
 

ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔ (သုိ႔) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ။ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔ (သုိ႔) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ။ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔ (သုိ႔) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ။ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔ (သုိ႔) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ။    

 

အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ ျပန္ေတြးလုိက္ရင္ မေန႔ တစ္ေန႔ကလုိပ ဲေသြးေတြက ပူလာတယ္။ ၾကက္သီးေတြက ျဖန္းကန ဲထလာတယ္။ ေဒါသေတြက 
ငယ္ထိပ္ေရာက္လာတယ္။ မ်က္ရည္ေတြက အလုိလုိက်လာတယ္။ စာရိုက္ေနတဲ့ လက္ေတြက တဆတ္ဆန္တုန္ေနတယ္။ ဘယ္ေသာအခါမွ ေမ့ေပ်ာက္လုိ႔ ရႏိုင္မွာ 
မဟုတ္ပါဘူးေလ။ ကုိယ္တုိ႔ ေသသြားခဲ့ရင္ေတာင္ .. ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြမွာ ကုိယ္တုိ႔ သိခဲ့တာေတြ က်န္ခဲ့ေစရမယ္။ ကုိယ္တုိ႔ အဆုံးမသတ္ႏိငု္ခဲ့ရင္ေတာင္ 
ေနာက္လူေတြ အဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မယ့္ သမိုင္းက်န္ခဲ့ေစရမယ္။ အတိတ္က အရိပ္ေတြသည္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ မ်ားအတြက္ အင္အားျဖစ္ပါေစ။ 
 
ဒီအေၾကာင္းေတြရ႔ဲ အစကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြစကၠဴေတြ တရားမ၀င္ ေၾကညာခဲ့တာက စခဲ့တာပါပ။ဲ 
 
၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ ၂၅ က်ပ္တန္ ၃၅ က်ပ္တန္ နဲ႔ ၇၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေတြကုိ တရား၀မင္ ဖ်က္သိမ္းပါတယ္လုိ႔ 
ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ အရင္ တစ္ခါ ၁၀၀ တန္ (ေခါင္းေပါင္း လုိ႔ ေခၚပါတယ္) ေတြ သိမ္းတုန္းကလုိမ်ိဳး ျပန္လေဲပးမလားဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ လူေတြ 
ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ လုိက္၀ယ္တဲ့ သူေတြကလည္း ဖ်က္သိမ္းၿပီးသား ေငြစကၠဴေတြကုိ အေရးတႀကီး ေငြလုိအပ္သူေတြ ဆီက လုိက္၀ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
အဲဒီအခ်ိန္က ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္မွာ စာေမးပြဲႀကီးက်င္းပေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္ရဲ႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ဦးခင္ေအာင္ၾကည္ နဲ႔ 
ေမာ္ကြန္းထိန္းက ဦးသက္လြင္ တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စာေမးပြဲရက္ အတြင္း ေငြစကၠဴေတြ အသိမ္းခံရေတာ့ ပိုက္ဆံျပတ္သူ ျပတ္ ျဖစ္ကုန္ၾကတဲ့ ေက်ာင္သားေတြ က 
အေဆာင္ အျပင္ကုိထြက္လာၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသား အခ်ိ ႔ဳက ေက်ာင္းေရွ႔ တုိင္လုံးႀကီးေတြ ေအာက္မွာ ထုိင္သူထုိင္ အခ်ိ ႔ဳကလည္း ေက်ာင္းအျပင္ 
အင္းစိန္လမ္းမေပၚက ပလက္ေဖာင္းေပၚ ထြက္ထုိင္္သူထုိင္နဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာဆုိရင္း ေဒါသထြက္သူထြက္ စိတ္ဓာတ္က်သူက် ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္မွာပ ဲအင္းစိန္လမ္းမေပၚထြက္ထုိင္ ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား အခ်ိ ႔ဳက ဒီေငြစကၠဴေတြ သုံးမရရင ္
 
ဘာလုပ္ရေတာ့မွာလ ဲ.. မီးရိႈ႔ကြာ .. ဆုိၿပီး စလုိက္ရာက လမ္းေပၚမွာ ေငြစကၠဴ မီးရိႈ႔ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မေက်နပ္မႈေတြက စတင္ေပါက္ကြဲထြက္လာပါတယ္။ 
 
မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ ၾကာၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ သမိုင္းလမ္းဆုံဘက္က ေမာင္းလာတဲ့ မာဇဒါဂ်စ္ အစိုးရတံဆပ္တပ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လုပ္အား ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနက ကား တစ္စီးက ေက်ာင္းသားေတြ အုပ္စုနားေရာက္ေတာ့ ရုတ္တရက္ ကြၽီကန ဲျမည္ေအာင္ ဘရိတ္အုပ္ၿပီး ရပ္လုိက္ပါတယ္။ 
ကားေပၚက အရာရွိျဖစ္ဟန္ တူတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ကားေပၚက ဆင္းလာတာ အရက္မူးေနပံုေပၚပါတယ္။ ထုိလူက ဘီပီအုိင္ လမ္းၾကားထ ဲေျပး၀င္သြားပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြလည္း ... ဒါ.. မ.ဆ.လ က ကားပကဲြာ .. ခ်က် ရုိက္က် ၊ လူကုိေတာ့ မထိေစနဲ႔ ဆုိၿပီး ကားကုိ မီးရိႈ႔လုိက္ၾကပါတယ္။ 
 
အဲဒီ အခ်ိန္မွာပ ဲေက်ာင္း၀င္းထကဲ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးက ေမာ္ကြန္းထိန္း ဦးသက္လြင္ နဲ႔ ပါေမာကၡမ်ားမွတဆင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္ေပးရန္၊ ေငြစကၠဴမ်ား ျပန္လေဲပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးရဲ႔ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကေတာ့ 
ေက်ာင္းပိတ္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးမယ္ ဟု ဆုိလာပါတယ္။ ေငြစကၠဴ ျပန္လေဲပးရန္ကေတာ့ မဆလ အစိုးရရဲ႔ ေပၚလစီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ 
မလုိက္ေလ်ာႏိုင္ပါဟု ဆုိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးရဲ႔ ကမ္းလွမ္းမႈကုိ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ 
 
စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၂နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ဒဂံုမန္း၊ ေျမလတ္သား၊ ရာမည စတဲ့ ဟီးႏိုးကားႀကီးေတြ အာအုိင္တီေက်ာင္း၀င္းထကုိဲ ၀င္လာပါတယ္။ 
အေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဘီေဆာင္ အေဆာင္မႈး ဆရာဦးဘျမင့္က တစ္ေယာက္ ၂၀၀ က်ပ္ ခရီးစားရိတ္ ဆုိၿပီး ထုတ္ေပးခဲ့ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဘူတာ ၊ 
ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္မ်ားမွ တဆင့္ အိမ္ျပန္ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ အိမ္အျပန္လမ္းမွာ မဆလ အစိုးရအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ေတြက ကပ္ပါသြားခဲ့ပါတယ္။ 



 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းတံခါးဖြင့္သံ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းထုိးသံနဲ႔ အတူ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႔ လူေနမႈဒုကၡ၊ 
စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ ေတြက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ျပန္လည္လုိက္ပါလာခဲ့ျပန္တယ္။ 
 
ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ၿပီး မၾကာခင္မွာပ ဲစက္မႈတကၠသုိလ္က အေဆာင္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အင္းစိန္စာတုိက္ ၀န္ထမ္းေတြ ျပသနာျဖစ္ၾကျပန္တယ္။ နယ္မွ 
မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားက ေငြလႊဲမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူလုိ႔ မရပ ဲစာတုိက္၀န္ထမ္းမ်ားက ေငြလွည့္သုံးထားတဲ့ အတြက္ အခ်င္းမ်ားၾကပါတယ္။ ပါေမာကၡ 
ဦးခင္ေအင္ၾကည္၊ အင္းစိန္ၿမိ ႔ဳနယ္ ရမဲႉးနဲ႔ အင္းစိန္စာတုိက္မႉးတုိ႔ ညွိႏိႈင္းၾကၿပီး မန္နီေအာ္ဒါမ်ားကုိ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းေန႔မွာပ ဲထုတ္ေပးပါမယ္လုိ႔ အင္းစိန္စာတုိက္မႉးက 
၀န္ခံကတိေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ 
 
ဒီလုိန ့ဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ စေနေန႔ ညေနပိုင္း ေမွာင္ရီၿဖိဳးဖ် အခ်ိန္မွာ စက္မႈတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းရဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အင္းစိန္လမ္းမ တစ္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ 
စႏၵာ၀င္း လဘက္ရည္ဆုိင္ထဲကုိ ကုိ၀င္းျမင့္ (၁)၊ ကုိ၀င္းျမင့္ (၂) နဲ႔ ကုိေက်ာ္စံ၀င္းတို႔ သံုးေယာက္ ပံုမွန္ လဘက္ရည္ဆုိင္ ထုိင္ေနက် အတုိင္း ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ 
စႏၵာ၀င္းလဘက္ရည္ဆုိင္ကေလးက ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အနီးဆုံး ေက်ာင္း၀င္းျပင္ပ အပန္းေျဖစရာ မ်က္စိပသာဒ နားအာဟာရအတြက္ သာမန္ 
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈကင္းတဲ့ လဘက္ရည္ဆုိင္ကေလးပါပ။ဲ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္နဲ႔ အတူ သူတုိ႔အႀကိဳက္ အဆုိေတာ္ စိုင္းထီးဆုိင္ရဲ႔ အေခြတစ္ေခြပါလာတယ္။ 
ထုံးစံအတုိင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ကုိယ္ႏွစ္သက္ရာ ကက္ဆက္ေခြေတြ ယူလာၿပီး စႏၵာ၀င္းမွာ ဖြင့္ခိုင္းၿပီး နားေထာင္ရင္း အာလပသလာပ အတြက္ 
အခ်ိန္ကုန္ေနက်ပါပ။ဲ 
 
အဲဒီေန႔မွာေတာ့ သူတုိ႔၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိင္ဇာရဲ႔ ခ်စ္ေတးလိႈင္းကုိ ဖြင့္ထားတ့ဲအတြက္ အေခြဆုံးေအာင္ သူတုိ႔ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ အေခြက ေနာက္တစ္ေက်ာ့ 
ျပန္ရစ္ေနတာန႔ဲ သူတုိ႔လည္း စားပြဲထုိးေကာင္ေလးကုိေခၚၿပီး စိုင္းထီးဆုိင္ေခြ ဖြင့္ခိုင္းလုိက္တယ္။ အဲအခ်ိန္မွာပ ဲအျခား၀ိုင္းက အရက္မူးေနသူ တစ္ေယာက္က - 
စိုင္းထီးဆုိင္က အလကားပါကြာ.. မဖြင့္နဲ႔ - ဆုိၿပီး ထေျပာတာ ၾကားလုိက္ရတယ္။ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္လည္း ျပသနာ ျဖစ္မွာစိုး၍ ဥေပကၡာ ျပဳၿပီး သူတုိ႔ 
ကက္ဆက္ေခြကုိသာ ဖြင့္ေပးဖို႔ ဆုိင္ရွင္ကုိ ေျပာလုိက္တယ္။ အရက္မူးေနသူက ဆုိင္ရွင္ကုိ ထေျပာတဲ့ ကုိ၀င္းျမင့္ (၁) ကုိ ရုတ္တရက္ ေခြးေျခငယ္နဲ႔ ေခါင္းကုိ 
ထရိုက္လုိက္တယ္။ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္နဲ႔ ရပ္ကြက္သားမ်ား ရန္ပြဲျဖစ္သြားရတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း၀င္းထ ဲျပန္ေျပးလာၿပီး ကုိ၀င္းျမင့္ (၁) ေခါင္းက 
ဒဏ္ရာမ်ားတဲ့အတြက္ ေဆးခန္းပို႔ ၾကတယ္။ အင္းစိန္ရစဲခန္းကုိ သြားၿပီး အမႈဖြင့္ေတာ့ ရေဲတြက လဘက္ရည္ဆုိင္မွာ စစ္ခ်က္ယူကာ ကုိ၀င္းျမင့္ (၁) ကုိ ရိုက္တဲ့သူ 
ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ 
 
၁၉၈၈ ခု မတ္လ (၁၃) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္မွာ ဖမ္းဆီေခၚေဆာင္ခံခဲ့ရတ့ဲသူဟာ ရပ္ကြက္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ရဲ႔ သားျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာက 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ၾကားသိရတဲ့အခါမွာေတာ့ ေဒါသအမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၃၀ ေလာက္ လူစုၿပီး 
ရက္ကြက္ေကာင္စီရံုးခန္းကုိ သြားေအာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္စီဥကၠ႒က ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာဖို႔ ျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက 
ရံုးခန္းထဲ၀င္ၿပီး စားပြဲကုလားထုိင္မ်ားကုိ ရုိက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေက်ာင္း၀င္းတြင္းကုိ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ျပန္လာၿပီးေနာက္ ေကာင္စီရံုးနားက သမ၀ါယမဆုိင္ မီးေလာင္ခဲ့ပါတယ္။ ႀကိ ႔ဳကုန္းရပ္ကြက္က လူမ်ားက ေက်ာင္းသားေတြ မီးရိႈ႔တယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတယ္။ 
အဲဒီေနာက္ စေနေန႔က ရန္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္ နဲ႔ အျခားေက်ာင္းသားအုပ္စုက လဘက္ရည္ဆုိင္ အနီးလမ္းဆုံမွ ေနၿပီး ရပ္ကြက္တြင္းလူမ်ားနဲ ့ 
ရန္ပြဲထပ္ျဖစ္ကာ ကုိ၀င္းျမင့္ (၂) ဓားနဲ႔ထုိးခံလုိက္ရပါတယ္။ (ဒီ သမ၀ါယမဆုိင္ကုိ အာဏာပိုင္ေတြက တမင္သက္သက္ မီးရွဳိ ့ဖန္တီးျပီး ရပ္ကြက္ကလူေတြန ့ဲ 
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ရန္တုိက္ေပးခဲ့တာပါ)။ 
 
ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေက်ာင္းကုိ ျပန္ေျပးၿပီး လူစုၾကျပန္တယ္။ လူစုၿပီး ေက်ာင္သား ၂၀၀ ခန္႔ အုပ္စုႀကီးက လဘက္ရည္ဆုိင္ဘက္ လမ္းဆုံဆီကုိ 
ခ်ီတက္ၾကတယ္။ ရုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ခုက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေစာင့္ႀကိဳ ေနခဲ့ပါတယ္။ မီးသတ္ပိုက္ေတြ အသင့္ျပင္ထားတဲ့ 
မီးသတ္ကားေတြက အသင့္ ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ အင္းစိန္လမ္းေပၚအေရာက္မွာ ရပ္ကြက္သားေတြကုိ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြက ထိန္းေနသလုိ 
ဆရာ ဆရာမမ်ားန႔ဲ အေဆာင္မႈးေတြကလည္း ေက်ာင္းသားေတြ ေနာက္ကိုလုိက္လာပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာပ ဲမရမ္းကုန္း လမ္းဆုံဘက္မွ တက္လာေသာ ရခဲ်ဳပ္ကား၊ 
လုံထိန္းကားမ်ား န႔ဲ ႏိုင္းတူးႏိုင္း ကားနက္ႀကီးတစ္စီးတုိ ့ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ရပ္ကြက္သားမ်ားအၾကားကုိ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလုိက္ပါတယ္။ ပညာေရး ဒ-ု၀န္ႀကီး 
ေဒါက္တာေမာင္ဒီ ကား န႔ဲ တုိင္းရဲ႔မႈး ဦးေဖၾကည္ရဲ႔ ရခဲ်ဳပ္ကားကေတာ့ ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစက္ရုံ လမ္းၾကားထကုိဲ ဆက္၀င္သြားပါတယ္။ ကားေပၚက ၀တ္စုံျပည့္ 
သံခေမာက္၊ ဒိုင္းမ်ား ၊ ဂန္းပိုက္မ်ား၊ ေသနတ္မ်ား၊ တုတ္မ်ားနဲ႔ လက္နက္အျပည့္စံုပါေသာ လုံထိန္းမ်ားက ေနရာယူလုိက္ၾကၿပီး ေသနတ္ေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကုိ 
ခ်ိန္ထားလုိက္ၾကပါတယ္။ 
 
ေက်ာင္းသား န႔ဲ ရပ္ကြက္သားၾကားက ရန္ပြဲရဲ႔ ေဒါသမီးပြားက ေက်ာင္းသားနဲ႔ လုံထိန္းၾကားက ပဋိပကၡ အသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလသဲြားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ 
ေဒါသေတြက ေသနတ္န႔ဲ ခ်ိန္ထားတဲ့ လုံထိန္းေတြေပၚ ပံုသြားခဲ့တယ္။ ဆရာေတြက အေနာက္ကေန ေအာ္ဟစ္သတိေပးေနတယ္။ ဆရာေတြရဲ႔ ေအာ္ဟစ္ 
သတိေပးသံ မဆုံးခင္မွာပ ဲေသနတ္ေတြ မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္လုိက္သံကုိ ဆက္တုိက္ၾကားလုိက္ရတယ္။ မီးက်ည္ေတြလည္း မိုးေပၚမွာ တေဖာင္းေဖာင္းနဲ႔ 
ပစ္တင္လုိက္တယ္။ မ်က္ရည္ယုိဗံုးေတြ ေက်ာင္းသားအုပ္ၾကားထကုိဲ ပစ္သြင္းလုိက္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြေရာ ဆရာေတြပါ ေက်ာင္း၀င္းထ ဲ၀င္ေျပးၾကတယ္။ 
လုံထိန္းေတြက ေက်ာင္း၀င္းထ ဲေျပး၀င္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြေနာက္ကုိ လုိက္ပစ္ပါေတာ့တယ္။ 
 
ပစ္ကြင္းထဲကုိ ၀င္လာတဲ့ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္ လကဲ်သြားတယ္ အၾကီးက်ယ္ ဒဏ္ရာ ရသြားတယ္။ ကုိဖုန္းေမာ္ (ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသား) ၊ ကုိစိုးႏိုင္ 
(စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသား၊ ပုသိမ္)၊ ကုိျမင့္ဦး (စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ ျပြန္တန္ဆာ) တုိ႔ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရလုိက္တယ္။ က်ည္သင့္ၿပီး လကဲ်သြားတ့ဲ 
ကုိဖုန္းေမာ္ကုိ ဆရာဦးသိန္းထြန္းေအာင္က ၀င္ဆြဲတယ္။ ကုိဖုန္းေမာ္မွာ ဆရာဦးသိန္းထြန္းေအာင္ လက္ထမဲွာပ ဲေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ 
 
ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ရထားတဲ့ ကုိစိုးနိုင္ နဲ႔ ကုိျမင့္ဦး တုိ႔ ကုိ ဆြဲေခၚလာခဲ့ပါတယ္။ က်န္ဒဏ္ရာ ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိေတာ့ ၀င္ဆြဲႏိုင္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ 
တရစပ္ ပစ္ခတ္ေနတဲ့ၾကားထမဲွာ ေက်ာင္းသား ၂၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေက်ာင္းေဆာင္ေတြထကုိဲ ေျခကုန္သုတ္ ေျပး၀င္ၾကရပါတယ္။ 
 
အတန္ငယ္ၾကာေတာ့ ေသနတ္သံေတြ တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အေျခအေနကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆရာေတြ နဲ႔ အတူ ကုိဖုန္းေမာ္ ၊ ကုိစိုးႏိုင္နဲ႔ 
ကုိျမင့္ဦးတုိ႔ကုိ ေဆးရံုပို႔ ဖို႔ စီစဥ္ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္း၀င္းတစ္ခုလုံးလည္း ငရပဲြက္တဲ့အလား ယမ္းေငြ႔ေတြ ဖံုးလႊမ္းခဲ့ရပါၿပီ။ 
 
ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္းေဆာင္တြင္းမွာ အေရးေပၚ တုိင္ပင္စည္းေ၀းၾကတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးထံသုိ႔ အခ်က္ (၇) ခ်က္ ေတာင္းဆုိရန္ သေဘာတူၾကတယ္။ 
အဲဒီ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကေတာ့ .... ေက်ာင္း၀င္းတြင္း ေက်ာင္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမ်ားမ ွအမွန္တုိင္း 



ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္၊ ေသဆုံးသြားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရေက်ာင္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ထုိက္တန္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ 
ေသဆုံးသြားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္စ်ာပန အခမ္းအနားျဖင့္ ထုိက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳသၿဂၤ ိဳလ္ေပးရန္၊ ပတ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ တရားခံ 
အစစ္အမွန္မ်ားကုိ အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ တရား၀င္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းမ်ား မပိတ္ရန္၊ ကုိဖုန္းေမာ္၏ စ်ာပနကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ေပးရန္ စသည္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိၾကခဲ့ပါတယ္။ 
 
ေက်ာင္သား ၁၃ ဦးက က်စ္လ်စ္ေသာ အမာခံေသြးေသာက္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၿပီး အသက္ေသခံ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒ-ု
၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ဒီလည္း ေက်ာင္းကုိ ညတြင္းခ်င္း ေပါက္ခ်လာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ ပယ္ခ်လုိက္တယ္လုိ႔ ေၾကညာလုိက္တယ္။ 
 
စက္မႈတကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ပင္မ အေဆာက္အဦးႀကီးေရွ႔မွာ ျပန္စုမိၾကျပန္ၿပီ။ ည ၁၂ နာရီ ထုိးေတာ့မယ္။ ေရွ႔ဆက္ 
ဘာလုပ္ၾကမလ ဲတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကျပန္တယ္။ ေနာက္ဆုံး ကုိဖုန္းေမာ္ ေသြးေျမက်ခဲ့ရတဲ့ေနရာမွာ ေတာ္လွန္ေရး ၾကယ္ပြင့္ေလးလုပ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။ 
ၿမိ ႔ဳျပအင္ဂ်င္နီယာက ေက်ာင္သားေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ကုိဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ ပင္မ အေဆာက္အဦး ရဲ႔ ၾသဘာလမ္းထိပ္ေနရာမွာ ေက်ာင္းတြင္း 
ၿမိ ႔ဳျပအင္ဂ်င္နီယာဌာနကရွိတဲ့ ဘိလပ္ေျမ အုတ္က်ိဳးေလးေတြ နဲ႔ ၾကယ္ပြင့္ေလး စတင္ တည္ေဆာက္လုိက္တယ္။ တစ္ေက်ာင္းလုံးအႏွံ႔လုိက္ၿပီး ေသနတ္ 
က်ည္ဆံခြံေတြ၊ မီးက်ည္ခြံေတြ ၊ မ်က္ရည္ယုိဗံုးခြံေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ မီးေပါက္ရာ အ၀တ္အစားေတြ၊ ေသြးစြန္းေနတဲ့ အ၀တ္အစားေတြကုိ လုိက္ရွာ စုေဆာင္းၿပီး 
ၾကယ္ပြင့္ထဲကုိ စုထည့္ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက စြယ္ေတာ္ရြက္ေတြကုိ ေဆးလိပ္မီးနဲ႔ တုိ႔လုိ႔ အေပၚက ျဖန္႔ႀကၿဲပီး ၾကယ္ကုိ ပိတ္လုိက္ၾကတယ္။ 
 
ေက်ာင္းမွာ ေဖြးေဖြးလႈပ္ေအာင္ ပြင့္ေနတဲ့ စြယ္ေတာ္ပြင့္ေတြနဲ႔ ပန္းေခြေတြလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က လက္၀စဲာလုံးနဲ႔ ကုိဖုန္းေမာ္ နာမည္ကုိ ေရးၿပီး 
ပန္းေခြမွာ ကပ္လုိက္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ အံႀကိတ္ ေတာက္ေခါက္သံေတြ၊ ေက်ာင္းနံရံကုိ ေခါင္းနဲ႔ ေဆာင့္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ ငိုေႀကြးသံကုိလည္း ၾကားေနရတယ္။ 
ေက်ာင္းသားအခ်ိ ႔ဳလည္း လမ္းမေပၚမွာ ဒူးေထာက္ခ် ပန္းေခြေတြေရွ႔မွာ ဦးစိုက္ၿပီး ငိုေၾကြးေနတာကုိလည္း ေတြ႔ေနရတယ္။ မနက္ ၅ နာရီ ၂၅ မိနစ္မွာ တိတ္ဆိတ္စြာ 
ေက်ာင္းကုိ တစ္ပတ္ပတ္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ေရွ႔မွာ ပန္းေခြခ် အေလးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ မတရားပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အေလွ်ာ့ေပးလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ဟု ခံျပင္းၿပီး 
ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကတယ္။ 
 
ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရထားတဲ့ ကုိစိုးႏိုင္ နဲ႔ ကုိျမင့္ဦးကုိ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးကုိ ပို႔လုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကုိ သီးသန္႔ လူနာခန္းမွာ ထားပါတယ္။ အခန္း၀မွာ 
ရေဲတြ ေစာင့္ေနပါတယ္။ ကုိစိုးႏိုင္ တုိ႔ကုိ ဒဏ္ရာေတြ ျပင္းထန္စြာရထားတဲ့ၾကားက ကုတင္တုိင္ေတြမွာ ေျခေတြလက္ေတြကုိ သံႀကိဳးေတြနဲ႔ ခ်ည္ထားပါတယ္။ 
ကုိစိုးႏိုင္မွာ အသဲထသုိဲ႔ က်ည္ဆံ၀င္သြားၿပီး ကုိျမင့္ဦးကေတာ့ ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ ဆီးအိမ္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ အေရးေပၚခြဲစိတ္ကုသရန္ ဆရာ၀န္မ်ား 
တင္ျပတာကုိ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။ က်ည္သင့္ ဒဏ္ရာရထားေသာ အျခား ေက်ာင္းသား ၆ ေယာက္ကုိလည္း 
လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး လိႈင္ရဲစခန္းကုိ ေခၚသြားတယ္။ ၄ ေယာက္က သတိလစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ တနလၤာေန႔ မွာ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ခန္းကုိ ျပန္သြားၾကပါတယ္။ အားလုံးကေတာ့ ေလးလံေသာ 
ေျခလွမ္း ညိွဳးႏြမ္းေသာ စိတ္ႏွလုံးေတြ နဲ႔ မတ္လ ရဲ႔ ေႏြအပူ ေရာ ရင္ထကဲအပူမီး ပါေရာေပါင္းၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာ စာသင္ခန္းဆီကုိ ေရြ႔လ်ားၾကပါတယ္။ အားလုံးရဲ႔ 
စိတ္အစဥ္က ေန႔လည္ ျမန္မာ့အသံမွ သတင္းေၾကျငာခ်က္ဆီ အာရံုေတြလႊင့္ထားၾကတယ္။ 
 
ေန႔လည္ (၁) နာရီမွာ သတင္းေၾကျငာေတာ့ စက္မႈတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အေနာက္ႀကိ ႔ဳကုန္း ရပ္ကြက္သားမ်ား ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား 
ေမာင္ဖုန္းေမာ္ ေသဆုံးၿပီး၊ ေမာင္စိုးႏိုင္မွာ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးတြင္ အတြင္းလူနာ အျဖစ္ ကုသထားရေၾကာင္း သတင္းကုိ မလိွမ့္တစ္ပတ္ လုပ္ၿပီး ေၾကျငာလာတယ္။ 
ပညာေရး၀န္ႀကီး ဦေက်ာ္ၿငိမ္း ေနရာမွာ ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္ ကုိ ေျပာင္းလဲ ခန္႔ထားလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာတယ္။ 
 
ေက်ာင္းသားမ်ားရ႔ဲ ေဒါသေတြ ေပါက္ကြဲကုန္ၿပီ။ ေတာင္းဆုိခ်က္ (၇) ရပ္နဲ႔ ကုိဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ေၾကညာခ်က္ ၂ ေစာင္ ထုတ္ၿပီး 
စာရိုက္ထုတ္ေ၀ၾကတယ္။ အစည္းေ၀းေတြ စတင္က်င္းပၾကတယ္။ အျခားေသာ တကၠသုိလ္ေတြကုိ သြားၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြ ေ၀ငွၾကတယ္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကုိ 
လုိက္လံေဟာေျပာၾကတယ္။ 
 
ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္၀င္း အတြင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြက ေတာင္းဆုိခ်က္ (၇)ခ်က္ နဲ႔ အတူ ကုိဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးရျခင္းမွာ မ.ဆ.လ အစိုးရ၏ လုံထိန္းမ်ား 
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္္ ဦးခင္ေအာင္ၾကည္အား အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးခိုင္းခဲ့ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီး ထံသုိ႔ 
တင္ျပေတာင္းဆုိခိုင္းခဲ့တယ္။ ေမာ္ကြန္းထိန္း ဦးဘုိေအးက တာ၀န္ယူ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးခဲ့တယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္က (၁၄) ရက္မွ 
တာ၀န္မ်ားကုိ စတင္ထမ္းေဆာင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူနဲ႔ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ အထက္ကုိ တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့တယ္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေမာ္ကြန္းထိန္း ဦးဘုိေအး အား ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထုိးေစၿပီး တတိယေျမာက္ ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္စက္မႈ 
တကၠသုိလ္၀င္း အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေသြးေျမက်ခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ လုံထိန္းမ်ား၏ ေသနတ္ျဖင့္ ပတ္ခတ္မႈ ႏွင့္ မ်က္ရည္ယုိဗံုး မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဌာနမႈးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ကုိယ္စား ၀န္ခံ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာစာတမ္းကုိ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္။ အျခားေသာ ေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားကုိလည္း လုိက္လံ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့တယ္။ 
 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး ည (၈) သတင္းကုိ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္။ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ည (၈) နာရီ သတင္းမွာ 
ေၾကညာလုိက္တာကေတာ့ .. စက္မႈတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား နဲ႔ ႀကိဳ႕ကုန္းသားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကရာမွာ ေက်ာင္းသားေမာင္ဖုန္းေမာ္မွာ ဓားထုိးခံရၿပီး 
ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္လုိ႔ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈ ကုိ မေတာင္းပန္ မေၾကညာတဲ့ အျပင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေျဗာင္လိမ္လုိက္တယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံး 
ေဒါသထြက္ ေပါက္ကြဲၿပီး အေဆာင္ျပဴတင္းေပါက္ေတြကုိ ရိုက္ခ်ိဳးၾကတယ္။ အေဆာင္မွာ လူစုၾကတယ္။ အစည္းအေ၀းေတြ က်င္းျပၾကတယ္။ လုံထိန္းမ်ားကလည္း 
ညဘက္မွာ ေက်ာင္းကုိ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားခဲ့တယ္။ 
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၅) ရက္။ 
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၅) ရက္ မနက္မွာ ၉ နာရီ ေလာက္တည္းက ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္ကုိ လုံထိန္းေတြ၊ ရေဲတြ ၊ သံခ်ပ္ကာ ကားေတြက 
၀ိုင္းထားလုိက္ပါတယ္။ သမိုင္း၀င္းတြင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း လုိက္လံလူစုၿပီး အာအုိင္တီ ဆီကုိ ခ်ီတက္လာၾကပါတယ္။ သမိုင္းလမ္းဆုံ အေရာက္မွာ ရမဲ်ား 
လုံထိန္းမ်ားက သံဆူးႀကိဳးမ်ား နဲ႔ ကာၿပီး လမ္းပိတ္ထားတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ခဏ ၾကာတာ့ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကုိ သြားေစတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ 



သြားၿပီးတာန႔ဲ သံဆူးႀကိဳးေတြ ျပန္ပိတ္ၿပီး လုံထိန္းေတြက ေနာက္က လုိက္လာပါတယ္။ 
 
သံဆူးႀကိဳးေတြ ကုိ တစ္ဆင့္ျခင္း ကာရံရင္း လမ္းပိတ္ရင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း မေၾကာက္မရြ႔ံ မတုန္လႈပ္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရင္း အာအုိင္တီ ေက်ာင္း၀င္းေရွ႔ 
ကုိေရာက္လာခဲ့တယ္။ ေက်ာင္း၀င္းေရွ႔မွာလည္း လုံထိန္းေတြ ရေဲတြ က အျပည့္ ေနရာယူထားတယ္။ ခ်ီတက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ပိတ္မိေနၿပီ။ 
ေက်ာင္း၀င္းထဲလည္း ၀င္လုိ႔ မရ ၊ ေနာက္လည္း ျပန္ဆုတ္လုိ႔ မရေအာင္ ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္ ပိတ္မိထားၿပီ၊။ ေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းမွာ ထုိင္ခ်သူထုိင္ ရပ္သူရပ္နဲ႔ 
ေပကပ္ၿပီး ေနၾကတယ္။ 
 
ခဏၾကာေတာ့ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရး ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူက လာေရာက္ အမိန္႔ေပးတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကုိ ျပန္ခိုင္းတယ္။ မျပန္ရင္ 
ပစ္မိန္႔ေပးထားတယ္လုိ႔လည္း ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိတယ္။ ရပ္ကြက္တြင္းက လူေတြကုိလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ရန္ပြဲအတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ 
ေသရတာကုိ မေက်နပ္လုိ႔ ရက္ကြက္ကုိ ဖ်က္ဆီးမီရိႈ႔ဖို႔ လာတယ္လုိ႔ မဟုတ္မမွန္ လီဆယ္ သတင္းလႊင့္ထားတဲ့အတြက္ ရပ္ကြက္သားမ်ားကလည္း တုတ္ ဓားေတြ နဲ႔ 
ေက်ာင္းသားေတြဆီကုိ ထြက္လာၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လိႈင္ ေကာလိပ္ နဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (ပင္မ) ဆီကုိ အင္အားစုရန္ သြားဖို႔ 
ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကၿပီး ေန႔လည္ (၂) နာရီ ေက်ာ္ေလာက္မွာ ေက်ာင္းေရွ႔က ျပန္လွည့္ခဲ့ၾကတယ္။ 
 
ေန႔လည္ (၃) နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ လုံထိန္း မ်ား၊ စစ္ကား မ်ားႏွင့္ အတူ စစ္သားမ်ားက ေက်ာင္း၀င္းတြင္းကုိ ညာသံေပး ၀င္လာၾကတယ္။ စစ္သား မ်ားက 
ကားေပၚက ခုန္ဆင္းလာၿပီး နံပါတ္တုတ္မ်ား ၀င့္ရင္း ေက်ာင္းသားေတြ ဆီကုိ ေျပး၀င္လာၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ထိတ္လန္႔ တၾကားနဲ႔ ထြက္ေျပးၾကတာကုိ 
လုိက္ရိုက္ရင္း ဖမ္းမိသူမ်ား ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ စစ္ကားေပၚ ဆြဲတင္ၾကတယ္။ ကန္တင္း စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ထုိင္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိပါ ၀င္ဆြဲၾကတယ္။ 
ဆရာမ်ားအေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဆာင္ေတြကုိပါ ပိတ္လုိက္ၾကၿပီး ေက်ာင္း၀င္း တစ္ခုလုံးကုိ ၀င္စီးလုိက္ၾကတယ္။ 
 
ျပန္လည္း ခုခံဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ အၾကမ္းပတမ္း ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိလည္း ေက်ာင္းေရွ ႔ ျမက္ခင္းျပင္မွာ စုၿပီး 
ထုိင္ခိုင္းေစတယ္။ ၾသဘာလမ္းထိပ္က ေသြးေျမက် အထိမ္းအမွတ္ ၾကယ္ကုိလည္း ဖ်က္ဆီးလုိက္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသား (၆၀၀) ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
သြားခဲ့တယ္။ 
 
ည (၈) နာရီ သတင္းမွာေတာ့ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားမႈ အေၾကာင္းကုိ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္မွာ “ေက်ာင္းသားမ်ား ဆူပူမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ရဲမ်ားက ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး၍ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းလုိက္ရေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာေရးႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ေႏွာက္ယွက္ဆူပူ ၾကသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
 
(အျဖစ္အပ်က္အား ျပန္လည္ေဖၚျပ ေရးသားေပးေသာ မပ်ဳိပ်ဳိေမ အား အထူး ေက်းဇူးတင္ေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေျပာႀကားအပ္ပါသည္)။ 

 

ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ (Rangoon Institute of Technology ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ (Rangoon Institute of Technology ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ (Rangoon Institute of Technology ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ (Rangoon Institute of Technology ---- RIT)  RIT)  RIT)  RIT) ႏွင့္ မတ္လ တမ္းခ်င္း။ႏွင့္ မတ္လ တမ္းခ်င္း။ႏွင့္ မတ္လ တမ္းခ်င္း။ႏွင့္ မတ္လ တမ္းခ်င္း။ 
 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းက ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ (Rangoon Institute of Technology - RIT)၊ ယခုေတာ့ အမည္အသစ္ေျပာင္းထားတဲ့ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ 
(Yangon Technological University – YTU) ဟာ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီး စတင္ေပၚေပါက္ေစခဲ့တဲ့ သမိုင္း၀င္ 
စက္မွဳတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားအေပါင္းတုိ ့ရ ့ဲ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ 
အာဏာရွင္ေတြ သမိုင္းေႀကာင္းကုိ ဖုန္းကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို ့ အမည္ေျပာင္းျပီး ႀကဳိးစားေပမယ့္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ (Rangoon Institute of Technology - 
RIT) ဆိုတာ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြ ရင္ထမဲွာ ထာ၀ရ ကိန္းေအာင္းေနမွာပါ။ 
အာဏာရွင္ေတြရ ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ မတရားအုပ္ခ်ဴပ္မွဳေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မွဳေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြရ ့ဲ ေအးခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမွဳေတြအေပၚ လက္နက္န ့ဲ တုန္းျပန္ ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မွဳေတြအတြက္ ေက်ာင္းသားတုိင္းက ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ဆန္ ့က်င္ 
တုိက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိႀကပါတယ္။ 
မတရားမွဳကုိ ေခါင္းငုံ ့မခံတဲ့ ေက်ာင္းသားစိတ္ဓါတ္ေႀကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားမွဳမ်ားမွာ ေသြးေျမက်ကာ အသက္ဆံုးရွဳံးခဲ့ႀကရတဲ့၊ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးန ့ဲ စာသင္ခန္းကုိ ထာ၀ရ စြန္ ့လြတ္ခဲ့ႀကရတဲ့၊ အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရးကုိ ယခုထိတုိင္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနႀကဆျဲဖစ္တဲ့ 
ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားအား အထူး ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ 
ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားအေပါင္းန ့ဲရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (ပင္မ) ေက်ာင္းသားအေပါင္းအား “မတ္လတမ္းခ်င္း” ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ျဖင့္လည္း 
ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ 

 
မတ္လတမ္းခ်င္း။ 
 
ေခါင္းေလာင္းသံတိတ္ 
ေက်ာင္းပိတ္ရက္႐ွည္ 
ေ၀းၾကေလၿပီ သူငယ္ခ်င္း။ 
 
ဟုိယခင္က 
တက္ႀကြအားမာန ္
လွဳပ္႐ွားဟန္ႏွင္႔ 
မင္႔သ႑ာန္သည ္
ငါ၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္ 
ျမင္ရင္း ေပ်ာက္ခ႔ဲ 
ဘယ္ေရာက္ေနလည္း သူငယ္ခ်င္း။ 
 



မင္းသတင္းမ်ား 
နားႏွင္႔မမွ် ၾကားရခ်ိန္တြင ္
သစ္ပုပ္ပင္အုိ မ်က္ရည္စို႐ႊ ဲ
၀မ္းနည္းပက္လက္ 
ေခြၽကာခ်လွ်က္ စိမ္းျမ႐ြက္။ 
 
အေဖာ္ကြဲလ်က္ 
ဥၾသငွက္သည ္
ေအာ္ျမည္ဟစ္ေႀကြး ငိုသံေပး။ 
 
လမ္းမထက္တြင္ ႐ွဳ ျမင္မလွ 
မြမြႀကေဲႀက 
စိန္ပန္းေတြလည္း ရရဲဲနီ။ 
 
တကၠသီလာ ျမကြၽန္းသာသည ္
မရီ(ရယ္)မၿပံဳး 
ႏွလုံးပ႔ဲေႀက ေ၀ဒနာ။ 
 
သဘင္ဘြဲ႕ႏွင္း 
ရင္တြင္း မမွ်ခံစားရ၍ 
အသည္းေၾကကြဲ မ်က္ႏွာလႊ။ဲ 
 
ကံေကာ္ေတာတန္း 
လြမ္းခ်င္းေတးဆုိ မငိုႏုိင္ဘ ဲ
ရင္ထဲထိတ္ထိတ္ အံကုိႀကိတ္။ 
 
အင္းလ်ားေရျပင္ မ႐ွဳျမင္ရက္ 
တက္(ေတာက္)ေခါက္ရင္းျဖင္႔ 
ရင္နင္႔လွိဳင္းထ တသသ။ 
 
ဟုိယခင္က တက္ႀကြအားမာန ္
လွဳပ္႐ွားဟန္ႏွင္႔ မင္း၏သ႑ာန ္
ျပန္ျမင္ေယာင္ဆ။ဲ 
 
ဘယ္မွာလည္း မင္း . . . 
သူငယ္ခ်င္း . . . . . ။ 
 
(အမည္မသိ ကဗ်ာရွင္တစ္ဦးမွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းက က ေရးစပ္ခဲ့ေသာ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္)။ 
“အုိ - ေက်ာင္းသားအေပါင္းတုိ ့ ငါတုိ ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေသြးေျမက်ေအာင္ မိုက္ရိုင္းခဲ့ႀကတ့ဲ အာဏာရွင္ေတြကုိ ငါတုိ ့ ေက်ာင္းသားစိတ္ဓါတ္န ့ဲ 
သမိုင္းေႀကြးဆပ္ႀကစို ့” 

 

ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသုိလ္ (Rangoon Institute of Technology - RIT) ရ ့ဲ ပုံရိပ္လႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္ျမင္ေတြ ့ေစရန္အတြက္ ဓါတ္ပုံမ်ားအား ေဖၚျပထားပါတယ္။ 
စက္မွဳတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ကုိဘုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့ရျပီး “ဘုန္းေမာ္ေန ့ - မတ္လ (၁၃) ရက္ - ျမန္မာႏိုင္ငံလူ ့အခြင့္အေရးေန ့” ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသာ 
ေက်ာင္းသားေတြ ေသြးေျမက်ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး၀ါးလုပ္ငန္းစက္ရုံ (ႀကိဳ ့ကုန္း) လမ္းေနရာကုိလည္း ယခုေဖၚျပထားတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြထမဲွာ ျမင္ေတြ ့ရပါတယ္။ 
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