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(အႏွစ္ ၂ဝ ေျမာက္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု အမွတ္တရ)

ေမး။ ရွစ္ေလးလံုးမွာ ဘယ္လို စတင္ ပါဝင္ခဲ့တာလဲရွင့္။
ေျဖ။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ပင္မမွာ က်ေနာ္အသက္ ၂ဝ ႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းတက္ေနတယ္။
၈၈ မျဖစ္ခင္ကတည္းက ၈၇ အေရးအခင္း၊ ကုိဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္းကေန က်ေနာ္တုိ႔ မိန္းထဲ
ကူးဆက္လာျပီးေတာ့ စၿပီးပါလာတယ္ဗ်ာ။
အဲဒီကာလက အဖြဲ႔အစည္း မရွိေသးဘူး။ ေျပာမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ စာရြက္ေတြကုိ ကူးျပီးေတာ့ ျဖန္႔ရတာ။ ၈၈
မတုိင္ခင္ ကေလးမွာေပါ့ေနာ္။ မတ္လ၊ ဇြန္လ အေရးအခင္းတုိ႔မွာ ဘုရားပြဲေတြမွာ စာေရးစားပြဲခံုေတြမွာ
တက္ျပီးေတာ့ တရားေဟာရတာကုိး။ ေနာက္ ခံုေတြကုိ တန္းစီျပီးေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ ေက်ညာခ်က္၊
ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ ဗလာစာအုပ္ေတြမွာပဲ၊ မင္ျပာေတာင္ မရွိဘူး၊ လက္နဲ႔ ေရးျပီးေတာ့ ျဖန္႔ရတယ္။
လမ္းတေလွ်ာက္လုံးမွာပဲ။
ပန္းဆုိးတန္းဘက္ကုိ ခ်ီတက္ေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ မတုိးဘူး။ သခင္ျမပန္းၿခံနားမွာ တခါ စစ္တပ္နဲ႔ တုိးတယ္။
အဲဒီတုန္းက ေႂကြးေၾကာ္သံပါတယ္။ တပါတီစနစ္ ျပဳတ္က်ေရးေတြ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာ
အလုပ္သမားတခ်ဳိ႔ ပါတယ္ေလ။ သူတုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြက ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေရးေတြ ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢပဲ ျပည္သူက သိတာ။ က်ေနာ္တုိ႔က အ႐ႈပ္အေထြးေတြ ၾကားမွာ
ရင္ေမာလုိက္ရတာေပါ့ဗ်ာ။
က်ေနာ္တုိ႔ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စေရာက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ စတင္ ေစ့ေဆာ္လုိက္တာဟာ
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္းပဲဗ်ာ။ ၁၉၈၅ မွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖုံးက
ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ၊ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္း၊ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေသြးစြန္းတဲ့
အေၾကာင္းေတြ၊ အသံုးမက်တဲ့ ပညာေရးကုိ သင္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းေတြ၊ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ပန္းခ်ီက ေတာ္ေတာ္
ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြၾကားမွာ လႈပ္ခတ္သြားတယ္။
အဲဒီလုိနဲ႔ ၈ ေလးလံုးကာလ ၾသဂုတ္ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ကိုယ့္အစုလုိက္ေပါ့ေနာ္။ လႈပ္ရွားလာတယ္။
ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ဗကသ ညီလာခံကုိ ျမက္ခင္းျပင္မွာ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဗ်ာ။
အေရးအခင္းမွာက က်ေနာ္က ၂ ပုိင္း ျဖစ္တယ္။ တခုက ဗကသ အေနနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အလံုၿမ့ဳိနယ္
ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ အေရးအခင္း အရွိန္ျမင့္လာေတာ့ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုနားက
သရက္ေတာ ေက်ာင္းတုိက္မွာ တကၠသုိလ္ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမွာ ရွိတယ္။ ဆရာေဟာင္းေတြ၊
ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြေရာ စုျပီးေတာ့ ဖြဲ႔တယ္။ အာဏာသိမ္းတ့ဲ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ေလ့က်င့္ေရး
စခန္းမွာ။ က်ေနာ္က အရင္ဆံုး ဗကသ ေက်ာင္းသားအေနနဲ႔ လႈပ္ရွားခဲ့ျပီးေတာ့၊ တကၠသုိလ္ ရင္ျပင္ကုိ
တက္ခဲ့တယ္။
ေမး။ ဒီအေရးအခင္းတုန္းက ထူးထူးျခားျခား မွတ္မိခဲ့တာ တခုေလာက္ေျပာျပပါ။
ေျဖ။ အမွတ္ရစရာ အမ်ားၾကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ခု ေျပာခ်င္တယ္။ ၈၈ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ က်ေနာ္က
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေပါ့ေနာ္၊ ကုိျပံဳးခ်ဳိတုိ႔နဲ႔အတူ လႈပ္ရွားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီကေန
က်ေနာ္က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ဗကသ ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္ အေနနဲ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္
ဗကသမွာ မႏၱေလး ညီလာခံမွာ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဗ်ာ။
ေျမနီကုန္း ႏွစ္ပတ္လည္မွာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္က ေျမနီကုန္းမွာ ရွိေနတာ။ စစ္တပ္က ပစ္ထည့္လုိက္တာ

1/3

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိထြန္းျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
သတင္းရင္းျမစ္ > ဖနိဒါ
ေသာၾကာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ္

က်ေနာ္တုိ႔ အုပ္စုထဲက တေယာက္ ထိသြားတယ္။ က်ေနာ္လည္း ေျမနီကုန္း ပန္းၿခံဘက္ကုိ ဝုန္းဝုန္းနဲ႔
ေျပးၾကတယ္။ လဲက်သြားတဲ့ တစည ေက်ာင္းသားကို သယ္လာၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး ပန္းၿခံနားက
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ပစ္ထားခဲ့တယ္။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးတပါး ပါတယ္။
က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ အဲဒီလူကုိ သယ္လာၿပီးေတာ့ ေဆး႐ံုကုိ ပုိ႔ေပးတယ္။
မဆလက ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) အမည္ခံျပီး
ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လူေတြက တစည ကုိ အေတာ္ မုန္းတီးေနတဲ့ အခ်ိန္ေလ။ က်ေနာ္ေတာင္
စိတ္ထဲ တမ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစည မကလုိ႔ ဘာပဲျဖစ္ေနေန လူတေယာက္ အသက္ကုိ
ကယ္ရမွာပဲဆုိျပီး ပုိ႔လုိက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ သူက မိသားစုကုိ စကားေျပာခ်င္ေနတာ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း
သူ႔ဒဏ္ရာကုိ ဖိျပီးေတာ့ ပုိ႔လုိက္တယ္။ ဆရာဝန္မေလးေတြက သားတုိ႔ ထားခဲ့လုိက္ေတာ့ ေတာ္ၾကာ သူတုိ႔
ေရာက္လာေတာ့မယ္၊ ျပႆနာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္ေလ။ သူက ေနာက္တနာရီေလာက္မွာ
ေသသြားရွာျပီေလ။
အဲဒီမွာ က်ေနာ္ ေတြးၾကည့္လုိက္တယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ သတ္ျဖတ္ေနတာဟာ သူတုိ႔
မလုိခ်င္တဲ့ လူေတြသာ မကဘူး၊ သူတုိ႔ ကုိယ္ကုိပါ ျပန္ျပီး အသတ္ခံေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔
လူသားေတြအေပၚမွာ လူတေယာက္ အသက္ကုိ ကယ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္မို႔ ဆုိျပီး
မထားခဲ့ဘူး။
ေနာက္တခုက က်ေနာ္ ေထာင္တြင္းကာလမွာ ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ ဒီေန႔ထိ ဘယ္လုိမွ ေမ့လုိ႔
မရဘူးေပါ့ေနာ္။ အင္းစိန္ စစ္ေၾကာေရး သီးသန္႔ေထာင္မွာ ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ့္ကုိ ဒူးေထာက္ ခုိင္းထားတယ္။
ၾကမ္းျပင္ကလည္း မညီမညာ၊ မ်က္ႏွာကုိ စည္းထားတယ္။ လက္ကုိ ေျမႇာက္၊ ေခါင္းေပၚ တင္ခုိင္းထားတယ္။
အဲလုိ စစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒူးက အေတာ္နာတာေပါ့ဗ်ာ။ ၾကမ္းျပင္မွာ ဒူးေထာက္ေနရတာ နာတာကုိ ဘယ္လုိ
နာတာမ်ဳိးလဲဆုိေတာ့ ခါးပုိက္ႏိႈက္ တေယာက္ကုိ ကားမွတ္တုိင္မွာ၊ လမ္းမွာ မိလုိ႔ ဝုိင္း႐ုိက္သလုိမ်ဳိး က်ေနာ္
ခံစားရတယ္။ အဲလုိ စစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အက္စ္ဘီက စားပြဲေရွ့မွာ ထုိင္ျပီးေတာ့ သူ စီးထားတဲ့ သားေရဖိနပ္ကုိ
ခၽြတ္လုိက္တယ္။ က်ေနာ့္ပါးကုိ ေျခေထာက္နဲ႔ ႐ုိက္လုိက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ႐ုိက္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က စုၾကည္
ကုလားမ၊ စုၾကည္ ကုလားမနဲ႔ သံုးတယ္။ က်ေနာ္က စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နာမည္ကုိ
အျပည့္အဝ ေျပာရမလား ဆုိျပီးေတာ့ ႐ုိက္တယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္ လံုးဝ မေမ့ဘူး။
ေမး။ ရွစ္ေလးလံုး ၿပီးေတာ့ အကုိက ဘယ္လုိ ျဖစ္ခဲ့လဲ။
ေျဖ။ က်ေနာ္က ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္က်ခဲ့တယ္။ ပထမက လႊတ္ေတာ္ ေခၚဆုိေရး ကိစၥကုိ က်ေနာ္တုိ႔
ေတာင္းဆုိတာ။ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္တုိ႔က အာဏာ ၃ ရပ္ ခ်က္ခ်င္းအပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚဆိုၿပီးေတာ့
ေႂကြးေၾကာ္တဲ့အခ်ိန္ ပန္းဆုိးတန္း ဆႏၵျပပြဲမွာ ဖမ္းဆီးလုိက္တာပဲ။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ထိက
အင္းစိန္ေထာင္နဲ႔ သရက္ေထာင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိစၥပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈေတြ ရိွေနျပီ။
အဲဒီမွာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား ၁ဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အထိက
အင္းစိန္ေထာင္နဲ႔ ျမင္းျခံေထာင္မွာ က်ခဲ့ပါတယ္။
ေမး။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရဲ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေပါ့ေနာ္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အနာဂတ္ကုိ အကုိက ဘယ္လုိ
ျမင္ခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ျမင္ခ်င္တာက ႐ုိး႐ုိးေလးပါဗ်ာ။ တဖက္သတ္ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုး
တန္းတူညီတူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး ေနထုိင္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေန
တရပ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး မေၾကာင့္မက် ဘဝကုိ ေရာက္ေစခ်င္တယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာက ခ်မ္းသာသူေတြနဲ႔ ဆင္းရဲသူေတြ ကြာဟေနတယ္။ ခ်မ္းသာသူကုိ
လက္တဆုပ္ေလာက္ပဲ။ ခ်မ္းသာတဲ့လူက ထားစရာေနရာ မရွိေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာၿပီးေတာ့၊
ျပည္သူအမ်ားစုက ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနတယ္။ က်ေနာ္က အဲဒီ အေျခအေနေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။
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၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိထြန္းျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
သတင္းရင္းျမစ္ > ဖနိဒါ
ေသာၾကာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ္

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ၊ စီးပြားေရး သမားေတြလည္း ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမွာပါ။ အဲဒီလုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ သာမန္ အေျခခံ
လူတန္းစားေတြရဲ့ စားဝတ္ေနေရးကုိ ေျပလည္ေရးဟာ အဓိကပါပဲ။ အဲလုိ အေျခအေန ေရာက္ဖုိ႔ဆုိရင္
အဲဒီတုိင္းျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားဖုိ႔ လုိတယ္။ အဲဒါအားလံုး
ရွိမယ္ဆုိရင္ မညီညြတ္စရာ အေၾကာင္း နည္းသြားမွာပါ။ အဲလိုမွ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းမယ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းမယ္၊
တည္ျငိမ္ေနမယ္ ဆုိရင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႀကီးပြားေရး အဖက္ဖက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ အေနအထားပဲ
ရွိပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီဟာေတြကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အစုိးရမ်ဳိးကို ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ပုိင္ခြင့္ေပးပါ၊
ျပည္သူလူထုကုိ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ဳိးပဲ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ျပည္သူက
ေရြးေကာက္တဲ့ အစိုးရကသာလွ်င္ ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္မယ္ေလ။ အဲဒီလုိ အစုိးရကပဲ ျပည္သူရဲ့
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္တယ္။
ေမး။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လက္ရွိ အေျခအေန ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာေရာ ဘယ္လုိ အတားအဆီးေတြ၊
အဟန္႔အတားေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ထင္လဲ။
ေျဖ။ လက္ရွိ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အခက္အခဲေတြ၊ အဟန္႔အတားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆုိေတာ့ ဖိႏွိပ္မႈက ပုိမုိျပင္းထန္လာတယ္ေလ။ ဖိႏွိပ္မႈ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် လႈပ္ရွားတဲ့ အခက္အခဲက
အမ်ားႀကီး အႏၱရာယ္ေတြလည္း ႀကီးမားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက ဒီႏွစ္ ၂ဝ လံုးလံုးမွာ
ဖမ္းဆီးတာ ရပ္ခဲ့တာမွ မဟုတ္တာ၊ ဒီလုိဖမ္းလုိက္၊ ေထာင္ထဲထားလုိက္၊ ျပီးေတာ့ ျပန္ထြက္လာလုိက္။ ၂ဝဝ၇
စက္တင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးက မ်ဳိးဆက္သစ္ တရပ္ကုိ ေမြးထုတ္ ေပးလုိက္တယ္ေလ။
အဲဒီေတာ့ အမွန္တရားအတြက္ ဆိုတာဟာ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရး ထြန္းကားေရးမွာ ဖိႏွိပ္မႈေတြ
ရွိေနသေရြ႕ ဒါေတြကုိ ကာကြယ္ခုခံတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ ရွိေနအုံးမွာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ ဖမ္းလုိက္၊
ေထာင္ထည့္လုိက္၊ သတ္လုိက္႐ံုနဲ႔ ၿပီးသြားတာမွာ မဟုတ္တာ။ ဒါ ႏွစ္ ၂ဝ သက္ေသေတြ ျပေနတာပဲေလ။ အခု
ေထာင္ထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ ထည့္ထားေပမယ့္ လႈပ္ရွားမႈေတြက ရပ္တန္႔မသြားဘူး။
ေမး။ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ ေဝးတယ္၊ နီးတယ္ဆုိတာကုိ အကုိ႔ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ထင္သလဲ။
ေျဖ။ က်ေနာ္တုိ႔ လႈပ္ရွားခဲ့တာ ႏွစ္ ၂ဝ ျပည့္ခဲ့ပါျပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ထဲ ဒီမုိကေရစီ မေရာက္ေသးဘူး။ ပန္းတုိင္
မေရာက္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ပန္းတုိင္ ေဝးတယ္၊ နီးတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ေတာ့ ေဝးမသြားဘူးလုိ႔
ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အခုလုိ တအံုတခဲနဲ႔ တြယ္ကုတ္ျပီးေတာ့
လုပ္မထားဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဝးသြားစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ
လႈပ္ရွားေနတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ အာဏာ၊ စီးပြား၊ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ပိတ္ၿပီး ရပ္ေနတယ္။
အဲဒီ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔က ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ထုိင္ခ်လုိက္မယ္ဆုိရင္ ပန္းတုိင္ ေဝးသြားလိမ့္မယ္ေနာ္။
ျပည္သူက ငါတုိ႔က ဘာလက္နက္မွ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ဆက္ရွိေနအုံးမယ္ဆုိရင္
ရမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ လူထုအား၊ လူထုလက္နက္ ရွိပါတယ္။ ဒါမွ ပန္းတုိင္ေရာက္လာမွာပါ။
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