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ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက

{rokbox album=|FEB2012| title=|ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖ်ာပံု စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္ :: ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာ
ဖ်ာပံုခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုး
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေသာၾကာေန႔ ညေန
၃:၂၀ ခန္႔တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ရွိ
ေရယာဥ္ဆိပ္မွတဆင့္ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာေနၿပီျဖစ္ကာ သူ၏ ဖ်ာပံုစည္း႐ံုးေရး
ခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဟာေျပာပြဲၿပီး
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ ၂၆ မိနစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖ်ာပံု ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ
သဲကြင္းအတြင္း ပရိသတ္ ေလးေသာင္းခန္႔ကို ေဟာေျပာမႈအၿပီး ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ရွိ NLD
႐ံုးစိုက္ရာသို႔ ျပန္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။
မဲေပးမမွား
ဖို႔ ေျပာ
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ ၀၈ မိနစ္ ဖ်ာပံုသဲကြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္
ေဟာေျပာေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ဝယ္ယူစားေသာက္ႏုိင္မည့္ တတ္ႏိုင္သည့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းျဖစ္ရန္
ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္း
ေပးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
ယင္းအျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စကားကို ကိုးကားကာ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မဲေပးမမွားရန္ ရန္လည္း တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္။ “ေဖေဖ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ဖဆပလကို မဲေပးမွ
လြတ္လပ္ေရးရမွာျဖစ္လို႔ မဲေပး မမွားၾကပါနဲ႔၊ ဦးသိန္းေဆြကို မဲေပးၾကပါ။” ဟု NLD ၏
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းေဆြကို ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုသြားသည္။
ေဟာေျပာမည့္ သဲကြင္းသို႔ ဝင္လာၿပီ
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ျပင္ရွိ
ေဟာေျပာမည့္ သဲကြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕တြင္ ဖ်ာပံုေဒသခံမ်ားမွ ဆိုင္ကယ္ အစီး ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔မွ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္
လိုက္ပါလာၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
ဖ်ာပံု အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္မွ သဲကြင္းသို႔ သြားရာလမ္းရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၆ ရပ္ကြက္မွ ျပည္သူမ်ားမွလည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပန္းစည္းမ်ားကမ္း၊ NLD လက္ကိုင္အလံငယ္မ်ား ေဝွ႔ယမ္း၍ ႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းကာ ေဟာေျပာမည့္ကြင္းရွိရာသို႔
လိုက္ပါလာၾကသည္ဟု သိရသည္။ ဖ်ာပံု သဲကြင္းတြင္ ထပ္ေဟာေျပာမည္
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ျပင္ရွိ
သဲကြင္းတြင္ ထပ္မံ၍ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ေဟာေျပာမႈ ထပ္မံ ျပဳလုပ္မည္
ျဖစ္ၿပီး ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂:၁၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ေဟာေျပာမည့္ကြင္းသို႔ သြားေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
သဲကြင္းအတြင္း လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနၿပီး ဖ်ာပံုေဒသခံ ေလးေသာင္းခန္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ေဟာေျပာပြဲကို နားေထာင္ရန္ လာေရာက္ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္ဟု ဖ်ာပံုေဒသခံ ကိုဟိန္းေဇလင္းက မဇၩိမကို
ေျပာသည္။
NLD ႐ံုးရွိရာ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ မွ သဲကြင္းသို႔ သြားရန္ ၂၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည့္ လမ္းခရီးတြင္လည္း လူမ်ား
ျပည့္က်ပ္ေနသည္ဟု အထက္ပါ ေဒသခံက ဆက္ေျပာသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ဖယ္ရွားရန္ ေဒၚစုေျပာ
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ ၂၈ မိနစ္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ႐ံုးတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဖ်ာပံုေဒသခံမ်ား သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အမွီျပဳၿပီး
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ရေအာင္
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ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း
ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
သူ၏ မိန္ခြန္းတြင္ “စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကိုသြားရင္ ကူညီမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြက ေပၚေပါက္လာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မလိုလားတဲ့ ကန္႔သတ္မႈ ဖယ္ေပးဖို႔လည္း လိုပါမယ္ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္
တုိးတက္လာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
ယင္းအျပင္ သူ၏ ဖ်ာပံုခရီးစဥ္အတြင္း ဖ်ာပံုေဘာလံုးကြင္း၌ ေဟာေျပာခြင့္ မရျခင္းကိုလည္း “ေဘာလံုးကြင္း
ေဟာေျပာခြင့္တဲ့ကိစၥ၊ ဒီကိစၥဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး ျပည္သူအတြက္ ဝမ္းနည္းရပါတယ္၊ အေႏွာက္
အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်ဖို႔ ေကာ္မရွင္ကို အသိေပးထားၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ရင္ က်မတို႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေျဖရွင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ဟုလည္း ေျပာၾကားသြားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ဖ်ာပံု အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ သူ၏ မိန္႔ခြန္းကို ၈ မိနစ္ခန္႔ ေျပာၾကားသြားၿပီး၊
ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ျပင္ရွိ သဲကြင္းတြင္လည္း ဆက္လက္ ေဟာေျပာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ပင္နီအကႌ် ပုသိမ္ထီးနဲ႔ ေဒၚစု
ဖ်ာပံုေရာက္ၿပီ
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ ၀၂ မိနစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ရွိ NLD
႐ံုးစိုက္ရာ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္သို႔ ေသာၾကာေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္
ႏွစ္နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ေဒသခံမ်ားက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
“အခု NLD ႐ံုးကိုေရာက္ပါၿပီ၊ အခုလက္ျပေနပါတယ္။ NLD ႐ံုးေရွ႕မွာေကာ ႏွစ္ေနရာလုပ္မွာ ႏွစ္ေနရာလံုးက
လူေတြက ျပည့္လွ်ံေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ့။ အခု ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။ လူေတြက တအားမ်ားေနပါတယ္။
ဒီမွာလည္းလူက တေသာင္းခြဲ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိမယ္လို႔ မွန္းရတယ္ဗ်။ ျပည့္ၫႇပ္ေနၿပီ။” ဟု ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ခံ
ကိုဟိန္းေဇလင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ျပင္ရွိ သဲကြင္း ေဘာလံုးကြင္းတြင္ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ၿပီး
ငါးဧကခန္႔က်ယ္သည့္ အဆိုပါ ကြင္းအတြင္း လူမ်ားအျပည့္ ေစာင့္ႀကိဳေနသည္ဟုလည္း ေဒသခံက
ဆက္ေျပာသည္။
“သဲကြင္းမွာလည္း ျပည့္ၫႇပ္ေနၿပီ။ သဲကြင္းက ၅ ဧကေလာက္က်ယ္တယ္ အဲဒီမွာလည္း လူက ျပည့္က်ပ္ေနၿပီ။
အေမစုက ပုသိမ္ထီးေလး ေဆာင္းထားပါတယ္၊ ပင္နီအက်ႌ ဝတ္ထားပါတယ္။” ဟု ကိုဟိန္းေဇလင္းက
ေျပာသည္။
ေဒၚစုခရီး ဖ်ာပံုလူထု လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုမည္
သတင္းလႊင့္တင္ခ်ိန္- ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္ ဖ်ာပံုေဒသခံမ်ားက မိမိတို႔ေဒသကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္မည့္ အတြက္ ဝမ္းသာေနၾကၿပီး မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ရပ္နားထားကာ
လာေရာက္ ႀကိဳဆိုၾကသည္ဟု ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ခံ ကိုဝင္းႏုိင္က မဇၩိမကိုေျပာသည္။
"က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမီးဆိုေတာ့ အေမစု လာေတာ့ တအားဝမ္းသာၾကတယ္။
လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဖို႔လည္း ျပင္ထားၾကတာ။ အခုက်ေနာ္တို႔လာတာလည္း အလုပ္ေတြဖ်က္ၿပီးေတာ့
လာၾကိဳၾကတာပါ။"
ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ရပ္ကြက္ရွိ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေန လူအမ်ားမွာ NLD အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ NLD
ဦးထုပ္တို႔ ေဆာင္းကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္ဟု ဖ်ာပံုေရာက္မဇၩိမ
သတင္းေထာက္က
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ေဒၚစု ဖ်ာပံု စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္
သတင္းရင္းျမစ္ > မ်ဳိးသန္႔
ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ္

ေျပာသည္။
"လမ္းေပၚမွာ သြားလာေနတဲ့လူေတြလည္းရွိတယ္။ NLD အလံေတြ၊ ဦးထုပ္ေတြ၊ လက္ပတ္ေတြနဲ႔ အကုန္လံုး
သြားေနၾကတာပဲ။ ၿမိဳ႕ထဲမွာလည္း ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ဘန္နာေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳဆိုတဲ့
စာတမ္းေတြ ေရးထားတယ္။" ဟု မဇၩိမ သတင္းေထာက္ကေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ျပင္ရွိ လူႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ဆံ့ေသာ ေဘာလံုးကြင္းတြင္ ေန႔လည္ ၁
နာရီခန္႔၌ လူထုသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နံနက္ ၆:၃ဝ ခန္႔တြင္ လွည္းတန္းဆိပ္ခံတံတား (၂)မွ တဆင့္
ရွပ္ေျပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ျဖင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။
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