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မမ်မိ$ရီ 

မြခေသ+ ့ 

 
အခ$တေလာ မိ$းက မထငရ်ငမ်ထငသ်လိ$ ရွာရွာချတတသ်ည။် သ9ပိ့$င;်<င ်မိနး်ကေလးက အ>မဲတမ်း 

ပလတစ်တစအ်ခွနံဲ ့ ကာထားေပး>ပီးသားမိ$လိ့$ ့ ဖ$နး်ကေလးအတကွက်ေတာ ့ေတာ်ေသးသည။် တစခ်ါ တစခ်ါ 

အတိေ်ထာငထ်ကဲ ထိ$းထကွေ်နတဲအ့ခါမျိDးေတာ ့ဖ$နး်ကေလး မိ$းေရ နညး်နညး်စိ$တတတ်ာေပါ။့ ဒါေပမဲ ့

ရပါတယ။် မိနး်ကေလးက အ>မဲတမ်း သ9က့ိ$ ဂH$တစိ$က;်<ိလ<သည။် ပလတစ်တစအ်ခွေံတာငမ်< တစလ်Iကား 

တစခ်ါ လဲလ<ည့ေ်ပးေလ;့<ိသည။် အခွေံလးေပJမ<ာေတာ ့ေရာငစ်ံ$ြခယ ်စတစက်ာမျိDးစံ$နဲ ့ 

တနဆ်ာဆငေ်ပးထားြပနေ်တာ ့ဖ$နး်ကေလးသည ်ေတာ်ေတာ် အချစခ်ရံမ<နး် အသသိာသည။် သ9ကလညး် 

မိနး်ကေလးဘဝအတကွ ်မ;<ိမြဖစ ်အေရးပါတာကိ$း။ အထ9းသြဖင့ ်မိနး်ကေလးချစသ်9နဲ ့ 

မိနး်ကေလးIကားမ<ာေတာ ့ဖ$နး်ကေလး မပါမြဖစ။်  

 
“ကိ$ကိ$ Nိ$း>ပီလား Nိ$းရင ်ေြပာေနာ်” 

 
ဖ$နး်ကေလးသည ်မိနး်ကေလးအပါးမ<ာ မနကအ်ပ်ိရာNိ$းရငN်ိ$းချငး် မိနး်ကေလးချစသ်9ဆ ီမ<တစ်ာပိ$ရ့န ်အ>မဲတမ်း 

အဆင့သ်င့;်<ိေနတတသ်ည။် မိနး်ကေလးက ဒမီ<တစ်ာကိ$ ေနစ့ဥ် မပျကမ်ကကွ ်ပိ$ေ့နကျ။  

 
“ကိ$ကိ$ Nိ$းပါ>ပီ အခ$ သငတ်နး်ဆငး်ရေတာမ့<ာမိ$ ့ ညေန အလ$ပ်အားေတာမ့< စကားေြပာIကမယေ်နာ်” 

 
မိနး်ကေလးချစသ်9 စာြပနေ်လ;့<ိသည။် သမီးရညး်စားသကတ်မ်း ၁ N<စI်ကာမ<ာ မိနး်ကေလးချစသ်9က H$;<ားကိ$ 

စစပ်ညာေတာ်သငန်ဲ ့ ထကွရ်ေလသည။် အဲဒ့အီခါတ$နး်က မိနး်ကေလးခမျာ တအအိနိဲ ့ ငိ$တာ ဖ$နး်ကေလး ခ$ထ ိ

သတရိေသးသည။် အဲေ့နာကပိ်$ငး်ကစ>ပီး မိနး်ကေလးနဲ ့ သ9ခ့ျစသ်9Iကားမ<ာ က9းလ9းဆကသ်ယွမ်Qမ<ာ ဖ$နး်ကေလး 

ပိ$>ပီး အထငက်ရ ြဖစလ်ာသည။် အခ$ဆိ$ မိနး်ကေလးချစသ်9 Nိ9ငင်ြံခားမ<ာ ၂ N<စေ်လာက;်<ိေန>ပီ ြဖစေ်လသည။် 

ေနာကN်<စထ်ေဲတာ ့သငတ်နး်>ပီးမယ ်ကိ$ကိ$ ြပနလ်ာေတာမ့ယလိ်$ ့ မိနး်ကေလးချစသ်9 ေြပာတာ တစခ်ါ 

ဖ$နး်ကေလး Iကားြဖတန်ားေထာငဖ်9းသည။်  

 
အချိနက်ာွြခားတာတစေ်Iကာငး်၊ သငတ်နး်ဆငး်ရတာတစေ်Iကာငး်ေIကာင့ ်မိနး်ကေလးချစသ်9က 

ြမနမ်ာစေံတာ်ချိန ်မနကပိ်$ငး်ဆိ$ မအားတတဘ်9းဆိ$တာ ဖ$နး်ကေလးလညး် သသိည။် ရနက်$န>်မိDT ညေန ေနဝငခ်ျိန ်

၈ နာရီ ၉ နာရီေလာကဆ်ိ$ရငေ်တာ ့ဖ$နး်ကေလးတစက်ိ$ယလံ်$း ပ9ကျစလ်ာတဲအ့ထ ိမိနး်ကေလးနဲ ့ သ9ခ့ျစသ်9တိ$ ့ 
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စကား ေြပာIကသည။် တစခ်ါတစေ်လေတာ ့မိနး်ကေလး ဖ$နး်ကေလးကိ$ အပ်ိရာေပJ ပစထ်ား>ပီး ကနွြ်ပXတာနဲ ့ 

ေြပာIကသည။် အဲလိ့$အခါမျိDးကျ ဖ$နး်ကေလးအတကွ ်ပျငး်ဖိ$ေ့ကာငး်သည။် အေရးမပါဘ9းလိ$ ့ ဖ$နး်ကေလး 

သ9က့ိ$ယသ်9 ထငသ်ည။်   

 
တစေ်ခါကက်ဆိ$ မိနး်ကေလး သ9ခ့ျစသ်9နဲ ့ စတိေ်ကာကတ်ာ ဖ$နး်ကေလးခမျာ Iကားထကဲ ေနမထ ိထိ$ငမ်သာေတ ွ

ြဖစရ်သည။် မိနး်ကေလးချစသ်9က တဂမ်ွဂမ်ွ ဖ$နး်ေခJသည။် မိနး်ကေလးက လံ$းဝ ဖ$နး်ကေလးကိ$ မကိ$င။် 

မိနး်ကေလးချစသ်9 ဘယေ်လာကေ်ခJသလဲ ဘာမ<တစ်$ေတမွျား ပိ$သ့လဲ သရိေအာငလိ်$ေ့တာ ့

ေကာကေ်တာI့ကည်သ့ည။် လ9သားေတရဲွ ့ အချစက် HQပ်ေထးွဆနး်ြပားလွနး်လ<ေလသည။် ဒါေပမဲ ့ခဏေန သ9တိ$ ့ 

(ဖ$နး်ကေလးေIကာင့ပဲ်) ြပနအ်ဆငေ်ြပသာွးမယဆ်ိ$တာ သေိနကျဆိ$ေတာလ့ညး် အားအငဘ်ယေ်လာကက်$နက်$န ်

Iကားထကဲေန သ9 ့ ဖနသ်ားြပငက်ိ$ သ9ပိ့$င;်<င ်မိနး်ကေလးအတကွ ်အဆင့သ်င့ ်လငး်ေပးရင ်ေပျာ်ရသည။်  

 
* 
 
မိနး်ကေလးနဲ ့ သ9ခ့ျစသ်9သည ်တကZ သိ$လ်ေကျာငး်သားဘဝမ<ာ ေတွT Iကတာဆိ$ေပမဲ ့တကZ သိ$လ်နယေ်ြမေပJမ<ာ 

ေတွT Iကတာေတာ ့မဟ$တေ်ပ။  

 
ဆယတ်နး်>ပီးေတာ ့မိနး်ကေလး မီတဲအ့မ<တက် ေဆးဘကဆ်ိ$ငရ်ာ။ ရနက်$န>်မိDTအြပငန်ားက 

ေဆးဘကဆ်ိ$ငရ်ာတကZ သိ$လ်က မိနး်ကေလးလ9ဦးေရ ပိ$များသည။် လ9တစဖ်ကသ်ားကိ$ ြပDစ$ေစာင့ေ်;<ာကေ်ပးတဲ ့

ေဆးပညာနဲ ့ ပတသ်ကတ်ဲ ့နာစ့တ်ိ$ ့၊ ေဆးဘကဆ်ိ$ငရ်ာကလိ$ ဓါတခ်ွ ဲဓါတမ်<နHိ်$ကတ်ာတိ$ ့ ဆးီစစ ်ေသးွစစတ်ာတိ$လိ့$ 

ဘာသာရပ်ေတမွ<ာ အလိ$လိ$ေနရငး် မိနး်ကေလးလ9ဦးေရ များတယဆ်ိ$တာ မိနး်မဆိ$တာ ပငက်ိ$သဘာဝကိ$က 

ယ$ယကျငန်ာတတလိ်$ ့ ဒလိီ$အလ$ပ်မျိDးေတနွဲ ့ ကိ$ကတ်ယလိ်$ ့ လ9ေတကွ ဆိ$Iကသည။် 

ဖ$နး်ကေလးတိ$အ့တနး်အစားမ<ာ အနး်ဒရိွနး်နဲ ့ အကပဲ်လ ်ကာွသလိ$မျိDး ေယာက+ျား မိနး်မ ကာွြခားတယလိ်$ ့ 

ေြပာချငI်ကတာလား မသ။ိ ဒါဆိ$ ဘာလိ$ ့ ဆရာဝနြ်ဖစဖိ်$အ့တကွ ်တကရ်တဲ ့ေဆးေကျာငး်ကျေတာ ့

ေယာက+ျားေလးေရာ မိနး်ကေလးေရာ လ9ဦးေရ မတမ်ိးတယမ်ိး ;<ိရတာလဲ ဖ$နး်ကေလး အံအ့ားသင့ရ်ြပနသ်ည။်  

 
လ9သားေတရဲွ ့ ဘဝြဖစတ်ညမ်Qက ဖ$နး်ကေလးတိ$လိ့$ မဟ$တေ်ပ။ ဖ$နး်ကေလးတိ$ ့ြဖစတ်ညခ်ျကက်ေတာ ့

;<ငး်သည။် ဖ$နး်ကေလးကိ$ လ9အချငး်ချငး် ဆကသ်ယွဖိ်$ ့ အများဆံ$း ဝယတ်ဲလ့9လညး် ;<ိသလိ$ ဂိမ်းေဆာဖိ့$ ့ 

ဝယတ်ဲလ့9 ဓါတပံ်$Hိ$ကဖိ်$ ့ ပံ$လ<လ<ထကွေ်စတဲ ့ကငမ်ရာေကာငး်ေကာငး်ပါမပါ စစိစ>်ပီး ဝယတ်ဲလ့9လညး် ;<ိသည။် 

ေနာကမ်<သာ ဖ$နး်ကေလးလိ$ ပိ$င;်<ငက်ိ$ အတယွအ်တာပိ$လာတာ၊ ပိ$င;်<ငြ်ဖစခ်ျငတ်ာကိ$ အလိ$လိ$ေနရငး် 



3 

သတမိ9မိလာတာကေတာ ့တစမ်ျိDးေပါေ့လ။ ဘယလိ်$ေIကာင့ပဲ် ဝယဝ်ယ ်လ9ေတIွကား အချငး်ချငး် 

ေပါငး်က9းဆကဆ်ေံပးရမယဆ်ိ$တာေတာ ့ဖ$နး်ကေလးရဲ ့ ပငမ်အလ$ပ်တစခ်$လိ$ ့ ဖ$နး်ကေလး ထငသ်ည။် 

ကစိ]များေြမာင ်လ9တိ$ေ့ဘာငဆ်ိ$သလိ$ လ9ေတရဲွ ့ ြဖစတ်ညခ်ျကက်ေတာ ့ေမးွလာရာကေန ေသတဲအ့ထ ိ

ဘယလိ်$လ9မျိDး ြဖစမ်လဆဲိ$တာ ခန ့မ်<နး်ရခကသ်ည။် ေပလီွလ<ေပသည။်  

 
ဖ$နး်ကေလးပိ$င;်<င ်မိနး်ကေလးကိ$ယတ်ိ$ငလ်ညး် တကယတ်မ်း ဘာြဖစခ်ျငသ်လဲဆိ$တာလညး် 

ဖ$နး်ကေလးမသပိါ။ သ9 အမ<တမီ်တဲေ့ကျာငး်သာ ဘွဲTတစလံ်$းရဖိ$ ့ တကရ်မယဆ်ိ$တာ အလိ$လိ$ ဖွင့မ်ေြပာဘ ဲ

မိနး်ကေလး ခယံ9ထားတယ ်ထငသ်ည။် အဲလိ့$ဆိ$ြပနေ်တာလ့ညး် ဖ$နး်ကေလးနဲ ့ မိနး်ကေလး ေနစ့ဥ် 

လကပ်နွး်တတးီေနေပမဲ ့မိနး်ကေလး ဘာေတေွတးွေနြပနသ်လဲ ခန ့မ်<နး်ရခကေ်နြပနသ်ည။်  

 
ဖ$နး်ကေလးပိ$င;်<ငတ်ကတ်ဲ ့ေဆးဘကဆ်ိ$ငရ်ာတကZ သိ$လ်က မိနး်ကေလးများတယဆ်ိ$>ပီး 

စစပ်ညာတကZ သိ$လ်ဘကက် ေကျာငး်သားေတ ွအပိ$းအပမ်းလာIကသည။် စစပ်ညာတကZ သိ$လ်ကျေတာ ့

မိနး်ကေလးတိ$ေ့ကျာငး်နဲ ့ ေြပာငး်ြပန။် ေယာက+ျားေလးေတသွာ ဝငခ်ငွ့လ်ကခ်သံည။် အဲေ့တာလ့ညး် 

တကZ သိ$လ်ပရိဝဏခ်ျငး် ေဝးေပမဲ ့ ေကျာငး်N<စေ်ကျာငး်Iကား ေအာငသ်ယွေ်တာ်ေတမွျားတာ မဆနး်ေပ။ 

မိနး်ကေလးချစသ်9နဲ ့ မိနး်ကေလးကလညး် Iကားထကဲ ေအာငသ်ယွေ်တာ်သ9ငယခ်ျငး်တစေ်ယာက ်

မိတဆ်ကေ်ပးလိ$ ့ ေတွTရြခငး် ြဖစေ်လသည။် ဒါေတာငမ်< ေအာငသ်ယွေ်တာ်က အစပိ$ငး်ပဲပါသည။် 

မိနး်ကေလးဆကီ ဖ$နး်နပံါတရ်>ပီးေနာက ်သ9တိ$N့ <စေ်ယာက ်စကားေြပာတာ ဖ$နး်ကေလးသာ 

အသဆိံ$းြဖစလ်ာသည။် အမ<နတ်ိ$ငး်ေြပာရရင ်ဖ$နး်ကေလးသာ မိနး်ကေလးနဲ ့ သ9ခ့ျစသ်9Iကားက 

ေအာငသ်ယွေ်တာ် အစစေ်လ။  

 
* 
 
ပထမဆံ$းတွတဲဲ ့ရညး်စားဆိ$ေတာ ့မိနး်ကေလးက အတယွအ်တာပိ$သည။် မိနး်ကေလးချစသ်9က 

တကZ သိ$လ်ေကျာငး်သား ေတာငမ်< Hိ$းHိ$ း ေမဂျာတနး်က မဟ$တ။် တစခ်ျိနခ်ျိနမ်<ာ ဂ$ဏသ်ေရ;<ိ  

စစဗိ်$လ်တစေ်ယာကြ်ဖစလ်ာNိ9ငတ်ဲသ့9ဆိ$ေတာ ့မိနး်ကေလးမိဘေတဘွကက်လညး် Iကညြ်ဖXမယလိ်$ ့ 

မိနး်ကေလးထငသ်ည။် မိနး်ကေလးေမေမလညး် မိနး်ကေလးမ<ာ ချစသ်9;<ိတာ ရိပ်မိေပမဲ ့မတွနဲဲ ့ မတားတာ 

ဒါေIကာင့ ်ြဖစေ်ပမည။် လ9ငယဆ်ိ$ေတာလ့ညး် တကZ သိ$လ်တကေ်နချိနေ်တမွ<ာ တြခားကစိ]ေတထွက ်

အချစသ်ေဘာသဘာဝကိ$သာ ဦးစားေပး ရငခ်$နခ်ျငI်ကသည။် သ9တိ$ ့ အတနး်ေြပး>ပီး ကနေ်တာ်_ကးီေစာငး်မ<ာ 



4 

အနမ်းချငး်ဖလ<ယခ်ျင ်ဖလ<ယI်ကမည။် ညေနေစာငး်ရင ်တH$တတ်နး်အလယေ်ကာငက် ကန ့လ်န ့က်ာေတ ွ

အြပည့က်ာထားလိ$ ့ ေမ<ာငေ်နတဲ ့အေအးခနး်စားေသာကဆ်ိ$ငေ်လးမ<ာ ဆ9;<ီ ဝငစ်ားချင ်စားIကမည။်  

 
“အရမ်းချစတ်ယ ်ကိ$ကိ$” 

 
“ကိ$ကိ$လညး် အရမ်းချစတ်ယ”်  

 
ေြမနကီ$နး်မ<ာ တစခ်ါတစေ်လ မိ$းခိ$ရငး် ရခိ$ငမ်$န ့တ်ဝီငစ်ားကာ ချစတ်မ်းချငး် ညညး်တဲအ့ခါလညး် 

ညညး်Iကသည။် ထးီေလးကယွ>်ပီး လ9မြမငေ်အာင ်အနမ်းမိ$းသတဲာေတာ ့ဖ$နး်ကေလးက မျကN်<ာပ9ပ9နဲ ့ 

Iကည့ရ်သည။် တစခ်ါတစေ်လ သ9တိ$ ့ နမ်းတာကိ$ ဖ$နး်ကေလးကိ$ တမငမ်<တတ်မ်းတငခ်ိ$ငး်တာမျိDးလညး် 

;<ိတတသ်ည။် ဖ$နး်ကေလးရဲ ့ မမ်မိ$ရီထမဲ<ာက မိနး်ကေလးနဲ ့ သ9ခ့ျစသ်9ရဲ ့ အချစမ်<တတ်မ်းေတခွျညး်သာ 

ြဖစေ်လသည။် 

 
“ကိ$ကိ$တိ$ ့ ဘွဲTရ>ပီးရင ်N<စဖ်ကမိ်ဘ အသေိပး>ပီး လကထ်ပ်ဖိ$ ့ စစီဥ်ရတာေပါ”့ 

 
ဖ$နး်ကေလးလာတဲ ့အေနာကN်ိ9ငင်ေံတကွလိ$ ခ$ြမင ်ခ$တွ ဲခ$ချစ ်ခ$ြပတတ်ာမျိDး မဟ$တေ်တာ ့ဖ$နး်ကေလးက သ9တိ$ ့ 

အချစက်ိ$ ပိ$ ေလးစားသည။် သ9တိ$အ့ချစက်ိ$ယစ်ား ဖ$နး်ကေလးက သ9မိ့တေ်ဆေွတကွိ$ `ကားဝါဂ$ဏယ်9ရသည။်  

 
တစေ်ယာကဆ်ိ$ တစေ်ယာက ်ပိေတာကဆ်ိ$ ပိေတာကတ်ွIဲကတဲ ့ချစသ်9ေတဆွိ$တာ အေနာကN်ိ9ငင်ေံတမွ<ာ 

;<ားတယလိ်$ ့ ဖ$နး်ကေလးနဲ ့ တစဘ်တခ်ျ်တညး်ဆငး်တဲ ့မိတေ်ဆေွတကွ တစခ်ါတစေ်လ 

အယလ်ဂိ်$ရငသ်မ်ေတကွေန ဆံ$ရင ်ေြပာြပIကသည။် သ9တိ$ပိ့$င;်<ငေ်တဆွိ$ သ9တိ$က့ိ$ ဂH$လညး် သပ်ိမစိ$ကI်က၊ 

ဒတီစလံ်$းပျကရ်င ်ေနာကတ်စလံ်$းေြပာငး်မယဆ်ိ$တဲ ့စတိန်ဲ ့ ဆကဆ်Iံကသတဲ။့ အဲေ့တာ ့သ9တိ$ေ့တ ွ

သမီးရညး်စားဆကဆ်ေံရးကိ$လညး် ေရလဲသံ$းIကတယဆ်ိ$တာ မဆနး်ေတာေ့ပ။  

 
ဖ$နး်ကေလးပိ$င;်<င ်မိနး်ကေလးနဲ ့ သ9ခ့ျစသ်9ကေတာ ့သ9တိ$အ့ချစေ်ရးအနာဂတက်ိ$ ေရ;<ညစ်မံီကနိး်ချထား>ပီး>ပီ 

ြဖစေ်လသည။် မိနး်ကေလးချစသ်9 ေကျာငး်>ပီးရင ်H$;<ားကိ$ ပညာေတာ်သင ်၃ N<စသ်ာွးရမည။် 

အဲအ့ေတာအတငွး်မ<ာ မိနး်ကေလးကလညး် အလ$ပ်လ$ပ်ရငး် ပိ$ကဆ်စံ$ကာ မိနး်ကေလးချစသ်9ြပနအ်လာကိ$ 

ေစာင့မ်ည။် မိနး်ကေလးချစသ်9 ပညာေတာ်သင>်ပီး ြပနလ်ာရင ်Nိ9ငင်ေံတာ်ကလညး် စစဗိ်$လ်တစေ်ယာကအ်ေနနဲ ့  

ရာထ9းအလ$ပ်အကိ$င ်အဆင့သ်င့ ်အာမခထံား>ပီးသားဆိ$ေတာ ့Iကငစ်ဦး ဇနးီေမာငN်<အံတကွ ်ဘဝအသစတ်စခ်$ 

ထ9ေထာငဖိ်$ ့ အားလံ$း ြပည့စ်ံ$ေပလိမ့်မည။်  
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ဒါေပမဲ ့သ9တိ$စ့မံီကနိး်ထမဲ<ာ ဒNီ<စထ် ဲစစအ်စိ$းရ အာဏာသမ်ိးမယဆ်ိ$တာေတာ ့မပါခဲဘ့9းေလ။ 

 
* 
 
အဲဒ့ေီနက့ တစက်ယက်ိ$ မ<တမ်<တရ်ရ။ မိနး်ကေလးမNိ$းခငမ်<ာတင ်ဖ$နး်ကေလးဆ ီတဂမ်ွဂမ်ွ 

မ<တစ်ာေတဝွငသ်ည။် Nိ9ငင်ေံရးနဲ ့ ပတသ်က>်ပီး မိနး်ကေလးထကပိ်$ N<ံစ့ပ်Iကတဲ ့မိနး်ကေလးသ9ငယခ်ျငး်တချိDTက 

မနက ်အာH$ဏမ်တကခ်င ်အာဏာသမ်ိးသာွးတာကိ$ မိနး်ကေလးထက ်ေစာသIိကသည။် မိနး်ကေလးကိ$ 

ေဖ့ဘ$တလ်င့ေ်တ ွလ<မ်းပိ$ ့Iကသည။်  

 
မိနး်ကေလးNိ$းလာေတာ ့သ9က့ိ$ကိ$ဆေီတာင ်မ<တစ်ာချကခ်ျငး် ပံ$မ<နလိ်$ မပိ$N့ိ9င။် ဒလေဟာဝငလ်ာတဲ ့သတငး်ေတ ွ

ဖတ>်ပီး ဘာလ$ပ်လိ$ ့ ဘာကိ$ငရ်မ<နး် ချကခ်ျငး်မသ။ိ  

 
“ကိ$ကိ$ေရ ြမနမ်ာြပညက် သတငး်ေတ ွIကား>ပီး>ပီလား”  

 
“အငး် ကိ$ကိ$ ေဖ့ဘ$တေ်ပJမ<ာ ေတွTတယ”် 

 
“ကိ$ကိ$ရယ ်ဒါဆိ$ ဘာေတြွဖစလ်ာမ<ာလဲ မသဘိ9း ဒ$ကcပဲေနာ်” 

 
“သပ်ိ စတိမ်ပ9ပါနဲ ့ အားလံ$းအဆငေ်ြပသာွးမ<ာပါ”  

 
မနကစ်ာစားရငး် မိနး်ကေလးနဲ ့ သ9က့ိ$ကိ$ မ<တစ်ာ အြပနအ်လ<နပိ်$ ့ြဖစI်ကသည။် မိနး်ကေလးအေမကလညး် 

သ9တိ$ေ့ခတက်လိ$ စစတ်ပ်အ$ပ်ချDပ်ေရး_ကးီေအာက ်ြပနမ်ေရာကပ်ါေစနဲလိ့$ ့ တဖျစေ်တာကေ်တာက ်

ြမညတ်နွေ်နေလသည။်  

 
အဲဒ့ေီနက့ ဖ$နး်ကေလး အား ခဏ ခဏ က$နေ်လသည။် 

 
* 
 
ဖ$နး်ကေလးရဲ ့ ခ$ေနာကပိ်$ငး်အလ$ပ် အသစက်ေတာ ့မ<တတ်မ်းတငဓ်ါတပံ်$။ အရငက် မိနး်ကေလး 

သ9သ့9ငယခ်ျငး်ေတနွဲ ့ အြပငသ်ာွး မ$န ့စ်ား ဘာညာေလာကသ်ာ မ<တတ်မ်းတငရ်ေပမဲ ့အခ$ေတာ ့ဖ$နး်ကေလး 

မ<တတ်မ်းမ<ာ ရနက်$န>်မိDTတခငွ ်ဆNdြပမQပံ$ရိပ်ေတ ွေနရာယ9များလာသည။် မိနး်ကေလးတိ$ ့ တကZ သိ$လ်က 

ေကျာငး်သားေကျာငး်သ9ေတကွလညး် စစတ်ပ်ကိ$ ဆNdြပဖိ$ ့ ေကျာငး်မတကပဲ်  
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 CDM (civil disobedience movement) မ<ာ သပိတေ်မ<ာက ်ပါဝငလ်ာIကသည။်  

 
လ<ညး်တနး်ဘကမ်<ာ ဆNdြပပွဲေတ ွအ_ကးီအကျယြ်ဖစေ်တာ ့မိနး်ကေလးလညး် သ9သ့9ငယခ်ျငး်တစအ်$ပ်နဲ ့ 

ပါသာွးသည။် အရငက် Nိ9ငင်ေံရးဆိ$တာ ေဖ့ဘ$တေ်ပJမ<ာ ေရးတဲ ့ရယစ်ရာ ဟာသေတေွလာက၊် တစခ်$ခ$ဆိ$ 

အေမစ$ ေြပာသမe လ$ပ်သမe အေကာငး်ထငခ်ဲတ့ဲ ့မိနး်ကေလး အခ$ေတာ ့Nိ9ငင်ေံရးကိ$ ရိပ်ပါးစနွး်ချညေ်လာက ်

သေဘာေပါကလ်ာသည။် ဖ$နး်ကေလးထကဲေနတဆင့ ်နယစ်ပ်ဘကေ်တမွ<ာ စစတ်ပ်ရဲ ့ ရကရ်ကစ်ကစ်က ်

သတြ်ဖတမ်Qေတကွိ$ ပံ$ေတကွေန မျကဝ်ါးထငထ်င ်ေတွTလာရသည။် တစခ်ါတစေ်လ အဲပံ့$ေတIွကည့ရ်ငး် 

မိနး်ကေလး မျကရ်ညေ်တကွျတာ ဖ$နး်ကေလးေတွTေလသည။်  

 
မိနး်ကေလးခမျာ အသညး်ပဲ ငယလ်<ချညလ်ားလိ$ ့ ဖ$နး်ကေလးေတးွမိေပမဲ ့အရငက် N$နယလ်<တဲ ့သ9ပိ့$င;်<င ် 

မိနး်ကေလးကိ$ ဒလိီ$ ေဒါေသာနဲ ့ ေတွTရတာ ဖ$နး်ကေလးအတကွ ်တစမ်ျိDး ဆနး်ေနြပနသ်ည။် လ9ေတကွ 

ဖ$နး်ကေလးတိ$ ့ မဟ$တ။် သ9တိ$ ့ သကတ်မ်းတေလeာက ်ေြပာငး်လဲNိ9ငသ်ည။် ေြပာငး်လဲလိ$လ့ညး် ရသည။်  

 
မိနး်ကေလး ဒလိီ$စာေတ ွပံ$ေတ ွအဖတမ်ျားလာေလေလ ညဥ်အရ ဖ$နး်ကေလးကလညး် အဲဒ့သီတငး်ေတနွဲ ့ 

ပတသ်ကတ်ဲသ့တငး်ေတ ွထပ်ထပ် အIကေံပးမိြပနသ်ည။် အဲေ့တာလ့ညး် မိနး်ကေလး သ9တိ$ ့ ဗမာလ9မျိDးေတ ွ

အရငက် Hိ$ဟငဂ်ျာေတအွေပJ ဘယလိ်$ဖိN<ပ်ိညfငး်ပနး်ခဲသ့လဲဆိ$တာေတ ွဖတမိ်လာသည။် 

ဗမာလ9မျိDး_ကးီဝါဒေတအွေIကာငး်၊ ေယာက+ျား မိနး်မ ခွြဲခားဆကဆ်ေံရးေတအွေIကာငး်၊ ဗ$ဒgဘာသာကိ$ 

Nိ9ငင်ေံရးအရ ဘယလိ်$ အသံ$းချသလဆဲိ$တာေတအွေIကာငး် ဖတမိ်လာသည။် 

 
အာဏာစစသမ်ိးချငး်က ဆNdြပပွဲေတမွ<ာ “အေမစ$ကျနး်မာပါေစ” လိ$ ့ အရငက် အာေခါငြ်ခစ ်ေအာ်ခဲသ့ေလာက ်

အခ$ေတာ ့မိနး်ကေလး ေအာ်တဲ ့သခံျပ်ေတ ွေြပာငး်သာွးသည။်  

 
“ြပညသ်9အ့ာဏာ ြပညသ်9 ့ြပနေ်ပး” 

 
“ဒိ$ ့ြပညသ်9ေတ ွညရဲီလ့ား ေဟ”့ 

 
“ညတီယေ်ဟ ့ညတီယေ်ဟ”့ 

 
မိနး်ကေလး ေြပာငး်လဲလာသညဆ်ိ$တာကိ$ ဖ$နး်ကေလးက လကပ်နွး်တတးီေနသ9ဆိ$ေတာ ့တစေ်န ့ တစ ်ေန ့ 

တစမိ့်စမိ့် သရိေပမဲ ့မိနး်ကေလးချစသ်9အတကွက်ေတာ ့H$တတ်ရက_်ကးီ ြဖစခ်ျငြ်ဖစေ်နNိ9ငေ်လသည။်  
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“ကိ$ကိ$ ဟိ$ေနက့ ဖ$နး်ေခJတာ ဘာလိ$ ့ မကိ$ငတ်ာလဲ” 

 
“ေကျာငး်က သ9ငယခ်ျငး်ေတနွဲ ့ ဆNdြပပွဲတစခ်$လ$ပ်ဖိ$ ့ အစညး်အေဝးေရာကေ်နလိ$ ့ ကိ$ကိ$ ေဆာရီးေနာ် 

ဖ$နး်ကိ$ေတာင ်မIကည့မိ်ဘ9း” 

 
ဟ$တသ်ည။် အဲေ့နက့ မိနး်ကေလး အလ$ပ်များသည။် ဖ$နး်ကေလးက အရငက်လိ$ မိနး်ကေလးအ_ကDိကပိ်$ထ့ားတဲ ့

ေဖ့ဘ$တ ်Nိ$တေီတေွတာင ်မIကည့ဘ်9းေလ။ သ9က့ိ$ကိ$ ဖ$နး်ေခJတာေတလွညး် လွတသ်ာွးသည။်  

 
“ဒလိီ$ ညေနေစာငး်_ကးီေတ ွအြပငေ်တ ွေလeာကသ်ာွးေနတာေပါ ့အေဝးက ကိ$ယ့ခ်ျစသ်9 ဖ$နး်ေတာင ်

အချိနေ်ပး ေြပာရေလာကေ်အာင ်မအားေတာဘ့9းေပါ”့ 

 
“ကိ$ကိ$က့ိ$ တမင ်မေြပာချငလိ်$ ့ ဖ$နး်မကိ$ငတ်ာ မဟ$တပ်ါဘ9း ဒမီ<ာလညး် ကိ$ကိ$ သတိဲအ့တိ$ငး် Nိ9ငင်ေံရးက 

မ>ငမ်ိမသကြ်ဖစေ်နတာ လ9ငယေ်တရဲွ ့ အနာဂတေ်တအွတကွ ်လ9ငယေ်တပဲွ လ$ပ်ရမ<ာေလ ကိ$ကိ$ ကိ$ကိ$က့ိ$ေတာင ်

ဒမီ<ာ အတ9တ9 တိ$ကပ်ွဲဝငေ်စချငတ်ာ ;<ိေစချငတ်ာ” 

 
“ေနပါဦး ခ$ေတာ ့ကိ$ကိ$ခ့ျစသ်9 ဇနးီေလာငး်က Nိ9ငင်ေံရးသမားေပါကစ်ြဖစေ်န>ပီလား” 

 
မိနး်ကေလး အားရပါးရ စမယ့စ်ကားက သ9က့ိ$ကိ$ ခNိ$းခနဲ ့ ေမးတဲစ့ကားေIကာင့ ်ြပတသ်ာွးေလသည။် စကားကိ$ 

ပကခ်န ဲြပနေ်ြပာေနကျ မဟ$တေ်တာ ့H$တတ်ရက ်မိနး်ကေလး ဘာြပနေ်ြပာရမ<နး်မသ။ိ သ9က့ိ$ကိ$က သ9က့ိ$ 

အား ေပးလိမ့်မယလိ်$ ့ မိနး်ကေလး ထငထ်ားခဲတ့ာမလား။ မိနး်ကေလး NQတဆ်ွံTေနချိန ်သ9က့ိ$ကိ$က 

ဆကေ်ြပာေလသည။် 

 
“ကိ$ကိ$အ့လ$ပ်ဆိ$တာလညး် စစတ်ပ်နဲ ့ မပတသ်ကမ်ေနရဆိ$တာ ေမေ့န>ပီလား ကိ$ကိ$ အခ$လိ$ 

ပညာေတာ်သငထ်ကွN်ိ9ငတ်ာလညး် စစတ်ပ်ရဲ ့ ေထာကပံ်မ့QေတေွIကာင့ပဲ်ေလ အခ$ ဒလိီ$ေတေွIကာင့လ်ညး် ကိ$ကိ$ 

ြမနမ်ာြပညက်ိ$ ထငထ်ားတာထက ်ေစာြပနလ်ာြဖစေ်တာမ့ယ ်ကိ$ကိ$ သငေ်နတဲ ့ပညာေတကွ နယစ်စမ်<ာ 

မ>ငမ်ိမသကြ်ဖစေ်နတာေတကွိ$ တံ$ ့ြပနဖိ်$အ့တကွ ်သင့ေ်တာ်ေတာ ့အထကလ်9_ကးီေတကွ ကိ$ကိ$က့ိ$ 

လိ$အပ်ေန>ပီေလ ဒါကလညး် အဆိ$းက အေကာငး်ပဲေပါ ့ကိ$ကိ$တိ$ ့ လကထ်ပ်ဖိ$အ့တကွ ်ြပငဆ်ငေ်နတာေတ ွကိ$ကိ$ 

ြပနလ်ာရင ်ေသေသချာချာ N<စေ်ယာကတ်9တ9 ြပငဆ်ငလိ်$ ့ ရတာေပါ ့ဒါေတကွိ$ ေြပာြပချငေ်နတာ ကိ$ကိ$တိ$ ့ 

အမ်ိေထာငေ်ရးအတကွ ်ဘာမ< ပ9စရာလညး် မ;<ိေတာဘ့9း ကိ$ကိ$ ့ လစာကလညး် လငမ်ယား N<စေ်ယာကစ်ာေတာ ့

ေအးေအးေဆးေဆး ေလာကင်Hံ$မက ပိ$ေတာင ်ပိ$လeံဦးမယေ်လ ကိ$ကိ$အေနကလညး် မငး်ကိ$ 
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ေကျာငး်သပိတေ်မ<ာကတ်ာ ဒေီလာကရ်ပ်သင့ေ်န>ပီ ထငတ်ယ ်ဗိ$လ်ကေတာ်တစေ်ယာကက် ဘွဲTတစလံ်$းေတာင ်

မ;<ိဘ9းဆိ$တာေတာ ့မဟ$တေ်သးဘ9းေလ ေနာကမ်<သာ အလ$ပ်မလ$ပ်ဘ ဲကိ$ကိ$လ့စာ သကေ်တာင့သ်ကတ်ာ 

ထိ$ငစ်ားစမ်းပါ အခ$ ဆNdြပတာေတကွ ေတာ်Hံ$တနHံ်$ေလာကဆ်ိ$ ေတာ်သင့>်ပီေပါ ့အစကေတာ ့

စတိေ်ြပလကေ်ပျာကဆ်ိ$ေတာ ့ကိ$ကိ$လညး် သပ်ိမတားခဲဘ့9းေလ ကိ$ကိ$ ခငွ့ြ်ပDေပးထားခဲတ့ယ ်အခ$ေတာ ့ 

ကိ$ကိ$တိ$N့ <စေ်ယာက ်ဘဝေ;<T ေရးအတကွ ်ကိ$ကိ$ လကန်ဲေ့ရးထားတာကိ$ ေြခနဲဖ့ျကသ်လိ$ ြဖစေ်နမ<ာ စိ$းတယ”်  

 
“ကိ$ကိ$ခ့ငွ့ြ်ပDချကရ်မ< လ$ပ်ရမယလိ်$ ့ ဆိ$လိ$တာလား စစတ်ပ်ရဲ ့ ဖိN<ပ်ိမQ ေအာကမ်<ာ အခ$လိ$ ခေံနရတာ ကိ$ကိ$မိ$လိ့$ ့ 

အဆိ$းထကဲ အေကာငး်;<ာNိ9ငတ်ယေ်နာ် ကိ$ကိ$က့ိ$ လ9ငယတ်စေ်ယာကဆ်ိ$ေတာ ့ နားလညမ်ယထ်ငထ်ားတာ 

ကိ$ကိ$စ့စတ်ပ်ကိ$ ဒေီလာကခ်ငတ်ယွေ်နရင ်ေ;< T ေရးဆိ$တာ တိ$ငပ်ငလိ်$ ့ မ ရဘ9း အံI့သလွနး်လိ$ ့ ဒထီကပိ်$>ပီး 

ေြပာစရာ စကားမ;<ိေတာဘ့9း” 

 
ရငေ်တခွ$နလ်ာလွနး်လိ$ ့ ေြပာချငတ်ာေတ ွအဆအီေငJမတည့ေ်ြပာ>ပီး သ9ခ့ျစသ်9 စကားြပနေ်ြပာချိနမ်ရခင ် 

မိနး်ကေလးကိ$ ဖ$နး်ကိ$ပိတခ်ျလိ$ကသ်ည။် >ပီးေတာ ့မိနး်ကေလး ငိ$သည။်  

 
အဲဒ့ ီေနက့ ဖ$နး်ေြပာ>ပီးကတညး်က မိနး်ကေလးချစသ်9 သ9က့ိ$ ဖ$နး်ြပနမ်ေခJေပ။ မိနး်ကေလးကလညး် တငး်>ပီး 

ဖ$နး်ြပနမ်ေခJ။ အရငက် စကားများ ရနြ်ဖစတ်ယဆ်ိ$တာ ဘာမဆိ$သေလာကေ်လးေတေွIကာင့သ်ာဆိ$ေတာ ့ဒလိီ$ 

Nိ9ငင်ေံရးနဲ ့ ချီ>ပီးြဖစတ်ဲစ့ကား ဘယေ်လာကထ်မိျားသင့သ်လဲဆိ$တာ မိနး်ကေလးမသ။ိ ဖ$နး်ကေလးကလညး် 

သ9တိ$N့ <စ ်ေယာကအ်ချစဆ်ိ$တာ အရငက် အေနာကတ်ိ$ငး်အချစေ်တနွဲမ့တ9လိ$ ့ မ hနး်ဆိ$ခဲဖ့9းေတာ ့အခ$ေတာ ့ဒါ 

ဘယလိ်$အချစမ်ျိDးလညး်ဆိ$တာ အဆနး်တIကယြ်ဖစရ်ြပနသ်ည။်  

 
တကယ ်တကယ ်လ9ေတဟွာ တကယက်ိ$ နားလညရ်ခကလ်<ေပသည။်  

 
* 
 
ညညဆိ$ မဝငေ်တာတ့ဲ ့ဖ$နး်ေခJသေံတကွိ$ လျစလ်ျD;<Xဖိ$အ့တကွ ်မိနး်ကေလးတစေ်ယာက ်

ေဆးဘကဆ်ိ$ငရ်ာတကZ သိ$လ်ေကျာငး်သားေကျာငး်သ9များ ကိ$ယစ်ားြပDအေနနဲ ့ စစတ်ပ်ဆNdြပပွဲေတကွိ$ 

အချိနြ်ပည့အ်ားစိ$ကလ်ာသည။် ဖ$နး်ကေလးထမဲ<ာ အရငက် မ;<ိဖ9းတဲ ့တယလီ်ဂရမ်တိ$ ့ 

စစဂ်နယတ်ိ$ေ့တေွရာကလ်ာသည။် အရငက်လိ$ မိနး်ကေလးပိ$တ့ဲမ့<တစ်ာေတ ွဖ$နး်ကေလး 

Iကားဝငဖ်တI်ကည်လိ့$မ့ရေတာ။့ ဒေီလာက ်ရငး်N<းီခဲတ့ဲဖ့$နး်ကေလးမ<ာေတာင ် မိနး်ကေလးက လeိDT ဝ<ကစ်ရာေတ ွ

;<ိေန>ပီလား။ ဖ$နး်ကေလး အအံားသင်ရ့သည။်  
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ဒါေပမဲ ့တစခ်ါတစေ်လ လ9ချငး်ေြပာIကတဲ ့စကားေတကွေနတဆင် ့မိနး်ကေလး ဘာေတလွ$ပ်ေနလဲ ဖ$နး်ကေလး 

ရိပ်ပါးေစာငး်ချည ်Iကားရသည။်  

 
ရနက်$နတ်ကZ သိ$လ်ေကျာငး်သားသမဂiနဲ ့ ချိတဆ်ကြ်ဖစ>်ပီး ဆNdြပပွဲအြပင ်ေရ;<ညတ်ိ$ကရ်မဲ ့

ေNဦွးေတာ်လ<နေ်ရးအတကွ ်သတငး်စာေစာငဖ်ျံTတာ လိ$အပ်ေနတဲသ့9ေတ ွေဆးက$ေပးတာ စတဲ ့

တြခားကစိ]ေတပွါ မိနး်ကေလးက ပိ$လ$ပ်ြဖစလ်ာသည။် သ9ခ့ျစသ်9အေIကာငး်သတိဲ ့သ9ငယခ်ျငး်ေတကွ 

ေမးလာတဲအ့ခါ မိနး်ကေလး အ_ံကတိ>်ပီး တငး်တငး်ေြဖသည။်  

 
“စစတ်ပ်ကိ$ အားေပးအား ေြမfာကလ်$ပ်တဲလ့9ေတတွင ်မကဘ9း မတငမ်ကျဆကဆ်တံဲလ့9ေတနွဲပ့ါ အေပါငး်အသငး် 

မလ$ပ်Nိ9ငဘ်9းေလ ခ$လိ$ ေစာေစာစးီစးီ အေIကာငး်သရိေတာ ့ပိ$ေတာင ်ကေံကာငး်သာွးေသးတာ သ9ပံ့$ေတနွဲ ့ 

သ9အ့ေIကာငး်သာ social shaming ထ ဲပါမလာပါေစနဲ ့ ဆ$ေတာငး်ပါတယ”် 

 
“ေအး ငါတိ$ ့ ဂH$ထ ဲတငလိ်$ကရ်မလား ဟား ဟား ဟား” 

 
အတညတ်ကျ ၃ N<စေ်လာက ်တွလဲာခဲတ့ဲ ့ချစသ်9ကိ$ အခ$လိ$ ဘာေIကာင့ ်ေလ<ာငေ်ြပာငရ်ယေ်မာတာလဲ 

ဖ$နး်ကေလး နားမလည။် ဖ$နး်ကေလးလိ$ ့ စကပ်စ]ညး်တစခ်$ေတာငမ်< သ9ပိ့$င;်<င ်မိနး်ကေလးအေပJ 

သေံယာဇဥ်တယွတ်တေ်သးတာပဲ။ မိနး်ကေလးတိ$ ့ အချစက်ိ$ အားကျခဲရ့တဲ ့ဖ$နး်ကေလး မ<ား>ပီလား။ 

 
* 
 
တစည်ေန မိနး်ကေလးတစေ်ယာက ်Nိ9ငင်တံကာ အမျိDးသမီးများေန ့ အထမ်ိးအမ<တ ်

ထမီအလံထ9ချီတကပ်ွဲအတကွ ်ထမီစေတကွိ$ ဝါးလံ$းမ<ာ ချည ်ြပငဆ်ငေ်နချိန ်ဖ$နး်ဝငလ်ာသည။် 

မိနး်ကေလးချစသ်9ရဲ ့ ြမနမ်ာြပည ်ဖ$နး်နပံါတ။် သ9 ြမနမ်ာြပညထ် ဲြပနေ်ရာကေ်န>ပီ ြဖစမ်<ာေပါ။့ အရငလိ်$ 

ချစသ်9ေတ ွချစစ်ကားဆိ$တာ နားေထာငရ်ေတာမ့ယဆ်ိ$>ပီး ဖ$နး်ကေလးက Iကားထကဲ ြမXးသာွးသည။် အရင ်

ရနြ်ဖစခ်ဲ>့ပီး ြပနေ်ခJရင ်မိနး်ကေလးနဲ ့ သ9ခ့ျစသ်9 ချစစ်ကားဆိ$တာ နားေထာငရ်တာ ဖ$နး်ကေလး _ကDိကသ်ည။် 

N<စေ်ယာကသ်ား ;<ကသ်လိ$လိ$နဲ ့ တစေ်ယာကက်ိ$ တစေ်ယာကအ်ေလeာေ့ပးIကတဲ ့ခစံားချက ်ေလထ ဲ

လQငိး်စးီသလိ$ေနမ<ာပဲ။  

 
တတတီ ီြမညေ်နတဲ ့ringtone မရပ်မချငး် မိနး်ကေလးက ဖ$နး်ကေလးရဲ ့ ဖနသ်ားြပငက်ိ$သာ 

ေစာင့I်ကည့ေ်နသည။် ဘာလိ$ ့ ဖ$နး် ချကခ်ျငး် မကိ$ငတ်ာလဲ မိနး်ကေလးေရ။ 
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ဖ$နး်ြမညသ် ံရပ်သာွးသည။် ခဏေနေတာ ့အသမံ<တစ်ာဝငလ်ာသည။် မိနး်ကေလး ချကခ်ျငး် 

ဖွင့န်ားေထာငလိ်$ကသ်ည။်  

 
“ကိ$ကိ$တိ$ ့ N<စေ်ယာကရဲ် ့ အချစေ်ရးကိ$ ေလးစားတယ ်တနဖိ်$းထားတယဆ်ိ$ရင ်ကိ$ကိ$က့ိ$ အေIကာငး်ြပနပ်ါ 

ဘာေတပဲွ ြဖစခ်ဲ ့ြဖစခ်ဲ ့လ$ပ်ခဲ ့လ$ပ်ခဲ ့ကိ$ကိ$ တာဝနယ်9Nိ9ငပ်ါတယ ်ခငွ့လ်hတပ်ါတယ”်  

 
အိ$ ချစသ်9က ေတာငး်ပနေ်န>ပီပဲ။ မိနး်ကေလး ေရ ဖ$နး်ြပနေ်ခJလိ$ကမ်<ာလားဟင။် မိနး်ကေလးဆကီ ဘာသမံ< 

ထကွမ်လာ။ အသမံ<တစ်ာကိ$ ြပနဖ်တမ်လား သမ်ိးမလား ေမးေနတဲအ့ထ ိမိနး်ကေလးက  

ဖ$နး်ကေလးကိ$ကိ$ငထ်ားဆ။ဲ မိနး်ကေလး ပါးြပငန်ားကပ်ေနတဲ ့ဖ$နး်ကေလးကိ$ မျကရ်ညစ်ေတ ွလာစိ$ေလသည။် 

မိနး်ကေလး ဘာလိ$ ့ ငိ$ေနရတာလဲ။ သ9ခ့ျစသ်9က ြပနေ်ခJေန>ပီပဲေလ။  

 
မိနး်ကေလး ဖ$နး်ကေလးကိ$ မျကN်<ာကခာွ>ပီး သ9ခ့ျစသ်9 ဖ$နး်နပံါတက်ိ$ ညာဘကအ်ေပJနားက settings 

ကေနတဆင့ ်block ဆိ$တာကိ$ ေရွးလိ$ကသ်ည။် ေနပါဦး မိနး်ကေလးေရ။ block ဆိ$တာ ဒဖီ$နး်နပံါတန်ဲ ့ 

အဆကအ်သယွလံ်$းဝ လ$ပ်လိ$ ့ မရေတာဘ့9းဆိ$တာ မသဘိ9းလား။ ဘာလိ$ ့ မိနး်ကေလးချစသ်9 ဖ$နး်နပံါတက်ိ$ block 

လ$ပ်ရတာလဲ။ ဒလိီ$ block လ$ပ်ေတာ ့ဖ$နး်ကေလးက ဘယလိ်$ ေအာငသ်ယွလ်$ပ်ေပးလိ$ ့ ရေတာမ့<ာလဲ။ 

ေမးခနွး်ေတနွဲ ့ ေတေွဝေနဆမဲ<ာ မိနး်ကေလးက သ9ခ့ျစသ်9နဲ ့ အရငက်ေြပာခဲတ့ဲ ့စကားေတ ွအသဖိံ$ငေ်တ ွ

H$ပ်ဖိ$ငေ်တ ွပိ$ခ့ဲတ့ဲ ့မ<တစ်ာေတအွက$နလံ်$းကိ$ တစခ်$>ပီးတစခ်$ ဖျကပ်စလိ်$ကသ်ည။်  

 
>ပီးေတာ ့ဖ$နး်ကေလးမ<ာ ေပကျံေနတဲ ့မျကရ်ညစ်ေတ ွသ$တေ်ပး>ပီး က$တငေ်ပJ ပစတ်ငလိ်$ကက်ာ မိနး်ကေလးက  

ထမီစေတ ွဝါးလံ$းမ<ာ ဆကခ်ျညေ်နေလသည။်  

 
ဖ$နး်ကေလးကေတာ ့သ9ပိ့$င;်<ငမိ်နး်ကေလးရဲ ့ အချစက်ိ$ နားမလညေ်တာ။့ လ9ေတရဲွ ့ အချစက်ိ$ ဖ$နး်ကေလးက 

နားလညလွ်နး်လ<>ပီထငေ်နတာ အမ<ား_ကးီ မ<ားြပနသ်ည။် ေနာကတ်စခ်ါ ဖ$နး်ကေလး software update 

မလ$ပ်ခင ်မိနး်ကေလးဖျကလိ်$ကတ်ဲ ့သ9ခ့ျစသ်9နဲ ့ ပတသ်ကတ်ဲမ့<တစ်ာေတ ွပံ$ေတေွတာ ့ဖ$နး်ကေလးရဲ ့ အတငွး် 

မမ်မိ$ရီထမဲ<ာ ကျနဦ်းမည။် ဒ ီမမ်မိ$ရီေတ ွေပျာကမ်သာွးခင ်ေနာကတ်စေ်ခါက ်သ9မိ့တေ်ဆေွတနွဲ ့ 

အယလ်ဂိ်$ရငသ်မ်ေတမွ<ာဆံ$ရင ်ြပနေ်ြပာြပရဦးမည။် 

 
လ9သားေတရဲွအ့ချစက်ိ$ ဖ$နး်ကေလးေတာ ့မညသ်ိ$မ့ညပံ်$ နားလညရ်မယမ်<နး် လံ$းဝမသေိတာပ့ါဘ9းဆိ$တာ။  


