ဘ သ ပနသ၏ မတခ က

ဤဝတတွင် ပါဝင်ေသာ ဇာတ်ေကာင်အချိ၏
နာမည်ဝှက်၊ နာမည်ေြပာင်များ ှင့် စကားဝှက်များကို
စာဖတ်ပရိသတ်များ ဖတ်ရမှတ်ရ အဆင်ေြပေစရန်
မူရင်းအဂလိပ် ေဝါဟာရများကို ြမန်မာလို အသံဖလှယ်၍
ြပန်ဆိုေရးသားထားေကာင်း
ကိတင် အသိေပးအပ်ပါသည် ။

စ သဏ
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ဖရကဒရစ ဖ ဆက
မတဆက

အဂလန်ိုင်ငံ၊ ကင့်မိ၌ ၂၅-၈-၁၉၃၈ ေနက ေမွးဖွားသူ ဖရက်ဒရစ်
ေဖာ့ဆိုက်သည် အဂလိပ်စာြပဆရာ၊ ဂျာနယ်လစ်ေဟာင်းှင့် သူလိ

ေဟာင်းတစ်ဦး ြဖစ်ပီး အခါအားေလျာ်စွာ ိုင်ငံေရးသတင်း အစီရင်ခံသူ
လည်း ြဖစ်သည် ။ ၎င်းသည် တန်ဘရစ်(ဂျ်)ေကျာင်းတွင် ပညာဆည်းပူး
ပီး စပိန်ိုင်ငံ၊ ဂရင်နာဒါတကသိုလ် ဆက်တက်ခဲ့သည် ။ ၎င်းသည်
ေတာ်ဝင်ေလတပ်မေတာ်၌ ေလယာဉ်မှးအြဖစ် အမထမ်းခဲ့ပီးေနာက် ၁
၉၆၁ ခုှစ်တွင် ‘ိုက်တာ’ သတင်းေထာက်ှင့် ၁၉၆၅ တွင် ဘီဘီစီ၏
သံတမန်ေရးရာ လက်ေထာက်သတင်းေထာက် ြဖစ်လာသည် ။ ၁၉၇၁
ခုှစ်တွင် ထုတ်ေဝေသာ ၎င်း၏ ပထမဆုံး လုံးချင်းဝတ The Day of th
e Jackal ြဖင့် ပွဲဦးထွက် နာမည်ရပီးေနာက်ပိုင်း သူဝတ ၁၂ အုပ်ထက်
မနည်း ုပ်ရှင် (သို) ုပ်သံိုက်ကူးြခင်း ခံရသည် ။ ၂၀၁၇ ခုှစ်အထိ က
မာတစ်ဝန်း သူစာအုပ် စုစုေပါင်း အုပ်ေရ သန်း ၇၀ေကျာ် ေရာင်းချရပီး
ြဖစ်သည် ။ The Odessa File, The Fourth Protocok, The Dogs of War,
The Veteran ှင့် The Afghan စေသာ ၎င်း၏ ဝတများမှာ အထူး
ထင်ရှားသည် ။ No Comebacks မှာ ၎င်း၏ ပထမဆုံး ဝတတို
ေပါင်းချပ် စုအုပ်ြဖစ်ပီး ကမာေကျာ်ြပဇာတ် The Phantom of the Ope
ra ၏ အဆက်အြဖစ် The Phantom of Manhattan ကို ေရးသား ထုတ်
ေဝခဲ့သည် ။
ကမာေကျာ် စာေရးဆရာကီးများ ြဖစ်ကေသာ ဆာအာသာကိုနင်ဒွိ
င်း(လ်) ိုး(လ်)ေဒါ(လ်)၊ လင်ဒိုင်တန်ှင့် အိပ(် ချ်)ဂျီဝဲ(လ်) စသူတို ၏
ေလယာဉ်ပျံဇာတ်လမ်းများကို စုစည်း၍ လည်း Great Flying Stories
စာအုပ်ကို စီစဉ်ထုတ်ေဝခဲ့သည် ။
၎င်းသည် ၂၀၁၂ ခုှစ်က ရာဇဝတ်မခင်း စာေရးဆရာများအား အ
သင်း၏ ‘ကာတီေယးစိန်ဆု ှင့် တစ်သက်တာစာေပဆု ‘ဒက်ဂါ’တို ကို
ရရှိခဲ့ပီး ဗိတိန်ဘုရင်မကီးကလည်း ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင် စီဘီအီးဘွဲ
ချီးြမင့်ခဲ့သည် ။ ၎င်း၏ ဝတများကို မှီငိမ်း၍ အသက်သွင်းသည့် ုပ်ရှင်

ကားများ ြဖစ်ေသာ The Odessa File, The Fourth Protocol ှင့် The D
ogs of War တို ကို ြမန်မာိုင်ငံ၌ ုံတင်ြပသခဲ့ဖူးပီး The Day of The Ja
ckal ကိုမူ တင်သွင်းြပသြခင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထိုမူရင်းဝတ ေလးအုပ်စလုံးကို
အြခားဘာသာြပန် ဆရာကီးများက လည်းေကာင်း၊ The Veteran ကို စ
စ်ြပန်ကီးအမည်ြဖင့် ‘စိုးသိဏ်း’က လည်းေကာင်း ြမန်မာဘာသာသို
ြပန်ဆိုထုတ်ေဝခဲ့ကပီး ြဖစ်သည် ။
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နဒ န
လသတမ

အေမရိကန်လူငယ်ေလး၏ ဒွါရကိုးေပါက်စလုံး ေအာ်ဂလီဆန်စရာ
အညစ်အေကးများ ြဖင့် ြပည့်ေနပီး သူမှာ ြပန်လည်ခုခံိုင်စွမ်း မရှိ
ေတာ့ေချ။ မိလာေရများ ထဲ၌ နစ်မွန်း ေသဆုံးသွားေသာအခါ သူကို ေရ
ဆိုးထဲ သူတို ှစ်သတ်ကာ သတမအကိမ်ေြမာက် ြဖစ်သည် ။
ကိစပီးသွားေသာအခါ သူတို က ပိုက်လုံးများကို ေအာက်ချ၍ ြမက်
ခင်းေပ ထိုင်ချပီး ရယ်ရယ်ေမာေမာ ေဆးလိပ်ဖွာကသည် ။ ထိုေနာက်

အြခားကူညီေရး

လုပ်သားတစ်ဦးှင့်

မိဘမဲ့ကေလးငယ်

ေြခာက်

ေယာက်တို ကို သတ်ြဖတ်ပီး ကယ်ဆယ်ေရးေအဂျင်စီ၏ ‘ခရီးကမ်းသုံး
’ ေမာ်ေတာ်ကားကိုယူကာ ေတာင်တန်းကို ြဖတ်ေကျာ်၍ ြပန်သွားကသ
ည် ။ ထိုေနကား ၁၅၊ ေမ၊ ၁၉၉၅ ခုှစ်ြဖစ်သည် ။
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အပိုင်း - ၁

အခန်း - ၁
အလုပ်ကမ်းသမား

တစ်ေယာက်တည်း ေြပးေနေသာလူသည် ကုန်းေလာေလးကိုမှီကာ
သူ၏ ရန်သူြဖစ်ေသာ နာကျင်မေဝဒနာကို ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ရြပန်သည်
။

ယင်းမှာ သူအတွက် ညင်းပန်းှိပ်စက်မှင့် ကုထုံးပင်ြဖစ်သည် ။

ထိုေကာင့် သူတို ကို ြပလုပ်ြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေရကူး၊ စက်ဘီးှင့်အေြပး သုံးမျိးအားကစားနည်း၏ စည်းကမ်း
အားလုံး မှာ အကမ်းကတ်ဆုံးှင့် ခွင့်မလတ်ိုင်ဆုံး ြဖစ်သည် ဟု ထို
အားကစားနည်းကို သိသူများက မကာခဏ ေြပာတတ်သည် ။ ၁၀ မျိး
အားကစားသမားသည် ပိုင်ိုင်ဖို ကမ်းကျင်မများ ပိုလိုအပ်သည် ။ ပို၍
ကမ်းတမ်းေသာ ခွန်အားအတွက် ေလ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည် ။ နာကျင်မ

ကို ရင်ဆိုင် အိုင်ယူိုင်စွမ်းရှိဖို သုံးမျိး အားကစားနည်းကဲ့သိုေသာ
စမ်းသပ်နည်းက တချိတေလသာ ရှိသည် ။
ေနထွက်ချိန်၌ နယူးဂျာဆီြပည်နယ်မှ အေြပးသမားသည် အေြပး
ေလ့ကျင့်ေသာ ေနများ ၌ အုဏ်မတက်မီ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ရာမှ ထသ
ည် ။ သူက ပစ်ကပ်ကားကို ခပ်ေဝးေဝးရှိ ေရကန်ဆီ ေမာင်းသွားပီး
လမ်းခုလတ်၌ ပိင်စက်ဘီးကို ကားေပမှ ချ၍ စိတ်ချရေအာင် သစ်ပင်
တစ်ပင်ှင့် တွဲ၍ သံကိးခတ်သည် ။
မနက်ငါးနာရီထိုးပီး ှစ်မိနစ်အတွင်း သူက လက်ေကာက်ဝတ်ေပ
ရှိ အချိန်မှတ်နာရီကို အချိန်တိုက်ပီး ေရငုပ်ဝတ်စုံ လက်ေမာင်းစြဖင့် ဆွဲ
ဖုံး၍ ေအးစက်ေနေသာ ေရထဲသို ဆင်းသည် ။
သူေလ့ကျင့်တာ

အိုလံပစ်အဆင့်သုံးမျိး

အားကစားနည်းြဖစ်ပီး

အကွာအေဝးများကို မက်ထရစ်စနစ်ြဖင့် တိုင်းထွာသည် ။
တစ်မိုင်နီးပါးရှိေသာ မီတာ ၁၀၀၀ ေရကူးပီး ကုန်းေပြပန်တက်
ကာ စွပ်ကျယ်ှင့် ေဘာင်းဘီတို ချန်၍ ေရငုပ်ဝတ်စုံခတ်ကာ ပိင်စက်
ဘီးေပ တက်သည် ။ ထိုေနာက် ကီလိုမီတာ ၄၀ အကွာအေဝးကို လက်
ကိုင်ေပ ခါးကိုင်း၍ အြပင်းအထန် နင်းသည် ။ သူက ေရကန်၏ အစွန်း
ှစ်ဖက် မိုင်အကွာအေဝးကို ေရှးကတည်းက တိုင်းထွာမှတ်သားထားပီး
ြဖစ်သည် ။ သူစက်ဘီးကို သံကိးခတ်ထားရာ သစ်ပင် ဘယ်မှာ ရှိမှန်း
အတိအကျ သိသည် ။
ေတာလမ်းများ တစ်ေလာက် ကားှင့်လူရှင်းချိန်၌ သူ၏ ကီလိုမီတာ
၄၀ ခရီးကို မှတ်သားထားသြဖင့် ဘယ်ေနရာက သစ်ပင်မှာ စက်ဘီးကို
ထားခဲ့ပီး စတင်ေြပးရမည် ဆိုတာကို သိသည် ။
၁၀ မီတာ ေြပးပီးေနာက် စိုက်ပျိးေမွးြမေရး ြခံတစ်ြခံ၏ ဂိတ်တံခါး

ေရှသို ေရာက်လာသည် ။ ထိုေနမနက်က သူြဖတ်ေကျာ်သွားသည့် ေနာ
က်ဆုံးလက်ကျန် ကီလိုမီတာ ၂၀မှာ ကုန်းတက်ြဖစ်၍ အေမာဆိုရသည်
။ သူအတွက် အလွန်ပင်ပန်းသည် ။
သူနာကျင်ရသည့်

အေကာင်းအရင်းမှာ လိုအပ်သည့် ကွက်သား

အားလုံး မတူြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည် ။ ေရကူးသမား၏ ေတာင့်တင်းသန်
မာေသာ ပခုံး၊ ရင်ဘတ်ှင့် လက်ေမာင်းတို ကို ပုံမှန်အားြဖင့် ပိင်စက်
ဘီးသမား သိုမဟုတ် မာရသွန် အေြပးသမားတစ်ဦး မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို
မှာ သယ်ေဆာင်ရမည့် ဝန်ပိုြဖစ်သည် ။
အရှိန်ြပင်းစွာ လပ်ရှားေနေသာ စက်ဘီးသမား၏ ေြခေထာက်ှင့်ခါး
တို မှာ အေြပးသမား၏ စည်းချက်ှင့် အသံေနအသံထားတို ကို ြဖစ်ေပ
ေစေသာ ကွက်သားများ ၊ အရွတ်အေကာမင်တို ှင့် ြခားနားလှေပ
သည် ။ လူတစ်ဦး၏ ေလ့ကျင့်ခန်း နရီစည်းဝါးမှာ အြခားသူတစ်ဦးှင့်
ထပ်တူမကျတတ်ပါ။
သုံးမျိးအားကစားသမားက ထိုအရာအားလုံး လိုအပ်သည် ။ ပီး
ေတာ့ သီးသန် ကမ်းကျင်အားကစားသမား သုံးဦး၏ လပ်ရှားမများကို
တစ်ခုပီးတစ်ခု လိုက်ဖက်ေအာင် ကိးစားရသည် ။
အသက် ၂၅ ှစ်အရွယ် လူတစ်ဦးအဖို ရက်စက်ေသာ အားကစား
နည်း ြဖစ်သည် ။ ၅၁ှစ်အရွယ် လူတစ်ဦးအတွက်ဆိုလင် ဂျီနီဗာစာချပ်
အရ စွဲချက်ပင် တင်ထိုက်သည် ။ အေြပးသမားသည် ပီးခဲ့ေသာ ဇန်နဝါ
ရီလက အသက် ၅၅ ှစ် ြပည့်သွားပီ ြဖစ်သည် ။ သူက လက်ပတ်နာရီ
ကို တစ်ချက်ကည့်ပီး မျက်ှာံမဲ့သည် ။ အေြခအေနမေကာင်းပါက
လား။ သူစံချိန်ထက် ခုနစ်မိနစ် ေနာက်ကျေနသည် ။ သူက သူရန်သူကို
ပို၍ ြပင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်သည် ။

ေကာင်းမွန်စွာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဘုရားေကျာင်း၊ ဘုံေကျာ
င်း၊ ‘ပထမ အမျိးသားဘဏ်’ခွဲတစ်ခု၊ ေဈးဆိုင်အချိှင့် သစ်ပင်များ
တန်းစီေပါက်ေနေသာ လမ်းသွယ်များ တစ်ေလာက် လုံးချင်းအိမ်များ ြပ
န်ကျဲေနသည် ။
အေြပးသမားသည် ကီလိုမီတာဝက် ကျန်ေသးသြဖင့် လမ်းခွဆုံသို
ဦးတည်ေြပးသည် ။ ‘ဂျိး’ကဖီး၌ ေကာ်ဖီေသာက်ရန် သိုမဟုတ် ‘ဗီတို ’ ပီ
ဇာဆိုင်၌ နံနက်စာဝင်စားရန် သိပ်ေစာေသးသည် ။ အကယ်၍ ထိုဆိုင်
များ ဖွင့်ထားပီးဆိုလင်လည်း သူကေတာ့ အေြပးရပ်ဦးမည် မဟုတ်။
လမ်းဆုံ၏ ေတာင်ဘက်တွင် အြဖေရာင်နေဘထပ် ပျဉ်ချပ်များ ြဖင့်
ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ြပည်တွင်းစစ်လက်ကျန် ေရှးေဟာင်းအုပ်ကွပ်
မိုး လုံးချင်းအိမ်တစ်လုံးေရှမှ သူြဖတ်သွားသည် ။ အိမ်ေရှတံခါးေပါက်
ေဘးတွင်

‘ဥပေဒအကျိးေဆာင်

ကယ်(လ်)ဗင်ဒက်(ဇ်)တာ’ဟူေသာ

ဆိုင်းဘုတ် ချိတ်ထားသည် ။ ယင်းမှာ သူုံးခန်း၊ သူေနအိမ်ှင့် သူ၏ ဥပ
ေဒေရးရာ အလုပ်ခန်းြဖစ်သည် ။ သူ၏ တြခားအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို အခါ
အားေလျာ်စွာ သူအေဝးသို မသွားရလင် ဤအိမ်မှာ ပဲသူ အချိန်ြပည့် ရှိ
သည် ။
သူက အခါအားေလျာ်စွာ အပန်းေြဖခရီးထွက်၍ ငါးမားသည် ဟု သူ
အမသည် များ ှင့် အိမ်နီးချင်းများက သေဘာေပါက်ထားသည် ။ နယူး
ေယာက်မိေတာ်၌

အြခားနာမည်တစ်လုံးြဖင့်

သူပိုင်ဆိုင်ထားေသာ

တိုက်ခန်းေလးအေကာင်း ၎င်းတို လုံးဝ မသိကေချ။
မိေတာင်ဘက်စွန်းရှိ ချက်ဆာပိ(ခ်) ရိပ်သာလမ်းမကီးဆီ ချိးေကွ
ရာသို ေရာက်ဖို ေနာက်ဆုံးလက်ကျန် ကိုက် ၅၀၀ ခရီးကို ကိုက်ခဲေန
ေသာ ေြခေထာက်များ ြဖင့် သူဆက်ေြပးသည် ။

ထိုေနရာကား သူေနထိုင်ရာြဖစ်ပီး လမ်းေထာင့်ချိးမှာ သူဘာသာ
သတ်မှတ်ထားေသာ ဂိတ်အဆုံးြဖစ်သည် ။
သူက အရှိန်ေလာ့၍ ရပ်တန်ပီး သစ်ပင်ကို မှီကာ ေခါင်းငိုက်စိုက်ချ
၍ ေအာက်ဆီဂျင်ကို သူ၏ ေဖာင်းေနေသာ အဆုတ်ထဲသို ရှသွင်းသည်
။ ၂ နာရီ ၃၆ မိနစ်။ သူစံချိန် မမီေသး။ အသက် ၅၁ှစ်အရွယ် လူတစ်
ေယာက်ပင် သူှင့်မိုင် ၁၀၀ ပတ်လည်အတွင်း ေရာက်လာဖွယ်မရှိေသာ်
လည်း အေကာင်းမဟုတ်။ အဓိကအချက်က သူကို ြပံးပီး အားေပးေလ့
ရှိေသာ အိမ်နီးချင်းများအား ဘယ်ေတာ့မှ ရှင်းြပလို မြဖစ်ေသာ အဓိက
နာကျင်မကို ြပန်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ဤနာကျင်မကို သူအသုံးြပရ
ြခင်း ြဖစ်သည် ။ ထိုနာကျင်မကား ဘယ်ေတာ့မှ မေပျာက်။
ေပျာက်ဆုံးေသာကေလး၊ ေပျာက်ဆုံးေသာ အချစ်၊ ေပျာက်ဆုံးေသာ
အရာအားလုံးတို ြဖစ်သည် ။
အေြပးသမားသည် သူေနထိုင်သည့် လမ်းထဲချိးဝင်ပီး ေနာက်ဆုံးလ
က်ကျန် ကိုက် ၂၀၀ အတွင်း ေြခကျင် ေလာက်သွားသည် ။ သူေရှနားတွ
င် သတင်းစာပိုသမားေလးက သူဆင်ဝင်ေအာက်သို ေလးလံေသာ အထု
ပ်ကီးတစ်ထုပ် လှမ်းပစ်လိုက်ပုံ သူြမင်ရသည် ။ ေကာင်ေလးက စက်
ဘီးနင်း၍ သူအနားမှ ြဖတ်သွားရင်း လက်ြပသွားရာ ကယ်(လ်)ဒက်(ဇ်)
တာကလည်း ြပန်လက်ြပသည် ။
အတန်ကာေသာအခါ သူက ေမာ်ေတာ်စကူတာကို ယူပီး သူ၏ ပစ်
ကပ်ကားကို သွားထုတ်မည်။ စကူတာကို ပစ်ကပ်ကားေပတင်ပီး အိမ်
သို ကားေမာင်းြပန်ရင်း လမ်းေကာင်းရှိ သူပိင်စက်ဘီးကိုပါ ဝင်ယူ
သည် ။ ပထမဆုံးအေနှင့် သူေရချိးရမည်။
ခွန်အားြဖည့် မုန်တချိှင့် လိေမာ်သီး ခပ်များများ စားရမည်။

ေခွးကတက်ေပမှ သတင်းစာထုပ်ကို သူေကာက်ယူပီး အထုပ်ေြဖ
ကည့်သည် ။ ေဒသခံသတင်းစာ၊ ဝါရှင်တန်မှ သတင်းစာ၊ စာမျက်ှာထူ
ထပ်လှေသာ တနဂေွေန အထူးထုတ် နယူးေယာက်တိုင်း(စ်) သတင်း
စာှင့် ထုပ်ပိုးထားေသာ နည်းပညာ မဂဇင်းတစ်ေစာင်တို ပါသည် ။
ပိန်သွယ်သွယ်၊ လိေမာ်ေရာင်ဆံပင်ှင့် ရင်းှီးေဖာ်ေရွစွာ ြပံးေန
တတ်ေသာ နယူးဂျာဆီြပည်နယ်၊ ပင်နင်တန်မိမှ ေရှေန ကယ်(လ်)ဗင်
ဒက်(ဇ်)တာသည် ထိုြပည်နယ်၌ အမှန်တကယ် ေမွးဖွားခဲ့သူ ြဖစ်သည် ။
သူသည် ပိုးဟတ်ှင့် ကွက်ေပါေသာ နယူးဝပ်(ခ်)မိ၏ ဆင်းရဲသား
ရပ်ကွက်တွင် ၁၉၅၀ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလက လူေလာကသို ေရာက်လာ
ခဲ့သည်

။

သူအေဖက

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်သား၊

သူအေမက

စားေသာက်ဆိုင် စားပွဲထိုးြဖစ်သည် ။
သူမိဘှစ်ပါးမှာ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ကပွဲုံထဲ၌ ေတွဆုံပီး အရက်
မူးလွန်ကာ ေမှာက်မှားမိ၍ သူကို ကိုယ်ဝန်ရြခင်းေကာင့် ထိုေခတ်ကာ
လ၏ ကျင့်ဝတ်အရ မလဲမေရှာင်သာ လက်ထပ်ခဲ့ကရသည် ။ ဤကိစ
ှင့်ပတ်သက်၍ သူငယ်ငယ်က ဘာမှ မသိခဲ့။
ေမွးကင်းစ ကေလးများ သည် သူတို ဘာေကာင့်၊ ဘယ်သူေကာင့်
လူေလာကထဲသို ေရာက်လာမှန်း လုံးဝမသိကပါ။
သူတို သိချင်လင် စုံစမ်းဖို လိုသည် ။ တစ်ခါတစ်ရံ ခက်ခက်ခဲခဲ
စုံစမ်းရသည် ။ သူဖခင်က လူဆိုးတစ်ဦးမဟုတ်ပါ။ ပုလဲဆိပ်ကမ်း တိုက်
ခိုက်ခံရပီးေနာက် ၎င်းဆအေလျာက် စစ်တပ်ထဲ ဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း
ကမ်းကျင်ေသာ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်သားပီပီ သူက ြပည်တွင်းမှာ ပိုအ
သုံးဝင်သည် ။
နယူးဂျာဆီြပည်နယ် တစ်ဝိုက်၌ စက်ုံအသစ်များ ၊ သေဘာဆိပ်

ကမ်းများ ှင့် အစိုးရုံးသစ်များ ေထာင်ချီ၍ ေဆာက်လုပ်ရာ၌ သူပါဝင်
ရသည် ။
သူသည် လူကမ်းကီးြဖစ်ပီး အလုပ်ကမ်းအလုပ် အေတာ်များများ
အတွက် တစ်ခုတည်းေသာ ဥပေဒအရ လက်သီးသွက်သူ ြဖစ်သည် ။ သို
ေသာ် သူက ိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်စားေသာက်ဖို ကိးစားပီး သူလစာေငွ
ထုပ် ပါေသာ ေချာစာအိတ်ကို မေဖာက်ဘဲ အိမ်ြပန်ယူလာသည် ။ သူ၏
ေမွးကင်းစ ကေလးကို အေမရိကန်ိုင်ငံေတာ်အလံ ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥ
ပေဒှင့် ဂျိဒီမက်ဂီယိုတို အား ချစ်တတ်ေအာင် ြပစုပျိးေထာင်ဖို ကိး
စားသည် ။
သိုေသာ် ေနာင်အခါ၌ ကိုရီးယားစစ်ပွဲကီး ြဖစ်ေသာအခါ အလုပ်အ
ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးသွားပီး စက်မလုပ်ငန်းသာ ကျန်၍ အလု
ပ်သမား သမဂများမှာ လည်း ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းကီးများ ၏ ထိန်းချပ်ြခင်း
ခံကရသည် ။
မိခင်ြဖစ်သူအိမ်ေပက ဆင်းသွားေသာအခါ ကယ်(လ်)ဗင့်အသက်
မှာ ငါးှစ်သာ ရှိေသးသည် ။ သူမ ဘာေကာင့် ဆင်းသွားမှန်း သူသိပ်
ငယ်လွန်း၍ မသိပါ။
ချစ်ြခင်းေမတာ ကင်းမဲ့ေသာ သူမိဘများ ၏ အိမ်ေထာင်ေရးကို သူ
ဘာမှ မသိ။
လူကီးများ သည် အမဲတမ်း ေအာ်ဟစ် ရန်ြဖစ်ေလ့ရှိသည် ဟု သူက
ကေလးလိုသာ ေတွး၍ လက်ခံထားသည် ။ ေတာက်ပေသာ မီးေရာင်စုံ
များ ှင့် ပိုလှပေသာ အဝတ်အစားများ ေပးမည်ဟု ကတိေပးေသာ နယ်
လှည့် အေရာင်းေဈးသည် ကီး အေကာင်း သူ ဘာမှ မသိ။ သူမ အေဝး
သို ထွက်သွားပီဟု သာ သူအေဖက ေြပာသည် ။

ယခုအခါ သူဖခင်မှာ အလုပ်ဆင်းလင် ဘီယာအနည်းငယ် ေမာ့မည့်
အစား ညေနတိုင်း အိမ်ြပန် လာပီး သူကိုထိန်းရင်း ပုံရိပ်မန်ဝါးေသာ
ုပ်ြမင်သံကားစက်ကိုသာ ငူငိုင်စွာ စိုက်ကည့်ေနတတ်ေတာ့သည် ။
သူ ဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ် ေရာက်ေသာအခါ နယ်လှည့်အေရာင်း
ေဈးသည် ကီး၏ စွန်ပစ်ြခင်းခံရေသာ သူမိခင်က အိမ်ြပန်လာဖို ကိး
စားေသာ်လည်း စိတ်ဆိုးပီး နာကည်းေနေသာ သူဖခင်က လက်မခံခဲ့
ေကာင်း သိရသည် ။
သူအသက် ခုနစ်ှစ်အရွယ်တွင် ေနေရးထိုင်ေရးှင့် ခက်ရာခက်ဆစ်
အလုပ်ရှာဖို လိုအပ်သည့် ြပဿနာအတွက် သူဖခင်ကီး အေြဖရှာေတွ
သွားသည် ။
နယူးဝပ်(ခ်)မိရှိ ဓာတ်ေလှကားမပါေသာ တိုက်ခန်းကို ေကျာခိုင်း
ကာ တစ်ပတ်ရစ် ေနာက်တွဲယဉ် အိမ်တစ်လုံးကို ဝယ်ယူသည် ။ ၎င်းမှာ
ဆယ်ှစ်တိုင်တိုင် သူ၏ ေနအိမ် ြဖစ်ခဲ့သည် ။
သားအဖှစ်ေယာက် ထိုေနာက်တွဲယဉ် အိမ်ေပေနထိုင်ရင်း အလုပ်
တစ်ခုပီးတစ်ခု

ေြပာင်းလုပ်သည်

။

ကပိုကိုေကာင်ေလး

ကယ်(လ်)သည် သူကို လက်ခံသမ ေကျာင်းမှာ ပညာဆည်းပူးသည် ။
ထိုကာလကား အဲ(လ်)ဗစ်ပရက်ေလ၊ ဒဲ(လ်)ရှန်ွန်၊ ရွိင်းေအာ်ဘစ်ဆန်
တို ှင့် ကယ်(လ်) မကားဖူးေသာ တိုင်းြပည်မှ ဘီးတဲ(လ်ခ်)အဖွဲတို ေရ
ပန်းစားေသာေခတ် ြဖစ်သည် ။
ထိုေခတ်သည် ကေနဒီ၊ စစ်ေအးတိုက်ပွဲှင့် ဗီယက်နမ်ေခတ် ြဖစ်သ
ည် ။
အလုပ်ေတွရလင် ပီးေအာင် လုပ်ကသည် ။ နယူးဂျာဆီြပည်နယ်
ေြမာက်ပိုင်းရှိ အေရှေအာရိန်း၊ ယူနီယံှင့် အဲလိဇဘက်မိများ တွင် သူ

တို လှည့်လည် ေနထိုင်ကသည် ။ ပီးေတာ့ နယူးဘရန်းစဝစ်ှင့် ထရင်
တန်မိြပင်ဘက်၌ အလုပ်လုပ်သည် ။
ကယ်(လ်)၏ ဖခင်ကီးက စီမံကိန်း အေသးစားတစ်ခု၏ ကီးကပ်
ေရးမှး လုပ်စဉ် ပိုင်းဘယ်ရင်း(စ်)၌ သူတို အေတာ်ကာကာ ေနထိုင်သ
ည် ။ ထိုေနာက် အက်လန်းတစ် စီးရီးမိရှိရာ ေတာင်ပိုင်းသို သူတို
ေြပာင်းသည်

။

ကယ်(လ်)အသက်

၈

ှစ်ှင့်

၁၆

ှစ်အတွင်း

စာသင်ေကျာင်းကိုးေကျာင်း ေြပာင်းတက်ခဲ့ရသည် ။ သူကား စနစ်တကျ
ပညာဆည်းပူးခဲ့ရသူ မဟုတ်ပါ။
သိုေသာ် သူက လမ်းေဘးအထာ ေကျညက်လာသည် ။ ထိုးကိတ်သ
တ်ပုတ်ြခင်း ကမ်းကျင်သည် ။ ကွယ်လွန်သူ သူမိခင်ကီးနည်းတူ သူအရ
ပ်က သိပ်မရှည်။ ငါးေပ ကိုးလက်မသာ ရှိသည် ။ သူဖခင် လိုလည်း ကာ
ယဗလ မေတာင့်တင်း။ သိုေသာ် သူ၏ ကျစ်လစ်သွယ်လျေသာ ကိုယ်လုံး
ေကာင့် သက်လုံေကာင်းသည် ။ သူလက်သီးထိုးချက်က လူေသိုင်
ေလာက်ေအာင် အားြပင်းသည် ။
တစ်ခါက ေဈးပွဲေတာ်တစ်ခု၌ ေကးစားလက်ေဝှသမားကို သူက
စိန်ေခပီး အလဲထိုးရာ ဆုေငွ ေဒလာ ၂၀ ရသည် ။
အေပါစား

ေခါင်းလိမ်းဆီနံ

ထွက်ေနေသာ

လူတစ်ဦးက

ကယ်(လ်)ကို လက်ေဝှသမားြဖစ်ေအာင် သူ၏ အားကစားုံမှာ လာသင်
ေစဖို သူဖခင်ကို အကံေပးသည် ။
သိုေသာ် သူတို သားအဖ မိသစ်၊ အလုပ်သစ် ေြပာင်းကသည် ။ သူ
တို သားအဖမှာ အပန်းေြဖခရီးထွက်စရာ ေငွမရှိ၍ ေကျာင်းရက်ရှည် ပိ
တ်ေသာအခါ ကယ်(လ်)လည်း ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်သို သူဖခင်
ှင့်အတူ လိုက်သွားရသည် ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် သူက ေကာ်ဖီေဖျာ်၊

ေတာက်တိုမယ်ရ လုပ်ရသည် ။ ေတာက်တိုမယ်ရ အလုပ်တစ်ခုမှာ လူ
တစ်ေယာက်က အက်လန်းတစ်စီးတီးမိ တစ်ဝန်းရှိ လိပ်စာမျိးစုံသို
ေချာစာအိတ်များ သွားေပးခိုင်းပီး မည်သူမ ဘာမမေြပာဖို မှာ ကား
ြခင်း ြဖစ်သည် ။
၁၉၆၄ ခုှစ် ေွရာသီေကျာင်းပိတ်ရက် အတွင်း၌ သူသည် ေလာင်း
ကစားဒိုင်တစ်ဒိုင်၏ ဆက်သားေလး ြဖစ်လာသည် ။ အေြခခံလူတန်း
စားပင် ြဖစ်လင့်ကစား ပါးနပ်သွက်လက်ေသာ ချာတိတ်ကေလးတစ်
ေယာက်က မျက်စိလျင်ေသးသည် ။ ကယ်(လ်)သည် ရပ်ကွက်ထဲရှိ ုပ်ရှ
င်ုံထဲ ခိုးဝင်ကာ ေဟာလိဝုဒ်၏ ရန်းလဲ့ေတာက်ပမကို အရသာခံသည် ။
ကျယ်ေြပာေသာ

စိုက်ကမ်းကမ်း

အေနာက်ပိုင်းေဒသကို

ေငးေမာသည် ။ ေတးသံစုံ ဇာတ်ကားများ ၏ ဖိတ်ဖိတ်ေတာက် အလှအ
ပများ ၊ ဒင်းမာတင်ှင့် ဂျယ်ရီလူးဝစတို ၏ ူးေကာင်ေကာင် အမူအရာ
များကို စားသည် ။
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သိပ်ချစ်ပုံရေသာ မိဘများ ရှိသည့် ြပံးရင်ေသာ မိ
သားစုများ ေနထိုင်ပီး ေြပာင်လက်ေသာ သံမဏိပရိေဘာဂ ပစည်းှင့်
မီးဖိုေဆာင်များ ပါဝင်သည့် အေကာင်းစားတိုက်ခန်းများကို ေကာ်ြငာ
များ တွင် သူြမင်ေနရဆဲ ြဖစ်သည် ။
အေဝးေြပး လမ်းမကီးတွင် စိုက်ထူထားေသာ ေကာ်ြငာသင်ပုန်း
ကီးများ ထဲမှ ေြပာင်လက်ေသာ ဇိမ်ခံကားကီးများ ှင့် ပိင်ကားများကို
သူကည့်ိုင်သည် ။
ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းခွင်မှ အလုပ်ကမ်းသမားများကို သူ မမုန်း
ပါ။ သူတို သည် ကမ်းတမ်း ိုင်းစိုင်းကေသာ်လည်း ဘာပဲေြပာေြပာ သူ
တို အများ စုက သူအေပ ေကာင်းကသည် ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ၌ သူလည်း

ဒဏ်ခံဦးထုပ် ေဆာင်းရပီး သူေကျာင်းပီးလင် သူဖခင်ကီးလို ေဆာက်
လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ဝင်လုပ်လိမ့်မည်ဟု ေယဘုယျ အထင်ခံရသည် ။
သိုေသာ် သူမှာ တြခားစိတ်ကူးများ ရှိသည် ။ သူ၏ အနာဂတ်ဘဝက
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းှင့် လုံးဝ မပတ်သက်ေစရဟု
သူသိာန် ချထားသည် ။
ပီးေတာ့မှ ပိုေကာင်း၍ ေငွပိုရကာ ပို၍ အေနေချာင်ေသာ ဘဝကိုရ
ဖို သူမှာ ဘာမှ ြပန်ေပးစရာ မရှိမှန်း ရိပ်မိသည် ။ ုပ်ရှင်မင်းသား လုပ်
စားဖို သူစဉ်းစားေသာ်လည်း နာမည်ေကျာ် မင်းသားအများ စုမှာ အရပ်
ငါးေပကိုးလက်မေလာက်သာ ရှိမှန်း သူမသိဘဲ အားလုံး သူထက် အရပ်
ြမင့်သည် ဟု သူယူဆသည် ။ သူေခါင်းထဲ ဤအေတွး ေပလာြခင်းမှာ
ယမကာဆိုင်မှ စားပွဲထိုးကေလးတစ်ဦးက သူုပ်က မင်းသားဂျိမ်း(စ်)ဒ
င်းှင့် အနည်းငယ်ဆင်သည် ဟု ေြပာလိုက်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်သားများက အူတက်မတတ် ရယ်က
၍ ထိုစိတ်ကူးကို သူ စွန်လတ်လိုက်သည် ။
အားကစားှင့် ေြပးခုန်ပစ်တို ေကာင့် လူငယ်တစ်ဦးသည် လမ်း
ေဘးမှ ေကျာ်ကားကီးပွားသူ ြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း သူက ေကျာင်းေတွ
မကာခဏ ေြပာင်းရြခင်းေကာင့် ေကျာင်းသားအားကစားအသင်း တစ်
သင်းမ ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ေချ။
အရည်အေသွးြပည့်ဝဖို မဆိုထားှင့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ ပ
ညာအရည်အချင်း လိုအပ်ေသာ မည်သည့်ကိစမဆို သူစဉ်းစားစရာမလို
။ ထိုေကာင့် သူအေနှင့် ကာယအလုပ်အကိုင်များ သာ ေရွးချယ်ခွင့် ရှိ
သည် ။ စားပွဲထိုး၊ ဟိုတယ်အမထမ်း (ကူလီ)၊ ကားဝပ်ေရှာ့လုပ်သား၊ ပ
စည်းပိုေသာ ကားေမာင်းသူ စသြဖင့် စာရင်းက အဆုံးမဲ့သည် ။ သိုေသာ်

ထိုအလုပ်များေကာင့် ရရှိမည့် အကျိးေကျးဇူးများကို စဉ်းစားပါက
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းပဲ ဆက်လုပ်တာ ေကာင်းမည်။ အသက်အ
ရာယ် ရှိြခင်းှင့် ပင်ပန်းကမ်းတမ်းြခင်းတို ေကာင့် လုပ်အားခက
အြခားအလုပ်အများ စုထက် ပိုသည် ။
ဒါမှ မဟုတ် ရာဇဝတ်ေလာကရှိေသးသည် ။ နယူးဂျာဆီမိ သေဘာ
ဆိပ်ကမ်း သိုမဟုတ် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ တွင် ကီးြပင်းသူ
တစ်ဦးသည် ဂိုဏ်းဖွဲ ရာဇဝတ်များ ၊ လူဆိုးဂိုဏ်းများ တွင် လုပ်ကိုင်
ြခင်းေကာင့် အပျံစားတိုက်ခန်း၊ ြမန်ဆန်ေသာ ေမာ်ေတာ်ကားများ ှင့်
အညာလွယ်ေသာ မိန်းမများ ပါဝင်ေသာ ဘဝကို ရရှိိုင်ေကာင်း သိက
သည် ။ ထိုအလုပ်ေကာင့် ေထာင်ကျကိန်းက နည်းသည် ။ သူသည် အီ
တလီ အေမရိကန်ကြပား မဟုတ်၍ အုပ်စုဖွဲ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း၏ လူကုံထံ
အလာထဲသို ဝင်ခွင့် မရိုင်ေသာ်လည်း ေကာင်းစားသွားေသာ အဂလိုဆက်ဇွန် မျိးွယ် လူြဖများ လည်း ရှိေသးသည် ။
၁၇ ှစ်သားအရွယ်၌ သူေကျာင်းထွက်ပီး ေနာက်ေနကျေတာ့ ဖခင်
ကီး၏ လုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်ဝင်သည် ။
ကမ်ဒင်မိြပင်ဘက်ရှိ ြပည်သူအိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ေရး စီမံကိန်း
တစ်ခုတွင်

သူလုပ်ကိုင်ရသည်

။

တစ်လအကာတွင်

ေြမသယ်

ယာဉ်ေမာင်းသူမှာ နာမကျန်းြဖစ်၍ အစားထိုးရန် လူလိုသည် ။
ထိုအလုပ်အတွက် ကမ်းကျင်မရှိဖို လိုသည် ။ ကယ်(လ်)က ေြမ
သယ်ယာဉ်၏ ေခါင်းခန်းထဲ ဝင်စပ်စုသည် ။ သူ အဓိပာယ်ေပါက်သွား
သည် ။
"ဒီဟာကို ကန်ေတာ် ေမာင်းိုင်ပါတယ်"ဟု သူက ေြပာရာ ကီးကပ်
ေရးမှးက သိပ်လက်မခံချင်။

ကယ်(လ်)ကို ထိုအလုပ်ခန်ြခင်းမှာ စည်းကမ်းေဖာက်ြခင်း ြဖစ်မည်။
အကယ်၍ စစ်ေဆးေရးအရာရှိ ေရှာင်တခင် လာစစ်ေဆးပါက ကီးကပ်
ေရးမှး အလုပ်ြပတ်မည်။ တစ်ဖက်မှာ လည်း လုပ်သားတစ်အုပ်စုလုံး
က ေြမစာပုံကီးများကို ေနရာေရေပးဖို အတွက် ရပ်ေစာင့်ေနကသည် ။
"အဲဒီမှာ ေမာင်းတံေတွ အများကီးကွ"
သူက ေြပာရာ ကယ်(လ်)က
"ကန်ေတာ့်ကို ယုံစမ်းပါ"ဟု ြပန်ေြပာသည် ။
ဘယ်ေမာင်းတံက ဘာအတွက်ြဖစ်ေကာင်း မိနစ် ၂၀ အတွင်း သူသိ
သွားသည် ။ သူက ေြမကီးများကို စတင်ေရေပးသည် ။ ဤအလုပ်အတွ
က် ဆုေကးရေသာ်လည်း သူအတွက် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအလုပ် မ
ဟုတ်ေသးပါ။
၁၉၆၈ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် သူအသက် ၁၈ ှစ် ြပည့်ပီး ဗီယက်
ေကာင်းတို က ‘တက်’ ထိုးဆင်စစ်မကီး စတင်သည် ။ ကမ်ဒမ်မိရှိ အ
ရက်ဆိုင်ထဲမှ တီဗွီကို သူကည့်ေနသည် ။ သတင်းေကညာပီးေတာ့
ေကာ်ြငာ အေတာ်များများ ြပသည် ။ ထိုေနာက် စစ်တပ်က စစ်သားစု
ေဆာင်းေရး ုပ်ရှင်ကားတိုေလးကို ြပသည် ။ သင်ကာယကံ့ခိုင် ကျန်း
မာပါက စစ်တပ်က သင့်ကို ပညာသင်ေပးမည်ဟု ေြပာသည် ။
ေနာက်ေန၌ ကမ်ဒင်ရှိ အေမရိကန်စစ်ုံးထဲသို သူဝင်သွားပီး
"ကန်ေတာ် စစ်တပ်ထဲ ဝင်ချင်တယ်" ဟု ေြပာသည် ။
ထိုေခတ်က သမားိုးကျမဟုတ်ေသာ အေြခအေနတချိအရ သိုမဟု
တ် ဆအလျာက် ြပည်ပ၌ သွားေရာက်ေနထိုင်ြခင်းတို ေကာင့် အေမရိ
ကန် လူငယ်တိုင်း ၁၈ှစ်ြပည့်ပီး မကာမီ၌ စစ်မမထမ်း မေနရဟူေသာ

ဥပေဒရှိသည် ။ ဆယ်ေကျာ်သက် အားလုံးလိုလိုှင့် ယင်းဦးေရ၏ ှစ်ဆ
ရှိေသာ မိဘများ ၏ ဆက တပ်မှ ထွက်ေရးြဖစ်သည် ။ စားပွဲတွင် ထိုင်
ေနေသာ တပ်ကပ်ကီးက ကယ်(လ်) ၏ စစ်မထမ်းေခစာ ကတ်ြပားကို
လှမ်းေတာင်းသည် ။
"ကန်ေတာ့်မှာ မရှိဘူး။ ကန်ေတာ်က ဆအေလျာက် စစ်ထဲဝင်ချင်
တာပါ"
ကယ်(လ်)က ေြပရာ သူကို ၎င်းတို က အာုံစိုက်မိသည် ။
တပ်ကပ်ကီးက ထွက်ေြပးမည့် ယုန်သူငယ်ကို မျက်ြခည်ြပတ် မခံ
လိုေသာ

ေြမွပါတစ်ေကာင်လို

သူမျက်လုံးကို

စိုက်ကည့်ရင်း

ေလာက်လာတစ်ေစာင် လှမ်းေပးသည် ။
"ေအး ေကာင်းတာေပါ့ ချာတိတ်ရဲ ။ ဒါဟာ သိပ်လိမာတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။
ငါေပးမဲ့ အကံတစ်ခု မင်းလက်ခံမလား"
"ဟုတ်ကဲ့"
"စစ်မထမ်းဖို လိုအပ်တဲ့ ှစ်ှစ်အစား သုံးှစ်ြပည့်ေအာင် မင်းတာဝ
န် ထမ်းေဆာင်ပါ။ ရာထူးပိုေကာင်းပီး ေရွးချယ်ခွင့်ေတွ ပိုရိုင်တယ်ကွ
။ မင်းသုံးှစ်ြပည့်ေအာင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရင် ဗီယက်နမ်မသွားရ
ေအာင် ေရှာင်လို ရိုင်မယ်"
တပ်ကပ်ကီးက ိုင်ငံေတာ်လိဝှက်ချက်တစ်ချက် သူကို ဖွင့်ေြပာသ
လို သူဆီ ခါးကိုင်းပီး ခပ်တိုးတိုးေလး ေြပာသည် ။
"ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်က ဗီယက်နမ် သွားချင်တာပါ"
ညစ်ပတ်ေနသည့် ဂျင်း(န်)ေဘာင်းဘီဝတ် ေကာင်ေလးက ြပန်ေြပာ
စဉ် တပ်ကပ်ကီးက ြပန်သုံးသပ်သည် ။

"ေကာင်းပီေလ" ဟု သူက ြဖည်းြဖည်းေြပာသည် ။
"မင်းညာလက်ဖဝါးေထာင်စမ်း"

***

ေနာက် ၃၃ှစ် ကာေသာအခါ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်သားေလး
ကယ်(လ်)သည် လိေမာ်သီးအားလုံးကို သစ်သီးေဖျာ်စက်ထဲ ထိုးသိပ်ထ
ည့်ပီး ေဖျာ်ရည်ှင့် သတင်းစာ အထပ်ကီးကိုပါ ဧည့်ခန်းထဲသို ယူသွား
သည် ။
သူက နည်းပညာမဂဇင်းကို ဦးစွာဖတ်သည် ။
"ေရှးေဟာင်းေလယာဉ်ပျံများ " မဂဇင်းမှာ ေစာင်ေရ သိပ်များ ေသာ
မဂဇင်းမဟုတ်ဘဲ ပင်နင်တန်မိတွင် မဂဇင်းကို သီးသန်ေအာ်ဒါ မှာ ယူ
မှ သာ ဖတ်ိုင်သည် ။ ဂဝင်ှင့် ဒု-ကမာစစ်က ေလယာဉ်ပျံများကို ှစ်
သက်စွဲလမ်းသူများ အတွက် သီးသန်ြဖစ်သည် ။
အေြပးသမားကီး ကယ်(လ်)ဒက်(ဇ်)တာက ထိုမဂဇင်းထဲတွင် ပါ
လာေသာ ေကာ်ြငာကကို လှန်ကည့်ပီး ‘အလိုရှိသည် ’ ေကာ်ြငာများ
ကို ေလ့လာသည် ။
လိေမာ်ရည်ဖန်ခွက် သူပါးစပ်နားမေတ့မီ ရပ်ပီး ဖန်ခွက်ကိုြပန်ချ
ကာ ေကာ်ြငာကို ြပန်ဖတ်သည် ။
"အဗင်းဂျား (လက်စားေချသူ) အလိုရှိသည် ။ ေဈးေကာင်းေကာင်း
ေပးမည်။ ေဈးှန်း အကန်အသတ်မရှိ။ ဖုန်းဆက်ပါ"

ပစိဖိတ်သမုဒရာထဲ၌ ေတာ်ပီဒိုပစ်လတ်ေသာ ဂရမ်မင်အဲဗင်းဂျား
ဗုံးကျဲေလယာဉ်တစ်စီးမ ယခုအခါ ဝယ်ယူ၍ မရိုင်ေတာ့ပါ။ ယင်းတို
မှာ ြပတိုက်များ ထဲသာ ရှိသည် ။
တစ်စုံတစ်ေယာက်က ဆက်သွယ်ေရးကုဒ်ကို ရှာေတွသွားခဲ့ပီ။ ဖုန်း
နံပါတ်တစ်ခု ေပးထားသည် ။ ယင်းမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်သာ ြဖစ်ရမည်
။
ထိုေနကား ၁၃-၅-၂၀၀၁

******

အခန်း - ၂
စေတးခံရသူ

ရင်ကီကိုလင်ဆိုသည် အသက် ၂၁ ှစ်အရွယ်၌ ေဘာ့စနီးယားိုင်ငံ
မှ မိလာတွင်းထဲ၌ ေသဆုံးဖို ေမွးဖွားခဲ့သူ မဟုတ်ပါ။ သူဘဝက ဤ
နည်းြဖင့် နိဂုံးမချပ်သင့်ပါ။ သူသည် ေကာလိပ်မှ ဘွဲယူပီး အေမရိကန်
ိုင်ငံ၌ပင် သားမယားှင့်အတူ ေနထိုင်ရင်း ဘဝ၊ လွတ်ေြမာက်မှင့်
စိတ်ချမ်းသာမတို ကို သင့်တင့်စွာ ရရှိခွင့်အတွက် ေမွးဖွားခဲ့သူ ြဖစ်သည်
။
သူက စိတ်ထားေကာင်းလွန်းေသာေကာင့် လွဲေချာ်သွားပါသည် ။
၁၉၇၀ ြပည့်ှစ်တုန်းက ဝါရှင်တန်မိေတာ် အြပင်ဘက် ေဂျာ့
ေတာင်းတကသိုလ်တွင် ေအဒရီယံကိုလင်ဆိုသူ သချာပါေမာကအြဖစ်
ာဏ်ထက်ြမက်ေသာ လူငယ်သချာပညာရှင်ေလး တစ်ဦး အမထမ်း
ေဆာင်ခဲ့သည် ။ သူအသက်က ၂၅ ှစ်သာရှိေသး၍ ထိုရာထူးအတွက် င
ယ်လွန်းသည် ။
ေနာက်သုံးှစ် ကာေသာအခါ ကေနဒါိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုမိ၌ ေွရာသီ
ေဆွးေွးပွဲတစ်ခုတွင် သူေဟာေြပာရသည် ။ ထိုေဆွးေွးပွဲ တက်သူများ
ထဲတွင် ေအဒရီယံ ေဟာေြပာတာကို သိပ်နားမလည်ေသာ်လည်း အလွန်
ချစ်စရာေကာင်းေသာ အင်နီအက်မန် ဆိုသူ ေကျာင်းသူေလးတစ်ဦး ပါဝ

င်သည် ။ ေအဒရီယံကို သူမက သေဘာကျသွားပီး ရင်းှီးေသာ
သူငယ်ချင်းများမှ တစ်ဆင့် ၎င်းတို ှစ်ဦး ချိန်းေတွဖို စီစဉ်ကသည် ။
ေအဒရီယံသည် သူမ ဖခင်အေကာင်း လုံးဝမကားဖူး၍ သူမေကာင်
သွားပီး ဝမ်းလည်း သာသွားသည် ။ သူမကို သိုက်တူးသမား ဒါဇင်ဝင်ခ
န်က အသည်းအသန် ပိုးပန်းလျက်ရှိသည် ။
ဟိုတယ်သို ကားြဖင့်ြပန်သွားစဉ် ေအဒရီယံမှာ သချာပညာ အံ့မခန်း
ေတာ်ုံမမက အနမ်းလည်း ေတာ်သူြဖစ်ေကာင်း သူမ ေတွရှိရသည် ။
တစ်ပတ်အကာ၌ ဝါရှင်တန်သို ေလယာဉ်ြဖင့် သူြပန်သွားသည် ။
အင်နီအက်မွန်ကား ြငင်းပယ်သင့်ေသာ မိန်းမပျိေလးတစ်ဦး မဟုတ်ပါ။
သူမက အလုပ်ထွက်ပီး ကေနဒါေတာင်သစ်ဝန်ုံး၌ အလုပ်ဝင်ကာ ဝစ
ကွန်ဆင်ရိပ်သာလမ်းအနီး၌ တိုက်ခန်းငှား၍ လက်ဆွဲေသတာဆယ်လုံး
ြဖင့် ေရာက်လာသည် ။ ထိုအလုပ်မှာ ဂုဏ်ရှိပီး လစာရေသာ်လည်း အ
လုပ်လုပ်စရာ မလိုေချ။ ေနာက်ှစ်လအကာ၌ သူတို လက်ထပ်လိုက်က
သည် ။ မဂလာပွဲကို အွန်တဲရီယိုြပည်နယ်၊ ဝင်ဆာမိ၌ အကျဉ်းုံးကျင်း
ပပီး

အေမရိကန်၊

ဗာဂျင်ကန်းရှိ

ကင်နီး(လ်)ပင်လယ်ေအာ်တွင်

ပျားရည်ဆမ်း ခရီးထွက်သည် ။
အင်နီ၏ မိခင်ကီးက မဂလာလက်ဖွဲအြဖစ် ေဂျာ့ေတာင်းမိနယ်မှ
ေတာအဆန်ဆုံးှင့် လူကိက်အများ ဆုံး ရပ်ကွက်တစ်ခုရှိ နီဘရားစ
ကား ရိပ်သာလမ်းအနီး ေဖာက်(ဇ်)ေဟာ(လ) လမ်းထဲ၌ ေကျးလက်အိမ်
ကီး ဝယ်ေပးသည် ။ ၎င်းအိမ်မှာ တစ်ဧကအကျယ် ေြမကွက်ေပတည်ရှိ
ပီး ေရကူးကန်ှင့် တင်းနစ်ကွင်းတို ပါရှိသည် ။
အင်နီရေသာ ေထာက်ပံ့ေငွက အိမ်စရိတ်လုံေလာက်ပီး ေအဒီယံ၏
ဝင်ေငွက အြခားစရိတ်အားလုံးအတွက် လုံေလာက်မည်။ သူတို ှစ်ဦး

က အကင်နာေမတာ လမ်းြခံေသာ အိမ်ေထာင်ေလးကို ထူေထာင်သည်
။ ၎င်းတို ၏ သားဦးကေလး ရစ်ချတ်အဲရ်စတီဗင်ကို ၁၉၇၅ ခုှစ် ဧပီလ
တွင် ေမွးဖွားပီး မကာခင် ‘ရစ်က’ီ ဟု နာမည်ေြပာင်းတွင် သည် ။ လုံြခံ
ပီး ချစ်တတ်ေသာ မိဘများ ၏ အိမ်တွင် အြခားအေမရိကန်လူငယ်
သန်းေပါင်းများ စွာနည်းတူ သူကီးြပင်းပီး ေကာင်ေလးများ လုပ်သမ
သူအကုန်လုပ်သည် ။
ေွရာသီေတာစခန်း ထွက်သည် ။ မိန်းကေလးများ ှင့် ပိင်ကား
များ ၏ ရင်ခုန်ဖွယ်အရသာကို သူစူးစမ်းရှာေဖွ ေတွရှိသည် ။ စာေမးပွဲရ
မှတ်များ ှင့် ေြဖဆိုရမည့် စာေမးပွဲများ အတွက် သူစိုးရိမ်သည် ။
သူသည် သူဖခင်ေလာက် မေတာ်ေသာ်လည်း ာဏ်ထိုင်းသူ မဟုတ်
ပါ။ သူဖခင်၏ ခပ်ေကာင်ေကာင်အြပံးှင့် သူမိခင်၏ ေချာေမာေသာ ု
ပ်ရည်ကို သူအေမွရသည် ။ သူအသိတိုင်းက သူကို လူလိမာေလးဟု
သတ်မှတ်မည်။
သူဆီ တစ်စုံတစ်ေယာက်က အကူအညီေတာင်းလင် အတတ်ိုင်ဆုံး
လုပ်ေပးသည် ။ သိုေသာ် ေဘာ့စနီးယားသို သူမသွားသင့်ေချ။
၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် သူအထက်တန်းေအာင်ပီးေနာက် ေဆာင်းဦးရာသီ
၌ ဟားဗတ်(ဒ်) တကသိုလ် တက်ခွင့်ရသည် ။ ထိုှစ်ေဆာင်းရာသီတွင်
အေမရိကန်ိုင်ငံှင့် အလွန်ေဝးေသာ ေဘာ့စနီးယားဟူသည့် ိုင်ငံေလး
မှာ မျိးြဖတ်သတ်ြဖတ်မများ ၏ ရက်စက်မ၊ ဒုကသည် များ ၏ စိတ်
ဆင်းရဲမများ ှင့် ကူညီကယ်ဆယ်ေရး အစီအစဥများကို ုပ်ြမင်သံကား
တွင် သူကည့်ရင်း ၎င်းတို ကို တစ်နည်းနည်းြဖင့် ကူညီချင်သည် ဟု သူ
ဆုံးြဖတ်သည် ။
သူမိခင်က

အေမရိကားမှာ

ပဲ

သူေနသင့်သည်

ဟု

ေချာ့ေမာ့

ေြပာသည် ။ သူ၏ လူမေရးအသိစိတ်ကို အသုံးချလိုပါက ြပည်တွင်းမှာ
ပင် ကယ်ဆယ်ေရး အစီအစဉ်ေတွရှိသည် ဟု ဆိုသည် ။ သိုေသာ သူြမင်
ထားသည့် မီးေလာင်ခံရေသာ လူများ ၊ ငိုယိုေနေသာ မိဘမဲ့ကေလးများ
ှင့် ေကာင်ေတာင်ကန်း မျက်လုံးှင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ြဖစ်ေနေသာ
စစ်ေရှာင်ဒုကသည် များ ၏ ပုံရိပ်များက သူအားြပင်းထန်စွာ စိတ်
ထိခိုက်ေစခဲ့သည် ။
ေဘာ့စနီးယားပဲ သူသွားမှ ြဖစ်မည်။ ေဘာ့စနီးယားဒုကသည် ကူညီ
ေရးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ြပဖို သူက သူမိခင်ကို ခယေတာင်းပန်သည်
။ သူဖခင်က ဖုန်းဆက်စုံစမ်းေပးရာ ေဘာ့စနီးယားဒုကသည် ကူညီေရး
အတွက် ကမာလုံးဆိုင်ရာုံးမှာ နယူးေယာက်မိေတာ်၌ ုံးကီးတည်ရှိ
ေသာ ဒုကသည် များ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂအဖွဲ မဟာမင်းကီးုံး (UNHC
R) ြဖစ်ေကာင်း သိရသည် ။
၁၉၉၅ ခုှစ် ေွဦးရာသီ အေစာပိုင်းတွင် ြပည်တွင်းစစ် သုံးှစ်ြဖစ်
ပီး ယူဂိုဆလားဗီးယား ြပည်ေထာင်စုေဟာင်းမှ စစ်ေဘးဒဏ်သင့် ေဘာ့
စနီးယားစီရင်စုက သီးြခားခွဲထွက်သည် ။ UNHCR က ိုင်ငံတကာအမ
ထမ်း ၄၀၀ ဦးခန်၊ ေဒသခံအမထမ်း ေထာင်ေသာင်းများ စွာှင့်အတူ အ
င်အားအြပည့် ေရာက်ရှိေနသည် ။ ကူညီေရးအဖွဲကို ုပ်သံ၌ ရစ်ကီြမင်
ဖူးေသာ မုတ်ဆိတ်ဗရပျစ်ှင့် တက်ကွဖျတ်လတ်လှေသာ ဗိတိသစစ်
သည် ေဟာင်း လယ်ရီဟိုးလင်းစဝပ်က ဦးေဆာင်သည် ။ ထိုအဖွဲ၌
ပါဝင်ခွင့်ရဖို ရစ်ကီက နယူးေယာက်သို သွားစုံစမ်းသည် ။
နယူးေယာက်မှ

UNHCR

ုံးက

သူကို

ေကာင်းစွာ

ဆက်ဆံ

ေသာ်လည်း စိတ်အားထက်သန်မ သိပ်မရှိေချ။
အေပျာ်တမ်းများ ၏ ကမ်းလှမ်းချက်များ တဖွဲဖွဲ ေရာက် လာပီး လူ

ကိုယ်တိုင် လာေတွမများ လည်း ေနစဉ် ဒါဇင်ေပါင်းများ စွာ ရှိသည် ။
ဤုံးသည် ကုလသမဂ (UN) ုံးြဖစ်သည် ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဆင့်
ဆင့်ရှိသည် ။ ဗျိုကေရစီ စနစ်ေကာင့် ေြခာက်လအချိန်ကုန်သည် ။
ပစ်ကပ်ကားတစ်စီး၏ ေလးကျိးိုင်ေလာက်ေအာင် ေရးြဖည့်စရာ ပုံစံ
စာရွက်ေတွ ေလာက်လာေတွက များ ြပားလွန်းသည် ။ ေနာက်ပီး ေဆာ
င်းရာသီ၌ ဟားဗတ်(ဒ်)သို ရစ်ကီသွားရမည်ြဖစ်၍ ေနာက်ဆုံး၌ သူ
အပယ်ခံရသည် ။
အပယ်ခံရေသာ ေကာင်ေလးရစ်ကီသည် ေနလယ်စာ စားချိန်အစတွ
င် ဓာတ်ေလှကားဆီသို ြပန်ေလာက်လာစဉ် သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် စာ
ေရးမတစ်ဦးက သူကို ြပံးြပသည် ။
"ေမာင်ေလး သိပ်ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် ဇာဂရက်မိက ေဒသခံဆိုင်
ရာ ုံးကို သွားရလိမ့်မယ်။ သူတို က ေဒသခံေတွကို လက်ခံတယ်။
အခင်းြဖစ်ေနတဲ့ ေနရာမှာ ပိုပီး ေလာ့ေလာ့ေပါ့ေပါ့ လုပ်တယ်"
သူမက ေြပာသည် ။
ခို ေအးရှားမှာ တစ်ချိန်တုန်းက ယခုအခါ တစ်စစီ ပိကွဲေနေသာ
ယူိုဆလားဗီးယား၏ အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်ခဲ့သည် ။
သိုေသာ် ၎င်းက တရားဝင်ခွဲထွက်ကာ ိုင်ငံသစ် ထူေထာင်ခဲ့ပီး ြဖစ်
သည် ။ အဖွဲအစည်း အများ အြပားမှာ ခိုေအးရှားမိေတာ် ဇာဂရက်၏
လုံြခံေရးအရ ၎င်းမိ၌ အေြခစိုက်ကသည် ။ ၎င်းအဖွဲတစ်ဖွဲကား UNH
CR ြဖစ်သည် ။
ရစ်ကီက သူမိဘများ ထံ ဖုန်းဆက်၍ စကားအကာကီးေြပာရာ ၎င်း
တို က ခွင့်ြပလိုက်ကသည် ။ ပီးေတာ့ နယူးေယာက်-ဗီယင်နာှင့် ဇာဂ
ရက်ခရီးစဉ်အတိုင်း ေလယာဉ်စီးသွားသည် ။

သိုေသာ် ေလာက်လာများ စွာ ြဖည့်စွက်ရပီး ှစ်ရှည်လုပ်မည့်
သူများကိုသာ လိုချင်သည် ဟု သူကို အေကာင်းြပန်သည် ။ ေွရာသီ
ကာလ အေပျာ်တမ်းသမားများ အတွက် အဖွဲအစည်းများက တာဝန်
အများကီး ယူရေသာ်လည်း ၎င်းတို ကို သိပ်အားမကိုးရပါ။
"မင်း အင်ဂျီအိုတစ်ခုခုကို သွားစုံစမ်းကည့်ပါလား။ သူတို က ကဖီး
ဆိုင်မှာ ဆုံေလ့ရှိကတယ်"
ေဒသဆိုင်ရာ ထိန်းချပ်သူက သူကို ကူညီဖို ကိးစားရင်း အကံေပး
သည် ။
UNHCR မှာ ကမာ့အဖွဲအစည်းကီး တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်ိုင်ေသာ်
လည်း

၎င်းတစ်ဖွဲတည်းှင့်

မပီးပါ။

သဘာဝေဘးအရာယ်

က ယ် ဆ ယ် ေရး မှာ သီးြခား လုပ်ငန်းကီးြဖစ်ပီး လူအေြမာက်အြမား
အတွက် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အလုပ်တစ်ခု ြဖစ်သည် ။
ကုလသမဂှင့် အစိုးရအဖွဲ၏ သီးြခားကူညီမများ ပီးလင် အင်ဂျီအို
များကို အားကိုးရသည် ။ ေဘာ့စနီးယားအေရးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သ
ည့် အင်ဂျီအိုေပါင်း ၃၀၀ ေကျာ်ရှိသည် ။
အများ ြပည်သူတို အေနြဖင့် ၎င်းအဖွဲေြခာက်ဖွဲ၏ နာမည်ေလာက်
သာ ကားဖူးကမည်။ ၎င်းတို ကား ဗိတိန်မ Save The Children၊ အေမ
ရိကန်မှ Feed The Children, Age Concerns, War on Want, Medecins
sans Frontieres (နယ်စည်းမြခား ဆရာဝန်များ အဖွဲေခ MSF) တို အား
လုံး ဧဝရက်၌ ရှိကသည် ။
အချိက

ဘာသာေရးအေြခခံပီး

အချိက

ဘာသာေရးှင့်

မ

သက်ဆိုင်ပါ။ ေနာက်ပီး အင်ဂျီအို အေသးစား အများ အြပားမှာ အေနာ

က်ကမာသို အဆုံးမဲ့ လင့်ြပသေနေသာ တီဗွီပုံရိပ်များ ၏ လံေဆာ်မ
ေကာင့်

ေဘာ့စနီးယား

ြပည်တွင်းစစ်ပွဲအတွက်

တည်ေထာင်ခဲ့က

သူများ ြဖစ်သည် ။ ေအာက်ဆုံးအဆင့်တွင် ရပ်ကွက်ယာမကာဆိုင်၌ အ
ရက်ေသာက်ခဲ့ေသာ ဗလေတာင့်ေတာင့် ေယာက်ျားတစ်ဦးှစ်ဦးက ဥ
ေရာပတိုက်တစ်လား ေမာင်းှင်ေနေသာ ကုန်ကားများ ပင် ရှိသည် ။
ေဘာ့စနီးယား၏ အလယ်ဗဟိုသို ေနာက်ဆုံးခရီးစဉ်အတွက် ထွက်
ခွာ ရ န် ေန ရာ မှာ ဇာဂရက်

သိုမဟုတ်

ေအဒရီးယားပင်လယ်

သေဘာဆိပ်ကမ်း ‘စပလစ်’ြဖစ်သည် ။
ရစ်ကီက ကဖီးဆိုင်ကို ရှာေတွ၍ အြပင်ဘက်မှ မတ်လ၏ ေအးစက်
ေသာေလဒဏ်ကို ခံိုင်ရန် ေကာ်ဖီှင့် ေဒသအစာ မှာ ယူပီး ြဖစ်ိုင်
ဖွယ်ရှိေသာ အဆက်အသွယ်ကို ရှာေဖွသည် ။ ေနာက်ှစ်နာရီကာေသာ
အခါ ကုန်ကားေမာင်းသမား၏ ကိုယ်လုံးမျိးရှိေသာ မုတ်ဆိတ်ှင့် ကိုယ်
လုံးတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် လူတစ်ဦး ဆိုင်ထဲ ဝင်လာသည် ။ သူက အကွက်ဒီ
ဇိုင်းပါေသာ ရှပ်အကျဝတ်ထားပီး ကယ်ိုလိုင်းနားြပည်နယ် ေတာင်
ပိုင်း သိုမဟုတ် ေြမာက်ပိုင်းသားေလသံဟု ရစ်ကီယူဆေသာ အသံြဖင့်
ေကာ်ဖီှင့် ေကာညက် မှာ သည် ။ ရစ်ကီက ထိုလူဆီချဉ်းကပ်ပီး သူဘာ
သာ မိတ်ဆက်ရာ သူ ကံေကာင်းသွားသည် ။
ဂန်ဆလက်သည် ‘ေပါင်မုန်ှင့်ငါးများ ’ အမည်ရှိ အေမရိကန် ပရ
ဟိဟအဖွဲငယ်ေလး၏ တစ်ဖွဲအတွက် ကယ်ဆယ်ေရးပစည်းများ ေပးပို
ြဖန်ချိေပးေနသူ ြဖစ်သည် ။
၎င်းကို

‘ကယ်တင်ြခင်းလမ်းမ’၏

အဖွဲခွဲအြဖစ်

မကာခင်ကမှ

ဖွဲစည်းခဲ့သည် ။ ‘ကယ်တင်ြခင်းလမ်းမ’အဖွဲကို ေတာင်ပိုင်း ကယ်ို
လိုင်းနားြပည်နယ်၊ ချား(လ်)စတန်မိမှ ုပ်ြမင်သံကား ဧဂဝံလိ သိကာ

ေတာ်ရဆရာ ဘီလီဂျံး(စ်)က တည်ေထာင်ထားြခင်း ြဖစ်သည် ။
ဂန်ဆလက်က

ယခင်က

ကားဖူးပီးသား

လူတစ်ဦးပမာ

‘ရစ်

ကီ’ေြပာသမကို နားေထာင်သည် ။
"မင်း.. ပစ်ကပ်ကားေမာင်းတတ်လား ချာတိတ"်
"ဟုတ်ကဲ့"
ရစ်ကီ့စကားက သိပ်မမှန်ေသာ်လည်း အေဝးေြပး ထရပ်ကားမှာ
ပစ်ကပ်ကားငယ်ှင့် တူမည်ဟု သူယူဆသည် ။
"မင်းေြမပုံ ကည့်တတ်လား"
"ကည့်တတ်ပါတယ်"
"မင်းလစာ များများ လိုချင်သလား"
"ဟင့်အင်း။ ကန်ေတာ့်အဘိုးက ကန်ေတာ်တို ကို လစဉ်ေကး ေထာ
က်ပံ့ပါတယ်"
ဂန်ဆလက် မျက်လုံးဝင်းသွားသည် ။
"မင်းက ဘာမှ မလိုချင်ဘဲ ကူညီုံပဲ ကူညီချင်တာလား"
"ဟုတ်ပါတယ်"
"အိုေက။ မင်းကို ငါလက်ခံလိုက်ပီ။ ငါက အဓိကအားြဖင့် သစတီး
ယားမှာ ကယ်ဆယ်ေရး အစားအစာေတွ၊ အဝတ်အစားေတွ၊ ေစာင်ေတွ
စသြဖင့် သွားဝယ်တယ်။ ငါ့ကုန်ကားနဲ ဇာဂရက်ကို ေမာင်းသွားတယ်။
ဆီြဖည့်ပီး ေဘာ့စနီးယားကို ဆက်သွားတယ်။ ငါတို အဖွဲက ထရာ့ဗနစ်
မှာ အေြခစိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဒုကသည် ေတွ ေထာင်ချီပီး ရှိတယ်"
"အဲဒါဆို ကန်ေတာ်နဲ အံကိုက်ပဲ။ ကန်ေတာ့်ဘာသာ စရိတ်ခံမယ်"

ရစ်ကီက ေြပာသည် ။
ဆလက်က သူ လက်ကျန်ေကာ့ညက်ကို အြပတ်ရှင်းသည် ။
"သွားစို.. ချာတိတ"်
ကုန်ကားမှာ ဂျာမနီိုင်ငံလုပ် ၁၀ တန်ဟာိုမက် အမျိးအစားြဖစ်သ
ည် ။ နယ်စပ်မေရာက်မီ ရစ်ကီက ထိုကားကို ေမာင်းတတ်သည် ။ ထရာ့
ဗနစ်သို ၁၀နာရီကာမှ ေရာက်သည် ။ တစ်ေယာက်တစ်လှည့်စီ ေမာင်း
ကသည် ။
ထရာ့ဗနစ်မိြပင်ဘက်ရှိ ‘ေပါင်မုန်ှင့် ငါးများ ’ ြခံဝင်းသို ေရာက်
ေသာအခါ ညသန်းေခါင် ေရာက်ေနပီ။ ဆလက်က ရစ်ကီ့ကို ေစာင်
အေတာ်များများ ပစ်ေပးသည် ။
"ေခါင်းခန်းမှာ မင်းဒီညအိပ်ေချ။ မနက်ကျမှ မင်းေနဖို အိမ်ရှာေပးမ
ယ်"
‘ေပါင်မုန်ှင့် ငါးများ ’ အဖွဲအစည်းက တကယ်ပင် ေသးငယ်သည် ။
ေြမာက်ပိုင်းသိုသွား၍ ရိကာထပ်ယူရန် ဒုတိယကုန်ကား ေမာင်းမည့် ဆွီ
ဒင်ိုင်ငံသားတစ်ဦး။ ရိကာခိုးသူများအား ဟန်တား၍ သံကွင်းဆက် တ
ပ်ြခံစည်းိုးခတ် ြခံဝင်းငယ်တစ်ခု။ အလုပ်သမားသုံး ေရေြပာင်းတဲကို
အသွင်ေြပာင်းထားသည့် ုံးခန်းှင့် အထုပ်မြဖည်ေသးခင် ကားေပမှ ချ
ထားသည့် ပစည်းများ အတွက် သိုေလှာင်ုံေခ ဂိုေဒါင်တစ်လုံးှင့် ေဒ
သခံ ေဘာ့စနီးယားအမထမ်း သုံးဦးတို သာ ရှိေလသည် ။
ကူညီေထာက်ပံ့ေရး ကုန်ပစည်းများ ြဖန်ချိရန်အတွက် အနက်ေရာင်
တိုယိုတာ လင်ခူဇာ အသစ်ှစ်စီးလည်း ရှိသည် ။ ဂန်ဆလက်က သူ
ကို အဖွဲဝင်အားလုံးှင့် လိုက်လံ မိတ်ဆက်ေပးပီးေနာက် မွန်းလွဲပိုင်းတွ

င် မိထဲရှိ ေဘာ့စနီးယားလူမျိး မုဆိုးမတစ်ဦး၏ အိမ်တွင် တည်းခိုရန်
စီစဉ်ေပးသည် ။ ရစ်ကီက ြခံဝင်းှင့် သူအိမ် ကူးသန်းရန်အတွက် သူခါး
ပတ် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ေငွြဖင့် စက်ဘီးအေဟာင်းတစ်စီးကို ဝယ်ယူ
သည် ။ ဂန်က ထိုခါးပတ်ကို သတိထားမိသည် ။
"အဲဒီအိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်ေလာက်ပါသလဲ။ ငါ့ကို မင်း ေြပာြပို
င်မလား"
ဂန်က ေမးရာ
"ေဒလာ ၁၀၀၀ ယူလာခဲ့တယ်။ အေရးေပ သုံးဖို ေလ"
ရစ်ကီက ဂန်ကိုယုံကည်စွာ ြပန်ေြပာသည် ။
"ေကာင်းကွာ.. အဲဒါကို မင်း လူေရှသူေရှ ထုတ်မြပနဲ ၊ ဒီက ေကာင်
ေတွက အဲဒီေငွနဲ တစ်သက် ထိုင်စားလို ရတယ်"
ရစ်ကီက လိဝှက်ထားဖို သတိေပးသည် ။ ဤအရပ်၌ စာတိုက်လုပ်
ငန်း မရှိေကာင်း ရစ်ကီ သိရသည် ။ ေဘာ့စနီးယားိုင်ငံဆိုတာ မေပ
ေသး၍ ေဘာ့စနီးစာတိုက်လည်း မရှိေသးပါ။ ယခင် ယူိုဆလပ် စာပို
လုပ်ငန်းကလည်း ပျက်သွားပီ။
ခိုေအးရှား သိုမဟုတ် သစတီးယားိုင်ငံသို ဆက်သွားမည့် ယာဉ်
ေမာင်းများက လူတိုင်းကိုယ်စား ေချာစာှင့် သဝဏ်လာများ ပိုေပးသည်
ဟု ဂန်က ေြပာသည် ။ ရစ်ကီက ဗီယင်နာေလဆိပ်၌ သူဝယ်ယူခဲ့ေသာ
အထုပ်ထဲမှ ပိုစကတ်တစ်ေစာင်ေပ စာေရးပီး သူေကျာပိုးအိတ်ထဲ
ထည့်သည် ။ ထိုစာကို ဆွီဒင်သားကီးက ေြမာက်ပိုင်းသို ယူသွားသည် ။
တစ်ပတ်အကာ၌ ထိုစာကို မစက်ကိုလင်ဆို ရရှိသည် ။
ထရာ့ဗနစ်သည် တစ်ချိန်တုန်းက ဆားဘီးယား၊ ခိုေအးရှားှင့်

ေဘာ့စနီးယားမွတ်ဆလင်များ ေနထိုင်၍ စည်ကားေသာ မိတစ်မိြဖစ်
ခဲ့သည် ။ ၎င်းတို ေနထိုင်ေကာင်း ၎င်းတို ၏ ဝတ်ြပေကျာင်းများက
သက်ေသြပသည် ။
ထွက်ခွာသွားေသာ ခုတ်(ခိုေအးရှားလူမျိးများ )၏ ကက်သလစ်
ဘုရားေကျာင်း တစ်ေကျာင်း၊ စွန်ခွာသွားေသာ ဆာ့(ဘ်) (ဆာဘီးယား
လူမျိး)များ ၏ ေအာ့သိုေဒါက် ဘုရားေကျာင်းတစ်ေကျာင်းှင့် လူများ စု
မွတ်ဆလင်များ အတွက် ဗလီဝတ်ြပေကျာင်း တစ်ဒါဇင်ခန် ရှိသည် ။
ထိုမွတ်ဆလင်များကို ယခုအထိ ေဘာ့စနီးယားများ ဟု ေခဆဲြဖစ်သည်
။
ြပည်တွင်းစစ် ြဖစ်ေသာအခါ ှစ်ေပါင်းများ စွာ သဟဇာတြဖစ်စွာ
ေနထိုင်ခဲ့သည့် လူနည်းစု သုံးမျိး၏ အသိုက်အဝန်းမှာ ပိကွဲသွားသည် ။
လူမျိးေရး၊ ဘာသာေရး စနစ်တကျ ဖိှိပ်သတ်ြဖတ်မ သတင်းများ
ေဒသတစ်လား ပျံှံလာေသာအခါ လူမျိးစုအချင်းချင်း ယုံကည်မလည်း
ပျက်ြပယ်သွားသည် ။
ဆာ့(ဘ်)များက ထရာ့ဗနစ်ကို လမ်းမိုးထားေသာ ဗလာဆစ်ေတာင်
တန်းကီး၏ ေြမာက်ဘက်သို ဆုတ်ခွာကာ လာ့(စ်)ဗားြမစ်ေတာင်ကား
ေဒသကို ြဖတ်ေကျာ်၍ တစ်ဖက်ြခမ်းရှိ ဘန်ယာလုကာသို သွားကသည်
။
ခုတ်များ လည်း အတင်းအဓမ ှင်ထုတ်ခံရပီး အများ စုက ဗီ
တက်(ဇ်)မိသို ၁၀ မိုင် ခရီးှင်၍ သွားကသည် ။
သိုြဖင့် လူမျိးစုတစ်စုစီက တပ်ဖွဲကီးသုံးခု ထူေထာင်ကသည် ။ ထို
အမာခံ နယ်ေြမများ သို သက်ဆိုင်ရာ လူမျိးစုဝင်ဒုကသည် များ တဖွဲဖွဲ
ေရာက်လာကသည် ။

ကမာ့မီဒီယာေလာကတွင် ဖိှိပ်သတ်ြဖတ်မ အားလုံး ကျးလွန်
သူများကို ဆာ့(ဘ်)များ အြဖစ် သုပ်ေဖာ်ကသည် ။ လူဦးေရနည်းပီး ပ
တ်ဝန်းကျင်ှင့် အဆက်ြပတ်ေနေသာအခါ ဆာ့(ဘ်)အသိုက်အဝန်းများ
လည်း သတ်ြဖတ်ခံရေကာင်း မီဒီယာများ ြမင်ဖူးပီးသား ြဖစ်သည် ။
အေကာင်းရင်းမှာ ယခင် ယူိုဆလပ်ိုင်ငံ၌ ဆာ့(ဘ်)များ သည် စစ်တပ်
ကို

ထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ပီး

တိုင်းြပည်ပျက်ေသာအခါ

၎င်းတို

က

လက်နက်ကီးပမာဏ (၉၀)ရာခိုင်ှန်းကို သိမ်းပိုက်ိုင်သြဖင့် ခုတ်ှင့်
ေဘာ့စနီးယား မွတ်ဆလင်များ ထက် တစ်ပန်းသာသည် ။
ခုတ်မဟုတ်ေသာ လူနည်းစု လူမျိးများကို အစုအြပံလိုက် သတ်ြဖ
တ်ရာ၌ လက်မေှးေသာ ခုတ်များအား ဂျာမန်သမတကီး ဟဲ့(လ်)မိုခိုး
(လ်)က အချိန်ေစာ၍ တာဝန်မဲ့စွာ အသိအမှတ်ြပခဲ့သည် ။ ထိုအခါ က
မာ့လက်နက်ေဈးကွက်ထဲရှိ လက်နက်များကို ၎င်းတို ဝယ်လို ရသွားသ
ည် ။
ေဘာ့စနီးယား အများ စုမှာ လက်နက်မဲ့ကသည် ။ ဥေရာပိုင်ငံေရး
သမားများ ၏ အကံေပးချက်အရ ၎င်းတို က ထိုအတိုင်းသာ ဆက်ေန
ကသည် ။ ယင်း၏ ရလဒ်အြဖစ် ရက်စက်ကမ်းကတ်မဒဏ်ကို ၎င်းတို
အများ ဆုံး ခံရသည် ။
၁၉၉၅ ခုှစ် ေဆာင်းဦးရာသီ အေှာင်းပိုင်းတွင် အေမရိကန်က လ
က်ပိုက်ကည့်ေနရတာ စိတ်ကုန်လာ၍ ဆာ့(ဘ်)များကို ဒဏ်ေပးပီး
အဖွဲအစည်းအားလုံးကို အိုဟိုင်းအိုးြပည်နယ်၊ ေဒတန်မိ၌ ကျင်းပေသာ
ေဆွးေွးပွဲသို စစ်အင်အားသုံး၍ အကျပ်ကိုင်ကာ တက်ေရာက်ေစသည်
။ ထိုှစ် ေွရာသီ၌ ‘ေဒတန်သေဘာတူညီချက်’ ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်သည် ။ ယင်းကို ရစ်ကီကိုလင်ဆို ြမင်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ေပ။

ထရဲဗနစ်သို ရစ်ကီေရာက်ေသာအခါ ေတာင်တန်းများ တစ်ဖက်မှ
ဆာ့(ဘ်)တို ၏ အေြမာက်ဆံ အများ စု ရပ်စဲသွားပီြဖစ်သည် ။
အေဆာက်အအုံအများ စုမှာ နံရံများ ေပ ေမှးထားေသာ ပျဉ်ချပ်များ
ြဖင့် ဖုံးအုပ်ထားြခင်း ခံရသည် ။ အကယ်၍ အေြမာက်ဆံ ထိမှန်ပါက
ထိုပျဉ်ချပ်များမှာ မီးြခစ်ဆံြဖစ်သွားေသာ်လည်း အိမ်ေတာ့ မပျက်စီးပါ။
အိမ်ြပတင်းေပါက် အများ စုမှာ မှန်ချပ်များ မရှိ၍ ပလတ်စတစ်များ ြဖင့်
ကာထားသည် ။
ေဆးေရာင်ေတာက်ပစွာ သုတ်ထားသည့် ပင်မဗလီေကျာင်းကီးမှာ
ေတာ့ အေြမာက်ဆံတည့်တည့် မထိေသး။ ထရဲဗနစ်မိ၏ အကီးမား
ဆုံး အေဆာက်အအုံှစ်ခု ြဖစ်ေသာ အထက်တန်းေကျာင်းမှ အားကစား
ုံှင့် ယခင်က နာမည်ေကျာ် ဂီတသင်တန်းေကျာင်းတို မှာ စစ်ေရှာင်ဒု
ကသည် များ ြဖင့် ြပည့်လံေနသည် ။
မူလ လူဦးေရ၏ သုံးဆရှိေသာ ဒုကသည် များ သည် အနီး
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

ေကျးလက်ေဒသသို

သွားဖို

လုံးဝမြဖစ်ိုင်သလို

ေကာက်ပဲသီးှံများ လည်း မရယူိုင်ေသာေကာင့် ကူညီေရး ေအဂျင်စီ
များ ၏ ေထာက်ပံ့မကိုသာ မှီခိုကရသည် ။ ထိုေကာင့် ေပါင်မုန်ှင့် ငါး
များ ပရဟိတအဖွဲှင့် အြခားအေသးစားအင်ဂျီအို တစ်ဒါဇင်ခန်က လာ
ေရာက်ကူညီကြခင်း ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ် ကူညီေရးပစည်း အေလးချိန်မှာ ေပါင် ၅၀၀ စာကို တင်
ေဆာင်ထားေသာ လင်ခူဇာှစ်စီးသည် ထရဲဗနစ်ဗဟိုဌာနထက် အဆ
ေပါင်းများ စွာ အကူအညီ လိုအပ်ေနသည့် အစွန်အဖျားရွာငယ် ဇနပုဒ်
ေပါင်းစုံဆီသို သွားကရသည် ။
ရစ်ကီက စားနပ်ရိကာထုပ်များကို ကားေပတင်ေပးပီး ေတာင်

အရပ်သို ဦးတည်၍ ေတာင်တန်းများ ဆီ လင်ခူဇာ ကားေမာင်းှင်ေပး
ခွင့်ကို ဝမ်းသာအားရ လက်ခံသည် ။
ဤအလုပ်သို သူကိုေရာက်ရှိေစေသာ စိတ်ဆင်းရဲစရာ ပုံရိပ်များကို
ေဂျာ့ေတာင်းမိ၌ ုပ်သံမှ သာ ကည့်ခဲ့ပီး ေနာက်ေလးလအကာတွင်
သူေပျာ်ေနသည် ။ သူလုပ်ချင်သည့် ကိစကို တကယ်လုပ်ေနရပီ။ ဂျံ၊
ေြပာင်း၊ ိုမန်၊ ဟင်းချိမန်ထုပ်များ ပါဝင်သည့် အထုပ်များကို တစ်ပတ်
လုံး ငတ်ေနေသာ ရွာေလးတစ်ရွာ၏ အလယ်ေကာင်သို သူသယ်သွား
ေသာအခါ မျက်တွင်းေဟာက်ပက်ှင့် ကေလးများ ှင့် ပိန်ချံးေနေသာ
ေတာင်သူလယ်သမားများ ၏ ေကျးဇူးတင်စကားများေကာင့် သူကည်
ူးမိသည် ။
အေမရိကန်ိုင်ငံသား တစ်ဦးအြဖစ် ေမွးဖွားခဲ့ကတည်းက ဖန်ဆင်း
ရှင်က မိမိအား ေပးသနားေတာ်မူခဲ့ေသာ အကျိးခံစားခွင့်များ ှင့် သက်
ေသာင့်သက်သာ

ြဖစ်မများ

အတွက်

မိမိက

တစ်နည်းနည်းြဖင့်

ြပန်လည် ေပးဆပ်ခွင့် ရရှိထားသည် ဟု သူယုံကည်သည် ။ ယူိုဆလပ်
ိုင်ငံ၏ အများ သုံး ဘာသာစကားြဖစ်ေသာ ဆာဘိ-ု ခုတ် သိုမဟုတ်
ေဘာ့စနီးယား ဘာသာစကားတစ်လုံးမ သူမေြပာတတ်ပါ။ ေတာင်ေပ
လမ်းေတွက ဘယ်ေရာက်မလဲ၊ ဘယ်ေနရာက လုံြခံပီး ဘယ်ေနရာက
အရာယ်ရှိသလဲ စသြဖင့် သူေရာက်ရှိရာ ပထဝီအေနအထားကိုလည်း
သူဘာမှ မသိ။
အဂလိပ်စကားကို ေကျာင်းမှာ ဆည်းပူးပီး ေတွးဆ ဆင်ြခင်တတ်
ေသာ ေဒသခံ ေဘာ့စနီးယားအမထမ်း လူရွယ်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဖာဒီးစူလ
မန်ဆိုသည့် လူငယ်ေလးကို ရစ်ကီ၏ ဧည့်လမ်းန်၊ စကားြပန်ှင့်
လမ်းေကာင်းြပသူအြဖစ် ဂန်ဆလက်က ထည့်ေပးလိုက်သည် ။

ရစ်ကီသည် ဧပီလ၌ အပတ်စဉ်ှင့် ေမလ၌ ှစ်ပတ်တစ်ခါ သူမိဘ
များ ဆီ ေပးစာတစ်ေစာင် သိုမဟုတ် ပိုစကတ်တစ်ေစာင် ပိုခိုင်းသည် ။
ရိကာြဖည့်တင်းဖို ေြမာက်ပိုင်းသိုသွားသည့် လူအေပမူတည်၍ ပို
ကန်ကာသည် ြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် ပိုြမန်ဆန်သည် ြဖစ်ေစ ခိုေအးရှား
တံဆိပ်ေခါင်း သိုမဟုတ် သစတီးယား တံဆိပ်ေခါင်းကပ်ထားေသာ သူ
စာများ ေဂျာ့ေတာင်းသို ေရာက်လာသည် ။
ေမလ ဒုတိယပတ်တွင် ြခံဝင်းထဲ၌ ရစ်ကီတစ်ေယာက်တည်းရှိရာ
ကုန်ေလှာင်ုံကီး တစ်ခုလုံးကို သူကီးကပ်ရသည် ။
ဆွီဒင်သားကီး

လား(စ်)မှာ ဇာဂရက်မိ ေရာက်ခါနီး၊ နယ်စပ်

ေြမာက်ဘက် ခိုေအးရှားိုင်ငံမှ ေတာင်ေပလမ်းေပ၌ ေမာ်ေတာ်ကား
စက်ပျက်သွားသည် ။
သူကား စက်ြပန်ေကာင်းေအာင် ကူညီဖို ဂန်ဆလက်က လင်ခူဇာ
တစ်စီးြဖင့် လိုက်သွားသည် ။
ဖာဒီးစူလမန်က ရစ်ကီ့ကို အကူအညီေတာင်းသည် ။
ထရဲဗနစ်မိမှ ြပည်သူ ေထာင်ေပါင်းများ စွာနည်းတူ စစ်မီးကီး ကူး
စက်ေလာင်ကမ်းေသာအခါ အိမ်မှ သူထွက်ေြပးခဲ့ရသည် ။ သူမိဘအိမ်
မှာ ဗလားဆစ်ေတာင်တန်း၏ ကုန်းေလာများ ေပရှိ ေတာင်ကားေဒသ
မှ စိုက်ပျိးေမွးြမေရးြခံ တစ်ြခံြဖစ်ေကာင်း သူက ရှင်းြပသည် ။
ထိုြခံေလး မီးေလာင်ြပာကျသွားပီလား။ ေဘးမဲ့ေပးခံရသလား။ ဘာ
ကျန်ေသးလဲ။ သူသိပ်သိချင်သည် ဟု ဆို၏။ စစ်ြဖစ်ခါစတွင် သူဖခင်က
မိသားစုရတနာများကို ကျီတစ်ခုေအာက်၌ ြမပ်ှံခဲ့သည် ။ ထိုရတနာထု
ပ် ယခုထိ ရှိေသးသလား။ တစ်နည်းအားြဖင့် သုံးှစ်တာအတွင်း သူမိဘ

အိမ်ကို ပထမဆုံးအကိမ် သွားကည့်လို ရမလားဟု သူက ေမးသည် ။ ရ
စ်ကီက သူကို ေရှာေရှာရှရှ အလုပ်နားခွင့် ြပေသာ်လည်း ယင်းမှာ အဓိ
ကအချက် မဟုတ်ေပ။
ေွဦးရာသီ၏ မိုးေရများေကာင့် ေတာင်တက်လမ်းမှာ ေချာေနရာ
အက်(စ်)ယူဗွီ ကားတစ်စီးသာလင် ေမာင်းလို ရမည်။ ထိုေကာင့် လင်ခ
ူဇာတစ်စီးကို ငှားဖို လိုမည်။
ရက်ကီ ချီတုံချတုံ ြဖစ်ရသည် ။ ဖာဒီးကို သူကူညီချင်သည် ။ ဆီဖိုး
လည်း သူအိတ်စိုက်မည်။ သိုေသာ် ေတာင်ေပမှာ လုံြခံပါ့မလား။ ေအာ
က်ဘက်ရှိ ထရဲဗနစ်ကို ပစ်ခတ်ဖို ယခင်က ဆာဘီးယားလှည့်ကင်းအဖွဲ
များ ယင်းေတာင်ေပမှာ လက်နက်ကီးများ ြဖင့် အပိုင်စီး ေနရာယူခဲ့က
ဖူးသည် ။
ထိုကိစမှာ လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ှစ်ကပါဟု ဖာဒီးက ဆင်ေြခေပးသည် ။
သူမိဘများ ၏ ေကျးလက်အိမ်တည်ရှိရာ ေတာင်ပိုင်းကုန်းေလာများမှာ
ယခုအခါ အေတာ်ေဘးကင်းေနပီ။
ရစ်ကီက တုံဆိုင်းေနသည် ။ ဖာဒီးေတာင်ပန်ခယမေကာင့် သူစိတ်
ထိခိုက်ရသည် ။ ကိုယ့်အိမ် ဆုံးံးရတာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဟု သူေတွး
ပီး ေခါင်းညိတ်သည် ။
သိုေသာ်

ြခွင်းချက်ရှိ၏။

ဖာဒီးှင့်အတူ

သူလည်း

လိုက်ပါဖို

ြဖစ်သည် ။
တကယ်ေတာ့

ေွဦးရာသီ၏

ေနေရာင်ြခည်ေအာက်တွင်

ကား

ေမာင်းရတာ စိတ်ကည်ူးစရာ ေကာင်းသည် ။ သူတို က ထရဲဗနစ်မိ
ကို ေကျာခိုင်း၍ ဒွန်ဂျီဗာကု(ဖ်) မိရှိရာ ၁၀မိုင်ခရီးကို ပင်မလမ်းမကီး
အတိုင်း ဦးတည်သွားပီး ညာဘက်သို ချိးသည် ။

လမ်းက မတ်ေစာက် လာပီး လမ်းေကာင်းေလးအသွင် ေြပာင်းသွား
သည် ။ ရစ်ကီတို ကားက အေပဆက်တက်သည် ။ ဝက်သစ်ချပင်များ
၏ ေွဦးအရွက်များက သူတို ကို ထီးလို မိုးေပးထားသည် ။
တစ်ခါက ေကျာင်းသူေကျာင်းသား အုပ်စုှင့်အတူ ေတာစခန်းခရီး
ထွက်ခဲ့သည့် ရှင်နန်ဒိုမိ ေတာင်ကားှင့် အေတာ်တူသည် ဟု ေအာက်
ေမ့သည် ။ လမ်းေထာင့်စွန်းများ တွင် သူတို ကားဘီး ေချာ်သွားသည် ။
ေလးဘီးယက်အားြဖင့် ေမာင်းေသာ အက်(စ်)ယူဗွီကားသာ မဟုတ်လင်
မိမိတို အဆင်ေြပမှာ မဟုတ်ဟု သူက ေြပာသည် ။
ဝက်သစ်ချပင်များ ေပျာက်ပီး ထင်းရှးပင်များကို ဆက်လက် ေတွရ
ကာ ေပ ၅၀၀၀ အြမင့်တွင် လိဝှက်စခန်းဆန်ဆန် ေအာက်ဘက်ကား
လမ်းမှ လုံးဝမြမင်ိုင်ေသာ ကုန်းြမင့်ေတာင် ကားတစ်ခုသို ေရာက်လာ
သည် ။
ထိုေတာင်ကား၏ အလယ်ေကာင်တွင် ဖာဒီး၏ မိဘအိမ်ကို ေတွရ
သည် ။ မီးခိုးေခါင်တိုင်မှ အပ အားလုံး မီးေလာင် ပျက်စီးေနသည် ။
မီးမသင့်ေသာ်လည်း ပိကျလုလု ဂိုေဒါင်အေတာ်များများမှာ ွားြခံ
များ ၏ ေနာက်ဘက်၌ ရှိေသးသည် ။ ရစ်ကီက ဖာဒီးမျက်ှာကို ဖျတ်ခ
နဲကည့်ပီး
"ငါ စိတ်မေကာင်းပါဘူးကွာ"ဟု ေြပာသည် ။ သူတို ှစ်ဦး မည်းတူး
ေနေသာ မီးခိုးေခါင်တိုင်ေဘးတွင် ကားေပမှ ဆင်းပီး ဖာဒီးက သူကီး
ြပင်းခဲ့ရာ အိမ်၏ အကွင်းအကျန် ြပာများကား ေလာက်သွားကာ ဟို
နားသည် နား ေလာက်ကန်ေနစဉ် ေစာင့်ဆိုင်းေနသည် ။
ွားြခံှင့် မိလာတွင်းေဘးမှ သူြဖတ်ေလာက်သွားစဉ် ရစ်ကီက ေနာ

က်မှ လိုက်သွားသည် ။ မိလာတွင်းမှာ မိုးေရေကာင့် လံထွက်ကာ အနံ
ဆိုးများ ထွက်ေနသည် ။
ဖာဒီးက ဓားြပများ လုယက်၍ မရေအာင် ေြမြမပ်ခဲ့ေသာ သူဖခင်၏
ရတနာများ ရှိမည့် ဂိုေဒါင်များ ဆီ သွားသည် ။
ထိုအခိုက် ခတ်ကန်ြမည်သံှင့် ခပ်တိုးတိုးညည်းတွားသံကို သူတို
ကားလိုက်ရသည် ။
စိုရဲပီး နံေစာ်ေနေသာ ဖေယာင်းပုဆိုးတစ်ချပ်ေအာက်၌ သူတို ကို
ဖာဒီးှင့် ရစ်ကီ ရှာေတွသွားသည် ။ အားလုံးေပါင်း ေြခာက်ေယာက်ရှိ
ပီး အသက် ၄ ှစ်မှ ၁၁ ှစ်အရွယ်ခန်အထိ ရှိကာ ေသးညက်ပီးငယ်၍
ေကာက်လန်ေနကသည် ။ ေကာင်ေလး ေလးေယာက်ှင့် ေကာင်မ
ေလးှစ်ေယာက်။ အသက်အကီးဆုံးကေလးက ဤအုပ်စုေလးအတွက်
အစားထိုးမိခင် ြဖစ်ပုံရသည် ။ မိမိတို ကို စိုက်ကည့်ေနေသာ လူှစ်
ေယာက်ကိုေတွေသာအခါ သူတို တုပ်တုပ်မလပ်ဝံ့ေအာင် ေကာက်ကုန်
သည် ။ ဖာဒီးက သူတို ကို စကားတိုးတိုးေြပာရာ အတန်ကာမှ ေကာင်
ေလးက ြပန်ေြဖသည် ။
"သူတို က ေဂရီကား ကလားတဲ့ ။ ေဟာဒီေတာင်တန်းကေန ေလး
မိုင်ေလာက်ေဝးတဲ့ ရွာငယ်ေလးေပါ့။ ေဂရီးကားဆိုတာ ေတာင်ကုန်း
ေလးတဲ့ ဗျ။ အဲဒီရွာနာမည် ကန်ေတာ် ကားဖူးပါတယ်"
"သူတို ဘာြဖစ်ကတာလဲ"
ဖာဒီက

ေဒသဘာသာစကားြဖင့်

စကားအနည်းငယ်

ေြပာသည် ။
ေကာင်မေလးက ေြဖကားပီး ငိုေနေတာ့သည် ။

ဆက်

"ဆာ့(ဘ်)ြပည်သူစစ် အဖွဲဝင်ေတွ လာသွားတယ်"
"ဘယ်တုန်းကလဲ"
"မေနညက"
"ဘာြဖစ်သွားသလဲ"
ဖာဒီးက သက်ြပင်းချပီး
"သူတို ရွာက သိပ်ေသးပါတယ်။ အိမ်ေထာင်စုေလးစု။ လူကီးအ
ေယာက် ၂၀ ကေလးက ၁၂ေယာက်ေလာက် ရှိမယ်။ အားလုံးေသပီ။
ေသနတ်ေတွနဲ စပီးပစ်ေတာ့ သူတို ကိုထွက်ေြပးဖို မိဘေတွက ေအာ်တ
ယ်။ သူတို အေမှာင်ထဲမှာ သူတို ထွက်ေြပး လွတ်ေြမာက်လာတယ်"
"သူတို အားလုံး မိဘမဲ့ေတွချည်းပဲလား"
"ဟုတ်တယ်"
"ဘုရား.. ဘုရား။ ဘယ်လိုတိုင်းြပည်ပါလိမ့်။ သူတို ကို ငါတို ကား
ေပတင်ပီး ေတာင်ကားကို ြပန်ေခသွားရမယ်"
ရစ်ကီှင့် ဖာဒီတို က ကီးသူကိုငယ်သူက လက်ဆွဲထားေသာ ထိုက
ေလးများကို ဂိုေဒါင်ကီးမှ ေန၍ အြပင်ဘက် ေတာက်ပလင်းထိန်ေသာ
ေွဦးရာသီ ေနေရာင်ေအာက်သို ေခထုတ်လာသည် ။
ငှက်ကေလးများ ေတးဆိုေနသည် ။ ဤေနရာက သာယာလှပေသာ
ေတာင်ကားြဖစ်သည် ။ သစ်ေတာအစပ်တွင် လူတစ်စုကို သူတို ေတွ
သွားသည် ။ ေယာက်ျား ၁၀ ေယာက်ှင့် ုရှားလုပ်ဂျီ ေအဇက်ဂျစ်ကားှ
စ်စီးကို ေတာအစပ်၌ သူတို ေတွရသည် ။ ဂျစ်ကားများ ကိုယ်ထည်မှာ
ေြပာက်ကျားစစ်ဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းြဖစ်သည် ။ ေယာက်ျားများအားလုံးလည်း

ထိုဝတ်စုံ ဝတ်ထားပီး လက်နက်အြပည့်ကိုင်ေဆာင် တပ်ဆင်ထားသည်
။

***

ေနာက်ရက်သတသုံးပတ်အကာတွင်

မစက်အင်နီကိုလင်ဆိုသည့်

စာပုံးေလးကို ေမေှာက်ေသာ်လည်း ပိုစကတ်တစ်ေစာင်မှ မေတွြပန်၍
အွန်တဲရီယိုြပည်နယ်၊ ဝင်ဆာမိရှိ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို ဆက်သည် ။ ထို
ဖုန်းသံ ှစ်ခါြမည်စဉ် တစ်ဖက်က ြပန်ထူးသည် ။
သူမဖခင်ကီး၏ စာေရးမေလးအသံကို သူမ မှတ်မိသည် ။
"ဟိုင်း.. ဂျင်း။ အန်တီက အင်နီပါ။ အန်တီ့ အေဖ အဲဒီမှာ ရှိသလား"
"ရှိပါတယ် မစက်ကိုလင်ဆို။ သမီး အခုချက်ချင်း ချိတ်ေပးပါ့မယ်"

******

အခန်း - ၃
စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်ကီး

‘ေအ’ေလယာဉ်မှးအုပ်စု၏ အေဆာင်တွင် လူငယ်ေလသူရဲ ၁၀ ဦးရှိ
ပီး ၎င်းေဘးချင်းကပ် ‘ဘီ’ ေလယာဉ်မှးအုပ်စု အေဆာင်၌ ရှစ်ဦးရှိ
သည် ။ ေလယာဉ်ကွင်း၏ စိမ်းစိုေသာ ြမက်ခင်းြပင်ေပ၌ ဟာရီကိန်း
ေလယာဉ်ကီးှစ်စီး၊ သုံးစီးခန် ရပ်ထားသည် ။ ေလယာဉ်ေခါင်းခန်း
ေနာက်ေကျာမှ ဘုကီးေကာင့် ထိုေလယာဉ်မှးမှာ ခါးကုန်းကီးှင့် တူ
သည် ။ ၎င်းတို မှာ အသစ်များ မဟုတ်ဘဲ ပိတ်စများ ြဖင့် ဖာေထးထားပုံ
အရ လွန်ခဲ့ေသာ ရက်သတှစ်ပတ်က ြပင်သစ်ိုင်ငံ၏ အထက်ေဝဟင်
တိုက်ပွဲတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမ ြဖစ်ခဲ့ေကာင်း သိသာသည် ။
အဂလန်၊ ေနာ်ေဖာ့(ခ်)မိ၊ ကိုး(လ်)တစေဟာ(လ်)မိတွင် ၂၅-၆-၁၉
၄၀

ေနက

ေွးေထွးေသာ

ေွရာသီေနေရာင်ှင့်

ဆန်ကျင်သည့်

စိတ်အေြခအေနမျာ ထိုအေဆာင်များ ထဲ၌ ရှိေနသည် ။ ကေနဒါေလ
ယာဉ်အုပ်ဟူ၍ သိကေသာ ေတာ်ဝင်ေလတပ်မေတာ် အမှတ် ၂၄၂ ေလ
ယာဉ်အုပ်မှ ေယာက်ျားများ စိတ်ဓာတ်အကီးအကျယ် ကျေနကသည် ။
ယင်းသို ြဖစ်ရြခင်း အေကာင်းရင်းကလည်း ခိုင်လုံသည် ။
အမှတ် ၂၄၂ ေလယာဉ်အုပ်စုမှာ နယ်စပ်အေရှပိုင်းမှ ေန၍ အဂလိပ်
တူးေြမာင်းအထိ ြပင်သစ်ြပည်အတွက် တိုက်ခိုက်ရင်း အေရးနိမ့်ခဲ့ရ

သည် ။ ဟစ်တလာ၏ ကီးကျယ်ေသာ မိုးကိးစစ်ဆင်ေရး ေရှတိုးလာစ
ဉ် ြပင်သစ်တပ်မေတာ်ကို ေဘးသို ကန်ထုတ်ရာ ဂျာမန်တပ်ကို ဟန်
တားဖို ကိးစားေသာ ေလယာဉ်မှးများ ၏ အေြခစိုက်စခန်းများမှာ ၎င်း
တို ေဝဟင်ထဲ ပျံသန်းေနစဉ် ေနာက်ဆုတ်ခွာ ေရေြပာင်းသွားေကာင်း
ေတွကရသည် ။
သူတို သည် ေနစရာ၊ အစားအစာ၊ ယာဉ်အပိုပစည်းှင့် ေလာင်စာ
ဆီတို ကို လိုက်ရှာရသည် ။ ဆုတ်ခွာသွားေသာ စစ်တပ်တွင် ပါဝင်သူတို
င်း ‘ကေသာင်းကနင်း’ဟူေသာ ကိယာဝိေသသနကို သိကသည် ။
အဂလန်ိုင်ငံမှ အဂလိပ်တူးေြမာင်းကီးမှာ တုန်းက ဒန်ကတ်သဲ
ေသာင်ြပင်ကီးများ ၏ အထက်ေဝဟင်ယံ၌ ဒုတိယတိုက်ပွဲကို သူတို
ဆင်ဲေနစဉ် ဗိတိသစစ်သည် များမှာ ငိမ်သက်ေသာ ပင်လယ်ြပင်၏
တစ်ဖက်ြခမ်းမှ ညိငင်ေသာ အြဖေရာင်ေတာင်ကမ်းပါးကီးများ ရှိရာ
အဂလန်ိုင်ငံသို ေလှာ်ခတ်သွားဖို ရရာပစည်းကို အသည်းအသန် လိုက်
ေကာက်ေနကသည် ။
ေနာက်ဆုံးလက်ကျန် ဗိတိသစစ်သည် အား စိတ်ပျက်စရာ ထို
ကမ်းေြခမှ ေရေြပာင်းေပးပီး ေနာက်ဆုံး အရန်အတားများကို ေနာက်
ငါးှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားမည့် ဂျာမန်များ လက်ထဲ လဲေြပာင်းေပးချိန်
တွင် ကေနဒါေလတပ်သားတို မှာ ေြခကုန်လက်ပန်း ကျေနကေလပီ။
သူတို ဆိုးဆိုးရွားရွား အထိနာခဲ့သည် ။ ေလသူရဲ ကိုးဦးကျဆုံး၌ သုံး
ဦးဒဏ်ရာရပီး သုံးဦးပစ်ချခံရကာ စစ်သုံပန်း ြဖစ်သွားသည် ။
ေနာက်ရက်သတသုံးပတ်အကာတွင်

သူတို

၏

ေလယာဉ်

အပိုပစည်းများ သိုမဟုတ် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ အားလုံးကို ြပင်
သစ်တွင် ထားရစ်ခဲ့ရပီး ကို(လ်)တစေဟာ(လ်)၌ ေသာင်တင်ေနကဆဲ

ြဖစ်သည် ။ သူတို တပ်ရင်းမှးြဖစ်သူ ေလယာဉ်အုပ်ေခါင်းေဆာင် ‘ပါပါး
ဂို ဘီး (လ် )’မှာ ရက်သတပတ် အတန်ကာကာကတည်းက နာမကျန်း
ြဖစ်ေန၍ သူတို ကို အုပ်ချပ်ကွပ်ကဲဖို ြပန်မလာေတာ့ပါ။ သိုတေစ
ဗိတိသတို က အချိန်မေရွး ေရာက်လာဖွယ်ရှိေသာ တပ်ရင်းမှး အသစ်
တစ်ဦး လတ်ေပးမည်ဟု ကတိေပးသည် ။
ေလယာဉ်ုံကီး ှစ်ခုကားမှ အမိုးမပါေသာ ပိင်ကားေလးတစ်စီး
ထွက် လာပီး ေလသူရဲများ ၏ အေဆာင်ှစ်ေဆာင်အနီးတွင် ရပ်လိုက်
သည် ။ ထိုကားေလးေပမှ လူတစ်ေယာက် ခဲရာခဲဆစ် ဆင်းလာသည် ။
သူကို ဘယ်သူကမှ ထွက်မကိပါ။ သူက ေလယာဉ်မှးအုပ်စု ‘ေအ’ အ
ေဆာင်သို ေြခေထာ့နင်း၊ ေထာ့နင်းြဖင့် ချဉ်းကပ်သွားသည် ။ မိနစ်
အနည်းငယ် ကာေသာအခါ ‘ေအ’အေဆာင်မှ သူြပန်ထွက် လာပီး ‘ဘီ’
အေဆာင်သို ကူးသွားသည် ။ ကေနဒါ ေလသူရဲများက သူလမ်းေလာက်
ပုံကို စိတ်ဝင်တစား ြပတင်းေပါက်မှ ေချာင်းကည့်ေနသည် ။
အေဆာင်တံခါးဖွင့်ပီး တံခါးဝသို သူေရာက်လာသည် ။ သူပခုံးေပ
ရာထူးအဆင့် အမှတ်အသားများ အရ သူသည် ေလယာဉ်အုပ်ေခါင်း
ေဆာင်မှန်း သိသာသည် ။ မည်သူမ မတ်တတ်မရပ်က။
"ဒီမှာ ဘယ်သူကီးကပ်သလဲ"
သူက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးြဖင့် ေမးသည် ။
မိမိဧည့်သည် ကို ကုလားထိုင်ေပ ေြခပစ်လက်ပစ် ထိုင်လျက် ကည့်
ေနသူ စတိ(ဗ်)အက်(ဒ်)မန်ှင့် ေပအနည်းငယ်အကွာမှ ဂင်တိုတိုကေန
ဒါ ေလသူရဲတစ်ဦးက ကုန်းုန်းထသည် ။
"ကန်ေတာ်ပဲ ဆိုပါစိုဗျ"

စတင်တန်းနားက ေြဖသည် ။ ထိုအချိန်က တန်းနားမှာ ရန်သူေလ
ယာဉ် ှစ်စင်းကို ပစ်ချခဲ့ပီးြဖစ်ကာ ေနာက်ထပ် ၁၄ စင်းပစ်ချကာ ဆု
တံဆိပ်များ စွာ ရလာဦးမည့်သူ ြဖစ်သည် ။
စိတ်ဆိုးေနေသာ မျက်လုံးြပာပိုင်ရှင် ဗိတိသစစ်ဗိုလ်က ေကျာလှည့်
ပီး ရပ်ထားေသာ ဟာရီကိန်းေလယာဉ်ပျံ တစ်စင်းဆီ ေလာက်သွား
သည် ။
ကေနဒါ ေလသူရဲများ လည်း အကဲခတ်ဖို အတွက် အေဆာင်များ ထဲ
မှ ထွက်လာကသည် ။
"ငါေတာ့ ကိုယ့်မျက်စိေတာင် ကိုယ်မယုံဘူး။ ေခွးသားေတွက ငါတို
ဆီ ေြခြပတ်ေနတဲ့ တပ်ရင်းမှးကိုမှ လတ်ေပးလိုက်တယ်"
ေဂျာ်နီလတားက

စတီ(ဗ်)အက်(ဒ်)မန်ကို

မပွင့်တပွင့်

လှမ်း

ေြပာသည် ။
သူေြပာတာ

မှန်သည်

။

တပ်မှးအသစ်မှာ ေြခတုှစ်ဖက်ြဖင့်

ေလာက်ေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ ၎င်းက ဟာရီကိန်းေလယာဉ်၏ ေခါင်းခန်း
ထဲဝင်ကာ ိုး(လ်)ရွိက်(စ်)မာတင် ေလယာဉ်အင်ဂျင်ကို ခလုတ်ဖွင့်ပီး
ေဝဟင်ယံသို ေမာင်းတတ်သွားသည် ။
သူက ေနာက်နာရီဝက်လုံးလုံး ေဝဟင်ထဲ၌ ေလယာဉ်ကမ်းဘား က
စားြပသည် ။ သူကမ်းဘားအကွက်များမှာ ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ ရှိတာေရာ
မရှိေသးတာပါ ပါသည် ။ ဤသို ေလယာဉ်ြဖင့် ေဝဟင်ကမ်းဘား က
စားြပရာ၌ သူေြခှစ်ဖက်စလုံး မြပတ်မီကပင် ေလယာဉ် ကမ်းဘား
ကမ်းကျင်သူတစ်ဦး ြဖစ်ခဲ့ြခင်းေရာ၊ ယခု သူမှာ ေြခေထာက်များ မရှိ
ြခင်းေကာင့် သူ ဤမေတာ်၊ ဤမတက်ြခင်းြဖစ်သည် ။

တိုက်ေလယာဉ်မှးတစ်ဦး အရှိန်ြပင်းြပင်းှင့် ေလယာဉ်ညာဘက်
တိမ်းေစာင်းမည် သိုမဟုတ် ကမ်းထိုးချရာမှ ြပန်ဦးေမာ့မည်ဆိုလင် သူ
ခာကိုယ်ကို ကမာေြမကီး ဆွဲအားက ဆွဲငင်လိမ့်မည်။
ခါးအထက်ပိုင်းမှ

ေသွးကို

ေအာက်ပိုင်းသို

တွန်းချသလို

သက်ေရာက်မြဖစ်၍ သတိလစ်သွားိုင်သည် ။
ယခုေလယာဉ်မှးမှာ ေြခြပတ်ေနေသာေကာင့် ေသွးက သူဦးေှာက်
ှင့်နီးပီး ခါးအထက်ပိုင်းမှာ သာ ဆက်ရှိေနရသည် ။ သူေလယာဉ်အုပ်မှ
ေလသူရဲများ သည် ၎င်းတို ထက် သူကပို၍ ကတ်သီးကတ်သတ် တိမ်း
ေစာင်းိုင်၊ ချိးေကွိုင်ေကာင်း ေတွကရသည် ။ ေနာက်ဆုံး၌ ဟာရီ
ကိန်း ေလယာဉ်ပျံကီးကို ေြမြပင်ေပသို ဆင်းသက်ကာ ေခါင်းခန်းမှ သူ
ထွက် လာပီး အသံတိတ်ေနေသာ ကေနဒါေလသူရဲများ ဆီ ေြခေထာ့
နင်းလျက် ေလာက်လာသည် ။
"ငါ့နာမည် ေဒါက်ကလပ်ေဘဒါလို ေခတယ်။ ေဟာဒီေသာက် ေလ
တပ်ကီးတစ်တပ်လုံးမှာ ငါတို ဟာ အေတာ်ဆုံး ေလယာဉ်အုပ် ြဖစ်လာ
ရမယ်"
တပ်မှးအသစ်က ၎င်းတို ကို ေြပာလိုက်သည် ။
ေဘဒါက အမှန်ေြပာြခင်းြဖစ်သည် ။ ြပင်သစ်တိုက်ပွဲကီး အေရးနိမ့်
ပီး ဒန်းကတ် ကမ်းေြခ တိုက်ပွဲမှာ လည်း အေြခအေန မေကာင်းေတာ့ချိ
န်တွင် ကီးမားတာတစ်ခု လာေနသည် ။ ေလေကာင်းပညာ ကမ်းကျင်
ေသာ

ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်

(ေလ)ြဖစ်သူ

‘ဂိုရင်း’က

ဗိတိန်ကို

ကျးေကျာ်တိုက်ခိုက်မ ေအာင်ြမင်ေစရမည်ဟု ဟစ်တလာ့အား ကတိ
ေပးထားသည် ။ ဗိတိန်တိုက်ပွဲကီးမှာ ထိုေကာင်းကင်ြပင်ကို အပိုင်စီးဖို
လုကြခင်းြဖစ်သည် ။ တိုက်ပွဲပီးဆုံးေသာအခါ ေြခြပတ်ေနေသာ ေဘဒါ

၏ ဦးေဆာင်မေကာင့် အမှတ် ၂၄၂ ကေနဒါေလယာဉ်အုပ်မှာ အကျအ
ဆုံး ရာခိုင်ှန်း အနည်းဆုံးြဖစ်ေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရသည် ။
ေဆာင်းဦးရာသီ အေှာင်းပိုင်းတွင် ဂျာမန်ေလတပ်မှာ ေတာင့်မခံ
ိုင်ေတာ့၍ ြပင်သစ်သို ြပန်ဆုတ်ခွာရသည် ။ ဟစ်တလာက ဂိုရင်းကို
ကိမ်းေမာင်းပီး ုရှားဘက် အာုံေြပာင်းသည် ။
၁၉၄၀ ြပည့်ှစ် ေွရာသီ ေြခာက်လတာအတွင်း ြဖစ်ပွားေသာ ြပင်
သစ် ဒန်ကတ်ှင့် ဗိတိန်တိုက်ပွဲများ တွင် ‘ဗိတိန်တိုက်ပွဲကီး’ တစ်ခု
တည်းမှာ ပင် ေလယာဉ် ၆၇စင်း အပါအဝင် ကေနဒါ ေလသူရဲများက
ဂျာမန်ေလယာဉ် ၈၈ စင်းကို ပစ်ချိုင်ခဲ့သည် ။
သိုေသာ် ေလေကာင်းတိုက်ပွဲ၌ ကျဆုံးေသာ ေလသူရဲ ၁၇ဦးခန် သုံး
ဦးအနက် အားလုံးမှာ ကေနဒါေလသူရဲများ ြဖစ်ကသည် ။
ေနာက် ၅၅ ှစ်ကာေသာအခါ စတိ(ဗ်)အက်(ဒ်)မန်သည် သူအလုပ်
စားပွဲမှ ထကာ ှစ်ေပါင်းများ စွာတစ်ေလာက် သူအကိမ်ေပါင်းများ စွာ
လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း နံရံေပရှိ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဆီသို ချဉ်းကပ်သွားသည် ။
ထိုဓာတ်ပုံထဲ၌ သူှင့်အတူ ပျံသန်းခဲ့သူအားလုံး မပါဝင်ပါ။ အြခား
သူများ မေရာက်လာမီ အချိက ေသဆုံးသွားှင့်ပီ။
သိုေသာ် တိုက်ပွဲအရှိန် တက်ေနချိန် ပူအိုက်ပီး တိမ်ကင်းမဲ့ေသာ သ
ဂုတ်လကုန်ပိုင်း တစ်ရက်တွင် ဒပ်(ဇ်)ဖို (ဒ်)၌ စုေဝးကေသာ ကေနဒါ
ိုင်ငံသား ၁၇ဦးကို ေတွိုင်သည် ။
သူတို အားလုံးနီးပါး ယခုမရှိကေတာ့ပါ။ အများ စုမှာ တိုက်ပွဲ၌ ကျ
ဆုံးခဲ့သည် ။ ြပံးရင်ပီး ေမာ်လင့်ချက်ရှိကာ ရင်ြမးေနေသာ အသက် ၁
၉ ှစ်မှ ၂၂ ှစ်အရွယ်ကားရှိ ထိုလူငယ်ေလးများက ကင်မရာကို စိုက်

ကည့်ေနကသည် ။ သူတို အများ စုက လူသက်တမ်းေစ့ေအာင် မေနလို
က်ရ။
အက်(ဒ်)မန်က ဓာတ်ပုံနား ထပ်တိုးကပ်၍ ကည့်သည် ။ ဤဓာတ်ပုံ
ိုက်ပီး ရက်သတ ှစ်ပတ်အကာတွင် သိမ်း(စ်)ြမစ်အထက်တွင် စက်
တင်ဘာ ၇ ရက်ေနက ေလသူရဲေလး ဘင်စီမှာ ေလယာဉ်ပစ်ချခံရပီး
ေသဆုံးသွားသည် ။ နယူးေဖာင်လန် ကန်းသားေလး ဆိုးေလးဒါ့(စ်)က
ေနာက်ေန၌ ေသဆုံးသည် ။
၁၉၄၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလက ‘ဘစေကး’ ပင်လယ်ေအာ် အထက်တစ်
ေနရာ၌ ေဘးချင်းယှဉ်၍ ေလယာဉ်ပျံသန်းရင်း ေသဆုံးမည့် ေဂျာ်နီလ
တာှင့် ဝိလီမက်ိုက်တို က ဤပုံထဲတွင် ေဘးချင်းယှဉ် ရပ်ေနကသည်
။
"ငါတို အုပ်စုမှာ မင်းအသက်အငယ်ဆုံးပါ ဝီလ"ီ
အဘိုးကီးက ေရရွတ်သည် ။
ဝီလီမက်ိုက်ကား ပါရမီရှင် ေလသူရဲြဖစ်သည် ။ တိုက်ပွဲ၏ ပထမ
ဆုံး ၁၇ ရက်အတွင်း ရန်သူေလယာဉ် ကိုးစီးကို သူပစ်ချသည် ။ ပထမ
ဆုံး ရည်မှန်းချက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ပီး ၁၀လအကာ အသက် ၂၁ ှစ်
အရွယ်တွင် မေသဆုံးမီ ေလေကာင်းတိုက်ပွဲ ှစ်ကိမ် ေအာင်ပွဲခံသည် ။
အက်(ဒ်)မန်သည် ဆက်လက်ရှင်သန်ပီး အိုမင်းရင့်ေရာ်လာကာ ကျိ
ကျိတက် ချမ်းသာလာသည် ။ အွန်တဲရီယိုြပည်နယ်၌ အကီးမားဆုံး သ
တရှာေဖွေရး လုပ်ငန်းရှင်ကီး ြဖစ်လာသည် ။
သိုေသာ် ေပါက်ခန်းကို အေဖာ်ြပကာ တဲေလးထဲ သူေနထိုင်ခဲ့စဉ် သူ
၏

ပထမဆုံး

ေဒလာတစ်သန်း

ရရှိခဲ့စဉ်၊

အထူးသြဖင့်

ေဖာ့(ဘ်)မဂဇင်းကီးက သူကို ‘ဘီလျံနာ’ဟု ေကညာခဲ့စဉ် ှစ်ကာလ
များ တစ်ေလာက်လုံး ထိုဓာတ်ပုံကိုေတာ့ သူ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် ။
‘ဘဝ’၏ တုန်လပ်စရာ ထိခိုက်နာကျင်လွယ်မကို သူအမဲ ြပန်သတိရ
ေစဖို ထိုပုံကို တမင် သိမ်းထားြခင်းြဖစ်သည် ။
အတိတ်ကို ြပန်လှည့်ကည့်တိုင်း သူဘယ်လိုများ အသက် ဆက်ရှင်
ိုင်ခဲ့ပါလိမ့်ဟု ေတွးမိသည် ။
သူေလယာဉ် ပထမဆုံးအကိမ် ပစ်ချခံရပီး သူေဆးုံတက်ေနစဉ် ၁
၉၄၁၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ အမှတ် ၂၄၂၊ ေလယာဉ်အုပ်က အေရှဖျားေဒသသို
ထွက်ခွာသွားသည်

။

သူကျန်းမာေသာအခါ

‘ေလသူရဲသင်တန်း’၌

တာဝန်ချခံရသည် ။ သူက ုံးအလုပ် မလုပ်ချင်၍ တိုက်ပွဲြပန်ဝင်ဖို အထ
က်လူကီးများအား နားပူနားဆာ လုပ်ေသာေကာင့် ေနာ်မန်ဒီကမ်းေြခ
သို မဟာမိတ်တပ်များ ေရာက်ရှိချိန်အမီ သူဆ ြပည့်ဝသွားသည် ။
ေြမြပင်တိုက်ခိုက်ေရးအတွက်

ဗုံးကဲတိုက်

ေလယာဉ်အသစ်ြဖစ်

ေသာ တိုင်ဖုန်းကို သူေမာင်းရသည် ။ အလွန်အစွမ်းထက်သည် ။ တင့်
ကားများကို ေကာင်းေကာင်း ဖျက်ဆီးိုင်သည် ။ ‘ိုင်း’ြမစ်ကို အေမရိက
န်တပ်များ ြဖတ်ကူးစဉ် ‘ရီမာဂျင်’မိအနီး၌ သူေလယာဉ် ဒုတိယအကိမ်
ပစ်ချခံရြပန်သည် ။ အေမရိကန်တပ်များကို ေရှမှ ကိတင်ကာကွယ်
ေပးေနေသာ ဗိတိသတိုင်ဖုန်းေလယာဉ် အစင်းတစ်ဒါဇင်အနက် သူ
လည်း ပါသည် ။
သူေလယာဉ်အင်ဂျင်ကို တည့်တည့်ထိမှန်ြခင်းေကာင့် ေလယာဉ်ကို
အထက်သိုတက်ဖို စကန်အနည်းငယ်အချိန်ရပီး ေခါင်းခန်းမှ အမိုးကို
ြဖတ်ကာ ေလယာဉ်မေပါက်ကွဲမီ သူခုန်ထွက်ိုင်ခဲ့သည် ။ သူ အကျမ
ေတာ်၍ ေြခှစ်ဖက်စလုံး ကျိးသည် ။ ှင်းေတာထဲ၌ သူနာကျင်မ

ေကာင့် မူးေနာက်ရီေဝစွာ လှဲေနရပီး သူဆီေြပးလာေသာ သံခေမာက်
များကို ဝိုးတဝါးသာ သတိထားမိသည် ။
ဂျာမန်များက တိုင်ဖုန်းေလယာဉ်များကို အလွန်စက်ဆုပ်ပီး သူေချမ
န်းခဲ့ေသာ လူများမှာ သည်းခံစိတ်မရှိသည့် ဂျာမန်အက်(စ်) အက်(စ်)ပန်
ဇာ တပ်မကီးမှ ြဖစ်ေကာင်းကိုေတာ့ သူေကာင်းေကာင်း သိသည် ။ သဲ
သဲကွဲကွဲ မြမင်ရေသာ လူတစ်ဦးက ရပ်ပီး သူကိုငုံကည့်၍
"ကိုင်း ဒီမှာ ကည့်ကစမ်းေဟ့"
ထိုလူက စိတ်ေပါ့ပါးစွာြဖင့် သက်ြပင်းချသည် ။ အေဒါ့(ဖ်)ဟစ်တ
လာ၏ အေတာ်ဆုံး တပည့်အချိသာလင် မစစပီြပည်နယ်သားလို အာ
ေလးလာေလးှင့် စကားေြပာိုင်လိမ့်မည်။
အေမရိကန်စစ်သည် များက ေမာ်ဖင်းေကာင့် ရီေဝေနေသာ သူအား
ိုင်းြမစ်ကို ြဖတ်သန်း၍ ြပန်သယ်ကာ အဂလန်သို ေလယာဉ်ြဖင့် ပိုေပး
သည် ။
သူေြခေထာက် ြပန်ေကာင်းေသာအခါ ေရှတန်းမှ ေရာက်လာေသာ
စစ်သည် လူနာ အသစ်များ အတွက် လိုအပ်မည့် ခုတင်တစ်လုံးကို သူအ
ပိုင်စီးထားသည် ဟု ဆုံးြဖတ်ခံရပီး ေတာင်ဘက်ကမ်းိုးတန်းရှိ နာလန်
ထေဂဟာသို ပိုခံရသည် ။
ကေနဒါိုင်ငံ၌ ြပန်လည်ေနရာ ချထားြခင်း မခံရမီအထိ ထိုေဂဟာ
၌ သူ ခုန်ဆွခုန်ဆွှင့် ေလာက်သွားေနရသည် ။
သမိုင်းဝင် ‘တူဒါ’ေခတ် အေဆာက်အအုံကီးြဖစ်ေသာ ‘ဒီ(လ်)ဘယ်ရီ
မင်နာ’မှာ ဘိလိယက်ခုံ၏ အခင်းလို စိမ်းေသာ ြမက်ခင်းများ ှင့် ချစ်စ
ရာသူနာြပ ဆရာမေလးတချိ ရှိေသာေကာင့် သူေပျာ်သည် ။ ထိုေွဦး

ရာသီ၌ သူအသက် ၂၅ှစ်ရှိပီး သူရာထူးမှာ ေလတပ်ဒ-ု ဗိုလ်မှးကီး ြဖစ်
သည် ။
အခန်းတစ်ခန်းတွင် အရာရှိှစ်ဦးစီ ေနရေသာ်လည်း သူအခန်းေဖာ်
မှာ သူေရာက်ပီး ေနာက်တစ်ပတ်အကာမှ ေရာက်လာသည် ။ ၎င်းမှာ
အေမရိကန်ိုင်ငံသားြဖစ်ပီး သူှင့် အသက်ရွယ်တူေလာက်ရှိကာ စစ်ဝ
တ်စုံ ဝတ်မထားေချ။ သူဘယ်လက်ေမာင်းှင့် ပခုံးတို မှာ အီတလီေြမာ
က်ပိုင်း တိုက်ပွဲ၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည် ။
ယင်း မှာ ရန်သူနယ်ေြမထဲမှ လိဝှက်စစ်ဆင်ေရးတစ်ခု ြဖစ်သည် ။
အထူးတပ်ဖွဲေခ ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ၏ တာဝန်သာြဖစ်သည် ။
"ဟိုင်း.. ကန်ေတာ့်နာမည် ပီတာလူးကပ်ပါ။ ခင်ဗျား စစ်တုရင်က
စားတတ်သလား"ဟု သူက ှတ်ဆက်သည် ။
‘စတိ (ဗ် )အက် (ဒ် )မန် မှာ အွန်တဲရီယိုြပည်နယ်၏ ကမ်းတမ်းေသာ
သတတူးေဖာ်ေရး စခန်းများမှ ထွက်ခွာ လာပီး ၁၉၃၈ ခုှစ်တွင် ‘နီက
ယ်’ကို ကမာက မသုံးေသးြခင်းေကာင့် သတတွင်းလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်
လက်မဲ့မြဖစ်ရေအာင် ေတာ်ဝင်ကေနဒါ ေလတပ်ထဲ ဝင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်
။ ေနာင်အခါ ‘နီကယ်’မှာ သူေမာင်းှင်ေသာ ေလယာဉ်ပျံအင်ဂျင်တိုင်း
၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်လာသည် ။ လူးကပ်ကား နယူးအဂလန်
ြပည်နယ်မှ သူေဌးသားတစ်ဦးြဖစ်ပီး ေမွးကတည်းက အရာရာြပည့်စုံ
သည် ။
ထိုလူငယ်ှစ်ေယာက် စစ်တုရင်ခုံချ၍ ြမက်ခင်းေပ၌ ထိုင်ေနကစဉ်
စားေသာက်ခန်းမထဲရှိ ေရဒီယိုသတင်း ေကညာသံ ပျံလွင့်လာသည် ။
ထိုေခတ်က စကားေြပာ ေြပြပစ်လှေသာ ဘီဘီစီသတင်းဖတ်သူတစ်ဦး
က ဂျာမန်ဗိုလ်ချပ်ကီး ဗွန်ရွန်းစတက်က အကန်အသတ်မဲ့ လက်နက်ချ

ြခင်း စာချပ်ကို လွန်းဘာ့(ဂ်)ဟိ(သ်)အရပ်၌ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ေကာင်း
ေကညာသည် ။ ထိုေနကား ၈-၅-၁၉၄၅။
ဥေရာပမှ

စစ်ကီးနိဂုံးချပ်သွားပီ။

လူးကပ်ှင့်

အက်(ဒ်)မန်တို

လည်း ေနရပ်ဘယ်ေတာ့မှ မြပန်ရသည့် သူတို သူငယ်ချင်းအားလုံးကို
သတိရမိသည် ။ ေနာက်ပီး လူေရှသူေရှ မိမိတို ေနာက်ဆုံးအကိမ် ငို
ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေနာင်အခါ၌ သူတို သတိရကမည်။
ေနာက်တစ်ပတ်အကာ၌ သူတို လမ်းခွဲပီး ကိုယ့်ိုင်ငံကိုယ် ြပန်က
သည် ။ သိုေသာ် ထိုအဂလိပ်ကမ်းိုးတန်းရှိ နာလန်ထေဂဟာ၌ သူတို ရ
ရှိေသာ ခင်မင်ရင်းှီးမမှာ ရာသက်ပန် အဓွန်ရှည်မည်ြဖစ်သည် ။
အက်(ဒ်)မန် အိမ်ြပန်ေရာက်ေသာအခါ ကေနဒါိုင်ငံေရာ၊ သူပါ
ေြပာင်းလဲသွားခဲ့ေလပီ။
ဖွံဖိးေနေသာ စီးပွားေရးေလာကသို သူြပန်လာသည် ။ ဂုဏ်ထူး
ေဆာင် ဆုရ စစ်ြပန်သူရဲေကာင်းတစ်ဦး ြဖစ်သည် ။ သူသည် ‘ဆပ်ဘယ်
ရီ’ြမစ်ဝှမ်းဇာတိ ြဖစ်၍ ထိုအရပ်သို သူြပန်သည် ။
သူဖခင်ေရာ သူအဘိုးပါ သတတွင်းလုပ်သားကီးမား ြဖစ်ကသည် ။
ကေနဒါိုင်ငံသားများ သည် ၁၈၈၉ ခုှစ်ကတည်းက ဆပ်ဘယ်ရီ
တစ်ဝိုက်တွင် ေကးနီှင့် နီကယ်ကို တူးေဖာ်လျက် ရှိကသည် ။
‘အက်(ဒ်)မန်’ မိသားစုဝင်များ လည်း ထိုေခတ်ထိုအခါက ယင်းအလု
ပ် လုပ်ခဲ့ကသည် ။
အက်(ဒ်)မန်သည် လစာေငွ ပမာဏများများ ေလတပ်မှ ရသြဖင့် သူ
မိသားစုတွင် ပထမဆုံးအြဖစ် ေကာလိပ်ေကျာင်း သွားတက်သည် ။ သူ
က

သတအင်ဂျင်နီယာပညာကို

အဓိက

ဆည်းပူးပီး

သတေဗဒ

သင်တန်းကို ထပ်တက်သည် ။ ၁၉၄၈ ခုှစ်တွင် ထိုသင်တန်း ှစ်ခုစလုံး
၌ သူအေတာ်ဆုံး ေကျာင်းသားတစ်ဦး ြဖစ်ပီး ဆပ်ဘယ်ရီြမစ်ဝှမ်း၌ အ
ဓိက အလုပ်ရှင်လည်း ြဖစ်ေသာ ိုင်ငံတကာ နီကယ်ကုမဏီ (အင်က)ို
က သူကို အလုပ်ခန်သည် ။
၁၉၀၂ ခုှစ်တွင် တည်ေထာင်ေသာ အင်ကိုက ကေနဒါအား တစ်က
မာလုံးသို နီကယ်ေပးသွင်းသူြဖစ်ေအာင် ကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည် ။
အွန်တဲရီယိုြပည်နယ် ဆပ်ဘယ်ရီမိြပင်ဘက်တွင် ၎င်းပိုင်ေသာ ဧရာမ
နီကယ်သိုက်ကီး ရှိသည် ။ အက်(ဒ်)မန်က အလုပ်သင်သတတွင်း မန်
ေနဂျာအြဖစ် ‘အင်က’ို ၌ အလုပ်ဝင်ခဲ့သည် ။
အက်မန်သည်

ဆပ်ဘယ်ရီ

ဆင်ေြခဖုံးရပ်ကွက်ရှိ

ေနေပျာ်

ေသာ်လည်း စုတ်ချာသည့် ပျဉ်ေထာင်အိမ်၌ သတတွင်းမန်ေနဂျာအြဖစ်
အိုးထုတ်လို ရသည့်တိုင် သည့်ထက်ပိုေကာင်းေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုခု
ရှိရမည်ဟု သူေတွးမိသည် ။
နီကယ်၏ အေြခခံသတိုင်းမှာ ပင်တလန်ဒိုက်ြဖစ်ပီး ၎င်းတွင် ပ
လက်တီနမ်၊ အီရီဒီယမ်၊ ေငွှင့်ေရ စေသာ အြခားြဒပ်စင်များ လည်း ပါ
ဝင်ေသးေကာင်း ေကာလိပ်ေကျာင်းမှာ သင်ခဲ့ရသည် ။
အက်မန်က ရှားပါးေြမေအာက် သတများ ၊ ၎င်းတို အသုံးဝင်ပုံှင့် ၎
င်းတို ၏ ေဈးကွက်ြဖစ်ိုင်ေချတို ကို စတင်ေလ့လာသည် ။ ထိုကိစကို
တြခားမည်သူမ မလုပ်က။
အေကာင်းမှာ ရာခိုင်ှန်းနည်းလွန်းပီး ယင်းတို ကို တူးေဖာ်ြခင်းမှ
တွက်ေြခမကိုက်ေသာေကာင့် ေနာက်ဆုံး၌ ေချာ်ရည်များ သာ ြဖစ်ကုန်
သည် ။ ရှားပါးေြမကီးသတများ အေကာင်း သိသူမှာ တချိတေလသာ
ရှိသည် ။

ေြမာက်ြမားလှစွာေသာ ကွယ်ဝချမ်းသာမ အားလုံးနီးပါးမှာ အကံ
ေကာင်းတစ်ချက် ရဖို ှင့် ထိုအကံကို တကယ်ြဖစ်ေအာင် လုပ်ရဲြခင်းအ
ေပ မူတည်သည် ။ အလုပ်ကိးစားြခင်းှင့် ‘ကံ’တို ကိုလည်း လိုအပ်သ
ည် ။
အက်မန်၏ ထူးြခားေသာအကံတစ်ခုမှာ အြခားလူငယ် သတတွင်း
မန်ေနဂျာများအား ယမကာြမံေနခိုက်တွင် ဓာတ်ခွဲခန်းသို ြပန်သွားဖို ြဖ
စ်သည် ။
ေနာက်ဆုံး၌ သူရရှိေသာ ထုတ်လုပ်မြဖစ်စဉ်ကား ဓာတ်သတများ
ကို ဖိအားေပး၍ အက်ဆစ်ြဖင့် စစ်ထုတ်နည်း ြဖစ်သည် ။
အကယ်၍ ဤနည်းကို ‘အင်က’ို သို သူသွားေပးပါက သူတို က သူကို
ေကျာသပ်ပီး ချီးမွမ်းကမည်။ သိုမဟုတ် ညစာေကးမည်။ သူက ရာထူး
မှ ုတ်ထွက်ပီး တိုရွန်တိုမိသို ရထားကို တတိယတန်းတွဲမှ စီးကာ မူပို
င်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ဗျိုသို သွားသည် ။ ထိုစဉ်က သူအသက်က ၃၀ ှစ်ရှိပီး
သူမှာ တက်လမ်းရှိသည် ။
သူလုပ်မည့်အလုပ်က စရိတ်သိပ်မကီး၍ ေငွအသင့်အတင့် ေချးယူ
သည် ။ တူးေဖာ်စရာ ပင်တလန်ဒိုက်အိုင်းများ ကုန်ခန်းေသာအခါ သိုမ
ဟုတ် ဆက်လက်တူးေဖာ်ရန် တွက်ေြခမကိုက်ေတာ့ေသာအခါ တူးေဖာ်
ေရးကုမဏီများ ၏ ဧရာမေချာ်ပုံကီးများ ကျန်ရစ်ခဲ့ကသည် ။
ယင်းေချာ်ပုံများကို အမှ ိ က်ဟု သတ်မှတ်ြခင်းေကာင့် မည်သူကမ
မလိုချင်ေသာ်လည်း စတိ(ဗ်)အက်(ဒ်)မန်ကေတာ့ လိုချင်သည် ။ သူက
ထိုအမှ ိက်များကို တစ်ပဲေြခာက်ြပား ေပးဝယ်သည် ။
သူက ‘အက်မွန် သတလုပ်ငန်း’ကို တည်ေထာင်ပီး တိုရွန်တိုစေတာ့
အိပ်(ဇ်)ချိန်း၌ ‘အမ်မီများ ’ဟု လူသိကာ သူရှယ်ယာေဈး ထိုးတက်သွား

သည် ။ ဘဏ်များ ှင့် ဘာေရး အကံေပးများက ေချာ့လုံး ေြမာက်
လုံးများ ြဖင့် အဆိုြပေသာ စီးပွားေရးစွန်စားမများကို သူဘယ်ေတာ့မှ
လက်မခံသလို သူလုပ်ငန်းကိုလည်း လုံးဝေရာင်းမစားေသး။ ထိုေကာင့်
အကံအဖန်လုပ်မများ ၊ ေဈးထိုးကျမများ ှင့် ပိလဲမများကို သူေရှာင်
ိုင်သည် ။ သူအသက် ၄၀ှစ်တွင် ကုေဋကွယ်သူေဌးြဖစ်ပီး ၁၉၈၅ ခုှ
စ်၊ သူအသက် ၆၅ှစ်တွင် ဘီလျံနာကီး ြဖစ်လာသည် ။
သူက သူဘဝကို လုံးဝမေမ့သလို ကွားလုံးလည်း မထုတ်တတ်။ ပရ
ဟိတအဖွဲများ သို ခပ်များများ လှဒါန်းပီး ခိးြခံေခတာကာ ိုင်ငံေရး
ကိုလည်း ေရှာင်ရှားသည် ။
သူသည် မိသားစုအေပ ေကာင်းေသာ အိမ်ေထာင်ဦးစီး တစ်ဦး
အြဖစ် လူသိများ သည် ။
သူသက်တမ်းတစ်ေလာက် သူ၏ သိမ်ေမွေသာ အြပင်သဏာန်ကို
ကည့်ပီး သူကို လိမ်ညာစားဖို ကံစည်ေသာ လူမိုက်တချိေတာ့ ရှိခဲ့
သည် ။ သူေမာင်းှင်ခဲ့ေသာ ေလယာဉ်အင်ဂျင်မှ သံမဏိကဲ့သို သူစိတ်
ဓာတ်က မာေကျာေကာင်း များ ေသာအားြဖင့် သူတို အချိန်ေှာင်းမှ သိ
ကသည် ။
သူအတွက် သူေဌးြဖစ်ေရး နည်းလမ်းကို ရှာေတွခါနီး ၁၉၄၉ တွင်
သူအိမ်ေထာင်ြပသည် ။ သူှင့် သူဇနီးေဖးတို မှာ ေရှသွားေနာက်လိုက်
ညီေသာ အိမ်ေထာင်ဖက်များ ြဖစ်ေသာ်လည်း ၁၉၉၄ခုှစ်တွင် ေဖးမှာ
အာုံေကာေရာဂါ တစ်မျိးေကာင့် ကွယ်လွန်သွားသည် ။ သူတို မှာ ၁၉
၅၀ြပည့်ှစ်က ေမွးေသာ အင်နီဆိုသူ သမီးေလးတစ်ေယာက် ထွန်းကား
ည်။
အက်(ဒ်)မန်သည် အဘိုးကီးြဖစ်ေသာ်လည်း သူမကို ချစ်မဲချစ်ေန

ပီး

သူမအသက်

၂၀

အရွယ်က

လက်ထပ်ခဲ့ေသာ

ေဂျာ့ေတာင်း

တကသိုလ်မှ စာေပပညာရှင် ပါေမာက ေအဒရီယံကိုလင်ဆိုကိုလည်း
လွန်စွာမှ သေဘာကျသလို ထိုစဉ်က အသက် ၂၀ ရှိပီး ေကာလိပ်မ
တက်ခင် ဥေရာပတစ်ေနရာသို ေရာက်ေနေသာ သူ၏ တစ်ဦးတည်း
ေသာ ေြမးေလး ရစ်ကီကိုလင်ဆိုကိုလည်း တုန်ေနေအာင် ချစ်သည် ။
အက်(ဒ်)မန်သည် များ ေသာအားြဖင့် စိတ်ချမ်းသာေသာ လူတစ်ဦး
ြဖစ်ေသာ်လည်း

သူမှာ စိတ်မကည်လင်ေသာ ေနရက်များ လည်း ရှိ

တတ်သည် ။
ထိုအခါ အွန်တဲရီယိုြပည်နယ်၊ ဝင်ဆာမိရှိ မိုးေမာ်တိုက်မှ သူ၏ ပင့်
ေဟာက်(စ်) ုံးခန်းကီးတွင် နံရံေပက ဓာတ်ပုံကို ထကည့်ေလ့ရှိသည်
။
ေဝးလံေသာ အတိတ်ကာလမှ ုပျိငယ်ရွယ်ေသာ မျက်ှာများကို သူ
ြပန်ြမင်ရသည် ။
ုံးတွင်းဖုန်းြမည်၍ သူစားပွဲသို ြပန်သွားသည် ။
"ဆိုစမ်း.. ဂျင်း"
"ဗာဂျီးနီးယားကေန မစက်ကိုလင်ဆို ဆက်တာပါ"
"ေကာင်းပီ။ သူကိုချိတ်ေပးစမ်း"
ဂျင်းက ဗာဂျီးနီးယားမှ ဖုန်းှင့် ဝင်ဆာမှ ဖုန်းကို ချိတ်ေပးစဉ် အက်
(ဒ်)မန်က ဆုံလည်ဆိုဖာကို ေကျာမှီထိုင်လိုက်သည် ။
"ဟဲလို သမီးေလး ေနေကာင်းလား"
တစ်ဖက်မှ စကားကို နားေထာင်ရင်း သူမျက်ှာ တည်သွားသည် ။

သူက စားပွဲေပ ခါးကိုင်းလိုက်သည် ။
"ေပျာက်ေနတယ် ဟုတ်လား။ ဘာသေဘာလဲ။ သမီး သူဆီ ဖုန်း
ဆက်ကည့်ေသးလား။ ေဘာစနီးယားမှာ လား။ ဖုန်းလိုင်းမရှိဘူးလား…
။ အခုေခတ် ချာတိတ်ေတွက စာမေရးကဘူး အင်နီရဲ ။ ဒါမှ မဟုတ် သူ
ပိုတဲ့ စာ အဲဒီမှာ ပဲ ေပျာက်သွားလို များ လား…။ ေအးပါ.. သူက ေသ
ေသချာချာ ကတိေပးသွားတာ ငါလက်ခံပါတယ်။ ေကာင်းပီ။ ငါကည့်
လုပ်ေပးပါ့မယ်။ သူက ဘယ်သူဆီမှာ လုပ်ေနတာလဲ"
အက်(ဒ်)မန်က ေဖာင်တိန်ှင့် စာေရးစကကိုယူပီး အင်နီရွတ်ြပ
တာကို လိုက်မှတ်သည် ။
"ေပါင်မုန်နဲ ငါးများ တဲ့ လား။ အဲဒီနာမည်လား။ အဲဒါ ကယ်ဆယ်
ေရး ေအဂျင်စီလား။ ဒုကသည် ေတွအတွက် အစားအစာေပးတာ။ ေကာ
င်းပီေလ။ ဒါဆို အဲဒီဟာ စာရင်းထဲ ရှိမှာ ေပါ့။ မရှိဘဲ မေနဘူး။ အေဖ
ကည့်လုပ်ေပးမယ် သမီး။ ေအး… ေအး သတင်းထူး ရရချင်း ေြပာမယ်"
သူက ဖုန်းချပီး တဒဂေတွးကာ သူကုမဏီ စီအီးအို (အမေဆာင်အ
ရာရှိချပ်)ကို ေခလိုက်သည် ။
"ခင်ဗျား အလုပ်ခန်ထားတဲ့ လူငယ်ေတွထဲမှာ အင်တာနက်သုံးပီး
သုေတသနလုပ်တာ နားလည်တဲ့ လူ ရှိသလား"
သူက ေမးရာ အရာရှိချပ် ပါးစပ်အေဟာင်းသား ြဖစ်သွားသည် ။
"ရှိပါတယ်။ အများကီးပဲ"
"ေပါင်မုန်ှင့်ငါးများ ဆိုတဲ့ အေမရိကန်ပရဟိတ အဖွဲရဲ ဥကနာမ
ည်နဲ သူဖုန်းနံပါတ်ကို ကျပ်လိုချင်တယ်။ အြမန်ဆုံးရှာခိုင်းပါ"
၁၀ မိနစ်အကာ၌ သူလိုချင်တာ ရသည် ။ တစ်နာရီအကာ၌ ေတာင်

ပိုင်း၊

ကယ်ိုလိုင်းနားြပည်နယ်၊

ေတာက်ပေသာ

ချား(လ်)စတန်မိရှိ

တိုက်ကီးတစ်တိုက်၌

ေြပာင်လက်

ုံးချပ်ဖွင့်ထားေသာ

ုပ်ြမင်သံကားမှ တရားေဟာသည့် ဧဝံဂလိအသင်းေတာ် တရားေဟာ
ဆရာတစ်ဦးှင့် သူအကာကီး စကားေြပာပီး ဖုန်းြပန်ချလိုက်သည် ။
ထိုတရားေဟာ ဆရာမျိးကို သူစက်ဆုပ်သည် ။ ၎င်းတို ကား ကယ်တင်
ြခင်းလုပ်ဖို အာမခံချက်ေပးပီး ယုံလွယ်သူများ ထံမှ အလှေငွအေြမာက်
အြမား ချသူများ ြဖစ်ကသည် ။
"ေပါင်မုန်ှင့်ငါးများ သည် " အေမာက်ကီးေထာင်ထားေသာ ကယ်
တင်ရှင်ကီး၏ ပရဟိတအဖွဲခွဲြဖစ်ပီး ထိုစဉ်က ြပည်တွင်းစစ်ဒဏ် ခံေန
ရေသာ ေဘာ့စနီးယားမှ သနားစဖွယ် စစ်ေရှာင်ဒုကသည် များ အတွက်
အလှေငွများ ေတာင်းခံလျက်ရှိသည် ။
အလှေငွ ပမာဏ မည်မက ဒုကသည် များ ထံ တကယ်ေရာက်ပီး
မည်မက တရားေဟာဆရာ၏ ဇိမ်ခံကားဖိုး ြဖစ်ကုန်သလဲဆိုတာ မည်
သူမမသိ။ သိုေသာ် ရစ်ကီကိုလင်ဆိုတစ်ေယာက် ေဘာ့စနီးယားရှိ ေပါင်
မုန်ှင့်ငါးများ အဖွဲတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ဝင်လုပ်ေနသည် ဆိုပါက ထ
ရဲဗနစ်ဆိုေသာ မိရှိ မိမိတို ၏ ရိကာြဖန်ချိေရးစခန်း၌ ရှိိုင်သည် ဟု
တရားေဟာဆရာက ေြပာသည် ။
"ဂျင်း.. လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ှစ်ေလာက်က တိုရွန်တိုမိက လူတစ်ေယာက်
ရဲ ေကျးလက်အိမ်ထဲက ေရှးေဟာင်းပန်းချီကားှစ်ချပ် ေပျာက်ဆုံးမကို
မှတ်မိေသးလား။ သတင်းစာထဲမှာ ပါတယ်ေလ။ ေနာက်ေန ပန်းချီကား
ေတွ ြပန်ရတယ်။ အဲဒါေတွကို ြပန်ရေအာင် လိုက်ရှာေပးဖို သိပ်သိုသိပ်
တဲ့

ေအဂျင်စီတစ်ခုကို

သူသုံးခဲ့တယ်လို

ငါတို

အသင်းမှာ လူတစ်

ေယာက် ေြပာဖူးတယ်။ အဲဒီလူရဲ နာမည်ကို လိုချင်တယ်။ ငါ့ဆီ ဖုန်းဆ

က်ပါ"
ထိုလူနာမည် အင်တာနက်မှာ လုံးဝမရှိပါ။ သိုေသာ် အြခားကွန်ရက်
များ ရှိေသးသည် ။ အက်(ဒ်)မန်၏ ဝါရင့်အတွင်းေရးမှးမေလး ‘ဂျင်းဆီး
ယား’က စာေရးများ ကွန်ရက်ကို သုံး၍ စုံစမ်းသည် ။ သူမမိတ်ေဆွတစ်
ဦးမှာ ရဲချပ်၏ အတွင်းေရးမှးြဖစ်သည် ။
"ူဘင်စတင်းတဲ့ လား။ ေကာင်းပီ တိုရွန်တိုကြဖစ်ြဖစ် ဘယ်မိက
ြဖစ်ြဖစ် အဲဒီ မစတာူဘင်စတင်းကို ေခေပးစမ်း"
အက်(ဒ်)မန်က ဂျင်းကို ေြပာသည် ။
ူဘင်စတင်းှင့် အဆက်အသွယ်ရဖို နာရီဝက်ကာသည် ။ ပန်းချီ
ကားစုေဆာင်းေသာ ထိုပုဂိလ်ကီးသည် အမ်စတာဒမ်မိရှိ ရစ်(ခ်)ြပတို
က်အတွင်း ပန်းချီေကျာ်ရမ်းဘရန်၏ ‘ညေစာင့်’ ပန်းချီကားကို ေနာက်
တစ်ကိမ် ကည့်ဖို ေရာက်ရှိေနေကာင်း သိရသည် ။ အမ်စတာဒမ်ှင့်
ဝင်ဆာမိအချိန်နာရီ ကွာြခားမက ေြခာက်နာရီရှိပီး ူဘင်စတင်း ည
စာစားေနစဉ် ဖုန်းလာသည် ။ သူက ကူညီသည် ။
"ဂျင်း.. ေလဆိပ်ကို ဖုန်းဆက်ပီး ငါ့ရဲ ဂရမ်မန်ေလယာဉ်ကို အဆင်
သင့်ြပင်ထားခိုင်းပါ။ အခုဆက်လိုက်။ လန်ဒန်ကို ငါသွားချင်လို မဟုတ်
ဘူး ။ အဂလန်လုပ် ေလယာဉ်ပျံကို ေြပာတာ အုဏ်တက်ချိန်သွားမယ်
" ဟု အက်မန်က ူဘင်စတင်းှင့် စကားေြပာပီးေနာက် ဂျင်းကို
န်ကားသည် ။
ထိုေနကား ၁၀-၆-၁၉၉၅။
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