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(က)
ဒီဇင္ဘာ (၁၅)ရက္….
၁၉၉၄ ခုႏွစ္။
ေန၀န္းနီနီသည္ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ ကုန္းေတာ္ေပၚမွေန၍ ေခါင္းျပဴ၍ ၾကည့္၏။ မယ္တုကြီေခ်ာင္းငယ္ကုိ ေတြ႔မည္။
ေသာင္းရင္းကို ျမင္မည္။ သံလြင္ကို ေတြ႔မည္။ ၿပီးလွ်င္ ….. ေသာင္းရင္းႏွင့္ သံလြင္တုိ႔ ေပါင္းဆံုရာ ျမစ္ဆံု ……
သုမြဲထကို ေတြ႔မည္။ နီရႊမ္းေသာ ပတၱျမားေသြးရည္တုိ႔၏ ေအာက္၌ ….. မယ္တုကြီသည္၊ ေသာင္းရင္းသည္၊
သံလြင္သည္၊ သုမြဲထသည္ ရဲရဲနီေနေပလိမ့္မည္။ ျမဴႏွင္းျဖဴတုိ႔က အနီေရာင္ အေသြးေအာက္၌
အေရာင္တမ်ဳိးမွ တမ်ဳိး ….. အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းေနေတာ့သည္။ ေသာင္းရင္းႏွင့္ သံလြင္ကား အေင႔ြ႔ပ်ံေနေသာ
ေရေငြ႔တုိ႔ႏွင့္ ေႏြးေထြးေနဆဲ……။
`ေနာ္တ` ေတာင္တန္းၾကီးသည္ ျမဴပင္လယ္အတြင္း ျမဳပ္ေနသည္။ အုပ္စုဖြဲ႔ ေရြ႔လ်ားေနေသာ ျမဴႏွင္းဖြဲ႔တို႔က
အိပ္တန္းျပန္ ေနာက္က်သည့္ ငွက္ငယ္မ်ားသဖြယ္ … ခိုနားရာ ရွာမေတြ႔ ျဖစ္ေနၾကသည္။
ေနလာ ႏွင္းေပ်ာက္…..။
တညလံုး ေသာ့ရမ္းခဲ့ေသာ ေျမာက္ေလသည္ နံနက္ဦးတြင္ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေန၏ ကြ်န္းရြက္
ဖားဖားကားကားၾကီးမ်ားက ႏွင္းရည္၀ၿပီး ရႊဲအိေနသည္။ ႏွင္းသီးတုိ႔ကား ၀ါးရြက္ခြ်န္ျမျမတုိ႔၌ ခုိသီ၍
ရီးေလးခိုေနၾက၏။
ရြက္ဖ်ားႏွင္း……။
`မယ္တုကြီ`ေခ်ာင္းဖ်ားဘက္ဆီမွ ဂ်ီေဟာက္သံကို ၾကားရ၏။ သဲ့သဲ့…..။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းထိပ္ဆီမွ ျဖတ္ေမာင္းသြားေသာ ကားသံကို ၾကားရ၏။ ေသာင္းရင္းအတြင္း
စက္ေလွသံသည္ တိတ္ေနသည္။ ယခင္ နံနက္ခင္းမ်ားတြင္မူ ေသာင္းရင္းသည္ စုန္ဆန္သန္းေနၾကသည့္
စက္ေလွသံတို႔ႏွင့္ သက္၀င္၍ ေနၿပီ…..။
အလံတုိင္ေရွ႕တြင္ ရဲေဘာ္တဦး နံနက္ခင္းအလံေတာ္အား တင္ေန၏။ ၾကယ္ျဖဴၾကီးႏွင့္
ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္သည္ တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ တိုင္ဖ်ားဆီသို႔…..။ ေျမာက္ေလေသြးသျဖင့္ အလံတုိင္ထိပ္ဖ်ားမွ
ေဒါင္းအလံနီသည္ ၀ဲ၊ ယာ လႈပ္ယမ္းေနသည္။ ေဒါင္းအလံေအာက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းသြယ္က
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နံနက္ဦး၌ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ……။ ယခင္ကမူ ….. လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္အခ်ဳိ႕
ဤလမ္းသြယ္မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္၍ `ထူးရာစိုး`ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးသို႔ သြားၾကမည္။ ဆရာေတာ္
အရွင္ေခမာစာရသည္ ေက်ာင္းေတာ္၀င္းမွထြက္၍… လမ္းသြယ္အတုိင္းေလွ်ာက္ခါ DAB ကုန္းဆီသို႔ ၾကြခ်ီမည္။
ယခုမူ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းသြယ္က နံနက္ဦး၌ သက္ၿငိမ္……။
လင္းအားၾကီးအခ်ိန္မွစ၍ ပစ္ခတ္ေနခဲ့ေသာ လက္နက္ၾကီးသံသည္ က်ဲ၍….က်ဲ၍ လာသည္။ `သုမြဲထ`သည္
`ေလာကြားလူ`၏ ပစ္ခတ္မႈေအာက္၌ ၀ပ္စင္း၍ သြားၿပီလား…..။ လက္နက္ငယ္သံ မၾကားရ၍ သုမြဲထသည္
ပုန္ကန္သူတုိ႔၏ လက္တြင္ပဲလား…..။ `လား`…..ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အေတြးတုိ႔ကား အဆံုးမသတ္…..။
(ခ)
သတင္းမ်ား၀င္လာ၏။
သုမြဲထမွ ပုန္ကန္သူတုိ႔ ဆုတ္သြားၾကၿပီ။ အခ်ဳိ႕က …. ၿမိဳင္ၾကီးငူသို႔ ဆုတ္ၾက၏။ အခ်ဳိ႕က ….. `မဲေညာခီး`
ေတာင္တန္းမ်ားဆီသို႔ …..။ ပုန္ကန္သူတို႔က အရွင္သံ၀ရ ကိုယ္ေတာ္အား ၿမိဳင္ၾကီးငူသို႔ ဖမ္းသြားၿပီ။
ဘာလုိ႔ဖမ္းတာလဲ….။
အရွင္သံ၀ရက KNU မွ မဟုတ္……။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတြင္ တတ္တတ္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ေတာ္
…..။ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းက ျဖစ္သည္။ သူ႔ေက်ာင္းတြင္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္၏။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး
သပိတ္စခန္းအား ၀င္သိမ္းသည့္အခါ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားတုိ႔ႏွင့္အတူ
ေတာခိုခဲ့၏။ မဲလထသို႔ ေရာက္သည္။ လူ၀တ္လဲၿပီး ABSDF သို႔လည္း မ၀င္။ သံဃာတပါးအေနႏွင့္
ရဟန္းပ်ဳိမ်ား သမဂၢတြင္လည္း ပါ၀င္မႈမရွိ ….။ `ေသ့ေလာထ` တြင္ ေက်ာင္းသခၤန္းေဆာက္၍ သတင္းသံုး၏။
ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ သာေရး၊ နာေရး ….. သာသနာ့အေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရင္း သီတင္းသံုးသည့္
ကိုယ္ေတာ္…..။ ABSDF က ကိုယ္ေတာ္၏ ပစၥည္းေလးပါး ဒကာမ်ား…..။ ႏုိင္ငံေရး အေရာင္အေသြးမရွိ။
အဖြဲ႔အစည္းစြဲမရွိ။ ဤသို႔ေသာ ….. ကိုယ္ေတာ္အား ဦးသုဇနသည္ ဘာအတြက္ ဖမ္းရသနည္း…..။
အေျခအေနက ….. အရာရာအား ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ စဥ္းစားအေျဖထုတ္၍ မရႏုိင္ေသာ အေျခအေန…..။
ျဖစ္ႏုိင္သည္မ်ားလည္း ….. မျဖစ္ႏုိင္။ မျဖစ္ႏုိင္သည္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလ……။
သုမြဲထျမစ္ဆံုအား KNU မွ ျပန္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လုိက္ၿပီ။ ေရလမ္းခရီး ျပန္ပြင့္ၿပီ။ သံလြင္အတုိင္း ဆန္တက္၍ရၿပီ။
က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔၏ အလယ္ပိုင္းတုိင္း ခေမာက္ေတာင္ စခန္းက သုမြဲထ၏အထက္ သံလြင္ကမ္းနံေဘးတြင္
ရွိသည္။ ABSDF `ေဒါင္းဂြင္` ဗဟိုႏွင့္ကပ္လ်က္…..။ `သုမြဲထ` အား ပုန္ကန္သူတုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အခါက
`ခေမာက္ေတာင္` ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနခဲ့ရသည္။
`ေဒါင္းဂြင္` အေျခအေနကေရာ ဘယ္လုိလဲ….။ သုမြဲထႏွင့္နီးသည့္ ABSDF တပ္ရင္းအခ်ဳိ႕က ….
ထုိင္းဘက္ကမ္းရွိ မဲေပၚမူထသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းထားခဲ့ၾကရသည္။
(ဂ)
ေရဒီယုိၾကားျဖတ္သတင္းမ်ားအရ ….. နအဖ တပ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို သိရသည္။ ကမေမာင္းရွိ နည္းဗ်ဴဟာမႉး
ဗိုလ္မႉးၾကီး သန္းေအာင္အား ျပန္ေခၚၿပီး တပ္မ (၃၃) ဒုတပ္မမႉးကိုယ္တုိင္ ကမေမာင္းတြင္ လာထုိင္၏။ တပ္မ
(၃၃) ၏ ဒုတပ္မမႉးက ဗိုလ္မႉးၾကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး။ ကမေမာင္းႏွင့္ ၿမိဳင္ၾကီးငူက သံလြင္၏
ဟုိဘက္ကမ္း …. ဒီဘက္ကမ္း ….။ နီးသည္။ ကမေမာင္းတြင္ တာ၀န္က်သည့္ နအဖ
ဗ်ဴဟာမႉးတိုင္းသည္လည္း ၿမိဳင္ၾကီးငူမွ ဦးသုဇနႏွင့္ အေနနီးၾကသည္သာ…..။
တပ္မ (၂၂) မွ တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတခု ေလးေက၊ ဖာပြန္လမ္းပိုင္းသို႔ ထပ္၀င္လာၿပီး
က်ေသာင္းဆိပ္တြင္ ထုိင္၏။ ဗ်ဴဟာမႉးက ဗုိလ္မႉးၾကီး စိန္၀င္းေအာင္ …..။ ယခင္ကတည္းက `၀င္းတပ`တြင္
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ဗုိလ္မႉးၾကီးလြန္းေမာင္၏ နည္းဗ်ဴဟာတခုရွိၿပီး ေလးေကတြင္မူ ဗိုလ္မႉးၾကီး ေသာင္းေ၀၏ ဗ်ဴဟာတခုႏွင့္
ေပါင္းလုိက္ပါက ထိုလမ္းပိုင္းတြင္ နည္းဗ်ဴဟာ ၃ ခု ရွိေန၏။ ဤလမ္းပိုင္းက မာနယ္ပေလာသို႔ စစ္ခ်ီရာ
လမ္းပိုင္း…..။
(ဃ)
ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္…..
၁၉၉၄ ခုႏွစ္။
သုမြဲထမွ ဆုတ္ခြာလာၾကသည့္ ပုန္ကန္သူတုိ႔ ၿမိဳင္ၾကီးငူတြင္ စုေ၀းၾက၏။ KNLA ရင္း ၂၀၊ ရင္း ၁၀၄ ႏွင့္
တပ္မဟာ (၁) မွ ပုန္ကန္သူအခ်ဳိ႕…..။ ဦးသုဇန၏ ေက်ာင္းတြင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ….. တုိးတက္ေသာ
ဗုဒၵဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အစည္းအ႐ုံးကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၾက၏။ အဂၤလိပ္လုိက ….. Democratic Kayin
Buddhist Association ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ နယကၾကီးက ဦးသုဇနပင္ ….။
ဥကၠ႒က KNU သထံုခရိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒တဦး ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဖဒိုသာထူးေက်ာ္…..။ DKBA လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္မႉး ရြာေဟ့ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ၾက၏။ ဗိုလ္မႉး ရြာေဟ့က တပ္မဟာ (၁) မွ KNDO
တပ္ရင္းမႉး …..။
ဗိုလ္မႉးရြာေဟ့လို လူမ်ဳိးက ……. ေလဘယ္ဘက္က တုိက္ေနသည္ကို သိၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ရွာတတ္သည့္
သူမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္…..။ ငါ့ရြာ၊ ငါ့ေဆြမ်ဳိး၊ ငါ့လူမ်ဳိးေတြအေပၚ ဗမာစစ္သားမ်ားက မတရားျပဳလုပ္ၾကသည္။
ဤသူတုိ႔အား ေတာ္လွန္ရမည္။ ျပန္တုိက္ရမည္။ ဤအသိမွ်ႏွင့္ပင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းသို႔
ေရာက္ခဲ့သည့္သူ…..။
ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း၌လည္း ေတာ္လွန္ေရးကို အလုပ္အကိုင္တခုပမာ ….၊ တာ၀န္တရပ္ပမာ ….
လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ႏွင့္ KNDO တပ္ရင္းမႉးျဖစ္လာခဲ့ျခင္းသာ…..။
ႏုိင္ငံေရးမသိ…..။ အတန္းပညာမရွိ….။ ကရင့္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ဟူသည္ကိုပင္ ေလ၀မ္းကြဲေအာင္
သိသူမဟုတ္ …..။ မ်က္ကန္းလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးမွ်သာ …..။ ထိုထက္မပို …..။ သူကား
…… ေဗဒင္နကၡကိုလည္း ယံုသည္။ ယံုၾကည္မႈက ဗုဒၶ၏ တရားေဒသနာကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ဳိး…..။
စစ္ေၾကာင္းထြက္လွ်င္ …… သူတတ္ထားသည့္ ေဗဒင္နကၡနည္းႏွင့္ တြက္ခ်က္၏။ ၿပီးလွ်င္ …… နဂါးေခါင္း
ဘယ္အရပ္သို႔ လွည့္သျဖင့္ ဘယ္အရပ္သို႔ထြက္ ….။ ဤသို႔ စစ္ေၾကာင္းကို ခ်ီေစ၏။ အေရွ႕အရပ္မွလာေသာ
ရန္သူအားတုိက္လွ်င္ ….. ျမစ္ေခ်ာင္းအနားမွ ေစာင့္၍မတုိက္ရ…။ ဤသို႔စစ္တုိက္ေသာ တပ္မႉး…..။ သူ႔တြင္…
အေဆာင္လက္ဖြဲ႔မ်ားက လြယ္အိတ္ႏွင့္တလံုးရွိသည္။ လက္တြင္လည္း အေဆာင္လက္စြပ္မ်ား
၀တ္ထားသည္မွာ လက္ေခ်ာင္းတုိင္း၌……။ ခ်ဳိးမေတ…..၊ မိုးၾကိဳးသြား….၊ ၀က္စြယ္ပိတ္…..အားလံုး သူ႔တြင္
ရွိသည္။
ဤသို႔ေသာ လူမ်ဳိးကို ….. ဦးသုဇနအေနႏွင့္ သူ႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရသည္မွာ မခက္ခဲ……။
စည္း႐ုံးရလြယ္သည္။
(င)
နအဖ သည္ ၁၉၉၄ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ မာနယ္ပေလာအား ထုိးစစ္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိ…..။ ဖာပြန္
ရိကၡာပို႔ေရးအတြက္သာ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့၏။ ၉၁ ခုႏွစ္ ….. သံလ်က္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္
တပ္လွန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မာနယ္ပေလာကို တုိက္ရန္ ရြံ႕ေနပံုရသည္။
အမ်ဳိးသားညီလာခံ ေခၚယူၿပီး ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္သာ ဖိ၍ လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။
သုမြဲထမွ ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳင္ၾကီးငူသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ဦးသုဇနသည္ ကမေမာင္းသို႔ကူးၿပီး ဒုတပ္မမႉး
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အျပဳံးႏႈတ္သိမ္းခံထားရေသာ မိုနာလီဇာ ပန္းခ်ီကား
သတင္းရင္းျမစ္ > ေရႊအိမ္စည္
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၃၂ မိနစ္

ဗိုလ္မႉးၾကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ သြားေတြ႔မည္။ ေတြ႔ၿပီးေနာက္ ….. DKBA ျဖစ္လာမည္။ ဤတြင္
….. နအဖ သည္ မာနယ္ပေလာထုိးစစ္အား ဆင္ႏႊဲရန္ အပူတျပင္း စီစဥ္ေတာ့သည္။
ျပည္တပ္မ (၆၆) အား တပ္မတခုလံုး ေခြးအိပ္ေတာင္ေျခသို႔ပို႔၏။ ေခြးအိပ္ေတာင္ေျခရွိ `သာလြန္`တြင္
တပ္မတခုလံုး အေျချပဳသည္။ တပ္မမႉးက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ညႊန္႔တင္……။ ထုိစဥ္က ေရႊမန္းသည္ ….. တပ္မ (၆၆) တြင္
ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးၾကီး သူရေရႊမန္း……။ သူရေရႊမန္းက သံလြင္ကို ကူးၿပီး ဆင္ျဖဴေတာင္မွတဆင့္
မာနယ္ပေလာသို႔ ၀င္သည္။ ေခြးအိပ္ေတာင္ထိပ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမႉးႏွင့္ က.က.သံ
ညႊန္ၾကားေရးမႉးတုိ႔က အေျချပဳၿပီး ထုိးစစ္ကို ကြပ္ကဲ၏။
`ေနာတ`စစ္မ်က္ႏွာသို႔… စစ္ကိုင္းတပ္မ (၃၃) တခုလံုး၀င္၏။
`မဲေညာခီး`က်သည္။ `ဆင္ျဖဴေတာင္`က်သည္။ `ေနာတ`က်သည္။ `ထီးသခီး`က်သည္ ……။
……..။
…….။

…….။

(စ)
မာနယ္ပေလာသည္ ခရစ္စမတ္အား တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာႏွင့္ ကုန္လြန္ခဲ့၏။ ဓမၼေတးသံတုိ႔ႏွင့္
မေ၀စည္……။ Happy New Year က …… အၿပံဳးႏႈတ္သိမ္းျခင္းခံထားရေသာ မုိနာလီဇာ
ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ပမာ…….။
--------ေရႊအိမ္စည္
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