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အၾကမ္းဖက္အဖ်က္သမားရန္ပေပ်ာက္ေရးသု႔ိ
ကုိးကားေသာစာအုပ္မ်ား
၁။သတင္းစဥ္ ( ျပည္ပ ) စာေစာင္မ်ား
၂။တုိင္းမ္စ္မဂၢဇင္းမ်ား
၃။နယူးစ္ဝခ္မဂၢဇင္းမ်ား
၄။လန္ဒန္တုိင္းမ္းစ္သတင္းစာမ်ား
၅။ ေဂ်႐ုဆလင္ပုိစ
႔ ္သတင္းစာမ်ား

စာေရးသူ၏အမွာစာ
ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၏ စာအုပ္သစ္ႏွင့္ အျမင္အခန္းတြင္း ကၽြန္ေတာ့္
စာေပ ေနာင္ေတာ္ “ဟာရိတ” က က႐ုဏာေဒါသျဖင့္ “ကေလာင္စာ စာကေလးဟု
ေခၚဆုိေနၾကေသာ ေမာင္ေမာင္ညြန္႔မွာ တလ်ားျဖင့္ခာြ လိပ္ ျပတ္က်န္ေနရစ္ခ့သ
ဲ ည္” ဟု
ဆုိေလေတာ့မွ

ဤအမွာစာေရးသားျခင္းျဖင့္

စာခ်စ္သူတို႔အား

ပန္ၾကား

ႏႈတ္ဆက္လုိက္ရပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ျမင္းေကာင္းဆုိသည္မွာ ခြာလိပ္တတ္စျမဲေပမုိ႔
စာခ်စ္သူတုိ႔ ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ အားထားမိပါသည္။ အင္တီဘီ ေလဆိပ္မွ
အစၥေရးဓါးစာခံမ်ားအား

လွ်ပ္တျပက္

ကယ္တင္ခ့သ
ဲ ည့္

အေၾကာင္းကို

မူတည္၍

ႏိုင္ငံေရး ဘက္စုံေဒါင့္စုံ စာအုပ္တစ္အုပ္ အျဖစ္တင္ျပရန္ ၁၉၆၇ခု၊ ဇူလုိင္လ ၁၉
ရက္ေန႔တြင္ လုပ္သားျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာမွာ ေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ စာမူအျဖစ္
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၁၉၆၇ခု၊

ဇူလုိင္

၂၇

ရက္ေန႔တြင္

ေရးသားၿပီးစီးကာ၊

စာမူကုိ

သက္ဆုိင္ရာသ႔ို

တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အင္တက္ဘီ
ကၽြန္ေတာ္၏

စာမူမွာ

လွ်ပ္တျပက္တုိက္ပြဲ

ႏိုင္ငံေရးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္က

စာမူကုိ

(ဝ၈၇ဝ)

ဒါျဖင့္ဘာေၾကာင့္

ပံုႏွိပ္စကၠဴရရွိေရး

အတြက္

တင္ျပခဲ့ၾကသူမ်ားအနက္
ျဖင့္၊

ပထမဦးဆုံး

ေနာက္က်ခဲ့သလဲ။

ကုန္သယ
ြ ္ေရးတြင္

အမွန္မွာ

႐ိုး႐ိုးသားသား

တန္းစီလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုထြက္လာပါၿပီ။
ကုန္သြယ္ေရးမွ တရားဝင္စကၠဴ ထုတ္ေပးလွ်င္ ေပးျခင္း စာခ်စ္သူတလ
ုိ႔ က္
အေရာက္

ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ီခဲ့ပါၿပီ။

တစ္ခုပင္လွ်င္

ကြဲလႊဲခ်က္

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို

ေဖၚျပရာ၌႐ိုး႐ိုး

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ရပ္

သတင္းေလး

တစ္ခုလုံးမွာလည္း

တင္ျပပံုျခင္း တူညီႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကုိ စာခ်စ္သူတုိ႔ သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ ျပရမည္ဆုိပါလွ်င္ မီးေလာင္သည္ကုိ ျမင္ရလွ်က္ႏွင့္ မည္သူ႔အိမ္က
စေလာင္သည္ကို

မေျပာႏုိင္ေသာ

ျဖစ္ရပ္မ်ား၊

မီးစတင္ေလာင္သည့္

အခ်ိန္ကို

ခန္႔မွန္းရာ၌ မတူညီျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ခံရသည့္ အိမ္စာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ဦးေရ
စာရင္းမွစ၍ ကြဲလြဲရေသာ သာဓကမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ထုိ႔အျပင္

မီးေလာင္ေျမ

မ်က္ျမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

သ႐ုပ္ေဖာ္

ေျပာၾကားခ်က္

မ်ားသည္လည္း အေျပာေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသလုိ လြမ္းစရာ ေဆြးစရာ၊ ထိတ္လန္႔
ေျခာက္ျခားစရာ၊

သနားစရာ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ေျပာျပသည့္

စုံစုံလင္လင္
ျဖစ္ရပ္မ်ား၏

ပါဝင္လာတတ္ပါသည္။
မတူညီမႈမ်ားကုိ

တခ်ိန္တည္း

ေတြ႔ရၾကားရမည္

ျဖစ္ပါသည္။
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ဤလုိ သတင္းအေသးအဖြဲေလး တစ္ခုပင္လွ်င္ စုံစုံေစ့ေစ့ ဘက္စုံ ေဒါင့္စုံ
တူညီေသာ

အခ်က္အလက္မ်ား

မရႏိုင္လွ်င္

ယခုက့သ
ဲ ို႔

အလြန္႔

အလြန္သိမ္ေမြ႔

ခက္ခဲေသာ အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ားအား လွ်က္တျပက္ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ကယ္တင္ခ့သ
ဲ ည့္
ဇာတ္လမ္း

တင္ျပခ်က္သည္လည္း

တူညီမႈ

ရွိလာႏိုင္မည္

မဟုတ္သည့္အျပင္

ဆႏၵစြဲေလးမ်ားလည္း ပါဝင္လာၾကမည္မွာ အမွန္ပင္္ျဖစ္ပါသည္။ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္
လွ်က္တျပက္ တုိက္ပြဲမွာ ၅၃ မိနစ္သာ ၾကာလုိက္သည္ ဆုိေသာ္လည္း တကယ့္
အဆုံးအျဖတ္ကုိ ေပးလုိက္သည့္ အခ်ိန္ကေလးမွာ၂ မိနစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သို႔ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ား စီးနင္းလုိက္ပါလာသည့္
ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား သက္ဆင္းၿပီးေနာက္ မာစီဒီး ကားအနက္ႀကီးကုိ ေလယာဥ္အတြင္းမွ
ကြင္းထဲသို႔ ေမာင္းခ်လုိ္က္ေသာ ထုိ ၂ မိနစ္မွာ အလြန္ အဖိုးတန္လွပါေပသည္။
ဓါးစာခံမ်ားရွိရာသုိ႔ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ား အေျပးအလႊား လာေနၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္ကေလး၌ပင္ ေလဆိပ္ခမ္းမေဆာင္ထဲ၌ရွိေနေသာ ေလယာဥ္အပုိင္စီး
အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္

ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသား

ဝီလ္ဖရက္ဒ္

ဘုိစီက

“ယူဂန္ဒါ

စစ္သားေတြေတာ့ သမၼတႀကီး အမင္ဆီက အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီ” ဟုပင္
အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ားအား

ေျပာလုိက္ေပသည္။ အာဏာသိမ္း ယူဂန္ဒါ စစ္သားေတြ

ေလယာဥ္ကြင္းထဲသို႔ ဝင္လာသည္ဟု အကယ္ပင္ ထင္မွတ္လိုက္ေလသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယူဂန္ဒါ သမၼတႀကီးအမင္ စီးေနက် မာစီဒီးကားႀကီးကုိ
ေတြလ
႔ ုိက္ျပန္ေတာ့လည္း

သမၼတႀကီးအမင္

ကိုယ္တုိင္ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္ထဲ

ေရာက္ေနၿပီလားဟု ေတြေဝသြားျပန္သည္။
ထုိသုိ႔ ေတြေဝေနလုိက္ေသာ ၂ မိနစ္ အခ်ိန္ကေလးသည္ အင္တက္ဘီ
ေလဆိပ္မွ အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ားအား လွ်ပ္တျပက္ ကယ္တင္ႏိုင္မႈ ေအာင္ျမင္ေရး
အတြက္

အဆုံးအျဖတ္

ေပးလုိက္ေသာ

၂

မိနစ္သာလွ်င္
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အမွန္မွာေတာ့ အစၥေရးတုိ႔သည္ သမၼတ အမင္ပုံတူ ကုိယ္စားသုံး၍ မလွည့္စားခဲ့ၾကပါ
ေပ။ အေျခအေန ႐ႈတ္ေထြး႐ံုေလာက္ ကေလးသာ သမၼတႀကီးအမင္ စီးေနက် မာစီဒီး
ကားႀကီးမ်ိဳးကို

ယူလာၿပီး

မဟုတ္ေသးပါ။

ဟန္ျပအသုံးျပဳခဲ့ျခင္း

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္

ျဖစ္ေလသည္။
လွ်က္တျပက္

ဒါတင္ပလ
ဲ ား။
ကယ္တင္မႈႀကီး

ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ျမႇဳတ္ကြက္တစ္ကြက္လည္း ရွိပါေသးသည္။
ေလယာဥ္အပိုင္စီးသူတု႔ိ
အစၥေရး

စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ

ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။
ထုိကေလးမ

ဖမ္းဆီးထားေသာ

ထိပ္တန္းအရာရွိ

ထုိျဖစ္ရပ္ကုိ

ကေလးမွာ

ခရီးသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ေလယာဥ္

အမည္ရင္းမသုံးပဲ

ေလယာဥ္

အစၥေရး

တစ္ဦး၏

ဓါးစာခံမ်ားအနက္
သမီးငယ္ေလးတစ္ဦး

အပိုင္စီးသူတုိ႔
လွ်ိဳ႕ဝွက္

အပိုင္စီးသူတုိ႔က

လုံးဝမသိခ့ပ
ဲ ါေပ။
နာမည္ေျပာင္းျဖင့္

မ်က္ေစ့လွ်မ္းသြားျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။
ထုိသုိ႔ မသိလုိက္ျခင္းကပင္လ်င္ အစၥေရးတုိ႔အတြက္ ကံေကာင္းသြားသည္။
အဖမ္းခံေနရေသာ ကေလးမ၏ ဖခင္ကလည္း ေလယာဥ္ အပိုင္စီးသူတုိ႔ႏွင့္ အျမန္ဆုံး
ေဆြးေႏြး

ေစ့စပ္လုိက္ေလ်ာရန္

အေျခအေနက

ေလယာဥ္အပိုင္စီး

လိုက္ေလ်ာရေတာ့မလုိလို

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား

ခ်ဥ္းကပ္ခ့ျဲ ပန္ရာ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏

ေတာင္းဆုိခ်က္ကို

ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ

အစၥေရးအစုိးရက အည့ံခံရေတာ့မည္။ အေျခအေနမွာ တဲတက
ဲ ေလး ျဖစ္ေနေပၿပီ။
ဤအေတာအတြင္း ေလယာဥ္ အပုိင္စီးသူေတြက ဓါးစာခံမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေရးအတြက္
ျပန္ေပးေငြ ပိုမို ေတာင္းခံလိမ့္မည္။ မိန္းမႏွင့္ ကေလးမ်ားကို လႊတ္ရန္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္
ရွိသည္ဟု ျပင္သစ္ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ အစၥေရးအစုိးရက သတင္းရရွိခ့ျဲ ပန္သျဖင့္ ၅၃
မိနစ္ၾကာ

တုိက္ပြဲျဖစ္လာေစေရးကို

ဦးတည္လုိက္ရသည္မွာ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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တစ္ခု၏ အျမင့္မားဆုံးေသာ ခံစားမႈအပိုင္းတြင္ စိမ့္ဝင္ ေျမာပါေနရသည့္ သဖြယ္
ခံစားမိခဲ့ပါသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္စာမူတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ မုန္တုိင္း ျပင္းထန္ ပုတ္ခတ္
ခံရပုံကို

ဘက္စုံေဒါင့္စုံ

ေရာက္ရမည့္

ေဖၚျပ

ေရးသားၿပီး

လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိ

ျဖတ္သန္းရျပန္သျဖင့္

ျဖစ္ပါေသာ္လည္း

အခ်ိန္ကာလ

ရည္မွန္းထားသလုိ

စာအုပ္အျဖစ္

ရွည္လ်ားစြာ

စာခ်စ္သူတုိ႔၏

လက္သို႔

ေက်ာ္လႊား
ေစာေစာ

ေရာက္ရွိေစရန္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူတူယွဥ္ၿပိဳင္၍ မထြက္ႏိုင္ခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သုစ
ိ႔ ဥ္လည္း စာခ်စ္သူတုိ႔၏ အကဲျဖတ္မက
ႈ ို ခံႏိုင္ပါရန္ အေျခအေနဆုိးကိုပင္
ရင္ဆု္ိင္၍ ယခု ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါၿပီ။ ထုိသို႔ ေနာက္က် ထုတ္ေဝရျခင္းအတြက္လည္း
စာခ်စ္သူတုိ႔အား ဤအမွာစာ ေရးသား၍ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္လုိက္ရပါသည္။
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾ
ေျမ႕ၾကပါေစ
႕ၾကပါေစ။
ကပါေစ။
ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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အခန္း ( ၁ )

၅၃ - မိနစ္သာၾကာလုိက္သည့္တုိက္ပြဲ
ကမ႓ာက မ်က္လုံးျပဴးသြားသည္။ အခ်ိန္က၁၉၇၆ခု၊ဇူလုိင္လ ( ၃ ) ရက္ေန႔
သန္းေခါင္ယံ။

ယူဂန္ဒါ

ႏိုင္ငံ၏

ကင္ပါလာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္သုိ႔

ဟာၾကဴလီ စီ ၁၃ဝ အမ်ိဴးအစား ေလယာဥ္ႀကီးႏွစ္စင္းက ဝဲပ်ံဆင္းသက္လိုက္သည္။
ေလယာဥ္တြင္းမွ ခုန္ခ်လုိက္သူေတြကေတာ့ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိ တပ္သားမ်ား။ ၁ဝ
စကၠနပ
္႔ င္ မၾကာလုိက္။ ရည္ရြယ္ထားေသာ ပစ္မွတ္ရွိရာသို႔ ေျပးတက္ေနၾကေလၿပီ။
ဦးတည္ခ်က္က

အင္တက္ဘီ

ေမွာင္လုိက္တာကလည္းအလြန္
ေနသူကေတာ့
အေစာင့္

ယူဂန္ဒါ

ယူဂန္ဒါ

ကြန္မန္ဒိုမ်ားသည္

ေလဆိပ္၏

ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္

စစ္သားႏွစ္ဦး။

တပ္သားႏွစ္ဦး
ေလဆိပ္

အစၥေရး

ခန္းမေဆာင္

အေဟာင္း

အေဟာင္းတြင္

ေစာင့္ၾကပ္

ကြန္မန္ဒုိမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္

ထိမွန္ၿပီးသည္ႏွင့္

တၿပိဳင္တည္း

အစၥေရး

ဝင္ႏိုင္ရန္

ခ်က္ခ်င္း

အေဆာက္အဦးအတြင္းသုိ႔

တပ္ျဖန္လ
႔ ုိက္သည္။
အစၥေရး
ေတြလ
႔ ိုက္သည္ႏွင့္
ကိုင္လုိက္သည္။
ၾကံ႐ြယ္လုိက္သည္။

ကြန္မန္ဒိုတပ္သားမ်ား
တၿပိဳင္နက္
ေလယာဥ္ခရီးသည္

ေလယာဥ္ဆီမွ

ခုန္ဆင္းလာသည္ကုိ

အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးက
အုပ္စုထဲသုိ႔

ေလယာဥ္ခန္းမေဆာင္

လက္ပစ္ဗုံး

အတြင္းမွ

႐ိုင္ဖယ္ကို
ပစ္သြင္းရန္

ေလယာဥ္အပုိင္စီး

အၾကမ္းဖက္သမား တစ္ဦး ထြက္လာလွ်င္လာျခင္း အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိ ဒုေခါင္းေဆာင္က
ပစ္ခ်လုိက္သည္။ အဖက္ဖက္မွဝင္ၾကသည္။ ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာ ျပဳတင္းေပါက္မွ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ကပင္ဝင္ၾကသည္။

ေလယာဥ္အပိုင္စီး

အၾကမ္းဖက္သမား

ဂ်ာမန္ႏွစ္ဦးမွာ

တံခါး

ေပါက္ဝနား၌ပင္ ေသဆုံးခဲ့ရေလသည္။
တတိယ အၾကမ္းဖက္သမား တစ္ဦးမွာ ယင္းတုႏ
ိ႔ ွင့္ ၁ဝ မီတာအကြာတြင္
ေသနတ္ထိမွန္

ေသဆုံးခဲ့ျပန္သည္။

စတုတၱေျမာက္

အၾကမ္းဖက္သမားကေတာ့

ဒဏ္ရာရၿပီး လဲက်ေနသည့္ တုိင္ေအာင္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္တြင္
အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိလက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ရျပန္ေလသည္။
“ၿငိမ္ၿငိမ္ေန… ၿငိမ္ၿငိမ္ေန… မေၾကာက္ၾကနဲ႔”
အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားက အသင့္ယူလာေသာ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ေလယာဥ္
အပုိင္စီးရာတြင္

ပါသြားေသာ

ခရီးသည္မ်ားအား

ေခါင္းငုထ
ံ႔ ားရန္

ၾကမ္းျပင္၌

ဝမ္းလ်ားေမွာက္ထားရန္ ေအာ္ရင္း သတိေပးရင္း တစ္ဖက္က တုိက္ပဲြဝင္လ်က္ရွိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ေလယာဥ္ခရီးသည္ အခ်ိဳ႕မွာကံမေကာင္းလွ - ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္
ပထမထပ္ကို

စီးမိသည္ႏွင့္

တၿပိဳင္တည္း

နားေနခန္းတြင္း၌

ပုန္းေနေသာ

အၾကမ္းဖက္သမား ႏွစ္ဦးကို သုတ္သင္လုိက္ႏိုင္ျပန္သည္။ သတၱမေျမာက္ ျဖစ္ေသာ
အၾကမ္းဖက္သမားကိုေတာ့

ေက်ာဖက္

အၾကမ္းဖက္သမား တစ္စုက

ခမ္းမေဆာင္၌

သုတ္သင္ခ့ေ
ဲ လသည္။

ေလယာဥ္ ခရီးသည္မ်ား ေလွာင္ထားေသာ ေလဆိပ္

ခမ္းမေဆာင္အေဟာင္းကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၿပီး ထုိမွခုခံေနသည္။ ယူဂန္ဒါ စစ္သားအခ်ိဳ႕က
မနီးမေဝးတြင္

ရပ္ထားေသာ

အမ္အုိင္ဂ်ီ

တုိက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား

ရွိရာသုိ႔

ေျပးသြားၾကျပန္သည္။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔အား ဆုိဗီယက္လုပ္
ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားရွိရာ

မေရာက္ေအာင္

ပစ္ခတ္

တားျမစ္လိုက္ေလေတာ့သည္။

ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား တဝုံးဝုံးျဖင့္ ေပါက္ကြဲပါေလၿပီ။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ဒါတြင္လား မကေသးပါ။ ယူဂန္ဒါ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ အမ္အုိင္ဂ်ီ ေလယာဥ္
ဆယ့္တစ္စီးကုိ

ေဖါက္ခြဲ

ေလယာဥ္အပိုင္စီးသူ

ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္သာမက

အားလုံးကိုလညး္

အၾကမ္းဖက္သမား

သုတ္သင္ပစ္ခ့ၾဲ ကေလသည္။

ဒါေပမဲ့

အျမတ္အစြန္းရွိသလို အ႐ံႈးလည္း ရွိခဲ့ေပေသးသည္။ ေလယာဥ္ ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွ ယူဂန္ဒါ
စစ္သားမ်ားက ေလဆိပ္ ခမ္းမေဆာင္ကို ပစ္မွတ္ထားကာ တုိက္ပဲြဝင္ေနေသာ အစၥေရး
ကြန္မန္ဒုိမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ဆဂန္အာလပ္ဖ္႐ြန္ နာတန္ေနတန္ရာဟူကုိ ဦးတည္
ပစ္ခတ္ၾကေလသည္။
ဗိုလ္ၾကီး ေနတန္ရာဟူမွာ ပထမဆုံး တုိက္ပဲြဝင္သူျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံး က်႐ံႈးခဲ့ရသူ
လည္းျဖစ္ေပသည္။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားက ေလယာဥ္ ေမ်ွာ္စင္ေပၚရွိ စစ္သားမ်ား၏
ပစ္အားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္တ
႔ ားကာ

ေသနတ္သံကုိ

ၿငိမ္သက္ေစလုိက္ေတာ့သည္

ေလယာဥ္ကြင္း တစ္ခုလုံး ၿငိမ္သက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားသည္
ေလယာဥ္ပ်ံတြင္ အသင့္သယ္ယူလာေသာ ထရပ္ကားမ်ား ထုတ္ယူကာ ေလယာဥ္
ခမ္းမေဆာင္ အတြင္းမွ ဓါးစာခံမ်ား လူအမ်ားကုိ အစၥေရး ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားဆီသုိ႔
သယ္ယူကာ အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခာြ လာေတာ့သည္။
အစၥေရး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရပ္ဗ္အာလပ္ဖ္မိုဒီခ်ိဳင္းဂူးရ္က ေလယာဥ္
ခရီးသည္မ်ား ကယ္တင္ေရးအတြက္ ကြန္မန္ဒုိတုိက္ခုိက္မက
ႈ ို အစၥေရး ကာကြယ္ေရး
ရံပုံေငြအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

အာလပ္ဖ္ဖီဘူတီလအာဒမ္ႏွင့္

ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္

အင္ယာမင္ပီလက္ဒ္တုိ႔က အနီးကပ္ဆုံး ေနရာမွ ဦးစီးညႊန္ၾကားၿပီး လက္ေတြ႔တိုက္ပက
ဲြ ုိ
က်ဆုံးခဲ့ေသာ
မိနစ္သာ

ကာနယ္ေနတန္ရာဟာက

ၾကာလုိက္သည့္တုိက္ပြဲကို

ေခါင္းေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္ဟု

ကမ႓ာအႏွံ႔

တအံ့တၾသ

ဆုိသည္။

၅၃

ျဖစ္ခ့ၾဲ ကေလၿပီ။

ေက်နပ္ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူမမ
ႈ ်ား ရွိသလုိ မေက်မနပ္ ဆူပက
ြ ္အုံႂကြ ႐ႈံ႕ခ်သူမ်ားလည္း
ထြက္ေပၚခဲ့ေလၿပီ။
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အခန္း ( ၂ )

ရင္တသိမသိ
့္သမ
ိ ့္
“မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္စရာပဲ”
ဒီစကားစုကေတာ့ အစၥေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ဖတင္နင္ ဂ်င္နရယ္မုိဒီခ်ိဳင္းဂူးရ္က
ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းပင္

ျဖစ္ေပသည္။

မွန္လည္း

ကြန္မန္ဒုိမ်ားသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံမွ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

မွန္ေပသည္။

အစၥေရး

ေလဆိပ္အေရာက္ မုိင္၂ဝဝဝ ေက်ာ္

ေကာ္လႊား ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အားလုံးကုိ သုတ္သင္ကာ
ဓါးစာခံ (၁ဝ၅) ဦးကို ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
အစၥေရးတုိ႔သည္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို
မထုတ္ျပန္ပဲ

ျဖစ္ေအာင္

လုပ္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္

အမ်ိဳးသား

လုံျခံဳမွုဆုိင္ရာ

ယင္းသတင္းကို
ကိစၥတစ္ရပ္က့သ
ဲ ုိ႔

ပထမရက္ပုိင္းအတြင္းက လ်ိဳ႕ဝွက္ထားခဲ့ၾကေလသည္။
သုိ႔ေသာ္

ဇူလိုင္လ

နယူးစ္၀စ္မဂၢဇင္းမွ

သတင္းေထာက္မ်ား

မုိက္ကယ္အယ္လ္ကင္
ဂ်ိမ္းသရင္းဂါတ္က
ဝါရွင္တန္တြင္၄င္း၊
အစၥေရးတုိ႔သည္

အလယ္ပုိင္းေလာက္တြင္
ျဖစ္ၾကေသာ

တုိ႔က

ေဂ်႐ုဆလင္တြင္၄င္း၊

ႏုိင္႐ိုဘီတြင္၄င္း၊

သတင္းေထာက္

သတင္းမ်ားကုိ
ဓါးစာခံမ်ား

တပုိင္းစီ

ကယ္ဆယ္ေရးကို

တစ္စစီ
မည္က့သ
ဲ ုိ႔

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ
မိလန္ေဂဘူဘစ္ႏွင့္
သတင္းေထာက္
စေကာ့ဆာလီဇန္က
စုေဆာင္းဆက္စပ္ကာ
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သနည္း ဟူေသာ ျဖစ္ရပ္ အျပည့္အစုံကို နယူးဝခ္မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသား
ေဖၚျပလုိက္ၾကေပေတာ့သည္။
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ပင္ပန္း

ႏြမ္းနယ္မႈက

အားလုံး၏

မ်က္နွာေပၚတြင္

ယွက္သန္းေနသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွာ ကက္ဘီနက္ ခမ္းမေဆာင္၌ စုေဝးေနၾကသည္။
အခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီခြဲ။ ေန႔ရက္က ဇြန္လ ၂၈ ရက္။ အစၥေရး အမ်ိဴးသားမ်ားကုိ
ျပန္ေပးဆြဲ ခံခဲ့ရသည္မွာ နာရီ ၃ဝ ခန္႔ ၾကာျမင့္သာြ းၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ သယ္ယူ
ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဂဒါရာကိုဘီက စကားစလုိက္သည္။
“ေလယာဥ္ပ်ံ
လုိက္ရင္

အပိုင္စီးသမားေတြရဲ႕

ပါလက္စတုိင္း

လူမ်ိဳးေတြဟာ

ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ
သူတုိ႔ရဲ႕

အၾကမ္းဖက္

လိုက္ေလ်ာ
လုပ္ငန္းေတြ

ပုိလုပ္လာၾကလိမ့္မယ္၊ အဲသလုိ ျဖစ္လာရင္ အစၥေရး အမ်ဳိးသားေတြ ျပည္ပ သြားရတာ
လုံျခံဳမႈရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး”
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရီဇတ္ရာဘင္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂူးရ္ဖက္သို႔ လွည့္၍
ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“က်ဳပ္တုိ႔အဖို႔ စစ္ေရးအျမင္မ်ားရႏိုင္မလား”
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂူးရ္က အင္တက္ဘီေလဆိပ္ တည္ရွိေနပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းေရးဖက္မွ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မရႏိုင္သည္ကို စတင္
ရွင္းျပေလသည္။ ယင္းအျပင္ ဓါးစာခံဦးေရ ဘယ္ေလာက္ ရွိေနသည္။ ေလဆိပ္တင
ြ ္
စစ္တပ္အင္အား မည္မွ်ရွိေနသည္ ဆုိေသာ အခ်က္မ်ားအျပင္ လူမ်ား၏ ထိခုိက္မႈ
အႏၲရာယ္

မည္မွ်

ျဖစ္လာေစမည္

ဟူေသာ

အခ်က္မ်ားကလည္း

မေရမရာ

ျဖစ္ေနသည္ဟု ရွင္းျပသည္။
“ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဖက္ကစစ္ေရးအျမင္ကုိမေျပာႏိုင္ေသး
ပါ”
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ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဘင္သည္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ရာကိုဘီဘက္သို႔
လွည့္လုိက္ျပန္သည္။ “ကဲ... လက္ေတြ႔သမားေတြဆီက အေျဖေတာ့ရၿပီ။ သူတုိ႔ရဲ႕
အၾကံေပးခ်က္ကို ခင္ဗ်ားအေနနဲ ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခ်င္ေသးလား”
ဘယ္သူမွစကားမစၾက။
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရွီမြန္ပဲရစ္ကမူ အရာရာကို ဆုံးျဖတ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၿပီး
ေပ်ာ့ည့ံသည့္
လိုၿပီဟု

အသြင္သ႑ာန္

ဆုိလုိက္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္ႏွင့္

ေဆာင္ေနတဲ့

အစုိးရအျဖစ္မွ

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

ဆန္က
႔ ်င္ဖက္

ျဖစ္သည္။

တန္ျပန္လပ
ႈ ္ရွားရန္

ရွီမန
ြ ္ပဲရစ္မွာ
အစၥေရး

ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္

ဓါးစာခံမ်ား

ကိစၥကုိ

စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခု လုပ္သင့္သည္ဟု တုိက္တန
ြ ္းေနသူလည္း ျဖစ္သည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္သည္ မ်က္ႏွာနီျမန္းသြားသည္။
“အခုကိစၥက ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း မဟုတ္ဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးေနတာဟာ
စစ္ေရး အလားအလာကုိသာ ျဖစ္တယ္။”
မိနစ္ပိုင္းအတြင္း၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္က ဆႏၵမယ
ဲ ူရာ အားလုံးကပင္ ေစ့စပ္
ေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင့္

ဓါးစာခံတုိ႔

လြတ္ေျမာက္ရာ

လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းကုိ

ရွာၾကံရန္ ဆႏၵမဲ ေပးၾကေလသည္။ သုစ
ိ႔ ဥ္လည္း အစၥေရး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္
စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စစ္ေရးအျမင္ကုိ
ေတာင္းခံရန္ အၾကံေပးၾကေလသည္။

ျပင္ဆင္မမ်ား
ႈမ်ား
အစၥေရး တပ္မေတာ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ ခ်က္ခ်င္းဝင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊
ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးမ်ားက

အင္တက္ဘီေလဆိပ္ကုိ
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တုိက္ခုိက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရသမွ် အခ်က္မ်ား စုေဆာင္းေနခ်ိန္တြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံ
သဲကႏၲာရ စစ္စခန္းတေနရာ၌ တုိက္ခုိက္ေရး အဖြဲ႔ငယ္တစ္ခု အသင့္ စု႐ံုးေနေပသည္။
ထုိတုိက္ခုိက္ေရး တပ္စုသည္ တုိက္ပြဲဝင္ရမည္၊ မဝင္ရမည္ကုိပင္ မသိေပ။
ဓါးစာခံမ်ား
ေဂ်႐ုဆလင္ပ႔ုိစ္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

အဖမ္းခံရသည္မွာ

သတင္းစာတြင္

ဂူးရ္၏

ေလးရက္ေျမာက္ေန႔

ေဖၚျပထားသည့္

ေျပာစကားအရဆုိလွ်င္

အတုိင္း

ျဖစ္ေနေလၿပီ။

အစၥေရး

ျပင္သစ္ေလယာဥ္

ဦးစီးခ်ဳပ္

အပုိင္စီးခံရသည့္

အခ်ိန္မွ စ၍ မိမိႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရွီမြန္ပဲရစ္တုိ႔သည္ ေန႔မအိပ္ ညမအိပ္
ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းကုိ

စနည္းနာခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

လႈပ္ရွားမႈမွာ ၾကာသာပေတးေန႔ (၂၉.၆.၇၆) တြင္မွသာ စတင္ခ့သ
ဲ ည္။ ထိုေန႔တြင္
ကဲဘိနက္က မိမိအား စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေခၚယူ၍ စစ္ေရးအျမင္ကုိ ေမးျမန္းသည္။
အထူး တုိက္ခုိက္ေရး တပ္စုမ်ားကုိ ထိုေန႔ ညေနတြင္မွ ျပင္ဆင္ဖစ
ဲြ႔ ည္းခဲ့ေလသည္။
ဗုဒဟ
ၶ ူးေန႔ (၃ဝ.၆.၇၆) ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ခုိက္ေရး တပ္စုမ်ားက
ႏိုင္ေသာ

စီမံခ်က္မ်ားကုိ

မိမိအား

တင္ျပၾကသည္။

တင္ျပေသာ

လႈပ္ရွား

စီမံခ်က္မ်ားမွာ

ဓါးစာခံမ်ားအတြက္ အႏၲာရာယ္ ႀကီးမားလြန္းလွသျဖင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္
ေက်နပ္မႈမရႏိုင္ပဲ

ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

ေထာက္လွမ္းေရး

သတင္းအရဆုိလွ်င္

အင္တက္ဘီေလဆိပ္၌ ဓါးစာခံမ်ားအား ယူဂန္ဒါစစ္သား ၁ဝဝဝ ခန္႔က ေစာင့္ၾကပ္
ေနသည္ဟု ဆုိသည္။
မိမိအေနျဖင့္ သူတုိ႔က ဘယ္ေနရာမွာ တပ္စထ
ဲြ ားသလဲ၊ ဘာလက္နက္ေတြ
စြဲကိုင္ထားသလဲ၊ ဒိျပင္ စစ္လက္နက္ အေထာက္အကူပစၥည္း ဘာေတြရွိေသးသလဲ
သိခ်င္ေနသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲမ
႔ ွလည္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အဆက္မျပတ္ ဝင္လာသည္။ ၾကာသာပေတးေန႔ (၁.၇.၇၆) ရက္ေန႔တြင္ အေျခအေန
အရပ္ရပ္ေပၚ၌ပိုမို ၾကည္လင္လာေတာ့သည္။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ၾကာသာပေတးေန႔
တိုက္ခိုက္ေရး

မြန္းလြဲပုိင္းတြင္

စီမံခ်က္မ်ားကို

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

အျပန္ျပန္အလွန္လွန္

အကဲျဖတ္ျခင္း

႐ံုးခန္း၌
လုပ္ငန္းကုိ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပသည္။ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိမည့္ စီမံခ်က္ျဖစ္သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္
မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စြန္႔စန
ြ ္႔စားစား ဗရမ္းဗတာ လုပ္ရမည့္
အေနအထား အခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂူးရ္က
ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားေလသည္။
ေလထီးတပ္ႏွင့္

ၾကည္းတပ္အႀကီးအကဲ

အာလပ္ဖ္ရႊန္ရႊန္က

ျဖည့္စြက္၍ တကယ္လက္ေတြ႔ တုိက္ပြဲဝင္ႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုကုိ
စီမံခ်က္အျဖစ္
အေနျဖင့္

တင္ျပခဲ့ေလသည္။

အင္တက္ဘီတြင္

ေလတပ္အႀကီးအကဲသည္

တိုက္ခုိက္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း

ေနာက္ထပ္
ေနာက္ဆုံး

၎တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား

မူလကပင္

တင္ျပခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဂူးရ္က ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။
အဓိက ျပႆနာမွာ အင္တက္ဘီ ေလယာဥ္ကြင္း အေနအထားကုိ ဘယ္လုိ
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မလဲ၊
ထားရွိရာ

ဓါးစာခံမ်ားကုိ

ေလဆိပ္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက

ခမ္းမေဆာင္အေဟာင္းကို

မပစ္ခတ္ခင္

ဘယ္ပုံဘယ္နည္းျဖင့္

၎တုိ႔
ျမန္ျမန္

သြားေရာက္ႏိုင္မလဲ ဟူသည္တပ
ုိ႔ င္ ျဖစ္ေလသည္။
(၁၉၇၄) ခုႏွစ္တုန္းက ပါလက္စတုိင္း ေျပာက္က်ားမ်ားသည္ မာေလာ့ၿမိဳ႕၌
ဓါးစားခံမ်ားကုိ

တစ္မိနစ္အတြင္း

ပစ္သတ္ခ့ဘ
ဲ ူးေလၿပီ။

ယင္းစီမံခ်က္တြင္

အျပစ္အနာအဆာကေလးမ်ား ရွိေနေစကာမူ လုပ္၍ကိုင္၍ေတာ့ ရေလာက္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္
တုိက္ပြဲဝင္မည့္ တပ္စုမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားလုိက္ေလ ေတာ့သည္။ ျပင္ဆင္မႈေတြ
အမ်ားႀကီး လုပ္ရဦးမည္ မဟုတ္ပါလား။

အၾကပ္အတည္း
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

Page 16

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

နယူးစ္ဝခ္

မဂၢဇင္း၏

ေရးသားခ်က္

အရဆုိလွ်င္

အစၥေရးတုိ႔အတြက္

အင္တက္ဘီမွ ဓါးစာခံမ်ား ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း၌ စိတ္မၾကည္စရာ လုပ္ငန္း ႏွစ္ပုိင္း
ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိသည္။
ေထာက္လွမ္းေရးဆုိင္ရာ

တစ္ပုိင္းက

ေဝးကြာလြန္းေသာ၊

အခ်က္အလက္

ရန္လုိေသာတုိင္းျပည္မွ

အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ

ရက္ပုိင္းအတြင္း၊

နာရီပုိင္းအတြင္း ေထာက္လွမ္းစုေဆာင္းရမည့္ တာဝန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ပုိင္းက

အစၥေရးႏိုင္ငံ

အေနျဖင့္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏

ေတာင္းဆုိခ်က္ကို အကယ္ပင္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေနသည္ ဟူေသာ
သေဘာထားႏွင့္

သြင္ျပင္

ဟန္ပန္လကၡဏာ

အထူး

ေပၚလြင္ေနေစေရးပင္

ျဖစ္ေလသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဖက္က ယုံၾကည္ေနဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။
ယင္းသုိ႔

အစၥေရး အစုိးရ၏ ႏွစ္ဖက္သာြ း

ေပၚလစီကုိ

အတိမ္းအေစာင္း

မရွိရေအာင္ ခ်ိန္ကိုက္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းရမည့္ “အၾကပ္အတည္း ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကဲမႈအဖြဲ႔”
ကုိ ဖြဲစ
႔ ည္းလုိက္ေလသည္။
ယင္းအဖြဲ႔တြင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္၊

ပ႔ုိေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး

ရာကုိဘီ၊

တရားေရးဌာနဝန္ႀကီး

ခ်ိမ္ဇာေဒါ့ခ္ႏွင့္

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

ပဲရစ္၊

ရီဂါလ္အာလြန္၊

ဌာနလက္ကိုင္မရွိဝန္ႀကီး

တစ္ဦးတု႔ိ

ပါဝင္ေလသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ေလၿပီ။
ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ

အစၥေရးသံ႐ံုးသို႔

ေၾကးနန္းမ်ား

႐ိုက္ၾကား

ေပးပုိ႔ခ့ၿဲ ပီးေနာက္

ယင္းမွတဆင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ေလသည္။ ထုိမွတဆင့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ
ကင္ပါလာၿမိဳ႕ရွိ

ဆုိမာလီသံအမတ္ႀကီးထံသုိ႔

ထုိအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ

ေပးပို႔ရျပန္ေလသည္။ ထိုသုိ႔ အဆင့္ဆင့္နည္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအင္တက္ဘီ ေလဆိပ္ရွိ
ေလယာဥ္အပိုင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထံ ေရာက္ရေလေတာ့သည္။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

Page 17

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

ထုိသို႔

အခ်ိန္ေတြ

တေရြ႕ေရြ႕

ကုန္လန
ြ ္လာေလတုိင္း

စစ္ဆင္ေရးျဖင့္

ဓါးစာခံမ်ားကုိ ကယ္တင္သည္က ပိုမို ထိေရာက္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဆြဲေဆာင္မမ
ႈ ွာ
အစၥေရးတုိ႔အေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးလာသည္။ အစၥေရး အစုိးရအေနျဖင့္ ဘက္စုံသတင္းမ်ား
စုေဆာင္းေလေတာ့သည္။ အင္တက္ဘီေလဆိပ္ကုိ စတင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ
အစၥေရး

ေဆာက္လုပ္ေရး

ေကာ္ပုိေရးရွင္း

“ဆုိလယ္ဘုိေနး”

ကို

အစၥေရး

အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေလသည္။
ဆိုလယ္ဘုိေနး ေကာ္ပုိေရးရွင္းထံမွ ရရွိေသာ ေလဆိပ္အေဆာက္အဦးပုံစံ
(ဘလူးပရင့္)

မွာ

ေကာ္ပုိေရးရွင္းက

အသုံးမဝင္လွ၊

အင္တက္ဘီ

တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္

ေလဆိပ္မွာ

ေနာက္ပုိင္း

ဆုိလယ္ဘုိေနး

ႏွစ္မၾကာေသးမီကပင္

အေဆာက္အဦး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ ျပဳျပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိလည္စရာ
ျဖစ္ေနသည္။
ဤသည္တြင္
အကူအညီ
အစၥေရးႏိုင္ငံ

အစၥေရးတုိ႔သည္

ရရာရေၾကာင္း

အေမရိကန္

ခ်ဥ္းကပ္ရျပန္သည္။

တယ္လ္အဗစ္ၿမိဳ႕မွ

ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္သ႔ုိ

ကင္ညာႏိုင္ငံ

ဂ်ိဳဟန္နားဘတ္ၿမိဳ႕သုိ႔

ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕မွာ
ပ်ံသန္းသည့္

ေလာေၾကာင္းခရီးစဥ္တြင္ ဆီျဖည့္ရပ္နားသည့္ စခန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယခု ဓါးစာခံ
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္လည္း ဆီျဖည့္ရန္ အလားအလာ အေကာင္းဆုံး ေနရာ
ျဖစ္ေပသည္။ အစၥေရး အာဏာပုိင္မ်ားက ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕ရွိ အယ္လ္အာလ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ
ပါးစပ္သတင္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းကုိ အပူတျပင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ျပန္သည္။
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံရွိ
ေလယာဥ္ျဖင့္

အင္တက္ဘီ

ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္

ေလဆိပ္သို႔

ေဘးကင္းရန္ကင္း

အစၥေရး
ပ်ံသန္း

ကြန္မန္ဒုိမ်ားအား
သြားလာႏိုင္မည့္

ေလေၾကာင္းကို စူးစမ္းေလ့လာ တြက္ခ်က္ၾကျပန္သည္။ အစၥေရးအာဏာပုိင္မ်ားသည္

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

Page 18

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

ယူဂန္ဒါနုိင္ငံအတြင္းသို႔

ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားကုိ

ခ်က္ခ်င္း

စိမ့္ဝင္

ေစလႊတ္ရျပန္သည္။
အစၥေရး အစိုးရ၏ တန္ျပန္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း အထူးအၾကံေပး အရာရွိ
ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္

ရာဟာဗန္ဇီဗီအား

အယ္လ္အာလ္ေလေၾကာင္းျဖင့္

ပဲရစ္ၿမိဳ႕သုိ႔

ခ်က္ခ်င္း ေစလႊတ္ခဲ့ျပန္သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ခရီးသည္အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္
ေစလႊတ္ပါက မ်က္ျမင္သတင္း စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ဟုိတစ္စု ဒီတစ္စု သတင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ တထမ္းႀကီး
ျဖစ္လာေပၿပီ။ ဇြန္ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ အစၥေရးတုိ႔ အနည္းငယ္ အသက္ရွဴေခ်ာင္စရာ
တစ္ကြက္

ေတြလ
႔ ာသည္။

အစၥေရးအမ်ိဴးသား

ေလယာဥ္

မဟုတ္ေသာ

အပုိင္စီး

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက

ေလယာဥ္ခရီးသည္

အခ်ိဳ႕ကို

ျပန္လည္လႊတ္

ေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကလညး္ အပုိင္ကုိင္သည္။
ဤသို႔

အစၥေရးႏိုင္ငံသား

မဟုတ္သူမ်ားကုိ

လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီး

အစၥေရး

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကိုသာ မိမိတုိ႔ လက္တြင္း၌ ထားလွ်င္ ထိန္းသိမ္းရမႈလည္း
လြယ္သည္။ အစၥေရးကုိလည္း ပို၍ ဖိအားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အပိုင္းတြက္ထားၿပီး
ျဖစ္ေလသည္။

ဓါးစာခံ

၂၅၆

ဦးမွ

၁ဝ၈ဦးအထိ

ေလွွ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္လည္း

အစၥေရးဖက္က ကယ္ဆယ္ရာတြင္ ပိုၿပီး စုစည္းႏိုင္ေသာ အေနအထား ရွိသာြ းသျဖင့္
အစၥေရးတုိ႔အတြက္လည္း လမ္းပြင့္သြားသည္။ အသက္ရွဴေပါက္ ေခ်ာင္သာြ းသည္ဟု
ဆုိရမည္သာပင္။
အကယ္၍

ဓါးစာခံခရီးသည္

ဦးေရကလညး္

မ်ားေနမည္။

အျခား

ႏုိင္ငံသားမ်ားလညး္ ပါေနမည္ဆုိလွ်င္ ယင္းတုိ႔အား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္
စီးနင္းတုိက္ခုိက္ရာ၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မေတာ္တဆ ေသဆုံးခဲ့ပါက အစၥေရးအတြက္
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ျပႆနာ တစ္ဖက္က တက္လာဦးမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဓါးစာခံတုိ႔၏ အသက္ရွင္ေရးမွာ
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း မလြယ္ကူလွ။
ဓါးစာခံအခ်ိဳ႕
ဂ်င္နရယ္ဇီးဗီးအတြက္

ျပန္လႊတ္လုိက္သျဖင့္

ပဲရစ္သို႔

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပုိ၍

ေစလႊတ္ထားေသာ
ရရွိေစခဲ့ေပေတာ့သည္။

ျပန္လြတ္လာေသာ ဓါးစာခံတုိ႔၏ ေျပာစကားအရ ေလဆိပ္ခမ္းေဆာင္အေဟာင္းတြင္
ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ယမ္းဘီလူးမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။
အၾကမ္းဖက္သမားတုိဖ
႔ က္က

လုံျခဳံမႈ

အစီအစဥ္မွာ

အေတာ္အတန္

ေလ်ာ့ရဲဟန္ တူသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအဖို႔ ၎တုိ႔ ေရာက္ေနေသာ ေနရာ
အတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်လြန္းဟန္ ရွိေနသည္။ “အၾကပ္အတည္းႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကမ
ဲ ႈအဖြဲ႔”
သည္စစ္ေရးအရ ျပင္ဆင္မက
ႈ ို လုပ္ရင္း တဖက္ကလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္
အေပးအယူ

ေစ်းဆစ္လွ်က္

ရွိေနေပသည္။

ပုိ၍ပင္

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေအာင္

အဖြဲ႔ငယ္တစ္ခု ဖြဲ႔ၿပီးလွ်င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားေသာ
အက်ဥ္းသမားမ်ား

အနက္မွ

ဘယ္လုိလူမ်ဴိးေတြကုိ

လႊတ္ေပးႏိုင္မည္နည္းဟူ၍ပင္

စာရင္းကို က်က်နန ျပဳစုလွ်က္ ရွိေနေပေတာ့သည္။
ဇူလုိင္လ

၂

ရက္ေန႔တြင္မေတာ့

တၿပိဳင္တည္း

ျဖစ္ေပၚလာေလေတာ့သည္။

အေနအထားကို

ေကာင္းကင္မွ

ၿဂိဳလ္တုမွ

႐ိုက္ကူးထားေသာ

ေပးလုိက္ေလသည္။

အင္တက္ဘီ

ေထာက္လွမ္းေရး
ဓါတ္ပုံမ်ားကို

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ား

အေျခအေန

ေလယာဥ္ကြင္း

႐ိုက္ကူးထားေသာ

ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ

အတြင္းသို႔

ထံမွလည္း

ထူျခားခ်က္သုံးရပ္က

စိမ့္ဝင္ခ့ေ
ဲ သာ

အလြန္႔အလြန္

ဓါတ္ပုံမ်ား၊
အစၥေရးသို႔
အစၥေရး

အေရးႀကီးေသာ

အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိခဲ့ ေလၿပီ။
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ကင္ညာႏိုင္ငံကလည္း အစၥေရးကြန္မန္ဒုိမ်ားအား ႏိုင္႐ိုဘီိ ေလဆိပ္၌ ေခတၱ
ရပ္နားကာ

ေလယာဥ္ဆီျဖည့္ခြင့္ႏွင့္

ျပဳစုကုသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေကာင္းေနေပၿပီ။
ဆြဲထားလုိ႔

ကယ္ဆယ္ေရး

အျပန္တြင္

သေဘာတူညီခဲ့ေပၿပီ။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြက

ကယ္ဆယ္ရမွာထက္

အခုဟာက

လူနာမ်ားအား

အေျခအေနကေတာ့

အစၥေရး

ပုိလုိ႔

ေျမေပၚမွာ

ဓါးစာခံေတြ

ေျမျပင္အေနအထား

ေကာင္းေန

ေသးတယ္ဟု အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးလုိက္ေလသည္။
အစၥေရး

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဂူးရ္ကမူ

ကယ္ဆယ္ေရး

စစ္ဆင္မက
ႈ ို

အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာ ျဖစ္ၿပီဟု ေသာၾကာေန႔ (၂ .၇ . ၇၆) တြင္
ေျပာၾကားလုိက္

ေလေတာ့သည္။

အေနအထားတုိက
႔ ုိ
တဝွမ္းလုံးကေတာ့

အေသးစိတ္
ဒီစစ္ပြဲတစ္ပြဲတြင္

ထိုေန႔တြင္ပင္
ျပန္လည္

စစ္ဆင္မႈႏွင့္

လက္နက္

ဆန္းစစ္ေပေတာ့သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံအဖုိ႔

ကမ႓ာ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏

ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာရေတာ့မည္ဟု ထင္ေနသည္။
အစၥေရးနိင္ငံကလည္း ယင္းထင္ျမင္ခ်က္အတုိင္း ျဖစ္ေနေစခ်င္သည္။ အစၥေရး
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဂူးရ္သည္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈတြင္ ျပင္ပအကူအညီ မပါပဲ
မည္သမ
ို႔ ည္ပုံ ပ်ံသန္းႏိုင္မည္ကုိ သိလုိသျဖင့္ အစၥေရး စစ္ေလယာဥ္ အုပ္စုတစ္စုျဖင့္
ကုိယ္တုိင္

စီးနင္းလုိက္ပါ

ၾကည့္ခဲ့ေလသည္။

ျပင္ပအကူအညီမပါပဲ

အစၥေရးကြန္မန္ဒိုမ်ားသည္ ဓါးစာခံ ၁ဝ၈ ဦးကုိ မည္သ႔ိုမည္ပုံ ကယ္ဆယ္ႏိုင္မည္နည္း
ဆုိသည္ကုိ တုိက္ပြဲဝင္ ကြန္မန္ဒုိမ်ားက အထပ္ထပ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့က်င့္ေနေပသည္။
အစၥေရး ကြန္မန္ဒိုမ်ား အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သို႔ ထြက္ခာြ ၿပီ ဆုိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္
ယင္းကြန္မန္ဒိုမ်ားမွာ

အရာရာႏွင့္

အဆက္ျပတ္သာြ းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ

အနည္းဆုံး

ေရဒီယို ဆက္သြယ္ခြင့္ပင္ ရခ်င္မွ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္။
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ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂူရ္သည္ ႏွစ္နာရီၾကာမွ် ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္း ေလ့လာၿပီးေနာက္
စစ္ေလယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ဆက္သြယ္မႈ အကူအညီမွ မယူပဲ ဓါးစာခံ
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လုိက္ေလေတာ့သည္။ ဇူလုိင္လ
၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ အစၥေရး ကဲဘိနက္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၉) ဦးသည္ တယ္လ္အဗစ္
ကဲဘိနက္ခန္းမ၌

ေတြ႔ဆုံၾကေလသည္။

ထုိေန႔မွာ

ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သျဖင့္

ဝန္ႀကီး

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေျခလ်င္ လာၾကရေပသည္။ အခ်ိုဴ႕ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္
ဓါးစာခံမ်ား၏ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္မည့္ အစီအစဥ္ကို မသိၾကရေသး။
ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ လူအခ်ိဳ႕ ထိခုိက္ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ အနာတရ ျဖစ္လာ
မည္ကို

စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္က

စစ္ဆင္ေရးအရ

အသက္

ကယ္ဆယ္ေရးကို အားသန္ေနသည္။ လူ၁ဝဦးပဲ ေသေသ၊ ၂ဝ-၂၅ဦးပဲ ေသေသ
လုပ္ဖို႔သင့္သည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပင္ ေျပာေလေတာ့သည္။
ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ဆႏၵမဲယူေသာအခါ ကဲဘိနက္တဖြလ
ဲ႔ ုံးက စစ္ဆင္ေရးအရ
ကယ္ဆယ္ေရးကို

သေဘာတူ

ေနလုိက္ၾကသည္။

ကဲဘိနက္အစည္းအေဝးကုိ

ဘုရားရွိခုိးျခင္ျဖင့္ ၿပီးဆုံးလိုက္ၾကေလေတာ့သည္။
လက္ေရြးစင္မွလက္ေရြးစင္
ဤသို႔ ကဲဘိနက္က ဆုံးျဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကေတာ့
မရပ္မနား လုပ္ကုိင္ေနႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂူးရ္သည္ ကဲဘိနက္စည္းေဝး
ၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း အခန္းအတြင္းမွ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာလာေပေတာ့သည္။ သူ၏ လက္ေ႐ြး
စင္ ကြန္မန္ဒုိတပ္ဖြဲမ
႔ ်ား ေလ့က်င့္ေနရာသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂူးရ္ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ စစ္
ေဆး ခဲ့ေပသည္။ ေလေၾကာင္းခ်ီ တုိက္ပြဲအတြက္ တကယ့္ လက္ေရြးစင္မ်ားထဲမွ တ
ကယ့္ လက္ေရြးစင္မ်ားကို ထပ္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သူတတ
႔ုိ ေတြ
ေလဆိပ္ အေနအထားမွ သိၾကရဲ႕လား။ ဓါးစာခံေတြထားတဲ့ ေလဆိပ္ ခန္းမေဆာင္
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ရွိရာကုိ ျမန္ျမန္မွ သြားႏိုင္ၾကပါ့မလား။ ေလ့က်င့္မက
ႈ ေတာ့ ထိပ္တန္းျဖစ္ေနသည္။
ကယ္တင္ႏိုင္ခ်ိန္ကို

တမိနစ္ၿပီးတမိနစ္

ေလွ်ာ့နည္းေအာင္

အထပ္ထပ္

ေလ့က်င့္

ေနၾကသည္။
ဓါးစာခံေတြကို ကယ္ဆယ္ေရး စစ္ဆင္မမ
ႈ ွာ ေလ့က်င့္ခ်က္အရ (၅၅) မိနစ္ျဖင့္
ေဘးကင္းရာသို႔ သယ္ယူ ေခၚေဆာင္လာႏုိင္သည္။ (၅၅) မိနစ္ျဖင့္ ကယ္တင္ႏိုင္
သည္ဟု

ေလ့က်င့္မႈ

အရပ္ရပ္က

ျပေနလွ်င္

အေျခအေနက

အလြန႔္အလြန္

ေကာင္းေနေပၿပီ။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိတပ္စုတြင္ အမွတ္ (၃၅) ေလေၾကာင္းမဟာႏွင့္
ဂိုလန္ ေျခလ်င္တပ္မဟာမွ အေကာင္းဆုံးထဲမွ အေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆုိလုိက္ေပသည္။
ကြန္မန္ဒုိတပ္ဖြဲက
႔ ို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားမွာ အသက္ ၃ဝ ရွိ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး
ဟုိနာတန္

ေနတန္ရာဟူ

ျဖစ္ေလသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဂူးရ္သည္

ကြန္မန္ဒုိတပ္ဖ႔ြဲဝင္မ်ားကုိ မီးစိမ္း ျပလုိ္က္ေလၿပီ။ ေနတန္ရာဟူ ကြန္မန္ဒိုမ်ားသည္
ရွမ္အယ္လ္ရွိတ္စ္ အနီးရွိသဲႏၲရ ေလဆိပ္မွ အာဖရိကတုိက္ အတြင္းသို႔ ေလေၾကာင္းခ်ီပဲြ
စတင္ပါေလၿပီ။
ဤသို႔ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ား တုိက္ခုိက္မႈကို ဆုံးျဖတ္မည့္ ဇူလုိင္လ (၃)
ရက္ေန႔ ျဖစ္သည့္ စေနေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အစၥေရး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အာလြန္သည္
ကုလသမဂၢ

အေမရိကန္

ဒယ္နီယယ္ပက္ထရစ္မိြဳင္နီဟန္ႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း
နံနက္စာကို

လည္ပတ္ခဲ့ေသးသည္။

မစၥတာမိြဳင္နီဟန္ကမူ

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

အလြန္ေအးခ်မ္း

ေအးခ်မ္းစြာပင္
အစၥေရး
ေနပုံရသည္ဟု

မစၥတာ
စားေသာက္ကာ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏
ေနာင္ေသာအခါ

ေျပာျပေလသည္။ က်ဳပ္တ႔ုိကေတာ့ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တစ္ခုခု ေစ့စပ္ ေပးႏိုင္
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လိမ့္မယ္လုိ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ဟု ထုိစဥ္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာအာလြန္က
ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
ေသြးလႊမ္းေသာေန႔
ေသာေန႔
“အၾကမ္းဖက္သမားေတြက

လႊတ္ဖုိ႔

ေတာင္းဆိုထားတဲ့

လူေတြ

ေခၚလာ

ပါတယ္။ က်ဴပ္တုိ႔ ျပင္သစ္ေလေၾကာင္း ေလယာဥ္ေတြပါ။ “အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္ေပၚ
အေရာက္တြင္ ပထမဆုံး ဟာၾကဴလီ စီ ၁၃ဝ

ေလယာဥ္ႀကီးက ေလဆိပ္ေမွ်ာ္စင္သ႔ုိ

အေၾကာင္းၾကားလုိက္ေလသည္။ ဒုတိယ ေလယာဥ္ကေတာ့ ထုိအခ်ိ္န္တြင္ ေရာက္ေလ့
ေရာက္ထရွိေသာ

အေရွ႕အာဖရိက

ေလေၾကာင္းပုိင္

ေလယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေလဆိပ္ေမွ်ာ္စင္သို႔ သတင္းပ႔ုိ လုိက္ျပန္သည္။ ေလဆိပ္ေမွ်ာ္စင္က ေကာင္းၿပီဟု
စကားျပန္လုိက္သည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံမွ
ေလယာဥ္ႀကီး

ႏွစ္စီး၊

ထြက္ခြါလာစဥ္က
၇ဝ၇

ဘုိရင္း

စီ

ဂ်က္ႏွစ္စီး

၁၃ဝ

အမ်ိဳးအစား

ျဖစ္ေလသည္။

ဟာၾကဴလီ

၇ဝ၇

ဘုိးရင္း

ဂ်က္တစ္စီးကုိ ေဆး႐ံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပသည္။ အစၥေရး ဖင္တန္ဂ်က္မ်ားက
ေကာင္းကင္ျပင္မွ
အယ္လ္အာလ္

ေစာင့္ေရွာက္လုိက္ပါရင္း
ေလေၾကာင္းခရီးအတုိင္း

ေလယာဥ္ႀကီး
ပင္လယ္နီ၊

ေလးစင္းသည္

အီသီယုိပီးယားႏုိင္ငံႏွင့္

ကင္ညာတုိက
႔ ုိ ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းလာခဲ့ေပသည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံမွ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္အေရာက္ ပ်ံသန္းခဲ့ရသည့္ ေလေၾကာင္း
ခရီးစဥ္

၂၆၂ဝ

မုိင္

ပ်ံသန္းမႈမွာလည္း

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္၌

ဓါးစားခံတက
ုိ႔ ို

လွ်က္တျပက္ ကယ္တင္မက
ႈ ဲ့သပ
ုိ႔ င္ ပညာသားပါပါ ကၽြမ္းက်င္ ပါးနပ္ခ့ရ
ဲ ေပသည္။
ဟာၾကဴလီ စီ ၁၃ဝ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ ပယ္လယ္နီေပၚ၌ ေပ ၅ဝ ေလာက္ပင္
လွ်ပ္တုိက္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း

ရွိခဲ့ေပသည္။ ေဝဟင္အျမင့္ထတ
ဲ ြင္လည္း

ေလယာဥ္အခ်င္း ဆက္၍ဓါတ္ဆီ ျဖည့္ရသည္မ်ားလည္း ရွိခ့သ
ဲ ည္။ လမ္းတြင္အီဂ်စ္ႏင
ွ ့္
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ေဆာဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ ေလယာဥ္မ်ားက ၾကားျဖတ္ တုိက္ခုိက္မည့္ရန္ကိုလည္း ႀကိဳတင္
တြက္ဆကာ အဖက္ဖက္မွ ျပင္ဆင္ကာကြယ္ခဲ့ရေပသည္။
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

ဝိတုိရိယ

ေရအုိင္ႀကီးေပၚ

အေရာက္တြင္

ယူဂန္ဒါရာဒါ

(နတ္မ်က္ေစ့) ျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း မရွိေအာင္ ေရအုိင္ႀကီး ေရျပင္နားကပ္၍ ေမာင္းႏွင္
ခဲ့ရျပန္ေလသည္။

အင္တက္ဘီ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား

ေလဆိပ္ေပၚ

တင္ေဆာင္လာေသာ

အေရာက္တြင္မွသာ
ေလယာဥ္အျဖစ္

လႊတ္မည့္
ကြင္းဆင္းခြင့္

ေတာင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ဟာၾကဴလီ ေလယာဥ္ႀကီးႏွွစ္စင္းက အင္တက္ဘီ
ေလဆိပ္ကုိ သက္ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ၇ဝ၇ ဘုိးရင္း ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီးက ကြင္းေပၚမွ
ပတ္ၿပီး ေနသည္။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝ၁ မွ ၂ဝဝ အၾကားရွိမည္ ထင္ရသည္။
အစၥေရး အာဏာပုိင္မ်ားက တုိက္ပြဲဝင္အင္အားကိုမူ ျမဳပ္ကက
ြ ္ လုပ္ထားေလသည္။
မည္သပ
ုိ႔ င္ အသိေပးထားထား၊ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားအဖုိ႔ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တြင္
ဘာေတြႏွင့္

ရင္ဆုိင္ရမည္ဆုိျခင္းကို

မခန္မ
႔ ွန္းႏိုင္ေအာင္

ျဖစ္ၾကရေပသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကေတာ့ ခုႏွစ္ေယာက္မွ ၁ဝ ေယာက္ အထိ ရွိမည္ဟု ႀကိဳတင္
သိရွိထားၾကေပသည္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ ဘယ္မွာ ေနၾကမလဲ။ ဘာလက္နက္ေတြကို
ကုိင္ေဆာင္ထားသလဲ။ ဒါေတြကုိေတာ့ ဘာဆုိဘာမွ မသိႏိုင္။
အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္တြင္

ယူဂန္ဒါစစ္သား

၇ဝ

ေလာက္

ေစာင့္ၾကပ္

ေနေပလိမ့္မည္။ ဒါက ႀကိဳတင္ရရွိထားတဲ့ သတင္းစကား။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဘယ္ေနရာမွာ
တပ္စြဲၿပီး

ဘာေတြ

မသိႏိုင္ၾကေပ။

လုပ္ေနၾကမယ္

သုိ႔စဥ္လည္း

ကြန္မန္ဒိုမ်ားအတြက္

ဆုိတာကိုေတာ့

အေျခအေန

အေလးသာေနသကဲ့သုိ႔

ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးေတြ

အႀကီးႀကီးႏွစ္စင္း

ေနာက္ေပါက္ေတြ

ဖြင့္ၿပီး

ေျမျပင္

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိမ်ားက

အရပ္ရပ္အားလုံးမွာ
ျဖစ္လာရေပသည္။
ေရာက္ရွိလာၿပီ။

အစၥေရးဂ်စ္ကားေတြ၊

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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သံခ်ပ္ကာ

အစၥေရး
စီ

၁၃ဝ

ေလယာဥ္ပ်ံ
အေပါ့စား
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လူတင္ယာဥ္ေတြကုိလည္း

ကြင္းထဲ

ေမာင္းခ်ၿပီးၿပီ။

ေလယာဥ္ဆီမွ

မုိင္ဝက္ခန္႔

ေဝးေသးေသာ အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ားထားရာ ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ အေဟာင္းဆီသ႔ုိ
သံခ်ပ္ကာ အေပ့ါစား လူတင္ယာဥ္မ်ားက အျပင္း ေမာင္းႏွင္ေနၾကၿပီ။ ထုိအခ်ိန္အထိ
ဘယ္သူကမွ မဟန္တ
႔ ားၾက၊ ဟန္တ
႔ ားရန္လည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေသး။ မိနစ္ပုိင္း
အတြင္းမွာပင္

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိတစ္ဖြဲ႔သည္

ဓါးစာခံမ်ား

အိပ္စက္ေနသည့္

ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ အေဟာင္းသုိ႔ ေရာက္သြားၾကေပသည္။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားက
ေလယာဥ္အပိုင္စီး

အၾကမ္းဖက္သမားကုိ

အျပတ္

ေျဖရွင္းလုိက္ေလၿပီ။

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိမ်ားႏွင့္ ပါလာေသာ အရံတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အရာရွိမ်ားက အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ားအား
“ဝပ္ေနၾက...ဝပ္ေနၾက” ဟု ေအာ္ဟစ္ သတိေပးေနေလေတာ့သည္။ ပစ္ခတ္မႈေတြ
ခဏမွ် ၿငိမ္သက္ရပ္တန္႔ သြားေလၿပီ။
ထုိအခ်ိန္ကေလးတြင္

ေလယာဥ္အပိုင္စီး

အေနာက္ဂ်ာမနီသား

ဝီလ္ဖရက္ဘုိစီသည္

ဓါးစာခံမ်ားရွိရာ

ေလဆိပ္

အၾကမ္းဖက္

စက္ေသနတ္

ေခါင္းေဆာင္

အေပါ့စားေလး

ခန္းမေဆာင္ထဲသို႔

ကုိင္ၿပီး

ေရာက္လာေပသည္။

အစၥေရးဓါးစာခံေတြကေတာ့ ၾကမ္းျပင္မွာ ေမွာက္လွ်က္သား… ။
အၾကမ္းဖက္သမားက
ထုိးခ်ိန္လုိက္ရာ
တကုိယ္လုံး

အစၥေရး

ဓါးစာခံတစ္ဦးျဖစ္သူ

ေအးစက္

ဓါးစာခံေတြဖက္ကို
အိုင္ယန္တာတပ္ဗ္က

ေခ်ာက္ခ်ားမိေလေတာ့သည္။

ေသနတ္

စက္ေသနတ္နဲ႔
ေတြလ
႔ ုိက္သျဖင့္
ခလုတ္ေမာင္း

ဆြဲေတာ့မည့္ဆဲဆဲ ဘာစိတ္ကူး ေပါက္သြားသည္မသိ ဂ်ာမန္ အၾကမ္းဖက္သမားသည္
ခ်ာကနဲလွည့္၍

ခန္းမေဆာင္ျပင္ဖက္သို႔

ေျပးထြက္သာြ းၿပီး

အေမွာင္ထဲသုိ႔

ပစ္ခတ္လုိက္ေလေတာ့သည္။ ဂ်ာမန္ အၾကမ္းဖက္သမားက အစၥေရး ဓါးစာခံေတြကုိ
ဘာေၾကာင့္ မပစ္သတ္သနည္း။ ဓါးစာခံတစ္ဦးျဖစ္သူ အိုင္ယာတာတပ္ဗ္ကေတာ့ ဤသု႔ိ
ထြက္လုိက္ေပသည္။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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ဂ်ာမန္ အၾကမ္းဖက္သမားဘုိစီက အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ားအား ပစ္မသတ္ခ့ျဲ ခင္းမွာ
ညဦးပုိင္းက ဓါးစာခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ရီဇတ္ေဒးဗစ္ႏွင့္ ယင္းဂ်ာမန္ အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔
စကားလက္ဆုံ က်ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေတြးဆ တြက္ခ်က္
လုိက္ေလသည္။ ညဦးပိုင္းက ဓါးစာခံေဒးဗစ္သည္ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီး အတြင္း ဂ်ာမန္
အက်ဥ္းစခန္း၌ ေနရစဥ္တြင္ အက်ဥ္းသားအမွတ္ ေဆးထုိးခံရေသာ လက္ေမာင္းကုိ
ထုိဂ်ာမန္ အၾကမ္းဖက္သမားအား ျပသခဲ့ေလသည္။
“အဲဒါဟာ… မင္းအေဖရဲ႕ လက္ခ်က္ေပ့ါ၊ င့ါသားသမီးေတြကုိေတာ့ အခုေခတ္
ဂ်ာမန္လူငယ္ေတြဟာ ဟုိေခတ္ကဂ်ာမန္ေတြနဲ႔ မတူေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့ဘူးပါရဲ႕၊ ဒါေပမဲ့
မင္းက

ဒုိ႔အေပၚမွာ

အခုလုိလုပ္ရပ္မ်ိဳး

လုပ္ျပန္ေတာ့

ငါ့သားသမီးေတြကုိ

ဘယ္လုိရွင္းျပႏုိ္င္မလဲ” ညဦးပုိင္းက အစၥေရး ဓါးစာခံ ေဒးဗစ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ
ဂ်ာမန္အၾကမ္းဖက္သမား
အေျခအေန

ဘုိစီ၏

႐ႈတ္ေထြးကာ

စိတ္ႏွလုံးဝယ္

အျမစ္တယ
ြ ္ေနဟန္

ေယာက္ယက္ခတ္ေနစဥ္၊

အစၥေရး

တူသည္။

ဓါးစာခံမ်ားမွာ

မယုံၾကည္ႏိုင္စရာ ျဖစ္ရပ္၊ ယုံၾကည္ႏိုင္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းေနၾကေပေတာ့သည္။
အစၥေရးတို႔သည္ မိမိတုိ႔အား လာကယ္သည္ ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။
အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားက အစၥေရး… အစၥေရးဟု ေအာ္ၾကသည္။ ဓါးစာခံတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔
နားၾကားပင္ လြဲေနေရာ့သလား ထင္ေနၾကသည္။ အစၥေရးဘာသာျဖင့္ ဝပ္ေနၾက…
ၿငိမ္ၿငိိမ္ေနၾက ေျပာေတာ့မွပင္ ယုံၾကည္လာၾကေတာ့သည္။ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ရွိ ဓါးစာခံ
တစ္ဦးျဖစ္သူ
ေမာ္ၾကည့္လုိက္ရာ

အူဇီေဒးဗစ္ဆန္သည္
ႏုပ်ိဳေသာ

အစၥေရး

ၾကမ္းျပင္တြင္
ကြန္မန္ဒုိ

ေမွာက္လွဲေနရာမွ

တပ္သားမ်ားကုိ

ေတြလ
႔ ုိက္ရ

ေပေတာ့သည္။ “အလြန္ႏုနယ္ ေခ်ာေမာေျပျပစ္တ့ဲ အစၥေရး တပ္သားကေလးဟာ…
စက္ေသနတ္ကတဖက္၊

က်ည္ဆံေတြ

တဖက္နက
ဲ႔ ိုင္ရင္း

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
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ေမးလုိက္ပါတယ္ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ဖက္မွာေကာ ဘာထူေသးသလဲတ့ဲ” အူဇီေဒးဗစ္ဆန္က
ေနာင္ေသာအခါ အထက္ပါအတုိင္း ရွင္းျပခဲ့ေလသည္။
ငရဲျပည္တမွ်
ဓါးစာခံ
ဓါးစာခံသုံးဦးမွာ

ကယ္ဆယ္ေရးမွာ
ကံမေကာင္းလွ။

အားလုံးေတာ့
အစၥေရး

ေခ်ာေမြလ
႔ ွသည္

ကြန္မန္ဒုိမ်ားက

မဟုတ္ေခ်။

ဓါးစာခံမ်ားထားရာ

အခန္းတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ ဓါးစာခံသုံးဦးက ထရပ္လုိက္ရာ
၄င္းတုိ႔အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု အထင္မွားၿပီး ပစ္ခတ္လုိက္သျဖင့္ ေသဆုံး
သြားရေလသည္။

ေသဆုံးသူတစ္ဦးမွာ

အသက္

(၁၉)

ႏွစ္ရွိ

ေမာ္႐ိုကုိ

အစၥေရးအမ်ိဳးသား ျဖစ္ေလသည္။ ဓါးစာခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟာတပ္ဗက္က ဝပ္ခ်လုိက္ဟု
ေျပာသည္ကုိပင္

မရ။

၄င္းမွာလည္း

အာရပ္ႏွင့္

ကြန္မန္ဒုိမ်ားက

အၾကမ္းဖက္သမားဟု

အလြန္တူသျဖင့္

အထင္မွားကာ

အစၥေရး

ပစ္ခတ္လိုက္ျခင္းပင္

ျဖစ္ေလသည္။
ေသဆုံးခဲ့သူ အျခားႏွစ္ဦးကမူ ဓါးစာခံမ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္ အၾကမ္းဖက္သမား
ဝင္လာၿပီဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ထေျပးရာမွ ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ေသရျပန္သည္။ “တခ်ိဳ႕
လူေတြက

အိမ္သာထဲ

တိုးဝင္ေနၾကတယ္”

ဝင္ေျပးၾက၊

ဟု

တခ်ဳိ႕ကလည္း

ဓါးစာခံတစ္ဦးျဖစ္သူ

ေမြ႔ရာေအာက္ကုိ

ဆီလ္ဗာေအရပ္ခ်္က

အတင္း
ေျပာၾကား

ေလသည္။ ေလဆိပ္ ခန္းမေဆာင္တစ္ခုလုံးမွာ ငရဲျပည္တမွ် ေၾကာက္လန္႔ ဆူပက
ြ ္
ေအာ္ဟစ္သံတုိ႔ျဖင့္
စက္ေသနတ္သံ၊

ဖုံးလႊမ္းေနေလေတာ့သည္။
ေသနတ္သံ၊

စုံေနေတာ့တာပဲ” ဟု

ေရာ့ကက္သံ၊

မစၥတာအူဇီေဒးဗစ္ဆန္က

“က်ဳပ္တုိ႔

ယမ္းဘီလူးခြဲသံ၊
ေျပာၾကားျပန္

နားထဲမွာေတာ့
အိုး…

အားလုံး

ေလသည္။

“၁ဝ

မိနစ္လုံးလုံး ဟုိကဝင္လာလုိက္၊ ဒီကဝင္လာလုိက္နဲ႔ က်ည္ဆံေတြဟာ ပလူပ်ံသလုိပါပဲ”
အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားက ေလယာဥ္အပုိင္စီး အၾကမ္းဖက္သမား ခုနစ္ဦးကို သုတ္သင္
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ပစ္လုိက္ရာတြင္

သုံးဦးခန္႔

လြတ္ေျမာက္သြားဘြယ္ရာ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအနက္
အေနာက္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား

ရွိေပသည္။

ပါလက္စတုိင္း

ႏွစ္ဦးကုိ

အမည္

ေသဆုံးသည့္

အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္

ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေလသည္။

တစ္ဦးမွာ

ဘုိစီအသက္ (၂၇) ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ အသက္ (၂၄) ႏွစ္ခန္႔ရွိ ေဂဘရယ္လ္
ထေရာ့ခ်ာဘုိင္ဒီမန္း ျဖစ္ေလသည္။
ပစ္သံ

ခတ္သံေတြကေတာ့

ရပ္စဲလုိ႔

သြားေလၿပီ။

အစၥေရး

ဘာသာျဖင့္

လက္ကုိင္အသံခ်ဲ႕စက္မွ အသံမ်ားထြက္လာသည္။ အဝတ္အစား ျမန္ျမန္လဲရန္၊ မိမိတုိ႔
ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ား ယူငင္ရန္ႏွင့္ ခန္းမေဆာင္ ျပင္ပသို႔ ထြက္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။
“ပစ္တာခတ္တာ

ေၾကာက္မေနနဲ႔

ခင္ဗ်ားတုက
ိ႔ ုိ

ဒီကကယ္တင္မယ္”

ေျပာသည့္

အတုိင္းလည္း လုပ္သည္။ ဟာၾကဴလီ ေလယာဥ္ႀကီးမွာ ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ႏွင့္ ကိုက္
၃ဝဝ ေလာက္အကြာတြင္ စက္ႏႈိးၿပီး အသင့္ ရွိေနေလၿပီ။ အခ်ိဳ႕ ဓါးစာခံမ်ားသည္
ဂ်စ္ကားေပၚသို႔

စုျပံဳ

တက္ၾကသည္။

လက္ဗလာသက္သက္ပင္

အခ်ိဳ႕က

ေျပးကာလႊားကာ

ေလယာဥ္ရွိရာသ႔ုိ

တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဖိနပ္မပါ
အခ်ိဳ႕တြင္

အဝတ္မ်ားပင္ မ်ားမ်ားမပါလွ။
အစၥေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား ကြန္မန္ဒုိမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကယ္ဆယ္ရရွိေသာ
ဓါးစာခံမ်ားကုိ
အစၥေရး

စြမ္းစြမ္းတမံ

ကြန္မန္ဒုိမွာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

တဖက္က

ခဲ့ေခ်ၿပီ။

တစ္ေယာက္ေသာ

စက္ေသနတ္ကုိကုိင္ရင္း

လက္တစ္ဖက္က

ေလးႏွစ္႐ြယ္ ဓါးစာခံကေလးတစ္ဦးကုိ ေပြ႔ခ်ီရင္း ေလယာဥ္ႀကီးဆီသို႔ အေျပးအလႊား
လာေရာက္ ပုိ႔ေပးရွာေလသည္။ ထုိအခ်ိန္အထိ လွ်ပ္တျပက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ
ေအာင္ျမင္သည္ဟု
အႏၲရာယ္

မဆုိႏိုင္ေသး။

ကင္းရွင္းၿပီဟု

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိမ်ားအတြက္

အၿပီးသတ္မတြက္ႏိုင္ေသးေခ်။

တုိက္ခုိက္မႈ

ကြန္မန္ဒုိတစ္ဖဲြ႔သည္

ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ ေနာက္ဖက္ရွိ ဆုိဗီယက္တုိ႔ ေထာက္ပံ့ထားေသာ အမ္အုိင္ဂ်ီ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ

ေဖါက္ခြဲ

ဖ်က္ဆီးလုိက္ေလေတာ့သည္။

အစၥေရးတုိ႔သည္

ေနာက္ကလုိက္၍ တုိက္မည့္အႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္တားဆီးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။
အမွန္ဆုိရလွ်င္အမ္အုိင္ဂ်ီ
ဆုိခ်င္သည္။

အမ္အုိင္ဂ်ီ

ေလယာဥ္မ်ားကုိ

တုိက္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားကို

ဖ်က္ဆီးရန္ေတာင္
ကုိင္တယ
ြ ္

မလုိဟု

ေမာင္းႏွင္ေနက်

ျဖစ္ေသာ ပါလက္စတုိင္း အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ထုိစဥ္က ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၌ပင္ မရွိပဲ ျပည္ပသုိ႔
ေရာက္ရွိေနခုိက္ ျဖစ္ေလသည္။ ျပည္တြင္းရွိ ယူဂန္ဒါ အမ်ိဳးသားပုိင္းေလာ့မ်ားကလည္း
အမ္အုိင္ဂ်ီ ေလယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္စြမ္းမရွိဟုဆုိသည္။
ဤသုိ႔ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိတပ္သားမ်ား အင္တက္ဘီ ေလယာဥ္ကြင္း အတြင္း
အကြဲကြဲအျပားျပား

ျဖစ္ေနစဥ္

ေလယာဥ္ကြင္း

အေစာင့္ျဖစ္ေသာ

ယူဂန္ဒါ

စစ္သားမ်ားက ျပန္လည္စုစည္း တုိက္ခုိက္ၾကျပန္ေလသည္။ တုိက္ပက
ဲြ
မၾကာလုိက္။
ဤတြင္ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိတပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဒုဗိုလ္မွူးႀကီး ေနတန္ရာဟူမွာ ေလဆိပ္
ေမွွ်ာ္စင္ေပၚမွ ယူဂန္ဒါ လက္ေျဖာင့္တပ္သား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ေက်ာတြင္
ဒဏ္ရာရကာ က်ဆုံးခဲ့ျပန္ေလသည္။
႐ိက္
ႈကသ
္ ံေႏွာတဲ ဘု
့ဘရ
ု ားရွိခုိးသံ
“အစၥေရး

ေလယာဥ္မႈးကက်ဳပ္ကုိ

လက္ဆႏ
ြဲ ႈတ္ဆက္ၿပီး

ခင္ဗ်ားလူေတြ

စုံၿပီလား၊ အားလုံး က်န္းက်န္းမာမာပဲလားလုိ႔ ေမးပါတယ္” ဒါကေတာ့ အပုိင္စီးခံရေသာ
ျပင္သစ္ ေလယာဥ္မႈး မုိက္ကယ္ဘာလုိ၏ ေျပာစကားပင္ျဖစ္သည္။ “ၿပီးေတာ့သူတုိ႔
ေလယာဥ္ေပၚ ေရာက္ၿပီးသား ဓါးစာခံေတြကုိ ႏွစ္ခါျပန္ ေရတြက္ၿပီးမွ ေလယာဥ္
တံခါးကို

ပိတ္ေတာ့တယ္”

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္မွ

အစၥေရးဓါးစာခံမ်ား

ကယ္ဆယ္ရာတြင္ ကံဆုိးသူ အသက္ (၇၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္ဆုိသူ
အမ်ိဳးသမီးႀကီး

တစ္ဦးသာ

ယူဂန္ဒါ

ေဆး႐ံုသို႔

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ကယ္ဆယ္ရာတြင္

မပါဝင္ခဲ့

ရွာေပ။

ထုိ

အမ်ိဳးသမီးႀကီးမွာ

ယခုအခါ

ယူဂန္ဒါ

စစ္သားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ရွာၿပီဟု ထင္သည္။
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွ ဟာၾကဴလီ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား ထြက္ခာြ ပ်ံသန္း
လာေသာအခါ လြတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ ဓါးစာခံမ်ားမွာ ငိုတဝက္ ႐ိႈက္တဝက္
ျဖစ္ၾကရေလသည္။

အခ်ိဳ႕မွာ

ဘုရားရွိခုိး

ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္

အခ်ဳိ႕မွာ

ဟုတ္မွ

ဟုတ္ရဲ႕လားဟု ဇေဝဇဝါျဖစ္ကာ ေဒါင့္ကုပ္ၿပီး ၿငိမ္သက္စာြ လိုက္ပါလာသူမ်ားလည္း
ရွိေပသည္။

အမ်ိဴးသမီးတစ္ဦးမွာ

အစၥေရးဘာသာျဖင့္

တကဲ့

အ့ံၾသဘြယ္ရာပါပဲ၊

တကဲ့ကုိ ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါပဲဟု ႏႈတ္မွျမည္တမ္းလွ်က္ ေနေပေတာ့သည္။

အခန္း ( ၃ )
မျဖစ္ႏိ
ႏုင္
င
ိ သ
္ ည္ကုိ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္၌ အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ားကို လွ်ပ္တျပက္ စစ္ဆင္နည္းျဖင့္
ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းဟု ေျပာဖြယ္ရာရွိေလသည္။ က်ဴပ္တုိ႔
အဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ လုပ္ခဲ့ေလၿပီဟု အစၥေရးတ႔ုိက ဆုိၾကသည္။ ယခု ေခတ္သစ္အဖို႔
ယခုလုိ ကယ္တင္နည္းမ်ိဳးမွာ အလြန္႔အလြန္ စြန႔္စားခန္းႀကီးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
၁၉၇၆ ခု ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွစ၍ ရက္သတၱပတ္ေလာက္ ၾကာမွ် ေလယာဥ္
ခရီးသည္ကုိ ပါလက္စတုိင္းလုိလားေသာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ေလယာဥ္ အပုိင္စီးၿပီး
ဓါးစာခံအျဖစ္ ထားခဲ့သည္။ ျပန္ေပးဆြဲခံရစဥ္က (၂၅၆) ေယာက္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျပန္
လႊတ္ေပးခဲ့ရာမွ အစၥေရးႏိုင္ငံသားခ်ည္း နီးနီး (၁ဝ၈) ဦးသာ က်န္ေတာ့သည္။ ဓါးစာခံ
မ်ား အဖို႔ ဘယ္အခ်ိန္ ေသရေတာ့မလဲဟု င့ံလင့္ ေနရသည္။
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ေလယာဥ္ အပုိင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လုိလားခ်က္ ေတာင္းခံမႈ မျပည့္ဝ
လွ်င္ ဓါးစာခံတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေသမိန္႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၁၉၇၆ ခု ဇြန္လ ( ၂ ) ရက္
ေန႔၊ စေနေန႔တြင္ ခရီးသည္ (၂၅၆) ဦး ပါဝင္ေသာ ျပင္သစ္ပုိင္ ေလယာဥ္ႀကီးကုိ
ေအသင္ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာလွ်င္ ထြက္ခြာျခင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အပုိင္စီး
သြားသည္ဟူေသာ

သတင္းမ်ား

ကမ႓ာတဝွန္းလုံး

ပ်ံ႕ႏွံ႔သာြ းခ်ိန္တြင္

ဘယ္သူကမွ

ေလယာဥ္ ခရီးသည္တုိ႔၏ ကံၾကမၼာကုိ ေကာင္းလာလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ၾကေပ။
ေမွ်ာ္လင့္စရာ အေၾကာင္းကလည္း မရွိ။ ေလယာဥ္ ေဖါက္ခဲြခံရမလား၊ ဓါးစာခံေတြ
အသတ္ခံရမလား။ ျဖစ္ခဲ့ဘူးေပါင္းလည္း မ်ားလွေပၿပီ။ သာဓကေတြလည္း အမ်ားႀကီး
ရွိသည္။
ေလယာဥ္ အပိုင္စီးခံရပုံကို ၾကည့္ပါဦး၊ သူတုိ႔ ဘယ္ကလာမွန္းမသိ။ မ်က္ႏွာ
ကုိလည္း

ကြဲကြဲျပားျပား

မျမင္ရ၊

ဘယ္အဖြဲက
႔ မွန္းလည္း မသိ

ေျပာရလွ်င္

မ်က္ႏွာမဲ့

ပုိင္ရွင္မ်ား။

သူတက
ုိ႔ ို

ဘယ္သူမွ မသိရၾက။ လ်ဳိ႕ဝွက္ သဲဖုိဆန္လွသည္။

လက္နက္ေတြကို ေလယာဥ္ေပၚ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုနည္းနဲမ
႔ ်ား ယူလာၾကပါလိမ့္၊
ဒါကုိလည္း ဘယ္သူကမွ မသိ။ ဒါျဖင့္ ဘယ္ခရီးကိုမ်ား ဆက္ရပါလိမ့္။ ဒါလညး္
မသိေရးခ် မသိ။
သုိ႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ခ်က္ခ်င္း ေတာင္းဆုိခ်က္ကေတာ့ အျပစ္
ေပးခံေနရေသာ လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲဝင္ (၅၃) ဦးကုိ လႊတ္ေပးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဓါးစာခံ ခရီးသည္ (၂၅၆) ဦး၏ အသက္ျဖင့္ လဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေလသည္။
အျပစ္ေပးခံေနရေသာ

အၾကမ္းဖက္သမား ဆုိသည္မွာလည္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္

အသီးသီးကုိ လက္ေတြ႔ လုပ္ခဲ့ၿပီး ေသလူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ဓါးစာခံ (၂၅၆)
ဦးထဲတြင္

အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔က

ဦးေရမ်ားမ်ား

ပါဝင္သည္။

အစၥေရး

ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖုိ႔ ေလယာဥ္ အပုိင္စီးခံရသည္ ဆုိကတည္းက ေသဖုႏ
ိ႔ ွင့္ ေနရဖုတ
ိ႔ ြင္
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ေသရဖုိ႔က

အေလးသာေနသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္

ရင္ဆုိင္ရၿပီဆုိလွ်င္

ဘယ္တုန္းကမွ မသက္သာ။

အခန္း ( ၄ )
ကၽြန္မတု႔ိ လြတ္လာၿပီ
ာၿပီ
ေအသင္ေလဆိ္ပ္မွ အထြက္တြင္ ေလယာဥ္ အပိုင္စီးခံရစဥ္က ခရီးသည္
စုစုေပါင္းမွာ (၂၅၆) ဦး ပါရွိခဲ့သည္။ ယင္းအနက္ ေဒးဗစ္ဆန္အမည္ရွိ အစၥေရး
မိသားစုေလးဦး တစ္စု ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူက လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမန္ေနဂ်ာ
အူဇီေဒးဗစ္ဆန္။ မိခင္ျဖစ္သူမွာ အသက္ (၃ဝ) မျပည့္တတ္ေသးသည့္ ဆာရာ။
မ်က္လုံးေလး ညိဳျပာေရာင္နဲ႔ ဘဝေအာင္ျမင္မႈခရီးကုိ ခ်ီတက္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မ
တစ္ဦးျဖစ္႐ံုမကေသး၊ လ်ွပ္စစ္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း အတြင္းေရးမႈးလည္း ျဖစ္ေပသည္။
ယခုခရီးတြင္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တ့ဲ သားအႀကီးဆုံး ႐ြန္ႏွင့္ ညီငယ္
ဘင္ဂ်မင္တုိလ
႔ ညး္ ပါလာခဲ့ေပသည္။ ႐ြန္မွာ ယခုႏွစ္အဖို႔ ေက်ာင္းပညာ ၁၂ ဆင့္တြင္
သင္ၾကားရမည္
ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ၿပီး

သားအႀကီး

လွည့္လည္ျခင္းကုိ

လာမည့္ႏွစ္တြင္
႐ြန္အတြက္

ခြင့္ျပဳကာ

စစ္ထဲဝင္ေရာက္

မိခင္ဖခင္ျဖစ္သူတုိ႔က

လုိ္က္ပါေစခဲ့ျခင္း

အမႈထမ္းရေတာ့မည္
ပထမဆုံး

ျဖစ္ေလသည္။

ျပည္ပခရီး
ဆာရာသည္

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အူဇီႏွင့္အတူ ျပည္ပခရီးသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထြက္ခာြ သြားလာခဲ့ဘူးသူျဖစ္ရာ
ေရာက္ေလရာရာ အရပ္မွသားခ်စ္ႏွစ္ဦးထံသို႔ စာရွည္ႀကီးမ်ား ေရးသားဆက္သယ
ြ ္ေလ့
ရွိေပသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ခရီးထြက္ရာတြင္မူ သားႏွစ္ဦးစလုံး ပါဝင္လာခဲ့ေစကာမူ
ဆာရာ၏မိခင္က သားခ်စ္မ်ားထံ စာေရးသားေလ့ရွိသည့္ နည္းတူ ယခုခရီးတြင္လည္း
က်န္ရစ္သူ မိသားစုအတြက္ စာမ်ား ေရးသားေပးပို႔ရန္ တဖြဖြ မွာလုိက္ေပသည္။
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မိခင္ျဖစ္သူထံ

စာေရးရန္

ရည္ရြယ္ၿပီး

ဝယ္လာေသာ

ေကာ္ပီစာအုပ္ထဲ၌

ဆာရာက ဤသုိ႔ စတင္ ေရးလုိက္ေပေတာ့သည္။ “ဒီမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ တယ္
ဆုိတာကိုေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ေရးထားဖုိ႔ လုိၿပီ။ ဒါမွကၽြန္မတုိ႔အဖို႔ ဘယ္လိုအျဖစ္ဆုိးမ်ိဳး
ေတြ႔ရတယ္ဆုိတာ တစ္ခုခုေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့မွာ ျဖစ္တယ္”
အၾကမ္းဖက္သမား

တစ္စုက

ေလယာဥ္ကုိ

အပုိင္စီးၿပီးသည့္

နာရီဝက္အၾကာတြင္ ဆာရာသည္ ထုိစာေၾကာင္းကေလးကုိ ေကာ္ပီစာအုပ္အတြင္း၌
စတင္

ေရးသားကာ

မွတ္တမ္း

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက
အၾကမ္းဖက္သမား
မပါဝင္ခဲ့ေပ။

တင္လုိ္က္ေပေတာ့သည္။

ေလယာဥ္ကုိ

တစ္စုက

ဆာရာမွာလည္း

မဆင္းခုိင္းမီကေလးတြင္

ရွာၾကေဖြၾကရာတြင္
ခပ္ငုံ႔ငံု႔

ဘင္ဂါဇီ

ျဖစ္ေလသည္။

ဆာရာ၏

လုပ္ေနသျဖင့္

ေလဆိပ္သို႔

လက္ကိုင္အိတ္

ထိုစာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း

စတင္ေရးသားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
“ကၽြန္မတုိ႔က ေလးေယာက္ျဖစ္ေလေတာ့ ေလယာဥ္ျပဴတင္းေပါက္နားက ေနရာ
ေကာင္းမရခဲ့ဘူးေပ့ါ။
ေနာက္ဖက္
လူသြားလမ္းနဲ႔

က်က်က

ဒီေတာ့

တုိးရစ္ေတြအတြက္

အလယ္ခုံေတြပဲ

ကပ္ရက္ေနရာမွာ

ထုိင္ၿပီး

သတ္မွတ္ထားတဲ့

ရခဲ့ၾကတယ္။

အူဇီနဲ႔

ကၽြန္မနဲ႔ သားငယ္

သားႀကီး

ေနရာရဲ႕
႐ြန္က

ဘင္ဂ်မင္ကေတာ့

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ၾကားမွာ ထုိင္ခဲ့ၾကရတယ္”
“ေအသင္ေလဆိပ္က

ထြက္လာေတာ့

အူဇီက

စာအုပ္

ေကာက္ကုိင္

လုိက္တယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ ကၽြန္မကေတာ့ ထုိင္ခုံေနာက္က ခုံကေလးကုိ ဆြလ
ဲ ွန္
လုိ္က္ၿပီး ဂ်င္ရမ္မီကစားဖုိ႔ ျပင္ၾကတာေပ့ါ”
“အဲဒီမွာပဲ… စူးစူးဝါးဝါး ေအာ္လုိက္တဲ့ မိန္းမအသံကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ၾကားလုိက္ရတယ္”
“ကၽြန္မကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ အူဇီကုိ ေျပာလုိက္တယ္။ ေလယာဥ္အပိုင္စီးခံရၿပီလုိ႔ ေပ့ါ”
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ဆာရာရဲ႕ သားႀကီးျဖစ္သူ ႐ြန္ကလည္း အဖမ္းခံေနရသည့္ ရက္သတၱပတ္
အတြင္း၌

ေလယာဥ္

အပုိင္စီးရသည့္

အေတြ႔အၾကဳံကုိ

ေရးသားရန္

ႀကိဳးစားခဲ့

ေပေသးသည္။ ႐ြန္၏ ေရးသားခ်က္ကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေလသည္။
“မိန္းမႀကီး
ေအာ္တာပဲ

ေအာ္သံၾကားလုိက္ရေတာ့

ထင္လုိက္တာေပ့ါ၊

ဒီမိန္းမႀကီးေတာ့

စကၠနပ
္႔ ုိင္းေတာင္

ေလယာဥ္မူးလုိ႔

မၾကာပါဘူး၊

မိန္းမေတြ

တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ထထ ေအာ္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ
လူႏွစ္ေယာက္က ေလယာဥ္ခရီးသည္ ပထမအခန္းဆီကုိ ေျပးသြားတာ ေတြလ
႔ ုိက္
ျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ေတာ့ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္တာတစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔
တြက္လုိက္မိပါတယ္။ ေျပးသြားသည္ဟု ဆုိေသာ ထုိလူနွစ္ေယာက္မွာ ေလယာဥ္
အပိုင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားႏွစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္ေသာအခါမွ သိခ့ဲရေပသည္။
“ေဖေဖက အံ့အားသင့္ေနေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးကို ထုိင္ခုံေတြၾကားထဲမွာ
တတ္ႏိုင္သေလာက္

ငုံ႔ၿပီးဝပ္ေနဖို႔

ေျပာရွာတယ္။

ေလယာဥ္ပ်ံဟာ

အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ေမေမဟာ

ေမေမက
အပုိင္စီးတာကုိ

စိတ္ကူးယဥ္လွတယ္လုိ႔

ေျပာတယ္။

တ႔ုိ

ခံေနရၿပီလို႔။

ထင္မိတယ္။

ျပင္သစ္

ေလယာဥ္ပ်ံဟာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အပုိင္စီးခံရပါ့မလဲ… ကၽြန္ေတာ္တက
ုိ႔ ေတြးတာေပ့ါ…
ေလယာဥ္ လုံျခံဳေရးအရာရွိေတြ တစ္ခုခုစစ္ေဆးေနလုိ႔ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းေတြ ျပာယာ
ခတ္ေနတာပဲ ထင္လာတာေပ့ါ”
မိခင္ျဖစ္သူ ဆာရာ၏ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းက ပုိ၍ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွ
ေပသည္။ “ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး ကၽြန္မတုိ႔ မိသားစုအဖို႔ ၾကဳံေတြ႔ရလိမ့္မယ္လ႔ို ကၽြန္မခင္ပန
ြ ္း
အူဇီက မယုံဘူးေပ့ါ”
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“ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်င္ပါဘူး… ဆိုတ့ဲ တုိးတုိး
ညႇင္းညႇင္း အသံကေလးဟာ သားငယ္ဘင္နီ (ဘင္ဂ်မင္) ဆီကထြက္ေပၚလာတယ္။
သားငယ္ဘင္နီက တိတ္တိတ္ကေလး ႐ႈိက္ငိုေနရွာတယ္”
ကၽြန္မကေတာ့

ေဗလီယံ

ေဆးျပားကေလးေတြ

ထုတ္ၿပီး

တစ္ေယာက္စီ

တုိ္က္လုိက္တယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ေဗလီယံ ေဆးျပားေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ အခုိက္အတန္႔
စိတ္ၿငိမ္ သြားၾကရတယ္။ သားငယ္ ဘင္နီကလည္း အငိုရပ္သာြ းၿပီး “ေမေမရယ္…
ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ ဒီလုိေသေဘးနဲ႔ နီးကပ္တာမ်ိဳး တခါမွ မၾကံဳဘူးေသးလိပ
ု႔ ါတဲ့၊ မိခင္ကို
ေတာင္းပန္တဲ့ ေလသံကေလးနဲ႔ ေျပာရွာတယ္”
“ဒီအခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးဟာ ပုိင္ပို္င္ႏိုင္ႏိုင္ အုပ္စီးထားႏိုင္တ့ဲ
အေျခအေန ေရာက္ေနၾကၿပီေပ့ါ။ အာရတ္ႏွစ္ေယာက္က နံပါတ္ (၃၉) နဲ႔ နံပါတ္ (၅၅)
လို႔ တစ္ေယာက္နဲတ
႔ စ္ေယာက္ ဆက္သြယ္တဲ့ ေနရာကေန ေခၚၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့
ကၽြန္မတုိ႔က ေနာက္ကုိ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ရွပ္ဝါနဲ႔ ရွပ္နီလပ
ုိ႔ ဲ နာမည္ ေပးလုိက္ၾက
ေတာ့တယ္။

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ

ကၽြန္မတုိ႔

အားလုံးေနာက္မွာ

ရပ္ေနၾကၿပီး

ေသနတ္ေတြ အသင့္ခ်ိန္ထားတဲ့အျပင္ လက္ပစ္ဗုံးေတြကိုလည္း လက္တစ္ဖက္က
အသင့္ ကုိင္ထားၾကတယ္”
“ေလယာဥ္ရဲ႕ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ တံခါးဝမွာလဲ သံဗူး ခပ္ရယ
ြ ္ရယ
ြ ္ေတြ
ခ်ိပ္ဆြဲထားၿပီး အဲဒီအထဲမွာ ယမ္းဘီလူးေတြ ရွိတယ္ဆုိၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ထားတာေပါ့…
ဒါေပမဲ့ အင္တက္ဘီ ေလယာဥ္ကြင္းေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ဒီသံဗူးေတြကုိပဲ ေဖါက္ၿပီး
အထဲက

ေခ်ာကလက္

သၾကားလုံးေတြကုိ

ထုတ္ၿပီး

ကၽြန္မတို႔

ကုိေတာင္

ေကၽြးလုိ္က္ၾကေသး။ သူတုိ႔အဖို႔ေတာ့ ရယ္စရာ ေျပာင္စရာ ေလွာင္စရာေပ့ါ။”
ဆာရာအေနျဖင့္ ေရးေနေသာ ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းထဲတြင္ ေရးမွတ္ရန္ မသင့္၍
မေရးေသာ

အေၾကာင္းမ်ား

ရွိေသာ္လည္း

ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အခ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေပသည္။ သူတုိ႔ အားလုံးကုိ ျပန္ေပးဆြလ
ဲ ုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္
ေက်ညာၿပီးခဲ့သည့္

ေနာက္ပုိင္း

ဆက္ခါဆက္ခါ

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

အေၾကာင္း

အခ်င္းအရာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေခ်သည္။ ယင္းတုက
ိ႔ ိုမွတ္တမ္းတင္မဝ့ံသျဖင့္မတင္ခ့ပ
ဲ ါေခ်။
ဂ်ာမန္ ေလယူေလသိမ္း လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာသံ တစ္ခုဟာ
ေလယာဥ္တြင္းရွိ

စကားေျပာခြက္

ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္ေဒသက

အာမက္

အသီးသီးက

ထြက္ေပၚလာတယ္။

အယ္လ္ကူေဗစီ

ျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ုပ္ဟာ

ပါလက္စတုိင္း

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ေပၚျပဴလာတစ္ဦး၊ ခ်ီေဂြဗာရာ ကြန္မန္ဒုိ
တပ္စုက ျဖစ္တယ္တဲ့”
“ၿပီးတဲ့ ေနာက္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပ်ံကုိ ျပန္ေပးဆြဲရတဲ့ အေၾကာင္း၊
ပါလက္စတုိင္း

လူမ်ိဳးေတြအေပၚမွာ

အစၥေရးကဘယ္လုိ

ျပဳမူ

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့တ
ဲ ယ္

ဆုိတာေတြကုိ အရွည္ႀကီး ေျပာေနေတာ့တာပါပဲ”
“ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးကုိ

ေလထဲမွာ

ေဖါက္ခပ
ဲြ စ္လုိက္ေတာ့မလား

ဆုိတာကိုပဲ

ကၽြန္မတ႔ုိအဖုိ႔ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနၾကတယ္”
“ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္ကူးကေတာ့ ဒီကေန႔ အဖို႔သာ ေျပာရရင္
ရယ္စရာေကာင္းတယ္လုိ႔

ဆုိခ်င္ဆုိၾကမွာပါ။

ဒီေလယာဥ္ပ်ံႀကီးေပၚမွာ

သားအမိ

သားအဖ ေလးဦးစလုံး တျပံဳတည္း ပါလာၿပီးေတာ့ တကယ္လမ
ို႔ ်ား အသတ္ခံၾကရမယ္
ဆုိရင္ေတာင္

ပုိေကာင္းေသးတယ္လို႔

ဒီကံၾကမၼာဆိုးမ်ိဳးကုိ

ကၽြန္မတုိ႔

စိတ္ႏွလုံး

မိသားစုထဲက

ဒုံးဒံုးခ်ထားမိပါတယ္…

တစ္ေယာက္ထဲသာ

ကြက္ၿပီး

ခံရေလျခင္းလုိ႔ ပူေဆြးဒုကၡ ေရာက္မေနရေတာ့ဘူး ေပါ့ရွင္”
“ဘင္ဂါဘီ ေလဆိပ္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္
ယွက္သန္း

လာရျပန္ပါတယ္။

(ဘင္ဂါဇီၿမိဳ႕မွာ

လစ္ဘီးယားႏိုင္ငံ
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ကမ္းေျခအနီး၌ တည္ရွိပါသည္) ကၽြန္မတုက
ိ႔ ုိ ျပန္ေပးဆြဲထားရာက လႊတ္ေတာ့မယ္ေပ့ါ။
ဘာေၾကာင့္ရယ္ေတာ့

မသိ၊

အားတက္ေနမိတယ္။

တယ္လီဖုန္း

တစ္ခါေလာက္

ဆက္လုိက္ၿပီး

ရမယ္ဆုိရင္

ျပန္ေပးဆြဲခံရတဲ့

သမားေတြ

လူခ်င္းလဲႏိုင္မွာပဲ။

ေဆြးေႏြးလုိ႔

ကၽြန္မတုတ
ိ႔ ေတြနဲ႔
ဒီလုိဆုိရင္

ဘင္ဂါဇီကေနၿပီး

သေဘာတူညီခ်က္ေတြ

သူတလ
ုိ႔ ုိခ်င္တ့ဲ

တုမ
ိ႔ ်ား

အစၥေရးကို
အၾကမ္းဖက္

ေတြ႔ေနရတဲ့

ဒုကၡဆုိးႀကီးက

လြတ္ၿပီေပ့ါ”
“နာရီေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာျပန္ေတာ့ အဖမ္းခံေလယာဥ္ပ်ံန႔ဲ ကၽြန္မတုဟ
ိ႔ ာ
ခရီးဆက္ၾကရျပန္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကပုိၿပီး ႀကီးမားလာတာေပ့ါ။
ဒါေပမဲ့

ဂ်ာမန္

အၾကမ္းဖက္သမားက

စကားေျပာခြက္ကေနၿပီး

ေလယာဥ္တြင္း

ေျပာလာျပန္ပါတယ္။

ဆက္သယ
ြ ္ေရး

ကၽြန္မတုဟ
ိ႔ ာ

ေနာက္ဆုံး

သတ္မွတ္ထားတဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခုဆီကို ဦးတည္ ပ်ံသန္းေနပါၿပီတ့ဲ။ ကၽြန္မတု႔န
ိ ႔ဲအတူ
နီးစပ္ရာ

အစၥေရး

ခရီးသည္ေတြကေတာ့

ေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္ဆိုတာ

ဘယ္ေနရာ

မ်ားပါလိ့မ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ပဲလား၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံပဲလားေပ့ါ၊ ဘယ္သူကမွ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံဆီကုိ
ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆုိတာ မေတြးမိခဲ့ၾကဘူး”
“ေလသံကေလးကေတာ့ ၾကည္ႏူး ေခ်ာ့ျမဴ ႏွစ္သိမ့္ေနသလိုပါပဲေလ။ ဂ်ာမန္
အၾကမ္းဖက္သမားက စကားေျပာလာျပန္ပါတယ္။ က်ဳပ္တဟ
ုိ႔ ာ အခု ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံက
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္ကို ေရာက္ၾကပါၿပီ။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း
ခင္ဗ်ားတုိန
႔ ဲတ
႔ ကြ က်ဳပ္တက
ုိ႔ ုိ ကူညီၾကပါလိမ့္မယ္တ့ဲ”
“သူ႔အေျပာအရေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အဖို႔ စိတ္ဓါတ္နန
ဲ ဲ တက္ႂကြသာြ းမိၾကပါတယ္။
သူက ႏွစ္သိမ့္သံကေလးနဲ႔ ဆက္ေျပာရက္… ေျပာရက္ပဲေပ့ါ…”
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“သူစကားေျပာလုိ႔
ေသးတယ္။

ၿပီးေတာ့

ကၽြန္မတုိ႔က လက္ခုပ္မ်ားပင္

ဝမ္းသာလြန္းၾကလို႔ေပါ့ေလ။

တခ်ိဳ႕မ်ား

တီးလုိ္က္ၾကပါ

ဝမ္းသာမ်က္ရည္မ်ားေတာင္

လည္လာၾကပါတယ္။”
“ဒါေပမဲ့လည္း
ေလဆိပ္ေရာက္လုိ႔
ႏွစ္နာရီေလာက္

ဒီၾကည္ႏူး

ဝမ္းသာမႈက

ေလယာဥ္ပ်ံေပၚက
အၾကာမွာကၽြန္မတုိ႔

မၾကာရွည္လွပါဘူး

ေအာက္ကို
အားလုံးရဲ႕

အင္တက္ဘီ

ဆင္းခိုင္းၿပီးတဲ့ေနာက္

ဝမ္းသာအားတက္မႈေတြဟာ

ေပ်ာက္ကြယ္သြားရေတာ့တာပါပဲ။”
“အားလုံးက ထင္ၾကတာေပ့ါ… ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံဟာ ေလယာဥ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ၿပီး
အပုိင္စီးလာတဲ့ သူေတြကုိ ေထာက္ခံသမႈမျပဳပဲ ေနလိမ့္မယ္၊ ျပန္လႊတ္ေရးစကား
ေျပာဆုိမဟ
ႈ ာလည္း ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ ထင္ေနၾကတာေပ့ါ… ဒါေပမဲ့ ျမင္ကြင္းက
တမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ေလယာဥ္ထက
ဲ
ထြက္လာေတာ့ ယူဂန္ဒါ
စစ္သားေတြက

ဖက္လွဲတကင္းနဲ႔

ဖက္လမ
ုိ႔ ်ားေတာင္

နမ္းေနလုိက္ေသးတယ္…

ေနာက္ၿပီး ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္မွာလဲ အၾကမ္းဖက္သမားတခ်ိဳ႕က ေစာင့္လုိ႔ေတာင္
ေနလုိက္ေသးတယ္”
“ကၽြန္မတုိဟ
႔ ာ

တဖက္တခ်က္စီ

တန္းစီထားၿပီး

႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြန႔ဲ

ခ်ိန္ထားတဲ့ ယူဂန္ဒါ စစ္သားေတြၾကားထဲက ေလဆိပ္ ခန္းမေဆာင္ထက
ဲ ုိ ဝင္ခ့ၾဲ က
ရတယ္”
“တနလၤာေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းေပ့ါ”
“ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးကုိ

ခန္းမက်ယ္ႀကီးထဲ

စုျပံဳသြင္းထားတယ္။

ဘယ္လို

ျဖစ္လာမလဲ ဆုိတာကိုမသိဘူး၊ ကၽြန္မတုိ႔ တေတြဟာ အဲဒီ ခန္းမက်ယ္ႀကီးထဲမွာပဲ
အုပ္စုကေလးေတြဖြဲ႔ၿပီး

တစ္စုစီ

တစ္စုစီလုိ

ျဖစ္ေနၾကတယ္…
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အုပ္စုထဲမွာေတာ့ အစၥေရးလူမ်ိဳး (၁၂) ဦးပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတုဟ
ိ႔ ာ နားေနခန္းကို
ဝင္တဲ့

တံခါးေပါက္အနားက

ေဒါင့္ေကြးကေလးထဲမွာ

ကုလားထုိင္ေတြဝုိင္းကာၿပီး

ေနၾကတယ္”
“ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး စိတ္႐ႈတ္ေထြးေနၾကတယ္။ ေၾကာက္တဝက္ ရြံ႕တဝက္န႔ဲ
ဘာလုပ္ရမွန္း မသိေအာင္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အျပင္ဗန္းကေတာ့ မေၾကာက္တ့ဟ
ဲ န္၊
မရြံ႕တဲ့ဟန္မ်ိဳး ဘာမထီမ်က္ႏွာထားမ်ိဳး ေဆာင္ထားၾကပါတယ္”
“သားငယ္ဘင္နီနဲ႔ သားႀကီး ရြန္တဟ
ုိ႔ ာလည္း သူတဟ
ုိ႔ ာ လူလားေျမာက္ၿပီ
ဆုိတ့ဲ အသြင္သ႑ာန္မ်ိဳး ေဆာင္ထားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြ ေတာ္ရွာပါတယ္”
“ကၽြန္မတုိ႔ အုပ္စုထဲက ပါစကိုကိုဟင္ဆုိတ့လ
ဲ ူက ရယ္စရာ ေမာစရာေျပာလ႔ုိ
ေပ့ါေလ။

(ကုိဟင္မွာ

လွ်ပ္တျပက္ကယ္ဆယ္ေရးတြင္

ေသဆုံးခဲ့သည္။)

သူက

ကၽြန္မတုိက
႔ ုိ အားေပးစကား ေျပာတာေပ့ါ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္နဲ႔ တစ္ခရီးတည္း ျဖစ္တာ
ဝမ္းသာစရာပဲ၊ က်ဳပ္ဟာ ေဘးအေပါင္း ရန္အေပါင္းက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တ့ဲ စပယ္ရွယ္
လစ္ဗ်၊

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ

အစုလုိက္

အျပံဳလုိက္

သတ္ခံရတုန္းကလည္း

အက်ဥ္းလြတ္ေျမာက္တဲ့ အထဲမွာ က်ဳပ္တစ္ေယာက္ ပါခဲ့တယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြက္
တုိက္ရတဲ့ တုိက္ပြဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလဲ က်ဳပ္ပါခဲ့တာပဲ။ ေသမင္းနဲ႔ ခဏခဏ
ရင္ဆုိင္ခဲ့သူ... ဒါေပမဲ့ စပယ္ရွယ္လစ္ဗ်… တဲ့”
အဂၤါေန႔
ေန႔
“ညက်ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ အိပ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီး အိပ္ၾကည့္ၾကပါတယ္။
နာရီနဲနဲေလးပဲ အိပ္လုိက္ရေစအုန္းေတာ့ ဒါကုိ အိပ္လုိ႔ရတယ္လပ
ုိ႔ ဲ ေခၚရမွာေပါ့...
တခ်ိဳ႕ကေလ ကုလားထုိင္ေပၚမွာ အိပ္ရတာကလြဲလို႔ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ
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အိပ္ၾကရပါတယ္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚ အိပ္ရတာလည္း မဆုိးလွပါဘူး၊ သစ္သားခပ္ေျပာ့ေျပာ့
ခင္းထားေတာ့ သက္သာသလုိလို”
“ဒီကေန႔ အဖုက
ိ႔ ေတာ့ ကုန္လြယ္လုိက္တာလုိ႔ပဲ ေျပာရမလား မသိပါဘူး၊
ကၽြန္မခင္ပြန္းအူဇီက ေျပာေသးတယ္၊ တာဝန္အားတဲ့ ေန႔မ်ိဳးနဲ႔ တူတယ္က…
ြ တဲ့”
“သူတိုက
႔ လည္း

ကၽြန္မတုိ႔

ဓါးစာခံေတြအတြက္

ကင္တင္းကေလး

ဖြင့္ေပးၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕အုပ္စုကလည္း စာရြက္ႀကီးႀကီး ရွာၿပီး က်ားကြက္ ခ်ၾကတယ္။
ပုလင္းဖုံးေတြကုိ က်ားေကာင္လုပ္ၿပီး က်ားကစားၾကတယ္။”
“ဓါးစာခံ

အုပ္စုတစ္စုထဲက

အဗင္ဆုိတ့ဲ

သူကေတာ့

ဖဲထုပ္

ဘယ္က

ရွာလာတယ္ေတာ့ မသိဘူး၊ ဖဲဝိုင္းကေလးေတာင္ ေထာင္လုိက္ေသးတယ္… ေနာက္ၿပီး
ေတာ့လဲ

ေန႔စဥ္လုိလို

ယူဂန္ဒါသမၼတႀကီး

အမင္ကိုယ္တုိင္

လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနတာကလည္း ကၽြန္မတုိ႔ အားတက္စရာလုိလို”
ဤေနရာတြင္

ဆာရာသည္

ေရွ႕ဆက္မေရးေတာ့ပဲ

ရပ္ထားျပန္ေလသည္။

ေရးဝံ့စရာေတြ မဟုတ္ေလေရာ့သလား မသိ။
“ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းပဲ ယူနီေဖါင္းတစ္မ်ိဳးစီနဲ႔ သူလာပါတယ္။ တစ္ခါေတာ့ ေလထီး
စစ္ဝတ္စုံနဲ႔… ေနာက္တခါ ေလယာဥ္ပုိင္းေလာ့ ယူနီေဖါင္းနဲ႔ ေနာက္ၿပီး ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ယူနီေဖါင္းႀကီးနဲလ
႔ ည္း

လာလုိက္ေသးတယ္။

တစ္ခါကေတာ့

အလြန္လွပါတဲ့

သူ႔ဇနီးရယ္၊ သူ႔သားကေလးရယ္ ပါလာတယ္။ သားကေလးကေတာ့ သူယ
႔ ူနီေဖါင္း
မ်ိဳးနဲပ
႔ ါပဲ။ မၾကာခဏ လာစစ္ပါတယ္။ သူစေျပာလုိက္တ့ဲ စကားကုိေတာ့ ကၽြန္မနားထဲ
စြဲေနတယ္။ က်ဳပ္ကို မသိတဲ့လူမ်ားအဖို႔ေတာ့ က်ဴပ္ဟာ ေဒါက္တာအီဒီအမင္ဒါပါပဲ...
ၿပီးေတာ့မွ တအားရယ္ခ်လုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆက္ေျပာလိုက္ေသး၊ ခင္ဗ်ားတု႔ိ
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အားလုံး က်ဳပ္ကိုသိၿပီးၾကားၿပီး ျဖစ္ၾကမွာပါပဲ...။အဲၿပီးတဲ့ေနာက္တာ့ မိန္႔ခန
ြ ္းရွည္ႀကီး
ေျပာေတာ့တာပါပဲ။
စကား
ေပးလုိက္ေသး၊

ဆုံးသြားေတာ့

ကၽြန္မတုတ
ိ႔ ေတြကုိ

ခင္ဗ်ားတုတ
ိ႔ ေတြဟာ

အျပစ္မဲ့တ့ဲ

ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ကေလး

သူေတြပါ။

က်ဳပ္ကခင္ဗ်ားတုိ႔

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ က်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္... က်ဳပ္ဟာ ခင္ဗ်ားတ႔ုိအေပၚမွာ
ေကာင္းပါတယ္...

အဲလိုေျပာတုန္းက

ရင္အုပ္ႀကီးကုိ

စြင့္ထုတ္ထားၿပီး

ပါးစပ္က

ျပံဳးၿဖီးၿဖီး လုပ္ထားတာေပ့ါ… စကားကုိလည္း အားရပါးရ ေျပာခ်လုိက္ပါတယ္။”
အၾကမ္းဖက္သမားေခါင္းေဆာင္ ဂ်ာမန္ဟာ အသက္ (၂ဝ) ေက်ာ္၊ မ်က္ႏွာ
ဝုိင္းဝုိင္းကေလးနဲပ
႔ ါ၊ သူက
႔ ို စကားေျပာၾကည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ သူဟာ ေလယာဥ္
အပုိင္စီးမႈ တစ္ခုကို လုပ္ခဲ့ဘူးတယ္။ သူဟာ ဘာဒါမိန္းေဟာ့ဖ္အုပ္စုက ျဖစ္တ့ဲအတြက္
သူ႔ႏိုင္ငံကုိ

ျပန္မသြားနုိ္င္ေတာ့ဘူးလုိ႔

ဆုိပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္

ေခါင္းေဆာင္

ဂ်ာမန္အမ်ိဴးသားက “သူဟာ နာဇီဆန႔္က်င္ေရးသမားပါလုိ႔ ေျပာေတာ့ ကၽြန္မက ဒါျဖင့္
ဂ်ဴးအမ်ဳိးသားေတြအေပၚ ဘာေၾကာင့္ အခုလိုလုပ္သလဲလုိ႔ ေမးလုိက္တာေပ့ါ”
ကၽြန္မက
“ဂ်ဴးေတြမွာ
ပါလက္စတုိင္း

အဲ့လုိေမးလိုက္ေတာ့

ျပႆနာရွိတယ္ဆုိတာ

သူ႔အဖို႔
မွန္ပါတယ္။

ျပႆနာရွိတယ္ဆုိတာ

အေျဖရခက္သာြ းတယ္
ဒါေပမဲ့

ထင္ပါရဲ႕

အစၥေရးဖက္ကလည္း

နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္...

ဒါေပမဲ့

ဘာပဲေျပာေျပာ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကမာၻေလာကႀကီး တစ္ခုလုံးဟာ
မိသားစုႀကီး တစ္ခုပမာ ျဖစ္လာရမွာပါ” တဲ့ေလ။
ကၽြန္မကေတာ့

သူနဲစ
႔ ကားေျပာရင္း

ျငင္းခ်က္ထုတ္တာေပါ့။

ဒီတြင္မွာပဲ

အာရတ္ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ေယာက္က စကားဝုိင္းထဲကုိ ဝင္လာၿပီး “ဟစ္တလာက
ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေျခာက္သန္းကို သတ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔
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ျပႆနာ

ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔အတြက္

က်ဳပ္တ႔ုိ

ေမြးရပ္ေျမေပၚမွာ

ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏင
ို ္ငံ

လာေရာက္တည္ေထာင္ဖုိ႔ မသင့္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။”
ကၽြန္မက ေျပာပါေသးတယ္။

“(၁၉၄၈) ခုႏွစ္တုန္းက အာရတ္ေတြဟာ

သေဘာတူညီခ်က္ရဖုိ႔ ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရွင္းျပပါတယ္။”
“က်ဳပ္ကုိ

ရာဇဝင္ေတြ

လာမေျပာေနနဲ႔၊

က်ဳပ္က

ဒီကေန႔

ျပႆနာကုိပဲ

ရွင္းခ်င္တာ” တဲ့ေလ။
ကၽြန္မတုိ႔
ကပၸတိန္က

စကားဝုိင္းမွာ

ျငင္းခုန္တာေတြကိုၾကားတဲ့

ခရီးသည္ေတြအားလုံးကို

ျပင္သစ္ေလယာဥ္

အၾကမ္းဖက္သမားေတြန႔ဲ

စကားမေျပာဖုိ႔

ဟန္တ
႔ ားျပန္ပါတယ္။ သူကလဲ ဒီအုပ္စုထဲမွာ အႀကီးဆုံးဆုိေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး
ခ်က္ေၾကာင့္

ထိခုိက္မႈ

ရွိႏိုင္တယ္လုိ႔

စုိးရိမ္ထိတ္လန႔္စိတ္နဲ႔

သူကထင္ျမင္

ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတဲ့

ယူဆၿပီး

ပိတ္ပင္ပါတယ္။

အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကေတာ့

အစၥေရး

အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တျခား ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ခြဲျခားၿပီး ထုတ္လုိက္တ့က
ဲ ာလပါပဲ။
အဲဒီမွာလည္း
ေျပေျပျပစ္ျပစ္နဲ႔

ဂ်ာမန္

သူ႔အစြမ္းကို

အၾကမ္းဖက္သမားဟာ
ျပသြားပါတယ္။

စကားေျပာေကာင္းသူ

ဒီခန္းမႀကီး

အေနနဲ႔ဆုိရင္

ပီပီ

ကၽြန္မ

တုတ
ိ႔ ေတြ ေနရတာဟာ အလြန္ပဲ ၾကပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
လူတုိင္းရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈအတြက္ အုပ္စုႏွစ္စု ခြဲရပါတယ္လုိ႔ ရွင္းျပ ပါတယ္။ဒီလို
အုပ္စုခြဲတာဟာ

လူေ႐ြးထုတ္တာ

မဟုတ္ပါဘူးဆုိတာကို

အေလးအနက္ထားၿပီး

ရွင္းျပပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီခန္းမႀကီးထဲမွာ က်န္ရစ္သူေတြကေတာ့ အစၥေရးႏိုင္ငံသားနဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး
ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနၾကၿပီဆုိတာကုိ ေနာက္မွ ကၽြန္မတုိ႔ သေဘာေပါက္ခ့ရ
ဲ ပါတယ္။
ကၽြန္မတုိ႔

ဖတ္ခဲ့ရဘူးတဲ့

ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီး

အတြင္းတုန္းက
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လူေ႐ြးဖယ္ရွားတာကုိ

သေဘာေပါက္ခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး

အၾကမ္းဖက္သမား

တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမန္ အမ်ိဳးသမီးကလည္း တခ်ိန္လုံးပစၥတုိ ေသနတ္ႀကီး တကားကားနဲ႔
ကၽြန္မတုိက
႔ ုိ

လွည့္ပတ္ေစာင့္ေနေတာ့

နာဇီလုပ္ရပ္မ်ိဳးေတာ့

ျဖစ္ေနၿပီဆုိတာ

သိလုိ္က္ရေတာ့ ပုိၿပီး စုိးရိမ္လာမိပါတယ္။ အခု ေလယာဥ္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေတာ့မွပဲ
ကၽြန္မတုိ႔အဖို႔ အရင္က မၾကာခဏ ေမးတတ္တဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကုိ ကၽြန္မရွာေဖြေတြ႔
ခဲ့ပါတယ္။
“ဟုိတုန္းက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြဟာ အက်ဥ္းစခန္းေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ မေတာ္လွန္ခ့ဲ
ၾကတာလဲ” ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေလ။
“အေျဖကေတာ့

ရပါၿပီ။

ကၽြန္မတုလ
ိ႔ ုိပဲ

ေနမွာပါပဲ၊

သူတတ
ို႔ ေတြဟာ

အသတ္ခံရလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ခဲ့ၾကပဲ… တခိ်န္ခ်ိန္က်ရင္ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္လ႔ုိ ထင္ေန
ၾကမွာ အမွန္ပါပဲ”
ေန႔တုိင္းပါပဲ။ ဒီေန႔ေတာ့ျဖင့္ တုတ
ိ႔ ေတြကုိ
အလြန္ဆုံး

ေနာက္တေန႔ဆုိရင္

မိၾကပါတယ္။

စၿပီးေတာ့

တစ္ပတ္ေလာက္မ်ား

တုတ
ိ႔ ေတြကုိ

ျပန္ေပးဆြဲ

ၾကာၾကာႀကီး

ျပန္လႊတ္တ့ေ
ဲ န႔ပဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္
ျပန္လႊတ္ေတာ့မွာပဲလို႔

ခံရတုန္းကသာ

ေနရမယ္ဆိုတာ

ထင္ေန

ဒီလုိရက္သတၱပတ္

ႀကိဳသိေနရင္

ကၽြန္မေတာ့

ခံႏိုင္အားရွိမယ္ေတာင္ မထင္ပါဘူး။ ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ သတ္ေသမိမွာ အမွန္ပါပဲ။
ဗုဒၵဟူးေန႔
ေန႔
ဓါးစာခံ

ခရီးသည္အုပ္စုထဲက

ဒုတိယအုပ္စုတစ္စုကုိ

ျပန္လႊတ္လုိက္ေတာ့

ကၽြန္မတုိ႔ အားတက္လာရျပန္ပါတယ္။ ျပန္လြတ္ဖို႔ အခ်ိန္ပိုင္းေလာက္သာ လိုတယ္လို႔
ထင္ေနမိတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ ေမြယ
႔ ာတခ်ိဳ႕ ေစာင္တခ်ိဳ႕ရပါတယ္။ ကုိယ့္အိမ္လုိမ်ိဳး
တူေနသလုိလို

ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔အုပ္စုက

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ၾကည့္လုိက္ေတာ့…

ေခြးသန္းေတြ…

ဂ်ပုိးေတြန႔ဲ

ျဖစ္ေနတာနဲ႔

ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာပဲ

အိပ္လုိ္က္ၾကစုိလ
႔ ုိ႔ ကၽြန္မခင္ပြန္းျဖစ္သူ အူဇီကုိ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြနဲ႔
ကေလးေတြကုိ ျခံဝင္းကေလးထဲမွာ ေျခဆန္လ
႔ က္ဆန႔္လုပ္ဖို႔ ခြင့္ေပးလာျပန္ပါတယ္။
ဒါကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး လြတ္လပ္တယ္လ႔ုိ ထင္မိေနပါတယ္။
ၾကာသာပေတးေန႔
ၾကာသာပေတးေန႔။
ကၽြန္မတုိ႔

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္

အၾကမ္းဖက္သမားတခ်ိဳ႕ကုိ
သေဘာတူထားတဲ့အေၾကာင္း

အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ

အက်ဥ္းခံေနရတဲ့

အလဲအလွယ္အေနနဲ႔
အၾကမ္းဖက္သမားေတြက

လႊတ္ေပးဖုိ႔
ကၽြန္မတုက
ိ႔ ို

သတိေပး

ေျပာၾကားလာတယ္။ ဒီေတာ့လည္း ကၽြန္မတုိ႔အဖို႔ လြတ္ေျမာက္ေတာ့မယ္ တကယ္
ထင္မိၾကတယ္။
ေျမႇာ္လင့္

ဘာပဲေျပာေျပာ

ထားၾကပါတယ္။

နာရီပုိင္းေလာက္သာလိုေတာ့တ့ဲ

ကေလးေတြဆုိတာလဲ က်ားကစား

ျပႆနာပဲလုိ႔

ေတာ္လာၾကပါၿပီ။

ဖဲ႐ိုက္လည္း ကၽြမ္းက်င္လာၾကပါၿပီ။ အေနအထားမွန္တ့ဲ ဘဝတခု ျဖစ္ေနသလိုပါပဲ။
ေမ႔ြယာေတြလည္း

ထပ္ၿပီး

ယူလာေပးပါတယ္။

ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ

အိပ္ရတာၾကာလာေတာ့ ၾကမ္းပုိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခြးသန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဂ႐ုမစိုက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။
ဒီေန႔ညမွာ

ျပန္မလႊတ္ေသးရင္ေတာ့

ေမြယ
႔ ာေပၚမွာပဲ

အိပ္ေတာ့မယ္လုိ႔

စိတ္ကူးလုိက္ပါတယ္။
ေသာၾကာေန႔
ေသာၾကာေန႔
ကၽြန္မတုိ႔ တေတြကုိ ျပန္မလႊတ္ေသးပါ။ ေမာ္ရစ္ရွႏိုင္ငံကုိ ခရီးထြက္ခာြ မဲ့ဆဲဆဲ
ယူဂန္ဒါ

သမၼတႀကီး

အီဒီအမင္ဟာ

ကၽြန္မတုတ
ိ႔ ေတြကုိ

လာေတ႔ၿြ ပီး

ကၽြန္မတုိ႔

ျပႆနာကုိ အိုေအယူအစည္းအေဝးမွာ တင္ျပေဆြးေႏြး အေျဖရွာမယ္။ အေျဖလည္း
ေတြပ
႔ ါလိ့မ္မယ္ဟု ေျပာၾကား အားေပးသြားပါတယ္။ အေျခအေနကေတာ့ မွန္မွန္ပါပဲ။
ဒီကေန႔ အဝတ္ေတြကို ေလွ်ာ္ခြင့္ျပဳတယ္။ ယူဂန္ဒါ စစ္သားေတြက အဝတ္လွန္းဖုိ႔
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တန္းေတြကုိ လုပ္ေပးတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ ရတဲ့ ေနာက္ေဖး
ျခံကေလးထဲမွာေပ့ါ။ အဝတ္တခ်ိဳ႕ ေလွ်ာ္ခြင့္ရတာကိုပဲ ေကာင္းလွပါေပတယ္။
ေရခ်ိဳးခြင့္ မရတာကေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ။ ကၽြန္မကေတာ့ျဖင့္ တကဲ့ကုိပဲ
ေရခ်ိဳးခ်င္လွပါဘိ။ ထိုေနရာအေရာက္တြင္ ဆာရာ၏ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမွာ ေရွ႕ဆက္
မေရးေတာ့ပဲ ၿပီးျပတ္ရပ္တန္႔ သြားေလသည္။
သြားျခင္းမွာလည္း

ဆာရာအဖို႔

အျခား

အျပင္းအထန္

ခံစားလာရေသာေၾကာင့္

ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း ေရးသားမႈ ရပ္တန္႔

ဓါးစာခံမ်ားနည္းတူ

ျဖစ္ေလသည္။

နာက်င္ကိုက္ခဲေလၿပီ။

ေရမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္

ဆာရာကထင္သည္။

သုိ႔ေပမဲ့

ဘာကိုမွ

ဝမ္းကုိက္

ေရာဂါကုိ

တကိုယ္လုံး

ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ

ခံစားရသည္ဟု

အမွန္မေျပာႏိုင္ေပ။

ဆာရာတုိ႔အား

ကယ္ဆယ္ၿပီးခဲ့သည့္ေနာက္ ဆာရာ၏ ျပန္ေျပာခ်က္မ်ားမွာ သာ၍ပင္ စိတ္ဝင္စား
ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
စေနေန႔
စေနေန႔
တကယ္ေတာ့ ဘာမွမထူးသည့္ ႐ိုး႐ိုးစေနေန႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ
ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား ထားျမဲထားေနၾကေပသည္။ ေနာက္တေန႔ဆုိလွ်င္
လြတ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမဲထင္ေနၾကသည္။ ထိုေန႔ မြန္းတည့္ခ်ိန္ေလာက္တြင္ သားငယ္
(ဘင္နီ)

ဘင္ဂ်မင္က

ေျပာၾကားလာသည္။

မိမိတို႔အား

မိတ္ေဆြတစ္ဦးက

ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု
မင္းေခါငး္ထက
ဲ ို

ထင္ေနမိေၾကာင္း
ဒီအေတြး

ဘယ္လုိ

ေရာက္လာသလဲဟု ေမးျမန္းရာ ဘင္နီက အလုိလိုစိတ္ထက
ဲ
ထင္မိလာတယ္ဟုပင္
အေျဖေပးလုိက္ေလသည္။

တေန႔လုံး

ေဒါင့္ေကြးေလးထဲမွာ

သက္သက္သာသာ

ေနႏိုင္ရေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း သားအမိတစ္စု ေနခဲ့ၾကေလသည္။
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စေနေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ဓါးစာခံမ်ားအတြက္ ေခါင္းအုံး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
လာေရာက္ေပးပို႔

ၾကျပန္သျဖင့္

သူတို႔

တေတြအဖုိ႔

ေတာ္ေတာ္ကေလး

သက္ေတာင့္သက္သာ ေနၾကရျပန္သည္။ ေရကလည္း နည္းနည္းသာရေပသည္။
အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ား ေရာက္ရွိၿပီး လွ်ပ္တျပက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း
စတင္ခ်ိန္တြင္ သူတိုတ
႔ ေတြ ဖဲကစားေကာင္းေနတုန္း ရွိေနၾကသည္။ အစၥေရးႏိင
ု ္ငံရွိ
သူတုိ႔၏

အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ

ဝင္ေရာက္

ပစ္ခတ္ခ်ိန္တြင္

သားႀကီးရႊန္၏

အိပ္အတြင္း၌

ရႊန္ကိုင္ထားေသာ

ကြန္မန္ဒိုမ်ား

ဖဲခ်ပ္မ်ားကို

ျပန္လည္

ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကရေပသည္။
“ကၽြန္မတုိ႔ ဖဲကစားေနၾကတုန္း ေသနတ္သံ အတြလ
ဲ ုိက္တသံ ၾကားလုိက္
ရတယ္။

ဖဲကစားေနၾကတဲ့အထဲက

စစ္ျပန္ႀကီး

တစ္ေယာက္ကေတာ့

ယူဂန္ဒါ

စစ္သားေတြရဲ႕ ေသနတ္ မေတာ္တဆထြက္တာ ျဖစ္မွာေပါ့လုိ႔ ေျပာလိုိက္ပါတယ္” ဟု
ဆာရာက ရွင္းျပေလသည္။
“ေနာက္ထပ္
ဒီေတာ့လည္း

ေသနတ္သံေတြထပ္ၿပီး

ဖဲကစားေနတဲ့

ေသနတ္သံၾကားလုိ႔

အထဲက

ဆူဆူညံညံ

တစ္ဦးက

အၾကမ္းဖက္သမားေတြ

ၾကားရျပန္တယ္။

ယူဂန္ဒါ

လန္႔ၿပီး

စစ္သားေတြရဲ႕

ပစ္မွာေပါ့ကာြ …

တဲ့…

ဖဲကစားေတာင္ မပ်က္ၾကပါဘူး”
“ဒါေပမဲ့

ေသနတ္သံေတြက

ပုိၿပီး

မ်ားလာတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔

အားလုံး

ၾကမ္းျပင္ေပၚ ေမွာက္ၿပီး လွဲေနၾကတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းကပုိၿပီး က်ည္ကယ
ြ ္ ေပးႏိုင္မယ္
ထင္လုိ႔ မိေက်ာင္းတြားတြားၿပီး သြားၾကျပန္တယ္”
“ပစ္သံခတ္သံေတြက

(၁၅)

မိနစ္ေလာက္

တဆက္ထလ
ဲ ုိ

ျဖစ္ေနတယ္။

ပစ္သံေတြ နဲနဲၿငိမ္ျပန္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ တခ်ိဳ႕ ေရခ်ိဳးခန္းထဲက ခန္းမႀကီးထဲကိုတာြ းၿပီး
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

Page 47

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

ျပန္ထြက္လာတယ္။ အဲဒီမွာတင္ အ့ံၾသစရာကုိ ေတြ႔ၾကရေတာ့တာပါပဲရွင္။ အစၥေရး
စစ္သားေတြကိုေပ့ါ။ ကၽြန္မတုက
ိ႔ ုိ ေလယာဥ္ပ်ံဆီ လုိက္ခ့ဖ
ဲ ုိ႔ ေခၚၾကတယ္”
“ကၽြန္မတုိ႔ေတာ့ျဖင့္

မယုံႏိုင္ေလာက္

ေအာင္ပါပဲ။

တုန္လပ
ႈ ္ေျခာက္ျခားၿပီး

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လိုက္သလုိ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ႐ုတ္တရက္
မရွင္းသလိုပါပဲ”
ဆာရာမွာ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုႏွင့္အတူ ဟာၾကဴလီ ေလယာဥ္ပ်ံထဲသ႔ို ေရာက္ရွိ
ၿပီး အစၥေရး စစ္သားမ်ား၏ ဝုိင္းရံေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံရေတာ့မွ သားႀကီးရႊန္၏
ပုခုံးေပၚတြင္ ကေလးငယ္ပမာ မ်က္ရည္ သြန္းခ်လုိက္ေလေတာ့သည္။ ငိုလိုက္သည္မွာ
ငါးမိနစ္လုံးလုံး။

ခုႏွစ္ရက္လုံးလုံး

မိသားစုၾကားမွာ

သားငယ္ႏွစ္ဦးေရွ႕မွာ

မားမားမတ္မတ္ ရပ္ခဲ့ၿပီး သတၱိ ေမြးျပရခဲေပမဲ့ ခုေတာ့ အားလုံးေက်ာ္လန
ြ ္လာၿပီမုိ႔
မ်က္ရည္မိုးက တာက်ိဴးသလို ျဖစ္ခဲ့ရပါေလၿပီ။
“ကၽြန္မငိုလုိဝ
႔ ေတာ့

ေဘးကုိ

လွည့္ၾကည့္မိပါတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔

အျပန္ခရီးအတြက္ ဒီေလယာဥ္ပ်ံႀကီး ထြက္လမ
ို႔ ွ ရနုိင္ပါ့မလား ေအာင့္ေမ့မိပါတယ္။
လူေတြကလည္း

မ်ားၿပီး

ျပည့္ၾကပ္

ညႇပ္သိပ္ေနေတာ့တယ္။

ေနာက္ၿပီး

ယူဂန္ဒါမွာလည္း ခ်ာလီခ်က္ပလိန္း စစ္တပ္မ်ိဳးမွ မဟုတ္တာ၊ ကၽြန္မတုိ႔ ေလယာဥ္ပ်ံကုိ
ယူဂန္ဒါစစ္သားေတြ ပစ္ခ်ေတာ့မွာပဲလို႔ စုိးရိမ္စိတ္ လႊမ္းေနမိပါတယ္။
ယူဂန္ဒါ

စစ္သားေတြက

ကၽြန္မတုိ႔

ေလယာဥ္ပ်ံကို

ပစ္မခ်ႏိုင္ရင္ေတာင္

အီဂ်စ္ေလယာဥ္ေတြက ၾကားျဖတ္တိုက္ခုိက္ ပစ္ခ်ေလေရာ့မလား... ကၽြန္မေတာ့ျဖင့္
ရွင္… ပုိလုိ႔ေတာင္ တုန္လပ
ႈ ္ေၾကာက္ရြံ႕ ေနမိပါေသးတယ္။ အျပန္ခရီး တေလွ်ာက္လုံး
မွာေတာ့ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က ဘယ္သက
ူ႔ ိုပဲ ၾကည့္လုိက္ၾကည့္လုိက္ တခ်ိဳ႕ကလည္း
ၿငိမ္လုိ႔... တခ်ိဳ႕မ်ား အဝတ္အစားျပည့္စုံေအာင္ ဝတ္မထားႏိုင္ၾကဘူး၊ ညဝတ္အကႌ်နဲ႔
လူေတြလညး္ပါရဲ႕။ ျမင္ကြင္းကေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ အတိပါပဲ… စစ္သားတုိင္းကေတာ့
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ပန္းကေလးမ်ားပမာပါပဲ... တခ်ိဳ႕မ်ားဆုိရင္
ရွိေသးတာ...

သူတုိ႔

တေတြၾကည့္ရတာလည္း

လုပ္စရာေတြကုိေတာ့
ေနာက္ေတာ့မွ

ကေလးသာသာ ငယ္ငယ္ကေလးေတြပဲ

ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္

သူတုိ႔ရဲ႕

မရႊင္မပ်နဲ႔

ေတာ္ေတာ္ေလးၿငိမ္ၿပီး

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

တုိက္ပြဲေခါင္းေဆာင္

က်ဆုံးခဲ့ရလုိ႔

လုပ္ေနၾကပါတယ္။
ဆုိတာ

ကၽြန္မတုိ႔

သိလုိက္ရေတာ့ သူတိုန
႔ ဲထ
႔ ပ္တူ ေၾကကြဲမိပါတယ္။
ကယ္တင္လုိ႔

လြတ္ေျမာက္လာၾကၿပီဆုိေတာ့

ရွင္တုိ႔

ေျမႇာ္လင့္သလို

စစ္သားေတြနဲ႔ ဖက္လွဲတကင္း ဝမ္းပန္းတသာ မျဖစ္ခ့ရ
ဲ ဘူးေပါ့ရွင္။ ကၽြန္မတ႔ုိကလည္း
တုန္လပ
ႈ ္ေျခာက္ျခားလုိ႔၊

သူတမ
ုိ႔ ွာလည္း

ေခါင္းေဆာင္က

တုိက္ပမ
ဲြ ွာက်လုိ႔ဆုိေတာ့

အားလုံး ေၾကေၾကကြဲကြဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ စစ္သားတစ္ေယာက္ကေတာ့
ေအးစက္ၿငိမ္သက္ေနတဲ့

အေျခအေနကို

ေျပာင္းလဲေအာင္

ႀကိဳးစားၿပီး

ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ လုပ္ၾကည့္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝမ္းနည္းေၾကကြမ
ဲ ႈ ထုထည္က
ႀကီးမားလြန္းေတာ့ သူ႔ႀကိဳးစားမႈကလည္း အရာမထင္ေတာ့ဘူးေပါ့ရွင္”
ကၽြန္မတုိ႔ ဘင္ဂူရီယံေလဆိပ္ ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ဘယ္လိုမွ မေျမႇာ္
လင့္ထားတဲ့ ႀကိဳဆုိမႈေတြကို ေတြ႔ရေတာ့တာပါပဲ။ လူအုပ္ႀကီးကလည္း မနည္းပါဘူး။
လူေတြဝုိင္းအုံ

ေပြဖ
႔ က္လုိက္ၾကတာဟာ

အသက္ဘယ္က

ထြက္ရမလဲေတာင္

မသိႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့မိပါတယ္။ ကၽြန္မေယာက်္ား အူဇီကေတာင္ ေျပာေသးတယ္ရွင။့္
“တုတ
ိ႔ ေတြကုိ

အၾကမ္းဖက္သမားေတြက

အင္တက္ဘီမွာ

ေသေအာင္မသတ္ေပမဲ့

ဒီမွာေတာ့ ဝမ္းသာလြန္းတ့ဲ လူစုႀကီးေၾကာင့္ တုတ
ိ႔ ေတြ ေသမလားပဲ မသိဘူး” လုိ႔
ရယ္ရယ္ေမာေမာေျပာရင္း သူကလညး္ ေတြ႔သမွ်လူေတြကုိ ေပြဖ
႔ က္ ႏႈတ္ဆက္ေနမိ
ပါတယ္။
အူဇီႏွင့္ ဇနီးသည္ဆာရာတုိ႔ မိသားစု ေနအိမ္ျဖစ္သည့္ ရမ္မက္အဗစ္ခန္းမသို႔
ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာအခါ ၄င္းတုိ႔၏ ေနအိမ္မွာ ပန္းမာလာဆုိင္ႀကီးသဖြယ္
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ျဖစ္ေနသည္ကုိ

ေတြ႔ၾကရေပေတာ့သည္။

အိမ္ခန္း

အဝင္ဝတြင္လည္း

“အတူေန

အခန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိ မိသားစုမ်ားထံမွ” စာတန္းႀကီးကုိ ေျမျဖဴခဲေရာင္စုံႏွင့္ ေရးသား
ထားသည္ကုိ ေတြလ
႔ ိုက္ၾကရသျဖင့္ ဆာရာတုိ႔ မိသားစုမွာ မ်က္ရည္လည္လုမတတ္
ဝမ္းသာ

ေက်းဇူးတင္မိၾကေလသည္။

ဧည့္ခန္းထဲတြင္လည္း

ပန္းျခင္းႀကီး

(၂ဝ)

ေက်ာ္က ေနရာယူထားႏွင့္ၿပီျဖစ္ေလသည္။

အခန္း ( ၅ )
ေပ်ာ္တျပံ
ျပံဳးျပံဳး
အစၥေရး တႏိုင္ငံလုံး ေပ်ာ္ၾကသည္။ ဓါးစာခံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိ အစၥေရးႏိုင္ငံ ဘင္ဂူရီယံ ေလဆိပ္မွ အစၥေရးျပည္သူတုိ႔က
ျပံဳးမ်က္ရည္တုိ႔ျဖင့္ ႀကိဳဆုိၾကေလၿပီ။ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွ ဓါးစာခံမ်ား ေအာင္ျမင္
ေခ်ာေမာစြာ ကယ္တင္လာၿပီဆုိေသာ သတင္းမွာ အစၥေရး အစုိးရက တရားဝင္
မထုတ္ျပန္မီပင္

အစၥေရးျပည္သူတုိ႔

ဘယ္ပုံဘယ္နည္း

သိေနၾကသည္ကိုပင္

မေျပာႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။
မိုးမွမလင္းေသး။
ျပည့္ႏွက္ေနေလၿပီ။

ဘင္ဂူရီယံေလဆိပ္တြင္

အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္

ဓါးစာခံတက
ုိ႔ ို

အလံကေလးမ်ားကို

ႀကိဳဆုိမည့္သူမ်ား

ေဝွ႔ရမ္းေနၾကေလၿပီ။

မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ျဖစ္ခဲ့ရေလၿပီဟု ေရဒီယုိမွ အစၥေရးက ေက်ညာလုိက္ေသာအခါ
ရက္သတၱပတ္

တပတ္လုံးလုံး

အစၥေရးျပည္သူတုိ႔

ႀကိမ္မ္မီးအုံးခဲ့ရသည့္ပမာ

ပူေဆြးေသာက ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ပိန္းၾကာဖက္ေပၚတြင္ ေရတင္သကဲ့သို႔ ေလွ်ာက်
ေပ်ာက္ပ်က္

သြားခဲ့ရေလၿပီ။

အေပါင္းအသင္းမ်ား၊

ဓါးစာခံတုိ႔၏

တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊
ျပည္သူအမ်ားကို

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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မေခၚရမစု႐ံုးရပဲႏွင့္ ဘင္ဂူရီယံေလဆိပ္သုိ႔ အလုိလို ေရာက္ရွိေနၾကေလၿပီ။ “(၁၉၄၈)
ခုႏွစ္တုန္းက

အစၥေရးႏိုင္ငံသစ္

ေက်ညာတဲ့အခ်ိန္ရယ္၊

အခုအခ်ိန္ရယ္ဟာျဖင့္

လူထုစုေဝးမႈ အမ်ားဆုံးပါပဲ” ဟု အဖုိးႀကီးတစ္ဦးက ဘင္ဂူရီယံ ေလဆိပ္၌ ေျပာၾကားေန
ေတာ့သည္။
ေပ်ာ္လြန္း၍ငိုၾကသည္။ အလံကေလးမ်ား ကိုင္၍လည္း ခုန္ၾက၊ ေပါက္ၾက၊
ကၾကသည္။

ဓါးစာခံမ်ားကုိ

တင္ေဆာင္လာသည့္

ဟာၾကဴလီ

ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား

အနက္မွ ပထမဦးဆုံးတစ္စင္း ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းလာေသာအခါ လူအုပ္ႀကီးက
ေလယာဥ္ဆီသို႔ အေျပးအလႊား သြားကာ ႀကိဳဆုိၾကသည္။ ဟာၾကဴလီ စီ ၁၃ဝ သည္
အစၥေရးေျမသုိ႔ ဇူလုိင္ (၄) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္(၇) နာရီ (၃၅) မိနစ္ တိတိတြင္
သက္ဆင္းလာႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္မွ

ကယ္တင္လာႏိုင္သူမ်ားမွာ

အစၥေရးႏိုင္ငံသား (၆ဝ) ဦး၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား (၂၂) ဦး၊ အစၥေရးပူးတြႏ
ဲ ိုင္ငံသား (၁ဝ)
ဦး တုိင္းျပည္မဲ့တစ္ဦးႏွင့္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္း (၁၂) ဦး ပါဝင္
ခဲ့ေပသည္။
ေလယာဥ္ေပၚမွ

ဆင္းလာသည့္

လြတ္ေျမာက္လာေသာ

ဓါးစာခံအခ်ိဳ႕မွာ

ေခ်ာက္ခ်ားမႈ အရွိန္ မေျပေသး။ အခ်ိဳ႕မွာ စကားပင္ မေျပာႏိုင္ၾက။ ပါးျပင္ေပၚတြင္
မ်က္ရည္စီးေၾကာင္းျဖင့္
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိ
႐ုပ္ရွင္ကားေကာင္းတစ္ခုမွ
အသြင္ပင္

ေလယာဥ္ဆီသုိ႔

ေျပးလာေသာ

လူအုပ္ႀကီးအနက္မွ

ေတြလ
႔ ုိေတြ႔ျငား မ်က္လုံးအျပဴးသားျဖင့္ ရွာေနၾကသည္မွာ
အျမင့္ဆုံးခံစားခ်က္

ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို

႐ႈျမင္ေနရသည့္

ရီဇတ္ရာဘင္ကုိယ္တုိင္

ေလဆိပ္၌

လာေရာက္ႀကိဳဆုိသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရွီမန
ြ ္ပဲရစ္လည္း ေရာက္ရွိလာသည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအနက္မွ

အသက္(၆ဝ)

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးက

“ဒီလုိသားေကာင္းေတြ

ေပၚထြန္းပါေစ၊

အစၥေရးႏိုင္ငံကို

ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ” ဟု ေအာ္လုိက္ေပသည္။
အမ်ိဴးသမီးႀကီးက

မ်က္ရည္

ေတြေတြက်ရင္းက

“ကာကြယ္ေရးရံပုံေငြ

တုိးျမႇင့္ၾက၊ အခုလုပ္ငန္းက သက္ေသျပေနပါပေကာလား” ဟု ထပ္မံ ေအာ္ဟစ္
ေျပာဆုိျပန္ေလသည္။
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္
အနည္းငယ္ေျပာရန္

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတ႔ုိက

ၾကံရြယ္ခ်က္သည္ပင္လွ်င္

ႀကိဳဆုိ

လူထူႀကီး၏

ေပ်ာ္ရႊင္မႈႀကီးကို မေက်ာ္လြန္ႏိုင္သျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရေပသည္။
ဝုိင္ပုလင္းေတြ တလက္ၿပီး တလက္ေျပာင္းေနသည္။ ဝုိင္းႀကီးပတ္ပတ္ ေပြဖ
႔ က္
ႏႈတ္ဆက္မႈေတြက

မ်ားလွသည္။

အစၥေရးတႏိုင္ငံလုံး

အစၥေရးတႏိုင္ငံလုံး

ဂုဏ္ယူေနသည္။

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားမွာ

ေပ်ာ္ေနၾကသည္။
ေဂ်႐ုဆလင္

ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ ဝဲပ်ံကာ “ငါတုိ႔အားလုံး ဇဟားလ္ကို ေလးစားမည္” ဟူေသာ
စာတမ္းႀကီးကုိ

ေကာင္းကင္ျပင္၌

“အစၥေရးတပ္ဖြဲမ
႔ ်ား”
အေမရိကန္ႏွစ္

၏စာလုံးကုိ

(၂ဝဝ)

အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ေရးျခယ္လွ်က္

ေအာင္ပြဲ

ရွိၾကသည္။

အတုိေကာက္
က်င္းပရန္

အေမရိကန္ဂ်ဴး

(၂ဝဝဝ)

“ဇဟားလ္”

မွာ

စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္၌

စု႐ံုးေနၾကေသာ

ေက်ာ္သည္

တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

အူလက
ိႈ ္သဲလိႈက္ ဖက္ရမ္းၾကၿပီး ဝမ္းသာမ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ပဲြ ဆင္ႏခ
ႊဲ ့ၾဲ ကေလၿပီ။
အေမရိကန္ႏွစ္

(၂ဝဝ)

ေမြးေန႔တြင္

အစၥေရးႏိုင္ငံက

ကမ႓ာတဝွမ္းလုံးသို႔

ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါေလၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ၾကေလသည္။
ေဒးဗစ္အ႐ြန္ဘက္ဇ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ထုိလက္ေဆာင္က တျခားမဟုတ္၊
ပညတ္ေတာ္ (၁၁) ခ်က္၌ ပါဝင္သည့္ “အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို သင္သည္ ငံု႔ခံ
ဦးညြတ္စရာ မလို” ဟူေသာ စာပုိဒ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။
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ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္ႏွင့္

၄င္း၏အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္

ဝန္ႀကီးမ်ားသည္

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္တုိက္ပြဲ နာရီမ်ားစြာအတြင္း ႐ံုးခန္းကေလးထဲ၌ တညလုံးေနၾကၿပီး ဓါးစာခံ
ကယ္ဆယ္ေရးသတင္းကို
ဓါးစာခံမ်ားကယ္တင္မႈ

ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကေပသည္။

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မွာ

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား

အင္တက္ဘီ

ေသခ်ာေသာအခါ

အသင့္ေရးသားထားေသာ

ေလဆိပ္မွ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္

စာရင္းအရ

တယ္လီဖုန္းကုိ

ေကာက္ကုိင္ကာ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ေလေတာ့သည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပထမဦးဆုံး တယ္လီဖုန္းဆက္သူမွာ အစၥေရးသမၼတႀကီးထံသုိ႔
ျဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယဆက္သြယ္ခ့ဲသူမွာ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂုိလ္ဒါေမယာ
ျဖစ္ေလသည္။

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါတယ္ဟု

အသက္

(၇၈)

ႏွစ္ရွိၿပီ

ျဖစ္ေသာ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥက္ေမယာက ျပန္လည္ ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။
အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈ
ႈနး္ ေရး
ခ်မန္
အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ကမ႓ာ၌ အၿပီးတုိင္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးအတြက္
အစၥေရးႏိုင္ငံ အေနျဖင မိမိအခန္းက႑ကုိ ေဖၚေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါၿပီဟု အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ရီဇတ္ရာဘင္က

ဇူလုိင္

(၄)

ရက္

တနဂၤေႏြ

ေန႔ရက္တြင္

က်င္းပသည့္

အစၥေရးပါလီမန္တြင္ ေျပာၾကား လုိက္ေလေတာ့သည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေျပာစကားမ်ား
အနက္ ယူဂန္ဒါသမၼတ အီဒီအမင္သည္ ေလယာဥ္အပိုင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္
အေပါင္းပါသဖြယ္ ျပဳမူ က်င့္ၾကံခဲ့ေပသည္ဟု စြပ္စဲြေျပာဆုိလုိ္က္ေသာ အခ်က္တစ္ရပ္
ပါဝင္ေပသည္။
ပါလက္စတုိင္းလိုလားေသာ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္

ေလယာဥ္ကုိ

အပုိင္စီးၿပီးေနာက္ အတင္းဆင္းသက္ခုိင္းေစမည့္ ေလဆိပ္မ်ားအျဖစ္ ေျမပုံ၌ ႀကိဳတင္
သတ္မွတ္ထားရာတြင္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု သိရေပသည္။
ဥပမာ

မ်ားစြာအနက္က

တစ္ခ်က္မ်ားေလာက္သာ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အင္တက္ဘီေလဆိပ္သုိ႔ ျပန္ေပးဆြဲခံရသည့္ ျပင္သစ္ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး အေရာက္တြင္
ေျမျပင္၌

အဖက္ဖက္က

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ား

ျပဳလုပ္ထားၿပီး

ျဖစ္ေနျခင္းပင္

ျဖစ္ေလသည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား

ကူညီမႈ

ျပည့္ျပည့္စုံစုံ

ေပးခဲ့ျခင္းက

သက္ေသခံေနသည္။ ဓါးစာခံမ်ားအား အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္

အၾကမ္းဖက္သမား

ေလးဦးကထပ္မံ

အင္အားျဖည့္ႏိုင္သည္ကုိ

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထုိအၾကမ္းဖက္သမားေလးဦးမွာ အင္တက္ဘီသုိ႔ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိ
ေနသည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။
၄င္းတုိ႔အားလုံး
ဘာရတ္တာပစၥတုိႏွင့္

စက္ေသနတ္

အလတ္စားမ်ား၊

ယမ္းဘီလူးမ်ား

႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ား၊

အသင့္ကိုင္ေဆာင္

ထားၾကေပသည္။

ဓါးစာခံမ်ားကို လူသုံးနည္းသည့္ ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္အတြင္း ေမာင္းသြင္းလုိက္ၿပီး
အပိုင္စီးလာေသာ
ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္

ေလယာဥ္ကုိ၄င္း၊

အေဟာင္းကုိ၄င္း၊

ဓါးစာခံမ်ားထားသည့္

ယမ္းဘီလူးမ်ား

တပ္ဆင္ထားလုိက္

ၾကေပသည္။ ယင္းေနာက္ သမၼတအီဒီအမင္ကို ၄င္းတုိ႔၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူအျဖစ္ျဖင့္
ႏိုင္ငံအသီးသိီးတြင္

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ

လႊတ္လွ်င္လႊတ္

မလႊတ္လွ်င္

သတ္ပစ္မည္ဟ

ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္ေလသည္။

အၾကမ္းဖက္သမား

(၅၃)

ဓါးစာခံမ်ားႏွင့္

ဦးအနက္

အၾကမ္းဖက္သမား
ျပင္သစ္

ဦးကို

ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို

ျပန္လႊတ္ေပးရန္

အၾကမ္းဖက္သမား

(၅၃)

ေတာင္းဆုိေသာ

(၄ဝ)

မွာ

အစၥေရး

အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ရွိေနေပသည္။
(မွတ္ခ်က္)

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ဟု

ဆုိရမည္လားမသိ၊

သမားမ်ားက အျပစ္ေပးခံေနရေသာ အၾကမ္းဖက္သမား

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ေတာင္းဆုိသည္။ အစၥေရးက အဖမ္းခံေနရေသာ ၄င္းတ႔ုိအမ်ဴိးသား ဓါးစာခံမ်ားကို (၅၃)
မိနစ္ထႏ
ဲ ွင့္ ကယ္တင္လာနုိင္သည္။
အစၥေရးတြင္
ပါလက္စတုိင္း
ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က

အက်ဥ္းခံေနရေသာ

ေျပာက္က်ားမ်ားအတြက္
အျပစ္ေပးခံရသည့္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအနက္

လက္နက္ကုန္ကူးေပးသျဖင့္

ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

အီလရီယံကာပူစီ၊

(၁၉၇၂) ခုႏွစ္က တယ္လ္အဗစ္ေလဆိပ္၌ ဗုံးေဖါက္ခဲြခ့ေ
ဲ သာ ဂ်ာမန္တပ္နီအဖ႔ဲြဝင္
ကုိဇိုအိုကာမုိတုိအပါအဝင
တစ္ဦးတည္းသာ

ျဖစ္ေလသည္။

အသက္ရွင္

ကုိဇိုအုိကာမုိတုိမွာ

က်န္ရစ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး

ဗုံးခြဲသူသုံးဦးအနက္

၄င္းတုိ႔၏

လက္ခ်က္ျဖင့္

ေလဆိပ္တြင္ လူေပါင္း (၁၇) ဦးေသဆုံးခဲ့ရေပသည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသူမ်ား အနက္မွ (၁၃)
ဦးမွာ ျပင္သစ္ႏုိ္င္ငံ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ကင္ညာႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံတတ
ုိ႔ ြင္
ရွိေနေပသည္။ (၁၃) ဦးအနက္မွ (၆) ဦးမွာ အာဒါမီနီးေဟာ့ဖ္ အၾကမ္းဖက္သမား
ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ေလယာဥ္အပိုင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၄င္းတုိ႔
လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားေသာ ဓါးစာခံ (၅၃) ဦးကုိ တနဂၤေႏြေန႔ (ဇူလုိင္၄ရက္)
နံနက္(၁၁)

နာရီတြင္မွ

မလႊတ္လွ်င္

၄င္းတုလ
ိ႔ က္တြင္းရွိ

အစၥေရးအက်ဥ္းသား

ဓါးစာခံတုိက
႔ ို သတ္ပစ္ေတာ့မည္ဟု ေနာက္ဆုံးရာဇသံ ေပးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။
ယင္းသုိ႔
ဂ်ာမန္အစိုးရတုိ႔က
အက်ဥ္းခံေနရေသာ
ေလာက္တြင္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏
ခပ္တင္းတင္းပင္

ေတာင္းဆုိခ်က္ကို

မလုိက္ေလ်ာပဲ

ဆီလီမီယာအမ္ပါ႐ိုပါစ္မီလာမွာ

ေထာင္မွ

လႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေလသည္။

ေနသည္။
(၁၉၇၅)

ျပင္သစ္ႏွင့္
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌

ခုႏွစ္

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ

အကုန္
အစုိးရကမူ

ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံကမူ ၄င္းတ႔ုိအက်ဥး္ေထာင္၌ ပါလက္စတုိင္း
တစ္ဦးတစ္ေလမွ မရွိဟု ျငင္းဆုိသည္။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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ဤအေတာအတြင္း
ေသရမည့္အခိ်န္ကုိ

ဓါးစာခံမ်ားမွာ

တေရြ႕ေရြ႕

ေအးခ်မ္းလွေသာညမ်ားကုိ

အင္တက္ဘီ

ေစာင့္ရင္း

ေလယာဥ္ခန္းမေဆာင္၌

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ကုန္လြန္ခဲ့ရေလသည္။

ဖက္တယ
ြ ္ကာ

ယူဂန္ဒါ

သမၼတႀကီး

အီဒီအမင္အေနျဖင့္ ေလယာဥ္အပိုင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင ့္ပူးေပါင္းကာ ပါဝင္မႈ
ရွိခဲ့သည္ဟု အစၥေရးဖက္က စြပ္စြဲခဲ့ေပသည္။
အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲမ
႔ ွ ရေသာသတင္းမ်ားအရ၄င္း၊ လြတ္ေျမာက္
လာေသာ ဓါးစာခံအခ်ိဳ႕၏ ေျပာစကားအရ၄င္း၊ ကင္ပါလာတြင္ ရွိေသာ သံတမန္မ်ား၏
မွတ္ခ်က္အရ၄င္း၊
ေနာက္ပုိင္းတြင္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား
သမၼတႀကီးအမင္၏

အင္တက္ဘီ

ၾကားေနဒိုင္လူႀကီး

ေလဆိပ္ေရာက္ၿပီးသည့္
သ႑ာန္မရွိေသာ

ျပဳမူ

ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိသည္။ သမၼတအမင္က ေလယာဥ္အပိုင္စီးသမားမ်ား၏
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္
ေသးသည္။

ဓါးစာခံ

ေလ်ာ္ကန္

အစၥေရး

သင့္ျမတ္လွေပသည္ဟုပင္

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆုံရာတြင္

ဆုိလိုက္ေပ
“ပါလက္စတိုင္း

ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ခင္ဗ်ားတ႔ုိ အစုိးရကုိ တုိက္တန
ြ ္းၾကပါ” ဟုပင္ ေျပာဆုိခ့သ
ဲ ည္ဟု
လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဓါးစာခံအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကေပသည္။
ဇူလုိင္လ (၂) ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔တြင္မူ ေလယာဥ္ အပိုင္စီး အၾကမ္းဖက္
သမားမ်ား ေတာင္းဆုိထားေသာ အျပစ္ေပးခံေနရသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား (၅၃) ဦး
လႊတ္ေပးရမည္ဆုိေသာ အခ်က္ကိုသာမက သမၼတ အီဒီအမင္ကပါ ၄င္းအတြက္
အက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေတာင္းဆိုလာမည့္ ပုံသ႑ာန္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာသည္။
ေဂ်႐ုဆလင္၌

သမၼတအမင္က

ဓါးစာခံတစ္ဦးစီ

အေပၚတြင္

ေဒၚလာတသန္းစီ

ထပ္ေတာင္းရန္ ၾကံရြယ္ေနၿပီ ဟူေသာ သတင္းမ်ား ၾကားသိရေလေသာအခါ တုန္လပ
ႈ ္
သြားေလသည္။

အစၥေရး

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

ရွီမန
ြ ္ပဲရစ္က

တုိင္းမ္စ္

သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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“သမၼတ အီဒီအမင္ဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ေပါင္း႐ံုသာမကဘူး၊ ေဒသခံ
ပါလက္စတုိင္းလူမ်ိဳးေတြကုိ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွာရွိတ့ဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ
ကူညီဖုိ႔ ခြင့္ျပဳတယ္၊ ဆုိမာလီယာကုိ အထူးေလယာဥ္လႊတ္ၿပီး ဓါးစာခံေတြ ေစာင့္ၾကပ္ဖုိ႔
အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ထပ္ေခၚေပးတယ္။ က်ဳပ္တဖ
ုိ႔ က္က အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕
ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကို
ျပန္လႊတ္မယ္

အားလုံး

မထင္ဘူး၊

လုိက္ေလ်ာတယ္ထားအုန္း၊

စစ္ေရးစစ္ရာဖက္က

က်ဳပ္တလ
ုိ႔ ူေတြ

ၾကည့္ရင္ေတာ့

က်ဳပ္တုိ႔

အခုလိုလုပ္တာဟာ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားတဲ့ စြနစ
္႔ ားခန္းတစ္ခုပါပဲ”
အစၥေရးတုိဖ
႔ က္ကလည္း

သမၼတ အီဒီအမင္

လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ေလယာဥ္ အပုိင္စီးသမားမ်ားသည္
မိမိတုိ႔

အပုိင္စီးထားေသာ

ျဖစ္သည္ဆုိျခင္းကုိ

ေလယာဥ္၏

ေသခ်ာစြာ

ေနာက္ဆုံးခရီးမွာ

သိရွိနားလည္ၾကၿပီး

အင္တက္ဘီေလဆိပ္

ျဖစ္ေနသည္။

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ တစ္ေယာက္ေသာ အၾကမ္းဖက္သမားက
“အားလုံး

စိတ္ခ်ရၿပီ...

ေလယာဥ္ကြင္းထဲကုိ

စစ္တပ္ေရာက္ေနၿပီ”

ဟု

ဝမ္းသာအားရ ဟစ္ေအာ္ခဲ့သည္။
သမၼတအမင္က
ဖက္လွဲတကင္း

ေလယာဥ္

ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

အပိုင္စီး

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား

ယူဂန္ဒါယာဥ္ေမာင္းမ်ား

ေမာင္းေသာ

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ စီးနင္း၍ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ကုိယ္အုိး ကိုယ့္အိမ္ပမာ
သြားလုိရာ

သြားႏိုင္ၾကသည္။

ပထမ

(၂၄)

နာရီတြင္

ဓါးစာခံမ်ားအား

ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ေပးခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နားနားေနေန
အနားယူခဲ့ၿပီး အပန္းေျဖကာ လန္းဆန္းလာေသာ အခါမွ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး
ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားက ၄င္းတ႔ုိအား စက္ေသနတ္အလတ္စားမ်ား ေပးကမ္းခဲ့ေလသည္။
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ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ အင္တက္ဘီေလဆိပ္၌ အစၥေရး ဓါးစာခံမ်ား ေတ႔ြၾကံဳ
ေနရေသာ

ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ

ေပါ့ေပ့ါတန္တန္

ကယ္တင္ေရးကုိ

အစၥေရးဖက္က

စကၠနပ
္႔ ုိင္းအတြင္း

ေရာက္သြားႏိုင္သည့္

မတြက္ေတာ့ပဲ

ေဆာင္ရြက္ခ့ၿဲ ပီး
ဘဝဆုုိးကို

ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္တျပက္
ေသေဘးဆီသုိ႔

ရင္ဆုိင္ေနရသည့္

အစၥေရး

ႏိုင္ငံသား ဓါးစာခံမ်ားအား လွ်ပ္တျပက္ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ကယ္တင္နုိင္ခ့ၿဲ ပီ ျဖစ္ေလရာ
ေသေဘးကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသူမ်ားအဖို႔ ေပ်ာ္တျပံဳးျပံဳး ျဖစ္ရသည္မွာ ျဖစ္ထုိက္ပါေပသည္။
အခြင့္သာလွ်င္
က်ဳပ္တုိ႔အဖို႔ အခု အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွာ သုံးခဲ့သည့္နညး္လမ္းမ်ဳိး သုံးခ်င္မွ
သုံးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဳပ္တဖ
ို႔ က္က
အျမဲတမ္း အသင့္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိသည္။ ပါလက္စတုိင္း အၾကမ္းဖက္
သမားမ်ားအဖို႔

မည္မွ်ပင္

အာဖရိကတြြင္း

မလြယ္ေတာ့ၿပီ

ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္

နက္႐ိႈင္းစြာဝင္ၿပီး

လႈပ္ရွားေစကာမူ

သတိေပးစကားကုိ

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္က

အေျခခံအခ်က္မွာ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား

ေျပာၾကားသြားသည္။
ပဓါန

အက်ဆုံးေသာ

လုံေလာက္သည့္ အခြင့္သာလွ်င္ သာသလို တုန္႔ျပန္ တုိက္ခုိက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ
တုိက္ရတုိက္ရ

တုိက္ရတာ

ေဂ်႐ုဆလင္မွာပဲ

တုိက္ရတုိက္ရ

အတူူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အင္တက္ဘီမွာပဲ

ဘယ္ေတာ့မွ

အၾကမ္းဖက္

သမားကုိ ေခါင္းငုံ႔ခံရန္ မလုိေၾကာင္းျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသြားေလသည္။
အစၥေရးတုိ႔အဖို႔ အင္တက္ဘီမွ ဓါးစာခံမ်ား ကယ္တင္ေရးမွာ လုံေလာက္ေသာ
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလွေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတ႔ုိ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ၾဲ ကသည္။ ထြန္းေျပာင္
ေလးနက္ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ ၿပီးဆုံး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလၿပီ။
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အစၥေရးႏိုင္ငံ
တုိင္းျပည္မဆို

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က

ဆက္လက္

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား

ေလယာဥ္

ေျပာၾကားရာ၌

မည္သည့္

အပိုင္စီးမႈမ်ားကို

ဆန္က
႔ ်င္

ၿဖိဳခြင္းလုိပါလွ်င္ အဓိက အေၾကာင္းသုံးရပ္ကုိ လိုက္နာသင့္ေပသည္ဟု ဆုိသည္။
ယင္းႏိုင္ငံသည္

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား

ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားတြင္

ေလယာဥ္အပိုင္စီးမႈမ်ား

မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္ဟန္တ
႔ ားႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ ေလယာဥ္ပ်ံ
အပုိင္စီးမႈအတြက္ ပိုၿပီး ခက္ခဲေအာင္ႏွင့္ အပုိင္စီးသူတုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္မႈ မရွိေအာင္
စီစဥ္သင့္ေပသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္

ေလယာဥ္

အပုိင္စီးသူမ်ား

ခုိလံႈ႔ခြင့္ေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားအေပၚ ဆန္က
႔ ်င္႐ႈတ္ခ် တုိက္ဖ်က္ရန္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။
ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိသာ
လုပ္တတ္သည္၊

ညႊန္ျပသည္။

အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

ပါလက္စတုိင္းမွ

ရွင္သန္ေပါက္ဖြားကာ

ေျပာက္က်ားတုိ႔၏

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္

ႏိုင္ျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္း သုမ
ိ႔ ဟုတ္ အၾကမ္းဖက္အဖြမ
ဲ႔ ်ား လက္ခံထားသည့္
ႏိုင္ငံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ပါလက္စတုိင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၏

ေျပာက္က်ားမ်ားသည္

ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရပ္မ်ား

ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္

အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အခန္းက႑တြင္ ယင္းတုိ႔အတြက္ ေနရာမရွိေတာ့ၿပီဟု ညႊန္ျပ
ေျပာဆုိသြားေပသည္။
“ေလယာဥ္ပ်ံအပုိင္စီးမႈ

ရာဇဝင္ထဲမွာေတာ့

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕

အႀကီးအကဲ

အေနႏွင့္၄င္း၊ သူ႔ရဲ႕ စစ္တပ္အေနနဲ႔၄င္း၊ လက္ေတြ႔ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့တ
ဲ ာကို
ေတြ႔ရတာေတာ့ျဖင့္

ဒီတစ္ႀကိမ္ဟာ

ပထမဦးဆုံး

အႀကိမ္လပ
ုိ႔ ဲ

ေျပာရမေလာက္

ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ သူတုိက
႔ ိုယ္သူတုိ႔ ဖုံးကြယ္ဖုိ႔ေတာင္ မႀကိဳးစားေတာ့ပါဘူး”
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အထက္ပါစကားစုကို

အစၥေရး

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

ရီဂါလ္အာလြန္က

ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ပဲရစ္က
ထပ္ဆင့္ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္ျပန္သည္။
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္၌
အၾကမ္းဖက္သမားဦးေရ အင္အား ထပ္ျဖည့္လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္း
အခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အင္တက္ဘီ
ေရာက္ရွိေနသည္မွာ

ေလဆိပ္၌ အၾကမ္းဖက္သမားတစ္စု ႀကိဳတင္

ထင္ရွားေၾကာင္း။

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္မွာ

တစ္ရာမွ်

မရရွိခဲ့ပါဟု

အစၥေရး

ေမးခြန္းမ်ား

ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌လည္း၊

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား

ေျဖၾကားလုိက္သျဖင့္

သက္ဆင္းခြင့္အမိန္႔ တစ္စုံ
သတင္းစာကြန္ဖရင့္တစ္ခုလုံး

ပြဲက်သြားေပသည္။
“အစၥေရး

ေလယာဥ္ပ်ံေတြ

ဆီျဖည့္တာကို

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္မွာ

ဆီျဖည့္ခဲ့ရပါေသးတယ္၊ ဒါလည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခ့ပ
ဲ ါဘူး"
အသက္

(၃၉)

ႏွစ္အရြယ္

လွ်ပ္တျပက္ေအာ္ပေရးရွင္းကုိ
ရွင္းျပရာ၌လည္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

မည္သမ
ို႔ ည္ပုံ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မမ
ႈ ်ားမွာ

႐ႊန္မ႐ႊန္က

အင္တက္ဘီ

ဦးေဆာင္

လုပ္ကိုင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

ေခ်ာေမာ

ေျပာျပစ္ခ့သ
ဲ ည္မွာ

အေျခအေန အရပ္ရပ္က မိမိတုိ႔အတြက္ ေလးသာလမ္းပြင့္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားေလသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႐ႊန္မ႐ႊန္မွာ စစ္ပႀဲြ ကီး
သုံးပြဲမွ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္ၿပီးေသာ စစ္သားေကာင္းႀကီး ျဖစ္သည္။ သူသည္
(၁၉၅၆) ခုႏွစ္တြင္ ေလထီးတပ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္ေလသည္။
အင္တက္ဘီ
ကယ္ဆယ္အၿပီးတြင္
႐ံုးခန္းအသီးသီးမွ

ေလဆိပ္၌

ဓါးစာခံမ်ားအား

အစၥေရးႏိုင္ငံ၏

သေဘာထားကို

ဇူလုိင္

(၄)

ရက္ေန႔တြင္

လွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္
ကမ႓ာအႏွ႔ံ

ယင္းတုိ႔၏

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၌

ထည့္သြင္း
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ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။ အစၥေရးျပည္သူတုိ႔ေပၚတြင္ ထားအပ္သည့္ တာဝန္ဝတၱရားကုိ
ျဖည့္စြက္ရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေနျဖင့္ အစၥေရးအစုိးရသည္ ယမန္ေန႔က
အစၥေရး

ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္၌

ဖမ္းဆီးျခင္းခံေနရေသာ ဓါးစာခံ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို ကယ္ဆယ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။
ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲဟ
႔ ု ေခၚတြင္ေနသည့္ အဖြဲ႔၏ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရး ေပၚျပဴလာတပ္ဦးအဖ႔ဟ
ဲြ ု ေခၚတြင္
ေနသည့္ အဖြဲမ
႔ ွ လူသတ္သမားမ်ား၏ လက္ဝယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ဓါးစာခံမ်ားအား
ကယ္တင္ေရးလုပ္ငန္းမွာ
အားလုံးမွာ

ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္၍

အစၥေရးႏိုင္ငံသုိ႔

ဓါးစာခံအျဖစ္

ေဘးမသီရန္မခ

ျပန္လည္

ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူမ်ား
ေရာက္ရွိခ့ေ
ဲ လၿပီဟု

ေဖၚျပထားေလသည္။
အင္တက္ဘီမွ
အေရာက္တြင္

လြတ္ေျမာက္လာသည့္ေန႔က

ဓါးစာခံအမ်ိဳးသမီးႀကီး

တစ္ဦးက

တယ္လ္အဗစ္ေလဆိပ္
အစၥေရးသားေကာင္းတုိ႔အား

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး အစၥေရး ကာကြယ္ေရးရံပုံေငြကို မ်ားမ်ား စုပုံလွဴဒါန္းသင့္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
အခြန္အေကာက္

အစၥေရး

ေပးေဆာင္ရႏႈန္း

အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ
ႀကီးမားလင့္ကစား

ကမ႓ာတစ္ဝွန္းလုံးတြင္
အမ်ိဳးသား

ကာကြယ္ေရး

ရံပုံေငြအဖြဲ႔သုိ႔ ေဒၚလာသုံးသန္း တထုိင္တည္းလုိလို စုေဆာင္း ေပးပုိ႔ၾကေလသည္။ ပုိ၍
ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္က မားရစ္ဗ္သတင္းစာ၏ ေရးသားေဖၚျပခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္ကို
တယ္လ္အဗစ္မွ ဇူလုိင္ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းတြင္ ေတြ႔ရွိ
ရေပသည္။
“စစ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔သာ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အစၥေရးတုိ႔ရဲ႕ အင္တက္ဘီ
ေလဆိပ္တုိက္ပြဲဟာ ေခ်ာေမာ ေအာင္ျမင္တဲ့အျပင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ ကြန္မန္ဒုိေတြဟာ
အေကာင္းဆုံး လႈပ္ရွားသြားႏုိင္ပါတယ္” ထုိစကားစုကုိ ယူဂန္ဒါ သမၼတ အီဒီအမင္က
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အစၥေရးႏိုင္ငံ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္မႈးႀကီးေဟာင္း ဘားလက္ဗ္ထံ တယ္လီဖုန္းဆက္
ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္

မားရစ္ဗ္သတင္းစာက

ေရးသား

ေဖၚျပလုိက္ျခင္းပင္

ျဖစ္ေလသည္။

အခန္း ( ၆ )
႐ံႈးတမ်က္မ်က္
အင္တက္ဘီေလဆိပ္သို႔ အစၥေရး ကြန္မန္ဒိုမ်ား လွ်ပ္တျပက္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး
ဓါးစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ခဲ့ေလၿပီဟူေသာ သတင္းကုိ ယူဂန္ဒါ သမၼတႀကီး အီဒီအမင္
ၾကားရေလေသာ္

မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္

ျဖစ္သာြ းခဲ့ရေပသည္။

ယူဂန္ဒါ

သမၼတႀကီးသည္ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သို႔ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ား ဝင္ေရာက္စီးနင္းမည့္
စေနေန႔တြင္

ေမာရစ္ရွတြင္

ထိပ္သီးညီလာခံ

က်င္းပေနေသာ

(အိုေအယူ)

အာဖရိက

အစည္းအေဝး

ညီညတ
ြ ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

တက္ေရာက္ၿပီး

ယူဂန္ဒါသုိ႔

ျပန္ေရာက္လာစ ျဖစ္ေလသည္။ အိုေအယူ ထိပ္သီးညီလာခံ၌ ရရွိခ့ေ
ဲ သာ ႏိုင္ငံေရး
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္

ေပ်ာ္ရႊင္

ႏွစ္သိမ့္ေနခ်ိန္တြင္

သမၼတႀကီး

အီဒီအမင္အား

အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္၌ ျဖစ္ပြားလုိက္ေသာ အေရးအခင္းကိုမူ မည္သူကမွ မေျပာဝ့ံပဲ
ရွိေနခဲ့ၾကေပသည္။ သမၼတႀကီး အနီး၌ရွိေသာသူမ်ား၊ လက္ေထာက္ အရာရွိမ်ားက
တစ္ဦးမွ ဖြင့္ဟ မေျပာရဲခဲ့ၾကပါေပ။
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္၌ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားက လွ်ပ္တျပက္ ဝင္ေရာက္ကာ
အစၥေရး

ဓါးစာခံမ်ားကုိ

အီဒီအမင္သည္

ကယ္တင္သည့္

အစၥေရးႏိုင္ငံ

တုိက္ပဲြဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္တြင္

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ရွိ

သမၼတႀကီး

ဗုိလ္မႈးႀကီးေဟာင္း

ဘေရာ့ခ်္ဘားလပ္ဗ္ႏွင့္ အေဝးေျပာ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာဆုိလွ်က္ ရွိေနေပသည္ဟု
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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တုိင္းမ္စ္မဂၢဇင္းက ထုတ္ေဖၚ ေရးသားလုိက္ေပသည္။ ဗိုိလ္မွူးႀကီး ဘားလက္ဗ္သည္
အစၥေရး စစ္မစ္ရွင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ျဖင ့္ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၌ (၁၉၆၇) ခုႏွစ္မွ (၁၉၇၂)
ခုႏွစ္အထိ

တာဝန္

ပုဂၢိဳလ္္ေရးအရ

ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ဘူးသူျဖစ္ၿပီး

ခင္မင္မႈရွိလွသူ

ျဖစ္ေလသည္။

သမၼတႀကီး

သမၼတႀကီးအား

အီဒီအမင္ႏွင့္
ေလထီးခုန္သည့္

အတတ္ကိုပင္ သင္ေပးခဲ့သူျဖစ္ေလသည္။
အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားက အစၥေရးဓါးစာခံမ်ားအား ကယ္တင္ ၿပီးစီးခ်ိန္ျဖစ္ေသာ
စေနေန႔ည

သန္းေကာင္ေက်ာ္ေလာက္တြင္မွ

တယ္လီဖုန္းေျပာဆုိမမ
ႈ ွာ
အင္တက္ဘီေလဆိပ္ႏွင့္

သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏

ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ေလသည္။
(၂၃)

မိုင္

မိနစ္

(၂ဝ)

သမၼတ

ကြာေဝးေလရာ

ၾကာမွ်
စံအိမ္မွာ

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္၌

ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲကုိ သမၼတႀကီး မသိရွိခဲ့ေပ။
အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိမ်ား၏တာဝန္

ေခၚေဆာင္လာေသာ

ၿပီးဆုံးကာ

ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား

ဓါးစာခံမ်ားအား

ေကာင္းကင္၌

စိတ္ခ်လက္ခ်

ပံ်သန္းေနႏိုင္သည့္ အခ်ိန္က်မွ အီဒီအမင္အား အေဝးေျပာ တယ္လီဖုန္းဆက္ကာ
အျဖစ္အပ်က္ကုိ
သတင္းစာက

အသိေပးလုိက္ေလေတာ့သည္ဟု
ေရးသား

ကားတပ္အေစာင့္ျဖင့္

ေဖၚျပလုိက္ၾကေလသည္။

(၂၃)

မိုင္ေဝးေသာ

နယူးေရာက္ခ္တုိင္းမ္စ္

သမၼတႀကီးသည္

အင္တက္ဘီေလဆိပ္သို႔

သံခ်ပ္ကာ
ခ်က္ခ်င္းပင္

ေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။
သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီဆုိလွ်င္ သတင္းေထာက္မ်ား ေရာက္လာစျမဲပင္
ျဖစ္ေလရာ

ေအအက္ဖ္ပီ

တစ္နာရီအၾကာတြင္

သတင္းေထာက္သည္လည္း

အင္တက္ဘီေလဆိပ္သ႔ို

တုိက္ပျဲြ ဖစ္ပာြ းၿပီးေနာက္

ေရာက္ရွိလာေလသည္။

သူသည္

အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရန္မုိင္ (၄ဝ) ခန္႔ လာခဲ့ရၿပီး အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္
အေရာက္တြင္ ေပါက္ကြဲသံတစ္ခုကိုသာ ၾကားလုိက္ရသည္မွအပ အားလုံး တိတ္ဆိတ္
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ၿငိမ္သက္လြန္းလွေပသည္ဟု ဆုိလုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွာ
မီးေရာင္လႊမ္းလွ်က္ ရွိေနေလၿပီ။
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တုိက္ပြဲၿပီးမွ ဗိုလ္မႈးႀကီး ဘားလပ္ဗ္က သမၼတ အမင္ထံ
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေခၚသည္။ ဖုံးသံေၾကာင့္ အိပ္ယာမွာႏိုးလာကာ သမၼတႀကီး အမင္
ကုိယ္တုိင္

တယ္လီဖုန္းကိုင္၍

ဘားလက္ဗ္က

အျဖစ္အပ်က္

သတင္းစာက

ေရးသား

စကားေျပာသည္။
အလုံးစုံကို

ထုိအခ်ိန္တြင္

ေျပာခဲ့သည္ဟု

ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီး

နယူးေယာက္တုိင္းမ္စ္

ထိုအခ်ိန္က

သမၼတႀကီးသည္

ေလဆိပ္တုိက္ပြဲအေၾကာင္း သိဟန္မတူေသးဟုဆုိသည္။
ယင္းသို႔ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ နာရီအနည္းငယ္ၾကာၿပီး ေနာက္နာရီအနည္းငယ္
ၾကာေသာအခါ သမၼတႀကီး အမင္က ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘားလက္ဗ္ထံ
တယ္လီဖုန္းေခၚၿပီး “ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္ကိုဘာလုပ္ၾကတာလဲ” ဟု ေမးလုိက္ေၾကာင္းျဖင့္
ေဖၚျပ ေရးသားထားျပန္သည္။
ဤသုိ႔အားျဖင့္
တယ္လီဖုန္း

သမၼတႀကီး

စကားေျပာျခင္းမွာ

တုိင္းမ္စ္မဂၢဇင္းက

အီဒီအမင္ႏွင့္
အင္တက္ဘီ

ေရးသားလုိက္ၿပီး၊

ဗိုလ္မွဴးႀကီး

ဘားလက္ဗ္တုိ႔

လွ်ပ္တျပက္တုိက္ပဲြ

နယူးေရာက္စ္တုိင္းမ္စ္

မစမီဟု

သတင္းစာကမူ

တုိက္ပြဲၿပီးမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘားလက္ဗ္က သမၼတႀကီးႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သယ
ြ ္
ေျပာၾကားေနေၾကာင္း
လွ်ပ္တျပက္

အတိအက်

ေရးသားေဖၚျပထားေလသည္။

ကယ္တင္ေရးလုပ္ေနသည့္

တစ္ခ်ိန္လုံး

အင္တက္ဘီ

ႏွစ္ဦးသား

စကားေျပာ

ေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေလသည္။
သမၼတႀကီး

အီဒီအမင္ႏွင့္

ဗိုလ္မွဴးႀကီး

ဘားလက္ဗ္တုိ႔သည္

မုိင္ေပါင္း

ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေရွးျဖစ္ေနာက္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

အစၥေရး

ဓါးစာခံမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား လုိက္ေလ်ာရန္ မည္သမ
ို႔ ည္ပုံ စဥ္းစား
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိလည္း ေျပာသည္။ သမၼတႀကီး အီဒီအမင္အေနျဖင့္ အစၥေရး
ဓါးစာခံမ်ား

ျပန္လႊတ္ေရးကိစၥတြင္

ၾကားဝင္၍

ဂ႐ုစိုက္

ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္လည္း

မွာၾကားေနသည္။
ယင္းတုိ႔ ေျပာေနေသာ စကားစုအရပ္ရပ္ကုိ အစၥေရးအာဏာပုိင္မ်ားအားလုံး
ၾကားေနၾကၿပီး ႏွစ္ဦးသား တယ္လီဖုန္း စကားေျပာရပ္လုိက္ေသာအခါ တုိက္ပၿဲြ ပီး၍ပင္
ေနေခ်ၿပီ။

ဗုိလ္မွဴးႀကီး

တယ္လီဖုန္းပုခက္ေပၚ

ဘားလက္ဗ္သည္
ျပန္တင္လုိက္ရင္းက

တယ္လီဖုန္းစကားေျပာခြက္ကို
အစၥေရး

အာဏာပုိင္မ်ားအား

လက္မေထာင္ကာ ျပံဳးျပလုိက္ေလသည္။
ကာနယ္ ဘေရာ့ခ်္ဘားလက္ဗ္သည္ ယူဂန္ဒါႏုိ္င္ငံ အစၥေရး စစ္မစ္ရွင္အဖ႔ဲြ
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့ရစဥ္က စစ္ေရးစစ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခု သမၼတႀကီး
ျဖစ္ေနသူအီဒီအမင္အား
ထုိေၾကာင့္သာလွ်င္

အေရးပါအရာေရာက္ေသာ

သမၼတ

အီဒီအမင္သည္

အၾကံတစ္ခု

ယခုဘဝသို႔

ေပးခဲ့ဘူးသည္။

ေရာက္ရွိေၾကာင္းျဖင့္

ေဂ်႐ုဆလင္၌ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ ဖြင့္ဟေျပာၾကားလုိက္ေပသည္။
ထုိစဥ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ အီဒီအမင္သည္ (၁၉၇၁) ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ
အုိဘုိေတ

စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔

ေရာက္ေနခုိက္

အာဏာသိမ္းယူခ့ျဲ ခင္း

ျဖစ္သည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အီဒီအမင္သည္ မိမိအား သမၼတ မီလ္တန္အိုဘုိေတက ဖယ္ရွားရန္
ၾကံရြယ္ေနသည္ကုိ သိေသာအခါ ယင္းအေျခအေနကုိ တုန႔္ျပန္လပ
ႈ ္ရွားရန္အတြက္
စစ္တပ္မ်ား ျပန္လည္စုစည္းဖြဲစ
႔ ည္းျခင္းကုိ အစၥေရး မစ္ရွင္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ဘားလက္ဗ္ထံမွ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံသည္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံအား

ထုိစဥ္က

စီးပြားေရးႏွင့္

စစ္ေရး

မစ္ရွင္အဖြဲမ
႔ ်ား ေစလႊတ္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း
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သမၼတႀကီး

အိုဘုိေတက

တင္ဇန္းနီးယားသမၼတႀကီး

ဂ်ဴးလီယာစ္

ညီညတ
ြ ္ေရး

ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ ယင္းမစ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ရန္ စီရင္ေနဆဲကာလလည္း
ျဖစ္ေပသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္

အီဒီအမင္သည္

အစၥေရးႏုိင္ငံသို႔

ေဆးကုသခံရန္

လာေရာက္ေနၿပီး ေလထီးခုန္က်မႈကိုပါ ေလ့က်င့္ေနဆဲ ျဖစ္ေလသည္။ အီဒီအမင္က
အစၥေရးတုိ႔ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ရန္ ၾကံရြယ္ခ်က္ကို ဆန႔္က်င္ခ့ေ
ဲ လသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ဘားလက္ဗ္ကမူ အီဒီအမင္အား စစ္ေရးစစ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကူညီခ့ရ
ဲ ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ မိမ္ိသေဘာဆႏၵႏွင့္ ဆန္က
႔ ်င္ကာ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ရေပသည္ဟု ဆုိလုိက္သည္။
ထုိစဥ္က အီဒီအမင္အား မကူညီခဲ့လွ်င္ အစၥေရးႏုိင္ငံအဖို႔ ႏွစ္နို္င္ငံအၾကားတြင္
မိတ္ပ်က္ရသည္သာမက အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အာဖရိကတိုက္ တစ္ေနရာကုိ ဂ်ဴးႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္လြတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူညီခ့ရ
ဲ သည္ဟု ဆုိသည္။
ထိုေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘားလက္ဗ္က အီဒီအမင္အား သံခ်ပ္ကာကားတပ္ႏွင့္
ေလထီးတပ္

ထူေထာင္ေရးကုိ

အၾကံေပးခဲ့သည္။

ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံ

ကင္ပါလာၿမိဳ႕ရွိ

သမၼတႀကီး အိုဘုိေတအား သစၥာရွိေသာ ၾကည္းတပ္ကုိ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘားလက္ဗ္၏ ေျပာစကားအရဆုိလွ်င္ အီဒီအမင္ကို သုတ္သင္ရန္
ႀကိဳးစားေနေသာ သမၼတအိုဘုိေတကုိ လိုလားသည့္အုပ္စုကို ေလထီးတပ္ ေလ့က်င့္ေရး
ဆရာေလးဦးက ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အႏိုင္ကုိင္ကာအားလုံးသတ္ပစ္လုိက္ေလေတာ့သည္။
ဤသို႔ျဖင့္
သမၼတႀကီး

သမၼတအီဒီအမင္သည္

အီဒီအမင္သည္

(၁၉၇၂)

အာဏာရယူခ့ျဲ ခင္း

ခုႏွစ္တြင္

အစၥေရးႏွင့္

ျဖစ္ေလသည္။
အဆက္အသြယ္

ျဖတ္ေတာက္ လုိက္သည္။ ထိုစဥ္က အီဒီအမင္က မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အာဖရိကတုိက္
ႏိုင္ငံမ်ားအား တုိက္ခို္က္ေရးအတြက္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ ေတာင္းခံခ့ရ
ဲ ာတြင္
အစၥေရးႏိုင္ငံက ပယ္ခ်လုိက္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
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(၁၉၇၂) ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘားလက္ဗ္သည္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွ ျပန္လာရၿပီး
အၿငိမ္းစားယူကာ

တယ္လ္အဗစ္တြင္

ေတးသံသြင္းလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္ေနထုိင္သူ

ျဖစ္ေလသည္။
အကုန္
နသ
္ တ္
သမၼတႀကီး

အီဒီအမင္သည္

ေဂ်႐ုဆလင္မွ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ဘားလက္ဗ္က

တယ္လီဖုန္း ဆက္အၿပီးတြင္ အင္တက္ဘီေလဆိပ္သို႔ အေျပးအလႊား သြားေရာက္
ခဲ့သည္သာမက ေလဆိပ္ ရာဒါအမႈထမ္း (နတ္မ်က္စိ) ေလးဦးကုိ စစ္ေဆးခဲ့ေလသည္။
(၁၉၇၆) ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၁၉) ရက္ေန႔ထုတ္ နယူးစ္ဝစ္ မဂၢဇင္းအဆုိအရ ဆုိလွ်င္
ရာဒါေလးဦးကုိ

သတ္ျဖတ္ရန္

အမိန္႔ေပးလုိက္သျဖင့္

က်ဥ္ဆန္

ဇကာေပါက္

ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖၚျပထားေပသည္။
သတင္းတစ္ရပ္ကမူ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္၏ အေလာင္းကိုပါ ရာဒါသမားမ်ား၏
အေလာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိသည္။ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွ ဓါးစာခံမ်ား
လွ်ပ္တျပက္ ဝင္ေရာက္ ကယ္ဆယ္ရာ၌ ကင္ညာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္႐ိုဘီေလဆိပ္ကုိ အစၥေရး
ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားအား
ကင္ပါလာၿမိဳ႕ရွိ

ဆင္းခြင့္ေပးသည့္

ကင္ညာလူမ်ိဳးတုမ
ိ႔ ွာ

အေၾကာင္း

သိရေသာအခါ

သမၼတႀကီး

အီဒီအမင္၏

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ
႐ံႈးေဒါသ

အမ်က္ထြက္ျခင္းဒဏ္ကုိ ခံရေပၿပီဟု (၁၉၇၆) ခု ဇူလုိင္ (၁၁) ရက္ေန႔ထုတ္ နယူးစ္ဝစ္
မဂၢဇင္းက ေရးသား ေဖၚျပလုိက္ေလေတာ့သည္။
ကင္ညာႏွင့္
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

ယူဂန္ဒါနယ္စပ္တြင္

ဘူရွာခ႐ိုင္

မစၥတာမာတင္စီကာက

ေကာ္မစ္ရွင္နာယကအျဖစ္

ယင္းေဒသတြင္

ယူဂန္ဒါတပ္ဖမ
ဲြ႔ ်ား

လႈပ္ရွားမႈ ရွိေနသည္သာမက ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၌ ေနထုိင္ေသာ ကင္ညာ လူမ်ိဳးမ်ားအနက္
လူႀကီး

(၃၅)

ဦးႏွင့္

ကေလးမ်ားပါေသာ

အဖြဲတ
႔ စ္ဖဲြ႔

ထြက္ေျပးလာၾကသည္ဟု

ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ သတင္းပို႔ လုိက္ေလသည္။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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“သူတိုတ
႔ ေတြ ရရာပစၥည္းပဲ

သယ္ပုိးလာႏိုင္တယ္။ ကင္ပါလာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ

ကင္ညာႏုိင္ငံသား “လာလူမ်ိဳးစုံ” ကိုပဲ သဲႀကီးမဲႀကီး ရွာေဖြ သတ္ျဖတ္ေနတယ္။
ခုထိေတာ့ ေလးဦး အသတ္ခံရၿပီလုိ႔ ၾကားပါတယ္။ ဒါထက္ပိုမယ္ထင္ပါတယ္”
ဘူရွာခ႐ိုင္မွာ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ ကင္ပါလာၿမိဳ႕ေတာ္မွ မုိင္ (၂ဝဝ) ကြာေဝးၿပီး
ကင္ညာႏိုင္ငံ ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕ေတာ္မွ မုိင္ (၃ဝဝ) ကြာေဝးေလသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား
ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္

အေရးႀကီးဆုံး

လမ္းမႀကီး

ႏွစ္ခုအနက္

တစ္ခုေပၚတြင္

တည္ရွိေလသည္။ စစ္တပ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇူလုိင္ (၄) ရက္ေန႔ႏွင့္ ဇူလုိင္ (၉)
ရက္ေန႔တြင္

ျပဳလုပ္ရာ

ထုိေန႔မ်ားက

မုိးႀကိဳးပစ္ခံရသျဖင့္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့သည္ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အေမွာင္ခ်လုိက္သည္။ ယင္းအေမွာင္ကုိ အသုံးျပဳ၍
တပ္မ်ား

ေရြ႕ေျပာင္းျခင္း

လုပ္ခဲ့သည္။

ယူဂန္ဒါႏွင့္

ဆုိမာလီႏွစ္ႏိုင္ငံသည္

ကင္ညာႏိုင္ငံကို ပူးေပါင္းၾကံစည္ေနေလသည္။
အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိမ်ား

ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္ကိုလည္း
သတ္ပစ္ခဲ့ေလၿပီဟု
ေန႔စဥ္သတင္းစာကမူ
အင္တက္ဘီအနီးရွိ

ကယ္ဆယ္စဥ္က

အစၥေရး

ေရးသား

မပါဝင္ခ့ေ
ဲ သာ

ကြန္မန္ဒိုမ်ားအေပၚ

ေဖၚျပလုိက္ေပသည္။

ေသနတ္ဒဏ္ရာအျပည့္ျဖင့္
ေတာအုပ္တစ္ခု၌

မစၥက္

လက္စားေခ်လိုစိတ္ျဖင့္

ကင္ညာႏိုင္ငံထုတ္

ေနးရွင္း

ရာဒါသမားမ်ား၏ အေလာင္းကုိ

ေတြ႔ရသည္။

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္၌

တပ္ဆင္ထားေသာ ရာဒါစနစ္မွာ လုံးဝသုံးမရေအာင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနၿပီး ခြင့္ခံစားေနေသာ
ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ျပန္မလာဝ့ံၾကဟု ေဖၚျပထားေလသည္။
အင္တက္ဘီေလဆိပ္သုိ႔

ဝင္ေရာက္

တုိက္ခုိက္စဥ္က

ေလဆိပ္

ဝန္ထမ္းအားလုံး တိမ္းေရွာင္သြားသျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အင္တက္ဘီေလဆိပ္၌ ရဲႏွင့္
လုံျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားသာ

ရွိေနေတာ့ေၾကာင္းျဖင့္

ေနးရွင္းေန႔စဥ္က

ေဖၚျပလုိက္

ေလသည္။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ေထာက္လွမ္းမႈ
မႈ
တုိင္းမ္စ္မဂၢဇင္းကမူ

ျပင္သစ္

ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး

ျပန္ေပးဆြဲခံရကာ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ (၄၈) နာရီ အၾကာတြင္ အစၥေရးအစုိးရသည္
အသားမဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေထာက္လွမ္းေရးသမား ငါးဦးကို ယူဂန္ဒါသုိ႔ ေစလႊတ္ခ့သ
ဲ ည္ဟု
ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။ သုံးဦးက အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွ ေန၍၄င္း၊ ႏွစ္ဦးက ၿမိဳ႕ေတာ္
ကင္ပါလာမွ၄င္း၊ အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ သတင္းမ်ား ျပန္ပ႔ုိခ့ေ
ဲ လသည္။ ဓါတ္ပုံမ်ားလည္း
ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားပုံမ်ားႏွင့္ ယူဂန္ဒါစစ္တပ္ လႈပ္ရွားပုံ
အရပ္ရပ္ပါဝင္သည္။
တုိင္းမ္စ္မဂၢဇင္းကပင္ ဆက္လက္ ေဖၚျပရာ၌ အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔
(မုိဆာဒ္)

မွ

ေလဆိပ္ကို

အရာရွိေဟာင္းမ်ားသည္
လုိအပ္ပါက

ညႇိၽႏိႈင္းမႈမ်ား

ကင္ညာႏိုင္ငံသို႔

အစၥေရး

ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားက
ကယ္ဆယ္ေရး

ေဝဖန္

လာေရာက္ၿပီး

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား

ဆင္းခြင့္ေပးရန္

ကင္ညာႏိုင္ငံအေပၚတြင္

စြပ္စြဲမမ
ႈ ်ား

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားသည္

မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

ပတ္ဝန္းက်င္

လွ်ပ္တျပက္

ႏိုင္ရိုဘီေလဆိပ္ကုိ

နိုင္႐ိုဘီ

အစၥေရး

အတင္းဆင္းသက္ၿပီး

အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာလုိက္ၾကေပသည္။
ကင္ညာႏိုင္ငံကလည္း အာဖရိက ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အုိင္ေအယူ) တြင္
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး

ျဖစ္ေနေစကာမူ

ျဖစ္ေပသည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံႏွင့္
နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ကုိ

နယ္နိမိတ္

ျပႆနာျဖစ္ေနဆဲ

ယူဂန္ဒါက

ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု

ယူဂန္ဒါသမၼတက စြပ္စြဲေျပာၾကား ေတာင္းဆုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
အစၥေရး ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲမ
႔ ်ား လုိက္ပါလာသည့္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ ႏိုင္႐ိုဘီ
ေလယာဥ္ကြင္းသို႔

သက္ဆင္းခြင့္

ယူဂန္ဒါတပ္မေတာ္

ေလယာဥ္မ်ားကို

ျပဳလုိက္သည့္အတြက္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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သုံးစြဲခြင့္

စာခ်ဳပ္မ်ားကို

အစၥေရးႏွင့္

ကင္ညာႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ဖြယ္ရာ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးထားသည္။
သမၼတ
ဆက္လက္

အမင္က

ဇူလုိင္

က်င္းပေနေသာ

ဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္
ပုတ္ခတ္ရန္
ခုလုခုလု

ရက္ေန႔တြင္

အိုေအယူ

ပတ္သက္၍

သဝဏ္လႊာ

အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္

(၅)

ထိပ္သီးညီလာခံသို႔

ယင္းတုိ႔၏

ပါးလုိက္ေပသည္။

အေလွ်ာက္

ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

ေမာရစ္ရွႏိုင္ငံ၏
ဇီယန
ြ ္ဝါဒကုိ

အစၥေရးတုိ႔
ဝုိင္းဝန္း႐ႈတ္ခ်

ကင္ညာႏိုင္ငံမွလည္း

ယင္းအစည္းအေဝးကို

ဤတြင္ပင္

လူဝီၿမိဳ႕၌

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံႏွင့္

အုိေအယူ

တက္ေရာက္ခ့ျဲ ဖစ္ရာ
ကင္ညာႏိုင္ငံစပ္ၾကား

ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။
သမၼတအမင္က
စတင္တုိက္ခိုက္မည္

မိမိအေနျဖင့္

မဟုတ္ပါဟု

အာဖရိကႏိုင္ငံ

တစ္ႏိုင္ငံကုိ

ေျပာၾကားလိုက္ေသာ္လည္း

ဘယ္ေတာ့မွ

ကင္ညာႏိုင္ငံသည္

ယူဂန္ဒါ အင္တက္ဘီေလဆိပ္ကုိ အစၥေရး ကြန္မန္ဒိုမ်ား ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ေနခ်ိန္၌
၄င္းတုိ႔၏

ႏိုင္႐ိုဘီေလဆိပ္တြင္

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိ

အရံအင္အားမ်ား

အသင့္ထားရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲလုိက္ေလသည္။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိ အရံတပ္ဖဲြ႔သည္
အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္၌

မေအာင္ျမင္လွ်င္

တုိက္ခုိက္ေနေသာ

ေနာက္ထပ္အသုတ္အျဖစ္

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒို

ပတမအသုတ္

အသင့္

ေစာင့္ေနျခင္း

ဆင္ႏႊဲရန္

ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံက ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆုိလိုက္သည္။
ႏိုင္႐ိုဘီေလဆိပ္ကို
အင္တက္ဘီမွ

အစၥေရး

အျပန္ခရီးတြင္

အေရးေပၚကုသမႈ

ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္

ေဆး႐ံုေလယာဥ္သာ

ဒဏ္ရာအနာတရ

ဆုိက္နားခြင့္ျပဳသည္။

ျဖစ္လာေသာ

ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးမ်ား

ဓားစာခံမ်ားအား

ဆီျဖည့္ရန္သာ

ႏိုင္႐ိုဘီ

ေလဆိပ္ကို အသုံးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ႏိုင္႐ိုဘီ ေလဆိပ္ကို ကင္ညာႏိုင္ငံက
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အသုံးျပဳခြင့္ ေပးျခင္းမွာ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တုိက္ပတ
ဲြ ြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း မဟုတ္ပဲ
လူသားတုိ႔ ထားအပ္သည့္ စိတ္ထားအရသာ ကူညီမႈေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံကမူ
ကယ္တင္မည့္

အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ

တုိက္ပြဲအေၾကာင္းက၄င္း၊

ဓားစာခံမ်ားကုိ

အျပန္ခရီးတြင္

ဝင္ေရာက္

ႏိုင္႐ိုဘီ

ေလဆိပ္သ႔ုိ

ဝင္ေရာက္ရပ္နားသည့္ အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ကင္ညာအစိုးရအား အသိေပးျခင္းမရွိပါဟု
ေျပာၾကားေလသည္။ မည္သပ
ုိ႔ င္ဆုိေစ ႏိုင္႐ိုဘီေလဆိပ္တြင္မူ ဆရာဝန္ (၃၃) ဦး
ပါဝင္ေသာ အေရးေပၚ စစ္ေျမျပင္သူနာျပဳအုပ္စု ႏွစ္စုက အသင့္ရွိခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္ေလသည္။
ယူဂန္ဒါေရဒီယုိမွ

သမၼတအမင္က

အသံလႊင့္

ေျပာၾကားရာတြင္

ကင္ညာႏိုင္ငံသည္ ယူဂန္ဒါအတြင္းသို႔ ဝင္လာမည့္္ ဓါတ္ဆီတင္ယာဥ္ႀကီး (၂ဝဝ) ကို
၄င္း၊

အျခား

ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကုိ၄င္း၊

ကင္ညာနယ္စပ္ကို

ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္

မေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းအျပဳအမူကို ဝင္ေရာက္
တားဆီးေပးသင့္ေၾကာင္း ပန္ၾကားခဲ့ေလသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈမွာ ႀကီးထြားလာသည္။ ယူဂန္ဒါတပ္ဖမ
ဲ႔ြ ်ား
ကင္ညာနယ္စပ္၌ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပားၿပီး ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ားသာ
လုိက္ပါခြင့္ရွိသည္ကုိ

ေလ့လာ

ေတြ႔ရွိၾကရေလသည္။

ထုိ႔အျပင္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံက

အုိဝင္ေဖါလ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (၃ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အႏွစ္ (၅ဝ) ၾကာ ကင္ညာႏိုင္ငံသုိ႔
ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ စာခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ယင္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးပုိ႔မက
ႈ ို ျဖတ္ေတာက္
လုိက္ေပသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ပိတ္ဆုိ႔မမ
ႈ ်ား ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္
ေလာင္စာဆီ ရွားပါးလာသည့္ဒဏ္ ခံေနရျပန္သည္။ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံ၌ စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ား
ရပ္ဆိုင္းထားရၿပီး ဇူလုိင္ (၈) ရက္ေန႔မွ စ၍ ကင္ပါလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဓါတ္ဆီရာရွင္စနစ္
စတင္လုိက္ရေပေတာ့သည္။

အစုိးရသုံးႏွင့္

စစ္သုံးယာဥ္မ်ားပင္

မနည္း

ေခၽြတာေနရေလၿပီ။
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ယူဂန္ဒါအတြက္ ဓါတ္ဆီ တနဂၤေႏြတပတ္စာသာ ရွိေလသည္။ ကင္ညာဖက္
မွလည္း ဓါတ္ဆီတင္ကားမ်ား ဝင္မလာၾက။ ကင္ညာ ယာဥ္ေမာင္းသမားမ်ားကလည္း
အင္တက္ဘီ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဒါသကုိလန႔္ ေနၾကသည္။
(၁၉၇၆)

ခုႏွစ္

ဇူလုိင္လကုန္တြင္

ယူဂန္ဒါ

တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌

ေလာင္စာဆီ

မလုံေလာက္သျဖင့္ ဂ်င္ဂ်ာေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကုိ လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းျဖင့္
ေၾကညာလုိက္ေလသည္။
ကင္ပါလာၿမိဳ႕

ႏိုင္ငံျခားေလေၾကာင္းမွ

အင္တက္ဘီေလဆိပ္၌

ေလယာဥ္မ်ားကုိ

ေလယာဥ္တင္ဆီ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

ျဖည့္ခြင့္မေပးေတာ့ပဲ

အေရွ႕အာဖရိက ေလေၾကာင္းပုိင္ ေလယာဥ္မ်ားသာ ဆီျဖည့္ခြင့္ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။
ဇူလုိင္ (၂၆) ရက္ေန႔မွစ၍ ယူဂန္ဒါ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား
ဓါတ္ဆီေပးမႈ

ရပ္ဆုိင္း

လုိက္ရေပေတာ့သည္။

ယူဂန္ဒါသမၼတ

အီဒီအမင္သည္

ေစာေစာပုိင္းက ကင္ညာႏုိင္ငံအေပၚ ေဒါသအမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္ၿပီး ပုတ္ခတ္
ထုိုးႏွက္

တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ္လည္း

ျပန္လည္ဆက္ဆံရန္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ႀကိဳးစားခဲ့ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္

ေျပေျပလည္လည္

ကင္ညာႏိုင္ငံက

တုန္႔ျပန္မႈ

မရွိခဲ့ပါေပ။ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တုိက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယူဂန္ဒါသမၼတ
အီဒီအမင္သည္

ပ်က္စီးသြားေသာ

အမ္အုိင္ဂ်ီ

တုိက္ေလယာဥ္

(၁၁)

စီးကုိ

အစားထိုးႏုိင္ရန္ လစ္ဘီးယားႏိုင္ငံသို႔ အမ္အုိင္ဂ်ီ ေလယာဥ္အစီး (၃ဝ) ေပးပ႔ိုပါရန္
ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ေသာ

အေၾကာင္းခ်င္းရာ

အရပ္ရပ္ေပၚတြင္

ျခံဳ၍

ကင္ညာႏိုင္ငံအား တုိက္ခုိက္ေလေတာ့မည္ေလာဟု ကမ႓ာက ထင္လာၾကသည္။
အေမရိကန္ ေရတပ္အမွတ္ (၇) ကို အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊
အေမရိကန္ စစ္သေဘာၤ “ဘဲရာရီ” ေမာင္ဘာဆာဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္းႏွင့္
ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ား
ကင္ညာႏိုင္ငံအား

ကင္ညာႏိုင္ငံ

ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံက

ႏိုင္႐ိုဘီသ႔ုိ

ေရာက္ရွိလာျခင္းတုမ
ို႔ ွာ

ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ျခင္းမွ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ေျပာင္းသြားေစရန္

ျပဳမူခ်က္သာ

ျဖစ္သည္ဟု

အကဲခတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက

ထင္ျမင္

ယူဆေနၾကေပသည္။
ကင္ညာႏိုင္ငံကလည္း မိမိ၏ စစ္အင္အားမွာ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံႏွင့္ မယွဥ္သာသျဖင့္
ယူဂန္ဒါက

ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္မည္ကုိ

စုိးရိမ္ေနသည္။

ယူဂန္ဒါတြင္

စစ္သား

(၃ဝဝဝဝ) ရွိၿပီး ကင္ညာတြင္ (၆ဝဝဝ) သာရွိသည္။ ကင္ညာႏုိင္ငံအား (၁၉၇၆) ခုႏွစ္
ဇြန္လေလာက္ကပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ အက္ဖ္ (၅) တုိက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား
ေဒၚလာသန္း (၇ဝ) ဘိုး ေရာင္းခ်ေပးရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္ရာ အေမရိကန္အဖို႔
အာဖရိကႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအား ယင္းသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္ေလသည္။
ကင္ညာနုိင္ငံ

ကာကြယ္ေရးဌာနမွ

အေမရိကန္စစ္သေဘၤာႏွင့္

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဘီလ္ဂရင္းနားကမူ

ကင္းေစာင့္

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား

ေရာက္ရွိလာျခင္းမွာ

ကင္ညာႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏွစ္ႏိုင္ငံ တင္းမာမႈႏွင့္ မည္သမ
ုိ႔ ွ်မ ပတ္သက္ပါ။ လာ႐ိုးလာစဥ္
အရသာ

လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ထုိသလ
ုိ႔ ာရန္

စီစဥ္ထားခဲ့ေၾကာင္း

အင္တက္ဘီေလဆိပ္

ထုတ္ေဖၚ

မျဖစ္ပာြ းမီကပင္

ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

သုိ႔ေသာ္

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး “ရိမ္းဂ်ား” အပါအဝင္ သေဘၤာ (၆) စင္း တစ္စုသည္
ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ

အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းသို႔

ဝင္ေရာက္လာျခင္း

အေမရိကန္စစ္သေဘၤာ “ဘဲရာရီ” ႏွင့္ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ကင္ညာႏိုင္ငံသို႔
ေရာက္ရွိလာျခင္းတုိမ
႔ ွာ
တင္းမာမႈ

ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံႏွင့္

ျဖစ္ေနဆဲကာလအဖို႔

ကင္ညာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား

တုိက္ဆုိင္မဟ
ႈ ု

ေျပာဆုိသည္ကုိ

ႏိုင္ငံေရးအရ
လက္ခံရန္

ခဲယဥ္းလွေပေတာ့သည္။
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္ျပႆနာ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ အမ်က္မေျပျဖစ္ကာ
ကင္ညာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ

လက္စားေခ်ရာမွ

စစ္ပတ
ဲြ စ္ပဲြ
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အေမရိကန္က ယူဂန္ဒါသမၼတ အီဒီအမင္အား ေျခတစ္လွမ္းလွမ္း၍ တိတိလင္းလင္း
သတိေပးလုိက္ၿပီဟု ဆုိရေပေတာ့မည္။
ၿဗိတိ
တသ
ိ ွ် ႏွင့
င္ယ
့ ူဂန္ဒါ
“ၿဗိတိသွ်က သံအဆက္အသြယ္ ျဖတ္တာကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး” ဟု
ယူဂန္ဒါသမၼတ

အီဒီအမင္၏

ယူဂန္ဒါမွာက်န္ေနတဲ့

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက

ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးေတြရဲ႕

ကိစၥကုိ

ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။
ျပင္သစ္အစိုးရက

ကုိင္တယ
ြ ္

ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းၿဗိတိသွ်လူမ်ိဴးတုမ
ိ႔ ွာ ယူဂန္ဒါတြင္ ေနထုိင္ဖုိ႔
ေ႐ြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

သူတဟ
ုိ႔ ာ

ယူဂန္ဒါတုိင္းရင္းသားေတြ

ျဖစ္လာ

ပါလိမ့္မယ္ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။
ယူဂန္ဒါတြင္ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဴး (၂ဝဝ) သုမ
ိ႔ ဟုတ္ (၃ဝဝ)
ခန္မ
႔ ွာ

သူ႔အလုိအေလ်ာက္

အတင္းအၾကပ္ျဖစ္ေအာင္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသား

လုပ္မည္လားဟူေသာ

ျဖစ္ပါေစမည္လား၊
ေမးခြန္းကို

သူ

သ႔ုိမဟုတ္
မေျဖဆုိခ့ေ
ဲ ပ။

ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ယခုအထိ မစၥက္ေဒၚရာေလာ့ခ်္ကိစၥကို က်ယ္ေလာင္က်ယ္ေလာင္
လုပ္ေနေသးေၾကာင္း၊
ယူဂန္ဒါမွာ

ရွိေနေသာ

ၿဗိတိနု္ႏိုင္ငံက

စတင္အဆက္အသြယ္

ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးမ်ားမွာ

ျဖတ္လုိက္သျဖင့္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏

အေျခအေနကို

ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆုိး လက္ခံက်င့္သုံးသြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ သမၼတအမင္က
၄င္း၏

အေသခံတပ္ဖြဲ႔အား

မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌

ရည္ညႊန္းထည့္သြင္း

ေျပာၾကားသြားေလသည္။
ကင္ညာက ယူဂန္ဒါကို ဆန္က
႔ ်င္ေနျခင္းမွာ အာဖရိကလူမ်ားပင္ မဟုတ္
ေတာ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကင္ညာႏွင့္

ယူဂန္ဒါအၾကားတြင္

စစ္မျဖစ္ရန္

ႀကိဳးပမ္းခ်က္သည္လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ခ်က္ခ်င္း ဆုိးဝါးလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ
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ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္

သံတမန္အဆက္အသြယ္
ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌

(၂၈-၇-၇၆)

ျဖတ္ေတာက္လုိက္ၿပီ
ၿဗိတိသွ်

ေန႔တြင္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံႏွင့္

ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနအတြင္းဝန္

ပါလီမန္
အန္ေထာ္နီ

ကေရာ့စ္လင္းက ေျပာၾကားသြားေလသည္။
ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ သမၼတအမင္အစိုးရသည္ မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္ ေပ်ာက္ဆုံး
ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေျပမလည္ ျဖစ္ခဲ့သည္သာမက မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား ဇူလုိင္ (၄)
ရက္

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကင္ပါလာေဆး႐ံုေပၚ၌ အသက္ထင္ရွား

ဆုိေသာ

ၿဗိတိသွ်

လက္ေထာက္မဟာမင္းႀကီး

သမၼတအမင္က

ေတြ႔ရွိခ့ရ
ဲ ပါသည္

ပီတာခ်န္ဒေလကုိ

ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္အထိ

ျပႆနာ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွ
တျဖည္းျဖည္း

ႀကီးထြားလာခဲ့ေလသည္။
ယူဂန္ဒါရွိ

မဟာမင္းႀကီး

(သံအမတ္အဆင့္)

ျဖစ္သူ

ဂ်ိမ္းစ္ဟင္နဆီကို

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကိစၥ စုံစမ္းရန္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျပန္ေခၚထားစဥ္ ယာယီမင္းႀကီးအျဖစ္
တာဝန္ထမ္းရြက္ေနေသာ ဂ်ိမ္းဟဲေရာ့စ္ကုိ ယူဂန္ဒါ အာဏာပုိင္မ်ားက ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွ
ထြက္ခြာသြားခိုင္းခဲ့ၿပီး
ဆက္ဆံေရး

ျဖစ္ေလသည္။

အေျခအေန

ၿဗိတိသွ်ႏွင့္

မေကာင္းျခင္းမွာ

သမၼတ
(၁၉၇၂)

အီဒီအမင္တစ
ုိ႔ ပ္ၾကား
ခုႏွစ္

သမၼတအမင္

အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ခဲ့ေလသည္။
ထုိစဥ္က ယူဂန္ဒါမွ အာရွႏိုင္ငံသား (၃ဝဝဝဝ) ခန္က
႔ ုိ ႏွင္ထုတ္ခ့ရ
ဲ ာ အမ်ားစုမွာ
ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔
ေရႊ႕ေျပာင္း
ေရႊ႕ေျပာင္း

ေနထုိင္ခဲ့ၾကရေလသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ယင္းသုိ႔ လာေရာက္
ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္

အသားေရာင္

ျပႆနာတက္ရျပန္သျဖင့္

ယူဂန္ဒါအေပၚ မေက်နပ္မႈ တုိးပြားခဲ့ရျပန္ေလသည္။
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(၁၉၇၅) ခုႏွစ္ကလည္း ၿဗိတိသွ် ကထိကတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒင္းနစ္ဟီလ္က ဖီးလ္
မာရွယ္အီဒီအမင္အေၾကာင္းကို
ႏိုင္ငံျခားေရး

စာအုပ္ေရးသျဖင့္

အတြင္းဝန္အျဖစ္

ေသဒဏ္ေပးခဲ့ရာ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

ထုိစဥ္က

မစၥတာကလာဂန္ကိုယ္တုိင္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရၿပီး သမၼတ အီဒီအမင္အား ဒင္းနစ္ဟီးလ္ကုိ ေသဒဏ္မွ
ခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ ေျပာခဲ့ဘူးေလသည္။
ဤသုိ႔အားျဖင့္လည္း

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတမ
ုိ႔ ွာ

အင္တက္ဘီ

အေရးအခင္းေၾကာင့္ အက်ယ္က်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေရးမီးေတာက္ကေလး
ေပၚေပါက္ရေလၿပီ။ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံတြင္လည္း ေလာင္စာဆီ ျပႆနာ၊ စားနပ္ရိကၡာ
ရွားပါးမႈ ျပႆနာႏွင့္ ကင္ညာလူမ်ိဳးတို႔အေပၚ လက္စားေခ်မႈ ျပႆနာတုိ႔ႏွင့္ ေရာယွက္
႐ႈပ္ေထြးေနေလၿပီ။

အခန္း ( ၇ )
ေဆြးတသက္သက္
အစၥေရး ဓားစာခံမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္ကို
လွ်ပ္တျပက္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရာမွ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကုိ ဦးစီးသည့္ ကြန္မန္ဒုိ
ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

ယုိနာသန္

ေနတန္ရာဟူ၏

စ်ာပနာကုိ

ေနတန္ရာဟူ
ဇူလုိင္

(၆)

က်ဆုံးခဲ့ရေလသည္။
ရက္

အဂၤေန႔တြင္

ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ေမာင္တာဇယ္၌

ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေလၿပီ။
အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ရာဘင္၊

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

ရွီမန
ြ ္ပဲရစ္တုိ႔သည္

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနတန္ရာဟူ၏ဖခင္ ပါေမာကၡဘင္ဇီယံေနတန္ရာဟူ ကုိယ္တုိင္ ဟီဘ႐ူး
ဘာသာျဖင့္

ကြယ္လြန္သူအတြက္

ဆုေတာင္းစာ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာျဖင့္ နားေထာင္ေနၾကေပသည္။ က်ဆုံးသူအတြက္ ေသနတ္မ်ား
ပစ္ေဖါက္အေလးျပဳလုိက္ၿပီး ပန္းေခြမ်ားဖုံးလႊမ္းထားသည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနတန္ရာဟူ၏
အေလာင္းကို

ေျမက်င္းထဲသ႔ုိ

ထည့္ေလေသာအခါ

ရဲေဘာ္မ်ားမွာ

႐ိႈက္ႀကီးတငင္

ငိုခ်လိုက္ၾက ေလေတာ့သည္။
အသက္

(၃ဝ)

ႏွစ္ရွိ

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

ကြန္မန္ဒိုတုိက္ပြဲ၌

တစ္ဦးတည္းသာ

ေနတန္ရာဟူအား

ေျမျမဳပ္ခါနီး

“သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္ကာ

ေနတန္ရာဟူသည္

က်ဆုံးခဲ့သူ

ဆဲဆဲတြင္

အင္တက္ဘီ

ျဖစ္ေပသည္။

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

ရွီမန
ြ ္ပရ
ဲ စ္က

အမွားအယြင္းကင္းေသာ

တုိက္ပတ
ဲြ စ္ခုတြင္

ပထမဆုံး

တုိက္ပြဲဝင္သူျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံး က်ဆုံးခဲ့ရသူျဖစ္ေပၿပီ” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြား
ေလသည္။
ေနတန္ရာဟူသည္
ေစ့စပ္သူျဖစ္သည္။

ကယ္ဆယ္ေရး

တပ္မေတာ္အတြင္း

ေအာ့ပေရးရွင္းမ်ားတြင္
အလားအလာ

ကၽြမ္းက်င္

အေကာင္းဆုံးေသာ

တပ္မေတာ္ အရာရွိငယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ဝမ္းနည္း
တသသ ေျပာဆုိလုိက္ေပသည္။
နံမည္ေက်ာ္ ေရာင္ကစ္ပါစစ္ပြဲတြင္ ဆီးရီးယားစစ္ေၾကာင္း၌ ဒဏ္ရာရေနေသာ
တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ကယ္ဆယ္ရန္ ႀကိဳးစားရာမွ မေအာင္ျမင္ခ့ဲ
သည္ကုိ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနတန္ရာဟူက ေခါင္းေဆာင္ ကယ္ယူလာႏိုင္ခ့ေ
ဲ ပသည္။
ယင္းေၾကာင့္ပင္ အစၥေရးတပ္မေတာ္မွ ဘြဲတ
႔ ံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခ့ရ
ဲ သူ ျဖစ္ေလသည္။
မိဘမ်ားမွာ

ေဂ်႐ုဆလင္

ဇာတိခ်က္ေႂကြ

ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

ေနတန္ရာဟူမွာ အေမရိကန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိစဥ္က
သူ၏မိဘမ်ားမွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ပ်ဳိးေထာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ တာဝန္ကုိ အေမရိကန္၌
ထမ္းေဆာင္ေနဆဲကာလ ျဖစ္ေပသည္။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

Page 77

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

(၁၉၄၈) ခုႏွစ္တြင္
ျပန္လာၾကေပသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံသစ္

ေနတန္ရာဟူသည္

ထူေထာင္ေသာအခါ
ေဂ်ရုဆလင္ၿမိဳ႕၌

မိသားစုတစ္စုလုံး

ပညာသင္ခ့ေ
ဲ လသည္။

ေက်ာင္းတြင္ ကင္းေထာက္အဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေပသည္။ အီဂ်စ္အစၥေရး
ေျခာက္ရက္ၾကာစစ္ပြဲ၏
ရရွိခဲ့ေလသည္။

ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္

ထုိႏွစ္တြင္

ဂိုလန္ကုန္းျမင့္

ဟားဗတ္တကၠသုိလ္

တုိက္ပဲြ၌

ဝင္ခြင့္ရၿပီး

ဒဏ္ရာ
႐ူပေဗဒႏွင့္

ဖီေလာ္ဆုိဖီပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားခဲ့သည္။
ေနာက္ထပ္

တစ္ႏွစ္ၾကာေသာအခါ

ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္

ဟီဘ႐ူး

ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။
ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္

အစၥေရးႏုိင္ငံသို႔

တကၠသိုလ္တြင္

သို႔ေသာ္

ႏိုင္ငံမွာ

တပ္မေတာ္တြင္

ဆက္လက္

စစ္ေရးအရ

ျပန္လာရန္
ပညာသင္ရန္

အေရးႀကီးေနသည္ကို

ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းရန္

ဆုံးျဖတ္ခ့ေ
ဲ လသည္။

တိုက္ပြဲတုိင္းတြင္ ေျပာင္ေျမာက္ရဲဝံ့စြာ တုိက္ခုိက္သူ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းတုိက္ပမ
ဲြ ်ားႏွင့္
ေနတန္ရာဟူ၏

စြနစ
္႔ ားခန္းမ်ားကုိ

ရဲရင့္တက္ႂကြသူ
ဆီးရီးယား
ရဟတ္ယာဥ္

ေရးသား

ျဖစ္ေလသည္။

ကြန္မန္ဒုိမ်ားႏွင့္

ေရာင္မ္ကစ္ပါစစ္ပတ
ဲြ ြင္

ျပင္းထန္စြာ

စစ္ဆင္ေရးတြင္လည္း

ေဘးရန္ကင္းရွင္းစြာ

ေဖၚျပႏိုင္စမ
ြ ္းပင္

ေခ်ာေမာစြာ

မရွိေလာက္ေအာင္
ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ေပၚ၌

ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ခ့သ
ဲ ူ

ျဖစ္ေလသည္။

သယ္ေဆာင္လာေသာ

တပ္မေတာ္သားမ်ား

သက္ဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္

ကုိယ္တုိင္ကုိ္ယ္က်

ဦးေဆာင္ ကူညီစီစဥ္ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။
ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနတန္ရဟူလုိ သူရဲေခါင္းတစ္ဦး က်ဆုံးခဲ့ရမႈအတြက္ အစၥေရး
တစ္ႏိုင္ငံလုံး

ႀကိမ္မီးအုံးပမာ

အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ

ပူေဆြးကာ

အစၥေရး

ေဆြးတသက္သက္

ဓါးစာခံမ်ား

ကယ္ဆယ္ေရး

ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ေလၿပီ။
စစ္ဆင္မက
ႈ ုိ

“ေနတန္ရာဟူ ေအာ့ပေရးရွင္း” ဟု တုိင္းျပည္က ဂုဏ္ျပဳလုိက္ေလၿပီ။
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အခန္း( ၈ )
ကံဆုိးရွာသူတစ္ဦး
အသက္ (၇၃) ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဖြားဖြား မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္သည္ မက်န္း
မမာ

ျဖစ္ေနေသာ္လည္း

ခရီးမထြက္လွ်င္

မျဖစ္သည့္

အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

အစၥေရးႏိုင္ငံ တယ္လ္အဗစ္မွ ပဲရစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာ လာရေပသည္။ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာင္
တစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္ေသာ ေမာင္၏ သၿဂိဳလ္ျခင္းကုိ အလြမ္းေျပ
သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္

jဖစ္ေပသည္။

ယင္းေနာက္

တဆက္တည္းပင္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေရာက္ၿမိဳ႕သ႔ုိ သြားေရာက္ၿပီး သားငယ္ဒင္နီ၏ မဂၤလာေဆာင္
အခမ္းအနားကို

တက္ရဦးမည္

ျဖစ္ေလသည္။

မဂၤလာေဆာင္

အခမ္းအနားမွာ

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စီစဥ္ထားေလသည္။
ေအသင္ေလဆိပ္၌

အာရပ္ႏွစ္ေယာက္က

ျပင္သစ္

ေလယာဥ္ပ်ံေပၚ

တက္ေရာက္လာသည္ကို ျမင္ေသာအခါ ဖြားဖြားေဒၚရာဘေလာ့ခ်္က အတူပါလာေသာ
သားျဖစ္သူ အီယန္ဟာတပ္ဗ္အား မသကၤာေၾကာင္း ေျပာလုိက္ေလသည္။ “သူတုိ႔
လက္ကိုင္အိတ္ေတြက အရမ္းႀကီးေနတာပဲ၊ ငါေတာ့ စုိးရိမ္မိတယ္ကယ
ြ ္”
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္သည္

ၿဗိတိသွ်

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္၄င္း၊

အစၥေရး

ႏိုင္ငံသား

အျဖစ္၄င္း၊ ပူးတြဲခံယူထားသူ ျဖစ္ေလသည္။ မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္သည္ ဘာသာ
စကား

ငါးမ်ဳိးေလာက္ကုိ

ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္

ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း

ေျပာႏိုင္သူ

ျဖစ္သျဖင့္လည္း အပုိင္စီးခံရသည့္ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး အင္တက္ဘီေလဆိပ္ ေရာက္သည့္
အခါ ဓားစာခံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္သဖြယ္ ျဖစ္လာေပေတာ့သည္။ အာရပ္ဆရာဝန္ႏွင့္
စကား

ေျပာဆုိရာတြင္

စကားျပန္အျဖစ္

ျပဳလုပ္ေပးလုိက္

ေပေသးသည္။

ယူဂန္ဒါသမၼတ အီဒီအမင္က ဖြားဖြားေဒၚရာ၏ အလုပ္အကိုင္ကုိ စုံစမ္း ေမးျမန္းရာတြင္
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“ကၽြန္မကေတာ့ျဖင့္

မိခင္အုိႀကီး

တစ္ေယာက္ပါပဲရွင္”

ဟု

ျပန္လည္

ေျဖၾကား

ခဲ့ေလသည္။
အင္တက္ဘီတြင္

အဖမ္းခံေနရစဥ္

ကာလအတြင္း

ဖြားဖြားေဒၚရာ

အစာနင္သျဖင့္ ယူဂန္ဒါ ေဆး႐ံုသို႔ ဆရာဝန္မ်ားက ေသာၾကာေန႔တြင္ ခ်က္ခ်င္းတင္ပုိ႔
ကုသရေလသည္။

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိမ်ား

အင္တက္ဘီေလဆိပ္၌

စေနေန႔တြင္

လွ်ပ္တျပက္ ဝင္ေရာက္ကယ္တင္မႈ စတင္ေလေသာအခါ ဖြားဖြားေဒၚရာမွာ ေဆး႐ံုတြင္
ရွိေနသျဖင့္ ကယ္တင္ရာတြင္ ပါမလာပဲ ေဆး႐ံု၌ က်န္ရစ္ခ့ဲရရွာေလသည္။ ေဆး႐ံုတြင္
က်န္ရစ္ခဲ့႐ုံျဖင့္ေတာ့ မ်က္လုံးျပဴးစရာ စုိးရိမ္စရာ ျပႆနာမဟုတ္ေသး။ သုိ႔ေသာ္..
ၿဗိတိသွ်
ေဆး႐ံုတြင္

သံတမန္အရာရွိသည္

မစၥက္

တနဂၤေႏြေန႔

ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္ကို

(၄.၇.၇၆)

သြားေရာက္

ညေနပိုင္းက

ေတြ႔ဆုံခ့ေ
ဲ ပေသးသည္။

ေနာက္ထပ္ တစ္နာရီအၾကာတြင္ မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္အတြက္ စားစရာမ်ားယူ၍
ေဆး႐ံုသို႔ တပတ္ျပန္လာေသာအခါ အဆုိပါ သံအရာရွိမွာ ေဆး႐ံုအတြင္းသု႔ိ

မဝင္ရန္

တားျမစ္ျခင္း ခံရေပေတာ့သည္။ ဤတြင္ ထိတ္လန္႔ စုိးရြံ႕ဖြယ္ရာသတင္း ၾကားရေလၿပီ။
မစၥက္ ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္၏ အခန္းအတြင္းသို႔ လူအခ်ိဳ႕ အတင္းဝင္ေရာက္ၿပီး
မစၥက္ ေဒၚရာဘေလာ့ခ္်အား ပါးစပ္ပိတ္ကာ အတင္း ဆြဲေခၚသြားၾကေလၿပီ။ ေဆး႐ံု
ေပၚမွာ

ေအာရင္းဟစ္ရင္းပင္ မစၥက္ ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္သည္ ေခၚေဆာင္သူမ်ား

ေနာက္သို႔

ပါသြားရေလသည္။

သတင္းမ်ားအရ
႐ိုက္ႏွက္ျခင္း

ဆုိလွ်င္

ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ

သံတမန္ပိုင္းဆုိင္ရာက

မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္မွာ

ခံရသည္သာမက

ရရွိေသာ

ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ား၏

အတင္းဆြဲေခၚေဆာင္စဥ္က

အသံမထြက္ရန္

ပါးစပ္ထဲသို႔ ေစာင္မ်ား ပိတ္ဆထ
ုိ႔ ားသျဖင့္ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ၿပီး ေသဆုံး
သြားေလၿပီဟု သိရေလသည္။
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အေမရိကန္
အတည္ျပဳခ်က္

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
မေပးေသးပဲ

ကစ္ဆင္ဂ်ာကမူ

ယင္းသတင္းမ်ိဳး

ထုိသတင္းကုိ

မရခဲ့ပါဟု

ထုတ္ေဖၚ

ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ ဝါရွင္တန္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကစ္ဆင္ဂ်ာ
ရွင္းျပရာ၌ ေစာေစာပုိင္းက မိမိတုိ႔ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား
ယူဂန္ဒါ

အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးက

လာေရာက္

ေခၚေဆာင္သာြ းသည္ဟု

သိရေၾကာင္း။

မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္အား ေဆး႐ံုမွ ျပန္လႊတ္လုိက္သည္။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒိုမ်ား
အင္တက္ဘီေလဆိပ္သို႔
ျဖစ္သည္ဟု

ယူဂန္ဒါ

ဝင္ေရာက္ကယ္တင္ျခင္း
အာဏာပုိင္မ်ားက

မျပဳမီကပင္

ေျပာဆုိျခင္းမွာ

လႊတ္လုိက္ျခင္း

မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားသြားေလသည္။
ယူဂန္ဒါသမၼတ အီဒီအမင္ကမူ မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္အား ေဆး႐ံုမွ ျပန္လႊတ္
လုိက္ၿပီဟုသာ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနသည္။ ယူဂန္ဒါအရာရွိတစ္ဦးကမူ “က်ဳပ္တက
ုိ႔ ုိ
ေမးမေနနဲ႔ အစၥေရးကုိ ေမးပါ” ဟု ေျပာလုိက္ေပသည္။ ၿဗိတိသွ် သံတမန္ပိုင္းကမူ
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံဟာ ဒီကေန႔အဖုိ႔ေတာ့ ကမ႓ာမွာ တကဲ့ မေကာင္းဆုိးဝါးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေန
ပါေလၿပီဟု မွတ္ခ်က္ေပးလုိက္ ေပသည္။
ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္၏ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ားက
အပူတျပင္း

ရွာေဖြေနၾကေပသည္။

ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္

ခြင့္ျဖင့္

ျပန္လာေသာ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ဂ်ိမ္းဟင္နဆီကို ယူဂန္ဒါသမၼတ အီဒီအမင္ႏွင့္
အျမန္ေတြ႔ဆုံႏိုင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ေလသည္။ မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္၏ သားမ်ားကလည္း
ေဂ်႐ုဆလင္မွေန၍
အေၾကာင္းၾကားေလသည္။

ယူဂန္ဒါသမၼတ
“ေက်းဇူးျပဳ၍

အီဒီအမင္ထံ

သံႀကိဳး႐ိုက္ရန္

ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္ကို

ကၽြန္ေတာ္တထ
ုိ႔ ံ

ျပန္ပို႔ေပးပါ” တဲ့။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

Page 81

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

နယူးေရာက္ၿမိဳ႕တြင္မူ မဂၤလာ ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဒင္နီဘေလာ့ခ်္သည္
၄င္း၏မိခင္ကို

ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္

ျပန္ၾကားေပးပါရန္

လက္ေဝွ႔ေက်ာ္

သမၼတအီဒီအမင္ကုိ

မို္ဟာမက္အလီအား

ခ်ဥ္းကပ္

အကူအညီ

ေတာင္းခံ

ခဲ့ေလသည္။ သားျဖစ္သူ ဒင္နီဘေလာ့ခ်္မွာ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္
မဂၤလာေဆာင္မည္ျဖစ္ရာ

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတုိ႔၏

ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ

ျပဳရမည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ရက္မေရြ႕ႏိုင္ပဲ က်င္းပျမဲ က်င္းပခဲ့ရေလေတာ့သည္။
အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဘင္ကမူမ စၥက္ဘေလာ့ခ်္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ ကံၾကမၼာ
အေကာင္းအဆုိးမွ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏ တာဝန္လုံးလုံးသာ ျဖစ္ေနေလၿပီဟု ဇူလုိင္ (၅) ရက္
တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။ အကယ္၍ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကို
ယူဂန္ဒါ

အာဏာပိုင္မ်ားက

သေဘာထားကို

ေဆြးေႏြးရန္

သတ္ျဖတ္ခဲ့လွ်င္

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က

အစၥေရး

မလုိအပ္ေသးပါ

ေျပာၾကားလုိစိတ္လည္း

မရွိပါဟု

ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ အစၥေရးတႏိုင္ငံလုံးသို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ လႊင့္ထုတ္ရာ၌
မိမိတုိ႔သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံကုိေသာ္၄င္း၊ အစၥေရး ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုေသာ္၄င္း၊ ယူဂန္ဒါ
ႏိုင္ငံက အႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္ရန္ မူလကပင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မမ
ႈ ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ယခုမူ
ထိထ
ု႔ က္ပုိ၍ ဂ႐ုျပဳေနပါသည္ဟု အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသြားေလသည္။
မိမိတုိ႔အေနျဖင့္

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္

မည္သည့္ေနရာတြင္

ရွိေနသည္ကို

ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ မေျပာၾကားႏိုင္ေသာ္လည္း မစၥက္ဘေလာ့ခ်္
ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသခံေနရစဥ္ ကာလမွာ ယူဂန္ဒါ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္သာ
လုံးလုံးလ်ားလ်ား

တာဝန္ရွိေၾကာင္း

နံနက္ပိုင္းတြင္

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္သည္

ေျပာၾကားသြားေလသည္။
ေဆး႐ံု၌

တနဂၤေႏြေန႔

အသက္ရွင္လ်က္ပင္

ရွိေနေသးသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကိုမူ မိမိတုိ႔ ခို္င္ခုိင္လုံလုံ ေျပာႏိုင္ပါသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ရာဘင္က ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသြားေလသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္မွာ ဓားစာခံမ်ားအား
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အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ

ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီးသည့္

ေနာက္တစ္ေန႔

ျဖစ္ေပသည္။

ကယ္တင္ခံခဲ့ရေသာ ဓားစာခံမ်ားမွာ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္တြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေလသည္။ ယခုအခါတြင္ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အေနျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္
ရွိႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေလၿပီဟု ၄င္း၏မိသားစုက လက္ခံထားၾကေလၿပီ။
က်ဳပ္တုိ႔အားလုံး ဒီေလာက္ အဖက္ဖက္က ဝိုင္းဝန္း ေတာင္းဆုိေနၾကၿပီပဲ။
သမၼတအမင္အဖုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔အေမသာ အသက္ရွင္ရက္ရွိေနရင္ ျပန္ပမ
ို႔ ေပးပဲ ေနစရာ
အေၾကာင္းမျမင္ပါဘူးဟု

သားအႀကီးဆုံး

အုိင္ယန္ဟာတပ္ဗ္က

ေျပာၾကားလုိက္

ေလသည္။
မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္မွာ

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား

ကိုယ့္ရပ္ကို္ယ့္ဌာနီ၌

ေရွးကနဦး

အေျခခ်ခဲ့သူ အီရက္စ္ေရဇရယ္မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ
ယူဆြမ္ဖရိမ္းဘက္ဂ်္ ျဖစ္၍ ႐ုရွားမွ ေရြ႕ေျပာင္းလာေသာ ဓါတုေဗဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း
အင္ဂ်င္နီယာ

ျဖစ္ေလသည္။

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကုိ

ဂ်ာမန္၌

ေမြးဖြားေလသည္။

ဖရိမ္းဘတ္ဂ်္သည္ ဂ်ဴးစိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခစိုက္ေက်း႐ြာမ်ား စတင္ထူေထာင္သူ ႏွစ္ဦး
အနက္ တစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္တုိ႔ ငယ္စဥ္က ေနအိမ္မွာ ရီရန
ြ ္တြင္ရၿွိ ပီး
နယ္ေျမသစ္သို႔ေရြ႕ ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ ကနဦးေဒသပင္ ျဖစ္ေလသည္။
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္၏

မိခင္ဘာသာက

ေျမးျဖစ္သူမ်ားႏွင့္

စကားလက္ဆုံ

ၾကသည့္အခါတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ဳိးသားသီခ်င္းကို ကဗ်ာဆရာႀကီး နာဖတာလီက
ယင္းတို႔၏

ေနအိမ္၌

အကုိအႀကီးဆုံးမွာ

စပ္ဆုိခဲ့သည္ဟု

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္

ေျပာၾကားတတ္ေလသည္။

ေဆးဆရာဝန္အျဖစ္

ေဒၚရာ၏

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

ျပဳေနသျဖင့္ မိသားစုတစ္စုလုံး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ၾကေလသည္။
ေဒၚရာသည္ မိဘႏွစ္ဦး အစ္ကိုႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ဘလက္ဒရာၿမိဳ႕၌
ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၿပီး ျပင္သစ၊္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အီတလီဘာသာမ်ားကို ေက်ာင္းစာအျဖစ္
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သင္ၾကားခဲ့ရေလသည္။
အကုန္လုံး

အာေရဗ်

တတ္ေျမာက္ခဲ့ရၿပီး

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို

ဘာသာစကားကုိ

အိမ္တြင္မူ

ေျပာတတ္သူ

အိမ္နီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ဂ်ာမန္စကားႏွင့္

ျဖစ္ေပသည္။

႐ုရွားဘာသာစကား

ေနာင္အခါတြင္

ဟီဘ႐ူး

ဘာသာကုိပါ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့ေလသည္။
သို႔ေၾကာင့္ပင္

အင္တက္ဘီ

လူနာစပ္ၾကား စကားျပန္
႐ုရွားႏိုင္ငံက

ေလဆိပ္၌

ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း

မၾကာေသးမွီကမွ

အဖမ္းခံရစဥ္က

ျဖစ္ေလသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔

ေျပာင္းေ႐ႊ႕

ဆရာဝန္ႏွင့္

ဓားစာခံမ်ားအနက္
ေနထုိ္င္သူတစ္ဦး

ပါဝင္လာၿပီး မက်န္းမမာျဖစ္ခဲ့ရာ အာရပ္ဆရာဝန္က ကုသေပးခဲ့ရေလသည္။
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
စကားျပန္

စကားေျပာ

ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရေလသည္။

ေမာင္ဝမ္းကြဲေတာ္သူ

မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္

အာရွလြန္မရိမ္းဘတ္ခ်္ကို

ဖရိမ္းဘတ္ခ်္သည္

ပထမကမ႓ာစစ္ႀကီး

မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္က
ေနထုိ္င္စဥ္က

ေဒၚရာသည္

ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေလသည္။
အတြင္းက

အာရွလန
ြ ္

ပါလက္စတိုင္းႏွင့္

နီလီသူလွ်ိဳလုပ္ငန္းကို ထူေထာင္ရန္ ကူညီသူျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းမွာ (၁၉၁၇) ခုႏွစ္တြင္
ၿဗိတိသွ်စစ္ေၾကာင္းသို႔ ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားရင္း ရာေဖးအနီး၌ အသတ္ခံခ့ရ
ဲ ရွာေပသည္။
ေဒၚရာဖရိမ္းဘတ္ခ်္သည္ စစ္ႀကီးၿပီးေသာအခါ ပါလက္စတုိင္းသို႔ ေရာက္လာ
ၿပီးေနာက္

(၁၉၂ဝ)

လုိက္ၾကေပသည္။

ခုႏွစ္တြင္
ယင္းေနာက္

ေအဂြန္ဘေလာ့ခ်္ႏွင့္
ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕တြင္ပင္

ေတြ႔ဆုံကာ

လက္ထပ္

အေျခစုိက္

ေနထိုင္

ေဝလျပည္နယ္သားျဖစ္ၿပီး

ထုိစဥ္က

ၾကေလသည္။
ေအဂြန္ဘေလာ့ခ်္မွာ
အဂၤလိပ္စစ္တပ္၌

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ

အမႈထမ္းေနသူ

ျဖစ္ေလသည္။

ေအဂြန္သည္

တေယာထုိး

ဆရာလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ေနာင္ေသာအခါ ဘေလာ့ခ်္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဘက္ကုိ
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ကူးေျပာင္းလာၿပီး

တယ္လ္အဗစ္ရွိ

အီဘတ္ဘဏ္တြင္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ

ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ ေလသည္။
(၁၉၇ဝ) ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ အသက္ (၇၃) ႏွစ္ရွိခ့ၿဲ ပီ ျဖစ္ေလသည္။
၄င္းတုတ
ိ႔ ြင္

သားသုံးေယာက္

ရင္းႏွီးခဲ့သူမ်ားက

အလြန္ပင္

ထြန္းကားခဲ့ေပသည္။
ေျခငံေျပျပစ္

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကို

ၾကင္နာတတ္ေသာ

သိကၽြမ္း

အမ်ဳိးသမီးႀကီး

ျဖစ္သည္သာမက အသိဥာဏ္ႂကြယ္ဝၿပီး အျမင္ၾကယ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာ
ျပဳၾကသည္။
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္သည္
ျပန္လည္ေနထိုင္ၿပီး
ေစတနာဝန္ထမ္း
ဓာစာခံအျဖစ္

႐ုရွားမွ

ခင္ပြန္းသည္

လာေရာက္ေျပာင္းေရႊ႕

လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို
ေနထုိင္ရစဥ္က

ျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခု

ကြယ္လန
ြ ္ေသာအခါ

ေနထိုင္သူမ်ားအၾကားတြင္

လုပ္ကိုင္ခ့ေ
ဲ လသည္။

မစၥက္ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္အဖ႔ို

ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေပသည္။

ေဂ်႐ုဆလင္သုိ႔
အင္တက္ဘီတြင္

စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ

အစၥေရးအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္

အစၥေရး

မဟုတ္သူမ်ားကို ခြဲထုတ္ခဲ့သည့္အခါ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက အစၥေရးျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူက
အေမရိကန္သူ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ခ့ၾဲ ကသည္မွာ (၂) ႏွစ္ခန္႔သာ
ရွိေပေသးသည္။ အစၥေရး ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ခြဲျခားရန္ စတင္၍ အမည္ေခၚစဥ္ကပင္
ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ

အစၥေရးတုိ႔အတြက္

သတ္မွတ္ထားေသာ

ေနရာသို႔

ဦးစြာပထမ

ေရႊ႕ေျပာင္းရသူ ျဖစ္ေလသည္။
ထိုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ တတ္ႏိုင္လွ်င္ အစၥေရးႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားအား
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ၌ပင္ ေနထုိင္သြားရန္ ခင္ပန
ြ ္းျဖစ္သူက ဇနီးျဖစ္သူအား
ေၾကကြဲစြာမွာ ၾကားေလသည္။ ယင္းေနာက္မွ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားအား သတ္မွတ္
ထားသည့္

ေနရာသို႔

ခင္ပြန္းျဖစ္သူက

ထြက္ခာြ

ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ေလသည္။
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ဇနီးျဖစ္သူမွာ

မတ္တပ္ရပ္ရင္း

စိတ္ထိခို္က္ကာ

ငိုေႂကြး

က်န္ေနခဲ့သည္ကုိ

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္က ျမင္ေတြလ
႔ ုိက္ရသည္။
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ အမည္ကုိ ေခၚယူၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားအား သီးသန႔္
ခြဲျခားသည့္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ေသာအခါ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္သည္ ေစာေစာက
အစၥေရးအမ်ိဳးသားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူမွာ ပူေဆြးဒုကၡ သိပ္ၿပီး ေရာက္ေနေၾကာင္း၊
သူ႔ချမာ

မခြဲႏိုင္သည့္အတူတူ

ေသအတူရွင္မကြာ

မိမိရွိရာသို႔

ေရႊ႕ေျပာင္း

ေခၚလို္က္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလုိက္ေလသည္။
ခင္ပြန္းျဖစ္သူက

တဖက္တြင္

က်န္ရစ္ခ့ေ
ဲ သာ

ဇနီးကုိ

အစၥေရး

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သီးသန္႔ ခြဲျခားထားသည့္ဖက္သို႔ ေခၚေဆာင္လုိက္ေပသည္။ အစၥေရး
ကြန္မန္ဒိုမ်ား ဝင္ေရာက္ ကယ္ဆယ္ေသာအခါ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလုံး ေဘးရန္
ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရေပသည္။
အင္တက္ဘီတြင္

ဓားစာခံအျဖစ္

ေနထိုင္စဥ္

ကာလတေလွ်ာက္လုံး

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္သည္ စိတ္ဓါတ္ ျမင့္မားတက္ႂကြစာြ ျဖင့္ အစၥေရး ႏိုင္ငံသားေကာင္း
ပီသမႈက္ုိ

ျပသႏိုင္သူျဖစ္သည္။

ႏႈတ္မေလးခဲ့ပါေပ။

ႏိုင္ငံေရး

ပါလက္စတုိင္း

ျငင္းခုန္ရမည္ဆုိလွ်င္
အၾကမ္းဖက္

ဦးမေလး

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

အာေရဗ်စကားျဖင့္ပင္ ႏႈတ္လွန္ထုိး၍ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ဖက္ၿပိဳင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းဟာ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္တုန္းက ဒိုင္ယာရာစင္မွာ အစုလိုက္
အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးက စတင္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တာပါဟု ပါလက္စတုိင္းတ႔ုိက
စြပ္စြဲ ေျပာဆုိလုိက္ေလသည္။ ဤတြင္ဖြားဖြား ေဒၚရာဘေလာ့ခ်္ကမူ (၁၉၂၉) ခုႏွစ္က
လူမဆန္ေအာင္

သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ၾကရေသာ

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔

အေၾကာင္းကို

စတင္

ေျပာၾကားေလေတာ့သည္။
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ထုိစဥ္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေဂ်႐ုဆလင္တြင ္စတင္ အေျခစုိက္စဥ္ ကာလျဖစ္ၿပီး
အီဘရြန္

အဓိက႐ုဏ္းတြင္

သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းကို

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအေျမာက္အမ်ား

ရည္ညႊန္းေျပာဆုိ

ေခ်ပခဲ့သည္။

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စာြ
“ငါကေတာ့

ေသရမွာ

မေၾကာက္ပါဘူးကြယ္၊ ငါျဖင့္ (၇၃) ႏွစ္လုံးလုံး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ေနလာခဲ့ၿပီးမွပဲ၊ မင္းတုိ႔သာ
မိသားစုဆီကုိ

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္

က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔

ျပန္ေရာက္ေစခ်င္တယ္”

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္က အတူပါလာသူ သားႀကီးအား မျပတ္ေျပာခဲ့သည္။
“ေမေမကဒင္နီရဲ႕ ကေလးေတြနဲ႔ ကစားရအုန္းမွာပါ၊ ကၽြန္ေတာ့သားကေလးေတြန႔ဲ
ေနခဲ့ရသလုိေပ့ါ” သားႀကီးျဖစ္သူ အုိင္ယန္ဟာတပ္ဗ္က မိခင္ျဖစ္သူအား ျပန္လည္
အားေပးရျပန္ေလသည္။ ဒင္နီမွာ ဇူလုိင္ (၅) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ နယူးေရာက္ၿမိဳ႕၌
လက္ထပ္မည့္ သားငယ္ျဖစ္သည္။
အုိင္ယာဟာတပ္ဗ္အဖိုမ
႔ ူ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသုိ႔

ဓားစာခံအျဖစ္

ေရာက္ရွိခ့ဲ

ရသည့္အတြက္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေရာက္ဘူးခဲ့ၿပီဟု ဆုိရမလုိ ျဖစ္ေနသည္။
(၁၉၆၉)

ခုႏွစ္က

အုိင္ယာဟာတပ္ဗ္သည္

အဒစ္ဘာဘာၿမိဳ႕ရွိ

အစၥေရးသံ႐ံုး၌

အမႈထမ္းစဥ္၊ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသို႔ တစ္ပတ္ၾကာမွ် လာေရာက္လည္ပတ္ခ့ဘ
ဲ ူးသူ ျဖစ္သည္။
အာဖရိက

လူမဲႏိုင္ငံမ်ားအနက္

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝဆုံး

လွပေသာ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားျဖင့္ လႊမ္းျခံဳထားသည္ကို၄င္း

တုိင္းျပည္အျဖစ္၄င္း၊

ေလ့လာ ေတ႔ြရွိခ့ရ
ဲ ေပသည္။

ထုိစဥ္က ညအခ်ိန္မေတာ္ ဘယ္ကိုပဲသြားသြား အလြန္ ေအးခ်မ္းစိတ္ခ်ရတဲ့ ႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံပါပဲဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေပသည္။ ယူဂန္ဒါ အမ်ိဴးသားမ်ားမွာလည္း ေဖၚေရြ
ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
“ညနက္သန္းေခါင္
ေသာက္စား

ေပ်ာ္ပါး

အတင္းတုိက္ၾကတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္
ကခုန္ေနတာ

လူေတြ

ေတြ႔ရတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကလည္း

တစ္စုၿပီးတစ္စု

ဝုင
ိ ္းဖ႔ၿဲြ ပီး

ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာ့

အရက္

ျပန္တုိက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
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ညနက္သန္းေခါင္ သီခ်င္းဆုိတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ပါဘူး။ ညအခ်ိန္မေတာ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ
အျပင္မထြက္ၾကေတာ့ဘူး”

ဤစကားစုမ်ားမွာ

မိခင္ျဖစ္သူ

မစၥက္ဘေလာ့ခ္်

အေၾကာင္းကုိ ျပန္လွန္ ေျပာဆုိရင္းမွ သားႀကီးျဖစ္သူ ဟာတပ္ဗ္က ရွင္းျပခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေလသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ဘာသာေရး ထိတ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာ
ေဒၚနယ္လ္ကိုဂန္၊

ေဘာ့စီလ္ကာ

ဒီနယ္ယြမ္းႏွင့္

ေဒါက္တာ

အီမင္ခ်ဴယယ္ဂ်ာ

ကုိဗုိဗစ္တုိ႔က ယူဂန္ဒါသမၼတ အမင္ထံ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကုိ သူမ၏မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္
ဆုံေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံသည့္ သံႀကိဳးစာတစ္ေစာင္ကုိ ေပးပုိ႔ခ့ေ
ဲ လသည္။
ယူဂန္ဒါသမၼတ အီဒီအမင္ကမူ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္သည္ ယခုအခါ အစၥေရးႏိုင္ငံ
သိပ
ု႔ င္

ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီဟု

အေျဖေပးလုိက္သည္။

အစၥေရးသတင္းစာမွ

ထို္သတင္းေထာက္က

သတင္းေထာက္တစ္ဦးကို

လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွေန၍

သမၼတထံ

တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာခြင့္ ေတာင္းခံကာ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား

ရွာေဖြရန္ႏွင့္

ယင္းသတင္းကို

ယူဂန္ဒါသမၼတ

အမင္ထံတြင္ ေမးျမန္း စုံစမ္းရန္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံကို ေစလႊတ္ခ့ေ
ဲ သာ မဟာမင္းႀကီး
(သံအမတ္အဆင့္) မစၥတာဂ်ိမ္းစ္ဟင္နဆီသည္ ဇူလုိင္ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မည္သည့္
အေျဖမွ ရမလာပဲ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရး႒ာနကမူ
သမၼတအမင္၏

အေျဖေပးခ်က္မွာ

လုံးဝ

လက္ခံႏိုင္စရာ

အေၾကာင္းတစ္ခ်က္မွ

မပါဝင္ခဲ့ပါေပဟု ေၾကာၾကားလုိက္ေလသည္။ မစၥတာဟင္နဆီက သမၼတအမင္အား
ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးျမန္းရာ၌ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား အသက္ရွင္ရက္ ရွိေနဦးမည္လားဟု
ထည့္သြင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။
“ဒါေတာ့ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔၊ လူတစ္ကိုယ္စီမွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္
ေကာက္ခ်က္ ဆြဲႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ယူဂန္ဒါသမၼတ အမင္က ဤမွ်သာ
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ေျဖလုိက္သည္။ မဟာမင္းႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ဟင္နဆီ၏ ခရီးမေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ၿဗိတိန္အစုိးရ၌ ေပ်ာ့ည့ံအားနည္းခ်က္ ရွိေနၿပီဟု ေဝဖန္ ေျပာဆုိမမ
ႈ ်ား ထြက္ေပၚ
လာသည္။ အခ်ိဳ႕ အကဲခတ္မ်ားကမူ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံႏွင့္ သံတမန္
အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ဖြယ္ရာ ရွိသည့္အျပင္ မဟာမင္းႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ဟင္နဆီ
ပင္လွ်င္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသုိ႔

ထမ္းေဆာင္ရဖြယ္

ျပန္လည္

မရွိေတာ့ဟု

သြားေရာက္ကာ

ထင္ေနၾကသည္။

မဟာမင္းႀကီးတာဝန္ကုိ

သည္ၾကားထဲတြင္

ၿဗိတိန္

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန အတြင္းဝန္ အန္ေတာ္နီကေရာစ္လင္းက အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တြင္
ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ား

ေသဆုံးခဲ့ရမႈအတြက္

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း

သံႀကိဳးစာကုိ

သမၼတအမင္ထံ ေပးပုိ႔ခဲ့ျပန္ရာ၊ အဂၤလန္ပါလီမန္တြင္ အတုိက္အခံေကာ အစိုးရဖက္ပါ
ပြက္ေလာ႐ိုက္ကာ ဆူညံေနေပေတာ့သည္။
ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမွ
ရယ္ဂ်ီနယ္

ေမာ္လ္ဒင္းက

ေလေတာ့သည္။
အတြင္းဝန္

ႏိုင္ငံျခားေရး

အတြင္းဝန္အျဖစ္

ေလဘာအစိုးရကုိ

ျပင္းထန္စာြ

ပါလီမန္အမတ္အားလုံးက

အန္ေထာ္နီကေရာစ္လင္းထံမွ

ရာထားျခင္းခံရသူ
ေဝဖန္

ေလဘာအစိုးရ

ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန

ရွင္းလင္းခ်က္အျပည့္အစုံ

ထုတ္ျပန္ရန္

ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကမူ သံတမန္ဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးအရသာ ယူဂန္ဒါ၌
ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ား၏ ဇနီးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ ေပးပို႔ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား
ေလသည္။
မစၥတာ

ေမာ္လ္ဒင္းကမူ

ၿဗိတိန္ႏွင့္

ယူဂန္ဒါဆက္ဆံေရးကုိ

ျပန္လည္

စဥ္းစားသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္ေလသည္။ ေလဘာအမတ္ အီရစ္မန
ြ ္းမင္းကမူ
ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန

အတြင္းဝန္ကေရာ့စ္လင္း၏

အေပၚတြင္ မေၾကမနပ္ျဖစ္၍ ပါလီမန္

ဝမ္းနည္းေၾကကြလ
ဲ ႊာ

ေပးပ႔ုိျခင္း

အထူးအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေပးရန္အမတ္

(၁ဝဝ) ေက်ာ္ကုိ ေတာင္းဆုိေစမည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ေဒါက္တာ

႐ုဒ္စ္ဘိြဳင္ဆန္ကမူ

ၿဗိတိသွ်

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

ကိုင္ထားရတာကုိ

ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္ေနပါပေကာလားဟု ေထ့လုိက္ျပန္သည္။ ပုိ၍ဆုိးသည္က ၿဗိတိသွ်
သတင္းေတာက္မ်ားက ႏိုင္႐ိုဘီမွ ျပန္လည္ေပးပုိ႔သည့္ သတင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။
သတင္းေထာက္မ်ားက ယူဂန္ဒါမွရေသာ သတင္းအစအနမ်ားကို ဆက္စပ္ကာ
ေပးပုိ႔ရာ၌ ဇူလုိင္ (၅) ရက္ တနလၤာေန႔က သမၼတအီဒီအမင္ လူသတ္တပ္ဖဲြ႔က
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား ပစ္သတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ အေလာင္းကုိ တနည္းနည္းႏွင့္
ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့ေလၿပီဟု ဆုိသည္။ ဤနည္းမွာ သမၼတအီဒီအမင္၏ လူမ်ား လုပ္ေလ့
လုပ္ထရွိေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။
အင္တက္ဘီမွ
ယူဂန္ဒါ၌

ဓားစာခံမ်ား

ကယ္ဆယ္ခ့ၿဲ ပီးသည့္ေနာက္

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္အနက္

သတ္ျဖတ္မမ
ႈ ်ား

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္မွာလည္း

ကံဆုိးရွာသူ

တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား ေဆး႐ံုမွ
လူေလးဦးက အတင္းဆြဲေခၚရာတြင္ ေဆး႐ံုေစာင့္ ရဲတပ္ဖတ
ဲြ႔ စ္ဦးက လုိက္ပါသြားသျဖင့္
ထုိရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ပင္လွ်င္ ေနရာ၌ ပြဲခ်င္းၿပီး ပစ္သတ္ခံရေလသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကုိ လင္း႐ိုဘာကားေပၚသ႔ို တြန္းထိုး တင္ေခၚေဆာင္သာြ းေလသည္။
သမၼတအီဒီအမင္ကမူ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား ဇူလုိင္ (၃) ရက္ စေနေန႔တြင္
အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္သို႔

ျပန္လည္

ေပးပို႔ခဲ့ၿပီျဖစ္၍

အစၥေရးတုိ႔၏

တာဝန္သာ

ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိေနေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ် သတင္းစာမ်ားက မစၥက္ဘေလာ့ခ်္
အသတ္ခံရသည္မွာ

ေသခ်ာသေလာက္

ျဖစ္ေနၿပီဟု

ထုတ္ေဖၚ

ေရးသားလုိက္

ေပေတာ့သည္။
ယင္းေနာက္
သတင္းစာတြင္

ကင္ညာႏိုင္ငံ

မီးတစ္ဝက္တစ္ပ်က္

ႏိုင္႐ိုဘီမွထုတ္ေဝသည့္
ေလာင္ကၽြမ္းခံထားရေသာ

ေနးရွင္း

ေန႔စဥ္

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္

အေလာင္းကုိ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ ကင္ပါလာၿမိဳ႕ေတာ္အနီး တစ္ေနရာ၌ ေတြ႔ရေလၿပီဟု
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

Page 90

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

ေရးသား ေဖၚျပလုိက္သည္။ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္၏ အေလာင္းကို အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ
ရာဒါ (နတ္မ်က္စိ) ဝန္ထမ္းသုံးဦး၏ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ေတ႔ြရသည္ဟု ဆုိသည္။
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကုိ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္၌ လွ်ပ္တျပက္ ကယ္တင္ေရးလုပ္ၿပီးသည့္
ေနာက္တစ္ေန႔၊ ဇူလုိင္ (၅) ရက္ေန႔တြင္ သတ္ျဖတ္ခ့သ
ဲ ည္ဟု ဆုိသည္။
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္မွာ ေျခေထာက္တြင္ အနာေပါက္ေရာဂါ ကုသခံေနရသူ ျဖစ္၍
ယခုေတြ႔ရေသာ အေလာင္းတြင္လည္း ေျခေထာက္ အနာေပါက္ေရာဂါ ခံစားေနရသည့္
လကၡဏာ ေတြထ
႔ ားရေၾကာင္း ေဖၚျပၾကေလသည္။ ေလယာဥ္ ျပန္ေပးဆြဲခံရစဥ္က
မိခင္ျဖစ္သူ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ႏွင့္ အတူပါလာေသာ သားႀကီး ဟာတပ္စ္က ၄င္း၏
မိခင္အား

ယူဂန္ဒါအာဏာပုိင္မ်ားက

ေသြးေအးေအးျဖင့္

သတ္ျဖတ္ခ့သ
ဲ ည္ဟု

ေဂ်႐ုဆလင္၌ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
သမၼတအီဒီအမင္သည္ သတ္ျဖတ္ရန္ အမိနက
္႔ ုိ ကိုယ္တုိင္ကို္ယ္က် မေပးဘူး
ဆုိဦးေတာ့ ၄င္းတြင္ တာဝန္ရွိေနေပသည္ဟု စြပ္စြဲလုိက္ေလေတာ့သည္။ မိခင္ျဖစ္သူကုိ
ဂ်ဴးအမ်ိဳးသား ထုံးစံအတုိင္း သၿဂိဳၤလ္ရန္ မိခင္၏အေလာင္းကို ျပန္လည္ရယူလုိသည္။
ျပန္လည္ေတာင္းခံမည္ဟု
မစၥက္ဘေလာ့ခ်္အား

ေျပာသည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံ၌

ၿဗိတိသွ်

ပါလီမန္

သၿဂိဳလ္ႏိုင္ရန္

အမတ္မ်ားကလည္း
သမၼတအီဒီအမင္အား

ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပုိ႔ၾကျပန္ေလသည္။

အခန္း ( ၉ )
ႏိုင္
ငင
္ ံေရးမုန္တုိင္းထန္ေလၿပီ
လၿပီ။
ပါလက္စတုိင္း
ေအသင္ေလဆိပ္မွ

တယူသန္

အၾကမ္းဖက္သမားတစ္စုက

အထြက္တြင္

အပိုင္စီးၿပီး

ျပင္သစ္ေလယာဥ္ကို

လူမ်ားအား

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ျပန္ေပးဆြဲသည္။

ေလယာဥ္

ခရီးသည္မ်ားအနက္

အစၥေရးႏိုင္ငံသူ

ႏိုင္ငံသား

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါသည္။ ေလယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသည္တက
ုိ႔ ုိ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ အင္တက္ဘီ
ေလဆိပ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အျပစ္ေပးခံေနရေသာ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္
ဘဝတူ

အၾကမ္းဖက္သမား

လုိလားခ်က္

မရပါက

(၅၃)

ဦးလႊတ္ေပးရန္

ေလယာဥ္ခရီးသည္မ်ားကုိ

ေတာင္းဆုိသည္။

၄င္းတုိ႔

သတ္ပစ္မည္ဟု

ရာဇသံ

ေပးလုိက္သည္။ ဓားစာခံ (၂၅၆) ဦးအနက္ အစၥေရးအမ်ိဳးသား မဟုတ္သူမ်ားကို
ခြဲျခားၿပီး

ျပန္လႊတ္ခဲ့ရာ

ပူးတြဲခံယူထားသည့္

အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ား၊

ဂ်ဴးအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္

အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္

ေလယာဥ္ဝန္ထမ္း

အျခားတစ္ႏိုင္ငံ
(၁ဝ၈)

ဦးသာ

က်န္ေနေပေတာ့သည္။
အကဲခပ္ရ ခက္ခက္၊ ဆက္ဆံရတာလည္း ခက္လွသျဖင့္ “မာက်ဴရီအမင္”
သ႔ုိမဟုတ္

“ေဖေဖႀကီး

အီဒီအမင္က

အမင္”

ေလယာဥ္အပိုင္စီး

ဟု

အမည္တြင္ေနေသာ

ယူဂန္ဒါသမၼတႀကီး

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏

လုိလားခ်က္ကုိ

ၾကားလူအျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေနေသာ္လည္း
အစၥေရးတုိဖ
႔ က္ကမူ၊ သမၼတႀကီး အမင္သည္ ပါလက္စတုိင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္
အၾကံတူ တယူသန္တည္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက
ေတာင္းဆိုထားခ်က္ကုိ

ခ်က္ခ်င္း

ဇူလုိင္

(၁)

ရက္ေန႔တြင္

တုိးျမႇင့္လုိက္ေလသည္။

ယခင္

အျပစ္ေပးခံေနရေသာ

အၾကမ္းဖက္သမား (၅၃) ဦးကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္သာမက ျပင္သစ္ေလယာဥ္အတြက္
ေဒၚလာ ငါးသန္းႏွင့္ ဓားစာခံမ်ားအတြက္ပါ တစ္ဦးစီလွ်င္ ေဒၚလာတသန္းစီေပးရန္
ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေလသည္။ ဓားစာခံ (၁ဝ၈) ဦး၏ အသက္ရွင္ေနႏိုင္ေရးမွာ (၁၉၇၆) ခု
ဇူလုိင္ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီအထိသာ တည္ရွိေနေတာ့သည္။ ဤတြင္ အစၥေရး
ကြန္မန္ဒုိမ်ားက

လွ်ပ္တျပက္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္

(၁၉၇၆)

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

ခု

ဇူလုိင္

(၃)

ရက္ေန႔

Page 92

www.mmteashop.com

Typing - yellowprincess

ညသန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ မုိင္ (၂၆၂ဝ) ခရီးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္၍ အစၥေရး ဓားစာခံမ်ား
အသတ္ခံရေတာ့မည့္ ေဘးမွ ကယ္ဆယ္လာႏုိင္ခဲ့ေပသည္။
ကမ႓ာတစ္ခုလုံး
ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်၊

တုန္လပ
ႈ ္ေခ်ာက္ခ်ား၊

ႀကိမ္းေမာင္းမႈမ်ား

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူ၊

ေပၚထြက္လာေလေတာ့သည္။

ကင္ညာတုမ
ိ႔ ွာလည္း

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကုိ

အ့ံၾသေတြေဝ

ယူဂန္ဒါႏိင
ု ္ငံႏွင့္

အစၥေရးကြန္မန္ဒုိမ်ား

ကင္ညာႏိုင္ငံေလဆိပ္ကုိ

အသုံးျပဳခြင့္

အသုံးျပဳသည့္

ေပးရေကာင္းမလား

ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ျဖစ္လုနီးနီးအေျခအေန ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ေလၿပီ။
သုိ႔ေသာ္

ယူဂန္ဒါႏွင့္

ေဆြးေႏြးေရးအတြက္
ေစလႊတ္ေရးကုိ

ကင္ညာႏိုင္ငံအၾကား

ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕သုိ႔

ကင္ညာႏိုင္ငံက

ယူဂန္ဒါမွ

အဆုိျပဳလုိက္ရာ

သေဘာကြလ
ဲ ဲြေနမႈကို
ကိုယ္စားလွယ္အဖြတ
ဲ႔ စ္ဖဲြ႔

ယူဂန္ဒါသမၼတ

အီဒီအမင္က

လက္ခံလုိက္ေလသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အာဖရိကညီညတ
ြ ္ေရးအဖြဲ႔
(အုိေအယူ)

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဝီလ်ံ

ေအေကတီအမ္ဘူမၼာက

သမၼတအမင္ထံ

ယူေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အုိေအယူ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ မိမိတုိ႔
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပႆနာမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာၾကံႏိုင္လိမ့္မည္
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းျဖင့္

သမၼတအမင္က

အုိေအယူ

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား

ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံကလည္း ထပ္မံ၍ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု
တန္ဇန္းနီးယားသမၼတ ညီေရးေရးထံမွ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ အထူးကိုယ္စားလွယ္
ဘုိေဘမူနန္ကာက ကင္ညာသမၼတ ဂ်ဳိမုိကင္ညာတာအား

ေပးအပ္လုိက္သည္ဟု

သတင္း ထြက္ေပၚလာေလေတာ့သည္။
ယူဂန္ဒါသမၼတ
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားၿပီး

အီဒီအမင္ကမူ

ကင္ညာႏိုင္ငံသမၼတ

ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ

ဂ်ိဳမုိကင္ညာတာမွာ

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး
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မိမိသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံကုိ မည္သည့္အခါမွ စတင္ မတုိက္ခိုက္ပါ။ ယူဂန္ဒါႏွင့္ ကင္ညာ
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္
ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏

ဆက္ဆံေရး

အၾကပ္ကိုင္မက
ႈ ို

ျဖစ္ပါသည္ဟု

စာမ်က္ႏွာအသစ္
ခံေနရ၍သာ

ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ဖြင့္လုိပါသည္။

ယူဂန္ဒါႏွင့္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္

ကင္ညာမွာ

ဆန္က
႔ ်င္ေနရျခင္း

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

စပ္ၾကားတြင္

သံတမန္ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားေလၿပီ။ အေမရိကန္အမွတ္ (၇) ေရတပ္သည္လည္း
ပစၥဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းသုိ႔ ေျခဆန္လ
႔ ာခဲ့ေလၿပီ။ ပ်ားရည္တစ္စက္သည္ တုိင္းျပည္ကုိ
ပ်က္စီးေစခဲ့ဘူးေလၿပီ။ ယခုလည္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မွ ရလဒ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ
တုိင္းျပည္မ်ားသာမက ကမ႓ာတစ္ခုလုံးကိုပင္ အေနၾကပ္ေအာင္ ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့ေလၿပီ။

အခန္း ( ၁ဝ )
အေျပာခ်ိဳခ်ိဳ
ေလယာဥ္အပိုင္စီး
က်င့္သုံးခဲ့သည္ကို

ခ်ီးက်ဴး

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
အင္တက္ဘီ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္

ေလဆိပ္သုိ႔

ဂုဏ္ျပဳခဲ့သူမ်ား

အားေပး

ထြက္ေပၚလာသည္။
အစၥေရးတုိ႔

မေစ့စပ္စတမ္း

ယူဂန္ဒါသမၼတ

အစၥေရးက

ေထာက္ခံမမ
ႈ ်ား
အီဒီအမင္က

ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ကာလအတြင္း
ကမ႓ာတဝွန္းလံုးက အစၥေရးကုိခ်ီးက်ဴး ေနၾကေပသည္။
ကေနဒါ
ေလဆိပ္တြင္

ျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး
ဓားစာခံမ်ား

အာလန္မက္အိခ်င္းက

ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္

အင္တက္ဘီ

အစၥေရးတုိ႔၏

လွ်ပ္တပ်က္

စစ္ဆင္မႈသည္ တသက္မေမ့ႏိုင္စရာ မွတ္မွတ္သားသား ရွိလာေပသည္ဟု ပါလီမန္၌
ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ရာ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထ႐ူးဒုိးကပါ

ေထာက္ခံခ့ေ
ဲ လသည္။
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ယူဂန္ဒါသမၼတ

အီဒီအမင္အေနျဖင့္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ

ကူညီသည္ဟု

အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စြပ္စဲြခ်က္ကို ကေနဒါႏိုင္ငံက သေဘာတူသည္ဟု တဆက္တည္း
ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။ အေနာက္ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွမစ္ဒ္က အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ရာဘင္ထံ သံႀကိဳး႐ိုက္၍ ဓားစာခံမ်ား လြတ္ေျမာက္ခ့ျဲ ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းေျမ့
ခဲ့ရသည့္အျပင္ အစၥေရးတုိ႔၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မက
ႈ ို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မိပါသည္ဟု
ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
ယခင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ

ဝီလီဘရန္က
႔ လည္း

က်င္းပဆဲျဖစ္ေသာ

ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမုိဂရက္တစ္ပါတီ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခန
ြ ္းေျပာၾကားရာ၌ “(၁၉၇၆) ခု
ဇူလုိင္ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ကမ႓ာ့အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ ဆန္က
႔ ်င္
တုိက္ပြဲဝင္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္ေသာအခါတြင္ ထူးျခားေသာ ေန႔တစ္ေန႔အျဖစ္
သတ္မွတ္ရေတာ့မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း”

ထည့္သြင္း

ေျပာၾကားသြားေလသည္။

“လူအေပါင္းတိုိ႔ စိတ္ခ်မ္းသာ လက္ခ်မ္းသာ ျဖစ္လာေစခဲ့ရမႈကုိ ခြဲေဝမွ်တခံစားရျခင္းမွာ
ဓားစာခံမ်ား အားလုံးလုိလိုပင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္” ဟု ဆက္လက္
ေျပာၾကားသြားသည္။
အစုိးရ

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက

ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌

ဓားစာခံမ်ား

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ဆြစ္ဇာလန္
ႏိုင္ငံႏွင့္ ကင္ညာႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းခဲ့မက
ႈ ို အေနာက္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက
ေက်းဇူး တင္ရွိလွပါေပသည္ဟု ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားသြားေလသည္။
ျပင္သစ္
ဓားစာခံမ်ား

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

ကယ္ဆယ္ေရး

မရွိခဲ့ေသာ္လည္း

အစီအစဥ္ကို

ဓားစာခံမ်ား

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
မိမိတုိ႔အား

ႀကိဳတင္

လြတ္ေျမာက္လာျခင္းအတြက္

အစၥေရးတုိ႔သည္
အသိေပးျခင္း
ေက်နပ္အားရ

ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ ရွိခ့ျဲ ခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းမိပါေၾကာင္း
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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ေျပာၾကားသြားသည္။
အစၥေရးတုိ႔က

ျပင္သစ္

အင္တက္ဘီေလဆိပ္

အေၾကာင္းၾကားသည္ဟု
ရဲစြမ္းသတၱိ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္

ဆုိသည္။

အသုံးခ်မႈကို

ကမ႓ာသုိ႔

ျပင္သစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ

ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈ

ျပင္သစ္သတင္းစာ

ေအာင္ျမင္ၿပီးမွသာ

ဖိဂါ႐ိုကမူ

သင္ခန္းစာအျဖစ္

အစၥေရးတုိ႔၏

ေပးခဲ့ေလၿပီဟု

ေရးသား

ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
အၾကမ္းဖက္ကာ
စုေပါင္းေဆြးေႏြးကာ

အႏိုင္က်င့္သည္ကို

ဆႏၵယူ

သူရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းႏွင့္

ညႇိႏုိင္းေနျခင္းတုိ႔ျဖင့္

အမ်ားႏွင့္

ေရရွည္ေျမႇာလုိက္ေနလွ်င္

ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈကုိ ဦးညႊတ္ အ႐ံႈးေပးလုိက္ရျခင္းႏွင့္ ဓားစာခံမ်ားကုိ ေသေဘးသို႔
တြန္းပုလ
ိ႔ ုိက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ႏွစ္နည္းသာ ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုမူ
အစၥေရးတုိ႔က တတိယနည္းလမ္း ရွိေသးသည္ကုိ ျပလုိက္ေပၿပီ။ ယင္းမွာအျခားမဟုတ္
“အင္အားကုိ အင္အားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းနည္း” ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
အစၥေရးတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား နာရီ အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ သင္ခန္းစာ
ေပးခဲ့ေလၿပီ။ တုိင္းျပည္ ႏုိင္ငံအတြက္၄င္း၊ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက၄
္ င္း၊ သတၱိသည္
တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အခ်ိန္မွီ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ေပးေခ်ၿပီဟု
ေရးသား ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
အေမရိကန္သမၼတႀကီး

ဖို႔ဒ္သည္

အိမ္ျဖဴေတာ္

ဘဲဥပုံခန္းမ၌

သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အစၥေရးတုိ႔သည္ ဓားစာခံမ်ား ကယ္ဆယ္ရန္
အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္သို႔

အသိမေပးခဲ့ေၾကာင္း၊

ကြန္မန္ဒိုမ်ား

ေစလႊတ္မည္

အစၥေရးတုိ႔၏လုပ္ရပ္ကို

အတည္ျပဳ

အေၾကာင္းကုိ

ႀကိဳတင္

မွတ္သားထားေၾကာင္း

ေျပာၾကားသြားေလသည္။
ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ စည္းေဝးတြင္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမည့္
အင္တက္ဘီကုိ

ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈ

ျပႆနာတြင္

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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တည္ၾကည္ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္မည့္ အေနအထားရွိသည့္အျပင္ ဥပေဒေရးရာအရလည္း
ေကာင္းမြန္ေသာ

အေျခခံအခ်က္မ်ား

လက္ဝယ္ရွိေနသည္။

ေနာင္အခါတြင္

ေလယာဥ္အပုိင္စီးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားကုိ ဆန္က
႔ ်င္ေၾကာင္း ျပသရန္ လုိအပ္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

စီစဥ္ထားၿပီး

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဓားစာခံျဖစ္ရသူမ်ား၏

လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ကိုလည္း အျခား အစုိးရအဖ႔မ
ဲြ ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐က
ြ ္မက
ႈ ို
ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ရွင္းျပသြားေလသည္။
အေမရိကန္

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

မစၥတာကစ္ဆင္ဂ်ာကမူ

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက ေလေၾကာင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေလေၾကာင္း
ဓားျမလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညီလာခံတစ္ခု ေခၚယူ
ျပဳလုပ္ေပးေရးအတြက္

ကုလသမဂၢအား

ေတာင္းဆုိခ့ၿဲ ပီး

ျဖစ္ပါသည္ဟု

ေျပာၾကားသြားသည္။ ထင္ရွား ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ရဲတင္းမႈႏွင့္ ရဲစမ
ြ း္သတၱိျပသမႈ
ျဖစ္ပါသည္ဟု

အေမရိကန္

နယူးေရာက္

တုိင္းမ္စ္သတင္းစာက

ခ်ီးက်ဴး

ေရးသားလုိက္သည္။ အင္တက္ဘီ လွ်ပ္တျပက္ ကယ္ဆယ္ေရးသည္ သံတမန္ေရးရာ
ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည္ကုိ ရေအာင္ ျပဳမူခ်က္ပင္
ျဖစ္သည္ဟု တဆက္တည္း ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
အျပစ္မဲ့

သူတုိ႔အတြက္

အျမဲတမ္း

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ံ႕ြ

စုိးရိမ္ေနရမည့္

ေလယာဥ္အပုိင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရာဇဝတ္ ေဘးဆုိးႀကီးမွ ကင္းေဝးေရး
အတြက္

အစၥေရးတုိ႔သည္

တရားေသာ

ေျခလွမ္းကို

လွမ္းျပလုိက္ျခင္းသာ

ျဖစ္ေပသည္ဟု ခ်ီးက်ဴးလုိက္ေလသည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံသည္

ယူဂန္ဒါနယ္နိမိတ္ကို

ထိပါးရန္

မရည္ရယ
ြ ္ပါဟု

ကင္ညာေနးရွင္း ေန႔စဥ္က ေရးသား ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။ သားေကာင္ပမာ လည္လွီး
အသတ္ခံရေတာ့မည္ကဲ့သို႔

ျဖစ္ေနေသာ

မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား၏

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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ကာကြယ္ရန္မွာ

ဦးစားေပး

ပထမအဆင့္တာဝန္

ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္

အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာပုိင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစၥေရးတုိ႔က လႈပ္ရွား ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ရ
ဲ ျခင္းသာ
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကင္ညာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အင္တက္ဘီမွ အျပန္ခရီးတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ
ရသူမ်ားအား

ေဆးကုသႏိုင္ရန္

ႏိုင္႐ိုဘီ

ေလဆိပ္ကို

အသုံးျပဳခြင့္

ေပးခဲ့ျခင္းမွာ

မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မဟုတ္ခဲ့ပါေပဟု ေခ်ပေရးသားး ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို

အံတုရန္အတြက္ဆုိလွ်င္

မေတာ္မေလ်ာ္

လုပ္ရျခင္းသည္ပင္ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေပသည္ဟု ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘု႐ုႏို
ကရီစကီက ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။ ၾသစေတးလ် ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ
အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ

အာေဗတာဖုိက္တြန္သတင္းစာႏွင့္

ေတြ႔ဆုံရာတြင္

“အၾကမ္းဖက္မွုူသည္ တရားဥပေဒေဘာင္၏ ျပင္ပ၌ရွိခ့ရ
ဲ ာ… တရားဥပေဒ ေဘာင္၏
ျပင္ပ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္သာလွ်င္

တရားမွ်တမႈ

ျဖစ္ေအာင္

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္စမ
ြ ္း

ရွိမည္သာ ျဖစ္ေပသည္” ဟု ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားလုိက္သည္။
ဘန္ေကာက္ပစ
ုိ႔ ္ သတင္းစာကမူ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ
အေနျဖင့္ လုပ္ခြင့္မသာေသာ လုပ္ရပ္ကုိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္
သမားမ်ားကုိ ရန္တုန္႔ျပန္မႈ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟု ေရးသားေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏

လုိလားခ်က္ကိုသာ

ျဖည့္စမ
ြ ္းေနရမည္

ဆုိလွ်င္

အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔အဖို႔ ေအာင္ပြဲႀကီး ျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။ ေနာင္ေသာအခါ ေလယာဥ္စီး
ခရီးသည္တုိ႔အဖို႔

ဘယ္ကိုမွ

သြားလာ၍

စိတ္ခ်ရေတာ့မည္

မဟုတ္ပါေပ၊

အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔ အတင့္ရဲသည္ထက္သာ ရဲတင္းလာၾကေပေတာ့မည္ဟု ေရးသား
ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ေတာင္အာဖရိကဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ရီဇတ္ရာဘင္ထံ

ဓားစာခံမ်ားကိုိ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

ေဂ်ာ့ေဖာ့စတာက
ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ
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ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း

သံႀကိဳးစာတစ္ေစာင္

ေပးပုိ႔

လုိက္ေလသည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလက္ဝယ္

ေနထုိင္ခ့ၾဲ ကရသူ

ဓားစာခံမ်ားအနက္မွ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသား ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးက ျပင္သစ္ေလေၾကာင္းကုမဏ
ၼ ီကုိ
ေလ်ာ္ေၾကးရလုိမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ ေလေၾကာင္းကုမဏ
ၼ ီက ေလယာဥ္စီး
ခရီးသည္မ်ားအား

ေလယာဥ္အပိုင္စီးခံရမႈေဘးမွ

ကင္းေဝးေအာင္

ကာကြယ္ရမည့္

ဝတၱရား ခၽြတ္ယြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ တရားစြဲဆုိသူမွာ အသက္
(၂၈) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းရွင္ မစၥတာ ေဂ်ာ့ကာ
ဖန္ကယ္လ္ျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူမွာ အသက္(၂၅) ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရီနီ ျဖစ္သည္။
တနဂၤေႏြတစ္ပတ္လုံး
ဆင္းဆင္းရဲရဲ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလက္ဝယ္

ေနထုိင္ရသျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္
ေရွ႕ေနကမူ

က်န္းမာေရး

ေဒၚလာငါးသန္း

ဇနီးေမာင္ႏွံ

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း

ရလုိမႈျဖင့္

ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ

ခံရမႈျဖင့္

ခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ကုိ

အထိတ္တလန္႔၊
ခံစားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္

တရားစြဲဆုိသည္။

၄င္းတုိ႔ႏစ
ွ ္ဦး၏

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား

စိတ္ဓါတ္ထိခုိက္မႈအမ်ိဳးမ်ဳိး

ဖမ္းဆီး

ခံစားေနရဆဲပင္

ျဖစ္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။
ၿဗိတိသွ်
အဆုိအရ

ကြန္ဆာေဗးတစ္

ကင္ညာႏိုင္ငံအား

သတင္းစာျဖစ္ေသာ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံက

ေဒးလီမုိင္ရာ

သတင္းစာ

ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္မည့္

ေဘးမွ

ဟန္တ
႔ ားႏိုင္ရန္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ကင္ညာႏိုင္ငံသုိ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ
လက္နက္မ်ား မၾကာမီရက္အတြင္း ေပးပို႔ ေထာက္ပံ့ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက

ခဲယမ္း

မီးေက်ာက္မ်ား၊

လက္နက္မ်ား၊

ေလယာဥ္

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ

မၾကာမီရက္အတြင္း

ေပးပုမ
ိ႔ ည္ဟု

ကင္ညာသမၼတ

ဂ်ိဳမိုကင္ညာတာအား

ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံက

စတင္တုိက္ခို္က္မႈ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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မျပဳလုပ္သေ႐ြ႕ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေထာက္ပ့ံေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို သုံးစြျဲ ခင္း
ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ကင္ညာသမၼတက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ
ျပဳလုပ္ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒးလီမုိင္ရာက တဆက္တည္း ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။

အခန္း ( ၁၁ )
စကားတင္း ဆိုၿပီ။
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွ အစၥေရး ဓားစာခံမ်ားအား အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ား၏
ကယ္တင္မႈ

႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္မႈ

မ်ားလည္း

ရွိခဲ့ေပသည္။

ယူဂုိစလပ္မွ

နာမည္ႀကီး

သတင္းစာ ပုိလီတီကာကမူ အစၥေရးတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ရပ္
က်ဴးလြန္ခဲ့ေလၿပီဟု ေရးသား ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။ အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ အစၥေရး
ဓားစာခံမ်ားကုိ လွ်ပ္တျပက္ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ကယ္တင္ခ့ပ
ဲ ုံမွာ ကမ႓ာတဝွန္းလုံး လုံျခံဳမႈ
နည္းပါးသြားၿပီဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ျပေနၿပီဟုဆုိလုိက္သည္။ မေကာင္းမႈ တစ္ခုသည္
မေကာင္းမႈ
အင္တက္ဘီ

အသစ္တစ္ခုကို
ေလဆိပ္မွ

ႏိုင္ငံတစ္ခုအေပၚ

ေမြးဖြားေပးခဲ့ေလၿပီဟု

ျပန္ေပးမႈႏွင့္

ရန္လုိမႈႏွင့္

ေဝဖန္

ေဖၚျပလုိက္သည္။

ေလယာဥ္အပုိင္စီးမႈသည္

အစုလုိက္အျပံဳလုိက္

သတ္ျဖတ္မႈ

လြတ္လပ္ေသာ
တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔

ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေလၿပီဟု ေရးသား ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
ယူဂိုစလပ္ႏိုင္ငံသည္

(၁၉၆၇)

ခုႏွစ္

အေရွ႕

အလယ္ပုိင္းစစ္ပဲြ၏

ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ခ့ၿဲ ပီး ပါလက္စတုိင္း
လြတ္ေျမာက္ေရး

လႈပ္ရွားမႈကို

ေထာက္ခံခဲ့ေလသည္။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြမ
ဲ ႈ၊

ႏိုင္ငံတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာရာတြင္ ေနာင္ေသာအခါ ဘယ္သူႏွင့္ဘယ္လုိ
ျပႆနာ ျဖစ္လာဦးမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမွာ ေမးဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ေနေလၿပီဟု
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ေဝဖန္သြားပါသည္။

တရားဝင္

က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈသည္
မဆုိႏိုင္ပါေပ။

ယူဂန္ဒါအစုိးရအေပၚ

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ

ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္

စစ္ေရးအရ

တရားမွ်တေသာ

ဥေရာပတုိက္ႀကီးသည္

လုပ္ရပ္ဟု

အေမွာင္လႊမ္းေသာ

ေခတ္၌ပင္ ရွိေနေသးသေလာဟု ထင္ျမင္မိပါသည္ဟု ေရးသား ေဖၚျပလုိက္ေပသည္။
သီရိလကၤာအစုိးရကမူ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာပုိင္မက
ႈ ို

ထိပါးလုိက္ျခင္းသာ

ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္

အစၥေရးတုိ႔၏

အင္တက္ဘီ

လွ်ပ္တျပက္ ကယ္ဆယ္ေရးကုိ ႐ႈတ္ခ်လုိက္ေလသည္။ ဓားျမလုပ္ရပ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။
လူဆုိးဂုိဏ္းတုိ႔၏ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္အတိုင္း အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ ဓားစာခံမ်ားအား
ကယ္တင္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု

အျပစ္တင္လုိ္က္ျပန္သည္။

ပရာဗဒါ

သတင္းစာက

ပရာဗဒါသတင္းစာ

အစၥေရးတုိ႔၏လုပ္ရပ္ကုိ

ေဝဖန္ေရးသမား

ယူရီဇူးေကာဗ္က

အင္တက္ဘီေလဆိပ္မွ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိတုိ႔၏ စြမ္းရည္ျပပြဲသဖြယ္သာ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ေပၿပီဟု
ေရးသား ေဖၚျပလုိက္သည္။
ကုလသမဂၢ
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏

အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္
အခ်ဳပ္အျခာ

ေျပာၾကားခဲ့သည့္နညး္တူ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း

ကြတ္ေဝါဟိမ္းကလည္း

အာဏာပုိင္ဆုိင္မက
ႈ ုိ
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ျပစ္တင္

႐ႈတ္ခ်ေနၾကၿပီသာ

အစၥေရးလုပ္ရပ္မွာ

ထိပါးရာေရာက္ေၾကာင္း
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္

ကုိးကား

ေဖၚျပထားသည္။
ေဟာင္ေကာင္မွ ေပးပို႔ေသာသတင္းအရ ပီကင္း၏ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ သတင္း
ေအဂ်င္စီက

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္၌

အစၥေရးတုိ႔၏

လွ်ပ္တျပက္

ကယ္ဆယ္မႈ

အေပၚတြင္ “အစၥေရးတုိ႔၏ ရန္လိုမႈ” ဟု သတ္မွတ္ ေဖၚျပေၾကာင္း သိရသည္။
ယူဂန္ဒါအစုိးရ၏ ေက်ညာခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီးလွ်င္ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္၌ အရာရွိႏွင့္
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ယူဂန္ဒါ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရေလသည္ဟု
ေဖၚျပခဲ့လုိက္သည္။
အာဖရိက

ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု

(အုိေအယူ)

က

အစၥေရးအား

ရန္လိုသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ ကိုးကား ေဖၚျပခဲ့သည္။ သတင္း
ေအဂ်င္စီသည္

ျပင္သစ္ေလယာဥ္ကို

ပါလက္စတုိင္းတုိ႔က

ျပန္ေပးဆြျဲ ခင္းႏွင့္

အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တြင္ လွ်ပ္တျပက္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္၍ ဓားစာခံမ်ားအား
ကယ္တင္ခဲ့ပုံကုိ

ေဖၚျပျခင္းမရွိေၾကာင္းျဖင့္

ေဟာင္ေကာင္

ေအအက္ဖ္ပီ

သတင္းေထာက္က ထပ္ဆင့္ ေရးသားေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ
သတင္းစာကမူ

ကြန္ျမဴနစ္အာေဘာ္

အစၥေရးတုိ႔က

“ဟူးမင္း႐ိုက္”

လူ႔အခြင့္အေရး

ဝင္ေရာက္

တုိက္ခိုက္မႈသည္

အင္တက္ဘီကို

တရားေသာလုပ္ရပ္ မဟုတ္ခဲ့ပါဟု ေဝဖန္ ေရးသားလုိက္ျပန္သည္။
အစၥေရးတုိ႔၏
အဖ႔ြဲမ်ားမွာလည္း

လုပ္ရပ္ကုိ

ခ်ီးက်ဴးေနေသာ

လူႀကီးလူေကာင္း

မၿပီသေသာ

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၊
လုပ္ရပ္ကုိသာ

အစုိးရ

လုပ္ေနျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒဆုိသည္မွာ ယခုအခါ ဘာမွမဟုတ္ေတာ့၊
စကၠဴစုတ္သာ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ အစၥေရးတုိ႔၏ တုိက္ခုိက္မက
ႈ ို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာ မရွိ၊
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ ေဆြးေႏြး ေစ့စပ္ေပးမႈေၾကာင့္
ဓားစာခံ

တစ္ဝက္ေလာက္ပင္

ျပင္းျပင္းထန္ထန္
အသင္းက

လြတ္ေျမာက္ခ့သ
ဲ ည္မွာ

ေဝဖန္လုိ္က္ေလသည္။

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိမ်ား၏

သာဓကရွိေနသည္ဟု

ျပင္သစ္ေလေၾကာင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္

ေလယာဥ္မွဴးမ်ား
အရွဳံးႏွင့္

ရင္ဆုိင္

ေတြ႔ၾကံဳရဖြယ္ရွိၿပီး ပုိမိုဆုိး႐ြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပ်က္လာေစႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္
လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယခုေတြ႔ၾကံဳရေသာ ေလယာဥ္အပိုင္စီးမႈမ်ိဳး
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မၾကံဳဳေတြ႔ရေအာင္ တင္းၾကပ္ေသာ လုံျခဳံေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ
ေၾကာင္းျဖင့္ ေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေလသည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္

ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္သို႔ အစၥေရးတုိ႔ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္မႈသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအဖို႔ တုန္လပ
ႈ ္
ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ရာအတိ

ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္

ဟူေသာ

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ လႊမ္းမုိးသြားေလသည္။
အစုိးရ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးကမူ အစၥေရးတုိ႔သည္ အာဖရိကတုိက္ႏွင့္
အာရပ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အသက္ကို ေလးစားသမႈျပဳရာ၌ ခၽြတ္ယြင္း ပ်က္ျပယ္ခ့ရ
ဲ ပါေလၿပီ။
သမၼတအီဒီအမင္သည္ ၾကားလူျဖစ္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ဓားစာခံ (၁၅ဝ) ခန္ပ
႔ င္
လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး အစၥေရးတုိ႔၏ ရန္လုိမမ
ႈ ွာ တုန္လပ
ႈ ္ဖယ
ြ ္ရာအတိ ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါေခ်ၿပီ။
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္

ယူဂန္ဒါအစုိးရႏွင့္၄င္း၊

ျပည္သူမ်ားႏွင့္၄င္း၊

တသားတည္း

ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ ရွိေနပါသည္ဟု ေဖၚျပေရးသားလုိက္သည္။
အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏

နယ္ေျမကုိ

က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈသာ ျဖစ္၍ အစၥေရးတုိ႔၏လုပ္ရပ္ကုိ တရားမွ်တေသာ လုပ္ရပ္ဟု
မထင္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဟူေသာ အယူအဆကို မေလးရွားႏိုင္ငံက လက္ခံထားသည္။
မေလးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကမူ မည္သပ
ို႔ င္ အေၾကာင္းျပေစကာမူ အစၥေရးတို႔၏
လုပ္ရပ္သည္
အတြက္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ေလယာဥ္အပိုင္စီးခံရမႈကို

နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု

ထုတ္ျပန္လိုက္ေလသည္။

အမ်ိဴးသားသတင္း

ကာကြယ္ေျဖရွင္းမႈ

မဟုတ္ခပ
့ဲ ါေပဟု
ေအဂ်င္စီ

ေျပာၾကား

“ဘာနာမာ”

ကမူ

အစၥေရးတုိ႔၏ လုပ္ရပ္သည္ အစဥ္အလာျဖစ္ေစမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ျဖစ္လာေစၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳမႈကို ထိခိုက္လာေစႏိုင္မည္။
ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္းကရပ္သင့္ၿပီဟု ေရးသား ေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
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အီးအယ္လ္အက္ဖ္ေခၚ
အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံအား

အီရိႀတီးယန္း
အစၥေရး

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးက

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကုိ

အီရိႀတီးယန္း၌

ရပ္နားခြင့္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္ ေဝဖန္လုိက္ေလသည္။ အစၥေရး ကြန္မန္ဒိုမ်ား
အသုံးျပဳေသာ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားကုိ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ အက္စ္ပါရာရွိ အီရိႀတီးယန္း
ေလဆိပ္ကုိ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သတင္း
ရရွိခဲ့ပါသည္ဟု

အီးအယ္လ္အက္ဖ္ေခါင္းေဆာင္

ဆာေလဆာေဘက

ထုတ္ေဖၚ

ကြန္ျမဴနစ္လုိလားသည့္

“ဝမ္ေဝပုိ”

ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။
ေဟာင္ေကာင္က

ထုတ္ေဝေနေသာ

သတင္းစာကမူ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွ ဓားစာခံ (၁ဝဝ) ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး
အတြက္၊ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆုိဗီယက္
ျပည္ေထာင္စုတုိက
႔ ၊ ကူညီခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ ေရးသားေဖၚျပလုိက္ေလသည္။
ရန္လုိမႈသည္

တရားမွ်တမႈ

ရွိသည္ဆုိျခင္းမွာ

ဓါးျမလူတန္းစား၏

ဆင္ေျခဆင္လက္သာ ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္အပုိင္စီးမႈႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာ မည္သည့္
ႏိုင္ငံမဆုိ စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခံရမည့္ေဘးမိ်ဳး ၾကံဳေတြ႔ ေနရစဖြယ္
ျဖစ္ေနေပၿပီ။
ယူဂန္ဒါအာဏာပုိင္မ်ားက

ေလယာဥ္အပုိင္စီး

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား

ကူညီခဲ့သည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစၥေရး ကြန္မန္ဒိုမ်ားက ဝင္ေရာက္
တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုင္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ ေဝးကြာေသာ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာပုိင္မ်ားအား ထိပါးရန္လုိမက
ႈ ို အစၥေရးႏိုင္ငံငယ္ကေလးက
လုပ္ရဲပါသနည္းဟု

“ဝမ္ေဝပုိ”

သတင္းစာက

ဘာေၾကာင့္မ်ား

ေဝဖန္ေရးသားကာ

ေမးခြန္း

ထုတ္လုိက္သည္။
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(အိုေအယူ) ကြန္ဖရင့္မွ ျပန္လာေသာ အီဂ်စ္ ဒုသမၼတ ေဟာ့စနီမူသာရက္ကမူ
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအား ထိပါးမႈ အတြက္
ယင္းရန္လုိမႈ

အေပၚတြင္

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

ပုိမိုတင္းမာေသာ

လုိအပ္ေနၿပီဟု

သေဘာထားကုိ

ထုတ္ေဖၚ

ထားရွိ

ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။

(အုိေအယူ) ကြန္ဖရင့္တြင္လည္း အာရပ္တုိ႔အား အႂကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံရန္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေလသည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
အီတလီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ အစၥေရး ကြန္မန္ဒုိမ်ား၏
လုပ္ရပ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ေပသည္။ အီတလီအစိုးရကမူ ဘာမွမေျပာပဲ
ေရငုံႏႈတ္ပိတ္လုပ္ေနသည္။ ဇမ္ဘီယာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ စစ္တမ
ဲ ႊာလီက
ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

မည္သည့္

တုိက္ခုိက္ခံရမႈအတြက္

႐ႈတ္ခ်သည္။

ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး
ကူညီမည္ဟု

(အုိေအယူ)

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံကုိမဆုိ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

ယခုအေရးအခင္းႏွင့္
ေျပာၾကားလိုက္ေလသည္။

ပတ္သက္၍

ဝင္ေရာက္

ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္

တသားတည္း

ယူဂန္ဒါ

ျပည္သူတုိ႔အား

လစ္ဘီးယားႏိုင္ငံကလည္း

အလားတူပင္

ယူဂန္ဒါ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ တသားတည္း ရွိေနပါမည္ဟု ထုတ္ေဖၚ ေျပာလုိက္ေလသည္။
ဘစ္ဘီးယားႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ေမာဖာကဒတ္ဖီးက အင္တက္ဘီေလဆိပ္၌ က်ဆုံးခဲ့ရသူ
စစ္သားမ်ား၏ မိသားစုထံ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပုိ႔ ခဲ့သည္။

အခန္း ( ၁၂ )
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား
ျပင္သစ္
ေလယာဥ္အပိုင္စီးမႈ

တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းဌာန၏
အၾကမ္းဖက္သမား

ႀကိဳးပမ္းခ်က္အရ
ေခါင္းေဆာင္

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

အင္တက္ဘီ

ဝီလ္ဖရက္ဒ္ဘုိစီမွာ
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အၾကမ္းဖက္သမား ေလာကအတြင္း၌ ကာလုစ
ိ႔ ္ဟု နာမည္ႀကီးေနသူ၏ အေပါင္းအသင္း
တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း
ခုႏွစ္ဦးအနက္မွ

သိရွိခဲ့ရသည္။
သုံးဦးမွာ

(ပီအယ္ဖ္အယ္လ္ပီ)

အင္တက္ဘီ

ပါလက္စတုိင္း

ေခါင္းမာေသာအုပ္စုမွ

ေလဆိပ္မွ

အၾကမ္းဖက္သမား

လြတ္ေျမာက္ေရး
ျဖစ္သည္ဟု

ေပၚျပဴလာဖရန္

ဆုိသည္။

တစ္ဦးမွာ

ပါလက္စတုိင္းလူမ်ိဳး၊ အသက္ (၃၈) ႏွစ္ရွိ “အယ္လ္အာဂ်ာေဂ်လ္နာဂ်ီ” ျဖစ္သည္။
၄င္းတုိ႔၏

ေလာကအတြင္း၌

“အယ္လ္အာဖာေဂးလ္”

ဟု

အမည္တြင္သည္။

ေနာက္တစ္ဦးမွာ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ရွိ “ဂ်ာဘာဟတ္ဂ်္ေဖဇံအတ္ဒါရာဟင္” ျဖစ္သည္။
၄င္းတုိ႔၏ ေလာကတြင္ “အဘူနာဖတ္” ဟု အမည္တြင္သည္။ က်န္တစ္ဦးမွာ အီရတ္
ႏိုင္ငံသား အသက္ (၄၃) ႏွစ္ရွိ “အဘိုအာလ္လတစ္ဖ္” ျဖစ္သည္။
ဘုိစီအား (၁၉၇၅) ခု ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္ႏင
ွ ္ဒဏ္
ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏အေပါင္းအသင္းျဖစ္ေသာ ကာလုစ
ိ႔ ္ဟု နာမည္ႀကီး ေနေသာ
“အီလစ္ခ်ရာမီရပ္ဆံေခ်”
ကေခ်သည္တစ္ဦးအား

က
ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌

ျပင္သစ္စုံေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္
ပစ္မသတ္ခင္

လီဘႏြန္

ႏွစ္ရက္အလိုတြင္

ဘီစီသည္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ရေလသည္။ ကာလိစ
ု႔ ္သည္၊ အုိပက္ ေရနံဝန္ႀကီးမ်ားကုိ
ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ေသာ

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟု

ၾသစေၾတးလ်

ရဲအဖြဲ႔က

ယုံၾကည္ေနသည္။ (၁၉၇၅) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ခရစ္စမတ္ပဲြေတာ္အတြင္း ဗီယာနာ၌
က်င္းပေနေသာ ေရနံတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်မႈႏိုင္ငံမ်ားအဖြ႔ဲ (အုိပက္) အစည္းအေဝးလုပ္ေနစဥ္
ေရနံဝန္ႀကီးမ်ား ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ျပင္သစ္ေလယာဥ္

ျပန္ေပးဆြဲစဥ္က

အျပာရင့္ေရာင္

စကဒ္၊

အျပာႏုေရာင္ဘေလာက္စ္၊ အျပာေရာင္ေျခအိတ္ ဝတ္ဆင္ကာ ဆံပင္တုတပ္ထားေသာ
အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္

ဆံပင္တုႀကီးကုိ

လက္တဖက္က

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

ထိန္းကိုင္ရင္း
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လက္တစ္ဖက္က

လက္ပစ္ဗုံးတကားကားႏွင့္

ခရီးသည္မ်ားကို

ႀကိမ္းေမာင္း

ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
ယင္းအမ်ိဴးသမီးအား “ဟာလီမာ” ဟု အေဖၚျဖစ္သူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက
ေခၚၾကသည္။ ဟာလီမာဟု အေခၚခံရသူ အမ်ိဳးသမီးသည္ အေနာက္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသူ
ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပင္သစ္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားက ယူဆေနၾကသည္။
က်န္ေသာ အၾကမ္းဖက္သုံးဦး၏ အမည္ကုိမူ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳၾကပါေပ။
ပါလက္စတုိင္းလြတ္ေျမာက္ေရး
ဘာရွ္ကမူ

ျပင္သစ္ေလယာဥ္ပ်ံကုိ

ျပန္ေပးဆြဲသြားေသာ

မိမိတုိ႔ႏွင့္

တပ္ဦးေခါင္းေဆာင္

အင္တက္ဘီသုိ႔

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွာ

ပီအက္ဖ္ဘယ္လ္ပီအုပ္စုမွ
အပုိင္စီးမႈမွာ

ေပၚျပဴလာ

ဇြန္လ

အခ်ိန္

ခြဲထြက္သြားေသာသူမ်ားပင္
မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းျဖင့္

(၂၇)

ေဂ်ာ့ဟာ

ရက္ေန႔

က

အတန္ၾကာေလာက္ကပင္
ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဘးရြတ္ၿမိဳ႕၌

ေလယာဥ္

မန္းေဒးေမာနင္း

သတင္းစာက ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။ ယခု ေလယာဥ္ အပိုင္စီးသူတမ
ုိ႔ ွာ
ဝါဒီဟာဒစ္၏

ေနာက္လုိက္မ်ား

ပီအက္ဖ္အယ္လ္ပီအုပ္စုသည္

ျဖစ္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု

မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္သည္။

ေလယာဥ္အပိုင္စီးမႈ

လုပ္ငန္းအာလုံးကုိ

ရပ္ဆုိင္းထားသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္က
႔ ်င္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္ေလွ်ာက္မည္မဟုတ္ပါဟု ရွင္းျပသည္။ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္ ဟာဘာရွ္ႏင
ွ ့္
ဟာဒစ္တုိမ
႔ ွာ

(၁၉၇၄) ခုႏွစ္အတြင္းက

ေလယာဥ္အပုိင္စီးအၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား

ေလွ်ာ့ေပ့ါရန္ စဥ္းစားရာမွ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာကြလ
ဲ ဲြခ့ဲ ၾကေလသည္။
(၁၉၇၆) ခု ဇြန္လအတြင္းက အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဖရန္စစ္အီမလိဳြင္
(ဂ်ဴနီယာ) ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီး အသတ္ခံရမႈသည္ ဟာဒစ္ႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ္မႈ ရွိေနသည္ဟု
ဥေရာပတုိက္မွ

သတင္းစာမ်ားက

ပီအက္ဖ္ဘယ္လ္ပီတြင္

ညႊန္ျပလုိက္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဆုိင္ရာ

ဝါဒစ္ဟာဒစ္သည္

ေအာ္ပေရးရွင္း

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

မူလက

ေခါင္းေဆာင္
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ျဖစ္ေလသည္။

(၁၉၇ဝ)

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသို႔

ခုႏွစ္တြင္

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားကို

ေခၚေဆာင္သြားသည့္

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံတြင္

ရွိေနေသာ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲမမ
ႈ ွာ

၄င္းတုိ႔၏

ကိစၥတြင္

အၾကမ္းဖက္အပိုင္စီးကာ

ဦးစီးဦးေဆာင္

ပီအက္ဖ္အယ္လ္ပီအုပ္စုက
လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု

ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။

ယခု

ျပင္သစ္

ထုတ္ေဖၚ

ေျပာၾကား

လုိက္သည္။
ယင္းေျပာျပခ်က္ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္

ပီအက္ဖ္အယ္လ္ပီႏွင့္

ပတ္သက္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ေနာက္က ႀကိဳးကိုင္ အၾကံေပးသူမ်ား၏
မ်က္စိလွည့္စားသည့္
“မိမိတုိ႔သည္

ေက်ညာခ်က္ပင္

ေလယာဥ္အပိုင္စီး

ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္

ဟာဘာရွိကရွင္းျပသည္။

အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို

ရပ္ဆုိင္းခ့ဲသည္မွာ

ၾကာပါၿပီ။ ဒီလုပ္ငန္းဟာလည္း ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အက်ိဴးမျပဳပါ”
ဟု ေဂ်ာဟာဘာရွ္က ဆက္လက္ရွင္းျပသြားသည္။

အခန္း ( ၁၃ )
အပိုင္စီးေလယာဥ္မွပိုင္းေလာ့
ေအသင္ေလဆိပ္မွ
ခရီးသည္အခန္းက

ဆူဆူညံညံ။

ေလယာဥ္အင္ဂ်င္နီယာ
အၾကမ္းဖက္သမား

ေလယာဥ္ထြက္သည္မွာ
ေလယာဥ္

ထုိင္ေနရာမွထ၍

ေခါင္းေဆာင္

ရွစ္မိနစ္သာ

မီးေလာင္ၿပီဟု

ထင္လုိက္မိသည္။

ခရီးသည္အခန္းသုိ႔

ဂ်ာမန္ႏွင့္

မ်က္ႏွာခ်င္း

ရွိေသးသည္။
ၾကည့္လုိက္ရာ

ဟပ္မိလ်က္သား

ျဖစ္သြားသည္။ သူလ
႔ က္ထဲတြင္ ပစၥတုိႏွင့္လက္ပစ္ဗုံး။ ကုိယ့္ေနရာကုိယ္ ျပန္ထုိင္ရန္
အမိန္႔ေပးခံရသျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာမွာ စက္ခလုပ္ခုံ၌ ျပန္ထုိင္ေနရသည္။
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အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္က
လက္ေထာက္

ေလယာဥ္မွဴးကုိ

ေလယာဥ္ဦးခန္းထဲ၌

အျပင္ထြက္ေစၿပီး

ေနရာယူသည္။

ခရီးသည္

(၂၄၁)

ဦးအား

အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ေစရန္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားေစခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္
ေခါင္းေဆာင္သည္ အင္တက္ဘီေလဆိပ္ ေရာက္သည္အထိ ေလယာဥ္ဦးေခါင္းပုိင္းကုိ
အပုိင္စီးထားသည္။

အၾကမ္းဖက္သမား

ေလးဦးမွာ

ေအသင္

ေလဆိပ္မွ

တက္ေရာက္လာၿပီး အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္၌ ေနာက္ထပ္ ပါလက္စတုိင္း သုံးဦးက
အင္အားျဖည့္ေလသည္။
ေလယာဥ္အပုိင္စီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကသာ ဓားစာခံမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္
ၾကသည္။ ယူဂန္ဒါ စစ္သားမ်ားက ဓားစာခံမ်ားအားထားသည့္ ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္
အေဟာင္းႀကီး၏ ျပင္ပကသာ ဝိုင္းရံ ေစာင့္ၾကပ္ၾကသည္။ ယူဂန္ဒါ အာဏာပုိင္မ်ားက
ေမြ႔ရာ၊ ေစာင္၊ ေခါင္းအုံးမ်ား ေပးသည္။ ဓားစာခံ (၁၄၇) ဦး ျပန္လႊတ္ေပးေသာအခါမွ
က်န္ဓားစာခံမ်ားအဖို႔ အနည္းငယ္ အေနေခ်ာင္လာသည္။ ေျခဆန္႔၌ အိပ္လာႏိုင္သည္။
အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေလဆိပ္ စားေသာက္ခန္းမွ ေပးသည္။
ဆရာဝန္ႏွင့္ ယူဂန္ဒါ သူနာျပဳဆရာမမ်ား လာေရာက္ၿပီး ဖ်ားနာသူမ်ားကုိ
ၾကည့္႐ႈ

ကုသေပးသည္။

အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္

သမၼတႀကီးအမင္

လာေရာက္ၿပီး

ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ

အေျခအေနကုိ

ရွင္းျပျခင္း

ေလယာဥ္ဆီသုိ႔

သြားခြင့္မျပဳပဲ

ေလယာဥ္ကုိ

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ

ေျပာၾကားသည္။

မျပဳခဲ့ပါေပ။

သုိ႔ေသာ္

ေလယာဥ္ကပၸတိန္ကုိ

ေလဆိပ္အေဆာက္အဦးနားသို႔

ေရႊ႕ထားသည္။ ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားက ဓားစာခံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ျပင္ပမွ သြားလာ
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ပင္ အစာနင္ေသာ မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကို ယူဂန္ဒါ
စစ္သားမ်ားက ေဆး႐ံုတင္ေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
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အစၥေရးတုိ႔၏ လွ်ပ္တျပက္ ကယ္တင္မမ
ႈ ွာ စေနေန႔ ညသန္းေခါင္ေလာက္တြင္
စတင္သည္။ တုိက္ပြဲမွာ (၁၂) မိနစ္ေလာက္သာ ၾကာလုိက္မည္ ထင္သည္။ တုိက္ပဲြ
အတန္ၾကာ ၿငိမ္သက္သြားၿပီး ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ထဲ၌ ဟီဘ႐ူးႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားမ်ား
ေျပာသံ ၾကားလာရသည္။ ထုိအခ်ိ္န္၌ ေလယာဥ္ပုိင္းေလာ့မွာ ဓားစာခံ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္သာခန္းဆီသုိ႔ သြားေသာလမ္းၾကားတြင္ ေရာက္ေနသည္။
ဘရင္းဂန္းႏွင့္ လက္ပစ္ဗုံးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အစၥေရး စစ္သားမ်ားက
ဓားစာခံမ်ားအား အဝတ္အစား ျမန္ျမန္ ဝတ္ခုိင္းသည္။ ယင္းေနာက္ ေလယာဥ္ပ်ံ
မ်ားျဖင့္ အသင့္ယူလာေသာ ကားမ်ားေပၚ တက္ခုိင္းကာ အားလုံး ေလယာဥ္ပ်ံဆီသ႔ို
သယ္ေဆာင္သြားေလသည္။
ဤစကားစုမ်ားမွာ

အပုိင္စီးခံရေသာ

ျပင္သစ္ေလယာဥ္ဦစီး

(ပုိင္းေလာ့)

အသက္ (၅၂) ႏွစ္ရွိ မုိက္ကယ္ဘာကိစ
ု႔ ္က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ ရွင္းျပခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၄င္းအပါအဝင္ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္း (၁၂) ဦးစလုံးက အျခားခရီးသည္မ်ား
ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရေရြ႕ မိမိတုိ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စကားမဆုိၿပီဟု
အၾကမ္းဖက္သမားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ပိုင္းေလာ့ဘားကုစ
ိ႔ ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္း (၁၂) ဦးစလုံးကုိ အစၥေရးႏိုင္ငံ တယ္လ္အဗစ္
ေလဆိပ္မွ

ပဲရစ္ၿမိဳ႕သုိ႔

ဇူလုိင္

(၄)

ရက္ေန႔

ညေနပိုင္းအေရာက္

ျပန္လည္

ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရာတြင္ ေလဆိပ္၌ အဆုိပါ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ေက်ညာခ်က္
တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ထုိေက်ညာခ်က္ထဲ၌ “ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္
လုိအပ္ခ်က္

ပစၥည္းပစၥယမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

အျမဲတမ္း

စာနာစိတ္ထားခဲ့ေသာ

သမၼတႀကီး အမင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္” ဟူေသာ စကားရပ္ပါဝင္သည္။
ယင္းစကားရပ္ေၾကာင့္ပင္ အပိုင္စီးခံ ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့က အထက္ပါအတုိင္း
ရွည္လ်ားစြာ ျပန္လည္ရွင္းျပၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ပဲရစ္သို႔ ျပန္ေရာက္သည့္ ညက မိမိမွာ
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အသံမထြက္ေတာ့သျဖင့္

ေလယာဥ္အင္ဂ်င္နီယာက

ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

အဆုိပါ

ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့

ေက်းဇူးတင္လႊာကို
မစၥတာဘာကိစ
ု႔ ္က

ထည့္ေရးခုိင္းသည့္အေၾကာင္းမွာ “ယူဂန္ဒါ အာဏာပုိင္မ်ားက ဓားစာခံမ်ားအတြက္
သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ
ရွွိေစရန္အတြက္

ပစၥည္းပစၥယမ်ားႏွင့္

ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ၾကပါသည္”

သက္သာေသာ

ဆုိေသာ

စာပုိဒ္သာ

အေနအထား
ျဖစ္ေပသည္ဟု

ရွင္းျပေလသည္။
ျပင္သစ္သမၼတႀကီးကမူ ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ ကပၸတိန္ဘာကုစ
ိ႔ ္အား “လီဂ်င္
ေအာ့ဖ္ေအာ္နာ” ဘြဲတ
႔ ံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္လုိ္က္ၿပီး ေလယာဥ္ အပိုင္စီးခံထားရၿပီးေနာက္
ဓားစာခံမ်ားႏွင့္အတူ ထိန္းသိမ္းထားခံရသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ခရီးသည္မ်ားႏွင့္
အတူ အနစ္နာခံႏိုင္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ျပသႏိုင္မတ
ႈ ႔အ
ုိ တြက္
ေလယာဥ္ဝန္ထမ္း (၁၂) ဦးအား “ေအာ္ဒါေအာ့ဖ္မဲရစ္” ဘြတ
ဲ႔ ံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲသည။္

အခန္း ( ၁၄)
၁၄)
စြပ္စြဲသူနွင့္စြပ္စြဲလုိသူ
“ဒီလုိလုပ္ရပ္က လူ႐ိုင္းဆန္တယ္။ တရားမွ်တမႈ မရွိတ့ဲ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္တယ္”
ယူဂန္ဒါ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ

လုံျခံဳေရးေကာင္စီ
ကုလသမဂၢ

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး

အစည္းအေဝးတြင္

လုံျခံဳေရးေကာင္စီ

ဤသ႔ို

ဂ်ဴမာေအာရစ္က
စတင္စပ
ြ ္စဲြ

အစည္းအေဝးကုိ

ဇူလုိင္

ကုလသမဂၢ

ေျပာဆုိလုိက္သည္။
(၉)

ရက္ေန႔တြင္

စတင္က်င္းပသည္။ အစၥေရး ဓားစာခံမ်ားအား ကယ္ဆယ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ငါးရက္
အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး ေခၚယူေပးရန္
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံက

ပန္ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးၾကမည့္
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ယူဂန္ဒါ၊ ေမာ္ရစ္ရွ၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ အစၥေရး၊ ကာတာ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔
သမၼတႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက အင္တက္ဘီေလဆိပ္၌ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးခဲ့ရမႈ
အားလုံးကုိ အစၥေရးႏိုင္ငံက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ မိမိအစုိးရသည္
ေလယာဥ္အပိုင္စီး
ယူဂန္ဒါ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္

သမၼတႀကီးသည္

လူလူခ်င္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ

စာနာေထာက္ထားေသာ

မရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊

စိတ္ဓါတ္ျဖင့္သာ

ဓားစာခံမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဓားစာခံအျဖစ္ ေနထုိင္ၾကသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း
သက္ေတာင့္သက္သာ ေနႏိုင္ရေအာင္ အစြမ္းကုန္ ကူညီခ့ျဲ ခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇီယန
ြ ္
ဝါဒသမား အစၥေရးတုိ႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ေရွ႕႐ႈသည့္ ယနၲရားတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အင္တက္ဘီ

ေလဆိ္ပ္သုိ႔

ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္

ဆုံး႐ံႈးပ်က္စီးနစ္နာမႈ

မ်ားျပားလွေၾကာင္း၊ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာလညး္ ေသေၾကခဲ့ရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္
အစၥေရးႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားသြားသည္။
အစၥေရးကိုယ္စားလွယ္
“မိမိသည္

အစြပ္စြဲခံရသူဟု

လုပ္ရပ္မ်ားက

ခ်ိမ္ဟာေဒါဂ္က
မထင္ေၾကာင္း၊

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏

ဤသုိ႔

မေကာင္းမႈ

ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ

ျပန္လည္

တင္ျပသည္။

ဒုစ႐ိုက္

အၾကမ္းဖက္

ဖ်က္ဆီးေနျခငး္အေပၚ

မိမိကသာ စြပ္စြဲလုိသူအျဖစ္ တင္ျပလုိေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။
အင္တက္ဘီ
စြက္ဖက္မႈျဖင့္

ေလဆိပ္တြင္

ယူဂန္ဒါသမၼတ

ထိန္းသိမ္းထားခံရေသာ

အီဒီအမင္၏

ဓားစာခံမ်ား၏

ပူးေပါင္းပါဝင္

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္

ႀကိဳးပမ္းရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ယခုလုိ ျပဳလုပ္ရန္ ေနာက္ဆုံး
အခ်ိန္က်မွ

ဆုံးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

သမၼတအမင္၏

အမိန္႔အရ

ယူဂန္ဒါ

စစ္သားမ်ားက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ားကုိ ခြျဲ ခားေနၿပီ ဟူေသာ
သတင္းမ်ားကုိ တယ္လ္အဗစ္ၿမိဳ႕မွ ၾကားသိေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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ဆက္လက္ၿပီး သမၼတအီဒီအမင္သည္ (၁၉၇၂) ခုႏွစ္တြင္ ျမဴးနစ္ အုိလံပစ္
အားကစားပြဲေတာ္၌ အစၥေရး အားကစားသမားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခ့သ
ဲ ည့္ အၾကမ္းဖက္
သမားမ်ားအား

ခ်ီးက်ဴးခဲ့႐ံုသာမက

သုတ္သင္ပစ္ခဲ့ေသာ
အင္တက္ဘီ

ဂ်ဴးလူမ်ဳိး

ဟစ္တလာကုိလည္း

ေလဆိပ္မွ

ဓားစာခံမ်ားအား

သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ

သတ္ျဖတ္

ခ်ီးက်ဴးခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း...

ထို႔ေၾကာင့္

ကယ္ဆယ္ရန္

အစၥေရးႏိုင္ငံအေနျဖင့္

တာဝန္အရပင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေနေၾကာင္း... လံုျခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ အစၥေရးတု႔၏
ိ
လွ်ပ္တျပက္

ကယ္ဆယ္ေရး

တင္ပထ
ုိ႔ ားရေသာ

မစမီအခ်ိန္ကေလးက

မစၥက္ဘေလာ့ခ်္ကို

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံက

ယူဂန္ဒါ
ျပန္ပုိ႔ေပးရန္

ေဆး႐ံုသို႔
ေတာင္းဆုိ

သင့္ေၾကာင္း... အင္တက္ဘီေလဆိပ္ လွ်ပ္တျပက္ ကယ္ဆယ္ေရး စီစဥ္မတ
ႈ ြင္၄င္း၊
လက္ေတြ႔ ကယ္တင္ရာတြင္၄င္း၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ျဲ ခင္း
မရွိေၾကာင္း...

အင္တက္ဘီ

ေအာ္ပေရးရွင္း

တစ္ခုလုံးအတြက္

အစၥေရးႏိုင္ငံ၏

တာဝန္လုံးဝ ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသြားသည္။
တဖန္ ဓားစာခံမ်ားအား အင္တက္ဘီေလဆိပ္ ခန္းမေဆာင္အေဟာင္းထဲသ႔ို
သြင္းအၿပီးတြင္ ယူဂန္ဒါသမၼတ အီဒီအမင္က ေလယာဥ္အပိုင္စီး အၾကမ္းဖက္သမား
မ်ားႏွင့္

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊

ဖက္လွဲတကင္းေနျခင္းတုက
ိ႔ ုိ

ေတြ႔ရေၾကာင္းျဖင့္

သတင္းမ်ားရရိွေၾကာင္း… အပုိင္စီးခံရသည့္ ေလယာဥ္ပ်ံကုိ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သုိ႔
ဆင္းသက္ေစလိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားႏွင့္ အတူရွိေနေသာ
အၾကမ္းဖက္သမား

အာရပ္ငါးဦးသည္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား

ဖက္ရမ္း

ေလယာဥ္ေပၚ၌
နမ္း႐ံႈံ႕ၿပီး

ေစာင့္ၾကပ္သည့္္တာဝန္ကုိ

ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ခ့ၾဲ ကေၾကာင္း…

စြပ္စြဲခံရမည့္ဖက္မွ

ပ်က္စီးယုိယြင္းၾကမ္းတမ္းကာ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

မဟုတ္ပဲ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏

ပါလာေသာ
ဓားစာခံမ်ားကုိ
မိမိတုိ႔သည္
ေသြးဆာေနေသာ

လူ႔ဘီလူးလုပ္ရပ္ႏွင့္

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

ယင္းတုက
ိ႔ ို
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အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအေပၚ စြပ္စဲြ ျပစ္တင္လုိသူသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိပါ
ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး
စစ္ဆင္ေရးသည္

အစၥေရး

ကြန္မန္ဒိုမ်ား၏

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံကုိ

လွ်ပ္တျပက္

ရည္စူးေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း

ကယ္တင္မႈ

မဟုတ္ေၾကာင္း...

ေလယာဥ္ကုိ အပုိင္စီးခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ဝီလ္ဖရက္ဒ္
ဘုိစီသည္

ေလယာဥ္ပ်ံကို

ယူေဆာင္သြားရမည့္

ေနရာကုိ

ေရွးမဆြကပင္

သိရွိထားသူျဖစ္ေၾကာင္း... အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သို႔ အပုိင္စီးခံရသည့္ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး
ဆုိက္ေရာက္သည့္အခါ အၾကမ္းဖက္ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသမီးက အားလုံးအုိေက… စစ္တပ္က
ေလဆိပ္ေရာက္ေနၿပီဟု ဝမ္းသာအားရ ေအာ္လုိက္ျခင္းကပင္ သက္ေသျပေနေၾကာင္း..
အၾကမ္းဖက္သမားေခါင္းေဆာင္ ဘိုစီက ယခုအခါ မိမိတုိ႔သည္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ေသာ
ေနရာသုိ႔

ေရာက္ခဲ့ေလၿပီဟု

အေထာက္အထား

ဓားစားခံမ်ားအား

တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း...

ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာလည္း

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္သို႔

အပုိင္စီး

ေလယာဥ္ပံ် မေရာက္မွီကတည္းကပင္ မိမိတုိ႔ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး ယခု ေရာက္မည့္
ေနရာတြင္

ေလဆိပ္၌

ဓားစာခံမ်ားအား

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားျဖင့္

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက

လာေရာက္
ႀကိဳတင္

ႀကိဳဆုိပါလိမ့္မည္ဟု

ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းကုိပါ

ေျပာၾကားသည္။
တဖန္ အပုိင္စီးခံရသည့္ ေလယာဥ္ပ်ံ ဆုိက္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း
လုိုလုိပင္

မာစီးဒီးကားအနက္ႀကီးသည္

ေလယာဥ္ရွိရာသို႔

ေမာင္းႏွင္လာေၾကာင္း...

မာစီဒီးကားေပၚတြင္ ပါလာသူမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးက ေလယာဥ္အပိုင္စီး လုပ္ငန္းကုိ
ထုိအခ်ိန္မွစ၍

ဦးစီးဦးကုိင္

ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

၄င္းကိုယ္တုိင္ပင္

ေလယာဥ္ပ်ံေပၚသို႔ တက္လာၿပီး ေလယာဥ္ပ်ံကုိ အပုိင္စီးခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ဘုိစီႏင
ွ ့္
စကားေျပာေၾကာင္း...

ျပင္သစ္ကုမဏ
ၼ ီတစ္ခုမွ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဆုိင္ရာ
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ဒါ႐ိုက္တာမိုက္ကယ္ကုိေဂ်ာ့၏

ေျပာစကားအရဆုိလွ်င္

အစားအေသာက္မ်ား

ယူေဆာင္လာေသာ ေလဆိပ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေတ႔ြဆုံရာ၌ ၄င္းအေနျဖင့္ ေလယာဥ္
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ဓားစာခံမ်ားအတြက္

အစားအေသာက္မ်ား

ျပင္ဆင္ေနရသည္ဟု

ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဤအခ်က္ကုိ

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္သို႔

အပုိင္စီးခံရေသာ ေလယာဥ္ ေရာက္ရွိလာမည္ကို အားလုံးက ႀကိဳတင္ သိရွိထားၿပီးသား
ျဖစ္သည္။ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးသည့္ ပထမ (၂၄) နာရီအတြင္း
အေစာင့္တာဝန္ကုိ

ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားက

ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊

အၾကမ္းဖက္သမား

တစ္ေယာက္မွ မေတြ႔ရေတာ့ေၾကာင္း... အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဓားစာခံမ်ားရွိရာသို႔
ျပန္လည္

ေရာက္ရွိလာေသာအခါမွ

ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားက

အေစာင့္တာဝန္ကုိ

လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသ႔ို လႊဲအပ္သည္သာမက စက္ေသနတ္မ်ားကုိပင္
ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း...

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္

ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားက

ေလဆိပ္

အေဆာက္အဦးျပင္ပမွ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကေၾကာင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေလဆိပ္
အေဆာင္

ပထမထပ္ကုိ

ထူးထူးျခားျခား

အာ႐ံုစုိက္ကာ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကေၾကာင္း…

ေရးခ်ိဳးခန္းသုိ႔ သြားၿပီး အေပ့ါအေလး စြန႔္လုိသူမ်ားအတြက္ ယူဂန္ဒါစစ္သားမ်ားက
အသြားအျပန္ ေစာင့္ၾကပ္မႈ တာဝန္ယူခဲ့ေၾကာင္းကိုပါ ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွာ ကုိယ့္အုိးကိုယ့္အိမ္ပမာ သြားလုိရာ
သြားလာလုိရာလာႏွင့္

လုပ္ခ်င္တုိင္း

လုပ္ေနႏိုင္သည့္

အခြင့္အေရးကုိ

ရေနၾကေၾကာင္း... အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသုံးရန္ ကားႏွစ္စီး ေပးထားရာတြင္ တစ္စီးမွာ
ယူဂန္ဒါ စစ္ယူနီေဖါင္းဝတ္ တစ္ဦးကိုယ္တုိင္ ေမာင္းႏွင္ေပးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း…
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွာ ယူဂန္ဒါမွ အကူအညီရေနသည္မွာ ထင္ရွားလွေၾကာင္း…
လက္နက္ဆုိလွ်င္လည္း စက္ေသနတ္ အလတ္စားမ်ား ပစၥတုိမ်ားႏွင့္ ေဖါက္ခဲြရန္
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ယမ္းဘီလူးမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စကားေျပာ ဆက္သြယ္ေရးကရိယာပင္ ရရွိထားသည္ကုိ
ေတြ႔ရေၾကာင္း...
လုပ္ကိုင္ခဲ့သူက

အင္တက္ဘီေလဆိပ္ေရာက္မွ
စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ေသာ

အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းကုိ

ဓားစာခံမ်ားကုိ

ေရြးထုတ္ၿပီး၊

ဦးစီး
ယူဂန္ဒါ

စစ္သားမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ပင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း…
ယူဂန္ဒါသမၼတ အမင္က ေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာတုိင္း ဓားစာခံမ်ားေရွ႕
ေမွာက္၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီး ေနထုိင္ေျပာဆုိ ဆက္ဆံသည္ကုိ
ေတြ႔ရေၾကာင္း...

ေဆြးေႏြေစ့စပ္ေရး

ျပင္သစ္သံအမတ္အား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္စဥ္

ေဘးဖယ္ထားၿပီး

သမၼတအမင္သည္

အၾကမ္းဖက္သမားႏွင့္

တုိက္႐ုိက္

ဆက္သြယ္… ေျပာခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း… အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိမက
ႈ ို
သမၼတအမင္ တစ္ဦးတည္းကသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း... ဓားစာခံမ်ား ထြက္ေျပးျခင္း
မျပဳရန္

သမၼတအမင္ကို္ယ္တုိင္က

သတိေပးေၾကာင္း...

ဓားစာခံမ်ား

စိတ္ဓါတ္

အားငယ္ေစရန္ ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ အေပၚ၌ ဂ်က္ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းကုိ မၾကာခဏ
ဝဲပ်ံ၍ ျပေၾကာင္းကုိပါ ထည့္သြင္းေျပာသြားသည္။
တဖန္

ဓားစာခံမ်ားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္

ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္အနီးတြင္

စက္ေသနတ္ အႀကီးစားမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ သံခ်ပ္ကာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို
အသင့္ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း... ၄င္းသံခ်ပ္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအနီး၌ပင္ ရဟတ္ယာဥ္
ႏွစ္စီးကုိလည္း အသင့္ထားျပန္ေၾကာင္း... ဓားစာခံမ်ားကုိ ယူဂန္ဒါ စစ္သားမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေရာေႏွာ ေစာင့္ၾကပ္သည့္သေဘာပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း... ယူဂန္ဒါ
စစ္သားမ်ားသည္ ေလဆိပ္ခန္းမေဆာင္ အတြင္းအျပင္သာမက... ဒုတိယအထပ္ႏွင့္
အပုိင္စီးခံရသည့္
ေလယာဥ္

ျပင္သစ္ေလယာဥ္ကိုပါ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအဖုိ႔

တာဝန္ယူ

ေစာင့္ၾကပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း...

ပူပင္ေနစရာမရွိပဲ

သက္ေတာင့္သက္သာ

ေနထုိင္ႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္းကုိပါ ေျပာၾကားသည္။
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ဆက္လက္ၿပီး

အစၥေရး

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ
သေဘာထား

ကိုယ္စားလွယ္က

အၾကပ္ကိုင္ကာ

ရွိေနသည္ကုိ

ဓားစာခံမ်ားအားလုံး
အေနအထားတြင္

ယူဂန္ဒါ

အႏိုင္ယူမည့္

လုံဝမေတြ႔ရေၾကာင္း...

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ရွိေနေၾကာင္း

စစ္တပ္က

အေနအထားႏွင့္
သမၼတအမင္သည္

လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိလွ်င္

ဓားစာခံတစ္ဦးျဖစ္သူ

လုပ္ႏိုင္သည့္

မဟာလန္ဒန္

ေကာင္စီမွ

အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာတုိနီရပ္စ္ဆယ္၏ ေျပာစကားအရ သိရွိရေၾကာင္း...
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္အေရာက္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွာ နာရီ (၃ဝ) ခန္႔
မအိပ္ရသည့္အျပင္ လုံေလာက္ေသာ လက္နက္လည္း မရွိသျဖင့္ ဓားစာခံမ်ားအား
ကယ္ဆယ္လုိပါက

သမၼတအမင္အေနျဖင့္

လြယ္လြယ္ကေလးပင္
ေခါင္းေဆာင္သည္

ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း

ကယ္ဆယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏

ကာလတေလွ်ာက္လုံး

ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
သမၼတအမင္တို႔

ေလဆိပ္

ယင္းအခ်က္ကို
တုိက္႐ိုက္

သမၼတ

အစၥေရးႏိုင္ငံရွိ

တယ္လီဖုန္း

အီဒိအမင္ႏွင့္
ဗိုလ္မွဴးႀကီး

ေျပာဆုိရာမွ

တြဖ
ဲ က္

ဘာလက္ဖ္ႏင
ွ ့္

သိရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း...

ကုိပါ

ထည့္သြင္းေျပာသြားသည္။
ယခု ဓားစာခံမ်ားအား အင္တက္ဘီမွ ကယ္ဆယ္ျခင္းသည္ (၁၉၇၆) ခု
ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း၌
ေက်ာင္းသား
ျပင္သစ္အစုိးရက
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ပါသည္။

ဆုိမာလီ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက

ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
ကယ္တင္ခဲ့ရသည့္
အၾကမ္းဖက္မႈ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ဓားစာခံအျဖစ္
လုပ္ရပ္ႏွင့္

လုပ္ရပ္ကုိ

ဂ်ီေဘာက္တီတြင္
ဖမ္းဆီးထားသျဖင့္

တန္းတူပင္

ျဖစ္ေပသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္

အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းရပ္အေပၚ

႐ႈတ္ခ်သင့္

တင္းတင္းမာမာ

အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ျပတ္သားေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ အျခား
ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကုိ

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အေရးယူသင့္သည့္အျပင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္လည္း အလားတူပင္
႐ႈတ္ခ်သင့္ပါသည္ဟု

တင္ျပျပန္ေလသည္။

ကုလသမဂၢ

လုံျခံဳေရးေကာင္စီတြင္

လက္ခုပ္ၾသဘာသံ လႊမ္းသြားေလေတာ့သည္။
အာဖရိက

ႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုမွ

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ

ေမာ္ရီေတးနီးယား

ကုိယ္စားလွယ္ ေမာေလအယ္လ္ဟတ္စာက အစၥေရးအေပၚ ႐ႈတ္ခ်ရန္ တုိက္တန
ြ ္း
ေျပာၾကားျပန္သည္။ ယူဂန္ဒါအစုိးရသည္ မိမိတာဝန္မရွိေသာ ေလယာဥ္အပိုင္စီးခံရမႈ
ျပႆနာကုိ ေျပျပစ္ ၿပီးေျမာက္သြားေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ရွင္းျပသြားသည္။
ကင္ညာကိုယ္စားလွယ္ အက္ဖ္အမ္ကာစီနာက ကုလသမဂၢ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္
ကြတ္ေဝါဟိမ္းထံသို႔

ကင္ညာအစုိးရ၏

တရားဝင္ေပးစာကုိ

ေပးပုိ႔

လုိက္သည္။

ယင္းစာတြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံသည္ အစၥေရးတုိ႔၏ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္စီးနင္းမႈကို လုံးဝ
ကူညီခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊
သက္ဆင္းခြင့္

အစၥေရး

ျပဳခဲ့ျခင္းမွာလည္း

ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားအား
ေဆးကုသခြင့္

ႏိုင္႐ိုဘီေလဆိပ္သ႔ုိ

ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္

ေနာက္ဆုံး

မိနစ္ပုိင္းေလာက္မွပင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါရွိသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံသည္
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံအား
အစစအရာရာ

အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္

ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္ဟု

(၁၉၇၁)
ဆုိသည္။

ခုႏွစ္မွစ၍

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံအား

ယခုကိစၥတြင္

အစၥေရးအား

ကင္ညာႏိုင္ငံက ကူညီခဲ့သည္ဆုိသည္မွာ လူမႈေရးသက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌လည္း သက္ေရာက္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ ကင္ပါလာၿမိဳ႕ရွိ ကင္ညာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အင္တက္ဘီကိစၥ
ျဖစ္ေပၚလာၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယူဂန္ဒါ စစ္သားမ်ား၏ စနစ္တက် သုတ္သင္မက
ႈ ို
ခံေနၾကရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ကင္ညာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မြန္ယာ ဝီရာကီက
ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ စာတစ္ေစာင္ ေပးပ႔ုိတုိင္တမ္းျပန္သည္။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ ဝီလ်ံစကရင္တန္ကမူ “အစၥေရးတုိ႔၏ အင္တက္ဘီ
စစ္ဆင္ေရးမွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းတုက
ိ႔ ို စိတ္လပ
ႈ ္ရွားေစခဲ့သည့္အနက္
မိမိလည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါေခ်ၿပီ” ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ သံအမတ္ႀကီး
စကရင္တန္က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကုိ
ပူးတြဲတင္ျပထားေသာ

အဆုိကုိ

လုံျခံဳေရး

ေကာင္စီအေနျဖင့္

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္

ေပးေစလုိပါေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္အပိုင္စီး လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ေရး၊ ကာကြယ္
တားဆီးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေရးႏွင့္ ယင္း အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းရပ္အားလုံးကို
အျပစ္ေပးေရးတုိ႔အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေထာက္ခံၾကေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြား
ေလသည္။

အေမရိကန္

ၿဗိတိန္အဆုိျပဳခ်က္ကုိ

ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး

အုိက္ဗာ

ရစ္ခ်တ္က တင္သြင္းခဲ့သည္။
တန္ဇန္းနီးယားသံအမတ္ ဆလင္ေအဆလင္ကလည္း ၄င္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဘီနင္ လစ္ဘီးယားႏိုင္ငံတုိ႔

ပူးေပါင္း

အဆုိျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကုိ

တင္ျပျပန္သည္။

ယင္းအဆုိျပဳခ်က္မွာ အစၥေရးတုိ႔၏ ရန္လုိမက
ႈ ို ႐ႈတ္ခ်ရန္ျဖစ္သည္။
ဤသို႔အားျဖင့္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ေရွ႕ေမွာက္၌ အဆုိျပဳခ်က္
ႏွစ္ရပ္မွာ အဆုံးအျဖတ္ခံရန္ ေရာက္ရွိခဲ့ေလၿပီ။ ေလးရက္ၾကာမွ် အျပန္ျပန္အလွန္လွန္
ေဆြးေႏြးကာ
ယင္းအဆုိ

အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ

ကုလသမဂၢ

ပိုင္ေအာင္ႏိုင္ေအာင္

ျပဆုိခ့ၾဲ ကေသာ

လုံျခံဳေရးေကာင္စီ

အစည္းအေဝး၌

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏
ပူးတြဲ

အဆုိျပဳခ်က္ကုိ

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စု၊

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားက မဲေပးေလသည္။
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၊

ဘီနင္၊

ပါကစၥတန္၊

တန္ဇန္းနီးယား၊ ဘစ္ဘီးယားႏွင့္ ဂူယာနာတုက
ိ႔ မူ ဆႏၵမဲေပးရာ၌ မပါဝင္ခ့ၾဲ ကေပ။
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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အခန္း ( ၁၅ )
အၾကမ္းဖက္အႏၲ
ၲရာယ္အသြယ္သြယ္
ႏရာယ္
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၿပီဆုိလွ်င္ ဘယ္တုန္းကမွ မသက္သာ...
ရန္ညႇိဳးကလည္း ႀကီးလွေပသည္။ ပါလက္စတုိင္း အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ ဆုံးရွဳံး
လက္လြတ္ခဲ့ရေသာ

ေျမေနရာအတြက္

လက္စားေခ်လုိစိတ္

ျပင္းထန္ေနသူမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။
ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အာရာဖတ္၏ စုစည္းမႈ
ေအာက္တြင္ ပါလက္စတုိင္းအေရးအတြက္ တုိက္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လက္ဝဲဝါဒီ
လူငယ္မ်ားက အားတက္သေရာ ပါဝင္လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပါလက္စတုိင္း
အမ်ိဳးသားေအာက္ေျခပုိင္းကမူ ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ
လုိလုိခ်င္ခ်င္မရွိလွ။
ပါလက္စတုိင္း အမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ ငါ့ေျမ၊ ငါ့ႏိုင္ငံ၊ ငါတုိ႔အေရး... မင္းတုိ႔အေရး
မဟုတ္ဘူးဟု ေျပာၾကသည္။ ေျပာသေလာက္လည္း အခြင့္အေရးရတုိင္း အစၥေရး
ႏိုင္ငံကုိ

ေႏွာက္ယွက္

တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကေလသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ

ပါလက္စတုိင္း

ေျပာက္က်ားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္ကို၄င္း၊ ပါလက္စတုိင္း ေျပာက္က်ားမ်ားကို
လုိလားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ၄င္း၊
တစ္ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔ အျမဲတမ္း ၾကံဳေတြ႔ေနရေပသည္။
(၁၉၇၄) ခုႏွစ္အတြင္းက ကုလသမဂၢတြင္ ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရး
လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္

ယာဆာအာရာဖတ္

အေရးႀကီးလွေပသည္။

“ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတုိ႔သည္

ေျပာၾကားခဲ့ေသာ
ယခု

စကားတစ္ခန
ြ ္းမွာ

သူတုိ႔ေနရာဟု

ေျပာေနေသာ

အစၥေရးႏိုင္ငံ ေျမေနရာတြင္ ေနထုိင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားမဟုတ္၊ အကယ္၍ ေနထိုင္ဦးေတာ့၊
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လူနည္းစုအျဖစ္သာ ေနဖုိ႔ျဖစ္သည္” ယင္းစကားရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု အစၥေရးႏိုင္ငံ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာဘင္က မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္မူ ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းမွာ အစၥေရးႏွင့္
ပါလက္စတုိင္း လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပီအယ္လ္အုိ) တို႔ စပ္ၾကားတြင္ ေသေသ
ေၾကေၾက

ဆင္ႏႊဲရမည့္

စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ

စိမ္ေခၚလုိက္ျခင္းသာ

ျဖစ္ေပသည္ဟု

ဆုိလုိက္သည္။
(၁၉၆၇)

ခုႏွစ္

အစၥေရးအာရပ္

ေျခာက္ရက္ၾကာ

စစ္ပၿဲြ ပီးကတည္းက

တစ္စတစ္စ အရွိန္ရလာေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရး လက္နက္အျဖစ္
အတုံးလုိ္က္၊
အတြက္

အတစ္လုိက္

ရွင္းလုိမ
႔ လြယ္

ဆြဲလုိက္လွ်င္

အသုံးခ်ေနမႈသည္က
အမယ္ဘုတ္ကယ္

တေထြးႀကီး

မ႓ာ့အေရွ႕အလည္ပုိင္း

သူ႔ခ်ည္ခင္

ပါလာတတ္သည္။

တစ္ခုခု

ျပႆနာ

ျဖစ္ေနသည္။

တစ္စ

ျဖစ္လာလွ်င္

အက်ိဳး

သက္ေရာက္ရာ အဓိက ႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံသာမက အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားပါ
တနည္းမဟုတ္တနည္း ယွက္ႏြယ္ပါဝင္လာေလ့ရွိသည္။
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက

မိမိတုိ႔

အစၥေရးေသာ၊

ဆုိင္သူေကာ၊

မဆုိင္သူပါ

လုိခ်င္တာကို

အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္

ဆႏၵရွိသည္ဆုိလွ်င္
ဘယ္သူ႔

ရယူေလ့

မ်က္ႏွာမွ

အီဂ်စ္ေသာ၊
ၾကည့္ေလ့မရွိ။

ရွိခ့သ
ဲ ည္ခ်ည္းသာ

ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဆုိရာတြင္ ပါလက္စတုိင္း အမ်ိဳးသားမ်ားသာမက ၄င္းတုက
ိ႔ ို
လိုလားေသာ

ႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွ

လူငယ္မ်ားကလည္း

စြနစ
္႔ န
ြ ္႔

စားစား

မုိက္႐ူးရဲ

လုပ္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပသည္။ ျပင္သစ္ရဲတပ္ဖက
ဲြ႔ မူ တပ္နီ အၾကမ္းဖက္သမား
မ်ားသည္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ

အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

အဖြဲ႔ျဖစ္သည္ဟု

သတ္မွတ္ထားေလသည္။

ပဲရစ္ျပင္ပ၌
တပ္နီ

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဘယ္ကလာသနည္း။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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(၁၉၇ဝ) ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ ေလယာဥ္တစ္စင္းကုိ ပစၥုတုိမ်ား၊ ဆာမူ႐ိုင္းဓားမ်ား
ကုိင္ေဆာင္ကာ

အၾကမ္းဖက္

အပိုင္စီးၿပီး

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔

ေခၚေဆာင္သြားေသာ ဂ်ပန္လူငယ္တစ္စုကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ တပ္နီ အၾကမ္းဖက္သမား
(ရက္ဒ္အာမီ) ဟု ကမ႓ာအႏွ႔ံ အမည္တြင္သြားသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ပါလက္စတုိင္း
အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ ေဂ်ာ့ဟာဘရွ္ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္မႈ ရွိခ့ၾဲ ကသည္။
ရက္ဒ္အာမီလုပ္ရပ္ေတြကုိ က်ုဳပ္တုိ႔ ေလးစားပါတယ္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အားလုံး
လုိက္နာရေအာင္

ေရွ႕ေဆာင္နမူနာ

ျပတာျဖစ္တယ္ဟု

ေဂ်ာ့ဟာဘရွ္က

ႁမြက္ၾကားသြားသည္။ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းေတြ ေဖၚျပရမည္
ဆုိလွ်င္

နည္းပင္

မနည္းလွ။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားတြင္

လူမ်ိဳးကလည္း

စုံလင္လွသည္။
မၾကာေသးမီကေလးကပင္ အစၥေရးႏိုင္ငံ ဘင္ဂူရီယံ ေလဆိပ္တြင္ အစၥေရး
လုံျခံဳေရး အမ်ိဴးသမီးေလးက ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး ကမ႓ာလွည့္ခရီးသည္ ဟူဂုိမူလာဆုိသူကုိ
သကၤာမကင္း

ရွိသျဖင့္

ထားလုိက္ၾကသည္။

ေလယာဥ္မွ

ဟူဂိုမူလာသည္

ဆင္းလွ်င္လာျခင္း

ၾသစေတးလ်

သီးသန္႔

ေလေၾကာင္းျဖင့္

ခြျဲ ခား

ဗီယာနာမွ

တယ္လ္အဗစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ လုိက္ပါလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ပစၥညး္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္
အထူးစမ္းသပ္ခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားရာ မူလာက ၄င္း၏ ေသတၱာကုိ ဖြင့္ျပလုိက္စဥ္
ယူေဆာင္လာေသာ

ယမ္းဘီလူးမ်ား

ေပါက္ကၿဲြ ပီး

မူလာႏွင့္

အစၥေရးလုံျခံဳေရး

အမ်ိဴးသမီးတုိမ
႔ ွာ ႏွစ္ဦးစလုံး ေသဆုံးသြားရေလသည္။ အျခား (၁ဝ) ဦးလည္း ဒဏ္ရာ
ရရွိခဲ့ၾကသည္။
ဤသုိ႔အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတုိင္း ပစ္မွတ္ျဖစ္ေသာ
အစၥေရး အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္သည္၄င္း၊ အစၥေရးအက်ိဳး စီးပြားႏွင့္
မည္သမ
ို႔ ွ်

မသက္ဆုိင္သူမ်ားသည္၄င္း၊

ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ေလသည္။
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အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လက္တြင္း ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လမ္း ဘယ္မျမင္
ျဖစ္ခဲ့ရသည္က မ်ားလွေခ်ၿပီ။
ဤအေျခအေနမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ပင္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္တြင္
ဓားစာခံမ်ားအျဖစ္

ဖမ္းဆီးျခင္းခံေနရေသာ

အစၥေရး

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား

ကယ္တင္ေရးကုိ မျဖစ္ႏိုင္မွန္း သိရက္ႏွင့္ အစၥေရးတုိ႔သည္ ႀကိဳးစားပမ္းစား စြန႔္စား
ကယ္တင္ခဲ့ၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္

မျဖစ္ႏိုင္သည္ကုိ

ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ျခင္းဟု

ဆုိလုိက္ရေပေတာ့သည္။

အခန္း ( ၁၆ )
ယူဂန္ဒါ ႏိုင္
ငင
္ ံ
ရီပတ္ဗလစ္ေအာဖ္
ခန႔္မွန္းေျခ

စာရင္းအရ

ယူဂန္ဒါဟု

ေခၚသည္။

လူဦးေရမွာ

တဆယ့္တသန္းတသိန္းခြဲေက်ာ္

(၁၉၇၄)

ရွိသည္။

ခုႏွစ္

ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ

ကင္ပါလာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းမုိင္ (၉၁၁၃၄) ရွိသည္။ ႏိင
ု ္ငံ
႐ံုးသုံးဘာသာအျဖစ္ အဂၤလိပ္စာကုိ အသုံးျပဳသည္။ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား
အမ်ိဳးမ်ဳိး ရွိသည့္အနက္ ဂန္ဒါသုမ
ိ႔ ဟုတ္ ယူဂန္ဒါမွာ အသုံးမ်ားေသာ အေရးႀကီးေသာ
ဘာသာစကားျဖစ္သည္။

လူဦးေရ

တစ္ဝက္ေလာက္မွာ

ခရစ္ယာန္ဘာသာ

ကုိးကြယ္သည္။ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။
အာဖရိကတုိက္
ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္

အေရွ႕ပုိင္းတြင္ရွိၿပီး

ေျမာက္ဖက္တြင္

ေတာင္ဖက္တြင္

တန္ဇန္းနီယာ၊

အေနာက္ဖက္တြင္

ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ

ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၊

နယ္နိမိတ္ခ်င္းကပ္ေနေသာ
အေရွ႕ဖက္တြင္

အေနာက္ေတာင္ဖက္တြင္
တည္ရွိသည္။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
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ယူဂန္ဒါ

ကင္ညာႏိုင္ငံ၊
ရဝမ္ဒါႏွင့္

ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးတြင္
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ပင္လယ္ေရျပင္ထက္ ေပ (၄ဝဝဝ) ခန္႔ျမင့္ေသာ ကုန္းျပင္ျမင့္မ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနသည္။
တႏိုင္ငံလုံး၏
ျဖစ္သည္။

ဧရိယာ

(၁၈)

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္

ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

ရြံ႕ႏြံ႔ေတာႀကီးမ်ား

ေက်ာ္ၾကားလွေသာ

ဝိတုိရိယ

ေရအုိင္ႀကီးမ်ား
ေရအုိင္အပါအဝင္

ေဂ်ာ့ေရအုိင္၊ အယ္လ္ဘတ္ေရအုိင္ႏွင့္ ဘက္ဒြတ္ေရအုိင္ႏွင့္ ဂ်ိဳကာေရအုိင္မ်ား ရွိသည္။
ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ထူထပ္ေသာ ေတာအုပ္ႀကီးမ်ားရွိၿပီး ေျမာက္ပိုင္း၌မူ
သဲကႏၲရဆန္ဆန္ ေျမအေနအထား ရွိေလသည္။ ျမစ္ႀကီးမ်ားမွာ ဝိတုိရိယႏိုင္းလ္၊
အယ္လ္ဘတ္ႏိုင္းလ္၊ အာစဝါေပဂ်ာ၊ နဖူးႏွင့္ ကတန္လာျဖစ္သည။္
သမၼ
ၼတအီဒီအမင္
သမတအီ
ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမွာ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ အီဒီအမင္ ျဖစ္သည္။ (၁၉၇၁)
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ၏သမၼတျဖစ္သူ မီလ္တန္အုိဘုိေတထံမွ
အာဏာ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က သမၼတအုိဘုိေတမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံသုိ႔ အလည္
ေရာက္ရွိေနခုိက္ ျဖစ္သည္။ သမၼတအီဒီအမင္သည္ (၁၉၂၆) ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ ဆုိသကဲ့သုိ႔ သမၼတႀကီး
အီဒီအမင္မွာ အကဲခတ္ရ ခက္လွသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ
စာနယ္ဇင္းမ်ားကမူ

“မာၾကဴရီယန္အမင္”

သုမ
ိ႔ ဟုတ္

“ျပဒါးရွင္အမင္”

ဟု

ကင္ပြန္းတပ္ေလ့ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ “ေဖေဖႀကီး” ဟု ခ်စ္စႏိုး ေခၚၾကသည္။
သမၼတႀကီး အမင္သည္ တခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏
အမွတ္ (၄) ဘုရင့္ အာဖရိက႐ိုင္ဖယ္တပ္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္သည္။ ျပဒါးရွင္
အမင္ဟု အမည္တြင္သည္မွာလည္း အေၾကာင္းရွိေပသည္။ သာဓကတစ္ခု လြယ္လယ
ြ ္
ျပရမည္ဆုိလွ်င္ (၁၉၇၅) ခုႏွစ္အတြင္းက ယူဂန္ဒါ ေထာင္အတြင္း၌ ရက္ေပါင္း (၁ဝ၁)
ရက္တုိင္တုိင္ ေသရမည့္ရက္ကို ေစာင့္ဆုိင္း ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာ
ဒင္းနစ္ဟီးလ္ေၾကာင့္ပင္

ျဖစ္သည္။

ဒင္းနစ္ဟီးလ္၏

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

အျပစ္မွာ“ဗီးလစ္ခ်္တုိင္းရင့္န္”
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သုမ
ိ႔ ဟုတ္ “ေက်းလက္ လက္မရြံ႕အာဏာရွင္” ဟူေသာ စာအုပ္ကုိ ေရးသားခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
စာေရးဆရာ
အစုိးရက

ဒင္းနစ္ဟီးလ္၏

သမၼတအီဒီအမင္ႏွင့္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာပင္

အသက္ကို
ဆက္သြယ္

ျဖစ္ေလသည္။

လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္

ၿဗိတိသွ်

ေဆာင္႐က
ြ ္ခ်က္မွာ

မ်ားစြာ

ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မ

အဲလစ္ဇဘက္ထံမွ

ဒင္းနစ္ဟီးလ္အား ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ ပန္ၾကားစာကုိ ယူေဆာင္၍ တခ်ိန္က
သမၼတႀကီးအမင္ အမႈထမ္းခဲ့ဘူးသည့္ အမွတ္ (၄) ဘုရင့္ အာဖရိက ႐ိုင္ဖယ္တပ္တင
ြ ္
စစ္မွဴးျဖစ္ခဲ့သူ

လက္ဖနင္ဂ်င္နရယ္

ဆာခ်န္ေဒါ့စ္ဘလိုင္ယာႏွင့္

ဗိုလ္မွဴးႀကီး

အီယန္ဂေရယန္တုိ႔သည္ ၿဗိတိႏိုင္ငံမွ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။
သမၼတႀကီး

အမင္မွာ

ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္

ရႊင္ျပံဳးစြာျဖင့္

လက္ခံႀကိဳဆုိသည္။

စစ္တပ္တြင္ အတူတကြ အမႈထမ္းခဲ့ဘူးေသာ ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦးအား သမၼတ၏ ေက်းရြာ
စံအိမ္သို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး လွံတံႏွင့္ ေလးျမႇားတုက
ိ႔ ို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ေလသည္။
ဂ်င္နရယ္ ဘလုိင္ယာကုိ လက္ညႇိဳးထိုး၍ ညႊန္ျပလုိက္ၿပီးေနာက္ “ဒီပုဂၢိဳလ္ကုိ က်ဳပ္
အလြန္ခင္မင္ပါတယ္။

သူ႔ေၾကာင့္သာေပါ့၊

ႏ႔ုိမဟုတ္ရင္

ခုေလာက္ရွိ

ဒင္းနစ္ဟီလ္

ေသတာၾကာလွၿပီးေပ့ါ” ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ဒင္းနစ္ဟီးလ္အေပၚတြင္ ေသဒဏ္
အမိန္႔

ခ်မွတ္ထားျခင္းကုိ

အခ်ိန္အကန္႔

အသတ္မရွိ

ေရႊ႕ဆုိင္းငံ့ထားေပးမည္ဟု

ဆုိသည္။
သုိ႔ေသာ္...သုိ႔ေသာ္...
(၂၄)
လကၡဏာမွာ

နာရီ
လုံးဝ

ၾကာေလေသာအခါ

သမၼတႀကီးအမင္၏

ေျပာင္းလဲသြားေလေတာ့သည္။

သြင္ျပင္

တစ္ခိ်န္က

ဟန္ပန္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏

အရွင္ျဖစ္ခဲ့သူ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အား တေလွ်ာက္လုံး ဆန္က
႔ ်င္ခ့သ
ဲ ူ သမၼတႀကီးအမင္၏
အမူအရာမွာ

ခါတုိင္းကထက္ပင္

ပို၍

ဆုိးလာသည္။

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္

သမၼတႀကီး

အမင္သည္
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ယမန္ေန႔က ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ရႊင္ရႊင္ျပံဳးျပံဳး လက္ခံေတြ႔ဆုံေသာ လက္ဖတင္နင္ဂ်င္န
ရယ္ဘလုိင္ယာကုိ ကင္ပါလာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ သမၼတႀကီးအမင္၏ ဌာနခ်ဳပ္သ႔ုိ ေခၚယူၿပီး
ၿဗိတိသွ်

ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္

ဂ်ီမ္းစ္ကာလာတန္ကိုယ္တုိင္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံကိုမွ

လာေရာက္ မေဆြးေႏြးလွ်င္ ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာ ဒင္းနစ္ဟီးလ္မွာ ဇူလုိင္ (၄) ရက္
ေန႔တြင္

ေသရေစမည္ဟု

ခပ္ျပတ္ျပတ္ပင္

အေျဖေပးလုိက္ေလသည္။

ဒင္းနစ္ဟီးလ္အား ေသဒဏ္ေပးျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက မူလက
သမၼတႀကီး အမင္အား အမ်ိဳးမ်ဳိးခ်ဥ္းကပ္ ေမတၱာရပ္ခံခ့ရ
ဲ ာတြင္ သမၼတႀကီး အမင္က
ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရး အတြင္းဝန္ကုိယ္တုိင္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရမည္ဟု
ေတာင္းဆုိခဲ့ဘူးသည္။
ယခုလည္း

ထုိအခ်က္ကိုပင္

လက္ဖတင္နင္ဂ်င္နရယ္
စံအိမ္ေတာ္သို႔
ဆုိေသာ

ဘလုိင္ယာသည္

သြားေရာက္ရာတြင္

ယူဂန္ဒါေရဒီယုိမွ

လက္ဖတင္ဂ်င္နရယ္

အစ

ျပန္ေကာက္လုိက္ျခင္း
သမၼတႀကီး

သမၼတႀကီး

ဘလုိင္ယာအဖို႔

အမင္၏

ေရွ႕ေမွာက္၌

ေက်ညာခ်က္ကို

ျဖစ္ေလသည္။

ဒူးေထာက္ခ့သ
ဲ ည္

ၾကားထားႏွင့္ၿပီ

ခုလုခုလု

ေက်းလက္

ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ာမွ

ျဖစ္ေသာ
ယခုက့သ
ဲ ို႔

သမၼတႀကီးအမင္၏ အေျဖကုိ ၾကားရေလေသာအခါ ႏွစ္ဦးသားအၾကား စကားစစ္ထုိးပြဲ
ျဖစ္ပြားၿပီး

ဂ်င္နရယ္ဘလုိင္ယာသည္

သမၼတႀကီး

အမင္႐ံုးခန္းမွ

စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိး

ထြက္ခြာသြားေတာ့သည္။
သမၼတႀကီး အမင္ေရွ႕၌ ဒူးေထာက္ရမည္ ဆုိျခင္းကိုလည္း အေၾကာက္အကန္
ျငင္းဆုိ ကန္က
႔ ြက္ခဲ့သည္။ အမွန္မွာ သမၼတအမင္၏ ေက်းလက္စံအိမ္ အဝင္ဝမွာ
ခပ္နိမ့္နိမ့္
ဝင္မွသည္

လုပ္ထားသျဖင့္

မည္သူမဆုိ

သမၼတစံအိမ္အတြင္းသို႔

ဒူးမေထာက္ပႏ
ဲ ွင့္

ဝင္မရ၊

ေရာက္ႏိုင္သည္ဟူသည္။

ဒူးေထာက္၍

စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးျဖင့္

ထြက္ခြာသြားေသာ ဂ်င္နရယ္ ဘလုိင္ယာအား ဆင္ဝင္ေပၚမွေန၍ သမၼတအမင္က

ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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ေဒါသတႀကီးျဖင့္ပင္ ေအာ္ေျပာလုိက္ျပန္သည္။ “ဒါမ်ဳိးကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာသာ
လုပ္လုိ႔ရမယ္၊

ယူဂန္ဒါမွာ

ေတြ႔ဆုံျပန္ေတာ့လည္း
သမၼတအမင္က

လုပ္လမ
ုိ႔ ရဘူး”

“သူက

သတင္းစာ

က်ဳပ္ကုိအမိန္႔ေပးဖို႔

ကုလားထုိင္လက္ရမ္းကို

ဆရာမ်ားႏွင့္

ႀကိဳးစားေနတာ”

လက္သီးဆုပ္ႀကီးျဖင့္

ဟု

ထု၍ထု၍

ေျပာခ်လုိက္သည္။
“ဒီကေန႔အထိ

သူတက
ုိ႔ ိုယ္သူတုိ႔

ထင္ေနတုန္းဗ်၊

ခုေတာင္ၾကည့္ေလ၊

ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ

ပစ္ခ်သြားၿပီး

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံရဲ႕

အရွင္သခင္ေတြလ႔ုိ

ဘုရင္မႀကီးဆီကုိေပးတဲ့

ဒင္းနစ္ဟီးလ္ကိစၥ

က်ဳပ္ရဲ႕ျပန္စာကုိ

မေျပလည္ရင္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက

စစ္ေရးအရ ကိုင္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္သြားေသးတယ္၊ က်ဳပ္တုိ႔က သူတုိ႔ ေျခေထာက္ကို
ေဆးရမဲ့ သူေတြလို႔ ေအာင့္ေမ့တုန္း” ယင္းေနာက္ သမၼတႀကီး အမင္သည္ ယူဂန္ဒါ
စစ္ဦးစီး

အရာရွိမ်ားဖက္သုိ႔

လွည့္လုိက္ၿပီး

“မင္းတုိ႔

တပ္ေတြရွိရာ

ျပန္သာြ းၾက၊

တပ္ေတြကုိ နယ္စပ္ေရႊ႕ၾက၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ တပ္လွနတ
္႔ ာပဲ” ဟု အမိန္႔
ေပးလိုက္ေလသည္။
“လစ္ဘီးယားႏိုင္ငံကုိ ဆက္သြယ္ၾက၊ ဒီကုိ စစ္ေလယာဥ္ပ်ံေတြ အျမန္ဆုံးပုဖ
ိ႔ ို႔
လစ္ဘီးယားကို ေျပာလုိက္” သမၼတႀကီး အမင္သည္ ကြန္မန္ဒိုယူနီေဖါင္းကို ဝတ္ဆင္ၿပီး
ကင္ပါလာ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဟုိတယ္သို႔

ခ်က္ျခင္း

သြားေရာက္ကာ

ႏိုင္ငံျခား

သတင္းစာဆရာမ်ားကို ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားရန္ အမိန္႔ခ်က္ျခင္း ထုတ္ျပန္လုိက္
ေလသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံကိုလညး္

ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံကုိ တုိက္ခုိက္ႏိုင္ရန္

စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ခြင့္ျပဳရေကာင္းလားဟု စြပ္စလ
ဲြ ုိက္ျပန္သည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံကမူ
ထုိစြပ္စြဲခ်က္မွာ အေျခအျမစ္မရွိဟု ျငင္းဆုိလုိက္သည္။
ထုိအခ်ိန္က

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံအတြက္

ဆုိဗီယက္

လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို

ကင္ညာႏိုင္ငံ မြမ္ဘာဆာ ဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ သယ္ယူ ေပးပုိ႔ေနဆဲ ကာလလည္း
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ျဖစ္ေပသည္။ အျခား အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ယူဂန္ဒါ သမၼတႀကီး အမင္၏
လုပ္ရပ္ကုိ

ကန္က
႔ ြက္

ျပစ္တင္ၾကေလသည္။

က်င္းပမည့္ဆဲဆဲ ျဖစ္ေသာ အိုေအယူ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ

ကင္ပါလာၿမိဳ႕ေတာ္၌

ထိပ္သီးညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု

ၿခိမ္းေျခာက္ၾကေလသည္။ စာေရးဆရာ ဒင္းနစ္ဟီးလ္အေပၚတြင္ ျပစ္ဒဏ္မွလတ
ြ ္ၿငိမ္း
ခြင့္ျပဳရန္ ပန္ၾကားရင္း အၾကပ္ကိုင္ၾကေလသည္။
ကင္ပါလာတြင္ အုိေအယူ ထိပ္သီးညီလာခံ က်င္းပလွ်င္ သမၼတအမင္က
ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ လန္ဒန္တြင္မူ ထုိစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
အျဖစ္

ေဆာင္႐ြက္ေနသူ

မစၥတာဝီလ္ဆင္က

ၿဗိတိန္ယူဂန္ဒါ

ေဆြးေႏြးပြဲအသစ္

ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ၿပီး လမ္းခင္းေသာ စာတစ္ေစာင္ကုိ သမၼတအမင္ထံ
ေပးပို႔ခဲ့ေလသည္။

ေနာင္ေသာအခါတြင္

ဂ်ိမ္းစ္ကာလာဟန္ကိုယ္တုိင္

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသို႔

ၿဗိတိန္

ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္

လာေရာက္ရၿပီး

သမၼတအမင္ႏွင့္

ေဆြးေႏြးခဲ့ေလေသာ အခါမွ စာေရးဆရာ ဒင္းနစ္ဟီးလ္ကို ေသဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္
ေပးလိုက္ေလသည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္ကား (၁၉၇၅) ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းက ကမ႓ာ
ေက်ာ္ခဲ့ေသာ အေရးအခင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။
(၁၉၇၄)
တုိ႐ိုမင္းသမီး

ခုႏွစ္

ကုန္ခါနီးကလည္း

အဲလစ္ဇဘက္ကို

ရာထူးမွ

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

ထုတ္ပယ္ခ့ဘ
ဲ ူးျပန္သည္။

ထိုစဥ္က

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္သူ တို႐ိုမင္းသမီး အဲလစ္ဇဘက္သည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ
ကုလသမဂၢ

ညီလာခံတက္ၿပီး

ျပန္အလာတြင္

ပဲရစ္ၿမိဳ႕

ေအာ္လီေလဆိပ္၌

ဥေရာပတုိက္သားတစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ရေကာင္းလားဟု သမၼတအမင္က စြပ္စဲြခ့ျဲ ခင္း
ျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီး အမင္သည္ ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္ ႂကြယ္ဝသူဟုပင္ မွတ္ခ်က္
ျပဳရေလမလားမသိ။
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အခန္း ( ၁၇ )
အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းဆန္က်င္
႔က်င္ေရး
အစၥေရးတုိ႔က မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္မည့္ ေဘးမွ ကယ္ရန္
နည္းမိ်ဳးစုံျဖင့္

ႀကိဳးစားမရေတာ့သည့္အတြက္

လွ်ပ္တျပက္

စစ္ဆင္ေရးျဖင့္

ကယ္တင္ခဲ့သည့္ ျပႆနာမွာ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအထိပင္ ေရာက္ခ့ရ
ဲ ေပၿပီ။
အစၥေရး

ကြန္မန္ဒုိတပ္မ်ားက

အင္တက္ဘီ

ေလဆိပ္၌

တုိက္ခုိက္ခ့သ
ဲ ည္ကုိ

လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေဆြးေႏြးၿပီးေပၿပီ။ တိက်ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္ ဘာတစ္ခုမွ
တိတိက်က် မရခဲ့၊
သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူအားလုံးက အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ငန္းတြင္
မိမိတုိ႔ႏွင့္ မည္သိုမ
႔ ွ် မပတ္သက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားၾကသည္မွာ အျမတ္ပင္
ျဖစ္ေလသည္။ ဘစ္ဘီးယားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံကပင္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္အေပၚ
ဆန္က
႔ ်င္ေသာ သေဘာထားျပသကာ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
ဤသို႔အားျဖင့္ (၁၉၇၆) ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးေပါက္တြင္ က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြညီလာခံတြင္

ႏိုင္ငံတကာဆုိင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈ

ဆန္က
႔ ်င္ေရး

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရယူဖုိ႔ရန္ အလားအလာေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေလၿပီဟု
ကုလသမဂၢ

အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္

မစၥတာကြတ္ေဝါဟိမ္းက

ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။

အင္တက္ဘီမွ ေလယာဥ္ဓားစာခံမ်ားအား လွ်ပ္တျပက္ ကယ္ဆယ္ေရးကိစၥ ျဖစ္ပာြ း
ခဲ့ၿပီးသည့္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ေလယာဥ္

အပိုင္စီးခံရမႈအတြက္

လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္

ခါးပတ္တင္းသည့္ အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္
လုပ္ကိုင္လာၾကေလသည္။
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ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ ေလဆိပ္အသီးသီးတြင္ ေလယာဥ္အပိုင္စီးခံရမႈ ကာကြယ္ေရး
စီမံခ်က္မ်ားကုိ

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္

ခ်မွတ္ထားၿပီ

ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ

ေလတပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ဘေရးေဂးဒီးယာဂ်င္နရယ္ ဆယ္ျမဴရယ္စမီယန္တုိ႔က
(၁၉၇၆)

ခုႏွစ္

ဇူလုိင္

ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။

(၁၆)

ရက္ေန႔တြင္

မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္၌

ယင္းစီမံခ်က္မ်ားအနက္

ထုတ္ေဖၚ

ေလယာဥ္ဆင္းသက္ရာတြင္

ျဖစ္ေစ၊ ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းထြက္ခြာရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းေၾကာင္း (ဂ)
ေကြတ
႔ ြင္

သံခ်ပ္ကာယာဥ္ႏွင့္

ေစာင့္ၾကပ္ေနေစျခင္း၊
ရွာေဖြျခင္း၊

စစ္သားမ်ား

ခရီးသည္မ်ားအား

ခရီးသည္မ်ားအား

လုိရာသို႔

အခ်က္အခ်ာ

အသင့္အေနအထားျဖင့္
အက်ဆုံးသုံးေနရာတြင္

ခရီးဆက္ခြင့္မျပဳမီ

သီးသန္႔

ေနရာ၌

ထားရွိျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရေပသည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေလဆိပ္မ်ားအနက္ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ ေလဆိပ္
မ်ား၌ ပုိမုိတင္းၾကပ္စြာေသာ စီမံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရေပသည္။ မနီလာၿမိဳ႕
ေလဆိပ္တြင္ (၁၉၇၆) ခုႏွစ္ ေမလ (၂၃) ရက္ေန႔က ေလယာဥ္အပုိင္စီးမႈ တစ္မႈ
ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ

တုိက္ခုိက္ေရး

အတင္းဝင္ေရာက္
ဦးအနက္မွ

သုံးဦး

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက

ပစ္ခတ္သျဖင့္
ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး

အပိုင္စီးခံရေသာ

ေလယာဥ္အပိုင္စီး
ခရီးသည္

(၁ဝ)

ေလယာဥ္ဆီသို႔

အၾကမ္းဖက္သမား
ဦးပါ

(၆)

အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈ

ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ က်န္ခရီးသည္ (၂၂) ဦးမွာလည္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခ့သ
ဲ ည္။
အင္တက္ဘီ ေလဆိပ္မွ အစၥေရး ဓားစာခံမ်ား၏ အသက္ကို လွ်ပ္တျပက္
စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့မႈသည္ ကမ႓ာတစ္ဝွန္းလုံး ေျခာက္ျခား စုိးရိမ္ေနရေသာ
အၾကမ္းဖက္မလ
ႈ ုပ္ငန္း အရပ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းးေစေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ အုတ္ျမစ္
ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဆုိေသာ္ ေကာင္းေလစြဟု သတ္မွတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ့္
ေလယာဥ္ျပန္ေပးႏွင့္ အစၥေရးဓားစာခံ - ေမာင္ေမာင္ညန
ြ ႔္
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