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ႏွင့္ ၁၄ ႏုိဝင္ဘာ၊ ၁၉၇၉ (ဒုတိယအၾကိမ္)
က်ဥ္းေျမာင္း ရွည္လ်ားလွသည့္ ကတုတ္က်င္းထဲရွိ အရာအားလုံးသည္ အသက္မဲ့ေနသကဲ့သုိ႔ပင္။
ပတ္ဝန္းက်င္သည္ကား မီးခုိးလႈိင္းၾကီးမ်ားအၾကား မႈန္ဝါးဝါးႏွင့္ ဆူညံလ်က္ပင္။ တက်ီက်ီ၊ တဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း
အသံတုိ႔ေအာက္ လြင့္စင္ေႂကြက်လာသည့္ မီးပြားမီးစတုိ႔သည္ ကတုတ္က်င္းႏွင့္ မနီးမေဝး
ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔တြင္ လြင့္စဥ္ၾကဲပြလ်က္ႏွင့္။ သက္ရွိအရာအားလုံးတုိ႔သည္ ဆိတ္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။
အပင္တုိ႔သည္ အ႐ြက္အခက္? အကုိင္းအလက္ ကင္းမဲ့လ်က္ျဖင့္ ေျမျပင္သည္ကား နီညဳိေရာင္
အဆင္အေသြးျဖင့္။
ေပါလ္ဘာမာ (Paul Baumer)
သူသည္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ာမန္လူငယ္ေလးတေယာက္၊ စစ္မတုိင္ခင္က သူသည္ တခုခုကုိ ဖန္တီးလုိသူ၊
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ဆတ္ဆတ္ထိမခံလုိသူ၊ စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္သူ လူငယ္ကေလးတေယာက္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုအေပၚ
သံေယာဇဥ္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ျဖစ္လာေသာအခါ သူ၏ ဟန္ပန္ႏွင့္ အမူအရာအားလုံးတုိ႔
ေျပာင္းလဲကုန္သည္။ လိပ္ျပာကေလး၊ ငွက္ကေလးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈဟန္ပန္တုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈလ်က္
စိတ္ၾကည္ႏူးေနတတ္သည့္ သူ႔စိတ္ကူးတုိ႔ကုိ ရပ္တန္႔ပစ္လုိက္သည္။
ဆရာျဖစ္သူက ပုံဆြဲတာ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးေသာ္လည္း အခုခ်ိန္သည္ အဖႏုိင္ငံေတာ္အတြက္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္ဟု ဆုိလာခဲ့သည္။
ေပါလ္ႏွင့္ အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းတသုိက္တုိ႔ အဖႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ဟူသည့္ ခံယူခ်က္ႏွင့္အတူ
စစ္မႈထမ္းရန္အတြက္ တပ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ကား စစ္ဟူသည္ကုိ
ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ စြန္႔စားခန္း လြင္ျပင္ၾကီးဟုပင္ ထင္မွတ္ထားၾကသည္။
စစ္သင္တန္းနည္းျပျဖစ္သူ တပ္ၾကပ္ ဟင္းမဲလ္စေတာ့ (Himmelstoss)
သင္တန္းကာလအခ်ိန္အတြင္း သင္တန္းသား စစ္သားငယ္တုိ႔ကုိ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းရျခင္းအေပၚ
သာယာသူတဦး။ တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ေရာက္လာသည့္ စစ္သည္ငယ္တုိ႔အေပၚတြင္ သူ႔အမိန္႔ၾသဇာ
ေပးသံသည္ လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိသည္။ သူ႔အား မည္သူမွ် မေၾကာက္႐ြံ႕ေသာ္လည္း သင္တန္းနည္းျပအရာရွိ
ဟူသည့္စည္းက သူ႔တုိ႔ၾကားမွာ ရွိေနျပန္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ လူတုိင္းသည္က ဟင္းမဲလ္စေတာ့ကုိ
မုန္းတီးလ်က္ရွိသည္။ ေနာင္အခါ စစ္ေျမျပင္သုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါဝင္တုိက္ခုိက္ရသည့္အခါ တပ္ၾကပ္
ဟင္းမဲလ္စေတာ့သည္ သတၱိနည္းသူတဦးအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ၾကရေတာ့သည္။
သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္ စစ္ေျမျပင္ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ၾကရသည့္ ေပါလ္တုိ႔ လူငယ္တသုိက္ စစ္ေျမျပင္မေရာက္ခင္
စိ္တ္ဓာတ္တက္ႂကြေနသေလာက္ စစ္ေျမျပင္ဆီ သူတုိ႔ကုိေက်ာပုိးသြားမည့္ ေက်ာက္မီးေသြး
မီးရထားၾကီးေပၚက ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အျပည့္ႏွင့္ ေရွ႕တန္းျပန္စစ္သည္မ်ား ေပါလ္တုိ႔ ျမင္ကြင္းထဲ
ဝင္လာသည့္အခါ ယခင္သြက္လက္ေနသည့္ ေျခလွမ္းတုိ႔သည္ ေႏွးေကြးေလးကန္စြာျဖင့္။
ေပါလ္တုိ႔ တပ္စိတ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Stanislaus Katczinsky
သူသည္ စစ္ေျမျပင္အတြင္း ေပါလ္ႏွင့္ သူ႔ရဲေဘာ္ေတြအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွိလွသူျဖစ္သျဖင့္
ၾသဇာသက္ေရာက္သူ။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ပြဲအတြင္း သူ႔သားအရြယ္ လူငယ္ကေလးမ်ားအား သူ႔အေတြ႔အၾကဳံတုိ႔ကုိ
အၿမဲတမ္း ေဝငွေနသူ ျဖစ္သည္။ Kat သည္ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ စားစရာေသာက္စရာတုိ႔ကုိ
ၾကဳံလွ်င္ၾကဳံသလုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္းရွိသူ။ တခါတရံ သူ႔အေတြ႔အၾကဳံမ်ားက ေပးသည့္ အသိတုိ႔ေၾကာင့္
ၾကဳိျမင္ေနသူတဦး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပါလ္က Kat အား ဆ႒မအာ႐ံုရွိသူတဦးဟုပင္ ဆုိထားသည္။
ေပါလ္တုိ႔တပ္စုသည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရန္သူ ျပင္သစ္တပ္ႏွင့္ သူတျပန္ကုိယ္တျပန္ တုိက္ခုိက္ၾကရင္း
ရန္သူတုိ႔သည္လည္း က်ဆုံးမႈမ်ားရွိသလုိ၊ ေပါလ္တုိ႔အဖြဲ႔တြင္းမွလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔ ရွိခဲ့ၾကသည္။
ခြင့္ရက္နဲ႔အတူ အိမ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ေပါလ္တေယာက္ မေျပာင္းလဲလွတဲ့ ၿမိဳ႕ကေလးကုိ ၾကည့္ေမာရင္း
သူ႔အိမ္က အခန္းေလး၊ သူ႔စာအုပ္ေတြနဲ႔ သူ႔မိခင္ကုိ စစ္သားအလုပ္က စာဖတ္ဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး၊ လူေတြကုိ
သတ္ဖုိ႔ဟူသည့္ စကားမ်ားေျပာကာ စစ္ေျမျပင္ဆီသုိ႔ ေပါလ္တေယာက္ ျပန္ေရာက္သြားသည့္အခါ။
ငယ္ရြယ္သည့္ စစ္သည္ေတာ္ကေလးတုိ႔သည္ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွပါသည္ ဟူေသာ စစ္ေျမျပင္ေပၚတြင္ စစ္၏
အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကုိ အမွန္အတုိင္း သိျမင္လာသည့္အခါတြင္၊ တဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း အေျမာက္က်ည္ဆံတုိ႔၏
ေပါက္ကြဲသံေအာက္တြင္ ကတုတ္က်င္းထဲရွိ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကုိ အားေပးေနသည့္ အနည္းငယ္
ရင့္က်က္စျပဳလာၿပီျဖစ္သည့္ လူ႐ြယ္ကေလး ေပါလ္ဘာမာ၊ သူသည္ကား အဆုံးကုိ ေရာက္ခ်င္လွၿပီ၊ စစ္၏
အနိ႒ာ႐ံုေတြကုိ မေတြ႔ျမင္လုိေတာ့ၿပီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ေတြ႔လုိလွၿပီ။
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႐ုတ္တရက္ ေပါလ္ေနာက္ဘက္ သစ္ေျခာက္ပင္ဆီက ထြက္ေပၚလာသည့္ က်ဳိးက်ဳိးက်ည္က်ည္ႏွင့္
ငွက္ကေလးေအာ္သံ။ ေပါလ္ သူ႔အိတ္ထဲတြင္ ေဆာင္ထားသည့္ စာအုပ္ႏွင့္ ခဲတံအား အလ်င္အျမန္
ဆြဲထုတ္လ်က္၊ သူ႔၏ လက္တုိ႔သည္ ကတုန္ကယင္ျဖင့္၊ သူ၏ မ်က္ဝန္းတုိ႔သည္ အသံလာရာဆီ
ငွက္ကေလးဆီ။
ေပါလ္ ဆုပ္ကုိင္ထားသည့္ ဆြဲလက္စ ပန္းခ်ီစာရြက္ပုိင္းကေလးသည္ အေနာက္ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာျပင္၏
က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ ကတုတ္က်င္းအတြင္း သူႏွင့္အတူ လဲေလ်ာင္းလ်က္။ ေပါလ္သည္ သူ၏
ထြက္သက္ကေလးကုိ မွ်ဥ္းမွ်ဥ္းကေလးမွ် ဆုပ္ကုိင္ထားလုိေပလိမ့္မည္။
က်ဥ္းေျမာင္းရွည္လ်ားလွသည့္ ကတုတ္က်င္းသည္ မီးခုိးေငြ႔မ်ား၊ သံဆူးၾကိဳးမ်ားၾကားတြင္
တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္။ အေနာက္ဘက္ဆီမွ ေနဝန္းၾကီးသည္ တေရြ႔ေရြ႔ ငုတ္လွ်ဳိးကာ အလင္းတရားကုိ
သိမ္းဆည္းသြားရင္း ႐ုတ္တရက္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္။
ေအာက္တုိဘာ ၁၁၊ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ အေနာက္ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာသည္ ေအးခ်မ္းမႈတုိ႔ႏွင့္၊ ထုိသည္ကား
ဂ်ာမန္တုိ႔၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အမိန္႔။
မူရင္း All Quite on the Western front သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား အေမရိကန္ဒါ႐ိုက္တာ Lewsi Milestone က
၁၉၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ပထဆုံး ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး
၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယခု All Quite on the western Front
အပါအဝင္ သူ႐ိုက္ကူးတင္ျပခဲ့သည့္ The Front Page (1931) ႏွင့္ Two Arabian Knights (1929) တုိ႔သည္
အကယ္ဒမီဆုမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။ All Quite on the western front သည္ အျဖဴအမည္း ဂီတသံ
မပါဝင္သည့္ ဇာတ္ကားတခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ အကယ္ဒမီဆုကုိ ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ ဇာတ္ကားလည္း
ျဖစ္သည္။
All Quiet on the western front သည္ ပထမကမာၻစစ္ကုိ အေျခခံထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တခုျဖစ္ၿပီး
Erich Maria Remarque ၏ ဝတၱဳကုိ အေျခခံ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Erich Maria Remarque သည္
ပထမကမာၻစစ္၏ ဂ်ာမန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး ထုိဝတၱဳတြင္ စစ္အတြင္း စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကုိ ခံေနရသည့္
ဂ်ာမန္စစ္သည္တုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
စစ္ႏွင့္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ေတြ႔ရသည့္ ငယ္႐ြယ္ေသာ စစ္သည္တုိ႔၏ အိမ္ျပန္ခ်င္စိတ္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္မေရြး
ထႂကြလ်က္ရွိသည္။
၁၉၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ All Quiet on the western front သည္ အသက္ ၅ဝ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ၁၉၃၁
ခုႏွစ္တြင္ အစာအိမ္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ သ႐ုပ္ေဆာင္
Lousi Wolheim၊ က kat ၏ ေနရာတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး Paul Baumer ၏ ေနရာတြင္ အသက္ ၈၈
ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ သ႐ုပ္ေဆာင္ Lew Ayres တုိ႔က ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္မူ All Quiet on the Western Front အား အေမရိကန္ဒါ႐ိုက္တာ တဦးျဖစ္သည့္ Delbert
Mann က အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္ Richard Earl Thomas၊ Ermes Effron Borgnino တုိ႔ျဖင့္
ျပန္လည္႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။
Ermes Effron Borgnino ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္
Marty ဟူသည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ အျခားဆု ၄ ခု အပါအဝင္ အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီဆုကုိ
ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ ဝါရင့္မင္းသားၾကီးတဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ျဖစ္မလာခင္က အေမရိကန္
ေရတပ္မေတာ္တြင္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ အမႈထမ္းခဲ့ဖူးသည္။
ေပါလ္ဘာမာအျဖစ္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ Richard Earl Thomas သည္ အေမရိကန္
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သိမ္ေမြ႔သြားေသာ စစ္မ်က္ႏွာ (သုိ႔မဟုတ္) ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၏ နိဒါန္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ေမာင္ေအာင္ထက္
အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၀၀ မိနစ္

သ႐ုပ္ေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ နယူေယာက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ All Quiet on the Wertern Front သည္လည္း ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္တြင္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ Golden Globes ဆုကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ အျခားေသာ ၇ ဆုကုိလည္း လ်ာထားျခင္း
ခံခဲ့ရသည္။
All Quiet on the western Front သည္ စစ္အတြင္း မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ
ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္ကေလးမ်ား၏ မျမင္ဘူးခင္က စစ္ဟူသည္
ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ေနရာဟု ယုံမွတ္မွားကာ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်
ေတြ႔ျမင္လုိက္ရသည့္အခါ စစ္အတြင္း အိမ္ကုိ လြမ္းဆြတ္မႈ၊ မိသားစုကုိ လြမ္းဆြတ္မႈတုိ႔ႏွင့္ စစ္အတြင္း
ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ စစ္သည္ေတာ္တုိ႔၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇာတ္ကားတကား
ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ All Quiet on the Western Front ဇာတ္ကားအား Harry Potter မင္းသားကေလး Radcliffe က
Paul Baumer ေနရာတြင္ ဂ်ာမန္စစ္သားငယ္ေလးအျဖစ္ ျပန္လည္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ
ေနာက္ဆုံး႐ိုက္ကူးေနသည့္ Harry Potter and the Deathly Hallows Part (1) ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ၁ဝ တြင္
႐ံုတင္ျပသေတာ့မည္။ Potter and the Deathly Hallows Part (2) ကိုမူ လာမည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္
႐ံုတင္ျပသမည္။
All Quiet on the Western Front သည္္ Harry Potter မင္းသားေလး Radcliffe ၏ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္
အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။
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