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နားထဲ
ေႁမြတြန္သံေတြၾကားေနရဆဲ
မမက္ဖူးတဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုနဲ႔
မထုဖူးတဲ့ ႐ုပ္တုတစ္ခုယူကာ
(ဥေရာပဆန္ဆန္)
ပခုံးတြန္႔ ဖိနပ္တစ္ခ်က္ရွပ္ၿပီး
သတၳဳငွက္ ေက်ာကုန္းေပၚက
ကၽြႏု္ပ္ ဆင္းခ်လိုက္
အိုဩ ေမပယ္လ္ရြက္ေတြ ဘယ္မွာလဲ
ဘယ္ရီးသီးအျပာဩ ဘယ္မွာလဲ။
(ဥေရာပမဲဇာဩ ကဗ်ာရွည္မွ )
ေအာ္စလိုေလဆိပ္ကို ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆီးမိုးၿပီး ၾကည့္ရသည္မွာ ၾကည္ႏူးဖို႔ ေကာင္းလွ၏။ သို႔ေသာ္
မိုးတိမ္မ်ားၾကား ကျဖတ္ကာ ေလယာဥ္ နိမ့္ဆင္းလာေနသျဖင့္ ၾကာရွည္ ရွင္းလင္းစြာေတာ့ ၾကည့္ခြင့္ျမင္ခြင့္
မသာခဲ့ပါ။ အျပာရင့္
ေရာင္ေရျပင္ထဲ တစ္ေျဖာင့္တည္း ရွည္ေမ်ာေမ်ာထိုးထြက္ေနသည့္ ကၽြန္းကေလး တစ္ခုကိုငုံ႔ၾကည့္ေနစဥ္
ေလယာဥ္က ကၽြန္း၏ တစ္ဖက္ထိပ္တြင္ ေခါင္းတည္ၿပီး ေနရာယူလိုက္ကာမွ ကၽြန္းကေလးတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ
ေလယာဥ္ေျပးလမ္းတစ္ခုဟူ၍ သိလိုက္ရ၏။
တစ္ခဏအတြင္းမွာပင္ ေျပးလမ္းေပၚ တြင္ ေလယာဥ္ဘီးမ်ားက်သြားၾက၏။ ေလယာဥ္စက္သပ္ၿပီး
ရပ္လိုက္ေသာ အခါ ခရီးသည္မ်ား လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္လာၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္က လူသြားလမ္းလယ္ေခါင္
ေခါင္းေပၚကစင္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ လက္ဆြဲေသတၱာငယ္ကို ယူကာ လူေတြၾကား၀င္ၿပီး
တန္းစီလိုက္သည္။ ေလဆိပ္ထဲသို႔
ေရာက္ေသာအခါ တျခား ခရီးသည္မ်ားနည္းတူ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေပါက္၀တြင္ တန္း စီရျပန္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္ အလွည့္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္တြင္ ခရီးသည္ တစ္ဦးႏွစ္ဦးသာ ရွိေတာ့၏။
ၾကည္ျပာေရာင္၀တ္စံု ၀တ္ထားေသာ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားေရွ႕က အေပါက္ကေလး တြင္
ကၽြန္ေတာ့္၏ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ကို တင္ေပးလိုက္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ငံု႔ၾကည့္ကာ ေအာ္ စလိုကို
တစ္ေခါက္မွ မေရာက္ဖူး ေသးဘူး
ေပါ့ဟု ေျပာလိုက္၏။ ကၽြန္ေတာ္က အၿပံဳးျဖင့္ ေခါင္းညိတ္ျပ သည္။ သူတို႔က “ေအာ္ စလိုကလည္း
ႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟုေျပာကာ ကၽြန္ေတာ့္ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ကို ျပန္ေပး ေလသည္။
ကၽြန္ေတာ္က ယူနီေဖာင္း၀တ္ထားသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားေရွ႕တြင္ အလိုလိုမလံုမလဲျဖစ္တတ္သည့္ စိတ္ေၾကာင့္
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနစဥ္ သူတို႔ကအခုလို ေဖာ္ေရြစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံလိုက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြ ေပါ့ပါး
လြတ္လပ္သြားရ၏။
ပစၥည္းမ်ားတင္ၿပီး တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ လည္ေနသည့္ ၀န္းပတ္စက္ႀကီးေဘးတြင္ သြားရပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ရဲ႕
လက္ဆြဲ အိတ္ႀကီး ထြက္အလာကို ေစာင့္ေနရျပန္သည္။ တစ္ႀကိမ္-ႏွစ္ႀကိမ္-သံုးႀကိမ္။
၀န္းပတ္စက္ႀကီးေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ဆြဲအိတ္ႀကီး ပါမလာေသး။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၀န္းပတ္စက္ႀကီးသာ
ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္ လက္ဆြဲအိတ္မွ် ပါလာသည္ကို မေတြ႕ရေတာ့။ နဂိုကမွ
စိတ္တထင့္ ထင့္ ျဖစ္ေနခဲ့ရသည့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ
ပ်ာယာခတ္သြားကာ ႐ုတ္တရက္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကိုပင္ မသိႏိုင္ေအာင္ ထူထူပူပူ ျဖစ္သြားရ၏။ ၿပီးေတာ့မွ
လူသြားလမ္းၾကားက စံုစမ္းေရးဌာန အေပါက္၀သို႔ သြားရပ္ ကာ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာျပရေတာ့သည္။
ေလဆိပ္ ၀န္ထမ္းျဖစ္မည္ထင္ရသူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ၿပံဳးရႊင္စြာငံု႔ၾကည့္သည္။ အေရးတယူ
နားေထာင္သည္။ ၿပီးေတာ့ ပတ္စ္ပို႔ႏွင့္စာရြက္စာတမ္း တခ်ဳိ႕ ထုတ္ျပရသည္။ သူက လာအိုမွာကတည္းက
(Through Check-in) လုပ္လာခဲ့သည့္ လက္ဆြဲအိတ္ နံပါတ္ျပားမ်ားကို စစ္ေဆးေနသည္။ ၿပီးေတာ့
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ေနာက္ထပ္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး
ေရာက္လာ ကာ စကားေျပာၾက သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း ဘာမွမစိုးရိမ္ဘို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္ရေအာင္
လုပ္ေပးမယ့္ အေၾကာင္း ရွင္းျပေနၾက သည္။
သူတို႔ႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္လံုးမ်ားက အျပင္ဘက္ထြက္သည့္ လူသြားလမ္းထိပ္ကို
လွမ္းၾကည့္ လိုက္မိသည္။ အာရွတိုက္သား လူသံုးေယာက္ လူသြားလမ္းထိပ္တြင္ ရပ္ေစာင့္ၿပီး ၾကည့္ေနၾက
သည္ကို ကၽြန္ေတာ္
ေတြ႔လိုက္သည္။ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အေ၀းမွ ရပ္ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးျပေနၾက၏။
႐ုတ္တရက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မမွတ္မိ။ မင္သက္မိၿပီး ရပ္ၾကည့္ေနစဥ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားကို
ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသြားရသည္။ ကို “မြန္းေအာင္” ႏွင့္ “ေဒၚခင္ၿပံဳး” ။ ၿပီ္းေတာ့ မိန္းကေလးတစ္ဦး။ ကၽြန္ေတာ္က
သူတို႔ရွိရာ
ေလွ်ာက္လာေနစဥ္ ကိုမြန္းေအာင္(ေတးသံရွင္ မြန္းေအာင္) က “ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆီးႀကိဳၿပီး ၿပံဳးျပေနသည္။
ေဒၚခင္ၿပံဳး (ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္စရီရန္းၿမိဳ႕တြင္
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လ ခန္႔ကတည္းက ေတြ႕ဖူးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကိုမြန္းေအာင္က “ခင္ဗ်ားက ေခ်းပံုးနဲ႔ နက္ကတိုင္နဲ႔
႐ႈိးစမိုး အျပည့္နဲ႔ဆိုေတာ့ က်ဳပ္ေတာင္ ႐ုတ္တရက္ မမွတ္မိဘူး ျဖစ္ သြားတယ္ဗ်ာ” ဟုဆိုကာ ကၽြန္ေတာ့္ကို
ႏႈတ္ဆက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က လက္ဆြဲအိပ္ႀကီးအေၾကာင္း ေျပာ ျပရျပန္သည္။ အံတီၿပံဳးက
စံုစမ္းေရးအခန္းဆီသြားကာ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ဆြဲ အိတ္ႀကီး ကိစၥ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ၿပီး ေျပာျပေနျပန္သည္။
ထိုစဥ္မွာပင္ ေဘးတြင္ရပ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အရပ္ခ်င္း မတိမ္းမယိမ္း မိန္းကေလးတစ္ဦးကို
ကၽြန္ေတာ္လွည့္ၿပီး ၿပံဳးျပရသည္။ သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို “သီတာက ဦးၿငိမ္းေ၀ကို အရပ္အေမာင္း
ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းနဲ႔ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ဆိုၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေန တာ” ဟု ဆိုကာ ႏႈတ္ဆက္ကာမွ သူ႔ကို
မသီတာမွန္း ကၽြန္ေတာ္ သိသြားရသည္။
သူ႕အသံကိုနားေထာင္ကာ ေရဒီယိုမွ ၾကားရသည့္ သူ႔အသံႏွင့္ တူမတူ စဥ္းစားေနမိေသးသည္။ ယခင္က
တစ္ခါမွ် လူခ်င္း မေတြ႕ဖူးေသး။ ကိုမြန္းေအာင္ႏွင့္မူ မာနယ္ပေလာမွာကတည္းက သိကၽြမ္းခင္မင္ခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။ သူက ဆံပင္ေၾကာဘက္ ေရာက္သည္အထိ ရွည္လ်ားလ်က္၊ အသားအေရ စိုေျပလွပလ်က္။
အရင္ကထက္ သိသိ သာသာ ေျပာင္း လဲသြားသည့္ အေနအထားမို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း
မမွတ္မိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူက
ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္ေစာၿပီးမွ ေရာက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္
ျမန္မာ့အသံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ ကိုမြန္းေအာင္ကိုေတြ႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
အားရွိသြားရ သည္။
သူတို႔ကခရီးသည္မ်ား ကုန္သေလာက္ ရွိသည္အထိ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္မလာေသးသျဖင့္ စိတ္ပူၿပီး
ေစာင့္ေနၾကရ
ေၾကာင္း ၀ိုင္းေျပာေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔မူ နဂုိကတည္းက လက္ဆြဲအိတ္ႀကီးအေပၚ စိတ္မခ်ႏိုင္
ျဖစ္ေနရသည့္
ၾကားထဲ အခုလို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေရာက္မလာခဲ့သည့္အခါ ပိုၿပီး စိတ္ပူေနရ ေတာ့သည္။ ကိုမြန္းေအာင္က
ကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္မပူဖို႔ ေျပာသည္။ အိတ္ထဲတြင္ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္း ပါသလားဟုလည္း ေမးသည္။
ေပ်ာက္လွ်င္
ေလေၾကာင္းကုမၸဏီက ေလ်ာ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး အား ေပးသည္။ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မေပ်ာက္ႏုိင္ပါဘူး ဟူ၍
လည္း ေျပာသည္။
ေလဆိပ္အျပင္ဘက္ တကၠစီကားေပၚ တက္ထိုင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မူ လက္ဆြဲအိတ္ႀကီး ေရာက္မလာခဲ့သည့္
ကိစၥကို မျဖစ္မေန ေခတၱခဏေတာ့ ေမ့ထားမွျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရ၏။
ကားဘီးစတင္လိမ့္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ ေလႏုေအးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ထိေတြ႕ လိုက္ရသည္ႏွင့္
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တစ္ၿပိဳင္ နက္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ “ေမပယ္လ္ရြက္” မ်ားကို ျမင္ဖူးခ်င္ေနသည္။ “ဘလူးဘယ္ရီ” ဟုေခၚေသာ
ဘယ္ရီသီး အျပာကိုလည္း ျမင္ဖူးခ်င္လာခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးလာေသာ မာစီဒီး အမ်ဳိး အစား တကၠစီကားက ေလဆိပ္ေရွ႕က ကားလမ္းအ၀ိုင္းကို ပတ္ေမာင္း
ေနစဥ္ အုပ္ခံုအ၀ိုင္း၏အလယ္တြင္ ႐ုပ္တုတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ရသည္။ လူတစ္ေယာက္ စကၠဴ
စြန္တစ္ခုကို
ေကာင္းကင္ေပၚ ပစ္လႊတ္ေနသည့္႐ုပ္တုကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕လိုက္ရ၏။
ေလဆိပ္အေဆာက္အအုံေရွ႕မွ ကားထြက္လာသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လံုးမ်ားက လမ္းေဘး၀ဲယာမ်ားကုိ
လိုက္ၾကည့္သည္။ အမ်ဳိးအမည္မသိ သစ္ပင္မ်ားကို မသိမသာ လိုက္ၾကည့္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ
ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ဖူးသည့္ ေမပယ္လ္ပင္မ်ား ျဖစ္ေနေလမလားဟု ခန္႔မွန္းရင္း ေငးၾကည့္လာခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္ စီးလာေသာ တကၠစီကားကေလးက လွပေသာ သစ္ပင္တန္းမ်ား ကားလမ္းမ်ားကို ေနာက္ခ်န္ၿပီး
ထားရစ္ ခဲ့၏။

ဟိုမွာ
၀န္႐ုိးစြန္းေပၚက ေနေရာင္ေတြ
အျဖဴေရာင္ညထဲက ေရႊေရာင္ေတြ
ေလတခၽြန္ခၽြန္ ကုတ္အက်ႌတမမနဲ႔
ကၽြႏု္ပ္ဆီကို လာေနသလား
ဟဲလို
ေနေကာင္းပါစ
ဥေရာပေက်းလက္ သမီးပ်ိဳတို႔
က်ဴ႐ုိးေဖါင္ဖြဲ႕ ကမ္ၻာသစ္ရဲ႕နိဒါန္း
ႏွစ္တစ္ေထာင္ကို ေျခတစ္လွမ္းနဲ႔ လွမ္း
ခဲ့သူတို႔
( ဥေရာပမဲဇာ ကဗ်ာရွည္မွ )
ေလဆိပ္ထဲကအထြက္ တကၠစီကားေဘးတြင္ရပ္္ေနစဥ္ ထူးျခားသည့္ စိတ္ဆႏၵတခ်ဳိ႕ကို ကၽြန္ေတာ့္မွာ မနည္း
မ်ဳိသိပ္ထားခဲ့ရပါေသးသည္။
ေလဆိပ္အေဆာက္အဦေရွ႕ ဆင္၀င္ေအာက္တြင္ရပ္ေနရင္းက ရင္ထဲျမင့္တက္လာေနသည့္ စိတ္ဆႏၵ တစ္ခုကို
အတင္းအဓမၼခ်ဳိးႏွိမ္ထားခဲ့ရ၏။ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံေျမေပၚ ေျခခ်ခြင့္ရလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိုႏိုင္ငံ၏
ေျမႀကီးခဲ တစ္ခုကို ေကာက္ယူကာနမ္း႐ႈပ္ခ်င္သည့္စိတ္ဆႏၵက ကၽြန္ေတာ့္ကိုအျပင္းအထန္ ဆြဲေဆာင္
ဖ်ားေယာင္းထားခဲ့၏။ အမွန္တကယ္ နမ္းရႈပ္ျခင္းမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္။ စတိသေဘာနမ္းၾကည့္ဖို႔ ျဖစ္၏။
အခ်ိန္အတန္ၾကာကားေဘးတြင္ ငူတူတူႀကီး ရပ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုကားေပၚတက္ရန္ မသီတာက
သတိေပးခဲ့ရ၏။
ထိုအခ်ိန္ ထိုအခိုက္အတန္႔ကေလးတြင္ တိုင္းျပည္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တိတိ ႏွင္ထုတ္ခံထားခဲ့ရသည့္ ႐ုရွားစာေရး
ဆရာႀကီး “ဆိုဆင္နစ္ဇင္” ကို ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထဲ ျမင္ေနခဲ့၏။ ႐ုရွားစာေရးဆရာႀကီး ဆိုဆင္နစ္ဇင္သည္
“စတာလင္ လက္ထက္” အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေခၽြးတပ္စခန္းေနာက္ခံျဖင့္ ၀တၳဳႀကီးတစ္ပုဒ္ ေရးသျဖင့္သူ႔ကို
စတာလင္က တိုင္းျပည္မွ
ႏွင္ထုတ္ပစ္ခဲ့၏။ ႏွစ္ ၂၀ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။ သူသည္ ခိုလႈံေနထိုင္ခြင့္ရရွိသည့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ေလယာဥ္ေပၚမွအဆင္းေျမမႈံ တခ်ဳိ႕ကို

3/5

ဥေရာပမဲဇာ ေမပယ္လ္ရြက္ ဘယ္ရီသီးအျပာႏွင့္ ဥေရာပေက်းလက္
သတင္းရင္းျမစ္ > ၿငိမ္းေ၀
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၄ မိနစ္

ေကာက္ယူကာနမ္းရႈပ္ျပခဲ့သူျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဘ၀ခ်င္းမတူေသာ တိုင္းျပည္ တစ္ခုျဖစ္သည့္
အေမရိက၏ ေရေျမရနံ႔ကို ႐ွဴ႐ႈိက္
ၾကည့္သည့္သေဘာျပသခဲ့၏။ (ေနာင္အခါ ႏွစ္ ၂၀ တိ တိ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရၿပီး မိခင္႐ုရွားသို႔
ျပန္လည္လာခြင့္ရသည့္ အခါတြင္လည္း ဆိုဆင္နစ္ဇင္သည္ ေလ ယာဥ္ေပၚမွ အဆင္းေျပာင္းလဲလာေနေသာ
႐ုရွေျမ၏ ေျမသင္းခဲတခ်ဳိ႕ကို ကုန္းယူကာနမ္း႐ႈပ္ျပခဲ့ပါေသး သည္။)
ယခုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ေနာ္ေ၀း ႏိုင္ငံေျမေပၚပထမဆံုးေျခခ်ခြင့္ရသည့္အခါ ေနာ္ေ၀းတို႔၏
ေရေျမရနံ႔ကို ဆုပ္ကိုင္ နမ္း႐ႈပ္ၾကည့္ရလွ်င္ေကာင္းမလားဟု ေတြးမိလိုက္၏။ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းလွပ
လြန္းသည့္ ဗိုက္ကင္းတို႔၏
ေျမကို ကၽြန္ေတာ္၏ လက္ဖ၀ါး၊ နဖူးတို႔ျဖင့္ ထိေတြ႕ၾကည့္လိုက္ခ်င္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္
ေလးနက္ေနမိေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ဖူးသည့္ စကားတစ္ခြန္းကိုလည္း
ကၽြန္ေတာ့္ နားထဲၾကားလာေနရျပန္သည္။ “အကယ္၍ သူ႔အေန ႏွင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာခြင့္ရၿပီဆိုလွ်င္
ပထမဆံုး သူေရြးခ်ယ္ မည့္ ႏိုင္ငံသည္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္” ဟူသည့္စကားကို
ကၽြန္ေတာ့္နားထဲတြင္ၾကားလာေနခဲ့ရ၏။ သည္သို႔ေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခုကို ကၽြန္ ေတာ္ေရာက္လာခဲ့ရၿပီ။
ဆိုဆင္နစ္ဇင္၏ ရင္ခုန္မႈမ်ိဳး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင့္တမႈ မ်ဳိးကို ကၽြန္ ေတာ္က လက္ေတြ႕ရလိုက္ၿပီ။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာစိတ္ေတြ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္ တက္ႂကြေနခဲ့၏။ သည္ေျမႀကီးက
ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က ေျမႀကီးလိုမဟုတ္။ သည္ေျမေပၚကလူေတြ၏ ဘ၀သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔
တိုင္းျပည္ကလူေတြ၏ဘ၀ႏွင့္မတူ။ ယုတ္စြအဆံုးသည္ေနရာ သည္ေဒသေနေရာင္ လေရာင္ႏွင့္ ပန္းရနံ႔မ်ား
သည္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တူႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္။
တကၠစီကားေပၚတက္ၿပီး လိုက္ပါလာခဲ့ရသည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ့့္စိတ္မ်ားကအေတြးထဲတြင္ ဆက္လက္နစ္
ေမ်ာေနခဲ့ေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလာႀကိဳၾကသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္သုံးဦးသည္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေတြး၊ ကၽြန္
ေတာ့္ခံစားခ်က္မ်ားကို ကူးစက္သေဘာေပါက္ကာအခ်ိန္အတန္ၾကာ တမင္ၿငိမ္ေနခဲ့ၾကသည္လားမသိ။
မည္သူမွ်စကားမ်ားမ်ားမေျပာၾကေတာ့။
ကၽြန္ေတာ္က ေအာ္စလိုၿမိဳ႕ထဲသို႔အ၀င္ လမ္းက်ဥ္းတစ္ခုထဲအေရာက္ အုတ္ခဲမ်ားေဒါင္လိုက္စီၿပီးခင္း ထားသည့္
လမ္းတစ္ခုကိုၾကည့္ကာ ငယ္စဥ္ကၾကည့္ခဲ့ဖူးသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားတခ်ဳိ႕ကို သတိရမိေအာင္ ရလိုက္ေသးသည္။
သူတို႔ ဥေရာပတိုက္ ၿမိဳ႕ျပလမ္းၾကားမ်ားမွာ ယခုလိုပင္အုတ္ခဲမ်ားကို ေဒါင္လိုက္ စီၿပီးလမ္းခင္းတတ္သည္ကို
႐ုပ္ရွင္ေတြ ထဲ၌ ျမင္ခဲ့ရဖူးသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ရယ္ေတာ့ အတိအက်မသိ ေသာ္လည္း
ႏွင္းက်သည့္အခါလမ္းမေခ်ာ္ေအာင္ ခင္းထားသည့္သေဘာဟုေတာ့ ယူဆမိသည္။
ေအာ္စလိုၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမင့္ျမင့္မားမားေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တိုက္တာ
အေဆာက္အဦး မ်ား မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထိကပ္နီးစပ္စြာေဆာက္လုပ္ထားသည့္ လူေနအိမ္
မ်ားကိုလည္း မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သည့္တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည့္တိုင္အိမ္ယာအေဆာက္အဦးမ်ား
ကိုတမင္ပင္ ျမင့္ျမင့္မားမား
ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ထားျခင္းျဖစ္မည္ဟုေတာ့ စိတ္ထဲကခန္႔မွန္းမိသည္။ လူေနအိမ္ေျခနည္းပါးသည့္
ေျမကြက္မ်ား ကိုပင္ေတြ႕လာခဲ့ရေသးသည္။
အထူးသျဖင့္ ေအာ္စလိုေလဆိပ္သည္ပင္ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ႀကီးမ်ားလို ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ
ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ သူ႔တိုင္းျပည္ လူဦးေရနယ္ေျမအေနအထား အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္
တမင္ပင္ ေလဆိပ္ႀကီးႀကီး မားမား ေဆာက္လုပ္ျခင္း မျပဳဘဲထားသည္ဟုလည္း သိခဲ့ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒြန္ေမာင္းေလဆိပ္မွ ကၽြန္ေတာ္စီးလာေသာ ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီးမွာ ေအာ္စလိုေလဆိပ္သို႔
တိုက္႐ုိက္မဆင္းဘဲ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံႏွင့္ကပ္လ်က္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကို ပင္ေဟဂင္ေလဆိပ္ကိုသာ အရင္ဆင္း ခဲ့ရၿပီး
ကိုပင္ေဟဂင္ ေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္သာ ေအာ္စလိုကို တျခားေလယာဥ္ငယ္တစ္စီးျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့ ရျခင္း
ျဖစ္သည္။
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ဥေရာပမဲဇာ ေမပယ္လ္ရြက္ ဘယ္ရီသီးအျပာႏွင့္ ဥေရာပေက်းလက္
သတင္းရင္းျမစ္ > ၿငိမ္းေ၀
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၄ မိနစ္

ကားထဲတြင္ အပူဓါတ္အနည္းငယ္ေပးထားသည္မို႔ အျပင္ဘက္က အေအးဓာတ္အေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္
မခန္႔မွန္း တတ္ခဲ့ပါ။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ရက္ခန္႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္
ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း တကၠစီ ကားစီးစဥ္ကကားထဲတြင္ အေအးဓာတ္ေပးသည့္စက္တပ္ထားသည့္ ကားကို
ကၽြန္ေတာ္စီးခဲ့ရၿပီး ယခုအခါမူ ကားအတြင္း အပူဓာတ္ေပးထားသည့္ တကၠစီကားစီးေနရသည္ကို စဥ္းစား
ကာရာသီဥတု ေျပာင္းျပန္ေျပာင္းသြား ခဲ့ၿပီကိုမူ သတိထားမိလို္က္၏။
ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္က ကံေကာင္းသည္ဟုကိုမြန္းေအာင္က ေျပာပါသည္။ ျပင္းထန္လွသည့္
ေဆာင္းရာသီ၏ အၿမီးပိုင္းကိုသာ နင္းမိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု သိလိုက္ရ၏။ ေဆာင္းကုန္ကာစ ေႏြဦးရာသီ။
ထို႔ေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအးေတာ့သည့္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့၏။ အေအးဓာတ္ေလ်ာ့
နည္းသြားသည့္အတြက္ ကံေကာင္းသည္ဟု သိရေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္က ေဆာင္း၀င္စအခ်ိန္
ေမပယ္လ္ရြက္မ်ား ၀ါခ်င္တိုင္း ၀ါေနတတ္သည္ဆိုသည့္အတြက္ မျမင္လိုက္မမီလိုက္ရသည့္ အ၀ါေရာင္
ေမပယ္လ္ရြက္မ်ားကို လြမ္းေနမိျပန္သည္။
ေအာ္စလိုၿမိဳ႕ထဲ ၀င္လာေသာအခါ ေနေရာင္တခ်ဳိ႕ သစ္ပင္ႏွင့္ တိုက္တာမ်ားေပၚ တစ္ေစာင္းထိုးက်ေနသည္ကို
ေတြ႕လာရသည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္။ ေနေရာင္က အနီေရာင္ေရာထားသည့္ ၀ါက်င့္က်င့္ အေရာင္မ်ိဳး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ၀င္း၀င္းလက္လက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတာက္ေတာက္ပပေန ေရာင္မ်ိဳးေတာ့မဟုတ္။
မ၀ံ့မရဲႏွင့္ ေခါင္းငံု႔ၿပီးတိုး၀င္လာေနသည့္ နီက်င္က်င္၊ ၀ါမြဲမြဲအေရာင္မ်ဳိး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေနေရာင္မ်ားကို
ေမာ့ၾကည့္ကာ ဥေရာပေရေျမ ရာသီဥတုအေျခအေန အေတြ႕အႀကံဳအသစ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္
ရင္ခုန္ေနခဲ့ရ၏။
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