဒါက မင္းတိုု႔လုုပ္ႏိုုင္တဲ့အရာ…
ဒီေနရာဟာ မင္းတိုု႔ ပါ၀င္ရမယ့္ ေနရာ” လုုိ႔ ေျပာလာမယ့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္မေနသင့္ဘူး။ 
ကြ်န္မတုုိ႔ဘက္ကစျပီး ကုုိယ္ပါ၀င္ႏိုုင္မယ့္ ေနရာ ကုုိ ဖန္တီးယူျပီး ဒါကုုိမွ ထက္ျပီး ခ်႕ဲထြင္ရပါ
မယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္မတုုိ႔ Civil Society Forum for Peace (ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖုုိရမ္) ကုုိ အစပ်ိဳးလုုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါ ကေတာ့ 
ကြ်န္မတုုိ႔ရခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာတစ္ခုုပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာက ကုုိယ့္ဖာသာကုုိယ္ 
သီးသန္ ႔  ေနလုုိ ႔မရဘူး။  အျမင္က်ယ္က်ယ္ထားရမယ္၊  တျခားသူေတြ ကုုိလည္း  
လက္ကမ္းၾကိဳဆုုိရမယ္။

ဒါဟာ ဒမုုိီကေရစီတန္ဖုုိးေတြျဖစ္တဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ (participation) နဲ႔ ပုုိင္ဆိုုင္မႈ တုုိးခ်႕ဲျခင္း 
ကုုိ လက္ေတြ႔ က်င့္သုုံးေနတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲ စျပီးပါ၀င္ကတည္းက ဒါဟာ 
ကြ်န္မတုုိ႔ရဲ႕ အဓိက စည္းမ်ဥး္ စည္းကမ္း (principle) ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မတုုိ႔ဖုုိရမ္ကုုိ 
တက္ေရာက္ဖိုု႔ UPWC ၊ MPC က ဦးလွေမာင္ေရႊနဲ႔ ဦးတင္ေမာင္သန္းတိုု႔ကုုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့တယ္။ 
ဖုုိရမ္မွာ CSO ကိုုယ္စားလွယ္ေတြက သူတိုု႔ကုုိ “ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဘာလုုပ္ ေပးလုုိ႔ရမလဲ” 
လုုိ ႔ေမးၾကတဲ့အခါ ဦးလွေမာင္ေရႊက “ေဒၚဂ်ာနန္ကုုိ ၾကည့္ပါ။ ကုုိယ့္ကုုိ ေနရာေပး 
လာမယ့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္မေနပါန႔ဲ။ ကုုိယ့္ေနရာကုုိ ကုုိယ့္ဖာသာဖန္တီးယူၾကရမွာပါ” လုုိ႔ 
ေျဖခဲ့တယ္။

(ေဒၚလေထာ္ဂ်ာနန္)
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ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ဒီအလုုပ္လုုပ္ဖုုိ႔ ဘယ္သူမွ မေတာင္းဆုုိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ဒါကုုိ လုုပ္ဖိုု ႔ အေရးၾကီးတယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔ ယူဆထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ ႔ရဲ႕ 
ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုုင္မလား၊ မေဖာ္ႏိုုင္ဘူးလားဆုုိတာေတာ့ 
မသိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့လုုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့ 
Uppsala ကုုိ ျပန္ျပီး အခုုထက္၀င္ေငြေကာင္းတဲ့ စာသင္တဲ့အလုုပ္လုုပ္ရင္း ကုုိယ့္မိသား
စုုနဲ႔ျပန္ေနဖုုိ႔ အေတြးေတြ အၾကိမ္တစ္ေထာင္ေလာက္ ၀င္ခဲ့ဖူးတယ္။ ကြ် န္ေတာ္ျပနသ္ြား လုုိ႔ 
ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေရြးျခယ္စရာ မရွိလုုိ ႔မဟုုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က အျမဲတမ္း 
ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကုုိ ခဏခဏ 
ျပန္လာမိမွန္းမသိဘူး။ ျဖစ္ႏိုုင္တာ တစ္ခုုကေတာ့ ဒါဟာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္ တစ္ခုုျဖစ္
ေကာင္းျဖစ္မယ္။ တာ၀န္ယူလုုိတဲ့ အသိစိတ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မယ္။ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္တုုန္းက 
ကြ်န္ေတာ္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ေလာက္ရိွမယ္။ အခုုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ျပီ။ 
ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀တစ္ခုုလုုံး ဒါန႔ဲပဲ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျပီးျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္း ကုုိယ့္ 
ကုုိယ္ကုုိ သူရဲေကာင္း ၾကီးေတြလုုိ ႔ေတာ့ မခံယူသင့္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု ႔ရဲ ႕ 
လူသားသဘာ၀ပဲ ျဖစ္တယ္။ လူသားေတြျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔လုုပ္ရမယ့္ 
မွန္ကန္တဲ့လုုပ္ရပ္ေတြရွိတယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ တစုုံတခုုကုုိ 
ပ့ံ ပုုိးကူညီေပးႏိုုင္ဖုုိ ႔ ၾကိ ဳးစားၾကမယ္။ သူတပါးကုုိ ကြ်န္ေတာ္တိုု ႔တတ္ႏိုုင္သေလာက္ 
ကူညီေပးရမယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

အစုုိးရဘက္ကေတာ့ ျပႆနာေတြကုုိ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတဲ့အေနနဲ႔ ျပည့္၀တဲ့ 
ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ တံခါးကုုိဖြင့္လုုိက္ျပီလုုိ႔ ျမင္မိတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကြ်န္
ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ေတြရခဲ့သလုုိ ႏိုုင္ငံတကာအသိုုင္း
၀ိုုင္းကလည္း ဒီလုုိ ျပႆနာေတြကုုိ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းန႔ဲ အေျဖရွာတာကုုိ ေထာက္ခံအား
ေပးၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒလုုိီအေနအထားအတိုုင္းပ ဲဆက္လက္ျပီး သြားရမွျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔သြားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းဦးတည္ခ်က္ပဲ။

(ႏိုုင္ဟံသာ)
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ခုုခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္စုုိးရိမ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ပညာရွင္တစ္ေယာက္မဟုုတ္ဘူး။ 
စေကာ္လာတစ္ေယာက္ မဟုုတ္ဘူး။ သာမာန္လူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ 
သမာရုုိးက် အေတြ႕အၾကံဳေတြပဲရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနန႔ဲကေတာ့ တႏုုိင္ငံလုုံးအပစ္အ
ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုုေတာ့ရွိသင့္တယ္လုုိ႔ ျမင္တယ္။ အဲ့ဒါျပီးေတာ့ 
မူေဘာင္ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းလုုပ္သင့္ျပီး၊ ေနာက္တဆင့္အေနနဲ ႔ ေခတ္သစ္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ကုုိ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်
င္းပရမယ္။ ျပီးရင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မွာ အစုုိးရသစ္န႔ဲ ေရွ႕ဆက္ရမယ္။ တကယ္လုုိ႔ အေျခခံအုုတ္
ျမစ္အလုုံအေလာက္ခ် ျပီး ျ ပီဆုုိရင္ ျ ငိ မ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ဆက္ျပီး အဆုုံးထိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။ ျပီးရင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး၊ 
ႏိုုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္က အဓိကပါ၀င္ 
ပတ္သတ္သူေတြ ေပၚမူတည္ျပီး ၂ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အထိ ၾကာေကာင္းၾကာႏိုုင္တယ္။ 
အားလုုံးအ ဆင္ေျပရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံဟာ ၁၀ ႏွစ္ - ၁၅ ႏွစ္ အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏိုုင္ငံ
တစ္ႏိုုင္ငံျဖစ္လာႏိုုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ၂၀၁၆ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကုိ 
ေစာင့္ေမွ ်ာ္ေနတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ တိုု ႔က ၂၀၁၆ ကုုိ ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ရင္ 
လုုပ္ငနး္စဥ္ကုုိလည္း မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကေန ဆက္သြားႏိုုင္မွာပဲ။ ျမန္မာန႔ဲ လူနည္း
စုုတ္ုုိင္းရင္းသားေတြဟာ ဒီမုုိကေရစီတိုုင္းျပည္ရဲ႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေအာက္မွာ အတူတကြ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လက္တြဲသြားႏိုုင္ဖိုု႔က ကြ်န္ေတာ့္အိပ္မက္ပဲ။

(ဦးလွေမာင္ေရႊ)
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အတုုိေကာက္ေ၀ါဟာရမ်ားအတုုိေကာက္ေ၀ါဟာရမ်ား

ABSDF All Burma Student’s Democratic Front 
(ျမန္မာႏိုုင္ငံလုုံးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုုိကရက္တစ္တပ္ဦး)

AIT Asian Institute of Technology (အာရွနည္းပညာတကၠသုုိလ္)

BGF Border Guard Force (နယ္ျခားေစာင့္တပ္)

CEFU Committee for the Emergence of a Federal Union 
(ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ေပၚထြန္းေရးေကာ္မတီ)

CSFP Civil Society Forum for Peace 
(ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အရပ္ဖက္လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းဖုုိရမ္)

CSO Civil Society Organisation (အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း)

CNF Chin National Front (ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး)

ENC Ethnic Nationalities Council (တိုုင္းရငး္သားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ)

IDP Internally Displaced People (ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုုကၡသည္)

KNLA Karen National Liberation Army 
(ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)

KNPP Karenni National Progressive Party 
(ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုုးတက္ေရးပါတီ)

KNU Karen National Union (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံး)

MPC Myanmar Peace Center (ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ)

NCCT Nationwide Ceasefi re Coordination Team (တႏုုိင္ငံလုုံးဆိုုင္ရာ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)

NLD National League for Democracy (အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

NMSP New Mon State Party (မြန္ျပည္သစ္ပါတီ)
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NSAG Non-State Armed Group 
(အစုုိးရမဟုုတ္သည့္လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္း)

RCSS/SSA Restoration Council of Shan State/Shan State Army 
(ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္)

SPDC State Peace and Development Council 
(ႏိုုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ)

UNFC United Nationalities Federal Council 
(ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ)

UNLD United Nationalities League for Democracy 
(ျပည္ေထာင္စုုတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

UPWC Union Peacemaking Working Committee 
(ျပည္ေထာင္စုုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းေကာ္မတီ)
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ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ဒါဟာ ႏွစ္ (၅၀) အတြင္း ပထမဆုုံး အစုုိးရဘက္က ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ 
ကမ္းလွမ္း ခံရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ လွည့္ကြက္တစ္ခုုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္…။ဒါမွမဟုုတ္လည္း 
တစ္ခုုခုုျဖစ္ႏိုုင္တယ္…။ ဒါေပမယ့္ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ေတာ့ စမ္းၾကည့္ရမယ္။ တကယ္လုုိ႔ကုုိယ္က 
သတိထားႏိုုင္မယ္ဆုုိရင္ ကိုုယ္လုုိခ်င္တဲ့ အရာတခ်ိဳ႕ကုုိလည္း ရေကာင္းရ သြားႏိုုင္တယ္။

(ဦးဟန္ေယာင္ေ၀)

အရာရာက အခ်ိန္မေရြးျပိဳလသဲြားႏိုုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာႏိုုင္တာ တစ္ခုုကေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေတြ အစည္းအေ၀းအသစ္ကုုိ စျပီး ၀င္ထိုုင္တုုိုုင္းမွာ လူသတ္ကြင္း (ဒါမွမဟုုတ္) 
အႏၱရာယ္ ေတာထဲ သြားေနရတဲ့အတိုုင္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုုစီတိုုင္းတစ္ခုုစီ
တိုုင္းရ႕ဲအျပီးမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ ပုုိပုုိျပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြကုုိ ရခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ အစည္းအေ၀း ပြဲ ထိုုင္တိုုင္း မေသခ်ာမေရရာမႈေတြ၊ ျပႆနာေတြ 
အမ်ားၾကီးပဲ။ ဒါဟာ ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲကုုိ ဘယ္ေလာက္ထိ ထဲထဲ၀င္၀င္လုုပ္ေဆာင္မႈ၊ 
ခြန္အားစုုိက္ထုုတ္မႈရိွသလဲဆိုုတာနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ အခိုုင္အမာရိွသလဲ ဆုုိတာ ကုုိ ေဖာ္ညႊန္း
ေနတဲ့ သေကၤတၾကီးတစ္ခုုပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီလုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ခိုုင္ ခ့ံမ ႈ 
မရိွေသးပါဘူး။ အျမဲတမ္းလုုိလုုိ ေနာက္ဆုုံးအဆင့္က အခက္ခဲဆုုံးပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က အခုု 
ေနာက္ဆုုံး အဆင့္ကုုိ ေရာက္ေနပါျပီ။

(ဦးတင္ေမာင္သန္း)

ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္ၾကာမွ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဗမာျပည္တြင္းက ကုုိယ့္ရပ္ရြာကုုိ ကိုုယ္ျပန္ 
ႏိုုင္ေတာ့ တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြကေတ့ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႔ 
ၾကိဳဆုုိၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီ အတြက္လည္း သူတိုု႔ကုုိ အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က 
ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ၾကိဳဆုုိတ့ဲပြေဲတြ၊ ေန႔လည္စာ ေကြ် းတာမ်ိဳ းေတြ လုုပ္ေပးၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔
ေတြက တကၠသုုိလ္မွာ တူတူေက်ာင္းတက္ခ့ဲ တ့ဲသူေတြပါ။ သူတိုု႔ေတြက ခုုေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္
ေတြျဖစ္ေနျပီဆိုုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သူတိုု႔နဲ႔ လုုံး၀ကြာျခား
ေနပါတယ္။ ဘ၀က အရမ္းထူးဆန္းလြန္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေမနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကုုိလည္း 
“ဘ၀က အရမ္းထူးဆနး္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္တုုန္းက ငါတိုု႔ေတြ အိပ္မက္တူတူ
မက္ခဲ့ၾကဖူး တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ ငါဟာ အျခားဘ၀နဲ႔ ျပန္ေရာက္လာတယ္”  လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္
ေျပာျပခဲ့ဖူးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ အတိတ္ကတစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြား
ခဲ့တုုန္းက အေၾကာင္းအရာေတြကုုိ ျပန္ေျပာၾကရင္းနဲ႔ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ျပန္ႏုုပ်ိဳသြားသလုုိ
ေတာင္ခံစားခဲ့ရတယ္။

(ဦးသံခဲ)
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ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုု၀င္ေတြက အြပ္ဆာလာ (Uppsala) မွာေနၾကတယ္။ သူတိုု႔လည္း ခုုေတာ့ 
ေနသားက်ေနၾကျပီ။ ကြ်န္ေတာ့္ သားသမီးေတြက ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေရာက္ေနၾကျပီ။ 
၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတဲ့တစ္ခုုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္သမီး မူၾကိဳအရြယ္ေလးကတည္းက 
ကြ်န္ေတာ္ဟာ တခ်ိန္လုုံး ခရီး ထြက္ခဲ့ရတာပါပဲ။ တခါတေလ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္လာျပီး သူ႔ကုုိ 
ေက်ာင္းသြားၾကိဳတဲ့အခါ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ သူ႔အတန္းထဲကုုိ ေခၚသြားျပီး “ဒါ သမီးရဲ႕ 
ဒက္ဒီေလ…သမီးရ႕ဲ ဒက္ဒ”ီ ဆုုိျပီး သူ႔ဆရာမေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ ေပးေလ့ရိွတယ္။ သူက သူ႔မွာ 
အေဖတစ္ေယာက္ရိွေသးတယ္ဆုုိတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကုုိ လုုိခ်င္တယ္ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူ႔ အမ်ိဳးသားကလည္း တိုုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုထဲကပဲ။ တခါေတာ့ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ “ရွင္သိလား…။ 
ကြ်န္မတုုိ႔က ကုုိယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ပဲ ၾကိဳးစားပမး္စားလုုပ္ေနၾကတဲ့အခါ… ေနာက္ဆုုံးေတာ့ 
ကုုိယ့္ကေလးေတြန႔ဲ အဆက္ ျပတ္ ခဲ့တယ္” လုုိ႔ ေျပာျပတယ္။ သူဆုုိလုုိခ်င္တာက သူ႔သား
သမီးေတြ ႏိုုင္ငံျခားမွာ ၾကီးျပီး လူမ်ိဳးျခားေတြ၊ ႏိုုင္ငံရပ္ျခားက လူေတြန႔ဲ အိမ္ေထာင္ျပဳသြား
ၾကတဲ့အေၾကာင္းကုုိပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကေလးေတြဆုုိရင္ ခ်င္းစကား မေျပာတတ္ဘူး။ 
ဘာလုုိ႔လဆုုိဲေတာ့ ကြ် န္ေတာ္တုုိ႔ဟာ Uppsala မွာေနထိုုင္တဲ့ တစ္ခုုတည္းေသာ ခ်င္းမိသား
စုုျဖစ္ေနလုုိ႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကုုိယ္က ဗမာျပည္က ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ လုုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ကုုိ္ယ့္ကေလးေတြကုုိယ္တိုုင္က ခ်င္းစကားကုုိ မေျပာတတ္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ ဆုုံးရံႈးမႈၾကီး 
တစ္ခုုပဲ။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ဒီလုုိမ်ိဳး ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာကိစၥေတြကုုိသိပ္ေျပာျပေလ့
မရိွဘူး။ လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ဆီြဒင္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလးအ
ဆင္ေျပေျပေနႏိုုင္ျပီထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဆုုံးရံႈးလုုိက္ရတာေတြလည္း 
အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ လူမႈ အသိုုင္းအ၀ိုုင္း ကုုိ ဆုုံးရံႈးခဲ့ျပီးျပီ။ ဒါေပမယ့္ 
ကံေကာင္းတာက ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ခရစ္ယာန္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ ဟာ 
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ရဲ႕ အသိုုက္အ၀န္းထဲ၀င္သြားျပီး ဘုုရားေက်ာင္း/အသင္းေတာ္က
လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရ႕ဲ ဆြီဒင္ကအသိုုင္းအ၀ိုုင္းျဖစ္သြားတယ္။ ဒလုုိီ အသိုုက္အ၀န္းနဲ႔ေနရတဲ့ 
ခံစားမႈမ်ိဳးက အရမ္း အေရးၾကီးတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ဗမာျပည္မွာပ ဲ
ေနေန၊ ျပည္ပမွာပဲေနေန အခက္အခဲေတြအမ်ားၾကီးန႔ဲ ၾကံဳလာရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုုိယ့္အသုုိင္း
အ၀ိုုင္းကပဲ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကုုိ ပုုိၾကံ႕ ၾကံ႕ခံႏိုုင္ ေအာင္ ခြန္အားေပးႏိုုင္လုုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း)

114



ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒျီငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မတိုုင္ခင္ကအတိုုင္းပ ဲမထူးျခားပါဘူး။ ခုုခ်ိန္မွာ 
ပုုိ အလုုပ္ရႈပ္လာတာပဲ ရိွတယ္။ ပုုိျပီးေတာ့လည္း ပင္ပန္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အဖြဲ႕အစည္းန႔ဲ 
အလုုပ္လုုပ္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတာင္ ပုုိနည္းသြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုုကုုိလည္း မႏွစ္ကဆုုိရင္ 
(၂) ၾကိမ္ - (၃) ၾကိမ္ေလာက္ပ ဲေတြ႔ ျဖစ္တယ္။ ခုုခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ NCCT ကတဆင့္ 
တျခားတိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြန႔ဲလည္းလက္တြဲလုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့
အတြက္ အရာရာက ပုုိပုုိျပီး ရႈပ္ေထြးလာတယ္။

(ပဒုုိေစာကြယ္ထူး၀င္း)

ဟုုတ္ပါတယ္။ ဒီခရီးရွည္ၾကီးထဲမွာ စိန္ေခၚမႈေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္
အတြက္ကေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုုိ႔က ျပႆနာမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ကြ်န္ေတာ့္မွာ မိသားစုုရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ခင္ပြန္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သလုုိ ဖခင္တစ္ဦး
လည္းျဖစ္တယ္။ ကုုိယ့္မိသားစုုကုုိလည္း ေကြ်းေမြး ရေသးတယ္။ ဒါက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုုပဲ။

(ႏိုုင္ဟံသာ)

ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆုုိတာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က တစ္ရက္ခ်င္း၊ 
တစ္ရက္ ခ်င္း သြားေနတာ။ ဒါၾကီးက ခရီးရွည္ၾကီးတစ္ခုုပ။ဲ တခါတေလ လြန္ခဲ့တဲ့ သုုံး၊ေလး၊ 
ငါးႏွစ္ ေလာက္ကုုိ ျပန္ေျပာင္းေတြးၾကည့္ မိတယ္။ အ့ံအားသင့္စရာကိစၥေတြ အမ်ားၾကီးပဲ 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္။

(ဦးေမာင္ေရႊ)
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ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူ
ေနာ္ေ၀ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွေနာ္ေ၀ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆ
ာင္မႈအ

ေပၚ သူ
တုုိ
႔ေျပာစက

ားမ်ား ျမန္မာျပည္
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုု

ပ္ငန္းစဥ္မွ ပုုဂၢိဳလ္
မ်ား

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆ
ာင္မႈအ

ေပၚ သူ
တုုိ
႔ေျပာစက

ားမ်ား ျမန္မာျပည္
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုု

ပ္ငန္းစဥ္မွ ပုုဂၢိဳလ္
မ်ား

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ
သူတိုု႔ေျပာစကားမ်ားသူတိုု႔ေျပာစကားမ်ား

ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏ ွ င့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ (CPCS) သည္ ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးႏ ွ င့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ (CPCS) သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေလ့လာသင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေလ့လာသင္
ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ 
ခ်ိတ္ဆက္္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးရာေနရာျဖစ္ခ်ိတ္ဆက္္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးရာေနရာျဖစ္
သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြက်င့္သံုးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြက်င့္သံုးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
အသိပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္စပ္အေျခအအသိပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္စပ္အေျခအ
ေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအ
ျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။ ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။ 
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