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(က)
၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ...။
ခန္႔မွန္းရခက္သည့္ တေနရာဆီက တစ္တီတူးျမည္သံၾကားရသည္။ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ေျပာလက္စ
စကားကို ရပ္ထားလိုက္ၾက၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို နားစြင့္ၾကရျပန္သည္။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ၁ဝ ကိုက္မွ်အကြာတြင္
စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာ စီးဆင္းလ်က္ရွိ၏။ အေမွာင္ထုၾကီးအတြင္းမွ ေရစီးသံသဲ့သဲ့ကို
ၾကားရသလိုရွိ၏။ ငါးပြက္သံကိုပင္ ၾကားလိုက္ရ၏။ ထို႔ေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္တခြင္လံုး အေမွာင္ထုၾကီးေအာက္၌
နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ တိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိေလသည္။
''ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို ႐ံုးထုတ္ရင္ လိုင္းကားကို ေခ်ာဆဲြၿပီးမွ ေခၚလာတဲ့ကိစၥ။ ရဲသားတေယာက္နဲ႔
ဒုလံုၿခံဳေရးမႉးတေယာက္ပဲ ပါလာတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥက ေသခ်ာပါတယ္ေနာ္ ဆရာေလး ''
''ေသခ်ာတယ္၊ ေတာင္ငူရဲစခန္းမွာ က်ေနာ့္အသိ ရဲတေယာက္ကို မသိမသာ ေမးၾကည့္ေတာ့လည္း ဒီအတိုင္းပဲ
ေျပာတယ္။ ရဲက တေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘူး။ တခါတေလ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ လိုက္တယ္။
ဒုလံုၿခံဳေရးမႉးနဲ႔ဆိုရင္ ၃ ေယာက္ေပါ့။ ႐ံုးထုတ္တဲ့ေန႔က ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို ေမးၾကည့္ေတာ့လည္း ဒီအတိုင္းပဲ
ေျပာတယ္။ ဒီအတြက္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္ ကိုဆန္းလင္း''
''ဒါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က လူ ၆ ေယာက္ေလာက္ပါမွ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ဆရာေလးအေနနဲ႔
လူဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္ စဥ္းစားထားသလဲ''
''က်ေနာ့္ဆီကေတာ့ က်ေနာ္ပါနဲ႔မွ ၃ ေယာက္ပဲ ရမယ္။ တေယာက္က ကား ေကာင္းေကာင္းေမာင္းတတ္္တယ္။
ကားဆရာကို လိုရမယ္ရ ဖယ္ခိုင္းၿပီး၊ ကိုယ္တိုင္ေမာင္းသင့္ရင္ ေမာင္းရမယ္ထင္တယ္။ ဒီေတာ့ ရဲႏွစ္ေယာက္၊
ဒုလံုၿခံဳေရးမႉးနဲ႔ ကားဆရာကုိ ထိန္းဖို႔ဆိုရင္ စုစုေပါင္း ၆ ေယာက္ရွိမွ ျဖစ္မယ္''
''ဒါဆိုရင္ က်ေနာ့္ဘက္က ၃ ေယာက္ေပါ့။ အတိုႏွစ္လက္ ယူခဲ့မယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက ဓားေျမာင္ေတြပဲ
ယူခဲ့ေပါ့။ ပါးစပ္ေတြ၊ မ်က္ေစ့ေတြ ပိတ္စည္းထားဖို႔ ၾကိဳးနဲ႔ ပိတ္စေတြလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ ယူခဲ့ရမယ္။
ေသနတ္ကို မျဖစ္ႏိုင္လြန္းမွပဲ အသံုးျပဳမယ္''
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''ဟုတ္တယ္။ ေသနတ္ကိုေတာ့ မသံုးတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ေသနတ္သံေပးလို႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ဘူး။ ပထမ
က်ေနာ္တို႔ ၃ ေယာက္က ေတာင္ငူက ထြက္ထြက္ခ်င္း ခေပါင္းတံတားထိပ္ကေနၿပီး ကားတားစီးမယ္။
ကိုဆန္းလင္းတို႔က ဟုိဘက္တံထားထိပ္အဆင္းက ေစာင့္။ အေျခအေန မေပးရင္ က်ေနာ္တို႔က ဘာအခ်က္မွ
မျပဘဲ ၿငိမ္ၿပီးေနမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အထဲက တေယာက္ပဲ တက္လိုက္ခဲ့ေပါ့။ ေရွ႕မွာေတြ႔တဲ့ ရြာတန္းရွည္မွာ
က်ေနာ္တို႔အားလံုး ျပန္ဆင္းေနခဲ့မယ္။ အေျခအေနေပးလို႔ က်ေနာ္တို႔က အခ်က္ျပရင္ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး
ကားေပၚတက္ၿပီး၊ စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း လုပ္ၾကတာေပါ့''
''ကားကို ခေပါင္းလမ္းဆံုအထိ ျပန္ေမာင္းၿပီးမွ ထန္းတပင္ဘက္ကို ေမာင္းရမွာေပါ့ေနာ္''
''ဟုတ္တယ္ ကိုဆန္းလင္း။ ထန္းတပင္အထိ က်ေနာ္တို႔ မသြားဘူး။ လမ္းမွာ လမ္းခဲြတခုရွိတယ္။ အဲဒီ
ကားလမ္းခဲြက စစ္ေတာင္းျမစ္နဲ႔ အရမ္းနီးတဲ့အထိ ကပ္သြားတဲ့ေနရာ ရွိတယ္။ ေျခက်င္ စမ္းေလွ်ာက္ရင္
တမိနစ္ေလာက္နဲ႔ စစ္ေတာင္းျမစ္ကမ္း ေရာက္တယ္။ ကိုဆန္းလင္းတို႔အဖဲြ႔က အဲဒီကမ္းပါး
ဟုိဘက္ကမ္းထိပ္က ေစာင့္ေပါ့။ ဟုိဘက္မွာေတာ့ လွည္းလမ္းရွိတယ္မုိ႔လား။ ထန္းတပင္ကို ကြင္းၿပီး
ေတာင္ေျခအထိ ကိုဆန္လင္းတို႔ တာဝန္ေပါ့''
''ကားဆရာနဲ ့ ရဲေတြက်ေတာ့ ဒီအတိုင္း ၾကိဳးတုတ္ၿပီး ထားခဲ့ၾကမလား''
''ဟုတ္တယ္။ လမ္းေဘးမွာ ေတာရွိတယ္။ ေတာစပ္အထိ ေမာင္းဝင္ၿပီး သူတို႔ကို ထားခဲ့ရမွာပဲ''
''ဒါဆိုရင္ ကားကို ခေပါင္းတံတားအထိ ျပန္ေမာင္းတာရယ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ ဟိုဘက္ကမ္းအထိ ကူးတာရယ္၊
စုစုေပါင္း အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူရင္ ရမလဲ''
''က်ေနာ္တို႔ ေလ့က်င့္ခန္႔မွန္းၾကည့္တာေတာ့ နာရီဝက္ပဲ။ အားလံုးအဆင္ေခ်ာရင္ နာရီဝက္ထက္ကို မပိုဘူး။
စစ္ေတာင္းျမစ္ကလည္း အဲဒီေနရာမွာ ကိုဆန္းလင္းသိတဲ့အတိုင္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးဗ်''
''တကယ္လို႔ ဒီၾကားထဲ ခရီးသည္ေတြပါလာရင္ေကာ ဆရာေလး''
''အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ခရီးသည္က ခေပါင္းတံတားအလြန္က်မွပဲ ကားတားစီးတာ မ်ားတယ္။ က်ေနာ္တို႔
ေစာင့္စီးတဲ့ေနရာက ခရီးသည္ အင္မတန္ပါးတဲ့ ေနရာေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မသကာ ခရီးသည္ပါလာလို႔
အဆင္မေျပဘူးထင္ရင္။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ အခ်က္မျပဘူး။ အခ်က္မျပလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ထဲက တေယာက္ပဲ
တက္စီးရင္လည္း သူ႔ဆီမွာ ေသနတ္ပါမလာေစနဲ႔ေပါ့''
''ဒါဆိုရင္ ဒီၾကားထဲမွာ ဆရာေလးတို႔ဘက္က ျပင္ဆင္စရာရွိတာ၊ ေလ့က်င့္စရာရွိတာ လုပ္ထားၾကေတာ့ေပါ့။
က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း အားလံုး ျပင္ဆင္ထားမယ္။ ဒီတခါ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို ႐ံုးထုတ္ရင္ ဆရာေလး
ဖြင့္ေျပာလိုက္။ သူသေဘာတူရင္ ေနာက္တပတ္ ႐ံုးထုတ္တဲ့ေန႔၊ လုပ္ငန္းစၾကတာေပါ့''
''ကဲ … ကိုဆန္းလင္းတို႔လည္း ေတာင္ေျခအထိ ျပန္သြားရဦးမယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ျပည့္စံုၿပီ။ ကိုဆန္းလင္းတို႔
ျပန္ၾကေတာ့။ ဒီတခါ တနလၤာေန႔ ႐ံုးထုတ္ရင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို ဖြင့္ေျပာမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုဆန္းလင္းနဲ႔
က်ေနာ္ ထပ္ေတြ႔မယ္။ အဲဒီက်မွ အေသးစိတ္ ထပ္ၿပီး စဥ္းစားၾကတာေပါ့''
''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာေလး။ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ပါေစ''
ကိုဆန္းလင္းက ေလသံတိုးတိုးႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္လိုက္သည့္တိုင္ က်ေနာ့္ရင္ထဲ၌ ႏႈတ္ဆက္သံမ်ား
ပဲ့တင္ထပ္သြားခဲ့ရ၏။ စိတ္လႈပ္ရွားေနခဲ့သျဖင့္ က်ေနာ့္လက္မ်ားမွာ တုန္ရင္လ်က္ရွိ၏။
က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း ေသာင္ျပင္ေပၚက လူရိပ္တခ်ဳိ႕ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္လာခဲ့သည္။ ကိုဆန္းလင္းႏွင့္
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က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနစဥ္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ကင္းေစာင့္ေပးေနခဲ့ၾကသည့္ လူငယ္ ၆ ေယာက္
ျဖစ္ၾက၏။ အေမွာင္ထုၾကီးေအာက္တြင္ ကိုဆန္းလင္းတို႔လူသိုက္ စစ္ေတာင္းျမစ္ တဖက္ကမ္းသို႔
ေလွတစင္းျဖင့္ ကူးၾက၏။
က်ေနာ္ႏွင့္ ေသာင္ပုရြာသား လူငယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ေသာင္ျပင္ေပၚလမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ `ကိုဆန္းလင္း´ ႏွင့္
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို က်ေနာ္ ျပန္ေတြးေနမိသည္။
အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ''ဦးခင္ေမာင္ဝင္း'' ကို ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔
ေခၚေဆာင္ပို႔ေဆာင္ေပးၾကရန္ က်ေနာ္ႏွင့္ ''ကိုဆန္လင္း'' တုိ႔ တိုင္ပင္ညိႇႏိႈင္းခဲ့ၾက၏။
`ဦးခင္ေမာင္ဝင္း´ မွာ အုတ္တြင္းၿမိဳ ့၊ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္၏။
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကုိ အစိုးရက ခ်ဲအမႈျဖင့္ အမႈဆင္ မတရားဖမ္းဆီးကာ၊ ႐ံုးတင္တရားစဲြဆိုထား၏။
ေတာင္ငူေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ တရား႐ံုးတြင္
႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးလ်က္ ရွိ၏။ ႐ံုးထုတ္သည့္ေန႔ဆိုလွ်င္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို မည္သူမဆို ခဏတျဖဳတ္
ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခြင့္ ရ၏။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ကာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက သေဘာတူပါက
ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ၊ ဌာနခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္း အစိုးရအဖဲြ႔ ရွိရာသို႔ ေခၚေဆာင္ပို႔ေပးၾကရန္၊
ကိုဆန္းလင္းႏွင့္ က်ေနာ္ သေဘာတူခဲ့ၾက၏။ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြခဲ့ၾက၏။
ေသာင္ျပင္ေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာေနစဥ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ အမွတ္ (၂၁ဝ) တပ္ရင္းမႉး၊
တပ္မႉးကေလး '' ကိုဆန္းလင္း'' ကို က်ေနာ္ ေတြးေနမိသည္။ ကိုဆန္းလင္းႏွင့္ က်ေနာ္က ၁၉၈၈၊ ၾသဂုတ္လ၊
ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း သိကြ်မ္းခဲ့ၾက၏။ သူက ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေရႊဆံေတာ္
ဘုရားကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ အေျခစိုက္သည့္ သပိတ္ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္၏။ က်ေနာ္က အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊
ေသာင္ပုရြာ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏။ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္း၊
အေနာက္ဘက္ကမ္း၊ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ၏ သပိတ္စခန္းတြင္ ေဟာေျပာပဲြ ျပဳလုပ္ေသာအခါ ကိုဆန္းလင္းႏွင့္
လူငယ္တခ်ဳိ႕ကို က်ေနာ္က တကူးတက ဖိတ္ၾကားၿပီး တရားေဟာေစခဲ့၏။
ထိုစဥ္ကတည္းက ကိုဆန္းလင္းႏွင့္ က်ေနာ္ အလုပ္အတူတဲြၿပီး လုပ္ခဲ့၏။ စက္တင္ဘာလအတြင္း စစ္တပ္က
အာဏာသိမ္းေသာအခါ ကိုဆန္းလင္းတေယာက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့၏။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ကိုဆန္းလင္းႏွင့္ က်ေနာ္ ျပန္လည္ အဆက္အသြယ္ ရေသာအခါ
ကိုဆန္းလင္းမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၏ တပ္မႉးတဦး ျဖစ္လာခဲ့၏။ သူက အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း က်ေနာ့္ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ၿပီး
ဆက္သြယ္လာခဲ့၏။
အေမွာင္ထုၾကီးေအာက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာေနစဥ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း ေသာင္ပုရြာအထိ
စြန္႔စားထိုးေဖာက္ေရာက္ရွိလာကာ က်ေနာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ တပ္မႉးကေလး ''ကိုဆန္းလင္း'' ကို က်ေနာ္
ေလးစားမိသည္။ သူသည္ ငယ္ရြယ္သူ ပညာတတ္လူငယ္တဦး ျဖစ္၏။
က်ေနာ္တို႔ လူသိုက္၊ ေသာင္ပုရြာကမ္းပါးေပၚ ေရာက္ေတာ့ အေမွာင္ထုၾကီးေအာက္တြင္ပင္ တိတ္ဆိတ္စြာ
လူစုခဲြလိုက္ၾက၏။
(ခ)
၁၉၉၃ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊
မာနယ္ပေလာ။
''ဒီတုန္းက ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကုိ ေခၚလာႏိုင္ၿပီး အမ်ဳိးသား ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖဲြ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္မိသြားရင္
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အေတာင္တူ ငွက္တို႔ရဲ႕ ေတာင္ပံခတ္သံမ်ား
သတင္းရင္းျမစ္ > ၿငိမ္းေဝ
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၀၄ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၅၁ မိနစ္

သူ႔သမုိင္းက တမ်ဳိးေျပာင္းသြားမယ္ ထင္တယ္ဗ်ာ ဆရာေလးရ''
မၿပံဳးတၿပံဳးမ်က္ႏွာႏွင့္ က်ေနာ့္ကိုၾကည့္ရင္း ေမးလာသည့္ ကိုဆန္းလင္းကို က်ေနာ္ကလည္း ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးပင္
ျပန္ၾကည့္မိသည္။
''အဲဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္း သိတဲ့အတိုင္းပဲေပါ့ဗ်ာ''
က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ အေတြးကိုယ္စီျဖင့္ အသံတိတ္သြားၾကျပန္သည္။ မယ္တုကီၡ စမ္းေခ်ာင္းထဲက
ေရစီးသံမွာ ပိုၿပီး အသံက်ယ္လာသည္ဟု ထင္ရ၏။ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ ကုန္းေတာ္ေပၚဆီက ေၾကးစည္ထုသံ
ၾကားရသည္။ ႐ုံးေရွ႕ေျမကြက္လပ္ဆီက ရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕ စကားေျပာသံကို ၾကားရသည္။
''ေအးဗ်ာ … အခုေတာ့ သူ႔ခမ်ာ ေထာင္ထဲမွာ ေနေနရေတာ့တာေပါ့''
''ကိုဆန္းလင္းနဲ႔ က်ေနာ္ ေတြ႔ၿပီး ေနာက္တပတ္ ႐ံုးထုတ္တဲ့ရက္ကို က်ေနာ္ ေစာင့္ေနတာ၊ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းရဲ႕
မိသားစုေတာင္မွ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို စေနေန႔ၾကီး ႐ံုးထုတ္ၿပီး ေထာင္ ၁ဝ ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ခ်တာ
ေနာက္ရက္ေတြက်မွ သိရတာဗ်။ အရင္တုန္းကေတာ့ ႐ံုးထုတ္မယ့္ရက္ကို ၾကိဳၿပီး သိတယ္။ အခုဟာက ဘာမွ
ၾကိဳမေျပာဘဲ စေနေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္မွာ ႐ံုးထုတ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္တာ''
ထမင္းစား႐ံုဘက္က ဝါးဆစ္ဗူးေခါက္သံ ၾကားရ၏။ ကိုဆန္းလင္းႏွင့္ထုိင္ၿပီး စကားေျပာေနစဥ္
ဧည့္သည္စာရင္းေပးရန္ က်ေနာ္ ေတြးမိ၏။ စားဖိုမႉးကိုေသာင္းလိႈင္ထံ ကိုဆန္းလင္းအတြက္
စာရင္းေပးရဦးမည္ျဖစ္သည္။
''က်ေနာ္ ထမင္းမစားေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့မွ ဆရာေလးနဲ႔ က်ေနာ္ ထူးရာစိုး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္
သြားၾကတာေပါ့။ က်ေနာ္ မေန႔ကတည္းက ငွက္ဖ်ားတက္ေနတာ။ ထမင္းစားလို႔ မရေသးဘူးဗ်''
နားထင္နားရင္းမ်ား ခ်ဳိင့္ဝင္ေနသည့္ ကိုဆန္းလင္း၏ မ်က္ႏွာကို က်ေနာ္ သတိျပဳမိသြားသည္။ က်ေနာ့္ထက္
၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ငယ္ရြယ္သူျဖစ္သည့္တိုင္ ပင္ပမ္းဆင္းရဲလွသည့္ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရသျဖင့္ သူ႔ခမ်ာ
ပိန္လွီႏြမ္းလ်လြန္းေနသည္။
''ဆရာေလးလည္း အဲဒီကိစၥၿပီးကတည္းက ဒီဘက္ကိုလာဖို ့စဥ္းစားခဲ့တာေနာ္''
''ဟုတ္တယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကိစၥ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ အဲဒီကတည္းက တခါထဲ ထြက္ဖို႔ပဲ။ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကိစၥ
မေအာင္ျမင္ေတာ့ အေျခအေနအရ တလေလာက္ ဆက္ေနရေသးတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက
စိတ္ဓာတ္မာတယ္ဗ်။ ဒီကိစၥ သူ႔ကို ဖြင့္ေျပာျဖစ္ခဲ့ရင္ သူလည္း သေဘာတူမွာ ေသခ်ာတယ္။ ေအးဗ်ာ
ကံၾကမၼာကလည္း ကိုယ့္ဘက္မွာ မရွိခဲ့ဘူးေလ''
က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုဆန္းလင္းတို႔ စီစဥ္ၾကသည့္ ''ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံခ်က္'' မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္
ဧၿပီလအတြင္း က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုဆန္းလင္းတို႔ ေသာင္ပုရြာေသာင္ခံုေပၚတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး၊ ေနာက္တပတ္
စေနေန႔တြင္ `ဦးခင္ေမာင္ဝင္း´ကုိ ႐ုတ္တရက္ မည္သူ႔ကိုမွ် အသိမေပးဘဲ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၾက၏။ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕
တရား႐ံုးက `ဦးခင္ေမာင္ဝင္း´ကို ေထာင္ ၁ဝ ႏွစ္ ခ်မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ၏။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ငူေထာင္သို႔
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္လုိက္၏။ `ဦးခင္ေမာင္ဝင္း´ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္႐ံုးထုတ္ကာ၊ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး
ေတာင္ငူေထာင္တြင္း သြင္းလိုက္ၾကသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔၏ စီမံကိန္းမွာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ မရခဲ့ေတာ့ပါ။
''ဆရာေလးေကာ ဘယ္လိုလဲ၊ ငွက္ဖ်ား ဖ်ားၿပီးၿပီမို႔လား''
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''ဟုတ္တယ္၊ ဖ်ားၿပီးၿပီ။ ေရာက္ၿပီး တလေက်ာ္မွ ဖ်ားတာဗ်။ ေဆး႐ံုေတာင္ တက္လုိက္ရေသးတယ္။ အခုေတာ့
အဆင္ေျပပါတယ္။ အာတီစနိတ္ ရွိတယ္ေလဗ်ာ''
''အဲဒီေဆးက ေစ်းၾကီးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္ေဆာင္ထားႏိုင္မွာလဲ။ တကဒ္ကို ဘတ္ ၅ဝ ။
ရဲေဘာ္ေတြအဖို႔ေတာ့ ကြီနင္းေပါ့ ဆရာေလးရာ''
''က်ေနာ္လည္း တခါဖ်ားရင္ တကဒ္ကုန္ေအာင္ မစားဘူး။ တဝက္ပဲ စားတယ္။ သက္သာရင္ ရပ္ထားၿပီး
ေနာက္တခါ ဖ်ားမွ ေသာက္တယ္။ ဒီမွာေတာ့ ရန္သူၿပီးရင္ ဒုတိယ အၾကီးဆံုးရန္သူဟာ ငွက္ဖ်ားပဲေပါ့ေနာ္''
ကိုဆန္းလင္းႏွင့္ က်ေနာ္ ႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ ကြက္လပ္ဘက္ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုဆန္းလင္းက ေျပာက္က်ား
စစ္ေဘာင္းဘီ အေဟာင္းကို ဝတ္ဆင္ထား၏။ သံလြင္ျမစ္ကမ္းတြင္ တပ္စဲြထားသည့္ ၂၁ဝ တပ္ရင္းမွတဆင့္
က်ေနာ့္ထံ အလည္လာသူ ကိုဆန္းလင္းကို က်ေနာ့္မွာ ဧည့္ဝတ္မေက်ပြန္ႏိုင္ဟု ခံစားရသည္။
''ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္း'' ေလး ထိပ္တြင္ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ မတိုင္ပင္ရဘဲ ၿပိဳင္တူရပ္လုိက္ၾက၏။
ေဘာေနာ္ေလး ေတာင္ထိပ္ကို လွမ္းျမင္ေနရသည္။ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢကုန္းေတာ္ႏွင့္ ကုန္းေအာက္က
စာေရးဆရာ`ႏိုင္ဝင္းေဆြ´၏ တဲကေလးကို လွမ္းေတြ႔ရသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္
`ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္း´ ဆိုင္းဘုတ္ေလးေအာက္တြင္ ရပ္ေနမိၾက၏။
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ံုး ေရွ႕မွတဆင့္ ေတာင္ေစာင္းအတိုင္း
တိုက္ခတ္လာေနသည့္ ေလႏုေအးသည္` ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္း´ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္တြင္
ရပ္ေနၾကသည့္ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဦးအတြက္မူ မေအးျမႏိုင္ခဲ့ပါ။
(ဂ)
၂ဝဝ၉.... ခု၊ ေမလ ၃ဝ ရက္။
''ဒါဆိုရင္၊ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေထာင္ကလြတ္ၿပီေပါ့ေနာ္ .. ဘဘ''
တူမေလး `ဇင္လဲ့ခင္´ ကို စကားျပန္မေျပာခင္ ေခတၱခဏမွ် က်ေနာ္ ၿငိမ္ၿပီး စဥ္းစားေနမိေသးသည္။
''ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေထာင္ထဲမွာ ၁ဝ ႏွစ္နဲ႔ ၁၅ ရက္ ေနခဲ့ရတယ္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေထာင္ကလြတ္တယ္ ....
ဒါေပမယ့္''
''ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လဲ ဘဘ''
''ေထာင္ကလြတ္ၿပီး အျပင္မွာ ၂ ႏွစ္ပဲ ေနခဲ့ရတယ္။ တရားမဝင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ဆိုတဲ့
အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အခု ေထာင္ထဲ ျပန္ေရာက္ေနတယ္။ ဒီတခါေတာ့ ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ ခ်လိုက္ၾကတယ္။ သူ
..... အခု ေထာင္ထဲမွာ''
''အို ... ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ဘဘရယ္''
စာၾကည့္တိုက္ထဲတြင္ စာအုပ္ငွားသူ မရွိသျဖင့္ တိတ္ဆိတ္လ်က္ ရွိသည္။ က်ေနာ့္စာမူမ်ားကို ကြန္ျပဴတာျဖင့္
စာ႐ိုက္ေပးေနသည့္ တူမေလး `ဇင္လဲ့ခင္´မွာ မည္သည့္စကားမွ် ဆက္မေျပာေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့၏။
သူ႔ထံက ကြန္ျပဴတာ႐ိုက္သံ တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ ၾကားေနရသည္။
''ေအာ္ ... ၿပီးေတာ့ တပ္ရင္းမႉး ကိုဆန္းလင္း ဆိုတာေရာ။ သူ အခု ဘယ္မွာလဲဘဘ။ ေက်ာင္းသား
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တပ္မေတာ္ထဲမွာေကာ ရွိေသးရဲ႕လား။ ဘဘနဲ႔ေကာ အဆက္အသြယ္ ရွိရဲ႕လား''
''မာနယ္ပေလာ မက်ခင္တုန္းကေတာ့ ကိုဆန္းလင္းနဲ႔ ဘဘ အဆက္အသြယ္ ရွိပါတယ္။ မာနယ္ပေလာ
က်ၿပီးေတာ့ သူနဲ႔ ဘဘ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ သူ႔သတင္းကို ၾကားခဲ့ရတာ''
''ဘယ္လို .... ဘာသတင္းလဲ ဘဘ။ ကိုဆန္းလင္းက ဘာျဖစ္သြားလို႔လဲ''
''သူ႔ကို ေရွ႕တန္းက ရြာတရြာမွာ ရန္သူက အရွင္ဖမ္းဆီးမိသြားတယ္တဲ့။ သူက သူ႔မွာ ပါလာတဲ့ ေသနတ္နဲ႔
ခုခံၿပီး ေဖာက္ထြက္ရင္ လြတ္ႏိုင္ေပမယ့္ အိမ္ရွင္ေတြက သူ႔ကို ေတာင္းပန္ေတာ့ အိမ္ရွင္ေတြရဲ႕ အသက္ကိုငဲ့ၿပီး
ဒီအတိုင္း အဖမ္းခံသြားခဲ့တာတဲ့''
''အို ... ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ဘဘရယ္ .... ဒါျဖင့္ ကိုဆန္းလင္းလည္း ေထာင္ထဲမွာပဲလား''
''မဟုတ္ဘူးသမီး။ ကိုဆန္းလင္း အဖမ္းခံရၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မိဘေတြေကာ ဒီဘက္က တာဝန္ရွိတဲ့
သူေတြေကာ သူ႔သတင္းကို စံုစမ္းခဲ့ၾကတယ္။ သူ႔သတင္းက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ စံုစမ္းလို႔ မရဘူးကြ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း
ကိုဆန္းလင္းတေယာက္ အႏွိပ္စက္ခံရလို႔ စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားၿပီ။ ေတာင္ငူက လမ္းေဘးမွာ
ေတြ႔ခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ၾကားလုိက္ရေသးတယ္။ အခုေတာ့ သူက်ဆံုးသြားတာ ေသခ်ာၿပီလို႔
ေျပာႏိုင္ေလာက္ပါၿပီ''
''ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး ဆံုးသြားတာလဲ ဘဘရယ္''
''သူ႔ကို စစ္တပ္က ဖမ္းမိသြားတာ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ံုးတင္ၿပီး တရားစဲြေထာင္ခ်တာမ်ဳိး မလုပ္ဘဲ
ေခ်ာၾကီးထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ အဲဒါ ေတာင္ေပၚ ေရွ႕တန္းတေနရာမွာပဲ အစာငတ္၊ ေရငတ္ထားၿပီး ႏိွိပ္စက္လို႔
ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာပဲ ေသသြားရၿပီလို႔ ၾကားရတာပဲ။ သူ႔မိဘေတြကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ
စံုစမ္းသိခဲ့ရတယ္တဲ့ေလ''
တူမေလး `ဇင္လဲ့ခင္´ ဆီက မည္သည့္အသံမွ် မၾကားရ။ က်ေနာ္ကလည္း ကိုဆန္းလင္းအေၾကာင္းကို
ဆက္ၿပီး ေျပာမျပႏိုင္ေတာ့။
စာၾကည့္တိုက္ထဲတြင္ တူမေလး `ဇင္လဲ့ခင္´၏ ကြန္ျပဴတာ႐ိုက္သံ ၾကားေနရ၏။ က်ေနာ္က
စာၾကည့္တိုက္ေရွ႕တြင္ ထြက္ၿပီး ရပ္သည္။ သစ္ခြပန္းၿခံေဘးတြင္ ရပ္ၿပီး မြန္းၾကပ္လ်က္ရွိသည့္ ရင္ကို
ေပါ့ေစရန္ ေလကို အားယူၿပီး ရႉ႐ႈိက္ေနမိ၏။ ေခါင္းကို အထက္ဘက္သို႔ ေမာ့ကာ သက္ျပင္းတခ်က္ ခ်မိသည္။
အျပာေရာင္ ေကာင္းကင္ထဲတြင္ အျဖဴေရာင္ငွက္တအုပ္၊ အေရွ႕ဘက္သို႔ ဦးတည္ၿပီး
ပ်ံသန္းသြားေနၾကသည္ကို က်ေနာ္ ေငးၾကည့္ေနမိ၏။ ။
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