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(ABSL ေက်ာင္းသား ဥကၠ႒ ကုိေက်ာ္သန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္)

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု စတင္ေပၚေပါက္စ အေတြ႔အၾကံဳ တစိတ္တေဒသ၊ မ်ဳိးဆက္ မျပတ္ေသးသည့္
ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးခရီး၊ ရွစ္ေလးလံုး လႈပ္ရွားမႈ အတြင္းက အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ႏွင့္
လက္ရွိ အေျခအေန၊ လူငယ္ထုထံ တုိက္တြန္း ပန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တုိင္ ျမန္မာ့
ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေနၿပီး ရွစ္ေလးလံုးကာလ ေက်ာင္းသားမ်ား
လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ABSL) ၏ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သန္းကို
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားသည္ကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ေမး။ ရွစ္ေလးလံုး အႏွစ္ ၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွာ ကိုေက်ာ္သန္းအတြက္ မေမ့ႏိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြ
အရင္ဆံုး ေျပာျပပါလား။
ေျဖ။ ေၾသာ္ ... အမွတ္ရစရာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီထဲကမွ မတ္လ အင္ယားကန္ေဘာင္ကိစၥ ျဖစ္ခဲ့တဲ့
အျဖစ္ပ်က္ေပါ့။ တကယ္တမ္းဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ နာလြန္းလို႔ မခံစားႏိုင္လြန္းလို႔၊
က်ေနာ္တို႔ ထလုပ္ခဲ့ၾကတာ။ အဲလို အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔က ဘာမွ ႏိုင္ငံေရး
အေတြ႔အၾကံဳလည္း မရွိ၊ ဘာမရွိ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုဆႏၵျပမလဲ၊ ဘယ္လို ေႂကြးေၾကာ္မလဲ၊
ဘယ္လို ေအာ္ရမလဲ ဆိုတာေတာင္ မသိတဲ့ဘဝပါ။ အလံဆိုတာေတာင္ စြပ္က်ယ္အကႌ်က ခြပ္ေဒါင္းကိုပဲ
ခ်ိတ္ၿပီး လုပ္ခဲ့ရတဲ့ ဘဝပါ။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ ကေမာက္ကမ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးမွာ
တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ဆႏၵေတြ ရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတဲ့
အေျခအေနေပါ့။
အဲဒီကေန သြားၾကရင္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အင္းယားကန္ေဘာင္ကို ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေရာက္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့
အဲဒီ စြပ္က်ယ္စက္နားက စစ္သားေတြ ၅ဝ ေလာက္ အတန္း သံုးတန္းေလာက္နဲ႔၊ ေနာက္မွာလည္း ပုလိပ္ေတြနဲ႔
တားထားၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆိုခ်င္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ စစ္တပ္ထဲမွာလည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္ကို
ခင္တြယ္ေနတဲ့သူ၊ ေစတနာရွိတဲ့ သူေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီထဲက တာဝန္က်တဲ့
တပ္မွဴးတေယာက္က က်ေနာ့္ကို ေျပာတယ္။ ‘မင္းလူေတြကို မင္းေခၚသြားပါ။ ငါတို႔ ဒီမွာ အမိန္႔ရွိတယ္။
လိုအပ္ရင္ ငါတို႔ အၾကမ္းဖက္တဲ့ဟာေတြ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္’ တဲ့။
အဲဒီမွာ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ ခံစားမိတယ္။ ဝမ္းနည္းမိတယ္။ ဘက္ႏွစ္ဖက္က ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တူညီတဲ့
ခံစားခ်က္ေတြ ရွိေနရဲ့သားနဲ႔၊ အျပန္အလွန္ သတ္ရျဖတ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိး၊ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို
သြားသတိရမိတယ္။ က်ေနာ့္အတြက္ မေမ့ႏိုင္တာပဲ။ အဲလို ခံစားခ်က္ေၾကာင့္လည္းပဲ၊ အဲလို
အသိေၾကာင့္လည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ တိုက္ပြဲကို အဆံုးထိ ပါလာႏိုင္တာပဲလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့
ခုနေျပာသလို မေမ့ႏိုင္တာေတြက အမ်ားႀကီးေပါ့။ က်ေနာ့္ေရွ့မွာတင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေလးေတြ
ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ျဖတ္ ခံရတာေတြ၊ ျမင္တဲ့ဟာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။
ေမး။ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးကုိ ေျပာခ်င္တာလဲရွင့္။ အဲဒီတုန္းက ဘယ္လို
အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြ ရွိခဲ့လဲ။
ေျဖ။ ေသခ်ာတာေပါ့။ က်ေနာ့္ အျမင္အရဆိုရင္ အေတြ႔အၾကံဳဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္ဟာမဆို
လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ က်ေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ သူ႔မွာက်ေတာ့ အသက္ေတြပါ ပါတာကိုး။ လုပ္ရကိုင္ရတဲ့
အလုပ္ကိုက ေသေရးသတ္ေရးဆိုေတာ့ အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့သူက သာတာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ငုတ္တုတ္
ခံလိုက္ရတယ္ဆိုတာ စစ္အုပ္စုက သက္တမ္း တေလွ်ာက္လံုး အာဏာနဲ႔ ကစားေနတာဆိုေတာ့၊
ရက္စက္မႈပါတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔က အစစအရာရာ သာေနတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔မွာက ခုနေျပာသလို
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စာသင္ခန္းက ထြက္ခါစအရြယ္ပဲ။ အမ်ားစုက အဲဒီအခ်ိန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ သူေတြက ၁၆၊ ၁၇ ႏွစ္
အရြယ္ေတြပါပဲ။ ဘယ္လိုအေတြ႔အၾကံဳ ရွိႏိုင္မလဲ။
အဲဒီေတာ့ အာဏာကိုလည္း ဆက္တုိက္ ကိုင္ထား၊ ဖိႏွိပ္ေရး လုပ္ငန္းကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း အေတြ႔အၾကံဳ
ရွိထားတဲ့ စစ္အုပ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္တဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္မွာ လူထုႀကီးက ပါေပမယ့္ ေသနတ္နဲ႔ေျဖရွင္းတဲ့အခါ
က်ေနာ္တို႔က မႏိုင္ဘူး ျဖစ္သြားတယ္။
ေနာက္တခုက အေရးအခင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗိုလ္ေနဝင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားေတြကို ေနာက္ကို
႐ုတ္လိုက္တယ္။ ႐ုတ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တိုင္းျပည္ထဲမွာ မင္းမဲ့စရိုက္ေတြ ဖန္တီးေနတယ္။ ဆိုေတာ့
ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တို႔က ေကာင္းေကာင္း သေဘာမေပါက္ႏိုင္ဘဲ ကိုယ္ပဲ ႏိုင္ေနသလိုမ်ဳိး
ထင္လိုက္မိတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ အထိ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္သြားခဲ့တာပါ။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးေတြေၾကာင့္
က်ေနာ္တို႔ အေတြ႔အၾကံဳ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုတာပါ။
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူတို႔က အကြက္ခ်ၿပီး လုပ္သြားခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ အားကိုးခဲ့ၾကတဲ့၊
အဲဒီအခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျပန္ေဝဖန္ၾကမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔
ေအာင္ပြဲက ရၿပီးသား လက္တကမ္းကေန လြတ္သြားတယ္ ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ တာဝန္ထက္ ေရွ့က
လူႀကီးေတြရဲ့ တာဝန္လို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာကို ေျပာရေတာ့မွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေသတဲ့လူက ေသၿပီ၊ အႏွစ္ ၂ဝ
ရွိၿပီ။ သူတို႔ အိပ္မက္ကို အခုခ်ိန္ထိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူး။
ေမး။ ရွစ္ေလးလံုး လႈပ္ရွားမႈထဲ ဝင္ေရာက္လာပုံကို ေျပာျပပါလား။
ေျဖ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္က ဆရာေပါ့။ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း တက္ရင္း၊ တဖက္ကတက္ရင္း တဖက္မွာ
အလုပ္လုပ္ေနၿပီေပါ့။ အစိုးရဌာန တခုမွာျဖစ္တဲ့ ပညာေရးဌာန တခုမွာ က်ေနာ္ အလုပ္ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ခုနေျပာသလိုေပါ့၊ က်ေနာ္က အလုပ္ စလုပ္ခါစဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားစိတ္ မကုန္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက
အဖြဲ႔အစည္းရယ္လို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေတာ့ မရွိဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ၾကတဲ့ အစုေတြ၊
သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ ဒီစိတ္ရွိတဲ့ သူေတြပါပဲ။
က်ေနာ္တို႔ တကၠသိုလ္မွာ အတူတက္ၾကတယ္။ လၻက္ရည္ဆိုင္မွာ အတူထိုင္ စကားေျပာၾကတယ္။ ည
စာက်က္ရင္လည္း၊ ေနာက္ဆံုး စာက်က္ေနရင္ေတာင္မွ စာေမးပြဲေပၚမွာ မေက်နပ္တဲ့ စိတ္ကေန ေနာက္ဆံုး
အစိုးရကို မေက်နပ္တဲ့စိတ္ ဆိုတာနဲ႔ ဒီလိုနဲ႔ လုပ္ေနၾကတဲ့ အခါက်ေတာ့ အစုအသင္းရယ္လိုေတာ့ ရွိတာေပါ့။
အခုလို Informal ေတြခ်ည္းပဲေပါ့။ ပံုစံတက် အဖြဲ႔အစည္းရယ္လို႔ မရွိဘူးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္သူကမွ
ေခၚထုတ္တယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ခံစားခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ စခဲ့တဲ့အလုပ္ပါ။ တကယ္တမ္း
ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီလို ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး၊ အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး အလုပ္ေတြလုပ္ဖို႔ ဆိုတာက ဟို ၈၅
၊ ၈၆ ကတည္းက၊ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းမွာ ေရာက္ကတည္းက ႀကိဳးစားေနတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ မေျပလည္ႏိုင္ဘဲနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ၈၇ ခုႏွစ္ဘက္ကစၿပီး တကယ့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး
တုိက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာေကာက္မိတယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္လာတာပါ။ ပိုက္ဆံကိစၥ ၈၇
စက္တင္ဘာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္ကမွ စတယ္လို႔ ဆိုရမွာ။ ဟုိတုန္းကတည္းက က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားမႈေတြ ရွိခဲ့တာပဲ။
မေအာင္ျမင္ခဲ့လို႔ပါ။
ေမး။ ရွစ္ေလးလံုး လႈပ္ရွားမႈ မျဖစ္ခင္ ဘယ္လို စျဖစ္ခဲ့တာလဲဆိုတာ ေျပာျပပါလား။
ေျဖ။ ခုန က်ေနာ္ေျပာတဲ့ စက္တင္ဘာဆိုတာ ၈၇ ခုႏွစ္ကို ေျပာတာ၊ ၈၈ မေရာက္ေသးဘူး။ ၈၇ မွာ သူတို႔
(မဆလ အစိုးရ) ပိုက္ဆံသိမ္းတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ စာေမးပြဲ ေျဖေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး က်ေနာ္တို႔
ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို လံုးလံုးေရာက္လာတယ္လို႔ ဆိုရမွာပဲ။ ဟိုတုန္းကတည္းကလည္း လွ်ဳိ့ဝွက္စာေစာင္
ျဖန္႔တာတို႔၊ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီေလာက္ႀကီး မထိေရာက္ပါဘူး။
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အဲဒီေတာ့ ေနာက္ပိုင္း အရွိန္ကေတာ့ ခုန ပိုက္ဆံကိစၥကေန စလိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မတ္လ
အေရးအခင္း၊ အင္းယားကန္ အေရးအခင္းတို႔က တိုက္ပြဲကို ပိုၿပီးေတာ့ ေသခ်ာေရရာတဲ့ဆီကို ျပ႒ာန္းႏိုင္တဲ့
အေျခအေနကို ေရာက္သြားတာေပါ့။
ေမး။ အဲဒီေနရာမွာေရာ ကိုေက်ာ္သန္းက ဘယ္အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့ပါသလဲ။
ေျဖ။ တကယ္တမ္း ေျပာရလို႔ရွိရင္ လိုက္စုစည္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ မတ္လကေန က်ေနာ္ ထြက္လာတဲ့
အခ်ိန္ထိေပါ့။ က်ေနာ္တို႔တုန္းက ေျမေအာက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုရင္ ၄-၅-၆ ဖြဲ႔ေတာ့ ရွိတာပဲ။ ဒါေပမဲ့
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ မသိၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုမွ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့
လုပ္ၾကည့္ၾကတဲ့ သေဘာပါပဲ။
ေမး။ စစ္တပ္က စၿပီး လက္နက္သံုး အင္အားၿဖိဳခြဲခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုေက်ာ္သန္း ဘယ္ေရာက္ေနလဲ။
ေျဖ။ စစ္တပ္က ဘယ္တုန္းက စပစ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ မစဥ္းစားမိေတာ့ဘူး။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဇြန္လေလာက္ကလို႔ ေျပာရမယ္။ အေစာပိုင္းက သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ႏွိမ္နင္းတာ၊ လံုထိန္းေတြနဲ႔
လႊတ္ေပးထားတာ။ စစ္တပ္က အင္အား ဒီေလာက္ မသံုးေသးဘူး။ စစ္တပ္က ေနာက္က ရံတာပဲ ရွိေသးတယ္။
အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကလည္း စစ္တပ္ကို ဘာမွမေျပာေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔က လံုထိန္းေတြကိုပဲ ဆဲ၊
ရဲေတြကိုပဲ ဆဲတာ။ ႐ိုက္စရာရွိရင္လည္း သူတို႔ပဲ ႐ိုက္ေပါ့၊ အဲလို ျဖစ္တာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ ဇြန္လမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျမာက္ဥကၠလာပ အျဖစ္အပ်က္ေပါ့။ အခုေတာ့ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
သိပ္ၿပီးေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဇြန္လ ၂ဝ၊ ၁၉ မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေျမာက္ဥကၠလာပ သားေတြက
သူရဲေကာင္းပီပီ တပ္ခြဲတခုေလာက္ရွိတဲ့ အင္အားကို ေျမာက္ဥကၠလာအဝင္ တံခါးနားမွာ ဝိုင္းမိၾကတယ္။
အဲဒါေတြ ဝိုင္းတယ္ဆိုက အခု အေမရိကားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဗကသ မွာ အတြင္းေရးမွဴး လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိုကိုဦးတို႔
ဦးစီးတာေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔က ေျမာက္ဥကၠလာသားေတြဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း အဲဒီမွာ ပါခဲ့တာ။ တကယ္ေတာ့
စစ္တပ္က အဲဒီခ်ိန္ကစၿပီး တိုက္႐ိုက္ပါၿပီး၊ တိုက္႐ိုက္ပစ္တာ။ အဲဒီဇြန္လမွာပဲ ေျမာက္ဥကၠလာမွာ စပစ္တာပဲ။
ေမး။ အဲဒီမွာ ေက်ာင္းသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေသခဲ့လဲ။
ေျဖ။ အေရးအခင္း ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း တိတိက်က် မသိႏိုင္ဘူး။ တခါတေလ က်ေတာ့လည္း ၁၅
ေယာက္။ တခါတေလ က်ေတာ့လည္း အေယာက္ ၂ဝ၊ ၃ဝ အစုအျပံဳလိုက္ ေသသြားတာမ်ဳိးျမင္ရင္၊ ဒီလိုပဲ
ခန္႔မွန္းရတာပဲ။ ကိုယ္လည္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ လြတ္ေအာင္ေျပးရ၊ ေရွာင္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး
ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ပစ္ၿပီဆိုရင္ အေလာင္း လွည့္မၾကည့္ႏိုင္ဘဲ၊ မေကာက္ႏိုင္ဘဲ။ ေကာက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာက
တခါတေလ စစ္တပ္က ပစ္ဖို႔ အမိန္႔ပဲပါတဲ့ အခ်ိန္မွ၊ ပစ္ၿပီး ထြက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွ ဝိုင္းၿပီး ေကာက္ႏိုင္တဲ့
အေျခအေနပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ အေရးအခင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ ေသတယ္ဆိုတာ အခုခ်ိန္ထိ ဘယ္သူမွ
ေျပာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔လည္း မသိႏိုင္ပါဘူး၊ အမွန္ေျပာရရင္ေတာ့။
ေမး။ ေျမာက္ဥကၠလာမွာ စစ္တပ္ပစ္လို႔ ဆံုးသြားတဲ့အထဲမွာ ေက်ာင္းက သူငယ္ခ်င္းေတြ ပါေသးလား။
ေျဖ။ ပါတယ္ဆိုတာက ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပါင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက မပါဘူး။ ပါတယ္ဆိုတာက အသိမိတ္ေဆြေတြ
ပါခဲ့ၾကတာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတဲ့သူေတြ၊ ေသတဲ့သူေတြ
၄-၅-၆ ေယာက္ပါပဲ။
ေမး။ အဲလိုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း ကိုေက်ာ္သန္း နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားမိမယ္လို႔ ထင္တယ္။
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္။ ခုနကလည္း ေျပာတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါဆိုရင္
ဒီလိုမ်ဳိးေတြ လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳ အရင္ရွိဖို႔ လိုသလား။
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ေျဖ။ အားသာခ်က္ဆိုတာက ခုန က်ေနာ္ေျပာသလို ျပည္သူလူထုရဲ့ ယံုၾကည္မႈကို အရယူႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့
ေရွ့တန္းကေန မားမားမတ္မတ္ တိုက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာက လူထုကို တကယ္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္
လုပ္ႏိုင္ခဲ့လို႔သာ က်ေနာ္တို႔က ရခဲ့တာ။ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တာလည္း အခုေခတ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ မတူတာ
တခုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ေနာက္တခု အားသားခ်က္လို႔ ဆိုရေအာင္ ဒီေခတ္ ေက်ာင္းသားေတြက ပိုၿပီးေတာင္
သတၱိရွိတာေပါ့။ ပိုၿပီး ခ်ီးက်ဴးခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အေျခအေနကထက္ သူတို႔အေျခအေနက သူတို႔
ရင္ဆိုင္ေနရတာ ပိုၿပီး ရက္စက္တယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။
ဒီၾကားထဲ က်ေနာ္တို႔ အေျခအေနတုန္းက ေက်ာင္းေတြက ၿမ့ဳိထဲမွာပဲ စုစုစည္းစည္း ရွိတယ္။ (အဲဒါေၾကာင့္
က်ေနာ္တို႔ ဆက္စပ္ လႈပ္ရွားဖို႔ လြယ္တယ္။ အခုခ်ိန္က ရန္သူက အဲဒီ အေျခအေနကို လံုးလံုး
ျဖတ္လိုက္တယ္။ ေက်ာင္းေတြ အကုန္လံုးကို ခြဲထုတ္လိုက္တယ္။ ဟိုး ႐ြာစြန္႐ြာဖ်ား လယ္ကြင္းေတြထဲ
ပို႔လိုက္တယ္။
အဲလို အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က အားသာခ်က္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ လူထု ယံုၾကည္မႈကို ရခဲ့တယ္။
လူထုပါေအာင္ ရခဲ့တယ္။
အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အာဏာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ တိုက္ပြဲနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး အေတြ႔အၾကံဳ က်ေနာ္တို႔မွာ မရွိဘူး။
မရွိတဲ့အေပၚမွာ ရန္သူက ေကာင္းေကာင္း အျမတ္ထုတ္သြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီၾကားထဲ က်ေနာ္တို႔အားကိုးတဲ့
လူႀကီးေတြကလည္း ပ်က္ကြက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။
ေမး။ ၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဒီေခတ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ကြင္းဆက္ ျပတ္ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရလား။
ေျဖ။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္အထိေတာ့ က်ေနာ္က ငါတို႔ေခတ္ ဝန္းက်င္နဲ႔ေတာ့ မတူေတာ့ဘူး၊
ေက်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ေတြ အကုန္ ပ်က္စီးကုန္ၿပီလား မသိဘူး၊ ရန္သူ စစ္အုပ္စုေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔
စိုးရိမ္မိတယ္။ ေသာကျဖစ္မိတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္တင္ဘာကိစၥတို႔ အထူးသျဖင့္ မင္းကိုႏိုင္တို႔၊
ကိုကိုႀကီးတို႔ လြတ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြက ျပန္ၿပီး ညႊန္းဆိုေနတာက
ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သူ႔မ်ဳိးဆက္နဲ႔သူပဲ။ အခ်ိန္တန္ ေပၚလာမွာပဲ။ တိုက္ပြဲဝင္မယ့္ သူရဲေကာင္းဆိုတာ ေခတ္မေ႐ြး
ေပၚလာမွာပဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိရတယ္။
ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီး ဆက္စပ္မိသေလာက္ ျပန္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရွ့ေနာက္ မ်ဳိးဆက္ေတြက
ဒီေလာက္ႀကီး မ်ဳိးဆက္ မျပတ္ပါဘူး။ တကယ္တမ္း က်ေနာ္တို႔ ေရွ့ကို မတိုးႏိုင္ဘူးဆိုတာက ရန္သူရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈက
ႀကီးလြန္းတာလည္း တခ်က္ပါသလိုေပါ့ေလ၊ ခုနေျပာသလို ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ့ အဓိကက်တဲ့
ေက်ာင္းေတြ တကၠသိုလ္ နယ္ေျမေတြ ျဖန္႔ခြဲ ထုတ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ မသိ၊
ဘာညာ ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတာ၊ ဒီလို အေျခအေနေတြေၾကာင့္ သူတို႔ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲတာ
ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အေျခအေနေပးရင္ ဒီေက်ာင္းသား မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက သူတို႔တာဝန္ သူတို႔
ယူၾကမွာပါပဲလို႔ က်ေနာ္ ယုံၾကည္တယ္။
ေမး။ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ အခုေခတ္ လူငယ္ေတြကို ဘာတိုက္တြန္း၊ အားေပးခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ၈၈ ကေတာ့ တခုေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္ေပါ့ေလ။ လူငယ္ေတြတင္ မဟုတ္ပါဘူး၊ အားလံုးကို ေျပာခ်င္တယ္။
တခ်ဳိ့ေတြက ဒီတိုက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔တိုက္ပြဲက
ႏိုင္ပါေတာ့မလား၊ ဘာလား ညာလား ဆုိတာမ်ဳိး။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႔ ၾကားထဲမွာ ထိန္းရသိမ္းရခက္တဲ့
အေျခအေနမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ဆဲပဲ။ ၈၈ က ဒီမိုကေရစီ
လႈံ႔ေဆာ္လိုက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာက အဆံုးသတ္ေအာင္ပြဲ မရမခ်င္း ဆက္လက္ တည္ရွိေနမွာပဲ။ ရန္သူ
ျပဳတ္မက်မခ်င္း ဆက္လက္ တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။ မ်ဳိးဆက္ အသီးသီးက စဥ္ဆက္မျပတ္
တိုက္ပြဲဝင္သြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ယံုၾကည္တယ္။
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မ်ဳိးဆက္မျပတ္ေသးသည့္ ရွစ္ေလးလံုးခရီး (ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္)
သတင္းရင္းျမစ္ > နန္းေဒဝီ
ေသာၾကာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၂၂ မိနစ္

ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြကို က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ၈၈ ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ တိုက္ပြဲကို
အဆံုးထိ က်ေနာ္တို႔ သယ္မသြားႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔က
ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့လဲ ဆိုေတာ့ ၈၈ မတိုင္ခင္တုန္းက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတြအားလံုးက မဆလ ကို ေတာ္လွန္ဖို႔
ေမ့ေလ်ာ့ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။
မဆလ က တိုင္းျပည္ေပၚမွာ ဒီေလာက္ ေဖာက္ျပန္ေနတာ၊ ေသြးစုပ္ေနတာ ေဖာက္ျပန္သူေတြဆိုတာ
သတိမရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ အဲလို အေျခအေနမ်ဳိးကို လံုးဝ ေတာ္လွန္လိုက္ၿပီးေတာ့
စစ္အုပ္စုဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ရန္သူျဖစ္တယ္။ အႏၱရာယ္ ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ေကာင္းေကာင္း လက္ညိႇးထိုး
ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုက လူထု ေက်နပ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျဖေပါ့၊ မထြက္မခ်င္း သူဟာ
ဆန္႔က်င္မႈေတြ၊ ပုန္ကန္မႈေတြ အစဥ္တစိုက္ ခံေနရအံုးမွာ ျဖစ္တယ္။
လူထုလက္ထဲကို လူထုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ မေရာက္မခ်င္း၊ ေအာင္ပန္း မရမခ်င္း ဒီတိုက္ပြဲက
ဆက္လက္ ရွိေနအံုးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါက ရွစ္ေလးလံုးက ဗမာျပည္သူေတြကို ေပးလိုက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအေမြ
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေတာ္လွန္ေရးအေမြကို သတၱိရွိတဲ့ လူငယ္တိုင္း၊ အမ်ဳိးေကာင္းသား အားလံုးက
သတၱိရွိရွိနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိနဲ႔ ပါဝင္ၾကဖို႔ လိုတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့ လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္တယ္၊ တမ်ဳိးသားလံုး
ဒုကၡေရာက္မယ့္ေဘးက ကယ္တင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီဒုကၡ ေရာက္မယ့္ေဘးကို စစ္အုပ္စုက ဖန္တီးေနတယ္။
စစ္အုပ္စု ရွိေနသမွ် ဒီအရာေတြက ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနအံုးမွာ ျဖစ္တယ္။ လူငယ္ပီပီ၊ လူငယ္ေတြ
တာဝန္ေက်ၾကပါလို႔ က်ေနာ္က ဒါပဲ ေျပာခ်င္တယ္။
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