
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္းတည္ေဆာက္ျခင္းတည္ေဆာက္ျခင္းတည္ေဆာက္ျခင္း        

    
ဒီတပတ္မွာေတာ့ဒီတပတ္မွာေတာ့ဒီတပတ္မွာေတာ့ဒီတပတ္မွာေတာ့    စာအုပ္သစ္တအုပ္ျဖစ္တ့ဲ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္မႈစာအုပ္သစ္တအုပ္ျဖစ္တ့ဲ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္မႈစာအုပ္သစ္တအုပ္ျဖစ္တ့ဲ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္မႈစာအုပ္သစ္တအုပ္ျဖစ္တ့ဲ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ    အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

လြတ္လပ္လြတ္လပ္လြတ္လပ္လြတ္လပ္ေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔၊ ျမန္မာေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔၊ ျမန္မာေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔၊ ျမန္မာေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔၊ ျမန္မာ    စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတ့ဲအခန္းက႑က တေလွ်ာက္လုံး ရိွေနခ့ဲေလေတာ့ စစ္တပ္ကုိစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတ့ဲအခန္းက႑က တေလွ်ာက္လုံး ရိွေနခ့ဲေလေတာ့ စစ္တပ္ကုိစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတ့ဲအခန္းက႑က တေလွ်ာက္လုံး ရိွေနခ့ဲေလေတာ့ စစ္တပ္ကုိစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတ့ဲအခန္းက႑က တေလွ်ာက္လုံး ရိွေနခ့ဲေလေတာ့ စစ္တပ္ကုိ    စနစ္တက် ေသခ်ာေလ့လာမႈ လုပ္ဖုိ႔လဲ စနစ္တက် ေသခ်ာေလ့လာမႈ လုပ္ဖုိ႔လဲ စနစ္တက် ေသခ်ာေလ့လာမႈ လုပ္ဖုိ႔လဲ စနစ္တက် ေသခ်ာေလ့လာမႈ လုပ္ဖုိ႔လဲ 

လုိအပ္လာပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပလုိအပ္လာပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပလုိအပ္လာပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပလုိအပ္လာပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပ    ထားတ့ဲအခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသြားပါမယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္နဲ႔ စာေရးသူထားတ့ဲအခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသြားပါမယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္နဲ႔ စာေရးသူထားတ့ဲအခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသြားပါမယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္နဲ႔ စာေရးသူထားတ့ဲအခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသြားပါမယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္နဲ႔ စာေရးသူနဲ႔နဲ႔နဲ႔နဲ႔    စာအုပ္ကုိ သိရေအာင္ စာအုပ္ကုိ သိရေအာင္ စာအုပ္ကုိ သိရေအာင္ စာအုပ္ကုိ သိရေအာင္ 

မိတ္ဆက္တင္ျပထားပါတယ္။မိတ္ဆက္တင္ျပထားပါတယ္။မိတ္ဆက္တင္ျပထားပါတယ္။မိတ္ဆက္တင္ျပထားပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ    စစ္တပ္ကလႊမ္းမုိးမႈႀကီးမားလာနဲ႔အမွ် ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ အေၾကာင္းခ်င္းရာစစ္တပ္ကလႊမ္းမုိးမႈႀကီးမားလာနဲ႔အမွ် ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ အေၾကာင္းခ်င္းရာစစ္တပ္ကလႊမ္းမုိးမႈႀကီးမားလာနဲ႔အမွ် ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ အေၾကာင္းခ်င္းရာစစ္တပ္ကလႊမ္းမုိးမႈႀကီးမားလာနဲ႔အမွ် ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ အေၾကာင္းခ်င္းရာ    ေတြဟာ တရားဝင္လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးထက္ ေတြဟာ တရားဝင္လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးထက္ ေတြဟာ တရားဝင္လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးထက္ ေတြဟာ တရားဝင္လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးထက္ 

ေကာလာဟလသတင္းေတြအေနန႔သဲာ ျပည္သူေကာလာဟလသတင္းေတြအေနန႔သဲာ ျပည္သူေကာလာဟလသတင္းေတြအေနန႔သဲာ ျပည္သူေကာလာဟလသတင္းေတြအေနန႔သဲာ ျပည္သူ    ေတြၾကားေတြၾကားေတြၾကားေတြၾကား ေရာက္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ  ေရာက္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ  ေရာက္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ  ေရာက္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ ((((နဝတနဝတနဝတနဝတ) ) ) ) ဥကၠဌဥကၠဌဥကၠဌဥကၠဌ    ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ 

ျပဳတ္သြားရတာလဲ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျပဳတ္သြားရတာလဲ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျပဳတ္သြားရတာလဲ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျပဳတ္သြားရတာလဲ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ အေရးယူလုိက္ရတာလဲ၊ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ရဲ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ အေရးယူလုိက္ရတာလဲ၊ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ရဲ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ အေရးယူလုိက္ရတာလဲ၊ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ရဲ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ အေရးယူလုိက္ရတာလဲ၊ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ရဲ႔    ေျမးေတြက အာဏာျပန္သိမ္းဖုိ႔ ေျမးေတြက အာဏာျပန္သိမ္းဖုိ႔ ေျမးေတြက အာဏာျပန္သိမ္းဖုိ႔ ေျမးေတြက အာဏာျပန္သိမ္းဖုိ႔ 

ႀကိဳးစားတယ္ဆုိတ့ဲႀကိဳးစားတယ္ဆုိတ့ဲႀကိဳးစားတယ္ဆုိတ့ဲႀကိဳးစားတယ္ဆုိတ့ဲကိစၥေတြရဲ႔ ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကကိစၥေတြရဲ႔ ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကကိစၥေတြရဲ႔ ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကကိစၥေတြရဲ႔ ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္ေတြက    ဘာေတြလဲဘာေတြလဲဘာေတြလဲဘာေတြလဲ... ... ... ... စတ့ဲ အေၾကာင္း ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္သူေတြစတ့ဲ အေၾကာင္း ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္သူေတြစတ့ဲ အေၾကာင္း ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္သူေတြစတ့ဲ အေၾကာင္း ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္သူေတြ    

စိတ္ဝင္စားတ့ဲကိစၥေတြျဖစ္ၾကေပမ့ဲ အေသအခ်ာ သိခြင့္မရ ခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲစိတ္ဝင္စားတ့ဲကိစၥေတြျဖစ္ၾကေပမ့ဲ အေသအခ်ာ သိခြင့္မရ ခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲစိတ္ဝင္စားတ့ဲကိစၥေတြျဖစ္ၾကေပမ့ဲ အေသအခ်ာ သိခြင့္မရ ခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲစိတ္ဝင္စားတ့ဲကိစၥေတြျဖစ္ၾကေပမ့ဲ အေသအခ်ာ သိခြင့္မရ ခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ    အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာပ ဲအဲဒီကိစၥ ေတြအေၾကာင္းအပါအဝင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာပ ဲအဲဒီကိစၥ ေတြအေၾကာင္းအပါအဝင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာပ ဲအဲဒီကိစၥ ေတြအေၾကာင္းအပါအဝင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာပ ဲအဲဒီကိစၥ ေတြအေၾကာင္းအပါအဝင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔    စဥ္းစားပံစဥ္းစားပံစဥ္းစားပံစဥ္းစားပံုနဲ႔ ုနဲ႔ ုနဲ႔ ုနဲ႔ 

ေဆာင္ရြက္ပုံ ေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပထားတ့ဲ စာအုပ္ထူး၊ေဆာင္ရြက္ပုံ ေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပထားတ့ဲ စာအုပ္ထူး၊ေဆာင္ရြက္ပုံ ေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပထားတ့ဲ စာအုပ္ထူး၊ေဆာင္ရြက္ပုံ ေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပထားတ့ဲ စာအုပ္ထူး၊    စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ မၾကာခင္ကထြက္ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒီတပတ္ကစၿပီး အဲဒီ စိတ္ဝင္စားဖြယ္စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ မၾကာခင္ကထြက္ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒီတပတ္ကစၿပီး အဲဒီ စိတ္ဝင္စားဖြယ္စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ မၾကာခင္ကထြက္ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒီတပတ္ကစၿပီး အဲဒီ စိတ္ဝင္စားဖြယ္စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ မၾကာခင္ကထြက္ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒီတပတ္ကစၿပီး အဲဒီ စိတ္ဝင္စားဖြယ္    စာအုပ္ စာအုပ္ စာအုပ္ စာအုပ္ 

အေၾကာင္းတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အေၾကာင္းတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အေၾကာင္းတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အေၾကာင္းတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။    

    

အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့    ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Forces Since Forces Since Forces Since Forces Since 1948194819481948    စာအုပ္ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလုိ စာအုပ္ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလုိ စာအုပ္ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလုိ စာအုပ္ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလုိ 

ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းလုိ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းလုိ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းလုိ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းလုိ႔    ဘာသာျပန္ရင္ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ေဝတာ မဟုတ္ဘဲဘာသာျပန္ရင္ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ေဝတာ မဟုတ္ဘဲဘာသာျပန္ရင္ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ေဝတာ မဟုတ္ဘဲဘာသာျပန္ရင္ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ေဝတာ မဟုတ္ဘဲ    စကၤာပူႏုိင္ငံရိွ စကၤာပူႏုိင္ငံရိွ စကၤာပူႏုိင္ငံရိွ စကၤာပူႏုိင္ငံရိွ 

အေရွ႔ေတာင္အာရွေလ့လာေရးသိပၸံဌာနက ထုတ္ေဝ ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး၊အေရွ႔ေတာင္အာရွေလ့လာေရးသိပၸံဌာနက ထုတ္ေဝ ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး၊အေရွ႔ေတာင္အာရွေလ့လာေရးသိပၸံဌာနက ထုတ္ေဝ ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး၊အေရွ႔ေတာင္အာရွေလ့လာေရးသိပၸံဌာနက ထုတ္ေဝ ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး၊    ျမန္မာႏုိင္ငံတြျမန္မာႏုိင္ငံတြျမန္မာႏုိင္ငံတြျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာလဲ ရွာေဖြဖတ္ရႈဖုိ႔ ခက္ခဲမယ္ ယူဆတာေၾကာင့္င္းမွာလဲ ရွာေဖြဖတ္ရႈဖုိ႔ ခက္ခဲမယ္ ယူဆတာေၾကာင့္င္းမွာလဲ ရွာေဖြဖတ္ရႈဖုိ႔ ခက္ခဲမယ္ ယူဆတာေၾကာင့္င္းမွာလဲ ရွာေဖြဖတ္ရႈဖုိ႔ ခက္ခဲမယ္ ယူဆတာေၾကာင့္    တင္ျပလုိတာပါ။တင္ျပလုိတာပါ။တင္ျပလုိတာပါ။တင္ျပလုိတာပါ။    

    

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။    စာအုပ္မွာေဖၚျပထားတ့ဲ အတုိင္းပဲ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးလုိ႔ပဲ သုံးစြဲေဖၚျပသြားပါ့မယ္။စာအုပ္မွာေဖၚျပထားတ့ဲ အတုိင္းပဲ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးလုိ႔ပဲ သုံးစြဲေဖၚျပသြားပါ့မယ္။စာအုပ္မွာေဖၚျပထားတ့ဲ အတုိင္းပဲ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးလုိ႔ပဲ သုံးစြဲေဖၚျပသြားပါ့မယ္။စာအုပ္မွာေဖၚျပထားတ့ဲ အတုိင္းပဲ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးလုိ႔ပဲ သုံးစြဲေဖၚျပသြားပါ့မယ္။    

စာေရးသူေမာင္ေအာင္မ်ိဳးဟာ မႏၱေလးတကၠသုိလ္မွာ ဘြဲ႔ရ၊ ဘြဲ႔လြန္စာေရးသူေမာင္ေအာင္မ်ိဳးဟာ မႏၱေလးတကၠသုိလ္မွာ ဘြဲ႔ရ၊ ဘြဲ႔လြန္စာေရးသူေမာင္ေအာင္မ်ိဳးဟာ မႏၱေလးတကၠသုိလ္မွာ ဘြဲ႔ရ၊ ဘြဲ႔လြန္စာေရးသူေမာင္ေအာင္မ်ိဳးဟာ မႏၱေလးတကၠသုိလ္မွာ ဘြဲ႔ရ၊ ဘြဲ႔လြန္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ကုိ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ကုိ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ကုိ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ကုိ    မႏၱေလး တကၠသုိလ္ကပဲ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္နဲ႔ ရရိွခ့ဲပါတယ္။ မႏၱေလး တကၠသုိလ္ကပဲ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္နဲ႔ ရရိွခ့ဲပါတယ္။ မႏၱေလး တကၠသုိလ္ကပဲ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္နဲ႔ ရရိွခ့ဲပါတယ္။ မႏၱေလး တကၠသုိလ္ကပဲ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္နဲ႔ ရရိွခ့ဲပါတယ္။ 

အဲဒီေနာက္အဲဒီေနာက္အဲဒီေနာက္အဲဒီေနာက္    ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံ ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံ ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံ ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံ Australian National University Australian National University Australian National University Australian National University မွာ ပီ၊ အိပ္ခ်္၊ ဒီဘြဲ႔အတြက္မွာ ပီ၊ အိပ္ခ်္၊ ဒီဘြဲ႔အတြက္မွာ ပီ၊ အိပ္ခ်္၊ ဒီဘြဲ႔အတြက္မွာ ပီ၊ အိပ္ခ်္၊ ဒီဘြဲ႔အတြက္    က်မ္းျပဳစုတ့ဲ အခါ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ကုိ က်မ္းျပဳစုတ့ဲ အခါ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ကုိ က်မ္းျပဳစုတ့ဲ အခါ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ကုိ က်မ္းျပဳစုတ့ဲ အခါ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ကုိ 

ေလ့လာေလ့လာေလ့လာေလ့လာ    ျပဳစုခ့ဲပါတယ္။ ေမာျပဳစုခ့ဲပါတယ္။ ေမာျပဳစုခ့ဲပါတယ္။ ေမာျပဳစုခ့ဲပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးလုိ႔ ေျပာရင္ ပညာရွင္နယ္ပယ္မွာေတာ့င္ေအာင္မ်ဳိးလုိ႔ ေျပာရင္ ပညာရွင္နယ္ပယ္မွာေတာ့င္ေအာင္မ်ဳိးလုိ႔ ေျပာရင္ ပညာရွင္နယ္ပယ္မွာေတာ့င္ေအာင္မ်ဳိးလုိ႔ ေျပာရင္ ပညာရွင္နယ္ပယ္မွာေတာ့    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ စာအုပ္၊ စာတန္း ေရးသားသူ၊ ဒီကိစၥေတြကုိ အထူးသိျမင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ စာအုပ္၊ စာတန္း ေရးသားသူ၊ ဒီကိစၥေတြကုိ အထူးသိျမင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ စာအုပ္၊ စာတန္း ေရးသားသူ၊ ဒီကိစၥေတြကုိ အထူးသိျမင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ စာအုပ္၊ စာတန္း ေရးသားသူ၊ ဒီကိစၥေတြကုိ အထူးသိျမင္    

ႏံွ႔စပ္သူ အျဖစ္ ျမင္ၾကေလ့ ရိွပါတယ္။ အျခားေသာ ပညာရွင္ေတြက ျမန္မာ့ႏံွ႔စပ္သူ အျဖစ္ ျမင္ၾကေလ့ ရိွပါတယ္။ အျခားေသာ ပညာရွင္ေတြက ျမန္မာ့ႏံွ႔စပ္သူ အျဖစ္ ျမင္ၾကေလ့ ရိွပါတယ္။ အျခားေသာ ပညာရွင္ေတြက ျမန္မာ့ႏံွ႔စပ္သူ အျဖစ္ ျမင္ၾကေလ့ ရိွပါတယ္။ အျခားေသာ ပညာရွင္ေတြက ျမန္မာ့    တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပၾကရာမွာ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပၾကရာမွာ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပၾကရာမွာ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပၾကရာမွာ Open Source Open Source Open Source Open Source လုိ႔ေခၚတ့ဲ လူအမ်ာလုိ႔ေခၚတ့ဲ လူအမ်ာလုိ႔ေခၚတ့ဲ လူအမ်ာလုိ႔ေခၚတ့ဲ လူအမ်ား ေလ့လား ေလ့လား ေလ့လား ေလ့လာ    

ဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ သတင္း၊ စာေစာင္ ေတြကုိ အေျခခံၾက ရတာပါ။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳ ိးကေတာ့ဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ သတင္း၊ စာေစာင္ ေတြကုိ အေျခခံၾက ရတာပါ။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳ ိးကေတာ့ဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ သတင္း၊ စာေစာင္ ေတြကုိ အေျခခံၾက ရတာပါ။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳ ိးကေတာ့ဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ သတင္း၊ စာေစာင္ ေတြကုိ အေျခခံၾက ရတာပါ။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳ ိးကေတာ့    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတုိက္က မွတ္တမ္းေတြ၊ ဖုိင္ေတြ ၾကား ေလ့လာ ခြင့္ရခ့ဲသူ၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတုိက္က မွတ္တမ္းေတြ၊ ဖုိင္ေတြ ၾကား ေလ့လာ ခြင့္ရခ့ဲသူ၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတုိက္က မွတ္တမ္းေတြ၊ ဖုိင္ေတြ ၾကား ေလ့လာ ခြင့္ရခ့ဲသူ၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတုိက္က မွတ္တမ္းေတြ၊ ဖုိင္ေတြ ၾကား ေလ့လာ ခြင့္ရခ့ဲသူ၊    

သက္ဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ထဲမွာလဲ ေသခ်ာၾကည့္ျမင္ ေလ့လာႏုိင္သူလုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ထဲမွာလဲ ေသခ်ာၾကည့္ျမင္ ေလ့လာႏုိင္သူလုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ထဲမွာလဲ ေသခ်ာၾကည့္ျမင္ ေလ့လာႏုိင္သူလုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ထဲမွာလဲ ေသခ်ာၾကည့္ျမင္ ေလ့လာႏုိင္သူလုိ႔    နာမည္ႀကီးပါတယ္။နာမည္ႀကီးပါတယ္။နာမည္ႀကီးပါတယ္။နာမည္ႀကီးပါတယ္။    

    

အျခားသတင္းေတြအရ ေအျခားသတင္းေတြအရ ေအျခားသတင္းေတြအရ ေအျခားသတင္းေတြအရ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမာင္ေအာင္မ်ိဳးက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမာင္ေအာင္မ်ိဳးက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမာင္ေအာင္မ်ိဳးက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး    တကၠသုိလ္လုိ႔ ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ စစ္တပ္အရာရိွႀကီး ေတြကုိတကၠသုိလ္လုိ႔ ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ စစ္တပ္အရာရိွႀကီး ေတြကုိတကၠသုိလ္လုိ႔ ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ စစ္တပ္အရာရိွႀကီး ေတြကုိတကၠသုိလ္လုိ႔ ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ စစ္တပ္အရာရိွႀကီး ေတြကုိ    ေလ့က်င့္ေပးတ့ဲေက်ာင္းမွာလည္း ေလ့က်င့္ေပးတ့ဲေက်ာင္းမွာလည္း ေလ့က်င့္ေပးတ့ဲေက်ာင္းမွာလည္း ေလ့က်င့္ေပးတ့ဲေက်ာင္းမွာလည္း 

ဆရာလုပ္ခ့ဲဖူး တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဆရာလုပ္ခ့ဲဖူး တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဆရာလုပ္ခ့ဲဖူး တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဆရာလုပ္ခ့ဲဖူး တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။    အဲဒါေၾကာင့္ထင္ပါတယ္။ အခု စာအုပ္သစ္ ထြက္လာတ့ဲအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ အေရးပါတ့ဲအဲဒါေၾကာင့္ထင္ပါတယ္။ အခု စာအုပ္သစ္ ထြက္လာတ့ဲအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ အေရးပါတ့ဲအဲဒါေၾကာင့္ထင္ပါတယ္။ အခု စာအုပ္သစ္ ထြက္လာတ့ဲအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ အေရးပါတ့ဲအဲဒါေၾကာင့္ထင္ပါတယ္။ အခု စာအုပ္သစ္ ထြက္လာတ့ဲအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ အေရးပါတ့ဲ    အခ်က္အလက္ ေတြကုိ အခ်က္အလက္ ေတြကုိ အခ်က္အလက္ ေတြကုိ အခ်က္အလက္ ေတြကုိ 

အတြင္အတြင္အတြင္အတြင္းက်က် ေလ့လာေဖာ္ျပထားတာကုိးက်က် ေလ့လာေဖာ္ျပထားတာကုိးက်က် ေလ့လာေဖာ္ျပထားတာကုိးက်က် ေလ့လာေဖာ္ျပထားတာကုိ    ေတြ႔ရပါတယ္။ေတြ႔ရပါတယ္။ေတြ႔ရပါတယ္။ေတြ႔ရပါတယ္။    

    

ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေလ့လာသုံးသပ္မႈေတြကျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေလ့လာသုံးသပ္မႈေတြကျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေလ့လာသုံးသပ္မႈေတြကျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေလ့လာသုံးသပ္မႈေတြက    ပညာရွင္နယ္ပယ္မွာ မရိွဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ ရိွသေလာက္ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲပညာရွင္နယ္ပယ္မွာ မရိွဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ ရိွသေလာက္ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲပညာရွင္နယ္ပယ္မွာ မရိွဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ ရိွသေလာက္ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲပညာရွင္နယ္ပယ္မွာ မရိွဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ ရိွသေလာက္ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ    အထူးျပဳေလ့လာေနသူကေတာ့ အထူးျပဳေလ့လာေနသူကေတာ့ အထူးျပဳေလ့လာေနသူကေတာ့ အထူးျပဳေလ့လာေနသူကေတာ့ 

နည္းပါးလွပါတယ္။နည္းပါးလွပါတယ္။နည္းပါးလွပါတယ္။နည္းပါးလွပါတယ္။    

    

ျမန္မာစစ္အစုိးရ ကုိယ္၌ကျမန္မာစစ္အစုိးရ ကုိယ္၌ကျမန္မာစစ္အစုိးရ ကုိယ္၌ကျမန္မာစစ္အစုိးရ ကုိယ္၌က    ထုတ္ေဝထားတ့ဲ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္ထုတ္ေဝထားတ့ဲ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္ထုတ္ေဝထားတ့ဲ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္ထုတ္ေဝထားတ့ဲ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမုိင္းးေတြ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမုိင္းးေတြ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမုိင္းးေတြ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမုိင္း    ဆုိၿပီး အတြဲ ဆုိၿပီး အတြဲ ဆုိၿပီး အတြဲ ဆုိၿပီး အတြဲ ၈ ၈ ၈ ၈ တြဲ တရားဝင္ ထုတ္ေဝခ့ဲပါတယ္။ တြဲ တရားဝင္ ထုတ္ေဝခ့ဲပါတယ္။ တြဲ တရားဝင္ ထုတ္ေဝခ့ဲပါတယ္။ တြဲ တရားဝင္ ထုတ္ေဝခ့ဲပါတယ္။ 

အဲဒီအဲဒီအဲဒီအဲဒီ----၈ ၈ ၈ ၈ တြဲမွာ တြဲမွာ တြဲမွာ တြဲမွာ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကာလအထိခုႏွစ္ကာလအထိခုႏွစ္ကာလအထိခုႏွစ္ကာလအထိ    လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားၿပီး၊ မၾကာခင္မွာ အတြဲ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားၿပီး၊ မၾကာခင္မွာ အတြဲ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားၿပီး၊ မၾကာခင္မွာ အတြဲ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားၿပီး၊ မၾကာခင္မွာ အတြဲ ((((၉၉၉၉) ) ) ) ထြက္လာဖြယ္ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ထြက္လာဖြယ္ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ထြက္လာဖြယ္ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ထြက္လာဖြယ္ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။    ျပင္ပက ေလ့လာသူေတြမွာေတာ့ အင္ဒရူး ျပင္ပက ေလ့လာသူေတြမွာေတာ့ အင္ဒရူး ျပင္ပက ေလ့လာသူေတြမွာေတာ့ အင္ဒရူး ျပင္ပက ေလ့လာသူေတြမွာေတာ့ အင္ဒရူး 

ဆဲလ္သ္ ဆဲလ္သ္ ဆဲလ္သ္ ဆဲလ္သ္ ((((Andrew Selth) Andrew Selth) Andrew Selth) Andrew Selth) လုိ ၾသစေၾတလ်လုိ ၾသစေၾတလ်လုိ ၾသစေၾတလ်လုိ ၾသစေၾတလ်ႏုိင္ငံကႏုိင္ငံကႏုိင္ငံကႏုိင္ငံက    ပညာရွင္ေတြ၊ ေမရီပညာရွင္ေတြ၊ ေမရီပညာရွင္ေတြ၊ ေမရီပညာရွင္ေတြ၊ ေမရီ----ကယ္လာဟန္ ကယ္လာဟန္ ကယ္လာဟန္ ကယ္လာဟန္ ((((Mary P. Callahan) Mary P. Callahan) Mary P. Callahan) Mary P. Callahan) လုိ စစ္တပ္အေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလုိ စစ္တပ္အေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလုိ စစ္တပ္အေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလုိ စစ္တပ္အေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ    သုံးသပ္သူ ေတြ သုံးသပ္သူ ေတြ သုံးသပ္သူ ေတြ သုံးသပ္သူ ေတြ 

ရိွပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ လက္ရိွစစ္အစုိးရရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးထဲရိွပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ လက္ရိွစစ္အစုိးရရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးထဲရိွပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ လက္ရိွစစ္အစုိးရရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးထဲရိွပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ လက္ရိွစစ္အစုိးရရဲ႔ ႏုိင္ငံေရးထဲ    ပတ္သက္ဝင္ေရာက္လာပုံ၊ သူ႔ရဲ႔မူဝါဒ၊ အရပ္ဖက္ အင္အားစုေတြနဲ႔ စစ္တပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ပတ္သက္ဝင္ေရာက္လာပုံ၊ သူ႔ရဲ႔မူဝါဒ၊ အရပ္ဖက္ အင္အားစုေတြနဲ႔ စစ္တပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ပတ္သက္ဝင္ေရာက္လာပုံ၊ သူ႔ရဲ႔မူဝါဒ၊ အရပ္ဖက္ အင္အားစုေတြနဲ႔ စစ္တပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ပတ္သက္ဝင္ေရာက္လာပုံ၊ သူ႔ရဲ႔မူဝါဒ၊ အရပ္ဖက္ အင္အားစုေတြနဲ႔ စစ္တပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊    

စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံစစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံစစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံစစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံ၊ စစ္အစုိးရရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ စသျဖင့္ ေလ့လာၿပီး၊ စစ္အစုိးရရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ စသျဖင့္ ေလ့လာၿပီး၊ စစ္အစုိးရရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ စသျဖင့္ ေလ့လာၿပီး၊ စစ္အစုိးရရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ စသျဖင့္ ေလ့လာၿပီး    ေဆာင္းပါး၊ စာအုပ္၊ စာတမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ေဆာင္းပါး၊ စာအုပ္၊ စာတမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ေဆာင္းပါး၊ စာအုပ္၊ စာတမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ေဆာင္းပါး၊ စာအုပ္၊ စာတမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔    စစ္ေရးအရ စစ္ေရးအရ စစ္ေရးအရ စစ္ေရးအရ 

ဖြဲ႔ စည္းထားပုံ၊ သူရဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္၊ တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ဖြဲ႔ စည္းထားပုံ၊ သူရဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္၊ တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ဖြဲ႔ စည္းထားပုံ၊ သူရဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္၊ တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ဖြဲ႔ စည္းထားပုံ၊ သူရဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္၊ တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔    အသင့္အေနအထားျဖစ္မႈ စတ့ဲ စစ္ေရးသက္သက္ကိစၥ ေတြကုိ ေလ့လာတင္အသင့္အေနအထားျဖစ္မႈ စတ့ဲ စစ္ေရးသက္သက္ကိစၥ ေတြကုိ ေလ့လာတင္အသင့္အေနအထားျဖစ္မႈ စတ့ဲ စစ္ေရးသက္သက္ကိစၥ ေတြကုိ ေလ့လာတင္အသင့္အေနအထားျဖစ္မႈ စတ့ဲ စစ္ေရးသက္သက္ကိစၥ ေတြကုိ ေလ့လာတင္ျပ ႏုိင္သူ ေတြကျပ ႏုိင္သူ ေတြကျပ ႏုိင္သူ ေတြကျပ ႏုိင္သူ ေတြက    

အေတာ္နည္းပါတယ္။ ဒက္စမြန္ ေဘာလ္ အေတာ္နည္းပါတယ္။ ဒက္စမြန္ ေဘာလ္ အေတာ္နည္းပါတယ္။ ဒက္စမြန္ ေဘာလ္ အေတာ္နည္းပါတယ္။ ဒက္စမြန္ ေဘာလ္ ((((Desmond Ball) Desmond Ball) Desmond Ball) Desmond Ball) လုိ႔ေခၚတ့ဲ ပညာရွင္ကေတာ့လုိ႔ေခၚတ့ဲ ပညာရွင္ကေတာ့လုိ႔ေခၚတ့ဲ ပညာရွင္ကေတာ့လုိ႔ေခၚတ့ဲ ပညာရွင္ကေတာ့    ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံကိစၥေတြကုိ အထူးျပဳေလ့လာခ့ဲၿပီး၊ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံကိစၥေတြကုိ အထူးျပဳေလ့လာခ့ဲၿပီး၊ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံကိစၥေတြကုိ အထူးျပဳေလ့လာခ့ဲၿပီး၊ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံကိစၥေတြကုိ အထူးျပဳေလ့လာခ့ဲၿပီး၊    

ၾသစေၾတလ် ပညာရွင္ အင္ဒရူး ဆ့ဲလ္သ္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ၊ၾသစေၾတလ် ပညာရွင္ အင္ဒရူး ဆ့ဲလ္သ္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ၊ၾသစေၾတလ် ပညာရွင္ အင္ဒရူး ဆ့ဲလ္သ္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ၊ၾသစေၾတလ် ပညာရွင္ အင္ဒရူး ဆ့ဲလ္သ္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ၊    သမိုင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိ သမိုင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိ သမိုင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိ သမိုင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိ အထူးျပဳေလ့လာၿပီး စာအုပ္ေရးသား ခ့ဲပါတယ္။ အလားတူ အခုအထူးျပဳေလ့လာၿပီး စာအုပ္ေရးသား ခ့ဲပါတယ္။ အလားတူ အခုအထူးျပဳေလ့လာၿပီး စာအုပ္ေရးသား ခ့ဲပါတယ္။ အလားတူ အခုအထူးျပဳေလ့လာၿပီး စာအုပ္ေရးသား ခ့ဲပါတယ္။ အလားတူ အခု    

စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးဟာလဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရး၊ သမုိင္းကိစၥေတြကုိ စာတမ္းေတြစာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးဟာလဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရး၊ သမုိင္းကိစၥေတြကုိ စာတမ္းေတြစာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးဟာလဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရး၊ သမုိင္းကိစၥေတြကုိ စာတမ္းေတြစာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးဟာလဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရး၊ သမုိင္းကိစၥေတြကုိ စာတမ္းေတြ    ေရးသားခ့ဲဖူးသူ ရွားရွားပါးပါး ပညာရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ ေရးသားခ့ဲဖူးသူ ရွားရွားပါးပါး ပညာရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ ေရးသားခ့ဲဖူးသူ ရွားရွားပါးပါး ပညာရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ ေရးသားခ့ဲဖူးသူ ရွားရွားပါးပါး ပညာရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ 

ထြက္လာတာဟာထြက္လာတာဟာထြက္လာတာဟာထြက္လာတာဟာ    ပညာရွင္က႑၊ ေလ့လာမႈ နယ္ပယ္က႑ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ အဖုိပညာရွင္က႑၊ ေလ့လာမႈ နယ္ပယ္က႑ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ အဖုိပညာရွင္က႑၊ ေလ့လာမႈ နယ္ပယ္က႑ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ အဖုိပညာရွင္က႑၊ ေလ့လာမႈ နယ္ပယ္က႑ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ အဖုိးတန္အခ်က္အလက္ေတြးတန္အခ်က္အလက္ေတြးတန္အခ်က္အလက္ေတြးတန္အခ်က္အလက္ေတြ    ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္တာပါပဲ။ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္တာပါပဲ။ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္တာပါပဲ။ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္တာပါပဲ။    

    



အခု စာအုပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ သမိုင္းကုိသာအခု စာအုပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ သမိုင္းကုိသာအခု စာအုပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ သမိုင္းကုိသာအခု စာအုပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ သမိုင္းကုိသာ    ေရးသား ေဖာ္ျပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ ျမန္မာစစ္တပ္ က ဘယ္လုိ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနသလဲေရးသား ေဖာ္ျပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ ျမန္မာစစ္တပ္ က ဘယ္လုိ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနသလဲေရးသား ေဖာ္ျပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ ျမန္မာစစ္တပ္ က ဘယ္လုိ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနသလဲေရးသား ေဖာ္ျပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ ျမန္မာစစ္တပ္ က ဘယ္လုိ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနသလဲ    ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ 

Military doctrine Military doctrine Military doctrine Military doctrine နဲ႔ ျမန္မာစစ္ တပ္ရဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံ၊နဲ႔ ျမန္မာစစ္ တပ္ရဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံ၊နဲ႔ ျမန္မာစစ္ တပ္ရဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံ၊နဲ႔ ျမန္မာစစ္ တပ္ရဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပုံ၊    ၁၉၉၁၉၉၁၉၉၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ဝ ခုႏွစ္ဝ ခုႏွစ္ဝ ခုႏွစ္ ေလာက္က စတင္ခ့ဲတ့ဲ စစ္တပ္ေခတ္မီေရး ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈေတြ ကုိ ေလာက္က စတင္ခ့ဲတ့ဲ စစ္တပ္ေခတ္မီေရး ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈေတြ ကုိ ေလာက္က စတင္ခ့ဲတ့ဲ စစ္တပ္ေခတ္မီေရး ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈေတြ ကုိ ေလာက္က စတင္ခ့ဲတ့ဲ စစ္တပ္ေခတ္မီေရး ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈေတြ ကုိ    

အသားေပးတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စစ္ေရးေလ့လာမႈဖက္ကုိ ပုိကဲပါတယ္။အသားေပးတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စစ္ေရးေလ့လာမႈဖက္ကုိ ပုိကဲပါတယ္။အသားေပးတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စစ္ေရးေလ့လာမႈဖက္ကုိ ပုိကဲပါတယ္။အသားေပးတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စစ္ေရးေလ့လာမႈဖက္ကုိ ပုိကဲပါတယ္။    ဒီလုိ ကိစၥေတြကုိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က နုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးဒီလုိ ကိစၥေတြကုိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က နုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးဒီလုိ ကိစၥေတြကုိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က နုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးဒီလုိ ကိစၥေတြကုိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က နုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး    

အတြက္ဆုိတ့ဲအေၾကာင္းခံနဲ႔ အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ ထား တတ္တာေၾကာင့္လဲ အခုလိအတြက္ဆုိတ့ဲအေၾကာင္းခံနဲ႔ အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ ထား တတ္တာေၾကာင့္လဲ အခုလိအတြက္ဆုိတ့ဲအေၾကာင္းခံနဲ႔ အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ ထား တတ္တာေၾကာင့္လဲ အခုလိအတြက္ဆုိတ့ဲအေၾကာင္းခံနဲ႔ အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ ထား တတ္တာေၾကာင့္လဲ အခုလုုုုိ    ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ရလုိက္ေတာ့ အေတာ္ လည္း တန္ဖုိးရိွပါတယ္။ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ရလုိက္ေတာ့ အေတာ္ လည္း တန္ဖုိးရိွပါတယ္။ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ရလုိက္ေတာ့ အေတာ္ လည္း တန္ဖုိးရိွပါတယ္။ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ရလုိက္ေတာ့ အေတာ္ လည္း တန္ဖုိးရိွပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္ေတြအေနနဲ႔ေသာတရွင္ေတြအေနနဲ႔ေသာတရွင္ေတြအေနနဲ႔ေသာတရွင္ေတြအေနနဲ႔    ဘာျဖစ္လုိ႔ စစ္ေရးကိစၥေတြကုိ စိတ္ဝင္စားရမွာလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွပါတယ္။ဘာျဖစ္လုိ႔ စစ္ေရးကိစၥေတြကုိ စိတ္ဝင္စားရမွာလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွပါတယ္။ဘာျဖစ္လုိ႔ စစ္ေရးကိစၥေတြကုိ စိတ္ဝင္စားရမွာလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွပါတယ္။ဘာျဖစ္လုိ႔ စစ္ေရးကိစၥေတြကုိ စိတ္ဝင္စားရမွာလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွပါတယ္။    ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ ၁၉၄၈ ၁၉၄၈ ၁၉၄၈ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ    ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားလာေနတ့ဲ အေရးပါတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။လာေနတ့ဲ အေရးပါတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။လာေနတ့ဲ အေရးပါတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။လာေနတ့ဲ အေရးပါတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။    ယခုတုိင္လဲ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသလုိ၊ တကယ္လုိ႔ ယခုတုိင္လဲ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသလုိ၊ တကယ္လုိ႔ ယခုတုိင္လဲ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသလုိ၊ တကယ္လုိ႔ ယခုတုိင္လဲ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသလုိ၊ တကယ္လုိ႔ 

ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာ    ခဲ့ရင္လည္း ဆက္လက္ ရိွေနဦးမယ့္ အင္အားစုတခု ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ခဲ့ရင္လည္း ဆက္လက္ ရိွေနဦးမယ့္ အင္အားစုတခု ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ခဲ့ရင္လည္း ဆက္လက္ ရိွေနဦးမယ့္ အင္အားစုတခု ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ခဲ့ရင္လည္း ဆက္လက္ ရိွေနဦးမယ့္ အင္အားစုတခု ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္    အရာရိွေဟာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ အရာရိွေဟာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ အရာရိွေဟာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ အရာရိွေဟာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ 

အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အက်ယ္အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အက်ယ္အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အက်ယ္အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အက်ယ္အျပန္႔အျပန္႔အျပန္႔အျပန္႔    ေနရာယူထားတာျဖစ္ေနေလေတာ့ ျမန္မာ့လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ထဲမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းေနရာယူထားတာျဖစ္ေနေလေတာ့ ျမန္မာ့လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ထဲမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းေနရာယူထားတာျဖစ္ေနေလေတာ့ ျမန္မာ့လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ထဲမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းေနရာယူထားတာျဖစ္ေနေလေတာ့ ျမန္မာ့လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ထဲမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း    ထုိးေဖာက္ တည္ရိွ ေနတ့ဲ အင္အားစု ထုိးေဖာက္ တည္ရိွ ေနတ့ဲ အင္အားစု ထုိးေဖာက္ တည္ရိွ ေနတ့ဲ အင္အားစု ထုိးေဖာက္ တည္ရိွ ေနတ့ဲ အင္အားစု 

တခုလုိ႔လည္း ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔တခုလုိ႔လည္း ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔တခုလုိ႔လည္း ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔တခုလုိ႔လည္း ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔    စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိကက႑က ပါဝင္ေနသူျဖစ္ေလေတာ့ သူက ဘယ္လုိ စဥ္းစားၿပီး၊ ဘာေတြစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိကက႑က ပါဝင္ေနသူျဖစ္ေလေတာ့ သူက ဘယ္လုိ စဥ္းစားၿပီး၊ ဘာေတြစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိကက႑က ပါဝင္ေနသူျဖစ္ေလေတာ့ သူက ဘယ္လုိ စဥ္းစားၿပီး၊ ဘာေတြစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ အဓိကက႑က ပါဝင္ေနသူျဖစ္ေလေတာ့ သူက ဘယ္လုိ စဥ္းစားၿပီး၊ ဘာေတြ    လုပ္ေနတာလဲ၊ လုပ္ေနတာလဲ၊ လုပ္ေနတာလဲ၊ လုပ္ေနတာလဲ၊ 

ဘယ္ကုိ ဘယ္ကုိ ဘယ္ကုိ ဘယ္ကုိ သြားမွာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ သြား မွာလဲဆုိတာ သိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အခုသြားမွာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ သြား မွာလဲဆုိတာ သိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အခုသြားမွာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ သြား မွာလဲဆုိတာ သိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အခုသြားမွာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ သြား မွာလဲဆုိတာ သိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အခု    စာအုပ္မွာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ကိစၥကေတာ့ စာအုပ္မွာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ကိစၥကေတာ့ စာအုပ္မွာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ကိစၥကေတာ့ စာအုပ္မွာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ကိစၥကေတာ့ military doctrine military doctrine military doctrine military doctrine လုိ႔ေခၚတ့ဲ စစ္တပ္ရဲ႔လုိ႔ေခၚတ့ဲ စစ္တပ္ရဲ႔လုိ႔ေခၚတ့ဲ စစ္တပ္ရဲ႔လုိ႔ေခၚတ့ဲ စစ္တပ္ရဲ႔    

စစ္ေရးအေျခခံ ေတြးေခၚမႈပါ။ သေဘာ ေျပာရရင္ ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္သူေတြကုိစစ္ေရးအေျခခံ ေတြးေခၚမႈပါ။ သေဘာ ေျပာရရင္ ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္သူေတြကုိစစ္ေရးအေျခခံ ေတြးေခၚမႈပါ။ သေဘာ ေျပာရရင္ ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္သူေတြကုိစစ္ေရးအေျခခံ ေတြးေခၚမႈပါ။ သေဘာ ေျပာရရင္ ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္သူေတြကုိ    ရန္သူလုိ႔ျမင္ထားတာလဲ၊ရန္သူလုိ႔ျမင္ထားတာလဲ၊ရန္သူလုိ႔ျမင္ထားတာလဲ၊ရန္သူလုိ႔ျမင္ထားတာလဲ၊    ဘယ္လုိရန္သူေတြကုိ ရင္ဆုိဘယ္လုိရန္သူေတြကုိ ရင္ဆုိဘယ္လုိရန္သူေတြကုိ ရင္ဆုိဘယ္လုိရန္သူေတြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ စစ္ျပင္ဆင္ င္ႏုိင္ေအာင္ စစ္ျပင္ဆင္ င္ႏုိင္ေအာင္ စစ္ျပင္ဆင္ င္ႏုိင္ေအာင္ စစ္ျပင္ဆင္ 

ေနတာလဲ၊ေနတာလဲ၊ေနတာလဲ၊ေနတာလဲ၊    အခု စစ္တပ္ကုိ တုိးခ်႔ဲ ေခတ္မီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနတာက ဘာေၾကာင့္လဲ၊အခု စစ္တပ္ကုိ တုိးခ်႔ဲ ေခတ္မီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနတာက ဘာေၾကာင့္လဲ၊အခု စစ္တပ္ကုိ တုိးခ်႔ဲ ေခတ္မီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနတာက ဘာေၾကာင့္လဲ၊အခု စစ္တပ္ကုိ တုိးခ်႔ဲ ေခတ္မီေအာင္ ျပင္ဆင္ေနတာက ဘာေၾကာင့္လဲ၊    ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး မူဝါဒလုိ႔ေခၚတ့ဲ လုံျခံဳေရးအရ အကဲဆတ္ တ့ဲကိစၥေတြက ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး မူဝါဒလုိ႔ေခၚတ့ဲ လုံျခံဳေရးအရ အကဲဆတ္ တ့ဲကိစၥေတြက ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး မူဝါဒလုိ႔ေခၚတ့ဲ လုံျခံဳေရးအရ အကဲဆတ္ တ့ဲကိစၥေတြက ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး မူဝါဒလုိ႔ေခၚတ့ဲ လုံျခံဳေရးအရ အကဲဆတ္ တ့ဲကိစၥေတြက 

ဘာေတြလဲ၊ဘာေတြလဲ၊ဘာေတြလဲ၊ဘာေတြလဲ၊    ဒီအခ်က္ေတြကုိ စစ္ေရးေလ့လာသူေတြသာမက ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြပါ သိသင့္ဒီအခ်က္ေတြကုိ စစ္ေရးေလ့လာသူေတြသာမက ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြပါ သိသင့္ဒီအခ်က္ေတြကုိ စစ္ေရးေလ့လာသူေတြသာမက ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြပါ သိသင့္ဒီအခ်က္ေတြကုိ စစ္ေရးေလ့လာသူေတြသာမက ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြပါ သိသင့္    သိအပ္သိအပ္သိအပ္သိအပ္တ့ဲကိစၥေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီကိစၥေတြကုိ တ့ဲကိစၥေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီကိစၥေတြကုိ တ့ဲကိစၥေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီကိစၥေတြကုိ တ့ဲကိစၥေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီကိစၥေတြကုိ 

က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာက်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာက်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာက်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ    ႏုိင္ငံေတာ္အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ခ်က္ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာႏုိင္ငံေတာ္အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ခ်က္ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာႏုိင္ငံေတာ္အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ခ်က္ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာႏုိင္ငံေတာ္အထူးလွ်ဳိ႔ဝွက္ခ်က္ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းေတြမွာ    ရွာေဖြေတြ႔ရိွဖုိ႔အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ အခုစာအုပ္မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွဖုိ႔အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ အခုစာအုပ္မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွဖုိ႔အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ အခုစာအုပ္မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွဖုိ႔အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ အခုစာအုပ္မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ 

ေလ့လာေလ့လာေလ့လာေလ့လာ    ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ေဖာ္ျပထားပါတယ္။    

    

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခု ျမန္မာစေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခု ျမန္မာစေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခု ျမန္မာစေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခု ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႔ ျပင္ဆင္စ္တပ္က စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႔ ျပင္ဆင္စ္တပ္က စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႔ ျပင္ဆင္စ္တပ္က စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႔ ျပင္ဆင္    လာပုံေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအပုိင္းကေတာ့ စစ္ေရး စိတ္မဝင္စားသူေတြအတြက္ေတာ့လာပုံေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအပုိင္းကေတာ့ စစ္ေရး စိတ္မဝင္စားသူေတြအတြက္ေတာ့လာပုံေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအပုိင္းကေတာ့ စစ္ေရး စိတ္မဝင္စားသူေတြအတြက္ေတာ့လာပုံေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအပုိင္းကေတာ့ စစ္ေရး စိတ္မဝင္စားသူေတြအတြက္ေတာ့    

သိပ္မလုိအပ္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီအပုိင္းမွာ ႀကိဳၾကားေတြ႔လာရတ့ဲ ကိစၥ ကေတာ့သိပ္မလုိအပ္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီအပုိင္းမွာ ႀကိဳၾကားေတြ႔လာရတ့ဲ ကိစၥ ကေတာ့သိပ္မလုိအပ္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီအပုိင္းမွာ ႀကိဳၾကားေတြ႔လာရတ့ဲ ကိစၥ ကေတာ့သိပ္မလုိအပ္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လဲ ဒီအပုိင္းမွာ ႀကိဳၾကားေတြ႔လာရတ့ဲ ကိစၥ ကေတာ့    ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရးကိစၥေတြမွာ ေနရာတကာ စစ္တပ္က လႊမ္းမုိး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရးကိစၥေတြမွာ ေနရာတကာ စစ္တပ္က လႊမ္းမုိး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရးကိစၥေတြမွာ ေနရာတကာ စစ္တပ္က လႊမ္းမုိး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရးကိစၥေတြမွာ ေနရာတကာ စစ္တပ္က လႊမ္းမုိး 

ခ်ယ္လွယ္လာခ့ဲတ့ဲအခါခ်ယ္လွယ္လာခ့ဲတ့ဲအခါခ်ယ္လွယ္လာခ့ဲတ့ဲအခါခ်ယ္လွယ္လာခ့ဲတ့ဲအခါ    ေပေပေပေပၚေပါက္လာရတ့ဲ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလဲ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ၚေပါက္လာရတ့ဲ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလဲ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ၚေပါက္လာရတ့ဲ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလဲ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ၚေပါက္လာရတ့ဲ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလဲ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္    စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီအတြင္း ျပႆနာေတြကုိ ပုိလုိ႔ အေသးစိတ္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီအတြင္း ျပႆနာေတြကုိ ပုိလုိ႔ အေသးစိတ္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီအတြင္း ျပႆနာေတြကုိ ပုိလုိ႔ အေသးစိတ္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီအတြင္း ျပႆနာေတြကုိ ပုိလုိ႔ အေသးစိတ္ 

က်တ့ဲ အခ်က္ေတြနဲ႔က်တ့ဲ အခ်က္ေတြနဲ႔က်တ့ဲ အခ်က္ေတြနဲ႔က်တ့ဲ အခ်က္ေတြနဲ႔    တင္ျပထားတာလည္း ဖတ္ရပါတယ္။တင္ျပထားတာလည္း ဖတ္ရပါတယ္။တင္ျပထားတာလည္း ဖတ္ရပါတယ္။တင္ျပထားတာလည္း ဖတ္ရပါတယ္။    

    

ေရွ႔အပတ္ကစလုိ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔ေရွ႔အပတ္ကစလုိ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔ေရွ႔အပတ္ကစလုိ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔ေရွ႔အပတ္ကစလုိ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႔    အေျခခံစစ္ေရးေတြးေခၚမႈကုိ တင္ျပသြားပါမယ္။ ကာလအေလွ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာအေျခခံစစ္ေရးေတြးေခၚမႈကုိ တင္ျပသြားပါမယ္။ ကာလအေလွ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာအေျခခံစစ္ေရးေတြးေခၚမႈကုိ တင္ျပသြားပါမယ္။ ကာလအေလွ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာအေျခခံစစ္ေရးေတြးေခၚမႈကုိ တင္ျပသြားပါမယ္။ ကာလအေလွ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခ့ဲတ့ဲခ့ဲတ့ဲခ့ဲတ့ဲခ့ဲတ့ဲ    ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားပုံေတြ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားပုံေတြ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားပုံေတြ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားပုံေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း    ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၂၂၂၂))))        

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာ    တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခ်ိန္ကစလုိ႔    က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ တင္ျပထားပါတယ္။က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ တင္ျပထားပါတယ္။က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ တင္ျပထားပါတယ္။က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ တင္ျပထားပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

ဒီကေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကဒီကေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကဒီကေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကဒီကေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္က    ဘဘဘဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ military doctrine military doctrine military doctrine military doctrine နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔    ဒီအပတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားဖုိ႔ ရိွပါတယ္။ ဒီအပတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားဖုိ႔ ရိွပါတယ္။ ဒီအပတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားဖုိ႔ ရိွပါတယ္။ ဒီအပတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားဖုိ႔ ရိွပါတယ္။ 

military doctrine military doctrine military doctrine military doctrine ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒဟာဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒဟာဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒဟာဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒဟာ    လြယ္ကူေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆုိလုိ႔ ရိွရင္ ရိွေနတ့ဲ စစ္တပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိသုံးမယ္၊လြယ္ကူေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆုိလုိ႔ ရိွရင္ ရိွေနတ့ဲ စစ္တပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိသုံးမယ္၊လြယ္ကူေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆုိလုိ႔ ရိွရင္ ရိွေနတ့ဲ စစ္တပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိသုံးမယ္၊လြယ္ကူေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆုိလုိ႔ ရိွရင္ ရိွေနတ့ဲ စစ္တပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိသုံးမယ္၊    ဘယ္လုိေနရာခ်ထားမယ္ ဆုိတ့ဲ ဘယ္လုိေနရာခ်ထားမယ္ ဆုိတ့ဲ ဘယ္လုိေနရာခ်ထားမယ္ ဆုိတ့ဲ ဘယ္လုိေနရာခ်ထားမယ္ ဆုိတ့ဲ 

စစ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြကစစ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြကစစ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြကစစ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြက    အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ၊ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာက္မွအမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ၊ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာက္မွအမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ၊ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာက္မွအမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ၊ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာက္မွ    လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက 

ေဆာင္ရြက္ရတ့ဲမူ ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိေဆာင္ရြက္ရတ့ဲမူ ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိေဆာင္ရြက္ရတ့ဲမူ ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိေဆာင္ရြက္ရတ့ဲမူ ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ    စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒ စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒ စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒ စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒ military doctrinemilitary doctrinemilitary doctrinemilitary doctrine ေ ေ ေ ေအာက္မွာပဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ကအာက္မွာပဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ကအာက္မွာပဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ကအာက္မွာပဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ က    သူတုိ႔မဟာသူတုိ႔မဟာသူတုိ႔မဟာသူတုိ႔မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ 

တပ္တည္ေဆာက္မႈ၊ ေနရာခ်မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ၊တပ္တည္ေဆာက္မႈ၊ ေနရာခ်မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ၊တပ္တည္ေဆာက္မႈ၊ ေနရာခ်မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ၊တပ္တည္ေဆာက္မႈ၊ ေနရာခ်မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ၊    ေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။    

    

ဒါေပမယ့္ ဒီမူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဒါေပမယ့္ ဒီမူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဒါေပမယ့္ ဒီမူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဒါေပမယ့္ ဒီမူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ    ျပည္သူေတြကုိ အသိေပးတာ မရိွဘဲ တေလွ်ာက္လုံး လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြကုိ အသိေပးတာ မရိွဘဲ တေလွ်ာက္လုံး လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြကုိ အသိေပးတာ မရိွဘဲ တေလွ်ာက္လုံး လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြကုိ အသိေပးတာ မရိွဘဲ တေလွ်ာက္လုံး လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇    ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ပ္မွဴးႀကီး ပ္မွဴးႀကီး ပ္မွဴးႀကီး 

သန္းေရႊက ထိပ္ပုိင္းတပ္မွဴးေတြကုိသန္းေရႊက ထိပ္ပုိင္းတပ္မွဴးေတြကုိသန္းေရႊက ထိပ္ပုိင္းတပ္မွဴးေတြကုိသန္းေရႊက ထိပ္ပုိင္းတပ္မွဴးေတြကုိ    ေျပာၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္းတခု မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ တစိတ္တပုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္းတခု မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ တစိတ္တပုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္းတခု မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ တစိတ္တပုိင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္းတခု မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ တစိတ္တပုိင္းထည့္သြင္း    ေျပာၾကားခ့ဲသလုိ၊ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ လူအမ်ားဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ ေျပာၾကားခ့ဲသလုိ၊ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ လူအမ်ားဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ ေျပာၾကားခ့ဲသလုိ၊ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ လူအမ်ားဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ ေျပာၾကားခ့ဲသလုိ၊ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ လူအမ်ားဖတ္ရႈႏုိင္တ့ဲ 

သတင္းစာ စာေစာင္ ေတြမွာသတင္းစာ စာေစာင္ ေတြမွာသတင္းစာ စာေစာင္ ေတြမွာသတင္းစာ စာေစာင္ ေတြမွာ    ေဖာ္ျပတာကုိ ေတြ႔ခ့ဲၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမေဖာ္ျပတာကုိ ေတြ႔ခ့ဲၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမေဖာ္ျပတာကုိ ေတြ႔ခ့ဲၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမေဖာ္ျပတာကုိ ေတြ႔ခ့ဲၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္န္မာ့တပ္မေတာ္န္မာ့တပ္မေတာ္န္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ မွာေတာ့ တည္ ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ မွာေတာ့ တည္ ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ မွာေတာ့ တည္ ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ မွာေတာ့ 

ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔    စစ္ေရးမူဝါဒ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ေလ့လာတင္ျပ ခ့ဲပါတယ္။စစ္ေရးမူဝါဒ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ေလ့လာတင္ျပ ခ့ဲပါတယ္။စစ္ေရးမူဝါဒ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ေလ့လာတင္ျပ ခ့ဲပါတယ္။စစ္ေရးမူဝါဒ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ေလ့လာတင္ျပ ခ့ဲပါတယ္။    

    

တကယ္ေတာ့တကယ္ေတာ့တကယ္ေတာ့တကယ္ေတာ့    ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရလာခ်ိန္ကစလုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒေတြကျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရလာခ်ိန္ကစလုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒေတြကျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရလာခ်ိန္ကစလုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒေတြကျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရလာခ်ိန္ကစလုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒေတြက    တၿပိဳင္တည္း ရိွလာတၿပိဳင္တည္း ရိွလာတၿပိဳင္တည္း ရိွလာတၿပိဳင္တည္း ရိွလာ ခ့ဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့စစ္အစုိးရ  ခ့ဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့စစ္အစုိးရ  ခ့ဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့စစ္အစုိးရ  ခ့ဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့စစ္အစုိးရ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြကေခါင္းေဆာင္ေတြကေခါင္းေဆာင္ေတြကေခါင္းေဆာင္ေတြက    ေျပာေနၾကသလုိ၊ ေျပာေနၾကသလုိ၊ ေျပာေနၾကသလုိ၊ ေျပာေနၾကသလုိ၊ ၁၉၄၅ ၁၉၄၅ ၁၉၄၅ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ၂၇ ၂၇ ၂၇ ရက္ေန႔ကုိ ရက္ေန႔ကုိ ရက္ေန႔ကုိ ရက္ေန႔ကုိ """"တပ္မေတာ္ေန႔တပ္မေတာ္ေန႔တပ္မေတာ္ေန႔တပ္မေတာ္ေန႔""""လုိ႔ သတ္မွတ္ထားသလုိ၊လုိ႔ သတ္မွတ္ထားသလုိ၊လုိ႔ သတ္မွတ္ထားသလုိ၊လုိ႔ သတ္မွတ္ထားသလုိ၊    နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲကာလကတည္းက နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲကာလကတည္းက နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲကာလကတည္းက နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲကာလကတည္းက 

ဒီမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာ ခ့ဲတာလည္းဒီမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာ ခ့ဲတာလည္းဒီမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာ ခ့ဲတာလည္းဒီမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာ ခ့ဲတာလည္း    မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ေန႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ေန႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ေန႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ေန႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း အျငင္းပြားစရား အျငင္းပြားစရား အျငင္းပြားစရား အျငင္းပြားစရာ    ရိွေနပါေသးတယ္။ မတ္လ ရိွေနပါေသးတယ္။ မတ္လ ရိွေနပါေသးတယ္။ မတ္လ ရိွေနပါေသးတယ္။ မတ္လ ၂၇၂၇၂၇၂၇    ရက္ေန႔က ရက္ေန႔က ရက္ေန႔က ရက္ေန႔က 

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ စတင္ေတာ္လွန္ခ့ဲတ့ဲ ေန႔လုိ႔ ေျပာရင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ စတင္ေတာ္လွန္ခ့ဲတ့ဲ ေန႔လုိ႔ ေျပာရင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ စတင္ေတာ္လွန္ခ့ဲတ့ဲ ေန႔လုိ႔ ေျပာရင္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ စတင္ေတာ္လွန္ခ့ဲတ့ဲ ေန႔လုိ႔ ေျပာရင္    ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘီအုိင္ေအ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘီအုိင္ေအ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘီအုိင္ေအ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘီအုိင္ေအ ((((BIA) BIA) BIA) BIA) လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာလုိ႔ ေခၚတ့ဲ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာလုိ႔ ေခၚတ့ဲ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာလုိ႔ ေခၚတ့ဲ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာ    ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ 

ဖြဲ႔စည္းတ့ဲေန႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းတ့ဲေန႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းတ့ဲေန႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းတ့ဲေန႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    ေပၚေပါက္ေပၚေပါက္ေပၚေပါက္ေပၚေပါက္လာတ့ဲအခ်ိန္က ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိ ႔ဳမွာလာတ့ဲအခ်ိန္က ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိ ႔ဳမွာလာတ့ဲအခ်ိန္က ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိ ႔ဳမွာလာတ့ဲအခ်ိန္က ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိ ႔ဳမွာ    ၿဗိတိသွ်စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ၿဗိတိသွ်စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ၿဗိတိသွ်စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ၿဗိတိသွ်စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ 

သေဘာတူညီခ်က္ အရ လက္နက္ကုိင္ျမန္မာ မ်ဳိးခ်စ္သေဘာတူညီခ်က္ အရ လက္နက္ကုိင္ျမန္မာ မ်ဳိးခ်စ္သေဘာတူညီခ်က္ အရ လက္နက္ကုိင္ျမန္မာ မ်ဳိးခ်စ္သေဘာတူညီခ်က္ အရ လက္နက္ကုိင္ျမန္မာ မ်ဳိးခ်စ္    ေျပာက္က်ားတပ္ေတြနဲ႔ ၿဗိတိသွ်ေတြ အရင္က ဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ ကခ်င္၊ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေျပာက္က်ားတပ္ေတြနဲ႔ ၿဗိတိသွ်ေတြ အရင္က ဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ ကခ်င္၊ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေျပာက္က်ားတပ္ေတြနဲ႔ ၿဗိတိသွ်ေတြ အရင္က ဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ ကခ်င္၊ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေျပာက္က်ားတပ္ေတြနဲ႔ ၿဗိတိသွ်ေတြ အရင္က ဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ ကခ်င္၊ ကရင္ တုိင္းရင္းသား    လက္နက္ကုိင္ တပ္ေတြကုိ လက္နက္ကုိင္ တပ္ေတြကုိ လက္နက္ကုိင္ တပ္ေတြကုိ လက္နက္ကုိင္ တပ္ေတြကုိ 

စုစည္းေပးၿပီး၊ လြတ္လပ္ၿစုစည္းေပးၿပီး၊ လြတ္လပ္ၿစုစည္းေပးၿပီး၊ လြတ္လပ္ၿစုစည္းေပးၿပီး၊ လြတ္လပ္ၿပီးမရခင္ စတင္စုဖြဲ႔တ့ဲ အခ်ိန္မွပီးမရခင္ စတင္စုဖြဲ႔တ့ဲ အခ်ိန္မွပီးမရခင္ စတင္စုဖြဲ႔တ့ဲ အခ်ိန္မွပီးမရခင္ စတင္စုဖြဲ႔တ့ဲ အခ်ိန္မွ    စတင္လာခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔စြဲကုိ အရင္တပ္မွဴးေဟာင္းေတြက ဝမ္းစတင္လာခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔စြဲကုိ အရင္တပ္မွဴးေဟာင္းေတြက ဝမ္းစတင္လာခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔စြဲကုိ အရင္တပ္မွဴးေဟာင္းေတြက ဝမ္းစတင္လာခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔စြဲကုိ အရင္တပ္မွဴးေဟာင္းေတြက ဝမ္း----ဝမ္းဝမ္းဝမ္းဝမ္း----ဖုိးဆစ္ဖုိးဆစ္ဖုိးဆစ္ဖုိးဆစ္ ( ( ( (၁၁၁၁----၁၁၁၁----၄၆၄၆၄၆၄၆) ) ) ) လုိ႔ လုိ႔ လုိ႔ လုိ႔ 

မွတ္ထားၾကေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတ္ထားၾကေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတ္ထားၾကေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတ္ထားၾကေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ    လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိင္းလြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိင္းလြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိင္းလြတ္လပ္ေရးရတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိင္း----၂ ၂ ၂ ၂ ခုေအာက္ မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုေအာက္ မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုေအာက္ မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုေအာက္ မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၁၅၁၅၁၅၁၅----    ခုပဲခုပဲခုပဲခုပဲ    ရိွခ့ဲပါတယ္ရိွခ့ဲပါတယ္ရိွခ့ဲပါတယ္ရိွခ့ဲပါတယ္။ ။ ။ ။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္းလြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္းလြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္းလြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း    ၿဗိတိသွ်တပ္ေတြက ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတ့ဲ အရာရိွေတြ၊ ဗမာမဟုတ္တ့ဲ တုိင္းရင္းသား ေတြၿဗိတိသွ်တပ္ေတြက ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတ့ဲ အရာရိွေတြ၊ ဗမာမဟုတ္တ့ဲ တုိင္းရင္းသား ေတြၿဗိတိသွ်တပ္ေတြက ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတ့ဲ အရာရိွေတြ၊ ဗမာမဟုတ္တ့ဲ တုိင္းရင္းသား ေတြၿဗိတိသွ်တပ္ေတြက ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတ့ဲ အရာရိွေတြ၊ ဗမာမဟုတ္တ့ဲ တုိင္းရင္းသား ေတြ    လႊမ္းမုိးေနခ့ဲၿပီး၊ လႊမ္းမုိးေနခ့ဲၿပီး၊ လႊမ္းမုိးေနခ့ဲၿပီး၊ လႊမ္းမုိးေနခ့ဲၿပီး၊ 

အဲသည္အခ်ိန္က ကရင္ေတြ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ႀကီးစုိးေနၿပီလုိ႔အဲသည္အခ်ိန္က ကရင္ေတြ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ႀကီးစုိးေနၿပီလုိ႔အဲသည္အခ်ိန္က ကရင္ေတြ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ႀကီးစုိးေနၿပီလုိ႔အဲသည္အခ်ိန္က ကရင္ေတြ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ႀကီးစုိးေနၿပီလုိ႔    လည္း စစ္တပ္အတြင္း ေျပာဆုိခ့ဲ ၾကပါတယ္။လည္း စစ္တပ္အတြင္း ေျပာဆုိခ့ဲ ၾကပါတယ္။လည္း စစ္တပ္အတြင္း ေျပာဆုိခ့ဲ ၾကပါတယ္။လည္း စစ္တပ္အတြင္း ေျပာဆုိခ့ဲ ၾကပါတယ္။    

    



လြတ္လြတ္လြတ္လြတ္လပ္ေရး ရလာၿပီးတ့ဲလပ္ေရး ရလာၿပီးတ့ဲလပ္ေရး ရလာၿပီးတ့ဲလပ္ေရး ရလာၿပီးတ့ဲ    ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္က ႏုိင္ငံေနရာ အက်ယ္အျပန္႔မွာ ျဖစ္ပြားလာခ့ဲပါတယ္။ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္က ႏုိင္ငံေနရာ အက်ယ္အျပန္႔မွာ ျဖစ္ပြားလာခ့ဲပါတယ္။ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္က ႏုိင္ငံေနရာ အက်ယ္အျပန္႔မွာ ျဖစ္ပြားလာခ့ဲပါတယ္။ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္က ႏုိင္ငံေနရာ အက်ယ္အျပန္႔မွာ ျဖစ္ပြားလာခ့ဲပါတယ္။    စစ္တပ္ ထဲက ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းထဲက စစ္တပ္ ထဲက ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းထဲက စစ္တပ္ ထဲက ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းထဲက စစ္တပ္ ထဲက ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းထဲက 

တပ္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႔ကလည္း ေတာခုိၿပီးတပ္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႔ကလည္း ေတာခုိၿပီးတပ္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႔ကလည္း ေတာခုိၿပီးတပ္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႔ကလည္း ေတာခုိၿပီး    ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၾက သလုိ၊ စစ္တပ္ ထဲကကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၾက သလုိ၊ စစ္တပ္ ထဲကကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၾက သလုိ၊ စစ္တပ္ ထဲကကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၾက သလုိ၊ စစ္တပ္ ထဲက    ကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္း ေတာခုိၾကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္း ေတာခုိၾကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္း ေတာခုိၾကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္း ေတာခုိၾကပါတယ္။ ကပါတယ္။ ကပါတယ္။ ကပါတယ္။ 

တႏုိင္ငံလုံးအတြက္ တႏုိင္ငံလုံးအတြက္ တႏုိင္ငံလုံးအတြက္ တႏုိင္ငံလုံးအတြက္ """"တုိင္းျပည္ကႏုႏု၊တုိင္းျပည္ကႏုႏု၊တုိင္းျပည္ကႏုႏု၊တုိင္းျပည္ကႏုႏု၊    မုန္တုိင္းက ထန္ထန္မုန္တုိင္းက ထန္ထန္မုန္တုိင္းက ထန္ထန္မုန္တုိင္းက ထန္ထန္" " " " ဆုိသလုိပါပဲ။ တႏုိင္ငံလုံး အႏံွ႔အျပားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိဆုိသလုိပါပဲ။ တႏုိင္ငံလုံး အႏံွ႔အျပားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိဆုိသလုိပါပဲ။ တႏုိင္ငံလုံး အႏံွ႔အျပားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိဆုိသလုိပါပဲ။ တႏုိင္ငံလုံး အႏံွ႔အျပားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ    အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခ့ဲဲၾကပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္က အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခ့ဲဲၾကပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္က အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခ့ဲဲၾကပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္က အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခ့ဲဲၾကပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္က 

military doctrinemilitary doctrinemilitary doctrinemilitary doctrine ေ ေ ေ ေခၚတ့ဲခၚတ့ဲခၚတ့ဲခၚတ့ဲ    စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အခ်ိန္ေတာင္စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အခ်ိန္ေတာင္စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အခ်ိန္ေတာင္စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အခ်ိန္ေတာင္    မရိွခ့ဲၾကပါဘူး။မရိွခ့ဲၾကပါဘူး။မရိွခ့ဲၾကပါဘူး။မရိွခ့ဲၾကပါဘူး။    

    

ျပည္ျပည္ျပည္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအတြင္းထဲမွာပဲ အာရုံထားေနခ့ဲၾကရပါတယ္။တြင္းစစ္ပြဲအတြင္းထဲမွာပဲ အာရုံထားေနခ့ဲၾကရပါတယ္။တြင္းစစ္ပြဲအတြင္းထဲမွာပဲ အာရုံထားေနခ့ဲၾကရပါတယ္။တြင္းစစ္ပြဲအတြင္းထဲမွာပဲ အာရုံထားေနခ့ဲၾကရပါတယ္။    ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ေတြ ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ျပည္တြင္း စစ္မီး အရိွန္က်လုိ႔ဝ ခုႏွစ္ေတြ ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ျပည္တြင္း စစ္မီး အရိွန္က်လုိ႔ဝ ခုႏွစ္ေတြ ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ျပည္တြင္း စစ္မီး အရိွန္က်လုိ႔ဝ ခုႏွစ္ေတြ ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ျပည္တြင္း စစ္မီး အရိွန္က်လုိ႔    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥေတြ စဥ္းစားလာ ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥေတြ စဥ္းစားလာ ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥေတြ စဥ္းစားလာ ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥေတြ စဥ္းစားလာ ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။    တခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္ အေရွ႔ေျမာတခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္ အေရွ႔ေျမာတခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္ အေရွ႔ေျမာတခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္ အေရွ႔ေျမာက္ပုိင္းမွာ တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြက္ပုိင္းမွာ တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြက္ပုိင္းမွာ တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြက္ပုိင္းမွာ တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြ    က်ဴးေက်ာ္မႈကက်ဴးေက်ာ္မႈကက်ဴးေက်ာ္မႈကက်ဴးေက်ာ္မႈက    

စတင္ လာခ့ဲေတာ့ ပုိလုိ႔စနစ္က်တ့ဲ စစ္ေရးခုခံမႈ အတြက္စတင္ လာခ့ဲေတာ့ ပုိလုိ႔စနစ္က်တ့ဲ စစ္ေရးခုခံမႈ အတြက္စတင္ လာခ့ဲေတာ့ ပုိလုိ႔စနစ္က်တ့ဲ စစ္ေရးခုခံမႈ အတြက္စတင္ လာခ့ဲေတာ့ ပုိလုိ႔စနစ္က်တ့ဲ စစ္ေရးခုခံမႈ အတြက္    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္စုစည္း ျပင္ဆင္သင့္ၿပီလုိ႔ အေတြးရျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္စုစည္း ျပင္ဆင္သင့္ၿပီလုိ႔ အေတြးရျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္စုစည္း ျပင္ဆင္သင့္ၿပီလုိ႔ အေတြးရျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္စုစည္း ျပင္ဆင္သင့္ၿပီလုိ႔ အေတြးရ    လာခ့ဲပါတယ္။လာခ့ဲပါတယ္။လာခ့ဲပါတယ္။လာခ့ဲပါတယ္။    

    

အဲသည္အခ်ိန္မွာ အျခားႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားရဲ႔အဲသည္အခ်ိန္မွာ အျခားႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားရဲ႔အဲသည္အခ်ိန္မွာ အျခားႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားရဲ႔အဲသည္အခ်ိန္မွာ အျခားႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားရဲ႔    တပ္ေတြဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေလ့လာဖုိ႔ အေမရိကန္၊ ယူဂုိဆလားဗီတပ္ေတြဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေလ့လာဖုိ႔ အေမရိကန္၊ ယူဂုိဆလားဗီတပ္ေတြဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေလ့လာဖုိ႔ အေမရိကန္၊ ယူဂုိဆလားဗီတပ္ေတြဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေလ့လာဖုိ႔ အေမရိကန္၊ ယူဂုိဆလားဗီးယား၊ အစၥေရးလ္ အပါအဝင္းယား၊ အစၥေရးလ္ အပါအဝင္းယား၊ အစၥေရးလ္ အပါအဝင္းယား၊ အစၥေရးလ္ အပါအဝင္    အေရွ႔အေနာက္ ႏုိင္ငံအသီးသီးကုိ အေရွ႔အေနာက္ ႏုိင္ငံအသီးသီးကုိ အေရွ႔အေနာက္ ႏုိင္ငံအသီးသီးကုိ အေရွ႔အေနာက္ ႏုိင္ငံအသီးသီးကုိ 

စစ္ေရးေလ့လာေရး မစ္ရွင္ေတြ ေစလႊတ္ခ့ဲၾက ပါတယ္။စစ္ေရးေလ့လာေရး မစ္ရွင္ေတြ ေစလႊတ္ခ့ဲၾက ပါတယ္။စစ္ေရးေလ့လာေရး မစ္ရွင္ေတြ ေစလႊတ္ခ့ဲၾက ပါတယ္။စစ္ေရးေလ့လာေရး မစ္ရွင္ေတြ ေစလႊတ္ခ့ဲၾက ပါတယ္။    ဒါတင္မက ႏုိင္ငံျခား စစ္ေက်ာင္း တကၠသုိလ္ေတြကုိ အတုယူလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္းဒါတင္မက ႏုိင္ငံျခား စစ္ေက်ာင္း တကၠသုိလ္ေတြကုိ အတုယူလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္းဒါတင္မက ႏုိင္ငံျခား စစ္ေက်ာင္း တကၠသုိလ္ေတြကုိ အတုယူလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္းဒါတင္မက ႏုိင္ငံျခား စစ္ေက်ာင္း တကၠသုိလ္ေတြကုိ အတုယူလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း    စစ္တကၠသုိလ္ေတြ စစ္တကၠသုိလ္ေတြ စစ္တကၠသုိလ္ေတြ စစ္တကၠသုိလ္ေတြ 

စတင္တည္ေထာင္ လာၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ပထမဦးဆုံးစတင္တည္ေထာင္ လာၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ပထမဦးဆုံးစတင္တည္ေထာင္ လာၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ပထမဦးဆုံးစတင္တည္ေထာင္ လာၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ပထမဦးဆုံး    စစ္ေရးအေျခခံစစ္ေရးအေျခခံစစ္ေရးအေျခခံစစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒက မူဝါဒက မူဝါဒက မူဝါဒက ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာ ေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာ ေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာ ေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာ ေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့    ဒီမူဝါဒေတြရဲ႔ ဒီမူဝါဒေတြရဲ႔ ဒီမူဝါဒေတြရဲ႔ ဒီမူဝါဒေတြရဲ႔ 

အေျခခံဗိသုကာကေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္မွာ စစ္ဦးစီး အရာရိွခ်ဳပ္တာဝန္အေျခခံဗိသုကာကေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္မွာ စစ္ဦးစီး အရာရိွခ်ဳပ္တာဝန္အေျခခံဗိသုကာကေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္မွာ စစ္ဦးစီး အရာရိွခ်ဳပ္တာဝန္အေျခခံဗိသုကာကေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္မွာ စစ္ဦးစီး အရာရိွခ်ဳပ္တာဝန္    ယူေနတ့ဲ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ယူေနတ့ဲ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ယူေနတ့ဲ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ယူေနတ့ဲ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။        

    

ဦးသန္႔ျမင့္ဦးရဲ႔ဦးသန္႔ျမင့္ဦးရဲ႔ဦးသန္႔ျမင့္ဦးရဲ႔ဦးသန္႔ျမင့္ဦးရဲ႔    ေပ်ာက္ဆုံးသြားတ့ဲ ေျခရာေတြနဲ႔ျမစ္ဆုိတ့ဲ စာအုပ္မွာလည္း ဒီေပ်ာက္ဆုံးသြားတ့ဲ ေျခရာေတြနဲ႔ျမစ္ဆုိတ့ဲ စာအုပ္မွာလည္း ဒီေပ်ာက္ဆုံးသြားတ့ဲ ေျခရာေတြနဲ႔ျမစ္ဆုိတ့ဲ စာအုပ္မွာလည္း ဒီေပ်ာက္ဆုံးသြားတ့ဲ ေျခရာေတြနဲ႔ျမစ္ဆုိတ့ဲ စာအုပ္မွာလည္း ဒီအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ အဲသည္ အခ်ိန္က ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြစဥ္းစားခ်က္ကေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ အဲသည္ အခ်ိန္က ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြစဥ္းစားခ်က္ကေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ အဲသည္ အခ်ိန္က ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြစဥ္းစားခ်က္ကေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ အဲသည္ အခ်ိန္က ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြစဥ္းစားခ်က္က    

တရုတ္ျပည္မႀကီးက တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြက်ဴးေက်ာ္မႈ ကုိ အေၾကာင္းျပလုိ႔ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္တ့ဲတရုတ္ျပည္မႀကီးက တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြက်ဴးေက်ာ္မႈ ကုိ အေၾကာင္းျပလုိ႔ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္တ့ဲတရုတ္ျပည္မႀကီးက တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြက်ဴးေက်ာ္မႈ ကုိ အေၾကာင္းျပလုိ႔ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္တ့ဲတရုတ္ျပည္မႀကီးက တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြက်ဴးေက်ာ္မႈ ကုိ အေၾကာင္းျပလုိ႔ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္တ့ဲ    ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ ယူဆခ့ဲၾကပါတယ္။ ေနာက္တခုက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ ယူဆခ့ဲၾကပါတယ္။ ေနာက္တခုက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ ယူဆခ့ဲၾကပါတယ္။ ေနာက္တခုက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ ယူဆခ့ဲၾကပါတယ္။ ေနာက္တခုက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 

ကလည္း ကုလသမဂၢကလည္း ကုလသမဂၢကလည္း ကုလသမဂၢကလည္း ကုလသမဂၢ    အလံလႊင့္လုိ႔ က်ဴးေက်ာ္လာႏိအလံလႊင့္လုိ႔ က်ဴးေက်ာ္လာႏိအလံလႊင့္လုိ႔ က်ဴးေက်ာ္လာႏိအလံလႊင့္လုိ႔ က်ဴးေက်ာ္လာႏိုင္ေသးတယ္လုိ႔ တြက္ထားပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေန ေတြုင္ေသးတယ္လုိ႔ တြက္ထားပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေန ေတြုင္ေသးတယ္လုိ႔ တြက္ထားပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေန ေတြုင္ေသးတယ္လုိ႔ တြက္ထားပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေန ေတြ    ျဖစ္လာရင္ေတာင္ အနည္းဆုံး ျဖစ္လာရင္ေတာင္ အနည္းဆုံး ျဖစ္လာရင္ေတာင္ အနည္းဆုံး ျဖစ္လာရင္ေတာင္ အနည္းဆုံး ၃၃၃၃----လ ၾကာ ခုခံ လ ၾကာ ခုခံ လ ၾကာ ခုခံ လ ၾကာ ခုခံ 

စစ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔စစ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔စစ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔စစ္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔    ဆုိပါတယ္။ ဒုဆုိပါတယ္။ ဒုဆုိပါတယ္။ ဒုဆုိပါတယ္။ ဒု----ဗုိလ္မွဴး ႀကီးေမာင္ေမာင္က ဒီမူဝါဒေရးဆြဲခ့ဲရာမွာ အခ်က္ ဗုိလ္မွဴး ႀကီးေမာင္ေမာင္က ဒီမူဝါဒေရးဆြဲခ့ဲရာမွာ အခ်က္ ဗုိလ္မွဴး ႀကီးေမာင္ေမာင္က ဒီမူဝါဒေရးဆြဲခ့ဲရာမွာ အခ်က္ ဗုိလ္မွဴး ႀကီးေမာင္ေမာင္က ဒီမူဝါဒေရးဆြဲခ့ဲရာမွာ အခ်က္ ----၂ ၂ ၂ ၂ ခုအေပၚခုအေပၚခုအေပၚခုအေပၚ    အေျခခံခ့ဲတယ္လုိ႔ အခုစာအုပ္ေရးသူ ေမာင္ အေျခခံခ့ဲတယ္လုိ႔ အခုစာအုပ္ေရးသူ ေမာင္ အေျခခံခ့ဲတယ္လုိ႔ အခုစာအုပ္ေရးသူ ေမာင္ အေျခခံခ့ဲတယ္လုိ႔ အခုစာအုပ္ေရးသူ ေမာင္ 

ေအာင္မ်ဳိးက ယူဆပါတယ္ေအာင္မ်ဳိးက ယူဆပါတယ္ေအာင္မ်ဳိးက ယူဆပါတယ္ေအာင္မ်ဳိးက ယူဆပါတယ္။ ပထမအခ်က္က သူရဲ႔။ ပထမအခ်က္က သူရဲ႔။ ပထမအခ်က္က သူရဲ႔။ ပထမအခ်က္က သူရဲ႔    ျပင္းထန္တ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအျမင္ရယ္၊ ဒုတိယ အခ်က္ကျပင္းထန္တ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအျမင္ရယ္၊ ဒုတိယ အခ်က္ကျပင္းထန္တ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအျမင္ရယ္၊ ဒုတိယ အခ်က္ကျပင္းထန္တ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအျမင္ရယ္၊ ဒုတိယ အခ်က္က    သူ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးဂုဏ္သိကၡာဆည္လုိလုိ႔ ဆုိၿပီး သူ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးဂုဏ္သိကၡာဆည္လုိလုိ႔ ဆုိၿပီး သူ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးဂုဏ္သိကၡာဆည္လုိလုိ႔ ဆုိၿပီး သူ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးဂုဏ္သိကၡာဆည္လုိလုိ႔ ဆုိၿပီး 

ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ အစပုိင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ အစပုိင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ အစပုိင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ အစပုိင္း    ကာလမွာ ဒုကာလမွာ ဒုကာလမွာ ဒုကာလမွာ ဒု----ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္က သူပုန္ထတ့ဲကရင္တပ္ေတြ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္က သူပုန္ထတ့ဲကရင္တပ္ေတြ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္က သူပုန္ထတ့ဲကရင္တပ္ေတြ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္က သူပုန္ထတ့ဲကရင္တပ္ေတြ ၁၉၄၉ ၁၉၄၉ ၁၉၄၉ ၁၉၄၉ မွာမွာမွာမွာ    ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရၿပီး၊ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရၿပီး၊ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရၿပီး၊ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရၿပီး၊ ၁၉၅၁ ၁၉၅၁ ၁၉၅၁ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွ ျပန္လြခုႏွစ္မွ ျပန္လြခုႏွစ္မွ ျပန္လြခုႏွစ္မွ ျပန္လြတ္လာခ့ဲ ပါတယ္။ တ္လာခ့ဲ ပါတယ္။ တ္လာခ့ဲ ပါတယ္။ တ္လာခ့ဲ ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္    သူကအျခားထိပ္ပုိင္း စစ္ဗုိလ္ေတြၾကားမွာ အရွက္ရ ခ့ဲပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးေမာင္ေမာင္ကသူကအျခားထိပ္ပုိင္း စစ္ဗုိလ္ေတြၾကားမွာ အရွက္ရ ခ့ဲပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးေမာင္ေမာင္ကသူကအျခားထိပ္ပုိင္း စစ္ဗုိလ္ေတြၾကားမွာ အရွက္ရ ခ့ဲပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးေမာင္ေမာင္ကသူကအျခားထိပ္ပုိင္း စစ္ဗုိလ္ေတြၾကားမွာ အရွက္ရ ခ့ဲပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးေမာင္ေမာင္က    ေျပာရမယ္ဆုိရင္ စစ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳနည္းၿပီး၊ စာေတြ႔ေတြထဲက ဒီမူဝါဒေတြ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ စစ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳနည္းၿပီး၊ စာေတြ႔ေတြထဲက ဒီမူဝါဒေတြ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ စစ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳနည္းၿပီး၊ စာေတြ႔ေတြထဲက ဒီမူဝါဒေတြ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ စစ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳနည္းၿပီး၊ စာေတြ႔ေတြထဲက ဒီမူဝါဒေတြ 

ခ်မွတ္ခ့ဲတာခ်မွတ္ခ့ဲတာခ်မွတ္ခ့ဲတာခ်မွတ္ခ့ဲတာ    ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။    

    

သူ႔မူဝါဒ အေျခခံက က်ဴးေက်ာ္လာတ့ဲတပ္ေတြကုိ နယ္စပ္ေဒသမွာသူ႔မူဝါဒ အေျခခံက က်ဴးေက်ာ္လာတ့ဲတပ္ေတြကုိ နယ္စပ္ေဒသမွာသူ႔မူဝါဒ အေျခခံက က်ဴးေက်ာ္လာတ့ဲတပ္ေတြကုိ နယ္စပ္ေဒသမွာသူ႔မူဝါဒ အေျခခံက က်ဴးေက်ာ္လာတ့ဲတပ္ေတြကုိ နယ္စပ္ေဒသမွာ    ကာလတခုၾကာ ထိကာလတခုၾကာ ထိကာလတခုၾကာ ထိကာလတခုၾကာ ထိန္းထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ တပ္ေတြ ေရာက္လာတာကုိ ေစာင့္ဖုိ႔လုိ႔ဆိုပါတယ္။န္းထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ တပ္ေတြ ေရာက္လာတာကုိ ေစာင့္ဖုိ႔လုိ႔ဆိုပါတယ္။န္းထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ တပ္ေတြ ေရာက္လာတာကုိ ေစာင့္ဖုိ႔လုိ႔ဆိုပါတယ္။န္းထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ တပ္ေတြ ေရာက္လာတာကုိ ေစာင့္ဖုိ႔လုိ႔ဆိုပါတယ္။    

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျငင္းပယ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျငင္းပယ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျငင္းပယ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျငင္းပယ္ျခင္း Strategy of strategic denial Strategy of strategic denial Strategy of strategic denial Strategy of strategic denial လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒီလုိလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒီလုိလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒီလုိလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒီလုိ    အေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း အလဲလဲ အကြဲကြဲအေျခအေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါ အေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း အလဲလဲ အကြဲကြဲအေျခအေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါ အေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း အလဲလဲ အကြဲကြဲအေျခအေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါ အေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း အလဲလဲ အကြဲကြဲအေျခအေနနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါ 

တယ္။ တယ္။ တယ္။ တယ္။ ၁၉၅၃ ၁၉၅၃ ၁၉၅၃ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊    ေဖေဖၚဝါရီလမွာ လုပ္တ့ဲ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေဖေဖၚဝါရီလမွာ လုပ္တ့ဲ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေဖေဖၚဝါရီလမွာ လုပ္တ့ဲ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေဖေဖၚဝါရီလမွာ လုပ္တ့ဲ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္ေရး စစ္ဆင္ေရးမွာ အေရးနိမ့္တာၾကံဳရၿပီး၊ေက်ာ္ေရး စစ္ဆင္ေရးမွာ အေရးနိမ့္တာၾကံဳရၿပီး၊ေက်ာ္ေရး စစ္ဆင္ေရးမွာ အေရးနိမ့္တာၾကံဳရၿပီး၊ေက်ာ္ေရး စစ္ဆင္ေရးမွာ အေရးနိမ့္တာၾကံဳရၿပီး၊ " " " "နဂါးႏုိင္စစ္ဆင္ေရးနဂါးႏုိင္စစ္ဆင္ေရးနဂါးႏုိင္စစ္ဆင္ေရးနဂါးႏုိင္စစ္ဆင္ေရး" " " " ကုိ ကုိ ကုိ ကုိ """"နဂါးရႈံးစစ္ဆင္ေရးနဂါးရႈံးစစ္ဆင္ေရးနဂါးရႈံးစစ္ဆင္ေရးနဂါးရႈံးစစ္ဆင္ေရး" " " " ဆုိၿပီး ဆုိၿပီး ဆုိၿပီး ဆုိၿပီး 

သတင္းစာေတြက သတင္းစာေတြကသတင္းစာေတြက သတင္းစာေတြကသတင္းစာေတြက သတင္းစာေတြကသတင္းစာေတြက သတင္းစာေတြက    ေလွာင္ေျပာင္ေရး သားခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေနးရွင္းလုိ သတင္းစာေတြကေလွာင္ေျပာင္ေရး သားခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေနးရွင္းလုိ သတင္းစာေတြကေလွာင္ေျပာင္ေရး သားခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေနးရွင္းလုိ သတင္းစာေတြကေလွာင္ေျပာင္ေရး သားခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေနးရွင္းလုိ သတင္းစာေတြက    အေသးစိတ္ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပတာ ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပတာ ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပတာ ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပတာ ေၾကာင့္ 

အားနည္းခ်က္ျဖစ္ရတယ္ဆုိၿပီးအားနည္းခ်က္ျဖစ္ရတယ္ဆုိၿပီးအားနည္းခ်က္ျဖစ္ရတယ္ဆုိၿပီးအားနည္းခ်က္ျဖစ္ရတယ္ဆုိၿပီး ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။    စစ္ဆင္ေရး ဒုစစ္ဆင္ေရး ဒုစစ္ဆင္ေရး ဒုစစ္ဆင္ေရး ဒု----တာဝန္ခံ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတာဝန္ခံ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတာဝန္ခံ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတာဝန္ခံ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း    ရွည္လ်ားတာရယ္၊ စစ္ဆင္ေရးအေပၚ ရွည္လ်ားတာရယ္၊ စစ္ဆင္ေရးအေပၚ ရွည္လ်ားတာရယ္၊ စစ္ဆင္ေရးအေပၚ ရွည္လ်ားတာရယ္၊ စစ္ဆင္ေရးအေပၚ 

လူထုေထာက္ခံမႈ ရေရး အတြက္ အလြန္လူထုေထာက္ခံမႈ ရေရး အတြက္ အလြန္လူထုေထာက္ခံမႈ ရေရး အတြက္ အလြန္လူထုေထာက္ခံမႈ ရေရး အတြက္ အလြန္    အက်ဴးဝါဒျဖန္႔ခ့ဲတာေၾကာင့္လုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ က်န္ ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ကအက်ဴးဝါဒျဖန္႔ခ့ဲတာေၾကာင့္လုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ က်န္ ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ကအက်ဴးဝါဒျဖန္႔ခ့ဲတာေၾကာင့္လုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ က်န္ ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ကအက်ဴးဝါဒျဖန္႔ခ့ဲတာေၾကာင့္လုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ က်န္ ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က    စစ္တပ္မွာ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစစ္တပ္မွာ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစစ္တပ္မွာ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစစ္တပ္မွာ အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ စ္ စ္ စ္ 

ပ်က္ယြင္းေနတာေတြ၊ ေထာက္ပ့ံေရးစနစ္ မေကာင္းတာ၊ပ်က္ယြင္းေနတာေတြ၊ ေထာက္ပ့ံေရးစနစ္ မေကာင္းတာ၊ပ်က္ယြင္းေနတာေတြ၊ ေထာက္ပ့ံေရးစနစ္ မေကာင္းတာ၊ပ်က္ယြင္းေနတာေတြ၊ ေထာက္ပ့ံေရးစနစ္ မေကာင္းတာ၊    ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားမႈ မရိွတာ၊ မူဝါဒခ်ထားတ့ဲအတုိင္း ယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ တင့္ကားေတြ၊ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားမႈ မရိွတာ၊ မူဝါဒခ်ထားတ့ဲအတုိင္း ယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ တင့္ကားေတြ၊ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားမႈ မရိွတာ၊ မူဝါဒခ်ထားတ့ဲအတုိင္း ယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ တင့္ကားေတြ၊ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားမႈ မရိွတာ၊ မူဝါဒခ်ထားတ့ဲအတုိင္း ယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ တင့္ကားေတြ၊    

သံခ်ပ္ကာတပ္မေတြ စသျဖင့္ ရိွမေနတ့ဲ အားနည္းခ်က္၊ အရပ္သားျပည္သူ႔စစ္ အေျခခံေတြသံခ်ပ္ကာတပ္မေတြ စသျဖင့္ ရိွမေနတ့ဲ အားနည္းခ်က္၊ အရပ္သားျပည္သူ႔စစ္ အေျခခံေတြသံခ်ပ္ကာတပ္မေတြ စသျဖင့္ ရိွမေနတ့ဲ အားနည္းခ်က္၊ အရပ္သားျပည္သူ႔စစ္ အေျခခံေတြသံခ်ပ္ကာတပ္မေတြ စသျဖင့္ ရိွမေနတ့ဲ အားနည္းခ်က္၊ အရပ္သားျပည္သူ႔စစ္ အေျခခံေတြ    ေကာင္းေကာင္းမရိွတာကုိ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပခ့ဲၾကပါေကာင္းေကာင္းမရိွတာကုိ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပခ့ဲၾကပါေကာင္းေကာင္းမရိွတာကုိ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပခ့ဲၾကပါေကာင္းေကာင္းမရိွတာကုိ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပခ့ဲၾကပါတယ္။တယ္။တယ္။တယ္။        

    

ေနာက္ပုိင္းမွာေနာက္ပုိင္းမွာေနာက္ပုိင္းမွာေနာက္ပုိင္းမွာ    ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္လည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္လည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္လည္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္လည္း ၁၉၆၁၉၆၁၉၆၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘက္လုိက္တယ္ ဆုိတ့ဲဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘက္လုိက္တယ္ ဆုိတ့ဲဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘက္လုိက္တယ္ ဆုိတ့ဲဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘက္လုိက္တယ္ ဆုိတ့ဲ    အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အေရးယူခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အေရးယူခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အေရးယူခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အေရးယူခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ 

စီအုိင္ေအနဲ႔စီအုိင္ေအနဲ႔စီအုိင္ေအနဲ႔စီအုိင္ေအနဲ႔    ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခ့ဲတယ္၊ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ဖြဲ႔စည္းရာမွာပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခ့ဲတယ္၊ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ဖြဲ႔စည္းရာမွာပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခ့ဲတယ္၊ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ဖြဲ႔စည္းရာမွာပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခ့ဲတယ္၊ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ဖြဲ႔စည္းရာမွာ    ပုဂၢိဳလ္ေရးေရွ႔တန္းတပုဂၢိဳလ္ေရးေရွ႔တန္းတပုဂၢိဳလ္ေရးေရွ႔တန္းတပုဂၢိဳလ္ေရးေရွ႔တန္းတင္မႈကုိ ဦးေနဝင္းက အျမင္မၾကည္ျဖစ္ၿပီး င္မႈကုိ ဦးေနဝင္းက အျမင္မၾကည္ျဖစ္ၿပီး င္မႈကုိ ဦးေနဝင္းက အျမင္မၾကည္ျဖစ္ၿပီး င္မႈကုိ ဦးေနဝင္းက အျမင္မၾကည္ျဖစ္ၿပီး 

ထုတ္ပစ္ခ့ဲတယ္ ဆုိတ့ဲထုတ္ပစ္ခ့ဲတယ္ ဆုိတ့ဲထုတ္ပစ္ခ့ဲတယ္ ဆုိတ့ဲထုတ္ပစ္ခ့ဲတယ္ ဆုိတ့ဲ    ေကာလာဟလေတြလည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒ ဆက္လက္ေကာလာဟလေတြလည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒ ဆက္လက္ေကာလာဟလေတြလည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒ ဆက္လက္ေကာလာဟလေတြလည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒ ဆက္လက္    ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း 

ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၃၃၃၃))))        

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာ    တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ 

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္    က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ----    ဒုတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါဒုတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါဒုတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါဒုတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါ    တယ္။တယ္။တယ္။တယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

ဒီကေန႔ဒီကေန႔ဒီကေန႔ဒီကေန႔    ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ military doctrine military doctrine military doctrine military doctrine နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ 

အရင္အပတ္က တင္ျပခ့ဲအရင္အပတ္က တင္ျပခ့ဲအရင္အပတ္က တင္ျပခ့ဲအရင္အပတ္က တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။    ပထမပုိင္းမွာပထမပုိင္းမွာပထမပုိင္းမွာပထမပုိင္းမွာ    ဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရေပမယ့္ လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္တာဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရေပမယ့္ လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္တာဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရေပမယ့္ လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္တာဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရေပမယ့္ လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္တာ    မြမ္းမံျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကအမ္တီ မြမ္းမံျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကအမ္တီ မြမ္းမံျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကအမ္တီ မြမ္းမံျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကအမ္တီ 

((((KMT) KMT) KMT) KMT) တရုတ္ျဖဴတရုတ္ျဖဴတရုတ္ျဖဴတရုတ္ျဖဴ    က်ဴးေက်ာ္မႈ တုိက္ပြဲေတြမွာလည္း ေအာင္ပြဲေတြရလာခ့ဲပါတယ္။ ပထမအဆင့္က သုံးခ့ဲတ့ဲက်ဴးေက်ာ္မႈ တုိက္ပြဲေတြမွာလည္း ေအာင္ပြဲေတြရလာခ့ဲပါတယ္။ ပထမအဆင့္က သုံးခ့ဲတ့ဲက်ဴးေက်ာ္မႈ တုိက္ပြဲေတြမွာလည္း ေအာင္ပြဲေတြရလာခ့ဲပါတယ္။ ပထမအဆင့္က သုံးခ့ဲတ့ဲက်ဴးေက်ာ္မႈ တုိက္ပြဲေတြမွာလည္း ေအာင္ပြဲေတြရလာခ့ဲပါတယ္။ ပထမအဆင့္က သုံးခ့ဲတ့ဲ    စစ္ေရး မူဝါဒဟာ ေနရာယူစစ္သေဘာမ်ဳိစစ္ေရး မူဝါဒဟာ ေနရာယူစစ္သေဘာမ်ဳိစစ္ေရး မူဝါဒဟာ ေနရာယူစစ္သေဘာမ်ဳိစစ္ေရး မူဝါဒဟာ ေနရာယူစစ္သေဘာမ်ဳိး၊ ပုံမွန္စစ္ပြဲ း၊ ပုံမွန္စစ္ပြဲ း၊ ပုံမွန္စစ္ပြဲ း၊ ပုံမွန္စစ္ပြဲ 

မ်ဳိးသေဘာေဆာင္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္မ်ဳိးသေဘာေဆာင္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္မ်ဳိးသေဘာေဆာင္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္မ်ဳိးသေဘာေဆာင္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္    ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ ပုိင္းမွာ ေကအန္ဒီအုိ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတ့ဲဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ ပုိင္းမွာ ေကအန္ဒီအုိ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတ့ဲဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ ပုိင္းမွာ ေကအန္ဒီအုိ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတ့ဲဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ ပုိင္းမွာ ေကအန္ဒီအုိ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတ့ဲ    ေျပာက္က်ားစစ္ဆန္ဆန္ စစ္ပြဲမ်ဳိးေတြမွာ အသုံး ေျပာက္က်ားစစ္ဆန္ဆန္ စစ္ပြဲမ်ဳိးေတြမွာ အသုံး ေျပာက္က်ားစစ္ဆန္ဆန္ စစ္ပြဲမ်ဳိးေတြမွာ အသုံး ေျပာက္က်ားစစ္ဆန္ဆန္ စစ္ပြဲမ်ဳိးေတြမွာ အသုံး 

မတည့္ဘူး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ မတည့္ဘူး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ မတည့္ဘူး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ မတည့္ဘူး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၅၈၁၉၅၈၁၉၅၈၁၉၅၈    ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ ညီလာခံ မွာေတာ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီးၾကည္ဝင္းက စာမ်က္ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ ညီလာခံ မွာေတာ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီးၾကည္ဝင္းက စာမ်က္ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ ညီလာခံ မွာေတာ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီးၾကည္ဝင္းက စာမ်က္ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ ညီလာခံ မွာေတာ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီးၾကည္ဝင္းက စာမ်က္ႏွာႏွာႏွာႏွာ----၁၂၄ ၁၂၄ ၁၂၄ ၁၂၄ မ်က္ႏွာမ်က္ႏွာမ်က္ႏွာမ်က္ႏွာ    ရိွတ့ဲ အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သြင္းၿပီး၊ စစ္ေရး ရိွတ့ဲ အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သြင္းၿပီး၊ စစ္ေရး ရိွတ့ဲ အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သြင္းၿပီး၊ စစ္ေရး ရိွတ့ဲ အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သြင္းၿပီး၊ စစ္ေရး 

မူဝါဒအသစ္ကုိ အဆုိျပဳခ့ဲပါတယ္။ ဒီမူဝါဒအသစ္ကုိ အဆုိျပဳခ့ဲပါတယ္။ ဒီမူဝါဒအသစ္ကုိ အဆုိျပဳခ့ဲပါတယ္။ ဒီမူဝါဒအသစ္ကုိ အဆုိျပဳခ့ဲပါတယ္။ ဒီ    အစီရင္ခံစာမွာပဲ တပ္မေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔အစီရင္ခံစာမွာပဲ တပ္မေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔အစီရင္ခံစာမွာပဲ တပ္မေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔အစီရင္ခံစာမွာပဲ တပ္မေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔    ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ တိက် ရွင္းလင္းတ့ဲ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ တိက် ရွင္းလင္းတ့ဲ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ တိက် ရွင္းလင္းတ့ဲ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ တိက် ရွင္းလင္းတ့ဲ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ 

မရိွဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပလာခ့ဲ ပါတယ္။မရိွဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပလာခ့ဲ ပါတယ္။မရိွဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပလာခ့ဲ ပါတယ္။မရိွဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပလာခ့ဲ ပါတယ္။    စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးရႈေထာင့္ကုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔ါဒေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးရႈေထာင့္ကုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔ါဒေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးရႈေထာင့္ကုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔ါဒေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးရႈေထာင့္ကုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔    ေထာက္ျပခ့ဲပါတယ္။ေထာက္ျပခ့ဲပါတယ္။ေထာက္ျပခ့ဲပါတယ္။ေထာက္ျပခ့ဲပါတယ္။    

    

ဒုတိယအဆင့္ စစ္ေရးမူဝါဒကုိ ျပဳစုဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူေတြကဒုတိယအဆင့္ စစ္ေရးမူဝါဒကုိ ျပဳစုဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူေတြကဒုတိယအဆင့္ စစ္ေရးမူဝါဒကုိ ျပဳစုဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူေတြကဒုတိယအဆင့္ စစ္ေရးမူဝါဒကုိ ျပဳစုဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူေတြက    တပ္မေတာ္အေပၚ ထားရိွတ့ဲ သေဘာထားအေပၚ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတာေတြ၊ စစ္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္အေပၚ ထားရိွတ့ဲ သေဘာထားအေပၚ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတာေတြ၊ စစ္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္အေပၚ ထားရိွတ့ဲ သေဘာထားအေပၚ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတာေတြ၊ စစ္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္အေပၚ ထားရိွတ့ဲ သေဘာထားအေပၚ စစ္တမ္း ေကာက္ယူတာေတြ၊ စစ္ဆင္ေရး 

သသသသေေေေဘဘဘဘာာာာသသသသဘဘဘဘာာာာဝဝဝဝကကကကုုုုိိိိ    ျျျျပပပပနနနန္္ ္္သသသသံံံံ ုု ုုးးးးသသသသပပပပ္္ ္္တတတတာာာာေေေေတတတတြြြြနနနနဲဲ ဲဲ ႔႔ ႔႔    ၁၁၁၁၉၉၉၉၅၅၅၅၉၉၉၉    ခခခခုု ုုႏႏႏႏွွ ွွစစစစ္္ ္္ကကကကတတတတညညညည္္္္းးးးကကကက    စစစစခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့ပပပပါါါါတတတတယယယယ္္္္။။။။    



    

၁၉၆၁ ၁၉၆၁ ၁၉၆၁ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က စလုိ႔ခုႏွစ္က စလုိ႔ခုႏွစ္က စလုိ႔ခုႏွစ္က စလုိ႔    တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးရုံးရဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးရုံးရဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးရုံးရဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးရုံးရဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္    ေလ့က်င့္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက အရာရိွ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားေတြအတြက္ သက္ဆုိင္ရာေလ့က်င့္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက အရာရိွ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားေတြအတြက္ သက္ဆုိင္ရာေလ့က်င့္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက အရာရိွ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားေတြအတြက္ သက္ဆုိင္ရာေလ့က်င့္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက အရာရိွ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားေတြအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ    

သင္တန္းေတြ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ရုံမွ် သာမကဘဲ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္သင္တန္းေတြ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ရုံမွ် သာမကဘဲ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္သင္တန္းေတြ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ရုံမွ် သာမကဘဲ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္သင္တန္းေတြ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ရုံမွ် သာမကဘဲ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္    ေရး အစီအစဥ္အတြက္လည္း တာဝန္ယူ သုေေရး အစီအစဥ္အတြက္လည္း တာဝန္ယူ သုေေရး အစီအစဥ္အတြက္လည္း တာဝန္ယူ သုေေရး အစီအစဥ္အတြက္လည္း တာဝန္ယူ သုေတသနျပဳေစခ့ဲပါတယ္။ အခု တသနျပဳေစခ့ဲပါတယ္။ အခု တသနျပဳေစခ့ဲပါတယ္။ အခု တသနျပဳေစခ့ဲပါတယ္။ အခု 

ျပင္ဆင္တ့ဲ စစ္ေရးျပင္ဆင္တ့ဲ စစ္ေရးျပင္ဆင္တ့ဲ စစ္ေရးျပင္ဆင္တ့ဲ စစ္ေရး    မူဝါဒကေတာ့ ျပည္တြင္းမူဝါဒကေတာ့ ျပည္တြင္းမူဝါဒကေတာ့ ျပည္တြင္းမူဝါဒကေတာ့ ျပည္တြင္း----ျပည္ပ ရန္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ စဥ္းစားထားတာပါ။ ျပည္ပ ရန္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ စဥ္းစားထားတာပါ။ ျပည္ပ ရန္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ စဥ္းစားထားတာပါ။ ျပည္ပ ရန္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ စဥ္းစားထားတာပါ။ ၁၉၆၄၁၉၆၄၁၉၆၄၁၉၆၄    ခုႏွစ္မွာ စစ္ဦးစီးရုံးက တင္ျပ လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဦးစီးရုံးက တင္ျပ လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဦးစီးရုံးက တင္ျပ လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဦးစီးရုံးက တင္ျပ လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတ့ဲျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတ့ဲျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတ့ဲျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတ့ဲ    ရန္သူေတြကုိ ရန္သူေတြကုိ ရန္သူေတြကုိ ရန္သူေတြကုိ ((((၁၁၁၁)))) ျ ျ ျ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ ပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ ပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ ပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ ((((၂၂၂၂) ) ) ) အင္အားတန္းတူအင္အားတန္းတူအင္အားတန္းတူအင္အားတန္းတူ ရိွတ့ဲ သမုိင္းအရ ရိွတ့ဲ သမုိင္းအရ ရိွတ့ဲ သမုိင္းအရ ရိွတ့ဲ သမုိင္းအရ    ရန္သူျဖစ္ခ့ဲသူမ်ား။ ရန္သူျဖစ္ခ့ဲသူမ်ား။ ရန္သူျဖစ္ခ့ဲသူမ်ား။ ရန္သူျဖစ္ခ့ဲသူမ်ား။ ((((၃၃၃၃) ) ) ) ပုိ၍ အင္အားႀကီးတ့ဲ ရန္သူမ်ား ဆုိၿပီး ပုိ၍ အင္အားႀကီးတ့ဲ ရန္သူမ်ား ဆုိၿပီး ပုိ၍ အင္အားႀကီးတ့ဲ ရန္သူမ်ား ဆုိၿပီး ပုိ၍ အင္အားႀကီးတ့ဲ ရန္သူမ်ား ဆုိၿပီး 

အမည္အတိအက် မတပ္ဘဲအမည္အတိအက် မတပ္ဘဲအမည္အတိအက် မတပ္ဘဲအမည္အတိအက် မတပ္ဘဲ    ေဖာ္ျပထားခ့ဲ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားခ့ဲ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားခ့ဲ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားခ့ဲ ပါတယ္။ ၁၉၆၄ ၁၉၆၄ ၁၉၆၄ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ညီလာခံမွာေတာ့ ေသာင္း က်န္းသူ ႏိွမ္နင္းေရးအတြက္ခုႏွစ္၊ ညီလာခံမွာေတာ့ ေသာင္း က်န္းသူ ႏိွမ္နင္းေရးအတြက္ခုႏွစ္၊ ညီလာခံမွာေတာ့ ေသာင္း က်န္းသူ ႏိွမ္နင္းေရးအတြက္ခုႏွစ္၊ ညီလာခံမွာေတာ့ ေသာင္း က်န္းသူ ႏိွမ္နင္းေရးအတြက္    ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္လာတ့ဲအျပင္၊ ျပည္ပ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္လာတ့ဲအျပင္၊ ျပည္ပ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္လာတ့ဲအျပင္၊ ျပည္ပ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္လာတ့ဲအျပင္၊ ျပည္ပ 

ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားလာခ့ဲရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားလာခ့ဲရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားလာခ့ဲရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လည္း စဥ္းစားလာခ့ဲ    ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။    

    

အရင္က တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတ့ဲ စစ္ဆင္ေရးေတြက ကြၽဲကအရင္က တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတ့ဲ စစ္ဆင္ေရးေတြက ကြၽဲကအရင္က တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတ့ဲ စစ္ဆင္ေရးေတြက ကြၽဲကအရင္က တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတ့ဲ စစ္ဆင္ေရးေတြက ကြၽဲက    ေဗဒါကန္ထဲဆင္းသလုိ ေဗဒါေတြ ရဲွသြားေပမယ့္ ကြၽမဲရိွ တ့ဲအခါ ျပန္စုလာျပန္တ့ဲေဗဒါကန္ထဲဆင္းသလုိ ေဗဒါေတြ ရဲွသြားေပမယ့္ ကြၽမဲရိွ တ့ဲအခါ ျပန္စုလာျပန္တ့ဲေဗဒါကန္ထဲဆင္းသလုိ ေဗဒါေတြ ရဲွသြားေပမယ့္ ကြၽမဲရိွ တ့ဲအခါ ျပန္စုလာျပန္တ့ဲေဗဒါကန္ထဲဆင္းသလုိ ေဗဒါေတြ ရဲွသြားေပမယ့္ ကြၽမဲရိွ တ့ဲအခါ ျပန္စုလာျပန္တ့ဲ    သေဘာမ်ဳိး သေဘာမ်ဳိး သေဘာမ်ဳိး သေဘာမ်ဳိး 

ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ခ့ဲပါတယ္။ အခုျပင္ဆင္မႈမွာေတာ့ ေရ မရိွရင္ ငါး ေတြျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ခ့ဲပါတယ္။ အခုျပင္ဆင္မႈမွာေတာ့ ေရ မရိွရင္ ငါး ေတြျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ခ့ဲပါတယ္။ အခုျပင္ဆင္မႈမွာေတာ့ ေရ မရိွရင္ ငါး ေတြျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ခ့ဲပါတယ္။ အခုျပင္ဆင္မႈမွာေတာ့ ေရ မရိွရင္ ငါး ေတြ    မရွင္သန္ ႏုိင္ဆုိသလုိ သူပုန္ေတြကုိ လူထုနဲ႔ ျဖတ္ေတာမရွင္သန္ ႏုိင္ဆုိသလုိ သူပုန္ေတြကုိ လူထုနဲ႔ ျဖတ္ေတာမရွင္သန္ ႏုိင္ဆုိသလုိ သူပုန္ေတြကုိ လူထုနဲ႔ ျဖတ္ေတာမရွင္သန္ ႏုိင္ဆုိသလုိ သူပုန္ေတြကုိ လူထုနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္ေရးကိစၥကုိက္ေရးကိစၥကုိက္ေရးကိစၥကုိက္ေရးကိစၥကုိ    

စဥ္းစားလာခ့ဲၾကပါတယ္။စဥ္းစားလာခ့ဲၾကပါတယ္။စဥ္းစားလာခ့ဲၾကပါတယ္။စဥ္းစားလာခ့ဲၾကပါတယ္။    

    

အခုလုိ စစ္ေရးမူဝါဒေတြ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပ ဲဒုအခုလုိ စစ္ေရးမူဝါဒေတြ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပ ဲဒုအခုလုိ စစ္ေရးမူဝါဒေတြ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပ ဲဒုအခုလုိ စစ္ေရးမူဝါဒေတြ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပ ဲဒု----ဗမကဗမကဗမကဗမက    သူရထြန္းတင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂုိ ဆလားဗီးယား၊သူရထြန္းတင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂုိ ဆလားဗီးယား၊သူရထြန္းတင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂုိ ဆလားဗီးယား၊သူရထြန္းတင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂုိ ဆလားဗီးယား၊    ခ်က္ကုိစလုိ ဗားကီးယား၊ ခ်က္ကုိစလုိ ဗားကီးယား၊ ခ်က္ကုိစလုိ ဗားကီးယား၊ ခ်က္ကုိစလုိ ဗားကီးယား၊ 

အေရွ႔ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံေတြကုိ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာအေရွ႔ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံေတြကုိ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာအေရွ႔ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံေတြကုိ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာအေရွ႔ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံေတြကုိ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာ    ျပင္ဆင္ထားမႈကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားမႈကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားမႈကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားမႈကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ၁၉၆၄၁၉၆၄၁၉၆၄၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ ေစလႊတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ခုႏွစ္မွာ ေစလႊတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ခုႏွစ္မွာ ေစလႊတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ခုႏွစ္မွာ ေစလႊတ္ခ့ဲၾကပါတယ္။    အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူကုိ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူကုိ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူကုိ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူကုိ 

ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔    ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ၁၉၇၁၉၇၁၉၇၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ရေလ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတ့ဲဝ ခုႏွစ္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ရေလ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတ့ဲဝ ခုႏွစ္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ရေလ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတ့ဲဝ ခုႏွစ္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ရေလ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတ့ဲ    စစ္ေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္လာခ့ဲပါတယ္။ စစ္ေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္လာခ့ဲပါတယ္။ စစ္ေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္လာခ့ဲပါတယ္။ စစ္ေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္လာခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၆၅ ၁၉၆၅ ၁၉၆၅ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ခုႏွစ္၊ ခုႏွစ္၊ ခုႏွစ္၊ 

တပ္မေတာ္ညီလာခံမွာေတာ့တပ္မေတာ္ညီလာခံမွာေတာ့တပ္မေတာ္ညီလာခံမွာေတာ့တပ္မေတာ္ညီလာခံမွာေတာ့    ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူဝါဒကိျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူဝါဒကိျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူဝါဒကိျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူဝါဒကုိ တပ္မေတာ္ရဲ႔ စစ္ေရးသေဘာတရား၊ မူဝါဒ အျဖစ္ တရားဝင္ ခ်မွတ္ု တပ္မေတာ္ရဲ႔ စစ္ေရးသေဘာတရား၊ မူဝါဒ အျဖစ္ တရားဝင္ ခ်မွတ္ု တပ္မေတာ္ရဲ႔ စစ္ေရးသေဘာတရား၊ မူဝါဒ အျဖစ္ တရားဝင္ ခ်မွတ္ု တပ္မေတာ္ရဲ႔ စစ္ေရးသေဘာတရား၊ မူဝါဒ အျဖစ္ တရားဝင္ ခ်မွတ္    ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဲဒီ ကာလက စစ္အစုိးရက ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဲဒီ ကာလက စစ္အစုိးရက ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဲဒီ ကာလက စစ္အစုိးရက ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဲဒီ ကာလက စစ္အစုိးရက 

အာဏာသိမ္းထားၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကအာဏာသိမ္းထားၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကအာဏာသိမ္းထားၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကအာဏာသိမ္းထားၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက    အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ ကာလျဖစ္တ့ဲ အတြက္လည္း စစ္တပ္က စိတ္ႀကိဳက္ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ ကာလျဖစ္တ့ဲ အတြက္လည္း စစ္တပ္က စိတ္ႀကိဳက္ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ ကာလျဖစ္တ့ဲ အတြက္လည္း စစ္တပ္က စိတ္ႀကိဳက္ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ ကာလျဖစ္တ့ဲ အတြက္လည္း စစ္တပ္က စိတ္ႀကိဳက္ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။    ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံကုိ 

ဦးေဆာင္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ဦးေဆာင္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ဦးေဆာင္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ဦးေဆာင္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ    ဗဟုိေကာ္မီတီက ဗဟုိေကာ္မီတီက ဗဟုိေကာ္မီတီက ဗဟုိေကာ္မီတီက ၁၉၇၂ ၁၉၇၂ ၁၉၇၂ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးခ့ဲခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးခ့ဲခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးခ့ဲခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးခ့ဲ    ျပန္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ျပန္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ျပန္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ျပန္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ၁၉၇၄ ၁၉၇၄ ၁၉၇၄ ၁၉၇၄ 

ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳတ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳတ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳတ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳတ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ " " " "ျပည္သူေတြက လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမ တည္တ့ံေရးကုိျပည္သူေတြက လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမ တည္တ့ံေရးကုိျပည္သူေတြက လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမ တည္တ့ံေရးကုိျပည္သူေတြက လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမ တည္တ့ံေရးကုိ    ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

ကာကြယ္ေရး တာဝန္ သည္ မြန္ျမတ္တ့ဲ တာဝန္ျဖစ္သည္၊ကာကြယ္ေရး တာဝန္ သည္ မြန္ျမတ္တ့ဲ တာဝန္ျဖစ္သည္၊ကာကြယ္ေရး တာဝန္ သည္ မြန္ျမတ္တ့ဲ တာဝန္ျဖစ္သည္၊ကာကြယ္ေရး တာဝန္ သည္ မြန္ျမတ္တ့ဲ တာဝန္ျဖစ္သည္၊    ဤတာဝန္အရ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ရမယ္၊ လုိအပ္ရင္ စစ္မႈထမ္းရမယ္ဤတာဝန္အရ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ရမယ္၊ လုိအပ္ရင္ စစ္မႈထမ္းရမယ္ဤတာဝန္အရ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ရမယ္၊ လုိအပ္ရင္ စစ္မႈထမ္းရမယ္ဤတာဝန္အရ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ရမယ္၊ လုိအပ္ရင္ စစ္မႈထမ္းရမယ္" " " " လုိ႔လည္း ပုဒ္မ လုိ႔လည္း ပုဒ္မ လုိ႔လည္း ပုဒ္မ လုိ႔လည္း ပုဒ္မ ၁၇၁၇၁၇၁၇ဝ နဲ႔ဝ နဲ႔ဝ နဲ႔ဝ နဲ႔    ၁၇၁ ၁၇၁ ၁၇၁ ၁၇၁ မွာ မွာ မွာ မွာ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။    

    

အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔    လူဦးေရက လူဦးေရက လူဦးေရက လူဦးေရက ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ သန္းမွ်သာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီအထဲက သန္းမွ်သာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီအထဲက သန္းမွ်သာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီအထဲက သန္းမွ်သာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီအထဲက ၅ ၅ ၅ ၅ ရာရာရာရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေလ့က်င့္ခုိင္ႏႈန္းကုိ ေလ့က်င့္ခုိင္ႏႈန္းကုိ ေလ့က်င့္ခုိင္ႏႈန္းကုိ ေလ့က်င့္    ေပးၿပီး၊ ပုံမွန္တပ္ေတြအျဖစ္ ထားရိွမယ္။ က်န္ ေပးၿပီး၊ ပုံမွန္တပ္ေတြအျဖစ္ ထားရိွမယ္။ က်န္ ေပးၿပီး၊ ပုံမွန္တပ္ေတြအျဖစ္ ထားရိွမယ္။ က်န္ ေပးၿပီး၊ ပုံမွန္တပ္ေတြအျဖစ္ ထားရိွမယ္။ က်န္ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ 

ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အရံရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အရံရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အရံရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အရံ    ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ထားရိွဖုိ႔ စတင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾက ပါတယ္။ အကယ္၍ အေရးေပၚလာရင္ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ထားရိွဖုိ႔ စတင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾက ပါတယ္။ အကယ္၍ အေရးေပၚလာရင္ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ထားရိွဖုိ႔ စတင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾက ပါတယ္။ အကယ္၍ အေရးေပၚလာရင္ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ထားရိွဖုိ႔ စတင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾက ပါတယ္။ အကယ္၍ အေရးေပၚလာရင္    ၇၂၇၂၇၂၇၂----နာရီအတြင္း အရံျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္း တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ နာရီအတြင္း အရံျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္း တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ နာရီအတြင္း အရံျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္း တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ နာရီအတြင္း အရံျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္း တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ 

အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစ ရမယ္လုိ႔အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစ ရမယ္လုိ႔အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစ ရမယ္လုိ႔အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစ ရမယ္လုိ႔    စီစဥ္ထားခ့ဲပါတယ္။ ေစီစဥ္ထားခ့ဲပါတယ္။ ေစီစဥ္ထားခ့ဲပါတယ္။ ေစီစဥ္ထားခ့ဲပါတယ္။ ေလ့က်င့္မႈေတြမွာလည္း လ့က်င့္မႈေတြမွာလည္း လ့က်င့္မႈေတြမွာလည္း လ့က်င့္မႈေတြမွာလည္း """"အႂကြင္းမ့ဲစစ္ပြဲအႂကြင္းမ့ဲစစ္ပြဲအႂကြင္းမ့ဲစစ္ပြဲအႂကြင္းမ့ဲစစ္ပြဲ" " " " တနည္း တနည္း တနည္း တနည္း """"ျပည္သူ႔စစ္ပြဲျပည္သူ႔စစ္ပြဲျပည္သူ႔စစ္ပြဲျပည္သူ႔စစ္ပြဲ""""    ကုိ မွန္းဆ ေလ့က်င့္ ေပးခ့ဲတာပါ။ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူအရ ကုိ မွန္းဆ ေလ့က်င့္ ေပးခ့ဲတာပါ။ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူအရ ကုိ မွန္းဆ ေလ့က်င့္ ေပးခ့ဲတာပါ။ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူအရ ကုိ မွန္းဆ ေလ့က်င့္ ေပးခ့ဲတာပါ။ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမူအရ 

ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိလည္းျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိလည္းျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိလည္းျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိလည္း    ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စုဖြဲ႔ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီမူဝါဒ အရ ေဖာင္ႀကီး ဗဟုိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စုဖြဲ႔ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီမူဝါဒ အရ ေဖာင္ႀကီး ဗဟုိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စုဖြဲ႔ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီမူဝါဒ အရ ေဖာင္ႀကီး ဗဟုိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စုဖြဲ႔ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီမူဝါဒ အရ ေဖာင္ႀကီး ဗဟုိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း    ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း 

စစစစတင္ခ့ဲပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကုိ အေျခခံစစ္ပညာတင္ခ့ဲပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကုိ အေျခခံစစ္ပညာတင္ခ့ဲပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကုိ အေျခခံစစ္ပညာတင္ခ့ဲပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကုိ အေျခခံစစ္ပညာ    ေလ့က်င့္ေပးတ့ဲအျပင္၊ သာမာန္ ျပည္သူေတြကုိလည္း ျပည္သူ႔စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပညာေပးေလ့က်င့္ေပးတ့ဲအျပင္၊ သာမာန္ ျပည္သူေတြကုိလည္း ျပည္သူ႔စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပညာေပးေလ့က်င့္ေပးတ့ဲအျပင္၊ သာမာန္ ျပည္သူေတြကုိလည္း ျပည္သူ႔စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပညာေပးေလ့က်င့္ေပးတ့ဲအျပင္၊ သာမာန္ ျပည္သူေတြကုိလည္း ျပည္သူ႔စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပညာေပး    တာေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ တာေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ တာေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ တာေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ 

လာခ့ဲပါတယ္။လာခ့ဲပါတယ္။လာခ့ဲပါတယ္။လာခ့ဲပါတယ္။        

    

က်ေနာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က ၾကားဖူးေနရတ့ဲက်ေနာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က ၾကားဖူးေနရတ့ဲက်ေနာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က ၾကားဖူးေနရတ့ဲက်ေနာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္က ၾကားဖူးေနရတ့ဲ    စစ္ေၾကာင္းႀကီး စစ္ေၾကာင္းႀကီး စစ္ေၾကာင္းႀကီး စစ္ေၾကာင္းႀကီး ((((၅၅၅၅)))) ေ ေ ေ ေၾကာင္း ဆုိတာလည္း အခု ျပည္သူ႔စစ္မူအရ စုဖြဲ႔တာလုိ႔ၾကာင္း ဆုိတာလည္း အခု ျပည္သူ႔စစ္မူအရ စုဖြဲ႔တာလုိ႔ၾကာင္း ဆုိတာလည္း အခု ျပည္သူ႔စစ္မူအရ စုဖြဲ႔တာလုိ႔ၾကာင္း ဆုိတာလည္း အခု ျပည္သူ႔စစ္မူအရ စုဖြဲ႔တာလုိ႔ သိလာ သိလာ သိလာ သိလာ    ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ 

စစ္ေရးနဲ႔ လူထု စီမံခန္႔ခြဲေရးစစ္ေရးနဲ႔ လူထု စီမံခန္႔ခြဲေရးစစ္ေရးနဲ႔ လူထု စီမံခန္႔ခြဲေရးစစ္ေရးနဲ႔ လူထု စီမံခန္႔ခြဲေရး    စစ္ေၾကာင္းေတြပါပ။ဲ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႔ လူသူ၊ ရုတ္ဝတၳဳပစၥည္း၊ စိတ္ဓါတ္အားကုိစစ္ေၾကာင္းေတြပါပ။ဲ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႔ လူသူ၊ ရုတ္ဝတၳဳပစၥည္း၊ စိတ္ဓါတ္အားကုိစစ္ေၾကာင္းေတြပါပ။ဲ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႔ လူသူ၊ ရုတ္ဝတၳဳပစၥည္း၊ စိတ္ဓါတ္အားကုိစစ္ေၾကာင္းေတြပါပ။ဲ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႔ လူသူ၊ ရုတ္ဝတၳဳပစၥည္း၊ စိတ္ဓါတ္အားကုိ    ႏႈိးေဆာ္ အရယူလုိ႔ အခုေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ စစ္ေၾကာင္း ႀကီး ႏႈိးေဆာ္ အရယူလုိ႔ အခုေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ စစ္ေၾကာင္း ႀကီး ႏႈိးေဆာ္ အရယူလုိ႔ အခုေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ စစ္ေၾကာင္း ႀကီး ႏႈိးေဆာ္ အရယူလုိ႔ အခုေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ စစ္ေၾကာင္း ႀကီး ((((၅၅၅၅))))    

ေၾကာင္း စုဖြဲ႔မႈ ေအာက္မွာေၾကာင္း စုဖြဲ႔မႈ ေအာက္မွာေၾကာင္း စုဖြဲ႔မႈ ေအာက္မွာေၾကာင္း စုဖြဲ႔မႈ ေအာက္မွာ    ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး စစ္ပြဲ ေအာင္ပြဲဆင္ဖုိ႔ စီစဥ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။စစ္ပြဲ ေအာင္ပြဲဆင္ဖုိ႔ စီစဥ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။စစ္ပြဲ ေအာင္ပြဲဆင္ဖုိ႔ စီစဥ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။စစ္ပြဲ ေအာင္ပြဲဆင္ဖုိ႔ စီစဥ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။    လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ စစ္ျပန္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ စစ္ျပန္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ စစ္ျပန္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ စစ္ျပန္ 

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ကုိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ကုိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ကုိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ကုိ ၁၉၇၅ ၁၉၇၅ ၁၉၇၅ ၁၉၇၅ မွာမွာမွာမွာ    ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက လူငယ္ေတြကုိ စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔ ေတဇလူငယ္၊ ေရွ႔ေဆာင္လူငယ္၊ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက လူငယ္ေတြကုိ စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔ ေတဇလူငယ္၊ ေရွ႔ေဆာင္လူငယ္၊ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက လူငယ္ေတြကုိ စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔ ေတဇလူငယ္၊ ေရွ႔ေဆာင္လူငယ္၊ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက လူငယ္ေတြကုိ စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔ ေတဇလူငယ္၊ ေရွ႔ေဆာင္လူငယ္၊    လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြကုိလည္း လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြကုိလည္း လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြကုိလည္း လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြကုိလည္း 

အရံအင္အား ေတြအေနနဲ႔ စုဖြဲ႔အရံအင္အား ေတြအေနနဲ႔ စုဖြဲ႔အရံအင္အား ေတြအေနနဲ႔ စုဖြဲ႔အရံအင္အား ေတြအေနနဲ႔ စုဖြဲ႔ခ့ဲရုံမက စစ္ေရးအေျခခံခ့ဲရုံမက စစ္ေရးအေျခခံခ့ဲရုံမက စစ္ေရးအေျခခံခ့ဲရုံမက စစ္ေရးအေျခခံ    သင္တန္းေတြပါ တက္ေစခ့ဲပါတယ္။ ေရေၾကာင္းလူငယ္၊ ေလေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းစသျဖင့္ဟာလည္းသင္တန္းေတြပါ တက္ေစခ့ဲပါတယ္။ ေရေၾကာင္းလူငယ္၊ ေလေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းစသျဖင့္ဟာလည္းသင္တန္းေတြပါ တက္ေစခ့ဲပါတယ္။ ေရေၾကာင္းလူငယ္၊ ေလေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းစသျဖင့္ဟာလည္းသင္တန္းေတြပါ တက္ေစခ့ဲပါတယ္။ ေရေၾကာင္းလူငယ္၊ ေလေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းစသျဖင့္ဟာလည္း    ျပည္သူ႔ ျပည္သူ႔ ျပည္သူ႔ ျပည္သူ႔ 

စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ ေအာက္က ေပၚေပါက္လာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသတိျပဳစရာကလည္းစစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ ေအာက္က ေပၚေပါက္လာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသတိျပဳစရာကလည္းစစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ ေအာက္က ေပၚေပါက္လာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသတိျပဳစရာကလည္းစစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ ေအာက္က ေပၚေပါက္လာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသတိျပဳစရာကလည္း    အဲသည္ကာလေတြက တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေတြ ေအာင္ျမင္မႈ ရခ့ဲရင္ အဲသည္ကာလေတြက တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေတြ ေအာင္ျမင္မႈ ရခ့ဲရင္ အဲသည္ကာလေတြက တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေတြ ေအာင္ျမင္မႈ ရခ့ဲရင္ အဲသည္ကာလေတြက တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေတြ ေအာင္ျမင္မႈ ရခ့ဲရင္ 

ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္    ပူးေပူးေပူးေပူးေပါင္းဆင္ႏႊတ့ဲဲ ေအာင္ပြဲဆုိတာမ်ဳိး သတင္းစာ ေတြမွာ အသားေပးေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါင္းဆင္ႏႊတ့ဲဲ ေအာင္ပြဲဆုိတာမ်ဳိး သတင္းစာ ေတြမွာ အသားေပးေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါင္းဆင္ႏႊတ့ဲဲ ေအာင္ပြဲဆုိတာမ်ဳိး သတင္းစာ ေတြမွာ အသားေပးေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါင္းဆင္ႏႊတ့ဲဲ ေအာင္ပြဲဆုိတာမ်ဳိး သတင္းစာ ေတြမွာ အသားေပးေဖာ္ျပခ့ဲၾက    ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။    

    

ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဒီမူဝါဒ ေအာက္မွာပဲ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဒီမူဝါဒ ေအာက္မွာပဲ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဒီမူဝါဒ ေအာက္မွာပဲ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဒီမူဝါဒ ေအာက္မွာပဲ """"ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဗ်ဴဟာျဖတ္ေလးျဖတ္ ဗ်ဴဟာျဖတ္ေလးျဖတ္ ဗ်ဴဟာျဖတ္ေလးျဖတ္ ဗ်ဴဟာ" " " " လုိ႔လုိ႔လုိ႔လုိ႔    ေခၚတ့ဲ ေသာင္းက်န္သူေတြ အေပၚ ရိကၡာျဖတ္တာ၊ သတင္း အဆက္အသြယ္ ျဖတ္တာ၊ေခၚတ့ဲ ေသာင္းက်န္သူေတြ အေပၚ ရိကၡာျဖတ္တာ၊ သတင္း အဆက္အသြယ္ ျဖတ္တာ၊ေခၚတ့ဲ ေသာင္းက်န္သူေတြ အေပၚ ရိကၡာျဖတ္တာ၊ သတင္း အဆက္အသြယ္ ျဖတ္တာ၊ေခၚတ့ဲ ေသာင္းက်န္သူေတြ အေပၚ ရိကၡာျဖတ္တာ၊ သတင္း အဆက္အသြယ္ ျဖတ္တာ၊    

ေငြေၾကးဘ႑ာျဖတ္တာ၊ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ တာေတြကုိ ဧရာဝတီျမစ္ေငြေၾကးဘ႑ာျဖတ္တာ၊ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ တာေတြကုိ ဧရာဝတီျမစ္ေငြေၾကးဘ႑ာျဖတ္တာ၊ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ တာေတြကုိ ဧရာဝတီျမစ္ေငြေၾကးဘ႑ာျဖတ္တာ၊ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ တာေတြကုိ ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚ ေဒသ နဲ႔ဝ ကြၽန္းေပၚ ေဒသ နဲ႔ဝ ကြၽန္းေပၚ ေဒသ နဲ႔ဝ ကြၽန္းေပၚ ေဒသ နဲ႔    ပဲခူးရုိးမေဒသ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ပဲခူးရုိးမေဒသ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ပဲခူးရုိးမေဒသ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ပဲခူးရုိးမေဒသ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ 

ေဒသေတြကုိလည္းေဒသေတြကုိလည္းေဒသေတြကုိလည္းေဒသေတြကုိလည္း    အနက္ေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ စသျဖင့္ သူပုန္သူကန္ ကင္းရွင္းမႈ အေျခအေန အလုိက္အနက္ေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ စသျဖင့္ သူပုန္သူကန္ ကင္းရွင္းမႈ အေျခအေန အလုိက္အနက္ေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ စသျဖင့္ သူပုန္သူကန္ ကင္းရွင္းမႈ အေျခအေန အလုိက္အနက္ေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ စသျဖင့္ သူပုန္သူကန္ ကင္းရွင္းမႈ အေျခအေန အလုိက္    သတ္မွတ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။သတ္မွတ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။သတ္မွတ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။သတ္မွတ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။    

    

စာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကစာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကစာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကစာေရးသူ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    ဒီစာအုပ္မွာဒီစာအုပ္မွာဒီစာအုပ္မွာဒီစာအုပ္မွာ မွတ္တမ္းသေဘာမ်ဳိး မွတ္တမ္းသေဘာမ်ဳိး မွတ္တမ္းသေဘာမ်ဳိး မွတ္တမ္းသေဘာမ်ဳိး    အခ်က္အလက္၊ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ စုစည္းေဖာ္ျပ ခ့ဲေပမယ့္အခ်က္အလက္၊ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ စုစည္းေဖာ္ျပ ခ့ဲေပမယ့္အခ်က္အလက္၊ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ စုစည္းေဖာ္ျပ ခ့ဲေပမယ့္အခ်က္အလက္၊ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ စုစည္းေဖာ္ျပ ခ့ဲေပမယ့္    ဒီမူဝါဒအေပၚ သုံးသပ္ေဝဖန္ခ့ဲတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒီမူဝါဒအေပၚ သုံးသပ္ေဝဖန္ခ့ဲတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒီမူဝါဒအေပၚ သုံးသပ္ေဝဖန္ခ့ဲတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒီမူဝါဒအေပၚ သုံးသပ္ေဝဖန္ခ့ဲတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ 

က်ေနာ္ဖတ္မိတ့ဲ အၿငိမ္းစားက်ေနာ္ဖတ္မိတ့ဲ အၿငိမ္းစားက်ေနာ္ဖတ္မိတ့ဲ အၿငိမ္းစားက်ေနာ္ဖတ္မိတ့ဲ အၿငိမ္းစား    ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းတင္ ေရးတ့ဲ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းတင္ ေရးတ့ဲ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းတင္ ေရးတ့ဲ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းတင္ ေရးတ့ဲ၊ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၄ ၄ ၄ ၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရ " " " "ကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးၿပီး စစ္ဆင္ေရးမွ" " " " ဆုိတ့ဲ စာအုဆုိတ့ဲ စာအုဆုိတ့ဲ စာအုဆုိတ့ဲ စာအုပ္မွာ ပ္မွာ ပ္မွာ ပ္မွာ 

ျဖတ္ေလးျဖတ္ျဖတ္ေလးျဖတ္ျဖတ္ေလးျဖတ္ျဖတ္ေလးျဖတ္    စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပုံ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲတာကုိ ဖတ္ရပါတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းနဲ႔စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပုံ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲတာကုိ ဖတ္ရပါတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းနဲ႔စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပုံ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲတာကုိ ဖတ္ရပါတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းနဲ႔စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပုံ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲတာကုိ ဖတ္ရပါတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းနဲ႔    ပဲခူးရုိးမက ရြာေတြအားလုံးနီးပါးကုိ ျဖတ္ေလး ပဲခူးရုိးမက ရြာေတြအားလုံးနီးပါးကုိ ျဖတ္ေလး ပဲခူးရုိးမက ရြာေတြအားလုံးနီးပါးကုိ ျဖတ္ေလး ပဲခူးရုိးမက ရြာေတြအားလုံးနီးပါးကုိ ျဖတ္ေလး 

ျဖတ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျခံခတ္ၿပီးျဖတ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျခံခတ္ၿပီးျဖတ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျခံခတ္ၿပီးျဖတ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ျခံခတ္ၿပီး    ထြက္ေပါက္တခုပဲ ရိွေစတာ၊ ရိကၡာေတြကုိ စုစည္းသိမ္းခုိင္းထားတာ၊ ရြာသားေတြ ေသာင္းထြက္ေပါက္တခုပဲ ရိွေစတာ၊ ရိကၡာေတြကုိ စုစည္းသိမ္းခုိင္းထားတာ၊ ရြာသားေတြ ေသာင္းထြက္ေပါက္တခုပဲ ရိွေစတာ၊ ရိကၡာေတြကုိ စုစည္းသိမ္းခုိင္းထားတာ၊ ရြာသားေတြ ေသာင္းထြက္ေပါက္တခုပဲ ရိွေစတာ၊ ရိကၡာေတြကုိ စုစည္းသိမ္းခုိင္းထားတာ၊ ရြာသားေတြ ေသာင္း    နဲ႔ခ်ီလုိ႔နဲ႔ခ်ီလုိ႔နဲ႔ခ်ီလုိ႔နဲ႔ခ်ီလုိ႔ ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔ေရးကိစၥေတြမွာ  ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔ေရးကိစၥေတြမွာ  ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔ေရးကိစၥေတြမွာ  ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔ေရးကိစၥေတြမွာ 

အသုံးခ် ခ့ဲတာ၊ သူပုန္အမာခံလုိ႔အသုံးခ် ခ့ဲတာ၊ သူပုန္အမာခံလုိ႔အသုံးခ် ခ့ဲတာ၊ သူပုန္အမာခံလုိ႔အသုံးခ် ခ့ဲတာ၊ သူပုန္အမာခံလုိ႔    မသၤကာသူေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခုမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စခန္းေတြမွာ လနဲ႔ခ်ီမသၤကာသူေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခုမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စခန္းေတြမွာ လနဲ႔ခ်ီမသၤကာသူေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခုမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စခန္းေတြမွာ လနဲ႔ခ်ီမသၤကာသူေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခုမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စခန္းေတြမွာ လနဲ႔ခ်ီ    ထိန္းသိမ္းခ့ဲတာေတြကုိ ဖတ္ခ့ဲရပါတယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရး ထိန္းသိမ္းခ့ဲတာေတြကုိ ဖတ္ခ့ဲရပါတယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရး ထိန္းသိမ္းခ့ဲတာေတြကုိ ဖတ္ခ့ဲရပါတယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရး ထိန္းသိမ္းခ့ဲတာေတြကုိ ဖတ္ခ့ဲရပါတယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရး 

ရႈေထာင့္ဖက္က ၾကည့္ရင္ရႈေထာင့္ဖက္က ၾကည့္ရင္ရႈေထာင့္ဖက္က ၾကည့္ရင္ရႈေထာင့္ဖက္က ၾကည့္ရင္    ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြ ရိွခ့ဲတာကုိလည္း သုံးသပ္ႏုိေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြ ရိွခ့ဲတာကုိလည္း သုံးသပ္ႏုိေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြ ရိွခ့ဲတာကုိလည္း သုံးသပ္ႏုိေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြ ရိွခ့ဲတာကုိလည္း သုံးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးေတြေအာင္ျမင္ဖုိ႔င္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးေတြေအာင္ျမင္ဖုိ႔င္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးေတြေအာင္ျမင္ဖုိ႔င္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးေတြေအာင္ျမင္ဖုိ႔    လူထုက ေပးဆပ္ရတ့ဲ တန္ဖုိးပဲ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ လူထုက ေပးဆပ္ရတ့ဲ တန္ဖုိးပဲ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ လူထုက ေပးဆပ္ရတ့ဲ တန္ဖုိးပဲ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ လူထုက ေပးဆပ္ရတ့ဲ တန္ဖုိးပဲ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ 

ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ အခု ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ အခု ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ အခု ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ အခု ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း လက္ရိွ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ မွာ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း လက္ရိွ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ မွာ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း လက္ရိွ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ မွာ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း လက္ရိွ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ မွာ ဒီစစ္ေရးမူဝါဒ    ခ်မွတ္က်င့္သုံးေနပုံကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ ခ်မွတ္က်င့္သုံးေနပုံကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ ခ်မွတ္က်င့္သုံးေနပုံကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ ခ်မွတ္က်င့္သုံးေနပုံကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ 

အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းအားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း    ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ၾကပါေစ။ၾကပါေစ။ၾကပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၄၄၄၄))))        



ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာ    တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီတင္ျပေနပါတယ္။ ဒီတင္ျပေနပါတယ္။ ဒီတင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ 

နဝတနဝတနဝတနဝတ----နအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲနအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲနအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲနအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲ    စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒစစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ----တတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါတယ္။တတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါတယ္။တတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါတယ္။တတိယအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံကုိ တင္ျပထားပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

ဒီကေန႔ ဒီကေန႔ ဒီကေန႔ ဒီကေန႔ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတ----နအဖ စစ္အစုိးရနဲ႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကနအဖ စစ္အစုိးရနဲ႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကနအဖ စစ္အစုိးရနဲ႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကနအဖ စစ္အစုိးရနဲ႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က    ဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဘယ္လုိစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ဆာင္ေနသလဲဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ဆာင္ေနသလဲဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ ဆာင္ေနသလဲဆုိတ့ဲ စစ္ေရးမူဝါဒ 

military doctrine military doctrine military doctrine military doctrine ဖြံ႔ၿဖိဳးဖြံ႔ၿဖိဳးဖြံ႔ၿဖိဳးဖြံ႔ၿဖိဳး    တုိးတက္လာပုံ တတိယ အဆင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကတုိးတက္လာပုံ တတိယ အဆင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကတုိးတက္လာပုံ တတိယ အဆင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကတုိးတက္လာပုံ တတိယ အဆင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    ဆက္လက္တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ဆက္လက္တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ဆက္လက္တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ဆက္လက္တင္ျပခ့ဲပါတယ္။    

    

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ နဝတေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ နဝတေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ နဝတေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ နဝတ----နအဖ စစ္အစုိးရလက္ထက္ေတြမွာလဲနအဖ စစ္အစုိးရလက္ထက္ေတြမွာလဲနအဖ စစ္အစုိးရလက္ထက္ေတြမွာလဲနအဖ စစ္အစုိးရလက္ထက္ေတြမွာလဲ    စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒဟာ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္က က်င့္သုံးခဲစစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒဟာ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္က က်င့္သုံးခဲစစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒဟာ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္က က်င့္သုံးခဲစစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒဟာ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္က က်င့္သုံးခဲ့တ့ဲ့တ့့ဲတ့ဲ့တ့ဲ " " " "ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ 

မဟာဗ်ဴဟာမဟာဗ်ဴဟာမဟာဗ်ဴဟာမဟာဗ်ဴဟာ" " " " ကုိပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္ခံပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခား တ့ဲကုိပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္ခံပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခား တ့ဲကုိပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္ခံပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခား တ့ဲကုိပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္ခံပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခား တ့ဲ    အေျပာင္းအလဲ၊ အေျခအေန တခ်ဳိ႔ေတာ့ ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈအေျပာင္းအလဲ၊ အေျခအေန တခ်ဳိ႔ေတာ့ ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈအေျပာင္းအလဲ၊ အေျခအေန တခ်ဳိ႔ေတာ့ ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈအေျပာင္းအလဲ၊ အေျခအေန တခ်ဳိ႔ေတာ့ ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ    

တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔လုိ႔ ေခၚတ့ဲ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔လုိ႔ ေခၚတ့ဲ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔လုိ႔ ေခၚတ့ဲ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ((((နဝတနဝတနဝတနဝတ) ) ) ) အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီက အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီက အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီက အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီက ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ    လူထုအုံႂကြမႈ အေရးေတာ္လူထုအုံႂကြမႈ အေရးေတာ္လူထုအုံႂကြမႈ အေရးေတာ္လူထုအုံႂကြမႈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိပုံႀကီးကုိပုံႀကီးကုိပုံႀကီးကုိ    စစ္တပ္ အင္အားနဲ႔ ေသြးထြက္သံယုိစစ္တပ္ အင္အားနဲ႔ ေသြးထြက္သံယုိစစ္တပ္ အင္အားနဲ႔ ေသြးထြက္သံယုိစစ္တပ္ အင္အားနဲ႔ ေသြးထြက္သံယုိ    

အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီးမွ တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိၿပီးအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီးမွ တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိၿပီးအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီးမွ တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိၿပီးအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီးမွ တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိၿပီး    အာဏာသိမ္းတက္လာတ့ဲ စစ္အစုိးရ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လည္းအာဏာသိမ္းတက္လာတ့ဲ စစ္အစုိးရ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လည္းအာဏာသိမ္းတက္လာတ့ဲ စစ္အစုိးရ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လည္းအာဏာသိမ္းတက္လာတ့ဲ စစ္အစုိးရ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လည္း    

ႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ေဝဖန္တာ၊ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ တာေတြ ရိွလာခ့ဲႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ေဝဖန္တာ၊ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ တာေတြ ရိွလာခ့ဲႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ေဝဖန္တာ၊ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ တာေတြ ရိွလာခ့ဲႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ေဝဖန္တာ၊ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ တာေတြ ရိွလာခ့ဲပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။    အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ရိွ စစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ရိွ စစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ရိွ စစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ရိွ စစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒ 

military doctrine military doctrine military doctrine military doctrine နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ကုိ ျပန္လုိ႔သုံးသပ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ကုိ ျပန္လုိ႔သုံးသပ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ကုိ ျပန္လုိ႔သုံးသပ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ကုိ ျပန္လုိ႔သုံးသပ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့    စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံတခုရဲ႔ တုိက္ရုိက္စစ္ေရး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံတခုရဲ႔ တုိက္ရုိက္စစ္ေရး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံတခုရဲ႔ တုိက္ရုိက္စစ္ေရး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံတခုရဲ႔ တုိက္ရုိက္စစ္ေရး 

က်ဴးေက်ာ္မႈက်ဴးေက်ာ္မႈက်ဴးေက်ာ္မႈက်ဴးေက်ာ္မႈ    ဒါမွမဟုတ္ ၾသဇာဒါမွမဟုတ္ ၾသဇာဒါမွမဟုတ္ ၾသဇာဒါမွမဟုတ္ ၾသဇာခံႏုိင္ငံတခုကတဆင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ ျဖစ္လာ မယ့္အေရးကုိ သူတုိ႔ကခံႏုိင္ငံတခုကတဆင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ ျဖစ္လာ မယ့္အေရးကုိ သူတုိ႔ကခံႏုိင္ငံတခုကတဆင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ ျဖစ္လာ မယ့္အေရးကုိ သူတုိ႔ကခံႏုိင္ငံတခုကတဆင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ ျဖစ္လာ မယ့္အေရးကုိ သူတုိ႔က    ပုိလုိ႔စုိးရိမ္လာလုိ႔ပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ပုိလုိ႔စုိးရိမ္လာလုိ႔ပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ပုိလုိ႔စုိးရိမ္လာလုိ႔ပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ပုိလုိ႔စုိးရိမ္လာလုိ႔ပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီ ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီ ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီ ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီ 

လူထုဆႏၵျပပြဲေတြလူထုဆႏၵျပပြဲေတြလူထုဆႏၵျပပြဲေတြလူထုဆႏၵျပပြဲေတြ    ျဖစ္ေန တ့ဲအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္ထဲမွာ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာေတြျဖစ္ေန တ့ဲအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္ထဲမွာ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာေတြျဖစ္ေန တ့ဲအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္ထဲမွာ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာေတြျဖစ္ေန တ့ဲအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္ထဲမွာ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာေတြ    က်ဴးေက်ာ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းဌာနေတြ က အႀကိက်ဴးေက်ာ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းဌာနေတြ က အႀကိက်ဴးေက်ာ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းဌာနေတြ က အႀကိက်ဴးေက်ာ္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းဌာနေတြ က အႀကိမ္ႀကိမ္ မ္ႀကိမ္ မ္ႀကိမ္ မ္ႀကိမ္ 

ေဖာ္ျပခ့ဲၾကၿပီး၊ ဒါဟာေဖာ္ျပခ့ဲၾကၿပီး၊ ဒါဟာေဖာ္ျပခ့ဲၾကၿပီး၊ ဒါဟာေဖာ္ျပခ့ဲၾကၿပီး၊ ဒါဟာ    အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္နယ္ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္မႈလုိ႔လည္း သူတုိ႔က စြပ္စြဲခ့ဲၾက ပါတယ္။အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္နယ္ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္မႈလုိ႔လည္း သူတုိ႔က စြပ္စြဲခ့ဲၾက ပါတယ္။အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္နယ္ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္မႈလုိ႔လည္း သူတုိ႔က စြပ္စြဲခ့ဲၾက ပါတယ္။အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္နယ္ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္မႈလုိ႔လည္း သူတုိ႔က စြပ္စြဲခ့ဲၾက ပါတယ္။    အဲဒါအျပင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေတြက လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေနတ့ဲ အဲဒါအျပင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေတြက လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေနတ့ဲ အဲဒါအျပင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေတြက လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေနတ့ဲ အဲဒါအျပင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေတြက လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေနတ့ဲ 

သူပုန္ေတြကုိ အကူအညီေတြသူပုန္ေတြကုိ အကူအညီေတြသူပုန္ေတြကုိ အကူအညီေတြသူပုန္ေတြကုိ အကူအညီေတြ    ေပးလာၿပီး၊ နယ္စပ္မွာ အင္အားစုေဆာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ့္အေရးကုိလည္းေပးလာၿပီး၊ နယ္စပ္မွာ အင္အားစုေဆာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ့္အေရးကုိလည္းေပးလာၿပီး၊ နယ္စပ္မွာ အင္အားစုေဆာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ့္အေရးကုိလည္းေပးလာၿပီး၊ နယ္စပ္မွာ အင္အားစုေဆာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ့္အေရးကုိလည္း    စုိးရိမ္စုိးရိမ္စုိးရိမ္စုိးရိမ္စိတ္ပြားခ့ဲၾကပါတယ္။စိတ္ပြားခ့ဲၾကပါတယ္။စိတ္ပြားခ့ဲၾကပါတယ္။စိတ္ပြားခ့ဲၾကပါတယ္။    

    

၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ အတြင္းမွာခုႏွစ္၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ အတြင္းမွာခုႏွစ္၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ အတြင္းမွာခုႏွစ္၊ ဆႏၵျပပြဲေတြ အတြင္းမွာ    ေပၚေပါက္ခ့ဲၾကတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကလည္း ျပည္ပအကူအညီေတြ ေတာင္းခံ ၿပီးေပၚေပါက္ခ့ဲၾကတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကလည္း ျပည္ပအကူအညီေတြ ေတာင္းခံ ၿပီးေပၚေပါက္ခ့ဲၾကတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကလည္း ျပည္ပအကူအညီေတြ ေတာင္းခံ ၿပီးေပၚေပါက္ခ့ဲၾကတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကလည္း ျပည္ပအကူအညီေတြ ေတာင္းခံ ၿပီး    သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္လာမွာကုိ သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္လာမွာကုိ သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္လာမွာကုိ သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္လာမွာကုိ 

စစ္အစုိးရက စုိးရိမ္စိတ္ပြားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကစစ္အစုိးရက စုိးရိမ္စိတ္ပြားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကစစ္အစုိးရက စုိးရိမ္စိတ္ပြားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကစစ္အစုိးရက စုိးရိမ္စိတ္ပြားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားက    ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္တာ ေတြ၊ အကူအညီ ေပးတာေတြ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္တာ ေတြ၊ အကူအညီ ေပးတာေတြ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္တာ ေတြ၊ အကူအညီ ေပးတာေတြ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္တာ ေတြ၊ အကူအညီ ေပးတာေတြ ရိွလာမယ္၊ အစုိးရကုိ မတည္မၿငိမ္ရိွလာမယ္၊ အစုိးရကုိ မတည္မၿငိမ္ရိွလာမယ္၊ အစုိးရကုိ မတည္မၿငိမ္ရိွလာမယ္၊ အစုိးရကုိ မတည္မၿငိမ္    ျဖစ္လာေအာင္ ျဖစ္လာေအာင္ ျဖစ္လာေအာင္ ျဖစ္လာေအာင္ 

လုပ္လာမယ္၊ အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ပစ္မယ္ လုိ႔လည္း စုိးရိမ္လာခ့ဲပါတယ္။လုပ္လာမယ္၊ အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ပစ္မယ္ လုိ႔လည္း စုိးရိမ္လာခ့ဲပါတယ္။လုပ္လာမယ္၊ အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ပစ္မယ္ လုိ႔လည္း စုိးရိမ္လာခ့ဲပါတယ္။လုပ္လာမယ္၊ အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ပစ္မယ္ လုိ႔လည္း စုိးရိမ္လာခ့ဲပါတယ္။    အဲသည္လုိ သူတုိ႔ျမင္လာ ယုံၾကည္လာၾကတ့ဲ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး စစ္တပ္အဲသည္လုိ သူတုိ႔ျမင္လာ ယုံၾကည္လာၾကတ့ဲ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး စစ္တပ္အဲသည္လုိ သူတုိ႔ျမင္လာ ယုံၾကည္လာၾကတ့ဲ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး စစ္တပ္အဲသည္လုိ သူတုိ႔ျမင္လာ ယုံၾကည္လာၾကတ့ဲ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး စစ္တပ္    ရဲ႔ ရဲ႔ ရဲ႔ ရဲ႔ 

စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ရည္၊ စစ္တပ္ အေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ လာပါေတာစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ရည္၊ စစ္တပ္ အေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ လာပါေတာစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ရည္၊ စစ္တပ္ အေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ လာပါေတာစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ရည္၊ စစ္တပ္ အေျခခံမူဝါဒေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ လာပါေတာ့တယ္။့တယ္။့တယ္။့တယ္။    အရင္ကာလ ဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရ က ဘက္မလုိက္ ၾကားေန ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒနဲ႔ အရင္ကာလ ဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရ က ဘက္မလုိက္ ၾကားေန ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒနဲ႔ အရင္ကာလ ဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရ က ဘက္မလုိက္ ၾကားေန ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒနဲ႔ အရင္ကာလ ဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရ က ဘက္မလုိက္ ၾကားေန ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒနဲ႔ 

ႏုိင္ငံကုိႏုိင္ငံကုိႏုိင္ငံကုိႏုိင္ငံကုိ    အထီးက်န္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲစဥ္က ဒီကိစၥေတြက အေရးသိပ္မပါခ့ဲေသာ္ လည္း အခုေတာ့ အေရးတႀကီးအထီးက်န္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲစဥ္က ဒီကိစၥေတြက အေရးသိပ္မပါခ့ဲေသာ္ လည္း အခုေတာ့ အေရးတႀကီးအထီးက်န္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲစဥ္က ဒီကိစၥေတြက အေရးသိပ္မပါခ့ဲေသာ္ လည္း အခုေတာ့ အေရးတႀကီးအထီးက်န္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲစဥ္က ဒီကိစၥေတြက အေရးသိပ္မပါခ့ဲေသာ္ လည္း အခုေတာ့ အေရးတႀကီး    စဥ္းစားရဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။စဥ္းစားရဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။စဥ္းစားရဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။စဥ္းစားရဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။    

    

((((နဝတနဝတနဝတနဝတ) ) ) ) စစ္အစုိးရ တက္လာၿပီးစမွာပဲ စစ္အစုိးရသစ္ရဲ႔စစ္အစုိးရ တက္လာၿပီးစမွာပဲ စစ္အစုိးရသစ္ရဲ႔စစ္အစုိးရ တက္လာၿပီးစမွာပဲ စစ္အစုိးရသစ္ရဲ႔စစ္အစုိးရ တက္လာၿပီးစမွာပဲ စစ္အစုိးရသစ္ရဲ႔    အမ်ဳိးသား အေျခခံအမ်ဳိးသား အေျခခံအမ်ဳိးသား အေျခခံအမ်ဳိးသား အေျခခံမူဝါဒအျဖစ္မူဝါဒအျဖစ္မူဝါဒအျဖစ္မူဝါဒအျဖစ္    တုိ႔တာဝန္ အေရး တုိ႔တာဝန္ အေရး တုိ႔တာဝန္ အေရး တုိ႔တာဝန္ အေရး ((((၃၃၃၃) ) ) ) ပါးကုိ ေၾကညာ ခ့ဲပါတယ္။ပါးကုိ ေၾကညာ ခ့ဲပါတယ္။ပါးကုိ ေၾကညာ ခ့ဲပါတယ္။ပါးကုိ ေၾကညာ ခ့ဲပါတယ္။    ဒီအမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ ဒီအမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ ဒီအမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ ဒီအမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ ((((၃၃၃၃) ) ) ) ပါးကုိ ပါးကုိ ပါးကုိ ပါးကုိ 

ဆန္႔က်င္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ကဆန္႔က်င္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ကဆန္႔က်င္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ကဆန္႔က်င္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔က    ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းထုတ္ေဖာ္လာတ့ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကုိၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းထုတ္ေဖာ္လာတ့ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကုိၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းထုတ္ေဖာ္လာတ့ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကုိၿခိမ္းေျခာက္မႈလုိ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းထုတ္ေဖာ္လာတ့ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကုိ    ၾကည့္ရင္လည္း သိသာႏုိင္ပါတယ္။ ၾကည့္ရင္လည္း သိသာႏုိင္ပါတယ္။ ၾကည့္ရင္လည္း သိသာႏုိင္ပါတယ္။ ၾကည့္ရင္လည္း သိသာႏုိင္ပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းျပည္တြင္းျပည္တြင္းျပည္တြင္း---- ျ ျ ျ ျပည္ပရန္တုိ႔၊ ျပည္တြင္းပည္ပရန္တုိ႔၊ ျပည္တြင္းပည္ပရန္တုိ႔၊ ျပည္တြင္းပည္ပရန္တုိ႔၊ ျပည္တြင္း ေရးကုိ ေရးကုိ ေရးကုိ ေရးကုိ    ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးေသာတုိ႔၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အားကုိးေသာ ပုဆိန္ရုိးဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးေသာတုိ႔၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အားကုိးေသာ ပုဆိန္ရုိးဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးေသာတုိ႔၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အားကုိးေသာ ပုဆိန္ရုိးဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးေသာတုိ႔၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အားကုိးေသာ ပုဆိန္ရုိး ...  ...  ...  ... စသျဖင့္တုိ႔ကုိ ဘုံရန္သူ အျဖစ္ စသျဖင့္တုိ႔ကုိ ဘုံရန္သူ အျဖစ္ စသျဖင့္တုိ႔ကုိ ဘုံရန္သူ အျဖစ္ စသျဖင့္တုိ႔ကုိ ဘုံရန္သူ အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾက ဆုိတာေတြ ေတြ႔ၾကရ မွာသတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾက ဆုိတာေတြ ေတြ႔ၾကရ မွာသတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾက ဆုိတာေတြ ေတြ႔ၾကရ မွာသတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾက ဆုိတာေတြ ေတြ႔ၾကရ မွာ    ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကီးတယ္ လုိ႔ ယူဆလာတ့ဲ အေျခ အေနမွာ တပ္အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကီးတယ္ လုိ႔ ယူဆလာတ့ဲ အေျခ အေနမွာ တပ္အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကီးတယ္ လုိ႔ ယူဆလာတ့ဲ အေျခ အေနမွာ တပ္အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကီးတယ္ လုိ႔ ယူဆလာတ့ဲ အေျခ အေနမွာ တပ္အင္အား    အဆမတန္ တုိးခ်ဲ႔တာေအဆမတန္ တုိးခ်ဲ႔တာေအဆမတန္ တုိးခ်ဲ႔တာေအဆမတန္ တုိးခ်ဲ႔တာေတြ၊ တြ၊ တြ၊ တြ၊ 

လက္နက္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းတာေတြ ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။ လက္နက္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းတာေတြ ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။ လက္နက္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းတာေတြ ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။ လက္နက္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းတာေတြ ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၈၉၁၉၈၉၁၉၈၉၁၉၈၉----၉၉၉၉ဝ ခုႏွစ္ဝ ခုႏွစ္ဝ ခုႏွစ္ဝ ခုႏွစ္    ကာလတုန္းက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွာ ေလယာဥ္ပစ္လက္နက္ အနည္းငယ္နဲ႔ တင့္ကား ကာလတုန္းက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွာ ေလယာဥ္ပစ္လက္နက္ အနည္းငယ္နဲ႔ တင့္ကား ကာလတုန္းက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွာ ေလယာဥ္ပစ္လက္နက္ အနည္းငယ္နဲ႔ တင့္ကား ကာလတုန္းက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွာ ေလယာဥ္ပစ္လက္နက္ အနည္းငယ္နဲ႔ တင့္ကား ၆၆၆၆ဝ ဝ ဝ ဝ 

ေလာက္ပဲေလာက္ပဲေလာက္ပဲေလာက္ပဲ    ရိွခ့ဲပါတယ္။ရိွခ့ဲပါတယ္။ရိွခ့ဲပါတယ္။ရိွခ့ဲပါတယ္။    

    

အဲသည္ေနာက္ ေတာ့ တုိက္ေလယာဥ္သစ္၊ ေလေၾကာင္းရန္အဲသည္ေနာက္ ေတာ့ တုိက္ေလယာဥ္သစ္၊ ေလေၾကာင္းရန္အဲသည္ေနာက္ ေတာ့ တုိက္ေလယာဥ္သစ္၊ ေလေၾကာင္းရန္အဲသည္ေနာက္ ေတာ့ တုိက္ေလယာဥ္သစ္၊ ေလေၾကာင္းရန္    ကာကြယ္ေရးစနစ္သစ္ေတြ ဝယ္တာ၊ တင့္ကား၊ စစ္သေဘၤာေတြ၊ ေရဒါ၊ အီလကာကြယ္ေရးစနစ္သစ္ေတြ ဝယ္တာ၊ တင့္ကား၊ စစ္သေဘၤာေတြ၊ ေရဒါ၊ အီလကာကြယ္ေရးစနစ္သစ္ေတြ ဝယ္တာ၊ တင့္ကား၊ စစ္သေဘၤာေတြ၊ ေရဒါ၊ အီလကာကြယ္ေရးစနစ္သစ္ေတြ ဝယ္တာ၊ တင့္ကား၊ စစ္သေဘၤာေတြ၊ ေရဒါ၊ အီလက္ထရြန္နစ္က္ထရြန္နစ္က္ထရြန္နစ္က္ထရြန္နစ္    

ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ေတြ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ဝယ္ယူ အားျဖည့္တာေတြ ျဖစ္ လာပါတယ္။ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ေတြ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ဝယ္ယူ အားျဖည့္တာေတြ ျဖစ္ လာပါတယ္။ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ေတြ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ဝယ္ယူ အားျဖည့္တာေတြ ျဖစ္ လာပါတယ္။ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ေတြ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ဝယ္ယူ အားျဖည့္တာေတြ ျဖစ္ လာပါတယ္။    ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုႏွစ္က ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုႏွစ္က ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုႏွစ္က ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၁၆၈ ၁၆၈ ၁၆၈ ၁၆၈ ရင္းမွာ ၾကည္းတပ္စစ္သည္ ရင္းမွာ ၾကည္းတပ္စစ္သည္ ရင္းမွာ ၾကည္းတပ္စစ္သည္ ရင္းမွာ ၾကည္းတပ္စစ္သည္ 

တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေလာက္တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေလာက္တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေလာက္တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေလာက္    သာ ရိွရာကေန၊ သာ ရိွရာကေန၊ သာ ရိွရာကေန၊ သာ ရိွရာကေန၊ ၂၂၂၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၄၆၂ ၄၆၂ ၄၆၂ ၄၆၂ ခု၊ ခု၊ ခု၊ ခု၊ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၇ ၇ ၇ ၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ခုႏွစ္မွာေတာ့ခုႏွစ္မွာေတာ့ခုႏွစ္မွာေတာ့    ေျခလ်င္တပ္ရင္း ေျခလ်င္တပ္ရင္း ေျခလ်င္တပ္ရင္း ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၅၅၅၅ဝဝဝဝ၄၄၄၄ ခုနဲ႔ တပ္မေတာ္စစ္သည္အင္အား  ခုနဲ႔ တပ္မေတာ္စစ္သည္အင္အား  ခုနဲ႔ တပ္မေတာ္စစ္သည္အင္အား  ခုနဲ႔ တပ္မေတာ္စစ္သည္အင္အား ၆ ၆ ၆ ၆ 

သိန္း ေလာက္အထိသိန္း ေလာက္အထိသိန္း ေလာက္အထိသိန္း ေလာက္အထိ    တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲပါတယ္။တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲပါတယ္။တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲပါတယ္။တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲပါတယ္။    

    

ေနာက္တခု ထူးျခားခ်က္အေျခအေနကေတာ့ ေခတ္သစ္ စစ္ပြဲေတြရဲ႔ေနာက္တခု ထူးျခားခ်က္အေျခအေနကေတာ့ ေခတ္သစ္ စစ္ပြဲေတြရဲ႔ေနာက္တခု ထူးျခားခ်က္အေျခအေနကေတာ့ ေခတ္သစ္ စစ္ပြဲေတြရဲ႔ေနာက္တခု ထူးျခားခ်က္အေျခအေနကေတာ့ ေခတ္သစ္ စစ္ပြဲေတြရဲ႔    နည္းပညာအ့ံမခန္း အဆင့္ျမင့္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ကုိလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကနည္းပညာအ့ံမခန္း အဆင့္ျမင့္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ကုိလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကနည္းပညာအ့ံမခန္း အဆင့္ျမင့္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ကုိလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကနည္းပညာအ့ံမခန္း အဆင့္ျမင့္လာမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ကုိလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက    

သတိထားမိခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိ တံု႔ျပန္ႏုိင္ မသတိထားမိခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိ တံု႔ျပန္ႏုိင္ မသတိထားမိခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိ တံု႔ျပန္ႏုိင္ မသတိထားမိခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိ တံု႔ျပန္ႏုိင္ မလဲ ဆုိတာကုိလည္းလဲ ဆုိတာကုိလည္းလဲ ဆုိတာကုိလည္းလဲ ဆုိတာကုိလည္း    အာရုံစူးစုိက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္အရာရိွေတြက အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ သတင္းနည္းအာရုံစူးစုိက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္အရာရိွေတြက အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ သတင္းနည္းအာရုံစူးစုိက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္အရာရိွေတြက အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ သတင္းနည္းအာရုံစူးစုိက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ စစ္အရာရိွေတြက အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ သတင္းနည္း    

ပညာစစ္ဆင္ပုံေတြကုိ အထူးအာရုံစုိက္ ေလ့လာခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အီရတ္မွာ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲပညာစစ္ဆင္ပုံေတြကုိ အထူးအာရုံစုိက္ ေလ့လာခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အီရတ္မွာ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲပညာစစ္ဆင္ပုံေတြကုိ အထူးအာရုံစုိက္ ေလ့လာခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အီရတ္မွာ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲပညာစစ္ဆင္ပုံေတြကုိ အထူးအာရုံစုိက္ ေလ့လာခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အီရတ္မွာ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ    အေမရိကန္ရဲ႔ သဲကႏၱာရမုန္တုိင္း စစ္ဆင္ေရး၊ ေကာ္ဆုိဗုိစစ္ပြဲ၊အေမရိကန္ရဲ႔ သဲကႏၱာရမုန္တုိင္း စစ္ဆင္ေရး၊ ေကာ္ဆုိဗုိစစ္ပြဲ၊အေမရိကန္ရဲ႔ သဲကႏၱာရမုန္တုိင္း စစ္ဆင္ေရး၊ ေကာ္ဆုိဗုိစစ္ပြဲ၊အေမရိကန္ရဲ႔ သဲကႏၱာရမုန္တုိင္း စစ္ဆင္ေရး၊ ေကာ္ဆုိဗုိစစ္ပြဲ၊    

အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲေတြကုိလည္း တပ္မေအာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲေတြကုိလည္း တပ္မေအာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲေတြကုိလည္း တပ္မေအာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲေတြကုိလည္း တပ္မေတာ္ စစ္ေရးသုေတသန ဗ်ဴရုိက ေသခ်ာသုေတသနျပဳလုိ႔တာ္ စစ္ေရးသုေတသန ဗ်ဴရုိက ေသခ်ာသုေတသနျပဳလုိ႔တာ္ စစ္ေရးသုေတသန ဗ်ဴရုိက ေသခ်ာသုေတသနျပဳလုိ႔တာ္ စစ္ေရးသုေတသန ဗ်ဴရုိက ေသခ်ာသုေတသနျပဳလုိ႔    စစ္ပညာဂ်ာနယ္ေတြမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စစ္ပညာဂ်ာနယ္ေတြမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စစ္ပညာဂ်ာနယ္ေတြမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စစ္ပညာဂ်ာနယ္ေတြမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒီလုိ အခ်က္ေတြကုိဒီလုိ အခ်က္ေတြကုိဒီလုိ အခ်က္ေတြကုိဒီလုိ အခ်က္ေတြကုိ    တံု႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ တံု႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ တံု႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ တံု႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ """"ေခတ္သစ္ အေျခ အေနေအာက္က ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာေခတ္သစ္ အေျခ အေနေအာက္က ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာေခတ္သစ္ အေျခ အေနေအာက္က ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာေခတ္သစ္ အေျခ အေနေအာက္က ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ" " " " ဆင္ႏႊဖုိဲ႔ဆင္ႏႊဖုိဲ႔ဆင္ႏႊဖုိဲ႔ဆင္ႏႊဖုိဲ႔    ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။    

    

““““ေခတ္သစ္ အေေခတ္သစ္ အေေခတ္သစ္ အေေခတ္သစ္ အေျခအေနေအာက္ကျခအေနေအာက္ကျခအေနေအာက္ကျခအေနေအာက္က    ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာ” ” ” ” ဆုိတာကေတာ့ တရုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ဆုိတာကေတာ့ တရုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ဆုိတာကေတာ့ တရုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ဆုိတာကေတာ့ တရုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ((((PLA) PLA) PLA) PLA) ရဲ႔ရဲ႔ရဲ႔ရဲ႔    စစ္ေရးအယူအဆကုိ ပုံတူကူး စစ္ေရးအယူအဆကုိ ပုံတူကူး စစ္ေရးအယူအဆကုိ ပုံတူကူး စစ္ေရးအယူအဆကုိ ပုံတူကူး 

ပြားယူခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲပြားယူခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲပြားယူခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲပြားယူခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ    မဟာဗ်ဴဟာမွာပဲ ေခတ္မီဆန္းသစ္တ့ဲ လက္နက္ေတြ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍မဟာဗ်ဴဟာမွာပဲ ေခတ္မီဆန္းသစ္တ့ဲ လက္နက္ေတြ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍မဟာဗ်ဴဟာမွာပဲ ေခတ္မီဆန္းသစ္တ့ဲ လက္နက္ေတြ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍မဟာဗ်ဴဟာမွာပဲ ေခတ္မီဆန္းသစ္တ့ဲ လက္နက္ေတြ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍    

က်ဴးေက်ဴးေက်ဴးေက်ဴးေက်ာ္စစ္ ျဖစ္ပြားလာရင္ ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားတ့ဲ ပုံမွန္တပ္ေတြကက်ာ္စစ္ ျဖစ္ပြားလာရင္ ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားတ့ဲ ပုံမွန္တပ္ေတြကက်ာ္စစ္ ျဖစ္ပြားလာရင္ ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားတ့ဲ ပုံမွန္တပ္ေတြကက်ာ္စစ္ ျဖစ္ပြားလာရင္ ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားတ့ဲ ပုံမွန္တပ္ေတြက    ေရွ႔ကေနခံစစ္ဆင္မယ္၊ ေလေရွ႔ကေနခံစစ္ဆင္မယ္၊ ေလေရွ႔ကေနခံစစ္ဆင္မယ္၊ ေလေရွ႔ကေနခံစစ္ဆင္မယ္၊ ေလ----ေရ ပူးေပါင္း စစ္ေတြလည္း ဆင္မယ္၊ အေသ ခံစစ္သေဘာ ကေန ေရ ပူးေပါင္း စစ္ေတြလည္း ဆင္မယ္၊ အေသ ခံစစ္သေဘာ ကေန ေရ ပူးေပါင္း စစ္ေတြလည္း ဆင္မယ္၊ အေသ ခံစစ္သေဘာ ကေန ေရ ပူးေပါင္း စစ္ေတြလည္း ဆင္မယ္၊ အေသ ခံစစ္သေဘာ ကေန 

အရွင္အရွင္အရွင္အရွင္    ခံစစ္သေဘာကုိ ေျပာင္းယူတ့ဲ အေျခခံ အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ခံစစ္သေဘာကုိ ေျပာင္းယူတ့ဲ အေျခခံ အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ခံစစ္သေဘာကုိ ေျပာင္းယူတ့ဲ အေျခခံ အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ခံစစ္သေဘာကုိ ေျပာင္းယူတ့ဲ အေျခခံ အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။    

    

ဒီအယူအဆေအာက္မွာပဲဒီအယူအဆေအာက္မွာပဲဒီအယူအဆေအာက္မွာပဲဒီအယူအဆေအာက္မွာပဲ    ၾကည္းၾကည္းၾကည္းၾကည္း----ေရေရေရေရ----ေလ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ေလ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ေလ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ေလ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ၁၉၉၅ ၁၉၉၅ ၁၉၉၅ ၁၉၉၅ ခုခုခုခုႏွစ္၊ ႏွစ္၊ ႏွစ္၊ ႏွစ္၊ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ခ့ဲခုႏွစ္မွာ လုပ္ခ့ဲခုႏွစ္မွာ လုပ္ခ့ဲခုႏွစ္မွာ လုပ္ခ့ဲ    သလုိ၊ သလုိ၊ သလုိ၊ သလုိ၊ ၁၉၉၈ ၁၉၉၈ ၁၉၉၈ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္၊ အေျမာက္၊ ေလတပ္ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္၊ အေျမာက္၊ ေလတပ္ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္၊ အေျမာက္၊ ေလတပ္ ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္၊ အေျမာက္၊ ေလတပ္ 

ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။    ဒီလုိ စစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈေတြကုိ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲ ေပမယ့္ လူအင္အားအမ်ားအျပားဒီလုိ စစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈေတြကုိ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲ ေပမယ့္ လူအင္အားအမ်ားအျပားဒီလုိ စစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈေတြကုိ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲ ေပမယ့္ လူအင္အားအမ်ားအျပားဒီလုိ စစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈေတြကုိ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားခ့ဲ ေပမယ့္ လူအင္အားအမ်ားအျပား    သုံးခ့ဲတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ သတင္းေတြ ဖုံးဖိထားလုိ႔ သုံးခ့ဲတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ သတင္းေတြ ဖုံးဖိထားလုိ႔ သုံးခ့ဲတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ သတင္းေတြ ဖုံးဖိထားလုိ႔ သုံးခ့ဲတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ သတင္းေတြ ဖုံးဖိထားလုိ႔ 

မျဖစ္ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။မျဖစ္ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။မျဖစ္ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။မျဖစ္ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။    အခ်ဳိ႔သတင္အခ်ဳိ႔သတင္အခ်ဳိ႔သတင္အခ်ဳိ႔သတင္းေတြအရ တပ္မးေတြအရ တပ္မးေတြအရ တပ္မးေတြအရ တပ္မ----၅ ၅ ၅ ၅ ခုနဲ႔ စစ္သည္အင္အား ခုနဲ႔ စစ္သည္အင္အား ခုနဲ႔ စစ္သည္အင္အား ခုနဲ႔ စစ္သည္အင္အား ၃၃၃၃ဝဝဝဝ ေလာက္အထိ ပါဝင္ခ့ဲၿပီး၊ဝဝဝဝ ေလာက္အထိ ပါဝင္ခ့ဲၿပီး၊ဝဝဝဝ ေလာက္အထိ ပါဝင္ခ့ဲၿပီး၊ဝဝဝဝ ေလာက္အထိ ပါဝင္ခ့ဲၿပီး၊    လက္နက္ႀကီး အေျမာက္မ်ဳိးစုံ၊ တင့္ကားနဲ႔ သံခ်ပ္ကာအစင္း လက္နက္ႀကီး အေျမာက္မ်ဳိးစုံ၊ တင့္ကားနဲ႔ သံခ်ပ္ကာအစင္း လက္နက္ႀကီး အေျမာက္မ်ဳိးစုံ၊ တင့္ကားနဲ႔ သံခ်ပ္ကာအစင္း လက္နက္ႀကီး အေျမာက္မ်ဳိးစုံ၊ တင့္ကားနဲ႔ သံခ်ပ္ကာအစင္း ၃၃၃၃ဝဝ ဝဝ ဝဝ ဝဝ 

ေလာက္၊ တုိက္ေလယာဥ္ေလာက္၊ တုိက္ေလယာဥ္ေလာက္၊ တုိက္ေလယာဥ္ေလာက္၊ တုိက္ေလယာဥ္    ၆၆၆၆----အုပ္စု၊ ေရ တပ္သေဘၤာ အုပ္စု၊ ေရ တပ္သေဘၤာ အုပ္စု၊ ေရ တပ္သေဘၤာ အုပ္စု၊ ေရ တပ္သေဘၤာ ၃၃၃၃ဝ ေလာက္ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကတယ္ဝ ေလာက္ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကတယ္ဝ ေလာက္ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကတယ္ဝ ေလာက္ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကတယ္    ဆုိပါတယ္။ဆုိပါတယ္။ဆုိပါတယ္။ဆုိပါတယ္။    

    

ဒီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳဒီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳဒီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳဒီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကပ္သန္းေရႊကပ္သန္းေရႊကပ္သန္းေရႊက    ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ အရာရိွေတြကုိ ေလ့က်င့္ ေပးတ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ အရာရိွေတြကုိ ေလ့က်င့္ ေပးတ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ အရာရိွေတြကုိ ေလ့က်င့္ ေပးတ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ အရာရိွေတြကုိ ေလ့က်င့္ ေပးတ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္    

အအအအမမမမွွ ွွတတတတ္္္္စစစစဥဥဥဥ္္ ္္    ((((၃၃၃၃))))    သသသသငငငင္္ ္္တတတတနနနန္္ ္္းးးးဆဆဆဆငငငင္္ ္္းးးးပပပပြြ ြြ ဲဲ ဲဲ    မမမမိိ ိိနနနန္္ ္္ ႔႔ ႔႔ခခခခြြ ြြနနနန္္ ္္းးးးမမမမွွ ွွာာာာ    ထထထထညညညည့့့့္္္္ေေေေျျျျပပပပာာာာတတတတာာာာ    ကကကကိိိိ ုု ုုလလလလညညညည္္္္းးးး    ေေေေမမမမာာာာငငငင္္ ္္ေေေေအအအအာာာာငငငင္္ ္္မမမမ််််ဳိိိိဳဳဳးးးးကကကက    ကကကကိိိိ ုု ုုးးးးကကကကာာာားးးးေေေေဖဖဖဖာာာာ္္ ္္ ျျျျပပပပခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့ပပပပါါါါတတတတယယယယ္္္္။။။။    """"ႏႏႏႏိိ ိိ ုု ုုငငငင္္ ္္ငငငငံံ ံံေေေေတတတတာာာာ္္ ္္    ကကကကာာာာကကကကြြြြယယယယ္္္္ေေေေရရရရးးးးအအအအတတတတြြြြကကကက္္္္    



အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ျပည္သူအေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ျပည္သူအေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ျပည္သူအေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ျပည္သူ    တရပ္လုံးရဲ႔ ေထာတရပ္လုံးရဲ႔ ေထာတရပ္လုံးရဲ႔ ေထာတရပ္လုံးရဲ႔ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရိွဖုိ႔ပဲ။ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲက္ခံမႈကုိ ရရိွဖုိ႔ပဲ။ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲက္ခံမႈကုိ ရရိွဖုိ႔ပဲ။ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲက္ခံမႈကုိ ရရိွဖုိ႔ပဲ။ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ    မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးေနတယ္။ အကယ္၍ ေခတ္သစ္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးေနတယ္။ အကယ္၍ ေခတ္သစ္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးေနတယ္။ အကယ္၍ ေခတ္သစ္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးေနတယ္။ အကယ္၍ ေခတ္သစ္ 

အေျခအေန ေအာက္ မွာအေျခအေန ေအာက္ မွာအေျခအေန ေအာက္ မွာအေျခအေန ေအာက္ မွာ    ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င့္သုံးႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဘယ္လုိအေျခအေနၾကံဳၾကံဳျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င့္သုံးႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဘယ္လုိအေျခအေနၾကံဳၾကံဳျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င့္သုံးႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဘယ္လုိအေျခအေနၾကံဳၾကံဳျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င့္သုံးႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဘယ္လုိအေျခအေနၾကံဳၾကံဳ    ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္" " " " လုိ႔ လုိ႔ လုိ႔ လုိ႔ 

ေျပာတာကုိေျပာတာကုိေျပာတာကုိေျပာတာကုိ    ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။    

    

ေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲေနာက္အပတ္မွာေတာ့ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ    မဟာဗ်ဴဟာကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားသလဲ ဆုိတာနဲ႔ အျခား ထူးျခားခ်က္၊မဟာဗ်ဴဟာကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားသလဲ ဆုိတာနဲ႔ အျခား ထူးျခားခ်က္၊မဟာဗ်ဴဟာကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားသလဲ ဆုိတာနဲ႔ အျခား ထူးျခားခ်က္၊မဟာဗ်ဴဟာကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္လုိစဥ္းစားသလဲ ဆုိတာနဲ႔ အျခား ထူးျခားခ်က္၊    က်ေနာ္သုံးသပ္မိတ့ဲ အားသာက်ေနာ္သုံးသပ္မိတ့ဲ အားသာက်ေနာ္သုံးသပ္မိတ့ဲ အားသာက်ေနာ္သုံးသပ္မိတ့ဲ အားသာ----

အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းအားနည္းခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းအားနည္းခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းအားနည္းခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္း    ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾက ပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾက ပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾက ပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾက ပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၅၅၅၅))))        

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္    က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီက႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီက႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီက႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ 

နဝတနဝတနဝတနဝတ----နအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲနအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲနအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲနအဖ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ က်င့္သုံးေနတ့ဲ    စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ ေဝဖန္တင္ျပထားပါတယ္။စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ ေဝဖန္တင္ျပထားပါတယ္။စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ ေဝဖန္တင္ျပထားပါတယ္။စစ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ ေဝဖန္တင္ျပထားပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ တက္လာတ့ဲ နဝတ----နအဖ စစ္အစုိးရက နအဖ စစ္အစုိးရက နအဖ စစ္အစုိးရက နအဖ စစ္အစုိးရက """"ေခတ္သစ္ အေျခအေန ေအာက္ကေခတ္သစ္ အေျခအေန ေအာက္ကေခတ္သစ္ အေျခအေန ေအာက္ကေခတ္သစ္ အေျခအေန ေအာက္က    ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကုိ" " " " က်င့္သုံးေနခ့ဲေက်င့္သုံးေနခ့ဲေက်င့္သုံးေနခ့ဲေက်င့္သုံးေနခ့ဲေၾကာင္း ၾကာင္း ၾကာင္း ၾကာင္း 

တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ အရင္ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ အရင္ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ အရင္ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ အရင္ ((((မဆလမဆလမဆလမဆလ))))    ဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရေခတ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာမွာဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရေခတ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာမွာဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရေခတ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာမွာဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရေခတ္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာမွာ    ထု ထု ထု ထု ((((၃၃၃၃) ) ) ) ခု နဲ႔ ပမာဏ ခု နဲ႔ ပမာဏ ခု နဲ႔ ပမာဏ ခု နဲ႔ ပမာဏ ((((၄၄၄၄) ) ) ) ရပ္ရပ္ရပ္ရပ္    ကုိ စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒအရ ကုိ စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒအရ ကုိ စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒအရ ကုိ စစ္ေရးအေျခခံမူဝါဒအရ 

အေျခခံထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ထု အေျခခံထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ထု အေျခခံထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ထု အေျခခံထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ထု ၃၃၃၃----    ထုဆုိတာကေတာ့ ထုဆုိတာကေတာ့ ထုဆုိတာကေတာ့ ထုဆုိတာကေတာ့ ((((လူဦးေရ၊လူဦးေရ၊လူဦးေရ၊လူဦးေရ၊    အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာအခ်ိန္နဲ႔ ေနရာအခ်ိန္နဲ႔ ေနရာအခ်ိန္နဲ႔ ေနရာ) ) ) ) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထု ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထု ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထု ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထု ((((၃၃၃၃) ) ) ) ခုကုိ အေျခခံၿပီး စစ္ကစားမခုကုိ အေျခခံၿပီး စစ္ကစားမခုကုိ အေျခခံၿပီး စစ္ကစားမခုကုိ အေျခခံၿပီး စစ္ကစားမယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။ယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာပါ။    ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ 

ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာမွာေတာ့ ထု ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာမွာေတာ့ ထု ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာမွာေတာ့ ထု ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာမွာေတာ့ ထု ((((၄၄၄၄) ) ) ) ခုဆုိၿပီး ေခတ္သစ္ နည္းပညာခုဆုိၿပီး ေခတ္သစ္ နည္းပညာခုဆုိၿပီး ေခတ္သစ္ နည္းပညာခုဆုိၿပီး ေခတ္သစ္ နည္းပညာ    သေဘာ ဆုိင္ဘာစစ္ဆင္ေရး သေဘာ ဆုိင္ဘာစစ္ဆင္ေရး သေဘာ ဆုိင္ဘာစစ္ဆင္ေရး သေဘာ ဆုိင္ဘာစစ္ဆင္ေရး ((((cyber warfare) cyber warfare) cyber warfare) cyber warfare) ကုိပါ ထု တခု အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းကုိပါ ထု တခု အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းကုိပါ ထု တခု အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းကုိပါ ထု တခု အေနနဲ႔ ထည့္သြင္း    

သတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲေတြမွာ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ ေလထု၊ အာကာသ သာမကသတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲေတြမွာ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ ေလထု၊ အာကာသ သာမကသတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲေတြမွာ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ ေလထု၊ အာကာသ သာမကသတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ ေခတ္သစ္စစ္ပြဲေတြမွာ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ ေလထု၊ အာကာသ သာမက    ဆုိင္ဘာစေပ့စ္ေခၚတ့ဲ ေခတ္ ေဆုိင္ဘာစေပ့စ္ေခၚတ့ဲ ေခတ္ ေဆုိင္ဘာစေပ့စ္ေခၚတ့ဲ ေခတ္ ေဆုိင္ဘာစေပ့စ္ေခၚတ့ဲ ေခတ္ ေပၚနည္းပညာနယ္ပယ္ကုိပါ တုိးခ်ဲ႔သတ္မွတ္လာတ့ဲပၚနည္းပညာနယ္ပယ္ကုိပါ တုိးခ်ဲ႔သတ္မွတ္လာတ့ဲပၚနည္းပညာနယ္ပယ္ကုိပါ တုိးခ်ဲ႔သတ္မွတ္လာတ့ဲပၚနည္းပညာနယ္ပယ္ကုိပါ တုိးခ်ဲ႔သတ္မွတ္လာတ့ဲ    

သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပဏာမ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပဏာမ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပဏာမ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပဏာမ ((((၄၄၄၄) ) ) ) ရပ္ ဆုိတာကေတာ့ လူအင္အား၊ ရုပ္ ဝတၳဳ၊ အခ်ိန္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပဲရပ္ ဆုိတာကေတာ့ လူအင္အား၊ ရုပ္ ဝတၳဳ၊ အခ်ိန္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပဲရပ္ ဆုိတာကေတာ့ လူအင္အား၊ ရုပ္ ဝတၳဳ၊ အခ်ိန္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပဲရပ္ ဆုိတာကေတာ့ လူအင္အား၊ ရုပ္ ဝတၳဳ၊ အခ်ိန္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပဲ    ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။    

    

ဒီအခ်က္ေတြကုိ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက အေလးထားေျပာခ့ဲေၾကာင္းဒီအခ်က္ေတြကုိ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက အေလးထားေျပာခ့ဲေၾကာင္းဒီအခ်က္ေတြကုိ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက အေလးထားေျပာခ့ဲေၾကာင္းဒီအခ်က္ေတြကုိ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက အေလးထားေျပာခ့ဲေၾကာင္း    ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၂၂၂၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပတ့ဲဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပတ့ဲဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပတ့ဲဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပတ့ဲ    

တပ္မေတပ္မေတပ္မေတပ္မေတာ္အရာရိွငယ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲတခုမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးက တာ္အရာရိွငယ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲတခုမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးက တာ္အရာရိွငယ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲတခုမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးက တာ္အရာရိွငယ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲတခုမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးက """"အခု အခု အခု အခု ၂၁ ၂၁ ၂၁ ၂၁ ရာစုမွာရာစုမွာရာစုမွာရာစုမွာ    ဆက္သြယ္ေရးဆက္သြယ္ေရးဆက္သြယ္ေရးဆက္သြယ္ေရး    နည္းပညာေတြကုိ ပုိလုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးလာတယ္။နည္းပညာေတြကုိ ပုိလုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးလာတယ္။နည္းပညာေတြကုိ ပုိလုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးလာတယ္။နည္းပညာေတြကုိ ပုိလုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးလာတယ္။    

ကမကမကမကမBBBBာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေတြက ပုိလုိ႔ ျမန္ဆန္လာတယ္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကာလမွာာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေတြက ပုိလုိ႔ ျမန္ဆန္လာတယ္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကာလမွာာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေတြက ပုိလုိ႔ ျမန္ဆန္လာတယ္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကာလမွာာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေတြက ပုိလုိ႔ ျမန္ဆန္လာတယ္။ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကာလမွာ    ေခတ္သစ္သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြကုိ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေခတ္သစ္သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြကုိ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေခတ္သစ္သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြကုိ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေခတ္သစ္သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြကုိ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးနဲ႔ ေရးနဲ႔ ေရးနဲ႔ ေရးနဲ႔ 

ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသုံးခ်    ရမယ္။ အရာရိွေလာင္းေတြဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရိွရမယ္။ ေခတ္သစ္ အမိန္႔ေပး၊ ထိန္းခ်ဳပ္တ့ဲရမယ္။ အရာရိွေလာင္းေတြဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရိွရမယ္။ ေခတ္သစ္ အမိန္႔ေပး၊ ထိန္းခ်ဳပ္တ့ဲရမယ္။ အရာရိွေလာင္းေတြဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရိွရမယ္။ ေခတ္သစ္ အမိန္႔ေပး၊ ထိန္းခ်ဳပ္တ့ဲရမယ္။ အရာရိွေလာင္းေတြဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရိွရမယ္။ ေခတ္သစ္ အမိန္႔ေပး၊ ထိန္းခ်ဳပ္တ့ဲ    စနစ္ေတြကုိလည္း ကြၽမ္းက်င္ ပုိင္ႏုိင္ေအာင္ စနစ္ေတြကုိလည္း ကြၽမ္းက်င္ ပုိင္ႏုိင္ေအာင္ စနစ္ေတြကုိလည္း ကြၽမ္းက်င္ ပုိင္ႏုိင္ေအာင္ စနစ္ေတြကုိလည္း ကြၽမ္းက်င္ ပုိင္ႏုိင္ေအာင္ 

လုပ္ရမယ္လုပ္ရမယ္လုပ္ရမယ္လုပ္ရမယ္" " " " လုိ႔ ဆုိခ့ဲလုိ႔ ဆုိခ့ဲလုိ႔ ဆုိခ့ဲလုိ႔ ဆုိခ့ဲ    ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။ပါတယ္။    

    

ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာဆုိၿပီး အရင္ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာဆုိၿပီး အရင္ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာဆုိၿပီး အရင္ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာဆုိၿပီး အရင္ ((((မဆလမဆလမဆလမဆလ) ) ) ) အစုိးရ လက္ထက္မွာ လူထုကုိအစုိးရ လက္ထက္မွာ လူထုကုိအစုိးရ လက္ထက္မွာ လူထုကုိအစုိးရ လက္ထက္မွာ လူထုကုိ    လႈံ႔ေဆာ္လႈံ႔ေဆာ္လႈံ႔ေဆာ္လႈံ႔ေဆာ္လုိ႔ စစ္ေၾကာင္းႀကီး လုိ႔ စစ္ေၾကာင္းႀကီး လုိ႔ စစ္ေၾကာင္းႀကီး လုိ႔ စစ္ေၾကာင္းႀကီး ((((၅၅၅၅)))) ေ ေ ေ ေၾကာင္း ဆုိတာေတြ၊ ျဖတ္ ၾကာင္း ဆုိတာေတြ၊ ျဖတ္ ၾကာင္း ဆုိတာေတြ၊ ျဖတ္ ၾကာင္း ဆုိတာေတြ၊ ျဖတ္ ((((၄၄၄၄)))) ျ ျ ျ ျဖတ္ဖတ္ဖတ္ဖတ္    

စစ္ဆင္ေရးဆုိတာေတြကုိ သူပုန္ႏိွမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အသုံးခ်ခ့ဲပါတယ္။ အရင္စစ္ဆင္ေရးဆုိတာေတြကုိ သူပုန္ႏိွမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အသုံးခ်ခ့ဲပါတယ္။ အရင္စစ္ဆင္ေရးဆုိတာေတြကုိ သူပုန္ႏိွမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အသုံးခ်ခ့ဲပါတယ္။ အရင္စစ္ဆင္ေရးဆုိတာေတြကုိ သူပုန္ႏိွမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အသုံးခ်ခ့ဲပါတယ္။ အရင္    ကေတာ့ အဲသလုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကိစၥေတြကုိ အစုိးရနဲ႔ ကေတာ့ အဲသလုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကိစၥေတြကုိ အစုိးရနဲ႔ ကေတာ့ အဲသလုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကိစၥေတြကုိ အစုိးရနဲ႔ ကေတာ့ အဲသလုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကိစၥေတြကုိ အစုိးရနဲ႔ 

ျပည္သူ႔ေကာင္စီဆုိတ့ဲျပည္သူ႔ေကာင္စီဆုိတ့ဲျပည္သူ႔ေကာင္စီဆုိတ့ဲျပည္သူ႔ေကာင္စီဆုိတ့ဲ    အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားေတြက တာဝန္ယူ ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားေတြက တာဝန္ယူ ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားေတြက တာဝန္ယူ ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားေတြက တာဝန္ယူ ပါတယ္။ စစ္တပ္ကေတာ့ စစ္ေရးကိစၥတပ္ကေတာ့ စစ္ေရးကိစၥတပ္ကေတာ့ စစ္ေရးကိစၥတပ္ကေတာ့ စစ္ေရးကိစၥ    သက္သက္ကုိသာ အဓိကသက္သက္ကုိသာ အဓိကသက္သက္ကုိသာ အဓိကသက္သက္ကုိသာ အဓိက    တာဝန္ ယူရပါတယ္။ တာဝန္ ယူရပါတယ္။ တာဝန္ ယူရပါတယ္။ တာဝန္ ယူရပါတယ္။ ((((၁၉၈၈၁၉၈၈၁၉၈၈၁၉၈၈) ) ) ) စစ္အာဏာ စစ္အာဏာ စစ္အာဏာ စစ္အာဏာ 

သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း တက္လာတ့ဲ သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း တက္လာတ့ဲ သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း တက္လာတ့ဲ သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း တက္လာတ့ဲ ((((နဝတနဝတနဝတနဝတ----နအဖနအဖနအဖနအဖ))))    စစ္အစုိးရမွာ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အရင္လုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေပးမယ့္စစ္အစုိးရမွာ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အရင္လုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေပးမယ့္စစ္အစုိးရမွာ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အရင္လုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေပးမယ့္စစ္အစုိးရမွာ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အရင္လုိ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေပးမယ့္    အရပ္သားအစုိးရ မရိွပါဘူး။ စစ္တပ္ အရပ္သားအစုိးရ မရိွပါဘူး။ စစ္တပ္ အရပ္သားအစုိးရ မရိွပါဘူး။ စစ္တပ္ အရပ္သားအစုိးရ မရိွပါဘူး။ စစ္တပ္ 

လည္းသူ၊ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္လည္းသူ၊ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္လည္းသူ၊ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္လည္းသူ၊ လူထုစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္    အစိအစိအစိအစိုးရဖက္ကလည္း သူဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း မွာေတာ့ အရင္ကုးရဖက္ကလည္း သူဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း မွာေတာ့ အရင္ကုးရဖက္ကလည္း သူဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း မွာေတာ့ အရင္ကုးရဖက္ကလည္း သူဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း မွာေတာ့ အရင္က    လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြလုိမ်ဳိး လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြလုိမ်ဳိး လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြလုိမ်ဳိး လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႔ေတြလုိမ်ဳိး 

ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊    ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မိခင္နဲ႔ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မိခင္နဲ႔ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မိခင္နဲ႔ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မိခင္နဲ႔ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး    အသင္းဆုိတာေတြကုိ အစုိးရရဲ႔ လူထု လူတန္း အသင္းဆုိတာေတြကုိ အစုိးရရဲ႔ လူထု လူတန္း အသင္းဆုိတာေတြကုိ အစုိးရရဲ႔ လူထု လူတန္း အသင္းဆုိတာေတြကုိ အစုိးရရဲ႔ လူထု လူတန္း 

စားစားစားစားအေျခခံ အသင္းေတြ အေနနဲ႔ ဖြဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။အေျခခံ အသင္းေတြ အေနနဲ႔ ဖြဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။အေျခခံ အသင္းေတြ အေနနဲ႔ ဖြဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။အေျခခံ အသင္းေတြ အေနနဲ႔ ဖြဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။    ဒီအဖြဲ႔ေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေတြက နာယက၊ ဥကၠဌဒီအဖြဲ႔ေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေတြက နာယက၊ ဥကၠဌဒီအဖြဲ႔ေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေတြက နာယက၊ ဥကၠဌဒီအဖြဲ႔ေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေတြက နာယက၊ ဥကၠဌ    အျဖစ္ တာဝန္ ယူၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္အျဖစ္ တာဝန္ ယူၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္အျဖစ္ တာဝန္ ယူၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္အျဖစ္ တာဝန္ ယူၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္    

စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကုိလည္း အရံအင္အားအျဖစ္ ျပန္စုခ့ဲပါတယ္။စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကုိလည္း အရံအင္အားအျဖစ္ ျပန္စုခ့ဲပါတယ္။စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကုိလည္း အရံအင္အားအျဖစ္ ျပန္စုခ့ဲပါတယ္။စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကုိလည္း အရံအင္အားအျဖစ္ ျပန္စုခ့ဲပါတယ္။    

    

ဒါတင္မကဒါတင္မကဒါတင္မကဒါတင္မက    ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ အရံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ အရံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ အရံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ အရံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ဖြဲ႔၊ဖြဲ႔၊ဖြဲ႔၊    ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြကုိလည္း ညီေနာင္တပ္ဖြဲ႔ ေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေန႔ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြကုိလည္း ညီေနာင္တပ္ဖြဲ႔ ေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေန႔ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြကုိလည္း ညီေနာင္တပ္ဖြဲ႔ ေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေန႔ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ေတြကုိလည္း ညီေနာင္တပ္ဖြဲ႔ ေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေန႔    

စစ္ေရးျပရာမွာ ေနာက္ပုိင္းကာလမွာ ဒီအဖြဲ႔ ေတြကုိပါ ခ်ီတက္ အေလး ျပဳရာမွာစစ္ေရးျပရာမွာ ေနာက္ပုိင္းကာလမွာ ဒီအဖြဲ႔ ေတြကုိပါ ခ်ီတက္ အေလး ျပဳရာမွာစစ္ေရးျပရာမွာ ေနာက္ပုိင္းကာလမွာ ဒီအဖြဲ႔ ေတြကုိပါ ခ်ီတက္ အေလး ျပဳရာမွာစစ္ေရးျပရာမွာ ေနာက္ပုိင္းကာလမွာ ဒီအဖြဲ႔ ေတြကုိပါ ခ်ီတက္ အေလး ျပဳရာမွာ    ပါဝင္ေစတာကုိ သတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က မိသားစု ဝင္ေတြကုိလည္းပါဝင္ေစတာကုိ သတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က မိသားစု ဝင္ေတြကုိလည္းပါဝင္ေစတာကုိ သတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က မိသားစု ဝင္ေတြကုိလည္းပါဝင္ေစတာကုိ သတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က မိသားစု ဝင္ေတြကုိလည္း    

ျပည္သူ႔ စြမ္းအား ရွင္အဖြဲ႔ျပည္သူ႔ စြမ္းအား ရွင္အဖြဲ႔ျပည္သူ႔ စြမ္းအား ရွင္အဖြဲ႔ျပည္သူ႔ စြမ္းအား ရွင္အဖြဲ႔ဆုိၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းကစလုိ႔ စုဖြဲ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔ဆုိၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းကစလုိ႔ စုဖြဲ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔ဆုိၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းကစလုိ႔ စုဖြဲ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔ဆုိၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းကစလုိ႔ စုဖြဲ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔    ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္က မိသားစုဝင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေတြကုိ လည္းေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္က မိသားစုဝင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေတြကုိ လည္းေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္က မိသားစုဝင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေတြကုိ လည္းေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္က မိသားစုဝင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေတြကုိ လည္း    

စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းေတြ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိေလ့က်င့္ေစရာမွာ သတင္းေတြအရ ေလယာဥ္ပစ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းေတြ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိေလ့က်င့္ေစရာမွာ သတင္းေတြအရ ေလယာဥ္ပစ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းေတြ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိေလ့က်င့္ေစရာမွာ သတင္းေတြအရ ေလယာဥ္ပစ္စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းေတြ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိေလ့က်င့္ေစရာမွာ သတင္းေတြအရ ေလယာဥ္ပစ္    စက္ေသနတ္ သင္တန္း ေတြ၊ လက္နက္ႀကီး သင္တန္းေတြ ကုိေတာင္ စက္ေသနတ္ သင္တန္း ေတြ၊ လက္နက္ႀကီး သင္တန္းေတြ ကုိေတာင္ စက္ေသနတ္ သင္တန္း ေတြ၊ လက္နက္ႀကီး သင္တန္းေတြ ကုိေတာင္ စက္ေသနတ္ သင္တန္း ေတြ၊ လက္နက္ႀကီး သင္တန္းေတြ ကုိေတာင္ 

တက္တက္တက္တက္ေစခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ေစခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ေစခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ေစခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။    ဒါ့အျပင္ ဒါ့အျပင္ ဒါ့အျပင္ ဒါ့အျပင္ ၁၉၉၄ ၁၉၉၄ ၁၉၉၄ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ လူစုၿပီးခုႏွစ္ကစလုိ႔ ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ လူစုၿပီးခုႏွစ္ကစလုိ႔ ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ လူစုၿပီးခုႏွစ္ကစလုိ႔ ၾက့ံခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ လူစုၿပီး    ေလေၾကာင္းလူငယ္၊ ေရေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းေတြကုိလည္းေလေၾကာင္းလူငယ္၊ ေရေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းေတြကုိလည္းေလေၾကာင္းလူငယ္၊ ေရေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းေတြကုိလည္းေလေၾကာင္းလူငယ္၊ ေရေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းေတြကုိလည္း    

ျပန္စလာခ့ဲပါတယ္။ျပန္စလာခ့ဲပါတယ္။ျပန္စလာခ့ဲပါတယ္။ျပန္စလာခ့ဲပါတယ္။    

    

ဒီေနရာမွာ ေဝဖန္စရာရိွတာက အခု ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႔ဒီေနရာမွာ ေဝဖန္စရာရိွတာက အခု ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႔ဒီေနရာမွာ ေဝဖန္စရာရိွတာက အခု ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႔ဒီေနရာမွာ ေဝဖန္စရာရိွတာက အခု ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာရဲ႔    ရန္သူသတ္မွတ္မႈ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိရန္သူသတ္မွတ္မႈ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိရန္သူသတ္မွတ္မႈ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိရန္သူသတ္မွတ္မႈ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိ႔တာဝန္ အေရး ႔တာဝန္ အေရး ႔တာဝန္ အေရး ႔တာဝန္ အေရး ((((၃၃၃၃) ) ) ) ပါးကုိ ဆန္႔က်င္လာရင္ပါးကုိ ဆန္႔က်င္လာရင္ပါးကုိ ဆန္႔က်င္လာရင္ပါးကုိ ဆန္႔က်င္လာရင္    ရန္သူလုိ႔ ရန္သူလုိ႔ ရန္သူလုိ႔ ရန္သူလုိ႔ 

သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာ ထားကြဲသူ ေတြသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာ ထားကြဲသူ ေတြသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာ ထားကြဲသူ ေတြသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာ ထားကြဲသူ ေတြ    ကုိေတာင္ ရန္သူလုိ႔ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခ့ဲပုံ ရပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔ကုိေတာင္ ရန္သူလုိ႔ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခ့ဲပုံ ရပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔ကုိေတာင္ ရန္သူလုိ႔ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခ့ဲပုံ ရပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔ကုိေတာင္ ရန္သူလုိ႔ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခ့ဲပုံ ရပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔    

ေႂကြးေၾကာ္သံေတြမွာ ေဖာ္ျပသလုိ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးကုိေႂကြးေၾကာ္သံေတြမွာ ေဖာ္ျပသလုိ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးကုိေႂကြးေၾကာ္သံေတြမွာ ေဖာ္ျပသလုိ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးကုိေႂကြးေၾကာ္သံေတြမွာ ေဖာ္ျပသလုိ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးကုိ    ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနတ့ဲသူေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖ်က္သမားေတြ စသျဖင့္ကုိတ့ဲသူေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖ်က္သမားေတြ စသျဖင့္ကုိတ့ဲသူေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖ်က္သမားေတြ စသျဖင့္ကုိတ့ဲသူေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖ်က္သမားေတြ စသျဖင့္ကုိ    

ဘုံရန္သူအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾကဖုိ႔ ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာပါ တယ္။ အဲသည္ေတာ့ အရင္ကဘုံရန္သူအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾကဖုိ႔ ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာပါ တယ္။ အဲသည္ေတာ့ အရင္ကဘုံရန္သူအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾကဖုိ႔ ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာပါ တယ္။ အဲသည္ေတာ့ အရင္ကဘုံရန္သူအျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္ေခ်မႈန္းၾကဖုိ႔ ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာပါ တယ္။ အဲသည္ေတာ့ အရင္က    လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ေတြအေပၚ သုံးခ့ဲတ့ဲ ျဖတ္ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ေတြအေပၚ သုံးခ့ဲတ့ဲ ျဖတ္ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ေတြအေပၚ သုံးခ့ဲတ့ဲ ျဖတ္ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ေတြအေပၚ သုံးခ့ဲတ့ဲ ျဖတ္ ((((၄၄၄၄)))) ျ ျ ျ ျဖတ္ ဖတ္ ဖတ္ ဖတ္ 

စစ္ဆင္ေရးေတြကစစ္ဆင္ေရးေတြကစစ္ဆင္ေရးေတြကစစ္ဆင္ေရးေတြက    အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ((((NLD) NLD) NLD) NLD) အတြက္ ျဖစ္လာ သလားလုိ႔ စဥ္အတြက္ ျဖစ္လာ သလားလုိ႔ စဥ္အတြက္ ျဖစ္လာ သလားလုိ႔ စဥ္အတြက္ ျဖစ္လာ သလားလုိ႔ စဥ္းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔    စြမ္းအားရွင္ဆုိတ့ဲ လူရမ္းကားေတြနဲ႔လည္း စြမ္းအားရွင္ဆုိတ့ဲ လူရမ္းကားေတြနဲ႔လည္း စြမ္းအားရွင္ဆုိတ့ဲ လူရမ္းကားေတြနဲ႔လည္း စြမ္းအားရွင္ဆုိတ့ဲ လူရမ္းကားေတြနဲ႔လည္း 

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး    အတုိက္ အခံေတြကုိ ထုိးႏွက္ရုိက္ပုတ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားကြတဲာကုိအတုိက္ အခံေတြကုိ ထုိးႏွက္ရုိက္ပုတ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားကြတဲာကုိအတုိက္ အခံေတြကုိ ထုိးႏွက္ရုိက္ပုတ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားကြတဲာကုိအတုိက္ အခံေတြကုိ ထုိးႏွက္ရုိက္ပုတ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားကြတဲာကုိ    ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရမယ့္အစား ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရမယ့္အစား ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရမယ့္အစား ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရမယ့္အစား 

အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့    ျပည္သူကုိ ျပည္သူကုိ ျပည္သူကုိ ျပည္သူကုိ ကာကြယ္ရမယ့္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူကုိပဲ ရန္သူ ထင္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။ကာကြယ္ရမယ့္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူကုိပဲ ရန္သူ ထင္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။ကာကြယ္ရမယ့္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူကုိပဲ ရန္သူ ထင္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။ကာကြယ္ရမယ့္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူကုိပဲ ရန္သူ ထင္ေနတာမ်ဳိး ျဖစ္လာ ခ့ဲပါတယ္။    ေနာက္ဆုံး ေနာက္ဆုံး ေနာက္ဆုံး ေနာက္ဆုံး 

ၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိေတာင္ ေနျပည္ေတာ္ဆုိၿပီး ေတာေခါင္ေခါင္ေနရာ ေရႊ႔ပစ္ တာဟာလည္းၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိေတာင္ ေနျပည္ေတာ္ဆုိၿပီး ေတာေခါင္ေခါင္ေနရာ ေရႊ႔ပစ္ တာဟာလည္းၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိေတာင္ ေနျပည္ေတာ္ဆုိၿပီး ေတာေခါင္ေခါင္ေနရာ ေရႊ႔ပစ္ တာဟာလည္းၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိေတာင္ ေနျပည္ေတာ္ဆုိၿပီး ေတာေခါင္ေခါင္ေနရာ ေရႊ႔ပစ္ တာဟာလည္း    အခုလုိ လုံျခံဳေရးကုိ ကဲလြန္းတ့ဲ အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြေၾကာင့္အခုလုိ လုံျခံဳေရးကုိ ကဲလြန္းတ့ဲ အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြေၾကာင့္အခုလုိ လုံျခံဳေရးကုိ ကဲလြန္းတ့ဲ အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြေၾကာင့္အခုလုိ လုံျခံဳေရးကုိ ကဲလြန္းတ့ဲ အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြေၾကာင့္    ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။    

    

ဒုတိယေဝဖန္စရာအခ်က္ကေတာ့ ေခတ္မီွေရးဒုတိယေဝဖန္စရာအခ်က္ကေတာ့ ေခတ္မီွေရးဒုတိယေဝဖန္စရာအခ်က္ကေတာ့ ေခတ္မီွေရးဒုတိယေဝဖန္စရာအခ်က္ကေတာ့ ေခတ္မီွေရးအတြက္သာ ျပင္ဆင္ေနတယ္။အတြက္သာ ျပင္ဆင္ေနတယ္။အတြက္သာ ျပင္ဆင္ေနတယ္။အတြက္သာ ျပင္ဆင္ေနတယ္။    အားနည္းခ်က္ေတြကလည္း အျပည့္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ စစ္တပ္က ျပည္ပရန္အတြက္အားနည္းခ်က္ေတြကလည္း အျပည့္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ စစ္တပ္က ျပည္ပရန္အတြက္အားနည္းခ်က္ေတြကလည္း အျပည့္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ စစ္တပ္က ျပည္ပရန္အတြက္အားနည္းခ်က္ေတြကလည္း အျပည့္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ စစ္တပ္က ျပည္ပရန္အတြက္    

ေေေေျျျျမမမမေေေေအအအအာာာာကကကက္္္္ဥဥဥဥမမမမငငငင္္ ္္စစစစစစစစ္္ ္္ဆဆဆဆငငငင္္ ္္ေေေေရရရရးးးးအအအအတတတတြြြြကကကက္္္္လလလလညညညည္္္္းးးး    ျျျျပပပပငငငင္္ ္္ဆဆဆဆငငငင္္ ္္    ထထထထာာာားးးးခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့တတတတယယယယ္္္္လလလလိိိိ ုု ုု ႔႔ ႔႔    ေေေေမမမမာာာာငငငင္္ ္္ေေေေအအအအာာာာငငငင္္ ္္    မမမမ််််ဳိိိိဳဳဳးးးးကကကက    ေေေေဖဖဖဖာာာာ္္ ္္ ျျျျပပပပပပပပါါါါတတတတယယယယ္္္္။။။။    ဒဒဒဒါါါါေေေေပပပပမမမမယယယယ္္္္ ့့ ့့ေေေေနနနနာာာာကကကက္္္္ပပပပိိ ိိ ုု ုုငငငင္္ ္္းးးး    တတတတရရရရုု ုုတတတတ္္္္ကကကက    အအအအၾၾၾၾကကကကံံံံေေေေပပပပးးးးသသသသူူူူေေေေတတတတြြြြကကကက    အအအအခခခခုု ုုအအအအခခခခါါါါ    



ဘန္ကာ ဘတ္စ္တာဘန္ကာ ဘတ္စ္တာဘန္ကာ ဘတ္စ္တာဘန္ကာ ဘတ္စ္တာ (Bunker buster)  (Bunker buster)  (Bunker buster)  (Bunker buster) လုိ႔ေခၚတ့ဲလုိ႔ေခၚတ့ဲလုိ႔ေခၚတ့ဲလုိ႔ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ဖ်က္အားျပင္း ဗုံးေတြေပၚလာၿပီ။ အဆင့္ျမင့္ဖ်က္အားျပင္း ဗုံးေတြေပၚလာၿပီ။ အဆင့္ျမင့္ဖ်က္အားျပင္း ဗုံးေတြေပၚလာၿပီ။ အဆင့္ျမင့္ဖ်က္အားျပင္း ဗုံးေတြေပၚလာၿပီ။    အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ အၾကံေပးမွ ျပန္လုိ႔ ရုပ္သိမ္းခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ အၾကံေပးမွ ျပန္လုိ႔ ရုပ္သိမ္းခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ အၾကံေပးမွ ျပန္လုိ႔ ရုပ္သိမ္းခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ အၾကံေပးမွ ျပန္လုိ႔ ရုပ္သိမ္းခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ဒါ့အျပင္ဒါ့အျပင္ဒါ့အျပင္    ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ ၁၉၉၅၁၉၉၅၁၉၉၅၁၉၉၅----၉၇၉၇၉၇၉၇ ေ ေ ေ ေလာက္မွာ အႀကီးအက်ယ္လာက္မွာ အႀကီးအက်ယ္လာက္မွာ အႀကီးအက်ယ္လာက္မွာ အႀကီးအက်ယ္    လုပ္ခ့ဲတာ ကုိ က်ေနာ္ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက ေမွာ္ဘီနားက ထူးႀကီး လုပ္ခ့ဲတာ ကုိ က်ေနာ္ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက ေမွာ္ဘီနားက ထူးႀကီး လုပ္ခ့ဲတာ ကုိ က်ေနာ္ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက ေမွာ္ဘီနားက ထူးႀကီး လုပ္ခ့ဲတာ ကုိ က်ေနာ္ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါတင္မက ေမွာ္ဘီနားက ထူးႀကီး 

အေအေအေအေျခစုိက္ျခစုိက္ျခစုိက္ျခစုိက္    စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ ((((စစစစ----ကကကက----ခခခခ) ) ) ) အမွတ္ အမွတ္ အမွတ္ အမွတ္ ((((၄၄၄၄)))) ေ ေ ေ ေအာက္ က တပ္ရင္း အာက္ က တပ္ရင္း အာက္ က တပ္ရင္း အာက္ က တပ္ရင္း ((((၁၁၁၁ဝဝဝဝ) ) ) ) ရင္းကုိလည္းရင္းကုိလည္းရင္းကုိလည္းရင္းကုိလည္း    ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မသဖြယ္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မသဖြယ္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မသဖြယ္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မသဖြယ္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက 

ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္    နာဂစ္ေလမုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥေတြကုိ တံု႔ျပန္ရာမွာ ရဟတ္ယာဥ္ကအစ၊ တပ္မေတာ္နာဂစ္ေလမုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥေတြကုိ တံု႔ျပန္ရာမွာ ရဟတ္ယာဥ္ကအစ၊ တပ္မေတာ္နာဂစ္ေလမုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥေတြကုိ တံု႔ျပန္ရာမွာ ရဟတ္ယာဥ္ကအစ၊ တပ္မေတာ္နာဂစ္ေလမုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥေတြကုိ တံု႔ျပန္ရာမွာ ရဟတ္ယာဥ္ကအစ၊ တပ္မေတာ္    အင္ဂ်င္ နီယာ၊ ေဆးအင္ဂ်င္ နီယာ၊ ေဆးအင္ဂ်င္ နီယာ၊ ေဆးအင္ဂ်င္ နီယာ၊ ေဆးတပ္၊ ၾကည္း တပ္ေတြအဆုံး တပ္၊ ၾကည္း တပ္ေတြအဆုံး တပ္၊ ၾကည္း တပ္ေတြအဆုံး တပ္၊ ၾကည္း တပ္ေတြအဆုံး 

ဘယ္ေလာက္ အထေႏွးခ့ဲတယ္ဆုိတာဘယ္ေလာက္ အထေႏွးခ့ဲတယ္ဆုိတာဘယ္ေလာက္ အထေႏွးခ့ဲတယ္ဆုိတာဘယ္ေလာက္ အထေႏွးခ့ဲတယ္ဆုိတာ    ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။    

    

အဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္မွာ ေရာက္ေနတ့ဲအဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္မွာ ေရာက္ေနတ့ဲအဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္မွာ ေရာက္ေနတ့ဲအဲသည္အခ်ိန္က ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္မွာ ေရာက္ေနတ့ဲ    ႏုိင္ငံျခားကယ္ဆယ္ေရးစစ္သေဘၤာေတြက ဝင္မယ္ဆုိရင္ ကုန္းေပၚ ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီ။ႏုိင္ငံျခားကယ္ဆယ္ေရးစစ္သေဘၤာေတြက ဝင္မယ္ဆုိရင္ ကုန္းေပၚ ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီ။ႏုိင္ငံျခားကယ္ဆယ္ေရးစစ္သေဘၤာေတြက ဝင္မယ္ဆုိရင္ ကုန္းေပၚ ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီ။ႏုိင္ငံျခားကယ္ဆယ္ေရးစစ္သေဘၤာေတြက ဝင္မယ္ဆုိရင္ ကုန္းေပၚ ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီ။    ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ကေန ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ကေန ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ကေန ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ကေန 

လပြတၱာသြားတ့ဲ မုိင္ လပြတၱာသြားတ့ဲ မုိင္ လပြတၱာသြားတ့ဲ မုိင္ လပြတၱာသြားတ့ဲ မုိင္ ၁၁၁၁ဝဝ ေလာက္ခရီးကုိ ဝဝ ေလာက္ခရီးကုိ ဝဝ ေလာက္ခရီးကုိ ဝဝ ေလာက္ခရီးကုိ ၉၉၉၉----နာရီ ေက်ာ္နာရီ ေက်ာ္နာရီ ေက်ာ္နာရီ ေက်ာ္ ကားနဲ႔သြား ကားနဲ႔သြား ကားနဲ႔သြား ကားနဲ႔သြား    ေနရတယ္ဆုိတ့ဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္းည့ံဖ်င္းတ့ဲ အေျခအေနေတြကုိလည္း ၾကားေနရတယ္ဆုိတ့ဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္းည့ံဖ်င္းတ့ဲ အေျခအေနေတြကုိလည္း ၾကားေနရတယ္ဆုိတ့ဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္းည့ံဖ်င္းတ့ဲ အေျခအေနေတြကုိလည္း ၾကားေနရတယ္ဆုိတ့ဲ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္းည့ံဖ်င္းတ့ဲ အေျခအေနေတြကုိလည္း ၾကား    

သိခ့ဲရပါတယ္။ အကယ္၍ က်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖစ္လာရင္ေတာင္ တပ္ေတြဘယ္လုိေရႊ႔မွာလဲဆုိတ့ဲသိခ့ဲရပါတယ္။ အကယ္၍ က်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖစ္လာရင္ေတာင္ တပ္ေတြဘယ္လုိေရႊ႔မွာလဲဆုိတ့ဲသိခ့ဲရပါတယ္။ အကယ္၍ က်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖစ္လာရင္ေတာင္ တပ္ေတြဘယ္လုိေရႊ႔မွာလဲဆုိတ့ဲသိခ့ဲရပါတယ္။ အကယ္၍ က်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖစ္လာရင္ေတာင္ တပ္ေတြဘယ္လုိေရႊ႔မွာလဲဆုိတ့ဲ    ေမးခြန္းရိွေနပါေသးတယ္။ေမးခြန္းရိွေနပါေသးတယ္။ေမးခြန္းရိွေနပါေသးတယ္။ေမးခြန္းရိွေနပါေသးတယ္။    

    

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ စဥ္းစားပုံတတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ စဥ္းစားပုံတတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ စဥ္းစားပုံတတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ စဥ္းစားပုံ    ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စစ္သားေတြကုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စစ္သားေတြကုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စစ္သားေတြကုိ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စစ္သားေတြကုိ ၂၂၂၂----မ်ဳိး မ်ဳိး မ်ဳိး မ်ဳိး ၂ ၂ ၂ ၂ စားခြဲျခား ထားတာစားခြဲျခား ထားတာစားခြဲျခား ထားတာစားခြဲျခား ထားတာ    ေလ့လာမိပါတယ္။ တမ်ဳိးက ေလ့လာမိပါတယ္။ တမ်ဳိးက ေလ့လာမိပါတယ္။ တမ်ဳိးက ေလ့လာမိပါတယ္။ တမ်ဳိးက 

စစ္သားအလုပ္လုပ္တ့ဲ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္စစ္သားအလုပ္လုပ္တ့ဲ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္စစ္သားအလုပ္လုပ္တ့ဲ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္စစ္သားအလုပ္လုပ္တ့ဲ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သားျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္    တမ်ဳိးကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စစ္သား ေခၚတ့ဲ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကုိတမ်ဳိးကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စစ္သား ေခၚတ့ဲ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကုိတမ်ဳိးကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စစ္သား ေခၚတ့ဲ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကုိတမ်ဳိးကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စစ္သား ေခၚတ့ဲ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ    လုပ္တ့ဲစစ္သားပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လုပ္တ့ဲစစ္သားပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လုပ္တ့ဲစစ္သားပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လုပ္တ့ဲစစ္သားပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ 

ဗုိလ္ခ်ဳဗုိလ္ခ်ဳဗုိလ္ခ်ဳဗုိလ္ခ်ဳပ္ တေယာက္က ဦးေဆာင္ ၿပီး အင္အား ပ္ တေယာက္က ဦးေဆာင္ ၿပီး အင္အား ပ္ တေယာက္က ဦးေဆာင္ ၿပီး အင္အား ပ္ တေယာက္က ဦးေဆာင္ ၿပီး အင္အား ၂၂၂၂    ေသာင္းေက်ာ္ေတာင္ ဖြဲ႔ထားတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေတာင္ ဖြဲ႔ထားတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေတာင္ ဖြဲ႔ထားတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေတာင္ ဖြဲ႔ထားတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္    ငလ်င္ေဘးမွာ လည္း ငလ်င္ေဘးမွာ လည္း ငလ်င္ေဘးမွာ လည္း ငလ်င္ေဘးမွာ လည္း 

ဒီလုိကပ္ေဘးေတြကုိ တံု႔ျပန္ဖုိ႔ဖြဲ႔ထားတ့ဲ အထူးတပ္ေတြကုိဒီလုိကပ္ေဘးေတြကုိ တံု႔ျပန္ဖုိ႔ဖြဲ႔ထားတ့ဲ အထူးတပ္ေတြကုိဒီလုိကပ္ေဘးေတြကုိ တံု႔ျပန္ဖုိ႔ဖြဲ႔ထားတ့ဲ အထူးတပ္ေတြကုိဒီလုိကပ္ေဘးေတြကုိ တံု႔ျပန္ဖုိ႔ဖြဲ႔ထားတ့ဲ အထူးတပ္ေတြကုိ    ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ဒီလုိကိစၥ ေတြကုိ စဥ္းစားမိမွာေေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ဒီလုိကိစၥ ေတြကုိ စဥ္းစားမိမွာေေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ဒီလုိကိစၥ ေတြကုိ စဥ္းစားမိမွာေေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေတာ့ ဒီလုိကိစၥ ေတြကုိ စဥ္းစားမိမွာေတာင္တာင္တာင္တာင္    မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ပဲ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ပဲ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ပဲ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ပဲ 

က်ေနာ္က ဝမ္းနည္းစြာ နဲ႔ေတြးေနမိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ရန္သူထင္လုိ႔က်ေနာ္က ဝမ္းနည္းစြာ နဲ႔ေတြးေနမိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ရန္သူထင္လုိ႔က်ေနာ္က ဝမ္းနည္းစြာ နဲ႔ေတြးေနမိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ရန္သူထင္လုိ႔က်ေနာ္က ဝမ္းနည္းစြာ နဲ႔ေတြးေနမိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ရန္သူထင္လုိ႔    လုံးခ်ာလည္ ဇာတ္ရႈပ္ေနတုန္းပါ။လုံးခ်ာလည္ ဇာတ္ရႈပ္ေနတုန္းပါ။လုံးခ်ာလည္ ဇာတ္ရႈပ္ေနတုန္းပါ။လုံးခ်ာလည္ ဇာတ္ရႈပ္ေနတုန္းပါ။        

    

စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒကိစၥေတြေတာ့စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒကိစၥေတြေတာ့စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒကိစၥေတြေတာ့စစ္ေရးအေျခခံ မူဝါဒကိစၥေတြေတာ့    ဒီမွ်နဲ႔ေတာ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကိစၥေတြကုိ ဆက္ဒီမွ်နဲ႔ေတာ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကိစၥေတြကုိ ဆက္ဒီမွ်နဲ႔ေတာ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကိစၥေတြကုိ ဆက္ဒီမွ်နဲ႔ေတာ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကိစၥေတြကုိ ဆက္    လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း 

ေပ်ေပ်ေပ်ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၆၆၆၆))))        

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္က႑မွာ    တင္ျပေနတင္ျပေနတင္ျပေနတင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ ပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ ပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ ပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံတည္ေဆာက္ထားပုံျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံတည္ေဆာက္ထားပုံျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံတည္ေဆာက္ထားပုံျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံတည္ေဆာက္ထားပုံ    ဆုိင္ရာသမုိင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ဆုိင္ရာသမုိင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ဆုိင္ရာသမုိင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ဆုိင္ရာသမုိင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။    

    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

ဒီကေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာဒီကေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာဒီကေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာဒီကေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ    သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ခ်ဳပ္ဆုိတ့ဲ ကႏၵီသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အၿပီး၊ အရင္ ၿဗိတိသွ်သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ခ်ဳပ္ဆုိတ့ဲ ကႏၵီသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အၿပီး၊ အရင္ ၿဗိတိသွ်သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ခ်ဳပ္ဆုိတ့ဲ ကႏၵီသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အၿပီး၊ အရင္ ၿဗိတိသွ်သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ခ်ဳပ္ဆုိတ့ဲ ကႏၵီသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အၿပီး၊ အရင္ ၿဗိတိသွ်    လက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္းခ့ဲတ့ဲ လက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္းခ့ဲတ့ဲ လက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္းခ့ဲတ့ဲ လက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္းခ့ဲတ့ဲ 

တုိင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြရယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းတုိင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြရယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းတုိင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြရယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းတုိင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြရယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း    ဦးေဆာင္တ့ဲ ယခင္ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအ စတ့ဲ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ စတင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ယခင္ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအ စတ့ဲ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ စတင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ယခင္ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအ စတ့ဲ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ စတင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ယခင္ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအ စတ့ဲ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြကတဆင့္ စတင္    သေႏၶတည္ခ့ဲတ့ဲ သေႏၶတည္ခ့ဲတ့ဲ သေႏၶတည္ခ့ဲတ့ဲ သေႏၶတည္ခ့ဲတ့ဲ 

အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။    

    

စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က သဘာဝမတူကြဲျပားတ့ဲစတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က သဘာဝမတူကြဲျပားတ့ဲစတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က သဘာဝမတူကြဲျပားတ့ဲစတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က သဘာဝမတူကြဲျပားတ့ဲ    တပ္ေတြစုဖြဲ႔ထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းစုံနဲ႔ ၾကံဳတပ္ေတြစုဖြဲ႔ထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းစုံနဲ႔ ၾကံဳတပ္ေတြစုဖြဲ႔ထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းစုံနဲ႔ ၾကံဳတပ္ေတြစုဖြဲ႔ထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းစုံနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္    ေရးရၿပီးခါစမွာ ရိွေနတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ေရးရၿပီးခါစမွာ ရိွေနတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ေရးရၿပီးခါစမွာ ရိွေနတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ေရးရၿပီးခါစမွာ ရိွေနတ့ဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ 

ျပန္ၾကည့္ရင္ ပဋိပကၡေတြကုိျပန္ၾကည့္ရင္ ပဋိပကၡေတြကုိျပန္ၾကည့္ရင္ ပဋိပကၡေတြကုိျပန္ၾကည့္ရင္ ပဋိပကၡေတြကုိ    ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ခ့ဲၾကရပါတယ္။ အရင္ အဂၤလိပ္ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ခ့ဲၾကရပါတယ္။ အရင္ အဂၤလိပ္ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ခ့ဲၾကရပါတယ္။ အရင္ အဂၤလိပ္ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ခ့ဲၾကရပါတယ္။ အရင္ အဂၤလိပ္----ဂ်ပန္ကုိ သူပုန္ထလုိ႔ဂ်ပန္ကုိ သူပုန္ထလုိ႔ဂ်ပန္ကုိ သူပုန္ထလုိ႔ဂ်ပန္ကုိ သူပုန္ထလုိ႔    လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ပါလာခ့ဲၾကတ့ဲ စစ္သား ေတြက လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ပါလာခ့ဲၾကတ့ဲ စစ္သား ေတြက လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ပါလာခ့ဲၾကတ့ဲ စစ္သား ေတြက လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ပါလာခ့ဲၾကတ့ဲ စစ္သား ေတြက 

သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔    မ်ဳိးခ်စ္စစ္သား ေတြလုိ႔ျမင္ၾကပါတယ္။မ်ဳိးခ်စ္စစ္သား ေတြလုိ႔ျမင္ၾကပါတယ္။မ်ဳိးခ်စ္စစ္သား ေတြလုိ႔ျမင္ၾကပါတယ္။မ်ဳိးခ်စ္စစ္သား ေတြလုိ႔ျမင္ၾကပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်တပ္က ေပါင္းလာတ့ဲ တပ္ေတြကုိေတာ့ ၿဗိတိသွ်တပ္က ေပါင္းလာတ့ဲ တပ္ေတြကုိေတာ့ ၿဗိတိသွ်တပ္က ေပါင္းလာတ့ဲ တပ္ေတြကုိေတာ့ ၿဗိတိသွ်တပ္က ေပါင္းလာတ့ဲ တပ္ေတြကုိေတာ့    ေၾကးစစ္စစ္သားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ရဲေဘာ္ထု ေၾကးစစ္စစ္သားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ရဲေဘာ္ထု ေၾကးစစ္စစ္သားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ရဲေဘာ္ထု ေၾကးစစ္စစ္သားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ရဲေဘာ္ထု 

ၾကားထဲတင္မဟုတ္ဘဲၾကားထဲတင္မဟုတ္ဘဲၾကားထဲတင္မဟုတ္ဘဲၾကားထဲတင္မဟုတ္ဘဲ    ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွာလည္း အခ်ဳိ႔အရာရိွေတြကုိ အေနာက္လုိလား သူေတြ၊ ၿဗိတိသွ်ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွာလည္း အခ်ဳိ႔အရာရိွေတြကုိ အေနာက္လုိလား သူေတြ၊ ၿဗိတိသွ်ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွာလည္း အခ်ဳိ႔အရာရိွေတြကုိ အေနာက္လုိလား သူေတြ၊ ၿဗိတိသွ်ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းမွာလည္း အခ်ဳိ႔အရာရိွေတြကုိ အေနာက္လုိလား သူေတြ၊ ၿဗိတိသွ်    လုိလားသူေတြ၊ လက္က်ာသမားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါ တယ္။ လုိလားသူေတြ၊ လက္က်ာသမားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါ တယ္။ လုိလားသူေတြ၊ လက္က်ာသမားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါ တယ္။ လုိလားသူေတြ၊ လက္က်ာသမားေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါ တယ္။ 

တဖက္ကတဖက္ကတဖက္ကတဖက္က    ဗ်ဴရုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာရိွတဲဗ်ဴရုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာရိွတဲဗ်ဴရုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာရိွတဲဗ်ဴရုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာရိွတဲ့ အရာရိွေတြကလည္း အခ်ဳိ႔ျမန္မာ့ တပ္မွဴး ေတြကုိ့ အရာရိွေတြကလည္း အခ်ဳိ႔ျမန္မာ့ တပ္မွဴး ေတြကုိ့ အရာရိွေတြကလည္း အခ်ဳိ႔ျမန္မာ့ တပ္မွဴး ေတြကုိ့ အရာရိွေတြကလည္း အခ်ဳိ႔ျမန္မာ့ တပ္မွဴး ေတြကုိ    ကြန္ျမဴနစ္ အႏြယ္ဝင္ေတြ၊ လက္ဝအဲယူရိွသူေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ အႏြယ္ဝင္ေတြ၊ လက္ဝအဲယူရိွသူေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ အႏြယ္ဝင္ေတြ၊ လက္ဝအဲယူရိွသူေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ အႏြယ္ဝင္ေတြ၊ လက္ဝအဲယူရိွသူေတြလုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္ကအဲဒီအခ်ိန္ကအဲဒီအခ်ိန္ကအဲဒီအခ်ိန္က    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္း တပ္မွဴးေတြ ကလည္း ကရင္လူမ်ဳိး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္း တပ္မွဴးေတြ ကလည္း ကရင္လူမ်ဳိး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္း တပ္မွဴးေတြ ကလည္း ကရင္လူမ်ဳိး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္း တပ္မွဴးေတြ ကလည္း ကရင္လူမ်ဳိး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊    ဒုဒုဒုဒု----ဗုိလ္မွဴးႀကီးရီွးရိႈ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒုိး စတ့ဲသူေတြ ျဗုိလ္မွဴးႀကီးရီွးရိႈ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒုိး စတ့ဲသူေတြ ျဗုိလ္မွဴးႀကီးရီွးရိႈ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒုိး စတ့ဲသူေတြ ျဗုိလ္မွဴးႀကီးရီွးရိႈ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒုိး စတ့ဲသူေတြ ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ဖစ္တ့ဲ အတြက္ဖစ္တ့ဲ အတြက္ဖစ္တ့ဲ အတြက္    

ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ကရင္ေတြလႊမ္းမုိးေနတယ္လုိ႔ ခံစားခ်က္ ေတြရိွခ့ဲၾကပါတယ္။ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ကရင္ေတြလႊမ္းမုိးေနတယ္လုိ႔ ခံစားခ်က္ ေတြရိွခ့ဲၾကပါတယ္။ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ကရင္ေတြလႊမ္းမုိးေနတယ္လုိ႔ ခံစားခ်က္ ေတြရိွခ့ဲၾကပါတယ္။ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ကရင္ေတြလႊမ္းမုိးေနတယ္လုိ႔ ခံစားခ်က္ ေတြရိွခ့ဲၾကပါတယ္။    ဒီပဋိပကၡ ေတြက သိပ္မၾကာ ခင္မွာပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဒီပဋိပကၡ ေတြက သိပ္မၾကာ ခင္မွာပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဒီပဋိပကၡ ေတြက သိပ္မၾကာ ခင္မွာပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဒီပဋိပကၡ ေတြက သိပ္မၾကာ ခင္မွာပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ေပါက္ကြဲလာပါေတာ့တယ္။ေပါက္ကြဲလာပါေတာ့တယ္။ေပါက္ကြဲလာပါေတာ့တယ္။ေပါက္ကြဲလာပါေတာ့တယ္။    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲက အခ်ဳိ႔ ေသနတ္ကုိင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဖက္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲက အခ်ဳိ႔ ေသနတ္ကုိင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဖက္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲက အခ်ဳိ႔ ေသနတ္ကုိင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဖက္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲက အခ်ဳိ႔ ေသနတ္ကုိင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဖက္    ေတာခုိၾကသလုိ၊ စစ္ေတာခုိၾကသလုိ၊ စစ္ေတာခုိၾကသလုိ၊ စစ္ေတာခုိၾကသလုိ၊ စစ္ရဲတပ္အခ်ဳိ႔ အပါအဝင္ ရဲတပ္အခ်ဳိ႔ အပါအဝင္ ရဲတပ္အခ်ဳိ႔ အပါအဝင္ ရဲတပ္အခ်ဳိ႔ အပါအဝင္ 

ကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္းကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္းကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္းကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းေတြကလည္း    ေနာက္ပုိင္းမွာ သူပုန္ထၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္ကုိေနာက္ပုိင္းမွာ သူပုန္ထၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္ကုိေနာက္ပုိင္းမွာ သူပုန္ထၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္ကုိေနာက္ပုိင္းမွာ သူပုန္ထၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ    အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခဲဲ့ရပါတယ္။အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခဲဲ့ရပါတယ္။အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခဲဲ့ရပါတယ္။အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊခဲဲ့ရပါတယ္။    

    

ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြ ပုန္ကန္မႈအၿပီးမွာေတာ့ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြ ပုန္ကန္မႈအၿပီးမွာေတာ့ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြ ပုန္ကန္မႈအၿပီးမွာေတာ့ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြ ပုန္ကန္မႈအၿပီးမွာေတာ့    စစ္တပ္က ကရင္တပ္မွဴးႀကီးေတြကုိလည္း အနားယူေစခ့ဲ ပါေတာ့ တယ္စစ္တပ္က ကရင္တပ္မွဴးႀကီးေတြကုိလည္း အနားယူေစခ့ဲ ပါေတာ့ တယ္စစ္တပ္က ကရင္တပ္မွဴးႀကီးေတြကုိလည္း အနားယူေစခ့ဲ ပါေတာ့ တယ္စစ္တပ္က ကရင္တပ္မွဴးႀကီးေတြကုိလည္း အနားယူေစခ့ဲ ပါေတာ့ တယ္။။။။    သူပုန္ထတ့ဲကိစၥေတြကုိလည္း သူပုန္ထတ့ဲကိစၥေတြကုိလည္း သူပုန္ထတ့ဲကိစၥေတြကုိလည္း သူပုန္ထတ့ဲကိစၥေတြကုိလည္း 

တြန္းလွန္ႏုိင္ၿပီး၊ အေတာ္အသင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြန္းလွန္ႏုိင္ၿပီး၊ အေတာ္အသင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြန္းလွန္ႏုိင္ၿပီး၊ အေတာ္အသင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြန္းလွန္ႏုိင္ၿပီး၊ အေတာ္အသင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ    ရလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္း မွာ ရာထူးေနရာခန္႔ထားေရးကိစၥေတြအတြက္ရလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္း မွာ ရာထူးေနရာခန္႔ထားေရးကိစၥေတြအတြက္ရလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္း မွာ ရာထူးေနရာခန္႔ထားေရးကိစၥေတြအတြက္ရလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္း မွာ ရာထူးေနရာခန္႔ထားေရးကိစၥေတြအတြက္    ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္ပင္ခ့ဲၾကတယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္ပင္ခ့ဲၾကတယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္ပင္ခ့ဲၾကတယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္ပင္ခ့ဲၾကတယ္ 

ဆုိပါတယ္။ မတူကြဲျပားတ့ဲ ေနာက္ခံ၊ လူမ်ဳိး၊ဆုိပါတယ္။ မတူကြဲျပားတ့ဲ ေနာက္ခံ၊ လူမ်ဳိး၊ဆုိပါတယ္။ မတူကြဲျပားတ့ဲ ေနာက္ခံ၊ လူမ်ဳိး၊ဆုိပါတယ္။ မတူကြဲျပားတ့ဲ ေနာက္ခံ၊ လူမ်ဳိး၊    ဌာန စသျဖင့္က လာၾကသူေတြကုိ မွ်တေအာင္ရာထူးဌာန စသျဖင့္က လာၾကသူေတြကုိ မွ်တေအာင္ရာထူးဌာန စသျဖင့္က လာၾကသူေတြကုိ မွ်တေအာင္ရာထူးဌာန စသျဖင့္က လာၾကသူေတြကုိ မွ်တေအာင္ရာထူးေနရာေပး ခန္႔ ထားေရးကိစၥေတြကုိ ေနရာေပး ခန္႔ ထားေရးကိစၥေတြကုိ ေနရာေပး ခန္႔ ထားေရးကိစၥေတြကုိ ေနရာေပး ခန္႔ ထားေရးကိစၥေတြကုိ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခု၊ဝ ခု၊ဝ ခု၊ဝ ခု၊    တပ္မွဴညီလာခံကစလုိ႔ တပ္မွဴညီလာခံကစလုိ႔ တပ္မွဴညီလာခံကစလုိ႔ တပ္မွဴညီလာခံကစလုိ႔ 

ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ေတာ့ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ေတာ့ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ေတာ့ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ေတာ့    တပ္ရာထူးခန္႔ထားေရး ကိစၥေတြမွာ အရပ္ဖက္၊ ႏုိင္ငံ ေရးဖက္က ၾသဇာသက္ေရာက္လာမယ့္တပ္ရာထူးခန္႔ထားေရး ကိစၥေတြမွာ အရပ္ဖက္၊ ႏုိင္ငံ ေရးဖက္က ၾသဇာသက္ေရာက္လာမယ့္တပ္ရာထူးခန္႔ထားေရး ကိစၥေတြမွာ အရပ္ဖက္၊ ႏုိင္ငံ ေရးဖက္က ၾသဇာသက္ေရာက္လာမယ့္တပ္ရာထူးခန္႔ထားေရး ကိစၥေတြမွာ အရပ္ဖက္၊ ႏုိင္ငံ ေရးဖက္က ၾသဇာသက္ေရာက္လာမယ့္    

ကိစၥေတြကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ကိစၥေတြကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ကိစၥေတြကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ကိစၥေတြကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။    

    

ေနာက္ပုိင္းမွာေနာက္ပုိင္းမွာေနာက္ပုိင္းမွာေနာက္ပုိင္းမွာ    စစ္ရုံးခ်ဳစစ္ရုံးခ်ဳစစ္ရုံးခ်ဳစစ္ရုံးခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိစၥေတြကုိလည္း အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ပ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိစၥေတြကုိလည္း အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ပ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိစၥေတြကုိလည္း အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ပ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိစၥေတြကုိလည္း အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။    အဲဒီညီလာခံကပဲ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္တခု အဲဒီညီလာခံကပဲ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္တခု အဲဒီညီလာခံကပဲ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္တခု အဲဒီညီလာခံကပဲ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္တခု 

တင္ျပခ့ဲပါတယ္။တင္ျပခ့ဲပါတယ္။တင္ျပခ့ဲပါတယ္။တင္ျပခ့ဲပါတယ္။    အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကုိပဲ အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကုိပဲ အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကုိပဲ အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကုိပဲ ၁၉၅၂ ၁၉၅၂ ၁၉၅၂ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ၂ ၂ ၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတ့ဲ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတ့ဲ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတ့ဲ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတ့ဲ ၁၆၂၁၆၂၁၆၂၁၆၂    ႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳေပးခ့ဲႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳေပးခ့ဲႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳေပးခ့ဲႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳေပးခ့ဲပါတယ္။ ပါတယ္။ ပါတယ္။ ပါတယ္။ 

ေနာက္ပုိင္း ဦးဘေဆြေနာက္ပုိင္း ဦးဘေဆြေနာက္ပုိင္း ဦးဘေဆြေနာက္ပုိင္း ဦးဘေဆြ    ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္က သူ႔လက္သူ႔ေျခ ပုိျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္က သူ႔လက္သူ႔ေျခ ပုိျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္က သူ႔လက္သူ႔ေျခ ပုိျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ စစ္ရုံးခ်ဳပ္က သူ႔လက္သူ႔ေျခ ပုိျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။    စစ္ရုံးခ်ဳပ္ဆုိတာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန တခုလုံးကုိ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ဆုိတာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန တခုလုံးကုိ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ဆုိတာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန တခုလုံးကုိ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ဆုိတာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန တခုလုံးကုိ 

ကုိယ္စားျပဳေနရုံသာမက၊ကုိယ္စားျပဳေနရုံသာမက၊ကုိယ္စားျပဳေနရုံသာမက၊ကုိယ္စားျပဳေနရုံသာမက၊    စစ္ျဖစ္ေနတ့ဲအတြင္း ကာလ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ သဖြယ္ေတာင္စစ္ျဖစ္ေနတ့ဲအတြင္း ကာလ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ သဖြယ္ေတာင္စစ္ျဖစ္ေနတ့ဲအတြင္း ကာလ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ သဖြယ္ေတာင္စစ္ျဖစ္ေနတ့ဲအတြင္း ကာလ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ သဖြယ္ေတာင္    ၾသဇာထက္လာခ့ဲပါတယ္။ၾသဇာထက္လာခ့ဲပါတယ္။ၾသဇာထက္လာခ့ဲပါတယ္။ၾသဇာထက္လာခ့ဲပါတယ္။    

    

အဲဒီေနာက္ပုိင္းအဲဒီေနာက္ပုိင္းအဲဒီေနာက္ပုိင္းအဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တပ္ထဲမွာ လူမ်ဳိးေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမွာေတာ့ တပ္ထဲမွာ လူမ်ဳိးေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမွာေတာ့ တပ္ထဲမွာ လူမ်ဳိးေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမွာေတာ့ တပ္ထဲမွာ လူမ်ဳိးေရး၊ အဖြဲ႔အစည္း    လာရာေနာက္ခံ၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ မတူတ့ဲကိစၥေတြ ကုိလည္း ေသခ်ာကုိင္တြယ္ခ့ဲပါတယ္။လာရာေနာက္ခံ၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ မတူတ့ဲကိစၥေတြ ကုိလည္း ေသခ်ာကုိင္တြယ္ခ့ဲပါတယ္။လာရာေနာက္ခံ၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ မတူတ့ဲကိစၥေတြ ကုိလည္း ေသခ်ာကုိင္တြယ္ခ့ဲပါတယ္။လာရာေနာက္ခံ၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ မတူတ့ဲကိစၥေတြ ကုိလည္း ေသခ်ာကုိင္တြယ္ခ့ဲပါတယ္။    စစ္ေျမျပင္မွာ ပုိလုိ႔ စစ္ေျမျပင္မွာ ပုိလုိ႔ စစ္ေျမျပင္မွာ ပုိလုိ႔ စစ္ေျမျပင္မွာ ပုိလုိ႔ 

ပပပပူူ ူူးးးးေေေေပပပပါါါါငငငင္္ ္္းးးးေေေေဆဆဆဆာာာာငငငင္္ ္္ရရရရြြ ြြကကကက္္္္လလလလာာာာႏႏႏႏိိ ိိ ုု ုုငငငင္္ ္္ခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့တတတတယယယယ္္္္။။။။    ေေေေထထထထာာာာကကကက္္္္လလလလွွွွမမမမ္္ ္္းးးးေေေေရရရရးးးး    နနနနဲဲ ဲဲ ႔႔ ႔႔    တတတတိိိိ ုု ုုကကကက္္္္ခခခခိိ ိိ ုု ုုကကကက္္္္ေေေေရရရရးးးး    အအအအရရရရာာာာရရရရွွ ွွ ိိ ိိေေေေတတတတြြြြၾၾၾၾကကကကာာာားးးးထထထထဲဲဲဲ    ရရရရွွ ွွ ိိ ိိေေေေနနနနတတတတဲဲဲဲ ့့ ့့    ျျျျပပပပႆႆႆႆနနနနာာာာေေေေတတတတြြြြကကကကုုုုိိိိလလလလညညညည္္္္းးးး    စစစစနနနနစစစစ္္ ္္တတတတကကကက််််    ေေေေျျျျဖဖဖဖရရရရွွ ွွငငငင္္ ္္းးးးေေေေပပပပးးးးခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့ ၾၾၾၾကကကကတတတတယယယယ္္္္။။။။    



တပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ေနရာမွာလည္း မတူညီတ့ဲတပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ေနရာမွာလည္း မတူညီတ့ဲတပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ေနရာမွာလည္း မတူညီတ့ဲတပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ေနရာမွာလည္း မတူညီတ့ဲ    သင္တန္းေတြကဆင္းလာတ့ဲ အရာရိွအုပ္စုေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် မွ်တေအာင္ ေနရာခ်သင္တန္းေတြကဆင္းလာတ့ဲ အရာရိွအုပ္စုေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် မွ်တေအာင္ ေနရာခ်သင္တန္းေတြကဆင္းလာတ့ဲ အရာရိွအုပ္စုေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် မွ်တေအာင္ ေနရာခ်သင္တန္းေတြကဆင္းလာတ့ဲ အရာရိွအုပ္စုေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် မွ်တေအာင္ ေနရာခ်    ေပးခ့ဲတယ္လုိ႔ ေပးခ့ဲတယ္လုိ႔ ေပးခ့ဲတယ္လုိ႔ ေပးခ့ဲတယ္လုိ႔ 

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၁၉၆၁၉၆၁၉၆၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စလုိ႔ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စလုိ႔ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စလုိ႔ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စလုိ႔    တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ အုပ္စုကြဲျပား ျပႆနာ ျဖစ္ရတာေတပ္မေတာ္အတြင္းမွာ အုပ္စုကြဲျပား ျပႆနာ ျဖစ္ရတာေတပ္မေတာ္အတြင္းမွာ အုပ္စုကြဲျပား ျပႆနာ ျဖစ္ရတာေတပ္မေတာ္အတြင္းမွာ အုပ္စုကြဲျပား ျပႆနာ ျဖစ္ရတာေတြကုိလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆုိသလုိတြကုိလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆုိသလုိတြကုိလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆုိသလုိတြကုိလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆုိသလုိ    ရွင္းႏုိင္ ရွင္းႏုိင္ ရွင္းႏုိင္ ရွင္းႏုိင္ 

ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု ဂုိဏ္းဂဏ ျပႆနာေတြ မရိွဘူး ေတာ့ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု ဂုိဏ္းဂဏ ျပႆနာေတြ မရိွဘူး ေတာ့ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု ဂုိဏ္းဂဏ ျပႆနာေတြ မရိွဘူး ေတာ့ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု ဂုိဏ္းဂဏ ျပႆနာေတြ မရိွဘူး ေတာ့    မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကုိလည္း စီမံႏုိင္ခ့ဲ ၾကတယ္။ တခါတေလမွာ တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကုိလည္း စီမံႏုိင္ခ့ဲ ၾကတယ္။ တခါတေလမွာ တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကုိလည္း စီမံႏုိင္ခ့ဲ ၾကတယ္။ တခါတေလမွာ တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကုိလည္း စီမံႏုိင္ခ့ဲ ၾကတယ္။ တခါတေလမွာ တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပး    ရတ့ဲအထိ ရတ့ဲအထိ ရတ့ဲအထိ ရတ့ဲအထိ 

ျဖစ္ရေပမယ့္၊ အဖြဲ႔အစည္း သေဘာ၊ တပ္မေတာ္တခု လုံးရဲ႔ ညီၫြတ္မႈကုိျဖစ္ရေပမယ့္၊ အဖြဲ႔အစည္း သေဘာ၊ တပ္မေတာ္တခု လုံးရဲ႔ ညီၫြတ္မႈကုိျဖစ္ရေပမယ့္၊ အဖြဲ႔အစည္း သေဘာ၊ တပ္မေတာ္တခု လုံးရဲ႔ ညီၫြတ္မႈကုိျဖစ္ရေပမယ့္၊ အဖြဲ႔အစည္း သေဘာ၊ တပ္မေတာ္တခု လုံးရဲ႔ ညီၫြတ္မႈကုိ    ထိန္းႏုိင္ထိန္းႏုိင္ထိန္းႏုိင္ထိန္းႏုိင္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိပါတယ္။ခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိပါတယ္။ခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိပါတယ္။ခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိပါတယ္။    

    

ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ    ေနရာမွာ ကိစၥအမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲရပါတယ္။ ေနရာမွာ ကိစၥအမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲရပါတယ္။ ေနရာမွာ ကိစၥအမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲရပါတယ္။ ေနရာမွာ ကိစၥအမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲရပါတယ္။ ၁၉၆၁၉၆၁၉၆၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စၿပီး ရုံးတာဝန္ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စၿပီး ရုံးတာဝန္ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စၿပီး ရုံးတာဝန္ဝ ခုႏွစ္မ်ားက စၿပီး ရုံးတာဝန္    ေနာက္တန္း မွာ ေနရတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔ စစ္ေျမျပင္ဆင္းရတ့ဲ ေနာက္တန္း မွာ ေနရတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔ စစ္ေျမျပင္ဆင္းရတ့ဲ ေနာက္တန္း မွာ ေနရတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔ စစ္ေျမျပင္ဆင္းရတ့ဲ ေနာက္တန္း မွာ ေနရတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔ စစ္ေျမျပင္ဆင္းရတ့ဲ 

အရာရိွေတြၾကား ျပႆနာကုိအရာရိွေတြၾကား ျပႆနာကုိအရာရိွေတြၾကား ျပႆနာကုိအရာရိွေတြၾကား ျပႆနာကုိ    မူတခုခ်လုိ႔ ရွင္းႏုိင္ခ့ဲ ပါတယ္။ ေရွ႔တန္း မူတခုခ်လုိ႔ ရွင္းႏုိင္ခ့ဲ ပါတယ္။ ေရွ႔တန္း မူတခုခ်လုိ႔ ရွင္းႏုိင္ခ့ဲ ပါတယ္။ ေရွ႔တန္း မူတခုခ်လုိ႔ ရွင္းႏုိင္ခ့ဲ ပါတယ္။ ေရွ႔တန္း မထြက္ဖူးတ့ဲ အရာရိွဟာမထြက္ဖူးတ့ဲ အရာရိွဟာမထြက္ဖူးတ့ဲ အရာရိွဟာမထြက္ဖူးတ့ဲ အရာရိွဟာ    ရာထူးႀကီးႀကီးတက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ရာထူးႀကီးႀကီးတက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ရာထူးႀကီးႀကီးတက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ရာထူးႀကီးႀကီးတက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး 

အဆင့္ထိေတာင္အဆင့္ထိေတာင္အဆင့္ထိေတာင္အဆင့္ထိေတာင္    မတက္ႏုိင္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စစ္ဦးစီးတာဝန္ယူဖူးသူမွသာပဲ ရာထူးႀကီးႀကီးေနရာကုိမတက္ႏုိင္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စစ္ဦးစီးတာဝန္ယူဖူးသူမွသာပဲ ရာထူးႀကီးႀကီးေနရာကုိမတက္ႏုိင္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စစ္ဦးစီးတာဝန္ယူဖူးသူမွသာပဲ ရာထူးႀကီးႀကီးေနရာကုိမတက္ႏုိင္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စစ္ဦးစီးတာဝန္ယူဖူးသူမွသာပဲ ရာထူးႀကီးႀကီးေနရာကုိ    ေရာက္ပါတယ္။ တပ္ေရးေရာက္ပါတယ္။ တပ္ေရးေရာက္ပါတယ္။ တပ္ေရးေရာက္ပါတယ္။ တပ္ေရး----တပ္ေထာက္ စသျဖင့္ဌာနေတြကဆုိရင္ တပ္ေထာက္ စသျဖင့္ဌာနေတြကဆုိရင္ တပ္ေထာက္ စသျဖင့္ဌာနေတြကဆုိရင္ တပ္ေထာက္ စသျဖင့္ဌာနေတြကဆုိရင္ 

အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြယူရတာအဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြယူရတာအဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြယူရတာအဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြယူရတာ    ရွားရွားရွားရွားရွားရွားရွားရွားပါးပါး လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ပါးပါး လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ပါးပါး လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ပါးပါး လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္    စသျဖင့္ေနရာေတြမွာလည္း တုိက္ခုိက္ေရးကတက္လာတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔စသျဖင့္ေနရာေတြမွာလည္း တုိက္ခုိက္ေရးကတက္လာတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔စသျဖင့္ေနရာေတြမွာလည္း တုိက္ခုိက္ေရးကတက္လာတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔စသျဖင့္ေနရာေတြမွာလည္း တုိက္ခုိက္ေရးကတက္လာတ့ဲ အရာရိွေတြနဲ႔    

အစားထုိးခ့ဲပါတယ္။အစားထုိးခ့ဲပါတယ္။အစားထုိးခ့ဲပါတယ္။အစားထုိးခ့ဲပါတယ္။    

    

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရး၊ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရး၊ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရး၊ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရး၊    အစုိးရေတြက ထုိးေဖာက္မႈကုိ အျမဲပဲ သတိ ႀကီးႀကီး ထား ကာကြယ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပအစုိးရေတြက ထုိးေဖာက္မႈကုိ အျမဲပဲ သတိ ႀကီးႀကီး ထား ကာကြယ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပအစုိးရေတြက ထုိးေဖာက္မႈကုိ အျမဲပဲ သတိ ႀကီးႀကီး ထား ကာကြယ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပအစုိးရေတြက ထုိးေဖာက္မႈကုိ အျမဲပဲ သတိ ႀကီးႀကီး ထား ကာကြယ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ါတယ္။ါတယ္။ါတယ္။    ျဖတ္လာတ့ဲ ျဖတ္လာတ့ဲ ျဖတ္လာတ့ဲ ျဖတ္လာတ့ဲ 

သမုိင္းတေလ်ာက္မွာ ႏုိင္ငံျခားမွာ စစ္သံမွဴးတာဝန္ ေပးၿပီးမွသမုိင္းတေလ်ာက္မွာ ႏုိင္ငံျခားမွာ စစ္သံမွဴးတာဝန္ ေပးၿပီးမွသမုိင္းတေလ်ာက္မွာ ႏုိင္ငံျခားမွာ စစ္သံမွဴးတာဝန္ ေပးၿပီးမွသမုိင္းတေလ်ာက္မွာ ႏုိင္ငံျခားမွာ စစ္သံမွဴးတာဝန္ ေပးၿပီးမွ    တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးေနရာႀကီးႀကီး ျပန္ခန္႔ထားခ့ဲတာ ခြၽင္းခ်က္အေနနဲ႔တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးေနရာႀကီးႀကီး ျပန္ခန္႔ထားခ့ဲတာ ခြၽင္းခ်က္အေနနဲ႔တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးေနရာႀကီးႀကီး ျပန္ခန္႔ထားခ့ဲတာ ခြၽင္းခ်က္အေနနဲ႔တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးေနရာႀကီးႀကီး ျပန္ခန္႔ထားခ့ဲတာ ခြၽင္းခ်က္အေနနဲ႔    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခ်စ္ေဆြနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခ်စ္ေဆြနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခ်စ္ေဆြနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခ်စ္ေဆြနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးႀကီး 

ဝင္းေဇာ္ ၫြန္႔ပဲ ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ဝင္းေဇာ္ ၫြန္႔ပဲ ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ဝင္းေဇာ္ ၫြန္႔ပဲ ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ဝင္းေဇာ္ ၫြန္႔ပဲ ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြက ဆုိဗီယက္ရုရွား စစ္သံဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြက ဆုိဗီယက္ရုရွား စစ္သံဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြက ဆုိဗီယက္ရုရွား စစ္သံဗုိလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြက ဆုိဗီယက္ရုရွား စစ္သံမွဴး၊ ဗမက ဝင္းေဇာ္ၫြန္႔က တုိက်ဳိစစ္သံမွဴးမွဴး၊ ဗမက ဝင္းေဇာ္ၫြန္႔က တုိက်ဳိစစ္သံမွဴးမွဴး၊ ဗမက ဝင္းေဇာ္ၫြန္႔က တုိက်ဳိစစ္သံမွဴးမွဴး၊ ဗမက ဝင္းေဇာ္ၫြန္႔က တုိက်ဳိစစ္သံမွဴး    ခန္႔ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္မခန္႔ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္မခန္႔ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္မခန္႔ခ့ဲၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္မ----၇၇၇၇၇၇၇၇၊ ၊ ၊ ၊ ၉၉၉၉၉၉၉၉ ေ ေ ေ ေတြမွာ တြမွာ တြမွာ တြမွာ 

အသီးသီး ေနရာျပန္ခ်ထားခ့ဲ ပါတယ္။အသီးသီး ေနရာျပန္ခ်ထားခ့ဲ ပါတယ္။အသီးသီး ေနရာျပန္ခ်ထားခ့ဲ ပါတယ္။အသီးသီး ေနရာျပန္ခ်ထားခ့ဲ ပါတယ္။    ေျပာရရင္ ဒီလုိေနရာျပန္မေပး ခံရတာဟာ ႏုိင္ငံျခားၾသဇာကုိ စုိးရိမ္လုိ႔ေျပာရရင္ ဒီလုိေနရာျပန္မေပး ခံရတာဟာ ႏုိင္ငံျခားၾသဇာကုိ စုိးရိမ္လုိ႔ေျပာရရင္ ဒီလုိေနရာျပန္မေပး ခံရတာဟာ ႏုိင္ငံျခားၾသဇာကုိ စုိးရိမ္လုိ႔ေျပာရရင္ ဒီလုိေနရာျပန္မေပး ခံရတာဟာ ႏုိင္ငံျခားၾသဇာကုိ စုိးရိမ္လုိ႔    ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။    

    

တတိယအခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အတြင္းတတိယအခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အတြင္းတတိယအခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အတြင္းတတိယအခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အတြင္း    အုပ္စုဖြဲ႔မႈေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ႏိွမ္နင္းခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု လုိက္အုပ္စုဖြဲ႔မႈေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ႏိွမ္နင္းခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု လုိက္အုပ္စုဖြဲ႔မႈေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ႏိွမ္နင္းခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု လုိက္အုပ္စုဖြဲ႔မႈေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ႏိွမ္နင္းခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အုပ္စု လုိက္    ထုတ္ပစ္တာ၊ အနားယူေစတာလည္း ထုတ္ပစ္တာ၊ အနားယူေစတာလည္း ထုတ္ပစ္တာ၊ အနားယူေစတာလည္း ထုတ္ပစ္တာ၊ အနားယူေစတာလည္း 

အႀကိမ္ႀကိမ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ရွင္းလင္းပစ္ခ့ဲတ့ဲအႀကိမ္ႀကိမ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ရွင္းလင္းပစ္ခ့ဲတ့ဲအႀကိမ္ႀကိမ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ရွင္းလင္းပစ္ခ့ဲတ့ဲအႀကိမ္ႀကိမ္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ရွင္းလင္းပစ္ခ့ဲတ့ဲ    အႀကိမ္ေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကအႀကိမ္ေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကအႀကိမ္ေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကအႀကိမ္ေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။    

    

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ျပင္ပက၊ အထူးသျဖင့္ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ျပင္ပက၊ အထူးသျဖင့္ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ျပင္ပက၊ အထူးသျဖင့္ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ျပင္ပက၊ အထူးသျဖင့္    ကြန္ျမဴကြန္ျမဴကြန္ျမဴကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႔ ၾသဇာဝင္လာမွာ စုိးရိမ္တ့ဲအတြက္ တပ္ မေတာ္အတြင္းနစ္ေတြရဲ႔ ၾသဇာဝင္လာမွာ စုိးရိမ္တ့ဲအတြက္ တပ္ မေတာ္အတြင္းနစ္ေတြရဲ႔ ၾသဇာဝင္လာမွာ စုိးရိမ္တ့ဲအတြက္ တပ္ မေတာ္အတြင္းနစ္ေတြရဲ႔ ၾသဇာဝင္လာမွာ စုိးရိမ္တ့ဲအတြက္ တပ္ မေတာ္အတြင္း    ႏုိင္ငံေရးအယူအဆသြတ္သင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆသြတ္သင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆသြတ္သင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆသြတ္သင္းမႈ 

လုပ္လာတ့ဲနည္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။လုပ္လာတ့ဲနည္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။လုပ္လာတ့ဲနည္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။လုပ္လာတ့ဲနည္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္၌က ေဖာ္ျပထားတ့ဲသမုိင္းအရ အဲဒီအယူအဆ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္၌က ေဖာ္ျပထားတ့ဲသမုိင္းအရ အဲဒီအယူအဆ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္၌က ေဖာ္ျပထားတ့ဲသမုိင္းအရ အဲဒီအယူအဆ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္၌က ေဖာ္ျပထားတ့ဲသမုိင္းအရ အဲဒီအယူအဆ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပုံက ၈၈၈၈----    ဆင့္ရိွတယ္ဆုိပါ ဆင့္ရိွတယ္ဆုိပါ ဆင့္ရိွတယ္ဆုိပါ ဆင့္ရိွတယ္ဆုိပါ 

တယ္။ အရင္ အဆင့္နိမ့္တ့ဲ ကာကြယ္ေရးတယ္။ အရင္ အဆင့္နိမ့္တ့ဲ ကာကြယ္ေရးတယ္။ အရင္ အဆင့္နိမ့္တ့ဲ ကာကြယ္ေရးတယ္။ အရင္ အဆင့္နိမ့္တ့ဲ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ သက္သက္ကေန၊တာဝန္ သက္သက္ကေန၊တာဝန္ သက္သက္ကေန၊တာဝန္ သက္သက္ကေန၊    ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကုိ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊေဲနတ့ဲ တပ္မေတာ္တခုအျဖစ္ အယူဝါဒေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကုိ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊေဲနတ့ဲ တပ္မေတာ္တခုအျဖစ္ အယူဝါဒေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကုိ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊေဲနတ့ဲ တပ္မေတာ္တခုအျဖစ္ အယူဝါဒေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကုိ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊေဲနတ့ဲ တပ္မေတာ္တခုအျဖစ္ အယူဝါဒ    သြတ္သြင္း သြတ္သြင္း သြတ္သြင္း သြတ္သြင္း 

ခ့ဲၾကတာပါ။ ဒီအယူအဆကလည္း လက္ဝဲ ဖက္ယိမ္းၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာခ့ဲၾကတာပါ။ ဒီအယူအဆကလည္း လက္ဝဲ ဖက္ယိမ္းၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာခ့ဲၾကတာပါ။ ဒီအယူအဆကလည္း လက္ဝဲ ဖက္ယိမ္းၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာခ့ဲၾကတာပါ။ ဒီအယူအဆကလည္း လက္ဝဲ ဖက္ယိမ္းၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ    တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈကုိ ခံယူတ့ဲတပ္တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈကုိ ခံယူတ့ဲတပ္တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈကုိ ခံယူတ့ဲတပ္တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈကုိ ခံယူတ့ဲတပ္    ျဖစ္လာခ့ဲရပါတယ္။ျဖစ္လာခ့ဲရပါတယ္။ျဖစ္လာခ့ဲရပါတယ္။ျဖစ္လာခ့ဲရပါတယ္။        

    

တခ်ိန္က အတခ်ိန္က အတခ်ိန္က အတခ်ိန္က အင္အားခ်ိနဲ႔တ့ဲ၊ ေသးငယ္တ့ဲ၊ မညီမၫြတ္ရိွလွတ့ဲင္အားခ်ိနဲ႔တ့ဲ၊ ေသးငယ္တ့ဲ၊ မညီမၫြတ္ရိွလွတ့ဲင္အားခ်ိနဲ႔တ့ဲ၊ ေသးငယ္တ့ဲ၊ မညီမၫြတ္ရိွလွတ့ဲင္အားခ်ိနဲ႔တ့ဲ၊ ေသးငယ္တ့ဲ၊ မညီမၫြတ္ရိွလွတ့ဲ    တပ္ဖြဲ႔တခုကေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အရေျပာရမယ္ ဆုိရင္ အင္အား အတန္ႀကီးတ့ဲ၊တပ္ဖြဲ႔တခုကေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အရေျပာရမယ္ ဆုိရင္ အင္အား အတန္ႀကီးတ့ဲ၊တပ္ဖြဲ႔တခုကေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အရေျပာရမယ္ ဆုိရင္ အင္အား အတန္ႀကီးတ့ဲ၊တပ္ဖြဲ႔တခုကေန ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အရေျပာရမယ္ ဆုိရင္ အင္အား အတန္ႀကီးတ့ဲ၊    

အေတာ္အတန္စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ရိွေနတ့ဲ၊ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာပါအေတာ္အတန္စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ရိွေနတ့ဲ၊ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာပါအေတာ္အတန္စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ရိွေနတ့ဲ၊ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာပါအေတာ္အတန္စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ရိွေနတ့ဲ၊ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာပါ    လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ထြန္းလာပုံကုိ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကလႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ထြန္းလာပုံကုိ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကလႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ထြန္းလာပုံကုိ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကလႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေနတ့ဲ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ထြန္းလာပုံကုိ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    

စာအုစာအုစာအုစာအုပ္ေနာက္တခန္းမွာ ေဆြးေႏြးခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တပတ္ မွာေတာ့ပ္ေနာက္တခန္းမွာ ေဆြးေႏြးခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တပတ္ မွာေတာ့ပ္ေနာက္တခန္းမွာ ေဆြးေႏြးခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တပတ္ မွာေတာ့ပ္ေနာက္တခန္းမွာ ေဆြးေႏြးခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တပတ္ မွာေတာ့    ဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအ----အုိတီအက္အက္စ္ စတ့ဲ အရာရိွ သင္တန္း ကြဲျပားပုံေတြအရ ဘယ္သူေတြက အုိတီအက္အက္စ္ စတ့ဲ အရာရိွ သင္တန္း ကြဲျပားပုံေတြအရ ဘယ္သူေတြက အုိတီအက္အက္စ္ စတ့ဲ အရာရိွ သင္တန္း ကြဲျပားပုံေတြအရ ဘယ္သူေတြက အုိတီအက္အက္စ္ စတ့ဲ အရာရိွ သင္တန္း ကြဲျပားပုံေတြအရ ဘယ္သူေတြက 

ပုိေနရာရပုိေနရာရပုိေနရာရပုိေနရာရ    သလဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြၾကား အားၿပိဳင္မႈ စတာေတြသလဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြၾကား အားၿပိဳင္မႈ စတာေတြသလဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြၾကား အားၿပိဳင္မႈ စတာေတြသလဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြၾကား အားၿပိဳင္မႈ စတာေတြ    ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ ႏုိင္ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ ႏုိင္ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ ႏုိင္ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။ၾကပါေစ။ၾကပါေစ။ၾကပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၇၇၇၇))))        

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာလက္ေဆာင္ က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာလက္ေဆာင္ က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာလက္ေဆာင္ က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာလက္ေဆာင္ က႑မွာ    တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီတင္ျပေနပါတယ္။ ဒီတင္ျပေနပါတယ္။ ဒီတင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ အပတ္မွာေတာ့ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံ တည္ေဆာက္ထားပုံျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံ တည္ေဆာက္ထားပုံျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံ တည္ေဆာက္ထားပုံျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ပုံ တည္ေဆာက္ထားပုံ    အေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပထားပါတယ္။အေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပထားပါတယ္။အေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပထားပါတယ္။အေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပထားပါတယ္။    

    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အရာရိွေတြျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အရာရိွေတြျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အရာရိွေတြျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အရာရိွေတြ    ေနရာေပးခန္႔ထားပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပလုိပါတယ္။ ေနရာေပးခန္႔ထားပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပလုိပါတယ္။ ေနရာေပးခန္႔ထားပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပလုိပါတယ္။ ေနရာေပးခန္႔ထားပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပလုိပါတယ္။ ((((DSA) DSA) DSA) DSA) စစ္တကၠသုိလ္ ကစစ္တကၠသုိလ္ ကစစ္တကၠသုိလ္ ကစစ္တကၠသုိလ္ က    ဆင္းလာသူေတြကုိ ပုိလုိ႔ေနရာေပးခံရတယ္ဆင္းလာသူေတြကုိ ပုိလုိ႔ေနရာေပးခံရတယ္ဆင္းလာသူေတြကုိ ပုိလုိ႔ေနရာေပးခံရတယ္ဆင္းလာသူေတြကုိ ပုိလုိ႔ေနရာေပးခံရတယ္။ ။ ။ ။ 

((((OTS) OTS) OTS) OTS) အရာရိွဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းကအရာရိွဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းကအရာရိွဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းကအရာရိွဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းက    ဆင္းလာသူေတြကုိ ေတာ့ ႏိွမ္ခံရတယ္ စသျဖင့္ ျပင္ပမွာ ေျပာေနတ့ဲ အခ်က္ ေတြရိွပါတယ္။ဆင္းလာသူေတြကုိ ေတာ့ ႏိွမ္ခံရတယ္ စသျဖင့္ ျပင္ပမွာ ေျပာေနတ့ဲ အခ်က္ ေတြရိွပါတယ္။ဆင္းလာသူေတြကုိ ေတာ့ ႏိွမ္ခံရတယ္ စသျဖင့္ ျပင္ပမွာ ေျပာေနတ့ဲ အခ်က္ ေတြရိွပါတယ္။ဆင္းလာသူေတြကုိ ေတာ့ ႏိွမ္ခံရတယ္ စသျဖင့္ ျပင္ပမွာ ေျပာေနတ့ဲ အခ်က္ ေတြရိွပါတယ္။    ဒီလုိခြဲျခားက်င့္ သုံးမႈေတြ ဒီလုိခြဲျခားက်င့္ သုံးမႈေတြ ဒီလုိခြဲျခားက်င့္ သုံးမႈေတြ ဒီလုိခြဲျခားက်င့္ သုံးမႈေတြ 

မေတြ႔ရေၾကာင္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲမေတြ႔ရေၾကာင္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲမေတြ႔ရေၾကာင္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲမေတြ႔ရေၾကာင္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲ    ပါတယ္။ ပါတယ္။ ပါတယ္။ ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္းတက္လာတ့ဲခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္းတက္လာတ့ဲခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္းတက္လာတ့ဲခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္းတက္လာတ့ဲ စစ္အစုိးရမွာ စစ္အစုိးရမွာ စစ္အစုိးရမွာ စစ္အစုိးရမွာ    အဲသလုိမတူတ့ဲ အဲသလုိမတူတ့ဲ အဲသလုိမတူတ့ဲ အဲသလုိမတူတ့ဲ 

စစ္သင္တန္းေက်ာင္း ေနာက္ခံေတြက ဆင္းလာတ့ဲသူ ေတြအေပၚမွာစစ္သင္တန္းေက်ာင္း ေနာက္ခံေတြက ဆင္းလာတ့ဲသူ ေတြအေပၚမွာစစ္သင္တန္းေက်ာင္း ေနာက္ခံေတြက ဆင္းလာတ့ဲသူ ေတြအေပၚမွာစစ္သင္တန္းေက်ာင္း ေနာက္ခံေတြက ဆင္းလာတ့ဲသူ ေတြအေပၚမွာ    ညီၫြတ္မႈကုိၾကည့္ၿပီး၊ အထူး မွ်တေအာင္ ရာထူးေနရာခန္႔ထားခ့ဲတယ္၊ ေနာက္တခ်က္ကညီၫြတ္မႈကုိၾကည့္ၿပီး၊ အထူး မွ်တေအာင္ ရာထူးေနရာခန္႔ထားခ့ဲတယ္၊ ေနာက္တခ်က္ကညီၫြတ္မႈကုိၾကည့္ၿပီး၊ အထူး မွ်တေအာင္ ရာထူးေနရာခန္႔ထားခ့ဲတယ္၊ ေနာက္တခ်က္ကညီၫြတ္မႈကုိၾကည့္ၿပီး၊ အထူး မွ်တေအာင္ ရာထူးေနရာခန္႔ထားခ့ဲတယ္၊ ေနာက္တခ်က္က    

စစ္ေျမျပင္ေရွ႔တန္းထြက္ရတ့ဲ တပ္မွဴးေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ေတြအၾကားကစစ္ေျမျပင္ေရွ႔တန္းထြက္ရတ့ဲ တပ္မွဴးေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ေတြအၾကားကစစ္ေျမျပင္ေရွ႔တန္းထြက္ရတ့ဲ တပ္မွဴးေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ေတြအၾကားကစစ္ေျမျပင္ေရွ႔တန္းထြက္ရတ့ဲ တပ္မွဴးေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ေတြအၾကားက    ပဋိပကၡေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ေျဖရွင္းပဋိပကၡေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ေျဖရွင္းပဋိပကၡေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ေျဖရွင္းပဋိပကၡေတြကုိလည္း အထူးသတိထား ေျဖရွင္းခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    

ေရးခ့ဲပါတယ္။ေရးခ့ဲပါတယ္။ေရးခ့ဲပါတယ္။ေရးခ့ဲပါတယ္။    

    

ဒီလုိအခ်က္ကုိ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ သူက တင္ျပခ့ဲတာပါ။ အတိတ္ကဒီလုိအခ်က္ကုိ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ သူက တင္ျပခ့ဲတာပါ။ အတိတ္ကဒီလုိအခ်က္ကုိ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ သူက တင္ျပခ့ဲတာပါ။ အတိတ္ကဒီလုိအခ်က္ကုိ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ သူက တင္ျပခ့ဲတာပါ။ အတိတ္က    ၁၉၅၉၁၉၅၉၁၉၅၉၁၉၅၉----၆၆၆၆ဝ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္ အရာရိွ ဝ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္ အရာရိွ ဝ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္ အရာရိွ ဝ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္ အရာရိွ ၈၈၈၈ဝဝဝဝ၅ ၅ ၅ ၅ ဦးကုိ ခန္႔ထားရာမွာ စစ္တကၠသိုလ္က ၿပီးလာတ့ဲသူဦးကုိ ခန္႔ထားရာမွာ စစ္တကၠသိုလ္က ၿပီးလာတ့ဲသူဦးကုိ ခန္႔ထားရာမွာ စစ္တကၠသိုလ္က ၿပီးလာတ့ဲသူဦးကုိ ခန္႔ထားရာမွာ စစ္တကၠသိုလ္က ၿပီးလာတ့ဲသူ    

၆၅၆၅၆၅၆၅----ဦးသာ ပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အခ်ဳိး အရေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဦးသာ ပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အခ်ဳိး အရေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဦးသာ ပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အခ်ဳိး အရေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဦးသာ ပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အခ်ဳိး အရေျပာရမယ္ဆုိရင္ ၁ ၁ ၁ ၁ အခ်ဳိး၊ အခ်ဳိး၊ အခ်ဳိး၊ အခ်ဳိး၊ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ( ( ( ( ၈ ၈ ၈ ၈ %%%%    ပတ္ဝပတ္ဝပတ္ဝပတ္ဝန္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္) ) ) ) လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ၁၉၆၅ ၁၉၆၅ ၁၉၆၅ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တုိင္လည္း အခ်ဳိးက အလားတူပဲခုႏွစ္တုိင္လည္း အခ်ဳိးက အလားတူပဲခုႏွစ္တုိင္လည္း အခ်ဳိးက အလားတူပဲခုႏွစ္တုိင္လည္း အခ်ဳိးက အလားတူပဲ    

ရိွခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ အလားတူ ပ ဲရိွခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ အလားတူ ပ ဲရိွခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ အလားတူ ပ ဲရိွခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။ အလားတူ ပ ဲ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကေန ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကေန ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကေန ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကေန ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၈ ၈ ၈ ၈ ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊    ေဖေဖၚဝါရီလအထိ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ တာဝန္ေပး ခ့ဲတာကုိ ေဖေဖၚဝါရီလအထိ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ တာဝန္ေပး ခ့ဲတာကုိ ေဖေဖၚဝါရီလအထိ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ တာဝန္ေပး ခ့ဲတာကုိ ေဖေဖၚဝါရီလအထိ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ တာဝန္ေပး ခ့ဲတာကုိ 

ျပန္ၾကည့္ရင္ျပန္ၾကည့္ရင္ျပန္ၾကည့္ရင္ျပန္ၾကည့္ရင္    အရာရိွႀကီး အရာရိွႀကီး အရာရိွႀကီး အရာရိွႀကီး ၁၆၄ ၁၆၄ ၁၆၄ ၁၆၄ ဦးမွာ၊ ဦးမွာ၊ ဦးမွာ၊ ဦးမွာ၊ ((((ဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအ) ) ) ) က က က က ၁၁၁၁ဝဝဝဝ၇ ၇ ၇ ၇ ဦးဦးဦးဦး၊ ၊ ၊ ၊ ((((အုိတီအက္စ္အုိတီအက္စ္အုိတီအက္စ္အုိတီအက္စ္) ) ) ) ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းကဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းကဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းကဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းက    ၄၅ ၄၅ ၄၅ ၄၅ ဦး၊ ေတဇသင္တန္းက ဦး၊ ေတဇသင္တန္းက ဦး၊ ေတဇသင္တန္းက ဦး၊ ေတဇသင္တန္းက ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ဦး လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဦး လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဦး လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဦး လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ 

သူဆုိလုိတာက ရာထူးတာဝန္ေပးတ့ဲေနရာမွာသူဆုိလုိတာက ရာထူးတာဝန္ေပးတ့ဲေနရာမွာသူဆုိလုိတာက ရာထူးတာဝန္ေပးတ့ဲေနရာမွာသူဆုိလုိတာက ရာထူးတာဝန္ေပးတ့ဲေနရာမွာ    ခြဲျခားမႈ မရိွဘူး ဆုိလုိ တာပါပဲ။ ခြဲျခားမႈ မရိွဘူး ဆုိလုိ တာပါပဲ။ ခြဲျခားမႈ မရိွဘူး ဆုိလုိ တာပါပဲ။ ခြဲျခားမႈ မရိွဘူး ဆုိလုိ တာပါပဲ။ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းတ့ဲအခ်ိန္ ခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းတ့ဲအခ်ိန္ ခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းတ့ဲအခ်ိန္ ခုႏွစ္၊ စစ္အာဏာသိမ္းတ့ဲအခ်ိန္ ((((နဝတနဝတနဝတနဝတ))))    စစ္ေကာင္စီထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲသူေတြ စစ္ေကာင္စီထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲသူေတြ စစ္ေကာင္စီထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲသူေတြ စစ္ေကာင္စီထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲသူေတြ 

ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ဦဦဦဦးမွားမွားမွားမွာ ( ( ( (ဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအ) ) ) ) က က က က ၃ ၃ ၃ ၃ ဦးသာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဦးသာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဦးသာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဦးသာ ပါဝင္ပါတယ္။ ((((နဝတနဝတနဝတနဝတ) ) ) ) ကေန ကေန ကေန ကေန ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ၊ ခုႏွစ္မွာ၊ ခုႏွစ္မွာ၊ ခုႏွစ္မွာ၊ ((((နအဖနအဖနအဖနအဖ))))    ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခါမွာလည္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခါမွာလည္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခါမွာလည္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခါမွာလည္း ((((နအဖနအဖနအဖနအဖ) ) ) ) 

စစ္ေကာင္စီထဲမွာ စစ္ေကာင္စီထဲမွာ စစ္ေကာင္စီထဲမွာ စစ္ေကာင္စီထဲမွာ ((((ဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအဒီအက္စ္ေအ) ) ) ) က က က က ၅၅၅၅ဝဝဝဝ    ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ((((အုိတီအက္စ္အုိတီအက္စ္အုိတီအက္စ္အုိတီအက္စ္)))) ေ ေ ေ ေက်ာင္းဆင္းက က်ာင္းဆင္းက က်ာင္းဆင္းက က်ာင္းဆင္းက ၅၅၅၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆတူ ပါဝင္တယ္ လုိ႔ သူကဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆတူ ပါဝင္တယ္ လုိ႔ သူကဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆတူ ပါဝင္တယ္ လုိ႔ သူကဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆတူ ပါဝင္တယ္ လုိ႔ သူက    အေထာက္အထားနဲ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။အေထာက္အထားနဲ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။အေထာက္အထားနဲ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။အေထာက္အထားနဲ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။    

    

ေနာက္တခုကေေနာက္တခုကေေနာက္တခုကေေနာက္တခုကေတာ့ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြနဲ႔တာ့ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြနဲ႔တာ့ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြနဲ႔တာ့ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ေတြနဲ႔    ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အၾကား အကြဲအျပဲျပႆနာပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အၾကား အကြဲအျပဲျပႆနာပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အၾကား အကြဲအျပဲျပႆနာပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အၾကား အကြဲအျပဲျပႆနာပါ။ ၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂---- ေ ေ ေ ေႏွာင္းပုိင္းနဲ႔ ႏွာင္းပုိင္းနဲ႔ ႏွာင္းပုိင္းနဲ႔ ႏွာင္းပုိင္းနဲ႔ ၁၉၉၃ ၁၉၉၃ ၁၉၉၃ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာခုႏွစ္မွာခုႏွစ္မွာခုႏွစ္မွာ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ 

ေေေေစစစစာာာာငငငင္္ ္္ ့့ ့့ ၾၾၾၾကကကကညညညည့့့့္္္္ေေေေလလလလ့့့့လလလလာာာာခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့ ၾၾၾၾကကကကတတတတဲဲဲဲ ့့ ့့သသသသူူူူေေေေတတတတြြြြကကကက    ဘဘဘဘယယယယ္္္္သသသသူူူူကကကက    ဒဒဒဒုု ုု----ကကကကာာာာကကကကြြြြယယယယ္္္္ေေေေရရရရးးးး    ဥဥဥဦီ ီီးးးးစစစစီီ ီီးးးးခခခခ််််ဳဳဳဳပပပပ္္ ္္နနနနဲဲ ဲဲ ႔႔ ႔႔    တတတတပပပပ္္ ္္မမမမေေေေတတတတာာာာ္္ ္္    ((((ၾၾၾၾကကကကညညညည္္္္းးးး))))    ဥဥဥဦီ ီီးးးးစစစစီီ ီီးးးးခခခခ််််ဳဳဳဳပပပပ္္ ္္    ျျျျဖဖဖဖစစစစ္္ ္္လလလလာာာာေေေေလလလလမမမမလလလလဲဲဲဲလလလလိိိိ ုု ုု ႔႔ ႔႔    ေေေေစစစစာာာာငငငင္္ ္္ ့့ ့့ ၾၾၾၾကကကကညညညည္္္္ ့့ ့့ေေေေနနနနခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့ ၾၾၾၾကကကကပပပပါါါါတတတတယယယယ္္္္။။။။    



အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာထက္ေနတ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာထက္ေနတ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာထက္ေနတ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာထက္ေနတ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္    ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ပဲ ဝင္ေရာက္ေနရာယူမလားစတ့ဲၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ပဲ ဝင္ေရာက္ေနရာယူမလားစတ့ဲၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ပဲ ဝင္ေရာက္ေနရာယူမလားစတ့ဲၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ပဲ ဝင္ေရာက္ေနရာယူမလားစတ့ဲ    ထင္ေၾကးေပးမႈေတြ လည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ထင္ေၾကးေပးမႈေတြ လည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ထင္ေၾကးေပးမႈေတြ လည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ထင္ေၾကးေပးမႈေတြ လည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ 

အဲဒီရာထူးေနရာမွာလည္း အဲဒီရာထူးေနရာမွာလည္း အဲဒီရာထူးေနရာမွာလည္း အဲဒီရာထူးေနရာမွာလည္း ၅၅၅၅----လ ေလာက္လ ေလာက္လ ေလာက္လ ေလာက္    လစ္ဟာေနခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးကုိပဲ ဒုလစ္ဟာေနခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးကုိပဲ ဒုလစ္ဟာေနခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးကုိပဲ ဒုလစ္ဟာေနခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးကုိပဲ ဒု----ဦးစီးခ်ဳဦးစီးခ်ဳဦးစီးခ်ဳဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ပ္နဲ႔ပ္နဲ႔ပ္နဲ႔    ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ေပးခ့ဲပါတယ္။ 

တနည္းေျပာရရင္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ တုိက္ခုိက္ေရးတနည္းေျပာရရင္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ တုိက္ခုိက္ေရးတနည္းေျပာရရင္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ တုိက္ခုိက္ေရးတနည္းေျပာရရင္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ တုိက္ခုိက္ေရး    တပ္ေတြဖက္က လာတ့ဲတပ္မွဴးကုိ သာ ေနရာေပးတ့ဲ အစဥ္အလာတရပ္ကုိ ဆက္ထိန္းခ့ဲတာလုိ႔တပ္ေတြဖက္က လာတ့ဲတပ္မွဴးကုိ သာ ေနရာေပးတ့ဲ အစဥ္အလာတရပ္ကုိ ဆက္ထိန္းခ့ဲတာလုိ႔တပ္ေတြဖက္က လာတ့ဲတပ္မွဴးကုိ သာ ေနရာေပးတ့ဲ အစဥ္အလာတရပ္ကုိ ဆက္ထိန္းခ့ဲတာလုိ႔တပ္ေတြဖက္က လာတ့ဲတပ္မွဴးကုိ သာ ေနရာေပးတ့ဲ အစဥ္အလာတရပ္ကုိ ဆက္ထိန္းခ့ဲတာလုိ႔    ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက 

ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔အတြက္ တပ္မေတာ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔အတြက္ တပ္မေတာ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔အတြက္ တပ္မေတာ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔အတြက္ တပ္မေတာ္    မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာနမွဴးႀကီးဆုိၿပီး ေနရာ ဖန္တီးေပးခ့ဲတာ ေတာ့ ရိွခ့ဲပါတယ္။နမွဴးႀကီးဆုိၿပီး ေနရာ ဖန္တီးေပးခ့ဲတာ ေတာ့ ရိွခ့ဲပါတယ္။နမွဴးႀကီးဆုိၿပီး ေနရာ ဖန္တီးေပးခ့ဲတာ ေတာ့ ရိွခ့ဲပါတယ္။နမွဴးႀကီးဆုိၿပီး ေနရာ ဖန္တီးေပးခ့ဲတာ ေတာ့ ရိွခ့ဲပါတယ္။    အဲဒီအခ်ိန္က အဲဒီအခ်ိန္က အဲဒီအခ်ိန္က အဲဒီအခ်ိန္က 

မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာနမွဴးႀကီးတာဝန္က တပ္မေတာ္ထဲမွာ အဆင့္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာနမွဴးႀကီးတာဝန္က တပ္မေတာ္ထဲမွာ အဆင့္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာနမွဴးႀကီးတာဝန္က တပ္မေတာ္ထဲမွာ အဆင့္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာနမွဴးႀကီးတာဝန္က တပ္မေတာ္ထဲမွာ အဆင့္----၅၅၅၅    အႀကီးဆုံးေနရာ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ နယ္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ေတြကအႀကီးဆုံးေနရာ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ နယ္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ေတြကအႀကီးဆုံးေနရာ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ နယ္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ေတြကအႀကီးဆုံးေနရာ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ နယ္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ေတြက    

တပ္မေတာ္ေထာက္ လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရုံးဆီကုိ တုိက္ရုိက္တပ္မေတာ္ေထာက္ လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရုံးဆီကုိ တုိက္ရုိက္တပ္မေတာ္ေထာက္ လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရုံးဆီကုိ တုိက္ရုိက္တပ္မေတာ္ေထာက္ လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရုံးဆီကုိ တုိက္ရုိက္ အစီရင္ခံရတ့ဲအခါ အစီရင္ခံရတ့ဲအခါ အစီရင္ခံရတ့ဲအခါ အစီရင္ခံရတ့ဲအခါ    စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ပုိလုိ႔ၾသဇာႀကီး လာပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ ပုိလုိ႔ ရာထူး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ပုိလုိ႔ၾသဇာႀကီး လာပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ ပုိလုိ႔ ရာထူး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ပုိလုိ႔ၾသဇာႀကီး လာပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ ပုိလုိ႔ ရာထူး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ပုိလုိ႔ၾသဇာႀကီး လာပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ ပုိလုိ႔ ရာထူး 

တာဝန္ျမင့္တ့ဲတာဝန္ျမင့္တ့ဲတာဝန္ျမင့္တ့ဲတာဝန္ျမင့္တ့ဲ    တုိင္းမွဴးေတြကုိေတာင္ ေက်ာ္လႊားလုပ္ေဆာင္တာ မ်ဳိးေတြ ရိွလာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတုိင္းမွဴးေတြကုိေတာင္ ေက်ာ္လႊားလုပ္ေဆာင္တာ မ်ဳိးေတြ ရိွလာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတုိင္းမွဴးေတြကုိေတာင္ ေက်ာ္လႊားလုပ္ေဆာင္တာ မ်ဳိးေတြ ရိွလာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတုိင္းမွဴးေတြကုိေတာင္ ေက်ာ္လႊားလုပ္ေဆာင္တာ မ်ဳိးေတြ ရိွလာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး    ေအာက္ေျခက တုိင္ၾကားမႈေတြလည္း မ်ားလာတ့ဲအခါ ေအာက္ေျခက တုိင္ၾကားမႈေတြလည္း မ်ားလာတ့ဲအခါ ေအာက္ေျခက တုိင္ၾကားမႈေတြလည္း မ်ားလာတ့ဲအခါ ေအာက္ေျခက တုိင္ၾကားမႈေတြလည္း မ်ားလာတ့ဲအခါ 

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး တဖြဲ႔လုံးကုိစစ္ေထာက္လွမ္းေရး တဖြဲ႔လုံးကုိစစ္ေထာက္လွမ္းေရး တဖြဲ႔လုံးကုိစစ္ေထာက္လွမ္းေရး တဖြဲ႔လုံးကုိ    ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ရတာ မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ခ့ဲရပါေတာ့တယ္။ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းရဲ႔ရတာ မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ခ့ဲရပါေတာ့တယ္။ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းရဲ႔ရတာ မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ခ့ဲရပါေတာ့တယ္။ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းရဲ႔ရတာ မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ခ့ဲရပါေတာ့တယ္။ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းရဲ႔    ေျမး ေတြက ၾကံစည္တ့ဲ မေအာင္ျမင္တ့ဲ အာဏာ ေျမး ေတြက ၾကံစည္တ့ဲ မေအာင္ျမင္တ့ဲ အာဏာ ေျမး ေတြက ၾကံစည္တ့ဲ မေအာင္ျမင္တ့ဲ အာဏာ ေျမး ေတြက ၾကံစည္တ့ဲ မေအာင္ျမင္တ့ဲ အာဏာ 

သိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈအၿပီးမွာေတာ့သိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈအၿပီးမွာေတာ့သိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈအၿပီးမွာေတာ့သိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈအၿပီးမွာေတာ့    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္း ေရးတပ္ဖြဲ႔ အတြက္လည္း နိဂုံးစလာခ့ဲၿပီလုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္း ေရးတပ္ဖြဲ႔ အတြက္လည္း နိဂုံးစလာခ့ဲၿပီလုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္း ေရးတပ္ဖြဲ႔ အတြက္လည္း နိဂုံးစလာခ့ဲၿပီလုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္း ေရးတပ္ဖြဲ႔ အတြက္လည္း နိဂုံးစလာခ့ဲၿပီလုိ႔    ဆုိပါတယ္။ ဆုိပါတယ္။ ဆုိပါတယ္။ ဆုိပါတယ္။ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၄ ၄ ၄ ၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ ဗုိခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ ဗုိခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ ဗုိခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ စစ္ လ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ စစ္ လ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ စစ္ လ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ စစ္ 

ေထာက္လွမ္းေထာက္လွမ္းေထာက္လွမ္းေထာက္လွမ္း    ေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္မွဴးေနရာကေန ရာထူးစြန္႔ေပးဖုိ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္မွဴးေနရာကေန ရာထူးစြန္႔ေပးဖုိ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္မွဴးေနရာကေန ရာထူးစြန္႔ေပးဖုိ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္မွဴးေနရာကေန ရာထူးစြန္႔ေပးဖုိ႔ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက    ေတာင္းဆုိခ့ဲၾက ၿပီး၊ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾက ၿပီး၊ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾက ၿပီး၊ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾက ၿပီး၊ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၄ ၄ ၄ ၄ ခုႏွစ္အကုန္မွာ ေနရာစြန္႔ေပးဖုိ႔ ခုႏွစ္အကုန္မွာ ေနရာစြန္႔ေပးဖုိ႔ ခုႏွစ္အကုန္မွာ ေနရာစြန္႔ေပးဖုိ႔ ခုႏွစ္အကုန္မွာ ေနရာစြန္႔ေပးဖုိ႔ 

သေဘာတူခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါသေဘာတူခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါသေဘာတူခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါသေဘာတူခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါ    တယ္။ ေနာက္တခ်က္က အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြကတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြကတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြကတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြက    ဗုိလ္ခ်ဳဗုိလ္ခ်ဳဗုိလ္ခ်ဳဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္း သူ၊ ပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္း သူ၊ ပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္း သူ၊ ပ္ခင္ၫြန္႔ကုိ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္း သူ၊ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လုိတ့ဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လုိတ့ဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လုိတ့ဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လုိတ့ဲ    သေဘာထားရိွသူ၊ အျမင္က်ယ္သူ စသျဖင့္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနၾကတာကုိ စစ္တပ္ အတြင္းသေဘာထားရိွသူ၊ အျမင္က်ယ္သူ စသျဖင့္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနၾကတာကုိ စစ္တပ္ အတြင္းသေဘာထားရိွသူ၊ အျမင္က်ယ္သူ စသျဖင့္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနၾကတာကုိ စစ္တပ္ အတြင္းသေဘာထားရိွသူ၊ အျမင္က်ယ္သူ စသျဖင့္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနၾကတာကုိ စစ္တပ္ အတြင္း    သေဘာမေတြ႔ၾကတာဟာလည္း အခ်က္တခုအျဖစ္ သေဘာမေတြ႔ၾကတာဟာလည္း အခ်က္တခုအျဖစ္ သေဘာမေတြ႔ၾကတာဟာလည္း အခ်က္တခုအျဖစ္ သေဘာမေတြ႔ၾကတာဟာလည္း အခ်က္တခုအျဖစ္ 

ပါတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကပါတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကပါတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကပါတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။    

    

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၄ ၄ ၄ ၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာမွာဘာမွာဘာမွာဘာမွာ    ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိယ္တုိင္ကုိ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္နဲ႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိယ္တုိင္ကုိ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္နဲ႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိယ္တုိင္ကုိ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္နဲ႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိယ္တုိင္ကုိ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္နဲ႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း    ခံရ တာ၊ခံရ တာ၊ခံရ တာ၊ခံရ တာ၊    

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔တခုလုံးကုိ ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ ရာထူးထုတ္ပစ္တာ၊စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔တခုလုံးကုိ ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ ရာထူးထုတ္ပစ္တာ၊စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔တခုလုံးကုိ ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ ရာထူးထုတ္ပစ္တာ၊စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔တခုလုံးကုိ ျဖဳတ္ပစ္တာ၊ ရာထူးထုတ္ပစ္တာ၊    တပ္မွဴးေတြက ေထာင္ခ်ခံရ တ့ဲ အထိ ျဖစ္ခ့ဲရတ့ဲ ပဋိပကၡေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကတပ္မွဴးေတြက ေထာင္ခ်ခံရ တ့ဲ အထိ ျဖစ္ခ့ဲရတ့ဲ ပဋိပကၡေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကတပ္မွဴးေတြက ေထာင္ခ်ခံရ တ့ဲ အထိ ျဖစ္ခ့ဲရတ့ဲ ပဋိပကၡေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကတပ္မွဴးေတြက ေထာင္ခ်ခံရ တ့ဲ အထိ ျဖစ္ခ့ဲရတ့ဲ ပဋိပကၡေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    

ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ အေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ အေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ အေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ အေပၚ    အမ်က္ထြက္ခ့ဲရတ့ဲကိစၥကေတာ့ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္ရုံးက လာဘ္စားတယ္ဆုိၿပီး၊အမ်က္ထြက္ခ့ဲရတ့ဲကိစၥကေတာ့ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္ရုံးက လာဘ္စားတယ္ဆုိၿပီး၊အမ်က္ထြက္ခ့ဲရတ့ဲကိစၥကေတာ့ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္ရုံးက လာဘ္စားတယ္ဆုိၿပီး၊အမ်က္ထြက္ခ့ဲရတ့ဲကိစၥကေတာ့ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ်ဳပ္ရုံးက လာဘ္စားတယ္ဆုိၿပီး၊    

ေတြ႔ရိွထားတ့ဲ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အရာရိွေတြကုိ ဆက္လက္အေရးယူဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာလုိ႔ေတြ႔ရိွထားတ့ဲ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အရာရိွေတြကုိ ဆက္လက္အေရးယူဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာလုိ႔ေတြ႔ရိွထားတ့ဲ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အရာရိွေတြကုိ ဆက္လက္အေရးယူဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာလုိ႔ေတြ႔ရိွထားတ့ဲ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အရာရိွေတြကုိ ဆက္လက္အေရးယူဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာလုိ႔    ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ေဖာ္ျပ ခ့ဲပါ တယ္။ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ေဖာ္ျပ ခ့ဲပါ တယ္။ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ေဖာ္ျပ ခ့ဲပါ တယ္။ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ေဖာ္ျပ ခ့ဲပါ တယ္။    

    

အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္အတြင္းကအတြင္းကအတြင္းကအတြင္းက    အျခားထိန္းညိအျခားထိန္းညိအျခားထိန္းညိအျခားထိန္းညိ‡‡‡‡မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ ေဖာ္ျပခ့ဲပါမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ ေဖာ္ျပခ့ဲပါမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ ေဖာ္ျပခ့ဲပါမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကုိလည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ ေဖာ္ျပခ့ဲပါ    ေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ခုႏွစ္ ခုႏွစ္ ခုႏွစ္ 

အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း အေျခအေနပါ။ အရင္တုန္းကအာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း အေျခအေနပါ။ အရင္တုန္းကအာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း အေျခအေနပါ။ အရင္တုန္းကအာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း အေျခအေနပါ။ အရင္တုန္းက    တုိင္းမွဴးေတြက တုိင္းမွဴးေတြက တုိင္းမွဴးေတြက တုိင္းမွဴးေတြက ((((မဆလမဆလမဆလမဆလ) ) ) ) အစုိးရလက္ထက္မွာတုန္းက ပါတီဗဟုိေကာ္မီတီအစုိးရလက္ထက္မွာတုန္းက ပါတီဗဟုိေကာ္မီတီအစုိးရလက္ထက္မွာတုန္းက ပါတီဗဟုိေကာ္မီတီအစုိးရလက္ထက္မွာတုန္းက ပါတီဗဟုိေကာ္မီတီ    ရာထူးတာဝန္ေလာက္သာရိွပါတယ္။ ရာထူးတာဝန္ေလာက္သာရိွပါတယ္။ ရာထူးတာဝန္ေလာက္သာရိွပါတယ္။ ရာထူးတာဝန္ေလာက္သာရိွပါတယ္။ 

အာဏာသိအာဏာသိအာဏာသိအာဏာသိမ္းအၿပီး မွာေတာ့ အာဏာ သိမ္းစစ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ္းအၿပီး မွာေတာ့ အာဏာ သိမ္းစစ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ္းအၿပီး မွာေတာ့ အာဏာ သိမ္းစစ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ္းအၿပီး မွာေတာ့ အာဏာ သိမ္းစစ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္    ၁၉၁၉၁၉၁၉----ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ ထိပ္တန္းက လုံးဝအာဏာက်င့္သုံးႏုိင္သူေတြ ျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ ထိပ္တန္းက လုံးဝအာဏာက်င့္သုံးႏုိင္သူေတြ ျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ ထိပ္တန္းက လုံးဝအာဏာက်င့္သုံးႏုိင္သူေတြ ျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ ထိပ္တန္းက လုံးဝအာဏာက်င့္သုံးႏုိင္သူေတြ ျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။    တုိင္းမွဴးေတြက တုိင္းမွဴးေတြက တုိင္းမွဴးေတြက တုိင္းမွဴးေတြက 

ထင္တုိင္းၾကဲ အာဏာပုိင္ေတြျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးထင္တုိင္းၾကဲ အာဏာပုိင္ေတြျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးထင္တုိင္းၾကဲ အာဏာပုိင္ေတြျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးထင္တုိင္းၾကဲ အာဏာပုိင္ေတြျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး    အာဏာေတြအျပင္ စီးပြားေရး အာဏာပါ ထြားလာပါေတာ့တယ္။ အာဏာေတြအျပင္ စီးပြားေရး အာဏာပါ ထြားလာပါေတာ့တယ္။ အာဏာေတြအျပင္ စီးပြားေရး အာဏာပါ ထြားလာပါေတာ့တယ္။ အာဏာေတြအျပင္ စီးပြားေရး အာဏာပါ ထြားလာပါေတာ့တယ္။ ((((နဝတနဝတနဝတနဝတ) ) ) ) အာဏာသိမ္းၿပီးအာဏာသိမ္းၿပီးအာဏာသိမ္းၿပီးအာဏာသိမ္းၿပီး    

အေစာပုိင္းကာလမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ထိေရာက္စြာ မလည္ပတ္ ႏုိင္ဘဲ ရန္ကုန္ေလာက္မွာ သာအေစာပုိင္းကာလမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ထိေရာက္စြာ မလည္ပတ္ ႏုိင္ဘဲ ရန္ကုန္ေလာက္မွာ သာအေစာပုိင္းကာလမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ထိေရာက္စြာ မလည္ပတ္ ႏုိင္ဘဲ ရန္ကုန္ေလာက္မွာ သာအေစာပုိင္းကာလမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ထိေရာက္စြာ မလည္ပတ္ ႏုိင္ဘဲ ရန္ကုန္ေလာက္မွာ သာ    ရုံးလုပ္ငန္းသေဘာ လုပ္ေနခ့ဲၾကရပါတယ္။ တုိင္းမွဴးေတြကပဲ ႏုိင္ငံပုိင္ စက္ရုံ ရုံးလုပ္ငန္းသေဘာ လုပ္ေနခ့ဲၾကရပါတယ္။ တုိင္းမွဴးေတြကပဲ ႏုိင္ငံပုိင္ စက္ရုံ ရုံးလုပ္ငန္းသေဘာ လုပ္ေနခ့ဲၾကရပါတယ္။ တုိင္းမွဴးေတြကပဲ ႏုိင္ငံပုိင္ စက္ရုံ ရုံးလုပ္ငန္းသေဘာ လုပ္ေနခ့ဲၾကရပါတယ္။ တုိင္းမွဴးေတြကပဲ ႏုိင္ငံပုိင္ စက္ရုံ 

ေတြ၊ေတြ၊ေတြ၊ေတြ၊    ကုန္စုံ ဆုိင္ေတြ ႀကီးၾကပ္ လည္ပတ္ေနခ့ဲၾကရတယ္ဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံအရင္းအျမစ္ေတြကုိကုန္စုံ ဆုိင္ေတြ ႀကီးၾကပ္ လည္ပတ္ေနခ့ဲၾကရတယ္ဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံအရင္းအျမစ္ေတြကုိကုန္စုံ ဆုိင္ေတြ ႀကီးၾကပ္ လည္ပတ္ေနခ့ဲၾကရတယ္ဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံအရင္းအျမစ္ေတြကုိကုန္စုံ ဆုိင္ေတြ ႀကီးၾကပ္ လည္ပတ္ေနခ့ဲၾကရတယ္ဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံအရင္းအျမစ္ေတြကုိ    သူတုိ႔ထင္သူတုိ႔ထင္သူတုိ႔ထင္သူတုိ႔ထင္သလုိ၊ ႀကိဳက္တ့ဲ ေနရာ သုံးစြဲခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီေနရာဟုိတယ္၊ သလုိ၊ ႀကိဳက္တ့ဲ ေနရာ သုံးစြဲခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီေနရာဟုိတယ္၊ သလုိ၊ ႀကိဳက္တ့ဲ ေနရာ သုံးစြဲခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီေနရာဟုိတယ္၊ သလုိ၊ ႀကိဳက္တ့ဲ ေနရာ သုံးစြဲခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီေနရာဟုိတယ္၊ 

ဟုိေနရာ နာရီစင္ဟုိေနရာ နာရီစင္ဟုိေနရာ နာရီစင္ဟုိေနရာ နာရီစင္    စသျဖင့္ လက္ညိႇဳးၫႊန္ရာ လုပ္ခြင့္ရေနခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။စသျဖင့္ လက္ညိႇဳးၫႊန္ရာ လုပ္ခြင့္ရေနခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။စသျဖင့္ လက္ညိႇဳးၫႊန္ရာ လုပ္ခြင့္ရေနခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။စသျဖင့္ လက္ညိႇဳးၫႊန္ရာ လုပ္ခြင့္ရေနခ့ဲတယ္ ဆုိပါတယ္။    

    

ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၂ ၁၉၉၂ ၁၉၉၂ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    ေနာက္ပုိင္းမွာ ရန္ကုန္မွာ အာဏာကုိ ျပန္စုစည္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလာတ့ဲအခါ တုိင္းမွဴး ေနာက္ပုိင္းမွာ ရန္ကုန္မွာ အာဏာကုိ ျပန္စုစည္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလာတ့ဲအခါ တုိင္းမွဴး ေနာက္ပုိင္းမွာ ရန္ကုန္မွာ အာဏာကုိ ျပန္စုစည္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလာတ့ဲအခါ တုိင္းမွဴး ေနာက္ပုိင္းမွာ ရန္ကုန္မွာ အာဏာကုိ ျပန္စုစည္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလာတ့ဲအခါ တုိင္းမွဴး ၁၁၁၁----    ဦးကလြဲလုိ႔ က်န္တုိင္းမွဴးအားလံဦးကလြဲလုိ႔ က်န္တုိင္းမွဴးအားလံဦးကလြဲလုိ႔ က်န္တုိင္းမွဴးအားလံဦးကလြဲလုိ႔ က်န္တုိင္းမွဴးအားလုံးကုိ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ုးကုိ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ုးကုိ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ုးကုိ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ 

ေနရာေပးခန္႔ထားခ့ဲပါတယ္။ေနရာေပးခန္႔ထားခ့ဲပါတယ္။ေနရာေပးခန္႔ထားခ့ဲပါတယ္။ေနရာေပးခန္႔ထားခ့ဲပါတယ္။    ဧရာဝတီတုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာတ့ဲအခါဧရာဝတီတုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာတ့ဲအခါဧရာဝတီတုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာတ့ဲအခါဧရာဝတီတုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာတ့ဲအခါ    သူ႔တုိင္းက သူသေဘာက်တ့ဲအရာရိွေတြကုိလည္း ရန္ကုန္ကုိ သူ႔တုိင္းက သူသေဘာက်တ့ဲအရာရိွေတြကုိလည္း ရန္ကုန္ကုိ သူ႔တုိင္းက သူသေဘာက်တ့ဲအရာရိွေတြကုိလည္း ရန္ကုန္ကုိ သူ႔တုိင္းက သူသေဘာက်တ့ဲအရာရိွေတြကုိလည္း ရန္ကုန္ကုိ 

ေခၚလာခ့ဲပါတယ္။ အလားတူေခၚလာခ့ဲပါတယ္။ အလားတူေခၚလာခ့ဲပါတယ္။ အလားတူေခၚလာခ့ဲပါတယ္။ အလားတူ    အျခားတုိင္းမွဴး အသီးသီးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ သူ႔တပ္က အရာရိွေတြကိအျခားတုိင္းမွဴး အသီးသီးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ သူ႔တပ္က အရာရိွေတြကိအျခားတုိင္းမွဴး အသီးသီးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ သူ႔တပ္က အရာရိွေတြကိအျခားတုိင္းမွဴး အသီးသီးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ သူ႔တပ္က အရာရိွေတြကို ေခၚလာၿပီးု ေခၚလာၿပီးု ေခၚလာၿပီးု ေခၚလာၿပီး    ေနရာခ်ထားခ့ဲ ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေနရာခ်ထားခ့ဲ ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေနရာခ်ထားခ့ဲ ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေနရာခ်ထားခ့ဲ ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က 

စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိေတာင္စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိေတာင္စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိေတာင္စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိေတာင္ " " " "အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဝန္ႀကီးဌာန""""၊ ကုန္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကုိလည္း၊ ကုန္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကုိလည္း၊ ကုန္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကုိလည္း၊ ကုန္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကုိလည္း    တုိင္းမွဴးေခၚလာတ့ဲ လူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းမွဴးေခၚလာတ့ဲ လူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းမွဴးေခၚလာတ့ဲ လူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းမွဴးေခၚလာတ့ဲ လူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

""""အလယ္ပုိင္းတုိင္း ဝန္ႀကီးဌာနအလယ္ပုိင္းတုိင္း ဝန္ႀကီးဌာနအလယ္ပုိင္းတုိင္း ဝန္ႀကီးဌာနအလယ္ပုိင္းတုိင္း ဝန္ႀကီးဌာန" " " " စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္    ေလွာင္ ေျပာင္ ေခၚေဝၚခ့ဲ ၾေလွာင္ ေျပာင္ ေခၚေဝၚခ့ဲ ၾေလွာင္ ေျပာင္ ေခၚေဝၚခ့ဲ ၾေလွာင္ ေျပာင္ ေခၚေဝၚခ့ဲ ၾကတယ္လုိ႔ ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးက ေရးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္းကတယ္လုိ႔ ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးက ေရးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္းကတယ္လုိ႔ ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးက ေရးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္းကတယ္လုိ႔ ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးက ေရးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္း    ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မႈ မရိွတ့ဲအခါ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မႈ မရိွတ့ဲအခါ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မႈ မရိွတ့ဲအခါ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မႈ မရိွတ့ဲအခါ 

ဝန္ႀကီးဌာနကေတြက သူတုိ႔ ဘာသာ ထင္သလုိဝန္ႀကီးဌာနကေတြက သူတုိ႔ ဘာသာ ထင္သလုိဝန္ႀကီးဌာနကေတြက သူတုိ႔ ဘာသာ ထင္သလုိဝန္ႀကီးဌာနကေတြက သူတုိ႔ ဘာသာ ထင္သလုိ    လည္ပတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြကလည္း ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႔ စီလည္ပတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြကလည္း ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႔ စီလည္ပတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြကလည္း ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႔ စီလည္ပတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြကလည္း ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႔ စီ----အီးအီးအီးအီး----အုိ ေတြလုိအုိ ေတြလုိအုိ ေတြလုိအုိ ေတြလုိ    ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ ခ့ဲၾကပါတယ္။ 

သူတုိ႔လက္သင့္ရာကုိ ကန္ထရုိက္ေတြ ခ်ေပးသူတုိ႔လက္သင့္ရာကုိ ကန္ထရုိက္ေတြ ခ်ေပးသူတုိ႔လက္သင့္ရာကုိ ကန္ထရုိက္ေတြ ခ်ေပးသူတုိ႔လက္သင့္ရာကုိ ကန္ထရုိက္ေတြ ခ်ေပးလုိ႔လုိ႔လုိ႔လုိ႔    သူတုိ႔အင္ပုိင္ယာကုိ တည္ ေဆာက္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔လည္း ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။သူတုိ႔အင္ပုိင္ယာကုိ တည္ ေဆာက္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔လည္း ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။သူတုိ႔အင္ပုိင္ယာကုိ တည္ ေဆာက္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔လည္း ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။သူတုိ႔အင္ပုိင္ယာကုိ တည္ ေဆာက္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔လည္း ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။    ဒီတုိင္းမွဴးဝန္ႀကီးေတြ ဒီတုိင္းမွဴးဝန္ႀကီးေတြ ဒီတုိင္းမွဴးဝန္ႀကီးေတြ ဒီတုိင္းမွဴးဝန္ႀကီးေတြ ၅၅၅၅----ႏွစ္ေလာက္ ႏွစ္ေလာက္ ႏွစ္ေလာက္ ႏွစ္ေလာက္ 

အၾကာမွာေတာ့ သူတုိ႔ ေအာက္ေျခ တပ္ေတြနဲ႔အၾကာမွာေတာ့ သူတုိ႔ ေအာက္ေျခ တပ္ေတြနဲ႔အၾကာမွာေတာ့ သူတုိ႔ ေအာက္ေျခ တပ္ေတြနဲ႔အၾကာမွာေတာ့ သူတုိ႔ ေအာက္ေျခ တပ္ေတြနဲ႔    အဆက္အသြယ္ ျပတ္ခ့ဲၾကပါၿပီ။ လာဘ္စားမႈနဲ႔ ေက်ာ္ေစာ နာမည္ပ်က္တာေတြလည္းအဆက္အသြယ္ ျပတ္ခ့ဲၾကပါၿပီ။ လာဘ္စားမႈနဲ႔ ေက်ာ္ေစာ နာမည္ပ်က္တာေတြလည္းအဆက္အသြယ္ ျပတ္ခ့ဲၾကပါၿပီ။ လာဘ္စားမႈနဲ႔ ေက်ာ္ေစာ နာမည္ပ်က္တာေတြလည္းအဆက္အသြယ္ ျပတ္ခ့ဲၾကပါၿပီ။ လာဘ္စားမႈနဲ႔ ေက်ာ္ေစာ နာမည္ပ်က္တာေတြလည္း    ၾကားမေကာင္းေအာင္ ျဖစ္လာေတာ့ ၾကားမေကာင္းေအာင္ ျဖစ္လာေတာ့ ၾကားမေကာင္းေအာင္ ျဖစ္လာေတာ့ ၾကားမေကာင္းေအာင္ ျဖစ္လာေတာ့ 

၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ၊ ခုႏွစ္မွာ၊ ခုႏွစ္မွာ၊ ခုႏွစ္မွာ၊ ((((နဝတနဝတနဝတနဝတ) ) ) ) ကေကေကေကေန၊ န၊ န၊ န၊ ((((နအဖနအဖနအဖနအဖ) ) ) ) အျဖစ္အျဖစ္အျဖစ္အျဖစ္    ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခ်ိန္မွာ အေရးယူ အနားေပးခ့ဲပါ ေတာ့တယ္။ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခ်ိန္မွာ အေရးယူ အနားေပးခ့ဲပါ ေတာ့တယ္။ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခ်ိန္မွာ အေရးယူ အနားေပးခ့ဲပါ ေတာ့တယ္။ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အခ်ိန္မွာ အေရးယူ အနားေပးခ့ဲပါ ေတာ့တယ္။    

    

ေျပာရရင္ေတာ့ေျပာရရင္ေတာ့ေျပာရရင္ေတာ့ေျပာရရင္ေတာ့    စစ္ဖက္စစ္ဖက္စစ္ဖက္စစ္ဖက္----အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးရႈပ္ေထြးလာတ့ဲ အေျခအေနမွာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲေခ်ာ္မႈေတြအရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးရႈပ္ေထြးလာတ့ဲ အေျခအေနမွာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲေခ်ာ္မႈေတြအရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးရႈပ္ေထြးလာတ့ဲ အေျခအေနမွာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲေခ်ာ္မႈေတြအရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးရႈပ္ေထြးလာတ့ဲ အေျခအေနမွာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲေခ်ာ္မႈေတြ    ေအာက္မွာ တုိင္းျပည္နစ္နာဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲရတယ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ေအာက္မွာ တုိင္းျပည္နစ္နာဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲရတယ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ေအာက္မွာ တုိင္းျပည္နစ္နာဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲရတယ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ေအာက္မွာ တုိင္းျပည္နစ္နာဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲရတယ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ 

အေရးယူခ့ဲတယ္အေရးယူခ့ဲတယ္အေရးယူခ့ဲတယ္အေရးယူခ့ဲတယ္    ဆုိေပမယ့္လည္း၊ အဆုိေပမယ့္လည္း၊ အဆုိေပမယ့္လည္း၊ အဆုိေပမယ့္လည္း၊ အခုတုိင္းမွဴးေတြကုိ နစ္နာေစရ ေလာက္ေအာင္လုပ္တာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြခုတုိင္းမွဴးေတြကုိ နစ္နာေစရ ေလာက္ေအာင္လုပ္တာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြခုတုိင္းမွဴးေတြကုိ နစ္နာေစရ ေလာက္ေအာင္လုပ္တာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြခုတုိင္းမွဴးေတြကုိ နစ္နာေစရ ေလာက္ေအာင္လုပ္တာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြ    မရိွခ့ဲပါဘူး။ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရိွခ့ဲပါဘူး။ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရိွခ့ဲပါဘူး။ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရိွခ့ဲပါဘူး။ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ    မရိွရဘူးဆုိ ေပမယ့္ မရိွရဘူးဆုိ ေပမယ့္ မရိွရဘူးဆုိ ေပမယ့္ မရိွရဘူးဆုိ ေပမယ့္ 

စစ္တပ္ကေတာ့စစ္တပ္ကေတာ့စစ္တပ္ကေတာ့စစ္တပ္ကေတာ့    သူ႔တုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ သက္သက္ညႇာညႇာပဲ ၾကည့္ထားတ့ဲပုံ ရပါတယ္။သူ႔တုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ သက္သက္ညႇာညႇာပဲ ၾကည့္ထားတ့ဲပုံ ရပါတယ္။သူ႔တုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ သက္သက္ညႇာညႇာပဲ ၾကည့္ထားတ့ဲပုံ ရပါတယ္။သူ႔တုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ သက္သက္ညႇာညႇာပဲ ၾကည့္ထားတ့ဲပုံ ရပါတယ္။    

    

ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ေနာက္တပတ္မွာေတာ့    အခုကာလ စစ္တပ္ေခတ္မီွေရး လုပ္ေဆာင္ေနပုံနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပံအခုကာလ စစ္တပ္ေခတ္မီွေရး လုပ္ေဆာင္ေနပုံနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပံအခုကာလ စစ္တပ္ေခတ္မီွေရး လုပ္ေဆာင္ေနပုံနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပံအခုကာလ စစ္တပ္ေခတ္မီွေရး လုပ္ေဆာင္ေနပုံနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စည္းထားပံုအသစ္ ကိစၥေတြကုိုအသစ္ ကိစၥေတြကုိုအသစ္ ကိစၥေတြကုိုအသစ္ ကိစၥေတြကုိ    ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း 

ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၈၈၈၈))))        

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စာ လက္ေဆာင္    က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီ ေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီ ေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီ ေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီ ေရးအတြက္ ((((နအဖနအဖနအဖနအဖ))))    စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ထားပုံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ထားပုံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ထားပုံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ထားပုံ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ    တည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကုိ တည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကုိ တည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကုိ တည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကုိ 

ဆက္လက္တင္ျပထားပါတယ္။ဆက္လက္တင္ျပထားပါတယ္။ဆက္လက္တင္ျပထားပါတယ္။ဆက္လက္တင္ျပထားပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားင္ဗ်ားင္ဗ်ားင္ဗ်ား    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကျမန္မာ့တပ္မေတာ္က    အင္အားတုိးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ ေခတ္မီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပုံ ေတြကုိ ဆက္လက္အင္အားတုိးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ ေခတ္မီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပုံ ေတြကုိ ဆက္လက္အင္အားတုိးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ ေခတ္မီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပုံ ေတြကုိ ဆက္လက္အင္အားတုိးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ ေခတ္မီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပုံ ေတြကုိ ဆက္လက္    တင္ျပလုိပါတယ္။ တင္ျပလုိပါတယ္။ တင္ျပလုိပါတယ္။ တင္ျပလုိပါတယ္။ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 

စစစစတတတတငငငင္္ ္္သသသသေေေေႏႏႏႏၶၶ ၶၶတတတတညညညည္္္္    စစစစဥဥဥဥ္္ ္္    ကကကကာာာာလလလလမမမမွွ ွွာာာာ    စစစစစစစစ္္ ္္တတတတိိိိ ုု ုုငငငင္္ ္္းးးး    ((((၂၂၂၂))))    ခခခခုု ုု    ေေေေအအအအာာာာကကကက္္္္မမမမွွ ွွာာာာ    ေေေေျျျျခခခခလလလလ််််ငငငင္္ ္္    တတတတပပပပ္္ ္္ရရရရငငငင္္ ္္းးးး    ၁၁၁၁၅၅၅၅    ခခခခုု ုုပပပပဲဲ ဲဲ    ရရရရွွ ွွ ိိ ိိခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့ပပပပါါါါတတတတယယယယ္္္္။။။။    ၁၁၁၁၉၉၉၉၈၈၈၈၈၈၈၈    ခခခခုု ုုႏႏႏႏွွ ွွစစစစ္္ ္္မမမမွွ ွွာာာာ    ေေေေျျျျခခခခလလလလ််််ငငငင္္ ္္တတတတပပပပ္္ ္္ရရရရငငငင္္ ္္းးးး    ၁၁၁၁၆၆၆၆၈၈၈၈    ရရရရငငငင္္ ္္းးးးရရရရွွ ွွ ိိ ိိ ၿၿၿၿပပပပီီ ီီးးးး၊၊၊၊    စစစစစစစစ္္ ္္သသသသညညညည္္္္    အအအအငငငင္္ ္္အအအအာာာားးးး    



တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ေလာက္သာ ရိွရာကေန၊ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ေလာက္သာ ရိွရာကေန၊ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ေလာက္သာ ရိွရာကေန၊ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ေလာက္သာ ရိွရာကေန၊ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝ    ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း ခုႏွစ္မွာ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း ၄၆၂ ၄၆၂ ၄၆၂ ၄၆၂ ခု၊ ခု၊ ခု၊ ခု၊ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၇ ၇ ၇ ၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၅၅၅၅ဝဝဝဝ၄ ၄ ၄ ၄ ခုနဲ႔ခုနဲ႔ခုနဲ႔ခုနဲ႔    တပ္မေတာ္ စစ္သည္အင္အား တပ္မေတာ္ စစ္သည္အင္အား တပ္မေတာ္ စစ္သည္အင္အား တပ္မေတာ္ စစ္သည္အင္အား ၆ ၆ ၆ ၆ 

သိန္းေလာက္ အထိ တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲတယ္ လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကသိန္းေလာက္ အထိ တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲတယ္ လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကသိန္းေလာက္ အထိ တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲတယ္ လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကသိန္းေလာက္ အထိ တုိးခ်ဲ႔ခ့ဲတယ္ လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    ေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္ အင္အားကိေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္ အင္အားကိေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္ အင္အားကိေဖာ္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္ အင္အားကုိ အဆမတန္တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲတာကေတာ့ သိသာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းု အဆမတန္တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲတာကေတာ့ သိသာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းု အဆမတန္တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲတာကေတာ့ သိသာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းု အဆမတန္တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲတာကေတာ့ သိသာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း    

အခုေဖာ္ျပတ့ဲ စစ္သည္အင္အားကအခုေဖာ္ျပတ့ဲ စစ္သည္အင္အားကအခုေဖာ္ျပတ့ဲ စစ္သည္အင္အားကအခုေဖာ္ျပတ့ဲ စစ္သည္အင္အားက    အျငင္းပြားဖြယ္ရိွတ့ဲအေၾကာင္းလည္း ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးကအျငင္းပြားဖြယ္ရိွတ့ဲအေၾကာင္းလည္း ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးကအျငင္းပြားဖြယ္ရိွတ့ဲအေၾကာင္းလည္း ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးကအျငင္းပြားဖြယ္ရိွတ့ဲအေၾကာင္းလည္း ေမာင္ ေအာင္မ်ဳိးက    သူ႔စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာေတြကုိ သူ႔စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာေတြကုိ သူ႔စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာေတြကုိ သူ႔စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ့ဲပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာေတြကုိ 

ကုိးကားၿပီး၊ ကုိးကားၿပီး၊ ကုိးကားၿပီး၊ ကုိးကားၿပီး၊ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၆၆၆၆    ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္း တပ္မေတာ္က ေပါက္ၾကား ထြက္ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္း တပ္မေတာ္က ေပါက္ၾကား ထြက္ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္း တပ္မေတာ္က ေပါက္ၾကား ထြက္ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္း တပ္မေတာ္က ေပါက္ၾကား ထြက္လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာတခုအရ တပ္မေတာ္လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာတခုအရ တပ္မေတာ္လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာတခုအရ တပ္မေတာ္လာခ့ဲတ့ဲ အစီရင္ခံစာတခုအရ တပ္မေတာ္ ( ( ( (ၾကည္းၾကည္းၾကည္းၾကည္း) ) ) ) မွာရိွေနတ့ဲ တပ္ရင္း မွာရိွေနတ့ဲ တပ္ရင္း မွာရိွေနတ့ဲ တပ္ရင္း မွာရိွေနတ့ဲ တပ္ရင္း ((((၂၈၄၂၈၄၂၈၄၂၈၄) ) ) ) ခုဟာ လူအင္အား ခုဟာ လူအင္အား ခုဟာ လူအင္အား ခုဟာ လူအင္အား 

၂၂၂၂ဝဝ ေအာက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။ဝဝ ေအာက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။ဝဝ ေအာက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။ဝဝ ေအာက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္။    ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္း ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္း ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္း ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္း ((((၂၂၂၂၂၂၂၂ဝဝဝဝ) ) ) ) ခု ဟာလည္း လူအင္အား ခု ဟာလည္း လူအင္အား ခု ဟာလည္း လူအင္အား ခု ဟာလည္း လူအင္အား ((((၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ) ) ) ) နဲ႔ နဲ႔ နဲ႔ နဲ႔ ((((၃၃၃၃ဝဝဝဝဝဝဝဝ) ) ) ) ၾကားပဲၾကားပဲၾကားပဲၾကားပဲ    ရိွတာဆုိတာကုိလည္း ခ်ိန္ဆႏုိင္ေအာင္ ရိွတာဆုိတာကုိလည္း ခ်ိန္ဆႏုိင္ေအာင္ ရိွတာဆုိတာကုိလည္း ခ်ိန္ဆႏုိင္ေအာင္ ရိွတာဆုိတာကုိလည္း ခ်ိန္ဆႏုိင္ေအာင္ 

ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။ေဖာ္ျပခ့ဲပါေသးတယ္။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ    အင္အားအင္အားအင္အားအင္အားျပည့္ဆုိရင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းတခုဟာ ျပည့္ဆုိရင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းတခုဟာ ျပည့္ဆုိရင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းတခုဟာ ျပည့္ဆုိရင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းတခုဟာ ((((၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇) ) ) ) ဦး ရိွရမယ္လုိ႔ ဦး ရိွရမယ္လုိ႔ ဦး ရိွရမယ္လုိ႔ ဦး ရိွရမယ္လုိ႔ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းကခုႏွစ္တုန္းကခုႏွစ္တုန္းကခုႏွစ္တုန္းက    သတ္မွတ္သတ္မွတ္သတ္မွတ္သတ္မွတ္    ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၁၉၉၁၉၉၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား ဝ ခုႏွစ္မ်ား ဝ ခုႏွစ္မ်ား ဝ ခုႏွစ္မ်ား 

အလယ္ပုိင္းမွာေတာ့အလယ္ပုိင္းမွာေတာ့အလယ္ပုိင္းမွာေတာ့အလယ္ပုိင္းမွာေတာ့    ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတခုဟာ အင္အားျပည့္ဆုိရင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတခုဟာ အင္အားျပည့္ဆုိရင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတခုဟာ အင္အားျပည့္ဆုိရင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတခုဟာ အင္အားျပည့္ဆုိရင္ ( ( ( (၈၁၄၈၁၄၈၁၄၈၁၄) ) ) ) ဦး ရိွရမယ္လုိ႔ တရားဝင္သတ္မွတ္ ထားပဦး ရိွရမယ္လုိ႔ တရားဝင္သတ္မွတ္ ထားပဦး ရိွရမယ္လုိ႔ တရားဝင္သတ္မွတ္ ထားပဦး ရိွရမယ္လုိ႔ တရားဝင္သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ ါတယ္။ ါတယ္။ ါတယ္။ 

အခု ေဖာ္ျပခ်က္အရဆုိရင္အခု ေဖာ္ျပခ်က္အရဆုိရင္အခု ေဖာ္ျပခ်က္အရဆုိရင္အခု ေဖာ္ျပခ်က္အရဆုိရင္    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔တပ္ရင္း အမ်ားအျပားဟာ အခုလုိ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္ဘဲျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔တပ္ရင္း အမ်ားအျပားဟာ အခုလုိ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္ဘဲျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔တပ္ရင္း အမ်ားအျပားဟာ အခုလုိ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္ဘဲျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔တပ္ရင္း အမ်ားအျပားဟာ အခုလုိ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္ဘဲ    ဖြဲ႔စည္းထားတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းထားတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းထားတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းထားတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ထိပ္ပုိင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ထိပ္ပုိင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ထိပ္ပုိင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ ထိပ္ပုိင္း    ကြပ္ကဲမႈပုံစံေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတာ ရိွပါတယ္။ ယခင္ကာလက စစ္ရုံးခ်ဳ ပ္ကသာကြပ္ကဲမႈပုံစံေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတာ ရိွပါတယ္။ ယခင္ကာလက စစ္ရုံးခ်ဳ ပ္ကသာကြပ္ကဲမႈပုံစံေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတာ ရိွပါတယ္။ ယခင္ကာလက စစ္ရုံးခ်ဳ ပ္ကသာကြပ္ကဲမႈပုံစံေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာခ့ဲတာ ရိွပါတယ္။ ယခင္ကာလက စစ္ရုံးခ်ဳ ပ္ကသာ    တုိက္ရုိက္ကြပ္ကဲခ့ဲေပတုိက္ရုိက္ကြပ္ကဲခ့ဲေပတုိက္ရုိက္ကြပ္ကဲခ့ဲေပတုိက္ရုိက္ကြပ္ကဲခ့ဲေပမယ့္၊ စစ္ဆင္ေရးေတြကုိ ပုိလုိ႔ မယ့္၊ စစ္ဆင္ေရးေတြကုိ ပုိလုိ႔ မယ့္၊ စစ္ဆင္ေရးေတြကုိ ပုိလုိ႔ မယ့္၊ စစ္ဆင္ေရးေတြကုိ ပုိလုိ႔ 

ထိေရာက္စြာထိေရာက္စြာထိေရာက္စြာထိေရာက္စြာ    စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေအာင္ဆုိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေအာင္ဆုိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေအာင္ဆုိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေအာင္ဆုိၿပီး ၁၉၇၈ ၁၉၇၈ ၁၉၇၈ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ အထူး စစ္ဆင္ ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန ခုႏွစ္မွာ အထူး စစ္ဆင္ ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန ခုႏွစ္မွာ အထူး စစ္ဆင္ ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန ခုႏွစ္မွာ အထူး စစ္ဆင္ ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန ((((ကစထကစထကစထကစထ)))) (BSO)  (BSO)  (BSO)  (BSO) ၂၂၂၂----ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတြကုိခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတြကုိခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတြကုိခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတြကုိ    

ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္း ခ့ဲတာပါ။ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္း ခ့ဲတာပါ။ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္း ခ့ဲတာပါ။ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္း ခ့ဲတာပါ။ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၂၂၂၂----    ခုႏွစ္မွာေတာ့ခုႏွစ္မွာေတာ့ခုႏွစ္မွာေတာ့ခုႏွစ္မွာေတာ့    အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန ကဲမႈဌာန ကဲမႈဌာန ကဲမႈဌာန ((((BSO) BSO) BSO) BSO) ၄ ၄ ၄ ၄ ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အခု ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အခု ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အခု ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အခု ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၈ ၈ ၈ ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ    မွာေတာ့ မွာေတာ့ မွာေတာ့ မွာေတာ့ 

အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာန ((((ကစထကစထကစထကစထ)))) ေ ေ ေ ေတြကုိ တြကုိ တြကုိ တြကုိ ၆ ၆ ၆ ၆ ခုအထိ တုိးခ်ဲ႔ခုအထိ တုိးခ်ဲ႔ခုအထိ တုိးခ်ဲ႔ခုအထိ တုိးခ်ဲ႔    ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။    

    

ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တခုက တပ္မေတာ္ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တခုက တပ္မေတာ္ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တခုက တပ္မေတာ္ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တခုက တပ္မေတာ္ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ( ( ( (ၾကည္းၾကည္းၾကည္းၾကည္း----ေရေရေရေရ----ေလေလေလေလ) ) ) ) ဆုိၿပီး ၾကည္းဆုိၿပီး ၾကည္းဆုိၿပီး ၾကည္းဆုိၿပီး ၾကည္း----ေရေရေရေရ----ေလ တပ္ေတြကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြေလ တပ္ေတြကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြေလ တပ္ေတြကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြေလ တပ္ေတြကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကြပ္ကဲႏုိင္ဖုိ႔က္ကြပ္ကဲႏုိင္ဖုိ႔က္ကြပ္ကဲႏုိင္ဖုိ႔က္ကြပ္ကဲႏုိင္ဖုိ႔    

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းကုိ ရာထူးအသစ္ တီထြင္ခန္႔အပ္ခ့ဲတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းကုိ ရာထူးအသစ္ တီထြင္ခန္႔အပ္ခ့ဲတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းကုိ ရာထူးအသစ္ တီထြင္ခန္႔အပ္ခ့ဲတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းကုိ ရာထူးအသစ္ တီထြင္ခန္႔အပ္ခ့ဲတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။    အျခားထိပ္ပုိင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကအျခားထိပ္ပုိင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကအျခားထိပ္ပုိင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကအျခားထိပ္ပုိင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ သူ႔ရဲ႔စာအုပ္ 

အဖြင့္ ပုိင္းမွာ ၾကည္းတပ္တခုရဲ႔ သေဘာ သဘာဝ၊ တာဝန္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။အဖြင့္ ပုိင္းမွာ ၾကည္းတပ္တခုရဲ႔ သေဘာ သဘာဝ၊ တာဝန္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။အဖြင့္ ပုိင္းမွာ ၾကည္းတပ္တခုရဲ႔ သေဘာ သဘာဝ၊ တာဝန္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။အဖြင့္ ပုိင္းမွာ ၾကည္းတပ္တခုရဲ႔ သေဘာ သဘာဝ၊ တာဝန္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။    တပ္မေတာ္တခုဟာတပ္မေတာ္တခုဟာတပ္မေတာ္တခုဟာတပ္မေတာ္တခုဟာ အလ်င္အျမန္ အင္အားခ်ဲ႔ထြင္ႏုိင္မႈ၊ လူမ်ားမ်ား ေသေစႏုိင္တ့ဲ အလ်င္အျမန္ အင္အားခ်ဲ႔ထြင္ႏုိင္မႈ၊ လူမ်ားမ်ား ေသေစႏုိင္တ့ဲ အလ်င္အျမန္ အင္အားခ်ဲ႔ထြင္ႏုိင္မႈ၊ လူမ်ားမ်ား ေသေစႏုိင္တ့ဲ အလ်င္အျမန္ အင္အားခ်ဲ႔ထြင္ႏုိင္မႈ၊ လူမ်ားမ်ား ေသေစႏုိင္တ့ဲ    စြမ္းအား၊ စြမ္းအား၊ စြမ္းအား၊ စြမ္းအား၊ 

လွ်င္ျမန္မႈ၊ သတင္းရယူ စုေဆာင္းႏုိင္မႈ စတ့ဲ အရည္ အခ်င္းေတြ ရိွရမယ္လုိ႔လွ်င္ျမန္မႈ၊ သတင္းရယူ စုေဆာင္းႏုိင္မႈ စတ့ဲ အရည္ အခ်င္းေတြ ရိွရမယ္လုိ႔လွ်င္ျမန္မႈ၊ သတင္းရယူ စုေဆာင္းႏုိင္မႈ စတ့ဲ အရည္ အခ်င္းေတြ ရိွရမယ္လုိ႔လွ်င္ျမန္မႈ၊ သတင္းရယူ စုေဆာင္းႏုိင္မႈ စတ့ဲ အရည္ အခ်င္းေတြ ရိွရမယ္လုိ႔    ဆုိပါတယ္။ အဲဒါေတြသာမက အခု ေခတ္သစ္ နည္းပညာထြန္းကားလာတ့ဲေခတ္မွာ ဆုိပါတယ္။ အဲဒါေတြသာမက အခု ေခတ္သစ္ နည္းပညာထြန္းကားလာတ့ဲေခတ္မွာ ဆုိပါတယ္။ အဲဒါေတြသာမက အခု ေခတ္သစ္ နည္းပညာထြန္းကားလာတ့ဲေခတ္မွာ ဆုိပါတယ္။ အဲဒါေတြသာမက အခု ေခတ္သစ္ နည္းပညာထြန္းကားလာတ့ဲေခတ္မွာ 

အျခားလက္နက္ပစ္အား၊အျခားလက္နက္ပစ္အား၊အျခားလက္နက္ပစ္အား၊အျခားလက္နက္ပစ္အား၊    ဖုံးကြယ္မႈ၊ ပုံဖ်က္မႈ၊ စုေပါင္း ဖြဲ႔ဖုံးကြယ္မႈ၊ ပုံဖ်က္မႈ၊ စုေပါင္း ဖြဲ႔ဖုံးကြယ္မႈ၊ ပုံဖ်က္မႈ၊ စုေပါင္း ဖြဲ႔ဖုံးကြယ္မႈ၊ ပုံဖ်က္မႈ၊ စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္း စြမ္းေဆာင္မႈ စတ့ဲအခ်က္ေတြကလည္းစည္း စြမ္းေဆာင္မႈ စတ့ဲအခ်က္ေတြကလည္းစည္း စြမ္းေဆာင္မႈ စတ့ဲအခ်က္ေတြကလည္းစည္း စြမ္းေဆာင္မႈ စတ့ဲအခ်က္ေတြကလည္း    အေရးႀကီးလာခ့ဲပါတယ္။အေရးႀကီးလာခ့ဲပါတယ္။အေရးႀကီးလာခ့ဲပါတယ္။အေရးႀကီးလာခ့ဲပါတယ္။    

    

ၾကည္းတပ္အင္အားတုိးခ်႔ဲတာ သာမက ေလတပ္၊ ေရတပ္ရဲ႔ၾကည္းတပ္အင္အားတုိးခ်႔ဲတာ သာမက ေလတပ္၊ ေရတပ္ရဲ႔ၾကည္းတပ္အင္အားတုိးခ်႔ဲတာ သာမက ေလတပ္၊ ေရတပ္ရဲ႔ၾကည္းတပ္အင္အားတုိးခ်႔ဲတာ သာမက ေလတပ္၊ ေရတပ္ရဲ႔    အေရးပါပုံကုိလည္း သတိျပဳမိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ကုိလည္း တုိးခ်ဲ႔မႈေတြအေရးပါပုံကုိလည္း သတိျပဳမိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ကုိလည္း တုိးခ်ဲ႔မႈေတြအေရးပါပုံကုိလည္း သတိျပဳမိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ကုိလည္း တုိးခ်ဲ႔မႈေတြအေရးပါပုံကုိလည္း သတိျပဳမိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ကုိလည္း တုိးခ်ဲ႔မႈေတြ    လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ 

၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာတုန္းက တပ္မေတာ္ ခုႏွစ္မွာတုန္းက တပ္မေတာ္ ခုႏွစ္မွာတုန္းက တပ္မေတာ္ ခုႏွစ္မွာတုန္းက တပ္မေတာ္ ((((ေရေရေရေရ) ) ) ) မွာ ရတနာပုံ၊ ရခုိင္၊မွာ ရတနာပုံ၊ ရခုိင္၊မွာ ရတနာပုံ၊ ရခုိင္၊မွာ ရတနာပုံ၊ ရခုိင္၊    ေမာ္လၿေမာ္လၿေမာ္လၿေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ မႏၱေလး ေရတပ္စခန္းေတြ ရိွခ့ဲၿပီး၊ အင္အားက မိဳင္၊ ပုသိမ္၊ မႏၱေလး ေရတပ္စခန္းေတြ ရိွခ့ဲၿပီး၊ အင္အားက မိဳင္၊ ပုသိမ္၊ မႏၱေလး ေရတပ္စခန္းေတြ ရိွခ့ဲၿပီး၊ အင္အားက မိဳင္၊ ပုသိမ္၊ မႏၱေလး ေရတပ္စခန္းေတြ ရိွခ့ဲၿပီး၊ အင္အားက ၂၂၂၂,,,,ဝဝဝ ေလာက္သာပဲဝဝဝ ေလာက္သာပဲဝဝဝ ေလာက္သာပဲဝဝဝ ေလာက္သာပဲ    ရိွခ့ဲပါရိွခ့ဲပါရိွခ့ဲပါရိွခ့ဲပါ    တယ္။ တယ္။ တယ္။ တယ္။ ၁၉၇၈ ၁၉၇၈ ၁၉၇၈ ၁၉၇၈ 

ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ဗ်ဴဟာ စစ္ေရ ယာဥ္စု တခုနဲ႔ အင္အား ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ဗ်ဴဟာ စစ္ေရ ယာဥ္စု တခုနဲ႔ အင္အား ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ဗ်ဴဟာ စစ္ေရ ယာဥ္စု တခုနဲ႔ အင္အား ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ဗ်ဴဟာ စစ္ေရ ယာဥ္စု တခုနဲ႔ အင္အား ၉၉၉၉ဝဝဝ ေလာက္ပဲဝဝဝ ေလာက္ပဲဝဝဝ ေလာက္ပဲဝဝဝ ေလာက္ပဲ    ရိွခ့ဲပါတယ္။ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၉၁၉၉၁၉၉၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေရတပ္သေဘၤာ ေတြဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေရတပ္သေဘၤာ ေတြဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေရတပ္သေဘၤာ ေတြဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေရတပ္သေဘၤာ ေတြ    

ဝယ္ယူအားျဖည့္ၿပီး၊ ဗ်ဴဟာစစ္ေဝယ္ယူအားျဖည့္ၿပီး၊ ဗ်ဴဟာစစ္ေဝယ္ယူအားျဖည့္ၿပီး၊ ဗ်ဴဟာစစ္ေဝယ္ယူအားျဖည့္ၿပီး၊ ဗ်ဴဟာစစ္ေရယာဥ္စု ရယာဥ္စု ရယာဥ္စု ရယာဥ္စု ၂၂၂၂----စုနဲ႔ အျခားတပ္မ်ား အပါအဝင္ အင္အား စုနဲ႔ အျခားတပ္မ်ား အပါအဝင္ အင္အား စုနဲ႔ အျခားတပ္မ်ား အပါအဝင္ အင္အား စုနဲ႔ အျခားတပ္မ်ား အပါအဝင္ အင္အား ၂၂၂၂၂၂၂၂,,,,ဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝ    ေလာက္ ရိွလာတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေလာက္ ရိွလာတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေလာက္ ရိွလာတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေလာက္ ရိွလာတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္း ေ ေ ေ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေရငုတ္သေဘၤာေတြ ရဖုိ႔ဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေရငုတ္သေဘၤာေတြ ရဖုိ႔ဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေရငုတ္သေဘၤာေတြ ရဖုိ႔ဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေရငုတ္သေဘၤာေတြ ရဖုိ႔    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႀကိဳးစားေနတယ္ လုိ႔လည္း အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြကျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႀကိဳးစားေနတယ္ လုိ႔လည္း အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြကျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႀကိဳးစားေနတယ္ လုိ႔လည္း အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြကျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႀကိဳးစားေနတယ္ လုိ႔လည္း အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြက    ဆုိၾကပါတယ္။ဆုိၾကပါတယ္။ဆုိၾကပါတယ္။ဆုိၾကပါတယ္။    

    

ေလတပ္ကုိလည္း ေလတပ္ကုိလည္း ေလတပ္ကုိလည္း ေလတပ္ကုိလည္း ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာ    အထူးအင္အထူးအင္အထူးအင္အထူးအင္အားျဖည့္ တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။ အားျဖည့္ တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။ အားျဖည့္ တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။ အားျဖည့္ တုိးခ်ဲ႔လာခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ေလယာဥ္အနည္းငယ္နဲ႔ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ေလယာဥ္အနည္းငယ္နဲ႔ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ေလယာဥ္အနည္းငယ္နဲ႔ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ေလယာဥ္အနည္းငယ္နဲ႔    အင္အား အင္အား အင္အား အင္အား 

ရာဂဏန္းေလာက္ပဲ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ရာဂဏန္းေလာက္ပဲ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ရာဂဏန္းေလာက္ပဲ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ရာဂဏန္းေလာက္ပဲ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၇၄ ၁၉၇၄ ၁၉၇၄ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က စၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ အုပ္စု ခုႏွစ္က စၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ အုပ္စု ခုႏွစ္က စၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ အုပ္စု ခုႏွစ္က စၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ အုပ္စု ၆၆၆၆----ခု၊ခု၊ခု၊ခု၊    အမွတ္ အမွတ္ အမွတ္ အမွတ္ ၅၅၅၅ဝဝဝဝ၁၁၁၁၊ ၊ ၊ ၊ ၅၅၅၅ဝဝဝဝ၂၂၂၂၊ ၊ ၊ ၊ ၅၅၅၅ဝဝဝဝ၃၃၃၃ ေ ေ ေ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ အေမာင္းသင္ေက်ာင္း ေတြမွာ လတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ အေမာင္းသင္ေက်ာင္း ေတြမွာ လတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ အေမာင္းသင္ေက်ာင္း ေတြမွာ လတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ အေမာင္းသင္ေက်ာင္း ေတြမွာ 

စစ္သည္အင္အားစစ္သည္အင္အားစစ္သည္အင္အားစစ္သည္အင္အား    ၉၉၉၉,,,,ဝဝဝ မွ် ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဝဝဝ မွ် ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဝဝဝ မွ် ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဝဝဝ မွ် ရိွခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၁၉၁၉၁၉၉၉၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ နမ့္ဆမ္ေလတပ္စခန္း ဌာနဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ နမ့္ဆမ္ေလတပ္စခန္း ဌာနဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ နမ့္ဆမ္ေလတပ္စခန္း ဌာနဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ နမ့္ဆမ္ေလတပ္စခန္း ဌာန    ခ်ဳပ္၊ ေတာင္ငူေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြကုိ အသစ္ ခ်ဳပ္၊ ေတာင္ငူေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြကုိ အသစ္ ခ်ဳပ္၊ ေတာင္ငူေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြကုိ အသစ္ ခ်ဳပ္၊ ေတာင္ငူေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြကုိ အသစ္ 

ထပ္ဖြင့္ခ့ဲပါတယ္။ ယခုကာလမွာထပ္ဖြင့္ခ့ဲပါတယ္။ ယခုကာလမွာထပ္ဖြင့္ခ့ဲပါတယ္။ ယခုကာလမွာထပ္ဖြင့္ခ့ဲပါတယ္။ ယခုကာလမွာ    ၿမိတ္နဲ႔ မေကြးမွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ေတြ ထပ္ဖြင့္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ၿမိတ္နဲ႔ မေကြးမွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ေတြ ထပ္ဖြင့္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ၿမိတ္နဲ႔ မေကြးမွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ေတြ ထပ္ဖြင့္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ၿမိတ္နဲ႔ မေကြးမွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ေတြ ထပ္ဖြင့္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။    ဟုမၼလင္းနဲ႔ ပုသိမ္မွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဟုမၼလင္းနဲ႔ ပုသိမ္မွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဟုမၼလင္းနဲ႔ ပုသိမ္မွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဟုမၼလင္းနဲ႔ ပုသိမ္မွာလည္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ 

ေတြ ထပ္ဖြင့္ခဲေတြ ထပ္ဖြင့္ခဲေတြ ထပ္ဖြင့္ခဲေတြ ထပ္ဖြင့္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေလတပ္မွာ့ၾကၿပီး၊ ေလတပ္မွာ့ၾကၿပီး၊ ေလတပ္မွာ့ၾကၿပီး၊ ေလတပ္မွာ    အင္အား ခန္႔မွန္း အင္အား ခန္႔မွန္း အင္အား ခန္႔မွန္း အင္အား ခန္႔မွန္း ၂၃၂၃၂၃၂၃,,,,ဝဝဝ ေလာက္ ရိွတယ္လုိ႔ အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြက ေျပာၾကတာကုိ လည္းဝဝဝ ေလာက္ ရိွတယ္လုိ႔ အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြက ေျပာၾကတာကုိ လည္းဝဝဝ ေလာက္ ရိွတယ္လုိ႔ အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြက ေျပာၾကတာကုိ လည္းဝဝဝ ေလာက္ ရိွတယ္လုိ႔ အခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြက ေျပာၾကတာကုိ လည္း    ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာက ေခတ္မီ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ေတြကုိႏုိင္ငံတကာက ေခတ္မီ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ေတြကုိႏုိင္ငံတကာက ေခတ္မီ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ေတြကုိႏုိင္ငံတကာက ေခတ္မီ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ေတြကုိ    တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးလုိ႔ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲၾကတာပါ။တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးလုိ႔ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲၾကတာပါ။တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးလုိ႔ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲၾကတာပါ။တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးလုိ႔ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲၾကတာပါ။    

    

ဒါတင္မက အျခားေခတ္မီေရးနဲ႔ဒါတင္မက အျခားေခတ္မီေရးနဲ႔ဒါတင္မက အျခားေခတ္မီေရးနဲ႔ဒါတင္မက အျခားေခတ္မီေရးနဲ႔    အင္အားျဖည့္တင္းအင္အားျဖည့္တင္းအင္အားျဖည့္တင္းအင္အားျဖည့္တင္းမႈ လုပ္ခ့ဲတာလည္း ရိွပါေသးတယ္။ မႈ လုပ္ခ့ဲတာလည္း ရိွပါေသးတယ္။ မႈ လုပ္ခ့ဲတာလည္း ရိွပါေသးတယ္။ မႈ လုပ္ခ့ဲတာလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလ ေလာက္ကခုႏွစ္ကာလ ေလာက္ကခုႏွစ္ကာလ ေလာက္ကခုႏွစ္ကာလ ေလာက္က    လက္နက္ႀကီးအေျမာက္တပ္ရင္း လက္နက္ႀကီးအေျမာက္တပ္ရင္း လက္နက္ႀကီးအေျမာက္တပ္ရင္း လက္နက္ႀကီးအေျမာက္တပ္ရင္း ၃ ၃ ၃ ၃ ခုေလာက္သာ ခုေလာက္သာ ခုေလာက္သာ ခုေလာက္သာ 

ရိွရာကေန၊ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လက္နက္ႀကီးရိွရာကေန၊ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လက္နက္ႀကီးရိွရာကေန၊ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လက္နက္ႀကီးရိွရာကေန၊ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လက္နက္ႀကီး    အေျမာက္တပ္ရင္း အေျမာက္တပ္ရင္း အေျမာက္တပ္ရင္း အေျမာက္တပ္ရင္း ၉၉၉၉ဝ ေလာက္ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိပါတယ္။ ေလယာဥ္ပစ္ဝ ေလာက္ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိပါတယ္။ ေလယာဥ္ပစ္ဝ ေလာက္ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိပါတယ္။ ေလယာဥ္ပစ္ဝ ေလာက္ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိပါတယ္။ ေလယာဥ္ပစ္    အေျမာက္၊ အေျမာက္၊ အေျမာက္၊ အေျမာက္၊ 

ဒုံးပစ္တပ္ဖြဲ႔၊ ပစ္မွတ္ရွာတပ္ဖြဲ႔ စသျဖင့္ေဒုံးပစ္တပ္ဖြဲ႔၊ ပစ္မွတ္ရွာတပ္ဖြဲ႔ စသျဖင့္ေဒုံးပစ္တပ္ဖြဲ႔၊ ပစ္မွတ္ရွာတပ္ဖြဲ႔ စသျဖင့္ေဒုံးပစ္တပ္ဖြဲ႔၊ ပစ္မွတ္ရွာတပ္ဖြဲ႔ စသျဖင့္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အရင္ တြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အရင္ တြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အရင္ တြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အရင္ ((((မဆလမဆလမဆလမဆလ))))    အစုိးရကာလက သံခ်ပ္ကာနဲ႔ တင့္ကားတပ္ဆုိတာ အျဖစ္ေလာက္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲရာကေန၊ အစုိးရကာလက သံခ်ပ္ကာနဲ႔ တင့္ကားတပ္ဆုိတာ အျဖစ္ေလာက္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲရာကေန၊ အစုိးရကာလက သံခ်ပ္ကာနဲ႔ တင့္ကားတပ္ဆုိတာ အျဖစ္ေလာက္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲရာကေန၊ အစုိးရကာလက သံခ်ပ္ကာနဲ႔ တင့္ကားတပ္ဆုိတာ အျဖစ္ေလာက္ ဖြဲ႔ထားခ့ဲရာကေန၊ 

သကၠရာဇ္ သကၠရာဇ္ သကၠရာဇ္ သကၠရာဇ္ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝ    မွေတာ့ သံခ်ပ္ကာ တပ္ရင္း မွေတာ့ သံခ်ပ္ကာ တပ္ရင္း မွေတာ့ သံခ်ပ္ကာ တပ္ရင္း မွေတာ့ သံခ်ပ္ကာ တပ္ရင္း ၅၅၅၅----ခု၊ တင့္ကားတပ္ရင္း ခု၊ တင့္ကားတပ္ရင္း ခု၊ တင့္ကားတပ္ရင္း ခု၊ တင့္ကားတပ္ရင္း ၅၅၅၅----    ခုရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါခုရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါခုရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါခုရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ    ေတြကုိ အမွတ္ ေတြကုိ အမွတ္ ေတြကုိ အမွတ္ ေတြကုိ အမွတ္ ၇၁၇၁၇၁၇၁----    သံခ်ပ္ကာတပ္မေအာက္ မွာ ဖြဲ႔ခ့ဲတာပါ။ သံခ်ပ္ကာတပ္မေအာက္ မွာ ဖြဲ႔ခ့ဲတာပါ။ သံခ်ပ္ကာတပ္မေအာက္ မွာ ဖြဲ႔ခ့ဲတာပါ။ သံခ်ပ္ကာတပ္မေအာက္ မွာ ဖြဲ႔ခ့ဲတာပါ။ 

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အခုအခ်ိန္မွာေတာ့    သံသံသံသံခ်ပ္ကာတပ္မ ခ်ပ္ကာတပ္မ ခ်ပ္ကာတပ္မ ခ်ပ္ကာတပ္မ ၅၅၅၅----ခု ရိွေနၿပီလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒါတင္မက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးခု ရိွေနၿပီလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒါတင္မက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးခု ရိွေနၿပီလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒါတင္မက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးခု ရိွေနၿပီလုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဒါတင္မက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး    တပ္ရင္းေတြကုိ တပ္မ တပ္ရင္းေတြကုိ တပ္မ တပ္ရင္းေတြကုိ တပ္မ တပ္ရင္းေတြကုိ တပ္မ ၃၃၃၃----ခုစာ စုဖြဲ႔ထားတယ္လုိ႔လည္း ခုစာ စုဖြဲ႔ထားတယ္လုိ႔လည္း ခုစာ စုဖြဲ႔ထားတယ္လုိ႔လည္း ခုစာ စုဖြဲ႔ထားတယ္လုိ႔လည္း 

ဆုိပါတယ္။ ဒီတပ္ေတြကုိ ေလေၾကာင္းဆုိပါတယ္။ ဒီတပ္ေတြကုိ ေလေၾကာင္းဆုိပါတယ္။ ဒီတပ္ေတြကုိ ေလေၾကာင္းဆုိပါတယ္။ ဒီတပ္ေတြကုိ ေလေၾကာင္း    ရန္ကာကြယ္ေရးဗုိလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ ဦးစီးမႈထားၿပီးရန္ကာကြယ္ေရးဗုိလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ ဦးစီးမႈထားၿပီးရန္ကာကြယ္ေရးဗုိလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ ဦးစီးမႈထားၿပီးရန္ကာကြယ္ေရးဗုိလ္ခ်ဳပ္တေယာက္ ဦးစီးမႈထားၿပီး    စုဖြဲ႔ေစခ့ဲတာပါ။စုဖြဲ႔ေစခ့ဲတာပါ။စုဖြဲ႔ေစခ့ဲတာပါ။စုဖြဲ႔ေစခ့ဲတာပါ။    

    

ဒီလုိလက္နက္၊ ေလယာဥ္ေတြကုိ ဘယ္လုိျပည္ပရန္ေၾကာဒီလုိလက္နက္၊ ေလယာဥ္ေတြကုိ ဘယ္လုိျပည္ပရန္ေၾကာဒီလုိလက္နက္၊ ေလယာဥ္ေတြကုိ ဘယ္လုိျပည္ပရန္ေၾကာဒီလုိလက္နက္၊ ေလယာဥ္ေတြကုိ ဘယ္လုိျပည္ပရန္ေၾကာင့္င့္င့္င့္    အျပင္းအထန္ တပ္ဆင္ေနၾကတာလဲ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကေရာ ဘယ္ေလာက္ အစြမ္းထက္ခ့ဲသလဲ၊အျပင္းအထန္ တပ္ဆင္ေနၾကတာလဲ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကေရာ ဘယ္ေလာက္ အစြမ္းထက္ခ့ဲသလဲ၊အျပင္းအထန္ တပ္ဆင္ေနၾကတာလဲ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကေရာ ဘယ္ေလာက္ အစြမ္းထက္ခ့ဲသလဲ၊အျပင္းအထန္ တပ္ဆင္ေနၾကတာလဲ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကေရာ ဘယ္ေလာက္ အစြမ္းထက္ခ့ဲသလဲ၊    

ဘယ္ေလာက္အထိ တုိင္းျပည္က ကုန္က်ခံခ့ဲၾကရသလဲ စတ့ဲ အခ်က္ေတြကုိ ေနာက္ အပတ္မွာဘယ္ေလာက္အထိ တုိင္းျပည္က ကုန္က်ခံခ့ဲၾကရသလဲ စတ့ဲ အခ်က္ေတြကုိ ေနာက္ အပတ္မွာဘယ္ေလာက္အထိ တုိင္းျပည္က ကုန္က်ခံခ့ဲၾကရသလဲ စတ့ဲ အခ်က္ေတြကုိ ေနာက္ အပတ္မွာဘယ္ေလာက္အထိ တုိင္းျပည္က ကုန္က်ခံခ့ဲၾကရသလဲ စတ့ဲ အခ်က္ေတြကုိ ေနာက္ အပတ္မွာ    ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစ။    

    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၉၉၉၉))))        

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြ မ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြ မ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြ မ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြ မ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္    က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ က႑မွာ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခတ္မီေရးအတြက္ ((((နအဖနအဖနအဖနအဖ))))    စစ္စစ္စစ္စစ္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ လာခ့ဲတာ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္ခ့ဲသလဲ၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ လာခ့ဲတာ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္ခ့ဲသလဲ၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ လာခ့ဲတာ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္ခ့ဲသလဲ၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ လာခ့ဲတာ ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္ခ့ဲသလဲ၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္    ဒီလုိေဆာင္ ဒီလုိေဆာင္ ဒီလုိေဆာင္ ဒီလုိေဆာင္ 

ရြက္ေနရတာလဲ။ တုိးတက္လာတ့ဲ ကာကြယ္ေရး အသုံး စရိတ္ ကိစၥေတြအတြက္ရြက္ေနရတာလဲ။ တုိးတက္လာတ့ဲ ကာကြယ္ေရး အသုံး စရိတ္ ကိစၥေတြအတြက္ရြက္ေနရတာလဲ။ တုိးတက္လာတ့ဲ ကာကြယ္ေရး အသုံး စရိတ္ ကိစၥေတြအတြက္ရြက္ေနရတာလဲ။ တုိးတက္လာတ့ဲ ကာကြယ္ေရး အသုံး စရိတ္ ကိစၥေတြအတြက္    ဘယ္လုိဘ႑ာ ျဖည့္တင္းေနသလဲ ဆုိတာေတြကုိ ဆက္လက္ တင္ျပ ထားပါတယ္။ဘယ္လုိဘ႑ာ ျဖည့္တင္းေနသလဲ ဆုိတာေတြကုိ ဆက္လက္ တင္ျပ ထားပါတယ္။ဘယ္လုိဘ႑ာ ျဖည့္တင္းေနသလဲ ဆုိတာေတြကုိ ဆက္လက္ တင္ျပ ထားပါတယ္။ဘယ္လုိဘ႑ာ ျဖည့္တင္းေနသလဲ ဆုိတာေတြကုိ ဆက္လက္ တင္ျပ ထားပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

အအအအခခခခုု ုုတတတတေေေေလလလလာာာာ    သသသသတတတတငငငင္္ ္္းးးးေေေေတတတတြြြြမမမမွွ ွွာာာာ    ျျျျမမမမနနနန္္ ္္မမမမာာာာစစစစစစစစ္္ ္္အအအအစစစစိိ ိိ ုု ုုးးးးရရရရနနနနဲဲ ဲဲ ႔႔ ႔႔    အအအအာာာာဏဏဏဏာာာာရရရရွွ ွွငငငင္္ ္္ႏႏႏႏိိ ိိ ုု ုုငငငင္္ ္္ငငငငံံ ံံတတတတခခခခုု ုုျျျျဖဖဖဖစစစစ္္ ္္တတတတဲဲဲဲ ့့ ့့    ေေေေျျျျမမမမာာာာကကကက္္္္ကကကကုုုုိိိိရရရရီီ ီီးးးးယယယယာာာားးးးတတတတုုုုိိိိ႔႔ ႔႔    ပပပပိိ ိိ ုု ုုလလလလုုုုိိိိ႔႔ ႔႔နနနနီီ ီီးးးးကကကကပပပပ္္ ္္စစစစြြ ြြာာာာ    ဆဆဆဆကကကက္္္္ဆဆဆဆံံံံမမမမႈႈ ႈႈ    ေေေေတတတတြြြြ    ရရရရွွ ွွ ိိ ိိလလလလာာာာေေေေၾၾၾၾကကကကာာာာငငငင္္ ္္းးးး    



သတင္းေတြဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ၾကားေနရသလုိ၊သတင္းေတြဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ၾကားေနရသလုိ၊သတင္းေတြဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ၾကားေနရသလုိ၊သတင္းေတြဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ၾကားေနရသလုိ၊    ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတဝုိက္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ လည္း စစ္အစုိးရကေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတဝုိက္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ လည္း စစ္အစုိးရကေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတဝုိက္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ လည္း စစ္အစုိးရကေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အနီးတဝုိက္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ လည္း စစ္အစုိးရက    ဥမင္လိႈင္ေခါင္းေတြတူးေနတယ္ဆုိတ့ဲ သတင္းေတြ ဥမင္လိႈင္ေခါင္းေတြတူးေနတယ္ဆုိတ့ဲ သတင္းေတြ ဥမင္လိႈင္ေခါင္းေတြတူးေနတယ္ဆုိတ့ဲ သတင္းေတြ ဥမင္လိႈင္ေခါင္းေတြတူးေနတယ္ဆုိတ့ဲ သတင္းေတြ 

ထြက္ေပၚ လာခ့ဲပါတထြက္ေပၚ လာခ့ဲပါတထြက္ေပၚ လာခ့ဲပါတထြက္ေပၚ လာခ့ဲပါတယ္။ ျမန္မာ့ယ္။ ျမန္မာ့ယ္။ ျမန္မာ့ယ္။ ျမန္မာ့    တပ္မေတာ္မွာ ဘယ္လုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရသလဲ။ ဘယ္လုိ ျပည္ပရန္တပ္မေတာ္မွာ ဘယ္လုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရသလဲ။ ဘယ္လုိ ျပည္ပရန္တပ္မေတာ္မွာ ဘယ္လုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရသလဲ။ ဘယ္လုိ ျပည္ပရန္တပ္မေတာ္မွာ ဘယ္လုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရသလဲ။ ဘယ္လုိ ျပည္ပရန္    က်ဴးေက်ာ္လာမယ့္အေရးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရ က်ဴးေက်ာ္လာမယ့္အေရးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရ က်ဴးေက်ာ္လာမယ့္အေရးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရ က်ဴးေက်ာ္လာမယ့္အေရးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရ 

သလဲဆုိတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။သလဲဆုိတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။သလဲဆုိတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။သလဲဆုိတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။    

    

၁၉၈၈၁၉၈၈၁၉၈၈၁၉၈၈    ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး အာဏာ ရယူလာတ့ဲ စစ္အစုိးရအဖုိ႔ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး အာဏာ ရယူလာတ့ဲ စစ္အစုိးရအဖုိ႔ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး အာဏာ ရယူလာတ့ဲ စစ္အစုိးရအဖုိ႔ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး အာဏာ ရယူလာတ့ဲ စစ္အစုိးရအဖုိ႔ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ လူထုအုံႂကြမႈကလူထုအုံႂကြမႈကလူထုအုံႂကြမႈကလူထုအုံႂကြမႈက    သူတုိ႔အေပၚ အမ်ားႀကီး ၾသဇာ သူတုိ႔အေပၚ အမ်ားႀကီး ၾသဇာ သူတုိ႔အေပၚ အမ်ားႀကီး ၾသဇာ သူတုိ႔အေပၚ အမ်ားႀကီး ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈရိွေနႏုိင္ပါ တယ္။ သက္ေရာက္မႈရိွေနႏုိင္ပါ တယ္။ သက္ေရာက္မႈရိွေနႏုိင္ပါ တယ္။ သက္ေရာက္မႈရိွေနႏုိင္ပါ တယ္။ 

အဲသည္အခ်ိန္ကအဲသည္အခ်ိန္ကအဲသည္အခ်ိန္ကအဲသည္အခ်ိန္က    အစုိးရရုံးေတြကုိ ဆႏၵျပသူေတြက သိမ္းပုိက္ထားၾကတာ ရိွခ့ဲ သလုိ၊ အေမရိကန္ ေရတပ္ကအစုိးရရုံးေတြကုိ ဆႏၵျပသူေတြက သိမ္းပုိက္ထားၾကတာ ရိွခ့ဲ သလုိ၊ အေမရိကန္ ေရတပ္ကအစုိးရရုံးေတြကုိ ဆႏၵျပသူေတြက သိမ္းပုိက္ထားၾကတာ ရိွခ့ဲ သလုိ၊ အေမရိကန္ ေရတပ္ကအစုိးရရုံးေတြကုိ ဆႏၵျပသူေတြက သိမ္းပုိက္ထားၾကတာ ရိွခ့ဲ သလုိ၊ အေမရိကန္ ေရတပ္က    အဲသည္ကာလမွာ ျမန္မာေရပုိင္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္လာ အဲသည္ကာလမွာ ျမန္မာေရပုိင္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္လာ အဲသည္ကာလမွာ ျမန္မာေရပုိင္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္လာ အဲသည္ကာလမွာ ျမန္မာေရပုိင္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္လာ 

ခ့ဲတယ္ ဆုိတာကုိလည္း စစ္အစုိးရကခ့ဲတယ္ ဆုိတာကုိလည္း စစ္အစုိးရကခ့ဲတယ္ ဆုိတာကုိလည္း စစ္အစုိးရကခ့ဲတယ္ ဆုိတာကုိလည္း စစ္အစုိးရက    သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲပါတယ္။ က်န္တ့ဲ ျသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲပါတယ္။ က်န္တ့ဲ ျသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲပါတယ္။ က်န္တ့ဲ ျသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲပါတယ္။ က်န္တ့ဲ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္မန္မာျပည္သူေတြအတြက္မန္မာျပည္သူေတြအတြက္မန္မာျပည္သူေတြအတြက္    ျပည္ပက်ဴး ေက်ာ္မႈဆုိတာ ျပည္ပက်ဴး ေက်ာ္မႈဆုိတာ ျပည္ပက်ဴး ေက်ာ္မႈဆုိတာ ျပည္ပက်ဴး ေက်ာ္မႈဆုိတာ 

မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ မယုံၾကည္ေလာက္ေပမယ့္၊ စစ္အစုိးရမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ မယုံၾကည္ေလာက္ေပမယ့္၊ စစ္အစုိးရမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ မယုံၾကည္ေလာက္ေပမယ့္၊ စစ္အစုိးရမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ မယုံၾကည္ေလာက္ေပမယ့္၊ စစ္အစုိးရ    ထိပ္သီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ အမွန္ တကယ္ စုိးရိမ္မႈ ရိွေနေကာင္းထိပ္သီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ အမွန္ တကယ္ စုိးရိမ္မႈ ရိွေနေကာင္းထိပ္သီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ အမွန္ တကယ္ စုိးရိမ္မႈ ရိွေနေကာင္းထိပ္သီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ အမွန္ တကယ္ စုိးရိမ္မႈ ရိွေနေကာင္း    ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ 

ႏုိင္ငံရဲ႔ၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း နဲ႔ေဝးရာႏုိင္ငံရဲ႔ၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း နဲ႔ေဝးရာႏုိင္ငံရဲ႔ၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း နဲ႔ေဝးရာႏုိင္ငံရဲ႔ၿမိ ႔ဳေတာ္ကုိ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း နဲ႔ေဝးရာ    ပ်ဥ္းမနား အနီး ကိပ်ဥ္းမနား အနီး ကိပ်ဥ္းမနား အနီး ကိပ်ဥ္းမနား အနီး ကို ေျပာင္းေရႊ႔ ပစ္ခ့ဲသလုိ၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္က အေနာက္ပုိင္းတုိင္းု ေျပာင္းေရႊ႔ ပစ္ခ့ဲသလုိ၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္က အေနာက္ပုိင္းတုိင္းု ေျပာင္းေရႊ႔ ပစ္ခ့ဲသလုိ၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္က အေနာက္ပုိင္းတုိင္းု ေျပာင္းေရႊ႔ ပစ္ခ့ဲသလုိ၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္က အေနာက္ပုိင္းတုိင္း    စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိလည္း ပုိလုိ႔ ကုန္းတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိလည္း ပုိလုိ႔ ကုန္းတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိလည္း ပုိလုိ႔ ကုန္းတြင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိလည္း ပုိလုိ႔ ကုန္းတြင္း 

က်ရာေနရာကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ေစ ခ့ဲ ပါတယ္။က်ရာေနရာကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ေစ ခ့ဲ ပါတယ္။က်ရာေနရာကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ေစ ခ့ဲ ပါတယ္။က်ရာေနရာကုိ ေျပာင္းေရႊ႔ေစ ခ့ဲ ပါတယ္။    စစ္တပ္ရဲ႔ စဥ္းစားပုံက ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားတ့ဲေနရာကုိ သိမ္းပုိက္လုိ႔ မရမခ်င္းစစ္တပ္ရဲ႔ စဥ္းစားပုံက ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားတ့ဲေနရာကုိ သိမ္းပုိက္လုိ႔ မရမခ်င္းစစ္တပ္ရဲ႔ စဥ္းစားပုံက ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားတ့ဲေနရာကုိ သိမ္းပုိက္လုိ႔ မရမခ်င္းစစ္တပ္ရဲ႔ စဥ္းစားပုံက ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားတ့ဲေနရာကုိ သိမ္းပုိက္လုိ႔ မရမခ်င္း    စစ္ပြဲမၿပီးဆုံး ေသးဘူးလုိ႔ ယူဆ ထားတယ္လုိ႔ စစ္ပြဲမၿပီးဆုံး ေသးဘူးလုိ႔ ယူဆ ထားတယ္လုိ႔ စစ္ပြဲမၿပီးဆုံး ေသးဘူးလုိ႔ ယူဆ ထားတယ္လုိ႔ စစ္ပြဲမၿပီးဆုံး ေသးဘူးလုိ႔ ယူဆ ထားတယ္လုိ႔ 

ေမာင္ေေမာင္ေေမာင္ေေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။အာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။အာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။အာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပပါတယ္။    စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္လုပ္ထားတ့ဲ ေနရာကုိ ဒုံးပ်ံနဲ႔ တုိက္ခုိက္ တာျဖစ္ျဖစ္၊စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္လုပ္ထားတ့ဲ ေနရာကုိ ဒုံးပ်ံနဲ႔ တုိက္ခုိက္ တာျဖစ္ျဖစ္၊စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္လုပ္ထားတ့ဲ ေနရာကုိ ဒုံးပ်ံနဲ႔ တုိက္ခုိက္ တာျဖစ္ျဖစ္၊စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္လုပ္ထားတ့ဲ ေနရာကုိ ဒုံးပ်ံနဲ႔ တုိက္ခုိက္ တာျဖစ္ျဖစ္၊    ေခါင္းျဖတ္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတ့ဲ စစ္ဆင္ မႈမ်ဳိးနဲ႔ ေခါင္းျဖတ္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတ့ဲ စစ္ဆင္ မႈမ်ဳိးနဲ႔ ေခါင္းျဖတ္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတ့ဲ စစ္ဆင္ မႈမ်ဳိးနဲ႔ ေခါင္းျဖတ္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတ့ဲ စစ္ဆင္ မႈမ်ဳိးနဲ႔ 

ခ်က္ခ်င္းဇာတ္မသိမ္းရေလေအာင္ခ်က္ခ်င္းဇာတ္မသိမ္းရေလေအာင္ခ်က္ခ်င္းဇာတ္မသိမ္းရေလေအာင္ခ်က္ခ်င္းဇာတ္မသိမ္းရေလေအာင္    ေနျပည္ေတာ္ ကုိ ေရႊ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားတပ္ေတြကေနျပည္ေတာ္ ကုိ ေရႊ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားတပ္ေတြကေနျပည္ေတာ္ ကုိ ေရႊ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားတပ္ေတြကေနျပည္ေတာ္ ကုိ ေရႊ႔ခ့ဲတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားတပ္ေတြက    ကမ္းတက္လာၿပီးေတာ့ကမ္းတက္လာၿပီးေတာ့ကမ္းတက္လာၿပီးေတာ့ကမ္းတက္လာၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကယား ျပည္နယ္ဖက္က ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကယား ျပည္နယ္ဖက္က ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကယား ျပည္နယ္ဖက္က ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကယား ျပည္နယ္ဖက္က 

က်ဴးေက်ာ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္လာရင္က်ဴးေက်ာ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္လာရင္က်ဴးေက်ာ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္လာရင္က်ဴးေက်ာ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္လာရင္    ျမန္မာျပည္ အထက္ပုိင္းနဲ႔ ေအာက္ပုိင္းကုိ ျဖတ္ပစ္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ သူကျမန္မာျပည္ အထက္ပုိင္းနဲ႔ ေအာက္ပုိင္းကုိ ျဖတ္ပစ္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ သူကျမန္မာျပည္ အထက္ပုိင္းနဲ႔ ေအာက္ပုိင္းကုိ ျဖတ္ပစ္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ သူကျမန္မာျပည္ အထက္ပုိင္းနဲ႔ ေအာက္ပုိင္းကုိ ျဖတ္ပစ္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ သူက    အလယ္မွာဌာနခ်ဳပ္ ထုိင္ထားတယ္ ဆုိပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ အလယ္မွာဌာနခ်ဳပ္ ထုိင္ထားတယ္ ဆုိပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ အလယ္မွာဌာနခ်ဳပ္ ထုိင္ထားတယ္ ဆုိပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ အလယ္မွာဌာနခ်ဳပ္ ထုိင္ထားတယ္ ဆုိပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ 

ေနရာကုိ အလဲအလွယ္လုပ္ၿပီးေနရာကုိ အလဲအလွယ္လုပ္ၿပီးေနရာကုိ အလဲအလွယ္လုပ္ၿပီးေနရာကုိ အလဲအလွယ္လုပ္ၿပီး    ေရရွည္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲဆင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္ေရရွည္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲဆင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္ေရရွည္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲဆင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္ေရရွည္ျပည္သူ႔စစ္ပြဲဆင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။လုိ႔ ဆုိပါတယ္။လုိ႔ ဆုိပါတယ္။လုိ႔ ဆုိပါတယ္။    

    

ဒီအတြက္ဒီအတြက္ဒီအတြက္ဒီအတြက္    တဖက္မွာ ထုိးစစ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္နက္ႀကီး၊ တင့္ကား၊ အျခားတဖက္မွာ ထုိးစစ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္နက္ႀကီး၊ တင့္ကား၊ အျခားတဖက္မွာ ထုိးစစ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္နက္ႀကီး၊ တင့္ကား၊ အျခားတဖက္မွာ ထုိးစစ္စြမ္းရည္ျမႇင့္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္နက္ႀကီး၊ တင့္ကား၊ အျခား    လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးဝယ္ယူ တပ္ဆင္ ခ့ဲသလုိ၊ တပ္အင္အားလည္း တုိးခ်ဲ႔ထားခဲါပါတယ္။လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးဝယ္ယူ တပ္ဆင္ ခ့ဲသလုိ၊ တပ္အင္အားလည္း တုိးခ်ဲ႔ထားခဲါပါတယ္။လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးဝယ္ယူ တပ္ဆင္ ခ့ဲသလုိ၊ တပ္အင္အားလည္း တုိးခ်ဲ႔ထားခဲါပါတယ္။လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးဝယ္ယူ တပ္ဆင္ ခ့ဲသလုိ၊ တပ္အင္အားလည္း တုိးခ်ဲ႔ထားခဲါပါတယ္။    

ေလေၾကာင္းစုိးမုိးမႈ ရေစဖုိ႔လည္း တုိက္ေလယာဥ္ အသစ္ေတြ၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးေလေၾကာင္းစုိးမုိးမႈ ရေစဖုိ႔လည္း တုိက္ေလယာဥ္ အသစ္ေတြ၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးေလေၾကာင္းစုိးမုိးမႈ ရေစဖုိ႔လည္း တုိက္ေလယာဥ္ အသစ္ေတြ၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးေလေၾကာင္းစုိးမုိးမႈ ရေစဖုိ႔လည္း တုိက္ေလယာဥ္ အသစ္ေတြ၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး    စနစ္၊ ေထာက္လွမ္းေစနစ္၊ ေထာက္လွမ္းေစနစ္၊ ေထာက္လွမ္းေစနစ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္၊ ေရဒါေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝယ္ယူ ရးစနစ္၊ ေရဒါေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝယ္ယူ ရးစနစ္၊ ေရဒါေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝယ္ယူ ရးစနစ္၊ ေရဒါေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝယ္ယူ 

တပ္ဆင္ထားခ့ဲပါတယ္။တပ္ဆင္ထားခ့ဲပါတယ္။တပ္ဆင္ထားခ့ဲပါတယ္။တပ္ဆင္ထားခ့ဲပါတယ္။    အထူးသျဖင့္ အထူးသျဖင့္ အထူးသျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲတာ ျဖစ္သလုိ၊ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲတာ ျဖစ္သလုိ၊ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲတာ ျဖစ္သလုိ၊ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခ့ဲတာ ျဖစ္သလုိ၊    ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ အသစ္ ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ အသစ္ ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ အသစ္ ေနာက္ထပ္လည္း ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ အသစ္ 

အဆန္းေတြ ရွာေဖြေနဆဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆုိင္ဘာအဆန္းေတြ ရွာေဖြေနဆဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆုိင္ဘာအဆန္းေတြ ရွာေဖြေနဆဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆုိင္ဘာအဆန္းေတြ ရွာေဖြေနဆဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆုိင္ဘာ    စစ္ဆင္ေရးလုိ႔ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ သတင္းဆက္သြယ္စစ္ဆင္ေရးလုိ႔ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ သတင္းဆက္သြယ္စစ္ဆင္ေရးလုိ႔ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ သတင္းဆက္သြယ္စစ္ဆင္ေရးလုိ႔ေခၚတ့ဲ အဆင့္ျမင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ဖက္ကုိလည္း အာရုံထားေရး နည္းပညာ ဖက္ကုိလည္း အာရုံထားေရး နည္းပညာ ဖက္ကုိလည္း အာရုံထားေရး နည္းပညာ ဖက္ကုိလည္း အာရုံထား    လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ 

ရိွပါေသးတယ္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ရိွပါေသးတယ္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ရိွပါေသးတယ္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ရိွပါေသးတယ္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၅၅၅၅ဝဝဝဝ၄ ၄ ၄ ၄ ခုအပါအဝင္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔ေပါင္းခုအပါအဝင္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔ေပါင္းခုအပါအဝင္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔ေပါင္းခုအပါအဝင္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔ေပါင္း    ၁၃၁၃၁၃၁၃ဝဝ ေက်ာ္ကုိလည္း ႏုိင္ငံရဲ႔ ေနရာ အႏံွ႔အျပားမွာ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိဝဝ ေက်ာ္ကုိလည္း ႏုိင္ငံရဲ႔ ေနရာ အႏံွ႔အျပားမွာ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိဝဝ ေက်ာ္ကုိလည္း ႏုိင္ငံရဲ႔ ေနရာ အႏံွ႔အျပားမွာ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိဝဝ ေက်ာ္ကုိလည္း ႏုိင္ငံရဲ႔ ေနရာ အႏံွ႔အျပားမွာ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိ    တုိးခ်ဲ႔ေနတ့ဲ တုိးခ်ဲ႔ေနတ့ဲ တုိးခ်ဲ႔ေနတ့ဲ တုိးခ်ဲ႔ေနတ့ဲ 

အလားအလာကလည္း လာမယ့္ အနာဂတ္ ကာလမွာ ေလ်ာ့သြားဖုိ႔ မအလားအလာကလည္း လာမယ့္ အနာဂတ္ ကာလမွာ ေလ်ာ့သြားဖုိ႔ မအလားအလာကလည္း လာမယ့္ အနာဂတ္ ကာလမွာ ေလ်ာ့သြားဖုိ႔ မအလားအလာကလည္း လာမယ့္ အနာဂတ္ ကာလမွာ ေလ်ာ့သြားဖုိ႔ မရိွဘူး။ရိွဘူး။ရိွဘူး။ရိွဘူး။    ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႔ေနဖုိ႔ ေတာင္ ရိွတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႔ေနဖုိ႔ ေတာင္ ရိွတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႔ေနဖုိ႔ ေတာင္ ရိွတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႔ေနဖုိ႔ ေတာင္ ရိွတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သုံးသပ္    ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ေဖာ္ျပထားပါတယ္။    

    

ဒီလုိ စစ္ေရးကုန္က်စားရိတ္ေတြကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေနၾကတာလဲ။ဒီလုိ စစ္ေရးကုန္က်စားရိတ္ေတြကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေနၾကတာလဲ။ဒီလုိ စစ္ေရးကုန္က်စားရိတ္ေတြကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေနၾကတာလဲ။ဒီလုိ စစ္ေရးကုန္က်စားရိတ္ေတြကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေနၾကတာလဲ။    လက္နက္ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ဘယ္က ဘ႑ာေငြနဲ႔ ဝယ္ယူေနၾကတာလဲဆုိတာကေတာ့ လက္နက္ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ဘယ္က ဘ႑ာေငြနဲ႔ ဝယ္ယူေနၾကတာလဲဆုိတာကေတာ့ လက္နက္ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ဘယ္က ဘ႑ာေငြနဲ႔ ဝယ္ယူေနၾကတာလဲဆုိတာကေတာ့ လက္နက္ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ဘယ္က ဘ႑ာေငြနဲ႔ ဝယ္ယူေနၾကတာလဲဆုိတာကေတာ့ 

စိတ္ဝင္စားစရာပါ။စိတ္ဝင္စားစရာပါ။စိတ္ဝင္စားစရာပါ။စိတ္ဝင္စားစရာပါ။    ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ေဖာ္ျပထာျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ေဖာ္ျပထာျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ေဖာ္ျပထာျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားတ့ဲ စာရင္းဇယားေတြက တြက္ခ်က္ဖုိ႔ဆုိတာလည္းးတ့ဲ စာရင္းဇယားေတြက တြက္ခ်က္ဖုိ႔ဆုိတာလည္းးတ့ဲ စာရင္းဇယားေတြက တြက္ခ်က္ဖုိ႔ဆုိတာလည္းးတ့ဲ စာရင္းဇယားေတြက တြက္ခ်က္ဖုိ႔ဆုိတာလည္း    အေတာ္ခက္လွပါတယ္။ တရားဝင္ေဖာ္ျပတ့ဲ ကာကြယ္ေရး အေတာ္ခက္လွပါတယ္။ တရားဝင္ေဖာ္ျပတ့ဲ ကာကြယ္ေရး အေတာ္ခက္လွပါတယ္။ တရားဝင္ေဖာ္ျပတ့ဲ ကာကြယ္ေရး အေတာ္ခက္လွပါတယ္။ တရားဝင္ေဖာ္ျပတ့ဲ ကာကြယ္ေရး 

အသုံးစားရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ ေဖာ္ျပအသုံးစားရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ ေဖာ္ျပအသုံးစားရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ ေဖာ္ျပအသုံးစားရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ ေဖာ္ျပ    ထားေလ့ရိွပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အျခားဝန္ႀကီး ဌာနေတြက ေထာက္ပ့ံေငြ ေတြကေနထားေလ့ရိွပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အျခားဝန္ႀကီး ဌာနေတြက ေထာက္ပ့ံေငြ ေတြကေနထားေလ့ရိွပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အျခားဝန္ႀကီး ဌာနေတြက ေထာက္ပ့ံေငြ ေတြကေနထားေလ့ရိွပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အျခားဝန္ႀကီး ဌာနေတြက ေထာက္ပ့ံေငြ ေတြကေန    စစ္တပ္ကုိ အႀကီး အက်ယ္ စစ္တပ္ကုိ အႀကီး အက်ယ္ စစ္တပ္ကုိ အႀကီး အက်ယ္ စစ္တပ္ကုိ အႀကီး အက်ယ္ 

ေထာက္ပ့ံေနတယ္လုိ႔လည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိေထာက္ပ့ံေနတယ္လုိ႔လည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိေထာက္ပ့ံေနတယ္လုိ႔လည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိေထာက္ပ့ံေနတယ္လုိ႔လည္း ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ဆုိပါ တယ္။ ဥပမာပါ တယ္။ ဥပမာပါ တယ္။ ဥပမာပါ တယ္။ ဥပမာ----    စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကေန ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ စစ္တပ္က ေလာင္စာဆီေတြ သုံးႏုိင္ပါတယ္။စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကေန ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ စစ္တပ္က ေလာင္စာဆီေတြ သုံးႏုိင္ပါတယ္။စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကေန ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ စစ္တပ္က ေလာင္စာဆီေတြ သုံးႏုိင္ပါတယ္။စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကေန ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ စစ္တပ္က ေလာင္စာဆီေတြ သုံးႏုိင္ပါတယ္။    အလားတူ အလားတူ အလားတူ အလားတူ 

ျပည္သူ႔စစ္ ေတြကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးတ့ဲကိစၥကုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္သူ႔စစ္ ေတြကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးတ့ဲကိစၥကုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္သူ႔စစ္ ေတြကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးတ့ဲကိစၥကုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္သူ႔စစ္ ေတြကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးတ့ဲကိစၥကုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊    အျခားလူမႈဖူလုံေရး ကိစၥေတြကုိ အျခား အရပ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာနေတြက က်ခံရတာရိွပါတယ္။အျခားလူမႈဖူလုံေရး ကိစၥေတြကုိ အျခား အရပ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာနေတြက က်ခံရတာရိွပါတယ္။အျခားလူမႈဖူလုံေရး ကိစၥေတြကုိ အျခား အရပ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာနေတြက က်ခံရတာရိွပါတယ္။အျခားလူမႈဖူလုံေရး ကိစၥေတြကုိ အျခား အရပ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာနေတြက က်ခံရတာရိွပါတယ္။    

တတိယအခ်က္ ကေတာ့ ႏိတတိယအခ်က္ ကေတာ့ ႏိတတိယအခ်က္ ကေတာ့ ႏိတတိယအခ်က္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေတြကုိ တေဒၚလာ ုင္ငံျခားေငြ ေတြကုိ တေဒၚလာ ုင္ငံျခားေငြ ေတြကုိ တေဒၚလာ ုင္ငံျခားေငြ ေတြကုိ တေဒၚလာ ၆ ၆ ၆ ၆ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔    တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပတာလည္းရိွတတ္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုိ ေပးတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပတာလည္းရိွတတ္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုိ ေပးတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပတာလည္းရိွတတ္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုိ ေပးတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပတာလည္းရိွတတ္ပါတယ္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုိ ေပး    

စရာရိွတ့ဲေငြေတြကုိ စစ္တပ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေပးေခ်ေစတာ၊ တခါတေလစရာရိွတ့ဲေငြေတြကုိ စစ္တပ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေပးေခ်ေစတာ၊ တခါတေလစရာရိွတ့ဲေငြေတြကုိ စစ္တပ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေပးေခ်ေစတာ၊ တခါတေလစရာရိွတ့ဲေငြေတြကုိ စစ္တပ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေပးေခ်ေစတာ၊ တခါတေလ    ကုန္ခ်င္းဖလွယ္တ့ဲ ဘာတာစနစ္နဲ႔ လဲလွယ္ေစတာေၾကာင့္ အတိအက်တြက္ခ်က္ဖုိ႔ ကုန္ခ်င္းဖလွယ္တ့ဲ ဘာတာစနစ္နဲ႔ လဲလွယ္ေစတာေၾကာင့္ အတိအက်တြက္ခ်က္ဖုိ႔ ကုန္ခ်င္းဖလွယ္တ့ဲ ဘာတာစနစ္နဲ႔ လဲလွယ္ေစတာေၾကာင့္ အတိအက်တြက္ခ်က္ဖုိ႔ ကုန္ခ်င္းဖလွယ္တ့ဲ ဘာတာစနစ္နဲ႔ လဲလွယ္ေစတာေၾကာင့္ အတိအက်တြက္ခ်က္ဖုိ႔ 

ခက္လွတခက္လွတခက္လွတခက္လွတယ္လုိ႔ယ္လုိ႔ယ္လုိ႔ယ္လုိ႔    ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ကာလ အလုံးအရင္းနဲ႔ တင့္ကား၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ၊ လက္နက္ေတြကုိဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ကာလ အလုံးအရင္းနဲ႔ တင့္ကား၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ၊ လက္နက္ေတြကုိဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ကာလ အလုံးအရင္းနဲ႔ တင့္ကား၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ၊ လက္နက္ေတြကုိဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ကာလ အလုံးအရင္းနဲ႔ တင့္ကား၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ၊ လက္နက္ေတြကုိ    ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေနတာက တုိင္းျပည္ဘ႑ာကုိ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေနတာက တုိင္းျပည္ဘ႑ာကုိ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေနတာက တုိင္းျပည္ဘ႑ာကုိ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေနတာက တုိင္းျပည္ဘ႑ာကုိ 

ဘယ္ေလာက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးေစ မယ္ဆုိတာဘယ္ေလာက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးေစ မယ္ဆုိတာဘယ္ေလာက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးေစ မယ္ဆုိတာဘယ္ေလာက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးေစ မယ္ဆုိတာ    သိသာပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းကုိ အေျခခံ တြက္ခ်က္ျပခ့ဲ ရာမွာသိသာပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းကုိ အေျခခံ တြက္ခ်က္ျပခ့ဲ ရာမွာသိသာပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းကုိ အေျခခံ တြက္ခ်က္ျပခ့ဲ ရာမွာသိသာပါတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႔ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းကုိ အေျခခံ တြက္ခ်က္ျပခ့ဲ ရာမွာ    စစ္လက္နက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီစစ္လက္နက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီစစ္လက္နက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီစစ္လက္နက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ၿပီး ၿပီး ၿပီး 

ဝယ္ယူခ့ဲတ့ဲ ဝယ္ယူခ့ဲတ့ဲ ဝယ္ယူခ့ဲတ့ဲ ဝယ္ယူခ့ဲတ့ဲ ၁၉၉၁၉၉၁၉၉၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာင္ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာင္ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာင္ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာင္    စစ္အသုံးစရိတ္ဟာ ဂ်ီဒီပီရဲ႔စစ္အသုံးစရိတ္ဟာ ဂ်ီဒီပီရဲ႔စစ္အသုံးစရိတ္ဟာ ဂ်ီဒီပီရဲ႔စစ္အသုံးစရိတ္ဟာ ဂ်ီဒီပီရဲ႔    ၄ ၄ ၄ ၄ % % % % မေက်ာ္ဘဲ ရိွေနခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကမေက်ာ္ဘဲ ရိွေနခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကမေက်ာ္ဘဲ ရိွေနခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးကမေက်ာ္ဘဲ ရိွေနခ့ဲတယ္လုိ႔ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက    ေဖာ္ျပၿပီး၊ အခု ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းေတြ ေဖာ္ျပၿပီး၊ အခု ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းေတြ ေဖာ္ျပၿပီး၊ အခု ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းေတြ ေဖာ္ျပၿပီး၊ အခု ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းေတြ 

ဝယ္ယူေနတာဟာ တုိင္းျပည္ တရားဝင္ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႔ဝယ္ယူေနတာဟာ တုိင္းျပည္ တရားဝင္ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႔ဝယ္ယူေနတာဟာ တုိင္းျပည္ တရားဝင္ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႔ဝယ္ယူေနတာဟာ တုိင္းျပည္ တရားဝင္ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႔    ျပင္ပမွာ ျဖစ္ေနတာလုိ႔ တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ တရုတ္၊ ရုရွား၊ျပင္ပမွာ ျဖစ္ေနတာလုိ႔ တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ တရုတ္၊ ရုရွား၊ျပင္ပမွာ ျဖစ္ေနတာလုိ႔ တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ တရုတ္၊ ရုရွား၊ျပင္ပမွာ ျဖစ္ေနတာလုိ႔ တြက္ခ်က္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ တရုတ္၊ ရုရွား၊    ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက 

ဝယ္ယူတ့ဲပစၥည္းေတြဆုိရင္ ကြၽန္းသစ္၊ ဆန္ စသျဖင့္နဲ႔ဝယ္ယူတ့ဲပစၥည္းေတြဆုိရင္ ကြၽန္းသစ္၊ ဆန္ စသျဖင့္နဲ႔ဝယ္ယူတ့ဲပစၥည္းေတြဆုိရင္ ကြၽန္းသစ္၊ ဆန္ စသျဖင့္နဲ႔ဝယ္ယူတ့ဲပစၥည္းေတြဆုိရင္ ကြၽန္းသစ္၊ ဆန္ စသျဖင့္နဲ႔    ေပးေခ်ရတ့ဲ ကိစၥေတြကုိလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ေပးေခ်ရတ့ဲ ကိစၥေတြကုိလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ေပးေခ်ရတ့ဲ ကိစၥေတြကုိလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ေပးေခ်ရတ့ဲ ကိစၥေတြကုိလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။    

    

ဒါေတြသာမက နယ္အသီးသီးမွာဒါေတြသာမက နယ္အသီးသီးမွာဒါေတြသာမက နယ္အသီးသီးမွာဒါေတြသာမက နယ္အသီးသီးမွာ    တပ္စခန္းေတြ တုိးခ်ဲ႔ခ်ထားတ့ဲအတြက္ ေျမသိမ္းခံရတာ၊ စုိက္ခင္းေတြ သိမ္းခံ ရတာ၊တပ္စခန္းေတြ တုိးခ်ဲ႔ခ်ထားတ့ဲအတြက္ ေျမသိမ္းခံရတာ၊ စုိက္ခင္းေတြ သိမ္းခံ ရတာ၊တပ္စခန္းေတြ တုိးခ်ဲ႔ခ်ထားတ့ဲအတြက္ ေျမသိမ္းခံရတာ၊ စုိက္ခင္းေတြ သိမ္းခံ ရတာ၊တပ္စခန္းေတြ တုိးခ်ဲ႔ခ်ထားတ့ဲအတြက္ ေျမသိမ္းခံရတာ၊ စုိက္ခင္းေတြ သိမ္းခံ ရတာ၊    ေဒသရဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ စြက္ဖက္လာေဒသရဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ စြက္ဖက္လာေဒသရဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ စြက္ဖက္လာေဒသရဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ စြက္ဖက္လာလုိ႔ လုိ႔ လုိ႔ လုိ႔ 

ျပည္သူေတြနစ္နာ ဆုံးရႈံးရတာေတြလည္းျပည္သူေတြနစ္နာ ဆုံးရႈံးရတာေတြလည္းျပည္သူေတြနစ္နာ ဆုံးရႈံးရတာေတြလည္းျပည္သူေတြနစ္နာ ဆုံးရႈံးရတာေတြလည္း    ရိွပါေသးတယ္။ ဒါေတြကုိ ေတာ့ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားတာရိွပါေသးတယ္။ ဒါေတြကုိ ေတာ့ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားတာရိွပါေသးတယ္။ ဒါေတြကုိ ေတာ့ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားတာရိွပါေသးတယ္။ ဒါေတြကုိ ေတာ့ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားတာ    မေတြ႔ရပါဘူး။မေတြ႔ရပါဘူး။မေတြ႔ရပါဘူး။မေတြ႔ရပါဘူး။    

    

ဒါေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္ထဲမွာ အားနည္းခ်က္ေတြက သူ႔ပင္ကုိယ္ဒါေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္ထဲမွာ အားနည္းခ်က္ေတြက သူ႔ပင္ကုိယ္ဒါေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္ထဲမွာ အားနည္းခ်က္ေတြက သူ႔ပင္ကုိယ္ဒါေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္ထဲမွာ အားနည္းခ်က္ေတြက သူ႔ပင္ကုိယ္    ကုိယ္၌သာ အမ်ားအျပား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါ ေသးတယ္။ အေရွ႔ ေတာင္ အာရွေဒသမွာကုိယ္၌သာ အမ်ားအျပား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါ ေသးတယ္။ အေရွ႔ ေတာင္ အာရွေဒသမွာကုိယ္၌သာ အမ်ားအျပား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါ ေသးတယ္။ အေရွ႔ ေတာင္ အာရွေဒသမွာကုိယ္၌သာ အမ်ားအျပား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါ ေသးတယ္။ အေရွ႔ ေတာင္ အာရွေဒသမွာ    

ဗီယက္နမ္ၿပီးရင္ ဒုဗီယက္နမ္ၿပီးရင္ ဒုဗီယက္နမ္ၿပီးရင္ ဒုဗီယက္နမ္ၿပီးရင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး စစ္တပ္တခု ျဖစ္လာတယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း၊ ေျပာရရင္တိယအႀကီးဆုံး စစ္တပ္တခု ျဖစ္လာတယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း၊ ေျပာရရင္တိယအႀကီးဆုံး စစ္တပ္တခု ျဖစ္လာတယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း၊ ေျပာရရင္တိယအႀကီးဆုံး စစ္တပ္တခု ျဖစ္လာတယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း၊ ေျပာရရင္    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေျခလ်င္တပ္သာသာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေျခလ်င္တပ္သာသာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေျခလ်င္တပ္သာသာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေျခလ်င္တပ္သာသာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ 

ယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ ေခတ္မီတပ္တခုယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ ေခတ္မီတပ္တခုယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ ေခတ္မီတပ္တခုယႏၱယားတပ္ဆင္ထားတ့ဲ ေခတ္မီတပ္တခု    မျဖစ္လာေသးပါဘူး။ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္း လႈပ္ရွားေရးမွာလည္းမျဖစ္လာေသးပါဘူး။ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္း လႈပ္ရွားေရးမွာလည္းမျဖစ္လာေသးပါဘူး။ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္း လႈပ္ရွားေရးမွာလည္းမျဖစ္လာေသးပါဘူး။ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္း လႈပ္ရွားေရးမွာလည္း    အကန္႔အသတ္အမ်ားႀကီးရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီ ထက္ပုိလုိ႔ အကန္႔အသတ္အမ်ားႀကီးရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီ ထက္ပုိလုိ႔ အကန္႔အသတ္အမ်ားႀကီးရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီ ထက္ပုိလုိ႔ အကန္႔အသတ္အမ်ားႀကီးရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီ ထက္ပုိလုိ႔ 

အေရးႀကီးတာက ရိကၡာေထာအေရးႀကီးတာက ရိကၡာေထာအေရးႀကီးတာက ရိကၡာေထာအေရးႀကီးတာက ရိကၡာေထာက္ပ့ံေရးနဲ႔က္ပ့ံေရးနဲ႔က္ပ့ံေရးနဲ႔က္ပ့ံေရးနဲ႔    စစ္သား ေတြရဲ႔ စိတ္ဓါတ္အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ တခုကုိ ကုိးကားၿပီး စစ္သား ေတြရဲ႔ စိတ္ဓါတ္အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ တခုကုိ ကုိးကားၿပီး စစ္သား ေတြရဲ႔ စိတ္ဓါတ္အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ တခုကုိ ကုိးကားၿပီး စစ္သား ေတြရဲ႔ စိတ္ဓါတ္အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ တခုကုိ ကုိးကားၿပီး ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၆၆၆၆    ခု၊ ေမလနဲ႔ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ခု၊ ေမလနဲ႔ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ခု၊ ေမလနဲ႔ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ခု၊ ေမလနဲ႔ ၾသဂုတ္လ အတြင္း 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ေျပး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ေျပး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ေျပး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ေျပး ၉၄၉၇ ၉၄၉၇ ၉၄၉၇ ၉၄၉၇ ဦး ရိွခ့ဲတယ္ဦး ရိွခ့ဲတယ္ဦး ရိွခ့ဲတယ္ဦး ရိွခ့ဲတယ္    ဆုိပါတယ္။ဆုိပါတယ္။ဆုိပါတယ္။ဆုိပါတယ္။    

    

အခ်ဳိ႔ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ တပ္ေျပးေတြကအခ်ဳိ႔ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ တပ္ေျပးေတြကအခ်ဳိ႔ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ တပ္ေျပးေတြကအခ်ဳိ႔ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ တပ္ေျပးေတြက    တလတလကုိ ပ်မ္းမွ် တလတလကုိ ပ်မ္းမွ် တလတလကုိ ပ်မ္းမွ် တလတလကုိ ပ်မ္းမွ် ၁၆၁၆၁၆၁၆ဝဝ ေလာက္ဝဝ ေလာက္ဝဝ ေလာက္ဝဝ ေလာက္ ရိွေန တယ္။ ကုိယ္ကာလ ၾက့ံခုိင္ေရးအပုိင္းမွာလည္း ရိွေန တယ္။ ကုိယ္ကာလ ၾက့ံခုိင္ေရးအပုိင္းမွာလည္း ရိွေန တယ္။ ကုိယ္ကာလ ၾက့ံခုိင္ေရးအပုိင္းမွာလည္း ရိွေန တယ္။ ကုိယ္ကာလ ၾက့ံခုိင္ေရးအပုိင္းမွာလည္း    

ျပႆနာေတြရိွေနတယ္။ ျပႆနာေတြရိွေနတယ္။ ျပႆနာေတြရိွေနတယ္။ ျပႆနာေတြရိွေနတယ္။ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၆ ၆ ၆ ၆ ခု စာရင္းအရ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးရိွသူ ခု စာရင္းအရ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးရိွသူ ခု စာရင္းအရ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးရိွသူ ခု စာရင္းအရ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးရိွသူ ၁၃၁၃၁၃၁၃ဝဝဝ ေက်ာ္၊ဝဝဝ ေက်ာ္၊ဝဝဝ ေက်ာ္၊ဝဝဝ ေက်ာ္၊    အသည္းေရာင္အသည္းေရာင္အသည္းေရာင္အသည္းေရာင္----ဘီပုိးရိွသူ ဘီပုိးရိွသူ ဘီပုိးရိွသူ ဘီပုိးရိွသူ ၂၂၂၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရိွေနတယ္။ စည္းကမ္း လုိက္နာမႈ အပုိင္းမွာလည္းဝဝဝ ေက်ာ္ရိွေနတယ္။ စည္းကမ္း လုိက္နာမႈ အပုိင္းမွာလည္းဝဝဝ ေက်ာ္ရိွေနတယ္။ စည္းကမ္း လုိက္နာမႈ အပုိင္းမွာလည္းဝဝဝ ေက်ာ္ရိွေနတယ္။ စည္းကမ္း လုိက္နာမႈ အပုိင္းမွာလည္း    

ျပႆနာေတြန႔ဲ၊ အစီရင္ခံစာေတြ လိမ္တင္ေနၾကသလုိ၊ ျခစားမႈေတြကလည္းျပႆနာေတြန႔ဲ၊ အစီရင္ခံစာေတြ လိမ္တင္ေနၾကသလုိ၊ ျခစားမႈေတြကလည္းျပႆနာေတြန႔ဲ၊ အစီရင္ခံစာေတြ လိမ္တင္ေနၾကသလုိ၊ ျခစားမႈေတြကလည္းျပႆနာေတြန႔ဲ၊ အစီရင္ခံစာေတြ လိမ္တင္ေနၾကသလုိ၊ ျခစားမႈေတြကလည္း ဒုနဲ႔ ေဒးလုိ႔ ဒုနဲ႔ ေဒးလုိ႔ ဒုနဲ႔ ေဒးလုိ႔ ဒုနဲ႔ ေဒးလုိ႔    ဆုိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းေန တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းေန တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းေန တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းေန တယ္လုိ႔    

ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။    

    

သူမ်ားႏုိင္ငံက အာဏာရွင္စနစ္ေတြကေတာ့ မာဖီးယားလုိ အၫြန္႔ကုိသူမ်ားႏုိင္ငံက အာဏာရွင္စနစ္ေတြကေတာ့ မာဖီးယားလုိ အၫြန္႔ကုိသူမ်ားႏုိင္ငံက အာဏာရွင္စနစ္ေတြကေတာ့ မာဖီးယားလုိ အၫြန္႔ကုိသူမ်ားႏုိင္ငံက အာဏာရွင္စနစ္ေတြကေတာ့ မာဖီးယားလုိ အၫြန္႔ကုိ    ခူးခပ္ ေခါင္းပုံျဖတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္က စစ္ အာဏာရွင္ ေတြကေတာ့ ဘီလူးသဘက္လုိခူးခပ္ ေခါင္းပုံျဖတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္က စစ္ အာဏာရွင္ ေတြကေတာ့ ဘီလူးသဘက္လုိခူးခပ္ ေခါင္းပုံျဖတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္က စစ္ အာဏာရွင္ ေတြကေတာ့ ဘီလူးသဘက္လုိခူးခပ္ ေခါင္းပုံျဖတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္က စစ္ အာဏာရွင္ ေတြကေတာ့ ဘီလူးသဘက္လုိ    အားလုံးကုိ အားလုံးကုိ အားလုံးကုိ အားလုံးကုိ 

ဝါးၿမိဳဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္ဝါးၿမိဳဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္ဝါးၿမိဳဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္ဝါးၿမိဳဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္လုိ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ တေယာက္ရဲ႔ စာတန္းမွာလုိ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ တေယာက္ရဲ႔ စာတန္းမွာလုိ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ တေယာက္ရဲ႔ စာတန္းမွာလုိ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ တေယာက္ရဲ႔ စာတန္းမွာ    ဖတ္ခ့ဲရပါ တယ္။ အဲသလုိ အားလုံးကုိစားေသာက္ၿပီး ႀကီးထြားေနတ့ဲ စစ္တပ္ႀကီးကဖတ္ခ့ဲရပါ တယ္။ အဲသလုိ အားလုံးကုိစားေသာက္ၿပီး ႀကီးထြားေနတ့ဲ စစ္တပ္ႀကီးကဖတ္ခ့ဲရပါ တယ္။ အဲသလုိ အားလုံးကုိစားေသာက္ၿပီး ႀကီးထြားေနတ့ဲ စစ္တပ္ႀကီးကဖတ္ခ့ဲရပါ တယ္။ အဲသလုိ အားလုံးကုိစားေသာက္ၿပီး ႀကီးထြားေနတ့ဲ စစ္တပ္ႀကီးက    ခါခ်ဥ္ေကာင္ ခါခ်ဥ္ေကာင္ ခါခ်ဥ္ေကာင္ ခါခ်ဥ္ေကာင္ 

မာန္ႀကီးလုိ႔ ခါးမသန္ ျဖစ္ေနရတာ ကုိလည္း အားလုံးေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္။မာန္ႀကီးလုိ႔ ခါးမသန္ ျဖစ္ေနရတာ ကုိလည္း အားလုံးေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္။မာန္ႀကီးလုိ႔ ခါးမသန္ ျဖစ္ေနရတာ ကုိလည္း အားလုံးေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္။မာန္ႀကီးလုိ႔ ခါးမသန္ ျဖစ္ေနရတာ ကုိလည္း အားလုံးေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္။    ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ ကုိင္ေနတ့ဲကုိင္ေနတ့ဲကုိင္ေနတ့ဲကုိင္ေနတ့ဲ    

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥေတြကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း    ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ ၾကပါေစ။ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ ၾကပါေစ။    

    



ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္    တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ((((၁၁၁၁ဝဝဝဝ) () () () (ေနာက္ဆုံးပုိင္းေနာက္ဆုံးပုိင္းေနာက္ဆုံးပုိင္းေနာက္ဆုံးပုိင္း))))        

    
ေမာင္ေအာင္မ်ဳိေမာင္ေအာင္မ်ဳိေမာင္ေအာင္မ်ဳိေမာင္ေအာင္မ်ဳိးေရးသားတ့ဲးေရးသားတ့ဲးေရးသားတ့ဲးေရးသားတ့ဲ    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္ က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္ က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္ က႑မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာ လက္ေဆာင္ က႑မွာ    တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ဝင္ေရာက္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ဝင္ေရာက္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ဝင္ေရာက္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ဝင္ေရာက္    လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားပါတယ္။    

    

ေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားေသာတရွင္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ့တပ္မေတာ္က့တပ္မေတာ္က့တပ္မေတာ္က့တပ္မေတာ္က    ဒီကေန႔ကာလစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲမွာ အေတာ္ နက္နက္ ရိႈင္းရိႈင္း ပတ္သက္ေနတာဒီကေန႔ကာလစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲမွာ အေတာ္ နက္နက္ ရိႈင္းရိႈင္း ပတ္သက္ေနတာဒီကေန႔ကာလစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲမွာ အေတာ္ နက္နက္ ရိႈင္းရိႈင္း ပတ္သက္ေနတာဒီကေန႔ကာလစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲမွာ အေတာ္ နက္နက္ ရိႈင္းရိႈင္း ပတ္သက္ေနတာ    လူအမ်ား သိထားၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူအမ်ား သိထားၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူအမ်ား သိထားၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူအမ်ား သိထားၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 

အဓိကက်တ့ဲအဓိကက်တ့ဲအဓိကက်တ့ဲအဓိကက်တ့ဲ    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထားသလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထားသလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထားသလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထားသလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ    စီးပြားေရးတခုလုံး ပ်က္စီးေစရ ေလာက္ေအာင္ ကစီးပြားေရးတခုလုံး ပ်က္စီးေစရ ေလာက္ေအာင္ ကစီးပြားေရးတခုလုံး ပ်က္စီးေစရ ေလာက္ေအာင္ ကစီးပြားေရးတခုလုံး ပ်က္စီးေစရ ေလာက္ေအာင္ ကင္ဆာလုိ ျဖစ္ေနေစ င္ဆာလုိ ျဖစ္ေနေစ င္ဆာလုိ ျဖစ္ေနေစ င္ဆာလုိ ျဖစ္ေနေစ 

တာလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္တာလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္တာလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္တာလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္    မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးစာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာကေတာ့ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးစာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာကေတာ့ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးစာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာကေတာ့ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးစာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာကေတာ့ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ    အစုိးရလက္ထက္ အစုိးရလက္ထက္ အစုိးရလက္ထက္ အစုိးရလက္ထက္ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက စစ္တပ္က ဝ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက စစ္တပ္က ဝ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက စစ္တပ္က ဝ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက စစ္တပ္က 

စီးပြားေရး က႑မွာစီးပြားေရး က႑မွာစီးပြားေရး က႑မွာစီးပြားေရး က႑မွာ    ပါဝင္ပတ္သက္ေနခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ((((ဒီအက္စ္အုိင္ဒီအက္စ္အုိင္ဒီအက္စ္အုိင္ဒီအက္စ္အုိင္) ) ) ) လုိ႔ ေခၚတ့ဲ လုိ႔ ေခၚတ့ဲ လုိ႔ ေခၚတ့ဲ လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ((((Defense Services InstitutDefense Services InstitutDefense Services InstitutDefense Services Institute) e) e) e) ကုိ ကုိ ကုိ ကုိ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းမွာ ဝ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းမွာ ဝ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းမွာ ဝ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းမွာ 

တည္ေထာင္ခ့ဲပါတယ္။တည္ေထာင္ခ့ဲပါတယ္။တည္ေထာင္ခ့ဲပါတယ္။တည္ေထာင္ခ့ဲပါတယ္။    ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တ့ဲ လူသုံးကုန္ ေတြကုိ တပ္မေတာ္ သားမိသားစုေတြကုိ ဖူလုံေစေရးေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တ့ဲ လူသုံးကုန္ ေတြကုိ တပ္မေတာ္ သားမိသားစုေတြကုိ ဖူလုံေစေရးေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တ့ဲ လူသုံးကုန္ ေတြကုိ တပ္မေတာ္ သားမိသားစုေတြကုိ ဖူလုံေစေရးေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္တ့ဲ လူသုံးကုန္ ေတြကုိ တပ္မေတာ္ သားမိသားစုေတြကုိ ဖူလုံေစေရး    အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ 

တည္ေထာင္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကတည္ေထာင္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကတည္ေထာင္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကတည္ေထာင္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းက    ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးလုိ ခ်ဲ႔ထြင္ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးလုိ ခ်ဲ႔ထြင္ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးလုိ ခ်ဲ႔ထြင္ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးလုိ ခ်ဲ႔ထြင္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္    အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္လာခ့ဲတာ၊ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္လာခ့ဲတာ၊ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္လာခ့ဲတာ၊ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္လာခ့ဲတာ၊ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ား ဝ ခုႏွစ္မ်ား ဝ ခုႏွစ္မ်ား ဝ ခုႏွစ္မ်ား 

ေႏွာင္းပုိင္းမွာေတာ့ေႏွာင္းပုိင္းမွာေတာ့ေႏွာင္းပုိင္းမွာေတာ့ေႏွာင္းပုိင္းမွာေတာ့    ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီတခု ျဖစ္လာပါ ေတာ့ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီတခု ျဖစ္လာပါ ေတာ့ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီတခု ျဖစ္လာပါ ေတာ့ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီတခု ျဖစ္လာပါ ေတာ့ တယ္။ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မွာဝ ခုႏွစ္မွာဝ ခုႏွစ္မွာဝ ခုႏွစ္မွာ    ျပဌာန္းတ့ဲ အထူးကုမၸဏီဥပေဒအရ မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြေၾကာင့္လည္း ျပဌာန္းတ့ဲ အထူးကုမၸဏီဥပေဒအရ မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြေၾကာင့္လည္း ျပဌာန္းတ့ဲ အထူးကုမၸဏီဥပေဒအရ မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြေၾကာင့္လည္း ျပဌာန္းတ့ဲ အထူးကုမၸဏီဥပေဒအရ မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြေၾကာင့္လည္း 

လုပ္ငန္းေတြ ဒီေလာက္လုပ္ငန္းေတြ ဒီေလာက္လုပ္ငန္းေတြ ဒီေလာက္လုပ္ငန္းေတြ ဒီေလာက္    ေအာင္ျမင္ခ့ဲတာ ျဖေအာင္ျမင္ခ့ဲတာ ျဖေအာင္ျမင္ခ့ဲတာ ျဖေအာင္ျမင္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ သေဘၤာေရေၾကာင္း၊ လကၠားလုပ္ငန္း၊စ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ သေဘၤာေရေၾကာင္း၊ လကၠားလုပ္ငန္း၊စ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ သေဘၤာေရေၾကာင္း၊ လကၠားလုပ္ငန္း၊စ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ သေဘၤာေရေၾကာင္း၊ လကၠားလုပ္ငန္း၊    ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းေတြသာမက ပုံႏိွပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းေတြသာမက ပုံႏိွပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းေတြသာမက ပုံႏိွပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းေတြသာမက ပုံႏိွပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး 

က႑ေတြမွာက႑ေတြမွာက႑ေတြမွာက႑ေတြမွာ    လုပ္ကုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း လုပ္ကုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း လုပ္ကုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း လုပ္ကုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ၁၉၆၁၉၆၁၉၆၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ဒီအက္စ္အုိင္ေအာက္ကဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ဒီအက္စ္အုိင္ေအာက္ကဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ဒီအက္စ္အုိင္ေအာက္ကဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ဒီအက္စ္အုိင္ေအာက္က    လုပ္ငန္း အေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ စစ္တပ္ပုိင္ လုပ္ငန္း အေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ စစ္တပ္ပုိင္ လုပ္ငန္း အေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ စစ္တပ္ပုိင္ လုပ္ငန္း အေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ စစ္တပ္ပုိင္ ((((ဘီအီးဒီစီဘီအီးဒီစီဘီအီးဒီစီဘီအီးဒီစီ) () () () (BEDC) BEDC) BEDC) BEDC) လုိ႔ေခၚတ့ဲလုိ႔ေခၚတ့ဲလုိ႔ေခၚတ့ဲလုိ႔ေခၚတ့ဲ    

ျမန္မာ့ျမန္မာ့ျမန္မာ့ျမန္မာ့    စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ေအာက္ကုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ေအာက္ကုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ေအာက္ကုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ေအာက္ကုိ    ေျပာင္းေရႊ႔ထည့္သြင္းခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ေတြက ရလာတ့ဲ ဝင္ေငြေတြကုိ တပ္မေတာ္သားေျပာင္းေရႊ႔ထည့္သြင္းခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ေတြက ရလာတ့ဲ ဝင္ေငြေတြကုိ တပ္မေတာ္သားေျပာင္းေရႊ႔ထည့္သြင္းခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ေတြက ရလာတ့ဲ ဝင္ေငြေတြကုိ တပ္မေတာ္သားေျပာင္းေရႊ႔ထည့္သြင္းခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ေတြက ရလာတ့ဲ ဝင္ေငြေတြကုိ တပ္မေတာ္သား    

မိသားစုေတြရဲ႔ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥေတြ အတြက္ သုံးစြဲခ့ဲရုံမက၊ စစ္တပ္ရဲ႔မိသားစုေတြရဲ႔ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥေတြ အတြက္ သုံးစြဲခ့ဲရုံမက၊ စစ္တပ္ရဲ႔မိသားစုေတြရဲ႔ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥေတြ အတြက္ သုံးစြဲခ့ဲရုံမက၊ စစ္တပ္ရဲ႔မိသားစုေတြရဲ႔ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥေတြ အတြက္ သုံးစြဲခ့ဲရုံမက၊ စစ္တပ္ရဲ႔    ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဝါဒ ျဖႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဝါဒ ျဖႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဝါဒ ျဖႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရးကိစၥ ေတြမွာ လည္း အသုံးခ်ခ့ဲၾကပါတယ္။န္႔ခ်ိေရးကိစၥ ေတြမွာ လည္း အသုံးခ်ခ့ဲၾကပါတယ္။န္႔ခ်ိေရးကိစၥ ေတြမွာ လည္း အသုံးခ်ခ့ဲၾကပါတယ္။န္႔ခ်ိေရးကိစၥ ေတြမွာ လည္း အသုံးခ်ခ့ဲၾကပါတယ္။    

ဥပမာေဖာ္ျပရရင္ ျမဝတီ၊ ေငြတာရီ မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂါဒီယန္း သတင္းစာ၊ ဂါဒီယန္းမဂၢဇင္းဥပမာေဖာ္ျပရရင္ ျမဝတီ၊ ေငြတာရီ မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂါဒီယန္း သတင္းစာ၊ ဂါဒီယန္းမဂၢဇင္းဥပမာေဖာ္ျပရရင္ ျမဝတီ၊ ေငြတာရီ မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂါဒီယန္း သတင္းစာ၊ ဂါဒီယန္းမဂၢဇင္းဥပမာေဖာ္ျပရရင္ ျမဝတီ၊ ေငြတာရီ မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂါဒီယန္း သတင္းစာ၊ ဂါဒီယန္းမဂၢဇင္း    စတာေတြလည္း ထုတ္ေဝလုိ႔ စစ္တပ္က သူတုိ႔ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္စတာေတြလည္း ထုတ္ေဝလုိ႔ စစ္တပ္က သူတုိ႔ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္စတာေတြလည္း ထုတ္ေဝလုိ႔ စစ္တပ္က သူတုိ႔ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္စတာေတြလည္း ထုတ္ေဝလုိ႔ စစ္တပ္က သူတုိ႔ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္    

ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ေဆာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။    

    

၁၉၆၂ ၁၉၆၂ ၁၉၆၂ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ပုခုႏွစ္၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ပုခုႏွစ္၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ပုခုႏွစ္၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ပုဂၢလိကဂၢလိကဂၢလိကဂၢလိက    ကုမၸဏီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အာဏာ သိမ္း တ့ဲအခါမွာ ကုမၸဏီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အာဏာ သိမ္း တ့ဲအခါမွာ ကုမၸဏီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အာဏာ သိမ္း တ့ဲအခါမွာ ကုမၸဏီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အာဏာ သိမ္း တ့ဲအခါမွာ ((((ဘီအီးဒီစီဘီအီးဒီစီဘီအီးဒီစီဘီအီးဒီစီ)))) ေ ေ ေ ေအာက္ကအာက္ကအာက္ကအာက္က    

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိပါ အာဏာသိမ္းခ့ဲပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိပါ အာဏာသိမ္းခ့ဲပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိပါ အာဏာသိမ္းခ့ဲပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိပါ အာဏာသိမ္းခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၆၃ ၁၉၆၃ ၁၉၆၃ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လမွာခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လမွာခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လမွာခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လမွာ    ျပည္သူပုိင္ သိမ္းတ့ဲအခါ ဘီအီးဒီစီနဲ႔ ဒီအက္စ္အုိင္ ေအာက္က လုပ္ငန္း ျပည္သူပုိင္ သိမ္းတ့ဲအခါ ဘီအီးဒီစီနဲ႔ ဒီအက္စ္အုိင္ ေအာက္က လုပ္ငန္း ျပည္သူပုိင္ သိမ္းတ့ဲအခါ ဘီအီးဒီစီနဲ႔ ဒီအက္စ္အုိင္ ေအာက္က လုပ္ငန္း ျပည္သူပုိင္ သိမ္းတ့ဲအခါ ဘီအီးဒီစီနဲ႔ ဒီအက္စ္အုိင္ ေအာက္က လုပ္ငန္း ((((၄၇၄၇၄၇၄၇) ) ) ) ကုိကုိကုိကုိ    

ျပည္သူ ပုိင္ သိမ္းခ့ဲတယ္လုိျပည္သူ ပုိင္ သိမ္းခ့ဲတယ္လုိျပည္သူ ပုိင္ သိမ္းခ့ဲတယ္လုိျပည္သူ ပုိင္ သိမ္းခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့    ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ သြားတ့ဲအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ မွာသာဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ သြားတ့ဲအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ မွာသာဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ သြားတ့ဲအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ မွာသာဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ သြားတ့ဲအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ မွာသာ    စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွပါေတာ့တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွပါေတာ့တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွပါေတာ့တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွပါေတာ့တယ္။ 

အဲဒီေနာက္ပုိင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ စစ္တပ္ကအဲဒီေနာက္ပုိင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ စစ္တပ္ကအဲဒီေနာက္ပုိင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ စစ္တပ္ကအဲဒီေနာက္ပုိင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့ စစ္တပ္က    စီးပြားေရးက႑မွာ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ မရိွသေလာက္ ဆုိသလုိ ေနထုိင္ခ့ဲရပါတယ္။စီးပြားေရးက႑မွာ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ မရိွသေလာက္ ဆုိသလုိ ေနထုိင္ခ့ဲရပါတယ္။စီးပြားေရးက႑မွာ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ မရိွသေလာက္ ဆုိသလုိ ေနထုိင္ခ့ဲရပါတယ္။စီးပြားေရးက႑မွာ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ မရိွသေလာက္ ဆုိသလုိ ေနထုိင္ခ့ဲရပါတယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ ေဒသအလုိက္ တပ္ရင္း  ေဒသအလုိက္ တပ္ရင္း  ေဒသအလုိက္ တပ္ရင္း  ေဒသအလုိက္ တပ္ရင္း 

ရန္ပုံေငြအတြက္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆုိင္ေတြ၊ရန္ပုံေငြအတြက္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆုိင္ေတြ၊ရန္ပုံေငြအတြက္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆုိင္ေတြ၊ရန္ပုံေငြအတြက္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆုိင္ေတြ၊    ဗီဒီယုိရုံေတြ ဖြင့္တာေလာက္ေတာ့ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗီဒီယုိရုံေတြ ဖြင့္တာေလာက္ေတာ့ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗီဒီယုိရုံေတြ ဖြင့္တာေလာက္ေတာ့ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗီဒီယုိရုံေတြ ဖြင့္တာေလာက္ေတာ့ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္ကခုႏွစ္၊ စစ္တပ္ကခုႏွစ္၊ စစ္တပ္ကခုႏွစ္၊ စစ္တပ္က    ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ 

အရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေနာက္မွာေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႔အရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေနာက္မွာေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႔အရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေနာက္မွာေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႔အရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေနာက္မွာေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႔    စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ငန္းေတြစီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ငန္းေတြစီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ငန္းေတြစီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ငန္းေတြကုိ အက်ယ္ အျပန္႔ ျပန္လည္ကုိ အက်ယ္ အျပန္႔ ျပန္လည္ကုိ အက်ယ္ အျပန္႔ ျပန္လည္ကုိ အက်ယ္ အျပန္႔ ျပန္လည္    ေဆာင္ရြက္လာပါေတာ့တယ္။ေဆာင္ရြက္လာပါေတာ့တယ္။ေဆာင္ရြက္လာပါေတာ့တယ္။ေဆာင္ရြက္လာပါေတာ့တယ္။    

    

၁၉၉၁၉၉၁၉၉၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက    တပ္မေတာ္ကုိ နည္းလမ္း တပ္မေတာ္ကုိ နည္းလမ္း တပ္မေတာ္ကုိ နည္းလမ္း တပ္မေတာ္ကုိ နည္းလမ္း ((((၄၄၄၄) ) ) ) သြယ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ ဆုိတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။သြယ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ ဆုိတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။သြယ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ ဆုိတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။သြယ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ ဆုိတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။    ေလ့က်င့္မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ စိတ္ဓါတ္ ေရးရာ    တည္ေတည္ေတည္ေတည္ေဆာက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႔ သက္သာဆာက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႔ သက္သာဆာက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႔ သက္သာဆာက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႔ သက္သာ    

ေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္လုိ႔ အေၾကာင္းျပပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္ရင္းေတြအလုိက္ေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္လုိ႔ အေၾကာင္းျပပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္ရင္းေတြအလုိက္ေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္လုိ႔ အေၾကာင္းျပပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္ရင္းေတြအလုိက္ေခ်ာင္ခ်ိေရး အတြက္လုိ႔ အေၾကာင္းျပပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္ရင္းေတြအလုိက္    ရန္ပုံေငြ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ခြင့္ျပဳခ့ဲသလုိ၊ စစ္တပ္ပုိင္ ကုမၸဏီေတြ၊ရန္ပုံေငြ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ခြင့္ျပဳခ့ဲသလုိ၊ စစ္တပ္ပုိင္ ကုမၸဏီေတြ၊ရန္ပုံေငြ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ခြင့္ျပဳခ့ဲသလုိ၊ စစ္တပ္ပုိင္ ကုမၸဏီေတြ၊ရန္ပုံေငြ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ခြင့္ျပဳခ့ဲသလုိ၊ စစ္တပ္ပုိင္ ကုမၸဏီေတြ၊    

စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး ထားတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အၿပိဳင္းၿပိဳင္းထားတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အၿပိဳင္းၿပိဳင္းထားတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အၿပိဳင္းၿပိဳင္းထားတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ အၿပိဳင္းၿပိဳင္း    ေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္။ေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္။ေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္။ေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္။    

    

အႀကီးဆုံးလုပ္ငန္းကေတာ့ ဦးပုိင္လုိ႔ အမ်ားသိေနၾကတ့ဲအႀကီးဆုံးလုပ္ငန္းကေတာ့ ဦးပုိင္လုိ႔ အမ်ားသိေနၾကတ့ဲအႀကီးဆုံးလုပ္ငန္းကေတာ့ ဦးပုိင္လုိ႔ အမ်ားသိေနၾကတ့ဲအႀကီးဆုံးလုပ္ငန္းကေတာ့ ဦးပုိင္လုိ႔ အမ်ားသိေနၾကတ့ဲ    ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္ပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္ပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္ပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္ပါ။ ၁၉၅၁၉၅၁၉၅၁၉၅ဝ ခုႏွစ္၊ အထူး ကုမၸဏီဥပေဒအရ သူကဝ ခုႏွစ္၊ အထူး ကုမၸဏီဥပေဒအရ သူကဝ ခုႏွစ္၊ အထူး ကုမၸဏီဥပေဒအရ သူကဝ ခုႏွစ္၊ အထူး ကုမၸဏီဥပေဒအရ သူက    အျပည့္အဝပုိင္တ့ဲ အျပည့္အဝပုိင္တ့ဲ အျပည့္အဝပုိင္တ့ဲ အျပည့္အဝပုိင္တ့ဲ 

လုပ္ငန္းေတြအတြက္၊ လက္ခြဲလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ ခြင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္၊ လက္ခြဲလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ ခြင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္၊ လက္ခြဲလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ ခြင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္၊ လက္ခြဲလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ ခြင့့္ ့့    ရပါတယ္။ သူနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္သူေတြက အခြန္ေပးၾကရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ရပါတယ္။ သူနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္သူေတြက အခြန္ေပးၾကရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ရပါတယ္။ သူနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္သူေတြက အခြန္ေပးၾကရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ရပါတယ္။ သူနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္သူေတြက အခြန္ေပးၾကရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၇ ၇ ၇ ၇ ခုႏွစ္မွာခုႏွစ္မွာခုႏွစ္မွာခုႏွစ္မွာ    

မတည္ရင္းႏီွးေငြ က်ပ္သန္း မတည္ရင္းႏီွးေငြ က်ပ္သန္း မတည္ရင္းႏီွးေငြ က်ပ္သန္း မတည္ရင္းႏီွးေငြ က်ပ္သန္း ၄၀၄၀၄၀၄၀,,,,၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ကုိ ဥပေဒနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကုိ ဥပေဒနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကုိ ဥပေဒနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကုိ ဥပေဒနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္    တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း စုေဆာင္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက က်ပ္သန္း တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း စုေဆာင္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက က်ပ္သန္း တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း စုေဆာင္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက က်ပ္သန္း တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း စုေဆာင္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက က်ပ္သန္း ၈၈၈၈ဝဝ ဝဝ ဝဝ ဝဝ 

ေက်ာ္နဲ႔ေက်ာ္နဲ႔ေက်ာ္နဲ႔ေက်ာ္နဲ႔    သန္း သန္း သန္း သန္း ၃၃၃၃ဝဝ ကုိ ရင္းႏီွးေဝဝ ကုိ ရင္းႏီွးေဝဝ ကုိ ရင္းႏီွးေဝဝ ကုိ ရင္းႏီွးေငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ ေပးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါ အျပင္ လက္ရိွငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ ေပးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါ အျပင္ လက္ရိွငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ ေပးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါ အျပင္ လက္ရိွငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ ေပးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါ အျပင္ လက္ရိွ    စစ္ဝန္ထမ္းေတြ၊ စစ္ျပန္မႈထမ္းေဟာင္းေတြရဲ႔ ရင္းႏီွးေငြအျဖစ္လည္း ေငြ စစ္ဝန္ထမ္းေတြ၊ စစ္ျပန္မႈထမ္းေဟာင္းေတြရဲ႔ ရင္းႏီွးေငြအျဖစ္လည္း ေငြ စစ္ဝန္ထမ္းေတြ၊ စစ္ျပန္မႈထမ္းေဟာင္းေတြရဲ႔ ရင္းႏီွးေငြအျဖစ္လည္း ေငြ စစ္ဝန္ထမ္းေတြ၊ စစ္ျပန္မႈထမ္းေဟာင္းေတြရဲ႔ ရင္းႏီွးေငြအျဖစ္လည္း ေငြ 

အေျမာက္အမ်ားအေျမာက္အမ်ားအေျမာက္အမ်ားအေျမာက္အမ်ား    ထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏံွေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီဦးပုိင္ ကုမၸဏီကုိ ယခင္က စစ္ေရးခ်ဳပ္ရုံးေအာက္မွာထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏံွေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီဦးပုိင္ ကုမၸဏီကုိ ယခင္က စစ္ေရးခ်ဳပ္ရုံးေအာက္မွာထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏံွေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီဦးပုိင္ ကုမၸဏီကုိ ယခင္က စစ္ေရးခ်ဳပ္ရုံးေအာက္မွာထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏံွေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီဦးပုိင္ ကုမၸဏီကုိ ယခင္က စစ္ေရးခ်ဳပ္ရုံးေအာက္မွာ    ထားခ့ဲ ေပမယ့္၊ အခုအခါ မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးစက္ပစၥည္း ထားခ့ဲ ေပမယ့္၊ အခုအခါ မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးစက္ပစၥည္း ထားခ့ဲ ေပမယ့္၊ အခုအခါ မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးစက္ပစၥည္း ထားခ့ဲ ေပမယ့္၊ အခုအခါ မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးစက္ပစၥည္း 

စစစစက္ရုံေအာက္မွာ ထားခ့ဲပါတယ္။က္ရုံေအာက္မွာ ထားခ့ဲပါတယ္။က္ရုံေအာက္မွာ ထားခ့ဲပါတယ္။က္ရုံေအာက္မွာ ထားခ့ဲပါတယ္။    ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၇ ၇ ၇ ၇ ခုႏွစ္၊ အဆန္း ပုိင္းမွာေတာ့ ဦးပုိင္ ေအာက္မွာ ေက်ာက္ျမက္တူးေဖာ္ေရး၊ခုႏွစ္၊ အဆန္း ပုိင္းမွာေတာ့ ဦးပုိင္ ေအာက္မွာ ေက်ာက္ျမက္တူးေဖာ္ေရး၊ခုႏွစ္၊ အဆန္း ပုိင္းမွာေတာ့ ဦးပုိင္ ေအာက္မွာ ေက်ာက္ျမက္တူးေဖာ္ေရး၊ခုႏွစ္၊ အဆန္း ပုိင္းမွာေတာ့ ဦးပုိင္ ေအာက္မွာ ေက်ာက္ျမက္တူးေဖာ္ေရး၊    ကားလုိင္းေတြကေန ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္း၊ ဘီယာ စက္ရုံ၊ ကားလုိင္းေတြကေန ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္း၊ ဘီယာ စက္ရုံ၊ ကားလုိင္းေတြကေန ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္း၊ ဘီယာ စက္ရုံ၊ ကားလုိင္းေတြကေန ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္း၊ ဘီယာ စက္ရုံ၊ 

စီးကရက္ စက္ရုံေတြ အထိစီးကရက္ စက္ရုံေတြ အထိစီးကရက္ စက္ရုံေတြ အထိစီးကရက္ စက္ရုံေတြ အထိ    က႑ေပါင္းစုံမွာ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း က႑ေပါင္းစုံမွာ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း က႑ေပါင္းစုံမွာ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း က႑ေပါင္းစုံမွာ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း ၇၇ ၇၇ ၇၇ ၇၇ ခု ရိွေနၿပီ ဆုိပါတယ္။ အျမတ္အစြန္း အေနနဲ႔လည္းခု ရိွေနၿပီ ဆုိပါတယ္။ အျမတ္အစြန္း အေနနဲ႔လည္းခု ရိွေနၿပီ ဆုိပါတယ္။ အျမတ္အစြန္း အေနနဲ႔လည္းခု ရိွေနၿပီ ဆုိပါတယ္။ အျမတ္အစြန္း အေနနဲ႔လည္း    ၁၉၉၁၉၉၁၉၉၁၉၉ဝ ခုႏွဝ ခုႏွဝ ခုႏွဝ ခုႏွစ္ကေန စ္ကေန စ္ကေန စ္ကေန ၂၂၂၂ဝဝဝဝဝဝဝဝ၇ ၇ ၇ ၇ ခုႏွစ္အၾကားမွာ က်ပ္သန္း ခုႏွစ္အၾကားမွာ က်ပ္သန္း ခုႏွစ္အၾကားမွာ က်ပ္သန္း ခုႏွစ္အၾကားမွာ က်ပ္သန္း 

၅၅၅၅၅၅၅၅,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ေ ေ ေ ေက်ာ္ ရခ့ဲတယ္လုိ႔က်ာ္ ရခ့ဲတယ္လုိ႔က်ာ္ ရခ့ဲတယ္လုိ႔က်ာ္ ရခ့ဲတယ္လုိ႔    ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔    ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။    

    

ေနာက္တခုကေတာ့ေနာက္တခုကေတာ့ေနာက္တခုကေတာ့ေနာက္တခုကေတာ့ ( ( ( (အမ္အီးစီအမ္အီးစီအမ္အီးစီအမ္အီးစီ) () () () (MEC) MEC) MEC) MEC) လုိ႔ေခၚတ့ဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းပလုိ႔ေခၚတ့ဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းပလုိ႔ေခၚတ့ဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းပလုိ႔ေခၚတ့ဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းပါ။ စစ္တပ္ကါ။ စစ္တပ္ကါ။ စစ္တပ္ကါ။ စစ္တပ္က    တုိက္ရုိက္ ဦးစီး လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး၊ လွ်ဳိ႔လွ်ဳိ႔ဝွက္ဝွက္လည္းတုိက္ရုိက္ ဦးစီး လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး၊ လွ်ဳိ႔လွ်ဳိ႔ဝွက္ဝွက္လည္းတုိက္ရုိက္ ဦးစီး လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး၊ လွ်ဳိ႔လွ်ဳိ႔ဝွက္ဝွက္လည္းတုိက္ရုိက္ ဦးစီး လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး၊ လွ်ဳိ႔လွ်ဳိ႔ဝွက္ဝွက္လည္း    

ႏုိင္လွတ့ဲ ကုမၸဏီပါ။ ႏုိင္လွတ့ဲ ကုမၸဏီပါ။ ႏုိင္လွတ့ဲ ကုမၸဏီပါ။ ႏုိင္လွတ့ဲ ကုမၸဏီပါ။ ၁၉၈၉ ၁၉၈၉ ၁၉၈၉ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုိင္    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး အဲသည္အရ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး အဲသည္အရ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး အဲသည္အရ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး အဲသည္အရ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါတယ္။    အစုိးရ ကသာ သီးသန္႔ အစုိးရ ကသာ သီးသန္႔ အစုိးရ ကသာ သီးသန္႔ အစုိးရ ကသာ သီးသန္႔ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲိတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲိတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲိတ့ဲ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ    လုပ္ငန္းေတြကုိ ဒီကုမၸဏီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊လုပ္ငန္းေတြကုိ ဒီကုမၸဏီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊လုပ္ငန္းေတြကုိ ဒီကုမၸဏီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊လုပ္ငန္းေတြကုိ ဒီကုမၸဏီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊    သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ 

လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ အမိန္႔ေၾကညာ ခ်က္ အမွတ္ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ အမိန္႔ေၾကညာ ခ်က္ အမွတ္ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ အမိန္႔ေၾကညာ ခ်က္ အမွတ္ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ အမိန္႔ေၾကညာ ခ်က္ အမွတ္ ၄၄၄၄////၉၇ ၉၇ ၉၇ ၉၇ အရအရအရအရ    ဖြဲ႔ထားတ့ဲ ဒီကုမၸဏီက တပ္မေတာ္ အသုံးစရိတ္ေတြ ႏုိင္ငံေတာ္က ကုန္က်ခံဖြဲ႔ထားတ့ဲ ဒီကုမၸဏီက တပ္မေတာ္ အသုံးစရိတ္ေတြ ႏုိင္ငံေတာ္က ကုန္က်ခံဖြဲ႔ထားတ့ဲ ဒီကုမၸဏီက တပ္မေတာ္ အသုံးစရိတ္ေတြ ႏုိင္ငံေတာ္က ကုန္က်ခံဖြဲ႔ထားတ့ဲ ဒီကုမၸဏီက တပ္မေတာ္ အသုံးစရိတ္ေတြ ႏုိင္ငံေတာ္က ကုန္က်ခံရတာ တဖက္တလမ္းကရတာ တဖက္တလမ္းကရတာ တဖက္တလမ္းကရတာ တဖက္တလမ္းက    

အအအအေေေေထထထထာာာာကကကက္္္္အအအအကကကကူူူူ    ျျျျဖဖဖဖစစစစ္္ ္္ေေေေစစစစဖဖဖဖိိ ိိ ုု ုု ႔႔ ႔႔    ဖဖဖဖြြ ြြ ဲဲ ဲဲ ႔႔ ႔႔ခခခခဲဲ ဲဲ ့့ ့့တတတတယယယယ္္္္လလလလိိိိ ုု ုု ႔႔ ႔႔လလလလညညညည္္္္းးးး    ဆဆဆဆုုုုိိိိပပပပါါါါတတတတယယယယ္္္္။။။။    သသသသူူူူ႔႔ ႔႔ကကကကိိိိ ုု ုုေေေေတတတတာာာာ့့ ့့    စစစစစစစစ္္ ္္ေေေေထထထထာာာာကကကက္္္္ခခခခ််််ဳဳဳဳပပပပ္္ ္္ရရရရံံ ံံ ုု ုုးးးး    ေေေေအအအအာာာာကကကက္္္္မမမမွွ ွွာာာာ    ထထထထာာာားးးးပပပပါါါါတတတတယယယယ္္္္။။။။    သသသသူူူူကကကက    တတတတပပပပ္္ ္္မမမမေေေေတတတတာာာာ္္ ္္ရရရရဲဲ ဲဲ ႔႔ ႔႔    နနနနညညညည္္္္းးးးပပပပညညညညာာာာနနနနဲဲ ဲဲ ႔႔ ႔႔    စစစစစစစစ္္ ္္ဖဖဖဖကကကက္္္္ထထထထုုုုတတတတ္္္္လလလလုုုုပပပပ္္ ္္ေေေေရရရရးးးး    



လုပ္ငန္းေတြအတြက္လုပ္ငန္းေတြအတြက္လုပ္ငန္းေတြအတြက္လုပ္ငန္းေတြအတြက္    ရည္ရြယ္ထားတာလုိ႔ ဆုိရင္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ အင္းဝဘဏ္ လုိမ်ဳိး ဘ႑ာေရးက႑မွာရည္ရြယ္ထားတာလုိ႔ ဆုိရင္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ အင္းဝဘဏ္ လုိမ်ဳိး ဘ႑ာေရးက႑မွာရည္ရြယ္ထားတာလုိ႔ ဆုိရင္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ အင္းဝဘဏ္ လုိမ်ဳိး ဘ႑ာေရးက႑မွာရည္ရြယ္ထားတာလုိ႔ ဆုိရင္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ အင္းဝဘဏ္ လုိမ်ဳိး ဘ႑ာေရးက႑မွာ    လုပ္ေဆာင္ေလုပ္ေဆာင္ေလုပ္ေဆာင္ေလုပ္ေဆာင္ေနသလို တာဆန္းဆည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း နသလို တာဆန္းဆည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း နသလို တာဆန္းဆည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း နသလို တာဆန္းဆည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 

တည္ေဆာက္ေရးလုိမ်ဳိး ကိစၥမွာလည္းတည္ေဆာက္ေရးလုိမ်ဳိး ကိစၥမွာလည္းတည္ေဆာက္ေရးလုိမ်ဳိး ကိစၥမွာလည္းတည္ေဆာက္ေရးလုိမ်ဳိး ကိစၥမွာလည္း    ပတ္သက္မႈ ရိွေနျပန္ပါတယ္။ပတ္သက္မႈ ရိွေနျပန္ပါတယ္။ပတ္သက္မႈ ရိွေနျပန္ပါတယ္။ပတ္သက္မႈ ရိွေနျပန္ပါတယ္။        

    

အဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က စီမံခန္႔ခြဲေနတ့ဲအဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က စီမံခန္႔ခြဲေနတ့ဲအဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က စီမံခန္႔ခြဲေနတ့ဲအဲဒါအျပင္ စစ္တပ္က စီမံခန္႔ခြဲေနတ့ဲ    အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရးေတြအျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရးေတြအျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရးေတြအျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္း ေရးေတြ    တန္ခုိးထြားေနစဥ္ကာလမွာလည္း သူတုိ႔က တန္ခုိးထြားေနစဥ္ကာလမွာလည္း သူတုိ႔က တန္ခုိးထြားေနစဥ္ကာလမွာလည္း သူတုိ႔က တန္ခုိးထြားေနစဥ္ကာလမွာလည္း သူတုိ႔က 

စီးပြားေရးမွာ ေနရာအမ်ာစီးပြားေရးမွာ ေနရာအမ်ာစီးပြားေရးမွာ ေနရာအမ်ာစီးပြားေရးမွာ ေနရာအမ်ားအျပား၊ ေနာက္ေတာ့းအျပား၊ ေနာက္ေတာ့းအျပား၊ ေနာက္ေတာ့းအျပား၊ ေနာက္ေတာ့    စစ္ျပန္ မႈထမ္းေဟာင္းလုိမ်ဳိး အဖြဲ႔ေတြအတြက္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတ့ဲစစ္ျပန္ မႈထမ္းေဟာင္းလုိမ်ဳိး အဖြဲ႔ေတြအတြက္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတ့ဲစစ္ျပန္ မႈထမ္းေဟာင္းလုိမ်ဳိး အဖြဲ႔ေတြအတြက္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတ့ဲစစ္ျပန္ မႈထမ္းေဟာင္းလုိမ်ဳိး အဖြဲ႔ေတြအတြက္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတ့ဲ    လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား လည္း လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား လည္း လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား လည္း လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား လည္း 

ရိွေနပါေသးတယ္။ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ေတြ အသီးသီးကုိလည္းရိွေနပါေသးတယ္။ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ေတြ အသီးသီးကုိလည္းရိွေနပါေသးတယ္။ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ေတြ အသီးသီးကုိလည္းရိွေနပါေသးတယ္။ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ေတြ အသီးသီးကုိလည္း    စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါေသး တယ္။စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါေသး တယ္။စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါေသး တယ္။စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါေသး တယ္။    

    

ဒီလုိ ကင္ဆာေရာဂါလုိ၊ ေရဘဝဲဒီလုိ ကင္ဆာေရာဂါလုိ၊ ေရဘဝဲဒီလုိ ကင္ဆာေရာဂါလုိ၊ ေရဘဝဲဒီလုိ ကင္ဆာေရာဂါလုိ၊ ေရဘဝဲ    လက္ေခ်ာင္းေတြလုိ လက္ေခ်ာင္းေတြလုိ လက္ေခ်ာင္းေတြလုိ လက္ေခ်ာင္းေတြလုိ စီးပြားေရးေတြေအာက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ အသက္ရႈ က်ပ္လုိ႔စီးပြားေရးေတြေအာက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ အသက္ရႈ က်ပ္လုိ႔စီးပြားေရးေတြေအာက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ အသက္ရႈ က်ပ္လုိ႔စီးပြားေရးေတြေအာက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ အသက္ရႈ က်ပ္လုိ႔    မလူးမလြန္႔သာ အသက္ငင္ေနရပါၿပီ။ မလူးမလြန္႔သာ အသက္ငင္ေနရပါၿပီ။ မလူးမလြန္႔သာ အသက္ငင္ေနရပါၿပီ။ မလူးမလြန္႔သာ အသက္ငင္ေနရပါၿပီ။ 

တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ တုိင္းျပည္ အင္အားရိွလာမယ္လုိ႔တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ တုိင္းျပည္ အင္အားရိွလာမယ္လုိ႔တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ တုိင္းျပည္ အင္အားရိွလာမယ္လုိ႔တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ တုိင္းျပည္ အင္အားရိွလာမယ္လုိ႔    စစ္တပ္ က ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ တပ္မေတာ္အင္အားႀကီးေစဖုိ႔ အရင္းအျမစ္ေတြအားလုံးစစ္တပ္ က ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ တပ္မေတာ္အင္အားႀကီးေစဖုိ႔ အရင္းအျမစ္ေတြအားလုံးစစ္တပ္ က ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ တပ္မေတာ္အင္အားႀကီးေစဖုိ႔ အရင္းအျမစ္ေတြအားလုံးစစ္တပ္ က ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ တပ္မေတာ္အင္အားႀကီးေစဖုိ႔ အရင္းအျမစ္ေတြအားလုံး    စားသုံးေနလုိက္ တာ၊ စားသုံးေနလုိက္ တာ၊ စားသုံးေနလုိက္ တာ၊ စားသုံးေနလုိက္ တာ၊ 

တပ္မေတာ္ႀကီးထြားဖုိ႔ တည္ေဆာတပ္မေတာ္ႀကီးထြားဖုိ႔ တည္ေဆာတပ္မေတာ္ႀကီးထြားဖုိ႔ တည္ေဆာတပ္မေတာ္ႀကီးထြားဖုိ႔ တည္ေဆာက္ေနလုိက္တာ ဘယ္အေျခအေနက္ေနလုိက္တာ ဘယ္အေျခအေနက္ေနလုိက္တာ ဘယ္အေျခအေနက္ေနလုိက္တာ ဘယ္အေျခအေန    ဆုိက္ေနၿပီဆုိတာ ျပည္သူေတြက ကုိယ္ေတြ႔ ခံစားသိရိွေနရေၾကာင္း ေျပာရင္း ဒီစာအုပ္ဆုိက္ေနၿပီဆုိတာ ျပည္သူေတြက ကုိယ္ေတြ႔ ခံစားသိရိွေနရေၾကာင္း ေျပာရင္း ဒီစာအုပ္ဆုိက္ေနၿပီဆုိတာ ျပည္သူေတြက ကုိယ္ေတြ႔ ခံစားသိရိွေနရေၾကာင္း ေျပာရင္း ဒီစာအုပ္ဆုိက္ေနၿပီဆုိတာ ျပည္သူေတြက ကုိယ္ေတြ႔ ခံစားသိရိွေနရေၾကာင္း ေျပာရင္း ဒီစာအုပ္    သုံးသပ္ခ်က္ကုိ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ 

နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္သစ္ တအုပ္ကုိ ဆက္လက္တင္ျပနိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္သစ္ တအုပ္ကုိ ဆက္လက္တင္ျပနိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္သစ္ တအုပ္ကုိ ဆက္လက္တင္ျပနိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။ ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ စာအုပ္သစ္ တအုပ္ကုိ ဆက္လက္တင္ျပ    မိတ္ဆက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္မိတ္ဆက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္မိတ္ဆက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္မိတ္ဆက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္    ႏုိင္ၾႏုိင္ၾႏုိင္ၾႏုိင္ၾကပါေစ။ကပါေစ။ကပါေစ။ကပါေစ။    

(ယခု ေဆာင္းပါးကုိ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း 
ျဖစ္သည္။) 
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