ယခု စာဖတ်သူများ ဖတ်ရမည့် ဆရာမင်းသိခ၏ ‘ြမင်းကပါ အကျဉ်း
သား’ဝတရှည်ကီးမှာ ေအဒီ ၁ဝ၄၄ တွင် အနိုဒေဒဝ (ေခ) အေနာ်ရ
ထာမင်း နန်းတက်ခဲ့စဉ်က ရာဇဝင် အသီးသီးတွင် ဖတ်ခဲ့ဖူးပီးေသာ ပုဂံ
ဘုရင် အေနာ်ရထာက သထုံရှိ မူဟာမင်းထံမှ ပိဋကတ်ေတာ်များ ပင့်
ေဆာင်ရန်

အတွက်

စစ်ဆင်ေရးတစ်ရပ်

ဆင်ဲခဲ့ရာ

အေထာက်ေတာ်များ ေစလတ်ပီး တိုက်ခိုက် ရပုံကို အေြခခံ၍ ေရးသား
ထားေသာ ဝတကီး ြဖစ်ပါသည် ။
အြဖစ်အပျက် များ သည် သမိုင်းကို ေနာက်ခံထားသည့် အတွက် ဝ
တပါ ဇာတ်ေကာင် များ သည် သမိုင်းထဲက ဇာတ်ေကာင်များ ြဖစ်ေနြခ
င်းမှ တစ်ပါး သမိုင်းကို ေရးြခင်းဟု မှတ်ယူြခင်းထက် ဝတအြဖစ်သာ မှ
တ်ပီး ဖတ်ေစချင်ပါသည် ။
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ကမဒီပမှာ မယ်မင်းကီးမ ှစ်ဦး

လသည် ထိန်ထိန်သာေန၏။
ထိုသူသည် လကို ေမာ့ကည့်လိုက်၏။

တမဒီပမိ၏ အစွန်မှ ြဖတ်၍ စီးလာေသာ ြမင်းကပါ ေချာင်းနံေဘး
တွင် ထိုသူသည် ေရာက် ရှိေန၏။ ြမင်းကပါေချာင်း၏ ေရစီးသံသည် ထို

သူ တက်ကွေသာစိတ်ကို လံေဆာ်ေပးေန သကဲ့သို ရှိ၏။ ြမင်းကပါေချာ
င်း နံေဘးတွင် အေလ့ကျ ေပါက်ေနကေသာ ဘီးစပ်ပင်တို သည် ေလ
တွင် ယိမ်းွဲလျက်ရှိ၏။
မလှမ်းမကမ်းတွင် လှန်၍ ထားေသာ ထိုသူ၏ ြမင်းသည် ြမက်ုက
ေလး များကို တြဖတ်ြဖတ် ဝါးရင်း ထိုသူအား မကာခဏ လှမ်း၍ က
ည့်ေနေလ၏။ ြမင်းကပါ ေချာင်းနံေဘးတွင် အရွယ်အစား အမျိးမျိးရှိ
ေသာ ကမာဦး ေကျာက်တုံးေကျာက်ခဲတို ရှိ၏။
ထိုေကျာက်တုံး ေကျာက်ခဲတို သည် ပုံသဏာန် အားြဖင့်လည်း
အမျိးမျိး အဖုံဖုံ ရှိေနက၏။ ထိုသူသည် ေလးေထာင့် ပုံသဏာန် ေကျာ
က်တုံး တစ်တုံးေပတွင် ထိုင်လိုက်၏။
ပီးလင် ခါး၌ လွယ်ထားေသာ ဓားကို ဓားအိမ်မှ ခတ်လိုက်၏။ ထို
ေနာက် ဓားကို သူ၏ ေရှ တည့်တည့် ေြမြပင်ေပတွင် စိုက်လိုက်၏။ ထို
အချိန်၌ တမဒီပ မိတွင်းမှ ကက်ရဲတစ်ေကာင်၏ တွန်သံကို ကားလို
က်ရ၏။ ထိုကက်ရဲကား သန်းေခါင်ကက် ြဖစ်၏။
ထိုသူသည် ထိန်ထိန်သာေနေသာ လကို ေမာ့ကည့်လိုက်ြပန်၏။ ထို
လသည် လည်း မွန်း တည့်ေနပီ ြဖစ်၏။
ထိုသူသည် အချိန်၊ နာရီ၊ ေနရာအတိအကျ န်ြပ၍ တစ်စုံတစ်
ေယာက်အား

ချိန်းဆိုထား

ေသာေကာင့်

လာေရာက်၍

ေစာင့်ဆိုင်းရြခင်း ြဖစ်၏။
ထိုသူ၏ ေစာင့်စားေနရြခင်းသည် လွန်စွာအေရးကီးေသာ လုပ်ရပ်
တစ်ခု ြဖစ်၏။ အဘယ် ေကာင့် ဆိုေသာ် ဤေစာင့်စားမ၏ ေနာက်တွင်
ြဖစ်ေပလာလတံေသာ

ြဖစ်စဉ်များမှာ လူမျိးကီးတစ်

မျိး၊

တိုင်းြပည်ကီး တစ်ြပည်၏ ကံကမာကို ေြပာင်းတိေြပာင်းြပန် လဲသွား

ေစမည်ြဖစ် ေသာေကာင့် တည်း။ အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ်……..
ထိုသူကား….
သူထိုင်ေနေသာ ကမာဦး ေကျာက်တုံးတို ထက် ဣေကီး၏။ ထိုသူ
၏ မျက်ှာသည် ထို ေကျာက်တုံးတို ထက် မာေကျာ၏။ ထိုသူ၏ စိတ်ဓာ
တ်ကား ထိုေကျာက်တုံးထက် ခိုင်ခန်၏။ ထိုသူ၏ အမည်ကား….
ေကျာက်တုံးတွင် ေရးထိုးအပ်ေသာ ကမည်း ေကျာက်စာထက် အဓွ
န်ရှည်မည် ြဖစ်သည် ။
ထိုသူကား….
သမိုင်းဝင် ေကျာက်စာ အချိတို ၌ ဘုရင်အနုဒေဒဝ ဟူ၍ လည်း
ေကာင်း၊ ဘုရင်အေနာ်ရထာ ဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ ေရးထိုး မှတ်တမ်းတ
င်ြခင်း ခံရေသာ၊ တမဒီပသမိုင်းကို ဖန်းတီးေသာ၊ တမဒီပ တွင် မှီတင်း
ေနထိုင်ကကုန်ေသာ လူအေပါင်း၏ ဘဝကမာကို ြခယ်လှယ်ဖန်တီးိုင်
ေသာ အရှင် သခင် ဘဝရှင် မင်းတရားကီးတစ်ဦး ြဖစ်ေသာေကာင့် တ
ည်း။
ထိုအချိန်၌ ထိုသူရှိရာသို ြမင်းှစ်စီး ကဆုန်စိုင်း၍ ေရာက်လာ၏။
ထိုသူ၏ အနီးသို ြမင်းများ ေရာက်လာေသာအခါ ြမင်းစီးသမား ှစ်ဦးသ
ည် လားခနဲ လားခနဲ ခုန်ဆင်းလိုက်ကပီးလင် ထိုသူရှိရာသို ေြပး၍
လာကာ ထိုသူ၏ ေရှတည့်တည့် ေြမြပင်တွင် လာေရာက်၍ ဒူးတစ်ဖက်
စီ ေြမမှာ ချလျက် ဦးတ် အိုအေသ ေပးလိုက်က၏။
"မယ်မင်းတို ေရာက်လာကပီကိုး"
ဟု အေနာ်ရထာက ေြပာေလ၏။
"မှန်ပါတယ် အရှင"်

ဟု ြပန်၍ ေြဖလိုက်၏။
ထိုြမင်းစီးသမား ှစ်ဦးကား မိန်းမသားများ ြဖစ်က၏။ အသက်အရွ
ယ် အားြဖင့်လည်း တစ် ဆယ့်ရှစ်ှစ် အရွယ်ခန်သာ ရှိကေသး၏။
"ဆီေတာ် မယ်မင်း"
ဟု အေနာ်ရထာက ေခ လိုက်ေလ၏။
"ရှိ…….."
"ကျန်ပင်သင် မယ်မင်း"
ဟု အေနာ်ရထာက ေခလိုက်ြပန်၏။
"ရှိ…."
ထိုမိန်းကေလး ှစ်ဦး၏ အမည်မှာ "ဆီေတာ်" ှင့် "ကျန်ပင်သင်"
ဟူ၍ ြဖစ်၏။ ဆီေတာ်ှင့် ကျန်ပင်သင်သည် အေနာ်ရထာ တည်ေထာင်
ထားသည့် တမဒီပ တပ်မေတာ်၏ ပမ တပ်ဆွယ်တွင် ပါေသာ စစ်မထ
မ်း စစ်သူကေလးများ ြဖစ်က၏။
ထိုပမတပ်ဆွယ်ကို

အေနာ်ရထာ၏

အားကိုးရဆုံးေသာ

ဗိုလ်မှးကီး ကျန်စစ်သားက စီမံ အုပ်ချပ်ရ၏။
ထိုပမတပ်ဆွယ်၏ အလုပ်ကား ရန်သူနယ်ေြမတွင် သူလိ (ပင်ဝှ
က်သည် ) လုပ်ရ၏။ ရန်သူ၏ စစ်ေရး၊ ိုင်ငံေရး၊ လူမေရး သတင်းများ
ကို ေထာက်လှမ်း (ပင်ဝှက်သည် )ရ၏။ ထိုေထာက် လှမ်းေရး တပ်ဆွယ်
ကို ပမတပ်ဆွယ်ဟု ေခေဝ၏။
အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် ဆင်တပ်၊ ြမင်းတပ်၊ ရထားတပ်၊ ေြခသည်
တပ်

ဟူ၍

စစ်အဂါေလးပါးကို

ေကျာ်၍

ငါးခုေြမာက်ြဖစ်ေသာ

စစ်အဂါြဖစ်သည့် ဤတပ်ဆွယ်ကို ငါးခုေြမာက်တပ် သိုမဟုတ် ပမတ
ပ် ဟူ၍ ေခေဝေသာေကာင့် ြဖစ်၏။
အေနာ်ရထာသည် ဤတမဒီပ၏ ဘုရင် ြဖစ်၏။ ထိုအတူ တမဒီပ
တပ်မေတာ်၏ စစ်ဦးစီးချပ် ေသနာပတိလည်း ြဖစ်၏။ ဆီေတာ်ှင့် ကျ
န်ပင်သင်တို ကဲ့သို စစ်သူစစ်သားများ သည် အေနာ်ရထာှင့် ရင်းရင်းှီး
ှီး ေြပာဆိုခွင့် ရေသာအခါ ထီးနန်းသုံး စကားမျိးြဖင့် ေြပာဆိုြခင်း
မြပကေပ။ စစ်သုံး၊ တပ်သုံး စကားမျိးြဖင့်သာ ေြပာဆိုက၏။ ဘုရင်အ
ေနာ်ရထာက…
"မယ်မင်း ကျန်ပင်သင်"
ဟု ေခလိုက်လင် ကျန်ပင်သင် အေနှင့် ထီးသုံးနန်းသုံး အတိုင်း ြပ
န်လည်၍ ေြဖဆိုရပါမူ…
"ဘုန်းေတာ်ေကာင့် ေရဖဝါးေတာ်ြမတ်ေအာက် အခစားေရာက်လျ
က် ရှိေကာင်းပါ ဘုရား"
ဟူ၍ သာ ေြဖရပါမည်။ ယခုမူ ကျန်ပင်သင်ေရာ၊ ဆီေတာ်ပါ "ရှ"ိ ဟု
တစ်လုံးတည်းသာ ြပန် ၍ ထူးလိုက်ြခင်းမှာ စစ်ထုံးစံအရ ြပန်၍ ထူးလို
က်ြခင်း ြဖစ်၏။
"မယ်မင်းတို သက်သာ"
(သက်သာသလို ေနထိုင်က) ဟု အေနာ်ရထာက အမိန်ေပးလိုက်၏။
စစ်သူှစ်ဦးသည်

ငုံ၍

ထားေသာ

ေခါင်းများကို

ပိင်တူ

ေမာ့လိုက်က၏။ ပိင်တူ ေမာ့လိုက်က၏။ ပိင်တူ ဆတ်ခနဲ ထလိုက်၏
။

ညာလက်သီးကို

ကျစ်ကျစ်ပါေအာင်

ပိင်တူ

ဆုပ်လိုက်၏။

လက်ေမာင်းများကို ပိင်တူ ေကွးလိုက်က၏။ ၎င်းတို သည် စစ်ထုံးစံအ

ရ အေလးြပလိုက်ြခင်း ြဖစ်သည် ။ ထိုေနာက် ပိင်တူ ေနာက်တစ်လှမ်း
စီ ဆုတ်လိုက်က၏။ ပီးလင် ေြမြပင်ေပတွင် သက်ေသာင့်သက်သာ တ
င်ပျဉ်ေခွ ထိုင်လိုက်က၏။
ယခုအချိန်၌ တပ်မေတာ်၏ အကီးဆုံး စစ်ဦးစီးချပ်ှင့် တပ်မေတာ်
၏ သူလိ ေထာက်လှမ်းေရး စစ်သူကေလးများ မဟုတ်ကေတာ့ေပ။ ဖခ
င်ှင့် သမီးများ ြဖစ်သွားကေလပီ။
"အိုဘယ်…သမီးငယ်တို "
ဟု အေနာ်ရထာက ကင်နာစွာ ေခလိုက်၏။
"အို….ဖခင်"
ဟု အသံလွင်လွင်ကေလးများ ြဖင့် ြပန်၍ ထူးက၏။
"မင်းတို ေဟာဒီ တမဒီပေြမကီးကို ချစ်ရမယ်။ ဒီေြမမှာ ေမွး၊ ဒီေြမ
မှာ ေန၊ ဒီေရကိုေသာက်ပီး လူြဖစ်ေနကရတာ။ ဒီေြမကိုမှ မချစ်တဲ့ သူ
ဟာ သားေရေပအိပ်ပီး သားေရနား စားတဲ့ ေခွးထက် ေတာင် သစာမဲ့
တယ်လို ေြပာရမယ်။ အဲဒီေတာ့ အိုဘယ့်သမီးငယ်တို ၊ ဒီေြမကို ဘာလု
ပ်ရမလဲ"
အေနာ်ရထာသည် ရှင်းြပလိုသည် ကို ရှင်းြပပီးေနာက် ြပန်၍ ေမးခွ
န်းထုတ်ကာ အေြဖကို နားစွင့်၏။
"ဒီေြမကို ချစ်ရပါမယ် အိုဘယ့် ဖခင်"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် ြပံးလိုက်၏။ ထိုေနာက်…
"ဒီေြမကိုချစ်ရင်

ဒီေြမေပမှာ အတူေမွး၊ အတူေန၊ အတူေပျာ်တဲ့

ဒီေြမသူေြမသား ေတွကိုလည်း ချစ်ရမှာ ေပါ။ အဲဒီေတာ့ အိုဘယ့်သမီးင

ယ်တို ၊ ဒီေြမသူ ဒီေြမသားေတွကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည်

သူေြပာြပလိုေသာ

အေကာင်းအရာကို

ေြပာြပပီးေနာက် ေမးြပန် ၏။ အေြဖကို ေစာင့်ြပန်၏။
"ဒီေြမသူ ဒီေြမသားေတွကို ချစ်ရပါမယ် အိုဘယ့်ဖခင်"
စစ်သူေလးှစ်ဦးသည် သွက်လက်စွာ ြပန်၍ ေြဖလိုက်ြပန်၏။ ဘုရင်
အေနာ်ရထာသည် အေကာင်းအရာသစ် တစ်ခုကို ေြပာြပန်၏။
"ဒီေြမနဲ ဒီလူေတွကိုချစ်ရင် အသက်စွန်ရဲရမယ်။ လိုအပ်ရင် တက
ယ့်ကို အသက်စွန်ကရ မယ်"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် ထိုစကားကို ရပ်လိုက်ပီးေနာက် မိန်းက
ေလးှစ်ဦး၏ မျက်ှာကို လှမ်း၍ အကဲခတ်လိုက်၏။ မိန်းကေလး ှစ်ဦး
သည် ခါး၌ လွယ်ထားေသာ ဓားများကို ဓားအိမ်မှ ဆွဲ ထုတ်လိုက်က၏။
ဓားိုးများကို လက်ှစ်ဖက်ြဖင့် ကျစ်ကျစ်ပါေအာင် ဆုပ်ကိုင်လိုက်က၏
။ ဓားဦး ခန်များကို၊ မိမိတို ၏ ရင်ဝတွင် ေတ့ထားေသာ ဓားဦးများကို မိ
မိတို ဘာသာ ေဆာင့်ထိုးချ၍ အသက်ကို စွန်လတ်ရန်သာ ြဖစ်၏။ ဘုရ
င်အေနာ်ရထာသည် ေကျနပ်စွာြပံးလိုက်၏။
"အိုဘယ့်ချစ်ဖွယ် သမီးငယ်တို ၊ တယ်လည်း သူရသတိ ြပည့်စုံက
သကိုး။ ဒီေြမနဲ ဒီလူေတွ အတွက် ဒီလိုေသရဲတာ ဟုတ်ပီ။ တစ်ဖက်ရန်
သူနဲ ေတွလာရင်ေကာ သတ်ရဲကပါရဲ လား"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် အေြဖကို ေစာင့်ေန၏။
"သတ်ရဲပါတယ်"
ဟု ဆီေတာ်ှင့် ကျန်ပင်သင်က ပိင်တူေြဖလိုက်က၏။

"အိုဘယ့် သမီးငယ်တို ၊ တစ်ဖက်ရန်သူကို အိုင်ယူစရာ ရှိရင်ေကာ
အိုင် ယူရဲကပါ့မလား"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် အေြဖကို နားစွင့်လိုက်ြပန်သည် ။
"အိုင်ယူရဲပါတယ်"
ဆီေတာ်ှင့် ကျန်ပင်သင်သည် ပိင်တူ ေြဖလိုက်ကြပန်၏။
"အိုဘယ့် သမီးငယ်တို ၊ ဒီေြမနဲ ဒီလူေတွအတွက် မယ်မင်းတို မှာ ရဲ
သုံးရဲလိုတယ်"
ဟု ဘုရင်အေနာ်ရထာက ေြပာလိုက်ရာ ဆီေတာ်ှင့် ကျန်ပင်သင်က
…
"အိုဘယ့်ဖင်။ ဒီေြမနဲ ဒီလူေတွအတွက် ငါတို ေသရဲတယ်။ ငါတို သ
တ်ရဲတယ်။ ငါတို အိုင် ယူရဲတယ်"
ဟု ပိင်တူေြဖလိုက်က၏။
ဘုရင်အေနာ်ရထာ၏ မျက်ှာသည် ရန်းပေသာ လမင်းကီးှင့် အ
တူ ပီတိများ ြဖာေဝလျက် ြပံးေရာင်သန်းေန၏။
"အိုဘယ့်သမီးငယ်တို ၊ မယ်မင်းတို ရဲ အေြဖဟာ ငါ့ရဲ ှလုံးအိမ်ကို
ပုတ်ခတ်ပါဘိေကာင်း။ ငါ့ ရဲ ှလုံးသည်းပွတ်ေတွဟာေလ ြပင်းခတ်
ေသာ ေညာင်ဗုဒေဟမင် ကဲ့သို သွက်သွက်ယမ်းေလပီ။ ဒီေြမနဲ ဒီလူ
ေတွကို ငါချစ်တယ်။ ငါချစ်တဲ့ ေြမနဲ ငါချစ်တဲ့ လူေတွကို ချစ်တဲ့
မယ်မင်းေလးတို ကို ငါ အသို မချစ်ဘဲရှိပါ့မလဲ။ ငါက အသက်အရွယ်
ကီးမင့်ပဲ။ ငါ့ရဲ ဦးေှာက်ထက်မှာ ေသမင်း လာပီး စိုက်ထူတဲ့ အလံြဖ
ေအာင်လံကေလးေတွေတာင် ဟို တချိ ဒီတချိ ေရာက်ေနကပီ။ ငါက
ဘုရင် ရာထူးကို မက်ပီး၊ ဘုရင့်အာဏာကို မက်ပီး ေနရမယ့်အချိန် မ

ဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ငါေကာင်းေကာင်း သိတယ်။ ဒါ့ေကာင့် ချစ်သမီးငယ်။
မယ်မင်းတို ဖခင်ကို နားလည်ကစမ်းေလာ့။
ငါဟာ အာဏာကို မမက်ဘူး။ ဒါေပသည့် ငါဟာ အာဏာကို ဘယ်
ေတာ့မှ မစွန်ဘူး။ ငါ မချစ်တဲ့ အာဏာကို ငါမစွန်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားဟာ
ေရှနဲ ေနာက် အဆီေလျာ် မဲ့ေနတယ်လို မထင်က ဘူးလား။ ဒီေြမနဲ ဒီ
လူေတွအတွက် ဒီအာဏာကို ကျစ်ကျစ်ပါေအာင် ဆုပ်ထားရမယ်။ ဒီေြမ
နဲ ဒီလူေတွအတွက် ရဲရဲတာဝန်ယူိုင်ဖို အတွက် အာဏာရဲကို တည်
ေဆာက်ရမယ်။
အသစ်သစ်ေသာ တိုးတက်မေတွ၊ ြပည့်စုံကုံလုံမေတွ ဒီေြမနဲ ဒီလူ
ေတွအတွက် ထူေထာင်ေပး ဖို အာဏာသစ်ကို ထူေထာင်ရမယ်။ ဒီေြမနဲ
ဒီလူေတွအတွက် ရဲရဲမချစ်ဝံ့၊ ရဲရဲတာဝန် မယူဝံ့တဲ့ သူ ေတွက ငါ့ကို အာ
ဏာမက်သူလို အြပစ်တင်ေကာင်း တင်ကလိမ့်မယ်။ ဒါေတွကို ငါဂုစို
က်ေနလို မြဖစ်ဘူး။ ငါ့ရဲ အာဏာ တည်မဲေရးအတွက် အာဏာသစ်ေတွ
တိုးချဲရမယ်။
ပီးေတာ့……
ဒီေြမနဲ ဒီလူေတွအတွက် အလံပယ်၊ ကွယ်ဝတဲ့ ၊ ေအးချမ်းတဲ့ တမ
ဒီပ ိုင်ငံေတာ်သစ်ကီး ထူေထာင်ေပးခဲ့ရမယ်။ အနာဂတ်မှာ တမဒီပ
ဟာ ြပည့်စုံရမယ်။ ကွယ်ဝရမယ်။ လုံြခံရမယ်။ အနာ ဂတ်မှာ ေဆာင်း
ဥတု ြမင်ကွင်းလို မန်ဝါးရီေဝေနတဲ့ အရာ မဟုတ်ဘူး ။ ကည်လင်ြပတ်
သားတဲ့ အရာ ြဖစ်တယ်။
တမဒီပရဲ အနာဂတ်ဟာလည်း ေကာင်းတယ်၊ ခိုင်ခံ့တယ်၊ ငါအပါ
အဝင် မယ်မင်းတို အပါ အဝင် ဒီေြမမှာ ေနတဲ့ လူေတွရဲ အနာဂတ်ဟာ
လည်း ေကာင်းတယ်၊ ခိုင်ခံ့တယ်၊ အနာဂတ်ဆိုတာ စိတ်ကူး မဟုတ်ဘူး

။ အခုငါတို ဟာ ဘာေတွလုပ်ေနသလဲ ဆိုတာ အနာဂတ်မှာ ငါတို ဘာြဖ
စ်ကမလဲ ဆိုတဲ့ အေြဖပဲ။
အခု ငါတို ဒီေြမနဲ ဒီလူေတွအတွက် ေကာင်းေအာင်လုပ်ေနကတယ်
။
ဒါေကာင့် …..
အနာဂတ် ဒီေြမ…….
အနာဂတ် ဒီလ…
ူ …...
အနာဂတ် ငါတို ေတွ…..
မုချေကာင်းကို ေကာင်းရမယ်။
အနာဂတ်ဆိုတာ သူတစ်ပါးပစည်း မဟုတ်ဘူး ။ ငါတို ပစည်း ြဖစ်
တယ်။ အနာဂတ်ကို ငါတို ပိုင်တယ်"
အေနာ်ရထာသည် ထိုေနရာ၌ စကားကို ရပ်ပစ်လိုက်၏။ ေနာက်ဆုံး
ေြပာလိုက်သည့် "အနာဂတ်ကို ငါတို ပိုင်တယ်" ဆိုေသာ စကားသံသည်
အနည်းငယ် ြမင့်တက်သွား၏။
ထိုအသံ၌ ……
သဇာဓာတ်ပါ၏။ ယုံကည်ချက်များ ပါ၏။ စိန်ေခမများ လည်း ပါ
၏။ ထိုအတူ….
အားမန်တို လည်း ပါသည် ြဖစ်ရာ ဆီေတာ်ှင့် ကျန်ပင်သင်တို ၏
ေကျာ၌ ကက်သီးေမွးညင်း ဖုကေလးများ ထသွား၏။ ထိုေနာက် ဘုရင်
အေနာ်ရထာက…..
"တမဒီပရဲ မျက်ေမှာက် အေြခအေနအရ သုဝဏဘုမိကို သိမ်းယူမှ

ြဖစ်မယ်။ အဲဒီသိမ်းယူ တဲ့ စွန်စားခန်းမှာ မယ်မင်းတို ှစ်ေယာက်ဟာ
အဓိကပဲ။ အချက်အချာပဲ။ ဗဟိုေသာ့ချက်ပဲ။ ငါေတာင်မှ မယ်မင်းတို ရဲ
စွန်စားမေတွ၊

မယ်မင်းတို

ရဲ

ေစတနာေတွကို

သမိုင်း

ေကျာက်စာေတွမှာ မှတ်တမ်းတင်လို ရမှာ မဟုတ်ဘူး ။ သမိုင်းမတင်၊
ေမာ်ကွန်းမဝင်ဘဲ မယ်မင်းကေလးတို စွန်စားကရမယ်။ အသက်ေတွ စွ
န်ကရမယ်။ သမိုင်း ေကျာက်စာေတွမှာ ကမည်းထိုး မခံရေပမယ့် ငါ့ရဲ
ှလုံးသား ေကျာက်စာမှာ ေတာ့ မယ်မင်းတို ရဲ အမည်ေတွ ကမည်း ထိုး
ပီးသားပါ။ မယ်မင်းတို ရဲ ေအာင်လံေတွ စိုက်ပီးသားပါ"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် ေြမတွင် စိုက်ထားေသာ ဓားကို ဆွဲုတ်လို
က်၏။ ထိုေနာက် ေြမကီးေပတွင် ဓားဦးှင့် ြခစ်၍ ေြမပုံဆွဲြပရင်း စ
ကားေြပာြပန်၏။
"ေဟာဒါက တမဒီပ။ ေတာင်ဘက်စူးစူး ေဟာဒီအတိုင်း သွားေတာ့
ဥဿာပဲခူးကို ေရာက် မယ်။ အဲဒီကေန အေရှဘက်ကို ထွက်လိုက်ရင် စ
စ်ေတာင်း။ အဲဒီကေန ဆက်သွားရင် "မကုတေခ မူဟာ" ဆိုတဲ့ ဘုရင်
အုပ်ချပ်တဲ့ "သုဝဏဘုမိ" လို ေခတဲ့ "ေြမဝါေြမ" ကို ေရာက်လိမ့်မယ်။
အဲဒီ ေြမနဲ အဲဒီဘုရင် ငါတို လက်ကို ေရာက်ေအာင်လုပ်ဖို မယ်မင်းတို ှ
စ်ေယာက်ကို တာဝန်ေပးရမှာ ြဖစ်တယ်။ မယ်မင်းတို ှစ်ေယာက် ေအာ
င်လံကီးေတွ ထူက"
အေနာ်ရထာ၏ စကား ရပ်သွားသည် ှင့် တစ်ပိင်နက် ဆီေတာ်ှင့်
ကျန်ပင်သင်ကား……
"ေအာင်လံကီးေတွ ထူမယ်"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် ဓားကို ေြမမှာ စိုက်ြပန်၏။
"တမဒီပ၏ သမိုင်းကို မယ်မင်းတို ေရးကရမှာ ြဖစ်တယ်။ မယ်မင်း

တို ရဲ သမိုင်းကိုလည်း မယ်မင်းတို ဘာသာ ေရးကရမှာ ြဖစ်တယ်။
အြမင့်မားဆုံး ေရးက"
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် စကားကို ရပ်၏။ ဆီေတာ်ှင့် ကျန်ပင်သင်
သည် ……..
"တို သမိုင်းကို တို ေရးမယ်။ အြမင့်မားဆုံး တို ေရးမယ်"
ဟု ေကွးေကာ်လိုက်က၏။
ထိုအခါ ဘုရင်အေနာ်ရထာက ေကာင်းကင်မှ ထိန်ထိန်သာေနေသာ
လမင်းကို ေမာ့ကည့် ပီးလင်…
"သန်းေခါင်ယံ ကုန်ေတာ့မယ်။ မယ်မင်းတို ဒီကသွားရင် ပုပ(ပုပါး)
ေတာင်ကို ေရာက်တာနဲ ေကျာက်ပန်းေတာင်းတို ဆိုတဲ့ အရပ်ကိုေရာက်
မယ်။ အုဏ်မတက်မချင်း တံခါးကိုဖွင့်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ မိတံခါးရဲ
အြပင်ဘက်က ေညာင်မုတ်ဆိတ်ပင်ကီးမှာ ခရီးသည် ေတွအားလုံး မိ
တံခါး ဖွင့်တာကို ေစာင့်ကရလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ေညာင်မုတ်ဆိတ်ပင်ကီး
ေအာက်မှာ မုန်ေကာ်ပဲြပတ်နဲ သေရစာ (မုန်ပဲသားေရစာ) ဆိုင်ရှိတယ်။
အဲဒီဆိုင်မှာ ငါနဲ သက်တူရွယ်တူေလာက် ရှိတဲ့ လူကီးတစ်ေယာက် ဆိုင်
ရဲ ေတာက်တိုအလုပ်၊ မည်ရအလုပ် (ေတာက်တိုမည်ရ) ေတွကို ဝင်ပီး
လုပ်ေပးေနတာ ေတွရလိမ့်မယ်။ သူဟာ ငါ့ရဲ ေသွးေသာက်ပဲ။ သူဟာ ပ
မံတပ်ဆွယ်က ြမပ်ပီး ပိုထားတဲ့ ေထာက်လှမ်းေရး တပ်သားေကျာ်
တစ်ေယာက်ြဖစ်တယ်။ သူနာမည် "ငမဲ" လို ေခတယ်။ မယ်မင်းတို
ေထာက်လှမ်းေရးနည်းနဲ စကားေြပာတဲ့ လက်ေရးပကား သေကတနဲ
အချက်ြပပီး စကားေြပာပါ။ မယ်မင်းတို ခရီးမှာ သူကိုေခသွားပါ။
မယ်မင်းတို ဟာ ခရီးတစ်ေလာက်လုံး ုပ်အမျိးမျိး ေြပာင်းရမယ် မ
ဟုတ်လား။ မယ်မင်းတို က သားစိမ်းသည် ေလးေတွ အြဖစ် သုပ်ေဆာ

င်ရင် သူက ဖခင်မုဆိုးကီး လုပ်လိမ့်မယ်။ မယ်မင်းတို က ငါးစိမ်းသည်
ေလးေတွ အြဖစ် သုပ်ေဆာင်ရင် သူက ဖခင်တံငါသည် ကီး လုပ်လိမ့်
မယ်။ မယ်မင်းတို က ကေချသည် သီချင်းသည် ကေလးေတွ အြဖစ် သု
ပ်ေဆာင်ရင် သူက သံလွင်ကို တီးပီး စုံဘုံကို ှက်ေပးတဲ့ ဖခင်ကီးလုပ်
လိမ့်မယ်။ သူရဲ အကမ်းကျင်ဆုံး အလုပ်က လူသတ်ြခင်း ြဖစ်တယ်။ သူ
ရဲ ချစ်စရာေကာင်းတဲ့ အရာဟာ ှတ်လုံြခင်း ြဖစ်တယ်။ သူရဲ အမွန်ြမ
တ်ဆုံး သေဘာဟာ ဒီေြမနဲ ဒီလူေတွကို ချစ်တယ်။ ကဲ…. မယ်မင်းတို
ထွက်ကေတာ့။ သမိုင်းကို ေရးကေလာ့။ ေအာင်လံကီးေတွ ြမင့်မားစွာ
လင့်ထူ ကေလာ့"
ဟု ဘုရင်အေနာ်ရထာက ေြပာလိုက်လင် ဆီေတာ်ှင့် ကျန်ပင်သင်
သည် ထိုင်ရာမှ ထပီး ေနာက် လက်သီးများကို ဆုပ်လျက် လက်ေမာင်း
များကို ေကွးကာ ၎င်းတို ၏ ဖခင် ဦးစီးချပ်ဘုရင် အေနာ်ရထာအား "အ
ေလးရဲ" များကို ြပကေလ၏။ ဘုရင် အေနာ်ရထာ ကိုယ်တိုင်လည်း
၎င်းတို အား ြပန်၍ အေလးရဲြပ၏။ ၎င်းတို ှစ်ဦးသည် ြမင်းများ ေပသို
လားခနဲ

လားခနဲ

တက်လိုက်က၏။

ဘုရင်အေနာ်ရထာ

ကိုယ်တိုင်လည်း ြမင်းေပသို လားခနဲ တက်လိုက်ပီး ြဖစ်၏။
ဘုရင်အေနာ်ရထာသည် ဓားကို ဓားအိမ်မှ ဆွဲထုတ် ကိုင်ေြမာက်၍
ေအာက်ပါအတိုင်း ေအာ် လိုက်၏။
"အနာဂတ်ကို"
ဆီေတာ်ှင့်

ကျန်ပင်သင်လည်း

ဓားများကို

ကိုင်ေြမာက်ပီးလင်……
"ငါတို ပိုင်တယ်"
ဟု ပိင်တူ ေအာ်ဟစ် ေကွးေကာ်လိုက်ကေလ၏။

ဆွဲထုတ်၍

ထိုအချိန်၌ တမဒီပမိအတွင်းရှိ ကက်ရဲတစ်ေကာင်သည် ထိုသူတို
လိဝှက်စွာ ြပေသာ အမကို သိေန၍ အားေပးသည့် အလား ကျယ်ေလာ
င်စွာ တွန်ကျး လိုက်ေလ၏။ ထိုကက်၏ တွန်သံှင့် အတူ အနာဂတ်
တမဒီပိုင်ငံေတာ်၏ ကံကမာကို ဖန်တီးကမည့် လှပေချာေမာေသာ မိ
န်းကေလးှစ်ဦး ကဆုန်စိုင်းသွားသည့် ြမင်းခွာသံများ သည် ြမင်းကပါ
ေချာင်းမှ တစ်ဆင့် ဧရာဝတီ ြမစ်အတွင်းသို လည်းေကာင်း၊ ဧရာဝတီြမ
စ်အတွင်းမှ တစ်ဆင့် မဟာသမုဒရာသို လည်းေကာင်း၊ မဟာ သမုဒရာ
မှ တစ်ဆင့် စကဝဠာတစ်ခုလုံးသိုလည်းေကာင်း ပဲ့တင် ိုက်ခတ်သွား
ေလတုံေလာ …. သွားတုံေလာ့။

*****

