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ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ)
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။
။ ၈၈၈၈ ေခၚ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္လာခ်ိန္သည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)၏ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္
တိုင္းျပည္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
တႏိုင္ငံလံုး ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆို အံုၾကြၾကသည့္ ယင္းကာလ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူ၍ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မဆလ၊
ေတာထဲတြင္ ဗကပ ဟူ၍သာ ရွိခဲ့သည္။
ျပည္သူလူထုႀကီး၏ ထိုအေရးေတာ္ပံုအား စစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။
အာဏာသိမ္း နဝတ (ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔) စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္
ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔တို႔က ၎တို႔၏ အႀကိမ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္
ထို ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအား ဗကပ မ်ား ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္၍ ျဖစ္လာရၿပီး ဗကပ မ်ား၏
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းပိုက္ေရး အႀကံအစည္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ကာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရာင္စံုထုတ္ေဝ
ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထို ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလ ဗကပ ၏ အခန္းက႑၊ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအေပၚ
သံုးသပ္ခ်က္၊ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္တို႔ကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ဗကပ
(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း အား မဇၥ်ိမက
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။
၈၈၈၈ အေရးအခင္းကို ဗကပ ေတြ ေသြးထိုးတာလို႔ အာဏာသိမ္းအစိုးရက ေျပာၾက၊ သတင္းစာရွင္းၾက၊
မွတ္တမ္းစာအုပ္ေတြ ထုတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုစြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗကပ အေနနဲ႔ ဘယ္လို
တုန္႔ျပန္လိုပါသလဲ။
ေျဖ။

။ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕
၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုဟာ ျဖစ္ေပၚၿပီး ကိုးႏွစ္ အၾက
အေရးေတာ္ပံုႀကီးပါ။ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြ ကို ျပည္သူလူထုႀကီးက ေတာင္းဆို
တိုက္ပြဲဝင္ၾကတာပါ။ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဘယ္လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္ကမွ ဒါ
ငါတို႔ လုပ္တာ၊ ငါတို႔ လက္ရာလို႔ အမွတ္မယူႏိုင္ပါဘူး။
ေနာက္ၿပီး ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ သူ႔ေ႐ွ႕က ေပၚခဲ့တဲ့
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၇ ရက္ ဇူလိုင္ အစခ်ီတဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔လည္း ဆက္ေနပါ
တယ္။ ခြဲလို႔ မရပါဘူး။ ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ဗကပ ဟာ သူတတ္ႏိုင္ တဲ့ အခန္းက အစြမ္းကုန္
ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ေပးဆပ္မႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဗကပ သမိုင္းမွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေသြးမထိုးခဲ့ပါဘူး။
ကိုယ့္သေဘာထားကို ႐ွင္းျပခဲ့တာပဲ ႐ွိပါတယ္။ ေသြးထိုးတယ္ ဆိုတာက ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုတုန္း က
ဆႏၵျပၾကသူေတြအၾကား ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးကလုပ္တဲ့ ေျမႇာက္ေပးနည္းမ်ိဳး ကိုသာ
ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပဲယင္း အေရးေတာ္ပံု တုန္းကလည္း အရက္ ကိုးေမာင္းတိုက္ ေသြးထိုးခဲ့ပါတယ္။
၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုကို ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုလို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ဒီ
၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ခု တူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ထူးျခားခ်က္ေတြ ႏိႈင္းယွဥ္ျပေပးပါ။
ေျဖ။ ။ ဗကပ အေနနဲ႔ ၁၉၈ဝ စုႏွစ္မ်ား အစပိုင္းကစၿပီး ၁၃ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ စိတ္ဓာတ္ကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔
လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ပါ တယ္။ ေျမေအာက္ပံုစံနဲ႔ပါ။ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသူေတြနဲ႔
ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးေတြအျပင္ စာေပအႏု ပညာသည္ေတြ၊ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြဆီကို လွမ္းဆက္သြယ္ၿပီး ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တုန္းကလိုပဲ တျပည္လံုး ေသြးစည္းၿပီး
စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ၾကဖို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုန႔ဲ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတို႔ရဲ႕တူညီခ်က္နဲ႔ မတူညီတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေျပာရရင္
တခ်က္က ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုဟာ ျဖစ္ေပၚၿပီး ကိုးႏွစ္ အၾကာမွာ တိုက္ပြဲအသီးအပြင့္ေတြ
ခံစားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကေတာ့ ၂၄ ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့တာေတာင္မွ
အသီးအပြင့္ေတြကို မျမင္ရေသးပါဘူး။
ေငြရတု ျပည့္လုလု ၂၄ ႏွစ္အၾကာမွာ ဒီ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုအေပၚ ဘယ္လို သံုးသပ္မိပါသလဲ။
ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘာ့ေၾကာင့္ မေရာက္ႏိုင္ေသးရသလဲ။

ေျဖ။
။၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ကာလတုန္းက ႏိုင္ငံႀကီး
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအ
ေမွးမွိန္သြား၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ဒီမိုက
ေတြဟာဒုတိယကမၻာစစ္နဲ႔ အကုန္ အလုပ္မ်ားေနၾက တာပါ။ သူမ်ားႏိုင္ငံ အေရးကို ဝင္မ႐ႈပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။
ဒီေတာ့ ဗမာ
ျပည္သူေတြဟာ အဂၤလိပ္အခက္-ဗမာ့အခ်က္ ဆိုတဲ့ ေႂကြး
ေၾကာ္သံကို တင္ၿပီး ကိုယ့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္လုပ္ ခဲ့ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု
ၿပီးတဲ့အခါနဲ႔ ဆိုဗီယက္အုပ္ စုၿပိဳကြဲတာ၊ စစ္ေအးစစ္ပြဲ ၿပီးဆံုးတာနဲ႔ သြားတိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့
ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ၾသဇာခံ
နယ္ပယ္ အလုအယက္ စည္း႐ံုးတုိးခ်ဲ႕ေနတာနဲ႔ ၾကံဳရပါ
တယ္။ ဒီအထဲမွာ ဗမာျပည္ဟာလည္း သီးျခားကင္းလြတ္
ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေနာက္တခ်က္ ေျပာသင့္တာက ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု
တုန္းက တိုက္ပြဲဝင္သူေတြ အၾကားမွာ တူညီတဲ့ ဘံုလမ္းစဥ္ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အမ်ိဳးသား
ညီညြတ္ေရးလည္း ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ႐ွစ္ေလးလံုး ေနာက္ပိုင္းမွာ တိက် တဲ့ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ မ႐ွိဘဲ
သူတလူ ငါတမ်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ တဆက္ထဲ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးလည္း ေလ်ာ့ရဲခဲ့ပါ တယ္။
၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္မွာ ျဖည့္စြက္ေျပာလိုတာမ်ားရွိရင္ ေျပာပါ။
ေျဖ။
။ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလိုပဲ ႐ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ ေအာင္ပြဲ မရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ဒီလိုေျပာတဲ့ အတြက္ ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ ႐ံႈးနိမ့္သြားၿပီလို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ႐ွစ္ေလးလံုး

2/3

“၈၈၈၈ အေပၚ သစၥာရွိမရွိဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ စံတခုျဖစ္တယ္”
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုေပါက္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၀၈ မိနစ္

အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ ဒီေန႔အခါမွာလည္း ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ရမယ့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ျဖစ္ၿမဲ
ျဖစ္ေနပါေသး တယ္။ ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးအေပၚ သစၥာ႐ွိမ႐ွိဆိုတာ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူေတြကို
တိုင္းတာမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ စံတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခါမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္
အခမ္းအနားကို ေငြလႉတာ လို အေပၚယံ ဟန္ေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ျပေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ
ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႐ွစ္ေလးလံုး အလံကိုေတာင္ အပိုင္စီးတာ လုပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႐ွစ္ေလးလံုး
အေရးေတာ္ပံုရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုး စိတ္ဓာတ္ျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုတာ ေမွးမွိန္သြား၊
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့
ဒီမိုကေရစီပဲ ျဖစ္သေယာင္ေယာင္ လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ေခတ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြေရာ၊ ႐ွစ္ေလးလံုးတုန္းက ပါဝင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတဲ့
ရဟန္း႐ွင္လူ အမ်ားေရာ အခုအခါမွာ ႐ွစ္ေလးလံုး အလံကို ျမင့္ျမင့္မားမား လႊင့္ထူၿပီး ႐ွစ္ေလးလံုး
အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ အေရးေတာ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရပါမယ္။ တဆက္ထဲမွာလည္း
႐ွစ္ေလးလံုးအလံကို ဘယ္သူ တဦးတေယာက္၊ တဖြဲ႔တပါတီကမွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္
အျမတ္မထုတ္ႏိုင္ေအာင္လည္း သတိျပဳရပါမယ္။
႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႀကီးျမတ္တာဟာ လူထုႀကီး တခဲနက္ပါဝင္ခဲ့လို႔ပါ။ ဒီေန႔ ဗမာျပည္မွာ
လိုအပ္ေနတာကလည္း ဒီလိုပဲ လူထုႀကီး တခဲနက္ပါဝင္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ပါ။
။
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