
ျမန္မာျပည္မွစာျမန္မာျပည္မွစာျမန္မာျပည္မွစာျမန္မာျပည္မွစာ    

Aားလပ္ရက္Aားလပ္ရက္Aားလပ္ရက္Aားလပ္ရက္    ((((၁၁၁၁))))    

AခုAခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာAတြက္ Aားလပ္ရက္မ်ားဟာ ကၽြန္မAဘို႔ Aတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားရဲ႕ 
လွ်ပ္တျပက္ပံုရိပ္မ်ားAျဖစ္ ထင္ထင္႐ွား႐ွားနဲ႔ ကြာလွမ္းခ့ဲၾကပါၿပီ။ 
ဟိမဝႏၱာေတာင္တန္းမ်ားမွာ- စြဲမက္စရာက်ာပြတ္မ်ားနဲ႔ Aိေႁႏၵရတဲ့ျမည္းရဲ႕ေက်ာကုန္းထက္မွာ 
စီးလ်က္ ေမွာ္ကပ္ပင္မ်ားျဖင့္ပန္းဆိုင္းပန္းကုံးမ်ားသဖြယ္စီျခယ္ထားတ့ဲ သစ္ေတာမ်ားရဲ႕ေတာင္လမ္း 
တေလွ်ာက္ကိုတက္လွမ္းခ့ဲတာ၊ ျမက္မ်ားထူတ့ဲေတာင္ေစာင္းမွာထိုင္ရင္း ျမဴခုိးေဝၿပီး Aရိပ္ေကာင္းတ့ဲ 
ေျမျပင္မ်ားကိုၾကည့္ကာ ဘဲUျပဳတ္မာမာမ်ားနဲ႔ထမင္းေျခာက္မ်ားကိုစားခ့ဲတာ၊ ခတ္မႏၵဴမွာ ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ေလွ်ာက္သြားခ့ဲၿပီးေနာက္ Aေမရိကန္ ေျမပဲေခ်ာ 
ကလက္မ်ားေၾကာင့္ထင္႐ွားတ့ဲ ေကာ္ဖီဆိုင္ကေလးမွာ Aဆံုးသတ္ခ့ဲတာ၊ Aေပ်ာ္စီးေဖာင္နဲ႔ ခရီးျမန္ 
ႏွင္ခ့ဲတာ၊ ခ်ဳံ႐ုိင္းမ်ားမွခူးဆြတ္ခ့ဲတ့ဲ ကုလားဆီးျဖဴသီးခ်U္ခ်U္ေတြၿမံဳ႕ရင္း ဆင္ေက်ာကုန္းေပၚကက်ား 
ကုိၾကည့္ခ့ဲတာ၊ Aိႏၵိယႏုိင္ငံရဲAေ႐ွ႕ေျမာက္ေ႐ွ႕တန္းေဒသမွာ တိဘက္ဘုန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ၫႇဳိ႕ဆြဲဖမ္းစား 
တဲ့ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ကျပတဲ့ ေသမင္းတမန္Aက သ႐ုပ္ေဆာင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ၾကည့္ခ့ဲတာေတြေပါ့။ 
 
ဆြစ္ေရကန္ကိုAေပၚစီးမွၾကည့္ရင္း ရဲတိုက္ထမွဲာ လဘက္ရည္Aတြက္ ႏွင္းဆီသီးယိုကို ေန႔စU္ 
Aသားေပးထားတ့ဲ Aရသာ႐ိွAစားAစာကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စားသံုးခ့ဲၾကပါတယ္။  Aဂၤလဲန္ရဲ႕ေရ 
ေၾကာင္းAတြင္း ေကြ႕ေကာက္သြားလာေနတဲ့ တူးေျမာင္းသြားေလွေပၚမွာ မိသားစုေခြးကေလးကို 
ေပါင္းမိုးေပၚတင္ကာ ပကတိတည္ၿငိမ္ေနတ့ဲ စိမ္းလန္းျမင္ကြင္းမ်ားကို ၿခံဳသိုင္းၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စေကာ့တလဲန္ရဲ႕ ညိဳမိႈင္းမိႈင္းသမုဒၵရာ႐ိွ ဖ်ံAခ်ဳိ႕ကစားရာ ‘တိုင္ရီး’ကၽြန္းရဲ႕ သဲလြင္ျပင္ 
မ်ားေပၚမွာ စခန္းခ်ခ့ဲၾကပါတယ္။  
 
႐ုပ္လႊာပံုရိပ္မ်ားဟာ Aေရာင္ေသြးစံုစြာစိတ္ဝင္စားႏွစ္သက္ဘြယ္မ်ားနဲ႔ျပည္ဝလ်က္ Aံမခန္းပါပဲ။ 
ဒါေပမင့္ တခုခ်င္းစီမွာေတာ့ စိတ္ကူးယU္ဆန္ဆန္Aရည္Aေသြးမ်ား႐ိွေနပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လဲ ဇြန္လထဲက်ေရာက္မ့ဲ ကၽြန္မရဲ႕ေမြးေန႔ကိုေရာက္လာတ့ဲ ကၽြန္မသား ေမာင္ထိန္လင္း 
(ကင္းမ္)က ကၽြန္မကို Aားလပ္ရက္Aျဖစ္ခရီးထြက္မယ္လို႔ေျပာေတာ ့စိတ္ကူးယU္ဆန္ဆန္ Aဆို 



ျပဳတာပဲလို႔ ကၽြန္မAထင္ေရာက္သြားတာ A့ံၾသစရာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒါေပမင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈနဲ႔ 
စU္းစားတာAခ်ဳိ႕Aၿပီး Aႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္Aၾကာမွာ ပထမUီးဆံုးAႀကိမ္ Aခ်ိန္တိုAားလပ္ရက္ 
Aျဖစ္ ကၽြန္မဆံုးျဖတ္တာဟာ Aဓိပၸါယ္မ့ဲ မဟုတ္ပါ။ 
 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ AစီAစU္မ်ားေရးဆြဲၾကခ့ဲပါတယ္။ မုတ္သုန္ရာသီရဲ႕ Aင္Aားျပည္႔ရြာသြန္းေန  
ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ Aလယ္ပိုင္းေဒသ “Aပူပိုင္းဇံု”ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တာ လက္ေတြ႕က်ခ့ဲပါတယ္။ ၁၉ 
ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတုန္းက Aဂၤလိပ္တပ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ကိုဖမ္းသြားခ့ဲတ့ဲ မႏၱေလး 
ၿမိဳ႕႐ိွပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ ပုဂံၿမိဳ႕လဲ႐ိွပါတယ္။ ေ႐ွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းပါ။ ပုဂံမွာ ဘုရားေစတီေတြ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ႐ိွေနၿပီး ၾကာ႐ွည္စြာေမွးမိွန္ေနတ့ဲ ဂုဏ္ေရာင္ေဆာင္ခ့ဲမႈAတြက္ က်န္ရစ္ေနတဲ့ 
သက္ေသပါ။ ပုဂံဟာ ထူးကဲတ့ဲေဆာက္လုပ္မႈစြမ္းAင္ေဖာ္ျပခ်က္ေနာက္ကြယ္မွ တြန္းAားကို A 
သည္းတယား ေမးခြန္းမ်ားထုတ္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုဂံဟာ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းမႈလား၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္း 
သာမႈလား၊ ေသာမနႆျဖစ္စြာက်က္သေရ ဂုဏ္ေဆာင္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ သုံးခုစလံုးရဲ႕ Aမ်ဳိးမ်ဳိးေပါင္း 
စပ္မႈေပလား။  
 
ပုဂံကို ေ႐ြးခ်ယ္ရတာ ကၽြႏ္မတုိ႔Aတြက္ Aခက္Aခဲတစံုတရာမ႐ိွခ့ဲပါ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းရဲ႕ ဘုရား 
ေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထိုးမ်ားစြာဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားနဲ႔ ဘုရားဖူးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ 
ဒါေပမင့္ ယခုလုိAခ်ိန္မ်ဳိးမွာေတာ့ Eည့္သည္Aနည္းငယ္သာ႐ိွတတ္တာမို႔ ၿငိမ္းေAးျခင္းနဲ႔နားေနရမ့ဲ 
ေန႔မ်ားကို ကၽြန္မတို႔ခံစားေပ်ာ္႐ႊင္ႏုိင္ပါ့မယ္။ 
 
ကၽြန္မတို႔သားAမိAတြက္ ဒီတေခါက္ဟာ ပုဂံကိုပထမUီးဆံုးလည္ပတ္မႈ ျဖစ္ေနမွာမဟုတ္လို႔ 
ဘာသာေရးAေဆာက္AUီးမ်ားမ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္စရာမလိုေသးသျဖင့္ ကၽြန္မAတြက္ 
ထူးျခားမႈ႐ိွေစမဲ့ေနရာAခ်ဳိ႕ကိုသာ ေ႐ြးသြားခ့ဲၾကတာပါ။ AေရးႀကီးဆုံးAခ်က္က ကင္မ္နဲ႔ကၽြန္မနဲ႔ 
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေခြးေလး ‘တAိခ်ိခို’(မိသားစုရဲ႕ Aားလပ္ရက္ခရီးAျဖစ္လာမွေတာ့ ဒီေခြးေလးကို 
ခ်န္ထားရစ္ခ့ဲဘုိ႔ ေမးစရာမလိုပါ) ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစႏုိင္မ့ဲေနရာပဲ 
ျဖစ္ဘို႔ပါပဲ။ 
 
ဒီစံျပေနရာေလးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြ Uီးခြန္သာျမင့္က ႐ွာေဖြေတြ႕႐ိွခ့ဲပါတယ္။ Aာ႐ုံAေျပာင္းA 
လဲAနည္းငယ္Aျဖစ္ ေျပာပါရေစ။ Uီးခြန္သာျမင့္ဟာ Uီးဟံသာျမင့္ရဲ႕ညီငယ္ပါ။ Uီးဟံသာျမင့္ဟာ  
Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မီတီဝင္တUီးပါ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ 
ဘုတလင္မဲဆႏၵနယ္ေျမကေန Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ခ့ဲပါတယ္။ မဲဆႏၵ ၈၀% 
Aျပတ္Aသတ္နဲ႔ Aေ႐ြးခ်ယ္ခံခ့ဲရပါတယ္။  ကိုဟံသာနဲ႔ကိုခြန္သာတို႔ေဖေဖနဲ႔ကၽြန္မေဖေဖတို႔ဟာ 
သူငယ္ခ်င္းAေပါင္းAသင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္Aတြင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း 
သား သမဂၢမွာ ႏုိင္ငံေရးစတင္လုပ္ကိုင္ရာမွ Aေပါင္းAသင္းမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
Uီးသိန္းေဖျမင့္နဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ေဖေဖတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဟာ AစU္ သဟဇာတ မွ်တတ္ၾကတာမဟုတ္ခ့ဲပါဘူး။ 
လြတ္လပ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈရဲ႕ေနာက္ဆံုးAျခAေနAဆင့္Aထိ သူတို႔ဟာ မိတ္ေဆြAျဖစ္ထက္  သ 



ေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားAေနနဲ႔သာ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမင့္ Aျမင္မတူမႈမ်ားကို ေလးစားေရးA 
တြက္Aေမြနဲ႔ မလိုမုန္းထားဘက္လိုက္မႈနဲ႔ မေက်ခ်မ္းမႈမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ေရးတုိ႔ေနာက္ကို သူတုိ႔ႏွစ္ 
Uီးစလံုး လုိက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီAခ်က္ဟာ သူတို႔ရဲ႕သားသမီးေတြျဖစ္တ့ဲ ကၽြန္မတုိ႔ကို Aေပါင္းAသင္း 
နဲ႔ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားAျဖစ္ Aဘိုးတန္မ်ား မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ Aတူတကြလုပ္ကိုင္ ခ်ည္ေႏွာင္မိတ္ဖြဲ႕ေစႏုိင္  
ေစပါတယ္။ တUီးကုိတUီး Aထင္မေသးၾကပဲ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စရာမ်ား မွ်ေဝၿပီးေစႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ 
 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ကိုခြန္သာက Aင္းစိန္ေထာင္Aတြင္း႐ိွ ကၽြန္မကိုကူညီဘို႔လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါတယ္။  
ကၽြန္မရဲ႕Aိမ္ကိုလိုAပ္တ့ဲျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမ့ဲပိသုကာAျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဘို႔ပါ။ ေထာင္မွ 
Aိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ကိုေျပာင္းလိုက္ရၿပီးေနာက္ Aိမ္ျပင္ဘို႔Aလုပ္စခ်ိန္မွာ ပိသုကာAျဖစ္ ကိုခြန္သာနဲ႔ 
Aေထြေထြႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ားAျဖစ္ ကၽြန္မခန္႔Aပ္ထားတ့ဲ Aျခားမိတ္ေဆြႏွစ္Uီးျဖစ္ၾကတ့ဲ ကို 
ထင္ေက်ာ္နဲ႔ကိုနီတို႔လဲ Aိမ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားၿပီးေျမာက္မ့ဲ လိုAပ္ခ်က္မ်ားAတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စU္ 
Aိမ္ကိုလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုိထင္ေက်ာ္နဲ႔ကိုနီတို႔ဟာလဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ တUီးနဲ႔တUီးရင္းႏီွးးခ့ဲၾက 
တဲ့ သက္ဆိုင္ရာဖခင္မ်ားမွ ဆက္ႏြယ္သိကၽြမ္းခ့ဲၾကတာပါ။ ေနာင္တခ်ိန္မွာ သားမ်ား၊ ဘခင္မ်ား(မိခင္ 
မ်ား) Aေၾကာင္းကိုေရးသားပါUီးမယ္။ ယခုAခ်ိန္မွာေတာ့ လူႀကီးမ်ားရဲ႕ရင္းႏီွးခ့ဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္မ 
မွာ Aေထာက္Aပ့ံ၊ AကူAညီနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဆုလာဘ္Aျဖစ္ခံစားခ့ဲရပါတယ္။ 
 
ကၽြန္မရဲ႕ပိသုကာAျဖစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခ့ဲသူ ကုိခြန္သာဟာ လံုၿခံဳေရးAရာ႐ိွ၊ ေခြးထိန္း၊ Aေရး 
ေပၚယာU္ေမာင္းAျဖစ္Aျပင္ လြန္ခ့ဲတဲ့ႏွစ္ပတ္Aတြင္း ခရီးသြားကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ Aားလပ္ရက္ခရီး 
စီစU္သူAျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ၁၆ Uီးပါကၽြန္မတို႔Aဖြဲ႕Aတြက္ ပုဂံေဟာ္ 
တယ္ကို ကိုခြန္သာရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈဟာ ပိုမိုေပ်ာ္႐ႊင္ဘြယ္ရာသာမဟုတ္ႏုိင္ခ့ဲပါ။ Aထင္႐ွားဆံုး သမုိင္းဝင္ 
ဘာသာေရးAေဆာက္AUီးAခ်ဳိ႕ကို သြားေရးလာေရးလြယ္ကူေစႏုိင္တ့ဲ ေနရာAတြင္းမွာ႐ိွေနပါ 
တယ္။ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ လွပတ့ဲေနရာပါ။ Aားလံုးရဲ႕Aေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ 
ယU္ေက်းရည္မြန္ၾကပါတယ္၊ ေကာင္းစြာကၽြမ္းက်င္ၾကပါတယ္၊ Eည့္သည္မ်ားက မိမိတုိ႔ကိုAမွန္တ 
ကယ္ ရင္းႏီွးခ်စ္ခင္စြာ ႀကိဳဆုိျခင္းခံရတယ္လိ႔ု ခံစားေစႏုိင္တ့ဲ AထူးAရည္Aခ်င္းကိုပိုင္ဆိုင္ၾကပါ 
တယ္။ 

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္    

 
(၂၀၁၁ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မိုင္Aိနိခ်ိေန႔စU္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ 
ေဒၚေAာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕Letter From Burma: Holiday-1- ကိုဘာသာျပန္ပါတယ္။) 

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္    

    ၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁၂၀၁၁----ဇူလိုင္ဇူလိုင္ဇူလိုင္ဇူလိုင္    ၂၁၂၁၂၁၂၁    


