
   ခ်ဳိက်ဳိးႏြားလားခ်ဳိက်ဳိးႏြားလားခ်ဳိက်ဳိးႏြားလားခ်ဳိက်ဳိးႏြားလား    ဒြန္းစ႑ားဒြန္းစ႑ားဒြန္းစ႑ားဒြန္းစ႑ား    နဲ႔နဲ႔နဲ႔နဲ႔    ေခတ္သစ္ေလာက္ဖ်ားမ်ားေခတ္သစ္ေလာက္ဖ်ားမ်ားေခတ္သစ္ေလာက္ဖ်ားမ်ားေခတ္သစ္ေလာက္ဖ်ားမ်ား        
 

ေလာက္ဖ်ားဆုိလုိ႔ မြန္ရာဇဝင္လာ ေျမာင္းျမစား ေလာက္ဖ်ားAေၾကာင္း ေျပာမလုိ႔မဟုတ္ပါ။ 
သစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္လုိ႔ တင္စားခဲ့ရတဲ့ ေလာက္ေတြေတာင္ ၾကားရင္ ၿဖဳံသြား၊ ဖ်ားသြား 
ေလာက္တဲ့ က်ဳပ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးထကဲ ေဖာက္ျပန္ႏိုင္လြန္း၊ စားဝါးႏိုင္လြန္း၊ ကိုယ္မွီခုိရာကို 
ကိုယ္ဖ်က္ဆီးႏုိင္လြန္း တဲ့ ေလာက္ဖ်ားေတြAေၾကာင္း ေျပာမလုိ႔ပါ။ 

ဗမာစကားမွာ ““““ငါးပိနဲ႔ငါးပိနဲ႔ငါးပိနဲ႔ငါးပိနဲ႔    ေလာက္ေလာက္ေလာက္ေလာက္    စိန္နဲ႔စိန္နဲ႔စိန္နဲ႔စိန္နဲ႔    ေက်ာက္ေက်ာက္ေက်ာက္ေက်ာက္””””လို႔ ဆုိ႐ိုးစကားတခုရွိတယ္။ Aေကာင္းထမဲွာ 
Aဆုိး၊ Aဆုိးထမဲွာ Aေကာင္းရွိတတ္တာကုိ ရည္ညြန္းၿပီး ဆုိတာပါ။ Aဆုိးနဲ႔Aေကာင္း ဒြန္တြဲ 
ရွိတတ္တဲ့ ေလာကဓမၼ သဘာဝကုိ ေဖာ္ျပတာလုိ႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ 

ငါးပိဆုိတာကေတာ့ ေျမျပန္႔ေန ဗမာတုိင္းရင္းသား AားလံုးAတြက္ Aေကာင္းဆံုး ခံတြင္းမိန္ 
စားဖြယ္ Aာဟာရပါပဲ။ Aဲဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ ငါးပိထမဲွာ စက္ဆုတ္ရြံရွာ မသတီဖြယ္ရာေလာက္ေတြ 
ေပါက္ဖြား ကိန္းေAာင္းေနေလ့ရွိတယ္။ ဇီဝေဗဒ သေဘာAရေတာ့ ေလာက္လန္းဆုိတာ Aေတာင္ပါ 
ပ်ံသန္းႏိုင္တဲ့ ယင္လုိ ပ်ားလုိ Aင္းဆက္ပိုးမႊားေတြရဲ႕ သေႏၶသားေလာင္းေတြ။ ဒီေလာက္လန္း 
ေတြဟာ ငါးပိAျပင္ သစ္သီးသစ္Uတုိ႔၊ မစင္Aညစ္Aေၾကး၊ Aပုပ္Aစပ္မ်ား၊ သတၱဝါ 
Aေသေကာင္ေတြ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတြကတဆင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး သက္ရွင္ေနတဲ့ သတၱဝါေတြရဲ႕ 
ခႏၶာကုိယ္ေတြမွာ မွီခိုႀကီးပြားၾကတယ္။ ဒီေလာက္ေတြရဲ႕ သဘာဝကုိက သူတုိ႔မွီခိုက်ယ္လည္ရာကုိ 
စားေသာက္ဖ်က္ဆီးၿပီး ရွင္သန္ၾကရတယ္။ ေလာက္ေတြဟာ ခိုလႈံရာ Aေဆာက္AUီးရဲ႕ 
Aတြင္းက်က် Aခ်က္Aခ်ာေတြမွာ စြဲမွီတတ္ေတာ့ ေတာ္႐ုံနဲ႔ေတာ့ မထင္သာ မျမင္သာေပဘူး။ 
ထင္သာျမင္သာျဖစ္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ Aဲဒီခႏၶာ၊ Aဲဒီသတၱဝါ Aေတာ္AေျခAေနဆုိးသြားၿပီ။ ဒီေတာ့ 
ေလာက္တြယ္ရင္ဘဲ Aဲဒီသတၱဝါ ေသမယ္သာ ျပင္ေပေတာ့။  

က်ဳပ္တုိ႔ စစ္Aာဏာရွင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးဆုိတဲ့ 
Aပုပ္နံ႔တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ ငါးပိAိုးႀကီးလဲ Aႏွစ္ (၂၀)ၾကာ Aတြင္းႀကိတ္ လႈိက္စားလာခဲ့တာ 
Aခုေတာ့ ကုိယ္မွီခိုရာကုိဖ်က္တဲ့ မသတီစရာ ေလာက္ေကာင္ေတြ ဖုံးဖိမရ ေပၚလာၾကၿပီ။ 
တခ်ဳိ႕ေလာက္ေကာင္ေတြဆုိ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ Aစြယ္ျပဴးျပဴးနဲ႔ Aေမႊးေတြေတာင ္ ေထာင္ထလုိ႔။ 
ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ထိပ္တန္းေနရာေတြမွာ Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ မိွန္းေနၿပီး ရသမွ် Aခြင့္Aေရးေတြကုိ 
သံုးစားႀကီးထြားလာၾကတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရ ေရွ႕မေရာက္ ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက်တာ 
Aဆန္းတၾကယ္မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ကိုယ္ကလည္း ညံ့ပါတယ္။ တံဆိပ္ေကာင္းတာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ 
တင္မိတာကုိး။ ကုလားျဖဴစကားလည္းတတ္၊ နာမည္လည္းေက်ာ္ တယ္ဆုိ တကယ္ေတာ္တယ္ 
ထင္မိတာပဲ။ ပစၥည္းေကာင္းဖို႔မလုိ ေၾကာ္ျငာေကာင္းရင္ နာမည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားႏုိင္တာ Aႏွစ္ 
(၂၀) ၾကာမွပဲ သိေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔Aျဖစ္က Aရပ္ပ်က္ေတြနဲ႔Aရပ္ပ်က္ေတြနဲ႔Aရပ္ပ်က္ေတြနဲ႔Aရပ္ပ်က္ေတြနဲ႔    ဇာတ္ထြက္ခ့ဲသလုိ၊ဇာတ္ထြက္ခ့ဲသလုိ၊ဇာတ္ထြက္ခ့ဲသလုိ၊ဇာတ္ထြက္ခ့ဲသလုိ၊    
Aခုေတာ့Aခုေတာ့Aခုေတာ့Aခုေတာ့    ျပည္တည္မရျပည္တည္မရျပည္တည္မရျပည္တည္မရ    ဇာတ္ပ်က္ခ့ဲၿပီ။ဇာတ္ပ်က္ခ့ဲၿပီ။ဇာတ္ပ်က္ခ့ဲၿပီ။ဇာတ္ပ်က္ခ့ဲၿပီ။        
 



Aႏွီပုဂၢဳိလ္Aားလံုးဟာ ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရျမင့္စU္ကေတာ့ မိုးေAာက္ေျမျပင္မွာ သူတုိ႔Aျပင္ 
မရွိသေလာက္ ရဲရဲေတာက္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြေပ့ါ။ Aခုေတာ့ Aခ်ိန္ကလည္းၾကာ တဖက္မွာ 
ကလည္း စစ္ကြ်န္ခေလာက္နဲ႔ Aမတ္ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ Aခြင့္Aေရးေလးေတြလည္း ျမင္လာ၊ 
တျခားတဖက္မွာလည္း ဗမာျပည္ထဲ ဝင္ခ်င္လြန္းလွျဖစ္ေနတဲ့ Aင္ဂ်ီAိုေတြရဲ႕ ေငြထုတ္ေတြကုိလည္း 
ျမင္လာေတာ့ တခ်ဳိ႕က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း၊ တခ်ဳိ႕က မသိမသာ၊ တခ်ဳိ႕က ခိုးေၾကာင္ခုိးဝွက္နဲ႔ 
စစ္ကြ်န္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံလာၾကၿပီ။ စစ္မိစၦာေတြကုိ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးေနၾကၿပီ။ 
““““ခ်ဳိက်ဳိးႏြားလားခ်ဳိက်ဳိးႏြားလားခ်ဳိက်ဳိးႏြားလားခ်ဳိက်ဳိးႏြားလား    ဒြန္းစ႑ားဒြန္းစ႑ားဒြန္းစ႑ားဒြန္းစ႑ား””””လုိ စစ္ဖိနပ္ကုိ လွ်ာနဲ႔ လွ်က္ကုန္ၾကၿပီ။ 

AဲဒီAထဲက ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ေနရတဲ႔လူေတြကေတာ႔ ထားပါေတာ႔။ သူ႔AေျခAေနနဲ႔သူ 
ကိုယ္လည္းမသိႏုိင္တဲ႔AေျခAေန။ ဒါေပမဲ႔ ေAာ႔ႏွလံုးနာစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ ျပည္ပက 
ဆရာႀကီးေတြ၊ လူတတ္ေတြနဲ႔ သတင္းသမားတခ်ဳိ႕ပါပဲ။ သူတုိ႔ခင္ဗ်ာ တေလွ်ာက္လံုး ခံစားလာတဲ့ 
ေလယာU္ပ်ံေလးစီးလုိက္၊ Aစည္းAေဝးေလးတက္လုိက္၊ ဝီစကီေလးစုပ္လုိက္၊ ခ်ီးေလးကုိက္လုိက္၊ 
Aလံ႐ႈးသတင္းသမားေတြနဲ႔ ပင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဟာကိန္းေတြ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေပးလုိက္နဲ႔ ယစ္ေနတဲ့ 
စည္းစိမ္ေလးေတြ လက္လြတ္မခံႏိုင္တာနဲ႔ပဲ Aထက္ ဆရာ့ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ ေလသံAတုိင္း 
ဒိီမုိကေရစီ သင္းကြပ္မဲ႔ စစ္ကြ်န္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံAားေပးလာၾကတာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဝင္မွပဲ လက္ေတြ႔က်တဲ႔ႏုိင္ငံေရးလုိလုိ Aထကဲ စစ္ကြ်န္ ကူလီေခါင္း ေမာင္စူးစမ္းတုိ႔ သခင္တင္ျမ 
တုိ႔ရဲ႕ေလကုိ Aျပင္မွာ တာဝန္ခံ ျဖန္႔ၾကတယ္။ 

Aေကာင္ႀကီးမို႔ Aထင္Aရွားဆံုးက ဟန္ေညာင္ေရႊပါ။ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးAဖြဲ႕က စားဖား Aေခ်ာင္သမားလုိ႔ ထိပ္ဆံုးမွာ စာရင္းတင္ထားပါတယ္။ သြားေလသူ 
သမတႀကီးကုိ Aားတံု႕Aားနာ ၀ႏၵနာလုိ႔ ေညာင္ေရႊဆုိတာ ျဖတ္ၿပီး “ဟန္” လုိ႔ပဲ သံုးခ်င္ပါတယ္။ 
ဟန္ဆုိတာ ရွစ္ေလးလံုးမတုိင္ခင္ထကဲ ျပည္ပေရာက္ၿပီး မိဘဂုဏ္သေရကုိ Aသံုးခ်ၿပီး 
Aဖြဲ႕Aစည္းေပါင္းစံုမွာ လႈပ္ရွား လုပ္စားခဲ့သူပါ။ လူျဖဴေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ကြ်မ္းက်င္ၿပီး 
Aရည္Aေသြးလည္းရွိလုိ႔ Aမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္Aားကုိးခဲ့ရသူပါ။ သို႔ေသာ္ 
ေစတနာေကာင္းမေကာင္းကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ၊ သံသယျဖစ္စရာ သက္ေသAမ်ားႀကီးပါ။ 
တဖြဲ႕မေခ်ာင္ တဖြဲ႕ေထာင္နဲ႔ Aခုေနာက္ဆံုး Uေရာပ EBO Aဖြဲ႕ပါ။ 

ဟုိတုန္းကေတာ့ ဗမာျပည္ ျပႆနာ Aေျဖရွာဖုိ႔ဆုိတာ သံုးပြင့္ဆုိင္မွ သံုးပြင့္ဆုိင္၊ သံုုးပြင့္ 
မဆုိင္ရင္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားေတြမွာ ဘဝနစ္နာ ဆံုး႐ႈံးရေခ်ရဲ႕လုိ႔ ျပင္းထန္တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႔ 
လက္ရွိဗမာျပည္ ျပႆနာဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပႆနာလုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီးကာမွ Aခုေတာ့ စစ္ကြ်န္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံAတုိင္းလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ စစ္ကြ် န္ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ Aတည္ျပဳမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ 
ပကတိAေျခAေနမွန္လုိ႔ ျမင္ၿပီးသကာလ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ Aခြင့္Aေရးျဖစ္လုိ႔ ဝင္ရမည္လုိ႔ 
ဆုိလာျပန္ၿပီ။ ဒီေလာက္ ေရွ႕စကား၊ ေနာက္စကား ဖီလာတရားေတြ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ေပၚလာသလဲ။ 
Aခြင့္Aေရးေၾကာင့္လား၊ ေနရာေၾကာင့္လား၊ Aထက္ဆရာ့ဆရာႀကီးေတြ Aမိန္႔ေၾကာင့္လား၊ 
ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းသြားသလဲ စU္းစားရ Aေတာ္ခက္လွတယ္။ Aခုကိုပဲ ႏုိင္ငံတကာကူေငြေတြနဲ႔ 
ဟန္တို႔ AစီAစU္Aတိုင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပး ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ 



သင္တန္းေတြ စလုပ္ေနျပီ ၾကားရတယ္။ Aတြင္းAျပင္က ခ်ဳိက်ဳိးႏြားလား ဒြန္းစ႑ားေတြ 
ခ်ိတ္ဆက္မိေနၾကျပီ ဆိုတဲ႔သေဘာေပါ႔။ နAဖ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြနဲ႔ေကာ ဘယ္ေလာက္ထိ 
နားလည္မူယူထားတယ္ ဆိုတာဟာလည္း ဆက္စU္းစားရမည္႔ Aခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဟန္ဟာ EBO နာမည္နဲ႔ ဗမာျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ႏုိင္ငံတကာ 
Aလွဴရွင္ေတြ႕ရဲ႕ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယူ႐ိုေငြေတြကုိ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ တကုိယ္ေတာ္ 
ထင္ရာႀကဲခဲ့သူပါ။ Aခုေတာ့ Aပုပ္နံ႔ တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ လူေျပာသူေျပာမ်ားလာလုိ႔ ဆယ္ႏွစ္စာ 
Aစီရင္ခံစာတခု ထြက္လာပါတယ္။ မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ဇာတ္ေတြနဲ႔ စီရင္ထားတဲ့ Aစီရင္ခံစာ 
ထမဲွာေတာင္ မေတာ္မတရား Aလြဲသံုးစားမႈေတြ၊ မ႐ိုးသားမႈေတြက ဗူးေပၚသလုိ ေပၚေနတံုးပဲ။ 

သူ႔Aစီရင္ခံစာAတုိင္းဆုိရင္ ဒီAဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာပုံ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံေတြက 
ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ႏုိင္လွတယ္။ ၁၉၉၇မွာ ဒီAဖြဲ႕ကုိ ကေနဒါက Aဖြဲ႕ေလးတခုကုိ Aေျခခံဖြဲ႕တယ္ 
လုိ႔ဆုိတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္က ဟန္ဟာ NCGUB လုိ႔ေခၚတဲ့ နဂုတ္မွာ Aႀကံေပးလုပ္ေနၿပီး NCUB 
နကပ္မွာလည္း လုပ္ေနခ်ိန္ေပါ့။ ဒီလုိAဖြဲ႕Aစည္းႀကီးေတြ ရွိေနၿပီးသား၊ သူကုိယ္တုိင္လည္း 
ပါေနၿပီးသား AေျခAေနမွာ ႏုိင္ငံတကာ Aလွဴေငြေတြကုိ ဗမာျပည္ကုိယ္စားျပဳ လက္ခံAသံုးျပဳမည့္ 
ဒီ EBO Aဖြဲ႕က မထင္မရွား ကေနဒါက Aဖြဲ႕ေလးကုိ Aေျခခံဖြဲ႕ထားတယ္ဆုိတာ 
ေတာ္ေတာ္စU္းစားရၾကပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဘယ္လုိဆုိတာ သက္ဆုိင္သူ ကာယကံရွင္ေတြသာ 
သိႏိုင္ပါတယ္။ 

Aဆိုးဆံုးကေတာ့ AဲဒီAဖြဲ႕ကုိ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လုိဖြဲ႕တယ္ဆုိတာ သိသာရွင္းလင္းျခင္း 
မရွိတာပဲ။ ဗမာျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ရည္စူးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ Aလွဴရွင္ေတြရဲ႕ ေငြကုိ 
လက္ခံသံုးစြဲမည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းရဲ႕ ေပၚေပါက္လာပုံ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံက ခါးပုိက္ႏႈိက္ ဂိုဏ္းလုိလုိ ေစာရ 
ေဖာက္ထြင္းဂိုဏ္းလုိလုိပါပဲ။ 

Aလွဴေငြ ယူ႐ုိသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳန္းတီးသြားခဲ့ရေပမယ့္ ဗမာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး Aတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ၊ လုပ္္္ႏိုင္ခဲ့တာ ဘာတခုမွ ေလာက္ေလာက္လားလား ျပစရာမရွိပါဘူး။ 
Aေရးေတာ္ပုံနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ ႏႈတ္ပိတ္ေခါင္းညိတ္ေတြကုိ ဝန္ထမ္းခန္႔၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ မတန္တဆ 
လုပ္ခလစာေတြေပးနဲ႔ ခိုးျခင္း (၂၅) ပါးနဲ႔Aညီ ေစာရဇာတ္ထုတ္ခင္းလာလုိက္တာ (၁၀) 
ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာေတာ့ မ်ဳိးဖ်က္မိစၦာ နAဖ သန္းေရႊတုိ႔ရဲ႕ ရာသက္ပန္ စစ္Aာဏာရွင္ တည္ၿမဲေရး 
လုပ္ငန္းေတြကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံလာတဲ့Aထိ Aတင့္ရလဲာတယ္။ 

သူ႔Aစီရင္ခံစာထကဲ ကိုယ့္AနီးကေဒလီAီးယူ႐ုံးဆုိတာ ၂၀၀၄ ေလာက္ကမွ စဖြင့္တယ္။ 
ႏုတ္ပိတ္ ေခါင္းညိတ္ Aိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ဖြဲ႕တယ္။ ABSL စည္း႐ုံးတည္ေဆာက္ထားတ့ဲ 
ႏိုင္ငံေရးဂြင္ထကဲ လူပုဂၢိဳလ္A ဖြဲ႕A စည္းေတြၾကားမွာပဲ မ႐ိုးမသား ထုိးေဖာက္ခ်U္းကပ္ၿပီး စားရင္တင္ 
ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ ႏွမ္းျဖဴးၿပီး ကုိယ္လုပ္သလုိလုိ ဟိတ္ထုတ္တယ္။ A စီရင္ခံစာထမဲွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ 
ေဒလီA ီးယူရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆုိတာ A ဲဒါပါပဲ။ ေငြA ေျမာက္A မ်ား ျဖဳန္းတီးခဲ့ေပမ့ဲ 
ABSL တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးထက္ ထူးကဲသာလြန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒီေန႔ 
A ိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီA င္းစုမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဆုိတာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀) ႏွစ္ေလာက္A ထိ 



သန္သန္မာမာ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ABSL ရဲ႕ ထုိးေဖာက္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ လႈပ္ရွားဂြင္ထမဲွာပဲ 
တဝလဲည္လည္ လႈပ္ရွားမႈေတြပျဲဖစ္တယ္။ 

တျခားျမင္မိတဲ့ EBO ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးငါးႏွစ္ကစလုိ႔ နA ဖစစ္A ုပ္စုA ေပၚ 
ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံေရး (မသိမသာ) ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ 
ညီလာခံေတြကုိ Uေရာပမွာ A သြင္တူ ပုလင္းတူဗူးဆုိ႔ A ၿမီးျပတ္ေတြ၊ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္၀င္းတို႔၊ 
ေဒါက္တာဇာနည္တုိ႔၊ ေနဝင္းေမာင္တုိ႔လုိ႔ နA ဖ A လုိေတာ္ရိေတြနဲ႔ တၿခိမ္းၿခိမ္းပြဲခံခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ဒူးေထာက္ေရးလမ္းစU္ကုိ နယ္စပ္A ေျခစိုက္ A ဖြဲ႕A စည္းေတြကပဲ ေထာက္ခံေနသေယာင္ 
မ်က္လွည့္ျပဖို႔ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကုိ ဖဲ့စည္း႐ုံးတယ္။ စစ္ကြ်န္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေကာင္စီရဲ႕ Uကၠ႒နဲ႔ A တြင္းေရးမႈးတုိ႔ တေယာက္ကဆန္႔က်င္၊ တေယာက္က 
ကန္႔ကြက္နဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ ေၾကျငာခ်က္ေတြထုတ္ခဲ႔ၾကတာကုိ မွတ္မိၾကA ုံးမွာပါ။ ဒါဟာ ဟန္ရဲ႕ 
လုပ္စား႐ိုက္ခ်က္္ဆုိတာ လူတုိင္းသိပါတယ္။ 

တုိင္းျပည္ထမဲွာ ဒီမိုကေရစီ စာလံုးပါတဲ့ စာတေစာင္မိရင္ေတာင္ ေထာင္A ႏွစ္ (၂၀) ၾကမ္းခင္း 
ေစ်းေပါက္ေနခ်ိန္မွာ ခင္ေဇာ္၀င္း၊ ဇာနည္တုိ႔ ေနဝင္းေမာင္တုိ႔လုိလူေတြ ျပည္ပကုိ ဝင္ခ်ီထြက္ခ်ီ 
လုပ္ေနႏိုင္တာ၊ ဟန္တုိ႔လုိ ျပည္ပA တုိက္ခံ ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူေတြနဲ႔ ဒူးတုိက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး 
ညီလာခံႏိုင္ေနတာဟာ စစ္A ုပ္စုရဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈလည္း မဟုတ္သလုိ၊ ညံ့ဖ်င္းမႈလည္း 
မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ပိုေသခ်ာတာကေတာ့ ဟန္တုိ႔ ေနဝင္းေမာင္တုိ႔ လုပ္သမွ်ကုိ 
စစ္မိစၦာေတြက သေဘာက် A ားရတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ 

ေကာင္းျခင္းဆုိးျခင္း၊ လက္ခံလုိျခင္းလက္မခံလုိျခင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္းမႀကိဳက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ 
ဒြန္တြဲေနတဲ့ A မွန္တရားဆုိတာ ကုိယ့္သီလကုိယ္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္သူေတြမွ ရဲရ ဲ ႐ႈ႕ျမင္ျခင္း၊ 
လက္ခံျခင္း၊ တံု႔ျပန္ျခင္းA မႈေတြကုိ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ကန္ျခင္းနဲ႔ရဲရင့္ျခင္းဆိုတာမွန္ကန္ျခင္းနဲ႔ရဲရင့္ျခင္းဆိုတာမွန္ကန္ျခင္းနဲ႔ရဲရင့္ျခင္းဆိုတာမွန္ကန္ျခင္းနဲ႔ရဲရင့္ျခင္းဆိုတာ    တိုက္ရိုက္A ခ်ိဳးနဲ႔တိုက္ရိုက္A ခ်ိဳးနဲ႔တိုက္ရိုက္A ခ်ိဳးနဲ႔တိုက္ရိုက္A ခ်ိဳးနဲ႔    
ဆက္စပ္ေနတယ္။ဆက္စပ္ေနတယ္။ဆက္စပ္ေနတယ္။ဆက္စပ္ေနတယ္။    ရဲရင့္မွဳက မွန္ကန္မွဳကိုျဖစ္ေပၚေစသလို၊မွန္ကန္ျခင္းက ယုံၾကည္မွဳနဲ႔ ရဲရင့္ျခင္း 
ကိုျဖစ္ေပၚေစတယ္။မွန္ကန္မွရဲရင့္တယ္။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေA ာင္ဆန္းကေတာ့ “ “ “ “ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္    
မယံုတ့ဲသူဟာမယံုတ့ဲသူဟာမယံုတ့ဲသူဟာမယံုတ့ဲသူဟာ    ဘယ္A ခါမွဘယ္A ခါမွဘယ္A ခါမွဘယ္A ခါမွ    တျခားသူကုိတျခားသူကုိတျခားသူကုိတျခားသူကုိ    မယံုဘူး။မယံုဘူး။မယံုဘူး။မယံုဘူး။    တုိင္းသူျပည္သားကုိလဲတုိင္းသူျပည္သားကုိလဲတုိင္းသူျပည္သားကုိလဲတုိင္းသူျပည္သားကုိလဲ    မယံုဘူး။မယံုဘူး။မယံုဘူး။မယံုဘူး။    
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာေခါင္းေဆာင္ေတြဟာေခါင္းေဆာင္ေတြဟာေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ    သူယံုၾကည္တ့ဲသူယံုၾကည္တ့ဲသူယံုၾကည္တ့ဲသူယံုၾကည္တ့ဲ    ကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိ    တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိတုိင္းသူျပည္သားေတြကုိတုိင္းသူျပည္သားေတြကုိတုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ    ေျပာရဲရမယ္၊ေျပာရဲရမယ္၊ေျပာရဲရမယ္၊ေျပာရဲရမယ္၊    ရွင္းျပရဲရမယ္၊ရွင္းျပရဲရမယ္၊ရွင္းျပရဲရမယ္၊ရွင္းျပရဲရမယ္၊    
ရွင္းျပႏိုင္ရရွင္းျပႏိုင္ရရွင္းျပႏိုင္ရရွင္းျပႏိုင္ရမယ္။မယ္။မယ္။မယ္။    A သက္စြန္႔သင့္တယ္ထင္တ့ဲA သက္စြန္႔သင့္တယ္ထင္တ့ဲA သက္စြန္႔သင့္တယ္ထင္တ့ဲA သက္စြန္႔သင့္တယ္ထင္တ့ဲ    ေနရာမယ္ေနရာမယ္ေနရာမယ္ေနရာမယ္    စြန္႔ရမယ္၊စြန္႔ရမယ္၊စြန္႔ရမယ္၊စြန္႔ရမယ္၊    ပရိယာယ္သံုးသင့္တ့ဲေနရာမယ္ပရိယာယ္သံုးသင့္တ့ဲေနရာမယ္ပရိယာယ္သံုးသင့္တ့ဲေနရာမယ္ပရိယာယ္သံုးသင့္တ့ဲေနရာမယ္    
သံုးရမယ္၊သံုးရမယ္၊သံုးရမယ္၊သံုးရမယ္၊    ဘယ္ကိစၥမဆုိဘယ္ကိစၥမဆုိဘယ္ကိစၥမဆုိဘယ္ကိစၥမဆုိ    လုပ္ရင္လုပ္ရင္လုပ္ရင္လုပ္ရင္    မွားတယ္မွားတယ္မွားတယ္မွားတယ္၊၊၊၊    မွန္တယ္ဆုိတာမွန္တယ္ဆုိတာမွန္တယ္ဆုိတာမွန္တယ္ဆုိတာ    ရာဇဝင္ကရာဇဝင္ကရာဇဝင္ကရာဇဝင္က    ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္””””လုိ႔ 
ဆုိခဲ့ပါတယ္။ A ခု ဟန္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကေတာ့ မမွန္လုိ႔ မရဲေလသလား၊ မရလုိဲ႔ 
မမွန္ေလသလားမသိ။ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ႏိုင္လြန္းလွတယ္။ 

ဒီေလာက္ေဖာက္ျပန္တဲ့ ဟန္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ A မ်ားတကာေခါင္းေဆာင္ A မည္ခံတုိ႔ 
ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနႏိုင္ၾကတာကုိ A စီရင္ခံပါ (၂၀၀) ေက်ာ္္ စာရင္းေပါက္တဲ့ ဟန္ရဲ႕ လက္ေဝခံ 
A ဖြဲ႕A စည္းစာရင္းကုိေတြ႕မွ သေဘာေပါက္မိတယ္။ A သံမထြက္နိဳင္တ့ပဲိတ္ဆို႕မွဳေတြ ပါးစပ္ေပါက္ 
မွာရွိေနျပီကိုး။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္ပေတာ္လွန္ေရး၊ နယ္ျခားေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္(၂၀) 
ခရီးဆုိတာလည္း A ထက္မွာေျပာခဲ့သလုိ ေလာက္က်ပ်က္စ္ီး ဇာတ္ပ်က္ခဲ့ၿပီီ။ 



ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနတတ္တဲ့ တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သူခုိးသူခုိးသူခုိးသူခုိး    ႏြားေကာင္းမသိႏြားေကာင္းမသိႏြားေကာင္းမသိႏြားေကာင္းမသိ ဉာU္ဆုိးေၾကာင့္ 
A သက္A ေသြးေခြ် းမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးခဲ့ရတဲ့ က်ဳပ္တုိ႔ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ဂုဏ္သေရ ညစ္ႏြမ္း 
ဆံုးခမ္းတုိင္ခဲ့ၿပီ။ ေတာသား ေတာင္သူလယ္သမားေတြA တြက္ေတာ့ ႏြားဆုိတာ 
A ဖိုးတန္ရတနာတပါးပါပဲ။ ေတာသားမွန္ရင္ ႏြားေကာင္းႏြားဆုိး ခြဲျခားတတ္တယ္၊ ႏြားေကာင္းကုိ 
တန္ဘုိးထားတတ္တယ္။ သူခိုး ဆုိတာကေတာ့ ႏြားျမင္ရင္ A သားပထဲင္တယ္။ A ဆုိးA ေကာင္းမသိ 
စားဖုိ႔ပဲသိ၊ တန္ဘုိးမထားျဖစ္တာ သဘာဝေပါ့။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြဆုိတာ 
ႏြားနဲ႔သပိတ္ထကဲ ညိဳျမA ေျပာနဲ႔ “ “ “ “ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရိွေၾကာင္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရိွေၾကာင္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရိွေၾကာင္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရိွေၾကာင္း    ဟစ္ၾက၏၊ဟစ္ၾက၏၊ဟစ္ၾက၏၊ဟစ္ၾက၏၊    ညီညာမွညီညာမွညီညာမွညီညာမွ    ျပည္သာမည္ဟုျပည္သာမည္ဟုျပည္သာမည္ဟုျပည္သာမည္ဟု    
ေA ာ္ၾက၏၊ေA ာ္ၾက၏၊ေA ာ္ၾက၏၊ေA ာ္ၾက၏၊    ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔    ေျပာဆုိေျပာဆုိေျပာဆုိေျပာဆုိ    ေၾကြးေၾကာ္ဟစ္ေA ာ္သူတုိ႔A ားေၾကြးေၾကာ္ဟစ္ေA ာ္သူတုိ႔A ားေၾကြးေၾကာ္ဟစ္ေA ာ္သူတုိ႔A ားေၾကြးေၾကာ္ဟစ္ေA ာ္သူတုိ႔A ား    ျမင့္ျမျမင့္ျမျမင့္ျမျမင့္ျမတ္သည့္တ္သည့္တ္သည့္တ္သည့္    ပုဂၢိဳလ္ေတြဟုပုဂၢိဳလ္ေတြဟုပုဂၢိဳလ္ေတြဟုပုဂၢိဳလ္ေတြဟု    
ထင္စရာA ေၾကာင္းရိွေသာ္လည္းထင္စရာA ေၾကာင္းရိွေသာ္လည္းထင္စရာA ေၾကာင္းရိွေသာ္လည္းထင္စရာA ေၾကာင္းရိွေသာ္လည္း    A မ်ားA ားျဖင့္A မ်ားA ားျဖင့္A မ်ားA ားျဖင့္A မ်ားA ားျဖင့္    စၿဖီးမ်ားသာစၿဖီးမ်ားသာစၿဖီးမ်ားသာစၿဖီးမ်ားသာ    ျဖစ္ကုန္၏။ျဖစ္ကုန္၏။ျဖစ္ကုန္၏။ျဖစ္ကုန္၏။””””လို႔ ဆိုရမည္႔ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြေပါ႔။ ဟန္ရဲ႕ လက္ေဝခံA ဖြဲ႕A စည္းစာရင္းA ရ ၾကားေတာင္မၾကားမိဘူးတ့ဲ 
ထူးထူးဆန္းဆန္း A ဖြဲ႕A စည္းေတြၾကားမွာ ထိပ္တန္းA ဖြဲ႕A စည္းႀကီးေတြလဲ ပါေနတာေတြ႕ရတယ္။ 
သစၥာေဖာက္ခံလုိက္ရတဲ့ ေရာမA င္ပါယာရွင္ ဂ်ဳးလီးယက္ဆီဇာရဲ႕ ေသခါနီးစကားကုိပဲ သံေယာင္ 
ေရရြတ္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။  

ဆီဇာက ““““    ေၾသာ္ေၾသာ္ေၾသာ္ေၾသာ္    ဘ႐ုတပ္ဘ႐ုတပ္ဘ႐ုတပ္ဘ႐ုတပ္    မင္းလဲပါသကုိးမင္းလဲပါသကုိးမင္းလဲပါသကုိးမင္းလဲပါသကုိး    (Et tu, Brute)(Et tu, Brute)(Et tu, Brute)(Et tu, Brute) တဲ့။ ” 
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စာၾကြင္း ။ ။ဘရုတပ္ဆိုတာဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာကပုန္ကန္သူ ျမိဳ႕စားတUီးကို တိုက္ခုိက္A ႏုိင္ယူ 

A သက္ကယ္ျပီး ဆီးနိတ္တာA ထိ  ခ်ီးေျမွာက္ခံခဲ႔ရတဲ႔ သူတေယာက္ပါ။ 
ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာက A ၾကြင္းမဲ႔ ယံုၾကည္ခံထားရျပီး လုပ္ၾကံမူမွာ ဘရုတပ္ကိုယ္တိုင္ 
ပါေနတာကို သိတဲ႔A ခ်ိန္မွာ ဆီဇာက တA ံ႔တၾသနဲ႔ A ထက္ပါA တိုင္း 
ေရရြက္ျပီးေတာ႔ ေသဆံုးသြားခဲ႔ရပါတယ္။  

 
 
မွတ္ခ်က္ ။ ။ EBO A စီရင္ခံစာA ား ရယူလုိသူမ်ားA ား မွ်ေဝႏုိင္ပါသည္။  တိုက္႐ိုက္ပို႔ေပးပါမည္။ 


