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7Day News ဂ်ာနယ္ (၁၂)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အထူးအခ်ပ္ပုိ စာမ်က္ႏွာ(၂၀) ေမတၱာလက္ေဆာင္ထည့္သြင္းထားပါသည္

စနစ္တက်ျပန္စြန္႔ပါ

အာဂံုေဆာင္စနစ္ဆိုးမွ ခဲြမထြက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား
ေနလင္းထြန္း၊ ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္
	 ေငြေၾကးပုမိိကုနုက္်သည္အ့တြက	္အစိုးရေက်ာင္းႏငွ္	့မတကူဲြျပားေသာ	ပညာေရးစနစက္ု	ိကုယိပ္ိငု္ေက်ာင္း	
မ်ားက	အမနွတ္ကယ	္ေပးစြမ္းေနသညလ္ားဆုသိညက္ု	ိ	ကုယိပ္ုိငု္ေက်ာင္းတည္ေထာငထ္ားသမူ်ားႏငွ္	့ေက်ာင္းသား	
မိဘမ်ားအေနျဖင့္	အေျဖရွာဆန္းစစ္ရန္	လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ခ်စ္တာ
အျပစ္မရွိပါ 
သို႔ေသာ္...ခုိင္ထြန္း၊ ထူးသန္႔၊ သူရေက်ာ္၊ ျပည့္စုံၿငိမ္း

တပမ္ေတာက္	သမိ္းဆည္းလယယ္ာေျမမ်ားကိ	ုစြန္႔လႊတခ္ဲ့ေသာလ္ည္း	စနစက္်သည္	့စစီဥ္ျပငဆ္ငမ္ႈမရွသိျဖင္	့
မူလပုိင္ရွင္မ်ားလက္၀ယ္သုိ႔	စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္အမီျပန္မရႏုိင္သည့္	အျဖစ္အပ်က္မ်ား	အမ်ားအျပားရွိေနသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၈ 

စာမ်က္ႏွာ A5 

စာမ်က္ႏွာ ၅ 

ေဆာင္းပါးအျပည့္အစုံ A4 
စာမ်က္ႏွာ ၁၄ 

ပင္းတယက မီးအိမ္ရွင္
ဥကၠာကုိကို
ေန႔မအား၊	 ညမအား	 အလုပ္လုပ္ၿပီး	 ခရီးလမ္္းခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္	
ေတာင္ေပၚေဒသေက်းရြာမ်ားသုိ႔	အခမဲ့ေဆးလုကိက္ုေပးေနေသာ	ရွားရွား	
ပါးပါးျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေစတနာရွင္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုမ်ားေသာအား	
ျဖင့္	ဇာတ္လမ္းမ်ားထဲတြင္သာ	ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။	
	 ေစတနာရငွဖ္နမ္ီးအမိဆ္ရာ၀နႀ္ကီးတစဥ္ီး	ဓႏကုုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင္ရ့	
ေဒသသုိ႔	ယေန႔ေရာက္ရွိေနပါသည္။

သီဟ

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္လာမည့္ ဂယက္

ဓာတ္ပံု	−	ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲတီစိမ္းစုိက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ပဲဆြတ္ခူးေနသည့္ ေတာင္သူမိသားစုတစ္စုကုိ ေတြ႕ရစဥ္
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ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ တစ္ပတ္ရစ္ကားတင္သြင္းသည့္ ထိပ္ဆုံးသုံးႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာပါ၀င္လာ
မုိးညဳိ

ရန္ကုန္၊မတ္-၃
ဂ်ပန္ႏုငိင္မွံ	တစပ္တ္ရစက္ားတင	္
သြင္းမႈအမ်ားဆံုးႏုငိင္စံာရင္းတြင	္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ	ထိပ္ဆံုးသံုးႏိုင္ငံစာ	
ရင္းသုိ႔	ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	
ဂ်ပန္တစပ္တ္ရစက္ားတငပို္႔စစိစ	္
ေရးအဖြဲ႕က	ေဖေဖာ္၀ါရီေနာက္ဆံုး		
ပတ္တြင	္သတင္းထုတ္ျပန္သည။္
	 ဂ်ပန္တစပ္တ္ရစ	္လစူီးတင	္
သြင္းမႈအမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္	 ျမန္	
မာက	နယဇူလီန္ႏငွ္	့႐ရုွားၿပီးပါက	
တတိယေနရာတြင	္ရပ္တည္ေနၿပီး		
လုပ္ငန္းသုံးကားမ်ား	ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ	
တင္သြင္းမႈ	 အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံမ်ား	
စာရင္းတြင္	 နံပါတ္တစ္ေနရာသို႔	
ေရာကရ္ွသိြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	ဂ်ပန	္
တစ္ပတ္ရစ္တင္ပိုု႔စိစစ္ေရးအဖြဲ႕	
၏	စာရင္းမ်ားမွသိရသည္။
	 ထုိ႔အျပင	္အေရွ႕ေတာငအ္ာ	
ရတွြင	္တစပ္တရ္စက္ားအမ်ားဆုံး	
အသုံးျပဳတင္သြင္းေနသည့္	 ႏုိင္ငံ	
လည္းျဖစ္ေၾကာင္း	အထက္ပါအ	
ဖြဲ႕၏	ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါ	
ရွိသည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	အစုိးရသစ္	
လကထ္က	္ေမာ္ေတာယ္ာဥမ္၀ူါဒ	

ႏငွ္ပ့တ္သကၿ္ပီးအေျပာင္းအလဲျပဳ	
လပ္ုခဲရ့ာ	ဂ်ပန္ႏုငိင္မွံတစပ္တ္ရစ	္
ကားမ်ားကို	 အမ်ားဆုံးတင္သြင္း	
လာၾကသျဖင့္	 ဂ်ပန္တစ္ပတ္	
ရစ္တင္သြင္းမႈ	 ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း	
တြင္	 ထိပ္ဆုံးသုံးႏုိင္ငံစာရင္းသို႔	
၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	
ျပညတ္ြင္းကားလပုင္န္းရငွမ္်ားက	
သုံးသပ္သည္။
	 ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းစီမံ 	
ခ်က္အရ	အမ်ားစုမွာ	 ဂ်ပန္တစ္	
ပတ္ရစ္	98	ေမာ္ဒယ္မ်ားမွစတင္	
ၿပီး	 ၂၀၀၈-၂၀၀၉	ေမာ္ဒယ္မ်ား	
အထိ	ဂ်ပန္ႏုငိင္မွံလစဥ္	ကားတင	္
သေဘၤာမ်ားျဖင္	့ရနက္နုဆ္ပိက္မ္း	
သုိ႔	 ကားအစီးေရေထာင္ေက်ာ္၊	
သေဘၤာသုံးစီးထက္မနည္း	 ၀င္	
ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း	 ဂ်ပန္သ	
တင္းဌာနမ်ားက	ျမန္မာအစုိးရတာ	
၀န္ရွိသူမ်ား၏	ေျပာၾကားခ်က္ကို	
ကိုးကားေရသားထားၾကသည္။
	 ‘‘ျမန္မာက	ဂ်ပန္ရဲ႕အမႈကိပံု္	
လုိျဖစ္ေနၿပီ’’ဟု	ေရာငနီ္ဦးကားအ	
ေရာင္းျပခန္းမန္ေနဂ်ာဦးေအာင္	
၀င္းကေျပာသည္။
	 ဂ်ပန္တစပ္တ္ရစက္ားတငပို္႔	
စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏	 ထုတ္ျပန္ခ်က္	

မ်ားအရ	၂၄လအတြင္း	ျမန္မာႏုငိ	္
ငံသုိ႔	 အစီးေရႏွစ္သိန္းေက်ာ္တင္	
သြင္းခဲ့သည္။
	 ျမနမ္ာႏုငိင္မံ	ွယာဥအ္ုယိာဥ	္

ေဟာင္းစနစ္ျဖင့္	တင္သြင္းခြင့္ျပဳ	
မနိ္႔ေပးထားသည္	့အစီးေရႏစွသ္နိ္း		
ေက်ာအ္ထ	ိရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	ရ	
ထားပုိ ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက	

ထုတ္ျပန္ထားသည္။
	 ပါမစ္မလုိဘဲ	 တစ္ဦးခ်င္း	
တင္သြင္းႏုိင္သည့္စနစ္ကို	စတင္	
ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္မူ	အင္ဂ်င္ပါ၀ါ	

နိမ့္ကားငယ္အစီးေရ	 ႏွစ္သိန္းနီး	
ပါး	ျမန္မာက	တငသ္ြင္းထားၿပီးျဖစ	္
ေၾကာင္း	 အစုိးရ၏	 ကိန္းဂဏန္း	
မ်ားအရ	သိရသည္။

ဓာတ္ပံု	−	ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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	 လူထုက်န္းမာေရးအတြက္	
ေန႔မ	အား၊	ညမအား	အလပ္ုလပ္ုၿပီး	
ခရီးလမ္္းခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္	
ေတာင္ေပၚေဒသေက်းရြာမ်ားသုိ ႔	
အခမဲ့ေဆးလုိက္ကုေပးေနေသာ	
ရွားရွားပါးပါးျပညသ္ူ႔အက်ဳိးျပဳေစ	
တနာရွင္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုမ်ား	
ေသာအားျဖင့္	 ဇာတ္လမ္းမ်ားထဲ	
တြငသ္ာ	ေတြ႕ရေလရိွ့သည။္	ျပည	္
သူလူထုအတြက္	 အမွန္တကယ္	
အက်ဳိးျပဳခဲ့ေသာ	 ဆရာ၀န္မ်ား	
စြာ	 ရွိခဲ့ေသာ္လည္း	 သူတုိ႔၏အ	
ေၾကာင္းမွာ	 မွတ္တမ္းတင္သူမရွိ	
သည့္အတြက္	 တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္	
ကြယ္သြားေလ့ရွိသည္။	
	 ထုိသုိ႔ေသာ	ဆရာ၀န္မ်ားကို	
တစ္ႏုိင္ငံလုံးက	 မသိရွိၾကေသာ္	
လည္း	 သူတုိ႔တာ၀န္က်ရာေဒသ	
မ်ားရိွ	 ေဒသခံလူထု၏	 ရင္ထဲမွာ	
ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ႏုိင္ၾကပါ။	
	 ေစတနာရွငဖ္န္မီးအိမ္ဆရာ	
၀န္ႀကီးတစ္ဦး	 ဓႏုကုိယ္ပုိင္အုပ္	
ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသုိ႔	ယေန႔ေရာက္ရွိ	
ေနပါသည္။	ဆရာ၀န္ဆုိသည္မွာ	
အေကာင္ပေလာင္တစ္မ်ဳိးလား	
ဟု	 ထင္မွတ္ေမးျမန္းၾကရသည့္	

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတုိ င္း ရင္းသား 	
ေက်းရြာေလးမ်ားသည	္ဖနမ္ီး	အမိ	္
ရွင္ဆရာ၀န္ႀကီး၏	 ျပဳစုေစာင့္	
ေရွာကမ္ႈ	ေအာကတ္ြင္ေႏြးေထြးစြာ	

ရွိေနၾကပါၿပီ။	
	 ဗမာလူမ်ဳိး၊	 ေျမာင္းျမၿမိဳ႕	
သား	ဆရာ၀န္ႀကီးေဒါကတ္ာသန္း	
မင္းထြဋ္သည္	 ေရာက္ေလရာေဒ	

သတြင္	လူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္	ခ်စ္	
ခင္ေလးစားမႈတုိ႔ကို	 အျပည့္အ၀	
ပုိင္ဆုိင္ထားခဲ့သည္။
	 ထိုဆရာ၀န္ႀကီးသည္	 ေဆး	

ကသုသည္အ့လပ္ုတစခု္တည္းကိ	ု
သာ	 ေဆာင္ရြက္သည္မဟုတ္ဘဲ	
ေရာက္ေလရာေဒသရွိ	 ေက်းရြာ	
မ်ား၏	အခက္အခဲမ်ားကို	ကူညီ	

ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊	 တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး	
လာေစရန	္လပု္ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔	
ေၾကာင့္	ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း	
တစ္ခြင္	 နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူ	
ႀကဳိက္မ်ားလာခဲ့သည္။
	 သူ	 လက္ရိွ	 တာ၀န္က်ရာ	
ဓႏုကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊	
ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ေလးသို႔	ၿမိဳ႕နယ္	
က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴးတာ၀န္ျဖင့္ 	
ေရာက္ရွိခဲ့ျပန္သည္။	၂၀၁၁ခုႏွစ္	
တြင္	ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္	၂၅ခုတင္	
ဆံ့	 ေဆး႐ုံေလးသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ရာ	
ေဆး႐ုံတစ္၀န္းလုံးမွာ	ပ်က္စီး	ယုိ	
ယြင္းေနၿပီးမ်ားျပားလသွည္	့ၾကက	္
ဆူေတာႀကီးအၾကား	 နစ္ျမဳပ္ေန	
သည္ကို	သူေတြ႕ရသည္။
	 သုိ႔ျဖင့္	 စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ	
ၾကက္ဆူပင္မ်ားအားလုံးကုိ	 ျပတ္	
ျပတ္သားသားခုတ္လွဲပစ္ခဲ့သည္။	
ေဒသလူထုမွာ	ယခင္ေဆး႐ုံ	တာ	
၀န္က်သူမ်ားကို	 အျမင္မၾကည္	
လင္သျဖင့္	 နာမက်န္းျဖစ္ပါက	
ေဆး႐ုတံကရ္နပ္င	္ရြ႕ံေၾကာက္ေန	
ၾကသည္ကုိေတြ႕ရွိရသျဖင့္	ဆရာ	
၀န္ႀကီးမွာ	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား	
ကိ	ုအားသြနခ္ြနစ္ိကု္ျပဳလပုရ္ေတာ	့
သည္။	

ပင္းတယက မီးအိမ္ရွင္ဥကၠာကုိကို

စာမ်က္ႏွာ (၁၃)သို႔

ဓာတ္ပံု-	ဥကၠာကိုကိုလူနာမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရသည့္ ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္
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ငါးက်ည္း ဒန္႔သလြန္သီး မီးအံုးခ်က္
	 ဒီဟင္းအတြက္လိုတာကေတာ့	ငါးက်ည္း	၁၀	က်ပ္သား၊	ဒန္႔သလြန္သီးသံုးေတာင့္၊	င႐ုတ္သီးစိမ္း	
တို႔ပဲလိုပါတယ္။
	 ပထမဆံုး	ဒန္႔သလြန္သီးကိ	ု	မီးအုံးၿပီး	ဇြန္းနဲ႔ျခစ၊္	ငါးကိအုရသာမႈန္႔တို႔နဲ႔	နယ္ႏပ္ွထားပါ။	ၾကကသ္ြန္ျဖဴ	
နီ၊	ခ်င္းအနည္းငယ္	ဆသီတ္၊	င႐ုတ္သီးအန႔ံေမႊးလာရင	္ကိငု္းခရမ္းခ်ဥ္သီးႏစွလ္ံုးကိ	ုညႇပ္ထည္။့	ဆီျပန္ရင	္
ငါးထည့္လံုးၿပီး	ေရအနည္းငယ္ထည့္ကာ	ဆီျပန္ေအာင္တည္ပါမယ္။
	 ဆီျပန္လာရင္	 ဇြန္းနဲ႔ျခစ္ထားတဲ့	 ဒန္႔သလြန္သီးအဖတ္ထည့္ၿပီး	 ေရျမဳပ္ေအာင္တည္ပါ။	 ေရခန္းခါ	
နီးရင္	 မန္က်ည္းႏွစ္အနည္းငယ္၊	 မဆလာတို႔ထည့္ပါ။	 င႐ုတ္သီးစိမ္းမ်ား	 ခြဲျခမ္းၿပီးအုပ္ပါ။	 ေနာက္	
ဆံုးမွာေတာ့	ဆီက်န္	ေရက်န္ေလးကို	နံနံပင္အုပ္ၿပီး	ခ်လို႔ရပါၿပီ။

ပခန္းကုိႀကီးေက်ာ္နတ္ပဲြသို႔ ထိုိင္းမိန္းမလ်ာအဖဲြ႕ 
လာေရာက္ေလ့လာမည္
မုိးညိဳ
ရန္ကုန္− နာမည္ေက်ာ္နတ္ပဲြမ်ား	
ထဲမွ	ထင္ရွားသည့္	 ပခန္းကုိႀကီး	
ေက်ာ္နတ္ပဲြသို႔	ထုိင္းႏုိင္ငံမွ	 မိန္း	
မလ်ာဦးေရ	 ၃၀	 ေက်ာ္	 ပါ၀င္	
သည့္	 အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕လာေရာက္	
ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	 Nice	
and	Fair	ခရီးသြားကုမၸဏီမွ	မန္	
ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာကေျပာသည္။
	 ‘‘ဒီဘက္က	 အားလံုးစီစဥ္	
ေပးထားတယ္။	 ႐ုပ္သံကုမၸဏီ	
တစ္ခုလည္းပါမယ္။	 ပဲြကေတာ့	
အခုစေနၿပီ။	ဒီတစ္ရက္၊	ႏွစ္ရက္	
အတြင္း	 ေလယာဥ္ရတာနဲ႔	 လာ	
မွာ’’ဟုအထက္ပါပုဂိၢဳလ္ကေျပာ	
သည္။
	 ျမန္မာျပည္	 အလယ္ပုိင္း		
ပခုကၠဴခ႐ိုင္	 ပခန္းႀကီးေဒသ	 ေရႊ	
ကူနီရြာတြင္	 ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း႐ုိးရာ	
ဓေလ့အရ	 က်င္းပေလ့ရိွသည့္	
ပခန္းကုိႀကီးေက်ာ္နတ္ပဲြသို႔	ထိုင္း	

ႏုငိင္မံ	ွမနိ္းမလ်ာမ်ား	လာေရာက	္
ဆင္ႏဲႊေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။
	 ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့	 ႏွစ္ကစၿပီး	 သူတုိ႔	
ဘက္က	ေတာင္းဆိုထားတာ။	 ဒီ	
ႏစွမွ္စၿပီး	အေကာငအ္ထည	္ေဖာ္	
ျဖစ္တာ’’ဟု	 အထက္ပါ	 မန္ေန	
ဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာကေျပာသည္။
	 အဆိုပါပခန္းကုိုိ ႀကီးေက်ာ္	
နတ္ပြဲမွာ	 မတ္လ	 ၃	 ရက္မွ	 ၁၅	
ရက္အထိ	 က်င္းပသည့္	 နတ္ပဲြ	
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	 ရန္ကုန္မွ	အလွဖန္	
တီးရငွမ္်ား၊	မနိ္းမလ်ာမ်ား	ႏစွစ္ဥ	္
အစဥ္အလာမပ်က္	 သြားေရာက္	
ၾကသည္	့ပြဲေတာ္တစခု္လည္း	ျဖစ	္
သည္။
	 ပြဲေတာ္အတြင္း	 မဏိစည္	
သူမင္းႀကီးႏွင့္	မိဖုရားႀကီးတုိ႔အား	
ဇက္ေရယာဥ္၌	တင္ေဆာင္ျခင္း၊	
ခ်ိဳးေရသံုးျခင္း၊	 ဒုိးဆဲြျခင္း၊	အဘ	
ပန္မင္းၾကက္တိုက္ခန္း၌	 ၾကက္	
တုိက္ေပးျခင္း၊	 မင္းႏွစ္ပါးအား		

ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္	 သံဃာေတာ္မ်ား	
အား	ဆြမ္းေလာင္းသည့္	အစီအ	
စဥ္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း	 ပခန္းႀကီး	
ေဒသေရႊကူနီရြာမွ	ေဒသခံတစ္ဦး	
ကေျပာသည္။
	 အဆိုပါပဲြေတာ္သို ႔	 ၿပီးခဲ့	
သည့္ႏစွမ္်ားက	ႏုငိင္ံျခားသား	ခရီး	
သြားမ်ားက	 လွည္းယာဥ္မ်ား	 စီ	
တန္း	စီးနင္း၍	လာေရာက္ေလလ့ာ	
ေလ့ရိွသည့္	 အစဥ္အလာရိွခဲ့	
ေသာ္လည္း	 တစ္ႏွစ္ထက္	 တစ္	
ႏွစ္နည္းပါးလာေၾကာင္း	 ယခုကဲ့	
သုိ႔	 မိန္းမလ်ာမ်ား	 လာေရာက္မႈ	
မွာ	ပထမဆံုးျဖစ္ႏုိငုၿ္ပီး	ၿပီးခဲသ့ည္	့
ေတာင္ျပဳန္းပဲြေတာ္	 ကာလက	
လည္း	ထုငိ္းမ	ွမနိ္းမလ်ာမ်ား	လာ	
ေရာက္ေလ့လာသည့္အျပင္	 ပဲြ	
ေတာ္အတြင္း	ယံုၾကည္မႈအရ	၀င္	
ေရာက္ဆင္ႏႊဲၾကေၾကာင္း	 ပခုကၠဴ	
ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။
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တမတုဆ္ိုးေက်းရြာ၏ျပစဒ္ဏ္ ‘ ‘ဒီတစ္ခါေတာ့	 က်ဳပ္က	
ဂါတ္တဲတိုင္ေတာ့မွာ	 မရေတာ့	
ဘူး။	 ဒီအရည္ေတြခ်ည္းေသာက္	
ေသာက္လာတာ။	 အိမ္ကႏွင္ခ်	
လည္းမဆင္းဘူး။	ေနာကဆ္ံုးကိယု	္
ပဲဆင္းရေတာ့မယ့္ကိန္းပဲ’’
	 အသက္	 (၆၀)ေက်ာ္ၿပီျဖစ္	
သည္	့ေဒၚျမက	၎၏သားသမက	္
အေၾကာင္း	 က႐ုဏာေဒါသျဖင့္	
ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
	 ေဒၚျမက	အမရပူရၿမိဳ႕နယ္	
တမုတ္ဆုိးရြာမွာေနသည္။	ေဒၚျမ	
၏သမကမ္ွာအလပုႀ္ကိဳးစားေသာ	္
လည္း	အရက္ခဏခဏ	ေသာက္	
ေန၍	ေဒၚျမစိတ္ညစ္ရသည္။	 မူး	
လာလွ်င္မိန္းမကို	 နည္းနည္းရစ္	
ခ်င္သည္။	ဒါေၾကာင့္	သူမူးလာၿပ	ီ
ဆိလုွ်င	္ေဒၚျမက	ရပ္ကြကလ္ႀူကီး	
ေျပးေခၚေလရိွ့သည။္	ရပ္ကြကလ္	ူ
ႀကီးေျပးေခၚရတာကလည္း	 အ	
ေၾကာင္းရိွသည။္	ေဒၚျမတုိ႔တမုတ္	
ဆုိးရြာတြင	္အျခားေက်းရြာမ်ားႏငွ္	့
အနည္း	ငယ္ျခားနားႏိငုသ္ည္ဒ့ဏ	္
ေပးစနစ္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္	
ျဖစ္သည္။
	 အျခားေက်းရြာႏငွ္	့ရပက္ြက	္
မ်ားတြင္	 ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္	
လင္မယား	 (သို ႔မဟုတ္)ေဆြမ်ဳိး	
သားခ်င္းအိမ္နီးခ်င္းရန္ျဖစ္ေန	
သည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊	မူးလာၿပီးဆူရင္ပဲ	

ျဖစ္ျဖစ္	 ရပ္ကြက္လူႀကီးေရာက္	
မလာမခ်င္း	ပတ၀္န္းက်ငရ္ွသိမူ်ား	
အိပ္ေရးပ်က္ရပါလိမ့္မည္။	 စိတ္	
ညစ္ရပါလိမ့္မည္။	ေနာက္ဆံုးမခံ	
မရပ္ႏုိင္ျဖစ္၍	 သြားေျပာပါက	
ျပႆနာက	သင့္ထံသို႔ပင္ျမားဦး	

လွည့္လာႏိုင္ပါသည္။
	 တမတုဆ္ိုးရြာတြင္ေတာ	့ပတ	္
၀န္းက်င္	 အထိတ္တလန္႔ျဖစ္	
ေအာင	္ရန္ျဖစ္ေနတာမ်ဳိး	မူးၿပီးဆ	ူ
ညံေနတာမ်ဳိးျဖစ္သည္ဆုိပါက	
ဆယ္အိမ္ေခါင္း(သို႔မဟုတ္)	 ရပ္	

ရြာလူႀကီးတစ္ဦးဦး	 ဓာတ္မီး	 တ	
၀င္၀့င့္ျဖင္	့ေရာကလ္ာပါမည။္	ည	
ႀကီးအခ်ိန္မေတာ္မို ႔	 မျဖစ္သင့္	
ေၾကာင္း	ေဘးပတ၀္န္းက်ငမ္်ားကိ	ု
အားနာရန္၊	မနကလ္င္းမွသာ	ေအး	
ေအးေဆးေဆးေျဖရငွ္းရန	္ေဖ်ာင္း	

ဖ်ေလရ့ွပိါသည။္	ေျပာစကား	နား	
ေထာင္ၿပီး	ၿငိမ္သက္သြားတာလည္း	
ရွိသလုိ	နားမေထာင္ဘဲ	ဆက္ရန္	
ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးလည္း	 ရွိသည္ဟု	
တမုတ္ဆုိးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးဦးလိႈင္ကေျပာျပသည္။
	 ‘ ‘အဲလိုသြားေဖ်ာင္းဖ်လို ႔မွ 	
မရဘူးဆိရုင္ေတာ့	ေနာကတ္စ္ေန႔	
မနက္ဆင့္ေခၚရေတာ့တာပဲ’’ဟု	
ဦးလိႈင္ကေျပာသည္။
	 ရပ္ရြာအတြင္းရွိ	 ရပ္မိရပ္ဖ	
မ်ားကိုဖိတ္ေခၚကာ	 ရန္ပြဲကိုဖ်န္	
ေျဖေပးရသည္။	 ျဖစ္စဥ္ကို	 နား	
ေထာင္ေပးရသည္။	တစ္ေယာက္	
ၿပီးမွတစ္ေယာက္ေျပာရသည္။	
လုမေျပာရ။	 ႏွစ္ဖက္ေျပာစကား	
ႏငွ္သ့က္ေသမ်ား၏	ထြကဆ္ိခု်က	္
အေပၚမတူညက္ာ	မနွသ္မူွားသခူြရဲ	
သည္။	 ေနာက္ဆံုးမွားတဲ့သူကို	
ေတာ့ျဖင့္	 ရပ္ရြာကခ်မွတ္ထား	
သည့္စည္းကမ္းအတိုင္း	ရြာလည္	
လမ္းမ၏လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္	
ေက်ာက္တစ္စီးဆိုတစ္စီး၊	 ႏွစ္စီး	
ဆုိႏွစ္စီး၀ယ္ၿပီး	 လမ္းခင္းေပးရ	
သည္။	
	 ‘‘ရပ္ကြက္လူထုကုိ	တအား	
စတိအ္ေႏွာင္အ့ယကွ္ျဖစတ္ယဆ္ု	ိ
ရင္ေတာ့	 ေက်ာက္ကား	 ႏွစ္စီး	
ေလာက္ခ်ရတယ္။	 ကိုယ္တိုင္	
လမ္းခင္းရတယ္’’ဟု	 ရြာလူႀကီး	
ဦးလိႈင္ကေျပာျပသည္။
	 အခ်ဳ႕ိက်ျပန္ေတာ့	ရန္ျဖစၿ္ပီ	

ဆိုကတည္းက	 မိန္းမေတြအျဖစ္	
မ်ားတာမုိ႔	ဆပံငဖ္ြာလန္ႀက၊ဲ	ထဘ	ီ
ဖို ႔႐ုိးဖားရားျဖင့္	 ႐ိႈက္ႀကီးတငင္	
ငိုေႂကြးကာ	 ရြာလူႀကီးအိမ္သို ႔ဦး	
ေအာငလ္ာတုိငၾ္ကသည္သ့လူည္း	
ရွိသည္။	 အဲလုိလူေတြက်ေတာ့	
ေရေျပး	ခပတ္ိကုၿ္ပီး	စတိၿ္ငမိသ္ြား	
ေအာင္	 လုပ္ေပးရသည္။	 ယပ္	
ေတာင္ခပ္ေပးရသည္။	အခ်ဳိ႕	အ	
မ်ဳိးသမီးေတြက်ေတာ့ရန္ျဖစ္လို ႔	
လာတိငုရ္င္း	ရြာလႀူကီး	အမိ္ေရာက	္
မွ	တက္သြားလို႔	ပ်ာပ်ာသလဲ	ျပဳစု	
ရတာလည္းႀကံဳဖူးသညဟု္	ရပ္ရြာ	
လူႀကီးမ်ားကဆိုပါသည္။
	 ‘‘ေျခမခ်ဳိးတဲ့သူခ်ဳိး	 ပါးစပ္	
ေလမႈတ္ေပးတဲ့သူကေပး	အလုပ္	
ကို႐ႈပ္သြားတာပဲ’’ဟု	 ရြာလူႀကီး	
ဦးလိႈငက္ရယ္ေမာရင္းေျပာသည။္
	 ရြာထဲရန္ျဖစ္ၿပီဆုိ	 နီးစပ္ရာ	
အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက	ကူဆြဲေပး	
ၾကသည။္	သို႔ေသာ္	အၿမတဲမ္းသြား	
ဆြဲကာ	 ဖ်န္ေျဖေပးရဲ ၾကသည္	
ေတာ့မဟုတ္။	‘‘က်ဳပ္တူလငမ္ယား		
ရန္ျဖစ္ေနလို ႔သြားဆြဲတာ	 အိမ္	
ေပါကလ္ည္းအေရာက	္ကံေကာင္း		
လို႔ေခါင္းမေပါက္တာ။	 ေက်ာက္	
ပ်ဥ္ႀကီးလြင္ထ့ြကလ္ာတာ။	မနည္း	
ေရွာင္လိုက္ရတယ္။	အဲဒီေနာက္	
ပိုင္းမဆြဲရဲေတာ့ဘူး။	 ရြာလူႀကီး	
ေျပးေျပာလိုက္တာပဲ’’ဟု	တမုတ	္
ဆိုးရြာေန	ေဒၚျမကေျပာျပသည္။

ညီညီေဇာ္

စာမ်က္ႏွာ (၁၉)သို႔



Vol.13, No.1  March 5 , 2014Home
8

စနစ္တက်ျပန္စြန္႔ပါ

ခုိင္ထြန္း၊ ထူးသန္႔၊
သူရေက်ာ္၊ ျပည့္စုံၿငိမ္း

လြန္ ခဲ့သည့္၂၃ႏွစ္ေက်ာ္	
က	 စြန္ ႔ခြာခဲ့ရသည့္	
ေျမေနရာဆီသုိ ႔ 	 ဦး	

ရင္ႏြယ္တစ္ေယာက္	ေနာက္တစ္	
ေခါက္ေျခခ်ခြင့္ရခဲ့ၿပီ။
	 ၁၉၉၁	 ခုႏွစ္၀န္းက်င္	တပ္	
မေတာက္	သမိ္းဆည္းခဲသ့ည္	့ဧရာ	
၀တတီုငိ္းေဒသႀကီး	ဖ်ာပုၿံမိဳ႕နယ၊္	
ေနာင္ေတာ္ ႀကီးေက်းရြာမွသူ၏	
လယ္ေျမအခ်ဳ႕ိကိ	ုျပန္ေပးရန္တပ္	
မေတာ္က	 ဆုံးျ ဖတ္ခ်က္ခ် ၿပီး 		
ေနာက္	 ျပန္ရသည့္လယ္ေျမမ်ား	
ထဲတြင္	 မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္	 ျပင္	
ဆင္လ်က္ရွိသည္။
	 ဦးရင္ႏြယ္၏	လယ္ေျမအပါ	
အ၀င္	သိမ္းယူထားသည့္ေျမမ်ား	
အနက	္ဧကသန္ိးႏငွ္ခ့်ီသည္လ့ယ္	
ေျမမ်ားကို	 မူလသက္ဆုိင္သူထံ	
ျပန္လႊဲေပးမည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္	
ကုိ 	 တပ္မေတာ္က	 ေၾကညာခဲ့	
သည္။
	 သုိ႔ေသာလ္ည္း	ဦးရင္ႏြယက္ဲ	့
သုိ ႔စြန္ ႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ	ေျမေနရာ	
တြင	္ျပန္လည္ေျခခ်ခြင္မ့ရေသးသ	ူ
မ်ားလည္း	အမ်ားအျပားရွိေနဆဲ	
ျဖစ္သည္။	တပ္မေတာ္က	သိမ္း	
ဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားကို 	 စြန္ ႔	
လႊတခ္ဲ့ေသာလ္ည္း	စနစက္်သည္	့
စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈမရွိသျဖင့္	မူလပုိင္	
ရွင္မ်ားလက္၀ယ္သုိ႔	 စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္	
အမီျပန္မရသည့္	အျဖစ္အပ်က္	
မ်ားကလည္း	အမ်ားအျပားရွိေန	
ဆဲျဖစ္သည္။
	 တပ္မေတာ္ဘကက္	ေျမဧက			
ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ	 မူလသက္ဆုိင္		
သူမ်ားထံသုိ ႔	 ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္	
ေပးထားေ ၾကာင္း 	 ေဖေဖာ္၀ါရီ 	
ပထမပတ္အတြင္းက	ႏုိင္ငံပုိင္သ	
တင္းစာမ်ားတြင္ေၾကညာခဲသ့ည။္
	 	 တပ္မေတာ္က	 ေျမဧက	
မည္မွ်သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း	
အတိအက်မသရိေသာ္လည္း	ျပန္	
လည္ေပးအပ္သည့္	 ေျမပမာဏ	
သည္ပင္လွ်င္ 	 ရန္ကုန္တုိင္းအ	
က်ယ္အ၀န္း၏	 ၁၂ပံုတစ္ပံု	 (သို႔	
တည္းမဟုတ္)	 ေနျပည္ေတာ္အ	
က်ယ္အ၀န္း၏	 ရွစ္ပုံတစ္ပုံမွ်ရွိ	
သည္။	
	 တပ္စြန္ ႔လႊတ္သည့္ေျမမ်ား	
အတြင္း	မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးမည္ဆုိပါ	
က	လူဦးေရရွစ္သိန္းသုံးေသာင္း	
ေက်ာ္အတြက္	တစ္ႏွစ္စာစားသုံး	
ရန္လုံေလာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။	
တစန္ည္းအားျဖင္	့ကယားႏငွ္	့ခ်င္း			
ျပည္နယ္အတြင္းေနထုိင္သူတို႔အ	
တြက္	ဆန္စားသုံးရန္	တစ္ႏွစ္စာ	
လုံေလာက္သည့္ပမာဏရရိွမည္	
ျဖစ္သည္။
	 သုိ႔ေသာ္လည္း	အဆိုပါေျမ	
ေနရာမ်ားတြင္	 စုိက္ပ်ဳိးရန္မဆုိ	
ထားႏငွ္။့	ဦးရင္ႏြယက္ဲသ့ုိ႔	မလူပုငိ	္
ရွငမ္်ားေျခခ်ခြင္ရ့ရန္ပင	္ၾကန္႔ၾကာ		
ေနဆဲျဖစ္သည္။	

	 ‘‘သိမ္းတုန္းက	 ျမန္တယ္။	
ျပန္ေပးေတာ့	 ေရာက္မလာဘူး’’	
ဟု	ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊	ေမာ္	
ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ၊္	လႈငိဘ္နု္းေက်းရြာမ	ွ
လယ္သမားအေရးေဆာငရ္ြကသ္	ူ
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက	 အစုိးရ၏	
လယယ္ာေျမျပနလ္ည္ေပးေ၀ေရး	
မူ၀ါဒကို	ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
	 ႐ႈပ္ေထြးလသွည္ပ့ုငိဆ္ုငိမ္ႈျပ	
ႆနာမ်ား၊	 ေအာက္ေျခႏွင့္	 အ	
ထကဆ္ကသ္ြယ္မႈ	ၾကန္႔ၾကာသည္	့
အစုိးရယႏၲရားႏွင့္အျခားအခက္	
အခဲမ်ားေၾကာင့္	 တပ္မေတာ္၏	
လယ္ယာေျမစြန္႔လႊတ္မႈမ်ားသည	္
လက္ေတြ႕ထက္စာရြက္ေပၚတြင္	
သာအလုပ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း	
လယ္သမားမ်ားႏွင့္	၎တို႔အေရး	
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကေျပာသည္။
	 တပ္ဘက္မွ	 ျပန္လည္ေပး	
အပ္သည္ဆုိေသာ္လည္း	 စုံစမ္းစိ	
စစ္မႈမ်ားမွာ	 ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ	
ၾကာျမင့္ျခင္း၊	ေခတ္အဆကဆ္က	္
အာဏာျပခဲ့ေသာ	အပုခ္်ဳပ္ေရး၀န	္
ထမ္းမ်ားကို	 ဦးစီးေစျခင္း၊	လယ္	
သမ္ိးခံရသညမွ္ာၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ	္
ေသာေၾကာင့္ 	 လယ္သမားမ်ား	
ဘက္မွ	 အေထာက္အထားမ်ား	
ေပ်ာက္ဆုံးေနျ ခင္းတုိ ႔ေ ၾကာင့္ 	
ၾကန္႔ၾကာေနရေၾကာင္း	လယ္သ	
မားမ်ားကေျပာသည္။

	 	 	 ‘‘မုိးစပါးကုိ	 ဇြန္၊	 ဇူလုိင္	
ေလာက္မွာစုိက္တယ္ဆုိေပမယ့္	
ေမလလယ္ေလာက္ကတည္းက	
ထြန္ေရးျပင္မွေကာင္းတယ္။	 ျပန္	
စြန္႔	တဲအ့ခ်နိမ္ွာေရႀကီးေနတယဆ္ု	ိ
ရင္	အလုပ္မျဖစ္ဘူး’’ဟု	စုိက္ပ်ဳိး	
ေရးေက်ာင္းဆင္းဦးစုိးႏုငိက္	စုကိ	္
ပ်ဳိးခ်နိလ္ြနမ္	ွလယသ္မားလကထ္	ဲ
လယ္ယာေျမျပန္ေရာကပ္ါက	ႀကဳ	ံ
ေတြ႕ႏုိင္သည့္အခက္အခဲကိုေျပာ	
ျပသည္။
	 တပ္ဘကက္ေတာ့	တပ္သမ္ိး		
ေျမမ်ားလယ္သမားမ်ားထံ	 ျပန္	
ေရာက္ေရးသည္	 ျပည္ထဲေရး၀န္	
ႀကီးဌာန	တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း	
စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားလယ္သမားမ်ား	
ထံျပန္ေရာက္ေရး	 ၾကန္႔ၾကာေန	
သည္	့ေ၀ဖနမ္ႈမ်ားေပၚ	လႊတ္ေတာ	္
တြင္းမွတံု႔ျပန္ခဲ့သည္။	တပ္ဘက္	
မ	ွစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကု	ိျပညထ္ဲေရး	
ထသံုိ႔ျပနအ္ပထ္ားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း	
လည္း	တပမ္ေတာသ္ားလႊတ္ေတာ	္
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက	ေဖေဖာ္	
၀ါရီ	တတိယပတ္အတြင္းက	လႊတ္	
ေတာ္တြင္		ေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက	
လည္း	 ျပန္လည္စြန္ ႔လႊတ္သည့္	
ေျမမ်ားတြင	္ကိယု့္ေျမပါ၊	မပါ	လာ	
ေရာကစ္ုစံမ္းႏုငိ္ေၾကာင္း	ႏုငိင္ပံုငိ	္
သတင္းစာမ်ားမွ	 တစ္ဆင့္ေၾက	

ညာခဲ့သည္။	သို႔ေသာ္လည္း	 	အ	
တိတ္က	 	 အျဖစ္အပ်က္မ်ား 	
ေၾကာင္	့အစုိးရထံ	အဆကအ္သြယ္	
လုပ္ရန္	ထိတ္လန္႔ေနသည့္လယ	္
သမားအမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္	
ေၾကာင္း	ရနက္နုတ္ိငု္း	လႈငိသ္ာယာ	
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ	လယ္ယာေျမ	
အေရးေဆာငရ္ြကသ္ဥူီး၀င္းေက်ာ	္
က	ေျပာသည္။
	 	 ‘‘အရင္က	 တိုင္ခ်င္တဲ့သူ	
လကမွ္တ္ထိုးဆုၿိပီး	ကမုၸဏနီဲ႔	အာ	
ဏာပုိင္ေတြက	 စာရင္းေကာက္	
တယ္။	 ေနာက္က်ေတာ့	ကုမၸဏီ	

ေနျဖင္	့ႀကဳိးစားသင့္ေၾကာင္းလည္း	
ဦး၀င္းေက်ာ္ကေျပာသည္။
	 ‘‘လယ္သမားေတြက	မေျပာ	
ရဲၾကဘူး။	အစုိးရကိုဆက္သြယ္ဖို႔	
ကလည္းခက္ခဲတယ္’’ဟု	 ဧရာ၀	
တတီုငိ္း	ေမာက္ြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ေတာင	္
သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠ႒ ဦး 	
ေအးေသာင္းကေျပာသည္။
	 လယ္သိမ္းခံရသူမ်ား	စုံစမ္း	
ရန္	 ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္မွ	
အပုခ္်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း	ႏစွရ္ာနီး	
ပါး၏	ဖနု္းနပံါတမ္်ားကု	ိတရား၀င	္
ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း	၎တုိ႔	

သုံးေနရာကသာလယ္သမားမ်ား	
ဘကမ္	ွလာေရာကစ္ုစံမ္းေမးျမန္း	
မႈကို	လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း	အ	
ေၾကာင္းျပနသ္ည။္	အမ်ားစမုွာ	အ	
ဆုပိါအဖြ႕ဲအတြင္း	၎တို႔ပါ၀င္ေန	
ေၾကာင္းပင္ 	 မသိေ ၾကာင္းျပန္ 	
လည္ေျဖၾကားသလုိ	ေျဖၾကားရန္	
ျငင္းဆန္သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။	
	 ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္	ေျမ	
မ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕သည္	ပုိင္ဆုိင္မႈျပ		
ႆနာမ်ားႏငွ္လ့ည္းႀကဳံေတြ႕ရႏုငိ	္
ေၾကာင္း	မြန္ျပညန္ယ္၊	ေရးၿမိဳ႕နယ္	
မဲဆႏၵလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္	
ေဒၚမိျမင့္သန္းကေျပာသည္။
	 ‘‘လယ္ေတြသိမ္း ၿပီးအျခား	
သူေတြကုိ	 ႏွစ္သုံးဆယ္ဂရန္ေပး	
ထားတဲ့ 	 	 ျပႆနာေတြလည္းရွိ 	
တယ္’’ဟု	 ေဒၚမိျမင့္သန္းကေျပာ	
သည္။
	 ႐ႈပ္ေထြး ၿပီး 	 ၾကန္ ႔ ၾကာေန	
သည့္	လယ္ယာေျမမ်ား	 မူလပုိင္	
ရွင္လက္၀ယ္	 ျပန္ေရာက္ေရးအ	
တြက္	လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္		
မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္	သမၼတ	
က	လႊတ္ေတာ္သို ႔ 	 သ၀ဏ္လႊာ	
ေပးပုိ႔တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
	 	 တပ္သိမ္းေျမစြန္ ႔ရာတြင္ 	
တပ္က	 ျပည္ထဲေရးသုိ႔ပုတ္ထုတ္	
လုိက္ၿပီး	 	ယခုသမၼတကလည္း	
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို	
ဆြဲထည့္ရန္ 	 ႀကဳိးစားသလိုျဖစ္ 	
သည္။
	 ‘‘လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္	
ေတြကလည္း	တစ္ၿမိဳ႕နယ္	 ေလး	
ေယာက္ေလာကရ္ွိေတာ	့ပုၿိပီးလပု	္
ငန္းတြင္က်ယ္တာေပါ့’’	ဟု	ျပည္	
ေထာငစ္လုႊတ္ေတာလ္ယယ္ာေျမ	
ႏငွ္	့အျခားေျမမ်ားသမိ္းဆည္းခရံမႈ	
မ်ားေၾကာင္	့ျပညသ္မူ်ားနစန္ာမႈမ	
ရွိေစရန	္စုစံမ္းစစ္ေဆးေရးေကာမ္	
ရငွအ္တြင္းေရးမွဴး	ဦးသနိ္းထြန္းက	
ေျပာၾကားသည္။
	 လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္	
မ်ား	ေျမယာမႈခင္းျပႆနာမ်ား၀င	္
ေရာက္ေျဖရွင္းပါက	ဇြန္လ	(မုိးစ	
ပါးအမီ)လယ္သမားမ်ားကို	 ျပန္	
လညလ္ႊဲေပးႏုငိမ္ညဟ္လုည္း	၎	
ကဆုိသည္။
	 လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ား	
အတြင္းက	စြန္႔လႊတ္ခဲရ့ေသာ	ေျမ	
မ်ားေပၚတြင	္မလူပုငိရ္ငွမ္်ားေျခခ်	
ခြင္ရ့ရန	္အခြင္အ့ေရးအခ်ဳ႕ိရရွိေန	
ၿပီျဖစ္သည္။	
	 သို႔ေသာ္လည္း	 ႐ႈပ္ေထြးလွ	
သည့္ 	 ပုိင္ဆုိင္မႈျပႆနာမ်ား ၊	
ေခတ္အဆက္ဆက္ျ ဖ စ္ ပြား ခဲ့ 	
သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏	အ	
ဆင္ဆ့င္ရွ့ညၾ္ကာလသွည္	့စမံီခန္႔	
ခြဲမႈ	 ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္	 သိမ္း	
ဆည္းခံေျမမ်ား	 ျပန္လည္ရရွိေရး	
မွာ	ၾကန္႔ၾကာေနဆဲျဖစ္သည္။
	 သာမန္အားျဖင့္	 လယ္ယာ	
ေျမမႈခင္းတစရ္ပ္	ေျဖရွင္းရန္	၁၃၅	
ရက္ခန္႔	ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။
	 ထုိအခ်ိန္ဆုိလွ်င္	 စပါးစုိက္	
ခ်ိ န္ေက်ာ္ ၿ ပီး 	 ရင့္ မွည့္ ခ်ိ န္ ပင္ 	
ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

က	တရားစြဲေတာ့	အဲဒီလက္မွတ္	
ထုိးတဲ	့လူေတြအားလုံးကိစုြတဲယ’္’	
ဟု		ဦး၀င္းေက်ာ္ကေျပာသည္။	
	 သိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္စြန္ ႔	
ရာတြင္	လယ္သမားမ်ားအတြက္	
ယခုထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္စ	
နစတ္စခ္ုေဖာ္ေဆာငရ္နအ္စုိးရအ	

ထဲမွအမ်ားစုမွာ	လယ္သမားမ်ား	
ကို	လုိလိုလားလားကူညီရန္	တြန္႔	
ဆုတ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း	လယ္သ	
မားအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။
	 အဆုပိါ	ဖနု္းမ်ားထမဲ	ွဖနု္းအ	
လုံးေရ	ေလးဆယ္နီးပါးကို	7Day	
က	ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္	

သာမနအ္ားျဖင္ ့လယယ္ာေျမမႈခင္းတစရ္ပ္ေျဖရငွ္း 
ရန္ ၁၃၅ရက္ခန္႔ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။ ထိုအခ်ိန္ဆုိ 
လွ်င ္စပါးစုကိခ္်နိ္ေက်ာၿ္ပီး ရင္မ့ညွ္ခ့်နိပ္င္ေရာက ္
ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု	-	ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ပဲတီစိမ္းဆြတ္ခူးေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
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သဘာ၀ဆဲလ္အာဟာရအရည္မ်ား ေသာက္သံုးရန္မသင့္ဟု 
ေဆးပညာရွင္မ်ား သတိေပး
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁
က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ	
သညဟ္ဆုုိေသာ	ထုငိ္းႏုငိင္မံ	ွတင	္
သြင္းသည္	့သဘာ၀ဆလဲအ္ာဟာ	
ရအရည္(Cell	 Food)မ်ား	သည္	
က်န္းမာေရးအတြက္	 မည္သို ႔မွ်	
အေထာက္အကူမျပဳသျဖင့္	 အ	
မ်ားျပည္သူမ်ား	 	 	မသံုးစဲြသင့္ဟု	
ႏုိင္ငံတကာမွ	 ေလ့လာစမ္းသပ္	
ထားသည္အ့ခ်ကအ္လကမ္်ားကု	ိ
အေျခခံ၍	 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	 	 ေဆး	
ပညာရွင္မ်ားက	သတိေပးေျပာ	
ၾကားသည္။
	 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန	အ	
စားအေသာက္ႏငွ္	့ေဆး၀ါးကြပက္	ဲ
ေရးဦးစီးဌာန(FDA)	ထံတြင	္ျဖည္	့
စြကအ္ာဟာရတစခု္အျဖစ	္မွတ္ပုံ	
တင၍္	ထုငိ္းႏုငိင္မံတွငသ္ြင္းေသာ	
Adoxy	Cellfood	အား	ဆဲလ္က	
လပ္စီးအာဟာရ၊	အမုိင္ႏုိအက္	
စစ္	 ၁၇	 မ်ဳိး၊	အင္ဇုိင္း	 ၁၄	 မ်ိဳး၊	
သတၱဳဓာတ္	 ၇၈	 မ်ိဳး၊	 စြမ္းအား	
ျမႇင့္ေအာကဆ္ဂီ်င္ေရႏငွ္	့အာဟာ	
ရပစၥည္းမ်ားကုိ	 ခႏၶာကုိယ္ဆဲလ္	
မ်ားအတြင္းသို ႔	 အေရာက္ပို ႔ေပး	
ႏုငိသ္ည္	့သဘာ၀အာဟာရအျဖစ	္	
ေၾကာ္ျငာထားေသာလ္ည္း	ဆီးခ်ိဳ၊	
ေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊	 ေသြးတုိးေရာဂါ၊	
ေလျဖတထ္ားသမူ်ားႏငွ္	့ကငဆ္ာ	
ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားအတြက္	
အားထားရေသာ	 ေဆးသဖြယ္ 	
ေျပာဆုိေ ၾကာ္ျငာမႈမ်ားေ ၾကာင့္ 	
အမ်ားျပည္သူကလဲြမွားစြာ	လက္	
ခံသံုးစဲြလ်က္ရိွသည္။
	 ‘‘ထုိင္းက	တငသ္ြင္းၾကတယ္	
ကြာ။	 ေအာက္ဆီဂ်င္ေဆးရည္၊	
အာဟာရရည္၊	 ေရာဂါေတြ	 အ	

တြက္	 ေကာင္းတယ္ဆုိၿပီးေရာင္း	
ၾက	တယ္။	တကယ္တမ္းေတာ့	ဘာ	
မွ	မေကာင္းဘူး။	ဒီေဆးကဘာမွ	
အက်ိဳးမျပဳဘူးဆုတိာ	ႏုငိင္တံကာ	
က	ေရးထားတဲ	့သုေတသနစာရြက	္
စာတမ္းေတြရွိတယ္’’ဟု	 ရန္ကုန္	
ၿမိဳ႕	ေတာငဥ္ကလၠာပၿမိဳ႕နယ္တြင	္
ပရဟိတေဆးခန္းတစ္ခုတည္ 	
ေထာင္ထားသူ	 ေဒါက္တာထိန္	
၀င္းကေျပာသည္။
	 Adoxy	 Cellfood	သဘာ၀	
အာဟာရေဆးရည္ဘူးႀကီး	တစ္	
ဘူးလွ်င္	က်ပ္ေငြ	သံုးေသာင္း	ခဲြ၊	
ဘူးငယ္တစ္ဘူးလွ်င္က်ပ္တစ္ 	
ေသာင္းခဲြ၊	၎ႏငွ္	့တဲြစပ္ေသာက	္
သံုးရန္	 စိမ္းျပာေရညိႇ(စပီ႐ူလုိင္း	
နား)တစ္ဘူးလွ်င္	 သံုးေသာင္းခြဲ	
အထိက်သင့္ေသာ္လည္း 	 ယံု 	
ၾကည္ေအာင္	ေျပာဆုိေၾကာ္ျငာမႈ	
မ်ားေၾကာင့္	အသံုးျပဳသူ	 ပုိမုိမ်ား	
ျပားေနသည္။
	 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔က	သဘာ၀အာ	
ဟာရေဆးရညအ္ျဖစ	္ထုငိ္းကေန	
တုိက္႐ုိက္တင္သြင္း ၿပီး	 ေရာင္း	
တယ္။	ျဖန္႔တယ္။	တခ်ိဳ႕က်ေတာ့	
လည္း	 ေကာ္မရွင္ယူ၊	အဖဲြ႕၀င္	
ေတြအျဖစ္	 ခန႔္ၾကၿပီး	 Network	
Marketing	 တို ႔ ၊	 Multi level	
Marketing	ပံုစံေတြနဲ႔	ေရာင္းၾက	
တယ္။	FDA	မွာ	ျဖည္စ့ြကအ္ာဟာ	
ရအျဖစန္ဲ႔	မွတ္ပုံတငထ္ားၿပီးသား	
ပါ’’ဟု	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕	၄၆	လမ္းရိွ	အ	
ဆိုပါေဆးရည္တင္သြင္းျဖန္ ႔ျဖဴး	
ေသာ	ကုမၸဏီမွတာ၀န္ခံတစ္ဦး	
ကေျပာသည္။
	 သဘာ၀အာဟာရေဆးရည	္
ဟု	ျမန္မာႏိုင္ငံ	FDA	တြင္	မွတ္ပံု	
တင္ထားေသာ္လည္း	လက္ေတြ႕	

ေရာင္းခ်မႈအပိုင္း၌	ေရာဂါေ၀ဒနာ	
မ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစ	
သည္ဟု	 ယုံၾကည္ေအာင္	 ေၾကာ္	
ျငာမႈမ်ား၊	ေျပာဆုိေရာင္းခ်မႈမ်ား	
ေၾကာင္	့တစဆ္င္စ့ကား	တစဆ္င္	့
နားျဖင့္	 လူနာရွင္မ်ား၊	 ေ၀ဒနာ	
သညမ္်ားၾကား	ျမနမ္ာႏုငိင္အံႏွံ႔အ	
ျပား	 နာမည္ႀကီးေသာေဆးတစ္	
မ်ိဳးရိွေနသည္။
	 ‘ ‘အခုေရာဂါေတြ	 ေပ်ာက္	
တယ္ဆိုၿပီး	သံုးၾကတယ္။	ဘယ္	
ေရာဂါေတြမွာ	 ဘာသုေတသန	
လပ္ုၿပီး	ဘယ္လိရုလဒ္ေတြ	ရထား	
လဲဆုိတာမပါဘူး။	 အေမရိကန္	
မွာမူပုိင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ထားတယ္	
လို႔သာေျပာတယ္။	အေမရိကန္နဲ႔	
တျခားႏိငုင္	ံFDA	ေတြက	အသအိ	
မွတ္ျပဳလက္ခံထားလားဆုိတာ	
ေယာင္လုိ ႔ေတာင္မေျပာဘူး’’ဟု	
အဆိုပါ	 Adoxy	 Cellfood	 မ်ား	
ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ေနျခင္းအား	႐ု	
ရွားႏုိင္ငံ	ဘေလာ့ခ္အင္ကင္ဆာ	
သုေတသနစငတ္ာတြင	္ပညာသင	္
ၾကားခဲ့သူ	ဆရာ၀န္တစ္ဦးက	ေ၀	
ဖန္ေျပာဆုိသည္။
	 သို႔ရာတြင	္အဆုပိါေဆးရည	္
သံုးစဲြေနသည့္အခ်ိန္တြင္	 ေရာဂါ	
မ်ားသက္သာသည္ဟု	သက္ေသ	
ခံေျပာဆုသိမူ်ားလည္းရိွေနသည။္
	 ‘‘အေဖက	ဆီးခ်ိဳ၊	 ေသြးခ်ိဳ၊	
ႏွလံုးေရာဂါအစံုရိွတယ္။	 ဒီေဆး	
ေသာကၿ္ပီး	ေနာကပ္ုငိ္း	သကသ္ာ	
လာတယ္လို႔ထငတ္ယ္။	ဆီး၀မ္းပုိ	
မွန္လာတယ္။ 	 ေသြးေပါင္ခ်ိ န္ 	
ေတာင္ပံုမွန္ျဖစ္ေနလို႔	ေသြးေပါင္	
က်ေဆးျဖတ္လိုက္တာ	၁၅	ရက္
ေလာက္ရိွ ၿပီ။	 ေရာဂါဒဏ္ခံႏုိင္	
ရည္ရိွဖို ႔ 	 တုိက္တဲ့	 သေဘာပါ’’	

ဟု	ရန္ကုန္တုိင္း	ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕	
ေန	မသူက	၎၏	ဖခင္က်န္းမာ	
ေရးအေျခအေန	တုိးတကလ္ာမႈကု	ိ
ေျပာဆုိသည္။
	 ဆီးခ်ိဳ၊	ေသြးခ်ိဳႏွင့္	ေသြးတုိး	
ေရာဂါမ်ားအတြက္	ေဆးရည္	ႏွစ္		
စက္	သံုးႀကိမ္၊ေလးစက္	သံုးႀကိမ္	
အစရိွသျဖင့္	 	 	 	 	ေသာက္သံုးၾက	
ေသာ္လည္း	ကင္ဆာေရာဂါမ်ား	
အတြကမူ္	ဆရာ၀န္၏	ၫႊန္ၾကားမႈ	
ျဖင္	့ေသာကသ္ံုးရမညဟ္ဆုိသုည။္	
အဆို ပါေဆးေသာက္သံုးလွ် င္ 	
ယခင္ေသာက္သံုးေနေသာ	အဂၤ	
လိပ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ	 ဆက္လက္	
ေသာကသ္ံုးရန္လိသုညဟု္	Adoxy
ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴး	ေရာင္းခ်သတူစဥ္ီး	
ကဆုိသည္။
	 အဆုိပါသဘာ၀အာဟာရ	
ေဆးရည္တြင္	ပါ၀င္ေသာ	ဓာတ္	
တိုးပစၥည္းေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား(Antiox-	
idants)	မ်ားသည	္ကငဆ္ာေရာဂါ	
ကသုရာတြင	္အသံုးျပဳေသာ	အခ်ိဳ႕	
ေဆး၀ါးမ်ား၏	အာနိသင္ကုိ	အ	
ဟန္႔အတားျဖစ္ေစသျဖင့္	 	သံုးစဲြ	
ရန္မသင္ဟု့	အေမရိကန္ႏုငိင္	ံFDA	
က	အသိေပးေျပာၾကားထားၿပီး	

သဘာ၀အာဟာရေဆးရည္အ	
ျဖစ္	 ထုတ္ေ၀ရန္	 စတင္မွတ္ပုံ	
တင္ေသာ	Lumina	Health	ကုမၸ	
ဏီ၏	 မွတ္ပံုတင္ခြင့္ကိုလည္း	
ျငင္းပယ္ထားသည္။	 ထုိ ႔အျပင္	
ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊	 စမ္း	
သပ္ျခင္းမ်ား	မျပဳလုပ္ရန္	၂၀၁၃	
ခုႏွစ္တြင္	 ျပင္းထန္စြာ	သတိေပး	
ထားခဲ့သည္။
	 ‘‘သူတုိ႔က	က်န္းမာေရး၀န္	
ႀကီးဌာနမွာ	 ျဖည့္စြက္အာဟာရ	
(Food	 Supplier)အျဖစ္မွတ္	
ပံတုငထ္ားတယ။္	အခုေတာ	့ၾကား	
ရတာေတြက	 ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေန	
တယ္။	FDAက	သတိုူ႔ကု	ိျပန္လည	္
သံုးသပ္မွာပါ’’ဟု	ေဒသဆုငိရ္ာ	အ	
စားအေသာက္ႏွင့္	 ေဆး၀ါးကြပ္	
ကဲေရးဌာနမွ	 အရာရိွတစ္ဦးက	
ေျပာသည္။
	 ေရာဂါမ်ိဳးစံု	ကုသႏုိင္သည္	
ဟ	ုေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ေနၾကေသာ	္
လည္း	 ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ	
ဗီတာမင္အစံုပါ၀င္ေသာ	 အား	
ေဆးတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊	အ	
သကအ္ႏရၲာယမ္ထခိိကု္ေစေသာ	
ေဆးအျဖစ	္သံုးစဲြခြင္ရ့ေသာ	ေဆး	

မ်ားထဲတြင္	 CellFood	 မ်ား	 မပါ	
၀င္ေၾကာင္း	အေထြေထြေရာဂါက	ု
ဆရာ၀န္ေဒါကတ္ာ	ႏငွ္းမ်ိဳးေအာင	္
က	၎၏	အငတ္ာနက	္စာမ်က္ႏွာ	
မတွစဆ္င္	့အသိေပး	ေရးသားထား	
သည္။
	 ‘‘ေဆးခန္းမွာ	 တခ်ိဳ႕လူနာ	
ေတြ	ေသာက္ေနၾကလို႔	မေသာက	္
နဲ႔လို႔ေျပာလည္းမရဘူး။	အက်ိဳးစံ၊ု	
အေၾကာင္းစံုကုိ	 ေသေသခ်ာခ်ာ	
ရွင္းျပေနရတယ္’’ဟု	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕	
ေရႊျပည္သာတြင္ 	 ေဆးခန္းဖြင့္ 	
လွစ္ထားသူ	 ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳး	
ကေျပာသည္။
	 သဘာ၀အာဟာရေဆးရည္	
Cell	Food	မ်ားမွာ	လူနာမ်ားအား	
စိတ္သက္သာရာရေစသည့္	ေဆး	
တစမ္်ိဳးသာျဖစသ္ညဟ္	ုသုေတသ	
နျပဳမႈမ်ားတြင္	ေဖာ္ျပထားၿပီး	သု	
ေတသနလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္	
သက္ေသျပႏုိုင္ျခင္းမရိွဘဲ	ေရာဂါ	
မ်ိဳးစံုသက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္	
ဟ	ုေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကု	ိ
ဥပေဒအရတားျမစ္သြားရန္	 လို	
အပ္ေနသညဟု္	ေဆးပညာရွင	္အ	
သိုင္းအ၀ိုင္းကေျပာဆိုေနၾကသည္။
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အသက္ ၅၀ မွ ၆၀ ၾကား ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အ႐ုိးပြေရာဂါျဖစ္ပြား
ရဲေနာင္
ရန္ကုန္−အသက္	၅၀	မွ	၆၀	ၾကား	
အရြယ္သည္	 အ႐ိုးပြေရာဂါျဖစ္	
ပြားမႈႏႈန္း	အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး	 ၁၀၀	
လွ်င္	၁၅	ေယာက္ႏႈန္း	ရွိသည္ဟု	
အ႐ိုးပြျခင္းႏွင့္ 	 ဆက္စပ္သည့္ 	
အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းအား	 ေဆးသုေတ	
သနဦးစီးဌာန	 (ေအာက္ျမန္မာ	
ျပည)္	၏	သုေတသနစာတမ္းတြင	္
ေဖာ္ျပသည္။
	 သုေတသနျပဳမႈမ်ားအရ	အ	
သက္	၂၀	မွ	၃၀	ၾကားအရြယ္တြင္	
အ႐ိုးပြျခင္း	 ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊	 အ	
သက္	၃၀	မွ	၄၀	ၾကားအရြယ္တြင္		
၂	ဒသမ	၇	ရာခုိင္ႏႈန္း၊	အသက	္၄၀	
မွ	၅၀	ၾကားအရြယ္တြင္	၄	ဒသမ	
၃	ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး	အသက္	၅၀	မွ	
၆၀	ၾကားအရြယ္တြင	္၁၄	ဒသမ	၈	
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု 	 ေရးသား 	
ထားသည္။
	 အသက္	၂၀	မွ	၆၀	အတြင္း	
ရွိေသာ	လူေပါင္း	၄၂၃	ဦးအား	အ	
႐ိုးသိပ္သည္းဆ	တိုင္းတာျခင္း၊	
ခႏ ၶာကိုယ္ၫႊန္းကိန္းမ်ားကို 	 အ	
ရပ္ ၊ 	 ကိုယ္အေလးခ်ိ န္တုိ ႔ျ ဖင့္ 	
တုိင္းတာတြက္ခ်က္ျခင္း၊	တစ္ဦး	
ခ်င္းအခ်ကအ္လကမ္်ား၊	လူေနမႈ	
ပံုစံမ်ား၊	 ျဖစ္ပြားဖူးေသာ	ေရာဂါ	

အေျခအေနမ်ား၊	 သံုးစဲြဖူးေသာ	
ေဆး၀ါးမ်ား၊	အားျဖည့္ေဆးမ်ား၊	
အ႐ိုးပြျခင္းႏွင့္ 	 ဆက္စပ္သည့္ 	
ဗဟုသုတမ်ားကို	တစ္ႏွစ္ၾကာအ	
ခ်ိန္ယူ၍	သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၾက	
ၿပီး	အ႐ိုးပြျခင္းႏွင့္	ဆက္စပ္သည့္	
အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းကို	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	
သတိျပဳမိသူ 	 နည္းပါးေနေသး	
ေၾကာင္း	သုေတသနပညာရငွမ္်ား	
က	ေရးသားထားသည္။
	 အ႐ိုးပြျခင္းသည္	မ်ဳိး႐ိုးရွိသူ	
မ်ား၊	 ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား၊	
အားကစားလႈပ္ရွားမႈ	 မရွိသူမ်ား၊	
ပန္းနာရင္ ၾကပ္ေရာဂါအတြက္	
ေဆး၀ါးစဲြေသာက္ေနရသူမ်ား ၊	
အခ်ိန္မတုိင္မီ	 ဓမၼတာဆံုးသည့္	
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္	အသက္	 ၆၅	
ႏွစ္	 ေက်ာ္သူမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ား	
ၿပီး	အ႐ိုးပြ၍	အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းမွ	ကာ	
ကြယ္ရန္	 ေန႔စဥ္စားသံုးေသာ	အ	
စားအေသာက္မ်ားတြင္	ကယ္လ္ဆီ	
ယမ္ႏွင့္	ဗီတာမင္ဒီ	ျပည့္၀စြာ	စား	
ေသာက္ရန္၊	 အာဟာရမွ်တေစ	
ရန္	 စားေသာက္ျခင္း၊	 ေဆးလိပ္	
ႏွင့္အရက္ျဖတ္ျခင္း၊	ကိုယ္လက္	
လႈပ္ရွားမႈ	အားကစားတစ္ခုခုကို	
လုပ္ေဆာင္ရန္	လိုအပ္သည္ဟု	
ေဆးပညာရွင္မ်ားက	 အႀကံျပဳ	

သူနာျပဳ၏ အလုပ္တာ၀န္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းသည္ 
ေဆး႐ံု၌လူနာမ်ားေသဆုံးမႈႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိ

ပါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၆
	 အလုပ္တာ၀န္အလြန္မ်ား	
ေသာ	သူနာျပဳမ်ားရွိသည့္	ေဆး႐ံု	
မ်ားတြင္	 ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေန	
ေသာ	လနူာမ်ားအသကအ္ႏရၲာယ	္
ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ဟုဥေရာပႏိုင္ငံ	
ကိုးႏုိင္ငံ၏	သုေတသနျပဳခ်က္က	
ေဖာ္ျပသည္။
	 ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊	အဂၤလန္၊	
ဖင္လန္၊	အိုင္ယာလန္၊	 နယ္သာ	
လန္၊	 ေနာ္ေ၀း၊	 စပိန္၊	ဆြီဒင္ႏွင့္	
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 	 ေဆး႐ံု 	
ေပါင္း	၃၀၀	မွ	လူနာ	၄၂၂,၀၀၀	
ႏွင့္	သူနာျပဳ	 ၂၆,၀၀၀	 ဦးတုိ႔ကို	
သုေတသနျပဳ၍	ေဆး႐ုံ၌လူေသမႈ	
သည္	သူနာျပဳမ်ား၏အလုပ္တာ	
၀န္ႏငွ္ဆ့ကစ္ပ္ေနသညဟု္	ပညာ	
ရွင္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 သာမန္	 ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူ	
ေသာ	အသက္	 (၅၀)ႏွင့္အထက္	
လူႀကီးမ်ားသည္	 ခြဲစိတ္ကုသမႈခံ	
ယူၿပီးေနာက္တြင္	အလုပ္တာ၀န္	
အလြန္မ်ားေသာသူနာျပဳမ်ားရွိ 	
ေနသည့္ေဆး႐ံု၌	ေဆး၀ါးကုသမႈ	
ဆက္လက္ ခံယူပါက	 တစ္လ	
အတြင္း	အသက္ေသဆံုးႏိငုသ္ည္	့

အႏၲရာယ္ႏွင့္နီးစပ္သည္ဟု	ယင္း	
သုေတသနကေဖာ္ျပသည္။
	 ေဆး႐ံုတစ္႐ံုတြင္	သူနာျပဳ	
တစ္ဦးလွ်င္ပ်မ္းမွ်	လူနာ	ေျခာက္	
ဦးခန္႔	ေစာင္ၾ့ကည္ရ့ၿပီး	ယင္းေဆး	
႐ံုရွိသူနာျပဳ	 ၆၀	ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ	္
သည္	ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား	 ျဖစ္	
လွ်င္လူနာရွစ္ဦး	 ေစာင့္ေရွာက္ရ	
သည္။	ဘြဲ႕ရပညာတတ္	သူနာျပဳ	
၃၀ရာခိငု္ႏႈန္းခန္႔သာ	ရွိေသာေဆး	
႐ံုမွ	 ခြဲစိတ္လူနာမ်ားသည္	 အႏၲ	
ရာယ္ပိုရွိသည္ဟု	 ပညာရွင္မ်ား	
ေျပာၾကားခဲသ့ည။္	ထုိ႔အျပင	္အေမ	
ရိကန္ပညာရွင္မ်ား၏	ေလ့လာ	
ေတြ႕ရိွခ်ကအ္ရ	ေဆး႐ုံသနူာျပဳ၏	
ယုံၾကညစ္တ္ိခ်ရမႈအဆင္သ့ည	္ခြ	ဲ
စိတ္လူနာမ်ားေသဆံုးမႈကိုေလွ်ာ့	
ခ်ရန္ 	 အေထာက္အကူ	 ျပဳႏုိင္ 	
ေၾကာင္း	ႏငွ္	့သနူာျပဳမ်ား၏အေတြ႕	
အႀကံဳသည	္	၎တုိ႔၏ပညာအရည	္
အခ်င္းထက္ပို၍	အေရးႀကီးသည	္
ဟူေသာအျမင္ကို 	 စိ န္ေခၚႏို င္ 	
ေၾကာင္း	 အေမရိကန္	 သူနာျပဳ	
တကသၠိလုတ္စခု္မွ	ပါေမာကၡလင	္
ဒါအစ္ကန္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 —Ref: AFP

သည္။
	 အ႐ုိးပြျခင္းႏွင့္ 	 ခႏ ၶာကိုယ္	
ၫႊန္းကိန္းဆက္စပ္မႈအရ	 ပုံမွန္	
အေလးခ်ိန္ရွိသူမ်ားတြင္	 ၅၃	 ရာ	
ခိုင္ႏႈန္း၊	 ပံုမွန္အေလးခ်ိန္ထက္	

ေလ်ာ့နည္းသူမ်ားတြင္	၁၃	ရာခိုင္	
ႏႈန္း၊	 ပံုမွန္အေလးခ်ိန္ထက္	 မ်ား	
သမူ်ားတြင	္၂၅	ရာခိငု္ႏႈန္းႏငွ္	့အ၀	
လြန္သူမ်ားတြင္	ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း	အ	
ထိ	ရွိေနသည္ဟု	သိရသည္။
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ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္မွ ဗုဒၶဘာသာ မိသားစု၀င္မ်ား ေမာင္ေတာနယ္စပ္သုိ႔ အ၀င္မ်ားေနဟုဆုိ

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း 
လူမႈကူညီေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း 
၁,၇၀၀ ေက်ာ္ ေပးအပ္
ကုိစုိင္း

ကေလး၊ မတ္−၂
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း	 လူမႈဒုကၡ	
မ်ား	ေျဖရွင္းေရးအတြက္	လူမႈ၀န္	
ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏငွ္	့ျပန္လည	္
ေနရာခ်ထားေရး	 ၀န္ႀကီးဌာနက		
က်ပ္သိန္း	 ၁,၇၀၀	 ေက်ာ္	ကူညီ	
ခဲ့ေၾကာင္း	သတင္းရရိွသည္။
	 ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္	
တာ	 ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္	 ခ်င္း	
ျပည္နယ္	ဟားခါးၿမိဳ႕သုိ႔	 ေရာက္	
ရွိစဥ္	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၇	 ရက္တြင္	
အဆိုပါကူညီေထာက္ပံ့ေငြအား		
အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ	 ျပည္နယ္၀န္	
ႀကီးခ်ဳပ္	ကုိယ္စားနယ္စပ္ေရးရာ	
လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီး	ေဇာ	္
မင္းဦးထံ	ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္
	 အဆိုပါအလွဴေငြေပးအပ္ပဲြ	

အခမ္းအနားကုိ	 Hakha	 Town	
Hall	 တြင္	 က်င္းပခဲ့ၿပီး	 ခ်င္း	
ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊	 ဘာသာ	
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္	 ကုိးၿမိဳ႕	
နယ္မွ	 သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူ	
မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
	 ယခု	 ေထာက္ပ့ံျခင္းသည္	
၂၀၁၂-၁၄	ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ	 ေပး	
အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး	 သဘာ၀ေဘး	
ဒုကၡကူညီေရးအတြက္	က်ပ္သိန္း	
၁၀၀၀၊	မိဘမဲ့၊	အိုမင္းမစြမ္းေစာင္	့
ေရွာက္ေရးအတြက္	 က်ပ္သိန္း	
ေပါင္း	 ၇၀၁	 ဒသမ	 ၃၃	 စုစု	
ေပါင္း	 က်ပ္သိန္း	 ၁၇၀၁	 ဒသမ		
၃၃	 ျဖစေ္ၾကာင္း	 ခ်င္းျပည္နယ္	
၀န္ႀကီးဌာန	၀န္ႀကီးတစဦ္းက	ေျပာ	
သည္။
	 အဆုိပါ	 ေထာက္ပံ့ေငြကုိ	

ေမာင္ကံ
ေမာင္ေတာ၊

မတ္−၂
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္	 ပဋိပကၡမ်ား	
ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္	ဘဂၤလားေဒ့ရွ္	
ႏိုင္ငံတြင္ 	 ေနထိုင္ေနၾကသည့္ 	
ဗဒုၶဘာသာ၀င	္မိသားစမု်ား	ေမာင	္
ေတာ	နယ္စပ္ေဒသသုိ႔	၀င္ေရာက	္
ခုိလႈံလာၾကရာ	ယခုႏွစ္ပြင့္လင္း	

ရာသီတြင္လညး္	အဆက္မျပတ္	
၀င္လာေနေ ၾကာင္း 	 	 အဆုိပါ 	
မိသားစုမ်ားအား	 ကူညီေပးေန	
သည့္ 	 ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ 	 အမ်ဳိး 	
သားကညူီေစာင့္ေရွာက္ေရးေဖာင	္
ေဒးရွင္း	 ဥကၠ႒	 ဦးေအာင္ေက်ာ္	
ၫြန္႔ကေျပာသည္။
	 ‘‘တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွာ	ဟုိးေရွး	
ေရွးတုန္းက	ေနထုိင္လာၾကတဲ့	ရ	

ခုိင္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြဟာ	၂၀၁၂ခုႏွစ္		
ရခုိင္မွာ	ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး	ဘဂၤလား	
ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွာလည္း	 ပဋိပကၡေတြ		
ျဖစ္ၿပီး	 ဗုဒၶဘာသာ	 မိသားစု၀င္	
ေတြနဲ႔	ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္အခ်ဳိ႕	အ	
သတ္ခံခဲ့ရတယ္။	ဘာသာေရးအ	
ေဆာကအ္အုံေတြ	မီး႐ႈ႕ိဖ်ကဆ္ီးခ	ံ
ခဲ့ရတယ္။	လူေတြရဲ႕	 စိတ္ထဲမွာ	
ဘ၀လုၿံခဳမံႈမရိွတာေၾကာင္	့ေမာင	္

ေတာနယ္စပ္ကုိ	ခုိလႈံလာၾကတာ	
ျဖစပ္ါတယ္။	အခုလည္း	ဆက၀္င	္
ေနဆဲပါ။	သူတုိ႔အတြက္	ေနထုိင္	
စားေသာက္ေရးနဲ ႔ 	 က်န္းမာေရး	
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္	အကူအ	
ညီေတြ	အမ်ားႀကီးလုိအပ္ေနပါ	
တယ္’’ဟု	ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔က	
ေျပာသည္။
	 တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ	မိသားစု၀င္	

မ်ား	ေမာင္ေတာနယ္စပ္သုိ႔	စတင	္		
၀င္ေရာက္လာခ်ိန္က	သက္ဆုိင္		
ရာက	ယာယီေနရာခ်ေပးမႈမ်ား၊		
ပုဂၢလိကႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းအသီး	
သီးမ	ွအလွဴေငြမ်ား၊	အလွဴပစၥည္း	
မ်ား	 လက္ခံရရွိရာ	 ေနထုိင္စား	
ေသာက	္ေရးအတြက	္	ထုကိသ္င္သ့	
ေလာက္အဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း	
ေနာက္ပုိ င္း 	 ၀င္လာသည့္ 	 မိ 	

သားစုမ်ားအတြက္	ယာယီေနရာ	
ခ်ထားေပးႏုိင္မႈ၊	စားေသာက္ေရး	
အတြက	္ကညူီေထာကပ္ံ့ေပးႏုငိမ္ႈ	
ႏွင့္ 	 အလွဴေငြ 	 ရရွိမႈမ်ားလည္း	
ေလ်ာန့ည္းလာသည္အ့တြက	္ဒကုၡ		
မ်ဳိးစုံႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္ဟုဆို		
သည္။	

ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေဒသခံခရီးသြားတစ္ဦး ဓာတ္ပံု	−	ကိုစိုင္း

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း	 အထူးသ	
ျဖင့္	 မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းမ်ား၊	

အိုမင္းမစြမ္း	 ေစာင့္ေရွာက္ေရး	
ေဂဟာ၊	 တစ္သီးပုဂၢလေဘာ္ဒါ	

ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္	က်န္းမာေရး၊	
လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း	

အဖဲြ႕	 ၂၄	 ခုအတြက္	 ေထာက္ပ့ံ	
ကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	
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ၾကက္သြန္နီစိုက္သူမ်ားေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အထြက္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ဟုဆို
မ်ဳိးမင္းဦး

မံုရြာ၊ မတ္-၂
	 မံရုြာတြင	္ယခုႏစွ	္ၾကကသ္ြန	္
နီစိုက္ပ်ဳိးသူဦးေရမ်ားလာေသာ္	
လည္း	 ရာသီဥတုေၾကာင့္	 ၾကက္	
သြန္နီစိုက္ခင္းမ်ား	 မေအာင္ျမင္	
ဘဲ 	 အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းႏိုင္ 	
ေၾကာင္း	ေဒသခံၾကက္သြန္နီစိုက္	
ေတာင္သူမ်ားက	ေျပာသည္။
	 ‘‘အရင္ႏွစ္တုန္းက	 ၾကက္	
သြန္နီဧကတစ္ေသာင္းစိုက္တယ္	
ဆိရုင	္ဒီႏစွတ္စ္ေသာင္းႏစွ္ေထာင	္
ေက်ာ္ေလာကအ္ထ	ိစိကုတ္ယ။္	ဒ	ီ
ေဒသၾကက္သြန္နီစိုက္ခင္းေတြရဲ႕	
၂၀	ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္	ပိုမ်ားလာ		
တယ္လို႔	ေျပာလို႔ရတယ္။	စိုက္တဲ့	
သူမ်ားေပမယ့္ 	 ေအာင္ျမင္ျဖစ္ 	
ထြန္းမႈက	နည္းတယ္။	 ပုံမွန္တစ္	
ဧက	ပိႆာငါးေထာငထ္ြကတ္ယ	္
ဆုိရင္ 	 ပိႆာေလးေထာင္၀န္း 	
က်င္ေလာက္ပဲ	ထြက္ႏိုင္တယ္’’	
ဟ	ုေျမနဲေက်းရြာ	၀ါရင္ၾ့ကကသ္ြန	္
နီစိုက္ေတာင္သူဦးေအာင္ထူးက	
သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
	 ယခုရက္ပိုင္း	အိႏိၵယ	 ႏိုင္ငံ	
တြင္လည္း	 ၾကက္သြန္နီေစ်းက်	
ေနၿပီး	 ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္	

ဓာတ္ပံု	−	မ်ဳိးမင္းဦးၾကက္သြန္ေဖာ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

စုိက္႐ႈံး႐ႈံးေနေသာ ေတာင္သူမ်ား

စာမ်က္ႏွာ (၁၈)မွ 	 အစုိးရအေနျဖင့္	 စုိက္ပ်ိဳးစ	
ရိတ္ေခ်းေငြ	 ေပးဆပ္ရမည့္ရက္	
ကုိ	 ေနာက္ဆုတ္ေပးႏုိင္ရန္(သုိ ႔)	
အခက္အခဲႀကံဳေနသည့္	 ေတာင္	

သူလယ္သမားမ်ားအား 	 ႏို င္ ငံ 	
ေတာ္မွ	မည္သို႔	ကူညီေဆာင္ရြက္	
ေပးႏုိင္သည္ကုိ	သိရိွလုိေၾကာင္း	
ေဒါက္တာေအာင္သန္းက	ေဒသ	

ခံလယ္သမားမ်ား၏	 ကုိယ္စား	
လႊတ္ေတာ္တြင္	ေမးျမန္းခဲ့သည္။
	 ထုိသုိ ႔လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္ 	
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ 	 စိုက္စရိတ္	

ေခ်းေငြမ်ား	ျပနလ္ည္ေပးဆပ	္ခ်နိ	္
ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္	 ေတာင္းဆုိ	
မႈမ်ားရိွေသာလ္ည္း	ျပည္ေထာငစ္	ု
အစုိးရအဖဲြ႕ကေခ်းေငြဆပ္ရန္	အ	
ခ်ိန္မည္မွ်	 ေနာက္ဆုတ္ေပးမည္	
ကုိ	တိတိက်က်ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွ	
ေသးဟု	 ေဒသခံေတာင္သူလယ္	
သမားမ်ားကေျပာသည္။
	 ‘‘မျဖစမ္ေနဆပ္ရမယ္ဆုရိင	္
လည္း	ရိတွဲ	့လညွ္း၊	ႏြားေလးေရာင္း	
ၿပီး	ဆပ္ရမွာပဲ’’ဟု	 ေခ်းေငြဆပ္	
ခ်ိန္	 ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္	လက္မွတ္	
ထိုးေတာင္းဆုိရာတြင္	 ဦးေဆာင္	
ပါ၀င္ခဲ့သည့္	 ခင္သာေက်းရြာမွ	
ေတာင္သူဦးေက်ာ္ ၿငိမ္းကေျပာ	
သည္။	၎မွာ	 မိုးစပါး	 ငါးဧက	
ပ်က္စီးခဲ့ ၿပီး	 စုိက္စရိတ္ေငြက်ပ္	
သံုးသနိ္းေခ်းယထူားသူျဖစသ္ည။္
	 ဦးသန္ိးစန္ိအစိုးရလကထ္က	္
ယေန႔အခ်ိန္ထိတုိင္ပင္ဌာနတာ	
၀န္ရိွသူမ်ား၊	စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ထမ္း	
မ်ားႏွင့္	အစိုးရခန္႔အပ္ထားေသာ	
စုကိပ္်ိဳးေရးပညာရငွမ္်ားမွာ	လယ	္
ကြင္းထဲ	မေရာက္ဘဲ	ယခင္ေခတ္	
ကကဲ့သိ႔	ုအျပသေဘာလပ္ုရပ္မ်ား	
ကုိသာ	လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ဟု	
စုကိပ္်ိဳးေရးပညာရငွမ္်ားက	ေ၀ဖန	္
သည္။
	 ‘‘စုိက္ခ်ိန္ေနာက္က်တာတုိ႔၊	
ေရမရတာတုိ႔၊	ပုိးက်တာတုိ႔ဆုိတဲ့	
ျပႆနာသံုးမ်ဳိးေလာက္ကေတာ့	
အစိုးရက	 ကိုင္တြယ္ေပးဖုိ ႔လုိ 	
တယ္’’ဟု	လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး	
ႏငွ္	့ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန	ၫႊန္	
ၾကားေရးမွဴး	 (ၿငိမ္း)စုိက္ပ်ိဳးေရး	

တကၠသုိလ္ကထိက	ဦးစံသိန္းက	
ေျပာသည္။
	 လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ 	
ငန္းမ်ားအေပၚ	 စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္	
ထမ္းမ်ားမ	ွေစာင္ၾ့ကည္ပ့ညာေပး	
ျခင္းမွာ	 မရိွသေလာက္	 ျဖစ္ေန	
ေၾကာင္း၊	စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး	
ေစရနဆ္ုလိွ်င	္လကရ္ိ၀ွနႀ္ကီးဌာန	
က်င့္သံုးေနေသာ	 ဥပေဒမ်ား ၊	
မူ၀ါ	 ဒမ်ား၊	 မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္	
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုးကုိ	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္	
ဟု	ဦးစံသိန္းကေျပာသည္။
	 ‘‘အစုိးရဘကက္	သလူပ္ုေပး	
ရမွာကု	ိလပု္ေပးႏုငိတ္ဲ	့စြမ္းေဆာင	္
ရည္မရိွေသးဘူူး ။ 	 ဘတ္ဂ်က္ 	
လည္း	 မရိွဘူး။	 ရိွတဲ့ဘတ္ဂ်က္	
ကလည္း	အျခားေနရာေတြမွာ	သံုး	
စဲြေနတယ။္	စုကိပ္်ိဳးေရးဌာနမွာ	ဦး	
စားေပးေတြက	တအားလဲြမွားေန	
တယ္’’ဟု	 စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္	
ဦးစံသိန္းကေျပာသည္။
	 ေရွာက္ခါးေက်းရြာမွ	လယ္	
သမားမ်ားက	 မဲြေျခာက္ေျခာက္	
လယ္ကြင္း မ်ားကုိ 	 ၾကည့္ကာ 	
သက္ျပင္းခ်ေနၾကၿပီး	 ေနာင္ႏွစ္	
မ်ားတြင	္ယခကုဲသ့ို႔	အျဖစမ္်ိဳးထပ	္
မံႀကံဳေတြ႕မည္ကုိ	 စုိးရိမ္ေနၾက	
သည္။	 ‘‘ေနာက္တစ္ႏွစ္စပါးခင္း	
ေတြ	ထပ္ပ်က္ရင္ေတာ့	 ဒီရြာမွာ	
ေနႏိုင္မွာ	မဟုတ္ေတာ့ဘူး။	ဒီႏွစ္	
လို	 ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ	 မျဖစ္ပါ	
ေစနဲ႔လို႔ပဲ	ဆုေတာင္းေနရတယ္’’	
ဟု	 	လယ္သမားဦးျမင့္ေအာင္က	
ေျပာသည္။

ဆိပ္ျဖဴေဒသထြက္	 ၾကက္သြန္မွာ		
တစ္ပိႆာလွ်င္ 	 က်ပ္ေလးရာ	
၀န္းက်င္ရွိေ ၾကာင္း 	 မံုရြာ ၿမိဳ ႕ရွိ 		

ၾကက္သြန္နီ	ေရာင္း၀ယ္သူတစ္ဦး	
က	ေျပာသည္။
	 မံုရြာတြင္	 ယခင္ႏွစ္မ်ားက	

ေဆာင္းသီးႏွံ 	 ဂ်ံဳႏွ င့္ 	 ကုလားပဲ 	
စိုက္ခင္းမ်ားတြင္	ေစ်းကြက္အေန	
အထားအရ	အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ	

ၿပီး	 ၾကက္သြန္နီစိုက္ပ်ဳိးသူ	 ပိုမို 	
မ်ားျ ပားလာသည္ ။ 	 မံု ရြာေ စ်း 	
ကြက္တြင္	 မတ္လဆန္း၌	 ၾကက္	

သြနန္တီစပ္ိႆာလွ်င	္က်ပင္ါးရာ	
၀န္းက်င္ျဖင့္	အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္	
ေၾကာင္း	သတင္းရရွိသည္။
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regional

	 သူသည္	 ေဆး႐ံုမွ	 လက္	
ေအာက္၀န္ထမ္းဆရာ၀န္ႏွင့္	သူ	
နာျပဳမ်ားကို	 စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း	
ဦးစြာ	သင္ၾကားေပးသည္။	လူနာ	
မ်ားႏငွ္	့ဆကဆ္ရံာတြင	္ယခင္ႏငွ္	့
မတူေျပာင္းလဲေစရန္	 ၫႊန္ၾကား	
သြန္သင္ေပးသည။္	ခံယူခ်ကမ္်ား	
ေျပာင္းလဲလာေစရန္	 စိတ္ဓာတ္	
ပိုင္းကို	အဓိကျပဳျပင္ေပးခဲ့သည္။	
	 ထုိ႔ေနာက	္ေဆး႐ုအံတြက	္ရရွ	ိ
သည့္	 ေဆး၀ါးမ်ားကို	 သုံးစြဲကာ	
တစ္လလွ်င္	 ရြာသုံးရြာသို႔	 ကုိယ္	
တုိင္ဆင္း၍	 အခမဲ့ေဆးကုသ	
ေပးေတာ့သည။္	ပငလ္ယ္ေရမ်က	္
ႏွာျပင္အထက္	 ေပေပါင္း	 ငါး	
ေထာင္ႏွင့္အထက္ျမင့္မားသည့္	
ေ၀းလံေခါငဖ္်ား	ေတာင္ေပၚေက်း	
ရြာမ်ားသုိ႔	ေလွျဖင့္တစ္ဖုံ၊	လွည္း	
ျဖင္တ့စမ္်ဳိး၊	ေထာလ္ာဂ်ီျဖင္	့တစ	္
သြယ္၊	 လမ္းေလွ်ာက္၍တစ္မူ	
အပင္ပန္းခံ	သြားေရာက္ခဲ့သည္။	
	 ေတာင္ေပ ၚေက်းရြာတုိ င္း 	
ရင္းသားတုိ႔သည	္သူေရာကရ္ွလိာ	
မွသာ	ဆရာ၀န္ဟူသည္ကုိ	 မ်က္	
၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ဖူးၾကေတာ့	
သည္။	 ခ်င္းရြာတစ္ရြာမွ	 အဘုိး	
ႀကီးတစ္ေယာကက္	သနူာျပဳဆရာ	
မေလးအနားကပ္ခါ‘‘	ဆရာ၀န္ဆု	ိ
တဲ	့အေကာငင္ါေတြ႕ဖူးခ်ငတ္ယ။္	
ငါ့ကုိျပ။	ဒါေပမဲ့	ငါတံခါးၾကားထဲ	
ကပဲ	 ေခ်ာင္းၾကည့္မယ္ေနာ’’ဟု	
ေျပာခံရဖူးသည္။
	 ယခငက္	နတ္ဆရာမ်ား၊	ရမ္း	
ကုမ်ားျဖင့္	 ကုသလာခဲ့ၾကသည့္	
လူနာမ်ားသည္	 ေဒါက္တာသန္း	
မင္းထြဋ္အေပၚ	တျဖည္းျဖည္းယုံ	
ၾကည္ကုိးစားလာၾကသည္။	 သူ	
သည္	 လူနာမ်ားႏွင့္	 ဆုံေတြ႕ရာ	
တြင္	အစဥ္ၿပဳံးရြင္ေနသည့္	 မ်က္	
လုံးႏွင့္	 ႏႈတ္ခမ္းမ်ား၊	 ခ်ဳိသာသိမ္	
ေမြ႕သည့္	ေျပာစကားမ်ား၊	လူနာ	
အေပၚ	သားသမီးသဖြယ္ေႏြးေထြး	
ၾကင္နာစြာယုယေစာင့္ေရွာက္မႈ	
မ်ား၊	 ေဒသခံမ်ားႏွင့္	 တစ္သား	
တည္း	သြားလာစားေသာက္အိပ္	
စက္မႈမ်ားေၾကာင့္	 ‘ဆရာ၀န္ႀကီး’	
ဟသူည္	့နာမကိ	ုလထူကု	ႏႈတဖ္်ား	
ကမခ်ေတာ့။
	 ယခင္က	 ေဒသခံလူထု၏	
နတ္ဆရာမ်ား၊	ရမ္းကမု်ား၊	အရပ္	
လကသ္ညမ္်ားျဖင္သ့ာ	ေဆးကသု	
ေလ့ ရိွ ၾကသည့္အစဥ္အလာကို 	
လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္လည္း	 ျပဳ	
လုပ္ေပးခဲ့သည္။	
	 ‘‘ကိုယ္က	မလုပ္နဲ႔လုိ႔	တား	
လုိ႔မရဘူး။	ကိယ္ုျပန္သြားရင	္ဆက	္
လုပ္ၾကမွာပဲ’’ဟု	ေဒါက္တာသန္း	
မင္းထြဋက္ေျပာသည။္	ထုိ႔ေၾကာင္	့
ေဒသခံရမ္းကုမ်ား၊	 အရပ္လက္	
သညမ္်ားကိ	ုရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆု	ံ
ကာ	စည္း႐ုံးၿပီး	ကုယိ္ေပးခ်ငသ္ည္	့
ေဆးပညာ	နည္းစနစမ္်ားကိ	ုမွ်ေ၀	
သင္ၾကားေပးခဲ့ရသည္။

	 ေက်းရြာမ်ားသုိ႔	ကြင္းဆင္း၍	
အခမဲ့ကုသေပးရသည့္ရည္ရြယ္	
ခ်က္မွာ	 သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊	
ကုယ္ိ၀န္သညမ္်ားက	ေ၀းလသံည္	့
ၿမိဳ႕ေပၚေဆး႐ုံသုိ႔	 လာေရာက္ရန္	
အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္	 မလုိ	
အပ္ဘဲ	 ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား	 မျဖစ္	
ေစရန္	 အိမ္တုိင္ရာေရာက္သြား	
ေရာက္ျခင္းပင္ျဖစသ္ညဟ္ုေဒါက	္
တာသန္းမင္းထြဋ္ကဆုိသည္။
	 ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္သည	္ကုယ္ိ		
ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္	
အတြက	္ႏုငိင္ံေတာက္	ဘ႑ာေငြ	
အသံုးစရိတ္မ်ားစြာ	 ခ်ထားေပးမႈ	
ေၾကာင့္	 သူ႔အတြက္အဆင္ေျပခဲ့	
သည္။	 ေဆး႐ုံတြင္	 ၀န္ထမ္းအိမ္	
ရာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊	
ေဆး႐ံုအေဆာင္သစ္မ်ား	 တိုးခ်ဲ႕	
ျခင္း၊	 လူနာေစာင့္မ်ား	 သက္	
ေသာင္သ့ကသ္ာနားေနႏုငိရ္န	္အ	
ေဆာငတ္စခု္သီးသန္႔ေဆာကလ္ပ္ု	
ေပးျခင္း၊	 ေရစင္ႏွင့္	 အ၀ီစိတြင္း	
ေဆာက္လုပ္တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ	
ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္	 ေဆာင္	
ရြက္ႏုိင္ခဲ့ရာ	ယခုအခါ	ပင္းတယ	
ေဆး႐ံုေလးမွာ	 သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္	
ေသာ	အဆင့္မီေဆး႐ံုေလးတစ္႐ံု	
အျဖစ္	 အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့ပါ	
သည္။
	 ေဆး ႐ံု တြ င္ ထား ရိွ သည့္ 	
ေခတမ္စီကက္ရိယိာမ်ားကုလိည္း	
ေဒါက္တာ	 သန္းမင္းထြဋ္	 အ	
ေၾကာင္း	သိရိွသူမ်ားက	ေစတနာ	
အျပည့္အ၀ျဖင့္	 လာေရာက္လွဴ	
ဒါန္းၾကသျဖင့္	 ျပည့္စံုလ်က္ရိွ	
သည။္	ထို႔ေၾကာင္	့ေဒသခံလထုူက	
သူ႔အေပၚ	ျပန္လည္ေစတနာထား	
ခဲ့ၾကသည္။	 ေရရွားပါးသည့္	
ေတာင္ေပၚထြတ္နီေက်းရြာေလး	
ကု	ိေရရရွိေအာင	္ေဆာငရ္ြက္ေပး	
လုိက္သျဖင့္	ရြာသူရြာသားမ်ားက	
ေက်းဇူးတံု ႔ျပန္သည့္	 အေနျဖင့္	
ပင္း	တယေဆး႐ုံေရွ႕တြင	္ေရႏတ္ု	
ေျမာင္းတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းကုိ	
ရြာလံုးကြၽတ္လာေရာက္လုပ္ကုိင္	
ေပးခဲ့ၾကသည္။
	 ထုိ႔ေၾကာင့္	သူတာ၀န္က်ရာ	
ေဒသရွိလူထုက	 တာ၀န္ကုန္ဆုံး	
ခ်ိန္တြင္ေနာက္တစ္ၿမိဳ႕သို ႔ထပ္မံ	
ေျပာင္းေရႊ႕သြားရမည္ကို	 မလုိ	
လားၾကပါ။	 သူတို႔မႀကဳံဖူးသည့္	
ထငမွ္တ္မထားသည္	့ဆရာ၀န္ႀကီး	
မ်ဳိးကို	လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးၾကရမည္	
ကို	ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ၾကသည္။	
	 ထိုသုိ ႔ေဆာင္ ရြက္ေ နစဥ္ 	
၂၀၁၃	ခုႏစွတ္ြင	္ေဒါကတ္ာ	သန္း	
မင္းထြဋ္တစ္ေယာက္	 ရာထူးတိုး	
ျမႇင့္ခံရၿပီး	 ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔တစ္ခု	
ထြက္လာခဲ့ျပန္သည္။	 လက္	
ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး	(ခုတင္	
၁၀၀	ဆ့ံေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး)	 အျဖစ္	
ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္	 သတင္းကုိ	
ေဒသလူထုက	 ၾကားသိၿပီး	 ည	

တြင္းခ်င္းပင္	 ေဒသခံသံုးေထာင္	
ေက်ာ္က	 လက္မွတ္ေရးထိုးကာ	
ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို ႔	
အ	သနားခံစာတငလ္ိကုၾ္ကသည။္	
ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္သံဃမဟာနာ	
ယကဆရာေတာ္ထံသို႔	 ရွမ္းျပည္	
နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၀ါဆုိသကၤန္းကပ္	
လွဴရန္	လာေရာကသ္ည္အ့ခါတြင	္
လည္း	၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က	လုအိပ္ခ်က	္
မ်ားကု	ိေမးျမန္းရာ	ဆရာေတာက္	
‘‘တို႔	ဆရာ၀န္ႀကီးကုိပဲ	တ႔ိုလိုအပ္	
တယ္။	က်န္တာဘာမွမလုဘိူး’’ဟု	
မိန္႔ၾကားလုိက္သည္။
	 ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္ႏွင့္	
အတူ	လက္တဲြကာ	ေသြးလွဴဒါန္း	
ျခင္း၊	ေရလွဴဒါန္းျခင္းလပုင္န္းမ်ား	
လုပ္ကုိင္ေနသည့္	ပင္းတယၿမိဳ႕ရိွ	
ေစတနာမြန္ပရဟိတအဖဲြ႕မွ	 ေဒၚ	
မာလာစိုးကလည္း	‘‘ပင္းတယၿမိဳ႕	
အတြက	္ဆရာႀကီးမရွိမျဖစလ္ုအိပ္	
ပါတယ္။	ဒၿီမိဳ႕မွာ	ဆရာႀကီး	ေလး	
ငါးႏွစ္ေလာက္	 ဆက္ေနလုိ ႔ရ	
ေအာင	္ၿမိဳ႕ခလံထုူအေနနဲ႔	ေတာင္း	
ဆုပိါတယ္ရွင။္	အခုဘယ္ေနရာပ	ဲ
သြားသြား	ဆရာႀကီး၊	ဆရာႀကီးနဲ႔	
ေလးစားၾကပါတယ္။	ဆရာႀကီးက	
က်န္းမာေရးက႑အျပင္	 လူမႈ	
ေရးလပုင္န္းေတြကုပိါ	ေရ႕ွေဆာင	္
လမ္းျပေပးေနတဲအ့တြက	္တအား	
အားကုိးရပါတယ္’’ဟုေျပာ	သည။္
	 ေဒါက္တာသန္း မင္းထြ ဋ္ 	
သည	္ပခဲူးတိငု္း	ေပါက္ေခါင္း	ျပည	္
သူ႕ေဆး႐ုံတြင္	 တာ၀န္က်စဥ္က	
လည္း	 ၎၏	 စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား	
ေၾကာင့္	 ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊	သံ	
ဃာႏွင့္	 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏	
ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္	 ေျပာင္းေရႊ႕	
မိန္႔ေနာက္ေရႊ႕ကာ	 ၂	 ႏွစ္အစား	
၆ႏွစ္အထိ	 ယင္းေဒသတြင္	 တာ	
၀န္ထမ္း	ေဆာင္ခဲ့ရသည္။
	 ယခုပင္းတယတြင္	ရွိေနစဥ္	
သသူည	္၂	ႏစွတ္ာကာလ	အတြင္း	
တစ္လလွ်င္	 အနည္းဆံုး	 ရြာႏွစ္	
ရြာကု	ိအခမဲက့ြင္းဆင္းေဆး	ကသု	
ေပးခဲရ့ာ	ယခအုခါပင္းတယရိ	ွရြာ	
ေပါင္း	 ၅၇	 ရြာတြင္	 လူနာ	 ရွစ္	
ေထာင္င့ါးရားေက်ာအ္ား	ေဆးက	ု
သေပးႏုိင္ခဲ့သည္။	 ထုိသို႔	 အခမဲ့	
ကုသႏုိင္ရန္အတြက္လိုအပ္သည့္	
ေဆး၀ါးတန္ဖိုး	 ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္း	
ခန္႔ကု	ိေစတနာရွင္ျပညသ္မူ်ားက	
၀ုိင္း၀န္းေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ၾကျခင္း	
ျဖစ္သည္။
	 ေဆး႐ံုအတြက္	အေဆာက္	
အအံုသစ္ကုိးလံုးတည္ေဆာက္	
ေပးခဲ့ ၿပီး	 လူနာခုတင္မ်ားကုိ	
စတီးလ္ခုတင္အလံုး	 ငါးဆယ္	
ျဖင့္	အစားထုိးေပးခဲ့႐ံုသာမက	ခု		
တင္ေပၚတြင္	 ဆုိဖာအိပ္ရာခင္း	
မ်ားကုိပင္	ခင္းက်င္းေပးခဲ့သည္။
	 သသူည	္ထိမုွ်ႏငွ္	့အားမရဘ	ဲ
တကယ့္ေအာက္ေျခလနူာမ်ားႏငွ္	့
ထိေတြ႕မည္	့သနူာျပဳဆရာမေလး	

မ်ားကုိ	 ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။	 ေက်း	
ရြာေပါင္း	၁၃၈	ရြာမွ	မိန္းကေလး	
ငယ္	၈၁	ဦးကုိ	ေခၚယူကာ	အရန္	
သားဖြားသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 	
သည္။	 ထုိအရန္သားဖြားဆရာမ	
ေလးမ်ားကုိ	 အရန္သားဖြားနည္း	
ပညာသာမကဘဲ	 ေစတနာ့၀န္		
ထမ္းတီဘသီငတ္န္း၊	ငကွဖ္်ားသင	္
တန္း၊	HIV	သင္တန္း၊	သားဆက္	
ျခားစနစမ္်ား၊	ေရွးဦးသနူာျပဳနည္း	
ျပအဆင့္ထိ	သင္တန္းမ်ားအျပင္	
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခဲြ	
မႈ	သင္တန္းမ်ားကုိပါ	ကာလရွည္	
ၾကာ	သင္ၾကားေပးလုိက္သည္။
	 ‘‘လူနာက	သူတုိ႔နဲ႔	အရင္ဆံုး	
ေတြ႕ရမွာေလ။	သတူို႔ျပဳစုႏုငိမ္	ွအ	
သကရွ္ငမ္ယ္။	မကြၽမ္းက်ငဘ္	ဲျပန္			
မလႊတ္ခ်င္ဘူး။	ရမ္းကုစာရင္းထဲ	
၀င္သြားလိမ့္မယ္။	 ဘာသာရပ္	
အားလံုးကုိ	 တကယ္ကြၽမ္းက်င္မွ	
ျပန္လႊတ္တယ္’’ဟု	 သူကရွင္းျပ	
သည္။
	 ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္	 ေဆး႐ုံ	
ေလးသို႔	ႏွစ္ပတ္ၾကာ	လာေရာက္	
ေလ့လာသင္ၾကားသည့္	 ေဆး	
ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ားအား	
ေဒါကတ္ာ	သန္းမင္းထြဋက္	လာဘ	္
ေပး၊	 လာဘ္ယူဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား	
အေၾကာင္း၊	ေစတနာရွင္	 	ဆရာ	
၀နႀ္ကီးမ်ားအေၾကာင္း	မွ်ေ၀ေဟာ	
ေျပာၿပီး	ခယံခူ်က္ေျပာင္းလဲေစရန	္
တိုက္တြန္းပုိ႔ခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။
	 ေဟာေျပာပုိ ႔ခ်မႈအဆံုးတြင္	
ေဒါကတ္ာသန္းမင္းထြဋ္က	‘‘ဆရာ	
၀န္ေတြရဲ႕ဘ၀ကုိ	 ကုိယ္ခ်င္းစာ	
နားလည္ၿပီး	 ေစတနာရွင္ဆရာ	
၀န္တစဦ္းအျဖစ	္ပါ၀ငက္ျပတဲ	့သ	ူ
ေတြ	ျဖစလ္ာေစဖု႔	ိဆရာေမွ်ာ	္လင္	့
ပါတယ္’’ဟု	သြန္သငနိ္ဂံုးခ်ဳပ္	ေလ	့
ရိွသည္။
	 လက္ေအာက္ငယ္သား	 သူ	
နာျပဳဆရာမမ်ားကုိလည္း	ေဒါက္	
တာသန္းမင္းထြဋ္က	 ‘‘လူနာေတြ	
က	ေဆး႐ုံကုိ	အပူနဲ႔	လာၾကတာ။	
ေပ်ာ္လို႔လာတာ	 မဟုတ္ဘူး။	 ဒီ	
ႏုငိင္ကံလနူာေတြက	ကုိယု္အ့ပအူ	
ျပင္	ပုိက္ဆံမရွိတဲ့အပူ၊	ဆရာ၀န္	
သူနာျပဳေတြ	 ဟိန္းေဟာက္တာ	
ခံရတဲ့အပူေတြ	 ထပ္ခံစားၾကရ	
တယ္။	 ဒါေၾကာင့္	 လူနာေတြကုိ	
ကုိယ့္ေၾကာင့္	မ်က္ရည္မက်ေစရ	
ဘူး။	 သူတို႔က်မယ့္	 မ်က္ရည္ကုိ	
ကုိယ္က	 သုတ္ေပးရမယ့္တာ၀န္	
ရိွတယ္’’ဟု	သြန္သင္ဆံုးမေလ့	ရိွ	
သည္။	
	 ထို႔အတြက္	 ပင္းတယေဆး	
႐ုံရိွ	လူနာႏွင့္	ဆရာ၀န္၊	သူနာျပဳ	
တုိ ႔အၾကားတြင္	 ေႏြးေထြးသည့္	
ေမတၱာႏငွ္	့အျပနအ္လနွ္ေစတနာ	
ထားေလးစားမႈမ်ား	 ပ်ံ႕ႏွံလ်က္ရိွ	
သည။္	လက္ေထာကဆ္ရာ၀န္	ႏငွ္	့
သူနာျပဳဆရာမတုိ ႔အားလံုးသည္	
လူနာအေပၚ	 ၿပံဳးရႊင္စြာ	 ကုိယ့္မိ	

သားစုသဖြယ္	 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္	
ၾက၍	စတ္ိခ်မ္းသာရသညဟု္လနူာ	
မ်ားကေျပာၾကသည္။
	 ပုိက္ဆံမတတ္ႏုိင္၍	ေဆး႐ံု	
တက္ေရာက္ကုသရန္	မ၀ံ့မရဲျဖစ္	
ေနသူမ်ားကုိလည္း	 ပင္းတယ	
ေဆး႐ံရုိ	ွက်န္းမာေရး၀နထ္မ္းမ်ား	
က	မိမိေငြေၾကးျဖင့္	ေန႔စဥ္ထမင္း	
ေကြၽးကာ	ေခၚယူတက္ေရာက္ေစ	
ခဲ့သည္မ်ားလည္းရိွပါသည္။
	 ‘‘ကြၽန္မအျပငေ္ဆးခန္းေတြ	
မွာလည္း	 လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။	 ဒါေပ	
မယ့္	 ဒီေလာက္အလုပ္လုပ္ရၿပီး	
ပညာလည္းသင္ေပးတဲ့ဆရာ၀န္	
ႀကီးနဲ႔	 မႀကံဳဖူးေသးဘူး။	 ဒီဆရာ	
ႀကီးလက္ထက္မွာ	 ကြၽန္မတို႔အ	
ကုန္လုပ္လုိ ႔ရတယ္။	 ခြဲခန္း၀င္	
တယ္ဆုိရင္လည္း	 ကုိယ္မွားခဲ့	
သည္ရိွဦး။	 နင္မွားေနတယ္လို ႔	
မဆဲဘူး။	 ဒါေလးကေတာ့	 ဘာ	
ဆုိၿပီး	 ေသခ်ာသင္ေပးတယ္။	
ကုိယ့္အတြက္လည္း	 အသိပညာ	
ေတြ	အမ်ားႀကီးတုိးတယ။္	နယက္	
ဆရာမေတြ	 တစ္လတစ္ခါလာ	
ရငလ္ည္း	သ	ိသင္သ့ထိုကိတ္ာေတြ	
ကု	ိသထူမင္းမစားရရင	္ေနပါေစ၊	
အကုန္သင္ေပးတယ္။	 သူစိတ္	
ဆုိးေၾကာင္း	 ဘယ္ေတာ့မွ	 မျပ	
ဘူး။	လနူာေတြ	အေပၚ	မ်က္ႏွာထား	
ခ်ိဳခ်ဳနိဲ႔	သ	ူဆကဆ္ံျပႏုငိတ္ယ’္’ဟ	ု
ပင္းတယေဆး႐ံုရိွ	အနီ၀တ္သူနာ	
ျပဳဆရာမတစ္ဦးကေျပာျပသည္။
	 ေဒသခံ	 အျပာ၀တ္သူနာ	
ျပဳဆရာမတစ္ဦးကလည္း	 ‘‘တ	
အားအဆင္ေျပတယ္။	ဆရာႀကီး	
ေၾကာင့္	 ကြၽန္မတို႔	 မ်က္ႏွာပန္း	
လွတယ္။	 ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္း	
ေပမယ့္	 သူနဲ႔	 အလုပ္လုပ္ရတာ	
ေပ်ာတ္ယ။္	သူေတာင	္ဒနီယသ္ား	
မဟုတ္ဘဲ	လုပ္ေပးရင္	ကြၽန္မတုိ႔	
လည္း	လုပ္ေပးႏုိင္ရမွာေပါ့ေနာ္’’	
ဟု	ေျပာလာသည္။
	 ေဒါက္တာ	 သန္းမင္းထြဋ္	
သည္	 ေစတနာရွင္ဆရာ၀န္ႀကီး	
ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူး၊	ဆရာႀကီး	
နာဂသိန္းလိႈင္၊	ေဒါက္တာ	အဲလ္	
ဘတ္ရြိဳင္ဇာ၊	 ေဒါက္တာေနာ္မန္	
ဘတသ္ြန္းတုိ႔ကု	ိေလးစားအားက်	
ခဲ့သတူစဦ္းျဖစသ္ည။္	သ၏ူ	အႀကီး	
မားဆံုး၀ါသနာမွာ	 ပရဟိတလုပ္	
ငန္းမ်ား	 ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္	
သည္။	 ေဒသခံမ်ား	 ေတြ႕ျမင္ဖူး	
သည့္	 ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္မတူ	
ေအာက္ေျခအထိဆင္းကာ	ေနရာ	
ေဒသမေရြး	 လူတန္းစားမေရြး	
ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈတုိ႔	
ေၾကာင့္	လူထုက	 ျပန္လည္ေလး	
စားခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကျခင္းပင္။
	 ‘‘ေနျပည္ေတာ္	 အစည္းအ	
ေ၀းတစ္ခုသြားတက္တဲ့ေန႔က	ဓႏု	
အဖုိးႀကီးတစ္ေယာက္ကုိ	 ႏႈတ္	
ဆက္ေတာ့	 ေနျပည္ေတာ္သြားမ	
လုိ႔	 အဘလို႔	 ေျပာလိုက္တဲ့အခါ	
အဘုိးႀကီးက	အိတ္ထဲက	ေငြတစ္	
ေထာင္ထုတ္ေပးတယ္။	 ဆရာ	
လမ္းစရိတ္ယူသြားပါတဲ့။	 မယူမ	
ေနရ	အတင္းေပးတယ္။	သိပ္႐ိုး	

သားတဲ့	 တုိင္းရင္းသားေတြပါ။	
သတူုိ႔ကု	ိက်န္းမာေရးအသအိျမင	္
တုိးတက္လာေအာင္	 လုပ္ေပးဖုိ ႔	
အရမ္းလုိအပ္ေနတယ္’’ဟု	သူက	
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ	ျပန္ေျပာသည္။
	 ေဒါက္တာ	 သန္းမင္းထြဋ္	
ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕မ	ွပင္းတယၿမိဳ႕သုိ႔	
ေရာက္မလာမီ	 ခုနစ္ရက္အလို	
တြင္	 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊	
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး	 ေဒါက္တာ	
ေဖသက္ခင္	ပင္းတယသို႔	ေရာက္	
ရွိခဲ့ဖူးသည္။	 ထုိစဥ္က	 ၀န္ႀကီး	
ေတြ႕ရိွခဲ့သည္မွာ	လူနာငါးဦးသာ	
ရိွခဲ့ၿပီး	 ယခုတစ္ႀကိမ္ေရာက္ရိွ	
လာသည့္အခါ	 ေဒါက္တာသန္း	
မင္းထြဋ္	 လက္ထက္တြင္	 လူနာ	
၆၁ဦး	တက္ေရာက္ကုသခံယူေန	
သည္ကုိ	 ေတြ႕လိုက္ရသည္။	 ထို႔	
ေၾကာင့္	 ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက	
ပင္းတယ	ေဆး႐ံုကို	၂၅	ခုတင္အ	
ဆင့္မွ	 ခုတင္	 ၅၀	 အဆင့္သို႔	
တုိးျမႇင့္	 ေပးလုိက္႐ံုသာမက	 ‘‘ခု	
တင္	၁၀၀	ေဆး႐ံုအဆင့္အတြက္	
ျပငဆ္ငထ္ားေတာ့’’ဟု	ေဒါကတ္ာ	
သန္းမင္းထြဋအ္ား	မွာၾကားသြားခဲ	့
သည္။
	 ‘‘ဒီနယ္ေျမအတြင္းမွာ	 လုပ္	
စရာအမ်ားႀကီးက်န္ေသးတယ္’’	
ဟု	 အသက္ေလးဆယ္အရြယ္	
ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္ကေျပာ	
ပါသည္။	 သူသည္	 တာ၀န္က်	
နယ္ေျမမ်ားတြင္	 လူတန္းစား	 မ	
ေရြးေစတနာအျပည္အ့၀ျဖင္	့က်န္း	
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္	
ေနပါလိမ့္ဦးမည္။	 သူေရာက္ရိွ	
ရာေဒသမ်ားမွ	ေဒသခံျပည္သူလူ	
ထု	ကလည္း	တစဦ္းေမတၱာ၊	တစဦ္း	
မွာဆုိသကဲ့သို႔	 သူ႔အေပၚ	 အျပန္	
အလွန္ေလးစားခ်စ္ခင္မႈျဖင့္	 လို	
အပ္သမွ်	 ကူညီေနၾကပါလိမ့္ဦး	
မည္။
‘‘သူ႔အဆင္းသည္	၊	ေနမင္းပမာ
	ေသာ္တာအလား၊	မ၀ံ့ျငားလည္း
	သူ႔အား	သူ႔မာန္၊	သူပိုင္ဟန္ျဖင့္
	သူသန္ရာမွ၊	ဤေလာကကုိ	
	အလွဆင္လုိဟန္တကား’’	(တင္	
မိုး-ဖန္မီးအိမ္ကဗ်ာမွ)
	 ယခုအခါ	 ရွမ္းျပည္နယ္	
ေတာင္ေပၚ	ေဒသအခ်ိဳ႕တြင	္ေဒါက	္
တာသန္းမင္းထြဋ္ကဲ့သု႔ိ	 ျပည္	
သူ႔အက်ိဳးျပဳ	 ေစတနာဆရာ၀န္	
ႀကီးမ်ား	 ေပၚေပါက္လာေနပါၿပီ။	
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ေဒါက္တာ	သန္း	
မင္းထြဋ္ကဲ့သို႔	 လူငယ္	ဆရာ၀န္	
မ်ားစြာ	 ေပၚထြန္းလာရန္မ်ားစြာ	
လိုအပ္ေနပါသည္။	ပညာေရးႏွင့္	
က်န္းမာေရး	 အဓိကလုိအပ္ေန	
သည့္	ျမန္မာႏုိင္ငံသည္	ေစတနာ	
ရွင္ဆရာ၀န္မ်ားကုိ	 ဂုဏ္ယူ၀မ္း	
ေျမာကစ္ြာ	ႀကိဳဆုလိ်ကရ္ိပွါသည။္	
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္	့ျပညသ္အူမ်ား	
က	သူတုိ႔ခ်စ္ေသာ	 ျပည္သူ႔ဆရာ	
၀န္မ်ားကု	ိရငထ္တဲြင	္တစသ္ကစ္ာ	
မွတ္တမ္းေရးထိုး၍	 သားစဥ္ေျမး	
ဆက္ျပန္ေျပာကာ	 ကမၸည္းတင္	
ေနၾကလိမ့္ဦးမည္သာ။

ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း မီးအိမ္ရွင္
စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ
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အာဂံုေဆာင္စနစ္ဆိုးမွ ခဲြမထြက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား
ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပ	
ေဒျပ႒ာန္းၿပီး		သကတ္မ္းရင္	့ေဘာ	္
ဒါေက်ာင္းမ်ားကုိ	 ပညာေရး၀န္	
ႀကီးဌာနက	တရား၀ငအ္သအိမွတ္	
ျပဳေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည္မွာ	၂	
ႏွစ္ေက်ာ္ကာလေရာက္ေနၿပီျဖစ္	
သည္။	အစိုးရ၏	ပညာေရးစနစ္	
ကု	ိအားရေက်နပမ္ႈမရိွေသာ	မဘိ	
အပုထ္နိ္းသမူ်ားေၾကာင္	့ကုယိပ္ုငိ	္
ေက်ာင္းမ်ား၏	 ေစ်းကြက္က	
လည္း	 ပုိမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာ	
သည္။
	 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္	ေက်ာင္း	
သားမိဘမ်ား	 သိလိုစိတ္ျပင္းျပ	
ေနေသာေမးခြန္းမွာ 	 အစိုးရ	
ေက်ာင္းႏွင့္ 	 ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း	
ဘာေတြ	 ကြာျခားသလဲဆိုသည့္	
အခ်က္ျဖစ္သည္။	 ကုိယ္ ပိုင္ 	
ေက်ာင္းမ်ားမွာ	 ပုဂၢလိက	ပညာ	
ေရးလပုင္န္းျဖစသ္ည္အ့တြက္ေငြ	
ေၾကး	 ပိုမိုကုန္က်မည့္အခ်က္က	
ေတာ့	အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
	 ေငြေၾကးပုမိိကုနုက္်သည္အ့	
တြက္	အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္	မတူကဲြ	
ျပားေသာ	ပညာေရးစနစက္ု	ိကုယိ	္
ပိငု္ေက်ာင္းမ်ားက	အမနွတ္ကယ	္
ေပးစြမ္းေနသည္လားဆုိသည္ကုိ	
ကုိယ္ပုို င္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ 	
ထားသမူ်ားႏငွ္	့ေက်ာင္းသားမဘိ	
မ်ားအေနျဖင့္	အေျဖရွာဆန္းစစ္	
ရန္	လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
	 စာေမးပြတဲြင	္အမတွ္ေကာင္း	
ရရိွေရး	 စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္	က်ဴ	
ရွင္မ်ားတြင္	 အခ်ိန္ကုန္ၿပီး	 ႏႈတ္	
တိုက္အာဂံုေဆာင္က်က္ မွတ္ 	
ေသာ	 ပညာေရးစနစ္မွ	 အသိပ	
ညာ၊	ဗဟုသုတႏွင့္	စဥ္းစား	ေတြး	
ေခၚမႈကု	ိအားေပးေသာ	ပညာေရး	
စနစ္မ်ိဳးကုိကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား
တြင္	ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီလား။
	 ‘‘အခုပညာေရးမွာအတည္	
ျပဳထားတဲ့	 စစ္ေဆးတဲ့	 စနစ္က	
စာေမးပြဲစနစ္ပဲ။	 အေျခခံပညာ	
အဆင္က့ေန	အဆင့္ျမင္ပ့ညာေရး	
ကုိ	ကူးဖုိ႔အတြက္	၁၀	တန္းကေန	
တကၠသုိလ္ကုိ	ေရြးတဲ့စနစ္လည္း	
ဒါနဲ႔ပဲ	 ေရြးေနတုန္းပဲ။	သက္ဆုိင္	
ရာေက်ာင္းေတြေရာ၊	 ကုိယ္ပုိုင္	
ေက်ာင္းေတြေရာ	 ေက်ာင္းရဲ ႕	
ေအာင္ျမင္မႈကုိ	 တုိင္းတာဖုိ ႔	 စာ	
ေမးပဲြမွာေအာင္ခ်က္၊	 ဂုဏ္ထူး	
ေတြနဲ႔ပဲ	 တိုင္းတာရတာပါပဲ’’ဟု	
ACA	 ပညာ့ရိပ္ ၿငိ မ္ကုိယ္ ပိုင္ 	
ေက်ာင္းမွ	အႀကံေပးပညာရွင္	ဦး	
စန္း၀င္းကေျပာသည္။
	 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအသိ	

အမွတ္ျပဳကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း	၁၅၀	
ေက်ာတ္ရား၀ငခ္ြင့္ျပဳထားၿပီး		ကဲြ	
ျပားျခားနားေသာပညာေရးစနစ္	
က်င့္သံုးေနသည့္	 ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕	
ရိွေသာလ္ည္း	အမ်ားစမုွာ	ေအာင	္
ခ်က္ျ မင့္ မားေရးအေျခခံေသာ 	
ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ	 ႐ုန္း	
ထြက္ႏုငိမ္ႈမရိ	ွေသးျခင္းျဖစသ္ည။္
	 ‘‘အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့	
ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေတြလည္း	႐ုန္း	
ထြက္လုိ ႔မရေသးဘူး။	 အစိုးရ	
ေက်ာင္းနဲ႔	 မတူတာကေတာ့	 ၀န္	
ေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ	 ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္	
တယ္။	မူ၀ါဒပုိုင္းကေတာ့	ျပင္လုိ႔	
မရဘူး’’ဟု	ဦးစန္း၀င္းကဆုသိည။္
	 အစိုးရဥပေဒျပ႒ာန္းသတ္	
မွတ္ၿပီးေနာက္	ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း	
မ်ားအေနျဖင့္	 ေက်ာင္းသားမ်ား	
အား	 အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ယူသင္	
ၾကားေပးႏုငိမ္ႈႏငွ္	့ထပ္ေဆာင္းဘာ	
သာရပ္သင္ၾကားႏုိင္မႈ	 အခြင့္အ	
ေရးတုိ႔ကုိ	ရရိွခဲ့ၾကသည္။
	 ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္	
အစိုးရေက်ာင္းတြင္	ေက်ာင္းေခၚ	
ခ်ိန္တက္ျပရျခင္းဒုကၡမွ	ကင္းေ၀း	
သြားခဲ့သလို	 ႏုိင္ငံျခားဘာသာ	
စကားႏွင့္	အျခားပညာရပ္မ်ားကုိ	
ေလလ့ာသင္ယခူြင့္ရရိသွြားခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။
	 တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆို	
မည့္	 ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏မိခင္	
မခုိင္ခုိင္က	 ‘‘သူ႔အစ္ကုိတုန္းက	

၁၀	တန္းဆုိ	 ေဘာ္ဒါ	 ေဆာင္မွာ	
သြားထားရတာေပါ။့	ေက်ာင္းေခၚ	
ခ်ိန္ျပည့္ေအာင္ေရာ၊	က်ဴရွင္ခ်ိန္	
ေရာ	တစ္ေန႔ကန္ုတက္ေနရေတာ့	
ကေလးက	 ပင္ပန္းေနၿပီ။	 အခု	
ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းေတြ	 ေပၚလာ	
ေတာ့	 အဲဒီလိုမ်ိဳး	 မရိွေတာ့ဘူး’’	
ဟု	၎အေတြ႕အႀကံဳကုိ	 ရွင္းျပ	
သည္။
	 ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္	
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသမူ်ားအား	
အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္း၊	ပိတ္	
ေလွာင္ျခင္း၊	 ျပင္းထန္စြာ	အျပစ္	
ေပးျခင္းႏွင့္	ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း	
တုိ႔ကုိ	 မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္	 အိပ္စက္	
အနားယူခ်ိန္သည္	ေန႔စဥ္ေျခာက္	
နာရီေအာက္	မေလ်ာ့နည္းေစရန္	
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သူ	
မ်ားက	 ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရ	
မည္ျဖစ္သည္။
	 အလယ္တန္းႏွင့္အထက္ 	
တန္းအဆင့္တြင္	 စာသင္ခန္းအ	
က်ယ္အ၀န္းသည္	၃၆၀	စတုရန္း	
ေပေအာက္	 မေလ်ာ့နည္းေစရန္	
ႏွင့္	 တစ္ခန္းလွ်င္	 ေက်ာင္းသား	
၄၀	ဦးထကမ္ပုဘိထဲားရိရွန	္ကုိယု	္
ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္နည္း	 ဥပ	
ေဒတြင္	သတ္မွတ္ထားသည္။
	 ‘‘အစိုးရေက်ာင္းမွာက	ဆရာ	
မတစ္ေယာက္တည္းကုိ	ေက်ာင္း	
သားက	 ေျခာက္ဆယ္ေလာက္	
ဆုိေတာ	့ေက်ာင္းသားတစဥ္ီးခ်င္း	

ကုိ	 ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္ဘူးေလ။	 စာဆို	
လည္း	သငေ္ပးတာပ	ဲက်က၊္	အိမ္	
စာေပးနဲ႔၊	 ဒါက်က္	 ဒါေျဖပံုစံနဲ ႔	
အခ်ိန္တန္	 ေနာက္တစ္တန္းကူး	
ဆုိတာျဖစ္ေနတယ္။	 ေနာက္ႏွစ္	
ဆို	ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေျပာင္းထား	
ေတာ့မယ္’’ဟု	 ေက်ာင္းသားမိဘ	
တစ္ဦးကေျပာသည္။
	 ကုိယ္ပုိ င္ေက်ာင္းထားႏုိ င္ 	
ေသာ	မဘိ၏	သားသမီးမ်ားအေန	
ျဖင့္	 စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္	 က်ဴရွင္	
တြင	္အခ်ိန္ကန္ုေနရမႈမွ	သကသ္ာ	
သြားေသာ္လည္း	 အလြတ္က်က္	
မွတ္ရေသာ	ပညာေရး၀ဲဂယက္မွ	
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္	 ခက္ခဲေနဆဲ	
ျဖစ္သည္။
	 ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ	စာေမးပြ	ဲစနစ	္
ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ	 အားေပး	
ေသာ	စစ္ေဆးနည္းစနစ(္Form-
aive	Assessment)	ကုိ	အသံုးျပဳ	
ရန္	 တုိက္တြန္းအႀကံျပဳေၾကာင္း	
ႏုငိင္လံံုးဆုငိရ္ာပညာေရးစနစ	္ျပဳ	
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္(NN	
ER)	က	သေဘာထား	ထုတ္ျပန္	
ထားသည္။
	 ႏုိင္ငံတကာႏွင့္	 ျပည္တြင္းမွ	
ပညာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္	 ပညာ	
ေရးေလ့လာသူမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾက	
ၿပီးေနာက္	 ေက်ာင္းသားမ်ား၏	
သင္ယူမႈကုိ	 ထိေရာက္ေစမည့္	
အထက္ပါနည္းလမ္းကုိ	အသံုးျပဳ	
ရန္	 ၂၀၁၃	 ေအာက္တုိဘာတြင္	

တုိက္တြန္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း	 ျဖစ္	
သည္။
	 ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအေန	
ျဖင့္	 စီးပြားေရးအရ	 ရပ္တည္ႏုိင္	
ေရး၊	၎တို႔	ေက်ာင္းသားမ်ား၏	
ေအာင္ခ်က္ႏွင့္	 ဂုဏ္ထူးရရိွမႈတုိ႔	
ေပၚတြင္	 မူတည္လ်က္ရိွျခင္း	
ေၾကာင့္	 စာေမးပြဲဦးတည္ေသာ	
သငၾ္ကားေရးစနစက္ု	ိက်င္သ့ံုးေန	
သည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ	 ေက်ာင္းသား	
မဘိမ်ားအတြင္း	ပညာေရးအေပၚ		
သေဘာထားအျမငလ္ဲြမွားေနမႈက	
လည္း	ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ	အား	
ေပးေသာ	 ပညာေရးစနစ္ထက္	
ေအာင္မွတ္ျမင့္မားေသာ	 ပညာ	
ေရးစနစ္ကုိ	 ပုိမုိအားေပးလ်က္ရိွ	
သည္။
	 ‘ ‘ပညာသင္ၾကားတဲ့ပုံစံကုိ 	
ေျပာင္းလုိက္ရင္	စာေမးပဲြေအာင္	
ခ်က္ကုိ	သိသိသာသာထိခိုက္ႏုိင္	
တယ္။	 မိဘေတြက	 ဂုဏ္ထူးအ	
ထြကမ္်ားတဲ၊့	ေအာငခ္်က္ေကာင္း	
တဲ့	ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေတြကုိ	ေရြး	
ခ်ယ္ေက်ာင္းအပ္ေနၾကတာေလ။	
အဲဒါဆုိ	ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း	 ရပ္	
တညဖ္ို႔	အခကအ္ခရွိဲႏုငိတ္ယ္’’ဟု	
ကုိယ္ပုိ င္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ 	
ထားသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
	 ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေစ်းကြက္	
ႀကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္	လုပ္ငန္း	
တုိးခ်႕ဲေဆာငရ္ြကရ္ာ၌	ရင္းႏွီးျမႇဳပ	္

ႏံွမႈႀကီးမားေနျခင္း၊	အထူးသျဖင့္	
ေျမေနရာအခက္အခဲက	ရန္ကုန္	
ၿမိဳ႕ရိွ	ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၏	ဖြံ႕	
ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္အဓိက	
အဟန္႔အတား	 ျဖစ္ေစလ်က္ရွိ	
သည္။
	 ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအေန	
ျဖင့္ 	 ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏	
စိတ္၀င္စားမႈ	 ျမင့္တက္ေနျခငး္	
ေၾကာင္	့ေစ်းကြကႀ္ကီးမားလာ	ေန	
ေသာ္လည္း	 ပညာသင္ၾကားေရး	
ႏွင့္	ပတ္သက္၍	ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	
အားနည္းေနေသးေၾကာင္း	ပညာ	
ရွင္မ်ားက	 ေထာက္ျပမႈမ်ားရိွေန	
သည္။
	 ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း	 အခ်ိဳ ႕	
သည္	 အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္	 ပညာ	
သင္ၾကားမႈစနစ္ကဲြျပားျခားနားမႈ	
မရိွေသးသလို	 ႏုိင္ငံတကာကဲ့သုိ႔	
ပုဂၢလိကပညာေရးက႑အေန	
ျဖင့္	 ရပ္တည္လာႏုိင္ရန္	လုိအပ္	
ခ်က္မ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း	 ျပည္	
သူ ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ 	
ေဒါက္တာစိုးရင္ကေျပာသည္။
	 ‘‘လံုး၀အလြတ္မက်ကရ္တာ	
ေတာ့	မဟုတ္ဘူးေပါ့။	က်က္သင့္	
တာ	 က်က္၊	 ေ၀ဖန္သံုးသပ္သင့္	
တာ	သံုးသပ္ရမယ္။	မွ်မွ်တတျဖစ	္
ရမယ္။	 အခုကေတာ့	 အလြတ္	
က်က္တာမ်ားေနတာေပါ့။	ကိုယ္	
ပုိင္ေက်ာင္းေတြလည္း	 ေမွ်ာ္မွန္း	
သေလာက္	 ျဖစ္မလာေသးဘူး။	
အစုိးရေက်ာင္းနဲ႔	သင္ၾကားမႈပုံစံ	
တူ	 ျဖစ္ေနတယ္။	ႏုိင္ငံတကာလို	
ပုဂၢလိက	 ပညာေရးေက်ာင္းေတြ	
ျဖစ္လာေအာင္	 ႀကိဳးစားဖို ႔လိုေန	
ေသးတယ္’’ဟု	ရန္ကန္ုတကသၠိလု	္
ပါေမာကၡခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)တစ္	
ဦးက	ဆိုသည္။
	 ပညာေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ	
အတြက	္အဓကိအစတ္ိအပိုင္း	အ	
ေနျဖင္	့သင္ေထာကက္ပူစၥည္း	ႏငွ္	့
သင္ၾကားနည္းစနစ္တြင္	 ကိုယ္	
ပုိုင္	 ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္	 သင္	
ေထာက္ကူပစၥည္းျဖည့္ဆည္းႏိုင္	
မႈရိွေသာ္လည္း	 သင္ၾကားနည္း	
စနစ္တြင္	 လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေန	
ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း	အထက္ပါပုဂိၢဳလ္	
ကသံုးသပ္သည္။
	 အစိုးရ၏	ပညာေရးစနစ	္အ	
ေပၚ	 ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား	 စိတ္	
ေက်နပ္မႈေလ်ာ့က်ေနခ်ိန္တြင္ 	
ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ား	 အားသာ	
မႈရရွိေနၿပီး	ယင္းအခြင္အ့လမ္းကု	ိ
အမိအရ	 ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္	 ပိုမုိ	
ေကာင္းမြန္ေသာ	 ပညာေရးစနစ္	
ကု	ိဖနတ္ီးႏုငိမ္ညလ္ား	ေစာင္ၾ့ကည္	့
ရမည္	ျဖစ္သည္။

ေနလင္းထြန္း၊ ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္

ဓာတ္ပံု	-	ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
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ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ျမန္မာအစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္  ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး 
ဘြဲ႕လြန္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊	ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ	ခ်ဴ	
လာေလာငက္ြန္း	တကသၠိလု	္ျပည	္	
သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ	 မဟာဘြဲ႕	
ႏငွ္	့ပါရဂဘူဲြ႕မ်ားအတြက	္မတ္လ	
၃၁	ရက္	ေနာက္ဆံုးထား၍	ပညာ	
သငဆ္	ုေလွ်ာကထ္ားႏုငိ္ေၾကာင္း	
ေၾကညာထားသည္။
	 ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္အ	
တြက	္ျပညသ္ူ႔က်န္းမာေရးႏငွ္	့စမီ	ံ
ခန္႔ခြမဲႈ၊	ေက်းလက္ေဒသျပန္လည	္
သန္စြမ္းက်န္းမာေရး၊	 ၿမိဳ႕ျပႏွင့္	
ကမၻာ့က်န္းမာေရး၊	သဘာဝပတ္	
ဝန္းက်င္ႏွင့္	လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာ	
ေရး၊	က်န္းမာေရးအေလအ့က်င္၊့	
ထုငိ္းတုငိ္းရင္းေဆးဝါးပညာ၊	ဘုငိ	္
အိုေမာ္လီက်ဴးနည္းပညာတို ႔ႏွင့္ 	
သက္ဆုိင္ေသာ	ဘာသာရပ္မ်ား	
ကို	 ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္	
သည္။
	 	 	 အဂၤလိပ္ဘာသာစကား	
ကြၽမ္းက်င္မႈအေနျဖင့္	 မဟာဘြဲ႕	
သင္တန္းအတြက္	 IELTS	ရမွတ္	

၄	ႏွင့္	ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္	
IELTS	ရမွတ္	၅	ဒသမ	၅	အနည္း	
ဆံုးရရွထိားရမည္ျဖစၿ္ပီး	ေက်ာင္း	
ဝငခ္ြင္အ့ရညအ္ခ်င္းမ်ားႏငွ္	့ျပည္	့
မီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	သိရသည္။
	 	 ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း	တကၠ	
သိုလ္တြင္	တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္	

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲ
မတ္လ ၅၊ ၆ရက္တြင္ က်င္းပမည္

ျပညသ္ူ႔က်န္းမာေရးဆုငိရ္ာ	မဟာ	
ဘြဲ႕ႏွင့္	ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအ	
တြက္	 www.cphs.chula.ac.th	
တြင္	အေသးစိတ္ဝင္ေရာက္	ေလ့	
လာၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္	ျဖစ္သည္။	
	 ေက်ာင္းဝငခ္ြင္အ့တြက	္ေရြး	
ခ်ယ္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္	 ခ်ဴလာ	

ေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္ရွိ	 ျပည္	
သူ ႔	 က်န္းမာေရးသိပၸံေကာလိပ္	
တြင္ပညာသင္ယူခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္	
ၿပီး	ဘ႑ာေရး	အေထာက္အပံ့	
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေ ၾကာင္း	 သိရ	
သည္။

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ မတ္-၁

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတလမ္းၫႊန္ထား	
ေသာ	 ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ 	 အ	
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မ	
တီ၏	 မူ၀ါဒဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားအ	
ဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို	မတ္လ	၅	ရက္		
ႏငွ္	့၆	ရကတုိ္႔တြင	္ေနျပည္ေတာ္၌		
က်င္းပျပဳလပုမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း	အ	
ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ	သတင္း	
ရရွိသည္။
	 သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဦးတင္ႏုိင္	
သနိ္း	ဦးေဆာင္ေသာပညာေရးျမႇင္	့
တင္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး	
ေကာ္မတီသည္	 ၀န္ႀကီးဌာန	အ	
ႀကီးအကဲမ်ား	ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး	
ခ်ဳပ္မ်ား၊	 ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊	အ	
ၿငိမ္းစားပညာရွင္မ်ားျဖင့္	 အႀကံ	
ေပးအဖြ႕ဲ၊	အထူးလပုင္န္းအဖြ႕ဲႏငွ္	့
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားကို	 ဖြဲ႕စည္း၍	
ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲထား	
ျခင္းျဖစ္သည္။	သက္ဆုိင္ရာျပည္	
နယ္ႏငွ္တ့ိငု္းေဒသႀကီးမ်ားတြင	္ေဒ	
သႏရၲအဆင့္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား	က်င္း	
ပျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္	ယခုအခါ	အ	

မ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို	 ေန	
ျပည္ေတာ္ရွိ	 ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း	
စင္တာ၌	က်င္းပျပဳလုပ္ရန္	စီစဥ္	
ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း	 ယခု 	
အခါမတ္လသို႕	 ေရႊ႕ေျပာင္းသြား	
ျခင္းျဖစ္သည္။
	 ‘‘တကၠသိုလ္ဆရာ၊	ဆရာမ	
မ်ားအသင္းကိုေရာ၊	 ပညာေရး	
စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏိငုင္လံံုး	
ဆိုင္ရာကြန္ရက္ကိုပါ	သူတို႔ေလး	
ေလးစားစား	 ဖိတ္မယ္လို ႔ေျပာ	
တယ္။	ကြၽန္ေတာ္တို ႔သြားဖို ႔ရွိပါ	
တယ္’’ဟု	တကသၠိလုဆ္ရာ၊	ဆရာ	
မမ်ားအသင္းမွ	တာ၀န္ရွိသူတစ္	
ဦးကေျပာသည္။
	 ရန္ကန္ုၿမိဳ႕တြငက္်င္းပေသာ	
ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈအေကာင္	အ	
ထည္ေဖာ္ေရးေကာမ္တ၏ီ	ေဒသႏ	ၲ
ရအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲသည္	 ပညာ	
ေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏိုင္	
ငလံံုးဆိငုရ္ာကြနရ္က၊္	တကသၠိလု	္
ဆရာ၊	ဆရာမမ်ားအသင္းႏငွ္	့နည္း	
ပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊	
ေက်ာင္းသမူ်ား၏	ကန္႔ကြကမ္ႈမ်ား	
ႏွင့္	ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္အတြင္းရိွ စာသင္ခန္းကုိ ေတြ႔ရစဥ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၈
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္	အကယ္	
ဒမစ္ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို 	
ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသလုိ 	
အဓပိၸာယရ္ွိေသာ	ပညာေရးျပဳျပင	္
ေျပာင္းလဲမႈကို	 ျမင္ေတြ႕ရမႈ	 မရိွ	
ေသးေၾကာင္း	အေမရိကန္အစိုးရ	
က	 ထုတ္ျပန္သည့္	 ၂၀၁၃	 ခုႏွစ္	
လူ ႔အခြင့္အေရးက်င့္သုံးမႈ	 အစီ	
ရင္ခံစာတြင္	ေဖာ္ျပထားသည္။

	 	 ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနႏွင့္ 	
တကၠသိုလ္မ်ားသည္ 	 ဘဲြ ႕ ႀကိဳ 	
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္	 ပညာ	
ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား	တိုးခ်ဲ႕ေပး	
ရန္	စိတ္ဆႏၵအသစ္မ်ားကို	 ျပသ	
ေနေသာ္လည္း	အဓိပၸာယ္ရွိေသာ	
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို 	
ျမင္ေတြ႕ရျခင္း	 မရွိဘဲ	အစိုးရအ	
ေနျဖင့္ 	 အကယ္ဒမစ္ပညာေရး	
လြတ္လပ္ခြင့္ကို	ဆက္လက္ထိန္း	
ခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း	အစီရင္	

ခံစာ၌	ေ၀ဖန္ထားသည္။
	 ၂၀၁၃	 ခုႏွစ္	 ဒီဇင္ဘာတြင္	
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္	 မႏၱေလး	
တကၠသိုလ္တုိ႔ကို	 ျပန္လည္	 ဖြင့္	
လွစ္၍	ဘဲြ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား	
ကို 	 လက္ခံခဲ့မႈႏွင့္ 	 ႏုိင္ငံတကာ	
တကၠသိုလ္မ်ား၊	 ပညာေရးအဖဲြ႕	
အစည္းမ်ားႏွင့္	 ပူးေပါင္းေဆာင္		
ရြက္လာမႈကိုမူ	 	အသိအမွတ္ျပဳ	
ထားသည္။
	 ရန္ကုန္ႏွင့္	မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ	

တကၠသိုလ္အမ်ားအျပားသည္ 	
အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ	တကၠသိုလ္မ်ား	
ႏွင့္	ပညာေရးဆုိင္ရာ	နားလည္မႈ	
စာခြၽန္လႊာမ်ား	လက္မွတ္ေရးထုိး	
ခဲ့ ၾကၿပီး	 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ႏုိင္ငံ	
တကာပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား	
ႏွင့္	ကင္းကြာေနမႈကုိ	အဆုံးသတ္	
ခဲ့ေၾကာင္း	သုံးသပ္ထားသည္။	
	 ရန္ကန္ုတကသၠိလု၊္	ရန္ကန္ု	
ပညာေရးတကၠသိုလ္၊	 မႏၱေလး	
တကၠသိုလ္ႏွင့္	အျခားတကၠသိုလ္	

အခ်ဳိ ႕သည္	 ႏုိင္ငံတကာတကၠ	
သိုလ္မ်ားမွ	ပါေမာကၡမ်ား၊	ပညာ	
ရငွမ္်ားအား	ဖတိ္ေခၚလုိေသာ	ဆႏၵ	
ကိုျပသခဲ့ေၾကာင္း	အထကပ္ါအစ	ီ
ရင္ခံစာတြင္	ေရးသားထားသည္။
	 	 ျ မန္ မာ့ ပညာေရးျ ပဳျ ပင္ 	
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္	 ျပည္သူ ႔	
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္	အစိုးရတို႔မွ	အမ်ဳိး	
သားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ 	 အမ်ဳိး 	
သားပညာေရးမူ၀ါဒေရးဆဲြမႈႏွင့္ 	
ပတ္သက၍္	ယင္းအစရီငခံ္စာတြင	္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း	မရိွေပ။
	 ၂၀၁၃	 ခုႏွစ္အတြင္း	လူ႔အ	
ခြင့္အေရးက်င့္သုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္	
၍	 နယ္ပယ္အသီးသီးအေပၚ	အ	
ေမရိကန္အစိုးရက	ေလ့လာသုံး	
သပ္ဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး	 ျမန္	
မာ့ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ		
အစုိးရ၏	ထနိ္းခ်ဳပထ္ားမႈကိ	ုေဖာ	္
ျပထားျခင္း	ျဖစ္သည္။	
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ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ကိုရီးယားတကၠသိုလ္မ်ားပညာေရးဆုိင္ရာနားလည္မႈလက္မွတ္ေရးထိုး

ၿဗိတိန္တကၠသိုလ္၊
ေကာလိပ္ ၂၀ ေက်ာ္
ပညာေရးျပပဲြျပဳလုပ္မည္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ	တကၠသိုလ္၊	 ေကာ	
လိပ္ႏွင့္	 ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္း	
၂၀	 ေက်ာ္မွ	ကိုယ္စားလွယ္မ်ား	
လာေရာက၍္	ေဆြးေႏြးရငွ္းလင္းျပ	
သမည့္	 ပညာေရးျပပဲြကို	 မတ္လ	
၂၂	 ရက္တြင္	ကုန္သည္ႀကီးမ်ား	
ဟိုတယ္၌	က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
	 ယူေကတကၠသိုလ္၊	 ေကာ	
လိပ္မ်ားတြင္	သြားေရာက္ပညာ	
သင္ယူလိုေသာ	 ျမန္မာေက်ာင္း	
သား၊	 ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္	
မမိိႏငွ္က့ိကုည္ီေသာ	တကသၠိလု၊္	
ဘာသာရပ္မ်ားကို	တကၠသိုလ္အ	
ႀကိဳသင္တန္းမွ	 ဘဲြ႕လြန္အဆင့္	
အထိ	 ေလ့လာေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္	
ျဖစ္ေၾကာင္း	 ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ 	
(ျမန္မာ)	မွ	သိရသည္။
	 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	 ေက်ာင္းသား	
မ်ားႏွင့္ 	 မိဘမ်ားအတြက္	 ေရြး 	
ခ်ယ္စရာ	သတင္းအခ်ကမ္်ား	ရရိွ	
ေစရန္	အဂၤလိပ္စာ	ကြၽမ္းက်င္မႈ	
စာေမးပဲြျပင္ဆင္မႈ၊	ပညာသင္ဆု	
အခြင့္အလမ္း၊	သုေတသနအဆို	
ျပဳခ်က္ေရးသားမႈ၊	 ေက်ာင္း၀င္	
ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအစီအစဥ္ဆုိင္	

ရာ 	 အေ ၾကာ င္းအ ရာ မ်ားကို 	
ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္	
ေၾကာင္းသိရသည္။
	 မကဒ္ယ္ဆကစ္တ္ကသၠိလု၊္	
ေနာ္တမ္ဟမ္တကသၠိလု၊္	ဆန္းဒါး	
လန္းတကၠသိုလ္၊	 ၀က္မင္စတာ	
တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္	 ေအစီစီေအ၊	
ပီယာစန္စသည့္	 ပညာေရးအဖဲြ႕	
အစည္းမ်ားသည္	 ယူေကပညာ	
ေရးျပပဲြတြင္	 ပါ၀င္ ၾကမညျ္ဖစ္	
သည္။
	 	 ယူေကပညာေရးျပပဲြကို 	
နံနက္	၉	နာရီမွ	၆	နာရီထိ	က်င္းပ	
သြားမည္ျဖစၿ္ပီး	ယူေကပညာေရး	
စိတ္၀င္စားသူမ်ား	 အခမဲ့တက္	
ေရာက္ႏိငု၍္	ယူေကပညာေရး	အ	
ခြင့္အလမ္းမ်ားကို	 ေလ့လာသိရွိ	
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
	 ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ	 (ျမန္မာ)	
သည္	 အဂၤလိ ပ္ဘာသာစကား	
သငၾ္ကားျခင္း၊	စာၾကည့တုိ္က၀္န္	
ေဆာင္မႈႏွင့္	 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔	သြား	
ေရာက္ပညာသင္ယူလိုေသာ	ျမန္	
မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္	ပညာ	
ေရးျပပဲြအစီအစဥ္	 ေဆာင္ရြက္	
ေနသည္။

လူတုိင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကြၽမ္းက်င္မွသာ တကၠသုိလ္ 
၀င္တန္းအမွတ္စာရင္းကို အြန္လုိင္းမွ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ဟုဆို
သန္းထူး

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁
တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူ	
မ်ား၊	က်႐ႈံးေနသမူ်ား၏	အမတွစ္ာ	
ရင္းကို	အြန္လိုင္းမွ	ထုတ္ျပန္ႏုိင္	
ေရးသည	္လတူုငိ္းဆကသ္ြယ္ေရး	
နည္းပညာကြၽမ္းက်င္စြာသုံးစြဲႏုိင္	
သည့္	 အေျခအေနေရာက္မွသာ	
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္	
ႀကီးက	ေျပာသည္။
	 ‘‘ဆက္သြယ္ေရး	 နည္ပညာ	
မ်ားတုိးတက္လာ ၿပီးေတာ့ 	 လူ 	
တုိင္းသုံးစြဲႏုိင္မွ၊	 လူတုိင္းကြ ၽမ္း	
က်င္စြာ	သုံးစြဲလာႏုိင္မွ	အြန္လုိင္း	
ျဖင့္စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြား	
ႏုိင္မယ့္	အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း	
တင္ျပအပ္ပါတယ္’’ဟု	 ဒုတိယ	

၀နႀ္ကီးေဒါကတ္ာေဇာမ္င္းေအာင	္
ကေဖေဖာ္ ၀ါရီေနာက္ဆုံး ရက္ 	
တြငက္်င္းပသည္အ့မ်ဳိးသားလႊတ	္
ေတာ္အစည္းအေ၀း၌	 ေျပာၾကား	
သည္။
	 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္တကသၠိလု	္
တန္းေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးတုိင္း	
အမွတ္ကိုသိလုိ၍		အမွတ္စာရင္း	
ထုတ္ယူရာတြင္	ထုတ္ေပးသည့္	
ေနရာသို ႔သြားရသည့္စရိတ္အ	
ျပင	္အခ်ဳ႕ိ၀နထ္မ္းမ်ားကေငြေၾကး	
ေတာင္းတတ္၍	 အြန္လုိင္းျဖင့္ 	
ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္းအမ်ဳိး	
သားလႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွဥ္ီး	
လွေဆြကေျပာၾကားသည္။
	 	 	 ‘ ‘ဆယ္တန္းေအာင္ ၿ ပီး 	
ေနာက္	အမွတ္စာရင္းထုတ္ရတဲ့	

ဒုကၡကို	 ေအာင္တဲ့သူတုိင္းသိၾက	
ပါတယ္။	ဒါေၾကာင့္	စရိတ္လည္း	
သကသ္ာ	ေခတ္နဲ႔လညး္ညီေအာင	္
အြန္လုိင္းက	 ထုတ္ျပန္သင့္ပါၿပီ’’	
ဟု	၎ကေျပာၾကားသည္။
	 ဒတုယိ၀နႀ္ကီးကမ	ူထုကိဲသ့ုိ႔	
အြန္လုိင္းမွထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ျခင္း	
မရွိေသးေသာ္လည္း	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕	
ေမခေဆာင္ႏွင့္	 ေနျပည္ေတာ္ရွိ	
႐ုံးအမွတ္(၅၂)တုိ႔တြင္	ေနခ်င္းၿပီး	
ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊	ထုိ႔အ	
ျပင္	တံစုိးလက္ေဆာင္ေငြေၾကး	
လည္း	လုံး၀ေပးရန္မလုိဟု	 ပြင့္	
လင္းစြာ	 ေၾကညာထားေၾကာင္း	
ေျပာၾကားသည္။
	 ထုိ႔အျပင္	တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္	
ကို	 အြန္လိုင္းမွေလွ်ာက္ထားခြင့္	

ေပးရန္	အစီအစဥ္မွာလည္း	 ေန	
ရာေဒသအားလုံးတြင္	 အင္တာ	
နက္ရရွိႏုိင္မႈ၊	 တန္းတူအခြင့္အ	
ေရး	မရရွိေသး၍မျဖစ္ေသးသည့္	
အျပင္	အြန္လုိင္းလုံၿခဳံေရးစနစ္မ	
ေကာင္းပါက	အျခားသူမ်ား၏	ခုံ	
အမတွ္ႏငွ္	့	အမတွစ္ာရင္းကိမုမနွ	္
မကနသ္ုံးၿပီးေလွ်ာကထ္ားမႈမ်ားရွ	ိ
လာႏုငိ္ေၾကာင္း	၎ကထပမ္ံေျပာ	
ၾကားသည္။
	 ဦးလွေဆြကမူ	ျမန္မာလငူယ္	
မ်ား	ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားအြန	္
လုိင္းမွ	ေလွ်ာက္ထားေနသည့္	အ	
ခ်နိတ္ြင	္ႏုငိင္တံြင္းတကသၠုလိမ္်ား	
၌လည္း	ထုကိဲသ့ို႔ေလွ်ာကထ္ားႏုငိ	္
သင့္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	 	 ေျပာၾကား	
သည္။

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၆

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္	ကိုရီးယား	
ႏုိင္ငံရွိ	 	 	တကၠသုိလ္သံုးခုသည္	
ပညာေရးဆိငုရ္ာ	ပူးေပါင္းေဆာင	္
ရြက္မႈအတြက္	 နားလည္မႈစာခြၽန္	
လႊာ 	 လက္ မွတ္ေ ရးထိုးလုိက္ 	
ေၾကာင္း	 အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး	
ဌာနမွ	သတင္းရရွိသည္။
	 ကိရုီးယားႏိငုင္ရံွ	ိChonnam	
University	၊	Hanyang	Univer-
sity	ႏငွ့	္Korea	Research	Insti-

tute	of	Bioscience	and	Bio-
technology	တို႔ႏွင့္	ရန္ကုန္တကၠ	
သိုလ္တို ႔ 	 သေဘာတူလက္မွတ္	
ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
	 တကၠသိုလ္မ်ားတြင္	သုေတ	
သနမ်ား	ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊	
ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ 	
သင္ၾကားေရးဆရာမ်ား	 ဖလွယ္	
ျခင္းတုိ ႔အတြက္	 ရန္ကုန္တကၠ	
သိုလ္ႏွင့္ 	 ကိုရီးယားတကၠသိုလ္	
မ်ား	နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ	လက္	
မတွ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	သ	ိ

ရသည္။
	 ရန္ကန္ုတကသၠိလု	္ပါေမာကၡ	
ခ်ဳပ္	ေဒါကတ္ာတငထ္ြန္း၊	ဒတိုယ	
ပါေမာကၡခ်ဳပ္	ေဒါက္တာ	ေအာင္	
ေက်ာ္၊	 ႐ုကၡေဗဒဌာန	 ဌာနမွဴး	
ပါေမာကၡေဒါက္တာ	သက္သက္	
ေမ၊	ပါေမာကၡေဒါကတ္ာ	စန္းစန္း	
ေအးႏငွ့	္မႏုႆေဗဒဌာနမ	ွေဒါက	္
တာသန္းပုလတုိဲ႔သည	္နားလညမ္ႈ	
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္	ကိုရီးယား	
ႏုိင္ငံသို႔	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၂၄	 မွ	 ၂၈	
ရကအ္ထိ	သြားေရာကခ္ဲ့ၾကသည။္

	 အစိုးရသစ္လက္ထက္	 ျပန္	
လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ	 ရန္ကုန္ 	
တကၠသိုလ္သည္	 ႏိုင္ငံတကာႏွင့္	
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ	သိသိသာ	
သာျမင့တ္က္ေနၿပီး	ဂ်ာမနီ၊	ဂ်ပန္၊	
ထိငု္း၊	ကိရုီးယားစသည့	္ႏိငုင္မံ်ား	
မ	ွတကသၠိလုမ္်ား၊	ပညာေရးအဖဲြ႕	
အစည္းမ်ားႏွင့္	နားလည္မႈစာခြၽန္	
လႊာမ်ား	 လက္မွတ္ေရးထိုးထား	
သည္။
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၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္

စင္တီမီတာနည္းျဖင့္	 ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္	

(မ-	၃	ဦး)၊	အကဝူန္ထမ္း	Helper	(မ-	၁	

ဦး)။	ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္	ကုိယ္	

ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္း	(CV	Form)၊	မွတ္ပံု	

တင္မိတၱဴတုိ ႔ႏွင့္အတူ	 ႏွစ္ပတ္အတြင္း		

ကုယိတ္ုငိလ္ာေရာက္ေလွ်ာကထ္ားႏုငိပ္ါ	

သည္။	အမွတ္(၂/၂)၊	သီရိမဂၤလာလမ္း	

(တတိယလႊာ)၊	ေအာငခ္်မ္းသာရပ္ကြက၊္	

စမ္းေခ်ာင္း	(အာရွေတာ္ဝင္ေဆး႐ံုအနီး)

ဖုန္း-၀၉-၅၁၂၇၁၄၇

------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Assistant	Production	Manager	
M	(1)	Post
HR	Manager			M/F	(1)	Posts
Sales/Marketing	Manager	
M/F	(1)	Post

PH:09	73192935

------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

အခ်က္အျပဳတ္ကြၽမ္းက်င္
(ယိုးဒယား၊	တ႐ုတ္၊	ရွမ္း)
မီးဖုိေခ်ာင္အကူ/ပန္းကန္ေဆး
စားပြဲထုိး/မုန္႔ပုိ႔
အေအးေဖ်ာ္ကြၽမ္းက်င္

ဖုန္း-၀၁	၅၃၅၃၅၀

------------------------
၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

WFP	Myanmar	is	seeking	the	quali-
fied	candidates	for	the	below.
Job	Title	-	Programme	officer	(1)	
Post,	Grade	-	NO.A,	Duty	Station-	
Maungdaw.
No.5,	 Kanbawza	 St,	 Shwe	 Taung	
Kyar	 2	 Ward,	 Bahan	 Tsp.	 email:	
wfpmyanmar.vacancy@wfp.org

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
ေခါင္းေလွ်ာ္စက္ဆဲြကၽြမ္းက်င္	မ	(၁)	ဦး
ဘာသာစံုကၽြမ္းက်င္	မ(၁)ဦး	
UK	အလွျပဳျပင္ဆုိင္	
အမွတ္	(၅၆၆)၊	႐ႈႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊	
ခုိင္ေရႊ၀ါမွတ္တိုင္၊	သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၁၁၆၃၆၉၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Sale	&	Marketing	Executive	M/F	(4)	
PostsSale	Promoter		M/F	(4)	Posts	
(ဘဲြ႕ရ	 (သို႔)	အေျခခံပညာအထက္တန္း	
ေအာင္)
E'ko	 Branch:	 Bld	 A-2,	 Ground	
Floor,	 ေရႊကမၻာအိမ္ရာ၊	 မင္းဓမၼလမ္း၊	
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁	၆၅၅၉၁၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
-	အေရာင္း၀န္ထမ္း	မ	(၁၀)ဦး။
-	ဆယ္တန္းေအာင္	(သို႔)	ဘြဲ႔ရ။
-	အသက္(၂၅)ႏွစ္၀န္းက်င္။
-	အထည္အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာ	အေတြ႕	
အႀကံဳရွိသူ	ဦးစားေပးမည္။
-	 ႏွစ္ပတ္အတြင္း	လာေရာက္ေလွ်ာက္	
ထားရန္။

ေရႊပိုးနန္းေတာ္ပိုးထည္ဆုိင္
ဖုန္း-၀၉-၇၃၁၂၆၂၈၁

------------------------
၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

Operation	Assistant	F	(1)	Post	ဘြဲ႕ရ	
(သုိ႔)	အေျခခံပညာအထကတ္န္းေအာင၊္	
အေတြ႕အႀကံဳမရိွ၊	လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္	
ရွိသူဦးစားေပးမည္။
Grand	Fortuna	Co.,	Ltd.
info@grandfortuna.net,		info.grand	
fortuna@gmail.com

Ph:	095401546

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
လက္သမားလုပ္ငန္း၊	 ပန္းရန္လုပ္ငန္း၊	
မ်က္ႏွာၾကကလ္ပုင္န္း၊	သခံ်သီံေကြးလပု	္
ငန္း၊	Welding	လုပ္ငန္းအတြက္။

ဖုန္း-၀၉	၄၉၆၀၃၀၉၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မန္ေနဂ်ာ																				က်ား	(၁)	ဦး
႐ံုး၀န္ထမ္း																			က်ား	(၁)	ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္း										က်ား	(၁၀)	ဦး
ယာဥ္ေမာင္း(ကြၽမ္းက်င္)	က်ား	(၃)	ဦး

ဖုန္း-၀၉	၇၃၀၂၇၇၃၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
ေခါင္းေလွ်ာ္စက္ဆဲြကၽြမ္းက်င္	မ	(၁)	ဦး
ဘာသာစံုကၽြမ္းက်င္	မ(၁)ဦး	
UK	အလွျပဳျပင္ဆုိင္	
အမွတ္	(၅၆၆)၊	႐ႈႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊	
ခုိင္ေရႊ၀ါမွတ္တိုင္၊	သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၁၁၆၃၆၉၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Sale	&	Marketing	Executive	M/F	(4)	
PostsSale	Promoter		M/F	(4)	Posts	
(ဘဲြ႕ရ	 (သို႔)	အေျခခံပညာအထက္တန္း	
ေအာင္)
E'ko	 Branch:	 Bld	 A-2,	 Ground	
Floor,	 ေရႊကမၻာအိမ္ရာ၊	 မင္းဓမၼလမ္း၊	
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁	၆၅၅၉၁၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Myanmar Good Link Co.,Ltd
3D	Designer	က်ား/မ	(၁)	ဦး
အသက္	18	မွ	30	ၾကား။	3D	Software		
မ်ား	 ေကာင္းမြန္စြာ	 ကုိင္တြယ္ႏုိင္သူ	
ျဖစ္ရမည္။

ဖုန္း-၀၉	၃၁၂၅၆၆၀၁

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း									မ	(၁)	ဦး
အေရာင္း၀န္ထမ္း		မ	(၅)	ဦး
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္	မ	(၅)	ဦး
အိမ္အကူ												မ	(၁)	ဦး
ကေလးထိန္း								မ	(၁)	ဦး

ဖုန္း-၀၉	၅၀၀၆၄၄၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဟန္းဆက္အေရာင္းဆိုင္တြင္	အေရာင္း	
ဝန္ထမ္း	 မ	 (၁၀)	 ဦး	 အျမန္အလိုရိွ	
သည္၊၊	 ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍	 ဆက္ဆံေရး	
ေကာင္းမြန္ရမည္၊၊

ဖုန္း-၀၉	၇၃၁၈၄၂၀၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Civil	Engineer		M/F	(2)	Posts
Office	Staff					M/F	(2)	Posts
Operation	Manager	M	(1)	Post
Secretary			F	(1)	Post
King	Group	Construction	Co.Ltd

PH:09	422484546
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စားေသာကက္န္ုျဖန္႔ျဖဴးရန္	Accountant,	
Sale	Girls	အမ်ိဳးသမီးေရာင္းေမာင္း။

ဖုန္း-၀၉	၅၁၆၅၀၂၂
------------------------
စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း
Auditor		က်ား/မ	(၃)	ဦး
Assistant	Auditor	က်ား/မ	(၃)	ဦး
ကြၽမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္း			က်ား	(၂)	ဦး
အမွတ္-၂(က)၊	ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာ၊	
ကမၻာေအးဘရုားလမ္း၊	ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊	
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁	၆၅၇၈၃၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
လက္ဖက္ရည္အေဖ်ာ္ဆရာ	(၁)	ဦး
မုန္႔ဆရာ	(ေပါင္မုန္႔လုိင္း)				(၁)	ဦး

တ႐ုတ္အစားအစာအေၾကာ္	(၁)	ဦး
ဖုန္း-၀၉	၅၀၂၈၃၁၈

------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

တ႐ုတ္စကားျပန္	မ	(၁)	ဦး
ဘဲြ႕ရ၊	အသက္	25	ႏွစ္ေအာက္၊	႐ုပ္ရည္	
အသင့္အတင့္ရွိရမည္။	 လစာေကာင္း	
ေကာင္းေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉	၂၅၄၂၀၃၆၄၅

------------------------
အလိုရိွသည္

ဓာတ္ပံုပညာႏွင့္	 ကြန္ပ်ဴပညာကုိ	 သင္	
ၾကားေပးၿပီး	အလပ္ုျပန္လညခ္န္႔ထားေပး	
မည္။	နယ္မွလာသူမ်ားအတြက္	ေနထုိင္	
စားေသာက္ေရးစီစဥ္ေပးမည္။
ဖုန္း-၀၁	၂၂၇၁၉၉

------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

အမ်ိဳးသမီးကြၽမ္းက်င္	ယာဥ္ေမာင္း	
(၁)	ဦး	အလိုရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉	၅၁၆၅၀၂၂

------------------------
ASIA PLAZA HOTEL YONGON

FO	Supervisor																(2)	Posts
HR	Manager																		(1)	Posts
HR	Supervisor																(1)	Posts
Receptionist																				(4)	Posts
Operation	Executive								(1)	Posts
Electrical	Engineer	(E.P)	(2)	Posts
PH:01	391070(Ext:110)
------------------------
၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္း	(၅)	ဦး	အျမန္အလို	
ရိွသည္။	လစာ	ငါးေသာင္းက်ပ္။	
အမွတ္	(၂၀)	ေရႊေတာင္တန္းလမ္း။
ဖုန္း-၀၁	၂၂၇၁၉၉

0efxrf;tvkd&dSonf
Site Incharge    M (3) Posts

Civil Engineer   M/F (3) Posts

King Group Construction Co.,Ltd

PH:09 420200492

------------------------
0efxrf;tvdk&dSonf

pufjyif (B.E (okdY) AGTI bJGU&&dS&rnf)
usm; (2) OD;
Reception (bJGU&&dS&rnf) r (2) OD;
Deluxe Formula Industrial Co.,Ltd

Email.deluxeformula@myanmar.

com.mm

zkef;-01 685526
------------------------

0efxrf;tvdk&dSonf
refae*sm                      usm; (1) OD;
½Hk;0efxrf;                    usm; (2) OD;
taxGaxG0efxrf; usm; (10) OD;
trSwf(45)? or®m'd|dvrf;? wmarG/

zkef;-09 73027733
---------------------------------

0efxrf;tvdk&dSonf
refae*sm                             usm; (1) OD;
½Hk;0efxrf;                         usm;^r (2) OD;
taxGaxG0efxrf;       usm; (10) OD;
,mOfarmif;uRrf;usif usm; (3) OD;

zkef;-09 73027733

------------------------
0efxrf;tvdk&dSonf

tifwmeufuRrf;usifí pm&if;Z,m; 

twefoifh em;vnfol usm;^r tjref 

tvdk&dSonf/ 

Speedy Internet Centre, Big 3, Room 4, 

Myo Pya Eain Yar (North Side), 8Mile, 

Mayangone.

zkef;-01 660163

0 ef x rf ; t vdk &Sd o nfFree Classified

ျမန္မာလုပ္သားမ်ား လုပ္ကုိင္မႈစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွလုပ္သားေခၚစာ ပုိမုိရရွိ
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊မတ္-၃
ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ	 ကုန္ထုတ္လုပ္	
ငန္းမ်ားအတြက္	ယခုႏွစ္အတြင္း	
ျမန္မာအလုပ္သမားငါးေထာင္ 	
ေက်ာ္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
HRD	Korea	EPS	စင္တာမွ	သ	
တင္းရရွိသည္။
	 	ကုိရီးယားႏုိင္ငံ	ကုန္ထုတ္	
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္	 ျမန္မာအ	
လုပ္သမား	 ၅၃၀၀ခန္႔ေခၚယူမည္	
ျဖစ္သည္။	ႏုိင္ငံေပါင္း	၁၅	ႏိုင္ငံမွ	
ႏုငိင္ံျခားသားလပုသ္ားမ်ားကိ	ုေခၚ	
ယ	ူကမ္းလမွ္းလပုက္ိငု္ေစရာတြင	္
ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္	အျခား	
ႏိငုင္သံားမ်ားထက	္လပုက္ိငု္ႏုငိမ္ႈ	
စြမ္း	ရည္ေကာင္းမြနသ္ည္အ့တြက	္
ယ	ခုႏစွတ္ြင	္အလပု္ေခၚစာမ်ားပိမုု	ိ
ကမ္းလွမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။
	 ယခုႏွစ္တြင္	ကုိရီးယားႏုိင္ငံ	
က	 ျမန္မာအလုပ္သမားေခၚယူမႈ	
ျမင့္တက္လာသည့္အႏွင့္အမွ်	ကို	
ရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း	 တရားမ၀င္	

ေနထုိင္သည့္	 ျမန္မာလုပ္သားအ	
ေရအတြက္မွာလည္း	 ျမင့္တက္	
လာလ်ကရိွ္ေၾကာင္းသရိသည။္ယ	

ခုအခါ	 အစုိးရ၏တရား၀င္ထုတ္	
ျပန္ခ်က္အရ	 ကုိရီးယားႏုိင္ငံအ	
တြင္း	တရားမ၀င္ေနထိုင္လ်က္ရွိ	

သည္	့ျမန္မာအလပ္ုသမားေျခာက	္
ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း	 သိရ	
သည္။	

	 ထုိသုိ ႔	 တရားမ၀င္ေနထုိင္	
သည့္	 ျမန္မာအလုပ္သမားအေရ	
အတြက	္ဆကလ္က္ျမင္တ့ကလ္ာ	

ပါက	 ႏွစ္ႏုိင္ငံအလုပ္သမားေစ	
လႊတ္မႈ	သေဘာတူနားလညမ္ႈ	စာ	
ခြၽန္လႊာ(MOU)ကု	ိထိခိကုလ္ာဖြယ္		
ရိွသည။္	ထို႔ေၾကာင္	့ျမန္မာအစုိးရ	
က	ယခုထက္ပုိ၍	 မ်ားျပားမလာ	
ေစရန္	 ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစ၍	 ကိုရီး	
ယားသုိ႔	သြားေရာကလ္ပုက္ိငုမ္ည္	့
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား	 စ	
ေပၚ	 ေငြက်ပ္၁၅သိန္းႀကဳိတင္	
ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး	 လုပ္သား	
မ်ားတရားမ၀င္ေနထုငိပ္ါက	ယင္း	
ေငြမ်ားကိ	ုႏုငိင္ံေတာမ္	ွဘ႑ာေငြ	
အျဖစ္	သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။
	 ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏	 ျမန္မာအ	
လုပ္သမားေခၚယူကမ္းလွမ္းမႈ 	
တြင္	 ၿပီးခဲ့သည့္သုံးႏွစ္အတြင္းက	
အလုပ္သမားအေရအတြက္	တစ္	
ေသာင္းေက်ာ္ေခၚယူခဲ့သည္။	အ	
ဆုပိါ	လပ္ုသားေခၚယူမႈတြင	္၂၀၁၁	
ခုႏစွတ္ြငလ္ပုသ္ား	၁၉၀၀	ေက်ာ၊္		
၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္	 ၃၆၀၀	 ေက်ာ္၊	
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္	 လုပ္သားေလး	
ေထာင္ေက်ာ္ေခၚယူခဲ့သည္။	
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စုိက္႐ႈံး႐ႈံးေနေသာ ေတာင္သူမ်ား	 ရတိသ္မိ္းျခင္းမရိသွည္	့စပါး	
ပင္ေျခာက္မ်ားျဖင့္	 ျပည့္ႏွက္ေန	
ေသာ	လယက္ြင္းမ်ား၊	ျမဴႏငွ္းကဲြစ	
တပုိ ႔တဲြလ၏	 နံနက္ေနျခည္	
ေအာက္တြင္	 ေျခာက္ေသြ႕ေန	
ေသာ	 အလားတူစပါးခင္းမ်ား	
ကုိ	 လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း	တစ္	
ေမွ်ာ္တစ္ေခၚေတြ႕ေနရသည္။
	 ကနုလ္ြနခ္ဲသ့ည္	့မုိးရာသ	ီအ	
တြင္း	စပါးစုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္	ေနာက္က်	
မႈ၊	 ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ 	
ေရာဂါပုိးက်ေရာကမ္ႈမ်ားေၾကာင္	့
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ	
စပါးစုိက္ခင္းအမ်ားစုပ်က္စီးခဲ့ 	
သည္။	 စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး	
အတြင္းရိွ	 အရာေတာ္၊	 ေရႊဘို၊	
၀က္လက္ႏွင့္	 ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ား	
တြင္	 စပါးခင္းမ်ားစြာ	ဆုိးရြားစြာ	
ပ်က္စီးခဲ့သည္။
	 စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအ	
တြင္း	စုစုေပါင္းစပါးစုိက္ဧက	၁၈	
သိန္းေက်ာ္ရိွသည္ဟုဆိုထားၿပီး	
ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမွာ	 ႏွစ္ေသာင္း	
ေက်ာ္သာရိွေၾကာင္း	 သက္ဆုိင္	
ရာကထုတ္ျပန္သည္။
	 သုိ ႔ေသာ္ထုိအေရအတြက္	
မွာ	ေျမျပင္ရိွခန္႔မွန္းဧကႏွင့္	ကြာ	
ျခားေလ်ာ့နည္းေနသည္။	 ထို ႔အ	
ျပင	္လကရ္ိွေတာငသ္မူ်ားရငဆ္ုငိ	္
ေနရေသာ	 သီးႏွံဆံုး႐ႈံးမႈျပႆ	
နာအေပၚ	အစုိးရက	တစ္စံုတစ္	
ရာေျဖရွင္းေပးျခင္းမရိွေသးသည့္	
အတြက	္ေတာငသ္မူ်ားမွာ	ေနာက	္	
ရာသီအတြက္	 စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္	
ရိွသည္။
	 စပါးႏွံတြင္	 ေရာဂါပိုးမက်	
ေရာက္မီ	အခ်ိန္ထိေတာင္သူမ်ား	
၏	စပါးပင္မ်ားမွာ	 စိမ္းစုိသန္မာ	
ျဖစ္ထြန္းခဲ့ ၿပီး	 လယ္သမားမ်ား	
အေနျဖင္လ့ည္း	ႏစွစ္ဥ္ကဲ့သုိ႔	တစ	္
ဧကလွ်င္	 စပါးတင္း	 ၇၀	 ေက်ာ္	
၈၀	ထြက္ရွိမည္ဟု	 ခန္႔မွန္းခဲ့ၾက	
သည္။	လယ္သမားအခ်ိဳ႕က	စိမ္း
စုိေနေသာ	 စပါးခင္းမ်ားေၾကာင့္	
ေကာက္သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္	 သား	
ရွင္ျပဳအလွဴပဲြ	 က်င္းပရန္	 ရြာဦး	
ဘနု္းႀကီးေက်ာင္းတြင	္အလွဴရက	္
ပင္	သတ္မွတ္ထားၾကသည္။
	 သို႔ေသာ္	စပါးႏွံမ်ားတြင္	အ	
ဆန္ျပည့ၿ္ပီး	ရင္မ့ညွ္ခ့်နိတ္ြင	္စပါး	
ရင္မွ့ည္သ့ည္	့လကၡဏာျဖစသ္ည္	့
စပါးႏံွမ်ား	 ကုိင္းၫြတ္လာျခင္း	
မရိွေတာ့ဘဲ	 မတ္တတ္ေျခာက္	
သြားျခင္းျဖစ္သည္။	 ထိုနည္းျဖင့္	
ပင္	အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္	အတြင္းရိွ	
မုိးစပါးစိုက္ဧကမ်ားစြာ	 ပ်က္စီးခဲ့	
သည္။
	 ‘‘ခုလုိမ်ိဳးတစ္ခါမွ	 မျဖစ္ဖူး	
ဘူး။	 စပါးႏွံေတြက	 အေစ့ထည့္	
မယ္	့အခ်နိ္ေရာကမ္	ွေျခာကသ္ြား	
တာ’’ဟု	 အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ခင္	
သာေက်းရြာအုပ္စု၊	 ေရွာက္ခါး	
ေက်းရြာမွ	အသက္	(၅၀)	အရြယ္	
လယ္သမားႀကီး	ဦးျမင့္ေအာင္က	

ေျပာသည္။
	 ၎အေနျဖင့္	 မုိးစပါး	 ၁၅	
ဧကစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ္လည္း	 စပါးႏွံ	
မ်ားေျခာက္သြားျခင္းေၾကာင့္	 ၁၀	
ဧက	ေက်ာ္မွာ	တံစဥ္လြတ္ပ်ကစ္ီး	
ခဲ့သည္ဟု	 ရြာ၏	 ၿခံစည္း႐ိုးကုိ	
ေက်ာ္၍	 ျမင္ေနရေသာ	စပါးပင္	
ေျခာက္မ်ားကုိ	 ၾကည့္ရင္း	ႏွေျမာ	
တသစြာ	ေျပာသည္။
	 အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ခင္သာ	
ေက်းရြာအုပ္စုတြင္	 မိုးစပါးစုိက္	
ဧက	 ၃၀၀၀	 ေက်ာ္အနက္	 ဧက	
၂၅၀၀	ေက်ာ္မွာ	ပ်ကစ္ီးခဲသ့ညဟု္	
ခင္သာေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ 	
ေရးမွဴး	ဦး၀င္းစုိးကေျပာသည္။
	 ယခုႏွစ္တြင္	 ေရာဂါပိုးမ်ား	
က်ေရာက	္ပ်ကစ္ီးမႈေၾကာင္	့လယ	္
တစ္ဧက	လွ်င္	 စပါး	 ငါးတင္းမွ	
၁၀တင္းအထိသာထြကရွိ္ၿပီး	လယ္	
ရိတ္သမ္ိးခမွာ	တစဧ္ကလွ်ငစ္ပါး	
ရွစတ္င္း	ေပးရသည္အ့တြက	္ရိတ္	
သိမ္းခကုိပင္	 မကာမိဘဲ	 ျဖစ္ခဲ့ရ	
သည္ဟု	ဆုိၾကသည္။
	 ‘‘စပါးအထြက္ႏႈန္းက	ရိတ္ခ	
ေတာင္မရဘူး။	 လယ္သမားအ	
မ်ားစုက	မရိတ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ	စပါး	
ပင္ေတြ	ဒီအတိုင္းပဲ	ထားလုိက္ရ	
တယ္။	 အမ်ားစုက	 တံစဥ္လြတ္	
ပဲ’’ဟု	 ဦး၀င္းႏုိင္ကဆက္လက္	
ေျပာၾကားသည္။
	 ရိတ္သိမ္းလိုက္ေသာ	 စပါး	
မ်ားမွာလည္း	ဆန္ေကာင္းမထြက၊္	
စပါးမ်ား	 စက္ႀကိတ္သည့္အခါ	
တြင္လည္း	 ဆန္အထြက္ေလ်ာ့	
နည္းၿပီး	စပါးတစတ္င္းႀကတ္ိလွ်င	္
ပံုမွန္ဆန္	ေျခာက္ျပည့္ခန္႔ထြက္ရိွ	
ရာမွ	ယခုႏွစ္	မုိးစပါးမွာ	ဆန္	ႏွစ္	

ျပည္ခန္႔သာထြက္ရိွသည္ဟု	ဆန္	
စက္ေထာင္ထားသည့္	 ေရွာက္ခါ	
ေက်းရြာမွ	လယ္သမားကုိလွၫြန္႔	
ကေျပာသည္။
	 ‘‘ဒီဆန္ေတြကုိ	 ၀ယ္စားသူ	
မရွိဘူး။	 ၀ယ္သူမရွိလို ႔	 ၀က္စာ	
ေကြၽးဖို ႔	 ဆန္ကြဲအေနန႔ဲပဲ	 ေစ်း	
ေလွ်ာ့ေရာင္းရတယ္’’ဟု	ဆန္စက	္
မွ	 ႀကိတ္ခဲြထြက္ရိွလာေသာ	ဆန္	
ကဲြႏွင့္	 ဖြဲႏုေရာရာမ်ားကုိ	ကုိင္ျပ	
ကာ	ကုိလွၫြန္႔ကေျပာျပသည္။
	 လယ္သမားအခ်ိဳ႕၏	ေနအိမ္	
တြင္	 စပါးထည့္ထားေသာ	 ၀ါး	
ပုတ္မ်ား	အစီအရီရိွေနသည္။	သို႔	
ေသာ္၀ါးပုတ္မ်ားအတြင္းမွ	 စပါး	
မွာ	 ႏွစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔	 ၀မ္းစာစပါးႏွင့္	
မ်ိဳး စ ပါးသိုေလွာ င္ထားျ ခ င္း မ	
ဟုတ္ဘဲ	 ပ်က္စီးခဲ့သည့္	 စပါး	
စိုက္ခင္းမ်ားမွ	 ရသမွ်	 ရိတ္သိမ္း	
ထားေသာ	မေအာင္ျမငသ္ည္	့စပါး	
မ်ားသာျဖစ္ၿပီး	 ၀ယ္သူမရိွ၍	 ၀ါး	
ပုတ္ထဲ	 ထည့္ထားရျခင္းျဖစ္ 	
သည္ဟု	လယ္သမားမ်ားကေျပာ	
သည္။
	 ‘‘အျပင္မွာ	 စပါးတင္း	တစ္	
ရာ	 ခုနစ္သိန္းေပါက္ေပမယ့္	 ဒီစ	
ပါးေတြကုိ	 သံုးသိန္းေတာင္	 ေပး	
၀ယ္မယ့္သူမရိွဘူး။	မေရာင္းရလို႔	
ပုတ္ထထဲည္ထ့ားရတာ’’ဟု	လယ္	
သံုးဧကစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ ၿပီး	 စပါး	 ၁၅	
တင္းသာရရိွခဲ့သည့္	 ေရွာက္ခါး	
ေက်းရြာမွလယ္သမား	 ကုိသိန္း	
ေဇာ္ဦးကေျပာသည္။
	 ထိုသုိ ႔	 စပါးႏွံမ်ား	 ျဖဴေဖြး	
ေျခာက္ေသြ႕သြားကာ	မေအာင္မ	
ျမင္ျဖစသ္ြားမကူု	ိေဒသခံေတာင	္သ	ူ
မ်ားက	မိႈေရာဂါတစမ္်ိဳးက်ေရာက	္

ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု	ယူဆသည္။
	 ‘‘မိႈေရာဂါျဖစ္ႏုငိတ္ယ။္	ခ်က	္
ခ်င္းေျခာက္သြားတာ	ဘာေဆးမွ	
လုပ္လုိ႔မရဘူး’’ဟုလယ္သမား	ဦး	
ျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။
	 သို႔ေသာ္၎မွာ	မိႈေရာဂါက်	
ေရာက္ျခင္းမဟတုဘ္	ဲစုကိပ္်ိဳးခ်နိ	္
ေနာကက္်မႈေၾကာင္	့အေအးဓာတ	္
႐ိုက္ကာ	ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု	
စစ္ကုိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး	 စုိက္ပ်ိဳး	
ေရးဦးစီးဌာနမ	ွတုငိ္းေဒသႀကီး	ဦး	
စီးမွဴး	ဦးသိန္း၀င္းကေျပာသည္။
	 ‘‘ရာသဦတုေဖာက္ျပနၿ္ပီး	အ	
ေအးဒဏ္ေၾကာင္	့ျဖစသ္ြားတာပါ။	
အႏွံထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ	 အေအး	
ဒဏ၀္ငသ္ြားတဲအ့တြက	္စပါးေတြ	
မေအာင္တာပါ။	စပါးက	အပူခ်ိန္	
၁၄	 ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေအာက္	
ေရာက္ရင္	မေအာင္ေတာ့ပါဘူး’’	
ဟု	 ဦးသိန္း၀င္းက	 ေျပာသည္။	
စပါးမွာ	ဒဇီငဘ္ာလအထိ	ေရာက	္
လွ်င္	 အေအးဒဏ္ေၾကာင့္	 မ	
ေအာင္မျမင္ျဖစ္တတ္သည္ဟု	
၎ကေျပာသည္။
	 အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	
မိုးစပါးစုကိဧ္က	၉၀၀၀	ခန္႔ပ်ကစ္ီး	
ခဲၿ့ပီး	၎စပါးစုကိခ္င္းမ်ားမွာ	စပါး	
ႏွမံေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင္	့ျဖစၿ္ပီး	
စပါးစိကုခ္င္းအခ်ိဳ႕မွာ	တစံဥလ္ြတ	္
ပ်က္စီးခဲ့သလုိ	အလံုးစံုမဟုတ္ဘဲ	
သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔	 ပ်က္စီးျခင္းမ်ား	
ပါ၀င္ေၾကာင္း	စစက္ုငိ္းတုငိ္း	ေဒသ	
ႀကီးစုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ	 သ	
တင္းရရိွသည္။
	 အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	
ရိွ	 စပါးစုိက္ခင္းမ်ားမွာ	ဆည္အ	
ဖ်ားပုိင္းက်၍	 ဆည္ေရရရိွခ်ိန္	

ေနာက္က်ခဲ့သည့္အတြက္	 စုိက္	
ပ်ိဳးခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့ၿပီး	 ပ်က္စီးခဲ့	
ျခင္းျဖစ္ၿပီး	 လာမည့္ရာသီတြင္	
ထုိသုိ ႔မျဖစ္ေစရန္	 ဆည္ေျမာင္း	
ဦးစီးဌာနႏွင့္	 ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္	
ေနေၾကာင္း	 ဦးသိန္း၀င္းကဆက္	
လက္ေျပာၾကားသည္။
	 ၿပီးခဲသ့ည္	့မုိးစပါးရာသတီြင	္
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း	
စပါးစုိက္ခင္းမ်ား	 ပ်က္စီးမႈမွာ	
အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္း	
တြင္မဟုတ္ဘဲ	 ဒီပဲယင္း၊	 ၀က္	
လက္၊	ေရႊဘို၊	ဘုတလင္၊	ခင္ဦး၊	
ေရဦး၊	ကြၽန္းလ၊ွ	ကန္႔ဘလစူသည္	့
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရိွ	 စပါးစုိက္	
ဧကမ်ားမွာလည္း	 အဆစ္ပုိးက်	
ေရာက္ျခင္းႏွင့္	ရာသီဥတုေဖာက္	
ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္	 ပ်က္စီးမႈရိွခဲ့	
သည္ဟု	၎က	ေျပာသည္။
	 တုိင္းေဒသႀကီးစုိက္ပ်ိဳးေရး	
ဦးစီး႐ံုးက	ထတု္ျပနသ္ည္	့ဧက	ႏစွ	္
ေသာင္းေက်ာ္တြင္	 အနည္းငယ္	
ပိုးက်ပ်က္စီးသည္	့	စပါးစိုက္ခင္း	
မ်ားလည္း	 ပါ၀င္ၿပီး	 တစ္ဧက	
ဆယ္တင္းေအာက္ထြက္ရိွသည့္	
တံစဥ္လြတ္ပ်က္စီးေသာ	 စပါး	
စုကိခ္င္းမွာ	၂၂၅	ဧကသာရွိသည	္
ဟု	ဦးသိန္း၀င္းကဆိုသည္။
	 သုိ႔ေသာထ္ိအုခ်ကမ္ွာ	ေဒသ	
ခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏	
ေျပာျပခ်က္ႏွင့္	 ကြဲလဲြေနသည္။	
အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္း	
မွာပင္	 ေထာင္ခ်ီေသာ	 စပါးစုိက္	
ခင္းဧကမ်ားတစံဥလ္ြတပ္်ကစ္ီး	ခဲ	့
သလို	 ေရႊဘို၊	 ၀က္လက္ႏွင့္	 ခင္	
ဦး	ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ	စပါးစိုက္ဧကအ	
မ်ားအျပားမွာလည္း	 အဆစ္ပုိး	

ေၾကာင့္	ပ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု	ေဒသ	
ခံလယ္သမားမ်ားကေျပာသည္။
	 စပါးခင္းမ်ား	ပ်က္ဆီးခဲ့မႈ၏	
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္	 ေတာင္သူ	
လယ္သမားမ်ားႏွင့္	 ေဒသခံမ်ား	
မွာ	စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းေန	
ၾကသည္။	 ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳး	
ေရးဘဏ္မွ	 ေခ်းယူထားေသာ	
စပါးစုိက္စရိတ္မ်ားျပန္လည္ေပး	
ဆပ္ရန္	 အခက္ႀကံဳေနသည္။	
မၾကာမီစိုက္ပ်ိဳးရန္	 ျပင္ဆင္ေန	
သည့္	 ေႏြစပါးစုိက္ခင္းမ်ားအ	
တြက္	စုိက္စရိတ္ႏွင့္	အထြက္ႏႈန္း	
ေကာင္းမြန္ေစေရး	 ဓာတ္ေျမၾသ		
ဇာႏွင့္ 	 ပုိးသတ္ေဆးမ်ားသံုးစဲြ 	
ႏုငိရ္န	္အရင္းအႏွီးမရိမွႈႏငွ္	့ရငဆ္ုငိ	္
ေနရသည္။
	 လတ္တေလာရင္ဆုိင္ေနရ	
သည့္	 အႀကီးမားဆံုးျပႆနာမွာ	
ျမန	္မာလ့ယယ္ာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏမ္	ွ
ေခ်းယူထားေသာ	 စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္	
ေခ်းေငြမ်ားျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္	
ေရးပင္ျဖစ္သည္။
	 လြန္ခဲ့သည့္	 ဇြန္လကုန္ပုိင္း	
က	တစ္ဧကလွ်င္	က်ပ္တစ္သိန္း	
ႏႈန္းျဖင္	့ေခ်းယထူားေသာ	စုကိပ္်ိဳး	
စရိတ္ေခ်းေငြမွာ	 ပံုမွန္အားျဖင့္	
ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္	 ေနာက္	
ဆံုးထားကာ	 ျပန္လည္ေပးဆပ္ရ	
မည္ျဖစ္သည္။
	 ‘ ‘ညေနပုိင္းထမင္းစားခ်ိန္ 	
မွာ	 ဘဏ္ေခ်းေငြဆပ္ဖို ႔ဆုိတဲ့အ	
ေၾကာင္းမိုက္နဲ႔	 မေၾကညာဖို႔	လာ	
ေျပာၾကတယ္။	ထမင္းဆကမ္စား	
ႏုငိ္ေတာလ့ို႔တဲ’့’ဟ	ုရြာသ၊ူ	ရြာသား	
မ်ား၏	 ေတာင္းဆိုမႈကုိ	 ခင္သာ	
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	 ဦး၀င္း	
စုိးကျပန္ေျပာျပသည္။
	 	 စပါးခင္းမ်ား	 ပ်က္စီးမႈ	
ေၾကာင္	့လတတ္ေလာအေျခအေန	
အရေခ်းေငြမ်ားျပနလ္ည္ေပးဆပ	္
ႏုငိ္ျခင္းမရွိေသးဘ	ဲအခကအ္ခဲျဖစ	္
ေနရာေငြဆပခ္်နိ	္အခ်နိ္ေရႊ႕ဆိငု္း	
ေပးရန္	 ခင္သာေက်းရြာအုပ္စုမွ		
ေတာင္သူတစ္ရာေက်ာ္စုေပါင္း	
လကမွ္တ္ေရးထုိးကာ	ျမန္မာ့လယ္	
ယာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏငွ္	့တုငိ္းေဒသ	
ႀကးီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ	 ဇန္န၀ါရီ	 ၁၆	
ရက္တြင္	ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
	 ေဖေဖာ္၀ါရီ	 ၁၇	 ရက္တြင္	
လည္း	 ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္	 ျပည္သူ႔	
လႊတ္ေတာ္အမတ္	 ေဒါက္တာ	
ေအာင္သန္းကေရႊဘုိ ၿမိဳ႕နယ္အ	
တြင္းရိ	ွမုိးစပါးစိကုဧ္က	တစသ္နိ္း	
ေက်ာ္	 	 အဆစ္ပုိး	 က်ေရာက္မႈ	
ေၾကာင့္	 အထြက္ႏႈန္း	 သိသာစြာ	
ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး	 စပါးစုိက္ေတာင္	
သူ	လယ္သမားမ်ား	 မ်ားစြာ	ထိ	
ခိုက္နစ္နာခဲ့ေၾကာင္း၊	 ေရႊဘုိၿမိဳ႕	
နယ္အျပင္	 ခင္ဦး၊	 ၀က္လက္ၿမိဳ႕	
နယ္မ်ားတြင္လည္း	ထိခိုက္မႈရိွခဲ့	
ၿပီး	 စုုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား		
အခ်ိန္မီ	 ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္	
အခက္အခဲ	 ေတြ႕ေနရေၾကာင္း	
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္	 အစည္းအ	
ေ၀းသို႔	တင္ျပခဲ့သည္။	

ေမာင္တာ

စာမ်က္ႏွာ (၁၂) သို႔

ဓာတ္ပံု	-	ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)စပါးစုိက္ခင္းတစ္ခုကုိ အေ၀းမွျမင္ရစဥ္
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Samsung
Model Price

Galaxy Y MIT 98,000
Galaxy S Advance 219,000
Galaxy Express 269,000
Galaxy Grand(GSM) 270,000
Galaxy S3 360,000
Galaxy S4 Mini 363,000
Galaxy S4 495,000
Galaxy Mega 5.8 320,000
Galaxy Note II 430,000
Galaxy Tab3 7" 290,000

Model  Price

Xperia Z 400,000
Xperia J 165,000
Xperia P 258,000

iPhone
Model  Price

iPhone 5 (32 GB) 758,000
iPhone 5s(32GB) 825,000
iPhone 5s(16GB) 720,000
iPhone 5 (32 GB) 758,000
iPhone 5 (16 GB) 658,000

Model Price

Y 300 98,000
G 510 120,000
C 8813D 128,000
G 520 125,000
G 610s  134,000
G 700 218,000
Ascend P6 290,000
C 8813 (CDMA) 133,000
G 610c (CDMA) 144,000
Y 300c (CDMA) 99,000

vlBuD;rif;(vom)qdkifrS aps;EIef;rsm;jzpfyg 
onf/

Sony

Huawei

rwfv (1) &uf aps;EIef;rsm;jzpfNyD; aps;EIef;tajymif;tvJ&SdEdkifonf/

txufygaps;EIef;rsm;rSm rwfv(1) &ufwGif aumuf,lxm;aom aps;EIef;rsm; 
jzpfNyD; ajymif;vJrItenf;i,f&SdEdkifonf/

  trsKd;trnf a&wGufykH aps;EIef; 
 bdvyfajr (,dk;',m; qifwHqdyf) wpftdwf 5ç600 

 bdvyfajr (,dk;',m; INSee) wpftdwf 5ç500

 bdvyfajr (BuH) wpftdwf 4ç800

 tkwf (ukef;tkwf-yxrwef;pm;) wpfvkH; 115

 tkwf (ukef;tkwf-'kwd,wef;pm;) wpfvHk; 95

 tkwf (8 ayguftkwf) (txkdifaps;) wpfvkH; 95

 aejynfawmf puftkwf (10 ayguf) wpfvHk; 70-80

 oJ (tMurf;) wpfusif; 12ç000

 oJ (tEk) wpfusif; 9ç500

 ausmuf wpfusif; 107ç000

 umvmpwD;trkd;jym; 4 angle(0.3mm)tyg; 1 ay     470

 umvmpwD;trdk;jym; 4 angle(0.312mm) 1 ay 660

 umvmpwD;trdk;jym; 4 angle(0.36mm) 1 ay 850

 umvmpwD;trkd;jym; 4 angle(0.346mm) 1 ay 820

 Two Stars (teDa&mif) 1 ay 35 0
 Posco Mu,fpdrf; 1 ayEIef; 440

 ½dk;½dk;oGyfrdk;jym;(ae&Sife,fqif)  1 ayEIef; 265

 xkH;(8 ydómtdwf) wpftdwf 1ç100

 tdrf½dkufoH (1''-1½'') 1 ydóm  1ç320

 tdrf½kdufoH (1''-1½') 1 ydóm 1ç420

 trsKd;tpm; a&wGufykH aps;EIef;(usyf)

 qef(ay:qef;arT;) wpfjynf 10ç00-1ç600
 qef(awmifysH) wpfjynf 1ç000-1ç300
 qef(ZD,m) wpfjynf 700-900
 qD(yJqD&S,f) wpfydóm 3ç000
 qD(pm;tkef;qD) wpfydóm 1ç700  
 qD(&efukefyJqD) wpfydóm 3ç650
 qm;(tkdiftdk'if;) wpfxkyf 100
 MuufoGefeD wpfydóm 700-800
 MuufoGefjzL wpfydóm 1ç500
 oMum; wpfydóm 1ç200  
 refusnf;rSnfh(taphvGwf) wpfydóm 1ç200
 tmvl; wpfydóm 900 
 EdkYqD wpfbl; 550-800
 EdkYpdrf; wpfbl; 600-800
 MuufO^bJO wpfvkH; 120-130
 ukvm;yJjcrf; wpfydóm 1ç300
 Muufom;(arG;jrLa&;) wpfydóm 6ç000
 Muufom;(Arm) wpfydóm 8ç000
 0ufom; wpfydóm 7ç000
 trJom; wpfydóm 7ç000
 c&rf;csOfoD; (tif;oD;) 1 aowåm 3ç000 0ef;usif

  a*:zDxkyf 1 xkyf 400
 i½kwfoD;(tyk) 1 ydóm 5ç000

rwfv (1) &ufu MunhfjrifwdkifA[kdpHjyig;aps;BuD;rS  aumuf,lxm;aom vufum; 

aps;EIef;rsm;jzpfonf/

 trsKd;trnf a&wGufykH aps;EIef;(usyf)

  ig;jrpfcsif; 1 ydóm 2ç300-2ç800

 ig;Muif; 1 ydóm 2ç500-2ç800

  ig;oavmuf 1 ydóm 3ç300-3ç600

 ig;z,f 1 ydóm 2ç300-2ç600

 ykpGefabmhcsdwf 1 ydóm 3ç200-4ç200

 ykpGefajymifwkyfBuD; 1 ydóm 12ç000-26ç000

 wDvm;AD;,m; 1 ydóm 1ç600-2ç000

yk*¾vdupufokH;qDqdkifrsm;rS aps;EIef;rsm;jzpfygonf/ aps;EIef;ajymif;vJrI tenf; 
i,f &SdEdkifonf/

  aeYpGJ                  "mwfqD  ‘  'DZ,f Octane Premier

 1 Litre 1 Litre 1 Litre 1 Litre

Mar (6) 815 940 920 950

Mar (7) 815 940 920 950

Mar (8) 815 940 920 950

Mar (9) 815 940 920 950

Mar (10) 815 940 920 950

Mar (11) 815 940 920 950

Mar (12) 815 940 920 950

 

 ASUS

 Intel Core i3 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 500GB HDD, HD, 14" 489,000

 Intel Core i5  1.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 655,000

 Intel Core i7 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD, 14" 802,000

 Intel Core i7 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD ,15.6" 969,000

 DELL

 Intel Core i3 1.8 GHz, 2 GB DDR3, 500GB HDD, 14" 479,000

 Intel Core i5  1.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB  HDD, HD, 14" 596,000

 Intel Core i5 2.6 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD, 15.6" 704,000

 Intel Core i7 1.8 GHz, 8 GB DDR3, 1 TB HDD, 14" 822,000

 HP

 Intel Core i3 2.4 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, HD, 14" 440,000

 Intel Core i3 1.5 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14'' 567,000

 Intel Core i5 2.5 GHz, 6 GB DDR3, 500 GB HDD, 15.6'' 637,000

 Intel Core i7 2.4 GHz, 4 GB DDR3, 1 TB HDD, 15.6" 1,077,000

txufygaps;EIef;rsm;rSm rwfv (1) &ufwGif r[mAE¨Kvyef;NcHvrf;&Sd Capital  

qdkifESifh Mitsubishi Electric Centre wdkYrS aumuf,lxm;jcif;jzpfonf/

TV
trsKd;tpm; armf',f aps;EIef;(usyf)
Samsung (PDP) 4Series51-4900 640,000

Panasonic(LED) THL32B6X 275,000

Sony (LED) 32W45 330,000

LG (LED) 32LN5120 260,000

DVD
Samsung BD-E 5500(Blu-ray 3D) 130,000

Nakita EVD 38,000

G-IPOLO HDMI 35,000

 a&cJaowåm
Samsung RT25FGJA 325,000

Mitsubishi Electric MR 17E(1 Door) 200,000 

Hitachi  190W 245,000

Panasonic NR.BT224 245,000

Washing
Samsung WA95W9 180,000

Panasonic 72B2 190,000

Aircon
Hitachi  1.0HP(RAS-E1067) 245,000

Mitsubishi Electric 1.0HP(MS-F10VC) 290,000

Samsung 1.0HP(AS09TUQN) 225,000

 

 

yk*¾vdupufokH;qDaps;EIef;rsm;

Note Book

ig;? ykpGefaps;EIef;rsm;

pm;aomufukefaps;EIef;rsm;[ef;qufaps;EIef;rsm;

tDvufx&Gefepfypönf;rsm;aps;EIef;

tdrfaqmufypönf;rsm;aps;EIef;

	 ညခငး္	 ရန္ျဖစ္တာ	 တစ္ခု	
တည္းကုိ	 အေရးယူသည္မဟုတ္	
ပါ။	ေန႔ညမေရြးရန္ျဖစ္ျခင္း၊	ညစ္	
ညမ္းစြာေျပာဆိုျခင္း၊	 ႐ိုင္းစိုင္းစြာ	
ေနထိုင္ျခင္းမ်ားကိုလည္းေခၚယူ	
သတိေပးဆံုးမတတ္ၿပီး	လက္မခံ	
ပါက	ဒဏ္ေပးစနစ္က်င့္သုံးရသည္	
ဟ	ုရပရ္ြာလႀူကီးမ်ားက	ေျပာၾကား	
သည္။	
	 ရပ္ရြာကေျဖရွင္းေပးသည္	
ကို	 လက္မခံျခင္း	 (သို ႔မဟုတ္)	
ျပစ္ဒဏ္ႀကီးမားေနသည္ဆိုလွ်င္	
ေတာ့	 ရဲစခန္းကိုသာ	 ပို ႔လိုက္ရ	
သည့္ျဖစစ္ဥ္ေတြလည္း	ရိွသညဟု္	
ရြာလူႀကီးမ်ားကဆိုပါသည္။
	 တမတုဆ္ုိးရြာ၏	အျခားဒဏ	္
ေပးစနစ္မ်ားလည္းရိွပါေသး	သည္။	
အလွဴမဂၤလာေဆာင	္အခမ္းအနား	
မ်ားတြင္	 ရြာဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း	
၀ိငု္းၾက၀န္းၾက	ကညူၾီကတာေတြရိွ	
သည။္	လပူ်ဳဆိုလိွ်င	္ထမင္းလိကု၊္	
ဟင္းလိုက္၊	ပန္းက်န္ခ်၊	အပ်ဳိဆို	
လွ်င	္မ႑ပ္ေပါကပ္န္းကမ္း၊	ေဆး	
လိပ္ကမ္း၊	ေရေမႊးဖ်န္းအစရွိတာ	
ေလးေတြ	 ၀ိုင္းကူရသည္။	 အဲဒီ	
အတြက	္အလွဴရွငက္	ကာလသား	
ေခါင္းႏွင့္အပ်ဳိေခါင္းမ်ားမွတစ္	
ဆင္	့လပူ်ဳ	ိအတြက	္ေဆးလပ္ိတစ	္
လိပ္၊	 အပ်ဳိအတြက္	 အာခ်ီမိတ္	
ကပ္ဘူးတစ္ဘူးျဖင့္	 အလွဴပြဲကူ	
ေပးရန္	တစ္ရက္ျခားႀကိဳတင္ကာ	
ဖိတ္တတ္သည္။	ဖိတ္တုန္းအလွဴ	
ပြဲေန႔မွာ	ခရီးေ၀းသြားရနပ္ဲျဖစ္ျဖစ	္
အျခား	ကိယု္ေရးကိယုတ္ာအေရး	
ႀကီး	 ကိစၥရွိတာပဲျဖစ္ျဖစ္	 ခြင့္	
ေတာငး္လို႔ရပါသည။္	အလွဴပြဲေန႔	
မွာ	ကာလသားေခါင္းေတြ၊	အပ်ဳိ	
ေခါင္းေတြက	လစူာရင္းစစၾ္ကၿပီ။	
ဖိတ္ထားတာကိုလက္ခံ ၿပီး	 အ	
လွဴပြဲေန႔မွာ	ေရာက္မလာခဲ့ဘူးဆိ	ု
ရင္ေတာ့	 ေနမေကာင္းထုိင္မသာ	
ျဖစတ္ာက	လြလဲို႔	တမတုဆ္ိုးရြာ၏	
ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း	 တာ၀န္ပ်က္	
ကြက္မႈျဖင့္	 တိုက္ပန္းကန္ျပား	
ဆယ္ခ်ပ္၀ယ္ၿပီး	 ရပ္ရြာဘံုပိုင္	
ပစၥည္းအျဖစ္လွဴရပါသည္။	 ရပ္	
ရြာမွ	 တာ၀န္ပ်က္ကြက္ၿပီး	 လွဴ	
ဒါန္းသူ၏နာမည္ကို	ပန္းကန္ျပား	
တြင္	 က်က်နန	 ေရးထုိးေပးပါ	
သည္။	‘‘အိမ္ကသမက္	အလွဴမွာ	
ပန္းကန္ေဆးက်တာ	 မသြားဘဲ	
ရွင္ေလာင္းလွည့္နဲ ႔ 	 လိုက္သြား	
တာ	 ပန္းကန္ဆယ္ခ်ပ္	 ၀ယ္လွဴ	
လိုက္ရတယ္ေလ။	 အဲဒါေတာင္	
သူက	မမွတ္ဘူး’’ဟု	ေဒၚျမကေမး	
ေလးေငါ့ကာေျပာျပသည္။
	 အလွဴလွည့္ရာတြင္	 ကြမ္း	
ေတာင္ကိုင္	 ပန္းေတာင္ကိုင္ကို	
မဲစနစ္ျဖင့္	 ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။	
ကြမ္းေတာငက္ိငု	္ပန္းေတာငက္ိငု	္
ေနရာမ်ားမဲေပါကခ္ဲၿ့ပဆီိရုင္ေတာ	့
အပ်ဳိေခ်ာေတြ	 ေပ်ာ္တၿပံဳးၿပံဳး။	
အဲလိုမဟုတ္ဘဲ	တျခားကိုယ္မလုိ	
ခ်င္တဲ့ေနရာေတြေပါက္ၿပီဆိုရင္	
မ်က္ႏွာေတြပ်က္ၾကၿပီ။	 မိန္းက	
ေလးေတြမို႔	တကယ့္ေနရာလိုခ်င္	

ၾကတာလည္း	 သဘာ၀မုိ႔	 ကိုယ္	
မ၀တ္ခ်င္တဲ့အ၀တ္အစားေနရာ	
မ်ဳိးက်ၿပီဆိုရင္	အခ်ဳိ႕မိန္းကေလး	
ေတြက	 အလွဴလွည့္မည့္ေန႔မွာ	
မလာေတာတ့ာေတြရွသိည။္အလဲု	ိ
လုပ္လာခဲ့ၿပီဆိုရင္လည္းထိုအပ်ဳိ	
ေခ်ာ	 ပန္းကန္ဆယ္ခ်ပ္၀ယ္ဖုိ ႔	
သာျပင္ေပေတာ့။
	 သာေရးမမွဟတု။္	နာေရးဆိ	ု
လွ်င္လည္း	ရြာဓေလ့အတိုင္း၀ိုင္း	
ကူရပါသည္။	 နာေရးရွိၿပီဆိုလွ်င္	
ေဒသအေခၚ	သူငယ္ခ်င္းေၾကးဟု	
ေခၚသည့္	 နာေရးကူေငြအျဖစ္	
တစအိ္မ္ငါးရာေပးရသည။္	မေပး	
ဘူးဆိုလွ်င္	ငါးရာအျပင္	ပန္းကန္	
ျပားဆယ္ခ်ပ္လွဴရမည္ျဖစသ္ည။္
	 ‘‘နာေရးမွာေတာ	့ဒဏမ္႐ိကု	္
ရပါဘူး။	ကၾူကပါတယ္’’ဟု	ရြာ၏	
သာေရးနာေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 	
ပါ၀င္ေနေသာကိုေမာင္ ၾကဴက	
ေျပာပါသည္။
	 ယခုေတာ့	 တမုတ္ဆုိးရြာ	
ေလးတြင္	 ျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္လား	
ရွက၍္လားေတာ့မသ။ိ	ယခငတု္န္း	
ကလိုရန္ျဖစ္ဆဲဆုိတာေတြ	 မူးၿပီး	
ဆူတာေတြနည္းသြားသည္ဟု	ရြာ	
သူရြာသားအခ်ဳိ ႕ကဆိုပါသည္။	
‘‘ ႀကီးတဲ့အမႈငယ္ေစဆိုတဲ့	 သ	
ေဘာမ်ဳိးနဲ႔ပါ။	ကြၽန္ေတာတ္ို႔က	ဆံုး	
ျဖတ္ေပးတာမဟုတ္ဘဲ	 ေျဖရွင္း	
ေပးတာပါ။	အဒဲါကိလုကမ္ခဘံူး။		
ကြၽန္ေတာ္တို႔အဆင့္နဲ႔ေျဖရွင္းလို႔	
လည္းမရဘူးဆိုရင္ေတာ့	ရဲစခန္း	
ကိုပဲလႊဲေပးလိုက္တာပါပဲ’’ဟု	ရြာ	
လူႀကီးဦးလိႈင္က	ဆိုပါသည္။
	 ရန္ျဖစ္ဆဲဆိုတာေတြနည္း	
သြားေတာ့	ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေန	
ထိုင္ရ၍	 စိတ္ခ်မ္းသာသူေတြ	
လည္းရွိသည္။	သို႔ေသာ္	အဲဒီလုိ	
စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြထဲေတာ့	
ေဒၚျမမပါေသးပါ။	 ေဒၚျမက	သ	
မက္မူးလာတုိင္း	 ရြာလူႀကီးေျပး	
ေခၚေနက်။	သမက္ကလည္း	မူး႐ံု	
သာမူးၿပီး	 မဆူေတာ့	 ရြာလူႀကီး	
ေတြဒဏ္ေပးရအခက။္	ဒါေၾကာင္	့
ေနာက္မလုပ္ရန္ေျပာဆိုဆံုးမ၍	
သာ	လႊတ္ေပးရသည။္	ဒါကိုေဒၚျမ	
ကေတာ့	မေက်နပ္ေသး။
		 	 ‘‘က်ဳပ္သမက္ကို	 မွတ္	
ေလာကသ္ားေလာက္ေအာငဒ္ဏ	္
တပ္ေစခ်င္တာ။	 ခက္တာက	သူ	
က	ေသာကသ္ာေသာကတ္ာ။	ေဘး	
ပတ္၀န္းက်င္ကိုဆူေအာင္	မလုပ္	
ဘူးဆုိေတာ့	 ဒဏ္တပ္ရခက္ေန	
တယ္ေလ’’ဟုေဒၚျမက	 ေျပာျပ	
သည္။
	 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ	 ေဒၚျမတုိ႔	
တမတုဆ္ိုးရြာတြင	္ရန္ျဖစဆ္ဆဲိသု	ံ
ၿငိမ္းကာ	ရပ္ရြာလုပ္ငန္းေတြ	တာ	
၀န္ကုိယ္စီထမ္းရင္း	အလွဴပြဲ	သံုး	
ပန္းကန္ျပားေတြက	 အလွဴသံုး	
ေလးပြဲေလာက္ၿပိဳင္လုပ္ရင္ေတာင္	
ေလာက္ငေနၿပီ။	ရြာလယ္က	ေျမ	
သားလမ္းလည္း	ေက်ာကလ္မ္းတ	
ျဖည္းျဖည္းျဖစ္စျပဳလာၿပီ။	သုိ႔ေသာ္	
အခ်ဳိ ႕လမ္းေနရာေလးေတြမွာ 	
ေတာ	့ေျမသားေလးေတြက	ျပဴတစ	္
ျပဴတစ္ထြက္ေပၚေနတုန္းပင္	ျဖစ္	
ပါသည္။

တမုတ္ဆိုးေက်းရြာ၏ျပစ္ဒဏ္
စာမ်က္ႏွာ (၇)မွ
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ေလာ္ပန္ေလာင္းတုိ႔အိပ္မက္
àေအာင္ခုိင္၊ မရန္

	 ‘‘တကယ္ေတာ့	 ...ေက်ာက	္
တူးသမားမ်ားဟာ	 	 ေလာ္ပန္ 	
ေလာင္းေတြပါ...’’
	 ဂ်င္းေဘာင္းဘီအတုိ၊	 ရွပ္	
လက္တုိခပ္ႏြမ္းႏြမ္းဝတ္ဆင္ထား	
ၿပီး	 သံတူရြင္းကို	 ပခံုးတြင္ထမ္း	
ထားေသာ	 အသက္(၂၅)ႏွစ္အ	
ရြယ္	လူငယ္တစ္ဦး	သီခ်င္းကိုခပ္	
တိုးတုိးညည္းရင္း	 ေမွာ္ထဲသို ႔ဝင္	
ေရာကလ္ာသည္	့ျမငက္ြင္းပင္ျဖစ	္
သည္။
	 ‘‘ရတနာေျမစာပုံမွ	ႀကိဳဆုပိါ	
၏’’ဟူေသာ	ဆုိင္းဘုတ္ကုိ	ေက်ာ္	
လြန္လိုက္သည္ႏွင့္ 	 ေျမနီလမ္း 	
ၾကမ္း၏	ဝဲယာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္	
တြင္	 ဝါး၊	တာလပတ္စမ်ားျဖင့္	
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ	ေစ်းဆုိင္	
ခန္းမ်ား၊	လူေနတဲအိမ္ငယ္ေလး	
မ်ားကို	အစီအရီျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။	
တအိဲမ္ေလးမ်ား၏	ေဘးပတ္လည	္
တြင္ေတာ့	ေမွာစ္ာပံမု်ားကု	ိေနရာ	
အႏွံ႔ေတြ႕ႏုိင္သည္။
	 ယင္းျမငက္ြင္းမွာ	ကမၻာက်ာ	္
ေက်ာကစ္မိ္းၿမိဳ႕ေတာ	္ဖားကန္႔ၿမိဳ႕	
မွ	 ေမွာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္	 ေမွာ္စီစာ	
ေမွာ္ပင္ျဖစ္သည္။
	 ေမွာစ္စီာေမွာက္ဲသ့ို႔	ဖားကန္႔	
ၿမိဳ ႕နယ္မွ	 ေမွာ္မ်ားစြာတြင္	 ကို 	
ေက်ာ္မင္းကဲ့သို ႔	 ေက်ာက္တူးသ	
မား၊	ေရမေဆးသမား၊	စြန္႔ပစ္ေျမ	
စာပံုမွ	 ေက်ာက္ရွာသူမ်ားစြာမွာ	
ေျမဆုိင္ေျမခဲမ်ားကို	 တူးဆြရင္း	
သူတုိ႔၏အိပ္မက္ကုိပါ	တူးဆြေန	
ၾကပါသည္။	 မည္သည့္အရပ္ေဒ	
သကပင	္လာေရာကၾ္ကသည္ျဖစ	္
ေစသူတို႔၏အိပ္မက္မွာ	 ေက်ာက္	
ေအာင္ေရးပင္ျဖစသ္ည။္ေက်ာက	္	
ေအာင္ၿပီးလွ်င္	အိမ္ၿခံေျမ၊	လယ္	
ယာေျမဝယယ္၍ူ	ဇာတရိပရ္ြာမ်ား	
သုိ႔ျပန္ကာ	လုပ္ကုိင္စားေသာက္	
ေရးမွာ	၎တုိ႔အားလံုး၏	စတိက္ူး	
ယဥ္အိပ္မက္ပင္ျဖစ္သည္။
	 ‘‘ဘယ္သူမဆို	 အိမ္ပိုင္၊	 ၿခံ	
ပိုငန္ဲ႔	ေနခ်ငၾ္ကတာပ။ဲ	ကြၽန္ေတာ္	
တုိ႔အားလံုးရဲ႕	အိပ္မက္ကလည္း	
ဒါပဲ’’ဟု	 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး	
ငယ္စဥ္ကပင	္ေက်ာကတူ္းသမား	
အျဖစ	္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းခဲ	့
ေသာ	ကိုေက်ာ္မင္းကဆုိသည္။
	 	 	ကိုေက်ာ္မင္းအပါအဝင္		
အလုပ္သမားရွစ္ဦး	 ပါဝင္သည့္	
ေက်ာက္တူးအဖြဲ႕ကုိ	 	 ေလာ္ပန္	
(ေက်ာက္တြင္းသူေဌး)တစ္ဦးက	
စားေသာက္ကုန္က်စရိတ္	 စိုက္	
ထုတ္ေပးထား ၿပီး 	 လြန္ခဲ့သည့္ 	
ႏွစ္လေက်ာ္ကပင္	 ေမွာ္စီစာတြင္	
ေက်ာက္က်င္းတူးေနျခင္းလည္း	
ျဖစ္သည္။	 ေက်ာက္ေအာင္၊	 မ	
ေအာင	္မေသခ်ာေသးေသာလ္ည္း	

က်င္းတူးရသည့္	သူတုိ႔၏ေန႔စဥ္	
အလုပ္ကေတာ့	လြယ္ကူသည္မ	
ဟုတ္ပါ။
	 တစရ္ကလ္ွ်င	္ေျခာကလ္က	္
မခန္ ႔အနက္သာ	တူးေဖာ္ႏုိင္ ၿပီး	
ေျမေအာက္အနက္ေရာက္ေလ	
ေလ	ပုပိငပ္န္းေလေလ	အႏရၲာယ	္
ပုမိ်ားေလေလျဖစသ္ည။္ေက်ာက	္
လႊာမ်ားကုိ	 ေပါက္တူး၊	တူးရြင္း၊	
တူမ်ားျဖင့္	တူးဆြသူက	တူး၊	ေျမ	
ေအာက္မွ	စြန္႔ပစ္ေျမမ်ားကုိ	စက္	
သီးျဖင့္	က်င္းေပၚသုိ႔	သယ္ယူသူ	
ကယူျဖင့္ 	 နဖူးမွေခြ ၽး 	 ေျခမက်	
ေအာင	္မိုးလင္းမ	ွမုိးခ်ဳပလ္ပုၾ္ကရ	
သည္။
	 	 	 ‘‘ဘာေျပာခ်င္သလဲဆုိရင္	
ေမာတာေပါဗ့်ာ’’ဟ	ုကိုေက်ာမ္င္း	
တို႔အဖြ႕ဲမွ	အလပ္ုသမားတစဦ္းက	
သတင္းေထာက္၏	ေမးျမန္းမႈကုိ	
ရယ္ေမာရင္းကေျပာသည္။
	 	 	 	 ဖားကန္ ႔ ၿ မိဳ ႕နယ္တြင္ 	
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ကို	 နယ္	
ေျမမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္	လြန္	
ခဲ့သည့္	၂	ႏွစ္နီးပါးကပင္	ပိတ္ပင္	
ထားခဲ့့သည္။	 ေက်ာက္စိမ္းတူး	
ေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ	အလုပ္သ	
မား	 ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္	အ	
နယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ	လာေရာက္	
လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကသည့္	အ	

လုပ္သမားမ်ားမွာ	ယင္းအခ်ိန္က	
ပင္	 တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္	 ေရမေဆး	
ေက်ာကတ္ူးသမားမ်ားအျဖစ	္ရပ	္
တည္ၿပီး	အိပ္မက္မက္ေနၾကျခင္း	
ျဖစ္သည္။
	 ‘‘ဟုိျပန္ရင္လည္း	လုပ္ကုိင္	
စားေသာက္ဖုိ ႔	 မလြယ္ဘူး။	 ဒီမွာ	
က	 ဘာပဲေျပာေျပာ	 တစ္ရက္ 	
တစ္ေသာင္းဆုလိည္းရတယ္။	ၿပီး	
ရင္	 ေက်ာက္ေအာင္ၿပီးမွ	 ရြာျပန္	
ခ်င္တယ္’’ဟု	ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္	
မွ	ဖားကန္႔သို႔	ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္က	
ပင	္လာေရာက္ေက်ာကတ္ူးေနသ	ူ
တစ္ဦးက	ဆုိပါသည္။
	 သူသည္	 ေက်ာက္က်င္းတူး	
ေဖာ္ရန္	 ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေပး	
မည့္	 ေလာ္ပန္မရိွသည့္အတြက္	
ဖားကန္႔ႀကီးေမွာ္မွ	 စြန္႔ပစ္ေျမစာ	
ပုံ မ်ားတြ င္ 	 ေ န ႔ စ ဥ္ေ ရမေဆး 	
ေက်ာက္	လာေရာက္ရွာေဖြေနသူ	
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
	 ‘‘ထမင္းစားေက်ာက္ေတာင	္
မရတဲ့ေန႔ေတြမွာဆုိရင္	ဆုိင္ေတြ	
က	အေႂကြးယူစားေပါ့။	ေနာက္ရ	
ေတာ့ျပန္ေပး၊	 မရတာၾကာရင္	
ဆုိင္ေတြက	 မေပးခ်င္ေတာ့ဘူး’’	
ဟု	၎က	ေျပာသည္။
	 သတူို႔လု	ိတစ္ႏုငိတ္စပ္ုငိ္ေရ	
မေဆးေက်ာကရ္ွာသမူ်ားမွာ	တစ	္

ခါတစ္ရံတြင္	 လံု ၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ ႕	
မ်ား၏	ဖမ္းဆီးေမာင္းထုတ္မႈမ်ား	
ႏွင့္လည္း	ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။
	 ‘‘ေက်ာက္ရွာရင္း	မ်က္စိစြင့္	
နားစြင့္ရွာရတယ္။	လံုၿခံဳေရးကား	
ေတြလာတာေတြ ႕ရင္ 	 ေျပးေပ	
ေတာ့’’ဟု	 ေရမေဆးေက်ာက္ရွာ	
သတူစဦ္းက	၎တုိ႔အေတြ႕အႀကံဳ	
ကုိ	ေျပာျပသည္။
	 	 ၿပီးခဲ့သည့္လဆန္းပုိင္းက	
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္	 ေဝခါေမွာ္တြင္	
ေက်ာက္စိမ္းတံုး	 (ေယာက္တံုး)	
ႀကီးေတြရွခိဲ့ေသာ	ရက္ေနာကပ္ုငိ္း	
တြင	္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား	ပိမုိမု်ားျပားလာ	
ခဲ့ေသာလ္ည္း	ယခုရက္ပုငိ္းတြင္မူ	
ျပန္လညၿ္ငမ္ိသက္ေနေၾကာင္း	ေရ	
မေဆးေက်ာက္သမားမ်ားကဆို	
ပါသည္။
	 	 ေရမေဆးေက်ာက္တူးသ	
မားမ်ားမွာ	လုပ္ငန္းခြင္တြင္	 ေျမ	
ၿပိဳျခင္း၊	ေျမစာပံပုိျခင္းမ်ားေၾကာင့	္
လည္း	အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္	ႀကံဳ	
ေတြ႕ရႏုိင္ပါသည္။
	 ‘‘ေက်ာက္တူးရင္း	ကမ္းပါး	
ၿ ပိဳက်တာ	 	 သူငယ္ခ်င္းတစ္ 	
ေယာက္က	 ေခါင္းပဲေပၚေတာ့ 	
တယ္။	က်န္တဲ့သူေတြက	ဝိုင္းတူး	
ေနတုန္း	ထပ္ၿပီးၿပိဳက်ေတာ့	ထား	
ခဲ့လိုက္ရတယ္’’ဟု	၎၏မ်က္စိ	

ေရ႕ွေမွာကတ္ြင	္လပု္ေဖာက္ုငိဖ္က	္
တစ္ဦး	ေျမစာပံုပိ၍	ေသဆံုးသြား	
ခဲ့ရေသာ	 ျမင္ကြင္းကုိ	 ေရမေဆး	
သမားတစဦ္းက	စတ္ိမေကာငး္သ	ံ
ျဖင့္	ေျပာျပပါသည္။
	 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	တစ	္
ႏုငိတ္စပ္ုငိ	္ေရမေဆးေက်ာကတ္ူး	
သူအေရအတြက္မွာ	 တစ္သိန္း	
ေက်ာခ္န္႔ရွမိည္ျဖစ္ေၾကာင္း	ေဒသ	
တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက	ခန္႔မွန္း	
ၾကသည္။
	 အမ်ားစုမွာ	ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္	
တြင္	ေက်ာက္တူးေဖာ္ခြင့္	တရား	
ဝင္ခြင့္ျပဳထားစဥ္ကာလက	ကုမၸ	
ဏီမ်ားတြင္	 ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိုင္	
ေနၾကသမူ်ားျဖစသ္ည။္	ယင္းကာ	
လက	ယခအုခ်နိ္ႏငွ့	္ႏိႈင္းယဥွလ္ွ်င	္
ဖားကန္ ႔ ၿမိဳ႕	 စီးပြားေရးအေျခအ	
ေနမွာ	ပိုေကာင္းမြနသ္ညဟ္လုည္း	
လြန္ခဲ့သည့္သံုးႏွစ္ေက်ာ္က	တစ္	
လသံုးသိန္းျဖင့္ 	 ကုမ ၸဏီယာဥ္ 	
ေမာင္းလုပ္ခဲ့ၿပီး	ယခုအခါ	စြန္႔ပစ္	
ေျမစာပုံမ်ားတြင္	ေရမေဆးေက်ာက္	
ရွာေနေသာ	 ပုလဲၿမိဳ႕နယ္	 ဇာတိ	
ကုိေအာင္ႀကီးကေျပာပါ	သည္။
	 ‘‘အခုက	ေက်ာကသ္မားေတြ	
အေျခအေနမေကာင္းေတာ့	 ေစ်း	
ဆုိင္ေတြလည္း	စီးပြားေရးက်လာ	
တယ္’’ဟု	သကူညည္းညဴရင္းေျပာ	

ဆုိသည္။
	 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္တစခ္တုည္း	
ေသာ	 ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိ ရာ 	
ေဒသျဖစ္သည့္	ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ	
ေက်ာက္စိ မ္းလုပ္ကြက္မ်ားကို 	
အစုိးရႏွင့္	 ေကအုိင္ေအတုိ႔ၾကား	
တုိက္ပြဲမ်ား	တစ္ေက်ာ့ျပန္	 ျပန္	
လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ	 ၂၀၁၂	ႏွစ္	
လယပ္ုငိ္းကပင	္ပတိထ္ားျခင္းျဖစ	္
သည္။	ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ကာလအ	
တြင္း	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ေက်ာက္စိမ္း	
ထုတ္လုပ္မႈသည္	၂၀၁၀-	၁၁ခုႏွစ္	
အတြင္း 	 အျမင့္ မားဆံုးျ ဖစ္ ၿပီး 	
ေက်ာက္စိမ္းကီလုိဂရမ္	၄၆	သန္း	
ခန္႔	ထတုလ္ပု္ႏုငိခ္ဲ့ေၾကာင္း	ကမၻာ	
ေက်ာ္	 	 ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏	
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္	 	 ေဖာ္ျပ	
ထားသည္။
	 ၂၀၁၁-၁၂	ဘ႑ာေရးႏွစ္	
တြင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	 ေက်ာက္စိမ္း	
ကီလိုဂရမ္	၄၃	သန္းေက်ာ္	ထုတ္	
လပု္ႏုငိခ္ဲသ့ည။္		ေက်ာကစ္မိ္းတစ	္
ကလီိဂုရမ္ကိ	ုေဒၚလာတစရ္ာႏႈန္း	
ျဖင့	္တြကခ္်ကပ္ါက	ယငး္ပမာဏ	
သည္	ေဒၚလာ	၄	ဒသမ	၃	ဘီလီ	
ယံႏွင့္	တန္ဖိုးညီမွ်သည္ဟု	ယင္း	
ေဆာ င္း ပါး က 	 ေ ရးသားထား 	
သည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ေက်ာက္	
စိမ္းတင္ပုိ႔မႈသည္	သဘာဝဓာတ္	
ေငြ႕ၿပီးလွ်င္	အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး	 ၿပီး	
ခဲ့သည့္	ဆယ္လအတြင္း	ေဒၚလာ	
သန္းရွစ္ရာဖိုး	တင္ပို ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊	
၂၀၁၂-၁၃	ဘ႑ာေရးႏစွအ္တြင္း	
ေက်ာက္စိမ္းေဒၚလာ	သန္း	၃၂၅	
သန္းခန္ ႔ 	 တင္ပို ႔ႏုိ င္ခဲ့ေ ၾကာင္း 	
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ	 ထုတ္	
ျပန္ထားသည္။
	 	 	 ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းၿမိဳ႕	
ေတာ္မွ	 လုပ္ကြက္မ်ားကုိ	 ပိတ္	
ထားသည္မွာ	၂	ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီျဖစ္	
သည္။	သို႔ေသာ္	ကိုေက်ာ္ေအာင္	
တစ္ေယာက္ေတာ့	တစ္ႏုိင္တစ္	
ပုိင္	 ေက်ာက္တူးရင္း	သူ၏အိပ္	
မကက္ု	ိဆကမ္က္ေနပါသည။္	အ	
ျခား	အရပ္ေဒသမ်ားမ	ွလာေရာက	္
လပုက္ုငိစ္ားေသာကၾ္ကေသာ	ေရ	
မေဆးေက်ာကတ္ူးသမား	ေသာင္း	
ႏငွ့ခ္်၊ီ	သနိ္းႏငွ္ခ့်မီွာလည္း	အဖမ္း	
အဆီးမ်ား၊	အခက္အခဲမ်ားၾကား	
မွ	သူတို႔အိပ္မက္ကို	အေကာင္အ	
ထည္ေဖာ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။	
	 မညသ္ို႔ပင္ျဖစ္ေစ	ကိုေအာင	္
ႀကီးကေတာ့	သူ၏အိပ္မက္ျဖစ္	
သည့္	 ေက်ာက္ေအာင္ျမင္ေရးအ	
တြက္	 ႀကိဳးပမ္းေနဦးမည္သာျဖစ္	
ပါသည္။	တစ္ေန႔ေန႔	တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္	
မွာေတာ	့သ၏ူအပိမ္ကအ္ေကာင	္
အထည္ေပၚၿပီး	 ဇာတိရပ္ရြာသုိ ႔	
ျပန္ႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရင္း	 ကုိ	
ေအာင္ႀကီးက	ယခုကဲ့သို႔	ေျပာပါ	
သည္။
	 ‘‘ေက်ာက္ေအာငရ္င	္ရြာျပန	္
မယ္။	 အိမ္ဝယ္မယ္။	လယ္ဝယ္	
မယ္’’။					။

ဓာတ္ပံု	-	မရန္ကမၻာေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရာ ဖားကန္႔ေဒသ
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ဆက္သြယ္မႈမ်ားလံုၿခံဳေစမည့္စမတ္ဖုန္း 
တစ္မ်ဳိးကို ဘုိးရင္းကုမၸဏီမိတ္ဆက္
နယူးေယာက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၈
ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္	 အခ်က္အ	
လကမ္်ားလံၿုခံဳေစရနလ္ိအုပသ္ည္	့
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	 အစိုးရဌာနမ်ား	
အတြက္	အထူးတီထြင္ထားေသာ	
စမတ္ဖုန္းတစ္မ်ဳိးကို 	 ဘုိးရင္း 	
ကုမၸဏီကစတင္	မိတ္ဆက္လိုက္	
သည္။
	 ဘိုးရင္းအနက္ေရာင္စမတ္	
ဖန္ုးမွာ	ဂူးဂလဲက္မုၸဏ၏ီ	Android	
operating	 system	 (OS)	ကို	
အေျခခံထားၿပီး	သာမန္လကက္ိငု	္
ဖုန္းတစ္လံုးကဲ့သို႔	ကြန္ရက္တစ္ခု	
တည္းအစား	လက္ကုိင္ဖုန္းကြန္	
ရကမ္်ားစြာအသံုးျပဳ၀င္ေရာက္ႏုငိ	္
သည့္	 ခ်ဳိးဖ်က္၀င္ေရာက္မႈကာ	
ကြယ္ေပးႏုိင္ေသာအနက္ေရာင္	
ဖနု္းအျဖစ	္ထတုလ္ပုထ္ားေၾကာင္း	
ဘိုးရင္းကုမ ၸဏီႏွင့္အေမရိကန္	
ဖက္ဒရယ္ဆက္သြယ္ေရးေကာ္	
မရွင္၏	အခ်က္အလက္မ်ားအရ	
သိရသည္။

ႏွင့္	 ဘိုးရင္းကုမၸဏီေဆြးေႏြးေန	
သညဟ္	ုကမုၸဏ၏ီေျပာေရးဆုခိြင္	့
ရိွအမ်ဳိးသမီး	 ေရဘကၠာယီအမန္	
ကေျပာသည္။
	 	ယင္းဖုန္း၏အမည္၊	ယင္း	
ဖုန္းကိုပူးေပါင္းတီထြင္ခဲ့သည့္ 	
handset	 ထုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္	
ေစ်းႏႈန္းတို႔ကို	ဘိုးရင္းကုမၸဏီက	
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသးဟ	ု၎က	
ေျပာသည္။
	 	 	 5.2x2.7	လက္မအရြယ္	
အစား ရွိ 	 ယင္း စ မတ္ ဖု န္း မွာ 	
iPhone	တစလ္ံုးထကအ္နည္းငယ္	
ပိုႀကီးၿပီး	ဆင္းမ္ကတ္ႏွစ္ခုအသံုး	
ျပဳႏို င္ကာ 	 WCDMA, 	 GSM	
ႏငွ္L့TE	အမ်ဳိးအစား	ဆင္းမ္ကတ္	
မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္သည္။	Wifi	 ႏွင့္	
Bluetooth	ဆကသ္ြယ္မႈစနစမ္်ား	
ပါ၀င္ကာ	 ထပ္ေဆာင္းအာ႐ံုခံ 	
ကရိိယာမ်ား	(သို႔မဟုတ္)	ၿဂိဳဟ္တု	
ဆက္သြယ္မႈ	 (သို ႔မဟုတ္)	 စြမ္း	
အင္တိုးျမင့္ေစရန္	 ေဆာင္ရြက္	ဖုိက္ဘာကြန္ရက္ငွားရမ္းမရပါက ကုိယ္ပိုင္ကြန္ရက္တည္ေဆာက္မည္ဟု တယ္လီေနာဆုိ

ေဆြမြန္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၂

တယ္လီေနာျမန္မာကုမ ၸဏီက	
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္	
ကုငိရ္ာတြင	္လုအိပမ္ည္	့ဖုကိဘ္ာ	
ကြန္ရက္ကုိ	 ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္	
ရပါက	ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး	မရပါ	
က	တရား၀င္ဖုိက္ဘာကြန္ရက္	
တည္ေဆာက္သြားမည္ဟုသတင္း	
ရရိွသည္။
	 လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌	
ဖုိက္ဘာကြန္ရက္ဆက္ေၾကာင္း	
ကု	ိျမန္မာ့ဆကသ္ြယ္ေရးလပ္ုငန္း	
ကသာ	လုပ္ကုိင္ေနၿပီး	တယ္လီ	
ေနာျမန္မာကုမၸဏီအေနျဖင့္	 ငွား	

ရမးလ္ပုက္ုငိခ္ြင့္ေပးပါက	ငွားရမ္း	
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး	 အ	
ျခားကုမၸဏီတစ္ခုျဖင့္လည္း	ဖုိက္	
ဘာကြန္ရက္ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏုိင္	
ရန	္လကမ္တွ္ေရးထိုးထားျခင္းမ်ား	
ရိွေၾကာင္း	တယ္လီေနာျမန္မာအ
မႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္	 Mr.Petter	
Furberg	ကေျပာသည္။
	 ‘‘အခုကုမၸဏီတစ္ခုန႔ဲလည္း	
လကမွ္တ္ထိုးထားတယ္။အဒဲကီမုၸ	
ဏကီ	ဖုကိဘ္ာကု	ိေျမေအာကမ္ွာ	
ခ်မယ္။	အဲဒီကေန	 ျပန္ငွားမယ္။	
တကယ္လို႔	ဖုိက္ဘာကုိ	ဘယ္သူ	
မွလည္း	မငွားဘူး၊	လုံး၀လည္း	မ	
ရိဘွူးဆုရိင	္ကုယိဘ္ာသာေဆာက	္

မယ္’’ဟု	၎ကေျပာသည္။
	 ထို႔အျပင္	ဖိုက္ဘာကြန္ရက္	
သာမက	အျခားေသာ	နည္းပညာ	
ေပါင္းစံအုသံုးျပဳ၍	ကြနရ္ကတ္ည	္
ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး	 တာ၀ါ	
တုိင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္	
ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္	 ပူးေပါင္း	 လုပ္	
ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္း	တယ္လီ	
ေနာျမန္မာကုမၸဏီမွ	သတင္းရရိွ	
သည္။
	 	 တာ၀ါတုိင္တည္ေဆာက္	
ေရးအတြက္	 ခက္ခဲမႈမ်ားလည္း	
ရိွရာ	 ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ 	
Apollo	ကုမၸဏီ၊	 Ayarwaddy	
Green	ကမုၸဏတိုီ႔ႏငွ္အ့တူ	ညိႇႏႈငိ္း	
ေျဖရငွ္းသြားမည္ျဖစၿ္ပီးထိုကုမုၸဏ	ီ
ႏွစ္ ခုလက္ေအာက္တြ င္လည္း 	
ျပညတ္ြင္းကမုၸဏ	ီ၁၂	ခု	ခန္႔ပါ၀င	္
ေနေၾကာင္း	Mr.Petter	Furberg	
ကေျပာသည္။

	 တယ္လီေနာျမန္မာအေန	
ျဖင့္ 	 ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 	
လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ	ဆက္သြယ္ေရး	
ေအာ္ပေရတာလုိင္စင္	 ၁၅	 ႏွစ္	
သက္တမ္းစတင္အက်ံဳး၀င္သည့္	
ေဖေဖာ္၀ါရီ	၅	ရက္မွ	စတင္ျခင္း	
ျဖစၿ္ပီး	၎တုိ႔၏	တရား၀င	္႐ုံးခ်ဳပ္	
ကုလိည္း	မတ္	၂	ရကတ္ြင	္ရန္ကန္ု	
ၿမိဳ႕စက္မႈ	၁	လမ္းတြင္	စတင္ဖြင့္	
လွစ္ခဲ့သည္။
	 ၀န္ထမ္းဦးေရ	 ၂၅၀	ေက်ာ္	
ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ရာ	 ဖြင့္လွစ္လုိက္	
သည့္	တယ္လီေနာျမန္မာ႐ံုးခ်ဳပ္	
တြင္	၎တုိ႔၏	သတင္းအခ်က္	
အလက္မ်ားႏွင့္	 တယ္လီေနာ၏	
ကုန္ပစ ၥည္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအ	
တြက္	 အေထာက္အကူရယူႏုိင္	
သည္	့တယ္လီေနာျမန္မာဆုငိတ္စ	္
ခုုကုိလည္း	 ထားရိွေပးသြားမည္	
ျဖစ္ေၾကာင္း	သတင္းရရိွသည္။

FB.com/TelenorMyanmar

	 ဂ်က္ေလယာဥမ္်ားႏငွ္တ့ိကု	္
ေလယာဥမ္်ားထတုလ္ပုမ္ႈေၾကာင္	့
လသူမိ်ားေသာခ်ကီာဂိအုေျခစိကု	္
ဘိုးရင္းကုမၸဏီကဆက္သြယ္ေရး	
လက္တံဆန္ ႔တန္းျ ခင္းအျဖစ္ 	
ယင္းဖုန္းကိုထုတ္လုပ္လိုက္ျခင္း	
ျဖစ္သည္။
	 ယင္းဖနု္းကိ၀ုယယ္၍ူမရႏိငု	္
ေသးေသာ္လည္း	 ထုတ္လုပ္ရန္	
၃၆	လၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္အလား	
အလာရွိေသာ	ေဖာက္သည္မ်ား	

ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားပါရွိသည္ဟု	
ဘိုးရင္းကုမၸဏီကေျပာသည္။
	 ယင္းဖနု္းကိ	ုယံၾုကညစ္တိခ္်	
ရေသာအေျခအေနတြင္ေခၚဆိုႏိငု	္
ရန္	 အခ်က္အလက္မ်ားလံု ၿခံဳမႈ	
အျမင့္ဆံုးရရွိေစရန္	အထူးတည္	
ေဆာက္မႈနည္းပညာကိုအသံုးျပဳ	
ၿပီး	အခ်က္အလက္မ်ားစြာအသံုး	
ျပဳသမိ္းဆည္းႏိငု္ေၾကာင္း	ဘိုးရင္း	
ကုမၸဏီကေျပာသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာမွ CEO ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး
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ၿဗိတိန္ႏွင့္အေမရိကန္ကုန္ေျခာက္ဆိုင္မ်ားတြင္	သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ၀ယ္ယူႏိုင္

ဘာစီလိုနာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၈
Apple	(သို႔မဟုတ္)	ဆမ္ေဆာင္း	
ကုမၸဏီတုိ႔၏	 ထုတ္ကုန္ပစၥည္း	
တစ္မ်ဳးိကို	 ကန္ေဒၚလာ	 ၄၀၀	
(သို႔မဟုတ္)	ယငး္ထကပုိ္၍	မေပး	
လိေုသာေဖာကသ္ညမ္်ားအတြက	္
ကိုယ္ပုိင္အမွတ္တံဆိပ္	သင္ပုန္း	
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို	 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွ ိ	
တက္စကိုႏွင့္	 အေမရိကန္ႏိုင္ငံ	
ရွ ိ	 ေ၀ါလ္မတ္စတိုးဆိုင္မ်ားတြင	္
ေရာင္းခ်ေပးေနသည္။
	 တကစ္ကိႏွုင္	့ျပငသ္စႏ္ိုငင္မွံ	
ကားဖိးုတုိ႔ကဲ့သို႔	စတုိးဆိငုႀ္ကးီမ်ား	
သည္	သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာေရာင္း	
အားျမင့္တက္မႈမွ	 ၀င္ေငြရရွရိန္	
ႀကိဳးစား႐ံုသာမကဘဲ	 	၎တုိ႔၏	
အြန္လိုင္းစတုိးဆိုင္မ်ား၊	 ႐ုပ္ရွင	္
ကားမ်ားမွသည္	 ကုန္ေျခာက္	
ပစၥညး္မ်ား၊	သံးုစြသဲမူ်ား၏မုိဘိငုး္	
ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္	၀ယ္ယူၾကရန္	

လူအမ်ားကုိ	 ဆြေဲဆာင္ေနၾက	
သည္။
	 Asus,	Acer,	Hp,	Lenovo,	
Dell,	Sony,	LG	ကုမၸဏီမ်ားအပါ	
အ၀င္သမား႐ို းက်ကြန္ပ်ဴတာ	
ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ား	 အ	
ေနျဖင့္	 ဆက္လက္၍ဖိအားမ်ား	
ရွလိာမည္ဟုေစ်းကြက္ေလ့လာ	
ေရး	 ဂါတနာအဖြ ဲ႕မွေလ့လာသ	ူ

မိခင္ႏွင့္ ကေလးအမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရး 
မုိဘုိင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေအာ္ရီဒူး ေဆာင္ရြက္မည္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁
ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာ 	
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္	 ေအာ္	
ရီဒူးျမန္မာကုမၸဏီက	GSMA	ပရ	
ဟိတအဖဲြ႕၏	အေထာက္အပံ့ျဖင့္	
မိခင္ႏွင့္ 	 ကေလး၊	 အမ်ိဳးသမီး	
ေစာင့္ေရွာက္ေရးမိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္	
မႈကုိ	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 မိတ္ဆက္	
လုပ္ကုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	
သတင္းရရိွသည္။
	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္	 မို	
ဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္	 သတင္းအ	
ခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္	အေျခခံ	
ထားသည့္	မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး	
၀န္ေဆာငမ္ႈကု	ိမုဘိုငိ္းစကပ္စၥည္း	
ကိရိယာမ်ားမွ	တစ္ဆင့္	မိခင္ႏွင့္	
ကေလး၊	အမ်ဳိးသမီး	က်န္းမာေရး	
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္	
အလက္မ်ားကုိ	အခမဲ့ရရိွႏိုင္မည့္	
အစအီစဥ္ျဖစၿ္ပီး	ျမန္မာႏုငိင္တံြင	္
စတင္ မိတ္ဆက္ေတာ့မည္ျဖစ္ 	
ေၾကာင္း	ေအာ္ရီဒူးျမန္မာကုမၸဏီ	
ကထုတ္ျပန္သည္။
	 ‘‘အမ်ိဳးသမီးထုလိုအပ္သမွ်	
ဆီေလ်ာ္တဲ့ 	 သတင္းအခ်က္အ	
လက္ေတြကု	ိစတိတ္ုငိ္းက်	လိအုပ	္
သလုိ	ရရိွႏုိင္ေစဖို႔	အစိုးရမဟုတ္	
တဲ့	အဖဲြ႕အစည္းေတြပါ၀င္တဲ့	အ	
ေၾကာင္းအရာထည့္တာေတြကုိ 	
ကြၽမ္းက်င္တဲ့	ပညာရွင္ေတြနဲ႔	အ	
ထင္ကရ	 Developer	 ေတြနဲ႔	 ျပ	
ႆနာေတြကုိအဓိကထားၿပီး	ေျဖ	
ရွင္းမယ့္	 မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး	
၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ 	 ေပးသြားဖုိ ႔	
လည္းရွိပါတယ္’’ဟု	ေအာ္ရီဒးူျမန္	
မာ	အမႈေဆာငအ္ရာရွိခ်ဳပ္မစၥတာ	
	Ross	Cormack	ကေျပာသည္။

	 ‘‘m	Women’’ေခၚ	မိခင္ႏွင့္	
ကေလး၊	အမ်ဳိးသမီးေစာင့္ေရွာက	္
ေရး	မုဘိုငိ္း၀န္ေဆာငမ္ႈအစအီစဥ	္
မွာ	အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏	က်န္းမာေရး	
ဆုငိရ္ာအခ်ကအ္လကမ္်ား၊က်န္း	
မာေရးအတတ္ပညာရွ င္ မ်ား ၊	
ဆရာ၀န္မ်ား၊	 သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ 	
တုကိ႐္ုကိဆ္ကသ္ြယၿ္ပီး	ခစံားေန	
ေသာ	ေ၀ဒနာမ်ား၊	က်န္းမာေရး	
ျပႆနာမ်ားကု	ိေဆြးေႏြးေမးျမန္း	
ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	 ေအာ္ရီဒူး 	
ျမန္မာမွ	သတင္းရရိွသည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌	 မီးဖြားသည့္	
ကုိယ္၀န္ေဆာင္	 ၇၀	 ရာခုိင္ႏႈန္း	
ေက်ာ္မွာ	ေဆး႐ံု၊	ေဆးေပးခန္းမ	
ဟတု္ေသာ	ေနရာမ်ားတြင္ေမြးဖြား	
လ်ကရွိ္ၿပီး	ကေလးသငူယ္	အေသ	
အေပ်ာက္ႏႈန္းႏငွ္	့ကေလးသငူယ	္
မ်ားအာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ႏႈန္းမွာ	
အဆမတန္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း	
ေအာ္ရီဒူး၏	ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္	
ပါရိွသည္။
	 ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီအေနျဖင့္	
အဆိုပါမုိဘုိင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိ	
အင္ဒိုနီးရွား၊	အီရတ္ႏွင့္	ကာတာ	
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး	အ	
ျခားေသာ	 ႏုိင္ငံမ်ားတြင္တိုးခ်ဲ ႕	
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထရာစီတီဆိုင္းကေျပာသည္။
	 ယေန႔ေခတ္ေစ်းကြက္တြင္	

အထက္ပါကုမၸဏီမ်ား၏	ေရာင္း	
အားမွာ	 ၁၀	 ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွ ိၿပီး	

Apple	ႏွင့္ဆမ္ေဆာင္းတို႔ကေစ်း	
ကြက္	 ၆၀	 ရာခုိင္ႏႈန္းရယူထား	
သည္။	 Archos	 ကုမၸဏီကဲ့သို႔	
အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားအတြက	္
ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏	 ေရာင္းအား	
မွာ	၂၀	ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွေိၾကာင္း	
သိရသည္။	 အေမဇုန္ႏွင့္ဂူးဂဲလ္	
ကုမၸဏီတုိ႔၏ေရာင္းအားမွာ	 ၁၀	
ရာခိုင္ႏႈန္းရွသိည္။
	 ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီ၏	 Andriod	
OS	 အသံုးျပဳထားေသာသင္ပုန္း	
ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ေစ်းႏ ႈန္းမ ွာ	
၂၀၁၃	 ခုႏွစ္အတြင္းက	ကန္ေဒၚ	

လာ	၉၉	ေဒၚလာမွ	၂၂၉	ေဒၚလာ	
အထိရွ ိၿပီး	 hardware	ထုတ္လုပ္	
သူမ်ားအတြက္	 ခန္႔မွန္းေျခ	 ၁၅	
ရာခုိင္ႏႈန္းမွ	 ၂၅	 ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ	
အက်ဳ ိးအျမတ္ရွေိသာ္လညး္	ယငး္	
အျမတ္ပမာဏမွာ	ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျမင့္	
မား၍	 ေစ်းႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ခ်န္ိ၌	
အျမတ္ေလ်ာ့နညး္သြားႏိုငသ္ည။္	
အခ်ဳ႕ိကမုၸဏမီ်ားမွာ	သငပု္န္းကြန္	
ပ်ဴတာေစ်းကြက္မွ	လံုး၀ထြက္ခြာ	
သြားၾကလမ့္ိမညဟု္	ကြၽမ္းက်ငသ္ူ	
တစ္ဦးကခန္႔မွန္းထားသည္။

—Ref: Reuters



Vol.13, No.1  March 5 , 2014

23

article

ေဖာင္းတဲ့ဖားက ပိုေဖာင္း ျပားတဲ့ဖားက ပိုျပား
စာေရးသူ၏	 	 ေျမးငယ္က	 ‘‘ဘိုး	
ဘိုးပီေအာင္	လိုက္ဆိုျပ	ေနာ္ေဖာင္း	
တဲ့	ဖားက	ေဖာင္းေဖာင္း	 ျပားတဲ	့
ဖားကျပားျပား’’	ဟု	ေရွ႕	ကဆိုျပ၏။	
စာေရးသူက	ေနာက္မွလုိက္ဆုိ 	
ရ၏။	 အထပ္ထပ္လုိက္ဆိုရင္း	
ေဆာင္းပါးေရးရန္	 ေခါင္းစဥ္ရ	
လုိက္သျဖင့္	 ေျမးငယ္ကို	အလြန္	
ေက်းဇူးတင္မိ၏။	 စာေရးသူတို ႔	
ႏိုင္ ငံအပါအ၀င္ 	 မ်က္ေ မွာက္ 	
ေခတ္ကမၻာ့ရြာႀကီး၌	 Little	 for	
many	,	much	for	few	ဟူေသာ	
ျပႆနာကို	 ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရ၏။	
တုိက္႐ုိက္ဘာသာျပန္ရပါမူ	 ‘‘လူ	
မ်ားစုအတြက္နည္း၍	လူနည္းစု	
အတြကမ္်ား’’ေနေသာ	မညမွီ်မႈ	ျပ	
ႆနာျဖစ္၏။	ဤသည္ကို	ဆင့္	
ပြားဘာသာျပန္ရပါလွ်င္	‘‘ေဖာင္း	
တဲ့ဖားက	 ပိုေဖာင္း၊	 ျပားတဲ့ဖား	
က	ပိုျပား’’၍လာေနေသာ	 ျပႆ	
နာဟုေခၚဆိုသင့္ေပသည္။
	 ႏုငိင္ံေရးႏငွ္ပ့တသ္က၍္	အာ	
ဏာခဲြေ၀သုံးစဲြရာတြင္	 ဥပေဒက	
မညသ္ို႔ပငဆ္ိုေစကာမူ	လက္ေတြ႕	
ဘ၀၌	လူတစ္စုကသာခ်ဳပ္ကိုုင္	
ထားပါက	Much	for	Few		 ျဖစ္	
ေန၏။	 ျပည္သူအမ်ားစု၏	လက္	
၀ယ္တြင္မူ	 မဆုိစေလာက္ေသာ	
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို	 အပ္	
ႏငွ္းသညဟု္	အမညခံ္မွ်သာ	တည	္
ရိွေနလွ်င္	 Little	 for	Many	 ဟု	
ဆု၏ိ။	စီးပြားေရးေလာက၌လည္း	
ႏုိင္ငံ၏	သယံဇာတအရင္းအျမစ္၊	
ဘ႑ာအရင္းအျမစ္ ၊ 	 ေျမယာ	
အရင္းအျမစ္ႏငွ္	့နည္းပညာ	မွအစ	
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊	 ကုန္သြယ္မႈ၊	
ဆကသ္ြယ္ေရး၊	ပို႔ေဆာင္ေရး၊	ဟိ	ု
တယ္	ခရီးသြားလပ္ုငန္း၊	ေဆာက	္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစသည့္	လုပ္ငန္း	
နယ္ပယ္အမ်ားစုကို	လူနည္းစုက	
လက၀္ါးႀကီးအုပ္ထားလွ်င	္Much	
for	 Few	 ျဖစ္၍	လူမ်ားစု	 ျပည္	
သူတို႔မွာ	အ႐ိုးအရင္း	အႂကြင္းအ	
က်န္လက္ေ၀ခံဘ၀	 (သို႔မဟုတ္)	
အမိတ္ြင္းအေသးစားလပုင္န္းမ်ား	
ႏွင့္	 ပံုစံက်မဟုတ္ေသာနယ္ပယ္	
(Informal	Sector)	ကိသုာ	အဓကိ	
အားထား	ေနၾကရလွ်င္	Little	fro	
Many	ဟု	ဆိုၾကေပသည္။
	 ၿဗတိနိ္ႏုငိင္	ံအေျခစိကုဆ္င္း	
ရဲမဲြေတမႈ	တုကိဖ္်က္ေရးအဖဲြ႕ျဖစ	္
ေသာ	Oxfam	က	ဇန္န၀ါရီလအ	
တြင္း	ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ	အစီရင္ခံ	
စာအရ	 ကမ ၻာ့အခ် မ္းသာဆုံး 	
ပုဂၢိဳလ္	 ၈၅	ဦး၏	ပိုင္ဆုိင္မႈသည္	
ကမၻာ့လဦူးေရထက၀္ကခ္န္႔၏	ပုိင	္
ဆုိင္မႈႏွင့္ညီမွ်ေၾကာင္း	သိရွိရေပ	
သည္။	တစ္နည္းအားျဖင့္	ကမၻာ့	
အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေသာ	လူဦးေရ	၃	

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

ဒသမ	၅၅	 ဘီလီယံသည္	အခ်မ္း	
သာဆံုး	၈၅	ဦး၏	ပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္	ညီ	
မွ်ေသာ	ပမာဏေပၚတြင္	အသက္	
ရွင္ေနရသည္ဟု	 ဆို၏။	 ထုိ႔အျပင္	
လြ န္ ခ့ဲေသာ 	 ၂၅ 	 ႏွ စ္အတြ င္း 	
ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈသည္	 ပုိမိုနည္း	
ပါးေသာ	 လူအေရအတြက္လက္	
ထဲသုိ ႔ 	 ေရာက္ရွိသြားေ ၾကာင္း ၊	
အခ်မ္းသာဆုံးကမၻာ့လူဦးေရ	တစ္	
ရာခုိင္ႏႈန္း၏	 ပုိင္ဆိုင္မႈသည္	ေဒၚ	
လာ	၁၀၀	ထရီလီယံရွိၿပီး	ကမၻာ့လူ	
ဦးေရထက္၀က္၏	 ၆၅	ဆရွိေန	
ေၾကာင္း	ေဖာ္ျပထားသည္ကို	လည္း	
ေတြ႕ရွိရ၏။	စာရင္းခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္	
ကမၻာ့စီးပြားေရးႀကီးထြားလာမႈ၏	
၉၅	ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ	ကမၻာ့အခ်မ္းသာ	
ဆုံးဘီလ်ံ	နာ	၁၄၀၀	၏	လက္တြင္	
သာရွိေနေၾကာင္း	သိရွိရေပသည္။
	 ၂၀၁၁	ခုႏွစ္	စက္တင္ဘာ	၁၇	
ရက္က	ကမၻာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္	
တြင္	မႀကံဳစဖူးထူးကဲသည္	‘‘ေ၀ါလ္စ	
ထရိကို	 သိမ္းပုိက္ၾက’’(Occupy	
Wall	Street)ဟူေသာ	လႈပ္ရွားမႈႀကီး	
တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ခ့ဲ၏။	အေမရိ	
ကန္ႏိုင္ငံနယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ	စတင္	
ခ့ဲၿပီး	ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္းမ်ားစြာသုိ႔	
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔ခ့ဲေလ၏။	ေ၀ါလ္စထ	
ရိဟူသည္	 နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္	

စီးပြားေရးႏွင့္	ေငြေၾကးဆိုင္ရာ	ဗဟို	
ဌာနအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ရွိ	
ေသာ	အခ်က္အခ်ာခ႐ိုင္ေဒသႀကီး	
ျဖစ္၏။	 လႈပ္ရွားမႈစတင္ခ့ဲေသာ	
အေမရိကန္ျပည္သူတို႔က	 ‘‘ကြၽန္ပ္	
တို႔သည္	၉၉	ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္၏’’	(We	
are	the	99%)ဟူေသာ	ေဆာင္ပုဒ္	
ကို	 လက္ကိုင္ျပဳၾက၏။	 အစုိးရ	
သည္	တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ	လူ	ခ်မ္း	
သာလက္တစ္ဆုပ္စာ၏	အက်ိဳးစီး	
ပြားထက္	၉၉	ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ	ျပည္	
သူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို	ဦးစားေပး	
ရန္	ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္၏။	
အေမရိကန္အစုိးရက	 စီးပြားေရး	
အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္	ေဒ၀ါလီ	
ခံရမည့္	အေျခအေနမွကယ္တင္ရန္	
ဘဏ္ႀကီးမ်ားကို	ေဒၚလာဘီလီယံ	
ႏွင့္	 ခ်ီ၍	ေထာက္ပ့ံမႈေပးခ့ဲ၏။	အ	
စုိးရအေထာက္အပ့ံရေသာအခါ	
အသက္ငင္ေနေသာ	A.I.G	(Am-
erican	International	Group)	ဟူ	
ေသာ	ကမၻာေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးမွ	
လူႀကီးမ်ားသည္	 ဆုေၾကးမ်ားကို	
ၿမိန္ရွက္စြာ	ထုတ္ယူၾကၿပီး	၀န္ထမ္း	
မ်ားကိုမူ	ေလွ်ာ့ပစ္၍	အလုပ္လက္	
မ့ဲ	ဘ၀ကို	ပုိ႔လိုက္ၾကေလ၏။	ခ်မ္း	
သာသူတို႔၏	 တစ္ကိုယ္ေကာင္း	
ဆန္မႈ၊	ေလာဘစ႐ိုက္လြန္ကဲမႈမွာ	

အလြန္ပင္ထင္ရွားခ့ဲေလ၏။
	 ေျမယာက႑ကို	အလ်ဥ္းသင့္	
၍	တင္ျပလုိပါသည္။	ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ	၌	
လူဦးေရ	၆၃	သန္းရွိ၏။	၂၀၀၂	ခုႏွစ္	
တြင္	Kevin	Cahill	အမည္ရွိ	ဂ်ာ	
နယ္လစ္တစ္ဦး၏	တြက္ခ်က္ေဖာ္	
ျပမႈအရ	 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏	၆၉	ရာခိုင္	
ႏႈန္းေသာ	ေျမဧရိယာသည္	၀	ဒသ	
မ	၆	ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိေသာလူဦး	
ေရ၏	လက္၀ယ္တြင္ရွိေနခ့ဲ၏။	အိမ္	
ရာေျမေစ်းကြက္ကို	မွ်တေအာင္	ဖန္	
တီးရာ၌	အမ်ားဆုံးအ	ျမတ္ထုတ္ေန	
သူမ်ား၏	 စိတ္ေကာင္းေစတနာ	
ေကာင္းျဖင့္	ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိမွသာ	
ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟုဆုိေလ၏။
	 စာေရးသူတို႔	 ႏုိင္ငံသည္	 ဒီမုိ	
ကေရစီအ႐ုဏ္ဦး၌သာရွိေန၏။	
အသြင္ကူးေျပာင္းစအခ်ိန္ကာလ	
လည္းျဖစ္၏။	ဤအခ်ိန္အခါသည္	
တိုင္းျပည္၏	ခက္မ	(၃)	ျဖာေတာင့္	
တင္းခုိင္မာမႈမရွိေသးျခင္းႏွင့္	ျပဳျပင္	
ေျပာင္းလဲေရးအပိုင္းမ်ားကို	အစျပဳ	
ဦးတည္ေနရေသာ	အခ်ိန္ျဖစ္ျခင္း	
ေၾကာင့္	 ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားအ	
တြက္	 ပို၍	 ပို၍	 ခ်မ္းသာႀကီးပြား	
ေအာင္အားထုတ္ရန္အခြင့္ေကာင္း	
အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေန၏။
	 ဘိသိက္သြန္းပဲြတစ္ခု၌	ပုဏၰား	

ႀကီးတစ္ဦးက	 ဘိသိက္ဆရာျဖစ္	
ေလ၏။	သူ႔ကို	အလွဴရွင္တုိ႔က	အ	
ေရးႀကီးပုဂိၢဳ လ္သဖြယ္	ေရွ႕တန္း	
တင္ထား ၿ ပီး 	 ဆိုင္း ၀ိုင္းအတြက္	
ျပင္ဆင္ထားေသာ	 ထမင္းဟင္း	
မ်ားကို	တစ္ဦးတည္းေရွးဦးစြာ	ေကြၽး	
ေမြး၏။	ဆိုင္းဆရာမ်ားကမူ	ဧည့္ခံ	
ဆုိင္းတီးေနရရွာ၏။	ပုဏၰားက	သူ	
၏	ေနာက္မွ	စားရမည့္	ဆိုင္းဆရာ	
အဖဲြ႕ကို	 လုံး၀မင့ဲကြက္ဘဲ	အားရ	
ပါးရ	ပလုတ္ပေလာင္းစား၏။	အ	
သားဖတ္မ်ားတစ္တုံးၿပီး	တစ္တုံး	
ခပ္စားေန၏။	 အလွဴရွင္တို ႔က	
လည္း	 ပုဏၰားကို	ေစတနာဗရပြ	
ႏွင့္	 ေကြ ၽးေမြးေန၏။	 ပုဏၰား၏	
အငမ္းမရစားေသာက္ေနပုံကုိ	အ	
လြန္ပင္	 ဗုိက္ဆာေနေသာ	 ဆိုင္း	
ဆရာမ်ားက	 လွမ္းျမင္ေနရေသာ္	
လည္း	သူတို႔အတြက္	က်န္ေအာင္	
ခ် န္ထားရန္ဖြ င့္ဟမေျပာသာ၍	
ဆိုင္းကိုသာ	ဟန္မပ်က္တီးေနၾက	
၏။	 ပုဏၰားစား ၿ ပီးေသာအခါမွ	
အႂကြင္းအက်န္ကို	 ဆိုင္းဆရာတုိ႔	
စားၾကရရွာ၏။	အ႐ိုးႏွင့္အရည္သာ	
က်န္သည္ကို	 မွ်တ၍	မေက်မနပ္	
စားၾကရ၏။	 ပုဏၰားက	 ထိုစဥ္အ	
၀တ္လဲေန၏။	 ဆိုင္းဆရာမ်ား 	
ထမင္းစားၿပီး၍	 ပုဏၰားလည္း	အ	

၀တ္လဲၿပီးေသာအခါ	 ဘိသိက္ပြဲ 	
ကိုစတင္၏။	ပုဏၰားက	ဟန္ႏွင့္	ပန္	
ႏင့္ွ	ထြက္လာၿပီး	ခ႐ုသင္းကို	လက္မွ	
ကိုင္ရင္း	 ဖေႏွာင့္ျဖင့္	 ၾကမ္းျပင္ကို	
ေပါက္လိုက္၏။	ႏႈတ္မွ	ပုဏၰားဘာ	
သာစကားျဖင့္	ဟန္ပါပါေအာ္ေျပာ	
၏။	ပုဏၰား၏	ႏႈတ္မွ	သုံးႀကိမ္ေအာ္	
လုိက္သည့္အသံကို	 ‘‘ဘာက်န္သ	
တုံး၊	 ညာက်န္သတုံး’ ’ဟူ၍သာ	
ဆိုင္းဆရာမ်ားနားထဲ၀င္လာ၏။	
ေဒါသဓာတ္ခံရွိေနေသာ	ဆုိင္းဆရာ	
မ်ားက	‘‘ဘာမွ်	မက်န္ဘူး။	မင္းမ်ိဳ 	
လုိဆို႔လုိ႔ကုန္ၿပီ။	မင္းႀကီးေတာ္ႀကီး	
ပဲ	က်န္တယ္’’ဟု	 ဆိုင္း၀ိုင္းထဲမွ	
လွမ္းေျပာလိုက္ရာ	ပုဏၰားကၾကား	
၍	 ဆိုင္းဆရာမ်ားကို	 မ်က္ေစာင္း	
ထုိးၿပီး	 ‘‘ေတခ်င္းက႐ွိဴး’’(ေသျခင္း	
ဆိုး)ဟု	လွမ္းေျပာလိုက္ေလ၏။
	 ဇာတ္ေပါင္းေသာ္	အလွဴရွင္	
က	အစိုးရ၊	ပုဏၰာက	စီးပြာေရးသ	
မားလူခ် မ္းသာ၊	 ဆိုင္းဆရာက	
ျပည္	သူျဖစ္ေလ၏။	ယခုအခ်ိန္တြင္	
ဆင္းရဲမဲြေတမႈျဖင့္	ဆာေလာင္ငတ္	
မြတ္ေနေသာ	 ျပည္သူတု႔မွိာပုဏၰား	
၏	 ဦးဦးဖ်ားဖ်ားၿမိန္ေရရွက္ေရစား	
ေသာက္ေနသမွ်	တစ္ခြန္းတစ္ပါဒ	
မွ်	မဟႏိုင္ဘဲ	ၿငိမ္၍	ၾကည့္ေနၾကရ	
၏။	‘‘ကြၽန္ပ္တို႔သည္	၉၀	ရာခိုင္ႏႈန္း’’	
ဟု	တစ္ေန႔တြင္	ေႂကြးေၾကာ္ေကာင္း	
ေႂကြးေၾကာ္လာႏိုင္၏.။
	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌	 လူခ်မ္းသာအ	
နည္းစုသည္	ေက်ာက္စိမ္းတြင္း	မ်ား	
ကိုလည္း	သူတုိ႔ပိုင္၏။	ဘဏ္မ်ား	ကုိ	
လည္း	 သူတို႔ပိုင္၏။	ေလေၾကာင္း	
လိုင္းမ်ားကိုလည္း	 သူတို႔ပိုင္၏။	
ဟိုတယ္မ်ားကိုလည္း	သူတုိ႔ပိုင္၏။	
စက္႐ုံႀကီးမ်ားကိုလည္း	သူတုိ႔ပုိင္၏။	
အိမ္ရာေျမေနရာေကာင္းမ်ားကို	
လည္း	 သူတို႔ပိုင္၏။	ေဆာက္လုပ္	
ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုလည္း	 သူ	
တို ႔ ပို င္၏။ 	 လယ္ယာေျမဧက	
ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍လည္းပိုင္လုိက္	
ေသး၏။	ထပ္မံ၍	 ‘‘ဘာက်န္သ	
တုံး-	 ညာက်န္သတုံး’’ဟု	 ျမည္	
ေႂကြးေနသူအခ်ိဳ႕လည္းရွိ၏။	မၾကာ	
မီက	 ‘‘သူေဌးေၾကးပတ္’’ဆိုသက့ဲ	
သုိ႔	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္တြင္	
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစက္မႈဇုန္အ	
သစ္မ်ား	ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ဦးမည္	
ဟူေသာ	သတင္းကုိ	ၾကားသိရ၏။	
အလွဴရွင္က	ပုဏၰားမ်ားကို	အခ်ိဳပဲြ	
ထပ္မံေကြၽးေမြးလိုသည္လားမသိ။	
ရွိေနသည့္	စက္မႈဇုန္	၂၄	ဇုန္ကို	ပိုမို	
ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေပးရန္	လုံး၀မစဥ္း	
စား၊	၅၇၈၇	ဧကရွိ	သီလ၀ါအထူး	
စီးပြားေရးဇုန္ႀကီးကို	 ျမန္မာ-ဂ်ပန္	
ပူးေပါင္းကုမၸဏီျဖင့္	တည္ေဆာက္	
ေတာ့မည္ျဖစ္၏။	ဧၿပီလကုန္မွစ၍	
ေျမငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားစတင္	
ေတာ့မည္ဟု	ေၾကညာထား၏။
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က်ထုခမ္းရာမာထပ္
(သိဒၶိေမွာ္၀င္ ၀ိညာဥ္ အေဆာင္)
	 ‘‘ဟန္က်လိကု္ေလဗ်ာ။	သဒိိၶ	
ေမွာ္၀င္၀ိညာဥ္အေဆာင္ေၾကာင္း	
ေလး	လင္းစမ္းပါဦးဗ်။	အေတာ္	
စတ္ိ၀ငစ္ားစရာ	ေကာင္းမယ္ထင	္
ပါရဲ႕’’
	 ‘‘ေနဦးဗ်ာ။	ေကာ္ဖီပန္းကန္	
ေတြ	ေဆးလိုက္ပါရေစဦး’’
	 စတိ္ေလက့်င့ခ္န္းမ်ားကိ	ုအ	
ခါမလပ္ျပဳေလ့ရွိသည္ဆိုေသာ	
ကိုသက္ခိုင္သည္	 တစ္ခါတစ္ရံ	
အာ႐ံုေထြျပားေနတတသ္ဟူ	ုကြၽန	္
ေတာ္ထင္သည္။	႐ုတ္ျခည္းဆိုသ	
လို	 ေျပာလက္စအေၾကာင္းအရာ	
စကားစကိုျဖတက္ာ	ေရခ်ဳိးခန္းအ	
တြင္းက	လက္ေဆးစငမွ္ာ	ေကာ္ဖ	ီ
ပန္းကနမ္်ားကိ	ုေဆးေၾကာေနရင္း	
ေခါင္းစဥ္အသစ္တစ္ခုဆီသို႔	 ဦး	
တည္ေနျပန္ေတာ့သည္။
	 ‘‘ကြၽန္ေတာ္	 သတိျပဳမိသ	
ေလာက္	ထိုင္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုဟာ	
သန္႔ရွင္းေရးကိစၥေတြမွာ	အေတာ္	
အျမင္က်ယ္လာၿပီဆိုရမယ္ဗ်။	
ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ဖူးသမွ်	 ထုိင္း	
မိတ္ေဆြအမ်ားစုရဲ႕	 မီးဖိုေခ်ာင္	
ေတြမွာ	 အေတာ့္ကို	 သန္႔ၿပီး	
ေတာက္ေျပာင္ေနၾကေလရဲ႕’’
	 ေမွာ္၀င္၀ိညာဥ္အေဆာင္မွ	
သည္	 မီးဖိုေခ်ာင္ဆီသို႔	 ဦးတည္	
ေနျပန္ေသာ	 ကိုသက္ခိုင့္စကား	
ေၾကာင့္	ကြၽန္ေတာ္	ကြၽဲၿမီးတိုလာ	
သည္။	
	 ‘‘ခင္ဗ်ားနဲ႔စကားေျပာရတာ	
တစ္ခါတစ္ခါ	အ႐ူးလင္လုပ္ရသ	
လိုပဲဗ်ာ။	 ေတာေရာက္လုိက္၊	
ေတာင္ေရာက္လိုက္နဲ႔’’
	 ‘‘အဟား။	ခင္ဗ်ားကပဲ	စိတ္	
တုိရတယ္ရွိေသး။	 ခင္ဗ်ားကို	အ	
ကဲခတ္ၾကည့္ရသေလာက္	 ‘အ႐ူး	
လင္လုပ္’	 ဆုိတဲ	 ျမန္မာဆို႐ိုးစ	
ကားရ႕ဲ	ရင္းျမစအ္နက	္အဓပိၸာယ္	
ကိုလည္း	 သိပုံမရဘူး။	 တကယ္	
တမ္းသခိဲရ့င	္ခငဗ္်ားေျပာလို႔ထြက	္
မွာမဟုတ္ဘူးဗ်။	စာဏက်အမတ္	
ႀကီးကိ	ုေတာင	္ေျပးသတိရမိေသး	
ဗ်ာ’’
	 ‘‘ေတာ္ပါေတာ့ဗ်ာ။	 မီးဖို	
ေခ်ာငက္ေန	စာဏက်အမတ္ႀကီး	
ဆီ	ေရာက္ျပန္ပါေပါ့လား’’
	 ‘‘ဒီမယ္ကိုယ့္ဆရာ။	စိတ္ကို	
ေလွ်ာ့။	 စာဏက်အမတ္ႀကီးဆို	
တာ	 စာဏက်နီတိက်မ္းကို	 ျပဳစု	
ခဲတ့ဲ့	ဆရာႀကီးဗ်။	သူ႔အရွငဘ္ရုင	္
စႏၵဂုတ္က	‘ေလာကႀကီးမွာ	လူအ	
မ်ားေဆာငရ္န	္ေရွာငရ္န	္ဆံုးမစာ	
ေရးစမ္းပါ’	လို႔	အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္	
ေတာ့	 စာဏက်အမတ္ႀကီးက	
‘ခံတြင္းပ်က္ေနတဲ့သူကို	 အစာ	
ေကာင္းေကြၽးခုိင္းတဲ့အလုပ္	 မ	
လုပ္ပါရေစနဲ႔’	ဆိုၿပီး	ျငင္းဖူးသတဲ့	
ဗ်။
	 ‘‘ဘာဆိုင္လို႔တုံးဗ်ာ’’
	 ‘ ‘ဆိုင္ပါေသာ္ေကာကိုရင္ 	
ရယ္။	 စာဏက်အမတ္ႀကီးရဲ႕အ	
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ေျဖက	 ‘ေလာကမွာ	 လူအမ်ားစု	
ဟာ	အရသာအမွန္ကုိ	မသိႏိုင္တဲ့	
အသိဉာဏ္ခံတြင္းပ်က္ေနတဲ့	သူ	
ေတြ	မ်ားသတဲ့။	ဒါေၾကာင့္	ဘယ္	
ေလာက္ေကာင္းတဲအ့စာကိ	ုေကြၽး	
ေကြၽး	ေကာင္းတယ္လို႔ကို	မမွတ္	
ယူ၊	 မခံစားတတ္ၾကဘူး’	 တဲ့ဗ်။	
အခုလည္း	 ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာရမယ့္	
ကိစၥမို႔	 ခင္ဗ်ားကို	 ေျပာသင့္၊	 မ	
ေျပာသင့္	ခ်ိန္ဆေနတာ’’
	 ‘‘ေၾသာ္..	 ခင္ဗ်ားက	 ကြၽန္	
ေတာ့္ကို	အသိဉာဏ္ခံတြင္း	ပ်က္	
ေနတဲ့သူလို႔	ဆုိခ်င္ဟန္တူပါရဲ႕’’
	 ‘‘ကိုယ့္ဆရာ	သိပ္ေတာ့	 ဒံုး	
မေ၀းဘူးပဲ’’
	 ‘‘ေတာပ္ါဗ်ာ။	ခငဗ္်ားစကား	
ကိ	ုလပိပ္တလ္ည္ေအာငသ္ာ	ရငွ္း	
စမ္းပါ’’
	 ‘‘ခက္ေနတာက	 ခင္ဗ်ားရဲ႕	
ေလာႀကီးေနတဲ	့စတိပ္ဗဲ်။	ခငဗ္်ား	
ၾကည့ရ္တာ	က်ထုခမ္းအေၾကာင္း	
အလြန္အမင္း	စိတ္ေရာက္္ေနပံုရ	
တယ္’’
	 ‘‘လိုတိုရွင္းသာ	 မိန္႔ပါေတာ့	
ကိုယ္ေတာ္ရယ္’’
	 ‘‘ဒီလုိဗ်	ထိုိင္းလူမ်ဳိးအမ်ားစု		
သန္႔ရွင္းေရးဘက္ကို	 ေဇာင္းေပး	
လာၾကတာဟာ	 ႏိုင္ငံတကာနဲ႔	
ဆကဆ္မံႈမ်ားလာတာေၾကာင့	္ျဖစ	္
ဟန္ရွိတယ္။	 ထိုင္းႏုိင္ငံက်င့္သံုး	
ေနတဲ့	 ႏိုင္ငံေရး၊	 စီးပြားေရးစနစ္	
ကို	ကမၻာႀကီးနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္	
တာကိုး။	 ဒီအမူအက်င့္ေတြဟာ	

တုိးတက္တဲ့အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ	
ဆီကေန	 အတုခိုးထားတာျဖစ္	
တယ္။	 တိုတိုရွင္းရွင္းေျပာရရင္	
သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ဳိးသာ	အတုခိုး	
ႏိုင္ၿပီး	သဘာ၀က်က်ဆန္းစစ္ႏိုင္	
တဲ	့အေလအ့က်င့က္ိုေတာ	့ထိငု္းလ	ူ
မ်ဳိးေတြ	အတုမခိုးႏိုင္ၾကေသးဘူး	
ဆိုရမယ္။	တခ်ဳိ႕ေသာ	႐ိုးရာအစြဲ	
အလမ္းေတြဟာ	ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြ	
ရ႕ဲ	ဓေလစ့႐ုိကက္ိ	ုေဖာ္ျပေနတယ္	
ဗ်။	
	 ေကာကခ္်ကဆ္ဲြရရင	္လမူ်ဳိး	
တစ္မ်ဳိးဟာ	 သူတို႔	 သားစဥ္ေျမး	
ဆက္	ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့တဲ့	႐ိုးရာ	
အစဲြအလမ္းကိ	ုေဖ်ာက္ႏိငုခ္တဲယ	္
ဆိုပါေတာ့။	 ဥပမာ	 ကြၽန္ေတာ္	
ေျပာလက္စစကားထဲက	 အ၀ါ	
ေခါင္းေဆာငဆ္ြနထ္	ိလပုႀ္ကခံရံမႈ	
ကေန	လြတ္ေျမာကလ္ာရျခင္းဟာ	
သူ႔ကိုယ္နဲ႔	 မကြာေဆာင္ထားတဲ့	
က်ထုခမ္းေၾကာင့္လို႔	ထိုင္းလူမ်ဳိး	
အမ်ားစုက	ယံုၾကည္ၾကသဗ်’’
	 ‘‘ေၾသာ္..	လိုသလို	ဆဲြေတြး	
ရင္လည္း	ယံုစရာေကာင္းေနတာ	
ကိုး’’	
	 ‘‘ေအးဗ်။	 နဂိုကမွ	 ထုိင္းလူ	
မ်ဳိးအမ်ားစုဟာ	တုတ္ၿပီး၊	ဓားၿပီး	
ေသနတ္ၿပီးတဲ့	အေဆာင္လက္ဖဲြ႕	
ေတြကိ	ုယုံၾကညစ္ြလဲမ္းေနၾကတာ	
ဆိုေတာ့	ေသနတ္နဲ႔အခ်က္ေပါင္း	
ရာခ်ီၿပီး	 အပစ္ခံရတာေတာင္	 မ	
ျဖစ္စေလာက္	 ဒဏ္ရာေလာက္ပဲ	
ရခဲ့တဲ့	ဆြန္ထိရဲ႕	ျဖစ္ရပ္ဟာ	ထူး	

ဆန္းေနတာေတာ့	အမွန္ပဲဗ်။	ယံု	
ၾကည္သူေတြ	ကိုးကားတဲ့	 အခုိင္	
မာဆံုး	သက္ေသကေတာ့	လြန္ခဲ့	
ေသာ	မၾကာမတင	္ႏစွမ္်ားဆတုီန္း	
က	 နတ္ရြာစံေတာ့မလိုျဖစ္တဲ့အ	
ထိ	ေဆး႐ုံေပၚမွာ	အသည္းအသန္	
ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့	 ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္	
ဟာ	က်ထုခမ္း	အေဆာငတ္စခု္ကိ	ု
လည္မွာဆဲြၿပီး	 ႐ုပ္သံေတြမွာ	 ၿပံဳး	
ၿပံဳးႀကီး	ျပန္ေပၚလာဖူးသတဲ့ဗ်။	လ	ူ
အမ်ား	ပိုၿပီး	စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္	
တဲ့အခ်က္ကေတာ့	 ထိုင္းဘုရင္	
ႀကီးရဲ႕	အေဆာင္	က်ထုခမ္းဟာ	
က်ထုခမ္းဆရာႀကီး	 ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္	
ဆြန္ဖန္ကိုယ္တ္ိုင္	 ဆက္သထား	
တာမို႔	ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္လႊားမွာ	က်	
ထုခမ္းရဲ႕	 ဂုဏ္သတင္း၊	 ဟိုးဟိုး		
ေက်ာ္ခဲ့ပါေရာလားဗ်ာ’’
	 ‘‘ဟ။	 က်ထုခမ္းဟာ	 ဒီ	
ေလာက္ပဲ	စြမ္းသလားဗ်ာ’’
	 ‘‘ဟိုးဆရာ၊	 ဟိုး။	 ဆံုးျဖတ္	
ခ်က္မေလာနဲ႔ဗ်။	က်ထုခမ္း	စြမ္း၊	
မစြမ္း။	ရာဇ၀င္နဲ႔ခ်ီၿပီး	ကြၽန္ေတာ္	
ေျပာပါ့မဗ်ာ။	 ဒါေပမဲ့	 အေျဖကို	
ေတာ့	ခင္ဗ်ားကိုယ္တုိင္	ထုတ္ေပ	
ေတာ့ဗ်ာ။	တကယ္ေတာ့	 က်ထု	
ခမ္းရဲ႕	 အမည္အျပည့္အစံုဟာ	
‘က်ထုခမ္းရာမာထပ္’	တဲ့။	‘က်ထု	
ခမ္း’	 နဲ႔	 ‘ရာမာထပ္’	 ဆုိတဲ့	 မင္း	
သားႏွစ္ပါးရဲ႕	 အမည္ကို	 ေပါင္း	
ထားတာ’’
	 ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ကို	 ဒံုးေ၀းတယ္	
လို႔	ဆိုခ်င္ဆိုေတာ့ဗ်ာ။	ခင္ဗ်ားစ	

à မင္းဒင္

မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခုိင္ (၂)
က်ထုခန္းရာမာထပ္႐ုပ္ထုႏွင့္ က်ထုခဏ္းဆရာႀကီး ထုိင္းရဲဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခြန္ဖန္

ေျပာတုန္းက	 က်ထုခမ္းဆုိတာ	
‘သိဒ ၶိေမွာ္၀င္၀ိညာဥ္အေဆာင္’	
ဆုိ။	အခုေတာ့	မင္းသားႏွစ္ပါးအ	
မည	္ျဖစရ္ျပန္ၿပီ။	ေသခ်ာရွငး္စမ္း	
ပါဗ်’’
	 ‘‘အုိေက။	 ခင္ဗ်ားဘက္က	
သာ	စိတ္ရွည္ရွည္ထားေပေတာ့။	
နားသယ္ကို	တူနဲ႔ႏွက္သလို	 ရွင္း	
သြားေအာင	္ကြၽန္ေတာ္ေျပာမယ။္	
ဒီလိုဗ်။	က်ထုခမ္း	 ရာမာထပ္အ	
ေဆာင္လက္ဖဲြ႕ဆုိတာ	 တကယ္	
ေတာ့	 ဒူးတစ္ဖက္ေထာက္ၿပီး	
ထိုင္ေနတဲ့	 မင္းသား႐ုပ္တုေလး	
တစ္	 ခုပဲ။	အမွန္က	 ဓာတ္ေတာ္	
တုိက္ကို	ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့	မင္း	
သားတစ္ပါးရဲ႕	 ပုံစံဗ်။	 အမယ္၊		
ဗိသွ်ႏိုး၊	မဟာသြံႆာရ၊	မင္းညီ	
မင္းသား၊	နတ္သားစတဲ့	မူကဲြပံုစံ	
ေတြလည္း	 ဒုနဲ႔ေဒးရွိေသးတယ္		
ဆိုသဗ်။	 ပထမဆံုးစၿပီးထုတ္	
လုပ္တဲ့	 ႐ုပ္တုရဲ႕အရြယ္ဟာ	 ငါး	
စင္တီမီတာေလာက္	ရွိသတဲ့။	ဒါ	
လည္း	 ပံုေသလို႔	 မမွတ္ေလနဲ႔။	
႐ုပ္တုဦးေဆာင္ထုလုပ္တဲ့	ပုဂၢိလ္	
နဲ႔	ေနရာဌာနကို	လိုက္ၿပီး	အရြယ္	
အမ်ဳိးမ်ဳိး	 ရွိေလရဲ႕။	 အဲဒီ႐ုပ္တု	
ေလးေတြကို	 စက္၀ိုင္းပံုၾကဳတ္မွာ	
ထည့္၊	လည္မွာဆဲြၿပီး	အေဆာင္	
လက္ဖဲြ႕အျဖစ္	ယံုယံုၾကည္ၾကည္	
သံုးၾကတယ္ဆိုပါေတာ့။	 ေနဦး။	
အေဆာင္ထည့္တဲ့	 ၾကဳတ္ဒီဇိုင္း	
ကလည္း	 အ၀ိုင္း၊	 ေလးေထာင့္၊	
သံုးေထာင္၊့	ထပိတ္စဖ္ကခ္ြၽန္ေတြ	

လည္း	 ရွိေသးတယ္။	 အဲဒီဒီဇိုင္း	
မ်ဳိးစံုလွတဲ့	 လည္ဆဲြအေဆာင္	
ၾကဳတ္ေတြကို	 ထိုင္းလူမ်ဳိးေတာ္	
ေတာမ္်ားမ်ားရ႕ဲ	လညပ္င္းမွာေတြ႕	
ရတတ္တယ္။	တခ်ဳိ႕	 ယုံၾကည္မႈ	
လြန္ကဲတဲ့	ထိုင္းေတြဆို	လည္ဆဲြ	
ၾကဳတဆ္ယ့္ေလးငါးခ	ုေလာကက္ိ	ု
လည္ပင္းၫြတ္မတတ္ဆဲြထား 	
ၾကေလရဲ႕။	အဲဒီၾကဳတ္ေတြထဲမွာ	
က်ထုခမ္း	ရာမာထပ္႐ုပ္တု	ထည့	္	
သူထည့္၊	 ဗုဒၶဆင္းတုအငယ္စား	
ေလးေတြ	ထည့္သူထည့္။	ေနာက္		
ၿပီး	ရဟႏၲာလို႔	အမ်ားယံုၾကည္ၾက	
တဲ့	ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊	ထြက္ရပ္	
ေပါက္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕	 ႐ုပ္တုေလး	
ေတြကိုပါ	 ထည့္ေလ့ရွိၾကသဗ်။	
က်ထုခမ္းရာမာထပ္	 အပါအ၀င္	
အဲဒီ႐ုပ္တုေတြ	 ကုိယ္နဲ ႔မကြာ	
ေဆာင္ထားရင္	 ခ်က္ခ်င္းစီးပြား	
လာဘလ္ာဘ	တကမ္ယ္။	ေဘးရန္		
ကင္းမယ္လို႔	ယံုၾကည္ၾကလို႔ေပါ့’’
	 ‘‘အင္း...အခုမွ	 ဇာတ္ရည္	
လညစ္ျပဳလာတယ္ဗ်ာ။	မင္းသား	
ႏွစ္ပါးရဲ႕	 ရာဇ၀င္ေနာက္ခံ	 ေလး	
လုပ္ပါဦးဆရာ’’
	 ‘‘အဒဲမီင္းသားႏစွပ္ါးရ႕ဲ	ရာဇ	
၀င္ကလည္း	တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါ	
ထာဗ်။	 သို႔ေသာ္	 တူညီေနတဲ့အ	
ခ်က္ကေတာ့	အဲဒီမင္းသားႏွစ္ပါး	
ရဲ႕ဇာတ္လမ္းဟာ	 ထိုင္းေတာင္	
ပိုင္း	ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕	(နခြန္ဆီထမ	
ရတ္)	မွာရွိတဲ့	၀ပ္ဖရာမဟာထပ္	
ပုထုိးသမုိင္းနဲ႔	ဆကစ္ပ္ေနေလရ႕ဲ။	
သီဟိုဠ္လက္ရာ၊	အဲဒီဓာတ္ေတာ္	
တုိက္	 ပုထိုးသမိုင္းမွာ	 ေက်ာက္	
ထက္အကၡရာတင္ထားပံုက	လြန္	
ခ့ဲတ့ဲႏွစ္ေပါင္း	 ၁၇၀၀	 ေလာက္	
တုန္းက	 ထိုင္းအလယ္ပုိင္းက	 ဘု	
ရင္ႀကီး	တစ္ပါးဟာ	နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္	
ရင္း	သီဟိုဠ္ကို	သိမ္းႏိုင္ခဲ့သတဲ့။	
သီဟိုဠ္မွာရွိတဲ့	 ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕	
ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ေတြကို	သား	
ေတာ္ႏွစ္ပါး၊	က်ထုခမ္းနဲ႔	 ရာမာ	
ထပ္ကို	သြားၿပီး	ပင့္ခိုင္းသတဲ့။	ဒီ	
မွာတင္	 မင္းသားႏွစ္ပါးဟာ	 သီ	
ဟိုဠ္က	ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ေတြ		
ကိုပင့္ၿပီးအျပန္	 မိုးႀကိဳးမုန္တုိင္း	
မိတာေၾကာင့္	 ဓာတ္ေတာ္ေတြ	
ကို	 တုိင္တည္ၿပီး	 ဆုေတာင္းၾက	
တဲအ့ခါ	အားလံုးေသာ	ရမဲက္ေတြ		
ေသေက်ေပ်ာက္ဆံုး	 ၾကေပမယ့္	
မင္းသားႏွစ္ပါးကေတာ့	ထူးဆန္း	
စြာ	 အသက္ရွင္က်န္ရစ္သတဲ့။	
ေနာက္ေတာ	့အဒဲဓီာတ္ေတာ္ေတြ	
ကို	ဌာပနာၿပီး	ေစတီတစ္ဆူတည္	
ထား	ကိုးကြယ္ၾကရာ	ကေန	၀ပ္ဖရာ	
မဟာထပ္ပုထိုးေတာ္ႀကီးျဖစ္လာ	
ေရာေပါ့ဗ်ာ။	 ၀ပ္ဖရာမဟာထပ္	
ဓာတ္ေတာ္တိုက္	 ပုထိုးေတာ္ႀကီး	
ဟာ	ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္	ငါးဆယ့္	
ငါးမတီာ	ေက်ာ္ေက်ာရ္ွၿိပီး	သဟီိဠု	္
ေခတ္	လက္ရာတဲ့ဗ်။	ဘုရားပရိ	
၀ုဏ္အတြင္းမွာရွိတဲ့	 အေဆာက္	
အအံုေတြကေတာ့	 အယုဒၶယ	
ေခတ္	လက္ရာေတြနဲ႔	မြမ္းမံထား	
သတဲ့။
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တိတ္ဆိတ္ျခင္းရဲ႕ အႏုပညာ

(တစ္)
	 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ	 ခရီး	
မၾကာခဏသြားေလ့ရွိသူမ်ားအဖုိ႔	
စိတ္ညစ္စရာေကာင္းတာေတြထဲ	
က	 တစ္ခုေလာက္ကေလးမ်ား 	
ေျပာျပစမ္းပါဟုဆိုလွ်င္	 မဆုိင္း	
မငံ့အေျဖေပးလာၾကမည့္တစ္ခု	
မွာ	 ႐ုပ္သံစက္မ်ားပဲျဖစ္မည္ဟု	
ထင္ပါသည္။	႐ုပ္သံစက္ဆုိသည္	
မွာ	ဟိုတုန္းကေတာ့	 ႐ုပ္ျမင္သံ	
ၾကားစက္၊	ေနာက္ေတာ့	ဗီဒီယိုျပ	
စက္၊	ထို႔ေနာက္မ်ား	 ေနာက္မ်ား	
ေတြမွာေတာ	့ဗစီဒီီေတြ၊	ဒဗီဒီီေတြ	
ပဲေပါ့။
	 အေဝးေျ ပးကား ႀကီးေတြ ၊	
ရွပ္ေျပးေမာ္ေတာ္ေတြ၊	သေဘၤာ	
ေတြကို	တည္ေထာင္ကာ	 စီးပြား	
ရွာၾကသလူပုင္န္းရငွမ္်ားက	သတူုိ႔	
၏	 ယာဥ္ရထားမ်ားကို 	 စီးနင္း 	
လုိက္ပါသူ	 ခရီးသည္တို႔	အပ်င္း	
ကေလး မွ 	 ေျပပါေစ၊ 	 အပန္း 	
ကေလးမွ	 ေျပပါေစ၊	 အခ်ိန္ကို	
ကုန္မွန္းမသိ	 ၿပီးေျမာက္သြားၾက	
ပါေစဆိုေသာ	ေစတနာမ်ားျဖင့္	
ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို	 ေပးအပ္ခဲ့	
ၾကပံုရပါသည္။
	 တခ်ဳ႕ိဆိလုွ်င	္လကဖ္ကရ္ည	္
ဆုိင္မ်ား၊	 ဘီယာဆုိင္မ်ား၊	 စား	
ေသာက္ဆုိင္မ်ားထဲအထိကိုပင္	
လွ်င္	ထို႐ုပ္သံစက္မ်ားကို	တပ္	
ဆင္လ်က္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ ၾက	
သည္ကို	ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
	 အသံေတြ၊	အသံေတြ။	ဆညူ	ံ
ပြကထ္လို႔။	ဝကဝ္ကက္ြလဲုိ႔။	လရူႊင	္
ေတာ္တုိ ႔၏	 အေပါစားျပက္လံုး 	
အသံေတြ။	 အၾကားအလပ္မရိွ	
ေအာငတီ္းေနၾက၊	ဆုိေနၾကသည္	့
သခီ်င္းသံေတြ။	သ႐ပု္ေဆာငမ္င္း	
သား၊	 မင္းသမီးတို႔၏	အေပါစား	
ဖ်စ္ညႇစ္ေျပာဆိုေနသည့္	 ဒိုင္ယာ	
ေလာ့ခ္ေတြ။	အၿငိမ့္မင္းသမီး၏	
စူးတူးတူး	 ရွတတစကားသံေတြ။	
တစ္ေယာက္ ၿ ပီးတစ္ေယာက္ ၊	
တစက္ြကၿ္ပီးတစက္ြက၊္	တစက္ား	
ၿပီးတစ္ကား။	 နားကိုဆို ႔ထားလုိ ႔	
လည္းမရ။	ဆင္းၿပီးထြက္ေျပးသြား	
လို႔ကလည္းမျဖစ္။	ခံေပေတာ့။
	 စိတ္ေနျမင့္သူ 	 ခရီးသည္	
တခ်ဳိ႕၏	ဒုကၡကို	ရိပ္စားမိလို႔လား	
မသ။ိ	ေနာကပုိ္င္းတြင	္အဆင့္ျမင္	့
အထူးေ မာ္ေတာ္ ကား ႀ ကီး မ်ား 	
ေပၚေပါက္လာၾကကာ	တခ်ဳိ႕႐ုပ္	
သံစက္ေတြကုိ	တပ္မထားၾကေတာ့။	
တခ်ဳိ႕တပ္ထားသည့္တုိင္	ကိုယ့္	
နားၾကပ္ႏငွ္က့ိယု။္	အသကံိ	ုအလိ	ု
ရွိလွ်င္ဖြင့္ထား။	 အလုိမရွိလွ်င္	
အသံကိုပိတ္။	 မ်က္လံုကိုမွိတ္။	
အပိ။္	တခ်ဳ႕ိတခ်ဳ႕ိေသာ	ကားေတြ	
ကမူ	ထိုငခုံ္တစခုံ္စ၌ီ	႐ုပ္သတံစခု္၊	
နားၾကပတ္စခ္	ုခံုေစတ့ပ္ေပးထား	
ကာ	ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အ႐ုပ္ကိုယ့္	
ဘာသာဖြင္ၾ့ကည္၊့	ကိယုႀ္ကိဳကတ္ဲ	့

ေမာင္သာခ်ဳိ

အသံကိုယ့္ဘာသာနားေထာင္ဟူ	
သည့္အေနအထားမ်ဳိးကို	 ဖန္တီး	
ေပးထားေလရာ	 တစ္ကားလံုး 	
တတိဆ္တိ္ေအးခ်မ္းလုိ႔။	ခရီးသြား	
ေနရသည္ႏွင့္ပင္မတူဘဲ	အပန္း	
ေျဖအနားယူေနရသည္ႏွ င့္ ပင္ 	
တူလွပါသည္။
	 နားခြင္။့	ရပန္ားခြင္။့	ဟတုပ္ါ	
သည္။	လူ၌	သူ႔အာ႐ုံကို	 ရပ္နား	
ထားဖို ႔ရာ	 အၾကားအလပ္လုိပါ	
သည္။	ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ	ေတာ္	
ေတာ္မ်ားမ်ားက	 ဒါကို	သေဘာ	
မေပါက္ၾက။

(ႏွစ္)
	 ဆရာႀကီး	 ေဒါက္တာသန္း	
ထြ န္း 	 ဘာသာျ ပ န္ဆုိ ခဲ့ သည့္ 	
‘‘ဂ်ပန္မႈတစ္ရာ’’(A	 hundred	
Things	Japanese)ထဲ၌	ဂ်ပန္တုိ႔	
၏	 အမႈကိစ ၥတစ္ ခုအျဖစ္ 	 ‘ ‘မ	
(MA)’’ဟူ	ေသာကိစၥကို	ေတြ႕ရပါ	
သည။္	ယင္းကိ	ုေနရာ၊	ကြက	္လပ္၊	
စပ္ ၾကား၊ 	 ေခတၱရပ္ဆုိင္းျခင္း 	

စသည္ျဖင့္ 	 ဘာသာျပန္ထားပါ	
သည္။	 ဂ်ပန္တုိ႔မိတ္ေဆြအခ်င္း	
ခ်င္း	ေတြ႕ဆံုၾကရာ၌	ဆူဆူညံညံ	
စကားေျပာရင္း	ေတြ႕ဆံုၾကသကဲ့	
သို ႔	 ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထိုင္ရင္း	
ေတြ႕ဆံုမႈ၊	 စကားမေျပာဘဲ	 ငုတ္	
တုတ္ထုိင္ရင္း	 ေတြ႕ဆံုမႈ၊	တံုဏွိ	
ဘာေဝေနၿပီး	 စည္းခ်က္ညႇိကာ	
ေနတတ္မႈဟူ၍ရိွရာ	ယင္းကို	 ‘‘မ	
(MA)’’ဟုေခၚသညဟု္ဆိပုါသည။္	
သေဘာက်ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ။
	 လူ၌	 ေခတၱရပ္ဆုိင္းျခင္းအ	
တြက္	ကြက္လပ္ေတြ၊	 စပ္ၾကား	
ေတြ၊	 ေနရာေတြရိွရမည္ဟုဆုိပါ	
သည္ ။ 	 တိတ္ဆိတ္ျခင္းသည္ 	
ကြကလ္ပ္ပဲျဖစပ္ါသည။္	စပ္ၾကား	
ပဲျဖစ္ပါသည္။	 ေနရာပဲျဖစ္ပါ 	
သည္။
	 နာမည္ေက်ာ္	 ကဗ်ာစာဆုိ	
ႀကီး	ဗသွ်ဳိး၏	ဟိကုၠဴကဗ်ာတစပ္ဒု	္
ထဲ၌	ဤသို႔ဖြဲ႕ဆိုဖူးပါသည္။	
	 ‘‘အုိင္အိုႀကီးပါလား

	 အလိုေရႊဖားခုန္ဆင္းသြား
	 ပလံုေရသံၾကား’’တဲ့။	ဆရာ	
မင္းသုဝဏ္၏	ဘာသာျပန္လက္	
ရာျဖစ္ပါသည္။	 ဖားတစ္ေကာင္	
ခနုဆ္င္းမႈေၾကာင္	့ထြကလ္ာေသာ	
ေရသံအၿပီးတြင္	 ေရကန္ႀကီးက	
ျပန္လည္၍	တိတ္ဆိတ္သြားစၿမဲ။	
ယင္းသည္ပင္	အၾကား၊	အလပ္၊	
စပ္ၾကား၊	ကြက္လပ္။	 ဂ်ပန္လုိ	
‘‘မ(MA)’’တဲ့။	 တိတ္ဆိတ္ျခင္း၌	
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိရာ	တိတ္ဆိတ္စြာ	
ေနတတ္ျ ခ င္းသည္ 	 လူေ န မႈ 	
စတုိင၌္	အဆင္ျ့မင္အ့ႏပုညာတစ	္
ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(သံုး)
	 တိတ္ဆတ္ိျခင္း၏	အႏပုညာ	
ကို	နားမလည္သူတခ်ဳိ႕ကို	ေနရာ	
တုိင္း၌	ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ေတြ႕ႏုိင္ပါ	
သည။္	တစလ္ကိုးသတီင္းဖြင္ထ့ား	
သည့္	လမ္းထိပ္အလွဴခံမ႑ပ္ဆီ	
က	 မိုးလင္းကေန	 မိုးခ်ဳပ္အထိ	
သီခ်င္းတစ္လွည့္ ၊ 	 တရားတစ္	

လွည့္၊	စကားတစ္လွည့္	အၾကား	
အလပ္မရွိေသာ	 အသံမ်ားျဖင့္ 	
တင္ဆက္ေနသူေတြလည္း	ပါမွာ	
ေပါ့။	 သႀကၤန္ကိုအေၾကာင္းျပ၊	
နိဗၺာန္ေဈးကိုအေၾကာင္းျပ၊	 နတ္	
က နား ပြဲ ကို အေ ၾကာ င္းျ ပကာ 	
အသခံ်႕ဲစကက္ိ	ုအသားကန္ုဖြင္ၿ့ပီး	
မူးယစ္ေသာက္ စားေ နသူေတြ 	
လည္းပါမွာေပါ့။	႐ံုးခန္းတစ္ခုလံုး	
တတိဆ္တိက္ာ	ကိယု္အ့လပုက္ိယု	္
လပ္ုေနၾကစဥ္အခိုက	္ကလုားထိုင	္
ကို 	 ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ 	 ပြတ္ေရႊ႕ကာ	
က်ညခ္နလဲပုလ္ိကု၊္	စားပြအဲဆံြကဲိ	ု
ဝု န္းခနဲဆြဲ ဖြ င့္လိုက္လုပ္ေနသူ 	
လည္းပါမွာေပါ။	 မနက္ေဝလီေဝ	
လင္းတစ္ဖက္အခန္းက	အိပ္ေမာ	
က်ေနတုန္း	သည္ဘက္ခန္းကေန	
တရားေခြထဖြင့္ေနသလူည္းပါမွာ	
ေပါ့။	 သိမ္ဖ်င္းတဲ့စကားမ်ားကို	
ေတာင္စဥ္ေရမရေပါက္ေပါက္	
ေဖာက္သလို	 စုေျပာေနၾကသည့္	
မိန္းမတစ္သိုက္လည္း	ပါမွာေပါ့။	

႐ုပ္သံစက္ကို	အၾကားအလပ္မရိွ	
ဖြင့္ထားသည့္	 ကားသမားေတြ၊	
ေမာ္ေတာ္ဆရာေတြ၊	လက္ဖက္	
ရညဆ္ုငိပ္ုငိရ္ငွ္ေတြ၊	စားေသာက	္
ဆုိင္ေကာင္တာကလူေတြ။

(ေလး)
	 င႐ုတ္ဆံုကို	လက္တစ္ဖက္	
ျဖင့္	ကိုင္ေျမႇာက္ထားကာ	အျခား	
လက္တစ္ဖက္ျဖင့္	 ေလထဲတြင္	
င႐ုတ္သီးေထာင္းေနသည့္	တကၠ	
သိုလ္ဆရာတစ္ဦး၏	အေၾကာင္း	
ကို 	 ကြ ၽန္ေတာ္ေရးဖူးပါသည္။	
ထမင္းေပါင္းအိုးထဲသို ႔	 ေရအရင္	
ထည့္ ၿပီးကာမွ	 ဆန္ကိုေလာင္း	
ထည့္ၿပီး	ဆန္ေဆးသည့္တကၠသုိလ္	
ဆရာမတစ္ဦးအေၾကာင္းကုိလည္း	
ကြ ၽန္ေတာ္ေရးဖူးပါသည္။	 စား	
စရာေသာက္စရာအေျခာက္အ	
ျခမ္းကေလးေတြလိုသေလာက္ 	
အကန္ုဝယ္ထည္ထ့ားကာ	အခန္း	
တံခါးကိုပိတ္ၿပီး	တစ္ပတ္ဆယ္	
ရက္ဆုိသလို	 ဝစီပိတ္က်င့္သည့္	
ဆရာမတစ္ေယာက္အေၾကာင္း	
ကိုလည္း 	 ကြ ၽ န္ေတာ္ေရးဖူးပါ 	
သည။္	တယ္လဖီန္ုးေခၚလာသည	္
ကိပုင	္ခ်ကခ္်င္းမေျဖေသးဘ	ဲလစူ	ု
ႏငွ္	့ေဝးရာသို႔ထြကသ္ြားၿပီးမစွကား	
ေျပာေလ့ရွိသည့္	သူတစ္ေယာက္	
အေၾကာင္းကိုလည္း	ကြၽန္ေတာ္	
ေရးဖူးပါသည။္	ေရဒယီိနုားေထာင	္
သည္ကိုပင္	Ear	phone	ကေလး	
ႏွင့္	တစ္ေယာက္တည္းေအးေဆး	
သကသ္ာနားေထာငတ္တ္သတူစ	္
ေယာကအ္ေၾကာင္းကိလုည္း	ကြၽန	္
ေတာ္ေရးဖူးပါသည္။
	 အသထံြကသ္ြားမွာ	ေၾကာက	္
သူေတြေပါ့။	ကိုယ့္အသံေၾကာင့္	
တစ္ေယာက္ေယာက၏္	ဘဝဟန္	
ခ်ကပ္်ကသ္ြားမွာကိ	ုစိုးရမိသ္ူေတြ	
ပဲေပါ့။	 စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္း	
ျမင့္မားလုိက္တာ။	ကြက္လပ္တုိ႔၊	
စပ္ၾကားတုိ ႔၊	 ရပ္ဆိုင္းျခင္းတုိ ႔ရဲ႕	
သေဘာတရားကို	 ရိပ္စားမိကာ	
တိတ္ဆိတ္ျခင္းရဲ႕	 ေအးခ်မ္းမႈကို	
သေဘာေပါက္သူေတြပဲေပါ့။

(ငါး)
	 အခုေတာ	့ဘာသမံ	ွမၾကားရ	
သည့္				အဆင့္ျမင့္				အေဝးေျပး	
ဘတ္စ္ကားႀကီးေတြ	 ေျပးဆြဲလာ	
ၾကပါၿပီ။	ဘာသံမွမၾကားရသည့္	
စားေသာက္ဆုိင္ ႀကီးေတြလည္း	
ေပၚေပါက္လာၾကပါၿပီ။	အသံကုိ	
ေဖ်ာက္ကာ	အ႐ုပ္ကေလးေလာက္	
ပဲျပထားသည္	့ေလဆပိခ္န္းမမ်ား၊	
ဟုိတယ္ခန္းမ်ား၊	 ေၾကာ္ျငာဆိုင္း	
ဘုတ္ႀကီးမ်ားလည္း	ေပၚေပါကလ္ာ	
ၾကပါၿပီ။
	 ‘‘မ(MA)’’ဟုေခၚေသာ	အ	
ၾကား၊	အလပ္၊	 စပ္ၾကား၊	 ေခတၱ	
ရပ္ဆိငု္းရာ	ေနရာကေလးေတြဆ	ီ
မွာ	ဘာသံမွမၾကားရသည့္	 ၿငိမ္း	
ခ်မ္းမႈမ်ဳိးျဖင့္	ေနက်င့္ရေသာ	လူ႔	
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္	 ျဖစ္ေစခ်င္	
လိုက္တာ။										။
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တရားခံစစ္စစ္အျမစ္ကရွာေဖြ...ျဖတ္ၾကမ ွေနာငတ္ာရည္ွ
‘‘မဖတ္ဘူး	...မဖတ္ဘူး	ေနာ္..အဲ	
ဒီဟာမ်ဳိးေတြမဖတ္ပါဘူး။	သြား၊	
သြားပါဦး	ဟုတ္လား’’
	 ဟ႐ုံေလာက္ဖြင့္လုိက္သည့္	
တခံါးကိ	ုေျပာေျပာဆုဆိုိႏငွ္	့ဒနု္းခန	ဲ
ျမည္ေအာင္ပင္ 	 ေဆာင့္ေဆာင့္ 	
ေအာင့္ေအာင္	့သူျပနပ္တိပ္စလ္ုကိ	္
ေတာ့	 ခ်ဳိင္းေထာက္ႏွင့္ 	 ေျခတစ္	
ဖက္ျပတ္	စစ္ေရာငယူ္နီေဖာင္းတစ	္
စြန္းတစ္စကို	ကြၽန္ေတာ္ျမင္လုိက္	
ေသးသည္။
	 ‘‘အလကားဗ်ာ..	လက္ေမာင္း	
ေပၚမွာ	တဆံပိမ္ရွိေတာတ့ဲ	့အဲဒစီစ	္
ေရာင္ယူနီေဖာင္းအစုတ္နဲ ႔ေကာင္	
ကလည္း	ခ်ဳငိ္းေထာကန္ဲ႔	ဒစီစ္ေရာင	္
နဲ႔	လပ္ုစားေနၾကတုန္း။	သတိုူ႔ကိ	ုလ	ူ
ေတြက	ေအာ့ႏွလုံးနာလြန္းလို႔	 ျမင္	
ေတာငမ္ျမငခ္်ငၾ္ကေတာဘ့ူးဆုတိာ	
မသိၾကဘူးလား	မသိဘူး’’
	 စစ္တပ္ကို	 အေရာင္ကအစ	
ခါးခါးသီးသီး	သူေျပာေတာ့	ကြၽန္		
ေတာ္ဘာမွ်ျ ပန္ မေျပာျဖစ္လုိက္ 	
ေတာ။့	သူ႔ကိ	ုစနစ္ႏငွ့	္လခူြဲျမငဖ္ုိ႔	အ	
ႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာျပဖူးၿပီ။	 ဒါေပသည့္		
သူ	 မျမင္ႏုိင္ခဲ့။	သူမျမင္ႏုိင္တာကို	
လည္း	တကယ္တမ္းမွာ	အျပစ္ေျပာရ	
ဖုိ ႔	 အခက္သားဟုထင္၏။	သူ႔ေျခ	
ေထာကတ္စဖ္ကက္	၈၈ဒမိုီကေရစ	ီ
အေရးေတာ္ပုံတုန္းက	 စစ္တပ္က		
တည့္တည့္ပစ္သည့္	က်ည္ထိကာ	
ဒူးဆစခ္ုညံင္းေၾကသြားသျဖင္	့ဒူးက	
ေကြးမရေတာ့ဘဲ 	 ထုိ င္လုိ ႔ မျဖစ္ 	
ေလွ်ာကလ္ုိ႔မေကာင္းႏငွ္	့ဒကုိၡတလု	ိ
ျဖစခ္ဲရ့သညဆ္ုိေတာ	့စစဆ္ုလိွ်င္ေရ	
ေတာင္ 	 စစ္မေသာက္ခ်င္ဘူးဆုိ 	
သည္	့သူေတြလု	ိစစတ္ပက္ိ	ုအေရာင	္
ကစ	မုန္းသြားခဲ့သူျဖစ္၏။
	 ကြၽန္ေတာ္ကမူ	စစ္တပ္ကိုယ္	
ထည္ ႀကီးကို 	 မမု န္း မိ ။ 	 စစ္အာ	
ဏာရွငစ္နစက္ိသုာ		မုန္းသည။္	စစ	္
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္	 စစ္	
တပ္ေရာ	ျပညသ္ူေတြပါသားေကာင	္
ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
	 လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ပင္ရိွ	
ေသးသည့္	သည္ရက္ထဲ၌ပင္	ျပည္	
ခုိင္ၿဖဳိးပါတီထဲမွ	တာ၀န္ရွိသူ	 စစ္	
သားလူထြက္ႀကီးတစ္ေယာက္က	
ရွိရွိသမွ် 	 ပါတီေတြႏွင့္ 	 ႏုိင္ငံေရး	
ပရိ၀ုဏ္မွ	လူေတြကို	 ေဒၚေအာင္	
ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ကုိသာ	၀	
ကြကခ္်န္လ်က	္က်န္သူေတြအကန္ု	
မက်န္ပုိက္စိပ္တုိက္ၿပီး	 ၀ါးလုံးကို	
ဟုိဒင္းသုတ္ကာ	 ခပ္ရမ္းရမ္းေျပာ	
သြားတာ	အငတ္ာဗ်ဴးတစခ္မုွာ	ဖတ	္
ရေတာ့	စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။	
	 သူ႔အေျပာက	 ျမင္ျမင္ရာ	 မ	
ေက်နပ္စိတ္ျဖင့္	 အမူးသမား	 ရပ္	
ကြက္ထဲမွာ	 ‘ ‘ငါကလဲြလို ႔ 	 ဘယ္	
ေကာင္မွ	 မေကာင္းဘူး’’	 ေအာ္ၿပီး	
ရမ္းသလိမု်ဳိးျဖစ္ေနသည။္	သကူိယု	္
တုိင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ 	

တပ္မေတာ္အေပၚက်ေတာ့လည္း	
သူ႔အျမင္က	ထုိနည္းလည္းေကာင္း	
‘သူမေတာ္	 ငါေကာင္း’	 ပဲဆုိျပန္	
သည္။
	 ‘‘လကရိွ္	ကြၽန္ေတာ္တို႔	တပ္မ	
ေတာက္	ဘာေၾကာင္အ့ေျပာအဆုခိ	ံ
ေနရသလ။ဲ	ဘာေၾကာင္	့ေ၀ဖန္ခံေန	
ရသလဲဆုိရင္ 	 ေထာက္လွမ္းေရး	
ေၾကာင့္ပဲ။	ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	 ေျခလ်င္	
စစသ္ားေတြဘာမ	ွသရိွာတာမဟတု	္
ဘူး။	ေျခလ်င္စစ္သားေတြေသနတ္	
ကုငိၿ္ပီး	ကာကြယ္ေနခ်နိမ္ွာ	ေထာက	္	
လမ္ွးေရးက	တပ္ၾကပ္အဆင္က့	ေခြး		
ခ်ည္တဲ့ ႀကဳိးေလာက္ရွိတဲ့	 ဆြဲ ႀကဳိး	
ႀကီးေတြဆြၿဲပီးေနၾကတယ္။	ေထာက	္	
လမွ္းေရးေၾကာင္	့ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔တပ	္
မေတာ္သကိၡာက်ရတာ။	ကြၽန္ေတာ္	
တို႔	ေျခလ်ငတ္ပ္သားေတြခကခ္ကခ္	ဲ
ခဲနဲ႔	တုိင္းျပည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္	
ေနခ်ိ န္ မွာ 	 ေထာက္လွမ္းေရးက	
ေကာင္ေတြက	 ေခြးခ်ည္တဲ့ ႀကဳိး 	
ေလာက္ရွိတဲ့	ဆြဲႀကိဳးႀကီးေတြဆြဲၿပီး	
အၿငိမ့္စားေနႏုိင္တယ္။	ဒီလုိမ်ဳိးေန	
ႏုိင္တာကိုလည္း	သူ႔အထက္က	လူ	
ႀကီးေတြက	ၿပဳံးၿပဳံးႀကီးၾကည့္ေနၾက	
တယ္’’	ဟု	အခ်င္းခ်င္း	 ျပန္‘တုတ္’	
သည္။	
	 	 	တကယ္က	သူေျပာသည့္	

တုိက္ခုိက္ေရးဆုိတာလည္း	သူတုိ႔	
စစ္တပ္၊	 ေထာက္လွမ္းေရးဆုိတာ	
လည္း	သူတို႔စစ္တပ္ေပပဲ။	သည္	
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးကုိ 	 ၀ုိင္း	
၀န္းထမ္းပုိးထားၾကရင္း	လက္ညိႇဳး	
ၫႊန္တုိင္းေရျဖစ္သည့္ 	 အာဏာ	
ေတြကုယိစ္ရီခဲၾ့ကသည္	့အတတူူႏငွ္	့
အႏူႏူူေတြပဲ။ 	 သုိ ႔ေသာ္ 	 သူကငါ	
မပါဘူးလုပ္ခ်င္ေနပုံရသည္။
	 သည္ႏယွသ္ာ	ေညာင္ျမစတ္ူး	
ၾကစတမ္းဆုိ	ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာ	
ႏုိင္ငံထဲမွာ	ေပၚလာလုိက္မည့္	ပုတ္	
သင္ဥေတြက	 တင္းေတာင္းတစ္	
ေထာင္ျဖင့္	ေကာက္၍ေတာင္	ကုန္	
မည္မထင္ဟု	ဆုိလုိက္ခ်င္သည္။
	 ေျပာပုကံ	တုကိခ္ုကိ္ေရးမ	ွကိ	ု
ေရႊစစ္သားတုိ ႔ကေတာ့	 ပါးစပ္ထဲ	
လက္ညႇဳိးထည့္လွ်င္ေတာင္မွ 	 မ	
ကိုက္တတ္သည့္အျပင္	ခ်ဳိလိမ္ႀကီး	
မွတ္လုိ႔	တႁပြတ္ႁပြတ္ႏငွ္	့စပ္ုေနတတ္	
သည့္	ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္လူ	
႐ုိး ႀကီးေတြပါဟု	 ေျပာခ်င္ေနပုံရ	
သည္။	
	 ကြၽန္ေတာက္မ	ူထိပုဂုၢဳလိ္ႏယွ	္	
မည္းမည္းျမငရ္ာ	စြပစ္ြပစ္ြစဲြဲႏငွ့္ေျပာ	
ရ ၿပီးေရာ	 မေျပာခ်င္ေသာ္ 	 မင့္ 	
ကမၻာေပၚတြင္	ႏုိင္ငံေပါင္း	၁၉၆ႏုိင္	
ငရိွံသည္အ့နက	္၂၀၁၁ခုႏစွတ္ြင	္အ	

ဂတိလုိက္စားမႈအဆင့္	 ၁၈၀တြင္ရွိ	
ေနသည့္ႏုိင္ငံက	ဘယ္ႏုိင္ငံလဲဟု	
ေမးၾကည့္ခ်င္သည္။ထုိအဆင့္သုိ ႔	
ေရာက္ေလာက္ေအာငအ္ထအိဂတ	ိ
ႀကီးေတြ	 မုိးလုံးမႊန္ခဲ့သည့္ေခတ္	
ကဘယ္သူေတြႀကီးစုိးခဲ့သည့္	ဘာ	
ေခတ္လဲဟုေမးခ်င္သည္။	တပ္မ	
ေတာ္	အေပၚ	ျပညသ္ူေတြက	ေ၀ဖန္	
သည္ဆုိရာ၌	 ဖိႏွိပ္မႈမွာ	သာမက	
အဂတမိႈမွာပါ	သရဖူေဆာင္းခဲ့ေသာ	
ေၾကာင့္	 ျဖစ္ေၾကာင္းကမၻာသိျဖစ္	
သည္။
	 ထုိ႔ေၾကာင့္	ကြၽန္ေတာ္ကျဖင့္		
လူေတြကိုမေျပာခ်င္။	 စနစ္ကုိသာ	
ေျပာခ်င္သည္။	‘အႂကြင္းမဲ့အာဏာ		
သည္	 လူကုိအႂကြင္းမဲ့ပ်က္စီးေစ	
သည္’’	 ဆုိသည့္	 အေျခအေနမ်ဳိး	
ေရာက္ေအာင	္လပုခ္်ငတ္ုငိ္းလပုပ္ုငိ	္
ခြင့္ျပဳထားေသာ	 စစ္အာဏာရွင္စ	
နစ္ကိုသာေျပာခ်င္သည္။
	 ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔၏	အိမ္နီးခ်င္း	
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ 	 စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး 	
ေဟာင္းတစဥ္ီးသည	္အေကာင္းစား	
အိမ္အလုံးေပါင္း	 ေျခာက္ဆယ္ပုိင္	
သညတ္ဲ။့	သူေနသည္	့စအံမိႀ္ကီးက	
လည္း	 နန္းေတာ္ႀကီးတမွ်ခမ္းနား	
သည္တဲ့။	

သင္းရီ
 t,f'DwmcsKyf aomif;pkNidrf;

 trIaqmift,f'Dwm tm;rmef? Nidrf;Nidrf;Ekdif

 pmrsufESmzGJUpnf;rIESifh apmpnfolrdk; 
 'DZdkif;t,f'Dwm

 owif;t,f'Dwm at;jrausmf? oD[?
  aevif;atmif? ar0if;rGef

 bmomjyef &Jrif;?ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;

 pmjyift,f'Dwm csrf;Nidrf;

 owif;axmufcsKyf atmifol&

 'k-owif;axmufcsKyf aevif;xGef;? jynfodrf;?
  AdkvfAdkvf0if; 

 tBuD;wef;owif;axmuf tdjzLrGef? tdjzLvGif? odrfhodrfhpdk;? 
  0wf&nfatmif? Ouúmudkudk?
  at;olpH? oef;aX;? oef;xl; 

 owif;axmuf at;jrwfol? cdkifxGef;? atmifcdkif?  
  &efrsdK;Edkif?  rdk;ndK? rif;[def;ausmf?  
  atmifopfvGif? Nidrf;csrf;? &Jaemif? 
  cefYxuf? aqGrGef? ZJGÓPf? ckdifckdifpdk;?
  MuLMuL[ef

ti,fwef;owif;axmuf  tdrGefausmf? eef;atmif? a[rmESif;?  
  cspf0kdif;? ZGJrmef

 "mwfyHkowif;axmuf a*sarmifarmif(tr&yl&)
  ausmfZifoef;? epfuD

 rEÅav;owif;axmuf pdkif;omatmif? nDnDaZmf?
  armifwm? at;rGef&mjynhf

 e,fowif;axmuf rsdK;rif;OD;? apm&efEkdif? 
  qef;ñGefY(a&eHacsmif;)?  armifuH

 pmjyif arwifZmOD;? xGef;odef;jrifh? rlrljrifh

  pDeD,m'DZdkifem cspfAkdvfAkdvf? &Sdef;&Sdef;xdkuf

 'DZdkifem EG,frGefNzdK;? eÉ? Edkifvif;xGef;? &Jol&

 uGefysLwmpmpD pef;pef;? aZmf0if;atmif?
  ,OfrsKd;ydkif? oufydkifa|;?  
  atmifrsKd;oef;? auoDrkd;? 
  wifZmvif;? atmifaumif;jrwf
 okawoe ESif;EkaxG;

 o½kyfazmf pkd;aomfwm ? 0vkH;

 vkd*dk'DZdkif; ausmufqnf 

 b@ma&; uvsmatmif? oJodrfhodrfhNzdK;? 
  NzdK;olZmatmif? Zifrmat;? 
  &wemjynhfNzdK;? 

                      aMumfjimwm0efcH      rdk;yy? vif;vif;OD;?pnfolatmif?  
  ESif;a0a0? qk&nfvGif

                                     xkwfa0ol OD;rsdK;vdIifatmif (03804)

  497? *sD-12? jynfvrf;? urm&Gwf/

 yHkESdyfol a':rdkrdktd

  ok0PÖod*Ð (1211)

  21? y'kr®mvrf;? prf;acsmif;/

 zvif Sunn Colour Separation 

 apmifa& 35ç000

 a&mif;aps; 450 usyf
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 a&T atmifp 1ç326.20
 a&eHpdrf; pnf 109.16
 aiG atmifp 21.22
 aMu;eD aygif 3.23
 obm0"mwfaiGU mmbtu 4.60

2014 rwfv  2 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 978 985 usyf
1 a':vm (pifumyl) 771 781 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1338 1356 usyf
1 bwf (xdkif;) 39.9 30.1 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 155 158 usyf

1 a':vm 0.5971 aygif (NAdwdef)
1 a':vm 0.7245 ,l½dk    (Oa&myor*¾)
1 a':vm 101.77 ,ef; (*syef)
1 a':vm 6.1448 ,Grf (w½kwf)
1 a':vm 61.79 ½lyD; (tdEd´,)
1 a':vm 1.2672 a':vm (pifumyl)
1 a':vm 1ç066.01 0rf (udk&D;,m;)
1 a':vm 3.276 &if;*pf  (rav;&Sm;)
1 a':vm 32.52 bwf  (xdkif;)
1 a':vm 11ç600.00 ½lyD;,m;  (tif'dkeD;&Sm;)
1 a':vm 21ç080.00 a'gif  (AD,uferf)
1 a':vm  44.62 yDqdk  (zdvpfydkif)
1 a':vm 7.7601 a':vm (a[mifaumif)
1 a':vm 1.1198 a':vm  (MopaMw;vs)
1 a':vm  1.1918 a':vm  (e,l;ZDvef)
1 a':vm 1.1059 a':vm (uae'g) 
1 a':vm 36.045 ½lb,f  (½k&Sm;)
1 a':vm 3.6728 'g&rf  (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 rwfv 1 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

ထိုင္းအစိုးရေျပာင္းလွ်င္ ျပည္ပဆန္ေစ်းတက္ႏိုင္
ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊မတ္-၂
	 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 	 အစိုးရအ	
ေျပာင္းအလဲျဖစလ္ာပါက	အာဆ	ီ
ယံေဒသအတြင္း၌	ဆန္ေစ်းျမင့္	
တကလ္ာႏိငု္ေၾကာင္း	ျမနမ္ာႏိငုင္	ံ
ဆန္စပါးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ	သတင္းရရိွ	
သည္။
	 ‘‘ထုိင္းအစိုးရမွာ	 တကယ္	
၀ယ္ထားတယ္။	 အရင္းနဲ ႔ 	 သို 	
ေလွာင္ထားတာနဲ ႔က 	 ကြာေန	
တယ္။	 ေငြထုတ္ၿပီးေတာ့	 ၀ယ္မ	
ထည့္ထားရေသးဘူး။	အစိုးရအ	
ေျပာင္းအလဲျဖစ္ရင္ေတာ့	လိုတာ	
ေတြ	ထပ္၀ယ္ရမယ္’’	ဟု	အထက	္
ပါအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ	တဲြဖက္အတြင္းေရး	
မွဴး	 ေဒါက္တာစိုးထြန္းက	ေျပာ	
သည္။

	 ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္	လယ္သမား	
မ်ားထံမွ	အာမခံေစ်းႏႈန္းျဖင့္	ဆန္	
တန္ခ်ိန္	 ၁၆	 သန္း	 ၀ယ္ယူသို 	
ေလွာင္ထားၿပီး	အစိုးရ	အေျပာင္း	
အလဲျဖစ္ပါက	ထုတ္ေရာင္းလွ်င္		
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္	ေစ်းႏႈန္းမ်ား	
က်ဆင္းမည္ကို 	 ျပည္ပသို ႔ဆန္	
အဓိကတင္ ပုိ ႔ေနေသာ	 ျမန္မာ	
အပါအ၀င္	အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက	
စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
	 လကရ္ွအိေျခအေနမွာ	ထိငု္း	
အစိုးရ	သိုေလွာင္ထားသည့္	ဆန္	
တန္ခ်ိန္မွာ	 စာရင္းရွိသည္ထက္	
ေျခာကသ္န္း	ေက်ာ	္ေလ်ာန့ည္းေန		
ေၾကာင္း	သတင္းရရိွသည္။	 ထုိ႔	
ေၾကာင့္	လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို	ျဖည့္	
ဆည္းပါက	ေစ်းကြက္အတြင္းမွ	
ဆန္မ်ား	 ထပ္မံ၀ယ္ယူရန္ရိွၿပီး	

ေစ်းတက္ႏိုင္ေၾကာင္း	ေဒါက္တာ	
စိုးထြန္းက	ရွင္းျပသည္။
	 ‘‘ဒီႏွစ္က	ဆန္ေစ်းက်စရာ	
မရွိဘူး။	ေႏြစပါးေပၚရင္လည္း	ဒီ	
အတုိင္းပ	ဲရိွေနမွာပ’ဲ’	ဟု	ျပညပ္သို႔	
ဆန္တင္ပုိ႔ေနေသာ	လုပ္ငန္းရွင္	
ဦး မ်ဳိးသူ ရေအးက	 ေျ ပာ ၾကား 	
သည္။
	 လက္ရွိျပည္တြင္း	ဆန္ေစ်း		
ႏႈန္းမွာ	 ျပည္ပသေဘၤာတင္မ်ားရွိ	
ေနျခင္း၊	 တပ္မေတာ္ရိကၡာ	 စု 	
ေဆာင္းခ်နိ္ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့	္	
က်ဆင္းမႈမရွိေၾကာင္း	ဆန္ကုန္		
သည္မ်ား		သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
	 တ႐တု္ႏိငုင္မံ	ွအ၀ယမ္်ားေန	
ျခင္းႏွင့္	အထက္ပါအေၾကာင္းအ	
ခ်ကမ္်ားေၾကာင့	္မၾကာမ	ီေႏြစပါး	
ေပၚလာလွ်င္	လယ္သမားမ်ားအ	

ေနျဖင့္	တင္းတစ္ရာကို	စပါးေစ်း	
က်ပ္ေလးသိန္းေအာက္ျဖင့္ 	 မ	
ေရာင္းခ်ရန္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	 ေတာင္	
သူလယ္သမားအသင္း	 ဥကၠ႒က	
တိုက္တြန္းထားသည္။
	 ယခုႏွစ္	 ျမန္မာႏိုင္ငံအေန	
ျဖင့္	ျပည္ပသို႔	ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ	တ	
ရား၀င္အေနျဖင့္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔		
တငပ္ို႔မႈမွာ	တနခ္်နိင္ါးသနိ္းေက်ာ	္
ရွိၿပီး	 ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္မေဆာင္	
ဘ	ဲတငပ္ို႔	မႈပမာဏမွာ	တနခ္်နိ	္သံုး	
သနိ္း	ေက်ာရ္ွိေနသည။္	ထို႔ေၾကာင့	္	
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ	 တင္ပုိ ႔မႈ	
မ်ားႏွ င့္ ဆိုလွ် င္ 	 လက္ ရွိ တြ င္ 	
တန္ခ်ိန္	တစ္သန္းေက်ာ္	တင္ပို ႔	
ႏုိင္ေၾကာင္း	 ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး	
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ	သတင္းရရွိသည္။

ဓာတ္ပံု	−	ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ျမနမ္ာ႐့ပုရ္ငွဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအမ်ားပုငိ ္ကမုၸဏအီစရုယွယ္ာစေရာင္းသည့္ေန႔တြင ္က်ပသ္နိ္းသံုးေထာငဖ္ုိးေရာင္းရ
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ မတ္- ၃
ျမနမ္ာ႐့ပုရ္ငွဖ္ြ႕ံၿဖိဳး	တုိးတကမ္ႈ	အ	
မ်ားႏွင့္	သက္ဆုိင္ေသာ	ကုမၸဏီ	
၏	အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ	 မတ္လ	
၂	 ရက္က	 ႐ုပ္ရွင္ေလာကသား	
မ်ားအား	စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ	စုစု	
ေပါင္း	 အစုရွယ္ယာသုံးေသာင္း	
(က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ဖိုး)	 ေရာင္း	
ခ်ခ့ဲရေၾကာင္း	ကမုၸဏ	ီမန္ေနဂ်င္း		
ဒါ႐ိုက္တာ	 ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက	
ေျပာသည္။

၁၁လအတြင္း ဟုိတယ္၊ 
မုိတယ္၊ တည္းခုိခန္း ၁၆၀ေက်ာ္တုိး
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္- ၃
ယခုႏစွခ္ရီးသြားရာသတီြင	္၂၀၁၄	
ခုႏွစ္	 ေဖေဖာ္၀ါရီအထိ	 ၁၁	 လ	
အတြင္း	 တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌	 ၀န္ႀကီး	
ဌာနက	ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား	တည္း	
ခုိရန္အတြက္	 လုိင္စင္ထုတ္ေပး	
ခဲသ့ည္	့ဟုတိယ၊္	မုတိယ္ႏငွ္	့တည္း	
ခုရိပိသ္ာအလုံးေပါင္း၁၆၀	ေက်ာ	္
ရွိေၾကာင္း	ဟုိတယ္ႏွင့္	 ခရီးသြား	
လာေရး၀န္ႀကီးဌာနက	ယခုလ	၃		
ရက္တြင္	သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္	
သည္။
	 ဟုိတယ္ႏွင့္	 ခရီးသြားလာ	
ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏	စာရင္းမ်ားအ	
ရ	ၿပီးခဲ့သည္	့၂၀၁၂-၁၃ခရီးသြား	
ရာသတီြင	္ႏုငိင္တံစ၀္န္း၌	၀န္ႀကီး	
ဌာနမွ	 လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္	
ဟုိတယ္၊	 မုိတယ္ႏွင့္တည္းခုိရိပ္	
သာ	၇၄၉	လုံး	အထိရွိခဲ့ရာမွ	ယခ	ု
ႏွစ္	ခရီသြားရာသီတြင္	ေဖေဖာ္၀ါ	
ရီအထိစာရင္းမ်ားအရ	၉၆၀	လုံး	
အထိရွိလာေသာေၾကာင့္	 ဟုိ	
တယ၊္	မုတိယ္ႏငွ္	့တည္းခုရိပိသ္ာ	
၁၆၆	လုံးတုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း	
ေဖာ္ျပထားသည္။
	 ‘‘အခုေနာက္ပိုင္းမွာ	 ျမန္မာ	

ႏုငိင္ကံိလုာတဲ	့ဧညသ္ည္ေတြမ်ား	
လာတဲအ့တြက	္ဟုတိယအ္လုံးအ	
ေရအတြက္ကလည္း	 တုိးလာ	
တယ္။	 ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း	 ဟို	
တယ္ေတြတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ဖုိ ႔	
အတြက္	 အားေပးတဲ့အတြက္	
လကရ္ွမိွာကိ	ုဟုတိယ္ေတြထပၿ္ပီး	
တုိးခ်ဲ႕ေနတာေတြရွိပါတယ္’’ဟု	
ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္	
မ်ားအသင္း	 ဥကၠ႒ဦးသန္းေရႊက	
ေျပာသည္။
	 ၂၀၁၄ခုႏွစ္	 ေဖေဖာ္၀ါရီလ	
ကုန္အထိ	 စာရင္းမ်ားအရႏုိင္ငံ	
တစ္၀န္းတြင္	 ဟုိတယ္အလုံးေရ	
၉၆၀အထိရိွလာခဲ့ၿပီး	အခန္းေပါင္း		
၃၆၄၆၈ခန္းအထိ	ရိွလာခဲ့သည္အ့	
တြက္	 ယခင္ႏွစ္	 ခရီးသြားရာ	
သီထက္	 ဟုိတယ္အခန္းေပါင္း	
၇,၈၀၈	ခန္းအထိ	တိုးလာသညက္ိ	ု
ေတြ႕ရသည္။
	 ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ	ဟုိတယ္အ	
လုံးေပါင္း	၉၆၀မွာ	ႏုိင္ငံျခားရင္း	
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈဟုတိယ	္၂၂လုံး၊	ျပညပ္	
ႏွင့္	 ဖက္စပ္ဟုိတယ္	 ေလးလုံး၊	
ဌာနပုိင္ငွားရမ္းဟုိတယ္	 ၂၁လုံး	
ႏွင့္	 ျပည္တြင္းဟိုတယ္	 ၉၁၃လုံး	
တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း	သတင္းရရိွသည။္

	 	 အစုရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္	
က်ပ္တစ္ေသာင္းျဖင့္	 ေရာင္းခ်	
ျခင္းျဖစ္ၿပီး	ကုမၸဏီအေနျဖင့္	စုစု	
ေပါင္း	 အစုရွယ္ယာတစ္သိန္းခြဲ	
ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။
	 ‘ ‘႐ုပ္ရွင္ေလာကသားေတြ	
လည္း	 စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။	
အစရွုယ္ယာစေရာင္းတဲ	့တစရ္က	္
တည္းကုိ	 သိန္းသံုးေထာင္ေက်ာ္	
ေလာက္	 ရွယ္ယာသံုးေသာင္း	
ေက်ာ္ေလာက္	 ေရာင္းရတယ္။	
႐ုပ္ရွင္ေလာကသားေတြကုိ	 ဒီလ	

ကုန္အထိ	 ေရာင္းေပးမယ္လို ႔	
ေတာ့	သတ္မွတ္ထားတယ္။	ကြၽန္	
ေတာ္တို႔	 ေရာင္းမွာက	 ရွယ္ယာ	
တစ္သိန္းခဲြအထိပဲဆုိေတာ့	ကုန္	
သြားရင္	အေရာင္းရပ္မယ္။	ဒီလ	
ထမဲွာ	ကနုသ္ြားရင	္အျပငလ္ူေတြ	
ကုိ	 မေရာင္းေတာ့ဘူး’’ဟု	 ဦး	
ေမာင္ေမာင္ဦးကေျပာသည္။
	 	 ထု ႔ိအျပင္ရွယ္ယာႏွစ္ 	
ေသာင္းခန္႔ကုိလည္း	 ႏႈတ္ကတိ	
ျဖင့္	 ၀ယ္ယူသူမ်ားရိွကာ	 ႐ုပ္ရွင	္
အစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္	 ရွယ္ယာ	

တစ္ေသာင္း၀ယ္ယူမည္ဟုဆို 	
သည္။
	 ကုမၸဏီ၏	 ပထမဆံုးလုပ္	
ငန္းစဥ္အတြက္	 ကနဦးစတင္	
တည္ေထာင္သူမ်ား၏	ေငြျဖင့္စရန္	
ေပး၍	 ဒီဗီဒီစက္ႀကီးကုိ	 ျပည္ပမွ	
မွာယူထားရာ	ဧၿပီလတြင	္ေရာက	္
ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး	 ဇြန္လတြင္	 စတင္	
လည္ပတ္ႏုိင္မည္	 ျဖစ္ေၾကာင္း	
ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက	ေျပာသည္။
	 ‘ ‘ ႐ု ပ္ ရွင္ေလာကအတြက္	
လုိအပ္တာမွန္သမွ်ကုိစီမံကိန္း	
ေတြခ်ၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။	
ေနာက္ထပ္	 အစုရွယ္ယာေတြ	

ေရာင္းဖို ႔ကေတာ့	 လုပ္ငန္းေတြ	
လုပ္မွ	ရွယ္ယာထပ္ေခၚမယ္’’ဟု	
၎ကေျပာသည္။
	 တစဥ္ီးလွ်င	္အမ်ားဆံုး	အစ	ု
ရွယ္ယာငါးေထာင္အထိ	၀ယ္ယူ	
ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး	ယင္းရွယ္ယာရွင္	
မ်ားထဲမွ	 ေျခာက္ဦးႏွင့္	 ကုမၸဏီ	
စတငတ္ည္ေထာငသ္	ူဆယ္ဦးထ	ဲ
မွ	 ေျခာက္ဦး	 စုစုေပါင္း	 ဆယ့္	
ႏစွဥ္ီးက	ဒါ႐ိကုတ္ာအျဖစ္ေဆာင	္
ရြက္ကာ	ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား	
လပု္ေဆာငမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း	သရိ	
သည္။
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က်ိဳးပဲ့ေနေသာ စနစ္ေၾကာင့္လား
နန္က်င္းျပည္နယ္တြင္	 သူနာျပဳ	
တစ္ဦး	 ေအာက္ပုိင္းေသသြားခဲ့	
သည္။	 ဟီေဘးျပည္နယ္တြင္	
ဆရာဝန္တစ္ဦး	လည္ပင္းျပတ္ရွ	
သြားခဲသ့ည။္	ေဟလံကု်န္းတြင	္အ	
ျခားဆရာဝန္တစ္ဦး	 ပုိက္ျဖင့္	အ	
ေသအ႐ုိကခံ္ခဲ့ရသည။္	ယင္းတုိ႔မွာ	
ၿပီးခဲသ့ည္သ့တီင္းႏစွပ္တအ္တြင္း	
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္	သီးျခားျဖစ္ေပၚ	
ခဲ့ေသာ	အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး	
႐ိုင္းစိုင္းေသာ	ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္	
ရပ္မ်ား	ျဖစ္သည္ဆုိျခင္းမွာ	ေျပာ	
စရာပင္မလုိေပ။
	 ထုိ႔ထက္ပုိ၍	 ေသာကပြားစ	
ရာေကာငး္သညက္	အဆုပိါအျဖစ	္
အပ်က္မ်ားက	 ရွားရွားပါးပါးမ	
ဟုတ္ဘဲ	တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏	က်န္းမာ	
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အတြင္း	
တိုး၍တိုး၍ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ	
အၾကမ္းဖက္မႈအက်ပ္အတည္း	
မ်ားၾကား	ေနာကဆ္ံုးထြက္ေပၚလာ	
သည္	့ျဖစရ္ပ္မ်ားဆုိေသာ	အခ်က	္
ျဖစ္သည္။	ယင္းႏွင့္အတူ	ပူေဆြး	
ေသာကမ်ား	တသတီတန္းႀကီးခ်န္	
ထားရစ္ခဲ့သည္။
	 မစၥစ္၀မ္ေဟြေက်ာင္းတစ္	
ေယာက	္ေသဆံုးသြားေသာအစက္ု	ိ
ျဖစ္သူ၏ဓာတ္ပံုေရွ႕တြင္	 မီးညႇိ	
ထားေသာ	အေမႊးတိုင္မ်ား	လက္	
ထဲကုိင္လ်က္	ေလးေလးနက္နက္	
ဦးၫႊတလ္ုကိသ္ည။္	သူ႔အစက္ု၏ိ	
ဓာတ္ပံုကုိ	 ကုလားထုိင္တစ္လံုး	

ေပၚတြင	္တငထ္ားၿပီး	ကလုားထုငိ	္
ေရွ႕တြင္မူ	 စားပြဲေလးတစ္ခုျဖင့္	
သစ္သီးပန္းကန္ႏွင့္	 သၾကားလံုး	
ပန္းကနမ္်ား	ရွသိည။္	ကလုားထုငိ	္
ေအာက္တြင္	 ေသသပ္စြာခ်ထား	
ေသာ	သားေရဖိနပ္ေလးတစ္ရန္။
	 ေဒါကတ္ာဝမယ္ြနဂ္်	ီေသဆံုး	
ခဲ့သည္မွာ	 ေလးလရိွလာၿပီျဖစ္	
ေသာ္လည္း	 မိသားစုက	 အိမ္	
ေအာက္ထပ္တြင္	 သူ႔အတြက္	
ေအာက္ေ မ့ ဖြယ္ျ ပ င္ဆင္ထား 	
ေသာ	အခန္းအျပငအ္ဆငက္ိ	ုဖယ္	
ရွားႏုငိ္ေသာ	အငအ္ားမရွ။ိ	‘‘ကြၽနမ္	
တို႔အေဖဆု	ိအပိလ္ုိ႔ကိမုေပ်ာဘ္ူး’’	
ဟု	မစၥစ္ဝမ္ကေျပာျပသည္။	
	 ‘‘ကြၽန္မအစက္ိရု႕ဲသမီးလည္း		
စာကိအုာ႐ံမုစိကု္ႏုငိဘ္ူး။	သူ႔မနိ္းမ	
ဆုိရင္	လံုး၀အထီးက်န္ပဲ’’ဟု	၎	
က	ဆက္ေျပာသည။္	‘‘သကူ	ၾကင	္
နာတတ္တယ္။	ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္	
တယ္။	 လူတိုင္းအေပၚလည္း	
ေကာင္းတယ္။	သူ႔ရ႕ဲလနူာေတြကိ	ု
လည္း	 မိသားစုလုိပဲ	 ဆက္ဆံ	
တယ္’’ဟု	 မစၥစ္ဝမ္ကေျပာျပ	
သည္။
	 ေဒါက္တာဝမ္သည္	တ႐ုတ္	
ႏိုင္ငံအေရွ႕ပုိင္း	 ဝန္လင္းၿမိဳ႕	
အမွတ္(၁)	ျပညသ္ူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင	္
တာဝန္က်ေနစဥ္	 ယမန္ႏွစ္	
ေအာက္တုိဘာတြင္	 အသတ္ခံ	
ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။	သူ႔ကုိ	သတ္သူ	
လ်န္အင္ကင္း(၃၃)ႏွစ္က	 သူ႔႐ုံး	
ခန္းထဲ၀င္လာၿပီး	တူတစ္ေခ်ာင္း၊	
ဓားတစ္လက္ႏွင့္	 တုိက္ခိုက္ခဲ့	
ျခင္းျဖစ္သည္။
	 ၂၀၁၂	ခုႏစွက္	႐ိုကက္ူးထား	

ေသာ	ဓာတ္ပံုတြင္	လ်န္အင္ကင္း	
မွာ	ႏပု်ိ ၿဳပီးေပ်ာရ္ႊင္ေနပံုေပၚသည။္	
ယင္းမွာ	 လ်န္တစ္ေယာက္	 ဝန္	
လင္းေဆး႐ံုတြင္	ႏွာေခါင္းေရာဂါ	
ခြဲစိတ္ကုသမႈ	 မခံယူမီကျဖစ္	
သည။္	ေဆး႐ုံတြင	္ခြစဲတ္ိကသုၿပီး	
ေနာက္	 လ်န္အင္ကင္းမွာ	 အၿမဲ	
တမ္း	နာက်ငမ္ႈေဝဒနာ	ခစံားေနရ	
သည္ဟုဆုိသည္။	လ်န္ဘဝ	ေပ်ာ္	
ရႊင္မႈကင္းမဲ့သြားသည္။
	 ဝနလ္င္းၿမိဳ႕ျပငပ္ရွ	ိလ်နအ္င	္
ကင္း၏ေနအိမ္တြင္	 ၎၏မိခင္	
ျဖစ္သူက	သူ႔သား	စိတ္ဆိုးေဒါသ	
ထြက္တုိင္း	 ဖ်က္ဆီးထားေသာ	
အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း	 အ	
က်ိဳအပဲမ့်ားထည့ထ္ားသည္	့အတိ	္
ႀကီးတစလ္ံုး	ထုတ္ျပသည။္	‘‘သား	
ေလးက	လူေကာင္းပါကြယ္။	ဆုိး	
တာက	ဆရာဝန္ေတြ’’	ဟု	လ်န္အင	္
ကင္း၏	မိခင္ကဆုိသည္။
	 သ	ူလသူတမ္ႈက်ဴးလြန္ေသာ	
ေန႔ကအတိငု္းထားရွိေသာ	သူ႔အပိ	္
ခန္းမွာ	နာမက်န္းမႈ	ႏွပ္ိစကခံ္ရၿပီး	
က်န္းမာေရးစနစ္အေပၚ	 ေဒါသ	
ထြက္ေနေသာ	လတူစဦ္း၏တစမူ္	
ထူးျခားေသာ	 အတြင္းအဇၥ်တၱကုိ	
လွစ္ဟျပေနသည္။
	 ေဆးဝါးကုသခံယူမႈ	 အသံုး	
အေဆာင္မ်ားမွာ	 သူ႔စားပြဲေပၚ	
တြင္ရွိေနဆဲ၊	 ေဆးပုလင္း၊	
ေဆး	 ကတ္မ်ား။	 ယင္းႏွင့္အတူ	
ရွန္ဟုိင္း	 စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံု	
တြင	္ႏစွလ္တာကသုမႈခံယူခဲ့ေသာ	
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊	 လ်န္အင္	
ကင္းမွာ	ယံုမွားသံသယလြန္	စိတ္	
ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါ	 ခံစားေနရ	

သညဟ္	ုရနွဟ္ုငိ္းေဆး႐ံမုတွတ္မ္း	
တြင္	 ေဖာ္ျပထားၿပီး	 ၎အား	
ေဆး႐ံုမွ	ဆင္းခြင့္ေပးလိုက္ေသာ	
ေန႔စြဲမွာ	 ေအာက္တုိဘာ	 ၁၅	
ရက္ေန႔။	 လူသတ္မႈမက်ဴးလြန္မီ	
ဆယ္ရက္ကျဖစ္သည္။	 အိပ္ခန္း	
နံရံေပၚတြင္	တစ္စံုတစ္ဦးကဖ်က္	
ရန	္ႀကိဳးစားထားေသာလ္ည္း	ေတြ႕	
ျမင္ႏုိင္ဆဲ	စာတန္းတြင္	ဆရာဝန္	
ႏွစ္ဦးနာမည္ေဘး၌	 ‘‘ေသမင္း’’	
ဆိုေသာစကားလံုး	 ေရးထိုးထား	
သည္။	၎ဆရာဝန္ႏွစ္ဦးအနက္	
တစ္ဦးမွာ	 ေဒါက္တာဝမ္ယြန္ဂ်ီ	
ျဖစ္သည္။
	 လ်န္အငက္င္း၏မိသားစကု	
သားျဖစသ္၏ူလပ္ုရပ္မ်ားအတြက	္
သူရရွိခဲ့ေသာ	 ညံ့ဖ်င္းသည့္	
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 	
ရွင္းလင္း	 ေျပာျပႏုိင္စရာအ	
ေၾကာင္းဟဆုိသုည။္	သို႔ေသာ	္လံုး	
လံုးအျပစပ္ံခု်သည္ေတာမ့ဟတု။္	
သို႔ေသာ္	 အခ်ိဳ႕ျပည္သူလူထုက	
ယင္းသို႔ဆိုရန္	 ဝန္မေလးၾကေပ။	
၂၀၁၂	ခုႏစွက္	တ႐ုတ္ႏုငိင္	ံအေရွ႕	
ေျမာက္ပိုင္းတြင္	ဆရာဝန္တစ္ဦး	
အသတ္ခံရၿပီးေနာက္	 ယခုအခါ	
၎တို႔၏ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ	 ဖယ္ရွား	
လိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ	 ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္	
အြန္လုိင္းစစ္တမ္းတြင္	 ဝက္ဘ္	
ဆုိက္အသံုးျပဳသူမ်ားအား	၎တို႔	
၏ခံစားခ်က္မ်ားကို	 ေဖာ္ျပခုိင္းခဲ့	
သည္။	တုံ႔ျပန္သူ	 ၆၀	 ရာခိုင္ႏႈန္း	
ေက်ာ္က	 ၿပံဳးေနေသာမ်က္ႏွာ	
ပံုသဏၭာန္ကို	ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး	၆	
ဒသမ	၇	ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ	စိတ္မ	
ေကာင္းေသာ	 မ်က္ႏွာပံုကို	 ေရြး	

ခ်ယ္ခဲ့သည္။
	 လူနာမ်ားက	 အၾကမ္းဖက္	
တုိက္ခုိက္မည္ဟု	 ၿခိမ္းေျခာက္	
ေျပာဆုမိႈမ်ားမွာ	ျဖစ္ေနက်ကစိၥဟု	
ေဒါက္တာဝမ္ယြန္ရွီ	 အသတ္ခံခဲ့	
ရေသာ	ဝနလ္င္းေဆး႐ံ	ုအေဆာင	္
မွ	ဧည့္ႀကိဳျဖစ္သူက	ေျပာသည္။
	 တ႐ုတ္မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား	
ကလည္း	 က်န္းမာေရးေစာင့္	
ေရွာက္မႈ	ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊	လူမႈအာမ	
ခံစနစ္	 တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားျဖင့္	 စနစ္	
ကုိ	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္	 ႀကိဳးစား	
ေနၾကသည္။	 သို႔ေသာ္	 ယင္းမွာ	
လံုေလာက္ေသာ	ျမန္ဆန္မႈမရိွဘ	ဲ
ျမင့္မားေသာစရတိစ္က	အလြဲသံုး	
စားမႈ၊	 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိ	
ေၾကာင္း	 ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္အတူ	
လူနာမ်ား၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ား	
ေရခ်ိန္ျမင့္ေနသည္။	 ယခုအခါ	
ေဒါက္တာဝမ္ယြန္ဂ်ီ	 အသတ္ခံ	
လုိက္ရေသာ	ေဆး႐ုံဂိတ္ေပါက္ဝ	
တြင္	 ရဲကင္းတစ္ခု	 ရိွေနၿပီျဖစ္	
သည္။
	 	 	 ေဒါက္တာဝမ္ယြန္ဂ်ီ၏	
မိသားစုေရာ၊	 လ်န္အင္ကင္း၏	
မိသားစုကပါ	တရားမွ်တမႈမရွိဟူ	
ေသာ	ခံစားခ်က္မ်ိဳး	နက္နက္႐ိႈင္း	
႐ိႈင္း	ခံစားေနၾကရသည္။
	 လ်န္အငက္င္း၏	မိသားစကု	
တရား႐ံုးေတြ႕ရွိခ်က္၌	 သီးျခား	
ျဖစ္ေသာ္လည္း	 ေဆးမွတ္တမ္း	
မ်ားတြင္	သက္ေသျပေနသကဲ့သို႔	
လ်န္မွာ	 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္၌	
စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနသည္ဟု	 ယံု	
ၾကည္ေနသည္။	မိသားစုက	လ်န္	
၏	 ေသဒဏ္ကုိ	 အယူခံဝင္ေနပါ	

သည္။
	 ေဒါက္တာဝမ္၏မိသားစုက	
လည္း	ယင္းသတ္ျဖတ္မႈကိ	ုတရား	
႐ံုးႏွင့္	မီဒီယာမ်ားတြင္	ပံုေဖာ္ေရး	
သားေျပာဆုိၾကသျဖင့္ေဒါသျဖစ္	
ၾကသည္။	 ယခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျခင္းမွာ	
လနူာႏငွ့	္ဆရာဝနၾ္ကားက	႐ိုးရငွ္း	
ေသာ	အျငင္းပြားမႈမဟုတ္ဟု	၎	
တို႔က	ယံုၾကည္ၾကသည္။	ေဒါက္	
တာဝမယ္ြနဂ္်မီွာလ်နအ္ငက္င္းကိ	ု
ခြဲစိတ္ကုသေပးခဲ့႐ံုသာမက	လ်န္	
၏	 ေဝဒနာကို	 ၾကားဝင္ကုစား	
ေပးရန	္ႀကိဳးစားခဲသ့သူာျဖစသ္ည။္
	 ေဒါက္တာဝမ္	 အသတ္ခံရ	
ၿပီး	အကာအကြယ္ပိုေပးရန္	ေဆး႐ုံ	
ဝင္းအတြင္း	လအူမ်ားအျပားပါဝင	္
ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္	 ေဒါက္တာ	
ဝမ္၏စ်ာပနကို	 တက္ေရာက္လုိ	
ေသာ	 လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏	
အေရအတြက္ကုိ	ေဆး႐ံုက	ကန္႔	
သတခ္ဲသ့ညဟ္	ုမသိားစကုေျပာျပ	
သည္။
	 ‘‘လူေတြက	ေန႔တိုငး္ပလဲာၿပီး	
ဝန္ထမ္းေတြကို	 ဓားေတြနဲ႔	 ၿခိမ္း	
ေျခာက္ေနၾကတာပဲလို႔	ေဆး႐ံုက	
ကြၽန္မတို႔ကုိ	 ေျပာတယ္’’	 ဟု	
ေဒါက္တာဝမ္၏ညီမ	 ဝမ္ေဟြ	
ေက်ာင္းက	ေျပာသည္။
	 ‘‘ကြၽန္မ	အစက္ုဟိာ	က်န္းမာ	
ေရးစနစအ္တြက	္ေသဆံုးခဲ့တယ္။	
စနစက္	က်ိဳးပဲပ့်ကစ္ီးေနလို႔	သူ႔အ		
သက္	ဆံုး႐ံႈးခဲ့တယ္’’	ဟု	၎က	
ဆက္လက္ေျပာသည္။

—Ref: BBC   

လူေတြက ေန႔တုိင္းပဲလာၿပီး 
ဝန္ထမ္းေတြကို ဓားေတြနဲ႔ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကတာပဲလို႔ 
ေဆး႐ံုက ကြၽန္မတုိ႔ကုိ 
ေျပာတယ္
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ႏွလံုး၊	 ေက်ာက္ကပ္၊	 အသည္း	 စသည့္ကုိယ္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ား	 အစားထိုးခြဲစိတ္ရန္	
လုိသည့္အတြက္	 အျခားသူမ်ားထံမွ	 အလွဴခံျခင္း	 မဟုတ္ဘဲ	 ေငြေၾကးမက္လံုးေပး၍	 ဝယ္ယူျခင္း	
မ်ားရွိလာရာ	ကမၻာတြင္	 တရားမဝင္ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္း	 ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား	 ေခတ္	
စားလာသည္။	ယင္းကို	ကုိယ္အဂၤါကုန္သြယ္ေရး	Organ	Trade	ဟုေခၚ	ဆုိသည္။	ကမၻာတြင္	ကုိယ္	
အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကို	တရားဝင္ေရာင္း	 ဝယ္ခြင့္ျပဳထားေသာ	ႏုိင္ငံမွာ	အီရန္တစ္ႏုိင္ငံတည္းသာ	
ရွိၿပီး	 က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္	 အလွဴရွင္မ်ားထံမွ	 လက္ခံျခင္းမွအပ	 အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို	
တားျမစထ္ားသည။္	သို႔ေသာ	္အရီနတ္ြင	္ကုယိအ္ဂၤါအစတိအ္ပုငိ္းမ်ား	ေရာင္းခ်ျခင္းကိ	ုအစုိးရက	စည္း	
မ်ဥ္းမ်ားျဖင္	့ထနိ္းခ်ဳပထ္ားၿပီး	လု	ိအပ္ေနသမူ်ားထ	ံလွဴလုသိကူေပးျခင္းကု	ိေငြေၾကးသတမ္တွ၍္	ေပးေခ်	
ေစျခင္းျဖစ္သည္။	အီရန္တြင္	ေက်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုအတြက္	အလွဴရွင္မ်ားမွာ	ပ်မ္းမွ်ေဒၚလာ	
၁,၂၀၀	ခန္႔ရသည္ဟုဆုိသည္။	 	 		 	 	 				—Ref: Wikipedia

ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြကို တရားဝင္ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရွိတဲ့ အီရန္ႏုိင္ငံ

	 ခေရပန္းရနံ႔သင္းသင္းကို	 စာဖတ္သူ	 ႐ွဴ႐ႈိက္	
ဖူးပါလမ့္ိမည။္	ထိုရနံ႔က	စာမ်က္ႏွာေပၚတြင	္အစအီ	
ရီ	ပုံႏွိပ္ထားသည့္	စာလုံးေလးမ်ားကို	ဖတ္႐ႈေနရင္း	
မွပင္	ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္၊	လြမ္းဆြတ္တသဖြယ္၊	ေၾကကဲြ	
၀မ္းနည္းဖြယ္တို႔	ထုံမြမ္းေနသည့္	 ရသစာေပ	ခေရ	
ရနံ ႔ေတာ့ဟုတ္ေကာင္းမွ	 ဟုတ္ပါလိမ့္မည္။	 ထို	
ခေရရနံ ႔ကို	 ႐ွဴ႐ႈိက္မိသည္ႏွင့္	 ကိုယ္တုိင္စီးေမ်ာ	
ရ၏။	 ကိုယ္တိုင္ခံစားရ၏။	 ကိုယ္တိုင္	 မပါ၀င္	
ခ်ငဟု္	ျငင္းဆု၍ိ	ရႏုငိအ့ံ္မထင။္	တစခ္ါတစရံ္	ကိယ္ု	
တုိင္ပင္	 ခေရပြင့္တစ္ပြင့္	 ျဖစ္ေနႏုိင္ေသးသည္။	
ရသစာေပသည	္ႏလွုံးသားကိ	ုခ်႕ဲထြငသ္ညဟု္	ပညာ	
ရွင္တုိ ႔ဆုိ ၾက၏။	 ရသစာေပက	 ၫႊတ္ႏူးေအာင္	
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။	 စာနာႏုိင္မႈကိုေပးသည္။	
အတၱကိုခြာခ်ႏုိင္သည္။	သို႔ေသာ္လည္း	 ရသစာေပ	
ဖတ္႐ႈမႈ	 နည္းပါးလာသလို	 ဖန္တီးႏုိင္မႈကလည္း	
အားေလ်ာ့လာသည္။	ထိုရသကြက္လပ္ကို	 စာေရး	
ဆရာသင္းရီက	 ‘‘ဇြန္ပန္း႐ုံမွာပြင့္တဲ့	 ခေရဦး’’	လုံး	
ခ်င္း၀တၳဳရွည္ျဖင့္	 တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း	 ျဖည့္တင္း	
လုိက္သည္။
	 ‘‘၀တၳဳဆုသိညမ္ွာ	စာေရးသ၏ူ	ရငက္ိ	ု႐ုကိပ္တု	္
ထိခတ္လာသည့္	 ေမ့ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ	 အျဖစ္မွန္	
အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္	အေျခခံေလ့ရွိတတ္	
ပါသည္။	 သုိ ႔ေသာ္	 ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကို	 ရသေျမာက္	
ေအာင္	 ဖန္ဆင္းရာ၌	အႏုပညာျဖင့္	 ရက္ေဖာက္	
ေျပာက္မြမ္းထားျခင္းမ်ား	 မလဲြမေသြပါ၀င္ေနခဲ့ၿပီ	
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္	 ၀တၳဳကို	အျဖစ္မွန္ဟုကား	ယူဆ	
၍	 မရႏုိင္ေတာ့ပါ။	ထုိေၾကာင့္	 ‘‘ဇြန္ပန္း႐ုံမွာ	 ပြင့္	
တဲ့ခေရဦး’’သည္	 သင္းရီ၏	 ရင္မွျဖစ္ေသာ	 အႏု	
ပညာပစၥည္း	သက္သက္မွ်သာ	ျဖစ္ပါေၾကာင္း’’	စာ	
ေရးသူက	ဆုိထားသည္။	
	 သုိ႔ေသာ္လည္း	 ျဖဴႏွင္းအိ၊	သက္ႏွင္းေအာင္၊	
တင္သူဇာ၊	 ေဇာ္၀င္းေမာင္၊	 ျမျမလႈိင္ဆုိသည့္ 	
ဇာတ္ေကာငမ္်ား	ကုိယ္တိုင္	အသီးသီး	ဇာတ္ေၾကာင္း	
ေျပာသူမ်ားအျဖစ္	 ‘‘ဇြန္ပန္း႐ုံမွာ	 ပြင့္တဲ့ခေရဦး’’	
ကို	လႈပ္ႏိုးလိုက္ေသာအခါ	 ခေရဦးသည္	လႈပ္ရွား	
လာသည။္	သြကလ္ကလ္ာသည။္	ဇာတ္ေကာငစ္႐ိုက	္
မ်ား	 ႐ုန္းႂကြလာသည္။	စာေရးသူ၏	အႏုပညာ	ဖန္	

တီးမႈေၾကာင့္	 စာဖတ္သူကိုယ္တုိင္	 တစ္ခါတစ္ရံ	
ျဖဴႏွင္းအိျဖစ္သြားသည္။	တစ္ခါတေလ	သက္ႏွင္း	
ေအာင္ျဖစ္ရျပန္သည္။	ေနာက္	တင္သူဇာ၊	ေဇာ္၀င္း	
ေမာင္၊	ျမျမလႈိင္...။
	 လသားအရြယ္ကပင္	မိဘတို႔	အိမ္ေထာင္ေရး	
ၿပိဳကြဲခဲ့၍	ဖခင္ဟု	ေခၚစရာမရွိေတာ့ေသာ	အသက္	
ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္	 မိခင္အ	
ပ်ိဳစငဘ္၀က	ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲဖ့ူးေသာ	အမ်ိဳးသားတစဥ္ီး	
ကိ	ုဖခငဟု္	ထငမွ္တ္ရာမွ	မိခငဆ္ရာမ	ေဒၚတငသ္ဇူာ၊	
ဖခင္	 ဦးေဇာ္၀င္းေမာင္၊	ဆရာမကို	 ခ်စ္ခဲ့မိသူ	ကို	
သက္ႏငွ္းေအာင္ႏငွ့	္ကိသုက္ႏငွ္းေအာင၏္	ဇနီး	ျမျမ	
လိႈငတ္ို႔ၾကားတြငရ္ွခိဲ့ေသာ	အတတိက္	ခေရဦးကိ	ုျပန	္
လည္ေမႊးၾကဴေစေသာအခါ	၅၂၈	ႏွင့္	၁၅၀၀	တို႔	ထံု	
မြမ္းေသာ	အခ်စ္၀ထၳဳတစ္ပုဒ္	ျဖစ္လာေတာ့သည္။	
	 ယခုစာအုပ္သည္	အေပ်ာ္ဖတ္လုံးခ်င္း	 ၀တၳဳ		
ေတြၾကား	 တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ	 ထြန္းလင္းေတာက္ပေန	
ေသာ	လုံးခ်င္း၀တၳဳစစ္စစ္တစ္ပုဒ္	 ျဖစ္သည္။	အ	
ေပ်ာဖ္တက္ားမဟတု။္	၀တၳဳထမဲွာဘ၀ေတြပါသည။္		
တစိမ့္စိမ့္	 ျပန္လည္ေတြးေတာစရာေလးမ်ားလည္း	
ပါသည္။	ဆိုရလွ်င္	တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ	ကဲြထြက္ေနေသာ	
လုံးခ်င္းတစ္ပုဒ္၊	ထိုလုံးခ်င္း၀တၳဳထဲမွ	 စာေရးသူ၏	
ႏွလံုးသားႏွင့္	အႏုပညာ	ေပါင္းစပ္ဖန္တီးမႈက	 စာ	
ဖတ္သူကိုယ္တုိင္	 ခေရဦး၏	 ရနံ႔ကို	 နမ္း႐ိႈက္ရင္း	
အာ႐ုံၿငိတြယ္သြားပါမည္။	စာအုပ္ကို	လင္းလြန္းခင္	
စာေပက	တန္ဖိုး	၃,၀၀၀	က်ပ္ျဖင့္	ျဖန္႔ခ်ိသည္။	

တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္မည္။	 စိတ္ကူးထင္ျမင္တြက္ဆထားသည္ႏွင့္	လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚမႈက	
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနမည။္	အရညအ္ခ်င္း၊	ဉာဏစ္ြမ္းမညမွ္်ရိွေစ၊	အရင္းအႏွီးမညမွ္်ပုိငဆ္ိငု	္
ေစ	လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးမ၀င္သလိုျဖစ္ေနမည္။	

rwfv 5 &ufrS 11 &uftxd

ARIES
အေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုးတက္မႈရရွမိည္။	ကံသစ္ပြင့္သည္။	တိုးတက္မႈသစ္မ်ားဆက္တိကု္	
ရရွလိာမည။္	ကာလအတနၾ္ကာေစာင္ဆ့ိငု္းေနသည္အ့ခြင္အ့ေရးမ်ားကိလုက၀္ယပ္ိငုပ္ိငု	္
ရရွိမည္။	အေျပာင္းအေရႊ႕၊	အေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုတက္မႈမ်ားပူးတြဲျဖစ္ေပၚမည္။

rdó&moDzGm; (rwf 21-{NyD20)

TAuRuS Nydó&moDzGm; ({NyD21-ar21)
ျမဳပ္ေနေသာေငြမ်ားျပန္ေပၚမည္။	 ၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ားလက္၀ယ္ျပန္ရမည္။	 ခက္ခဲ	
ေသာျပႆနာမ်ားေျဖရငွ္းအဆင္ေျပမည။္	မမိကိိယုတ္ိငုတ္ြင္ျဖစ္ေစ၊	မသိားစတုြင္ျဖစ္ေစ	
ခရီးသြားျခင္း၊	ရပ္ေ၀းႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားမွအက်ဳိးေကာင္းခံစားရမည္။

arxkef&moDzGm; (ar 22-ZGef 21)GEmINI
အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊား၍	အလံုးစံုအဆင္ေျပမည္။	စိတ္ကူးထားျခင္း၊	ေမွ်ာ္လင့္ထား	
ျခင္းမရွကိ	ထူးထူးျခားျခားေငြ၀ငမ္ႈႏငွ္က့ံေကာင္းျခင္းမ်ားအပိမ္ကသ္ဖြယ္ျဖစထ္ြန္းကနိ္းရွ	ိ
မည္။	လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူမ်ားအလုပ္တိုးတက္ျခင္း၊	ေငြ၀င္ျခင္းႀကံဳမည္။

u&u#f&moDzGm; (ZGef 22-Zlvkdif 22)

တာ၀န္ယူအာမခံထားသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ	 စိတ္ေသာက၀င္ရမည္။	 စာရြက္စာတမ္း	
အတုအေယာင္မ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး	 စိတ္ေသာကေရာက္တတ္သည္။	
ေငြေၾကးကိစၥၾကား၀င္၍	ေလ်ာ္ရကိန္းႀကံဳမည္။

CANCER

LEO  od[f&moDzGm; (Zlvkdif23-Mo*kwf23)

uef&moDzGm; (Mo*kwf24-pufwifbm22)VIRGO

wl&moDzGm; (pufwifbm23-atmufwkdbm23)LIBRA

SCORPIO NAdpäm&moDzGm; (atmufwkdbm24-Ekd0ifbm22)

SAGITTARuS "Ek&moDzGm; (Ekd0ifbm23-'DZifbm21)

CAPRICORN rum&&moDzGm; ('DZifbm22-Zefe0g&D20)

AquARIuS ukrf&moDzGm; (Zefe0g&D21-azazmf0g&D18)

PISCES rdef&moDzGm; (azazmf0g&D19-rwf20)

ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ၊	 စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားေျဖရွင္းရမည္။	 နာမည္သိကၡာထိခုိက္	
စရာမ်ားေပၚတတ္သည္။	အႏၲရာယ္ေပးမည့္သူမ်ား၊	 ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားပတ္၀န္းက်င္	
တြင္ျပည့္ေနမည္။	အားငယ္ေသာမိမိအမွားကိုေထာက္၍ျပႆနာရွာမည့္သူေတြ႕မည္။

အလြန္ေကာင္းသည။္	စတ္ိခ်မ္းသာမည။္	ရညမွ္န္းခ်က္ေအာင္ျမငမ္ည။္	ဆႏၵရိွသညမ္်ား	
လုပ္လိုသည့္ကိစၥမ်ားေရွ႕တုိးလုပ္ကိုင္၍အက်ဳိးရွိမည္။	အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ားႀကံဳမည္။	
မမိကိိယုတ္ိငုတ္ြငလ္ည္းေကာင္း၊	မသိားစတုြငလ္ည္းေကာင္း	စတိခ္်မ္းေျမ႕စရာႀကံဳမည။္

ခရီးကစိၥ၊	အေျပာင္းအလကဲစိၥေဆာငရ္ြကရ္န္အခါေကာင္းက်ေရာကသ္ည။္	အမိဘကမွ္	
ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍	ထူးျခားေသာအခြင့္အေရးရရွိႏိုင္သည္။	ပစၥည္းမ်ားအေလာ	
တႀကီး၀ယ္ယူရန္မသင့္။	ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွမ်ားတတ္သည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံ၊	အလုပ္ကိစၥမ်ား	အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္မည္။	လုပ္ငန္း	
မရိွသ၊ူ	အလပ္ုရွာျခင္း၊	ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင္	့လကင္င္းအက်ဳိးထူးခံစားရမည။္	ေပၚလာသည္	့
အေျခအေနမ်ားကို	အသံုးခ်၍တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ရရွိသြားမည္။

က်န္းမာေရးဂ႐ုစုိက္ပါ။	 နားအူ၊	 နားကိုက္ျခင္း၊	အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊	အစာအိမ္	
ဒကုၡေပးျခင္းျဖစတ္တ္သည။္	အခ်ိန္ကိကုစ္နစတ္က်စမံီထားသညမ္်ား	အလြဲလြဲအေခ်ာ္	
ေခ်ာ္ျဖစ္ကုန္မည္။	သူတစ္ပါးေၾကာင့္	စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းႀကံဳမည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳသင့္သည္။	လမ္းသစ္ထြင္၍လုပ္သင့္သည္။	 ပုံမွန္လုပ္ေနသည့္	
အတိုင္းေဆာင္ရြက္ကအက်ဳိးမရွိသည့္အျပင္	 နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈႀကံဳႏုိင္သည္။	အေရးႀကီး	
သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည္။	ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။

က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ပါ။	အစားအေသာက္မွားယြင္းမႈေၾကာင့္	 ေရာဂါျဖစ္မည္။	အခြင့္	
အလမ္းႏစွမ္်ဳိးႏစွခု္တစၿ္ပိဳငတ္ည္းေပၚက	လပ္ုငန္းေဟာင္းရပ္၍	လပ္ုငန္းသစစ္တငရ္ျခင္း	
ႀကံဳမည္။	ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။
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t c rJh a Mu mf ji m u @Free Classified
သင္ၾကားေပးသည္

၉၊	၁၀	တန္း	သခ်ၤာ၊	ဓာတု၊	႐ူပ၊	ထူးခြၽန္	

ရန္	အိမ္လုကိသ္ငသ္ည။္	ဘာသာစံ	ုဂုကိ	္

သငသ္ည္။	ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး	B.E	(Mech)

ဖုန္း-၀၉	၇၃၁၃၄၀၃၀

သင္ၾကားေပးသည္

၈၊	၉၊	၁၀	Engilsh	(Text,	Grammar,	

Essay	&	Letter)	 (Grammar,	Essay	

&	Letter)	သီးသန္႔။	ေဒၚစမ္းသီတာတင့္	

B.A(English)	Hons:M.A,	D.A(LCCI)	

&	ACCA	(Part	II)

PH:09	5176453

Teahcer Myo

Grade	X,XI,	IELTS,	Interview,	IGCSE	

BCA	(ALL	Subjects)	Home	Service.

PH:09	5132373

အရပ္ျမင့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း

အရပ္ျမင့္မားလုိသူ	 က်ား၊	 မမ်ား	 အ	

တြက္	ေဆး၀ါး၊	ေလ့က်င့္ခန္း၊	အစားအ	

စာတို႔ျဖင့္	လမ္းၫႊန္ပုိ႔ခ်ေပးပါမည္။	

ဖုန္း-၀၉	၄၃၀၄၃၂၀၃

စီးပြားျဖစ္ စားေသာက္ကုန္သင္တန္း

ကိတ္မုန္႔၊	 ေပါင္မုန္႔၊	 ပီဇာ၊	 ေရခဲမုန္႔၊	

အခ်ိဳရညမ္်ိဳးစံ၊ုတ႐ုတ္အစားအစာ၊	ေၾကး	

အိုး၊	ကနု္းေဘာငႀ္ကီးေၾကာ၊္	ခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ၊္	

ငါးကင္၊	ဒံေပါက္(အစိမ္းေဖာက္)	.	.	.

(ပညာဒါန)

ဖုန္း-၀၁	၄၀၀၁၆၃

ကုသေပးသည္

ေဗာက္အလြန္ထူျခင္း၊	 ဦးေရျပားမိႈႈစဲြ	

ျခင္း၊	 ဆံပင္အလြန္ကၽြတ္ျခင္းေၾကာင့္	

ထပိ္ေျပာင၊္	ဆပံငပ္ါး၊	က်ဲျခင္းမ်ားကု	ိခ်ိဳ	

သာေသာေစ်းႏႈႈန္းျဖင္	့ထိေရာကစ္ြာကသု	

ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉	၃၁၅၆၅၉၂၀

ခုိင္စံဟိန္းေဆးခန္း

သြားဘကဆ္ုငိရ္ာ	ကသုမႈႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊	သြား	

ျမစ္တုျဖင့္	သြားတုတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္	မညီ	

ညာေသာ	 သြားမ်ားအား	 ပါရဂူမွျပဳျပင္	

ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉	၄၃၀၆၈၃၆၀

FAMILY RESTAuRANT

တ႐ုတ္ဟင္းလ်ာစားေသာက္ဆိုင္

ဋ	ရပ္ကြက၊္	အမွတ္	(၈၃၃)၊	သဓုမၼာလမ္းမ၊	

	မ/ဥကၠလာပ။

ဦးရာလူကုိေပးမည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ	စားေသာက္ကုန္ထုတ္	

လုပ္ေသာ	လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား	ထုတ္	

ကုန္ပစၥည္း	အရည္အေသြးပုိမိုေကာင္း	

မြန္ရန္	 အုပ္စုအလိုက္	 အကူအညီေပး	

မည္။	(အခ်ိဳရည္အုပ္စု၊	စည္သြပ္အုပ္စု၊	

င႐ုတ္ဆီအုပ္စု၊	ဘီစကြတ္အုပ္စု)

ဖုန္း-၀၉-၃၁၅၅၄၆၇၄

ေရာင္းမည္

မ/ဥကၠလာ၊	 ရတနာကြၽန္းရိပ္သာ	 ေပ	

(၆၀×၁၁၀)၊	(ညိႇႏႈိင္း)။

ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္−

ဖုန္း-၀၉	၇၃၀၅၄၅၄၃

ေရာင္းမည္

အင္းစန္ိ၊	အာလန္ိငါးဆင္အ့နီး	ေပ	(၄၀×	

၁၂၀)	သိန္း	(၆၀၀၀)။

ဖုန္း-၀၉	၂၅၀၀၇၀၂၁၉

ေရာင္းမည္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊	 ရပ္ကြက္ႀကီး	 (၉)၊	သီရိ	

နႏၵာလမ္းေပၚရိွ	ဘုိးဘြားပုိင္ေျမ။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၂၃၂၈၈၉

ေရာင္းမည္

ေျမာကဥ္ကလၠာပၿမိဳ႕နယ္၊	(ဌ)	ရပ္ကြက၊္	

ေပ	(၂၀×၆၀)၊	(ေရမီး)	(ဂရန္မူရင္း)	၆	

ေကြ႕ႏွင့္	 နီး၊	 တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္	

ေစ်း၊ကားမွတ္တိုင္၊	ေက်ာင္းနီး။

သိန္း(၃၇၀)။

ဖုန္း-၀၉	၂၅၀၂၀၄၃၀၄

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Assistant	Production	Manager	

M	(1)	Post

HR	Manager			M/F	(1)	Posts

Sales/Marketing	Manager	

M/F	(1)	Post

PH:09	73192935

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

အခ်က္အျပဳတ္ကြၽမ္းက်င္

(ယိုးဒယား၊	တ႐ုတ္၊	ရွမ္း)

မီးဖုိေခ်ာင္အကူ/ပန္းကန္ေဆး

စားပြဲထုိး/မုန္႔ပုိ႔

အေအးေဖ်ာ္ကြၽမ္းက်င္

ဖုန္း-၀၁	၅၃၅၃၅၀

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

WFP	Myanmar	is	seeking	the	quali-

fied	candidates	for	the	below.

Job	Title	-	Programme	officer	(1)	

Post,	Grade	-	NO.A,	Duty	Station-	

Maungdaw.

No.5,	 Kanbawza	 St,	 Shwe	 Taung	

Kyar	 2	 Ward,	 Bahan	 Tsp.	 email:	

wfpmyanmar.vacancy@wfp.org

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

Internet	 ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ	 Home	

or	Small	Office	network	မ်ား	စတင္	

တပ္ဆင္ျခင္း	 ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား	

ကုိ	 LSP	 မ်ားထက္	 ေစ်းႏႈႈန္းသက္သာ	

စြာျဖင့္	ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဖုန္း-၀၉	၂၅၀၀၂၇၁၉၉

ေႏြရာသီ(အထူး)

မူႀကိဳ၊	မူလတန္း၊	အလယ္တန္း	ကေလး	

မ်ားအတြက	္ဘာသာစံ(ုသုိ႔)	တစဘ္ာသာ	

ခ်င္းစီအထူး	သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၅၀၃၀၁

သင္ၾကားေပးသည္

Maths,	Chemistry	&	Physics	ထူးခၽြန္	

လုိေသာ	 Grade	 X&	 XI	 တပည့္မ်ား	

အတြက္	တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊	၀ိုင္းျဖစ္ေစ၊	

အိမ္လုိက္သင္သည္။

ဖုန္း-	၀၉	၇၃၁၄၂၀၂၀

သင္ၾကားေပးသည္

၈၊	၉၊	၁၀တန္း	အဂၤလပ္ိ	Essay	&	Letter																				

(သီးသန္႔)	 ကုိယ္တုိင္ေရးတတ္ေအာင္	

ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-	၀၉	၄၂၀၃၁၇၉၅၄

႐ိုက္ကူးေပးပါသည္

အလွဴ၊	 မဂၤလာပဲြ၊	 ေမြးေန႔၊	 တရားပဲြ၊	

စာေပေဟာေျပာပဲြစသည္မ်ားကို	 ဓာတ္	

ပုံ၊	 ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္	 ႐ိုက္ကူးေပးပါ	

သည္။	ဖုန္း-၀၉	၄၅၀၀၄၅၆၂၇

နားေထာင္ေပးမည္

မိမိတို႔ဘ၀အဆုိးအေကာင္းအတြက္	ရင္

ဖြင္စ့ရာ၊	ေျပာစရာလုလိွ်င	္နားေထာင္ေပး	

မည္။	 ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈႈ	 အာမခံသည္။	

(ေစတနာေၾကးျဖစ္ပါသည္။)

ဖုန္း-၀၉	၄၃၀၄၃၂၀၃

အာ႐ံုေၾကာအားေဆး

အာ႐ံုေၾကာအားနည္းျခင္း၊	 ေလငန္း၊	

ေလျဖတ္၊	 ထံုက်ဥ္၊	 ဒူးနာ၊	 ခါးနာ၊	

အေၾကာတက္ေညာင္းညာ၊	 ႐ံုး၀န္ထမ္း	

မ်ားအတြက္	“ျခဴးရာဇာ”	အမွတ္တံဆိပ္	

အာ႐ံုေၾကာအားေဆး။

ဖုန္း-၀၉	၂၄၅၀၀၇၂

အဆီက်ေဖ်ာ္ရည္

ကုိယ္ခႏၶာတြင္းမွ	 အဆီပိုမ်ားက်ေစၿပီး	

သက္လံုေကာင္းေစရန္	 အဆီက်ေဖ်ာ္	

ရည္မွ	ကူညီအားေပးမည္။	သဘာထြက္	

ျဖစ္၍	ေသာက္သံုးရန္	အဆင္ေျပမည္။

ဖုန္း-၀၉	၄၃၀၄၃၂၀၃

ေရာင္းမည္

migun	က်န္းမာေရးစက္။

ဖုန္း-	၅၀၃၄၈၀

ေရာင္းမည္

450	MHZ			49	ဖန္ုး	တစလ္ံုးေရာင္းရန္ရိွ	

သည္။	 ေရာင္းေစ်း	 (280000)	 က်ပ္။	

အေလွ်ာ့အတင္းမရွိ။

ဖုန္း-09-256313917

ေရာင္းမည္

လည္ပတ္ေနေသာ	 အင္တာနက္ဆုိင္	

ေရာင္းရန္ရိွသည္။	 ၾကည့္ျမင္တုိင္၊	 ဗိုလ္	

သရူလမ္း၊	ညေစ်းအနီးလစူညက္ား	ေသာ	

ေနရာတြင္တည္ရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉	၄၃၀၃၀၀၇၃

ေရာင္းမည္

ေျမာက္ဥကၠလာ၊	၆	ေကြ႕အနီး	ဧရာရပ္	

ကြက၊္	အတြင္းမိန္းလမ္းမႀကီးေပၚ	(၂၀×	

၆၀)	(ေရမီး)	(ဂရန္မူရင္း)	တစ္ထပ္ပ်ဥ္	

ေထာင္၊	ေနရာေကာင္း၊	ေစ်း၊	ေက်ာင္း၊	

ကားမွတ္တုိင္အနီး။	သိန္း	(၆၅၀)။

ဖုန္း-၀၉	၂၅၀၂၀၄၃၀၄

ေရာင္းမည္

တ/ဥ၊	(၁၂)	ရပ္ကြက၊္	မာဃလမ္းမေပၚ၊	

ေပ	(၄၀×၆၀)၊	ဂရန္အမည္ေပါက္။

ေစ်း-5500L။	

ဖုန္း-၀၉	၃၁၆၈၇၀၁၃

ေရာင္းမည္

အမွတ္	(၂၂)၊	ေလးလႊာ၊	ေက်ာက္ေျမာင္း	

လမ္း၊	ေပ	(၁၆x၆၅)၊	အခန္းႏွစ္ခန္း၊	သံ	

ပန္းအျပည့္ပါ၊	အိမ္ေရွ႕ခန္းပါေကးခင္း၊	

ျပင္ဆင္ၿပီး	အသင့္တက္ေန႐ံု။	

သိန္း	(၆၃၀)	ညိႇႏႈႈိင္းေစ်း။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၁၉၇၇၄၂

Living Real Estate Services

အိမ္၊	 ၿခံ၊ေျမႏွင့္	ပတ္သက္၍	၀ယ္မယ္/	

ေရာင္းမယ္/ငွားမယ္ဆုိတဲ့	 စိတ္ကူး	

ေလးမ်ားရိွခဲ့လွ်င္	ရွင္သန္ျခင္း	အိမ္၊	 ၿခံ၊	

ေျမအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္	ဆက္သြယ္ေစခ်င္	

ပါတယ္။	ဖုန္း-	၀၉	၃၃၂၇၀၂၇၇

AuNG BROTHER Groups 

ေလေအးေပးစက္မ်ားကုိ	၀န္ေဆာင္မႈႈပံု

စံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္	 စိတ္တုိင္းက်ေဆာင္ရြက္	

ေပးပါသည္။	ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၄၈၃၅၂

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

မန္ေနဂ်ာ																				က်ား	(၁)	ဦး

႐ံုး၀န္ထမ္း																			က်ား	(၁)	ဦး

အေထြေထြ၀န္ထမ္း										က်ား	(၁၀)	ဦး

ယာဥ္ေမာင္း(ကြၽမ္းက်င္)	က်ား	(၃)	ဦး

ဖုန္း-၀၉	၇၃၀၂၇၇၃၃
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အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဘားတစ္ခုထဲ၀င္လာၿပီး	ဘားေကာင္တာမွ	
လူကုိ	 အရက္	 ခုနစ္ခြက္တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းထည့္ခိုင္းသည္။	
အရက္ခုနစ္ခြက္ငွဲ ႔ ၿပီးခ်ိန္မွာပင္	 အမ်ိဳးသားက	တစ္ခြက္ၿပီး	
တစ္ခြက္ဆက္တုိက္ေသာက္ပစ္လုိက္ရာ	 ဘားတာ၀န္ခံက	
‘‘ေဟ့လူ	ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ။	ယၾတာေခ်တာလား။	ဒါေလာက္	
ေတာင္	အေလာတႀကီးျဖစ္ေနတာ’’ဟုေျပာရာ	အမ်ိဳးသားက	
‘‘ေနာင္ႀကီးလည္း	ကြၽန္ေတာ့္ေနရာမွာဆုိရင္	ကြၽန္ေတာ့္လိုပဲ	
လုပ္မွာပဲ’’ဟု	ဆုိရာ	ဘားတာ၀န္ခံက	‘‘ခင္ဗ်ားမွာ	ပုိက္ဆံဘယ္	
ေလာကပ္ါသလ’ဲ’	ဟု	ေမးရာ	အမ်ိဳးသားက	‘‘ဟီး	.	.	.ဟီး	ကြၽန္ေတာ့္	
အိတ္ကပ္ထဲမွာ	 ပိုက္ဆံတစ္ေဒၚလာပဲပါတယ္’’ဟု	 ေျပာကာ	
တစ္ေဒၚလာတန္	တစ္ရြက္ထုတ္ေပးပါေတာ့သည္။

ဆူဆန္၏	ငါးႏွစ္အရြယ္သားငယ္	ဂြၽန္တစ္ေယာက္	သူငယ္ခ်င္း	
စတီဗင္	 အိမ္မွျပန္လာၿပီး	 စတီဗင္တို႔အိမ္ဧည့္ခန္းတြင္	 ေဘာ	
လံုးကန္ရင္း	 မီးအုပ္ေဆာင္တစ္ခုကဲြေအာင္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း	 ၀န္	
ခံသည္။	ယင္းေနာက္ဂြၽန္က	 ‘‘ဒါေပမဲ့	အဲဒါကုိ	 ေမေမျပန္၀ယ္	
ေပးရမွာကုိေတာ	့မပနူ႔ဲေမေမ။	စတဗီင္ေမေမေျပာတာ	အဲဒါမ်ိဳး	
ေနာက္တစ္ခုမရိွဘူးတဲ့’’ဟု	ေျပာပါသည္။

ပထမဆုံးႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစက္	
မႈဇုန္ႀကီးက	 ႏွစ္လတာမွ်အတြင္း	
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏	 စက္မႈဇုန္ေျမေစ်း	
ကြက္ကို	ထိုးေဖာက္လာေတာ့မည့္	
အခ်ိန္တြင္	 စက္မႈဇုန္ေျမေစ်းက်	
ေစရန္ဟု	အေၾကာင္းရွာ၍	ရန္ကုန္	
ၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ုိက္၌	ေနာက္ထပ္	
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစက္မႈဇုန္	အ	
သစ္ကို	 မည္သူက	တာ၀န္ယူ၍	
ေဖာ္ထုတ္မွာပါနည္း။	 လိုအပ္ပါဦး	
မည္ေလာ။	 အိမ္ရာေျမကြက္စီမံ	
ကိန္းမ်ားႏွင့္	တန္ဖုိးနည္း၊	တန္ဖိုး	
လတ္အိမ္ရာမ်ားအတြက္	ရန္ကုန္	
အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ	ေျမကြက္မ်ား	အ	
ေျမာက္အျမားလိုအပ္ေနသည္ကို	
လည္း	 မသိၾကေလေရာ့သလား။	
အခ်ိဳ႕က	 ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္	ကန္ထ	
႐ုိက္လယ္ေျမ	(Contract	Farming)	
ဟူ၍	ဧက	၅၀၀	မွ	၁၀၀၀	အထိ	ရ	
ယူထားေသာ	ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္	
မိမိတုိ႔	အေခ်ာင္ရထားသည့္	လယ္	
ယာေျမမ်ားကို	စက္မႈေျမျဖစ္	ေအာင္	
ပူးေပါင္း ႀကံစည္ေနၾကသည္ဟု	
ေ၀ဖ န္ေျ ပာ ဆိုသံမ်ား ကိုလည္း 	
ၾကားေနရ၏။	 ေဖာင္းသည့္ဖား 	
မ်ားကို	 ပိုေဖာင္းေအာင္လုပ္မေပး	
ၾကပါႏွင့္	 အိမ္ရာမ့ဲမ်ားကို	သနား	
ေတာ္မူၾကပါဦးဟု	အယူခံ၀င္လိုပါ	

သည္။
	 အထူးစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း	
လွသည္မွာ	 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္	
ေတာ္သုိ႔	တင္သြင္းေသာ	၂၀၁၃-	
၂၀၁၄	ဘ႑ာႏွစ္ပထမေျခာက္	
လပတ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေဆာင္	
ရြက္မႈအစီရင္ခံစာအေပၚ	 ျပည္	
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္စီမံကိန္းမ်ား	
ႏွင့္	 ဘ႑ာေရးဖြံ ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ	
ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ	ေလ့လာသုံး	
သပ္၍	တင္သြင္းခ့ဲေသာ	အစီရင္ခံ	
စာပင္ျဖစ္၏။	အဆုိပါအစီရင္ခံစာ	
တြင္		‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	လက္ရွိပကတိ	
အေျခအေနမွာ	ေငြေၾကးခ်မ္းသာ	
သူမ်ားပို၍	 ခ်မ္းသာျခင္း၊	ဆင္းရဲ	
သူမ်ားပို၍	ဆင္းရဲျခင္း’’ဟူေသာ	
အခ်က္ကို	အတိအလင္းေဖာ္ျပခ့ဲ	
ေၾကာင္း	သိရွိရပါသည္။
	 ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ပင္	
စီးပြားေရး၊	 လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ား	
အတြက္	 ျပည္သူတုိ႔က	 တိုက္ပဲြ၀င္	
ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး	အစုိးရကလည္း	
မူ၀ါဒျဖင့္	ထိန္းေက်ာင္းေနၾကရဆဲ	
ျဖစ္ရာ	စာေရးသူတို႔ႏုိင္ငံက့ဲသို႔	 ဒီမုိ	
ကေရစီသက္တမ္းႏုနယ္ေသာ	ႏုိင္ငံ	
တြင္	ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟခ်က္	
မ်ားရွိေနသည္မွာ	မဆန္းပါဟုဆင္	
ေျခေပးႏိုင္၏။	သို႔ေသာ္	ဒုတိယသမၼ	

ေဖာင္းတဲ့ဖားက ပိုေဖာင္း ျပားတဲ့ဖားက ပိုျပား
pmrsufESm (23)rS

တရားခံစစ္စစ္အျမစ္ကရွာေဖြ...ျဖတ္ၾကမွ ေနာင္တာရွည္
pmrsufESm (26)rS

တေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းေျပာ		
သက့ဲသုိ႔	 ေရွ႕တြင္	 ေရာက္ရွိေန	
ေသာ	ႏုိင္ငံမ်ား၏	အမွားမ်ားကို	မိမိ	
တို႔က	သင္ခန္းစာယူ၍	Late	Corner	
advantage	မည္ေသာ	 ‘‘အႀကံတူ	
ေနာက္လူသာစၿမဲ’’ျဖစ္မည့္	အခြင့္	
အေရးကို	 ယူတတ္ၾကဖုိ႔ လုိေပ	
သည္။
	 	 မိဘျပည္သူမ်ားကလည္း	
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကို	 ဒီမိုကေရစီ	
ကန္႔လန္႔ကာဖြင့္သည့္အခ်ိန္မွ	စ၍	
စ၊	လယ္၊	 ဆုံး	 သုံးပါးစလုံးခုိင္မာ	
သန္႔ရွင္းေသာ	 မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္	 ထိန္း	
ေက်ာင္းေပးႏိုင္ေသာ	 ဒါ႐ုိက္တာ	
ႀကီးျဖစ္ေစခ်င္၏။	 ႏိုင္ငံေတာ္တြင္	
ဆင္းရဲခ်မ္း	သာကြာဟခ်က္ရွိသည္	
ကို	လက္ခံပါေသာ္လည္းကြာဟ	
ခ်က္ပုိ၍	ပုိ၍	ႀကီးထြားလာျခင္းမရွိ	
ေအာင္	ယခုထက္	 ထိထိေရာက္	
ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္၏။	
ဒဏ္ခတ္သင့္ေသာ	ပုဏၰားကို	ဒဏ္	
ခတ္ေစခ်င္၏။	 အခြန္ႏွင့္	 ပတ္	
သက္၍	 ‘ ‘ေရွာင္လိမ္’ ’က်င့္စဥ္	
သုံးစဲြျခင္း၊	သာဓကအေနျဖင့္	ယ	
ခင္အစုိးရေခတ္	 ျပည္သူပိုင္ေျမ	
ကြက္မ်ား	ေရာင္းခ်မႈ	 ေႂကြးက်န္	
ႏွင့္အခြန္သင့္ေငြ	ဘီလီယံ	၄၀၀	ကို	
ယေန႔အထိ	 သုံးႏွစ္ေက်ာ္မေပးဘဲ	
ေနျခင္းအား	 လုံး၀ခြ င့္မျပဳျခင္း၊	
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ား	ေဖာ္ထုတ္အ	
ေရးယူျခင္း၊	 ‘‘တစ္မိုးလုံး	ေဖ်ာက္	

ဆိပ္’’ဆိုသက့ဲသုိ႔	 ကုမၸဏီတစ္ခု	
တည္းကို	 လုပ္ငန္းနယ္ပယ္စုံ၌	
ထပ္တလဲလဲ	ကန္ထ႐ိုက္ရယူခြင့္မ	
ျပဳျခင္း၊	မေလ်ာ္ၾသဇာသုံး၍လည္း	
ေကာင္းလာဘ္ေပး၊	လာဘ္ယူျပဳ၍	
လည္းေကာင္း	လုပ္ငန္းကန္ထ	႐ုိက္	
ရယူေၾကာင္း	 တိုင္ၾကားလာပါက	
အမွန္တရားေပၚေပါက္ေအာင္ 	
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္း၊	တရား	
မ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို	 ျပင္းထန္	
စြာ	အေရးယူျခင္း၊	 လုပ္ငန္း	ကန္	
ထ႐ိုက္မ်ားကို	ေအာက္ေၾကးႏွင့္	
ရယူပိုင္ခြင့္မျပဳျခင္း၊	 ၿမိဳ႕ျပေဒသ	
အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း	လယ္ေျမဧက			
၅၀၀၀	ေက်ာ္ခန္႔အထိ	ခ်ထားေပးခ့ဲ	
မႈမ်ားကို	 ျပန္လည္စိစစ္႐ုပ္သိမ္း	
ျခင္းစသည့္စသည့္အခ်က္မ်ားကို	
ဦးစားေပးအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္	ေဆာင္	
ရြက္သင့္ပါသည္။
	 သုိ႔မွသာ	‘‘Littel	For	many,	
much	for	few’’ဟူေသာ	မညီမွ်မႈ	
ကို	 ဖယ္ရွားၿပီး	 ‘‘Little	 for	 few,	
much	for	many’’ဟူ၍	လူနည္းစု	
အတြက္	ေ၀စုနည္းၿပီး	 လူမ်ားစု	
အတြက္	ေ၀စုမ်ားေသာ	စီးပြားေရး၊	
လူမႈေရးအခြင့္အေရးမွ်တမႈ	အေျခ	
ခံေကာင္းမ်ား 	 တည္ေဆာက္မႈ 	
လမ္းေၾကာင္းသုိ႔	ေရွး႐ႈလာမည္ျဖစ္	
ပါေၾကာင္း	 တင္ျပလိုက္ရပါသ	
တည္း။

	 	သူ႔အိမ္ထဲ	၀င္ရွာသည့္အ	ခါ	
အဖုိးတန္ေႂကြသား႐ုပ္တုေတြႏွင့္ 	
ဇိမ္ခံအရက္ပုလင္းေသတၱာေပါင္း	
မ်ားစြာကိလုည္းေတြ႕ရွခိဲ့ေသးသည	္
တ့ဲ။	ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ဖူးသည္။
	 တခ်ဳိ႕	အဂတိမႈေတြဆုိ	 ေသ	
ဒဏ္ပင္ေပးၿပီး	 စစ္ေဆးစီရင္ေန	
သည့္	တစ္ပါတီအာဏာရွင္ကြန္ျမဴ	
နစ္ဟု	နာမည္ခံထားေသာ	တ႐ုတ္	
ႏိုင္ငံထဲမွ	 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကပင္	အဲ	
သည္ေလာကဆ္ုသိည္အ့ခါ	အႂကြင္း		
မဲအ့ာဏာကိ	ုပုငိပ္ုငိ္ႏုငိ္ႏုငိသ္ုံးခြင္ရ့	
ခဲၾ့ကသည္	့ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ႏုငိင္မံ	ွဗုလိ	္
ခ်ဳပ္ႀကီး၊	 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေလးမ်ားကို	
‘ေရႊက်မ္းရြကလ္ုိ႔	က်နိပ္ါမ့ယက္ြယ’္	
ဆုသိည္သ့ခီ်င္းေလးမ်ားဆုရိၾဲကသ	
လား	ေမးခ်င္သည္။
	 သို႔ေသာ္	သူတုိ႔ကိုကြၽန္ေတာ္	
အျပစ္မေျပာလုိ။	လုပ္ခြင့္ရွိေအာင္	
ဖန္ဆင္းေပးထားသည္	့စနစက္ိသုာ	
ေျပာသည္။	အားလုံးသည္	ထုိစနစ္	
ထဲမွ 	 သားေကာင္ေတြ	 ျဖစ္ခဲ့ ၾက	
သည္။
	 ထုိ ႔ေၾကာင့္	အဲသည္စနစ္မ်ဳိး	
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	ႏုိင္ငံထဲတြင္	ေနာက္	
တစႀ္ကမ္ိျပန္ေပၚမလာေအာင	္ကြၽန္	
ေတာတ္ုိ႔အားလုံးႀကဳိးပမ္းေနၾကျခင္း	
ျဖစ္သည္။
	 ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးမွ	 ပုဂၢဳိလ္၏	အင္	
တာဗ်ဴးတြင	္ပတုပ္တုခ္တခ္တ္ေျပာ	
ထားသည္	့အမ်ဳိးသားဒမီုကိေရစအီ	

ဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက၊	ကာကြယ္ေရးဦးစီး	
ခ်ဳပ္ေဟာင္း	ဦးတင္ဦးကလည္း	စစ္	
အာဏာရွင္၏	လက္ေအာက္တြင္	
နယ္႐ုပ္ႀကီးတစ႐ု္ပ္ျဖစခ္ဲ့ဖူးသညပ္။ဲ	
သုိ႔ေသာ	္သကူေတာ	့ထုစိစအ္ာဏာ	
ရွင္လက္ေအာက္၌	 တာ၀န္ထမ္း	
ေဆာငစ္ဥက္	အမွားမ်ားက်ဴးလြနမ္	ိ
ခဲပ့ါေၾကာင္း	ထတု္ေဖာ္ေတာင္းပနခ္ဲ	့
ဖူးသည္။	အျခားဘယ္သူ႔အေပၚကို	
မွ်လႊဲမခ်ဘဲ	 ေယာက္်ားပီသစြာ	သူ	
မွားခဲ့ေၾကာင္း	 ႐ုိးသားစြာ၀န္ခံခဲ့ဖူး	
သည္။
	 	 ခပ္ေစာေစာပင္	ကြယ္လြန္	
သြားခဲ့ရရွာသူ	ကာကြယ္ေရးဦးစီး	
ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးေစာေမာင္သာ	 ခုလုိ	
ပြင့္လင္းလာခ်ိန္ထိ	က်န္းက်န္းမာ	
မာရွိခဲ့လွ်င္	သူ႔မွာလည္းေျပာခ်င္စ	
ရာေတြ	 ၀န္ခံခ်င္စရာေတြရွိမည္အ	
ေသအခ်ာဟု	ထင္သည္။	
	 တကယ္ေတာ့	စစအ္ာဏာရွင	္
စနစ္ကသာ	လူေတြကိုတရားခံျဖစ္	
ေအာင္	 ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္လ်က္	
ထုိ	စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ပင္	
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို	
ျပည္သူေတြက	ေအာ့ႏွလုံးနာစရာ	
ႀကီးအျဖစ	္ျမငစ္ရာအျဖစ္ေတြျဖစခ္ဲ့	
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
	 မနု္းတီးရြရံွာေအာ့ႏလွုံးအနာခ	ံ
ရသည့္အထဲတြင္မွာမွ	အနစ္နာဆုံး	
ကမူ	အမိန္႔ကိသုာနာခံၾကရရွာသည္	့
ေအာက္ေျခမွ	တပ္သား၊	တပ္ၾကပ္၊	

ဗုိလ္ေလး၊	 ဗုိလ္ႀကီး၊	 ဗုိလ္မွဴးေလး	
ေတြျဖစ္သည္။	သူတုိ႔ေတြမွာ	 ျပည္	
သူေတြ၏	ေအာ့ႏလွုံးနာျခင္းကိသုာ	
ခၾံကရေသာလ္ည္း	ဗုကိက္မူေဖာင္း	
ခြင့္မရခဲ့ၾက။	
	 ေတြးရင္းႏွင့္	ဟိုတစ္ေလာက	
ဖတ္မိခဲ့သည့္	ကာတြန္းတစ္ပုဒ္ဆီ	
စတိ္ေရာကသ္ြားသည။္	ေဖာင္းကား	
ေနသည့္	 ဗုိက္ေပၚမွ	 ေသနတ္ဒဏ္	
ရာကုိ	 လွန္ျပၿပီးတုိင္းျပည္ကို	 အဲ	
သည္ေလာက	္သကစ္ြန္႔ဆဖံ်ားခ်စခ္ဲ	့
သည့္အေၾကာင္း	လူေတာမွာဂုဏ္	
ေဖာ္ေနသည္	့တပမ္ေတာအ္ၿငမိ္းစား		
သူရဘြဲ႕ပုိင္ရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္၏	
ေျခရင္းမွာ	 ေျခတစ္ဖက္ျပတ္ေန	
ေသာ	 ခ်ဳိ င္းေထာက္ႏွ င့္ စစ္သား 	
ေဟာင္းေလးကေမာၾ့ကည့္ေနသည္	့
ကာတြန္းပုံျဖစ္၏။	 ေရးထားသည့္	
စာက	 ‘‘သူရတဲ့	 သူရဘြဲ႕’’ဟုျဖစ္	
သည္။	 ေျခတစ္ဖက္ျပတ္စစ္သား	
ေဟာင္းေလးအတြက	္ရငထ္မဲွာ	နင	္
ေနသလု	ိခံစားမိရသည။္	တစဆ္က	္
တည္းလည္း	ေစာေစာကမွ	တံခါး၀	
တြင္	 ခါးခါးသီးသီးေျပာအလႊတ္ခံ	
လုိက္ ရေသာ 	 စာအုပ္ေလးေတြ 	
လည္ေရာင္းကာ	၀မ္းစာရွာရသည့္		
ေျခတစ္ဖက္ျပတ္	 စစ္သားေဟာင္း	
ေလးကုိ	ျပန္သတိရမိျပန္သည္။
	 ရပ္မေနသည္အ့ေတြးက	ထပ္	
ၿပီး	 ႂကြက္ၿမီးတန္းျပန္ေတာ့	 မၾကာ	
ေသးခငရ္ကထ္ကဲမွ	ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္စာ	
မ်က္ႏွာတစခ္တုြင	္‘ထူးေ၀’ဆုသိည္	့
ဗုလိႀ္ကီးတစဥ္ီးသူေတြ႕ႀကဳခံဲပ့ုံေလး	
ကို	ျပန္ေရးျပထားေသာ	စာတစ္ပုိဒ္	
ႏငွ္	့ဓာတပ္ုံေလးကိ	ုသတရိမိျပန၏္။	

	 သူတင္ထားသည့္ 	 ဓာတ္ပုံ 	
ေလးထတဲြင	္ဘယ္ေျခတစဖ္က္ျပတ္	
ေနေသာ 	 ခ်ဳိ င္းေထာက္ႏွ စ္ ဖက္ 	
ေထာက	္စစယ္နူီေဖာင္း၀တစ္စသ္ား	
ေဟာင္းေလးတစ္ေယာက	္ကားႀကဳ	ိ
ကားၾကားတြင္	 လမ္းေလွ်ာက္ေန	
သည္။
	 ‘‘ကြၽန္ေတာ္	တပ္ထြကပ္ါဗုလိ	္
ႀကီး။	ေနာငခ္်ဳတိပ္ကပါ။	အခု	ခုတင	္
ခုနစ္ရာမွာ	ေျခတုလဲဖုိ႔	လပြတၱာက	
ေနလာတာပါ။ 	 ကြ ၽ န္ေတာ္အခု 	
ထမင္းမစားရတာ	ႏွစ္ရက္ေလာက္	
ရွိေနလုိ႔ပါ။	ကြၽန္ေတာ္ခုလုိေျပာရ	
တာလည္း	ဗုိလ္ႀကီးက	ယူနီေဖာင္း	
နဲ႔မုိ ႔	 လာေျပာရဲတာပါ။	တျခားလူ	
ေတြကိ	ုေျပာရင	္သူေတာင္းစားထင	္
ၾကမွာစုိးလုိ႔ပါ။	ကြၽန္ေတာ	္လပြတၱာ	
က	 ရြာဘက္မွာလယ္ေစာင့္ေပးၿပီး	
ထမင္းစားရပါတယ္။	ခုလည္းကြၽန္	
ေတာ္ပုိက္ဆံေတာင္းတာမဟုတ္ပါ	
ဘူး။	ဗုိလ္ႀကီးကြၽန္ေတာ့္ကို	ထမင္း	
ေလးေကြၽးရင္	၀မ္းသာလွပါၿပီဗုိလ္	
ႀကီးရယ္..’’
	 ခ်ဳိ င္းေထာက္ႏွ င့္ 	 စစ္သား 	
ေဟာင္းေလးေျပာသည့္စကားက	
ႏွလုံးသားရွိသည့္ဗုိလ္ႀကီးထူးေ၀၏	
ရင္ကုိတည့္တည့္ မွ န္လိုက္ ပုံ ရ	
သည္။	 ဗုိလ္ႀကီးထူးေ၀လည္းမရွိမဲ့	
ရွွိမဲ့	တတ္ႏုိင္သေလာက္ေလးထဲမွ	
ေငြတစ္ေသာင္းကို	 ထမင္းဖုိးေပး	
ကာ	သတိဆြဲၿပီး	 ဒုကိၡတတပ္သား	
ေဟာင္းေလးကိ	ုအေလးပင္ျပဳလုကိ	္
မိပါေသးသညဟု္	ေရးထားသည္	့စာ	
ပုဒိ္ေလးဖတလ္ုကိရ္ေတာ	့ရဲေဘာရ္	ဲ	
ဘက္ခ်င္း	 စာနာတတ္သူ၏	ႏွလုံး	

သားကုိ	 မုဒိတာပြားမိရလုိက္ေသး	
သည္။		
	 အေတြးကဆက္ေရြ႕ေနျပန္	
သည့္အခါ	 ေနျပည္ေတာ္႐ုံးတစ္႐ုံး	
တြင	္လုၿံခဳံေရးလပုသ္ားလပုၿ္ပီး	၀မ္း	
ေက်ာင္းေနရသည့္	ကြၽန္ေတာ့္မိတ္	
ေဆြစစ္ထြက္ရဲေဘာ္ေဟာင္း ႀကီး	
မၾကာေသးခင္ရက္ကမွ	ကြၽန္ေတာ့္	
ကိုေျပာသည့္	 စကားေလးေတြနား	
ထဲျပန္ၾကားေယာငလ္ာမိျပန္သည။္
	 ‘‘ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔လု	ိေအာက္ေျခ	
က	တပ္ထြကစ္စမ္ႈထမ္းေဟာင္းေတြ	
ရဲ႕	ဘ၀ေတြဆုတိာကႀကတ္ိစကထ္ဲ	
က	ထြက္က်လာတဲ့ႀကံႀကိတ္ဖတ္	
ေတြလုိပါပဲဗ်ာ။	အခြံခ်ည္းက်န္တဲ့	
ဘ၀မ်ဳိးေတြပါ။	တပ္ကလည္း	ထြက	္	
ေရာေနစရာအိမ္ကမရိွ။	 ရတဲ့ပင္	
စင္ေလးကလည္းဆန္ဖုိးေတာင္မွ	
မေလာက္ဆုိေတာ့ 	 ရရာအလုပ္ 	
ေကာက္လု ပ္ ၾကရတဲ့အခါ	 ယဥ္	
ေအာင္ေခၚေတာ	့လုၿံခဳံေရး၀နထ္မ္း	
ေပါ့ဗ်ာ။	အဲဒီ	ဒရ၀မ္အလုပ္လုိဟာ	
မ်ဳိးကိုေတာင္မွ	ကံေကာင္းမွရတာ	
မ်ဳိးပါ။	ဘယ္သကူမွလညွ္ၾ့ကညတ္ာ	
မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။	တပ္ကုိမုန္းေနတဲ့	
ျပည္သူကုိမေျပာနဲ႔	ကုိယ့္စစ္ထြက္	
ခ်င္းကေတာင္မွ	အေပၚဆင့္ကလူ	
က	ေအာက္ကလူကို	ဂ႐ုတစုိက္ဆုိ	
တာမ်ဳိးကမရွိသေလာက္ရွားရွားပါ	
ဗ်ာ။	ဟုိတစ္ေလာက	ကြၽန္ေတာ့္အ	
လပုဌ္ာနမွာ	ၫႊနမ္ွဴးလပု္ေနတဲ	့ဗုလိ	္
မွဴးေဟာင္းက	 သူေမးတာမသိရ	
ေကာင္းလားဆုိၿပီး	ကြၽန္ေတာ့္သမီး	
ေလးကို	 ေတေတတာတာနဲ႔ဆဲတာ	
ဗ်ာ...သမီးေလးဆုတိာ	ငိလုုကိ္တာ	
ေလ..မေျပာပါနဲ႔ေတာ	့ကုိယ့္ဆရာ	
ရယ္..	ဒီေတာ့	ကြၽန္ေတာ္တို႔လု	ိတပ္	
ကအနားယူလာခဲ့ၾကသူေတြအဖုိ႔က	

ေတာ့	 စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအ	
ဖြဲ႕တုိ ႔ဘာတုိ ႔ဆုိတာလည္း	ဟန္ျပ	
ေလာက္ပဲလုပ္ ၾကတာပါဗ်ာ။	 တ	
ကယ္တမ္း	 ေအာက္ေျခကေန	အ	
ေသအေက်နဲ႔	 ခုိင္းတုိင္းလုပ္လာခဲ့	
ၾကရတဲ့	ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ေတြအဖုိ ႔က	
ေတ့	ဆငန္င္းထားတဲ	့ယပ္ေတာငလ္ု	ိ
ပါပဲ’’
	 ကြ ၽန္ေတာ့္ 	 မိတ္ေဆြဤစစ္	
သားေဟာင္းႀကီးကေတာ	့ႏလွုံးသား	
မပါသည္	့လူ႔ငကွ္ေပ်ာတုံးလုဟိာမ်ဳိး	
ႏွင့္	ႀကဳံခဲ့ရပုံရသည္။
	 တကယ္တမ္းစဥ္းစားၾကစုိ႔ဆုိ	
ေတာ့	အားလုံးဟာစစ္အာဏာရွင္	
စနစ္ေအာကတ္ြင	္စစအ္ာဏာရွငစ္	
နစ္သက္ဆုိးရွည္ေအာင္	စေတးခံခဲ့	
ၾကရသူေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။
	 ဒါကု	ိျပညခ္ိငုၿ္ဖဳိးက	ဟုပိဂုၢဳလိ	္	
လည္း	သဲသဲကြဲကြဲျမင္ရဲပုံမရေတာ့	
အခ်င္းခ်င္းေတြလညွ္တ့တုရ္င္း	ပတ	္	
၀န္းက်င္ကုိပါ	ရမ္းသည္။	
	 ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြကလည္း	
ဆင္းရလဲြန္းလို႔မ်က္ႏွာေအာကခ္်ၿပီး	
စာအပုလ္ုကိ္ေရာင္းရရွာသည္	့ဒကုၡ	ိ	
တရဲေဘာ္ေဟာင္းေလးကို	 ခါးခါး	
သီးသီးလုပ္လႊတ္သည္။
	 	 သည္တစ္ခါဆုံလွ်င္ေတာ့		
စနစ္ႏွင့္လူကြဲေအာင္	 ကြၽန္ေတာ့္	
မိတ္ေဆြကုိေျပာရပါဦးမည္။	 စိတ္	
ထတဲြင္ေတာ	့ဂတီျပဇာတစ္ာဆုႀိကီး	
ဘဘ‘	ဘုိကေလးတင့္ေအာင္’	ေရး	
ၿပီး	အဆုိေတာ္ႀကီးကိုမင္းေနာင္ဆုိ	
ခဲ့သည့္	‘ဂ်င္မေလးဂ်မ္း’	သီခ်င္းအ	
ဆုံးစာသားေလးကို	ဆုိလုိက္ခ်င္ပါ	
ေသးသည္။
	 ‘‘တရားခံစစ္စစ္	အျမစ္ကရွာ	
ေဖြျဖတ္ၾကမွ	ေနာင္တာရွည္’’။

ကၽြန္ေတာ့္ေနရာမွာဆိုရင္

စိတ္မပူပါနဲ႔
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ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ ေက်းငွက္အသားမ်ား မေရာင္းရန္
က်ိဳက္ထီး႐ိုးေတာင္တြင္ ပညာေပး
ခိုင္ခိုင္စိုး

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁
က်ဳိက္ထီး႐ိုးေတာင္တြင္ 	 ေတာ	
႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ 	 ေက်းငွက္အ	
သားမ်ား	 မေရာင္းခ်ရန္	 က်ဳိက္	
ထီး႐ိုးေတာင္တန္းခ်စ္သူမ်ား	အ	
ဖဲြ႕က	ပညာေပးလႈပရ္ွားမႈမ်ား	လပု	္
ေဆာင္ေနေၾကာင္း	 သတင္းရရွိ	
သည္။
	 က်ဳိက္ထီး႐ိုးေတာင္ေပၚႏွင့္	
ေတာင္ေျခရွိ	 စားေသာက္ဆိုင္အ	

ပလိပ္အင္းေရတိမ္ေဒသရွိ 
ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို
ငွက္မုဆိုးမ်ား
ေန႔စဥ္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေန
ခိုင္ခိုင္စိုး

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁
မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ	ပလိပ္အင္းေရတိမ္	
ေဒသတြင္	လာေရာက္က်က္စား	
သည့္	ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို	ငွက္	
မုဆိုးမ်ားက	ေန႔စဥ္ဖမ္းဆီးသတ္	
ျဖတ္မႈမ်ားေနေၾကာင္း	သတင္းရ	
ရွိသည္။
	 ပလပ္ိအင္းတြင	္လာေရာက	္
က်ကစ္ားသည့	္ေဆာင္းခိငုကွမ္်ား	
ကိ	ုေရက်ခ်န္ိျဖစသ္ည့	္ေဖေဖာ္၀ါ	
ရီမွစ၍	ေဒသခံ	ငွက္မုဆိုးမ်ားက	
အစာတြင္	 အဆိပ္ထည့္ေကြၽး၍	
ေန ႔စဥ္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္လ်က္	
ရွိေၾကာင္း	 ပလိပ္အင္းခ်စ္သူမ်ား	
အသင္းမွ 	 ဦးတင္ေမႊးက	 ေျပာ	
ၾကားသည္။
	 ပလိပ္အင္း	 ေရတိမ္ေဒသ	
တြင္	 ေဆာင္းခိုငွက္ႏွင့္	 ေဒသခံ	
ငွက္မ်ားကို	 သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳ	
ရန	္သတိေပး	ဆိငု္းဘတုမ္်ားထား	
ရွိေသာ္လည္း	 လူနည္းပါးသည့္		
နံနက္အခ်ိန္မ်ားတြင္	လာေရာက	္
ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္း	၎က	
ဆုိသည္။
	 ‘ ‘ငွက္မုဆိုးေတြက	 မနက္	
ပိုင္းဆို 	 အင္းထဲလာၿပီး 	 အစာ	

ေကြၽးအဆိပ္ထည့္ၿပီး	လာဖမ္းေန	
တာ။	 ၿပီးရင္	 အိတ္ေတြနဲ႔	သယ္	
သြားၾကတာ	ေန႔စဥ္ပဲ’’	ဟု	ဦးတင္	
ေမႊးက	ေျပာသည္။
	 ထိုသို႔	 ဖမ္းဆီးမႈမ်ား	 ေလ်ာ့	
နည္းေစရန္	ပလပ္ိအင္းခ်စသ္မူ်ား	
အသင္းက	သက္ဆုိင္ရာ	အဖဲြ႕အ	
စည္းမ်ားႏွင့္	ပူးေပါင္း၍	ငွက္ဖမ္း	
သမားမ်ားရွိေသာ	ရြာမ်ားသို႔	သြား	
ေရာက္ကာ	 ပညာေပးမႈမ်ားျပဳ 	
လုပ္မည္ဟု	ဆိုသည္။	
		 ‘ ‘ငွက္ဖမ္းတဲ့ 	 	 သူေတြက	
လည္း	 စား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ 	
လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္	သူတို႔ကို	
အရင္စည္း႐ံုးဖို႔	လိုမယ္။	အဆိပ္	
ခ်တာ	 ဟုတ္၊	 မဟုတ္ကိုလည္း	
စစ္ေဆးဖို႔လိမုယ္’’	ဟု	ျမန္မာႏိငုင္	ံ
ငွက္ႏွင့္ 	 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္	
ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း	ဒုဥကၠ႒	ဦး	
သိန္းေအာင္က	ေျပာသည္။
	 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး	စဥ့္	
ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္	ပလိပ္ၿမိဳ႕	ေႁမြဘုရား	
အနီးတြင္	 တည္ရိွသည့္	 ပလိပ္	
အင္းေရတိမ္ေဒသတြင	္ေဆာင္းခုိ	
ငွက္မ်ားသည္	ႏို၀င္ဘာမွ	မတ္လ	
အထိ	လာေရာက္	က်က္စားေလ့	
ရွိေၾကာင္း	သိရသည္။

ခ်ဳိ ႕တြင္	 ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ 	
ေက်းငွက္အသားမ်ား	 မေရာင္း	
ခ်ရန္ 	 ဆို င္းဘုတ္မ်ားကို 	 စား 	
ေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္	 ခ်ိတ္ဆဲြမႈ	
မ်ား	 ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း	က်ိဳက္ထီး	
႐ိုးေတာင္တန္းခ်စ္သူမ်ားအဖဲြ႕မွ	
ကိုမ်ဳိးမ်ဳိးက	ေျပာသည္။
	 ယင္းပညာေပးဆုိင္းဘုတ္	
မ်ားကိ	ုက်ဳကိထ္ီး႐ိုးေတာင္ေပၚ	ရွ	ိ
စားေသာက္ဆိုင္	၁၀	ဆိုင္၊	ရေသ့	
ေတာင္တြင္	သံုးဆိုင္၊	က်ီးကန္း	

ပါးစပ္တြင္ 	 ငါးဆိုင္ ၊	 ကင္ပြန္း 	
စခန္းရွိ	ဆိုင္	၄၀	တို႔တြင္	 ျပဳလုပ္	
ခဲ့ေၾကာင္း	သိရသည္။
	 ‘ ‘က်ဳိ က္ထီး ႐ိုးေတာ င္ မွာ 	
ေဘးမဲ့ ႀကိဳး၀ိုင္းလည္း	 ရွိတယ္။	
ေတာင္ေပၚမွာလည္း 	 ဂ်ီသား ၊	
ဆတ္သားေတြ 	 ေ ရာ င္းတာ ရွိ 	
တယ္။	အမွန္က	ဒီအေကာင္ေတြ	
က	 ရွားသြား ၿပီျ ဖစ္တဲ့အတြက္ 	
ပညာေပးလုပ္တာ’’	 ဟု	အထက္	
ပါ	ပုဂၢဳိလ္က	ေျပာသည္။

	 က်ဳိ က္ ထီး ႐ိုးေတာ င္ေ ပ ၚ	
တြင္	 ယခင္ထက္	 လူေနထုိင္မႈ	
မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ 	 ေတာ	
ျပဳန္းတီးမႈမ်ား	 ျဖစ္ေပၚေနၿပီး	အ	
မိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားလည္း	 မ်ားလာ	
သည္ဟု	 ေဒသခံမ်ားက	 ေျပာ	
သည။္	မြန္ျပညန္ယ္၊	က်ဳကိထုိ္ၿမိဳ႕	
နယ္ရွိ	 က်ဳိက္ထီး႐ိုးေဘးမဲ့ေတာ	
တြင္ 	 ေတာင္ဆိ တ္ ၊ 	 ေျ ပာင္ ၊	
ေမ်ာက္၊	ဆတ္၊	 ဂ်ီႏွင့္	 ငွက္မ်ား	
ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိသည္။

က်ဳိက္ထီး႐ုိးတြင္ တားျမစ္ထားေသာစာခ်ိတ္ထားသည့္ဆုိင္ ဓာတ္ပံု	−	က်ိဳက္ထီး႐ုိးေတာင္တန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္း	ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္
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ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွ ိတရားမ၀င ္တည္းခိခုန္းမ်ား အေရးမယူေပးပါက ေနျပည္ေတာ၀္နႀ္ကီး႐ံုးသို႔ တိငုၾ္ကားမညဟ္ဆုို

ျပည္တြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ 
အစၥေရး၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ပို႔ေဆာင္ 
ႏိုင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္- ၁
ျပည္တြင္းရွိ	 ခရစ္ယာန္ဘာသာ	
၀င္	 	 	 	 	ဘုရားဖူးသြားလိုသူမ်ား	
အတြက္	 အစၥေရး၊	 ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္	
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔	ဧၿပီလအတြင္း	
၌	 ၁၂	 ရက္	 ခရီးစဥ္အေနျဖင့္	 ပုိ႔	
ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	
Business	Plus	Travel	and	Tours	
တာ၀န္ခံ	ကုိအမ္ဒ႐ူးကေျပာသည္။
	 	 ‘ ‘အဓိကရည္ရြယ္တာက	
ေတာ့	 ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ 	 ခရစ္	
ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ ႔	
ခရစ္ယာန္တုိ႔ရဲ႕	 ျမင့္ျမတ္တဲ့	 ေန	
ရာေတြရွိတဲ့	ဒီသံုးႏုိင္ငံကို	ေရာက္	
ဖူးေအာငလ္ို႔	ပို႔ေပးတဲသ့ေဘာပါ။	
ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက	လူေတြဆို 	
ရင္	 မေရာက္ဖူးတဲ့သူေတြ	 ရွား	

ႏိုင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၁

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္	တရား	
မ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္	တည္းခို	
ခန္းမ်ားေၾကာင့	္တရား၀ငဖ္ြင္လ့စွ	္
ထားသည့္	တည္းခိုခန္းမ်ား	 ၀င္	
ေငြထိခိုက္သျဖင့္	တိုင္းေဒသႀကီး	
အစိုးရအဖဲြ႕မွ	 စိစစ္၍	အေရးယူ	
ေပးျခင္းမရွိပါက	ေနျပည္ေတာ္	
၀နႀ္ကီး႐ံုးသို႔	တိကု႐္ိကုတ္င္ျပမည	္
ျဖစ္ေၾကာင္း	 ေခ်ာင္းသာတည္းခို	
ခန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း	 ဥကၠ	
႒	ဦးအားေရႊက	ေျပာသည္။
	 ‘‘ဒကီစိၥကိ	ုတုိင္းေဒသႀကီးအ	

စိုးရအဖဲြ႕နဲ ႔	 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို ႔ဆီမွာ	
တ င္ျ ပ ထား တာ 	 ေျ ခာ က္ လ	
ေလာကရ္ွိေနၿပ။ီ	၀နႀ္ကီးခ်ဳပက္ိယု	္
တိငု	္လာၿပီးေတာ	့ၾကည္ခ့ဲ့ေပမယ္	့
အခုအခ်န္ိထိ	ဘာမွအေၾကာင္းထူး	
မလာေသးဘူး။	တိုင္းေဒသႀကီး	
အစိုးရအဖဲြ႕က	လုပ္ေဆာင္မေပး	
ဘူးဆိုရင္ေတာ့	ေနျပည္ေတာ္၀န္	
ႀကီး႐ံုးအထ	ိတင္ျပသြားဖို႔ပ	ဲရွိေတာ	့
တယ္’’	ဟု	ဦးအားေရႊကေျပာသည္။
	 ေခ်ာ င္းသာကမ္းေျ ခတြ င္ 	
တရားမ၀င္တည္းခုိခန္းမ်ားသည္	
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍	မ်ားျပားလာခဲ့	

ၿပီး	လက္ရွိတြင္	တည္းခိုခန္း၊	အ	
ခန္းအေရအတြက္	၂၀၀	ေက်ာ္	ရွိ	
လာသည့္အတြက္	တရား၀င္ဖြင့္	
လွစ္ထားသည့္	 တည္းခိုခန္းမ်ား	
၀င္ေငြထခိိကုလ္ာၿပီး	အခ်ဳ႕ိတည္း	
ခိုခန္းမ်ားတြင္	 ၀န္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်	
ေနရသည့္	အေျခအေနတြင္ရွိေန	
ေၾကာင္း	 ေခ်ာင္းသာတည္းခိုခန္း	
လပ္ုငန္းရွငမ္်ားအသင္းမွ	သတင္း	
ရရွိသည္။
	 ‘‘အခုလို	တရားမ၀င္တည္း	
ခိုခန္းေတြ	 မ်ားလာတာေၾကာင့္ 	
တည္းခုိခန္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ ႕	

၀င္ေငြ	၇၀	ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို	
ထိခိုက္ေနတယ္။	အခုလိုျဖစ္ေန	
တာကို 	 ဘာမွမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 	
ေသးတဲ့အတြက္	 ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔	
တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား	 အ	
သင္းကုပိ	ဲလာေျပာၾကတဲအ့တြက	္
အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္သြားဖို ႔	 လို	
အပ္ေနပါတယ္’’	ဟု	ဦးအားေရႊက	
ေျပာသည္။	အဆုိပါ	တရားမ၀င္	
တည္းခိခုန္းမ်ား	ေပၚေပါက္ေနျခင္း	
ကိ	ုသကဆ္ိငုရ္ာအာဏာပိငုအ္ဖဲြ႕	
အစည္းမ်ားက	ေျဖရငွ္းေပးရန	္လိ	ု
အပ္ေနၿပီး	ဟိုတယ္မ်ားမွာ	 ႏုိင္ငံ	

ျခားသားမ်ား	အဓကိတည္းခိုေလရ့ွ	ိ
၍	 ၀င္ေငြထိခိုက္ျခင္း	 မရွိေသာ္	
လည္း	ျပညတ္ြင္းခရီးသြားမ်ားအား	
အဓကိ	အားထားေနရသည့	္တည္း	
ခု	ိခန္းမ်ား၏	၀င္ေငြေလ်ာန့ည္းလာ	
ႏုိင္ေၾကာင္း	 ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္	
ဇုန္	ဘ႑ာေရးမွဴး	ဦေက်ာ္ဟိုးက	
ေျပာသည္။
	 တရားမ၀င	္တည္းခိခုန္းမ်ား		
ေဆာကလ္ပုထ္ားသည့	္ေျမေနရာ	
မွာ	ယခင္က	ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ	
ရွ	ိအနု္းေတာမ်ားကိ	ုစစတ္ပမ္	ွႏစွ	္
၂၀	နီးပါး	သိမ္းယူထားၿပီး	ယခုမွ	

မလူပိငုရ္ငွမ္်ားအား	ျပနလ္ည္ေပး	
အပ္လိုက္သည့္အခါ	တည္းခိုခန္း	
မ်ား	ေပၚေပါကလ္ာျခင္းျဖစသ္ည	္
ဟု	ဆိုသည္။
	 တည္းခိခုန္းမ်ားမွာ	ကမ္းေျခ	
ႏငွ့လ္ည္းနီးၿပီး	ေစ်းလည္းခ်ဳသိည့	္
အတြက္	 ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား	
မွာ	အဆိုပါ	တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္	
သြားေရာက္တည္းခိုၾက၍	တရား	
၀င္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ 	 တည္းခို 	
ခန္းမ်ား	၀င္ေငြနည္းလာေၾကာင္း	
ေခ်ာင္းသာ	တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္း	
ရွင္မ်ားထံမွသတင္းရရွိသည္။

တယ္ ။ 	 ျ မ န္ မာႏို င္ ငံကေတာ့ 	
ေရာက္ဖူးတဲ့သူ	နည္းေသးတယ္’’	
ဟု	ကိုအမ္ဒ႐ူးက	ရွင္းျပသည္။

	 အေရွ ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ	
မ်ားျဖစ္သည့္	အစၥေရး၊	 ေဂ်ာ္ဒန္	
ႏွင့္ 	 အီ ဂ် စ္ႏို င္ ငံ မ်ားသို ႔ 	 သြား 	

ေရာက္မည္ဆိုပါက	 ဧ ၿ ပီ 	 ၁၄	
ရက္	မွ	 ၂၅	ရက္အထိ	ပို႔ေဆာင္	
ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး	 ေယ႐ႈခရစ္	

လက္၀ါးကပ္တုိင္ထမ္း၍	လမ္း	
ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ	 ကရာနီလမ္း၊	
ေဂ်႐ုဆလင၊္	ဗကလ္င၊္	နာဇရက	္
ႏွင့္	ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏	နာမည္	
ႀကီးေနရာမ်ားသို ႔ 	 ပို ႔ေဆာင္ေပး	
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး	 လူတစ္ဦးလွ်င္	
အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၃၃၀၀	ေပး	
ရမည္ျဖစ္သည္။
	 ‘ ‘ ဗု ဒ ၶဘာသာ၀င္ေတြအ	
တြက္	ဗုဒၶဂယာကို	ဘုရားဖူးသြား	
ၾကသလိုမ်ဳိး	 ခရစ္ယာန္ဘာသာ	
၀င္ေတြအတြက္ကိုလည္း	ဘုရား	
ဖူးခရီးစဥ္ပို ႔ေပးတဲ့	 သေဘာပါ’’	
ဟု	ကိုအမ္ဒ႐ူးက	ရွင္းျပသည္။
	 Business	Plus	Travel	and	
Tours	ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္	အ	
ဆိုပါခရီးစဥ္အား	 တစ္ႏွစ္လွ်င္	
ခုနစ္ေခါက္ခန္ ႔ 	 ပို ႔ေဆာင္ေပး 	

လ်က္ရွိၿပီး	အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္	ေဂ်ာ္	
ဒန္ႏိုင္ငံတို ႔မွ	လံုၿခံဳေရးအေျခအ	
ေနေကာင္းေသာ္လည္း	 အီဂ်စ္ 	
ႏုိင္ငံမွာမူ	 ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈ	
မ်ားေၾကာင့္ 	 အခ်ဳိ ႕ခရီးစဥ္မ်ား	
တြင	္ႏစွ္ႏိငုင္ကံိသုာ	ပို႔ေဆာင္ေပး	
ခဲ့ရသည္ဟု	ဆိုသည္။
	 ျပည္တြင္းရွိ	 ခရစ္ယာန္ဘာ	
သာ၀ငအ္မ်ားစမုွာ	တိငု္းရင္းသား	
မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္	 အဆိုပါ	
ခရီးစဥ္သို႔	သြားေရာက္သူအမ်ား	
စမုွာလည္း	တိငု္းရင္းသားမ်ားသာ	
ျဖစ္ေၾကာင္း	သိရသည္။	 ျမန္မာ	
ႏုိင္ငံတြင္	 ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္	
ေပါင္း	သံုးသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး	အဆို	
ပါခရီးစဥ္သို႔	သြားေရာက္ဖူးသူမွာ	
၃၀၀	ခန္႔သာ	ရိွေသးေၾကာင္း	သိ	
ရသည္။

ဓာတ္ပုံ-	israelmybeloved.comက
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ေက်ာ္မ်ိဳး

ယူူကရိန္းဟာ
လုံး၀ရငွ္းရွင္းလင္းလင္းပဲ
အက်ပ္အတည္းထဲမွာပါ
ပုိလန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ရာဒိုစေလာ္ဆီေကာ္စကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

	 ယူကရိန္းႏုိင္ငံေရးဟာ	အခု	
ရက္ပိုင္းအတြင္း	 အလႈပ္ခတ္ဆုံး	
ႏိုင္ငံတကာ	 ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေန	
ၿပီး	 အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပဲြ	
ေတြ	 ျဖစ္ပြားေနတဲ့	 ကမၻာ့ႏုိင္ငံ	
ေတြျဖစ္တဲ့	 ထုိင္း၊	 ဗင္နီဇဲြလား	
တို႔ထက္ဦးၿပီး	 အစိုးရအေျပာင္း	
အလဲကို	 အတုိက္အခံေတြက	
ပထမဆုံးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့	ႏုိင္ငံ	
လည္း	 ျဖစ္လုိ႔သြားခဲ့ပါၿပီ။	ယူက	
ရိန္းမွာ	 သမၼတယာႏူကိုဗစ္ခ်္ကို	
ရာထူးကဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ပိုင္း	
ကိဗ္ၿမိဳ႕	လြတ္လပ္ေရးရင္ျပင္မွာ	
ဆႏၵျပျပည္သူေတြက	 ၾကားျဖတ္	
အစိုးရသစ္ကို	 အဆိုျပဳခဲ့ ၿပီး၊		
အစိုးရသစ္မွာ	 ၿပီးခဲ့တဲ့	 ဆႏၵျပပဲြ	
ေတြမွာ	 ထင္ရွားတဲ့အတုိက္အခံ	
ေခါင္းေဆာင္ေတြ	ပါ၀င္ခဲ့တာကို	
ေတြ႕ရပါတယ္။	 ဒီေနာက္	
ၾကာသပေတးေန႔	 အစိးုရသစ္ဖဲြ႕	
စည္းအၿပီး	 ယူကရိန္းရွိ	 ႐ုရွားလူ	
မ်ဳိးအမ်ားစုေနထုငိရ္ာ	ခရီးမီးယား	
ေဒသမွာ	ေလဆပ္ိႏစွခု္ကိ	ုအမည	္
မသိ	 ေသနတ္သမားေတြကသိမ္း	
ပိုက္ကာ	 ႐ုရွားအလံေတြလႊင့္ထူ	
ခဲ့တာ၊	ယူကရိန္းအာဏာပိုင္ေတြ	
ဘက္က	 ႐ုရွားရဲ႕	 စစ္ေရးအရ	
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈလို ႔	 စြပ္စဲြ	
ခဲ့တာေတြ	 ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို 	
တစ္ဖက္မွာလညး္	 ေသာၾကာေန႔	
နံနက္ပိုင္းမွာေတာ့	 ပါလီမန္က	

ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္	 ပုန္းေရွာင္	
သြားတဲ့	 သမၼတေဟာင္းယာႏူကို	
ဗစ္ခ်္ဟာ	 ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္းမွာ		
ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ရခဲ့တာကိုေတြ႕	
ရပါတယ္။	 ႐ုရွားဘက္ကခရီးမီး	
ယားအေရးကို	 အေၾကာင္းျပဳလုိ႔	
ေတာင္ဘိုဆက္တီးယားမွာ	 မႏွစ္	
ကလုပ္ခဲ့သလို	 စစ္ေရးအရ	က်ဴး	
ေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈကိုလုပ္ႏုိင္ေျခ	
ရွသိလားဆိၿုပီး		စိုးရမိမ္ႈေတြထြက	္
ေပၚလာတာမုိ႔	 အေမရိကန္အပါ	
အ၀င္	 ေနတုိးနဲ႔	 အေနာက္ႏုိင္ငံ	
မ်ားကို	 ႐ုရွားကစစ္ေရးအရ	
မပါဝင္ဖို႔	 သံတမန္နည္းနဲ႔	 မက္	
ေဆ့ခ်္ေပးတာေတြကို	လုပ္လာရ	
ပါတယ္။	 ဒီလိုမ်ဳိး	 အခ်ိန္နဲ႔အမွ်	
႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး	 ရက္ပိုင္းအတြင္း	
အေျပာင္းအလဲ ႀကီး ႀကီးမားမား	
ေတြ	 ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ယူကရိန္း	
အေရးကို	 ပုံၾကမ္းမွ်ျဖစ္ေစသိရွိ	
ႏိုင္ဖို ႔	 စီအင္န္အင္န္သတင္းမွ	
ခရစ္	တ်န္းအမန္ပူးရ္က	၀ါေဆာ	
ၿမိဳ႕ေတာ္မွ	ပုိလန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္	
ႀကီး	 ရာဒိုစေလာ္ဆီေကာ္စကီဆီ	
ကို	 ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ	
ေတြ	 ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။	
ပိုလန္ဟာ	 ယူကရိန္းႏုိင္ငံေရး	
အက်ပ္အတည္းမွာ		ၾကား၀င္ေဆြး	
ေႏြးတဲ့	 အဓိက	 အီးယူႏုိင္ငံေတြ	
ထဲမွာ	 ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါ	
တယ္။	

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရွင့္။ အခုလို 
ေမးျမန္းခြင့္ရတာ ေက်းဇူးတင္ပါ 

တယ္။ ပထမဆုံးအေနန႔ ဲယူကရိန္း 
ၾကားျဖတ္ အစိုးရသစ္ဟာ ေရြး 
ေကာက္ပဲြအသစ္ကို က်င္းပတဲ့ 
အခ်ိန္ထိသာ ယာယီဆုိတာ ထင္ 
ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အီးယူဟာ 
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ယူကရိန္းအေန 
နဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုငိင္ံေရးအရ တစခ္ ု
မဟုတ္တစ္ခု မၿပိဳလဲသြားႏုိင္ 
ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သမွ်ေတြကို လုပ္ 
ေပးၿပီးသြားပါၿပီလား။
	 ဟုတ္ကဲ့။	 ယူကရိန္းႏုိင္ငံ	
သားေတြကသာ	ယူကရိန္းကို	ဖန္	
တီးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။	 ၾကားျဖတ္	
အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္	အာဆငနီ္	ယက	္	
ဆင္ယြတ္ဟာလည္း	 အေတြ႕	
အႀကံဳရွိၿပီး	 ေလးစားေလာက္တဲ့	
ေခါင္းေဆာငတ္စဥ္ီး	ျဖစပ္ါတယ။္	
ကြၽမ္းက်င္လိမၼာၿပီး	 ႏုိင္ငံျခားေရး	
၀န္ႀကီးေဟာင္း၊	 ပါလီမန္ဥကၠ႒	
ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး	အေနာက္တုိင္းရဲ႕	
ယုံၾကည္မႈကို	 ရႏုိင္တဲ့သူတစ္ဦး	
ျဖစ္႐ံုမွ်မကဘဲ	 အလြန္အေရးပါ	
တဲ့	 ႐ုရွားနဲ႔ဲလည္း	 စကားေျပာဆုိ	
ႏုိင္သူတစ္ဦး	ျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ၾကားျဖတ္ေမးရတာကို 
ခြင့္လႊတ္ပါရွင့္။ ႐ုရွားအေၾကာင္း 
ေမးပါရေစ။ ႐ုရွားမွာဒီေန႔ထုတ္ 
တဲ့ စာေစာင္ႏွစ္ခုမွာ တစ္ခုမွာ 
က အစိုးရဟာ ႏုငိင္အံေရ႕ွဖ်ားမွာ 
စစ္တပ္ကို စစ္ေရးေလ့က်င့္ေစဖို႔ 
ေၾကညာထားပါတယ္။ သူတုိ ႔ 
ေျပာတာက ဒါဟာယူကရိန္းမွာ 
ျဖစတ္ာနဲ႔ ဘာမွမဆုငိဘ္ူးလို႔ ေျပာ 

ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ 
ကေတာ ့ယကူရနိ္းမွာ စစ္ေရးအရ 
၀င ္ေရာကစ္ြကဖ္ကမ္ႈေတြ မရိွသင္ ့
ဘူးလို႔ ေျပာထားပါတယ။္ ႐ရုွားနဲ႔ 
ဂ်ာမနီတို႔ကလည္း သူတို႔အေနနဲ႔ 
အတုိက္အခံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာ 
ခ်ဳပ္ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို ႔ 
မယံုၾကည္ဘဲ တည္ၿငိမ္မႈရဖို ႔ 
အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ 
လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုေနတယ္လို႔ ဆို 
ပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးကို ၀န္ 
ႀကီးဘယ္လိုနားလည္သလဲ။
	 ဟုတ္ကဲ့။	 ကြၽန္ေတာ္တို ႔	
ေစ့စပ္ေပးခဲ့တဲ့	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာ	
ခ်ဳပ္ကေတာ့	 အျဖစ္အပ်က္ေတြ	
ေၾကာင့္	 ပ်က္သြားခဲ့ပါၿပီ။	 သူ႔ရဲ႕	
နံပါတ္တစအ္ခ်ကက္ေတာ့	ယခင	္	
ဒီမိုကေရစီနည္းက်	 အေျခခံ	
ဥပေဒကို	 ၄၈	 နာရီအတြင္း	
ျပန္က်င့္သုံးဖို ႔ပါ။	 ဒါေပမဲ့ 	
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔	 ႐ုရွားမိတ္	
ဖက္ေတြကို	 ခဲြထြက္ေရးကစား	
ကြက္နဲ႔	ပါ၀င္လာတာဟာ	အမွား	
ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာလည္း	
အခ်ကျ္ပထားပါတယ္။	႐ုရွားဟာ	
ဘူဒါပတ္စ္ေၾကညာခ်က္	 ၁၉၉၄	
ကိ	ုလကမ္တွ္ေရးထိုးအသအိမတွ	္
ျပဳထားၿပီး	 ယူကရိန္းကလည္း	
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေဟာင္း	
ဆီက	 သူဆက္ခံရရွိထားတဲ့	
ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္တုိက္ကို	
ဆုံး႐ႈံးခံထားခဲ့ပါတယ္။	 ၿပီးေတာ့	
အျပန္အလွန္အားျဖင့္	 ႐ုရွား၊	
အေမရိကန္နဲ ႔	 ၿဗိတိန္တုိ ႔ဟာ	

ယူကရိန္းရဲ႕	 လြတ္လပ္ေရးနဲ ႔	
နယ္နိမိတ္ကို	အာမခံခ်က္ေပးၿပီး	
အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့၀န္ႀကီးရွင့္။ ၾကားပါ 
တယ္။ ဒီေတာ့ ဒီအေၾကာက္ 
တရား၊ ဒထီပိတ္ုကိရ္ငဆ္ုငိမ္ႈေတြ 
နဲ႔ ဥပမာအားျဖင့္ ခရီးမီးယားမွာ 
ျဖစ္တာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ပါ့ 
မလား။
	 ဟုတ္ကဲ့။	 ယူကရိန္းပါလီ	
မန္က	ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔	 အမွား	
လို႔	ထင္တဲ့အလုပ္တစ္ခုကို	 ၿပီးခဲ့	
တဲ့	ရက္အနည္းငယ္အတြင္း	လုပ္	
ခဲပ့ါတယ္။	ေဒသဆုငိရ္ာ	ဘာသာ	
စကားေတြကို	 တရား၀င္အဆင့္	

က	ပယ္ဖ်က္လုိက္တာပါ။	ယူက	
ရိန္းအစိုးရအေနနဲ႔	 သူတို႔ဟာ	
ႏုငိင္တံြင္းက	လနူည္းစလုမူ်ဳိးေတြ	
ကိုလည္း	 ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း	 အ	
ခ်က္ျပသင့္ပါတယ္။	 သူတို႔ဟာ	
လည္း	ယူကရိန္းရ႕ဲ	အစတ္ိအပုိင္း	
တစရ္ပ္	ျဖစပ္ါတယ္ေပါ့။	ၿပီးေတာ့	
ယူကရိန္းဟာလည္း	 လူနည္းစု	
ေတြကို	 ကာကြယ္ရမယ့္	 ဥပေဒ	
ေတြျပ႒ာန္းထားတ့ဲ	 ဥေရာပ	
ေကာင္စီရဲ႕	အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ	ျဖစ္ေန	
တာမို႔လည္း	ပါပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ယူက 
ရိန္းအေရးမွာ အတုိက္အခံနဲ ႔ 
သမၼတ ယာႏူကိုဗစ္ခ်္တို႔ၾကားမွာ 
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ပါပူဝါးနယူးဂီနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ပီတာအုိေနးလ္

ရဲမင္း

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ပညာသင္စရိတ္ရရန္ ႏုိက္ကလပ္မ်ားတြင္ ဝတ္လစ္စားလစ္ကျပ၍ ဝင္ေငြရွာ

ပတီာခ်ားလစ္အ္ုိေနးလသ္ည	္ပါပ	ူ
ဝါးနယူးဂနီီႏုငိင္၏ံ	ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ျဖစ	္
သည္။	 ျပည္သူ႔အမ်ိဳးသားကြန္	
ဂရက္ပါတီ၏	 ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္	
ၿပီး	၂၀၁၂	ခုႏစွ	္ၾသဂတ္ု	၄	ရကက္	
ပါပူဝါးနယူးဂီနီႏုိင္ငံ၏	 နဝမ	
ေျမာက္	ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္	က်မ္း	
သစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။
	 အိုေနးလ္၏ဖခင္မွာ	 အုိင္	
ယာလန္ေသြးပါေသာ	 ၾသစေၾတး	
လ်ႏုိင္ငံဖြား	 တရားသူႀကီးျဖစ္ၿပီး	
မိခင္မွာ	 ပါပူဝါးနယူးဂီနီႏုိင္ငံ	
ေတာင္ပုိင္း	 ကုန္းျမင့္ေဒသမွျဖစ္	
သည္။	
	 ဖခင္ျဖစ္သူ	 ဘ႐ိုင္ယန္	
အုိေနးလမ္ွာ	ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ	
၏	 လုပ္ငန္းခြင္အရာရိွအျဖစ္	
၁၉၄၉	ခုႏစွက္	ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး	
ေနာက္ပုိင္းတြင္	 ၁၉၈၂	 ခုႏွစ္	
ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ	တရားသူႀကီး	
အျဖစ္	လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။
	 အိုေနးလသ္ည	္၎ကုယိစ္ား	

ျပဳေနေသာ	အိုင္လီဘူ-ပန္ဂီယာ	
ေဒသမွာပင္	 အေျခခံပညာ	သင္	
ၾကားခဲ့သည္။	 ပါပူဝါးနယူးဂီနီ	
တကၠသိုလ္တြင္	ဆက္လက္တက္	
ေရာကၿ္ပီး	၁၉၈၆	ခုႏစွတ္ြင	္စာရင္း	
အင္းႏွင့္	 စီးပြားေရးပညာဘြဲ႕	 ရရွိ	
ခဲ့သည္။
	 ပီတာအုိေနးလ္သည္	 ႏုိင္ငံ	
ေရးေလာကသို႔	 မဝင္ေရာက္မီ	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္	
သည။္	အုိေနးလသ္ည	္၂၀၀၂	ခုႏစွ	္
တြင္	 ပါပူဝါးနယူးဂီနီအမ်ိဳးသား	
ပါလီမန္သို ႔	 ေရြးေကာက္တင္	
ေျမႇာက္ခံခဲ့ရၿပီး	တစ္ႏွစ္တည္းမွာ	
ပင္	 ဝန္ႀကီးအျဖစ္	 တာဝန္ထမ္း	
ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။
	 အုိေနးလ္သည္	၂၀၀၄	ခုႏွစ္	
တြင္	ပါပူဝါးနယူးဂီနီအတိုက္အခံ	
ေခါင္းေဆာင္	 ျဖစ္လာခဲ့သည္။	
၂၀၀၇	 ခုႏွစ္တြင္	 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္	
မိုက္ကယ္ဆုိမာရီ၏	အစိုးရအဖြဲ႕	
တြင	္ပါဝငခ္ဲ့ၿပီး	ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး	

အျဖစ္	 တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့	
သည္။	 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိမာရီ	 နာမ	
က်န္းျဖစ္၍	 ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္	
ဆမ္ေအဘယ္လ္လက္ထက္တြင္	
ေဆာကလ္ပု္ေရးဝနႀ္ကီးအျဖစ	္ပါ	
ဝင္သည္။	 ၂၀၁၁	 ခုႏွစ္	 ၾသဂုတ္	
လတြငမူ္	အတုိကအ္ခံအမတ္မ်ား	
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍	ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ	္
ေအဘယ္လ္ကုိ	 ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။	
ယင္းႏွစ္	 ၾသဂုတ္	 ၂	 ရက္မွာပင္	
ပါလီမန္က	 ၎အား	 ယာယီ	
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ	္ခန္႔အပ္ခဲ့သည။္
	 အိုေနးလ္	 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္	
လာၿပီး	ပထမဆံုးကုိင္တြယ္ေသာ	
ကိစၥမွာ	 အမွီအခုိကင္း	 အစုိးရ	
စီးပြားေရးေကာပ္ုိေရးရငွ္း	(IPBC)	
၏	အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ	ဂလင္း	
ဘလိတ္ကို	 ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္	
သည္။	 ဘလိတ္မွာ	 ႏုိင္ငံပုိင္	
လုပ္ငန္းတြင္	 ရန္ပံုေငြမ်ားကို	
တရားမဝင၊္	အဆငအ္ျခငမ္ဲ့	သံုးစြ	ဲ
ေနသညဟု္	စြပ္စြခံဲရသည။္	IPBC	

၏	လုပ္ငန္းမ်ားမွာ	 ပြင့္လင္းျမင္	
သာမႈ	မရိွခဲဟု့	ျပညသ္ပိုူငလ္ပ္ုငန္း	
မ်ားဝန္ႀကီး	 မုိ႐ူတာက	ထုိစဥ္က	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 အိုေနးလ္သည္	၂၀၁၂	ခုႏွစ္	
ေဖေဖာဝ္ါရကီ	မဟာမတိလ္ကတ္ြ	ဲ
ေဖာ္	 ဒြန္ပိုလီကို	 ဘ႑ာေရး	
ဝန္ႀကီးအျဖစမွ္	ထုတ္ပယ္ခဲသ့ည။္	
၂၀၁၃	 ခုႏွစ္	 မတ္လက	 ထိုင္း	
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္	 ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္	
လာေရာကလ္ညပ္တ္စဥ္ကလည္း	
ပါပူဝါးနယူးဂီနီ၏	 မက္ေမာဖြယ္	
ရာ	 သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း	
တြင	္ထုငိ္းကမုၸဏမီ်ား	လပု္ေဆာင	္
ခြင့ရ္ေရး	လမ္းဖြင့္ေပးရန	္သေဘာ	
တူခဲ့သည္။
	 ပီတာအိုေနးလ္သည္	လက္	
တြဲေဖာ္	 လင္ဒါေမ၊	 သားသမီး	
ငါးဦးႏငွ့	္ပါပဝူါးနယူးဂနီၿီမိဳ႕ေတာ	္
ပို႔တမ္ုရိကစ္ဘ္တီြင	္ေနထုငိလ္်က	္
ရွိသည္။

—Ref: Wikipedia

ေစစ့ပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကိ ုၾကား၀င ္
လပု္ေပးေနတနု္းက ယာႏကူိဗုစခ္် ္
ကိုေခၚၿပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဖို႔ ဆဲြ  
ေဆာငခ္ဲ့တာ ႐ုရွားသမၼတပူတငပ္ ဲ
လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။
	 သမ ၼတယာႏူကိုဗစ္ခ်္ဟာ	
ကန္ဒုသမၼတ	ဂ်ဳိးဘစ္ဒန္၊	ဂ်ာမနီ	
အဓိပတိ	အင္ဂ်လာမာကယ္္လ္နဲ႔	
႐ုရွားသမၼတ	 ပူတင္တို႔နဲ႔	 စကား	
ေျပာဖို ႔အေရးကို	 အႀကိမ္ႀကိမ္	
ေရွာင္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။	 ၿပီးေတာ့	
ဒါဟာ	ဂ်ာမန္၊	 ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခား	
ေရးဝန္ႀကီးေတြနဲ႔	အီးယူရဲ႕	ကိုယ္	
စားလွယ္ႏုိင္ငံျခားေရး	 မူ၀ါဒေရး	
ရာ	 အႀကီးအကဲ	 ကက္သရင္း	
အက္ရ္ွတန္တုိ႔ပါ၀င္တဲ့	 မစ္ရွင္	
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ	သတိရ	
ပါ။	 ဒါေပမဲ့	 အမွန္ကေတာ့	
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	 ေျပာၾကတဲ့အခါ	
ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကေတာ့	ကဲ-	
သမၼတႀကီးေရ။	ခင္ဗ်ားေတာ့	အ	
တိုက္အခံေတြကို	 သမၼတေရြး	
ေကာကပ္ဲြအသစက္ိ	ုေၾကညာေပး	
ဖို႔	ဘယ္အခ်ိန္ေတာ့ျဖင့္	သေဘာ	
တူၿပီဆိတုာ၊	ဘယ္အခ်ိန္ေလာက	္
မွာျဖင့္	ကိုယ့္ရဲ႕	ရာထူးသက္တမ္း	
ကိ	ုေလွ်ာဖ့ို႔ရညရ္ြယထ္ားတယဆ္ိ	ု
တာေတြကို	 ေျပာခဲ့ပါတယ္။	
ဒီေနာက္	 သူ ႔သေဘာထားက	
ကြၽန္ေတာ္တို႔	 ထင္တာေပါ့ေလ။	
သမၼတပူတငန္ဲ႔	ေတြ႕ၿပီးေနာကမွ္ာ	
ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္	ထင္ပါတယ္။

ဒီကိစၥမွာ သမၼတပူတင္အေနနဲ႔ 
အေျခခံအားျဖင္ ့သူ႔ရ႕ဲဆကဆ္ံေရး 
ေတြကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္မယ္ 
(သို႔မဟုတ္) ဒီကိစၥမွာ သူ႔ဆုံး႐ႈံး 
မႈေတြကိ ုျဖတ္ေတာကပ္စခ္ဲ့တယ္ 
လို႔ ၀န္ႀကီးဘကက္ ဘယ္လိုေတြး 
တာပါလဲ။ 
	 သူတို ႔	 စကားေျပာတာမွာ	
ကြၽန္ေတာ္မွ	မပါ၀င္ခဲ့တာ။

ဟုတ္ကဲ့။ အီးယူကေရာ ဘယ္လို 
ရိွသလဲ ေမးပါရေစ။ ၀န္ႀကီးက 
အီးယူမွာ ေရွ႕တန္းကပါခဲ့ၿပီးပုိလန္ 
ကလည္း ယူကရိန္းနဲ႔ ဥေရာပ 
ဆက္ဆံေရးမွာ ဘယ္ဘက္ကပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ခုိင္မာတဲ့မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံ 

တစ္ခုဆိုေတာ့ေလ။ ဒါေပမ့ဲ ဥေရာပ 
က ယူကရိန္းကိုသူတို ႔လုိေနတဲ့ 
ဘ႑ာေရးအကူအညီ ပမာဏ 
ႀကီး ႀကီးမားမားကိုေပးမယ္လို ႔ 
တကယ္ပဲ ကတိမျပဳထားပါဘူး။ 
သူတုိ႔က လာမယ့္ႏွစ္အနည္းငယ္ 
အတြက ္ဘ႑ာေရးကယ္ဆယ္မႈ 
အကူအညီ ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလီယံ 
ေတာင္းထားတာ မဟုတ္လား။ 
ဥေရာပဟာ ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီး 
(သို႔မဟုတ္) လပ္ုသင္တ့ာ လပ္ုႏုငိ ္
တာအားလုံးကို ဒီအခ်က္မွာ လုပ္ 
ႏုိင္မလား။ 
	 အိုး..	ဥေရာပက	အစပဲ	ရွိပါ	
ေသးတယ္။	 ဒီဇာတ္လမ္းရဲ႕	 အ	
ႏွစ္သာရကလည္း	 သိတဲ့အတိုင္း	
သမ ၼတယာႏူကို ဗစ္ ခ်္ဘက္က	
ဥေရာပနဲ႔	 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္	
ေရးစာခ်ဳပက္ိ	ုလကမ္တွထ္ုိးဖို႔ကစိၥ	
ကို	ရပ္ဆုိင္းလုိက္လို႔ပဲ	ဒီႏုိင္ငံေရး	
အက်ပ္အတည္း	 ျဖစ္စဥ္ႀကီး	 ျဖစ္		
ေပၚလာရတာ	 မဟုတ္လား။	
ဥေရာပနဲ ႔	 ေပါင္းစည္းေရးကို	
ယူကရိန္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုက	 ပို		
ေကာင္းတဲဘ့၀ကိရုဖို႔	အခြင္အ့ေရး		
လို႔ျမင္ၾကသလို၊	 တကယ္လည္း	
ဟုတ္ပါတယ္။	ဥေရာပဟာ	အဲဒီ		
သေဘာတူညီခ်က္ကို	 လုပ္ျဖစ္		
ေအာင	္ကညူီႏုငိပ္ါတယ။္	ဒါေပမဲ	့	
ယူကရိန္းကိ	ုသတ္မွတ္ခ်ကမ္ထား	
ဘဲ	 ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ	
စီးဆင္းေစလိကုရ္င	္အမွားတစရ္ပ္		
ျဖစ္မယ္	ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။	
ယူကရိန္းဟာလည္း	 	ကြၽန္ေတာ္	
တို ႔	 အီးယူရဲ႕	 အေျခခံက်တဲ့	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို	လုပ္	
ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာကို	
ျပဖို ႔	 လိုအပ္ပါတယ္။	 အဲဒီအ	
တြက္	 အေကာင္းဆုံး	 ကိရိယာ	
ကေတာ့	 ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး	
ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕နဲ႔	ျပန္လည	ပူးေပါင္း	
ေဆာင္ရြက္မႈေတြ	လုပ္တာပါပဲ။

ယူကရိန္းဟာ အက်ပ္အတည္းထ ဲ
မွာ ရွိေနဆလဲား။ ဒါမမွဟတု ္အခ ု
ဆကသ္ြားေနၿပီး တညၿ္ငမ္ိမႈ တခ်ဳ႕ိ 
ရသြားၿပီလို႔ ၀န္ႀကီးထင္ျမင္မိပါ 
သလားရွင့္။
	 ယူကရိန္းဟာ	လုံး၀ရွင္းရွင္း	
လင္းလင္းပဲ	 အက်ပ္အတည္းထဲ	
မွာပါ။	ထပ္ၿပီး	 မနက္႐ိႈင္းေစဖို႔ပဲ	
ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါစို႔ရဲ႕။	ဒါေပမဲ့	အခု	
ယူကရိန္းဟာ	 သူ႔ရဲ႕	 အေျခခံအ	
ဖဲြ႕အစည္း	အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ	
ကို	တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔၊	ျပဳ	
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ	 စဖို႔၊	အုိင္	
အမ္အက္ဖ္ေငြေထာက္ပံ့မႈေတြ	
ကို	 ဒုတိယအႀကိမ္	 အခြင့္အေရး	
ရဖို႔	 သမၼတသစ္	 ေရြးခ်ယ္တင္	
ေျမႇာက္ဖုိ ႔	 ဥေရာပနဲ႔	 ပူးေပါင္း	
ေဆာငရ္ြက္ေရး	စာခ်ဳပ္ေရးထုိးၿပီး	
ပိုေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ဖုိ႔	 အခြင့္အ	
ေရးရခဲ့ပါၿပီ။			။

—Ref: Christian Amanpour: 
Europe's Bridge to Ukraine. 

26th February

လန္ဒန္၊မတ္၊-၁
ၿဗတိနိ္ႏုငိင္တံြင	္ဝတလ္စစ္ားလစ	္
က	 ေဖ်ာ္ေျဖသူသံုးဦးအနက္တစ္	
ဦးမွာ	 ပညာသင္စရိတ္ရရန္	 ႀကိဳး	
စားေနေသာ	 ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္	
ေၾကာင္း	ေလလ့ာမႈတစရ္ပ္အရ	သ	ိ
ရသည္။
	 ၿဗတိိန္ႏုငိင္ရိွံ	ဝတ္လစစ္လစ	္
ေဖ်ာ္ေျဖေသာ	ကလပမ္်ားစြာတြင	္
အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္	 ကေျခ	
သည	္၂၀၀	နီးပါးကိ	ုလဒိတ္ကသၠိလု	္	
တာဝန္ရွိသူမ်ားက	 ေတြ႕ဆံုေမး	
ျမန္းခဲ့သည္။	 ကေျခသည္	
မိန္းကေလးသံုးဦးအနက္	 တစ္ဦး	
မွာ	ေကာလိပ္	(သို႔မဟုတ္)	တကၠ	
သုလိတ္က္ေနသမူ်ားျဖစ္ေၾကာင္း	
လိဒ္တကၠသိုလ္	 ေလ့လာမႈတြင္	
ေဖာ္ျပထားသည္။
	 ယင္းမနိ္းကေလးအမ်ားစကု	
ပညာသင္စရိတ္	 ေစ်းႀကီးျခင္းကို	
အျပစ္တင္ၾကၿပီး	ယင္းမွာ	ေငြျမန္	
ျမန္ရရန္	 ဝတ္လစ္စားလစ္ကျပ	
ေဖ်ာ္ေျဖသမူ်ားအျဖစ	္အလပုလ္ပု	္
ရျခင္း၏	 အဓိကအေၾကာင္းရငး္	
ျဖစသ္ညဟု္	၎တုိ႔ကေျပာသည။္
	 ယင္းေလ့လာမႈကို	 ၿဗိတိန္	
ႏိုင္ငံ	 လူမႈေဗဒပညာေရးဂ်ာနယ္	

က	ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး	ေက်ာင္း	
သမူ်ား	ဝတလ္စစ္ားလစက္ျပေဖ်ာ	္
ေျဖရျခင္း၏	 အဓိကအေၾကာငး္	
ရင္းမ်ားမွာ	 ပညာသင္စရိတ္ေစ်း	
ႀကီးျခင္း၊	ပညာေရးေခ်းေငြရယူႏုငိ	္
သည္	့အေျခအေနနည္းပါးျခင္းႏငွ့	္
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း	
မ်ားကို	 အားေပးေထာက္ခံမႈမရွိ	
ျခင္းတုိ ႔ေၾကာင့္	 ပညာသင္ရင္း	
ဝတ္လစ္စားလစ္ကေျခသည္အ	

ျဖစ	္အလုပုလ္ပု္ႏုငိရ္န	္ကလပမ္်ား	
၏ညႇိႏႈိင္းကမ္းလွမ္းမႈတို ႔ေၾကာင့္	
ျဖစ္သည္ဟု	 လူမႈေဗဒပညာေရး	
ဂ်ာနယ္က	ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
	 ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္	 အေရအ	
တြက္ပိုမိုမ်ားလာသည့္	 ဝတ္လစ္	
စားလစ	္ေဖ်ာ္ေျဖေသာကလပမ္်ား	
မွာ	ယခုအခါ	ကုယ္ိဟန္ျပမယ္သစ	္
မ်ားရွာေဖြရန္	 တကၠသိုလ္မ်ားကို	
စတငအ္မီွျပဳေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	

သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
	 သို႔ေသာ္	 ယင္းမိန္းကေလး	
အမ်ားစကု		မိမိတို႔မွာ	ကေျခသည	္
မ်ားသာျဖစ္ၿပီး	 လိင္လုပ္သားဟု	
ၫႊန္းဆုခိရံျခင္းမ်ားကိ	ုျငင္းဆိၾုက	
သည္။	
	 ဝတ္လစ္စားလစ္ကျပေဖ်ာ္	
ေျဖျခင္းမွာ	လမူႈေရးအရ	ပိုလကခံ္	
ႏုိင္သည္ဟု	၎တုိ႔ကေျပာသည္။

—Ref: Times of India
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ရွီရွားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္စီးကရက္ ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားပိတ္ပင္ရန္ ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
ပုိလီယုိေရာဂါကာကြယ္ေဆးအဖြဲ႕ 
ဗံုးခြဲတိုက္ခံရ၍ လူ ၁၁ ဦးေသဆံုးစင္ကာပူတကၠသိုလ္သံုးခုမွထြက္ေသာ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးတြင္

ရွစ္ဦး ေျခာက္လအတြင္း အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္မ်ားရ အစၥလာမာဘတ္၊မတ္−၁
ပါကစၥတန္ႏုငိင္	ံအေနာက္ေျမာက	္
ပုငိ္းတြင	္ပုလိယီိကုာကြယ္ေဆးက	ု
သေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကို	လမ္းေဘး	
ဗံုးေထာငတ္ုကိခ္ုကိမ္ႈျဖစပ္ြားခဲရ့ာ	
အနည္းဆံုး	လ	ူ၁၁	ဦး	ေသဆံုးခဲရ့	
သည္။
	 တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာေန	
ရာမွာ	ခုိင္ဘာပက္ခ္ထန္ခဝါျပည္	
နယ္ရွိ	ရြာတစ္ရြာအနီးတြင္	လက္	
နက္ကုိ င္ ရဲတပ္ဖြဲ ႕အေစာင့္အ	
ေရွာက္ျဖင့္	ကာကြယ္ေဆးအဖြဲ႕	
ယာဥ္တန္းသြားစဥ္	 ဗံုးခြဲခံရျခင္း	
ျဖစ္သည္။	 ယခုတိုက္ခုိက္မႈမွာ	
ႏုငိင္တံြင္း၌	ပိလုယီိကုာကြယ္ေဆး	
အဖြ႕ဲမ်ားအား	တုကိခ္ုကိမ္ႈမ်ားတြင	္
ေနာကဆ္ံုးျဖစလ္ာသည္	့တုကိခ္ုကိ	္
မႈလည္းျဖစသ္ည။္	တုကိခ္ုကိမ္ႈမ်ား	

အတြက	္မညသ္ည္အ့ဖြ႕ဲကမွ်	ဝန္ခံ	
ျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း	တာလီ	
ဘန္မ်ားမွာ	 ယခင္ကပင္	 ႏုိင္ငံ	
တကာမွလာေသာ	 ပုိလီယိုကာ	
ကြယ္ေဆးအဖြ႕ဲမ်ားကု	ိသလူွ်ိဳလပု	္
ရန္လာသူမ်ားဟု 	 ႐ႈျမင္ေလ့ရွိ 	
သျဖင့္	၎တုိ႔ကို	တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္	
ႏုိင္ေၾကာင္း	ခန္႔မွန္းၾကသည္။
	 တုကိခ္ုကိခ္ရံမႈတြင	္ေသဆံုး	
သူမ်ားအျပင္	 ဒဏ္ရာရသူမ်ား၌	
အေရးေပၚအေျခအေနျဖင့္	တင္	
ထားရသည္မ်ားရွိသည္။
	 ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္	 ၿပီးခဲ့	
သည့္	၂၀၁၂	ဒီဇင္ဘာမွစ၍	ကာ	
ကြယ္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားကို	
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္	ဆက္ႏႊယ္၍	
လူ	၄၀	ေက်ာ္	ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

—Ref: BBC

စင္ကာပူ၊ မတ္ − ၁
စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ	သီးျခားကုိယ္ပုိင္	
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတကၠသိုလ္သံုးခုမွ	
ထြက္ေသာ	ဘြ႕ဲရေက်ာင္းသား	၁၀		
ဦးတြင္	ရွစ္ဦးသည္	ေျခာက္လအ		
တြင္း	အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္မ်ား	ရရွိ		
သြားၾကေၾကာင္း	 စင္ကာပူအမ်ိဳး	
သားတကၠသိုလ္	 NUS၊	 နန္ယန္း		
နည္းပညာ၊	 NTU	 ႏွင့္	 စင္ကာပူ	
စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာတကၠသိုလ္	SMU	
တုိ႔က	ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္	စစ္		
တမ္းတစ္ရပ္တြင္ေတြ႕ရေၾကာင္း	
ခ်န္	 နယ္နယူးေအးရွသတင္းက	
ေဖာ္ျပသည္။	
	 စစ္တမ္းမွာ	အလုပ္အကုိင္	

ရွာေဖြေရးေစ်းကြကအ္တြင္းမ	ွဘြ႕ဲ	
ရေက်ာင္းသားေပါင္း	 ၁၀,၅၀၀	
ကို 	 ေမးျမန္းေလ့လာၿပီးေနာက္	
တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	 အလုပ္	
ျမန္ျမနရ္သည္	့ဘြ႕ဲရေက်ာင္းသား	
မ်ား မွာ 	 ထုိ တကၠသုိ လ္ မ်ား မွ 	
အငဂ္်ငနီ္ယာဘာသာရပ္၊	စာရင္း	
ကုိင္ပညာႏွင့္ 	 ဆက္ႏႊယ္ေသာ	
ဘာသာရပ္မ်ားမွျဖစ္ၿပီး	 အျခား	
ေသာ	အထူးျပဳဘာသာရပမ္်ားျဖစ	္
သည့္	စီးပြားေရး၊	သူနာျပဳႏွင့္	ေရ	
ေၾကာင္းသိ ပ ၸံ ဘာသာရပ္ မ်ား 	
လည္း	အလပ္ုအကုငိရ္ရိွမႈျမန္ဆန္	
ေၾကာင္းဆုသိည။္	သို႔ေသာ	္ဤသို႔	
ေျခာက္လအတြင္း	 အလုပ္ရရိွမႈ	

ႏႈန္းမွာ	ယမန္ႏွစ္ကႏႈန္းထက္	အ	
နည္းငယ္ေလ်ာက့်ေနေသးသည။္
	 ဤအေတာအတြင္း	ဘြ႕ဲရၿပီး	
ေျခာကလ္အတြင္း	အလပ္ုရသည္	့
ေက်ာင္းသားမ်ား၏	 ပ်မ္းမွ်စုစု 	
ေပါင္းလစာမွာလည္း	 စင္ကာပူ	
ေဒၚလာ	 ၃,၂၀၀	 ခန္႔ရိွသည္ဟု	
သတင္းကဆုိသည္။ 	 အလယ္	
အလတ္အဆင့္လစာမ်ား မွာ မူ 	
စင္ကာပူေဒၚလာသံုးေထာင္ခန္ ႔	
ျဖစ္သည္။	ထိုတကၠသုိလ္သံုးခုမွ	
ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္	 စင္ကာပူ	
စမံီခန္႔ခြဲမႈတကသၠိလု	္SMU	ထြက	္
ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ားမွာ	ထံုးစံ	
အတိုင္းေရွ႕တန္းမွ	 ဦးေဆာင္ေန	

သည္။	SMU	ဘြဲ႕ရမ်ားမွာ	ပ်မ္းမွ်	
လစာ	 စင္ကာပူေဒၚလာ	 ၃,၅၀၀	
ခန္႔	ရေနၾကသည္။
	 ဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာရပ္မ်ားတြင္	
လက္ေတြ ႕ေလ့က် င့္ မႈလုိအပ္ 	
ေသာ	 ပညာရပ္မ်ားျ ဖစ္သည့္ 	
ဥပေဒ၊	 ေဆးပညာႏွင့္	 ဗိသုကာ	
ပညာရပ္ျဖင့္	ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား	
၉၈	 ရာခုိင္ႏႈန္းမွာလည္း	 ယမန္	
ႏွစ္က	အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္မ်ားရရွိ	
သြားခဲ့သည္။	၎တုိ ႔မွာ	 ပ်မ္းမွ်	
လစာ	 စင္ကာပူေဒၚလာ	 ၄,၆၀၀	
ခန္႔ရၾကၿပီး	၂၀၁၂	တြင္	ရခဲ့သည့္	
ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္	ေဒၚလာ	၁၀၀	ပို	
မ်ားခဲ့သည္။										—Ref: CNA

ဖႏြမ္းပင္၊ မတ္ − ၁
ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္	ဟြန္	ဆန္		
သည္	 ႏုိင္ငံတြင္း၌	 ဖြင့္လွစ္ထား	
ေသာ	 ရွီရွားႏွင့္	 အီလက္ထရြန္	
နစစ္ီးကရကလ္ပုင္န္း	မ်ားအားလံုး	
ပိတ္ပင္သြားရန္	 အမိန္႔ထုတ္ျပန္	
လိုက္သည္။
	 ရွီရွားဆုိသည္မွာ	 ေဆးရြက္	
ႀကီးကိ	ုအနံ႔ထည္ထ့ားၿပီး	မီး႐ိႈ႕ကာ	
ေရထည့္ထားသည့္ပိုက္ျဖင့္	 ႐ွဴ	
သြင္းရသည့္	 ေဆး႐ွဴျခင္းပံုစံတစ္	
မ်ိဳးျဖစ္သည္။	 အီလက္ထရြန္နစ္	
စီးကရက္မ်ားမွာမူ	 နီကိုတင္း		
ပါေသာအရည္ကို	 ေဆးလိပ္ပံုစံ	
အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းျဖင့္	အပူ		
ေပးေသာက္သံုး ရျ ခင္းျ ဖစ္ကာ 	
ေဆးလပ္ိအစစ	္ေသာကသ္ံုးသကဲ	့
သုိ႔	ေရေငြ႕မ်ားျဖင့္	မီးခိုးပံုစံထြက္	
ေပးသည္။
	 ‘‘တာဝနရ္ွသိူေတြအားလံုးကု	ိ
ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့	 ရွီရွားလုပ္ငန္း	
ေတြအားလံုးကိပုတိဖ္ုိ႔၊	ပုငိရ္ငွ္ေတြ	
ကိုလည္း	 သူတို႔လုပ္ငန္းေတြကို	
ပိတ္ခုိင္းထားဖုိ႔	ကြၽန္ေတာ္	အမိန္႔	
ထုတ္ထားပါတယ္’’ဟု	 ခရီးသြား	
လုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္	 ပိတ္ပြဲတြင္	
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္က	 ေျပာ	

သည္။	 ရွီရွားသည္	 ေဆးရြက္	
ႀကီးသံုးစြဲသည္ဆုိေသာ္လည္း	 စြဲ	
လမ္းေစသည့္	 ဓာတ္ပမာဏမ်ား	
ျမင့္မားစြာပါဝင္ေၾကာင္း	 ဓာတ္ခြဲ	
ခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားအရ	 ေတြ႕ရ	
သည္ဟုလည္း	 ဟြန္ဆန္ကေျပာ	
သည။္	၎က	ထိုပစၥည္းမ်ားသည	္
ႏိုင္ငံတြင္း၌မရွိသင့္ေၾကာင္း၊	 လူ	
ငယမ္်ားအနာဂတက္ိ	ုဖ်ကဆ္ီးေန	
ေၾကာင္းဆုိသည္။
	 ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္၏ႏႈတ္မိန္ ႔ျဖင့္ 	
တားျမစ္လုိက္ျခင္းသည္	 ဗုဒၶဟူး	
ေန႔က	ကေမၻာဒီးယားမူးယစ္ေဆး	
တုကိဖ္်က္ေရး	အမ်ိဳးသားအာဏာ	
ပုိင္အဖြဲ႕က	 ရွီရွားပုိက္႐ွဴျခင္းႏွင့္	
အီလက္ထရြန္နစ္စီးကရက္မ်ား	
ႏိုင္ငံတြင္းသို ႔	 တင္သြင္းျခင္းကို	
ပိတ္ပငၿ္ပီးေနာက	္ထပ္မံေပၚထြက	္
လာျခင္းျဖစ္သည္။
	 ရွီရွားပုိက္ျဖင့္	 တိုဘားကိုး	
ေဆးရြက္႐ွဴ႐ႈိက္ျခင္းကို	 အေရွ႕	
အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္	က်ယ္	
ျပန္႔စြာစတငသ္ံုးစြၿဲပီးေနာက	္ကမၻာ	့
ႏိုင္ငံမ်ားသို ႔လည္း	 ပ်ံ႕ႏွံ ႔လာရာ	
ကေမၻာဒီးယားတြင	္ကေဖးဆုငိမ္်ား	
၌	တပဆ္ငအ္သံုးျပဳမႈ	မ်ားျပားလာ	
ေနသည္။	 ကမၻာ့က်န္းမာေရးအ	

ဖြ႕ဲကလည္း	ရွရီွား႐ွဴျခင္းမွာ	အခ်နိ	္
ၾကာၾကာအေငြ႕ရေအာင္	 ႐ွဴျခင္း	
ျဖစ္သည့္အတြက္	 သာမန္စီးက	
ရက္တစ္လိပ္ထက္	 မီးခုိးေငြ႕အ	
ဆုတ္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္မႈ	 အဆ	

၂၀	ပုမိ်ားကာ	ေဆးလပိ္ေဆးရြက	္
ႀကီးေသာက္သံုးမႈ	 ကဲ့သုိ ႔ပင္	
အႏၲရာယ္ႀကီးေၾကာင္း	 ဆိုထား	
သည္။															

	—Ref: Xinhua
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‘‘အႏုပညာအရည္အေသြးျမင့္ေနရင္ 
ဘယ္လိုမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ပရိသတ္လက္ခံမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’

ခ်စ္သူနဲ႔ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့
မဂၤလာပြဲဆင္ႏဲႊမယ့္ ၿဖဳိးေငြစုိး
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂	
ပရသိတမ္်ားသထိားၿပီးေသာ	ခ်စ	္
သူႏွင့္အတူ	 မၾကာမီလပုိင္းတြင္	
မဂၤလာဧည့ခံ္ပြ	ဲျပဳလပ္ုမညဟု္	သ	
႐ပု္ေဆာငၿ္ဖဳိးေငြစုိးက	ေျပာသည။္
	 ‘‘ဒတီစလ္	ႏစွလ္ထမွဲာလပ္ုဖုိ႔	
အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။	ေတာ္ေတာ္	
မ်ားမ်ားသထိားၿပီးသားပါ။	မဂၤလာ		
ကိစၥနဲ႔	 ပတ္သက္ၿပီးေသခ်ာရင္	
အားလုံးကိုေျပာျပေပးမွာပါ’’ဟု	
ၿဖဳိးေငြစုိးကေျပာသည္။
	 မဂၤလာဧည့ခံ္ပြတဲစပ္ြသဲာ	ျပဳ	
လပုမ္ည္ျဖစၿ္ပီး	ေပ်ာ္စရာေကာင္း	
သည့္	 မဂၤလာပြဲျဖစ္ေစရန္	 စီစဥ္	
ထားသည္ဟု	ဆုိသည္။
	 	 လတ္တေလာ	 အႏုပညာ	
လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္	 လန္ဒန္ၿမိဳ႕	

ဗဒုၶဘာသာစငတ္ာျဖစ္ေျမာက္ေရး	
ရန္ပုံေငြအႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္	
ကျပခဲ့ေသာ	 ဒါ႐ုိက္တာေမာင္သီ	
၏	 ‘ရွက္တတ္ရဲ႕လား’	 ျပဇာတ္၌	
မိုးေအာင္ရင္၊	 ေအး၀တ္ရည္	
ေသာင္း၊	၀ါဆုမိုိးဦးတုိ႔ႏငွ္ပ့ါ၀ငက္	
ျပခဲ့သည္။
	 ဗီဒီယုိဇာတ္ကားမ်ားလည္း	
ဆက္တိုက္	႐ုိက္ကူးလ်က္ရွိၿပီး	ဒါ	
႐ုိက္တာသိန္းဟန္(ဖီးနစ္)႐ုိက္	
ကူးသည့္	 ဟာသဇာတ္ကားတြင္	
ပါ၀ငသ္႐ပု္ေဆာင္ေနေၾကာင္း	ၿဖိဳး	
ေငြစုိးကေျပာသည္။
	 ‘‘လူလိမ္ဆုိတဲ့	 ဇာတ္ကား	
ေလး႐ုိက္ကူးေနပါတယ္။	 ႐ုိး႐ုိးပြဲ	
စားေတြပုံစံပါပဲ။	ဟာသေလးပါ’’	
ဟု	၎သ႐ုပ္ေဆာင္ရမည့္ဇာတ္	
႐ုပ္အေၾကာင္းကိုေျပာျပသည္။

မုိးယုစံႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ လက္ရိွ႐ုိက္ကူး 
ေနတဲ ့‘‘ကြၽန္ေတာ္ရ့ည္းစား ဘရုား 
မွာ ေနသည္’’ဆုိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ 
ကားေလးအေၾကာင္း ေျပာျပေပး 
ပါလား။
	 ဒ႐ုီပ္ရွငမွ္ာ	ညမီက	ကာ႐ုိက	္
တာ	ႏွစ္မ်ိဳးသ႐ုပ္ေဆာင္မွာပါ။	
ႏွစ္ကုိယ္ခဲြေတာ့	 မဟုတ္ပါဘူး။	
တစ္မ်ိဳးက	ေတာသူပုံစံ၊	 ေနာက္	
တစ္မ်ိဳးက	သုိက္ဆက္ပံုစံသ႐ုပ္	
ေဆာင္ရတာပါ။
သုကိဆ္ကပ္ံစုကံ မုိးယစုအံတြက ္
ထူးျခားတဲ့ ကာ႐ုိက္တာလုိ႔ ေျပာ 
လုိ႔ရလား။
	 ဗီဒီယုိမွာေတာ့ 	 သိုက္နန္း 	
ဆန္ဆန္တစ္ကားေတာ့	 သ႐ုပ္	
ေဆာင္ဖူးပါတယ္။	အဲဒီတုန္းက	
ေတာ့	႐ုိး႐ိုးပါပဲ။	ဒါကေတာ့	ကား	
ႀကီးဆုိေတာ	့ေသေသခ်ာခ်ာေလး	
ျပင္ဆင္ၿပီးလုပ္ထားပါတယ္။
ဒီကားထဲမွာ ပါတဲ့ အဓိကသ႐ုပ္ 
ေဆာင္ေတြက နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ 
ေဆာင္ေတြ မဟုတ္ေတာ့ ဒီကား 
က မုိးယုစံအတြက္ဘယ္ေလာက္ 
တာ၀န္ႀကီးလဲ။
	 ဒီကားထဲမွာ	 ဦးဇင္၀ုိင္းတု႔ိ၊	
ဦးရဲေအာငတ္ုိ႔ေတာပ့ါပါတယ။္	အ	
ငယထ္မဲွာေတာ	့ညမီက	ဒကီားမွာ	
ပါတဲ့ႏွစ္ေယာက္ထက္စာရင္	အ	
ေတြ႕အႀကံဳရိွတဲ့	လူတစ္ေယာက္	
ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ 	 ဒီကားတစ္ 	

ကားလံုးရဲ႕တာ၀န္က	ညီမအေပၚ	
မွာ	အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မယ္	
လုိ ႔ထင္တယ္။	ညီမတို႔ဆီမွာက	
ဇာတ္ကားေတြမွာ	မင္းသား	၀ိတ္	
ကုိ	သံုးတာေလ။	 ဒီကားမွာ	 မင္း	
သား၀ိတ္လည္းမပါေတာ့	အရမ္း	
တာ၀န္ႀကီးပါတယ္။	 ဒါေပမဲ့	 ဦး	
စုိးမုိးက	အသစ္ေတြကုိ	တင္ခ်င္	
တယ္။	 ဇာတ္ကားတစ္ကားမွာ	
မင္းသား၊	 မင္းသမီးနာမည္ႀကီးမွ	
မဟုတ္ဘူး။	ဇာတ္လမ္းေကာင္းဖုိ႔	
အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ	႐ုိက္ျပ	
ခ်င္တယ္။
အဓိက ဇာတ္ေကာင္ေနရာက 
သ႐ပု္ေဆာင္မယ္မ့ုိးယစုအံတြက ္
မွတ္တိုင္တစ္ခုလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရမလား။
	 ဟုတ္ကဲ့၊	ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။	
ခုေခတ္မွာ 	 ကား ႀကီး႐ုိက္ဖုိ ႔ဆုိ 	
တာ	ေတာ္ေတာ္ကုိ	ရွားပါတယ္။	
ေနာက္ၿပီး	 ကားေတာ္ေတာ္မ်ား	
မ်ားမွာ	 ဇာတ္က	 မင္းသားကုိပဲ	
အဓိကေပးတာ။ 	 ဒီကားမွာက	
ကုယိ္က့ုပိ	ဲအဓကိေပးထားတယ။္	
ကားတစ္ကားလံုးေကာင္းဖို ႔က	
ေတာ့ 	 ညီမတစ္ေယာက္တည္း 	
မဟုတ္ဘူး။	အစစအရာရာ	အား	
လံုးအေပၚမွာမူတည္တယ္။	 ဒါ	
ေပမဲ့	ဒီကားေလးက	ညီမအတြက္	
အမွတ္တရအျဖစ္ဆံုးပါပဲ။
ခုေနာက္ပုိင္း ဇာတ္ကားေတြမွာ 
မင္းသမီးေတြရ႕ဲ ၀တ္စားဆငယ္င ္

ဇြဲဉာဏ္
ျမနမ္ာ႐့ပုရ္ငွ္ေစ်းကြကအ္ေျခအေနအရ	နာမညႀ္ကီးသ႐ပု္ေဆာငမ္်ားႏငွ္	့
သာ	႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ား	႐ုိက္ကူးၾကေသာ္လည္း	ဒါ႐ိုက္တာ	ပန္းခ်ီစိုးမုိး	
က	 ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ရည္းစား	 ဘုရားမွာေနသည္’’႐ုပ္ရွင္ကား၌	အဓိကသ႐ုပ္	
ေဆာင္မ်ားကုိ	၀ါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားမပါ၀င္ဘဲ	႐ုိက္ကူးခဲ့သည္။	ယင္း	
ဇာတ္ကားတြင္	ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္ထားေသာ	သ႐ုပ္ေဆာင္	မိုးယုစံကို	
အဆိပုါ႐ပုရ္ငွ႐္ုကိက္ူးခဲသ့ည္	့အေၾကာင္းအရာမ်ားႏငွ္	့၎၏	အႏပုညာ	
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း	ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြရွိ 
ေတာ့ မုိးယုစံအေနနဲ႔ အ၀တ္အ 
စားကုိ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ျဖစ္လဲ။
	 အဓကိက	ကာ႐ိုကတ္ာနဲ႔	ည	ီ
တာကုိပဲ	 ၀တ္ျဖစ္တယ္။	တျခား	
အတြက	္ညမီအေနနဲ႔ဆင္ျခငစ္ရာ	

မလိုပါဘူး။	အစကတည္းက	ပရိ	
သတ္ႀကိဳက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးေတြပဲ	၀တ္	
ျဖစ္တယ္။	 ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က	
လည္း	အေျပာမခံႏုိင္ဘူး။	

ဓာတ္ပုံ−လမင္းႏုိင္
စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 
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ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ခန္႔ကုန္က်မယ့္
သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္အက္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ 

ပါ၀င္တဲ့ ယိုဂ်င္ဂို

ဆိုးလ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၈
ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္ 	
ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္	 ယိုဂ်င္ဂို 	
သည္	Kwon	Bob	အမည္ရ	သိပၸံ	
စိတ္ကူးယဥ္အက္ရွင္ဇာတ္ကား	
တြင္ 	 ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ 	
ျဖစ္သည္။
	 အသက္ (၁၆)ႏွစ္အရြ ယ္ 	
ယိုဂ်င္ဂိုသည္	Kwon	Bob	ဇာတ္	
႐ုပ္ႏွင့္	အလြန္လုိက္ဖက္ၿပီး	၎	
သ႐ုပ္ေဆာင္ရမည့္	ဇာတ္၀င္ခန္း	
မ်ား ကုိလ ည္း 	 ပုိ င္ ပုိ င္ႏို င္ႏို င္ 	
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု	 ေမွ်ာ္လင့္	
ေသာေၾကာင့္	 ယုိဂ်င္ဂုိကုိ	 ေခါင္း	
ေဆာင္မင္းသားအျဖစ္	ေရြးခ်ယ္ခဲ့	
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု	Kwon	Bob		ဇာတ္	

ကားတာ၀န္ခံတစ္ဦးက	 ေျပာ 	
ၾကားခဲ့သည္။
	 သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္	အက္ရွင္	
ဇာတ္ကားျဖစ္ေသာ	Kwon	Bob		
ကိ	ုကိရုီးယား႐ပုရ္ငွထ္တုလ္ပု္ေရး	
ကမုၸဏ	ီCJE	&	M	ႏငွ္	့တ႐ုတ္	႐ုပ္	
ရွငထု္တ္လပ္ုေရးကမုၸဏ	ီCFG	တုိ႔	
က	 ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္	
ၿပီး	ယင္း႐ုပ္ရွင္အတြက္	အေမရိ	
ကန္ေဒၚလာသန္း	 ၂၀	 ခန္႔	သုံးစဲြ	
သြားမည္ဟု	သိရသည္။
	 အသက(္၈)ႏစွအ္ရြယ္မွစ၍	
အႏုပညာလုပ္ငန္း	 လုပ္ေဆာင္	
လာခဲ့ေသာ	ယိဂု်ငဂ္ိသုည	္ေတာင	္
ကိုရီယားနာမည္ေက်ာ္	 ဒရာမာ	
ဇာတလ္မ္းတဲြမ်ားႏငွ္	့႐ပုရ္ငွဇ္ာတ	္

Unite 4:good ပရဟိတအဖဲြ႕က ခ်ီးျမႇင့္ေသာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုရရွိတဲ့ ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ 
ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၈

အေမရိကန္အဆိုေတာ္	ဆယ္လီ	
နာဂိုမက္ဇ္သည္	 Unite4:good	
ပရဟိတအဖဲြ ႕က	 ခ်ီးျမႇင့္ေသာ	
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ	
ဆုကို	ရရွိခဲ့သည္။
	 	 ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္သည္	
ေဖေဖာ္၀ါရီ	၂၇	ရက္ညက	အေမ	
ရိကန္ႏုိင္ငံ	ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕	
၌	က်င္းပေသာ	Unite4:good	၏	
ပထမအႀကိမ္	လူသားခ်င္းစာနာ	
ေထာက္ထားမႈဆုေပးပဲြႏွင့္	 ေပ်ာ္	
ပဲြရႊင္ပဲြတြင္ 	 လူသားခ်င္းစာနာ	
ေထာက္ထားမႈဆု	ရရွိခဲ့သည္။
	 အသက္ (၂၁)ႏွစ္အရြ ယ္ 	
ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္သည္	ကုလ	
သမဂၢကေလးမ်ား	 ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕	
ယူနီဆက္သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္	
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ၿပီး	 ကေလး	
ငယမ္်ားအေရးအတြက	္အလွဴအ	
တန္းမ်ားကိုေဆာ္ၾသေပး၍	အျပဳ	
သေဘာေဆာင္ေသာ	တုိးတက္မႈ	
မ်ား	 ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ 	
ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။
	 ‘‘ကြၽန္မရဖူးတဲ့	ဆုေတြထမွဲာ	

အရမ္းအမုိက္ဆုံးဆုပါ။	အသက္	
(၁၇)ႏွစ္ကတည္းက	 ယူနီဆက္	
သတံမန္တစဦ္းအျဖစ	္ေဆာငရ္ြက	္
ခြင့္ရခဲ့တာကိုလည္း	အရမ္းဂုဏ္	
ယူတယ္’’ဟု	ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္	
က	၎၏တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္	
ေရးသားခဲ့သည္။

	 Unite4:good	၏	ပထမအ	
ႀကိ မ္ဆုေပးပဲြသို ႔ 	 အေမရိကန္	
သမၼတေဟာင္း	ဘလီက္လငတ္န္၊	
အလဲစဆ္ာကီးစ၊္	ဒမ္မီလိဗုကတုိ္၊	
အီဗာေလာင္းဂို ရီယာ	 စသည့္ 	
ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား	တက္ေရာက္	
ခဲၾ့ကသည။္				-Hollywood	Buzz

ကားမ်ားတြင္	ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္	
ခဲ့ၿပီး	သ႐ုပ္ေဆာငထူ္းခြၽန္ဆ	ု(၁၁)	
ဆုရရွိထားသည္။
	 Kwon	Bob		ဇာတ္ကားတြင	္
ယုိဂ်င္ဂိုသည္	မတရားမႈကို	လက္	
ပိုက္ ၾကည့္မေနတတ္ေသာ	 အ	
ထက္တန္းေက်ာင္းသားအျဖစ္ 	
သ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး	 တုိက္ခိုက္ေရး	
ပုိင္းကို	အသာေပး	သ႐ုပ္ေဆာင္	
ရမည္ျဖစ္သည္။	ယင္းဇာတ္ကား	
ကို	ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္	႐ိုက္ကူး	
မည္ျဖစ္ၿပီး	၂၀၁၆	တြင္	႐ံုတင္ျပသ	
ႏိုင္မည္ဟု	ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း	ဇာတ္	
ကားတာ၀န္ခံတစ္ဦးက	 ေျပာ 	
ၾကားခဲ့သည္။	

-Kpop	Starz
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အေျပာမခံရေအာင္လည္း	ေနတယ္	
ဆိုေတာ့	 ဒီအခ်ိန္အထိလည္း	အ	
၀တ္အစားပိုင္းနဲ ႔ 	 ပတ္သက္ၿပီး	
အေျပာမခံရပါဘူး။
မုိးယုစံက လူငယ္တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္စံ ု
ေတြနဲ႔ အေတြ႕မ်ားတယ္ေနာ္။
	 ျမ န္မာဆန္ဆန္၀တ္စံုက	
ေတာ့ 	 ကုိယ္မွ 	 မဟုတ္ပါဘူး ။	
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း	 ၀တ္	
လာၾကတယ္။	ကုိယ္က	မင္းသမီး	
တ စ္ေယာက္လည္းျ ဖ စ္ေတာ့ 	
ကုိယ္၀တ္မွ	 ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ	
ကုိ	 ေဖာ္ထုတ္ရာ	 ေရာက္မယ္လို႔	
လည္း	ထင္တယ္။	အဲဒီအတြက္	
ပြဲ	 ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ	 ျမန္မာ	
၀တ္စံုနဲ႔	 ဂါ၀န္ေရြးဆုိရင္	 ျမန္မာ	
၀တ္စံုကုိပဲ	၀တ္ျဖစ္ပါတယ္။
အႏုပညာရွင္တုိင္း ေကာလာဟ 
လနဲ႔ ႀကံဳဖူးၾကတာဆိုေတာ ့အႏပု 
ညာရွင္တစ္ေယာက္ဘယ္လုိ ေန 
ထုိင္သင့္တယ္လို႔ထင္လဲ။
	 အဲဒါက	ကုိယ့္အေပၚမွာပဲ	
မူတည္တယ္လို ႔ 	 	 	 ထင္တယ္။	

မုိးယု	ကေတာ့	ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္	
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခ်င္တယ္။	 ပရိ	
သတ္ေတြကအစ	ကုယ့္ိအေၾကာင္း	
ကုိေျပာရင္	 မုိးယုစံရဲ႕	 ေကာင္း	
ေၾကာင္းပ	ဲၾကားခ်ငတ္ယဆ္ုိေတာ	့
အစစအရာရာအေကာင္းဆံုး	ျဖစ္	
ေအာင္	ႀကိဳးစားရတာေပါ့။
ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြမွာ သီခ်င္းဆုိတာ 
ကုလိည္းေတြ႕ရေတာ ့မိုးယုအေန နဲ႔ 
ဂီတကိုေရာ ၀ါသနာပါလား။ ဘယ္ 
အတုိင္းအတာထိလုပ္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။
	 သခီ်င္းဆုတိာေတာ	့၀ါသနာ	
ပါတယ္။	အရင္ကတည္းက	ဆုိ	
ျဖစ္တယ္။	အားေနတဲ့	အခ်ိန္ဆို	
ရင္လည္း	သီခ်င္းဆိုျဖစ္တာမ်ား	
တယ္။	ဆုိျဖစ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္	
အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္အေနနဲ ႔	
မဟုတ္ဘဲ	မင္းသမီးတစ္ေယာက္	
အေနနဲ႔	ပရိသတ္နဲ႔	ထိေတြ႕ခ်ငလ္ို႔	
ေခြထတုတ္ာမ်ိဳး	လပုရ္င	္လပု္ျဖစ	္
မယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ အႏုပညာရွင္တစ္ 
ေယာကအ္မိ္ေထာင္ျပဳရင ္နာမည ္
က်သြားတတ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ 
ဒီႏွစ္ထဲမွာ နာမည္ႀကီးမင္းသမီး 
တခ်ိဳ႕ အမိ္ေထာင္ျပဳသြားၾကေတာ ့
မင္းသမီးအငယ္ေတြအတြက္ အ 

ဘက္က	စဥ္းစားသင့္သေလာက္	
ေတာ့	 စဥ္းစားေနပါတယ္။	 ဖြင့္	
ေျပာရမယ့္	အေျခအေနတစ္ခုကုိ	
ေရာက္လာရင္ေတာ့	အားလံုးကုိ	
အသိေပးသြားမွာပါ။
ႏငွ္းဆအီဖဲြ႕ရ႕ဲ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ 
ကုလိုကိ္ျဖစမ္ွာလား။  ဘယ္ေတာ ့
သြားဖုိ႔စီစဥ္ထားလဲ။
	 မ တ္လလယ္ေလာက္ မွာ 	
သြားျဖစ္မယ္ထင္တယ္။	 ပဲြက	
ေတာ့	မတ္လ	၁၆	ရကက္ရမွာ။	ခု	
ေလာေလာဆယ္ေတာ့	ေျခာက္ပဲြ	
ကရမယ္လို႔ေတာ့သိထားတယ္။
မုိးယစုကံု ိအားေပးေနတဲ ့ပရသိတ ္
အတြက္ စကားေလးေျပာပါဦး။
	 အားေပးေနတဲ	့ပရသိတ္ေတြ	
ကုိ	ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။	မုိးယုရဲ႕	
လႈပ္ရွားမႈေတြကု	ိၾကည္ၿ့ပီး	ေ၀ဖန္	
ေပးၾကပါ။	အခု႐ုိက္ထားတဲ့	 ႐ုပ္	
ရွင္ကားႀကီးထြက္လာရင္လည္း	
အားေပးၾကပါလို႔။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ခြင့္အေရးရႏိုင္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ၾက 
တ့ဲအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။
	 နာမည္က်တယ္၊	 မက်ဘူး	
က	ကုိယ့္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ	
မွာလည္း	 မူတည္တာေပါ့။	အိမ္	
ေထာင္ျပဳ ၿပီးသြားေပမယ့္ 	 အႏု 	
ပညာေလာကမွာ	 ေအာင္ျမင္တဲ့	
သူေတြ	အမ်ားႀကီးပါ။	ကုိယ့္ရဲ႕	
အႏပုညာေတာ္ေနရင္ေတာ	့လက	္
ခံမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။	 ပရိသတ္	
စိတ္ ၀င္ စား မႈ နည္း နည္းေတာ့ 	
နည္းသြားႏုငိတ္ာေပါ။့	ပရသိတက္ု	ိ
လလူြတ္နဲ႔	အိမ္ေထာငသ္ည	္ဘယ္	
သူ႔ကုိ	 စိတ္၀င္စားမလဲဆုိရင္	လူ	
လြတ္ပဲ	 စိတ္၀င္စားမွာေပါ့။	 ဒါ	
ေပမဲ့လည္း 	 အႏုပညာအရည္ 	
အေသြးျမင့္ေနရင္ေတာ့	ဘယ္လို	
မ်ိဳးပဲ	 ျဖစ္ျဖစ္	 ပရိသတ္လက္ခံ	
မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
မုိးယုရ႕ဲ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး 
ေတာ ့ပရသိတႀ္ကီးကု ိဘယလ္ိမု်ိဳး 
အသိေပးခ်င္လဲ။
	 ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ 	
ေအးေဆးပါပဲ ။ 	 အခုအခ်ိန္က	
လည္း	ပရိသတ္ႀကီးကုိ	တိတိက်	
က်	ရင္ဖြင့္ၿပီးေျပာရမယ့္			အခိ်န္	
မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္	 ကုိယ့္ 	

မုိးယုစံႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
pm(39)rS

Radio to Live စီးရီးတြင္ပါသည့္ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္မ်ား၏ 
အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မတ္လ ၂၉ရက္တြင္ က်င္းပမည္
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ 
မတ္−၃

ပတၱျမားအက္ဖ္အမ္မွ	 စီစဥ္	ကာ	
ျဖန္ ႔ခ်ိခဲ့သည့္	 Radio	 to	 Live	
စီးရီးတြင္ပါဝင္ေသာ	အဆိုေတာ္	
မ်ား၏	အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖပြကဲု	ိမတလ္	
၂၉	ရက္တြင္	Junction	Square	
၌	ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
	 ယင္းစီးရီးေခြတြင္	 ေရဒီယို	

ေခတတ္ြင	္နာမညႀ္ကီးခဲ့ေသာ	ေရ	
ဒီယိုသီခ်င္းမ်ားႏွင့္	 စတီဒီယိုသီ	
ခ်င္းမ်ားကို 	 ယေန ႔ေခတ္အဆို 	
ေတာမ္်ားက	၎တို႔၏ပံစုံမ်ားျဖင့္	
ေျပာင္းကာ	 သီဆုိထားျခင္းျဖစ္	
သည္။
	 အင္းေလးမွာရြာတဲ့မိုး၊	 မင္း	
တစ္ေယာက္ေတာ့	အသည္းကြဲရ	
လိမ့္မယ္၊	ေမာင့္ကိုခ်စ္ဖုိ႔	ေမြးဖြား	
လာပါတယ္	 စသည့္ေရဒီယုိသီ	

ခ်င္းမ်ားအပါအဝင္	 စုစုေပါင္းသီ	
ခ်င္း	 ၁၄	 ပုဒ္ပါဝင္ကာ	 စည္သူ	
လြင္၊	ထူးအယ္လင္း၊	L	လြန္းဝါ၊	
သားသား၊	ရဲရင့္ေအာင္၊	အားတီ၊	
ဂ်က္ဆန္ထြန္း၊	 မရန္ဆုိင္းေနာ္၊	
သာဒီးလူ၊	 ေအသင္ခ်ိဳေဆြ၊	အိမ့္	
ခ်စ၊္	ခ်မ္းခ်မ္း၊	နီနီခင္ေဇာ္၊	ေနေန	
ႏငွ့	္Jewel	တို႔က	သဆီုထိားသည။္
	 ယငး္စီးရီး၏	 Audio	 ေခြကို	
ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၈	 ရက္က	 စတင္	

ျဖန္ ႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး	 မတ္လ	 ၂၉	
ရက္တြင္	 Junction	 Square	 ၌	
အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲျပဳလုပ္ကာ	 ပတၱ	
ျမားအက္ဖ္အမ္ေရဒီယိုႏွင့္	5Plus	
႐ုပ္သံလုိင္းတို႔မွ	တိုက္႐ိုက္ထုတ္	
လႊင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။
	 ယင္းေတးစီးရီးတြင္	ညေမႊး	
ပန္းသီခ်င္းကို	 အီလက္ထ႐ိုပံုစံ	
ျဖင့္	သီဆုိထားေသာ	အားတီက	
ယင္းသီခ်င္းသည္	၎ငယ္စဥ္က	
တည္းက	 ႀကိဳက္ခဲ့ေသာ	သီခ်င္း	
တစပု္ဒ္ျဖစၿ္ပီး	၎သဆီုထိားသည္	့
ပံုစံကုိ	 စတီရီယိုေခတ္က	သီဆုိခဲ့	
ေသာ	 ပေလးဘြိဳင္းသန္းႏုိင္ကုိယ္	
တုိင္	ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။
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ျပည္ပထြက္ကစားေနေသာ ကစားသမားႏွစ္ဦး 
ေျခစြမ္းကို ေအဗရာမိုဗစ္ေစာင့္ၾကည့္ေန

သံုးမ်ဳိးစံုအားကစားအဖြဲ႕အား မတ္လ ၇ ရက္တြင္ 
ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္စခန္းသြင္းမည္

ဗုိလ္ဗိုလ္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ မတ္လ- ၃

လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းအ	
တြက္	 ျပည္ပတြင္	 သြားေရာက္	
ကစားေနေသာ	ေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း	
ႏွင့္	 ပိုင္စိုးတုိ႔၏	 ေျခစြမ္းကိုေစာင့္	
ၾကည့္ေနသည္ဟု	 ျမန္မာလက္	
ေရြးစင္အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္	 ေအ	
ဗရာမိုဗစ္က	ေျပာသည္။
	 ‘ ‘မေလးရွား ၊ 	 ထုိင္းတုိ ႔မွာ 	
သြားေရာက္ကစားေနတဲ့	 ျမန္မာ	
ေဘာလံုးသမားေတြအေနနဲ႔	သက	္
ဆုငိရ္ာကလပမ္ွာ	ေကာင္းေကာင္း	
ကစားႏုငိမ္ယဆ္ိရုင	္လက္ေရြးစင	္
အသင္းက	သူတုိ႔ကို	ႀကိဳဆိုေနမွာ	
ပါ’’ဟု	 ၿပီးခဲ့သည့္	 ေဖေဖာ္ဝါရီလ	
ဆန္းပုိငး္က	 ျမန္မာအသင္းနည္း	
ျပခ်ဳပ္ရာထူး	 စတင္တာဝန္ယူခဲ့	
သည္	့ဆားဘီးယားလမူ်ဳိးေအဗရာ	
မိုဗစ္က	ေျပာသည္။
	 လကရိွ္တြင	္ကေမၻာဇအသင္း	
မွ	ကြင္းလယ္ကစားသမားေက်ာ္	
ေဇယ်ာဝင္းသည္	 မေလးရွားစူပါ	
လိဂ္ကလပ္ပီရတ္အသင္းတြင္ 	
လည္းေကာင္း၊	ရတနာပုံအသင္းမွ	
ေတာင္ပံကစားသမားပိုင္စိုးသည္	
ထိုင္း	 ပထမတန္းကလပ္ဖူးခက္	
အသင္းတြငလ္ည္းေကာင္း	အငွား	
သြားေရာကက္စားေနၾကၿပီး	လက	္
ေရြးစင္အသင္းဖြဲ႕စည္းရန္	 ျပည္	
တြင္းလိဂ္ပြဲစဥ္မ်ားကို	 လိုက္လံ	
ၾကည့္႐ႈေနသည့္	 ျမန္မာအသင္း	

နည္းျပခ်ဳပသ္စက္	၎တို႔ႏစွဥ္ီးကိ	ု
ရည္ရြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 ထုိ႔အျပင္	 ေအဗရာမုိဗစ္က	
လက္ေရြး စင္ကစားသမားမ်ား 	
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္	 ပေရာ္ဖက္ရွင္	
နယ္အဆင္	့ကစားေနသည္	့ကစား	
သမားမ်ားကို	ဦးစားေပးသြားမည္	
ျဖစသ္လိ	ုျမန္မာ	လဂိ-္၂	ပြစဲဥ္မ်ား	
ကိလုည္း	ေစာင္ၾ့ကည့္ေနေၾကာင္း	
ေျပာသည္။
	 ‘‘ပထမတန္းလိုၿပိဳင္ပြဲမ်ဳိးမွာ	
အလားအလာရွိတဲ့ကစားသမား	
အငယ္ေလးေတြလည္း	 ေတြ႕ရ	
ေလ့ရွိပါတယ္။	ဒါေၾကာင့္	အခ်ိန္	
ရတာနဲ႔	 ျမန္မာလိဂ္-၂	ပြဲစဥ္ေတြ	
ကို	သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈမွာပါ’’ဟု	
ေအဗရာမိုဗစ္က	ဆုိသည္။
	 ေဘာလံုးအဖဲြဲ ႕ခ်ဳပ္က	၎	
အား	 လူေရြးခ်ယ္မႈအပိုင္းတြင္ 	
လြတ္လပ္စြာခြင့္ျပဳထားသည္ဟု	
ဆိုထားသည့္	ျမနမ္ာအသင္းနည္း	
ျပခ်ဳပ္အေနျဖင့္	 ျမန္မာ့လက္ေရြး	
စင္အသင္းႏွင့္	 ပထမဆံုးပြဲထြက္	
ရန္ရွိသည္မွာ	လာမည့္ေမလအ	
တြင္း	 ေမာ္လဒိုက္ႏိုင္ငံ၌	က်င္းပ	
မည့္	 ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား	
ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။	 ေအဗရာမုိဗစ္	
သည္	၎ၿပိဳင္ပြဲအတြက္	 ျမန္မာ့	
လက္ေရြးစင္အသင္းအား	 ဧၿပီလ	
တတိယပတ္အတြင္း	စတင္စခန္း	
သြင္းေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	
သတင္းရရွိသည္။

ဗုိလ္ဗိုလ္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ မတ္လ- ၃

၂၀၁၅	စငက္ာပူဆီးဂမ္ိးၿပိဳငပ္ြတဲြင	္
ပါဝင္မည့္	သံုးမ်ဳိးစံု	 (Triathlon)
ၿပိဳင္ပြဲအတြက္	 ျမန္မာအားကစား	
အဖြဲ႕အား	မတ္လ	၇	ရက္မွစတင္	
ကာ	ေနျပည္ေတာ္၌	 စခန္းသြင္း	
ေလ့က်င့္သြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း 	
သတင္းရရွိသည္။
	 အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည	္
သံုးမ်ဳိးစံုအားကစားနည္းအတြက္	
လူေရြးခ်ယသ္ည္ၿ့ပိဳငပ္ြကဲိ	ုမတလ္	
၁	ရကက္	ေနျပည္ေတာ္၌	က်င္းပ	
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး	အမ်ဳိးသား	၂၀	ဦးႏွင့္	
အမ်ဳိးသမီးသံုးဦး	 ဝင္ေရာက္ယွဥ္	
ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။	သံုးမ်ဳိးစံု	(Triat-
hlon)ၿပိဳင္ပြဲသည္	 ေရကူး၊	 စက္	
ဘီး၊	တာေဝး(အေျပး)အားကစား	
နည္းသံုးမ်ဳိး	 ေပါင္းစပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရ	
ျခင္းျဖစ္သည္။

	 ‘‘ၿပိဳင္ပြဲကို	 လာေရာက္ေရြး	
ခ်ယ္ယွဥ္ၿပိဳင္တာကေတာ့	အမ်ဳိး	
သား	၂၇	ဦးနဲ႔	အမ်ဳိးသမီးေလးဦး	
ျဖစ္ေပမယ့္	ေရကူးဆန္းစစ္ၿပိဳင္ပြဲ	
မွာ	ေအာင္ျမငခ္ဲတ့ဲ	့အမ်ဳိးသား	၂၀	
ဦးနဲ ႔	 အမ်ဳိးသမီးသံုးဦးပဲ	 ေနာက္	
ဆံုးအဆင္က့ိ	ုဆကလ္ကယွ္ဥ္ၿပိဳင	္
ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။	 ဒီ ၿပိဳင္ပြဲက	
အမ်ဳိးသား	၁၀	ဦးနဲ႔	အမ်ဳိးသမီးသံုး	
ဦး	စစုုေပါင္းအားကစားသမား	၁၃	
ဦးကို	ေနျပည္ေတာ္မွာ	မတ္လ	၇	
ရက္ကစၿပီး	 စခန္းသြင္းေလ့က်င့္	
ေပး သြား မွာျ ဖ စ္ ပါ တယ္ ’ ’ ဟု 		
ျမန္မာႏုိင္ငံေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္	
အတြင္းေရးမွဴးဦးျမသန္းထိုက္က	
ေျပာသည္။	
	 ပထမဆုက် ပ္သိ န္း 	 ၃၀	
ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္	 အဆုိပါသံုးမ်ဳိးစံု 	
(အမ်ဳိးသား)ၿပိဳင္ပြဲတြင္	ခ်စ္ကိုကို	
ႏွင့္	 (အမ်ဳိးသမီး)ၿပိဳင္ပြဲတြင္	ယဥ္	

ႏြယ္ဦးတို႔က	ဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။
	 ‘ ‘သံုးမ်ဳိးစံုအားကစားနည္း	
အတြက္	 ကစားသမားသစ္ေတြ	
ေတာ့	 ထပ္ရွာေဖြသြားမွာျဖစ္ပါ	
တယ္။	လကရိွ္မွာ	ျပညတ္ြင္းနည္း	
ျပေတြနဲ႔	 ေလ့က်င့္မွာျဖစ္ေပမယ့္	
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက	 နည္းျပဆရာကို	
ေခၚယူဖို႔စစီဥ္ေနပါတယ္’’ဟု	ဦးျမ	
သန္းထိုက္က	ေျပာသည္။
	 ျမန္မာအားကစားအဖြဲ ႕အ	
ေနျဖင္	့ဆီးဂမိ္းၿပိဳငပ္ြတဲစ္ေလွ်ာက	္
တြင္	သံုးမ်ဳိးစံုအားကစားနည္းကို	
၂၀၀၅	 ဖိလစ္ ပုိင္ဆီးဂိ မ္းတြင္ 	
သာ	တစ္ႀကိမ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္	
ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း	ဆုတံဆိပ္မရရွိခဲ့	
ေၾကာင္း	သတင္းရရွိသည္။
	 (၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္	စင္ကာပူ	
ဆီးဂမ္ိးပဏာမစာရင္းပါေနသည္	့
အားကစားနည္း	၃၀	ေက်ာ္အနက	္
သံုးမ်ဳိးစံု ၿပိဳင္ပြဲအပါအဝင္	 အား	

ကစားနည္းခုနစ္မ်ဳိးခန္႔မွာ	ျမန္မာ	
လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 	 ရင္းႏွီးမႈမရွိသည့္	
အားကစားနည္းမ်ားျဖစ္သည္။
	 အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည	္
၂၀၁၅	 စင္ကာပူဆီးဂိ မ္းတြင္ 	
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္	 ရင္းႏွီးမႈမရွိ	
ေသးသည့္	သံုးမ်ဳိးစံု	 (Triathlon)
အားကစားနည္း၊	Fenching	(အ	
ေနာက္တိုင္းဓားသိုင္း)၊	 Netball,	
Squash	စသည့္	အားကစားနည္း	
မ်ား	ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္	စီစဥ္	
လ်က္ရွိေ ၾကာင္း 	 သတင္း ရရွိ 	
သည္။
	 (၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္	ဆီးဂိမ္း	
ၿပိဳငပ္ြဲတြင	္ထည္သ့ြင္းက်င္းပမည္	့
အားကစားနည္းမ်ားကို 	 	 ဧ ၿပီ 	
အတြင္း	က်င္းပမည့္ဆီးဂိမ္းအဖြဲ႕	
ခ်ဳ ပ္အစည္းအေဝး၌	 အတည္	
ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာ
တ
္ပံု	
−	
ဗိုလ

္ဗိုလ
္၀င
္း

ဓာတ္ပံု	−	အား/ကာေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သံုးမ်ဳိးစံုၿပိဳင္ပြဲလူေရြးပြဲ၌ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္

နယ္ၿမိဳ႕တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ျမန္မာလိဂ္ပဲြစဥ္တစ္ပြဲအား ႐ုပ္သံမွၾကည့္႐ႈေနသည့္ မိုဗစ္
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လီဗာပူးတုိက္စစ္မွဴးစတားရစ္ခ်္ အဂၤလန္အသင္းႏွင့္အတူ 
ပြဲ ၁၀၀ ကစားရႏုိင္ဟု နည္းျပ႐ြိဳင္းေဟာ့ဆန္ခန္႔မွန္း

ဖလားသံုးလံုးရယူေရး စဥ္းစားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ရီးရဲလ္နည္းျပအန္ဆယ္ေလာ့တီေျပာၾကား

လန္ဒန္၊မတ္−၂
အဂၤလန္လက္ေရြးစင္အသင္း 	
နည္းျပ႐ြိဳင္းေဟာ့ဆန္က	လီဗာပူး	
မ	ွလငူယတ္ိကုစ္စမ္ွဴး	စတားရစခ္်	္
သည္	 ႏုိင္ငံအသင္းလက္ေရြးစင္	
ကစားသမားဘဝ၌	 ပြဲ	 ၁၀၀	 ခန္႔	
ကစားရႏုငိသ္ည္	့ထပိတ္န္းကစား	
သမားျဖစလ္ာႏုငိ္ေၾကာင္း	ခန္႔မနွ္း	
ေျပာၾကားလုိက္သည္။
	 စတားရစ္ခ်္	 (၂၄)ႏွစ္သည္	
ယခုႏွစ္ေဘာလံုးရာသီတြင္	 အ	
ေကာင္းဆံုးပံုစံရေနၿပီး	လီဗာပူး၌	
ထိပ္တန္းတုိက္စစ္မွဴးျဖစ္သူ	ဆြာ	
ရက္ဇ္ႏွင့္တြဲ၍	 ေျခစြမ္းျပကာ	 ပြဲ	
ေပါင္း	၂၀	ကစားၿပီး	၁၈	ဂိုး	သြင္း	
ထားသူျဖစသ္ည။္	ထုိ႔ေၾကာင့	္၎	
သည္	 ယခုႏွစ္	 ကမၻာ့ဖလားတြင္	
လည္း	 အဂၤလန္အသင္း၌	 ပါဝင္	
ကစားႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။
	 ‘‘စတားရစ္ခ်္ဟာ	 အဂၤလန္	
အတြက္	ကစားခြင့္ရတာနည္းလွ	
ပါတယ္။	သူနဲ႔ပတ္သက္ရင္	ကြၽန္	
ေတာ္တုိ႔	ကံမေကာင္းပါဘူး။	သူ	

လဗီာပူးကိုေရာကက္တည္းက	အ	
ရမ္းေကာင္းခဲပ့ါတယ။္	ကြၽန္ေတာ	္
အဂၤလန္အသင္းကုိကုိင္တဲ့	၂၅	ပြဲ	
မွာ	သူ႔ကိ	ုသေဘာက်ေပမယ္	့ထည္	့
သံုးခြင့္မႀကံဳခဲ့ပါဘူး။	 ဒါေၾကာင့္	

ေနာက	္၂၅	ပြမဲွာ	သကူစားခြင့	္မ်ား	
မ်ားရပါမယ္။	ပြ	ဲ၅၀	ေလာက္ျပည္	့
သြားရင္ေတာ့	သူ	ပြဲ	၁၀၀	ျပည့္ဖို႔	
မခကပ္ါဘူး။	သူ႔မွာ	ပါရမီရိွလို႔ပါ’’	
ဟု	 ႐ြိဳင္းေဟာ့ဆန္ကေျပာသည္။	

စတားရစခ္်သ္ည	္အဂၤလနက္ိ	ု႐ြိဳင္း	
ေဟာ့ဆန္ကုိင္တြယ္သည့္	၂၀၁၂	
ေမလမွစ၍	ႏုိင္ငံအသင္းအတြက္	
ေလးပြဲသာကစားခြင့္ရခဲ့သည္။

—Ref: AFP

မက္ဒရစ္၊ မတ္-၂
ရီးရလဲမ္ကဒ္ရစန္ည္းျပ	အန္ဆယ္	
ေလာ့တီက	 ၎တုိ႔အသင္းသည္	
ယခုႏစွ္ေဘာလံုးရာသတီြင	္ဥေရာ	
ပခ်န္ပီယံ၊	 လာလီဂါခ်န္ပီယံႏွင့္	
ကိုပါဒယ္ေရးဖလားသံုးလံုးစလံုး	
ကု	ိရယသူြားရန	္စဥ္းစားထားျခင္း	
မရွိေၾကာင္း	 ေျပာၾကားလိုက္	
သည္။
	 ရီးရဲလ္သည္	 လက္ရွိတြင္	
ကိုပါဒယ္ေရးဖုိင္နယ္၌	 ဘာစီလို	
နာႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ရွိၿပီး	 ခ်န္ပီယံ	
လိဂ္ကြာတားဖုိင္နယ္တြင္လည္း	
ေရွာလ္္ေကးကိ	ုပထမအေက်ာ	့ဂိုး	
ျပတ္ႏုိင္ထားကာ	ဆီမီးဖုိင္နယ္သို႔	
တကရ္န	္က်နိ္းေသသေလာက္ျဖစ	္
ေနသည။္	ထို႔အျပင	္လာလဂီါတြင	္
လည္း	ဘာကာႏွင့္	အက္သလက္	

တီကိုတို႔ကို	သံုးမွတ္ျဖတ္ထားၿပီး	
ဦးေဆာင္ေနသည္။	 ‘‘ကြၽန္ေတာ္	
တုိ႔	ဖလားသံုးလံုးရဖုိ႔	မစဥ္းစားပါ	
ဘူး။	ကြၽန္ေတာတ္ို႔	တစပ္ြခဲ်င္းကိပု	ဲ
အာ႐ံုစုိက္ကစားသြားမွာပါ။	 ဖ	
လားအားလံုးကု	ိရႏုငိတ္ယလ္ုိ႔	စဥ္း	
စားတာဟာ	ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔အတြက	္
မေကာင္းပါဘူး။	တစပ္ြခဲ်င္းႏုငိဖ္ုိ႔ပ	ဲ
ေတြးသင့္တာပါ’’ဟု	 အန္ဆယ္	
ေလာ့တီကေျပာသည္။
	 ရီးရလဲသ္ည	္လကရ္ွတိြင	္လာ	
လီဂါ၌	 ႏုိင္ပြဲဆက္ေနၿပီး	 ဂိုးျပတ္	
ႏုိင္ပြဲမ်ားရခဲ့သည့္အျပင္	ခ်န္ပီယံ	
လဂိက္ြာတားတြင	္ေရွာလ္္ေကးကု	ိ
အေဝးကြင္းတြင	္၆-၁	ဂိုးျဖင့္ႏုငိခ္ဲ	့
ရာ	အႀကိဳဗိလုလ္ပုြတဲကရ္န	္က်နိ္း	
ေသသေလာက္ျဖစ္သြားသည္။

—Ref: Soccerway
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ခ်ယ္လ္ဆီး-စပါး လန္ဒန္ဒါဘီ၊ နာပုိလီ-႐ိုးမား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈနဲ႔ ဒီတစ္ပတ္ဥေရာပလိဂ္ပြဲစဥ္မ်ား
ကိုေအးျမတ္
ဒီတစ္ပတ္	 ဥေရာပလိဂ္ပြဲေတြက	
ေတာ့	 ခ်ယ္လ္ဆီး-စပါး	လန္ဒန္	
ဒါဘီ၊	 နာပုိလီ-႐ိုးမား	 စီးရီးေအ	
ဒုတိယေနရာလုရမယ့္ပြဲသဖြယ္	
ျဖစ္လာတဲ့	 ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈ	
ေတြရွိေနပါတယ္။	 လာလီဂါက	
ေတာ့	ရီးရဲလ္တုိ႔	မက္ဒရစ္ဒါဘီပြဲ	
အၿပီးမွာ	အမိက္ြင္းကစားခ်နိ	္အက	္
သလက္တီကိုနဲ႔	 ဘာကာတို႔က	
အေဝးကြင္းပြဲေတြ	 ျဖတ္သန္းၿပီး	
အႏုိင္ေသခ်ာဖို႔	 ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္	
လို႔	 ဇယားမွာရပ္တည္မႈ	 အမွတ္	
ေတြ	ထပ္မံကြာဟသြားႏုိင္မလား	
ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာျဖစ္ပါတယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ္
၈၊ မတ္၊ စေန
ဝက္စ္ဘရြန္း-မန္ယူ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၁
 ပထမအေက်ာ့႐ံႈးေႂကြးကို 	
မနယ္	ူဆပ္ႏုငိမ္လားေစာင္ၾ့ကည္ရ့	
မွာပါ။	သေရပြဲဆက္တုိက္မ်ားေန	
တဲ့	ဝက္စ္ဘရြန္းကုိ	မန္ယူ	သေရ	
ထပ္မေပးဖုိ႔လုပိါတယ္။	မန္ယူ	တစ	္
ဂိုးအသာေလာကန္ဲ႔ပ	ဲကပ္ႏုငိမ္ယ္	့
ပြဲပါ။
ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္-
ေဆာက္သမ္တန္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၂
 တန္းဆင္းဇု န္ထိပ္ နားမွာ 	
ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္တုိ႔	ေျခမမွန္ဘဲ	
ေဆာက္သမ္တန္ကလည္း	လီဗာ	

ပူးကု	ိအမိက္ြင္းမွာ	ဂိုးျပတ႐္ံႈးထား	
တဲ့အသင္းပါ။	 ပဲေလ့စ္အိမ္ကြင္း	
မွာ	 သေရရရင္	 ေက်နပ္ရမွာပါ။	
ခ်နပ္ယီရံစွလ္ဂိမ္ွာ	ေတြ႕ဆံမုႈေတြ	
တုန္းကေတာ့	ေဆာကသ္မ္တန္က	
ႏုိင္ခဲ့တယ္။
ေနာဝစ္ခ်္-စတုတ္စီးတီး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၀
 တန္းဆင္း ဇု န္အထက္နား	
႐ုန္းကန္ေနရဆဲ	ႏွစ္သင္းေတြ႕တဲ့	
ပြဲျဖစ္ပါတယ္။	အိမ္ကြင္းမွာ	ေနာ	
ဝစ္ခ်္တုိ႔	 သေရအနည္းဆံုးရႏုိင္	
တယ္။	 စတုတ္တို႔ႏုိင္ရင္လည္း	
တစဂ္ိုးအသာေလာကန္ဲ႔ပ	ဲကပ္ႏုငိ	္
မယ့္ပြဲပါ။
၉၊ မတ္၊ တနဂၤေႏြ
ခ်ယ္လ္ဆီး-စပါး
 လန္ဒန္ဒါဘီျဖစၿ္ပီး	အိမ္ကြင္း	
မာေက်ာတဲ	့ခ်ယလ္ဆ္ီးရ႕ဲ	စတန္း	
ဖို ႔ဒ္ဘရစ္ခ်္မွာ	 ကစားမွာျဖစ္ပါ	
တယ္။	 ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈငါး	
ႀကိမ္မွာ	သေရသံုးႀကိမ္နဲ႔	ခ်ယ္လ္	
ဆီးႏွစ္ႀကိမ္ႏုိင္တဲ့	 ရလဒ္ထြက္	
ထားတယ္။	ခ်ယ္လဆ္ီးဘကက္ပ	ဲ
ေနရမွာပါ။	 ခ်ယ္လ္ဆီးထံုးစံအ	
တုိင္း	တစ္ဂိုးအသာနဲ႔	ကပ္ႏုိင္တဲ့	
ရလဒ္မ်ိဳးနဲ႔	ၿပီးသြားႏုိင္တယ္။
စီးရီးေအ
၈၊ မတ္၊ စေန
အူဒီးနီးစ္-မီလန္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၁
 မီလန္တို႔	 ေနာက္ပုိင္းႏုိင္ပြဲ	

ေတြရလာေပမယ့္	 အူဒီးနီးစ္က	
လည္း	 ေျခမွန္ေနတဲ့အသင္းပါ။	
ပထမအေက်ာ့တုန္းကလို	 အူဒီး	
နီးစ္ပဲ	ကပ္ႏုိင္ေျခရွိတယ္။	သေရ	
လည္းျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။
၉၊ မတ္၊ တနဂၤေႏြ
ဂ်ဴဗင္တပ္-ဖီအိုရင္တီးနား
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၄
 ဇယားထပိဂ္်ဴဗတီုိ႔	အမိက္ြင္း	
ေျခစြမ္းျပမယ့္ပြဲပါ။	 ဖီအုိရင္တီး	

နား	ပထမအေက်ာတ့နု္းကလိ	ုႏုငိ	္
ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။	ဂ်ဴဗငတ္ပ္	အျပန္	
အလွန္သြင္းဂိုးေတြနဲ႔	 ႏုိင္သြားပါ	
လိမ့္မယ္။	 ဒီႏွစ္သင္းက	 ယူ႐ုိပါ	
လိဂ္မွာလည္း	ေတြ႕ဦးမွာျဖစ္တယ္။
၁၀၊ မတ္၊ တနလၤာ
နာပိုလီ-႐ိုးမား
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၃-၀
 နာပိုလီအိမ္ကြင္းမွာ	 ႐ိုးမား	
ကို	 ႐ံႈးႏုိင္ေျခမရွိပါဘူး။	 ကုိပါအီ	
တာလီယာမွာ	 နာပိုလီဂိုးျပတ္ႏုိင္	
ခဲ့တာကို	 ႐ိုးမားျပန္ေခ်ႏုိင္ဖို ႔	 မ	
လြယ္ေသးပါဘူး။	 ႐ိုးမားသေရ	
လည္း	ရႏုိင္ပါတယ္။
လာလီဂါ
၈၊ မတ္၊ စေန

ရီးရလဲဗ္ယလ္ာဒိလုစ-္ဘာစလီိနုာ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၄
 ဘာကာတို႔	အေဝးကြင္းႏုငိပ္ြ	ဲ
မျဖစ္မေနရေအာင္	ကစားမယ့္ပြဲ	
ပါ။	ဗယ္လာဒိလုစ	္ဇယားေအာက	္
ဆံုးကဆိုေပမယ့္	 သေရပြဲဆက္	
တိကုမ္်ားေနတဲအ့ခ်ကက္	ဘာကာ	
နဲ႔လည္း	ခံစစ္ပိတ္ကစားႏုိင္တယ္	
ဆုိတာကုိ	သတိထားရမယ္။	ဘာ	
ကာ	 ႏွစ္ဂိုးေလာက္နဲ႔	 ႏုိင္ေျခရွိ	
တယ္။
၉၊ မတ္၊ တနဂၤေႏြ
ဆယ္လ္တာဗီဂို-
အက္သလက္တီကို
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၂
 အက္သလက္တီကိုမက္ဒ	

ရစ္ဟာ	ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ	မီလန္ကို	
အေဝးကြင္းႏုငိခ္ဲ့ေပမယ္	့လာလဂီါ	
အေဝးကြင္း	အုဆိာဆနူာကိုေတာ	့
သံုးဂိုးျပတ္႐ႈံးခဲ့ပါတယ္။	 ဒါေပမဲ့	
ဒီပြဲကုိေတာ့	 အႏုိင္ျပန္ကန္သြား	
ႏုိင္တယ္။	ဂိုးနည္းပါမယ္။
၁၀၊ မတ္၊ တနလၤာ
ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္-လီဗန္ေတး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၃-၂
 ရီးရလဲတ္ုိ႔	ေျခစြမ္းပုငိ္းအျမင့	္
ဆံုးကုိ	ေရာက္လာေနၿပီး	ခ်န္ပီယံ	
လဂိ္ေရာ	ျပညတ္ြင္းလဂိမ္ွာပါ	တစ	္
ပြဲကို	အနည္းဆံုးႏွစ္ဂုိးျပတ္ေတြနဲ႔	
ငါးပြဆဲကတ္ုကိ္ႏုငိထ္ားတယ။္	ရီး	
ရလဲဘ္ကက္	ဂိုးအမ်ားနဲ႔	ေရြးထား	
သင့္ပါတယ္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က ကာရာကက္စ္ၿမိဳ႕ အစိုးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲအတြင္း Guy Fawkes မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ဆႏၵျပသူတစ္ဦး သြပ္ျပားဒိုင္းကာ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
JUAN	BARRETO/AFP

ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ 
တူနီးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္

လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ႏွိပစ္ကမ္ႈမ်ားကိ ုလူသိရွင္ၾကားေဖာထ္ုတရ္န္ ဗင္နီဇြဲလားဆႏၵျပသူမ်ားခ်ီတက္ေတာင္းဆုိ

တူးနစ္၊မတ္−၁
၂၀၁၄	ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မ	ီ
အတိုကအ္ခံပါတီ၏	ေတာင္းဆိမုႈ	
ကိုလိုက္ေလ်ာ၍	တူနီးရွားဝန္ႀကီး	
ခ်ဳပ္သည္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၈	 ရက္	
တြင္	 ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	
အမ်ားစုကို	 ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့	
သည္။
	 လကရိွ္အာဏာရ	အငန္ကဒ္ါ	
အစၥလာမ္ပါတီသည	္ေရြးေကာက	္
ပြဲမတုိင္မီ	 အႀကီးတန္းအရာရွိ	
ေနရာမ်ား၌	 ၎တုိ႔၏ပါတီဝင္	
မ်ားသာ	 ခန္႔အပ္ထားသည္ဟု	
ဘာသာေရးကိ	ုႏုငိင္ံေရးမ	ွသီးျခား	
ခြထဲားေသာ	အတိကုအ္ခပံါတကီ	
စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး	 ရာထူးခန္႔အပ္မႈမ်ား	
ျပနလ္ညသ္ံုးသပရ္န	္ေတာင္းဆိခုဲ	့
သည္။
	 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေမဒီဂ်ိဳမာအေန	
ျဖင့္	 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိျပဳျပင္ရန္	
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး	 ၂၄	 ဦး	
အနက္	 ၁၈	 ဦးအား	 ေျပာင္းလဲ	
ရနဆ္ံုးျဖတခ္ဲသ့ညဟ္	ုျပညထ္ဲေရး	
ဝန္ႀကီး	 ေလာ့တီဘန္ဂ်က္ေဒါက	
ေျပာၾကားသည္။
	 အင္နက္ဒါပါတီ	 ေခါင္း	
ေဆာင္မ်ားက	 ၎တို ႔ရာထူး	
ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမႈကို	 မကန္႔ကြက္	
ေသာ္လည္း	 လူတစ္ဦးခ်င္းစီကုိ	
ပါတီစြဲမပါဘဲ	၎တို႔၏	 ေဆာင္	
ရြက္မႈျဖင့္သာ	အဆံုးအျဖတ္ေပး	
သင့္သည္ဟု	ေျပာၾကားသည္။
	 အစၥလာမ္မစ္ပါတီဝင္မ်ား	
ႏွင့္	 အတုိက္အခံပါတီဝင္မ်ားအ	
ၾကား	သေဘာတူညီမႈအရ	၂၀၁၄	
ခုႏွစ္အတြင္း	 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား	
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။	 ယင္းေရြး	
ေကာကပ္ြမဲ်ားကိ	ုပါလမီနက္	ေရြး	
ေကာက္ေသာ	လြတလ္ပသ္ည့	္အ	
ဖြ႕ဲတစဖ္ြ႕ဲက	ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲည	္
ျဖစ္သည္။	

—Ref: Reuters

ကာရာကတ္စ္၊မတ္-၁
ဗငန္ဇီြလဲားဆႏၵျပသရူာေပါင္းမ်ား	
စြာသည္	လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား	
၏	မတရားႏွပိစ္ကည္ႇဥ္းပန္းမႈမ်ား	
ကုိ	လူသိရွင္ၾကား	႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိ	
ရန္	ကာရာကတ္စၿ္မိဳ႕တြင	္ခ်ီတက	္
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
	 ထုိအေတာအတြင္း	 အေမ	
ရိကန္အစိုးရက	 ဗင္နီဇြဲလား	
သမၼတ	နီကုလိပ္စမ္ာဒ႐ုိူအေနျဖင့	္
ဆႏၵျပသမူ်ားႏငွ့	္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး	
မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္	 ေသြးေျမက်	
အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား	အဆံုးသတ္ရန္	
တုိက္တြန္းခဲ့သည္။	 ဗင္နီဇြဲလား	
ႏုငိင္	ံတညၿ္ငမိ္ေအးခ်မ္းေစေရးအ	
တြက္	 အေမရိကန္အစိုးရသည္	
ကုလိဘံယီာႏငွ့	္အျခားေသာႏုငိင္	ံ
မ်ားႏွင့္	 ပူးတြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ	
သည္ဟ	ုကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝနႀ္ကီး	
ဂြၽန္ကယ္ရီက	ေျပာၾကားသည္။
	 ဗင္နီဇြဲလားသမၼတမာဒူ႐ုိက	
ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ	အာဏာသမိ္း	
ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈဟု	 အမည္ေပးခဲ့	
သည္။	ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းႏွင့္	
ကုန္ပစၥည္းရွားပါးျခင္းတုိ ႔အေပၚ	
အမ်က္ထြက္ေနေသာ	 ေက်ာင္း	
သားမ်ားႏွင့္	 ပူးေပါင္းလုိက္သည့္	
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား 	
သည	္လကရိွ္အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ရန္	
ဇာတ္လမ္းဆင္ေနသညဟု္	သမၼတ	
မာဒူ႐ိုက	စြပ္စြဲခဲ့သည္။
	 ဆႏၵျပပြစဲစီဥ္သ	ူအဖဲရကဒ္ိ႐ုို	
မာ႐ုိက	ႏွပ္ိစကည္ႇဥ္းပန္းမႈ	၃၃	မႈကု	ိ

လူထုမေက်နပ္ခ်က္ေျဖရွင္းေရး	
အဖြဲ႕သို႔	 တုိင္ၾကားထားသည္ဟု	
ေျပာၾကားသည္။	 ဗင္နီဇြဲလား	
အစုးိရကလည္း	 လူ႔အခြင့္အေရး	
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ	 ၂၇	 မႈကုိ	 စံုစမ္းစစ္	
ေဆးေနသညဟု္	ေျပာၾကားသည။္	
စာနယ္ဇင္းသမဂၢက	 ျပည္တြင္း	

ႏွင့္	ျပည္ပသတင္းသမားမ်ား	ႏွိပ္	
စက္ညႇဥ္းပန္းခံရမႈ၊	 ၿခိမ္းေျခာက္	
ခံရမႈ၊	 မတရားဖမ္းဆီးခံရမႈ၊	 လု	
ယက္ခံရမႈ	စသည့္အမႈေပါင္း	၇၀	
ခန္႔	တုိင္ၾကားခဲ့သည္။
	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	၄	ရကတ္ြင	္စတင	္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ	 ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ	

တြင္း	ဆႏၵျပမႈမ်ားႏငွ့	္ဆပူအူၾကမ္း	
ဖကမ္ႈမ်ား၌	လ	ူ၅၀	ေက်ာ္	ေသဆံုး	
ခဲ့ၿပီး	လူ	၂၆၀	ေက်ာ္	ဒဏ္ရာရရွိ	
ခဲ့သည္ဟု	 ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရက	
ေၾကညာသည္။	 ဆႏၵျပအၾကမ္း	
ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္	 လူ	 ၁,၀၀၀	
ေက်ာ္	 ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ	

သညဟု္လည္း	သရိသည။္	အစိုးရ	
ဆန္ ႔က်င္ဆႏ ၵျပသူမ်ားအေပၚ	
အျပင္းအထန္ၿဖိဳခြင္းမႈအတြက္	
တာဝန္ရွိသူမ်ားအား	 အေရးယူမႈ	
မ်ားျပဳလုပ္ရန္	အေမရိကန္	ကြန္	
ဂရက္က	သမၼတအုိဘားမားအား	
တုိက္တြန္းခဲ့သည္။			—Ref: AFP

အေမရိကန္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေႏွးေကြးမႈလကၡဏာေလ်ာ့က်လာ
ဝါရွင္တန္၊မတ္-၁

စီးပြားေရးနာလနထ္မႈ	အရွနိ္ေလ်ာ	့
လာေသာ 	 ေ နာက္ဆံုးအမွတ္ 	
သေကၤတတစ္ရပ္တြင္	 အေမရိ	
ကန္အစုိးရက	စတုတၳသံုးလပတ္	
စီး ပြားေရးဖြံ ႕ ၿ ဖိဳးတုိးတက္မႈကို 	
ေလွ်ာ့ခ်ခန္ ႔မွန္းလုိက္သည္။	သို ႔	
ေသာ္	တစ္ဖက္တြင္လည္း	စီးပြား	
ေရးေႏွးေကြးမႈ	 အဆိုးဆံုးအေျခ	

အေနကို 	 ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ ၿပီဟူ 	
ေသာလကၡဏာမ်ား	ေပၚထြကလ္ာ	
သည္။
	 ႏိုင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီမွာ	 ႏွစ္စဥ္ႏႈန္း	
ျဖင့္တြက္လွ်င္	၂	ဒသမ	၄	ရာခုိင္	
ႏႈန္း	တိုးတက္ခဲ့သည္ဟု	ကူးသန္း	
ေရာင္းဝယ္ေရးဌာနက	ေျပာၾကား	
သည္။	
	 ယင္းမွာ	 ၿပီးခဲ့သည့္လက	

ရရွိခဲ့ေသာ	၃	ဒသမ	၂	ရာခုိင္ႏႈန္း	
ႏွင့္	 တတိယသံုးလပတ္ကရရိွခဲ့	
ေသာ	 ၄	 ဒသမ	 ၁	 ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔	
ထက္	နည္းပါးသည္။
	 အေမရိကန္စီးပြားေရးမွာ 	
ေအာက္တိုဘာက	၁၆	 ရက္ၾကာ	
အစုိးရယႏရၲားရပဆ္ုငိ္းမႈႏငွ့	္ဒဇီင	္
ဘာေႏွာ င္း ပုိ င္း 	 ရာ သီ ဥ တု 	
ကေမာက္ကမျဖစ္မႈေၾကာင့္	 ထိ	

ခုိက္ခဲ့ရသည္။
	 ယခုႏွစ္	 ပထမသံုးလပတ္	
ခန္႔မနွ္းခ်ကက္ိလုည္း	၂	ရာခုငိ္ႏႈန္း	
ေအာက္သာရွိမည္ဟု 	 ခန္ ႔မွန္း 	
ထားသည္။	
	 သို ႔ေသာ္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၂၈	
ရက္က	ေၾကညာခဲ့ေသာ္	အခ်က္	
အလက္ မ်ားတြ င္ 	 စားသံုး သူ 	
ခံစားခ်က္၊	 စက္႐ံုလုပ္ငန္းမ်ား	

ႏွင့္	အိမ္ရာက႑တြင္	တုိးတက္မႈ	
လကၡဏာမ်ားကု	ိျမငေ္တြ႕ရသည။္	
ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္	 စားသံုးသူခံစား	
ခ်က	္အေကာင္းျမငလ္ာသလိ	ုႏုငိင္	ံ
အေနာက္ေတာင္ပုိင္း	 စက္႐ံုကုန္	
ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း	သံုးလၾကာ	
က်ဆင္းခဲ့ ရာမွ 	 ျပန္လည္အား	
ေကာင္းလာခဲ့သည္။

—Ref: Reuters
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ႏ်ဴလက္နက္ထုတ္လုပ္ရန္
အီရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ အေထာက္အထား
ကုလသမဂၢမေတြ႕ဟု သမၼတ႐ိုဟာနီေျပာၾကား

ဖမ္းဆီးထားေသာ မူးယစ္ဘုရင္ကုိ ေထာက္ခံဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ထားမႈ မကၠဆီကုိရဲတပ္ဖြဲ႕တားဆီး
ကူလီယာကန္၊မတ္−၃

စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္	အယ္လ္	
ခ်ာပို	 (အရပ္ပုသူ)ဟု	လူသိမ်ား	
ေသာ	 ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္	 မူး	
ယစဂ္ိဏု္းဘရုင	္ေဂ်ာငက္ငဂ္တ္စ	္
မန္းကို	 ေထာက္ခံဆႏၵျပရန္	 ျပင္	
ဆင္ထားပံုရေသာ	လူ	၄၀	ဦးခန္႔	
အား	ရဲတပ္ဖြဲ႕က	မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ	
ေျမာကပို္င္းတြင	္မတ္လ	၂	ရကက္	
ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။
	 ဂတ္စ္မန္းဦးေဆာင္ခဲ့သည္	
ဆုိေသာ 	 စီ နာလို အာ မူးယ စ္ 	
ပူးေပါင္းအဖြဲ ႕၏	 အဓိကအေျခ	
စုိက္ရာ 	 စီ နာလုိအာျပည္နယ္ 	
ၿမိဳ႕ေတာက္လူယီာကနလ္မ္းမမ်ား	
တြင္ 	 ဂတ္စ္ မန္းေထာက္ခံသူ 	
၁,၀၀၀	ခန္႔က	၎ကိလုႊတ္ေပးရန္	
ၿပီးခဲ့သည့္	 သီတင္းပတ္အတြင္း	
ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကၿပီးေနာက္	
ယခုကဲ့သုိ ႔	 ရဲတပ္ဖြဲ႕က	 ဖမ္းဆီး		
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
	 မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယမ္ႈ	
အတြင္း	ပါဝငသ္မူ်ားကု	ိကာကြယ	္
ေပးသ	ူ(သို႔မဟုတ္)	ေစာင့္ေရွာက	္
ေပးသူအျဖစ္ 	 ႐ႈျမင္ထားေသာ	
သူေတာ္စင္ေယ႐ႈမာလ္ဗာဒီ၏	
ဓာတ္ေတာ္တည္ရာေနရာတြင္ 	
စုေဝးၾကသည္	့လ	ူ၁၅၀	ခန္႔အနက	္
လူ	၄၀	ခန္႔	ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္	

ဟု	စီနာလိုအာျပည္နယ္	 ျပည္သူ႔	
လံု ၿခံဳေရးဌာန	 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ	
ပုဂၢိဳလ္	 ဒန္နီယယ္ဂါစီအုိလာက	
ေျပာသည္။	ယင္းသို႔	လူ	၁၅၀	ခန္႔	
စုေဝးေနစဥ္	အခ်ိဳ႕က	 ‘ဂ်ပုႀကီး	
သက္ေတာ္ရာေက်ာရ္ညွပ္ါေစ’ဟ	ု
ေအာ္ဟစခ္ဲ့ၾကၿပီး	ရတဲပ္ဖြ႕ဲ၏လစူ	ု
ခြရဲန္	အမိန္႔ကု	ိျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည	္
ဟု	၎ကေျပာသည္။
	 ယင္းေနရာသို႔	ရတဲပ္ဖြ႕ဲကင္း	
လညွ္ယ့ာဥ္	အစီး	၂၀	ခန္႔	ေစလႊတ္	
ခဲ့ၿပီး	ယင္း	လူ	၄၀	အား	ၿငိမ္းခ်မ္း	
ေရးကုိ	ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္	ဖမ္းဆီး	

ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု	ဂါစီအုိလာ	
က	ေျပာသည္။
	 ဂတ္စမ္န္းမွာ	အလပ္ုအကုငိ	္
မ်ား၊	ေငြေၾကးႏငွ့	္ကာကြယမ္ႈမ်ား	
ေပးေသာေၾကာင္	့၎ကိ	ုသေဘာ	
က်သည္ဟု	 ယခင္ဆႏၵျပပြဲမ်ား	
တြင	္ပါဝငသ္အူခ်ိဳ႕ကေျပာသည။္
	 ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ ၿပီးေနာက္	
လြတ္လပ္စြာသေဘာထားေဖာ္ 	
ထုတ္ခြင့္ကုိ	ကန္႔သတ္ရန္	မိမိတို႔	
မႀကိဳးစားေသာ္လည္း	 ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ	
ကို	ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း	 (သို႔မဟုတ္)	
ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားအတြက္	အ	

ကူအညီေပးျခင္း 	 (သို ႔မဟုတ္)	
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို	သည္းခံမည္	
မဟုတ္ဟု	မကၠဆီကိုအာဏာပုိင္	
မ်ားက	ေျပာသည္။
	 ဂတ္စ္မန္းကို	 မာဇာလန္ၿမိဳ႕	
တြင္	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၂၂	ရက္က	ဖမ္း	
ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	 ၎သည္	
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ 	
မကၠဆီကုိႏုိင္ငံတြင္း 	 ရာဇဝတ္	
ဂိဏု္း	တည္ေထာငမ္ႈစြခဲ်ကမ္်ားႏငွ့	္
ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္ဟု	 မကၠဆီကုိ	
ဖက္ဒရယ္တရားသူ ႀကီးမ်ားက	
ေျပာသည္။	 —Ref: AP

တီဟီရန္၊ မတ္-၃
အရီန္ႏုငိင္၏ံ	ႏ်ဴကလီးယားထတု	္
လုပ္မႈမ်ားကုိ	 နာရီေထာင္ေပါင္း	
မ်ားစြာၾကာေအာင	္စံစုမ္းစစ္ေဆး	
ခဲ့ေသာလ္ည္း	စစ္ေရးဦးတညခ္်က	္
ရွိ သည္ဆုိေသာ 	 အေထာက္ 	
အထားကို	ကုလသမဂၢအဏုျမဴ	
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က	မေတြ႕ရွ	ိ
ခဲ့ဟု	အီရန္သမၼတ႐ုိဟာနီက	မတ္	
လ	၂	ရက္တြင္	ေျပာသည္။
	 ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ	 ဗီယင္နာ	
ၿမိဳ႕တြင္	ႏုိင္ငံတကာအဏုျမဴစြမ္း	
အင္ေအဂ်ငစ္	ီ(IAEA)က	အုပ္ခ်ဳပ္	
ေရးမွဴးမ်ား	အစည္းအေဝးအႀကိဳ	
ေန ႔၌	 ႐ိုဟာနီက	 ယင္းသို ႔ေျပာ	
ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
	 ‘‘အရီန္ႏုငိင္မံွာရွတိဲ	့ႏ်ဴကလီး	
ယားသိပၸံလုပ္ငန္းဟာ	 ၿငိမ္းခ်မ္း	
ေရးလမ္းေၾကာင္းအတုငိ္း	စီးဆင္း	
ေနတယ္ဆုိတာ	 အေနာက္အင္	
အားႀကီးႏုိင္ငံေတြအားလံုး	သိၾက	
ပါတယ္’’ဟု	 ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကားမွ	
ထုတ္လႊင့္ေသာ	 မိန္ ႔ခြန္းတစ္ရပ္	
တြင္	႐ိုဟာနီကေျပာၾကားသည္။
	 IAEA	က	နာရီေပါင္းေထာင	္
ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ	စံုစမ္းစစ္ေဆး	

မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး	 ႏ်ဴကလီးယားနည္း	
ပညာ	ၿငမိ္းခ်မ္းစြာအသံုးျပဳမႈမ	ွစစ	္
ေရးဦးတည္ခ်က္ဆီသို႔	ေျပာင္းလဲ	
သြားျခင္းမေတြ႕ရဟု	ယင္းအဖြဲ႕	
က	ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း	႐ိုဟာနီက	
ေျပာသည္။
	 ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား	
ႏွင့္	အီရန္ႏုိင္ငံၾကား	 ႏုိဝင္ဘာအ	
တြင္း 	 ရယူႏုိ င္ခဲ့သည့္ 	 ယာယီ 	
သေဘာတူညီမႈအတုိင္း 	 အီရန္	
ႏိုင္ငံက	ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု	
IAEA	၏	ေဖေဖာ္ဝါရီလေႏွာင္း	
ပုငိ္း	အစရီငခ္စံာတြင	္ေဖာ္ျပထား	
သည္။
	 ယင္းသေဘာတူညီမႈ 	 အ	
သကဝ္ငလ္ာၿပီးေနာက	္တစလ္အ	
ၾကာတြင္	 IAEA	၏	အစီရင္ခံစာ	
ထြက္ေပ ၚလာျ ခင္းျ ဖ စ္သည္ ။	
အရီန္ႏ်ဴကလီးယားအစအီစဥမ္်ား	
မွာ	စစ္ေရးဦးတညခ္်ကရ္ွသိညဟ္	ူ
ေသာ	အေနာက္ႏုငိင္မံ်ား၏	သသံ	
ယစိတ္မ်ားကို	 ေျဖေလွ်ာ့ေစမည့္	
အၿပီးသတ္	ႏ်ဴကလီးယားသေဘာ	
တူညီမႈရရွိရန္	 အီရန္ႏွင့္	 ကမၻာ့	
အင္အားႀကီးေျခာက္ႏုိင္ငံတို ႔က	
ႀကိဳးစားေနသည္။				—Ref: AFP
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ယူကရိန္းသို႔က်ဴးေက်ာ္ေရး 
လိုလားသူမ်ား
ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္
ခ်ီတက္အင္အားျပ

ၿဗိတိန္မင္းသားငယ္ေလးေဂ်ာ့ခ်္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ခရီးထြက္မည္

ေဟတီကာလဝမ္းေရာဂါသည္မ်ားအား နစ္နာေၾကးေပးရန္ ကုလကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတာင္းဆုိ
ဖို႔တ္ေအာ္ပရင့္စ္၊မတ္−၃

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က	ခန္႔အပ္ထား	
ေသာ	လူသားခ်င္းစာနာေထာက္	
ထားမႈ	 ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္	 ဂူစ	
တာဗုိဂယ္လန္သည္	 ေဟတီ	
ကာလဝမ္းေရာဂါနစန္ာေၾကးကစိၥ	
ႏွင့္ပတ္သက္၍	 ကုလသမဂၢႏွင့္	
လသူရိငွၾ္ကား	အျငင္းပြားလ်ကရ္ွ	ိ
ၿပီး	ေဟတီကာလဝမ္းေရာဂါဒုကၡ	
သညမ္်ားအား	နစန္ာေၾကးေပးရန	္
ေျပာၾကားလုိက္သည္။
	 ဂယ္လန္၏အစရီငခံ္စာတြင	္
၂၀၁၀	 ျပည့္ႏွစ္က	 ေဟတီႏုိင္ငံ	
တြင	္ကာလဝမ္းေရာဂါ	စတင္ျဖစ	္
ပြားရျခင္းမွာ	ကလုသမဂၢၿငမိ္းခ်မ္း	
ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး	
ကလုသမဂၢအေနျဖင့	္ယင္းေရာဂါ	
ျဖစ္ရျခင္းကုိ	တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္	
ေၾကာင္း	ပါဝင္သည္။	
	 ဂယ္လန္၏	 အစီရင္ခံစာ	
အရ	 ေဟတီႏုိင္ငံတြင္	 ကုလ	
သမဂၢဌာနတစ္ခုရိွ	 မိလႅာပိုက္	
မ်ားမွ	အညစ္အေၾကးမ်ား	ယိုစိမ့္	
မႈေၾကာင့္	 ၂၀၁၀	 ျပည္ႏ့ွစ္တြင္	
ႏုငိင္သံားသနိ္းႏငွ့ခ္်၍ီ	ကာလဝမ္း	
ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး	 လူေပါင္း	
၈,၃၀၀	ေက်ာ္	ေသဆံုးခဲ့သည္။
	 ကုလသမဂၢက	 ကာလဝမ္း	
ေရာဂါ	 ျဖစ္ပြားရျခင္း၏	 အဓိက	
အရငး္အျမစ္ကို	အတိအက်ေဖာ္	
ထုတ္ရန္	 မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္	
ယင္းအတြက္	နစ္နာေၾကးေပးရန္	
တာဝနမ္ယူႏုငိ္ေၾကာင္း	ေျပာၾကား	
သည္။	

	 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္	 နယူး	
ေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ	 တရား႐ံုးတစ္ခု၌	
ေဟတီကာလဝမ္းေရာဂါ ဒုက ၡ	
သည္မ်ားအမႈမွ	 တရားဝင္ကင္း	
လြတ္ခြင့္ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု	

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က	 ေျပာၾကား	
သည္။	 ေဟတီကာလဝမ္းေရာဂါ	
သညမ္်ား၏	ေရွ႕ေနမ်ားက	ကာလ	
ဝမ္းေရာဂါျဖင့္	 ေသဆံုးသူတစ္ဦး	
လွ်င္	 ကန္ေဒၚလာတစ္သိန္းႏွင့္	

မက်န္းမာသူတစ္ဦးလွ်င္	 ကန္	
ေဒၚလာငါးေသာင္း	 နစ္နာေၾကး	
ေပးသင့္သည္ဟု	ေတာင္းဆိုထား	
သည္။	
	 ေဟတီႏုိင္ငံတြင္	 ၂၀၁၀	

မတိုင္မီက	 ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာခန္႔	
ၾကာေအာင္	 ဘက္တီးရီးယား	
ေရာဂါပုိး	 ကူးစက္မႈမ်ားမရွိခဲ့ဟု	
မွတ္တမ္းမ်ားကေဖာ္ျပသည္။

—Ref: BBC

ေမာ္စကို၊မတ္−၃
အိမ္နီးခ်င္းယူကရိန္းႏုိင္ငံတြင္ 	
႐ရုွားႏုငိင္ကံ	စစအ္ငအ္ားသံုးျခင္း	
ကို 	 ေထာက္ခံေသာ	 လူေထာင္	
ေပါင္းမ်ားစြာသည	္ေမာစ္ကိၿုမိဳ႕၌	
ခ်ီတက္ခဲ့ ၾကၿပီး 	 အနီးအနားရွိ 	
က်ဴးေက်ာ္မႈဆန္႔က်င္	ကန္႔ကြက္	
ဆႏၵျပသူမ်ားမွာမူ	ထိန္းသိမ္းခံခဲ့	
ရေ ၾကာင္း 	 ေအပီသတင္းတြင္ 	
ေဖာ္ျပသည္။
	 ႐ုရွားႏုိင္ငံေတာ္	 ႐ုပ္သံက	
ယူကရိန္းႏုိင္ငံနယ္စပ္မွ 	 ဒုက ၡ	
သညမ္်ားစီးနင္းလာေသာ	ဘတစ္	္	
ကားမ်ားဟုဆိုသည့္	ကားမ်ားကို	
႐ိုက္ျပခဲ့ၿပီး	၎တုိ ႔မွာ	 ဖက္ဆစ္		
လူရမ္းကားမ်ားထံမွ	 ထြက္ေျပး	
လာၾကသည္ဟု	အစီအစဥ္တင္	
ဆက္သူမ်ားက	ေျပာၾကားသည္။
	 ေမာစ္ကိၿုမိဳ႕လယတ္ြင	္႐ရုွား	
အလံမ်ားေဝွ႔ယမ္း၍	အနည္းဆံုး	
လူေပါင္းတစ္ေသာင္း	 ခ်ီတက္ခဲ့	
ၾကသည္။	အခ်ိဳ႕ကလည္း	ဆုိဗီ	
ယက	္စစယ္နူီေဖာင္းမ်ား	ဝတဆ္င	္
ထားၿပီး	 ‘ဖက္ဆစ္ဝါဒကို	လက္	
မခံ’	 ‘နာဇီဝါဒအလုိမရိွ’ဟု	 ေအာ္	
ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။
	 သို႔ေသာ	္အနီးအနားရွ	ိရင္ျပင	္
နီတြင္	က်ဴးေက်ာ္မႈဆန္႔က်င္ေရး	
ဆႏၵျပသူဒါဇင္အနည္းငယ္ကို	 ရဲ	
တပ္ဖြ႕ဲက	အလ်ငအ္ျမန္	ထိန္းသမ္ိး	
ခဲ့ေၾကာင္းႏငွ့	္ဆႏၵျပသ	ူ၅၀	ေက်ာ	္
အား	 ရဲကားငါးစီးျဖင့္	ထိန္းသိမ္း	
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ကို	ေအပ	ီ
သတင္းေထာကမ္်ားက	ကုယိတ္ုငိ	္
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။
	 ယူကရိန္းတြင္	 စစ္အင္အား	
သံုးေရး	႐ုရွားပါလီမန္က	ခြင့္ျပဳခဲ့	
သလုိ	 ပင္လယ္နက္ေဒသ	မဟာ	
ဗ်ဴဟာေျမာက	္ခ႐ိငု္းမီးယားကြၽန္း	
ဆြယ္ႏွင့္	ယူကရိန္းႏုိင္ငံရွိ	အျခား	
႐ရုွားစကားေျပာသမူ်ားကု	ိအကာ	
အကြယ္ေပးခြင့္ရွိသည္ဟု	 ႐ုရွား	
သမၼတဗလာဒီမာပူတင္က	ေျပာ	
ၾကားသည္။
	 	—Ref: AP

လန္ဒန္၊မတ္−၃
ၿဗိတိန္	 ေတာ္ဝင္မင္းသားေလး	
ေဂ်ာ့ခ်္သည္	လာမည့္ဧၿပီလတြင္	
နယူးဇလီန္ႏငွ့	္ၾသစေၾတးလ်ႏုငိင္	ံ
သို႔	၎၏မဘိႏစွပ္ါးႏငွ့အ္တ	ူသြား	
ေရာကလ္ညပ္တ္မညျ္ဖစ္ေၾကာင္း	
ၿဗိတိန္ကင္စင္တန္နန္းေတာ္	တာ	
ဝန္ရွိသူမ်ားက	 အတည္ျပဳေျပာ	
ၾကားသည္။
	 ကန္းဘရစ္ခ်္ၿမိဳ႕စား	မင္းသား	

ဝီလီယံႏွင့္	ၿမိဳ႕စားကေတာ္	ကိတ္	
မစ္ဒယ္တန္တုိ႔၏	 သားျဖစ္သူ	
ေဂ်ာ့ခ်္သည္	 ရွစ္လသားအရြယ္	
တြင္	ပထမဆံုးအႀကိမ္	 ျပည္ပသို႔	
တရားဝင္သြားေရာက္လည္ပတ္	
မည္ျဖစ္သည္။	ယင္းခရီးစဥ္တြင္	
မင္းသားေဂ်ာ့ခ်္အတြက္	ကေလး	
ထိန္း၊	 ဆံသသမားအပါအဝင္	
အေႁခြအရံ	၁၁	ဦး	လိကုပ္ါမညဟု္	
သိရသည္။

	 ၿဗိတိန္	 ေတာ္ဝင္မင္းသား	
မိသားစသုည	္ဧၿပီ	၇	ရကတ္ြင	္ၾသစ	
ေၾတးလ်ႏုငိင္သံို႔	ေရာကရ္ွမိည္ျဖစ	္
သည္။	 ကန္းဘရစ္ခ်္ၿမိဳ႕စားဝီလီ	
ယံ	 မိသားစုခရီးစဥ္သည္	 ၁၉၈၃	
ခုႏစွတ္ြင	္မင္းသားဝလီယီ၏ံ	မဘိ	
မ်ားျဖစ္ၾကေသာ	 ေဝလမင္းသား	
ႏွင့္	မင္းသမီးတို႔၏	ၾသစေၾတးလ်	
ႏငွ့	္နယူးဇလီန္ႏုငိင္မံ်ားသို႔	ကုိးလ	
သားအရြယ	္ဝလီယီမံင္းသားေလး	

ႏွင့္အတူ	သြားေရာက္ခဲ့သည့္ခရီး	
စဥ္ႏွင့္	အလြန္ဆင္တူသည္။
	 မင္းသားဝလီယီ၏ံဇနီး	ကတိ	္
မစ္ဒယ္တန္၏အဝတ္အစားမ်ား	
မွာ	 အေလးခ်ိန္သံုးတန္ခန္႔ရွိမည္	
ျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ့	္၎တို႔မသိားစကုိ	ု
လူေပါင္းတစသ္န္းခန္႔	ေစာင့္ေမွ်ာ	္
ႀကိဳဆိုမည္ဟု	 ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း	
ဘီဘီစီသတင္းက	 ေဖာ္ျပသည္။	
ေတာ္ဝင္မင္းသား	 ခရီးစဥ္သည္	

နယူးဇလီန္ႏုငိင္	ံၿမိဳ႕ေတာဝ္ယလ္င	္
တန္တြင္	စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး	ယင္း	
ၿမိဳ႕တြင္	၎တုိ႔ကုိ	 အခမ္းအနား	
ႏငွ့	္ႀကိဳဆုမိည္ျဖစသ္ည။္	မင္းသား	
ဝီလီယံမိသားစုသည္	 ၾသစေၾတး	
လ်ႏုငိင္၏ံ	အထငက္ရၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား	
ႏွင့္	 ေနရာမ်ားသို ႔လည္း	 သြား	
ေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု	 ၿဗိတိန္	
နန္းေတာ္ကေျပာၾကားသည္။

—Ref: BBC
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