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ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။
။ ယခင္စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပည္ဝင္ခြင့္
ပိတ္ပင္ထားသူမ်ားစာရင္း Black List မွ ပယ္ဖ်က္မႈအၿပီး ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး
လႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု၏ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္လည္း ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။
အိမ္ျပန္ခရီးစဥ္အစမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF ၏
ဥကၠ႒ေဟာင္း လည္း ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ကို သတင္းသမားအမ်ားစု၏ ေမးခြန္းက
ေက်ာင္းသားတပ္အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂ဝ က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္ေဒသရွိ ABSDF ေျမာက္ပိုင္း စခန္းတြင္ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရ၏ “ေရလိႈင္း
စစ္ဆင္ေရး” ေအာက္ သူလွ်ဳိလုပ္သည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးမွာ ႏွိပ္စက္ခံရၿပီး
ေသဆံုးခဲ့သည္။ စြပ္စဲြခံရသူေပါင္း ၁ဝ၆ ဦးအထိရွိခဲ့ေသာ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသကံမေရာက္
လြတ္ေျမာက္လာသူအခ်ဳိ႕၏ တာဝန္ရွိသူဟု စြပ္စြဲထားသူမ်ားတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ ABSDF
ဗဟို၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္း ပါဝင္သည္။
ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ကုိ မဇၥ်ိမ သတင္းေထာက္ ျမတ္ေက်ာ္သူက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္။
ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥေတြကုိ အၾကမ္းျဖင္း ေျပာျပေပးပါ။
“ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္လာရတာက ေျမာက္ပုိင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေျဖရွင္းဖုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့
ေျမာက္ပုိင္း ကိစၥေတြကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဇာတ္ရည္လည္ေအာင္ ေနာက္ခံ အေျခအေနေတြကုိ အရင္ဆုံး
ရွင္းျပရပါမယ္။”
“ဒီကိစၥကုိ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF) ေပါ့။
အဲ့ဒီအခ်ိန္ တုန္းက စခန္းေတြ နယ္ေျမအသီးသီးမွာရွိတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊
ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ အေနာက္ ဘက္၊ အိႏၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာလည္း စခန္းေတြရွိတယ္။ တကယ္က ABSDF
ဆုိတာက နယ္စပ္အသီးသီးကုိ
ေရာက္သြားၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ စခန္းဖြင့္ၿပီး ဖြ႔ဲထားတာ။ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းမွာဆုိရင္လည္း
ကရင္ဘက္မွာ စခန္းခုနစ္ခုေလာက္ရွိတယ္။ မြန္ဘက္မွာ စခန္းႏွစ္ခုေလာက္ရွိတယ္။ ေျမာက္ဘက္ပုိင္း
ကခ်င္ဘက္မွာဆိုရင္လည္း ရွိတယ္။ နယ္ပယ္အသီးသီးကုိ ေရာက္ေရာက္သြားခ်င္းမွာေတာ့
ေက်ာင္းသားေတြက ကုိယ့္စခန္းနဲ႔ကုိယ္ ကုိယ္ႀကိဳက္
ႏွစ္သက္ရာ နာမည္ကုိ ေပးလုိက္ၾကတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ စုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ABSDF ဆုိတာကုိ
တူေအာင္ လုပ္ရတာ။ ဖြဲ႔စည္းရတာေပါ့။ ပထမဆုံး ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဥကၠ႒ျဖစ္တယ္။
ေနာက္သိပ္မၾကာခင္မွာ အေရးေပၚ ညီလာခံေခၚရတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ အိႏၵိယဘက္က ဒီနာမည္
မဟုတ္ေသးဘူး။ နာမည္တစ္မ်ိဳး။ ကခ်င္ဘက္ကလည္း နာမည္တစ္မ်ိဳး။ ဒါေပမယ့္ အားလုံးလက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၾကမယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ စုစည္းၾကတာ။ ညီလာခံ လုပ္တာဆုိေပမယ့္လည္း အကုန္လုံး
ပါခ်င္မွပါတာ။”
“ကာလတစ္ခုကုိ ျဖတ္ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိမုိးသီးဇြန္ ဥကၠ႒အျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ကုိေရာက္လာတာေပါ့ဗ်ာ။
ညီလာခံ
ေခၚတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ မွတ္မိသေလာက္ဆုိရင္ ၁၉၉၁ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းေလာက္ေပါ့။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိမုိးသီးဇြန္က ဥကၠ႒၊
ကၽြန္ေတာ္က ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္။ ညီလာခံလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ဖမ္းဆီးမႈေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
သိရတယ္။ အဲ့ဒီညီလာခံမွာ တက္တဲ့သူေတြက ႏွစ္ခုသိရတယ္။ တစ္ခုက အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ျပန္သြားတဲ့၊
လြတ္သြားတဲ့လူလား မသိဘူး။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္သြားတာရွိတယ္။ အဲ့ဒီကေနၾကားရတာာ
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တစ္ခုရွိတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုက ကုိမုိးသီးဇြန္က မဟာမိတ္ေၾကးနန္း KIO ကေနတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြကုိ
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဒီလုိဖမ္းဆီးေန တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြ ၾကားရတယ္။ သူလွ်ိဳေတြ ပါလာတယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥကုိ
ေျမာက္ပုိင္းက ေဖာ္ထုတ္လုိက္တယ္ ဆုိတာကုိ ေျပာၾကတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း
တာဝန္မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိဘူးေပါ့။”
“ညီလာခံျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သိသလားလုိ႔ေမးရင္ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ညီလာခံကိစၥ
ကုိယ္ရွင္းေနတာဆုိေတာ့ ဒီဘက္မွာ အလုပ္ကပ္ေနတယ္။ အဲဒီလုိ ရွင္းေန၊ ႐ႈပ္ေနရင္းနဲ႔ပဲ ABSDF က
ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတယ္။ မွတ္မွတ္ရရဆုိရင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိဘယ္ဆုရတဲ့ႏွစ္ပဲ။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ပဲ အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတယ္။
ကုိမုိးသီးဇြန္က တစ္ျခမ္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တစ္ျခမ္းေပါ့။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေျမာက္ပုိင္းက လူေတြက
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္း ပါတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖစ္တယ္။ ဗဟုိေကာ္မတီက ႏွစ္ခုမွာ ကုိမုိးသီးဇြန္ကုိ
ေထာက္ခံတာ တစ္ခု၊ ဒီစခန္းက ကုိႏုိင္ေအာင္ကုိ ေထာက္ခံတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခု
ကြဲသြားၿပီးေတာ့ စခန္းေတြပါ ကြဲသြား တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနေနတဲ့ ေတာင္ပုိင္းမွာ
ရန္သူ႔ထုိးစစ္ဝင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ထုိးစစ္ကိစၥ ရင္ဆုိင္ေနရတာေတြရယ္၊ ကရင္ထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔
ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြရယ္။ စခန္းေတြ ေရႊ႕ေနတာ
ေတြရယ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်ာခ်ာလည္ေနၾကတယ္။ ျဖစ္ေနတာ သိေပမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဒီကိစၥကုိ
လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အေျခအေနမေပးဘူး။ အဲဒီအခါ ညီလာခံကုိ လာတက္တဲ့ ေျမာက္ပုိင္းကုိယ္စားလွယ္
တစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ားျပန္ၿပီးေတာ့မွ အခ်က္အလက္ေတြယူ ဆုိၿပီးေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းကုိ ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေနးရွင္း သတင္းစာကေနၿပီးေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းမွာ သူလွ်ိဳေတြကုိ သတ္လုိက္ၿပီဆုိတဲ့ သတင္းကုိ
ဖတ္ရတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီလုိ သိရလဲဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ စခန္းေတြ ၾကားထဲမွာ ဆက္သြယ္မႈ
ဘာမွမရွိဘူး။”
“ဒီမွာ ျဖည့္ေျပာခ်င္တာတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စခန္းေတြကုိ စုဖြဲ႔ထားတာဆုိေပမယ့္ ဗဟုိဆုိတာက
လုပ္လုိ႔ရတာက မူနဲ႔ေပၚလစီ ကိစၥေတြ၊ အဲဒါေတြကုိ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ စခန္းေတြအကုန္လုံးဟာ၊ သူ႔ရဲ႕
ဆုံးျဖတ္မႈနဲ႔သူ ရွိေနတာ။ သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔သူရွိတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကိစၥေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗဟုိက
စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္စြမ္းမရွိဘူး။ ဆက္သြယ္ေရး လည္း မရွိဘူး။ ၾသဇာအာဏာအရလည္း မရွိဘူးလုိ႔လည္း ရွက္ရွက္နဲ႔ပဲ
ေျပာရမွာပဲ။ ဒီကိစၥေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ မီဒီယာေတြမွာ ပါလာမွပဲသိတယ္။ ေမးခုိင္းလိုက္တဲ့ သူကလည္း
ျပန္မလာဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိက္သြားမွရမယ္။ သူလွ်ိဳဝင္သလား၊ မဝင္သလားဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ
စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္စြမ္းမရွိဘူး။ ဟုိဘက္က စြပ္စြဲတဲ့လူေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လည္ စစ္ေဆးဖုိ႔ဆုိတာကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္ပင္လုိက္တာက ထပ္ၿပီး
ေတာ့ သတ္ခံရတဲ့ကိစၥေတြ မျဖစ္ဖုိ႔၊ က်န္ေနတဲ့သူေတြ လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ လႊတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း ႏုိင္ငံတကာ
ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ကေနတစ္ဆင့္ မိဘေတြဆီကုိ ျပန္ပုိ႔ေပဖုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၫႇိပါတယ္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထဲကုိ ျဖတ္ရမယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စစ္သုံ႔ပန္းလဲ မဟုတ္ဘူး။”
“ဆုိေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အကူအညီမေပးႏုိင္ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာလည္း ေျမာက္ပုိင္းဗဟုိက သူတုိ႔ဆီမွာ
သူလွ်ိဳေတြ ဝင္ေနတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ပုိင္းဗဟုိက မယုံဘူးဆုိတဲ့ ကိစၥေတြရွိတယ္။ အဲဆုိေတာ့
ဗဟုိအေနနဲ႔ တာဝန္ခံၿပီး
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း သြားၿပီးၫႇိတယ္။ ၫႇိတာကေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ သံသယ ျဖစ္ေနၾကၿပီ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ မွန္တာမွားတာ အပထား၊ ေနာက္တစ္ခုက လူအမ်ားႀကီး
မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ မမွန္ဘူးလုိ႔လဲ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ထပ္ၿပီး သတ္တဲ့ကိစၥမ်ိဳး လုပ္လုိ႔မရဘူး။ တကယ္လုိ႔
သံသယရွိတယ္ဆုိရင္ လည္း ဖမ္းထားတာကုိ လက္မခံဘူး၊ မိဘလက္ကုိ ျပန္အပ္ရမယ္ ဆုိတာမ်ိဳး
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၫႇိတယ္။ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ လည္း ေျပာဆုိၿပီးတဲ့အခါ သူတုိ႔လည္း သေဘာတူတယ္။
သူတုိ႔ဘက္က ေတာင္းဆုိတာက စစ္ေရးအေျခအေနေတြ လည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့
ထိန္းသိမ္းထားမယ္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ရင္ မိဘလက္ ျပန္အပ္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျပည္လာၿပီး လမ္းမွာပဲ
သူတုိ႔လြတ္ေျမာက္သြားၾကတယ္ေလ။ အဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြ
အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တာဝန္ယူတယ္၊ တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ေျပာတာက
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ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈ ေထာက္လွမ္းေရးပါ အစစ္ခံဖို႔လိုဟု ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ > ျမတ္ေက်ာ္သူ
အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၁၈ မိနစ္

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္လာလုိ႔ရွိရင္ ဗဟုိကေနၿပီးေတာ့ တာဝန္သိစိတ္နဲ႔ တာဝန္ယူတယ္လုိ႔ေျပာတာပါ။”
“ခုခ်ိန္မွာလည္း ABSDF အဖြဲ႔အစည္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ဒီေျမာက္ပုိင္းကိစၥနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးတဲ့ အေျခအေနေရာက္လာၿပီ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျဖစ္မွန္
ေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးတဲ့၊ လြပ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ အျဖစ္မွန္ကုိ
ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္မယ္။ ေျမာက္ပုိင္းမွာ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ
အပါအဝင္၊ အဲ့အခ်ိန္တုန္းက အစုိးရဘက္မွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးဘက္က တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြလည္း
ဝင္ၿပီး၊ ပူးေပါင္းၿပီး အစစ္ေဆးခံဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ခုလုံး
ေပၚလြင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံေတြ၊ အေျခအေနနဲ႔ မကုိက္ညီတ့ဲ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔
မကုိက္ညီတဲ့၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္လုိ႔ ရွိရင္လည္း အဲ့ဒီေတ႔ြရွိခ်က္အတုိင္းပဲ
လုိအပ္တဲ့ကိစၥေတြကုိ ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရမွာပဲေလ။ အဲ့ဒီအတုိင္းပဲလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာခံသြားမွာပဲ။”
ခုနကေျပာခဲ့တဲ့အထဲမွာ တကယ္လုိ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးပီျပင္လာရင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး
ဒီေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိ ေဖာ္ထုတ္မႈလုပ္မယ္ဆုိေတာ့ အခုအေျခအေနက တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရွိေသးဘူးလုိ႔
ဆုိလုိတဲ့သေဘာလား။
“ကခ်င္မွာျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြ၊ ခုဂ်ာနယ္ေတြကုိ တရားစြဲဆုိတဲ့ကိစၥေတြကုိၾကည့္ရင္ တရားမွ်တမႈ၊
တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ဆုိတာ ရွိမွမရွိတာပဲေလ။ အနည္းဆုံးကၽြန္ေတာ္ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးတုိ႔
ဗုံးခြဲခံရတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ေပၚမွမေပၚ
ေတာ့တာပဲ။ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းကုိ မသိဘူး။ ေျပာခ်င္တာက တကယ္စစ္ရင္ သိႏုိင္တဲ့ ကိစၥေတြကုိ
မစစ္နဲ႔ဆုိတဲ့ တစ္ျခားစုိးမုိးမႈတစ္ခု၊ ပေယာဂ တစ္ခုက ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ဒီလုိမ်ိဳးကိစၥေတြမွာ
မွ်တတယ္ဆုိတာ ျဖစ္ေနႏိုင္ မွာမွ မဟုတ္တာ။ တရားမွ်တတယ္လုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနမွာေတာ့
ဒီလုိစုံးစမ္းစစ္ေဆးတယ္ဆုိတာ လုပ္ကုိ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။”
ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ တကယ္လုပ္ခ်င္တာက စစ္အာဏာရွင္ကုိ ေတာ္လွန္ခ်င္တာေပါ့။
ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအပုိင္းမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပဋိပကၡေတြပဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဒီလုိ
ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ျမင္ခဲ့တာက ဘာေၾကာင့္လဲ။
“ABSDF က ပထမေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ တြန္းလွန္မယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ
ေရာက္သလား ဆုိေတာ့ မေရာက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ေစခ်င္တာက ABSDF က အဓိကက ႏုိင္ငံေရး
ဦးတည္ခ်က္ပဲ။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရး။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ရရွိေရး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့။ အဲ့ဒါေတြကုိ ရဖုိ႔ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ အဓိကထားၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့
တုိက္ပြဲေပါင္းစုံနဲ႔ ဝန္းရံသြားၾကမယ္။ ဒါကေတာ့ လုပ္နည္းေပါ့။ တကယ္တမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေနတဲ့
ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ေရာက္ေနၿပီလားဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ နယ္စပ္မွာရွိေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္
အင္အားစုေတြ အပါအဝင္၊ တစ္ျခားအင္အားစုေတြ အပါအဝင္၊ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ အဲ့တုိက္ပြဲ
အင္အားစုေတြေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြက ျဖစ္လာရတာ ပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္က
ေျပာခ်င္တယ္။ ေျပာခ်င္တာက ဒါေတြဟာ (စစ္အစိုးရအေနနဲ႔) အိမ္မက္မက္လုိ႔ ထလုပ္ခဲ့တဲ့ ဟာေတြ
မဟုတ္ဘူး။ ၿခံဳေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ တစ္စုံတစ္ရာ
ေတာ့ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္နက္ကုိင္တုိက္လုိက္လုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔
ေနျပည္ေတာ္ကုိ သိမ္းၿပီးၿပီလားလုိ႔ ေမးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိမ္းႏုိင္ဘူး။”
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တ့ဲသူေတြကုိ တရားစြဲဆုိမယ္ဆုိတဲ့ အေပၚမွာေရာ
ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ပါသလဲ။
“လက္ရွိ တရား႐ုံးရဲ႕အေနအထားက ေနာက္ဆုံးဆုိရင္ ကုိၿဖိဳးေဝေအာင္တုိ႔ ကိစၥက အစ၊ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔
သက္ေသ အေထာက္အထားေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအမႈနဲ႔ပဲ ေထာင္က်ခံလုိက္ရတာပဲ။ ေနာက္
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ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မႈ ေထာက္လွမ္းေရးပါ အစစ္ခံဖို႔လိုဟု ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ေျပာ
သတင္းရင္းျမစ္ > ျမတ္ေက်ာ္သူ
အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၁၈ မိနစ္

ကုိသန္းေဇာ္၊ သန္လ်င္ ဗုံးခြဲတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေလ။ အျပင္မွာေရာက္ေနတဲ့သူေတြက
သူတုိ႔လုပ္ပါတယ္၊ သူနဲ႔မဆုိင္ပါဘူးလုိ႔
ေျပာတာလည္း ေထာင္က်ခံရတာပဲ။ ဆုိေတာ့ တရား႐ုံးေတြရဲ႕ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
သံသယ
ျဖစ္တယ္။ တည့္တည့္ေျပာရင္ ယုံလားဆုိရင္ မယုံဘူး။ ဒါေပမယ့္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ လူေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးကုိ မတားဘူး။ ဒါက သူတုိ႔ အခြင့္အေရးပဲေလ။”
ခုအခ်ိန္မွာ အျပင္ကလူေတြလည္းေရာက္လာၿပီ၊ ျပည္တြင္းကလူေတြလည္းရွိေနၿပီ ဆုိေတာ့ အားလုံး
ေတြ႔ဆုံသြားမယ့္ အေျခအေနတစ္ခုခုမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရွိပါသလား။
“ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ထပ္ေမးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လာတုန္းကေတာ့ “ခင္ဗ်ားလည္း
ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္းဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔ဆုိင္တဲ့အပုိင္းကုိ ခင္ဗ်ားေျပာ၊ ABSDF အဖဲြ႔အစည္းအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္
ကိစၥေတြကုိ
ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းကပဲ ေျပာမယ္” လုိ႔ေျပာထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာစရာရွိတဲ့
ကိစၥေတြကုိေျပာမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေတြ႔ဖုိ႔၊ ဆုံဖုိ႔ ကိစၥေတြကေတာ့ ABSDF ကပဲ တာဝန္ယူမယ္လုိ႔
ေျပာထားတာရွိတယ္။ ခုေတြ႔ခ်င္ေနၿပီလုိ႔ ထပ္ၿပီးေျပာလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းကုိ
ထပ္ေျပာထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လုပ္ရတာ ဆုိေတာ့ စည္းေတြ၊ ေဘာင္ေတြရွိတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ABSDF ဥကၠ႒ ေဟာင္း ဆုိေပမယ့္လုိ႔ ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္းက ျပန္သြားၿပီး ABSDF
ရဲေဘာ္ေတြက က်န္ခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ စိတ္ထဲမွာေကာင္းမလဲ။ ဒါေပမယ့္
က်န္တဲ့သူေတြကေတာ့ အဲ့လုိ နားလည္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါကုိလည္း နားလည္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က
ဥကၠ႒ေဟာင္းၾကီးျဖစ္လုိ႔ ျပန္ခြင့္ရတယ္အခ်ိန္မွာ ေတာထဲမွာက်န္ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္က အခု ၿခံဳပုတ္ေအာက္ထဲမွာ
ေနေနရတုန္းဆုိတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာဘယ္လုိေနမလဲဆုိတာ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒီလုိ
ေတြ႔ဆုံမႈျဖစ္လာရင္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
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