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`မင္းဘဝတခုလံုးေပးၿပီး
အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို
ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ
အင္မတန္ေသးငယ္လွတဲ့ တန္ဆာပလာအရာရာနဲ႔
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ……`
(ကက္ပ္လိမ္း၏ အကယ္၍ ကဗ်ာမွ)
(၁)
KNLA တပ္ရင္း ၁၆ တပ္ရင္းမႉး ေစာသမူဟဲႏွင့္ တပ္ခြဲမႉးအခ်ဳိ႕ ရန္သူထံလက္နက္ခ် ဒူးေထာက္သြားခဲ့ၿပီးစ၌
KNLA တပ္ရင္း ၁၆ အတြင္း ယံုၾကည့္မႈ ၿပိဳကြဲလ်က္ရွိခဲ့၏။ KNLA တပ္ရင္း ၁၆ မွ ခြဲ ၅ ႏွင့္ ခြဲ ၃ သည္
ေတာင္ညိဳအေရွ႕ျခမ္း ဝင္းေယာ္ေခ်ာင္း၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ရွိေနခဲ့၏။ ခြဲ ၅ ခြဲမႉးက ဗိုလ္တင္လႈိင္ျဖစ္ၿပီး
ခြဲ ၃ ခြဲမႉးက ဗိုလ္ေဒါင္းညိဳ ျဖစ္၏။ ႏွစ္ဦးလံုးက စစ္ရည္ဝသည့္ တပ္ခြဲမႉးမ်ား….။ ဗို္လ္ေဒါင္းညိဳက ေအး၏။
တည္ၿငိမ္၏။ ဗိုလ္တင္လိႈင္ကမူ သြက္၏။ ဖ်တ္လတ္၏။ လုပ္ရဲ….ကိုင္ရဲ….ဆံုးျဖတ္ရဲ၏။ ၾကံရည္ဖန္ရည္
ေကာင္း၏။ ၿပီးလွ်င္ ….. သူကား ထုိေဒသသား….။ ေဒသခံလည္းျဖစ္၍ ေဒသခံလူထုအေပၚ မီးေသ၏။
ဤေၾကာင့္ပင္ ခြဲမႉး ႏွစ္ဦးအနက္ ….ဗိုလ္တင္လႈိင္သည္ ဦးေဆာင္သူေနရာ၌ ရွိေနခဲ့၏။
ေစာသမူဟဲ လက္နက္ခ်ၿပီးမၾကာ …..ဝင္းေယာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒မန္းတင္ၿငိမ္းခ်မ္းတေယာက္ လက္နက္ခ်ၿပီး…..
ေခ်ာင္းႏွစ္ခြရွိ ေစာေအာင္ၾကည္ဝင္း၏DKBAႏွင့္ပူးေပါင္းသြားျပန္သည္။ အုန္းၿခံတပ္မဟာ (၆) အထူးတပ္ရင္းမွ
တပ္ခြဲမႉးဗိုလ္ၾကီးေလးဝါးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ သူ၏ရြာျဖစ္သည့္ က်ဳံခိုရြာတြင္ပင္ ရန္သူႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး KNU အား
ပုန္ကန္၏။
အေျခအေနက ရႈပ္ေထြးေနသည္။ ယံုၾကည္မႈက တပ္ဖြဲ႔အတြင္း၊ ဝင္းေယာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အတြင္း ဖ႐ိုဖရဲ….။
အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္သေဘာတရားခ်ဳိ႕ငဲွ႔ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားက ေတြေဝ၍ ေနၾကသည္။ ယခင္က … အင္အား ၁ဝဝ
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ေက်ာ္ရွိသည့္ ဗိုလ္တင္လိႈင္၏ ခြဲ ၅ သည္ အင္အား ၂ဝ ပင္ မျပည့္ေတာ့….။ အမ်ားစုက လက္နက္ထားခဲ့ၿပီး
ရြာသို႔ ျပန္ၾကသည္။ ရန္သူထံတြင္လည္း လက္နက္မခ်….။ DKBA ၊ ေစာသမူဟဲ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း မပူးေပါင္း…..။ ေတြေဝၿပီး ရြာတြင္ပင္ ျပန္ေန၊ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
တေန႔ ….. ဝင္းေယာ္ေခ်ာင္း အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ `ၿမိဳင္ကုန္းရြာ` ရြာအျပင္ရွိ ေရနက္ကြင္းအတြင္း
က်ေနာ္တုိ႔ ဗိုလ္ေဒါင္းညိဳ၏ ခြဲ ၃ ႏွင့္အတူ ရွိေန၏။ ဗို္လ္ေဒါင္းညိဳ၏ခြဲ ၃ တြင္လည္း ၁၅ ေယာက္ခန္႔သာ
ရွိေတာ့မည္။ `ေရနက္ကြင္း`အတြင္း က်ေနာ္တို႔ ညအိပ္ၾကသည္။ ညကင္းအား ၂ ကင္းခ်၍ အိပ္ၾကသည္။
မနက္ …. မိုးလင္းကင္း (ဝ၄းဝဝ မွ ဝ၆းဝဝ) အခ်ိန္ တာဝန္က်သည့္ ဗိုလ္ေဒါင္းညိဳ၏ တပ္ခြဲမွ တပ္စိတ္မႉး
ရဲေဘာ္တေယာက္ … ကင္းခ်ိန္မွာပင္ ေသနတ္အားထားခဲ့ၿပီး သူ႔ရြာသို႔ ျပန္သြား၏။ မနက္မိုးလင္းမွ က်ေနာ္တုိ႔
သိရ၏။ မလြယ္…..။ က်ေနာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္မ်ားအတြင္း၌ သမူဟဲမွစေသာ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ရွင္း၏။
ရန္သူ႔ထံ လက္နက္ခ်အညံ့ခံသြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြေဝစရာမရွိ။ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ႏွင့္
တပ္မဟာ ၆ ႐ုံးစို္က္ရာ အေျခခံေဒသမ်ားသည္လည္း ရန္သူ႔ထိုးစစ္ေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ၿပီဟု သတင္းမ်ားရသည္။
ဤအတြင္း ဒူးပလာယားခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဟူ၍ `ဖဒိုထဲေန` က ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ခန္႔ၿပီး ေၾကညာခ်က္
ထုတ္သလုိလို သတင္းမ်ားကလည္း ေရာက္လာ၏။ အေျခအေနက ေလႏွင့္ဝမ္း မကြဲေသး…..။
(၂)
ေတာင္အေနာက္ျခမ္းတြင္ အစည္းအေဝးတခု ျပဳလုပ္မည္။ ဝင္းေယာ္ရွိ တပ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပဒိုမ်ား
ေတာင္ေနာက္သို႔ တက္လာခဲ့ရန္ မန္းေအာင္တင္ျမင့္က ေၾကးနန္းႏွင့္ လွမ္းမွာ၏။ မန္းေအာင္တင္ျမင့္က
ဒူးပလာယားခ႐ိုင္၏ ခ႐ိုင္အလုပ္မႈေဆာင္တဦး ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ
ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း နဝတႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ KNU ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္တဦးအျဖစ္
ေဆြးေႏြးပြဲ ၃ ၾကိမ္လံုးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ပဒိုတဦး…..။
ဗိုလ္တင္လႈိင္ႏွင့္ ဗိုလ္ေဒါင္းညိဳတို႔က က်ေနာ္တို႔ကိုပါ ေတာင္ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့ရန္ ေခၚ၏။ ထုိေဒသအတြင္း၌
…. ေတာင္ညိဳေတာင္တန္းၾကီးအား ဗဟိုျပဳ၍ ေတာင္၏ အေရွ႕ျခမ္းအား ေတာင္ေရွ႕…။ ေတာင္၏
အေနာက္ျခမ္းအား ေတာင္ေနာက္ဟု ေခၚၾက၏။ ဗိုလ္တင္လိႈင္တို႔ႏွင့္အတူ က်ေနာ္တုိ႔ သြားၾကမည့္
ေတာင္ေနာက္ျခမ္း ဟူသည္က …. ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ … ခုႏွစ္ဝါ၊ ကလိပ္တုတ္၊ ေက်ာင္းရြာ၊
လိပ္ပုတ္ စသည့္ ရြာမ်ားရွိသည့္ ေဒသသို႔ ျဖစ္သည္။
သံျဖဴဇရပ္၊ ဘုရားသံုးဆူကားလမ္းအား `တညင္`ႏွင့္ `ရက္ေဖာ` ရြာအၾကားမွ က်ေနာ္တို႔ ကူးၾက၏။
ကားလမ္းအား ကူးၿပီးသည့္ေနာက္ …. အေရွ႕တြင္ သံျဖဴဇရပ္၊ ဘုရားသံုးဆူ ေသမင္းတမန္
မီးရထားလမ္းေဟာင္း၏ လမ္းအူေၾကာင္းအား ေရးေရးေတြ႔ရသည္။ သံလမ္းႏွင့္ ဇလီဖားတံုးတို႔က မရွိေတာ့….။
လိပ္သည္းေက်ာက္ အခ်ဳိ႕ကမူ ….ေသမင္းတမန္လမ္းေဟာင္း၏ ျပ႐ုပ္အျဖစ္ႏွင့္ က်န္ေနေသး၏။ အေတြးက
…. သမိုင္းသို႔ ျပန္၍ ငဲ့မေတြးအား…..။ ေျခလွမ္းက ေရွ႕သို႔သာ သြက္သြက္လွမ္းေနရ၏။
သြက္သြက္ဟူသည္ထက္ ပြိဳင့္ေျပးသကဲ့သို႔ ေျပးေနၾကရျခင္းျဖစ္၏။ ဤလမ္းပိုင္းတေလွ်ာက္တြင္က ရန္သူ၏
လမ္းကင္းသည္ အထိုင္ကင္းလည္း ရွိ၏။ ကင္းရွည္လွည့္သည္လည္း ရွိ၏။ တိုး၍မျဖစ္…။
လမ္း၏ တဖက္တြင္မူ ပိစပ္႐ိုင္းပင္မ်ားက ေတာထေနသည္။ ပိစစ္ေတာက ေဘာလံုးကြင္းတကြင္းစာမွ် ရွိမည္။
က်ေနာ္တုိ႔ ပိစပ္ေတာအတြင္း တိုးဝင္လိုက္ၾကသည္။ မ်က္ကြယ္ရသြား၏။ လူသြားလမ္းက မရွိ….။
ေတာတိုး၍ပင္ ပိစပ္ေတာအား ေဖာက္ထြက္ၾကရ၏။ ပိစပ္ေတာအား လြန္လွ်င္ ….. ၾကက္လွ်ာစြန္းသ႑ာန္
လယ္ကြင္းငယ္ ေတြ႔ရ၏။ က်ေနာ္တို႔က လယ္ကြင္းအား ေဒါက္ျဖတ္၊ မျဖတ္…..။ လယ္ကြင္း၏
အနားသတ္အတုိင္း ကပ္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ၾကက္လွ်ာစြန္း၏ အစြန္းတြင္မူ လူသြားလမ္း ေတြ႔ရ၏။ လမ္းက
ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားဆီသို႔ သြားသည့္လမ္း…..။ ခုႏွစ္ဝါ ေတာင္ေျခတေလွ်ာက္တြင္က ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား ရွိ၏။ ဒူးရင္း….။
ဒညင္း…။ ေတာင္ထန္းႏွင့္ ကြမ္းသီးၿခံမ်ား ျဖစ္သည္။ ခုႏွစ္ဝါေတာင္ေၾကာက ေတာင္ညိဳေတာင္တန္းႏွင့္
သြယ္တန္း၍ ဆက္ေနသည္။
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ေတာင္ထန္းၿခံအတြင္း၌ က်ေနာ္တို႔ နားၾကသည္။ နားရင္း …. ညစာအတြက္ ထမင္းခ်က္ၾကမည္။ ေရက
ဤေနရာတြင္ပင္ ရွိ၏။ ေတာင္ေပၚသို႔ေရာက္လွ်င္ ေရမရွိေတာ့….။ ဗိုလ္တင္လႈိင္၏ ခြဲ ၅၊ ဗိုလ္ေဒါင္းညိဳ၏ ခြဲ ၃
ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ပါ ေပါင္းမွ လူက ၃ဝ မွ်ပင္ ရွိ၏။ ကင္းရွည္ခ်ၿပီး ထမင္းခ်က္ၾက၏။ ဟင္းက ….ပိႏၷဲသီးအစိမ္းအား
ခုတ္ထစ္၍ မရမ္းသီးေျခာက္ႏွင့္ ခ်ဥ္စပ္ခ်က ထားသည့္ဟင္း…။ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရစပ္စပ္တြင္ ဗိုလ္ေဒါင္းညိဳ
လုိက္စမ္း၍ မိလာသည့္ ဖားေပါင္းစင္းေလးမ်ားအား ကင္ၿပီး င႐ုပ္သီးႏွင့္ ဆားေထာင္ ေထာင္း၏။ ပူပူစပ္စပ္
ခ်ဥ္ခ်ဥ္ႏွင့္ စား၍ၿမိန္၏။
(၃)
ခုႏွစ္ဝါေတာင္ေၾကာ၏ တဖက္တြင္ ခုႏွစ္ဝါရြာရွိ၏။ ေတာင္ေၾကာေပၚမွ လွမ္းျမင္ရသည့္ ရြာေလးျဖစ္သည္။
ေတာင္ေၾကာမွ ဆင္းသည္ႏွင့္ ရြာဦးသို႔ေရာက္၏။ ရြာကား ကရင္ရြာေလးျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခ ၃ဝ ခန္႔ရွိမည္။
ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းက အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္မည္။ လယ္ယာကိုမူ ရြာ၏ ဝမ္းစာအတြက္ ဖူလံု႐ုံသာ စိုက္ၾက၏။
ေတာင္ထန္း၊ ဒညင္း၊ ကြမ္းသီး ေစ်းေကာင္းသျဖင့္ ရြာက ေခ်ာင္လည္သည့္ဟန္ ရွိသည္။ ေရး၊ လမိုင္းသို႔
ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ သြားၾက၏။ လွည္းလမ္းေပါက္သည္။ ေနခ်င္းျပန္သြား၍ ရသည္ဟု ဆိုသည္။
မူလတန္းေက်ာင္း ရွိ၏။ ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားလာ၍ သင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခုႏွစ္ဝါရြာ၏ ရြာသက္က
မည္မွ်ရွိၿပီဟူ၍ မသိရ…..။
သို႔ေသာ္ …. ဂ်ပန္ေခတ္ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္းအား ေဖာက္လုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္မူ ခုႏွစ္ဝါရြာက
ရွိၿပီးျဖစ္သည္္။ ေသမင္းတမန္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစခန္းမွ ထြက္ေျပးလာၾကသည့္ ေခြ်းတပ္သားတို႔က
ခုႏွစ္ဝါသို႔ေျပးရင္း ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ ရြာက လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေခြ်းတပ္သားတို႔အား ဝွက္ေပး၏။
ေဆးကုေပး၏။ အဝတ္အထည္မ်ား ဆင္ေပး၏။ ၿပီးလွ်င္ … ေသရြာျပန္တုိ႔ အိမ္အျပန္ခရီးအတြက္
လမ္းစရိတ္မ်ား ဝိုင္း၍ ေထာက္ေပးၾကရသည္။ အညာ…..။ အေၾက….. ေဒသမ်ဳိးစံုက လူမ်ိးေပါင္းစံုတုိ႔ ပါၾက၏။
ခုႏွစ္ဝါရြာႏွင့္ ကလိပ္တုတ္ရြာခရီးက ၆ နာရီခန္႔ ေလွ်ာက္ရမည္။ လမ္းတြင္ ရြာဆက္မရွိ….။ လယ္ကြင္းမ်ား….၊
ေတာင္ေၾကာမ်ား၊ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားသာ ရွိ၏။ ခုႏွစ္ဝါရြာႏွင့္ ကလိပ္တုတ္ရြာအၾကား
ရြာဆက္မရွိသျဖင့္ သတင္းဆက္ပ်က္၏။ ရန္သူသည္ `ေတာင္စြန္း`ႏွင့္ `ေရး၊ လမိုင္း`အၾကား အသြားအလာ
လုပ္ရာတြင္ ခုႏွစ္ဝါႏွင့္ ကလိပ္တုတ္အၾကားမွ ျဖတ္၍ သြားလာတတ္သည္။ က်ေနာ္တို႔က ခုႏွစ္ဝါရြာအတြင္း၌
မအိပ္…..။ ရြာျပင္ထြက္၍ အိပ္ၾကသည္။ ရြာတြင္အေနျပၿပီး ေမွာင္ရီသန္းမွ ရြာျပင္သို႔ထြက္၍
ကြမ္းသီးၿခံၾကီးအတြင္း၌ အိပ္ၾကသည္။ ရြာမွကင္းသမား လမ္းျပတဦးကိုမူ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေခၚထား၏။
ခုႏွစ္ဝါေတာင္တန္းၾကီးက ကြယ္ေနသျဖင့္ လသည္ ေနာက္က်မွ ကြမ္သီးၿခံအတြင္းသို႔ ဝင္လာ၏။
က်ဳိးက်ဳိးက်ဲက်ဲ….။
ပုဇဥ္ရင္ကြဲသံတို႔က …..ပိေတာက္ဖူးအား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းၾကီးစြာႏွင့္ တမ္းတမ္းတတ….ေအာ္ျမည္၍ ၾကိဳၾက၏။
ေလေျပညင္းက အ႐ိုင္းစပယ္နံ႕အား သယ္လာ၏။ ေမႊးေမႊးအီအီ….။ ရြာဆီမွ မႈန္လဲ့လဲ့ မီးေရာင္တို႔သည္
တျဖည္းျဖည္းၿငိမ္း၍ ….. ရြာသည္ ဆိတ္ၿငိမ္စျပဳေလၿပီ။ တိတ္ဆိတ္ေသာည….။
ည သည္ ခေလးငယ္တဦး အိမ္ေမာက်ေနသည့္အလား….. အျပစ္ကင္းစင္လြန္းလွ၏။
(၄)
ကလိပ္တုတ္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ က်ေနာ္ကိုလည္းတတ္ေရာက္ရန္ဖိတ္၏။ ေဆြးေႏြးပြဲအား ကလိပ္တုတ္ရြာျပင္ရွိ
ဒူးပလာယားခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒၏ အုန္းၿခံအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲက
ေျမဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ…။ တပ္ဖက္က ဗိုလ္တင္လႈိင္၊ ဗိုလ္ေဒါင္းညိဳ၊ ဗိုလ္သန္းတင္ေအာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္တင္ေရႊတို႔
တက္ၾကသည္။ သူတုိ႔က တပ္ခြဲမႉးမ်ား….။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကမူ …. ဝင္းေယာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ `ပဒို`မ်ား တက္ၾက၏။ ဝင္းေယာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မန္းတင္ၿငိမ္းခ်မ္းကမူ
တံခြန္တိုင္ရွိ ေအာင္ၾကည္ဝင္း DKBA ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခဲ့ၿပီ။
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မန္းေအာင္တင္ျမင့္က KNU ႏွင့္ နအဖ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းအား ရွင္းျပ၏။ သူက ….
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ သံုးၾကိမ္စလံုး၌ KNU ၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ႏွင့္ ပါဝင္ခဲ့သူ….။ သူတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္က
ကရင္ဘာသာႏွင့္သာ အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကသျဖင့္ က်ေနာ္ကနားမလည္….။ တခါတခါ
ဗိုလ္တင္လႈိင္က ဗမာလိုျပန္၍ က်ေနာ့္အား ရွင္းျပသည္။
မန္းေအာင္တင္ျမင့္က နအဖႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သည့္အေပၚတြင္ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနသည့္ဟန္ေပၚ၏။
KNU ဗဟိုကေခါင္းေဆာင္မ်ား တင္းးမာလြန္းသည္ဟုဆို၏။ ဗိုလ္တင္လႈိင္က မန္းေအာင္တင္ျမင့္၏
သေဘာထားအေပၚ ႏွစ္ၿခိဳက္ဟန္မတူ…..။ ထုိအစည္းအေဝးမွ ဝင္းေယာ္အေျခခံေဒသ
ျပန္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဗိုလ္တင္လႈိင္အား တာဝန္ေပးၾက၏။ ဗိုလ္တင္လိႈင္က …..
ဝင္းေယာ္အေျခခံေဒသ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းျပ၏။
ကရင္အမ်ဳိးသားထုအတြင္း ေဝးဝါးမႈမရွိေစရန္…. ရန္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားၾကသည့္ ….မန္းတင္ၿငိမ္းခ်မ္း၊
ဗိုလ္ေလးဝါး၊ ေစာသမူဟဲတို႔ႏွင့္ ကင္းကင္းျပတ္ျပတ္ စည္းျခားရမည္။ သူႏွင့္ရြယ္တူ
တန္းတူတုိက္ေဖာ္တုိက္ဖက္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားအား ျပန္၍ စု႐ုံးမည္။
ၿပီးလွ်င္ … ခြဲ ၃ ႏွင့္ ခြဲ ၅ အား ေပါင္း၍ ဝင္းေယာ္ေဒသအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေဖာ္မည္။ စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈႏွင့္
ကရင္လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ျပန္၍ရယူမည္။ ဤတြင္ …. လက္နက္စြန္႔၍ ရြာသို႔ ျပန္သြားၾကသည့္
ရဲေဘာ္မ်ား ေတြေဝမႈေပ်ာက္ၿပီး တပ္သို႔ ျပန္ဝင္လာၾကမည္….။
ဗိုလ္တင္လႈိင္၏ အစီအစဥ္မ်ားက လက္ေတြ႔က်၏။ ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခလည္း အမ်ားဆံုးရွိ၏။ ဗိုလ္တင္လိႈင္က….
စိတ္အားထက္သန္စြာႏွင့္ ရွင္းျပ၍ေနဆဲ…။ သူ၏ တတ္ၾကြထက္သန္မႈက က်ေနာ္တို႔ အားလံုးအား
ကူးစက္ေစ၏။ မနက္ျဖန္ကို အလုပ္မ်ားျဖင့္ ကူးၾကမည္။ အနာဂတ္သည္ …. မႈန္ဝါးေနမည္မဟုတ္ေတာ့….။
ေလွ်ာက္ရန္လမ္းႏွင့္ ခရီးႏွင့္…..။ စိတ္အတြင္းမွ `ရာဝိျႏၵာနသ္တဂိုး`၏ `ေလလြင့္ငွက္မ်ား`ကဗ်ာမွ
အပိုဒ္တပိုဒ္အား ရြက္မိ၏။
``ျမားကို အရွိန္နဲ႔ မပစ္ခင္
ေလးက တီးတုိးစကားဆုိရဲ႕
မင္းရဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းဟာ
ငါ့ရဲ႕ လြတ္လပ္ျခင္းလည္း
ျဖစ္တယ္….``
(ေရႊအိမ္စည္)
မွတ္ခ်က္ ။
။ မန္းေအာင္တင္ျမင့္သည္ ကလိပ္တုတ္ အစည္းအေဝးၿပီး၍ ၅ ရက္ အၾကာတြင္
ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္ `လွကဒါ`ရြာမွ တဆင့္ရန္သူထံ လက္နက္ခ်ခဲ့၏။
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