ကူၾကပါ လွဴၾကပါ . . . ကြၽန္ေတာ့္ ရြာက ဘုိးဘြားရိပ္သာ
သတင္းရင္းျမစ္ > အဏၰဝါစိုးမိုး
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေမလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၄၂ မိနစ္

ကြၽန္ေတာ့္ရြာမွာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ တစ္ခုရိွသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ရြာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ
ရိွသည္။ က်ိႏၲလီရြာလို႔ ေခၚသည္။ ကြၽန္ေတာ္ငယ္စဥ္ကပင္ အိမ္ေျခ သံုးရာေက်ာ္ရိွေသာရြာႀကီး ျဖစ္ည္။
အခုေတာ့ အိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္လို႔ ဂြၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ က်ိႏၲလီရြာၿမိဳ႕ ျဖစ္ေနသည္။ အမည္သာ
ေျပာင္းေသာ္လည္း ရြာ၏ အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ လူေနမႈ ဘဝေတြ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမရိွဘဲ
ရြာသူရြာသားေတြ ဆင္းရဲၿပီးဆင္းရဲ
ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ကြၽန္ေတာ့္ရြာအေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ရြာက
ဘိုးဘြားရိပ္သာေလးအေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ရြာမွာ လူမသိသူမသိ ဘိုးဘြားရိပ္သာေလးတစ္ခု
ရိွပါသည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္က သနားၾကင္နာတတ္သည့္ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္
လက္ေဆာ့ေျခေဆာ့ လုပ္ခဲ့ရာမွ စတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ဘုိးဘြားရိပ္သာေလး ျဖစ္သည္။
သားေထာက္သမီးခံမရိွလို႔ ခိုးကိုးရာမဲ့ျဖစ္ၿပီး ရြာထဲ လည္ေတာင္းစား
ေနသည့္ ဘုိးဘြားတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ ကို ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္မိရာမွ ဒီဘိုးဘြားရိပ္သာေလး
စတင္ေပၚ
ေပါက္လာတာ ျဖစ္သည္။ ရြာက လူငယ္ေတြ စုေပါင္းၿပီး အိမ္လးတစ္လံုး ဝယ္သည္။ ခိုကိုးရာမဲ့ဘုိးဘြားေတြကို
အဲဒီ အိမ္ကေလးမွာ ထားသည္။ ေမတၱာရိပ္မြန္ ပရဟိတ လူငယ္အသင္းဖြဲ႔ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကို အေဝးေရာက္
နာယကႀကီး ခန္႔ထားေၾကာင္း အသိေပးသည္။ ကြၽန္ေတာ္က နာယက အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာသည္။
''နင္တို႔ေတြ က်ားၿမီးသြားဆြဲၾကတာပဲကြ၊ က်ားက အေကာင္ႀကီးလာလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနကို
လည္းမသိ၊ ႏိုင္ငံေရးကုိလည္း နားမလည္၊ လူသားေတြကို ၾကင္နာသနားတာအေျခခံၿပီး မႏိုင္ဝန္ကို
စတင္ထမ္းခဲ့ ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ ရြာသူရြာသားေတြ အလုပ္အကုိင္မရိွ၊ ဝင္ေငြမရိွ၊ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းေနၾကေတာ့
ရြာမွာ ခုိးကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားေတြ တစ္ေန႔တျခား မ်ားလာသည္။ သားေထာက္သမီးခံမရိွလုိ႔ ခိုကိုးရာမဲ့ၾကသလုိ
သားသမီးေတြ ရိွေသာ္လည္း သားသမီးေတြက မိဘ ဘိုးဘြားေတြကို မေကြၽးႏိုင္၊ မေမြးႏိုင္ၾကလို႔
ဘုိးဘြားရိပ္သာကုိ လာပို႔ၾကသည္။ ဘုိးဘြား တစ္ ေယာက္ႏွစ္ေယာက္မွ၊ ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္၊
ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ေကြၽးေမြးေရး သာမက၊ ေနထိုင္ေရးပါ ခက္လာေတာ့သည္။ ႏွစ္ထပ္အိမ္ႀကီးပိုင္ရွင္
အဖြားအိုတစ္ေယာက္က သူတို႔ေသသည္
အထိ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သူေသလွ်င္ ဒီအိမ္ႀကီးကိုလည္း ဘုိးဘြားရိပ္သာအျဖစ္ လွဴပါသည္ဆိုလို႔
အေနေခ်ာင္သြား ခဲ့သည္။
အဘိုးအဘြား ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္၊ သံုးဆယ္နီးပါး စားေသာက္ေရး၊ ေဆးဝါးကုသေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္
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ပိုက္ဆံရေအာင္ လူငယ္ေလးေတြက တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ရြာလည္ၿပီးအလွဴခံသည္။ ပိုက္ဆံ၊ ဆီ၊ ဆန္၊
ဆား၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သားငါးရတာ အကုန္ယူၿပီး ေကြၽးေနရသည္။ ရပ္ကြက္ကလည္း
ဆင္းရဲေတာ့ အလွဴခံလို႔မရႏိုင္ ျဖစ္လာသည္။ လိုအပ္သမွ်ကို လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၏ မိဘေတြက
လွဴေနရေတာ့သည္။ အလွဴရွင္လည္းရင္ေမာၿပီး လက္ပန္းက်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ့္ရြာကို စာေပေဟာေျပာဖုိ႔ ေရာက္လာသည့္ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္ကခ်ဳိ႕တဲ့ႏြမ္းပါးေနသည့္
က်ိႏၲလီရြာက ဘိုးဘြားရိပ္သာေလးကို ျမင္ေတြ႕သြားၿပီး ကူညီၾကပါဦး၊ လွဴၾကပါဦးဟု တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည့္
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို အလင္းတန္းဂ်ာနယ္မွာ ေရးလိုက္သည္။ ဒီဂ်ာနယ္ကို ႏိုင္ငံျခားကဖတ္ရသည့္
သေဘၤာသား
ေတြက က်ိႏၲလီရြာဆိုတာ ငါတုိ႕ေဘာ္ဒါႀကီး အဏၰဝါစိုးမိုးရဲ႕ရြာပဲ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ၿပီး ငတ္ျပတ္ေနတာကေတာ့
အဏၰဝါစိုးမိုးရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးေတြပဲ ျဖစ္မယ္၊ လွဴၾကဦးစို႔၊ ကူၾကဦးစို႔ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံျခားသေဘာၤသားေတြက လွဴလို႔
အလွဴေငြ ၁၃ သိန္းႏွင့္ အဝတ္အစားေတြ ပီနံအိတ္နဲ႔ ငါးလံုးေလာက္ ရဖူးသည္။
အဝတ္အစားေတြက သေဘၤာသားမယားေတြ၊ ခယ္မေတြ၊ သမီးပ်ဳိ၊ သားပ်ဳိေတြ ဝတ္ၿပီးသား အဝတ္ေတြျဖစ္လို႔
ဂ်င္းေဘာင္းဘီ၊ ေနာက္ကြဲစကတ္၊ ဘရာစီယာ၊ ေရကူးဝတ္စံုေတြ အမ်ားအျပားပါေနသျဖင့္
ေဝငွတာမွာရရိွသည့္ အဘိုးအဘြားေတြ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။
ဒီ ဘိုးဘြားရိပ္သာအေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ေရးသည့္ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရလို႔ဆိုၿပီး ေတာင္ ကုတ္ၿမိဳ႕ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာက္ေတာင္မိသားစုက အလွဴေငြတစ္သိန္း၊ သေဘၤာသားအရာရိွ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း
မိသားစုက အလွဴေငြတစ္သိန္းႏွင့္ ေဒါက္တာခင္ျမလြင္ (အႏုဇီဝေဗဒ)၊ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ
အထူးကုဆရာဝန္က အလွဴေငြတစ္သိန္း လွဴဒါန္းၾကသည္။
ကြၽန္ေတာ္ေရးသည့္ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိသည့္ ဆရာမက ေငြလွဴသည့္အခါ ဝမ္းသာအားရ ေျပာသည္။
''ကြၽန္မလုပ္ခလစာရတဲ့ ပိုက္ဆံကိုလွဴတာပါ။ အလြန္သန္႔ရွင္းတဲ့ ပိုက္ဆံပါ'' ''သာဓု သာဓု သာဓုပါ ဆရာမရယ္၊
ဤသုိ႔ျပဳရကုသလေၾကာင့္ ျဖစ္ေလရာဘဝမွာ ခိုကုိးရာမဲ့ဘဝ မက်ေရာက္ပါေစနဲ႔လုိ႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္''
ကြၽန္ေတာ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သေဘၤာသားေတြ လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြ ၁၃သိန္းကို မတည္ၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာ
အေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး ရခိုင္တုိင္းမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က
ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေျမေနရာမွာ အေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမ
အနည္းအပါးစုပံုထားၿပီး အေဆာက္အအံု အုတ္ျမစ္ခ်ရန္ႂကြပါဆိုလို႔ ႏုိင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး သံုးေယာက္ကို
ပင့္ေခၚၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ရြာကို သြားသည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္မွာ ဆရာေအာင္သင္း၊ ဆရာလယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္၊ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳႏွင့္
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ အေဆာက္အအံုေဆာက္မည့္ ေျမေနရာမွာ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာေအာင္သင္းက
အုတ္နီခဲကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ကိုင္ေျမာက္ ၿပီးဆိုင္ရာပိုင္ရာေတြကို ပင့္ဖိတ္တိုင္သည္သည္။ ကူညီၾကပါရန္
ေမတၲာရပ္ခံသည္။
က်ိႏၲလီရြာက လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာအေဆာက္
အအံု ေအာင္ျမင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ သမၼာေဒဝ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔က
ကူညီဝိုင္းလို႔ မိႈင္းမေတာ္မူၾကပါ၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ အာကိုးပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဆရာေအာင္သင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး စာေရးဆရာေတြကိုင္ထားသည့္ အုတ္နီခဲေတြကို သေျပခက္ျဖင့္ ေရစင္
ပက္ျဖန္းၿပီး အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ရြာကလူငယ္ေတြက လက္႐ုန္းေတြဆန္႔တန္႔ၿပီး ေအာင္ၿပီ၊ ေအာင္ၿပီလို႔
ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ရြာဦးရြာထိပ္မွာ ဘိုးဘြားရိပ္သာေလးတစ္ခု ျဖစ္ေရာဟဲ့လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။
ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ရြာကို ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္မွာ ဆရာေအာင္သင္း၊
ဆရာေမာင္သာခ်ဳိ၊ ဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာေပေဟာေျပာရန္ ရြာကို ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။
စာေပေဟာေျပာၾကေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကသည့္ ေနရာေလးကို အမွတ္တရ
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သြားၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည့္ အေျခအေနမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတာ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။
''နင့္တို႔ ဘာမွ ဆက္မလုပ္ပါလား'' ''ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေနေနသာသာ အဘေရ အဘိုးအဘြားေတြ
ေန႔စဥ္ေကြၽးဖုိ႔ႏွင့္
ေဆးဝါးကုသေပးဖုိ႔အတြက္ ေသလုေျမာပါး ႀကိဳးစားေနရတယ္။ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာတဲ့ ဘုိးဘြားေတြကို
လက္မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး''။ ကြၽန္ေတာ္လည္း စိတ္မေကာင္း႐ံုကလြဲၿပီး ဘာမွမတတ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တိုင္းမွဴးက
ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေျမေနရာမွာ အေဆာက္အအံုေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အသာထားလုိ႔ တိုးမ်ားလာေနသည့္ ဘုိးဘြားေတြ
ကို ေန႔စဥ္ေကြၽးဖို႔ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသေပးဖုိ႔ပင္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဟု ေျပာၾကသည္။ ရြာသူရြာသားေတြက
အလုပ္အကိုင္မရိွ၊ ဝင္ေငြမရိွ၊ မလွဴႏိုင္၊ မကူႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားေတြႏွင့္ ဘုိးဘြားေတြကို
ျပဳစုေကြၽးေမြးေနရသည့္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ေန႔စဥ္ တိုးမ်ားလာေနသည္။
ဘိုးဘြားရိပ္သာကို တည္ေထာင္မိသည့္ လူငယ္ေလးေတြ လက္ပန္းက်ၿပီး ေမာေနၾကသည္။ ဇြဲမရိွသူ
လူငယ္တစ္ခ်ဳိ႕
လက္ေလ်ာ့ၿပီး ေရွာင္ထြက္သြားၾကသည္။ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ က်ားၿမီးဆြဲ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္သာ
မႏိုင္မနင္း ဆက္ေနၾကသည္။ က်ားႀကီးကလည္း အေကာင္းႀကီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ရြာက
ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လိႈက္
ျဖစ္ေနသည့္ ဘုိးဘြားရိပ္သာေလးကို ကူၾကပါဦး၊ လွဴၾကပါဦးဟု တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
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