
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး    
 (၁၂-၁၂-၈၉ ရက္ေန႔တြင ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔၏ အႀကိဳအျဖစ ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ၏ 
ေဟာေျပာခ်က္ကို ထပ္မံ၍ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။) 
        (စာတည္းအဖြဲ႔) 
    

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုအမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုအမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုအမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု    ဖတပလဖတပလဖတပလဖတပလ((((ဖဆပလဖဆပလဖဆပလဖဆပလ) ) ) ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး    
စတင္ဖြဲစည္းစတင္ဖြဲစည္းစတင္ဖြဲစည္းစတင္ဖြဲစည္းရန္ရန္ရန္ရန္    လုံးပန္းအားထုတ္ျခင္းလုံးပန္းအားထုတ္ျခင္းလုံးပန္းအားထုတ္ျခင္းလုံးပန္းအားထုတ္ျခင္း    

  
ကၽြ န္ေတာ္တို႔အား ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အခန္းက႑ထမဲ ွ ျပည္သူအမ်ားသိရွိရန ္လိုအပ္မည့္အေၾကာင္းအရာ တခုခုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေရးသားထားခဲ့ရန္ 
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ကၽြ န္ေတာ္ေရးလိုေသာ အေၾကာင္း ၃ - ၄ ခုမွ် ရိွပါသည္။ ပထမအေၾကာင္းမွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက 
ကၽြ န္ေတာ္တာ၀န္က်တဲ့ ပခူဲး၊ ေရႊက်င္၊ သထုံခ႐ုိင္မ်ား ပါ၀င္သည္ ့ တိုင္း ၄ အတြင္းက ဖက္ဆစ္တို႔အား ေတာ္လွန္တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာ 
တိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးႀကီးၿပီးစ က်င္းပေသာ သမုိင္း၀င္ ေနသူရိန ္
စည္းေ၀းပြဲႀကီးတြင္ ကၽြ န္ေတာ္က ညီၫြတ္ေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းရင္း ထိုတိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း အေတာ္စံုလင္စြာ ေျပာဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ 
ထိုစဥ္သတင္းစာမ်ားအရ ျပည္သူအမ်ား သိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ၁၉၅၇ ကၽြ န္ေတာ္ စစ္တပ္က ထြက္ၿပီးေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္၏ 
“ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထားႏွင့္ လက္ေရြးစင္မိန္႔ခြန္းမ်ား” ဟူေသာ စာအုပ္ငယ္တအုပ္ ထုတ္ရာတြင ္ ေနသူရိန္မိန္႔ခြန္းဆုိၿပီး 
ထိုစဥ္က ေျပာခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ျပည္သူအမ်ား ထပ္မံသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က တိုင္း ၄ ၏ 
တိုက္ပြဲစာရင္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပခ့ဲရာ ထိုစဥ ္မျပည့္စံုေသးေသာ စာရင္းမ်ားအရ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ မ ွ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္အထိ တိုက္ပြဲ 
ေပါင္း ၃၂၄ ပြဲ၊ ဂ်ပန္စစ္သား၂,၇၇၅ က်ဆံုးေစၿပီး၊ ၁,၁၈၄ ဦး ဒဏ္ရာရေစခ့ဲၿပီး  သံု႔ပန္း ၂၅ ဦး ရခ့ဲသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဘက္မွ ရေဲဘာ ္၇၆ 
ဦးက်ၿပီး ၇၂ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ား သိၿပီးျဖစ္၍ ကၽြ န္ေတာ ္ အခု 
မေျပာလိုေတာ့ေပ။  
 ယခုကၽြ န္ေတာ ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေျခခံအေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး 
တပ္ေပါင္းစုႀကီး (ဖတပလ) ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔၊ ေနာက္ (ဖဆပလ) ျဖစ္လာေသာ ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး 
စတင္ဖြဲ႔စည္းေရးတြင ္ကၽြ န္ေတာ္တို႔ လုံးပန္းအားထုတ္ရပံု အခန္းကို ကၽြန္ေတာ ္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။  
 ဖက္ဆစ္စနစ္ ေပၚေပါက္လာရသည့္အေၾကာင္းမွာ ကမၻာ့အရင္းရွင ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ နယ္ခ်ဲ႔တို႔ရ႕ဲ ျပင္းထန္လွေသာ စီးပြားေရး၊ 
ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတို႔မ ွ ေပါက္ဖြားေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန ္ ဖန္တီးႀကိဳးစားခ်က္ 
ျဖစ္သည္။  
 ဖက္ဆစ္မ်ားဟာ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္တို႔တြင ္ေပါက္ဖြားထြန္းကားလာၿပီး ထို ၃ ႏုငိ္ငံ ၁၉၃၀ ေက်ာ္တြင ္၀င္႐ုိးတန္းမဟာမိတ္ 
ဖြဲ႔ၾကသည္။ ေနာက္တြင ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို ေခ်မႈန္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပါ ႐ုိက္ခ်ိဳးဖိႏွိပ္ၿပီး ၁၉၃၉ ကစၿပီး ကမၻာႀကီးကို ေနာက္ထပ္ခြဲေ၀၊ 
ကိုလုိနီကၽြ န္ဇာတ္အသစသ္ြင္းရန ္ ကမၻာႀကီးကို မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေအာင ္ တိုက္ခုိက္လုယက္သိမ္းပုိက္ၾကရန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ 
ဖ်က္ဆီးၾကေတာ့သည္။ ကမၻာႀကီးမွာ လူ႔ သမုိင္းတြင ္မႀကံဳဖူးေသာ ဖက္ဆစ္ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီး ဆုိက္ေရာက္ရေတာ့သည္။  
 ယင္းဖက္ဆစ္ကပ္ေဘးႀကီးကို ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ ဖက္ဆစ္ႏုိင္ငံတြင္းက ျပည္သူအခ်ိဳ႕ပါ ကမၻာ့ျပည္သူတရပ္လုံး 
တပ္ေပါင္းစုႀကီးအသြင္ျဖင္ ့မ်ားစြာအဆံုးအ႐ံႈးခံၿပီး တခနဲက္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၾကကာ ၁၉၄၅ တြင ္ေအာင္ပြဲရယူခဲ့ၾကသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရာ ဤကမၻာ ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ 
မ်ားစြာစြန္႔လႊတ္ထိခုိက္ခံၿပီး မိမိတုိ႔လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ ပါ၀င္တိုက္ခုိက္ခဲ့ေပသည္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္မွ 
ပါ၀င္ခဲ့ေသာအခန္းမွာ ကမၻာကေလးစားရေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားခဲ့ရၿပီး၊ ယင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
လြတ္လပ္ေရးကို လ်င္ျမန္စြာရရွိခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေအာင္ပြဲ ႀကီးမားပံုကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၂၉ - ၈ - ၄၅ ေန႕၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ  ေဟာေျပာပြဲတြင ္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း တိုက္ပြဲေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဂ်ပန္စစ္သား ၂၀,၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) 
ေက်ာ ္ သတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး သံု႔ပန္းအမ်ားလည္း မိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲတပြဲတြင္ ဂ်ပန ္ ၅၄ တပ္မဌာနခ်ဳပ္ကို ၀င္တိုက္ရာတြင ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၁၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ ၂ ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိအခ်ိဳ႕ကို အားလုံးသုတ္သင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသြားသည္။ ေနာက္ပုိင္း မဟာမိတ္တို႔ တင္ျပတဲ ့ စာရင္းအရ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတင္ျပတ့ဲ စာရင္းထက္ပင္မ်ားေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။  
 သုိ႔ျဖင့္ ဤကမၻာ့ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည ္ ကမၻာ့လူသားတို႔၏ ေခတ္သစ္သမုိင္းတြင ္ ႀကီးမားလွေသာ အျဖစ္အပ်က္ 
ေအာင္ပြဲႀကီး ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္လည္း ျပည္သူတို႔၏ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္။  
  ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ရန ္(ဖတပလ) အမ်ိဳးသားတပ္ေပါင္းစ ုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးဖြဲ႔စည္းျခင္း 



 ဘဒီီေအတပ္အျဖစ္ ဖြဲ႕ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္မွာ ၁၉၄၃ ေလာက္ကစၿပီး စည္းကမ္းစနစ္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရရဲ ဲ ျဖစ္လာသျဖင့္ တပ္မေတာ္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန ္ ပခဲူးတြင ္ ၁၉၄၄ ႏွစ္ဦးပုိင္းက စၿပီး စံျပတပ္ရင္းေထာင္ၿပီး တပ္အသီးသီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
သင္တန္းေပးခ့ဲသည္။ ထိုစံျပတပ္ရင္းကို ကၽြ န္ေတာ္အ့ား အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့က်င့္ေစခဲ့သည္။  
 ထိုသို႔ သင္တန္းေပးေနရင္း သင္တန္းလည္း ဆံုးခါနီး ၁၉၄၄ ဇြန္လကုန္ခါနီးေလာက္တြင ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ႔အိမ္ကို 
လာရန္ ကၽြ န္ေတာ့္ကို အေခၚလႊတ္၍ ရန္ကုန္ပတ္လမ္းရွ ိဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ကို ကၽြန္ေတာ ္သြားရသည္။  
 ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ကၽြ န္ေတာ့္အား ေဒးဒရၿဲမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ သခင္စုိးကို ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ 
သူႏွင့္ေဆြးေႏြးရန ္ ကၽြ န္ေတာ္က သြားေခၚေဆာင္ၿပီး ပခူဲးရွ ိ ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္တြင ္ ထားရန္။ ေနာက္ သူပခဲူးသုိ႔ လည္ပတ္သလိုလာၿပီး 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာပါသည္။ အားလုံး လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကၽြ န္ေတာ္က တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
သြားလာဖုိ႔အစီအစဥ္ကို သခင္သန္းထြန္းက စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ့္မွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကိစၥႀကီး ရွိေနေသာ္လည္း မိမိ၏ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္တာ၀န္ေတြ ပိေနသျဖင့္ 
အေၾကာင္းကိစၥတခ်ိ ႔ဳ ေပၚလာသည့္အခါမွလြဲ၍ ထိုကိစၥကို ဖိဖိစီးစီး မစဥ္းစားႏိုင္ခဲ့။ ယခုေတာ ္ လွန္ေတာ့မည့္သေဘာ သိလိုက္ရသျဖင့္ 
စိတ္တြင္မ်ားစြာလႈပ္ရွား႐ိုက္ခတ္ၿပီး စိတ္ရႊင္လန္းလာပါေတာ့သည္။  
 ကၽြ န္ေတာ့္စံျပတပ္ရင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းအတိုအစကေလးမ်ား တခါတရ ံ ေတြ႔ရွိဖတ္မိသည။္ 
ယင္းကိစၥ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္ ့ဒီၾကားထ ဲေတြ႔သည့္အခါ ေျပာမိသည္။ ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္က ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးထားၿပီး 
ေျမေအာက္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသ ူ ပခဲူးတြင ္ ကိုႀကီးျမင့္ရွိရာ ၎ထံမ ွ ျမန္မာျပည္ထတဲြင ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရွိၿပီး ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ 
ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စူးစူးစုိက္စုိက္ အႏွံ႔အျပား စည္း႐ံုးစိုင္းျပင္းေနေၾကာင္း သိရွိလာရသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံမ ွ ေတာ္လွန္ေရးစေတာ့မည့္သေဘာ နားလည္လိုက္သည့္အခ်ိန္အခါမွာ ေနာက္ပိုင္း သိရွိနားလည ္
လာရသည္ပါၾကည့္လွ်င ္ ဖက္ဆစ္တို႔တြင ္ အင္အားအႀကီးဆံုး ဂ်ာမနီသည ္ သူတို႔၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆိုဗီယက္႐ုရွားကို 
အႀကီးအက်ယ္ထိုးစစ္ႀကီး ၃ ႏွစ္ေလာက္ ဆင္ႏႊဲၿပီးေနာက္ ဆုိဗီယက္တို႔က ခံစစ္မွ ထိုးစစ္သို႔ ေျပာင္းႏုိင္ၿပီး တိုက္ခုိက္လာခဲ့ရာ 
ဆုိဗီယက္ယူနီယံအျပင္သို႔ တိုက္ထုတ္လာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အီတလီဖက္ဆစ္တို႔ကမ ူ လုံး၀႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔လည္း 
ပစိဖိတ္တြင ္ သူ႔ေရတပ္ႀကီး၏ သူရေဲကာင္း ယာမာမုိတိုပင္ ေစာစြာက်ဆံုးၿပီး ေရတပ္ႀကီးတခုလုံး အႀကီးအက်ယ္ ဆံုး႐ံႈးထိခုိက္ၿပီး 
မဟာမိတ္တို႔က ပစိဖိတ္တြင ္ တကၽြန္းၿပီးတကၽြ န္း ကမ္းတက္သိမ္းပုိက္ေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လည္း ဂ်ပန္မ်ား ေရွ႕ဆက္မတိုးႏုိင္ 
ျဖစ္ေနသည္။  
 ေနာက္ဆုံး ယခုတေလာ အႀကီးအက်ယ္ ထူးျခားခ်က္မွာ ယခ ုဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင ္ကမၻာက ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ဂ်ာမန္တို႔အေပၚ 
႐ုရွားစစ္မ်က္ႏွာအျပင္ ဒုတိယစစ္မ်က္ႏွာအသစ ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ်တို႔ ႀကီးမွဴးေသာ 
မဟာမိတ္စစ္တပ္ႀကီးက ဂ်ာမန္တို႔သိမ္းထားေသာ ဥေရာပတိုက္သို႔ ျပင္သစ ္ “ေနာ္မန္ဒီ” ကမ္းေျခမွ ႀကီးက်ယ္ေသာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ 
စစ္တပ္အင္အားႀကီးျဖင္ ့ ေအာင္ျမင္စြာ ကမ္းတက္ႏုိင္ၿပီး ျပင္သစ္ႏွင္ ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံသို႔ တိုက္ခုိက္ခ်ီတက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ 
႐ုရွားစစ္မ်က္ႏွာအျပင္ ဒုတိယစစ္မ်က္ႏွာသစ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပ ီျဖစ္သည္။  
 ျမန္မာျပည္ စစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္လည္း အိႏၵိယသုိ႔ ခ်ီတက္ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ကာ ယခ ု၁၉၄၄ မတ္လဆန္းက မဏိပူရသုိ႔ ခ်ီတက္ခဲ့ေသာ 
ဂ်ပန္ဆက္ဆစ္တပ္ႀကီးလည္း မဏိပူၿမိ ႔ဳေတာ ္ “အင္ဖာ” တြင ္ ေရွ႕မတိုးႏုိင္၊ အလြန္အထိနာၿပီး ဇြန္လတြင ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္သို႔ 
ျပန္ဆုတ္ခြာရေတာ့မည္ ့ အေျခဆိုက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္အထက္ ဗမာျပည္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ စတီး၀လ္ဲ၏တပ္မ်ားက 
ဦးတည္တိုက္ခုိက္ေနၿပီျဖစ္သည္။  
 ကၽြ န္ေတာ ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အိမ္မ ွ ျပန္လာေသာအခါ မူလက တပ္တည္ေဆာက္ေလ့က်င့္ေရး စံျပတပ္ရင္းတာ၀န္ျဖင့္ပင္ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခဲ့မႈမ်ားမွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ အရင္းခံတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး 
စတင္ေတာ့မည္ဟူေသာ အသိေၾကာင္ ့ လူေရာစိတ္ပါ ရႊင္လန္းတက္ႂကြလာၿပီး ေမာပန္းမႈေတြေပ်ာက္ကာ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖစ္လာသည္။ 
ေရွ႕လုပ္ၾကရမည့္ တာ၀န္သစ္အတြက္ မ်ားစြာစိတ္ေစာေနမိသည္ကို ျပန္ေျပာင္းေတြးမိပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္ထဲတြင ္
ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ရန္စိတ္ကူးေတြ(BDA) ဘီဒီေအ တေလွ်ာက္လုံးလိုလုိ ရိွလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
မေရာက္ႏုိင္ၾက။ ယခုမွ လက္ေတြ႔ခန္း ေရာက္လာၿပီဟု ခံစားမိသည္။  
 သခင္စိုးေခၚယူေရး လုံၿခံဳေရးအတြက္ လူမ်ားကို တပ္တြင္းတပ္သားရေဲဘာ္မ်ားကို ေခၚယူပါက ေနာင္ သတင္းေပါက္မွာ စုိးသျဖင့္ 
၁၉၄၂ ဇူလိုင ္(BIA) ဘီအိုင္ေအမ ွဘီဒီေအ (BDA) တပ္သစ္ဖြဲ႔စဥ ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဗိုလ္လက္်ာတို႔က ေနာင္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ 
လူတခ်ိ ႔ဳ အျပင္တြင ္ ခ်န္ထားဖြဲ႔စည္းထားရန္ေျပာရာ ဘီအိုင္ေအ တပ္မွဴးႀကီးေတြထကဲ ကိုႀကီးျမင့္ကို ေျပာစမ္းရာ သေဘာတူၾကၿပီး 
ေနာက္ထပ ္ တဒါဇင္ေက်ာ္ေလာက္ စည္း႐ံုးထားႏုိင္ခ့ဲသည္။ ထိုအထဲမ ွ လူ ၄ ဦးေလာက္ေရြးၿပီး တပ္မေတာ္စစ္၀တ္စံုမ်ား လက္နက္မ်ား 
တပ္ဆင္ၿပီးသြားရန ္စီစဥ္သည္။  
 ၎တို႔မွာ ကိုႀကီးျမင္ ့ (ဘီပီအိုင ္ အၿငိမ္းစားအရာရွ)ိ၊ ကိုထြန္းစိန(္ဒလ)၊ ဘီအိုင္ေအတြင္ ကၽြ န္ေတာ္ဌ့ာနခ်ဳပ ္ အရာရွိတဦး 
ျဖစ္ခဲ့(ကြယ္လြန)္၊ ကိုေဖၫြန္႔ (သထုံအမတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၆၀ ေက်ာ္၊ ေတာခုိစဥ္ က်ဆံုး)၊ ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္ နာမည္ေမ့ေနသူတဦးတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။  



 ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ၁၉၄၄ ဇူလိုင္ဆန္းစ၊ သခင္သန္းထြန္း စီစဥ္ေပးေသာ ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ ထြက္ရန္အသင္ ့ ျဖစ္ေနၿပီ။ ထြက္ခါနီး 
သေဘာၤဆိပ္ကမ္းတြင ္သခင္သန္းထြန္းဆင္းလာၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္ကို လာေတြ႕ေသးသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ အစီအစဥ္အတိုင္း ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕အုပ၀္င္လုပ္ေနေသာ သခင္ျမသြင္ (ေနာင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
ဗဟိုေကာ္မတီလူႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၆၀ ေလာက္ ေျမေပၚျပန္ေရာက္ၿပီး မက်န္းမာ၊ ကြယ္လြနသ္ူ) ထံ သြားေရာက္ဆက္သြယ္ရသည္။ 
သခင္ျမသြင္မွာ ႀကိဳတင္သိေနၿပီး ေဒးဒရသဲို႔ ပုိ႔ေပးသည္။  
 ေဒးဒရတဲြင ္ သခင္ျမသြင္တို႔၏ တိုက္အိမ္တြင္ ညအိပ္နားေနစဥ္ ညဦး သခင္စုိးေရာက္လာၿပီး ၀မ္းသာေနပုံရသည္။ သူက 
ကၽြ န္ေတာ္တို႔ကို ေဒးဒရအဲေနာက္ ဂြကေလးရြာတြင ္ ေတြ႔မည္။ ထိုရြာကုိ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သြားရမည္ဟု ေျပာသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔လည္း 
ေတြ႔ရ၍ ၀မ္းသာၾကသည္။ ေနာက္ကၽြ န္ေတာ္တို႔ လႈပ္ရွားမႈကို ဂ်ပန္ရိပ္မိ ေထာက္လွမ္းျခင္း ရွိမရိွကို စုိးရိမ္စြာေမးသည္။ မရိွေၾကာင္း၊ 
စိတ္ခ်ရေၾကာင္းေျပာသည္။ ၎ ျပန္ထြက္သြားသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ေနာက္တရက္ၾကာၿပီး ေဒးဒရအဲေနာက္ဘက္ ဂြကေလးရြာသုိ႔ 
သမၺန္ျဖင့္ သြားၾကသည္။ ၄ - ၅ နာရီေလာက္ ေလွာ္ခတ္ရသည ္ ထင္သည္။ အားလုံးစစ္ယူနီေဖာင္းေတြ ၀တ္ထားၾကသည္။ 
ဂြကေလးရြာေရာက္ၿပီး ေျမတိုင္းစာေရးဦးေမာင္တင္၊ မေငြစံတို႔အိမ္တြင ္ တည္းခုိရသည္။ အိမ္ေျခသိပမ္မ်ားေသာ ထိုရြာကေလးတြင္ 
ႏွစ္ထပ္ပ်ဥ္အိမ္ျဖစ္ၿပီး သိပ္မႀကီး၊ သိပ္ခုိင္ခံ့သပ္ရပ္ေသာ အိမ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုရြာတြင ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္သခင္စုိးႏွင္ ့ ေတြ႔ရၿပီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မွာလိုက္ပံုမ်ားႏွင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လိုက္ခဲ့ရန္ ေျပာသည္။ သခင္စုိးက 
သူဒီမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကဒါမ်ားအတြက္ တလနီးပါး ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေပးစရာ ရွိေၾကာင္း၊ ကၽြ န္ေတာ္တို႔လည္း ထိုသင္တန္းတက္ရန္ 
စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုလည္း ထိုကိစၥ ေျပာထားၿပီးေၾကာင္း ဆုိသည္။ ကၽြ န္ေတာ္က အခ်ိန္ကုန္မွာစုိးေၾကာင္း ေျပာေသးရာ 
ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ေတြ လုံေလာက္စြာရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။  
 ဤတြင ္ထိုစဥ္က ေနာက္ေၾကာင္းတခုကို သတိရမိသည္။ ယင္းမွာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီး ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္မ ွ
ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ားႏွင္ ့ ဗမာျပည္ထ၀ဲင္ရန္ ေနာက္ဆုံးလမ္းခြဲၾကေတာ့မည့္အလုပ္တြင ္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္က ကၽြ န္ေတာ့္လက္ကိုင္ၿပီး မေသလုိ႔ 
ဗမာျပည္ကို ျပန္ေရာက္လို႔ ကိုဗဟိန္းကိုေတြ႔ရင ္ ကၽြ န္ေတာ့္ကို ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းေပးပါဟုေျပာရန္ မွာၾကားပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္က 
ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ စာအုပ္ေလ့လာရင္ ၿပီးေရာေပါ့ဟု ေျပာေတာ့ ဒါလိုအပ္ပါတယ္။ ေျပာသာေျပာပါဟု ေျပာခ့ဲသည္ကို သတိရမိသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္လည္း ဒီကိစၥ စထြက္ကတည္းက လုံၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ခဲရ့ာ ယခုလည္း တလနီးပါး 
သင္တန္းေပးဦးမည္ျဖစ္၍ ထိုအတြင္းအတြက္ လုံၿခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန ္ ထိုေဒသရပ္ရြာ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးမႈအေျခအေနမ်ား 
ေမးျမန္းၿပီး ေရးဆြဲပါသည္။ အခ်ဳပ္က သင္တန္းအတြင္း ျဗဳန္းခန ဲ ဂ်ပန္တက္ ေရာက္ဖမ္းဆီးသည့္ကိစၥ ေပၚခဲ့ေသာ္ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္တကြ 
ပါလာသ ူ ရေဲဘာ္တို႔က ဂ်ပန္ကို ခုခံတိုက္ခုိက္မည္။ ထိုစဥ္ က်န္လူအားလုံးက သိပ္မျမင့္လွေသာ အိမ္အေပၚထပ္မ ွ ေအာက္ခုန္ခ်ၿပီး 
ပတ္လည္ရြာေတြကို ေျပး၀င္ ႐ုပ္ေဖ်ာက္ၾကရန္၊ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္ကို ခုခံတိုက္ခုိက္ၿပီးေနာက္မ ွ ထိုရြာေတြထ ဲ လိုက္ေျပး၀င္ၾကမည္။ 
ေနာက္မ ွတေနရာ ျပန္စုၾကမည ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ပတ္လည္ရြာမ်ားမွာ ပါတီက စည္း႐ံုးထားတာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို 
သခင္စိုးက သေဘာတူၿပီး အားလုံးညႇိႏႈိင္းထားၾကသည္။  
 သင္တန္းမစမီ ၎အိမ ္ စားပြဲေပၚတြင ္ စတာလင္၏ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးေန႔ မိန္႔ခြန္းထင္သည္။ 
ျမန္မာလို ဖတ္လိုက္ရသည္။ စိတ္တြင ္မိမိျပည္သူေတြအတြက္ ဒါေလာက္ေကာင္းသည္ ့အစုိးရပါလားဟု ေအာက္ေမ့အ့ံၾသမိသည္။  
 သင္တန္းတြင ္ကၽြ န္ေတာ္တို႔အျပင ္အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး ပါ၀င္သည္။ တဦးမွာ ေနာင္အလံနီပါတီမွ ထင္ရွားေသာ ေဒၚေစာျမျဖစ္ၿပီး၊ 
တဦးမွာ အသားခပ္ျဖဴျဖဴ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္စ၊ မႏၱေလးေက်ာက္ဆညဘ္က္ကဟု သိရသည္။  ေနာင္မွာ ၎အေၾကာင္း တခါမွ 
မၾကားမသိရေတာ့ေပ။ ေယာက္်ားမ်ားထတဲြင္ တဦးမွာ တကၠသိုလ္မ ွ ေလာဂ်စ္ဘာသာသင ္ ဆရာတဦး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ 
သခင္သန္းထြန္းညီ-ကိုညီေလးျဖစ္သည္။ ေနာက္အမည္ မမွတ္မိသူ တဦးႏွစ္ဦးပါေသးသည္ဟု ထင္သည္။ ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔လူစု 
ျဖစ္သည္။ ကိုညီေလးမွာ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုတြင ္ ၎သည္လည္း ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ 
ၿမိဳ႕မေက်ာင္းသားမ်ားသပိတ္စခန္းတြင ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အတူအလုပ္ေတြ လုပ္ၾကရင္း သိရွိဖူးၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎မွာ အာရွလူငယ္ 
အစည္းအ႐ံုးေခါင္း ေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၄ ခုႏွစ ္ ကုန္ခါနီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစည္း႐ံုးရင္း ဂ်ပန္ဖမ္းမိသတ္ျဖတ္ခံသြားရသ ူ ျဖစ္သည္။ 
ေပါင္း တဒါဇင္ခန္႔ရွိမည ္ထင္ရသည္။  
 သင္တန္းစၿပီ။ သခင္စုိးသင္တန္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ဂြကေလးရြာသားမ်ားမွာ စည္း႐ံုးထားသျဖင္ ့
အားလုံး မီးေသေနၾကၿပီး ဂ႐ုမထားၾကေပ။ သင္တန္းႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးေနာက္ တေန႔နံနက္ ၉ နာရီေက်ာ ္ ၁၀ နာရီေလာက္တြင္ 
အိမ္ကေလး ဒုတ္ခနအဲသံလိုလို ၾကားရၿပီး သိမ့္ခန ဲ တုန္သြားတာခံစား လိုက္ရသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အိမ္ကို သေဘၤာတစီးစီး ႐ုတ္တရက္ 
ထိုးကပ္လိုက္ၿပီဟု ခံစားရၿပီး အားလုံးရပ္စၿဲငိမ္ၿပီး နားစြင့္လိုက္ရာ ခဏၾကာေသာအခါ ဂ်ပန္အသံေတြ ၾကားရၿပီျဖစ္၍ အားလုံး 
တုန္လႈပ္သြားၾကသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္က ခ်က္ခ်င္းဂ်ပန္တက္ဖမ္းေတာ့မည္လား ေတြးထင္မိၿပီး အားလုံးၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ေနရန္၊ လုံၿခံဳေရးအစီအစဥ္အတိုင္း 
လုပ္ၾကရမည္ေျပာၿပီး ခါးက ပစၥတိုထုတ္ ေမာင္းတင္ၿပီး ေလွကားဆီသို႔ တည့္တည့္ ခပ္သြက္သြက္ေဖာ့သြားၿပီး ေမွာက္ေနသည။္ 
ကိုႀကီးျမင့္က ေတာ္မီဂန္းဆြဲၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္လက္၀ဘဲက္ ေလွကား အိမ္ေဘးက ေမွာက္၍ေနရာယူသည္။ ေနာက္ ကိုေဖၫြန္႔ထင္သည္။ 
၎က ေလွကားအိမ္ေနာက္ အေပၚက ေသနတ္တလက္နဲ႔ ေနရာယူေစာင့္ေနၾကသည္။ ေအာက္ထပ္တြင ္ ဂ်ပန္သံမ်ားႏွင့္လူသံမ်ား 



ဆူညံေနသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ေရွ႕တိုးၿပီး ေလွကားထိပ္ကလည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းၾကားမွလည္းေကာင္း ေခ်ာင္းၾကည့္ရာ ဂ်ပန္ ၃ ဦးေလာက ္
ျဖစ္ၿပီး အရာရိွတဦး၊ အၾကပ္တဦးႏွင့္ တပ္သားတဦးတို႔ျဖစ္ကာ တပ္သားက ေသနတ္အရွည္ကိုင္ထားသည္။ က်န ္၂ ဦးက အတို (ပစၥတိုု) 
ခါးတြင ္ ခ်ိတ္ထားသည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ ၎တို႔က်န္ေသးသလား မသိေပ။ မေငြစံမွာ ၎တို႔ကို ဧည္ခ့ ံ လက္ဖက္ရည္မ်ား တိုက္ေနၿပီး၊ 
၎၏မ်က္ႏွာမွာ အလြန္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ ္ ရွိပါသည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ မေငြစံႏွင္ ့ အိမ္သားမ်ား ထိခုိက္ကုန္မွာ ကၽြ န္ေတာ္ ထိုစဥ္က 
စုိးရိမ္မိသည္။  
 ခဏၾကာၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္တို႔က ရြာသားေတြေခၚ စု႐ံုးေစၿပီး သူတို႔စစ္ႏိုင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အာရွတိုက္သာတူညီမွ်ေရး 
တရားမ်ားကို စကားျပန္ႏွင္ ့ေဟာေျပာသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္တို႔အားလုံး ၿငိမ္သက္စြာ ၀ပ္ေစာင့္ေနရသည္။ ၎တို႔တဦးဦး တက္လာေသာ ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္ 
မေငြစံတို႔ ပိရိမႈ၊ ရြာသားမ်ားကလည္း ေသေသသပ္သပ ္ရွိမႈေၾကာင့္ ဘာမွမျဖစ္ၾက၊ ၎တို႔ ေနလည္ထမင္းစားၿပီး ေခတၱနားကာ ေန႔လည ္၂ 
နာရီေလာက္မ ွေမာ္ေတာ္ျဖင့္ ျပန္ထြက္သြားသည္။  
 ဒီေတာ့မွ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အားလုံး သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ၾကသည္။ အိမ္မ ွကိုက္ ၁၀၀ အကြာေလာက္တြင ္သေဘၤာတစီးစီးျမင္ရင ္ႀကိဳတင ္
သတိေပးဖုိ႔ ကင္းခ်ထားေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန ္ကင္းမွာ ေနရာတြင္မရိွ၊ ပ်က္ကြက္သြားလို႔ အိမ္ေရာက္မွ သိရေတာ့သည္။ 
 ကၽြ န္ေတာ ္ ၁၉၅၃ ေက်ာ ္ ေျမာက္ပုိင္းတိုင္း စစ္တိုင္းမွဴးျဖစ္စဥ္ တပ္မဟာမွဴးတဦးက ဖမ္းမိေသာ အလံန ီ စာတမ္းတခုတြင္ 
သခင္စိုးက သူ႔ဘ၀တြင ္ေသဖုိ႔ ၃ ႀကိမ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရပုံ ေရးထားေၾကာင္းတြင ္ပထမအႀကိမ္၌ ယင္း ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဂြကေလးရြာတြင ္ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ 
ေတြ႔ခဲ့ရပုံကို ေရးထားေၾကာင္းျဖင့္ ကၽြ န္ေတာ့္ကို ေျပာျပဖူးသည္။  
 ေနာက္ ၁၉၅၇ ကၽြ န္ေတာ ္ စစ္တပ္က ထြက္ၿပီး စမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္တြင ္ ေနစဥ္၊ ၁၉၇၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ရဲနီေက်ာ၀္င္း 
ေထာင္ကလြတ္လာစဥ ္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးေနရာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕သိလို၍ ကၽြ န္ေတာ္အိ့မ္သုိ႔ လာလည္ပတ္သည့္အခါ ထိုဂြကေလးရြာ 
အျဖစ္အပ်က္တြင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သတိမထားမိေသာ ကိစၥတခ ုေျပာပါသည္။ ၎မွာ ဂ်ပန္သေဘၤာဆုိက္ခါစ သူရွိေနရာ ေလွကားရင္းတြင္ 
ကၽြ န္ေတာ့္ျမင္းစီးစစ္ဖိနပ္ရွည္ႀကီး ရွိေနေသာေၾကာင့္ သူက ကပ်ာကယာ အနားက ေတာင္းတခုထထဲည့္ၿပီး ပုဆိုးတထည္ အျမန္ဖံုးလႊမ္းကာ 
သူကထမ္း၍ အိမ္ေရွ႕က ထြက္သြားရပံုကို ေျပာပါသည္။  
 ထိုေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သင္တန္းဆက္ေပးရန ္ တပတ္ေက်ာ္မွ် လိုေသးရာ ဂြကေလးရြာမွ ျပန္ၾကသည့္အေနျဖင့္ ေဒးဒရဲဘက္ 
ထြက္ၾကကာ ရြာတရြာ၏ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထင္သည္။ ထိုေနရာတြင ္တပတ္ေက်ာ္ခန္႔ သင္တန္းဆက္ယူၾကၿပီး လူစုခြဲလိုက္ၾကသည္။  
 သင္တန္းၿပီးဆံုးေသာအခါ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အားလုံး စိတ္လက္ေပါ့ပါး ေပ်ာ္ရႊင္သြားၾကသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သင္တန္းမွ 
ရရိွခံစားခ်က္တို႔မွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေရွ႕ေမွာက္ရိွ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္စနစ္ဆိုးႀကီး မုခ်ပင ္ မေႏွးအျမန္က်ဆံုးရမည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ 
ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးလည္း မုခ်ေခ်ာေမာစြာ ေအာင္ျမင္မည္တို႔ကို ေကာင္းစြာယုံၾကည္မႈ ရရွိလာၾကသည္။ ျမန္မာႏွင့္ 
ကမၻာ့အေျခအေနတရပ္လုံး ပိုနားလည္လာၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရး အသိအျမင္ ပုိက်ယ္၀န္းလာၾကသည္။ ေနာက္လူသားတို႔၏ ဆင္းရဒဲုကၡႏွင့္ 
ပဋိပကၡတို႔ရ႕ဲ အေျခခံေသြးစုပ္စနစ္မ်ားႏွင့္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲအေၾကာင္း၊ ေနာက္ျပႆနာမ်ား ခ်ဥ္းကပ္ကိုင္တြယ္သည့္ နည္းနာအျဖစ ္
အႏုပဋိေလာမ႐ုပ၀္ါဒအျမင္တို႔ကို အေတာ္အသင့္နားလည္လာၾကသည္။ ေနာက္ ပို၍နားလည္လာမႈတရပ္မွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးမွာ 
လြတ္လပ္ေရးရ႐ုံမက ေရွ႕တြင္ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ျပည္သူအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ခ်မ္းသာ၀ေျပာလာၾကဖို႔ ဆုိရွယ္လစ္ႏိုင္ငံသစ္ 
ထူေထာင္ရဦးမည္ ့ ေတာ္လွန္ေရးခရီးရွိေသးသည္ကို နားလည္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္က လက္ရွိဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေခ်ာေမာစြာ 
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ့ယုံၾကည ္မႈျဖစ္သည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သင္တန္းၿပီးသည့္ေနာက္ မူလကအစီအစဥ္အတိုင္း သခင္စုိးကို စစ္အရာရိွငယ္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ဆင္ေစၿပီး 
ကြမ္းၿခံကုန္း သခင္ျမသြင္မွတဆင္ ့ ရန္ကုန္သို႔ ေခၚလာခဲ့ၾကသည္။ အလုံဧရာ၀တီ၀င္းရွ ိ ဗုိလ္ေအာင္မင္း (စံျပတပ္ရင္း ကၽြ န္ေတာ့္ 
ေလ့က်င့္ေရးနည္းျပမွဴး) ၏ အိမ္သားမ်ားေနရာ အိမ္တြင္ထားၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ သတင္းပုိ႔သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ယခင္အစီအစဥ္ 
အတိုင္း ပဲခူးေခၚသြားၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္တြင ္ ထားရန္၊ သူခ်က္ခ်င္း ပဲခူးကို အနားယူလည္ပတ္သည့္အေနႏွင့္လာၿပီး ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္တြင္ 
လာေဆြးေႏြးမည္ဟု မွာၾကားသည္။  
 သုိ႔ျဖင့္ သခင္စုိးကို စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ႏွင္ ့ပခဲူးစံျပတပ္ရင္း ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္သို႔ ကားျဖင့္ ေခၚသြားသည္။  
 ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ပခူဲးကို ဇနီးေဒၚခင္ၾကည္ပါ ကားႏွင့္ေခၚလာၿပီး ၿမိ ႔ဳတြင္းရပ္ကြက္ တခုမ ွ အိမ္တအိမ္မွာ 
မူလစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း လည္ပတ္အနားယူတည္းခုိေနသည့္အေနျဖင့္ ေရာက္လာ သည္။  
 ေနာက္တေန႔နံနက္ ၈ နာရီေလာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သူ႔ကားႏွင္ ့ ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္ကို ေရာက္လာၿပီး သခင္စုိးႏွင့္ 
ကၽြ န္ေတာ့္အိပ္ခန္းတြင ္ သမုိင္း၀င္ေဆြးေႏြးပြဲႀကီး စတင္ပါေတာ့သည္။ ညေန ၄ နာရီေလာက္က်မွ ဗုိလ္ခ်ဴပ္သူ႔ကားျဖင့္ တည္းခုိအိမ္သို႔ 
ျပန္သည္။ ေန႔စဥ္ ၃ ရက္ေလာက္ ဒီအတိုင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ရက္အတိအက် ကၽြ န္ေတာ္မမွတ္မိ။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ ္
ၾသဂုတ္လဆန္းပုငိ္းေလာက္ မွတ္မိၿပီး ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ဟု စိတ္တြင ္ စြဲေနသည္။ ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင ္ ေရးသည္ ့
“ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း” စာအုပ္တြင ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္းဟုထင္ေၾကာင္းဟူ၍ ေရးထားေၾကာင္း သခင္တင္ျမေရးသည့္ 
တိုင္းႀကီး ၁၀ တိုင္းတြင ္ဖတ္မိသည္။  



 ထိုေဆြးေႏြးပြဲ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အျပင္ကင္းအတြက္ မသိမသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ယုံၾကည္ရသူတခ်ိဳ႕ႏွင္ ့ ကင္းေစာင့္ရန ္
ဗုိလ္ေအာင္မင္းႏွင့္ တပ္မွဴးတခ်ိဳ႕ႏွင္ ့ စီစဥ္သည္။ ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္တြင ္ ကၽြ န္ေတာ္တဦးတည္း ေစာင့္သည္။ ေနာက္ဆုံးေန႔ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ 
ေရာက္လာသျဖင္ ့ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူေစာင့္ၾကသည္။  
 စားေသာက္ေရးကို ကၽြ န္ေတာ့္အား ဘီဒီေအတေခတ္လုံး ခ်က္ျပဳတ္ေစာင့္ေရွာက္ေကၽြ းေမြးျပဳစုသည့္ ကၽြ န္ေတာ့္ရေဲဘာ္လူငယ္ 
ကိုပါ (ကြယ္လြန)္ ကို တဦးတည္း ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြ းေမြးေစခဲ့သည္။ 
 ထိုစဥ ္ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္နီးခ်င္း ၃ အိမ္ရိွသည္။ ပထမမွာ စစ္ၿပီး လန္ဒန္တြင္ ဘီဘီစီ၌ အသံလႊင့္သည္ ့ဦးတင္ေမာင္အိမ ္ျဖစ္သည္။ 
၎မွာ စံျပတပ္ရင္း၌ ျမန္မာစာကထိက ဆရာလုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ ထိုစဥ္စံျပတပ္ရင္း သမုိင္းဘာသာ ကထိကဆရာ လုပ္ေနသ ူ
ဦးဘရွင္ (ကြယ္လြန္) အိမ္ျဖစ္သည္။ (ေနာက္ ဗုိလ္္မွဴးဘရွင ္ ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။) တတိယအိမ္မွာ စံျပတပ္ရင္း ကၽြ န္ေတာ္႐့ံုးအုပ ္
ဗုိလ္ႀကီးလွေမာင္ (ကြယ္လြန္) အိမ္ျဖစ္ သည္။ ၎တို႔ ၂ ရက္ ၃ ရက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကၽြ န္ေတာ့္အိမ ္လာသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ေသာ္လည္း 
ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ ပခဲူးကို အနားယူလည္ပတ္ေနစဥ္ ကၽြ န္ေတာ့္ထံ လာလည္ပတ္ ေဆြးေႏြးေနတာဟု ယူဆၾကပံုရသည္။ ဘာမွ်ေမးျမန္းစပ္စုျခင္း 
မရိွၾကပါ။  
 ေဆြးေႏြးပြဲ အစပထမေန႔အၿပီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရာ သခင္စိုးပါ ရႊင္လန္းေက်နပ္ေနၾကပုံ ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ 
သခင္စိုးက ဗိုလ္ခ်ဳပအ္ေပၚလည္း အားရေက်နပ္ေနပုံရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပန္သြားၿပီးေသာအခါ သခင္စိုးက အေျခအေန နည္းနည္းပါးပါး 
ျပန္ေျပာတတ္သည္။ ၎ေျပာခ်က္အရ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး တပ္ေပါင္းစုႀကီး ဖြဲ႔ေတာ့မည္သိရ၍ ကၽြ န္ေတာ္ ၀မ္းသာသြားသည္။ 
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင ္ တျပည္လုံးစည္း လုံးညီၫြတ္စြာ ပါ၀င္ပူးေပါင္းၾကဖို႔ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔ေရးဟာ ပထမဆုံး အေရးႀကီး 
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို ကၽြ န္ေတာ္တို႔ နားလည္ထားၾကသည္။ ေနာင္ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦးျဖစ္ေသာ 
ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင ္ဒီမီထေရာ့က ဖက္ဆစ္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျပည္သူကိုစည္း႐ံုးကာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးမ်ား ဖြဲ႔ၾကၿပီး တိုက္ခုိက္ရန ္
သူ၏ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏႈိးေဆာ္ပန္ၾကားခ်က္ကို သိခဲ့ရသည္။  
 ေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ တပ္ေပါင္းစုႀကီးဖြဲ႔ေရးအျပင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင္ ့ နည္းပရိယာယ္မ်ား၊ လက္ေတြ႔ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ေနာက္ဆုံး (ဖတပလ) တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးက ျပည္သူသို႔ ပထမဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာစာတမ္းကုိ 
ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကသည္။  
 ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၃ ရက္မွ်ၾကာၿပီးေနာက္ ၿပီးသြားၿပီျဖစ္၍ အားလုံးစိတ္လက္ရႊင္လန္းၾကည္သာ ေပါ့ပါးသြားၾကသည္။ 
 သုိ႔ျဖင့္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ (ဖတပလ) အမ်ိဳးသားတပ္ေပါင္းစုႀကီး၊ ေနာင ္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးကို 
ေအာင္ျမင္စြာ ေဆြးေႏြးဖြဲ႔စည္းမႈ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည္။  
 ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ပဲခူးတြင ္ ေဒၚခင္ၾကည္ကလည္း ႏုိ႔စားႏြားမ၀ယ္ရန ္ ဟန္ျပစီစဥ္ေသးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ 
ရန္ကုန္ျပန္ၾကၿပီျဖစ္သည္။  
 ေဆြးေႏြးပြဲၿပီး၍ သခင္စိုးကို ေဒးဒရ ဲ ျပန္ပုိ႔ဖုိ႔ က်န္ေသးရာ၊ ၎က “လုပ္စရာရိွတာေတြ ပခဲူးမွာေနၿပီး လုပ္သြားခ်င္ေသးတယ္။ 
ေနရာတခု စီစဥ္ေပးရန္” ေျပာသည္။ အကခဲတ္ရတာက ၎သည ္ ကၽြ န္ေတာ္ႏွင္ ့ ေတြ႔ၿပီးကတည္းက ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ေနရတာ သူ႔အတြက္ 
မ်ားစြာလုံၿခံဳစိတ္ေအးရသည္ ယူဆၿပီး လုပ္စရာရိွတာအခ်ိ ႔ဳ ဒီမွာပ ဲလုပ္သြားခ်င္ပံုရသည္။  
 သုိ႔ရာတြင ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔တာ၀န္ေပးထားေသာ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ခံမ်ား လာေျပာသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပခဲူးလာတာဟာ 
အိႏၵိယမ ွ ကိုသိန္းေဖ ေလထီးျဖင့္ ပခဲူးအနားဆင္းၿပီး ကိုသိန္းေဖႏွင္ ့ လာေဆြးေႏြးသည္ဟု သံသယရွိၾက၍ ယခုမၾကာခင္ ပခဲူးမွာ၀ိုင္းၿပီး 
ၿမိဳ႕တြင္းရွာေဖြေတာ့မည္။ ယခ ု ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ ဂိတ္ေတြ ဂ်ပန္ကင္းစၿပီး ခ်ၿပီဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္စုိးကို ထိုေန႔လည ္ခ်က္ခ်င္းပင္ 
ရန္ကုန္ျပန္ပုိ႔ရန္ အျမန္စီစဥ္ရသည္။ သခင္စုိးမိသြားရင ္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးစြာထိခိုက္ႏုိင္သည္။  
 ျပန္ပုိ႔ရန္ မူလကတည္းက ကားကေလးတစီး အသင့္ျပင္ထားရာ အျပန္တြင ္ ကၽြ န္ေတာ္၊ ကိုႀကီးျမင့္၊ ကိုထြန္းစိန ္ ၃ ဦးႏွင့္သာ 
လိုက္ပုိ႔ရန္ အျမန္စီစဥ္သည္။ လာစဥ္က စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ားႏွင့္ပင ္ဆင္းရန္စီစဥ္သည္။  
 လုံၿခံဳေရးအစီအစဥ္တြင ္ ပခဲူးအထြက္ တံတားထိပ္တြင ္ ဂ်ပန္ကင္းရိွေနၿပီ သိရရာ အကယ္၍ ထိုကင္းက ဖမ္းထားၿပီး ေနာက္ဆုံး 
သခင္စိုးေပၚလြင္သြား၍ ဖမ္းဆီးဖုိ႔လုပ္လာပါက ကၽြ န္ေတာ္တဦးတည္း အေသခံၿပီး ဂ်ပန္တို႔ကို ဓားႏွင့္ခုတ္ပစ္ခတ္တိုက္ပြဲဆင ္က်န္ရစ္မည္။ 
က်န္သူမ်ားက ကားကေလးႏွင္္ ့သခင္စုိးကို လွည္းကူးၿမိ ႔ဳအထိ အျမန္ေမာင္းသြား၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕တြင ္ကားေျပာင္းၿပီး ရန္ကုန္အထိသြားၾကရန ္
စီစဥ္ၾကၿပီး ကားႏွင့္ဆင္းၾကသည္။ 
 ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ပခူဲးတံတားေက်ာ္၍ တံတားတဖက္ထိပ ္ ေရာက္ေသာအခါ သိထားသည့္အတိုင္း ဂ်ပန္ကင္းေစာင့္က ကားရပ္ၿပီး 
ဆင္းခုိင္းသည္။ ကၽြ န္ေတာ္ဆင္းၿပီး ငါ ဘီဒီေအတပ္ရင္းမွဴး၊ ရန္ကုန္သြားမွာဟု တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေျပာေတာ့ ယူနီေဖာင္းအသြင္အျပင္ 
ေခတၱၾကည့္ၿပီး ေခါင္းညိတ္သြားခြင့္ျပဳသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အားလုံး စိတ္ေအးသက္သာသြားၾကၿပီး ရန္ကုန္ဆင္းၾကသည္။  
 ရန္ကုန္တြင ္အစီအစဥ္အတိုင္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္တခုရွ ိ ဗိုလ္လေရာင္အိမ္တြင ္တည္းခုိသည္။ ဗိုလ္လေရာင ္
အိမ္မွာမရိွ။ တပည့္ႏွစ္ဦးေလာက္သာရွိၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြ းေမြးသည္။ ေဒးဒရဲ ဆင္းခါနီး အိမ္ေျပာင္းၾကေသးသလား မမွတ္မိ။ ရန္ကုန္တြင ္၂ 
ရက္ ၃ ရက္ေနေသးရာ ထိုအတြင္း သခင္ႏုႏွင့္ေတြ႔ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးရသည္။ သခင္ႏုထံ တရက္သြားေနၿပီး ျပန္လာေတာ့ အိမ္တြင္းပုန္းေနရရာ 



သခင္ႏု ဘုရားရွိခုိးခ်ိန္ႏွင္ ့ ဧည့္သည္လာခ်ိန္ေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းမေဆြးေႏြးရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ကၽြ န္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ 
ေဒါက္တာဗေမာ္ကပါ အနံ႔ရၿပီး ေတြ႔ခ်င္ေသးသလိိုုလို ၾကားရသည္။ သုိ႔ေသာ ္သြားမေတြ႔ဘဲ ျပန္ၾကဖုိ႔ စီစဥ္သည္။  
 ေနာက္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ သခင္သန္းထြန္း စီစဥ္ေပးသည္ ့ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ ေဒးဒရသဲုိ႔ လိုက္ပုိ႔ၾကသည္။  
 အျပန္တြင ္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ကြမ္းၿခံကုန္း သခင္ျမသြင္ထံ ၀င္ၾကၿပီး တြံေတးေတာႀကီးတန္းေဒသကို ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ 
ရန္ကုန္အနီး ေတာ္လွန္ေရးစခန္းငယ္တခ ု လုပ္ေရးသင့္မသင္ ့ ေလ့လာလို၍ ေျမပုံအရမ ွ ကိုယ့္ေတြ႔သိလို၍ သြားလိုေၾကာင္း 
အကူအညီေတာင္းရာ သခင္ျမသြင္က သူႀကီးတဦးထံ စာေရးေပးသျဖင္ ့ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အရပ၀္တ္ႏွင့္ သြားေလ့လာသည္။ ငွက္ေအာ္စန္းရွ ိ
ေက်ာင္းမ်ားအထိ ေရာက္သည္။ ေတာနက္ၿပီး ရြာမ်ားလည္းရွိ၊ ရန္ကုန္စစ္ေျပးမ်ားလည္း ရိွသည္။ စခန္းငယ္အျဖစ္ အနည္းဆံုး 
ယာယီအျဖစ ္သင့္ေတာ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ျပန္လာသည္။  
 ေနာက္ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ကြမ္းၿခံကုန္းမ ွတံြေတးဘတ္စ္ကားႏွင့္ျပန္ၿပီး တြံေတးမ ွရန္ကုန္ကူးတို႔သေဘၤာ ျဖင္ ့ျပန္ၾကသည္။ 
 ရန္ကုန္ေရာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ တာ၀န္ၿပီးဆံုးကာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္လည္း အားလုံးအဆင္ေျပၾက မည္ျဖစ္၍ 
စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ပခူဲးျပန္ရန ္ကၽြ န္ေတာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ သတင္းသြားပုိ႔သည္။  
 ဗုိလ္ခ်ဳပ္က မ်က္ႏွာမေကာင္းစြာျဖင့္ ပခဲူးတြင ္ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္မ ွကိုပါကုိ ဂ်ပန္ဖမ္းသြားၿပီဟု စုိးရိမ္စြာျဖင့္ ေျပာသည္။ ကၽြ န္ေတာ္က 
မစိုးရိမ္၊ ၎ ကိုပါအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ၎သည္ ကုလားကျပားကေလး ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ ဘီဒီေအတပ္ဖြဲ႔ေတာ ့ ရန္ကုန္မွာ 
ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး ေျမေအာက္အတြက္ ကၽြ န္ေတာ္ေကဒါတဦး ကိုေအာင္ႀကီးဆုိသူ (ကြယ္လြန္) ကို စည္း႐ံုးထားရာ ထိုသူမွာ ၁၃၀၀ ျပည္ ့
အေရးေတာ္ပုံက ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ကၽြ န္ေတာ့္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္၊ သူလည္း ကုလားကၿပားျဖစ္၊ ၎က ယခုကိုပါကို ေခၚလာၿပီး 
ကၽြ န္ေတာ့္ျပဳစုဖို႔၊ သူလည္း မိဘလည္း မရိွေတာ့၊ ကၽြ န္ေတာ္ေမြးဖုိ႔ အပ္ထည့္လိုက္သူျဖစ္၊ ဒီကတည္းက ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ကိုပါ သားအဖ၊ 
ညီအစ္ကိုကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္ၿပီး တေလွ်ာက္လုံးျပဳစုလာတာ၊ ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအသ ိပါ၀င္လာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးသမားကေလးစိတ္ ရွိလာသူျဖစ္၊ 
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သူလည္း ရိပ္မိသိရွိေနသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ကိုလည္း မ်ားစြာေလးစားသူျဖစ္၊ 
ဘယ္လိုမ ွေဖာ္ေျပာမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခ့ဲသည္။  
 ေနာက္ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး ရွိေနပုံရသည္။ ကၽြ န္ေတာ့္အတြက္ပါ စိုးရိမ္ပံုရၿပီး ကြန္ေတာ ္ ပဲခူး မျပန္နဲ႔ေတာ့ 
စံျပတပ္ရင္းလည္း ၿပီးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ပိတ္လိုက္ေတာ့မည္။ ကၽြ န္ေတာ္ဟာ ယခုမဂၤလာဒံ ုဗိုလ္သင္တန္း ၿပီးေတာ့မည္။္ ေနာက္အပတ္စရင္ 
အဒဲီသြား ေက်ာင္းအုပ္လုပ္ရမည္။ ဒီအတြင္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္ထံက တပ္ရင္းသစ ္ ၃ တပ္ဖြဲ႔ေရး 
ေတာင္းထားရာ ရသည္။ ၎ ၃ ရင္းဟာ မဂၤလာဒံ ုတရင္း၊ ပခူဲးတရင္း၊ ပ်ဥ္းမနားတရင္း ဖြဲ႔ေနၾကၿပီး ေနာက္၀င္ဆာစခန္းရွ ိကရင္အမ်ိဳးသား 
တပ္ရင္းတရင္းပါ ေပါင္း ၄ ရင္းကို ကၽြ န္ေတာ္က္ ဦးစီးေလ့က်င့္ေပးရန္ တာ၀န္သစ္ေပးပါသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ ္ ပခဲူးမျပန္ရေတာ့ပါ။ ရန္ကုန္စစ္၀န္ႀကီး႐ံုးတြင ္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးဌာနတခုဖြင့္ၿပီး အထက္ပါ ၄ ရင္း၊ စစ္သင္တန္းမ်ား 
အတြက္ သင္တန္းဇယားမ်ား၊ သင္ၾကားနည္းနာမ်ား ေရးဆြဲၫႊန္ၾကားမႈေတြ စတင္ပါေတာ့သည္။  
 ထိုစဥ္အတြင္း ကိုပါ့အတြက္ စိတ္မပူရန ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ထတဲြင ္ တႏံု႔ႏံု႔ စိတ္ပူပန္မႈ ရွိေနပါေသးသည္။ 
၎သာ ေဖာ္လိုက္ရင ္လူအားလုံး ဒုကၡေတြ႔ႀကံဳရၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ႀကီးက်ယ္စြာထိခုိက္ေတာ့မည္ကို ရင္ထကဲ စုိးရိမ္ပူပန္လာသည္။  
 ေနာက္ ကိုပါ လြတ္လာၿပ ီသိရေတာ့သည္။ ၎ကို အေတာ္အတန္ေျခာက္လွန္႔ ညႇဥ္းပန္းၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ ္ဘယ္သူနဲ႔ အိမ္မွာေတြ႔သလ ဲ
အႀကိမ္ႀကိမ္ေမးရာ ၎က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကၽြ န္ေတာ္တို႔အိမ္လာၿပီး နားသည့္အခါ ကၽြ န္ေတာ္ (ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ) ႏွင့္သာ ႏွစ္ဦးတည္း ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆိုၾကတာသာ ေတြ႔ရေၾကာင္း တသမတ္တည္း အခုိင္အမာေျပာ၍ လႊတ္လိုက္သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔အားလုံး စိတ္ေအးခ်မ္းသြားၿပီး 
ကၽြ န္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့ေသာ တာ၀န္ႀကီးအားလုံး ေခ်ာေမာသြားၿပီဟု ေက်နပ္အားရမိၾကသည္။  
 သုိ႔ျဖင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပထမဆံုး အေျခခံလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည္ ့ တမ်ိဳးသားလုံး စည္းလုံး 
ညီၫြတ္ေရး (ဖတပလ) တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ စတင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၾက ၿပီျဖစ္သည္။  
 မူရင္း (ဖတပလ) အဖြဲ႔ႀကီး၏ အေျခခံ ပထမအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ 
အေရးေတာ္ပုံပါတီႏွင္ ့ အာရွလူငယ္အဖြဲ႔အစည္းစသည့္ ၄ ဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လဆန္း စံျပတပ္ရင္းတြင ္ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္က 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွအပ က်န္အဖြဲ႔မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အဓိကမွာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။  
 တာ၀န္ခြဲေ၀မႈတြင ္ (က) သခင္စုိးႀကီးမွဴးေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေတာ္လွန္ေရးတခုလုံး ၿခံဳငံုၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ တာ၀န္ယူသည္။ (ခ) လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတြင ္ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး၏ ၀င္႐ိုးဗဟိုမ႑ိဳင္ 
တိုက္ခုိက္ေရးအင္အားစုႀကီးမွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ၎တြင ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖြဲ႔ထားေသာ လက္နက္ကိုင ္ ေျပာက္က်ား 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း တြဲဖက္ပါ၀င္သည္။ ၎လက္နက္ ကိုင္တိုက္ခုိက္ေရး ဗဟိုအင္အားစုႀကီးကို စစ္ေရးအရ တာ၀န္ခ ံ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တာ၀န္ယူသည္။ (ဂ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင္ ့ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွပင္ 
သခင္သန္းထြန္းက တာ၀န္ယူၾကသည္။  
 ယင္းသည ္ အေျခခံပင ္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးနီးေသာအခါ ေတာ္လွန္ေရးဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ကို ထပ္တိုးခ်ဲ႕ ၾကေသးသည္။ 
အျခားအဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါ၀င္လာၾကသည္ဟု သိရသည္။  



 ဤေနရာတြင ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည ္ တပ္ဖြဲ႔ငယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည ္
မဆုိးေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသည္ ့ဂ်ပန္ ၅၄ တပ္မ ၀င္စီးၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ ္၃ ဦးႏွင္ ့စစ္အရာရိွႀကီး အခ်ိဳ႕ကို သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းခဲ့ၾကေသာ 
တိုက္ပြဲမွာ အဓိက ၎ေျပာက္က်ားမ်ား ေခါင္းေဆာင္၍ တိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  
 ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဦးေဆာင္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင ္
ေျပာခဲ့သည္။  
 ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ၁၉၄၅ ေမလဆန္း မိတီၳလာတြင ္ ဗမာျပည္ ၿဗိတိသွ်တိုက္ခုိက္ေရးတာ၀န္ခံ ၁၄ နံပါတ္တပ္မွဴး 
ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆလင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မိမိမွာ စစ္ေရးတာ၀န္ခံသာ ျဖစ္သည္။ 
ၿခံဳၿပီးႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မွာ သခင္စုိးသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆလင္းကို ေျပာခဲ့သည္ကို ေနာက္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိုစဥ္က အဓိကတာ၀န္မွာ သေဘာတရားေရးဦးေဆာင္မႈႏွင္ ့လူထုစည္း႐ံုးေရးတို႔တြင ္ျဖစ္သည္။  
 ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေပါင္းစ ု (ဖတပလ) အဖြဲ႔ႀကီး ဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ အသီးသီးေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စုိင္းျပင္းၾကေတာ့သည္။ 
၎ျပင္ဆင္မႈထဲမွာ အေရးႀကီးေသာ အေတြ႔အႀကံဳတခု သတိထားမိသည္။ ယင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရး၀င္႐ုိး ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ ၁၉၄၃ ခုႏွစ ္
ေလာက္ကစၿပီး စစ္စည္းကမ္းစနစ္မ်ား ေလ်ာ့ရလဲာရာ ယင္းကိုျပဳျပင္ရန္ စံျပတပ္ရင္းဖြင့္ၿပီး တပ္အသီးသီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပညာေပး 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းနည္းနာမွာ ေရွ႕တြင ္ အခ်ိန္ၾကာဦးမည္ျဖစ္ရာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျမန္ျမန္ေျပာင္းလဖဲို႔လိုသျဖင့္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ ွႏုိင္ငံေရးေကဒါမ်ားကိုေတာင္းၿပီး တပ္အသီးသီးသုိ႔ လွ်ိဳ ႔၀ွက္စြာသြင္းေစကာ တပ္ရ႕ဲ အဓိကတပ္မွဴး၊ 
တပ္ၾကပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔ကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးပညာမ်ား ေပးေစေရးကို လုပ္ေစသည္။ တပ္အသီးသီးသည္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ 
ေတာ္လွန္ရမည့္ ပစ္မွတ္တာ၀န္ကို ေယဘုယ်သိလာၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္သေဘာတရား၊ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားတို႔ကိုပါ 
ထိေတြ႔လာၿပီးေနာက္ တပ္ႀကီးတခုလုံးနီးပါး အ့ံၾသဖြယ္ တည္ၿငိမ္သြားၿပီး၊ အတြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားလာၾကေတာ၏့။ 
မၾကာမီ တပ္တတပ္လုံးလိုလို ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသင့္အေနအထား ျဖစ္လာေတာ့၏။ ဤသည္မွာ ေတာ္လွန္ေရး၏ 
အ့ံဖြယ္အေတြ႔အႀကံဳတရပ္ဟု သတိ ထားမိခ့ဲသည္။  
 သုိ႔ျဖင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ၁၉၄၅ မတ္လတြင ္ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ စတင္ႏိုင္ၾကၿပီး မၾကာခင္ ကမၻာ့အရပ္ရပ္ 
ေအာင္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ေအာင္ပြဲဆင္ေတာ့သည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သည္လည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး 
အတြက္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန ္ဂုဏ္ေျပာင္သြားခဲ့ေပသည္။ 
 ဘာေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဤဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ေအာင္ျမင္သလ။ဲ 
 အဓိက အေၾကာင္းရင္း ၄ ခ်က္မွ်ရွိသည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္ ယူဆပါသည္။ ပထမမွာ ေတာ္လွန္ေရး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရရဲင့္မွန္ကန ္
ေကာင္းမြန္မႈျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္ ့ စစ္ေရးအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈအရ ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူထုစည္း႐ံုးေရးမ်ား အလြန္ေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ တျပည္လုံး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ (ဖတပလ) ေနာင္ (ဖဆပလ) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး 
အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစ ု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး ဖြဲ႔စည္းၿပီး လက္၀လဲက္ယာႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဘာသာေရးရဟန္းသံဃာမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ အားလုံးေသာ လူထုႀကီးတရပ္လုံး ပါ၀င္လာေအာင ္ စည္း႐ံုးဖြဲ႔စည္းၿပီး 
ေတာ္လွန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တတိယအေၾကာင္းက ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္တိုက္ခုိက္ေရးတြင ္ ေတာ္လွန္ေသာ 
ျပည္သူ႔စစ္ပြဲသေဘာတရား နည္းနာမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မိမိတို႔ဘ၀အသိျဖင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ကို 
အလြန္တူးခါးစြာ မုန္းတီးရြံရွာေနၾကေသာ ျပည္သူတရပ္လုံးက အဘက္ဘက္က တိုက္ခုိက္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး။ အမ်ိဳမ်ိဳးပါ၀င္ကာ 
ထိုျပည္သူတို႔အတြင္းမ ွ ေပါင္းစပ္တဲ ့ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊႏိုဲင္ၿပီး၊ ေနာက္ ပါ၀င္တိုက္ခုိက္ၾကသ ူ အားလုံးလိုလိုတို႔ကလည္း အလြန္ရရဲင့္ 
တက္ႂကြေျပာင္ေျမာက္စြာ တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ စတုတၳအေၾကာင္းမွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးမွာ တဦးတည္း 
မဟုတ္၊ တကမၻာလုံးက ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္ၾကတဲ ့ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးထဲ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရး 
ေရစီးေၾကာင္းႀကီးတြင ္ ပါ၀င္ေတာ္လွန္ခဲ့ရသျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရ႕ဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားကို ရရိွခဲ့ၾကျခင္း 
ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။  
 ဤဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲမွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအားလုံး ထာ၀ရဂုဏ္ယူၾကရမည့္ သမုိင္း၀င္အေရးေတာ္ပုံႀကီး 
ျဖစ္သည္။  
 ဤကမၻာ့ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးက ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလခဲဲ့သလို ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ကိုလည္း မ်ားစြာေျပာင္းလ ဲ
ေစခ့ဲသည္။ ျပည္သူတို႔မွာ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားနည္းတူ ႏုိင္ငံေရးအသိ အလြန္ျမင့္မားတိုး တက္လာ႐ံုမက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ 
အေတြ႔အႀကံဳႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္အမ်ိဳးသားစစ္တပ္လည္း ရွိလာၾကသည္။ ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕ဂုိဏ္းမွာလည္း အင္အားတဖက္ျပဳတ္ၿပီး 
က်န္တဖက္လည္း အေတာ္အားနည္းသြားခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ေဖာက္ျပန္ေရးဂုိဏ္းမ်ားလည္း အားနည္းသြားခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတို႔၏ 
အရွိန္ေၾကာင့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္လည္း (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ရာ မၾကာခင္ လြတ္လပ္ေရး 
ရခဲ့ၾကသည္။  



 အနာဂတ္ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္စနစ္အလားအလာႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား သတိျဖင့္ ကာကြယ္သြားရန ္ လိုေပသည္။ 
အရင္းရွင္လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးစနစ္ႀကီးရွိေနသမွ် ၎တို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေသာ္ 
ကမၻာ့ျပည္သူတို႔မွာလည္း လုံေလာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအသိျဖင့္ စည္းစည္း႐ံုး႐ံုးမရိွခဲ့ေသာ ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင္ ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္တို႔ကို 
ဖိႏိွပ္ေခ်မႈန္းၿပီး ဤလူ႐ုိင္းဖက္ဆစ၀္ါဒဆုိးႀကီး တနည္းတဖံုျဖင္ ့ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ႏုိင္သည္ကို ကၽြ န္ေတာ္တို႔ အၿမသဲတိျပဳ 
ကာကြယ္သြားရေပမည္။  
 ယခ ု ကမၻာ့ဖက္ဆစ္စနစ္ဆိုးႀကီး မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ အထူးသျဖင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ား အခ်ိဳ႕တြင္ ကြန္ျမဴနစ ္
စနစ္ေခ်မႈန္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖိႏွိပ္ေရးတို႔ၿဖင့္ စစ္တပ္မ်ားက အာဏာလႊမ္းမုိးၿပီး ဖက္ဆစ္အသြင္တမ်ိဳးၿဖင္ ့ စုိးမုိးေနၾကမႈကို ျပည္သူတို႔ 
ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္လႊမ္းမုိးၿပီး ဒီမုိကေရစီကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္လာခဲ့ရာ 
ဗမာျပည္သူတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး လႈပ္ရွားမႈကို ျပင္းထန္စြာ လုံးပန္းတိုက္ခုိက္ေနရေပသည္။  
 ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္စနစ္၏ အစိတ္အပုိင္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျပည္ေပၚ လႊမ္းမုိးလာေသာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္စနစ္ကို 
လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ ္၄၀ ေက်ာ ္၅၀ ခန္႔က ဗမာျပည္သူတို႔ တခနဲက္စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင္ ့ေတာ္လွန္ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယခုေခတ္ 
ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးကုိလည္း တစည္းတလုံးတည္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ လုံးပန္းတိုက္ခုိက္ၾကၿပီး 
ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။  
 ဤသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀ခန္႔က ဆင္ႏႊခဲဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင ္ အေရးႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး 
တပ္ေပါင္းစုႀကီး (ဖတပလ)(ဖဆပလ) ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးက႑တြင ္ ကၽြ န္ေတာ္ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရသည့္အပုိင္းကို တင္ျပလိုက္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။      ။ 
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