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ကူကီးချင်းတိ ့၏နယ်ချဲ ့ တာ်လှန် ရး
ကူကီးချင်းက လး
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ကူကီးချင်းတိ ့၏နယ်ချဲ ့ တာ်လှန် ရး
ကူကီးချင်းက လး
က န်ပ်တိ ့၏ြမန်မာနိင်ငကိ နယ်ချဲ ့လက် အာက်မှ လွတ် ြမာက် ရးအတွက် ဗိလ်ချုပ် အာင်ဆန်း
သည် ြမန်မာအမျိုးသား ခါင်း ဆာင်များနှင့်တိင်းရင်းသားအမျိုးသား ခါင်း ဆာင်များကိ ဦး ဆာင် ပီး အ
နယ်နယ်မှ န၍
ပ မှ

တာ်လှန်တိက်ခိက်ခဲ့သည်။ ထိသိ ့တိက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာတွင် ခန္တီးခရိင် အ နာက်ရိးမ တာင်တန်း

ဖာ်ြပပါ ကူကီးချင်းလူမျိုးများသည်လည်း တိင်းြပည်၏လွတ်လပ် ရးအတွက် တိက်ပွဲဝင်ခဲ့ က ပ

သည်။
အချိန်ရာသီမ ရွး စိမ်းလန်းစိြပည်ြမင့်မားလှ သာ ခန္တီးခရိင် တာင်ပိင်း အ နာက်ရိးမ တာင်တန်း
ကီးသည် မန်ရီြပာမင်းသည့် တာင်ခိးများ အာက်ဝယ် တည် ငိမ်လျက် ရှိ ပသည်။ ဤသိ ့ တည် ငိမ်ြခင်းြဖင့်
အြပစ်ကင်းမဲ့ခဲ့ သာ ဤ တာင်တန်း ကီးသည် လွန်ခဲ့ သာ(၇၅)နှစ်ခန် ့က ထိတ်လန် ့ဖွယ်ရာ လပ်ရှားမများ၊
ဆူည သာ

ပါက်ကွဲသများနှင့်နီရဲ သာ သွး ချာင်းစီးမ စသည့်မလိလားအပ် သာ ြပဿနာအရပ်ရပ်တိ ့ကိ

တွ ကု
့ ခဲ့ရ ပသည်။
သိ ့ သာ် အြပစ်ကင်းစင် သာ ဤ တာင်တန်း ကီးသည် ယခအခါ အဘယ် ကာင့် တည် ငိမ် အး
ချမ်းစွာ ရှိ နရပါသနည်း။
ဤအ နာက်ရိးမ တာင်တန်း ကီး၏လှပ သာ ရခင်းနှင့်သဘာဝြဖစ်စဉ်ကိ က န် တာ် စဉ်းစားရင်း
ကူကီးချင်းအမျိုးသား

တာ်လှန် ရးရဲ ဘာ် ဟာင်း ကီး"ဦးခထန်" ြပာ ကားခဲ့ သာ

တာ်လှန် ရးဇာတ်

ကာင်းတစ်ခကိ ြပန်လည် ကား ယာင်လာမိ ပသည်။
က န် တာ်သည် ကူကီးချင်းအမျိုးသားတိ ့၏နယ်ချဲ ့ တာ်လှန် ရးတိက်ပွဲသမိင်းြဖစ်ရပ်ကိ စစမ်း မး
ြမန်းလိသြဖင့်

တာ်လှန် ရးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ

တာ်လှန် ရးရဲ ဘာ် ဟာင်း ကီး"ဦးခထန်"ထသိ ့

ရာက်ခဲ့

သည်။ သူ ြပာြပ သာ သူ ့အ တွ အ
့ ကုများအရ ကူကီးချင်းလူမျိုးတိ ့၏ြပင်းြပ သာစိတ်ဓာတ်၊ ထက်ြမက်
သာသတ္တ ိ၊ မဟတ်မခ သာ စိတ်ရင်းသ ဘာတိ ့အြပင်၊ ြမန်မာြပည် လွတ်လပ် ရးအတွက် တတ်စွမ်းသမ တ
စိတ်တ ဒသမှပါဝင်ဆင်နဲခဲ့ ကာင်း ပ လွင်ထင်ရှား န ပသည်။
"ဦးတိ ့…ကူကီးချင်းလူမျိုးများဟာ ဒီအ နာက်ရိးမ တာင်တန်း ကီးကိ မှီခိ နထိင် ကတဲ့ချင်းအမျိုး
နွယ်ထဲက လူမျိုးတစ်မျိုးဘဲ…။ အဲဒီ တာ့ ဒိ ့တစ် တွ နထိင်မှီခိ နရတဲ့ ဒီ တာင်တန်းနဲ ့ဒီ ြမကိ ကျူး ကျာ်
စာ်ကားလာခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟတ် မတရားနယ်ချဲ ့ ပီး သွးစပ်လာခဲ့ရင် ဒိ ့ ဒသခလူမျိုး တွက တာ့ ဘယ် တာ့
မှ လက်ပိက် ကည့် နခဲ့ ကတာ မဟတ်ဘူး၊ ဒါ ကာင့် ဒိ ့ကူကီးချင်းလူမျိုး တွကလဲ ဒိ ့ ြမကိ လာ စာ်ကားတဲ့
နယ်ချဲ ့ တွကိ တစ်စခန်းထ ပီး တာ်လှန်တိက်ခိက်ခဲ့ ကတာ ပါ့…."
"ပထမ တာ့ အိန္ဒိယြပည်ဘက်မှာ ယခပါဝင် ရာက်ရှိ နတဲ့ ဒိ ့ကူကီးချင်းလူမျိုး တွက ၁၉၁၅ ခနှစ်
မှာ အဂလိပ် တွကိ တစ်နှစ်လးလး တာ်လှန်တိက်ခိက်ခဲ့ ကတယ်၊ ဒီ တာ့ မ ကာမီမှာ ဒိ ့ ဒသကိ ရာက်လာ
တာ့မယ်ဆိတာ သိရ တာ့ ကိုတင်ြပင်ဆင်မ တွ လပ်ခဲ့ ကရတယ်။ ဒီ နာက် တာ့ မ ကာလှပါဘူး၊ ဦးတိ ့
ထင်တဲ့အတိင်းဘဲ (၁၉၁၆)ခနှစ်မှာ ယခခန္တီးခရိင် ဟမ္မလင်း မို ့မှာ အဂလိပ်အစိးရက ဌာနချုပ်ဖွင့် ပီး ဒိ ့ တာင်
တန်း ဒသ တွကိ

သိမ်းသွင်း နတယ်ဆိတာ ကားရ တာ့တာဘဲ၊ စည်းရးသိမ်းသွင်းမရတဲ့လူ တွကိ အ

ကမ်းနည်းနဲ ့လက်နက်ြပ ပီး သိမ်းသွင်း နတယ်ဆိတာလဲ သတင်း ကားရတယ်။
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"အဲဒီတန်းက ဦးရဲ ့အသက်ဟာ ၁၇ နှစ် လာက်ဘဲ ရှိ သးတယ်။ လူငယ်ပိင်းဆိ တာ့ စိတ်ဓာတ်တက်
ကတဲ့အချိန်ဆိပါ တာ့။

နာက် တာ့ ဒိ ့ရဲ ့အမျိုးသား ခါင်း ဆာင်ပိင်းြဖစ်တဲ့ဦးကန်ရာဒဲင်မ်း(စစ် ပီး နာက်

ပိင်း တာင် ကီး ထာင်မှာ စရသူ)နဲ ့ဦး"ဦး ဟာ်ခိလက်"တိ ့က လူငယ်ပိင်း တွကိ စည်းရး ပီး "အဂလိပ်အစိးရ
တာင် ပ ဒသသိ ့ တက်လာခဲ့ သာ် ခခ တာ်လှန်သင့် မ တာ်လှန်သင့်"ဆိတာကိ

ဆွး နွးပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ က

တယ်။ အဲဒီ ဆွး နွးပွဲဆးြဖတ်ချက်များအရ အဂလိပ်အစိးရကိ ခခတိက်ခိက်သင့် ကာင်း သ ဘာတူလက်ခ
က ပီး တာ်လှန် ရးအတွက် ခဲယမ်းမီး ကျာက်၊ သနတ်၊ ဓား၊ လှ၊ လး၊ သား ရအ ြမာက်စတဲ့လက်နက်
ပစ္စည်းမျိုးစကိ ကဖန်တီထွင်စ ဆာင်းခဲ့ ကတယ်။
"ပထမ တာ့ အဂလိပ်အစိးရကိ တိက်ဖိ ့ဆိတာ မစဉ်းစားရဲသလိ ြဖစ်ခဲ့ ကတယ်။ နာက်ပိင်းမှာ တာ့
အိန္ဒိယဘက်မှာလဲ ဒိ ့လူမျိုး တွသာမက တိင်းရင်းသားတိင်းက နယ်ချဲ ့ကိ

တာ်လှန်ခဲ့ ကတယ်။ ဒိ ့ဗမာြပည်

မှာလဲ ၁၈၈၅ ခနှစ်ကစ ပီး ြပည်တွင်းထွက်ကန်ပစ္စည်း တွကိ လက်ဝါး ကီးအပ် ချယ်လှယ်ထား ကတယ်၊
နာက်တစ်ချက်က တာ့ ဒိ ့လူမျိုး တွကိ သိမ်းသွင်း ပီး ဂျာမနီစစ်မျက်နှာကိ ပိ ့ဖိ ့ဆိတဲ့သတင်း တွ ကားရတဲ့
အခါ

ဒိ ့ တာ်လှန် ရးရဲ ဘာ် တွရဲ ့ဦး နှာက်ထဲမှာ အသိအြမင်တန်းက လး တွ တစ်ခ ပီးတစ်ခ ဝင်လာ

တာ့တာဘဲ။

နာက်ဆးမှာ တာ့ "ဒိ ့တိင်းြပည်ကိ ဒိ ့သာအပ်ချုပ် ကရမယ် သူတိ ့ချယ်လှယ်အြမတ်ထတ်တဲ့

ဥပ ဒကိ မ ကိုက်ဖူး"ဆိတဲ့ခယူချက်နဲ ့အဂလိပ်အစိးရကိ တိက်ဖိ ့ ဆးြဖတ်လိက် က တာ့တာဘဲ။
"ဒီအချိန်မှာ အဂလိပ်များဟာ အခချင်းတွင်းြမစ်ကမ်းမှာရှိတဲဟ
့ မ္မလင်း မို ့အထက် ဟင် နာင်ရွာက
န ပီး ဒိ ့ တာင် ပ ဒသကိ "စစကူး"လမ်းမ ကီးအတိင်း တက်လာ ပီဆိတဲသ
့ တင်း

ရာက်လာတယ်။ ဒီ

သတင်းကိ ကားတယ်ဆိရင်ဘဲ ဦးတိ ့တစ် တွက ပထမခစစ်အတွက် ကတတ်ကျင်းများ တူးထား ကတယ်၊ ဒီ
ခတပ်ကိ တာ့ စစကူးလမ်းမ ကီး ပ မှာ ရှိ ပီး ဖိင်ဆတ်ရွာနားမှာ ြပုလပ်ထားတဲ့အတွက် "ဖိင်ဆတ်ခတပ်"လိ ့
ခ တယ်။ ဒီ့အြပင် ကီး ကီးကျယ်ကျယ်နဲ ့ပထမခတပ်အြဖစ် တည် ဆာက်ထားတဲ့အတွက် "ကူးလ်ပီး( ကီး
ကျယ် သာခတပ်)ခတပ်လိ ့လဲ ခ တယ်။

နာက် တာ့ မ ကာလှပါဘူး။ ဦးတိ ့ထင်တဲ့အတိင်းပဲ ရက်အားြဖင့်

တာ့ အတိအကျမသိ တာ့ဘူးကွဲ ့၊ ဆာင်းတွင်း တစ်မနက်မှာပါဘဲ၊ သတင်း ထာက်ဖိ ့ ကိုတင်လတ်ထားတဲ့
ဆတ်သားတစ် ယာက် အ ြပး ရာက်လာ တာ့တာဘဲ၊ သူ ့ရဲ ့သတင်းပိ ့ချက်အရ အဂလိပ်စစ်သား ၁ဝဝ ကျာ်
ခန် ့ လာက် နနက် ဝလီ ဝလင်း အချိန်မှာ က န် တာ်တိ ့ဆီ ရာက်လာ ကမယ်ဆိတာ သိရတယ်။ ဒီ တာ့ ဒိ ့ရဲ ့
ခါင်း ဆာင်ဦးကန်ရာဒဲင်မ်းနဲ ့ဦး ဟာ်ခိလက်တိ ့က လူစ ပီး ရှ လပ်
့ ရမယ့်အစီအစဉ် တွကိ ဖာ်ြပတယ်။
"ချမှတ်ထားတဲ့အတိင်း ဦးတိ ့လဲ ခကတတ်ကျင်းရှိရာကိ လက်နက် ပါင်းစကိင် ဆာင် ပီး

နရာယူ

ထား ကတယ်။ ခါင်း ဆာင်နှစ် ယာက်က အ နအထားအားလး စစ် ဆး ပီး နာက်မှာ တာ့ ဦးတိ ့ရဲ ့ကတတ်
ကျင်း တွကိ မြမင်နိင် အာင် သစ်ခက် တွနဲ ့ဖးထား ကတယ်။ သတင်းပိ ့ချက်အတိင်းဘဲ အခ ခတ်နာရီနဲ ့ဆိ
ရင် နနက် ၅ နာရီအချိန် လာက် ြဖစ်မယ်။ မိးလင်းခါစဆိပါ တာ့…။ အဂလိပ်စစ်သား တွ ၁ဝဝ
လာက်

ရာက်လာ တာ့တာဘဲ၊ ပထမ တာ့ သူတိ ့လဲ စိတ်မသန် ့သလိ ဟိဟိသည်သည်

တယ်။ ဒီ နာက်မှာ တာ့ သူတိ ့ရဲ ့စစ်ဗိလ်နဲ ့ဒိ ့ရဲ ့ ခါင်း ဆာင်နှစ် ယာက်

ကျာ်

လ ာက် ကည့် က

တွ ကတဲ
့
့အခါ စကားမ ြပာတတ်

တာနဲ ့ဦး ဟာ်ခိလက်က နွား နာက်ကိ ဆွဲ ပးရတဲ့"နွား နာက်ခ လာက်"တစ်ခယူ ပီး အဂလိပ်စစ်ဗိလ်ကိ
ခါက်ြပ တာ့တာဘဲ…။
"အဂလိပ်စစ်ဗိလ် ကီးက ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ ့ဦး ဟာ်ခိလက်ကိ တစ်ချက်ပိတ်ကန် သးတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က
တာ့… "က န် တာ်တိ ့ ခင်ဗျားတိ ့အဂလိပ် တွရဲ ့လက် အာက်မှာဘဲ က န်ခပါ့မယ်၊ ခင်ဗျားတိ ့ ြပာသလိ
လိက်နာပါ့မယ်၊

နာက် ပီး ဒီခ လာက်ပိင်ရှင်ြဖစ်တဲ့နွား နာက်တစ် ကာင်ကိ သတ် ပီး ဗိလ် ကီးတိ ့နဲ ့က န်

တာ်တိ ့ မိတ်ဆက်စားပွဲလပ် ကရ အာင်"ဆိတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဘဲ။

နာက် တာ့ သူတိ ့ဆီကပါလာတဲ့စကားြပန်က

ြပန် ြပာြပ တာ့ အဂလိပ်စစ်ဗိလ် ကီးဟာ ဝမ်းသာလိက်တဲ့ြဖစ်ြခင်း၊
ခိလက်ကိ တာင်းပန် နတယ်…။
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"ဒီအြဖစ်အပျက် တွကိ

ဦးတိ ့ကတတ်ကျင်းထဲက န

ကည့် နရင်း

စီမချက် ကာင်းတဲ့ဒိ ့ ခါင်း

ဆာင်ပိင်း တွကိ ချီးကျူးမိ ကပါ သးတယ်။ ဒီလိနဲ ့…သိပ်အချိန်မ ကာလှပါဘူး၊ ဒိ ့ဘက်ကလဲ ကိုတင် ပီး
ြပင်ဆင်ထား ပီးသားဆိ တာ့ မနက် နထန်းတဖျား လာက် ရာက်တဲ့အချိန်မှာ ထမင်းစားပွဲ ကီး ြဖစ် ြမာက်
သွားတယ်။
" ကိုတင်စီမထားတဲ့အတိင်း ထမင်းစားပွဲမှာ မူးယစ် စနိင်တဲ့အရက် ကာင်း ကာင်းနဲ ့ ခါင်ရည် တွ
ကိ တာ် တာ်များများ တိက်လိက်တယ်။ မ ကာပါဘူး…အဂလိပ်စစ်သား၊ စစ်ဗိလ် တွဟာ အားလးလိလိ မူး
ပီး က ကခန် က၊ ြဖစ်ကန်တာ ပါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ တာ့ သူတိ ့အနီးတစ်ဝိက်မှာ ကူကီးချင်း တာ်လှန် ရးရဲ
ဘာ်များ

ယာက်ျားမိန်းမတစ် ယာက်တစ် လမ မရှိ တာ့ဘူး။ ကက် ပျာက်ငှက် ပျာက်

ပျာက်သွား က

တာကိ တာ့ အဂလိပ်စစ်သား တွ မရိပ်မိ ကဘူး။
"အဲဒီ နာက်

"ပစ်"ဆိတဲ့ ခါင်း ဆာင်ဦးကန်ရာဒဲင်မ်းရဲ ့အသနှင့်အတူ

တိတ်ဆိတ် ငိမ်သက်လှတ့ဲ

မနက်ခင်းဟာ သနတ်သ၊ အ ြမာက်သ တွနဲ ့ဆူညသွား တာ့တာဘဲ၊ အငိက်မိခရတဲ့အဂလိပ်စစ်သား တွက
တာ့ သသူ သ၊ သနတ်ပစ် ပီး ကိယ်လွတ်ထွက် ြပးသူ ြပး၊ ြပန်ပစ်တဲ့သူက ပစ်နဲ ့အလပ်ရပ်သွားတယ်။ ဒီ
တိက်ပွဲက တာ့ မ ကာပါဘူး။ နာရီဝက် လာက်ဘဲ ပစ်ခတ်လိက်ရတယ်၊ အဂလိပ်စစ်သား တွလဲ တ ယာက်
မှမရှိ က တာ့ဘူး။

သနတ်သ တွဟာလဲ ရပ်စဲသွား တာ့တယ်။ ကမ္ဘာပျက်မတတ်

ပါက်ကွဲသ တွ ရပ်စဲ

သွား ပီးတဲ့ နာက် တာ့ ဒီတစ်ဝိက်မှာ သွးသရဲရဲ တွကလွဲ ပီး တိတ်ဆိတ် ငိမ်သက် နတယ်။
"ဦးတိ ့ တွအားလး ကျဆးသွားတဲ့အဂလိပ်စစ်သားအ လာင်း တွရှိရာကိ သွား ကတယ်။ အားလး
တန်းစီ ပီး လူစစ် တာ့ ဒိ ့ဘက်က အကျအဆး၊ အထိအခိက် မရှိတာမိ ့ အားလးဝမ်းသာ ကရတယ်။ ဒီတိက်ပွဲ
မှာ ဦးတိ ့ဘက်က

ခါင်း ဆာင် တွ ရာ၊ ရဲ ဘာ် တွပါ စစ ပါင်း ၄၅

ယာက် လာက် ပါဝင်ခဲ့ ကတယ်။

လက်နက်အားြဖင့် တာ့ တူမီး သနတ် ၄ဝ လက်၊ နွား နာက်သား ရနဲ ့လပ်ထားတဲ့သား ရအ ြမာက် ၄ လက်
နဲ ့အြခားလှ၊ ဓား၊ လး တွက တာ့ အများ ကီးပါဘဲ။ သား ရအ ြမာက်ဆိတာက ဒိ ့တ တွ ကဖန် ပီး လပ်
ထားရတယ်။ နွား နာက်သား ရအ ြခာက်ကိ လိပ် ပီး တာ့ အ ပ က ကိမ် ကိုးနဲ ့ရစ်ပတ်ထား ပီး ဖင်ပိတ်
လပ်တယ်။ အထဲမှာ ယမ်းနဲ ့ခဲ တွ ထည့် ပီး တစ် ယာက်က မီးစနဲ ့တိ ့ပီး ရ ရတယ်
့
။
"ဒီတိက်ပွဲမှာ အဂလိပ်ဖက်က တပ်ခွဲမှူး ၁

ယာက်၊ တပ် ကပ် ၃

ယာက်နဲ ့ရိးရိးရဲ ဘာ် ၄ဝ စစ

ပါင်း ၄၄ ယာ်ကျဆး ပီး လက်နက်အားြဖင့် ရိင်ဖယ် သနတ်၊ မာင်းြပန် သနတ် စစ ပါင်း အလက် ၅ဝ
လာက်ရရှိခဲ့တယ်။
"အဲဒီပထမစစ်ပွဲမှာ

အာင်ြမင်မရရှိခဲတ
့ ဲ့အတွက်

နာက်ပိင်း ခတပ် တွမှာ ရာ၊ ရပ်ရွာလူထ တွအ

တွက် ရာ၊ ဂဏ်ယူမဆး အား ပးလာ ကတာကိ တွ ရတယ်
့
။ ဒါ ပမယ့် ဦးတိ ့ရဲ ့ အာင်ြမင်မဟာ ကာ ကာမခ
ခဲ့ပါဘူး။ ဘာြဖစ်လိ ့လဲဆိ တာ့ အထိနာသွား ကတဲ့အဂလိပ်များဟာ စစ်သည်အလးအရင်းနဲ ့အမဲတစ် ကာင်
ကိ ဝါးမျိုကိက်သတ် တာ့မယ့်ကျား ကီးတစ် ကာင်လိ ဒတိယအ ကိမ် ချီတက်လာ ကလိ ့ဘဲ။ ဒီကူးလ်ပီးခတပ်
မှာဘဲ ဦးတိ ့ဆက်လက်ခခ ကပါ သးတယ်။
"ဒါ ပမယ့် သူတိ ့ဆီက ရထားတဲ့လက်နက် တွထဲမှာလဲ ရိင်ဖယ်ကလွဲ ပီး အြခား မာင်းြပန် သနတ်
ဆိရင် မြမင်ဘူး၊ မ တွ ဘူ
့ း က တာ့

ခါင်း ဆာင်ပိင်း တွကလွဲ ပီး အသးမြပုတတ် ကဘူး။ လူအင်အား ပိ

များလာ ပမယ့် အဂလိပ်စစ်သား တွက ပိများ န တာ့ အင်အားမမ ခဲ့ပါဘူး။ ပထမ နာက် တာ့ ဇွဲမ လ ာ့
ဘဲ

နာက်မဆတ်တမ်း ခခ ကတယ်။ အမျိုးသားတစ် ယာက် ကျဆးခဲ့တယ်။

နာက် ပီး အြခားရဲ ဘာ် ၂

ယာက် ဒဏ်ရာထပ်ရခဲ့ြပန် တာ့ အင်အားမမ မှန်း သိလာ ကတာနဲ ့ဒီကူးလ်ပီးခတပ်ကိ စွန် ့လတ်ဆတ်ခွာခဲ့
ကရတယ်။ ဒီခတပ်က န "ရန်းကူးလ်" ခ တဲ့"ဘီး လးကူးလ်"ကိ ရ ခဲ့ ့ ကရတယ်။
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"ရန်းကူးလ် ခ တဲ့ဘီး လးကူးလ်မှာ ဒိ ့တစ် တွ ဆက်ခခဘိ ့ ြပင်ဆင် ကြပန်တယ်။ ဒီအ တာအ
တွင်းမှာဘဲ အဂလိပ် တွက ဆက်လိက်လာ က တာ့ တစ် န ့ နနက်ပိင်း အရဏ်တက်ချိန်မှာဘဲ တိက်ပွဲထပ်
ြဖစ် ကြပန်တယ်၊ ဒီမှာ တာ့ တိက်ပွဲအ တာ် လာက် ကာတယ်။ ခန် ့မှန်း ြခအားြဖင့် ၃ နာရီ လာက် ကာမယ်
ထင်တယ်။ နာက်ပိင်းမှာ ခဲယမ်းမီး ကျာက် နည်းပါးတဲ့ဒိ ့တစ် တွဟာ အင်အားနည်းလာတာကတ ကာင်း၊
ဒိ ့ဘက်က တာ်လှန် ရးရဲ ဘာ် ၃ ယာက် လာက် ကျဆးသွား ကတာမိ ့ စိတ်ဓာတ်ခိင် မဲ က ပမယ့်အင်အား
မမ တာ့ အားမတန် မာန် လ ာ့ခဲ့ ကရတယ်။ ဒါ ပမယ့် အရး ပး ပီး လက် ြမာက်ခဲ့ရတာ မဟတ်ဘူး။ တာ
ထဲမှာ တိမ်း ရှာင် နခဲ့ ကရတယ်။ ဒါ ပမယ့် ဝမ်းနည်းစရာက တာ့
တွြဖစ်တဲ့ဘိလ်ရန်း၊

ခွး နွး၊

နာက်တစ် န ့မှာ ဦးတိ ့ကူကီးချင်းရွာ

ကာ်လ်တင်း၊ မကျည်းဘ…စတဲ့ရွာ လးရွာကိ မီးရ ဖျက်
့
ဆီးြခင်းခခဲ့ ကရ

တယ်။ ဒီအတွက် တာ်လှန် ရးရဲ ဘာ် တွနဲ ့ရပ်ရွာလူထအားလး အိးအိမ်ကင်းမဲ့ ပီး စိတ်ဓာတ်ကျကန် ကတဲ့
အတွက် တာ်လှန် ရးကိ ခတ္တ ရပ်ထားခဲ့ရတယ်။
" နာက်တစ်နှစ် ၁၉၁၇ ခ၊ နှစ်ဦးပိင်းမှာ စိတ်ဓာတ်တက် က ပီး နယ်ချဲ ့တိ ့ရဲ ့လပ် ဆာင်ချက်ကိ စိတ်
နာ နတဲ့ကူကီးချင်းလူငယ်ပိင်းနဲ ့ ခါင်း ဆာင်ပိင်း တွက

တာ်လှန် ရးအဖွဲ ့ကိ ထပ်မဖွဲ ့စည်း ပီး

တာ်လှန်

ရးကိ ြပန်လည်စတင်ခဲ့ ကြပန်တယ်။
"တစ်ကယ်ဆိ တာ့ ဦးတိ ့ရဲ ့ တာ်လှန်မဟာ ဒိ ့ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င လွတ်လပ် ရးရရှိ ရးအတွက်
တိက်ရိက်အ ထာက်အကူ မြပုနိင်ခဲ့ ပမယ့် ငါ့တူ ကီးတိ ့ ြပာြပချက်အတိင်းဆိရင် ဒိ ့နိင်ငအတွင်းမှာ ရှိ ကတဲ့
တိင်းရင်းသားလူမျိုး ပါင်းစရဲ ့စည်းလးညီညတ်မကိ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြပခဲ့တယ်ဆိတာ သိ
ရတယ်။ နာက် တာ့ ဒီစည်းလးမကစ ပီး အင်အားယူခဲ့ ကတယ်။ ဒီအင်အားက န ဒိ ့လွတ်လပ် ရးရခဲ့တယ်
ဆိတာ သိရ တာ့ ကျနပ်အားရစရာ ကာင်းလှပါတယ် ငါ့တူရယ်၊ အင်အား ကီးမားလှတဲ့နယ်ချဲ ့သမား တွ
ကိ တာ်လှန်တိက်ခိက်နိင် ကတဲ့အတွက် အခ တာ့ အ ကာင်အထည် ပ န ပီဆိတာ သိရလိ ့လဲ ဝမ်းသာလှ
ပါတယ်…"
အထက် ဖ ြပပါအတိင်း ခန္တီးခရိင်နှင့် မာ်လိက်ခရိင်စသည်အ
့ နာက်ရိးမ တာင်တန်း ပ တွင်

န

ထိင် က သာ ကူကီးချင်းတိင်းရင်းသားများသည် ဒိ ့ြပည် ဒိ ့နိင်င ကီး နယ်ချဲ ့လက် အာက်မှ လွတ် ြမာက် ရး
အတွက် အသက်နှင့်ရင်း၍ တိက်ပွဲဝင်ခဲ့ က ပသည်။ ။

ကူကီးချင်းက လး

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၂ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ၊ အတွဲ(၂ဝ)၊ အမှတ်(၉)ထတ် ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၁၈၁-၁၈၄)

ထိ၌ လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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