(၁)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၱဳပၸတိ အမွာ းမ်ား ရွင္းတမ္း
၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝရီလ ၁၃ ရက္ေန႕သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏
ေမြးေန႕ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ား ေန႕လည္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာ
သက္ရိွထင္ရွားရွိခဲ့ေသာ္ ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ အသက္ ၉၉ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနမွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ား ကို ေရးသား၊
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳလိုက္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ေပင္း (၁၂၀)
ေက်ာ္ နီးပါးခန္႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါစာအုပ္မ်ား အနက္ အမ်ား
စုမွာ ယခင္ႏွစ္ ၅၀ အတြင္းက ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ား ကို ျပန္လည္ထုတ္ေဝခဲ့သလို၊
ျပန္လည္ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္အသစ္မ်ား ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ား
သည္ တစ္ခ်ိန္က ကေလာင္စံုေရးသားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ကို
စုစည္းထားသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၱဳပၸတိ စာအုပ္ ၄၊ ၅ အုပ္ကို မွီး၍
ျပန္လည္ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ား လည္း ပါရွိသည္။
သို႔ ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စာအုပ္မ်ား ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈပါက အမ်ား စုမွာ
ရက္စြဲအမွတ္မွာ းမႈ မ်ား ၊ ျဖစ္ရပ္မွန္ လြဲေခ်ာ္မႈ မ်ား ၊ မခိုင္လံုေသာ ပါးစပ္ရာဇဝင္၊
ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ စသည့္အမွာ းအမ်ား အျပား ေတြ႕ရွိရသည္။
အဆိုပါအမွာ းမ်ား အား မည္သူွကိုမွ်နစ္နာေစလိုေသာ၊ ထိခိုက္ ေစလိုေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အား သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ကို
ခ်ိန္ထိုးေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အမွန္ကို ေထာက္ျပလိုက္ပါသည္။
ေမြးသကၠရာဇ္အမွာ း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို
မေကြးတိုင္း၊ ေျမလတ္ေဒသနတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ကေလး၌ အဖ တတိယတန္းေရွ႕ေန၊ အဖ ဦးဖာ၊
အမိ ေဒစုတို႔မွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၆ ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၅ ခု၊
ေဖေဖာ္ဝရီ ၁၃ ရက္) စေနေန႔တြင္ နံနက္ ၅ နာရီ ၃၅ မိနစ္၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလၤကာေက်ာ္စြာ ဆရာ ႀကီး
သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း တည္းျဖတ္ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္စာေရး ဆရာ၊ ရဲေဘာ္၊
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူ ငယ္ခ်င္းမ်ား စုေပၾင္းေရးသား၍
၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အမ်ိဳးသား ပံုႏိုပ္တိုက္မွ ထုပ္ေ၀ခဲ့ေသာ "
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတဳၱပၸတိ" စာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့ေသာ
သူ႔အတၱဳပၸတိအက်ဥ္း၌ - "ရက္အနည္းငယ္ခန္႔ ၾကာေသာအခါတစ္မိုင္ေလာက္ ကြာေဝး ေသာ
အျခားရြာတစ္ရြာမွာ ေနသည့္ မိဘမ်ား လက္သံုးျဖစ္ေသာ ေဗဒင္ ဆရာသည္ ေပရြက္တြင္

ေရးဖြဲ႕၍ ေရနံေခ်းသုတ္ထားေသာ ရက္ခ်ဳပ္ ဇာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္သို႔
ယူေဆာင္လာေလ၏ ။ ဇာတာအဆိုကား ေဇယ်တု သဗၺမဂၤလံ။ သကၠရာဇ္ ၁၂၇၆ ခု
တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္။ စေနေန႔အဝင္ ၄ ခ်က္ မတီးမီ ၆ နာရီ၊ ၃ ပါဒ္ ၊ ၁၃ ဗီဇနာ၊ ၄ ျပန္၊ ၂
ခရာ စက္နာရီ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ၾကည္လင္သဒၵါျမတ္ႏိုးစြာ ျဖင့္ ရတနာ သံုးပါးဦးထိပ္ထားလွ်က္
ဘုန္း၊ တန္ခိုး၊ ေတေဇာ၊ ညာဏ္ပညာႏွင့္ စံုစြာ ျပည့္ျငား သတိုးသားကို
မာတာမိခင္ဖြားသန္႔စင္သည္ တြင္ညီသညာ ေခၚစရာကားနာမရွိန္ဝင္း-ေမာင္ထိန္လင္း။
သံဒိဘုတၱိဇာတာအာယု ၁၂၀ ရွည္ေစေသာ္္" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ ေသာ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ျပန္ၾကားေရး
ဌာနမွေဝေသာ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း" စာအုပ္၌ ၁၉၁၆ ေဖေဖာ္ဝရီ ၁၃ စေနေန႔ မေကြးခ႐ိုင္၊
နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ အဘအမိန္႔ေတာ္ရေရွ႕ေန ဦးဖား၊ အမိေဒၚစုတို႔မွ ဖြားျမင္သည္ဟု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ စာအုပ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဖခင္အမည္ ဦးဖာကို ဦးဖားဟူ၍
ေရးသားထား ျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၉၁၆ ေဖေဖာ္ဝရီ ၁၃ ရက္ စေနေန႔ ဟူ၍ မွာ
းယြင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁၉၁၆ ေဖေဖာ္ဝရီလ ၁၃ ရက္ သည္ စေနေန႔မဟုတ္ဘဲ
တနဂၤေႏြေန႔သာျဖစ္သည္။
ငယ္နာမည္ အမွာ း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္
အခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ား ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ငယ္မည္ကို "ေမာင္ထိန္လင္း" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားၾကသည္။
စင္စစ္ "ထိန္လင္း" အမည္မွာ ဇာတာထဲ၌ ေဗဒင္ဆရာက ေန႔နံအလိုက္ မွည့္ေခၚထားေသာ
နာမည္သာျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခါမွ မေခၚတြင္ခဲ့ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အစ္ကို (ႏို႔ညႇာ)
ဦးေအာင္သန္း၏ "ေအာင္ဆန္္း" စာအုပ္ (၂၀၁၁ ဇြန္လ ပဥၥမအႀကိမ္
တေကာင္းစာေပတိုက္ထုတ္) စာမ်က္ႏွာ ၁၅ ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ ၃ ႏွစ္ ၆ လ ၅ ရက္သားအရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ
ညီကေလးတစ္ေယာက္ ရပါသည္။ ညီေလးတစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ (၁၉၁၆) ေရာက္ေသာအခါ
နာမည္ေပးရန္ စဥ္္းစားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က "က်ဳပ္ ေအာင္သန္းဆို
သူကေအာင္ဆန္းေပါ့ဗ်ာ" ဟု ေျပာလိုက္ရာ အားလံုးက လက္ခံပါၾကသည္။

စေနသားျဖစ္သည့္အတိုင္း ဇာတာထဲ၌ "ထိန္လင္း" ဟု ေန႔နံအလိုက္ မွည့္ထားေသာ္လည္း
"ေအာင္ဆန္း" ဟုသာ တြင္ေန ပါေတာ့သည္။ ထိန္လင္းသည္ ဇာတာဖြဲ႕သူေပးေသာ
နာမည္မွ်သာ ျဖစ္ သည္။ အခ်ိဳ႕ထင္ေနသကဲ့သို႔ ငယ္နာမည္မဟုတ္ပါ။
မည္သည့္အခါမွ"ထိန္လင္း" ဟု မေခၚခဲၾ့ကပါ"
ေမြးခ်င္းစာရင္းအမွာ း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဦးဖာ၊ ေဒၚစု၏ သားသမီးမ်ား အနက္
အေထြးဆံုးသားျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္း (၉) ေယာက္ရွိသည္။ ယင္းတို႕မွာ (၁) အစ္မႀကီး မခင္ညြန္႕ (လယ္ဝန္ကေတာ္၊ အသက္ ၅၀ အရြယ္၊ ၁၉၄၆ တြင္
ကြယ္လြန္သည္။)
(၂) အစ္မလတ္ မဝက္ (အပ်ိဳႀကီး၊ ၁၉၅၆ ေမ ၂၂ တြင္ ကြယ္လြန္ သည္)

(၃) အစ္ကိုႀကီး ေမာင္ဘဝင္း (B.A, B.Sc, ၁၉၀၁ ဇြန္ ၁၁ ဖြားျဖစ္၍
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ႏွင့္အတူ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ တြင္ က်ဆံုးခဲ့သည္)
(၄) အစ္မ မေရႊမွန္ (ငယ္စဥ္က ကြယ္လြန္)
(၅) အစ္ကို ေမာင္ေနေအာင္ (အမိန္႕ေတာ္ရ ေရွ႕ေန၊ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ဖြား။)
(၆) အစ္ကို ေမာင္ညိဳေမာင္ (ငယ္စဥ္က ကြယ္လြန္)
(၇) အစ္ကို ေမာင္ထြန္းလင္း (ငယ္စဥ္က ကြယ္လြန္)
(၈) အစ္ကို ေမာင္ေအာင္သန္း (B.A ၊ ၁၉၁၁-၁၉၉၁)
(၉) ေမာင္ေအာင္ဆန္း (၁၉၁၅ ေဖေဖာ္ဝၾရီ ၁၃ ဖြားျမင္၍ ၊ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉
တြင္ က်ဆံုးသည္) တို႕ ျဖစၾ္ကသည္။
သို႕ေသာ္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၁၉၄၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရကေ္ န႕တင္
ေရးသားခဲ့ေသာ "အာဇာနည္ဗိမၼာန္ဋီကာ" စာအုပ္၌ ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးခ်င္းမ်ား ကို
ဤသို႕ ေဖာ္ျပထားသည္။
(၁) မခင္ညြန္႕
(၂) မဝက္
(၃) ေမာင္ဘဝင္း
(၄) မေရႊမွန္
(၅) ေမာင္ေနေအာင္
(၆) သား (၂) ေယာက္ (ပုခက္တြင္းကပင္ ကြယ္လြန္)
(၇) ေမာင္ေအာင္သန္း
(၈) ေမာင္ေအာင္ဆန္းတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ဖူဂ်ီယာမ စာအုပ္တိုက္ မွ
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာဆရာ ဦးပုကေလး ၏ "ငၾတို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ဘာေတြ လုုပ္ခဲ့သလဲ "စာအုပ္ စာ ၉၂ ၌ ယင္း အတိုင္းပင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလ၌ တေကာင္းစာေပတိုက္မွ စတုတၱအႀကိမ္ ေျမာက္
ထုတ္ေဝေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကို ဦးေအာင္သန္း၏ "ေအာင္ဆန္္းမိသားစု" စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ
၄၅ ၌ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ မ်ား ကို(၁) မခင္ညြန္႕
(၂) မဝက္
(၃) ကိုဘဝင္း
(၄) မေရႊမွန္ (၁၃ ႏွစ္အရြယ္ေလာက္တြင္ ဆံုးသည္။)
(၅) ကိုေနေအာင္
(၆) ညိဳေမာင္ (ကေလးအရြယ္တြင္ ဆံုးသည္။)
(၇) အျခားေယာက်ာ္းကေလးတစ္ေယာက္ (ကေလးအရြယ္တြင္ ေသဆံုး သည္။)
(၈) ေအာင္သန္း
(၉) ေအာင္ဆန္း (၁၉၁၅ ေဖေဖာ္ဝရီလ ၁၃ တြင္ ဖြား၍ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ တြင္
က်ဆံုးသည္) ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖခင္ ကြယ္လြန္ရက္အမွာ း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဖခင္ ဦးဖာကြယ္လြန္ရက္သည္လည္း ကြဲလြဲေနျပန္ သည္။ ကြဲလြဲမႈ
မ်ား အနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အစ္ကို ဦးေအာင္သန္း၏ "ေအာင္ဆန္္းမိသိသားစု" စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ
၁၈ ၌ "ငါးပါးသီလၿမဲသူ၊ ကံယံုသူ လူ႐ိုးလူေကာင္းႀကီး ဦးဖာသည္ အသက္ ၆၄

ႏွစ္အရြယ္တြင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ ပင္ ႏွစ္လခန္႔ နာမက်န္း ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၃၁ ခု ေမလ ၁၈
ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားေလ သည္" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၉၄၇ မတ္ ၂၅ တြင္
လိုက္ပါခဲ့ေသာ သတင္းစာဆရာ ဦးပုကေလး၏ "ငါတိုဗိုလ္ခ်ဳပ္" ္(ပညာေရႊေတာင္
စာအုပ္တိုက္၊ တတိယအႀကိမ္ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလထုတ္) စာမ်က္ႏွာ ၄၈ ႏွင့္ ၅၂ ၌ "(ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးသမိခင္ႏွင့္ ရင္းခ်ာေသာ
ေဆြမ်ိဳးညာတိတို႔ရွိၾကေသာ္လည္း ကိုးႏွစ္ျပန္မေရာက္ဘဲေနခဲ့ရာ ၁၉၄၇၊ မတ္လ (၂၅) ရက္
(တန္ခူးလဆန္း ၄ ရက္) ေန႔ကမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔
မဝင္မီ

ေမြးသဖခင္ (ဦးဖာ) ၏ သခ်ိဳင္းကို ဝင္ေရာက္ကန္ေတာ့၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဖခင္
ဦးဖာမွာ ကုန္သည္မ်ိဳး႐ိုး ဦးေဒကိုး၊ ေဒၚဆြဲေလးတို႔၏ တစ္ေယာက္တည္းေသာ
သားျဖစ္သည္။ ဦးဖာသည္ ေရွ႕ေနစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း
ေရွ႕ေနမလိုက္ဘဲ ကုန္သည္ပြဲစားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာ
သကၠရာဇ္ ၁၂၉၃ ခု၊ နယုန္လဆုတ္ (၉) ရက္ (၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္)
တနလာေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္၏ " ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
သတင္းစာဆရာဦးပုကေလးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဖခင္အုတ္ဂူ၌ ေရးထိုးထား ေသာ
သခ်ိဳင္းစာကိုမွတ္သား၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကို
ဦးေအာင္သန္းသည္ ဖခင္ႀကီးကြယ္လြန္စဥ္္က နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕၌ မရွိဘဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌
ပညာသငၾ္ကားေနၿပီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ အသုဘ႐ႈမျပန္ခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အစ္ကိုႀကီး
ဦးဘဝင္းတို႔သည္သာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ အသုဘ႐ႈမျပန္ခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္
အစ္ကိုႀကီး ဦးဘဝင္းတို႔သည္သာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္၍
ဖခင္ႀကီးနာေရးၿပီးသည္အထိ၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔စဥ္္က ေအာင္ဆန္းသည္
ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ အဠမတန္းေက်ာင္းသား အျဖစ္ ပညာသင္ယူလ်က္ရွိၿပီး
အစ္ကိုႀကီးဦးဘဝင္းမွာ ၄င္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္"
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္သန္း၏ "ေအာင္ဆန္း" စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၉၆ ၌
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း နတ္ေမာက္ျပန္ေရာက္ေနေသာ ဦးဘဝင္းႏွင့္
ေအာင္ဆန္းတို႔မွာ ဖခင္ဈာပနကိစၥၿပီးမွ ျပန္ရရာ ေက်ာင္း ျပန္ေရာက္ ေနာက္က်ေန၏ ။
ျမန္မာစာဆရာႀကီး ဦးဘသိန္းက ေမာင္ေအာင္ဆန္းအား "မင္းတို႔ ဘာလို႔ေနာက္က်သလဲ" ဟု
ေမးရာ "အေဖ မမာလို႔" ဟု ေျဖ၏ ။ "အခု မာသြားပလား" ဟု ဆရာႀကီးက ဆက္ေမးရာ
"ေသၿပီ" ဟု ေအာင္ဆန္းက ျပန္ေျဖ၏ ။ ထိုသို႔ ေျဖပံုကို ဆရာႀကီးက ျပန္ေျပာရာ၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရယၾ္ကရ၏ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖခင္ႀကီးကြယ္လြန္စဥ္္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ မျပန္ခဲ့႐ံုမွဲ် မက၊
ဖခင္ႀကီးဂူသြင္းကို ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ သခ်ိဳင္းသို႔ လည္း မည္သည့္အခါမွ မသြားေရာက္ခဲ့ေသာ

ဦးေအာင္သန္း၏ ဖခင္ႀကီးကြယ္လြန္သည့္ ရက္စြဲ မွတ္တမ္းကို ပယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း တည္ေထာင္သည့္ ေန႔စြဲအမွာ း
ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း တည္ေထာင္သည့္ ေန႔စြဲအမွာ း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္
၁၉၃၉ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ အိမ္၌
အထူးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပကာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းႀကီးမွဴးေသာ
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊
ေနျပည္ေတာ္ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ား ၊ ငါးပြင့္ဆိုင္ ဝံသာႏုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕မွ
ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ "ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း" (Burma Freedom Bloc)
ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၌ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွာ
ေဒါက္တာဘေမာ္ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ သခင္ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္။
သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္လွေဘာ္၊ သခင္ျမ၊ သခင္ႏု၊ ဦးလွမင္း၊ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္၊
ဗႏၥၨဳလဦးစိန္၊ ဦးဘဦး (မႏၱေလး)တို႔သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစၾ္ကသည္။
သို႔ ေသာ္ သူရိယသတင္းစာအတြဲ ၂၅၊ အမွတ္ ၂၀၈ (ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၊
၁၉၃၉) ထုတ္၌ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း (ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဂိုဏ္း) ကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
စတုတၱအႀကိမ္အျဖစ္ အားမာန္သစ္စာေပ တိုက္မွ ထုပ္ေဝေသာ ျမဟန္၏ ္ "ကိုလိုနီေခတ္
ျမန္မာ့သမိုင္းအဘိဓါန္ " စာမ်က္ႏွာ ၂၇၉ ၌ လည္း ယင္းအတိုင္းပင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း သင္႐ိုးမာတိကာႏွင့္ ေက်ာင္း သံုး
စာအုပ္ေကာ္မတီက ျပဳစုသည့္ အဠမတန္း သမိုင္းျပဌာန္းစာအုပ္၌ ၁၉၃၉ စက္တင္ဘာလ ၁
ရက္တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏ အထူးအစည္း အေဝး က်င္းပကာ ဂိုဏ္းဂဏပါတီမေရြး
လြတ္လပ္ေရး ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲၾ့ကသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ ၁၉၃၉ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႕၊ ငါးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္
ပူးေပါင္းၿပီး ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထား ျပန္သည္။

မည္သို႔ ဆိုေစ… ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၃ ခု ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထုပ္
ဗမာေ့ခတ္ သတင္းစာတြင္ "ဗမာလြပ္လပ္ေရး အေရး ေတာ္ပံု" အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးကို
ေရးသားခဲ့ရာ၊ ယင္း၌ "ကၽြႏု္ပ္ထင္သကဲ့သို႔ ပင္ အမွန္ပင္ စစ္ျဖစ္ရေတာ့၏ ။ ၁၉၃၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ
၃ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပစစ္ စတင္တိုက္ေလသည္။ (ကၽြႏု္ပ္၏ အမွတ္အသား မမွာ းပါက)
စစ္မေၾကညာမီ ၂ ရက္ (စက္တင္ ဘာလ ၁ ရက္) ကပင္
တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုူးပည္လံုးဆိုင္ရာအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖဲြ႕၏ အထူးအစည္းအေဝးပြဲကို
က်င္းပကာ ပါတီမေရြးဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးကို ခ်စ္သူအားလံုးပါဝင္၍ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႏွင့္
ေဒါက္တာ ဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားအစည္းအ႐ံုးကို အေျခခံထားလ်က္ ဗမာ့ထြက္ရပ္
ဂိုဏ္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

အမွန္ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့စစ္ကို ႀကိဳက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္၏ ။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းပင္ ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ႀကီးကိုလည္း

ဖၨဲစည္းမိေလသည္။" ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားေလသည္။
ထို႔အတူပင္ စာၾကည့္တိုက္ပညာရွင္ဦးေမာင္ေမာင္ (စိုးရွိန္) ျပဳစု၍ ၂၀၁၁
ဇြန္လတြင္ ႏွစ္ကာလမ်ား စာအုပ္တိုက္မွ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစာစုစရင္းစာအုပ္၊ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ ေန႔စြဲမ်ား က႑"
စာမ်က္ႏွာ (၁၁) ၌ "၁၉၃၉ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ေဒက္တာဘေမာ္အိမ္၌ က်င္းပ ေသာ
အစည္းအေဝးတြင္ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္" ဟူ၍
ပင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းအေထာက္အထားကို မေက်နပ္ေသးလွ်င္ ဦးျမင့္ေဝ (တပ္
မေတာ္ျမင့္သႏၱာ) ျပဳစုသည့္ "ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးအဘိဓါန္ (ခရစ ္ ၁၈၂၄ မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္
အထိ) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၈၄-၈၅ ၌ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္
တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မွာ (၁) ေဒါက္တာဘေမာ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
(၂) သခင္ေအာင္ဆန္း-အေထြေထြအတြင္းေရးမူး
(၃) သခင္သန္းထြန္း-အဖြဲ႕ဝင္
(၄) သခင္လွေဘာ္-အဖြဲ႕ဝင္
(၅) သခင္ျမ-အဖြဲ႕ဝင္
(၆) သခင္ႏုအဖြဲ႕ဝင္
(၇) ဦးလွမင္း-အဖြဲ႕ဝင္

(၈) ေဒက္တာသိန္းေမာင္-အဖြဲ႕ဝင္
(၉) ဗႏၶဳလဦးစိန္-အဖြဲ႕ဝင္
(၁၀) ဦးထြန္းေအာင္-အဖြဲ႕ဝင္
(၁၁) ေစာေဖသာ-အဖြဲ႕ဝင္
(၁၂) ဦးဘဦး (မႏၱေလး) တို႕ ျဖစ္သည္ဟူ၍ အတိအက် ေရးသားထား
ေလသည္။
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ား ေသြးေဖာက္ၿပီး သစၥာျပဳအမွာ း
ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား ဟိုင္နန္ကၽြန္း စစ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္
တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ စစ္ပညာမ်ား သည္ ၁၉၄၁ ေအာက္တိုဘာ လဆန္းတြင္
ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ စန္းယ စစ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းကို
ပိတ္၍ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းရွိ တာမာဆာတိုၿမိဳ႕ (Tamasato) သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ တနလၤာေန႕တြင္ တာမာ ဆာတိုၿမိဳ႕
ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ စစ္ေသနဂဗ်ဴဟာပညာႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္
ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္မ်ား သံုးစြဲနည္း၊ ျပင္ဆင္ နည္းမ်ား ကို
ဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ဂ်ပန္တို႕သည္ ၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္
ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း ဟာဝိုင္ရီကၽြန္း (Hawaii) ရွိ အေမရိကန္တို႕၏
အာၾကီးဆံုးေရတပ္စခန္းျဖစ္သည့္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္၍
အေရွ႕အာရွစစ္ပြဲႀကီးကို စတင္မီးေမႊးလိုက္ရာ၊ မီနာမီအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူးကီး
(ဗိုလ္မိုးႀကိဳး) သည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း တာမာဆာတိုၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္သင္တန္း၌ ပို႕ခ်ေနမႈ တို႕ကို
အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ မီနာမီအဖြဲ႕ကို
ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္လက္ေအာက္မွ ဂ်ပန္ အမွတ္ ၁၅ တပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္သို႕
လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား ကိုလည္း အသုတ္လိုက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္
ၿမိဳ႕သို႕ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္မွာ ပင္ ဂ်ပန္ဗံုးၾကဲ ေလယာဥ္အစင္း ၆၀
ႏွင့္ တိုက္ေလယာဥ္အစင္း ၃၀ ပါေသာ ဂ်ပန္ ေလတပ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္
ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ေသာၾကာေန႕တြင္ သခင္ ေအာင္ဆန္း၊
သခင္ေစာလြင္၊ သခင္တင္ေအး၊ သခင္ထြန္းေရႊ၊ ကိုေရႊႏွင့္ သခင္သန္းတင္ (၂) တို႕သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အဂၤလိပ္ပိုင္
ေဘာ္နီယိုကုမၼဏီဝင္းအတြင္းရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်က္စိကုဆရာဝန္ ဦးလြန္းေဖေနအိမ္တြင္ ည ၁၀
နာရီေက်ာ္ ခန္႕၌ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား သည္ လက္ေမာင္း
ေသြးေဖာက္သစၥာ အဓိဌာန္ျပဳ၍ ေသြးေသာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္အမ်ား စုႏွင့္ ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္း
အတြဲ (၁၁) [၁၉၇၀] စာ ၂၀၅ ၌ ေသြး ေဖာက္သစၥာ အဓိဌာန္ ျပဳသည့္ေန႕ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ဟု မွာ းယြင္းစြာ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။

အဆိုပကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး ရဲထြဋ္အား
စာေရးသူမွ ၂၀ဝ၇ ဇူလိုင္လခန္႕တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ ေသြးေဖာက္ သည့္ေန႕မွာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္
ခရစၥမတ္ (X.Mas) ေန႕အၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္) ျဖစ္သည္ဟု
အတိအက်ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္
"၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း
ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဆသြန္းလမ္းရွိ ဖရန္႕ဖီးလ္ အေဆာက္ အအံုတြင္
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္အားလံုး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အသက္ေပး ေစာင့္ေရွာက္၍ တိုင္းျပည္အတြက္
အသက္စြန္႕လွဴပါမည္ဟု သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳကာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေသြးေသာက္ပြဲ က်င္းပသည္"
ဟူ၍ ဆရာ ေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ရဲေဘာ္သ္သံုးက်ိပ္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ၌ ေသြးေဖာက္၍
သစၥာအဓိဌာန္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ ဓူဝံစာအုပ္တိုက္မွ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း
ေက်ာ္ေဇာ၏ " ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတိေပါင္းခ်ဳပ္(ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႕) စာမ်က္ႏွာ
၄၇၊ ၄၈ "၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕သည္ နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္တြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားတို႕၏
ပထမလက္နက္ ကိုင္ တပ္မေတာ္ႀကီး (B.I.A) ကို စတင္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေန႕ႀကီးျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ လက္ေမာင္း ေသြးေဖာက္၍
သစၥာေရေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ
ဆံုးခန္းတိုင္တိုက္ပြဲဝင္မည္ဟု သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
အထက္ပါ ဘီအိုင္ေအတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ က်မ္းသစၥာခံယူ ပြဲေန႕ကို
ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆရာတစ္ေယာက္ 'အီဇုမိယ' ေရးေသာ မီနာမီကီကန္စာအုပ္
ျမန္မာျပန္စာမ်က္ႏွာ ၉၅ ႏွင့္ ၁၀၄ တြင္ (၂၈- ၳ၁၂-၄၁) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
တပ္မေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း (၁) နိဒန္း တြင္ (၂၇-၁၂-၄၁) ဟု ဆိုသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕
စြဲမွတ္ေနသည့္ေန႕သည္ (၂၆-၁၂-၄၁) သာ ျဖစ္သည္ ' ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။
ဘီအိုင္ေအတည္ေထာင္သည့္ေန႕အမွာ း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိစာအုပ္အမ်ား စု၌ အမ်ား ဆံုးမွာ းယြင္း ေသာ
အမွာ းတစ္ခုမွာ ၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ တြင္ ယိုးဒယား (ထိုင္း) ႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္အတူ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္ မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု
ေဖာ္ျပမႈ ပင္ျဖစ္သည္။
ဦးျမဟန္ျပဳစု၍ အားမာန္သစ္စာေပတိုက္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လတြင္
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ကိုလိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့သမိုင္းအဘိဓာန္ စာအုပ္ စာ ၂၉၉ ၌ "ဘီအိုင္ေအကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္တို႕က ဦးစီး၍ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စဖြဲ႕သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ဘီအိုင္ေအကို အၿပီးဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသလို ျပည္သူ႕ေခတ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊
အမွတ္ ၁၂ (၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ၂၃) စာမ်က္ႏွာ ၁၇ တြင္ ဖိုးေအာင္ေလး၏
"ေအာင္ဆန္းဒိုင္ယာရီ" ေဆာင္းပါး၌ "၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ၌

ဘီအိုင္ေအေခၚ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာ" ဟူ၍
ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႕ေသာ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မင္းေခါင္ ေရးသားျပဳစုေသာ
"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္္းႏွင့္ ရဲဲေဘာ္သံုးက်ိပ္" စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၂ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဝန္ႀကီးဌာန သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မ္မာ့ရက္စဥ္သမိုင္း
(အႀကိိဳသမိုင္းကာလမွ ၁၉၄၅ အထိ) ပထမတြဲ ြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၂ ၌
"ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (Burma Independence
Army) ကို ၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္" ဟူ၍ အတိအက် ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကာမီကမွ ကြယ္လြန္သြားေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴး ရဲထြဋ္ကလည္း
ေသြးေဖာက္သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ (၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္) တြင္
ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္ဟု ေျပာျပပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအိုင္ေအ) တည္ေထာင္
ေသာေန႕ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ဟုသာ အမွန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ား ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား မွာ းယြင္းမႈ
၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ရွိ
ဦးလြန္းေဖေနအိမ္၌ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအိုင္ေအ) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္
သခင္ေအာင္ဆန္းက ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္တို႕အား စုေဝးၿပီး ယေန႕အစည္းအေဝးတြင္
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္သည့္အခါ မိမိတို႕ဝတ္ထားသည္မွာ
ဂ်ပန္ဝတ္စံု၊ အမည္ ကလည္း ဂ်ပန္နာမည္ျဖစ္ေန၍ မိတ္ဆက္ရာတြင္
အဆင္မေျပလွေၾကာင္း မိမိတို႕၏ နာမည္ရင္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္ရစ္
ခဲ့သည့္ မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဟိုင္နန္ကြၽန္း

တြင္ရွိစဥ္က ကိုလွေမာင္ (ေနာင္ဗိုလ္ေဇယ်) အၾကံေပးသည့္အတိုင္း ဗမာ
ဆန္ဆန္ ဗိုလ္နာမည္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္
သခင္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႕၏ ဗိုလ္ဘြဲ႕အမည္အသီးသီးကို
ေဘာ္နီယိုကုမၸဏီဝင္းအတြင္း အမိန္႕ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤသို႕ျဖင့္

ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား ၏ ဗိုလ္အမည္ မ်ား တြင္လာခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႕၏
အမည္ရင္း၊ ဂ်ပန္အမည္ႏွင့္ ဗိုလ္အမည္မ်ား မွာ ၁။ သခင္ေအာင္ဆန္း Omoda Monji ဗိုလ္ေတဇ
၂။ သခင္႐ႈေမာင္ Takasugi Susumu ဗိုလ္ေနဝင္း
၃။ သခင္ေက်ာ္စိန္ Takahashi ဗိုလ္မိုးညိဳ
၄။ သခင္ခင္ေမာင္ဦး Monya Masaru ဗိုလ္တာရာ
၅။ သခင္ေငြ Katsura ဗိုလ္ေစာေအာင္
၆။ သခင္ေစာလြင္ Yamaoka Kiyoshi ဗိုလ္မင္းေခါင္
၇။ သခင္စံျမ Nakagawa Ichiro ဗိုလ္ေတာက္ထိန္
၈။ သခင္စံလိႈငO
္ mura Tadashi ဗိုလ္ေအာင္
၉။ သခင္စိုး Kono ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္
၁၀။ ကိုေဆာင္း Monya Hiroshi ဗိုလ္ထိန္ဝင္း
၁၁။ သခင္တင္ေအး Chinda Seiyi ဗိုလ္ဘုန္းျမင့္

၁၂။ သခင္ထြန္းခင္ Nakamura Hitoshi ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ
၁၃။ ကိုထြန္းရွိန္ Yamashita Teruo ဗိုလ္ရန္ႏိုင္
၁၄။ သခင္ထြန္းေရႊ Utsumi Susumu ဗိုလ္လင္းယုန္
၁၅။ သခင္ထြန္းလြင္ Otani Hiroshi ဗိုလ္ဗလ
၁၆။ သခင္ထြန္းအုပ္ Ichihara Ishiro ဗိုလ္ဘြဲ႕မခံ
၁၇။ သခင္ဗဂ်မ္း Baba Takeshi ဗိုလ္လေရာင္
၁၈။ သခင္ေမာင္ေမာင္ Tsuchiya ဗိုလö
္ ာဏ
၁၉။ ကိုေရႊ Taniguchi Shinichi ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ

၂၀။ သခင္လွ Ito Hitochi ဗိုလ္မင္းေရာင္
၂၁။ သခင္လွေဖ Tani Kiyoshi ဗိုလ္လက်ာ္
၂၂။ ကိုလွေမာင္ Kaga Masashi ဗိုလ္ေဇယ်
၂၃။ သခင္လွၿမိဳင္ Itoda Tei-ichi ဗိုလ္ရန္ေအာင္
၂၄။ သခင္သစ္ Osawa ဗိုလ္ေစာေနာင္
၂၅။ သခင္သန္းညြန္႕ Okawa ဗိုလ္ဇင္ေယာ္
၂၆။ သခင္သန္းတင္ (၁) (ေမာ္လၿမိဳင္) (Yamada ဗိုလ္ဘြဲ႕မခံယူမီ
အူအတက္ေပါက္ေရာဂါျဖင့္ တိုင္ေပေဆး႐ံု (စက္တင္ဘာလ ၁၉၊ ၄၁) ၌ ကြယ္လြန္။)
၂၇။ သခင္သန္းတင္ (၂) Tsubota ဗိုလ္ျမဒင္ (သာယာဝတီ)
၂၈။ သခင္ေအာင္သန္း Hirata Masao ဗိုလ္စၾကာ
၂၉။ သခင္ေအးေမာင္ Mizuno Saburo ဗိုလ္မိုး
၃၀။ ကိုေအာင္သိန္း Hayashi ဗိုလ္ရဲထြဋ္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္သံုးဆယ္အနက္ သခင္ထြန္းအုပ္သည္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာဆည္းပူးေန၍ လည္းေကာင္း၊ ကိုေဆာင္းသည္
မီနာမီအဖြဲ႕၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ကို လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ
ျဖတ္ေက်ာ္ေရာက္ရွိလာမည့္ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား ကို ေစာင့္ႀကိဳရန္ တာဝန္ျဖင့္ ဇင္းမယ္
ေခၚ ခ်င္းမိုင္(Chiangmai) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန၍ လည္းေကာင္း၊
ေမာ္လၿမိဳင္သားသခင္သန္းတင္ (၁) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕
သြားေရာက္စဥ္ တိုင္ေပၿမိဳ႕၌ အူအတက္ေပါက္ေရာဂါျဖင့္ ၁၉၄၁ စက္တင္ဘာလတြင္
ကြယ္လြန္ခဲ့၍ လည္းေကာင္း၊ ဟိုင္နန္စစ္သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္
စစ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာလူငယ္ (၂၇) ဦးသာ စစ္သင္တန္းေက်ာင္း တက္ခဲ့ၾကသည္။
သို႕ေသာ္ စာေရးဆရာ ျမေဒါင္းညိဳအမည္ေပးခဲ့သည့္ အတိုင္း ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္
သံုးဆယ္ကို " ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ "ဟူ၍ သာ ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတိၱစာအုပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ၁၁
စာမ်က္ႏွာ ၂၀၃ ၌ ကိုေအာင္သိန္းကို သခင္ေအာင္သိန္း ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
သခင္သန္းတင္ (၁) ကို ဗိုလ္သန္းတင္ဟူ၍ လည္း ေကာင္း မွာ းယြင္းစြာ မွည့္ေခခဲ့ၾကသည္။
ကိုေအာင္သိန္း ေခၚ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ သည္ တို႕ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႕ မည္သည့္အခါမွ မဝင္ခဲ့ေခ်။
ထို႕ေၾကာင့္ သခင္ေအာင္သိန္းဟု ေခၚတြင္ပါက မွာ းယြင္းေပသည္။ ကိုေအာင္သိန္းသည္
၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝရီ ၂၅ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြကေလးရပ္၌ အဘ ဦးဘိုးလြင္၊
အမိေဒၚေစာရွင္တို႕မွ ဖြားျမင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ကေလးျမဴနီစီပယ္ေက်ာင္းမွ
ဒသမတန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ အထက္တန္းဆရာျဖစ္
သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၆-၃၇ တြင္ ဦးေမာင္ႀကီး (ေနာင္ဆာဘြဲ႕ရ)
ရဲတပ္တြင္ ပဝင္ခဲ့ သည္။ ၁၉၃၈ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ျမဴနီစီပယ္ေက်ာင္းမွ သပိတ္ ေမွာ
က္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၉-၄၀ တြင္ ျမဴနီ စီပယ္ေက်ာင္း
ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသို႕ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္
ေစလႊတ္သည္။ ဒုတိယအသုတ္ ျမန္မာ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား ႏွင့္အတူ ၁၉၄၁ ဧၿပီ ၁၃
ရက္ေန႕တြင္ ကိုင္႐ိုမာ႐ူး သေဘၤာျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ေမာင္း
ေသြးေဖာက္၍ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
၁၉၄၂ ဧၿပီတြင္ ဘီအိုင္ေအ တပ္မဟာ ဒုတပ္မွဴးအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ၁၉၄၂
ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္ ဘီဒီေအတပ္ရင္း ၁ တပ္ရင္းမွဴး အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၄-၄၅
ဘီဒီေအ တပ္ရင္း ၅ တပ္ရင္းမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္
အေထြေထြဌာနႀကီးမွဴးအျဖစ္လည္း ေကာင္း တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ တိုင္း ၆ (မိတၳီလာ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေတာင္ငူႏွင့္
ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္) တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ကို
ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
ထို႕ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အမွတ္ (၃) ဗမာ့ေသနတ္ ကိုင္

တပ္ရင္းတြင္ တပ္ခြဲမွဴးႏွင့္ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့ သည္။ ဗိုလ္ရဲထြဋ္သည္
လက္ဝဲညီညြတ္ေရးေကာင္စီ၏ အာဏာသိမ္းေရး လမ္းစဥ္ကို လက္ခံကာ ၁၉၄၈ ၾသဂုတ္လ
၁၀ တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၃ ကို ဦးေဆာင္၍ ေတာခိုခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ မတ္ ၂၄ တြင္
ျပည္ၿမိဳ႕၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပတီ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ (ျဖဴ) ႏွင့္ ေတာ္လွန္ ေသာ
ဗမာ့တပ္မေတာ္တို့ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၅၀ မတ္တြင္ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု ၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္
ေတာ္လွန္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ေတာခိုတပ္မ်ား ႏွင့္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပတီ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၁-၆၃ တြင္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရး စစ္ ေကာင္စီတြင္
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗကပ ျပည္သူ႕ တပ္ မေတာ္စစ္ဦးစီးမွဴးအျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) တြင္
ဗကပကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗကပ အရံဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၆၃ ေမ ၂၁ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရထံ၌ လက္နက္ ခ်
အလင္းဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၉၆၄ မတ္ ၂ မွ ၁၉၇၃ အထိ
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုေရးရာဌာနႀကီး၏
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သမဝါယမ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ
ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃-၇၄ မဆလပါတီ
သန္႕စင္ေရး လုပ္ရာတြင္ ပါသြားခဲ့ၿပီး ပါတီျပင္ပသို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။
၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတၱိျဖစ္ရပ္မွန္ ျပဳစု ေရး ေကာ္မတီ၏
နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရွိသည္။
သခင္သန္းတင္ (၁) ၁၉၂၀ ၾသဂုတ္ ၂၇ တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္
ေညာင္ပင္ဆိပ္ရြာ၌ အဖဦးေမာင္ႏွင့္ အမိေဒၚစိုးတို႕မွ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ျမဝတီေက်ာင္းတြင္
စတုတၳတန္းအထိသာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ သည္။ ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဗိုလ္တေထာင္စက္႐ံုႏွင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ နယ္ ဝဲေဒါင့္ရြာဆန္စက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ကမာရြတ္ပန္းထိမ္အလုပ္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ တြင္
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႕ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာမွ သခင္သန္းတင္ျဖစ္လာသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ စစ္ပညာ သင္သြားရန္ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ဗစိန္ တို႕ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ
သခင္ သန္းတင္အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း မိဘႏွစ္ပါးက သေဘာမတူ၍ မလိုက္ ခဲ့ရေပ။

ေနာက္ဆံုး အစာငတ္ခံဆႏၵျပမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ၁၉၄၁ ဇူလိုင္လ ၈ တြင္ ဂ်ပန္သို႕ စတုတၳအသုတ္
ရဲေဘာ္မ်ား ထြက္သြားၿပီျဖစ္၍ မလိုက္ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ေခ်။ ထိုသို႕

မမီေတာ့ေသာ္လည္း သခင္ထြန္းအုပ္က ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အေရာက္လာရန္ မွာ
ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္မွတစ္ဆင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႕ ေတာေတာင္အထပ္ထပ္ကိုျဖတ္၍ ေျခလ်င္သြားခဲ့သည္။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိဂ်ပန္သံအမတ္က သခင္သန္းတင္အားဂ်ပန္အဝတ္အစားမ်ား
လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ၿပီး ေလယာဥ္ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႕ သြားေရာက္ရန္
စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ သခင္သန္းတင္သည္ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ ၁၉၄၁ ၾသဂုတ္
၁၅ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ လွိ်ဳ႕ဝွက္ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ထိန္ဝင္း
(ကိုေဆာင္း) ႏွင့္အတူ ေဒလီမာ႐ူးသေဘၤာျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ခြာခဲ့ရာ
လမ္းခရီးတြင္ အဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းသို႕ ေရာက္ေသာအခါ
ဂ်ပန္စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား လို တိုင္ေပ စစ္ေဆး႐ံုသို႕ ပို႕ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္
ေဆး႐ံုတြင္ အူအတက္ေပါက္မႈ ကို ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူေနစဥ္အတြင္း ၁၉၄၁
စက္တင္ဘာလတြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ေလသည္။
သခင္သန္းတင္ (၁) သည္ စစ္ပညာမသင္ၾကားခဲ့ရသလို၊ ဗိုလ္ဘြဲ႕မခံယူမီ
ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ ဗိုလ္ဘြဲ႕မရခဲ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ သခင္သန္းတင္ (၁) အား ဗိုလ္သန္းတင္ဟု
သံုးႏႈန္းပါက မွာ းယြင္းပါသည္။ သခင္သန္းတင္ (၁) သည္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ပထမဆံုး ကြယ္လြန္သြားေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ျဖစ္သည့္အတြက္
၁၉၅၉ မတ္လ ၂၇ (တပ္မေတာ္ေန႕) တြင္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ (တတိယ အဆင့္)
တံဆိပ္ခ်ီျမုင့္ခံရသည္။
ဘီဒီေအ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေန႕စြဲအမွာ း
ဘီဒီေအဆိုသည္မွာ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ေခၚေဝျခင္း ျဖစ္သည္။
ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Burma Defence Army ဟု
ေခၚေသာေၾကာင့္ အတိုေကာက္အားျဖင့္ BDA (ဘီဒီေအ) ဟု ေခၚေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဘီအိုင္ေအတို႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကို
သိမ္းမိၿပီးေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ထြက္ခြာသြားၿပီးျဖစ္၍
အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ျပန္ဝင္မလာႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ရန္သာလိုသည့္အတြက္
ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီအိုင္ေအ) ကို ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီဒီေအ)

ဟု ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ရက္စြဲမွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၇
ရက္ျဖစ္သည္။
ျမေဒါင္းညိဳ ကေလာင္အမည္ခံ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းျပဳစုသည့္
"ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္" ပထမတြဲ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၇ တြင္ ယင္းအတိုင္း ပင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း (ေမာင္သုတ) ျပဳစုသည့္ "ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္း" စာအုပ္
စာမ်က္ႏွာ ၁၇၈ ၌ လည္း "၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ဘီအိုင္ေအကို
ဖ်က္သိမ္းလိုက္ကာ ဘီအိုင္ေအတပ္သား ေပါင္း ၃၀ဝ၀ ေလာက္ႏွင့္သာ ဘီဒီေအေခၚ '
ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္ မေတာ္ 'ႀကီးကို ျပန္၍ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။
ထိုဘီဒီေအႏွင့္အတူလည္း

ပ်ဥ္းမနားမွ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၁၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂ ႏွင့္ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း ၃
တို႕အျပင္ ရန္ကုန္မွ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္႐ံုးႏွင့္ မဂၤလာဒံု မွ စစ္တကၠသိုလ္တို႕
ေပါက္ဖြားလာၾကသည္" ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း)
ဘသန္း ေရးသားျပဳစုသည့္ Root of the Revolution စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၆
တြင္ ယင္းအတိုင္းပင္ အတိအက် ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတိုက္ရွိ စာအုပ္စာတမ္း အစရွိသည္မ်ား ကို
ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ စာရင္းတင္ထားရာ၌ လည္း(က) ဘီအိုင္ေအ (၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ မွ ၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၆)
(ခ) ဘီဒီေအ (၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၇ မွ ၁၉၄၃ ဇူလိုင္ ၃၁ အထိ)
(ဂ) ဗမာ့တပ္မေတာ္ (၁၉၄၃ ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၉၄၅ မတ္ ၂၆ အထိ)
(ဃ) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး (၁၉၄၅ မတ္ ၂၇ မွ ၾသဂုတ္ ၁၄ အထိ)
ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ျပဳစုခဲ့ေသာ
ျမန္မာ့ရက္စဥ္သမိုင္း (ပထမတြဲ ) စာ ၃၄၁ ၌ လည္း "ဗမာလြလ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ၁၉၄၂
ဇူလိုင္လ ၂၇ တြင္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ဟု ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးခန္႕အပ္သည့္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္သည္။
အဆိုပါတပ္မေတာ္သစ္ကို ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လက္ေအာက္တြင္ထားရွိသည္" ဟူ၍
ေဖာ္ျပထားသလို ၁၉၄၂ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ လည္း
ယင္းအတိုင္းပင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သို႕ေသာ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ထုတ္ ျပည္သူ႕
ေခတ္ဂ်ာနယ္(အတ ြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၂) ၌ ဖိုးေအာင္ေလး၏ " ေအာင္ဆန္းဒိုင္ယာရီ "
ေဆာင္းပါး၌ "၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၉ တြင္ ဘီအိုင္ေအေခၚ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို
ဘီဒီေအ ေခ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရာတြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့ကာကြယ္ ေရး တပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္
ခန္႕အပ္ခံရသည္" ဟူ၍ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထို႕အျပင္ မစၥတာအိုးတတက္ဆူေနဇိုေရးသား၍
မစၥတာအိုးႏိုး တိုး႐ု ျမန္မာျပန္ထားေသာ " ဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ "
စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၃၄၇ ၌ ' ဘီအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႕ကို ၁၉၄၂ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႕၌
ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီဒီေအ) အျဖစ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ ' ဟူ၍
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ (က) စာမ်က္ႏွာ ၃
တြင္ ဘီအိုင္ေအကာလကို ၁၉၄၂ ဇန္နဝါရီ ၈ မွ ၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၆ အထိလည္းေကာင္း၊
ဘီဒီေအကာလကို ၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၇ မွ ၁၉၄၅ မတ္ ၂၆ အထိ လည္းေကာင္း၊
ပီဘီအက္ဖ္ကာလကို ၁၉၄၅ မတ္ ၂၇ မွ ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္လ ၁၅ အထိ လည္းေကာင္း
သတ္မွတ္ထား သည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပသည္။
၄င္းအျပင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ကို ဗမာ့ကာကြယ္ေရး
တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က တပ္ရင္း ၁၊ ၂၊ ၃ ကို ၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၇
ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္း ၅ ကို ၁၉၄၃ မတ္ ၁၆ တြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္း ၆ ကို
၁၉၄၃ ဧၿပီ ၁ တြင္ လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ကို လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စိစစ္ေရး နိႆ
ရည္းစာအုပ္တြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ၁၉၄၃ ၾသဂုတ္ ၁ ေန႕ထုတ္ ဗမာ့ ေခတ္
သတင္းစာတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ "ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံု" အမည္ရွိ ေဆာင္းပါး၌
"အၿမဲတမ္းစစ္တပ္ႀကီးတစ္ခု၏ အေျခမ်ိဳးေရာက္ ေအာင္ ၁၉၄၂ ဇူလိုင္လတြင္
ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ဗမာ့

ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ဟူ၍ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ေလသည္။" ဟူ၍ ပါရွိရာ
ဘီဒီေအဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ရက္စြဲအား ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ကိုသာ
အတည္ယူရမည္ျဖစ္ပသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႕ လက္ထပ္မဂၤလာရက္စြဲအမွာ း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ေန အဖဦးဖိုးညွင္း၊ ေဒၚဖြားစု တို႕၏
သတၱမေျမာက္သမီး သူနာျပဳခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႕သည္ ေတြ႕ဆံု ေမတၱာမွ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၂
စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ ဘီဒီေအေဆး႐ံုႀကီး (ေနာင္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္) အေရွ႕ဘက္အစြန္ဆံုးခန္းမေဆာင္တြင္
ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဟံသာဝတီပံုႏွိပ္တိုက္မွ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ
ေဒါက္တာျမင့္ေဆြ၏ ' မွတ္မိေသးတယ္ ' ' ဂ်ပန္ေခတ္ေဆးရံုႀကီး၀ယ္ ' စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၈၄
တြင္လည္း ယင္းအတိုင္းပင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႕ေသာ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ သမာမိတ စာေပျဖန္႕ခ်ိေရးမွ ထုတ္ေဝေသာ ဗိုလ္ထြန္းလွ
(တကၠသိုလ္ေနဝင္း) ၏ ' ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း' စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၇၃ ၌ ၁၉၄၂ ေမလဟု မွာ
းယြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ၂၀၁၁ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပမွ
ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝေသာ မဟာေဆြ၊ ျမေဒါင္းညိဳတို႕၏ "ေအာင္ဆန္း ဘာလ ဲ" စာအုပ္
စာမ်က္ႏွာ ၆၄ ၌ "၁၉၄၂ ေမလတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္လက္ထပ္သည္။ ဇူလိုင္လတြင္
ဗိုလ္မွဴးႀကီးရာထူးျဖင့္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္"
ဟူ၍ မွာ းယြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာျပည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္ဗဟိုဌာန၌ ဘီဒီေအ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ဆန္းအား
ျမန္မာျပည္စစ္တပ္မ်ား ၏ ေသနာပတိအျဖစ္ ခန္႕အပ္ သည့္ရက္စြဲမွာ ၁၉၄၂ ဇူလိုင္လ ၂၉
ရက္ျဖစ္သည္။ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးကို ၁၉၄၃ မတ္လ ၁၁
ရက္က်မွသာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႕သည္ သား သမီး
(၄) ဦး ထြန္းကားခဲ့ရာ သားႀကီးေမာင္ေအာင္ဆန္းဦးကို ၁၉၄၃ ဇြန္ ၁၃
ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ သားလတ္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းလင္း ကို ၁၉၄၄ ေမ ၁၀
ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ သမီးေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၁၉၄၅ ဇြန္လ ၁၉
ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အငယ္ဆံုးသမီးေထြးေလး အား ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာလ ၂၁
တြင္လည္းေကာင္း ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ သမီးေထြးေလးသည္ ဖြားျမင္ၿပီး ၅ ရက္အၾကာ
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သလို သားလတ္ ေအာင္ဆန္းလင္းသည္ ၁၉၅၃
ဇန္နဝရီလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ အမွတ္ ၂၅၊ တာဝါလိန္းလမ္း (ယခု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္လမ္း) ရွိ ေနအိမ္ဝင္းအတြင္းရွိ ေရကန္၌ ေရနစ္ေသဆံုးသြားခဲ့ရာ
သားသမီး (၂) ဦးသာ အဖတ္တင္ခဲ့ေလသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္အမ်ား စု၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္
ေဒၚခင္ၾကည္တို႕သည္ သားသမီး (၃) ဦးသာ ထြန္းကား ခဲ့သည္ ဟူ၍ သာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ရက္စြဲအမွာ း
၁၉၄၄ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္မွ (၇) ရက္အတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕ သနပ္ပင္ အထြက္

ေရႊေအာင္႐ိုးစခန္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ "ဗမာ့တပ္မေတာ္" စံျပ တပ္ရင္းရွိ
ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာအိမ္တြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၊
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စား သခင္စိုး၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကိုယ္စား သခင္သန္းထြန္းတို႕
(၃) ဦး လွိ်ဳ႕ဝွက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ကို ေတာ္လွန္ရန္၊
ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္းစံုႏွင့္
လူထုလူတန္းစား အလႊာ အသီးသီးပါဝင္ႏိုင္သည့္
ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးတစ္ရပ္ အျဖစ္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကို
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
ႏြယ္နီ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ "ဘာမားခ်႕ဲလင့္ခ်္"
စာအုပ္ စာ ၅၂ ႏွင့္ ၁၉၇၄ တစသက္တာစာေပတိုက္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝေသာ
သခင္တင္ျမေရး " ဘံုဘ၀မွာ ျဖင့္ " စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၅၉၄ ႏွင့္ ၅၉၅ တို႕၌ လည္း
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ေရး "ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း"
ကို တကၠသိုလ္ေနဝင္း ျမန္မာျပန္ဆိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
မွတ္တမ္း (တေကာင္းစာေပ ၂၀ဝ၉ ဇန္နဝါရီလထုတ္) စာအုပ္ စာ ၂၁၆ ၌ "၁၉၄၄ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္ ၄ မွ ၇ ရက္အတြင္း ပဲခူး ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စံျပတပ္ရင္းတြင္
တပ္မေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို လွိ်ဳ႕ဝွက္စည္းေဝးကာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ျပေသာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို
အားလံုးက လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ၾကသည္" ဟူ၍ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

သို႕ေသာ္၂၀၁၁ ေမလထုပ္ "ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္း" ၌ လွကြန္႕၏ "စံျပတပ္ရင္း
အခန္းက်ဥ္းက်ိတ္ဝိုင္းကေလးမွသည္" ေဆာင္းပါး စာ မ်က္ႏွာ ၄၇ ၌ " "စံျပတပ္ရင္းတည္ရွိရာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာေဇာအိမ္တြင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႕အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ
ျဖစ္တယ္။ တက္ေရာက္သူေတြကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (တပ္မေတာ္ ကိုယ္စား)၊
သခင္စိုး (ကြန္ျမဴနစ္ပတီ)၊ သခင္သန္းထြန္း (ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပတီ) တို႕
သံုးဦးသာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕သံုးဦးေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႕ ၁၉၄၅ မတ္ ၁ မွ ၃ ရက္ေန႕ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊
ယခု နတ္ေမာက္လမ္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္မွာ
အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့တယ္" ဟူ၍ ေရးသား ထားေလသည္။

အမွန္မွာ ပဲခူးစံျပတပ္ရင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္စိုး၊ သခင္
သန္းထြန္းတို႕သံုးဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေန ျဖင့္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ ႀကီးပတ္လမ္း (Park Road) (ယခု

နတ္ေမာက္လမ္း) ႏွင့္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္း လမ္းေထာင့္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္တြင္
ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႕ အေရးေတာ္ပံုပတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပတီေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ဖက္ဆစ္
တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖတပ) (Anti - Fascist Organization-AFO)
ဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေဝး က်င္းပသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၆၉
သီဟပံုႏွိပ္တိုက္မွထုတ္ေဝေသာ 'သခင္လြင္' ၏ "ဂ်ပန္ခတ ္ ဗမာျပည္" စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ
၂၈၂ ၌ လည္း ေဖာျ္ပထားပါ သည္။
ထို႕ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆႏၵအရ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား
ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္၊ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား
ျဖစ္ေသာ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႕သည္ ေဒးဒရဲ ရွိ သခင္စိုးထံ လွိ်ဳ႕ဝွက္စြာ သြားေရာက္၍
ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေသာ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရး
တပ္မေတာ္အတြင္း ရွိ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ား ၊ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုပါတီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပတီ
တို႕ကို တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ျပင္ဆင္စည္း႐ံုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။
ယင္းႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕
စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ သခင္ဗိုလ္ (ကာလကတား ေလယာဥ္ ကြင္းမွအတက္
ေလယာဥ္ပ်က္က်၍ ကြယ္လြန္သူ)၊ ကိုဝင္းေမာင္ (ေနာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတႀကီး
မန္းဝင္ေမာင္)၊ ကိုေက်ာ္ရင္ (ေနာင္ မႏၱေလး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္)၊ သခင္အုန္း (ဖ်ာပံု)၊
ကိုသန္း၊ ေအာင္ထြန္း (ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း) တို႕ ရန္ကုန္မွ မႏၱေလးသို႕ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္
ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၌ ေအာင္ထြန္း (ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း) ေရး "သိန္းေဖစခန္းမွ
သန္းထြန္းစခန္းသို႕" စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၇ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႕ေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ေန႕အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း
(ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း) အမွတ္ ၂၅ ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေနအိမ္တြင္
ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေဝး၌ အိႏၵိယမဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ

ေပးစာႏွင့္ သခင္သိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္)ထံမွ ေပးစာတို႕အေပၚမူတည္၍ ေဆြးေႏြးကာ
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို
သေဘာတူခ်မွတ္ၾကသည္။ ထိုေန႕တြင္ပင္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုလည္း
ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖတပလ) ဟု အမည္ေျပာင္း ၍
ဖတပလ ဦးစီးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး
(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးလက်ာ္
(၃) ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း
ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုပါတီ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး

(၁) ဦးဗေဆြ
(၂) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း
(၃) သခင္ခ်စ္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး
(၁) သခင္စိုး
(၂) သခင္သန္းထြန္း
(၃) သခင္တင္ျမ
တစ္ဖန္ ၁၉၄၄ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္တြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ ေရးကို
ဦးစီးရန္ ဖတပလ ဗဟိုစစ္ေကာင္စီကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းတို႕မွာ -

(၁) သခင္စိုး-ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္

(၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း-စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္
(၃) သခင္သန္းထြန္း-ေျပာက္က်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး ၳေခင္းေဆာင္
(၄) ဗိုလ္လက်ာ္-အဖြဲ႕ဝင္
(၅) ဗိုလ္ေနဝင္း-အဖြဲ႕ဝင္
(၆) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း-အဖြဲ႕ဝင္
(၇) သခင္ခ်စ္- အဖြဲ႕ဝင္
ထို႕ေနာက္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ကိုလည္း "ျပည္သူ႕
လြပ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ " (အတိုေကာက္အားျဖင့္ ျပည္သူ႕တတ္မေတာ္) ဟု
အမည္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး စတင္ရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ရွိ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ဖတပလ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား သို႕ "ပုန္ကန္ထၾကြေရး
ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁" ထုတ္ျပန္ ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ စစ္တိုင္းႀကီး မ်ား ခြဲျခင္း၊ စစ္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္
စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည္တို႕ကို
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ စစ္တိုင္း ႀကီးမ်ား ၊
စစ္နယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ား မွာ တိုင္းအမွတ္ (၁) ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္၊ ဟသၤာတ (အေရွ႕)
မင္းလွစည္သူတပ္ဖြဲ႕
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေမာင္
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-သခင္ဗဟိန္း (သို႕ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
သခင္ဗဟိန္းအား ေတာင္ငူနယ္တြင္ပင္ တာဝန္ေပးအပ္သည္။)

တိုင္းအမွတ္ (၂) ဟံသာဝတီ၊ ဖ်ာပံု၊ မအူပင္ ေက်ာ္ေခါင္ဗလတပ္ဖြဲ႕
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနဝင္း
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-သခင္စိုး
တိုင္းအမွတ္ (၃) ပုသိမ္၊ ဟသၤာတ (အေနာက္)၊ ေျမာင္းျမရဲေက်ာ္သူရတပ္ဖြဲ႕
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒိုး
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-ဗိုလ္မွဴးႀကီးလက်ာ္

တိုင္းအမွတ္ (၄) ပဲခူး၊ ေရႊက်င္၊ သထံု လက်ာ္ေက်ာ္ထင္တပ္ဖြဲ႕
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-သခင္ခ်စ္ (ေနာင္ ဗကပအတြင္းေရးမွဴး၊

ေတာတြင္းက်ဆံုး)
တိုင္းအမွတ္ (၅) ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ ေဇယ်ေက်ာ္သူတပ္ဖြဲ႕
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးတင္ထြန္း
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-သခင္ဗသိန္းတင္
တိုင္းအမွတ္ (၆) မိတိၳလာ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေတာင္ငူ၊ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္
ဘယေက်ာ္ထင္တပ္ဖြဲ႕
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးေအာင္
ႏိုင္ငံေရးေခင္းေဆာင္-သခင္တင္ျမ
တိုင္းအမွတ္ (၇) သရက္၊ ေအာင္လံ၊ မေကြး၊ မင္းဘူး သီရိေက်ာ္ထင္တပ္ဖြဲ႕
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးေအာင္
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-သခင္တင္ျမ

အထက္ျမန္မာျပည္တိုင္း-မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ မံုရြာ၊ ေမာ္လိုက္၊
ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးဗထူး (ေနာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး)
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-ရဲေဘာ္စံညြန္႕ (က်ဆံုး)
ရခိုင္တိုင္း
စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္-ကိုညိဳထြန္း
ရန္ကုန္တိုင္း
တိုင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴး ခင္ညိဳ
ႏိုင္ငံေရးေခင္းေဆာင္-ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း (အာအီးတီ)
ရန္ကုန္ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ-ဦးဗေဆြ
ေရွ႔တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး-ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်
ထို႕ေနာက္ ဖတပလ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို ၁၆ ဦးျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။
ယင္းတို႕မွာ -

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
(၂) ဗိုလ္ေနဝင္း
(၃) ဗိုလ္လက်ာ္
(၄) သခင္စိုး
(၅) သခင္သန္းထြန္း
(၆) ကိုသိန္းေဖ
(၇) ကိုဗဟိန္း
(၈) ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း

(၉) ကိုဗေဆြ
(၁၀) သခင္ခ်စ္
(၁၁) ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ
(၁၂) ဦးျမ (ဟသၤာတ)
(၁၃) ဦးေအာင္ဇံေဝ
(၁၄) ေစာဘဦးႀကီး
(၁၅) ကိုခ်စ္ေမာင္
(၁၆) ဦးရဲညြန္႕တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
တစ္ဖန္ ဖတပလဦးစီးအဖြဲ႕ကို (၁၆) ဦးမွ (၃၆) ဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပန္သည္။ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မွာ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
(၂) ဗိုလ္လက်ာ္
(၃) ဗိုလ္ေနဝင္း
(၄) သခင္သန္းထြန္း
(၅) သခင္ျမသြင္
(၆) သခင္ဗဟိန္း
(၇) ကိုသိန္းေဖ
(၈) ဦးဗေဆြ
(၉) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း
(၁၀) သခင္ခ်စ္

(၁၁) သခင္ဗတင္ (လက္သီးပုန္း သခင္ဗတင္)
(၁၂) ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ
(၁၃) ဦးခ်စ္ေမာင္
(၁၄) ဦးျမ (ဟသၤာတ)
(၁၅) ဦးဘအုန္း
(၁၆) ဦးေအး
(၁၇) ဦးေအာင္ဇံေဝ
(၁၈) ဦးဘိုးျမ (ကသက)
(၁၉) ဦးေက်ာ္ရင္

(၂၀) ဦးဗဂ်မ္း
(၂၁) ေစာဘဦးႀကီး
(၂၂) သရာသာထို
(၂၃) ဦးဘခိုင္
(၂၄) ဦးဘေဘ
(၂၅) ဦးသိမ္းေမာင္
(၂၆) ဦးပု
(၂၇) ဦးဆက္
(၂၈) ဦးျမ (ေပ်ာ္ဘြယ္)
(၂၉) ဦးဘဝင္း
(၃၀) ဦးတင္ (ျမန္မာ့အလင္း)
(၃၁) သခင္ေလးေမာင္
(၃၂) သခင္ညီ
(၃၃) မစၥတာရာမန္
(၃၄) ဦးၾကင္မွိန္
(၃၅) ဦးမ်ိဳး႐ႈတို႕ျဖစ္ၾကသည္။
ထို႕ေနာက္ ၁၉၄၅ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား မႏၱေလးေတာင္ကို
သိမ္းပိုက္လိုက္သည့္ေန႕မွာ ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အိမ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊
သခင္သန္းထြန္း၊ ဦးဗေဆြ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်၊ သခင္ခ်စ္ႏွင့္ အျခားတပ္မွဴး
၃-၄ ဦးတို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ မ်ား မတ္လ ၂၃-၂၅

ေလာက္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႕မွန္း၍ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၅ ရက္ ည ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္
(၁၉း၃၀) နာရီတိတိတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တို႕ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း
ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၾကရမည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ၾက သည္။
ယင္းေနာက္ ၁၉၄၅ မတ္လ ၁၇ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း ေဂါ့ဖ္ကြင္း
(ယခုေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံ) တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေရး ျပပြဲ အခမ္းအနားကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ဦးစီးက်င္းပ၍ မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္သံုးသပ္၍ ၁၉၄၅ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္၌ က်င္းခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး ေတာ္လွန္ေရးေန႕ကို ဧၿပီ ၂
ရက္ေန႕သို႕ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႕မွာ ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက
စစ္တိုင္းအမွတ္ ၆ စစ္ေရး ေခင္းေဆာင္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ၁၉၄၅ ဧၿပီ ၂
သို႕ ေျပာင္းလဲေၾကာင္း စာေရးသားေပးခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ ၁၉၄၅ မတ္ ၂၃ ရက္ ညေနတြင္ ပဲခူးၿမိဳ> တိုင္း (၄) တိုင္းမွဴး
ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာက တပ္ၾကပ္ႀကီးတင္ဦး (မေကြး) ကို ေခ၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈ ကို
ဂ်ပန္တို႕က သံသယရွိသျဖင့္ ၄င္းတို႕ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ခ်ထားေၾကာင္း၊
ထို႕ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ကို မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီ ၂ အစား
မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳပါရန္ အမိန္႕ေတာင္းခံသည္။ ပန္ၾကားစာကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေပးပို႕ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံသို႕ တပ္ၾကပ္ႀကီးတင္ဦးက ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ ၏
ပန္ၾကားစာကို ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္၍
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕သို႕ ေျပာင္းလဲလိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
၁၉၄၅ မတ္ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ တိုင္းအသီးသီးသို႕ ဆက္သား မ်ား ကို ေစလႊတ္ကာ
အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
ဤသို႕ျဖင့္ ၁၉၄၅ မတ္လ ၂၇ ည ၇ နာရီတြင္ သရက္ခ႐ိုင္၊ ပု႑ားကြၽန္း၌

ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ ဖတပလမွဦးေဆာင္၍
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား ကို ေတာ္လွန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ေၾကညာခဲ့ေလသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးခ်ိန္အမွာ း
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ စေနေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းဝန္မ်ား ႐ံုး
(ေနာင္ဝန္ႀကီးမ်ား ႐ံုး) ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား
အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ေနစဥ္ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း
ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ လူသတ္သမားတို႕၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္
ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သခင္ျမ၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ ဦးရာဇတ္၊ ဦးဘဝင္း၊ မန္းဘခိုင္၊

မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးစဝ္စံထြန္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ဒုတိယ
အတြင္းဝန္ ဦးအုန္းေမာင္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ကိုေထြး တို႕
က်ဆံုးခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးခ်ိန္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလလိုင္လ ၁၉ ရက္
စေနေန႕နံနက္ ၁၀း၃၅ နာရီျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရင္ခံ ၏ ေခတၱ အတြင္းဝန္
အာရ္ဒဗလ်ဴဒီေဖာင္လာ (R.W.D Fowler) ထံမွ ဆာဂီဘတ္လိတ္ဝိတ္ (Sir Gilbert
Laikwaite) ထံသို႕ ေပးပို႕ခဲ့ေသာ ေၾကးနန္းစာ (I.O.R., M/ 4/2714) ၌ လည္း ဤသို႕
အတိအက် ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို ကြၽန္ေတာ္ ယခုေပးႏိုင္ပါၿပီ။ အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးအတြင္း ယေန႕နံနက္ ၁၀:၃၀ နာရီတြင္ အမွတ္ ၁၂
စစ္တပ္အမွတ္အသားမ်ား ပါရွိေသာ စစ္ကားတစ္စီးသည္ အဝင္တံခါးမႀကီး၌
ထိုးရပ္လာခဲ့သည္။ ဂ်စ္ကားထဲတြင္ လူတစ္ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ စတင္းဂန္းမ်ား ႏွင့္
႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ (၂) လက္ကိုင္ ေဆာင္ထားေသာ လူ (၄) ဦးသည္ အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးခန္းမ သို႕ ေလွကားမွ တက္သြားၾကသည္။
ခန္းမတံခးဝအျပင္ဘက္၌ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တစ္ဦးက
သူတို႕ကို တားဆီးရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ခံလိုက္ရသည္။ သူက
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ လာသူမ်ား ကို အမွတ္ (၄) ဗမာ့႐ိုင္ဖယ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ
ဆိုခဲ့သည္။ သူသည္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား မေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ စတင္းဂန္းေသနတ္ႏွင့္ လူသံုးေယာက္ သည္ အမႈ

ေဆာင္ခန္းမအတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၾကၿပီး၊ ေသနတ္ႏွင့္ တရၾကမ္း ေမႊ႕ရမ္းပစ္ခတ္မႈ ေၾကာင့္
ဦးေအာင္ဆန္း၊ ဦးဘဝင္း၊ ဦးအဗဒူရာဇတ္၊ မန္းဘခိုင္၊ သခင္ျမႏွင့္ ဦးအုန္းေမာင္တို႕
ေသဆံုးၿပီး၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ (စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။) မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား
(အေျခအေန ေကာင္းသည္) ႏွင့္ ကိုေထြး (ဦးအဗဒူရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္) တို႕
ဒဏ္ရာရရွိသည္။
ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမ၊ ဦးဗဂ်မ္း၊ ဦးေအာင္ဇံေဝႏွင့္ ဦးေရႊေဘာ္ (အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၏
အတြင္းဝန္) တို႕မွာ ထိခိုက္မႈ မရွိ။ ေစာစံဖိုးသင္ ခရီးထြက္ ေနၿပီး သခင္ႏုသည္
အစည္းအေဝးတြင္ ရွိမေနခဲ့။ ထိခိုက္ေသဆံုးသူမ်ား အား

ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ ေဆး႐ံုႀကီးသို႕ ပို႕ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေျခအေန
ကိို သြက္လက္ထက္ျမက္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပံု ရပါသည္။
ယခုအျဖစ္အပ်က္သည္ အေထြေထြအံုၾကြမႈ ႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္ျဖစ္မျဖစ္ ျပသသည့္ အရိပ္အေယာင္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးပါ။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္မ်ား
က ဤတိုက္ခိုက္မႈ အစီအစဥ္ကို သိေနခဲ့သည့္ အရိပ္ အေယာင္မ်ား ရွိသည္။ လက္ရွိအစိုးရက
သူတို႕အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားလိမ့္မည္ကို
အျခားအတိုက္အခံပါတီ မ်ား က ေၾကာက္လန္႕ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည္။ ဤသည္က
အတိုက္ အခံပါတီအားလံုးက ယခုတိုက္ခိုက္မႈ အစီအစဥ္ကို ထိန္ခ်န္လွိ်ဳ႕ဝွက္ထားခဲ့
ပံုရေၾကာင္း ေျပာဆိုလ်က္ရွိေသာ္လည္း အေထာက္အထား မရွိပါ။
ဘုရင္ခံအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘရစ္ (ဂ္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာ္မတ္စ္၊ ရဲ တပ္ဖြဲ႕
စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္အျပင္ ျပည္တြင္းလံုးျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္
ယေန႕နံနက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္
ေနာင္ျဖစ္လာသည့္ ျပႆ
နာ မ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
ဘုရင္ခံအေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ သခင္ႏု၊ ဦးေအာင္ဇံေဝ၊
ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမတို႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ညိွႏိႈင္းလ်က္ရွိသည္။ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး
အဆိုျပဳခ်က္သတင္းမ်ား ႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ေၾကးနန္းစာကို ယင္းတိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈ ၿပီးၿပီးခ်င္း
ထပ္မံေပးပို႕ပါမည္" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထား သည္။
ထို႕အျပင္ အာဇာနည္ကုန္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဂူဗိမာန္၌ လည္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးခ်ိန္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ (ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခု
ဝေခါင္လဆန္း ၂ ရက္) စေနေန႕ နံနက္ ၁၀း၃၅ နာရီ ဟူ၍ ပင္
ကမည္းေရးထိုးထားေလသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို မခိုင္လံုဟုဆိုလွ်င္ ၁၉၄၇
ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႕ထုတ္ ဟံသာဝတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေန႕စဥ္၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ သမာဓိ၊
ဗမာ့ေရွ႕ေဆာင္ စသည့္ ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ား ႏွင့္ ႐ိုက္တာေၾကးနန္းသတင္းမ်ား ၌
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း က်ဆံုးခ်ိန္ကို နံနက္ ၁၀း၃၅ နာရီဟူ၍ သာ အတိအက် တညီတညြတ္

တည္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။

သို႕ေသာ္ ၁၉၇၂ ေအာက္တိုဘာလ၌ စပယ္ဦးစာေပမွ ထုတ္ေဝ ေသာ ဦးျမင့္ေဝ
(တပ္မေတာ္ျမင့္သႏၱာ) ၏ ဗမာေတာ္လွန္ေရး အဘိဓါန္ (၁၈၂၄ မွ ၁၉၇၁ အထိ) ၌
လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ေမလ ေဇတဝန္ စာအုပ္တိုက္ထုတ္ သိန္းေအး၏ ' ေအာင္ဆန္းဇာနည္
' စာအုပ္၌ လည္း ေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လ ေခတ္ျပတိုက္စာေပမွ ထုတ္ေဝေသာ ကေလာင္
စံု ေရးသားသည့္ ' စာေရးဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ျပည္ေထာင္စုဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ' စာအုပ္၌ လည္းေကာင္း ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ေခတ္ျပတိုက္ စာေပမွ
ထုတ္ေဝေသာ ကေလာင္စံုေရးသား သည ့္ ' ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အမွတ္တရစာအုပ္မ်ား '
စာအုပ္၌ လည္း ေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာလ ပုဂံစာေပတိုက္မွ ထုတ္ေဝသည့္ ေမာင္ေက်ာ္
ရင္၏ ' ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရးကႏၱ၀င္ စာအုပ္၌ လည္းေကာင္း ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးခ်ိန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၁၀း၃၇ နာရီတြင္
ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးခ်ိန္ကို နံနက္ ၁၀း၃၅

နာရီကိုသာ အတည္ျပဳရေပမည္။
လုပ္ၾကံျခင္းခံရေသာ အာဇာနည္ (၉) ဦးအနက္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး
ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳသည္ က်ည္ဆံ ၅ ခ်က္ထိမွန္ကာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ေန႕မြန္းလြဲ
၁း၄၀ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ပညာ

ေရးဝန္ၾကီး ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ရဲေဘာ္ကိုေထြးသည္ ၁၉၄၇
ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႕မြန္းလြဲ ၁း၄၀ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီး
ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ရဲေဘာ္ကိုေထြးသည္ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ မြန္းလြဲ ၂
နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း ၾကားျဖတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အတိုင္ပင္ခံ
ေတာင္တန္းေဒသေရးရာဝန္ႀကီး မိုင္းပြန္ ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္းသည္ ၁၉၄၇
ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္လည္းေကာင္း က်ဆံုးသြားခဲ့ရေလသည္။
ၾကြင္းက်န္ေသာ အာဇာနည္မ်ား ၏ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ
လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေျခရင္းရွိ အာဇာနည္ကုန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဈာပနအခမ္း အနားက်င္းပ၍
ဂူသြင္းသၿဂၤိဳဟ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ (၂) ဦးျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးဦးရာဇတ္ႏွင့္
ကိုေထြးတို႕၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မြတ္စလင္သခ်ိဳင္း၌
အတူယွဥ္၍ ဂူသြင္း သၿဂၤိဳဟ္ထားသည္။

အာဇာနည္စဝ္စံထြန္း၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကိုမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေရႊေညာင္ ၿမိဳ႕သို႕
ရထားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရႊေညာင္မွ (၄၄) မိုင္ ကြာေဝးေသာ မိုင္းပြန္ၿမိဳ႔႕သို႕
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္သယ္ေဆာင္၍ မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္း႐ိုရာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း မီးသၿဂၤိဳဟ္၍ ၾကြင္းက်န္သည့္ အ႐ိုးျပာကို မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕ႏွင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အာဇာနည္ဗိမာန္ ၌ အမွတ္တရ အုတ္ဂူတည္ထားသည္။
ထို႕ေနာက္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ႀကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးၿပီး (၈) ႏွစ္အၾကာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နတ္ေမာက္လမ္းရွိ
ကန္ေတာ္ႀကီးပန္းျခံ၌ စိုက္ထူထားေသာ အက္ဒဝပ္ ဘုရင္၏ ေၾကး႐ုပ္ထုကို ဖယ္ရွား၍
၁၉၅၅ ေဖေဖာ္ဝရီ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဆာဂြၽန္ကက္စ္ အႏုပညာသိပၸံေက်ာင္းမွ
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ပန္းပုညာရွင္ မစၥတာေကာ့ပ္ေနာက္ ထုလုပ္ခဲ့သည့္ အျမင့္ ၈ ေပ ၄ လက္မရွိ

ဗိုလ္ခ်ပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္တုကို စိုက္ထူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္း အနားျဖင့္
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္ေသာ
နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ နတ္

ေမာက္လမ္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပန္းျခံကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ပန္းျခံဟူ၍ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။
ထို႕အျပင္ ၁၉၅၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ကို ေနာင္တစ္ေခတ္လူငယ္မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ရဲရင့္မႈ ၊
႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ၊ ဇြဲလံု႕လရွိမႈ ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ သစၥာရွိမႈ ၊
ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ကို အတုယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ '
ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ား ေန႕' အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပန္း ျခံ တြင္ စတင္
က်င္းပခဲ့ေလသည္။
သို႕ေသာ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
တက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ား ေန႕ကို လည္းေကာင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ား ၌
လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ႐ံုးဌာန၊ တပ္ဖြဲ႕အသီးသီး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပံု
ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ကာ တျဖည္းျဖည္း

ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစရန္ ယေန႕တိုင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိရာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္၍ အသက္ေပးက်ဆံုး သြားခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသား ေခင္းေဆာင္ႀကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေက်းဇူးကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာက် ေနသျဖင့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ေနပါ
ေတာ့သည္။

(၂)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးဂုဏ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရာထူးႏွင့္အာဏာကို မမက္ေမာသလို
ပကာသနကိုလည္း အေလးမထားေပ။ ဟိတ္ဟန္လည္း မလုပ္တတ္။ ႐ိုးသားမႈ ကို ျမတ္ႏိုး၍
အမွန္တရားကို ဦးထိပ္ပန္သည္။ သူသည္ တိုင္းျပည္ ႏွင့္လူမ်ိဳး သူ႕ကြၽန္ဘဝမွ
လြတ္ေျမာက္ေရးကိုသာ အေလးအနက္ စိတ္ဝင္ စားကာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူ လူထုေလးစားယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ အရဆံုးေသာ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ ခဲ့သည္။
အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏီၵ၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ ေထာင္စုမွ
လီနင္၊ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္၊ အေမရိကန္ (၁၆) ဆက္ေျမာက္
သမၼတလင္ကြန္း၊ ဗီယက္နမ္မွ သမၼတ ဟိုခ်ီမင္းတို႕ ကဲ့သို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္၍ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္သာ ေနထိုင္ဝတ္စားဆင္ယင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ အဝတ္အစားႏွင့္ ပတ္ သက္၍
ေၾကးမမ်ား ခဲ့။ ျဖစ္သလို ေနထိုင္စားေသာက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့ေသာ
အတၳဳပၸတၱိတြင္ ဤသို႕ ေရးသားထားေလသည္။
ကြၽန္ေတာ္၏ အထက္အစ္ကို ကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မွာ အသက္ ၃ ႏွစ္ခြဲ
၄ ႏွစ္မွ် ကြာ၏ ။ သူႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ကား ငယ္ငယ္က ရန္ျဖစ္ဖက္ျဖစ္၏ ။ သူကား လက္ျမန္၏ ။
ကြၽန္ေတာ္ကား အားႀကီး၏ ။ မခ်ိန္မဆ လက္လြတ္စပယ္လုပ္တတ္၏ ။ သူကား ႏု၏ ။
မင္းသားက်ခ်င္ ၏ ။ ကြၽန္ေတာ္က ၾကမ္း၏ ။ သူသည္ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္မွစ၍
သပ္ရပ္၏ ။ အစားဆိုလည္း အစားတိုင္းမစား၊ စားေသာက္ေနသည့္အခါ ေျမႀကီးေပၚသို႕
က်သြားလွ်င္ သူသည္ မစားေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္ကား ဖုတ္ဘက္ခါ၍ စားႏိုင္လွ်င္ စား၏ ။ သူကား
အဝတ္မ်ား ကို သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ ဝတ္တတ္၏ ။ ကၽန္ေတာ္ကား မဝတ္တတ္။
ျမန္ျမန္ညစ္ေအာင္ ဝတ္တတ္၏ ။ သူသည္ ေျမႀကီးၾကမ္းမ်ား ေပတြင္ မည္သည့္အခါမွ
တံုးလံုး မလွဲ။ ကြၽန္ေတာ္ကား ႀကိမ္ဖန္မ်ား စြာ လွဲဖူး၏ ။ သူကား ပါး၏ ။ လွ်င္၏ ။
ကြၽန္ေတာ္ကား ထူ၏ ။ ေအး၏ "
ဤသို႕ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ႕ငယ္စဥ္က အေနအထိုင္ အစား အေသာက္
ဝတ္စားဆင္ယင္ခဲ့ပံုကို မကြယ္မဝွက္ ေရးသားခဲ့၏ ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူကိုယ္တိုင္ ထိုကဲ့သို႕ ေရးခဲ့သည္သာမက သူ
ေရနံေခ်ာင္းအမ်ိဳးသားေက်ာင္းဘဝတြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတာ္ဂြက်၏ ။
ေက်ာင္းသားမ်ား ၾကားတြင္ ဂိုက္ေပးျခင္း၊ ဆိုက္ေပးျခင္း မရွိဘဲ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္ျဖစ္သလို
ဝတ္စားဆင္ယင္တတ္မႈ ေၾကာင့္ တစ္ေက်ာင္း လံုးက ရယ္စရာေမာစရာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
တစ္ဖန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားဘဝတြင္ မိခင္အေမစုထံမွ အနီေရာင္
ပိုးေရာခ်ည္လံုခ်ည္မ်ား ပို႕ေပးေလ့ရွိ၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ထိုလံုခ်ည္ မ်ား ကို
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သျဖင့္ ခံုခံုမင္မင္ဝတ္ေတာ့၏ ။ အကယ္၍ ဝတ္ ေနစဥ္ ေအာက္အနားက
စုတ္ခဲ့ေသာ္ ထိုအစုတ္ကိုပင္ ျပန္၍ ထံုးၿပီး ခ်ည္ေႏွာင္ဝတ္ဆင္ခဲ့၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား

သူ႕ဝတ္စားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္ ဝန္းက်င္ကို ဤသို႕ ဂ႐ုမစိုက္၊ ရွက္လည္း မရွက္ေပ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ိဳးသားအထက္တန္း ေက်ာင္းမွ ၁၉၃၂
ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သို႕ တက္ခဲ့၏ ။
ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္အခါက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားပိုင္းတြင္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈ
က ပကာသန လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိ၏ ။ ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့ေမာ့ႏွင့္ ဆံပင္ကို ၿဖီးလိမ္းၿပီး
ေဟာ္လံဒီယာပင္မင္းျပန္ပိုးသကၠလပ္အက်ေၾကြ ေျပာင္ေျပာင္တိုက္ေကာ္လာႏွင့္ ဝတ္ဆင္ၿပီး
ရႊမ္းရႊမ္းျမည္ေနသည့္ ေရႊ ေတာင္ မႏၱေလးပိုးလံုခ်ည္ကို ဆင္ျမန္းကာ မွန္ကဲ့သို႕
ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ ေနေသာ ႐ွဴးဖိနပ္ကို စီး၍ စတိုင္ထုတ္ေနၾကခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာတြင္လည္း အေကာင္းစားအလွရည္မ်ား ကို လိမ္းၿပီး အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ

နံ႕သာမ်ား ကို အသံုးျပဳ၍ ျခယ္သၾကသည္။
ထိုကဲ့သို႕ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကား
ထူးျခားေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသည္။ ဖားလ်ား က်ေနေသာ ပင္နီအက်ႏွင့္ ေၾကးနီေရာင္
ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္တစ္ပတ္ရစ္ကို ဝတ္ကာ အၿမီးျပတ္ ဘံုဘိုင္ေရညွပ္ဖိနပ္ကို စီးလ်က္
အိမ္ေတာ္ ရာထီးတစ္ေခ်ာင္းကို ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ အျမဲတမ္းေဆာင္းတတ္ၿပီး ဆံပင္
စုတ္ဖြားႏွင့္ ျဖစ္သလိုေနတတ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ျမင္ေတြ႕ရ ေသာ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုင္းက ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ၾကသည္။ ဘယ္လိုလူ ပါလိမ့္ဟူေသာ
အၾကည့္မ်ိဳးျဖင့္လည္း စူးစမ္းၾကသည္။
ထို႕ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တိုင္းက
လူ႕ဂြစာ၊ ေလာကဝတ္ေခါင္းပါးသူဟူ၍ ကြယ္ရာ၌ အတင္းတုတ္ ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား
မည္သူ႕ကိုမွ် အေရးမလုပ္၊ သူေနတတ္သလို၊ ေနခ်င္သလို ေနရရင္ၿပီးေရာဟူသည့္
လူစားမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္မွ စာသင္ခန္းသို႕ သြားေသာအခါ၌ လည္း အက်
ဖိုသီဖတ္သီႏွင့္ ဖိနပ္ကပိုက႐ိုစီး၍ သြားတတ္သည္။
ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒုတိယေက်ာင္းသားညီလာခံကို မႏၱေလးၿမိဳ႕၌
ေႏြရာသီအတြင္း က်င္းပရာ ထိုႏွစ္က အမ္ေအရာရွစ္က ဥကၠ႒၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက
အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။ မႏၱေလးညီလာခံသို႕အလာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ႕အစ္ကို ဦးေအာင္သန္း
ၿမိဳ႕အုပ္အိမ္သို႕ ဝင္လည္သည္။ အျပန္တြင္ အစ္ကိုေအာင္သန္းအိမ္၌ သူ႕တြင္ပါလာေသာ
ပုဆိုးႏွစ္ထည္ အနက္ တစ္ထည္မွာ က်န္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကို မသိဘဲ ထြက္လာရာ
ေနာက္မွေန၍ လိုက္ေခၚေပးေသာ္လည္း ေခၚသံကိုပင္ ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ခဲ့ ေခ်။
ေက်ာင္းသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်စိတ္ေစာေန၍ လံုခ်ည္ က်န္မွန္းပင္ မသိသူ
ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား အဝတ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးမထားသူျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းမွထြက္၍ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႕

ေျခစံုပစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္ကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး လုပ္
ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးႏုက ႏိုင္ငံေရးကိစၥမွလြဲ၍ မည္သည့္အေရး ကိစၥကိုမွ်
ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္မဝင္စားပံုကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ ဤသို႕ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းမွာ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္မႈ
မရွိသည့္အတြက္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ မည္သည့္အခါမွ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳေသာ
ၾကမ္းတမ္းေသာ အိပ္ရာေပၚတြင္ သူအိပ္သည္။ ၾကမ္းပိုးမ်ား က လာသမွ် လူကို သူ႕အိပ္ရာႏွင့္
သူ႕အခန္းထဲမွ ေမာင္းထုတ္ေနၾကသည္။ ေအာင္ဆန္းတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ အမႈ မထားဘဲ
သူ႕အခန္:ထဲ၌ ေနႏိုင္၊ အိပ္ႏိုင္ေလသည္။ တစ္ခါတြင္ ခ႐ိုင္မွ ဧည့္သည္မ်ား ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆီ
ေရာက္လာၾကသည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕က ဧည့္သည္မ်ား ကို စၾကႍေပၚတြင္
မအိပ္ေစခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းကို (ထိုစဥ္က
သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေန သည္။) ဧည့္သည္မ်ား အား
ေနရာခ်ေပးသည္။ ဧည့္သည္မ်ား က အတြင္း ေရးမွဴး၏ အခန္း၌ တည္းခြင့္ရရွိေသာေၾကာင့္
သေဘာက်ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ၾကမ္းပိုးမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို သူတို႕ စတင္မခံစားရမီအခ်ိန္
ကေလး၌ သာ ျဖစ္သည္။ ညသန္းေခါင္းခန္႕အခ်ိန္သို႕ ေရာက္လာအခါ တပ္ခ်ီႏွိပ္စက္ေသာ
ၾကမ္းပိုးဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကေတာ့ေသာ ဧည့္သည္မ်ား က အိပ္ရာခင္း ေစာင္မ်ား ကို
သယ္ေဆာင္လ်က္ အခန္းထဲမွ တစ္ေယာက္

မက်န္ အကုန္ေျပ:ထြက္ၾကတာ စၾကႍထဲတြင္ပင္ ျဖစ္သလို အိပ္စက္ခဲ့ ၾကသည္။
ႏိုင္ငံေရးသည္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဘဝျဖစ္သည္။ ဆာေလာင္
မြတ္သိပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ ဒဏ္သည္ သူ႕အဖို႕ အေရးမပါေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။
သခင္လွေဖ (ဗိုလ္လက်ာ္)၊ ကၽန္ေတာ္တို႕အပါအဝင္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ အမ်ား စုသည္
အစားေကာင္းေကာင္းကို တစ္ခါတစ္ရံ ေတာင့္တ ၾကသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္က
ထိုကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ား ကို မည္သည့္ အခါမွ် မတမ္းတေခ်။ သူက ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ
မဟုတ္ေခ်။ သူ႕ခႏၨာကိုယ္ကို သံမဏိျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္အလား ထိုအင္အားျဖင့္ သူ

ေတာ္လွန္ ေရး လုပ္ခဲ့သည္။"
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အတူေနစဥ္က သူ႕တြင္
ဝတ္စရာမရွိေသာေၾကာင့္ သခင္သန္းထြန္း၏ လံုခ်ည္ႏွင့္ အက် တို႕ကို ယူ၍ ဝတ္သည္။
ထိုအခ်ိန္က သခင္သန္းထြန္းသည္ ကန္ေတာ္ ကေလးအရပ္၌ ေက်ာင္းဆရာလုပ္၍
ဝင္ေငြမွန္ေနသျဖင့္ အက်အသစ္ႏွင့္ လံုခ်ည္အသစ္မ်ား ဝယ္၍ ေသတၱာထဲတြင္ တ႐ိုတေသ
သိမ္းဆည္းထား သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ယူ၍ ဝတ္သျဖင့္ မေက်နပ္ေသာ္လည္း ဘာမွမေျပာ ေခ်။
လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ဝတ္ၿပီး မေဟာင္းမခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ မခြၽတ္ေပ။
ျပန္လည္း မေပးေခ်။ ေဟာင္းႏြမ္းနံေစာ္ေနသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းကလည္း
မေတာင္းေတာ့ေပ။
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္စတင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယိုးဒယား (ထိုင္း) ႏိုင္ငံတြင္ ရွိစဥ္က
အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ စကားေျပာစရာရွိသျဖင့္ စစ္ယူနီေဖာင္း ကို ဝတ္ၿပီး ထြက္သြားရာ
စီးသြားေသာ စစ္ဖိနပ္မွာ က်ပ္ေနသျဖင့္ ဗိုလ္မင္းေခါင္အား ၾကည့္ခိုင္းရာ ဘယ္ႏွင့္ညာမွာ
းစီးထားသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး အမွန္ျပန္၍ စီးခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ ထိုသို႕ ဖိနပ္စီးရာတြင္ပင္ ဘယ္ႏွင့္ညာမွာ းစီးခဲ့သည္ အထိ သူ၏
စိတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်စိတ္ေရာက္ေနသည္ကို
ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ (၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃
ရက္ေန႕အထိ) အတြင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ပင္
ျဖစ္ေသာ္လည္း အဝတ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အက်ႏွစ္ထည္ႏွင့္ စစ္
ေဘာင္းဘီႏွစ္ထည္သာ ရွိသည္။ ေအာက္ခံစြပ္က်ယ္တစ္ထည္မွ်ပင္ ေကာင္း
ေကာင္း မရွိေခ်။ ဇာေပါက္ေတြကဲ့သို႕ အေပါက္ဗရပြႏွင့္ စြပ္က်ယ္တစ္ ထည္သာ
ေတာ္လွန္ေရးၿပီးသည္အထိ ဝတ္ခဲ့ရာ မည္မွ်အထိ ၿခိဳးျခံေခြၽတာ
တင္းတိမ္ႏိုင္သည္ကို မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ဆရာႀကီး
ဒဂုန္တာရာက သူ၏ ရုပ္ပံုလႊာ စာအုပ္တြင္"သူ၏ မ်က္ႏွာထားသည္ သုန္မႈ န္၏ ။ တစ္ခါ ေတြ႕ဖူးေသာ သူကို ေနာက္တစ္ခါ
ေတြ႕လွ်င္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္မွ ဆက္၏ ။ သူ႕ကို သိသူက ျပံဳးျပေသာ္လည္း သူသည္ တံု႕ျပန္၍
ျပံဳးခ်င္မွ ျပံဳး၏ ။ ဥကၠ႒ျဖစ္သျဖင့္ သူ႕ကိုကား ေက်ာင္းသားတိုင္းက သိၾက၏ ။ သူကလည္း
အစဥ္လိုလို ႏိုင္ငံ ေရးကိုသာ ေတြးေနဟန္တူ၏ ။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စိတ္ပူပံု
ရ၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ သူသည္ သုန္မႈ န္လ်က္ရွိေနသည္။

သူစကားေျပာလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းကိုသာ ေျပာသည္။
သူေျပာေနစဥ္ ေဘးရွိလူမ်ား က နားေထာင္ေနရသည္။ ေဘးက လူမ်ား ၏ စကားကို
သူမၾကား။ သူေျပာခ်င္တာေတြကိုသာ စြတ္၍ ေျပာေနတတ္ သည္။

သူ႕တြင္ သိမ္ေမြ႕ျခင္း မရွိ။ အလွအပကို သူမမက္ေမာ။ သူသည္
ၾကမ္းတမ္းသည္။ ႐ိုင္းသည္။ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရးတြင္ရွိေသာ ဧည့္ဝတ္ ထံုးစံ၊
ယဥ္ေက်းျခင္း စသည္တို႕ကို သူသည္ ဂ႐ုမစိုက္။ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ သဘင္ စေသာ
အႏုပညာရပ္မ်ား ကို မလိုက္စား၊ သူ႕ကိုယ္သူ အတင္း ယဥ္ေက်းေအာင္ မလုပ္၊ သူ၏
နဂိုအတိုင္း ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ ေန၏ ။ သူ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးဝိညာဥ္ကား
ျပင္းထန္လွေခ်၏ ။ သူသည္ ႏိုင္ငံ ေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ လုပ္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္၏ ။
သူသည္ ႐ိုင္း၏ ။ ေၾကာင္၏ ။ ကိစၥမရွိ။ သူသည္ ဧည့္ခန္းေဆာင္ မွ
ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္း မဟုတ္၊ တစ္ခုတည္းေသာ ယံုၾကည္ ခ်က္ႏွင့္
တစ္ခုတည္းကိုသာ မဲ၍ လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါျဖစ္၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကိစၥမရွိ" ဟူ၍
ေရးသားခဲ့ေလသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တပ္မေတာ္သားတိုင္းက ခ်စ္ခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူလူထုကလည္း ႐ိုေသခဲ့ၾကသည္။ ေရာက္ေလရာ အရပ္တိုင္း၌ သူ႕ကို ျပည္သူတို႕
ႏႈတ္ဖ်ားဝယ္ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္" "ဗိုလ္ခ်ဳပ္" ဟူ၍ တရြရြ တဖြဖြ ရွိခဲ့ၾကသည္။
တစ္ဖန္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၿဗိတိသွ်ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႏွင့္
ေဆြးေႏြး၍ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝရီလ ၂
ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ျပန္ေရာက္ လာရာ လူထုအား "က်ဳပ္ဘိလပ္က ျပန္လာတာ
ဘာပါလဲလို႕ ေမးရင္ ယူနီေဖာင္းတစ္စံုပဲ ပါလာတယ္" ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား
ထိုသို႕ျဖင့္ စိန္ေရႊ၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ အိမ္ ေဝးစြ အဝတ္အစားကိုပင္ မက္ ခဲ့သူ မဟုတ္ေပ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းရပ္ နတ္ေမာက္လမ္း အမွတ္ ၂၅ ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္
လုပ္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ႏွင့္ျခံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အိမ္ျခံ မဟုတ္ေပ။ ေနာင္တြင္ မဆလ ပါတီ
ဥကၠ႒ႀကီး ျဖစ္လာသည့္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အိမ္သာျဖစ္ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနထိုင္ရန္ ေခတၱ
ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ရွိ ပရိေဘာဂမွအစ ေမာ္ေတာ္ကား အဆံုး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္ပိုင္ဟူ၍ ဘာမွ် မရွိေပ။ ေရာင္းရင္းမိတ္ေဆြ သူငယ္ ခ်င္းမ်ား က

ေပးလွဴထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ စာအုပ္အမ်ား စုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပိုင္ မဟုတ္။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္
ဦးခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတို႕၏ စာအုပ္မ်ား သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ငွားရမ္းဖတ္႐ႈျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနာက္ဆံုး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႕ က်ဆံုးခ်ိန္အထိ သူ႕တြင္ လံုခ်ည္ႏွစ္ထည္၊ အက်သံုးထည္၊ တိုက္ပံုတစ္
ထည္ႏွင့္ အိႏိၵယေခါင္းေဆာင္ႀကီး ပ႑စ္ေန႐ူးခ်ဳပ္ေပးခဲ့ေသာ ေလာင္းကုတ္ စစ္ဝတ္စံု
တစ္ထည္သာ က်န္ရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝရီလ ၁၃ ရက္ ဗုဒၥဟူးေန႕သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ၉၈ ႏွစ္ေျမာက္
ေမြးေန႕ျဖစ္သလို ၅၇ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ား ေန႕လည္း ျဖစ္ေပသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ဂုဏ္အဂၤါ၊ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း
ေျပာတတ္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါ၊ လိမ္ညာမေျပာတတ္ေသာ ႐ိုးသား

သည့္ ဂုဏ္အဂၤါ၊ ႐ိုး႐ိုးသားသား ဝတ္စားဆင္ယင္၍ ၿခိဳးျခံေခြၽတာတတ္ သည့္
ဂုဏ္အဂၤါမ်ား သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။
မည္သို႕ဆိုေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ၊ ႐ိုးသားပံု၊
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏိုင္ပံုႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕စား အနစ္နာခံခဲ့ပံုကို
ေလ့လာကာ ယခုေခတ္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား တိုင္း ျပည္ကို လက္ညွိဳးထိုးေရာင္းစားကာ
စည္းစိမ္ယစ္မူးေနပံုကို ၾကည့္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုသာ လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနမိပါေတာ့သည္။

(၃)
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လူငယ္မ်ား အတြက္
လမ္းညႊန္ခ်က္
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝရီ ၁၃ ရက္ ၾကာသပေတးေန႕သည္
အမ်ိဳးသားေခင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ၉၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕ျဖစ္သလို (၅၈)
ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ား ေန႕လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဴပ္က်ဆံုးစဥ္က အသက္
(၃၂) ႏွစ္ ၅ လ ၆ ရက္ သာ ရွိေသးသည္။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္
ကြယ္လြန္တိမ္းပါးခဲ့ရေသာ္လည္း မကြယ္လြန္မီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ကား
အံ့မခန္းေလာက္ ဖြယ္ ႀကီးမားလွပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီးျဖစ္သလို
တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား အတြက္ စံျပဳအတုယူ ဖြယ္ေကာင္းေသာ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လူငယ္ ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာေပမ်ား ထဲတြင္ တက္ၾကြေသာ၊ ရဲရင့္ေသာ ႀကိဳးစား၍
႐ိုးသားေသာ အခ်က္မ်ား ကို ေတြ႕ ရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ သခင္ ေက်ာ္စိန္က '
မွတ္မိသမွ် ကိုေအာင္ဆန္း၏ ေက်ာင္းသားဘဝ ' ေဆာင္းပါး ကို
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွစ္လည္စာေစာင္ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌ -

"ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ေဟးလား
ဝါးလားစကားဖြဲ႕ေလ့မရွိပါ။ သင္ၾကားပို႕ခ်သမွ်ကို အျမဲအာ႐ံုစိုက္ၿပီး
နားေထာင္မွတ္သားေလ့ ရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ကိုေအာင္ဆန္း
စာေမးပြဲတိုင္း ေကာင္းစြာ ေအာင္ျမင္သည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုေအာင္ဆန္း
စာဖတ္ပံုမွာ အေတာ္ႀကီးစနစ္က်လွပသည္။ ပထမစာအုပ္၏ မာတိကာ ကို
ေကာင္းစြာ မွတ္သားပါသည္။ ေနာက္တစ္ခန္းစီ ဖတ္လ်က္ ဖတ္ၿပီး သား
အခန္းမ်ား ၏ အခ်ဳပ္သေဘာကို မွတ္စုစာအုပ္ျဖစ္ေစ၊ စာရြက္လြတ္၌ ျဖစ္ေစ
မာတိကာေခါင္းစဥ္ခ်၍ အတိုခ်ဳပ္ (Summary) မိမိဘာသာ
မိမိေရးသားေလ့ရွိပgသည္။ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းစာႏွင့္ အျပင္စာ
ႏွစ္ခုစလံုးကို ေက်ညက္ေအာင္ ဖတ္ႏိုင္ေသာ ဇြဲရွိသူျဖစ္ေလသည္။
ထိုေခတ္အခါက ေပၚေပါက္ေနေသာ ျပႆ
နာမ်ား ၊ အေျခအေန မ်ား ကို မၾကာခဏ
ဆိုသလို ကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ အၿဖီးအျဖန္းမပါဘဲ
လိုရင္းအခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္ သားသား တစ္တစ္ခြခြ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။
စာေရးရာတြင္ လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ထိထိမိမိ
ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ဘာသာစလံုးကို ေကာင္း ေကာင္းႀကီး
ကၽမ္းကၽမ္းက်င္က်င္ ေရးႏိုင္သူမ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း ကိုေအာင္ဆန္းမွာ ထိုသို႕
ေရးႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပသည္" ဟူ၍ ေရးသား ထားေလသည္။
ထို႕အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္တိုင္း လိုက္ နာ
အတုယူဖြယ္ေသာ စ႐ိုက္မ်ား ရွိသည္။ သူသည္ စည္းကမ္းရွိ၍ အတိုင္း အတာသိသူျဖစ္သည္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေဝဖန္ေရးရွိသည္။ အတၱစိတ္ ကင္းသည္။ ကတိတည္သည္။ စာေပကို
ျမတ္ႏိုးမႈ ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ စည္းကမ္းရွိသူပီပီ
ေန႕စဥ္အသံုးစားရိတ္ကို စနစ္တက် ေရးသားမွတ္သားတတ္သည့္ အေၾကာင္းကို သူ႕အသက္
၁၇ ႏွစ္က ေရးသားထားေသာ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ဒိုင္ယာရီေလးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လူငယ္ဘဝကို
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သူ႕ဒိုင္ယာရီ၌ ၉-၃-၃၂ (တပို႕တြဲ လဆန္း ၃ ရက္) အဂၤါေန႕ ဘခ်မ္းအားေပးရန္ အေၾကြး ၉ ပဲ။
၁၀-၂-၃၂၊ ဘခ်မ္းအေၾကြး ၉ ျပား။

၁၀-၂-၃၂ (တပို႕တြဲ လဆန္း ၄ ရက္) ဘခ်မ္းအေၾကြး ၃ ပဲ။
၁၂-၂-၂ (တပို႕တြဲ လဆန္း ၆ ရက္) ေသာၾကာေန႕ အေၾကြး ၅ ျပား။
၁၃-၂-၃၂ (တပို႕တြဲ လဆန္း ၇ ရက္) စေနေန႕ ေၾကြး ၃ ပဲ။
ဤကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေက်ာင္းသားဘဝ၊ စည္းကမ္းႏွင့္ ကတိကို ထင္ရွားေစေသာ
အမွတ္အသားမ်ား ျဖစ္ပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဝင္ေငြထြက္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္း မွတ္သားထားတတ္သည္။ ပဲ။
၂၁-၂-၃၂ ယေန႕ေငြ ၁ိ/-အစ္ကိုႀကီးထံမွ ေတာင္း ေဂ်ာ္နီႏွင့္
လက္ဖက္ရည္ေသာက္သြား၊ ၂ ေယာက္တြက္ေပး ၃ ပဲ။
ၿပီးေတာ့ ၂၂-၂-၃၂ တြင္ မင္အိုးတစ္ဘူးဝယ္၊ ၅ ပဲ ေပးဝယ္၊ မေန႕က
လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ မုန္႕ ၂ ပဲ ေပင္း ၁၀ ပဲ ကုန္၊ က်န္ ၆
ေအာင္ဆန္း
(လက္မွတ္ထိုးထားသည္)
၂၆-၂-၃၂
လက္ရွိ ၁၁ ပဲ။ ၁ ပဲ ေကာက္ရသည္။ ၁၂ ပဲ ဝင္ေငြ။ ၃ ပဲ ထြက္ေငြ။ ၉ ပဲ က်န္ '
ကိုက္၏ '
ေအာင္ဆန္း
(လက္မွတ္ထိုးထားသည္)
ဤသည္ကား ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြႏွင့္ ပဲစ၊ မူးစကေလးမ်ား ကိုပင္ စနစ္တက်
ေရးမွတ္ထားတတ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အတုယူထိုက္ေသာ စ႐ိုက္ကေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဖန္ေငြေရးေၾကးေရး အသံုးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္ကို မိမိ
ေဝဖန္ထားပံုကေလးမ်ား ကိုလည္း သူ႕ဒိုင္ယာရီ ၌ ေရးသားထားခ်က္အရ သိႏိုင္ပါသည္။

၂၃-၂-၃၂ ရွစ္ပဲ-ရွစ္ပဲ။
သံုးစရာ မရွိေတာ့ဘူး။
ကြၽႏု္ပ္ဂရပ္စာအုပ္ ၅၆ ပဲတန္ ဝယ္စဥ္မွာ မွာ းသည္။ ေနာက္မွ ခရီးလမ္းတြင္
သတိရလာသည္။ ယခုေက်ာင္း ၇ ရက္သာ တက္ရေတာ့ သည္။ ၇ ရက္လံုး ဤ ၅၆
ပဲတန္ထဲထြက္လို႕ ကုန္မွာ မဟုတ္။ ေနာင္ႏွစ္အတြက္လည္း အသံုးမက်ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။
သို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္ကို ကြၽႏု္ပ္ စဥ္းစားဉာဏ္နည္းေသး၏ တကားဟု
အျပစ္တင္မိပါေတာ့သည္။
' ေခြၽတာၾကပါ ' ဟု အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဘဝတြင္ ဆိုဆံုးမခဲ့ေသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ဘဝတြင္လည္း လက္ေတြ႕ေခြၽတာခဲ့သူျဖစ္သည္။
၄င္းအျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အတၱမဖက္ ရဲေဘာ္စိတ္အျပည့္အဝ ထားရွိတတ္ပံုကို ၂၅-၂-၃၂
တြင္ မွတ္သားထားသည့္ အေပါင္းအသင္း မ်ား ၏ စာေမးပြဲခံုနံပတ္မ်ား စာရင္းက
သက္ေသခံေနပါသည္။
၁။ ကိုၾကည္စိန္ ၁၂၈၃
၂။ ကိုၾကည္ဝင္း ၁၂၈၄
၃။ ကိုေမာ္သန္း ၁၂၈၅
၄။ ကိုေအးသာ ၁၂၈၆
၅။ ကိုရီေအး ၁၂၈၇
၆။ ကိုေအာင္ဆန္း ၁၂၈၈
၇။ ကိုေမေအာင္ ၁၂၈၉
၈။ ကိုျမဒင္ ၁၂၉၀
ေက်ာင္းသားကိုေအာင္ဆန္းဘဝတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ ်ား ကိုလည္း

ေလးစားဂ႐ုစိုက္ၾကည္ညိဳတတ္ဟန္ကို သူ႕စာတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။
၈-၂-၃၂ ေန႕က စ၍ ေက်ာင္းသား ၁၀ တန္းသားေတြ တက္၊ ၇ ၊ ၄ ေယာက္သာ
တက္သည္။ ပ်င္းစရာေကာင္းလွ၏ ။ သို႕ရာတြင္ ဦးပုကား ပ်င္းဟန္ မတူ။ စိတ္ပါစြာ ျပေပ၏ ။
ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ပင္။
၄င္းအျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေက်ာင္းသားဘဝႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ဖြင့္လွစ္ျပသထားသည့္ ေရးမွတ္ခ်က္ကေလးမ်ား လည္း ရွိေပေသးသည္။
ဖတ္႐ႈပါ။
၁၅-၂-၃၂ မေန႕က ဘခ်မ္းဆိုင္တြင္ ပုလိပ္စာသင္ (ဆာဂ်င္) တစ္ေယာက္က
သူႀကီးတို႕အရပ္ထဲမယ္ ဘာျပဳလို႕ ကင္းေစာင့္မထားလဲ၊ ဘာလဲႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ဘဲႏွင့္
ေငါက္ေနတာ မတရားဘူး။ သည္ေကာင္က ဘာလုပ္တုန္း ညာလုပ္တုန္း
စသည္ေျပာသံၾကားရ။ 'ေၾသာ္… ပုလိပ္ မ်ား က ေၾကာက္မွတ္လို႕၊ ျဖဲေျခာက္တာ…' 'ဘာရမလဲ'
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သတိၱကား ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာပင္။ တဖန္ စာေပစိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမာန္
သူ႕ေရးဟန္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါဦး။
၂၃-၂-၃၂ (၁၂၉၂ တပို႕တြဲ လဆုတ္၊ ၂ ရက္ အဂၤါေန႕) မေန႕က ကြၽန္ေတာ္တို႕
ေက်ာင္းတြင္ ေမွာ ္ဘီ ဆရာသိန္းႀကီး လာေရာက္တရားေဟာ၊ေကာင္းပါေပ၏ ။
အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပထြန္းကား လာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ' ဟု
ေရးမွတ္ထားသည္။
အထက္ပေဖာ္ျပပါ ဒိုင္ယာရီပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စာမ်ား မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ လူငယ္ဘဝ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို အရွင္းဆံုးေျပာျပေနေသာ မွတ္တမ္း ကေလးမ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။
အလုပ္အကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမရွိ၊ ရည္မွန္း ခ်က္
ပန္းတိုင္သို႕ အေရာက္ႀကိဳးစားၾကရာ၌ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စံျပျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရမွာ ကို ဘယ္ေသာအခမွ် ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိသူမ်ား တြင္
ကိုေအာင္ဆန္းသည္ ထိပ္ဆံုးက အျမဲရွိသည္။ ဇြဲလည္းအလြန္ ျပင္းထန္ပါသည္။ ဘာလုပ္လုပ္

စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုပ္ တတ္၍ လည္း သူလုပ္ကိုင္သမွ်မွာ ခရီးေရာက္ေလ့ရွိသည္။
ထို႕ေၾကာင့္လည္း မဟာဇနကဇာတ္ေတာ္၌ ရြက္သေဘာႀကီးပ်က္ ခါနီးမွာ
ကုန္သည္ ၇၀ဝ တို႕သည္ ဝီရိယကိုေလွ်ာ့၍ မိ႐ိုးဖလာနတ္မ်ား ကို တိုင္ၾက၊
ပသၾကေသာ္လည္း ကယ္ဆယ္သူကား ေပၚမလာ၊ ငါးလိပ္တို႕၏ အစာသာျဖစ္ၾကရသည္။
၁၆ ႏွစ္သားအရြယ္မွ်သာ ရွိေသးေသာ အေလာင္း ေတာ္ကား မည္သည့္နတ္ကိုမွ်
အားကိုးမေနဘဲ ရဲစိတ္ရဲေသြး ဝီရိယစိတ္ျဖင့္ ပင္လယ္ေရျပင္ကို ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္
လက္ပစ္ကူးခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ေမခလာ နတ္သမီး၏ ကယ္မျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
လူငယ္တိုင္း၏ ေက်ာင္းသားဘဝသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ အမ်ား
ဆံုးပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ေလသည္။ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ေက်ာင္းစာကိုသာ
အပတ္တကုတ္အားထုတ္ႀကိဳးစား၍ ၿပီးျပည့္စံုျခင္း မရွိေသး။ လူ႕ဘဝ၊ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
ထိေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ တစ္ပါတည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္သည္။ ဘြဲ႕ရလွ်င္ ပညာတတ္ၿပီဟု
မဆိုသာ။ ပညာ၏ နက္နဲက်ယ္ေျပာပံုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက"ပညာဆိုသည္မွာ စာအုပ္စာတမ္းဖတ္၍ စာသိမႈ ကို ပညာဟု မဆိုေပ။
ပညာသည္ အတိုင္းအဆမထင္ အလြန္က်ယ္ေျပာနက္နဲသည္။ ကမၻာေပၚရွိ
အလုပ္သမားအားလံုးပင္လွ်င္ ပညာအားလံုးကို ေလာကျပင္ က်ယ္တည္းဟူေသာ
ေက်ာင္းႀကီး၌ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ပုခက္အတြင္းမွ ေျမႀကီးထဲသို႕ ေရာက္သည္အထိ
ပညာသင္သားမ်ား ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားမႈ သည္
အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လူ၏ တစ္သက္ တာတြင္ ကုန္ဆံုးသည္ဟု မဆိုႏိုင္" ဟု
ဆံုးမပဲ့ျပင္လမ္းညႊန္မႈ ေပးခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရထက္ ေက်းလက္ဦးေရက ပိုမ်ား သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစလိုလွ်င္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမွ ျဖစ္မည္။
လူငယ္မ်ား ၿမိဳ႕တက္ၿပီး ေနခ်င္စိတ္ေဖ်ာက္ရမည္။ ထိုအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ
သေဘာေပါက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက
ေအာက္ပါအတိုင္း လူငယ္မ်ား အား လမ္းညႊန္ ေပးခဲ့ပါသည္။

'လူငယ္ေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက လူငယ္ေတြဟာ ၿမိဳ႕မွာ
ခ်ည္းမေနဘဲ ေတာကိုလည္းသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကပါ။ ၿမိဳ႕မွာ အလုပ္လုပ္ရင္ ထင္ေပၚတယ္။
လူသိေပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ ထိေရာက္မွာ က ေတာကို သြားမွ ထိေရာက္မယ္။ စစ္ၿပီး
ဗမာျပည္မွာ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္ေးတြ အမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ တကယ္လုပ္ရင္ ၿမိဳ႕မွာ မေနပါနဲ႕
။ ေတာကို သြားၾကပါ။ နာမည္ျဖစ္႐ံု၊ စတန္႕ျဖစ္႐ံု လုပ္ခ်င္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႕
အခုရွိေနတဲ့အေျခအေနအတိုင္း လုပ္ၾက၊ ဗမာျပည္ေတာ့ ႀကီးပြားမွာ မဟုတ္ဘူး။'
ဟူ၍ ေျပာခဲ့ပသည္။ လူငယ္တိုင္းသည္ သတိၱရွိရမည္။ သို႕ေသာ္
တလြဲဆံပင္ေကာင္းေသာ မိုက္႐ူးရဲသတိၱမ်ိဳးကားမဟုတ္၊ သတင္းစာဆရာ ဦးပုကေလး
ေရးသားထားေသာ ' ငါတို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ' ဲစာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏
သူရသတိၱႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံယူခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္။
' တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ေသြးပူတုန္းသာ ေသရဲၾကတာ။ ေသြးေအးတဲ့ အခါက်ေတာ့
မေသရဲၾကဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေသြးေအးတုန္းလည္း ေသရဲတာပဲ။ '
အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္းဘဝကလည္း 'ငရဲေခြးႀကီး
လြတ္ေနသည္' ဟူေသာ ေဆာင္းပါးေရးသူ၏ အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား
တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္တို႕က ေခ်ာ့ခ်ည္တစ္ခါ၊ ေျခာက္ခ်ည္ တစ္လွည့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အသက္ ၂၁ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ အယ္ဒီ တာ ကိုေအာင္ဆန္းက ဘာမွ ဘာမွ မေျပာ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တကယ့္သတိၱ တကယ့္သံမဏိစိတ္ဓာတ္ကို ယေန႕လူငယ္မ်ား
အားက်အတုယူဖြယ္ပင္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီးကို တည္ေဆာက္ေပး႐ံု မွ်သာ
ေပးခဲ့သည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုဗိမၼာန္ႀကီး အဓြန္႕ရွည္စြာ တည္ျမဲေစ ရန္အတြက္ အနာဂတ္ကို
ေမွ်ာ္၍ လူမႈ ေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္တို႕ကိုပါ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ယင္းသို႕
အေျမာ္အျမင္ႀကီးမား သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ပခံုးလႊဲယူထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္
လူငယ္ မ်ား အခန္းက႑ကိုလည္း သိျမင္ထားသူျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ကလည္းက မိမိကိုယ္တိုင္
လူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တာဝန္မည္မွ် ႀကီးမားသည္ကို နားလည္ သိရွိထားသူျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သူ႕ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္ေန ခ်ိန္ျဖစ္ရာ မိမိႏွင့္တကြ လူငယ္တို႕၏

တာဝန္သည္ ပို၍ ႀကီးမားေနသည္

ကို နားလည္သိရွိထားသူျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕အမ်ိဳး သား
ေက်ာင္းဆရာမ ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္
ရဲရဲေတာက္ ေဟာေျပာလိုက္သည့္ ကိုေအာင္ဆန္း၏ ေအာက္ပါ စကားရပ္က
အထင္အရွားျပသလ်က္ရွိသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စာကို ကုန္းဖတ္ေန႐ံုနဲ႕ တာဝန္ေက်ၿပီလို႕
မဆိုႏိုင္ဘူး။ ဗမာျပည္ႀကီး သူမ်ား လက္ေအာက္ခံ ကြၽန္ ျဖစ္ေနတာကို ကြၽန္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဘယ္လို ဖန္တီးကယ္တင္ ရမယ္ဆိုတာ ခုေနက စဥ္းစားဖို႕ ေတာ္ၿပီ။
ဒါတင္မကေသးဘူး။ အခု ခင္ဗ်ားတို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရာဇဝင္ဘာသာ သင္ေနရတယ္။
ရာဇဝင္ကို တတ္သိနားလည္ေနလို႕ မၿပီးေသးဘူး။ ရာဇဝင္သစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ လူေတြ
ျဖစ္လာေအာင္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၾကမွ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၾကမွ တကယ့္လူေတာ္လူေကာင္း
လူရည္ခြၽန္ေတြလို႕ ဆိုႏိုင္မယ္" ဟူ၍ ေျပာခဲ့ သည္။
မွန္ေပသည္။ သူေျပာခဲ့သလိုပင္ သူသည္ ရာဇဝင္သစ္ကို ဖန္တီး ခဲ့သူ
ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူေျပာခဲ့သလို ႏိုင္ငံကို သူ႕ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လူငယ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား
အရည္အခ်င္းမ်ား ကို ခ်ျပခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္က- ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ႐ိုးသားမႈ ရွိရမည္။
- ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ရဲေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိရမည္။
- အႏိုင္မခံ၊ အ႐ံႈးမေပးေသာ ဇြဲႏွင့္သတိၱရွိရမည္။
- တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ တာဝန္သိေသာ စိတ္မ်ား ရွိရမည္။
- ျပည္သူ႕ဝန္ကို ထမ္းရြက္ရာ၌ အနစ္နာခံလိုေသာ စိတ္ရွိရမည္။

- ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား သည္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးႏွင့္ မိမိျပည္တြင္းအေရးမ်ား
ကို သိရွိနားလည္ေနေအာင္ ေလ့လာျခင္းျပဳရမည္။
- ေတာရပ္ေဒသမ်ား သို႕ သြားေရာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူမ်ား ကို
တတ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား မွ ကူညီျခင္းျပဳရမည္။
စသည္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။
ဤမွ်ဆိုလွ်င္ပင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏
လူငယ္လမ္းညႊန္မႈ မ်ား ကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း
လူငယ္မ်ား သည္ လိုက္နာက်င့္သံုး၍ ျပည္သူတစ္ရပ္ လံုး ေမွ်ာ္မွန္းေတာင့္တေနေသာ
ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ ျပည္သူတစ္ရပ္ လံုး အတူတက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕ဟု
ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။
စာကိုး
(၁) သခင္ေက်ာ္စိန္ "မွတ္မိသမွ် ကိုေအာင္ဆန္း၏ ေက်ာင္းသားဘဝ"
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွစ္လည္စာေစာင္ တဲြ ၄၊ အမွတ္ ၂ (၁၉၆၀- ၳ၆၁)

(၂) နတ္ေမာက္လင္းေရာင္ "စနစ္တက်ေနထိုင္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း"
ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာ (၁၇-၇-၁၉၇၉)
(၃) ေမာင္ေဆြဝင္း (ပဲခူး) "အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏
လူငယ္လမ္းညႊန္မႈ မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက ပါစို႕" ေၾကးမႈ ံသတင္းစာ
(၁၃-၇-၁၉၇၉)
(၄) ယဥ္ေမာင္ (ခရမ္း) "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမွ်ာ္မွန္းေသာ လူငယ္မ်ား ၏ ပံုသ႑ာန္"
ေရွ႕သို႕ စာေစာင္ အတြဲ ၁၇၊ အမွတ္ ၅။ (၁-၈-၁)

