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၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္(ရွစ္ေလးလံုး) ... မနက္။
ရွစ္ေလးလံုး လူထုဆႏၵျပပဲြေတြ မံုရြာၿမိဳ႕မွာပါ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာပါ။ အမွန္ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရး
သိပ္နားလည္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရန္ကုန္မွာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး လူထုဆႏၵျပပဲြေတြေနာက္ တေကာက္ေကာက္
လုိက္ၾကည့္ ဖူးခဲ့တာေၾကာင့္ပါ။ လမ္းေဘးနံရံ ေလွကားေထာင္ၿပီး ေဟာေျပာတာေတြ၊
လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း ေၾကြးေၾကာ္တာ
ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာ ပထမဆံုးျမင္ေတြ႕ခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြပါ။ မ်က္စိထဲ ကကိုမထြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ကိုယ္တုိင္က
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါခဲ့ဖူးေတာ့ ေႂကြးေၾကာ္သံၾကားရင္ပဲ
ေသြးကနားထင္တက္ေဆာင့္ တုန္း။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္လိုပဲ ကၽြန္ေတာ့္ၿမိဳ႕ပါ ဆႏၵျပတဲ့အထဲ ပါေစခ်င္တာ။
ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ၈ ရက္ ၈ လ ၈၈ ခုႏွစ္မွာ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္ လံုးဒီမိုကေရစီေရးအတြက္
ဆႏၵျပၾကဖို႔ တဖြဖြ တိုက္တြန္းေနၿပီ ...။
ကၽြန္ေတာ္က အညာသား၊ မံုရြာၿမိဳ႕က။ ကေလာ ဂ်ီတီအိုင္ကေန ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တာ ပူပူေႏြးေႏြးပဲရွိေသးတယ္။
ေက်ာင္း အတူၿပီးခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္နဲ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ လြစၥလမ္းမွာ စုေနခဲ့ၾကတာ။
အလုပ္အကိုင္အတြက္ ရန္ကုန္မွာ ငါးလေလာက္ေသာင္တင္တုန္းမွာ ဆႏၵျပပဲြေတြက အရွိန္ေကာင္းေနၿပီ ေပါ့။
ေက်ာင္းသားေတြသာမက အရပ္သားေတြပါ ၀ုိင္းရံလာၾကတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုစိတ္မခ်လို႔ ျပန္လာဖို႔မိဘက လွမ္းေခၚလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာ Maha
Engineering တက္ေနတဲ့ အစ္မနဲ႔အတူျပန္ရေတာ့တာပါ။ အေဖနဲ႔အေမက မႏၱေလးအထိလာ ႀကိဳခဲ့ပါတယ္။
မံုရြာကို ရွစ္ေလးလံုးမေရာက္ခင္ ႏွစ္ရက္အလို၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွာ ျပန္ေရာက္ပါေတာ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္“ငါ့ၿမိဳ႕မွာ ဘာမို႔ဆႏၵမျပရမွာလဲ။ မံုရြာဟာေခတဲ့ၿမိဳ႕မွမဟုတ္တာ” ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ရပ္ေဒသစဲြ အေတြးနဲ႔
ျဖစ္ေစခ်င္ ခဲ့တာပါ။ ျဖစ္ေစခ်င္ေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္ထလုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားေတြ လုပ္လာမွာ
ကိုပဲေမွ်ာ္ေနခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သတိ္ၱရွိသူေတြ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးသူေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လိုမဟုတ္ပါဘူး။
ႀကံဳရာေနရာကထၿပီး ဆႏၵျပၾက၊
ေတာ္လွန္ၾကေတာ့တာပါပဲ။
မနက္ ၉ နာရီေလာက္မွာ အေယာက္ ၂၀ အစိတ္ပါတဲ့ လူတစုဟာဘူတာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေနာက္ကေန
အေရွ႕ဘက္ဆီခ်ီတက္လာၾကတယ္။ ေရွ႕ဆံုးတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုမွတ္မိေသးတယ္။ မယံုတစ္၀က္
ယံုတစ္၀က္ မ်က္ႏွာမ်ဳိးနဲ႔ မဟုတ္ဘူး။ “လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ အလုပ္၊ လုပ္ႏိုင္တယ္” လို႔ ယံုထားပံု မ်ဳိးပဲ။
“မဆလအစိုးရအလိုမရွိ” ဆိုၿပီး သူကတုိင္ေပးေတာ့ သူ႔ေနာက္ပါလာသူေတြက အၿမီးအေမာက္မတည့္
“အလိုမရွိ ...အလိုမရွိ” လိုက္ေအာ္ၾကတယ္။ ၾကည့္ရတာ “ဘူတာလမ္းနဲ႔ သာစည္လမ္းဆံုတဲ့ေနရာကမွ
စထြက္လာဟန္ တူတယ္။ ႏွစ္လမ္းဆံုေနရာက ကၽြန္ေတာ့္အိမ္နဲ႔ဆို တစ္ေခၚေလာက္ပဲေ၀းတာ။ ဆႏၵျပ
တာသိပ္အထာမက်ေသးဘူး
ေျပာရမလားပဲ။
မၾကာပါဘူး။ အေဖ့ဆီကို သူ႔မိတ္ေဆြေတြ ဖုန္းဆက္လာတယ္။ “မံုရြာအေနာက္ ဘက္ကမ္းနားဘက္မွာ
စေနၿပီ” တို႔၊ “ေတာင္ဘက္မွာလည္းျပေနၿပီ” တို႔ ၾကားရေတာ့တာပဲ။ အေဖ့မ်က္ႏွာက ႐ွဴတည္တည္ႀကီး
ျဖစ္လာၿပီး ေမးေျပာေခၚ ထူးေတာင္ မၾကားတစ္ခ်က္ၾကားတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာေတြစဥ္းစားေနလဲ
မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ “ဒါမွ ငါ့ၿမိဳ႕” ဆိုတဲ့ ခပ္နိမ့္နိမ့္ခံစားခ်က္ပဲ ရွိခဲ့တာပါ။
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ၾသဂုတ္တစ္လလံုးမွာ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ အလုပ္သမား၊ ဆရာ၀န္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ အိမ္ရွင္မ၊
ဘာသာေရး...အစရွိ သျဖင့္ ေခါင္းစီး အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ဆႏၵျပအဖဲြ႕ေတြအလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚလာတယ္။ လူတစ္ေယာက္
တည္း ႏွစ္ေနရာပါရင္ပါ
ၾကတာပဲ။ အေရွ႕အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာအုပ္စု ေတြလည္း
မံုရြာမွာလာေပါင္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ကေလးေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြပဲခ်န္ထားၿပီး ရြာ
လံုးကၽြတ္လာၾကတာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မျမင္ဖူးၾကလို႔။ တခ်ဳိ႕ဆို မံုရြာမွာ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ က်န္ရစ္ခဲ့ရင္း
ကိုယ္တုိင္ ဆႏၵ၀င္ျပသလို၊ သူမ်ားေတြျပတာလည္း ၾကည့္ၾကပါတယ္။
ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းကေန တက္လာသူေတြက ဆိပ္ကမ္းကပ္တာနဲ႔ ေရာက္တဲ့ေနရာကေန စခ်ီတက္ပါ တယ္။
ကုန္းလမ္းေတြ ဘက္က ကုန္ကားေတြ၊ ဘတ္စ္ကားေတြနဲ႔ လာတာပါ။ ဗဟိုစုရပ္ျဖစ္တဲ့ဆုေတာင္း ျပည့္နဲ႔
ေရႊစည္းခုံဘုရားႀကီးေတြမွာ ေန႔ညမျပတ္စည္ကားပါေတာ့တယ္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ပြက္ေလာ႐ိုက္ေန တာပါ၊
တစ္ေနကုန္ လွည့္ပတ္ေနၾကတာပါ။ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ေဟာၾကေျပာၾကနဲ႔ လက္ခုပ္တီးသံ ေတြ၊
ေအာ္ဟစ္သံေတြနဲ႔ မေမာႏိုင္ၾကဘဲ တေသာေသာပဲြက်ၾကပါတယ္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ေရနဲ႔ စားေသာက္ဖြယ္ရာ
ေပးကမ္းသူေတြလည္း မရွားပါဘူး။
ဂ်ီတီအိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို အမွတ္ (၃) အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဖဲြ႕ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းၿပီးၿပီမို႔
ကေလာ
ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းသားေတြကို တစ္အိမ္ဆင္းတစ္အိမ္တက္ အစည္းအေ၀း ဖိတ္ေပး႐ံုပါ ပဲ။ အမွတ္ရခဲ့တဲ့
သမဂၢ ဖဲြ႕စည္းမႈ ေနာက္တစ္ခုက “ေရွ႕ေနမ်ားသမဂၢပါ။ ၾသဂုတ္ေႏွာင္းက်မွ ဖဲြ႕ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အေဖအပါအ၀င္
ေရွ႕ေနေလးဦးကို နာယကတင္ၾကၿပီး၊ ဆႏၵျပပဲြစမယ့္ စုရပ္နဲ႔ အစည္းအေ၀း က်င္းပ မယ့္ေနရာကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ တိုက္ပံုအမည္းေတြ ၀င္ပါလာေတာ့ ဆႏၵျပသူေတြက
၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတာပါ။
ၾသဂုတ္အေစာပိုင္းတုန္းက “မဆလ အစိုးရ” ၊ “စိန္လြင္အစိုးရ”၊ “ဖက္ဆစ္အစိုးရ” ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ တစ္ပါတီ
စနစ္က် ဆံုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကို ေဒါသပါပါေအာ္ခဲ့ၾကသလို၊ ေခြး၊ ကၽြဲ၊ ႏြား တိရစၦာန္ေတြရဲ႕ ခႏၶာ ေပၚမွာ
“စိန္လြင္ စိန္လြင္ .. အို႔ အို႔” စာသားမ်ဳိးေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြကပ္လို႔ကပ္ထြင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္မွာ
သမၼတဦးစိန္လြင္ ဆင္းေျပးၿပီး
ေနာက္ ၿပံဳးၿပံဳးေပ်ာ္ေပ်ာ္ဆႏၵျပလာၾကတယ္။ ၂၆ ႏွစ္လံုးလံုး မ်ဳိ သိပ္ခဲ့ရတာေတြ
ပြင့္အန္ထြက္ခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္သလို၊ သားသတ္သမား ဦးစိန္လြင္လည္း မရွိေတာ့တာေၾကာင့္
ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္မွတ္ယူၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကတာပါ။
ၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကို သံဃာ-ေက်ာင္းသား တာ၀န္ယူပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြဟာ
ေက်ာင္းသား
ေတြနဲ႔ တဲြၿပီး အရပ္သားကိုင္ လိုင္စင္ရေသနတ္ေတြ လိုက္သိမ္းပါတယ္။ လမ္းဆံုလမ္းခြ ေတြမွာ
ေလာက္ေလးခြကိုင္ၿပီး လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းပါတယ္။ ေက်ာင္းသား-လူငယ္ေတြရဲ႕ CMO အမည္ရ
ကြန္မန္ဒိုအေသခံတပ္ဖဲြ႔ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတခ်ဳိ႕၀င္ပါခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သံ ဃာထုအပါအ၀င္
ေက်ာင္းသားနဲ႔လူထုရယူထားတဲ့ အခ်ိန္ပါ။
ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေရာက္ေတာ့ လူယဥ္ေက်းဦးေမာင္ေမာင္ သမၼတျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက မယံု
ေတာ့တာနဲ႔ အမွ် ဆႏၵျပပဲြေတြ တိုးသထက္တိုးလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ BBC ကလူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္လို႔
ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ၿမိဳ႕ခံေတြၾကား မွာ ၁၀ သိန္းအထိေတာင္ ခန္႔မွန္းခဲ့တာပါ။ “တစ္ပါတီစနစ္”၊ “အာဏာရွင္ စနစ္”
ဖ်က္သိမ္းပစ္ေရးကိုပဲ မံုရြာဆႏၵျပပဲြ
ေတြက တြင္တြင္ႀကီး ေတာင္းဆိုပါေတာ့တယ္။
ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ကာတြန္းပါတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ပလူပ်ံေနပါတယ္။ အခု
ေခတ္လို ကြန္ပ်ဴတာေတြ မေပၚေသးပါဘူး။ မိတၳဴကူးစက္ေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသံုးႏိုင္ပါဘူး။ စီမံ
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အမွတ္တရ ရွစ္ေလးလံုး
သတင္းရင္းျမစ္ > ရဲရင့္ေအာင္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၁၇ မိနစ္

ထားတဲ့စကၠဴမွာ သံဆူးနဲ႔ေဖာက္ေရးၿပီး၊ gestetner စက္မွာတပ္ လက္လွည့္ထုတ္တာပါ။ ရန္ကုန္၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးေတြဆီက စာရြက္စာတမ္းေတြ၊ သတင္းေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြ ေရာက္လာရင္ အလုအယက္
ဖတ္ၾက၊ ေကာ္ပီကူးၾက၊ ျဖန္႔ေ၀ၾက၊ အတုယူၾက၊ ျပန္ပို႔ၾကနဲ႔ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကတာေတြလည္း ေတြ႕ရပါ တယ္။
ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလအတြင္း ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ရာဇ၀တ္သား ေထာင္ေဖာက္မႈေတြ ၾကား
ခဲ့သလို၊
ျမန္မာလို စစ္ေဆးတာေတာင္မသိတဲ့သူေတြ မံုရြာၿမိဳ႕ထဲ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆူးေလကုန္း
မီးသတ္ကင္းတဲမွာ ထိုးႀကိတ္ေမးတာေတာင္ မတုန္လႈပ္တဲ့သူကို ျမင္ဖူးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နယ္ခံတပ္ ခလရ
၁၆ (ယခု အေနာက္ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္) မဟုတ္ဘဲ တျခားကေနစစ္ကားေတြေရာက္လာ
လို႔အတြင္းလမ္းအတိုင္းသြားရင္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းကသြားၾကဖို႔ သံဃာ
ေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းခဲ့ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ကေန၀င္လာၾကတဲ့ စစ္ကား အစီးေရ ၂၀
၀န္းက်င္ဟာ ခလရ ၁၆ တည္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ သစ္ျဖတ္စက္႐ံုထဲမွာ စခန္းခ်ပါတယ္။
အခုလိုအေျခအေနၾကားမွာ ဆႏၵျပသူအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြမႈနဲ႔ မယံုသကၤာျဖစ္မႈေတြ ႀကံဳလာရေတာ့ တာပါပဲ။
“သံဃာ့သမဂၢီ” နဲ႔ “ျပည္သူ႔သံဃာ”အဖဲြ႕ရွိတဲ့အနက္ ျပည္သူ႔သံဃာအဖဲြ႕၀င္လူ၀တ္ေၾကာင္ေတြ ကျပာသာဒ္
ေက်ာင္းထဲ
ကေန ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခံပစ္သလို၊ လူထုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚက ေနျပန္ပစ္တာပါ။
ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ သုံးဦးကို “ရန္သူ႔လူ” စြပ္စဲြၿပီး ဦးေခါင္းျဖတ္မႈ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီဦးေခါင္းေတြကို
၀ါးခၽြန္ထိပ္ထိုးၿပီး ၿမိဳ႕ထဲလွည့္ျပတဲ့
ျမင္ကြင္းအၿပီး ဆႏၵျပအသံေတြ ခြန္အားက်သြားခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ခံအမ်ား မစားႏုိင္မအိပ္ႏုိင္အျဖစ္
ေရာက္သြားပါေတာ့ တယ္။
ဒါကိုရိပ္စားမိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ၿမိဳ႕လယ္ေစ်းႀကီးေရွ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚမွာ အစာငတ္ခံ
ဆႏၵျပၾက ပါတယ္။ သံဃာထုကလည္း စပီကာတပ္ ဂ်စ္ကားေပၚကေန ပရိတ္တရားေတာ္ေတြ လွည့္
ပတ္ရြတ္ဖတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဆႏၵျပအရွိန္အဟုန္ဟာ ခ်ည့္နဲ႔ေလးဖင့္တုန္းပါပဲ။ လူထု အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအစမွာ အိုးနင္းခြက္နင္းျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာအျဖစ္၊ ပန္းမ၀င္ခင္တက္ေထာင္တဲ့ အျဖစ္လို႔ ေ၀ဖန္ခဲ့ သူေတြ
ရွိခဲ့ပါတယ္။
စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္မွာ မဆလ ဒုတိယအႀကိမ္ အေရးေပၚညီလာခံလုပ္တဲ့အခါ ပါတီစံုစနစ္ေအာက္မွာ
ေရြးေကာက္ပဲြေတြ ျပဳလုပ္ေရးအဆိုေတြ တင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၆ ရက္ အေရာက္မွာေတာ့ တပ္သားတစ္
သိန္းရွစ္ေသာင္း ရွိတဲ့ စစ္တပ္ကို မဆလပါတီထဲကေန ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္
အစိုးရ ေၾကညာပါၿပီ။ မံုရြာ လူႀကီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ “စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းႏုိင္တယ္”လို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ပါ တယ္။
စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က
ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို လဲႊေျပာင္းယူေၾကာင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ (န၀တ)
ကိုဖဲြ႕စည္းေၾကာင္း
ေရဒီယိုကေနေၾကညာလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ။
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