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အျဖဴအစိမ္းေက်ာင္း၀တ္စံုကေလးကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္၀တ္ဆင္ၿပီး လြယ္အိတ္ကေလးကိုလြယ္ကာေက်ာင္း
တက္ရန္သြားခဲ့သည့္ သမီးေလး အိမ္ျပန္မလာခဲ့သည္မွာ ဒီမိုးႏွင့္ပါဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးမိုးရွိခဲ့ၿပီ။
ႏွလံုးသည္း ပြတ္ပမာခ်စ္ရေသာ သမီးေလးအတြက္ တႏုံ႕ႏံု႕ႏွင့္ ခံစားခဲ့ရေသာ
ေသာကမီးေတာက္တစ္ခုေလာင္ ကၽြမ္းခဲ့သည္မွာလည္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီ။
သမီးေလး ေနာက္ဆံုးအိမ္ကထြက္ သြားသည့္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္လမ္းႏွင့္
အင္းစိန္လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လက္နက္အျပည့္အစံု ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လံုထိန္းမ်ားႏွင့္
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔ ထိပ္တိုက္တိုးခဲ့ေသာေန႔လည္း ျဖစ္၏။ ထိုေန႔က
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အ၀င္၀ျဖစ္ေသာ အဓိပတိလမ္းမႀကီးသည္
ေသာ့ခေလာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ထားျခင္းကို ခံေနခဲ့ရသည္။
ထိုသို႔ ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားျခင္း မခံရမီရက္မ်ားက အဓိပတိလမ္းမႀကီးေပၚ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလး။ ေအာင္ဆန္းေလးဟု
တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည့္ တတိယႏွစ္ သခ်ၤာေက်ာင္းသား ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္အပါအ၀င္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား က တစ္ပါတီအာဏာရွင္ မဆလအစိုးရကို ေ၀ဖန္ေသာတရားပြဲမ်ား
ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုတရားပြဲမ်ားသို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား
သာမက မႏၲေလး၊ ပုသိမ္၊ စစ္ေတြတို႔မွ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ လာေရာက္ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ထက္ ပိုမိုထူးျခားသည္ကား အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ယင္းတရားပြဲသို႔
လာေရာက္ နားေထာင္ေနၾကခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္၏။
ထိုစဥ္က တရားေဟာၾကေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တုိင္း၏ တိက်ေသာေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈ စူးရွထိမိေသာ
စကားလံုးမ်ားက လာေရာက္နားေထာင္သူတုိင္းအား အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရးလမ္းေၾကာင္းဆီသို႕ ခ်ီတက္ရန္
ဆြဲေခၚေနေလသည္။
xxxx xxxx xxxx xxxx
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္အခ်ိန္က ျဖစ္၏။
တိုင္းျပည္ကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကာ ဓါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမွာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ မဆလျဖစ္ေၾကာင္းႏွလံုး
သားထဲတြင္ သံမႈိႏွက္သကဲ့သို႔ စြဲၿမဲစြာသိရွိလာၾကသည့္ အျဖဴအစိမ္း၀တ္ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားသည္ သူတို႔အား
ႏိုင္ငံေရး
အသိဥာဏ္ဖြင့္ေပးေနေသာ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား တရားေဟာရာ အဓိပတိလမ္းသို႔ စု႐ံုး ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
သို႔ေသာ္သူတုိ႔ကား ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အရိပ္အေယာင္မွ်ကိုပင္ မျမင္ေတြ႕ရဘဲ ေက်ာင္းပိတ္ထားသည္ဟု
ေၾကညာထားေသာ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းႏွင့္အတူ ေသာ့ခတ္ထားေသာ သံတံခါး မႀကီး၏ ႀကိဳဆိုျခင္းကိုသာ
ခံခဲ့ရေလသည္။
ယင္းေက်ာင္းသားငယ္မ်ားသည္ ပိတ္ထားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ တံခါး၀ကိုေၾကာခိုင္းၿပီး ဖြင့္ထားေသာ
အျခားတကၠသိုလ္၀င္း တစ္ခုထဲသို႔ ၀င္သြားၾကေလသည္။ ထိုေက်ာင္းကား ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ျဖစ္၏။
ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္လြန္းလွေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားေလးမ်ားကား အေၾကာက္တရား
ဆိတ္သုဥ္းသြားၾကၿပီလားဟုပင္ ထင္ရေလာက္သည္။
ေဆးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ သူတို႕ဘာသာသူတို႔ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲမ်ား စတင္က်င္းပၾကသည္။ သူတို႔ဘာသာ
ရဲရဲေတာက္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေႁခြၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူတို႔တရားေဟာေနေသာ ေဆးေက်ာင္းႏွင့္
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အရပ္ရွိ အသံလႊင့္႐ံုအတြင္း၌ လက္မရြံ႕တပ္သား လံုထိန္းမ်ားရွိေနသည္ကို ကေလးမ်ား
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သိမည္မဟုတ္။ လံုထိန္းဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးလဲဆုိသည္ကိုပင္ တက္ႂကြေနေသာကေလးတခ်ဳိ႕ သိခ်င္မွ
သိမည္။
ေဆးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ၂ နာရီ၀န္းက်င္ေလာက္ တရားေဟာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၆ တန္း ၇ တန္း အရြယ္
ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦး ေရွ႕ဆံုးမွ ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုလႊင့္ထူကာ သူတို႔သည္ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေလာင္ေနေသာ
ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚသို႕ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ အျဖဴအစိမ္း၀တ္ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ား ျပည္လမ္းေပၚတြင္
ဆႏၵျပေနၾကသည္ဟူေသာသတင္းကား ေတာမီးပမာ တမဟုတ္ခ်င္း ျပန္႔ႏွံ႔သြား၏။ ထုိသတင္းေၾကာင့္
ျပည္လမ္းမႀကီး၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႕အျပားမွ လိုက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္သြားေလ ေတာ့သည္။
ခ်က္ခ်င္းဆုိသလို လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး အသံလႊင့္႐ံုေရွ႕တြင္ ေနရာယူလိုက္ၾက၏။
၎တို႔သည္ အင္းစိန္ဘက္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေျမနီကုန္းဘက္မွ ျပည္သူမ်ား မပူးေပါင္းမိေစရန္ ခါးလယ္မွျဖတ္၍
ေနရာယူလိုက္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္၏။
ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေလာင္ေနေသာ ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို တလူလူလႊင့္ကာ
ခ်ီတက္ေနၾကေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို လံုထိန္းမ်ား ရက္စက္ၾကေတာ့မည္ဟု သိေနၾကသည့္
လူအုပ္ႀကီးသည္ ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္
ေစာင့္ၾကည့္ရင္း အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ဘ၀ဂ္ညံမွ် ဟစ္ေႂကြးၾကသည္။
လံုထိန္းမ်ားသည္ လူအုပ္ႀကီးထဲသို႕ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီး လူအုပ္ရွိရာသို႔ေျပး၀င္ကာ
နံပတ္တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း ကန္ေက်ာက္ျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လူအုပ္ႀကီးက
ေနာက္ဆုတ္သြားလိုက္ ခဲလံုးမ်ားအုတ္ခဲက်ဳိးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံလိုက္ျဖင့္ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ျဖစ္ေနစဥ္
သတင္းဆိုးႀကီးတစ္ခုကို ၾကားလိုက္ရသည္။ ထုိသတင္းကား “ေျမနီကုန္းဘက္မွာ
လံုထိန္းေတြကကေလးေတြကို စစ္ကားနဲ႔ တိုက္သတ္လိုက္ၿပီ” ဟူ၍ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔တုိက္ခ်လိုက္စဥ္
ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ေျမႀကီးေပၚ သို႔အက်မခံဘဲ က်န္သည့္ေက်ာင္းသားမ်းကာ အသက္ႏွင့္လဲကာ
ကိုင္ထားခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ သူရဲေကာင္းမ်ား၏ သတင္းက ထပ္ဆင့္ပါလာသည္။
ဟံသာ၀တီအ၀ိုင္းသည္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အစပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအနီးအနားတစ္၀ိုက္၌
အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၾကရာ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏စိုးရိမ္စိတ္၊
ေဒါသစိတ္မ်ားကား ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့သည္။ ကိုယ့္ကေလးမ်ားလား သူ႕ကေလးမ်ား လား
ဘယ္သူ႕ကေလးမ်ား ပါလိမ့္ဟူေသာ သိခ်င္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္လမ္းမေပၚသို႔ လူမ်ားပိုမိုေရာက္ရွိ
လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ နံပတ္တုတ္မ်ား၊ ႀကိမ္ျခင္းဒိုင္းကာမ်ားႏွင့္ ေသနတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားၾက ေသာ
လံုထိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီး တို႔သည္ ထုပ္စည္းတိုးတမ္းကစားသည့္ပမာ ေရွ႕တိုးလိုက္
ေနာက္ဆုတ္လိုက္ တုိက္ပြဲဆင္ေနၾကသည္။
xxxx xxxx xxxx xxxx
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ညေန ၄ နာရီေနာက္ပိုင္း လွည္းတန္းဘက္ျခမ္းမွ လူအုပ္ႀကီးကား လံုထိန္းက
မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပစ္ျခင္း၊ နံပတ္တုတ္မ်ားျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ
ၿဖိဳခြဲလိုက္ သျဖင့္ ေန႔လည္ ၃ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ လူစုကြဲသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဟံသာ၀တီအ၀ိုင္းႏွင့္
ေျမနီကုန္းၾကားရွိ
ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ကား လူစုကမကြဲသည့္အျပင္ မ်ားသည္ထက္ မ်ားလာခဲ့၏။ လူထု၏ေဒါသကလည္း
ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရေပါက္ကြဲေနၾကသည္။ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ လံုထိန္းတို႔တိုက္ပြဲကလည္း ျပင္းထန္သည္ထက္
ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။
xxxx xxxx xxxx xxxx
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သမီးေလးအိမ္မျပန္လာခဲ့ေသာ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ဇြန္
သတင္းရင္းျမစ္ > ဘေစာတင္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၅၁ မိနစ္

ထုိေန႔ညေနက သမီးေလးအိမ္ကို ျပန္မေရာက္လာခဲ့။ သမီးလာလမ္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
မ်က္လံုးမ်ား
ျပာႏွမ္းသြားခဲ့ရသည္။ ထိုေန႔က အိမ္ျပန္မေရာက္လာေသာ အျဖဴအစိမ္း၀တ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း
သားမည္မွ်ရွိသည္ကို မည္သူမွ်အေသအခ်ာမသိႏုိင္ခဲ့။ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးခဲ့ေလေသာေၾကာင့္
အိမ္ျပန္မလာတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သမီးတို႕တုိက္ပြဲမၿပီးဆံုးေသးလို႔လား၊ သမီးတို႔ေတာင္းဆိုေသာ ဒီမိုက
ေရစီမရေသးလို႔လား စသည့္လားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့သည့္ညေပါင္း မေရမတြက္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ။
ညေနေစာင္းၿပီဆိုလွ်င္ သမီးေလးအျပန္လမ္းကို မွန္းဆ
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့တာ သည္ႏွစ္ဇြန္လနဲ႔ဆိုရင္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီေလ။ ။
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