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သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ကရင္နီျပည္ကုိ ဗမာျပည္ထသဲိမ္းသြင္းဖို႔ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔မွာ 
ကရင္နီအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဘီတူရီ တည္ရွိရာျမလရဲြာကုိ ဖဆပလ ဗမာစစ္အစိုးရတပ္ေတြက စတင္၀င္ေရာက္ 
တိုက္ခဲ့တ့ဲအတြက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေတြက ရရာလက္နက္နဲ႔ ျပန္လွည္ခုခံ တိုက္ခုိက္ခဲရ့ာကေန ကရင္နီအမ်ိဳးသား 
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေပၚလာခ့ဲတာပါ။ 
ယခုဆိုရင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၅)ႏွစ္ရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ တန္းတူေရး၊ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပန္လွည္ရရွိေရးအတြက္ ယေန႔ထိတုိင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနဆရဲွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၅)ႏွစ္ကိ ု
ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကလဲ… ယေန႔ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလမဲွာေကာ ေတာ္လွန္ေရးရ့ဲ အေျခအေနက ဘယ္လိ ု
ဆက္သြားမလဲ… ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ယေန႔အစိုးရနဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားတဲ ့
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ပါတီအၿမဲတမ္း ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ ဦးရီမာန္ထူး နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။ 
ေကတီ။       ။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ဦးက ဒီကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးထဲ ေရာက္လာရတ့ဲ အေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး 
ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။ေတာ္လွွန္္ေရးထကဲို ဝင္တယ္ဆိုတာ ဟိုးေက်ာင္းသားဘဝကတည္းကဘဲေလး ဦးတို ့ရဲ ့ျပည္သူလူထုကိ ု
အက်ိဳးျပဳဖို ့ဦးရဲ့စိတ္ဓါတ္က ႏွကိုယ္ကတည္းကရွိထားျပီးသား ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိရင္ ဦးေလးအသက္ငယ္ငယ္ တုန္းက 
လြိဳင္ေကာင္မွာ ေျမတုိင္းဌာနမွာ အလုပ္လုပ္တယ္ေလး အဲဒီမွာ အဲဒီလုိအလုပ္လုပ္ရင္းနဲ ့ျပည္မကလာတဲ့ လူေတြ ေနာက္ျပီး 
ကယားျပည္နယ္မွာဆိုတ့ဲလူေတြ အစိုးရေပါ့ေနာ  သူတုိ ့က က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူ လူထုေပၚမွာ အႏိုင္က်င့္တာကုိဦးက 
မ်က္ေျမေတြ ့ရတဲ့အခါၾကေတာ့ တေန႔က်ရင္ ငါေက်ာင္းျပန္တက္ရမယ္ ေက်ာင္းတက္ရျပီး ေက်ာင္းတက္ျပီးရင္ေတာ့ 
ဦးရဲ ့အမ်ိဳးသားေတြ ကိုတမ်ိဳးတဖံု ျပန္ကူညီႏိုင္ေအာင္ ဆိုျပီးေတာ့ အဲဒီသေဘာနဲ့ ေက်ာင္းတက္ခဲ့တယ္ ေက်ာင္းတက္ျပီးေတာ့ 
ဦးက ဒီေတာ္လွန္ေရးထကဲို ဆက္ဝင္လာတယ္ေလး။ 
ေကတီ။       ။အခုကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးခရီးက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေနၿပီဆုိေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ 
ဘာေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရိွေနၿပီလဲ။ 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။အမွန္က်ေတာ့ ဆင့္ကဆဲင့္က ဲေအာင္ျမင္မႈေတြေတာ့ ရွိပါတယ္ ဥပမာ အစတုန္းကဆိုရင္ေတာ့တကယ့္ 
သူမ်ားကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကိုေျပာသလုိေပါ့ သူပုန္ဆိုတာ တကယ့္သူပုန္အစစ္ပါဘဲ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ့ လက္နက္ခဲယမ္း 
မီးေက်ာက္ေတြ တခါတေလ စစ္တပ္အင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့စစ္တပ္ရယ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ 
အမ်ားၾကီး တိုးတက္မႈေတြရွိလာခဲ့ပါတယ္ ဥပမာ ဟိုတုန္းကဆုိရင္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တကယ့္ ဥပေဒမ့ဲ သာသာေလာက္ရွိပါတယ္ 
ဒါေပမယ့္္ ၁၉၈၀ ေနာက္ပုိင္းမွာဆိုရင္ ဥပေဒေသခ်ာ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္ ေနာက္ျပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေသခ်ာ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္ 
ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကိ္ုေခတ္နဲ႔အည ီလိုက္ေလ်ာျပီးေတာ့ လုပ္သြားႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ 
ေကတီ။       ။ ေတာ္လွန္ေရးသက္တန္း တေလ်ာက္မွာ ဆုံးရံႈးမႈေတြလဲရိွမွာပါ။ ဦးတေယာက္ထဲအေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးရ့ဲ 
ဆုံးရႈံးမႈေတြက ဘာလဲလုိ႔ေျပာႏုိင္လဲ… 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။ဆုံးရွံဳးမႈေတြကေတာ့ ရန္သူရဲ့ဖိႏိွပ္မႈ ရ့ဲႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ခံၾကရပါတယ္ 
ေက်းရြာေတြ မီးရွိဳ ့ဖ်က္ဆီးလိုက္တာတို ့ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးကိ ုေမာင္းထုတ္ပစ္တာတုိ ့ အဲလုိေမာင္းထုတ္လို့ဘဲ ဒီနယ္စပ္မွာ 
ျပည္သ ူ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေရာက္ေနတာေပါ့ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ရြာေတြလည္း တခ်ိဳ ့မရွိေတာ့ပါဘူး အဲလုိမ်ိဳးျဖစ္တယ္ အဲဒါက 
အဲလုိအခက္အခဲေတြနဲ႔ၾကံဳေတြ ့ေနရတယ္ ဒီသက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာေပါ့။ 
ေကတီ။       ။ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး မွာေပါ့ေနာ္… ၁၉၇၈ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးအယူ၀ါဒေတြ၊ ခံယူခ်က္ေတြ မတူကြျဲပားလုိ႔ 
ႏွစ္ျခမ္း ကြခဲဲ့တာေတြ ရိွတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာ သိရိွရပါတယ္။ အ့ဲဒီႏွစ္ျခမ္းကြသဲြားတ့ဲကိစၥဟာ အခုျပည္တြင္းမွာရိွေနတ့ဲ 
ကလလတတုိ႔ နဂါးအဖြဲ႔တုိ႔၊ ၾကယ္ျဖဴ၊ ၾကယ္နီ၊ ကေယာနီစတ့ဲအဖြဲ႔ေတြ တဖြဲ႔ၿပီးတဖြဲ႔ခြထဲြက္သြားတ့ဲ ကိစၥေတြနဲ႔ဘယ္လုိ ဆက္စပ္မႈေတြ 
ရိွေနလဲဆုိတာကုိ ရွင္းျပေပးပါလား။ 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။ အဲဒကီလလတဆိုတဲ့အုပ္စု ခြထဲြက္တာကသူတုိ ့ရဲ့ေရးသားတဲ့စာထမဲွာ သူေျပာတာက ကရင္နီဟာ ဒီမိုကေရစီကိ ု
လက္မခံဘူး ကရင္နၤီျပည္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါ အစိုးရကိ ုပုန္ကန္ခဲ့တယ္လုိ ့ သူတို႔ေျဖတယ္ 
ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း ပုန္ကန္ခဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကမၾကိဳက္လုိ ့ ခြဲထြက္ခဲ့တာဘဲ တကယ္တမ္းမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ့ခြဲထြက္မႈက 
အဲဒီခ်ိန္မွာက ပစၥည္းမဲ့သေဘာတရား ေနာ ဆိုလုိတာကေတာ ့ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက ၾကီးစိုးတဲ့အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ေနာက္လုိက္ခ်င္တဲ့ 
သူေတြျဖစ္တယ္ သူတုိ ့မခြခဲင္မွာ အဲဒ ီေရွ့တန္း တေနရာကိ ုထူးေခ်ာင္းေရ့ွတန္းမွာ ဦးေျပာထားတယ္ လုပ္မွလုပ္ရင္ ကရင္နီ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေထာင္မွာေပါ့ ဘာျဖစ္လိ ့ု ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ေနာက္လုိက္ရမွာလဲ ေျပာေသးတယ္သူတုိ႔ကို ဒါေပမယ့္ 
သူတုိ ့သြားတယ္အဲဒီ သူတုိ ့ေျပာေနတဲ့ ကရင္နီဟာ ဒီမိုကေရစီကို လက္မခံဘူး ကရင္နီျပည္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ 
တိုင္းျပည္တခု နယ္ေျမတခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သူတုိ႔လက္မခံလို႔ ငါတို ့ခြထဲြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့သူတုိ႔ရဲ့ေျပာဆုိမႈကလုံးဝ 
မမွန္ကန္ဘူး လို႔ကြ်န္ေတာ္ျမင္တယ္ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ခြထဲြက္ျပီး သူ ့နာမည္ ကိုၾကည္ ့ကရင္နီျပည္ရွိလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔ 



လြတ္ေျမာက္ေရး ဆိုျပီး အဲလုိ ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲတယ္ေလး အဲဒါ ကြန္ျမဴနစ္ဘဲ အဲဒါလံုးဝ အၾကြင္းမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ကိုလက္ခံတာဘဲ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိရင္ ကြန္ျမဴနစ္မွာ စစ္ေဒသဆုိ ၃ ခုရွိတယ္ သူတုိ႔က ဒီအလယ္ပိုင္းစစ္ေဒသ ဥပမာ ကလလတရယ ္ေနာက္ျပီးေတာ့ 
ရလလဖ ရယ ္ေနာက္ျပီး ကယန္းျပည္သစ္ ဒါကအလယ္ပိုင္းစစ္ေဒသ အဲဒီစစ္ေဒသ အဲဒီစစ္ေဒသကုိကြပ္ကတဲဲ့လူက ေစာဘမိုး 
ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဦးက ပန္ဆန္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ့ ေဆြးေႏြး တုန္းက ေျပာခ့ဲတယ္ 
အဲလုိေျပာလို႔ဘဲ အစည္းအေဝးပ်က္ခါနီးျပီ ဒီကိစၥနဲ့ပတ္သက္ျပီး အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က လ   ဝ ကြန္ျမဴနစ္ အဖြ ့ဲဝင္   
သီးျခားပါတီေတာ့ မဟုတ္ဘူး ေနာက္မွဘဲ နအဖနဲ႔ တရားဥပေဒထဲ ဝင္တဲ့အခါၾကမွ သီးျခား သူတုိ႔နာမည္ကုိ ကလလတ ဆိုျပီး 
ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္လာတယ္။ 
ေကတီ။       ။ KNPP ရဲ ့၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနနဲ႔ ဒီ ကလလတတုိ႔၊ နဂါးတုိ႔၊ ကေယာနီတုိ႔အေပၚမွာ အမွန္တကယ္ထားရိွတ့ဲ 
အျမင္သေဘာထားကုိ သိခ်င္ပါတယ္။ 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။ ကလလတ က သူတိ ့ုအေနအထားက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေနာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေနမွ ပ်က္သြားျပီးေတာ့ ကလလတ 
ျပန္ျဖစ္သြားတာ သေဘာက နအဖ နဲ႔ေပါင္းျပီး ၁၉၉၄ မွာ၊ နဂါး အဖြဲ ့က်ေတာ့ သူ ့ဟာက အမ်ားအားျဖင့္ ဒီတပ္ပ်က္ေတြဘ ဲဥပမာ 
ဗိုလ္လီးရယ ္ဆိုရင္လည္း ဒီစစ္ဌာန ကေနမွ ထုတ္ပယ ္ျပီးသားျဖစ္ တယ ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ ေနာက္တခါ ဟိုယာ 
အဲဒီဟုိယာအုပ္စုေတြကေတာ့ တကယ္ တမ္းဆုိသူက အဲဒီသူတိ ့ုအဲလိုမလုပ္ခင္မွာ ဦးကျပည္ထေဲရးဌာနမွာ လုပ္ေတာ သူက 
လာပါတယ္ ဆရာဆရာထင္တာက ကေယာ လူမ်ိဳးေတြက ကေယာျပည္ကုိ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးလို ့ထင္လား ကြ်န္ေတာ့ကုိ 
လာျပီးေမးဖူးတယ္ ဒါေပမယ့္ က်ေတာ္လည္း အုိး ငါကဒီသေဘာထားမရိွဘူး သူးရယ္ကုိပို႔တယ္ဆိုတာက သူ ့မွာအရည္အခ်င္းရွိလို့ 
ခရုိင္ဥကၠဌ ျဖစ္နိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိလို့ ပို ့လိုက္တာဘဲျဖစ္တယ္ ကယားေက်းဇူးကို ငါလုပ္တာမဟုတ္ဘူး တခ်ိန္ကလည္း နင္တို႔ 
ဟိုယာမွာလည္းငါတာဝန္ယူခဲ့တာဘဲ အဲလိုဘဲ အမွတ္တမဲ့ေျပာလိုက္တယ္ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့သူတို႔အဲလိုျဖစ္သြားတယ္ 
ဒါေပမယ့္သူတို့က KNPP ဟိုယာေဒသဆုိျပီးေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနနဲ႔ KNPP ေအာက္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုလုိတာက ကေယာနယ္ေျမကို ကေယာဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရမယ္ ဆိုတဲ့အျမင္နဲ႔ သူတုိ႔လုပ္တာဘဲျဖစ္တယ္။ 
ေကတီ။         ။ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အစုိးရကေနဦးေဆာင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုေတြနဲ႔ 
လုပ္ေနတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာေကာ ဦးရ့ဲအျမင္သေဘာထားေလးကုိလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ ရွင္းျပေပးပါလား။ 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။အမွန္က ဦးကနိုင္ငံေရးတခုတည္း ၾကည့္တဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက ေသနတ္မေပါက္ ရံုနဲ႔ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚလုိ႔ မဟုတ္ဘူးေလး တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တကယ့္အေျခခံက်တဲ့ ပဋိပကၡေတြကိုေနာ ဥပမာ ဗမာျပည္မွာဒီ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္တဲ့ အေၾကင္းအရင္းကဘာလဲ ဦးတို့ၾကည့္ေတာ ဒါ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒဘဲ ဒီျပည္ေထာင္စုရဲ့ဥပေဒကုိ 
ျပင္လိုက္လို႔ရွိရင္ ေသနတ္မေပါက္ေတာ့ဘူး ဆိုတာထက္ ျငိမ္းခ်မး္ေရးကေတာ့ အမွန္တကယ္ထာဝစဥ္ ရရွိမွာျဖစ္တယ္ 
ဒီေသနတ္မေပါက္တာေလာက္ဘဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဥပမာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးက ဘာမွရမွာမဟုတ္ဘူး အဲဒ ီ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္မွာ ေရးဆြထဲားတ့ဲအေျခခံဥပေဒ အတုိင္းဆုိရင္ တသက္လုံး လူတမ်ိဳးက အာဏာရလာတာမကလုိ ့ အဲဒီလူတမ်ိဳးထဲက 
လူတစုကဘဲ အာဏာရသြားမယ္ လူတစုအာဏာရလုိ ့ရိွရင္ တပ္ကဘဲ တုိင္းျပည္အာဏာ ကုိဆက္ျပီး စုိးမုိးသြားမွာဘဲဲျဖစ္တယ္ 
အဲဒါေၾကာင့္ ဦးတုိ ့ကသူတုိ ့နဲ႔ ျမင္တုိင္းေတြ ့တုိင္းေျပာပါတယ္ မင္းတုိ ့ေစတနာ မွန္မွန္န့ဲလုပ္ပါ တကယ့္အရင္းခံျဖစ္တ့ဲ ျပသာနာကုိ 
ေျဖရွင္းပါ သူတုိ႔ကအဖ်ားေလာက္ဘဲ သြားေျဖရွင္းတယ္ သူမ်ားကုိ မလိွမ့္တပတ္ မလိွမ့္တပတ္ သြားလုပ္တ့ဲအခါၾကေတာ့ 
ဒါကတကယ့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေရွးရႈျပီးေတာ့ မရမခ်င္း တုိက္ပြဝဲင္အုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခုလုပ္တ့ဲျငိမ္းခ်မ္းေရးက တည္ျငိမ္မႈ မရိွနုိင္ဘူး 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိိတာကလည္း ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္နုိင္ဘူး ဦးေလးျမင္တာအဲဒါဘဲ။ 
ေကတီ။       ။ KNPP က လက္ရိွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ထားတယ္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရႊးေကာက္ပြကုိဲလဲ 
၀င္ဖုိ႔အေၾကာင္းအရင္းမရိွဘူးလုိ႔ ဒီ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ KNPP ပါတီကြန္ကရက္မွာ အသိအလင္း ခ်မွတ္ထားၾကတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ 
အ့ဲလုိဆုိရင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားအေရး ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ ကရင္နီတုိင္းရင္းသားအေရးကုိ အခုလုိေျပာင္းအလဲကာလမွာ ဘယ္လုိ 
လုပ္ေဆာင္မလဲ။ 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒါက နအဖ အလိုခ်င္ဆံုး ရတနာတခု ျဖစ္တယ္ 
အဲဒီအလိုခ်င္ဆံုးအရာတခုကိ ုက်ေနာ္တို႔က ေပးလိုက္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို ့ခံရမွာဘဲ ဘာျဖစ္လဆဲိုရင္ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲ 
ဝင္ေနာ ေနာက္ျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ ့ ပါတ ီမွတ္ပံုတင္လုပ္.. လုပ္ျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ ့ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္… ဝင္ျပီးေတာ့ 
ေရြးေကာက္ပြမဲွာ ခင္ဗ်ားတုိ ့ရရင္ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို ့ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျပီ ဘာျဖစ္လိ ့ုလဆဲိုရင္ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဦးေလးတို႔ 
ေတြ႔တုန္းကေျပာတယ္ က်ေနာ္တို႔အဲဒီမွာ ဝင္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ေျပာပုိင္ခြင့္ဘာရွိမလဲ ဘာမွမရွိဘူး ဘာျဖစ္လဆဲိုေတာ့ ၂၀၀၈ 
ဥပေဒမွာ က်ေနာ္တို ့ တိုင္းရင္းသားေျပာမွာက တိုင္းရင္းသား ေတာင္းဆုိမွာက ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ဘူး က်ေနာ္တို႔က်ေတာ့ ေနာ 
က်ေနာ္တို႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို ေတာင္းဆုိမယ္ေနာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေနာ ေနာက္ျပီး က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆုိမွာက 
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေနာက္ တန္းတူရည္တူရွိမႈကို ေတာင္းဆုိမယ္ အဲလုိေတာင္းဆိုရင္  သူတုိ႔ေျပာတာက အေရး ၃ ပါးနဲ႔ ထိေနတယ္ 
အေရး ၃ ပါးနဲ႔ခိုက္ေနတယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ဒါ မွတ္တမ္းတင္ေပးမယ္ လို ့ သူတုိ႔ေျပာမွာဘဲ မေန႔တုန္းကဘဲၾကည့္ 
သူမ်ားတုိင္းရင္းသားအေရး ဘာမွမေျပာေသးဘူး တိုင္းရင္းသား 
ပါတဲ့ စာလံုးကို ေျပာမိတာနဲ႔ဘဲ ေရႊမန္းက တူထုျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့စကားဘေဲျပာပါ ဆိုျပီးေတာ့ ေျပာတယ္မလား 



အဲဒါဘၾဲကည့္ေလး အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ တသက္လုံး တိုက္ပြဝဲင္လာျပီး က်ေတာ္ တို႔လုိခ်င္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ေတာင္းဆိုတ့ဲ 
နိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ဘယ္လိိုမွေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး အဲဒီလႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ တကယ္လုိ ့ဒါကို တိိုင္းရင္းသားအားလုံး 
ဝင္ေစခ်င္ရင္ ေနာ အဲဒါဆိုရင္ ၂၀၀၈ ဥပေဒကုိျပင္ သိ ့ုမဟုတ္ က်ေတာ္တို့ ေရးဆြဲထားတ့ဲ မူၾကမ္းရွိတယ္ ျပည္ေထာင္စု 
တည္ေဆာက္ဖို႔ ေနာက္ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို ့အဲဒီအတိုင္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ရတယ္ တကယ္တမ္း 
ႏိုင္ငံေရးက္ိုေရွးရႈမယ္ ဆိုလုိ ့ရွိရင္ ဒါေပမယ့္ ဒီ ဝန္ၾကီးျဖစ္ဖို ့ေလာက္ဘဲ အမတ္ေတြျဖစ္ဖို႔ ေလာက္ဘဲဆိုရင္ တမ်ိဳးေပါ့။ 
ေကတီ။       ။ ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေမးျမန္းသြားတ့ဲအေပၚမွာ ဘာေတြထပ္ၿပီးျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါသလဲ။ 
ဦးရီမာန္ထူး။  ။က်ေတာ့အေနနဲ႔ ခုနေျပာသလုိ ဒီ က်ေတာ္တုိ ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ရွိျပီေနာ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ 
က်ေတာ္တုိ ့ေၾကြးေၾကာ္ တသက္လံုးေၾကြးေၾကာ္ က်ေတာ္တုိ ့အေရး ေၾကြးေၾကာ္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ က်ေတာ္တို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွမွေနာ 
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိမွဘဲ က်ေတာ္တို ့ အမ်ိဳးသား ဖြ ့ိျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိ ုက်ေတာ္တုိ ့ လုပ္မယ ္ဒါေပမယ့္လုိ ့အဲေလာက္ 
မစဥ္းစားဘဲနဲ့ ဒီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လိုက္လိ ့ုရွိရင္ သူတုိ ့ ျခယ္လွယ္တဲ့ သူတိ ့ုရဲ့စိုးမိုးထားတ့ဲ ဥပေဒ အရဘ ဲ
သူတုိ ့ဆုပ္ကိုင္မယ္ဆုိရင္ က်ေတာ္တို ့ဘယ္လိုဘဲလုပ္လုပ္ တို့မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမရွိဘူး အခု ကယားျပည္နယ္ 
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ဘဲ ေျပာတယ္ ငါဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သာျဖစ္တယ္ ငါ့မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဘာမွ မရွိဘူး ဆိုကတည္းကအဲဒါဘဲ 
စဥ္းစားၾကည့္ ဒါေတာင္မွ အဲဒီပါတီက ဘာပါတီလဲ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီေတာင္မွ ျဖစ္ေသးတယ္ က်ေနာ္တို႔ဆု္ိေဝး ေရာေပါ့ 
သူတုိ ့နဲ႔မဆိုင္တဲ့ပါတီဆုိ ေဝးေရာ အဲဒါဘဲ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို ့ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးလည္း KNPP ကိ ု
ျပည္သ ့ူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ႏိုင္ဖို ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တြန္းပို ့ဖို ့ေတာ့လုိမယ ္ျပည္သူ ့အက်ိဳးကို ဘာမွမေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္ခဲ့ရင္လည္းဘဲ က်ေတာ္တုိ ့အလကားျဖစ္မယ္ ေနာက္ျပီး ျပည္သူေတြလည္းဘာမွ အက်ိဳးခံစားရမွာ 
မဟုတ္ဘူး အဲဒါဘေဲျပာခ်င္ပါတယ္။ 
ဦးရီမာန္ထူးဟာ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တဦးလဲျဖစ္ KNPP အၿမဲတမ္းပါတီဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္ တဦးလည္းျဖစ္ၿပီး 
ေလးႏွစ္တႀကိမ္က်င္းပသည့္ ယခု ၂၀၁၃ ပါတီ ကြန္ကရက္မွာ သဘာပတိအျဖစ္ တာ၀န္ယူခ့ဲပါတယ္။ 
 


