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ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးဆိုတာ အရမ္းႀကီးက်ယ္တဲ့ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးအျဖစ္ ျမန္မာသမိုင္းမွာ
မွတ္တိုင္ထူရပါ
တယ္။
ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုး ဆီးျဖဴသီးကို ဆန္ေကာထဲထည့္ၿပီး ခေလာက္ဆန္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔လွိမ့္ထားတဲ့
မဆလအစိုးရ၊ ကေလးကစ လူငယ္လူႀကီးအားလံုး ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ဖိႏွိပ္ထားတဲ့
စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ျဖစ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္အႀကီးအကဲေတြ အာဏာကို ခိုင္ၿမဲေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အစိုးရ။
ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးကို ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ႔ လက္ႏွစ္လံုးအလုိကေန ကယ္တင္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
အမည္ခံ ဆိုရွယ္လစ္ အေရၿခံဳစစ္အစိုးရ အဲသလို စစ္အစိုးရေအာက္မွာ တစ္ျပည္လံုး ျပားျပား၀ပ္ေနၾကရတယ္။
ဒီလုိနဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၊ ႀကိမ္းမီးအံုးသလို ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး ခံစားေနရခ်ိန္မွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄
ရက္ ၂၀ တန္ႏွင့္ ၇၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေတြဖ်က္သိမ္းၿပီး အစားထိုးလဲမေပးတဲ့ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ေတာ့
ေက်ာင္းအိပ္
ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကအစ လက္လုပ္လက္စားအလုပ္သမားနဲ႔ လခစားေတြလည္း အိုစာမင္းစာအတြက္
စုေဆာင္းရွာထားတဲ့ လူႀကီးအုိမေတြအဆံုး အားလံုးငတ္လု ျပတ္လုေအာင္ခံစားၾကရတယ္။
အဲဒီလုိ မီးခဲျပာဖုံး အပူလံုးေအာင္းခံေနရခ်ိန္မွာမွ ရန္ကုန္စက္မႈ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားႏွင့္
အေနာက္ႀကိဳ႕ကုန္း
အရပ္သားရပ္ကြက္ ေကာင္စီလူႀကီးသားတို႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ခိုက္ရန္ျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥကို မ်က္ႏွာႀကီးဟင္း
ဖတ္ပါ မ်က္ႏွာလို္က္ကာဗာေပးၿပီး ဥပေဒအေပၚမွာ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြ တက္ထိုင္ရာကအစ အမိႈက္ကအစ
ျပႆဒ္မီးေလာင္ႀကီးထြားခဲ့တယ္၊ အပ္နဲ႔ထြင္းရမယ့္ ကိစၥ ေပါက္ဆိန္နဲ႔ေပါက္တဲ့အထိ
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ အာဏာပိုင္လူႀကီးေတြက မာန္တက္တန္ခိုးျပရာက
စက္မႈတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြ အပစ္အခတ္ခံရတဲ့ၾကား
မွ ေမာင္ဖုန္းေမာ္က်ဆံုးခဲ့တယ္။ အဲဒါ ျပည္သူေတြရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ အပူမီးကို ေလပင့္ေပးလိုက္သလို၊ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ညက ဖုန္းေမာ္ေသဆံုးမႈကို မေက်နပ္တဲ့ ေက်ာင္းသားအံုႂကြမႈဟာ
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေရာ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းအလယ္တန္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းေတြအထိ
ကူးစက္ခဲ့တယ္။
မတ္လ ၁၆ ရက္မွာေတာ့ ဆႏၵျပျပည္သူေတြဟာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံထဲရိွ စား/ေထြ စားေသာက္ဆိုင္၊
ဆူးေလဘုရား
လမ္းနဲ႔ မဟာဗႏၶဳလမ္းေထာင့္က ဟိုတယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးေရွ႕ရိွ မာဇဒါဂ်စ္ေတြ၊
ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းရိွ ကုန္တိုက္ႀကီးဆင္၀င္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေတြကို မီး႐ိႈ႕တဲ့အထိ
လႈပ္ရွားလာတယ္။ အတုိခ်ဳပ္ၿပီး
ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းေတြကို ေဖာ္ျပရရင္၊ ဆႏၵျပသူေတြကို ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းရာမွာ အခ်ဳပ္ကားထဲျပဳတ္သိပ္ထည့္ၿပီး
အင္းစိန္ေထာင္ကို သယ္သြားရာမွာ ေလပိတ္ၿပီး လူ ၄၀ ေသတယ္ဆိုတာတို႔ ေျမာက္ဥကၠလာပမွာ
ဆႏၵျပသူေတြက ရဲစခန္း၀င္စီးတာတုိ႔၊ ေျမာက္ဥကၠလာပကျပည္သူေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ ခ်ီတက္အလာ
မယ္လမုဘုရားအ လြန္နားမွာ သြပ္ဆူးႀကိဳးတားျမစ္ရာက လံုးထိန္းနဲ႔စစ္တပ္တို႔က ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းလို႔
လူအမ်ားေသဆံုးတာတို႔၊ ဆႏၵျပမႈေတြႀကီးမား
လြန္းလို႔ ၅၀၂ မဂၤလာဒုံေလတပ္စခန္းကို ေျမာက္ဥကၠလာပသို႔ ဗံုးႀကဲခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ အမိန္႔ ထြက္ေပၚၿပီး၊
ေလတပ္
ရဲေဘာ္ေတြက သူတို႔မိသားစုေနထိုင္ရာ ေျမာက္ဥကၠလာပကို ဗံုးႀကဲရင္ ပစ္ခတ္ရပါလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး
ေတာ္လွန္တာတို႔၊ စစ္တပ္က ကင္းလွည့္ကားကို ၿခံဳခိုတိုက္တာတို႔ ျဖစ္စဥ္ေတြက ဆက္တိုက္လနဲ႔ခ်ီၿပီး
ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။
ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားႀကီးမ်ားက စတင္ခ်ီတက္ ထြက္လာၿပီး ဆႏၵျပရာကဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း
အားလံုးနီးပါး လွည့္လည္ဆႏၵျပပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲတာတို႔ ရွပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္အပါအ၀င္ သုခုမအႏုပညာ
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သည္မ်ား ဆႏၵျပပြဲမွာပါ၀င္လာလို႔ လူထုအလႊာေပါင္း စံုအားလံုး ဆႏၵျပလာတာတို႔ ဆရာ၀န္၊ ေရွ႕ေန၊
အင္ဂ်င္နီယာ
စတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အသင္းမွန္သမွ်နဲ႔ အိမ္ရွင္မေတြက မီးဖိုးေဆာင္သံုး
ပန္းကန္ခြက္
ေယာက္ ဒန္အိုးဒန္းဖံုးကိုင္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္စီတန္းလွည့္လည္တာတို႔၊ စ- လယ္- ဆံုး အမ်ားဆံုးက
အက်ႌအျဖဴ၊ ထမီးစိမ္း၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးေတြအားလံုး
စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပတဲ့အခါ။ မာရွယ္ေလာ
တို႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ တို႔နဲ႔ မႏိုင္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚကစစ္သည္အရာရိွအရာခံ အၾကပ္တပ္သားေတြက
ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းဖို႔ အမိန္႔ ေပးေပမယ့္ လက္ရြံ႕တြန္႔ဆုတ္လာတဲ့အတြက္ ေရွ႕တန္းက ၿမိဳ႕ထဲမေရာက္ဖူးတဲ့
တပ္သားေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေခၚလာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ အက်ႌျဖဴလံုခ်ည္စိတ္၀တ္ထားတယ္။ ေတြ႕တာမွန္သမွ်ပစ္ဆိုၿပီး အရက္တုိက္၊
မူးယစ္ေဆး၀ါးေကၽြးၿပီး ခိုင္းတာတုိ႔၊ အဲဒီနည္းနဲ႔ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူေလးေတြဟာ အ.ထ.က (၃) စမ္းေခ်ာင္းက ခ်ီတက္ဆႏၵျပအလာ၊ ေျမနီကုန္းမွာ စစ္ကားနဲ႔၀င္တိုက္၊
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာတုိ႔၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ လံုထိန္းတို႔က ဒိုင္းေတြ၊ လက္နက္ေတြနဲ႔ ထုိးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္တာတို႔ကို
ျမင္တဲ့အရပ္သားေတြဟာ မခံမရပ္ႏို္င္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္သားေတြကို ၀ိုင္းတိုက္၊ ၀ိုင္းၿပီးခဲနဲ႔ထုလုိ႔
ေျခာက္ဦးေသတာတို႔၊ အထက္အႀကီးအကဲရဲ႕ မဆင္မျခင္ဥာဏ္ပညာကင္းမဲ့စြာ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္ နင္းခိုင္းမႈေၾကာင့္
တံတားျဖဴမွာ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ေသြးေျမက်ရဲရဲနီကာ တံတာနီအျဖစ္ကင္ ပြန္းတပ္ရတဲ့အထိျဖစ္တာတို႔ လပိုင္းအတြင္း
ဆိုး၀ါးတဲ့
အျဖစ္ေတြ ဆက္တုိက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။
တပ္မ ၂၂ ဟာ ေရွ႕တန္းကရဲေတြကုိ ရထားနဲ႔တင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အ၀င္၊ ႀကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္ သံုးလမ္းမေရာက္ခင္
ရထားကို ရပ္ကြက္လူထုက ခဲနဲ႔၀ိုင္းပစ္ၾကေတာ့၊ ရထားရပ္ၿပီးတြဲေပၚက ရဲေဘာ္ေတြဟာ သံုးလမ္းထဲ၀င္ၿပီး
မည္းမည္းမွန္သမွ် လိုက္ပစ္လို႔ ေသေၾကၾကရတဲ့ အရပ္သားေတြရဲ႕ ရင္နင့္ေၾကကြဲသံတို႔ စစ္ကားေတြနဲ႔ ရန္ကုန္
စစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ လွည့္ပတ္အင္အားျပတာကို မခံမရပ္ႏိုင္တဲ့အဆံုး အရပ္သားအခ်ဳိ႕ သစ္လံုးပံုေပၚက
ခုန္ခ်ၿပီးစစ္ကားေပၚရိွ တပ္သားေတြကို သစ္ပင္ေပၚကခုန္ခ်ၿပီး စစ္ကားေပၚက စစ္သားေတြကို
သတ္ျဖတ္တာတို႔ အစိုးရႀကီးယႏၲရားလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆုိင္းသြားတာတို႔။ ဒီလိုၾကားထဲက ၿမိဳ႕ထဲမွာ စီတန္း
လွည့္လည္ဆႏၵျပပြဲေတြက ပိုမ်ားလာတယ္။ ေန႔လည္ေန႔ခင္းဆို လမ္းတိုင္းအျပည့္၊ ေဆး႐ုံေရွ႕မွာ
စုရပ္လည္းဟုတ္၊ ဆံုရပ္လည္းဟုတ္၊
ေဟာေျပာပြဲေတြလည္းလုုပ္။ ေဆး႐ံုဆိုတာ အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ။ မပစ္မခတ္ဘူးရယ္လို႔အထင္နဲ႔ စာေတြကပ္၊
စာတမ္းေတြေ၀ လုပ္ၾကရာ၊ တစ္ေန႔ေတာ့ စစ္ကားေတြေ၀ါခနဲ႔ထုိး ဆိုက္လာၿပီး ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးထဲကို
တဒိုင္းဒိုင္းနဲ႔
ပစ္ခတ္လိုက္ေတာ့ သူနာျပဳဆရာမေလးေတြ ဆရာ၀န္ေတြ ဒဏ္ရာရတဲ့သူ ရကုန္ပါေရာလား။ လံုၿခံဳမႈဆိုတာ
ဘယ္မွာလဲ။ စီတန္းလွည့္လည္တဲ့ လူအုပ္ကို ေသာက္ေရကမ္းသတဲ့။ ေသာက္မိတဲ့ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူေတြ မူးေ၀့ေအာ့အုန္ကုန္သတဲ့။ လွည့္လည္သူေတြကို ေဘးကအားေပးသူေတြမွာ
ေရာ၀င္ပါသူေတြထဲမွာ MI ေကဒါေတြ
၀င္လာၿပီဆိုပဲ။ ေန႔ပိုင္းမွာပိုၿပီး ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ေအာင္ အင္းစိန္ေထာင္ႀကီးခါလိုက္တယ္။
လူဆုိးေတြထြက္လာၿပီး ၀င္႐ႈပ္ကုန္ေအာင္လို႔ေပါ့။ ညဘက္မွာ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ကိုယ္
လံုေအာင္ကင္းေစာင့္ရတယ္။ မီးလာ႐ိႈ႕မယ္တဲ့။ ကားနဲ႔
လွည့္ၿပီး ဂ်င္ကလိနဲ႔ပစ္တယ္တဲ့။ နစ္ဆန္းပစ္ကပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အပုတ္ခ်တဲ့စာေတြ၊
႐ုပ္ပံုေတြလုိက္ ကမ္းတယ္။ ရပ္ကြက္ေတြကို လိုက္ပစ္တယ္။ ဘယ္သူေတြလဲ။ ေစာင့္ဖမ္းေတာ့ သိမ္ႀကီးေစ်းမွာ
ကားတစ္စီးမိလာ
ပါေရာ။ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ေယာက္မိတယ္။ နာမည္နဲ႔တကြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တယ္။ အဖ်က္အေမွာက္လုပ္တာ
မင္းႀကီးတာက ထြက္ေနမွကိုး။ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ကေလးေဆး႐ံု၀င္းထဲက ေရစင္ထဲကို အဆိပ္ခတ္သူနဲ႔
အေပါင္းပါသံုးေယာက္မိတယ္။ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ႐ံုးမွ လံုၿခံဳေရး႐ံုးကို သံဃာေတြနဲ႔ အရပ္လူႀကီးေတြဦး
ေဆာင္ဖြင့္ထားတဲ့ေနရာ ေခၚစစ္တယ္။
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ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ အေရးေတာ္ပံုကာလ ျဖစ္ပ်က္ပံု အပိုင္းအစမ်ား
သတင္းရင္းျမစ္ > ေအာင္ခ်ိန္ဘြား
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၁၁ မိနစ္

ပထမေတာ့ ၾကည့္ျမင့္တိုင္ကပါတဲ့ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ေပးၿပီးခိုင္းလို႔လုပ္ရပါတယ္တဲ့။ အတန္ၾကာေတာ့ စိတ္ကစင္
ကလ်ားျဖစ္သြားတယ္။ ဘာမွ်ေမးမရေတာ့ဘူး။ အဲဒါ မင္းမဲ့စ႐ုိက္စၿပီလုိ႔ တပ္ကေၾကညာတယ္။ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္
အေရးေတာ္ပံုဆိုတာ အဲဒီလိုတစတစပြဲၾကမ္းခဲ့တာ။ ဘယ္သူ႔စနက္လဲ။ ဘယ္သူေမႊးတဲ့မီးလဲ။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ၁၆.၉.၁၉၈၈ ရက္မြန္းတည့္ခ်ိန္မွာ ေရႊဘံုသာလမ္းနဲ႔ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္ရိွ
ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဦးစီးဌာန
ေျခာက္ထပ္႐ံုးႀကီးရဲ႕ ကုန္သည္လမ္းဘက္ ႏွစ္ထပ္ကေနတပ္ၾကပ္ႀကီးက ဆႏၵျပစီတန္းလာတဲ့ မူလတန္း
ေက်ာင္းသားအုပ္ကို ပစ္ခတ္လိုက္လို႔ တစ္ေယာက္ဦးေခါင္းလွ်ပ္ထိတယ္။ ေဆး႐ံုပို႔လိုက္ရတယ္။ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားေလးေတြက အဲဒီအေဆာက္အဦေရွ႕ ကုန္သည္ လမ္းမေပၚမွာ ငုတ္တုတ္ထုိင္ၾကၿပီး
“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့
စစ္ပညာ ျပည္သူေတြကို သတ္ဖုိ႔မဟုတ္ဘူး” လိုိ႔ သံၿပိဳင္ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ေနလိုက္တာ
ေရွ႕မဆက္ေတာ့ဘူး။ ဒီျဖစ္ရပ္က တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲေတြကို အလြန္တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစခဲ့တယ္။
အလြန္ဦးေႏွာက္စားေစခဲ့
တယ္။ အလြန္ႀကံရာမရျဖစ္ေစခဲ့တယ္။
ေနာက္ေန႔ ၁၇.၉. ၁၉၈၈ ရက္မွာ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးေရွ႕ ကြက္လပ္မွာထုိင္ၿပီး အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတဲ့
လူအုပ္ကို စစ္ကားေတြ၀င္စီးၿပီး ဇြတ္ကားေပၚတင္ ဖမ္းဆီးဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္။ ႐ုန္းရင္းဆံခတ္ျဖစ္တယ္။
ျပည္သူနဲ႔တပ္ရဲ႕ရင္ဆိုင္ ဆန္႔က်င္မႈႀကီးထြားလာေနတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ၁၈.၉.၁၉၈၈ ရက္ေန႔ညေန (၄) နာရီမွာ
ေရဒီယိုကေန ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း တစ္ျပည္လံုးကို ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေလေတာ့တယ္။ ။
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