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တုိင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ၀င္အင္အားစုမ်ားသုိ႔!

ေန႔စြဲ- ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ရက္ေန႔

စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ေတာ္လွန္မႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔၊ 
တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဖို႔၊ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ္လိုနားလည္ထားလ ဲအနည္းငယ္ 
တင္ျပၾကည့္ပါမယ္။ 

စံနစ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အက်ယ္တပြင့္တင္ျပရရင္ ျပည္သူလူထု နားလည္ႏုိင္တယ္၊ 
အခ်ဳိ႔တင္ျပခ်က္ေတြေၾကာင့္လဲ ရွုတ္ေထြးသြားႏိုင္တယ္၊ ရွင္းျပတာ နားမလည္ရင္ စိတ္ပ်က္ 
သြားႏိုင္တယ္၊ 

ဒီေတာ့အလြယ္ဆံုး က်ေနာ္တို႔အင္အားစုေတြ နားလည္ထားတဲ့ ဥပမာေပးၿပီး၊ လူထု 
လက္ေတြ႔ဘ၀န႔ဲ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကား အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ တင္ျပၾကည့္ရမယ္ 
ဆိုရင္- လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကသူတိုင္း ခံစားခ်က္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ေျပာရင္ ျပႆနာျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြး၀င္ေနၾကတယ္၊ ရွင္းရွင္းေနႏိုင္ရင္ ခ်မ္းသာမႈရတယ္၊ 
ဒီအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနသဲြားၿပီး မပတ္သက္ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္၊ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္ရင္ 
၀င္မပါနဲ႔၊ ကိုယ့္မိသားစုအေရးထက္ က်န္တာဘာမွ အေရးမႀကီးဘူး၊ လြတ္ေျမာက္လိုခ်င္ရင္ 
ႏိုင္ငံျခား ထြက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစား၊ ဖိႏွိပ္မႈကင္းခ်င္ရင္ ႀကံဖြတ္ စြမ္းအားရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ 
ရွင္သန္လို႔ရတယ္၊ 

အမွန္ကိုေျပာေနတာလား၊ 

ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ၊ နားလည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ 
စြမ္းရည္ မ့ေဲနၾကၿပီ၊ လူထု တစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ လံုး၀မသိလို႔ေတာ့ မဟုတ္၊ တြန္းလွန္ရင္ လက္ရွိ 
မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေနတဲ့ ဘ၀ပ်က္သြားလိမ့္မယ္ စတဲ့အေတြးပိုင္ရွင္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္၊ 
အေၾကာက္တရားေအာက္မွာ လုပ္သင့္တာ လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္ရေဲအာင္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ြ ပ်က္ျပားေအာင္ (ယံုၾကည္မႈ မရွိေတာ့ဘူး)၊

မိမိကိုယ္ကိုလ ဲျပည့္၀တဲ့ယံုၾကည္မႈ မရွိလာေအာင္၊ အသိတရား ေခါင္းပါးလာေအာင္၊ 
ကိုယ္က်င့္တရား ေဖာက္ျပန္လာေအာင္၊ အမွားမ်ားမ်ားလုပ္ၿပီး ဘ၀ရပ္တည္ ရွင္သန္ရလဲာ 
ေအာင္၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးၿပီး ဖိႏွိပ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ရဲ႔ 
လုပ္ရပ္ေတြလို႔ ေခၚယူလိုရပါတယ္။

(စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆိုတာ အထက္ပါအေျခအေနေတြ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီး၊ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ထားတဲ့ စံနစ္ပါ)
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ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စား တက္ၾကြသူမ်ား ေျပာေနတာေတြကို နားလည္တဲ့ လူထုရွိသလို၊ 
နားမလည္ႏိုင္တဲ့ လူထုလည္း ရွိေနေသးတယ္၊ နားလည္တဲ့အဆင့္နဲ႔ ရပ္ေနတာေၾကာင့္ 
ေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္ေသးတာပါ၊ မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာမရပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ ေယာင္လည္လည္ 
ဦးေဆာင္မႈ၊ လႈ႔ံေဆာ္မႈ၊ ဟနျ္ပစည္းရုံးေရး၊ ပါတီအႏိုင္ရရွိေရး၊ အာဏာတည္ေဆာက္ေရး၊ 
စီမံခ်က္(ကိန္း) ဆက္လက္ရရွိေရး၊ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပသံုးသပ္ေရး၊ ေနရာ-ရာထူး 
တည္ၿမေဲရး၊ လြမ္းမိုးခ်ယ္လည္ေရး၊ စတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ ဖန္တီးလို႔ 
မရပါဘူး။

ယေန႔ေတာ္လွန္ရမွာက စစ္အာဏာရွင္တို႔ဖန္းတီးခတဲဲ့ လုပ္ရပ္၊ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တဲ့ 
လြဲမွားတဲ့စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အက်င့္စာရိတၱေတြကို ဦးစြာေတာ္လွန္ရမွာ ျဖစ္တယ္၊ 

ဒါက လူပုဂၢိဳလ္ တိုက္ခိုက္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္၊ မိမိနဲ႔ မိမိပါတ္၀န္းက်င္မွာ ဦးစြာစတင္ၿပီး 
မွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္၊ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္ဖန္တီးရမွာျဖစ္တယ္၊ 

လူထု ၅၅သန္းေက်ာ္ အားလံုးပါ၀င္ လာေအာင္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္း တည္ေဆာက္မွ 
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္မယ္လို႔ ခံယူထားရင္ေတာ့ မွားလိမ့္မယ္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါ အေျခအေန၊ လူအင္အား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ပါတ္၀န္းက်င္၊ လက္ခံႏိုင္မႈ၊ 
ပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးအႀကံ ေပးေနၾကသလို၊ နည္းနာေပါင္း 
မ်ားစြာ ေလ့လာရင္းအခ်ိန္ကုန္မေနၾကဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြၾကား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ စည္းေ၀း 
ဆံုးျဖတ္ ခ်မွတ္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းစဥ္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားစြာ ေခၚယူက်င္းပခဲ့တဲ့ 
ညီလာခံေတြ၊ ေရးဆြခဲ့ၾဲကတ့ဲ စီမံကိန္း၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း 
အ၀န္းမွာ လိုက္လံစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္အဖြေဲတြ၊ ယေန႔ထက္တိုင္ ေထာက္ပံ့ ကူညီ 
ပံ့ပိုးေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိေနလ်က္နဲ႔ နအဖ ဘာေၾကာင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ဖိႏွိပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနရတာလ။ဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ၊ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေနသူေတြ၊ 
ပါတီ၀င္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနဲ႔ မိသားစု၀င္ေတြ၊ အလုပ္သမား၊ 
လယ္သမား၊ လူထုလတူန္းစား အလႊာအသီးသီးက မိဘျပည္သူေတြ၊ ေက်ာင္းသူ-သားေတြ၊ 
အေျခခံ ေနစားအလုပ္သမားေတြ၊ တပ္မေတာ္သားေတြ၊ ႀကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြ၊ 
အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း၊ ဆရာ-ဆရာမေတြ၊ 
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ဂဃနဏသၾိကလား၊ သိဖို႔အေျခအေနေပးလား၊

ႏိုင္ငံသူ-သားတိုင္း သိရင္ေကာင္းတယ္၊ သိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလရဲွိတယ္၊ မသိဘနဲဲ႔ 
ေတာ္လွန္ေရးထ ဲမပါႏိုင္ဘူးလား၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေတာ္လွန္သူ၊ ရရဲင့္သူေတြ၊ ရွိရင္ 
ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ညီညြတ္ၾက စည္းရုံးၾက ေတာ္လွန္ၾက တိုက္ပြဲ၀င္ၾကလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ နအဖ 



အက်ဥ္းစခန္းထ ဲခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ခံထားၾကရတယ္၊ အဲဒါစုစုေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္ေသာ ဆန္႔က်င္ရဲ 
သူေတြသာျဖစ္တယ္၊ က်န္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြကေတာ့ ေပါ့ပါးတဲ့တာ၀န္ယူမႈ 
ေတြနဲ႔ ေက်နပ္ေနၾကတယ္၊ 

ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး မျဖစ္တာဆိုၿပီး လက္ခံထားသူေတြ ရွိေနၿပီ၊ နယ္စပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ 
ေရာက္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အမည္ခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အမည္ရ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ နည္းနည္းျပန္စဥ္းစား 
ၾကည့္ပါလား၊

အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ မ်ဳိးဆက္လူငယ္ေတြရ႕ဲ ျပတ္သားတဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ရတဲဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ စြမ္းအား 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး အားရ၊ ဂုဏ္ျပဳေနယံုတင္မဟုတ္၊ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ရတဲဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္လာေအာင္ ဘာလို႔ မလုပ္တာလဲ 
မတည္ေဆာကၾကေတာ့ဘူးလား၊

ဒီေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ လူထုကို ဘာလုပ္လိုက္ ညာလုပ္လိုက္လို႔ ေျပာေနတာ၊ (သို႔) 
ျပည္ပမွာ ေမွးေနၿပီး၊ အာသာေျပ ႏုိင္ငံ့အေရး လုပ္ေပးေနတာေလာက္နဲ႔ နအဖ စစ္အစိုးရ 
မျပဳတ္က်ႏိုင္ဘူးလို နားလည္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။

“စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို လူထုအားနဲ႔ အျမစ္ျပတ္ေတာ္လွန္ၾကလို႔” ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ 
ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္တို႔ ေထာင္ထဲ ရပ္တည္ေနျခင္းဟာ စစ္အာဏာရွင္ ျပဳတ္က်ေရးနဲ႔ 
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ျဖစ္တယ္။

လႈိင္းတစ္ခုလို ျမစ္တစင္းလို ေတာ္လွန္လာမယ့္ လူငယ္ေတြရွိေနပါတယ္၊ 

ကန္႔လန္႔လုပ္ၿပီး ေစာင့္ဆြဲေနတဲ့ ဟန္ျပႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနသူမ်ား ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ သင့္ပါတယ္။ 
ေယာင္ေတာင္ေတာင္ေျပာေနၾကရံုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ အျမစ္မျပတ္၊ ျပတ္သားတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈ 
လူထုေရွ႔ရပ္တည္ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေတာ္လွန္ရသဲူေတြနဲ႔သာ တိုင္းျပည္ကို လားရာေကာင္းတဲ့ 
ေျပာင္းလမဲႈဆီ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ဘယ္လို လူထုပါ၀င္လာေအာင္ ရွင္းျပရမွာလ၊ဲ

အနာဂတ္ ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ လူထုကိုရွင္းရမွာက -

စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ အျမစ္ျပတ္ တြန္းလွန္ၿပီးရင္၊ မိဘျပည္သူလူထု ရရွိမယ့္ လက္ေတြ႔ရလဒ္ 
ကေတာ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အလုပ္ရရွိမယ္ (မိမိစြမ္းရည္၊ ပညာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ တတ္ကၽြမ္းမႈနဲ႔ 
ထိုက္တန္တဲ့)၊ ၀င္ေငြနဲ႔ မွ်တတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စံနစ္ရွိေစရမယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ 
မ်ား၊ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ လူမႈအေထာက္အကူျပဳစံနစ္ရွိေစရမယ္၊ ဒီေတာ့ 
လတ္တေလာ အက်ဳိးခံစားရမွာက လူထု ျဖစ္တယ္၊ (ဘယ္ပါတီ၀င္၊ ဘယ္အဖြဲ႔၀င္မွ 
မဟုတ္ပါဘူး) 

အမုန္း-ေဒါသျဖစ္ေနရတဲ့ လူထု၊ အေၾကာက္တရားနဲ႔ အသက္ရွင္သန္ခဲ့ရတဲ့ လူထု၊ 



လြတ္လပ္မႈ-တရားမွ်တမႈ မဲ့ေနခဲ့ရတဲ့ လူထု ဘ၀ေတြကေန လြတ္ေျမာက္ၾကဖို႔ 
ေတာ္လွန္ေရးကို ရက္ (၉၀) အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္တယ္။

ျပည္သူလူတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ျပဳတ္က်ေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ 
ငါတို႔အင္အားစုေတြနဲ႔အတူ - ရက္၉၀အတြင္း တိုက္ပြဲျပင္ၾက၊ တိုက္ပြဲ၀င္ၾက၊ စစ္အာဏာရွင္ 
ျပဳတ္က်သည္အထိ ငါတို႔အသက္စြန္႔ ဘ၀ေပး ေတာ္လွန္တိုက္ပြ၀ဲင္သြားမယ္ဆိုတာ 
ဂတိျပဳလိုက္တယ္၊ တိကု္ပြ၀ဲင္ရန္ ေတာ္လွန္ရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္။

လူငယ္စုမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ-သားမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္

• အႏုနည္း၊ ႏွလံုးရည္စြမ္းအား၊ အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ 
• ျပည္သူလူထုၾကား တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ရရဲ၀ဲင့္၀င့္ ရပ္တည္ရွင္းလင္းရမယ္။ 
• လူထုပါ၀င္ရမယ့္ အေနအထား ေသခ်ာ နားလည္သည္အထိ ေဆြးေႏြးရမယ္။ 
• အစိုးရရုံး၊ ရဌဲာန၊ ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အဦးေတြက လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြ 

ျဖစ္ရမယ္။ 
• ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြက ေထာက္ပံေရးဌာနေတြျဖစ္ရမယ္။ 
• စာသင္ေက်ာင္း၊ တကၠသိလု္၊ အလုပ္ရုံ၊ စက္ရုံေတြက ေတာ္လွန္သူ စုရုံးရာဌာနေတြ 

ျဖစ္ရမယ္။ 
• အမ်ဳိးသမီးထုႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ႏိုင္ငံသူ-သားေတြက ၀ိုင္းရံအင္အား ျဖစ္ရမယ္။ 
• လမ္း၊ တံတားေတြေပၚမွာ ေတာ္လွန္လူထုႀကီး ျပည့္ႏွက္ေနရမယ္။ (ထိပ္တိုက္ 

ရင္ဆိုင္ေသာ ေန႔တစ္ရက္သာ) 
• ဖိႏွိပ္သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားရမယ္။ (ေၾကျငာရပ္တန္႔ေသာ 

ေန႔ရက္သာ) 
• နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီေတြ ၿမိဳ႔ရြာတိုင္းမွာ ဖြဲစည္းရမယ္။ 
• သံဃာေတာ္ေတြရ႕ဲ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈကို လထူုက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ္။ 
• ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈထက္ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ေဆာင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ရမယ္။ 
• အမ်ဳိးသားေရးဦးေဆာင္မႈအသြင္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ရမယ္။ 
• ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲစည္းရမယ္။ (ေတာ္လွန္ဦးေဆာင္သူ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္၊

တိုင္းရင္းသား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႔ ပါ၀င္တဲ့) 
• ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးတပ္ေတြ လိုအပ္ရင္ ေခၚေဆာင္ရမယ္။ 
• ဘုရားသား(ရဟန္းသံဃာမ်ား)၊ တပ္မေတာ္သား(စစ္သားမ်ား)၊ေက်ာင္းသား(လူငယ္-

ေက်ာင္းသူ-သားမ်ား) ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို 
လူထုအားနဲ႔ တြန္းလွန္ရမယ္။ 

• သတ္မွတ္ရက္တစ္ခုေပးခ်ိန္မတိုင္မွီအၿပီးတည္ေဆာက္ပါ၊ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၊ျပင္စဥ္ပါ၊ 
ေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံေရး လက္ဦးမႈ ရွုတ္ေထြးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ႀကိဳတင္ဟန္႔တားမႈ၊ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျပင္စဥ္ထားၾကရမယ္။ 



• လက္ရွိ သေဘာတူ ေဆြးေႏြးထားၿပီးေသာ အင္အားစုမ်ားမွာ -လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၊ 
ေက်ာင္းသူ-သားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ျပည္သူ႔ရ၊ဲ 
တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ဳိ႔ျဖစ္တယ္။ 

• ဆက္သြယ္ေရးတပ္စဥ္ထားၿပီး အင္အားစုမ်ားမွာ - ရန္ကုန္၊ အထက္ျမန္မာျပည္၊
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ထား၀ယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ပခဲူးတိုင္းတို႔ျဖစ္တယ္။ 

• အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ - မစိုးရိမ္တိုက္၊ အဖြဲခ်ဳပ္လူငယ္၊ Generation Wave၊ Justic၊ 
ေျမၾသဇာ၊ ဗ.က.သ ၂၀၀၇၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ကြမ္းၿခံကုန္းဘုန္းႀကီးထု၊ကယ္ဆယ္ေရး 
အင္အားစုမ်ား၊ လူထႀုကီးၾကပ္ေရး၊ ဗဟန္း- ဗာဂရာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ 
တာ၀ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စုစုေပါင္း ဦးေဆာင္အင္အား (၃၅၀) ခန္႔ရွိၿပီးျဖစ္တယ္။ 

• ၀န္းရံအားအျဖစ္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြ၊ ၇၄မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြ၊ ၆၂မ်ဳိးဆက္ 
ေဟာင္းေတြ ရွိေနတယ္။ 

• ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကိစၥရပ္မ်ားမွာ လူသစ္မ်ားစည္းရုံးေရး၊ လူထုၾကား 
လႈံ႔ေဆာ္ေရး၊ အသိအျမင္ ႏိႈးၾကားေရး၊ အမ်ဳိးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္နားလည္ေရး၊ 
စိတ္ဓါတျ္မွင့္တင္ေရး၊ တပ္မေတာ္သားမိသားစုမ်ား ပါ၀င္ဆင္ႏြဲေရး အဓိကထား 
ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ 

• ၿပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ရာထားခ်က္ - ၾသဂုတ္ လဆန္းပိုင္း၊ 
လူထုအားလံုး ပူေပါင္းပါ၀င္၍ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရပ္တန္႔ႏိုင္သည့္အထိ 
တဆင့္ျခင္းျမွင့္တင္ တိုက္ပြဲ၀င္မယ္။ 

• (ပုန္းခိုျခင္း အခ်ိန္မရွိေတာ့ၿပီ) တစ္ဦးဖမ္းခံရလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္လံေတာင္းဆို 
ရမယ္။ 

• ေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မည္သူမည္၀ါအား ေစာင့္ဆိုင္း 
ေတာ္လွန္ျခင္းမျပဳရ။ 

• ျပတ္သားေသာ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေတာ္လွန္မယ္။ 

• ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူထုကိစၥ၊ ျပႆနာတိုင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး၏ လက္နက္သဖြယ္ 
ဆုတ္ကိုင္ႏိုင္ရမယ္။ 

• ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား၏ အမိန္႔ေစာင့္ဆိုင္းရန္ မဟုတ္၊ မိမိတို႔ ရရဲင့္သူမ်ား 
ဦးေဆာင္ေသာ တိကု္ပြ ဲျဖစ္တယ္။ 

• ဦးေဆာင္ တိုက္ပြဲ၀င္သူတိုင္း ေတာ္လွန္ေရးဦးေဆာင္သူေတြျဖစ္တယ္။ 
• တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တရပ္ ရရဲ၀ဲင့္၀င့္ ထမ္းေဆာင္တာျ 

ဖစ္တယ္။ 
• စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရမယ္၊ သီးခံစြမ္းရည္ ျမွင့္မားရမယ္၊ ေဆြးေႏြးရွင္းျပႏိုင္ရမယ္။ 
• ကိုယ္က်င့္သီလတရား ျပည့္၀ရမယ္။ လုပ္ရပ္နဲ႔ သက္ေသျပရမယ္။

ဒါေတြဟာ ငါတို႔ရ႕ဲ တာ၀န္နဲ႔၀တၱရား၊ လုပ္ငန္းစဥ္။



နအဖ စစ္အာဏာရွင္လူတစ္စု ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ေခ် ရွိလဲ?

• ဖမ္းဆီးပိတ္ဆို႔မယ္၊ ရိုက္ႏွက္ၿခိမ္းေခ်ာက္မယ္၊ သတ္ျဖတ္ေခ်းမႈန္းမယ္၊ 
• ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္မလဲ? တခ်က္ေလာက္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ 

ၾကပါ။ 
• ေထာင္ေတြ ျပည့္သြားမွာေပါ့ (ရရဲင့္သူ လူငယ္ တစ္ေသာင္းေလာက္ ရန္ကုန္မွာ 

လႈပ္ရွားၿပီး၊ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း လူဦးေရ ငါးေသာင္းေလာက္ ပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ရင္…)။ 
• ဖိႏွိပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ပစ္ခတ္ရမယ့္ စစ္သားေတြ၊ 

၀ိုင္းရိုက္ရမယ့္ ႀကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္၊ လႈံထိန္းေတြ၊ (အလုပ္မဆင္းခ့ၾဲကရင္၊ မိမိအိမ္မွာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုနရဲပ္တည္ေနၾကရင္၊ ခြင့္ယူထားၾကရင္) 

• အမိန္႔ေပးမယ့္ ထိပ္ဆံုးကလူတစ္ေယာက္၊ ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႈးတစ္ရာ၊ 
တစ္ေထာင္နဲ႔ (ေထာင္၊ေသာင္း၊သိန္းခ်ီေနတဲ့ လူထုကို)ဘယ္လိုဖိႏွိပ္ႏိုင္မွာလဲ? 

• (ပစ္ခတ္လက္နက္ ရွိရံုနဲ႔ က်ည္မထြက္ပါဘူး) တပ္မေတာ္သားေတြ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ 
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ပါ။ 

တိုက္ပြဲအတြက္ေခာက္အဆက္ဆက္ရင္းႏွီးခၾဲကတဲ့ သူရေဲကာင္းေတြ ေသာင္းခ်ီေနပါၿပီ၊ 
တႀကိမ္တစ္ခါ ျပတ္ျပတ္သားသား အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီး ေပးရတဲယ္ဆိုရင္၊ ငါတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္ ေရာက္မွာေသခ်ာတယ္။ ေပးဖို႔အစဥ္သင့္ျပင္ၾကရမယ္။ 

အဓိကလိုအပ္တာက မိမိတို႔ရဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခိုင္မာမႈျဖစ္တယ္။ ဒါကလ ဲအေတြးရွင္းရင္ 
အလုပ္ရွင္းရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ မိမိကိုယ့္ကို (ငါတို႔ကိုယ္ငါတို႔) ယံုၾကည္ဖို႔ လိုတယ္။ 

ရရဲင့္သူေတြအတြက္ ေအာင္ပြဲရွိတယ္။ တိုက္ရသဲူေတြ အတြက္ ပန္းတိုင္ရွိတယ္။ ေသသြားတဲ့ 
အာဇာနည္သူရေဲကာင္းေတြအတြက္ ဗိမာန္ ရွိတယ္။ ေသြး၊ေခ်ြး၊ဘ၀ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္သူေတြ 
အတြက္ သမိုင္းမွတ္တမ္းရွိတယ္၊ 

တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူလူထုအတြက္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိဖို႔ ငါတို႔ရ၀ဲင့္စြာ 
ေတာ္လွန္ၾကစို႔!

!
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