ချင််းပြည်နယ်သသ
ို့ ာ်းရာလမ််း
ဒေဂ ျီရန်း ဒရ်းသ ်းသည (တဖ
ွဲ ကဒရ်းသ ်းသူမ ်း - ဒက ထဋဒ

င၊ ဒ ်းမျီမျီထန်း၊ ခင
ို နယဇင)

ချင််းပြည်နယ်သ ို့ သာ်းရရာက်ရမညို့် အရ ကာင််းရင််းသည် ကျွနမ
် လြ်ရဖာ်ကင်ဖက်တစ်ဦ်း၏ ရ်းရှင်း် ရသာ
ရမ်းခန််းတစ်ခပဖင ို့် စတင်ခြ
ို့ ါသည်။ “ခင်ဗျာ်း ဘယ်ရနရာက သာ်းမလ။” “ဘယ်ရနရာ ပဖစ်ပဖစ်ြါ။ ငါအ
ို့ တက်
အဆင်ရပြြါတယ်။” ဟ ကျွနမ
် ပြန်ရပဖခသ
ို့ ည်။
ဟတ်ြါသည်။ ပမန်မာနင်င ံ အနှအပြာ်းရှ
ံ ို့
တင််းရေသကက်းနှင ို့် ပြည်နယ် အစ်းရမျာ်း၊ အရြ်ဘက်အဖွဲ့အစည််းမျာ်း၊
ြဂ္ဂလက

စ်းြာ်းရရ်း

လြ်ငန််းရှငမ
် ျာ်းနှင ို့် ရတွဲ့ဆကာ
ံ

ကမ္ာဘ
ို့ ဏ်အြ်စ၏

ပမန်မာနင်ငဆ
ံ င်ရာ

ြ်းရြါင််း

ရဆာင်ရက်မ မရဘာင်အာ်း သံ်းသြ်သညို့် ရဆ်းရန်းြမျာ်းက ပမန်မာတစ်နင်ငလ
ံ ်းတ
ံ င် ကျင််း ြသာ်းရန် ေလအတင််း
စစဉ်ထာ်းရာ ကျွနမ
် လည််း အတြါဝင်မည်ဟ ကတရြ်းခပို့ ခင််း ပဖစ်ြါသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစတ
် င် အတည်ပြြုခသ
ို့ ညို့်
ကမ္ာဘ
ံ င်ရာ ြ်းရြါင််းရဆာင်ရက်မှု မရဘာင်သည် နှစရ
် ြါင််း သံ်းဆယ်အတင််း
ို့ ဏ်အြ်စ၏ ပမန်မာနင်ငဆ
ပမန်မာနင်ငအ
ံ တက် ကမ္ာဘ
ံ င်ရာ မဟာဗျျူဟာ တစ်ခပဖစ်ပြ်း
ို့ ဏ်အြ်စ၏ ြထမဦ်းဆံ်း တင််းပြညို့် နင်ငဆ
ပြ်းခသ
် ်းနှ
ံ စတ
် ာ
ို့ ညို့သ

ကာလအတင််း

လြ်ငန််းရဆာင်ရက်မှု

အရတွဲ့အ ကံြုမျာ်း၊

ရလေ်မျာ်းက

ပြန်လည်

သံ်းသြ်နင်ရန်နင
ှ ်ို့ သငရ
်ို့ လျာ်သလ ပြင်ဆင် ရပြာင််းလမှုမျာ်း ပြြုလြ်နင်ရန် ရဆ်းရန်းြမျာ်း စစဉ် ကျင််းြပခင််း
ပဖစ်ြါသည်။
“ချင််းပြည်နယ်ပမြုွဲ့ရတာ် ဟာ်းခါ်းက သာ်းဖ ို့ အဆင်ရပြလာ်း။” ဟ ကျွနမ
် ၏ လြ်ရဖာ်ကင်ဖက်တစ်ဦ်းပဖစ်သ
ဦ်းရကျာ်စ်းလင််း က ရြါရ
ှ ို့် န်းသည်ဆသညို့် ဟာ်းခါ်းပမြုွဲ့
ို့ ြါြ
ို့ ါ်းြါ်းဟန်ပဖင ို့် ရမ်းခြ
ို့ ါသည်။ ေလနှင ို့် အနဒယနယ်စြ်နင
အရ ကာင််း သဖ ို့ ကျွနမ
် စတင်ရှာရဖရြါသည်။ ချင််းပြည်နယ်သည် ပမန်မာနင်ငတ
ံ င် ေတယ အဆင််းရဆံ်း
ပြည်နယ်တစ်ခဟ ကျွနမ
် သလာရသည်။ ရတာင်တန််းထထြ်သညို့် ရေသတစ်ခပဖစ်ပြ်း ရရကက်းရရလ ံမှုနင
ှ ်ို့
ရပမပြြုမှုမျာ်းရ ကာင ို့် ြျက်စ်းခရ
ို့ သညို့် ဖလမ််းနှင ို့် ဟာ်းခါ်းလမ််းြင််းက ပြင်ဆင်နင်ရန် ကမ္ာဘ
ို့ ဏ်က သဘာဝ
ဝန််းကျင်နင
ှ ို့် လမှုဝန််းကျင်ဆန််းစစ်မှုမျာ်းက ရဆာင်ရက်ရနရ ကာင််းလည််း သလာရသည်။
ကျွနမ
် န ို့ ကျွနမ
် တ ို့ ကမ္ာဘ
ွဲ့ ာ်းမျာ်းအတက် ခရ်းစဉ်မတင်မ ကျွနမ
် ရလို့လာရတွဲ့ ရှရတာရတထက်
ို့ ဏ်အဖသ
ခရ်းစဉ်အတင််းမှာ ရတွဲ့ ကံြုခရ
ို့ သညို့် အရတွဲ့အ ကံြုမျာ်းက အမျာ်းကက်း အဓြပါယ်ရတ ြရှခရ
ို့ ြါသည်။ ကာ်းလမ််း
တစ်ရလ ာက် လမ််းခရ်းတစ်ဝက်တင် ကျွနမ
် တအဖ
ွဲ့ ည် နာရရြါင််းမျာ်းစာ ရြ်တနရ
် ို့ စာင််းဆင််းခရ
ို့ သ
ို့ ြါသည်။
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ချင််းပြည်နယ်က ပြည်သမျာ်းနှင ို့် နှုင််းယှဉ်ရလ င်ရတာို့ ေါက မရပြာြရလာက်ြါရလ။ သတကရတာ
ို့
ို့ ေလမ််းရတ
ရကာင််းမန်လာဖအရရ်း
ဆယ်စနှစမ
် ျာ်းစာ ရစာငဆ
်ို့ င််းရနခို့ ကရတာ မဟတ်လာ်း။
ို့
ေခရ်းစဉ်က လမ််းြန််းဆက်သယ်ရရ်း ရကာင််းမန်မှုနင
ှ ို့် စာ်းနြ်ရကခာ ရြါရြါသသရရှရရ်း၊ ြညာသင် ကာ်းနင်ရရ်း၊
လ ြ်စစ်ဓာတ်အာ်း တ်းတက်ရရှရရ်း၊ အရပခခံ ကျန််းမာရရ်း၊ ြညာရရ်း ဝန်ရဆာင်မှုရတ ရရှရရ်း စသည်တနှို့ င ို့်
တက်ရက်ဆက်စြ်ရနမှုက ြမ ပမင်သာရစခသ
ို့ ည်ဟ ဆရမှာြင်။ ေလမ််းရတ ေထက် အဆငပို့် မငတ
ို့် က် ရကာင််းမန်
လာမည်ဆလ င်ပဖင ို့် ကျွနမ
် တ ို့ လမ််းတစ်ရလ ာက်မှာ ရတွဲ့ ပမင်ခစ
ံ ာ်းခရ
ို့ သညို့် သဘာဝအလှအြတရာ်းရတက
ခရ်းသာ်း လြ်ငန််းအတက် ကက်းမာ်းရသာ အရထာက်အက ပဖစ်လမ်မ
ို့ ည်ဟလည််း ပမင်မြါသည်။
ဟာ်းခါ်းပမြုွဲ့သ ို့ သာ်းရရာက်ရန် ကျွနမ
် တသည်
ရန်ကန်ပမြုွဲ့ မှ ကရလ်းပမြုွဲ့သ ို့ ရလယာဉ်စ်းခရ
ို့
ို့ သည်။ ထမှတစ်ဆင ို့်
ဖလမ််းပမြုွဲ့၊ သမှို့ သည် ဟာ်းခါ်းပမြုွဲ့ရရာက်သည်အထ ကလမတာ ၁၉၂ ရှသညို့် ကာ်းလမ််းတစ်ရလ ာက် ခရ်း
နှငခ
် ရ
ို့ ြါသည်။ ကရလ်းပမြုွဲ့ မှ နံနက် ၇ နာရတင် ထက်ခာခို့ ကသည်။ ချင််းပြည်နယ်အတင််း ြထမဦ်းဆံ်း ခရ်းစဉ်
အပဖစ် ကျွနမ
် စတ်လြ
ှု ်ရှာ်းမြါသည်။ ရတာင်ရြေါ်က စတက်သည်နင
ှ ်ို့ မ်းတဖဖရာသည်နင
ှ ်ို့ ကံြုသည်။ သရသာ်
ို့
အသက်ရှုမှာ်းရလာက်ရအာင် သာယာလှြသညို့် ပမင်ကင််းမျာ်းကရတာို့ အရနှာငအ
် ပြြုခြ
ို့် ယှကမ
ို့ ါ။ မ ကာမမှာြင်
ကျွနမ
် တသည်
တမ်တက်မျာ်း၏ အရြေါ်တင်ရရာက်ရှသာ်း ကပြ်း ငံ ကညို့လ
် က်လ င် သစ်ြင်မျာ်းက မဆံ်းနင်သညို့်
ို့
အစမ််းရရာင်ြင်လယ်ကက်းြမာ ဖံ်းလွှမ််းထာ်းသညို့် ရတာင်စဉ်ရတာင်တန််းမျာ်းက ပမင်ရတွဲ့ရသည်။ အင်မတန်
သာယာလှြပြ်း စတ်အာ်းတက်ကကဖယ်ရာြင်။
၃၅ ကလမတာခန ် ို့ ကာ်းစ်းလာပြ်းသညို့ရ
် နာက် နံနက် ၉ နာရခနတ
် ို့ င် ရရှ ွဲ့ဆက်မသာ်းနင်ရတာဘ
ကာ်းက
ို့
ရြ်တနလ
် ို့ က်ရသည်။

ကာ်းရြေါ်မှ

ဆင််းကာ

ကျွနမ
် တသည်
ို့

အရပခအရနက

ရလို့လာ ကညို့် ကသည်။

ရရှ ွဲ့တစ်ရနရာမှာ ညြင််းက ရတာင်ပြြုထာ်းသညို့အ
် တက် လမ််းြတ်ရနရ ကာင််းသရသည်။ ကျွနမ
် တကာ်းရရှ
ွဲ့ မှာ
ို့
တန််းစရနသညို့် ကာ်းအရရအတက်မှာ ရာဂ္ဏန််းခနရ
် ို့ ှမည် ထင်ရသည်။ ကျွနမ
် တ၏
ို့ တစ်ဖက်တင် ပမငမ
ို့် ာ်း
မတ်ရစာက်သညို့်

ရတာင်ကမ််းြါ်းရံကက်းမျာ်းနှင ို့်

တစ်ဖက်တင်

နက်နရသာ

ရချာက်ကမ််းြါ်းတက
ို့

ရနရာ

ယထာ်း ကသည်။
နံနက် ၁၁ နာရခနတ
် ို့ င် ေရနရာမှ မည်သ ို့ လတ်ရပမာက်နင်မည်က ကျွနမ
် တ ို့ စတင် စဉ််းစာ်းခို့ ကသည်။
ရနာက်ရ ကာင််း

ပြန်လည
ှ မ
်ို့ လာ်း။

ပြန်လည
ှ ရ
်ို့ မညို့်

လမ််းရ ကာင််းသည်

ြပြ်း

ကျဉ််းရပမာင််း ြါသည်။

ကာ်းရတကလည််း ကျွနမ
် တကာ်း၏
ရရှ ွဲ့ မှာရရာ ရနာက်မှာြါ စတန််း ြတ်ဆရန
် တက် လှုြ်သာ
ို့
ို့ ကသညို့အ
လှညသ
်ို့ ာမရှလှ။ ေါအ
ွဲ့ မ
ံ ျာ်းပဖင ို့် ရချာရနရာ အနတရာယ်မျာ်းလှသည်။ ကျွနမ
် တရရှ
ို့ ပြင် လမ််းရ ကာင််းက ရွှံ
ို့ ွဲ့တင်
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ခရ်းသည်အချြုွဲ့က ကရလ်းမျာ်းက ရြွဲ့ချလျက်၊ အထြ်အြ်းမျာ်းက ရက်လျက်သာ်းလာရန ကသလ ရမာ်ရတာ်
ဆင်ကယ်မျာ်းကလည််း ရစာငဆ
်ို့ င််းရနသညို့် ကာ်းမျာ်း ကာ်းထတင် ရ မလမ်ရ မရကာက်သာ်းကာ ရဖာက်ထက်
သာ်းလာရန ကသည်က ရတရ
ွဲ့ သည်။ ဘတ်စကာ်းမျာ်း၊ ကန်တင်ကာ်းမျာ်းရြေါ်က ကျွနမ
် တက
ို့ ို့ ခရ်းသည်မျာ်း
ို့ သ
ကရတာို့ လမ််းရှင်း် ရြ်းမညို့် ကာ်းအလာက ရစာငဆ
ွဲ့ င်
ို့် င််းရင််း ရနာက်ထြ် လမ််းြတ်ရစမညို့် ရပမပြြုမှုမျာ်း ရရှ တ
ထြ် မရှြါရစနှငရ
ို့် တာဟ
ို့ ဆရတာင််းရန ကသည်။
တစ်နာရတင် ရတာင်ပြြုရနသည်က ဖယ်ရှာ်းရြ်းမညို့် ကာ်းရရာက်လာသညို့အ
် ခါ ကျွနမ
် တအာ်းလံ
်း ဝမ််းသာ
ို့
အာ်းရနှင ်ို့

ရအာ်ဟစ်မ ကသည်။

ကျွနမ
် တ ို့ ရစာငဆ
်ို့ င််းရနရာတာရတ

အဆံ်းသတ်ရတာမ
ို့ ညို့်

လကခဏာ

မဟတ်လာ်း။
ညရန ၄နာရခမှာရတာို့ လမ််းြငသ
် တ ို့ ဆက်လက် ထက်ခာလာနင်ခို့ ကသည်။ ရလ
ို့် ာ်းခပို့ ြ်း ထရနရာကရန ကျွနမ
တဟ်းဟ်း တက်ရနပြ်း ရတာင်တန််းမျာ်း၊ ချြုငဝ
ို့် ှမ်း် မျာ်းရြေါ် ရ ွှံ့မျာ်းပဖင ို့် ရချာရနသညို့် လမ််းတစ်ရလ ာက် ငါ်းနာရခန ် ို့
ခရ်း ဆက်လက်နင
ှ ခ
် ရ
် တ ို့ ဟာ်းခါ်းပမြုွဲ့က ရရာက်ရှခြ
ို့ သည်။ ရနာက်ရက် နံနက် ၇ နာရခတင် ကျွနမ
ို့ ါသည်။
ချင််းပြည်နယ်၏

သယ်ယြရဆာင်
ရရ်း
ို့

ဝန်ကက်း

ဦ်းြစသယနှင ို့်

ရတွဲ့သညို့အ
် ခါမှာရတာို့

မ်းရာသအတင််း

အရရာက်လာခို့ ကသညို့် ကျွနမ
် တ၏
ို့ ခရ်းစဉ်အရြေါ် ချ်းကျျူ်းရကျ်းဇ်းတင်စကာ်း ဆပြ်းရနာက် “ေကာ်းလမ််းက ပြြုပြင်ဖ ို့ ရဆာင်ရက်ရနတို့ လြ်ငန််းရတက အရပြာမဟတ် လက်ရတွဲ့ကျကျန ို့ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်
အရကာင်အထည်ရြေါ်လာရစချင်တယ်။” ဟ ဆြါသည်။ ဝန်ကက်းမည်သည်က ဆလရ ကာင််း ကျွနမ
် တ ရကာင်
်းစာ
ို့
သရဘာရြါက် ကြါသည်။
လမ််းခရ်းတင် ကံြုရတွဲ့ ခရ
ွဲ့ စည််းအသ်းသ်းနှင ို့် ရဆ်းရန်း
ို့ သည်မျာ်းရရာ၊ အစ်းရ အြါအဝင် ချင််းပြည်နယ်ရှ အဖအ
ခရ
် တအတ
က် ခင်မာသညို့် အရတွဲ့အ ကံြုမျာ်းက ရရှရစ
ို့ သညို့် အရ ကာင််းအရာမျာ်းစာရ ကာင ို့် ေခရ်းစဉ်က ကျွနမ
ို့
ြါသည်။ ရဆ်းရန်းြမျာ်းနှင ို့် ခရ်းစဉ်က ကာ်းလမ််းက ပြြုပြင်နင်ရန်အတက် သဘာဝ ဝန််းကျင်နင
ှ ို့် လမှု ဝန််းကျင်
ဆန််းစစ်မှုက မည်မ ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် လြ်ရန် လအြ်ရ ကာင််း ထင်ရှာ်းရစခြ
ို့ ါသည်။ ေါမှသာ အရပြာထက်
လက်ရတွဲ့က ပမန်ဆန်ပြ်း ေလမ််းက ပြြုပြင်နင်မည် မဟတ်လာ်း။
ကမ္ာဘ
ံ င်ရာ ြ်းရြါင််းရဆာင်ရက်မှု မရဘာင်အာ်း ပမန်မာနင်ငအ
ံ တင််း ချင််း ပြည်နယ်
ို့ ဏ်အြ်စ၏ ပမန်မာနင်ငဆ
အြါအဝင် တင််းရေသကက်းနှင ို့် ပြည်နယ် ၁၄ ခတင် ပြန်လည် သံ်းသြ်သညို့် ရဆ်းရန်းြမျာ်းက ရဆာင်ရက်
ပြ်းရနာက် ကမ္ာဘ
် စ
ှ ် ထြ်မံ သက်တမ််းတ်းရန် သရဘာ
ို့ ဏ်အြ်စနှင ်ို့ ပမန်မာနင်င ံ အစ်းရသည် မရဘာင်အာ်း နှစန
တညခို့ ကြါသည်။
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လာမညို့န
် စ
ှ န
် စ
ှ အ
် တင််း

ရကျ်းလက်ရေသ

ဆင််းရနမ််းြါ်းမှု

ရလျာခ
ို့ ျရရ်း၊

အဟာရ

တ်းပမြှငရ
ို့် ရှရရ်း၊ ြညာရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်း ဝန်ရဆာင်မှု မျာ်း တ်းပမြှငရ
ို့် ရှရရ်း၊ အလြ်အကင်မျာ်း ြမ ဖန်တ်းရြ်း
နင်ရရ်း၊ အရပခခံ အရဆာက်အဦ်းမျာ်း ပမြှငတ
်ို့ င်နင်ရရ်းအတက် ရဆာင်ရက်သာ်းမည် ပဖစ်သည်။ အကျြု်းဆက်
အာ်းပဖင ်ို့ လမ််းြန််းဆက်သယ်ရရ်းမျာ်း ြမ ရကာင််းမန်လာပြ်း ပြည်သမျာ်းအရနပဖင ်ို့ ရစျ်းကက်သာ်းနှင ်ို့ ြမ
ချတ်ဆက် နင်လာမည် ပဖစ်သလ လမ််းတံတာ်း ရဆာက်လြ်ရရ်းလြ်ငန််းရတမှာလည််း ြမ ရကာင််းမန်သညို့် စံချန်
စံညွှန်း် ရတ ပဖစ်ရြေါ်လာမည်ဟ ယံ ကည်မသည်။
ပမန်မာနင်ငန
ံ င
ှ ို့် ပမန်မာပြည်သရတအတက် ကညခငရ
ို့ တက် အထ်းဝမ််းရပမာက်မြါတယ်။ ချင််းပြည်နယ်က
ို့် တအ
မတ်ရဆမျာ်းကလည််း ခါလန််းတ ရကျ်းဇ်းတင်ြါတယ် ဟ ရပြာ ကာ်းရင််း . . . .။
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