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“၁၉၉၁တုန္းက ငါ့ကုိ ေမြးခဲ့တယ”္ 
 
 
ငါ့ကို ေမြးထဲက 
ဆိုးေဆးေတြ ပိုေနလို႔တဲ ့
တစ္ကုိယ္လံုးကုိ ဆုိးေပးခဲ့ၾက။ 
 
ဂြမ္းေတြ ပိုေနလို႔တဲ ့
ငါးနားႏွစ္ဖက္ကို ပိတ္ေပးခဲ့ၾက။ 
 
တိပ္ေတြပုိေနလို႔တဲ ့
ငါ့ပါးစပ္နဲ႔ မ်က္လံုးေတြကုိ ကပ္ေပးခဲ့ၾက။ 

 

ေၾကာက္ရြံမႈဟာ ငယ္ဘ၀ဆုိရင္ 
မယံုၾကည္မႈဟာ ယေန႔အခ်ိန္ေပါ့။ 
 
ငါရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာ  
ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး အိမ္တြင္းျဖစ္ ဖေယာင္းတုိင္။ 
 
ငါ စားေသာက္ခဲ့ရတာက 



မတရားမႈ ကုိယ္စီ။ 
 
ငါ ၀တ္ေနရတာက 
ငါ့တဘို႔ စိတ္ဓါတ္။ 
 
ငါ ဒီေန႔အထိ ရပ္ခဲ့တဲ့ ေျမက  
ငါပုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အမည္ခံ ေျမ။ 
 
ငါ ငယ္ငယ္တုန္းက 
လူငယ္ပီပီ 
တစ္ခါတရံ သူရဲေကာင္းေမွ်ာ္ခဲ့တယ ္
သူရဲေကာင္းက အျမဲတမ္းတိုက္ပြဲရံႈးခဲ့တယ္။ 
 
လူငယ္ပီပီ 
သူရဲေကာငး္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တယ္ 
သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ပဲ ငါတုိက္ပြဲရံႈးခဲ့တယ္။ 
 
ေခတ္တစ္ခုရဲ႕ ကမ္းပါးေတြေပၚမွာ 
ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပိဳက်ကုန္တာ ငါၾကည့္ခဲ့ရ။ 
 
ငါ ယံုၾကည္သမွ်ေတြကုိလည္း 
ငါ့ႏိုင္ငံက တုိက္စားကုန္တာ ငါၾကည့္ခဲ့ရ။ 



 
ေပါင္မုန္႔မရွိရင္ ကိတ္မုန္႔စား ဆိုတဲ့ ေမရီဟာ 
ရန္ကုန္မွာမ်ား ၾကီးျပင္းခဲ့ေလသလား ။ 
 
ငါဟာ ေအာ္ေျပာရတဲ့ ေခတ္မွာ ၾကီးျပင္းခဲ့ေပမယ့္ 
ေစ်းျမင့္လွတဲ့ ဖုန္းေဘလ္အတြက္ ခဏခဏ 
တန္းစီဖူး။ 
ငါ့ မွာ ဟန္ေဆာင္လိုစိတ္ နည္းေသးတဲ့အရြယ္မွာ 
ေနပူၾကီးထဲမွာ မဂၤလာပါ ဘဘ လို႔ 
ခဏခဏေအာ္ခဲ့ဖူး။ 
 
ငါ ဘာမွ မသိခဲ့ေပမယ့္ 
ၾကက္ဆူပင္ေတြ ခဏခဏ စုိက္ခဲ့ဖူး။ 
 
ဒီလိုနဲ႔ မဆိုင္တာေတြနဲ႔ အသက္ရွင္ဖို႔ 
ထမင္းစားခဲ့ရတယ္။ 
 
ငါဖတ္ရဖူးတဲ့ သတင္းစာတိုင္းမွာ လမ္းေတြ 
ျပင္တာပါတယ္ 
ငါသြားခဲ့ရတဲ့ လမ္းတိုင္းမွာ 
အေပါက္အျပဲေတြပါတယ္။ 
 
ငါၾကည့္ခဲ့ရဖူးတဲ့ ရုပ္ရွင္တုိင္းမွာ ျပီးျပည့္စံုျခင္းေတြ 



ပါတယ ္
ငါေနထုိင္ေနရတဲ့ ပါတ၀္န္းက်ငမ္ွာ 
မျပည့္စံုမႈေတြပါတယ္။ 
 
၈နာရီမွာလာတဲ့ သတင္းကားတုိင္းမွာ မီးေတြ 
ထိန္ထိန္လင္းလို႔ 
ငါ စာၾကည့္တုိင္း အလွည့္က် ရာရွင္မီးကလည္း 
ထိန္ထိန္လင္းလို႔။ 
 
အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈဆိုတဲ့ ကုိယ၀္န္လြယ္ျပီး 
၁၉၉၁ မွာ သူတုိ႔ငါ့ကုိ ေမြးခဲ့တယ္။ 
 
ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုတဲ့ 
ကုိယ၀္န္လြယ္ျပီး 
၁၉၉၁မွာ သူတုိ႔ငါ့ကုိ ေမြးခဲ့တယ္။ 
 
အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ 
သစၥာမေဖါက္ဆုိတဲ့ ကုိယ၀္န္လြယ္ပီး 
၁၉၉၁ မွာ သူတုိ႔ ငါ့ကုိ ေမြးခဲ့တယ္။ 
 
ေမြးထဲက အေသေလး ေမြးခဲ့တယ္။ 
 



  
ေမာင္ျမတ္သူ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ေခ်ပံုတီရွပ္ ၊ စၾကၤာတံဆိပ္ေခါင္းပတ”္ 
  



  
  
အေလးအျမတ္ျပဳမႈဟာ မလြဲမွားခဲ့ဘူး 
ငါတို႔မသိခဲ့တဲ့ သမုိင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ 
အုတ္က်ဳိးပံုေတြေအာက္မွာ 
ဒဂၤါးျပားေလးမ်ားေတြ႔မလား 
ေရႊေျခက်င္းေလးမ်ားေတြ႔မလား 
ဒီလိုနဲ႔ ၾကီးျပင္းလာတာ 
ေပရြက္ေတြ ၊ အႏုပညာလက္ရာေတြ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဒါေတြ ပါမလာဘူး။ 
ျမိဳ႕ျပဟာ က်ဥ္းေျမာင္းလွတဲ့ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္စဥ ္
ဘုိကေလးေစ်းမွာ ငါရပ္ေနတယ ္
အထမ္းသည္ေတြနဲ႔ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကိ ု
ငါၾကည့္ေနတယ ္
အသားျဖဴလား မဲလား ၊ မုတ္ဆိတ္လား 
၊ေယာဂီလား ၊ 
ပုတီးကံုးေတြမ်ား ဆြဲထားမလား 
ဒါေတြကုိလည္း ဒဂၤါးျပားလိ ု 
ေရႊေျခက်င္းလို ၾကည့္မိျပန္တယ္။ 
ေဟာဒီ အျပားက်ယ္က်ယ္ ျမိဳ႕ျပမွာ 
ေရဖုိး၊မီးဖုိး၊အစာဖုိး၊အ၀တ္ဖိုး၊တိရိစၦာန္ေမြးျမဴခ 
ဖုိမသဘာ၀ စတာေတြအတြက္ 
အခြန္ေငြေတြမ်ားတယ ္



အုတ္က်ဳိးပံုေတြေအာက္မွာ 
ျဖစ္တည္မႈဟာ ေပ်ာက္ဆံုးရတယ္။ 
ေခ်ဟာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ 
ငါတုိ႔ဟာ ပန္းခ်ီဆရာေလးလိ ု
ငတ္မြတ္ျခင္းမွာရက္စက္ခ်င္ၾကတယ္ 
ေခ်ဟာ နာမည္ခံျဖစ္သြားတယ္။ 
ရဲရဲနီေနေသာ အသားခဲေတြအတုိင္း 
ျဖတ္ေမာင္းေနတဲ့ မီးသတ္ကားေတြ 
အဲဒီမွာ ကုိးကြယ္ရာအလိုက္ ပုန္းခုိရတဲ့ 
ဗံုးခုိက်င္းေတြ 
ဆုိင္ကယ္တစ္စီး ျပီးေတာ့ ႏွစ္စီး 
ကၽြန္မရဲ႕ ရင္သားကုိ ငတ္မြတ္စြာ ၾကည့္တတ္တဲ့ 
ေကာင္ေတြ 
တစ္ ႏွစ္ သံုး ေလး ငါးေယာက္ေက်ာ္ခန္႔ 
ျဖစ္တည္မႈကို အေၾကာင္းျပဳျပီး 
ေစာ္ကားသြားျပန္တယ္။ 
ေမြးရာပါ အသားအေရာင္ဟာ 
လြတ္လပ္တဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္မွာ က်ဆံုးရတယ ္
နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က်င္ေရး 
ၾကီးျမတ္ေသာ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ ့
အဘုိးမ်ား အဘြားမ်ား 
အေဖႏွင့္အေမ 
ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္မ 



ဓါတ္ေငြ႕ခန္းထဲမွာ 
အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရတဲ့ 
ဂ်ဴးေတြလို ခံစားမႈမ်ဳိး 
တလြင့္လြင့္ ႏွင့္ ခန္႔ျငားလွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ 
တိုက္စားျခင္းခံရတဲ့ ေက်ာင္းစာအုပ္ေလး 
ျပိဳပ်က္သြားတယ္။ 
ဖတ္ေနက် ကဗ်ာစာအုပ္ေလး ျပဲသြားတယ ္
အိမ္ေရွ႕က ပန္းပင္ေတြ က်ဳိးပဲ့ကုန္တယ ္
ငါ့သူငယ္ခ်င္းမ ဂ်င္န ီ
ပုလင္းေလးထဲကအထြက္ ေရွာ့ပင္စင္တာမွာ 
ဗံုးကြဲျပီးေသသြားတယ္။ 
စိတ္ညစ္စရာေတြ ကဗ်ာထဲ ထည့္တာ 
မဟုတ္ပါဘူး 
ကဗ်ာထဲမွာ စိတ္ညစ္စရာေတြ ပါလာတာ 
အထူးသျဖင့္ ေဘာ့စတြန္ ဗံုးကြဲမႈ 
9/11 မိသားစု 
မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္တဲ့ ပုိေပါ့ မ်ား 
ဓါးေသြးေနတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြ 
သူတုိ႔လည္း ကဗ်ာျဖစ္ရဲ႕ 
ယုတ္မာမႈျဖစ္ရဲ႕ 
အေလးအနက္ မွားယြင္းမႈျဖစ္ရဲ႕ 
ရြံရွာဖြယ္ မုန္႔တီလည္း ျဖစ္ရဲ႕။ 
ကန္ေဘာင္ေပၚတက္ခဲ့ျပန္တယ္ 



ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ပန္းေခြမ်ား 
ကန္ေဘာင္ေဘးနား 
ေသြးညွီနံ႕မ်ားအၾကား လဲေလ်ာင္းေနရေသာ 
ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ား 
ဟုိတစ္ဖက္ကမ္းက 
ပိတ္ဆုိ႕ထားခဲ့တဲ့ အသိပညာျပယုဂ ္
ကၽြန္မ လံထုိန္းေတြကုိ သိပ္မုန္းတာပဲ ေမေမ 
အဲဒီျပကြက္ဟာ ကေလးေလးရဲ႕ ငါ့ရင္ထဲက 
အသံ။ 
လယ္သမားဟင္းခ်ဳိဆိုတာ 
ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္စားဖြယ္ျဖစ္သင့္တယ္ 
ကၽြန္မ ထင္တယ ္
အထူးသျဖင့္ 
ကန္းစြန္းရြက္ အနည္းငယ ္
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ငါးဆယ္သား 
ရွားပါးျပတ္လပ္မႈ ငါးဆယ္သား 
ဆားအနည္းငယ ္
ၾကာၾကာ၀ါးတဲ့သြားေတြအတြက ္
ထြင္းထားေသာအရုိး 
ဒီလို ေခၽြးေတြ အသက္ေတြ ေပးဆပ္ထားတဲ့ 
ဟင္းလ်ာဟာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဟင္းတစ္ခြက္ 
ျဖစ္သင့္တယ္မွလား 



အခ်ဳိးအစားမညီမွ်တဲ့ 
က်ားကြက္ေတြရဲ႕  ပြန္းတစ္ေကာင္လို 
ကစားေနၾကတဲ့ မင္းမဲ့လက္နက ္
စၾကၤာတံဆိပ္ေတြကို ရင္ဘတ္ေပၚတင္မက 
ရင္ဘတ္ထဲပါ ၀တ္ဆင္လာတဲ့ ညီငယ္ေတြ 
သူတို႔ရဲ႕ ဟင္းလ်ာေတြဟာ 
လယ္သမား ဟင္းခ်ဳိကုိ ပ်က္ရယ္ျပဳျပန္တယ္။ 
ပန္းပင္ေတြ က်ဳိးပဲ့ကုန္တယ ္
ဖတ္လက္စ ကဗ်ာစာအုပ္ထဲက 
လယ္သမားဟင္းခ်ဳ ိ
စာမ်က္ႏွာ စုတ္ျပဲသြား 
ရွားပါးျပတ္လပ္မႈနဲ႔ ဆားအနည္းငယ ္
ပလုပ္က်င္းလိုက္တယ ္
သူ႔တံခါးေပါက္သူေစာင့္ေပါ ့
ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ စိတ္မ၀င္စားဘူး 
စိတ၀္င္စားတဲ့လူေတြရဲ႕ ဆုိင္းဘုတ္ေတြကိုလည္း 
ဂရုမစုိက္ဘူး 
အေရးၾကီးတာ ဂ်ဴးေတြရဲ႕ ခံစားမႈေတြ 
ျပန္႔ႏွံမလာဖုိ႔ 
အသားအေရာင္အရ ဆုိင္းဘုတ္အတင္မခံရဖို႔ 
ဒါေတြ အေရးၾကီးတယ ္
တံခါးေပါက္ေတြကေနမ်ား အဆုိပါ 
စိတ္ခံစားမႈနဲ႔အသားအေရာင္ 



ျပန္႔ႏွံ႕၀င္ေရာက္မလား ဆုိတာ 
စိုိးရိမ္လို႔ေတာ့ရတယ္။ 
ေခ်ဟာသူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ 
လူတုိင္း ေျပာဆုိၾကတယ္။ 
ကၽြန္မရဲ႕ အိမ္ေခါင္းရင္းက ေကာင္ေလးက 
စၾကၤာတံဆိပ္ေခါင္းစည္းပု၀ါနဲ႔ 
ေခ်ပံု တီရွပ္ကုိ ၀တ္ဆင္ထားတယ ္
မေထာ္မနန္းၾကီး ျဖစ္ေနတယ္ 
အထူးသျဖင့္ 
မေထာ္မနန္းေတြရဲ႕ 
ဒီကဗ်ာလည္း မေထာ္မနန္းၾကီး။ 
  
  
  
  
ေမာင္ျမတ္သူ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“သမိုင္းဟာ ေသျပီဆုိ ဖူကူ ဒီမွာေတာ့ တုိင္ပဲ” 
  
  
တစ္ေန႔လုပ္အားခ ပ်မ္းမွ် က်ပ္ငါးရာ ႏႈန္းနဲ႔ 
ဖိနပ္ခ်ဳပ္ရင္း 
သမိုင္း ေသျပီဆိုတဲ့ သတင္းကုိ 
ဖတ္လိုက္ရတယ္။ 
အၾကီးၾကီးကြိဳင္ပဲ  ဘာမွ မဘာရေသးပဲ သမုိင္းက 
ေသျပီတဲ ့
ေစ်းထဲမွာလည္း သမုိင္းေသတဲ့ကိစၥ 
အလုပ္ထဲမွာလည္း သမိုင္းေသတဲ့ ကိစၥ  
အုတ္က်င္းမွာလည္း သမိုင္းေသတဲ့ကိစၥ 
ထြက္သမွ် သတင္းစာတုိင္းမွာလည္း 
သမုိင္းေသတဲ့ ကိစၥ 
အၾကီးၾကီး အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းတယ္။ 
သမုိင္းေသျပီဆိုရင္ အဘေကာ 
ေနေကာင္းရဲ႕လား မသိဘူး ဖူက ူ
သမုိင္းေသျပီဆိုရင္ လယ္ေတြကို ဘယ္လုိမ်ား 
ထားရပါ့မလဲ 
ျပန္ရမယ္ဆုိျပီး  ယူထားတာ ခဏတဲ့ ခုထိ 
မျမင္ရေသးဘူး ဖူကူ ။ 



တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကဒ္ေတြကို 
တန္ဖုိးနည္းေလာက္ေအာင္ 
တုိးေနရတဲ့ အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာပဲသမုိင္းေသတဲ့ 
ကိစၥ ေပၚလာတာေပါ့ 
သမုိင္းေသျပီတဲ့ မိဘျပည္သူေတြလည္း 
ေသတာေပါ့ ကိုယ့္လ ူ
ပက္စီေတြ မေသာက္ရခင္တုန္းက သမုိင္းေသတဲ့ 
ကိစၥကို ဘယ္သူမွမေျပာၾကဘူး 
CP ၾကက္ေၾကာ္ေလးနဲ႔ ပက္စီေသာက္ေနတဲ့ 
အခ်ိန္မွာ သမုိင္းေသသြားေတာ့ 
ယာေျမအစားထိုး ၾကက္ဆူေတြဟာ ရီမ်ား 
ရီေနမလား မသိ။ 
သမိုင္းဟာ တကယ္လည္း ေသသြားႏိုင္ပါတယ ္
မီးမွန္မွန္မရလို႔ ပုပ္သိုးျပီးေသဆံုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္  
ေဆးရံုတက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ 
ေသသြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ေဆးရံုမွာ ေဆးမရွိလို႔ မုိးေရထုိးျပီး 
ေသသြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
အာဟာရ ပ်က္လို႔ လမ္းေဘးမွာ 
ေသသြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
အဓိကရုဏ္းေတြမွာ အသတ္ခံရလို႔ 
ေသသြားတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလိ ု
ႏွစ္စဥ္ေရၾကီးတဲ့ ဒါးကတုိ႔ သာေပါင္းတို႔မွာ 



ကယ္ဆယ္ေရးေနာက္က်လို႔ ေသသြားတာလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ဖူကူေရ သမုိင္းေသသြားျပီဆုိရင္ သမုိင္းကုိ 
ျပည္ဖံုးကားခ်ျပီး 
ဖ်ာလိပ္ပတ္ သခ်ဳိၤင္းပို႔ရေတာ့မွာေပါ့ 
သမုိင္းေသျပီဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္က လူေတြကို 
အမွ်ေ၀ခုိင္းရမွာေပါ့ 
ဘကေက်ာင္းမွာေတာင္ နပ္မွန္ေအာင္ 
မတတ္ရတဲ့ ကေလးေတြကို 
ေၾကးစည္ထမ္းခုိင္းရမွာေပါ့ 
အသားျဖဴျဖဴတုိင္းျပည္ကုိ 
လိင္ကၽြန္အျဖစ္ေရာက္ေနတဲ့ 
မိန္းကေလးေတြကိုလည္း ငိုခ်င္းခ်ခုိင္းမွာေပါ ့
ျပီးမွ 
မေလးရွားေလာက္မွာ ကၽြန္ျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြနဲ႔ 
အသုဘ ပုိ႔ၾကမယ္ ဖူကူ။ 
ဘာပဲေျပာေျပာ သမုိင္းေသသြားခဲ့ရင္ 
တုိ႔ျပည္ၾကီးဟာ စညစ္ည္ကားကားနဲ႔ မြဲေဆး 
ဆက္ေဖာ္ၾကမယ္။ 
သမိုင္းရယ္ အေသ ေစာလုိ႔ ႏွေမ်ာလွခ်ည္ရဲ႕လို႔ 
ငိုလိုက္ခ်င္ပါတယ္ ဖူက ူ
လိမ္တယ္ ညာတယ္ လူညာၾကီးရယ္ 
ယံုေအာင္ရႊီးတတ္တယ ္



လို႔ လည္း သီခ်င္းဆုိပါ့မယ္။ ဇာတ္ပြဲသြင္းမယ္ 
မုိးတလင္းကမယ္။ 
ေနာက္ဆံုး ကုိရီးယားအခန္းဆက္ 
ဇာတ္လမ္းတြဲသြင္းပီး ေဆးထုိးမယ္။ 
ဘယ္လုိလဲ ဖူကူ သမုိင္းေသခန္းကို ဒီေလာက္နဲ႔ 
ျပရမလား 
အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္ ဖူကူ ဒီျပည္ၾကီးမွာ 
တုိင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ ္
အလည္လာခ်င္လာပါ ဖူကူ ဒီမွာ တုိင္ေတြေရာ 
ကြိဳင္ေတြေရာ ရွိတယ ္
သမုိင္း အၾကီးၾကီးေသလို႔ရသလို 
သမုိင္းအၾကီးၾကီး လိမ္လုိ႔ရတယ္။ 
ခက္ေတာ့ခက္တယ္ ဖူကူ လူငါးေယာက္ေလာက္ 
ပက္စီေသာက္ေနတုန္း 
လူသန္းငါးဆယ္ ေက်ာ္ေလာက္ဟာ ငါးပိရည္နဲ႔ 
သမုိင္းေသရတယ္ဆုိတာ။   
ေမာင္ျမတ္သူ - Tuesday, May 14, 2013  
“ေဟာဒီေတာင္ေပၚလမ္းမွာ ယာေျမေတြ 
စိမ္းဆတ္ဆတ္ နဲ႔ ဦးေအာင္ျမင့္” 
 
 
ေလေအးေအးေလးေတြဟာ ေတာင္ေပၚမွာ 
အျမဲလို တိုက္ခက္တယ ္



တုိက္ခက္လာသမွ် ေလေအးေတြကို 
ကြင္းျပင္က်ယ္ၾကီးေတြနဲ႔ ခံထားတယ ္
ကြင္းျပင္က်ယ္ၾကီးေတြမွာ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္မ်ားကအတည္အတံ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့တဲ ့
သရက္၊ပိႏၵဲအစရွိသည္တုိ႔အျပင္ ကြမ္း ၊ ပန္းဖူး 
အစရွိသည္တုိ႔လည္းရွ ိ
ဒါေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္မွာ ျပန္ၾကည့္လို႔ရတယ္။ 
ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
လယ္မစုိက္ရရင္ ကူလီထမ္းမယ္တဲ ့
သူ႔အသက္ဟာ ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ျပ ီ
စိမ္းဆတ္ဆတ္ ယာေျမေတြကု ိ ရာဘာပင္ 
အနည္းငယ္က သိမ္းခဲ့တယ္။ 
သရက္ပင္ၾကီးေတြ ၊ ပိႏၵဲပင္က်ယ္ေတြ 
စိမ္းဆတ္ဆတ္မႏိုင္ေတာ ့
ကြမ္းျခံေတြ ၊ ပန္းဖူးခင္းေတြ ၊ သင္တို႔ရဲ႕ 
ပဲ၊ေျပာင္း၊ႏွမ္း အစရွိသည္တုိ႔ 
စိမ္းဆတ္ဆတ္မႏိုင္ေတာ့။ ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ 
ေရွ႕မွီ ေနာက္မွီ ဦးေအာင္ျမင့္ ေျပာခဲ့တာ။ 
ေတာင္သူလယ္သမားေန႔မွာ 
ေသနတ္ေျပာင္းေတြကုိ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ 
ေသနတ္ေျပာင္းေတြဟာ စိမ္းဆတ္ဆတ္ 
ေသနတ္ေျပာင္းေတြပဲ။ 
အဲဒီ ေတာင္ေပၚလမ္းတေလွ်ာက္ 



စိမ္းဆတ္ဆတ္ေသနတ္ေျပာင္းေတြ 
အဲဒီေသနတ္ေျပာင္းေတြေအာက္မွာ 
အဆီျပန္ေနတဲ့ ရိုက္ႏွက္မႈေတြ 
ျပီးေတာ့ ဦးေအာင္ျမင့္ကုိ တင္မယ့္ ကားစိမ္းေလး 
။  
အခ်ဳိရွာခဲ့ေပမယ့္ တစ္သက္လံုးေတြ႕တာ 
အခါးပဲတဲ ့
လြန္ခဲ့ေသာ ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္မ်ားကုိ 
တမ္းတမ္းတတ ျပန္ေျပာေနရွာတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ဘယ္သူမွ ဂရုမစုိက္ပါဘူးဗ်ာ 
ဘယ္သူ႔ကုိမွ ဂရုမစုိက္ေတာ့ပဲ ဦးေအာင္ျမင့္ 
ေျပာေနရွာျပန္တယ္။ 
တုန္တုန္ရင္ရင္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေတြကုိ 
ဦးေအာင္ျမင့္ ေျဖေနျပန္တယ္ 
အင္တာနက္ေပၚ တင္ေပးပါလားတဲ ့
ေကာ္နတ္ရွင္ မေကာင္းတာက ခက္တယ္ 
ဦးေလးရယ္ ဆုိေတာ ့
ဦးေအာင္ျမင့္ နားမလည္ျပန္ဘူး ။ ခက္တယ္ 
ဦးေအာင္ျမင့္လည္း ခက္တယ္။ 
သိပ္ခက္ေနတဲ့ ရာသီဥတုေတြ ၊ 
မင္းဆုိးမင္းညစ္ေတြ ၊ လူရႈပ္လူေပြေတြၾကားထဲမွာ 
ယာေျမေလး ဆယ္ဧကေလာက္ကုိ ဖက္တြယ္ပီး 
စိတ္ညစ္ခံေနတာ ဦးေအာင္ျမင့္။ 



ဦးေအာင္ျမင့္ဟာ က်ားမေၾကာက္ပဲ ရွင္ၾကီးက 
ခုိးတာေတြ ခံခံေနရေတာ့ 
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိတဲ့ စကားကုိ 
ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္ၾကာ ေမ့ေလ်ာလ့ာတယ္။ 
အင္တာနက္ မသံုးဖူးတဲ့ ၊ ေပါင္းအုိးနဲ႔ 
ထမင္းမခ်က္ဖူးတဲ့ ၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မသြားဖူးတဲ့၊  
သားဆက္မျခားဖူးတဲ့ ၊ 
လက္ကီးစထရိုက္မေသာက္ဖူးတဲ့ 
ဦးေအာင္ျမင့္ဟာ 
ဒီမုိကေရစီထက္ ယာေျမေလးေတြကုိ 
ပိုမက္ေမာေနတယ္။ 
ဒီမုိကေရစီလည္း ယာေျမမေပးဘူး ၊ 
ဦးေအာင္ျမင့္လည္း ယာေျမမရဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ့္ အဘုိး လက္ထက္ထဲက ဒီယာေျမကုိ 
လုပ္လာတာ 
အဘုိးနဲ႔ အဘြားဆံုးတုန္းကလည္း အဲ့ယာေျမမွာပဲ 
ဂူသြင္းခဲ့တာ 
ဦးေအာင္ျမင့္ေျပာတယ္ ၊ အဲဒီ ယာေျမကုိ 
မေတြ႔ရဘူး ။ 
အဲဒီ ယာေျမေပၚမွာ ဦးေအာင္ျမင့္ မဟုတ္တဲ့ 
ရာဘာပင္ေတြပဲေတြ႔တယ္။ 
ႏွစ္မ်ားစြာထဲက ဦးေအာင္ျမင့္အေၾကာင္းကုိ 
ျပန္ၾကည့္ရင္ 



သရက္ ၊ ပိႏၵဲ ဦးေအာင္ျမင့္ ဟာ ခါေတာ္မွီ 
ၾကက္ဆူ ဦးေအာင္ျမင့္လည္း ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္။ 
ရာဘာ ေခတ္မွာေတာ့ ေတာင္ယာမဲ့ 
ဦးေအာင္ျမင့္အျဖစ္ကုိ တုိးျမွင့္ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရတယ္။ 
ရယ္စရာပဲ နာဂစ္တုန္းက ဦးေအာင္ျမင့္ 
ဘာမွမသိပဲ 
ကုိးဆယ့္ကုိးရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံခဲၾ့ကတာ။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအာင္ျမင့္ ၊ 
ဗိုလ္မွဴးဦးေအာင္ျမင့္ ၊ အရပ္သားဦးေအာင္ျမင့္  
ဒီေလာက္ပဲ သိခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ျမင့္ ရယ္စရာ 
ကိစၥေတြကုိ မသိခဲ့ရွာဘူး ။ 
ဦးေအာင္ျမင့္ဟာ သူမစီးဖူးတဲ့ ဟမ္းမားကုိ 
မၾကည့္ဘူး။ 
ဦးေအာင္ျမင့္ဟာ သူမသိတဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိ 
မေအာ္ဘူး ။  
ဦးေအာင္ျမင့္ဟာ ဂၽြန္နီဘေလ့စ္ရဲ႕ Ghost Riders 
အစား 
ေနထက္လင္းရဲ႕ ကမ္ဘုိစတန္႔ေလာက္ပဲ 
သိတယ္။  
မႏၱေလးမသြားဖူးတဲ့ ဦးေအာင္ျမင့္ဟာ 
သိပ္ခက္တယ္လို႔ ေျပာၾကမွာလား ။ 
ႏိုင္င္ငံေတာ္သမၼတၾကီးရဲ႕ နဖူးေရ ဒူးေရကုိ 
သိပ္ေလးစားတာပဲ တဲ့ ဦးေအာင္ျမင့္ေျပာခဲ့တယ္။ 



နဖူးေရ ဒူးေရေတြကိ ုသိပ္ယံုလို႔ ယာေျမေလးကုိ 
ေစာင့္ေနတာပါတဲ့။ 
ဦးေအာင္ျမင့္ တစ္ေယာက္ လိမ္တယ္လို႔ 
အေျပာခံရတဲ့ ေရဒီယိုကုိ နားေထာင္ရင္း  
ယာေျမေတြကို ကုိင္ၾကည့္ဖု႔ိ ၾကိဳးစားေနတယ္။  
ဘာမွမလုပ္ရင္ ျပန္ေပးရမွာေပါ့ဗ်ာ ဆိုပဲ ။  
သူ ေျပာေနတုန္းမွာပဲ ယာေျမအားလံုး 
စိမ္းဆတ္ဆတ္။ 
 

• ေမာင္ျမတ္သူ 
Monday, May 6, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“စစ္ၾကီးျပီးတဲ့အခါ” 
 
စစ္ပြဲေတြ အျပီးမွာ ငါတုိ႔ ညီအစ္ကုိေတြ 
ႏိုက္ကလပ္မွာ ဆံုၾကတယ္။ 
ႏိုက္ကလပ္ရဲ႕ အ၀င္၀မွာတင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
စစ္ျပန္ေဟာင္းၾကီးဟာ 
ယူနီေဖါင္းအသစ္နဲ႔ တာ၀န္အသစ္နဲ႔ 
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္နဲ႔ အလုပ္ျဖစ္တာကုိ 
ျမင္ရတယ္။ 
နပ္စ္မေလး တစ္ေယာက္လို အျပဳအစု မ်ဳိးကုိ 
ရွာေဖြဖုိ႔ ငါတုိ႔ ႏိုက္ကလပ္ကုိ ေရာက္လာတာ 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ငါကပဲ မိန္႔ခြန္းေျပာလိုက္တယ္။ 
စားပြဲထုိးကုိ ေဘာ္ဒါေၾကး 
အနည္းငယ္ေပးလိုက္ေတာ ့
ေကာင္မေလးေတြ ငါတို႔ ဆီ ေရာက္လာတယ္။ 
အတူတူ တြဲကဖို႔ ၊ အတူတူ တြဲလြတ္ဖုိ႔ ၊ အတူတူ 
တြဲတြဲဖု႔ ိ
စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေတြထဲက 
ေဘာ္ဒါေၾကးအနည္းငယ္ ေ၀မွ်ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ 



သူတုိ႔အတြက္ ဆန္ဖိုး၊ဆီဖိုး၊ေဘာ္ဒါေဆာင္ဖိုး၊ 
ေဆးဖိုး၊ ၀ါးဖိုး၊ ေခၽြးဖို႔ စသည္ျဖင့္ အမ်ားၾကီး 
အဆင္ေျပသြားတယ္လို႔ ငါ့ကုိေျပာတယ္။ 
ဗမာသံစဥ္ ကုိရီးယားသီခ်င္းေတြနဲ႔ တုိ႔ရဲေဘာ္ေတြ 
ေပ်ာ္ၾကတယ္ဆုိရင္ပဲ 
ႏိုက္ကလပ္ၾကီးမွာ ယမ္းေငြ႕ေတြ 
ျပန္ရလာသလုိလုိ၊ 
ေခါင္းရမ္းပန္းေတြပဲ ပြင့္လာသလိုလို၊ 
မီးေလာင္ေနတဲ့ ရြာသင္းနံ႕ေလးေတြပဲ 
ရလာသလိုလိုနဲ႔ လွပလာတာပါပဲ။ 
ပန္ခ့္လိုလို ရက္ပါလုိလို လူငယ္ေတြဟာ 
စစ္ခ်ီသီခ်င္းေတြကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကလို႔ 
“ညီေစေနာ္ တုိ႔ရဲေဘာ္ ခ်ီတက္ၾကစုိ႔ တူေပ်ာ္ေပ်ာ္” 
ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကု ိ
ေရာသမေမႊလုိက္ေတာ့ ကပြဲခန္းမဟာ 
လူမ်ဳိး၊ဘာသာမခြဲျခားေတာ့ဘဲ အေရာင္စံု 
ေသနတ္ေတြနဲ႔ လွပသြားတယ္။ 
စစ္ပြဲေတြကုိ ေမ့ထားတဲ့ ငါတုိ႔ ရဲေဘာ္ေတြဟာ 
လူငယ္ေတြရဲ႕ ေသနတ္ေတြေၾကာင္ ့
စစ္အတြက္ တဖန္ ေမြးခဲ့သည္ လို႔ဆိုရမလို 
ႏုပ်ဳိလာျပန္တယ္။ 
(ငါတုိ႔ ရဲေဘာ္လုိ႔ ဆုိရမွာ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္၊ 
ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ပါတီေကဒါရဲေဘာ္ အစံုပါတယ္) 



စိန္ဂၽြန္းဟာ တုိက္ပြဲေတြၾကားမွာ ပုိျပီး လွပတယ္ 
မဟုတ္လား။ 
ႏိုက္ကလပ္ထဲမွာ ဆူညံလြန္းလာလို႔ 
ငါတုိ႔အျပင္ခဏထြက္ခဲ့တယ္။ 
စိန္ဂၽြန္းဟာ တုိက္ပြဲေတြၾကားမွာ လွပလြန္းခဲ့ေတာ ့
/စစအ္တြင္းက-ကြဲသြားတဲ႔-သူငယ္ခ်င္း-
ညီအစ္ကိုတစ္ေတြ-ျပန္ေတြ႔တဲ႔ေန႔/ 
ဆုိတဲ့ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ႕ ကဗ်ာကုိ 
ငါတုိ႔ ရြတ္ၾကတယ္။ 
ဆိုင္ဆုိင္ မဆုိင္ဆုိင္ စိန္ဂၽြန္းဟာ ကဗ်ာရြတ္ေတာ့ 
ပုိလွလာတယ္ ထင္ရတယ္။ 
စစ္ပြဲေတြမွာ ကဗ်ာေတြ ရြတ္ျပီးပဲ ယွဥ္ၾကရရင္ 
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲတဲ ့
ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ့ 
“ငါတုိ႔လည္း က်ည္ဆံေတြၾကားမွာ 
ကဗ်ာရြတ္လာတာပဲေလကြာ” လုိ႔ 
ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ 
တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ 
နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးကအစ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုး 
ငါတို႔ဟာ ကဗ်ာရြတ္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား။ 
ရဲေဘာ္တစ္သိုက္ဟာ ကဗ်ာကုိ 
အရမ္းခ်စ္ၾကတယ္။ 
ကဗ်ာထက္ ေကာင္မေလး လွလွေလးေတြကုိ 



ခ်စ္လုိ႔ ႏုိက္ကလပ္ထဲကုိလည္း ျပန၀္င္ၾကတယ္။ 
ေကာင္မေလးဆီ ငါျပန္သြားတယ္။ 
မင္းဟာ အဖူးပြင့္ဆံုး ကဗ်ာေလးပါလို႔ ေျပာရင္း 
ခါးသိမ္ေလးကုိ ဖက္လိုက္ေတာ ့
ကဗ်ာမေလးက ေလာင္ခ်ာကုိ ကုိင္လိုက္တယ ္
ငါ့ကုိ ပစ္လုိက္တယ္။ အေလာင္ခံရပီး ငါ စုတ္ခ်ာ 
သြားတယ္။ 
ေလာင္ခ်ာကိစၥျပီးမွ ငါ့မိဘေတြကုိ 
ငါသတိရျပန္တယ္။ 
စစ္အတြင္းက ငါ့မိဘေတြ ေသခဲ့လားဆိုတာ 
ငါသတိမရဘူး 
ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာမ်ား ေသလား 
ခြဲထြက္ေရးကာလမွာမ်ား ေသလား 
ဘယ္္မွာေသလဲ ဆုိတာထက္ စစ္မွာ 
ေသတယ္ဆုိရင္ ျပီးေနတာပဲဆုိျပီး 
ႏွလံုးသြင္းလုိက္ေတာ့မွ ငါတုိ႔ရဲ႕ စစ္ဟာ 
လွပသြားတယ္။ 
ရဲေဘာ္ေတြလည္း 
လကန္က္ၾကီးကုိင္ေနၾကတုန္းမွာ 
ေကာင္မေလးေတြဟာ စစ္ကုိ ရြံမုန္းတယ္လို႔ 
ေျပာျပီး 
ငါတို႔ ဆီက ထြက္ေျပးသြားတယ္။ 
စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေတြကုိ သူတုိ႔ ေမ့သြားပံုပဲ။ 



ငါတုိ႔လည္း လက္နက္နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လဲလွယ္လိုက္ၾကေတာ့။ 
ႏိုက္ကလပ္မွာ ယမ္းေငြ႕ေတြပဲ က်န္ခဲ့ေတာ့တယ္။ 
 
ငါတို႔ ေမ့ေနတာက  
မိဘျပည္သူမ်ား ပုိင္တဲ့ ေဟာဒီႏိုင္ငံကုိ 
ေပတံတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ျဖတ္တားလိုက္ရင္ 
ငါတို႔ သိမ္းပုိက္ခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေတြကုိ 
ႏိုက္ကလပ္ထဲမွာ ျပန္ေတြ႔ရတယ္ဆိုတာ။ 
 
 
ေမာင္ျမတ္သူ 
Monday, April 29, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“ကမ္ဘုိ ၂၀၀၉ ငါးလပုိင္းေမာ္ဒယ္ (သုိ႔) 
နဂါးျမွီးလို႔လည္းေခၚတယ”္ 
 
၂၀၀၉ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းေလာက္က 
မသိလုိက္မသိဘာသာနဲ႔ က်ယ္ေဂါင္ကေန 
ေျမာင္းျမ ေရာက္လာတယ္ 
လမ္းခရီး အဆင့္ဆင့္ကုိ ပံုးၾကီးထဲကေန 
ျဖတ္သန္း ၊ တစ္စစီ ျပဳတ္ထြက္ေနတဲ့ 
ကုိယ္ထည္ေတြနဲ႔ 
တစ္စစီ ေရာက္လာတဲ့ သူမကုိ မကၠင္းနစ္ဆုိသူက 
တစစီေကာက္တပ္လိုက္ရံုနဲ႔  
မိတ္အင္ခ်ဳိင္းနား ဟုိသြားဒီသြားယဥ္ အျဖစ္ကုိ 
လြယ္လြယ္ေလး ျပန္ေရာက္သြားတယ္။  
ဒလက္ကေလး ႏွစ္ခုက ေရွ႕ေျခနဲ႔ ေနာက္ေျခလို႔ 
ဆုိရရင္ မီးသီး ၀ါ၀ါေလးကကေတာ့ 
သူမရဲ႕မ်က္ႏွာပါ ။  
သူမဟာ ေရသိပ္ခ်ဳိးေပးစရာမလိုသလို၊ 
ေက်ာက္ခဲစားသြား ေျမာင္းျမ-ပုသိမ္လမ္းကုိ  
ကဆုန္ေပါက္ေျပးေပးတဲအ့တြက္ 



သိေႏၶာျမင္းတစ္ေကာင္လို႔ 
တင္စားရေလာက္ေအာင္  
အၾကမ္းခံ/လိမၼာ/အခ်ဳိးေျပေလရဲ႕။ 
ဒီလုိနဲ႔ 
သူမဟာ ေျမာင္းျမ-ပုသိမ္သြား 
လြန္းပ်ံယဥ္တစ္စီးလည္း ျဖစ္ရဲ႕ 
ရန္ျဖစ္ရင္ ေျပးေဖာ္ေျပးဖက္ သစၥာရွိသူ 
တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ရဲ႕ 
မေပါင္းလည္းခက္ ေပါင္းလည္းခက္ ျပင္ရဆင္ရ 
တစ္ခါတရံခက္သလူည္းျဖစ္ရဲ႕ 
မူးမူးေမ့ေမ့ ေမွာက္ေဖၚ ေမွာက္ဖက္ 
တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ရဲ႕။ 
- 
သူမကုိ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ခဏခဏ တုိက္ေပးရသလို ။ 
ကၽြတ္လည္း ခဏခဏ လဲေပးရတယ္။ 
ရံဖန္ရံခါ ကစ္ေလးမ်ား တိုက္လုိက္ရင္ 
အမာရြတ္ေလးေတြဟာ ကုိယ္ထည္မွာ ထင္းခနဲ။ 
အနာရြတ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ပုိင္ရွင္ကုိ 
ေယာက်ၤားေကာင္းလို႔ ရည္ညႊန္းၾကေပမယ္ ့
နဂါးျမွီးေလးဟာ 
ဘူမိေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ 
ရႈမ၀၊စီးမ၀ သူမပါ။ 
ဒါးကေရေဘးမွာ သူမလည္း 



ေရေဘးလက္ေ၀ခံေလးျဖစ္သြားရွာတယ္ 
ဘယ္လိုမွ ဆြဲစိလို႔မရတဲ့ ကုိယ္ထည္ႏွစ္ျခမ္းဟာ 
နည္းနည္းေျပးလိုက္တိုင္း 
ဂ်မ္းဂ်တ္ဂ်တ္ဂ်မ္း 
ဂ်မ္းဂ်တ္ဂ်တ္ဂ်မ္း  ဂ်မ္းဂ်တ္ဂ်တ္ဂ်မ္း လို႔ 
ျမည္သံေပးေတာ့တယ္။ 
-- 
သူမဟာ အနတၱ အနတၱ နဲ႔ အစုိးမရ ေအာ္ျပီး 
ေနမေကာင္းျဖစ္ျပရွာတယ္။ 
က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာလာတဲ့ သူမကုိ အေသးစား 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးခဲ့ရ 
တရုပ္စက္ ဆိုတဲ့ စကားအတုိင္း 
တစ္ရက္ျပီးတစ္ရက္ စုတ္လာတဲ့ သူမ 
အေျခအေနကေတာ့ ထူးမလာခဲ့ 
သူမရဲ႕ ကုိယ္တြင္းကလီစာေတြဟာ 
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ၾကီးထြားလာတဲ့ 
ကုိယ္လံုးရွင္ၾကီးရဲ႕ 
စီးနင္းမႈေအာက္မွာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြ 
က်ဆင္းလာတယ္လို႔  
တရုပ္စက္ကၽြမ္းက်င္သူ သက္မ်ဳိးမင္းက 
သံုးသပ္ေျပာၾကားျပီး  
သိပ္မၾကာခင္မွာ သူမဟာ ဆီကုန္ မီးေပ်ာက္ 
အဆင့္ကေနျပီး  



ဆီထည့္မႏိငု္ မီးေပ်ာက္ အဆင့္ကုိ 
ေရာက္လာတယ္။ 
သူမနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ဆံေရးေတြ 
ကၽြတ္က်ဲလာတဲ့ အတုိင္းအတာ တစ္ခုမွာ  
ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ အေမးကုိ မေတြးခ်င္ပဲ 
ေတြးလာခဲ့ရတယ္။ 
သူမကုိ စီးနင္းသူကုိ သူမ ေတာင္းဆုိခ်င္တာ 
အနားယူဖို႔လား ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ေျပာင္းဖုိ႔လား 
? 
ေတြးရခက္ေနသလုိ ။ ဆက္ဆံေရးေတြလည္း 
ဆက္လက္ ကၽြတ္က်ဲေပါ့။ 
ေနာက္ဆံုးမေတာ့ သူမကုိ လက္လႊတ္ဖို႔ အိမ္နဲ႔ 
အၾကီးအက်ယ္ ညွိႏိႈင္းခဲ့။ 
သူမကုိ လက္လႊဲယူဖို႔ ၾကိဳးစားသူ နဲ႔ 
အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးအျပီးမွာ 
ဗမာေငြ သံုးသိန္းက်ပ္ဟာ လက္လႊဲမႈရဲ႕ 
တန္ဖိုးအျဖစ္ေရာက္ရွိလာခဲ့။ 
သူမဟာ ဟုိနားဒီနား ငါးရာ ဆုတိဲ့ ေခတ္သစ္ 
ျမင္းလွည္းေလးအျဖစ္ကုိ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ 
တခ်ိန္က ေက်ာင္းသားေလးဟာ သူမ 
မရွိေတာ့တဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာ  
သြားေနၾကေနရာေတြေတာင္ လြမ္းေငြ႕တေ၀ေ၀။ 
 



• ေမာင္ျမတ္သူ  - Tuesday, April 23, 
2013 

 
 
 
 
 
“ဂလုိဘယ္ေခတ္မုိ႔ ဂလိုပဲ လုပ္လုိက္ပါ မသီတာ” 
 
 
ႏူကလီးယား ထိပ္ဖူးတပ ္
ငါ့ရဲ႕ျပံဳယမ္းဒံုးက်ည္ေလးကု ိ
မင္းရဲ႕ တြင္းထဲမွာ ထိန္းသိမ္းခြင့္ေပးစမ္းပါ 
မသီတာ 
ကမၻာစစ္ၾကီး မျဖစ္ခင္အထိ ငါ ျငိမ္းခ်မ္းပါရေစ 
ကမၻာၾကီးအတြက္ ငါ့ရဲ႕ လကို အတုိင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ထြက္ခြင့္ေပးပါ 
မုိးေခါင္ေရရွား ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေတြလို ငါ့အခ်စ္နဲ႔ 
ျပည့္တင္းေနတဲ့ ဆိတ္မ်က္ကြင္းကု ိ
နင္အရမ္းၾကိဳက္တဲ့ ဆိတ္ေပါင္ၾကီးအစား 
ငါျဖည့္တင္းပါရေစ။ 
လ၀ူင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးကေန နင္အလုပ္လုပ္ေနတာ 
နင့္အနားမွာ လူ၀င္လူထြက္မ်ားေနတာ 



ဒါေတြကုိ စိတ္ပူေနတာ နင့္ရဲ႕ 
ဆိတ္ေပါင္တစ္ျဖစ္လဲငါ။ 
မီနီစကတ္ေလးနဲ႔ ငါ့ကုိျပဳစားပါ 
အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔တစ္ခုစားသံုးျပီးေနာက္မွာ 
ငါဟာ 
အသားညပ္ ခံခ်င္လာတဲ့ ရာဂမ်ဳိးနဲ႕ 
အၾကည့္စူးေလး ေဆြးလိုက္မိတယ္ သီတာ 
နင့္အေနာက္မွာ ငါ လွံၾကီး ထမ္းျပီးလိုက္လာတာ 
သတိမ်ားထားမိလား မသီတာ။ 
နင္ ဟာအရမး္ဆုိးတဲ့ ဆုိလ္းျမိဳ႕သ ူ
ငါက ထုခ်င္တုိင္းထုမယ့္ ျပံဳယမ္း 
အလြတ္တန္း ကစားသမား ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတြက ္
ေစာက္က်ဳိးနည္းအေမရိကန္ အိပ္မက္ကုိ 
ေခ်ဖ်က္ခ်င္တာ ခြင့္လႊတ္ပါ 
ေပ်ာ္သလားေဟ့ ေမာင္တို႔ေရ ေ၀ေလေလ 
ဆုိတဲ့အတုိင္း 
ငါ ေခ်ာ့ရင္ ေပ်ာ့ပါ ၊ ငါေဆာ့ခ်င္ရင္ ေခ်ာ့ပါ ဒါဆုိ 
ငါေပ်ာ္ေနမွာ 
တစ္ကမၻာလံုး မုန္းခ်င္မုန္းပါေစ ငါ့ရဲ႕ 
မဟာကုိရီးယား ႏိုင္ငံေတာ္မွာ 
နင္နဲ႔ငါဟာ သာခ်င္တုိင္း လသာေနရမွာ 
ေသနတ္ေျပာင္း၀မွာ နင့္ရဲ႕ ေခ်ာဆီကုိ 
သုတ္လိမ္းစမ္းပါ။ 



ငါဟာ ေစတနာအရမယား 
အေယာက္ႏွစ္သိန္းေလာက္ကုိ မုဆုိးမ 
ျဖစ္စမ္းခ်င္ငဲ့ 
တပ္မွ မေတာ္ရင္ ျပန္ႏႈတ္ပါ့မယ္ကြယ္ 
လုိေလးေသးမရွိ အာဏာရွင္ဆန္ၾကည့္စမ္းပါ 
သီတာ 
အာရွတိုက္မွာ ဒို႔ရဲ႕ သံခ်ပ္ကာကုိ ျခံဳလႊမ္းၾကမယ ္
ျပီးေနာက ္
လ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း နင္သီခ်င္းဆိုပါ 
မမွီမကမ္း ဒံုးပ်ံၾကီးကုိ နင္ အလြတ္တမ္းစီးပါ 
နင့္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေတြကို ငါ့ေတာင္ပူစာကေျမေတြ 
ဖို႔လိုက ္
လက္ပံေတာင္းလုိ ၾကင္နာျခင္းမ်ဳိးနဲ႔ 
ခရီးထြက္ၾကမယ ္
ဟုိး ေရွ႕မွာ ၾကည့္လုိက္စမ္းကြယ္ 
ဘယ္ေလာက္မ်ားလွလိုက္လဲ 
နင္နဲ႔ငါရဲ႕ မိဘမဲ့ ကေလးေတြ။ 
 
 
ေမာင္ျမတ္သူ 
Thursday, April 11, 2013 
 
 



 
 
 
 
 
 
“အုိး မုိင္ဒီးယား မမ” 
 
 
စစ္ဖိနပ္သံေတြဟာ ျမိဳ႕ထဲမွာ ဆူညံ ေနတယ ္
အသားမည္းမည္းေတြ ၊အသားျဖဴျဖဴေတြ၊ 
အသားမျဖဴ႕တျဖဴေတြ 
ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ ပါသူေတြ ၊ ဟုိရပ္ၾကည့္ 
ဒီရပ္ၾကည့ ္
ဟုိဟာထလုပ္ ဒီဟာထလုပ္ ၊ ဟုိေယာင္ေယာင္ 
ဒီေယာင္ေယာင္ 
အဲဒါန႔ဲ႔ပဲ မမဟာ ထထၾကြၾကြ 
မရွိႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ရြဲ႕ေစာင္းသြားရရွာ 
ျမိဳ႕ထဲကို ေလာ္ရီကားၾကီးေတြ စနစ္တက် 
ေမာင္း၀င္လာတာ 
ျမိဳ႕ထဲကုိ မီးတုတ္တစ္ရာေလာက္ စုပံုျပီး 
ေမွာင္ခုိသြင္းလိုက္တာ 



ျမိဳ႕ထဲမွာ လူေပါင္းေထာင္ဂဏန္း ခဏျခင္း 
မ်က္လွည့္ျပခံရကာ အိမ္ေတြေပ်ာက္ကုန္တာ 
အခိုက္အတန္႔အတြင္းမွာ အ၀တ္ေတြ 
ေျပာင္းလဲကာ 
သတင္းမီဒီယာေတြဟာ 
ေသြးေစာ္ေတြနံကုန္တယ ္
ရပ္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ လက္နက္ကုိင္ေတြဟာ 
ဒီတစ္ခါ အၾကမ္းမဖက္ေတာ့ 
ျဖည္းျဖည္းေလးပဲ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ၾကည့္လိ၀ုမွ 
ဖက္ေတာ့ မမဟာ အၾကမ္းပတမ္းကို တုန္လႈပ ္
သိပ္ေၾကာက္သြားသလား မမ ဒီတစ္ခါ 
ေဘာင္းဘီခၽြတ္တာ အမွန္ၾကီးခ်စ္လို႔ပါ ဆုိပီး 
ဗိုလ္နာဇီဟာ အၾကမ္းဖက္၊ ကမၻာၾကီးမွာ 
အၾကမ္းဖက္ေတာ့ ဒီမွာလည္း 
မွီသေလာက္ေလး 
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဖက္ရတာပါဆုိေတာ့ကာ 
ေမတၱာသုတ္ေလးဟာ မီးေလာင္ျပာက်သြားရရွာ။ 
အံၾသစရာပဲ အင္တာနက္လုိင္းေတြ 
ျမန္ဆန္ေနေသးတယ္ 
ကုိယ္လည္း ေက်းဇူးတငတ္ယ္ မမ ။ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆဲရတာ 
ဘာနဲ႔မွ လဲလို႔မရႏုိင္တဲ့ 
သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈေတြမဟုတ္လား။ 



ဟုိနားမွာ မမအတြက္ အမဲဖ်က္မယ့္ ကိစၥ 
ဒီနားမွာ  မမကုိ ေျမာင္းထဲပို႔မယ့္ ကိစၥ 
“အုိး...မမ ဒီမွာေလ ခ်ခ်ခ်ခ် ျဖစ္ေနျပီ 
အိုး...မမ လူမွန္ေတြ လက္ေျမွာက္ရတဲ့ ေရာဂါပါ” 
မမ ရဲ႕ သားဟာ ေခါင္းငံု ေျခစုံရပ္ကာ 
အသက၀္ိညဥ္ေတြေတာင္ တကယ္ 
ေပ်ာက္ပ်က္ျပီ 
ဒီေကာင္ ခ်စ္တာ ရင္ထဲက 
ထိလား..................... 
မမ ဟာ စစ္ဖိန႔ပ္သံေတြေအာက္ကုိ ျပန္ကာ 
ခဏေရာက္သြား 
အပစ္အခတ္ ရပ္ေတာ့လည္း ဆဲရတာေပါ့ မမ 
ဆဲၾကဆုိၾက သတ္ၾကေပ်ာ္ၾကမွာ မမဟာ 
ျမိဳ႕ေကာင္းၾကီးကေန ထေဟာင္းခဲရ့ 
မမ ဟာ ပိဋိကတ္သံုးပံုကုိ ပူေဇာ္ခဲ့သူ 
မိန္းမေကာင္းေလး 
မမ ဟာ ကုိအာရန္က်မ္းကုိ ရြတ္ဖတ္ခဲ့သူ 
အမ်ဳိးေကာင္းသမီးေလး 
မမ ဟာ သမၼာက်မ္းစာကုိ ယံုၾကည္ခဲ့သူေပါ ့
မမ ဟာ အစဥ္အလာအရ နတ္လည္း 
ကုိးကြယ္ခဲ့ဖူးတယ ္
မမ ဟာ လမ္းခ်င္းမတူတာနဲ႔ လူခ်င္းခ်တာကုိ ခံရ 



ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးမွာ ဘာသာမတူ 
လူမ်ဳိးမတူ ေတြ စုေပါင္းျပီး 
ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးေရး မခြဲျခားသူ မမ။ 
မမ ဟာ လိုင္ဇာကုိ လမ္းေလွ်ာက္ေနေပမယ့္ 
မမ ဆီမွာ အသားအေရာင္ေလးေတြ 
မတူတာေလးေတြကို စက္ဆုပ္ေနသ၍ 
မမ ဟာ 
ျငိမ္းခ်မ္းသာယာခ်မ္းေျမွ႕ေအးျမခ်စ္စရာေကာင္း
တဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ မတည္ေဆာက္ႏိုင္။ 
ဟုိေယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္ေတြဟာ မမကုိ 
ေျခခ်နင္း 
မမဟာ ဟုိလူမ်ဳိး ဒီလူမ်ဳိးေတြကို 
ေဘးဖယ္ထုတ္တယ္ဆုိပီး 
ဟုိကမၻာက လက္ညိႈးထုိး ၊ မမဟာ 
ေနရင္းထုိင္ရင္း ဇာတ္ၾကမ္းတုိက္ေနတဲ့ 
ပုဏၰကလို႔ 
ေသာက္ေျပာ ေသာက္ဆုိ ခံေနရတာ 
ေသာက္က်ဳိးနည္းၾကီးကြယ္။ 
မမ လုပ္သမွ်ေတြဟာ မမလုပ္ေနတာၾကီး 
မဟတု္ပါ 
မမ ဆုိသည္မွာ စာမတတ္ေပမတတ္ မမ ၊ 
စာေပကၽြမ္းက်င္ မမ ၊ 



ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး မမ မွသည္ 
စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ မမ 
ထုိမွ တဖန္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မမ 
အဲဒီေရာက္ေတာ့မွ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အလုပ္ေတြ ေပါက္ကရ 
လုပ္ျပရွာတဲ့ မမ။ 
မမ ဟာ စစ္ဖိနပ္သံေတြနဲ႔ စစ္ခရာေတြ 
ညံေနတုန္းက ျငိမ္ေနရွာတယ္ 
မမ ဟာ လစ္မယ္ထင္တာနဲ႔ ထထဂြမ္းေရာ မမ 
အၾကမ္းဖက္တယ္ဆုိပီး 
ပတ၀္န္းက်င္က မမ ကုိ 
အfuckၾကမ္းၾကေတာ့မယ္။ အိပ္ေနရာက ထပါ 
မမ။ 
နားေတြ ဖြင့္ပါ ၊ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ပါ ၊ 
အလုပ္သစ္လုပ္ပီး အလစ္သုတ္ခ်င္စိတ္ ေလွ်ာ့ပါ။ 
မမ စာမဖတ္ ေပမဖတ္ လုိ႔ စာမတတ္ ေပမတတ္ 
ရင္ 
အရႈပ္သစ္ေၾကာင့္ အစုတ္ျဖစ္မွာေပါ့ မမ ။ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းခင္းထဲမွာ ေပ်ာ္ေမႊ႔မယ္ ဒါေပါ့ 
မမ ။ 
  
  
 ေမာင္ျမတ္သူ 
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“Laptop ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း” 
 
ရံုးဆင္းခ်ိန ္
သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္လု ိကားကုိတြယ္ကုပ ္
ေဘးနားမွာရွိသမွ် အနံ႕အသက္မ်ားကု ိတြန္းဖယ ္
သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္လု ိ
ဆံုေတြ႔မႈ တစ္ခုအတြက ္သြားေနတာျဖစ္တယ္ 
စကားေတြေျပာမယ္ ၊ အျမင္ေတြထပ္ရွာမယ္ 



ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုဟာ တလိမ့္လိမ္ ့BM ေလးနဲ႔ 
စစ္အတြင္းက ဗံုးဒဏ္ကု ိက်ီးကန္းေတာင္းေမွာက ္
ၾကည့္သလိုမ်ဳိး 
ကားေတြကု ိအကာအကြယ-္
အေရွာင္အတိမ္းျပဳကာ ဆင္းခဲ့တယ္။ 
ထုိင္ခဲ့ၾကတယ ္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ဘာမွမလုပ္ဘဲ ထုိင္ေနၾကတယ ္
ဘီယာတစ္ခြက ္ႏွစ္ခြက္မွသည ္သံုးခြက ္
ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူရဲေဘာေၾကာင္သြားတယ ္
ဘတ္စ္ကားနဲ႔ သူရဲေကာင္း မဆန္ရဲေတာ့ဘူး 
တကၠစီတစ္စီးကု ိငွားတယ ္
ဟုိနားဒီနားေျမာက္ဒဂံု ေလးေထာင္ေျပာတယ္ 
တကၠစီနဲ႔ အေပးအယူျဖစ္တယ္ 
တကၠစီေပၚတတ္တယ ္
စီးတဲ့ျမင္းဟာ အထီးျဖစ္ျဖစ္ အမျဖစ္ျဖစ္ 
စီးရဖို႔အေရးၾကီးတယ္ဆုိတဲ ့စိတ္အခံနဲ႔ 
ဘာၾကီးမွန္းမသိကု ိငါတုိ႔စီးခဲ့တယ ္
ကားတစ္စီးမွသည ္ေနာက္ထပ္တစ္စီး 
ေနာက္ထပ္တစ္စီးမွသည္ ေနာက္ထပ္တစ္စီးဟာ 
ညတစ္ခုျဖစ္သြားတယ ္
ကားေပၚမွာတင္မက 
ကားလမ္းမေဘးေဒါင္ဆုငိ္အဆံုး 
ငါတုိ႔ရဲ႕ စကားသံေတြညံေနတယ ္



လိင္အေၾကာင္း၊ ေငြအေၾကာင္း၊ 
အလုပ္အကုိင္အေၾကာင္း 
သတင္းအေၾကာင္း၊ အတင္းအေၾကာင္း၊ 
ကုိယ္ထူကုိယ္ထဘ၀မ်ားအေၾကာင္း 
ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအေၾကာင္း၊ 
အႏွိပ္ခန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ NGOမ်ားအေၾကာင္း 
စကားသံေတြညံေနတယ ္
ငါတို႔ထတယ ္ငါတို႔ထုိင္တယ ္ျပီးေတာ့ 
ငါတုိ႔ျပန္တယ ္
ဆယ္လ္မြန္ငါးတုိ႔အျပန ္ 
သီခ်င္းဆိုရင္း ငါတုိ႔ျပန္တယ ္
ခင္ဗ်ားလည္း တာ့တာ ကၽြန္ေတာ့္လည္း တာ့တာ 
ငါ့ကုိယ္ငါ တာ့တာ 
တာ့တာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ျပန္ခဲ့တာပါ 
ဖုန္းတစ္ေကာလ္၀င္လာတယ ္
အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ပါဘဲ 
တာ့တာ တာ့တာ အိမ္ျပန္ေရာက္ပီလား တာ့တာ 
အေတာမသတ္ေျပာတဲ့အခ်ိန္ 
ေဒါင္ဆုိင္မွာ က်န္ခဲ့သလား  
ကားေပၚမွာက်န္ခဲ့သလားမသိတဲ ့
ကဗ်ာေခါင္းစဥ္ ေရာက္လာတယ ္
ျပႆနာဘဲ ေဒတာေတြအေရးၾကီးတယ ္
က်န္တာေတြအေရးမၾကီးဘူး 



တကၠစီေပၚမွာဘဲ က်န္ခဲ့မွန္းသိတဲ့အခ်ိန ္
တကၠစီတစ္သန္းထဲက တကၠစီတစ္စီးကု ိ
အျခားတကၠစီတစ္စီးနဲ႔ လိုက္ရွာၾကတယ ္
တစ္ေယာက္မွသည ္ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက ္
ထုိမွသည ္အစုအဖြဲ႔ 
ငါတုိ႔ေတြမ်ားလာတယ ္ 
ေပ်ာက္ဆုံးတန္ဖုိးေပးေလ်ာ္ပါမည ္လုိ႔ 
ေၾကာ္ျငာထည့္မွာလား 
မိဘျပည္သူမ်ားရွင့္ ဆိုတဲ ့ေရဒီယိုမွာ 
ေၾကညာမလား 
ေကာက္ရိုးေတြကုိဘဲ မီးတင္ရိႈ႕ရမလား 
ေဒတာေတြနဲ႔ဘဲ ငါတုိ႔ ေဒတာမဲ့ 
ကေယာင္ကတန္းျဖစ္သြား 
ဒီလုိနဲ႔တစ္နာရီ ဒီလုိနဲ႔ႏွစ္နာရီ 
အစုအဖြဲ႔လိုက ္
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအထိမ္းအမွတ္ဘံုဆုိင္ကိ ု
ခ်ီတက္တယ ္
စကၤာပူမွာဆို ဒါမ်ဳိးမဟုတ္ဘူးလို႔ 
တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္ 
မင္းအခုေရာက္ေနတာ စကၤာပူမဟုတ္ဘူးေလလုိ႔ 
တစ္ေယာက္ကေျဖတယ ္
ရဲစခန္းမွာမ်ား သြားအပ္မလားမသိဘူး 
တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္ 



ရဲစခန္းမွာဘယ္သူမွ သြားအပ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ 
တစ္ေယာက္ကေျဖတယ ္
ဘာၾကည့္ၾကည့္လမုိင္းမကပ္ေတာ့သလိုမ်ဳိး 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက ္ထိၾကရိၾက 
ကလိၾကညိၾက 
သံုးေသာင္းတန္ေသြးသားကိစၥေတြေတာင ္
စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး 
အျမဳပ္တစီစီထေနတဲ့ ေငြ႔ရည္မွာ အကုန္လံုး 
ရြာသြန္းျဖိဳးၾက 
သတင္းအေၾကာင္း၊ အတင္းအေၾကာင္း၊ 
ကုိယ္ထကူုိယ္ထဘ၀မ်ားအေၾကာင္း 
ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအေၾကာင္း၊ 
အႏွိပ္ခန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ NGOမ်ားအေၾကာင္း 
လိင္အေၾကာင္း၊ ေငြအေၾကာင္း၊ 
အလုပ္အကုိင္အေၾကာင္း 
အေၾကာင္းအရာေတြဘက္ကုိ ျပန္လွည့္တယ ္
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းကိ ုေမ့သြားတယ ္
ဒါေပ်ာက္သြားတယ္ဗ်ာ 
ကဗ်ာေတြလည္းေပ်ာက္သြားတယ ္
ေဒတာေတြအကုန ္တကၠစီေပၚေမ့က်န္ခဲ့တာ 
ကဗ်ာဆရာလြမ္းဆြတ္စြာေျပာေတာ့ 
ကဗ်ာဆရာကဘဲ ျပန္ေျဖသိမ့္တယ္ 
ေပ်ာက္သြားတာပစၥည္းပါဗ်ာ လူလုပ္ပစၥည္းေပါ ့



လူအေကာင္လိုက္ၾကီးေတာင္ ဘာမွန္းမသိ 
ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတဲ့ေနရာမွာ 
လူမေပ်ာက္သြားတာ 
ကံေကာင္းလို႔ေျပာလိုက္တယ ္
ေျပာလုိက္တဲ ့ကဗ်ာဆရာလည္း တကၠစီေပၚမွာ 
စိတ္ေတြေမ့က်န္သလိုမ်ဳိး 
အရာအားလံုးဟာ မႈန္၀ါးေနတယ္။ 
၀ါဒီပြားမွာဗ်ာ ကၽြန္ေတာ ္သိပ္စိတ္ညစ္တာပဲ 
၀ါဒီပြားရင္ ၀ါဒခံလိုက္လို႔ ကၽြန္ေတာ ္
ျပန္ေျပာတယ္ 
ဖြင့္ၾကည့္ပီးရင္ ျပန္လာေပးခ်င္ေပးမွာေပါ့ 
လိပ္စာပါတာဘဲ တစ္ေယာက္ေျပာျပန္တယ္ 
Password ခံထားလား တစ္ေယာက္ကေမးတယ ္
Password မထားဘူး 
သေကၤတေတြေတာ့ေပၚေနလိမ့္မယ ္Enter 
ေခါက္လိုက္ရင္ရဘ ီ
တစ္ေယာက္က ေျဖျပန္တယ္ 
Format ခ်လိုက္ရင ္ကြိဳင္ဘဲ တစ္ေယာက္က 
ပူျပင္းတယ္ 
ITပုိင္းကိ ုနားလည္တဲ့လူဆိုရင္ေတာ ့
ေတာ္ေလာက္ပါရဲ႕  
တစ္ေယာက္ေျပာျပန္တယ္ 
ဆယ္လ္မြန္ငါးတုိ႔အျပန ္ 



သီခ်င္းဆိုရင္း ျဖစ္ခ်ိန္တန္ျဖစ္ 
ပ်ကခ္်ိန္တန္ပ်က္လို႔ ငါတုိ႔ ေျပာရင္း 
ျပန္ခဲ့ျပန္တယ္ 
တကယ ္ေမ့က်န္ခဲ့တာ 
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္ဘဲ ေျပာရေတာ့မယ္ 
သတင္းအေၾကာင္း၊ 
ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအေၾကာင္း၊ေငြအေၾကာင္း 
အကုန္လံုး တကၠစီေပၚ ပါသြားတာ 
တကၠစီသမားလည္း သိခ်င္မွသိမွာ 
အကုန္လံုးကိုသာ Format ခ်လိုက္ရင ္
ေဒတာေတြ ပါသြားမွာ။ 
 
 
ေမာင္ျမတ္သူ 
26.7.2013 
 
“Pound & Me” 
  
ေပါင္းကုိ 1908 စက္တင္ဘာလ ကုန္ခါနီး 
ေလာက္မွာ စေတြ႔ဖူးတာပဲ 
ေပါင္ျမိဳ႕က လာတာပါလုိ႔  ေျပာတယ ္
အသက္က ႏွစ္ဆယ့္ေလး လူငယ္ေျခတက္ 
တစ္ေယာက္။ 



ကဗ်ာ ကိစၥ နဲ႔ လာတာပါ ဆုိပဲ 
ပုိက္ဆံေပါသလား ေပါရင္ထုတ္ဆုိေတာ့ 
စပ္ျဖီးျဖီးနဲ႔။ 
ျပီးေတာ့မွ အသစ္လုပ္ၾက( Make it new ) လို႔ 
ဌာန္နဲ႔ မာန္နဲ႔  ေျပာတယ ္
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆာက္နဲ႔ထြင္းခ်င္တဲ့ 
သေဘာ 
'မလုပ္ဖူးတဲ့ဟာ အသစ္ ပဲ.. ေမာင္ေပါင္း 
'ဆုိေတာ ့
ေခါင္းေလးကုတ္ျပီး အင္း ဟုတ္တာပဲဆုိျပီး ဘာမွ 
ဆက္မေျပာ 
စကားတေျပာေျပာ နဲ႔ ဆူးေလ လမ္းမၾကီးကေန 
အင္းစိန္ ၾကိဳ႕ကုန္းကုိ ေရာက္မွန္းမသိ 
ေရာက္သြားတယ ္
လမ္းမွာ ေျပာခဲ့ တာေတြ ကေတာ့ 
ဦးသန္႔အေၾကာင္း..ပညာေရးအေၾကာင္း..စနစ္အ
ေၾကာင္း..ေခတ္အေၾကာင္းနဲ႔ စံုလုိ႔ စံုလို႔ 
ေပါင္းေရ ေရာက္တုန္း ေရာက္ခုိက္ 
တစ္ခြက္တစ္ဖလား ၾကရေအာင္ဆုိေတာ့ 
"ေကာင္းသမွ သိပ္ေကာင္း 
ကမၻာကုိခ်စ္ရင္ သစ္ပင္စုိက္ ကဗ်ာကုိ ခ်စ္ရင္ 
အရက္ေသာက္" ဆုိတာ ဟုတ္သမွ 
သိပ္ဟုတ္ေပါ့ဗ်ာ ဆုိပဲ 



ၾကိဳ႕ကုန္းက "စႏၵာ၀င္း"ဆိုတဲ့ ဆုိင္ေလးကုိ 
၀င္လုိက္တယ ္
သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ငါးခြက္ေလာက္ထင္တယ္ 
ေသာက္အျပိးမွာပဲ 
ေဘး၀ိုင္းက ေက်ာငး္သားေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြ 
ထရုိက္ၾကတယ ္
စုိင္းထီးဆုိင္ သီခ်င္း ဖြင့္.. ႏိုင္ငံျခားသီခ်င္းဖြင့္ ... 
သူ႔ဟာဖြင့္ ငါ့ဟာ ဖြင့္နဲ႔ 
အဖြင့္ခံခ်င္းတာခ်င္း တူေတာ့ ေဆာ္ၾကပါေလေရာ 
ကုိယ္လည္းတုိင္မပတ္ခ်င္ေတာ့ ထေျပးတာေပါ ့
အခ်ိန္ကုိျပန္ေမးေတာ့မွ 1988 
ကိုေရာက္ေနတယ္ 
ဒါပဲေပါင္းေရ အရက္ဆုိင္က ရန္ပြဲေၾကာင့္ 
ျမန္မာျပည္ မီးေလာင္ေတာ့မယ္လို႔ 
ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ေျပာမိေတာ့ 
အသစ္ အသစ္ အဲဒါ အသစ္ ဆုိပဲ။ 
ဆန္တစ္ျပည္ ဆယ့္ေျခာက္က်ပ္ ...ကုိျဖတ္ ဆုိတဲ ့
ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ကုိေတြ႔ေတာ ့
ကဗ်ာ ဟ ကဗ်ာဟ ဆုိျပီး ရြတ္မယ္လုပ္လုိ႔ 
သူ႔ပါးစပ္ အတင္းဆြဲပိတ္ရေသး။ 
ေအးရာေအးေၾကာင္း ေျမာင္းျမလုိက္မလား ေပါင္း 
ဆိုေတာ့ လုိက္မယ္ဆုိပဲ 
သေဘာၤေလးနဲ႔ပဲ ေခၚသြားလိုက္တယ ္



လမး္မွာေတာ့ ေအးေဆးပါပဲ 
သူလည္းေလွ်ာက္ၾကြား 
ကုိယ္လည္း ေဖါက္စား 
အိမ္ေရာက္တယ္ စြတ္ခနဲ 
အေမ့မီးေနခန္းထဲကုိ ၀င္သြားတယ ္
ကုိယ့္ကုိၾကည့္တယ ္
ျပီးမွ 
တစ္ခြန္းထဲေျပာတယ္ အသစ္ကေလး တကယ့္ 
အသစ္ကေလးတဲ့။ 
1991-ဒီဇင္ဘာ5ရက္ေန႔-ညေန4နာရီ 15 မိနစ္ 
တိတိ။ 
ေနာက္ေတာ့ ကုိယ္လည္း မူၾကိဳတက္ သူလည္း 
တရုတ္စာသင္ 
ဘူးသီးငါးေပါင္းေၾကာ္ ပံုစံေတြကု ိ
သူေတာ္ေတာ္သေဘာက်ပံုပဲ 
ေျပာေသးတယ္ အသစ္မွ တကယ့္ အသစ္ ဆုိပဲ။ 
ေနာက္ျပီး 
ေက်ာင္းကုိ လူၾကီး မ်ား လာရင ္
မဂၤလာပါ ဘဘ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဆိုျပီး 
သူလည္း ၀င္၀င္ ႏႈတ္ဆတ္ေသးတယ ္
ကုိယ့္ကေတာ့ ဆရာမက ႏႈတ္ဆတ္ခုိင္းလုိ႔ 
ႏႈတ္ဆတ္တာပါ 
ကုိယ္ ဆယ္တန္းေအာင္ ကဗ်ာစေရးေတာ ့



အနားနား လာလာျပီး အသစ္အသစ္ 
အသစ္လုပ္ၾက လို႔ လာလာေျပာေသး 
ေဟ့လူေပါင္း မလုပ္ရေသးတာေတြ အသစ္ၾကီးပဲ 
ဆိုေတာ ့
ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔။ 
ဒီၾကားထဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ 
တက္လာတဲ့အေၾကာင္း 
စာသင္ရ ပုိပုိခက္လာတဲ့အေၾကာင္း 
ျမန္မာျပည္မွာ 
အတက္အဆင္းၾကမ္းတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာငး ္
သူ ခဏ ခဏေျပာေနေသး 
နာဂစ္ေနာက္ပုိင္းေတာ့ သူနဲ႔ မေတြ႔ေတာ့ဘူး 
ေလနဲ႔အတူ ပါသြားသလား 
မုိးနဲ႔အတူ ပါသြားသလား 
ေလနဲ႔မုိးနဲ႔ ေရာပါသြားသလား 
ကုိယ္လညး္ ေသခ်ာမသိေတာ့ဘူး 
အသစ္ကေလးေတြ ျမင္တုိင္း သူ႔ကို 
သတိရမိတယ ္
နာဂစ္ေနာက္ပိုင္း အသစ္ေတြ ပိုေပါလာသကုိး 
အသစ္မ်ား ရွာတတ္ရင္ လြယ္လြယ္ေလးဆုိတာ 
သူမသိခဲ ့
သူ႔ခမ်ာ ေတာ္ေတာ္ ခက္ရွာတယ္။ 
  



ေမာင္ျမတ္သူ 
September 12, 2012 at 11:08pm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“ေဟာင္းဒယူဒူး မသီတာ ကုိယ္ 
စာေရးလုိက္တယ”္ 
  
အေျခအေန ဘယ္လုိ ရွိသလဲ မသီတာ 
အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ အရပ္မွာလည္း 
အရင္(း) အတုိင္းပဲလား 
ကိုယ့္ဘက္မွာေတာ့ connection က်က် 
ဖုန္း ဘီ(လ္) လည္း က် က် 
လူဟာလည္း က်က် 
ဘာ က်သလညး္ မေမးနဲ႔ 
အကုန္လံုး အကုန္ အက် မ်ားတယ ္
ရာသီဥတုက အားကစား သမားေတြ အၾကိဳက္တဲ ့
အားမွ ကစား ျဖစ္ေတာ့ အားကစားသမား ဘ၀ကို 
လြမ္းမ ိ
ကိုယ့္မွာေတာ့ ဆုိမာလီျဖစ္လုိက္ 
ရုိဟင္ဂ်ာျဖစ္လုိက္ 
အေမရိကန္ ျဖစ္လုိက္ ရုရွားျဖစ္လိုက္ 
ျမန္မာျဖစ္လုိက္ ဗမာ ျဖစ္လုိက္ 
ရႈပ္ရႈပ္ ကုိ ရွက္ ေနတာပါပဲ။ 



ဓါတ္လိုက္ခံခ်င္ေနတဲ့ေကာင္ 
ဓါတ္လိုက္ေတာ့ မခံရဘူးျဖစ္ေနတယ ္
အေဖလည္း ျပန္မလာေသး 
အေမလည္း ငုတ္တုတ္ပဲထုိင္ေနတယ ္
ဘာဆုိဘာမွလည္း မေျပာ 
ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ အခ်ိန္ဆိုတာ ေဆးခါးၾကီးေပါ ့
ေျမနီကုန္းမွာ ကားမွတ္တုိင္ေရႊ႕သြားျပီ 
ပုသိမ္-ေျမာင္းျမလမ္းလည္း ျပန္ေဖါက္ေနျပီ 
အဲဒီေတာ့ သြားေရးလာေရးက ပုိပိုခက္ခဲသြား 
ဟုိဟာက် ဒီဟာက် ပိုပုိ ခက္ခဲသြား 
အုိလံပစ္ပြဲနဲ႔ ရပ္ကြက္ပြဲနဲ႔ မာတာနဲ႔ မသီတာနဲ႔ 
လွလွၾကီးနဲ႔ ကီလီမနဂ္်ာရိုးနဲ႔ 
ရြာရုိး 
ကိုးေပါက္ပဲ 
သူက ဘာကုိယ္စားျပဳတယ ္
ကုိယ္က ဘာကုိယ္စားျပဳတယ္နဲ႔ 
ကုိယ္တုိ႔တေတြ ကုိယ္စားျပဳလုိက ္
ကုိး စားျပဳလိုက္ ကိုယ့္ စာျပဳလိုက္နဲ႔ 
ရႈပ္ရႈပ္ ကုိ ရွက္ ေနတာပါပဲ။ 
ေတြးတာ နဲ႔ ေတာတာ ကုိ ကုိယ္စဥ္းစားေနတာ 
ရွိတယ ္
ေတြးသလား ေတာသလား 
တုိင္သလား ေတာသလား 



ေတာ အဓိပၸါယ္ကလည္း စားတယ္ မသီတာ 
စားတယ ္
နာက်င္တာေတြ အံၾသတာေတြ 
ျပတ္လပ္တာေတြ 
မတ္တတ္သာေသလုိက္ခ်င္တယ္ မသီတာ 
မင္းလည္း 
တုိင္းထားတဲ ့
တပါးမွာ 
အလကား မေနနဲ႔ ရသေလာက္သာ ျခစ္ကုတ ္
ေျပာတာကလြယ္တယ ္လုပ္တာကခက္တယ္ဆုိ
တာ 
တုိ႔ဆီမွာပဲေလ 
မေျပာတတ္ရင္ ဆဲသလိုျဖစ္လုိ႔ 
ကုိယ္ဆဲပဲ ဆဲေတာတ့ယ ္
ဘာပဲ ခံရ ခံရ ေျပာမွ မေျပာတတ္တာ 
ေတာ္ေလျပီ။ 
  
ေမာင္ျမတ္သူ 
August 9, 2012 at 10:36pm 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“နာက်င္ေနတဲ့ ရည္းစား စာ” 
  
  
သတိတရ စိ္တ္ေတြက ကပ္ပါးပုိးေကာင္ 
တစ္ေကာင္လို ေဖါက၀္င္လာတယ ္ 



ေသြးျပန္ေၾကာထဲ 
ေသြးလႊတ္ေၾကာထဲ  ဦးေဏွာက္ထဲ 
  
မုိးက သတိတရ စိတ္ကို 
အားေပးအားေျမွာက္လုပ္လုိ႔  
လမ္းမၾကီးအတုိင္း 
ေလွ်ာက္လာေနတဲ ့ လြမ္းဆြတ္စိတ္ေတြ 
  
မီးခုိးေငြ႕နဲ႔ အတူလိုက္တဲ့ ငါ့ရဲ႕ သက္ျပငး္ေတြ 
အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ မင္းရဲ႕ပါးကုိ ထိခတ္။ 
  
TV Channel မွာ လႊင့္ေနၾက 
ေသြးစုတ္ေကာင္ကားေတြထဲကလု ိ
မင္းၾကည့္ရံုနဲ႔တင္ ငါ့ရဲ႕ေသြးေတြ ခမ္းေျခာက ္
  
မင္းက ဗူဒူးအတတ္ကုိ သင္ခန္းစာဆံုးတဲ့အထိ 
သင္ၾကားခဲ့တ့ဲ 
ေမွာ္ဆရာ မ်ားလား 
ဒီေန႔အထိ  ဘယ္ဘက္တျခမး ္
  
  
ေအာင့္ေအာင့္ေနတယ္ မင္း ၾကည့္ရံုနဲ႔တင္ 
သတ္လိုက္ပါ မဆုိင္းမတြပဲ 



  
ႏွိပ္စက္မႈေတြကုိ ဘယ္လိုမွ 
သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘူး 
  
အရူးကို အမဲသား မေကၽြးနဲ႔ေတာ ့
ဒိုးလံုး သီခ်င္းေတြ နားမေထာင္ေတာ့ဘူး 
ပန္းသီး မစားေတာ့ဘူး 
ကန္ေဘာင္မွာ ပတ္ေျပးေနတဲ့ ျမန္မာကားလည္း 
မၾကည့္ေတာ့ဘူး 
မုိးေကာင္ကင္ရဲ႕မ်က္ႏွာက်က္မွာ ငါ့ကုိ 
က်ပ္တင္ပါ 
  
  
အိပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတဲ့ သူက ႏႈိးရခက္လုိ႔။ 
  
  
ေမာင္ျမတ္သူ 
October 16, 2012 at 12:04am 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 “သမၼတႀကီး မျဖစ္ခ်င္ဘူး” 
 
 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
လူစစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ 
အသားအေရာင္ကုိ မေမးတဲ့ႏိုင္ငံမွာ 
ဘာသာကို မေမးတဲ့ႏုိင္ငံမွာ 
လူမ်ဳိးုကုိ မေမးတဲ့ႏိုင္ငံမွာ 
ႏွစ္သက္ရာလိင္ကို မေမးတဲ့ႏိုင္ငံမွာေပါ့။ 
လူစစ္စစ္ရဲ႕ အရသာ 
ဘယ္လိုမ်ား ရွိမလဲ 
သင့္ေတာ္ရာကုိ ၀တ္လို႔ 
သင့္ေတာ္ရာကုိ ၀တ္ျပဳလို႔ 
ေပါ့ပါးစြာေနရမယ့္အရပ္ 
လိုသေလာက္ယူ သင့္သေလာက္ေပး 



သမၼတႀကီး မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး 
လုပ္ႏုိင္သေလာက္နဲ႔ 
စားႏုိင္သေလာက္ ၀န္းက်င္သက္သက္ေပါ့။ 
လမ္းေဘးနားက ဘ၀ေတြကုိေပါင္းသင ္
လူသားျဖစ္မႈအတြက္ ေနစရာ 
လူသားျဖစ္မႈအတြက္ စားစရာ 
လူသားျဖစ္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
လူသားျဖစ္မႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ခုေပါ့။ 
ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားဆိုတာထက္ 
ေပါင္မုန္႔ေတြကုိ မလြတ္တမ္းေ၀ငွေပးပါ 
အေရးပါမႈဆုိတာ 
လူတုိင္းကုိ စြတ္ျပဳတ္ေပးျခင္းပါပဲ 
သူေတာင္းစား တစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျပည့္တန္ဆာတစ္ေယာက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျဖစ္တည္မႈမွာ  
လူသားအစစ္ဧကန္ျဖစ္ၾကာင္း။ 
 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
ယာပင္ေတြပဲ ပ်ဳိးခ်င္တယ ္
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
အထူးယဥ္တန္းမရွိတဲ့ အရပ္မွာေနခ်င္တယ္ 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
လူကုိလူက ကၽြန္ျပဳတဲ့အရပ္မွာ 



သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
က်ားလွ်ာေပၚမွာ ျမက္ေပါက္ပါေစ 
သမၼတႀကီးျဖစ္ခ်င္ၾကတဲ့ အရပ္မွာ 
မုဒိန္းမႈေတြ တန္းစီတဲ့အတြက ္
သမၼတႀကီးျဖစ္ခ်င္ၾကတဲ့ အရပ္မွာ 
မီးရိႈ႕လူသတ္ တန္းစီတဲ့အတြက ္
သမၼတႀကီးျဖစ္ခ်င္တဲ့ အရပ္မွာ 
ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ဓါးဖက္ တန္းစီတဲ့အတြက ္
သမၼတႀကီးျဖစ္ခ်င္တဲ့ အရပ္မွာ 
မဟာသမၼတမင္းမ်ား ျဖစ္ခ်င္ၾကတဲ့အတြက ္
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
ခ်န္ပန္ဇီတစ္ေကာင္လုိ  
လူေတြကုိ အတုခုိးေနတယ ္
လူေတြကလည္း ခ်န္ပန္ဇီတစ္ေကာင္ကုိ 
အတုခုိးေနတဲ့အတြက္။ 
 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
လူတိုင္းနည္းတူ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ ္
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
ဗံုးဆံမွန္လိုေသသြားတဲ့သားေလး ျပန္လို႔ေပးပါ 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
သမီးတို႔ကို အဓမၼမက်င့္ပါနဲ႔ေတာ ့
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 



လယ္ေတြ မသိမ္းပါနဲ႔ 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
လမ္းေၾကးေတာင္းတာေလွ်ာ့ပါ 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
မီးေလးမွန္မွန္ေပးပါ 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
လာဘ္ေပး လက္ယူကင္းရွင္းပါ 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
အိမ္နဲ႔ယာနဲ႔ေသခ်င္တယ္ 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
အလုပ္တကယ္လုပ္လို႔ လူလို႔ေနရရင ္
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
သမၼတႀကီးျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့သူေတြကုိ သနားလြန္းလို႔ 
 
ျပည့္ဝဆီကုိ ႏုိင္ႏုိင္စားရင္း 
အသိမ္းခံလယ္ေတြေပၚရပ္လို႔ 
အိမ္ေျခယာမဲ့ေတြနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာမေလးမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရင္း 
ဟုိလူဟာ ငါနဲ႔မတူဆုိသူေတြၾကား 
သမၼတႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး 
လူျဖစ္ရရံုသက္သက ္
လူျဖစ္ဖူးရံုသက္သက္။ 
 



 
• ေမာင္ျမတ္သူ 
• November 23, 2013 at 1:55pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ငါအထူးျပဳ ငါကုိျငင္းဆန ္” 
 
 
ငါဟာ လက္နက္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးရဲ႕ 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တယ္  
ငါဟာ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္၊ လိင္ခြဲျခားေရးနဲ႔ 
ေဂးဆန္႔က်င္ေရးသမားေပါ့  



ခ်ဳိးျဖဴငွက္ေတြကုိ ေၾကာ္စားရင္ 
ဘယ္ေလာက္မ်ားေကာင္းလိုက္မလဲ  
မေလာင္းခင္ထဲက ရံႈးေနတဲ့အေပၚေၾကးလို 
ငါသိမ္ေမြ႕စြာေတြးလိုက္တယ္။ 
 
ေဟာဒီအေပါက္ေတြကုိ အပ္နဲ႔ခ်ဳပ္ထားလို႔ရရင္  
မိဘျပည္သူမ်ားလို႔ ငါေအာ္ဟစ္ေနစရာမလိုဘူး 
ေဟာဒီ ငါ့ ပါးစပ္ေပါက္ေတြသာ 
ထမင္းလုတ္ေတြစနစ္တက်စီးဝင္ေနရင္  
တိုးတက္ျခင္းတံခါးေပါက္ေတြကုိ 
အိပ္မက္ေနစရာမလိုဘူးေပါ့။ 
 
ငါ့ဆီမွာ ပံုသ႑န္အဆန္းေတြ မလိုေတာ့ဘူး 
ငါ့ဆီမွာ နိမိတ္ပံုအသစ္ေတြ မလုိေတာ့ဘူး  
ငါ့ဆီမွာ ရင္ကြဲနာက်စရာထပ္မရွိေတာ့ဘူး  
ငါ့ဆီမွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။  
 
ငါဟာ ကားပါမစ္၊ ငါဟာ 
ပုဂၢလိပုိင္စက္ရံုအႀကီးႀကီး  
ငါ့မီးခုိးေတြနဲ႔အတူ ကားေတြတသီတတန္းႀကီး 
ၾကပ္တည္းျဖတ္သန္းသြားၾက  
ငါဟာ အမ်ားသံုးအိမ္သာ၊ ငါ 
အမ်ားဆံုးဗံုးထကြဲတာ  



ငါက ကဗ်ာ၊ ကဗ်ာမလုိေတာ့ဘူး။  
 
 
ေမာင္ျမတ္သူ  
February 2, 2014 at 12:49am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
“မိဘဆိုတာ ျပည္သူမ်ား ” 
 
 
အဂတိကုိ လိုက္စားေနၾကတယ္  
ဟုတ္တယ္  
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လခဆုိတာ လူျဖစ္ကၽြန္ခံမွတ္ပံုတင္ 
အမွတ္အသား  
မိဘျပည္သူမ်ား  
ခင္ဗ်ား လည္း ေအာ့ႏွလံုးနာတယ္မွလား 
ဒီလိုနဲ႔ 
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြကုိ 
မ်က္ရည္ေခ်ာင္းစီးက်င္းပေပးခဲ့တယ ္
မရဲပဲ ကၽြဲၿပဲစီးသူေတြ  
အသဲအမဲ ကၽြဲၿပဲစီးသူေတြ  
ေဟာဒီသူေတြၾကားမွာ  
သူေတာင္းစားေလးေတြမ်ားလာတာကအစ  
သူေတာင္းစားႀကီးမ်ား ကိစၥအဆံုး  



အိမ္လခ မွတ္ပံုတင္နဲ႔  
မိခင္ျမစ္ႀကီး ေရြ႕လ်ားသြားတာကအစ 
သဘာဝတရားႀကီးကုိ လိုအပ္သလို 
အိပ္ထဲထည့္ရမယ္အဆံုး 
သင္ယူခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား 
အာဇာနည္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ကုန္တာ 
က်ေနာ္မသိခဲ့ရဘူး  
အမ်ဳိးသားတုိင္းျပည ္
 
 
က်ေနာ့ရဲ ႔ ခရီးသြားမွတ္တမ္းဟာ  
ဘဂၤလားပင္လယ ္
ေအာ္ကေန  
မုတၱမ (ေဂြ ႔) အထိ စီးဆင္းေနရမွာ  
အဲဒီမွာ အရက္ဖမ္း၊ ၾကက္ဝယ္၊ ဘိန္းခန္းေထာင ္
ဖိုးေရာင္း၊ စစ္တုိက္၊ လူသတ္၊ မုဒိန္းက်င့္ 
လုပ္ေနၾကတဲ့  
က်ေနာ့ တပ္္မေတာ္သားေတြကုိ  
ဘယ္လုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္ဆုိတာ  
က်ေနာ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာဘူး  
အေသသတ္  
မေျပာရေသးဘူး  
ဒိုင္းခနဲ သတ္သြား  



ထြန္ေရးၾကြယ္သည့္ႏွယ္  
ရွင္သန္မႈဆုိတာကုိက ရူဘီတစ္လိပ္စာႏွယ္  
သူပုိင္တဲ့လယ္ကြက္ေလး  
သူ႔ကုိ ျပန္မေပးပါ .. 
 
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ တန္ဖုိးထားတတ္ရံုနဲ႔  
မိဘျပည္သူမ်ားကုိ ေျပာလိုတာကေတာ့  
က်ေနာ္ဟာ ေဟာဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ  
စပါးလံုး ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား 
မက်င္းပလိုေၾကာင္း  
အထိန္းအကြပ္အတြက္ ပုဒ္မေတြအျပင္  
ပုဒ္ႀကီးႀကီးေတြ လိုအပ္ေၾကာင္း  
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနတာ  
ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ေစတနာထားပီးေတာ့ 
လုပ္ေနတာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိတာ ဘယ္ သူေတာင္းစားလဲ  
ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း.. 
မိဘ ဆုိတာ မိလိုက္တာနဲ႔ အဘတရေအာင္ 
အႏွက္ခံရတဲ့  
ျပည္သူလို႔ မဆုိလိုေၾကာင္း  
အစီအစဥ္ေတြဟာ ေရပက္မဝင္ဘူး  
အဂတိ ဆုိတာ လိုက္စားရတယ္ဆုိ။ 
 



 
ေမာင္ျမတ္သူ  
January 19, 2014 at 7:57pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ျငင္းပယ”္ 
  
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ျငင္းပယ ္



အန္ကယ္ဆမ္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရး 
မုဒိန္းေကာင္ျဖစ္တယ္ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ ေရနံစစ္ပြဲ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ ပထမဆံုး အေျခခံဥပေဒ 
ၿပီးေတာ့ ပထမဆံုး အ႑ဳျမဴဗံုး 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေရး 
ေမးမယ ္
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ခ်စ္သင့္တယ္လို႔ထင္ရင ္
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ sorry စကားေတာင္ 
ၾကားဖူးလား။ 
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ေမွ်ာ္ခဲ့တဲ့လူ 
ဘယ္ေလာက္ေသေသ 
အန္ကယ္ဆမ္ ေစာက္ဖက္လုပ္ခဲ့သလား 
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ဆန္႔က်င္ပါ 
အန္ကယ္ဆမ္ဟာ လူျဖဴ၊လူမည္း ျပႆနာ 
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ျပစ္ပယ္ၾက 
အန္ကယ္ဆမ္ဟာ ဖင္၀ေတြကုိ 
ေျပာင္းဖူးရိုးနဲ႔ဆို႔တာ 
အန္ကယ္ဆမ္ဟာ ဒီမိုကေရစီဗဟုိလို႔ 
သူ႔ကုိယ္သူေျပာတယ ္
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ နပန္းဗံုးေလးေတြကေတာ့ 
လန္းခ်က ္
အန္ကယ္ဆမ္ဟာ မွ်တသူလို႔ ထင္ၾကတယ ္



ေခ်ကုိ ပစ္သတ္လုိက္တဲ့ 
အန္ကယ္ဆမ့္မယားပါသားေတြကုိ မသိၾကဘူး။ 
အန္ကယ္ဆမ္ဟာ လူေတာ္လူေကာင္းပါ 
ဖုန္းခုိးနားေထာင္တဲ့ေနရာမွာ 
တစ္သီးပုဂၢလလြတ္လပ္မႈကုိ 
အပ်က္အစီးပံုျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ။ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ ေသဒဏ္ေတြဟာ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ သားသမီးေတြကို 
ထိပါးလာရင္သာ။ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အမုန္းတရားေတြ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ 
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕အက်ဳိးအပ်က္ေတြ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ 
သုတ္ေၾကာင္ေကာင္ေလးေတြဟာ 
လက၀္ါးႀကီးအုပ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ 
ခုိင္မာလာဖို႔ရာ ။ 
အန္ကယ္ဆမ္ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ 
ေစာက္ရူးေတြ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ ေဘာကုိ မေနၾက။ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ ပြင့္လင္းမႈဟာ 
အက်ဳိးလိုမွ ေညာင္ေရ ေလာင္း။ 
အန္ကယ္ဆမ ္
ခင္ဗ်ားကုိ ျငင္းပယ္တယ ္



ေတာင္းပန္ဖုိ႔ေတာင္ ေမ့ေလ်ာ့တတ္တဲ့ 
မုိးလြန္မွ ထြန္ခ်တဲ ့
ပါးစပ္ကေတာ့ ဘုရား  
လက္ကေအာက္ေပါက္ႏႈိက္တဲ ့
ခင္ဗ်ားကုိ ျငင္းပယ္တယ္။ 
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ျငင္းပယ္ၾက 
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ျငင္းပယ္ၾက 
အန္ကယ္ဆမ္ကုိ ျငင္းပယ္ၾက 
အထူးသျဖင့္ 
အန္ကယ္ဆမ္ရဲ႕ ေဘာမေတြ အပါအ၀င္။ 
  
ေမာင္ျမတ္သူ 
27, Aug, 2013 
“ငါ့အေမကုိ မေႏွာင့္ယွက္နဲ႔  (Don’t you disturb 
my mom)” 
 
  
  
ငါ့အေမက အာဖရိကတိုက္မွာေနထုိင္တဲ့ 
မြန္ဂိုလြိဳက္အႏြယ၀္င္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မယ္ 
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့အေမရဲ႕ လိင္အဂၤါကုိ 
ျဖတ္ေတာက္ပစ္တာမ်ဳိး 



ငါ့အေမကုိ အသက္ဆယ့္ေလးႏွစ္နဲ႔ 
အိမ္ေထာင္ခ်တာမ်ဳိး 
မင္းမလုပ္ပါနဲ႔။ 
ငါ့အေမ သေဘာက်သူကုိ 
အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ေပးလိုက္ပါ 
င့ါအေမ ကြန္ဒံုးမသံုးတတ္ရင္ သံုးတတ္ေအာင္ 
သင္ပါ 
ငါ့အေမဟာ မင္းတုိ႔ကုိ HIV ျဖန္႕ျဖဴးသူ 
မဟုတ္ပါဘူး 
ျပီးေတာ့ မင္းလူပ်ဳိ မစစ္တာနဲ႔ ငါအေမရဲ႕ 
အပ်ဳိရည္ကုိ တမ္းတတာမ်ဳိးေလွ်ာ့ပါ။ 
ငါ့အေမကုိ မေႏွာင့္ယွက္ပါနဲ႔ 
အထူးသျဖင့္ နည္းပညာအကူအညီယူျပီး cyber 
bully လုပ္တာမ်ဳိး 
ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ငါ့အေမကုိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အႏိုင္က်င့္တာမ်ဳိး 
အုပ္စုဖြဲ႔ျပီး အဓမၼက်င့္တာမ်ဳိးေတြေလွ်ာ့ပါ 
မင္းကုိယ္မင္း ငါ့အေမထက္ ပိုျပီး ျမင့္ျမတ္တယ္ 
မထင္ေနပါနဲ႔ 
မင္းအေမဟာ ငါ့အေမဘဲ မဟုတ္လား 
မင္း အဓမၼက်င့္လိုက္တာ မိခင္တစ္ေယာက္ပါ 
မင္း သတ္ျဖတ္လိုက္တဲ့ သူ႔ေသြးသားနဲ႔ 
သူ႔စိတ္ဓါတ္ေတြ 



မင္းရဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ေတြဟာ 
ေသဆံုးျခင္းေတြအတြက္ ဘာမ်ား အသံုး၀င္မွာလဲ 
မင္းငါ့အေမကုိ လိင္ပုိင္းတင္မဟုတ္ဘဲ 
မင္းအရင္ လူမ်ားက အစ စိတ္ပုိင္းပါသတ္ေနတာ 
ငါ့အေမကုိ ၀တ္ျပဳမႈမွာ မင္းတို႔ တန္းတူမထားဘူး 
ငါ့အေမကုိ မိသားစု ထမင္း၀ုိင္းမွာ မင္းတို႔ 
တန္းတူမထားဘူး 
ငါ့အေမကုိ မေစာ္ကားပါနဲ႔ 
သူေမြးလို႔ မင္းဒီေလာက္ထ ိလူျဖစ္လာတာ 
ငါ့အေမ မင္းကုိ ဆင္ယင္ေပးလုိက္တဲ့ 
ေမတၱာတရားေတြ 
ငါ့အေမ မင္းကုိ ေကၽြးေမြးခဲ့တဲ့ စာနာျခင္းေတြ 
မင္း မသိတတ္ရင္ေတာင္ မေစာ္ကားနဲ႔ 
ငါ့အေမကို ဘယ္လုိ ၀တ္ပါ မင္းေျပာစရာမလုိဘူး 
ငါ့အေမ ကုိယ္လံုးတီးအျပင္ထြက္ေနေတာင္ 
မင္းအဓမၼက်င့္ခြင့္မရွိဘူး 
ငါ့အေမ ဘယ္လိုေနပါ မင္းေျပာစရာမလိုဘူး 
ငါ့အေမ အေနမတတ္ရင္ေတာင္ 
မင္းရုိက္ႏွက္အျပစ္ေပးစရာမရွိဘူး 
မင္းတုိ႔ ခဲနဲ႔ ၀ိုင္းပစ္တဲ့ ငါ့အေမ 
မင္းတို႔ အုပ္စုလုိက္အဓမၼက်င့္တဲ့ ငါ့အေမ 
ငါထပ္ေျပာမယ္ မင္းတုိ႔ လုပ္လုိက္တာ မင္းတို႔ကုိ 
ေမြးတဲ့အေမ 



ငါ့အေမဟာ ေက်းကၽြန္တစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူး 
ငါ့အေမရဲ႕ ပညာရွာမွီးခြင့္ မင္းထိပါးစရာမလုိဘူး 
ငါ့အေမက မင္းတို႔ စစ္ပြဲၾကီးမွာ မပါခဲ့ဘူး 
ငါ့အေမရဲ႕ ေမာင္ေတြသားေတြ ေသကုန္ခဲ့တာ  
သူရဲ႕ ေမာင္ေတြသားေတြဟာ မင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့တာ 
မင္းတို႔ မသိခဲ့ပါေပါ ့
ငါ့အေမ လြတ္လပ္စြာ အျပင္ထြက္သြားလာပါေစ  
ငါ့အေမ အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါေစ 
လင္မရွိတဲ့ မိန္းမ မတင့္တယ္ဆုိတာမ်ဳိး 
မင္းပါးစပ္ထဲမွာ ျပန္သိမ္းထား 
ငါ့အေမကုိ မင္းမေႏွာင့္ယွက္နဲ႔ 
ငါ့အေမဟာ လိင္ဆႏၵမင္းထက္အားၾကီးတယ္လုိ႔ 
မင္းမထင္မွတ္လုိက္နဲ႔ 
ငါ့အေမဟာ မင္းအေမဘဲ ျဖစ္ေနတယ္ 
ငါ့အေမဟာ စကပ္တို၀တ္လုိ႔ 
အဓမၼက်င့္ခံရတာလို႔မေျပာနဲ႔ 
ဒါမင္း စိတ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ ့ဗိုင္းရပ္စ္ပုိးမႊားေတြ 
ငါ့အေမကုိ ကၽြန္ျပဳတာ 
ငါ့အေမကုိ ကုန္ကူးတာ 
ငါ့အေမကုိ ႏွိပ္စက္တာ 
ဒါ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားက မတရားမႈေတြ 
မုိးနဲ႔ အတူ မင္းတို႔ စိတ္ေတြကို 
ျပန္လည္ေဆးေၾကာ 



မုိးရြာသြန္းမႈေတြနဲ႔ အတူ ေစာင့္ေန 
မင္းအေမဟာ ငါ့အေမဘဲ မဟုတ္လား 
မင္းဘာကုိ မေက်မနပ္ျဖစ္ခ်င္ေသးလဲ 
ငါတုိ႔ အေမေတြကို ငါတို႔ခ်စ္တယ္ဆုိရင္။ 
  
  
ေမာင္ျမတ္သူ 
  
28.jul.2013  
 
  
“Don’t you disturb my mom” 
 
My mom might be a Mongoloid woman 
Who stays in Africa. 
In any case, don’t you dare 
To circumcise my mom 
Or to force her to get married in her four-
teen. 
Let her marry whoever she likes. 
Teach her how to use condom if she does 
not know it. 
She is not the one who carries HIV to you. 



And don’t long for my mom’s virginity just 
because you have lost yours. 
Don’t you disturb my mom. 
Especially, stop cyber bullying by taking 
advantage of technology, 
Stop sexual harassment on the bus, 
And stop gang rape. 
Don’t you think that you are superior than 
my mom. 
Isn’t your mom my mom too? 
Whom you have raped is a mom. 
What’s the use of your imprisonment 
When you have already killed her blood, 
flesh and mind? 
Not only you are killing her sexually 
But also your ancestors are killing her spir-
itually. 
You discriminate her when praying. 
You discriminate her at the family dinner. 
Don’t you insult my mom. 
You’ve got the human life because she’s 
carried you in her womb. 
Even if you don’t understand her loving-



kindness to raise you up 
And her compassion to feed you, 
Don’t you ever insult her. 
You don’t have to tell her what to wear. 
You have no right to rape her even if she 
goes out in naked. 
You don’t have to ask her how to behave. 
You don’t have to beat her even if she 
flirts. 
It’s my mom whom you’ve stoned. 
It’s my mom whom you’ve conducted 
gang-rape. 
Let me repeat, it’s also your mom to whom 
you have done all wrong. 
My mom is not a slave. 
You don’t have to interfere her rights to 
education. 
My mom is not involved in your war. 
You have no idea that her brothers and 
sons have died in war 
And you become brothers and sons of 
hers. 
Let her freely go outside. 



Let her freely work outside. 
Such a saying “a woman without husband 
is disgraceful”  
should be sealed in your mouth. 
Don’t you disturb my mom. 
Don’t you assume that my mom has 
stronger sexual desire than you have. 
My mom is also your mom. 
Don’t comment that my mom is raped be-
cause she wears mini-skirt.  
This is just virus in your mind.  
Enslaving my mom, 
Trafficking my mom, 
Torturing my mom, 
These are unfair acts in the past decades. 
Wash your sinful mind with the drops of 
rain. 
You just wait in the pouring rain. 
Isn’t your mom also my mom? 
So is there anything that you are unhappy 
with 
If we really love our moms?  



 
Mg Myat Thu 
(Translated by Pandora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
 



 
ဆိုးဆုိးဝါးဝါး ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး  
အဲဒီ ေမ့ေလ်ာ့ခံ သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ  
မုဒိန္းမႈေတြ၊ မီးေလာင္တာေတြ၊ ေရႀကီးမႈနဲ႔  
အျခားစေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား  
ဆိုးဆုိးဝါးဝါး ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး  
ဘာဆုိဘာမွ မျဖစ္ခဲ့တာေသခ်ာတယ္  
ထမင္းငတ္လုိ႔ ေသသြားတာေတြ  
သူေတာင္းစား 
အႏုပညာရွင္ေတြ  
မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ၊ ဘာသာေရး  
ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္စဥ္ေတြ  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စားပြဲဝိုင္း အစားအစာေတြ  
ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္တမ္းတေလွ်ာက္  
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ 
အပီအျပင္ေဖၚေဆာင္အၿပီး  
ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ပရိသတ္အားေပးမႈ 
ျမင့္တက္အၿပီး  
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနကို 
ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစအ္ၿပီး  
ဘာဆုိဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။  



 
 
ေလျပင္းမုန္တုိင္းၾကားမွာ  
နံပါတ္တုတ္ေတြဟာ ဝဲပ်ံခဲ့တယ္  
ေပါင္မုန္႔တစ္လံုးအတြက္၊ 
ေျမတစ္လက္မအတြက္၊  
သားေကၽြးမႈ မယားေကၽြးမႈအတြက ္
ဂ်ီးဆပ္စ္အတြက္၊ အလႅာအတြက္၊ ဗုဒၶအတြက္  
ခရစ္သွ်နအတြက္၊ ဟစ္တလာအတြက္၊ 
ကင္ဂ်ဳံအန္အတြက ္
ေဂ်ာ့ဘုရွ္အတြက္၊ မီးေလာင္ထားတဲ့ 
နပန္းဗံုးေလးေတြအတြက္  
တကယ္ဆို ဘာမွမျဖစ္ခဲ့တာ  
ဂ်ပန္ျပည္ႀကီးဟာ ႏူကလီးယားအတြက္  
အိမ္ကြင္းမွာ ေဆာရီးကုိ ေရြးခ်ယ္ခံ မရရွာခဲ့ဘူး  
ဒါလည္း ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
မဟာတံတုိင္း  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
ေျမာက္ကုိရီးယား  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
အျမႊာေမွ်ာ္စင္ ႏွစ္ခု  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  



ဧရာဝတီျမစ္ဆံု  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး သဲကႏၱာရတေလွ်ာက္မွာ  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူးဆုိတာ သိပ္ေသခ်ာေနတယ္  
 
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
တစ္ကုိယ္လံုးကုိ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္တာေတာင္  
လက္ညိႈးေလးတစ္ေခ်ာင္းဟာ  
အမ်ဳိးသားေရး အသြင္ကုိ အျပည့္အဝေဆာင္ပီး 
ေျမပံုေပၚမွာ တုိးတုိးေလးေထာက္လုိ႔  
အဲဒီေလာက္ ဗံုးဆံေတြမွန္တာ  
အဲဒီေလာက္ သစ္ပင္ေတြခုတ္ပစ္တာ  
အဲ့ဒီေလာက္ ေရနံေတြတူးတာ  
တကယ္ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
တုိးတက္လာတဲ့ လကၡဏာရပ္အေနနဲ႔  
ကုန္းေက်ာ္တံတားေတြ ေဆာက္ခဲ့တယ္  
ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေတြ  
ေလျပင္းမုန္တုိင္းေတြ တဝူးဝူးတုိက္ခက္  
ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ပါ  
ဒီေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး။ 
 
 
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
အေရးအသား နည္းနည္းထပ္တာ  



ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
ျပည္တြင္းစစ္ ၊ မိဘေတြ ေသကုန္တာ  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
ဆုိးဆုိးဝါးဝါး တစ္ခုမွ  
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ  
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ  
မရွိေၾကာင္း  
အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္  
တကယ္ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ လိမ္တာ  
သူေတာင္းစား  
လူလိမ္  
မုဒိန္းေကာင္  
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး  
တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ လိမ္တာ  
အဲဒီေနရာမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မေနခဲ့ဘူး  
သမုိင္းစာအုပ္ကုိ ပိတ္လိုက္ပါ  
တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ  
လိမ္တာ။ 
 
 
 
ေမာင္ျမတ္သူ  



December 8, 2013 at 5:21pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“စြန္ပလြန္ပင္ေတြေအာက္ကလူ” 
 
လာပါ ရွင္ 
ကၽြန္မရဲ႕ ျခံဳလႊာေအာက္ကု၀ိင္ 
ႏႈတ္ခမ္းဆုိးေဆးကုိ ျဖစ္ျဖစ္ 
ရွင့္မ်က္ႏွာေပၚက မိတ္ကပ္ေတြကိုျဖစ္ျဖစ္ 
ကၽြန္မ ရဲ႕ Hijab နဲ႔ ပြတ္သပ္လုိက္ပါ 
ပန္္႔ခ္ ဂီတေတြြ ျပီးေတာ့ စြန္ပလြန္ပင္ေတြ 
စိတ္ခ်မရတဲ့ 
လိင္သရမ္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ျပယုဂ ္
အဲဒီ ျခံဳလႊာကုိ ရံုျပီးေတာ့ 
၀တ္ျပဳဆုေတာင္းလိုက္ပါ 



ေတာ္လွန္ေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ 
လိုတယ္မွလား 
လိင္မႈကိစၥမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို လိုတယ္မွလား 
အိမ္ေထာင္မႈထိန္းသိမ္းရာမွာလည္း 
အမ်ဳိးသမီးေတြကို လိုတယ္မွလား 
ရွင္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ဘယ္ေနရာမွာမ်ား 
မလိုေသးလဲ 
မက္တတ္ရပ္ပီး ေသးမေပါက္တတ္တဲ့ျပစ္ခ်က ္
ျပီးေတာ့ယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရးမွာ မဆုိင္စြာ 
ခြဲျခားခံရရံုျပစ္ခ်က္ေတြ 
အဲဒါေတြေလာက္နဲ႔ ရွင္က ျမင့္ျမတ္ေနေရာ့လား 
ရွင့္ခြန္အားေတြ ကၽြန္မရဲ႕ သန္စြမ္းမႈေတြ 
အိပ္ရာခင္းေပၚမွာတင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတာမ်ဳိး 
အိပ္ရာခင္းေပၚမွာတင္ မခြဲျခားတာမ်ဳိးဟာ 
ေဟာဒီ ကမၻာမွာ 
ဘယ္ေလာက္မ်ား လံုေလာက္မွာလဲ 
စြန္ပလြန္ပင္ေတြကစျပီးက်ဳိက္ထီးရိုးေတာင္မွာ 
က်ားလိုက္ခံရတာေတြ 
ကပ္ၾကီးဆယ္ပါးနဲ႔ ေမာေရွရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ 
ရွင္တို႔ရဲ႕ ေၾကညာစာတမ္းအတုိင္း 
ပစၥည္းမဲ့မုဒိန္းက်င့္ခံရတာေတြ 
ဖက္ဆစ္စနစ္ၾကီးရဲ႕ ေအာက္မွာ 
ပဲျပဳတ္ေရာင္းခဲ့ရတာေတြ 



ရွင္ အစျပန္မေဖၚနဲ႔ေလ 
ရွင္ ဘာေတြ လိုအပ္သလဲ 
ရွင္ ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္သလဲ 
ကၽြန္မဟာ ႏုိဘယ္ဆုရ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက ္
ကၽြန္မဟာ ပထမဆံုး ျဗိတိန၀္န္ၾကီးခ်ဳပ ္
ကၽြန္မဟာ ပထမဆံုး 
အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး 
ကၽြန္မဟာ ပထမဆံုး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခ ံ
ကၽြန္မဟာ စစ္ပြဲရဲ႕ သားေကာင္ေတြကုိ 
ကယ္တင္သ ူ
ကၽြန္မဟာ အိႏၵိယရဲ႕ ျပစ္ပယ္ခံ လူသားေတြကို 
ျမင့္ျမတ္ေစသူ 
အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မ မလုပ္ႏိုင္တာမ်ဳိး 
ကၽြန္မ မတုိက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲမ်ဳိး 
ကၽြန္မ မဖတ္ခဲ့တဲ့ စာေပမ်ဳိးကုိ ညႊန္းပါ 
အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ေတြအေၾကာင္း 
အလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္း 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
အဖြဲ႔အစည္းအေတြအေၾကာင္း 
ရွင္ေလ့လာ စံုစမ္းလို႔ရသမွ် စာရင္းျပဳစုထားပါ 
ကၽြန္မ ဘယ္ေနရာမွာမ်ား ေနာက္က်ေနသလဲ 
ကၽြန္မရဲ႕ လက္ထပ္ခြင့္ 



ကၽြန္မရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ 
ကၽြန္မရဲ႕ အ၀တ္အစားေရြးခ်ယ္မႈ 
ကၽြန္မရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ခြင္ ့
ကၽြန္မရဲ႕ အေတြးအေခၚ 
ကၽြန္မရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္စြမ္းအား 
ဘာလို႔မ်ား တံခါးေတြ ရွင္တို႔ ပိတ္ခ်င္ပါလိမ္ ့
ရွင္တို႔ဆုိတာ ရွင္နဲ႔ ရွင့္အသုိင္းအ၀ိုင္းေပါ့ 
ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ကုိယ္ခံအားနည္းေနတဲ ့လူ 
(သို႔မဟုတ္) လူအမည္ခံလို႔ ညႊန္းခ်င္တာလား 
မက္တက္ရပ္ေသးေပါက္တတ္ရံ ု
ခႏၵာကုိယ္ တည္ေဆာက္ပံု အားသာမႈ 
ဒီေလာက္ေလးနဲ႔ ရွင္တံခါးပိတ္ထားလို႔ 
ရတယ္တဲ့လား 
ရွင္တုိ႔ရဲ႕ အလိုဆႏၵသက္သက္မွာ 
ကၽြန္မရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေတြေသခါနီး 
ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ လႊင့္ပစ္လုိက္ရမလား 
ကၽြန္မတင္ဆက္တဲ့ ေၾကညာစာတမ္းကို 
ရွင္ဖတ္ပါ 
စြန္ပလြန္ပင္ေတြ ၊ ငမိုးရိပ္မိေက်ာင္းေတြ 
အဲဒါေတြကို ရွင္ဖတ္ဖူးတဲ့ ပံုျပင္စာအုပ္ထဲမွာ 
ထားခဲ့ပါ 
သဘာ၀ဟာ ရွင္တုိ႔ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္ခြင့္ ကၽြန္မဆီမွာ 
အျပည့္အ၀ ေပးထားတယ ္



သဘာ၀ဟာ ဘာသာစကားရဲ႕ အထြဋ္အထိပ္မွာ 
ကၽြန္မကုိ ထားထားတယ ္
သဘာ၀ဟာ လိင္သရမ္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ 
ကၽြန္မကုိ လံုျခံဳခြင့္ ထပ္ေပးထားမွာပါ 
ရွင္တုိ႔ရဲ႕ အလုိဆႏၵေတြ ၊ 
မ်က္ကန္းကုိးကြယ္မႈေတြ ၊ 
အစြန္းေရာက္ဖက္ဆစ္အေတြးအေခၚေတြ 
အဲဒါေတြကုိ ကၽြန္မ ကုိယ၀္န္ေဆာင္ႏိုင္မွာ 
မဟုတ္ဘူး 
ကၽြန္မကုိ သဲကႏၱာရထဲမွာ ထားခဲ့မယ္ဆုိတဲ့ 
ရွင့္အေတြးအေခၚေတြ 
ပန္းဆုိးတန္း ေအာက္က တံတားထဲ 
ထုိးထည့္လိုက္ပါ 
ရွင္တုိ႔ဟာ လိင္ရမၼက္အတြက္သက္သက္ 
ကၽြန္မတို႔ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔မေတြးေခၚသင့္ဘူး။        
Sex ဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈဆိုတာ ရွင္တုိ႔ရဲ႕ 
မင္းတရားၾကီး 
ကေလးေတြေမြးျပီးႏိုင္ငံ ဖ်က္သြားထဲက 
ကုန္ဆုံးသင့္ျပ ီ
ကၽြန္မရဲ႕ လင္ယူသားေမြးခြင္က့ို ရွင္တုိ႔ရဲ႕ 
အိတ္ကပ္ ထဲက ထုတ္လုိက္ပါ 
တန္းတူညီမွ် ေလွၾကီးကုိ တူတူေလွာ္ၾကပါစုိ႔ 
ျပီးရင္ 



ရွင္တုိ႔ရဲ႕ ဗရမ္းဗတာ အေတြးအေခၚေလးေတြကို 
သားဆက္ျခားပါ 
ရွင္တုိ႔ရဲ႕ မ်က္ကန္းအယ၀ူါဒေလးေတြကုိ 
သားေလွ်ာေစလိုက္ရင္ 
ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ေထာင္စုဟာ သာယာလွပ လာမွာ 
မိန္းမဖ်က္ရင္ ျပည္ပ်က္တယ္ ဆုိတဲ့ စကားပံု 
အက်ဳိးအကန္းအစား 
တဏွာရူးလြန္ရင္ ျပည္ပ်က္တယ္လို႔ ေျပာင္းေပးပါ 
လံုျခံဳစြာ၀တ္စားပါဆုိျပီး ကန္႔သတ္မယ့္အစား 
လံုျခံဳတဲ့ ပါတ၀္န္းက်င္ကုိ ခ်ဳပ္လုပ္ေပးပါ 
နားလည္မႈနဲ႔ အတူေနထုိင္ရေအာင္ 
မင္းတုိ႔အတြက္ပါ စကားနဲ႔ရွင္တုိ႔ရဲ႕ 
မဟာယဥ္ေက်းမႈအျပိဳအပ်က္ေတြကု ိ
ေခါက္သိမ္းေပးပါ 
ဒီအေရးအသားနဲ႔ဒီအေၾကာင္းအရာရဲ႕ ဗဟုိဟာ 
စြန္ပလြန္ပင္ေတြ ေအာက္က 
ျခံဳခုိတုိက္ခုိက္တတ္တဲ့ရွင္တို႔ကို 
ဆြဲထုတ္ေပးခ်င္စိတ္ပါ။ 
 
ေမာင္ျမတ္သူ 
(Hijab = အာရပ္အမ်ဳိးသမီး ၀တ္ရံု) 
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• ႏွင္းဆီပင္ေတြေသသြားတယ ္(Rose 
Plants Are Dead) 
 

  
  
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသကုန္တယ ္
ဟုတ္တယ္ ႏွင္းဆီပင္ေတြေသကုန္တယ ္
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသကုန္တာဟာ 
နမိတ္ပံုတစ္ခုမဟုတ္ဘူး 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသကုန္တာ ျမိဳ႕ျပမွာ 
အမွန္တကယ္ျဖစ္သြားတာ 
သူမရဲ႕ ဆူးေတြဟာ သူမကုိ 
အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး 
ရြံရႊာဖြယ္ ကုိယ္လံုးနဲ႔ ပိုးေကာင္ေတြ သူမကို 
သတ္ျဖတ္ၾကတာ 



သူမနဲ႔သူမရဲ႕ အေဖၚေတြ 
သို႔မဟုတ္ ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသကုန္တယ ္
ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိဆုိရင္း 
လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ က်င္းပရင္း 
လက္နက္နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ရင္း 
ကားသစ္ေတြ သြင္းရင္း 
ကားသစ္ေတြနဲ႔ က်ပ္ရင္း 
ပါလီမန္စနစ္ကုိ တအံတၾသၾကည့္ရင္း 
ေသသြားတာ။ 
ႏွင္းဆီေတြ ေသကုန္တယ ္
ရြံရွာဖြယ္ ပုိးေကာင္ေတြေၾကာင့္ဆုိရင္ မမွားဘူး 
ႏွင္းဆီပင္ေတြရဲဲ႕ မ်ဳိးပြားေရးကို 
၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈေၾကာင့္ 
ငါ့ ႏွင္းဆီ ေသသြားတယ္။ 
လမ္းေဘး၀ဲယာမွာ စနစ္တက် စီတန္း 
ေပါက္ေရာက္ေသာ 
ျခံေထာင့္ ပန္းအုိးေလးမွာ လွပစြာ 
ဖူးပြင့္လ်က္ရွိတဲ ့
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတာ။ 
ထပ္ေျပာမယ္ ဒါဟာ နမိတ္ပံုမဟုတ္ဘူး 
ျခင္ေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့ ျမိဳ႕ျပမွာ 
ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေၾကာင္ ့
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတာ 



မ်ဥ္းၾကားမရွိတဲ့ ျမိဳ႕လယ္မွာ ကားျဖတ္တုိက္ခံရျပီး 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတာ 
အရက္တုေတြ ေသာက္ျပီး 
ဆုိးေဆးအမ်ားအျပားပါတဲ့ 
လက္ဖက္သုတ္ေတြစားျပီး 
ႏွင္းဆပီင္ေတြ ေသသြားတာ။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြဟာ ကုိးကြယ္ရာ မရွိ နတၳ ိ
ႏွင္းဆီပင္ေတြဟာ ဆီအုန္းပင္ေတြလုိ 
စီးပြားမျဖစ္ထြန္းလို႔ ေသသြားရတာ။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသေတာ့ ႏွင္းဆီပင္ေတြကို 
ခူးမယ့္လူေတြအတြက္ စုိးရိမ္စရာမရွိေတာ့ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသေတာ့ အသုဘအခမ္းအနားမွာ 
အေျမွာက္ပစ္ေဖါက္ဂုဏ္ျပဳဖို႔ မလုိေတာ့ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသေတာ့ ျမိဳ႕ျပရဲ႕ ညဘက္ေတြမွာ 
ရနံ႕မလိႈင္ေတာ့ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသကုန္တယ္။ 
ေဆး၀ါးအတုေတြနဲ႔ အကုခံရတဲ့ ႏွင္းဆီပင္ေတြ 
ေသကုန္တာ 
အလိမ္အညာေတြေပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသကုန္တာ 
ေသစာရွင္စာမွ လြဲျပီး က်န္တာေတြးေခၚခြင့္မရွိတဲ့ 
ကာလမွာ ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသကုန္တာ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသကုန္တာ 



ဒီပါတ၀္န္းက်င္မွာ အာရံုခံ ကိရိယာေတြ 
အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး * 
ျပႆနာက ႏွင္းဆီပင္ေတြ 
ေဆး၀ါးေၾကာင့္ေသလား ၊ 
အလိမ္အညာေၾကာင့္ေသလား 
၊ စာမတတ္မႈေၾကာင့္ ေသတာလား ဆုိတာ။ 
ေဟာဒီ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ မရွိတဲ့ ျမိဳ႕ျပမွာ 
ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္တစ္ဆ ၊ 
အသိဥာဏ္နည္းပါးမႈ တစ္ဆ ၊ ပုိးသတ္ေဆး 
သံုးဆ 
၊ေရတစ္ဆ ေရာျပီး ႏွင္းဆီပင္ေတြေသတာ။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသတာ နမိတ္ပံုလည္း မဟုတ္ဘူး 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသတာ ကဗ်ာလည္း မဟုတ္ဘူး 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသတာ ေသခ်င္လို႔ေသတာလည္း 
မဟုတ္ဘူး။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသတယ္ဆုိတာကမွ အျပည့္အ၀ 
ေဖၚက်ဴးတာ။ 
မႏွင္းဆီ မႏွင္းဆီေရ . မႏွင္းဆီေရ…………… 
ငါ ေအာ္ေနတုန္းမွာ ႏွင္းဆီပင္ေတြ 
ေသသြားတယ္။ 
အလိုေတာ္ ေျဖာငး္ခနဲပဲ ေသသြားတာေလ 
ငါးေခါင္းကုိ ခုတ္ေနတဲ့ 
ဓါးခ်က္အတုိင္းေျပာသံမ်ားရဲ႕ ၾကားမွာ 



ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတယ္။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတယ ္
ကြန္ဒံုးမသံုးတတလ္ို႔ ၊ သားဆက္မျခားတတ္လို႔ 
၊ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္မရွိလုိ႔ ။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသသြားတယ ္
အံအားသင့္စရာ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ သမ၀ါယမ 
စနစ္ၾကီးရဲ႕ ေအာက္မွာ။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသသြားတယ ္
စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ေတြနဲ႔ စီတန္းဖမ္းဆီးခြင့္ေတြ 
ေအာက္မွာ။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသသြားတယ ္
သူ႔အတြက္ဆိတုဲ့ ဥပေဒက သူ႔လည္ပင္းကုိ 
ညွစ္သြားလို႔။ 
ကဗ်ာမဟုတ္တဲ့ ႏွင္းဆီပင္ေတြ 
အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္တဲ့ ႏွင္းဆီပင္ေတြ 
ယုတ္စြအဆုံး ဘာသာစကားေတာင္ မဟုတ္တဲ့ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ 
ဘာမွန္းမသိတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေသကုန္တယ္။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြဟာ မီတာ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ရွိတဲ့ 
လိႈင္းလံုးေတြေအာက္ ေရာက္ခဲ့ပါရဲ႕ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြဟာ အလက္ႏွစ္ဆယ္မွ်ေသာ 
ေသနတ္ေတြရဲ႔ၾကား ေနဖူးပါရဲ႕ 



အဲဒီ ႏွင္းဆီပင္ေတြဟာ ကုိရီးယား 
ကၽြန္းဆြယ္စစ္ပြဲ အျပီးမွာ ေသသြားတယ္။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြဟာ 
ပရီးမီးယားလိဂ္ေဘာလံုးပြဲစဥ္ေတြကို 
ၾကည့္ခဲ့တယ ္
ဥကၠဌၾကီးေမာ္ရဲ႕ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေရးမွာ သံမဏိ 
က်ဳိဖူးတယ ္
က်ဴးဘားဒံုးပ်ံအေရးအခင္းမွာ က်ည္ဖူးေတြ 
ျဖဳတ္ခဲ့တယ ္
ဟုတ္ပါတယ္ ႏွင္းဆီပင္မွ ႏွင္းဆီပင္ေတြပါ 
သူ႔ ဆူးေတြက သူ႔ကုိ မလံုခဲ့တာက လြဲရင္ 
ဘုရားစူး ႏွင္းဆီေပါ ့
ငါ က်ိန္ေျပာတာေတာင္ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြအေၾကာင္းကုိ မင္းယံုမွာ 
မဟုတ္ဘူးေလ။ 
အိုအုိ ရို႕စ္စီ.. ရိုစ့္စီ 
ေအာ္သံေတြၾကားမွာ ေသသြားတယ ္
ႏွင္းဆီပင္ေတြဟာ ကူးခ်ထားတဲ့ မ်ဳိးပြားဂီတမွာ 
မ်ဳိးေစာင့္ခဲ့လို႔ ေသသြားတာ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြရဲ႕ ရိုးတံေတြကုိ 
သြားရည္တျမွားျမွားနဲ႔ ကုိက္ေနတဲ့ 
ပုိးမႊားေတြေၾကာင့္ေပါ့ 



ပုိးမႊားေတြရဲ႕ ဘြတ္ဖိနပ္ ၊ စကတ္ ၊ ေသနတ္ ၊ 
နတ္ စတဲ့ ကုိးကြယ္မႈေတြ ေအာက္မွာ 
ပုိးမႊားေတြရဲ႕ ႏွင္းဆီခင္းကာကြယ္ေရး 
အစီအမံေတြေအာက္မွာ 
ပုိးမႊားေတြရဲ႕ အလုိမရွိဆုိတဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲေတြ 
အျပီးမွာ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတယ ္
အႏွစ္တစ္ရာမွ တစ္ပြင့္ပြင့္တဲ့ ႏွင္းဆီပင္က အစ 
မ်ဳိးမေကာင္းတဲ့ ႏွင္းဆီပင္ေတြလည္းပါ 
ေဟာဒီ ျမိဳ႕ျပမွာ ေသသြားတယ္။ 
ႏွင္းဆီပင္ေတြေသသြားတယ ္
ေသခ်င္လို႔ေသတာလား မေသခ်င္ပဲ 
ေသတာလားထက ္
ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတာ အဓိက အခ်က္ပဲ 
ျပည္တြင္းစစ္အျပီးမွာ 
မုိးၾကီးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းအျပီးမွာ 
သူ/သူမ အစရွိတဲ့ ႏွင္းဆီပင္ေတြ ေသသြားတယ္ 
။ 
  
  
  

• ေမာင္ျမတ္သူ  
  



 * အေသခံဥယ်ာဥ္မွ စာသား (တယ္ရီ) 
 
Rose Plants Are Dead 
 
Rose plants are dead 
Yes, rose plants are dead 
The death of rose plants is not a metaphor 
Rose plants really die in urban area 
Her thorns cannot protect her anymore 
Pests with obnoxious bodies kill her 
She and her companions 
Or rose plants are dead 
Singing the national anthem 
Celebrating the Independence Day Fun 
Fair 
Exchanging arms for peace 
Importing brand-new automobiles 
Traffic jam with brand-new automobiles 
Surprisingly seeing the parliamentary sys-
tem, they die 
Rose plants die 
This is the cause of those filthy pests 



Because of intervention in breeding affairs 
of rose plants 
My rose is dead Which are uniformly lining 
up along the roadside 
Which are beautifully blooming in a little 
vase at the corner of the compound 
The death of rose plants 
I will repeat. This is not a metaphor 
Because of dengue fever in urban where 
mosquitoes colonize  
Rose plants are dead In downtown,  
lack of pedestrian-crossing,  
they are hit by cars and  
Rose plants die Drinking counterfeit liquors 
Eating pickled tea leaves full of seasoning 
color  
Rose plants die 
Rose plants have nothing to worship 
Rose plants die because they are not as 
profitable as oil-palms 
As rose plants are dead, there's nothing to 
worry about those who's gonna pluck 
roses 



As rose plants are dead,  
it's not necessary to fire gun salute in their 
funeral 
As rose plants are dead, urban nights be-
come no longer fragrant 
Rose plants are dead Rose plants which 
were treated with counterfeit medicines 
die 
Rose plants die in politics full of lies 
In the era where no one is allowed to think 
critically apart from bare literacy 
Rose plants die 
Sensitive devices do not work anymore in 
this community* 
The problem is whether rose plants die of 
fake medicines or lies or illiteracy 
In this urban lack of personal hygiene  
Mixing one ratio of carbon dioxide,  
one ratio of low intelligence, three ratio of 
pesticide and one ratio of water 
Rose plants are dead 
Rose plants are dead but this is not a met-
aphor 



Rose plants are dead but this is not a 
poem 
Rose plants are dead not just because they 
are willingly to die 
Rose plants are dead and this is the only 
way to express the incident completely 
Miss Rosy, Miss Rosy. Miss Rosy........... 
Rose plants die while I'm crying out at the 
top of my voice 
Oh God! Rose plants suddenly die with a 
'bang' voice 
Among the dialogues synchronized with 
every slash which cuts the fish head 
Rose plants are dead  
Rose plants are dead  
As they don't know how to use condom, 
how to use contraception 
And as they don't practice monogamous 
marriage,  
Rose plants are dead  
Under that holy awesome and grand coop-
erative system, 
Rose plants die  



Under the permission of freedom to pro-
test and freedom to arrest 
Rose plants die  
As that so-called law for her strangles her  
The non-poem rose plants 
The non-context rose plants 
At the most, those non-language rose 
plants  
They all die with unknown positions 
Rose plants happened to be under twenty-
meter tall waves 
Rose plants happened to live among some 
twenty rifles 
Those plants die after Korea Peninsula War 
Rose plants have watched Premier League 
football matches 
They used to melt steel during  
The Great Leap Forward of Chairman Mao 
They used to disassemble muzzles during 
Cuba Missile Crisis  
Yes, those are rose plants indeed Except 
that her thorns cannot protect her,  
this is the goddamn rose 



You will not believe about the rose plants 
even though I swear  
O O Rosy.. Rosy 
They die among the screams 
Roses had gone as they upheld interfaith 
within the replica of breeding melody 
That's because those drooling bacteria bit-
ing the stalks of rose plants 
Underneath the religions of pests such as 
boot, skirt, firearm, spirits, etc... 
Under the rose field protection plan of 
pests 
After the 'NO' demonstrations of pests  
Rose plants are dead 
Including once-in-a-hundred-year bloom 
rose plants  
Along with degenerated rose plants 
They die right here in this city  
Rose plants are dead 
Rather than the fact of being willingly to 
die or not  
What counts most is that rose plants are 
dead 



After the civil war  
After this heavy rain shower  
Rose plants such as he/she are dead. 
 
 
Mg Myatthu  
*Suicide Garden (Terryz) 
(Translated by Paing Nyan Hein Aung) 
 

 


