
ေနာက္ကိုျပန္ၾကည့္ေနာက္ကိုျပန္ၾကည့္ေနာက္ကိုျပန္ၾကည့္ေနာက္ကိုျပန္ၾကည့္    ေေေေ႐႐႐႐ွွွွ႕႕႕႕ကုိေျမာ္လင့္ကုိေျမာ္လင့္ကုိေျမာ္လင့္ကုိေျမာ္လင့္    

 

၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္႐ွိေနAိမ္တြင္ 

သူ၏ေခြးေလးကိုခ်ီေပြ႕ထားစU္(မိုင္Aိနိခ်ိ) 

လြန္ခ့ဲသည့္ ႏိုဝင္ဘာလကလြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ 
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “ျမန္မာျပည္မွစာ” ေကာ္လံကို 
တဖန္ျပန္လည္ေရးသားေပးျခင္းျဖင့္ ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ဤစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ 
ကြယ္ေပ်ာက္ေနျခင္းကို Aဆံုးသတ္ေစပါေတာ့မည္။ 

သူ႔ေကာ္လံတြင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Aာဏာ႐ွင္ဆန္ေသာAစိုးရ 
Aား စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္လ်က္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား 
Aတြက္ ေ႐ွ႕႐ႈကာ တုိက္တြန္းေရးသားသြားမည္ဟု ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ 

ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ မိုင္Aိနိခ်ိသတင္းေထာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သူ၏ 
လစU္ေကာ္လံကုိ ျပန္လည္ေရးသားေပးမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပုိင္းတြင္ Aျခားဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ႏွင့္ေတြ႕စU္ “ျမန္မာျပည္ကစာ”ေကာ္လံသစ္မ်ား 
Aတြက္ ပထမUီးဆုံး ေဆာင္းပါးကုိ ပရိသတ္မ်ားAတြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ႏွင့္Aတူ ေပးလိုက္ပါသည္။ 

 
“ မိုင္Aိနိခ်ိစာဘတ္ပရိသတ္မ်ားAားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာႄကြယ္ဝျခင္းမ်ား 
ျပည့္ဝသည့္ ႏွစ္သစ္တခုျဖစ္ၾကပါေစရန္  ေကာင္းမြန္ေသာဆႏၵမ်ားစြာျဖင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း 
လိုက္ပါသည္” …  

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ 

“ မိုင္Aိနိခ်ိစာဘတ္ပရိသတ္မ်ားAားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာႄကြယ္ဝျခင္းမ်ား 
ျပည့္ဝသည့္ ႏွစ္သစ္တခုျဖစ္ၾကပါေစရန္  ေကာင္းမြန္ေသာဆႏၵမ်ားစြာျဖင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း 
လုိက္ပါသည္” …  

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုေဒၚေAာင္ဆန္းစုေဒၚေAာင္ဆန္းစုေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ၾကည္ၾကည္ၾကည္    

 

 



ႏွစ္တႏွစ္၏Aစသည္ Aတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သစ္လြင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ႏုိးၾကားေစျခင္း၊ 
သႏၷိ႒ာန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ Aမွတ္ရျခင္းတို႔၏Aခ်ိန္သမယျဖစ္ေပသည္။ 

၂၀၁၀ ကို ကၽြန္မျပန္လည္ၾကည့္မိပါသည္။ ေရညစ္မ်ားထဲတြင္ Aားလံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားသက့ဲသို႔ 
ယင္းႏွစ္၏Aပိုင္းAစမ်ားသည္ မမွတ္မိႏုိင္ေလာက္ေAာင္ပင္ျဖစ္ရပါသည္။ ၂၀၁၀ ၏ပထမေန႔ရက္ 
ကုိ ကၽြန္မ မည္ကဲ့သို႔ Aသံုးခ်ခ့ဲပါသလဲ။ ကၽြန္မ မမွတ္မိႏုိင္ပါ။  

သုိ႔ေသာ္ ကြန္မေျပာႏုိင္သည္ကေတာ့ သက္ေတာင့္သက္သာမဟုတ္ႏုိင္ခ့ဲပါ။ ကၽြန္မAိမ္ကို ျပင္ဆင္ 
ရန္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္ခ့ဲပါသည္။ ရက္သတၱပတ္Aနည္းငယ္ ၾကာလာေတာ့  
ျမဴနီစီပယ္Aာဏာပိုင္ေတြ၏Aမိန္႔ေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခ့ဲရပါသည္။ 

ထုိAမိန္႔ကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းရန္ ကၽြန္မ၏ေ႐ွ႕ေနမ်ားႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာ ကတၳဴပံုးမ်ား၊ 
Aမ်ဳိးAမည္မခြဲျခားႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုထုပ္ပိုးထားသည့္ သကၠလပ္ေစာင္ထူထုပ္မ်ား၊ ေသတၱာ 
မ်ဳိးစံုမ်ားႏွင့္ ယိမ္းယုိင္ေနေသာ စာAုပ္ပံုမ်ားၾကားတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္မေနထိုင္ခ့ဲရပါသည္။ 

ျမင့္မားသည့္စာAုပ္စင္၊ AပိုAလွ်ံျဖစ္ေနသည့္စားပြဲမ်ားႏွင့္ ဖုထစ္ေနေသာAထုပ္Aပိုးမ်ားၾကားတြင္ 
ညပ္ေနသည့္ကၽြန္မAိပ္ရာထက္မွ Aေပၚကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ မ်က္ႏွာက်က္ Aေပါက္Aၿပဲမ်ားကို 
ေကာင္းစြာျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုျမင္ကြင္းသည္ သဘာဝ၏ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္ယြင္းမႈ သခၤါရတရား 
ကုိ Aာ႐ံုဝင္စားဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ Aခ်ိန္မ်ားစြာေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ရာသီUတုေAးေသာAခါ ျပည့္က်ပ္ေနသည့္Aခန္းမွာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး႐ွိေနသေယာင္ပါ။ ၿမိဳ႕ျပA  
တြင္း ေတာစခန္းခ်ရသလိုပံုစံ ေနထိုင္ရျခင္းသည္ တခုခုAတြက္ စြန္႔စားခန္းလို ထင္ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ရာသီUတု ပို၍ပို၍ပူလာေသာAခါ ၾကည္ႏူးဆြတ္ပံ်႕ဘြယ္Aာ႐ံုမ်ား လြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္ 
သြားခ့ဲရပါသည္။ Aထူးသျဖင့္ Aိပ္ခန္း၏ျပတင္းေပါက္မ်ားAျပင္တြင္ ဆင္ထားသည့္ျငမ္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျပတင္းေပါက္မ်ားမဖြင့္ႏုိင္ေသာAခါ Aိုက္စပ္ပူေလာင္မႈျဖင့္ Aိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို ညေပါင္းမ်ားစြာ 
ခံစားခ့ဲရပါသည္။ ကၽြန္မသည္ Aေကာင္းဆံုးက်န္းမာေရးAေျခAေနကို မခံစားႏုိင္ခ့ဲပါ။ 

၂၀၁၀ ၏ ပထမ ၃ လပတ္သည္ ကုိယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေတာင့္သက္သာမ႐ွိခ့ဲရသည့္ကာလျဖစ္႐ံု 
မက စိတ္လႈပ္႐ွားမႈလြန္ကဲခ့ဲရေသာAခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္က Aင္းစိန္တရား႐ံုးမွာ ကၽြန္မ 
Aေပၚခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကုိ Aယူခံဝင္ေရးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္Aတြက္ ကၽြန္မ၏ေ႐ွ႕ေနမ်ား Aခါ 
Aားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္မထံလာေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။ Uပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား Aားလံုးသည္ စိတ္ဝင္ 
စားစရာေကာင္းသည္ကို ကၽြန္မသိျမင္လာရပါသည္။ Aေတြ႕Aႀကံဳရင့္က်က္ၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္ ကၽြန္မ 
၏ ေ႐ွ႕ေနႀကီးမ်ားထံမွ မ်ားစြာသင္ယူခ့ဲပါသည္။ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ “Uပေဒစိုးမိုးေရး”ကိုကိုင္စြဲထားလ်က္၊ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံတြင္ “ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 
Aက်U္းခ်ခံထားရသူမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား”Aတြက္ ကာကြယ္ေပးေနၾကေသာ သူတုိ႔တေတြႏွင့္ Aမ်ဳိး 
သားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕၏ Uပေဒေကာ္မီတီတို႔ကို ကၽြန္မ လြန္စြာဂုဏ္ယူမိပါသည္။  

ထုိေ႐ွ႕ေနမ်ားAနက္မွ UီးUာဏ္ဝင္းသည္ Aန္ဲAယ္လ္ဒီAလုပ္Aမႈေဆာင္ေကာ္မီတီဝင္တUီးျဖစ္ေန 



သည့္Aတြက္ ကၽြန္မ၏Aိမ္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးAေၾကာင္းမ်ားကို မ်ားစြာသိျမင္ 
ေလ့လာႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ ပါတီ၏AဆုံးAျဖတ္ေပးရမည့္လုပ္ငန္းစU္တြင္လည္း Aတုိင္းAတာတခု 
Aတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးAခင္းAက်င္းAတြက္Aေရးႀကီးတ့ဲႏွစ္Aတြင္းမွာ Aသိပညာစိန္ေခၚမႈမ်ား 
သည္ ကၽြန္မAဘို႔ က်န္မာေရးထက္ လြန္စြာAေရးႀကီးလ်က္႐ွိေနပါသည္။ 

ျမန္မာ့ႏွစ္ကူးခ်ိန္က်ေရာက္မည့္ Eၿပီလလယ္ေလာက္မွာေတာ့ ကၽြန္မ၏Aိမ္ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း တရား႐ုံးကAမိန္႔ခ်မွတ္ေပးခ့ဲပါသည္။ ျပင္ပကမၻာႏွင့္Aဆက္Aသြယ္ 
ျပတ္ Aသံတိတ္ဆိတ္ေနရသည့္ေနရာကေလးသည္ Aလုပ္သမားမ်ား ေနရာAျပည့္လႊမ္းလ်က္ 
Aသံႏွင့္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား Aဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚခ့ဲပါသည္။  

လုပ္စရာေတြAမ်ားႀကီး႐ွိခ့ဲပါသည္။ AဓိကAေနကေတာ့ ေခါင္မိုးကိုျပင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား 
စြာ မုတ္သုန္လမ်ားတြင္ ကၽြန္မ၏Aိပ္ရာေ႐ႊ႕ခ့ဲရပါတယ္။ ခြက္ေတြ၊ ပလံုးေတြႏွင့္ပုံးေတြသည္ ႐ႈပ္ေထြး 
ေနေသာစစ္တုရင္ ကစားတပြဲကAရုပ္မ်ားလို မိုးယိုမႈမ်ားကုိဖမ္းဆီးရန္ ကၽြန္မ၏Aိပ္ခန္းတြင္း 
ႀကိဳးစားေနရာယူထားကာ Aိပ္ရာ(ႏွင့္ Aကယ္၍ Aိပ္ရာေပၚမွာ ကၽြန္မ႐ွိခ့ဲလွ်င္လည္း ကြန္မကုိပါ) 
စြတ္စိုမႈAႏၱရာယ္မွ AကာAကြယ္ေပးခ့ဲၾကပါတယ္။ Aခုေတာ့ ေခါင္းမိုးမွာ Aသံစံုထြက္ေပၚေနပါၿပီ။ 

ေနာက္မုိးေရေတြကို ကၽြန္မတည္ၿငိမ္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ႏုိင္ပါၿပီ။ ျမန္မာစကားမွာေတာ့ Aမိုးေကာင္းပါက 
လုံၿခံဳမႈ႐ွိသည္ဟုတင္စားပါသည္။ ထိပ္ပိုင္းမွာ Aားလံုးေကာင္းလွ်င္ ဗိမၼာန္တေလွ်ာက္ Aားလံုး 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျဖစ္မည္ဟူသည့္ ဆို႐ုိးကိုထင္ဟပ္ေစပါသည္။ 

ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္Aသစ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားသည္ Aနာဂတ္မွာ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာသက္ေတာင့္သက္သာမႈကို 
ပို႐ိွေစမည္ဟု ဆိုရမွာပါ။ သို႔ရာတြင္ ျပဳျပင္ျခင္းAတြက္ သက္မ့ဲ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထက္စာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ 
သည့္လူသားခ်င္းဆက္ဆံရာမွာ ပိုမိုAေရးပါပါလိမ့္မည္။  

Aိမ္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ Eၿပီလမွစက္တင္ဘာလAထိ ၾကားတြင္ ၃ ပတ္နားလ်က္ ၅ လနီးပါး Aခ်ိန္ 
ၾကာခ့ဲပါသည္။ ထုိAတြင္း ကၽြန္မတို႔၏Aလုပ္သမားမ်ား၏ဘဝမ်ားႏွင့္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ကၽြန္မ ေန႔စU္ 
ေတြ႕ႀကံဳရင္းႏီွးခြင့္ရ႐ွိခ့ဲပါသည္။  ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံ၏ လုပ္သားAင္Aားစုေတြ ကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရမည့္ 
Aခက္Aခဲမ်ားႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ေျမာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပင္းျပသည့္ဆႏၵမ်ား၏  ပိုမိုထင္႐ွားသည့္ Aျမင္မ်ား 
ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ခြင့္ ရ႐ွိခ့ဲပါသည္။ 

Aိမ္ျပင္ျခင္းAစီAစU္၏ AျခားAက်ဳိးဆက္တခုမွာ Aထူးစံုစမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿခံဝန္းAတြင္း 
လုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူေနရသူမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားႏွင့္ 
ပစၥည္းမ်ား ၿခံတြင္းသို႔သြင္းရျခင္းAတြက္ ၫိႇႏိႈင္းရသည္မွာ ေန႔စU္နီးပါးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစU္ Aခက္ 
AခဲAတားAဆီးမ်ားကို ႏွစ္ဘက္က Aက်ဳိးAေၾကာင္းႏွင့္ Aေလွ်ာ့Aတင္းျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ေျပလည္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ခ့ဲၾကရပါသည္။ 

၂၀၁၀ သည္ ကၽြန္မAိမ္Aတြက္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ ႏွစ္တႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 



သုိ႔ရာတြင္ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ားေနထိုင္ရာAိမ္ျဖစ္သည့္ ကၽြန္မတို႔တုိင္းျပည္Aတြက္ ထိုႏွစ္သည္ 
ဘာေတြယူေဆာင္ေပးခ့ဲသလဲဆိုသည္မွာ ပိုမိုAေလးထားရမည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္တခ်ိန္မွာ 
ေျပာပါUီးမည္။ 

ကၽြန္မAား Aႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈႏွင့္Aားေပးခ့ဲသည့္ “မိုင္Aိနိခ်ိ သတင္းစာ”ကို Aထူး 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပရန္Aတြက္၄င္း၊ “မိုင္Aိနိခ်ိ သတင္းစာ”၏ ပရိသတ္Aား မွ်ေဝရန္ 
Aတြက္၄င္း၊ ကၽြန္မခင္ပြန္းAတြက္ AထူးAေရးပါေစခ့ဲသည့္ကဗ်ာ ကၽြန္မႏွစ္သက္သည့္ ယင္း 
ကဗ်ာUာဏ္၏ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ကၽြန္မလြတ္ေျမာက္လာခ့ဲၿပီးမွ ပထမUီး ဆုံးေရးတ့ဲ 
ဤေဆာင္းပါးကို Aဆံုးသတ္လိုက္ပါရေစ။ 

မေန႔ကေတာ့ Aိပ္မက္တခုပါ … 

မနက္ဖန္ကေတာ့ Aေျမာ္Aျမင္သာျဖစ္ပါတယ္ … 

ဒါေပမင့္ … ဒီေန႔ ေကာင္းစြာေနထိုင္ခ့ဲၾကပါတယ္ … 

လြန္ခ့ဲတဲ့ေန႔တိုင္းကို ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းAိပ္မက္Aျဖစ္ ျဖစ္ေစပါ … 

မနက္ဖန္တိုင္းကုိ ေျမာ္လင့္ျခင္းရဲ႕Aျမင္  ျဖစ္ေစပါ … 

ဒါေၾကာင့္ … ယေန႔ကို ေကာင္းစြာ သံုးသပ္ၾကည့္႐ႈပါ … 

(Vedic Hymn ကိုAေျချပဳေသာ The Salutation to the Dawn မွ ) 

(ေ(ေ(ေ(ေဒၚဒၚဒၚဒၚ)ေ)ေ)ေ)ေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aာင္ဆန္းစုၾကည္Aာင္ဆန္းစုၾကည္Aာင္ဆန္းစုၾကည္        
(Mainichi Japan)  
ဇႏၷဝါရီ ၁ ၊ ၂၀၁၁ 
 
 
 
 
 
 
(ဇႏၷဝါရီ ၁ ၊ ၂၀၁၁ ေန႔ထုတ္ Mainichi သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 

Looking Back, Looking Forward ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္ဆိုပါသည္။) 
 
ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ 
၂၀၁၁-၀၁-၀၂ 


