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ဦးေအာ

ေရး းာ အဲႚို Burm...

http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/doc0005

း၏ ေ ာ  ံုးေ ႚ

ုာရာရဲႚ " ဵ ဲ ေႚရော ုံုၿာ ား ဵဵား" ာအုႀ 'ဦးေအား၏ ောံုးေႚ' ို ဴ#ူး%ူ ေ ာဴာ ဴ ၝ%။

ဦးေအာ

း၏ ေ ာ  ံုးေ ႚ
ုာရာ

ူို ၁၉ ရ ၊ ေေႚ ၁၀ ာရီဲ။
ိုးး း  ေ ား  အံုႚႁိး ိႂႁိးဵ #
 ႀိ။ ိို ဟူ၍ 'ာ႖ ဳ  ာ ဴရ။ ိုး ို ဳ ့ရႀာ
ဴႃးေော -ဴ႒ ီးို /ိုး/ိုး/ၝး/ၝး ေ။ ိုး း း ဲဟူ၍ #ႀိ'ဲ 1ဲ1ဲ ေို ၊ ႓1ိႂ႓1ိႂ #ာဵို ႀ့။
ော  ေ ၍ေေ။
3ီ ေႚ အး/ဵား#ံုးိုႚ ား ရာ#ႀိ။ ုိးဴႂဴဴႂ ၿောအ5ူးအရာ#ႀိ ဦးိးဟ (ော7ဵီ)
ေေႚ ေႚ-
ေ8ားၝးာ-ူရ ဵိး5ား။ 9ိုဵႂ အၝးော႓ဲ 9ို5းႀ5ံႀး ရီးားဴး ေ8ားၝး ို း႒ ံႂ႖ -ူားၝဟု
ႀာ5ားဵ #ႀိ။ ိုႚဴ1 ၍ 9ို5းႀ5ံ ေ8ားၝး/-ူရး :ဴ1ႂ
ား ဴ ေဴာ႓ီးော  ော7ဵီ5ံိုႚ ားဟု
ိ ူး5ား။
အ/အ ားဲ႓ီး ိုးအိ ို ေ ာ့ဵ #ႀိ။ ိုး ား  ဲႎို။ ိုႚႎႀ့
၁၀ ာရိော  း
အ႓ီးေးော 9ဵာ9ု3 ို ရး ၁၁ ာရီ 5ုိးားေ႓ီ။ ိုး ား ိေးေ။

ားဲ5ို ာ

ော 8ံုး ိုး ဲိ့ ဟုဟု ိဵို ႓ီး အေၞအ ႈဵ5/ ာ း႒ ီးိုႚ 5 ဲ့။ အ8့ေႚော
ေ3ၝးံ8ိ ာေ '  ား ို   ီး။
ား5ဲ ဳ ့ဴိုႀ ုိ ၝာ 5ရော ောား ံုးေ-ာ ႎႀ့
#ုႎႀ ေ-ာ  ို ေႚရ။
ားဴးံၝးဵားႀာ ိ5ား။ ရီးိုႚ ား ိ8ိ ာ ို ၝာဳ ။
အဴ'  ား ိုး #ာဵ ။ #ၿံ9 ဵႂိ့/ႀးိုႚဴ1့ ႕းော ရ ုး ား ို ႀ။
ား ိ႒ ီးေ ဵး ေၩရ႓ီး 8  ၍ ဟုး ေားာ။ ရီး အ8းအ  ိ#ႀိႀ။ ိုႚႎႀ့ 
(9ိုေအာေ ဵာ)း ေရာ ႖ ႗ႎု 8းို ။ ႗ႎု 3ၝဟိုီ (ဟာ9ႎၭႂ)း' ႀ  (9ိုေအာေ ဵာ) း ို
ဴ1 ူးို ။
းေ'း ောော ားဵား ဟို ု၊ 3ီ ု ရဵ #ႀိ။ ားဵႂိႚ ား ားာဵ ။ ိုး ာ/ဵ  ူဵား
ားဳ ာဳ ႎႀ့ #ႁ-ႀ ေ။ ူရိ-ို ေ#ႀႚ အ/ံၝးေၝ ႒ ီး ား ူဵား ရ ာ အးုိႚ ေ႖ာဳ ့ို ၊
ားေဴာို ႎႀ့ ေဳ  ို ေႚဴရ။ ႗ော ား #ံုး8းဵိိုႚ ူေ #ႁော 5ၝရဲႚဟုာ ာ ေအာ ေ့ိ။
႗ော အ အရိအေဴ ို ိ၊ ဴူ ဴ1 ေဵ။ ၝိုး ဲ့ို ရဲရဲးး ံၝးေၝ ႀ အးိုႚ
/ား။ း ူး ား    ို ားဵား ေ ာ့ဳ ဵ  #ႀိ ို ေႚရ။ ၝိုးး ေ ာ့ေ ဵဲဟု 5ို ိ။
႗ော အး/#ံုးိုႚ ားဲႀေ။
ႌCိႂးေဵာ့ော ဵ ႎႀာႎႀ့ ံုဵအဴာ /5ားော ာေရးႎႀ ဦး ုု ုုႎႀ့ #ံုး5ဲႀ 5 ာ။ ိုႚႎႀ့
အ-8/ေအာ  ား8ို ့ေရာိုႚ ေရာ ာ။ ၝိုးို #ံုးေ ဵား၊ ဵာရာ ီဵား ရဴႂေ ို အဵဥးေႚရ။ ိ8ိ
႓ိ ၍ ေ။
9ို5းႀအးိုႚ  ရေႀ ား 5  ႎႀ 5   ိ႓ီးႀ ိ8ိ႓ိဵ 
 ား ေ ားႀ ို ိ5့ား၍
9ို5းႀ ေၩ#ံုး8းဵိ  1 ရော  ားေိ့ဟု ေး ာ  ော့'ဲ 8/ေအာ  ို ဴ1း ာ 1 #ႀိ
ိုးဴႂဴဴႂ ၿော#ံုးးိုႚ ာဲ့ေ။ ော7ဵီ5ံႀ အဴႀဲ /ော့ေ။
ော#ံုး //ဵး ႎု၏ #ံုးးံၝး/ႀာ ိ5ား ို ေႚရ။  ၠ း8ီး အ ိးု႒ ီးႀား 8ဲိ၍
5ား။ ႎု#ံုးး ို ေ ဵာ၍ ော7ဵီ၏ အးိုႚ ေရာ ေ႓ီ။ ူႚအးႀား ံၝးိ5ား႓ီး း8ီး အ ိးု႒ ီး 8ဲ၍
ေ ့5ား #ံုးေ ံုးေ-ာ ႀာ ံရံ ို ႀီ ာ ရေဳ ။ ၝိုးို ားေဴာ ေဳ ။ ူုိႚ ေးႁိေေ/၍ ဵႂိး႒ ီး ဴ1 ေဟု
ေအာ ေ့ို ။
႗ော ိုုိုိေော #ံုးေ ဦးအား ‘ဦးိးဟ #ႀိား’ ဟု ေး။
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‘#ႀိၝ- 9ဵ’ ဟု ိုးိုးာ ေအးေအး ေဴ1။ ော့ႀ ဵ ႎႀာဵ ေေဳ ား အေအဵာ ိို ော့။
ိ5ဲ ား #ႀး။

ံၝးေ ့5ားဴ1့ အးိုႚ #ုရ  //့ံေး'ဲ ရ ာ #ံုးေ ' ိုႚ 1ႀ၍ ‘အ5ဲႀာ အ းအေ/း ုေား’ ဟု
ေးရ။
#ံုးေ  'ာ႖ ေဴာ'ဲ အာအ-ာ ေ ့5ားော ံၝး ို 1့ေး။ ႀးဳ ့ို ရာ ူ၏ ားဲ 5ိုေော
ော7ဵီ ိုေႚႀ 5ီး ိုေ5ာ႓ီး အးိုႚ /ို ။
#ံုးး ား ိ8ိ ႓ိ ဵ  #ႀိ။ ေ ့5ားော ဴးံၝးႀ ဴာ ိး ိး ႀေရာ #ို ဟဴ1့ အး
ိးဴာဴာဴ1 ေ။ အး5ိ#ႀိ ားဲ႒ ီး ား ိုးဴႂဴဴႂၿော အ႒ ံေးအရာ#ႀိ /ံု ဦးဵ 5း ေၝးို  ာ
ေးႁိေဵ  #ႀိ။
ော7ဵီ ႗ော /ာ ို ဴောအၝ 8ိ8ိ။
ား႕ ဟ'ဲ 5ိုရ ုား5ို ိုာ  ဴ1့ ႌၿဴ။
ူ ေးို၍ ေ။ အဳ ာ ိ8ိဵ  #ႀိ။ ႗ော ား ၝိုး ႁ#ႀား8ူံ၍ ေော အး/ဵား #ံုး
'ာေဳ ာ့ -ုို အံုႚႁိးရီေ/၍ ေ။ 8ိ႓ိ၍ ေ ို အံ့ဳဵ  #ႀိ။ အဳ ာ 8ိေရာႀ ‘အားံုးော့ 3ု ၡဴ1  ု႓ီ’ ဟု
ော7ဵီ ိုးုိးးေ။ ႗ော ား 'ာႀးိေးဴ1့ ေဳ ာေရာ ူ အ ဲိ၍ ေရာႀ5 ာ  ဴ၍ အဴိုႚ
ေၞဲ့။ ႗ော 5ိဲ ဴ1 ား။
‘ 1 ရ8ုိ ားရေအာ’

ိုး1ဲ1ဲ #ံုးးအဴ'  ေဴီးေ'းေၞေရာ ႀ
‘း ဳ ားေး'ူးား’ ဟု ော7ဵီ
‘ဟ့အး၊

႗ော ေႎို၍ ‘'ာဴ1 ိုႚဲ 8ရာ’ ဟု ေးိ။

အံ့ဳေ။

႗ော အုဲ '  ားေး

8း႓ီး #ံုး ို းာာ’

3ီော့ႀ ော7ဵီ ဴ1 ံု ို ေဴာဴ။ ဴေႆ့ -ူီေ1ား ို /85ားော    ို ူေးေ-ာ  ႗ော
ဴ1ာဲ့ော အ-8/ေအာ ႀ  ာ ာ ဦးေအာ8း၏ #ံုးးးိုႚ အးး/၍ အ းအေ/း ဴႂုဵ #ိႀော
အႁေ8ာ/႒ ီးဵားအား း7းဴ1့  ဳ ႓ီး ူ႖ 1း8ီးဴး ံရ'ဲ 7ဵ  ားဴ1့ 5 ေဴး ေဴာ ား။ ႗ေ ာ
ေရာ ီ ာရီေ ဵာေ ဵာႚ ဴ1 ။
႗ော း ို ဳ ားောအၝ 5ႚုႁ၍ ား။ အားဵား 88 ု၍ ာ။
 ႀာဴ1့ 8ိ႓ိ ာ ားော ၍
အး/#ံုး  1 ရ8ို5ဲ ား ာေရး ာဵီ ော #ံုးားုိႚ ႌCႂိး-ော ဵ ႎ
ေဳ  ို ေႚဴရ။  ားဲဴား#ႀိ ႎိုံေရးရာ အး/ ိုေ ဵာဴ့ ေး ႀး၍ ႎႁ8 ို ။ ူ ေအးေအး၊
ေ5ေ5  1 ရ ို ော ေ။
‘အ ႎႀေဴာ1ုိႚ ေ ား-9ဵာ’
‘ိ႓ီး ရ  ဳ းဳ ႂဲ့ ႎိုံေရး ု႒ ံႁ’ဲ
ဵ  ီးဴး ရဲ’ဟု ေဴာ။

ဴ1့ ူအဵိႂႚ း5ားဵ  #ႀိဳ ။ ော7ဵီ

‘ ႗ော #ံုး/း5ဲ /ာော့    ို ုိေ ို ေႚ-။ 3ၝေ-့
အ/ႀာော အိ ာေရးေ-ာ ဲႚ ေႚားဲ၊ ူ း 'ာႀ ေဴာ'ူး’
‘ူေဟာ ေဴာရ ဳ 'ူး’ ဟု ော7ဵီ

‘အဵႂိးား

႗ော/ာာ ားဳ ၝ'ူး။ 8/ေအာ 

8ုိေ။

 1 ရ ော ေ ဳ ဥ ုဲ ေ8း#ံုႀ ဴာော #ံုးားဦး အၝး ာ၍ ‘'-့ဲႚဲ’ ဟု ႗ောိုႚ /ိုး၍
ေးဴး။ ူ ိုးေ ာ'ာ း႒ ီးႀၝး အားံုး 8ံုး#ႀာ႓ီဟု ေဴာ။ ူ အံုေ၍ ဵ ႎ
 ႀာႀာ ဴ1ႃ1ဴ1ႃေရာ ဴ1 ေ။
‘9ိုဵႂေ ာ’ ဟု ေ-ာ  ိုးိုးေး။
‘ဵ ႎႀာ ို အ/ဲႚ 1ံုး5ား-’

႗ေား ဳ ာဳ ာေႎို'ဲ 7ဵႃ3ၝအီ - (ိဴ1ႃ) း ံၝးေၝ ႀ ေ ဵာ၍ အဴ' 
 းိုႚ 5 ဲ့။ ိုး
 ိ့ ိ့ #ာဵ #ႀိ။ ူအု ိုး#ာ5ဲ 5ီးေ8ား၍၊ ဵိႂႚ
5ီးၝ'ဲ၊ ဵိႂႚ
 ေ1ားေၞရ ာ
အး/#ံုး' ိုႚ ေ႖ာဳ ့ေဳ ။ ူေ-ာ 
႗ော့  ေား ို 8ဲ ို၍ ‘3ီ- ု /႒ ီးေ ေ ံရ-
ဳ ား-၊ ဟုား 9ဵာ’ဟု ေး။ ူ ား အေဳ ားဵႂိး ံု ို ိဵေေိ့။
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‘ဟု ဲ့’ ဟူ၍ာ ေဴ1ဳ ား႓ီး 1 ိုႚ ဴ1 ူး၍ အ့ေႚရော ေ3ၝးံ8ိ ား ို   ီးို ။
းောိုႚ ေဴးဵ #ႀိ။

ား5ဲ ူးႀေ။ ရီးအားံုး ဵ  ိဵ ႎႀာ ေ ားဳ ။ #-#- ိးဵိႂဦး
ဴ1 ရေော’ ဟု ဴးဵ #ႀိ။

ား

‘ဴ1 ႀ ဴ1 ရေော၊ ဴ1 ႀ

ေ ဵးဟု 5ရော အိုအို ိး႒ ီးႎႀ ေ-ာ  ား ‘9ိုဵႂ အ #ႀၝေ ော၊ 9ိုဵႂ အ #ႀၝေ ော’ 8ုေား၍
ေဳ ။
-ုႀ ိရော ိးေ-ာ 
ူိုႚ ေဴာရ ဳ ။

ေးဴး ို ‘ေဴာဳ ဲႚ၊ ေဴာဳ ဲႚ’ဟု အာ  ု၍ ီးုိးားဴ ။

ႚဴႚ ာ / ား5ားော #ုဦး ‘အား ီး ရ 
 ။
းးႎႀ့ 3#ို'ာ ော ေၝ ို 

ာဲ’ဟု

႗ော့' ိုႚ ႀ၍ ေရ#ဵ  #ႀိ။ ဵ ႎႀာ5ား

ိ႒ ီးေ ဵးိုႚ ေရာ ာောအၝ ူားူာ
း#ႀးေ႓ီး ေ ဵး8ုိဵားႀာ ိ5ားေ႓ီ။ း ုဟုဵး
ဵံႚႎႀံႚ၍ားေ႓ီ။ ောော ား၊ ဵားိုႚ ား ဴဴ ားာဳ ။
ားေၞႀ 8း၍ း5ဲိုႚ /ာောအၝ အိ/ ူိုႚ ႁိိုိုႎႀ့ ရ ာ ဳ ့ေ ို ေႚဴရ။
ူိုႚ အ႓ိေႎိုဳ ။ ိုး  ဲ'ဲ #ာဵ ။
ူိုႚ ‘ဴ1 ႀ ဴ1 ရေ၊ ဴ1 ႀ ဴ1 ရေ’ ဟု  ဴးရး ေေ ားာော့။ 9ိုဵႂ 8ံုးေဳ ား ား
ေး ာဵားႀ ဳ ားရေ႓ီ။ ူႚဵ ႎႀာ ဳ ့ဳ ့၊ ဵ ႎႀာ ႌCိႂး-ႎးဵ ာႎႀ့။ းေၞႀ
ဴ8ရာဦး၏ ိး ၝး ႀ
‘ ဵႂုိႚော့ 5းး ဵ ော့'ူး၊ ားဵ ိး #ႀိော့ၝ'ူး#ႀ’ ဟူော အံ ဲ့ဲ့႖ ေၞ5 ာ။
ေ/ီး႓ိးအိႚ 5ု5ားဴ1့ ဥ့ဦး ိ8ိ ာ ေႀာႀ။ အိားဵား 8ံုိုး ေး
ေဴာဳ ။ #ႁိ ံ၊ းံ၊ ဥးႃံ၊ ံ။

အေဳ ား ိုာ

ိ8ိေႀားဴ1့ ေ ာေ ာ အိရာ/ဳ ေား အိေဵာႎိုဳ ။ ေႚး ဟာ အိ  ဲ ဴ1 ဳ ၝေ ော့ဟု ိးဵား
8ုေားဳ ။ ဥ့ ေား ေဵားဟႚံ၊ ူးႚံိုႚ 8 ၍ေ။ #ႀဲဲ ီးဴ ၍ ော ေ1း 5ဳ ဴ။
ေရးႎိုး8ံု႖ ‘'-ော့ဵားႀ ေ့ေဵာ ၝ့ဲော’ ဟု အိဵံႎႀ့ 8ိုဳ ။ ေရးႎိုးိုး ိရဵ  #ႀိ။ ဳ ာ: အိ ႓ီး
ႎိုး။ ိုႚႎႀ့ ေအာ ေ့ေ့ ႎႀ့ 5ုိ ို ေဴာ ရေ။
8 ႎၿ-ဲ့ အေဳ ားအရာ
ႀိ႖ - ိုေအာ8း၏ ေ ဵားား '/
ိုႚ9ာအ းအ#ံုးေ ေအာ8း
႗ောိုႚ ႀိိရႀိ႖ 9ိုဵႂ
အာာ ေၝးေ8ာ႒ ီးဵား၏ အၪႂၯိၨ အ ဵဥး
ေအာ8း ိုႚဟု အ#ိုး
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