စစ္တပ္ကို စိတ္နဲ႔ေတာင္ မပစ္မွားနဲ႔တဲ့ (ျပဇာတ္)
သတင္းရင္းျမစ္ > ကိုေျပာင္ရွည္
တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၀၅ မိနစ္

ေျပာင္လွ်ာရွည္တို႔ ကတဲ့ဇာတ္

ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

တိန္ေဗ်ာင္ ... တိန္းေဗ်ာင္း ... တိန္းေဗ်ာင္း .... ဒိန္တိန္တိန္ ဒိန္တိန္တိန္
ဇာတ္မင္းသားကုိေတဇ ။
။ မဂၤလာရွိတဲ့ ေမရီခရစ္စမတ္အႀကိဳ ဘားအံၿမိ့ဳရဲ႕ ညခ်မ္းအခ်ိန္ခါ သာမယမွာ
သားေလေတေတ .... အခုလုိကျပ အသုံးေတာ္ခံခြင့္ရတာ အထူးပဲ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမိပါတယ္။ ခ်စ္စြာေသာ
ပရိသတ္အေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွပါး ရႊင္လန္းၾကပါေစ... လုိ႔ ... အေ၀ရာေဟာတု ေမတၱာျပဳလုိက္ပါတယ္ ...။
(ပြဲခြင္ ေျပာင္းသြားပါၿပီ ဇာတ္ဆရာ ပြဲသြင္းေကာင္းလုိ႔ ဘားအံကုိ ေရာက္သြားပါေလရဲ့ ပရိသတ္ႀကီးေရ)
ရြာစားေက်ာ္စိန္ ပတ္ရွည္ကလဲ အင္ထ႐ုိ စပါေလေရာ (ဒန္းဒန္းဒန္းဒန္း ..)
မင္းသားေတဇ ။
မင္းသမီးမ်ား ။
မင္းသားေတဇ ။
လွ်ာရွည္ ။

။ &quot; အျဖဴေရာင္မမ သိပ္လွေနေတာ့ ဒီကမင္းသား ခ်စ္မိတာေပါ့ ... &quot;
။ &quot; ခ်စ္မိတာေပါ့ .. ခ်စ္မိတာေပါ့ ..&quot;
။ &quot; အ၀ါေရာင္မမ သိပ္လွေနေတာ့ ဒီက မင္းသား.. သား.. သား… &quot;
။ &quot; ဟုိး..ဟုိး..ဟုိး.. အ၀ါေရာင္ မရဘူး ေျပာင္းဆုိ .. &quot;

မင္းသားေတဇ ။
။ &quot; ေအာင္မေလး.. ေလး ဆင္ဆာေတြက မ်ားလွခ်ည္လား .. ေျပာင္းဆုိ
ဆုိလည္း ေျပာင္းဆုိရမွာေပါ့ေလ ... &quot;
မင္းသားဆက္ဆုိ
&quot; အညိဳေရာင္မမ သိပ္လွေနေတာ့ ဒီကေတေတ .. ခ်စ္မိတာေပါ့ &quot;
မင္းသမီးမ်ား ။
။ &quot; ခ်စ္မိတာေပါ့ ... ခ်စ္မိတာေပါ့ &quot;
(ေအာင္မာ...ဟန္ကုိက်ေနေရာဗ်ာ)
မင္းသားေတဇ ။

။ &quot; အနီေရာင္မမ သိပ္လွေနေတာ့.. ေတာ့ေတာ့……. &quot;

ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; ဟုိးစေတာ့..၊ အနီေရာင္ဆုိ ေဘာသမားေတာင္ ပါမစ္မရဘူး..၊
အေရာင္ေျပာင္းဆုိ မင္းသားမေျပာင္းရင္ ေျပာင္းေပးမဲ့ေကာင္ေတြ လာလိမ့္မယ္ ... ေျပာင္းဆုိ .. &quot;
မင္းသားေတဇ ။
။ &quot; အင္း... ခက္ေနၿပီ၊ လူျပည္ခဏ လူလုပ္ရ လူလုံးမလ ွငါ့ဘ၀..၊
ေအာင္မေလး..၊ ေသတာမွ ေအးပါေရာလား ..၊ (တနယ္ တနယ္ တနယ္ တနယ္္ ေဗ်ာင္ေဗ်ာင္)
ပါမစ္ေတြရယ္ေနာ္ဗ်ာ ..၊ သူတကာလူငါ တ' ၾကေပမဲ့ မပုိင္တဲ့ သူမွာေနာဗ်ာ..(အသံရွည္) မဆုိင္တာေတြ
ဂလုိင္ေခါက္ရတာမုိ႔ ... ဆင္ဆာပုံေတာ္မွား .. ဆင္ဆာ ပုံေတာ္မွား မွား.. (အသံရွည္ျဖင့္ မင္းသားငုိခ်င္းခ်)
ေတာ္ၿပီသား သားဆုိေတာ့ဘူး..၊ ကေတာ့ဘူး..၊ အက်ႌ ျပန္လဲေတာ့မယ္ &quot; (ကမၻာေက်ာ္မင္းသား အက်ႌ
ျပန္သြားလဲေလရဲ႕ ...)
ဇာတ္စင္ တဖက္တခ်က္ကေနၿပီး လွ်ာရွည္နဲ႔ ေျပာင္ရွည္တုိ႔ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ၿပီး ထြက္လာၾက ....
လွ်ာရွည္လက္ထဲမွာ ငါးဆင့္ ဆြမ္းခ်ဳိင့္ႀကီးကုိ ကုိင္လာၿပီး ... ေျပာင္ရွည္ကေတာ့ ေပါက္တူးထမ္းထြက္လာလို႔
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ဇာတ္ခုံအလယ္တြင္ ဆုံၾကရာ၀ယ္ ... ။
ေျပာင္ရွည္ ။

။ &quot; ေဟး.. ဖထီးေနေကာင္းလားေ၀း... &quot;

လွ်ာရွည္ ။
။ &quot; ေအး.. ေနေကာင္းလေ၀း..၊ ဒါနဲ႔ေစာလအယ္ႀကီးေကာ ဘယ္လုိလဲ ..၊ ဒီႏွစ္
ေတာင္ယာစုိက္ရတာ အဆင္ေျပလား ..၊ အခုမွ ျပန္ဆုံၾကရတယ္ေ၀း ... အခုေပါက္တူးႀကီးနဲ႔
ဘယ္ကုိသြားမလုပ္တုန္း ေ၀း ... &quot;
ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; သိပ္အဆင္မေျပပါဘူးေ၀း..၊ စီမံခ်က္နဲ႔မီး႐ွိဳ႕တာလက္လြန္သြားတာ
ယာခင္းတဲပါ ေျပာင္ပါေရာလား..၊ အခုရြာဦး ေက်ာင္းမွာသံဃာေတြ အစည္းအေ၀း ရွိတယ္ဆုိလုိ႔ ေ၀း ...
အဲဒီသြားမလို႔ .. &quot;
လွ်ာရွည္ ။
&quot;

။ &quot; ေၾသာ္ ..၊ ဒီတခါအျပတ္ကုိ အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီဆုိေတာ့ အားတက္စရာပဲေ၀း ..

ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; အင္း ... ဆြမ္းစရိတ္မေလာက္လုိ႔ အစည္းအေ၀း ျပန္ထုိင္တာေ၀း..၊
လွဴၾကတမ္းၾကအုံးေ၀း ..၊ ငါေတာင္အခု မွ်စ္ သြားတူးၿပီး.. ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ လွဴမလုိ႔ေ၀း .....၊ ဒါနဲ႔
လက္ထဲက ဆြမ္းခ်ဳိင့္ႀကီးက ႀကီးပုံေထာက္ရင္ ရြာဦးေက်ာင္းဆြမ္းသြား ကပ္မလုိ႔နဲ႔ တူတယ္ေ၀း ... &quot;
လွ်ာရွည္ ။
ေျပာင္ရွည္ ။

။ &quot; ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက စြန္႔ႀကဲတာေလး သြားထည့္မလုိ႔ေ၀း... &quot;
။ &quot; ဒါဆုိ .. ခ်မ္းသာလာတယ္ေပါ့ .. &quot;

လွ်ာရွည္ ။
။ &quot; နင့္ဘႀကီး ခ်မ္းသာပါလာေ၀း ..၊ စားစရာမရွိလုိ႔ စြန္႔တာေလး
သြားေတာင္းပါတယ္ဆုိမွ .. &quot;
ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; ဒါနဲ႔ .. နင္ၿမိ့ဳကုိ တက္ၿပီး ရြာထြက္သီးႏွံေတြ သြားေရာင္းတာ
မျမတ္ဘူးလားေ၀့..၊ အဲဒီက ပုိက္ဆံက အမ်ားႀကီး ရတယ္ဆို .. &quot;
လွ်ာရွည္ ။
&quot;
ေျပာင္ရွည္ ။
&quot;

ေအးျမတ္တယ္ေ၀း..၊ ၿမိဳ႕အျပန္ လမ္းမွာ ၾကားျဖတ္အစုိးရနဲ႔ ေတြ႔လုိ႔ လွဴလုိက္ရတယ္ေ၀း ..
။ &quot; သာဓု သာဓုပါေ၀့..၊ ဘယ္တုန္းက ၾကားျဖတ္အစုိးရ ဖြဲ႔လုိက္တာတုန္းေ၀း ...

လွ်ာရွည္ ။
။ &quot; လမ္းတေလွ်ာက္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ေတြက လမ္းျပင္ဖုိ႔၊ တံတားျပင္ဖုိ႔
အစုိးရအမိန္႔အရ အလွဴထည့္ရမယ္ ဆိုၿပီး..၊ ၾကားက ျဖတ္ျဖတ္အုပ္လုိ႔ ၾကားျဖတ္ အစုိးရလုိ႔ ေျပာတာေ၀း...
ပါသမွ်ကုန္ေရာေ၀း.. &quot;
ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; ေၾသာ္ .. ဒါဆုိ လာလု… လာလု လုိ႔ပဲေခၚေတာ့မယ္ေ၀း..၊ ဒါနဲ႔ နင္ၿမိဳ႕တက္တာ
တုိင္းေရးျပည္ေရး ဘာထူးတုန္းေ၀း..၊ &quot; (ေအာ္ေျပာ)
လွ်ာရွည္ ။
ေျပာင္ရွည္ ။

။ &quot; ေျဖးေျဖးေျပာပါေ၀း..၊ ေတာ္ၾကာ ၅ ညစာမိသြားမယ္ေ၀း..&quot;
။ &quot; အား.. ၅ ည ဆုိေၾကာက္တယ္ေ၀း ..၊ အခုထိ ေခါင္းမွာဖုေနတုန္း .. &quot;
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လွ်ာရွည္ ။

။ &quot; နင့္ေခါင္းက ဘာျဖစ္လုိ႔ ဖုတာလဲ.. ဘယ္တုန္းက ပါသြားလို႔လဲ .. &quot;

ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; မေန႔ညက ငါ့မိန္းမက ရွင္အိမ္မျပန္တာ ၅ ည ရွိၿပီ၊ ဘယ္သေ၀ထုိးေနလဲ ဆုိၿပီး
စစ္လားေဆးလားနဲ႔ ေသာက္ရမ္း လုပ္လုိက္တာ ေခါင္းမွာ ဖုပါေရာလား .. &quot;
လွ်ာရွည္ ။
။ &quot; ဟ .. ငါေျပာတာဒီ ၅ ည မဟုတ္ဘူးေ၀း..၊ ဒီ ၅ ည က မင္းမိန္းမနဲ႔ မင္းနဲ႔
အုိေကရင္ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ၀င္ထြက္လုိ႔ရတယ္ ဟုိ ၅ ည ကအ၀င္ပဲရွိတာ အထြက္က မေရရာေတာ့ဘူး..
ငါေျပာတာ ပုဒ္မ ကုိ ေျပာတာေ၀း .. &quot;
ေျပာင္ရွည္ ။

။ &quot; ပုဒ္မဆုိ စုန္းမထက္ ဆုိးမွာေပါ့ ရြာနာတယ္ေ၀း...၊ ႏွင္ထုတ္လုိက္ &quot;

လွွ်ာရွည္ ။
။ &quot; ဒီေတာသားကလဲ..၊ ပုဒ္မ ဆုိတာ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ တရား ဥပေဒ
ေဒေဒ…. &quot; (စကားေတာင္ မဆုံးလုိက္)
ေျပာင္ရွည္ ။
&quot;
လွ်ာရွည္ ။
ေျပာင္ရွည္ ။
လွ်ာရွည္ ။

။ &quot; သိၿပီေ၀း...၊ နင္ေျပာတာ ကာရာအုိေက ဗီစီဒီ မွာ ပါေနတဲ့ဟာ မဟုတ္လားေ၀း..
။ &quot; အင္း.. အင္း..၊ အဲဒါမ်ဳိး ေ၀း... &quot;
။ &quot; အဲဒါမ်ား ငါ့သားေတာင္ မေန႔က ေျပာတယ္လေ၀း ... &quot;
။ &quot; ဘာေျပာတုန္း ေ၀း...&quot;

ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; သူ႔ဆရာမက ဟုိလက အဲဒါေအာ္ၿပီး ေဘာ္လုံးကြင္းလုိက္ရင္ ၾကာဇံေက်ာ္
ေကြ်းမယ္ဆုိလုိ႔ လုိက္ရေသးတယ္တဲ့ေ၀း..&quot;
လွ်ာရွည္ ။

။ &quot; ဒါဆုိ နင့္သားၾကာဇံေက်ာ္ ၀ါးရတာေပါ့ေ၀း..&quot;

ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; သုိးလုိ႔ လႊတ္ပစ္ လုိက္ရတယ္တဲ့ေ၀း...၊ အဲဒါငါ့သားက ဆရာမကုိေျပာေတာ့
သူ႕ဆရာမက ေျပာေသးတယ္တဲ့ေ၀း..&quot;
လွ်ာရွည္ ။

။ &quot; ဘာေျပာတုံးေ၀း ... &quot;

ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; စစ္တပ္ကုိစိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားရဘူး၊ စစ္တပ္ဆုိတာ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔
လုပ္တာလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ အသုိးမေကြ်းဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္တဲ့ ေ၀း ... &quot;
လွ်ာရွည္ ။
။ &quot; အင္း.. ဒါလဲမွန္တာပဲေ၀း ..၊ ညကတည္းက ေၾကာ္ထားရေတာ
့နားလည္ေပးမွေပါ့ေ၀း .. &quot;
ေျပာင္ရွည္ ။
&quot;
လွ်ာရွည္ ။

။ &quot; အခု အဲဒီဆရာမ ရြာမွာ မရွိေတာ့ဘူးေ၀း...၊ ရွက္ၿပီး ေျပာင္းသြားၿပီေ၀း ...
။ &quot; ဘာျဖစ္လုိ႔ ... &quot;

ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; သူတပည့္ေတြကုိ ေျပာခဲ့တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ကုိ စိတ္နဲ႔သြားျပစ္မွားလုိ႔ ..၊
စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ လုပ္လုိက္တယ္ ဆုိလားပဲ..&quot;
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လွ်ာရွည္ ။
ေျပာင္ရွည္ ။

။ &quot; အင္းေပါ့ ရာထူးတက္ၿပီး ေျပာင္းသြားတယ္ မွတ္ပေ၀း ... &quot;
။ &quot; သိဘူးလကြယ္ .... &quot;

လွ်ာရွည္ ။
။ &quot; ကုိင္း... ကုိယ္ေတြအလွည့္ ၿပီးသြားေတာ့ မင္းသားေခ်ာေလးနဲ႔ မင္းသမီးႀကီး
ႀကိဳင္ႀကိဳင္ရွည္တုိ႔ကုိ .. ပြဲျပန္ထုတ္ဦးမွ.. ၊ .. ကဲ .... ေခၚဗ်ာ .. &quot;
ေျပာင္ရွည္ ။
။ &quot; ႏွစ္ပါးၿမိဳင္ထ သားသည္အေမ မပါရ..၊ ကုိကုိေတလူေခ်ာ အေမႀကိဳင္မေနာ..၊
ပြဲကေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ဖုိ႔ ..၊ ကုိင္း... ရြာစား ႏွစ္ပါးခြင္ ဆုိတာဖြင့္ ..... &quot;
မင္းသမီး ေျပးထြက္လာ ... &quot; အားေပးၾကပါအုံးရွင္.. က်မကုိေလ အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ရဲ့ မိေမာ္လြင္ ..
&quot; (ေျပးဆုိဆုိၿပီး ထြက္လာ)
လွ်ာရွည္ ။
။ &quot;ဟဲ့..ဟဲ့.. နင့္ကုိေခၚတာ မဟုတ္ဘူး မင္းသားနဲ႔ မင္းသမီး ႀကိဳင္ႀကိဳင္ရွည္ကုိ
ေခၚတာ.. စိတ္ညစ္ရပါလားေနာ္ .... &quot;
မင္းသမီး ။
&quot;
ေျပာင္ရွည္ ။

။ &quot; ဘာမွန္းလဲမသိဘူး..၊ သူမ်ားက ၀င္ကူညီေပးရေသးတယ္ ...၊ ဟြန္း .....
။ &quot; ေၾသာ္ .. ခက္တာပဲ ဘယ္မွာလဲ မင္းသမီး ႀကီးႀကိဳင္ႀကိဳင္ရွည္က .. &quot;

မင္းသမီး ။
။ &quot; အဲဒါေပါ့သိလဲ သိပဲနဲ႔ ...၊ ရွက္လဲ ရွက္ပါတယ္ (ေၾသာ္ .. အေရးထဲ သီခ်င္းပါဆုိၿပီး
ေျပာလုိက္ေသး) အေမႀကိဳင္ .. ဒီညမကႏုိင္ေတာ့ဘူးရွင့္ . &quot;
လွ်ာရွည္+ေျပာင္ရွည္ ။

။ &quot; ဟုိက္ !! .. ဘာျဖစ္လုိ႔ .. &quot;

မင္းသမီး ။
။ &quot; မင္းသမီးႀကီးေလ..၊ သူက အသက္ႀကီးျပီဆုိေတာ့ မင္းသမီးငယ္ေလးေတြနဲ႔
အၿပိဳင္က်ယ္ႏုိင္ဖုိ႔ရယ္..၊ အသက္ လည္း ပုိရွည္ဖုိ႔ အတြက္ရယ္ဆိုၿပီး..၊ သူ႔ေဗဒင္ ဆရာေဟာတဲ့အတုိင္း
မိေမြးတုိင္းဖေမြးတုိင္း ေမြးကင္းစကေလးလုိ ေရခ်ဳိးခန္းထဲ ကဗ်ာလြတ္ ကရမယ္ဆုိလုိ႔ ကလုိက္တာ ေခ်ာ္လဲၿပီး
ေျခက်ဳိးသြားလုိ႔တဲ့ .. ရွင့္ .. &quot;
လွ်ာရွည္+ေျပာင္ရွည္ ။
&quot;

။ &quot; တုိ႔ေဗ .. တုိ႔ေပ တုိ႔ေဗတုိ႔ေပ .. ဂ်ိမ္ဂ်ိမ္တပ္ဂ်ိမ္.. တပ္ဂ်ိမ္ထိ ..

&quot; ေျခလက္ေခါင္းခါးစည္း၀ါးနရီ ပုိင္ႏုိင္ေပသည္ ..
မုိးမလင္းမွီ ႀကိဳင္ႀကိဳင္ရွည္ရယ္ .. ကႀကိဳးေပ်ာက္မွာ စုိးမိသည္ ..
ပရိသတ္ လက္ခုပ္သံၾကား ယစ္မူးလြန္မွားမွျဖင့္ ..
ထိန္းမႏုိင္သိန္းမႏိုင္ ယိမ္းယိုင္မလားကြယ္ ..
အေမာင္ေတြးမခ်ိသာၿပီ ..
အသည္းတယားယား ရင္တလွပ္လွပ္နဲ႔ပင္ ..
မေနာဓါတ္ဘ၀င္မွာ ကတုန္ကရီ ..
ေရႊပဒုံမၼာၾကာအခ်ပ္ကုိ .. ေလအဟုန္လာဟတ္သလုိျဖစ္ၿပီ .. &quot;
လွ်ာရွည္၊ ေျပာင္ရွည္တို႔ အဆိုေကာင္းပံုမ်ား ျမန္မာျပည္ သိန္းတန္ေတာင္ ဖ်ားသြားေလာက္တယ္ဗ် ....။
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&quot; ညကမၻာေလးမွာ ေပ်ာ္စရာရႊင္စရာ အထူး သ႐ုပ္ေဆာင္သည္ ..
လက္ခုပ္ၾသဘာ ဆူညံသံေတြ နဘံမုိးသုိ႔ ညံစီ ..
ကပါကပါ ႀကိဳင္ႀကိဳင္ေရ ေမာင္တို႔ ၾကည့္ေနသည္ ..
သူ႔အလွေတာမွာ စုန္ခ်ည္ဆံခ်ည္ ရင္ေမာလွပါသည္ ..
ဒီဘ၀မွာ ၀ဋ္မလုိက္ရင္ျဖင့္
ေနာင္ဘ၀ေတာ့ မလြဲႏိုင္ .. ငရဲေရာက္မည္ ………… ။ &quot;
ေရႊပြဲလာဧည့္ပရိသတ္အေပါင္း ရန္ဘယာေဘး မွန္စြာေ၀းကြာၾကပါေစ .. &quot;
ကိုေျပာင္ရွည္ ေရးသားတင္ဆက္သည္။
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