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တံတားနီေန႔ (သုိ႔) တံတားျဖဴ အေရးအခင္း တံတားနီေန႔ (သုိ႔) တံတားျဖဴ အေရးအခင္း တံတားနီေန႔ (သုိ႔) တံတားျဖဴ အေရးအခင္း တံတားနီေန႔ (သုိ႔) တံတားျဖဴ အေရးအခင္း ----    မတ္လ (၁၆) ရက္။မတ္လ (၁၆) ရက္။မတ္လ (၁၆) ရက္။မတ္လ (၁၆) ရက္။    
 
 
(အျဖစ္အပ်က္အား ျပန္လည္ေဖၚျပ ေရးသားေပးေသာ မပ်ဳိပ်ဳိေမ အား အထူး ေက်းဇူးတင္ေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေျပာႀကားအပ္ပါသည္)။ 
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ ေန႔မွာ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားအေၾကာင္း အျခားေကာလိပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြကို 
ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ၀င္းအတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စုရံုးၾကၿပီး မဆလအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ကို 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကတယ္။ 

 

 
 
ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမေရွ႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကတယ္။ မြန္းလြဲ (၁) နာရီမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ 
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရႊျပည္ေအး တရားေဟာခဲ့ပါတယ္။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူက 
ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ လိုလားခ်က္ကို ေမးျမန္းတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားအုပ္ႀကီးက “ဖက္ဆစ္အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး .. ဒို႔အေရး” လို႔ သံၿပိဳင္ေျဖၾကားခဲ့တယ္။ 
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ စိတ္ကို နားလည္သြားၿပီး တားမရတဲ့အဆံုး ေက်ာင္း၀င္းတြင္းက မထြက္ရင္ ဘာမွ 
မျဖစ္ေစရဘူးလို႔လည္း အာမခံခ်က္ ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ 
 
အဲ့ဒီေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြလည္း တကသၠိုလ္၀င္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ မႏၱေလး၊ အမရ၊ ေတာင္ငူေဆာင္ေတြကို 
လွည့္လည္ခ်ီတက္ လူစုရင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္တြင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းလာၾကၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ေက်ာင္းသားအုပ္ႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ိ ႔ဳလည္း ပါ၀င္လာၾကတယ္။ 
 
ေက်ာင္းသားမ်ားထမဲွ အလွည္က် ေဟာေျပာသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္သို႔ ခ်ီတက္ၾကရန္ လႈံ႔ေဆာ္လိုက္ရာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးက လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းကာ တၿပိဳင္နက္ ေထာက္ခံခ့ဲၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး စုစည္းၾကၿပီး ညီညြတ္စြာန႔ဲ 
ညေန (၃) နာရီမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္းမွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ၾကၿပီး လိႈင္ေကာလိပ္ကို၀င္ၿပီး သမိုင္း၀င္းတစ္ခုလံုးရွိ ေက်ာင္းသားအင္အားစုရန္ ခရီးစဥ္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကတယ္။ 
ျပည္လမ္းတခုလံုး ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ကာ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ဆီသို႔ 
ဦးတည္ၿပီး ခ်ီတက္ၾကတာ အလြန္တက္ၾကြဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
 
အဓိပတိလမ္းမထိပ္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးရဲ႔ ေရွ႔ဆံုုးမွာေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ 
ခြပ္ေဒါင္းအလံႀကီးကို စတင္ တင္လႊင့္ ခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ရာ ျပည္လမ္းေတာက္ေလွ်ာက္တြင္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ားနဲ႔ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္း ပါ၀င္လက္တြဲလာၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားအုပ္ႀကီးလည္း တျဖည္းျဖည္း 
အင္အားႀကီးမားလာခဲ့ၿပီး အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ညီညြတ္စြာ သံၿပိဳင္ေၾကြးေၾကာ္လာၾကတယ္။ 



 
ေက်ာင္းသားအုပ္ႀကီး ျပည္လမ္းမအတိုင္း ဆက္လက္ခ်ီတက္လာရာ အင္းလ်ားလမ္းနဲ႔ ျပည္လမ္းေထာင့္ တံတားျဖဴကန္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လိုက္တာန႔ဲ 
ရုတ္တရက္ ေက်ာင္းသားထုႀကီး ရပ္တန္႔သြားခဲ့တယ္။ တံတားျဖဴကန္ေဘာင္ အေက်ာ္မွာ သံဆူးႀကိဳးေခြမ်ားနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ ကာရံထား တာကို 
ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ စစ္သားေျမာက္မ်ားစြာက ေက်ာင္းသားအုပ္ဆီကို ေသနတ္မ်ားနဲ႔ ခ်ိန္ထားၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ အသင့္အေနအထားန႔ဲ 
ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ဘရင္းကယ္ရီယာမ်ားကလည္း စစ္သားမ်ားေနာက္ကေန ေက်ာင္းသားေတြဆီကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ခ်ိန္ရြယ္ထားတယ္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အမ်ိဳးသားသီခ်င္းနဲ႔ တပ္မေတာ္သီခ်င္းကို သံၿပိဳင္ သီဆို ဟစ္ေၾကြးလိုက္ၾကတယ္။ 
 
အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာပ ဲေက်ာင္းသားအုပ္ရဲ႔ ေနာက္ဖက္ကေန ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လံုထိန္းမ်ားက ေသနတ္မ်ား ဒိုင္းမ်ား တုတ္မ်ားန႔ဲ ပိတ္ဆို႔ 
၀ိုင္းရံလိုက္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အသက္ရႈရပ္မတတ ္ရုတ္တရက္ ၾကက္ေသေသသြားၾကတယ္။ ပိတ္မိေနၾကၿပီ။ အေရွ႔မွာ စစ္တပ္၊ 
အေနာက္မွာ လံုထိန္းတပ္၊ ညာဘက္မွာ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္၊ ဘယ္ဘက္မွာ ကာရံထားေသာ ၿခံစည္းရိုးမ်ား နဲ႔ ေလးဘက္ေလးတန္ 
ပိတ္မိေနၾကကာ သတ္ကြင္းထ ဲသို႔ အလိုလို ေရာက္သြားရတယ္။ 
 
ထုိအခ်ိန္မွာပ ဲအမိန္႔ေပးသံ ထြက္ေပၚလာၿပီး လံုထိန္းမ်ားက ေက်ာင္းသားအုပ္ထသဲို႔ နံပါတ္တုတ္မ်ား နဲ႔ ၀င္ရိုက္ၾကေတာ့တယ္။ နံပါတ္တုတ္မ်ား န႔ဲ 
ရိုက္သံက ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာ္ဟစ္ေျပးလႊားၾကသံနဲ႔ အတူ အတိုင္းသား ၾကားေနရတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျခဦးတည့္ရာကို ထြက္ေျပးၾကတယ္။ 
ကန္ေဘာင္ေပၚတက္ေျပးၾကတယ္။ အခ်ိဳ႔လည္း အင္းလ်ားကန္ထ ဲခုန္ဆင္းၾကၿပီး လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ရွာၾကတယ္။ လံုထိန္းမ်ားက 
မေျပးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပိုမၿဲပီး ရိုက္ၾကတယ္။ 
 
ျပည္လမ္းမေပၚမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေသြးအလိမ္းလိမ္းနဲ႔ အတုန္းအရံုး လကဲ်ကုန္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႔ကလည္း နီးစပ္ရာ 
အိမ္ၿခံတံခါးမ်ားကုိ ေက်ာ္၀င္ၿပီး ေျပးပုန္းၾကတယ္။ ကန္ေဘာင္ေပၚ တက္ေျပးၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြေနာက္ကို လိုက္ရိုက္ၿပီး မေျပးႏိုင္သူ ဖမ္းမိသူ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အင္းလ်ားကန္ထ ဲေမာင္းသြင္းၿပီး ေခါင္းကို ေရႏွစ္သတ္ၾကတယ္။ အင္းလ်ားကန္ ေရျပင္လည္း ေသြးခ်င္းခ်င္းနီလို႔ 
တံတားျဖဴ ကန္ေဘာင္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဆို ့ရ ဲ့ေသြးေတြန ဲ့ တံတားနီအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ 
 
အဲ့ဒီေနာက္ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ လံုထိန္းကားမ်ားက ေမာင္း၀င္လာကာ လမ္းမတေလွ်ာက္ လကဲ်ေနသူ၊ ဒဏ္ရာရသူနဲ႔ ေသဆံုးသူမ်ားကို 
ကားေပၚပစ္တင္လိုက္ၾကတယ္။ ဖမ္းဆီးမိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း ကားေပၚဆြဲတင္သြားၾကတယ္။ ကားေတြ ေမာင္းထြက္သြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ 
မီးသတ္ကားေတြ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေစာင့္ဆိုင္းရာက ၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး မီးသတ္ပိုက္မ်ားနဲ႔ ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ န႔ဲ 
တံတားျဖဴ ကို ေဆးေၾကာသုတ္သင္ လိုက္ၾကျပန္တယ္။ 
 
ထိုသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ရန္မွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ အကြက္ခ်ထားၿပီး ျမန္မာ့အသံ အေဆာက္အဦးအတြင္းမွ အမိန္႔ေပး 
ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားခဲ့သူမွာ မဆလ အစိုးရ အရွင္သခင္ ဦးေန၀င္း၏ ညာလက္ရံုး ဦးစိန္လြင္ ( စိန္လြင္ ၆ တန္း 
တစ္ေဇာက္ကန္း ဟု အမည္တြင္ခဲ့သူ) ျဖစ္တယ္။ 
 
တံတားျဖဴ လူသတ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ ည (၁၂) နာရီ ခန္႔မွာ အနီေရာင္ ပစ္ကပ္ကား တစ္စီး အင္းလ်ားကန္ေဘာင္မွာ 
ရပ္္လိုက္ပါတယ္။ ကားေပၚတြင္ ပါလာေသာ လံုထိန္းမ်ာက မိန္းကေလး (၃) ေယာက္ကို ကားေပၚမွ ဒရြတ္တိုက္ ဆြဲခ်ၿပီး ကန္ေဘာင္ေပၚမွာ 
ပစ္ထားခဲ့တယ္လို႔ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ေျပာပါတယ္။ မိန္းကေလး (၃) ေယာက္မွာ ေအာက္ပိုင္း တစ္ခုလံုး ေသြးမ်ားႏွင့္ ျမင္မေကာင္းေအာင္ 
ျဖစ္ေနရတယ္။ အသက္ေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။ သတိရ တစ္ခ်က္ မရတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနတ့ဲ မိန္းကေလး (၃) ေယာက္ကို ေတြ႔ခဲ့တဲ့ 
ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႔က အနီးဆံုး လဘက္ရည္ဆိုင္ထ ဲတိတ္တဆိတ္ သယ္လာခဲ့တယ္။ 
 
မနက္မိုးလင္းတဲ့အထိ ေစာင့္ၿပီး မနက္ (၅) နာရီ ေလာက္မွာ ေဆးရံုႀကီးကို ပို႔ခ့ဲရတယ္။ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွာလည္း အျခားေသာ 
မတရားျပဳက်င့္ခံရတဲ့ မိန္းကေလးမ်ား ေရာက္လာခဲ့တယ္လို႔ သူနာျပဳဆရာမ တစ္ေယာက္က ေျပာျပပါတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မွာ 
အုပ္စုလိုက္ လူမဆန္စြာ မတရားျပဳက်င့္ခံရတဲ့အတြက္ သားအိမ္ကြဲၿပီး ေဆးရံုအေရာက္မွာ ေသဆံုးသြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေထာင္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမေရွ႔မွာ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး၊ 
လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၾကတယ္။ အဒဲီေနာက္ အပန္းေျဖရိပ္သာအနီးမွာရွိတဲ့ စင္ျမင့္ေပၚမွာ 
ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားျဖစ္ေသာ ကိုမင္းေဇယ်ာ (ယခု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္)၊ ကိုေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ 
မယုယုေမာ္တို႔က ေဟာေျပာခဲ့ၾကတယ္။ 
 
ကိုဖုန္းေမာ္၏ စ်ာပနကို ၾကံေတာသုႆာန္တြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္မွာျဖစ္လို႔ ေက်ာင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ၾကံေတာသုႆာန္မွာ အၾကာႀကီး 
ေစာင့္ေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မြန္းလြဲ (၁) နာရီခန္႔မွာ ကိုဖုန္းေမာ္အေလာင္းကို တာေမြသခ်ႋဳင္းမွာ မဆလအာဏာပိုင္ေတြက တိတ္တဆိတ္ 
သၿဂႋဳဟ္လိုက္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၾကတယ္။ 
 
ေက်ာင္းသားမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းတြင္းကို ျပန္လာေသာအခါ ေက်ာင္း၀င္းတစ္ခုလံုးကို စစ္သားမ်ား လံုထိန္းမ်ား ေထာင္န႔ဲခ်ီၿပီး 
ဘရင္းကယ္ရီယာမ်ား နဲ႔ ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထားတာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းျပင္ကို 
မထြက္ပါက လံုၿခံဳပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 
 



ေက်ာင္း၀င္းကို ၀ိုင္းထားတဲ့ စစ္သားေတြ လံုထိန္းေတြက ေန႔လည္ (၂) နာရီေလာက္မွာ ေက်ာင္း၀င္းထ ဲေသနတ္မ်ား နံပါတ္တုတ္မ်ားန႔ဲ 
ေက်ာင္း၀င္းကို ၀င္စီးလိုက္ၾကတယ္။ မ်က္ရည္ယိုဗံုးေတြကို ေက်ာင္းသားအုပ္ထ ဲပစ္သြင္းၾကတယ္။ အခ်ဳပ္ကားေတြလည္း ေက်ာင္း၀င္းထ ဲ၀င္လာၿပီး 
ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြထိပါ ၀င္လာၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ထြက္ခိုင္းကာ အခ်ဳပ္ကားေပၚ 
တင္သြားၾကတယ္။ အခ်ဳပ္ကားထကဲို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆမတန္ တင္ေဆာင္လာတဲ့အတြက ္ကားထမဲွာ မြန္းက်ပ္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့တဲ့ 
ဒဏ္ရာရ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီေခၚလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အင္းစိန္ေထာင္ထ ဲပို႔လိုက္ၾကတယ္။ 
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔မွာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ကိုဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္းႏွင့္ တံတားျဖဴအေရးအခင္းအျပင္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ ျပသနာမ်ားကို ျဖစ္ရပ္မွန္အတိုင္း ေၾကညာေပးရန္ မ.ဆ.လ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ အစိုးရက 
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သို႔ တစ္လအတြင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ တာ၀န္ လႊေဲျပာင္းေပးလိုက္တယ္။ (ဒီ မဆလအာဏာရွင္ရ ဲ့ 
အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဟာ လိမ္ညာေသာခ်က္အလက္မ်ားန ဲ့ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္)။ 
 
အဒဲီေနာက္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ေက်ာင္းသားမ်ားက ၿမိဳ႔ထသဲို႔ ၀င္ေရာက္ဆႏၵျပရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက 
အုပ္စုလိုက္ အစုငယ္ေလးေတြ ကိုယ္စီနဲ႔ ဆူးေလဘုရားမွာ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီမွာ စုစည္းခဲ့ၾကတယ္။ အဒဲီေနာက္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား 
ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဆူးေလဘုရားကို ပတ္ၿပီး စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပၾကတယ္။ နာရီအနည္းငယ္ အတြင္း ျပည္သူေတြပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၿပီး 
ေထာင္န႔ဲခ်ီတဲ့ ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
 
 
ဒီလိုန ဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳႀကီးဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆီကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာန ဲ့ 
အာဏာရွင္ေတြရ ဲ့ ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္မွဳေတြကို ႀကံ ့ႀကံ ့ခံရင္း မဆလတစ္ပါတီစနစ္ကို ပ်က္သုံးေစျပီး အာဏာရွင္ ေန၀င္း ျပဳတ္က်တဲ့အထိ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ 
 
(အျဖစ္အပ်က္အား ျပန္လည္ေဖၚျပ ေရးသားေပးေသာ မပ်ဳိပ်ဳိေမ အား အထူး ေက်းဇူးတင္ေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေျပာႀကားအပ္ပါသည္)။ 
 
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန ့မွာ တံတားနီေန ့ တစ္ႏွစ္ေျမာက္န ဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ 
အုတ္ဂူရွိရာ ေျမကြက္လပ္မွာ ႏွစ္ပတ္လည္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 

 

 



 
(ယခင္ တံတားျဖဴ (တံတားနီ) ရွိရာ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္အား ယခုအခါေတြ ့ျမင္ရေသာ ျမင္ကြင္းပုံ ျဖစ္ပါတယ္)။ 

 
 

(၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန ့တြင္ ေသြးေျမက်ခဲ့ႀကရေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေႀကကြဲဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား 
သက္ေသတည္ကာ ၀မ္းနည္းေနမည့္ အင္းလ်ားကန္အလယ္မွ ကြ် န္းေလး)။ 

 

 
(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ႏွင့္ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္တစ္ေလွ်ာက္အား ေတြ ့ျမင္ရစဥ္ -ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရ ဲ့ ၀ိညာဥ္ေတြ ဒီေနရာမွာ 

ေႀကြလြင့္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ႀကရတယ္)။ 
 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ကာလအတြင္းမွာ ေပးဆပ္ရင္းႏွီးဆုံးရွဳံးခဲ့ႀကရတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရ ဲဘ၀ေတြန ဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြကို 
ေလးစားဂုဏ္ျပဳႀကရဖို ့ ကြ် န္ေတာ္တို ့အားလုံးရ ဲ့ တာ၀န္ျဖစ္သလို၊ မျပီးဆံုးေသးတဲ့ အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရးကိုလည္း ေနာင္ေတာ္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားရ ဲ့ ၀ိညာဥ္ေတြနဲ့အတူ ဆက္လက္ဆင္ႏြဲရင္း အမိျမန္မာျပည္ေပၚမွာ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဴပ္ျငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္ေစဖို ့ 
စြမ္းစြမ္းတမာန္ ေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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တံတား ျဖဴ အေရးအခင္းေန ႔ကႀကဳ ံေတြ ႔ခ ဲ ့ရတဲ ့ဆရာတဦး၏ေအာက္ေမ့ဖ ြယ္    

 
ေရးသူ-ကုိလူေခ်ာ  
တံတားျဖဴ အေရးအခင္းေန႔က-ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ-့ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္အတြင္းကျဖစ္ရပ္ကုိ ညီ၊ညီမေတြသိရေအာင္မွတ္မိသေလာက္ျပန္ေရးျပမယ္။  
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ - တံတားျဖဴ ေန႔  
 
ထုိေန႔မနက္မွာ-က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ဌာနမွဳးနဲ႔ က ြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ဆရာေတြအစည္းအေ၀းလုပ္ေန 
ၾကတယ္။ အေမရိကန္ကုိ ပညာသင္သြားဖို႕ကိစၡ။ က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ဌာနတည္ေနရာကား-ဝိဇၨာအေဆာက္အဦးႏွင့္ဆက္စပ္ေနတယ္။ 
အေရွ႔တုိင္းပညာ (ပါဌိ)ဌာန ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာန တုိ႕အၾကား၊ စီးပါြးေရးတကၠသုိလ္နဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္။ ေနာက္ေၾကာဖက္ကေတာ့ ဝိဇၨာခန္းမ။ 
ထုိေန႔မနက္ (၁ဝ)နာရီေလာက္မွာေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ေအာ္သံေတြ-ဝိဇၷာခန္းမဖက္ကနဲ-့ဝိဇၨာအေဆာက္အဦးတခုလံုးဆူညံေနတယ္။ 
ဌာနမွဳးက-ေဟ့ထြက္ၾကည့္ၾကစမ္းဘာျဖစ္တာလတဲဲ့။  
က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ထြက္ၾကည့္ေတာ-့ေက်ာင္းသူေတြေအာ္သံေတြၾကားရ၊ ေျပးေနၾကတာ 
ေတြေတြ႔ရတယ္။ က ြ်န္ေတာ္ရယ္၊သူငယ္ခ်င္းရယ္၊ဓါတုေဗဒ လထ-ကထိကရယ္ 
ဝိဇၨာအေဆာက္အဦးမွတကၠသုိလ္အပန္းေျဖရိပ္သာ (RC) အထိသြားၾကည့္ခဲ့ၾကတယ္။ က ြ်န္ေတာ္တုိ႕ေတြ႔ခဲ့ရတာကေတာ-့
ေက်ာင္းသူ။သားေတြအမ်ားႀကီး၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္စာၾကည့္တုိက္အေရွ့နဲ႔ တကၠသုိလ္မ်ား စာၾကည္႔တုိက္ အေရွ့ေတြမွာ။ 
အဓိပတိလမ္းတေလ်ာက္အျပည့္ပ။ဲ က ြ်န္ေတာ္တုိ႕ေမ်ွာ္လင့္လုိက္မိပါတယ္။ ေဟာေျပာဖို႔-စုေဝးေနၾကျပီ။ ေဂဘရယ္ရဲ့ေဆာင္းပါးမွာ-
ေမာင္ဖုန္းေမာ္ႏွင့္ေမာင္စိုးႏိုင္တုိ႔ ေသဆံုးရမွဳအတြက္ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္စုေဝးၾကသည္လုိ႕ေရးထားတယ္။  
က ြ်န္ေတာ္တုိ႔-ဌာနကုိျပန္ေရာက္ေတာ့ဌာနမွဳးကုိသတင္းပို႔လုိက္ပါတယ္။ ဌာနက သရုပ္ျပဆရာအငယ္ (၃) ဦး၊ လ။ထ-ကထိက (၂)ဦးနဲ႔၊ 
အရြယ္လတ္-စက္မွဳက ြ်မ္းက်င္(၁)ဦးပါတဲ့အဖြဲ႔ ထြက္သြားၾကတယ္။ ဌာနမွဳးကေစလြတ္လုိက္သည္လား၊ ဦးဘသန္းဟက္ 
ကတာဝန္ေပးလုိက္သည္လားဆုိသည္ကုိ-မမွတ္မိေတာ့ပါ။ 
ထုိေန႔ကေတြ႔ရသည္ကေတာ-့ေက်ာင္းသူေတြစီးတ့ဲ ဖယ္ရီကားေတြ-ေက်ာင္းထကဲေမာင္းထြက္သြားေတာ-့ေက်ာင္းသားေတြအမ်ားႀကီး၊ 
ဖယ္ရီကားေတြမွာတြယ္လုိက္သြားၾကတယ္။  
မာလာေဆာင္ေဘးမွဝင္ရတဲ့ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္လမ္းထိပ္က သံတံခါးလည္းပ်က္ဆီးေနတယ္။ က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ဌာနမွဳးအပါအဝင္အားလံုး-
ဌာနရဲ့ဧည့္သည့္လက္ခံတဲ့ ေနရာမွာပစဲုေနၾကတယ္။ ထုိအခ်ိန္မွာ-ဌာနမွဳးထံ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ဒီထံမွ တယ္လီဖုန္းေခၚပါတယ္။ 
ဌာနမွဳး-ေဒါက္တာေမာင္ဒီႏွင့္စကားေျပာျပီးရုံးခန္းထမဲွထြက္လာေတာ-့က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိေျပာျပတာကေတာ-့ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြမ-ွ
သတင္းပို႕ေၾကာင္း၊ရန္ကုန္တကၠသုိလ္အတြင္းအေျခအေနအေတာ္ဆုိးေနေၾကာင္း၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းေတြကုိဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း၊လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြဝင္ေရာက္ေစခ်င္ေၾကာင္း သတင္းပို႔ထားတယ္။  
ေဒါက္တာေမာင္ဒီမွ ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြ၏သတင္းပို႔ခ်က္ကုိမယံုၾကည္တာေၾကာင့္ က ြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ဌာနမွဳးကုိ-စုံစမ္းခိုင္းတယ္။ 
ေဒါက္တာေမာင္ဒီမ-ွဌာနမွဆရာတဦးသြားစုံစမ္းျပီး-ျပန္သတင္းပို႔ေစခ်င္ေျပာသြားတယ္။ က ြ်န္ေတာ္ရဲ့ဌာနမွဳးက က ြ်န္ေတာ့ကုိ တာဝန္ေပး လုိက္ 
တယ္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (ပင္မ)မွေက်ာင္းသူ။သားမ်ားဟာ......ပခဲူးေဆာင္၊ အင္းဝေဆာင္၊ မႏၲေလးေဆာင္၊ ေတာင္ငူေဆာင္၊ 
ေရြဘုိေဆာင္....ေက်ာင္းဝင္းတခုလံုး လွည့္လည္ေၾကြးေႀကာ္ ခဲ့ၾကတယ္။အဓိပတိလမ္းမတခုလံုးေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲျပည့္ႏွက္ေနတယ္။ဒီေနာက္ေတာ့...ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမအေရ့ွ အဝိုင္းမွာ စုေဝးၾကတယ္။  
က ြ်န္ေတာ့ဌာနမွဳးရဲ့တာဝန္ေပးခ်က္အရ....ထိုေနရာသုိ႔.. .က ြ်န္ေတာ္ေရာက္သြားတယ္။ 
မနက္ပိုင္း (၁ဝ) နာရီခြဲေလာက္ရိွျပီလုိ႔ထင္ပါတယ္။ က ြ်န္ေတာ္...ဌာနအေရွ့မွ ထြက္ျပီး... 
အေရွ႔တုိင္းပညာဌာနေဘးမွေလ်ာက္သြားရာ...ဝိဇၨာအေဆာက္အဦးရဲ႔အေရွ့ကုိေရာက္သြားတယ္။ 
တရုပ္စကားပန္းပင္ရဲ႔ေအာက္မွာရပ္လုိက္တယ္။  
က ြ်န္ေတာ္ေတြ႔ခဲ့တာကေတာ့...ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ.. .ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အေရွ႔က အဝိုင္းမွာ၊ သစ္ပုတ္ပင္အေရွ့မွာ၊ ဝိဇၨာအေဆာက္အဦးမွ 
ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ကုိကူးတဲ့...တံတားမွာ၊ အမ်ားႀကီးေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားမွ..ဆရာမ်ား၊ ရူပေဗဒမွဆရာမ်ား၊ စီးပြါးေရး 
တကၠသုိလ္မွဆရာမ်ား...လရဲိွေနၾကတယ္။  
ထုိအခ်ိန္မွာ......ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ရဲ႔ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ုပ္ ဦးဘသန္းဟက္ဟာ လက္ကုိင္အသံခ်ဲ႔စက္ျဖင္ေ့ျပာေနတာကုိျမင္ခဲ့ရတယ္။ 
ၾကားမိတာကေတာ-့ေက်ာင္းသားေတြကုိ...ေက်ာင္းအျပင္မထြက္ဖို႔......ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းဆႏၵျပႏိုင္ေၾကာင္း 
ေက်ာင္းျပင္ပကုိထြက္ပါက....ဆရာမ်ားတာဝန္မယူႏိုင္ဖူးလ ုိ႔.....မွတ္မိေနတယ္။ 
ဒီေနာက္ေတာ့....ဆရာႀကီး..ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမထျဲပန္ဝင ္သြားတယ္။ သူ႔လက္ကုိင္ဟြန္းကေတာ့...ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ လက္ထကဲ်န္ခဲ့တယ္။  
ထုိအခ်ိန္မွာ..........ၾကိမ္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ဦးထုပ္ေဆာင္းထားတဲ့ေက်ာင္းသား(ေဂဘရယ္ရဲ႔ေဆာင္းပါးမွာေတာ-့
ခေမာက္ႀကီးတလံုးကုိေဆာင္းထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္- ေဇာ္မင္း-အာျပဲ တဲ့) က ေၾကျငာခ်က္တခုကုိဖတ္ၾကားလုိက္တယ္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢကုိစတင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ျပီေၾကျငာလုိက္ေတာ့.... ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ 
လက္ခုပ္တီးျပီးအားေပးလုိက္ၾကတယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့...သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္အမည္မ်ားကုိေၾကျငာပါတယ္။ေဂဘရယ္ရဲ႔ေဆာင္းပါးမွာ.... 
မ်က္မွန္န႔ဲေက်ာင္းသား (လွမ်ိဳးေနာင္)လအဲဲဒီအခ်ိန္ကရိွေနတယ္ဆုိဘ။ဲ 
ထုိစဥ္ကာလ.....က ြ်န္ေတာ္ဟာ....ေက်ာင္းသားမဟုတ္ေလေတာ့....ယခုအခါလူတုိင္းသိၾကတဲ့....၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ 
ေတြကုိ....တေယာက္မွ မသိပါ။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိဖတ္ၾကားေနၾကတယ္။  
က ြ်န္ေတာ့ရ႔ဲတာဝန္က............ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရမည္မ်ွရွိသည္ကုိခန္႔မွန္း ျပီးသတင္းျပန္ပို႔ရမည္။ မလြယ္တဲ့အလုပ္ပါ။ 
က ြ်န္ေတာ္ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္၊ 



ေဒါက္တာေမာင္ဒီ....မစိုးရိမ္ရေအာင္သတင္းပို႔မည္။သုိ႔မဟုတ္ပါက....ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအေၾကာင္းဆုိးသြားႏိုင္သည္။ 
က ြ်န္ေတာ့ဆႏၵမျပည့္ဝခဲ့ပါ။ ေက်ာင္းအျပင္ထြက္သြားျပီး တံတားျဖဴတြင္........ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိလံုထိန္းမ်ားကဝိုင္းရိုက္ ျပီး၊ 
တခ်ိဳ့ကုိ...အင္းစိန္ေထာင္ထဖဲမး္ဆီးသြားေႀကာင္းေနာက္မွသိရ၍ 
စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ခဲ့ရ၏။  
ထုိေန႔ကျဖစ္ရပ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍..... ဦးေအာင္ႀကီးစာေတြ ပလူပ်ံေအာင္ထြက္လာခဲ့ျပီး .... ရန္ကုန္ျမို႔သူျမို႔သားမ်ားကုိ ..... 
လံုထိန္းကုိမုန္းတီးတဲ့စိတ္ကုိျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ..... ေျမနီကုန္းအေရးအခင္းမွာ ... လံုထိန္းေတြခံလုိက္ရတာ .... အားလံုးအသိပါ။  

 


