
ဒီေန႕တိုက္ပြဲေတြကို ဘယ္လို ျမင္သင့္သလဲ။ 

 ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္ေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

တိုက္ပြဲေတြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ သလဲ ဆိုေတာ့ ဗုိလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္ေကာင္စီဆိုတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ 

တဆုတ္စာေၾကာင့္ ျဖစ္တာ။ ရက္စက္မႈ၊ယုတ္မာမႈ ကမ္းကုန္ေနတဲ့ ဒီလူေတြဟာ အာဏာနဲ႕ ေငြေၾကးကလြဲရင္ 

ဘာမွ ျမင္တဲ့လူေတြ မ ဟုတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ခဲ့တာကလဲ အရင္အတိုင္း ဖိႏိွပ္ေသြးစုတ္ေနရင္ စစ္တပ္ 

ထဲက စစ္သားေတြ အပါ အ၀င္ ေလာကႀကီးတခုလံုးက လက္မ ခံေတာ့မွန္းသိလို႕ ပုံစံေျပာင္းလိုက္တာပါ။ 

 သူတို႕အာဏာထူေထာင္ေရးအတြက္ သူတို႕လုပ္ခုိင္းတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မလုပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို 

ဖိႏိွပ္ရာ ကျဖစ္လာတာပါ။  ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကေနရမည့္ တရုတ္ဆီကေငြအတြက္လဲပါတယ္။စစ္အာ 

ဏာရွင္ ေတြရဲ႕ ေငြရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ အာဏာထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေနတာ 

သက္ သက္ ပါ၊ စစ္အာ ဏာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးက တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕ တိုက္ရုိက္ 

ဆန္႕ က်င္ ေနပါ တယ္။ ဆိုလို တာက စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေကာင္းစားေလ ျပည္သူလူထုေတြ ဒုကၡ ေရာက္ 

ေလျဖစ္မွာဘဲ။ ဘာျဖစ္လို႕ လဲဆို ေတာ့စစ္တပ္ကအားေကာင္းေလလူထု ကိုဖိႏိွပ္ေသြးစုတ္ တာပုိ လုပ္ေလ 

ျဖစ္ေနတာ ေၾကာင့္ ဘဲ။ သူတို႕စစ္တပ္ဟာ လူထုဆန္႕က်င္ေရးတပ္ ျဖစ္ေနလို႕ပါ။ 

 ဒီေတာ့ ဒီေန႕ တိုက္ပြဲေတြက စစ္အာဏာရွင္ သန္းေရႊနဲ႕ ႀကံ႕ဖြတ္အစုိးရက ဖိႏိွပ္ခ်ယ္ လွယ္ 

ေသြးစုတ္မႈကို ျပည္သူလူထုေတြက တရားသျဖင့္ ဆန္႕က်င္တဲ့တိုက္ပြဲေတြသာျဖစ္ပါတယ္။လူမ်ိဳးစုံ ဖိႏိွပ္ခံတို႕ရဲ႕ 

တိုက္ပြဲေတြ လဲျဖစ္တယ္။  

 စစ္အာဏာရွင္ကို အခ်ိန္အတိုေတာင္းဆံုး ေခ်ဖ်က္နည္းက “ ေတာ္လွန္ေရးနည္း” နဲ႕ “လက္နက္ကိုင္ 

တိုက္ ပြဲနည္း” ပဲ ျဖစ္တယ္။ ရွည္ၾကာလွတဲ့ ေစ့စပ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးနည္းေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္လို လူေတြ 

ဆီက သက္ညွာမႈနဲ႕ သနားစာနာမႈမရႏိုင္တာ “ေရႊ၀ါေရာင္” လႈပ္ရွားမႈမွာ ရင္နာနာနဲ႕သိသာႏုိင္ပါတယ္။ တိုင္ 

းျပည္ တခုလံုးလဲ စုတ္ျပတ္သတ္ေနၿပီ။ေစ့စပ္ေဆြး ေႏြးဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ေဒၚစုလဲ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿပီ။ 

ဒီေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ ၾကံ႕ဖြံ႕တပ္ကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ လွန္တိုက္ခုိက္တာ တရားတယ္။အဖိႏိွပ္ခံေတြရဲ႕ 

မွန္ကန္တဲ့ တုိက္ပြဲဘဲ။ ျပည္သူေတြကို စာနာတဲ့ သူေတြအားလံုးက မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္တိုက္ပြဲဘဲ။ 

 စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ေဆြးေေႏြးတဲ့နည္း၊ ေတာင္းဆိုတဲ့နည္း၊ ဆႏၵျပတဲ့နည္းေတြနဲ႕ မရေတာ့တာ 

ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး တိုက္ပြဲကို က်င့္သံုးလာရတယ္ဆို အားလံုးသိၾကမွာပါ။ သာမန္ 

လိမ္း ေဆး၊ ေသာက္ေဆးနဲ႕ မရေတာ့လို ခြဲစိပ္ကုတာမ်ိဳးေပါ့၊ ဒီေတာ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအထိေတာ့ 

နာက်င္ မႈရိွေပမဲ့ အႏွစ္ ၆၀ ေလာက္အထိ ေ၀ဒနာခံရတာနဲ႕စာရင္ အမ်ားႀကီးသက္သာ ပါလိမ့္မယ္။ 

 စစ္အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး ေတာ္လွန္ျပည္သူစစ္ဟာ မေရရာတဲ့ စစ္ပြဲမဟုတ္။ ႏုိင္ကိုႏုိင္ရ မည့္ 

စစ္ပြဲပါ။ ရန္သူဟာ သူတပ္သူေတာင္ မထိန္းႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။တရုတ္အကူအညီနဲ႕ က်ားကန္ထားေနရတာ၊ 

လူထုေတြ ကလဲ သန္းေရႊတို႕ႀကံ႕ဖြံ႕ ကို ႀကိမ္းထား တာေတြ ေတးထားတာွမ်ားေနပါၿပီ၊ ႏုိင္ငံတကာက 

ရစရာရွိလို႕ သူတို႕ကို ေပါင္း ေနေပမဲ့ ရလမ္းေတြပိတ္သြားရင္ သိကၡါမဲ့တဲ့ သန္းေရႊနဲ႕ သူ႕ေနာက္လိုက္ေတ 



ဂါဒါဖီးထက္ဆိုးၿပီး ၾကြက္တြင္းထဲ ပုန္းေနၾကရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္မည့္ ေတာ္လွန္ျပည္သူ႕စစ္ပြဲဟာ 

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဧရာမအင္အားနဲ႕ ဆင္ႏြဲရင္၊ ဇြဲရွိရိွနဲ႕ ဆင္ႏြဲရင္ ေအာင္ပြဲကိုရမွာ မလြဲဘူး။ 

 ဒီတိုက္ပြဲေတြဟာ   ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕လို ဗမာအပါအ၀င္လူမ်ိဳးစုံ ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးမဟုတ္ 

တာကို ျပည္သူေတြကနားလည္ေနမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြက တိုက္ပြဲေတြက်ယ္ျပန္႕မွာ ေၾကာက္ၿပီး 

လူ မ်ိဳးေရး အျဖစ္ကန္႕သတ္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ဒါကိုနားမေယာင္မိဖုိ႕လိုပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕က 

သူတို႕ နဲ႕ ဆန္႕က်င္ဖက္ တိုက္ပြဲ ေတြကို ျဖန္႕ထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေနရာအႏွံ႕၊ လူမ်ိဳးစုံပါ၀င္တဲ့ လက္နက္ ကိုင္ 

တိုက္ပြဲ ေတြ၊ လူထုတိုက္ပြဲေတြ၊ သပိတ္ တိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏြဲရမယ္။ အဖိႏိွပ္ခံ ျပည္သူတိုင္းဟာ သူတတ္ႏုိင္ 

ေနရာ က်ရာအခန္းက ပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ဖုိ႕လိုပါတယ္။ သစ္ကိုင္းကိုလာထိရင္ ၀ုိင္းကိုက္တဲ့ ခါက်ဥ္ေတြ 

လိုလုပ္ရမွာပါ။ 

  ရန္သူ ၾကံ႕ဖြတ္တပ္ကလူေတြကို ဘက္ေျပာင္းလာဖုိ႕KIO စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚတဲ့ ေၾကျငာ ခ်က္က 

လူမ်ိဳးေရးအျမင္ကို ေက်ာ္ လြန္ျပလိုက္တဲ့ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ 

 စစ္အာဏာရွင္ေတြ တေလွ်ာက္လံုး က်င့္သံုးခဲ့တဲ့နည္းက ျမဴဆြယ္ျခင္း၊ေသြးခြဲျခင္း၊ ေခ်မႈန္းျခင္းပါဘဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေလးအနက္သိထားဖုိ႕က တိုက္ပြဲမ၀င္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ေတြဆီက ဘာမွမရႏိုင္ဘူးဆိုတာပဲ။ 

တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္ကို ပ်က္စီးေစမည့္ “ေစ့စပ္ေရး” အျမင္ေတြကိုလဲ တိုက္ဖ်က္ဆန္႕က်င္ၾကရပါမယ္။ 

 “စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး” ရည္မွန္းခ်က္ကို ျမင့္ျမင့္မားမားစိုက္ထူၿပီး စစ္အာဏာရွင္ 

ေခ်မႈန္းေရး လုပ္ငန္းကို အၿပီးတိုင္လုပ္ရမွာပါ။  ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမ့ထားဖို႕က လယ္သမား 

လူတန္းစားေတြကို အေျခခံရတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ေတာ္လွန္စစ္ဟာ ေရရွည္တတ္ကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ 

ဖြဲရွိရိွနဲ႕ လုပ္ရ လိမ့္မယ္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ရပါလိမ့္မယ္။ ပညာရွင္လိုလို၊ ဆရာႀကီး လိုပုဂိဳလ္ 

ေတြက ေတာ္ လွန္စစ္ကို ဆန္႕က်င္တဲ့ ေလသံေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မက္ေမာတဲ့ ေလသံေတြ လြင့္ထုတ္ ပါလိမ့္ 

မယ္။ သူတို႕ ရဲ႕ေလသံေတြကို သတင္းဌာနေတြကလဲ ထုတ္လြင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ေတာ္လွန္စစ္ကို အားမ 

ေပးခဲ့ၾကလို႕ ဒီ သတင္းဌာနေတြရပ္တည္ေနႏိုင္ၾကတာကို ျပည္သူေတြသိထားဖို႕လိုပါတယ္။ 

 စစ္အာဏာရွင္ကို ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲမွာ ရန္သူစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႕ အေပးအယူလုပ္ထားတဲ့သူေတြ၊ 

အ ေခ်ာင္သမားေတြကိုလဲ မေရွာင္မလႊဲသာ ေတြ႕ႀကံဳရမွာပါဘဲ။ဒါေတြအတြက္ ျပတ္သားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႕ 

အေခ်ာင္သမား  ဆန္႕က်င္ေရး အျမင္ဟာ ရိွကို ရိွမွ ျဖစ္မွာ၊ ေတာ္လွန္စစ္ထဲ မပါ၀င္ေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ပါ၀င္ 

လာေအာင္ တိုက္တြန္းရမယ္။ သူတကာတိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး ရန္သူကို ေခ်ဖ်က္ေနစဥ္မွာ လက္ပုိက္ၾကည့္ေန ရက္တဲ့ 

မိတ္ေဆြေယာင္ေဆာင္ အေခ်ာင္ သမားေတြကို ေဖၚထုတေ္၀ဖန္ရမယ္။  

 ရန္သူစစ္အာဏာကို ၿဖိဳခ်တဲ့ လုပ္ငန္းမွာအဖိႏိွပ္ခံေတြ အားလံုးပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ေအာင္ အားေပး 

ရမယ္။ လႈပ္ရွားမႈ က်ယ္ျပန္႕ေရးကို အေႏွာက္အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ ပုဂိဳလ္ေရးေတြ၊ ဂုိဏ္းဂ ဏေတြ၊ 

လူမ်ိဳးေရးေတြ၊ နယ္နိမိတ္ ျပႆနာေတြကို ေဘးထားၿပီး “စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး” ရည္မွန္းခ်က္ 

တခုတည္းအေပၚ “အဖိႏိွပ္ခံညီညြတ္ေရး ဘံုရန္သူ၀ုိင္းတိုက္ေရး ” စိတ္ဓါတ္နဲ႕ အာလံုး စုစုစည္းစည္း တိုက္ပြဲ 

၀င္ဖုိ႕ အခိ်န္က်ေနေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါတယ။္ 



စစ္ထက္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အရာဟာ စစ္ကိုေၾကာက္ျခင္းပါ။ ေရာဂါထက္ဆိုးတဲ့အရာက ေဆးကို 

ေၾကာက္ျခင္းပါ၊ 

အဖိႏိွပ္ခံတို႕ ညီညြတ္ၾက။ 

ဘုံရန္သူစစ္အာဏာရွင္ကို ၀ုိင္းတိုက္ၾက။ 

ဒီမုိကေရစီနဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္မုခ်ရရမယ္။ 

ဦးေအးေဆာင္။ 

၂၄၊ ၆ ၊ ၁၁။ 


