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ဗဟိန္း သုိ႔မဟုတ္ ညီၫြတ္ေရးဗိသုကာ 
   
 Aာဏာရွင္ျဖစ္ေစ၊ ရီပတ္ဗလစ္ကင္ ျဖစ္ပါေစ၊ Aစိုးရမွန္သမွ်သည္ သူ႔Aား မိမိတုိ႔နယ္ေျမမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခ့ဲၾကသည္။ သမား႐ိုးက်ျဖစ္ေစ၊ Aလြန္Aကၽြံဒီမိုကရက္ 
ျဖစ္ေစ ဓနရွင္မွန္သမွ်သည္ သူ႔AားAၿပိဳင္Aဆိုင္ ပုတ္ခတ္ခ့ဲၾကသည္။ ...... 
 သူ႔တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား Aေျမာက္Aမ်ားရွိေကာင္းရိွမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးရန္သူဟူ၍ တUီးတေလမွ်ပင္ ရိွႏုိင္ခဲေၾကာင္း ရဲ၀ံ့စြာေျပာလုိက္ရေပသည္။ 
 
  ဖရစ္ဒရစ္Aိန္ဂယ္ 
 (ကားလ္မာ့က္စ္၏ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာၾကားခ်က္) 
 
 (၁) 
 လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္ ...။ 
 စစ္တပ္မွ ဒုတိယAႀကိမ္ AၿပီးAပုိင္ Aာဏာမသိမ္းမီကာလ၊ 
 ေႏြရာသီရဲ႕ ပူရိွန္ျပင္းျပင္း ... ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ... ဇြန္လဆန္း။ 
 ... ... ... ... ... 
 မႏၱေလးတကၠသိုလ္ပုရ၀ဏ္တြင္ Aေဆာက္AAုံေတြက ဤမွ်ေလာက္နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးပူးက်ပ္က်ပ္ မရိွေသး - 
 ပူပင္ပူAိုက္ျငားေသာ္လည္း တမာတန္းႏွင့္စိန္ပန္းပင္ Aုပ္Aုပ္ေတြၾကားက တခ်က္တခ်က္ျဖတ္သန္းလာေသာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေလကုိ ရွဴ႐ႈိက္လုိက္ၾကလွ်င္ 
ၿငီးစီစီျဖစ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား လန္းလန္းဆန္းဆန္း ျဖစ္ သြားၾက၏။ 
 ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းတက္ သြားၾက ျပန္ၾက၊ ဆိုင္မ်ားတြင္ စားၾက၊ ေသာက္ၾက၊ သစ္ပင္ရိပ္မ်ားတြင္ နားၾက၊ ခုိၾက။ Aေရွ႕ရွမ္း႐ုိးမဆီေငးၾကေမာၾက။ 
 နယ္မွ ၁၆ ႏွစ္ ၁၇ ႏွစ္ရြယ္ ေက်ာင္းသား ၂ ေယာက္သည္ သင္တန္းတခ်ိန္Aၿပီး မုန္႔သြားစားလုိက္၊ ပင္မAေဆာက္AAုံထဲ ၀င္လိုက္၊ စာသင္ခန္းေတြကုိေလ့ 
လာၾကည့္လုိက္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးျပတုိက္ရိွရာ 'ရာဇတ္' Aေဆာက္AAုံဘက္ ေရာက္သြားၾကသည္။ ေAာက္ - Aထက္ ... တက္ၾကည့္ျဖစ္ၾကသည္။ တေနရာတြင္ က်က္သေရရွိ 
လွေသာ လူတေယာက္၏ ပုံတူပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကုိ ျမင္လိုက္ၾကရ၏။ မ်က္ႏွာထား ၾကည္ၾကည္လင္လင္ႏွင့္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာလွေသာ ထိုသူ၏ပုံကိုၾကည့္ရင္း - “ဘယ္သူလဲ ” 
ဟု တေယာက္ကေမးသည္။ က်န္တေယာက္က ေခါင္းယမ္းျပ၏။ 
 Aခန္းေထာင့္ စားပြဲတလုံးေပၚမွာ မ်က္ႏွာAပ္၍ေမွးေနေသာ ေက်ာင္းသားႀကီးတေယာက္ ထလာသည္။ 
 “ကုိယ္တို႔ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိဗဟိန္းပုံေလ။ ဒီမႏၱေလးက Aင္တာ ( - ) ေAာင္သြားတယ္။ ေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဆက္တက္တယ္။ ဗကသ Uကၠ႒ 
ျဖစ္လာတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္Aေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ ေခါင္းေဆာင္ခ့ဲတဲ့ သခင္ဗဟိန္းဆုိတာ သူပဲ ... ေပါ့၊ သူ႔ကို မႏၱေလးကတင္မဟုတ္ဘူး၊ တျပည္လံုးက ခ်စ္ၾကတယ္ေလ...” 
 ဖရက္ရွာေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ ေငးနားေထာင္ရင္းက ပန္းခ်ီကားႀကီးကို တခါထပ္ၾကည့္လိုက္ၾကျပန္သည္။ 
 ခ်စ္ခင္မႈ၊ ေလးစားမႈသည္ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ Aထင္းသား ထင္ဟပ္လာခ့ဲၾကေခ်ၿပီ။ 
 
 (၂) 
 “တေစၦႀကီးတေကာင္သည္ Uပေရာပတုိက္တြင္ လွည့္လည္သြားလာေနေပသည္။ ဤတေစၦႀကီးကား ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒပင္ျဖစ္၏။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ဇာဘုရင္၊ မက္ 
တာနစ္ခ်္ႏွင့္ ဂီေဇာ့၊ ျပင္သစ္ရယ္ဒီကယ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္ပုလိပ္သူလွ်ဳိမ်ား ဟူေသာ ေဟာင္းႏြမ္းသည့္Uေရာပတုိက္ရိွ Aင္AားစုAားလုံးသည္ ဤတေစၦႀကီးAား ေမာင္းထုတ္ပစ္ေရး 
Aတြက္ သူေတာ္စU္ မဟာမိတ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၾကေလၿပီ။” 
 
  - ကြန္ျမဴနစ္ေၾကျငာစာတမ္း (၁၈၄၈) -  
 
 
 ဤတေစၦႀကီးသည္ Aႏွစ္ ၇၀ မွ်Aၾကာတြင္ တကမၻာလုံးသုိ႔ ကုိယ္ထင္ျပလိုက္၏။ ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခ့ဲ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကုိလိုနီႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ေန 
ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္မူ Aႏွစ္ ၉၀ ၾကာမွ Aရိပ္ထင္ႏုိင္ခ့ဲေပသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္၍ တည္ေထာင္လုိက္ႏုိင္ခ့ဲၾကသည္။ 
 ......................................................................................................... 
 
 “႐ုပ္၀ါဒ ဆုိသည္မွာ စိတ္၀ါဒမဟုတ္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္း မဟုတ္၊ Aေကာင္Aထည္က မာေက်ာၾကမ္းတမ္းႀကီး လက္ေတြ႔ကိုင္စမ္းမိေသာ ႐ုပ္၀ါဒ။ သည္လို ေယ 
ဘုယ် လူAမ်ားက မွတ္ထင္ၾကေပမည္။ ႐ုပ္၀ါဒကို ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ဗဟိန္းAား ... ကဗ်ာဟု ေရးလုိက္ျခင္းသည္ တကယ္ဆုိေတာ့ Aႏု 
ကဗ်ာႏွင့္ ႐ုပ္၀ါဒႏိုင္ငံေရးသမားဟာ မနီးစပ္ပါကလားဟု ထင္မွတ္ၾကေပလိမ့္မည္။ သည္လုိမွတ္ထင္လွ်င္ ဗဟိန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးသမားAျဖစ္ေတြ႔ျမင္၍ လူAျဖစ္မသိေသးေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္တန္ရာသည္။” 
 ဤကား 'လူ' ကုိဗဟိန္း ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ကုိဗဟိန္း Aေပၚ ယွU္တြဲ ေပါင္းစပ္ၾကည့္ေသာသူတUီး၏ Aျမင္ျဖစ္သည္။ 
 သခင္သန္းထြန္းတေယာက္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေန၊ ေသေသသပ္သပ္ Aလုပ္ လုပ္တတ္သည္ကုိ ေတြ႔သိၾကေသာသူမ်ားက “ကြန္ျမဴနစ္ေတြလည္း ဒီလိုေန၊ ဒီလိုလုပ္ 
တတ္ပါလား” ဟု ေျပာမိၾကသည္။ “ကြန္ျမဴနစ္ဆုိတာ ျဖစ္သလုိေန၊ ျဖစ္သလုိစားၿပီး Aလုပ္Aင္မတန္လုပ္သူမ်ား” ဟူ၍သာ သူတုိ႔သိထားၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕Aရင္းရွင္မ်ား၊ ဖက္ 
ဆစ္မ်ားနွင့္ သူတုိ႔၏Aလုိေတာ္ရိ လက္ေ၀ခံမ်ားက ပုံဖ်က္ထားေသာ Aာေဘာ္မ်ားနွင့္သာ လက္ပြန္းတတီးေနခဲ့ရေသာ ကုိလုိႏုီင္ငံရိွျပည္သူမ်ား ဤသုိ႔ေရာေထြး ထင္ၾက၊ ေျပာ 
ၾကသည္မွာ သဘာ၀ေတာ့ က်ေခ်သည္။  
 Aမွန္မွာမူ ေတာ္လွန္ေရးကုိယ္၌မူက Aႏုပညာတရပ္ျဖစ္သည္ .....ဟု ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ခံယူထားသည္ကုိ သူတုိ႔ မသိၾက၍သာ ....။ 
 
 (၃) 
  
 ကုိဗဟိန္းကုိ လူAျဖစ္တခ်ဳိ႕က ဤသုိ႔ ျမင္ၾက၏။  
 သမဂၢ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ံုတြင္ ဇြန္းသံ၊ ပန္းကန္သံ၊ စကားေျပာသံတို႔ျဖင့္ ဆူပြက္ေနစU္သည္Aထဲမွ ေက်ာင္းသားတUီးသည္ ၀ုိင္းဖြဲ႔စကားေျပာထဲတြင္မပါဘဲ စီးကရက္ 
ကုိ တြင္တြင္ဖြာလ်က္ စားပြဲစြန္းရိွ ဓါတ္စက္ကုိ ဓါတ္ျပားတခ်ပ္ၿပီးတခ်ပ္လဲကာ ဖြင့္လ်က္ရိွသည္။ 
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 သူသည္ Aသားျဖဴျဖဴ၊ ဆံပင္ေကာက္ေကာက္၊ ဖ်င္Aကႌ်လက္ရွည္၊ ဘန္ေကာက္လုံျခည္ ျမင္းေခ်းးေရာင္Aစိမ္းကုိ ၀တ္ဆင္ထားသည္။ မ်က္ႏွာမွာ ပဒုမၼာၾကာ 
ပန္းက့ဲသုိ႔ လန္းရႊင္သည္။ သူ၏ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ Aျပဳံးကေလးမ်ားသည္ နီရဲေနေသာပါးျပင္ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းေပၚတြင္ ထာ၀စU္ နားလ်က္ရိွသည္။ က်က္သေရျဖင့္ လွ်မ္းေသာ 
Aျပံဳး၊ ေမတၱာ၏ Aထိမ္းAမွတ္ Aျပဳံး - 
 (လူစိမ္းတUီးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ေသာAခါ) သူ၏ ၾကာပြင့္ခ်ပ္ကေလးထမဲွ ၀တ္ဆံကုိဖြင့္လွပ္လုိက္ေသာ ကဗ်ာဆန္သည့္ Aျပံဳးျဖင့္တံု႔ျပန္ကာ - 
 “က်ေနာ္ေတာ့ ေမရွင္ကုိ Aေတာ္ႀကိဳက္တယ္။ ခင္ဗ်ားေကာ ဘယ့္ႏွယ့္လဲ ....” ဟု ေမးတတ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ .... 
 “ခ်စ္၍ ေခၚရာ၊ ခ်စ္၍ ေခၚသည္”....သီခ်င္းကုိဖြင့္၊ “ေသာ္တာေငြမင္း” .... ကုိဖြင့္သည္။ (ေနာက္ေတာ့ ဂီတႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ႔ခံယူခ်က္ကုိ ဤသုိ႔ ေျပာျပပါလိမ့္ 
မည္။) 
 “ တခ်ဳိ႕က Aဂၤလိပ္တီးလုံးသြားသီခ်င္းေတြကုိ မၾကားႏုိင္ၾကဘူး၊ နားပိတ္ထားခ်င္သတ့ဲဗ်။ သာယာတဲ့ေတးသံကုိ ဘာျပဳလုိ႔လက္မခံႏိုင္ရသလဲ။ ဂီတဆုိတာ လူတ 
မ်ဳိးထဲ ကန္႔သတ္ထားတာမဟုတ္ဘူး...” 
 သူသည္သီခ်င္း ဓာတ္ျပားေတြကုိ တျပားၿပီးတျပားဖြင့္ရင္း ဤAဘိဓမၼာကုိ ရင့္က်ဴးေဖာ္ထုတ္ေနတက္၏။ 
 “က်ေနာ့္Aဖုိ႔ေတာ့ သာယာလွပတဲ့ ေတးဂီတဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားဂ်ပန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Iတာလ်ံပဲျဖစ္ျဖစ္ နားေထာင္တာပဲ။ တခ်ဳိ႕က Aဂၤလိပ္သံဆုိရင္ AသံေသးAသံ 
ေၾကာင္ ဆုိၿပီးနားမေထာင္ႏုိင္ၾကတာ A့ံၾသစရာပဲ...” 
 ဤသုိ႔ေျပာသံၾကားေသာAခါ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္Aေရးေတာ္ပုံတြင္ ကုိဗဟိန္းႏွင့္Aတူတြဲ၍ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ခ့ဲေသာ ကုိဗေဆြ 
(ေနာင္ဖဆပလ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Uီးဗေဆြ) က...“ ဗဟိန္းကလည္း ဝတၳဳေရးခ်င္၊ ကဗ်ာစပ္ခ်င္၊ ဂီတလုိက္စားခ်င္နဲ႔ေတာ့... မင္းတုိ႔ေတြ စိတ္ကူးယU္သမားေတြကိုး...” ဟု 
မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ 
 ဒီAခါ ကုိဗဟိန္းက ... “ လူဆိုတာ AလွAပကုိမက္တာဘဲ၊ ကဗ်ာဂီတရ႕ဲAလွAပကုိ မၾကည္ႏူးဘဲ မေနႏိုင္ဘူး။ လူဆိုတာမင္းေျပာတဲ့ စိတ္ကူးယU္ပဲဆုိပါေတာ့ 
ကဗ်ာဂီတကုိ နားလည္ေမြ႕ေလ်ာ္လာတာ ယU္ေက်းလာတာကြ”... ဟု ရယ္ရင္းေမာရင္း ေျပာတက္၏။ သူသည္ Aမွန္တကယ္လည္း ဂီတကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူျဖစ္သည္။ Aခ်ိန္ 
ရရင္ ရသလုိ ဂီတကုိ ဖက္ေပြ႔တတ္သည္။  
 ဇမၺဴ႕ကၽြန္းလုံးသီခ်င္းခံ့ကုိ ဂီတ၌Aေတာ္Aတန္ ဝါရင့္သူမ်ားသာရေပသည္။ ကုိဗဟိန္းသည္ ဇမၺ ႕ဴကၽြန္းလုံးသီခ်င္းခ့ံကုိ AစAဆုံးပင္ဆုိႏုိင္သည္မွာ A့ံၾသဖြယ္ 
ေကာင္းေပသည္။ ျပည္လွေဖ၏ “ နတ္သွ်င္ေနာင္”၊ ဒုိရာသန္းေAး၏ “ ေလွကေလး” ကုိလည္း Aေတာ္သေဘာက်သည္။ (ခ်စ္ဒုကၡUီးဘၫြန္႔ႏွင့္ ခင္မင္ေသာကုိဗဟိန္းသည္ “ 
ဆုထူးရြယ္” သီခ်င္းကုိ ဓာတ္ျပား မထြက္မီက ရႏွင့္ေနသည္။) 
 တခါတရံ ေမရွင္၏ “ ေက်ာင္းပိတ္ရက္” သီခ်င္းကုိ ဆုိေလ့ရွိ၏။ 
  ကဗ်ာကုိေတြ႔လွ်င္ လူေတြခ်စ္သလုိ၊ ကုိဗဟိန္းကုိလည္းေတြ႔လွ်င္ မခ်စ္ဘဲမေနႏိုင္။ သူ၏Aျပံဳးသည္ Aင္မတန္ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ Aျပံဳးမွာ ကဗ်ာေလးတပုဒ္ 
ႏွင့္တူေန၏။ Aဂၤလိပ္စာ ပါေမာကၡ ႐ုတ္စ္ကပင္ ကုိဗဟိန္းAား “ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းေသာ သူငယ္ပဲ” ဟုေျပာေၾကာင္း မွတ္တမ္းတခုရိွဖူး၏။ 
 Aကယ္၍ ကုိဗဟိန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးသမား မျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ Eကန္စာေရးဆရာ တေယာက္ျဖစ္မည္။... ဟု ထင္ၾကသည္။ 
 သူသည္ စာေပကုိလည္း Aင္မတန္ဝါသနာပါသည္။ ကားလ္မာ့က္စ္၏ ကြန္ျမဴနစ္စာေပ ပရိယတိၱကုိသာမဟုတ္၊ Aႏုစာေပ စသည္ကုိလည္း ဖတ္သူျဖစ္၏။ ႐ုရွား 
စာေရးဆရာႀကီး ေဂၚကီကို သူAေတာ္ႀကိဳက္သည္။ 
 (ေဂၚကီ၏ ဝတၳဳတုိတပုဒ္ကို “ေလလြင့္သူ” Aမည္ႏွင့္ ဗမာလုိဆီေလ်ာ္ေAာင္ ဘာသာျပန္၍ လက္ေရြးစU္မဂၢဇင္းတြင္ ထည့္ဖူးသည္။ ပစၥည္းမ့ဲAခ်င္းခ်င္း ဆင္းရဲ 
ေသာ ဘဝAေကြ႔၌ေတြ႔ကာ ရင္းႏီွးခင္မင္ပုံ သဘာဝကုိ ျပထားေသာ ငတ္မြတ္ျခင္းဘြဲ႔ တပုဒ္ျဖစ္ေပသည္။) 
 ဒဂုဏ္မဂၢဇင္းတြင္ပါေသာ သူ၏ “ဘဝခရီး” Aမည္ရိွဝတၳဳတုိကား ဝတၳဳတိုဂုဏ္ႏွင့္ ႂကြယ္ဝျပည့္စုံလွသည္။  ကုလားဗမာAထိက႐ုဏ္းကုိ ေနာက္ခံကာ ဆင္းရမဲြဲ 
ေတေသာ ပန္းခ်ီဆရာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္၏ ေမတၱာငတ္မြတ္ျခင္းAေၾကာင္းကုိ ေပါင္းစပ္ကာ ေရးသားထားသည္။ သည္Aထတဲြင္ Aရင္းရွင္စနစ္၏ စာရိတၱကုိလည္း 
သိမ္ေမြ႔စြာထည့္သြင္းထားေသးသည္။  
 ထြန္ေAး စာAုပ္ျဖန္ခ်ိေရးဌာနမွ ထုတ္ေဝေသာ “ ဓနရွင္ေလာက” ကား ဗမာစာနယ္ဇင္းေလာကတြင္ ထင္ရွားသည္။ “ဓနရွင္ေလာက” သည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို 
မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးေသာ သစ္ေစ့ေကာင္း တေစ့ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ လွသည္။ ဤစာAုပ္တြင္ ကုိဗဟိန္းသည္ AေရးAသား၌ ႏုိင္နင္းကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ႂကြားထား 
ေပသည္။ သူသည္ စာေရးေကာင္းသူတေယာက္ ျဖစ္သည္။ 
 Aဂၤလိပ္ေျပးခါနီး သူေထာင္မက်ခင္ ခ်ားလ္စ္ဒစ္ကင္း၏ နာမည္ေက်ာ္ “ေမွ်ာ္တလင့္လင့္” ဝတၳဳႀကီးကုိ “လူ႔Aလုိ” Aမည္ျဖင့္ေရးဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
တုိင္းျပည္ပ်က္ခိုက္ႏွင့္ၾကံဳသျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ (၆၀) ေက်ာ္သာ ႐ုိက္ႏိွပ္ၿပီးစီးရေသးသည္။ Aကယ္၍ သည္ဝတၳဳသာထြက္လာလွ်င္ ဗမာစာေပေလာကတြင္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားUီး 
မည့္ ဝတၳဳေကာင္းတပုဒ္ ျဖစ္ေပမည္။ သူသည္ႏ္ိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ Aလုပ္႐ႈပ္ေနေလရာ တေဖာင္႐ုိက္ေနစU္ ေနာက္တေဖာင္ ဆက္စီႏုိင္ရန္ ပန္းဆုိးတန္းရိွ ထြန္းေAးစာAုပ္ 
ျဖန္ခ်ိေရးဌာန Aလုပ္ခန္းတြင္ထုိင္ကာ ေရးေပးေသာဝတၳဳျဖစ္သည္။ 
 သူ႔မွာ ဝတၳဳစာေရးဆရာႀကီးတေယာက္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ လကၡဏာAမ်ားႀကီးရိွသည္ဟု စာေရးဆရာAခ်င္းခ်င္း Aကျဲဖတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ လြတ္ 
လပ္ခ်င္ေသာစိတ္က ျပင္းထန္လြန္းလွသျဖင့္သာ ေက်ာင္းသားဘဝတည္းကပင္ ေထာင္က် ဆင္းရဲAနစ္နာခံကာ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 
 ကုိဗဟိန္းသည္ လူAျဖစ္ကုံလံုျပည့္စုံသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 
 ကုိဗဟိန္းကုိ သူ႔မိဘမ်ားက ေၾကးမုံသဖြယ္ Aရိပ္ရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ေနေAာင္ခ်စ္၏။ သူရန္ကုန္တကၠသိုလ္သုိ႔ လာေနေသာAခါ မိဘမ်ားက သူ၏ေသတၱာကို 
ခ်ိပ္လံုခ်ည္၊ မႏၱေလးပုိးလုံခ်ည္၊ ပုိးAကႌ်မ်ားျဖင့္ က်ပ္ေနေAာင္ သိပ္ေပးခဲ့၏။ (သားAေပၚ မည္မွ်ခ်စ္သည္ ဆုိရေသာ္၊ ထုိAခ်ိန္က သားျဖစ္သူAေပၚ  စိတ္ဆုိးေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း) ဖခင္ျဖစ္သူ Uီးမွင္က ရွမ္းျပည္တက္မည့္ သူ႔သားAတြက္ Aခ်မ္းလုံေAာင္ဆုိၿပီး ရွဴးဖိနပ္ကို ကုိယ္တုိင္ေဆးသုတ္ေပးရွာ၏။  
 (သခင္ေAာင္ဆန္း သူ႔Aိမ္သုိ႔ေရာက္စU္က) “သူ႔ကုိက်ဳပ္တုိ႔က ဘယ္ေလာက္ တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ခ်စ္ခ့ဲရေပမဲ့ သူကမိဘကုိ ႏုိင္ငံေရးေလာက္ ခ်စ္တာမဟုတ္ဖူး”... 
ဟုဖြင့္ေျပာသည္။ တခါ သခင္ေAာင္ဆန္း ျပန္သြားေသာAခ်ိန္၌  
 “ကုိေAာင္ဆန္းနဲ႔ ဗဟိန္းဟာAတူတူဘ၊ဲ သူတို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးကုိမိဘထက္ Aပုံႀကီးခ်စ္တယ္” ... ဟု ေျပာျပန္ေလသည္။  
 မိခင္ႏွင့္ Aမမ်ားကလည္း သူ႔ကုိ “ ကုိဟိန္... ကိုဟိန္း” ႏွင့္ ပါးစပ္ဖ်ားက မခ်။ 
 မိဘမ်ားက သူ႔ကုိဘယ္ေလာက္ပင္ ခ်စ္ခ်စ္ သူသည္ႏုိင္ငံေရးAတြက္ Aတြယ္Aတာမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ကာ မိဘ၏ေAးခ်မ္းရိပ္ၿငိမ္ေသာ Aရပ္တြင္မေနဘဲ၊ ၾကမ္း 
တမ္းခက္ထေရာ္၍ မာေက်ာလွေသာ Aက်U္းေထာင္ နံရံေလးဘက္၌သာ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡကုိ ေတြ႔ၾကံဳရေလသည္။ 
 

၁၃၀၀ ျပည့္Aေရးေတာ္ပုံ 
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 တုိ႔ဗမာAစည္းA႐ုံးသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က်င္ေရး၊ Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပဲြ ဒီေရျမင့္ႀကီးတြင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ေခါင္းေဆာင္ကာ ျပတ္ျပတ္သားသားဆင္ႏႊခ့ဲဲသည့္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းႀကီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းAစပုိင္းတြင္ ေတာ္လွန္သည့္လမ္းၫႊန္သေဘာတရား ကင္းမ့ဲခ့ဲ႐ုံမက၊ ေတာ္လွန္သည့္သေဘာတရားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Aဖဲြ႔ 
Aစည္းလမဲဟုတ္ေလရာ ထုိAခ်ိန္ကဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးေAာင္ပဲြ မရရွိၾကဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ 
 ဤAရင္းခံAေၾကာင္းသည္ ၁၃၀၀ ျပည့္ Aေရးေတာ္ပုံတြင္လည္း ထင္ဟပ္ေနခဲ့၏။ 
 ထုိစU္က ျဖစ္ေနသည္မွာ Aျခားကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ား  ခံစားေနရသည့္နည္းတူ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ကုမၸဏီမ်ားက Aက်ဳိးAျမတ္မွန္သမွ် သိမ္းၾကံဳးယူ၊ ဌာေနA 
လုပ္သမားမ်ားက ငတ္တလွည့္ ျပတ္တလွည့္ မဝေရစာ စားေနရေသာကာလ၊ ထုိကာလသည္ Aခ်ိန္Aားျဖင့္လည္း ၾကာေညာင္းခ့ဲေလၿပီ။ 
 ဤဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ Aလုပ္သမားမ်ားက ၁၉၃၈ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၈) ရက္ေန႔ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၀ ျပည့္) တြင္ “ ေရနံေျမသပိတ္” ႀကီးျဖင့္ Aုံႂကြ 
ဆႏၵျပၾကသည္။ တျပည္လုံးမွ Aလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ားက တခနဲက္ ေထာက္ခံခ့ဲၾကသည္။ စိတ္ဓာတ္Aရ၊ ႏုိင္ငံေရးAရ၊ ႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္း 
Aရ Aဘက္ဘက္ မွ Aားေပးခ့ဲၾကသည္။ 
 ႏုိဝင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာက္ေရနံေျမမွစတင္၍ Aလုပ္သမား ၂၀၀၀ ခန္႔ကရန္ကုန္ၿမိ ႕ဳAထိ ဆႏၵျပခ်ီတက္လာရာေရနံေခ်ာင္း၊ ေညာင္ေျခေထာက္၊ ေနာက္ 
မေကြးသို႔ ဆဌမေန႔တြင္ေရာက္ၾကသည္။ မေကြးတြင္ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ နယ္ခ်ဲ႕Aလုိေတာ္ရိAစုိးရက ဖမ္းဆီးလုိက္ၾက၏။ မ်က္ႏွာျဖဴAေရးပုိင္ကလည္း မေကြးၿမိ ႕ဳ A 
တြင္း ပုဒ္မ (၁၄၄) ကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္ျပန္သည္။ ဤလိုႏွင့္ မေကြးတြင္ရက္ ၂၀ ေလာက္ေသာင္တင္ေနၾက၏။ တဖက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ တဖက္ကေခ်ာ့ျမဴျခင္းလည္း ခံေနရ၏။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ရိကၡာျပႆနာတက္လာခ့ဲ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တဝက္ေလာက္က ေရနံေျမသို႔ ျပန္ၾကရ၏။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လႊတ္ေပးေရးAတြက္ က်န္Aလုပ္သမားမ်ားက Aစာ 
ငတ္ခံ ဆႏၵ ျပၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ Aစာငတ္ခံျခင္းထက္ ပုဒ္မ (၁၄၄) ကိုတြန္းလွန္ကာ Aာဏာဖီဆန္ျခင္းက ပုိထိေရာက္မည္ဟု တုိ႔ဗမာAစည္းA႐ုံးက ယူဆ၏။  
 ဒီဇင္ဘာ (၁၁) ရက္ညပုိင္းတြင္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢUကၠ႒ ကုိဗဟိန္း၊ Aတြင္းေရးမွဴးကုိဗေဆြႏွင့္ Aျခားေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္Uီး 
ေရာက္လာကာ ေရနံသပိတ္တပ္ႀကီးAား ပုဒ္မ (၁၄၄) ဖီဆန္၍ တရားေဟာေျပာၾကေလသည္။ ကုိဗဟိန္း၏ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ “ ျမင္းခြာတခ်က္ ေပါက္လွ်င္ မီးဟုန္းဟုန္း 
ေတာက္ေစရမည္” မိန္႔ခြန္းသည္ ဤေနရာတြင္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ Aသက္ေသေသ A႐ုိးေၾကေၾက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္Aေရာက္ မမိွတ္မသုန္ ခ်ီတက္ၾကရန္လည္း 
လႈံ႔ေဆာ္ခ့ဲAၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ (၄) Uီးစလုံး Aဖမ္းခံလိုက္ရ၏။  
 သုိ႔ေသာ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ရလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ Aလုပ္သမားတပ္ႀကီးက ေနာက္တရက္ နံနက္ (၆) နာရီတြင္ နံပါတ္တုတ္ကုိင္ ပုလိပ္တပ္၊ လွံစြပ္တပ္၊ ေသနတ္ကိုင္ 
တပ္၊ ျမင္းစီးတပ္မ်ား Aတြင္းသုိ႔ ထုိးဝင္ၿဖိဳခြဲ၍ ခ်ီတက္ၾကေတာ့သည္။ 
 ၿမိ ႕ဳသူၿမိ ႕ဳသားမ်ားက ဝုိင္းဝန္းAားေပးၾကသည္။ က်ဆုံးသူ၊ ဒဏ္ရာရသူ၊ ဆြဲခ်ဳပ္Aဖမ္းခံလုိက္ရသူ Aမ်ားAျပားရိွေသာ္လည္း ေနာက္မတြန္႔ၾကေတာ့ေပ။ ႐ုိက္ႏွက္ 
ေသာ နံပါတ္တုတ္ကုိင္ ပုလိပ္မ်ား၊ ၿမိ ႕ဳသူၿမိ ႕ဳသားမ်ားႏွင့္Aလုပ္သမားမ်ား AေရာေရာAေႏွာေႏွာျဖစ္ကုန္၍ လံွစြပ္ေသနတ္မ်ား သုံးမရျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္။ ျမင္းစီးပုလိပ္မ်ားက 
ဝင္၍႐ုိက္ျပန္သည့္Aဆုံး မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေနေသာ ၿမိ ႕ဳသူၿမိ ႕ဳသားမ်ားက ျငာသံေပးကာ ရရာလက္နက္ႏွင့္ ဝင္ၿပီးခုခံၾကေသာေၾကာင့္ တပ္လန္ကုန္ၾကျပန္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေနစU ္ 
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ထားသည့္Aတုိင္း ကုိဗဟိန္းက ေထာင္Aမုိးေပၚတက္၍ ေထာင္သားမ်ားAား လံႈ႔ေဆာ္တရားေဟာျပန္ေတာ့ရာ ေထာင္တြင္းတြင္လည္း ႐ုတ္႐ုတ္သသဲဲ ျဖစ္ကုန္ 
ေတာ့သည္။ ေထာင္ထၿပီAထင္ႏွင့္ ပုလိပ္မ်ားေထာင္ဘက္သို႔ AကူAညီေပးရန္ေျပးၾကစU္ သပိတ္တပ္ႀကီးက မေကြးၿမိ ႕ဳAျပင္သို႔ Aေရာက္ေဖာက္၍ ေAာင္ျမင္စြာ ထြက္ႏုိင္ 
ခ့ဲၾကသည္။ က်န္လမ္းခရီးကား ေခ်ာေမာေျပျပစ္၍ သြားေတာ့သည္။ လမ္းခရီးမွ လယ္သမားမ်ားလည္း ပူးေပါင္းခ်ီတက္လာၾကရာ လယ္သမားႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္Aထိ ပါဝင္ခ့ဲ 
သည္။ Aလုပ္သမား AေရးAခင္းသက္သက္ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Aမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ ေဆာင္ေနေခ်ၿပီ။  
 တျပည္လံုးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ပုိမုိဆူပြက္လာၾကသည္။ ရန္ကုန္ရိွAတြင္းဝန္႐ုံးကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား ဝုိင္းဝန္းဆႏၵျပရာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ျမင္းစီးပုလိပ္မ်ား လက္္ခ်က္ 
ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ေAာင္ေက်ာ္ က်ဆုံးခ့ဲရ၏။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၂၀၀) ဒဏ္ရာရၾက၏။ 
 မႏၱေလးတြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္Aေရးေတာ္ပုံႏွစ္ပတ္လည္Aျဖစ္ ၁၉၃၉ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၀) ရက္ေန႔၌ ရဟန္းရွင္လူ (၂) သိန္းေက်ာ္ ဆႏၵျပၾက၏။ ထိုဆႏၵျပပြဲကို A ုပ္ 
စုိးသူမ်ား ပစ္ခတ္ၿဖိဳခဲြ၍ ရဟန္းေတာ္ (၇) ပါး၊ (၁၂) ႏွစ္Aရြယ္ ေက်ာင္းသားေလး AပါAဝင္ ျပည္သူ (၁၇) Uီး က်ဆုံးခ့ဲျပန္သည္။ 
 Aက်ဳိးဆက္Aားျဖင့္ ေဒါက္တာဗေမာ္Aမွဴးျပဳေသာ ၫႊန္႔ေပါင္းAစုိးရ ျပဳတ္က်သြား၏။ UီးပုAစုိးရ တက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ Aလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ 
ျပည္သူ Aသိန္းAသန္း၏ ဘဝကား ထူးျခားမလာခ့ဲေပ။ တုိ႔ဗမာAစည္းA႐ုံးသည္လည္း ကြဲသြားခ့ဲ၏။ တုိးတက္ေသာ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းဂုိဏ္းႏွင့္ သခင္ထြန္းAုပ္ 
- သခင္ဗစိန္ဂုိဏ္း ဟူ၍ကဲြ၏။ 
 Aျခား ေAာင္ပဲြမခံလိုက္ရေသာ ကိစၥမ်ားနည္းတူ ၁၃၀၀ ျပည့္Aေရးေတာ္ပုံ ေAာင္ပြဲမရျခင္းက - ေနာက္ဆုံးေAာင္ပြဲခံရန္ မွန္ကန္ေသာပါတီတရပ္၏ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈ လုိAပ္သည္ဟူေသာAျမင္ကုိ ေရွ႕တန္းေရာက္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔ က်င္ေရးသမားမ်ားAား ေပးAပ္လိုက္၏။ ေရွးမဆြကပင္ နယ္ခ်ဲ႕ထမ္းပုိးေAာက္မွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္Aတြက္ 
မ်ဳိးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားAေနႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကပါ၏။ Aႏုနည္း Aၾကမ္းနည္း၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ လြတ္လမ္းကုိ ရွာေဖြၾက၏။ စူးစမ္းၾက၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာ္လွန္ေသာ ပညာ 
တတ္လူငယ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရားမ်ားကို Aငမ္းမရ ရွာေဖြၾကရာမွ သူတုိ႔သည္ မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ ကို ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ တုိ႔ဗမာAစည္းA႐ုံး ျမင္းျခံညီလာခံတြင္ Uကၠ႒သခင္ေလးေမာင္က ထည့္သြင္းေဟာၾကားခဲ့၏။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ 
ညီလာခံတြင္ “ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဘံုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးလမ္းစU္” ကိုပင္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
 ဤသုိ႔ ခ်မွတ္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္ပင္ ထုိစU္က တျပည္လုံးတြင္ လက္ဝဲစာေပ ေလ့လာေရးမ်ား Aပ်ံ႕Aႏံွ႔ေပၚေပါက္ေန၏။ ရန္ကုန္တြင္ နဂါးနီစာAုပ္တုိက္၊ နယ္မ်ား 
တြင္ ေရာင္နီစာဖတ္Aသင္း၊ လက္ဝဲစာဖတ္Aသင္း ... စသည္ျဖင့္ Aႏံွ႔Aျပားျဖစ္ေန၏။ မာ့က္စ္ဝါဒ ေလ့လာေရးAဖဲြ႔မ်ား ... ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ပ်U္းမနား၊ မႏၱေလး၊ စစ္ 
ကုိင္း၊ ျမင္းျခံ၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ Aျခားခ႐ုိင္မ်ားတြင္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး ျဖစ္ေနၾကေလၿပီ။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒသည္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး သမုိင္းသစ္ကုိ ဖန္ 
တီးလုိက္ေလရာ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဤေလ့လာေရး Aစုမ်ားကုိစုစည္း၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚထြက္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ပါတီစတင္ တည္ေထာင္သူမ်ားတြင္ 
ကုိဗဟိန္းသည္ ေက်ာင္းသားစည္း႐ုံးေရးAတြက္ တာဝန္ယူၿပီး ပါတီ၏AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးမွာ သခင္ေAာင္ဆန္း ျဖစ္သည္။  
 သခင္ေAာင္ဆန္းကား ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ တည္ေထာင္သူ တစ္Uီးလည္းျဖစ္၊ ပါတီ၏ ပထမဆုံးေသာ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကုိယူခ့ဲရသူ 
လည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းAျပင္ သူ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးလက္နက္ကုိင္ေခတ္မီ Aမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ကုိ ထူေထာင္သူတUီးAျဖစ္လည္း AသိAမွတ္ ျပဳဖို႔လိုေပသည္။  
 ကုိဗဟိန္းသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ သူေက်ာင္းသားUကၠ႒ ျဖစ္စU္ကပင္ ဗကသေႂကြးေၾကာ္သံ “ မ်ဳိးၫြန္႔ေႂကြးေၾကာ္သံ” Aယ္ဒီတာခ်ဳပ္လုပ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ 
ေရး ပညာေပးခဲ့သူျဖစ္၏။ ယခုပါတီ၏ ေက်ာင္းသားစည္း႐ုံးေရးတာဝန္ခံ ျဖစ္လာေသာAခါ တဆင့္တုိး၍လုပ္ခ့ဲ၏။ ဗကသညီလာခံတက္ရန္ ေရာက္ရိွလာေသာ Aနယ္နယ္ 
Aရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မာ့က္စ္ဝါဒ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့၏။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကုိဗဟိန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ဂုိရွယ္တုိ႔က “ ဓနရွင္ခရီးစU္သေဘာတရား” ႏွင့္ “ 
မာ့က္စ္ေဘာဂေဗဒ” ... တုိ႔ကုိပုိ႔ခ်ခ့ဲ၏။ 
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 ဗမာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတရပ္ ထူေထာင္လုိက္ႏုိင္ျခင္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေAာက္မွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာျပည္သူမ်ား Aခြင့္Aခါေကာင္းယူႏုိင္ရန္ လက္မ 
တင္ Aခ်ိန္မီ႐ုံေလး ျဖစ္ေနသည္။  
 ထုိAခ်ိန္တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္၏ ေရွ႕ေျပးေျခလွမ္းမ်ားAျဖစ္ နာဇီဂ်ာမဏီက Uေရာပတြင္ေမႊေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 
 “ Aဂၤလိပ္Aခက္ - ဗမာ့Aခ်က္” ကာလကား ေရာက္ခ့ဲေခ်ၿပီ။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္Aခ်က္ယူရမည္နည္း ဟူေသာေနရာ၌ မတူဘျဲဖစ္လာၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ရိွ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားၾကားတြင္ လမ္းစU္ - ၃ - ခု ခဲြထြက္လာသည္။ ပထမလမ္းစU္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသူAစုက ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ မည္သူႏွင့္မဆုိ ေပါင္းမည္ဟုေျပာၾက၏။ 
(ေနာက္ေတာ့ ဂ်ပန္ႏွင့္ေပါင္းျဖစ္သြားၾကသည္။) ဒုတိယလမ္းစU္သမားမ်ားက လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ မည္သူ႔မွမယုံစားရ။ ဂ်ပန္ေရာ - Aဂၤလိပ္ပါ စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ဖြင့္ရမည္ ... 
ဆုိ၏။ တတိယAုပ္စုကမူ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကုိ ဂ်ာမန္ဖက္ဆစ္မ်ား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္သည့္ Aခ်ိန္မွစ၍ ကမၻာစစ္ရဲ႕လကၡဏာ ေျပာင္းသြားၿပီး၊ Aဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕သမား 
ကုိ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးAတြက္ မဟာမိတ္Aျဖစ္ထားႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾက၏။ ထုိAစုတြင္ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗုိလ္၊ သခင္ေက်ာ္စိန္ႏွင့္ သခင္တင္ေမာင္ႀကီး 
တုိ႔ပါဝင္၏။  
 ကုိဗဟိန္းသည္ ဒုတိယလမ္းစU္သမားျဖစ္၏။ သူတုိ႔က “ဆုိဗီယက္ယူနီယံ လုပ္တာမွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗမာျပည္မွာက်ေတာ့ Aဂၤလိပ္တို႔ကက်ဳပ္တုိ႔ကုိ မဟာမိတ္ 
ျပဳခြင့္မေပးဘူး။ လြတ္လပ္ေရးေပးရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ေျပာတာလက္မခံဘူး။ သခင္ေတြကုိ သိမ္းၾကံဳးဖမ္းၿပီး ေထာင္ခ်ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ မ 
ေထာက္ခံ႐ုံမက ျပည္တြင္းစစ္လုပ္ရမယ္။ စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္မဖြင့္ၾကဖို႔” ဟူ၍ တင္ျပၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ဖြင့္ရန္ မိမိတုိ႔တြင္ လုံေလာက္ေသာ Aင္Aားမရိွ 
သည္ကုိ သူတို႔သတိမထားၾက ... သူတုိ႔ ေျပာၾကသည့္ Aခ်က္Aခ်ဳိ႕မွာ မွန္ပါ၏။ ထုိAခ်ိန္က သခင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေထာင္ခ်ခံေနရ၏။ ကုိဗဟိန္းဆုိ စစ္မျဖစ္ခင္က 
မေကြးေထာင္၊ Aင္းစိန္ေထာင္တို႔တြင္ ေနခဲ့ရ၏။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ပါ စစ္ထဝဲင္လာ၍ Aဂၤလိပ္Aစုိးရမင္းမ်ားေျပးခါနီးတြင္ Aဖမ္းခံရျပန္ကာ ေထာင္Aမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းၿပီး ဒုကၡခံေန 
ရသူ ျဖစ္၏။ 
 ဂ်ပန္မ်ား ျမန္မာျပည္ Aတြင္းဝင္လာ၍ မၾကာမီ ပထမလမ္းစU္သမားမ်ား ေက်ာခ်မွဓားျပမွန္း သိကုန္ၾက၏။  
 ကုိဗဟိန္းတုိ႔ ဒုတိယလမ္းစU္ သမားမ်ားမွာမူ - လုပ္ရင္းကုိင္ရင္းမွ တတိယလမ္းစU္ မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္ခံလာၾက၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းမိၾကေတာ့၏။  
 ဗမာျပည္ကြန္ျမဳနစ္ပါတီသည္ တည္ေထာင္စU္ကတည္းက လွဴိ႕ဝွက္ေျမေAာက္ပါတီ ျဖစ္၏။ လမ္းစU္ (၃) ခု ကြဲ ၾကေသာAခါ ပါတီထတဲြင္ AေတြးAေခၚAရ၊ 
ႏုိင္ငံေရးAရ၊ စည္း႐ုံးေရးAရ၊ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ကုန္ရာ တဖက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ျပန္လည္စုစည္းဖုိ႔ လုိေန၏။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုလုပ္ငန္းကုိ သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ 
သခင္ဗဟိန္းတုိ႔ပင္ ေAာင္ျမင္စြာ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခ့ဲ၏။ 
 ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲAတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား Aႏံွ႔Aျပားလုပ္ခ့ဲၾကရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကသူ၏  ဘီဒီေA ထတဲြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိ 
စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးထား၏။ သခင္စုိးႏွင့္လွ်ဳိ႕ဝွက္ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားလုပ္ခ့ဲ၏။ သခင္သန္းထြန္းက ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ျပဳလုပ္၍ တ 
ျပည္လုံး ဆက္သြယ္ေရွ႕ေဆာင္သည္။ Aိႏိၵယရိွ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ လွ်ိ ႕ဳဝွက္စြာဆက္သြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္။ သခင္စုိး 
က ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွ ရန္ကုန္သို႔ လုိAပ္သလုိတက္လာ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးေရွ႕ေဆာင္သည္။ 
 ကုိဗဟိန္းကမူ ခပ္ေစာေစာကတည္းက Aင္းယားကန္ေစာင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန “Aိမ္ျဖဴ” တြင္၊ စည္းစိမ္ရွိရိွ  
“ႏွပ္” မေနAားဘဲ၊ ေျမလွ်ဳိးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ AႏုAလွေတြၾကား ၿငိမ့္၍ မေနႏုိင္ေတာ့ေပ။ 
  Aဝတ္Aစားကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္တက္သူ... 
  သန္႔ရွင္းစြာ ေနတက္သူ... 
  ဘန္ေကာက္လုံခ်ည္ Aျပာေရာင္ကုိႀကိဳက္၍ ဂီတကုိခ်စ္သူ... 
  စာေပ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူ... 
  ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႔သူ...  
  တဖက္ႏွင့္တဖက္Aျပန္Aလွန္ ပုတ္ခတ္၍ျပင္းျပင္းထန္ထန္ Aႀကိတ္Aနယ္ေျပာဆိုစြပ္စြဲေနေသာ Aစည္းAေဝးမ်ား၌ပင္ ျပံဳးျပံဳးကေလးနားေထာင္ 
ေနတတ္သူ...။ 
 ထုိ “သူ” ကုိဗဟိန္းသည္ ယခုေတာ့ေတာင္ငူခ႐ုိင္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ၿပီး ပဲခူးး-ေတာင္ငူေဒသမ်ားAတြင္း ဂ်ပန္ကုိလက္နက္ကိုင္ၿပီး တုိက္ေရးAတြက္ ျပင္ဆင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Uီးစီးလုပ္ကိုင္ ေနေပၿပီ။  
 ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၉၄၅ ခု၊ မတ္လထတဲြင္ ပဲခူး႐ုိးမစခန္းႀကီးသည္ ေတာ္လွန္ေရးAတြက္ Aသင့္ျဖစ္ခ့ဲေလၿပီ။ ထုိစခန္းႀကီးကုိ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရွ႕ေဆာင္ေနသူမွာ သခင္ 
သန္းထြန္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ တျပည္လုံး ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံလည္း ျဖစ္သည္။ 
 ပဲခူး႐ုိးမ ေAာက္စခန္းကား ျခင္မ်ားေပါမ်ားလွ၏။ ညညျခင္ေထာင္ မရိွလွ်င္Aိပ္၍မရ၊ ထုိင္ေနၾကရ၏။ ျခင္ေတြျမည္ရာ ေAာက္စခန္းသည္ ေတာင္ငူတနယ္လံုး 
ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားကုိ Uီးစီး၍ဂ်ပန္ကို တုိက္ခုိက္ေနေသာ ကုိဗဟိန္း၏စခန္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစခန္းသုိ႔Aိႏိၵယမွ မဟာမိတ္ေလယာU္ကုိစီးကာ ေလထီးျဖင့္ ဆင္း၍ေရာက္လာ 
ေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းက သူ၏ “ Aႏွစ္ႏွစ္ဆယ္” စာAုပ္တြင္ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပထား၏။ 
 “ ကုိဗဟိန္း၏ ဤAခါက Aလုပ္ႏွင့္သူ၏႐ုပ္ရည္သည္ လုံးဝဟပ္၍မရ။ သူ၏Aလုပ္က တုိက္ေရးခုိက္ေရး၊ ပစ္ေရးခတ္ေရး၊ သတ္ေရးျဖတ္ေရး၊ ခ်ေရးေဆာ္ေရး၊ 
သူ႔႐ုပ္ရည္က ပိန္ပိန္ပါးပါး၊ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး၊ သိမ္ေမြ႔ႏူးည့ံေသာ႐ုပ္ရည္၊ ယင္းသုိ႔ေသာ မင္းသား႐ုပ္ျဖင့္ သူပုန္Aလုပ္ကို ပင္ပန္းစြာလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္...” 
 ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပဲြမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ကုိဗဟိန္း၊ သခင္သန္းေဖတုိ႔Uီးစီးေသာ “ ရဲေခါင္ေျပာက္က်ားမ်ား” သည္ ဂ်ပန္မ်ားကုိ 
လက္သံေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ AႀကီးAက်ယ္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခ့ဲ၏။ ထြန္းေျပာင္ေသာ ေAာင္ပြဲမ်ားကို ရရိွခ့ဲၾက၏။ 
 ၁၉၄၅ ခု၊ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔မွ စတင္ေသာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး Aင္Aားမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဗမာ့ကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္ ဘီဒီေA သည္ Aင္Aား ၃၀၀၀ 
မွ သုံး - ေလးလAတြင္း Aင္Aား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္လာ၏။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တုိက္႐ုိက္ကိုင္တုိက္ေသာ ေျပာက္က်ားတပ္Aင္Aားမွာ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္၏။ ေမာင့္ဘက္တန္ 
Aစီရင္ခံစာAရ “ဗမာျပည္တြင္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ား ေသေၾကခဲ့ရသည့္ AေရAတြက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ “ဗမာမ်ဳိးခ်စ္ေျပာက္က်ား” မ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္...” ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 “ဗမာမ်ဳိးခ်စ္ေျပာက္က်ား” မ်ားဟုဆိုရာတြင္ ကုိဗဟိန္းတုိ႔၏ “ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား” မ်ားသည္ Aဓိကျဖစ္၏။ သူကား “ေပ်ာ႔လွ်င္ဖေယာင္း၊ မာလွ်င္သံေခ်ာင္း” ဆို 
ေသာလူစားတည္း။ 
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 ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေAာင္ပဲြခံၿပီးေနာက္ သခင္သန္းထြန္းက ရန္ကုန္သို႔ေစာ၍ျပန္ေရာက္ရာ ဂ်ပန္ေခတ္ဝန္ႀကီး လုပ္စU္ကေနခဲ့ေသာ Aိမ္မွာပင္ေန၏။ သခင္သန္း 
ထြန္းႏွင့္Aတူ ကုိဗဟိန္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ Aျခားရဲေဘာ္မ်ား လည္းရိွၾက၏။ မၾကာမီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း ျပန္ေရာက္လာရာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ Aတူလာေန၏။ 
ေနာက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေရာက္လာမွ Aိမ္ေျပာင္း၍သြားခ့ဲ၏။  
 လြတ္လပ္ေရးAႀကိဳေခတ္ (သို႔မဟုတ္) ေနသူရိန္ေခတ္ကုိ “ဆန္းႏွင့္သန္း” ေခတ္ဟူ၍ ေခၚၾက၏။ Aေနာက္ႏုိင္ငံ သတင္းစာႀကီးမ်ားက ဗမာျပည္တြင္ “ဆန္းႏွင့္ 
သန္း” ဟု ေရးၾက၏။  
 ၁၉၄၅ ခု၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲေသာ ကႏီၵစာခ်ဳပ္Aရ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ဗမာစစ္တပ္(ဘားမား႐ုိင္ဖယ္) Aျဖစ္ေျပာင္း၍ ဖဲြ႔စည္းလိုက္ေသာAခါ တပ္ထမဲွ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ တပ္မွဴးတပ္သားAခ်ဳိ႕  တပ္ထတဲြင္ ဆက္လက္Aမႈ မထမ္းၾကေတာ့ဘဲ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Aခ်ိန္ျပည့္ဝင္လုပ္ၾကသည္။ 
 ထုိစU္က ကုိဗဟိန္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ေျမႏုလမ္းမွာေနခဲ့၏။ ပထမဆုံး ‘ျပည္သူ႔Aာဏာဂ်ယ္နယ္’ ထုတ္ႏိုင္ေရးAတြက္ သူတုိ႔သည္ေငြရွာၾက၏။ 
ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ သူတုိ႔ပင္ေရးၾက၏။ စာပုံႏိွပ္ၿပီး စာရြက္မ်ားကုိ သူတို႔ပင္ေခါက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ လက္တြင္ပိုင္ၿပီး ေဂၚႏွင့္ေAာ္ကာ တAိမ္တက္ဆင္း သူတုိ႔ပင္ 
ေလွ်ာက္၍ေရာင္း ၾကေလသည္။ ကုိဗဟိန္းသည္ “ျပည္သူ႔Aာဏာ” ဂ်ာနယ္၏ Aယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ သူတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၄၅ ခု၊ စက္တင္ဘာ (၂၉) 
ရက္ေန႔တြင္ ‘ျပည္သူ႔Aာဏာ’ စ၍ ထြက္ခ့ဲ၏။ 
 'ဆန္းႏွင့္သန္း' ေခတ္ကားေပ်ာ္စရာႀကီးပင္ျဖစ္၏။ Aျပည္လံုးတက္ညီလက္ညီ လုပ္ၾကကုိင္ၾကသည္မွာ Aားရစရာႀကီးျဖစ္၏။ လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
ေတြကုိ ေဘးဖယ္ထားၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးAတြက္သာ Aားသြန္၍ႀကိဳးပမ္းၾက၏။ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ၾက၏။ Aနာခံၾက၏။ ဒါေတြကုိပင္ Aရသာျဖစ္ၾက ပီတိျဖစ္ၾက၏။  
 ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ Aကုန္၊ Aလယ္ပစၥယံတြင္ ဖဆပလ၊ ညီလာခံႀကီး ျပဳလုပ္ေသာAခါ၌ တခဲနက္ေသာလူထုႀကီးမွာ သိန္းခ်ီ၍တက္လာၾကၿပီး Aမ်ဳိး 
သမီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ရန္ပုံေငြAတြက္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တြင္ Aျမတ္တႏုိး ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ ရတနာမ်ားကိုခၽြတ္၍ ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴခ့ဲၾကသည္။  
 ဤသုိ႔ တျပည္လုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ စုစုစီးစီးနွင့္ ႏွစ္ေထာင္းAားရစရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ လြတ္လပ္ေရးAတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကစU္ ကုိဗဟိန္း၏ ႏွလုံးေရာဂါ 
မွာ စုိးရိမ္စရာေကာင္းေသာ AေျခAေနသုိ႔ ေရာက္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ Aလုပ္ကိုတက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ကုိင္ဆပဲင္ ရိွေသး၏။ 
 သူသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သဘာပတိျဖစ္၍ လက္၀ဲညီညြတ္ေရးႏွင့္ Aမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးတုိ႔ကုိ AစU္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေလသည္။ သူ႔က္ို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္မ်ား 
ကသာမက Aျခားလက္၀ဲAင္Aားစုမ်ားႏွင့္ Aမ်ိဳးသားAင္Aားစုမ်ား ကပင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားၾက၏။ 
 ပုဂၢိဳလ္ေရးAရ သခင္သန္းထြန္းက သူ႔ကုိ Aေတာ္ခင္မင္၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက ယုံၾကည္Aားထား၏။ သူ တပ္မွထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ေျခစုံပစ္၀င္မည္ 
ပုိင္းျဖတ္ေသာAခါ တပ္ထဲတြင္ စိတ္မခ်ရသူတခ်ဳုိ႕ ရိွ၍ တပ္ကုိကုိင္ရန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကုိဗဟိန္းကုိ ေတာင္း၏။ ပါတီက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ မေပးႏုိင္ခ့ဲေခ်။  
 ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ကာနီးAခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔Aေရးေတာ္ပုံပါတီ (ဆုိရွယ္လစ္) တုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္UီးAမည္ႏွင့္ တဖြဲ႔တည္းေပါင္း၍ ဖြဲ႔ 
စည္းခ့ဲၾက၏။ ထုိ႔ေနာက္ ႏွစ္ဖြဲ႔ျပန္၍ျဖစ္သြားၾကျပန္ရာ ၎တုိ႔တဖြဲ႔တည္း ျပန္လည္ျဖစ္ေျမာက္ေရးAတြက္ ကုိဗဟိန္းသည္ Aတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားေလသည္။ ကုိဗဟိန္း၏ ေျမႏု 
လမ္းAိမ္မွာ ကြန္ ျမဴနစ္နွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေစ့စပ္ရာ ေဂဟာျဖစ္ေန၏။ ေAာင္ျမင္မႈကား မရ --- 
 ဤAထဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္း ကြဲAက္မႈက ျဖစ္လာျပန္၏။ ရဲေဘာ္မ်ားAေနႏွင့္ သူတို႔ Aယုံၾကည္ဆံုး၊ AားAထားဆုံး၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးဆုံး ပါတီကြဲမည္ကုိ မလုိလား 
ၾကေပ။ ပါတီကြဲမႈေၾကာင့္ ေနာင္Aခါတြင္တုိင္းျပည္၌ ဆက္၍ဆက္၍ျဖစ္လာမည့္ Aႏၱရာယ္မ်ားကုိလည္း စုိးရိမ္မိၾကသည္။ ကုိဗဟိန္းကုိပင္ Aားကုိးၾက၏။ ကြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး 
သည့္ Aခ်ိန္္Aထိ Aားမေလွ်ာ့ၾက။ သခင္စုိးႀကီးကုိ ကုိဗဟိန္း၏ Aိမ္သုိ႔မရမက ေခၚလာ၏။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာလိုက္သည္မွာ ညသန္းေကာင္ တုိင္သည္Aထိျဖစ္၏။ 
ကုိဗဟိန္းက မ်ားမ်ားေျပာ၏။ ေနာက္ဆုံးတြင္ Aေတာ္ ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္လာၾက၏။ ေခၚလာသူမ်ား Aားတက္ၾကရ၏။ ရယ္ႏုိင္ ေမာႏိုင္ ျဖစ္လာၾက၏။ သခင္စုိးကုိ ျပန္ပို႔ 
သည္Aထိ Aဆင္ေျပေန၏။ 
 သုိ႔ေသာ္ သိၾကသည့္Aတုိင္းပင္ ခုတမ်ဳိး ခုတမ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည့္ သခင္စုိးတုိ႔က ခြဲထြက္ၾက၏။ ကုိဗဟိန္းလည္း မတတ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ Aက်ိဳးဆက္ကေတာ့ သူ႔ေရာဂါ 
မွာ ပုိ၍ဆုိးလာခဲ့၏။ သူ႔ကို ပါတီမွလည္းေကာင္း၊ သူ Uကၠ႒ လုပ္ေနေသာ Aလုပ္သမားသမဂၢလည္းေကာင္း၊ Aနားယူခြင့္ ေပးထားရေတာ့၏။ သူသည္ Aနားယူရင္းကေန 
ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒကို တုိက္ဖ်က္ေသာ စာတမ္းမ်ားကုိ ေရးေသး၏။ သူ႔ေရာဂါမွာ ပုိပုိဆုိးလာ၍ သူ႔မိဘရပ္ထံ မႏၱေလးသုိ႔ျပန္ၿပီး Aနားယူ ေဆးကုေနရ၏။ မႏၱေလးတြင္မူ ေရာဂါ 
သက္သာလာေသး၏။  
 ထုိAခ်ိန္က သူစိတ္လႈပ္ရွားမည္စုိး၍ သူ႔ကုိဘာသတင္းစာမွ ေပးမဖတ္၊ သုိ႔ေသာ္ တေန႔တြင္ ပစၥည္းထုပ္လာေသာ သတင္းစာစကၠဴစ ကေလးကုိ သူကုိင္ၾကည့္မိရာက  
ဖဆပလ ထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ထုတ္ပစ္ေၾကာင္း သတင္းကုိသြားေတြ႔၏။ ထုိAခါမွစ၍သူ၏ ေရာဂါမွာ Aတက္ဖက္သုိ႔သာသြားေနခ့ဲရာ ေနာက္ဆုံးကြယ္လြန္သည္Aထိ ျဖစ္ 
ေတာ့၏။  
 သူသည္ ေနာက္ဆံုးAခ်ိန္ထိပင္ စည္းလုံညီညြတ္ေရးAတြက္ စU္းစားေတြးေခၚေနေပလိမ့္မည္။ ႀကိဳးလည္းႀကိဳး စားခဲ့သည္။ လုံးလည္းလုံးပမ္းခ့ဲသည္။ သူ႔ ရည္္ 
မွန္းခ်က္Aတုိင္း ျဖစ္မလာသည္ကေတာ့ သူ႔Aတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္Aတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကကြဲရင္နင့္စရာမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ဖန္လာသည္ဟုသာ ေျပာရပါ 
ေတာ့မည္။ 
 ၁၉၄၆ခု၊ ႏုိ၀င္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ သူကြယ္လြန္ခ့ဲၿပီ။ “သူကား တကယ့္ညီၫြတ္ေရး ဗိသုကာပင္ျဖစ္ေလသည္” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 
 
 
                                                                               “နိဂုံး” 
  
   သမုိင္းတြင္ “ႏုိင္လွ်င္ Aာဇာနည္၊ ရႈံးလွ်င္ သစၥာေဖါက္” Aျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ခံရေလ့ရိွ၏။ ဖဆပလ တြင္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ား Aာဏာရလာခ်ိန္မွ စ၍ ဤ 
သေဘာမ်ဳိးေတြ႔ရ၏။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ မဆလ ေခတ္တြင္ပုိ၍ထင္ရွား၏။ န၀တ/နAဖ ေခတ္တြင္မူ “တပ္မေတာ္ႏွင့္ Aမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးUီးေဆာင္မႈ Aခန္းက႑” 
ဆုိၿပီး မိမိကုိယ္ကို Aထြတ္Aထိပ္ေနရာသုိ႔ တြန္းတင္လိုက္၏။ သုိ႔ေသာ္ သမုိင္းတင္သည္၊ သမုိင္းေရးသည္ဆုိရာမွာ မိမိAာဏာရခ်ိန္တြင္  မိမိပုိင္စာနယ္ဇင္း၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္ 
သံၾကားတို႔ကုိ Aသုံးခ်ၿပီး Aာေဘာ္ လႊင့္ထုတ္လိုက္႐ုံနွင့္ ၿပီးသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ ယာယီ Aခ်င္းAရာသာ ျဖစ္သည္ကုိ သူတုိ႔မသိ။ 
 ေခတ္သစ္ ျမန္မာသမုိင္းတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ Aခန္းက႑သည္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရေသာကိစၥျဖစ္၏။ ထုိAခါ Aုပ္စုိးသူမ်ားက ေယာင္၀ါးကုန္ေAာင္ 
လုပ္ၾက၏။ တခါတရံ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေAာင္ လုပ္၏။ Aျဖဴေရာင္ကုိ Aနက္ဆုိးျခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ေငြမင္သုတ္ျခင္း ...စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကား Aမွန္တရားကုိ ရင္ 
မဆုိင္ရဲေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါေလာ။  
 ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း ရစရာမရိွေAာင္ ပုံဖ်က္ၾက၏။ တUီးစီေကာင္းမႈ မွန္သမွ်ကို AသိAမွတ္ ျပဳဖို႔ဆိုသည္ ...ေ၀းစြ။ Aတၳဳပၸတိၱ 
Aေၾကာင္းခ်င္းရာတခုထဲ နာမည္ပါသြားလွ်င္ပင္ Aလြတ္မခံ။ ေငြမင္သုတ္ျခင္း၊ ေဆးနက္ဆုိးျခင္းမ်ား လုပ္ေနၾကရ၏။ ဤမွ်Aထိ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ျဖစ္ေနၾကေခ်သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ပါတီႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ပုံဖ်က္ေသာ စာAုပ္စာတမ္းမ်ားထဲတြင္ကား ... ဤနာမည္မ်ားကုိ ေဖာေဖာသီသီ သုံး ခြင့္ျပဳထား၏။  
 ကုိဗဟိန္းကုိမူကား ရိွခ့ဲဖူးသည္ဆိုေသာAခ်က္ပင္ ျပည္သူေတြကုိ သိေစခ်င္ပုံမေပၚ။ AဓိကAားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္နည္းနာႏွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထား၏။ မတတ္သာ 
သည့္Aခါ ေသာေကာေရာေကာထဲ ထည့္လုိက္၏။ 
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 သုိ႔ေသာ္ 'ဗဟိန္း' ဆုိေသာ နာမည္သည္ ျပည္သူတုိ႔ၾကားတြင္ Aေတာ္ 'ဟိန္း' ၏။ ပညာတတ္လူငယ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တုိးတက္သူ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ Aတု 
ယူစရာ 'သေကၤတ' Aျဖစ္က်န္ရစ္၏။ သူ႔ကုိ Aားက်ျခင္း၊ သူ႔လုိ ျပည္သူတုိ႔၏ 'မ်က္႐ႈ' 'ရင္ႏွစ္သည္းျခာ' ျဖစ္လိုၾက၏။ 'ဟိန္း' ပါေသာနာမည္ မွည့္ေခၚျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား 
ၾကား ေခတ္စား၏။  
 သူသည္ စစ္ကုိင္းေက်ာင္းသားမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး သပိတ္ေမွာက္ရာတြင္ပါ၀င္ရန္ မႏၱေလးမွဆင္း၍စည္း႐ံုးသျဖင့္ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးAီးစီေဒါင္းက ဘြိဳ င္း 
ေကာက္ေက်ာင္းသားမ်ားAား A႐ုိက္ခုိင္းခ့ဲ၏။ ေနာင္ ျမဴမင္းႀကီးျဖစ္လာမည့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးထြန္းစိန္AပါA၀င္ စေကာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက စေကာက္တုတ္မ်ားႏွင့္ ၀ုိင္း႐ုိက္ၾက 
ရာ ေမ့ေမ်ာသြားခဲ့ဖူး၏။  
 ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထူေထာင္သူတUီးျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးUီးေဆာင္Aဖြဲ႔၀င္တUီးAျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္မ်ားကုိ ထက္ျမက္ထူးခၽြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ 
သြားခ့ဲ၏။  
 ပင္ကုိယ္သဘာ၀Aရ AႏုAလွကုိသေဘာက်ၿပီး ေမတၱာဓါတ္ႀကီးမားသူ၊ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ခ်စ္တတ္သူ၊ ထုိ 'သူ' ကုိ မ်ဳိးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္က ေတာ္လွန္ေရး 
သမားျဖစ္ေစ၏။ တုိင္းျပည္လူUီးေရ၏ Aမ်ားစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသားျပည္သူတုိ႔ကုိ ခ်စ္တတ္ေသာသူမုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ေစ၏။ ေသနတ္ကိုင္ေစခဲ့၏။ သမုိင္းတြင္ေခတ္စနစ္တုိ႔ 
က ဤသုိ႔ေသာလူမ်ားကုိ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။  
 လေရာင္ရႊမ္းျမ၍ လွခ်င္တုိင္းလွေနေသာ လားရႈိးၿမိ ႕ဳ၏ညတညတြင္ ေတာေတာင္သဘာ၀ရႈခင္းေတြကုိ ၾကည့္ရင္းသူသည္ Aေဖာ္တေယာက္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေန 
၏။ ပုံမွန္Aတုိင္းဆုိလွ်င္ သူသည္ စာေပAေၾကာင္း၊ ဂီတAေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ က်န္ရစ္ခ့ဲေသာသူ႔ခ်စ္သူ (ေဒၚ ) ခင္ႀကီးAေၾကာင္း ကရားေရလႊတ္တတြတ္တြတ္ ေျပာျပေပ 
လိမ့္မည္။ ခုေတာ့ သူက “ဒီလုိ ေငြလေရာင္ျမဴးခုိက္မွာ ... စိတ္ဟာ ၾကည္လင္ရႊင္လန္းလာၿပီး x လီနင္ေရးတ့ဲ ႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရႏွင့္ေတာ္လွန္ေရး Aေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးရေAာင္ 
...” ဟူ၍ ေျပာခဲ့ေလသည္။  
 Aမွန္ပင္ ထုိAခ်ိန္က သူသြားမည့္ခရီးမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ Uေရာပတြင္စတင္ေနခ်ိန္ ...ညီေနာင္ပါတီႏွင့္ Aဆက္Aသြယ္ယူရန္ ထြက္လာသည့္ခရီး .....။ 
 ဤAခ်ိန္တြင္ သူသည္ ေတာ္လွန္ေရးဘာသာရပ္ကုိ ေကာက္ကုိင္လုိက္သည္မွာ သဘာ၀က်သည္။ တကယ္က သူသည္ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္႐ုံသာမက 
ႏုိင္ငံတကာ့၀ါဒီ တUီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။  
 ေတာ္လွန္ေရးဆုိသည္မွာ Aသက္ေသြးေခၽြးမ်က္ရည္တို႔ ရင္းႏီွးရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္၏။ ဤစကား မွန္ကန္ေၾကာင္း Aဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္္ဂ်ပန္ 
ေတာ္လွန္ေရးမွသည္ ဖဆပလေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ေနာက္ မဆလေခတ္၊ န၀တ (ယၡဳ နAဖ) ေခတ္ထိ မွန္ေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား သေဘာေပါက္ၾကသည္။ 
Aမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာAတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းAတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ... ေန႔တၾကာင့္ၾကၾက၊ ညတေၾကာင့္ၾကၾက ျဖစ္ေနရ 
ေသာ ယေန႔ျပည္သူမ်ားက ပုိသေဘာေပါက္ၾကေပလိမ့္မည္။ တခါေသဖူး၍ ပ်U္ဖုိး နားလည္ၾကၿပီ ... AေရးAခင္း Aဆက္္္္္္္္္္္္္္္္္္ဆက္ Aထူးသျဖင့္ ၈ ေလးလုံးAေရးAခင္းတြင္ 
မိမိ၏ မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးရင္း ျခာမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ Aေပါင္းAသင္း ေရာင္ရင္းမ်ား၊ AသိAႂကြမ္းမ်ား .... Aသက္ေပးသြားခ့ဲၾကၿပီ။ Aခ်ဳိ႕ ေထာင္တန္းက်ခံေနရသည္။ Aခ်ဳိ႕ 
ေတာထဲ၊ ေတာင္ထ၊ဲ တခ်ဳိ႕ နယ္စပ္၊ တခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ လြင့္စင္ကုန္ၾကၿပီ။ 
 ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ရရိွလုိက္ေသာေAာင္ပြဲ၏ AသီးAပြင့္မ်ားလည္း မနည္းလွေပ။ မဆလ Aစုိးရျပဳတ္သြားၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူ 
ေထာင္ခြင့္ေပးလုိက္ရျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးခဲ့ရျခင္း၊ စစ္တပ္ပါတီရႈံးၿပီး Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ AႀကီးAက်ယ္Aႏုိင္ရျခင္း ... 
စသည္တုိ႔ကား ေခ်ဖ်က္၍ မရႏုိင္ေသာ ေAာင္သီးေAာင္ႏံွမ်ားပင္ ....။ 
 ယေန႔ ျပည္သူတို႔၏ ရင္ထမဲ်က္စိထတဲြင္ ျပန္စU္းစားတုိင္း ၾကည့္ေမွ်ာ္ေလတုိင္း ...Aေလာင္းမ်ား၊ ေသြးမ်ား၊ ျဖဴ ဖတ္ျဖဴေရာ္မ်က္ႏွာမ်ား၊ မီးခုိးမ်ား၊ ယမ္းခုိးမ်ား၊ ၀န္ 
ထုပ္၀န္ပုိးမ်ား၊ ေထာင္နံရံမ်ား၊ Aက်U္းစခန္းမ်ား၊ ၾကာပြတ္မ်ား၊ စီးကရက္ မီးရဲရဲမ်ား၊ Aက္ဆစ္ငရဲမီးမ်ား၊က်င္စက္မ်ား၊ လက္သီးမ်ား၊ စစ္ဖိနပ္မ်ား၊ စစ္ယူနီေဖါင္းမ်ား၊ စစ္ကား 
မ်ား၊ ေသနတ္ ေျပာင္း၀မ်ား၊ လံွစြပ္မ်ားသာ ...ျမင္ၾကရ၊ ခံစားေနၾကရသည္။ 
 န၀တ (နAဖ) စစ္ဗုိလ္ စစ္သားAခ်ဳိ႕၊ ဂုဏ္ယူလက္မေထာင္၊ လက္ညႇိဳးထုိးျပေနေသာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၊ ဂုံးေက်ာ္တံတား၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ဆည္ေျမာင္း၊ 
တာတမံ၊ ျမစ္ကူးတံတားတုိ႔ကုိလည္း နရသူ၏ မိႈင္းညိ ႕ဳညိ ႕ဳ ဓမၼရံႀကီးဘုရားပမာ ျမင္ေနၾကရသည္။ ဤပစၥည္း၊ Aေဆာက္AAုံတုိ႔ေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ေသြးေတြ၊ ေခၽြးေတြ၊ မ်က္ 
ရည္ေတြ ဖုံးလႊမ္း စြတ္စုိ ခ့ဲသည္ မဟုတ္ပါလား။ မသမာမႈေတြ၊ လာဘ္စားမႈေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား ...။ 
 ျပည္သူ႔သားေကာင္းမ်ားကား ျပည္သူကုိAလုပ္Aေကၽြးျပဳရင္း ကြယ္လြန္ၾက၊ က်ဆုံးခ့ဲၾကေခ်ၿပီ။ သို႔ေသာ္ စစ္Aာဏာကုိ Aေခ်ာင္ရထားသူမ်ား၊ ရလုိက္သူမ်ား 
ကေတာ့ ေခတ္Aဆက္ဆက္တြင္ ကားတ၀ီ၀ီစီး၊ ဟယ္လီေကာပတာ တၿငိမ့္ၿငိမ့္၀ဲကာ စည္းစိမ္တက္၊ ဇိမ္ယစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ စစ္ (၃) စစ္ (စစ္Aုပ္စု၊ စစ္Aစုိးရ၊ စစ္ဗ်ဴ႐ို 
ကေရစီယႏၱရား) သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေနရာယူထားၾကေလၿပီ။ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ား၊ လက္ေ၀ခံဖယ္ေပးလုိက္ရေသာ ျပည္သူ႔ဂုတ္ေပၚခြစီးကာ လက္ညႇိဳးတၫႊန္ၫႊန္လုပ္ေန 
ၾကသည္။ 
 ျမန္မာျပည္သူမ်ားကား ေတာ္လွန္ပုံကန္ရဲသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ တုိက္ပြဲAလီလီ၏ ေAာင္ပြဲမ်ားက ဤAခ်က္ကုိ 
သက္ေသထူခ့ဲၿပီ ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိလွ်ေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္မွသည္ မဆလ ေခတ္Aထိ၊ ေဖါက္ျပန္ေရး Aုပ္စုိးသူAဆက္္ဆက္ ရာဇပလႅင္ဖင္မၿမဲေAာင္ ကုိင္လႈပ္ 
ခ့ဲၾက၏။ သမုိင္းAျမင္ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူႏွင့္ကင္းကြာ၍ မည္သည့္Aစုိးရမ်ား ေရရွည္ၿမဲခဲ့ဖူးပါသနည္။ 
 စစ္သား စစ္ဗုိလ္ Aခ်ဳိ႕A၀က္ႏွင့္ သူတုိ႔၏လက္ေ၀ခံတခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ ေထာက္ခံမႈမရိွေသာ န၀တ (နAဖ) ေကာ မည္မွ်ၾကာၾကာရာဇပလႅင္ကုိ တြယ္ကပ္ေနႏိုင္ ပါမည္ 
နည္း။ 
 ကုိလိုနီေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ေခတ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ 'သခင္ဗဟိန္း' ကဲ့သုိ႔ေသာ 'သူ' မ်ား ေမြးထုတ္ေပးခဲ့၏။ 'ဗဟိန္း' သည္ တုိက္ပြဲမ်ားၾကားတြင္ လူလား 
ေျမာက္ခ့ဲ၏။ Aလားတူ ဖဆပလ ေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္မ်ားတြင္လည္း 'ဗဟိန္း' Aမ်ားAျပား ေမြးထုတ္ေပးခဲ့၏။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ျဖစ္လာၾက၏။ 
မဆလ ေခတ္၊ န၀တ၊ နAဖ ေခတ္တြင္လည္း Aလားတူ 'ဗဟိန္းကေလး' မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေန၏။  
 ေတာ္လွန္ေရး မ်ဳိးဆက္ဟူသည္ ကုန္ဆံုးသြားသည္ မရိွ။ 
 
 
၂ ၊ ၃ ၊ ၁၉၉၄ 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၊ ဗဟုိပညာေရးႏွင့္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည္။ 
  


