မေကာင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယ္လုိ႔ မရွိ၊ ေကာင္းတဲ့ စစ္ပြဲရယ္လုိ႔လည္းမရွိ
သတင္းရင္းျမစ္ > ဦးေအးခ်မ္း
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၂၃ မိနစ္

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းဟာ
အင္မတန္အ၀န္း အ၀ိုင္း က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အင္မတန္လည္း သိမ္ေမြ႔ၿပီး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမွ
ေဆာင္ရြက္လို႔ရႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီ
ကြယ္လြန္သူ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို “ၾကာပန္းေရစင္” ဆိုတဲ့ နာမည္ေပးၿပီး
၀တၳဳေရးခဲ့တာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ေျပာလိုက္ရင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကို အရင္ပထမ
ဆံုးသြားၿပီး
ျမင္လိုက္တာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဆရာႀကီးဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို သတိရလာေတာ့တာပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အေျခအေနကေတာင္းဆိုလို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ
အရင္က လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဆရာသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက သူမေသခင္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ျမင္သြားခ်င္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ဆရာႀကီးခမ်ာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမင္မသြားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဟာ လူအားလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕ထဲ၊
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ၊ ဒါမွမဟုတ္လူတစ္စု။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္သြားလို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာသိေတာ့
သိထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႔ ခ်လုပ္တဲ့အခါ အင္မတန္သိမ္ေမြ႕ခက္ခဲပါတယ္။
မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ သက္ေသပါ ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးမွာ လူထုတစ္ရပ္လံုးပါ ၀င္လာမွျဖစ္မွာပါ။
ဒီေနရာမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းလုပ္ေနလို႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူးဆိုတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း
ကိုယ့္ အစီစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ အင္မတန္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္လြန္းလို႔
ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕ဆႏၵျပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသ
ေဘာျဖစ္ေပမယ့္အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပတဲ့ အလုပ္ျဖစ္တာမို႔ ဒါဟာထိေရာက္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုပါပဲ။
ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ၁၉၆၅ ခု၊
ႏို၀င္ဘာလထဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီ “ေနာ္မန္ေမာ္ ရစ္ဆင္” ဟာ ပင္တဂြန္
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးရဲ့
ေရွ႕မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕ဆႏၵျပၿပီး ဗီယက္နမ္စစ္ကို ဆန္႔က်င္ ျပခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္သူေတြဟာ
ေနာင္အခါ မွာ သူတို႔ရဲ့ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဗီယက္နမ္ စစ္၀င္တိုက္ေနတဲ့ကိစၥကို အျပင္းအထန္
ဆန္႔က်င္လာခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြထဲမွာ အဲဒီ ၊ ေနာ္မန္ ေမာ္ရစ္ဆင္လို ပုဂိုလ္ေတြရဲ႕
တစ္ဦးခ်င္းႀကိဳးပမ္းမႈေတြလည္း အေၾကာင္း တစ္ခု အျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့တာ အထင္အရွားပါ။
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတာတစ္ခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသင္း
အဖြဲ႔ေတြကို စာေပပညာရွင္ေတြ၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြလို ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတာဟာ တကယ္
စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းၿပီး စိတ္ၾကည္ႏူးေလးစား ျမတ္ႏိုးဖို႔လည္းေကာင္းပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကလည္းသိ
တစ္ကမၻာလံုးကလည္းသိတဲ့ ပညာရွင္ေတြ
ျဖစ္တာမို႔ သူတို႔ဦးေဆာင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ေတြကို တစ္ကမၻာလံုးက စိတ္၀င္တစား
ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူေတြေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့ သူေတြျဖစ္ တာမိို႔ သူတို႔တစ္ေတြရဲ႕
စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြကို ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့
အစိုးရေတြက တေလးတစား လက္ခံယူခဲ့ၾက တာလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာအ ေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ၊
ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲေတြ အရွိန္ေကာင္းေနစဥ္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ ခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ “ေဒါက္တာ ဂ်ဴလီယက္က်ဴရီ” လို ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္တဲ့
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဆိုတာရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ႀကီးက ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးေတြက်င္းပၿပီး
ေက်ညာခ်က္ေတြထုတ္တယ္။ ကမၻာအရပ္ရပ္က အစိုးရေတြအ ပါအ၀င္ ကမၻာသူကမၻာသားအားလံုးကို
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မေကာင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယ္လုိ႔ မရွိ၊ ေကာင္းတဲ့ စစ္ပြဲရယ္လုိ႔လည္းမရွိ
သတင္းရင္းျမစ္ > ဦးေအးခ်မ္း
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၂၃ မိနစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ၾကဖို႔၊ အဏုျမဴလက္နက္ အပါအ၀င္ စစ္လက္နက္ေတြ ပိတ္ပင္တားဆီးၾကဖို႔
ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ၿပီးေဆာ္ၾသတယ္။ သန္း (၄၀၀) ေက်ာ္ လူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံလက္မွတ္
ေတြ ေကာက္ယူရရွိတဲ့အထိ ဒီအဖြဲ႕ႀကီးက အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။
ဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း နာယကအျဖစ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ကမၻာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ရွိတယ္။ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာ
ပါခဲ့ၾကတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားလူငယ္ပြဲေတာ္တစ္ခုရဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံ ဆိုင္းဘုတ္ေတြဟာ
တကယ့္ကို အတုယူေလးစားဖို႔
ေကာင္းပါတယ္။ ဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာင္ေတာ္လူငယ္ေတြ က “လူငယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားညီညြတ္စြာ
စစ္ကို တားဆီးၾကေလာ့” ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ေထာင္ခဲ့ၾက တယ္။ ကိုရီးယားနဲ႔ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔၊
စစ္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္ေတြကို တားဆီးကန္႔ကြက္ၾကဖို႔၊ လက္နက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး အဏုျမဴဗံုး
လက္နက္ပိတ္ပင္ေရးအစရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေၾကညာခ်က္တစ္ခုမွာဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လတ္တေလာ အလိုရွိသည္ကား_
(၁) ထမင္းသာျဖစ္သည္ ေသနတ္မ်ားမဟုတ္
(၂) အိမ္မ်ားသာျဖစ္သည္ စစ္တန္းလ်ားမ်ားမဟုတ္
(၃) အ၀တ္အစားမ်ားသာျဖစ္သည္ စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ားမဟုတ္
ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ၿပီး တိုင္ျပည္ကို တိုင္တည္ခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရကာစ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြား
လာကာစ ကတည္းကရွိခဲ့တာပါ။ ဥပမာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ကြန္ျမဴနစ္ေတြေတာခိုေတာ့
အစိုးရနဲ႔ ေတာခိုသူေတြ မတိုက္ခိုက္ၾကဖို႔ ေတာင္းပန္တဲ့အေနနဲ႔ ေစ့စပ္ဖို႔တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ သက္ႀကီး၀ါ ႀကီး
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ဘုရားေပၚ ပင့္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၾကဖို႔ လုပ္ပါေသးတယ္။ ဒီတုန္းက ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္လုပ္တဲ့ ဦးႏုက စာမျပန္လို႔ အဲဒီႀကိဳးပမ္းမႈ ပ်က္ခဲ့ ရတာလ႔ို ဆိုပါတယ္။
သည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ထဲမွာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။
ဒီတုန္းက တိုင္းျပည္အာဏာ ကိုသိမ္းထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ
စည္းအားလံုးကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပ်က္ျပားခဲ့ပါတယ္။
အခုလည္း လက္ရွိအစိုးရကဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ေလး
ခရီးေပါက္ေနၿပီ လို႔ ဆိုႏိုင္ ပါတယ္။ အဓိကက်တဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားစုနဲ႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားႏိုင္တဲ့ အဆင့္အထိ
ေတာ့ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါ ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ အဆင့္အထိ မတက္လွမ္းႏိုင္သေရြ႕ေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံေရး အရ
ေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္ အထိ ေရာက္ရွိလာ ႏိုင္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာကလည္း သိပ္ၿပီးမေကာင္းပါဘူး။ ကမၻာႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း
ေသနတ္ မေပါက္တဲ့ေန႔ရယ္လို႔ မရွိခဲ့ေသးဘူးလို႔ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြက
ေျပာထားတာရွိပါတယ္။ ကမၻာ့စစ္ပြဲသာမရွိေပမယ့္ ေဒသစစ္ပြဲေတြနဲ႔ ေဒသတြင္းစစ္ပြဲေတြကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔
ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ အခုဆိုရင္ ဆီးရီးယားကို အေမရိကန္က အခ်ိန္မေရြး၀င္တိုက္ဖို႔ စစ္သံေပးေနတာလည္း
ရွိပါတယ္။ အာရွကၽြန္းဆြယ္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားကဆိုရင္ အဏုျမဴဗံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္
ႀကိဳးစားၿပီး ကမၻာႀကီးကို ငွက္ဆိုးထိုးသံ
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မေကာင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယ္လုိ႔ မရွိ၊ ေကာင္းတဲ့ စစ္ပြဲရယ္လုိ႔လည္းမရွိ
သတင္းရင္းျမစ္ > ဦးေအးခ်မ္း
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၂၃ မိနစ္

ေပးေနတာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားေနၾကရပါတယ္။
စစ္ပြဲေတြ ထာ၀ရၿငိမ္းသြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ မွန္းဆခ်က္အရပဲ
ရွိပါေသးတယ္။ ေဒသ စစ္ပြဲတခ်ဳိ႕ အသံတိတ္သြားေစတဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကရတဲ့ အေျဖကေတာ့ လူသားေတြ၊
တိုင္းႏိုင္ငံေတြ၊ လူမ်ဳိးေတြ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစား၊ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဘယ္
ျပႆနာမ်ဳိးကိုမဆို စားပြဲ၀ုိင္းနဲ႔
ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းဟာ စစ္ပဲြေတြရပ္တန္႔ေစ၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတဲ့နည္းအျဖစ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ယူဆၾကပါတယ္။
ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔ ေဒသစစ္ပြဲေတြ ၿငိမ္းေစဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ နိဂုံးခ်ဳပ္မွသာ လူသားေတြရဲ႕ လံုၿခံဳ ေရး၊
က်န္းမာေရးနဲ႔ စည္ပင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို အာမခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္အားစုႀကီး ျဖစ္လာေစေရး ၀ုိင္း၀န္းရပ္ၾကဖို႔ အခုလို ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔၊ စက္
တင္ဘာလ (၂၁) ရက္မွာ ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ (function(d, s, id) { var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id
= id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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