
ေတာလ္ွန္ေရးသမား

အာဏာရငွ္စနစ္  ဆန္႕က်င္ေရး  လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ  လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးန႕ဲ  လူထုတုိက္ပြဲ  လမ္းစဥ္ေတြကုိ 

ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါတယ္။  ဒီလုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမွာ  ေဖာ္ေဆာင္ေနတ့ဲ  ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊  ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြန႕ဲ  ခ်ိတ္ဆက္မိျပီး၊  ႏိုင္ငေံရး  အေျခအေနအရ  ဟန္ခ်က္ညီ  လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ 

လူအမ်ားက  ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေလ့ရွိပါတယ္။  သုိ႕ေပမယ့္  အာဏာရွင္စနစ္  ယႏၱရားေတြက  လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရ႕ဲ 

အလႊာအသီးသီး၊  က႑အသီးသီးမွာ  ထုိးေဖာက္ေနရာယူထားတ့ဲ  အေျခအေန  (သုိ႕မဟုတ္)  အာဏာရငွ္သတင္းေပးေတြက 

ရပ္ကြက္၊  ေက်းရြာ၊  တကၠသုိလ္၊  စာသင္ေက်ာင္းေတြထဲအထိ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတ့ဲ အေျခအေန  (သုိ႕မဟုတ္)   ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊  ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြန႕ဲ  ကြင္းဆက္ျပတ္ေနတ့ဲ  အေျခအေနေတြမွာ  ႏိုင္ငံေရး  အေျခအေနန႕ဲအညီ 

ဟန္ခ်က္ညီတ့ဲ လွဳပ္ရွားမွဳေတြ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ယူထားသူေတြ  ရန္သူ႕လက္ထဲ  ေရာက္သြားတ့ဲအတြက္  ေတာ္လွန္ေရး  အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနန႕ဲ 

ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္ေတြန႕ဲ ကြင္းဆက္ျပတ္သြားျပီး  ေတာ္လွန္ေရးန႕ဲ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းကုိ မေပးႏိုင္တာေတြလဲ 

ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။  တခါတရံက်ေတာ့လဲ  အာဏာရွင္စနစ္ကုိ  ဆန္႕က်င္လုိတ့ဲ  ေက်ာင္းသား၊  လူငယ္၊  ရဟန္းရွင္လူ 

ျပည္သူေတြက သူ႕နယ္အလုိက္၊ သူ႕ေက်ာင္းအလုိက္၊ သူ႕အစုအလုိက္ စုစည္းမိေနၾကျပီး  ဘယ္လုိအဖြဲ႕၊  ဘယ္လုိလူေတြန႕ဲ 

စတင္ဆက္သြယ္ရမလဆုိဲတာ ေ၀ခြမဲရ ျဖစ္ေနတာေတြလဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္မယ့္သူေတြအေနန႕ဲ 

ေျမေပၚမွာ ရပ္တည္ေနတ့ဲ အဖြ႕ဲအစည္းေတြကုိ မလုိအပ္တ့ဲ ထိစပ္မွဳလဲ မလုပ္လုိတဲ့အတြက္ အေျခအေနန႕ဲ အခြင့္အလမ္းကုိ 

ေစာင့္စားေနသူေတြလဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ 

အခ်ိဳ႕တက္ၾကြသူေတြက  အာဏာရွင္စနစ္ကုိ  ဆန္႕က်င္ေနတ့ဲ  ေတာ္လွန္ေရး  အဖြဲ႕အစည္းထဲက  လူေတြကုိ  လုိက္လံ 

ဆက္သြယ္ျပီး  ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ေတာ္လွန္ေရး စမလဲ၊  သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမမွာ ဘယ္သူန႕ဲ  ဆက္သြယ္ရမလလုိဲ႕ 

ေမးလာတ့ဲ  အခါမ်ိဳးေတြမွာ  ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ  ဘက္မွာကလဲ  လုံျခံဳေရးစည္းမ်ဥ္း၊  ေျမေအာက္ယူဂ်ီစည္းကမ္းေတြ 

ရွိေနေလေတာ့  ေျဖဆုိလုိ႕  မရတ့ဲ  အေျခအေနမ်ိဳးေတြလဲ  ရွိတတ္ျပန္ပါတယ္။  အဒဲီလုိ  အေျခအေနေတြ  ၾကံဳတဲ့အခါ 

ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလုိ႕၊  ဘယ္သူကမွ  ညႊန္ၾကားခ်က္မေပးလုိ႕၊  ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းန႕ဲမွ  အဆက္အသြယ္မရလုိ႕ 

ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိပ ဲအေျခအေနကုိ ေစာင့္ေနရတယ္လုိ႕ အခ်ိဳ႕က ဆုိပါတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့  စစ္အာဏာရွင္စနစ္  (စစ္တပ္မွ  ျပည္သူ႕အာဏာကုိ  သိမ္းယူထားေသာစနစ္)န႕ဲ  ေရြးေကာက္ခံ 



အာဏာရငွ္စနစ္  (အာဏာရွင္  ေနာက္ျမီးဆြဲမ်ားအား  ေမြးျမဴ၍  ေရြးေကာက္ပြျဲပဳလုပ္ကာ  အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ 

ၾကိဳးပမ္းထားေသာ  စနစ္) ေတြကုိ  ေတာ္လွန္တ့ဲအခါမွာ  ေတာ္လွန္ေရး  အဖြ႕ဲအစည္းေတြရ႕ဲ  အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္မွ 

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လုိ႕  ရတာ  မဟုတ္ပါဘူး။  ေတာ္လွန္ေရး  သမားေတြန႕ဲ  ခ်ိတ္ဆက္မိမွ၊  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ 

ေတာ္လွန္ေရးသမား တေယာက္ ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေရးၾကီးတာက အေတြးအေခၚန႕ဲ ခံယူခ်က္ပါပ။ဲ

အေတြးအေခၚႏင့္ွ ခံယူခ်က္

ပထမဦးဆုံး  သင့္ကုိယ္သင္  ျပန္ေမးလုိက္ပါ။  ျမန္မာျပည္ၾကီး  စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ  က်ေရာက္ေနတဲ့  အတြက္  စီးပြားေရး၊ 

လူမွဳေရး၊  ပညာေရး၊  က်န္းမာေရး၊  ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေတြ  ေႏွာင့္ေႏွး  ပ်က္စီးေနရတယ္ဆုိတာကုိ  သင္ျမင္ပါသလား။ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္န႕ဲ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္ စနစ္ေတြကုိ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ရမယ္ဆုိတ့ဲ ေခတ္သမိုင္းက သင့္ပုခံုးေပၚ 

တင္ေပးထားတ့ဲ  တာ၀န္တရပ္ကုိ  သင္  ထမ္းေဆာင္လုိပါသလား။  ဒီတာ၀န္ကုိ  ထမ္းေဆာင္ရမယ့္  ေတာ္လွန္ေရးသမား 

တေယာက္အေနန႕ဲ  သင္  ခံယူလုိပါသလား။   ဒါမမွဟုတ္ရင္  ေတာ္လွန္ေရးကုိ  အားေပးေထာက္ခံသူ  တေယာက္အေနန႕ဲ 

သင္ခံယူလုိပါသလား။

သင့္မွာ ဒီခံယူခ်က္ ရိွေနျပီဆုိရင္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ လမ္းစဥ္ေတြ ရွိလာပါျပ။ီ

လမ္းစဥ္

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္  လက္နက္ကုိင္  ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္န႕ဲ  လူထုတုိက္ပြဲ  လမ္းစဥ္  ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။  ဒီလမ္းစဥႏ္ွစ္ရပ္ကုိ 

ကုိင္စြရဲာမွာလဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကြဲျပားမွဳေလးေတြ ရွိပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ကုိ ကုိင္စြဲက်င့္သုံးမွဳကုိ 

လူအခ်ိဳ႕က  ေတာခိုတာလုိ႕  ယူဆပါတယ္။  လက္ေတြ႕မွာ  ေတာခိုတာ  တခုတည္းကုိ  ဆုိလုိတာ  မဟုတ္ပါဘူး။ 

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ  တနည္းအားျဖင့္  လက္နက္ကုိင္  သူပုန္ထမွဳပါပ။ဲ  အာဏာရွင္စနစ္ရ႕ဲ  မတရားမွဳေတြဟာ 

ဥပေဒျဖစ္လာတဲ့အခါ  ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မွဳဟာ  သမိုင္းေပးတာ၀န္တရပ္ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  မတရားတ့ဲ  အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ပုန္ကန္တ့ဲ သူပုန္ဆုိတာက ဒီလုိ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တ့ဲ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားပါပ။ဲ

သူပုန္ထျပီး  အာဏာရငွ္ကုိ ေတာ္လွန္တဲ့အခါ  guerilla force  လုိ႕ေခၚတဲ့  လက္နက္ကုိင္  အင္အားစု၊  auxiliary  လုိ႕ေခၚတဲ့ 

ေထာက္ပံ့ေရးန႕ဲ  အားေပးေထာက္ခံတ့ဲ  အင္အားစုန႕ဲ  underground  ဆုိတ့ဲ  ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားမွဳ  အင္အားစုေတြ 

လုိအပ္ပါတယ္။  လက္နက္ကုိင္  အင္အားစုေတြက  ေက်းလက္ေဒသန႕ဲ  ျမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာ  အာဏာရွင္  လက္ကုိင္ဒုတ္ 

ေၾကးစားစစ္တပ္ေတြ၊  ေၾကးစား  ရေဲတြ၊  ေၾကးစားအာဏာပိုင္ေတြန႕ဲ  ထိပ္တုိက္ထိေတြ႕စစ္ဆင္ေရးျဖစ္ျဖစ္၊  အေျခခေံဒသ 

ကာကြယ္ေရးျဖစ္ျဖစ္၊  ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးေတြကုိပဲ  ျဖစ္ျဖစ္  အေကာင္အထညေ္ဖာ္ၾကပါတယ္။  auxiliary 



အင္အားစေုတြက  ေက်းလက္၊  ျမိဳ႕ျပအမာခံေတြအေနန႕ဲ  ရိကၡာ၊  ေဆး၀ါး၊  ေငြေၾကး၊  ခိုလံွဳရာေနရာ  စတာေတြကုိ 

ပံ့ပိုးေပးၾကပါတယ္။  ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားသူေတြက  လူထုစည္းရံုးေရး၊  ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရး၊  ခ်ိတ္ဆက္လွဳပ္ရွားေရး၊ 

အေျခခံေဒသေဖာ္ေဆာင္ေရးေတြကုိ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကပါတယ္။

လူထုတုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ကုိ ကုိင္စြဲျပီး အာဏာရွင္ကုိ ေတာ္လွန္တဲ့အခါ လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊ စညး္ရံုးလံွဳ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊ 

ေဒါက္တုိင္စည္းရံုးေရးႏွင့္  ျဖိဳခ်ေရး  အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊  ရပရ္ြာ  ကာကြယ္ေရး  အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊  ႏိုင္ငံေရးအန္တုမွဳအဖြ႕ဲငယ္မ်ား 

လုိအပ္ပါတယ္။  လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္ေတြရ႕ဲ  တာ၀န္ေတြကေတာ့  ပုိစတာကပ္ျခင္း၊  စာရြက္စာတမ္း  ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊  လူထုရ႕ဲ 

တုိက္ပြဲေရခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကေန လူထုတုိက္ပြျဲဖစ္ေနခ်ိန္မာွ ျမိဳ႕အႏွံ႕၊ နယ္အႏွံ႕ အျမန္ဆုံး ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိေရး၊ 

လူထုတုိက္ပြဲကုိ  ဦးေဆာင္စမီံခန္႕ခြဲေရး  တာ၀န္ေတြအထိ  က်ယ္ျပန္႔လွပါတယ္။  စည္းရံုးလံွဳေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္ေတြကေတာ့ 

ရပ္ရြာလူထုထကုိဲ ထုိးေဖာက္စညး္ရံုးျပီး လူထုန႕ဲ တသားတည္းရွိေနေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရန္သူ႕ေဒါက္တုိင္  စည္းရံုးေရး၊  ျဖိဳခ်ေရး  အဖြဲ႕ငယ္ေတြကေတာ့  ရန္သူ႕ေဒါက္တုိင္အဖြ႕ဲေတြကုိ  စိမ့္၀င္ျပီးသပ္လွ်ိဳျဖိဳခြဲေရး၊ 

ရန္သူ႕လူမ်ားကုိ  ျပည္သူ႕ဘက္ပါလာေစရန္  စည္းရံုးေရး၊  ရပ္ရြာတြင္းမွာ  ရန္သူ႕ဘက္ေတာ္သားမ်ားကုိ  အမာခံ၊  ႏွစ္ဖက္ခၽြန္၊ 

သာကူး  စသျဖင့္  ခြဲျခားမွတ္တမ္းတင္ထားေရးကေန  လူထုတုိက္ပြျဲဖစ္လာခ်ိန္မွာ  ရန္သူ႕ေဒါက္တုိင္  အမာခံမ်ားကုိ 

လက္ဦးမွဳၾကိဳတင္ရယူျပီး  ႏွိမ္နင္းေရး၊  ရန္သူ႕ေနရာမ်ားအား  ၀င္ေရာက္စီးနင္းျခင္း  တာ၀န္မ်ားကုိ  ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလမ္းစဥ္ေတြန႕ဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြထဲမွာ သင္ေရာက္ေနတ့ဲ ေနရာေဒသ၊ သင့္ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ေရခ်ိန္၊  

သင့္ရ႕ဲ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအရ သင္ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္သလဲ။ ဘယ္လုိအလုပ္ေတြက သင္န႕ဲ ကုိက္ညီသလဲ။

သင္ဘာလုပႏ္ိင္ုသလဲ

သင္ဟာ  ေက်ာင္းဆရာတေယာက္ျဖစ္ေနရင္  ေက်ာင္းသားေတြန႕ဲ  ေက်ာင္းသားမိဘေတြကုိ  စညး္ရံုးလံွဳ႕ေဆာ္လုိ႕ရတယ္။ 

သင္ဟာ  ဆရာ၀န္တေယာက္ျဖစ္ေနရင္  ေက်းလက္၊  ျမိဳ႕ျပ  အမာခံ  အေနန႕ဲ  ရိကၡာ၊  ေဆး၀ါး၊  ခုိလံွဳရာေနရာ 

ေထာက္ပံ့ကူညီလုိ႕ရတယ္။  သင္ဟာ  ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထုိး  ေစ်းသည္ျဖစ္ေနရင္  ေစ်းေရာင္းရင္း  ႏိုင္ငံေရးသတင္း 

ျဖန္႕ျဖဴးလုိ႕ရတယ္။  သင္ဟာ  ဆုိက္ကားဆရာ၊  တကၠစီဆရာ  ျဖစ္ေနရင္  ခံယူခ်က္တူတ့ဲ  လူေတြကုိ  အေျခအေနအရ 

စည္းရံုးလုိ႕ရတယ္။  ရန္သူ႕ဘက္ေတာ္သားေတြရ႕ဲ  ေျခလွမ္းကုိ  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလုိ႕ရတယ္။  ရန္သူ႕သတင္းကုိ 

စုေဆာင္းလုိ႕ရတယ္။ 

သင္ဟာ  အလုပ္သမားၾကီးဆုိရင္  အလုပ္သမား  သမဂၢေတြ  ဖြဲ႕ဖို႕  ၾကိဳးပမ္းလုိ႕ရတယ္။  အာဏာရွင္စနစ္ကုိ  ဆြဲဆန္႕ 



အသက္၀င္ေစတ့ဲ  လုပ္ငန္းခြင္ေတြကုိ  ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေအာင္၊  ပ်က္စီးခၽြတ္ယြင္းေအာင္  လုပ္လုိ႕ရတယ္။  သင္ဟာ 

လယ္သမားၾကီးဆုိရင္လဲ  ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢေတြ  ေပၚေပါက္ေရးအတြက္  ၾကိဳးပမ္းလုိ႕ရတယ္။  သင္ဟာ 

ေက်ာင္းသားတေယာက္ဆုိရင္  ေက်ာင္းသားေတြ  အၾကားမွာ  စည္းရံုးလံွဳ႕ေဆာ္လုိ႕ရတယ္။  သင္ဟာ  ၀န္ထမ္း 

တေယာက္ျဖစ္ေနရင္ အာဏာရွင္အစိုးရရ႕ဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကုိ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြန႕ဲ မီဒီယာေတြဆီ သတင္းပို႕ေပးလုိ႕ 

ရတယ္။  သင္ဟာ  ျပည့္တန္ဆာတေယာက္  ျဖစ္ေနခဲ့ရင္လဲ  သင့္ကုိ  ဒီလုိဘ၀ကုိ  ေရာက္ေအာင္  တြန္းပို႕လုိက္တဲ့ 

စစ္အာဏာရွင္  အသုိငး္အ၀ိုင္းန႕ဲ  စစ္ကၽြန္ေတြဆီက  သတင္းေတြ  ေမးျမန္းစံုစမ္းလုိ႕ရတယ္။  တတ္ႏိုင္တဲ့နည္းန႕ဲ 

လက္စားေခ်လုိ႕  ရတယ္။  သင္ဟာ  အလုပ္လက္မဲ့  လူငယ္တေယာက္ျဖစ္ေနရင္လဲ  အလုပ္လက္မဲ့  ျပႆနာကုိ 

မေျဖရွင္းေပးတ့ဲ အစိုးရကုိ ျမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား နညး္လမ္းေတြန႕ဲ ဆန္႕က်င္တုိက္ခိုက္လုိ႕ရတယ္။

သင္ဟာ အာဏာရငွ္ယႏၱရား ေဒါက္တုိင္ေတြထဲမွာ  မလႊဲသာလုိ႕ ေရာက္ေနခဲ့ရင္လဲ  အာဏာရငွ္စနစ္ရ႕ဲ  လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကုိ 

လူအမ်ားသိလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုန႕ဲ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ ေဒါက္တုိင္အတြင္းမွ လူအမ်ားကုိ စည္းရံုးျခင္း၊ ျဖိဳခြဲျခင္းေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္။ 

သင္ဟာ  တပ္မေတာ္သားတေယာက္  ျဖစေ္နရင္လဲ  တပ္တြင္းယူဂ်ီလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊  တပ္မေတာ္သားမ်ား 

ျပည္သူလူထုဘက္က  ရပ္တည္  လာေစရန္  ေဆာင္ရြက္ျခင္း  စတာေတြ  လုပ္လုိ႕ရတယ္။  အာဏာရွင္ထိပ္ပိုင္း 

ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြရ႕ဲ အနီးမွာ ရွိခဲ့ရင္ အခြင့္သာတ့ဲအခါ ေခ်မွဳန္းပစ္လုိ႕ရတယ္။ 

သင္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ  ေရာက္ေနခဲ့ရင္  ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရး၊  ဘ႑ာေငြစုေဆာင္းေရး၊  မဒီီယာႏွင့္  နည္းပညာမ်ားကုိ  အသုံးျပဳျပီး 

စည္းရံုးလံွဳေဆာ္ေရးေတြ လုပ္လုိ႕ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေရာက္ေန သူေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာ မဟုတ္လုိ႕ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္တာ 

မဟုတ္ဘူး။ လူတုိင္းကုိယ္စီ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ကုိ ယူႏိုင္ၾကရင္ ႏုိင္ငံတကာက ေတာ္လွန္ေရးေထာက္ခံသူ တေသာင္းဟာ 

ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးအင္အား တသိန္းကုိ ဖန္တီးႏိုင္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ပေရာက္ေနလုိ႕ ဘာမွ မလုပ္ႏိငု္တာ မဟုတ္ပါ။ 

မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊  မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း၊  ကုိယ္န႕ဲ  ခံယူခ်က္တူသူမ်ားကုိ ရာွေဖြျပီး  သတင္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးေပးျခငး္၊  ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရး 

လံွဳ႕ေဆာ္စာမ်ား ေရးသားျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ ခံယူခ်က္တူသူမ်ားမွ တဆင့္ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွား အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း စတာေတြကုိ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေတာလွ္နေ္ရး ေထာက္ကူပစၥညး္မ်ား

စာရြက္စာတမ္းမ်ား  ျဖန္႕ေ၀ေရး၊  ေလ့လာေရးတုိ႕အတြက္  ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ  အာဏာရွင္စနစ္ 

ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္  လုိအပ္မယ့္  စာရြက္စာတမ္းေတြ၊  သတင္းဂ်ာနယ္ေတြ၊  ပိုစတာေတြ၊  ေခါင္းေဆာငမ္ိန္႕ခြန္း  

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြ  အမ်ားအျပား  ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။   ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြက  ဒီလုိ  ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ 

လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွာ  ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိေရးကုိ  နည္းမ်ိဳးစံုန႕ဲ  ၾကိဳးပမ္းၾကမယ္ဆုိရင္  ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူ အလြန္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေရးၾကီးတ့ဲ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ အသံဖိုင္အျဖစ္ အသံသြင္းျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ မိမိႏွင့္  



ဆက္စပ္ေသာ  ေျမေအာက္အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း  ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား  အလြယ္တကူ  အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြကုိ အခ်ိန္ယူျပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လုိပါတယ္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္  ဒီလုိေထာက္ကူပစၥည္းေတြ  သင့္မွာ  မရွိရင္လဲ  သင္လုပ္ႏိုင္တာေတြ  အမ်ားၾကီး  ရွိတယ္။ 

ေဆးေရာင္စံုန႕ဲ  လွပေနတဲ့  ပိုစတာပံုေလး  သင့္လက္ထဲမွာ  မရွေိပမယ့္  ကတ္ထူျပားေဟာင္းတခုေပၚမွာ  အာဏာရွငစ္နစ္ကုိ 

ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ၾက  ဆုိတ့ဲ  ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ  ေရးခ်ျပီး  သင့္ေလ်ာ္ရာမွာ ကပ္လုိက္ရင္လဲ  ဒါဟာ သင့္ရ႕ဲ  တုိက္ပြဲေခၚသံပဲ 

ျဖစ္တယ္။  မီးေသြးခတဲခနဲ႕ဲ  အုတ္နံရံမွာ  ေရးခ်လုိက္တ့ဲ  အာဏာရင္ွလက္ကုိငဒု္တ္မ်ားကုိ  ေခ်မွဳနး္ၾက  ဆုိတဲ့ 

ေၾကြးေၾကာ္သံဟာလဲ  သင့္ရ႕ဲ  တုိက္ပြဲေခၚသံပျဲဖစ္တယ္။  သင့္ရ႕ဲ  လက္ထဲမွာ  တုိက္ပြ၀ဲင္အလံ  တလက္  မရွိေနေပမယ့္ 

အာဏာရငွ္အလံတလက္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္လဲ သင္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲ၀င္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သင့္မွာ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ 

ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစညး္ေတြ မရွေိပမယ့္လဲ သင္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေရး အေရးေတာ္ပံုၾကီးရ႕ဲ တပ္သားတေယာက္ပဲ 

ျဖစ္တယ္။ 

ေျပာက္က်ားေတာ္လွနေ္ရး

 

ဗံုးေတြ၊  ေသနတ္ေတြန႕ဲ  စစ္ေျမျပင္မွာ  တုိက္ပြဲ၀င္မွ  ေတာ္လွန္ေရးသမား  ျဖစ္တာ  မဟုတ္။  လူအမ်ားၾကားမွာ  ေနထုိင္ရင္း  

ရန္သူကုိ  ေျပာက္က်ားစစ္န႕ဲ  အမွည့္ေျခြ  ေျခြျခင္း၊  ရန္သူ႕ေဒါက္တုိင္မ်ား  ေၾကာက္စိတ္န႕ဲ  ဖရိုဖရျဲဖစ္ေအာင္ 

လုပ္ျခင္းေတြဟာလဲ  ေတာ္လွန္ေရးအတြက္  တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  ေျပာက္က်ားေတာ္လွန္ေရးအတြက္  ဘယ္ေန႕ 

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ အင္အားအလုံးအရငး္န႕ဲ  ျပန္စမလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ လူထုတုိက္ပြဲ  ျဖစ္လာမလဲ ဆုိတာ ေမးစရာ 

မလုိသလို၊ ဘာန႕ဲ တုိက္ပြ၀ဲင္မွာလဲဆုိတာလဲ သိပ္ေတြးစရာ မလုိအပ္ပါ။ 

အေျခအေန၊ အခ်နိ္အခါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး တုိက္ပြပဲရိယာယ္ ရွိဖို႕သာ လုိအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀တရားက 

ေပးထားတ့ဲ သက္ရွိ၊  သက္မဲ့  လက္နက္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဘုိးဘြားတုိ႕ ေပးခဲ့တ့ဲ  ဘုိးဘြားအေမြ တုတ္၊ ဓားေတြ၊ 

ကုိယ္ခံပညာေတြလဲ  ရွိပါတယ္။  ေသနတ္န႕ဲ  ရန္သူကုိ  ဘယ္လုိ  ရင္ဆုိင္မလဲလုိ႕  ေမးတတ္ၾကပါတယ္။  ရန္သူအမ်ားၾကီးကုိ 

ထိပ္တုိက္ေတြ႕ရန္  ဆုိလုိျခင္း  မဟုတ္ပါ။  ေျပာက္က်ားေတာ္လွန္ေရးမွာ  လက္ဦးမွဳရယူႏိုင္ျခင္းကသာ  အဓိကက်ပါတယ္။ 

ရန္သူ႕ေဒါက္တုိင္တုိင္းမွာ ေသနတ္ရွိတာ မဟုတ္ပါ။ အခြင့္အေရးရရင္ လက္မေႏွးဖို႕က အေရးၾကီးဆုံးပါပ။ဲ

နဂုံိး

အခုဆုိရင္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္ခဲ့ရတ့ဲ ရဟန္းရငွ္လူ ျပည္သူအမ်ားတုိ႕ဟာ စစ္အုပ္စုၾကိဳးကုိင္ထားတ့ဲ ေရြးေကာက္ခံ 

အာဏာရငွ္စနစ္ရ႕ဲ  စစ္ကၽြန္ဘ၀မွာ  လူလုံးမလွပဲ  ဘ၀ဆုံးရေတာ့မယ့္  အေျခအေနကုိ  ေရာက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ 



ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးကေန  လြတ္ေျမာက္ဖို႕  အာဏာရွင္စနစ္  ဆန္႕က်င္ေရး  ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုၾကီးရ႕ဲ 

အေရးေတာ္ပံုတပ္သား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကုိ ေခတ္စနစ္ရ႕ဲ အေျခအေနက ေတာင္းဆုိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေရးေတာ္ပံုၾကီးက  သင့္ကုိ  ၾကိဳဆုိေနပါတယ္။  ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ျဖစ္ဖို႕အတြက္  ပညာအရညအ္ခ်င္း၊ 

ဥစၥာပစၥညး္  ပိုင္ဆုိင္မွဳ၊  ေနာက္ခံ  ေတာ္လွန္ေရး  အေတြ႕အၾကံဳ၊  ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း  အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္ျခင္း၊  မျဖစ္ျခင္း၊ 

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္  ပုဂၢိဳလ္ေရး  ရင္းႏွီးခင္မင္မွဳ၊  မိဘေဆြမ်ိဳးအဆက္အသြယ္  စတာေတြ  ဘာမွ  မလုိပါဘူး။ 

သင့္ရင္ထဲမွာ  ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚန႕ဲ  ခံယူခ်က္  ရိွေနျပီဆုိရင္  သင္ဟာ  အာဏာရွင္စနစ္  ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေရး 

အေရးေတာ္ပံုၾကီးရ႕ဲ အေရးေတာ္ပံုတပ္သား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားပ ဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလုံး စုစည္း၍ 

အာဏာရွင္ကုိ ေတာလွ္န္ၾကစုိ႕။

မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚျဖင့္

ေတာလွ္န္ေရးသမားဘ၀ကုိ

ခံယူၾကစုိ႕။

လူထုတုိက္ပြဲႏွင့္

လက္နက္ကုိင္ေတာလွ္န္ေရး

လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ကုိင္စြဲ၍

အမိျမန္မာျပည္ရ႕ဲ

အနာဂတ္ ေရႊတေခတ္ကုိ

ေတာလွ္န္ေရးသမား 

ေသြးစက္မ်ားျဖင့္

တည္ေဆာက္ၾကပါစုိ႕။

ခင္မမမ်ိဳး (၄၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀)


