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ABSDF မွာ နားလည္ဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့၊ ေဖာ္ျပလုိ႔ မရႏိုင္တဲ့၊ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္မျပႏိုင္တဲ့ 
အရာတစ္ခုရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္က ထြက္ခြာလာစဥ္က က်ေနာ္တုိ႔ဟာအသက္ ငယ္ရြယ္ 
ပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ တုိက္ခုိက္ရဖုိ႔ကလြဲလုိ႔ဘာကုိမွ မစဥ္းစားခဲ့ၾကပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ 
ဟာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့စဥ္က က်ေနာ္တို႔ 
မိသားစုေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕သားသမီးေတြကုိ လုံျခံဳေဘးကင္းမႈရိွၾကဖုိ႔ ဆုေတာင္းလွ်က္ က်န္ရစ္ 
ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အလြန္စိတ္ပူပန္ၾကၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ေဘးကင္းလုံျခံဳ 
ေရးအတြက္ အျမဆုဲေတာင္းလွ်က္ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့သူတို႔အတြက္ စုိးစဥ္းမွ် 
မေတြးမိခဲ့ၾကပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစုေတြကုိ လုံးဝ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခါက KNU 
ေဒသ၊ တပ္မဟာ ၆ မွာ အစုိးရစစ္တပ္နဲ ႔ ထိပ္တိုက္ၾကဳံခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒ့ီအခါ KNU က 
စစ္ေၾကာင္းတာ၀န္ခံေတြက စည္းေ၀းပြဲရိွလုိ႔ ခရီးသြားရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ စစ္ေၾကာင္းေတြကုိ 
တပ္မွဴးငယ္ေတြန႔ဲ ထားခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ကအေတြ႕အၾကံဳပုိင္းအားနည္းတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ 
ဟာ ဗမာစစ္တပ္ရဲ႕ ပစ္မွတ္အျဖစ္ အလြယ္တကူျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီည ၉ နာရီခန္႔မွာ 
ဗမာစစ္တပ္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ စတင္ပစ္ခတ္ခ်ိန္က်ေနာ္တုိ႔မွာ အဆင္သင့္အေနအထား လုံးဝရိွ 
မေနခဲ့ဘဲ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ ခ်က္ျခင္းကုိ တပ္ကုိ ဆုတ္မိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး တပ္ဆုတ္ခဲ့ 
တာ မနက္ ၄ နာရီေလာက္မွ လုံျခံဳတဲ့ ေနရာတစ္ခုကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ကံေကာင္း 
ေထာက္မစြာပဲ အလစ္အငုိက္တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရေပမဲ့လည္း ဘယ္သူမွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမရခဲ့ၾကပါ 
ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစုေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သမႈေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒီအရာေတြက လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပလုိ႔မရႏိုင္တဲ့၊ သက္ေသျပဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစုေတြကက်ေနာ္တုိ႔ကုိ အျမဲကူညီေစာင္မေနတဲ့ ပုံရိပ္လုိ႔ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ 
ရိွေနပါတယ္။ ပ့ံပုိးကူညီေပးတဲ့ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကုိ ခင္ဗ်ား ျမင္ႏိုင္ေတြ႕ႏိုင္ေပမဲ့ 
အခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ မ်က္စိန႔ဲ မျမင္ႏိုင္မေတြ႕ႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)
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ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး - ABSDF 
(All Burma Students’ Democratic Front) ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္းသား
အေျခစုိက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ အသက္အရြယ္အရ
လည္း ရလာၾကၿပီျဖစ္ေတာ့ အခုဆုုိ ဆရာအရြယ္ေတြေတာင္ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ 
ေက်ာင္းသားဆုိတာ  လူတုိင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳတာမုိ႔ ေက်ာင္းသားတပ္ကုိထူေထာင္ခ့ဲျခင္း
ျဖစ္တယ္။  ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ တစ္ခုတည္းရိွတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကုိင္ခဲ့ရတာမွာ အစုိးရက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ လႈပရွ္ားမႈ
ေတြကုိ ဖိႏိွပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ပ ဲျဖစ္တယ္။ အနာဂတ္မွာ ဒလုိီ ဖိႏိွပ္မႈမ်ိဳးေတြ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးေတြ မလုုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။

ဟိုတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ ႔ ပတ္သက္တဲ့ 
အေတြ႕ အၾကံဳ ဘာမွမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ စာအုပ္ထဲက ဖတ္မိ၊ ရႈမိသေလာက္ကုိပဲ 
သိထား ၾကတာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တိုင္းျပည္စြန္႔ခြာၿပီး လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိ ကုိယ့္ေနရပ္ကုိ 
စြန္႔ခြာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး
တရပ္ဆုိတာ  ဘာကုိဆုိလုိတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခမဲယ္ ဆုိတာေတြကုိ ေသေသ
ခ်ာခ်ာ မေတြးမိခဲ့သလုိ ကြ်န္ေတာ္က တစ္ဦးတည္းေသာသား ျဖစ္ေနတာ
ေၾကာင့္၊ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ မိသားစုအေပၚ ဘယ္လုိ အက်ဳိးသက္
ေရာက္သြားမွာေတြကုိလည္း ရွည္ရွည္ေဝးေဝး မေတြးမိခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖက
ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ မိသားစုကကြ်န္ေတာ့္ကုိ အမ်ားၾကီး
ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံ ေသြးစြန္းမႈႀကီးမွာ 
အဲဒ့ီကာလ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ကြ်န္ေတာ့္မိသားစု
အေၾကာင္းမစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ 
အၾကာမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေဖကုိ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အဆက္အသြယ္လုပ္ခဲ့
ပါတယ္။ သူေတာ္ေတာ္ ဝမ္းနည္းခဲ့ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ကုိေတာ့ ဘာမွ အျပစ္မတင္ခဲ့
ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္သူရ)
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နိဒါန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး - ABSDF (All Burma 
Students’ Democratic Front) သည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ 
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး၊ တုိင္းျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စတင္ပါ၀င္လာေနၿပီျဖစ္ 
သည္။  အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိလက္ခံျခင္း၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာေနျခင္း၊ အေျခအေနအလုိက္ 
ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ျခင္း စသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ABSDF ရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ားအတြက္ 
အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ၿပီးသား စကားလုုံးမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ၎တုုိ႕၏ရပ္တည္မႈကုိ ကုိယ္
တုိင္ထုဆစ္ဖန္တီးယူသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။  ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႕
ဘ၀ရွင္သန္မႈမ်ားႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆုိင္သည့္ တစိမ္းတရံနယ္ေျမမ်ား (ေတာတြင္းနယ္စပ္
ေဒသမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား) တြင္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထုိင္တတ္ရန္ သင္ယူတတ္
ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္လည္း 
မဟာမိတ္ဖြ႕ဲလက္တြဲေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ လက္ေတြ႕ဘ၀မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းလာ
ရင္း  တုိ င္းရင္းသားအေရး  ယခင္သိရိ ွသေဘာေပါက္မ ႈမ ်ားအေပၚ  ျပ န္လည္ေမးခ ြ န္း
ထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ 

ABSDF သည္ လူမ်ားစု ဗမာတုိင္းရင္းသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား 
အၾကား  ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စိန္ေခၚမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။  ထုိ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္အတြင္း ABSDF တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ တစုံလုံးအေျခအေနအေပၚ 
ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုုင္သည့္ အခ်ိန္တခုု ဖန္တီးႏုုိင္သကဲ့သုိ႕  အတိတ္ကာလကုိ ျပန္လည္ 
မွန္းဆရင္း ပစၥဳပၸန္အေပၚ အတိတ္၏သက္ေရာက္မႈကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုုိင္သည့္ တဒဂၤကုိ ရရွိခဲ့သည္။  
ထုိ႔အျပင္ အနာဂတ္အတြက္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ 

ABSDF တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ကတည္းက ဇာတိေျမႏွင့္  မိသားစု 
ကုိ  စြန္႔ခြာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ေနရပ္သုိ႔ျပန္ေကာင္းျပန္ရႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။ 
သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိင္းျပည္သိုု႕ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ျပန္ေရးဆုိသည္မွာ မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္ကုိ ေဆာင္ပါ 
သနည္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ (CPCS) မွ ကြ်နု္ပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ABSDF 
ရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ABSDF တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ 
ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျဖတ္သန္းရုန္ကုန္မႈ ပုဂၢလိကဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားအပါအ၀င္ အနာဂတ္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုုိင္သည့္ အခုုိက္အတန္႕တခု ဖန္းတီးေပးျခင္းျဖင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ပါ  အေထာက္အကူေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါ 
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သည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ျဖစ္စဥ္ကုိ စုစည္းတင္ျပရာတြင္ 
လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

မည္သည့္ ပဋိပကၡတုိင္းတြင္မဆုိ အမွန္တရားမ်ားစြာႏွင့္ ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရိွႏိုင္ ပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခြင့္အေရးမဲ့သူမ်ား၏ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္အသံကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုုိင္သည့္  
အႏၱရာယ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ထုိသူမ်ား၏ အသံကုိ 
ေဖၚထုတ္ျပသျခင္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္ ပုံေဖၚစီစဥ္ခဲ့ၿပီး 
ဤလုပ္ငန္းကုိလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမုိင္းမွတ္တမ္း(Peace History Project) ဟု မွည့္ေခၚထား 
ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ABSDF တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း 
၎တုိ႕၏ ဘဝျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ အမွန္တရားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းတခုကုုိ 
ဖန္တီးေပးသည္။

ABSDF ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ CPCS အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေျဖၾကားေပးမည့္ ရဲေဘာ္၊ ရဲေမ အမည္စာရင္းကုိ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ABSDF အဖြ႕ဲအစည္း 
အတြင္းရိွ ရဲေဘာ္မ်ားအၾကား  အသက္အပုိင္းအျခား၊အေတြ႕အၾကံဳျခားနားမႈ အစရိွသျဖင့္  
အလြန္စုံလင္ေထြျပားစြာ ပါ၀င္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ က်ား မ တန္းတူပါ၀င္မႈအရေတာ့ အားနည္း 
ပါးသည္။ ယခင္ ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား၏ စကားသံမ်ားကုိ ကဗ်ာမ်ားမွတဆင့္ အနည္း 
အက်ဥ္း ေဖာ္ျပထားသည္မွလြ၍ဲေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ား အားလုံးသည္ ယခု
လက္ရိွ ABSDF တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ေျခာက္လတာ မွတ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည္။

ဤစာအုုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ အသံေရာ၊ အ႐ုပ္ပါ မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံဆရာ ကာနန္အ႐ူနာစလမ္(Kannan Arunasalam) ပါဝင္မႈေၾကာင့္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ကံေကာင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ပင္။ သူ၏ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ 
ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တာဘဝ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈ 
ပုံရိပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထုိမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲ
ကာလ တဒဂၤပုံရိပ္တိုု႕အျဖစ္  ေဖာ္က်ဴးထားပါသည္။ အတိတ္မွ အမွတ္တရမ်ားသည္ 
စိတ္ခံစားမႈကဲျခင္း ဝိေရာဓိဆန္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြဲလြဲေနျခင္းမ်ား ရိွတတ္ေသာ္လည္း 
မ ွ်ေ၀ခံစားမႈ ႏွင့္ ဘုံသေဘာထား အျမင္မ်ားလည္း ရွိတက္သည္။ အမွတ္တရမ်ားဆုိသည္မွာ 
အစုုအဖ ြဲ ႕အရ၊  တဦးခ ် င္းအရ  အသိတရားတုိ ႕ေပ ါ င္း စုံရာ ၊  ေရာေထြးဆက္ႏ ြယ္ရာ  
ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တခုလုံးတြင္  ABSDF ႏွင့္ CPCS တုိ႔မွ အတူတကြ ခရီးသြားလာခဲၾ့ကသည္။ 
ဤသည္မွာ ေနရာစုံ၊ေဒသစုံသုိ႔ သြားလာခဲ့သည့္ လက္ေတြ႕ခရီးသြားရသကဲ့သုိ႕ အခ်ိန္ကာလ 
ေပါင္းစုံ၊ အခုိက္အတ့ံေပါင္းစုံတုိ႔ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္သြားလာခဲ့ရသည့္ ခရီးတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
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မိမိတုိ ႔ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသူမ်ား အေနႏွ င့္ေရာ၊ နားေထာင္
ၾကသူမ်ား အတြက္ပါ ခံစားခ်က္မ်ားစြာ ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ခရီးလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး အတူတကြ ရယ္ေမာခဲ့ၾက၊ ဟာသမ်ားေႏွာခဲ့ၾကသည့္အျပင္ မ်က္ရည္မ်ား၊
နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားကုိလည္း အတူမွ်ေဝခံစားခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိခရီးလမ္းသည္
ယုံၾကည္မႈ လမ္းခရီးလည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

CPCS မွ အဖြဲ႕သားမ်ားအေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အလြန္ပင္အခြင့္ထူးသူမ်ားဟူ၍လည္း 
ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ ေမးျမန္းမႈမ်ားအား အားတက္သေရာ ေျဖၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္မ်ား၏
အတိတ္ပုံရိပ္ အမွတ္တရမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ  ရဲေဘာ္မ်ား၏  ငယ္စဥ္ကေလးဘဝ၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုစဥ္က အိပ္မက္မ်ားအပါအဝင္၊ ရဲေဘာ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ား၏ အိပ္မက္
မ်ားဆီသုိ႔ပါ ေခၚေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလ ျမန္မာျပည္သုိ႔ 
ျပန္ေျပာင္း ေရာက္ရိွသြားခဲ့သလုိပင္။ ထုိစဥ္က အင္အားမ်ား၊ စိတ္ကုန္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေဒါသႏွင့္ 
စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ခံစားခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ေတာေတာင္၊ 
စခန္းမ်ားႏွ င့္ ေရွ႕တန္းသုိ ႔သြားရာလမ္းခရီးမ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပၾကစဥ္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ ႔
ကုိယ္တုိင္လည္း ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူေတာေတာင္မ်ားတက္၍ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကသလုိ ခံစားခဲ့ရသည္။ 
ရဲေဘာ္မ်ား၏ မ်က္ဝန္းမ်ားမွတဆင့္ေတာ္လွန္မႈ၏ အလွတရားအျပင္၊ ၎၏ အက်ည္းတန္မႈႏွင့္ 
ဖ်က္ဆီးမ ႈမ်ားကုိပါ နားလည္ခံစားခဲ့ရသည္။ ABSDF သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနႏွ င့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကီးထြားမ ႈ ၊ ရင့္က်က္မ ႈရ ွိလာေသာ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကုိလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
တုိင္းျပည္မွ ခြဲခြာေနရစဥ္အတြင္း ရဲေဘာ္မ်ား၏ တစ္ေန႔တာဘဝအေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ 
နွစ္ေခါက္အၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကုိလည္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ဤစာအုပ္ကုိ ဖတ္ရႈသူမ်ားကုိလည္း ဤစာအုပ္မွ ခရီးစဥ္တစ္ခုကုိ ေခၚေဆာင္ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
ေမွ ်ာ္လင့္ပါသည္။ ABSDF ရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ား၏ ဘဝမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မ ႈမ်ား၊ ဆုံး ျဖတ္
ခ်က္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ က်ရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ဝိေရာဓိမ်ားမွ တဆင့္ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ လမ္းခရီး
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္စိတ္တေဒသသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ လမ္းခရီး၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လမ္းခရီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
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အခန္း ၁အခန္း ၁

“ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕“ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕
အနာဂတ္အျဖစ္ စစ္ေျမျပင္ကုိ သေကၤတအနာဂတ္အျဖစ္ စစ္ေျမျပင္ကုိ သေကၤတ

မလုပ္ခဲ့ပါ။”မလုပ္ခဲ့ပါ။”
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ငယ္ငယ္တုန္းက ကေလးဘ၀ စစ္တုိက္တမ္း ကစားၾကရင္ ကြ်န္ေတာ္က သူပုန္ဘက္ကေန 
ကစားေလ့ရိွတာကုိ အျမဲ အမွတ္ရေနမိတယ္။ (ရဲေဘာ္သိန္းလြင္)

ေက်ာင္းကုိ ေန႕တုိင္း ႏွစ္နာရီေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ သြားရျပီး ေန႔တုိင္း မနက္၄ နာရီမွာ 
ထၿပီး မနက္စာစားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ႏွင့္ေက်ာင္ကိုသြားဘို႕ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ညေနက်ာင္းလြတ္ျပီး 
တဲ့အခါ ေနာက္ထပ္ ၂ နာရီခရီး လမ္းျပန္ေလွ်ာက္ၿပီးမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ကိုျပန္ေရာက္တယ္။ 
ေက်ာင္း ကိုသြားတဲ့လမ္းေတြကအရမ္းဆုိးျပီး မုိးရာသီဆုိရင္စက္ဘီးေတာင္နင္းလုိ႔မရဘူး။ 
တစ္ခါတေလ ႏြားလွည္းန႔ဲသြားရတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္းရိွခဲ့ျပီးလမ္းမွာေခ်ာင္းေသးေသးေလးတစ္
ခုကုိလည္းျဖတ္ ရတယ္။ မုိးသည္းတဲ့ေန႔ေတြဆုိေခ်ာင္းကုိျဖတ္လုိ႔မရသလို ေလကလည္းအရမ္း
တုိက္ျပီး မုိးဒဏ္ ေလဒဏ္ကို လံုး၀ကာကြယ္လို႕မရဘူး အဲ့ဒီေန႕ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႕ အိမ္ျပန္
ေနာက္က်ေလ့ရွိ ျ ပီး မိဘေတြကကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ အိမ္ျပန္ေနာက္က်ၿပီးဆုိလွ ်င္စိတ္ပူ ၾက
ပါတယ္။ အဲဒ့ီအခါ မိဘေတြက က် ေနာ္တို႕ေနာက္ကိုလိုက္လာျပီးကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းကေန 
ရြာကိုျပန္လာတဲ့လမ္းမွာ လာေစာင့္ ၾကဳိေလ့ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ကြ် န္ေတာ္က ပညာေရးကုိေတာ့ 
စိတ္ဝင္တစားရိွခဲ့ျပီး ေတာ္ေတာ္လည္း ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး)

ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္က ေဒၚစန္းရီဆုိတဲ့ သမုိင္းသင္တဲ့ ဆရာမတစ္ဦးရိွတယ္။ ဆရာမက 
က်ေနာ့္အတြက္ အလြန္ေလးစားအတုယူဖြယ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမက ပအုိ႔၀္ 
တုိင္းရင္းသူလည္းျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ  ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားရတဲ့ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း 
ဖတ္စာအုပ္ထဲက သမုိင္းန႔ဲ ျပင္ပမွ သမုိင္းအစစ္အမွန္ေတြ ဘယ္လုိကြာသလဲဆုိတာဆရာမက 
ေျပာျပတယ္။  က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တျခားအျပင္ စာေပေတြျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြ သုိ႔မဟုတ္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္န႔ဲ  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္းေရးသားခဲ့တဲ့ 
စာအုပ္ေတြ ဖတ္ဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ ႐ုပ္ရွင္ေတြ ၾကည့္ဖုိ႔ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ ဆရာမက 
အသက္ငယ္ရြယ္ေသးေပမဲ့ စာေပ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝသူျဖစ္တယ္။ ဆရာမ ေက်ာင္းက 
မႏႈတ္ထြက္ခင္အထိ က်ေနာ္ သူ႕ဆီမွာ ၄ ႏွစ္ေလာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ဖူးပါ တယ္။ 
သူ႕အမ်ဳိးသားက စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္တဲ့ ကိစၥ တစ္ခုေၾကာင့္ ေသဆုံးျပီး ေနာက္ပုိင္း၊ 
စိတ္နာသြားတာေၾကာင့္ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ေက်ာင္းတက္ 
မယ္၊ စာအုပ္စာတန္းေတြ ဖတ္ရႈတာကလဲြလုိ႔ ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ က်ေနာ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းမ်ဳိး 
မရိွခဲ့ပါဘူး။ ပဲခူးတိုင္းက ျပည္ GTI မွာ ၂ ႏွစ္နီးပါး လွ်ပ္စစ္ (ဆက္သြယ္) ဘာသာရပ္ကုိ က်ေနာ္ 
သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ျခားနဲ ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ က်ေနာ့္စီနီယာေတြနဲ ႔ စကားေျပာ 
ဆုိရင္းကေန ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းကုိလည္း ၾကားသိလာရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနွင့္ GTI 
မွ ဘြဲ႕ရၿပီးရင္ေတာင္ က်ေနာ္တုိ႔ သင္ယူခဲ့ရတဲ့ပညာေရးဟာ အသုံးဝင္ဖုိ႔မရိွေၾကာင္း သူတို႔က 
ေျပာျပၾကတယ္။ လွ်ပ္စစ္ (ဆက္သြယ္) ဘာသာရပ္ကုိ အထူးျပဳ ယူထားေပမဲ့ စာသင္ႏွစ္ 
သုံးႏွစ္တာအတြင္း ပထမ ၂ ႏွစ္လုံးမွာ ျမန္မာစာ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸကုိံ မုိင္နာဘာသာရပ္ 
အျဖစ္သင္ၾကားခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ယူထားတဲ့ ဘြ႕ဲေတြ၊ ပညာေရးစနစ္ေတြက  လက္ေတြ႕မွာ 
အသုံးမဝင္ပါဘူး။ အားလုံးဟာ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစထက္ အဆက္ အသြယ္ေကာင္းေတြ ရွိ၊ 
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မရိွေပၚမွာပ ဲမူတည္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သိတဲ့ ဘြ႕ဲရဆရာတစ္ေယာက္ ဆုိရင္ ပညာသင္ဆုရျပီး 
နယူးဇီလန္မွာ လွ်ပ္စစ္ (သြယ္တန္းဆက္သြယ္မႉ) ဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြ႕ဲရခဲ့တယ္။ အဒီဲဘာသာရပ္မွာ 
ေတာ္လဲေတာ္ ကြၽမ္းက်င္မႉလည္းရိွတဲ့ ဆရာတေယာက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူလည္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ 
လမ္းစဥ္ပါတီ (BSPP) မွာ ပါတီဝင္ မဟုတ္တာန႔ဲ ရာထူး တုိးေပးတာ မခံခဲ့ရဘူး။ ေနာက္ေတာ့ 
လက္မႉပညာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုကုိ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္န႔ဲ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရတယ္။ ျပည္ GTI မွာ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းစတက္တဲ့ႏွစ္မွာ အဲဒ့ီအခ်ိန္က လွ်ပ္စစ္ (ဆက္သြယ္) ဘာသာရပ္ဟာ 
ဘာသာရပ္ အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဆရာေတြက  အသက္ငယ္ရြယ္ၾကၿပီး 
ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲလည္း အတူသြားလာလည္ပတ္ ေလ့ရိွၾကတယ္။ ဆရာေတြက ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံေရးေကာင္းၾကၿပီး၊ ဆံပင္အရွည္ႀကီးေတြ ထားၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)

ကြ်န္ေတာ့္မိဘႏွစ္ပါးစလုံးဟာ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမေတြပါ။ ကရင္လူမ်ဳိး ေတြပါ။ 
ကြ်န္ေတာ့္အေမဘက္ကအမ်ဳိးေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးရုိး၊ သူပုန္ မ်ဳိးရုိးလုိ႕ေျပာလုိ႕ရတယ္။ 
သူတုိ႕အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမား သူပုန္ေတြ၊ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးမွာပါ၀င္ခဲ့ၾက
တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ တခါမွ 
မေျပာခဲ့ ၾကဖူးပါဘူး။  ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိေနတာက ၁၉၈၂  ခုႏွစ္ ကြ်န္ေတာ္ ၈ တန္း 
ေအာင္အျပီးမွာ အေဖက “တစ္ေန႔ မင္းလည္း ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႕ ေတာခုိ လိမ့္မယ္ဆုိတာ 
ငါသိေနတယ္။ အတုိက္အခံအုပ္စုထဲ ၀င္လိမ့္မယ္ဆုိတာ ငါသိ ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မင္းကုိ 
ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြ ေျပာျပထားခ်င္တယ္။ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးမွာမဆုိ၊ အတိုက္အခံအုပ္စု
ထဲမွာလည္း လူေကာင္းေတြရွိသလုိ၊ လူဆုိးေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းအေနနဲ႕ 
အျမဲတမ္းအစစအရာရာ သတိနဲ႕ေနပါ” လုိ႔ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ေကာင္းတဲ့အၾကံ
ေပးခ်က္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ ခဲ့ပါတယ္။ 

အေဖဟာ ကြ်န္႕ေတာ့္ ပင္ကုိယ္စိတ္ရင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္တာေၾကာင့္ အဲဒီလုိ 
အမွာစကားေျပာခဲ့တာပဲ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ အျမဲတမ္း 
အမွန္တရားဘက္ကရပ္တည္ေလ့ရွိျပီး ကၽြန္ေတာ္ မွန္တယ္ထင္ရင္၊ မတရားဘူးထင္ရင္ 
ကုိယ့္ထက္အင္အားႀကီးပါေစ ျပန္တုန္႕ျပန္ေလ့ရွိတာကုိ အေဖသိလုိ႕ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းမွာေက်ာင္းသား ၄၊ ၅ေယာက္ေလာက္နဲ႕ျပိဳင္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ထည္း 
ျပန္ခ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အခ်ိန္ေတြလည္း ရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေက်ာင္းအားကစားပြတဲခုမွာလည္း ေက်ာင္းသားေ
တြကုိ၀င္ေရာက္ရုိက္ႏွက္တဲ့စစ္သားတေယာက္ကုိကၽြန္ေတာ္လုိက္ၿပီးထုိးႀကိတ္ခဲ့တာေတြလည္း
ရိွခဲ့ပါတယ္။  ေက်ာင္းရ႕ဲအလုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အုပ္စုကုိ 
ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႕ လက္ညိဳးထုိး တာ၀န္ေပးတာေတြကုိလည္း အေကာင္းဆုံး လုပ္ခဲ့တာမ်ဳိး
ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၂-၈၃ ခုႏွစ္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ့္ငယ္သူငယ္ခ်င္း ကရင္လူမ်ိဳး 
ေတြဆုံၾကၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး အထက္တန္း ေက်ာင္းျပီးတဲ့အခါ၊ နည္းနည္း
အတန္းႀကီးတဲ့လူေတြကလည္း ဘြ႕ဲရေက်ာင္းၿပီး တဲ့အခါ ကရင္ လူမ်ိဳ းေတြရ႕ဲ အခြင့္အေရးအတြက္ 
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လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ၀င္ၾက မယ္လုိ႔ ေသြးသစၥာက်ိမ္ဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕
အားလုံး  ခ်ီေဂြဗားရား ပုံကုိလည္း တက္တူး အတူတကြထုိးခဲ့ၾကေသးတယ္။ (ရဲေဘာ္ေစာစုိင္းလတ္)

ကြ်န္ေတာ့္ရြာက KNU လႈပ္ရွားရာေဒသန႔ဲ အလြန္နီးၿပီး KNU သူပုန္ေတြ အျမဲျမဲလုိလိုိ 
ရိွတဲ့ေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္ကဆုိ KNU ေတြ ဝင္တုိက္မွာကုိ အၿမစုိဲးရိမ္ခဲ့ရတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမိဳ႕ေလးထဲကုိ KNU ေတြ မၾကာခဏ ဝင္တုိက္ေလ့ရွိတယ္။ ျမစ္ကမ္းတစ္ဖက္က 
ေသနတ္သံေတြကုိ ရံဖန္ရံခါ ၾကားခဲ့ရတယ္။ တစ္ခါေတာ့ျမိဳ႕ကေနၿပီးကြ်န္ေတာ့္အရြယ္ 
လူငယ္ေတြကုိ KNU ၀င္မတုိက္ႏုုိင္ေအာင္ ကင္းေစာင့္ ခိုုင္းတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔မ ွာ 
လက္နက္ဆုိလုိ႔ ဝါးရင္းတုတ္ေတြပဲ ရွိတာပါ။ (ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး)

ကြ်န္ေတာ့္အစီအစဥ္က အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း ဆက္တက္ဖုိ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြကေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဆရာဝန္ျဖစ္ေစခ်င္ၾကတယ္ေလ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဆရာဝန္ဆုိတာ 
အဲ့ဒအီခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ ဂုဏ္အရိွဆုံးအလုပ္ ျဖစ္ႏုိင္တာကုိး။ ကြ်န္ေတာ္္က ပညာေရးမွာ 
ထူးခၽြန္တယ္၊ ႏွစ္စဥ္ လူရည္ခြ် န္ေရြးပြလုဲပ္ရင္လည္း ၿမိဳ႕မွာ အၿမတဲမ္း  ပထမခ်ိတ္တယ္ ဆုိေတာ့  
ကြ ် န္ေတာ့္ မိဘေတြက  ကြ ် န္ေတာ့္အေပၚ  အေတာ္ေလးေမ ွ ်ာ္လင့္ခဲ့ ၾကပုံရပ ါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)

ကြ်န္ေတာ္ ၁ဝ တန္းထိ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ထူးခြ်န္တဲ့ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္တိုင္း ဆုေတြရခဲ့ၿပီး အတန္းထမွဲာ ထိပ္တန္းေက်ာင္းသား 
၃ ဦးစာရင္းဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးသာ မျဖစ္ခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္  
သမုိင္းဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္မိမွာပါ။ ၁၉၈၈ မတိုင္မီကတည္းက ႏိုင္ငံေရးစနစ္က 
ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ မေကာင္းမွန္း၊ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္မွန္း ကြ်န္ေတာ္ 
သတိထားမိခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြ လုံလုံေလာက္ေလာက္မရိွတာ၊ 
ေဆး႐ုံမွာ ေဆးဝါးလုံေလာက္မႈမရွိတာေတြကုုိ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္။ ဖ်ားနာခဲ့ရင္လည္း ေဆး
ဖုိးေပးဖုိ႔ပုိက္ဆံရိွမွျဖစ္မဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြက ထုိေခတ္ရဲ႕ စနစ္ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။ 
လူထုအတြက္ဘယ္လုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမွ် မရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒမုိီကေရစီစနစ္သာ 
ကယ္တင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ယုံၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒအီေၾကာင္းအရာ၊ ဒအီေတြးအေခၚကုိ 
အဒ့ီဲအခ်ိန္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထမွဲာ ရိွေနခဲ့ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေမကလည္း 
ႏိုင္ငံေရးကုိ အလြန္စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ေယာက္ဖေတြကလည္း ပါဝင္လႈပ္ရွား
ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔တေတြကေတာ့ ဆရာဝန္၊ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သိန္းလြင္)

ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြက ႏုိင္ငံေရးနဲ ႔ ႏွီးႏြယ္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖက 
တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ တုိင္းျပည္အတြင္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနတာေတြကုိ ဟာသလုပ္ၿပီး ေျပာျပ 
တတ္တာမ် ဳိးေတြ  ရ ွိတယ္။ကြ ် န္ေတာ့္တုိ ႔  ေမာင္ႏ ွ စ္မေတြကုိ  ေဖေဖက  မၾကာခဏ 
ေျပာတတ္တာက (ကုိယ္ႀကဳိက္တာလုပ္၊ ကုိယ္မႀကဳိက္တာ မလုပ္နဲ႔) တဲ့။ ကုိယ့္ကုိသူမ်ား 
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(တစ္ခုခု) လာလုပ္တာ မႀကဳိက္ဘူးဆုိရင္ ကုိယ္ကလည္း သူမ်ားကုိ သြားမလုပ္နဲ ႔ … 
ေပါ့။လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔၊ ဒီမုိကေရစီတုိ႔ ဆုိတာေတြကုိ ေလ့လာရတဲ့ အခါေတြက်ေတာ့မွ 
အဒ့ီဲသေဘာတရားေတြကုိ ခေလးနားလည္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့မွန္း သိေတာ့တယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
မိသားစုရဲ႕ ပဲ့ျပင္မႈေကာင္းန႔ဲ ႀကီးျပင္းခဲ့တယ္ ေျပာရမွာေပါ့။ (ရဲေဘာ္ဝင္းတင့္ဟန္)
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ေက်းလက္ေၾကျငာစာတမ္းေက်းလက္ေၾကျငာစာတမ္း

ဓား

ေပါက္ျပား

ႏြား

စပါး

လယ္ယာ

ဒါေတြဟာ

တို႔အသက္။

ဒါေတြကုိ

လုယူ

တုိ႔ ရန္သူ။

ေက်ာက္ခဲ

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္(၁)၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ၁၉၉၆
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ကြ်န္ေတာ္ အတန္းပညာ ၇ တန္းအထိပဲ ေက်ာင္းတက္ခ့ဲပါတယ္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္မွာ 
ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရၿပီး မိသားစုပုိင္လယ္ထမွဲာ စတင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္ကစၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက လယ္သမားေတြအေပၚ မတရား ဆက္ဆံမႈေတြကုိ သိျမင္လာခဲ့ရတယ္။ 
ဥပမာေျပာရရင္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေကာက္ပဲသီးႏံွေတြကုိ အျပင္ေစ်းကြက္က ေစ်းႏႈန္းေတြထက္
ႏိွမ္ၿပီး အစုိးရကုိ ေရာင္းဖုိ႔ အဓမၼဖိအားေပး ခံခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေရာင္းခ်င္တဲ့လူကုိလည္း 
ေရာင္းခြင့္မရဘူး။ ဥပမာ- အျပင္ေစ်းကြက္မွာ စပါး တစ္တင္းကုိ ၁၅ က်ပ္န႔ဲ ေရာင္းဝယ္ေနခ်ိန္ 
အစုိးရက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ၅ က်ပ္နဲ႔  ေပးဝယ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လယ္သမားေတြ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ 
မတရား အႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

ကြ်န္ေတာ့္မိဘေတြက ဆန္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
ေတြမွာ မပါဝင္ၾကပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ညီအစ္ကုိ ၇ ေယာက္ ရိွၿပီး ကြ်န္ေတာ္က သားအႀကီးဆုံး 
ျဖစ္ပါတယ္။ကြ် န္ေတာ္ ၁ဝ တန္းအထိ အတန္း ပညာသင္ၾကားဖူးခဲ့ပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ့္ ညီေလး
ေတြ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ မိဘေတြကုိကူလုပ္ေပးရတာေၾကာင့္ ညေက်ာင္းကုိပဲ ကြ်န္ေတာ္
တက္ခဲ့ရတယ္။ သမုိင္းဘာသာရပ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္အႀကိဳက္ဆုံး ဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္က 
အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သင္ယူႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ အတြက္လည္း သင္ခန္းစာေတြ ယူႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဖတ္စာအုပ္ေတြထမွဲာ ျမန္မာ့သမုိင္းအၾကာင္းသာ ပါခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က အထူးသျဖင့္ 
ကမၻာစစ္ အေၾကာင္းကုိ စိတ္ဝင္စားတဲ့အတြက္ အျခားစာအုပ္ေတြကုိ ရွာဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)

ကြ်န္ေတာ္က သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခုမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္စဥ္ကစၿပီး ႏိုင္ငံေရး
ႏုိးၾကားမႈေတြ စတင္ခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ေတြအေပၚ ဖိနိွပ္ခံရတာေတြ၊ 
ဒုကၡခံေနရတာေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္အရမ္းစိတ္
မေကာင္း ျဖစ္မိခဲ့ေပမဲ့ ဘယ္လုိမွ အကူအညီ မေပးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သတၳဳတြင္းစီမံကိန္းရဲ႕ 
ေဖာက္ခြဲေရး ဌာနမွာ အလုပ္သမား ၂ဝ ေလာက္ကုိ ဦးစီး လုပ္ကုိင္ခဲ့ရပါတယ္။  အလုပ္သမားေတြလုိ႔ 
ေျပာရေပမဲ့ ေယာက်္ားသား တစ္ဦးတည္းသာရိွၿပီး က်န္သူေတြက မိန္းခေလးေတြပါ။ တခ်ိဳ႕က 
ကြ်န္ေတာ့္ အေမအရြယ္၊ တခ်ဳိ႕ကကြ်န္ေတာ့္ႏွမအရြယ္ေတြပါ။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ 
ေဖာက္ခဲြေရး လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ ယမ္းေတြကုိ ေခါင္းေပၚရြက္ၿပီး ေတာင္ထိပ္
အထိ သယ္ၾကရတာပါ။ ေက်ာက္တုံး ေသးေသးေလးေတြျဖစ္သြားေအာင္ တခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာက္ခဲြ၊ 
တခ်ဳိ႕ကုိ ထုခြဲၾက ရပါေသးတယ္။ အလြန္ပင္ပန္း ဆင္းရဲတဲ့ အလုပ္ပါ။ သတၱဳမုိင္းအလုပ္ခြင္ႀကီး 
ျဖစ္တာေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါ (အဆုတ္နာေရာဂါ)မ်ား အလြန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္
လည္း တီဘီေရာဂါစြဲကပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ WHO (ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕) နဲ႔ အျခား UN 
ေအဂ်င္စီေတြကေဆးဝါးေတြ ပ့ံ ပုိးေပးၾကေပမဲ့ မဆလေခတ္ ဗ်ဳ႐ုိကေရစီ ယႏၱယားရဲ႕ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ ေဆးဝါး ျပတ္လပ္မႈေတြၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ေဆးဝါးကုသမႈ
ေတြကလည္းထိေရာက္မႈ လုံးဝမရိွဘူး။ ကြ်န္ေတာ္နာမက်န္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
ထုိးရမဲ့ေဆးကုိ အျပင္ကေန ၀ယ္ယူႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ပုိ အလုပ္ဆင္းခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သာမန္
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အလုပ္သမား ေတြအေနနဲ႔ အပုိဝင္ေငြရွာဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေဆးဖုိးဝါးခအတြက္လည္း 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ေသမဲ့ရက္ကုိ ေစာင့္ေနၾကရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြပါ။သတၱဳတြင္းမွာ 
၄ ႏွစ္တာအလုပ္လုပ္ၿပီး့ ကြ်န္ေတာ့္ဇာတိၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး 
စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္မ်က္ျမင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ဖို႔ 
တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ႏုိင္မဲ့ အခြင့္အေရးရၿပီလုိ႔ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
တုိက္တြန္းခ်က္မွ မပါဘဲနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ၈ ေလးလုံး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္ 
ဝင္ေရာက္ခဲတ့ာျဖစ္ေပမဲ့ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျပာင္းအလႀဲကီးတစ္ခ ု
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။(ရဲေဘာ္ကုိေပါက္)

ကြ်န္ေတာ္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတက္ခဲ့ဲၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ၈ တန္းေအာင္
အၿပီးမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိလူငယ္မ်ားကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေပးတဲ့ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္
လမ္းစဥ္ပါတီ (BSPP) ရ႕ဲ တုိင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၺကုိံ တက္ေရာက္ခဲပ့ါတယ္။ ၁၉၈၆ ခႏွုစမွ္ာ 
ၿပီးပါတယ္။ အဲဒီ အင္စတီက်ဳးရွင္းေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုက ေဝးလံေခါင္းပါးတဲ့ 
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပင္န္းေတြကုိ ပံပ့ိုးေဆာင္ရြက္ဖိ႕ု လူမ်ားမ်ား ေစလႊတ္ဖို႕ုပါ။  
ကြ်န္ေတာ္က အဲဒီလုိ အက်ဳိးျပဳအလုပ္မ်ဳိး ေတြကုိလုပ္ဖို ႔ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ရပ္ရြာအသုိင္း
အဝုိင္းထဲက ကေလးငယ္ေလး ေတြကုိလည္း စာသင္ၾကားေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကရင္
ျပည္နယ္က ေက်းရြာေလးတစ္ရြာမွာ မူလတန္းျပဆရာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ဖိ႕ု ကြ် န္ေတာ့္ကုိ ေစလႊတ္ခဲပ့ါတယ္။ အဲဒီေနရာကုိေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပဲ ကြ် န္ေတာ့္ကုိ 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ရာထူးတုိးေပးခဲ့ၿပီး တျခားေဝးလံတဲ့ေဒသက ေက်းရြာေလးတစ္ခုစီ 
ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရပါတယ္။ အဒ့ီဲအခ်ိနတု္န္းက ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းဆရာလည္း
လုပ္သလုုိ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္၌ကလည္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးပါ။ အဲဒီတုန္းက ေမာ္လျမိဳင္ 
တကၠသုိလ္မွာ ဒုတိယႏွစ္ ပထဝီဘာသာရပ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ ပညာသင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဒသခံရြာသားေတြကုိ အစုိးရစစ္တပ္က လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ 
ေတြ႕ျမင္ခဲရ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္သြားေရာက္တဲ့ေဒသေတြက  စစ္ျဖစ္ရာ သတ္မွတ္ခထံားရတဲ့အတြက္ 
ကြ်န္ေတာ္ခရီး ထြက္ရင္ စစ္တပ္စစ္ေၾကာင္းနဲ႔အတူ သြားရပါတယ္။ အဒ့ီဲေဒသေတြမွာ စစ္တပ္က 
ေဒသခံေတြကုိ ဘယ္လုိဆက္ဆံခဲ့တယ္ ဆုိတာေတြကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဥပမာဆုိပါေတာ့ 
မိုးရာသီမွာ စစ္တပ္က သူတုုိ႕ဘားတုိက္ အမုိးအတြက္ ရြာသားေတြရဲ႕ အိမ္ေတြကအိမ္ေခါင္မိုး
ေတြကုိ ျဖဳတ္ေပးဖုိ႔ အတင္း ေတာင္းၾကတယ္။ စစ္တပ္က ေဒသခံေတြကုိ လုိသလုိျခယ္လွယ္ 
အသုံးခ် ေနပံုေတြကုိ ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရတယ္။ အရက္မူးေနတဲ့စစ္ဗိုလ္က ေဒသခံရြာသားေတြကုိ 
ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိနရ္ြယ္ၿပီး အေပ်ာ္ေနာက္ေနာက္ေျပာင္ေျပာင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခဲတ့ာေတြကုိလည္း 
ေတြ႔ဖူးခဲ့တယ္။ ကြ် န္ေတာ္က “အမဲေရာင္နယ္ေျမ” လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေဒသမွာ 
ေမ ြးဖ ြားခဲ့တာ  ျ ဖ စ္တာေ ၾကာင့္  မ ၿ ငိမ္မသက္မ ႈေတ ြ ကုိ  ငယ္စဥ္အရ ြယ္ကတည္းက 
ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အနီးအနားတဝုိက္က လူအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေပၚတာအျဖစ္ 
အဓမၼခိုင္းေစခံရျခင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ဖူးခဲ့တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ရင္ 
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ပုန္းေနခဲ့ ၾကရတယ္။ ဒါေပမဲ့အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမ ွာ အစုိးရစစ္တပ္ေတြက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ KNU ေတြရ႕ဲ တုိက္ခုိက္မႈကကာကြယ္ေပးေနတယ္လုိ႔ေတာင္ ယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ 
အစုိးရစစ္တပ္ေတြက သူတို႔အလုပ္သူတုိ႔လုပ္ၿပီးတုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ေပး ေနတာပါလားလုိ႔ 
ယုံၾကည္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ စတင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး 
အစုိးရစစ္တပ္က ေဒသခံေတြကုိ ဘယ္လုိရက္ရက္စက္စက္ ျပဳမူဆက္ဆံ ေနတာေတြကုိပဲ 
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒ့ီေဒသခံျပည္သူေတြ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ပင္ စိတ္မေကာင္း 
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ေတြ႕ ျမင္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းကမွ 
မထင္မွတ္ထားခဲ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ ဖုိက္တာေအာင္)

ကြ်န္ေတာ့္ကုိေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ၅၀ ခုႏွစ္အလြန္မွာ ဘ၀ဟာာၿငိမ္းခ်မ္းသာယာခဲ့ပါေသးတယ္။ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေတြန႔ဲ 
ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ အစုိးရ စုိက္ခုိင္းတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံွကလြဲၿပီး 
သူတုိ႔ႀကဳိက္ရာကုိ  စုိက္ပ်ိဳးခြင့္မရိွၾကဘူး။ သူတုိ႔က ပဲစုိက္ခ်င္ရင္ေတာင္ အစုိးရက ေနၾကာပင္
ေတြကုိပဲ အတင္းအၾကပ္ စုိက္ပ်ိဳးခုိင္းတယ္။ ထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြမွာလည္း က်ဆင္းခဲ့တယ္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္ဖိႏိွပ္တဲ့ ဥပေဒေတြျပဌာန္းလာခဲ့
တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေမက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အေမက 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးရင္  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကုိ တက္ေရာက္ေစခ်င္ခဲ့တယ္။  
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အကုန္ပုိင္း ဦးသန္႔အေလာင္း ရန္ကုန္ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ 
ဆႏၵျပမႈစတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေနာင္ေတာ္ ေက်ာင္းသားေတြကုိ
ေလးစားဖြယ္ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ အလုပ္သမားအေထြေထြသပိတ္ႏွစ္ပတ္
လည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္ကကြ်န္ေတာ့္ အသက္ ၁၆ႏွစ္သာရွိပ ါေသးတယ္။ 
အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္စာေတြ စတင္ေရးသားခဲ့တယ္္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ညပုိင္းမွာ 
ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အေၾကာင္းကုိ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။က်န္အက်ဥ္းသားေတြနဲ ႔ အတူေပါင္းၿပီး 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လက္ေရးမဂၢဇင္းတစ္အုပ္ကုိ စတင္ ေရးသားခဲ့ၾကတယ္။စာေရးသားၾကဖုိ႔ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီကို  လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကတဲ့၊ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕တဲ့ မိသားစု၀င္ေတြ 
သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ထုပ္ပုိးထားတဲ့ ဘယ္လုိစာရြက္မ်ိဳးကုိမဆုိ အသုံးျပဳၿပီး 
စာေရးသားခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီစာရြက္ေတြကုိ ေထာင္၀ါဒါေတြ မေတြ႕ေအာင္ ၀ွက္ထားႏုိင္ေပမဲ့  
ေထာင္ျပင္ကုိေရာက္ေအာင္ မထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္က်ေနတုုန္းက အက်ဥ္းေထာင္
ထဲက ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းအမ်ားစုဟာ ကဗ်ာဆရာေတြ၊စီနီယာေက်ာင္းသားေတြ။  
သူတုိ႔ဆီက ကဗ်ာနဲ႔ စာေပေရးသားမႈေတြကုိ အမ်ားအျပား သင္ယူတတ္ ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ေထာင္မက်စဥ္ တုန္းကေတာ့ တစ္ေန႔ကဗ်ာဆရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ မေတြးထင္ခဲ့ပါဘူး။ 
၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ကြ်န္ေတာ္ အက်ဥ္းေထာင္ကလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္
အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္ကေနလြတ္လာအၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕ကုိ ျပန္၊ 
ကဗ်ာေရးတဲ့ အလုပ္ကုိပဲ အာရုံစုိက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ စာအုပ္ဆုိင္ အေသးစားေလး 
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တစ္ခုကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းျပန္ တက္ဖုိ႔ စိတ္မ၀င္စား ေတာ့ပါဘူး။ အာဏာပုိင္ေတြက ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ေတြကုိ 
“ျပႆနာ ရွာသူမ်ား” အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္လြမ္းဏီ)

ကြ်န္ေတာ္ ၈ တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္မွာ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့စာေတြ ျဖန္႔ေဝမႈနဲ႔ 
ေထာင္ ၃ ႏွစ္ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတယ္။ ၁၉၇၄ နဲ႔ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ၾကား ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၆လ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရတယ္။ 
အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေတာ့လည္း တကၠသုိလ္ ဆက္မတက္ခဲ့ပါ။ ငယ္စဥ္က ဗုိလ္သင္တန္း
တက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က မတရားမႈေတြကုိ 
ေတြ႔ျမင္ ခဲ့ရျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ သူပုန္လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တယ္။ အမွန္က 
ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္က လြတ္လာၿပီး ကတည္းက ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ခ်င္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ကြ်န္ေတာ့္ အေမက “အေမေသမွ ေတာခုိပါ ” လုိ႔ ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ အေမ့စကားကုိ နားေထာင္ခဲ့
တာ ျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းမင္း)

ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္အရြယ္ကတည္းက စာမ်ဳိးစုံဖတ္ရတာကုိ ႏွစ္သက္ခဲ့တယ္။ တကၠသုိလ္ 
ေရာက္တဲ့အခါမွာ USA နဲ႔ စစ္ပြဲမွာ ဟုိခ်ိမင္းရဲ႕ ဗီယက္နမ္က ဘယ္လုိ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ 
ဆုိတာေတြကုိ ဖတ္မိၿပီး အလြန္ေလးစားအားက်ခဲ့မိတယ္။ ဖီဒယ္ကက္စ္ထ႐ုိ (Fidel Castro) 
ႏွင့္ ခ်ီေဂြဗားရား (Che Guevara) တုိ႔ကုိလည္း အလြန္ေလးစားအတုယူမိခဲ့တယ္။ သူတုိ႔အားလုံး
ဟာ  ကြ် န္ေတာ့္ကုိ  အလြန္ပဲ  လႊမ္း မုိးခဲ့ပ ါတယ္။  ဒါေပမဲ့ကြ ် န္ေတာ္တုိ ႔ ႏို င္ ငံတြ င္းက 
လူငယ္ေတြကေတာ့ အဲဒ့ီ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေၾကာင္းကုိ မသိခဲ့ၾကဘူး၊ နားမလည္ခဲ့ၾကဘူး။ သူတုိ႔ 
အတြက္က ခ်ီေဂြဗားရား ဆုိတာ တီရွပ္အကၤ်ီအေပၚကမ်က္ႏွာပုံတစ္ခုလုိ႔ပဲ သိနားလည္ထား
ၾကတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အလုပ္သမား သပိတ္ဆႏၵျပပြဲႀကီးဟာ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး
ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ အစျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ 
စိတ္ပညာဘာသာရပ္န႔ဲ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးအျဖစ္ ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ပါ
တယ္္။ တကၠသုိလ္အေဆာင္တစ္ခုမွာေနခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အခန္းနံပတ္က ၁ဝဝ။ ဒအီခန္းဟာ 
၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္မွာ ပထမဦးဆုံး အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ (အဒ့ီဲေန႔ကုိ အမ်ဳ ိးသားေန႔အျဖစ္ 
ကေန႔အထိသတ္မွတ္ထားပါတယ္) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ေနခဲ့တဲ့အခန္း
ျဖစ္ၿပီး ဒီအခန္းမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္ေနခဲ့ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုက္ဆုိင္မႈက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ
စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ခြန္အားေတြ တုိးေစခဲ့ပါတယ္။ သူ အသက္ရွင္စဥ္အခ်ိန္ကေတာ့ ကုိလုိနီစနစ္
ကုိဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ေခတ္မွာ ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ အတြက္ 
တိုက္ပြဝဲင္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာလမွာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ဦးသန္႔ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔႐ုုပ္အေလာင္းကုိ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္သယ္ ေဆာင္လာခဲ့
ၾကတယ္။ေက်ာင္းသားေတြက ဦးသန္႔ကုိ အမ်ဳိးသားအာဇာနည္တစ္ဦးအျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္
အ႐ုိအေသ ေပးခ်င္ၾကတယ္။ သူဟာ ပထမဦးဆုံးေသာ ျမန္မာအမ်ိဳ းသား ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား။ ယူအက္စ္ေအ/ က်ဴးဘား ဒံုးပ်ံအေရးခင္းအတြင္းမွာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ ့
အခန္းက႑မွာပါဝင္ေျဖရွင္းခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ေတြထကဲ တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ 
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ဂုဏ္သေရရွိ မိသားစု အသုိင္းအဝုိင္းထဲက ေပါက္ဖြားလာသူ တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက သူ႔ကုိ မႀကဳိက္ခဲ့ဘူး။ မနာလုိမ႐ႈစိမ့္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဦးသန္႔႐ုပ္အေလာင္း 
ရန္ကုန္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔က သူ႔အေခါင္းကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကုိ 
သယ္ယူလာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ျမက္ခင္းျပင္မွာ ျမႇပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ 
အဲလုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ အက်ဥ္းခ်ခံ ခဲ့ရတယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ 
ကြ်န္ေတာ္ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေပမဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ သူပုန္အျဖစ္စြပ္စြဲခံခဲ့ရျပီး အက်ဥ္းခ် 
ခံခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရျပီး ၁၉၈၄ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းၿပီးဖုိ႔ စာေပးစာယူ သာတက္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ထဲရိွေနတုန္းမွာပဲ ဘြဲ႕ရခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ကုိတင္ေမာင္ဦး ႀကိဳးေပးခံရစဥ္က ကြ်န္ေတာ္ဟာ အက်ဥ္းေထာင္ထမွဲာပ ဲ
ရိွေနေသးတယ္။ သူဟာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအၿပီး ပထမဦးဆုံး ေသဒဏ္ ခ်ခံရသူျဖစ္သည္။ 
သူ႔ကုိ ႀကဳိးေပးမသတ္ခင္ ႀကိဳးေပး စင္မွာ သူနဲ ႔အတူ ကြ်န္ေတာ္ ရွိေနခဲ့တယ္။ သူက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ “မင္းတုိ႔ေတြ ဆက္ၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ၾကပါ။ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္” လုိ႔ ေနာက္ဆုံး 
ေျပာၾကား သြားခဲ့ တယ္။ (ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္တိတ္)

၁၉၇၄ ခႏွုစ၊္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးသန္႔ကြယ္လြန္တဲ့ ေက်င္းသားဆႏၵျပပြမွဲာ 
ကြ်န္ေတာ္ပါဝင္လႈပရွ္ားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အမနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ရန္ပံုေငြရွာတာတုိ႔၊ လုံျခံဳေရးအတြက္ 
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္တာေတြမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ညီမ ေထာင္က်ေတာ့ သူရွိတဲ့ 
အက်ဥ္းေထာင္ကုိ ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕ရင္းနဲ ႕ပဲ ေမာင္ေမာင္တိတ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ 
ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဘဲြ႕ရခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္မွာပဲ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 
စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္္ေနထုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ ကားေဝါ့ေရွာ့
ဆုိငတ္စ္ခနုဲ႔ ေရခစဲက္႐ံ ုေထာင္ထားတယ္။ ၁၉၇၄ ခႏွုစမွ္ာ ကြ်န္ေတာ္ရ႕ဲ ပထမဦးဆုံး သမီးေလး 
ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အငယ္ဆုံး ကုိေတာ့ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္စိုးထြဋ္)

ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပံမွုာ ကြ် န္ေတာ္မွတ္မတိာက ကြ် န္ေတာ္ ၅ တန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္
အသက္ ၉ ႏွစ္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့ေန႔မွာ ႐ုတ္တရက္ 
ေက်ာင္း ပိတ္ၿပီလုိ႔ ေၾကျငာ လုိက္ပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္
တက္ေရာက္ ခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြအားလုံးကုိ ကြ်န္ေတာ္ျပန္လည္ အမွတ္ရ
ေနမိခဲ့တယ္။ ၇ဝ ခုႏွစ္လြန္မ်ားမွာ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ေနရာေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက သူတုုိ႕မွာရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္
ေတြကုိ မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကတယ္။ လူထုုႀကီး ခ်ီတက္လာတဲ့ဓာတ္ပံုေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရာ 
ခံစားခ်က္ေတြအားလုံးေပါင္းစပ္သြားခဲ့တယ္။ (ရဲေဘာ္ဆန္နီ မဟင္ဒါ)
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စက္မႈတကၠသုုိလ္တက္တုုန္း အႏွစ္သက္ဆုုံးတစ္ခုုက ကြ်န္ေတာ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက 
ေက်ာင္းသားေပါင္းစုံ ေတြ႕ဆုံၾကရာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ပါပဲ။ တကၠသုိလ္
တက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ သိနားလည္
ခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္တု္ိ႕ဆီမွာ ေနရာေဒသေပါင္းစုံက လာၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိတယ္။ 
ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စက္႐ံုေတြကုိ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈလုပခ္ဲၾ့ကရ
တယ္။ စစ္တပ္ကလာတဲ့ မန္ေနဂ်ာ၊ စက္ရံုုမွဴးေတြက စက္မႈလုုပ္ငန္းအေၾကာင္းနားမလည္
ဘနဲဲ႔ က်ေနာ္တုုိ႔ အရပ္သား ပညာရွငမ္်ားအေပၚ ဘယ္လုုိ ဖႏိွိပအ္ုပုခ္်ဳပ္တယ္ဆုုိတာကုုိ ေတြ႔ျမင္ဖိုု႔ 
အခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္တုိ႕ဆီမွာ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ 
သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္အဲဒ့ီအဖြဲ႕အစည္း ေတြကုိ ေလ့လာႏိုင္၊ သုံးသပ္ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္း)
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ကြ်န္ေတာ့္အတန္းထဲမွာ ခံုနံပါတ္အေစာပုိင္းေနရာေတြက ရန္ကုန္တုိင္းက ေက်ာင္းသား
ေတြအတြက္၊ ေနာက္ကယားျပည္နယ္သားေတြ၊ ဒီ့ေနာက္က ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြစသျဖင့္ ေနရာ
ထုိင္ခင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။အဲဒ့ီအခ်ိန္က ခ်င္းလူမ်ဳိးေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ ႔ 
ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရခဲ့တယ္။ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ပထမဆုံးခ်င္းလူမ်ဳိးသူငယ္ခ်င္း
ေတြနဲ႔  ခင္မင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ အခ်ိနလ္ည္း  ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုငင္ံေရးသိပၸကုိံလည္း စၿပီး မတ္ိဆက္သင္ၾကား
ခဲ့ရပါတယ္။ ပထမႏွစ္မွာျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အေၾကာင္း သင္ခဲ့ရတယ္။ ဒုတိယႏွစ္မွာ 
ႏိငုင္ံေတာ္ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း သင္ရတယ္။ အဒီဲလုိျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ 
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ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာ ခဲ့ ၾကပါေသးတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ 
လက္ေတြ႕နဲ႔ အလြန္ကြာျခားေနတာကုိ ျမင္ေတြ႕ေနၾကရတာေၾကာင့္ပါ။ 
ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေကာင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔
ေျပာသမွ်ဘာကိုျဖစ္ျဖစ္္ သင္ခ်င္ၾကတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္
ေကာင္းေကာင္း ရဖုိ႔သာဆႏၵရွိၾကတယ္္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ သူတုိ႔နဲ႔ 
ေတြးေခၚပုံျခင္း မတူခဲ့ၾကပါ။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ “ေဟး..ဘာေတြ
ျဖစ္ေနတာလဲ။ ဒါက ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဒါက ျပည္သူ၊ဒါကေတာ့ အာဏာပုိင္ေတြ 
လက္ေတြ႕လုပ္ေနတဲ့အရာ” လုိ႔ပဲ ေျပာျဖစ္ၾကတယ္္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာေမးစရာ
ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြအခ်င္းခ်င္း မိမိရပ္ရြာ 
ေဒသမွာကရင္နီျပည္နယ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ႀကီးျပင္းခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ အေၾကာင္း
အရာအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သိခဲ့တယ္။စစ္တပ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ျဖတ္သန္း
သြားတာကုိလည္း ျမင္ခဲဖ့ူးတယ္။ စစ္တပ္လႈပရွ္ားမႈေတြ အေၾကာင္းကုိလည္း 
ၾကားသိခဲ့ဖူးတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ 
(KNPP) နဲ႕ တုိက္ပြဲျဖစ္သံေတြၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ သူတုိ႔ကုိ 
အျပစ္မတင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ စစ္တပ္က ေဒသခံေတြကုိ 
မတရား ဆက္ဆံမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အတြက္သူတုိ႔အေျခအေနကုိိ တိုက္ပြဝဲင္
သင့္တယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။ အဲလုိကိစၥရပ္ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ေတြ႕ဖူး 
ခဲ့တာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ႔ ေတြ႕ဆုံၾကတဲ့အခါ ျပန္လည္ေျပာျပ
ျဖစ္ ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ ကုိယ္စီကုိယ္င ွ အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ 
ေဝင ွ ျဖစ္ခဲ့ ၾကတယ္။  ဒါေပမဲ့  ဒီအေၾကာင္းအရာ ေတြကုိရန္ကုန္က 
သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေျပာျပရင္ သူတုိ႔က မယုံၾကဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေျပာဆုိေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ေကာလဟာလေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔သာ 
ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူတုိ႔ကုိ “ဒါေတြဟာ ေကာလဟာလေတြမ
ဟုတ္ဘူး။ ဒလုိီအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြကုိ ငါ့မ်က္လုံးနဲ႕ ကုိယ္တိငု္ေတြ႕ခ့ဲတာ” 
လုိ႔ု ေျပာျပခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္ဆန္နီ မဟင္ဒါ)
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သစ္ပင္သစ္ပင္

ကုိယ့္ေျမကုိ

ကုိယ့္ေျခ ကုိယ့္လက္နဲ႕ ကုိယ္တူး

ကုိယ့္ဆူးနဲ႕ ကုိယ္ဆြ

ကုိယ့္မ်ဳိးေစ့ ကိုယ္ခ်ခဲ့

ကုိယ္ဟာ ကမၻာႀကီးအတြက္

သစ္ပင္ တစ္ပင္ပါ။

ကိုယ့္ျပည္ ကုိယ့္ရြာအေပၚ

အရိပ္မက်ႏိုင္ေသးတာက လြဲရင္ေပါ့။

စက္မင္းေန

အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၉) ၊ ႏိုဝင္ဘာ- ဒီဇင္ဘာ၊ ၂ဝဝ၁



အခန္း ၂အခန္း ၂

“ ‘ဒီမုိကေရစီ’ ဆုိတာကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္“ ‘ဒီမုိကေရစီ’ ဆုိတာကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္
ၾကားဖူးတာပါ”ၾကားဖူးတာပါ”



34



35



36

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္စတင္ခဲ့
တယ္။ အဲဒ့ီေန႔က ဖုန္းေမာ္ဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ရန္ကုန္မွာ အသတ္ခံခဲ့ရတယ္။ 
ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအထိ သပိတ္ေမွာက္ပြ ဲပ်ံ႕ႏံွ႔သြားခဲ့တယ္။ အစုိးရက ေက်ာင္းေတြ၊ 
တကၠသ္ုိလ္ေတြ အားလုံးကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက ဒလိုီလုပ္လုိက္ရင္ေက်ာင္းသား
ေတြ အသံတိတ္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆ ထားပုံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အသံေတြ တိတ္ 
မသြားခဲ့ပါဘူး။ တစ္တိုင္းျပည္လုံးမွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အလုပ္သမားေတြလယ္သမား 
ေတြနဲ႔ အတူတကြ အုံႂကြမႈႀကီးကုိ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္သံခ)ဲ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ အေရးအခင္းစတင္ခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီအဓိက႐ုဏ္းေတြ 
အတြင္းမွာေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႕ကုိ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ 
ေဆး႐ုံကုိ အေဖာ္လုိက္ပုိ႔ေပးခဲ့ရတယ္။ ျပန္လာရာလမ္းမွာ စစ္တပ္ကလမ္းမေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔
ထားခဲ့တယ္။ ရဲေတြန႔ဲေပါင္းၿပီးေက်ာင္းသားေတြကုိ တကၠသုိလ္ဝင္းအတြင္း ဝန္းရံထားခဲ့တယ္။ 
ရဲေတြက  ေက်ာင္းသားေတြကုိ လူအုပ္စုခြဖုိဲ႔ မ်က္ရည္ယုိဗုံး အပါအဝင္ မီးသတ္ပုိက္ေတြပါသုံးၿပီး 
လူစုခြခဲဲ့တယ္။ မ်က္ရည္ယုိဗုံးနဲ႔ ႏိွမ္နင္းမႈႀကီးၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း တကၠသုိလ္ဝင္း
ထဲကုိ ျပန္ေျပးခဲ့ရတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္ စစ္တပ္က တကၠသုိလ္ပရိဝုဏ္တခ်ဳိ႕အပုိင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ အလုိဲ အခုိက္အတန္႔မွာ ကုိဖုန္းေမာ္အသတ္ခံခဲ့ ရတာကုိ ကြ်န္ေတာ္သိလုိက္ရ
တယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက ဒီသတင္းေပါက္ၾကားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖုိ ႔ ေဆး႐ုံမွာ ရွိေနတဲ့ 
ေက်ာင္းသားေတြ၊ ကထိကေတြ အားလုံးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ အဲဒီညမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
ဖုန္းေမာ္ရဲ႕ ေသြးစြန္းေနတဲ့အက ၤ် ီ ဖိနပ္န႔ဲ က်ည္ဆံခြံတခ်ဳိ႕ကုိ ယူေဆာင္ၿပီး ဖုန္းေမာ္ေအာက္ေမ့
ဘြယ္ရာ အထိမ္းအမွတ္ အုတ္ဂူတခုတည္ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။ အဒီဲညတစ္ညလုံး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
အားလုံး မအိပ္ဘဲေနခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေက်ာင္း၀င္း
ျပင္ပထြက္ခြာခြင့္မျပဳတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာပဲ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ေရဒီယုိကအသံလႊင့္တာေတြကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နားစြင့္ခဲ့ၾကတယ္။ အစုိးရပုိင္ သတင္း
ဌာနေရာ၊ BBC တို႔ကပါ ဖုန္းေမာ္ ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့လုိ႔ ထုတ္လႊင့္ေၾကျငာတာမဟုတ္ဘ ဲ
ဓားထုိးခံရျပီးေသဆုံးခဲ့တယ္လုိ႔ လဲြေခ်ာ္စြာ ေၾကျငာအသံလႊင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီသတင္းအမွား
ေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အလြန္ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ့ေနာက္ 
ေက်ာင္းဝန္းအတြင္းမွာပဲေနာက္ထပ္ဆႏၵျပမႈတစ္ခု စတင္ခဲ့ၾကတယ္။ ထိုစဥ္က ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ
တစ္ခုတည္းေသာေတာင္းဆုိခ်က္က ဖုန္းေမာ္ေသဆုံးရတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္
ေရးသားျဖစ္တယ္။ ကုိဖုန္းေမာ္ ေသနတ္မွန္ၿပီး ေသဆုံးရတာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး 
စာတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့ၿပီး တကၠသုိလ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးကုိ လက္မွတ္ထုိးေပးဖုိ ႔ 
ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။သူကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဖိအားေပးခဲ့တာေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ပါတယ္။ 
အဒ့ီဲအခ်ိန္မွာပ ဲရဲေတြကလမ္းမႀကီးတခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း စာရြက္ေတြကုိ 
မိတၱဴပြားၿပီးတျခားတကၠသုိလ္ အသီးသီးကုိ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ခဲ့တယ္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ က်န္တကၠသုိလ္
ေတြက ေက်ာင္းသားေတြပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီကို ေရာက္လာၾကၿပီး ဖုန္းေမာ္အသုဘပြဲကုိ 
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တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ အသုဘအခမ္းအနားေကာ္မတီရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ 
အသုဘအတြက္ အလွဴေငြေတြကုိ ေကာက္ခံတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။အသုဘအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ျပင္ဆင္ေနၾကတုန္းမွာပဲ 
စစ္တပ္က လမ္းမေတြကုိစစ္ကားႀကီးေတြနဲ႔ ပိတ္ဆုိ႔လုိက္ၿပီး ေက်ာင္းဝန္းပတ္ပတ္လည္ကုိ 
ဝုိင္းပတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒ့ိအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းဝန္းထဲမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ သိပ္မရိွေတာ့ပါဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ လြတ္လမ္းမရွိဘူး။ ဒီ့ေနာက္အတန္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္အၿပီး 
ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးက အဖမ္းမခံရမီအခ်ိန္အထိ အုပ္စုလုိက္ ေနေနၾကဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထင္တာက အားလုံးလူစုခြဲ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း 
ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္မေတြ႕ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူးလုိ႔ထင္မွတ္ခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အတူတကြ 
ေနၾကဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ေနာက္ေဖးလမ္းေတြ၊ ျဖတ္လမ္းေတြကတဆင့္ ေက်ာင္းဝန္းျပင္ပကုိ ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့
တယ္။ အဒီဲနည္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဝန္းအျပင္ကုိလြတ္ေျမာက္လာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ မၾကာမီအခ်ိန္
အတြင္းမွာပ ဲတကၠသုိလ္တြင္း စစ္တပ္မွ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား အခ်ဳ႕ိအဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။ 
စစ္တပ္က သီးသန္ ႔ရ ွာေဖ ြေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြစာရင္းရ ွိတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသား 
ေတြရဲ႕ဓာတ္ပုံေတြကုိျပၿပီး ရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ရွာတဲ့ေက်ာင္းသားေတြအနက္ ကြ်န္ေတာ္
လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က ကြ်န္ေတာ့္ဓာတ္ပုံကုိ ျပျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
ရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကုိလာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
ထြက္ေျပးဖုိ႔ အၾကံေပးခဲ့တယ္။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း မိမိၿမိဳ႕ရြာကုိ ျပန္ေျပးလာခဲ့တယ္။ မတ္လ၊ 
၁၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ဆႏၵျပပြဲ အႀကီးစားတစ္ခုေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က 
ကြ်န္ေတာ္ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရိွေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့ ေရွာင္ဖုုိ႕ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီပြဲမွာ 
မပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ၃ ရက္ေလာက္အၾကာမတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ၿမိဳ႕ရြာေလးကုိ 
ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္မၾကာမီမွာပဲ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
စာကုိလက္ခံရရိွခဲ့တယ္။ တကၠသုိလ္ေတြ ဇြန္လမွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က 
ေက်ာင္းမွာက်န္ခဲ့တဲ့ကြ် န္ေတာ့္ ပစၥည္းေတြကုိ ျပန္သြား သယ္ခ်င္ေပမဲ့လည္း တားျမစ္ျခင္းခံခဲရ့
တယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္ကစၿပီးရန္ကုန္ကုိ ကြ် န္ေတာ္ေနာကတ္စ္ခါ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မေရာက္ခဲ့ေတာ့
ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္း)

ဖုန္းေမာ္အသတ္ခံရၿပီး ေက်ာင္းသားသပိတ္မွာ ကၽြန္မပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ သပိတ္အတြင္း 
ကၽြန္မက လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြနဲ ႔ သတင္းအခ် ဳိ႕ကုိ ျဖန္ ႔ ျဖဴးေပးခဲ့တယ္။ ရဲေတြက
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းခဲ့တဲ့မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ တံတားနီ ဆႏၵျပပြဲမွာ 
ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔က လုံထိန္းတပ္ေတြ အၾကမ္းဖက္လုိ႔ ကန္လမ္းထဲကုိ သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲ 
၀င္ေျပးခဲ့ရတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အေယာက္ (၁ဝဝ) ေလာက္ ေရနစ္ခံခဲ့ရတယ္၊ 
အဖမ္းခံရတယ္လုိ႔ ၾကားသိရတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္ေနဆဲမွာပဲ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းကုိ 
ပိတ္လုိက္ၿပီး ရန္ကုန္အျပင္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအားလုံး ကုိယ့္ရပ္ရြာေဒသေတြကုိ 
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အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပုိ႔ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မအိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ၈.၈.၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီး 
အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ ႔ အျခားေက်ာင္းသားေတြနဲ ႔အတူ ကယားျပည္နယ္ လူထုကုိ စတင္
စည္း႐ုံးခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

ကြ်န္ေတာ့္ဘဝက အလြန္႐ုိးရွင္းခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာရြာမွာပဲ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အထိ
အတန္းပညာ ၈ တန္းႏွစ္ အထိ သင္ၾကားခဲပ့ါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ 
ရွိပါၿပီ။ သပိတ္ေမွာက္ပြဲေတြက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ေန႔စဥ္
ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဘဝေတြကုိ စာနာမိတဲ့အတြက္ ဒီဆႏၵျပပြဲကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဝင္ေရာက္
ခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပစခန္းမွာ ပါဝင္ၾကသူအမ်ားစုက ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ 
မိသားစုထဲမွာဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ပါဝင္သူဆုိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း သာရွိတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္အဖုိးကမႀကဳိက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစုက ကၽြန္ေတာ္ တခုုခုျဖစ္မွာ မျမင္ေတြ႕လုိ
ၾကဘူးေပါ့။ ဒါကလည္း သဘာဝက်တဲ့ ခံစားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ခ်စ္ဝင္း)

၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ပါသြားခဲ့သလဆုိဲေတာ့ 
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ လူထုရဲ႕ ၾကပ္တည္းဆင္းရဲမႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မ်က္ေစ့ေရွ႕မွာ အၿမဲ ျမင္ေနရေတာ့ အက်ဳိးမရွိတဲ့ သည္ေခတ္ႀကီးကုိ ေျပာင္းပစ္မွ ရမယ္ 
ဆုိတာေတာ့ သိခဲ့တယ္။ တကၠသုိလ္ေရာက္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီန႔ဲပတ္သက္တဲ့ စာေလးေပေလး 
ဖတ္မိသြားတဲ့အခါ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ဟာ ဆုိရွယ္လစ္ဒမုိီကေရစီႏုိင္ငံ ဆုိၿပီး  တကယ္တမ္းမွာက်ေတာ့ 
ဘာ ဒီမုိကေရစီမွမဟုတ္မွန္း တကယ့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သံုးနုိင္မွသာ လူထုအတြက္ 
တကယ္ အက်ဳိးရိွမယ္မွန္း သိလာခဲ့တာ။ အဲဒါေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကုိ ၈၈ လႈပ္ရွားမႈထဲ 
ပါသြားေစတဲ့ တြန္းအားတစ္ခုေပါ့။ လႈပ္ရွားမႈမ ွာ ပါတယ္ဆုိေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ 
သာမန္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ အေနန႔ဲပါပဲ။ (ရဲေဘာ္ဝင္းတင့္ဟန္)

စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွာ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္က်ကာ သမီး ၂ ဦး 
ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း လႈပ္ရွား 
ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အစုိးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးပင္ျဖစ္ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ အနီးအနားတဝုိက္က 
လူေတြနဲ႔တျခား ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြကုိ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ  ပါဝင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ၊ လယ္သမားေတြန႔ဲ လူတိုင္းမွာ ဒုကၡခံစားေနၾကရတယ္။ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္တခုု ပုိင္ဆိုုင္ရဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ တုိက္ပြဲဝင္ၾကရမွာ 
ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္္က ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာေတာ့ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြကုိ စည္း႐ုံးရာမွာကူညီေပး ခဲ့ပါတယ္။ အစဦးပုိင္းမွာ အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ 
အေျပာင္းလဲတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ေနာက္ပုိင္းမွာ စစ္တပ္က ဆႏၵျပသူေတြကုိႏိွမ္နင္းဖုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာဖုိ႔အတြက္ မၿငိမ္မသက္ 
မႈေတြကုိ ဖန္တီးခဲ့တာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္။ စစ္တပ္က လူထုနဲ႔ လက္တြဲခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံလူထု 
လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္မင္းမင္း)
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၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္္ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ မရိွေသးပါ။ အဒ့ီဲအခ်ိန္က
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဆိုက္ကားေမာင္းသမားဘဝႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ ေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လူေပါင္းစုံထံက သတင္းေတြ အစုံအလင္ၾကားသိလာရၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း
စနစ္ အေျပာင္းအလဲ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ ႔ တစ္စုံတစ္ရာလုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆလာခဲ့တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္ကုိ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္ကဆုိရင္ မိဘေတြက 
ဝင္ေငြနည္းပါးေပမဲ့လည္း မိသားစုတစ္ခုလုံးကုိ ေထာက္ပ့ံႏိုင္ခဲ့တာကုိ ကၽြန္ေတာ္္ အမွတ္ရမိ
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကီးျပင္းလာတာန႔ဲ့အမွ် ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြဟာ အရင္က 
ထက္ဝင္ေငြပုိရွာေဖြ လာႏိုင္ေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေျခအေနက ရွိ ျမဲအတုိင္းျဖစ္ျပီး 
တုိးတက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆႏၵျပပြဲေတြ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားျခင္း 
မရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့တယ္။ မိန္႔ခြန္းေတြ နားေထာင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျပင္သြားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာလည္း တုိင္းျပည္ဘယ္လုိ ေျပာင္းလလဲာပုံေတြကုိ 
ေျပာဆုိျဖစ္ ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လည္း ပါဝင္လႈပ္ရွားလုိတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာျဖစ္ၾက
တယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္ တုန္းကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖို႔ အေတာ္ေလး 
အခ်ိန္ယူရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း မေတြးမိခဲ့ၾကဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ကုိလုိနီ အစုိးရနဲ႔ ဂ်ပန္ကုိ 
တုိက္ထုတ္ဖုိ႔ ၆ ႏွစ္တာအခ်ိန္ယူ ခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အဲဒီေလာက္
အခ်ိန္မယူရဘဲ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္မွတ္ခဲ့ ၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေက်ာ္)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ကၽြန္မ ဘြ႕ဲယူၿပီးတာနဲ႔ အစုိးရအလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး ႐ုိးရွင္းတဲ့ဘဝေလးနဲ႔ 
ေနထုိင္ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ အျမဲတန္းမွတ္ယူထားခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံမတုိင္မီက 
ကၽြန္မတုိ႔မိသားစုဟာ ဆင္းရႏဲြမး္ပါးၿပီး ေဝးလံေခါင္းပါးတဲ့အရပ္မွာ ေနထုိင္လာခဲ့ၾက တာေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေရးနဲ ႔ပတ္သတ္ၿပီး အျမဲတမ္းေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကၽြန္မမိသားစုသာမက 
၊တစ္ရြာလုံးကပါ ကြ်န္မအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလြန္ထားခဲ့တာေၾကာင့္ ကၽြန္မကလည္း သူတုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မပ်က္စီးေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ရ
မယ္ဆုိတာ အိပ္မက္တစ္ခုပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မဟာ ႏိုင္ငံေရးကုိ အျမဲေရွာင္ၾကဥ္
ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္ေတြကုိေတာင္ ဝယ္မဖတ္ရဲခဲ့ပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္က ကၽြန္မမွာ ဆန္႔က်င္
ဖက္တြန္းအားႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကြ် န္မမိဘမ်ား (ရြာထဲက လူေတြအပါအဝင္) ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔
လႈပ္႐ႈားမႈေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုိတဲ့ ကၽြန္မစိတ္ဆႏၵေတြၾကား လြန္ဆြဲခဲ့ရတယ္။ ၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္၊မတ္လ၊ ကုိဖုန္းေမာ္အသတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကေတာ့ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတြလည္း ပိတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မလည္း ရြာကိ ုျပန္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ
ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာကုိ သတိထားမိေပမဲ့လည္း ႏိုင္ငံေရးန႔ဲ ေဝးေဝးေနခဲ့ပါေသးတယ္။ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂ဝ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္မ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲဝင္ေရာက္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ  ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႔
ေဒသမွာေတာ့ ဘာဆုိဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မလည္း ရြာအနီးတဝုိက္မွာ
စည္းရုံးေရး စတင္ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)
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မတ္လ၊ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြ စတင္ထႂကြခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြ 
ေပၚေပါက္ဖုုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အခ်ိန္အၾကာၾကီး ေစာင့္ဆိုင္းလာခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ တကၠသုိလ္ 
ေက်ာင္းသားေတြကုိလည္းကၽြန္ေတာ္ ေျပာဆုိခဲ့ ၿပီး ျဖစ္တယ္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတြ 
ျပန္ဖြင့္တဲ့အခါ ဘာလုပ္ၾကမယ္ဆုိတာကုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးလည္း ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္
တစ္ျပည္လုံးမွာရိွတဲ့့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလုံးကုိ အဆက္အသြယ္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္က 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ၈ ေလးလုံးမွာ အုံႂကြလႈပ္ရွားၾကဖုိ႔ ရက္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဲဒီအခ်ိန္က စိတ္အရမ္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကၿပီး၊ လြိဳင္ေကာ္မွာ စည္း႐ုံးေရးေတြ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္မွာ ေဒသခံ အာဏာပုိင္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္ႏွင့္အတူ 
ေရာက္လာျပီး သူတုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ ကႊ်န္ေတာ့္ကုိ အေၾကာင္းၾကား လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
ဘာအမွားမ်ား လုပ္မိခဲ့တာကုိလည္း မသိခဲ့တဲ့အေပၚမွာ အေတာ္စိတ္ပူခဲ့ရပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္
အေဖ့ေရ ွ ႕မ ွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သတိေပးျခင္းခံတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက “တကယ္လုိ႔ 
ခင္ဗ်ားသားဒါေတြကုိ ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ အေရးယူခံရလိမ့္မယ္” လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီလုိ အေျပာအဆုိခံလုိက္ရတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပုိၿပီးေဒါသထြက္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တေတြကေတာ့ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရဦးမယ္ျဖစ္တယ္။ ၾသဂုတ္လ ဂ ရက္ေန႔မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘာကုိမွ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကုိပဲ ျဖန္႔ေဝ
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ညေနပိင္ုးမွာ တခ်ိဳ႕က လမ္းမေပၚထြက္ၾကၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ 
စတင္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္က လူအုပ္ထဲမွာ မပါဝင္ခဲ့ေသးပါ။ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၂ 
ရက္ေန႔မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵျပပြဲေတြ စတင္ခဲ့ၾကတယ္။ တျခား ၿမိဳ႕နယ္ေတြန႔ဲယွဥ္ရင္ 
ေနာက္က်ေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ေဒသဟာ အနက္ေရာင္နယ္ေျမ ျဖစ္တာေၾကာင့္ 
အားလုံးအဆင္ေျပေျပျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရတာေၾကာင့္ ေနာက္က်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ 
အစပုိင္းမ ွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔အုပ္စုမ ွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ပါဝင္ခဲ့ ၾကေပမဲ့လည္း 
ေနာက္ပုိင္းမွာတေျဖးေျဖးနဲ႔ လူထုုပါ ပါ၀င္လာၿပီး ၀န္းရံေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ 
ေငြစကၠဴဖ်က္သိမ္းမႈႀကီးအၿပီးမွာ လူေတြ အေတာ္ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္ဆန္နီ 
မဟင္ဒါ)

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတြပိတ္ခဲ့ၿပီး အာဏာပုိင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔ကုိ ကုိယ့္ရပ္ရြာေဒသ 
ျပန္ ခုိင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီးမၾကာမီ၈ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံၾကီးအတြက္ 
ေက်ာင္း သားေတြ ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ သတင္းေတြၾကားခဲ့ရတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ 
ကၽြန္ ေတာ္ ရြာမွာ မရိွဘူး ကြ်န္ေတာ္ လယ္ထဆဲင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတယ္ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း
ေတြ က်ေနာ့္ဆီေရာက္လာျပီး သပိတ္ေမွာက္ပြဲေတြ စေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပၾကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္ လည္းအေဖ့ကိုရြာျပန္ျပီးသပိတ္ေမွာက္ပြဲေတြမွာ ပါဝင္မဲ့အေၾကာင္းေျပာေတာ့ 
အေဖက က်ေနာ့္ကုိေလ်ာေလ်ာရႈရႈပဲ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ တျခားေက်ာင္းသားေတြနဲ ႔အတူ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဝန္းထဲ မွာ က်ေနာ္တို႕ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြကလည္း 
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က်ေနာ္တို႕ကိုေတာ္ေတာ္ ကို ကူညီပ့ံပုိးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ 
ဘယ္လုိဖြဲ႕စည္းလုပ္ ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာကုိကုိယ္တိုင္ မလုပ္တတ္ၾကတာေၾကာင့္ အေတြ႕
အၾကံဳရွိတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဆရာေတြဆီခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ဥပမာအေနနဲ႕ေျပာရရင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကခြပ္ေဒါင္း အလံ အေၾကာင္းသိေနေပမဲ့လည္း ဘာအေရာင္မွန္းမသိၾကဘူး။ 
အဒဲါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆရာေတြက ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေဒါင္းအလံကို သူတို႕ကိုယ္တိုင္
ေရးဆြဲ ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္းတစ္ရြာဝင္တစ္ရြာထြက္နဲ႕ၿမိဳ႕ကေက်ာင္းသားေတြ
ရဲ႕ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ အတုိင္းပဲ မိုးထဲေလထဲမွာေႂကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။ အစပုိင္းမွာ
ကၽ ြန္ေတာ္တုိ ႔သပိတ္စခန္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြပဲအမ်ားဆုံးပါဝင္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ
တေျဖးေျဖးနဲ႔ လူထုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လက္တြ ဲခဲ့ၾကတယ္။ လယ္သမားေတြ၊အလုပ္သမားေတြ၊ 
ဘုန္းႀကီးေတြန႔ဲ ရဲဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ လာခဲ့ျပီး တခ်ဳိ႕ျပည္သူေတြကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ခ်ီတက္ရာလမ္းတေလွ်ာက္ လမ္းေဘး၀ဲယာ မွာတန္းစီရပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိလက္ခုပ္တီးၿပီး 
အားေပးခဲ့ၾကသလို ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔သပိတ္စခန္းမွာ စားေသာက္ဘို႕အတြက္ အလွဴေငြေတြ
ထည့္ခဲ့ၾကတယ္။ အဒ့ီဲအခ်ိန္က အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔ ေကာင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ ေပ်ာ္ခဲ့ၾက
ရပါတယ္။ မုိးရြာမွာကုိလည္း မမႈခဲ့ၾကသလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခ်ီတက္ရာလမ္းေတြမွာ ရြ႕ံဗြက္ေတြနဲ႕
ေခ်ာေနေသာ္လည္း ေခ်ာ္လဲက်မွာေတြကုိလည္း ဂ႐ုမစုိက္မိခဲ့ၾကပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး)

ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕မွာ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီေန႔အစီအစဥ္က 
ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းထုိးၿပီးတာနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြကုိ ေက်ာင္းအျပင္ ဘက္ 
ေခၚထတ္ုဖုိ႔ပါ။ ေက်ာင္းဝင္းအျပင္မွာ ကြ် န္ေတာ္ေစာင့္ေနတာ မွတ္မိေနပါေသးတယ္၊ ထြက္လာ 
ရင္ ဆက္ခ်ီတက္ၾကမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုကဘယ္လုိ ေက်ာင္းအာဏာပုိင္ေတြက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အစီအစဥ္ကုိ သိသြားတယ္ မသိပါဘူး၊ မနက္ (၉) နာရီ ေခါင္း ေလာင္းထုိးၿပီးတာနဲ႔ 
ေက်ာင္းဝင္းတံခါးေတြကုိ ပိတ္လုိက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဘယ္သူမွ 
အျပင္ကုိထြက္လုိ႔မရေတာ့ဘူးေပါ့။ တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ အဲဒီေန႔က လူအေတာ္မ်ားမ်ား 
လမ္းမေပၚထြက္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ခင္းမွာ သပိတ္ေမွာက္သူေတြက ကြ် န္ေတာ္ 
ေန တဲ့ျမိဳ႕ေလးရဲ႕ လမ္းေတြမွာ ေနရာယူထားခဲ့ၾကတယ္။ မုဒံုျမိဳ႕ဟာ စီးပြားေရးဦးစားေပးတဲ့ၿမိဳ႕
တၿမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ ျဖစ္တာေၾကာင့္ 
ဒီလုိလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာလိမ္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္မထားခဲ့ပါ။ ညဖက္ခ်ီတက္ 
လႉပ္ရွားမႉထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ ေရာက္တဲ့အခါ အေဖက 
ကြ်န္ေတာ့္္ကုိ ေတာ္ေတာ္ ဒါသထြက္ေနတယ္။ မိသားစုကေတြကလည္း စိတ္ပူေနၾကတယ္။ 
မိဘေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အျပင္မထြက္ဖုိ႔ အိမ္ထဲမွာပဲေနဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ထားလုိက္တယ္။ 
အဖြားကလည္း ကြ်န္ေတာ့္အတြက္စိတ္ပူၿပီး ရြာကေန အေဒၚကုိ မုဒံုအိမ္ကုိ လႊတ္လုိက္တယ္။ 
အေမ့ကုိကူၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ၀ုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေပးဖုိ႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အိမ္ျပင္ထြက္လုိ႔မရႏိုင္ေအာင္ 
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အေမက အမိ္ေရွ႕တံခါးေပါက္က ေစာင့္တယ္ဆုိရင္ အေနာက္တခါးေပါက္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အေဒၚက 
ေစာင့္ခဲ့ၾကတယ္။ (၁၀) ရက္ခန္႔အၾကာမွာေတာ့ သူတို႔လည္း စိတ္သက္သာရာရလာ ၾကၿပီး 
ကြ်န္ေတာ့္ညီမေတြပါ သပိတ္ေမွာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားလာၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က 
သပိတ္စခန္းရဲ႕ ေကာ္မတီ၀င္မဟုတ္ေပမဲ့လည္း လုံျခံဳေရးအတြက္ ကူညီေပးခဲ့တယ္။ ကုိလုိနီ 
စနစ္ကုိ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ က်ေနာ့္ဘ၀အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈ 
အလြန္ၾကီးခဲ့တယ္။ သပိတ္စခန္းေတြမွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြပါရွိလာၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
အေတြးထဲမွာေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းစြာန႔ဲပဲ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး တကယ္လုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
လုပ္ေဆာင္ဟာ ထိေရာက္မႈလုံး၀မရိွပါက လက္နက္ကုိင္ၾကေတာ့မွာကုိ ပိုင္းျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ၁၉၈၈ခုႏွစ ္အေရးေတာ္ပံႀုကီးဟာ 
ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ မစဘ ဲၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွသာ စတင္ခဲတ့ယ္။ 
ၾသဂုတ္လ၊ ၉ ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းကုိ မနက္အေစာႀကီး
ထသြားခဲ့တယ္။ သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္ ထပ္ေရာက္လာတာန႔ဲ ေက်ာင္း
ေရွ႕ႀကံရည္ဆုိင္ေခါင္မိုးက ၀ါးလုံးကုိျဖဳတ္ယူၿပီး အလံေထာင္လုိက္
တယ္။ ေႀကြးေၾကာ္သံေတြ စတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းက အစပုိင္းမွာ 
ေက်ာင္းသားအေယာက္  ၂ဝ  ေလာက္သာ  လာေရာက္ပူးေပ ါ င္း
ၾကတာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက က်န္ေနေသးတဲ့ အျခား
အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကုိ တစ္ေက်ာင္းၿပီးတစ္ေက်ာင္း လုိက္
ေခၚတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ေက်ာင္းလာခ်ိန္ ျဖစ္တာမုိ ႔ 
သပိတ္စစ္ေၾကာင္းထ ဲလုိက္ပါ ခ်ီတက္ဖို႔ စည္း႐ုံးရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ 
ခ်ီတက္သြားတာနဲ ႔ ေက်ာင္းသားေတြ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး 
တေျဖးေျဖးနဲ႔ လူမ်ားလာခဲ့တယ္။ မနက္ ၈နာရီခြဲခန္႔ အခ်ိန္မွာေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အေတာ္ေလး မ်ားလာၿပီး အေတာ္အတန္ႀကီးမားတဲ့ 
သပိတ္ေမွာက္စစ္ေၾကာင္းႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဒီေတာ့ 
ကၽ ြ န္ေတာ္တုိ ႔ခ ်ီတက္ရာ  ရည္မ ွန္းခ ်က္စုရပ္  ၿ မိ ဳ ႕ေတာ္ခန္းမကုိ  
သြားမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ႔ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကုိ ၿမိဳ႕ထဲဖက္ 
ဦးတည္ခ်ီတက္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဆႏၵ ျပပ ြဲမ ွာ ေရွ ႕ဆုံးမ ွာ 
သပိတ္တုိင္ရင္း ခ်ီတက္လာခဲ့တယ္။ လမ္းဆုံတစ္ေနရာမွာ စစ္တပ္က 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အလာကုိ ေစာင့္ေနမွန္း သတိမူမိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က 
စစ္တပ္ကုိ ခရီးစဥ္အတြင္း ထိပ္တုိက္အေတြ႔မခံလုိဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္
ျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရာက္ဖို႔ကုိ အားသန္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဒီဲအခ်ိန ္
လူထုကစစ္တပ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕လုိၾကတယ္။ စစ္ေၾကာင္းထိပ္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္ရွိေနေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီစစ္ေၾကာင္းကုိ မကြပ္ကဲႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
အပစ္ခံရတဲ့ေနရာ ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕မွာ သံဆူးႀကိဳးေခြ ေတြနဲ႔ 
ပိတ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီသံဆူးႀကိဳးေခြေတြေနာက္မွာ ဘရင္းကယ္ရီယာ ၂ စင္းကုိ 
ယွဥ္ရပ္ထားတယ္။ အဲဒီဘရင္းကယ္ရီယာ ၂ စင္းၾကားမွာေရာ ေဘး၂ဖက္ေတြမွာပါ။ စစ္သား 
၇ ေယာက္က မုဆုိးဒူးေထာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေသနတ္ေတြန႔ဲခ်ိန္ၿပီးအသင့္ေနရာယူထား
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ တုိငၿ္ပီးေႂကြးေၾကာ္ေနတုန္း  စစ္တပ္က ေသနတ္ေတြနဲ႔ 
ပစ္ေတာ့ ေက်ာင္းသား ၂ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၁ ဦး ေနရာမွာတင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့တယ္။ 
ေက်ာင္းသူရဲ႕ အ ေလာင္းကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းထဲအထိ ျပန္သယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသား အေလာင္းကုိေတာ့ စစ္တပ္က လုသြားပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ပြဲလည္း႐ုန္းရင္း
ဆန္ခတ္ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆႏၵျပသူတခ်ိဳ႕က 
ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကုိ ဝင္စီးခဲ့ၾကတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြ အားလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရေတာ့ပါဘူး။ 
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ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ လႈပ္ရွားဖက္တခ်ိဳ႕ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရႊတိဂုံဘုရားအေနာ
က္ဖက္မုခ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပထမဆုံးလူထုေဟာေျပာပြဲကုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့
တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လူအလြန္မ်ားျပားလြန္း တာေၾကာင့္တစ္ခါတခါ သူ႕အသံကိုေတာင္ 
မၾကားရပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွာ သပိတ္စခန္းတစ္ခုကုိ
ဖြင့္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူထု အင္အားန႔ဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ ယုံၾကည္မႈရိွခဲ့ၾက
တယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ အထက္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ 
ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ တစ္ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ လက္မခံခဲ့ဘ ဲ
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေရြးခ်ယ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔ တစ္ေန႔လုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မဲေရြးခ်ယ္တာကုိ ၃ ႀကိမ္တိတိျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး အဲဒ့ီ ၃ ႀကိမ္လုံး ကြ်န္ေတာ္ပဲ အႏိုင္ရခဲ့ေတာ့ 
ေနာက္ဆုံးမွာ သူလည္း အေျဖကုိ လက္ခံသြားခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္ေအာင္ဝင္းတင္)

ဆႏၵ ျပပ ြဲေတြတေလွ ်ာက္ ကြ်န္ေတာ္ဘာတာဝန္မ ွ ႀကီး ႀကီးမားမားမယူခဲ့ပ ါဘူး။ 
သပိတ္စခန္းမွာ ရိွေနတဲ့အခ်ိန္တုန္းကဆုိရင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိ 
ေက်ာင္းသားငယ္ေတြကုိ ႏိွမ္တယ္၊ အႏုိင္က်င့္တယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ တစ္ေန႔ သပိတ္ 
စခန္းထဲမွာ ေကာ္မတီအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြဲ႕ဖုိ႔ျပင္ၾကေတာ့ ဘယ္သူကဘယ္သူဆုိတာ သိဖုိ႔လုိတယ္ လုိ႔ 
ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့သူေတြက ေျပာၾကတယ္။ တကၠသ္ုိလ္ ေက်ာင္းသားေတြ ဒီဘက္လာ၊ 
အကသေတြ ဟိုဘက္သြားဆုိၿပီး အုပ္စု (၂) စု ခြဲတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲ ႔ အျခားေလးငါး 
ေယာက္ကေတာ့ ကိုယ္န႔ဲမဆုိင္တာမုိ႔ ဘယ္ဘက္မွမသြားဘ ဲဒအီတုိင္း ဆက္ထုိင္ေနၾက တယ္။ 
အဲ့ဒေီတာ့ သူတုိ႔လည္းအ့ံၾသသြားၿပီး “မင္းတုိ႔က ဘယ္သူေတြလဲလုိ႔ ေမးတယ္။” (သူတုိ႔
မ ်က္ႏ ွာေတြကုိ အခုေတာင္ ျပန္ ျမင္မိပ ါေသးတယ္။) “ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔က ဆယ္တန္း
ေအာင္ၿပီးၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ တကၠသုိလ္မတက္ရေသးဘူး” လုိ႔ ျပန္ေျဖလုိက္တယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း သတင္းနဲ ႔ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီမွာ ဝင္ပါခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အခုလုိအုပ္စုခြတဲဲ့အေပၚ ကြ်န္ေတာ္ ခံစားခ်က္ မေကာင္းခဲ့ပါဘူး။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သပိတ္စခန္းတစ္ခုကုိ ဖြင့္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ 
ပါဝင္ၾကတာျဖစ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အတူတူေနထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ သပိတ္စခန္းက အေတာ့္ကုိ 
ႀကီးပါတယ္။ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာေတာင္ ကြ်န္ေတာ္မခန္႔မ ွန္းတတ္ပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္က အစားအစာေတြ စုေဆာင္းၿပီး ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အစားအေသာက္ပုိင္းမွာ 
မလစ္ဟာရေအာင္ တာဝန္ယူရတယ္။ အစားအေသာက္ေတြမွာ အဆိပ္ခတ္တာမ်ဳိးေတြ 
မရွိေအာင္လည္း ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတယ္။အခ်ဳိ႕ အစားအေသာက္ေတြကုိ စိတ္ခ်
ေအာင္လုိ ႔ နည္းေပါင္း စုံနဲ ႔ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ စိတ္ခ်မ ွေ၀ေပးပါတယ္။တစ္ခါတစ္ေလ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ထမင္းေတြေပၚ ေရွာက္သီးညႇစ္ၾကည့္ရတယ္။တကယ္လုိ႔ အျမႇဳပ္ေတြ 
ထလာတာေတြ႕ရင္ ဖ်က္စီးပစ္လုိက္ပါတယ္။  ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔က
အစားအေသာက္ေတြကုိ ဘယ္သူ႔ဆီက ရသလဲ။ လူမသိတဲ့  တစ္ေယာက္ေယာက္ ယူလာတာ
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လား ေမးၾကည့္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ့္က္ုိ ရန္ပုံေငြေကာက္တဲ့ေနရာမွာလည္း 
တာဝန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ညဘက္ဆုိရင္လည္း လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္အေနန႔ဲ တာ၀န္ယူ
ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သပိတ္စခန္းထဲက လူေတြဟာ အေတာ္ တက္ႂကြၾကတယ္။ သူတုိ႔က 
ေန ႔ တုိ င္း  ခ ်ီတက္ဆႏၵ ျပခ ် င္ ၾကတယ္။  ဒါေ ၾကာင့္လည္း  ကြ ် န္ေတာ္တုိ ႔က  ႏ ွ စ္ရက္
တစ္ႀကိမ္ေလာက္ပဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လက ရန္ကုန္မွာ သပိတ္ေမွာက္တာေတြ ေပၚေပါက္လာတာေၾကာင့္ 
တကၠသုိလ္ေတြပိတ္ခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္ ေခတၱျပန္ဖြင့္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လမွာ ေက်ာင္းထပ္ပိတ္ခဲ့တယ္။ 
ရန္ကုန္ကကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြက သူတုိ ႔ ျဖန္ ႔ေဝတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကုိ 
ကြ်န္ေတာ့္ဆီေပးပုိ ႔ခဲ့ရာမ ွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔က လက္ေရးနဲ ႔ ကူးယူခဲ့ ၿ ပီး ညတြင္းခ်င္းပဲ 
တျခားေက်ာင္းသားေတြၾကား ျဖန္႔ေဝႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က မိတၱဴကူးစက္ေတြ မေပၚေသး
ပါဘူး။ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြမွာ ကုိဖုန္းေမာ္အေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးရဲ႕ ၄၂ မ်က္ႏွာ 
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အပါအဝင္၊ တျခားသတင္းေတြနဲ႔ ေကာလဟာလေတြလည္း ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ 
၈ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း ဟသၤာတမွာ ဆႏၵျပပြဲ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိခဲ့ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္း
ေတြနားမွာေတာ့ လူစုစုေတြရွိခဲ့တယ္။ ညပုိင္းေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ တေနရာမွာ 
သပိတ္ေမွာက္ေနတယ္လုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဖုန္းဆက္လာတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း သုံးဘီးနဲ ႔ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ေနရာကုိ ေရာက္သြားတယ္။ တေျဖးေျဖးနဲ ႔ 
လူအုပ္ ႀကီးကႀကီးလာတယ္။  ကြ် န္ေတာ္တုိ ႔တေတြ  ရဲစခန္းကုိ  ခ်ီတက္သြားခဲ့ ၾကၿပီး  
ဟုိေန႔ကဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္က ေက်ာင္းသာ (၂) ေယာက္ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကေပမယ့္ 
ရဲေတြက ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ဆက္ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းကုိ 
ေရာက္သ ြားတယ္။  အဲ ဒီဘု န္း ႀ ကီးေက်ာ င္းမ ွာ  ေက်ာ င္းသား  အေတာ္ေတာ္မ ်ားမ ်ား  
ပညာသင္ၾကားေနၾကတယ္။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးက ေက်ာင္းသားေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ 
ေပါင္း ဖုိ ႔ ခြ င့္မ ျပဳခဲ့ပ ါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္း၀င္းနံရံကုိ ေက်ာ္ ၿ ပီး 
ပူးေပါင္းခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ရဲစခန္းကုိ ျပန္ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကုိ 
လႊတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပန္တယ္။ အဲလုိလုပ္ေတာ့ ရဲေတြက ေသနတ္န႔ဲပစ္ခဲ့တယ္္။ ရဲေတြက 
ေျခာက္လွန္ ႔ ဖုိ ႔ပဲ ရည္ရြယ္တယ္ဆုိေပမဲ့တကယ္ေတာ့ ခ်ိန္ရ ြယ္ ၿပီး ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကံေကာင္းစြာန႔ဲပဲ တစ္ေယာက္မွ ထိခုိက္ျခင္း မရိွခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း လူစုခြဲခဲ့ျပီးဘုန္း
ၾကီးေက်ာင္းမွာ သြားၿပီးခိုလႈခံဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီညက ကြ် န္ေတာ္ အိမ္မျပန္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ 
၂ ရက္ေလာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။ သုံးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ အိမ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္အိမ္ထမွဲာ 
စားေသာက္ေနတုန္း ကြ်န္ေတာ့္ အေမက လာၿပီး“စဥ္းစားပါအုံး။ မင္းက ဒါကုိ ၿပီးေအာင္ 
လုပ္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားေတြ လုပ္သလုိ လုပ္မွာလား။ မင္းအေနနဲ႔ ၿပီးဆုံးတဲ့အထိ လုပ္ဖုိ႔ 
မရည္ရြယ္ဘူးဆုိရင္ အခုခ်က္ခ်င္းရပ္ျပီး အိမ္မွာပဲေနပါေတာ့။ သူမ်ားလုပ္တိုင္း နင္ လုိက္လုပ္
မေနနဲ ႔။ နင့္ဘာသာ ဆုံးျဖတ္” လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေသခ်ာ စဥ္းစားၿပီး 
ၿပီးဆုံးတဲ့အထိ လုပ္သြားမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ အေမက ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္
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လႈပ္ရွားလုိက္ရင္ကၽြန္ေတာ့္ပညာေရး ဆုံးခန္းမတုိင္မွာကုိ အေမက စုိးရိမ္ေနပုံရတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္အေဖကေတာ့  ဘာမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ သူက ကြ်န္ေတာ္ဟာ မင္းအရြယ္ေရာက္ၿပီပဲ၊ 
မင္းဘာသာ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ပဲ 
ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ကုိယ့္ၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္က ဘ႑ာေရးပုိင္းမွာ ၀င္ၿပီး လုပ္ကုိင္ခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမွတ္ (၁) 
အထက္တန္းေက်ာ င္း ကုိ  ေနရာေ ျပာ င္းခဲ့ ၿ ပီး  အဲ ဒီေနရာကုိ  ေက်ာ င္းသားသမဂ ၢရဲ ႕ 
သပိတ္ေမွာက္စခန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္ကေတာ့ စစ္အစုိးရကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ ပုိၿပီးေကာင္းတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚလာလိမ့္မယ္လုိ႔ 
ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္က စစ္တပ္ဟာ ၿမိဳ႕နဲ႔ (၄) မုိင္ေလာက္ ေ၀းၿပီး ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေတာ့ 
ေက်ာင္းသားေတြ လက္ထမွဲာ ရိွေနတယ္။ သပိတ္စခန္း (၂) ခုရိွၿပီး တစ္ခုကေက်ာင္းသားေတြရ႕ဲ 
စခန္းျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့စခန္းကေတာ့ အေထြေထြစခန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
သပိတ္စခန္း ၂ ခုလုံးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲၾ့ကပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ စစ္အာဏာ မသိမ္းခင္ 
ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠဌနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ကုိ ခရီးထြက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ 
ခဏသာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ သူနဲ႔ေတြ႕ဖုိ႔ ေစာင့္ေနၾကတဲ့လူေတြ အေတာ္မ်ားတာေၾကာင့္ 
ခဏေလာက္ပဲ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့တယ္။ သူ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေျခအေနကုိ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 
သူက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူ႔ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကုိေပးခဲ့ၿပီး တကယ္လုိ႔ တစ္ခုခုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ကုိ 
ဖုန္းဆက္ဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ေအာင္ထြန္း)

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔မတုိင္ခင္အထိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕မွာ ဘာမွ မျဖစ္ေသးပါ။ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းသားေတြက ဆႏၵျပပြဲေတြကုိ ဦးေဆာင္စည္း႐ုံးခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူတုိ႔ 
ေနာက္လုိက္ခဲ့တယ္။ အဒီဲေန႔က ရဲေတြက ဆႏၵျပသူေတြကုိ ပစ္ခတ္ခဲ့လုိ႔ တစ္ေယာက္ ေနရာမွာပ ဲ
ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့တယ္။ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၄ ရက္ေန႔ ကေန မာရွယ္ေလာ မ႐ုတ္သိမ္းတဲ့အထိ 
ဆႏၵျပပြဲေတြ မရွိခဲ့ပါ။ အဲဒ့ီေနာက္မွာေတာ့ စစ္တပ္အာဏာမသိမ္းခင္အထိလမ္းေတြေပၚမွာ 
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဆႏၵျပပြဲေတြ အျပည့္ရိွခဲ့တယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္)

ကြ်န္ေတာ္က ၇၄ - ၇၅ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕ဝင္န႔ဲ အဆက္အသြယ္ရိွခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကုိ 
ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ သူတုိ႔ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၾသဂုတ္လ၊ ၈ ရက္ေန႔ 
ေနာက္ပုိင္းမ ွာ  ရန္ကုန္ကေန  ကြ်န္ေတာ္ထြက္ခ ြာခဲ့ ၿ ပီး  ဆႏၵ ျပပ ြဲေတြကုိ ဦးေဆာင္မဲ့  
သပိတ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕မွာ အဓိက 
လႈပ္ရွားေနတဲ့လူထုက ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရနံေျမအလုပ္သမားေတြ 
ဆုိတာက ကုိလုိနီေခတ္ကတည္းက အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပခဲ့ဖူးတဲ့ သမုိင္းရိွတယ္။ သူတို႔ဟာ 
မင္းဘူးၿမိဳ႕ ဆႏၵျပပြဲေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အဓိကအင္အားစုျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမားေတြ၊ 
ေက်ာင္းသားေတြနဲ ႔လယ္သမားေတြနဲ ႔ သပိတ္ေကာ္မတီကုိဖ ြဲ ႕စည္းခဲ့ရာ ကြ်န္ေတာ္က 
သတင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဦးစီးလုပ္ကုိင္ရတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က လူထုမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ 
ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ရိွခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔က ဆႏၵျပပြဲေတြ ျပဳလုပ္ရင္း ဒမုိီကေရစီကုိ ရရိွႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ 
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ယုံ ၾကည္ထားၾကတယ္။ တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း လူထုက စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမည့္
အလားအလာ ရွိေနတယ္ကုိလည္း သတိထားမိခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တခ်ိဳ႕က 
လူထုေဟာေျပာပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကခ်ိန္မွာ သပိတ္စခန္းအတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြကုိ 
ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္က စစ္တပ္က ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒကီာလအေတာအတြင္း 
ၿမိဳ႕ေပါင္းစုံမွာ အမႈအခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဥပဒစုိးမုိးမႈမရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြ 
ပရမ္းပတာျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲလုိအျဖစ္အပ်က္ ေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာေလေလ ႏိုင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာဖုိ႔ အခြင့္အေရးနည္းလာေလေလျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စတင္ သတိထားမိလာတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ စစ္
တပ္အာဏာသိမ္းမႈႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအားလုံး ဆုံးရံႈးခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ေဒသဟာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးတာန႔ဲ သပိတ္စခန္းေတြကုိ ၿဖိဳခြင္းမႈေတြ ခံရတဲ့ အျခားေနရာ
ေတြနဲ႔ မတူဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ရခဲ့ပါတယ္။ ေရဒီယုိက စစ္ခ်ီေတးေတြ 
ထုတ္လႊင့္တာကုိ ၾကားလုိက္ရတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးလည္း စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းလုိက္ၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္းတပ္ေခါက္ဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ရတယ္။ 
စခန္းေတြ၊ ႐ုံးခန္းေတြပိတ္ကာ၊ လူသိထင္ရွားမေနၾကေတာ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္
သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း နီးစပ္ရာရြာေတြကုိ ပုန္းေအာင္း ေနခဲ့ၾကရတယ္။ (ရဲေဘာ္လြမ္းဏီ)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္က အေမ့ရြာမွာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ စည္း႐ုံးခဲ့တယ္။ 
ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးေပါင္းရင္ အေယာက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ရိွတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အဖြ႕ဲက 
ဆႏၵ ျပပ ြဲေတြမ ွာပါဝင္ ၿ ပီး လမ္းေလွ ်ာက္ခ ်ီတက္တာေတြ ျပ ဳလုပ္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါကုိပဲ 
အေတာ္ခက္ခဲတာျဖစ္ၿပီး အေျခအေနေတြကုိလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ 
မိဘေတြကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေျပာျပၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရ႕ဲ အမကလည္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွား
မႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ အတူတကြ သြားလာ
လႈပ္ရွားရတာကုိ ၾကည့္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း 
မတူညီတဲ့့ အုပ္စုေတြ အေတာ္မ်ားတာေၾကာင့္ စုိးရိမ္ခဲ့ရၿပီး တစ္ဖြဲ႕န႔ဲတစ္ဖြဲ႕ သေဘာထားကြဲ
သြားမွာကုိလည္းအလြန္စုိးရိမ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အေျခအေနေကာင္းခဲ့ၿပီး သေဘာထား
ကြဲလြဲမႈေတြလည္းမရွိခဲ့ပါ။ ဆႏၵျပပြဲေတြ လုပ္ေနၾကတဲ့အခါ ေဒသခံ အာဏာပုိင္ေတြက 
ဆႏၵျပသူေတြအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းခဲ့၊ ပံ့ပုိးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ေပမဲ့လည္း စစ္တပ္အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္မွာေတာ့ လုံးဝေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က အရင္လုိ သေဘာထား 
ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈမရိွၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ခုလုိ ေျပာင္းလဲ သြားခ့ဲၾကတာကုိလည္း နားမလည္
ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ျမဝင္း)

ကြ်န္ေတာ့္ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းက ေတာင္သူလယ္သမားေတြျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က 
ေကာက္ပဲသီးႏံွေတြကုိ အျပင္ေစ်းႏႈန္းထက္ အလြန္နည္းတဲ့ႏႈန္းထားေတြန႔ဲ အစုိးရအာဏာပုိင္ 
ေတြကုိ ေရာင္းခ်ေပးၾကရတယ္။ အစိုးရက လယ္ယာေျမေတြ အားလုံးကုိလည္း အခ်ိန္မေရြး 
သိမ္းဆည္းခြင့္ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ လယ္ယာေျမေတြကုိ မသိမ္းဆည္းသြားေအာင္
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အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြ အႀကိဳက္ေဆာင္ အျမဲတမ္း လုပ္ေပးၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ဝင္ေရာက္လႈပရွ္ားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က 
ဆႏၵျပပြဲေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ဟာ ေတာင္သူ 
လယ္သမားေတြကုိ ဒီမိုကေရစီရတာနဲ ႔ အစုိးရရဲ႕ မတရားဖိႏွိပ္မ ႈေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမွာ 
ျဖ စ္ေ ၾကာင္းရ ွင္း ျပ ၿ ပီး  စည္း ႐ံုးေရးဆင္းတဲ့အခါမ ွာ  ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။  ကြ ် န္ေတာ္က 
လယ္ကြင္းေတြထဲမွာ လုပ္ကုိင္ဖူးတာေၾကာင့္လည္း လယ္သမားေတြက သိေနၾကတယ္။ 
လယ္သမားေတြကုိယ္တိုင္ကလည္း  သူတုိ ႔အေပၚ  အစုိးရက  ဘယ္လုိဆက္ဆံတယ္၊ 
မတရားလုပ္တယ္ဆုိတာေတြကုိ သိၾကတာေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရြာသာမက အျခားၿမိဳ႕
ေတြက ဆႏၵျပပြဲေတြမွာပါ ဝင္ၿပီးလႈပ္ရွားၾကတယ္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္တဲ့အခါ 
ကြ်န္ေတာ္က သပိတ္စခန္းထမွဲာ ရိွေနခဲ့တယ္။ စစ္တပ္က လူေတြကုိ လုိက္ဖမ္းဆီးေနတာေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ့္ အေမက “မင္းတစ္ေနရာရာမွာ သြားပုန္းသင့္ၿပီ၊ အဖမ္းမခံရေအာင္ ေရွာင္သင့္ၿပီ” 
လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ပါခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးလည္း ပုန္းေအာင္းဖုိ ႔ 
ေနရာရွာၾကေပမဲ့လည္း ေျပးဖုိ႔ ေျမမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ စစ္တပ္က ေနရာတုိင္းမွာ ရွိေနတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေနမ်ဳိးထုိက္)

ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲေတြက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၂ 
ရက္ေန႔က စခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္ရဲ႕ တျခားေဒသေတြထက္ ေနာက္က်ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း 
ဒီစနစ္ကုိ မႀကိဳက္တာေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲေတြ စည္း႐ုံးဖြဲ ႕စည္းရာမွာ ပါခဲ့တယ္။ ဥပမာ- 
လြိဳ င္ေကာ္ဟာ  “အညိဳေရာင္နယ္ေျမ” အျဖစ္  သတ္မွတ္ခံထားရ ၿ ပီး  ေက်ာင္းဆရာ  
အလုံအေလာက္မရွိခ့ဲပါဘူး၊ ေဆးဝါး ဝန္ေဆာင္မႈကလည္း သာမာန္အဆင့္သာရိွၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ 
မထီမဲ့ျမင္ျပဳတာေတြကုိလည္း အလူးအလဲခံခဲ့ရတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရပ္ေတြက ေန႔စဥ္ရက္ဆက္  
ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ၾသဂုတ္လ၊ ၈ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵျပပြဲေတြကတဆင့္ ကြ်န္ေတာ္ ၾကားဖူးခဲ့တယ္။ 
အဲဒ့ီအခ်ိန္က “ဒီမိုကေရစီ” ဆုိတာကုိ ပထမဆုံးၾကားဖူးတာျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ဟာ 
အဲဒ့ီအဓိပၸါယ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ေပမဲ့ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ေန႔တုိင္းလုိလုိ ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ 
လက္ေတြ႕ဘဝ အမွန္တရားေတြကုိေတာ့ သိၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္တင္ေမာင္ထြန္း) 

၁၉၈၈ မွာ ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ဆႏၵျပပြဲေတြမွာပါခဲ့ပါတယ္။ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ေက်ာင္းသားေတြက 
အစည္းအေဝးကုိ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္မွာ လာၿပီးလုပ္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ညီမကုိယ္တိုင္လည္း 
ဆႏၵျပပြဲ ေတြမွာ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ သူက ႏုိင္ငံေရးမွာ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ ခံယူခ်က္ရွိပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မိသားစုဟာ ေဆြႀကီးမ်ဳိးႀကီးအသုိင္းအဝုိင္းက ျဖစ္တာမုိ႔ အရာရွိႀကီးေတြက 
ကြ်န္ေတာ့္အေဖကုိ သိၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက ကြ်န္ေတာ့္အိမ္မွာ လုံျခံဳမႈရွိတယ္လုိ႔ 
ခစံားၾကတယ္။ အဒီဲအခ်ိနမွ္ာဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္ အသက္ ၃၇ ႏွစအ္ရြယ္ရိွပါၿပီ။ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ 
ယွဥ္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က လူႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က သူတုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ 
မလုပ္ၾကဖုိ႔ ေသခ်ာေစာင့္ၾကပ္ ထိန္းေပးရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ေယာက္ဖက ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ 
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ဥကၠဌျဖစ္တယ္။ အဲတုန္းက အစုိးရဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံေတြကုိ တုိက္ခုိက္မႈေတြ၊ 
ခုိးယူလုယက္မႈေတြ  ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အကူအညီေတာင္း
ခဲ့ၾကတယ္။ အစုိးရအရာရိွႀကီးေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အေဆာက္အအုံေသာ့ေတြ၊ ကားေသာ့ေတြကုိ 
ကြ်န္ေတာ့္ဆီ လာေပးထားၾကတယ္။ အစုိးရဘက္ကေရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြဘက္ကပါ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိယုံၾကည္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားအဖြဲ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက 
လူေတြပါတဲ့အဖြဲ႕ဆုိၿပီး အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဒုတိယအဖြဲ႕မွာ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲဖုိ႔ 
ေတာင္းဆုိတာလည္း ခခံဲရ့တယ္။ ကြ် န္ေတာ္က ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ အစုိးရၾကား ညိႇႏိႈင္္းေပးႏိုငခ္ဲၿ့ပီး 
ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုယက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မရွိခဲ့သလုိအေဆာက္အအုံေတြ 
မီးရႈိ႕ခံရတာေတြလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္စိုးထြဋ္) 

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕က ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုဝင္ေတြ အားလုံး ပါဝင္ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္အေမက လူထုကုိဦးေဆာင္ၿပီး ပထမဆုံး မိန္႔ခြန္းေျပာသူျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္ 
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အစ္ကုိလည္း ရန္ကုန္နည္းပညာစက္မႈတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္  
ျဖစ္တယ္။ သူဟာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီးတာကုိခံခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္းပဲ 
မႏၱေလးဆႏၵျပပြဲေတြမွာ အေတာ္တက္တက္ႂကြႂကြလႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္
အသက္  အသက္ ၂၂ ႏွစပ္ ဲရိွေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခႏွုစ ္ဒမီိကုအေရစီအေရးေတာ္ပံႀုကီးမွာ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္သံခဲ)

ကြ်န္ေတာ္က ဒီမိုကေရစီဆုိတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာနားမလည္ဘဲ ၈၈ အေရးအခင္းမွာ 
ဝင္ပါခဲ့တာပါ။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ “ဒီမိုကေရစီ” ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ ဆႏၵျပပြဲေတြက်မွ စၿပီး 
ၾကားဖူးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိပါပဲ “လူ႕အခြင့္အေရး” တုိ႔၊ “ပဋိပကၡ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး” 
တုိ႔၊ “ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး” တုိ႔ စတဲ့ စကားလုံးေတြဟာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ အဘိဓာန္ထဲမွာ 
ရိွခဲတ့ာမဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေရာက္ၿပီး ႏွစအ္ေတာ္ ၾကာေတာ့မွ  သိခဲတ့ာေတြပါ။ 
ABSDF ကုိ ကြ်န္ေတာ္ စေရာက္တုန္းက အသက္ (၁၈) ႏွစ္ မျပည့္ေသးပါဘူး။ ကုလသမဂၢရဲ႕ 
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အတိုင္းဆုိရင္ အဲ့ဒအီခ်ိနမွ္ာ ကြ် န္ေတာ္ဟာ ကေလးစစ္သားေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ 
ဘယ္သူ႔ဖအိားမွမပါဘ ဲကုိယ့္ဆႏၵနဲ႔ကုိယ္ တပ္ထဝဲင္ခဲတ့ဲ့ ကေလးစစ္သားပါ။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)

ကြ်န္ေတာ့္မသိားစုမွာ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္ပ ဲရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံမွုာ ပါခဲ့ပါတယ္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံး သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ေျခ ၃ဝဝ ေလာက္သာရိွတဲ့ကြ်န္ေတာ့္တုိ႔ရြာ
မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ အျပင္မထြက္ရဲၾကပါဘူး။ အဲလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္က 
စၿပီး သပိတ္ေမွာက္ခဲၾ့ကတာပါ။ ေနာက္ပိငု္းမွာေတာ့ တစ္ရြာလုံးပါလာၾကတယ္။ အဒီဲေနာက္ပိငု္း
မွာေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္
ခဲ့ေပမဲ့လည္း စစ္အစုိးရက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္နည္းန႔ဲ တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေရြးစရာလမ္းက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးပ ဲရိွေတာ့တယ္။ စစ္တပ္က 
အာဏာသိမ္းတဲ့ညမွာ ရဲေတြက ကြ်န္ေတာ့္အိမ္ေရွ႕မွာ ေသနတ္ေတြ ပစ္ေဖာက္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း ပနု္းေနခဲ့ရတယ္။ အဒ့ီဲညမွာပ ဲမသိားစုကို အေၾကာင္းမၾကားေတာ့ဘ ဲရြာကေန 
ကြ်န္ေတာ္ထြက္ခဲတ့ယ္။ ေနာက္ပိငု္းမွာ ကြ်န္ေတာ့္ မသိားစုဝင္ေတြကုိ ဆုိငရ္ာက ေခၚယူစစ္ေဆး
တာေတြကုိ ခံခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံုႀကီးကာလ ေႏွာင္းပုိင္းနဲ ႔ အၿပီးမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ 
ရန္သူစစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ အဓိကက်တဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ နည္းလမ္း 
(၃) သြယ္ကုိ တုိက္ပဲ ြ၀င္ပံုသ႑ာန္ ၃ ရပ္နဲ ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို ႔ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ ၾကတယ္။ ပထမ
နည္းလမ္းကေတာ့ ေျမေအာက္နဲ႔ ေျမေအာက္တစ္ပိုင္း လႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ 
အဲဒ့ီရည္ရြယ္ခ်က္အရ ဗမာလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-ABSFU (All Burma 
Federation of Students’ Union) အေနနဲ႔ ဆက္လႈပရွ္ားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒတိုယနည္းလမ္းအရ 
တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဲဒီဗ်ဴဟာအတုိင္း လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္
တစ္ပါတီ-DPNS (Democratic Party for a New Society) ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ 
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တတိယနည္းလမ္းအေနန႔ဲကေတာ့- ေနာက္ပုိင္းေပၚလာမဲ့ ABSDF အဖြဲ႕အျဖစ္) လက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္DPNS အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ စစ္ေထာက္
လွမ္းေရးေတြရဲ႕ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္တာ၊ ေခၚယူစစ္ေဆးတာေတြ ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၉ 
ေအာက္တုိဘာလမွာ ပုဒမ္ (၅၀၅ - ခ) န႔ဲ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒအီဖြဲ႕အစည္း ၃ ခုဟာ 
သ႑ာန္အရ ကြဲျပားေပမဲ့လည္း ဒီမုိကေရစီေရး အႏွစ္သာရကအတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္မွာ မိသားစုေဆြမ်ဳိးအားလုံးကုိ ေဝးလံတဲ့ နယ္စပ္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြမွာ သြားၿပီး 
အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္လုိ ႔  မ ွာခဲ့ ၿ ပီး ABSDF ကုိ လက္နက္ကုိင္  ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ ဖုိ ႔  
ထြက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အသက္ ၃၃ ႏွစ္ ရိွေနၿပီ။ (ရဲေဘာ္ကုိေပါက္)
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အသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္းအသစ္တဖန္ေမြးဖြားျခင္း

ကလိမ္ကက်စ္မ်ားတဲ့ အာဏာရွင္ေရ

မင္းတုိ႔ ငါ့ကုိေစာင့္ၾကည့္သင့္တယ္..

စစ္ဖိနပ္ေအာက္

ငါဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းငုံ႔ေနမွာမဟုတ္.

ဒါဟာ ငါ့ရဲ႕ ေသြးသစၥာ။

ေနထြက္လာတာနဲ႕

ျမဴေတြလည္းဆုိင္းသြားမွာပဲ။

ငါတည္ေထာင္ခ်င္တဲ့

ႏိုင္ငံသစ္ကုိ မင္းတုိ႔ေတြ ေတြ႕ ျမင္ရလိမ့္မယ္။

ခုိင္ထက္

အတြဲ-၂၊ အမွတ္-၁၂၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၉၉၁ခုႏွစ္။





အခန္း ၃အခန္း ၃

“အက်ဥ္းက်ခံမလား (သုိ႔မဟုတ္) ေတာခုိမွာလား”“အက်ဥ္းက်ခံမလား (သုိ႔မဟုတ္) ေတာခုိမွာလား”
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ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ သာမာန္ေက်ာင္းသား
တစ္ေယာက္အေနန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ပါဝင္ခဲ့တယ္။ တကယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ား
မိသားစုမွာ လူ ၁ဝ ေယာက္ရွိၿပီး အားလုံးအလုပ္လုပ္၊ ဝင္ေငြ
ရွာႏိုင္ရင္ေတာင္ အဲဒီဝင္ေငြေတြနဲ႔ မိသားစုတစ္ခုလုံး ေလာက္
င ွေအာင္  မေကၽ ြး ႏိုင္ဘူး ဆုိတာကုိ  စဥ္းစား ၾကည့္ပါ ။  ဒီ လုိ  
အေျခအေနမ်ဳိးေတြဟာ ျမန္မာျပည္က အိမ္ေထာင္စုတိုင္းျဖစ္ေန
တာျဖစ္တယ္။ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံဟုာ လူထုကုိ သူတုိ႔ခစံား
ေနရတဲ့ခံျပင္းခ်က္ေတြ၊ မေျပလည္မႈေတြကုိ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မဲ့ 
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္လုိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔ဟာ ဆႏၵျပပြဲေတြကတဆင့္ ဒီမိုကေရစီကုိ ရႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ယုံ
ၾကည္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဒီအေရးေတာ္ပံု ႀကီးဟာ  ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ 
အေတာ္လူသိထင္ရွားတဲ့ အေရးေတာ္ပံု ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ 
လူတန္းစားေပါင္း စုံ ၊ ဘဝေပါင္း စုံက လူေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ 
ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ အားလုံးပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက
တယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရအေနနဲ႔ လူထုစကားကုိ နားေထာင္
လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံခဲ့ ၾကတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ၊ ၁၈ 
ရက္ေန ႔မ ွာ  စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းခဲ့ လုိ ႔  ကြ် န္ေတာ္တုိ ႔ရဲ ႕ 
ေမ ွ ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ  ရိုက္ခ ် ဳိး ခံခဲ့ရတယ္။  ဒါေပမဲ့လည္း  
အစုိးရဟာ ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ မတားဆီးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ 
တကယ္ေတာ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနာက္ထပ္လွမ္းမဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးလုိက္တာပဲျဖစ္ၿပီး အဲဒ့ီေျခလွမ္း
ကေတာ့ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေရြးခ်ယ္ရ
တာဟာ အေၾကာင္းအရင္း ၂ ရပ္ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္က 
စစ္တပ္ဟာ  ၿ ငိမ္း ၿ ငိမ္းခ ် မ္းခ ် မ္း  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မ ႈေတ ြ ကုိ  
ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔မွာလက္နက္ေတြ 
ရိွေနတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း လက္နက္နဲ႔ပ ဲျပန္တုိက္ရေတာ့မယ့္ လမ္းကုိပ ဲေရြးခ်ယ္
ၾကရေတာ့တယ္။ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကုိယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခ ြ င့္အတြက္ ဗမာစစ္တပ္ကုိ 
ေတာ္လ ွ န္ေ နတဲ့  တို င္ ရ င္းသားလက္နက္ ကုိင္  ေတာ္လ ွ န္ေ ရးအဖ ြဲ ႕ေတ ြ ရ ွိတယ္ ။ 
ကြ်န္ေတာ္ေနထုိင္တဲ့ ေဒသဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့နယ္ေျမ၊ ကရင္နီ 
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ႕ ထိန္းခ် ဳ ပ္တဲ့နယ္ေတြနဲ ႔ သိပ္မေဝးတာေၾကာင့္ အဲဒီေတာ္လွန္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ကြ် န္ေတာ္ အေတာ္အတန္သိထားၿပီးျဖစ္သလုိ သူတုိ႔တေတြ 
ဘယ္လုိေတာ္လွန္ေနၾကတယ္၊ တိုက္ခိုက္ေနၾကတယ္ဆုိတာကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္သိထားၿပီး 
ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)
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စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းအၿပီးမွာ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေရြးစရာလမ္း 
ႏွစ္ခုပဲရွိေတာ့တယ္။ တကယ္လုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးကုိဆက္လက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ 
တစ္ေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖမ္းခံရႏိုငတ္ယ္။ တကယ္လုိ႔ကြ် န္ေတာ္တုိ႔က အမိကုိ္ကေနထြက္ၿပီး 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ဝင္လုပ္မယ္ဆုိရင္ဘယ္ေတာ့မွ အိမ္ျပန္ႏိုင္မယ္ဆုိတာကုိ 
မသိဘ ဲေတာခုိရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရြးစရာ ၂လမ္းပဲရိွတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ ဒါမွမဟုတ္ 
ေတာခုိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္္။ ဒါကုိက ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ 
တခုခကုိုပဲ ေရြးရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕က ျပည္တြင္းမွာပဲေက်ာင္းသားသမဂၢန႔ဲ 
လွ်ိဳ႕လွ်ဳိ႕၀ွက္ဝွက္ ဆက္ၿပီးလႈပ္ရွားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးပါတီထဲကုိဝင္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္
ခဲၾ့ကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ စနစ္ကုိေျပာင္းလႏိုဲငဖ္ို႔အတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး
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လႈပ္ရွားမႈန႔ဲ လုံေလာက္လဲ့ဖိအားလုိတယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကုိေရ ြးခ ်ယ္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒီကာလေတြမ ွာ 
ဘယ္လမ္းကုိ ေရြးမွာလဲဆုိတာကုိေတြးေတာေနရတဲ့ အခ်ိန္ေတြျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္သံခဲ)

၁၉၈၈ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ထဲ ဆႏၵျပေနတုန္း  
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ့ ဖမ္းဆီးတာကုိ ကြ်န္ေတာ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အာဏာပုိင္
ေတြရဲ့ ရာသက္ပန္ ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါတယ္။ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္ 
အဖမ္းခံရေပမဲ့လည္း ေထာင္ထဲကုိ အပုိ႔မခံရဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္ေတြ 
သူတို႔ကုိေပးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး မ်က္ေျခမပ်က္ ေစာင့္ၾကည့္
ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ကြ်န္ေတာ့္အေဖ မိတ္ေဆြ အဲဒီတုန္းက ၿမိဳ ႔နယ္ေကာင္စီ၀င္ျဖစ္သူက 
ကြ် န္ေတာ့္ ကြ် န္ေတာ့္အေမဆီ ကၽြန္ေတာ့္ကုိမၾကာခင္ လာဖမ္းေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္သား
တစ္ေယာက္ကတဆင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲပ့ါတယ္။ သတင္းရရျခင္းပ ဲကၽြန္ေတာ္လည္း ရထားနဲ႔ 
အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္အေဖရွိတဲ့ ပ်ဥ္းမနားေတာင္ညိဳဖက္ကုိ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖနဲ႔
ေတြ ႔ ၿပီးေနာက္ အေျခအေနေတြကိုရွင္း ျပၿပီး ေရွ ႔ဘာဆက္လုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲဆုိတာ 
တိုင္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ (၂) လမ္းရိွပါတယ္။ ပထမ တစ္လမ္းက နယ္စပ္ကုိ 
ထြက္ၿပီး တရားမ၀င္အလုပ္သမားအနနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေတာခုိၿပီး 
အစိုးရကုိ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မလား ဆုိတာပဲျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဆက္ေနရင္ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ၿပီး အသက္ရွင္ေနထုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဆုိဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
အေတြ႔အႀကံဳရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖဟာ ေက်ာင္းသားဘ၀က ႏိုင္ငံေရးလပ္ုခဲ့သူျဖစ္တယ္။ 
ဖဆပလ ေခတ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးထ ဲ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားၿပီးေနာက္ 
ဘာစီးပြားေရးကုိမွ လုပ္ကုိင္လုိ႔မရေအာင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကံဳခဲ့ၿပီး
ျဖစ္တယ္။ ေဖေဖ့ကုိ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွာ  ထည့္သြင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ဒီလုိအေတြ႕
အၾကံဳရွိၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေဖကုိ “ကြ်န္ေတာ္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ” လုိ႔ 
အၾကံဥာဏ္ေတာင္း တိုင္ပင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ အစုိးရကုိ လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္တာအေကာင္းဆုံးပဲလုိ ႔ ယူဆထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေသလူ
အေနန႔ဲလည္း ခံစားခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္ကုိ သြားလာလုိ႔ရေသးေပမဲ့ ဘာစီးပြားေရးမွ 
လုပ္လုိ႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိ အသက္ရွင္ရမွာလဲ။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ 
ေဖေဖနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူတပါးတုိင္းျပည္မွာ 
တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူတစ္ေယာက္းအေနနဲ ႔ေတာ့ မေနခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရကုိ 
လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္တာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္ခဲ့ပါ။ စစ္ပြဲေတြကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ကၽ ြ န္ေတာ့္မ ွာ  ေရ ြးစရာလမ္းလည္း  မရ ွိေတာ့ဘူးေလ။  ကၽ ြ န္ေတာ္တုိ ႔  ရ ွ စ္ေလးလုံး  
အေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြျပည့္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
ဒီမုိကေရစီကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္ ဒါေပမဲ့ ရခဲ့တဲ့ရလဒ္ကေတာ့ ေသနတ္
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က်ည္ဆံေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဲေရာက္ေအာင္ 
တြန္းပုိ ႔ခဲ့သူက ဘယ္သူလဲ။ စစ္အစုိးရနဲ ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ကုိ 
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႔ တြန္းပုိ႔ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း 
ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ဓါးဓါးျခင္း လံွလွံျခင္း ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္ကေန ေတာခုိဖုိ႔ 
ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္မွာ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုလုိ႔ 
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ဆလုိင္းေယာေအာင္)

အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္ ေလးစား အတုယူမိတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၂ ခုရိွခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းသားေတြထက္ အသက္ပုိႀကီးေပမဲ့လည္း သူတုိ႔က ကြ်န္ေတာ့္ကုိ
အခက္အခဲေတြၾကားထကဲ ကူညီေဖးမခဲ့လုိ႔ ေလးစားခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ စိတ္အားထက္သန္စြာ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ အ့ံအားသင့္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား 
လူထုေတြ ဟာလည္း စိတ္အားထက္သန္စရာ အခ်က္ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။  လူထုၾကားထကုိဲ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုိေရာက္ေလ ေထာက္ခံမႈေတြ ပုိရေလေလ ျဖစ္တယ္။ ကြ် န္ေတာ္ လက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရး အေၾကာင္း မသိခင္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုေတြအေၾကာင္း၊ 
သူတုိ႔ အခြင့္အေရးအတြက္ ဘယ္လုိဘယ္ပုံ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ စာအုပ္စာေပ
ေတြက တဆင့္ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ သူတုိ႔ ေတာ္လွန္ေနတာဟာ မွန္ကန္တယ္၊ တရားမွ်တတယ္
ဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္ သိတယ္။  ဗမာစစ္တပ္ရ႕ဲ ဖိႏိွပ္ ဗုိလ္က်မႈေအာက္မွာ ဘယ္လုိ ဒကုၡေရာက္ခဲ့၊ 
ခံစားခဲ့ရတာေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္နားလည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသကုိ မေရာက္ေသးခင္
ကေတာ့ ကြ် န္ေတာ္  အေတာ္ကုိ အလြန္စုိးရိမ္မိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ  ေမာ္လၿမိဳင္ကုိေရာက္တဲ့အခါ 
ကြ်န္ေတာ္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့တာ ဘယ္သူမွ မသိႏုိင္ေအာင္ အဲ့ဒဝီန္ထမ္းကဒ္ကုိ ျမစ္ထဲ
လႊင့္ပစ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ABSDF ဟာ ဗမာျပည္လူထုရ႕ဲ ေထာက္ခံမႈအျပည့္အဝရရိွခဲ့သလုိ 
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈက စတင္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလုံး  လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးက ေမြးဖြားလာတဲ့ 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ NLD (National League for Democracy) ဟာလည္း 
လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝရခ့ဲပါတယ္။ အဲဒ့ီ အားေပးေထာက္ခံမႈေတြက ကြ် န္ေတာ့္အတြက္ 
အေတာ့္ကုိ အေရးပါခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ အစုိးရက လြတ္လပ္တဲ့ 
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပေပးမယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က  NLD ရဲ႕ေအာင္ပြဲကုိ 
လုံးဝ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ အဲဒ့ီအခ်ိန္မွာ ABSDF မွာရိွတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး နားလည္ 
လုိက္တာက  လက္နက္ကုိ င္ေတာ္လ ွ န္ေရး  လမ္းစဥ္ကသာ  ကြ ် န္ေတာ္တုိ ႔အတြက္  
တစ္ခုတည္းေသာ ေရြးစရာလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ကုိမုိးသီးဇြန္ 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဲကုိ ေရာက္လာတယ္။ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ 
လူေတြပုိၿပီး အာ႐ုံစုိက္လာၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းမင္း)



60

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ျပည္လုံးကြ်တ္ အုံႂကြမႈႀကီးမွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေနနဲ႔ “ တကယ္လုိ႔ လမ္းမထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံေတြ၊ 
ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႕ ငါတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ 
တျခားနည္းလမ္းကုိပဲ မတတ္သာတဲ့အဆုံး က်င့္သုံးၾကရမယ္၊ လက္နက္ကုိင္ၾကမယ္”ဆုိၿပီး 
အခ်င္းခ်င္းသေဘာတူထားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒ့ီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တျခား တို
င္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈေတြ လုပ္ထားခဲ့ၾကတယ္။ လက္နက္ 
ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ပထမအသုတ္ေက်ာင္းသားေတြကုိ မြန္ျပည္နယ္မွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ 
ဖုိ႔္ ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္က လုိက္ၿပီးပိတ္ဆုိ႔တာေတြေၾကာင့္ သြားလုိတဲ့ေနရာကုိ 
မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ေန႕ (စက္တင္ဘာ၊ ၁၉ ရက္) မွာပဲ အင္အားသုံးပစ္ခတ္မႈေတြ 
စၿပီးျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္ၿမိဳ႕က စထြက္လာတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ 
အေျခအေနကလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ဇာတိေဒသမွာ ဆက္ၿပီးေနထိုင္လုိ႔မရေတာ့ေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ 
ေတာ္လွန္ေရး ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ခ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း၊ ဆက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ 
ထြက္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္္။ (ရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္း)

စစ္အာဏာက အာဏာသိမ္းအျပီး စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္အရာရွိ
တစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ထဲမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုမွာ 
အစည္းအေဝးေခၚခဲ့ၿပီး သူက “ဟုတ္ၿပီ … အခု စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဆႏၵျပပြဲေတြကုိ ခြင့္ျပဳေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ မင္းတုိ႔ရဲ႕သာမာန္ေန႔စဥ္ဘဝအတိုင္း ဆက္ေနၾက။ 
ငါတုိ ႔လည္းေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီးတာမ် ဳိးေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူး”လုိ ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ေက်ာင္းသားေတြက လက္မခံခဲ့ပဲ “ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေတာခုိျပီးလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေ
ရးကုိပဲ လုပ္ေတာ့မယ္” လုိ ႔ ေျပာခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ သူတုိ ႔လည္း ၿ မိ ဳ ႕ကေန 
ထြက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေမက “သား … မင္းဟာ သူတုိ႔အေပၚမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ 
သူတုိ႔န႔ဲ အေဖာ္လုိက္သြားၿပီးျပန္လာေအာင္ စည္းရုုံးဖုိ႕ လုိတယ္”လုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ မွာခဲ့တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔ေနာကက္ိ ုကြ် န္ေတာ္ လိုက္သြားခဲပ့ါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ 
လူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ကုိယ့္ရပ္ရြာကုိယ္ျပန္သြာ ၾကၿပီး ကြ်န္ေတာ္ပဲ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕က လူေပါင္း ၇ဝဝ ေလာက္ ထြက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ 
သမီးေတြကေတာ့ ေနရစ္ခဲ့ ၾကတယ္။ အစပုိင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ဳိးသမီးက ကၽြန္ေတာ့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္ေလ်ာခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ပုိင္းမွသာကၽြန္ေတာ့္ကုိ နားလည္သြားခဲ့တယ္။ 
(ရဲေဘာ္စိုးထြဋ္)

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့ေန႔မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္ေတာခုိဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
အဖမ္းမခံခ်င္ဘူး။ သူတုိ ့ဖမ္းတာခံမလား ေတာထကုိဲထြက္မလား စဥ္းစားျပီးေတာ့ လက္နက္ကုိင ္
ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမထဲကုိ ထြက္ဖုိ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး)
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စစ္အာဏာသိမ္းအၿပီးမွာ အစုိးရက ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ပါသူေတြကုိ လုိက္ၿပီးဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြအထဲက တစ္ခုမွာ သူက “စစ္တပ္က ပစ္ရင္ မုိးေပၚကုိ ေထာင္ပစ္
မွာမဟုတ္ဘူး။ တည့္တည့္ပစ္မွာ”လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ေတာင္းဆုိခဲ့ေပမဲ့လည္းမေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တျခားနည္းလမ္းကုိ 
သုံးမွျဖစ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ ဗမာျပည္က ထြက္လာၿပီး လက္
နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဝဲင္ခဲ့ပါတယ္။ အဒ့ီဲအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ့္ အသက္၂၄ ႏွစ္ပ ဲရိွေသးတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ ဖုိက္တာေအာင္)

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း စခန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေက်ာင္းထိုင္
ဘုန္းႀကီးေတြန႔ဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေတာခုိဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အထက္တန္း
ေက်ာင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ ႔အတူ လိုက္ခ်င္ၾကေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ကန္႕ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က “မဟုတ္ဘူး။ မင္းတုိ႔ေတြ ငါတုိ႔နဲ႕ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ
ေတြကုိ လိုက္လုိ႔မရဘူး။ ငါတုိ႔ မၾကာခင္ ေသနတ္ေတြယူၿပီးျပန္လာမယ္။ မင္းတုိ႔အတြက္ပါ 
ေသနတ္ေတြယူလာခဲ့မယ္” လုိ႔ ေျပာထားခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာျ္မင့္ဦး)

စစ္အာဏာသိမ္းအျပီး အစုိးရဝန္ထမ္းေတြအားလုံးကုိ စစ္အာဏာသိမ္းမႈန႔ဲ ပတ္သတ္ၿပီး 
သူတုိ႔ရ႕ဲ သေဘာထားေတြကုိ ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ  အစုိးရသစ္အေၾကာင္း 
ေမးခြန္းေတြ တန္းစီၿပီး ေမးတာေတြကုိလည္း ေျဖခဲ့ၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့ 
ေထာင္ထ ဲျပန္မဝင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒီ့ေနာက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး လိုအပ္တယ္လုိ႔လည္း 
ယုံၾကည္ခဲ့ ပါတယ္။ ABSDF ဖြဲ႕ စည္းၿပီးတဲ့သတင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္ၾကားသိလုိက္ရတဲ့အခါမွာ 
ဝင္ဖုိ ႔ ဆုံး ျဖတ္လုိက္တယ္။ ၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၁ ရက္ေန႔မ ွာ ကြ်န္ေတာ္အိမ္ကေန 
ထြက္လာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးကုိ အဲဒီလုိထြက္သြားမဲ့အေၾကာင္း အသိမေပးခဲ့ဘူး။ 
ေနာက္ပုိင္းေတာ့ သူက ကြ်န္ေတာ္အသတ္ခံလိုက္ရၿပီဆုိတဲ့  ေကာလဟာလေတြကုိ ၾကားခဲ့
ရတာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္ကုိ အာဏာပုိင္ေတြက လာၿပီး
မွတ္တမ္းတင္တာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းမင္း)

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းအၿပီးမွာ အဓိကပါ၀င္ဦးေဆာင္ခဲ့သူေတြက နယ္စပ္ဘက္ကုိ 
ထြက္သြားၿပီး လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဝင္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဘယ္သူမွ 
သိပ္မသိတာေတြ ေၾကာင့္ ၁၉၉၁ မွာ ABSDF ထကုိဲ မဝင္ေရာက္ခင္အခ်ိန္အထိ ကြ်န္ေတာ္ရြာမွာပ ဲ
ေနထုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က စစ္တပ္ရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ အႏိုင္က်င့္မႈေတြကုိ ခံခဲ့ရတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အေတာ္ဆင္းရၿဲပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနေပမဲ့လည္း 
အစုိးရစီ မံကိ န္းေတ ြ  အတြက္  အခမဲ့လု ပ္အားေပးလုပ္ ဖုိ ႔  အဓမ ၼေစ ခုိ င္း ခံခဲ့ရတယ္။ 
အိ မ္ တုိ င္း အိ မ္ တို င္းဟာ  အစုိး ရအေဆာက္အအုံေတ ြ ကုိ  ကင္းေစာ င့္ေ ပး ရတယ္ ။ 
မလုိက္နာတဲ့လူေတြကုိ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးတတ္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဒါေတြကုိမခံစားႏိုင္ေတာ့
ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ ဖုိ ႔ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 



62

ေတာခုိမဲ့အစီအစဥ္ကုိ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုကုိ မေျပာျပခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း
ေတြကုိေတာင္ ေျပာမျပခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ထြက္သြား ၿ ပီးတဲ့ေနာက္ အာဏာပုိင္ေတြက 
ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းတာေတြ လုပ္တယ္လုိ႔ၾကားရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
အဒီဲလုိထြက္လာခဲ့တာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း မိသားစုေတြလည္း တျခားရြာကုိေရႊ႕ေျပာင္း
တာခံခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္သန္႔ဇင္)

ကြ်န္ေတာ္ေတာခုိေတာ့မယ့္အေၾကာင္းကုိ အေဖကုိ မေျပာခဲ့ေပမဲ့လည္း သူသိေနပါတယ္။ 
သူက “မင္းအေမ မသိေစနဲ႔ေပါ့” လုိ႔ပ ဲမွာခဲ့တယ္။  မုဒံၿုမိဳ႕က ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ထြက္ခြာမယ္ဆုိေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ့္အေဖက ဘတ္စ္ကားဂိတ္ကုိ စက္ဘီးန႔ဲ လုိက္လာၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုိလာၾကည့္တယ္။ 
စက္ဘီးနင္းၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လိုက္ရွာေနတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ ေလာက္က အေမ ကြ်န္ေတာ့္ 
ဆီကုိ လာလည္ခဲ့တယ္။ အေမ့ကုိ အေဖက ကြ်န္ေတာ္ ေတာခုိမဲ့အေၾကာင္း အေမ့ကုိအသမိေပးဖုိ႔ 
မွာခဲ့ေၾကာင္းကုိျပန္ေျပာျပတဲ့အခါ အေမက မယုံခဲ့ပါဘူး။ “ဒါေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” လုိ ႔ပဲ 
ေျပာပါတယ္။ အေဖေသတဲ့အခ်ိန္အထိ အေမ့ကုိ ကြ်န္ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာျပမသြားဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ့္္ညီေလးကလည္း ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ သားေယာက္်ားေလး
ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ထြက္သြားရင္သူ႕ကုိမိသားစုနဲ ႔ေနေပးဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ၾကား သေဘာတူ
ထားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ေယာက္ဖလည္း ကြ်န္ေတာ္ နဲ႔ လုိက္ခ်င္ေပမဲ့ သူ႔ကုိလည္းအိမ္မွာေနခဲ့ဖုိ႔ 
မွာထားခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မိသားစုထဲမွာ အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈေတြထားခဲ့ၾကတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)

ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကုိနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ထြက္သြားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္လုံးက မိသားစုကုိ စြန္႔ခြာ၊ အိမ္ကုိ စြန္႔ခြာၿပီး နယ္စပ္ကုိသြား ေတာ္လွန္ေရး
လုပ္ဖုိ႔  အတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မိဘေတြန႔ဲလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ကလည္း 
သေဘာတူတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတာင္းဆုိ
ခ်က္ေတြကုိ လုိက္ေလ်ာေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔မွာခဲ့တဲ့စကားကေတာ့ “တကယ္လုိ႔ မင္းတုိ႔ 
ဒီလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခရီးတေလွ်ာက္ ပင္ပန္း၊ဆင္းရဲမ ႈဒဏ္အားလုံးကုိ 
ခံႏိုင္ရည္ရိွရမယ္။ ဒါဟာ လြယ္တဲ့အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ပန္းခင္းလမ္းမွာ ေလွ်ာက္ရသလုိ
မ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ မင္းတုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွ ျပန္လာႏိုင္ေတာ့မယ္ဆုိတာကုိလည္း 
မသိႏိုင္ဘူး။ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရတဲ့အခ်ိန္မ ွာ စိတ္ပ်က္ၿပီး လက္မေလွ်ာ့သင့္ဘူး။ ခရီး
တေလွ်ာက္လုံးမွာ ကုိယ္ပညတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း ေနပါ။ အခက္အခဲေတြ 
အမ်ားႀကီးေတြ႕ရင္ေတာင္ အမွန္တရားကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ႐ုိး႐ုိးသားသားေနပါ” လုိ႔ မွာခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီလုိ႔ပဲ သတ္မွတ္လုိက္ပါ
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အိမ္က ထြက္လာၿပီး တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာ ကြ်န္ေတာ့္အေဖ အဖမ္းခံ
ခဲ့ရတယ္။ သူက အေရးေတာ္ပုံအတြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီရဲ႕ ဒုဥကၠဌအေနနဲ႔ တာဝန္ယူခဲ့
တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေမကုိလည္း အေတာ္ေဝးလံတဲ့ေဒသကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ခံခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ညီငယ္တစ္ေယာက္ဟာလည္း တကၠသုိလ္က ေက်ာင္းထုတ္ခံ လုိက္ရ
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တယ္။ အငယ္ဆုံး ၂ ေယာက္ပ ဲအိမ္မွာက်န္ခဲ့ၿပီး အထက္တန္း ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုတစ္ခုလုံး ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ခဲ့ရတယ္၊ ခံစားခဲ့ရတယ္။ 
(ရဲေဘာ္သံခဲ)

ကြ်န္ေတာ့္အေဖက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ထြက္မသြားရေအာင္ တားခဲ့ပါတယ္။ သူက 
“မင္းထြက္သြားၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မယ္ဆုိရင္ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးန႔ဲ ၾကံဳရ လိမ့္မယ္” 
လုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကုိေျပာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖက ျပည္သူ႕ျပည္ခ်စ္ပါတီ - PPP (Peoples 
Patriotic Party) ရဲ႕ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ္
ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳရမွာကုိ သိထားပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ သူတုိ႔ကုိ 
အဆက္အသြယ္လုပ္ရင္ အဖမ္းခံရမွာ သိေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အေမက ကြ်န္ေတာ္ 
ထြက္မဲ့အေၾကာင္းကုိ မသိခဲ့ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ “မင္းထြက္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပန္မလာန႕ဲေတာ့” 
လုိ႔ု ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖက တကၠစီေမာင္းၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အေမက ကုန္ပစၥည္း
ေတြေရာင္းတဲ့အလုပ္ကုိလုပ္ပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ့္မွာ အစ္မတစ္ေယာက္ရိွတယ္။ ကြ် န္ေတာ့္မိဘ
ႏွစ္ပါးလုံး ကြယ္လြန္သြားတဲ့အေၾကာင္းကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္ကမွ ကြ်န္ေတာ္ျပန္သိရပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ အစ္မကုိ မႏွစ္က မတိုင္မီအထိ အဆက္အသြယ္မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ဝင္း)

ကြ ် န္ေတာ္အေမ့ကုိ  ႏ ႈတ္ဆက္စကားေ ျပာ ဖုိ ႔  သြားတဲ့အခါ  အေမက  “မင္းဟာ  
အခုဆုိေယာက္်ား ႀကီး တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီ။ မင္းရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မျပည့္ေသးသေရြ႕ 
ျပန္မလာခဲ့နဲ႔” လုိ႔  မွာခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ စစ္တပ္က အေမ့ဆီ ေရာက္လာၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
ျပန္ေခၚေပးဖုိ႔ေျပာခဲ့ေပမဲ့ အေမက အျမဲတမ္းျငင္းခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သိန္းလြင္)

ဘယ္အရာက ေျပာင္းလခဲဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္မသိေပမဲ့လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု 
ခ်မွရေတာ့မယ္ဆုိတာကုိလည္း သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ႏႈတ္ဆက္စကား 
ေျပာခဲ့ဖုိ႔ေတာင္ အခ်ိန္မရခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ အိမ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တိတ္တိတ္ေလး 
ျပန္သြားၿပီး မိသားစုနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အေမက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေတြ႔တာနဲ႔ ငုိပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ေနာက္တစ္ေခါက္ မျပန္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ျမဝင္း)

၁၉၉၃ မ ွာ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းကုိ ကြ်န္မဝင္ခဲ့ပ ါတယ္။ ကြ်န္မ မိသားစုကုိ 
ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာခဲ့ဖုိ႔ေတာင္ အခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ သူတုိ႔က ကြ်န္မ ပုန္းေအာင္းေနတာကုိ 
သိၾကေပမဲ့လည္းကြ်န္မ ေတာခုိသြားတာကုိ မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ အဲဒ့ီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္မအေဖက 
ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကြ်န္မ အေဖ့ကုိ ဘာမွမေျပာႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ 
အဲဒ့ီအခ်ိန္က ကြ်န္မအသက္ ၂၃ ႏွစ္ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ (ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)
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ရြာထဲက ေက်ာင္းသားအမ်ားစုနဲ႔ လူငယ္ အေယာက္ ၂ဝဝ ေလာက္ရွိတဲ့ အုပ္စုနဲ႔အတူ 
ကြ်န္ေတာ္ထြက္လာခဲ့တယ္။ အလုိဲျဖစ္ရပ္ေတြ ဗမာတစ္ျပည္လုံးမွာျဖစ္ခဲပ့ါတယ္။ ေထာင္ႏွင္ခ့်ီတဲ့ 
လူထုက လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ဝင္ေရာက္ဖို ႔ ထြက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
အေတာ္စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလမ္းခရီးဟာ ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းတမ္း မယ္မွန္း ဘယ္သူမွ 
ႀကိဳမသိခဲ့ၾကပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

နယ္စပ္ကုိ သြားတဲ့လမ္းမွာ ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၂ဝ ေလာက္ ပါတဲ့အဖြဲ႕က 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP (New Mon State Party) တပ္ဖြဲ႕၀င္တခ်ဳိ႕န႔ဲ ေတြ႕ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ 
ကြ် န္ေတာ္ၾကားခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က အဝတ္ပခုတ္ေပၚမွာ ဒဏ္ရာရလာတဲ့စစ္သားတစ္ေယာက္ကုိ 
သယ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီစစ္သားက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိခဲ့လုိ႔ သူ႔ကုိ နယ္စပ္ဆီ ျပန္ပို႔ေနၾကတာ
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ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက သူတုိ႔ကုိ  ကူညီသယ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အေတာ္ေလး
ျမင့္တဲ့ ေတာင္တစ္ေတာင္ကုိ တက္ရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒ့ီေတာင္ထိပ္ကုိ ေရာက္ဖုိ႔ သုံးရက္ေလာက္ 
ၾကာမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီခရီးဟာ အေတာ့္ကုိခက္ခဲပင္ပန္းလြန္းပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ 
နယ္စပ္ကုိ မေရာက္ခင္မွာပဲ ေရွ႕မွာ ၾကံဳရမဲ့ အေျခအေနရဲ႕ အရသာကုိ ျမည္းစမ္းလုိက္ရပါၿပီ။ 
(ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္)

ေတာခုိဖုိ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕သပိတ္စခန္းရွိရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက မထြက္ခြာမီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းနဲ႔ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တုိ႔လုပ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးေရွ႕မွာ ေသြးေဖာက္ 
ေသြးေသာက္ျပီး သစၥာဆိုခဲ့ၾကတယ္။သစၥာျပဳျပီးေနာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕သပိတ္စခန္းခ်ရာ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ထြက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေတာင္တန္းေတြကို အေတာ္ေလးျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္မွာKNUနယ္ေျမကုိေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ လမ္းမႀကီးနဲ႕ျမစ္တစ္စင္းကုိ ေက်ာ္ 
ၿပီးေနာက္ကရင္ရြာေတြကုိလည္းျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္။ဒ့ီေနာက္မွာေတာ့ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ KNU 
(ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး)က စစ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ခဲ့တယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ကုိ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နားေနဖုိ႔န႔ဲစားေသာက္ဖုိ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ 
ေက်ာင္းဆီကုိ လုိက္ပုိ႔ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာကြ်န္ေတာ့္အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အစားအစာကုိ ပထမဆုံး 
အႀကိမ္စားဖူးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အိမ္မွာစားခဲ့ရတဲ့ အစားအေသာက္န႕ဲ အေတာ္ေလး 
ကြာျခားပါတယ္။ သူတုိ႔ကထမင္း၀ိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ငါးငါးပိအစားႏွမ္းငါးပိကုိေၾကြးတယ္။ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ထမင္းက အရမ္းမာေတာ့ အေတာ္ေလးကို မ်ဳိခ်ရခက္ပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိး 
အရင္ကမစားခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္းစိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားၿပီးသားမုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီးစား ရတာေပါ့။ 
ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕ကုိဆက္တုိးဖုိ႔ပဲရိွခဲ့ပါတယ္။လမ္းခရီးမွာကြ် န္ေတာ့္ဖိနပ္ျပတ္သြားခဲ့ေသးေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ့္ေျခေထာက္ေတြ အေတာ့္ကုိနာနာက်င္ ခံစားခဲ့ရပါေသးတယ္။ KNU စစ္သား
ေတြကေတာ့  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အဲဒီကတဆင့္အေတာ္ကိုေဝးတဲ့အရပ္မွာတည္ရွိတဲ့ KNU 
ဌာနခ်ဳပ္ဆီကို ဆက္ သြားရဦးမယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ တစ္ပတ္အၾကာေလာက္ သြားၿပီးတဲ့အခါ 
သူတုိ႔ရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ လမ္းခရီးမွာ အစုိးရစစ္သားေတြကုိ တိမ္းေရွာင္ၿပီး 
သြားရတာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းတဲ့လမ္းခရီးတခုျဖစ္နဲ႕သြားခဲ့ရပါတယ္။ 
ညဘက္ေရာက္ေတာ့ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းမွာအိပ္ခဲ့ရတယ္။ ကရင္ရြာတုိင္းမွာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းစီေလာက္ ရွိပါ တယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမွာ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နာမည္ေတြကုိ  ေနာက္ကလာသူေတြ သိေအာင္ေရးထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါမွပဲ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေနာက္ကုိ လုိက္လာၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဒီေနရာကုိေရာက္
ခဲ့ေၾကာင္းသိမွာျဖစ္တယ္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကကုိယ့္နာမည္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕ကေရာက္ခဲ့
တဲ့သူေတြရဲ႕ နာမည္ေအာက္မွာေရးခဲ့ ၾကတယ္။အဲဒီလုိနာမည္ေတြေရးထားတာကုိေတြ႔လုိက္
ရင္အေတာ္ေလးကိုအားတက္မိတယ္။ က်ေနာ္တို႕ KNU ဌာနခ်ဳပ္ကုိေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ 
ျမန္မာျပည္အႏံွ႔အျပားကေက်ာင္းသားေတြ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္တာကုိေတြ႕ရတယ္။ အဒီဲလုိေတြ႕
လိုက္ရတဲ့အခါ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အေတာ့ကုိ ဝမ္းသာခဲ့ရသလို ေက်နပ္အားရမႈလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
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သူတုိ႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိပါပဲ ဒါကုိ က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္အားေတြျဖစ္ခ့ဲတယ္။ သူငယ္ခ်င္း
အသစ္ေတြကုိလည္းရခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ ဘယ္ဇာတိလဲ၊ ဘယ္ေဒသက 
လာတာလဲ။ ဘယ္တကၠသုိလ္မွာတက္လဲစသျဖင့္ ေမးျမန္းေျပာၾကၿပီး အေရးေတာ္ပုံတုန္းက 
အေၾကာင္းေတြကုိလည္း အျပန္အလွန္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ ကခ်င္ဘက္
ကုိေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရဒီယုိက ၾကားခဲ့ရတယ္။အဲဒ့ီ အခ်ိန္မွာ ေမာပန္းတယ္လုိ႔လည္း 
မခံစားရေတာ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ အေတြးထဲမွာ “ေသနတ္ေတြရၿပီဆုိတာနဲ႔ငါတုိ႔တ
ေတြကုိယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာကုိ ျပန္ၾကၿပီး စစ္အစုိးရကုိ တုိက္ထုတ္ ရမယ္”လုိ႔ပဲေတြးထားခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး မၾကာခင္မွာေသနတ္ကုိယ္စီန႔ဲ ျပန္ရ ေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္ထားခဲ့ၾကတယ္။ 
KNU က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ စခန္း ၃ခု ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း စခန္းတစ္ခုမွာ 
ေနရပါတယ္။ သူတုိ ႔က ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ရိကၡာ အစားအေသာက္အျပင္ အ၀တ္အစား 
ဖိနပ္ေတြလည္းေပးပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး)

ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ သပိတ္စခန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဝင္တဲ့ လူ ၂၁ ဦး ပါတဲ့အဖြဲ ႕နဲ ႔ 
ထြက္ခြာလာခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕မွာ အားလုံးဟာ ေယာက်္ားေတြခ်ည္းပါပဲ။ KNU 
စခန္းေရာက္ဖုိ႔ ၄ ရက္ၾကာ သြားခဲ့ရတယ္။ နယ္စပ္ကုိ သြားရာလမ္းမွာ ရြာတစ္ရြာကုိျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ 
ဗမာစကားေျပာသံကုိ ၾကားတာနဲ႔ တစ္ရြာလုံး တိတ္ဆိတ္သြားတယ္။ တိရိစၦာန္ေတြရ႕ဲ ဆူညံသံပါ 
မၾကားေတာ့ပါဘူး။  သူတုိ ႔က  အစားအစာေတြ  အားလုံးကုိဝ ွက္ထားတယ္။  သူတို ႔က 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အစုိးရစစ္တပ္က စစ္သားေတြလုိ႔ ထင္လုိ႕။ ကြ်န္ေတာ္က ကရင္စကား 
နည္းနည္းတတ္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔နဲ ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကရင္စကား
ေျပာလုိက္မွပဲ ရွိသမွ်အစားအေသာက္ေတြကုိ လာေပးစားပါတယ္။ ဒီရြာသားေတြ ဒီေလာက္
ထိတ္လန္႔ေနတာကုိ ၾကည့္တာနဲ႔ ဗမာလူမ်ဳိးကုိ ဘယ္ေလာက္မုန္းေနသလဆုိဲတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ 
စစ္အစုိးရက ေတာင္ေပၚေဒသက တုိင္းရင္းသား အရပ္သားေတြကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ 
ရက္ရက္စက္စက္ ျပ ဳမူဆက္ဆံထားခဲ့သလဲဆုိတာတာကုိ ကုိယ္ေတြ ့ ၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး)

စစ္တပ္အာဏာမသိမး္ခင္က ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြ ေက်ာင္းသားေတြကုိ 
စည္း႐ုံးဖုိ ႔ တုိင္း ျပည္အႏွ ႔ံခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ ဇာတိၿမိဳ႕ကုိလည္း 
ေရာက္လာခဲ့တယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အျခားတစ္ေယာက္ကုိ ရန္ကုန္ကုိ 
လက္နက္ေတြ သြားသယ္ၿပီး ျပန္လာဖုိ႔ တာဝန္ေပးခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ 
အဆက္အသြယ္က မြန္ျပည္နယ္ဇာတိသား။ သူက အဆုိေတာ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္တယ္။ 
သူ႔အေဖက သူ႔ကုိနယ္စပ္ကုိ ေခၚသြားလုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဦးလည္း သူတုိ႔ 
သားအဖနဲ႔အတူ သူတုိ႔ဇာတိၿမိဳ႕နဲ႔ အလြန္နီးတဲ့ မြန္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကုိ ခရီးဆန္႔ခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ဘုရားသုံးဆူလုိ ႔ ေခၚတဲ့ေနရာကုိ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။ မြန္အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ ႔  
ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ တပ္ရင္းတစ္ရင္းလည္း အဲဒီေဒသမွာ ရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနန႔ဲ မြန္လက္န
က္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕န႔ဲ  ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ဆုံေတြ႕ဖူးျခင္းျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္)
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စခန္းသုိ႔သြားရတဲ့  ခရီးလမ္းအေၾကာင္းကုိ ကြ် န္မ သိပ္မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ၁ဝ ရက္ေလာက္
ခရီးထြက္ခဲ့ရၿပီး အလြန္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ခရီးျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရစစ္တပ္က ကြ်န္မတုိ႔ကုိ 
ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္လုိ႕ ကြ်န္မတုိ႔လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခရီးႏွင္ခဲ့ရတယ္။  က်န္တဲ့အုပ္စုေတြကုိ 
အမီွလိုက္ဖုိ႔ဆုိတာကလည္း ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ ေတာင္ဘယ္ႏွစ္ေတာင္ 
မွန္းမသိတက္ခဲ့ရတယ္။ ေတာင္တစ္ေတာင္ တက္ၿပီးတုိင္း ကြ်န္မသူငယ္ခ်င္းက ကြ်န္မကုိ 
“တစ္ေတာင္ပဲက်န္ေတာ့တယ္” လုိ႔ အားတက္လာေအာင္ ေျပာေလ့ရိွတယ္။ ေတာင္ႏွစ္ေတာင္
သုံးေတာင္ ေလာက္တက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကြ် န္မလည္း သူတုိ႔ေျပာတာကုိ မယုံေတာ့ဘူး။ 
ABSDF က ရဲေမေတြကုိ ကြ်န္မ အလြန္ေလးစားပါတယ္။ သူတုိ႔က ေဆးမွဴးေတြျဖစ္ၾကတာ
ေၾကာင့္ေသနတ္ေတြမသယ္ဘဲ ဆန္အိတ္ေတြသာ ထမ္းၾကတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ နားတဲ့အခါမွာ
အမ်ဳိးသားေတြက အနားယူၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြက ရဲေဘာ္ေတြ အားလုံး အဆင္ေျပမေျပ 
လုိက္ၾကည့္ေပးၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အၾကာႀကီး ခရီးထြက္ခဲ့ရတယ္။ KNU နယ္ေျမကုိေရာက္ဖုိ႔ ၂ ပတ္ေလာက္ 
ၾကာခဲ့တယ္။ အလြန္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ခရီးလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္တစ္စင္းကုိ ျဖတ္ကူး
မယ္အလုပ္မွာ အစုိးရျပည္သူ႔စစ္ေတြက သတင္းရရိွၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ လိုက္ရွာခဲ့ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း နီးစပ္ရာၾကံစုိက္ခင္းထဲမွာ ပုန္းခုိခဲ့ၾကရတယ္။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရြာက 
မိန္းကေလးတစ္ဦး ေရခပ္ဆင္းလာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ေတြက အဒီဲမိန္းခေလးကုိ  
ပစ္သတ္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕လုိက္ရတယ္။ ဒီေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ျမစ္ထဲျဖတ္ကူးဖုိ ႔ 
ႀကိဳးစားတုန္းမွာလည္း သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေရနစ္ခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ကံဆုိးတဲ့ခရီးပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ရြာက ထြက္ခြာလာခါစက အားလုံး အားအင္အျပည့္န႔ဲ ျဖစ္တယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ရက္ေပါင္းအတန္ၾကာ ခရီးထြက္လာရၿပီး KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကုိ ေရာက္တဲ့အခါ
မွာေတာ့ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး အေတာ္ေျခကုန္လက္ပန္းက် ေမာပန္းေနပါၿပီ။ (ရဲေဘာ္ခ်စ္ဝင္း)

စစ္အာဏာသိမ္းအၿပီး ေက်ာငး္သားေတြ KNU စခန္းကုိ စတင္ေရာက္ရွိလာၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ကုိ သြားႀကိဳခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ေရာက္ရိွလာမဲ့ေန႔အတြက္ျပ
င္ဆင္မႈေတြ ျပ ဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ေနထုိင္ႏိုင္ ဖုိ ႔ အေျခခံျပဳလုပ္ထားတဲ့ တဲတခ်ိဳ႕ရ ွိတယ္။ 
အစားအေသာက္အတြက္ အဆိပ္ခတ္ျခင္းမရွိေစရန္ နီးစပ္ရာေစ်းက ဝယ္ယူျပင္ဆင္
ရတယ္။ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ တေျဖးေျဖးေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
ဆက္ေနဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ ေသြးသစၥာခံယူခဲ့တဲ့ ကရင္လူမ်ဳိး ေက်ာင္းသားေတြ 
အားလုံးနီးပါးလည္း ဒီေနရာမွာ ေရာက္ေနခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ရက္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးအထက္အရာရိွ
တစ္ေယာက္ကကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ 
ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေရြးစရာအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ KNU ဌာနခြဲေတြျဖစ္တဲ့ 
သစ္ေတာဌာန၊အေကာက္ခြန္ဌာနန႔ဲ စစ္ေရးဌာနစတာေတြမွာ  ဝင္ေရာက္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း စစ္ပဲတိုက္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျဖခဲ့တယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိ 
တစ္ပတ္ေလာက္ထပ္ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးခဲ့တယ္။ သူျပန္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
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အားလုံးက လက္နက္ကုိငခ္်င္တဲ့ အေၾကာင္းကုိပ ဲထပ္ေျပာဆုိ
ခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သူငယ္ခ်င္း ၁ဝ ေယာက္ေလာက္
အုပ္စုမ ွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ ၂ ေယာက္ပဲ ABSDF အေနနဲ ႔ 
ေနရစ္ခဲတ့ယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက KNU ထဲကုိ ဝင္ေရာက္ခဲၾ့က
တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ကြ်န္ေတာ္တိုိ႔ဟာကရင္လူမ်ဳိး
ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အခါမွာ 
တိုက္ပြဝဲင္စရာ နယ္ပယ္ ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ကြ် န္ေတာ္က 
ဗမာျပည္သားေတြ အားလုံးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခ်င္ပါတယ္။ 
မမိိကုိယ္ကုိလည္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္
ထားၿပီး တကၠသုိလ္တက္ဖို ႔ အစီအစဥ္လည္းရ ွိခဲ့တယ္။ 
ခြပ္ေဒါင္းအသံက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ေသြးထဲမွာ ရွိေနတယ္။ KNU 
ထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းတခ်ိဳ႕လည္း 
တိုက္ပြဲမ ွာ က်ဆုံးခဲ့ ၾကၿပီး ဒဏ္ရာရဖူးသူ တခ်ိဳ႕လည္း 
ရွိပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ေစာစုိင္းလတ္)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖဲြ ့ ေစာထစခန္းကုိ ေရာက္တဲ့အခ်ိနမွ္ာ 
တျခားေဒသေတြက ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၅ဝ ေလာက္က 
စခန္းထဲမွာ ေရာက္ႏွင့္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ယာယီတဲေ
တြကုိ ေဆာက္လုပ္ေနၾကတယ္။ KNU က ေက်ာင္းသားေတြကုိ  
ႀကိ ဳ ဆုိဖို ႔ ႀကိ ဳ ဆုိေရးအဖြဲ ႕ေတြကုိလည္း စီမံထားတယ္။ 
ဒီစခန္းမ ွာ ဆရာဝန္တစ္ဦးလည္း ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္
ေရာက္ရွိခါစမွာ အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ေတာခုိေတာ့ ပိုက္ဆံပါလာေပမဲ့လည္း စခန္းကုိေရာက္တဲ့အ
ခ်ိန္မွာေတာ့ လက္ထဲမွာ တစ္က်ပ္မွ မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ 
တခ်ဳိ ႔ဆုိရင္ စီးစရာဖိနပ္မရွိ ၾကေတာ့ဘူး။ ေစ်းထဲမွာ ေစ်းေရာင္းတဲ့ ကရင္လူမ်ဳိးေတြက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုိတာေတြကုိ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ ေငြမယူဘဲ အလကားေပး ၾကပါတယ္။ သူတို႔က 
ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ ၾကင္ၾကင္နာနာ ေႏြးေထြးစြာနဲ ႔ ဆက္ဆံခဲ့ ၾကပါတယ္။ စခန္းကုိ 
ေရာက္ေတာ့ မိသားစုကုိ အလြန္သတိရမိပါတယ္။ မိသားစုအေၾကာင္းကုိလည္း မၾကာခဏ 
အိပ္မက္မက္ခဲ့တယ္။ ဒါ့ေပမဲ့ ပထမဆုံး စိုးရိမ္တာက ငွက္ဖ်ားေရာဂါပဲ အားလုံးဟာ ငွက္ဖ်ား 
မျဖစ္တဲ့သူမရိွသေလာက္ပါပဲ။ တစ္ေန႔တည္းမွာပဲ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါန႔ဲ 
ဆုံးပါးသြားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း တစ္ေန႔က်ရင္ ဒီငွက္ဖ်ားန႔ဲပဲ ေသရေတာ့မွပဲလုိ႔ ေတြးမိ 
လာတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ရာသီဥတုက အလြန္ပူ ငွက္ဖ်ားေရာဂါက ပိုမို ဆုိးလာေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စခန္းကတခ်ဳိ ့  မနိ္းကေလးေတြဟာ အျမလုိဲလုိ ငို္ေနတာေတြ ့ရတယ္။ အားလုံးဟာ 
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ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ၿပီး တေယာက္ဖ်ားေနၾကတယ္။ ေဆးဝါးလည္း လံုေလာက္မႈမရိွ။ 
ေက်ာင္းသားစခန္းေတြ ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စခန္းက ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ
အမ်ားဆုံးပါပ။ဲ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ ေသဆုံးတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တတ္ႏုငိသ္ေလာက္ အသုဘကုိ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ သၿဂၤဳိဟ္ဖို႔ စီစဥ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ျပႆနာက စခန္းေနရာတဝိုက္မွာ 
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး တစ္ပါးမွမရွိဘူး။ ဒီေဒသက ခရစ္ယာန္ေတြ ေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္လုိ႔ 
ခရစ္ယာန္တခ်ဳိ႕ပဲ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ထံုးတမ္းဓေလ့အတိုင္း လုိက္မလုပ္ႏုိင္
ခဲ့ ၾကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အုပ္စုထဲမွာ  ကုိယ္ရင္ေလး ၂ ပါး ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
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သြားေလရာ လမ္းက ခရီးအလြန္ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းတာေၾကာင့္ လူဝတ္လဲေပးခဲ့ၾကရတယ္။ 
စခန္းကုိ ေရာက္ရိွခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔လည္း ကုိရင္ေတြမဟုတ္ၾက ေတာ့ဘူး။ (ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး) 

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထြက္လာတုန္းက ဘယ္သူန႔ဲမွ အဆက္အသြယ္မရိွခဲ့ပါဘူး။ ေတာထဲမွာ 
သူပုန္ေတြကုိ ရွာေတြ႕လုိေတြ႕ျငား  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေမွာင္ခုိလမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္သြားခဲ့တာပ။ဲ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္အရပ္ကုိ သြားေနမွန္းလည္းမသိခဲ့ဘူး။ ၃ ရက္ အၾကာမွာ KNU ရဲေဘာ္ေတြန႕ဲ  
ေတ ြ ႕တယ္။  သူတုိ ႔  နယ္စပ္အေ ျခ စုိက္စခန္းတစ္ ခုမ ွာ  ေက်ာ င္းသားအု ပ္ စုတခ ် ဳိ ႕ 
ေရာက္ရိွေနၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပခဲ့တယ္။ ဒလုိီသိရတဲ့အတြက္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္တယ္ဆုိတာ ပုိမုိခုိင္မာ ယုံၾကည္လာတယ္။ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေရာက္ဖုိ႔ 
၁၃ ရ က္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရတယ္။ KNU က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ  လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ 
တေလးတစားနဲ႔ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကုိေတြ႕ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတြးထင္ထားတာထက္ 
အမ်ားႀကီးေကာင္းမ ြန္ေနပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ KNU ကလူေတြနဲ ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ 
စကားစျမည္ေျပာျဖစ္ၾကရင္း သူတုိ႔က ျမန္မာျပည္မွာ အေရးအခင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ 
သူတုိ ႔ဆီကုိ ေက်ာင္းသားေတြ ေရာက္လာဖုိ ႔ ေမွ ်ာ္လင့္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတုိ ႔က 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး အဝတ္အစားေတြ၊ အစားအေသာက္ေတြ ရွာေဖြသုိေလွာင္
ထားၾကတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာျပခဲ့တယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)

ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ရဲ႕ ခ႐ိုင္စခန္းတစ္ခုကုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းမွဴးက ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိ 
ဝင္မလား၊ ေက်ာင္းသားအဖြ႕ဲထဲဝင္မလားလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေပါ့လုိ႔ 
က်ေနာ္တုိ႔ကဆုိေတာ့ သူ႔ရဲ႕ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ကုိ ေက်ာင္းသားေတြဆီ လုိက္ပုိ႔ေပး လုိက္လုိ႔ 
သူကလွမ္းေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ ႔အဲ့ဒီရဲေဘာ္က ေက်ာင္းသားေတြရွိရာကုိေခၚသြားေရာ။ 
ကြ်န္ေတာ့္္စိတ္ထထဲင္ေနတာက ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားႀကီး ေရာက္ေနၾကၿပီေပါ့။ ဘယ္ဟုတ္
လိမ့္မတုန္း၊ လူမရိွတဲ့ တန္းလ်ား (၄) လုံး (တစ္လုံးဆုိ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီ) န႔ဲ ေက်ာင္းသား
အနည္းငယ္ပဲ ရွိေနတာေလ။ ေတာထဲမသြားခင္ အေမရိကန္စစ္ကားေတြ ၾကည့္ခဲ့ဖူးေတာ့ 
ငါတုိ ႔ေတာထဲေရာက္ရင္လည္း သူတုိ႔ေတြအိပ္သလုိႏွစ္ထပ္ကုတင္ေတြ နဲ ႔အိပ္ရမွာပဲလုိ ႔ 
စိတ္ကူးယဥ္ထားတာ၊ ဟိုလည္းေရာက္ေရာ ထင္ထားတာန႔ဲတျခားစီပါပဲ။ တန္းလ်ားအခင္းက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အိပ္ရတဲ့ ကုတင္ေပါ့။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရထားက ဆင္းလိုက္တာနဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီစစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေတြ႕တယ္။ 
သူတုိ ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ကုိ နယ္စပ္ကုိ ေခၚသြားေပးတယ္။ ေရာက္ဖုိ ႔ ၂ ပတ္ေလာက္ 
ၾကာတယ္။ကုန္းတတန္၊ ေရတတန္ ေလွနဲ႔တစ္လွည့္ ေျခက်င္တစ္လွည့္ သြားခဲ့ၾကရတယ္။ 
လမ္းမွာေတာင္အျမင့္ႀကီး ေတြရွိတာကုိ အမွတ္ရမိတယ္။ မနက္အေစာႀကီးကတည္းက 
ေတာင္စတက္တာ ညေနေစာင္းမွပဲ ေတာင္ထိပ္ကုိေရာက္ခဲ့တယ္။ ေသာက္စရာေရလည္း မရိွ။ 
လူေတြကလည္း အရမ္းပင္ပန္းလြန္းတာေၾကာင့္ စကားေတာင္ မေျပာႏိုင္ၾကဘူး။ ေက်ာင္းသူ



73

တစ္ေယာက္ဟာ ေတာင္ထိပ္ေရာက္ၿပီး အေမာေဖာက္ၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ဒါမ်ဳိးကုိ တစ္ခါမွ မၾကံဳဘူးခ့ဘူဲးေလ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ရဲေဘာ္ေတြကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ေျပာတယ္။ “မင္းတုိ႔မွာ လက္နက္ေတာင္မရိွဘဲနဲ႔ ဘယ္လုိတုိက္မွာလဲ” 
စသျဖင့္ေပါ့။  “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစ္ကုိက နယ္စပ္မွာ မင္းတုိ႔အတြက္ ေသနတ္
အပုံလိုက္ႀကီးနဲ႕ ေစာင့္ေနၿပီ” လုိ႔လည္း လိမ္ေျပာေသးတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ေတာ္ေတာ္ စိတ္တုိ
ခဲ့ၾကတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ သပိတ္စခန္းေတြကုိ စစ္တပ္က ျဖိ ဳခြင္းခဲ့ရာမွာ 
လူအေတာ္မ ်ားမ ်ား  အသတ္ခံခဲ့ ရတယ္။  အဲ ဒ့ီေဒ ါသေတ ြက  ကြ ် န္ေတာ္ တုိ ႔ထဲမ ွာ  
ကိန္းေအာင္းေနခဲ့ျဖစ္ၿပီး ဒအီေၾကာင္းအရင္းေတြကပ ဲကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ေအာင္၊ 
လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အုပ္စုကဘုရားသုံး
ဆူကုိ ပထမဆုံး ေရာက္တဲ့ အုပ္စုျဖစ္တယ္။ ၁၅ ရက္ေလာက္အခ်ိန္ယူလာခဲ့ရတယ္။ 
ေရာက္တာနဲ႕ ေသနတ္ယူ သယ္ျပန္ၿပီး  ျပန္ခ်ရမယ္လုုိ႕ ထင္ထားတာကုိး။  အဲဒ့ီအခ်ိန္က 
ကြ်န္ေတာ့္အသက္ ၁၉ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕ထဲမွာအငယ္ဆုံးေတာ့ 
မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ေတာ္ေတာ္ငယ္ၾကေသးတယ္။ ခရီးအဆုံးမွာ 
သိလုိက္ရတာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေစာင့္ေနတဲ့ ေသနတ္ေတြလည္း မရွိ။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါက 
လြဲလုိ႔ ဘာမွမရိွခဲ့ပါ။ ဒါနဲ႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ား အိမ္ျပန္ကုန္ၾကတယ္။ မိဘတခ်ိဳ႕က သူတုိ႔ရဲ႕သား၊ 
သမီးေတြကုိ  အိမ္ ျပန္ ဖုိ ႔  လာေခၚ ၾကတယ္။  ကြ ် န္ေတာ့္ဦးေလးလည္း  ကြ ် န္ေတာ့္ကုိ
လာၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ မျပန္ခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း 
လမ္းမေပၚမွာ အသတ္ခံခဲ့ရတယ္။ မလြယ္မွန္းသိေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ တိုက္ခ်င္တယ္။ 
ဒါေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္ေယာက္ဖဆီက အတုယူခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနားလည္မႈပဲ 
ျ ဖ စ္တယ္ ။  ေက ်ာ င္းသားဘဝတု န္းက  ေအးေဆးေန ႏို င္တယ္ ။  အပူအပင္မရ ွိ ခဲ့ ။ 
ေတြးေတာေနစရာမလုိခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ နယ္စပ္ကုိေရာက္သြားတာနဲ႔ ရင့္က်က္ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ 
ျ မ န္မာ ျပည္မ ွာေနတု န္းက  ကြ ် န္ေတာ္ဟာ  ေက်ာ င္းသားတစ္ ဦး  ျ ဖ စ္ခဲ့ေပမဲ့လည္း  
နယ္စပ္ကုိေရာက္တဲ့ အခါမွာ စခန္းက လက္ေထာက္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ 
တာဝန္ေတြရ ွိလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဒါဟာ အလြန္ခက္ခဲတဲ့
အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူ ၁ဝ ေယာက္ ဌက္ဖ်ားေရာဂါနဲ႔ အသက္ေသဆုံးခဲ့ရတယ္။ အစားအေသာက္
ကလည္းရ ွားတယ္။  ကြ် န္ေတာ္တုိ ႔မ ွာ  စားစရာဆုိလုိ ႔  င ွက္ေပ်ာသီး ၊  သေဘၤာသီးႏ ွ င့္  
ေရႊဖ႐ုံသီးေတြပဲရိွတယ္။ လူေတြကလည္း အစားအေသာက္ေတြ ဝယ္စားဖုိ႔  ကုိယ့္ရိွတာေတြ 
အကုန္ ေရာင္းခ်ၾကရတယ္။ (ရဲေဘာ္သိန္းလြင္)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံျဖစ္ခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာပဲ ရိွေသးတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ကအလုပ္က နားခဲ့ၿပီး တျခားအလုပ္တစ္ခုကုိ ရွာေဖြေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ဘန္ေကာက္မွာ 
တစ္လၾကာၿပီး စကၤာပူကုိ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စကၤာပူက ထုိင္းႏိုင္ငံထက္ေတာင္ ပုိၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေနတာကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဒီ့ေနာက္ စကၤာပူက မေလးရွားကုိ ရထားန႔ဲ ဆက္သြား 
ခဲ့ပါတယ္။ ရထားေပၚကေနၿပီး လယ္ထဲဆင္းအလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ လယ္သမားေတြ ဘယ္လုိ 
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ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနၾက တာကုိ လွမ္းျမင္ေနရတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အိမ္ေတြမွာ တီဗီြေတြရိွၾကတယ္။ 
တံခါးေပါက္ေရွ႕မွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ကားေတြ ရပ္နားထားၾကတာေတြကုိ 
ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္က အ့ံအားလြန္းလုိ႔ “ဘာလုိ႔ ဒီလုိေတြျဖစ္ေနရတာလဲ။ 
ဒီ့ထက္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြ ပုိေပါမ်ားတဲ့ ဗမာျပည္လယ္သမားေတြက ဆင္းဆင္းရဲရဲန႔ဲ 
ေနေနၾကရတာလဲ။ ဘာလုိ႔ ဗမာျပည္နဲ ႔အရမ္းကြာျခားေနရတာလဲ။ တစ္စုံတစ္ခုကေတာ့ 
မွားယြင္းေနၿပီ။ အစုိးရပုိင္းမွာ ျပႆနာေတာ့ရိွေနၿပီ” လုိ႔ ေတြးမိခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ 
လူေတြ နယ္စပ္ေဒသေတြကုိ ေရာက္ေနၾကတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားသိရတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
ကြ ် န္ေတာ့္တုိင္း ျပည္အတြက္  တစ္စုံတစ္ခု  လုပ္ေပး ႏို င္လိ မ့္မယ္လုိ ႔ု  ထင္ခဲ့ မိတယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြမွာ စစ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳ ရိွမရိွကုိ ကြ်န္ေတာ္မသိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 
စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ သြားၿပီး ကူညီသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ 
ဒီနည္းနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေပးဆပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ု မွတ္ယူခဲ့တယ္။ ဒါဟာ 
ကြ်န္ေတာ့္ တာဝန္ပဲ ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္ နယ္စပ္သုိ႔သြားၿပီး ABSDF နဲ႔ 
ပူးေပါင္းဖုိ ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ ႔ ကြ်န္ေတာ္ ဘန္ေကာက္ကေန မဲေဆာက္ကုိ 
ခရီးဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း KNUအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္ရွိတာေၾကာင့္ သူ႔ကုိ 
ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ ပူးေပါင္းခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ သူတုိ႔ရ႔ဲ 
စခန္းတစ္ခုကုိ သြားေရာက္ႏိုင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးခဲ့တယ္။ အဒ့ီဲအခ်ိန္က ABSDF မဖြ႕ဲစည္းရေသးပါဘူး။ 
ကြ် န္ေတာ္  စခန္းကုိေရာက္တဲ့အခ်ိန္မ ွာ  ေက်ာင္းသား  အေယာက္  ၅ဝဝ  ေလာက္နဲ ႔ 
အျခားလူေတြလည္းေရာက္ရွိေနၾကၿပီ။ သူတုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါ သူတုိ႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ 
အျပည့္ရိွေနတာကုိ သိလုိက္ရတယ္။ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ အရာအားလုံးဟာ လြယ္လြယ္ကူကူန႔ဲ ျမ
န္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးသြားလိမ့္မယ္၊ေသနတ္ေတြ ရရင္ စစ္ေရးေလ့က်င္မႈေတြ လုပ္ၿပီးရင္ ဗမာျပည္ကုိ 
ျပန္ တုိက္ပြဲဝင္ၾကမယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေတြးထင္ထားခဲ့ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ 
ကြ်န္ေတာ္က ေသနတ္ေတြရဖုိ႔အလြယ္တကူ ရဖုိ႔မလြယ္သလုိ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမရွိဘဲနဲ႔ 
လက္နက္ကုိင္ဖုိ႔ဟာ အေတာ္ခက္ခဲမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ႀကဳိသိထားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ 
ႏိုဝင္ဘာလမွာ ABSDF ကုိ   တည္ေထာငခ္ဲ့ၿပီး တပ္ရင္း တစ္ရင္းကုိလည္း တည္ေထာငခ္ဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း KNU ကုိ သြားေရာက္ခဲ့ ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကုိ စစ္ေရးေလ့က်င့္မ ႈ 
သင္ၾကားေပးဖုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ၊ မရွိေမးၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေဝလင္းဇင္)

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းကုိ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
ဝမ္းသာခဲ့ရ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိ လူေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝလည္း
အစားအေသာက္၊ အေနအထုိင္ကအစ အစစအရာအရာ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီလုိ 
ၾကမ္းတမ္းဆင္းရဲတ့ဲ ဘဝသစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္စုံတစ္ရာကုိ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္လည္းျဖစ္တယ္မဟုတ္လား။ (ရဲေဘာ္မင္းခန္႔)
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ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမ၊ ကြ်န္ေတာ့္သားေလးတို႔နဲ ႔အတူ ABSDF ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ဝဲၾကီးကုိ 
ထြက္ခြာလာခဲ့ပါတယ္။ ဝဲႀကီးဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေရာက္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕လုိက္ရတဲ့ ABSDF 
ဟာ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကူးထဲမွာ မွန္းထားတဲ့အတိုင္း တစ္ထပ္တည္းက်ေနတယ္။ ေက်ာင္းသား
ေတြဟာ အလြန္ေႏြးေထြးၿပီး တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ႐ုိင္းပင္းၾကတယ္။သူတုိ႔ဟာ မိသားစု ညီအစ္ကုိေတြ
အတုိင္းျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အသက္ငယ္ရြယ္ၾကသူေတြ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း အေတာ္ရင့္က်က္
ေနၾကတာကုိ ခံစားလုိက္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ တယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ခံစား
မိပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ကုိေပါက္)

ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းသား ၁၇ ေယာက္ ၁၈ ေယာက္ပါတဲ့ အဖြ႕ဲနဲ႔အတူ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ KNU တပ္မဟာ ၇ ေဒသကုိ ေရာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ့ီေနရာကုိ ေရာက္သြားတဲ့ 
အခ်ိ န္မ ွာ  ကြ ် န္ေတာ္ဟာ  ေတာ္လွ န္ေရးလ ႈ ပ္ရ ွားမ ႈ ႀ ကီးတစ္ခုရဲ ႕  တစ္စိတ္တစ္ပုိ င္း  
ျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ခံစားလုိက္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သမုိင္းတြင္မဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုကုိ စတင္ဝင္ေရာက္ 
လႈပ္ရွားေနၿပီလုိ႔ ခံစားခဲ့ရတာမ်ဳိးေပါ့။ (ရဲေဘာ္ဖုိက္တာေအာင္)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နဂုိအစီအစဥ္က စခန္းကုိ သြားမယ္၊ ေသနတ္ေတြ သယ္ၿပီး ျပန္လာၾက
မယ္ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ၃ ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္လုပ္ႏိုင္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ဒါေပမဲ့ 
နယ္စပ္ကုိ ေရာက္ဖုိ႔ ခရီးတစ္ခုတည္းပဲ  ၇ ရက္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ေရာက္တဲ့အခါ ေသနတ္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ KNU စစ္သားေတြကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ 
ေသနတ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝ လုံးဝေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ။အဲဒ့ီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ့္ 
အရြယ္ငယ္ပါေသးတယ္။ လူႀကီးေတာင္ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ေတာထဲမ ွာပဲ 
ၾကီးျပင္းခဲ့တယ္။ ပင္ပန္းဆင္းရတဲဲ့ဒဏ္ေတြကုိ အေတာ္ေလးခံစားခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္ေနမ်ိဳ းထုိက္)
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ABSDF ကုိ ျဖတ္သန္းျခင္းABSDF ကုိ ျဖတ္သန္းျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္အျဖစ္

စစ္ေျမျပင္ကုိ

သေကၤတ မလုပ္ခဲ့ပါ။

အနာဂတ္က

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္

လက္ေဆာင္အျဖစ္

စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခု

ထုဆစ္ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တာ။     ။

ေမာင္လြမ္းဏီ

၇.၇.၂ဝဝ၂

အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၂)၊ ေအာက္တုိဘာ-ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝဝ၂
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အခန္း ၄အခန္း ၄

“ABSDF ဟာ ဘဝတစ္သက္စာ“ABSDF ဟာ ဘဝတစ္သက္စာ
အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုပါ”အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုပါ”
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နယ္စပ္ေဒသဖက္ကုိသြားေနရင္း ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ရ႕ဲ စတ္ိထမွဲာ အျခားေက်ာင္းသားေတြအရင္ 
ေရာက္ႏွင့္ေနၾကၿပီးလက္နက္ေတြယူသြားၾကမွာကုိ စိုးရိမ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုိယ႔္ကုိယ္ကုိယ္
ေနာက္က်ၿပီလုိ႔ထင္ခဲ့ၾကၿပီး “ငါတုိ႔ျမန္ျမန္သြားမွျဖစ္မယ္။ သြက္သြက္လုပ္ၾကေဟ့။” လုိ႔ အခ်င္း 
ခ်င္းေျပာခဲ့ၾကတယ္။ KNU တပ္မဟာ (၆) နယ္ေျမ ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းကုိ ေရာက္တဲ့
အခါမွာ ဘာမွ မရွိေနတာကုိ ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ စခန္းေတာင္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မရွိေသးပါ။ 
စိတ္ထဲမွာ ေရာက္တာနဲ႔ စစ္သင္တန္း တက္၊ ေသနတ္ယူၿပီးျပန္၊ အစုိးရကုိ ၿဖိဳခြင္းမယ္လုိ႔ 
ေတြးထားခဲ့ၾကတယ္။ ၆ လအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားဆုံးတစ္ႏွစ္ ေလာက္ပဲ ၾကာမယ္လုိ႔
ထင္ထားခဲ့ ၾကပါတယ္။  ဒါေပမဲ့  စစ္သင္တန္း  ၿ ပီးသ ြားတဲ့အခါမ ွာလည္း  လက္နက္
ေတြရဲ႕အရိပ္အေရာင္ေတာင္ မျမင္ခဲ့ရပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ညစ္သြားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္္ 
တုိ႕ခါင္းထဲမွာ တုိက္ဖို ႔ခုိက္ဖို ႔အျပင္ ဘာမွမရိွခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးတဲ့ KNU အရာရိွထံ
သြားေတြ႔ၿပီး ေကအင္ယူထ၀ဲင္ဖို႔ ေျပာၾကတဲ့အခါ သူက ေတာ္လွန္ေရး႐ုန္းကန္မႈဆုိတာ အခ်ိနယူ္
ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြကေတာ့ အိမ္ကုိျပန္
သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဝမ္းကြအဲစ္ကုိ တစ္ေယာက္ကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ဆီ ေရာက္လာၿပီး  အမိျ္ပန္ဖို႔
လာေခၚပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လက္ဗလာနဲ ႔ ျပန္ခ် င္စိတ္မရ ွိခဲ့ပ ါ ။ ကြ်န္ေတာ္ ရဲ ႕
စိတ္ထဲမွာ “ေအးေလ။ ဒါကေတာ့ နည္းနည္းၾကာဦးမယ္ထင္တယ္။ ၃ ႏွစ္ေလာက္ေပါ့။”  လုိ႔ပဲ 
ထင္မွတ္ခဲ့တယ္။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘဝသစ္ဟာ အလြန္ခက္ခဲခ့ဲပါတယ္။ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ ၾကံဳခဲ့
ရတယ္။ စားစရာကလည္း ရွားတဲ့အျပင္ ရတဲ့စားစရာေတြကလည္း အသစ္အဆန္း၊ 
အထူးအဆန္းေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘဝသစ္အေၾကာင္းကုိ တစ္လထက္တစ္လ၊ တစ္ရက္ထက္
တစ္ရက္ ပိုပိုသိလာခဲ့ရပါတယ္။ ေဒသခံေတြ စားေသာက္တာကုိၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔အတုိင္း
လုိက္စားၾကည့္ရတယ္။ သူတုိ႔အိပ္တဲ့အတိုင္း လုိက္အိပ္ၾကည့္ရတယ္။ တခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ 
ျပန္သြားၾကတယ္။  ၇ ေယာက္အဖြဲ႕လုိက္ အတူတူ ထြက္ခဲ့ ၾကတဲ့အထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ 
တစ္ေယာက္တည္းပဲ ႏွစ္ရွည္လမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမဝင္း)

အႏိၵယိနယ္စပ္ကုိ ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိနမွ္ာ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝ လုံးဝ ေျပာင္းလသဲြားခဲ့ပါတယ္။ 
ဘယ္လုိ ေျပာျပရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ပါ။ မသြားခင္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရိွဖို႔ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပံ၊ု ေျမေအာက္လႈပရွ္ားမႈေတြရ႕ဲ အခက္အခဲေတြ၊ လက္နက္ကုိင ္႐နု္းကန္လႈပရွ္ားမႈေတြနဲ႔  
ပတ္သက္တဲ့စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့တယ္။ အခက္အခဲေတြန႔ဲ ရင္ဆုိင္ရမွာကုိ 
သိႏွင့္ ျ ပီး ျဖစ္ေပမဲ့ ဒီေလာက္ထိ ဘဝက ၾကမ္းတမး္ခက္ခဲလိမ့္မယ္မွန္း မေတြးမိခဲ့ပ ါ။ 
မိမိဖတ္႐ႈေလ့လာ ခဲ့တာေတြန႔ဲ အျပင္ဘက္လက္ေတြ႕ဘဝဟာ အလြန္ကြာျခားလြန္းခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အသက္အရြယ္မႀကီးၾကေသးေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး အသက္ 
၃ဝမျပည့္ခင္မ ွာ ဆံပင္ ျဖဴခဲ့ ၊ ေသြးတုိးေရာဂါရခဲ့ ၊ စိတ္ဖိစီးမ ႈေတြနဲ ႔ ၾကံ ဳခဲ့ရပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရာက္စတုန္းကေတာ့ အလြန္စိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ ခ်င္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကံဳေတြ႔ရ



81

တဲ့့အေျခအေနေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တာေတြက လုံးဝျခားနားခဲ့တယ္။ အိႏၵိယအစုိးရက
အစပုိင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္မျပဳခ်င္ခဲ့ေပမဲ့ အဆုံးမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ဗမာေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒုကၡသည္
စခန္းေတြမ ွာ လက္ခံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒ့ီေဒသမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြ 
အလြန္ရႈပ္ေထြးတာေၾကာင့္ သူတုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဒုကၡသည္စခန္းျပင္ပကုိ ထြက္ခြင့္မျပဳခဲ့
ပါဘူး။ မဏိပူရ္ျပည္နယ္မွာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ေတြ အလြန္မ်ားျပားတာေၾကာင့္ သူတုိ႔က 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုံျခံဳေရးအတြက္ကုိ စတ္ိပၾူကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဒကုၡသည္စခန္းေတြ 
မွာ ထားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္သြယ္ေရးေတြကုိ ပိမုိအုခက္ေတြ႕ေစခဲ့တယ္။ 
အလြန္ကုိ ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စခန္းေတြထဲမွာ ပိတ္ေလွာင္ခံခဲ့ရတယ္။ အလြန္ပဲ 
ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈၾကီးကုိ 
အႏိိၵယအစုိးရအကူအညီနဲ႔  ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္က ထြက္ခြာလာၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးက သတင္းေတြရရွိကာ အဲဒီကမွအိႏိၵယသံ႐ုံးက ရန္ကုန္ရွိ 
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ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ဲၿပီးကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ  အိႏိၵယကုိ 
သြားဖို ႔ အၾကံျပဳခဲ့ၾကတယ္။ မစၥတာရာဂ်စ္ဂႏၵီဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အိႏၵိယမွာ ႀကိဳဆုိ၊ 
လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထင္ထားခဲ့တာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရာက္ရိွတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ေနၿပီး စစ္သင္တန္းဆီ တန္းေခၚေဆာင္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ေတာင္ 
ထင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၾကားခဲ့တဲ့သတင္းေတြမွာ အဲဒ့ီလုိ ျဖစ္တာေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အိႏၵိယကုိသြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အလြန္ျခားနားတဲ့ 
အေျခအေနကုိ ၾကံဳေတြ႕လုိက္ရတယ္။ၾကားထဲမွာလည္း သတင္းအမွားေတြ အမ်ားၾကီး 
ထြက္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ သီးျခားစခန္းထဲမွာ အထားခံ
လုိက္ရၿပီလုိ႔ ခံစားခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုုံး၀စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္သူရ)

အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေတာ္ ေမွ ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ 
အစီအစဥ္ေတြ အတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္မွတ္
ထားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခက္အခဲမ်ားစြာနဲ ႔  ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
တုိက္ပြဲ၀င္ဖို႕ လက္နက္ေကာင္းေကာင္းမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ အစပုိင္းေန႔ရက္ေတြဟာ အေတာ့္ကုိ 
ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေန႔ကုိ အစားအေသာက္ ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ စားရတယ္။ 
အဒ့ီဲအစားအေသာက္ေတြကုိလည္း မေကာင္း။ လုံေလာက္မႈမရိွပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ရိွလာတဲ့
အခ်ိန္ စခန္းမွာ  ျပႆနာေပါင္းစုံရိွႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့စခန္းေတြဟာ 
ေဒသေပါင္းစုံမက လူေပါင္းစုံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ 
အလြန္ပ ဲကြျဲပားျခားနားခဲၾ့ကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႀကီးရ႕ဲ 
အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အာ႐ုံစုိက္ရမဲ့အစား စခန္းထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ျပႆနာေတြကုိပဲ 
ေျဖရွင္းဖုိ႔ပဲ အာ႐ုံစုိက္ခဲ့ရတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စခန္းမွာ လူေပါင္း ၄ဝဝေက်ာ္ရွိပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ အစားအေသာက္ခြဲတမ္းအတြက္ ထမင္း၊ ငါးပိနဲ ႔ င႐ုတ္သီးေလာက္သာ 
ရပါတယ္။ လူေပါင္း ၄ဝဝ စားသုံးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လူတုိင္း အနည္းဆုံး ငါးပိအရသာေလးရဖုိ႕ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ငါးပိေတြန႔ဲ င႐ုတ္သီးေတြကုိ ေရန႔ဲေဖ်ာ္ၿပီး ေကြ်းေမြးခဲ့ရတယ္။ အစားအေသာက္ 
ခ်က္ျပဳတ္ေရးကုိလည္း အလွည့္က် လုပ္ၾကရတာျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္တပ္စုဟာ အခ်ိန္တုိင္း 
အစားအေသာက္  ခ ်က္ ျပ ဳတ္ေရး  အတြက္တာဝန္ယူေနရတယ္။  အစားအေသာက္  
ေဝတာမွာလည္း လူေတြက ကုိယ့္ေဒသ ကုိယ့္လူေတြကုိဦးစားေပးေဝငွၾကတယ္။ ဒလုိီျဖစ္ေနတာ
ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တမင္းစားခ်ိန္တုိင္းၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြထဲက 
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထင္ထားသလုိ ၃ လအတြင္းေတာ္လွန္ေရး မၿပီဆုံးႏိုင္တာကုိ
လည္း အ့ံၾသေလာက္စရာမရွိပါဘူး။ ေပ်ာ္ရ ႊင္ခဲ့ရတဲ့အမွတ္တရ တစ္ခုကေတာ့ ထိုင္း၊ 
ျမန္မာနယ္စပ္ကုိ  ကြ် န္ေတာ္တုိ ႔  ေရာက္ရ ွိသ ြားခ ်ိ န္မ ွာ  ေဒသခံေတြကကြ ် န္ေတာ္တုိ ႔ 
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကတဲ့ ပုံရိပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာလူနည္းနည္းေလးျဖစ္ေပမဲ့   
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အလြန္ဂ႐ုတစုိက္ ဆက္ဆံခဲ့ၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္း)
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လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကာလတေလ်ာက္မွာ စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြ အခက္အခဲေတြ 
အဆင္မေျပမႈေတြ အေတာ္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ခံစားခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွခဲ့ပါ
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခံစားခ်က္ တခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ ရင္ထဲမွာပဲ သိမ္းထားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘယ္သူ႔ကုိမွ ထုတ္ေျပာ မျပႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ ဒါေတြက ျဖစ္ၿပီးသားကိစၥေတြ 
ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။  ကၽြန္ေတာ္ ေတာခုိစကာလက လက္နက္ယူၿပီး ျပန္ခ်မယ္ ဒီေလာက္ ၂၄ 
ႏွစ္ၾကာမယ္လုိ႔ မထင္ထားဘူး။ မေတြးမိခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စခန္းေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
လက္နက္ကိုင္တပ္တစ္ခုကုိ ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ရတယ္ဆုိတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ဘယ္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီမွာမွ မရွိၾကပါဘူး။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က လာတဲ့သူအားလုံးက 
ေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ည္းျဖစ္ၿပီး ငယ္သားမရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ေခါင္းေဆာင္က မ်ားတာကုိး။ 
ကၽြႏ္ေတာ္လည္း စိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ထားခဲ့ရတယ္။ တစ္ရက္မွာ ခင္ဗ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး 
ေနာက္ရက္မွာ ရဲေဘာ္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အျခားသူ တစ္ေယာက္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 
မတစ္ေထာင္သားေတြဆုိေတာ့ ျပႆနာကလည္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ အေတာ္လည္း 
စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ကိုယ္ထိန္းရတယ္။ ကိုယ္လာခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္
ေပ်ာက္မသြားေအာင္ေပါ့။ ငါဒီကို ဘာလာလုပ္တာလဲ ကိုယ့္ကိုုယ္ကုိယ္ ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ရတဲ့
အထိျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေျခအေနေတြ ၾကံဳ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့  ငါတုိ ႔ ၃ လ နဲ ႔ေတာ့ 
လက္နက္မရႏုိင္ဘူး ၆ လေတာ့ ၾကာႏိုင္တယ္ဆုိၿပီး ကိုယ္ဟာကိုယ္ ေျဖသိမ့္ရတယ္။ 
လက္နက္မရတဲ့အခါက်ေတာ့ KNU ကိုလည္း ျပႆနာရွာတာေပါ့။ ၆ လကေန တစ္ႏွစ္၊ 
တစ္ႏွစ္ကေန တျဖည္းျဖည္း တက္လာလုိက္တာ အခုဆုိ ၂၄ ႏွစ္ရိွသြားၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႔ကို 
စိတ္ရွည္ လက္ရွည္န႔ဲ သည္းခံၿပီး အကူအညီေပးခဲ့တဲ့ KNU ကို အေတာ္ေလး ေက်းဇူးတင္ရမွာ
ျဖစ္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီအခိ်န္က လက္နက္သာေပးလုိက္လုိ႔ကေတာ့ ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႔ 
ေအာက္ကုိေတာင္ ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာျဖစ္တာနဲ ႔ ခ်လုိ ႔ကုန္မွာ။ 
ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ျဖစ္ခဲ့တာ KNU ေၾကာင့္လုိ႔ေျပာရင္ မမွားဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္။ 
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစ ပထမမွာ ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔က စစ္သင္တန္းေတြေပးခဲ့တာ။ 
လက္နက္ကိုင္ တပ္တစ္ခုမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အမိန္႔၊ တာ၀န္၊ စည္းကမ္း၊ တာ၀န္ရွိမႈေတြကုိ 
သူတုိ႔က ရွင္းျပခဲ့တာျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ဆလုိင္းေယာေအာင္)

ကရင္နီအမ် ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ KNPP က သူတုိ ႔ ဌာနခ် ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္တဲ့ 
ေဟြပုံေလာင္းေဒသမွာ ေက်ာင္းသားတပ္စခန္းဖြင့္ဖုိ႔ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ စားစရာ 
ေနစရာ၊ လက္နက္ကအစ ပ့ံပုိးခဲ့တယ္။ ေရာက္လာၿပီး ပထမပုိင္းမွာ ကၽြန္မ စဥ္းစားမိတာက 
တကယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ အားလုံးေပါင္းၿပီး စစ္အစုိးရကုိ တုိက္မယ္ဆုိရင္ ေအာငရ္မယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ 
တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီက အဖြဲ႕အစည္းတြင္းကိစၥရပ္ေတြ၊ စဥ္းစားစရာေတြ ရိွေနေသးတာေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ 
ဥပမာ - စစ္သင္တန္းေပးသူက KNPP က ဗုိလ္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ကြ်န္မတုိ ႔အမ်ားစု 
(ေက်ာင္းသားေတြ) က ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔က ေရာက္လာသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
အျခားေဒသမ်ားက လူေတြလည္း ပါ၀င္ပါေသးတယ္။ သင္တန္းဆရာအေနနဲ႔ ကယားျပည္နယ္ 
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ကေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ အဆင္ေျပေပမဲ့လည္း က်န္ေဒသေတြက ေရာက္လာသူေတြန႔ဲ အဆင္
မေျပတာေတြ႕ျမင္ရတယ္။ မဟာမိတ္ေတြက တတိယတန္းေခါင္းေဆာင္အဆင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား
ဟာ ႏုငိင္ံေရးပုိင္းမွာ ရင့္က်က္မႈမရိွၾကဘ ဲေဒသစဲြ လူမ်ဳိးစဲြေတြ ႀကီးမားခဲ့တယ္လုိ႕ ခစံားရတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ ႔အခ် ဳိ႕ ေက်ာင္းသားလူငယ္ပိုင္းကလည္း ေဒသခံေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကုိ 
တစ္စံုတစ္ရာ အထင္ေသးစိတ္ေတြရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ထင္ရတယ္။ အဲဒီလုိ တင္းမာမႈေတြကုိ 
ေတြ႕ျမင္ရတာ အလြန္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ သူတုိ႔ ကုိယ္ပိုင္မိသားစုေတြ၊ 
ခ်စ္သူခင္သူ ေတြနဲ႔ခြခဲြာလာၿပီး ဒႀီကိဳးပမ္းမႈႀကီးမွာ  ဝင္ေရာက္ခဲၾ့ကတာျဖစ္လုိ႔ ကြ်န္မတုိ႔အားလုံးဟာ 
ခုအခ်ိန္အခါမွာ မိသားစုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၿပီး အခ်င္းခ်င္းလည္း မိသားစုဝင္ေတြလုိ ဆက္ဆံသင့္
တယ္လုိ႔ ခံစားရပါတယ္။ ကြ်န္မဟာ ပဋိပကၡမေျပလည္မႈမ်ားၾကား ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖႏုိင္ေအာင္ 
အားထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ေက်ာင္းသားေတြကလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ 
ႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိငု္းအခ်ဳိ႕သူေတြဟာ ညိႇႏိႈင္းရခက္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ခဲပ့ါတယ္။ 
အထက္ေအာက္ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းရတဲ့ စနစ္မ်ဳိးကုိပဲ ရင္းႏွီး ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္မအေနနဲ ႔ မိန္းကေလးျဖစ္ေနတာက တေၾကာင္း၊ အဲဒီအခ်ိန္က 
အသက္အရြယ္ ငယ္ေနတာက တေၾကာင္းျဖစ္လုိ႔ အေလးအနက္ထားျခင္း မခံခဲ့ရပါဘူး။ 
တမနက္ခင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၄ဝဝ ေလာက္ဟာ စခန္းက စြန္႔ခြာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္
ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စစ္သင္တန္း၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ စတဲ့ 
ဖ်ားနာမႈေတြန႔ဲ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈဒဏ္ေတြေၾကာင့္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ခဲြဲဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံရ
တဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြလည္းပါ၀င္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ကၽြန္မဟာ ေဒသစဲြ လူမ်ဳိးစဲြ
စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ပိုမိုဆုိးရြားေစခဲ့တယ္ဆုိတာ နားလည္လာခဲ့
ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

စခန္းတြင္းဘဝဟာ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈက ငွက္ဖ်ားေရာဂါပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေသလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အစားအေသာက္ အလြန္ရွားၿပီး 
အစားေကာင္း အေသာက္ ေကာင္းမရိွခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခုိင္မာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ စိတ္ဓာ
တ္ၾကံ႕ခုိငမ္ႈတုိ႔ေၾကာင့္သာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ယခုတုိငဆ္က္လက္ ရပ္တည္ႏုငိခ္ဲျ့ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ဖိုက္တာေအာင္) 

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွာ KNPP ဌာနခ်ဳပ္ စခန္းေတြကုိ ေရာက္ရွိခဲ့
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပထမဆုံးေသာေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သင္တန္းမ်ား 
မတက္ရခင္ အခ်ိန္အေတာ္ေလး ေစာင့္ခဲ့ရေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔က KNPP ကုိ 
“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေသနတ္ေတြေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိက္ခ်င္လုိ႔ပါ” လုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ သူတုိ႔က 
“မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလုိလုပ္လုိ႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ အခ်ိန္ယူရမယ္။ မင္းတုိ႔ေတြ 
စည္႐ံုးဖြ႕ဲစည္းဖုိ႔ လုိေသးတယ္” လုိ႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ပိမုိ ုေရာက္ရိွလာေလေလ၊ 
စခန္းတြင္း ရိကၡာနဲ႔ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ ပိုဒုကၡေတြ႕ေလေလျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ခႏံုငိရ္ည္ရိွမလဆုိဲတာကုိ စမ္းသပ္တဲ့ကာလေတြ ျဖစ္ခဲတ့ယ္။ 
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အဲဒ့ီအခ်ိန္ဟာ အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ KNPP ဌာနခ်ဳပ္ကုိ 
ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ စက္တင္ဘာ လနဲ႔ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသင္တန္းေတြ စတင္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း
မွာပဲ ေက်ာင္းသား ထက္ဝက္ ေလာက္ နီးပါးက ထြက္ခြာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ထြက္ခြာရျခင္း 
အေၾကာင္းအရင္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ခက္ခၾဲကမး္တမ္းတဲ့ ေနထုိင္မႈအေျခအေနေတြ၊ အစားအစာ 
မျပည့္စုံတာနဲ ႔ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒ့ိအခ်ိန္က အိမ္ျပန္လုိတဲ့ 
ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အစုိးရက ႀကိ ဳဆုိေရးစခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ ၿပီး ၊ အိမ္ျပန္လာမဲ့ 
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ႀကိဳဆုိေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မေၾကာက္ သင့္ေၾကာင္း ေရဒီယုိက 
အသံလႊင့္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ျပန္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စစ္တပ္ရ႕ဲ ေမးျမန္းျခင္း
ေတြ ခံရၿပီးေနာက္၊ ေနာင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ မပါဝင္ေတာ့မဲ့အေၾကာင္း ဝန္ခံလက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့ၾကရပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ သူတုိ႔စာရင္းထဲ ပါသြား
မွာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္ဖုိ႔ မစဥ္းစားခဲ့ဖူးပါ။ (ရဲေဘာ္တင္ေမာင္ထြန္း)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြ KNUနယ္ေျမ၊ ေသေဘာ့ဘုိးစခန္းကုိ ေရာက္ၿပီးမၾကာမီမွာ 
ဗုိလ္ေစာေမာင္အစုိးရနဲ ႔ ထုိင္းအစုိးရတုိ႔က ေက်ာင္းသားေတြကို အိမ္ျပန္ဖုိ ႔ ပူးေပါင္းလႈပ္ 
ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကေလယာဥ္ေပၚကေန စာေတြပစ္ခ်ေပးၿပီး အိမ္ျပန္လုိသူေတြ ကုိ ပုိက္ဆံ 
(ဘတ္ ၅ဝဝဝ) ေပးမယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ စခန္းထဲက ထက္ဝက္ ေလာက္နီးပါးေလာက္က 
ျပန္ ဖုိ ႔ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ ၾကတယ္။ တခ် ဳိ႕က ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံရုံးကုိ ဆက္သြယ္ခဲ့ ၿ ပီး 
သူတုိ႔ရ႕ဲအျပန္ခရီးကုိ စီစဥ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ဳ ႕ိက လာလမ္းအတိုင္းျပန္ခဲ့ၾကတယ္။ 
တခ်ဳိ႕က ျပန္ခုိးဝင္ၾကတယ္။ “ABSDF” ဟူေသာ အမည္ေပးဖုိ႔ အၾကံျပဳခဲ့တဲ့ သူေတြလည္း 
ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕က  ခ်က္ျခင္းျပန္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ျပန္ဖုိ႔ 
ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သူတုိ႔န႔ဲဆန္႔က်င္ဘက္လမ္းကုိသာ ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
က်ေနာ္ ဗမာျပည္က ထြက္ခြာလာတာဟာ ဒီလုိသိကၡာမဲ႔တဲ့ အသြင္သ႑န္နဲ႔အိမ္ျပန္ဖုိ႔လုိ႔ 
ဘယ္ေသာအခါမွ မစဥ္းစားခဲ့ဖူးပါ။ (ရဲေဘာ္ေအာင္ဝင္းတင္)

ABSDF မဖြဲ႕စည္းခင္က ထုိင္း၊ အိႏိၵယန႔ဲ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ျပန္႔ႏွ႔ံ 
ေရာက္ရွိခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔မွာ အစုုအဖြဲ႕အလုိက္ကုိယ္ပုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ 
အမည္ေတြကုိလည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ မွည့္ေခၚထားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က စနစ္တက် 
ဖြဲ႕စည္းၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ သတိျပဳမိခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
စခန္းေပါင္းစုံက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စုေဝးၿပီး အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ဖုိ႔ ကူညီေပးဖုိ႔ကုိ 
KNU ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါတယ္။ KNU ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးတာနဲ႔ နယ္စပ္တေလွ်ာက္လႈပ္ရွားရတာ 
မခက္ေတာ့ပါဘူး။ KNU က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဝမ္းခစခန္းမွာ ေတြ႕ဆုံၾကဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ 
အဲဒ့ီအစည္းအေဝးကုိ ကုိယ္စားလွယ္အေယာက္ ၃ဝ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒ့ီအစည္းအေဝး
ကေန  ABSDF ကုိ ဖြ႕ဲစည္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ပထမဆုံး ဗဟုိေကာ္မတီကုိလည္း ေရြးေကာက္ခဲ့ၾက
တယ္။ အဲဒ့ီေန႔ကေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏ္ိုဝင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး 
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ေနာက္ထပ္အစည္းအေဝးကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ABSDF ရ႕ဲ စစ္ေရးဖြ႕ဲစည္းပုံနဲ႔ 
အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ပုံကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္စုိးထြဋ္)

ေနာက္ဆုံးေတာ့ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာ ေက်ာင္းသားညီလာခံတစ္ခု က်င္းပမယ္ဆုိတဲ့ 
သတင္း က်ေနာ္တုိ႔ဆီကုိ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စခန္းက ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ 
တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ (ABSDF ရဲ႕ ပထမဆုံးဥကၠဌ ျဖစ္ 
လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ် န္ေတာ္နဲ႔ ကြ် န္ေတာ့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အေတာ္မ်ားမ်ားက မထင္ထားခဲ့တဲ့) 
ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္လည္း ပါပါတယ္။ ဘယ္လုိပျဲဖစ္ျဖစ္ အဒီဲလုိဖြ႕ဲစည္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါတုိ႔မွာ 
အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ရိွလာၿပီဆုိတဲ့အသိနဲ႔ အားလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိယ္စီနဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ 
ABSDF ဟာ ဖြဲ႕ၿပီးၿပီးခ်င္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု မျဖစ္ေသးပါဘူး။ 
မတူကြဲျပားတဲ့ ေဒသအသီသီးမွာ ျဖန္႔က်က္ေရာက္ေနၾကတဲ့  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးအတြက္ 
ဘုံဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ရပ္ရိွဖုိ႔န႔ဲ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔  အခ်ိန္ယူခဲ့ရ တာမုိ႔ ဖြဲ႕ၿပီး (၂) ေလာက္ 
ၾကာတဲ့အထိ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာအသက္မဝင္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အထင္ေတာ့ 
အစပုိင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ ႔ ေရရွည္အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲတာ၊ ေရရွည္အတြက္ 
စဥ္းစားတာေတြ မရိွခဲ့ပါဘူး။ အရာအားလုံးဟာ ျမန္ျမန္ပ ဲၿပီးသြားလိမ့္မယ္ လုိ႔ ထင္ခဲ့ၾကတာကုိး။ 
နယ္စပ္မွာ လက္နက္ေတြယူမယ္၊ ၿပီးရင္ အထျဲပန္ဝင္မယ္လုိ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေတြးခဲ့တာေလ။ 
က်ေနာ္မွတ္မိပါေသးတယ္၊ အိမ္ကထြက္ခါနီး အေမက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အထုပ္အပုိးျပင္ေပးရင္း 
အိပ္ထဲကုိ ဆြယ္တာ (၂) ထည္ ထည့္ေနတဲ့ အခါ “ေမေမရယ္ ဘာလုပ္ဖုိ႔ (၂) ထည္ ထည့္ေပး
ရတာလ၊ဲ တစ္ထည္ဆုိေလာက္ၿပီေလ။ (၆) လ ေလာက္ပ ဲၾကာမယ့္ဟာ” လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ကေျပာေတာ့ 
အေမက ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ သူ႔အလုပ္ သူဆက္လုပ္ေနခဲ့တာကုိ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတေရာ အေတြ႕ အႀကံဳပါနည္းခဲ့တာကေတာ့ 
အမွန္ပါ။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကုိ နားလည္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ 
ေရာက္လာၾကတဲ့ ငယ္ရြယ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဂ႐ုစုိက္ေပးၾကဖုိ႔ တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ခံစားခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ဖုိ႔ 
ကူညီပ့ံပုိးေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အဒီဲအစည္းအေဝးကုိ 
စခန္းအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္လာၾကၿပီး ABSDF ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဖုိ ႔ 
ႀကိဳးစားခဲၾ့ကပါတယ္။ ဒီေနာက ္ABSDF ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရဒီယုိက ေၾကျငာခ့ဲရာ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ အားလုံး အလြန္ေပ်ာ္ရ ႊ င္ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ 
အဲဒ့ီညီလာခံကုိ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေပမဲ့လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သံခဲ)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ  ကၽြန္မတုိ႔ေဒသ၊ ကယားျပည္နယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ 
ရ ဲ႔ ဒဥုကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ေတာမခုိခင္က သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထကဲ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့လည္း  ABSDF ကုိ စတင္တည္ေထာင္ၾကတဲ့အခါ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း
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ေနရာေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိတာကုိ ေတြ႕ျမင္ခံစားရတယ္။ 
ကြ်န္မတုိ႔အမ်ားစုဟာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး အရည္အခ်င္းအတူတူျဖစ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ 
အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈတာဝန္ယူႏိုင္
ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖုိ႔အခ်ိန္ အေတာ္ေလး ယူခဲ့ရတယ္။ ABSDF ကုိ ကရင္ (KNU) 
နယ္ေျမမွာ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္က်င္းပဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး စခန္းအားလုံးက 
ကုိယ္စားလွယ္ အသီးသီး ေစလႊတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ ခရီးသြားဖုိ႕ 
ေထာက္ခံစာေတြ၊ ခြင့္ ျပဳခ်က္ရ စာရြက္စာတမ္းေတြ မရွိ ၾကတာရယ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကုိ 
ျဖတ္သန္းခရီးသြားၾကရာမွ မိန္းကေလးေတြအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ခရီးျဖစ္မယ္လုိ႔ 
ယူဆခဲ့ ၾကတာေၾကာင့္ ကၽ ြ န္မတုိ ႔  အမ်ိ ဳးသမီးေတြ  ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္က 
က်န္ရစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒလုိီခရီးမ်ဳိးဟာ ေယာက္်ားေတြ အတြက္ေကာ အႏၱရာယ္မမ်ားႏုိင္ဘူးလား။ 
အဲဒီညီလာခံက အဖဲြ႕အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေရြးေကာက္ခဲ့တဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ကၽြန္မတုိ႔အမ်ဳိးသမီးထု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲဖုိ႔၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႕ အားေပးျခင္း မခံခဲ့ရပါ ဘူး။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္) 

၁၉၉၂ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ABSDF ရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ 
နယူးေဒလီမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံမ ွာ ျမန္မာ-
အိႏိၵယနယ္စပ္က ေက်ာင္းသား ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့တယ္။ ေတြ႔ဆုံၾကရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး 
ျမန္မာျပည္က ထြက္ခြာလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအားလုံးဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ 
တစ္စုတစ္စည္းထဲ ရိွသင့္တယ္လုိ႔ အားလုံး သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္မွာ ဌာနခ်ဳပ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စခန္းေတြကုိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒ့ီႏွစ္ ဧျပီလမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ အားလုံး ABSDF အျဖစ္ အတူပူးေပါင္းခဲ့ ၾကတယ္။ 
စည္းလုံးျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဦးစားေပးအခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး 
ညီညြတ္မႈ ရခဲ့တာကုိ ေက်နပ္ဝမ္းသာမိခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သူရ)

စခန္းအသီးသီးက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြဟာ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ 
ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး ႏုုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ၾကီး ၄ ခုကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

(၁)  အဖိႏိွပ္ခံျပည္သူလူထုုတရပ္လုံး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး

(၂)  ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး

(၃)  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္

(၄)  ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ေပၚထြန္းေရး တုုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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အဲဒ့ီေနာက္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး ျဖစ္ပါတယ္။ 
ျမန္မာျပည္ထဲမွာ  NLD အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အစည္း ယေန႔ထက္ထိ ဒီစကားလုံးကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေျပာခဲ့ဖူး ေသးပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔  ကုုိယ့္ကုိကုိယ္ 
အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ABSDF ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ အဖြဲ႕အစည္းကထုတ္ျပန္တဲ့ ပထမဆုံးထုတ္ျပန္
ေၾကျငာခ်က္မွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အစဦး ကတည္းက 
ဒီသေဘာထားဆႏၵ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သံခဲ)

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ အၾကမ္းဖက္မႈလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိ
တာက  ပရမ္းပတာျဖစ္ၿပီး၊ စည္းကမ္းမရိွ၊ ဥပေဒမရိွဘဲ လုပ္ျခင္းတ္ုိင္းလုပ္တာကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ စည္းကမ္း ဥပေဒေတြရွိပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေသြးထြက္တဲ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ဆလုိင္းေယာေအာင္)

ABSDF ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အခ်က္က ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းန႔ဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိလုိ႔ မရရင္ တျခား 
နည္းလမ္း သုံးမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တျခားလူငယ္ေတြ ေပါင္းစပ္ 
ဖြဲ႕စည္းထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ေဒသအသီးသီးက ေက်ာင္းသားေတြဟာသူတုိ႔ရဲ႕ 
စာသင္ခန္းေတြ အုိးအိမ္ ေတြကုိ စြန္႔ခြာၿပီး နယ္စပ္ေဒသေတြကုိ သြားေရာက္ကာ ABSDF 
ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္း)
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ေသတမ္းစာေသတမ္းစာ

အလင္းကုိေပးဖုိ႔
မီးဟာ ထင္းကုိစားသလုိေပါ့

အားလုံးကုိလင္းဖုိ႔
ငါတုိ႔အသက္ကုိ ရင္းခဲ့တယ္ေလ။

ငါ့သူငယ္ခ်င္း
ရဲေဘာ္တစ္ဦး

ေခတ္တစ္ေခတ္ကုိ ျမင္ဖူးခ်င္လုိ႔
ေနလုံးတူးဆြ

ေသြးေတြစြန္းထင္းတဲ့ ဝတ္စုံတစ္စုံ
ရခဲ့တယ္။

မေန႔ကေလ
ေအေကေသနတ္၊ သူျဖဳတ္တပ္ဆင္
တသသ ေရာင္တင္ သုတ္ခဲ့တယ္။

မေန႔ကေလ
ညေနနီက်င္၊ ကင္းက်စဥ္က
ခပ္ေဝးေဝးၿမိဳ႕ျပ၊ ေမွာင္ရီက်စဥ္
မီးစထင္လင္း၊ ထမင္းဝုိင္းမွာ
သူ႕မိဘေတြ ဇြန္းလက္ဆုံတိုင္း

ဘာေျပာေလမလဲ
သူခပ္ေတြေတြ ေနခဲ့တယ္။

မီးခုိးဖုံလုံး၊ ဗုံးသီးကြဲေျမာက္
ေမာင္းျပန္ေပါက္ထြက္၊ အတြဲဆက္ေတြ
ဆူပြက္ေအာ္ဟစ္၊ ပစ္ ပစ္ ပစ္ၾက
ေဖာက္ျပန္သူေတြ တုိ႔ ပစ္ရမယ္
ဒါ ေတာ္လွန္စစ္ရဲ႕ နိယာမေလ။
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ငါ့သူငယ္ခ်င္း
မင္းအားတင္းပါ
မင္းအားတင္းပါ
မင္းဘာေျပာမလဲ
မင္းဘာမွာမလဲ

ေနမင္းကုိသဲေတြ ၿဖိဳဖုိ႔မိၾက
ေမွာင္မုိက္ခဲ့ရေပါ့။

သူဟာ
သူ႔ဓာတ္ပုံကုိ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚမွာ ခ်ိတ္ပါ၊
သူ႔ဓာတ္ပုံကုိ

႐ုပ္ရွင္႐ုံုမွာ အေလးျပဳပါ၊
သူ႔ဓာတ္ပုံကုိ

ေရစာ႐ုပ္ပုံ ေငြေၾကးစုံမွာ ႐ိုက္ႏိွပ္ပါ၊
သူမွာ မသြားခဲ့ဘူး။

သူဟာ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္
အိပ္စက္သြားခဲ့တယ္

မွတ္တမ္းငယ္ငယ္တစ္အုပ္ထဲမွာေတာ့
(ရက္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ဖ်ားနာစဥ္

ဘာမွ စားလုိ႔မဝင္ဘူး
ေမ့ေမ့ခ်ဥ္ရည္ဟင္းတစ္ခြက္

ညက အိပ္မက္တယ္တယ္ေလ)။

ဌာနခ်ဳပ္ကုိေပးမယ့္
ေၾကးနန္းစာေရးစဥ္

ကြ်န္ေတာ့္လက္ေတြ တုန္ရင္ေနခဲ့တယ္ေလ။
ေယာဟန္ေအာင္

အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁)၊ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၁၉၉၂
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ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းသားေတြထက္ အသက္ႀကီးေပမဲ့လည္း သူတုိ႔ဟာ အလြန္ေတာ္
ၾကတယ္လုိ႔ ေျပာရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္လုိ လူေတြကုိ လမ္းညႊန္ေပးတတ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က 
စစ္ေရးသာ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ၿပီး တိုက္ခ်င္ခုိက္ခ်င္ခဲ့ေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းအားေပးၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်န္ေတာ္က သူတုိ႔ကုိ “ငါက 
ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးထဲဝင္တာ စာဖတ္ဖုိ႔လား? ငါက စစ္ပဲတုိက္ခ်င္တာကြ” လုိ႔ 
ေနာက္ေျပာင္ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးေသးပါတယ္။ သူတုိ႔ ေျပာတာလည္း မွန္ပါတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြက 
ဗဟုသုတ အမ်ားအျပား ရရိွႏိုင္တာကုိး။ စခန္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္က 
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေနရာယူၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ “စစ္တုိက္တဲ့ 
အထဲဝင္မပါန႔ဲ။ ဒါက ငါတုိ႔လုိလူေတြလုပ္ရမယ့္အလုပ္။ မင္းတို႔က ပညာတတ္ေတြ။ မင္းတို႔က 
ဦးေဆာင္မႈအပုိင္းမွာ တာဝန္ယူရမယ္” လုိ႔ ေျပာေလ့ရိွတယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ဝင္း)

ေရွ႕တန္းေရာက္တဲ့အခါတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္သိပ္ႀကီးႀကီးယူေနရတယ္လုိ႔ ခံစားခဲ့
ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သက္တမ္းတစ္ေလ်ွာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႕က ေက်ာင္းသား
တစ္ေယာက္ပဲ က်ဆုံးခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္ပဲ ဒဏ္ရာရခဲ့ဖူးတယ္။ (ရဲေဘာ္ေဝလင္းဇင္)

ကြ်န္ေတာ္က ေရွ႕တန္းမွာ အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေရွ႕တန္းဘဝဟာ 
အလြန္ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ေသနတ္ပဲရွိျပီး က်ည္ဆန္
မရွိၾကပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေသနတ္ေတြကလည္း အလြန္ေဟာင္းႏြမ္းပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
စားစရာမရိွ၊ ပုိက္ဆံမရိွ။ အစား အေသာက္ရိွေပမဲ့လည္း အစုိးရစစ္တပ္က အလြန္နီးတာေၾကာင့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ မခ်က္စားရဲ ျပန္ဘူး။  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ခံစားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ အလြန္ၾကံ႕ခုိင္ခဲ့ ၾကတယ္။ စားစရာမရွိရင္လည္း၊ 
မစားၾကပါဘူး။ စစ္တုိက္ဖုိ႔ ရိွရင္လည္း မအိပ္ၾကပါ။ ဒါေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ျပႆနာ 
မဟုတ္ပါ။ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ၇၉ မမ ေသနတ္ ဒဏ္ရာရရွိဖူးခဲ့ၿပီး တစ္ႀကိမ္က 
ေျခေထာက္မွာထိၿပီး တစ္ႀကိမ္က လက္ေမာင္းမွာ ထိမွန္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆး႐ုံက အလြန္ေဝး
တာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေဆး႐ုံကုိ ပုိ႔မေပးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ အနားယူခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ 
က်န္းမာလာေတာ့ ေရွ႕တန္းကုိပဲ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမဝင္း)

ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွ မေတြးေတာမိခဲ့ေသာအရာျဖစ္ပါ
တယ္။ ေနထုိင္ ရတဲ့ အေျခအေနေတြက အလြန္ဆုိးရြားပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္က ခဏတစ္ျဖဳတ္ပဲ 
စစ္တုိက္ၾကရ လိမ့္မယ္လုိ႔ ေတြးထင္မိခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြအားလုံး လက္နက္ေတြရတာနဲ႔ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲ ၿပီးဆုံးသြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ငါဟာ 
တိုက္ရင္း ခုိ က္ရ င္း  ေသသြား ႏို င္တယ္ဆုိတာကုိလည္း  စိတ္ထဲမ ွာ  ရ ွိေနခဲ့ပ ါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေနမ်ဳိးထုိက္)
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မဂၤလာေဆာင္ေတြက အရမ္းရယ္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ လုိေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ “ေတာတြင္းမဂၤလာေဆာင္ေတြ” ျဖစ္ပါတယ္။ ABSDF က စုံတြဲေတြအတြက္ 
ေငြေၾကး နည္းနည္းပါးပါး ေထာက္ပ့ံေပးပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ အတြဲလိုက္မဂၤလာ
ေဆာင္ပြဲေတြ လုပ္တယ္။ ၿပီးတာနဲ႕ အလြန္႐ုိးရွင္းလွတဲ့ မဂၤလာဦးပါတီပြဲေတြကုိ ခ်က္အရက္
ေလာက္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဝက္ ဒါမွမဟုတ္ ၾကက္တစ္ေကာင္ ေလာက္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ 
ပြဲေတြကုိ က်င္းပဆင္ႏႊဲခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ကုိ ႐ုိးရွင္းပါတယ္။ သူတို႔က ေခါင္းေဆာင္ေတြေရွ႕မွာ 
သစၥာဆုိၾကရေလ့ရိွပါတယ္။ ABSDF မွာ ဖြ႕ဲထားတဲ့ တီးဝုိင္းတစ္ခုလည္း ရိွတယ္။ အဒ့ီဲတီးဝ္ုိင္္းဟာ 
သီခ်င္းေပါင္းစုံ (အခ်စ္သီခ်င္း၊ စစ္ခ်ီေတး၊ သီခ်င္းေပါင္းစုံ) ကုိ တီးဆုိခဲ့ၾက ပါတယ္။ စုံတြတဲစ္တြ ဲ
ထိမ္းျမားလက္ထပ္လုိတယ္ဆုုိရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြထံက ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖြ႔အဲစည္းရ႕ဲစည္းမ်ဥ္းေတြအရ သတုိ႔သားေလာင္းဟာ အနည္းဆုံး ၃ ႏွစ္ေလာက္ 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးရမွာ ျဖစ္ၿပီး သတုိ႔သမီးေလာင္းဆုိရင္ အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ေတာ့ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ဖူးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖုိ ႔ကုိ လက္မခံပါဘူး။ 
(ရဲေဘာ္သံခဲ)

ကြ်န္မရဲ႕ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲကုိ  ဘာမွႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာမရိွဘဲ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္မတုိ႔ရ႕ဲ တပ္စည္းကမ္းတခုက မဂၤလာမေဆာင္ခင္မွာ စစ္မႈထမ္းသက္ျပည့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကြ် န္မတို႔  မဂၤလာေဆာင္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္က်ဖုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရခင္ပ ဲ
လက္ထပ္ဖုိ႔ ကြ်န္မတို႔ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ၿပီးၿပီ။ စခန္းထဲက တခ်ဳိ႕န႔ဲ ကေတာက္ကဆျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး 
“ေကာင္းျပီ။ ငါမနက္ျဖန္ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မယ္” လုိ ႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ၾကည့္ေတာ့ 
ကၽြန္မတုိ႕မွာမဂၤလာေဆာင္မွာ ဆန္လည္းမရွိ၊ ၾကက္လည္းမရိွ။ ဘီစကြတ္မုန္႔နည္းနည္းနဲ႕ 
ေကာ္ဖီပဲ ရွိတယ္။ လူ ၁ဝ ေယာက္ေလာက္နဲ႕ မဂၤလာပြဲက်င္းပခဲ့ေပမယ့္ ကြ်န္မအရမ္း 
ေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)

ကြ် န္ေတာ့္ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြဟာ ေရွ႕တန္းမွာပဲ ကုန္ဆုံးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ 
မိသားစုတစ္ခု ထူေထာင္ဖို႔ဆုိတာ အလြန္ခက္ခလဲြန္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ လက္မထပ္ရေသးပါဘူး။ 
ကြ် န္ေတာ္ အလြန္ေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ဘဝေတြ ခက္ခၾဲကမ္းတမ္းခဲ့ေပမဲ့ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ 
တေတြ ၾက့ံခုိင္ၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမဝင္း)

ေရွ႕တန္းမွာ ၆ လ ေလာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေျခစုိက္စခန္းကုိ ျပန္ၿပီး 
ခဏ အနားယူရပါတယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေလ့က်င့္ေရးစစ္သင္တန္းေတြ ထပ္မံတက္ေရာက္
ရၿပီးေနာက္ ေရွ႕တန္းမွာ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ကာလအတြင္း 
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဟာ ပုံမွန္လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ေတြအတုိင္း လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကုိက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ 
တာဝန္ဝတၱရားေတြျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)
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ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ KNPP မွာ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ 
အဒဲါၿပီးတာန႕ဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေရွ႕တန္း ေစလႊတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ KNPP ဌာခ်ဳပ္မွာ ၅ လ ေလာက္ 
အခ်ိန္ကုန္ လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တျခားေနရာကုိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳသစ္ေတြ 
ရခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ဆႏၵအတိုင္း တိုက္ေရးခုိက္ေရးကုိ လုပ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရခဲ့တဲ့အတြက္ 
ေက်နပ္ဝမး္ေျမာက္ မိပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈကုိ ခံစားခဲ့ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကုိသိမ္းခဲ့ဖူးၿပီး အဲဒီ့အခ်ိန္က အင္အားမမွ်တာေၾကာင့္ အစိုုးရစစ္တပ္ေတြ 
ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရဖူးပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံး စစ္ေရး အေတြ႕အၾကံဳလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ တုိက္ပြဲဝင္ရတာဟာ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြနဲ ႔ေတာ့ ျခားနား ပါတယ္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ညလုံးလမ္းေလွ်ာက္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြလည္း ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
စားေသာက္ဖုိ႔အတြက္ ဝါးညြန္႔ေတြ ဒါမွမဟုတ္လည္း ထမင္းပ ဲရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ
လည္း အသတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဒလုိီအခက္အခဲေတြကုိ ဘယ္လုိ ရွင္းျပရမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။ 
အဲဒီအခ်ိန္ကာလေတြဟာ ခက္ခက္ခဲခဲ သင္ယူရတဲ့ အခ်ိန္ ကာလ ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အသက္ေတြကုိ တစ္ေယာက္ လက္ထဲ 
တစ္ေယာက္ အပ္ထားၾကရတယ္။ အခက္အခဲေပါင္းစုံကုိလည္း အတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾက ပါတယ္။ 
ဒနီည္းနဲ႔ပ ဲကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးၾကား ယုံၾကည္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္တင္ေမာင္ထြန္း)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထဲက စစ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့သူေတြဆီက စစ္သင္တန္း သင္ၾကားခဲ့
ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေရဒီယုိဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ သင္တန္းကုိ သင္ယူခဲ့ဖူးပါတယ္။ 
၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွာ KNU နဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ 
ေပးခဲ့ၿပီး ေရွ႕တန္းအတူတူ ထြက္တိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒ့ီအခ်ိန္က ABSDF န႔ဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
တုိ႔ ပူးတြဲ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ၾကား ဆက္ဆံေရးဟာ ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တပ္ရင္း ၁ဝ၁ က အထက္အရာရိွကလည္း မြန္ျပည္နယ္ဇာတိျဖစ္ၿပီး မြန္စကား 
ေျပာတတ္တာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုက္ပြဲတုန္းက နည္းနည္းေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဒီ့ေနာက္ပုိင္း ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ တုန္းက အစုိးရရဲ႕ 
ေရြးေကာက္ပြကုိဲ မေထာက္ခံေၾကာင္းကုိ ျပသဖုိ႔နဲ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ဖုိ႔ တုိက္ပြႀဲကီးတစ္ခုကုိ 
ဆင္ႏႊဲခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ ၄၅ ေယာက္ဟာ က်ည္ဆန္ကုန္သြားတာေၾကာင့္ 
အရွင္လတ္လတ္ အဖမ္းခံထိဖူးတယ္။ သူတုိ႔ကုိ လူထုေရွ႕မွာ အစုုိးရစစ္တပ္က အေသ႐ိုက္သတ္
ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သိန္းလြင္)

ကြ်န္မ သမီးဦးေလးကုိ ဖြားျမင္တဲ့အခ်ိန္က ကြ်န္မ အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္ ရွိၿပီ။ ကြ်န္မ
အမ်ဳိးသားက ကြ်န္မမီးဖြားစဥ္မွာ အခက္အခဲေတြ႕မွာစုိးလုိ႔ ထုိင္းေဆး႐ုံမွာ သြားေရာက္မီးဖြား
ေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မအေနနဲ႔ အခြင့္အေရးလည္းမယူခ်င္ခဲ့ပါ၊ ေတာထမွဲာ အဒီိဲအခ်ိန္က 
ကြ်န္မလုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ရိွေနတာၾကတာေၾကာင့္ ကြ်န္မတစ္ေယာက္
တည္း အခြင့္အေရး မယူလုိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မ ေတာထဲမွာပဲ မီးဖြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ 
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အဲဒ့ီအခ်ိန္က ကြ်န္မ အတြက္ ကံဆုိးခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အခါေကာင္း မဟုတ္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ေျပာရမလားပဲ။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ မီးဖြားစဥ္မွာ တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔စာရင္ ကြ်န္မက အဆင္မေျပ
တာေတြန႔ဲ ပုိမုိၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

ကြ်န္မ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ လူေတြက ကြ်န္မကုိ တ႐ုတ္ျပည္ေဆး႐ုံမွာ မီးဖြားဖုိ႔ 
ေျပာၾကဆုိၾက တာေတြ ရိွေပမဲ့ တျခားကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳ ိးသမီးေတြအေပၚ မတရားရာက်မယ္လုိ႔ 
ယူဆခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက တ႐ုတ္ျပည္ေဆး႐ုံမွာ မီးဖြားခဲ့ၾကေပမဲ့လည္း 
ကြ်န္မကေတာ့ အဲလုိေမြးဖုိ႔ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီ့ေနာက္ အေျခအေနဆုိးေတြနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရပါ
ေတာ့တယ္။ ကြ်န္မ စခန္းထမွဲာပ ဲမီးဖြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မ ေရမႊာေပါက္ခ်ိန္မွာေတာ့ 
တစ္စုံတစ္ခု မွားယြင္းေနမွန္း သိခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KIA စစ္ေဆး႐ုံကုိ ဗုိက္ခြဲေမြးဖုိ႔ (C-Section) 
ပုိ႔ေပးၾကပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆုိရင္ေတာ့ ေဆး႐ုံခြဲစိတ္ခန္းမွာ ဆရာဝန္ ႏွစ္ဦး၊ သုံးဦး 
ရ ွိေနတတ္ေပမဲ့ ကြ်န္မေရာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မ ွာ အလြန္ ပင္ပန္းေနေတာ့ ခြဲ စိတ္ ဖုိ ႔ 
အဆင္သင့္မျဖစ္တဲ့ အျပင္ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္တစ္ဦးထဲပဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဆရာဝန္မက 
“ကေလးကုိ ဆြဲထုတ္ဖုိ႔” ႀကိဳးစားခဲ့ရာက ကေလးကုိ အေတာ္ထိခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ေမြးဖြားစဥ္က 
ကေလးဟာ အသက္ရွင္ခဲ့ေပမဲ့ မၾကာမီမွာ ဆုံးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ့ိအခ်ိန္က ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က 
ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)

အစပုိင္းမွာ ABSDF က KNU န႔ဲ အတူ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒ့ိအခ်ိန္က ABSDF ဟာ 
သင္ယူဆ ဲကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ KNU အရာရိွရ႕ဲ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္မွာ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း
မွာေတာ့ ABSDF အေနန႔ဲ ကုိယ္ပုိင္သီးသန္႔ တုိက္ပြဲဝင္ႏိုင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
အတြက္ လြတ္လပ္မႈ ပုိရိွလာသလုိ တာဝန္လည္း ပုိႀကီးလာပါတယ္။ အရင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
အမိန္႔ကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတာျဖစ္ေပမဲ့ ခုအခါမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္ဆုံးျဖတ္
ခ်က္န႔ဲကုိယ္ လုပ္ေဆာင္ ၾကရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ABSDF ဟာျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မဒတ) DAB (Democratic Alliance of Burma) အမည္ေအာက္မွာ  
စစ္ဆင္ေရးႀကီးေတြကုိ အပြဲပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ DAB စစ္ေၾကာင္း အမွတ္စဥ္ ၁၂ 
ရဲ႕ စစ္ေၾကာင္းတပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ 
ၿမိဳ႕တခ်ဳ ႕ိနဲ႔ အစုုိးရ စစ္တပ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြကုိ အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား ထုိးစစ္ဆင္၊ တိုက္ခုိက္တာေတြ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထဲက ေဆးမွဴးတေယာက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတုန္း 
သူ႔မ်က္မွန္ကုိ က်ေပ်ာက္ခဲ့ ပါတယ္။ သူ ဘာကုိမွ မျမင္ရေတာ့တာေၾကာင့္ လူကြ ဲလမ္းေပ်ာက္ခဲ့
ပါတယ္။ အဲဒ့ီအခါ ရြာသားေတြက သူ ႔ကုိ ေတြ႕ခဲ့ေတာ့ လုံ ျ ခံ ဳတဲ့ေနရာတစ္ေနရာမွာ 
ဝွက္ထားေပးၿပီး မ်က္မွန္အသစ္ တစ္လက္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္ကုိသြားႏိုင္ဖို႔ အကူအညီေပး
ခဲ့တယ္။ သူရဲ႕အေဖက အစုိးရဌာနက ရာထူးႀကီးႀကီးယူထားတဲ့ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ 
သူ႔သား ရန္ကုန္ကုိ ျပန္ေရာက္ေနတာကုိ သိတဲ့အခါ အာဏာပုိင္ေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့
တာေၾကာင့္ အာဏာပုိင္ေတြက သူ႔ဆီကုိ လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၾကတယ္။  စစ္ေၾကာေရးလုပ္ေနတုန္း 
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သူ႔ကုိ ေရတစ္ခြက္ေသာက္ဖို႔ ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္တေန႔ သူ အသက္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္လုိ 
ျဖစ္သြားခဲ့တာကုိ ဘယ္သူမွမသိၾကပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ အမ်ားဆုံးတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒိတုန္းက 
အစား အေသာက္ခ်က္ျပဳပ္ရတာနဲ႔ ေသာက္သုံးေရရရွိဖို႔ အလြန္ခက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ခ်က္ျပဳပ္ႏုိင္မဲ့ ေနရာကုိ ေရာက္ဖို႔ မိနစ္ ၃ဝ ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရၿပီး အစားအေသာက္ 
ျပန္သယ္ေဆာင္တာနဲ႔ ဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ မိနစ္ ၃ဝ ေလာက္ကုိ ျပန္ေလွ်ာက္ၾကရပါတယ္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ အိပ္ခ်ိန္ေတာင္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ABSDF စစ္ေၾကာင္းမွာ ရဲေမေတြ 
မရွိေပမဲ့လည္း KNU ထဲမွာေတာ့ ရဲေမေတြရွိၾကပါတယ္။ ABSDF ရဲေမေတြက ေဒသအဖြဲ႕ 
႐ံုးခန္းေတြမွာပဲ ေနရစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သန္႔ဇင္)
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ABSDF မွာ ကၽြန္မအေနနဲ႔ လူေပါင္းစုံနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ 
ရခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္မဟာ ကရင္နီေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ေက်ာင္းအုပ္စသျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ဖူးတဲ့အတြက္ မတူကြဲ ျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘယ္လုိခံစားခ်က္မ်ဳိး 
ရွိတယ္ဆုိတာ ကုိ နားလည္ဖုိ႔ အျမဲႀကိဳးစား ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ နားလည္သေဘာေပါက္ 
ထားမယ္ဆုိရင္ မတူညီတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သာမက၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ ႔ 
ေက်းလက္ လူထုၾကား အမ်ဳ ိးသားရင္ၾကားေစ့ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ပါ ပ့ံပုိးကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ 
ယုံၾကည္တယ္။ ABSDF တပ္ဖြဲ ႕ဝင္ေတြဟာ ဒီလုိကိစၥရပ္ေတြအေပၚ အေတာ္အတန္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ထားတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ 
ပ့ံပုိးကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ကြဲျပားေနတဲ့အစုအဖြဲ႕ေတြၾကား 
ေပါင္းကူးတံတားထုိး ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စနစ္ႀကီးက ကၽြန္မတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ကြဲကြာေစဖုိ႔၊ 
ျခားနားေစဖုိ႔ စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ 
ေကာင္းမြန္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကုိ ျပန္ၿပီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔မွာ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ေတြရိွေန
ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖိအားေပးခံရတာ ေတြ၊ ဒုကၡဆင္းရဲေတြ၊ ခါးသီးမႈကုိ 
ခါးစည္းခံထားခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒတီာဝန္ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္
မယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ ပါတယ္။  (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

မာနယ္ပေလာထုိးစစ္ဟာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာအျပင္းထန္ဆုံး စစ္ေရးအရ ထုိးစစ္ဆင္မႈျဖစ္
တယ္။ ဒီစစ္ပြဲ အတြင္း ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေတာ္မ်ားမ်ား သူတုိ႔ရဲ႕အသက္ေတြကုိ စြန္႔လႊတ္
ခဲ့ရတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား အသက္ဆုံးရံႈးခဲ့ၾကတယ္။ မာနယ္ပေလာဟာ အတုိက္အခံ
လႈပ္ရွားမႈရဲ႕အဓိက အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ၿပီး အစုိးရစစ္တပ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားဆုံး
ေနရာလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔က အင္အားအလုံးအရင္းသုံးၿပီးၿဖိဳခြဲခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။  
မာနယ္ပေလာထုိးစစ္ကုိ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒဇီင္ဘာမွာစခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ တစ္ႏွစ္လုံးထိ စစ္ပြၾဲကာျမင့္ခဲ့တယ္။ 
၁၉၉၃ မွာ ခဏနားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ မွာ ျပန္စတာ ၁၉၉၅ အထိၾကာခဲ့တယ္။ အဲဒီစစ္ပြဲဟာ စုစုေပါင္း 
၆ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္း အႀကိမ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ တုိက္႐ုိက္
ထိေတြ႕မႈေတြရိွခဲ့တယ္။ မာနယ္ပေလာ ထုိးစစ္အတြင္းမွာ အဖြ႕ဲေပါင္းစုံပါ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ABSDF 
နဲ႔အတူ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေတြ ပူးေပါင္းတိုက္ပြဝဲင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ 
ပူးတြစဲစ္အင္အား ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ရိွခဲ့တယ္။ မာနယ္ပေလာဟာ ေတာ ေတာင္အေတာ္ေလး
ထူထပ္ျပီး ပထဝီဝင္အရလည္း အေတာ္ရႈပ္ေထြးတဲ့ေဒသျဖစ္တယ္။ အနီးတဝုိက္ ေက်းရြာေတြမွာ 
ေနထုိင္သူေတြဟာ ထုိင္းႏိုင္ငံဆီထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရတယ္။ မာနယ္ပေလာ စစ္ပြအဲၿပီးမွာ 
အစုုိးရစစ္တပ္ဟာ ABSDF ရ႕ဲအျခားေသာ အေျခစုိက္စခန္းေတြကုိ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ၿပီ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ရဲေဘာ္အေတာ္မ်ားမ်ား က်ဆုံးခဲ့ရတယ္။ ၁၉၉၅ မွာ မာနယ္ပေလာဌာခ်ဳပ္ကုိ မစြန္႔ခြာခင္ 
စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာဆုိတာ သမား႐ုိးက်စစ္ပြဲပဲျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လူအင္အား၊ 
လက္နက္ခဲယမ္းနဲ ႔ အေျခစုိက္စခန္းေတြရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သမား႐ုိးက်စစ္ပြဲ ကုိ ဆင္ႏႊဲ ဖုိ ႔ 
လြယ္ကူခဲ့တယ္။ မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္ကုိ စြန္႔ခြာအၿပီး KNU နဲ႔ ABSDF ေတြ ဆုံးရံႈးခဲ့ရတဲ့
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အေျခစုိက္စခန္းေတြကုိ ျပန္ၿပီးရယူႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးတယ္။ သုံးႏွစ္အၾကာမွာ အဒီဲစခန္းေတြရ႕ဲ 
ထက္ဝက္ေလာက္ကုိျပန္ၿပီး သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔ အိႏိၵယနယ္စပ္ေတြမွာ 
သူတုိ႔က တျခားမဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ အသုံးခ်ခဲ့တယ္။ လက္နက္ကုိင္အတုိက္အခံအဖြဲ႕ေတြအ
တြက္ မာနယ္ပေလာထုိးစစ္ႀကီးဟာ ေကာင္းက်ဳိးနဲ ႔ ဆုိးက်ဳိးႏွစ္ခု ဒြန္တြဲခဲ့တယ္။ABSDF 
အေပၚသက္ေရာက္တဲ့အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲလူအင္အား က်ဆင္းသြားျခင္းပျဲဖစ္
တယ္။ ဒါေတြဟာ အေတာ္ေလးအခက္ၾကံဳတဲ့ အခ်ိန္ေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူေတြလည္း 
အမ်ားႀကီးရိွခဲ့ပါတယ္။  စစ္ပြရဲႈံးၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အရာအားလုံးဟာ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ခဲ့ရ 
တယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ဆက္မေလွ်ာက္ႏိုင္
ေတာ့ဘ ဲစြန္႔ခြာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပ ဲမဟာမိတ္အဖြ႕ဲေတြဆီက ယုံၾကည္မႈကုိ 
ရယူႏိုင္ခဲ့သလုိ ေဒသခံအသိုင္းအဝုိင္းရဲ ႕ ပ့ံ ပုိးကူညီမ ႈေတြကုိ ပုိ ၿ ပီးရခဲ့တယ္။ သူတုိ ႔က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ ၾကတယ္။  
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳေတြ အေတာ္ေလး ရလုိက္ပါတယ္။  တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔အတူတုိက္ခိုက္ရတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကုိ ပုိၿပီးနား
လည္သေဘာေပါက္လာခဲ့ပ ါတယ္။  အခုထိ  ကြ ် န္ေတာ္တုိ ႔မ ွာ  အဲ ဒီ့အသိတရားေတြ 
ကိန္းေအာင္းေနၿပီး ဒါေတြဟာလည္းဗမာျပည္တြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ 
အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္အတြင္း 
သင္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အဖုိးတန္ဆုံးအရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အေတာ္မ်ားမ်ား
ဟာလည္း အဲဒီစံတန္ဖုိးေတြ ABSDF အတြင္းမွာ ရွိတာကုိ သတိထားမိလာၾကပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)

ကၽြန္ေတာ့္စစ္ေၾကာင္းလည္း မာနယ္ပေလာထုိးစစ္ႀကီးမွာ ပါခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ထုိးစစ္မွာ 
ကၽြန္ေတာ့္ ရဲေဘာ္တစ္ဦး က်ဆုံးခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆုံး သြားတာျဖစ္တယ္။ 
အားလုံးေပါင္း ၃၅ ေယာက္ေလာက္ဒဏရ္ာရရိွခဲ့တယ္။  တခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္ေတြဆုိ သူတုိ႔ရ႕ဲလက္ေတြ၊ 
ေျခေထာက္ေတြန႔ဲ မ်က္လုံးေတြေတာင္ ဆုံးရံႈးခဲ့ၾကတယ္။ ေရွ႕တန္းမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ 
က်ဆုံးသြားၿပီဆုိရင္ သူနဲ႔ အလွမ္းေဝးတဲ့အေျခစုိက္စခန္းမွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က “မင္းဟာ 
ABSDF န႔ဲ လုံးဝ မသက္ဆိုင္ ေတာ့ဘူး။ မင္းသြားလုိရာသြားႏိုင္ၿပီ” လုိ႔ အမိန္႔ ျပန္ၾကရတယ္။ 
ဒါေတြဟာ အေတာ့္ကုိ ဝမ္းနည္းဖုိ႔ ေကာင္းသလုိ အေတာ္စိတ္ထိခုိက္ဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြပ ဲ
ျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေျခစုိက္စခန္းန႔ဲ နီးမယ္ဆုိရင္ အေလာင္းေတြကုိ 
သြားသယ္ၿပီး ေျမျမဳပ္လုိ႔ ရပါတယ္။ မာနယ္ ပေလာမွာ ABSDF စစ္သခၤ်ိဳင္း ရွိပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

ကၽ ြ န္ေတာ့္ရဲ ႕  ပထမဆုံး  ေရ ွ ႔တန္းအေတြ ႔အႀကံ ဳကေတာ့  ၀မ္ခ  (ေကာ့မူးရာ) 
တုိက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ မဲ့ေဆာက္နဲ႔ နီးပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ၀မ္ခ 
(ေကာ့မူးရာ) စခန္းကို စေရာက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ ႔အတူ တပ္စု တစ္စု ျဖစ္ပါတယ္။ 
ခံစစ္ေသတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ခ ြဲေလာက္ေနခဲ့ဖူးတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား 
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ကတုတ္က်င္းထဲမွာေနရင္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ ဖူးတယ္။ ရန္သူက လက္နက္ႀကီး အျမဲလုိလုိ 
ပစ္ပါတယ္။ အေျခအေနေကာင္းတဲ့ ရက္ဆုိရင္ ပိုက္ဆံရွိရင္ လၻက္ရည္ဆုိင္ထိုင္လုိ႔ရတယ္။ 
မုိးတြင္းဆုိေတာ့ ကတုတ္က်င္းထဲေနရတာ အေတာ္ ခက္ခဲပါတယ္ ေအးတယ္။ မုိးမ်ားတဲ့အခါ 
ေရ၀င္တယ္။ အစပုိင္းမွာ မုိးကာပိုင္းခင္းၿပီး ေျမသားေပ်ာ့ ေပၚမွာအိပ္ခဲ့ရတယ္။ ကတုတ္ထဲမွာ 
ေ ႁမြ၊ ကင္း၊ ေတာက္တဲ့ရိွတယ္။ အဒီဲလုိေျမႀကီးေပၚမွာ အခင္း မပါဘ ဲအိပ္ရတဲ့ရက္မ်ားလာတဲ့အခါ 
က်ေနာ္ တုိ ႔  အသားအရည္က  ၀ ါက ် င္က ် င္အေရာ င္သန္းလာ ၿ ပီး  ယားလာတယ္  
လူလည္းအားနည္းသလုိခံစားရတယ္။  ဖ်ားလည္းဖ်ား ၾကတယ္။  အဲဒီေနာက္မ ွာေတာ့  
သစ္သားေတြစုေဆာင္းၿပီး ကုတင္ေတြ လုပ္ၿပီးအိပ္ၾကရတယ္။ တိုက္ပြကဲ အျမလုိဲလုိျဖစ္ေနေတာ့ 
အျပင္ထြက္လုိ ႔  မရဘူး။  တစ္ခါတစ္ေလေတာ့  ကတုတ္က်င္းအျပင္ထြက္ေနၾကၿပီး  
ေက်ာင္းတုန္းက အေၾကာင္း အေရးအခင္းက အေျခအေနေတြ ၿမိဳ႔ေပၚကအေျခအေနေတြ 
ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ လက္နက္ႀကီးအသံ ၾကားတယ္ဆုိတာန႔ဲ ကတုတ္က်င္းေတြထဲ အျမန္ေျပး 
၀င္ရတယ္။ ထမင္းစားေနရင္း လက္နက္ႀကီးအသံနားေထင္ေနရတယ္။ ကတုတ္က်င္း တစ္ခုမွာ 
၂ ေယာက္ အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြ ခြဲၿပီေနရတယ္။ တပ္စိတ္လုိက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း 
စကားေျပာစက္ေတြနဲ ႔ ဆက္သြယ္ၾကရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ခဲ့ရတဲ့ 
အခ်ိန္ေတြ လည္းရိွခဲ့တယ္။  လြယ္လြယ္ေလးန႔ဲ အသက္ဆုံးရႈံးႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးလည္း 
ေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းရ႕ဲ ဦးတည္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
တိက္ုပြ၀ဲင္ခဲ့တာျဖစ္ေတာ့ အဒဲါေတြကုိ ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္ဘူး။ အဒီဲအခ်ိန္ကာလက အေၾကာင္းေတြကုိ 
ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ နဲ ႔ပက္သက္တဲ့ အမွတ္တရ ျဖစ္စရာမရွိခဲ့ပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူငယ္ဘ၀ တစ္ခုလုံးကို တုိင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခါက 
တုိက္ပ ြဲ ျဖစ္တဲ့ညေပါ့။ အဲဒီညက လငပုတ္ဖမ္းတဲ့ည။ တုိက္ပ ြဲမတုိင္ခင္ တစ္ရက္က 
လက္နက္ႀကီးကုိ ၅ မိနစ္တစ္လုံး ပစ္တယ္။ တုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေန႔န႔ဲ ညမွာေတာ့ လက္နက္ႀကီးကို 
တရစပ္ပစ္တာ အဲဒီအခ်ိန္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလုံးမွာ ပစ္ခတ္သံေတြကုိဘဲၾကားရမယ္။ ခင္ဗ်ား 
အေရွ႔ျမင္ကြင္းမွာ ေသနတ္ေျပာင္း၀က ထြက္တဲ့မီးပြင့္၊ လက္နက္ႀကီးက်တဲ့မီးပြင့္န႔ဲ မီးေလာင္
ေနတာကုိပဲ ျမင္ရမယ္။ တစ္ခုလုံး မီးခုိးေအာက္မွာေရာက္ေနတာ က်န္တာဘာမွ မျမင္ရဘူး။ 
လက္နက္ႀကီးက မတရားက်ေတာ့ အေတာ္ေလး စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ခဲ့ၾကတယ္။ တဆက္ထမွဲာပ ဲ
ငါတုိ႔ပ ဲ၀မ္ခ (ေကာ့မူးရာ) စခန္းမွာ ရိွေတာ့တယ္ထင္တယ္။ အျခားသူေတြမ်ား ရိွမွရိွေသးရဲ့လား
ဆုိတဲ့ စိုးရိမ္မ ႈနဲ ႔အတူ အထီးက်န္မႈကုိလည္း ခံစားခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲ ၿ ပီးတဲ့ေနာက္ 
၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ ႔ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတုိက္ပြဲက ကၽြန္ေတာ္္တုိ ႔ 
အႏုိင္ရခဲ့တယ္။ အတိအက် မေသခ်ာေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ စစ္သုံ႔ပန္း (၁၀) ေယာက္
ထက္မက ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္အေျမာက္အမ်ားကုိလည္း သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က 
ထိုင္းဘက္အျခမ္းကေန (၂)ဖက္ ညပ္ၿပီးတိုက္တာ။ တုိက္ပြဲၿပီးတဲ့ မနက္မွာ KNU န႔ဲ ABSDF က 
ရဲေဘာ္ေတြ စစ္႐ုံးမွာ ရန္သူ႔ဆီက သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ လက္နက္ေတြကုိ သြားၾကည့္ၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္္က မနက္စာစားၿပီး ညက တစ္ညလုံးမအိပ္ရတာနဲ႔ ေခတၱ နားလုိက္အုံးမယ္ဆုိၿပီး 
အိပ္ယာေပၚလဲွေနတုံး မၾကာခင္မွာဘ ဲ႐ုတ္တရက္ ႀကီးမားက်ယ္ေလာင္တဲ့ ေပါက္ကြသံဲေတြကုိ
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ၾကားလုိက္ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ဘာျဖစ္တာလဲဆုိၿပီး စက္ဖြင့္နားေထာင္လုိက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ 
ရန္သူ ႔ဆီကသိမ္းဆည္းထားတဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ ေပါက္ကြဲတဲ့အသံျဖစ္ေနတယ္။ 
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ဆုံးသြားတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အတိအက်မသိဘူး။ အနည္းဆုံး ၃၅ ေယာက္
ေလာက္ အဲဒီေနရာမွာဘဲ ပြဲခ်င္းၿပီး သြားတယ္လုိေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ 
တစ္ေယာက္ က်သြားတယ္ တေယာက္ကဒဏ္ရာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔အေတာ့္ကို ယူႀကံဳး
မရျဖစ္ရတယ္။ အဲဒီေနရာကုိသြားလည္း မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ KNU နဲ ႔ ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔ 
ရဲေဘာ္ေတြက အဒီဲေနရာကုိ “မသြားနဲ႔ ။ အေျခအေနအရမ္း ဆုိးတယ္။ ေနရာတုိင္းေသြးေတြႀကီးပ၊ဲ 
မင္း သူငယ္ခ်င္းေတြကုိလည္း ရွာေတြ႔ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဘာမွကုိ မက်န္ေတာ့တာ” လုိ႕
ေျပာၾကတယ္။ (ရဲေဘာ္ဆလုိင္းေယာေအာင္)

ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္သြားတိုက္ခဲ့ရတဲ့တိုက္ပ ြဲဟာ အေတာ့္ကုိေၾကာက္ဖုိ ႔ 
ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေတာ္ပဲ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ
ေတာ့ အဲဒီခံစားခ်က္ ေတြကုိ ေက်ာ္လႊားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၃၂ 
ႏွစ္ေလာက္ရိွမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စနစ္ကုိဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္တာျဖစ္ၿပီး လူကုိတိုက္ခုိက္တာ 
မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။  တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္မွာ ဒိြဟျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 
အစိုုးရစစ္သားေတြဟာစနစ္ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အမွားမဟုတ္ဘူး။ စနစ္ရဲ႕
အမွားသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကုိမသတ္လုိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတုိ႔ကုိ ပစ္မွရပါလိမ့္မယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္မပစ္ဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပစ္သြားမွာေလ။ (ရဲေဘာ္မင္းမင္း)

ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၇ ေယာက္ေလာက္ တုိက္ပြဲတစ္ပြဲမွာ က်ဆုံးသြားခဲ့ရတဲ့ေန႔ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိပါေသးတယ္။ ဗမာျပည္မွာ စစ္ပြဲေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းမယ့္ေန႔တစ္ေန႔ကုိလည္း 
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးတာကုိ သတိရမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာအခ်င္းခ်င္း တိုက္ေနရတဲ့အတြက္
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြရ႕ဲသေဘာတရားမွာသင္ႏုိင္ရင္ သင္ရံႈးမယ္၊ အကယ္၍ သင္ရႈံးရင္
လည္း ရံႈးမယ္သာျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)
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ေရႊ႐ုပ္တုေရႊ႐ုပ္တု

ရဲေဘာ္

ေႏြလည္လရက္ရဲ႕ တစ္ရက္မွာ

ငါတုိ႔ကုိ ရဲေဘာ္ ခြဲထြက္သြားခဲ့တယ္။

ရဲေဘာ္ရဲ႕ စ်ာပနကုိ

ငုိ႐ႈိက္ျခင္းန႔ဲ ပုိ႔ေဆာင္ဂုဏ္ျပဳဖုိ႔

ငါတုိ႔မွာ အခ်ိန္မရိွ၊

ရဲေဘာ္ရဲ႕ ႐ုပ္တုကုိ

ယဥ္ေက်းစြာ ထုလုပ္ဖုိ႔ ….. ၿပီးေတာ့

ထိုက္တန္စြာ ထုလုပ္ဖုိ႔

ငါတုိ႔မွာ ေရႊသားမရိွ။

ဒါေပမယ့္

ေသြးေတြရႊဲနစ္ေနတဲ့

ရဲေဘာ္ရဲ႕ အက်ၤ ီကုိ

ငါတုိ႔အလံထူလုိ႔

ေရွ႕သုိ႔ ေရွ႕ကုိ

ေရွ႕ဆီကုိ သြားေနၾကတယ္ဆုိရင္

ႏွစ္ႏွစ္ခ်ဳိက္ခ်ဳိက္

အိပ္ေပ်ာ္လုိက္ပါေတာ့ ရဲေဘာ္။ ။

ေဌးေအာင္
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ေရွ႕တန္းေရာက္သြားတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၿမိ ႔ဳျပေတြမွာ ေနခဲ့တုန္းကလုိ အရာေတြအားလံုး
မရႏိုင္ ေတာ့တာကုိ အမွတ္ရမိပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ KNU ကုိ အေတာ့္ကုိဆုိးသြမ္းတဲ့ 

ေသာင္းက်န္းသူေတြအျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ အစုိးရက၀ါဒျဖန္႔တဲ့ 
႐ုပ္ရွင္ေတြကုိသာ ၾကည့္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ အစုိးရ႐ုပ္ရွင္
ေတြထဲကအတုိင္း ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ထင္မွတ္ၿပီး ႀကီးျပင္းလာ 
ခဲ့ ၾကတယ္။  တိုင္းရင္းသားလူမ် ဳိးေတြအေၾကာင္းကုိလည္း 
ဘယ္တုန္းကမွ ေသေသခ်ာခ်ာ ကြဲကြဲ ျပားျပား မသိခဲ့ဖူး။ 
ဒါေပမယ့္လည္း တုိင္းရင္းသားေဒသေတြဆီေရာက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္
မွာ ေတာ့ KNU ေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ထင္ထားသလုိ မဟုတ္တာကုိ
ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ကရင္လူမ်ဳ ိးေတြ ဟာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေအာက္မွာ 
အသက္ရွငရ္ပ္တည္ႏုငိဖ္ို႔ပ ဲႀကိဳးပမ္းေနၾကရတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ 
သူတုိ႔နဲ႔အတူေနခ့ဲရတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိလည္း 
ေလ့လာ သိရွိခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာအေတာ့္ကုိေဝးလံတဲ့ 
ရွမ္း ျပည္နယ္မေျပာနဲ ႔ ကရင္ျပည္နယ္ကုိေတာင္ အရင္က 
မေရာက္ဖူးဘူး။ သူတုိ႔ဟာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြကုိျမင္တာနဲ႔ အေတာ့္ကုိ
ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကေလးေတြ အပါ
အဝင္ပဲေလ။ သူတုိ႔ဟာ ဒီလုိအေၾကာက္ တရားႀကီးေတြကုိ 
ေဆ ြစ ဥ္ မ ်ိ ဳးဆက္  သယ္ေဆာ င္လာခဲ့ ၾကတာ ျ ဖ စ္တယ္ ။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)

စစ္သင္တန္းအၿ ပီးမ ွာကၽ ြ န္ေတာ့္ကုိစစ္ေ ၾကာင္းတစ္
ေၾကာင္းရဲ ႕ ႕ေရ ွ ႕တန္းဆီကုိေစလႊတ္တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။  
ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တာဝန္ယူရတဲ့အပ္ုိင္းဟာ တိုက္ေရးခုိက္ေရး 
မဟုတ္ဘဲက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရတဲ့အပုိင္းျဖစ္တယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စခန္းမွာ ေဆးေက်ာင္းသားေတြ 
အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတဲ့အတြက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ေဆးဘက္
ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားကုိ ေခၚေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဒီဲအခ်ိနဟ္ာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ပထမဆုံးအႀကိမအ္ေနန႕ဲ 
တိုင္းရင္းသားေတြကုိ ေတြ႕ဆုံခဲဖ့ူးတာျဖစ္တယ္။ အဒီဲမတုိငခ္င္က 
သူတုိ႔အေၾကာင္းကုိ ကြ် န္ေတာ္လုံးဝမသိခဲဘူ့း။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ရြာတစ္ရြာကုိ ေရာက္တယ္
ဆုိတာနဲ႔ သတုိူ႔ရ႕ဲမိသားစုဝင္ေတြလုိ ခစံားမိေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိအနည္းဆုံးေတာ့ ေရခပ္ကူတာေတြ၊ 
ထင္းေခြေပးတာေတြနဲ႔ ကူညဖီို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ
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ခံယူခ်က္ကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့တာဟာ အစုိးရ 
ျဖဳတ္ခ်ေရးတစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္၊ ျပည္သူေတြကုိ ကူညီေပးဖုိ႔အတြက္လည္းျဖစ္တယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ရမယ္လုိ႔ ခံစားၿပီး သူတုိ႔အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ခံယူခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အိမ္ေတြမွာေနထုိင္ခြင့္ 
ရၾကၿပီး သူတုိကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံ ခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသား 
ရြာသားေတြဟာ အစုုိးရစစ္တပ္ကုိမုန္းတီးၾကတယ္။ သူတို႔က အစုိးရစစ္တပ္ကုိ “ဗမာစစ္သားေတြ” 
လုိ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲ ဘာသာစကားနဲ႔ ေခၚဆုိခဲ့ၾကျပီး ABSDF တပ္ဖြ႕ဲဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိေတာ့ 
“ေက်ာင္းသားစစ္သားေတြ” လုိ႕ ေခၚၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မတူကြျဲပားတဲ့ အမွတ္လကၡဏာ
ေတြရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ ခင္ဗ်ားဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ် ဳိးေတြကုိ 
ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဆီကလည္း ေႏြးေထြးမႈကုိ ျပန္ၿပီးရမွာျဖစ္တယ္။ 
(ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္)

KNU စစ္သားေတြဟာ ဗမာစကားမေျပာတတ္ၾကသလုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ကရင္စ
ကားမေျပာတတ္ၾကဘူး။အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ အေတာ္လည္း ခက္ခဲခဲ့
ပါတယ္။ သူတုိ ႔ထဲက တခ်ဳိ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ကုိ “ဗမာဟာ ကရင္မဟုတ္ဘူး” လုိ ႔
ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခါတေလ အဲဒီ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္အေတာ္ေလး ပူပန္မိပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းပသဲြားရမွျဖစ္တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေပၚ သူတုိ႔ရ႕ဲယုံၾကည္မႈရဖုိ႔အတြက္ 
အခ်ိန္  အေတာ္ေလး  ယူခဲ့ရပ ါတယ္။  အဲဒီတုန္းကေတာ့  သူတုိ ႔က ြ ် န္ေတာ္တုိ ႔အေပၚ 
မယုံမၾကည္ျဖစ္ရတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လာခဲ့သလုိ 
လက္လည္းလက္ခံမိ ပါတယ္။ KNU အထက္အရာရွိတစ္ေယာက္က ကၽ ြ န္ေတာ့္ကုိ 
ေျပာဖူးတဲ့စကားတစ္ခြန္း ရိွပါတယ္။ “ ABSDF နဲ႕KNUၾကား ဘာျပႆနာမွမရွိဘူး။ ငါတုိ႔ေတြ 
အတူတုိက္လုိ႔ရတယ္”။ (ရဲေဘာ္ျမဝင္း)

၁၉၉၈ မတုိင္ခင္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ 
မသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အစုိးရကထုတ္လႊင့္တဲ့ ေရဒီယုိလႈိင္းတစ္ခုနဲ႕အစုိးရ
ပုိင္ သတင္းစာတစ္မ်ဳိးပ ဲဖတ္ရႈနားေထာင္္ခဲ့ရတယ္။ သတင္းေတြဟာလည္းဝါဒျဖန္႔သတင္းေတြ
ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအုပ္စုေတြရဲ႕မေကာင္းတာေတြကုိပဲ 
ၾကားခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ ဘယ္သူ႔ကုိ ဘယ္လုိသတ္လုိက္တယ္...စတဲ့ ဝါဒျဖန္႔သတင္းေတြပၾဲကားရ
တယ္။  တကယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားဟာ အဲလုိဝါဒျဖန္႔ သတင္းေတြကုိေန႔တုိင္းၾကားေနရမယ္ဆုိရင္ 
အဲဒါေတြကုိယုံၾကည္မိမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထဲ ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ႀကံဳ ျမင္ခဲ့ရတာေတြန႔ဲ အစိုးရေျပာတာေတြနဲ႔က လုံး၀ျခားနားေနတယ္။ KNU က 
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး လုံၿခံဳတဲ့ေနရာတစ္ခုဆီကုိ ေရာက္တဲ့အထိ လုံၿခံဳေရးယူေပးခဲ့တယ္။ 
အစုိးရရဲ့ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြမွာ က်ဳးလြန္းခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ အရပ္သား
ေပၚတာေတြကုိ လူသားမုိင္းရွင္း ကရိယာ အျဖစ္အသုံးျပဳတာေတြ၊ ရပ္ရြာအိမ္ႏွင့္ စပါးက်ည္ေတြ
ကို မီးရႈႈႈိ႔တာ၊ ဖိႏိွပ္ညႇင္းပန္းတာေတြကုိ သိခဲ့ရတယ္။ စစ္သားေတြရ႕ဲမုဒမ္ိးက်င့္တာခံရၿပီး ေသနတ္
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နဲ႔ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရတဲ့အမ်ိဳးသမီးတဦးရဲ့မိသားစု၀င္နဲ႔လည္း ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔တေတြ ဗမာေတြကုိ 
ဘယ္ေလာက္နာက်ည္း မလဆုိဲတာ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြက စစ္တပ္ဟာ 
ဗမာ၊ ဗမာဟာစစ္တပ္လုိ႔ လက္ခံသတ္မွတ္ထား ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဗမာ စကားအသံၾကားရင္ 
ရန္သူလုိ႔သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ဗမာစကားေျပာတဲသူ့ကုိ မုန္းၾကတယ္။ အဲဒီကတဆင့္ ဗမာလူမ်ဳိး
ေတြကုိ မုန္းတီးခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာ အဲဒီလုိခံစားခ်က္မ်ဳိးရွိေနခဲ့တာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
စေရာက္ခါစ ၁၉၈၈ ေလာက္ကတည္းက ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က ABSDF ဟာ သူတုိ႔ႏွင့္ 
အတူ လက္တြၿဲပီး စစ္အစုိးရကုိဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနတာကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
KNUႏွင့္က်ေနာ္တုိ႔ အတူတကြလက္တြတုိဲက္ပြ၀ဲင္ရင္း ရင္းႏီွးခဲ့ၾကရာက ကရင္လူထုႏွင့္က်ေနာ္တုိ႔
အၾကားမွာ ရင္းႏွီးမႈဆက္သြယ္မႈ အစပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကုိ နားလည္ 
လက္ခံႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိျပန္ၿပီးနားလည္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ဟာ အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ႏ္ိုင္ေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္တုိက္ပြ၀ဲင္ေန
ၾကသူေတြ သူတုိ႔အတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြအျဖစ္ ျမင္လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔ႏွင့္ 
အတူလက္တြတုိဲက္ပြ၀ဲင္ေနတဲ့ အခ်ိဳ႕ကရင္ရဲေဘာ္ေတြဆုိလ်င္ဗမာလူ မ်ဳ ိးအေပၚ မုန္းတီနာက်ည္း 
စိတ္ေတြကုိ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထုိးၿပီးေဖၚျပတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္“ေခြးဗမာငါသတ္မည္”  ဆုိတဲ့ 
စာလုံးေတြထုိးထားတာကုိေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္္ ဟာဗမာလူမ်ဳိးတေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ထုိစာတမ္းကိုေတြ႔ တဲ့အခါ ဘယ္လုိ ခံစားရမလဲဆုိတာ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
မကဒတဟာ (၂၄) ႏွစ္တာ ကာလ တေလ်ာက္လုံး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ရဲေဘာ္မွ 
ေခါင္းေဆာင္အထိ အဆင့္တိုင္းမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေပၚ
ယုံၾကည္မႈကေတာ့ (၂၅)% ထက္ပိုႏိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာထ ဲစေရာက္ခ်ိန္မွာ 
ကရင္လူမ်ိဳးေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ “ပေယာ္” လုိ႔ေခၚၾကပါတယ္။ အဒဲါက ကရင္ဘာသာစကား
နဲ႔ဆုိရင္ “ဗမာလုိ႔” အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဗမာစစ္သားနဲ႔ ဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိလည္း “ပေယာ္” 
လုိ႔ေခၚၾကတယ္ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဗမာစကားေျပာၾကတာကုိး။ အဲဒီလုိန႔ ဲေရွ႔တန္းဆင္း လူထုနဲ႔ 
ထိေတြ႔မႈမ်ားလာတဲ့ အခါမွာေတာ့ အျမင္တမ်ဳ ိးေျပာင္းလာခဲ့ၾကတယ္။ စစ္တပ္ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ 
သူတုိ႔က “ပေယာ္ ဟဲလီး” (ဗမာလာၿပီ) လုိ႔ ေျပာၿပီးထြက္ေျပးၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က 
အမုိးက်ေနာ္တုိ႔လဲ ဗမာဘဲလုိ႔ေျပာေတာ့ အမုိးက ဖုိးခြားေရ မင္းတို႔က ပေယာ္မဟုတ္ဘူး မင္း
တုိ ႔က“ေက်ာ္းဖုိး”လုိ ႔ေျပာတယ္။ ေက်ာ္းဖုိးဆုိတာ ကရင္စကားအရ “ေက်ာင္းသား” လုိ ႔ 
အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ပေယာ္ ဗမာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာ္ ဖုိးလူမ ် ဳိး ျဖ စ္သ ြားတဲ့သေဘာကို  ညြန္း ဆုိ ျခ င္း ျဖ စ္ပ ါတယ္။  ကၽ ြ န္ေတာ္တို ႔ႏ ွ င့္  
သူတုိ႔အၾကားမွာရိွတဲ့ ယုံၾကည္မႈကို ျပဆုိုျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကရင္ေဒသမွာ 
ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသေတြျဖစ္တဲ့ မြန္၊ ကရင္နီ၊ ပအုိ႔၊ 
ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းန႔ဲ ကခ်င္ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့အျခား ABSDF တပ္ဖြဲ႕၀င္ ရဲေဘာ္ေတြ 
ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳေတြန႔ဲ အတူတူပါဘဲ။  ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ သူတုိ႔အားလုံး ဗမာကုိမုန္းတီး
ၾကတယ္ ဆုိတာပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိရွင္းျပရတယ္။ စကားေျပာၾကည့္ရတယ္။ 
သူတုိ႔ဆီမွာ ကိန္းေအာင္ေနတဲ့ ေဒါသစိတ္ေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ခ်က္ျခင္း ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ဆုိတာ 
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အေတာ္ခက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (၂၄) ႏွစ္လုံးလုံး အတူတကြ လက္တြၿဲပီး တိုက္ပြ၀ဲင္ေနေတာင္ 
မယုံၾကည္မႈ သံသယံျဖစ္မႈေတြကုိ ေတြ႔ေနရဆဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒါေတြကုိလည္း 
နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ကုိေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ဆုိတာလြယ္ကူတဲ့
ကိစၥေတာ့့ မဟုတ္ပါဘူး အေတာ္ခက္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္ရဲ႕အက်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္ၿပီး 
စစ္ပြဲေတြရဲ႕ရလဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အျပန္အလွန္ ခင္မင္ရင္းႏီွးမႈရဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကတယ္။ “ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္ကုိ 
အသိအ မွတ္ျပဳတယ္ဆုိရင္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ခင္ဗ်ားကုိ ျပန္အသိအမွတ္ျပဳမွာျဖစ္တယ္။” 
ဒါေတြဟာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္။ 
ခင္ဗ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္အတူတကြ အလုပ္တြလုဲပ္ၿပီးေတာ့ အခိ်န္ကာလတခုကုိေရာက္တဲ့အခါမွာ 
“ခင္ဗ်ားက်ေနာ့ကုိ အနည္းငယ္ယုံၾကည္လာ မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ခင္ဗ်ားကုိအနည္းငယ္
ယုံၾကည္ လာမွာျဖစ္တယ္။” ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ကူညီေဖးမမႈေတြကုိ 
ဘုံလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ABSDF မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
ပုခုံးေပၚမွာ တာ၀န္မ်ားစြာရွိတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာအမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး
အတြက္ တာ၀န္ (၂)ခုကုိ တၿပိဳင္တည္းလုပ္ေနရတာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းအၾကား 
အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး န႔ဲ တိုင္းရင္းသားေတြန႔ဲ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအၾကားအမ်ိဳးသားရင္ၾကား
ေစ့ေရးတုိ႔ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဲဒီအစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ရိွေနၾကတယ္။ အမ်ဳိးသား
ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ အေတာ္ကုိရွည္လွ်ားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခု၊ အသက္ရွင္ေနသမ်ွကာလ
အထိေဆာင္ရြက္ေနရမွာျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ဆလုိင္းေယာေအာင္)

ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ABSDF ကုိစၿပီးဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာ လက္နက္ခဲယမ္းေတြမရိွခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ဟာKNU နဲ ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ ႕ေတြဆီက လက္နက္ခဲယမ္းေတြ 
ပ့ံပုိးကူညီေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့ရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈရၿပီးေနာက္ပုိင္းမွပဲ သူတုိ႔က 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ စၿပီးကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့ၾကတယ္။ ကရင္လူမ်ဳိးေတြဟာ ဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိ 
မုန္းတီးခဲ့ၾကတယ္။ အဒီဲအမုန္းတရားေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔နဲ႔ အတူတူ 
ေရွ ႕တန္းကုိသြား ၿ ပီးသူတုိ ႔ဖက္ကေန အတူတုိက္ပ ြဲဝင္ခဲ့ရတယ္။ ပထမဆုံးတုိက္ပ ြဲမ ွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဗမာစစ္တပ္က စစ္သား (၆) ေယာက္ကုိ သတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီစစ္တပ္ေနာက္
ဆုတ္သြားခဲ့ၾကတယ္။ KNU ကကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာတျခားဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိ မပစ္သတ္ဘူး
လုိ႕ထင္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ခုိက္တာကုိ သူတုိ႔ ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
တိုက္ ခုိက္ခဲ့တာကုိ ၾကည့္ၿ ပီး  ကြ် န္ေတာ္တုိ ႔ဟာအမွ န္တကယ္ပဲ  အစုိးရဆန္ ႔က်င္ေရး  
တိုက္ပြဝဲင္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကတယ္။ဒီလုိနည္းနဲ႔ပ ဲကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔က 
စၿပီး ယုံၾကည္လာၾကတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ KNU န႔ဲအတူ ပူးတြဲတိုက္ပြဲဝင္
ခဲ့ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကသူတုိ႔ကုိ “မင္းတုိ႔ ေနာက္ကေနခဲ့၊ ငါတုိ႔ေရွ႕က 
သြားမယ္” လုိ႔ ေျပာရတယ္။ အဲဒါမွပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အမွန္အကန္ႀကိဳးစားေနၾကတာကုိ 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ သံသယေတြကုိဖယ္ရွားဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။ 
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အဲဒီလုိမ ွပဲ သူတုိ ႔ဆီက လက္နက္ခဲယမ္းနဲ ႔အစားအစာေတြ ပုိ ၿ ပီးရမ ွာ ျဖစ္တယ္ေလ။ 
(ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္တိတ္)

ကၽြန္ေတာ္ KNU ဆီကေန သင္ယူခဲ့ရတာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
စစ္ေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ သင္ယူႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ
အႏုိင္ရတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၿပီလုိ႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေတာ္ေလး 
ေပွ်ာ္ရႊင္ခဲ့ေပမဲ့လည္းေရွ႕တန္းမွာရွိတဲ့ ရြာသားေတြကေတာ့ ဝမ္းနည္းေနၾကပုံရပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေနရပ္ျပန္ၾကေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္ၾကၿပီး သူတုိ႔က “ငါတုိ႔ 
အတြက္ကေရာ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ” လုိ ႔ ေမးၾကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔က “စိတ္မပူပါနဲ ႔ ။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ၿပီ။ သူ အားလုံးကုိ ေျဖရွင္းေပးမွာပါ” လုိ႔  ျပန္ေျပာခဲ့
တာကုိ အမွတ္ရေနပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ဝင္း)

အတိတ္ကုိ ျပန္လွည့္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ရြာသားေတြကုိ ဘယ္လုိကူညီခဲ့ၾက
တယ္၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြကုိဘယ္လုိကူညီတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာကုိ ျပန္ၿပီး 
အမွတ္ရမိပါတယ္။ အဲဒီေက်းရြာေတြက ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ ျမန္မာျပည္အထက္ပုိင္းကလာ
ၾကၿပီး သူတုိ႔ရတဲ့လစာဟာ သူတို႔ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေတာ္ေလးနည္းပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ပုိက္ဆံမရိွေပမဲ့လည္း စီးပြားေရးသမားေတြဆီက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အလွဴေငြေတြ 
ေကာက္ခံၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး
ေတြဟာ   စာသင္ေက်ာင္းပ ါလုိ ႔ေတာင္ေျပာရမ ွာ  ခပ္ခက္ခက္ပဲ ။  အဲဒါေ ၾကာင့္ အဲဒီ
စာသင္ေက်ာင္းေတြ မြမ္းမံေရးမွာ အကူအညီေပးခဲ့ၾကၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ေတြမွာလည္း 
ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိရင္ ကေလးမီးဖြား ေပးရာမွာလည္း ကူညီခဲ့ဖူး ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ၾကတယ္။ ရြာသားေတြကလည္း ABSDF 
အတြက္ ဆန္ ဒါမွမဟုတ္ အစားအေသာက္ေတြ သုိေလွာင္ေပးထားပါတယ္။ ရြာသားေတြကုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က “အစုိးရဟာ ဗမာေတြျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဗမာလူမ်ိဳးေတြျဖစ္
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကြဲျပားတဲ့ ဗမာလူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ 
“ဗမာေတြ” လုိ႔မေခၚဘဲ “ရန္သူေတြ” လုိ႔သာ ေခၚၾကပါ” ဆုိၿပီး ေျပာထားခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ
အခ်ိန္ေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး)

ABSDF ရဲ႕ အထင္ရွားဆုံး ေပးဆပ္လုပ္ေဆာင္မ ႈကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းက 
လူထုေတြကုိတိုင္းရင္းသားလူထုက ဘာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ပုိၿပီးသိေစဖုိ႔နဲ႔ 
သူတုိ႔ရဲ႕႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ လူထုကပုိၿပီး သိရွိ
လာေစဖုိ ႔ ပ့ံ ပုိးကူညီတာေတြျဖစ္တယ္။ ABSDF ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးနည္း ၃ နည္းျဖစ္တဲ့ 
သံတမန္နည္း၊ စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းေတြဟာ အခုခ်ိန္ထိ ဒြန္တြဲၿပီးရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။ 
(ရဲေဘာ္လြမ္းဏီ)



112

ေဒသခံရြာသားေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။  သူတုိ႔ေၾကာင့္သာ 
မဟုတ္ခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ေသၿပီးေလာက္ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။  သူတုိ႔ဟာ 
အစုုိးရစစ္တပ္ကုိ အေတာ္ေလးေၾကာက္ရြံ႕ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စစ္သားေတြ
သူတုိ ႔ရ ြာကုိ ေရာက္တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ မုဒိမ္းက်င့္တာေတြ၊ အမ်ဳိးသားေတြ
ကုိဖမ္းဆီးတာေတြ၊ ေမးျမန္းစစ္ေဆးတာေတြ၊ လူထုေရွ႕မွာ သတ္ျဖတ္ျပတာေတြစတဲ့ 
ညႇင္းဆႏိွဲပ္စက္မႈေတြကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေက်ာင္းသားေတြ 
လာေရာက္ၾကတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ကုိ အေတာ္ေလး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္န႔ဲ ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံ 
ခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ ကူညီေပးခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဗဟုသုတေတြကုိ 
ေဝငွေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခင္မင္ၾကတယ္။ ေရွ႕တန္းမွာ 
ၾကံဳရတဲ့ရြာသားေတြအေၾကာင္း ေျပာရရင္ ႏွစ္မ်ဳ ိးႏွစ္စားရိွပါတယ္။ တစ္မ်ဳ ိးက ေတာထဲေတာင္ထမွဲာ 
တခ်ိန္လုံး ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး ေနၾကရသူေတြျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ ေနထိုင္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူတန္းစားႏွစ္မ်ဳိးစလုံးနဲ႔ 
ဆက္ဆံခဲ့ ရတယ္။ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာရိွတဲ့ရြာေတြကုိ သြားတဲ့အခါမွာ အေတာ့္ကုိ 
သတိထားၾက ရပါတယ္။ ရြာသားေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ အစားအေသာက္ေတြေပးၾကသလုိ၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အေတာ္ေလးသတိရိွရိွနဲ႔ ေနရတယ္။ အၾကမ္းပတမ္း ဆက္ဆံလုိ႔မရဘူး။ 
သူတုိ႔ကုိ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္ေနလ၊ဲ ဘာအတြက္ေၾကာင့္လုပ္ေနရလဆုိဲတာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ 
ေျပာထား  ရတယ္။  ဥပမာအား ျဖ င့္ဗ ်ာ ၊  ပဋိပကၡေဒသေတြမ ွာရ ွိတဲ့  ရ ြာသားေတြဟာ  
ဓာတ္ခဲအေသးေတြကုိ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိဘူး။ စစ္တပ္ကေတြ႕ရင္အျပစ္ဒဏ္ေပးတာခံၾက
ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ရဲ ႕ ေရဒီယုိ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ဓာတ္ခဲဆုိတာအလြန္
အေရးပါၿပီး အသုံးလုိပါတယ္။  အဒဲါေၾကာင့္ အဒီဲဓာတ္ခဲေတြရဖုိ႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းဟာ 
ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြဆီမွာသာရႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕
အသက္ကုိစြန္႔၊ ၿမိဳ႕ျပေတြဆီသြားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဓာတ္ခဲေတြဝယ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ 
အဒီဲနည္းနဲ႔ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘယ္ေလာက္ထိ ပ့ံပုိးေပးခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)                                                            

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဦးတည္ခ်က္ (၄) ရပ္ရိွပါတယ္။  ဒဦီးတည္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ 
အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြမရွိဘဲ သာယာ၀ေျပာတဲ့ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အားလုံးထမွဲာ အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္
ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာတိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္ၾကၿပီး 
သူတုိ႔မွာ ဘာအခြင့္အေရးမွ မရွိၾကလုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာထဲစေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လူ႔အခြင့္
အေရးအေၾကာင္းကုိ နည္းနည္းပါးပါး တကယ့္ကို အနည္းငယ္ေလာက္ဘဲ သိပါတယ္။ တစ္ခါ 
တေလႏိုင္ငံျခားသားေတြေရာက္လာၾကတာရိွေပမယ့္ သူတုိ႔လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း 
ေကာင္းေကာင္း မသိၾကပါဘူး။ အဲဒီလုိျဖစ္ရတာကလည္း သူတုိ႔ဟာ ေမြးကတည္းက အခြင့္
အေရးေတြ ရခဲ့ၾကေတာ့ ဘာေတြက လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္ဆုိတာမသိတာျပသနာမရိွပါဘူး။  
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သူတုိ႔ ဆႏၵျပလုိကျပႏုိင္တယ္။  သူတုိ႔ရဲ႕ အစုိးရကုိ သူတုိ႔ေ၀ဖန္ခ်င္တယ္ဆုိလည္း ေ၀ဖန္ႏုိင္
တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဘယ္လုိလြတ္လပ္မႈမ်ဳိးမွ မရိွပါဘူး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
တို႔က ထုိအခြင့္အေရးေတြအတြက္ တိုက္ပြဲေနတာ သူတုိ႔အတြက္ေတာ့ ရီစရာႀကီးတခုလုိျဖစ္ေနတာ
ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လူ႔အခြင့္အေရးလည္း မရိွဘူး။ အဒဲါေၾကာင့္ အဒီဲအခ်က္ဟာကၽြန္ေတာ္တုိ႔
အတြက္ အေတာ္ကုိအေရးႀကီးပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြအတြက္လည္း အေရးႀကီး
ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ဆလုိင္းေယာေအာင္)

ABSDF ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကေန ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ 
အမွတ္ရေနဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ခုတည္းရိွတဲ့ေက်ာင္းသားတပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကပ ဲ
သူ႔ရဲ႕တူမတူတဲ့ ထူးျခားမႈျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားဘဝကေန စစ္သားဘဝကုိ ေျပာင္းသြားခဲ့ၾက 
တယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ယုံၾကည္မႈ၊ သူတုိ႔ဆီက ရခဲ့တဲ့ 
နားလည္မႈ ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ABSDF အတြက္ အင္အားေတြျဖစ္တယ္။  စိန္ေခၚမႈေတြၾကားက 
ABSDF ဟာ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ရပ္ရြာလူထုေတြနဲ႕ အတူလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္၊ 
ဘ၀စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။  အဲဒါေတြကုိအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
စစ္ေအးကာလ အၿပီး အေျခအေန ေတြအတိုင္း လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျမန္မာျပည္အတြင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိေရွ႕တန္းကေနၿပီး ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကသလုိ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေၾကာင္း စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိလည္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးပါတယ္။  ABSDF 
မတုိင္ခင္က ဘယ္သူမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးကုိအသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ဘူး။ 
သူတုိ ႔ကုိ “ေသာင္းက်န္းသူေတြ” “သူပုန္ေတြ” လုိ ႔ပဲ ထင္ျမင္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔နဲ ႔ ေပါင္းကူးတံတား တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ကုိအျခား
ေခါင္းေဆာင္ေတြက နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆုံႏိုင္ဖုိ႔ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ NLD လုိ ပါတီမ်ဳိးေတာင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္အထိ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း တစ္ခြန္းမွ မဟခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုအခါ လူတိုင္း နီးပါးလုိ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိစၿပီး ရည္ညြန္းလာသလုိ အစုိးရ ကုိယ္တိုင္လည္းအပါအဝင္ျဖစ္လာတယ္။  
ဒါေတြဟာ ABSDF က လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္တာလုံးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈပျဲဖစ္တယ္။ 
(ရဲေဘာ္မင္းမင္း)

ABSDF မွာ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ရိွပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ 
စုေပါင္းခ်မွတ္ၾကပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရာမွာအမ်ားဆႏၵအေပၚမူတည္
ၿပီးေတာ့ပဲ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေနရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာေနရာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ABSDF အဖြဲ႕ဝင္ေတြဆီကေန အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈ လုိအပ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ျခင္း စံႏႈန္း 
ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ အလုပ္အတြက္ဘယ္ေလာက္ထိ ေပးဆပ္ႏိုင္မႈရွိမရွိဘဲျဖစ္တယ္။ 
(ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)
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ABSDFမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၂ ႏွစ္ (ဒါမွမဟုတ္)၃ႏွစ္ျပည့္တိုင္း ညီလာခံကို က်င္းပေလ့ရွိ
ပါတယ္။ တပ္ရင္းတစ္ရင္းစီတိုင္းက သူတုိ႔ရ႕ဲတပ္ရင္း ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ မစဲနစ္န႕ဲေရြးခ်ယ္ရ
ပါတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ကုိသံုးျပီး အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့သူေတြဟာ ABSDFညီလာခံမွာ 
သူတုိ႔ရ႕ဲတပ္ရင္းရ႕ဲ ညလီာခံကုိယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခရံပါတယ္။ ညလီာခံမွာ အဖြ႕ဲစည္း
တခုလံုးကုိ ဦးေဆာင္မဲ့ဗဟုိေကာ္မတီေတြကုိေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး)

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း အဖြဲ႕ဝင္အေတာ္မ်ားမ်ား အဖြဲ႕အစည္းကုိ စြန္႔႔ခြာသြားၾကတာမုိ႔ 
ABSDF ဟာ အရြယ္အစားအရ အရင္ထက္ ပိုေသးသြားပါတယ္။ ထြက္သြားတဲ့သူေတြထဲမွာ 
ဘာေၾကာင့္ထြက္ၾကသလဲဆုိတဲ့အေပၚ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥေတြေၾကာင့္ ထြက္ၾကတယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ၿပီး မိသားစုအသီးသီးန႔ဲ ျဖစ္လာၾကတဲ့ အခါ 
ကုိယ့္မိသားစုေရွ႕ေရးအတြက္ စၿပီးစဥ္းစားလာတာ၊ အထူးသျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းက  ေရွ႕မတုိး
ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ိဳး၊ ျပည္တြင္းႏိုငင္ံေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလ ဲမရိွတဲ့အခါမ်ိဳး၊ 
ဒါမွမဟုတ္ အစုိးရနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔မဟာမိတ္ေတြအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညခီ်က္
ေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ ကန္႔သတ္ခံလာရတဲ့အခါမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔မရႏုိင္တဲ့ အျခားကိစၥေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမ်ိဳး ေတြမွာ အဲ့ဒီလုိစဥ္းစား
ၾကတာေတြ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ သဘာဝက်ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္သူတုိ႔ကို 
အျပစ္မတင္လုိပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)

ေရွ႕တန္းက ဘဝေတြဟာ လြန္ခဲတ့ဲ့ ၂၅ ႏွစတ္ာကာလလုံး အေျပာင္းအလဲေတြရိွခဲပ့ါတယ္။ 
လူအင္အားေတြ တျဖည္းျဖည္းနည္းလာတယ္။ ဒါဟာလည္း အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ် ဳိး 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ KNU ကြထဲြက္ၿပီး၁၉၉၅ ခႏွုစ ္မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္ ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့အခါABSDF 
လည္း အေျခစုိက္စခန္းေတြ ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ နယ္ေျမသစ္ရဖုိ႔အတြက္ 
တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြဟာ အေတာ့္ကုိခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ့တဲ့ ကာလေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း စိတ္ဓာတ္က်လာၾကၿပီး ေရွ႕တန္းမွာ 
လုံးဝေနလုိစိတ္ မရွိၾကေတာ့ဘဲ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စြန္႔ခြာခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ 
အားလုံးအတြက္ UNHCR ရ႕ဲ“ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္းေတြ” လည္း ရိွလာခဲ့တယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုဟာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားၾကဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဖြဲ႕ ကြဲသြားေပမယ့္လည္း အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္တာမ်ဳိးမရိွခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္မွာေတာ့ ABSDF အဖြဲ႕ေတြ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္လြမ္းဏီ)

ဆုိးရ ြားတဲ့အတိတ္ကာလေတြလည္းရ ွိခဲ့ဖူးပ ါတယ္။  အဆုိးဆုံးကေတာ့ ABSDF 
အဖြဲ႕ကြဲသြားတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီသတင္းေတြကုိ ၾကားသိရတဲ့အခ်ိန္ဟာ 
ေရွ႕တန္းမွာပဲရ ွိ ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ ဘယ္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ေအာက္လုိက္ၿပီး 
ဘယ္ေနရာကုိသြားရမယ္ ဆုိတာကုိလည္း မသိေတာ့ဘူး။  အဲဒီအခ်ိန္ေတြဟာ ABSDF 
ရဲ႕အဆိုးရြားဆုံး အခ်ိန္ေတြပါပဲ။ (ရဲေဘာ္မိုးေက်ာ္ဦး)
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တတိယအႀကိမ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ABSDF ညီလာခံမွာ ရည္မွန္းခ်က္ျခင္းတူညီၿပီး 
ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခတုည္းပျဲဖစ္ေပမယ့္ ABSDF ဟာ ႏွစဖ္ြ႕ဲကြသဲြားခဲ့တယ္။  ဒါဟာ ABSDFအေပၚ 
႐ိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့အဆုိးရြားဆုံး႐ုိက္ခတ္မႈပဲျဖစ္တယ္။  အဲဒီလုိကြဲထြက္သြားတာဟာ ေတာ္လွန္ေရး 
အေပၚမွာလည္း ႐ိက္ုခတ္မႈရိွခဲသ့လုိ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ဳ ိးဆက္သက္ေရာက္ခဲပ့ါတယ္။ 
ဒီလုိအဖြဲ႕ကြဲခဲ့တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းကုိအယုံအၾကည္မဲ့သြားၾကၿပီး 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း ဆုံးရံႈးခဲ့ရတယ္။  အဖြဲ႕ကြဲသြားတဲအ့တြက္ စမီခံန္႔ခြဲေရးပုိင္း
မွာလည္း အခက္အခဲေတြျဖစ္လာခဲ့တယ္။ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားဖုိ ႔ပိုအခက္ေတြ႕သြားခဲ့သလုိ 
ယုိယြင္းေနတဲ့ အမိန္ ႔ေတြအေပၚ နာခံႏုိင္မယ့္ဆႏၵေတြလည္း က်ဆင္းသြားခဲ့ရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြ႕ဲေတြဆီက ယုံၾကည္မႈကုိလည္း ဆုံးရံႈးသြားခဲ့ရတယ္။ 
အဖြဲ႕ကြဲသြားျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက တစ္ခုဟာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိဘ
ယ္လုိထမ္းေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆပုိင္းကြဲလြဲမ ႈဟာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ 
ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အထဲမွာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္သင့္၊ မေလွ်ာက္သင့္န႔ဲ
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ပတ္သတ္ၿပီး အယူအဆေတြ ကြဲခဲ့ၾကတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႔အဓိကနည္းလမ္းဟာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ေပၚ 
အေျခခံၿပီး ABSDF ကုိ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဒီဲတုန္းက စစ္ေအးတိုက္ပြႀဲကီး 
ၿ ပီး ဆုံးခဲ့ ၿ ပီး  ျ ဖ စ္တာကုိလည္း  ဂ႐ုမ ျပ ဳ မိခဲ့သလုိ  အဲဒ ါေတြက  ကၽ ြ န္ေတာ္တုိ ႔အေပၚ 
ဘယ္လုိအက်ဳ ိးသက္ေရာက္လာမယ္ ဆုိတာကုိလည္း မသိခဲ့ဘူး။  ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းေတြက 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေတြကုိအားမေပးေတာ့တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
အေနနဲ႔ကေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္သည္သာ တစ္ခုတည္းေသာေရြးစရာလမ္း 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာအသုိင္း
အဝုိင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဖုိဲ႕ ဖိအားေပးတာခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းရ႕ဲ 
ရပ္တည္ခ်က္ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဘာင္မဝင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ္ယုံၾကည္ရာကုိ 
လုပ္ေနၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာေရးရာရဲ႕လားရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ကုိသြားေနခဲ့တယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ မတူညီတဲ့လမ္းစဥ္ဆီ ဦးတည္ခဲ့ၾကတယ္။ ABSDF အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ကလည္း 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ဟာေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ယူဆၾကၿပီးတျခား
ႏိုင္ငံေတြဆီသြားၿပီးသူတုိ႔ရ႕ဲပညာေရးကုိဆက္ၿပီးသင္ၾကားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ 
ေရြးခ ်ယ္စရာလမ္းေတြလည္း အမ်ား ႀကီးပ ြ င့္လာခဲ့တယ္။ သူတို ႔ဟာ ဘန္ေကာက္ကုိ
သြားၿပီးဒုကၡသည္ ေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္။  အဒီဲအခ်ိန္မွာ  ABSDF ကုိယ္တုိင္လည္းအခက္အခမဲ်ားစြာနဲ႔ 
ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္ဖုိ ႔ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေတြ၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကူညီ
ေထာက္ပ့ံမႈ ေတြရခဲ့ေပမယ့္လည္း လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရွားမႈအပုိင္းမွာေတာ့ဘာအကူအညီမွမ
ရခဲ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမရရွိ ဖုိ ႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕နယ္ေျမေတြရဲ႕ တစ္ဖက္ျခမ္းကုိသြားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဖြဲ႕တြင္းရင္ဆုိင္
ေနရတဲ့ အၾကပ္အတည္းေတြေၾကာင့္ အဲဒီလုိေရွ႕ဆက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အဓိက စိန္ေခၚမႈ 
ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အေျခအေနသစ္တစ္ခုမွာ လုိက္ေလ်ာညီေထြ မေနတတ္တာဘဲ 
ျဖစ္တယ္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးခဲ့ ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းက အျခားဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရွိေနေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ မိမိတုိ႔ဘာသာ ရပ္တည္ၾက 
ရမွာပဲျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းမင္း)

ကၽြန္မ ဝမ္းအနည္းမိဆုံးအခ်ိန္ကေတာ့ ကၽြန္မအမ်ဳိးသားကုိ ကခ်င္ျပည္မွာထားခဲ့ရၿပီး 
ကြ်န္မကထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ရတဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေနရာတစ္ကြဲ
တစ္ျပားစီ ေျပာင္းေရႊ႕ခံၾကရၿပီး မိသားစုဝင္ေတြဟာ (အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ 
၅ဝ ေလာက္န႔ဲ အမ်ားစုက ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ အနီးတဝိုက္မွာရိွတဲ့ ေက်းရြာက 
ရြာသားအခ်ဳိ ႔နဲ ႔ ကေလးငယ္ေတြလည္းပါပါတယ္) ပုိ ၿပီးလုံျခံ ဳစိတ္ခ်ရမယ့္ေနရာေတြဆီ 
ေျပာင္းၾကရၿပီးစခန္းက ရဲေဘာ္ေတြ (အမ်ဳိးသားမ်ား) ကေတာ့ နီးစပ္ရာ ေရွ႕တန္းေတြဆီ
သြားေရာက္ၾကရတယ္။ ကြ်န္မ အမ်ဳိးသားန႔ဲ ခြဲေနခဲ့ရၿပီး သူ႔ကုိ ၂ ႏွစ္ေလာက္မေတြ႕ခဲ့ရဘူး။ 
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အဲဒီအေျခအေနဟာ ကြ်န္မ အတြက္ေတာ့အေတာ့္ကုိ စိတ္ထိခုိက္ဖုိ ႔ အေကာင္းဆုံး 
အခ်ိန္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)

ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ဓာတ္က်တာေတြ၊ ေမာပန္းတာေတြကုိ ခံစားရတာရိွခဲ့ပါတယ္။  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမဆုိတာမရွိဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပမယ့္
အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲေတြျဖစ္တဲ့ KNU၊ KNPP တုိ႔လိုတိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲစည္း 
ေတြေပၚမွာမီွခုိေနခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာကိုယ္ဆႏၵအတုိင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မခ်ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေတြလည္းရိွခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာကိုယပို္င္လြတ္ ေျမာက္နယ္ေျမမရိွသည့္  
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ေတြလည္း မရိွရိွခဲ့သလုိ ဘာဝင္ေငြမွ လည္း 
မရိွခဲ့ဘူး။ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးကိုလည္းမလုပ္ကုိင္နဳိင္ခဲ့ပါဘူး။၂ဝဝ၁ခုႏွစ္မတုိင္မီကကြ် န္ေတာ္တုိ႔ 
အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ NGO ေတြဆီက ေနကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြရခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ 
ေတာ့ သူတုိ႔အမ်ားစုဟာေထာက္ပ့ံမႈေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ NGOs 
ေတြဆီက ေထာက္ပ့ံမႈေတြလံုးမရရွိခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ ABSDF မွာပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိဘူး။စီးပြားေရး
လည္းမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕စည္းေတြမွာေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕
ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း၊ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမန႔ဲကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးရိွၾက ပါ တယ္။ ၀င္ေငြမရိွဘဲအဖြဲ႕စည္း
ကိုရပ္တည္ရတဲ့ဘဝဟာအေတာ့္ကုိခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြရ႕ဲယုံၾကည္မႈကုိရခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ 
စြန္႕လႊတ္၊အနစ္နာခံခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာကုိ သိၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စေရာက္တုန္းကဆုိ 
သူတုိ႔ဟာ ဗမာေတြကုိ အလြန္မုန္းတီးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔နဲ ႔အတူ 
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ေလာက္လက္တြဲၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကျပီးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေပၚကို 
သူတို႕နားလည္လာခဲ့ၾကသလို သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထားေတြလည္း ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။ 
အခုေတာ့သူတုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိယုံၾကည္မႈ ရိွလာၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး)

၁၉၉၄ ေလာက္မွာ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ က အစုိးရနဲ ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ရသြားအခါABSDF အေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက 
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္ေတြ ျမန္မာျပည္ အတြင္းပုိင္းထ ဲေရာက္ေနၾကၿပီး နယ္စပ္ကုိ 
မျပန္လာႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးလုပ္ႏိုင္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ယူနီေဖာင္းေတြက 
ABSDF တံဆိပ္ေတြကုိျဖဳတ္ၿပီး ကယန္းျပည္သစ္ပါတီတပ္ဖဲြ႕ဝင္ပုံဖမ္းေနၾကတာ။  အဖြဲ႕ 
ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိတဲ့နယ္ေျမေတြကုိ ျဖတ္သန္းရတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဟာ တစ္ခါတစ္ရံ 
ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အျဖစ္ ပုံဖ်က္ၿပီး သြားလာခဲ့ရပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္)

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ UNHCR က သူတုိ႔ရဲ႕ပ႐ုိဂရမ္ေတြကုိ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြေလွ်ာ
က္ႏိုင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တျခား
ႏိုင္ငံေတြမွာပညာဆက္လက္သင္ၾကားဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခ်ႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ABSDF က ရဲေဘာ္
အေတာ္မ်ားမ်ား အဲဒီအခြင့္အေရးကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
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အဲဒီအခ်ိန္က ဘန္ေကာက္သြားၿပီး ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ လြယ္ကူသလုိ၊ ေလွ်ာက္ၿပီးတာနဲ႔ 
ခင္ဗ်ားကုိပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြအခမဲ့ လုပ္ေပးတဲ့အျပင္ ID ကဒ္ အပါအဝင္၊ 
UNHCR က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိလည္း ခံစားရမွာျဖစ္တယ္။ ဘန္ေကာက္မွာ အိမ္ငွား 
ေနထုိင္ႏိုင္သလုိ ဒါမွမဟုတ္ တျခားႏိုင္ငံကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ႏုိင္ပါတယ္။ အဒီဲ ပ႐ုိဂရမ္ေတြဟာ 
ABSDF အတြက္သီးသန္႔ ဖြင့္ေပးထားတာမဟုတ္ေပမယ့္ ABSDF အဖြဲ႕ဝင္ေတြ အေနန႔ဲလည္း 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္။ အဲဒီမူဝါဒေတြရဲ႕အက်ဳိးဆက္ဟာ အေတာ့္ကုိ ႐ုိက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ ေတာထဲမွာဆက္ေနဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ တာဝန္ရွိေနတယ္လုိ႔ 
ခံစားခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေလာက္ တာဝန္မမ်ားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲေဘာ္အခ်ဳ ႕ိေတာင္ ဆက္ေနၾကဖုိ႔ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသးရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာေၾကာင့္စြန္႔ခြာရမလဲ။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာအစုိးရ
ကစခန္းေတြကုိ တုိက္ခုိက္လာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေနရာေတြ 
ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မတည္ၿငိမ္မႈ
ေတြကလည္း ABSDFအေပၚ အေတာ္ေလးဆုိးက်ဳ ိး သက္ေရာက္ ေစခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သိန္းလြင္)

လြန္ခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္အတြင္း ABSDF ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အႀကီးမားဆုံး အေျပာင္းအလဲေတြကေတာ့ 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာတာပဲျဖစ္တယ္။ မူဝါဒ ဒါမွမဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ ႔ 
ပတ္သတ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ တစ္စုံတစ္ရာေတာ့ မရိွခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ 
ေလ်ာ့နည္း လာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့၊ ထူးခြ် န္တဲ့အဖြ႕ဲဝင္ေတြပါ ေလ်ာ့နည္းလာတာဟာ 
အဓိက အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ရတာဟာလည္း သူတုိ႔က 
တိုက္ခိုက္ရတာေတြကုိ မႏွစ္သက္လုိ႔မဟုတ္ဘဲ၊ အိမ္ေထာင္ေတြက်ၿပီး ကုိယ္ပုိင္မိသားစုေတြ
လည္းရွိလာတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြကုိ ျပန္ၾကည့္ရေတာ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း 
ပါပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး)

တစ္ေန႔မွာ ABSDF ဥကၠဌ ကုိမုိးသီးဇြန္ဆီက ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သုံး 
ေယာက္ကုိ သူ႔ဆီလာဖုိ႔ အမိန္႕စာတစ္ေစာင္ကုိ ရခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း 
ABSDF နယ္ေျမ႐ုံးရိွတဲ့ မဲေဆာက္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ႏွစ္ညေလာက္ေနခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ကုိ မာနယ္ပေလာသြားဖုိ႔ တာဝန္ေပးခံခဲ့ရတယ္။ ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF က 
အဖြ႕ဲဝင္အခ်ဳိ႕ မာနယ္ပေလာကုိ လာေရာက္ၿပီး ကာဘုိင္က်ည္နဲ႔ M 16က်ည္ ေတာင္းခံ၀ယ္ယူခဲ့
ေၾကာင္း၊ သူတို႔ေဒသမွာ ဝယ္လုိ႔မရႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
ကုိမုိးသီးဇြန္ကုိလည္း သူတုိ႔နယ္ေျမထဲမွာ ABSDF တပ္စခန္းတစ္ခုရွိရင္ အေတာ္ေကာင္းမွာ
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာတဲ့အတြက္ ကုိမုိးသီးဇြန္က ABSDF ထကဲ အေယာက္ ၃ဝ ကုိ တပ္ရင္းတရင္းကုိ 
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ဆုိၿပီး တပ္ ရင္းအလုိက္ထုတ္ႏႈတ္ကာ သူတုိ႔နဲ႔အတူ လုိက္သြားၿပီး စခန္းတစ္ခု
တည္ဖုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုလုိ႕ထင္ခဲ့ၿပီး က်ေနာ္တို႔လည္း အေတာ္ပဲ 
စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ABSDF အေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္ နယ္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကရင္နီျပည္နယ္န႔ဲ ရွမ္းျပည္နယ္ စသျဖင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္
မွာ စခန္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရိွေပမယ့္လည္း ပေလာင္နယ္ေျမမွာေတာ့ ဘာစခန္းမွမရိွဘူး။ 
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အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ႀတိဂံေဒသနယ္စပ္ေဒသကုိသြားဖုိ႔ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ကုိျဖတ္ၿပီး 
မာနယ္ပေလာကေန မယ္ဆုိင္ဘက္ ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲခရီး ဟာအေတာ့္ကုိ ခက္ခၾဲကမ္းတမ္း
ၿပီး ခြန္ဆာအဖြ႔ဲနဲ႔ ၀ တပ္ေတြအၾကား စစ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ နယ္ေျမတစ္ခုကုိလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဒီဲလုိသြားလာေနရတဲ ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ PSLF အဖြ႕ဲဝင္ေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ခယဲမ္းအကူအညီ 
ေတာင္းခံတဲ့အေနအထားမွာ ဒလီက္ နက္ေတြသယ္ယူဖုိ႔ လူအပုိေခၚလာခဲ့ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတာကုိ 
က်ေနာ္ေတြးမိတယ္။ က်ေနာ္ တုိ႔ တစ္ေယာက္စီရ႕ဲေက်ာကုန္းမွာ သူတုိ႔ရလာတဲ့ က်ည္ဆံေတြကုိ 
ရဲေဘာ္တေယာက္ က်ည္အေတာင့္ ၇ဝဝ နီးပါးေလာက္ကုိ သယ္ခဲ့ရၿပီး ကုိယ့္ေျခေထာက္ေတြ 
ရပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သစ္ပင္ႀကီးႀကီးမရွိတဲ့ ကြင္းျပင္ေတြ၊ ဘိန္းခင္းေတြ၊ 
ေတာင္ကတုံးေတြကုိျဖတ္ၾကရတယ္။ စီးထားတဲ့ ဖိနပ္ေတြဟာ စစ္ဖိနပ္မဟုတ္ပ ဲအေတာ္ေခ်ာၿပီး 
အေျပးေလ့က်င့္တဲ့ဖိနပ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လုံးဝ အသုံးမဝင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ PSLF 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ABSDF စ ခန္းေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားမႈမရိွေၾကာင္း၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပေလာင္ကုိ လာရတဲ့အဓိက အေၾကာင္းအရင္း မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ တေျဖးေျဖးနဲ႔
ရိပ္မိလာၿပီး သူတုိ႔ကုိ ထိပ္တိုက္ေမးၾကည့္လုိက္မွ သူတုိ႔ ဝန္ခံခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
သြားတာက ABSDF အမွတ္ (၅၀၁) ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္းဟာ 
တပ္ရင္း(၅၀၁) ျဖစ္ေျမာက္ေရး အထူးစစ္ေၾကာင္းပါ။ ဒါေပမဲ့လက္ေတြ ႔မ ွာ သူတုိ ႔ရဲ ႕ 
ေပၚတာအျဖစ္လုိက္ပါေနရတာပါ။ အဲဒီလုိနဲ ႔ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ ၁၅ ေယာာက္လည္း 
မာနယ္ပေလာကုိ ျပန္လာခဲ့ၾကၿပီး က်န္သူေတြကေတာ့ ဆက္သြားၾကဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
လအနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ PSLF ဟာ အစုိးရနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိး
ခဲ့ ၾကၿပီး အဲဒီမွာက်န္ေနတဲ့ ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေတြကေတာ့ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းကုိ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ကံေကာင္းခဲ့ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၁၉၉၁-၉၂ 
ခုႏွစ္အတြင္းABSDF ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြအထမွဲာ သူတုိ႔အားလုံးနီးပါး 
အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္္သာ အဒီဲေနရာမွာရိွခဲ့ရင္လည္း အဖမ္းခံရမွာ
ေသခ်ာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေဖဟာ စစ္တပ္ထဲကျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္
ကလည္း ျမင္တာကုိ ေဟာေဟာဒုိင္းဒုိင္းေျပာတတ္တာေၾကာင့္ပါ။ (ရဲေဘာ္ေအာင္ဝင္းတင္)

၁၉၉၁ - ၉၂ အတြင္းမွာ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းကိစၥရပ္ေတြျဖစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တပ္ခြဲမွဴး
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ အဒီဲအေၾကာင္းေတြကုိ ၾကားဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ပုိင္ 
သုံးသပ္ခ်က္ အရ ABSDF သာမဟုတ္ဘူး၊ ဗမာလူမ်ဳိးအသုိင္းအဝုိင္းမွာရွိတဲ့ ဘယ္သူမဆုိ 
လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိျဖစ္ေစ၊ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ကုိျဖစ္ေစ သတ္ျဖတ္ျခင္းဟာ 
လက္သင့္မခံႏိုင္တဲ့ကိစၥရပ္ တစ္ခုပါ။ လူသတ္ျခင္းကုိ လက္သင့္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရိွဘူး။ 
ျမန္မာျပည္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တိုင္းျပည္ဟာ ၁၉၄၈ ခုေလာက္ကတည္းက စစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာသာ ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ 
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လုံး ႏိုင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ဖိႏိွပ္မႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၿမိဳ႕တိုင္းမွာ 
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ထဲမွာရိွတဲ့ လူတုိင္းဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကဖူး
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ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေျမာက္ပုိင္းမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြ မွာေတာ့ ABSDF အေနနဲ႔ တာဝန္ရိွတယ္လုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ဒါေတြဟာ ABSDF သမုိင္းရဲ႕ တစိတ္တေဒသျဖစ္ၿပီး အဲဒီကိစၥကုိ 
ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပုိၿပီးတာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ အခင္းအက်င္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း
ရမွာျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)

၉၁ - ၉၂ မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥ ေမးခရံဖူးပါတယ္။ အရင္က ဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိ 
မသိခဲ့ေပမယ့္ ေနာကပုိ္င္းမွာေတာ့ တစစ သိလာခဲ့တယ္။မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္လုိ႔ပ ဲ
ေျပာရမွာေပါ ႔။ အဲသည္ အက်ဳိးဆက္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရွာင္လႊဲလုိ ႔မျဖစ္ႏုိင္သလုိ 
ျဖစ္ခဲ့တာေတြကုိလည္း သည္အတုိင္း ထားခဲ့လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ သင္ခန္း
စာေပါ ႔။ အဲသည္ျဖစ္ရပ္ရဲ႕ေနာက္ပုိင္းမွာ ABSDF ရဲ႕ အဖြဲ ႔အစည္းအတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္
ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးလာခဲ့တာပါပ။ဲ 
(ရဲေဘာ္ဝင္းတင့္ဟန္)

ABSDF ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ မဟာမိတ္တပ္အသီး 
သီးန႔ဲ လက္တြဲကာ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ABSDF မွာ စစ္ေရးျပပုံစံ တစ္ခုတည္းဆုိ 
ၿပီးမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ABSDF ဟာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ သင္တန္းေတြကုိ KNU 
အပါအဝင္၊ ဗမာစစ္တပ္အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းေတြဆီကနဲ႔ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံဆီက သင္ယူခဲ့ရအတြက္ 
ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ ABSDF အလံကုိ တပ္ေတြအေလးျပဳပုံကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သတိျပဳမိ 
ႏိုင္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္တိုင္းရဲ႕ အေလးျပဳပုံေတြဟာ မတူညီၾကဘူး။ ABSDF မွာႏိုင္ငံေရး 
ဦးတည္ခ်က္ (၄) ခ်က္ အထင္အရွားရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာမွာေတာ့ မိမိရွိေနတဲ့နယ္ေျမ၊ မိမိဝင္ေရာက္ထားတဲ့ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြအေပၚမွာပဲ 
မူတည္ ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြလည္းရိွ 
ႏိုင္တယ္။ ဒါေတြဟာ အျမဲတမ္းလြယ္ကူတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ မဟာမိတ္ေတြေျပာတာကုိပါ နားေထာင္ 
ၾကရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ သူတုိ႔န႔ဲ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေစဖုိ႔ ညိႇယူၾကရ 
တယ္။ ဒါေတြဟာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ABSDF အေနနဲ႔ မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ 
အသိအမွတ္မႉေတြ ရရိွလာဖုိ႔အတြက္လည္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ 
မဟာမိတ္တပ္ေတြကတဆင့္ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (DAB - 
Democratic Alliance of Burma) မွာလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လႈပ္ခဲ့ပါ တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး အဲဒီကမွတဆင့္ ဗမာျပည္တြင္းမွာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးဖုိ ႔ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိျပခဲ့တယ္။ မာနယ္ပုေလာ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေစဖုိ႔ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ABSDF ဟာ အႀကီးဆုံး 
မဟာမိတ္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ - NCUB (National 
Council of the Union of Burma) ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူေတြထမွဲာ တစ္ဖြ႕ဲအပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)
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၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီတုန္းက အႀကီးမားဆုံးမဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ NCUB ရဲ႕ လုုပ္ငန္းေတြမွာ 
ပါ၀င္ျဖစ္ခဲတ့ယ္။  ကၽြန္ေတာ္ဟာ တပ္ေပါင္းစုုရ႕ဲ မဒီယီာသုေတသနအဖြ႕ဲမွာ ပါဝင္ခဲတ့ယ္။၂ဝဝ၄ 
ခႏွုစမွ္ာ DAB ရ႕ဲ ႐ံုးလုပင္န္းပုိင္းမွာ တာ၀န္ယူဖို႕ု တာဝန္ေပးျခင္း ခရံပါတယ္။ ၂ဝဝ၄ခုႏွစ၊္ ေမလ 
မွာေတာ့ NCUB ရဲ႕ အဖြဲ႕ခြဲ ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအံတုမႈေကာ္မတီ PDC (PoliticalDefiance 
Committee) ရဲ႕သင္တန္းမွဴးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ PDC ဟာ အာဏာပုိင္ေတြကုိအၾကမ္းမဖက္နည္း
နဲ႔ ရင္ဆိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သင္တန္းဟာအၾကမ္းမဖက္ေရးနဲ႔ 
အႏၱရာယ္၊ စြန္႔စားမႈနည္းတဲ့ေတာ္လွန္ေရးမဟာဗ်ဴဟာေတြအေၾကာင္း အဓိကထား သင္ေပး
ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူေတြကုိ ဘယ္လုိစည္း႐ုံးရမယ္၊လူအခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး 
လူထု အသိပညာႏိုးၾကားေစဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ ဘယ္လုိ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မယ္
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ဆုိတဲ့ အပုိင္းေတြကုိလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း
ဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ၊အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာပညာရပ္ေတြကုိလည္း သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
ျမန္မာျပည္တြင္းက လူေတြလည္း သင္တန္းလာေရာက္တက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၂ဝဝ၇ မတိုင္ခင္က
ကၽြန္ေတာ့္သင္တန္းမွာ တက္ေရာက္သူေတြဟာ လူႀကီးပုိင္းအမ်ားစုပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း 
ေနာက္ပိုင္း မွာ လူငယ္အရြယ္ေတြလည္း အမ်ားစုပါဝင္လာၾကတယ္။ သင္တန္းသားေတြထဲမွာ 
ေက်ာင္းသားေတြ  အပါအဝင္  အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္နဲ ႔  ၂ဝဝ၇  သံဃာ့အေရးခင္း  
ေခါင္းေဆာင္ေတြထကဲ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္တစ္ပါးလညး္ ပါဝင္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္က 
အဲဒီသံဃာေတာ္ကုိ သင္တန္း ၄ ခု ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အခုႏွစ္ မတိုင္ခင္အထိ 
ဒီအလုပ္ကုိပဲ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲကၽြန္ေတာ္ဟာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္း

စဥ္ကုိ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးဘာေၾကာင့္အၾကမ္းမဖက္နည္း 
မဟာဗ်ဴဟာသုံးျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းပုိ ႔ခ်သူတစ္ဦး ျဖစ္ေနရ
ပါသလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ေကာင္း ထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ABSDF ရဲ႕ 
(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ 
အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းကုိလည္း ေပါင္းစပ္ရမယ္ဆုိတဲ့မူကုိခ်ခဲ့
ပါတယ္။ ဒီနည္းန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဲဒီပညာရပ္ပိုင္းသင္တန္းပုိ႔ခ်မႈေ
တြမွာပါဝင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ေတာင္အာဖရိက၊ ပိုလန္၊ 
ယူကရိန္းနဲ ႔ အျခားနိုင္ငံေတြက လူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အစုိးရကုိ 
လူထုလႈပ္ရွားမႈ အသုံးျပဳၿပီး ၿဖိဳခြင္းခဲ့တဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိအျပန္
အလွန္ ေဝငွေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းေတြကုိ 
ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ဂ်င္းရွွပ္ရဲ႕ “အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသုိ႔” 
ဆုိတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္လည္း ရွိပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းမင္း)
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ကၽြန္ေတာ္ ကုိမုိးသီးဇ ြ န္ရဲ ႕ေခါင္းေဆာင္မ ႈေအာက္မွာ မာနယ္ပေလာဌာနခ် ဳပ္ကုိ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး အဲဒီေနရာမွာ သတင္းဌာနကုိ ဦးစီးဖုိ႔ တာဝန္က်ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကုိ ေဒါင္း
အိုးေဝမဂၢဇင္း ပုံႏ ွိ ပ္ထုတ္ေဝႏုိင္ဖုိ ႔ ေစလႊတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ေဒါင္းအုိးေဝဟာ ABSDF ရဲ႕ 
“လူမႈဆက္ဆံေရး PR-tool” ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမဂၢဇင္းမွာ ABSDF ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ 
လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအေျခအေန စတာေတြပါဝင္ၿပီး ဝါဒျဖန္႔ဖုိ႔ တစ္ခုတည္းအတြက္ 
မဟုတ္ပါဘူး။ အနုပညာ၊ ေတာ္လွန္ရသ စာေပေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ေဒါင္းအုိေ၀ဟာ 
အေတာ္ၾသဇာေညာင္းတဲ့ မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္သူက ေစာင့္ဖတ္ရတဲ့ 
စာေစာင္တခုျဖစ္လာခဲ့တယ္။ (ရဲေဘာ္လြမ္းဏီ)

ABSDF ရဲ႕ အဌမအႀကိမ္ညီလာခံ (၂ဝဝ၇-၂ဝ၁ဝ မတုိင္မီအထိ) မွာ ကၽြန္ေတာ္ 
ABSDFဗဟုိေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါင္းအုိးေဝမဂၢဇင္း
အယ္ဒီတာ အေနနဲ႔လည္း တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ကာလအတြင္းမွာ 
မဂၢဇင္းကုိအတြဲ ၈ အထိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ABSDF အတြက္ အေတာ္အေရးပါတဲ့ 
စာေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုန႔ဲ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ဖုိ႔န႔ဲ လူထုကုိABSDF ေတာ္လွန္ေရး
အတြက္ စည္း႐ုံးႏိုင္ဖုိ ႔ ျဖစ္တယ္။ ABSDF နဲ ႔ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းေတြကလူတိုင္းဟာ 
ေဒါင္းအုိးေဝမဂၢဇင္းမွာ ပါဝင္ေရးသးႏုုိင္ပါတယ္။ အယ္ဒတီာဟာ ABSDF ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္
ေတြနဲ ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ စာမူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ စာေစာင္ထုတ္တာဟာ 
ဝါဒျဖန္႔ေရးသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြဟာ ABSDF ရဲ႕ ဘဝအမွန္ကုိထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ 
ကံမေကာင္းစြာနဲ ႔ ရန္ပံုေငြေတြမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အခုအခါ ဆက္ၿပီးထုတ္ေဝႏိုင္ျခင္း 
မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီမတုိင္ခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ၃ လတစ္ႀကိမ္ အျမဲထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ 
ေဒါင္းအုိးေဝရဲ႕ ပထမဆုံးစာေဆာင္ကုိ ABSDF စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာပုံႏိွပ္ထုတ္ေ
ဝႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးစာေစာင္ကုိ ABSDF ရ႕ဲ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အျဖစ္ႏိုဝင္ဘာလ 
၁ ရက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏ ွ စ္မ ွာ ပုံႏ ွိ ပ္ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ ေဒါင္းအုိးေဝကုိ ABSDFစခန္းေတြ၊ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးက ABSDF ကုိ ပ့ံပုိးေပးသူေတြ၊ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴး႐ုံသာမက၊ ျဖန္႔ေဝလႈပ္ရွားဖုိ႔အေတာ့္ကုိ
အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲ အတြက္ေၾကာင့္ 
ေထာင္က်ခံခဲ့ရတဲ့ လူေတြလည္းအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကဗ်ာ ေတြကုိ 
ေဒါင္းအုိးေဝမဂၢဇင္းအတြက္ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေဒါင္းအိုးေဝဆိုတာ “ခြပ္ေဒါင္းရဲ႕အသံ” လုိ႔ 
အဓိပၺါယ္ရပါတယ္။ ခြပ္ေဒါင္းဟာ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သမိုင္းဝင္အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ၿပီး 
ေဒါင္းအိုးေဝဆုိတာ“ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အသံ” လုိ႔ အဓိပၺါယ္ရပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ကုိေပါက္)

ဗဟုိေကာ္မတီရဲ ႕  တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ ႕  ABSDF သတင္းဌာနအတြက္  
လုပ္ကုိင္ခ်ိန္မွာ ကၽြန္မဟာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ေတြမွာ အထူးတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ 
အဒီဲတုန္းက ကၽြန္မဟာ ရဲေမေတြရ႕ဲအေျခအေနကုိသိပ္ျပီး ထည့္တြက္စဥ္းစားတာေတြ မရိွခဲ့ဘူး။ 
အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ရဲေမေတြဟာ ခ်က္ျပဳတ္ေရး ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္တဲ့ ဘ႑ာေရး
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ေကာ္မတီေတြမွာသာ လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတဲ့ ရဲေမေတြကေတာ့ ဌာနခ်ဳပ္ေတြမွာ
ထက္ မိသားစုစခန္းေတြဆီကုိသာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရဖုုိ႕ အေျခအေနက ပုိမ်ားတယ္ဆုုိတာ 
ေနာက္ပုိင္းမွာ သတိျပဳမိလာခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔ ABSDF ကုိ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့တာဟာ တိုက္ပြဝဲင္ဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံေရး ေတာ္လွန္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြမွာ ပါဝင္ဖုိ႔အတြက္သာ
ျဖစ္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေပးဖုိ႔ လာခဲ့ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မဟာ အလားအလာ အေတာ္ေကာင္းတဲ့ 
ရဲေမေတြကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဒီဲရဲေမေတြရ႕ဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳမခံရတာ၊ 
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ မခံရတာေတြကုိ တျဖည္းျဖည္းသတိျပဳမိလာပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ
အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ခဲ့ဘူး။ ပဋိပကၡကုိ ရင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ 
အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႕ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတဲ့ ပုံစံခ်င္း မတူညီၾကတာနဲ႔ ဒီလုိ
မတူညီျခင္းရ႕ဲတန္ဖုိးကုိ သိျမင္လာေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔အမ်ဳ ိးသမီးေတြဟာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေနရာေတြမွာ 
အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

၁၉၉၄ မွာ KNU ဟာ ခရစ္ယာန္န႔ဲ ဗုဒၶဘာသာ အုပ္စုကြဲသြားတယ္။ မာနယ္ပေလာမွာ 
ရွိတဲ့ KNU ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ဂုိဏ္းကြဲသြားတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ DKBA 
(Democratic Karen Buddhist Army) ဟာ အစုိးရ စစ္တပ္န႔ဲ ပူးေပါင္းျပီး သိမ္းယူခဲ့တယ္။ 
ဒါေတြဟာ ABSDF အေပၚ  ႐ုိက္ခတ္မႈႀကီးႀကီး မားမားရိွခဲ့ပါတယ္။ အတုိက္အခံေတာ္လွန္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ အရိွန္ေလ်ာ့ လိုက္ရတယ္။ ABSDF ဗဟုိေကာ္မတီက ဒအီခ်ိန္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ဖိအားေပးဖုိ႔ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ABSDF မွာရိွတဲ့ ရဲေမေတြကုိ ႏိုင္ငံေရး 
လႈပ္ရွားမႈေတြဆီ တက္လွမ္းၾကဖုိ႔ အၾကံျပဳခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး 
အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ အေတာ္ေလးအေရးႀကီးတာကုိ သိျမင္လာၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္မႈ ျမ ႇ င့္တင္ေရး လႈပ္ရွားတဲ့အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းဖုိ ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ၾကတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ကၽြန္မဟာ ABSDF ဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ ပ့ံပုိးမႈနဲ႔ ေနာငတ္ခ်ိန္ျဖစ္ေပၚ လာမယ့္ 
ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ -BWU (Burmese Women’s Union) ကုိ ဖြ႕ဲစည္းဖုိ႔ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း 
ခံရပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) - WLB (Women’s League of 
Burma) ကုိ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူေတြထကဲ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္ကစၿပီး 
ကၽြန္မဟာ ABSDF ရဲေမေတြအတြက္ အျပည့္အဝႏွစ္ျမဳပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ရဲေမေတြဟာ မိမိတုိ႔ အဖြဲ႕ကုိ ABSDF ရဲ႕လက္ေအာက္ထားရိွသင့္၊ မထားရိွသင့္ ဒါမွမဟုတ္ 
ABSDF အေနန႔ဲ BWU ကုိ သီးသန္႔ လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသင့္၊ 
မျပဳသင့္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္အတန္ၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ 
ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ABSDF ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔သာ 
ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က ကၽြန္မတုိ႔အဖြဲ႕ကုိ ABSDF 
ဗဟုိဦးစီးမႈေအာက္မွာသာ ရိွသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အေနန႔ဲ ေတာ့ ABSDF 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ရဲေမေတြအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ အခန္းက႑ မရိွတာကုိ 
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သိျမင္ေနခဲ့ၿပီး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ မရိွေပမယ့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ မွာ ရဲေမေတြအတြက္ 
အခန္းက႑ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ 
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရာက္ ရွိေနၾကတဲ့ ABSDF အဖြဲ႕ဝင္ရဲေမေဟာင္းေတြကုိ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး 
ၾသစေၾတးလွ် ၊ ယူအက္စ္ေအနဲ ႔ ကေနဒါ၊ ေနာ္ေဝတုိ ႔လုိ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဌာနခြဲေတြဖြဲ ႕ ဖုိ ႔ 
စည္း႐ုံးခဲ့ၾကတယ္။ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းန႔ဲ အေနာက္ဖက္ေဒသေတြမွာရိွတဲ့ ရဲေမေတြန႔ဲလည္း 
စၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၉၅ မွာ ကၽြန္မတုိ႔အဖဲြ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ 
ပီကင္းမွာျပဳလုပ္တဲ့ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသမီးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ ကုိ တက္ခဲ့ၾကၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအတြက္လည္း ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၉၇ အထိ 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ မရွိဘဲ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီအျဖစ္ နာမည္ခံလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
၁၉၉၈ မွာ BWU ပထမအၾကိမ္ညီလာခံေခၚယူၿပီး ဖဲ ြ႕စည္းပုံကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္းမ ွာ ABSDF က အေတြ႕အၾကံဳရ ွိခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ တတိယႏုိင္ငံေတြ 
ထြက္သြားတဲ့အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္ေတြကုိ စုေဆာင္းခဲ့ရၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈပုိင္းကုိ 
ဦးစားေပးလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႕ BWU ရဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္ ၁ဝ ႏွစ္ ေက်ာ္တာ၀န္ယူခဲ့ရၿပီး 
အခုအခ်ိန္ထိလည္း BWU ရဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အဖြဲ ႕ဝင္တစ္ဦးအေနနဲ ႔ 
တာဝန္ယူထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

ကၽြန္မဟာ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ပထမအၾကိမ္ BWU ညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ရာမွာ 
အဲဒီကတဆင့္သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ရတာ ဘယ္ေလာက္ 
ထူးျခားတယ္ ဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ABSDF ေတာင္ပုိင္း 
(ထုိင္း/ျမန္မာ) ဟာ ေျမာက္ပုိင္းန႔ဲ ဘယ္လုိျခားနားတယ္ဆုိတာကုိလည္း သတိျပဳမိခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ဘက္မွာ စစ္တပ္ဖြ႕ဲစည္းပုံဟာ အေတာ္အားေကာင္းတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ 
BWU ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ေတြဟာ ကၽြန္မဘဝ အေပ်ာ္ဆုံးအခ်ိန္ေတြျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္မေျမာက္ပုိင္း ေဒသမွာပဲရွိေနၿပီး BWU ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ 
ကုန္စုံဆိုင္တစ္ဆုိင္ကုိ ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အမ်ဳိးသားေတြ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး တားဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒလီႈပ္ရွားမႈဟာ ကၽြန္မတုိ႔ 
ရဲေမေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္တယ္။ ABSDF နဲ႔သီးျခားအဖြဲ႕အျဖစ္ BWU ကုိ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းရဲ႕
ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ABSDF ေခါင္းေဆာင္မႈ
ေအာက္မွာကၽြန္မတုိ႔ဟာ ABSDFရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ “သူတုိ႔ရဲ႕ အမိန္႔ေတြကုိနာခံၾကရ
တယ္”။ ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြန္မတုိ႔အေနန႔ဲ ရဲေမေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔မႈရိွေစလုိ
တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရဲေမေတြအေနနဲ႔ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ ႔ ပုိၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၾက တာျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔အထဲမွာလည္း ျငင္းခုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြရိွခဲ့ပါတယ္။ BWU အေနန႔ဲ ABSDF ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ (၄) ရပ္ကုိ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ABSDF ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အေနန႔ဲ ကၽြန္မ
တာဝန္ယူခဲ့စဥ္ကေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ “ABSDF မွာႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၅ ခ်က္ 
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ရိွပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ 
လုိအပ္ေနေသးတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒအီခ်က္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ (၅) ခ်က္ေျမာက္ျဖစ္တယ္။” 
လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ဳ ိးသမီးေတြအတြက္ လႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းမႈဟာ 
ဒုတိယအဆင့္မွာပဲရွိတယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဟာ 
လည္း႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးရ႕ဲ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ အျမတဲမ္းယူဆခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါဟာအားလုံးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာတစ္ခုလုိ႔မယူဆဘူး။ လူအ
ေတာ္မ်ားမ်ားကအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကုိႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္မဟုတ္လုိ႔ 
ခံယူခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔က ဒါဟာ “အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရး” ေတြပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ၾက
တယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္းနဲ ႔ 
အမ်ဳိးသမီးေတြဟာလည္း ဗမာျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)

၁၉၉၈  ၾသဂုတ္လမွာ ကၽြန္ေတာ္ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သား 
(Backpack Health Worker) တစ္ေယာက္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ မဲေဆာက္မွာရိွတဲ့ 
မယ္ေတာ္ေဆးခန္းန႔ဲ နယ္စပ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ေတြက အစပ်ဳိးခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္
တယ္။ ဒါေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ႔ IDP ( ႏုိ င္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား) 
ေတြကုိေစာင့္ေရွာက္ကူညီတဲ့ နည္းတစ္နည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
“နယ္လွည့္ေဆးခန္းမ်ား (mobile clinics) ဆုိတဲ့ နာမည္ကုိ သုံးခဲ့ေပမယ့္လည္း ၁၉၉၇ မွာနအဖ 
(SPDC) က အၾကီးအက်ယ္ ထုိးစစ္ဆင္မႈေတြ စခဲ့ၿပီးေနာက္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကထုိင္းနယ္စပ္ဆီ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္။ နယ္လွည့္ေဆးခန္းပုံစံဟာ အသုံးဝင္မႈမရိွေတာ့တဲ့အတြက္ အဲဒီလူေတြကုိ 
သြားေရာက္ကူညီပ့ံပုိးေပးႏိုင္မယ့္ အျခားပုံစံတစ္ခုကုိ ဖန္တီးႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အစပုိင္းမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ နည္းလမ္းေတြ အလုံအေလာက္မရိွခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေဒသတိုင္းကုိ 
မသြားေရာက္ ႏိုင္ေပမယ့္လည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ ျဖစ္တဲ့မြန္၊ ကရင္၊ ပအုိ႔၊ 
ကခ်င္ စတဲ့ ေနရာေဒသအသီးသီးကုိ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ လူထုက်န္းမာေရး ပညာေပးတာေတြ၊ မိခင္န႔ဲကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးန႔ဲဆုိင္
တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြအေနန႔ဲ ကရင္ေဒသ
ေရွ႕တန္းေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေရွ႕တန္းမွာ ေျခာက္လ
ေလာက္ေနၿပီးရင္ သုိေလွာင္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ထပ္ၿပီးသယ္ယူဖုိ႔န႔ဲ အစည္းအေဝး လုပ္ဖုိ႔ 
မဲေဆာက္ကုိ ျပန္လာေလ့ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ေနရာဟာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္
နယ္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံရြာသားေတြနဲ႔လည္း ရင္းႏီွးမႈရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာေတာထမွဲာ 
၁၈ ႏွစ္ေလာက္ ေနၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္ေလာက္က မဲေဆာက္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႕ - BPHWT (Back Pack 
Health Workers Team) ႐ုံးခန္းမွာလည္း ဆက္ၿပီးလုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ      
အေတာ့္ကုိ ကြဲျပားတဲ့ ဘဝေတြပါပဲ။ (ရဲေဘာ္ခ်စ္ဝင္း)
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ဒကီေန႕ေခတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းက လူေတြန႔ဲထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးန႔ဲ 
နယ္လွည့္လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ အာ႐ုံစုိက္ၿပီးလုပ္ၾကပါတယ္။ လူေတြက ABSDF 
ရ႕ဲအခန္းက႑ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အားေပးေထာက္ခံၾကပါတယ္။ 
လူႀကီးပုိင္းေတြက ABSDF နဲ႔ ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္မႈရိွၿပီးသားျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔က ABSDF ဟာ ၁၉၈၈ 
အၿပီး ထြက္လာၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ျဖစ္တယ္။ 
အစုိးရကုိဆန္႔က်င္ တိုက္ခုိက္ေနတယ္ဆုိတာကုိလည္း သိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာင္း မၾကားဖူးၾကဘူး။ တခ်ဳိ႕က ၁၉၈၈ မွာ ေမြးဖြားသူေတြမဟုတ္တဲ့အတြက္ 
ABSDF ဘယ္လုိ ေပၚေပါက္လာတယ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာဘယ္လုိ အျဖစ္အပ်က္ေတြျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ 
စတာေတြကုိ အစကေန ျပန္ရွင္းျပရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ နာမည္ကုိ
ေတာင္ မၾကားဖူးၾကဘူး။ သူတုိ႔ ABSDF အေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္သြားတာကုိ ျမင္ရင္ 
ကၽြန္ေတာ္အေတာ္ပဲ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သန္႔ဇင္)

တကယ္လုိ႔သာ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီး မျဖစ္ခဲ့ရင္၊ တကယ္လုိ႔သာ က်ေနာ္ဟာ ABSDF 
အဖြဲ႕ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ မျဖစ္ခဲ့ရင္ က်ေနာ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ ဟုတ္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အဲဒီတုန္းက အစုိးရလက္ေအာက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ လူသားဆန္ဆန္ 
ေတြးေခၚႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး မရခဲ့ဘူး။ လူတန္းေစ့ေနထိုင္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း အခြင့္မသာခဲ့ၾကဘူး။ 
ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ဝင္ေရာက္ျခင္းနဲ ႔ပဲ က်ေနာ္ဟာ လူပီသတဲ့ လူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ)

ABSDF မွာရွိတဲ့အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္သင္ခန္းစာရခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးဆုံးအရာကေတာ့ 
လူစုလူေဝးန႔ဲ ဘယ္လုိေနထိုင္ဖုိ႔န႔ဲ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လုိ ခ်မွတ္ရမယ္ ဆုိတာပဲျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ ေတာထဲ စေရာက္ခ်ိန္မ ွာ ကၽြန္ေတာ္သင္ယူရမယ့္ ပထမဆုံးအခ်က္ဟာ 
လူအမ်ားနဲ႔ဘယ္လုိ ေနထုိင္ရမယ္၊ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုကုိ ဘယ္လုိ ထူေထာင္ရမယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္
ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ အေတာ့္ကုိအေရး ႀကီးပ ါပ ါတယ္။ ဗမာျပည္ဟာလည္း 
အလားတူတစ္သီးပုဂၢလေနထိုင္တာထက္ အမ်ားနဲ႔ စုေပါင္းေနထုိင္တတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေတြဟာ ဘယ္တုန္းကမွ လူအမ်ားစုေပါင္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳတာ
မခံခဲ့ရဘူး။ (ရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္း)

ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕စာေပအေရးအသားနဲ ႔ 
အထူးသျဖင့္ ကဗ်ာေတြ ေရးသားရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရ႕ဲ ဘဝအစစ္အမွန္ေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ရလိမ့္မယ္၊ စစ္မက္ပဋိပကၡေတြကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ မၾကံဳခ်င္ေပမယ့္ ၾကံဳရျဖတ္သန္းရလိမ့္မယ္လုိ႔ ဘယ္ေသာအခါကမွ မေတြးထား
ခဲ့ ဖူးဘူး။  ဒီအေၾကာင္းအရာေတြ အားလုံးဟာ  ကၽ ြ န္ေတာ့္ရဲ ႕  ကဗ်ာေရးသားမ ႈအေပၚ 
အေတာ္ႀကီးလႊမ္းမုိးခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ လုံးလုံး၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ABSDF ရဲ႕ 
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ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေတြတိုင္းမွာ အဲဒီေန႔ကုိဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ အေနနဲ႔ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ 
ေရးသားေလ့ရိွပါတယ္။ (ရဲေဘာ္လြမ္းဏီ)

ABSDF ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝတစ္သက္စာ အေတြ႕အၾကံဳပဲျဖစ္တယ္။ ABSDF ဆီက 
စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခုိင္မႈနဲ႔ အခက္အခဲေတြၾကားထမွဲာ မိမိလုိရာပန္းတိုင္ဆီေရာက္ဖုိ႔ တစုိက္မတ္မတ္ 
လုပ္ေဆာင္တတ္မႈေတြကုိ သင္ယူရခဲ့ပါတယ္။ အရာရာကုိ လြယ္လြယ္န႔ဲ အေလွ်ာ့မေပးတတ္ဖုိ႔ 
သင္ယူတတ္ခဲ့တယ္။ အခက္အခဲေတြၾကားထဲမွာ ဘယ္လုိ ရွင္သန္ရပ္တည္ရမယ္ ဆုိတာကုိ
လည္း သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္။ လူအမ်ားနဲ႔လည္း အလုပ္ေတြလုပ္ကုိင္တတ္လာခဲ့တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မိမိကုိယ္ကုိေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ဖုိ ႔ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့ၿပီး 
အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာျမန္မာျပည္
အတြက္ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ဖုိ႔ လုိေသးတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာဟာ
တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားရတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္း ပါဝင္သင့္ပါတယ္။အနာဂတ္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ရဲ ႕ ရပ္တည္မႈအေနအထားကုိ ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲ ႏိုင္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ခ်စ္ဝင္း)

ကၽြန္ေတာ္ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ABSDF ထဲကုိ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသလဲ၊ 
ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီရရွိ ဖုိ ႔အတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္သည္သာ
အေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္အျမဲယုံၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ထက္ထိဘဲ ယုံၾကည္
ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ABSDF ဟာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္လုိ႔
လည္း ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူ ေက်ာင္းသားအားလုံးက 
ABSDF အေၾကာင္းသိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာေပၚမွာ တစ္ခုတည္းသာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား
တပ္မေတာ္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အရည္အခ်င္းေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ 
ဒမုိီကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ အသုံးခ်ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါဟာ 
ကၽြန္ေတာ္ ABSDF ထဲကုိ ဝင္လာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္သန္႔ခ်ိန္ျမင့္)

ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတိၿမိဳ႕ေလးဟာ နယ္စပ္န႔ဲနီးၿပီး တစ္ရက္ခရီးသာၾကာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္ေတာ္အိမ္ျပန္လုိ႔မရဘူးေလ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ့္အေဖ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ
လာၿပီးလည္ပတ္ခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ေလာက္ကအေျခအေနဟာ အခုထက္ပုိၿပီး 
႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။  အဒဲါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေဖ့ကုိ ဗမာျပည္တြင္းျပန္ဖုိ႔ ဘတ္စ္ကားဂိတ္အထိ 
လုိက္ပုိ႔ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကားဂိတ္လုိေနရာမ်ဳိးေတြမွာ စစ္ေထာက္
လွမ္းေရးေတြအျမဲလုိလုိရ ွိေနတတ္လုိ ႔ သူ ႔အတြက္ လုံ ျ ခံ ဳမ ႈမရ ွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာေစ်းထမွဲာဘ ဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ အေဖကေတာ့ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာပါဘူး။ 
သူကကၽြန္ေတာ့္ပုခုံးကုိ ပုတ္ၿပီး ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအျပဳအမူဟာ အေဖက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
“ဆက္ၾကိဳးစားပါ” လုိ႔ ေျပာေနမွန္း ကၽြန္ေတာ္နားလည္လုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ 
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အေတာ့္ကုိအဓိပၸါယ္ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ႀကီးကုိ အားတက္ခဲရ့
ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ေစာစုိင္းလတ္)

လြန္ခဲတ့ဲ့၂၅ နွစအ္တြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံးရႈံးလိုက္ရတဲ့အရာေတြ 
အေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ
လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕ေတြန႔ဲ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကုိေတာ့ 
မရေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ ွ ၿ ပီလုိ ႔ 
မဆုိႏုိင္ဘူး။ (ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

အေစာပုိင္းေတြမ ွာ ABSDF  ဟာ တုိက္ခိုက္ေရး ပုိင္းမ ွာပဲ 
အာ႐ုံစိက္ုခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိငု္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႏုငိင္ံေရးလႈပရွ္ားမႈ
ေတြအေပၚ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ဖို ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။စစ္ေရးနဲ ႔ 
ႏုိင္ငံေရးဟာ ဒြန္တြဲေလ့ရွိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့
ရတဲ့ အေျပာင္းအလကဲ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ဦး
တည္း အျမင္ပါ။ ABSDF ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မိခင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႕အစည္းကုိ အနာဂတ္မွာ ထြန္းလင္းသထက္ ထြန္းလင္း 
ေတာက္ပေစခ်င္တယ္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အစ္ကုိျဖစ္သူနဲ႔ 
တစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရတယ္။ ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ရဲ႕မိသားစု
ဝင္က သူ႔ကုိ မဲေဆာက္မွာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း 
သူ႔အတြက္ စာတစ္ေစာင္ လူၾကံဳပါးလုိက္ႏုိင္တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ 
ေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္က အေတာ့္ကုိ တုိေတာင္းပါတယ္။ တစ္ရက္ေလာက္
ေတာင္မရွိခဲ့ဘူး။ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ “မင္းဟာ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့
အလုပကုိ္ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ မင္းဟာ ဗမာျပည္တြင္းက လူထုအတြက္ 
ကူညီေပးေနတာျဖစ္တယ္။ အမွားေတြမလုပ္မိေစနဲ ႔ ။ မၿပီးမခ်င္း 
ျပန္မလာခဲ့နဲ႔ “ ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မွာသြားခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေက်ာ္)

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ ႔ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးဟာ သုံးေလးႏွစ္အတြင္းၿပီးသြားႏိုင္တယ္လုိ႔ 
ထင္မွတ္ခဲ့ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သမုိင္းကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ သမိုင္းေၾကာင္းအတိုင္းပဲ 
ေလွ်ာက္ရမွာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲဝင္လာခဲ့တာ ၂၅ ႏွစ္နီးပါးရိွခဲ့ပါၿပီ။ ဒီ့ထက္မက 
ၾကာေကာင္း ၾကာသြားႏိုငတ္ယ္။ မၾကာခင္အတြင္းမွာလည္း ၿပီးခ်င္ၿပီးသြားႏိုငတ္ယ္။ တကယ္လုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အျမန္ၿပီး သြားခ်င္ရင္ေတာင္ သမုိင္းဆုိတာခင္ဗ်ားထက္ ႀကီးမားပါတယ္။ 
အဲဒါကုိ ခင္ဗ်ားထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ ရႏိုငမွ္ာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္
ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၺန္နဲ ႔ အနာဂတ္ဟာ ABSDF ရဲ႕ အတိတ္၊ပစၥဳပၺန္နဲ ႔ 



133

အနာဂတ္ပဲျဖစ္တယ္။  ABSDF ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ (၄) ခ်က္အေပၚအေျခခံၿပီး 
ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ABSDF ရဲ႕ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္ကုိေပါက္)
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၁၉၉၇ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ၿပီး သတင္းေတြစုေဆာင္းရယူဖုိ႔ တာဝန္ေပးခံရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ 
မျဖစ္ခင္ ကတည္းက အဲဒီအနားမွာရိွတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာရဲ႕လယ္ေတာထဲမွာဝင္ၿပီး လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ 
ေစလႊတ္ခံခဲ့ရတယ္။ အဲဒီမွာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးကုိ ဗန္းျပလုပ္ကုိင္ခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ 
ကၽြန္ေတာ့္အဆက္အသြယ္ ေတြဆီကတဆင့္ သတင္းေပါက္ၾကားသြားၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးေတြ 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဖမ္းဆီးတာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဲဒီေနရာမွာ ၂ လေလာက္ပဲ ေနခဲ့ရၿပီး 
အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။   ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႀကိဳးန႔ဲတုပ္ၿပီး တစ္ရက္န႔ဲ တစ္ညတိတိ အစာမေကၽြးခဲ့ဘူး။ 
သူတုိ႔က ေမးခြန္းေတြပဲ ေမးတယ္။ ႏွိပ္စက္ညႇင္းဆဲတာေတြ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
ရာဇဝတ္သားေတြထားတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ဆီပုိ ႔ ၿ ပီး ေနာက္တစ္ေန႔မ ွာပဲ ရန္ကုန္နားက 
နာမည္ႀကီးစစ္ေၾကာေရး စခန္းျဖစ္တဲ့ေရၾကည္အိုင္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းကုိ ေခၚသြားတယ္။  
အဲဒီေနရာမွာကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေနာက္မွီမပါတဲ့ ထိုင္ခုံတစ္လုံးေပၚမွာ ခပ္မတ္မတ္ထိုင္ခုိင္းတယ္။ 
ထိုင္ခုံက အေတာ္ေလးျမင့္တဲ့ အတြက္ကၽြန္ေတာ့္ေျခေထာက္ေတြ ေျမႀကီးနဲ႔ မထိႏိုင္ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သံႀကိဳးန႔ဲလည္း ခ်ည္ထားပါတယ္။ ဘာမွမေကၽြးပဲ အခ်ိန္တိုင္း ရုိက္ေနပါတယ္။ 
ဒါဟာ အတားျပင္းတဲ့ ညႇဥ္းပမ္းနိွပ္စက္မႈမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မတိုင္ခင္ေရွ႕မွာလည္း 
လူေပါင္း အေယာက္ ၄ဝ - ၅ဝ ေလာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရေသးတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
အင္းစိန္ေထာင္ဆီ ပို ႕တယ္။ တိုက္ထဲမ ွာ တစ္လေလာက္ေနခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
အဲဒီအက်ဥ္းခန္းကေန လုံးဝ ထြက္ခြင့္မေပးဘဲ အစားအစာကုိ နည္းနည္းေလးေလာက္ပဲ 
ေကၽြးပါတယ္။ စစ္ေၾကာေရးကုိလည္း ဆက္တုိက္လုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးခြန္းေတြအမ်ား
ႀကီးေမးပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္က အဲဒီကုိေရာက္သလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အဆက္အသြယ္ေတြက 
ဘယ္သူေတြလဲ၊ စတာေတြကုိေမးပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူ႔ကုိမွ မသိဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္ ဗမာျပည္အတြင္းထဲေရာက္တာနဲ႔ လယ္ထဲမွာ တိရိစၦာန္ ေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၿပီး 
ဘယ္သူေတြနဲ႔မွလည္း အဆက္အသြယ္လုပ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးမရိွခဲဘူ့း။ ဒါေပမဲ့စစ္ေထာက္လွမ္းေရး
ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အားလုံးသိတယ္အထင္န႔ဲ အမႈဆင္ ဖမ္းဖုိ႔အတြက္ ဖိအားေပးေမးျမန္းခဲ့
ပါတယ္။ တစ္လအၾကာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ လုပ္တဲ့ အထူးတရား႐ုံးမွာ 
ၾကားနာဖုိ႔ ေခၚသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ အပါအဝင္၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္
တဲ့ပစၥည္းေတြ လက္ဝယ္ထားရွိမႈေတြနဲ႔ တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ 
ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္တစ္ေယာက္ ထားေပးခဲ့ေပမဲ့ အဲဒါဟာ အေပၚယံ ဗန္းျပပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီပုဂၢိ ဳလ္ဟာ တရား႐ုံး အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကာလတေလွ်ာက္လုံး စကားတစ္ခြန္းမွ 
ဝင္မေျပာခဲ့ဘူး။ တရားသူႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကေနလိုက္ၿပီး ေျပာေပးတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ 
စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေတြက သူ႔ကုိ “မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား အဒီဲလုိ လုပ္လုိ႔မရဘူး” လုိ႔ေျပာပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္က သူတုိ႔ခ်မဲ့ စီရင္ခ်က္ဟာ ျပင္းထန္ႏုိင္မယ္ဆုိတာ သိေပမဲ့လည္း ဒီေလာက္ႀကီး
ေလးလိမ့္မယ္လုိ႔ေတာ့ မမွန္းထားခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္နဲ႔ ေသဒဏ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီလုိ ေသဒဏ္ခ်ခံလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မဲေဆာက္နားက ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ရွိေနတဲ့ 
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ကၽြန္ေတာ့္အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ သားငယ္ေလးအတြက္ ဝမ္းနည္းမိခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေသဒဏ္ခ် 
လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ခဲ့ေပမဲ့လည္း စိတ္ဓာတ္ၾက့ံခုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွာ ICRC (ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ) က အက်ဥ္းေထာင္ဆီ 
လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အေနနဲ႔ မိသားစုဆီကုိ 
စာေရးေပး ပုိ႔ခြင့္ရခဲ့တယ္။ အေျခအေနေတြက အေတာ့္ကုိတင္းၾကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စကားေျပာခြင့္မရပ ဲေရခ်ဳိးဖုိ႔သြားတဲ့လမ္းမွာ ေခါင္းကုိျခံဳၿပီး သြားၾကရ 
ပါတယ္။ အဒီဲေနာက္ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ ေရခ်ဳ ိးခ်ိန္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္တုုိက္ထကဲေန  
တစ္ေန႔ကုိ ၁၅ မိနစ္ေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ရပါတယ္။ (အက်ဥ္းက်တဲ့ႏွစ္ေတြ ၾကာလာတာနဲ႔
အမွ ် အဲဒီလုိ အျပင္ထြက္ခ်ိန္ဟာလည္း တုိးလာခဲ့ ၿ ပီး ေထာင္က်ခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ 
ၾကာလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တစ္ရက္ကုိ တစ္နာရီ အျပင္ထြက္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။) 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ သီးသန္႔အက်ဥ္းခန္းထဲမွာ ေနၾကရတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ 
၅ လေလာက္ၾကာလာတဲ့ေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ 
ေျခေထာက္ေတြ အရမ္းနာက်ဥ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ကုိယ္လုံး အ႐ုိးေတြ က်ဳိးေၾကသြား
သလုိ ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူနဲ႔မွ ေတြ႕ဆုံခြင့္မရခဲ့တဲ့အတြက္ ျပင္ပက 
ဘယ္သူမွ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေဆးဝါးေတြ မယူလာ ေပးႏိုင္ၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္အာဏာပုိင္
ေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမဲ့ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္ ဟန္ေဆာင္လုပ္ျပေနတယ္ လုိ ႔ပဲ 
ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္က အက်ဥ္းသားခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ေျပာျပတဲ့အခါမွ 
သူက ရန္ကုန္မွာေနတဲ့ သူ႔ရ႕ဲမိသားစုကုိ အနာသက္သာတဲ့ ေဆးတစ္မ်ဳိး ယူလာေပးဖုိ႔ အကူအညီ 
ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ပုိျမင့္တဲ့တရား႐ုံးမွာ ေသဒဏ္ကုိ အယူခံဝင္ႏ္ိုင္ေပမဲ့ စိတ္ထဲမွာ အေတာ္ 
ခက္ခဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေသနတ္န႔ဲ ပစ္သတ္မခံရေပမဲ့လည္း တခ်ိန္လုံး ပစ္မွတ္ထားခံေနရ၊ 
သံေျခခ်င္းခတ္ခံထားရ၊ လက္ထိပ္ခတ္ခံရေတာ့ တခ်ိန္လုုံးေသနတ္န႕ဲ ခ်ိန္ခံထားရတဲ့ လူလုုိပါပ။ဲ  
ဒီလို ခံစားခ်က္ေတြကုိ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အယူခံဝင္ခဲ့ေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ဘဲ 
အျခားအက်ဥ္းေထာင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္က်ခံရခဲ့ရတာ 
၁၃ ႏွစ္ေလာက္ ရိွသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေသဒဏ္က်ခံဖုိ႔အတြက္ ေစာင့္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္နဲ႔ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈေတြကုိ 
ေထာင္ဒဏ္အေနန႔ဲ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိေတာ့ 
ေထာင္ထဲမွာ မေသမခ်င္း ရက္အကန္႔အသတ္မရိွ အက်ဥ္းက်ခံဖုိ႔ အမိန္႔ခ်ခဲ့တယ္။

ဒါဟာ တရားမွ်တမႈ လုံးဝမရွိဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မလႊတ္ေပးခ်င္ၾကဘူး။ 
ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ျပစ္ဒဏ္ဆုိတာ လူကုန္ကူးမႈလုိမ်ဳိး ရာဇဝတ္မႈေတြကုိပဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏိုင္ၿပီး 
ႏုိ င္ ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ မပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လုိ မတရားခံရသူ အားလုံးေပါင္း ၆ 
ေယာက္ရိွတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တဲ့ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေထာင္မွဴးက သူ႔႐ုံးခန္းမွာ
ေခၚေတြ႕ခဲ့တယ္။ သူကေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူအားလုံးကုိ ေထာင္ဒဏ္ေျပာင္းလဲက်ခံေစတဲ့ 
ေၾကျငာခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မပါေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး အဒီဲလုိ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ မခံစားရတာဟာ 
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ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းပဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာတယ္။ သူတုိ႔က စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရပါ 
ညႇဥ္းဆဲဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၿပီး ေစာဒကတက္ခဲ့တဲ့အခါမွာ သူက “ေကာင္းၿပီ 
ညႊန္မွဴးကုိ ငါေမးၾကည့္မယ္” လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ေန႕ၾက သူက “ဟုတ္ၿပီ မင္းလည္း 
ပါသြားၿပီ” လုိ႔ေျပာပါတယ္။ အဒီဲေနာက္မွာေတာ့ ေထာင္အရာရိွေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အက်ဥ္းခန္း 
ေတြကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ ေရာက္လာၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာမည္ေတြန႔ဲ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ အက်ယ္ႀကီး 
ဖတ္ျပတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ကုိ “ရက္အကန္႕အသတ္မရွိ” ဆုိတဲ့ စာေၾကာင္းေတြနဲ ႔ တြဲၿပီး 
မေျပာသြားဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ နာမည္ေခၚၿပီး “ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ 
တစ္သက္ေထာင္ဒဏ္” လုိ႔ ေၾကျငာပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က “ဘာလုိ႔ ဒလုိီ လုပ္ရတာ 
လဲ” လုိ႔ ျပန္ေမးခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဘာမွထပ္မေျပာပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္ကထြက္ရမဲ့ေန႔ကုိ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၁၆၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေန႔စြနဲဲ႔ တရားဝင္ခ်မွတ္ခဲ့
ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အမွန္တကယ္လႊတ္တဲ့ေန႔ဟာ ၃ ရက္ ေနာက္က်ပါတယ္။ သူတုိ႔က 
အေမရိကန္ သမၼတအုိဘားမားရ႕ဲ အလည္အပတ္ခရီးကုိ ေစာင့္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ အဒီဲေန႔မွာပ ဲ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လႊတ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မယုံၾကည္ပါဘူး။ အဒီဲေနာက္မွာေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အထုတ္အပုိးေတြျပင္ဆင္ၿပီး ေထာင္ကလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ၊ 
ေထာင္မွဴးန႔ဲ အျခားအရာရိွေတြကအမွာစကားေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မထြက္ခင္ သူတုိ႔က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အေျခအေနတစ္ခုေအာက္ကေန လႊတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဥပေဒပုဒမ္ ၄ဝ၁ ကုိလိုက္နာရမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံဝန္လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ့တယ္။ 
အဲဒီဥပေဒအရ ဘယ္လုိ ရာဇဝတ္မႈမ်ဳိးကုိ မဆုိ (ေသးငယ္တဲ့ရာဇဝတ္မႈမ်ဳိး အပါအဝင္) 
က်ဴးလြန္မယ္ဆုိရင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္က်ခံရမယ္ ဆုိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
လက္မွတ္ထုိးဖုိ ႔ ျငင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ အေတာအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ေထာင္က လြတ္ခဲ့ရင္ ဘယ္ေနရာျပန္ရမယ္ဆုိတာကုိ 
အျမဲေတြးေနမိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဇာတိျမိဳ႕ဆီ ျပန္မေရာက္ခဲ့တာ ဟာလည္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ 
ၾကာခဲ့ၿပီေလ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေမာင္ႏွမ ၄ ေယာက္ရိွၿပီး ၂ ေယာက္ကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားၿပီးျဖစ္သလုိ 
ကၽြန္ေတာ့္မိဘႏွစ္ပါးစလုံးလည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဇနီးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ 
မရခဲ့တာ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ သူဘယ္လုိေနေနရတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
မသိပါဘူး။ တစ္ခါတေလေတာ့ ေထာင္ထဲမွာပဲေနခ်င္တဲ့စိတ္ဝင္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေထာင္ကလြတ္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လာၿပီးႀကိဳဆုိၾကပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္ရဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာအတူေထာင္က်ခဲ့ဖူးတဲ့ 
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူ႔အိမ္မွာ ေခၚေနခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
လုိက္ရွာသူေတြလည္းရိွပါတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္လြတ္လာၿပီဆုိတာကုိ သိေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္
ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ မသိၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ - AAPPB ႐ုံးခန္းဆီ 
ေခၚလာခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ 
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ကၽြန္ေတာ့္ဇာတိၿမိဳ႕ေလးဆီျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ တူ၊ တူမေတြနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခါ သူတုိ႔ 
ငုိေႂကြးခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အသတ္ခံလုိက္ရၿပီး၊ ေသသြားၿပီ
ဆုိတဲ့သတင္းေတြၾကားခဲ့ၾကလုိ႔ပါ။ အဲဒီေနာက္ AAPPB က ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဆီေခၚခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက အရာအားလုံးဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ 
အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လြတ္လာၿပီဆုိတဲ့သတင္း ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးသည္ဆီကုိ
လည္း ေရာက္ခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့လည္း သူကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ အခ်ိန္ျပန္လာမယ္ဆုိတာ 
မသိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ၊ ၅ ရက္ေန႕၊ ၂ဝ၁၂ မွာ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္သားဆုိရင္အခု အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ထြက္သြားတုန္းက သူ႕ အသက္ 
၂ ႏွစ္သားအရြယ္ပဲရိွေသးတယ္။ (ရဲေဘာ္ ဖုိက္တာေအာင္)
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ပဲ့နင္းႀကီးပဲ့နင္းႀကီး

တုန္ခါသံမ်ားန႔ဲအတူ ဒရြတ္တိုက္လိွမ့္ေျပးၿပီး အေဝးကုိသြားခဲ့

ကြ်န္ေတာ္ခင္မင္ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းက ေျပာခဲ့တယ္

ငါတုိ႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးကုိဆက္လုပ္မွာျဖစ္သလုိ

ေထာင္နန္းစံရမွာလည္းျဖစ္တယ္။

သူျပန္လာတဲ့အခါ

ကြ်န္ေတာ့္အေဖက သူ႔ကုိေျပာခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္း..

သူဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္လုိျဖစ္ေနၿပီတဲ့

ကြ်န္ေတာ္ တိတ္ဆိတ္စြာ ထုိင္ေနမိပါတယ္။

ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ

အက်ဥ္းေထာင္သြားရာလမ္းကေလးကုိ ကြ်န္ေတာ္ေငးၾကည့္ေနမိ

သာယာဝတီေထာင္က အ္ိပ္ငိုက္ေနတဲ့ ၾကမ္းျပင္ကေနေပါ့။

လမ္းမေပၚမွာ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္န႔ဲ

အသက္ ၆ဝေက်ာ္ လူႀကီးတစ္ေယာက္ လာေနတယ္။

ယွက္ျဖာေနတဲ့ လိေမၼာ္ေရာင္အလင္းတန္းေတြကုိ ထုိးေဖာက္လုိ႔

ေထာင္ဝင္စာ လက္ေဆာင္ထုတ္ေလးေတြ တစ္ေပြ႕တစ္ပုိက္န႔ဲေပါ့။

တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈေတြ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ခြာသြားခဲ့တယ္၊

သူဟာ ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္လွစြာေသာ အေဖ။

ျမင့္ေအာင္သန္႔

၈ - ၆ -၂ဝဝ၇

အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၃)၊ ဇူလုိင္-ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာ ၂ဝဝ၇



အခန္း ၅အခန္း ၅

“စစ္ပြဲ စရတာဟာ လြယ္တယ္။ ဒါေပမဲ့“စစ္ပြဲ စရတာဟာ လြယ္တယ္။ ဒါေပမဲ့
တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႕တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႕
ပ်က္စီးသြားခဲ့တဲ့ ေက်းရြာေတြကုိပ်က္စီးသြားခဲ့တဲ့ ေက်းရြာေတြကုိ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကေတာ့ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကေတာ့

လြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အစုိးရကုိလြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အစုိးရကုိ
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္”ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္”
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တကယ့္လုိ ႔ ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကုိဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ျမင္မ ႈရ ၿပီး ၿ ပီလဲလုိ ႔ 
ေမးမယ္ဆုိရင္ဒါဟာ ေျဖဖုိ႔ အေတာ္ခက္ခတဲဲ့ေမးခြန္းပျဲဖစ္တယ္။ ဒါကေတာ့ အေတာ့္ကုိရႈပ္ေထြး
ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ္ “ငါအိပ္မက္ မက္ေနတာလား”။ အိပ္မက္ကေရာႏိုးၿပီလား။ 
အဲဒီကုိမေရာက္ေသးဘူးလား” ဆုိၿပီး ေတြေဝ အံ့အားသင့္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမဝင္း)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင့္ခလံာခဲ့ၾကတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ကုိယ္က်ဳိးတစ္စံတုစ္ရာ အတြက္ 
ဘာမ မပါပါဘူး။ လူထုအားလုံး အက်ဳးိအတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လူထုကုိ နားလည္ေစခ်င္
တဲ့ အရာတစ္ခ ုရိွပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ လြန္ခဲတ့ဲ့ ၂၅ ႏွစကုိ္ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၿပီး 
အမွတ္ရမိတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ေတြကုိ 
အေရာက္ လွမ္းႏိုင္ဖို႔ဆုိတာဟာ အခ်ိန္ “၃ ရက္” ေလာက္နဲ႔ လုံေလာက္တယ္လုိ႔ ထင္မွတ္ခဲ့ဖူး
တာပဲျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ေနမ်ိဳးထုိက္)

အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူထုကေနၿပီး 
ABSDF ဟာတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ 
သမုိင္းေၾကာင္းရိွၿပီး ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့တာကုိ အမွတ္ရေစခ်င္ပါတယ္။ 
ABSDF ဟာ သမိုင္းရ႕ဲလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့တဲ့အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
လူထုရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးကုိေမွ်ာ္ကုိးၿပီး ႀကိဳးပမ္းစြန္႔စားခဲ့ၾကပါတယ္။ ABSDF ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရး
လႈပရွ္ားမႈဟာ လူထုဆႏၵေၾကာင့္ ေပါက္ဖြားလာရတာျဖစ္တယ္။ ၂၅ ႏွစဆုိ္တာ အခ်ိနအ္ေတာ္ေလး 
ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၅ ႏွစ္တာ ကုန္လြန္သြားၿပီး ေနာက္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ ႔ 
ေတာ္လွန္ေရး လႈပရွ္ားမႈထမွဲာ ထထဲဝဲင္ဝင္ပါဝင္ေနဆပဲ။ဲ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း အေတာ္မ်ားမ်ား
လည္းသူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ကုိ စြန္႔ခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ေရွ႕မဆက္ဘဲ 
ေနႏုိင္ရမလဲ။ (ရဲေဘာ္တင္ေမာင္ထြန္း)

ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ မရွိေသးသေရြ႕ ABSDF ဟာ 
ဆက္ၿပီးတည္ရွိေနမွာပါ။ တကယ္လုိ႔သာ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လူေတြက ABSDF  
ဆက္လက္ရပ္တည္ဖို႔ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၾကမယ္ဆုိရင္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြကလည္း 
အဲဒီအလုပ္ေတြကုိ ရပ္စဲလုိက္ပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ေတြကုိ စြန္႔လုိက္ပါ့မယ္။ 
တကယ္လုိ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ျပန္ၿပီး လုိအပ္လာမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ေပၚလာဦးမွာပါ။ 
ဒါဟာ ေက်ာင္းသားစိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ လူထုကုိ အျမဲတန္း ကာကြယ္
ေပးခဲ့ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္တိတ္)
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လူေတြက ABSDF ဟာ စစ္လုိလားတဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာလုိ႔ ေျပာခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္
ကေတာ့ သေဘာမတူႏုိင္ဘူး။ အဲဒီကာလက အေျခအေနေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ABSDF 
ေပၚေပါက္ခ့ဲရတာပါ။ လူထုရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
ကုိယ့္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ႔အတြက္ လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးကုိ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနန႔ဲ လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ျမန္မာျပည္
မွာရိွတဲ့ လူတုိင္း၊ လူတိုင္းဟာ အာဏာရွင္စနစ္ ဖိႏိွပ္မႈယႏၱရားႀကီးရ႕ဲ သားေကာင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
ဗမာစစ္သားေတြ ကုိယ္တုိင္ အပါအဝင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စစ္တပ္ကုိတုိက္ခုိက္ေနတာ
မဟုတ္ဘူး။ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ကုိပ ဲတုိက္ခုိက္ေတာ္လွန္ေနတာပါ။ (ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)

ABSDF ဟာ ျမန္မာ့သမုိင္းအတြက္ အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဒဲါေတြဟာ ကိစၥရပ္ 
အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ 
မတိုင္ခင္က  တို င္းရင္းသားလူမ် ဳိးေတြနဲ ႔  ဗမာလူမ် ဳိးေတြ ၾကား  အေတာ္ေလးတင္းမာ
တာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံအၿပီးမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြဆီကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ကုိယ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ 
ဆင္းရဲဒုကၡေတြကုိ မွ်ေဝခဲ့ၾကတယ္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ဒီမုိကေရစီေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြမွာလည္း 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အသက္ေတြ ေပးဆပ္
ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနန႔ဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ေလးစားမႈန႔ဲ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြကုိ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ စနစ္ရဲ႕ သားေကာင္
ေတ ြပဲ ျ ဖ စ္တယ္။  တို င္းရ င္းသားလူမ ် ဳိး စုေတ ြမကပါဘူး ၊  ဗမာတစ္ ျပည္လုံးမ ွာရ ွိတဲ့  
လူေတြအားလုံးပ ါပဲ ။  ကၽ ြ န္ေတာ္တုိ ႔  ABSDF အေနနဲ ႔  ေသနတ္ေတြကုိင္ေနရတာကုိ  
မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေရြးျခယ္မႈ တစ္ခုမွ 
မဟုတ္ဘူး၊ အေျခအနတစ္ရပ္ပဲျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြဟာလည္းလက္နက္ကုိင္
စြဲရတာကုိမႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။  တကယ္လုိ႔သာ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းမႈေတြကုိ 
ရခဲ့မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ေနၾကမွာလဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ 
တကယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရးကုိ လုိလားမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး 
နက္နက္နနဲဲေတြးၾကည့္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တိုင္ကလည္း 
ဘက္လုိက္မႈမရိွတ့ဲ ႐ႈေထာင့္ကေန လက္ေတြ႕က်က် ၾကည့္ျမင္ၾကရပါမယ္။ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ ၂ဝ - ၃ဝ 
ေလာက္ကတည္းက အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြဟာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝေတြကုိေပးဆပ္ခဲ့ၾက
တယ္။ ဒုကၡဆင္းရဲခံခဲ့ၾကရတယ္။ သူတုိ႔ဟာလည္း လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက
တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့အရာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီရႈေထာင့္အျမင္ေတြကုိလည္း 
ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ဦးနဲ ႔တစ္ဦး 
အျပန္အလွန္ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရပါမယ္။ တစ္ခါတစ္ေလလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္
ေရးကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ အင္အားနည္းေအာင္ လုပ္တာမ်ဳိးကုိလည္း ခံရပါတယ္။ အဲဒီလုိ 
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လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ အားေပးေထာက္ခံ တာမလုပ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 
သူတုိ႔ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတုိ႔က “မင္းတုိ႔ေတြ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့
သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ျပည္တြင္းျပန္ၿပီး အစုိးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးစကားေျပာၾကပါ။ ငါတုိ႔က 
အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းကုိပဲ အျပည့္အဝေထာက္ခံတယ္။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး
ကုိေတာ့ မေထာက္ခံႏိုင္ဘူး” လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အေနအထားကုိ 
နားလည္ပါတယ္။ သူတုိ႔က လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ၾကပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ေတာ့ မေပးသင့္ဘူးေလ။ ျမန္မာအစုိးရမွာစီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ စစ္တပ္အာဏာ 
အျပည့္အဝ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဆီမွာ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ စံနမူနာျပဳႏိုင္မႈ၊ 
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပႏိုင္မႈ၊ လႊမ္းမုိးၾသဇာေညာင္းႏိုင္မႈစတာေတြ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ 
ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္မွာ လူထုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မ ွာ အာဏာမရွိဘူး။ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဝန္ႀကီးေတြလည္းမဟုတ္ၾကဘူး။ သမၼတလည္း
မဟုတ္ဘူး။ အဒီဲလူေတြအေတာ့္ကုိ ခ်မ္းသာေနၾကခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ပုိက္ဆံမရိွဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ သုညမွတစ္ပါး ဘာမွ မရိွဘူး။ ဒါေတြေၾကာင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိ ုသူတုိ႔အေနနဲ႔ 
အထင္ေသးအျမင္ေသးတဲ့စိတ္န႔ဲ မၾကည့္သင့္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အခန္းထဲမွာအတူရိွရင္ 
တန္းတူညီမွ ်တဲ့ စကားေတြပဲ ေျပာရမွာေလ။ သမုိင္းစာအုပ္ေတြက တိုင္း ျပည္ႀကီးကုိ 
သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ စံနမူနာျပဳႏိုင္မႈ ၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပႏိုင္မႈ ၊ လႊမ္းမုိးခ် ဳပ္ကုိင္ႏိုင္မႈ ၊ 
ၾသဇာေညာင္းႏုိင္မႈေတြကုိ သမုိင္းက ေျပာျပသြားပါ လိမ့္မယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးေတြရ႕ဲ အသည္းႏွလံုးမွာ 
ABSDF အတြက္၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္၊ ဒီမုိကေရစီၾကိဳးပမ္းမႈအတြက္ 
ေနရာတစ္ေနရာစာေတာ့ ရွိေနမွာပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕
ဖက္ဒရယ္စနစ္ အိပ္မက္ေတြအတြက္ ABSDF ရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကပါတယ္။ 
ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရင္ၾကားေစ့ သင့္ျမတ္ဖုိ႔ အေတာ္လုိအပ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္သံခ)ဲ

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိက္ပြဲက ဆက္ရိွေနတုန္းပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ကပြင့္လင္းလာၿပီမုိ႔ 
ABSDF အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ေပၚလာၿပီလုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။ ဒီလုိအခြင့္အေရးကုိ 
ေနာက္မက်ခင္ အျပည့္အဝဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ အနိမ့္ဆုံးအေနနဲ႔ ABSDF ဟာ အမ်ဳးိသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္လိမ့္မယ္
လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ အဲ့ဒလီိလုုပ္ႏ္ုိင္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းကုိ ေျခလွမ္းလွမ္းရလိမ့္မယ္လုိ႔ 
ယူဆပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ABSDF အတြက္ အခြင့္အေရးႀကီးတစ္ရပ္ရိွေနၿပီဆုိတာကုိ ၂ဝ၁၂ 
ဒီဇင္ဘာလက ျပည္တြင္းကုိ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္နဲ ႔ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ သတိထားမိခဲ့
ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးရွိခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ပတ္သက္္တဲ့ ဗဟုသုတုေတြ၊ 
ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ အသက္ေသြးေခၽြးေတြ စေတးၿပီးရခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕
အႀကံဳေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ABSDF အေနနဲ႔ အမ်ဳ ိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ 
ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ့္အေနအထားမွာရိွေနတယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ယုံၾကည္ ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)
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ကၽြန္ေတာ္ ျပည္မက လာပါတယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လြန္ခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္တာလုံးမွာ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ ေနခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ 
သူတုိ႔လုိ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္နဲ႔ ခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝဟာ သူတုိ႔ ဘဝေတြထကဲ
တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ ိးေတြရ႕ဲ 
အေရးအတြက္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြရႏိုင္ဖုိ႔အတြက္၊ ဗမာလူမ်ဳိးေတြက သူတို႔အေပၚ 
နားလည္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ရည္စူးၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ABSDFအေနနဲ႔ 
လူထုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘူး။ လူထုဘဝျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖုိ႔ 
အတြက္လည္း မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြန႔ဲအတူေနထိုင္ၿပီး 
သူတုိ႔ရ႕ဲ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ဘဝေတြကုိ မွ်ေဝခံစားေပးျခင္းနဲ႔ ABSDF ဟာအနာဂတ္ ဒမုိီကရက္တစ္ 
တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္ ရေလာက္ ေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ကုိ ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဗမာျပည္ရဲ႕ ျပႆနာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြကြဲျပားစုံလင္မႈ ဒါမွမဟုတ္တိုင္းရင္းသားေတြ 
တန္းတူညီမွ်မႈ မရိွျခင္း မဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းကသာ အဓိကျပႆနာျဖစ္တယ္။ 
အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းရဲ႕ အရြယ္အစားနဲ ႔ အာဏာကုိသာ မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္ သူတုိ ႔ကုိ 
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြကေန ဆုတ္ခြာသြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ျပႆနာေတြဟာ 
ဆက္ၿပီးရိွေနဦးမွာပဲ။ တကယ္လုိ႔သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စစ္တပ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊သူတုိ႔
ရဲ႕အရြယ္အစားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြက သူတုိ႔ရဲ႕နယ္ေျမကုိ သူတုိ႔သာ 
ပုိင္ဆုိင္တယ္လုိ႔ ခံစားရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ 
စစ္တပ္ဟာ ဗမာလူမ် ဳိးေတြၾကံဳေနရတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။ 
(ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္)

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မူဝါဒေတြဟာ အခုခ်ိန္ထိ မွန္ေနေသး
တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အခုခ်ိန္မွာ တာဝန္ပုိရွိလာၿပီ။ 
ႏိုင္ငံေရးပုိင္းမွာလည္း ပုိၿပီးရင့္က်က္လာၿပီ။ အနာဂတ္မွာလည္း ABSDF ဟာ ျမန္မာျပည္တြင္း 
ၿငိမး္ခ်မ္းေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခရာက်တဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုက 
ပါဝင္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ 
ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြပဲျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္
ျပဳခံရေစဖုိ႔ တြန္းအားေတြေပးတဲ ့အခန္းက႑က ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ မတူျခားနား
တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအုပ္စုေတြအေပၚ 
တစ္မူထူးျခားတဲ့ နားလည္မႈေတြ ရိွေနပါတယ္။ ABSDF ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႕ဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ သင့္ျမတ္ေရး ရႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)

ABSDF မွာ ကၽြန္မအေနနဲ႔ လူေပါင္းစုံနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ 
ရခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္မ ကရင္နီေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ေက်ာင္းအုပ္စသျဖင့္ အလုပ္လုပ္
ကုိင္ဖူးတဲ့အတြက္ မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘယ္လုိခံစားခ်က္မ်ဳိး ရိွတယ္ဆုိတာ ကုိ 
နားလည္ဖုိ႔  အျမဲႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ နားလည္သေဘာေပါက္ ထားမယ္ဆုိရင္ မတူညီတဲ့ 
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တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သာမက၊ ၿမိဳ႕ျပန႔ဲ ေက်းလက္ လူထုၾကား အမ်ဳိးသား
ရင္ၾကားေစ့ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ပါ ပ့ံပုိးကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ ABSDF 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ဒီလုိကိစၥရပ္ေတြအေပၚ အေတာ္အတန္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားတဲ့
အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ ႔ အနာဂတ္အတြက္ တစုံတရာ ပ့ံပုိးကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ 
ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ကြဲျပားေနတဲ့အစုအဖြဲ႕ေတြ ၾကား ေပါင္းကူး တံတားထုိးေပး
ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စနစ္ႀကီးက ကၽြန္မတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ကြဲကြာေစဖုိ႔၊ ျခားနားေစဖုိ႔ စနစ္တက် 
ေဖာ္ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကုိ 
ျပန္ၿပီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔မွာ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ေတြရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ 
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖိအားေပးခံရတာ ေတြ၊ ဒုကၡဆင္းရဲေတြ၊ ခါးသီးမႈကုိ ခါးစည္းခံထားခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့
အတြက္ ဒီတာဝန္ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ယုံ
ၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ပါတယ္။  (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္) 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြ႕ဲအစည္းကုိ ရည္းမွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ဆက္ၿပီးသယ္ေဆာင္
လိုတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မ ွာ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီးေတြမရွိဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းကိုဆက္ၿပီးရပ္တည္ရွင္သန္ခ်င္ေသးတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြး ပြဲ ေတြမွာ က်ေနာ္တို႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ ဗမာျပည္ တြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပ ြဲေတြမွာ ပါဝင္လိုတဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ စည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္းအစုိးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ လက္မွတ္ထုိးေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း အဲဒီလုိလုပ္သင့္
တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိျပန္အဖတ္ဆယ္ဖုိ ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းကိုျပန္ ၾကတဲ့အခါ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိအစုိးရန႔ဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ ၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကတယ္။ ABSDFဟာ၁၉၈၈ခုႏွစ္အေရးေ
တာ္ပုံႀကီးကေန ေပါက္ဖြားလာတာ ျဖစ္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္ဟာ အလြန္ကိုခန္႕ညား
ထယ္၀ါပါတယ္။ လူေတြက ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ့ အစိတ္ပုိင္းအျဖစ္ 
ပါဝင္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ က အဲဒီလုိမလုပ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တို႕တမ်ဳိးသားလံုးကို 
ကယ္တင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာလည္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ထဲကုိ ဝင္ေရာက္သင့္ၿပီလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး)  

ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ႕အၾကံဳအရ လူေတြဟာ စစ္မွန္္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလုိရိွၾကပါတယ္။ 
သူတုိ႔ဟာ စစ္မက္ပဋိပကၡဇုံေတြမွာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီေနထုိင္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။  သူတုိ႔ရ႕ဲလြတ္လပ္စြာ
သြားလာႏုိင္ ဖုိ ႔ ၊ ကူစည္ကူးသန္းႏုိင္ ဖုိ ႔ ၊ လြတ္လပ္တဲ့အသင္းအဖြဲ ႕ေတြ ၊ လြတ္လပ္စ ြာ 
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြကုိ အလုိရွိၾကတယ္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားတဲ့ေဒသေတြမွာ ထိခုိက္ေသေၾက 
ဒဏ္ရာရတာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနန႔ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အျပဳသေဘာ ျမင္ပါတယ္။ တစ္ခုရိွတာက အစုိးရန႔ဲ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႕ေတြၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးဟာ အဓိက စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ 
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အစုိးရအေနနဲ႔ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ အျပည့္အဝ႐ုိးသား
မႈရိွရမယ္။  အျပည့္အဝ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈည ရိွရမယ္။ ပဋိပကၡေတြကုိ စတင္ဖန္တီးခဲ့သူဟာ 
အစုိးရသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာလည္း 
သူတို႔မွာသာတာဝန္ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထား
ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မင္းခန္႔)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြရ႕ဲ ပညာေရးအတြက္ ပ့ံပုိးေပးလုိ
တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ သား၊သမီးေတြ ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ မိသားစုေတြကုိလည္း 
ကူညီေပးခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဗမာျပည္ကုိ မျပန္ရေသးဘူး။ ဗမာျပည္မွာ ဒမုိီကေရစီမရေသး 
သေရြ႕ျပန္ဦးမွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသားက ေတာ္လွန္ေရး
အတြက္ ရွင္းသန္႔မႈ အျပည့္ရိွပါတယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ဒကီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ေသသြား ခဲ့မယ္ဆုိရင္ 
ကၽြန္ေတာ့္ တာဝန္ဝတၱရားေတြအတြက္ ကတိထားရ ွိတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရ ြက္ ၿပီး ၿ ပီလုိ ႔ 
ခံယူမွာျဖစ္တယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အာဇာနည္ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ သာမန္လူသားေတြသာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္လူေတြဟာလည္း ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီေရးမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ (တိုင္းျပည္ေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ) ကြဲျပား
တာေတြ အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးရိွရင္ ေတာင္မွ အားလုံးဟာ လူသားေတြပျဲဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္တိတ္)

၂ဝ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ အစုိးရဖိတ္ေခၚမႈနဲ႔ ျပည္တြင္းကုိ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ေလ့လာေရး 
ခရီးစဥ္မွာ ကၽြန္မလည္းပါ၀င္ခဲ့တယ္။  အဲဒီမတိုင္ခင္က အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ 
ကုိယ္ႏွစ္သက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ထကုိဲ ဆြသဲြင္းခံလုိက္ရၿပီလုိ႔ ကၽြန္မခံစားခဲ့ရတယ္။ အစုိးရဆႏၵကုိ 
လုိက္ေလ်ာဖုိ႔ အတင္းအၾကပ္ ေစခုိင္းခံၾကရၿပီလုိ႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္၊ လြဳိင္ေကာ္မွာ 
ကၽြန္မမိသားစုေတြ၊ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲ ၄ ရက္ေလာက္ အတူေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ဟာ 
ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အားေပးခဲ့ၾကတယ္။  
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႔  ကၽြန္မတုိ႔တကယ္ပဲ အမ်ားႀကီး 
လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္လုိ႔  သူတုိ႔ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ABSDF ကုိ စၿပီးဖြ႕ဲစည္းကတည္းက အာဏာရွငစ္နစ္ကုိ တိုက္ပြဝဲင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒါေတြဟာ သမုိင္းဝင္ခဲ့ၿပီ။ ဘယ္သူကမွ ျငင္းလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အေျပာင္းအလဲ လုိခ်င္တယ္
ဆုိရင္ ဒါကုိ တြန္းအားေပးဖုိ႔ အင္အားရွိရပါမယ္။ ABSDF ဟာ ျမန္မာျပည္ကုိ ေရွ႕ခ်ီႏုိင္ဖုိ႔ 
တြန္းအားေပးေနတဲ့ အင္အားစုေတြထဲက တစ္စိတ္တစ္ပ္ုိင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္း
ကေတာ့ အစုိးရက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ခုအခါမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ 
အနာဂတ္မွာ ABSDF ဟာ တစ္စုံတရာ ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္း 
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးရ႕ဲ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးတည္ရိွေနမယ္လုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ဖုုိက္တာေအာင္)

ကၽြန္မအေနနဲ႔ တစ္ေန႔ အိမ္ျပန္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ အျမဲတမ္းေတြးမိပါတယ္။ ABSDF 
ထဲမွာလည္း အားလုံးဟာ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာငရ္မယ္ဆုိတာကုိ 
အေတာ္ ေဆြးေႏြးၾကတာရွိပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိရ ွိ ျပန္ျခင္းအားျဖင့္သာ ျပည္တြင္းကုိ 
ျပန္ေရာက္ရင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒအီတုိင္းျဖစ္ရမယ္
လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ယုံၾကည္စိတ္လည္း ေမြးထားရပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျခအေန
အမွန္ကုိ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖုိ႔  ဒါမွမဟုတ္ လက္ခံႏိုင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲစိတ္ကုိလည္း 
ျပင္ဆင္ထားၾကရပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ABSDF ဟာ ဘယ္လုိ ပုံစံနဲ ႔ ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔ 
ဆုံးျဖတ္ပါေစ ABSDF န႔ဲ အတူ ရိွေနခ်င္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ကၽြန္မတုိ႔ ဦးတည္ခ်က္
ကုိသာ မေမ့ဘူး ဆုိရင္ ABSDF ပါဝင္ႏိုင္မယ့္ အခန္းက႑တခုရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ အျမဲ
ယုံၾကည္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာလည္း အနိမ့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္းက 
မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြ အတြက္  တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ကုိင္ေပးခ်င္တဲ့စိတ္ရွိၿပီး 
ကၽြန္မရဲ႕အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ကုိေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ မေျပာလုိေသးပါဘူး။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)

တခ်ိန္က ABSDF မွာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃ဝဝဝ ေလာက္ရိွခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္အမ်ား
စုဟာ အခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရိွေနၾကၿပီး အျခားႏိုင္ငံေတြဆီ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားတဲ့သူေတြ
လည္း အေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔အေနနဲ ႔ သူတုိ႔ကုိ ျပန္ၿပီး စည္း႐ုံးႏိုင္ ဖုိ ႔ 
လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအင္အားစုဟာ ဗမာျပည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးကုိ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ 
အေနနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ABSDF မ်ဳိးဆက္ေတြဟာ 
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပါဝင္ပ့ံပုိးေပးဖုိ႔ အေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ 
အေနအထားမွာ ရိွေနပါတယ္။ ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ၆၅% ဟာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား
ေဟာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ABSDF န႔ဲ ေက်ာင္းသားအားလုံးဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕
ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ တာဝန္ကုိယ္စီရိွၾကတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါ
တယ္။ (ရဲေဘာ္သန္႔ခ်ိန္ျမင့္)

ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ သတင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့လုပ္ငန္းပုိင္းေတြမွာ ဆက္ၿပီးလုပ္ကုိင္လုိ
ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္တာလုံးမွာ ABSDF မွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ရတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေလးမွ
ေနာင္တရျခင္း မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိစ ြာနဲ ႔ အိမ္ျပန္ခ်င္ပါတယ္။ 
စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြထဲမွာပ ဲေနေနလုိ႔ မရပါဘူး။ လက္ရိွအေျခအေနေတြအေပၚမွာ လက္ေတြ႕
က်က် ရွိေနရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
ပ့ံပုိးပါဝင္ဖုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး ရိွလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္လြမ္းဏီ)
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လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္တာလုံး တုိက္ပြဲဝင္အၿပီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရခဲ့တဲ့အရာေတြကေတာ့ 
လူတိုင္းဟာကၽ ြန္ေတာ္တုိ ႔ကုိ မိမိပုဂ ၢိ ဳလ္ေရးရာ အက်ဳိးအျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရိွတာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ျခင္းပျဲဖစ္တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားၿပီး 
ဒီထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ဘဝမွာ ေနထုိင္ႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီလုိမလုပ္ခဲ့ၾကတာကုိ အမ်ားသူငွာ 
သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒအီတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိမိကုိယ္မိမိ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာလူထုကုိ 
ေဖးမကူညီေပးတဲ့ ဘုရင့္ေတာ္ဝင္စစ္တပ္ ရ ွိတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္အေနနဲ ႔ ABSDF ကုိ 
ဗမာျပည္အတြက္ အဲဒီအတုိင္းျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စစ္တပ္ စသျဖင့္ ဘယ္လုိစစ္တပ္အေနနဲ႔ဖြဲ႕စည္းပါေစ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
လူထုကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးရမယ္။ (ရဲေဘာ္မုိးေက်ာ္ဦး)

ကၽြန္ေတာ့္မွာ အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္ေတြရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ 
ဒါေတြကုိ ခ်ျပလုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အနာဂတ္အတြက္ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားထား
ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဲဒါေတြအတြက္လည္း စုိးရိမ္မိတယ္။  ABSDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္အားလုံး
အတြက္ကၽြန္ေတာ္စိတ္ပူတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚက မေသခ်ာ မေရရာမႈေတြအတြက္လည္း 
ကၽြန္ေတာ္စိတ္ပူတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒါေတြဟာ အေတာ္ေလး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ 
ပ်က္စီးလြယ္၊ ယုိင္လလဲြယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ABSDF ဟာ အျခားအဖြ႕ဲေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ
ဝင္ေနရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အနာဂတ္ဟာ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြန႔ဲလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကရတဲ့အတြက္ ဂ႐ုစုိက္ၾကဖုိ႔ေတာ့ 
လုိလိမ့္မယ္။ (ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

ABSDF နဲ ႔အတူရွိခဲ့တဲ့ကာလေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေတြး ၾကည့္ရင္ ေတာထဲမ ွာ 
ဘယ္ေလာက္ထိ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ ႔ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကုိပဲ ျပန္ေျပာင္း
သတိရေနမိတယ္။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ရပ္တည္ဖုိ႔ဆုိတာ 
အေတာ့္ကုိ ခက္ခပဲါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မ်ဳ ိးဆက္သစ္ေတြကုိ ဒလီမ္းစဥ္ထ ဲစည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းဖုိ႔ 
ဆႏၵမရွိဘူး။ အေတာ့္ကုိ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေမက 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပညာေရးပုိင္းမွာပဲ ေဇာက္ခ်လုပ္တဲ့ဘဝဟာ ကၽြန္ေတာ့္နဲ႔ ပုိသင့္ေတာ္မယ္လုိ႔ 
အျမဲ ေျပာခဲ့တယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တကၠသုိလ္ဝန္းထကုိဲ ျပန္သြားခ်င္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကမွ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုေတြနဲ႔ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္ဆုံခဲ့ရတယ္။ (ရဲေဘာ္သန္႔ခ်ိန္ျမင့္)

အနာဂတ္မွာလည္း ABSDF ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရ႕ဲ ႐ုန္းကန္မႈမွာ သူတုိ႔ရ႕ဲကုိယ္ပုိင္
ျပဌာန္းခြင့္ အတြက္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆက္ၿပီး တိုက္ပြဝဲင္ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္
ထားပါတယ္။ ABSDF ဟာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ နားလည္ေပးတဲ့၊ သူတုိ႔ 
ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကုိ ကုိင္စြဲထားတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ဝင္း)
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ကၽြန္ေတာ္ဟာ မၾကာေသးခင္ကမွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကုိ ျပန္လာခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း
ေဟာင္းေတြကႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမွ်ာ္ေနတာလုိ႔ သူတုိ႔ကေျပာၾကတယ္။ 
ခုအခါမွ သူတုိ႕က အေတာ့္ကုိ ႏုိးၾကားတက္ႂကြေနၾကတယ္။ ABSDF တစ္ဖြ႕ဲတည္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္
တြင္းက ကုိယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ ႔ အတူပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္သူရ)

ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု ျမန္မာျပည္တြင္းမွာပဲ ေနထုိင္ၾကဆဲျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ သမီး
အႀကီးဆုံးကုိေတာ့ ေတြ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ သူလက္ထပ္ခါနီး ကၽြန္ေတာ့္ဆီကုိ ခြင့္လာေတာင္းတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ လြန္ခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္တာလုံးဟာ ABSDF န႔ဲပဲ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 
မိသားစုဝင္ထက္ ABSDF ကုိပဲ သံေယာဇဥ္ပုိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုအတြက္ 
စိတ္ပူစရာ မလို၊ အားလုံးအဆင္ေျပၾကတာကုိ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ABSDF က 
ကၽြန္ေတာ့္ ရဲေဘာ္ေတြ အတြက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပူပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြနဲ ႔ 
ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ကုိ စိတ္ပူမိတယ္။ သူတို႔ဟာ ေန႔စဥ္ဘဝရွင္သန္ေရးအတြက္ 
႐ုန္းကန္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေသတဲ့အထိ ABSDF နဲ႔အတူ ရွိေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ 
ABSDF ဟာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုဝင္ေတြဟာ 
ခြန္အားအနည္းဆုံး၊ ဒကုၡဆင္းရဲဒဏ္ အခံစားရဆုံးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလ ဲ
တစ္စုံတစ္ရာသာမရွိခဲ့ရင္အနာဂတ္မွာ အခက္အခဲေတြနဲ ႔ ပုိ ၿ ပီးရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။ 
(ရဲေဘာ္စုိးထြဋ္)

ကၽြန္ေတာ္ အဓိကခံစားရတာကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ငယ္ရြယ္နုပ်ဳိတဲ့ လူငယ္ဘ၀ေတြဟာ
ေတာထ ဲမွာပဲကုန္ဆံုးခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာအေတြ႕အၾကံဳေတြအမ်ားႀကီး
ကိုေတာ့ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘြဲ႕မရခဲ့ေပမယ့္ေတာထဲမွာ ကုန္ဆံုးခဲ့ရတဲ့ဘ၀ဟာ 
ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ေတာတြင္းတကၠသုိလ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ရသလိုဘဲ ခံစားရပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ အေနန႕ဲႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း၊သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းနဲ႔ အဖြ႕ဲအစည္းေတြကို 
ဘယ္လို တည္ေဆာက္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိေလ့လာသင္ယူခြ င့္ရရ ွိခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ႏွလံုးသားနဲ႕စာနာမႈကုိလည္း ရရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ရခဲ့တဲ့ဗဟုသုတနဲ႕အေတြ႕အၾကဳံေတြအားလုံးဟာကၽြန္ေတာ္ဘ၀အတြက္အေတာ့္ကိုဘဲ
ကံေကာင္းခဲ့တယ္လုိ ႔ထင္ပါတယ္။ေတာ္လွန္ေရး ၾကီး ၿ ပီးဆံုးတဲ့အခါဒီဗဟုသုတေတြကုိ 
ျမန္မာျပည္ထဲကျပည္သူေတြကိုမွ်ေဝေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး)

အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ပုိင္ဘဝနဲ႔ မိသားစုအတြက္ပျဲဖစ္ျဖစ္၊  ကုိယ့္ဘာသာရပ္တည္ဖုိ႔ 
အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အိပ္မက္ေတာ့ရွိတာေပါ႔။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲကၽြန္ေတာ္ဟာ ABSDF ရဲ႕
တစ္စိတ္တစ္ပ္ုိင္းအေနန႔ဲ အလုပ္လုပ္ေနရဦးမွာ ။ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္လုိ 
လူမ်ဳိးေတြန႔ဲဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြ႔ဲျဖစ္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ပုိင္ဘဝန႔ဲ မိသားစုဘဝ ရပ္တည္ႏိုင္
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ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရတာနဲ႔တျပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္း ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖုိ ႔ 
ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္မလဲဆုိတာကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ ရိွမွာ
မဟုတ္ဘူး။ အနာဂတ္ဟာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေပၚမွာလည္း မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ 
(ရဲေဘာ္ဝင္းတင့္ဟန္)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြဆီ အေရာက္လွမ္းႏိုင္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ 
ABSDF ကတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္စီတုိင္းဟာ ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိတယ္
ဆုိတာကုိ ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနန႔ဲ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုဆီ 
ျပန္သြား ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစုပုိင္ လယ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရတာကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္
ႏွစ္သက္တယ္။ (ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္)

ပုဂၢဳိလ္ေရးအရဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ေတြရၿပီဆုိရင္ေတာ့ ၂ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၃ 
ႏွစ္ေလာက္ အနားယူခ်င္ပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔ အတူေနၿပီး လူထုအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေတြကုိ 
ႏိုင္သေလာက္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေတာ္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ခရီးေတြကုိ 
ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေတာထဲကုိ စေရာက္ကတဲက အခုထက္ထိ 
နားရတယ္လုိ႔မရိွပါဘူး။ စိတ္ပုိင္း ႐ုပ္ပိုင္း ၂ ခုလုံး အေတာ့္ကုိ ပင္ပန္းေနၿပီျဖစ္တယ္။ ေခတၱခဏ 
အနားယူသင့္ပါတယ္။  ဒါေတြဟာကၽြန္ေတာ့္ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒမုိီကေရစီတုိက္ပြၿဲပီးတဲ့ေနာက္ တပ္ထကုိဲ ၀င္လုိ႔ရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရိွမယ္ဆုိရင္ စစ္တပ္ထကုိဲ 
၀င္ခ်င္တယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀က အိပ္မက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုလက္ရွိ 
ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသူကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ကလက္ထပ္ထားလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒအီတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုခုကုိ၀င္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ဆလုိင္းေယာေအာင္) 

တကယ္မေျပာင္းလဲႏုိင္ရင္ေတာင္ အခုအခ်ိန္ဟာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အားစုိက္ဖုိ႕ 
အခြင့္အလမ္းရိွတဲ့ ကာလတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။  ကၽြန္မတုိ႔ ရံႈးနိမ့္တယ္လုိ႔ ခံစားမိတုိင္း ABSDF 
န႔ဲစတင္ကတည္းက အတူရိွေနခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ ျပန္ၿပီးေတြးၾကည့္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ 
အသုံး၀င္ပါတယ္လုိ႔ ခံစားခ်င္တဲ့အခါ ABSDF မွာ ကၽြန္မအတြက္ ဂုဏ္အယူရဆုံးအခ်ိန္ေတြကို 
ျပန္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကာလတစ္ခု၊ အေျပာင္း
အလဲတစ္ရပ္ကုိ ျဖတ္သန္းေနရတာျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းဟာ အခုခ်ိန္မွာ မိမိတုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ မိမိတုိ႔ 
မူလရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အာ႐ုံစူးစုိက္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိေကာ္မတီ ေနာက္ဆုံးျပဳ
လုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ကၽြန္မကုိ ဗဟုိတရားေရးဌာနမွာဝင္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ 
တာကုိ ကၽြန္မ လက္ခံခဲ့ပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိ ဒီလုိအေရးၾကီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သမွ် အားလုံးန႔ဲအတူ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖုိ႔ ေနရာတစ္ခု
လည္း လုိအပ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္)
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ကၽြန္မ ျမန္မာျပည္က မထြက္ခြာခင္ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံမွာ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေမျဖစ္သူကုိ သြားေတြ႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ သူ႔ရဲ႕သား အသက္နဲ႕
ရင္းၿပီးတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မျပည့္္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ေတာ့ မျပန္ခ်င္ေသးပါဘူး။ 
ကၽြန္မအေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာက ပါခ်င္မွ ပါႏိုင္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕ 
ဗဟုသုတ အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ ကၽြန္မရဲ႕ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအဝုိင္းေတြနဲ႔ ဖလွယ္ခ်င္ပါ
ေသးတယ္။ ကၽြန္မ မိသားစုေလးန႔ဲ ေပွ်ာ္ေပွ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနခ်င္ပါတယ္။ (ရဲေဘာ္မေႏွာင္း)
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“လက္ပါးေစ”“လက္ပါးေစ”

ေသနတ္ေမာင္းထုိး

စိတ္မဆုိးန႔ဲ အေမရယ္

သူပုန္ဆုိတာ

ျပည္သူၾကားမွာ ရိွေနတာတဲ့။

ဟုိအရင္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္

အျဖဴ၊ အစိမ္းဝတ္၊ ကြန္ျမဴနစ္တဲ့

ငယ္ငယ္ေလးန႔ဲ ျဖစ္တယ္ေနာ္ အေမ။

သတၱိအရာ၊ ၾကံဳဖူးပါဘူး

ေသနတ္န႔ဲပစ္၊ ေသြးေပညစ္လည္း

ေရွ႕တုိးျမဲမုိ႔

တစ္ခါတစ္ခါ ေသြးလန္႔လာတယ္အေမ။

အဲဒ့ီ သူပုန္ေပါက္စ

ေသနတ္ရေတာ့၊ တကယ္ခ်တာ

ေတာထဲမွာ ၾကံဳရျပန္ပါတယ္ အေမ။
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သားဆရာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးက

ခုတေလာ ထူးၿပီး၊ ဂ႐ုစုိက္တယ္အေမ။

သူက ေျပာေသး၊ လက္မေႏွးန႔ဲ

သူပုန္ရန္ေအး၊ ကင္းေဝးခဲ့ရင္

ရာထူးတင္မတဲ့ အေမ။

ေဟာဗ်ာ

သားေျပာသမွ်၊ မ်က္ရည္က်တာ

အေမ ဝမ္းသာလုိ႔လားဟင္။

ကုိစ်င္

အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ၾသဂုတ္၊ ၁၉၉၁
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၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၂ က်မွ ABSDF ေလ့လာေရးအဖြ႔ဲန႔ဲ ဗမာျပည္မကုိ ပထမဦးဆံုး
ျပန္ေရာက္တယ္။ ခရီးစဥ္မတုိင္မီမွာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ပါ ႔မ ွာလားဆုိတာ စိတ္ပူရ၊ 
စိတ္လႈပ္ရွားရ၊ ေၾကာင့္က်ခဲ့ရေသးတယ္။ ျပည္တြင္းလူထုအေျခအေနေတြကုိ ကုိယ္က 
သိၿပီးသား- ဆင္းရဲၾကတယ္၊ ၾကပ္တည္းၾကတယ္။ ကုိယ္တကယ္ေရာက္သြားေတာ့လည္း 
သည္အတုိင္းပဲေတြ႔ရတာ။ ႀကဳိသိၿပီးသားေပမယ့္လည္း ျမင္ရေတြ႔ရတာေတြက စိတ္မေကာင္း
စရာေတြခ်ည္းပဲ။  အဲသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ခဲ့ႏုိင္တာ ဆုိတာအျပင္ မၿပီးမစီးဆက္လုပ္ရဦး
မယ္ဆုိတာ ျမင္ခဲ့တယ္။ ေလ့လာေရးခရီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြ တျခားအတုိက္အခံ
အစုအဖြ႕ဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့တယ္၊ အားတက္စရာပါပ၊ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အားေပးေထာက္ခံၾကပါတယ္။ 
ေဖေဖမဆုံးခင္ မိသားစုနဲ႔ ရက္ပုိင္းကေလး ေနခြင့္ရခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကေလးမွာ ဝမ္းသာခြင့္ရခဲ့တာေပါ႔။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုတေတြက အဆင္ေျပေျပ ေနထုိင္စားေသာက္ႏုိင္ၾကေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္
မွာေတာ့ ေန႔ဖုိ႔ညစာ တပူပူ တေၾကာင့္ေၾကာင့္ နဲ႔လူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတာ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ 
အဲသည္ ေလ့လာေရးခရီးက ေပ်ာ္စရာေတြေရာ၊ စိတ္မေကာင္းစရာေတြေရာ ေရာႁပြမ္းေနတယ္ 
ဆုိရမွာေပါ႔။ (ရဲေဘာ္ဝင္းတင့္ဟန္)

ကၽြန္ေတာ္၂ဝ၁၂ မွာ ျမန္မာျပည္သြားခဲ့တဲ့ ABSDF ကိုယ္စားလွယ္ေတြထကဲ တစ္ေယာက္
ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၅ ႏွစ္အၾကာ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ကုိ 
ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။  ဥပမာေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕ေလးကုိ သြားတဲ့အခါမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက 
ပုိၿပီး ေကာင္းလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အတူတကြလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾက၊ အခ်င္းခ်င္းကူညီ ႐ုိင္းပင္းခဲ့ၾကတဲ့ 
လူထုဆႏၵရဲ႕ရလဒ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြ ပုိၿပီးဆုိးရြားလာတာကုိလည္း 
ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။  ဒါေပမယ့္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္နဲ ႔ ပတ္သတ္ရင္ေတာ့ 
တုိးတက္မႈ အနည္းငယ္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေမ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း 
ကၽြန္ေတာ့္ ညီအကုိေမာင္ႏွမေတြကုိ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အပါအဝင္ 
လူအေတာ္မ်ားမ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကုိလာၿပီး ေတြ႕ၾကပါတယ္။ က်ဆုုံးခဲ့တဲ့ ABSDF တပ္ဖြ႕ဲဝင္ေတြရ႕ဲ 
မိသားစုေတြရွိတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ ၃ ခုကုိလည္း ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက 
ကၽြန္ေတာ္သြားေလရာ ေနရာေတြသာမကဘဲ က်န္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြေနာက္ကုိလည္း 
တခ်ိန္လုံး ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကုိ တစ္မ်ဳိးေကာင္းတယ္လုိ႔ 
ျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔န႔ဲ လူထုၾကားက ဆက္ဆံေရး 
အေျခအေနေတြကုိ ျမင္ခြင့္ရသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ (ရဲေဘာ္ေစာေမာင္ဦး)

ကၽြန္ေတာ္က အႀကီးဆုံးသားျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ညီတစ္ေယာက္နဲ႔ ညီမ ႏွစ္ေယာက္ရိွ
ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ညီနဲ႔ ညီမတစ္ေယာက္ လြိဳင္ေကာ္မွာ ဆက္ၿပီးေနထုိင္ၾကေသးတယ္။ 
ဒါေပမယ့္က်န္တဲ့ ညီမတစ္ေယာက္ကေတာ့ US မွာသြားၿပီးေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေမက 
၁၉၉၄ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အေဖကေတာ့ ၂ဝဝ၅ မွာကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ သြားမေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ (ရဲေဘာ္ဆန္နီမဟင္ဒါ)
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၂ဝ၁၂  ဒီဇင္ဘာမွာ ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီခရီးစဥ္ဟာ  ဘဝမွာ  အ့ံအားသင့္စရာအေကာင္းဆုံးခရီးစဥ္ေတြထဲက  တစ္ခုပါ ။ 
ကုိယ့္ရဲ႕အရင္းႏွီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ကုိယ့္အိမ္ျပန္လမ္းကုိေတာင္ 
ေသေသခ်ာခ်ာ မမွတ္ေတာ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္ပုိင္အသုိင္းအဝိုင္းထကုိဲ ျပန္ေရာက္
ခဲ့တာေလ။ (တစ္ေန႔ အျပင္သြားၿပီးအျပန္မွာ လမ္းမမွတ္မိေတာ့တဲ့အတြက္ ကုိယ္ေနတဲ့ 
“သီတာလမ္းကုိ ဘယ္လုိသြားရမလဲ” လုိ႔ ေမးခဲ့ရပါေသးတယ္။) ဒီခရီးစဥ္မွာ သိလိုက္ရ
တာကေတာ့  မိ တ္ေဆ ြေတ ြ ၊  ေဆ ြ မ ်ိ ဳးေတ ြ နဲ ႔  အသုိ င္းအ ဝုိ င္း ကုိ  အမ ်ား ႀ ကီး
ကြ်န္ေတာ္ မမွတ္မိေတာ့ေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕ မွတ္ဥာဏ္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ အၿမဲရွိေနေသးတယ္ 
ဆုိတာပါပဲ ။  သူငယ္ခ် င္းေတြက  သူတုိ ႔  ကြ် န္ေတာ္နဲ ႔  အတူလုပ္ခဲ့တဲ့  အရာတုိင္းကုိ  
မွတ္မိေနၾကပါတယ္။ ဥပမာ - ကြ်န္ေတာ္ သေဘာက်ခဲ့တဲ့ ေကာင္မေလးအိမ္ေရွ႕မွာ 
ဂစ္တာသြားတီးၿပီး သီခ်င္းဆုိၾကတာမ်ိဳးေပါ့။ က်ေနာ္က အဲဒီအေၾကာင္းကုိ လုံးဝေမ့ေနေပမယ့္ 
သူတုိ႔က မွတ္မိေနၾကေသးတယ္ေလ။ သူတုိ႔က ABSDF အေၾကာင္းကုိ သိၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္္ 
ေတာ္လွန္ေရးထဲေရာက္သြား တာကုိလည္း သိၾကပါတယ္။ အဲ့ဒအီတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
သူတုိ႔ တန္ဖုိးထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း သူတုိ႔က ကြ်န္ေတာ့္္ကုိ 
သတိရတဲ့အျပင္ ေနရပ္ကုိ ျပန္လာ ေစခ်င္ၾကပါတယ္။ “ငါ ျပန္လာမွာေပါ့ကြာ။ ငါ့မွာ တစ္သက္လုံး 
တို င္း ျပည္နဲ ႔  အေဝးမ ွာေန ဖုိ ႔  အစီအစဥ္မရ ွိ ပ ါ ဘူး ”  လုိ ႔  သူတုိ ႔ ကုိ  ေ ျပာခဲ့ပ ါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ၿမိဳ႕ကေလးမွာ (ကုိယ္ကုိယ္တိုင္က အျခားသူေတြကုိ မမွတ္မိေတာ့တာမုိ႔) သူစိမ္း
တစ္ေယာက္လုိျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အဲ့ဒီမွာရိွေနခ်ိန္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အေတာ္အ့ံၾသစရာ၊ 
ပီတိျဖစ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြပါပဲ။ သုိင္းအဝုိင္းက ကြ်န္ေတာ့္အေပၚ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး 
ရိွခဲ့ၾကတာကုိး။ ဘယ္လုိပျဲဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္မွာ တစ္သက္လုံးျပန္မေနခင္ အဲ့ဒအီရပ္နဲ႔ ေနသားက် 
ေအာင္ေတာ့ လုပ္ရဦးမွာအေသအခ်ာပါပဲ။ ကုိယ့္တိုင္းျပည္က ပုိက္ဆံကုိေတာင္ ဘယ္လုိ 
သုံးရမယ္ဆုိတာ မသိေတာ့တဲ့၊ အရင္းႏွီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းေတြကုိေတာင္ မမွတ္မိေတာ့တဲ့ 
ကြ်န္ေတာ္ ဟာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအတြင္းရက္သတၱပါတ္ (၃) ပါတ္ေလာက္ ေနခဲ့ရတဲ့ကာလမွာ ကုိယ့္ 
ကုိယ္ကုိယ္ အဲ့ဒီေနရာန႔ဲ မရင္းႏီွးတဲ့ သူစိမ္းတစ္ေယာက္လိ ုခံစားခဲ့ရတာပါ။ “မင္းက ဘာျဖစ္လုိ႔ 
ငါ့တုိ႔ကုိေတာင္ မမွတ္မိေတာ့တာလဲ” လုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက စကားနာထုိးသလုိန႔ဲ ေမးတဲ့အခါ 
အငုိလြယ္တတ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္ က သူတုိ႔ေမးခြန္းမဆုံးခင္ မ်က္ရည္က်ေနပါၿပီ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆုိဲေတာ့ 
သူတုိ႔ရ႕ဲရင္ထမွဲာ ကြ်န္ေတာ္ အၿမရိွဲေနေပမယ့္ သူတုိ႔က ့္ ကြ်န္ေတာ့္ မွတ္ဥာဏ္ရ႕ဲျပင္ပကုိေရာက္
ေနခဲ့တယ္ဆုိတာ သတိထားမိလုိ႔ပါပဲ။  ဒါေၾကာင့္လည္း (ခက္ခဲမွန္းသိေပမယ့္) ျမန္မာျပည္က 
ျပန္ေရာက္ၿပီးကတည္းက ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ျပည္တြင္းကုိ က်ေနာ္ မၾကာမၾကာ ျပန္သြားခ်င္မိပါတယ္၊ 
ဘာျဖစ္လုိ ႔လဲဆုိေတာ့ အထဲမွာ ေနခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီသုံးပတ္ေလာက္အတြင္းမ ွာ ေမ့ေနခဲ့တဲ့ 
အေၾကာင္းအရာေတြကုိ  နည္းနည္း ျပန္အမ ွတ္ရလာတဲ့အျပင္  က်ေနာ့္ ႏုိ င္ ငံနဲ ႔လည္း  
ျပန္ၿပီးရင္းႏွီးလာသလုိ ျဖစ္လာလုိ႔ပါ။  ျပည္တြင္းမွာရွိစဥ္ခဏမွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြထဲက 
မွတ္မွတ္ရရတစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္  ကုိ  နာမည္ေတြမေျပာဖုိ႔ ေမေမ့ကုိေတာင္းပန္ရ
တာျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ေန႔ အေမနဲ႔ က်ေနာ္ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနတုန္း ေမေမက “သား … ဟုိမွာ
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လာေနတဲ့ ေမာင္နီ (နာမည္မွန္ မဟုတ္ပါ) ကုိ မွတ္မိလား” လုိ႔ ေမးပါတယ္။ ဘယ္သူပါလိမ့္လုိ 
စဥ္းစားေနတုန္း အေမက “ဦးညိဳ (နာမည္မွန္မဟုတ္ပါ) ရဲ႕ သားေလ .. မမွတ္မိဘူးလား” လုိ႔ 
ထပ္ေျပာျပန္ပါတယ္။ ေမာင္နီ … ဦးညိဳ … ေမာင္နီ … ဦးညိဳ … ဘယ္သူေတြပါလိမ့္လုိ႔ 
ေတြးေနတုနး္မွာပဲ အေမက ထပ္ၿပီး  “မျဖဴ (နာမည္မွန္မဟုတ္ပါ) တုိ႔ အိမ္နားကေလ သားရဲ႕ 
ဒါေတာင္ မမွတ္မိေတာ့ ဘူးလား” လုိ႔ ေနာက္နာမည္တစ္ခု ထပ္ေျပာလာျပန္ပါေရာ။ ဘယ္လုိမွ 
စဥ္းစားမရတဲ့အဆုံး “ေမေမ … ေက်းဇူးျပဳၿပီး သားကုိ နာမည္ေတြ ထပ္မေျပာျပပါနဲ႔ေတာ့။ 
အဲ့ဒါေတြ စဥ္းစားရတာ သား အေတာ္ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့သူေတြကုိ သား 
ႏႈတ္ဆက္ရမလား၊ မႏႈတ္ဆက္ရဘူးလားလည္း မသိေတာ့ပါဘူး။ သူတုိ႔ မ်က္ႏွာေတြကုိ 
မွတ္မိေပမယ့္ နာမည္ေတြကုိ လုံးဝ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေတြက သားနဲ႔ ရင္းႏီွးတဲ့ 
သူငယ္ခ်င္းေတြ ဟုတ္မဟုတ္လည္း မေသခ်ာေတာ့တာမုိ ႔ သူတုိ ႔ကုိ လမ္းမွာေတြ႕ရင္ 
ႏ ႈ တ္ဆ က္ ရေကာ င္း မေကာ င္းလ ည္း  မ သိေတာ့ ပ ါ ဘူး ”  လုိ ႔ေ ျ ပာ ၿ ပီး  ေ မေ မ့ ကုိ  
ေတာင္းပန္ရပါေတာ့တယ္။ ေမေမကေတာ့ မ်က္ႏွာဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ။ သူက သူ႔သား 
လက္ကုိဆြဲ၊ ၿမိဳ႕တစ္ပတ္ပတ္ၿပီး ငါ့သား ျပန္ေရာက္လာၿပီေဟ့လုိ႔ ႂကြားခ်င္ေနမွာကုိး။ အဲ့ဒီလုိ
အခက္အခဲနဲ႔ႀကံဳေတြရတဲ့အခါ အဆင္ေျပေစတာကေတာ့ ABSDF ႏုငိင္ျံခားေရး ဌာနရဲ႕ေက်းဇူး
ေၾကာင့္ သံခင္းတမန္ခင္းဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း နည္းနည္းသိခဲ့တာမုိ႔ ဘယ္သူဘယ္ဝါမွန္း 
ေသေသခ်ာခ်ာမသိရင္ေတာင္ လူတုိင္းကုိ ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်းနဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာႏုိငခ္ဲတ့ာပါပ။ဲ 
ကြ်န္ေတာ့္မသိားစုေတြ၊ မတ္ိေဆြေတြနဲ႔အတူတူ ဆက္ေနခ်င္ခဲ့ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္ ၿမိဳ႕ကေလးမွာ 
(၅) ရက္ပဲေနခဲ့ရပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိလည္း အားလုံးကုိ 
မမွတ္မိတဲ့တိုင္ေအာင္ သြားၿပီးဂါရဝျပဳခ်င္ပါေသးတယ္။ ၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီလ အေစာပုိင္း 
ၿမိဳ႕ကျပန္မထြက္ခြာခင္မွာ ကြ် န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းအားလုံးကုိ ေတာင္းပန္ခဲပ့ါ တယ္။ “ငါ အခုလုိ 
မင္းတုိ႔အားလုံးနဲ ႔ ျပန္ဆုံရတာ သိပ္ဝမ္းသာတယ္။ ငါ့အေပၚ ေႏြးေႏြး ေထြးေထြးရွိ ၾကတဲ့ 
အတြက္လည္း မင္းတုိ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္။ မင္းတုိ႔နဲ႔အတူ အထက္ တန္းေက်ာင္းတေလွ်ာက္လုံး 
တူတူရွိခဲ့ဖူးတဲ့အခ်ိန္ေတြကုိ မမွတ္မိေတာ့တဲ့အတြက္ ငါ့ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ။ အဲဒီအတြက္ ငါ 
အရမ္းဝမ္းနည္းပါတယ္။ ငါမင္းတုိ႔ကုိ မမွတ္မိခ်င္ေတာ့လုိ႔ မမွတ္မိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ငါက 
မင္းတုိ႔နဲ႔မတူတဲ့ ဘဝတစ္ခုမွာျဖတ္သန္းရင္း မင္းတုိ႔နဲ႔ေဝးရာ မွာ အၾကာႀကီးေရာက္ေနခဲ့တာမုိ႔ 
အခုလုိ မမွတ္မိႏိုင္ေတာ့တဲ့အေပၚ ငါ့ကုိ နားလည္ေပးၾကပါကြာ” (ရဲေဘာ္ေက်ာ္သူရ)
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ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါ။ 
ယခုခ်ိန္ထိလည္း လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၅ ႏွစ္တာကာလၾကာျမင့္
အၿပီးမွာေတာ့ ABSDF လည္း ရင့္က်က္လာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အေတြ႕အႀကံဳ 
ေျမာက္မ်ားစြာရရိွခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အားလုံးန႔ဲ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္တယ္။ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြလည္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သံသယေတြလည္း
ကင္းခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈရဖုိ႕ 
အေတာ္ေလးၾကိဳးစားခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ABSDF ဟာ ခုအခါမွာ သက္တမ္း ၂၅ 
ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ABSDF ဟာ သက္တမ္းအငယ္ဆုံး လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္တယ္။ ဒီခရီးလမး္ တေလွ်ာက္လုံးမွာ အခက္အခဲေတြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အလြန္ဂုဏ္ယူမိတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ရဲေဘာ္ေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ဒီကေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ 
အတူရွိမေနႏိုင္ခဲ့တာကုိေတာ့ အလြန္ဝမ္းနည္း မိ ပါတယ္။ သူတို႔က သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ေတြကုိ 
ေပးဆပ္သြားခဲ့ၾကၿပီးၿပီျဖစ္တယ္။ ဒလုိီ အသက္ေပးဆပ္ခဲသူ့ေပါင္း အေယာက္ တစ္ေထာင္နီးပါး
ေလာက္ရွိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။တခ်ဳိ႕က တုိက္ပြဲထဲမွာ က်ဆုံးခဲ့တယ္။ တခ်ဳိ႕က ေတာထဲမွာ 
ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ တခ်ဳိ႕က ေဆးဝါး အလုံအေလာက္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြကုိ မုန္တုိင္းထဲမွာ ဆုံးရႈံးခဲ့ဖူးတယ္။ ျမစ္ထဲမွာ ေရႀကီးလုိ ႔ 
ေရနစ္ၿပီးဆုံးရႈံးခဲ့ရဖူးတယ္… ဒီအရာေတြ အားလုံးအတြက္ ေဖာ္ျပစရာစကားမရွိေတာ့ပါဘူး၊ 
ေဖာ္ျပစရာ စကားမ်ားမရိွေတာ့ပါ။ (ရဲေဘာ္သံခဲ)
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ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤစာအုပ္သည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ အားထုတ္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ စိတ္ရင္းေစတနာ 
ေကာင္းမႈတုိ႕၏ အသီးအပြင့္တခုျဖစ္သည္။ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ ပုံရိပ္ကုိ  ေဝငွေျပာဆုိေပးသြားခဲ့ေသာ 
ABSDF မ ွ  ရဲေဘာ္၊  ရဲေမ  ၃၆  ဦးအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရ ွိပ ါသည္။  ရဲေဘာ္တုုိ႕၏ 
ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားအား မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ခဲ့ျပီဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳ၊ 
လက္ခံမႈမ်ား ခံစားရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ABSDF ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ 
အတူတကြ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုုခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးတခုုဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပ႔ပုိံးကူညီေပးခဲ့ျခင္း၊ ယုံၾကည္
စိတ္ခ်မႈေပးခဲ့သည့္  ABSDF ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။ 
သင္တုိ႔၏ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္အခ်ိန္ေပးမႈ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆုုိေပးသူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ တစ္ဦးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေပးခဲ့ေသာ ABSDF တပ္ဖြဲ႕၀င္ 
ကုိေက်ာ္လင္းအားလည္း ေက်းဇူး အထူးတင္ရိွပါသည္။ ထူးျခားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမက အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပေပးျခင္း၊ ေတြ႕ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ား 
စီစဥ္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ရယ္ေမာခဲ့ရသည့္သင့္၏ 
ဟာသမ်ားအတြက္လည္း အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ABSDF ၏ ယခင္စာအုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည့္ ကဗ်ာမ်ားအားစုစည္းကာ ဤစာအုပ္
အတြက္ ေရြးျခယ္ေပးခဲ့သည့္ ကုိလြမ္းဏီအားလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဤ စာအုုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ ႔ကုိ စိတ္ခြန္းအားအျပင္  အတိတ္မွ
အမွတ္တရမ်ား၊ လမ္းညႊန္ေပးမႈမ်ား ေပးခဲ့ေသာ Lyndall Barry, Fiona Lloyd ႏွင့္ Sally 
Thompson အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး ကုုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သင္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိလည္း 
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဤပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဆြစ္ဇာလန္အစုိးရမွ (ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွတဆင့္) 
ပ့ံပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ ဆြဇ္ဇာလန္အစုိးရ၏ ကူညီပ့ံပုိးေပးမႈအတြက္လည္း ကြ်နု္ပ္တုိ႔ေက်းဇူးအထူး 
တင္အပ္ပါသည္။

CPCS မွ James O’Keefe ကုုိလည္း ဤစာအုပ္အား တည္းျဖတ္ေပးမႈႏွင့္ စာအုပ္ပါ
အခန္းတုိင္းအား ထပ္မံဖတ္ရႈစစ္ေဆးေပးခဲ့သည့္အတြက္လည္း အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
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ABSDF ရဲေဘာ္ ရဲေမမ်ား၏ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားအား နားေထာင္ေပးခဲ့ၾကကာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တေလွ်ာက္လုံးတြင္ အားေပးတုိက္တြန္းခဲ့ေသာ CPCS ဘုတ္အဖြဲ႕ ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္း ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

CPCS ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး Sweta Velpillay ႏွင့္ CPCS ဒါ႐ုိက္တာ 
EmmaLeslie တုိ႔သည္ ဤစာအုပ္ေရးသားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ကူညီပံ့ပုိး ေပးခဲ့ပါသည္။ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အလြန္ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္ကုိ 
သင္တို႔ သိပါသည္။

ဤစာအုုပ္ေရးသားျခင္းသည္ တမူထူးျခားသည့္ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဤခရီးစဥ္သည္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းစကာလအတြင္း သူတုုိ႕၏ ဘ၀
ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားအားနားေထာင္ရန္၊ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္တုိ႔အတြက္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့
ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တုိ႔အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အဖြဲ႕အစည္းအလုုိက္ အတိတ္ႏွင့္ 
အနာဂတ္ကုုိ ပုုံေဖၚသည့္ စကားလုံးမ်ား၊ ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ခံစားထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ 

Nerea Bilbatua
CPCS ျငိမ္းခ်မ္းေရး သမုိင္းသုေတသီ
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သမိုင္းျဖစ္စဥ္ 

၁၉၄၈ ။  ျမန္မာႏုုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရိွခဲ့သည္။

၁၉၆ဝ ။  ဦးနု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။

၁၉၆၁ ။  ဦးသန္႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးျခယ္ခံရသည္။

၁၉၆၂ ။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး “ျမန္မမာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” ကုိ အသက္သြင္း
ခဲ့သည္။

 ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ (BSPP) သည္ တိုင္းျပည္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
ျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ အာဏာရအစုိးရအား ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵ
ျပၾကသည္။ စစ္တပ္မွဆႏၵျပပြမဲ်ားအား ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦး အသတ္ခံ
ခဲ့ရသည္။

၁၉၇၄ ။ (ဇန္နဝါရီလ) ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (Socialist 
Republic of the Union of Burma) ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက 
သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

 (ဒဇီင္ဘာလ) ကုလသမၼဂ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးသန္႔၏ အေလာင္း 
ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာခ်ိန္ ဦးသန္႕အေပၚ အသိအမွတ္မျပဳမႈကုိ မေက်နပ္၍ 
အစုိးရအား ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆႏၵျပၾကသည္။ ဆႏၵျပပြမဲ်ား၏ တစိတ္တပုိင္းအေနႏွင့္ 
ဦးသန္ ႔အေလာင္းအား ေက်ာင္းသားမ်ားမ ွ လုုယူခဲ့ ၿ ပီး ရန္ကုန္တကၠသုိလ္  
ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံေဟာင္း ပုရ၀ုဏ္တြင္ ေက်ာက္တိုင္စုိက္ထူ
ခဲ့သည္။ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး သပိတ္အား စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။

၁၉၈၇ ။  ေငြစကၠဴမ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ 

၁၉၈၈ ။  (မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔) ၂၆ ႏွစ္တာ တစ္ပါတီစနစ္စစ္တပ္ကိုု ေက်ာင္းသားထုက 
ဆႏၵျပသည္။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္တြင္ စက္မႈတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား 
ကုုိဖုန္းေမာ္သည္ စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ 

 (ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔) BSPP အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ အံတု ဆႏၵျပခဲ့သည္။ 
“၈ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ” ဟူ၍ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ရႏွဲင့္ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
ေထာင္ႏွစ္ခ်ီသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ား လမ္းမေပၚတြင္ ေသဆုုံးခဲ့ရသည္။ 
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 (စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန ႔) ဗုိလ္ခ် ဳ ပ္ေစာေမာင္စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (SLORC) အား ထူေထာင္သည္။ 
သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အမ်ားအျပားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ
အမ်ားအျပား အသတ္ခဲ့ရ၊ ဖမ္းဆီးခံၾကရသည္။ နယ္စပ္သုိ႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။

 (စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္အား ထူေထာင္ခဲ့သည္။

 (ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔) ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆ္ုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္
တပ္ဦးအား ထူေထာင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ။  SLORC မွ မာရွယ္ေလာ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ Burma မွ 
Myanmar ဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ။  ႏွစ္ ၃ဝ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္အျပတ္အသတ္ေအာင္ပြဲခံ
ခဲ့ေသာ္လည္း န၀တ စစ္အစုုိးရက အာဏာလႊဲအပ္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရတစ္ရပ္သည္ထုိင္းနယ္စပ္
တြင္စင္ၿပိဳင္အစုိးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ေပၚေပါက္လာသည္။

၁၉၉၁ ။  န၀တစစ္အစုုိးရသည္  မာနယ္ပေလာ ထုိးစစ္ စစ္ဆင္ေရးအႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊသည္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္ေနရာအစားထုိးခဲ့ျပီး န၀တအစုိးရ ၏ 
ဥကၠဌျဖစ္လာသည္။

၁၉၉၅ ။  (ဇန္နဝါရီ) မာနယ္ပေလာသည္ န၀တ ႏွင့္ DKBO တပ္ဖြဲ႕မ်ားေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့
သည္။

 (မတ္လ) န၀တ ႏွင့္ ကရင္နီတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တုိ႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ၃ လတာသာၾကာျမင့္ခဲ့
သည္။

 (ဇြန္) SLORC ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP) တို႔ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
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၁၉၉၇ ။  SLORC အား တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းျပီး၊ အာဏာရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္အျဖစ္ 
“ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ” အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း (အာဆီယံ) အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာသည္။

၂ဝဝ၃ ။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။

၂ဝဝ၄ ။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ KNU ႏွင့္ အစုိးရတို႔ 
တိုက္ခုုိက္မႈမ်ားရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

၂ဝဝ၅ ။  ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္အား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ေျပာင္းခဲ့သည္။

၂ဝဝ၇ ။  ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး တစ္တုိင္းျပည္လုံးတြင္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး 
ဆႏၵျပပြဲမ်ားေပၚေပါက္သည္။ စစ္တပ္မွ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ။  နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ် န္းေပၚေဒသကုိ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေစခဲ့သည္။ 
နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကပ္ဆုိက္ေသာ
ကာလၾကားထဲတြင္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္အားျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ 
က်င္းပခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု ၉၉ % မွ မဲေပးခဲ့ၾကျပီး ၉၂.၄% ေသာမဲေပးသူမ်ားက 
ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု အစုုိးရက ေၾကျငာခ်က္ထုတ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ။  စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝအၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
က်င္းပသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) က အျပတ္
အသတ္ အႏုိင္ရရိွခဲ့သည္ဟုထုတ္ျပန္သည္။ NLD အပါအဝင္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားမွ 
ေရြးေကာက္ပြဲအားဆႏၵျပၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၁ ။  ဦးသိန္းစိန္က အရပ္သားအစုိးရ၏ သမၼတသစ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိသည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေရးမ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးသည့္ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ အေစာပုိင္း
တြင္ က်င္းပမည့္ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီတြင္ NLD မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္
အျဖစ္ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၂ ။  လႊတ္ေတာ္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားက်င္းပါသည္။ NLD သည္ လစ္လပ္မဆဲႏၵနယ္ 
၄၄ေနရာဝင္ျပိဳင္ရာ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာသည္။ အစုိးရက ပုံႏ ွိ ပ္မထုတ္ေဝမီတင္ျပရသည့္ 
ဆင္ဆာမ်ားကုိဖ်က္သိမ္းခ့ဲသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ စာေပစိစစ္ေရးသုိ႕ တင္ျပစရာမလုိ
ေတာ့ေပ။ 



178

 ၁၉၈၈ ခုႏ ွ စ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကုိမုိးသီးဇ ြ န္ 
ျပည္ႏွင္ခံရာမွျပန္လာခဲ့သည္။

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတဘားရက္အုိဘားမား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္
လာေရာက္ခဲ့သည္။ အစုိးရႏ ွ င့္ ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႕အစည္း
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (KNU, CNF, KNPP, NMSP, SSPP, RCSS ႏွင့္ SSAS) 
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၃ ။  (ၾသဂုတ္လ ၅ရက္) ABSDF ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရတို႔ ျပည္နယ္အဆင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

 (ၾသဂုတ္လ ၁ဝရက္) ABSDF ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရတုိ႔  ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ ၁၃ ခ်က္အား လက္မွတ္ေရး ထုိးခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရန္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္
လက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြ႕ဲရန္၊ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ရက္စြဲသတ္မွတ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္
သည္။


