An interview with General Hso Ten (SSPP/ SSA-N) in 7 Days News (Sep 21)
ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA နာယက ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဆထင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း၏
ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ပံုစံမ်ားကို 7Day News က သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ေမး- SSPP နဲ႔၊ တပ္နဲ႔၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္ရွိ ဒီမနက္ထိ တုိက္ပေ
ြဲ တြ ျဖစ္ေနေသးတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္လိုေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ေျဖ- တိုက္ပြေ
ဲ တြ ဆက္ျဖစ္ေနတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုိးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေပၚမွာ ကတိမတည္ဘူးသေဘာျဖစ္ေနတာေပါ့။
ေမး- ဒါဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ထုိးဖို႔ကေရာ SSPP အေနနဲ႔
ဘယ္လိုျဖစ္ႏုိင္မလဲ။
ေျဖ- အဲဒါကေတာ့ စဥ္းစားရဦးမယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေတြ
မ႐ိုးသားတဲ့အခ်က္ေတြ နည္းနည္းရွိတယ္။ အဲဒီမွာ သူတုိ႔ စာအုပ္ႀကီးဖြင့္ထားမယ္။ ထိုးခ်င္တဲ့သူထိုး၊
မထိုးခ်င္တဲ့သူမထိုးဆုိတာက ဒါထုိးရင္လည္း အားလံုးထိုးေပါ့။ မထိုးရင္လည္း အားလံုးမထိုးနဲ႔ေပါ့။ အဲဒါက
လက္မွတ္ထုိးပြန
ဲ ဲ႔လည္း မတူဘူးေလ။ သံသယရွိစရာ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိေနတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္
ဒါေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရမယ့္ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး- အဲဒီေတာ့ SSPP အေနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ကို မေသခ်ာေသးဘူးလို႔ ဆုိလိုတာလား။
ေျဖ- ဟုတ္တယ္။ ဒီလက္မွတ္ထိုးပြမ
ဲ ွာ ပါဖို႔၊ မပါဖို႔က မေသခ်ာေသးပါဘူး။
ေမး- ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို အစိုးရဘက္က ျပင္ေပးမယ္ဆုိရင္ လက္မွတ္ထုိးပြမ
ဲ ွာပါၿပီး ထုိးျဖစ္မလဲ။
ေျဖ- အဓိကအေရးႀကီးတာကေတာ့ လက္မွတ္ေရးထုိးပြၿဲ ပီးမွ အပစ္အခတ္မျဖစ္ဖို႔ဘဲ။ အရင္တုန္းကလည္း
လက္မွတ္ထုိးၿပီးၿပီေလ။ ျပည္နယ္အဆင့္ေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရာ ထိုးၿပီးၿပီေလ။ ဒါေပမဲ့ အခုဒါက
အတည္မျဖစ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ အစိုးရရယ္၊ တပ္ရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္ သူတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ
ေပ်ာက္ေနတယ္လို႔ထင္တယ္။
ေမး- လက္မွတ္ထိုးၿပီးသြားရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးရင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA အေနနဲ႔
ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ရပ္တည္ျဖစ္မလဲ။
ေျဖ- လက္မွတ္ေရးထိုး႐ံုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာမဟုတ္ဘူး။ အဘတို႔ ခံယူထားတာကေတာ့ ဒီလက္မွတ္ထိုးတာ၊
မထိုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ၆ ရက္ေန႔က ဦးေရႊမန္းနဲ႔ေတြ႕တုန္းကလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးတာ
အဓိကမဟုတ္ဘူး။ political solution ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ
ေျပလည္သြားမယ္ဆုိရင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔မလိုဘူး။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ေအာင္လုပ္လုိ႔ရတယ္။ လက္မွတ္ထိုး႐ံုနဲ႔
ျပည္တြင္းစစ္မရပ္ဘူး။ စစ္ရပ္တဲ့အထိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေျပလည္သည္အထိ အဘတို႔က
လက္နက္ကိုင္ထားရဦးမွာပါပဲ။
ေမး- ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာ ဘယ္လိုအခ်က္ကို အဓိကတင္ျပဖို႔ရွိလဲ။
ေျဖ- ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာ ဒီႏိုင္ငံေရးေျပလည္ဖို႔က ဗမာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ constitutional crashing ေပါ့။
ဒီဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥေတြပဲ။ ၁၉၄၇ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကတည္းက ျပည္ေထာင္စုစစ္မူျဖစ္မယ္။
တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံခဲ့ရင္ power sharing, resource sharing ေတြသာ
တူညီမႈျဖစ္လာၿပီးေတာ့မွ ျပည္တြင္းစစ္လည္း ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဖြ႕ဲ စည္းပံုကို
တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေရးကိုပဲ ဦးတည္ရမွာပဲ။

ေမး- အေျခခံဥပေဒကလည္း ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ အသစ္ေရးဆြဖ
ဲ ို႔ လမ္းႏွစ္လမ္းျဖစ္ေနပါတယ္။ SSPP က
ဘယ္လမ္းကိုေရြးမလဲ။
ေျဖ- ဒီညီလာခံမွာ အားလံုးရဲ႕သေဘာထားက ဖြ႕ဲ စည္းပံုကို အေဟာင္းႀကီးကိုျပင္မယ့္အစား အေဟာင္းႀကီးဖ်က္ပစ္
အသစ္ေရးဆုိတာ ပိုၿပီးပီျပင္တယ္၊ ပိုၿပီးလွမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ေမး- SSPP က တိုက္ပေ
ြဲ တြ မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ တပ္ကို ဘယ္လိုအေနအထား ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ဆက္ရွိမလဲ။
ေျဖ- ေမွ်ာ္မွန္းထားေတာ့ ေနာက္ေနာင္ ဖက္ဒရယ္ယူနီယံအာမီရွိမယ္။ တပ္ကိုလည္း ေျပာင္းရမွာပဲ။
လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕အက်ဳိးကို ကာကြယ္တဲ့တပ္ ျဖစ္သင့္တယ္ေလ။ အခုတပ္ကေတာ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ အာဏာရွင္ေတြကို
ကာကြယ္တဲ့တပ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဗမာျပည္သူေတြေရာ၊ ရွမ္းျပည္သူေတြေရာ ကာကြယ္တဲ့တပ္ ျဖစ္သင့္တယ္ေလ။
ေနာင္လာမယ့္ ဖက္ဒရယ္မူေအာက္မွာဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြလုိတယ္။
အဲဒီလံုၿခံဳေရးတပ္ေတြမွာ ဆက္လက္ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္။
ေမး- အဲဒီအခ်ိန္မွာေရာ ရွမ္းတပ္မေတာ္ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းဖုိ႔ဆုိတာ ျဖစ္လာမွာလား။
ေျဖ- ဒါကေတာ့ အားလံုးေပါင္းရမွာေပါ့။ အခုလည္းပဲ ေပါင္းႏုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေနပါတယ္။
ေမး- တပ္က ေပါင္းစည္းသြားၿပီဆုိရင္ ရွမ္းျပည္က ျပည္နယ္ေတြမွာ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ေနၿပီး လူမ်ဳိးစုလည္း
အမ်ားဆံုးရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပိုင္း ေပါင္းစည္းဖို႔ေရာရွိလား။
ေျဖ- အဓိက အေရးႀကီးတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေျပလည္ဖို႔ပါ။ ေနာင္က်င့္သံုးမယ့္ အမ်ဳိးသားေရးေပၚလစီေပၚမွာ
မူတည္တာေပါ့။ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပၚမွာ တခ်ဳိ႕ေတြလည္း ဒီအခြင့္အေရးေတြ ခံစားရတယ္။
အဲဒီအေျခအေနေအာက္မွာ တျခားလူမ်ဳိးငယ္ေလးေတြ သူ႔လူမ်ဳိးကို လားဟူဆုိရင္လည္း လားဟူကိုေပးခုိင္းလိုက္၊
လီေရွာဆိုလည္းလီေရွာ၊ တုိင္းလိုင္ဆုိလည္း သူတို႔ငယ္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တန္လည္းၿမိဳ႕နယ္ တုိက္နယ္တန္လည္း
တုိက္နယ္ေပါ့ေလ သူ႔ဟာနဲ႔သူ သူ႔လူမ်ဳိးနဲ႔သူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလုိက္။ ဒါဆုိရင္ ေျပလည္ႏုိင္မယ္လုိ ႔ေတာ့ အဘ
ထင္တယ္။
ေမး- ရွမ္းျပည္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ ေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြေရာ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနၿပီး ခုခ်ိန္ထိ
မေပါင္းစည္းႏုိင္ေသးတာက ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလဲ။
ေျဖ- ဒါကေတာ့ အျမင္ေလးေတြပါ။ သူ႔အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္ရွိၾကတာေပါ့။ တူညီတဲ့အျမင္ေတြ ရရွိေအာင္ေတာ့
လုပ္ေနပါတယ္။
ေမး- ဒါဆုိရင္ အခုအေျခအေနက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွာ ရွမ္းျပည္သူလူထုအေပၚ ဘယ္ေလာက္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ
ရွိႏိုင္မလဲ။
ေျဖ- ဒါကမရွိႏုိင္ပါဘူး။ အဓိကအေရးႀကီးတာက ျပည္ေထာင္စုဖ႕ြဲ စည္းပံုပဲ ျပည္ေထာင္စုဖ႕ြဲ စည္းပံု ေျပလည္သြားရင္
တျခားဟာေတြက ညႇိယူလို႔ရတယ္ေလ။
ေမး- SSPP အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲကို၀င္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။
ေျဖ- အခုေလာေလာဆယ္ကထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္တာကေတာ့ SNLD ေပါ့။ SNLD နဲ႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ SSPP အေနနဲ႔ ပါတီဖ႕ြဲ ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္၊ SNLD ကို အားျဖည့္မယ္၊ ၀န္းရံမယ္ေပါ့။
ေမး- ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုပဲ ရွိရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ေတြ ေပါင္းစည္းၿပီးတဲ့
တုိင္းရင္းသားေတြကို တပ္မွာေနရာမေပးဘူး။ ခြျဲ ခားဆက္ဆံတာေတြ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ

အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မလဲ။
ေျဖ- ဒါက အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒီတပ္ ဘယ္သူ႔ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳမွာလဲ။ ဘယ္သူ႔ကိုကာကြယ္မလဲ။
ဒီတပ္က လက္တစ္ဆုပ္စာအာဏာရွင္ေတြကိုပဲ ကာကြယ္ေနတယ္။ လက္တစ္ဆုပ္စာလူေတြကိုပဲ အက်ဳိးျပဳေနေတာ့
ဒါကေတာ့ အခုေခတ္နဲ႔မကိုက္ညီဘူး။ ဒါေၾကာင့္ SSPP က ျပည္ေထာင္စုတပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႔မျဖစ္ဘဲ
ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးအေနနဲ႔ပဲရွိမွာပါ။
http://www.7daynewsjournal.com/article/12165

