နိဒါန်း

လကသဟမဝ ခလ ၊ ဇနလ ၂ရက၊ ၁၉၉၈ ခ စ

ရက်ကွန်းစီးတီးတွင် သဘာဝလွန် လူသတ်မများ ြဖစ်ပွားြခင်း
အသက် ၄၂ ှစ်အရွယ် အန်နာမီတာခီ၏ တစ်စစီပုံပျက်ေနသည့် အ
ေလာင်း အပိုင်းအစများကို ယမန်ေန ေှာင်းပိုင်းက ရက်ကွန်းစီးတီး အ
ေနာက်ေြမာက်ဘက်ရှိ သူမ၏ ေနအိမ်ှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် စွန်ပစ်
ထားသည် ကို ရှာေဖွေတွရှိခဲ့သည် ။
သ ူမ မ ှာ ပီးခဲ့ေသာလက ဗစ်တိုရီေရကန်ခိုင် အနီးတွင် ေတွရှိခဲ့
ေသာ "အသားစား လူသတ်ေကာင်များ " ၏ ေလးဦးေြမာက် သားေကာ
င် ြဖစ်သွားပုံရသည် ဟု ယူဆိုင်စရာ အေကာင်းအရင်းများ ရှိေနခဲ့သ
ည် ။
မီတာခီ၏ အေလာင်းမှာ တစ်ဝက်တစ်ပျက် အစားခံထားရြခင်း လူ
သွားြဖင့် ကိုက်ြဖတ်ထားပုံ ေပေသာ သွားရာများ ေတွရှိရြခင်း စသည့်
အ ေထ ာက ်အ ထ ားမ ျားမ ှာ မကာေသးမီက

ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်

လူသတ်မများမှ အေလာင်းများ ၏ ေသမေသခင်း အစီအရင်ခံစာများ ှ
င့် ကိုက်ညီလျက် ရှိေနသည် ။
ယမန်ေနည ကိုးနာရီခန်တွင် အေြပးေလ့ကျင့်ခန်း ြပလုပ်ေနသူှစ်

ဦးမှ မစမီတာခီ၏ အေလာင်းကို ေတွရှိခဲ့ပီးသည့် ေနာက် မကာခင်မှာ
ပင် ရဲချပ် အိုင်းယွန်းစ်က ရက်ကွန်းရဲတပ်ဖွဲ(RPD) ၌ ဤကဲ့သို အလွန်
စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် ရာဇဝတ်မများကို ကျးလွန်ေနေသာ တရားခံအား ဖ
မ်းဆီးိုင်ေအာင် ကိးကိးစားစား တာဝန် ထမ်းေဆာင်ကဖို အထူး
ေတာင်းဆိုမ တစ်ရပ်ကို အတိုချပ် ထုတ်ြပန် ေကညာခဲ့သည် ။ လက်ရှိ
တွင် ရဲချပ်သည် ရက်ကွန်းမိေန ြပည်သူများ အတွက် ပိုမိုထိေရာက်သ
ည့် ကာကွယ်ေရး အစီအမံများ ချမှတ်ိုင်ရန် အတွက် မိေတာ် အာဏာ
ပိုင်များ ှင့် ေဆွးေွး တိုင်ပင်လျက် ရှိသည် ။
"အသားစား လူသတ်ေကာင်များ " ၏ ေကာက်မက်ဖွယ်ရာ အလွန်
အကး သတ်ြဖတ်မှင့် ဆက်စပ်၍ လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတပတ် အချိက
လည်း အြခားလူသုံးဦးမှာ ရက်ကွန်း ေတာအုပ်ထဲတွင် သတဝါ တိုက်ခို
က်မဟု ယူဆရေသာ တိုက်ခိုက်ခံရမေကာင့် ေသဆုံးခဲ့ရသည် ။
ကပ်ဆိုက်သကဲ့သို လိဝှက် ဆန်းကယ်ေသာ ေသဆုံးမများမှာ ခုနစ်
ဦးထိ ြဖစ်လာ...

***

ရကကန တင မ၊ ဇနလ ၂၂ ရက၊ ၁၉၉၈ ခ စ

ရက်ကွန်းစီးတီးမှ ထိတ်လန်ဖွယ် အြဖစ်အပျက်
ေနာက်ထပ် သတ်ြဖတ်ခံရသူများ

လူငယ်စုံတွဲ၏ အေလာင်းများအား ေတွရှိ

ယခုှစ်၏ ေမလလယ်ခန် ကတည်းကပင် မိေတာ်အား ခိမ်းေြခာ
က်လာခဲ့သည့် အကမ်းဖက် ြဖစ်ရပ်များ ကီးစိုးေနမအတွင်း ရှစ်ေယာ
က်ေြမာက်ှင့် ကိုးေယာက်ေြမာက် သားေကာင်များ ြဖစ်လာခဲ့သည့် ဒင်း
နီုချ်ှင့် ခရစတိုဖာစမစ် တို ၏ ုပ်အေလာင်းများအား တနဂေွေနမန
က် အေစာပိုင်းက ဗစ်တိုရီပန်းြခံထဲတွင် ေတွရှိခဲ့သည် ။
သတ်ြဖတ်ခံရသူ ှစ်ဦးစလုံးမှာ အသက် ၁၉ ှစ်အရွယ် လူငယ်များ
ြဖစ်ကပီး ၎င်းတို မှာ စေနေနည ေှာင်းပိုင်းက စိုးရိမ်ပူပန်ေနေသာ မိ
ဘများ ၏ လူေပျာက် တိုင်ကားြခင်း ခံထားရသူ ှစ်ဦးလည်း ြဖစ်သည်
။ အဆိုပါ လူငယ်ှစ်ဦး၏ ုပ်အေလာင်းများအား ရဲအရာရှိက ညှစ်နာ
ရီနီးပါးခန် အချိန်၌ ဗစ်တိုရီေရကန်၏ အေနာက်ဘက် ကမ်းပါးေပတွင်
ရှာေဖွေတွရှိခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။
ရဲတပ်ဖွဲမှ တရားဝင် ထုတ်ြပန် ေကညာြခင်း မရှိေသာ်လည်း ရှာေဖွ
ေတွရှိမ သက်ေသ အေထာက်အထားများ အရ ထိုလူငယ်ှစ်ဦးလုံးမှာ
ယခင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မများမှ သားေကာင်များကဲ့သိုပင် တူညီ
ေသာ ဒဏ်ရာများ ခံစားခဲ့ရေကာင်း အတည်ြပ ိုင်ခဲ့သည် ။ သိုရာတွင်
တိုက်ခိုက်သည့် အရာများမှာ လူေလာ တိရစာန်ေလာ အတည်ြပ ေက
ညာိုင်ြခင်း မရှိေသးေပ။
ေသဆုံးသူ လူငယ်ှစ်ဦး၏ သူငယ်ချင်းြဖစ်သူက သူတို ှစ်ဦး ေပျာ
က်ဆုံး မသွားမီက "ေတာေခွးများ " ကို ေြခရာခံမိသည့် ေကာလာဟလ
အေကာင်းကို ေြပာဆို ေနခဲ့ကသည် ဟု ဆိုသည် ။
မကာေသးမီကလည်း လူအများ ထင်ေကးေပး စွပ်စွဲေြပာဆို ေနက

သလို ေကာလာဟလများ ထွက်ေပေနသည့် ညဘက်တွင် ကျက်စား
ေသာ သတဝါ တစ်ေကာင်တေလအား ေတွြမင်ရိုးိုးှင့် မိေတာ်တစ်
ခွင် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အြပင်မထွက်ရ အမိန်ကို ချိးေဖာက်ကာ
ပန်းြခံ၏ သစ်ေတာ ထူထပ်သည့် ဧရိယာသို လာေရာက် ေစာင့်ကည့်သူ
များ လည်း ရှိေနခဲ့သည် ။
မိေတာ်ဝန် ဟားရစ်စ်မှာ ယေန ေနလယ်ပိုင်းတွင် သတင်းစာ ရှင်း
လင်းပွဲတရပ် ြပလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အြပင်မထွ
က်ရ အမိန်အား အလွန် တင်းကျပ်စွာ ထုတ်ြပန်လိုက်ရသည့် အေြခအ
ေနအထိ ဆိုက်ေရာက် လာေစေသာ လက်ရှိ ြဖစ်ပွားေနသည့် ကပ်ဆိုက်
သလို ေဘးအရာယ်ဆိုး အေကာင်းှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ထု
တ်ြပန် ေကညာလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ရသည် ။

***

စ တ ဆကဒ၊ ဇလငလ ၂၁ရက၊ ၁၉၉၈ ခ စ

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ေချမန်းေရးတပ်ဖွဲ (S.T.A.R.S) အား ရက်ကွန်းစီး
တီးတွင် လုံြခံေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန် ေစလတ်
ယခုပတ် အေစာပိုင်းက ရက်ကွန်းေတာအုပ် အတွင်း၌ ေြခကျင်
ေတာင်တက် ခရီးကမ်းသွားသူသုံးဦး ေပျာက်ဆုံးေနမေကာင့် မိေတာ်
အာဏာပိုင်များမှာ ေနာက်ဆုံးတွင် အာ့ခ်ေလေတာင်ေြခသို သွားသည့်
ေကျးလက်ေတာလမ်း အမှတ် (၆)ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ရသည် ။

ရဲချပ် ဘိုင်ယန်အိုင်းယွန်းစ်က ေပျာက်ဆုံးေနသည့် ေြခကျင်ေတာ
င်တက် ခရီးကမ်း ထွက်သူများကို ရှာေဖွရန်ှင့် မိမိတို လူမအသိုက်အဝ
န်းကို ဖျက်ဆီးေနသည့် လူသတ်ေကာင်များ ၏ ထကွ ေသာင်းကျန်းေန
မကို လုံးဝ အဆုံးသတ် ပေပျာက်သွားေစရန် အတွက် S.T.A.R.S တပ်ဖွဲ
ဝင်မ ျားမှာ အချိန်ြပည့်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ကမည် ြဖစ်ပီး ရက်ကွန်းရဲ
တပ်ဖွဲ (RPD)ှင့် လည်း အတူတကွ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် သွားမှာ
ြဖစ်ေကာင်း မေနက ေကညာခဲ့သည် ။
S.T.A.R.S တပ်ဖွဲဝင်ေဟာင်း တစ်ဦးလည်း ြဖစ်သူ ရဲချပ်အိုင်းယွန်းစ်
အား စီးတီးဆိုက်ဒ်၏ တယ်လီဖုန်းြဖင့် သီးသန် အင်တာဗျးမတွင်
ေြဖကားခဲ့သည် မှာ ...
အများ ြပည်သူ လုံြခံေရး ေစာင့်ေရှာက်မ တာဝန်မှာ စိတ်ေရာကိုယ်
ပါ ြမပ်ှံထားကတဲ့ ဒီအမျိးသား အမျိးသမီးေတွ အတွက်ေတာ့ အခုချိ
န်ဟာ မိေတာ် လုံြခံေရး အတွက် သူတို ရဲ စွမ်းေဆာင်ရည်ေတွကို
အြပည့်အဝ ထုတ်ေဖာ်ကရမယ့် အချိန်ပါပဲ။
ှစ်လေတာင် မြပည့်ေသးတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အင်မတန် ရက်စက်
ကမ်းကတ်တဲ့ လူသတ်မေပါင်း ကိုးမြဖစ်ပွားခဲ့ပီး အနည်းဆုံး လူငါးဦး
ေလာက် ေပျာက်ဆုံး ေနပါတယ်။
မကာခဏ ြဖစ်ပွားေနတဲ့ ဒီမခင်းေတွ အားလုံးဟာ ရက်ကွန်းေတာ
အုပ်ရဲ အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ပဲ ြဖစ်ပွားေနတာပါ။ ဒါေကာင့် ဒီရာဇဝတ်မ
ေတွကို ကျးလွန်ေနတဲ့ သူေတွဟာ ဗစ်တိုရီေရကန်ေဒသရဲ တစ်ေနရာ
ရာမှာ ခိုေအာင်း ေနကတယ်လို ကန်ေတာ်တို အတွက် ယုံကည်ိုင်စရာ
အေထာက်အထားေတွ ြဖစ်လာေနပါတယ်။
S.T.A.R.S တပ်ဖွဲဝင်ေတွဟာ ဒီလိုမျိး ရာဇဝတ်ေကာင်ေတွကို ရှာေဖွ

ဖမ်းဆီးမ အေတွအကံေတွ ရှိေနပီးသားပါ။
ဘာေကာင့် အရင်ကတည်းကပဲ S.T.A.R.S တပ်ဖွဲဝင်ေတွကို ဒီမခင်း
ေတွကို ကိုင်တွယ်ဖို တာဝန် မေပးခဲ့တာလဲလို ေမးြမန်းချိန်မှာ ေတာ့
ရဲချပ်အိုင်းယွန်းစ်က ...
S.T.A.R.S တပ်ဖွဲဟာ ရက်ကွန်းရဲတပ်ဖွဲ(RPD)ကို ဒီလိုြဖစ်ရပ်ေတွ
မြဖစ်ပွားခင် ကတည်းက ကူညီေနခဲ့တာပါ အခုကေတာ့ သူတို က ဒီရာ
ဇဝတ်မေတွကို အချိန်ြပည့် ကိုင်တွယ်ဖို အထူးတပ်ဖွဲ အေနနဲ ပူးေပါင်း
တာဝန် ထမ်းေဆာင်ကတဲ့ အေနအထားေပါ့ဗျာ ... ဟု ြပန်လည်
ေြဖကားခဲ့သည် ။
S.T.A.R.S တပ်ဖွဲကို ၁၉၆၇ ခုှစ်တွင် နယူးေယာ့ခ်မိ၌ ပုဂလိက ရ
န်ပုံေငွများ ြဖင့် တည်ေထာင်ခဲ့ပီး မူလက ဘာသာေရး အစွန်းေရာက် အ
ကမ်းဖက်မများ တိုက်ဖျက်ေရး အဖွဲအစည်းတစ်ခု အေနြဖင့် CIA ှင့် F
BI ှစ်ခုလုံးမှ အငိမ်းစား စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများ ၎င်းတို ၏ မူလ န
ယ်ပယ်ေဟာင်းတွင် ြပန်လည် လုပ်ကိုင်ိုင်ရန် ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်
။
အမျိးသား လုံြခံေရးှင့် ကာကွယ်ေရး ေအဂျင်စီ (NSDA) ဒါိုက်
တာေဟာင်း ြဖစ်သူ မာကိုပယ်လ်မိုင်ယာရီ၏ ကီးကပ်မေအာက်တွင်
အဖွဲမှာ လျင်ြမန်စွာ ကျယ်ြပန်လာခဲ့ပီး ဓားစာခံများ အေရးကို ညိှိင်း
ေဆွးေွးရြခင်းမှ အဓိကုဏ်း ှိမ်နင်းေရးများ ထိ အရာရာတိုင်း နီးပါး
တွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင် လာကရကာ နယ်ေြမခံ ရဲတပ်ဖွဲများ ှင့် အ
တူတကွ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ကသည် ။
S.T.A.R.S ၏ ုံးခွဲတိုင်းကို ဌာနချပ်ကဲ့သိုပင် ကိုယ်တိုင် ပီးြပည့်စုံ
ေသာ လုပ်ငန်း တာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန် အထူး ဒီဇိုင်းဆွဲထား

သည် ။
S.T.A.R.S ၏ ရက်ကွန်းစီးတီးရှိ ုံးခွဲကို ၁၉၇၂ ခုှစ်တွင် ေဒသခံ စီး
ပွားေရး လုပ်ငန်း အချိ၏ ရန်ပုံေငွ မတည်ေပးမြဖင့် တည်ေထာင်ခဲ့ပီး
လက်ရှိတွင် ရာထူးတိုးြဖင့် ေြပာင်းေရ လာသည် မှာ ေြခာက်လ မြပည့်
ေသးသည့် ကပတိန် အဲလ်ဘတ်ဝက်စ်ကာမှ ဦးေဆာင်လျက် ရှိသည် ။
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