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မိုးက အခုပဲ ရြာေတာ့မလိုနဲ႔ အံု႔ မိႈင္းစျပဳေနၿပီး ေအးစက္စက္နဲ႔ ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းတဲ့ ညေနခင္းေပမယ့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ လူအမ်ားက ကဇာတ္႐ုံဆီကို
ဦးတည္သြားလာေနၾကပါတယ္။
သူတို႔နား ေရာက္သြားေတာ့ စကားသံေၾကာင့္ သတိထားမိလိုက္တာက ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီး
လက္မွတ္ကိုယ္စီကိုင္လို႔ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ုံထဲ ဝင္သြားတာကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ုံမွာ လုပ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ား၏
ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့ဖို႔ စီစဥ္ထားတ့ဲ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲကို
လာသူေတြက အရြယ္စံု ပါဝင္ေနျပန္ေတာ့ တျခား ဂီတပြဲေတြထက္ ထူးျခားေနျပန္ေရာ။
ညေန ေစာင္းလာတာနဲ႔အမ်ွ ျမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ုံ ဝင္ေပါက္မွာ တိုးဝင္သူ
ပိုမ်ားလာပါေတာ့ တယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲေတြနဲ႔ ဒြန္႔တြဲရွိေနခဲ့တဲ့ လက္မွတ္ ေမွာင္ခိုေရာင္းသူေတြလည္း
ေတြ႔လာရျပန္ေပ့ါ။
႐ုံုထဲ ေရာက္တာနဲ႔ ပထမဆံုး ျမင္လိုက္ရတာက ‘အလႉခံဌာန’ဆိုတဲ့ စာတန္းေလးပါ။ အဲဒီေဘးမွာေတာ့
ရခိုင္႐ိုးရာ သီခ်င္းေခြေတြ ေရာင္းလို႔။ ရခုိင္သီခ်င္းသံေတြကလည္း ပ်ံ့လြင့္ေနေတာ့ ရခိုင္ျပည္
ေရာက္သြားသလားလို႔ေတာင္ ထင္မိတယ္။
ညေန ၆ နာရီမွာ ပြဲစတင္မယ္လို႔ ေၾကညာထားေပမယ့္ တျခားဂီတပြဲေတြလိုပဲ မစႏိုင္ေသးပါဘူး။
ပိတ္ကားထက္ မွာေတာ့ ‘ရခိုင္ၿပည္နယ္ တိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး
ေထာက္ပံ့မႈ ေတးဂီတ
ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ’ ဆိုတဲ့ စာတန္း ကပ္ထားၿပီး ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးထားတဲ့ အာရွ
စိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ တံဆိပ္နဲ႔ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ရခိုင္
အမ်ဳိးသားကြန္ယက္၊ ဖြံၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္၊ Wave Myanmar တုိ႔ုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တံဆိပ္ေတြ ကပ္ထားတာ
ျမင္ရပါတယ္။
“ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ဆိုတာ ျဖစ္ေနလို႔လည္း ရာသီဥတု ေအးတာေတာင္ လာအားေပးတယ္။ အခုပြဲရဲ႕
တီးလံုးသံ
ေတြ အမ်ဳိးသားသီခ်င္းသံေတြ ၾကားရေတာ့ ဝမ္းနည္းမိတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီလိုပြဲမ်ိဳး မလုပ္ေစခ်င္ဘူး၊
ဝမ္းနည္းမိတယ္” အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတဦးက ေျပာရင္း ေျပာရင္း မ်က္ရည္ဝဲလာပါတယ္။
သူက ရခုိင္ျပည္နယ္က ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ဇာတိဖြားျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ေရာက္တာေတာ့ ၁၅ ႏွစ္ ရွိၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္ မွာပဲ ဂီတပြဲ စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသံကို ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ နာရီၾကည့္ေတာ ည ၇
နာရီ ထိုးခါနီး
ေနပါျပီ။ ရခုိင္ မဂၤလာစည္ေတာ္ၾကီးရဲ႕ အဖြင့္သံေအာက္က ပရိတ္သတ္ ၁,၅ဝဝ ေလာက္ ဆံ့တဲ့
ပြဲၾကည့္စင္ႏွစ္ထပ္ ရွိတဲ့ ႐ုံုထဲမွာ ပရိတ္သတ္က ျပည့္ၾကပ္နီးပါး ျဖစ္ေနပါျပီ။ ေအာက္ထပ္ ေရွ႕ဆံုးတန္း က်ပ္
၁၅,ဝဝဝ နဲ႔ ေနာက္ဘက္ပိုင္း က်ပ္ ၁၂,ဝဝဝ၊ အေပၚထပ္ကို က်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ရယ္လို႔ သတ္မွတ္ေရာင္းတာမွာ
ေစာင္ေရ ၁,၃ဝဝ ကုန္တယ္လို႔ ပြဲစီစဥ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။
ျဗံုန္းဆို လက္ခုပ္တီးသံေတြ ဆူညံသြားလို႔ စင္ေပၚျပန္လွည့္ၾကည့္ေတာ့ တိုက္ပံု အနက္ေရာင္ ဝတ္ထားတဲ့ ၈၈
မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ စင္ေနာက္ဘက္ကေန ထြက္လာျပီး “ျပည္ေထာင္စုက
ဘယ္ေနရာ
ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြဘက္က ရပ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္သမွ်
လုပ္ေပး ရမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသားေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာ က်ေနာ္တို႔ မၾကည့္ႏိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔
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တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေပးတာပါ” လို႔ ေျပာသံနဲ႔အတူ လက္ခုပ္သံေတြ ထပ္မံေပၚထြက္လာပါေတာ့တယ္။
ကိုမင္းကိုႏိုင္ က ပရိတ္သတ္နဲ႔ ႏွုတ္ဆက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ကြန္ယက္ ဥကၠ႒ ကိုတင္ထူးေအာင္
ကလည္း အဖြင့္မွာစကားေျပာတယ္။
ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ Lazy Club band ရဲ႕ လက္စြမ္းျပ တီးခတ္သံ စတင္ၾကားလိုက္ရၿပီး အဆိုေတာ္ ဟဲေလး နဲ႔
ေဝလွ်ံ က ပြဲဦးထြက္ စတင္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖပါတယ္။ ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက အသက္စဝင္လာၿပီး ဟဲေလးက သီခ်င္း
သံုးပုဒ္ ေဖ်ာ္ေျဖ သြားခဲ့ပါတယ္။
တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဒီိေန႔က ကမၻာ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား ကူညီမွုေန႔လည္း ျဖစ္တာက ဒီပြဲကို ပိုျပီး
သက္ဝင္သြားေစသလိုပါပဲ။
စင္ျမင့္ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အႏုပညာေၾကး မယူဘဲ အခမဲ့
ေဖ်ာ္ေျဖေပးဖို႔ အဆိုေတာ္ေတြကလည္း အလွည့္က် ေစာင့္ေနၾကတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
အဆိုေတာ္ ဉာဏ္လင္းေအာင္နဲ႔ Lလြန္းဝါတို႔ သီဆိုအၿပီးေနာက္ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ဂါဝန္ရွည္နဲ႔ ခ်မ္းခ်မ္းက
“တကယ္ ဆိုရင္ အခ်စ္ပဲ လိုတယ္” သီဆိုခ်ိန္မွာေတာ့ ပရိတ္သတ္က လိုက္ဆိုေနၾကျပန္ေရာ။
ေခတၱအစီအစဥ္ တင္ဆက္ေပးတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ ရခိုင္လိုေျပာသံက လက္ခုပ္သံ ညံသြားျပန္ေစပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးရဲ႕ အလႉေငြ ၁၀ သိန္းကို ႐ုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွ ဥကၠ႒ (ဦး)ဇင္ဝိုင္းနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္
(ကို)ေနတိုး တို႔က ေပးၿပီး ကိုမင္းကိုႏိုင္က ကိုယ္စား လက္ခံရယူေပးခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ရခိုင္အဆိုေတာ္မေလး ရတနာမိုင္က ရခိုင္လို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး စတင္သီဆုိတဲ့အခါမွာေတာ့
“မိုင္ေလး”၊” မိုင္ေလး” လို႔ ပရိတ္သတ္အားေပးသံေတြ ညံလို႔ ေနျပန္တယ္။ ပန္းစည္းေတြ တက္ေပး၊
ပန္းကံုးေတြ စြတ္ၾကနဲ႔ေပါ့။
ဒီပြဲမွာပဲ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္နဲ႔ဇနီးက က်ပ္တသိန္း လႉသြားပါတယ္။
Rock အဆိုေတာ္တဦး ျဖစ္တဲ့ ထူးအယ္လင္းက Rock သီခ်င္း ၾကမ္းၾကမ္းေတြ သီဆိုၿပီး စင္ေပၚက
ဆင္းခါနီးမွာ “ဘဂၤါလီေတြ ထြက္သြားဖို႔ အတြက္ အျပည့္အဝ ရပ္တည္ေပးမွာပါ” လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့
အခ်ိန္မွာေတာ့ ပရိတ္သတ္ရဲ့ လက္ခုပ္သံေတြက ဆူညံသြားခဲ့ပါတယ္။
ရခုိင္ အဆိုေတာ္ ဝင္းကိုခိုင္ရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လာေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့ သီခ်င္း သီဆိုခ်ိန္မွာ
ပရိတ္သတ္ေတြက စင္ေအာက္ကေန ကခုန္ၾကကုန္ပါေလေရာ။
ကိုမင္းကိုႏိုင္က ပရိတ္သတ္ၾကားထဲ အလႉေငြ လိုက္လံေကာက္ေတာ့ ပန္းစည္းေတြ ေပးသူေပး၊
ေပြ႔ဖက္ႏႈတ္ဆက္သူ
ႏႈတ္ဆက္ေပါ့။
ဒီလိုနဲ႔ ည ၁ဝ နာရီ ခြဲေနတာေတာင္ ပရိသတ္ေတြကလည္း ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အားေပးေနဆဲပါပဲ။
က်မ ကေတာ့ မနက္ ႐ုံးေစာေစာ သြားရမွာျဖစ္လို႔ ဇာတ္႐ုံထဲက ထြက္လာ လိုက္ပါတယ္။
အျပင္ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ည ၁၁ နာရီရဲ့ ေလေအးေအး တိုက္ခတ္မွုကို ခံစားလိုက္ရေပမယ့္ ဒီပြဲက
လႉတန္းေငြဟာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရ တဲ့ ကေလးမ်ားရဲ႕ ပညာေရး အေထာက္အပံ့ရၾကမွာကို
ေတြးမိရင္း ပီတိ ကူးစက္လာ ပါေတာ့တယ္။
။
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