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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း (သို႔မဟုတ)္ ဘဝတကၠသိုလ္မွ တပ္မင္းၾကီး - အပိုင္း(၁)

``တို႔ …. KNDO ဟာ သမုိင္းနဲ႔ေနလာတာ။ ေအာက္ကို က်သြားရင္ေတာင္ အပင္ျပန္ေပါက္တဲ့
ရြက္က်ပင္ေပါက္ အမ်ဳိးအစား…။ ေနာက္တခုက ဘယ္ေတာ့မွ ေစာင္းလ်က္၊ ေမွာက္လ်က္ မေနဘူး။
ပစ္တုိင္းေထာင္ပဲ။ ႏုိင္ငံေရးက အကူအေျပာင္းေတြ ရွိေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ ေစာဘဦးၾကီး
ေတာင္ငူမွာ ေျပာသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းစကားထဲက အတုိင္း….. လက္နက္ခ်စကား
အလ်ဥ္းမေျပာရဘူးဆိုတာ….။ အဲ့ဒါကို အေသမွတ္ထားလုိက…
္ ..။´´
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း)
ကရင့္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္
(KNDO တပ္မႉးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမွ…..)
(၁)

`ဇာတိပၹဳိလ…
္ .´။
သူ႔အား မည္သူက စတင္၍မွည့္ေခၚခဲ့သည္မသိ…။ အိမ္တြင္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက သူ႔အား
`ဇာတိပၹဳိလ´
္ ဟုပင္ ေခၚၾက၏။ သူ၏အမည္ရင္း `မန္းေက်ာ္ေသာင္း´ အား မေခၚၾက။ သူ… ၁ဝ
ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ပင္ သူ႔အမိုး (အေမ) ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ သူ၏ ငယ္စဥ္ခေလးဘဝက အဖီး
(အဖြား) ၏ လက္ေပၚ၌ပင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရမည္။ သူ႔၌ ေမြးခ်င္းညီကိုေမာင္ႏွမ ၃
ေယာက္ရွိ၏။ သူ႔အပါး (အေဖ) ၏ အမည္က မန္းနန္းရင္ ျဖစ္ၿပီး အမိုး (အေမ) ကမူ …. နန္းညြန္႔ဟူ၍
ျဖစ္သည္။ သူကား …. အမိုးအား ခင္တြယ္ေသာသားဟု ဆုိရမည္။ သူ၏ မိဘဘုိးဘြားအားလံုးက
ဗုဒၵဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သူကမူ …. ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္၏။
သူ႔ဇာတိ `ထိန္ကုလားကုန္းရြာ´ က မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိသည့္ ရြာျဖစ္သည္။
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သူ၏ ငယ္စဥ္ဘဝက `ထိန္းကုလားကုန္း´ ႏွင့္ `တုန္းလွဲေခ်ာင္းရြာ´ မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္းရင္း
ကုန္လြန္ခဲ့ရသည္။ တုန္းလွဲေခ်ာင္းရြာက တုန္းလွဲေခ်ာင္းကို အစြဲျပဳၿပီးေခၚေသာ ရြာျဖစ္သည္။
တုန္းလွဲေခ်ာင္းက ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးအတြင္း စီးဝင္သည့္ ေခ်ာင္းငယ္ေလးျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီ…၊
တုန္းလွဲေခ်ာင္း….လတာ…ႏွင့္ ေဗဒါတို႔ကား သူ၏ ငယ္ဘဝပံုရိပ္ႏွင့္ တြဲ၍ ထင္ဟပ္လ်က္…
္ .။
သူ႔အား ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၅ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆုတ္ ၁၁ ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့၏။ သူေမြးဖြားခဲ့သည့္
၁၂၈၅ ခုႏွစ္က ….. ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ျဖစ္၏။ ထိုႏွစ္ကား ….ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္
ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံသစ္ ပံုေလာင္း၍ အသက္သြင္းေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္။
ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီဟူ၍ ရွိ၏။ ဥပေဒျပဳေကာင္စီတင
ြ ္
ေကာင္စီဝင္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ၃ ေနရာရိွၿပီး၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားရိွ၏။ ဘုရင္ခံ၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီတြင္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ၾကီး ၄ ေနရာထားရွိၿပီး ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး
ေနရာ ၂ ေနရာအား ဘုရင္ခံမွ တုိက္႐ိုက္ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီး
၂ ေနရာအတြက္ကိုမူ …. ဘုရင္ခံမွ သေဘာက်ႏွစ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီဝင္မ်ားအား
ေကာင္စီမွ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရမည္။ ခ်ဳပ္ရလွ်င္မ…
ူ . ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည္က….ဘုရင္ခံ၌သာ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္….။
လႈိင္၊ ပု၊ ေက်ာ္ - GCBA က ဒုိင္အာခီ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ဒိုင္အာခီ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မပူးေပါင္း၊ မဆက္ဆံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
အစုိးရႏွင့္ မဆက္ဆံဘူး….
ဒိုင္အာခီအား အသိအမွတ္မျပဳဘူး….
အခြန္အတုတ္မ်ား မေပးေဆာင္ဘူး…. စသည့္ `ဘူး´…တုိက္ပြဲမ်ားအား ဆင္ႏႊဲၾက၏။
ဦးဘေဖ၏ ၂၁ ဦးပါတီႏွင့္ ဆာေဂ်ေအေမာင္ၾကီး၏ ေရႊေတာင္ၾကားပါတီက ဒုိင္အာခီေရြးေကာက္ပြဲ
ဝင္ၾက၏။ ေဒါက္တာ ဆာစံစီဖုိး၏ ေဒၚကလူ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးသည္လည္း
ဒုိင္အာခီေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္၏။
သူကား…. ဒုင
ိ ္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသစ္ႏွင့္အတူ ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။
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(၂)

သူ…ေက်ာင္းစေနေတာ့….ရြာက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ပင္ ေန၏။ ထုိေခတ္ ေက်းလက္ပညာေရးက
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ပင္ စၾကရသည္။ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ ပထမ ေက်ာင္းသားသပိတ္
ၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေက်းလက္အထိ
မက်ယ္ျပန္႔ေသး….။ သူတုိ႔ရြာရွိ စာခ်ဘုန္းၾကီးက အညာသားဘုန္းၾကီး ျဖစ္သည္။
ၾကိမ္လံုးတေခ်ာင္းႏွင့္ စာခ်သည့္ ဘုန္းၾကီးျဖစ္သည္။ အ႐ိုက္ၾကမ္းသျဖင့္ ရြာသားအခ်ဳိ႕က
ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘုန္းၾကီးအား `ပလန္းကိုင္း´ ဟု ေခၚၾကသည္။ `ပလန္းကိုင္း´ က ျမန္မာျပန္လွ်င္
`ပုလင္းကြဲ´ ဟု အနက္ထြက္မည္။ ပုလင္းကြဲ ဟူသည္က…ရွမည္၊ ထိမည္ဟူ၍ ျဖစ္မည္။
မဂၤလသုတ္ သင္ရ၏။ သူႏွင့္အတူ မဂၤလသုတ္တတ္သည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္းက ၂ဝ ခန္႔ရွိမည္။
ဘုန္းၾကီး ပလန္းကိုင္းက သူတုိ႔ကုိ မဂၤလသုတ္ခ်ေပး၏။ မဂၤလသုတ္ကုိ ပီေအာင္ သူတုိ႔
ရြတ္ဆိုၾကရသည္။ ဘုန္းၾကီးက မပီလွ်င္ ပီေအာင္ရြက္ခိုင္း၏။ မရပါက…. ေက်ာပုပ္ေအာင္
ၾကိမ္လံုးႏွင့္ ေဆာ္၏။ ပါ႗ိပါဒ္မ်ားျဖစ္၍ သူတုိ႔က ပီေအာင္ မရြက္ႏိုင္ၾက။
`ယံမဂၤလံ ဒြါဒသဟိ၊ယံမဂၤလ´
ံ အားရြက္လွ်င္ သူတို႔က ……..`ယာမဂၤလ´
ံ ဟူ၍သာ
အသံထြက္ၾက၏။ `ယံ´ အား မပီၾက။
`ဒါြဒသဟိ´ ဟူလွ်င္လည္း ….`ဒြါ´အား `ဒ´ဟုသာ ရြက္၍ရ၏။ ဤတြင္ ေက်ာေပၚသို႔
စာခ်ကိုယ္ေတာ္၏ ၾကိမ္က `ဖုန္း´…`ဖုန္း´ ႏွင့္ ေရာက္လာ၏။ မသက္သာ။ အညဳိအမဲစြဲ၏။
မဂၤလသုတ္ႏွင့္ပင္ ေက်ာပုပ္ရမည့္အေျခ….။
သူကား ..သူ႔အဖီး (အဖြား) ကို အ႐ိုက္ခံထားရသည့္ အရႈိးရာမ်ား ျပရင္း ေျပာ၏။
`မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး အဖြားေရ။ ဒီမွာၾကည့္စမ္းပါဦး။ တင္ပါးေတြ၊ ေက်ာကုန္းေတြ ႐ိုက္ထားတာ။
မဂၤလသုတ္ ေက်ာကုန္းပုပ္ဆိုသလုိပဲ။ က်ေနာ္ ေက်ာင္းမေနခ်င္ေတာ့ဘူး…´
အဖြားက သူေျပာသည္ကုိ လက္မခံ။ ေက်ာင္းေနမွ စာတတ္မည္၊ ေက်ာင္းေနဖို႔သာ ေျပာ၏။
သူ႔စိတ္၌မူ ….`ဒီဘုန္းၾကီး ငါနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ ဒီလုိသာ႐ိုက္ေနရင္ တၾကိမ္ၾကိမ္ ငါနဲ႔ ျပႆနာေတာ့
ျဖစ္ေတာ့မွာပဲဟူ၍ ေတြးထင္ထား၏။ ေတြးထင္ထားသည့္အတုိင္းပင္ ….မဂၤလသုတ္အား ဘုန္းၾကီးက
စာခ်ပး၏။ သူတုိ႔က လုိက္၍ စာအံၾကရသည္။ ထံုးစံအတုိင္း ပါ႗ိသံကမပီ။ တေယာက္ၿပီးတေယာက္
အ႐ိုက္ခံၾကရ၏။ သူ႔အလွည့္သို႔ ေရာက္လာ၏။ သူ၏ ပါ႗ိအသံထြက္ကမပီ…. ဘုန္းၾကီးက
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ၾကိမ္လံုးအား ေျမႇာက္လုိက္၏။ သူဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ အ႐ုိက္မခံေတာ့ဘူး…။ သူ…
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေပၚမွ ဆင္းေျပးေတာ့၏။ ထိုေန႔မွစၿပီး ….သူ၏ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
ပညာေရးသည္လည္း ဆံုးခန္းတုိင္သြားေတာ့သည္။

(၃)

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ဆင္းေျပးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ သူသည္ အဖြားအိမ္သို႔မျပန္….။ အေဒၚအေထြးဆံုး၏
အိမ္သို႔ သြားသည္။ သူ႔အေဒၚ၏ အိမ္က `ငွက္က်ရြာ´ ႏွင့္ `ေရတြင္းကုန´
္ ရြာ အၾကားတြင္ ရွိ၏။
အဖြား၏ အိမ္ႏွင့္က မေဝး…။ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္မူ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ ေလွ်ာက္ရမည္။ ထုိေန႔မွစၿပီး
သူ၏ အေဒၚအိမ္၌ပင္ေန၍ ထိုရြာရွိ ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ေက်ာင္း၌ အတန္းပညာအား ဆက္၍သင္၏။
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၌ မဂၤလသုတ္အထိ သင္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အတန္းေက်ာင္း၏ သူငယ္တန္း၊
ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း ဖတ္စာမ်ားအား သူဖတ္၍ တတ္သည္။ သခ်ၤာတြင္လည္း ရ၏။ သို႔ႏွင့္
သူ႔အား အတန္းေက်ာင္း၌ ပထမတန္းမွစ၍ သင္ၾကားရန္ လက္ခံလိုက္၏။ ႏွစ္ဝက္ခန္႔ စာသင္ၿပီးသည့္
ေနာက္တြင္မူ သူ႔အား ပထမတန္းမွ ဒုတိယတန္းသုိ႔ တင္ေပးလိုက္ျပန္သည္။ အတန္းေက်ာင္း၌
သူသည္ အတန္းတိုင္းတြင္ ပထမရ၏။
စတုတၳတန္းတြင္သူသည္ `စေကာလားရွစ´
္ ရရန္ သူ ၾကိဳးစား၏။ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသား၊ သူသည္
အငယ္တန္းမ်ားမွ ျမန္မာစာ ဆရာမလာလွ်င္ သူပင္ ဆင္း၍ အငယ္တန္းမ်ားတြင္
ျမန္မာစာသင္ေပးရသည္။ သူ၏ ျမန္မာစာအသင္အျပက ေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾက၏။
စတုတၳတန္းေက်ာင္းသား သူသည္ ညစဥ္ပင္ မီးခြက္ထြန္း၍ စာက်က္၏။ သူ ဒီႏွစ္ စေကာလားရွစ္
ရရမည္။ ဤသို႔ ေတြးထင္ထားခဲ့၏။
သို႔ေသာ္……။
အေဒါ့ဟစ္တလာႏွင့္ မူဆိုလီနီ္တို႔ အာဏာရလာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဥေရာပသည္
မၿငိမ္သက္ေတာ႕………….။ ၁၉၃၆ တြင္ မူဆိုလီနီက `အီသီယိုးပီးယား´ ကို တိုက္၍သိမ္း၏။
အေဒါ့ဟစ္တလာကလည္း `ၾသစႀတီးယား´ ႏွင`
့္ ခ်က္ကိုစလုိ ဗက္ကီးယား´ ႏုိင္ငံမ်ားအား
က်ဴးေက်ာ္၍ သိမ္းယူခဲ့၏။ ၿပီးလွ်င္ …..ဟစ္တလာက ၁၉၃၉ ခုႏွစ္အတြင္း `ပိုလန္´ ကို
ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ျပန္၏။ ဟစ္တလာ၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္က ဥေရာပအား ၿခိမ္းေျခာက္၍ လာေလၿပီ။
ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္က ဂ်ာမန္အား စစ္ေၾကညာလုိက္၏။ စစ္ပြဲ၏ အစတြင္ ဂ်ာမန္တပ္တုိ႔က
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အသာစီးရေနခဲ့သည္။ စတာလင္သည္ ဂ်ာမန္တို႔ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ေနသည့္ ပိုလန္အေရွ႕ျခမ္းအား
ဝင္၍သိမ္း၏။ ပိုလန္၏ အေနာက္ျခမ္းကိုမူ ဂ်ာမန္တုိ႔က သိမ္းထားၿပီး ျဖစ္၏။
၁၉၄ဝ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ ဟစ္တလာ၏ တပ္ေတာ္ၾကီးသည္ ေနာ္ေဝး၊ ဒိန္းမတ္၊ နယ္သာလန္၊
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ေဟာ္လန္တုိ႔ကို သိမ္းျပန္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ျပင္သစ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းကို ထုိးစစ္ဆင္၏။
`မူဆိုလီန´
ီ ကလည္း ျပင္သစ္အား စစ္ေၾကညာ၍တုိက္၏။ ျပင္သစ္အေျခအေနက မဟန္…..။
အေဒါ့ဟစ္တလာႏွင့္ မူဆိုလီနီတို႔၏ ထုိးစစ္ေအာက္၌ ျပင္သစ္သည္ ေတာင့္မခံႏို္င္ေတာ့….။ ဂ်ာမနီႏွင့္
ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းလိုက္ရ၏။ နာဇီဖက္ဆစ္တို႔၏ စစ္ဖိနပ္သံခြာေအာက္သို႔ ျပင္သစ္ျပည္သည္
ေရာက္သြားရ၏။ ထုိအခ်ိန္အထိ ၾကားေနေရးဝါဒကို က်င့္သံုးေနခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္
ဖက္ဆစ္ဝါဒအား ကာကြယ္ရန္ သူ၏ ၾကားေနေရးဝါဒအား ဖယ္ခ်ကာ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္
လက္တြဲ၍ နာဇီဖက္ဆစ္တုိ႔အား တုိက္၏။
၁၉၄၁ တြင္ အေရွ႕အာရွမွ ဂ်ပန္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပိုင္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းအား
ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ ဤတြင္ …..` လိပ-္ ကန္´
မဟာမိတ္တို႔ကတဖက္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔က ဝင္႐ိုးတန္းမဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ဖက္ဆစ္ ၃
ႏုိင္ငံကတဖက္…..။
ပုလဲဆိပ္ကမ္းအား ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္သည္ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂြမ္၊ ဝိတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊
စသည့္ကၽြန္းမ်ားအား တကၽြန္းၿပီးတကၽြန္း တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေတာ့၏။ မေလးျပည္သည္လည္း
ဂ်ပန္တုိ႔လက္ေအာက္ ေရာက္၏။ ၿဗိတိန္၏ အၾကီးဆံုးခံတပ္ၾကီးျဖစ္သည့္ စကၤာပူခံတပ္သည္လည္း
ဂ်ပန္တို႔၏ လက္ဝယ္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။
စကၤာပူက်ၿပီးေနာက္ ……ဂ်ပန္စစ္ဦးသည္ ထုိင္းမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဦးတည္ခဲ့ေလၿပီ္။
အေရွ႕အာရွ၌ ကမၻာ့စစ္မီးၾကီးက အရွန
ိ ္အဟုန္ႏွင့္ ေတာက္ေလာင္၍ ေနေလၿပီ….။
ကမၻာစစ္ၾကီးက ေက်ာင္းသခၤန္း၏ တံခါးမ်ားအား ပိတ္လိုက္ၾကေလၿပီ….။ စတုတၳတန္း
စာေမးပြဲၾကီးေျဖရန္မွာ လပိုင္းမွ်ပင္ မလုိေတာ့…..။ `စေကာလားရွစ´
္ ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သူသည္
စာအား အထူးၾကိဳးစား၍ ဖတ္ရႈ၏။ သို႔ေသာ္…. ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးက သူေနသည့္ တုန္းလွဲေခ်ာင္းရြာ
အတန္းေက်ာင္းေလး၏ စာသင္ခန္းတံခါးမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပစ္လုိက္ေတာ့၏။ သူ၏ အတန္းေက်ာင္း
ပညာေရးသည္လည္း စစ္မီးေၾကာင့္ စတုတၳတန္း၌ပင္ ဆံုးခန္းတိုင္ခဲ့ရေတာ့၏။
(၄)
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သူ႔၌ မဟုတ္မခံစိတ္က ဗီဇစိတ္ဟူ၍ပင္ ေျပာရမည္။ ငယ္ငယ္ကတည္းမွ တပါးသူအေပၚ
မဟုတ္တာလည္း သူ မလုပ္။ သူတပါးက သူ႔အေပၚ မဟုတ္တာ၊ မမွန္တာ လုပ္လွ်င္လည္း သူမခံ…..။
လက္တုံ႔ျပန္တတ္၏။ လက္တုံ႔ျပန္သည္ကား ….. လက္ပါ ၊ ပါသည့္ လက္တု႔ံျပန္မႈမ်ဳိး….။
တေန႔ ….. သူတုိ႔ညီအကိုအခ်င္းခ်င္း ေလာက္စလံုး လွိမ့္ၾက၏။ ညီအကိုဟု ဆုိေသာ္လည္း တဝမ္းကြဲ၊
ႏွစ္ဝမ္းကြဲမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ သူ႔အကို တဝမ္းကြဲတေယာက္က နည္းနည္းညစ္ခ်င္၏။ ႏုိင္လွ်င္ သူမ်ားထံမွ
ေလာက္စလံုးမ်ားအား ယူၿပီး ရႈံးလွ်င္မူ သူ႔ေလာက္စလံုးမ်ားအား မေပးခ်င္….။
သူကား … သူ႔အကိုဝမ္းကြဲႏွင့္ ကစားတုိင္း ရႈံးသည္က မ်ား၏။ ရႈံးတုိင္း သူ႔ေလာက္စလံုးမ်ားအား
သူ႔အကို တဝမ္းကြဲအား ေပးရၿမဲ….။ တၾကိမ္တြင္ သူႏိုင္၏။ ႏိုင္သည့္အၾကိမ္တြင္ သူ႔အကိုဝမ္းကြဲက
သူ႔အား ေလာက္စလံုးမေပး….။ ပါးစပ္ႏွင့္ေတာင္းလည္း မရ။ ဤတြင္ သူသည္ အနားတြင္ရွိသည့္
ထင္းျခမ္းေပါက္ႏွင့္ သူ႔အကို၏ ေခါင္းအား ႐ိုက္ခြဲ၏။
တၾကိမ္တြင္လည္း သူ႔ညီမဝမ္းကြဲတေယာက္အား ` ပိုး´ သည့္ ရြာမွေက်ာင္းဆရာအား
အိမ္ေပၚတက္၍ ႐ိုက္ဖူး၏။ သူ႔ညီမဝမ္းကြဲက ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္။ ေက်ာင္းဆရာက အသက္ ၄ဝ
ေလာက္ရွိသည့္သ…
ူ ..။ သူ႔ညီမကလည္း ေက်ာင္းဆရာအား မႏွစ္သက္….။ ဤတြင္ သူ႔ညီမအား
ေႏွာင့္ယွက္သည္ဟုဆုိၿပီး ေက်ာင္းဆရာ၏ အိမ္ေပၚသို႔ `ည´ တြင္ တက္၍ ေခါင္း႐ုိက္ခြဲ၏။ သူ၏
လူငယ္ဘဝ ျဖတ္သန္းမႈက ေပေပေတေတ ႏုိင္သည္ဟုပင္ ဆုိရမည္။ အရက္လည္း ေသာက္၏။
ဖဲလည္း ႐ိုက္၏။ ၾကက္လည္း တုိက္၏။ ေလွပြဲ၊ ႏြားပြဲ ရွိလွ်င္လည္း ေလာင္း၏။
``ဖဲ႐ိုက္တာ၊ အရက္ေသာက္တာ၊
ျမင္ေလာင္းတာ….ေတြစံုလင္….
ဒီထက္ပင္ ကဲအံုးရွင္၊ ဆယ္ဆပင္…..´´
သီခ်င္းထဲတြင္ေတာ့ `ေမရွင´
္ က ဤသို႔ဆ၏
ို ။ မတင္တင္ကမူ သူ႔အေပၚ ဤသို႔သေဘာမထား။
မတင္တင္ဟူသည္ကား သူႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။ တရြာတည္းသားျဖစ္၍
သူ၏ ေပေပေတေတ ႏုိင္လြန္သည္အား မႏွစ္သက္…..။ သူက ….မတင္တင္၏ တဝမ္းကြဲ
အမတေယာက္အား ေအာင္သြယ္ခိုင္း၏။ ေအာင္သြယ္ျဖစ္သူက သူ႔အား အၾကံေပးသည္။ သူတုိ႔
ထင္းခုတ္သြားၾကမည္။ ထင္းခုတ္သည့္ ေနရာသို႔ လုိက္လာၿပီး မတင္တင္အား
သမီးရည္းစားစကားေျပာရန္ အၾကံေပး၏။
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မတင္တင္တို႔ ညီအမႏွစ္ေယာက္ ထင္းခုတ္တတ္မည့္ ထင္းေတာက ရြာႏွင့္မေဝး….။ ရြာအလြန္
ကိုင္းေတာတြင္ပင္ ျဖစ္သည္။ မတင္တင္ႏွင့္ သူ႔အမက ကိုင္းေတာအတြင္း ေနရာခြဲ၍
ထင္းခုတ္ေနၾက၏။ သူက မတင္တင္ ထင္းခုတ္ေနသည့္ ေနရာသို႔ ေျခသံမၾကားေအာင္
လွမ္း၍ကပ္သြားသည္။ အနားသို႔ေရာက္မွ မတင္တင္ သူ႔အား ေတြ႔၏။
`နင္ဘာလာလုပ္တာလဲ´
မတင္တင္က ထင္းခုတ္ရပ္ၿပီး သူ႔ကို ေမး၏။
`ငါ နင္နဲ႔ စကားေျပာစရာရွိလ´
ို႔
`နင္နဲ႔ ငါ ဘာမွ ေျပာစရာ စကားမရွိဘူး´
`နင္ျပန္ ….မျပန္ရင္ ငါဓားနဲ႔ ခုတ္လိုက္မယ္´
`ဟ .. ဒီလိုမလုပ္နဲ႔ ….´
သူက ေျပာေျပာဆုိဆိုႏွင့္ မတင္တင္လက္မွ ဓားအား လုယူလုိက္၏။
` ငါ နင့္ကိုၾကိဳက္တယ္ တင္တင္´
သူက တည့္တည့္ပင္ ေျပာလုိက္၏။
`နင္ ၾကိဳက္ေပမယ့္ …. ငါမၾကိဳက္ဘူး၊ နင္ျပန္ေတာ့….´
မတင္တင္ကလည္း ျငင္း၏။ သူက မတင္တင္၏ လက္ကို ဆြဲၿပီး ထုိင္ခိုင္းသည္။ မတင္တင္က မထုိင္၊
႐ုန္း၏။ မတင္တင္၏ ထမိန္စအား ဆြဲထားၿပီး …
` နင္မထုိင္ရင္ ….. နင့္ထမိန္ကို ငါဆြဲခၽြတ္လိုက္မယ္´
သူ႔ဟန္က တကယ္စြတ္လုပ္မည့္ဟန္….။ သို႔ႏွင့္ မတင္တင္ သူ႔အနားတြင္ ထုိင္ခ်လိုက္ရ၏။
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သုူက မတင္တင္အား သမီးရည္းစား စကားေျပာ၍ အေျဖေတာင္း၏။ မတင္တင္ကလည္း ျငင္းသည္။
ေနက ညိဳလာၿပီ။ သူက မတင္တင္၏ ထမိန္စကို ဆြဲထားသျဖင့္ ထျပန္၍လည္း မရ….။
`နင္ ငါ့ကို ျပန္မၾကိဳက္ရင္ ေပးမျပန္ဘူး….။ တခါထဲ နင့္ကို ေခၚထားလုိက္မယ္´
သူ႔စကားေၾကာင့္ မတင္တင္ အက်ပ္ေတြ႔ေန၏။
`ေအးပါ .. ငါ နင့္ကို ၾကိဳက္ပါတယ္။ ငါ့ထမိန္စကို လႊတ္ေတာ့….´
မတင္တင္က သူ႔ကို ေျပာ၏။ သူက မယံ…
ု .။
`နင္ ငါ့ကို တကယ္ၾကိဳက္တာ မဟုတ္ပါဘူး´
`ၾကိဳက္ပါတယ္ဟာ၊ ၾကိဳက္တယ္´
`တကယ္ၾကိဳက္တယ္ဆိုရင္ နင္ က်ိန္မလား´
`ငါက ဘယ္လုိ က်ိန္ရမွာလဲ´
`ငါ တုိင္ေပးမယ္။ နင္ လုိက္ဆ´
ို
သူႏွင…
့္ .မတင္တင္တုိ႔ အၾကင္ခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္သြားၾက၏။ မတင္တင္သည္ပင္ သူ၏ ခ်စ္သ…
ူ ..။
မတင္တင္သည္ပင္ သူ၏ အိမ္သူသက္ထား…..၊ ဇနီးမယား….။ သူတုိ႔ အိုေအာင္မင္းေအာင္
ေပါင္းသင္းခဲ့ၾက၏။ ။
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း (သို႔မဟုတ)္ ဘဝတကၠသိုလ္မွ တပ္မင္းၾကီး - အပိုင္း(၂)

(၅)

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ပထမဦးဆံုး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေရး အဖြဲ႔အစည္းမွာ `ေဒါကလူ´
ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ တီးသံျပာက စတင္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၃
ခုႏွစ္တြင္ ေဒါကလူမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ Karen Central Advisory Board (K.C.A.B) အား
ဖြဲ႔စည္းလုိက္၏။ ကရင့္ဗဟိုအၾကံေပး အဖြဲ႔တြင္ ေဒါက္တာဆာစံစီဖုိး၊ ေစာဘေမာင္၊ ေစာသာဒင္တုိ႔
ပါဝင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၉၄၅ တြင္ (K.C.A.B)အား (K.C.O)ဟူ၍ အသြင္ေျပာင္းလုိက္ၾက၏။ (K.C.O)က
….Karen Central Organization ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႔တြင္ ေစာသာဒင္၊ ဆရာသာထုိ၊ ေစာဘဦးၾကီး
ပါဝင္ၾက၏။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ (K.C.O) ကိုယ္စားအဖြဲ႕တဖြဲ႕သည္ အဂၤလန္သို႔ သြား၏။ အဖြဲ႕တြင္
ေစာဘဦးၾကီး၊ ေစာသာဒင္၊ ဆစ္ဒနီလူနီႏွင့္ ေစာဖုိးခ်စ္ ပါဝင္ၿပီး၊ သီးျခား
ကရင္ျပည္နယ္ရရွိေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾက၏။ စစ္ၿပီးေခတ္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏
အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားက အရွိန္အဟုန္ႏွင…
့္ …။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ KNU (Karen Nation Union) ဖြဲ႕စည္း၏။ KNU ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ KNA
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ေခၚ ´ေဒါကလူ´ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး ဗုဒၵဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (BKNA) ၊
ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႔ (KCO) ႏွင့္ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႕ (KYO) ေလးဖြဲ႔အား ေပါင္း၍ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့သည့္
ကရင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုး KNU ၏ ဥကၠ႒မွာ ေစာသာဒင္ ျဖစ္သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ပဲခူးတြင္ KNU မွ ၾကီးမႉးၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား
ညီလာခံတရပ္အား က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံက …. `ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ´ စာခ်ဳပ္အား
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ကရင္လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားႏွင့္အညီ ကရင္အမတ္ဦးေရ
သတ္မွတ္ေပးရန္၊ ကရင္အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔
မဲဆႏၵေျမ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ ကရင္စစ္တပ္ သီးသန္႔ထားရွိခြင့္ေပးရန္၊ သီးျခားကရင္ျပည္နယ္
ထူေထာင္ခြင့္ေပးရန္ စသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို ညီလာခံက ခ်မွတ္ၿပီး လန္ဒန္ရွိ ေဒါင္းနင္းလမ္း
ေနအိမ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾက၏။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မလုိက္ေလ်ာပါက KNU အေနႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါင္းနင္းလမ္းသို႔ ေတာင္းဆုိသည့္စာတြင္
ပါရွိ၏။
ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေရွ႕သိ…
ု႔ .. ေရွ႕သို႔ …. တုိး၍ …..။
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား တဖက္က ေဒါင္းနင္းလမ္းသို႔ ရာဇသံပို႔ထားသကဲ့သို႔ တဖက္တြင္လည္း
ကရင္လူထုအား ခ်ျပရွင္းျပၾကသည္။
သူေနသည့္ ရြာသို႔ KNU မွ မန္းလွတင္ႏွင့္ မန္းသာဒင္တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ဆင္းလာၾကသည္။
မန္းသာဒင္က မအူပင္ ABM ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးလည္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ရြာတြင္
မန္းသာဒင္တို႔အဖြဲ႔က ကရင္လူထုအား ေဟာေျပာစည္း႐ုံးၾကသည္။ မန္းသာဒင္တုိ႔၏ ေဟာေျပာပြသ
ဲ ို႔
သူသြား၍ တက္၏၊ နားေထာင္၏။ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအား သူသေဘာက်၏။
ေဟာေျပာပြဲၿပီးသည္အထိ သူတတ္တတ္ၾကြၾကြႏွင့္နားေထာင္သည္။ ေဟာေျပာပြဲ တပြဲၿပီးလွ်င္
ေနာက္တေန႔၌ ေနာက္တရြာတြင္ ေနာက္တပြဲ လုပ္ျပန္၏။ သူကား…. ထုိအဖြဲ႕ေနာက္
တေကာက္ေကာက္လုိက္၍ ေဟာေျပာပြဲတုိင္းအား တက္ေရာက္၍ နားေထာင္သည္။ ရက္ ၂ဝ
ခန္႔ၾကာသည္အထိ အိမ္မျပန္ဘဲ သူသည္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ဆက္တုိက္လိုက္၍ နားေထာင္၏။
ရက္ဆက္ ေဟာေျပာပြဲတုိင္း လုိက္၍ နားေထာင္သည့္ သူ႔ကို မန္းသာဒင္တို႔က
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မ်က္မွန္းတန္းမိသြားသည္။ မန္းသာဒင္က နယ္ခံျဖစ္သူ မန္းလွတင္ကို သူ႔အေၾကာင္း ေမးျမန္း၏။
မန္းလွတင္က သူအ
႔ ေၾကာင္းကို မန္းသာဒင္တုိ႔ဆီ ရွင္းျပသည္။
`သူက က်ေနာ့္ တူမကို ယူထားတာ၊ စပ္ၾကည့္ရင္ တူေတာ္တယ္။ ဒီေကာင္ေလးက ေျပာရဲ၊ ဆုိရဲ၊
လုပ္ရဲကို္င္ရဲတယ္။ သတိၱလည္း ရွိတယ္။´
မန္းလွတင္၏ အေျပာႏွင့္ပင္ သူ႔အား မန္းသာဒင္တို႔က စိတ္ဝင္စားေနေလၿပီ။ မန္းသာဒင္က သူ႔ကို
ေခၚေတြ႔ၿပီး သူႏွင့္ စကားေျပာ၏။
`မင္း .. ကရင္အမ်ဳိးသားေရးကို စိတ္ဝင္စားလား´
`စိတ္ဝင္စားပါတယ္…..´
`ေအး…. တုိ႔ကလည္း မင္းကို သေဘာက်တယ္။ ကရင္အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ မင္းတုိ႔လို လူငယ္ေတြ
လိုအပ္တယ္။ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ မင္းကို တုိ႔က
တာဝန္ေတြ ေပးခ်င္တယ္။ ဘယ္လိုလ´
ဲ
`က်ေနာ္ သေဘာက်တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္မွာ မိန္းမရွိတယ္။ ေယာကၡမနဲ႔ ေနတာ။ သူတုိ႔ကိုေတာ့
က်ေနာ္ ခြင့္ေတာင္းရမယ္။´
သူ…မန္းသာဒင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ရြာသို႔ ျပန္ခဲ့၏။ အိမ္တြင္ ေယာကၡမႏွင့္ မိန္းမကို
မန္းသာဒင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္မ်ားအား ျပန္၍ေျပာျပ၏။ သူ KNU အတြင္းဝင္၍
ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္လိုေၾကာင္းေျပာ၏။ ခြင့္ျပဳပါရန္လည္းခြင့္ပန္၏။ ေယာကၡမက
သူ႔ကို ကတိတခု ေတာင္း၏။
`မင္း… ဆႏၵရွိရင္ သြားလုပ္လုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္း .. ငါ့ကို ကတိတခုေတာ့ ေပးရမယ္´
သူက သူ႔ေယာကၡမအား ျပန္၍ေမး၏။
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`က်ေနာ္ ဘာကတိေပးရမွာလဲ´
`မင္း ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ လုပ္ပါမယ္ဆိုတဲ့ ကတိပ´
ဲ
သူ ရဲရဲၾကီး ကတိေပးလိုက္၏။
(၆)
သူ KNU အတြင္း ဝင္ရာက္ရန္အတြက္ မအူပင္ခ႐ိုင္႐ုံးသို႔ သြား၏။ KNU မအူပင္ခ႐ိုင္႐ုံးမွ မန္းလွဒင္က
သူ႔အား အင္းစိန္သို႔ ပိ႔လ
ု ုိက္၏။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္…။ အင္းစိန္တြင္ သူေနရသည့္ ႐ုံးမွ တာဝန္ခံက
ယခုဗိုလ္မႉးၾကီး တူးတူးေလး၏ အေဖျဖစ္သည္။ ထုိ႐ုံးတြင္ သူ ေနရင္း စာဖတ္ျဖစ္၏။ သုဝ႑တုိင္း
ဂ်ာနယ္အား ဖတ္ရင္း …. ေဒါကလူ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးအေၾကာင္းသိရ၏။
ဂ်ာနယ္က …အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး…..၊ မ်ဳိးခ်စ္စတ
ိ ္ ရွင္သန္ႏုိးၾကားေရးတို႔ ေဖာ္ျပ၏။
စာမ်ားဖတ္ရင္းႏွင့္ သူ႔ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ား ရွင္သန္လာခဲ့၏။ KNU မူဝါဒ…..။ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္တို႔အား
သိျမင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပ၏။ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စုစုေပါင္း ၂၅၅ ေနရာ သတ္မွတ္၏။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား လူမ်ဳိးမေရြး
အေထြေထြ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ၁၈၂ ေနရာ သတ္မွတ္ၿပီး ….ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ၂၆
ေနရာ …ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ၂၄ေနရာ ….ကခ်င္ ၇ ေနရာ၊ ခ်င္း ၈ ေနရာ၊ အဂၤလိပ-္ ျမန္မာ
ကျပားမ်ားက ၄ ေနရာ၊ ကရင္နီ ၂ ေနရာႏွင့္ သံလြင္ခ႐ိုင္အတြက္ ၂ ေနရာ ဟူ၍ သတ္မွတ္သည္။
တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား KNU မွမဝင္၊ သပိတ္ေမွာက္ၾက၏။ လြန္ခဲ့သည့္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္မွစ၍ ၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ KNU …ကရင့္အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ
ေတာင္းဆိုထားခဲ့ေသာ …ကရင္လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားႏွင့္အညီ ကရင္အမတ္ဦးေရအား
သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ….ကရင္အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္
သီးသန္႔မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ဟူ၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက၏။ ေတာင္းဆိုခ်က္အား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
မတ္လ (၃)ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္လည္း ပါ၏။ ေဒါင္းနင္းလမ္းက
12

ဖူးေက်ာ္ေသာင္းအား ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္

မည္သို႔မွ် အေၾကာင္း မျပန္ၾကားခဲ့။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ KNU မွ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ျဖစ္၏။
KNU အတြင္း၌လည္း…. ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲၾက၏။
မန္းဘခိုင္ႏွင့္ ေစာစံဖုိးသင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္လိုၾက၏။ ေစာဘဦးၾကီးႏွင့္ မန္းဘဇံက
ေရြးေကာက္ပြဲအား မဝင္လ…
ုိ .။ ေနာက္ဆံုး ….KNU အတြင္းမွ KYO ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ
ဝင္ၾက၏။
သူ အင္းစိန္သို႔ေရာက္ၿပီး မၾကာ …… KNDO ဖြဲ႔စည္းသည္။ ကရင့္အမ်ဳိးသား
ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ KNDO ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ
မန္းဘဇံျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ဆင္ေရးမႉးႏွစ္ေယာက္ ရွိ၏။ ေစာဟန္တာသာေမႊးႏွင့္ ေစာစုိင္းေက ျဖစ္သည္။
KNDO စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေက်းနယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ဗဟို ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့၏။
တႏိုင္ငံလံုး၌ ခ႐ိုင္ေပါင္း ၂ဝ ထားရွိ၏။ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကရ၏။
လက္နက္ကိုင္တပ္သား အင္အားက ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိ၏။
သူသည္လည္း အင္းစိန္မွာပင္ KNDO တပ္ဖြဲ႔သို႔ ဝင္ခဲ့၏။ သူတုိ႔၏ အင္းစိန္ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံက
`စေကာေမာေလး´ ျဖစ္သည္။ KNDO တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သူတုိ႔ကို သင္တန္းေပး၏။
ႏုိင္ငံေရးသင္တန္း ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆရာက ဗိုလ္ၾကီး စေကာေလးခို ျဖစ္သည္။ သင္တန္းတြင္
ကိုလုိနီေခတ္အေျခအေန၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္ကာလ၊ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္
ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္းပို႔ခ်၏။
တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလသည္ ၉၅ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အႏုိင္ရခဲ့၏။
အႏုိင္ရ ဖဆပလ လက္သ႔ို ေဒါင္းနင္းလမ္းအစိုးရက အာဏာအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေန႔ရက္မ်ား
သတ္မွတ္ၾက၏။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ….။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈက
တဆင့္တက္၍ လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။
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၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္၊ ပဲခူး၊ သာယာဝတီ၊ မအူပင္၊ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊
ဟသၤာတ၊ ဖ်ာပံု၊ ဟံသာဝတီ၊ ေတာင္ငူ၊ သထံု၊ က်ဳိကၡမီႏွင့္ ကရင္နီနယ္မ်ား၌ ကရင္လူထု ၄
သိန္းခြဲေက်ာ္ ဆႏၵျပၾက၏။
``ကရင္ျပည္ …. ခ်က္ခ်င္းေပး´´
``ကရင္ တက်ပ္ …. ဗမာတက်ပ္ …. ခ်က္ခ်င္းျပ´´
``လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း …. အလုိမရွ´
ိ ´
`` ျပည္တြင္းစစ္ …. အလိုမရွ´
ိ ´
ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားက ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားရွိသည့္ ေနရာတုိင္း၌ ေဝစီ၍ေန၏။ လမ္းမမ်ားတြင္မူ ….
ဆႏၵျပသူမ်ားက လႈိင္းလံုးၾကီးမ်ားသဖြယ…
္ .။
သူသည္လည္း အင္းစိန္တြင္ ဆႏၵျပ၏။ တတ္တတ္ၾကြၾကြ…။ KNU က ေၾကြးေၾကာ္၍
ေတာင္းဆိုသည္။ ဖဆပလ အစုိးရက မလိုက္ေလ်ာ….။ အေျခအေနက ေရြးလမ္းမဲ့ေန၏။
(၇)

KNDO အတြင္းသို႔ သူဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ သူ႔အား တပ္ၾကပ္ရာထူး ေပး၏။
ႏွစ္ရစ္ႏွင့္ တပ္စိတ္မႉး ျဖစ္လာ၏။ သူ႔တပ္စိတ္တြင္ ရဲေဘာ္ ၁၁ ဦး ရွိ၏။ သူ တပ္စိတ္မႉးျဖစ္ၿပီး
မၾကာ…. ကရင့္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စ၏။ သူက အင္းစိန္စစ္မ်က္ႏွာတြင္
တာဝန္က်၏။ တပ္စိတ္မႉးတာဝန္ျဖင္…
့ ။
သူကား…..တပ္စိတ္မႉးတာဝန္အား အထက္မွ ခန္႔အပ္၍သာ ထမ္းေဆာင္ေနရ၏။ စစ္သင္တန္းက
မရွိ….။ စစ္ပြဲ အေတြ႔အၾကံဳဟူသည္ကား နတၱ…
ိ .။ မတတ္ႏိုင…
္ ။ ကရင္႐ိုင္ဖယ္တပ္မွ စစ္ျပန္မ်ားကို
ေမးရ၏။ က်ည္ထိုးတာက ဘယ္လိုမ်ဳိး….။ ပစ္ရင္က ဘယ္သို႔ ….။ ဘယ္အကြာအေဝးမွာ ပစ္ရင္
ထိေရာက္တယ္….။ ဘယ္အကြာအေဝးဆို မပစ္ရဘူး….။
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ဤသို႔ႏွင့္ အင္းစိန္တုိက္ပဲြတြင္ သူ ပါဝင္ခဲ့၏။ သူ႔တပ္စိတ္အား ခဝဲၿခံစစ္မ်က္ႏွာသို႔ ပို႔၏။ သူ၏
ပထမဦးဆံုး တုိက္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳက ခဝဲၿခံစစ္မ်က္ႏွာတြင္ ျဖစ္သည္။ သူကား ကိုက္ ၂ဝဝ
အကြာအေဝးရွိ ရန္သူကို ပစ္၏။ ထိေရာက္မႈက မရွ…
ိ .။ သူ႔အတြက္ ပထမဆံုး ေသနတ္ေဖာက္သည့္
တုိက္ပြဲ….။ တိုက္ပြဲက ၂ နာရီခန္႔ ၾကာသည္။ မုဆိုးစိုင္သင္ႏွင့္ သူ စစ္သားျဖစ္လာ၏။
ထုိစဥ္က …..သမိုင္း၊ ခဝဲၿခံႏွင့္ အင္းစိန္တုိ႔၌ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ျဖန္႔ထားမႈ အေျခအေနကား…..
အင္းစိန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သမုိင္းလမ္းဆံတ
ု ြင္ ဖဆပလအစိုးရ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္သား ၂ဝဝဝ ခန္႔ ခ်ထား၏။
ရည္ရြယ္ခ်က္က …. ထုိေဒသရွိ KNDO ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားထံမွ
လက္နက္သိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ၾကိဳ႕ကုန္းတြင္ KNDO ႏွင့္ ဗိုလ္ၾကီး သာေအးေက်ာ္၏ U.M.P
တပ္ဖြဲ႔အင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။ မဂၤလာဒံုတြင္မူ တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္မွ
ဗိုလ္မႉးေအာင္စိန္ ဦးစီးသည့္ ကရင့္လက္နက္ကိုင္တပ္ခြဲ ႏွစ္ခြဲ ရွိ၏။ ၿပီးလွ်င္ … ကရင္႐ိုင္ဖယ္တပ္ရင္း
၂ မွ တပ္စုတစုသည္လည္း သမိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိေန၏။
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွ် ရွိမည္။ သမိုင္းလမ္းဆံု၌ ဖဆပလအစုိးရ၏
လက္နက္ကိုင္တပ္ စစ္ရဲတပ္ရင္း ၂၁ က သမိုင္းခဝဲၿခံရွိ KNDO တပ္မ်ားကို တုိက္၏။ KNDO
မ်ားကလည္း ျပန္၍ ခုခံ၏။ တုိက္ပြဲက ျပင္းထန္သည္။ ထိုသတင္းအား မဂၤလာဒံုရွိ ဗိုလ္မႉးေအာင္စိန္
ၾကား၏။ သူႏွင့္အတူ သူူ ဦးစီးသည့္ အေျမာက္တပ္ တတပ္လံုး အင္းစိန္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး KNDO
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ၾက၏။
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ KNDO တုိ႔က အင္းစိန္ကို သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့၏။ ဤတြင္
အင္းစိန္တုိက္ပြဲ စေတာ့၏။ မုန္တိုင္းက ဆင္ေလၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ ေသြးမုန္တုိင္း….။
ဖဆပလအစုိးရက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စမစ္ဒြန္း အပါအဝင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အရာရွိၾကီးမ်ားအား
ရာထူးမွ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္၊ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့၏။ ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္က
ကရင္႐ိုင္ဖယ္ တပ္ရင္းမ်ားအား လက္နက္သိမ္း၏။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားက အသိမ္းမခံ….။
ကရင္႐ိုင္ဖယ္ တပ္ရင္း (၁)၊ တပ္ရင္း (၂) တို႔ ေတာခိုၾက၏။ ကရင့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး
တုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုက္ၾက၏။ ဗိုလ္ေနဝင္းက သ.န.က ၅ ကို ရခိုင္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္ေခၚၿပီး
အင္းစိန္စစ္မ်က္ႏွာသို႔ ပို႔၏။
အင္းစိန္တိုက္ပြဲက ျပင္းထန္၏။ ေန႔ေန႔ညည ေသနတ္သံ၊ ယမ္းေပါက္ကြဲသံတို႔ႏွင့္ ဆူဆူညံည…
ံ .။
မီးခိုးလံုးၾကီးမ်ားက ေကာင္းကင္တင
ြ ္ အလိမ့္လိမ…
့္ .။
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က်ဳိက္ကလား….။ ခဝဲၿခံ၊ ေစာဘြားၾကီးကုန္း စစ္္မ်က္ႏွာ…။ ထိုမွ…ေစာဘင္ဆင္ၿခံ….။
က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း….။ ဦးစကၠိန္ေက်ာင္း….။ ၿပီးလွ်င္…. မင္းဓမၼေတာင္ကုန္း….။ ႏြားထုိးကုန္း….။
တ႐ုတ္သခ်ဳိင္း….။ ပြိဳင့္ ၁၁၂ အိမ္နီၾကီး ေတာင္ကုန္း…။ စစ္မ်က္ႏွာတုိင္း၌ ႏွစ္ဖက္
အက်အဆံုးမ်ား၏။ ေပးဆပ္ၾကရမႈမ်ားက အေသြး၊ အသား၊ အသက္မ်ား….။ ၁၁၁ ၾကာသည့္
စစ္ပြဲၾကီး….။ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း (သို႔မဟုတ)္ ဘဝတကၠသိုလ္မွ တပ္မင္းၾကီး - အပိုင္း(၃)

(၈)

အင္းစိန္မွ သူတို႔ ဆုတ္ခဲ့ၾက၏။ အင္းစိန္ တုိက္ပြဲက သူ႔အတြက္ ပထမ ဆံုးတုိက္ပ…
ြဲ .။ ပထမဆံုး
အေတြ႔ အၾကံဳ…။ အင္းစိန္မွ ဆုတ္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္…ၾကာအင္းေဇာင္း တြင္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အစည္း အေဝး ထုိင္ၾက၏။ တာဝန္ ခြဲေဝၾက၏။ ေစာဘဦးၾကီး ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိင္း ေက တုိ႔က
အေရွ႕တိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္သို႔ သြားမည္။ မန္းဘဇံႏွင့္ ေစာဟန္ တာသားေမႊးက ဧရာဝတီတုိင္း
ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚသို႔ သြား ၾက ရမည္။
သူက…. မန္းဘဇံ၏ ကိုယ္ရံေတာ္အေနႏွင့္ မန္းဘဇံႏွင့္အတူ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚသို႔ ဆုတ္ၾကရမည္။
သူတို႔က… မအူပင္ ေနာက္ေက်ာမွတဆင့္ `ၾကည္ပင္သာ´ ဘက္သို႔ ဆုတ္ၾက၏။ မန္းဘဇံ၏
ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္စိတ္မႉး သူ႔တြင္ ရဲေဘာ္က ၃-၄ ေယာက္သာ ရွိ၏။ လူမ်ား၍လည္း မျဖစ္….။
ရန္သူက မန္းဘဇံအား ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျခရာခံ၍ လုိက္သည္။ လူမ်ားလွ်င္ ေရွာင္ရ၊ တိမ္းရ၊ ေရႊ႔ရ၊
ေျပာင္းရ ခက္၏။ စစ္က…. လတ္တေလာတြင္ ေျပာက္က်ားစစ္….။ လံု … ၄ လံုႏွင့္ ေနၾကရသည္။
တရြာမွတရြာသို႔ ေျပာင္းလွ်င္….ရြာလူၾကီး ေခၚရ၏။ ရြာလူၾကီးမ်ားက ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ေရး
စီစဥ္ေပးသည္။ လူထုက ေထာက္ခံမႈရွိ၍ လံုၿခံဳသည္။ သူသည္ မန္းဘဇံ၏ `ေဘာ္ဒီဂတ္´ အျဖစ္
တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေနရ၏။ မန္းဘဇံႏွင့္သူ အတူေန၊ အတူစား၊ အတူသြား၊ အတူလက္တြဲ၍
လုပ္ကိုင္ရင္း…. မန္းဘဇံက သူ႔အား ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား ရွင္းျပ၏။ ခက္ခဲနက္နဲေသာ
သေဘာတရားမ်ားအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ မန္းဘဇံသည္ သူ႔အား နားလည္သည္အထိ စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္
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ရွင္းျပတတ္၏။ မန္းဘဇံက ႏုိင္ငံေရးတြင္ သူ၏ လက္ဦးဆရာတဆူဟု ဆုိရမည္။ ထုိစဥ္က…
မန္းဘဇံသည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအတြက္ လမ္းစဥ္သစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အား
ရွာေဖြေနစဥ္ကာလ ျဖစ္သည္။ အင္းစိန္မွ ဆုတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးက
တျဖည္းျဖည္း ဆုပ္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။ CAS (K) ဟုေခၚသည့္ CIVIAL AFFAIR SERVICE
(KAWTHOOLAI) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့….။ CAS (K) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက
တဗုိလ္တမင္း ဆန္လာေစၿပီး ညီညႊတ္မႈကို ထိခိုက္လာေစ၏။
အေရွ႕တုိင္းတြင္ ေစာဘဦးၾကီးက က်ဆံုးခဲ့ၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္မႈ၌ မန္းဘဇံႏွင့္ ေစာဟန္တာသာေမႊးသာ
ရွိေတာ့၏။ ဤတြင္ မန္းဘဇံႏွင့္ ေစာဟန္တာသားေမႊး တုိင္ပင္ၾကရၿပီ။ စဥ္းစားၾကရၿပီ။ ေရွ႕အတြက္
….ဘယ္လိုလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္မည္နည္း….။ ေလ့လာၾက၏။ တ႐ုတ္ျပည္သစ္၏
ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကလည္း ေအာင္ပြဲခံထားသည္မွာ ပူပူေႏြးေႏြးပင္ ရွိေသး၏။ `ေမာ္စီတုန္း´၏
တ႐ုတ္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးကို သူတုိ႔ ေလ့လာၾက၏။ စာေစာင္မ်ား ဖတ္ၾက၏။ သေဘာတရားေရးမ်ား
ေလ့လာၾက၏။ ေမာ္စီတုန္း၏ အေတြးအေခၚ…. မက္စ္၊ လီနင္ဝါဒ ….တို႔ကို ဖတ္ၾက၊ မွတ္ၾက၊
ေတြးေခၚၾက၏။ ထိုထုိေသာ သေဘာတရားမ်ားမွ ကရင့္လူအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္
သေဘာတရား ထုတ္ၾက၏။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လမ္းစဥ္ ၾကံဆၾက၏။ မန္းဘဇံ ဖတ္သမွ်
…. ေလ့လာသမွ်အား သူသည္လည္း အတူေနရင္း လိုက္၍ဖတ္သည္။ မရွင္းလင္းသည္မ်ားအား
မန္းဘဇံႏွင့္ ေဆြးေႏြး၏။

(၉)

မန္းဘဇံ၏ ေဘာ္ဒီဂတ္အျဖစ္ တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ် သူ တာဝန္ထမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ တပ္သို႔
ျပန္ေရာက္၏။ KPLA တပ္ရင္း (၁) က သူ၏ မိခင္တပ္ရင္း ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းသို႔ သူ
ျပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္စုမႉးတာဝန္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းမႉးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္ ျဖစ္သည္။
တပ္ခြဲ (၁) တပ္ခြဲမႉးက ဗိုလ္တင္ဦး (ယခုကြယ္လြန္၊ KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ဥကၠ႒၊ ဖူးတာအဲ)့
ျဖစ္သည္။ ခြဲႏွစ္ခြဲမႉးက ဗိုလ္ၾကီးစလြယ္ ျဖစ္၏။ သူကား….ခြဲ (၂) မွ တပ္စုမႉး ျဖစ္သည္။
အေျဖာက္ဇကာၾကီးတြင္ တပ္ခြဲ (၁) ဗိုလ္တင္ဦး၏ တပ္ရွိသည္။ ရန္သူက ဇကာၾကီးအား ေရေၾကာင္းမွ
ထုိးမည္။ ခြဲ (၁) ခြဲမႉး ဗိုလ္တင္ဦးက ခြဲ (၂) ခြဲမႉး ဗိုလ္ၾကီးစလြယ္ထံတြင္ စစ္ကူေတာင္း၏။
ဗိုလ္ၾကီးစလြယ္က သူ႔တပ္စုအား စစ္ကူပို႔လိုက္၏။ သူ႔တပ္စုက အင္အား ၃ဝ ေလာက္ ရွိမည္။
ဇကာၾကီးသို႔ သူတို႔ တပ္စုသြားၾက၏။ ဇကာၾကီးတြင္ ဗုိလ္တင္ဦးႏွင့္ သူ စေတြ႔၏။
ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြယ္လြန္ၾကသည့္အထိ နီးနီကပ္ကပ္၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး …. ေပါင္းဖက္ၾကမည့္
ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္မ်ားအျဖစ္ ….. ေနထုိင္လက္တြဲသြားၾကရမည္ဟု ထုိစဥ္က သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုး
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မသိထားခဲ့ၾက….။
ဗိုလ္တင္ဦးက …..
`မင္းတုိ႔ ဗိုလ္ၾကီးစလြယ္ တပ္ခြဲကလား….´
`ဟုတ္က၊ဲ့ က်ေနာ့္ကို လႊတ္လိုက္တာပဲ…´
`မင္းနာမည္ ဘယ္လုိေခၚလဲ´
`ေက်ာ္ေသာင္း´
`မင္းက ဘာတာဝန္လ´
ဲ
`က်ေနာ္ တပ္စုမႉးပဲ´
`ေကာင္းၿပီ၊ ဒီည ရန္သူထုိးမယ္´
အျပန္အလွန္ ေျပာၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ ….ဗိုလ္တင္ဦးက သူ႔တပ္စုအား ေနရာခ်ေပး၏။ ရန္သူက
ေရေၾကာင္းမွ တက္လာသည္။ ` ေရႊပုဇြန´
္ ၊ `ေရႊမာလာ´ စသည့္ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားႏွင့္
စစ္သားမ်ားအျပည့္ …..။ ၇ စင္းမွ် ရွိမည္။ တုိက္ေရယာဥ္မ်ားလည္း ပါ၏။ သူတို႔ကား…. ကမ္းပါးတြင္
ေနရာယူထားၾက၏။ ရန္သူက `ေဘာင္ဖာ´အေျမာက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔ကို ထု၏။ သူတုိ႔၏
`ကတုတ္က်င္း´ မ်ား ၿပိဳက်ကုန္သည္။ သူတို႔က ရြံ႕မ်ားႏွင့္ အလူးလူး….။ တုိက္ပြဲက ၃ နာရီခန္႔
ၾကာၿပီ။ ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး မ်ား၏။ သူတုိ႔အား ဆုတ္ရန္ ဗိုလ္တင္ဦးက အေၾကာင္းၾကား၏။
ဆုတ္ရသည္မွာလည္း မလြယ္။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဆုတ္ရသည္။ ရြံ႕ႏႊံေတာအတြင္း
လူးရင္း…..လွိမ့္ရင္း၊ ခံပစ္ရင္းႏွင့္ ဆုတ္ၾကရသည္။

(၁ဝ)

၁၉၆၉ ခုႏွစ…
္ ..
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ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦး…..။
ထုိစဥ္က…. သူသည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတိုင္း တပ္မဟာ (၃) ၏ တပ္မဟာမႉး…..။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ႏွင့္
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ထမ္းေဆာင္ေန၏။ သူ၏ တပ္မဟာတြင္ …. တပ္ရင္း (၆)၊ တပ္ရင္း (၇) ႏွင့္
KPLA တပ္ရင္း (၂) ရွိ၏။ ရန္သူက ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္းအား ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆို႔၍ ျဖတ္ေလးျဖတ္၊
ျဖတ္၏။ လူထုႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား အဆက္အသြယ္ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္၏။
လူထုမွာလည္း မသက္သာ….။ အထိနာ၏။ ထိုစဥ္က …. သူ၏ တပ္မဟာ႐ုံးသည္
ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သိလႅာတြင္ အေျချပဳထား၏။ ရန္သူ၏ စစ္ေရးအေျခအေနအရ …
သိလႅာဂြင္အား ပိတ္ဆို႔၍ ပိုကစ
္ ိတ္တုိက္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္လိမ့္မည္။ ဤအတြက္ သူက …. တပ္ႏွင့္
KNUP ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေခၚ၍ ေဆြးေႏြး၏။
``ရန္သူက တို႔ကို ပိတ္ဝိုင္းသုတ္သင္ ရွင္းလင္းေခ်မႈန္းေရး စစ္ဆင္လာၿပီ။ တို႔ ေပါ့ေပါ့ဆဆ လုပ္လုိ႔
မရေတာ့ဘူး။ လူထုေတြလည္း အထိနာေနၿပီ။ တုိ႔ ဒီမွာ ဆက္ေနလို႔ ရွိရင္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ အဖမ္းခံရမယ္။
တခ်ဳိ႕ တုိက္ပြဲျဖစ္ရင္း ေသမယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း အညံ့ခံသြားႏုိင္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာက တုိ႔
ထြက္လိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ငါလည္း ထြက္မယ္။ ငါထြက္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို ငါ့ဘာသာ ငါ
ေရြးသြားမယ္။ မင္းတို႔ ထြက္မယ့္လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့
မင္းတုိ႔ဘာသာမင္းတို႔ ေရြးၿပီးေတာ့ ထြက္ၾက။ ငါမွာတာကေတာ့ ဒီအေၾကာင္း ေျပာဖို႔ပဲ ။ မင္းတို႔
ဘာေျပာစရာ ရွိေသးလဲ။´´
ေဒသခံတပ္မႉးအခ်ဳိ႕က မထြက္ခ်င္….။ ေျပာက္က်ားစစ္ႏွင့္ ဒီေဒသအတြင္းမွာပင္ ေနၿပီး ရန္သူအား
ခုခံခ်င္ၾက၏။ တပ္ရင္းမႉးကိုလည္း သူေျပာ၏။
``ငါတုိ႔ ထြက္မယ္။ မင္းတုိ႔လည္း မေနၾကနဲ႔။ တပ္ကို ဦးစီဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ထြက္သင့္ရင္ထြက္၊
ထြက္လို႔ မလြတ္ဘူးဆုိရင္လည္းခ်။ ငါလည္း ခ်မွာပဲ။ ေနမယ္ဆုိရင္ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ေနၾက။
လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ေနၾက။´´
``မင္းတုိ႔ ဘာေျပာစရာရွိၾကေသးလဲ´´
``ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး´´
``ေအ .. ငါခရီးထြက္ရင္ေတာ့ ငါ့ကို လမ္းတပိုင္းေလာက္ လုိက္ပို႔ကြာ။ ငါ့မွာ လူမရွိဘူး။
တပ္စိတ္တစိတ္ပဲ ရွိတယ္။ လူအင္အား နည္းတယ္။ ငါ့ကို အင္အားျဖည့္ေပးဦး၊ တပ္စုႏွစ္စုေလာက္
ထပ္ျဖည့္ရင္ ေတာ္ၿပီ။ အခု တို႔ထြက္ရမွာက တိုက္ၿပီးေတာ့ ထြက္ရမွာ´´
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သို႔ႏွင…
့္ . သူ၏ တပ္မဟာ႐ုံး စစ္ေၾကာင္းအား အင္အားထပ္ျဖည့္ၿပီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ သိလႅာမွ
ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ ကူးၾက၏။ ရန္သူမွ ဝိုင္းပတ္၍ ပိတ္ထားသည္အား တိုက္ၿပီး
ေဖာက္ထြက္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္ က်က်န္ရစ္ခဲ့၏။ အေလာင္းပင္
ျပန္၍မေကာက္ႏုိင္ခ…
ဲ့ .။ သူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ၏။
တုိက္ပြဲဆိုသည္ ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာရမည္။ ေသမည္။ ဤသည္အား သူသိ၏။ သေဘာေပါက္၏။
သို႔ေသာ္…. သူ႔စိတ္၌ ငါ အစီအစဥ္ညံ့လို႔ ရဲေဘာ္ ၆ ေယာက္ က်က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္ဟူ၍ သူခံစားရၿပီး
စိတ္မေကာင္း….။ တိုက္ပြဲဆိုသည္ အရႈံးႏွင့္ အႏုိင္ဟူ၍ ရွိမည္ပင္….။ တို႔ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ငါတို႔
ျပန္တိုက္ရမည္။ ဤသို႔ သူ႔စိတ္အား ေျဖ၍ `ေတး´ မွတ္ထားလုိက္၏။
ထုိစဥ္က …. အေရွ႕တုိင္း ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊဆုိင္း၊ ဗိုလ္မႉးၾကီး ကစယ္ဒိုႏွင့္
ဖဒိုသာျပည့္က KNUP မွ ခြဲထြက္သြားၾကၿပီး၊ ကရင့္အမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲအား
သီးျခားေဆာင္ရြက္၍ ေနၾက၏။ KNUP ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း၌လည္း KNUP အား
အလုပ္သမားပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္လိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေက်ာ္ျမသန္း အစုႏွင့္
အမ်ဳိးသားေရးပါတီအျဖစ္ႏွင့္ ဒုတိယလမ္းစဥ္အတုိင္း ခ်ီတက္လိုသည့္ မန္းဘဇံ အစုအၾကား
သေဘာတရားေရးအရ ျငင္းခုန္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကရင့္အမ်ဳိးသား အင္အားစုမ်ားအၾကား
ညီညႊတ္ေရးက ၿပိဳကြဲလ်က္ရွိသည္။ ဘံုရန္သူအား စုေပါင္းတုိက္ႏုိင္သည့္ ညီညႊတ္သည့္
ကရင့္အမ်ဳိးသား အင္အားစု တည္ေဆာက္ရန္လို၏။ ဤအတြက္ KNLC ႏွင့္ KNUP
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္လိုေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ သေဘာေပါက္နားလည္ၾက၏။
မန္းဘဇံႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမတို႔ ` ခိုမူဒဲ´တြင္ ပထမဦးစြာ ေတြ႔ဆၾံု က၏။ ညီညႊတ္ေရးအတြက္
ေဆြးေႏြးၾက၏။ သေဘာတူညီခ်က္က မရေသး….။ ထပ္ေတြ႔ၾက၏။ `မူသယ္´ ၊ ` ေသြးဘိုးထာ´၊ `
ပယ္ေကာခီး´ ရြာမ်ားတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံု၍ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။ ညီညႊတ္ေရးအတြက္
လမ္းစကေပၚၿပီ။
ေနာက္ဆံုးအၾကိမ`
္ ထုိဒိုပေလာ´ တြင္ ေတြ႔ဆံုၾကျပန္၏။ KNUP မွ မန္းဘဇံ၊ ဗိုလ္သန္းေအာင္ (KNU
ဒု-ဥကၠ႒ ကြယ္လြန)္ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ (KNU တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး (၁) ကြယ္လြန)္ ၊ ပဒိုဘသင္
(KNU ဥကၠ႒ ကြယ္လြန)္ ၊ ပဒုိေဂဒြဲႏွင့္ ပဒို ေဘာယူေဖာ္ တက္ေရာက္ၾက၏။
ညီညႊတ္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ၾက၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမက သူ
ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ KNLC အား ဖ်က္သိမ္းမည္။ မန္းဘဇံႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက KNUP မွ
ႏုတ္ထြက္ၾကမည္။ ၿပီးလွ်င္ …. KNUF ဖြဲ႔စည္းၾကမည္။ KNUF ဟူသည္ကား…. ကရင့္အမ်ဳိးသား
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ညီညႊတ္ေရးတပ္ဦး….။ လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုမူ KNLA ဟူ၍သာ ဖြဲ႔စည္းထားရွိသြားမည္။ မၾကာ….
KNUF အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး KNU ကရင့္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးဟူ၍ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾက၏။

(၁၁)

ဝါးခယ္မနယ္သို႔ သူတုိ႔ ေျပာင္းခဲ့ၾကၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားက ဆက္တုိက္ဆိုသလုိပင္….
ဝါးခယ္မ အဂၤပတ္ရွိ ရန္သူ႔တပ္စုတစုအား တုိက္၏။ ရန္သူ၏ အဂၤပတ္စခန္းအား သူတုိ႔
သိမ္းလုိက္ႏုိင္သည္။ ရန္သူ အက်အဆံုးမ်ား၏။ လက္နက္မ်ားလည္း သူတို႔ ရလုိက္ၾက၏။
သူတုိ႔ဘက္မွ ဗိုလ္မႉးကြယ္ေကာ္က စစ္ေၾကာင္းမႉးအျဖစ္ တုိက္၏။ ထုိစဥ္က သံု႔ပန္းေပၚလစီဟူ၍
မရွိၾက။ သူမိ သူသတ္။ ကိုယ္မိလွ်င္ …. ကိုယ္သတ္ပင္….။
ဒုတိယတစ္ၾကိမ္ ဝါးခယ္မ႐ုံးေထာင့္စခန္းအား တိုက္ရန္ သူ စီစဥ္ျပန္၏။ ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေလးေမာင္အား သူ
မွာ၏။ ခ်စ္ေလးေမာင္ သူ႔ဆီသို႔ လာေရာက္ေတြ႔၏။ ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေလးေမာင္ကလည္း စစ္ေရးတြင္
နာမည္ၾကီး၏။ တခ်က္တေကာင္ ခ်စ္ေလးေမာင္ဟု နာမည္ထြက္၏။ အလံုးအထည္ငယ္ေသာ္လည္း
`ဘရင္းဂန္း´ မွ ကိုင္၏။
`ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်ေနာ့္ကို မွာတယ္ဆ´
ုိ
`ေအးကြ။ ဟင္းစားရွိလို႔ မင္းကိုမွာတာ´
`ဟာ….ဟုတ္လား´
`မင္းကိုမွာတာ မင္းသိလား´
`သိတာေပါ့။ စစ္တုိက္ဖို႔ မဟုတ္လား´
`ဝါးခယ္မ ဂတ္တဲနားက ႐ုံးေထာင့္စခန္းကို မင္း ေလ့လာထား …. အဲဒီစခန္းကို တိုက္မယ္´
႐ုံးေထာင့္စခန္းက…. ဘတ္ဒံုေခ်ာင္း၏ ကမ္းနံေဘးတြင္ ရွိ၏။ ကမ္းနေဘးဟု ဆိုေသာ္လည္း
ေရစပ္ႏွင့္က ကိုက္ ၃ဝ ခန္႔မွ် ေဝးေသး၏။ ကမ္းနားတြင္ ေလွဆိပ္ရွိ၏။ တံတားတခု ထုိးထား၏။
သမၼာန္မ်ား၊ ေလွမ်ား အၿမဲလိုလုိ သြားလာေနတတ္ၾကသည္။ ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေလးေမာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး
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ဝါးခယ္မ႐ုံးေထာင့္စခန္းအား သိမ္း၏။ မရ….။ သူတုိ႔ဘက္မွ တပ္စိတ္မႉး ၂ ေယာက္ႏွင့္
ရဲေဘာ္တေယာက္ က်က်စ္ရစ္ၿပီး ဆုတ္ခၾဲ့ ကရသည္။
တုိက္ပြဲဟူသည္က ဤသို႔ပင္….အႏုိင္ႏွင့္ အရႈံး ရွိစၿမဲ။
သူကား… သူ႔စစ္ေၾကာင္းမ်ား ၿမိဳ႕သို႔ဝင္၍ ရန္သူ႔စခန္းမ်ားအား တုိက္လွ်င္…. ၿမိဳ႕လူထုသို႔
လမ္းကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝခိုင္း့၏။ လက္ကမ္းစာေစာင္အား သူကိုယ္တုိင္ေရးၿပီး
လက္ႏွိပ္စက္ႏွင့္႐ိုက္၊ စာကူးစက္ႏင
ွ ့္ကူး၍ လူထုထံ ျဖန္႔ေဝေစ၏။
`က်ေနာ္တို႔ အခုလုိ စစ္တုိက္တာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးအတြက္
သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ အဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့ လူမ်ဳိးတုိင္း၊ လူတန္းစားတုိင္း လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္
က်ေနာ္တို႔ လာတုိက္တာပါ။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ လူသားတုိင္း
ရသင့္တဲ့ ေမြးရာပါလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္ရဖို႔အတြက္ အခုလုိ လာတုိက္တာပါ။ ဒါဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ပါ။ ခုနက ေျပာသလုိ လူတုိင္းလူတိုင္းအတြက္
ေမြးရာပါအခြင့္အေရးဆိုတာ ရွိတယ္။ အခု က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတြ အဖိႏွိပ္ခံေနရတယ္။
အသတ္အျဖတ္ ခံေနရတယ္။ မလြတ္လပ္ၾကဘူး။ ဒီလုိ မလြတ္လပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔
တိုက္ေနရတာပါ။ အခုလုိ က်ေနာ္တို႔ တုိက္ေနတာလည္း ဒီေနရာတခုထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာအႏွံ႔မွာ
က်ေနာ္တို႔ တိုက္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို နားလည္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကရင္ေတြျဖစ္ေပမယ့္
လူသားတုိင္းအေပၚ ကိုယခ
္ ်င္းစားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မူထဲမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားေတြ
လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ပါသလုိ အျခားလူမ်ဳိးေတြလည္း လြတ္ေျမာက္ပါေစ။ လြတ္လပ္ပါေစဆိုတဲ့
သေဘာထား ရွိပါတယ္။´
သူ၏ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက …. ရန္သူကိုလည္း စစ္ေရးအရ တုိက္ရ၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. လူထုကိုလည္း
သူတို႔ စစ္တုိကရ
္ သည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပ၊ စည္း႐ုံးၾကရ၏။ ။
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း (သို႔မဟုတ)္ ဘဝတကၠသိုလ္မွ တပ္မင္းၾကီး - အပိုင္း (၄)

(၁၂)

ရန္သူ၏ စစ္ေရးအရ ထုိးစစ္ၾကီး မ်ား ဆင္လာမႈ က ဆက္တုိက္ပင္….။ ေရႊလင္းယုန္ စစ္ဆင္ေရး၊
မုိးဟိန္း စစ္ဆင္ ေရးမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚအား ထုိးစစ္ ဆင္၏။ ေရႊလင္းယုန္ အဆင့္
၁.၂.၃.၄.၅.၆ ……။ မိုးဟိန္းအဆင့္ ၁.၂.၃…..။ ရန္သူ၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔ သည္
လူထုႏွင့္ အဆက္မရ….။ ေနာက္ဆံုး …. သူတို႔ ျမစ္ဝ ကြ်န္းေပၚ တုိင္းမွ ဆုတ္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကရ
သည္။ သူတို႔ အဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္လည္း ပါ၏။ အင္အားက ၁ဝဝ ေက်ာ္မည္။ ရဲေမ ၃-၄
ေယာက္လည္း ပါ၏။
ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚမွသည္ …. ပဲခူး႐ိုးမသို႔ …..။
လႈိင္ျမစ္ကို ကူးၾက၏။ “ည” တြင္ ကူးၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ လႈိင္ျမစ္ကို ကူးၾကရၿပီးေနာက္ သူတုိ႔
ေတာလမ္းအတုိင္း ဆက္၍ ခ်ီၾကသည္။ ေနထြက္လာၿပီဆိုလွ်င္ … သူတုိ႔ နားၾက၏၊ အိပ္ၾက၏။
ေတာထဲ၌ပုန္း၍ အိပ္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ခရီးက လူျမင္ခံ၍ မျဖစ္ …..။ သတင္းလံုၿခံဳမႈအား
မ်က္လံုးအိမ္သဖြယ္ ထိန္းသိမ္းထားၾကရသည္။ ည ေရာက္လွ်င္ ခရီးထြက္။ ေန႔ဆိုလွ်င္ ….
အနားယူအိပ္စက္ၾကႏွင့္ …… ၃ ရက္ခန္႔ခ်ီခဲ့ရာ … “အမလြတ”္ ရြာသို႔ ေရာက္သည္။ “အမလြတ”္
ရြာတြင္ပင္ သူတုိ႔ နားၾက၏။ လူထုက ေကာင္း၏။ သူတုိ႔ကို ဝက္ေပၚ၍ ေကြ်း၏။ ၃ ရက္လံုးလံုး
ထမင္းမစားခဲ့ရ။ လမ္းတြင္ အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ႏွင့္ လာခဲ့ၾကရသည္။ “အမလြတ”္ ရြာတြင္ သူတုိ႔ ၂
ရက္မွ် နားၾက၏။ အမလြြတ္ရြာက ေမွ်ာ္၍ၾကည့္လွ်င္ ပဲခူး႐ုိးမၾကီးကို ျမင္ရ၏။ ည …. ညတြင္မူ
သာယာဝတီ၊ သံုးဆယ္ဘက္မွ မီးေရာင္မ်ား ျမင္ရ၏။ ေနာက္တေန႔ ညတြင္ သူတုိ႔ “အမလြတ”္ မွ
ထြက္ၾက၏။ “အမလြတ”္ ရြာမွ ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ျပည္-ရန္ကုန္ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းကုိ
ကူးၾက၏။ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းက မ်ဥ္းၿပိဳင္ ….။ ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းအား သူတုိ႔
သတိထား၍ ကူးၾကရ၏။ သူ႔အဖြဲ႔ကို အရင္ကူးေစ၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. ဗိုလ္မႉးေမာင္ခ်စ္၊ ဗိုလ္မႉးျမရင္…..၊
ဗိုလ္မႉးျမသိန္း….၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ျမေမာင္….။
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လမ္း၏ တဖက္တြင္ ကိုင္းေတာၾကီး ရွိသည္။ ကိင
ု ္းေတာၾကီးအတြင္း ကိုယ့္လူကိုယ္ စစ္ၾကရ၏။ လူစံုမွ
သူတို႔ ဆက္ထြက္ၾက၏။ ကိုင္းေတာအတြင္းမွ သူတို႔ တိုးထြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ….
လယ္ကြင္းျပင္ၾကီးအတြင္း ေရာက္၏။ ကြင္းျပင္ၾကီးက တေမွ်ာ္တေခၚ …. က်ယ္ျပန္႔လွ၏။ ဤခရီး
ဆံုးလွ်င္မူ ….. အေရွ႕တြင္ ပဲခူး႐ိုးမ ….။

(၁၃)

ပဲခူး႐ိုးမတြင္ သူက ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း၏ စစ္ဆင္ေရးမႉး တာဝန္ယူရ၏။ တဖက္တြင္လည္း
ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရသည္။ ယခင္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတိုင္းတြင္
ရွိစဥ္ကလည္း သူသည္ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ရ၏။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္း ခ႐ိုင္အမွတ္ (၂)
ႏွင့္ အမွတ္ (၃) တို႔တြင္ ပို႔ခ်ခဲ့၏။ ခ႐ိုင္အမွတ္ (၂) က ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး၊ အမွတ္ (၃) ခ႐ိုင္က
ဟံသာဝတီခ႐ိုင္ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးမႉးတာဝန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရသည့္ တာဝန္မ်ား
ရွိလာသည့္အတြက္ သူသည္ ႏုိင္ငံေရးစာေပမ်ားအား ေလ့လာဆည္းပူးရ၏။ ႏိုငင
္ ံေရးတြင္မူ သူ၏
လက္ဦးေခါင္းကိုင္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးက မန္းဘဇံျဖစ္၏။ အင္းစိန္တုိက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ သူသည္
မန္းဘဇံ၏ ေဘာ္ဒီဂတ္အျဖစ္ႏွင့္ အတူေနခဲ့ရင္း ႏုိင္ငံေရးအား ေလ့လာထိေတြ႔ခဲ့ရသည္။
လက္ဝဲစာေပကို သူသည္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္၊ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာခဲ့၏။ သူ၏ သင္တန္းတြင္ …. မန္းဘဇံ၏
ကရင္ေတာ္လွန္ေရး သင္ၾကားခ်က္…။ ကြန္ျမဴနစ္မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္စာတမ္း …. စသည့္
ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်၏။
ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားကို “ေတာင္ညဳိစခန္း” တြင္ သူ ဖြင့္လွစ္၏။ ခက္ခက္ခဲခဲ၊
က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းပင္….။ ရိကၡာက …. သင္တန္းသားတဦးလွ်င္ …. တေန႔ ဆန္ႏုိ႔ဆီဗူး …..
ဗူးဝက္သာ ထုတ္ေပးႏုိင္၏။ တျခား ဘာမွ မထုတ္ေပးႏုိင္။ ရသည့္ ဆန္ႏို႔ဆီဗူး ….. ဗူးတဝက္ကို
စားလုိ႔ရသည့္ အသီးအရြက္မွန္သမွ် ခူး၍ ေရာျပဳပ္ၿပီး စားၾကရ၏။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္းက “အထူးစစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္” တခုကို
ဖြဲ႔၏။ “ဗဟုိ႐ိုးမ စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္” ဟုလည္း ေခၚသည္။ ပဲခူး႐ိုးမရွိ KNUP ၊ BCP ႏွင့္ မဒညတကို
စစ္ဆင္ေရးၾကီး ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးၾကီးခင္အုန္း ….. ဗိုလ္မႉးၾကီးသန္းတင္ကို
ဌာနခ်ဳပ္မႉးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပး၏။ စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္က ပဲခူး႐ိုးမ စစ္ဆင္ေရးအား “ေအာင္စုိးမိုး
စစ္ဆင္ေရး” ႏွင့္ စ၏။
ပဲခူး႐ိုးမ ေတာင္ေပၚတြင္ ရြာေပါင္း ၃ဝ မွ် ရွိ၏။ ျဖဴးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚရြာ ၇ ရြာ၊
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ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းဖ်ားတြင္က ေတာင္ေပၚရြာ ၁၄ ရြာ၊ ပဲခူးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚရြာ ၉ ရြာ ရွိၾက၏။
ထုိရြာမ်ားကို ေတာင္ေပၚမွ ေျမျပန္႔သို႔ အတင္းအဓမၼ ရြာလံုးကြ်တ္ ေျပာင္းေရႊ႔၏။ ေတာင္ေျခရွိ ရြာမ်ားမွ
လူထုကိုလည္း ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ခြင့္မျပဳ….။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္၏။ ပဲခူး႐ိုးမၾကီးက
သီးသန္႔ ကန္႔သတ္နယ္ေျမျဖစ္၍ ေနသည္။ ဤတြင္ …. “ေအာင္စိုးမုိး” စစ္ဆင္ေရး စ၏။
ပဲခူး႐ိုးမခုခံစစ္၌ အမ်ဳိးသမီး ရဲေမမ်ားသည္လည္း ရြြတ္ရြတ္ခြ်ံခြ်ံ …. ရဲရဲဝံ့ဝံ့ႏွင့္ တုိက္ပြဲဝင္ၾက၏။ KNUP
မွ နမ့္က်င္ေရႊ (ယခုကြယ္လြန္၊ ပဒိုမန္းရွာ၏ ဇနီး) BCP မွ (ေဒၚ) ညိဳ (သခင္ခ်စ္သမီး)၊
(ေဒၚ)ခင္စိုးဝင္းႏွင့္ နန္းတင္ေရႊမွာ နာမည္ၾကီး အမ်ဳိးသမီး တုိက္ခိုက္ေရးမႉးမ်ား ျဖစ္သည္။

(၁၄)

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မန္းဘဇံ ဦးေဆာင္ၿပီး “ရႈိးလူ” ကြန္ကရက္ကို က်င္းပခဲ့၏။ “ရႈိးလူ” ကြန္ကရက္မွ
ညီညႊတ္ေရး သေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတုိင္းတြင္
အေျချပဳရွိေနၾကသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေကာ္ထူး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ျမသန္း) ေခါင္းေဆာင္သည့္ KNUP ႏွင့္ KNU
ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရႈိးလူ ကြန္ကရက္၏ အေျခအေနမ်ားကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္က ေၾကးနန္းႏွင့္ လွမ္းေခၚၿပီး သူ႔ကို ေျပာျပ၏၊ ရွင္းျပ၏။ ေရွ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္
အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြး၏။ ထုိစဥ္က …. သူသည္ ပဲခူး႐ိုးမ၏ ေရွ႕တန္းတြင္ ရန္သူ႔တပ္မ
(၇၇) ႏွင့္ ရင္ဆိုင္၍ တုိက္ပြဲကို ကြပ္ကဲေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ရန္သူသည္ “ေအာင္စုိးမိုး” စစ္ဆင္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္၍ တုိက္၏။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔
မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ BCP ဥကၠ႒ သခင္ဇင္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး သခင္ခ်စ္တုိ႔
တုိက္ပြဲအတြင္း သူရဲေကာင္း ပီသစြာႏွင့္ က်ဆံုးခဲ့၏။ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ “ဖြတ္က်ား”
ေခ်ာင္းအနီး တိုက္ပြဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ဖြတ္က်ားေခ်ာင္းက ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းအတြင္း စီးဝင္သည့္
ေခ်ာင္းလက္တက္တခု ….။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သူတုိ႔ ပဲခူး႐ိုးမမွ ဆုတ္ခဲ့ၾကရ၏။ သူႏွင့္အတူ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္လည္း ပါ၏။ အျခား KNUP မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါသည္။ သူတုိ႔ …. ပဲခူး႐ိုးမမွ
ဖာပြန္ခ႐ိုင္ဘက္သို႔ ဆုတ္လာၾကသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ကတည္းမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားသည့္
ဆရာၾကီးစေကာလယ္ေတာတုိ႔၏ ေျမာက္ပိုင္းခ်ီ အဖြဲ႔သည္လည္း ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီး ဖာပြန္ခ႐ိုင္ “
ဒူးဒါးေဂး” ရြာတြင္ ပဲခူး႐ိုးမမွ ဆုတ္လာၾကသည့္ သူတုိ႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆံုၾက၏။ KNUP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
“ဒူးဒါးေဂး” ရြာတြင္ပင္ ပါတီကြန္ကရက္ကို က်င္းပရန္ စီစဥ္ၾကသည္။ ဤကြန္ကရက္က KNUP ၏
ဆ႒မေျမာက္ ကြန္ကရက္ျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ …. KNUP ၏ ေနာက္ဆံုးေသာ ကြန္ကရက္လည္း
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ျဖစ္သည္။ ဤကြန္ကရက္တြင္ အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ KNUP ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊
KNU အတြင္း၌ တေပါင္းတစည္းတည္း ပူးေပါင္း၍ ကရင့္အမ်ဳိးသားေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကရန္
ေဆြးေႏြးၾက၏။ KNUP ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ သေဘာမတူသူတုိ႔ အခ်ဳိ႕ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ….
ကြန္ကရက္တြင္မူ အမ်ားစုက ဆႏၵျပဳသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾက၏။
`ဒူးဒါးေဂး´ ကြန္ကရက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ….. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္ႏွင့္အတူ သူသည္ `မာနယ္ပေလာ´ သို႔
တက္ခဲ့၏။ `မာနယ္ပေလာ´ မွသည္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးခရီး သူ … ဆက္၍ ခ်ီမည္။

(၁၅)

မာနယ္ပေလာသို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ….. ေရွ႕တန္းခံကတုတ္တခုျဖစ္သည့္ `ဝမ္းခခံတပ္´ တြင္ KNLA
အထူးတပ္ရင္း ၁ဝ၁ ၏ အၾကံေပးအရာရွိအျဖစ္ျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူေန၍ ခုခံစစ္ ဆင္ႏႊဲ၏။
တဖက္တြင္မူ KNU ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦးအျဖစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ုံးေရး တာဝန္မ်ား
ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ KNU ၏ ၁ဝ ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ကို `မာနယ္ပေလာ´ တြင္
ျပဳလုပ္၏။ သူလည္း ကြန္ကရက္သို႔ တက္ေရာက္သည္။ ကြန္ကရက္မွ သူ႔ကို ကရင့္အမ်ဳိးသား
ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (KNDO) ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးသည္။ သူ ဦးစီးကြပ္ကဲရသည့္
KNDO တပ္ရင္းမ်ားက KNU ၏ ခ႐ိုင္တုိင္းတြင္ တပ္ရင္း တရင္းစီ ရွိၾက၏။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ `ဝမ္းခခံတပ္´ က်၏။ ဝမ္းခက်ၿပီးသည့္ေနာက္ သူသည္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္သို႔
ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့၏။ သူ၏ အသက္က ၇ဝ ပင္ ေက်ာ္လြန္၍ေနၿပီ …..။ စိတ္ဓာတ္က ၾကံ႕ခိုင္ဆ…
ဲ .။
က်န္းမာေရးကလည္း ေကာင္းသည္ဟု ဆုိရမည္။ KNDO ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္မ်ားအား
တတ္ၾကြထက္သန္စြာ ထမ္းေဆာင္ဆ…
ဲ .။ စခန္းသစ္ႏွင့္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၏ အေျခခံစခန္းမ်ား
က်ခဲ့ရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မူ သူသည္ ႏု႔ဖ
ိ ုိးဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေနအိမ္တြင္ မိသားစုႏွင့္ အေနမ်ားလာ၏။
ဇရာကလည္း သူ႔အား ဖိစီးစျပဳလာၿပီ…..။ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ခႏၶာ … အားၿပိဳင္မႈအၾကား၌ သူသည္
ေတာ္လွန္ေရးသမားပီသစြာ ရွင္သန္ေနဆဲ …..။ ဇရာက စကၠန္႔မျခား ေရွ႕တိုး၍ သူ႔ကုိ
ထုိးႏွက္လာသည္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ ၾကံ႕ခိုင္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ခႏၶာက ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲ …..။
ၿပိဳကြဲစ ျပဳလာေလၿပီ……။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ KNDO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္မွ အနားယူလုိက္ရ၏။
ၿပီးလွ်င္ ….. KNDO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာကို သူ၏ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ မန္းေက်ာ္ေဖသုိ႔
လႊဲေပးခဲ့၏။ သူကား ….. KNDO စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ မန္းေက်ာ္ေဖကို ေတြ႔တုိင္း
တဖြဖြေျပာ၏၊ တသသမွာ၏။
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`မန္းေက်ာ္ေဖ …. မင္း ေရဒီယိုနားေထာင္ပါ။ သတင္းစာဖတ္ပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေန
ေလ့လာပါ။ က်ရာတာဝန္ကို သတၱိရွိရွိ လုပ္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးကို ေတာ္လွန္တဲ့
မ်ဳိးခ်စ္သေဘာတရားႏွင့္ ရင္းၿပီးလုပ္ပါ။ ငါတို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးအသိႏွင့္ ေတာ္လွန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။
KNU မူနဲ႔ ကင္းကြာတဲ့ အလုပ္မွန္သမွ် ဘာမွ မလုပ္ပါနဲ႔။ ငါတုိ႔နဲ႔အတူ မကုန္ခမ္းႏိုင္တဲ့အားဟာ
ေတာ္လွန္တဲ့ ျပည္သူလူထုမွာ ရွိတယ္။ လူမ်ဳိးစု မဟာမိတ္မွာ ရွိတယ္။ ငါတို႔ အမ်ဳိးသားေတြအေပၚ
စာနာေထာက္ထားတဲ့ ကမၻာႏ
့ ုိင္ငံေတြမွာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ သစၥာရွိရွိ
လုပ္သြားရင္ ေအာင္ပြဲပန္းတုိင္ မုခ်ေရာက္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို သစၥာရွိရွိ ဆက္လုပ္ပါ။ ငါ
အသက္ၾကီးၿပီ။ ငါ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မလုပ္ႏု္ိင္လည္း အၾကံဉာဏ္ကိုေတာ့
ေသတဲ့အထိ ေပးသြားမယ္။ မင္းတို႔ကို ငါ ယံုၾကည္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံတဲ့အထိ
လုပ္ၾကပါ´
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သူ ကြယ္လြန္ခဲ့၏။ သူ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ တိတိ သူ
တာဝန္ယူခဲ့သည့္ အထူးတပ္ရင္း ၁ဝ၁ ၏ သူရဲေကာင္းဗိမာန္တြင္ ဂူသြင္းျမႇဳပ္ႏွံခဲ့၏။ ေျမဝသုန္က
ဂုဏ္ျပဳအပ္သည့္ သူရဲေကာင္းတဦးကို ေထြးေပြ႔ထားခဲ့ၿပီ …..။
`ညလႊာကိုခြဲ
ေမွာင္ရိပ္မဲၾကား
ပတၱျမားပြင့္
မီးက်ည္ပြင့္သို႔
ရင့္ရင့္ ေမာင္းေမာင္း
ေခါင္းေမာ့ လည္ခ်ီ
ႏွင္းဆီနီမ်ား
အားက်စရာပါပဲေလ။ ။´
(ဝင္းတင့္ထြန္း၏ ``ႏုိးေနေသာ လကၤာသည္´´ မွ)
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ကိုးကား …….
- ခုိင္မာေက်ာ္ေဇာ စုစည္းတင္ျပသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း ဘဝအစိတ္အပိုင္းမ်ား
- သႏူထူဂ်ာနယ္မ်ား
- ႏုိုင္ငံသစ္ စာေစာင္မ်ား
- ဝင္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္
- ျမတ္ထန္၏ တုိင္းျပည္က ႏုႏု မုန္တိုင္းက ထန္ထန္
- ဗိုလ္မႉးၾကီးေဟာင္း တင္ေမာင္၏ မုန္တိုင္းလြန္ေသာ္
- ဇင္-ခ်စ္ ေနာက္ဆံုးေန႔
- ေစာဘုိျမ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ
- ဖူးကီးဒို၏ မန္းဘဇံႏွင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး
- တင္ေမာင္သန္း၏ သခင့္ႏိုင္ငံေတာ္
- သရာသာထုိ၏ ကရင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ
- NDD သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဌာနမွ ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာျပည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္
ျပည္သူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္မႈ
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