တိုက်ခိုက်ြခင်းလား ...

အဆင့်ခုနစ် သံတမန်ကား ေသဆုံးသွားခဲ့ေလပီ။
လင်းဖန်က သူကို တစ်ချက်တည်းှင့် သတ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။
ရီယွဲိုင်ငံမှ လူများ သည် ဤအြခင်းအရာကို ေမာ်လင့်ထားပီး ြဖစ်
ေသာ်လည်း တအံ့တသ ြဖစ်ေနကသည် ။
လင်းဖန်၏ အစွမ်းက သူတို ေတွးထင်ထားသည့် အတိုင်း ေကာက်မ
က်ဖွယ် ေကာင်း၏။ သူက ရမ်ချီအဆင့်ေလး ကျင့်ကံသူ တစ်ေယာက်ကို
တစ်ချက်တည်းှင့် သတ်ြဖတ်ခဲ့သည် ။ ထိုြပင် လင်းဖန်က အစွမ်းကုန်
သုံး၍

တိုက်ခိုက်လိုက်ြခင်း

မဟုတ်ေကာင်း

သူတို

အားလုံး

နားလည်ေနက၏။
တျန်ဖန်မှ လူများမှာ လုံးဝ အံ့အားသင့်ေနကသည် ။ သူတို က လင်း
ဖန်ကို တစ်လှည့် ေြမြပင်ထက်ရှိ အေလာင်းကို တစ်လှည့် ကည့်ေန၏။
တျန်ဖန်မှ အဆင့်ခုနစ် သံတမန်သည် လူငယ်ေလး တစ်ေယာက်သာ
ြဖစ်ပီး

အလွန်

အစွမ်းထက်သည်

။

သူက

အစားအေသာက်ှင့်

အရက်များ သုံးေဆာင်ရန် အတွက် ရီယွဲိုင်ငံ၏ ဧည့်ခံပွဲသို တက်ေရာ
က်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေသာ်လည်း သူအသက် ဆုံးံးခဲ့ရသည် ။ သူက ရီယွီ မ
ဟာပိင်ပွဲကိုပင် ဝင်ေရာက် ယှဉ်ပိင်ိုင်ြခင်း မရှိဘဲ ေသဆုံး သွားခဲ့ရသ
ည် ။ ရီယွီမှ လူတစ်ေယာက်၏ သတ်ြဖတ်ြခင်းကို သူခံလိုက်ရသည် ။

ရီယွဲှင့် တျန်ဖန်တို သည် နဂါးအင်ပါယာ၏ လက်ေအာက်ခံ
ိုင်ငံများ ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့် သူတို က ပိင်ဆိုင်မ ြပင်းထန်၏။ သိုြဖ
စ်ရာ အချိန်ခဏ အတွင်းမှာ တစ်ဖက်ှင့်တစ်ဖက် အေြခအေန တင်းမာ
သွားခဲ့သည် ။ သူတို က သူတို ိုင်ငံမှ လူသာ အိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ကိုယ်
စီ ေတွးေနက၏။ လင်းဖန်က အဆင့်ခုနစ် သံတမန်ကို တစ်ချက်တည်း
ှင့် သတ်လိုက်ြခင်းက တျန်ဖန်မှ လူများကို ေရေွးပူှင့် ပက်လိုက်သ
ည့်ပမာ ြဖစ်သွားေစသည် ။ သူတို ၏ မျက်ှာများမှ ေဒါသထွက်ေသာ
အရိပ်အေယာင်များ ထွက်ေပလာ၏။
လင်းဖန်ကား အံ့သစရာ ေကာင်းေလာက် ေအာင်ပင် အဆင့်ခုနစ်
သံတမန်ကို သနားငဲ့ညာြခင်း မရှိဘဲ သတ်ြဖတ်ခဲ့သည် ။
"ရီယွဲက အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ မျိးဆက်သစ်ေတွနဲ ြပည့်ေနတဲ့
တိုင်းြပည် တစ်ခုပဲ။ ဒါေပမဲ့ ငါတို တျန်ဖန်ိုင်ငံက ဒီေလာက် ယဉ်ေကျး
ေနတဲ့ တိုင်ေအာင် ငါတို ရဲ တိုက်ခိုက်သူကို တစ်ချက်တည်းနဲ သတ်ဝံ့တ
ယ်။ အဲဒီကိစကို မင်းကိုယ်တိုင် ရှင်းြပိုင်မယ်လို ငါေမာ်လင့်တယ်"
အဆင့်ငါး သံတမန်က လင်းဖန်ကို ေအးစက်စွာ စိုက်ကည့်ကာ
ေြပာလိုက်၏။
"အမ် ..."
ရီယွဲိုင်ငံမှ လူများ သည် အံ့အားသင့် လွန်း၍ ကက်ေသ ေသသွား
သည် ။ ေစာေစာက သူတို သည် တိုက်ပွဲ၏ သေဘာတူညီ ချက်များကို
လက်ခံခဲ့၏။ ယခု အဆင့်ခုနစ် သံတမန် ေသသွားေသာအခါ ေြဖရှင်းချ
က် ေတာင်းေနသည် ။ မည်မရယ်စရာ ေကာင်းလိုက်သနည်း။
"မင်းက အရှက်မရှိတဲ့ ေကာင်ပဲ။ မင်း မျက်ှာပျက်ရတာ ထိုက်တန်
တယ်"

လင်းဖန်က အဆင့်ငါး သံတမန်ကို ဦးတည်၍ ေြပာလိုက်သည် ။ ထို
ေနာက် သူက ေလှာင်ေြပာင် စကားဆိုလိုက်၏။
"တျန်ဖန်က ပါရမီရှင်ေတွက အံးကို လက်မခံိုင်ပဲနဲ ံးမဲမဲေနတဲ့
လူေတွလား"
"တကယ်ေတာ့ ကျပ်ေတာင်းပန်ပါတယ်။ တျန်ဖန်လို ိုင်ငံအတွက်
အဆင့်ခုနစ် သံတမန်ကို ြပစုပျိးေထာင်ရတာ အင်မတန် ခက်ခဲေနလိမ့်
မယ်။ အဲဒါကို ကျပ်က ဒီလို အလွယ်တကူ သတ်ပစ်လိုက်ေတာ့ ဘယ်
ေကာင်းမလဲ"
လင်းဖန်၏

ရယ်ေမာ၍

ေြပာဆိုလိုက်ေသာ

ေလှာင်ေြပာင်

စကားေကာင့် တျန်ဖန်မှ လူများအားလုံး အံ့သမှ င်တက် သွားသည် ။
လင်းဖန်၏ စကားက သူတို ၏ အစွမ်းကို ြပက်ရယ် ြပေနသည် ှင့် တူ
ေန၏။
"မင်းေြပာသလို ြဖစ်ိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါေပမဲ့ သူကေတာ့ ခင်းချက်ပဲ"
အဆင့်ငါး သံတမန်က အံးကို လက်မခံိုင်စွာ ေြပာလိုက်သည် ။
သူက အဆင့်ခုနစ် သံတမန် မှားေကာင်းကို ဘယ်ေတာ့မှ လက်ခံလိမ့်မ
ည် မဟုတ်သည် မှာ ထင်ရှား၏။
"တကယ်လို

သူက

ြခွင်းချက်ဆိုရင်

ကျပ်ကို

မင်းကိုယ်တိုင်

မှားေကာင်း သက်ေသြပလို ရတယ်။ စည်းမျဉ်း အတူတူပဲ။ မင်းယုံက
ည်တယ် ဆိုရင် မင်းအသက်ကို ေလာင်းေကးထပ်ေပါ့"
လင်းဖန်က အဆင့်ငါး သံတမန်ကို ကည့်ကာ တည်ငိမ်စွာ စိန်ေခ
လိုက်၏။
ရီယွဲိုင်ငံရှိ အဆင့်ြမင့် အရာရှိ ရှစ်ေယာက်သည် တျန်ဖန်မှ သံတမ

န် ခုနစ်ေယာက်ှင့် ယှဉ်ပိင်ိုင်၏။ ဤအရာက ိုင်ငံှစ်ခုလုံး အတွက်
ိုင်ငံအဆင့်

သတ်မှတ်ချက်

ြဖစ်သည်

။

လင်းဖန်က

တျန်ဖန်၏

အဆင့်ငါး သံတမန်သည် အလွန် အစွမ်းထက်မည် ြဖစ်ေသာ်လည်း သွမ့်
ဝူရေလာက် ထက်ြမက်မည် မဟုတ်ဘဲ ရီယွဲိုင်ငံ၏ အဆင့်ငါးသို အဆ
င့်ေြခာက် အဆင့်ြမင့် အရာရှိှင့် တန်းတူ ရှိိုင်မည်ဟု ယူဆထား၏။
ဆိုလိုရင်းမှာ အဆင့်ငါး သံတမန်က ယွီချင်း သိုမဟုတ် သူသတ်ခဲ့ေသာ
ချကျန်းဖန်မသာ အစွမ်းရှိလိမ့်မည်။
ချကျန်းဖန်၏ အစွမ်းကို လင်းဖန် ေကာင်းစွာ သိထားခဲ့သည် ။ ယွီချ
င်းှင့် ပတ်သက်၍ လည်း သူေကာက်ရွံြခင်း မရှိေပ။
အဆင့်ငါး သံတမန်ကို သူစိန်ေခ လိုက်ြခင်းက အဆင့်ငါး သံတမန်
၏ ိုင်းြပမေကာင့် ြဖစ်သလို သူ၏ အစွမ်းကို စမ်းသပ် လိုြခင်းေကာင့်
ြဖစ်သည် ။ သူအတွက် ေသေရးရှင်ေရးှင့် ဆိုင်သည့် တိုက်ပွဲများက လွ
န်စွာ အေရးပါသည် ။ အဆင့်ငါး သံတမန်ကို စိန်ေခြခင်းက သူအေနြဖ
င့် အစွမ်းကုန် တိုက်ခိုက် ရိုင်သည် ။ သူံးလင် ေသမည်ြဖစ်သည့် အ
တွက် သူ၏ ပုန်းကွယ်ေနေသာ အစွမ်းများ ထွက်ေပလာိုင်၏။
ဘယ်သူမှ ဘာေြပာရမှန်း မသိေတာ့ေချ။ လင်းဖန်က အဆင့်ခုနစ်
သံတမန်ကို သတ်ပီး အံ့သစရာ ေကာင်းေအာင် အဆင့်ငါး သံတမန်ကို
ဆက်လက် စိန်ေခေန၏။ ထိုြပင် သူက အသက်ချင်း ေလာင်းေကးထပ်
ရန် ေတာင်းဆိုေနသည် ။ မည်မခက်ထန် လိုက်သနည်း။
အ ဓ ိက ထ ိုင ်ခ ုံမ ှာ ရှိေနကသူများ

သည်

လည်း

လင်းဖန်ကို

ကည့်ေနကသည် ။ သူတို ၏ မျက်ှာများမှာ ေတာက်ပေသာ အြပံးကို
ယ်စီ ရှိေနကသည် ။ ဤလူငယ်ကား အလွန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ေကာ
င်းေလစွ ဟု လည်း ေတွးေနက၏။

သွမ့်ဝူရက လင်းဖန်ကို ြမင့်မားစွာ ေတွးထင်ထားသလို လင်းဖန်က
မင်းသမီး၏ ှလုံးသားကိုလည်း အပိုင်သိမ်း ထားိုင်သူ ြဖစ်သည် ။ လ
င်းဖန်၏ ပတ်လည်မှာ အံ့မခန်း ထိတ်ထိတ်ကဲ လူများ ရှိေနပီး ရီယွဲိုင်
ငံ၏ အံ့သစရာ အေကာင်းဆုံး ကျင့်ကံသူ ှစ်ေယာက် ြဖစ်ေသာ ယွဲမိန်
ဟဲှင့် လင်းဟိုင်တို ၏ သားလည်း ြဖစ်သည် ။ သူတို ၏ သားက သူတို
ှင့် များ စွာ ကွဲြပားလိမ့်မည် မဟုတ်ေပ။ သူအစွမ်းကို လူအားလုံး သိေန
ကသည် ။
ထိုြပင် လင်းဖန်၏ တိုက်ခိုက်သည့် ပုံစံက တျန်ဖန်မှ လူများ အား
လုံးကို အံ့အားသင့် ေစ၏။
သူတို က လင်းဖန်ကို ရမ်ချီအဆင့် သုံးသာ ရှိလိမ့်မည်ဟု တွက်ထား
ခဲ့သည် ။ သိုေသာ် တိုက်ခိုက် ေနစဉ်အတွင်း သူ၏ ေြခလှမ်းတိုင်းမှာ သူ
အစွမ်းများ တိုးလာခဲ့သည် ။ လင်းဖန်က စွမ်းအင်များ ှင့် စွမ်းအားများ
ကို နက်ိင်းစွာ သေဘာေပါက် ေနေကာင်း အဆင့်ခုနစ် သံတမန်ှင့်
တိုက်ပွဲတွင် ေကာင်းစွာ ြပသထားခဲ့၏။
သူက ဓားချီများကို ထုတ်ေဖာ်လိုက်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးသို ို
က်ခတ် သွားခဲ့သည် ။ သူက ထိုစွမ်းအင်များကို ဓားတစ်လက် အြဖစ်သို
စုစည်းြခင်း မဟုတ်ဘဲ ထိုအစား ပုံသဏာန် ကင်းမဲ့သည့် ဓားတစ်လက်
အလား ကျစ်လစ်ြခင်း မရှိသည့် ဓားတစ်လက်ပုံကို ေဖာ်ခဲ့သည် ။
သူက ပတ်ဝန်းကျင်မှ စွမ်းအားများ ှင့် စွမ်းအင်များကို ယူေဆာင်
လိုက်ပီး ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင် တစ်ခုအြဖစ်သို စုစည်းလိုက်သည် ။ ထိုေနာ
က် သူက အဖျက်အဆီး စွမ်းအင်များ ှင့် ဓားစွမ်း အင်ချီများကို ထုတ်လ
တ်ကာ စွမ်းအင်သုံး တိုက်ခိုက်မ တစ်ခုအြဖစ် ေြပာင်းလဲခဲ့သည် ။
ထိုစွမ်းအင်သုံး တိုက်ခိုက်ြခင်းက ေလထုကိုြဖတ်၍ အဆင့်ခုနစ်သံ တမ

န်ဆီ ေြပးဝင်ကာ သတ်ြဖတ် လိုက်ြခင်းပင်။
လင်းဖန်၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမက ရှင်းြပ၍ မရိုင်ေအာင် ပ်ေထွးသည်
။ တချိလူများက သူသည် အလွန် ထူးဆန်းေသာ ကျင့်ကံြခင်း နယ်ပယ်
တစ်ခု ြဖစ်သည် ကမာေြမှင့် ေပါင်းစည်းြခင်း အဆင့်သို ေရာက်ရှိေနပီ
ဟု ပင် ယူဆေနက၏။ ထိုအဆင့်ေရာက်မှ သာ ရမ်ချီအဆင့်သုံးမှာ ရှိ
ေနစဉ်အတွင်း ရမ်ချီအဆင့်ေလး အစွမ်းကို မည်ကဲ့သို ထုတ်လတ်ရမလဲ
ဆိုတာကို နားလည်မည် ြဖစ်သည် ။
ေနာက်ထပ် အဆုံးအြဖတ် တိုက်ပွဲတစ်ခု ... လင်းဖန်က အဆင့်ငါး
သံတမန်ကို တည်ငိမ်စွာ စိန်ေခေန၏။ သူိုင်မည်ဟု ေသချာေနသည့်
အတွက် အေကာက်အလန်မရှိ စိန်ေခြခင်းလား။
သူတို က လင်းဖန်ကို ံးမည်ဟု မေတွးကေတာ့ေပ။
အဆင့်ငါး သံတမန်က သူကိုယ်တိုင် ဆွဲသွင်းခဲ့သည့် ြပဿနာကို ဘ
ယ်လို လွတ်ေြမာက်ေအာင် ကံေဆာင်မလဲ ဆိုတာသာ ေတွးေနကသည်
။
အဆင့်ငါး သံတမန်သည် ရမ်ချီအဆင့် ေလးသို ေရာက်ရှိေနပီး အ
ဆင့်ခုနစ် သံတမန်ထက် များ စွာ အစွမ်းထက်၏။ သိုေသာ် သူသည် ရမ်
ချီအဆင့် ေလးသာ ရှိေသး၏။ လင်းဖန်က အဆင့်ခုနစ် သံတမန်ကို အ
လွယ်တကူ သတ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့ရာ အဆင့်ငါး သံတမန်ကို မသတ်ိုင်ပါဘူး
ဟု ဘယ်သူ ေြပာမည်နည်း။
"မင်းက အသက်ချင်း ေလာင်းေကးထပ်ပီး တိုက်ခိုက် ရတာကို သ
ေဘာကျေနရင် မင်းကို ငါအေဖာ်ြပေပးမယ်" ထိုစဉ် အဆင့်သုံး သံတမ
န်က

ဝင်ေရာက်

ေြပာဆိုလိုက်ရာ

ရီယွဲိုင်ငံမှ

လူများမှာ ေဒါသ

ထွက်သွားသည် ။ သူကား ရယ်စရာ ေကာင်းလွန်းလှ၏။

"မင်းတို က သူကို တစ်ေယာက်ပီး တစ်ေယာက် တိုက်ခိုက်ချင်ေန
တာေပါ့"
ယွဲတျန်မင်က ေြပာဆိုလိုက်ပီး ဆက်လက်၍
"ငါတို ရီယွဲိုင်ငံက ကျင့်ကံသူေတွက ငိမ်ငိမ်ေလး ထိုင်ကည့် ေန
မယ်လို မင်းတို ထင်ေနတာလား"
"မင်းတို က တစ်ေယာက်ပီး တစ်ေယာက် တိုက်ခိုက် ချင်တယ်ဆိုရ
င် ငါတို လည်း တိုက်ခိုက်မယ်။ သံတမန်ကီးေတွကို ေမးပီး ငါတို အတွ
က် တိုက်ပွဲေတွ စီစဉ်ကတာေပါ့"
တျန်ဖန်မှ လူများ သည် ယွဲတျန်မင် ေြပာသည် ကို ကားေသာအခါ
ငိမ်သက်သွား၏။

ယွဲတျန်မင်သည်

လည်း

ဤလူများက

အလွန်

ိုင်းစိုင်းသည် ဟု ေတွးေန၏။ အဆင့်သုံး သံတမန်က ရမ်ချီအဆင့်သုံး
ကျင့်ကံသူ တစ်ေယာက်ကို တိုက်ခိုက်ချင်ေနသည့် ကိစက မမတေသာ
စိန်ေခမ တစ်ခုြဖစ်သည် ။
"တျန်ဖန်က ကျင့်ကံသူေတွက အရှက်မရှိတဲ့ ေကာင်ေတွပဲ။ သူတို
ဘက်မှာ ထူးခန်တဲ့ လူတစ်ေယာက်မှ ငါမေတွဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို က စ
ကားကီး စကားကျယ်ေတာ့ ေြပာတတ်တယ်။ ဟားဟား ... ဒီသံတမန်
ေတွက သူတို ကိုယ်သူတို ဆရာကီးေတွလို ထင်ေနကတာပဲ ..."
လင်းဖန်က သူ၏ ထိုင်ခုံဆီသို ြဖည်းညင်းစွာ ေလာက်သွားလိုက်သ
ည် ။ သွမ့်ရှင်းရဲ သည် သူမ၏ ခွက်ကို ေြမာက်ကာ လင်းဖန်အား ူးညံ့
ညင်သာစွာ ကည့်ေနသည် ကို လူအားလုံး ေတွြမင်လိုက်ရ၏။
လင်းဖန်သည်

သူမကို

ထည့်သွင်း

ေြပာဆိုြခင်းှင့်

သူမကို

အေလာင်းအထပ် လုပ်လာြခင်းတို အား ြငင်းဆန်ခဲ့သည် ။ အဆင့်ခုနစ်

သံတမန်သည် ဤကဲ့သို စကားများ ေြပာဆိုြခင်းေကာင့် လင်းဖန်က သူ
ကို သတ်ြဖတ်ခဲ့သည် ။ သွမ့်ရှင်းရဲ ၏ စိတ်မှာ လပ်ခတ်သွားရ၏။
လင်းဖန်က ထိုကဲ့သို ကိစများကို အထူး ကိုင်တွယ်ခဲ့ပီး သူမကို ဂု
စိုက်ေကာင်း သက်ေသြပခဲ့ရာ သွမ့်ရှင်းရဲ ေပျာ်ရင်ေနသည် ။
အမှန်တကယ်ေတာ့

အဆင့်ခုနစ်

သံတမန်ကို

လင်းဖန်

သတ်လိုက်ြခင်းေကာင့် ဧည့်ခံပွဲသည် လပ်ရှားြခင်း မရှိေတာ့ေပ။ လူ
အားလုံးသည် စကားေြပာေနရာမှ ုတ်ြခည်း ရပ်တန်သွား၏။ ပတ်ဝန်း
ကျင် တစ်ခုလုံးတွင် တိတ်ဆိတ် ငိမ်သက်မသာ ကီးစိုးလာသည် ။ အ
ေဆာက်အဦ

အတွင်းရှိ

လူအားလုံး၏

မျက်ှာများမှာ မတူညီေသာ

အေကာင်းအရာများကို စဉ်းစားေနကသည့် အတွက် အမူအရာများ အ
မျိးမျိး ြဖစ်ေနေသာ်လည်း ဘယ်သူမှ စကားမေြပာကေချ။

***

