
ျမန္မာျပည္မွျမန္မာျပည္မွျမန္မာျပည္မွျမန္မာျပည္မွစာစာစာစာ        

တိရစၦာန္တို႔တိရစၦာန္တို႔တိရစၦာန္တို႔တိရစၦာန္တို႔AေAေAေAေၾကာင္းၾကာင္းၾကာင္းၾကာင္း    စကားစကားစကားစကားလက္ဆံုလက္ဆံုလက္ဆံုလက္ဆံု    ----    ၂၂၂၂    ----    

 

Aung SAn Suu Kyi (MAinichi) 

(လစU္ မုိ္င္Aိနိခ်ိ-ေကာ္လံတြင္ ေဖာ္ျပေနသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ 

ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “ျမန္မာျပည္မွစာ”က႑၏  

ဆ႒မ ေျမာက္ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္) 

 

၆၆ ႏွစ္တာကာလ ပရစ္ဇင္မ္ကုိ ထိုးေဖာက္ၾကည့္ရျခင္းဟာ လြန္ခဲ့တ့ဲAႏွစ္ ၆၀ သို႔မဟုတ္  

လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္ကိုေတာင္ ၾကည့္ျမင္ခဲ့ရျခင္းနဲ႔ ကြာျခားေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီ 

ယွက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကာလAတြင္းမွာ ကမၻာႀကီးနဲ႔ကၽြန္မဟာ ေျပာင္းလဲလာခ့ဲလုိ႔ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ 

Aႏွစ္ ၆၀ က တိရစၦာန္မ်ားနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈ(ဒီလိုပဲေျပာႏိုင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္)ဟာ ကြာလွမ္း 

ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ကေလးဘဝရဲ႕ျမင္ကြင္းတစိတ္တပိုင္းျဖစ္တဲ ့ စိတ္ဝင္စားစရာမေကာင္းတဲ့ 

ေခြးဗႏၶတ္မ်ားနဲ႔ သနားစရာျမင္ေတြ႕ရတဲ့ လွည္းဆြဲျမင္မ်ားAေၾကာင္းကုိ ကၽြန္မေရးခ့ဲပါတယ္။ 

ကၽြန္မငယ္႐ြယ္စU္က ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္ခဲ့ရတဲ့ တိရစၦာန္ေလာကရဲ႕ Aျခားသတၱဝါေတြကေတာ ့

ငွက္မ်ားျဖစ္ၾက ပါတယ္။ 

AဲဒိAခ်ိန္တုန္းက ရန္ကုန္ဟာမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ေျမနီနဲ႔ ေက်ာက္ခကဲ်ဳိးမ်ား 

ခင္းထားတ့ဲလမ္းမွာေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ႐ွည္တဲ့ဝါး႐ံုမ်ား၊ ကၽြန္မတုိ႔ႏြားမ်ားရဲ႕စားက်က္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ 



႐ွည္ေမ်ာေမ်ာ လြင္တီးေခါင္ ခ်ဳိင့္ကြင္းျပင္မ်ာ၊ ေရေမွာ္ေရၫွိမ်ား႐ွိေနတဲ့ ေရကန္နဲ႔  ၿပိဳမ 

ေယာင္Aုဋ္ခနံဲရံမ်ားျဖင့္ Aနားသတ္ထားပါတယ္။  

ကၽြန္မတုိ႔Aိမ္ရဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ႐ုိးရာပံုစံ႐ွိေနတဲ့ 

သစ္သားAေဆာက္AUီးမ်ား၊ ပစၥလကၡျဖစ္ေနတဲ့ေျမႀကီးမ်ား၊ ေ႐ွးေဟာင္းဗိမာန္မ်ားနဲ႔႐ုပ္ပြား 

ေတာ္မ်ားနဲ႔ နက္႐ိႈင္းတဲ့တည္ၿငိမ္ေAးေဆးမႈဟာ လူသာမန္မ်ားရဲ႕ ပ်ားပန္းခတ္Aလုပ္႐ႈပ္ေန 

တဲ့ကမၻာနဲ႔ ျခားနားထားေၾကာင္းကုိAေလးAနက္ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ကၽြန္ 

မတို႔Aိမ္ နွစ္ခုစလုံးဟာ ေတာင္ငယ္ေလးမ်ားလုိ႔ေခၚဆိုေလာက္တ့ဲ ကုန္းျမင့္ေတြေပၚမွာတည္ 

႐ိွေနၾကတာေၾကာင့္ ၾကားထကဲလမ္းေလးဟာ က်U္းေျမာင္းတ့ဲေတာင္ၾကားခ်ိဳင့္ဝွမ္းနဲ႔တူေန 

ပါတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔ပန္းၿခံဟာ ကြဲျပားတဲ့Aျမင့္ ၃ မ်ဳိးေပၚမွာျဖန္႔က်က္တည္ေနၿပီး၊ သစ္ပင္မ်ားစြာဟာ 

ငွက္ေပါင္းစံုရဲ႕ စိတ္ဝင္တစားဆြဲေဆာင္စရာဘံုAျဖစ္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ Aေတြ႕မ်ားရ 

တဲ့ငွက္ေတြ ကေတာ့ က်ီးကန္းမ်ား၊ သာလိကာမ်ား၊ ခ်ဳိးမ်ား၊ ခုိမ်ား နဲ႔ စာကေလးမ်ားျဖစ္ၾက 

ပါတယ္။ 

AေရAတြက္မ်ားလြန္းလုိ႔ ငွက္Aားလုံးကုိ သတိမထားႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဒါေပမင့္ ညေနပိုင္း က်ီးကန္း 

မ်ား Aိပ္တန္းတက္ဘုိ႔ ပ်ံသန္းေနတာကိုေစာင့္ၾကည့္ရျခင္းကုိ ကၽြန္မႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္။ 

သူတုိ႔Aျပန္လမ္း ေကာင္းကင္ျပင္မွာ ႀကီးမားတဲ႔Aနက္ေရာင္ ေတာင္ပံျဖန္႔က်က္ ျခယ္မႈန္း 

လ်က္ က်ီးAာသံမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ 



ခုိငွက္ကေလးရဲ႕ ဆြဲဆြဲငင္ငင္ေAာ္ျမည္သံဟာ ေႏြUီးရဲ႕ဂီတသံတစိတ္တပုိင္း ျဖစ္ေနခ့ဲပါ 

တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ငွက္ကေလးကုိ ျဖတ္ခနဲေတာင္ သတိမထားခ့ဲပါဘူး။ ကၽြန္မ Aထူး 

တလည္ စူးစူးစမ္းစမ္းမ႐ွိခဲ့တာကို AခုAခ်ိန္မွာ ကၽြန္မA့ံၾသမိပါတယ္။ 

သစ္ပင္ေပၚမွာခိုနားေနတဲ့ ကၽြန္မတို႔ကိုဂုဏ္ထယ္စြာ မဟာဆန္ဆန္ၾကည့္ေနတဲ့ ၾကက္တူေ႐ြး 

ကေလးကုိ စိတ္ဝင္စားမိတာ ကၽြန္မ Aမွတ္ရမိပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕တဒဂၤတည္႐ွိမႈပါပဲ။ 

တေန႔မွာ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ႀကီး ဇီးကြက္တေကာင္ သစ္ပင္ကျပဳတ္က်ခ့ဲပါတယ္။ Uယ်U္ 

မႉးက ကၽြန္မတုိ႔ၾကည့္ဘုိ႔ေကာက္ျပခ့ဲပါတယ္။ Aံ့ၾသထိတ္လန္႔ေနတဲ့ကၽြန္မမ်က္ႏွာကုိ ဇီးကြက္ 

ကေလးက Aိပ္ခ်င္မူးတူးမ်က္စိနဲ႔ ေပကလပ္ေပကလပ္ ၾကည့္ေနခ့ဲပါတယ္။ 

ကၽြန္မတုိ႔လမ္းထိပ္မွာ ၁၉ ရာစုAိႏၵိယပုံစံ Aိမ္Aုိတေဆာင္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ေမွးမိွန္Aားေပ်ာ့လာ 

တဲ့ ဒီAိမ္ရဲ႕ ခန္႔ညားထယ္ဝါမႈနဲ႔ ျဖစ္သလုိျပန္႔က ဲ်ေနတဲ႔စြန္႔ပစ္ခံၿခံတို႔ရဲ႕ လြမ္းဆြတ္မႈကို မေရ 

ရာတ့ဲ ပိုင္႐ွင္မဲ့မႈက ပိုမုိေစခ့ဲပါတယ္။ ပိုင္႐ွင္ေတြဟာ Aိႏၵိယႏြယ္လူခ်မ္းသာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

ဒုတိယကမၻာစစ္ျမန္မာျပည္ကုိ ေရာက္လာလို႔ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ကၽြန္မတုိ႔သိထားခ့ဲပါ 

တယ္။ 

Aိမ္ေစာင့္မ်ားလက္ထကဲုိ ပိုင္႐ွင္ေတြက တနည္းနည္းနဲ႔ စီစU္Aပ္ႏံွခဲ့ပါတယ္။ စစ္ကာလ 

Aတြင္း Aိမ္ေစာင့္မ်ားက တေလွ်ာက္လုံး ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးလ်က္၊ သူတုိ႔ရဲ႕Aလုပ္႐ွင္ 

မ်ား ဘယ္ေတာ့မွျပန္မလာလဲ သစၥာ႐ွိ႐ိွနဲ႔သူတို႔Aလုပ္မွာ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါ 

တယ္။ 



ကၽြန္မမွတ္မိတဲ့ ဒီAိမ္ေစာင့္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဒိုတီဝတ္Aရပ္႐ွည္႐ွည္ Aိႏၵိယႏြယ္ဘြားမ်ားက 

ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကုိသူတုိ႔ရဲ႕ပန္းၿခံထဲ ႐ွား႐ွားပါးပါလည္ခြင့္ျပဳခဲ့ဘူးပါတယ္။ Aေစာင့္Aေ႐ွာက္ 

ခံမဲ့သစ္႐ြက္A႐ႈပ္Aေထြးေတြၾကားမွာ ေရပန္းႏွစ္ခုနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ Aညိဳေရာင္ေက်ာက္ေရကန္ 

ႀကီးမ်ား႐ိွခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ခုစလုံးဟာ လံုးလံုးေျခာက္ေသြ႕ေနလင့္ကစား သူတို႔ရ႕ဲခန္႔ညားထယ္ 

ဝါမႈဟာ ကၽြန္မကုိ Aံ့ၾသေစခဲ့ပါတယ္။ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ဒီဗိမာန္ရဲ႕ က်က္သေရကုိေဆာင္ေနတာကေတာ့ သူတုိ႔Aိပ္တန္းမွာ 

နားေနတဲ့  ႀကီးမားတဲ့ကတၱဝါႀကီး ႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္လြင္ 

ေနတဲ့Aေရာင္မ်ားျဖင့္ Aထီးက်န္ပန္းၿခံကုိ ေတာက္ပေနေစခ့ဲပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ  ရန္ကုန္ 

တိရစၦာန္႐ုံျပင္ပမွာေတြ႕ရတဲ့ Aေရာင္AေသြးAစုံစံုနဲ႔စြဲမက္ႏွစ္သက္ဘြယ္  တိုင္းတပါးမွလာ 

တဲ့ သတၱဝါမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။  

AဲဒီAခ်ိန္ေတြတုန္းက တိရစၦာန္႐ုံကုိ စိတ္Aပန္းေျဖAလည္Aပတ္သြားရတာက Aလြန္ထူး 

တဲ့ ျပဳမူခ်က္ပါ။ တိရစၦာန္႐ံုဟာ ကၽြန္မတို႔Aိမ္နဲ႔ မေဝးလွပါ။ ျခေသၤ့မ်ားရဲ႕ဟိန္းေဟာက္သံေတြ 

ကုိ ဆည္းဆာခ်ိန္ရဲ႕တိတ္ဆိတ္မႈကုိေက်ာ္လြန္ၿပီး ၾကားႏုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ ညေနတိုင္းမွာ ဘာ 

ေၾကာင့္ ျခေသၤ့ေတြ ဟိန္းၾကရတာလလိုဲ႔ လူႀကီးမ်ားကုိ ကၽြန္မေမးခဲ့ပါတယ္။ Aစာေကၽြးခ်ိန္ကုိ 

သတိေပးတာလုိ႔ တခ်ဳိ႕က ေျဖၾကပါတယ္။ ေတာထကဲ သူတို႔ ဌာေနကုိလြမ္းၾကလို႔ သတၱဝါ 

ႀကီးမ်ားက ငုိတာပါလုိ႔ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။ 

တိရစၦာန္႐ံုထကဲေလွာင္Aိမ္ေတြထမဲွာ ဒီတိရစၦာန္မ်ားကုိ ကၽြန္မျမင္ရတဲA့ခါ သူတုိ႔ရဲ႕Aၿငိမ္မ 



ေန လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ သေဘာေပါက္သြားခ့ဲပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတ့ဲေျခလွမ္း 

မ်ားဟာ ေဝးကြာေနတဲ့သူိတို႔ရဲ႕ဌာေနမ်ားကို လြမ္းေမာတမ္းတျခင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနမွာပါလား 

လုိ႔လဲ ေတြးထင္မိခဲ့ပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ေဝဒAယူAရ Aဂၤါဖြား ကၽြန္မဟာ ျခေသၤ့ျဖစ္တဲ့Aတြက္ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားကုိAထူး 

မွ်ေဝစာနာခ့ဲတာပါ။ 

ေမ်ာက္မ်ားဟာလဲ Aလားတူ Aျခားေၾကာင္းAရာတခုပါ။ လာလည္ပတ္သူမ်ားAၾကား 

ထင္႐ွားတဲ့ “ေမ်ာက္႐ြာ”ဟာ ကၽြန္မစိတ္ကို မခ်မ္းေျမ့ေစခ့ဲပါ။ ကၽြန္မရဲ႕မ်က္စိထဲမေတာ့ 

ေမ်ာက္မ်ားဟာ မေဖာ္ေ႐ြသလုိ မေပ်ာ္႐ႊင္ေနသလို ျဖစ္ေနတာျမင္ေတြ႕ေနခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔ 

မ်က္စိမ်ားဟာ ယုတ္မာမႈမ်ားနဲ႔ေတာက္ပေနတယ္လုိ႔ထင္ခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဟာသလုပ္ရပ္ 

ေတြAေပၚ ရယ္ေမာေနၾကတဲ့သူမ်ားကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ပါးစပ္မ်ားကေလွင္ေျပာင္ေနၾကပါတယ္။ 

သူတုိ႔ကိုပစ္ေပးတ့ဲ ေျမပနဲဲ႔AစားAစာမ်ားကုိ ႐ႈံ႕မဲ့တဲ့မ်က္ႏွားမ်ားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ဖမ္းယူခဲ့ 

ၾကပါတယ္။ 

ဒါဟာ ဆင္မ်ားနဲ႔ လုံးဝ မတူတာပါပဲ။ ေပးကမ္းလာတဲ့ငွက္ေျပာသီးမ်ားနဲ႔ ဘန္းေပါင္မုန္႔မ်ားကို 

ေက်နပ္ႏွစ္သက္တဲ့မ်က္ႏွာႀကီးမ်ားနဲ႔ ႏွာေမာင္းရဲ႕ၫႈိးလ်လ်လႈပ္႐ွားမႈမ်ားျဖင့္ ဆင္မ်ားက 

လက္ခံယူၾကပါတယ္။ ဒါကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို က်က္သေရ႐ိွစြာ Aေလးျပဳျခင္းလို႔ 

ကၽြန္မက Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ့ဲပါတယ္။                                        

ကၽြန္မ ႀကီးေကာင္ဝင္လာၿပီးေနာက္ တိရစၦာန္႐ုံကို ႏွစ္ေခါက္သာ Aလည္Aပတ္သြားခ့ဲပါ 



တယ္။ တႀကိမ္ကေတာ့ နိေပါမွာနဲ႔ ေနာက္တခါကေတာ့ လန္ဒန္မွာပါ။ 

ေန႔လည္ပုိင္းမွာAားလပ္ေနလို႔၊ Aေရာက္Aေပါက္ခက္ခလဲြန္းတဲ့ ဟိမဝႏၱာမွာ႐ွိ တိရစၦာန္႐ုံ 

ျဖစ္ေနလုိ႔ မိုက္ကယ္နဲ႔ကၽြန္မတို႔ ခတ္မႏၵဴ Aိမ္ေမြးတိရစၦာန္႐ုံကုိသြားေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ဒီေနရာ 

ဟာ စိတ္မေကာင္းဘြယ္၊ စိတ္Aားငယ္စရာAသြင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ တိရစၦာန္မ်ား႐ွိေနတ့ဲ 

ဖုံထူတဲ့ေနရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿခေသၤ့မ်ားဟာ မ်ားေသာAားျဖင့္ ေခြးသားကိုစားေနၾကရတာ 

ျဖစ္လုိ႔ သက္႐ွိေခြးရဲ႕Aနံ ့ကုိ ရသြားရင္ သူတုိ႔Aဘုိ႔ စိတ္ႁကြစရာျဖစ္ေစႏုိင္လို႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ 

ဘူတန္တယ္ရီယာေခြးေလးကုိ ဝင္ေပါက္Aျပင္မွာထားရစ္ခဲ့ရန္ Aႀကံေပးခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ 

ဟာ ေနာက္ထပ္ျပန္မျဖစ္ေပၚရဘို႔ ဘိတ္ေခၚတဲ႔ Aေတြ႕Aႀကံဳတခုျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္တခါနဲ႔ေနာက္ဆံုးAႀကိမ္ တိရစၦာန္႐ုံသြားလည္ခဲ့တာကေတာ့ ေနာက္ႏွစ္Aနည္းငယ္ 

Aၾကာမွာ ကၽြန္မသား Aလက္ဇႏၵရားကို “ဝစ္ပ္စနိတ္”တိရစၦာန္႐ံုကုိ ေခၚသြားခဲ့တဲ့Aခ်ိန္ျဖစ္ 

ပါတယ္။ ခတ္မႏၵဴတိရစၦာန္႐ုံထက္စာရင္ေတာ့ လွလွပပ႐ိွပါတယ္။ ဒါေပမင့္ ေလွာင္ထားခံေန 

ရတ့ဲတိရစၦာန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရတ့ဲ ခံစားမႈရသ က ကၽြန္မမွာေပ်ာက္ဆံုးေနတာကုိ ကၽြန္မ 

ေတြ႕ရပါတယ္။ တိရစၦာန္မ်ားကမေျပာင္းလဲခဲ့ပါဘူး။ ဖမ္းခ်ဳပ္ေလွာင္Aိမ္သြင္းျခင္းနဲ႔ လူသား 

ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈ Aေပၚထား႐ိွတ့ဲ ကၽြန္မရဲ႕သေဘာထားကသာ ေျပာင္းလဲခဲ့တာပါ။ 

တိရစၦာန္မ်ားနဲ႔လူသားတို႔ဆက္ဆံေရးAေပၚ ထား႐ိွခဲ့တဲ့ကၽြန္မရဲ႕သေဘာထားAျမင္ဟာ 

ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္လုိ႔ Aဲဒီ Aခ်ိန္က ကၽြန္မနားမလည္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္မ ေျမာ္လင့္မထားခ့ဲတဲ့ 



ပံုစံေတြနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကမၻာဟာလဲ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့မယ္ဆုိတာကို ပုိလို႔ေတာင္ 

နားမလည္ခဲ့ပါ။ 

ေဒၚေေဒၚေေဒၚေေဒၚေAာAာAာAာင္ဆန္းစုၾကည္င္ဆန္းစုၾကည္င္ဆန္းစုၾကည္င္ဆန္းစုၾကည္    

ဇြန္လ ၂၅၊ ၂၀၁၁ 

မိုင္Aိနိခ်ိသတင္းစာ၊ ဂ်ပန္ 

(၂၀၁၁၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ထုတ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မုိင္Aိနိခ်ိသတင္းစာပါ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ    

AAAAnimnimnimnimAAAAl l l l AAAAAAAAlk (2)lk (2)lk (2)lk (2) ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)  

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္    

၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁    ----    ၀၆၀၆၀၆၀၆    ----    ၂၆၂၆၂၆၂၆    


