အပိုင်း ( ၂၄၄ )
ဘယ်သူက သစာေဖာက်လ…
ဲ

ေြမြပင်ကား အဆက်မြပတ် တုန်ခါေနေလ၏။ ေသွးနီြမင်းတပ်များ
ကဆုန်စိုင်း စီးလာရာ လူများ စွာတို က အေဝးသို ေြပးကြဖင့် ပတ်ဝန်း
ကျင် တစ်ခုလုံးက ုန်းရင်းဆန်ခတ် ြဖစ်ေနကေလသည် ။ များ မကာမီ
ကားစင်ကို ရီယွဲတပ်သားများ ဝန်းရံြခင်း မြပိုင်ေတာ့ဘဲ သူတို ေနရာ
မှာ ေသွးနီတပ်က အစားထိုး ဝင်ေရာက် သွားေလသည် ။ ရီယွဲတပ်ကား
အေဝးသို ဆုတ်ခွာေပးလိုက်ရ၏။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် ရီယွဲတပ်အုပ်စုကီးက စင်ေနာက်မှ တိုက်ခို
က်ရန်လာေနေပသည် ။
သိုေသာ်

ေသွးနီတပ်သား

အားလုံးက

ုတ်တရက်

ရပ်တန်လိုက်ကပီး လျန်ချန်းလန်၏ ရင်ခွင်ထဲတွင် ရှိေနေသာ လူကို
ကည့်လိုက်က၏။ ယခင်တုန်းက ထိုလူသည် သူတို ၏ ေခါင်းေဆာင်ြဖ
စ်ပီး ယခုအခါမှာ ေတာ့ အသတ်ခံလိုက်ရေလပီ။
"ဝှစ…
် "
ေသွးနီတပ်သားများ ၏ လှံေတွက ေလကို ြဖတ်သန်း သွားေလသည်
။

လူအားလုံး၏

ှလုံးခုန်ှန်းေတွ

ြမန်ဆန်သွားရ၏။

ေသွးနီတပ်သားများက သူတို ၏ ဗိုလ်ချပ်အတွက် အင်ပါယာမိေတာ်

ကို ဝန်းရံထားခဲ့သလို သူတို ၏ ေခါင်းေဆာင်အတွက်လည်း ရီယွဲတပ်
သားများကို တိုက်ခိုက်ေလသည် ။
ေနရာတစ်ခုလုံး ပရမ်းပတာ ြဖစ်သွားခဲ့ရသည် မှာ မည်သည့် အတွ
က်ေကာင့် ပါလဲ။
လင်းဖန်က ခပ်မဆိတ်သာ ေနေလ၏။ ကျန်းချီရဲက ေခါင်းေဆာင်
ေကာင်း တစ်ေယာက်ြဖစ်ပီး ကီးကျယ်ေသာ လူတစ်ေယာက် ြဖစ်ေပသ
ည် ။
လင်းဖန်၏ ဓားက ေလထဲမှာ ကခုန်လျက် လျန်ချန်းလန်၏ ကိုယ်တွ
င် ပတ်ထားေသာ သံကိးများကို ြဖတ်ေတာက်သွားေလသည် ။ သိုေသာ်
ကျန်းချီရဲသည် ကား လျန်ချန်းလန်၏ ရင်ခွင်ထဲမှာ တိတ်ဆိတ် ငိမ်သ
က်စွာ ရှိေနေလဆဲ…
"လင်းဖန်…မင်းက အင်ပါယာမိေတာ်ကို သစာေဖာက် တပ်သား
ေတွ နဲ အတူ ဝင်ေရာက် လာပီး ရာဇဝတ်ေကာင် လျန်ချန်းလန်ကို က
ယ်လိုက်တယ်။ မင်းအတွက် ေသဒဏ်နဲ ထိုက်တန်တယ်"
သွမ့်တျန်းလန်က ေရခဲတမ ေအးစက်သည့် ေလသံြဖင့် လင်းဖန်ကို
စိုက်ကည့်ကာ ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
"သစာေဖာက်တပ်သားေတွလား"
လင်းဖန်က သွမ့်တျန်းလန်ကို စိုက်ကည့်ကာ ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
သူအသံသည် လည်း ေအးစက်ေနေလ၏။
"ေသစမ်းကွာ"
ေသွးနီတပ်သားများ ထဲမှ တစ်ေယာက်၏ ေအာ်သံထွက်ေပလာသ
ည် ။

"ေသစမ်းကွာ"
ထိုအသံက လွန်စွာ ကျယ်ေလာင်လှေပသည် ။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခု
လုံးတွင် အဖျက်အဆီး ချီစွမ်းအင်များ ပျံှံလာ၏။ ေသွးနီတပ်သားက
သူ၏ ရှည်လျားလှေသာ လှံကို ေြမာက်ထားေလသည် ။
"ရပ်လိုက"်
လင်းဖန်က ချာခနဲလှည့်ကာ ေအာ်ေြပာလိုက်၏။ လပ်တစ်ြပက်အ
တွင်း လူအားလုံး တိတ်ဆိတ် ငိမ်သက်သွားကပီး လင်းဖန်ကို စိုက်က
ည့် လာေလ၏။ မည်သည့် အတွက်ေကာင့် လင်းဖန်က ရပ်ခိုင်းရလဲ ဆို
တာကို သူတို အားလုံး နားမလည်ိုင်ေအာင် ြဖစ်ေနသည် ။ မည်သိုပင်
ဆိုေစကာမူ သူတို အားလုံး လပ်ရှားေနရာမှ ရပ်တန်သွားပီး တိတ်ဆိ
တ်ငိမ်သက်သွားေလသည် ။
"မင်းတို ကို ငါက တိုက်လို အမိန်မေပးပဲနဲ တိုက်ခိုက်ရင် မင်းတို ကို
ငါကိုယ်တိုင် သတ်ပစ်မယ်"
လင်းဖန်က ေအးစက်စွာ ေြပာလိုက်၏။ ေသွးနီတပ်သားများ ၏ ှ
လုံးများမှာ တဒိန်းဒိန်း ခုန်သွားရသည် ။ သိုေသာ် လင်းဖန်၏ တင်းမာြပ
တ်သားသည့် အသွင်အြပင်ကို ြမင်ေသာအခါ သူတို အားလုံး တိတ်ဆိတ်
သွားသည် ။
"စင်ကို ဝိုင်းထားလိုက"်
လင်းဖန်က ေအးစက်စွာ ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ေသွးနီတပ်သားများက
သူအမိန်ကို

နာခံကာ

ြမင်းကို

ေမာင်းလိုက်သည်

။

လပ်တစ်ြပက်အတွင်း ေသွးနီတပ်သားများက ကားစင်ကို ဝန်းရံထား
ပီးသွားပီ ြဖစ်၏။ ေရတစ်စက်မပင် သူတို ကားထဲမှ ြဖတ်ေကျာ် သွားို

င်လိမ့်မည် မဟုတ်ေချ။
ယခုအခါ လင်းဖန်က ဤတပ်သားများ အတွက် ဦးေဆာင်သူ တစ်
ေယာက် ြဖစ်လာ၏။ သူတို ၏ တရားဝင် ေခါင်းေဆာင် မဟုတ်တာ
ေတာင်မှ လူအားလုံးက သူအမိန်ကို နာခံကေလသည် ။
"မင်းေသရမယ်"
သွမ့်တျန်းလန်၏ ေဘးတွင် ရှိေနေသာ သွမ့်ဟန်၏ မျက်လုံးများ ကျ
ဉ်းေြမာင်းသွားပီး လင်းဖန်ကို စိုက်ကည့် လိုက်ေလ၏။ လင်းဖန်က သ
စာေဖာက်တပ်ကို ဦးေဆာင်လာခဲ့သည် ။ လင်းဖန်က ရီယွဲိုင်ငံမှာ သူရဲ
ေကာင်း တစ်ေယာက် ြဖစ်ေနမည်ဆိုလင်ေသာ်မှ ရာဇဝတ်မကို ကျးလွ
န်သည့် အတွက် သူေပးဆပ်ရေပလိမ့်မည်။
လင်းဖန်က သွမ့်ဟန်ကို ေအးစက်စွာ တစ်ချက်ကည့်လိုက်၏။ သွမ့်
ဟန်၏ ှလုံးသားမှာ တုန်ခါသွားကာ သူပါးစပ်ပိတ် လိုက်ေလ၏။ ထို
ေနာက် လင်းဖန်က သူကို ပိုးမားတစ်ေကာင်ပမာ ဂုမစိုက်ဘဲ လျစ်လျ
ထားေတာ့သည် ။ ကားစင်၏ ေရှသို သူေလာက်သွားပီး
"မင်းသမီးကို ဒီေနရာေခခဲ့က" ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ချက်ချင်းပ
င် ေကးေရာင် မျက်ှာဖုံးကို တပ်ဆင်ထားေသာ တပ်သားအချိ ေရာက်
လာသည် ။ သူတို ေနာက်တွင် ြမင်းစီးလာသည့် လှပေသာ မိန်းမပျိေလး
တစ်ေယာက် ပါ လာေလ၏။
ထိုလှပေသာ မိန်းမပျိေလးကို ြမင်ေသာအခါ လူများ စွာ၏ ှလုံးခု
န်ှန်းကို ြမန်ဆန်သွားေလသည် ။ သူမအသွင်က မွန်ြမတ်သန်စင် ေန
၏။ အံ့အားသင့်စရာ ေကာင်းေလာက်ေအာင်ပင် ထိုမိန်းမပျိကား ရီယွဲို
င်ငံ၏ မင်းသမီး သွမ့်ရှင်းရဲ ြဖစ်ေနေတာ့သည် ။

"မင်းသမီး ေရာက် လာပီ"
"လင်းဖန်က တကယ်ပဲ မိုယွဲိုင်ငံကို တစ်ေယာက်တည်း သွားပီး မ
င်းသမီးကို ြပန်ေခလာခဲ့တာပဲ"
လှပေသာ မိန်းမပျိကို ကည့်ကာ လူအုပ်ထဲမှ အချိက ေတွး လိုက်
ေလ၏။
သွမ့်တျန်းလန်၏ မျက်လုံးများကား ကျဉ်းေြမာင်းသွားသည် ။ လင်း
ဖန်သာမက မင်းသမီးလည်း ေရာက်လာခဲ့ေလပီ။
"တပ်သားတို .. မင်းသမီးကို အိုအေသြပလိုက်ပါ"
လင်းဖန်က တပ်သားများကို တစ်ချက်ကည့်ကာ ေြပာလိုက်၏။ ယ
ခုအ ချိန ်မ ှာ မည်သည့် အတွက် သူတို အား ထိုကဲ့သို လုပ်ခိုင်းရလဲ ဆို
တာကို နားမလည် ေသာ်လည်း ဒူးများ ေထာက်ကာ သံပိင်ေအာ်
လိုက်ကေလသည် ။
"မင်းသမီးကို အိုအေသြပပါတယ်"
လင်းဖန်က ကားစင်၏ ပတ်လည်ရှိ တပ်သားများကို တည်ငိမ်စွာ
ကည့်လိုက်ပီး ေအးစက်စက် ေြပာလိုက်သည် ။
"သွမ့်တျန်းလန်ရဲ တပ်က ဘယ်လိုလုပ် မင်းသမီးကို အိုအေသ
မြပတာလဲ။ မင်းတို ရဲ မင်းသမီး မဟုတ်လို လား။ အဲဒါေကာင့် မင်းတို
က အေလးမြပသင့်ဘူးလို ထင်ေနတာလား"
သွမ့်တျန်းလန်မှာ ဆွံအသွားပီး ေအးစက်စက်ြဖင့် ကမန်းကတန်း
ေြပာဆို လိုက်ေလ၏။
"မင်းတို ေတွ ဘာလို ဒူးမေထာက် ေသးတာလဲ"

ရီယွဲတပ်သားများက

အမိန်အတိုင်း

ဒူးေထာက်ကာ

သံပိင်ေအာ်ေြပာ လိုက်သည် ။
"မင်းသမီးကို အိုအေသြပပါတယ်"
"သွမ့်တျန်းလန်က အရှင်မင်းသမီးကို အိုအေသြပပါတယ်။ အရှင်
မင်းသမီး

ြပန်လာတာ

ကန်ေတာ်တို

ရီယွဲိုင်ငံအတွက်

သတင်းေကာင်း တစ်ခုပါပဲ"
သွမ့်တျန်းလန်က ေခါင်းကို ငုံကာ အနည်းငယ်ဦးွတ်လျက် ေြပာ
လိုက်၏။
"ဒါေတွအားလုံးက လင်းဖန်ေကာင့် ပါ"
သွမ့်ရှင်းရဲ က သွမ့်တျန်းလန်ကို ေအးစက်စက် ကည့်ကာ တည်ငိမ်
စွာ ေြပာဆို လိုက်ေလသည် ။
သွမ့်ရှင်းရဲ ၏ ေအးစက်စက် စကားသံကို သွမ့်တျန်းလန် ကားေသာ
အခါ မျက်ှာပျက်ယွင်း သွား၏။ ဘာေြပာရမလဲဆိုတာ သူမသိေတာ့ေပ
။

သူက

လင်းဖန်ကို

ေသေစချင်သည့်

အတွက်

သစာေဖာက်

တပ်သားများကို ေခေဆာင်လာသူဟူ၍ စွပ်စွဲခဲ့သည် ။ သိုေသာ် ယခုအ
ခါ လင်းဖန်က မင်းသမီး ှင့် အတူ ြပန်ေရာက်လာခဲ့သည် ြဖစ်ရာ အံ့မခ
န်း ေအာင်ြမင်မ ရရှိသူ တစ်ေယာက် ြဖစ်သွား၏။
"ေြပာေနကသလိုပါပဲ… လင်းဖန်က ငါတို တိုင်းြပည်ရဲ သူရဲေကာ
င်း တစ်ေယာက် ြဖစ်ထိုက် ပါေပတယ်"
သွမ့်တျန်းလန်က

ေခါင်းကိုေမာ့ကာ

ေြပာလိုက်ပီး

အသံေသး

အသံေကာင်ြဖင့် ြပံး၍ ဆက်လက် ေြပာဆို လိုက်ေလသည် ။
"ဒါေပမဲ့ လင်းဖန်က မင်းသမီးကို ကယ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်ေတာင် သစာ

ေဖာက် တပ်သားေတွကို စုေဆာင်းပီး အင်ပါယာ မိေတာ်ထဲကို ဝင်
ေရာက်ခွင့် ြပလိုက်တာဟာ ကီးမားတဲ့ ရာဇဝတ်မပဲ။ အဲဒါက အေသး
အဖွဲ ကိစတစ်ခု မဟုတ်ဘူး "
"သွမ့်တျန်းလန်က တြခားသူေတွကို ဘယ်လို စွပ်စွဲရမလဲဆိုတာ
ေတွးေနတုန်းပဲကိုး"
လင်းဖန်က မထူးြခားသည့် အသံြဖင့် ေြပာလိုက်ရာ သွမ့်တျန်းလန်
က ေခါင်းမာစွာြဖင့် ြပန်လည် တုံြပန် လိုက်ေလသည် ။
"ချီးကျးထိုက်တဲ့ အြပအမူကို ချီးကျးရမှာ ပဲ။ ရာဇဝတ်မဆိုရင် ရာ
ဇဝတ်မလို ေြပာရမှာ ပဲ။ ငါ..သွမ့်တျန်းလန်က တရားမတမအတွက်
မင်းရဲ အမှားေတွကို ေကညာရမယ်ေလ"
"တရားမတမလား... သွမ့်တျန်းလန်.. ကန်ေတာ်တို ှစ်ေယာက်
ေတွခဲ့ကတာ ဘယ်ေလာက်ကာပီလဲ... ခင်ဗျားက ကန်ေတာ်နဲ ေတွလို
က်တ ိုင ်းမှာ ပိုပီး အရှက်တရား ကင်းမဲ့လာပုံ ရတယ်။ အခုတစ်ကိမ်
ေတွေတာ့ ေနာက်ဆုံးအကိမ် ေတွခဲ့တုန်းကထက် ပိုပီး အရှက်တရား
ကင်းမဲ့မေနေလာက်ဘူးလို ထင်ထားခဲ့ေပမဲ့ ဒီတစ်ကိမ်မှာ လည်း ကန်
ေတာ့် အထင်မှားေကာင်း ခင်ဗျားက သက်ေသြပလာခဲ့တယ်"
လင်းဖန်က ေအးစက်စက် ေလသံြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။ လူအုပ်ကီး
မ ှာ တအံ့တသ ြဖစ်သွား၏။ လင်းဖန်ကား အံ့အားသင့်စရာ ေကာင်း
ေလာက်ေအာင်ပင် သွမ့်တျန်းလန်ကို လူအားလုံးေရှမှာ အရှက်မရှိသူ
တစ်ေယာက်ဟု ေြပာဆိုဝံ့ေပသည် ။
ေြမြပင်ကား ထပ်မံ၍ တုန်ခါ လာပီး ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးသို တ
ဂျံးဂျံး ြမည်သံများ ထွက်ေပ လာေလသည် ။ လူအုပ်ကီးမှာ အံ့အားသ
င့်သွားကာ ေနာက်သို ထပ်မံ၍ ဆုတ်ခွာလိုက်ကပီး လမ်းဖယ် ေပး လို

က်ေလသည် ။ ယခုအချိန်၌ အံ့မခန်း များ ြပားလှေသာ တပ်သားများ
လာေနေပ၏။ ထိုတပ်သားများကား အင်ပါယာ အေစာင့်အေရှာက်များ
ြဖစ်ေပသည် ။
သွမ့်တျန်းလန်မှာ စိတ်သက်သာရာ ရသွားေလ၏။ များ မကာမီ အ
ေစာင့်အေရှာက် တပ်ေရာက်လာခဲ့ေပပီ။ ကားစင်၏ ပတ်လည်တွင် ရှိ
ေနေသာ ေသွးနီတပ်သားများက တိုက်ခိုက်ချင် ေနေသာအခါ လင်းဖန်
က ဘာမှ မလုပ်ရန် သူ၏ လက်ကို ေဝှယမ်း၍ အချက်ြပ လိုက်ရာ တိတ်
ဆိတ်ငိမ်သက် သွားေလသည် ။
အင်ပါယာ

အေစာင့်အေရှာက်များ

ထဲမှ

လူှစ်ေယာက်က

တြဖည်းြဖည်း လှမ်းလာေန၏။ သူတို ှစ်ေယာက်အနက် တစ်ေယာက်
မှာ ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်ထားပီး လွန်စွာခန်ညားသည့် အသွင်ရှိ
ကာ အြခားတစ်ေယာက်ကား ေယာက်ျားပီသသည့် ဒုတိယမင်းသား
ေလး သွမ့်ဝူရြဖစ်ေပသည် ။
"မိန်ဂူဖန်းနဲ မိန်ချန်းကို မင်းသတ်ခဲ့တာလား... ဒီလူက အင်ပါယာ
အေစာင့်အေရှာက် တပ်ရဲ ေခါင်းေဆာင် မိန်ဟန်ပဲ။ မိန်ဂူဖန်းရဲ အစ်ကို
လည်း ြဖစ်တယ်"
သွမ့်ဝူရက ေြပာလိုက်ရာ
"ဟုတ်တယ်"

ဟူ၍

လင်းဖန်က

တည်ငိမ်စွာြဖင့်

ြပန်လည်

ေြဖကားလိုက်သည် ။
"ဟမ်"
သွမ့်တျန်းလန်မှာ အံ့သမှ င်တက် သွား၏။ လင်းဖန်က မိန်ဂူဖန်းှင့်
မိန်ချန်းကို သတ်ခဲ့တာလား…

***

သွမ့်တျန်းလန်၏ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ေအးစက်စက် ရယ်ေမာေနေလ
သည် ။ သူက လင်းဖန်ကို ရက်စက် ကမ်းကတ်စွာြဖင့် ကည့်လိုက်ပီး
ေြပာလိုက်၏။
"လင်းဖန်.. မင်းသမီးကို ကယ်ခဲ့တာဟာ ကီးမားတဲ့ ေအာင်ြမင်မ ြဖ
စ်ေပမဲ့ မင်းက ဝင့်ကွားပီးေတာ့ အရာရှိ တစ်ေယာက်ကို သတ်ခဲ့တယ်။
အင်ပါယာ မိေတာ်ထဲကို သစာေဖာက် တပ်သားေတွကိုလည်း ေခ
ေဆာင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအရာ ှစ်ခုလုံးဟာ တိုင်းြပည်ကို ပုန်ကန်လိုက်တဲ့
သေဘာပဲ။ မင်းရဲ ရာဇဝတ်မအတွက် အေြဖတစ်ခုပဲရှိတယ်.. မင်းေသဒ
ဏ် ကျခံရမယ်"
ထိုေနာက် သွမ့်တျန်းလန်က ချာခနဲလှည့်ကာ သွမ့်ဝူရအား ကည့်လို
က်ပီး
"မင်းသား.. ေကျးဇူးြပပီး လင်းဖန်ကို သူရဲ ြပစ်မေတွအတွက် အြပ
စ်ေပးလိုက်ပါ"
သွမ့်ဝူရ၏ ပုံစံက လွတ်လပ်ေပါ့ပါး ေနသည့် အသွင် ရှိေနသည် ။
သူက သူ၏ စိတ်ခံစားချက်များကို လုံးဝ ထိန်းချပ်ိုင်စွမ်း ရှိေပ၏။ သူ
၏ ှတ်ခမ်း ေထာင့်စွန်းတွင် အြပံးစေလး တစ်ခု ခိုတွဲ လာပီး
"လင်းဖန်.. သွမ့်တျန်းလန်က မင်းရဲ ရာဇဝတ်မအတွက် မင်းကို
အြပစ်ေပး ေစချင်ေနတယ်။ မင်းမှာ ေြပာစရာရှိလား"
"ရှိပါတယ်"

လင်းဖန်က အနည်းငယ် ေခါင်းညိတ်လျက် ေြပာလိုက်၏။ ထိုေနာ
က် သွမ့်တျန်းလန် ဘက်သို ချက်ချင်းလှည့်ကာ ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
"စစ်ပွဲမှာ တုန်းက သွမ့်တျန်းလန်ဟာ ကန်ေတာ့်ကို သတ်ချင်တဲ့ အ
တွက်ေကာင့် ကန်ေတာ်တို ရဲ တပ်အတွင်းမှာ ပရမ်းပတာ ြဖစ်ေအာင်
ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူဖန်တီးထားတဲ့ ယိုယွင်းေနတဲ့ အေြခ
အေနထဲ မိုယွဲတပ်သားေတွကို ဝင်ခွင့်ြပလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ ရီယွဲ
တပ်သား တစ်သိန်းေကျာ် ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ လုံးဝေသွးပျက်ဖွယ် ြမင်
ကွင်းတစ်ခု ပါပဲ။ အခု သူက ကန်ေတာ့်ကို အြပစ်ေပး ချင်ေနတာဟာ
ကန်ေတာ့် အတွက်ေတာ့ ထူးဆန်းတဲ့ ကိစတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး"
လင်းဖန်၏

စကားဆုံးေသာအခါ

လူအုပ်ကီးမှာ တအံ့တသ

ြဖစ်သွားေလသည် ။ သွမ့်တျန်းလန်က လင်းဖန်ကို သတ်ချင်ေနသည့် အ
တွက်ေကာင့် တပ်အတွင်းမှာ ပရမ်းပတာ ြဖစ်ေအာင် ဖန်တီးခဲ့တာလား
။ သူတို ကားသိခဲ့ရသည် မှာ ထိုကဲ့သို ြပလုပ်ခဲ့သူမှာ လျန်ချန်းလန်သာ
ြဖစ်သည် ဟူ၍ …
"သူက အဓိပာယ် မရှိတာေတွ ေြပာေနတာပါ မင်းသား။ လင်းဖန်က
သစာေဖာက် တစ်ေယာက် ြဖစ်တဲ့ အြပင် လိမ်ေြပာတတ်တဲ့ ေကာင် တ
စ်ေယာက်လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ သူကို မယုံကည်ပါနဲ "
သွမ့်တျန်းလန်က ေြပာဆိုလိုက်၏။ အမှန်တကယ်ေတာ့ သူက သူအ
မှားကို ဝန်ခံေနလိမ့်မည် မဟုတ်တာကို လင်းဖန် ေကာင်းစွာ သိေနေပ
သည် ။
"သွမ့်တျန်းလန်က ကန်ေတာ့်ကို သစာေဖာက်လို ေခတဲ့ တိုင်ေအာ
င် အေကာင်းြပချက် မရှိဘဲနဲ အြပစ်ေပး ချင်ေနတယ်။ ကန်ေတာ်က ဘ
ယ်အချိန်တုန်းက သစာေဖာက် ြဖစ်သွားခဲ့တာလဲ"

လင်းဖန်က ေမးလိုက်၏။
"မင်းက အင်ပါယာ မိေတာ်ကို သစာေဖာက် တပ်သားေတွနဲ အတူ
လာခဲ့တယ်။ မိန်ဂူဖန်းနဲ မိန်ချန်းတို ကိုလည်း သတ်ြဖတ်ခဲ့တယ်။ ကား
စင်ကို ဝိုင်းထားတဲ့ အြပင် ရာဇဝတ်ေကာင် လျန်ချန်းလန်ကို လတ်ေပး
တာ လူအားလုံးလည်း ြမင်တယ်။ အဲဒါနဲ တင် မလုံေလာက် ေသးဘူး
လား"
"ခင်ဗျားရဲ

ဆိုးရွားလိုက်တဲ့

ပါးစပ်ေပါက်ကီးကို

ပိတ်ထားလိုက်စမ်းပါ"
လင်းဖန်က ေဒါသတကီး ေအာ်ေြပာ လိုက်ေလ၏။ သူမျက်လုံးများ
က သတ်ြဖတ်ချင် စိတ်များ တားမိုင် ဆီးမရ ထွက်ေပ လာေလသည် ။
ထိုေနာက် သူက ေသွးနီတပ်ကို န်ြပလိုက်ပီး
"သွမ့်တျန်းလန်… ဒီတပ်သားေတွက ရန်သူေတွကို သတိရှိရှိနဲ တို
က်ခိုက်ခဲ့တယ်။ ရန်သူေတွကို မိထဲဝင်သွားေအာင် လုပ်ခဲ့ပီး အရှင်လ
တ်လတ် မီးေလာင် တိုက်သွင်းခဲ့တယ်။ မိုယွဲတပ်သား တစ်သိန်းေကျာ်
ကို ငါတို သတ်ခဲ့တယ်။ အဆုံးသတ်မှာ သူတို ေနာက်ဆုံး သွားကရတ
ယ်။ ခင်ဗျားကို တစ်ခုေလာက် ကန်ေတာ်ေမးချင်တယ်.. အဲဒီအချိန်တုန်း
က ခင်ဗျား ဘယ်ေရာက်ေနတာလဲ။ ခင်ဗျားက တပ်ကို ပရမ်းပတာ ြဖစ်
ေအာင် လုပ်ပီးေတာ့ အင်ပါယာမိေတာ်ကို ေခွးတစ်ေကာင်လို ြပန်ေြပး
သွားတယ်ေလ…။ ခင်ဗျားက တကယ့်ကို မထီေလးစား ိုင်တဲ့ လူပ"ဲ
"ပီးေတာ့ အခု ခင်ဗျားက ကန်ေတာ့်ကို သစာေဖာက်လို ေခေနတ
ယ်ေလ။ ဒါေပမဲ့ ခင်ဗျားကို ေမးမယ်.. ကန်ေတာ့်ကို သစာေဖာက်လို
ေခရေအာင် ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ။ ခင်ဗျားက အဆုံးအြဖတ် ေပးတဲ့
လူလား။ ခင်ဗျားမှာ ဘယ်ေလာက်ြမင့်မားတဲ့ ပုံရိပ်ရှိလို ကန်ေတာ့်ကို

သစာေဖာက် တစ်ေယာက်လို ေခရတာလဲ။ ခင်ဗျားက သစာေဖာက်လို
ေခလိုက်တာနဲ ပဲ ကန်ေတာ်က ချက်ချင်းကီး သစာေဖာက် ြဖစ်ေပးရ
ေတာ့မှာ လား"
လင်းဖန်၏ အသံက အလွန်တရာ ေအးစက်ေနေလသည် ။ သွမ့်တျ
န်းလန်ကား ဆွံအသွားရ၏။ လူအုပ်ကီးမှာ တအံ့တသ ြဖစ်သွားေလသ
ည်

။

လင်းဖန်တို

က

သွမ့်ရိန်မိမှာ ရှိေသာ

မိုယွဲတပ်သား

တစ်သိန်းေကျာ်ကို သတ်ြဖတ်ခဲ့ကာ ေနာက်ဆုတ်သွားေစခဲ့၏။ ထိုအချိန်
မ ှာ သွမ့်တျန်းလန်က ထွက်ေြပးသွားခဲ့ေပသည် ။ သူက တြခားတစ်
ေယာက်၏ အမှားလို ဘာေကာင့် အဆုံးအြဖတ် ေပးိုင်ရတာလဲ...
***

