ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး - ခြတ္ေဒါင္းတို႕ နဲ႕အတူ အေတာင္ပန္
ခတ္ ခဲ့တဲ့ အျမင့္ပံ် ေအာက္ခ်င္းငွက္။

မွတ ္ခ်က္ ။ ၂၀၀၆ ဂၽြန္လ (၂၆)
၂၆) ရက္ ေန႕တြင္ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀
ေဖေဖၚ၀ ါရီ လ တြင္ျပန္ လည္တည္းျဖတ္ ထားသည့္ ဒုတိယ စာမူ ျဖစ္ ပါသည္။ ဤ
ဒုတိယ စာမူတြင္ အျပာေရာင္စာလံုးမ်ားမွ ာ ျပင္ဆ င္ျဖည့္ စြက္ခ ်က္မ်ားျဖစ္ပ ါသည္။
“- - - - ေတာင္ ခိုးမ်ားေဝမိႈ င္းေသာ၊ ေတာင္ဇလပ္ ပန္းမ်ားဆင္သ ေသာ၊ စိမ္းေသာ၊ ျပာညိဳ႕ေသာ

(ခ်င္းျပည္မွ) ေအာက္ ခ်င္းငွက္သ ည္ သစၥ ာရိွျခင္း၊ ညီ ညြတ္ စည္းလံုးျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္း ေတးသံ

ကို သီဆိုက်ဴးရင့္ ပါေစသတည္း ။”
- စါဆိုေတာ္ ႀကီးဒဂံုတ ာရာ -

(တကၠသိုလ္မ်ား ရန္ကုန္၊ ခ်င္းမဂၢ ဇင္း ၁၉၈၂-၈၃ မွ ။)

သူဟာ စင္စစ္ အျမင့္ပံ် ေအာက္ခ်င္းငွက္။ ရဲစြမ္းသတိၱ ရိွေသာ သားေကာင္းေယာက္်ား
ဟု နက္ရႈိင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္တဲ့ “ဆလိုင္း“ ဟူေသာဂုဏ္ပုဒ္နွင့္အတူ လြတ္

ေျမာက္ ေရး တိုက္ပဲြတို႕ ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး အစဥ္အလာအား ျဖင့္ကမၻာတလႊား ေသြးေျမ
အက်ဆံုး တကၠသိုလ္ ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္။ ေက်ာင္းပရဝုဏ္သို႕ ပ်င္းျပ ခိုင္မာ
တဲ့နိုင္ငံေရး သန္ဒိဌာန္တခုကို ကိုင္ဆဲြကာေျခခ်ခဲ့တယ္၊

သူဟာ ခြတ္ေဒါင္းအလံကို ျမင့္ျမင့္လႊင့္ထူနိုင္ခၿဲ့ ပီး ဂုဏ္ေရာင္ ေျပာင္တဲ့သူရဲ႕ ခြတ္
ေဒါင္း ရဲေဘာ္တို႕နဲ႕ လက္ျခင္း အခိုင္အမာ ဆက္ကာ အ ေတာင္ပန္ အတူခတ္ခဲ့

တယ္။ သူဟာအဖိနိွပ္ခံျပည္သူ တို႕ရဲ႕လြတ္ေ ျမာက္ေရး အတြက္တိုက္ပဲြမ်ားစြာ ရြတ္
ရြတ္ ခံြ်ခံြ် ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္၊ ရဲစြမ္းသတိၱရိွေသာသား ေကာင္း ေယာက္်ား ပီသခဲ့တယ္၊

စစ္မွန္တဲ့ “ဆလိုင္း“ တဦး၊ ျပည္သူ႕ အကိ်ဳးကို ဦးထိပ္ထားကာ ခ်င္းအမိ်ဳးသားေရး
ဂုဏ္ေရာင္ ေျပာင္ေစခဲ့သူ၊ ႀကီးမား ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓါတ္ကို ကိုင္ဆဲြ
ထားသူ ………… ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး။ သူ႕ရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါး ဟာ အရႈိ ေျမျပန္႕ ခ်င္း

မ်ိဳးႏြယ္စုမွ
မွ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀
ာသာ၀င္ ဆလိုင္း လွဒင္ (သံတ၊ြဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဇာတိ) ႏွင့္

မိုင္ႏွ
ႏင
ွ ္းၿမိဳင္ (ေတာင္ကုတ၊္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဇာတိ) တို႕ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေမြးျခင္း ရွစ္ဦးအနက္
အႀကီးဆံုးသားျဖစ္တယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕ မွာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ မွာ
ေမြးဖြားခဲ့တယ္္။

၁၉၇၆ ခု၊ ဂြ်န္လ ၂၆ ရက္ေန႕ (နံနက္ ၄နာရီ) အင္းစိန္ေ ထာင္မွာ စစ္

အစိုးရ က ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ကိလ
ု ိႈ႕၀ွက္စြာႀကဳိးေပး သတ္ျဖတ္ ခဲ့တယ္။
ကမၻာ့ သမိုင္း မွာမၾကံဳ စဘူး ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦးကို
အခုလႀို ကိဳးေပး သတ္ျဖတ္ခဲ့ တာဟာ စစ္အာဏာရွင္တို႕ရဲ႕

အေတြးေခၚအား ျဖင့္နိမ့္က် လြန္း၊ ခြ်တ္ျခံဳက်လြန္း လွတဲ့အခ်က္

ကိုသက္ေသျပလိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ အတြက္ သမိုင္း အမဲ

ကြကႀ္ ကီးအျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ တဖက္ မွာ၊ ရွညၾ္ ကာၿပီး မၿပီးဆံုးေသးတဲ့
ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး အေရး ေတာ္ပံု ႀကီး အတြက၊္ အသက္၊ေသြး၊
ေခြ်း တိ႕ု နဲ႕ ေရးသားကဗ်ည္းထိုးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္း သား အာဇာနီ
တဦးေပၚထြန္းခဲ့တာ မို႕၊ ေနာင္မိ်ဳးဆက္သစ္ ေတြ အတြက္

အတုယူစရာအေရး ႀကီးတဲ့သမိင
ု ္းမွတ္တိုင္တခုုျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္၊

“ရဲေဘာ္တို ့လူသူမသိေအာင္ငါ့ကိုသတ္ဖို ့သူတို ့လုပ္ေနၾကတယ္”

“မင္းတို႕ငါ့ ခႏၱာကိုယ္ ကိုသတ္ႏိုင္ေပမဲ့ ငါ့
့ ဲ႕ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ငါဘယ္ေသာအခါမွ
ငါ့ ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ကိုမင္းတို႕သတ္လို႕မရဘူး။ မင္းတို ရ
ဒူးမေထာက္ဘူး”

- ဆလိင
ု ္း တင္ေမာင္ဦး ၏ ေနာက္ဆံုးစကားမ်ား -

၁၉၇၄-၇၅ စာသင္နွစ္။ ျပည္သ႕ူ့ အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ့ ထြန္းေျပာင္တဲ့သမိုင္းမွတ္တိုင္တခု။ အဲဒီနွစ္က စါသင္နွစ္စတာနဲ ့ေက်ာင္းသားေတြ
တလႈပ္လႈပ္တရြရြနဲ ့ထူးထူးျခားျခားရိွလွတယ္။

၁၉၇၄ ဇနၷဝါရီလ (၃) ရက္။ နွစ္အစမွာ မဆလစစ္အစိုးရကသူတို႕ရဲ႕ ေျခခံဥပေဒ ဆိုတာႀကီးကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳလိုက္ၾက

တယ္။ ပိုၿပီးစိတ္လႈပ္ရွားေစတာကဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေရးနဲ႕ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္က စစ္ဖက္၊ နယ္ဖက္နဲ႕ မဆလ
ပါတီက လူႀကီးတခ်ိဳ႕ နဲ႕ခ်င္း ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တခိ်ဳ႕ ေထာင္ကလြတ္လာ ၾကတာပူပူေႏြးေႏြး။ တျခားအမိ်ဳးသား ျပည္နယ္မ်ား
က ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အေရးနဲ႕အဖမ္းခံခဲ့ၾကရတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ လည္းထိုနည္းဌင္းဘဲမိမိ တို ့ မတရား အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရ တဲ့
ေထာင္ အသီးသီး ကေနလြတ္လာၾကတယ္။

၁၉၇၄ ဂြ်န္လ (၆) ရက္နဲ့ (၇) ရက္။ နွစ္အစမွာ မဆလစစ္အစိုးရကအတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳလိုက္ၾကတဲ့ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၉) မွာ

အလုပ္ သမား နဲ ့လယ္သမား ေတြရဲ ့အင္အားကို အေျခခံထားတဲ့လုပ္ သားျပည္သူတို႕ ရဲ႕အကိ်ဳးစီးပြားကို နိုင္ငံေတာ္က ကာကြယ္
ေစာင့္ ေလွ်ာက္ထား ေၾကာင္းအတိအလင္းဆို ထားပါတယ္။ အတည္ျပဳ ၿပဌာန္း လို႕ ၆ လ ဘဲရိွေသးတယ္၊ ဒီဥပေဒဒီပုဒ္မကို
စိန္ေခၚစမ္းသပ္တဲ့

အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။

၁၉၇၄

ခု

အေထြေထြ

အလုပ္

သမားသပိတ္ႀကီး

မွာတျပည္လံုးစက္ရံုအ လုပ္ရံု ၁ဝဝ ေက်ာ္ပ ါဝင္ခဲ့ၿပီး ဂြ်န္လ (၆) ရက္ ေန႕ နဲ႕ (၇) ရက္ ေန႕ ေတြမွာ အလုပ္သမား အမ်ားအျပားနဲ ့

အတူေက်ာင္းသားတခိ်ဳ ့လည္းေသြး ေျမက်ခဲ့ ႀကရတယ္၊ တခိ်ဳ႕လည္း ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ ၾကရတယ္။ အဲဒီအခ်ိ
ခ်န
ိ ္တံုးက ဆလိုင္း
တင္ေမာင္ဦးဟာ ေက်ာင္းသားတဦးအေနနဲ႕ ျပည္သူတို႕နဲ႕ အတူ လက္တြဲၿပီး အလုပ္သမား တိုက္ပြဲမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀
ပါ၀င္
ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္။

ဒိီလစ
ို ိတ္လႈပ္ရွားစရာ နိုင္ငံေရးရာသီဥတု
ယဥ္ေ က်းမႈဆပ္

ေကာ္မီတီ

(ခစယ)

ေတြၾကား

ထဲမွာဘဲတကၠသိုလ္ မ်ားရန္ကုန္၊

ေရြးေကာက္ရာမွာ

အေရးအပါဆံုးျဖစ္

၁၉၇၄-၇၅

တဲ့အတြင္းေရးမွဴး

စါသင္နွစ္၊

ခ်င္းစါေပ နွင့္

ေနရာေရြးေကာက္ရန္

အေျခ

အေနတင္းမာေနခဲ့တယ္။ အထစ္အေငါ့ ေတြျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ အရင္စ ါသင္နွစ္က မေၾကလည္ခဲ့တဲ့လက္က်န္ ျပသနာတခုရဲ့ ကြင္းဆက္။
တဖက္နဲ႕ တဖက္ အေပးအယူမတည့္ခဲ့။ ခစယ အတြင္းစည္းလံုးမႈလည္းခိုင္မာမႈမရိွ၊ ေရာ့ရဲေနခဲ့တယ္။ ဒီအစည္း အေဝးရဲ ့ထူးျခား
ခ်က္တခုကလည္း ဒီအစည္းအေဝးကိမ
ု ထင္မရွားလူသိမ မ်ားေသးတဲ့ အရိႈ၊ေျမျပန္႕ ခ်င္းေက်ာင္းသား တဦးျဖစ္တဲ့ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး

ဆိုသူတဦးပါဝင္တက္ေရာက္ေနတာျဖစ္တယ္။ သူ႕ ကို ခစယ အစည္းအေဝးကို ေခၚလာၿပီး အမ်ားနဲ႕မိတ္ဆက္ ေပးလိုက္ တာ က ေတာ့
သူန႕ဲ အတူေထာင္က လြတ္လာတဲ့အဲဒီတံုးက ေဆးေက်ာင္းသား၊ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉ဝ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ခ်င္းအမို်းသား ဒီမိုကေရစီ
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ အေရြးေကာက္ခံ အမတ္ျဖစ္လာတဲ့ ေဒါက္တာ ဇေလွထန္း (ယၡဳ CHIN FORUM) ဘဲျဖစ္ပ ါတယ္။
တတိုင္းလံုး တျပည္လံုးနိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြအုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ေနၿပီးအထက္ပါေဖၚျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းတရား အခ်က္
အလက္ေတြနဲ႕ ျပည့္စံုေနတဲ့အခိ်န္၊ ခစယ အတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈ ျပႆနာကေနရုန္း ထြက္မရ၊ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနတဲ့အခိ်န္။

ဒီအစည္းအေဝးရဲ့ ေထာင့္တေနရာမွာၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ နားစိုက္ေထာင္ေနခဲ့တဲ့ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ကိုယ္တိုင္ကလည္း တိုင္းေရး
ျပည္ေရးဦးထိပ္ထားခဲ့ ၿပီး ေက်ာင္းသားေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ပါတ္သက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၁၉၇၄ ဇနၷဝ ါရီလ (၃) ရက္မွာ ဖက္စစ္
ေနဝင္းစစ္ အုပ္စုရဲ႕အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းက်ရာကေန ပူပူေႏြးေႏြး လြတ္လာ တဲ့ခ်င္း ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္ ေနျပန္ပ ါတယ္။

အခိ်န္အခါရဲ့ ေတာင္းဆိုမႈကိုနားလည္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ဟာေသြးစည္းညီညြတ္ ေရးဆိုင္ရာသူရဲ႕အယူအစ အေတြးအေခၚ
ေတြနဲ႕ေခတ္အခိ်န္အခါရဲ့ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးေတာင္း ဆိုမႈ စတာေတြကိုအစည္းအေဝးရဲ့ အေရွ႕ကိုထြက္ၿပီး ရိုးရိုး သားသား

တင္ျပခဲ့တယ္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားတိုေတာင္းေသာ္လည္း ၿပီးျပည့္စံုလွတဲ့သူရဲ့ တင္ျပခ်က္အၿပီးမွာေတာ့ အစည္းအေဝး ခမ္းမ တခု
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လံုးတခဏတာၿငိမ္

သက္သြားၿပီးအားလံုးရဲ့

အာရံုဟာ

သူ႕့အေပၚ

ကိုေရာက္သြားၾကတယ္။

လတ္တေလာမိမိတို႕ရင္ဆိုင္

ၾကံဳ

ေတြ႕ေနရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာရဲ့ တခုတည္းေသာ အေျဖကိုသူတို႕အားလံုးရဲ႕ စိတ္သနၲာန္ထဲမွာအထင္းသား ေပၚလာသလိုပါဘ၊ဲ
၁၉၇၄-၇၅ စါသင္နွစ္၊ ခစယ အတြင္းေရးမွူး အျဖစ္၊ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ကိုကန္႕ကြက္သူအလ်ဥ္းမရိွ တခဲနက္တင္ေ ျမွာက္လိုက္ၾကျပီး
ခိုင္မာတဲ့စည္းလံုးမႈကို တည္ေဆာက္ျဖစ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

အဲဒီအခိ်န္မွာ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးဟာ Rangoon Arts and Science

University မွာ Zoology ဘာသာရပ္ကို တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားအျဖစ္သင္ၾကားတက္ေရာက္ေနသူျဖစ္ပ ါတယ္။ 1

ေခတ္သမိုင္းတိ႕ု မည္သည္၊ အခိ်န္အခါရဲ့ ေတာင္းဆိုမႈအရ သူ႕အခိ်န္ သူ႕့ အခါ နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ေခါင္းေဆာင္တ႕ို ကိုေမြးထုတ္ေပး
ေလ့ရိွပါတယ္။

ခစယ

အတြင္းေရးမွူးအျဖစ္

အျမင့္ပံ်ေအာက္ခ်င္းငွက္တို႕ရဲ့

အစဥ္အလာတာဝန္ေတြကိုတက္တက္ၾကြၾကြ

စတင္

ထမ္းေဆာင္ေနတုန္း၊ မေရွးမေနွာင္းမွာဘဲ ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္စုရဲ့ မတရားသျဖင့္ရယူတည္ေဆက္ထားတဲ့ ဖက္စစ္ အာဏာရွင္စံနစ္ကို
ဖိန္႔ဖိန္႕တုန္ေအာင္စိန္ေခၚ မဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႕စ်ာပန အေရး အခင္းကို အေျချပဳ ၿပီးေပၚေပါက္
ခဲ့တဲ့ျပည္သ႕ူ အေရး ေတာ္ပႀံု ကီးကိုတစ္ျခားရဲရဲေတာက္ခြတ္ေဒါင္းရဲေဘာ္ေတြနဲ႕ အတူ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ၿပီး
ဦးေဆာင္မႈ ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္။
“ျမန္မ ာျပည္သူေ တြေလးစါးတဲ၊့

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း

ဦးသန္႕

ဟာ၊

ကမၻာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဗိသုကာႀကီးလည္းျဖစ္ပ ါတယ္၊ သူ႕ကို ကမၻာ့ ျပည္သူေတြကလဲ အစဥ္သျဖင့္ေလးစါးေနၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဦးသန္႕ ရုပ္ကလႅပ္ ထားရိွရာ
ကိ်ဳကၠစံကြင္းဆီ

ကိုဦးတည္

ၿပီး

တန္းစီခီ်တက္လာၾကတဲ့ေထာင္နဲ႕ေသာင္းနဲ႕ခီ်တဲ့

တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ

ေက်ာင္းသား

တန္း

ကိုေသက္ေရနဲ႕ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားေဝငွေပးေနတဲ့ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ငွားထားတဲ့ ေဒါ့ဂ်စ္ကားေပၚကေန အသံ ခဲ် ့စက္န႕ဲ

ေျပာေနတဲ့အသံပါဘဲ။ အသံခဲ် ့စက္မွမၾကာခဏဆိုသလို ဦးသန္ ့စ ်ာပန ကိုစည္း ကမ္းေသဝတ္စြာလိုက္ပ ါၾကဖို႕ နဲ႕ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဗိသုကာႀကီးကိုေနာက္ဆံုး ဂါရဝျပ ဳ ၾကဖို႕ တိုက္တြန္းတဲ့ အသံမွအပခီ်တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြဟာလဲ အထူး စိတ္

လႈပ္ရွား တက္ၾကြေနၾကေပမဲ့ တစံုတရာေအာ္ျခင္းဟစ္ျခင္းမရိွ ၊ ခီ်တက္ရ ာမွာ စည္းကမ္း ေသဝတ္မႈ ရိွၾကပါတယ္။ ကိ်ဳကၠစံ
ကြင္းမွာဦးသန္ ့ ကိုေနာက္ဆံုးဂါရဝျပဳ ဖိ႕ု နဲ႕ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြ ခ်ဖို႕ ေရာက္နွင့္ ေနတဲ့ေသာင္းနဲ႕ခီ်တဲ့ မိဘျပည္သူ ရဟန္းရွင္လူ ေတြ
နဲ႕ခီ်တက္လာတဲ့ေက်ာင္းသားထုတ႕ို ေပါင္းစပ္မိခဲ့ ၾကပါတယ္္။

ကမၻာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာ ႀကီးလည္းျဖစ္တဲ့ ကမၻာ့ ကုလ

သမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႕ ကိုဂ ါရဝျပဳ ၾကၿပီး ကိၾု ကည္ဝင္း၊ ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး အစ ရိွတဲ့
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆက္လက္ၿပီး ဦးသန္႕ စ်ာပနကိုေက်ာင္းသားမ်ားက ဆက္လက္ တာဝန္ယူသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
ဦးသန္႕ရဲ့ ရုပ္ကလႅပ္ လံုျခံဳေရး တာဝန္ယူထား ၾကတဲ့ ၾကက္ေ ျခနီ အဖြဲ႕အားဖယ္ရွား ေပးရန္ ေမတၲာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။ ၾကက္ေ ျခနီ အဖြ႕ဲ

ဖယ္ရွားေပး ၿပီးတာနဲ႕ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုက္ပ ါလာတဲ့ ေဒါ့ဂ်စ္ကို ဦးသန္႕ ရုပ္ကလႅပ္အနီးဆီကို ေမာင္းတက္လာျပီး

၁၉၆၂ ခုနွစ္ (၇) ရက္ ဂ်ဴလိုင္မွာက်ဆံုးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တမိနစ္ ၿငိမ္သက္စြာ အေလးျပဳၾကပါတယ္။ တဆက္ထည္းမွာဘဲ
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေ ဟာင္း ဦးသန္႕ ရဲ့ ဇာပနကိုနိုင္ငံေတာ္ စ်ာပနာ အျဖစ္ထက
ို ္ထိုက္တန္တန္တခန္း

တနားက်င္း ပၿပီး ဦးသန္႕ရဲ႕ ရုပ္ကလႅပ္ကိုလည္း ဦးသန္႕ ဗိဗၼာန္တည္ေဆာက္ကာ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဖိ႕ု ျပည္သူေတြရဲ့ ဆနၵကိုစစ္အစိုးရက
ဆန္ ့ က်င္ ျငင္းဆန္ၿပီး သာမန္လူေတြ သၿဂႋဳဟ္ တဲ ့ၾကံ ေတာသခ်ႋဳင္း မွာျမဳုပႏ
္ ွံသၿဂႋဟ္ဖ႕ို စီစဥ္ထားတာကို ေက်ာင္း သားမ်ားအပါအဝင္

ျပည္သူလူထုကလက္မခံနိုင္ ေႀကာင္း၊ ဒါေႀကာင့္ဦးသန္႔ ဇာပနကိုျပည္သူ့႕ ဇာပနာ အျဖစ္က်င္းပျပီး၊ သူ့ရဲ့ ရုပ္ကလႅပ္ကိုလည္း

ဗိဗၼာန္တည္ေဆာက္ ဂူသြင္း သၿဂႋဳဟ္္ဖို႕ ေတာင္းဆိုခ ်က္ကို စစ္အစိုးရကလက္ခံလိုက္ေလ်ာတဲ့ အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းထဲမွာ
အမ်ားျပည္သူတ႕ို ဂါရဝျပဳ နိုင္ေအာင္ ထားရိွမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ ေၾကျငာခ်က္အ ၿပီးမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုကလဲ
ေသာင္းေသာင္း ဖ်ဖ်လက္ခုတ္တီးရင္း၊ အသဲလႈက
ိ ္ရင္လိႈက္ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္း ေျမာက္စြာ ၾသဘာ ေပးၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္၊ ဦးသန္႕ ရဲ့
ရုပ္ကၠလပ္ကိုကားေပၚ တင္ၿပီး “ဦးသန္ ့ဗိဗၼာန္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒိ႕ု အေရး။ တပါတီ အာဏာရွင္စံနစ္၊ အလိုမရိွ။” စသည္ျဖင့္

ေၾကြးေက်ာ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဆီကို ဦးတည္သယ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ ဘြ႕ဲ နွင္းသဘင္ ခမ္းမမွာ ဦးသန္႕ ရဲ့ ရုပ္ကလႅပ္ကို

အမ်ားျပည္သူတို ့ ေန႕စဥ္လာေရာက္ဂါရဝျပဳ ၾကပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာကအစ လူထုလူတန္းစါး ေပါင္းစံုပ ါဝင္ၾက ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
ဝင္းထဲမွာလည္း ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် စစ္အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးတရားေဟာေျပာပဲြေတြကို တကၠသိုလ္ဘ႕ဲြ ႏွင္း သဘင္ခမ္းမေရွ ့မွာ ျပဳလုပ္ ၾက

ပါတယ္။ ဦးသန္႕ ကိုဂါရဝျပဳ ရင္း၊ နိုင္ငံေရးတရားမ်ားကိုနားေထာင္အားေပးၾကတဲ့ လူထုပရိသတ္ မွာရန္ကုန္ဝိဇၨာ နွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္
ဝင္း တခုလံုးေန႕စဥ္နွင့္အမွ်သိန္းဂဏန္းမကရိွခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေဆးရံုန႕ဲ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ဝင္းအၾကား တကၠသိုလ္ ရိပ္သာ လမ္း
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တစ္ေ လ်ာက္ ဘယ္ဖ က္ ညာဖက္နွစ္ဖ က္ စလံုးမွာလဲ ဘူးသီးေက်ာ္ဆိုင္မ်ား၊ လၻက္ရည္ ဆိုင္မ ်ား နဲ ့ ပဲြေစ်းတန္း တခုလိုစည္ကား
သိုကၿ္ မိ ုက္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္။
စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားနဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ ့ေတာင္းဆိုခ ်က္မ်ားအနက္ဦးသန္႕ စ်ာပနကို နိုင္ငံေတာ္ စ်ာပနအျဖစ္က်င္းပဖို႕ ကို
ေနာက္

ဆံုး

အခိ်န္ထိျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။

ဦးသန္႕ရုပ္ကလႅပ္

ကိုေတာ့

ကန္ေ တာ္မင္ပန္း

ျခံမွာ

ဗိဗၼာန္တည္ေဆာက္ဂူသြင္းဖိ႕ု

သေဘာတူေၾကာင္းထုတ္ ျပန္ေၾကျငာတဲ့အထိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႕ဖဲြ႕စည္း ထားတဲ့
စ်ာပန ေကာ္မီတီတြင္းမဲခဲြဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ၾကရာမွာ ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံမွာ ဗိမာန္တည္ေဆာက္ ဂူသြင္းဖို႕ မဲေပးသူ အမ်ားစုျဖစ္ခဲ့ပ ါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္မွာေနာက္ဆံုးဂါရဝျပဳဖို႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဗိုလ္ေနဝင္း မိုင္း ေထာင္ ဖ်က္စီးခဲ့တဲ့ ယခင္ ေက်ာင္း သား

သမဂၢ အေဆာက္အဦး ရိွရ ာေျမကြက္လပ္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိဗၼာန္အုတ္ဂူဆီကို သယ္ေဆာင္
လာၿပီး ဦးသန္႕ ရုပ္ကလႅပ္ကို ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံမွာ ဗိမာန္တည္ ေဆာက္ဂူသြင္း မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ တဲ့အခါ မွာေတာ့
သိန္းဂဏန္းမကတဲ့ေက်ာင္း

သားျပည္သူရဟန္းရွင္လူ၊

လူထုပရိတ္သတ္က

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေဆာက္ထား

တဲ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဗိမ ာန္မွာဘဲဂူသြင္း သၿၤဂဳိဟ္ဖို ့တစ္ခဲနက္ ေတာင္း ဆိၾု ကတဲ့အတြက္ အဲဒီမွာဘဲဂူသြင္း သၤၿဂိဳဟ္္လိုကၾ္ က ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိမ ာန္ ကို
ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဦးသန္ ့ဗိမာန္တည္ေဆာက္ဖို႕ ျပည္သူေတြလွဴတန္းတဲ့ေငြဟာလည္းက်ပ္ေငြ (၃) သိန္း ထိေက်ာင္းသား ေတြကေကာက္ခံ ရရိွ
ခဲၾ့ ကပါတယ္။

ဦးသန္႕

အေရးအခင္း

ႀကီးဟာ

ခုနွစ္ရ က္တပါတ္

အထိျပည္သူလူထုရဲ့

ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႕

အရိွန္ျမင့္သ

ထက္ျမင့္လာတာနဲ႕အမွ် မဆလပါတီတြင္း၊ ေကာင္စီတြင္း၊ တပ္မေတာ္တြင္း၊ ေထာက္လွန္းေရးတပ္မ ်ား စသည္ျဖင့္ျပည္ သူေတြဘက္
ကို နည္း အမိ်ဳးမိ်ဳး နဲ႕ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ပါ တီဌာနခ်ဳပ္၊ ေထာက္လွန္းေရးအစရိွသည္တ႕ို ကေန

အစိုးရရဲ႕

အတြင္းသတင္းေတြေပးပို႕ လာၾကတယ္။ ဒီအတြင္းသတင္းေတြကိုမီွ ၿပီး စစ္ေထာက္လွန္းေရး ၃ဝဝ ေလာက္ကို တကၠသိုလ္ဝင္း
ထဲမွာတင္ ေက်ာင္းသားနဲ႕ ျပည္သူတ႕ို ပူးေပါင္းၿပီးေဖၚထုတ္ဖမ္းစီးနိုင္ခဲ့တယ္။
၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္။
ဒီလိုနဲ ့ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႕ အလုပ္သမားထုပ ါဝင္လာ ၿပီး လူထုတိုက္ပဲြအရိွန္ကိုျမွင့္တင္ဖို ့လုပ္ေနခိ်န္၊ မနက္ (၂) နာရီမွာ
စစ္တပ္နဲ ့လံုထိမ္း ပူးေပါင္း ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ဝင္စီးပါေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းရွင္လူရ ာ နဲ႕ခီ် အသတ္ခံခဲ့ရျပီး၊

ဆႏၵျပသူ ၃ဝဝဝ ခန္႕ကိုဖမ္းဆီးကာ အင္းစိန္ေထာင္မွာ အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးသန္႕ ရုပ္ကလႅပ္ကိုလည္း အဓမၼသမ
ိ ္းပိုက္ လိုကၿ္ ပီး

နံနက္လင္းအားႀကီးအခိ်န္မွာ ေရႊတိဂံုဘုရားေျခရင္း၊ ကန္ေတာ္မင္ပန္း ျခံမွာရိွတဲ့ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအုတ္ဂူန႕ဲ ကပ္ရက္မွာ သၤၿဂဳိဟ္
လိုကၾ္ ကပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ဦးသန္႕ ဗိမာန္ကိုေက်ာင္းသားမ်ား ေကာက္ခံရရိွတဲ့ အမ်ားျပည္သူ လွဴဒါန္း ခဲၾ့ ကတဲ့ေငြေတြနဲ ့
တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္းေက်ာင္းသားနဲ႕ ျပည္သူစည္းလံုးညီညြတ္မႈရဲ့ အမွတ္သေကၤတ တခုပါဘဲ။

၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဂ်ဴ လိင
ု ္လ (၇) ရက္ေန႕ ေက်ာင္းသားေတြကို ေသြးေခ်ာင္းစီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ ၿပီး ေနာက္တေန႕ မွာဘဲသမိုင္းဝင္ေက်ာင္း

သားသမဂၢအေဆာက္အဦးႀကီးကို ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႕ အေပါင္းပါစစ္အုပ္စုက မိုင္းေထာင္ေဖါက္ခဲြၿပီး၊ ေနာင္စစ္အာဏာကိုမဖီ ဆန္ဝန္႕ေအာင္၊

ဖ်က္စီးပစ္ခၾဲ့ ကတယ္။ ဦးသန္႕ အေရးအခင္းရဲ့ အစမွာ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး အပါအဝင္ေ က်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ့ ဦးေဆာင္မႈနဲ႕

အတူ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ဂ်ဴလိင
ု ္လ (၇) ရက္ေန့မွာ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ျပည္သူေတြနဲ႕ အတူ အေလးျပဳ ခဲၾ့ ကတယ္။ ဦးသန္႕
အေရးအခင္းအဆံုးသတ္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ဦးသန္႕ ဗိမာန္ဆိုတဲ့အေဆာက္အဦတခုဟာ ထီးထီးမားမား ေပၚထြက္လာခဲ့ ပါတယ္။
ျပည္တင္းရင္ မင္းမခံနိုင္ဆိုတာကိုျပသလိုက္တာျဖစ္တယ္။

ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပံု ႀကီး ရဲ ႔ ထြန္း ေျပာင္တဲ့သ မိုင္းမွတ္တိုင္တခု။
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၁၉၇၅-၇၆ စာသင္နွစ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့စ ာသင္နွစ္ေတြမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆူဆူပူပူျဖစ္ခဲ့ၾကတာကိုဘဲ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းျပင္၊

ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ စားေရးေသာက္ေရးကစအဆင္မေျပတာေတြေၾကာင့္လိုလို စစ္အစိုးရရဲ့ မၾကည္လင္တဲ့ သံုးသပ္ခ်က္အရပညာ
ေရးဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ဝင္း ကိုတကၠသိုလ္အသီးသီးကို လွည့္လည္ၿပီးေက်ာင္းသားေတြနဲ ့အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ဖို ့ေစလြတ ္

ခဲ့ပ ါ တယ္။ စစ္အစိုးရ အေနနဲ႔က ေက်ာင္းသားေတြ ရဲ ့ေန႔ တဒူဝလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စည္းေပး နိုင္ရင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား
မ်ားဆူဆူ ပူပူ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာေတြ ၿငိမ္းေအးသြားမယ္လို႕ ယံၾု ကည္ခဲ့ပံုရပါတယ္။
၁၉၇၅ ဂြ်န္လ (၆) ရက္။
မွတ္မိသေလာက္ကေတာ့ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ပဲြဦးထြက္ေ ဆြးေႏြးပဲြတခုလုပ္ ၿပီး ၁၉၇၅ ဂြ်န္လ (၆) ရက္ေန့ မွာဘဲ တိုက္တိုက္
ဆိုင္ဆိုင္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ကို ပညာေရးဝန္ ႀကီးကိုယ္တိုင္ လာဖို႕အလွည့္ ႀကံဳ ပါေတာ့တယ္။ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုငလ
္ ို႕
ဆိုရတာကအဲဒီေန႕ဟာ အရင္နွစ္က

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတႀ္ ကီးရဲ့ နွစ္ပါတ္လည္ေန႕ႀကီး

ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဆင္မ လိုက္သေဘၤာက်င္း၊ သမိုင္းျခည္မွ်င္နွင့္အထည္စက္ရံု စသည္တ႕ို မွာ အလုပ္သမားအေျမာက္အျမားနဲ႕အ တူေက်ာင္းသားတစ္ခ ်ိဳ႕

၁၉၇၄ ဂြ်န္လ (၆) နဲ႕ (၇) ရက္ေန႔ မ်ားမွာေသြးေျမက် အသက္စေတးခဲ့ ၾကတာပူပူေႏြးေႏြး ဘဲရိွေနပါ ေသးတယ္။ ပိၿု ပီးဆိုးတာက

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ မဆလ ရဲ့ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ႕ထဲက ေက်ာင္းသားေတြကို တိတ္တစိတ္ ႀကိဳ တင္ညႏ
ိွ င
ႈိ ္းထား ၾက ၿပီး ဘယ္သူ

ၿပီးရင္ဘယ္သူ ဘာေတြေျပာမယ္ဘာေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာေတြ ဇာတ္တိုက္ ထား ၾကတဲ့သတင္းဟာ စက္မႈ တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းေဆာင္ေတြမွာ သတင္းျပန္႕ႏွံ႕ ေန ၿပီး မဆလ ေခတ္တခုလံုးမွာ မဆလရဲ့ လုပ္ရိုး လုပ္စဥ္အတိုင္း ဒီလိုဟန္ျပအတုအေယာင္

ေဆြးေႏြး ဝိုင္းက်င္းပ ၿပီး အလုပ္သမားနဲ႕ လယ္သမားထု ကို လိမ္လည္ခဲ့သလို ေက်ာင္းသားထုကို လိမ္ညာေစၚကားဖို႕ႀကံစည္မႈအေပၚ
ေက်ာင္းသားထုဟာ ေဒါသူပုန္ထေနၾကၿပီးျဖစ္တယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြကို စက္မႈတကၠသိုလ္ခမ္းမထဲမွာက်င္းပခဲ့ၿပီး စင္ျမင့္ေပၚမွာ ေတာ့
ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႀကီးနဲ႕ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း နဲ႕နိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္
ေဒါက္တာလွဟန္တို႕အဖြဲ ့က ေနရာ ယူထား ၾကပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ မဆလအတြက္မွန္းခ်က္နဲ႕နွမ္းထြက္မကိုက္ ျဖစ္သြားခဲ့ပ ါတယ္။

ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ ပဲြဦးထြက္ေျပာဖို႕လမ္းစဥ္လူင ယ္က ဇာတ္တိုက္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား တစ္ခိ်ဳ႕ သာေျပာလိုက္ရၿပီး ေနာက္
ပိုင္း ေက်ာင္းသားထုထဲက တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ စစ္အစိုးရကိုတစ္တစ္ခြခြ စတင္ ေဝဖန္ ေျပာ ဆိုလိုကၾ္ ကတာ အားလံုး
ေက်ာင္းသားအေယာက္ သံုးဆယ္ေလာက္ကေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“အလုပ္သမားေတြက ဆန္ေတာင္းတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို ့ကက်ည္ဆန္ေပးတယ္။” - ကိုသိမ္းလြင္၊ စက္မႈ။
“ေက်ာင္းသားအျခင္းျခင္း ေသြးဝမ္းကဲြေအာင္ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မယံုသကၤာ ျဖစ္ေအာင္ အျပန္အလွန္ေထာက္ လွမ္းခိုင္းတာေတြ
ရပ္တန္းကရပ္ေပးပါ” - ကိုစိုးရန္၊ လွ်ပ္စစ္။

“ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပတိုင္း ခ်င္းစစ္သား ေတြက ျပစ္တယ္လို႕ထင္ ေယာင္ထင္ မွာ း ျဖစ္ေအာင္၊ ခ်င္းလက္ နက္ကိုင္ တပ္ရင္းေတြရဲ့
အမွတ္ တံဆိတ္နဲ႕စစ္သား ေတြကိုသံုးခဲ့တယ္၊ ဒါဟာ တိုင္းရင္းသား ျခင္းစိတ္ဝမ္းကဲြ ေအာင္ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြကို
ရပ္တန္းက ရပ္ေပးပါ။” ဆလိုင္းကစ္ (ပ္)၊ ဗိသုကာ။

မဆလရဲ့ အတုအေယာင္ ေဆြးေႏြးပဲြႀကီးဟာ ေက်ာင္းသားထုရဲ့ ရဲရဲေတာက္ရင္ဖြင့္ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီဟစ္တိုင္အသြင္ကို ေျပာင္း သြားၿပီး

“ေဆြးေႏြးပဲြႀကီး” ၿပီးဆံုးသြားတဲ့အခိ်န္မွာဘဲ ဆႏၵျပပဲြစတင္ပါေတာ့တယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ဟာ
စက္မႈတကၠသိုလ္ “ေဆြးေႏြးပဲြႀကီး” ၿပီးရင္၊ သမိုင္းေက်ာင္းေဆာင္ေတြစီကို သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသား ေတြနဲ႕ဆက္လက္ “ေဆြးေႏြး”

ဖို ့ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ ဒီမိုကေရစီဟစ္တိုင္က ေပးလိုက္ တဲ့ဒါဏ္ရ ာ ဒါဏ္ခ ်က္ေတြေၾကာင့္
သူ့ချမာမွာ သမိုင္းေက်ာင္းေဆာင္ေတြစီက ေက်ာင္းသားေတြကို မရင္ဆိုင္ရဲေလာက္ ေအာင္ျဖစ္သြားရၿပီး၊ အဲဒီ “ေဆြးေႏြးပဲႀြ ကီး”
ကိုဖ်က္သိမ္း

တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့တယ္။

လို႕လဲဆိုေတာ့ဦးသန္႔

အေရးအခင္းမွာ

တစ္နည္းအားျဖင့္

သူဟာအင္မတန္

မဆလေထာက္လွမ္းေရးေတြက

အမိ

ကံေ ကာင္းသြားတယ္လို႕ဆိုနိုင္ပါတယ္။

မဖမ္းနိုင္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္

ဘာျဖစ္

ဆလိုင္း

တင္ေမာင္ဦးဟာ ဝန္ႀကီးလာမဲ့သမိုင္း ေက်ာင္းေဆာင္က အားကစါးရံုမွာ ႀကိဳတင္ေရာက္နွင့္ ေစါင့္စိုင္းေနခဲ့လို ့ပ ါဘဲ။ ဆလိုင္း
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တင္ေမာင္ဦး ဟာဦးသန္ ့ အေရးအခင္းၿပီးေတာ့ ေျမေပၚတစ္လွည့္ ေျမေအာက္ တစ္လွည့္ျပည္သူေတြၾကားမွာ တိမ္းေရွာင္ ပုန္းေအာင္း
ေနခဲ့တာ

ျဖစ္ၿပီးေသြးစြန္းခဲ့တဂ
ဲ့ ြ်န္

(၆) ရက္နဲ႕(၇) ရက္

အလုပ္သမားေရးအခင္း

နွစ္ပ ါတ္လည္ေန႕

အထိမ္းအမွတ္ဆႏၵျပပဲြကို

ဖန္တီးဦးေဆာင္ဖို႕ အတြက္စြမ္းအားအျပည့္နဲ႕ေျမေပၚ ကိုျပန္လာခဲ့တာျဖစ္ပ ါတယ္။ ဒီလိုဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးကို စစ္ေ ထာက္လွမ္း
ေရးေတြ

ရဲ႕မ်က္ေစ့ေအာက္ကေနလြတ္ေျမာက္ေအာင္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ
ပးခဲ့တဲ့သူေတြထဲမွာ

သူနဲ႕အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ

သိကၽြမ္းရင္းႏွီးခဲ့ၾကတဲ့ ခ်င္းေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဇေလွထန္း နဲ႕ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ (ခ)အာဇမ္းတို႕ဟာ
အေရးပါခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရုပ္ဖ ်က္သြားလာရာမွာ ဇေလွထန္းနဲ႕ သူ႕နီးစပ္ရာခ်င္
ာခ်င္းမိသားစု၀င္ေတြကတာ၀
တာ၀န္ယူခဲ့ၾကၿပီး၊

ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးယိုးဒယား ျမန္မ ာ နယ္စပ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေ ျမကိုေခတၱပုန္းေရွာင္ရာမွာေတာ့ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ ကိုယ္တိုင္က
လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ေပးခဲ
ပးခဲ့ပ ါတယ္။ ယိုးဒယားနယ္စပ္အသြားက်ံဳဒိုးအေရာက္မွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက လူ၀င္လူထြက္ စစ္ေဆး

တာနဲ႕ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရေပမဲ့ သူတို႕ အလွည့္ မေရာက္ခင္မွာပဲ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေတြ က ၀င္တိုက္တာနဲ႕ၾကံဳႀကိဳက္တဲ့ အတြက္
စစ္အစိုးရ တပ္နဲ႕ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတို႕ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခိုက္မွာသီသီေလးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။2
ပညာေရးဝန္ႀကီး

ဦးခင္ေမာင္ဝင္း

ေနေအာင္ပဲြခံခဲ့ၾကတဲ့

ၿပီးေက်ာင္းသားဆႏၵျပပဲြ

သမိုင္းေက်ာင္းေဆာင္ေတြစီကိုလာဖို႕့

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား
အရိွန္ျမင့္လာခဲ့ပါတယ္။

အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္းလိုကၿ္ ပီး

တစ္ခိ်ဳ႕ေရာက္လာၾကတဲ့အခါမွာ

အရင္နွစ္အလုပ္သမားအေရးအခင္းအၿပီးမွာ

ဒီမိုကေရစီဟစ္တိုင္က

အင္အားစုနွစ္ခု

ေပါင္းစပ္သြား

သမိုင္းေက်ာင္းေဆာင္မ်ား

သမိုင္းခ်ည္မွ်င္နွင့္ အထည္စ က္ရံုမ်ားရဲ့ အလုပ္သမားဝင္းရိွရာ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမကို ထြက္တဲ့လမ္းကို စစ္အစိုးရက

ကေန

ေနာင္ကို

ေက်ာင္းသားနဲ႕အလုပ္သမားအလြယ္တကူမေပါင္းမိေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးအုတ္တံတိုင္းတည္ေဆာက္ကာရံခဲ့ပ ါတယ္။ ဆလိုင္း တင္ေမာင္
ဦး ဟာ ေက်ာင္းသား ထုအင္အား နဲ႕အဲဒီအုတ္တံတိုင္းကို ၿဖိဳ ခဲြျပစ္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ထုကိုဦးေဆာင္ၿပီး
ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမဆီကို္ေခၚေဆာင္လာခဲ့တယ္။

ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြဟာ

ရန္ကုန္ဝဇၨာနဲ႕သိပၸံ

တကၠသိုလဘ
္ ြဲ႕

နွင္း

သဘင္ခမ္းမမွာ သပိတ္စခမ္းဖြင့္ ၿပီ းဆက္လက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းရက္ေတြမွာေတာ့ အလုပ္သမားတစ္ခိ်ဳ႕ လဲပါဝင္ ပူးေပါင္း
ခဲၾ့ က ၿပီးေက်ာင္းသားအေျမာက္အျမား ကိုအက်ဥ္းခ်ထား တဲ့ အင္းစိန္ေထာင္စီကို ခီ်တက္ၾက ပါ တယ္။ “အင္းစိန္ေ ထာင္ ကို ခ်ဲ႕ပစ္၊

ခ်ဲ ့ပစ္။” “အေမကေမြး၊ ေထာင္ကေကြ်း”ဆိုတဲ့စစ္ အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ျပည္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္အုပ္ခ ်ဳပ္ရာမွာ ထိထိ ေရာက္ ေရာက္
အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ “ေထာင္” ဆိုတဲ့ဖိနိွပ္ေရး ကိရိယာ ကိုမေၾကာက္ဘူးဆိုတာ ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။ ရဲရဲေတာက္ ေၾကြး ေက်ာ္ သံ ေတြနဲ႕
ေလာကတခြင္လံုးကိုပဲ့တင္ထပ္ေစခဲ့ပ ါတယ္။

ေထာင္ထဲကအလုပ္သမားနဲ႕ေက်ာင္းသားေတြကလည္းအာဏာရွင္ေတြရဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အညွင္းပန္း
အနိွပ္စက္ခံေနၾကရေပမဲ့ အမွန္တရားအတြက္ ေၾကာက္တရားကင္းမဲ့တာကိုျပသၿပီးလိုက္လံေၾကြးေက်ာ္ၾက ပါတယ္။ ဆႏၵျပေက်ာင္း

သားေတြကလည္း အင္းစိန္ေထာင္ကိုဖြင့္ေပး ဖို႕ သူ တို႕ ကိုဖမ္း ဖို႕ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္တယ္။ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြဟာ ညေနပိုင္းမွာ
သပိတ္စခမ္းကို ေရႊတိဂံုဘုရ ားေပၚသို႕ေရႊ႕ ၾက ၿပီးတညလံုးဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။ မနက္ လင္းအားႀကီးခိ်န္မွာစစ္တပ္က စစ္ဖိနပ္ေတြ
မခြ်တ္ပဲေရြတိဂံုဘုရားေပၚကို

ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္းတက္လာၾကၿပီးေက်ာင္းသားေတြကို

မတရားဖမ္းစီးခဲ့ၾကတယ္။

ေက်ာင္းသား

ေတြကိုစစ္ေလာ္ရီကား (၈) စင္းတိုကၿ္ ပီး အင္းစိန္ေထာင္ကိုေခၚေဆာင္သြားၾကပါတယ္။ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ အဖမ္းခံ ေက်ာင္းသား
ေတြဟာ စစ္အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးေၾကြးေက်ာ္သံေတြကို မရပ္မနားေၾကြးေက်ာ္သြား ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသား၁၅ဝခန့္ အဖမ္း ခံခဲ့ရၿပီး

အင္းစိန္ေထာင္အဝင္မွာေတာ့ အဝင္လမ္းဟိုဖက္ဒီဖက္မွာ ေထာင္ဝါတာေတြ က ႀကိဳ တင္ေစါင့္ ေနၾက ၿပီး နံပ ါတ္ တုတန
္ ဲ႕ ရက္ရက္
စက္စ က္ဝိုင္းရိုက္ၾကပါတယ္။
၁၉၇၆ မတ္လ (၂၃)ရက္။

မိႈင္း ရာျပည့္ အေရးအခင္း

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ့ ရာျပည့္ေမြး ေန

့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရႊတိဂံုဘုရားေျခရင္းက သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ့ အုတ္ဂူဆီကိုခီ်

တက္ဂါရဝျပဳၾက ဖို႕ ေျမေအာက္ေက်ာင္းသားသမဂၢ တကၠသိုလ္မ ်ားရန္ကုန္က စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သလို တစ္ျခားေက်ာင္းသား အဖြ႕ဲ
အစည္းေတြကလည္း သူ တို႕ နည္းသူ တို႕ဟန္နဲ႕စီစဥ္ထားၾကတယ္။ ေျမေအာက္ေက်ာင္းသားသမဂၢ တကၠသိုလ္မ ်ား ရန္ ကုန္ဟာ

တိုက္ပဲြအေတြ႕ အၾကံဳ ေတြရင့္က်က္ခဲ့တဲ့ ဝါရင့္ခြတ္ေဒါင္း (ကိုေနဝင့္ေမာ္) ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးအမ်ားအားျဖင့္ အဲဒီကာလမွာ

ေမာ္စကိုျပန္လို႕ေရပန္းစားသမုတ္ေခၚ ေဝၚ ၾကတဲ့ ဦးသန္႕ အေရးအခင္းမွာ အဖမ္းခံၾကရၿပီးအင္းစိန္ ေထာင္ကေန ျပန္လြတ္လာၾကတဲ့
တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုက

ေထာင္ထြက္ေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတာ

ျဖစ္တယ္။

၁၉၇၅

ဂြ်န္လ

ကာလ

ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ

လက္ဝဲေ က်ာင္းသားသမဂၢဆိုတဲ့အမည္ ေအာက္မွာလႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပ ါတယ္။ သခင္ကိုေတာ္မိႈင္းရာျပည့္ ရက္နီးလာတဲ့အခါမွာ
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စက္မႈတကၠသိုလ္ကအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့တဲ့

ခြတ္ေဒါင္း

ရဲေဘာ္ကဗ်ာဆရာ

ကိုတင္ေအးၾကဴ

တို႕အုပ္စုနဲ႕ေပါင္းမိခဲ့ၾကပါတယ္။

ကေလာင္အမည္ ညိုမိႈင္းလြင္ ျဖစ္တဲ့ ကိုတင္ေအးၾကဴ ကို ေက်ာင္းသား ေလာကမွာ မိႈင္းႀကီးလို႕လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ကိုတင္ေအးၾကဴ
ဟာ၁၉၇၄

ဂြ်န္လ

(၆)

ခြတ္ေဒါင္းရဲေဘာ္ေတြက

ရက္

အလုပ္သမား

အလုပ္သမားတိုက္ပဲြမွာ

တိုက္ပဲြမွာတက္တက္
က်ဆံုးသြား

ၾကြၾကြပ ါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တဲ့အတြက္

ခဲတ
့ ယ္လို႕

ယူဆခဲ့ၾကတယ္။

ေတြစက္မႈတကၠသိုလ္မွာလိႈ ့ဝွက္ ျဖန္ ့ေဝၿပီးဂုဏ္ျပဳ ခဲၾ့ ကတယ္။ မိႈင္းရာျပည့္နီးကာမွ ကိုတင္ေအးၾကဴ
ျပန္ေပၚလာေတာ့အား
ရင္ခြင္ထဲမွာခိုလံႈတိမ္း

လံုးအံ့အား

လဲသင့္ေပ်ာ္လဲေပ်ာ္

ေရွာင္ေနခဲ့တယ္

ဆိုတာကို

ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီကာလေတြမွာ

သိရေတာ့ဝမ္းပမ္းတသာႀကိဳ

ဆိုလိုက္

မိႈင္းႀကီးအမွတ္တရ

ကဗ်ာ

တစ္ေယာက္ ဘြား က နဲ႕

ကိုတင္ေအးၾကဴ

ၾကပါတယ္။မတ္လ

ဟာျပည္သူေ တြရဲ့
(၂၃)

ရက္ေန႔

မနက္ေစာေစာရွစ္နာရီေလာက္ကစ၊ စါေတြပို ့စကဒ္ေတြႀကိဳ တင္ျဖန္ ့ ေဝၿပီးတပ္လွန္ ့ ထား ၿပီး ျဖစ္တဲ့အ တိုင္း စက္မႈတကၠသိုလ္ရဲ့
ဆင္ဝင္ေအာက္မွာေက်ာင္းသားထု စုရံုးေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားထုထဲမွာ ေတာ့ခီ်တက္ပဲြကို ဦးေဆာင္ဖို ့ ေရြးခ်ယ္ ထား
ၿပီးျဖစ္တဲ့ ကိုတင္ေအးၾကဴ နဲ ့ အတူ ကိုသန္းလင္း၊ ကိုဝင္းျမင့္ (ေနာင္တြင္၀င္းမင္းေထြးကေလာင္နံမည္ျဖင့္ စတီရီရို သီခ်င္း

မ်ားေရးသည္)၊ ကိုေမာင္ေမာင္ (မနၲေ လး) (ကိုခင္ေမာင္တိုး၏သီးခ်င္းမ်ားေနာင္တြင္ေရး)၊ ကိုတင့္ ေအာင္ နဲ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ တစ္ေတြ
ေနရာယူထားၾကၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီမနက္ စက္မႈတကၠသိုလ္ရဲ့ ဆင္ဝင္ေအာက္မွာ စုရံုးလာ ၾကတဲ့ေက်ာင္းသားထုဟာ ေက်ာင္းဆင္

ဝင္ေအာက္ရိွ အဲဒီေန႔ အစိုးရထုတ္သတင္းစာေတြကို ဝိုင္းအုန္ဖတ္ရႈရင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားၾကရတဲ့အေၾကာင္းတခုကေတာ့ ေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး နဲ ့ ကိုျမင့္စိုးတို ့ကို သခင္ကိုယ္ ေတာ္မိႈင္း ရာျပည့္ခီ်တက္ဆနၵျပပဲြကိုဖန္ တီးဦးေဆာင္ဖို ့အတြက္
ေျမေအာက္ ကေနျပန္ အလာမွာ ဆႏၵျပပဲြမွာအသံုးျပဳ ဖို ့ အတြက္ လုပ္ထားတဲ့ေခါင္းစီးမ်ားနဲ့ အတူအရင္ညကဖမ္းဆီးရမိေ ၾကာင္း
ဓာတ္ပံုမ ်ားနဲ ့ အတူသတင္းစာေခါင္းႀကီးပိုင္းမွာ ပါလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားထုထဲကေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေခါင္းေဆာင္
ေတြအဖမ္းခံရ လို႕ ခီ်တက္ပႀဲြ ကီးဘယ္လို ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေဝခဲြမရျဖစ္ေနခိ်န္မွာဘဲ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့အ ခိ်န္ေရာက္ေတာ့ ကိုသန္းလင္း

ကစတင္ၿပီးေၾကြးေက်ာ္သံ ေတြကိုစတင္ျဖန္႕ေဝလိုက္တဲ့အခိ်န္မွာအား လံုးအုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ကိုတင္ေအးၾကဴ
ကစတင္ၿပီးေၾကြးေက်ာ္သံေတြကို ဖတ္ၾကားသြားၿပီး၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအုတ္ဂူဆီကိုခီ်တက္ၾကရာမွာ အခုေဝ ငွထား တဲ့ ေၾကြး

ေက်ာ္သံမ်ား ကိုသာ ေၾကြးေက်ာ္ၾကဖို ့နဲ ့ တစ္ျခားေၾကြး ေက်ာ္သံမ်ားအဆိတ
ု င္သြင္းလိုသူရိွပါက အဆိုသြင္းၾကပါရန္ဖိတ္ေခၚ လိုက္
ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားထဲကတစ္စံုတစ္ရ ာအဆိုတင္သြင္းမႈမရိွတဲ့ အတြက္ျဖန္႕ ေ၀ထားတဲ့ ေၾကြး ေက်ာ္သံေတြကိုအတည္ျပဳ ျဖစ္သြားၿပီး

ကိုတင္ေအးၾကဴူ ကတိုင္တည္ၿပီးစတင္ေၾကြးေက်ာ္ၾကပါတယ္။ ေၾကြးေက်ာ္သံေတြကေတာ့ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကိဂ
ု ါရဝ ျပဳ တဲ့ေၾကြး
ေက်ာ္သံမ်ားသာျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရကိုဆန္ ့က်င္တဲ့ေၾကြးေက်ာ္သံေတြ တမင္သက္သက္ခ ်န္လွပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ႀကိဳ တင္စီ စဥ္ၿပီး

သားျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဟီးႏိုးဘာစ္ကားေတြကိုတားၿပီး ရန္ကုန္ဝဇၨာနဲသိပၸံတကၠသိုလ္ဖ က္ကို ဦးတည္ၿပီးတစ္စင္း ၿပီးတစ္ စင္း ထြက္ခြာ
သြားၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ဝိဇၨ
ဇာၨ နဲ႕ သိပၸံတကၠသိုလ္မွာေတာ့ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးရဲ့ ညီမျဖစ္သူ မိုင္ပိုပို
ေက်ာင္းသားေတြ

ကိုစုရံုးထား

တာမို႕

နဲ႔ ညီျဖစ္သူ ဆလိုင္း လွေရႊ တို႕ က ဦးစီးၿပီး

ရန္ကုန္စ က္မႈတကၠသိုလ္ကေက်ာင္းသားေတြ

အေရာက္မွာအင္အားစုနွစ္ခု ပူးေပါင္းသြား

ၾကပါတယ္။ မိင္
ု ငပ
္ ိုပို ကေတာ့ အဲဒီအခိ်န္က ၁၈ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသူ၊ ဆလိုင္းလွေရႊက ၁ရ ႏွစ္ အရြယ္ (၉) တန္း

ေက်ာင္းသား ျဖစ္
ျဖစ္ၾကေပမဲ
ၾကေပမဲ့ သူ တို႕ အစ္ကို ေက်ာင္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး အဖမ္း ခံရ တာကို အဲဒီေန႕မတိ
န႕မတိုင္မီ (၂၂
မတ္လ) ည (၈ ) နာရီ ျမန္
ျမန္မ ာ့အသံ
အသံမွ သတင္းေၾကညာ
ေၾကညာ ခ်က္မွ
မာွ ၾကားလိုက္ရေတာ့့ မႈိင္းရာျပည္
ရာျပည့္ ခီ်တက္ဆႏၵျပပဲ
ပပဲြအစီအစဥ္ ႀကီးပ်က္စီး
သြားမွာကို မၾကည့္ ရက္နိုင္တာ မို သူ
့ သတ
ူ ို႕ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ဦးဟာ ရန္ကုန္ ဝဇၨာနဲ႕သိပၸံတကၠသိုလ္ ဝန္းထဲ ကို ၂၃ မတ္္လ မနက္ ေစာေစာမွ
ဝင္ျပီး ေ က်ာင္းသားေတြကို မိႈင္းရာျပည့္ပဲြခီ် တက္ၾကဖိ႕ု ေျပာင္
ေျပာင္ေ ျပာင္
ျပ ာင္တင္းတင္း စတင္စည္းရံုးခဲ့ပါတယ္။

အမွန္မွာ၊ ၂၁ မတ္လေန႕မွာပဲ ဆလိုင္
ငး္ တင္ေမာင္ဦး ရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးနဲ႕ အတူ၊ အသက္ျပည့္ ၿပီးျဖစ္တဲ့ မိုင္ပိုပို နဲ႕ ေမာင္ႏွမ သံုးဦးအျပင္

အသက္မျပည့္ေ သးတဲ့ ၅ႏွစ္ကေန ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္သာရွိၾကေသးတဲ့ တျခား ေမာင္ႏွစ္မ (၄) ဦးကိုပါ အလံုလမ္းရွိ ေထာက္လွမ္းေရး (၇)
မွာ ဖမ္းစီး ေခၚယူစစ္ ေဆး ခဲ့ ၾက တာ ျဖစ္တယ္။ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ဟာေျမေအာက္ကေနျပန္လာၿပီး မႈိုင္းရာျပည့္ ခ်ီတက္
ပြဲကိုဦးေဆာင္ဖို႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲကိုတိတ္တိတ္ပံုး၀င္

ေရာက္လာၿပီဆိုတာကို

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကသတင္းရရွိထားၿပီးျဖစ္တယ္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ
ေရးေတြက ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးဘယ္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာကို အပူတျပင္းသိျခင္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးရဲ႕

မိသားစု၀င္ အားလံုးကို တခန္းစီခြဲၿပီး စစ္ေဆးၾကတယ္။ အႀကီး ေတြကိုေ တာ့ အေပၚထပ္မွာ စစ္ေဆးၿပီး ကေလးေတြကို ေအာက္
ထပ္မွာထားပါတယ္။ ကေလးေတြကိုရက္ရက္စက္စက္ ရိုက္ၿပီး စစ္ေဆးရာမွာ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္သာ ရွိေသးတဲ့ ဆလိုင္းသန္႕ဇင္ ဟာ
ၾကမ္းျပင္ေပၚကိုလဲက်သြားပါတယ္။

လဲက်ေနတာကိုပဲမညွာမတာ

သူ႕ေခါ
င္းေပၚကုိ
ေခါင္

စစ္ဖိနပ္နဲ႕

ထပ္ၿပီး

တက္နင္းထားပါတယ္။

တျခားကေလးေတြလဲ စိတ္ေတြ ေျခာက္ျခား ၿပီ
ၿပးီ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ငို ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆလိုင္းလွေရႊက အျပစ္မဲ
မ့တ
ဲ ဲ့
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ကေလးေတြ ကို ဘာမွမလုပ္ပါနဲ႕ စစ္ျခင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုလာစစ္ပါလို႕ အေပၚထပ္ကေနလွမ္း ေအာ္လိုက္ေတာ့ ကေလးေတြကို
စစ္ေဆးတာေတြရပ္တန္႕သြားပါတယ္။ အဲဒီေန႕ညမွာပဲ မိဘႏွစ္ပါးကလြဲ ၿပီး အားလံုးကိုအိမ္ျပန္ပို႕လိုက္ပ ါတယ္။ မိဘႏွစ္ပ ါးကိုေ တာ့
ျပန္ေပးဆြဲထားလိုက္ၾကပါတယ္။

မတ္လ (၂၂)
က္ကိုၾကားသိၾကတဲ့
၂၂) ေန႕ည မွာ ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယိုကေန ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးကို ဖမ္းစီးရမိေၾကာင္းသတင္းေၾကညာ ခ်
ခ်က္

အခ်ိန္မွာ ေတာ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မေတြအားလံုး ဖက္ၿပီး ငိုၾကပါတယ္။ အဲဒီအခိုက္အတန္႕ မွာ မိုင္ပိုပိုဟာ သူ႕မ်က္ေရေတြကိုသုတ္ၿပီး
သူ႕အစ္ကုိ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦးရဲ႕မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ တိုက္ပြဲ ကို ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲဖို႕ သႏၱိဌာန္ခ ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။

မတ္လ (၂၃)
၂၃) ရက္ မနက္ေစာေစာပိုင္းမွာ ပဲ မိုင္ပိုပိုဟာ သူ႕ရဲ႕ေမာင္ျဖစ္သူ ဆလုိင္းလွေရႊ နဲ႕ အတူ ရန္ကုန္၀ိဇၹာနဲ႕သိပၸံတကၠသိုလ္
၀န္းထဲကို၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္။ မိုင္ပိုပိုက သူနဲ႕ ပါလာတဲ့ ၀ီစီေလးကို မႈတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေက်င္းသား ေတြက ေၾကာင္ ၿပီး၀ိုင္း ၾကည့္
ေနၾကတယ္
ေနၾကတယ္။

“ဒီေနရာဒီ

ေက်ာင္းေဆာင္ေတြဟာ

က်မတိ
က်မတို႕ေနာင္ေတာ္

ေက်ာင္းသားေတြ

ေခတ္အ

ဆက္ဆက္

ေဖါက္ျပန္

တဲ့အစိုးရေတြကို သတၱိရွိရွိ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတဲ့ သမိုင္း၀င္ေနရာေတြျဖစ္တယ္၊ ဒီေန႕ က်မတိ
က်မတို႕ဟာ မိႈင္းရာျပည္
ရာျပည့္ခ ်ီတက္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲၾကမယ္။

ဒီစစ္အစိုးရျပဳတ္က်တဲ့အထိက်မတို႕တုိက္ပ၀
ြဲ င္ၾကမယ္” ဆိၿပီ
ု ၿပီး မုိင္ပိုပိုကေျပာ လိုက္ေတာ့ အေဆာင္ေပၚက ေက်ာင္းသား ေတြပ ါ ဆင္း

လာၾကတယ္။ ေက်ာင္
ေက်ာင္းသားေတြ က မိုင္ပိုပို တို႕ေမာင္ႏွမ နဲ႕ အတူ ခ်ီ
ခ်တ
ီ က္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲဖို႕ ဆင္းလာၾက တဲ့ အခ်ိန္မွာ မုိင္ပိုပိ
ပု ိ ဟာ
၀မ္းသာလြန္းအားႀကီးၿပီး သူ႕ပါးျပင္ေပၚကုိမ်က္ေရေတြလွိမ့္ဆင္းလာတယ္။ သူတို႕ေမာင္ႏွစ္မဟာ ေက်ာင္
ေက်ာင္းသား ေတြကို အားမာန္
အျပည့္နဲ႕ ဆက္လက္ၿပီး မိႈင္း ရာျပည့္ပဲြ ခီ်တက္ ၾကဖို႕ ဖိတ္ ေခၚ ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္
ေက်ာင္းသူေတြပါ ပါ၀
ပါ၀င္လာၾကတယ္။

ကိုတင္ေအးၾ
အးၾကဴ အစရိွတဲ့ တစ္ျခားေက်ာင္းသားေခါင္
သားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ အတူလက္တၿဲြ ပီး မိုင္ပိုပိုတိ
တု႕ိ ေမာင္ႏွမ ဟာ ခီ်တက္ပဲြႀကီးကို

အေရွ႕ဆံုးက ေနဦးေဆာင္သြားပါတယ္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို ဂါရဝျပဳ
ဂါရဝျပဳ ၾက
ၾက ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြဟာဝဇၨာနဲ့ သိပၸံ တကၠသိုလ္
ကိုျပန္လာ ၾကပါတယ္။ ဘြ႕ဲ နွင္းသဘင္ခမ္းမေရွ႕ ကိုေရာက္လာၾ
ာၾကတဲ့အခိ်န္မွာ ေက်ာင္
က်ာင္းသားေတြက လက္ရိွ မဆလစစ္အစိုးရကို

ဆန္က်င္
႔ က်င္ ေၾကာင္
ေၾကာင္းေၾ
ေၾကညာၿ
ညာၿပီး စစ္အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရးေၾ
ရးေၾကြးေက်ာ္သံ ေတြကိုစတင္ေၾကြးေက်ာ္ၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရက အဲဒီည (၈)
နာရီ မွာျမန္မ ာ့အသံကေန ေၾကညာ
ေၾကညာၿၿပီးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္လိုက္ပ ါတယ္။ တဆက္ထဲမွာပဲ မႈိုင္းရာျပည့္ခ်ီတက္ပြဲကို သူတိ
တု႕ိ
ဖမ္းစီးထားတဲ့ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ရဲ႕ႏွမျဖစ္သူ မုိင္ပိုပိုက ဦးေဆာင္ေၾကာင္းသတင္းေၾကညာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တယ္။ ေနာက္
ေနာက္တေန႕
ေန႕
ေက်ာင္းသားေတြလူစုကဲြသြား

တဲ့အခါမွာကိုတင္ေအးၾ
အးၾကဴ၊
ကဴ၊

ကိုသန္းလင္း၊

ကိုဝင္းျမင့္

စတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ

ကို

ၾကည့္ျမင္တိုင္ဆိပ္ကမ္းမွာ စစ္အစိုးရက ဖမ္း စီး လိုက္ပါတယ္။ မိုင္ပိုပို တို႕ ေမာင္ႏွစ္မဟာတျ
ခ ားေက်ာင္းသားတခိ်ဳ႕ နဲ႕ အတူ၊ လူထု
ဟာတျခားေက်ာင္
တိုက္ပြဲ နဲ႕ေပါင္းစပ္ၿပီးဆက္လက္တိုက္ပ၀
ြဲ င္ဖို႕က်ိဳးစားခဲ့ၾကေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ သူတို႕ တေတြ သံရံုးတခုမွာခိုလႈံဖို႕က်ိဳးစားေနခ်ိန္မွာ
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကဖမ္းစီးေခၚေဆာင္
ေခၚေဆာင္သြားပါေတာ့တယ္။
၁၉၇၆ ခု၊ ဂြ်န္လ ၂၆ ရက္ေန႕ (နံနက္ ၄နာရီ)။

အင္းစိန္ေထာင္မွာ စစ္အစိုးရက ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ကိုစစ္ခုန္ရံုးနဲ႕ အက်ဥ္း နည္းစစ္ ေဆးၿပီး လိွ်ဳ႕ ဝွက္စြာ ႀကိဳးေပးသတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။

စစ္အစိုးရက ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ကိုႀကိဳးေပးသတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ သူ႕့ ကိုထားခဲ့တဲ့ ႀကိဳးတိုက္နံရံေပၚမွာေတာ့ “ညီမေလးမိုင္ပိုပို
အတြက္ အစ္ကိုႀကီး ဂုဏ္ယူပ ါတယ္” ဆိုတဲ့စာတန္းေလးဟာ အထင္းသားက်န္ရစ္ခဲ့ ပါတယ္။

ဆလိုင္းကစ္ ပ္ (ခ်င္းျပည္)
ဟမ္းဘတ္၊ ဂ်ာမဏီ။

(၂၃)
၂၃) မတ္လ ၂၀၁၀။
ေနာက္ဆက္တြဲ

မွတ္ခ ်က္။ ဒီေဆာင္းပါး ပထမမူရင္း ကို စစ္အစိုးရက ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးကို ႀကိဳးေပးသတ္လိုက္တဲ့ အနွစ္ (၃ဝ) ေျမာက္အထိမ္း

အမွတ္ အျဖစ္ ေရးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးနဲ႕ တကြျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး အေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြက္ အသက္ေပး
လႉ စေတး သြားခဲ့ႀကတဲ့ ခြတ္ေဒါင္းရဲေဘာ္မ်ားအားလံုးကို ဒီေ ဆာင္းပါးနဲ ့အေလးျပဳလိုက္ပ ါ တယ္။
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ဝန္ခံခ ်က။္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးသားရာမွာလြန္ခဲ့တဲ့အနွစ္ (၃ဝ) ေလာက္ကအျဖစ္အပ်က္ေတြကို မွတ္မိသေလာက္ နဲ႕ အခ်က္အ လက္

ေတြ႕ ျပန္လည္စုေဆာင္းရာမွာ လည္းလက္လွမ္း မီွသေလာက္သာစု ေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ျပီး စိတ္ရိွတိုင္းက်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕မစုေဆာင္းနိုင္ခဲ့ပါ။
စုေစာင္းရသမွ် အခ်က္အလက္ေတြကိုတိက်မွန္ကန္မႈရိွေအာင္ အတတ္ နိုင္ဆံုးႀကိဳး စား ထားေသာ္လည္း ၿပီးျပည့္စံုသည္ ဟုမယူဆ ေစ
လိုပါ။

ေက်းဇူးတင္စကား။ ဒီေဆာင္းပါး ကိုေရးသားရာမွာ မိမိတို့ရဲ့ မွတ္ညဏ္ဘဏ္တိုက္မွ အခ်က္အလက္မ်ား နဲ႕အကူ အညီ ေပးခဲ့ၾကတဲ့

ကိုသိမ္းလြင္ (Thailand) ၊ ကိုေဌးဝင္း (Germany) ၊ Mang Za Mung (Australia) / Khup Khan Thang (USA) / Dr. Za Hlei Thang
(USA) ၊ ကြ်န္ေတာ့ရ႕ဲ လက္ဦးဆရာ ေဒါက္တာေကာင္းညြန(္႔ New Zealand) နဲ႕h Nang Lian Thang (Japan)၊ တို ့အားအထူးေက်းဇူး

တင္ရိွေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းသရုပ္ေဖၚနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ခ ်က္ေတြကို ကူညီခဲ့ၾကတဲ့ Khaipi, Cincin, Mary
Huai, Hang, ဆလိုင္းငြန္ တို႕ကိုလည္း အထူး ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေဖၚျပလိုပ ါတယ္။
ဖိတ္ေခၚခ်က္။

ဒီေဆာင္းပါးနဲ ့ပ ါတ္သက္ၿပီးေဝဖန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ ်ားျဖည့္စြက္ျခင္း စသည္တို ႔ကိုလိႈက္လိႈက္

လဲွလဲွဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္။ salai.kipp@googlemail.com

1 ၁၉၇၄-၇၅ စာသင္နွစ္၊ ခ်င္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မီတီ (ခစယ) အမႈေဆာင္အဖဲြ ့မ ်ားအနက္ Rangoon Arts and Science
University, Forestry Department မွ ပါေမာကၡ Ral Lian Sum က ဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး က အေထြေထြ အတြင္း ေရး
မွဴး ျဖစ္ပ ါတယ္။ ထိုစဥ္က Taang Nang Lian Thang (ယၡဳ CHIN FORUM) က တဲြဘက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွူးျဖစ္ပ ါတယ္။

2 ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးအား ယိုးဒယား ျမန္မ ာ နယ္စပ္သို႕ လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ (ခ) အာဇမ္းမွာ ၾသဂုတ္ ၁၉၇၅

ေန႕ မွာ စစ္ေ ထာက္လွမ္းေရးမွ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ဖမ္းစီးခဲ့ ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္းမွာ ေထာင္ဒါဏ္ တသက္ တကၽြန္းက်ခံေစ ခဲ့ပါ
တယ္္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ပထမအႀကိမ္ေထာင္က်ခဲ
်ခ့ၾဲ ကစဥ္ (ဒီဇင္ဘာ ၁၉၇၂ - ဇႏၷ၀ါရီ ၁၉၇၄)
၁၉၇၄) က သူနဲ႕အတူ အင္းစိန္ေထာင္

တုိက္ခန္းတြင္ ရွစ္လၾကာ ေနခဲ့ဘူးပါတယ္္။ သူတသက္တကၽြန္းက် ေနစဥ္ ေထာင္၀င္စ ာေတြ႕ခဲ့ တံုးက (၁၉၇၇ - ၁၉၇၈)
၁၉၇၈) သူ
ေျပာျပတာတခု ကေတာ့ - ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ကို ႀကိဳးေပးသတ္
င္းႀကီး
းေပးသတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ညမွာ အိပ္မက္ဆိုးႀကီးတခုမက္ခဲ့ေ ၾကာင္း၊ ခြတ္ေဒါ
ဒါင္

ကို ငါးစိမ္းသည္ ေတြ က ဒါးနဲ႕ ၀ုိင္းခုတ္ၿပီး ေသြးသံရဲရဲ နဲ႕ ေတြ႕ရတာ ကို ထူးဆန္းးစြာမက္ခဲ့ၿပီး ဆလိုင္းတေယာက္ကိုေတာ့ လုပ္ၾကံ
ေနၾကၿ
ပီ ဟု တထစ္ခ ် ယံုၾကည္ခဲ့ေ ၾကာင္
ေနၾကၿပီ
ၾကာင္း - ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကိုေမာင္ေမာင္
မာင္လြင္ဟာ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ ဦး ရဲ႕ထူးျခားတဲ့ သတၱိဗ်တၱိ နဲ႕

စစ္အုပ္စုကို မစုတ္မနစ္ ေတာ္လွန္ဖို႕ပ်င္းျပခိုင္မာတဲ့ သႏၶ
ၶ ဌာန္ေတြ ေၾကာင့္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးကို အထူး ခင္မင္ ေလးစား
သႏဌာန္
တဲ့သူတေယာက္ျဖစ္ပ ါါတယ္
တယ္။ သူကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး

၁၉၈၁ ဇႏၷ၀ါရီ လ တမူးကေလး ဖက္မွ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႕ထြက္ခြာရာတြင္စ ာေရးသူ အကူအညီ ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေကာ္သူးေလ မြတ္စလင္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (K awthoolei Muslim Liberation Fron t)
ကိုထူေထာင္ခပါတယ္
ဲ့ ပ ါတယ္။ ၁၉၉၀ ဂြ်န္ (၂၆ ) ယိုးဒယားႏိုင္ငံ မွာ လက္နက္မႈျဖင့္ တဖန္ အဖမ္းခဲခဲ့ရပါတယ္
ၤ လန္ ကို
ပါတယ္။ ၁၉၉၉ မွာ အဂၤ
အဂလန္
ေရာက္ၿပီး၊ (၃၁) ဂ်ဳလိုင္ ၂၀၀၅ မွာ အဂၤ
ၤ လန္ႏိုင္ငံမွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္။ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ နဲ႕ သူ႕မိသားစုဟာ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး
အဂလန္

ရဲ႕ ေျမေအာက္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ
းမႈ ေတြမွာ အထူး အေရးပါ ခဲ့ ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္။ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦးနဲ႕ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး
ကြယ္လြန္သူ

ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ရဲ႕

အခန္းက႑သတင္းအခ်က္အလက္မ ်ားကိုေပးပို႕တဲ့

ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ရဲ႕သားအရင္းျဖစ္သူ

ကိုေက်ာ္စြာ (ခ) ဟမ္ဇား (၄၂ ) နဲ႕ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ရဲ႕ မိသားစု၀င္အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း။ ဒီေဆာင္းပါးကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေရးသားခဲ့တံုးက ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးမိသားစု နဲ႕ အဆက္အသြယ္မရခဲ့တဲ့ အ

တြက္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ဖို႕ အထူး လိုအပ္ေနတဲ့ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးရဲ႕ ကိုယ္ေရး အခ်က္
အခ်ကအ
္ လက္ေတြကို ထည့္သြင္း ေရးသား
ျခင္းမ ျပဳ ႏိုင္ခဲ့ပ ါ။ မိုင္ပိုပို နဲ႕ ဆလိုင္းလွေရႊတို႕ ရဲ႕ အခန္းက႑ေတြကိုလဲျပည့္စံု မွန္ကန္တိက်စြာေဖၚျပႏိုင္ဖို႕က်ိဳးစားခဲ့ေသာ္
သာ္လည္း အ
ခ်က္ အ လက္ စုေစာင္းရာမွာအားနဲခ ််က္
က္မ ်ား၊ ကြဲလြဲခ်က္မ ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ အခု ထပ္မံျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္ထား တဲ့ ဒုတယ
ိ စာမူမွာေတာ့၊

အထူး သျဖင့္ ေနာက္ဆံုး အပိုင္းမ်ား မွာ၊ အမွန္ အတိုင္း ျဖည့္စြက္ကာ ျပန္ လည္တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊ ကြဲလြဲမွား

ယြင္
ငး္ ခ်က္ ေတြဟာ အခ်က္အလက္ ေပး ပို႕သူတို႕ရဲ႕ တာ၀
တာ၀န္မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ တာ၀
တာ၀န္နဲ႕ အားနဲခ ်က္မ ်ား သာ
ျဖစ္ တဲ့ အေၾကာင္း ေဖၚျပလိုပ ါတယ္။ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးနဲ႕ သူ႕ရဲ႕မိသားစုနဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကိုေတာ့ ဆလုိင္း
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တင္ေမာင္ဦး မိသားစုမွ ျျပည္
ပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳစုေရးသားေနေၾကာင္း သိရတဲ့အတြက္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားတဲ့ ဒီေဆာင္းပါးမွာအေသးစိပ္
ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ေဖၚျပျခင္း မျပဳေတာ့
မျပဳေတာ့ပါ။ ဒီဒုတိယမူရင္း ကိုျပန္လည္ျပဳစုေရးသားႏုိင္ဖို႕ နဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့သမိုင္း၀င္ အခ်က္အ လက္ေတြ
ကိုမွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ေအာင္ကူညီခဲ့ၾကတဲ့ မိုင္ပိုပို၊ ဆလိုင္းလွဒင္ နဲ႕တကြ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးရဲ႕ မိသားစု၀င္ အားလံုးကို ေက်းဇူး
အထူးတင္ရွိေ ၾကာင္း ေဖၚျပလိုပါတယ္။

ရွင္းလင္းခ်က္။ ပထမစာမူကို ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦးက်ဆံုးတဲ့ ႏွစ္ (၃၀)
၃၀)ေျမာက္ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ေရးသားၿပီး (၂၆)
၂၆) ရက္ ဂၽြန္လ
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွာ စာမူကို www.chin forum.org မွာ တင္ပို႕ခဲ့ တဲ့ ေနာက္
ေနာက္ပိုင္း၊ စာေရးသူ
စာေရးသူ နဲ႕ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး အၾကား ဆက္စပ္

မႈတို႕ကိုေမးျမန္းတာေတြ၊ (အတူလက္တြဲခဲ့ဘူးသူေ တြ စသည္ျဖင့္) တလြဲတေခ်ာ္ထင္ျမင္ ေျပာဆိုတာေတြ
တာေတြ ရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ အနည္းငယ္
ရွင္းလင္းသင့္တယ္
တယ္လို႕ ယူဆပါတယ္
ပါတယ္။္ စာေရးသူဟာ ၁၉၇၂ - ၇၆ ကာလမ်ားမွာ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး နဲ႕ ေခတ္ၿပိဳင္ အာဏာရွင္စနစ္

ဆန္႕က်င္ေရး ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ ေတြ မွာ ပါ၀
ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ မသိကၽြမ္
မး္ ခဲ့ဘူးပါ။
အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ နဲ႕ အတူ ၁၉၇၂ ဒီဇင္ဘာလ - ၁၉၇၄ ဇႏၷ၉ ါရီ
ါရလ
ီ အတြင္း အင္းစိန္ေထာင္ တိုက္ခန္းထဲမွာ

ရွစ္လအတူေနခဲ့ရၿပီး ေထာင္ကလြတ္လာၾကတဲ့ အခါမွာမွ ေထာ
င္က်စဥ္ကာလ တုိကခန္
္ ခန္းကေန အေဆာင္ေ တြကိုေ ျပာင္းေရႊ႕ေတာ့
ေထာင္
ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးနဲ႕ အေဆာင္မွာ အတူ သိကၽြမ္း ခင္မင္ ခဲ့တဲ့ ကိုေမာင္ ေမာင္ လြင္ ကတဆင့္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး အေၾကာင္း

ကိုၾကားသိခဲ့ရပါတယ္္။ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ကပဲ မိတ္ ဆက္ ေပးဖို႕ အႀကိမ္ ႀကိမ္ က်ိဳးစားခဲ့ၿပီ
ၿပီး၊ စာေရးသူကိုယ္တုိင္လဲ ခစယ
အစည္းအေ၀
အေ၀ း နဲ႕ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ စသျဖင့္ေတြမွာ လူျခင္းေတြ႕ဖို႕က်ိဳးစားခဲ
းစားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း
ေၾကာင္းေၾကာင့္ လူျခင္း ေတြ႕ဖို႕ အခြင့္မၾကံဳ ခဲ့ပ ါ။ ေနာက္
ေနာက္ပိ
ပုင
ိ ္း မွေတာ့ အေရးအခင္းေတြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆလိုင္
ငး္ တင္ေမာင္ ဦး

လဲ ေျမ ေအာက္ကိုေရာက္သြားခဲ
့ ပ ါတယ္။ ကုိေမာင္ေမာင္လြင္ ရဲ႕ၾကားခံေပးမႈနဲ႕ တ ေယာက္
္ င္စားခဲ့ ၾက၊
းခဲပါတယ္
ေယာက္ အေၾကာင္းတေယာက္ စိတ၀
ၾကားသိဘူးၾကတာက လြဲၿပီး စာေရးသူ အေ၀
အေ၀းကေန ခင္မင္ေလးစားခဲ့ရတဲ့ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးနဲ႕ လူျခင္း ေတြ
ေတြ႕ၿပီး မသိကၽြမ္း ခြင့္မရခဲ့
ေၾကာင္း ရွင္းလင္းလိုပါတယ္္။
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