ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတျဖစ္လဲ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း ကိုေက်ာ္ဟန္ထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ေနမ်ိဳး ေမးျမန္းသည္
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ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၆ ဦး
လြတ္ေျမာက္လာရာ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ အပါအ၀င္ အျခားပုဒ္မမ်ားျဖင့္
အက်ဥ္းက်ခံရသူ အမ်ားဆံုးျဖစ္
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ (A- APP-B)မွ ထုတ္ျပန္ေသာ
စာရင္း အရ သိရသည္။
အဆိုပါ ၅၆ ဦးထဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ ၁၇ ႏွစ္
ခ်ခံရသူ ခလရ ၂၉၉ မွ ဗိုလ္ေက်ာ္ဟန္ထြန္းႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ မဇၥ်ိမက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထား
ပါသည္။ ၎သည္ ေျမာင္းျမေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
၎သည္ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ DSA စစ္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ကာ
တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္
ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၇/၁ျဖင့္ တရားစြဲဆို
ခံရၿပီး
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ကုိေက်ာ္ဟန္ထြန္းက အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
အကုိ႔ရဲ႕နာမည္နဲ႔ အသက္ကို အရင္ေျပာေပးပါလား။
ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေက်ာ္ဟန္ထြန္းပါ။ အသက္က ၂၈ ႏွစ္ပါ။ ရန္ကုန္မွာ ေမြးတာပါ။
အျပစ္ေပးခံရတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာေပးပါဦး။
ကၽြန္ေတာ္ ႏိိုင္ငံေရးလည္း မလုပ္ပါဘူး။ ျမ၀တီေရာက္ေနတုန္း မဲေဆာက္က ေက်ာင္းသားေဆးခန္း
(ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္၏ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း)ကို သြားလည္မိလို႔ ေထာင္က်သြားတာပါ။
က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ သြားလိုက္တာလား။ ဘယ္လိုေၾကာင့္ သြားလိုက္တာလဲဗ်။
ကၽြန္ေတာ္က မဲေဆာက္မွာဆိုင္ကယ္သြား၀ယ္ရင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားေဆးခန္းကို ေရာက္သြားတာေပါ့ေနာ္။
ေဆးခန္းရိွတဲ့အတြက္ သြားၾကည့္လိုက္လို႔ အျပစ္ဒဏ္က်ခံရတာ။
ဘယ္လို အဖမ္းခံရသလဲဗ်။
အဲဒီအေတြ႕အႀကံဳက ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မေတာ္တဆ သြားၾကည့္ျဖစ္တာပဲ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က
သြားၾကည့္မိၿပီး ေထာင္က်သြားတာပါ။ တစ္ေယာက္တည္း သြားၾကည့္တာပါ။ ေျမာင္းျမေထာင္က် သြားတာပါ။
ဘယ္ေလာက္ အျပစ္ဒဏ္ေပးခံရလဲဗ်။
၁၇ ႏွစ္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးခံရပါတယ္။ အခုျပန္လြတ္လာေတာ့ ၄ ႏွစ္နဲ႔ ၅လ ေထာင္ထဲမွာ ၾကာခဲ့ပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ပံုကို ေျပာျပပါဦး။
ေထာင္ထဲမွာေတာ့ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္လိုဘဲ ျဖတ္သန္းရတာေပါ့။ အားလံုး ပံုမွန္ပါပဲ။
လႊတ္ေပးလိုက္ေတာ့ လက္မွတ္ထိုးရေသးလား။
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လက္မွတ္ေတာ့ မထိုးရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတာ့ရွိတယ္။ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္နဲ႔ လြတ္တာ။
အျပင္မွာ အမႈတစ္ခုခုထပ္ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အရင္ေၾကြးက်န္ႏွစ္ေတြနဲ႔ ျပန္အျပစ္ေပးခံရမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို
လာစစ္ေပးတဲ့ ရဲမွဴးက
ေျပာလိုက္တာပါ။ ကန္႔သတ္ခ်က္ပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ စစ္ေၾကာေရးမွာလည္း သာမန္ပါပဲ။
ေထာင္ကလြတ္ေတာ့ ဘယ္ကို အရင္ဆံုး သြားလဲဗ်။
အေဖ၊ အေမရွိတဲ့ ရန္ကုန္အိမ္ကို အရင္ျပန္ပါတယ္။ အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့
အက်ဥ္းသား
ေတြကို လြတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လြတ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြအတြက္လည္း ၀မ္းသာပါတယ္ဟု
ေျပာၾကား သည္။
ေဆးခန္းသြားၾကည့္တာနဲ႔ ေထာင္ခ်လိုက္တဲ့ ႏွစ္က မ်ားေနတယ္ဗ်။ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ ထင္လဲဗ်။
အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မစဥ္းစားတတ္ဖူး။ စစ္ေၾကာေမးျမန္းတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ပုဒ္မနဲ႔ျပစ္ဒဏ္
တျခားစီလို႔ ဆိုေပမယ့္၊ စစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကို ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ေထာင္ခ်လို႔ရတယ္။
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိေသးတယ္။ စစ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မသြားသင့္တဲ့ေနရာ သြားလိုက္လို႔
ခ်လိုက္တယ္ထင္တာပဲ။ သူတို႔ယူဆခ်က္နဲ႔ သူတို႔ခ် လိုက္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မ်ားတယ္၊ နည္းတယ္
ေစာဒကတက္ခြင့္မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တပ္မွာေတာ့ သြားၾကည့္ မယ္ ဆိုၿပီး ခြင့္မေတာင္းဘူး။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က
ေဆးအလကား ကုေပးတယ္ဆိုလို႔ အံ့ၾသလို႔ သြားၾကည့္လိုက္တာ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ဒီေလာက္
ႀကီးေနတာ၊ ေက်ာင္းသားေဆးခန္းက ေဆးေတြ အလကားေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုေပးတယ္ဆိုေတာ့
သြားၾကည့္မိတာ။ (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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