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အစိုးရဘက္က စဥ္းစားဖုိ႔လိုတယ္’’
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ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ မ်က္ႏွာဘယ္ႏွဖက္ရွိသလဲ
ထြန္းခုိင္
ေရႊသံလြင္အပါအဝင္ အင္အား 
ႀကီးစီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားက 
ႏိုင္ငံအတြင္းသို ႔  ေမွာင္ခိုလမ္း  
ေၾကာင္းမွ စက္သံုးဆီမ်ားခုိးသြင္း 
ေနေၾကာင္း သက္ေသအေထာက ္
အထားမ်ားႏွင့္တကြ ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ 
ဘာအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ဒ႑ာရီမ်ားစြာ
ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့
ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ 
ႏွလုံးသား
udkpdkif;
အသည္းႏွလုံးပုံ ရိဒ္ေရအုိင္ႀကီး 
စတင္တည္ရွိေသာႏွစ္ကုိ မည္သူ 
မွ် တပအ္ပ္ေသခ်ာ  မေျပာႏုငိ္ေသာ ္
လည္း အိႏိၵယႏုငိင္ံေန မဇိိုးလမူ်ိဳးတို႔ 
၏ ႏစွစ္ဥ ္ ဘုိးဘြားဝညိာဥမ္်ား လာ 
ေရာကက္န္ေတာရ့ာ ေဒသ။ စီးပြား 
တုိးတက္ေစရန္ ေရအုိင္ထဲရွိ ဘုိး 
ဘြားမ်ား၏ ၀ညိာဥမ္်ား လာေရာက္  
ကန္ေတာ့အကူအညီေတာင္းခံရာ 
ေနရာ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သက္ေသျပေပးပါ
အိျဖဴမြန္
 ‘‘ကြၽန္မကေလးႏွစ္ေယာက္ 
စစ္ပဲြျဖစ္လို႔ ဟိုေျပး ဒီေျပးရင္း 
လမ္းမွာဆံုးသြားတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး 
ထပ္မႀကံဳခ်င္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔က 
ေရႊ႕ေပးမယ္၊ ေျပာင္းေပးမယ္ 
ေျပာၾကတာ။ ကြၽန္မတို႔ကို ဘယ္ 
လို အာမခံခ်က္ေပးမွာလဲ’’

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုက
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
အာ႐ံုေျပာင္းျခင္းလား
မင္းဟိန္းေက်ာ္
 အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလတြင္ 
အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊သာသနာႏငွ့သ္က ္
ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရန္ 
လပုက္ုငိလ္ာျခင္းမွာ  အာ႐ံုေျပာင္း 
ျခင္းမ်ားလားဟ ုႏုငိင္ံေရးေလလ့ာ 
သအူခ်ဳ႕ိက သုံးသပမ္ႈမ်ားလည္းရွ ိ
သည္။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာအတြက္ 
အေရးႀကီး၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု  ေျ ပာသူမ်ားလည္းရွိ  
သည္။

အမ်ားပိုင္ေျမေတြ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ

ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ 
က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ 
သည္။
 သို႔ေသာ္ စက္သံုးဆီေမွာင္ခို 
မႈျဖင္ ့သသံယရိွသည္ ့ကမုၸဏမီ်ား 
ကို  အစိုးရက တရား႐ံုးေရွ ႕ပို ႔ 
ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ  ၎တုိ႔ 
တင္သြင္းလာသည့္ ဆီတင္သေဘၤာ 

မ်ားကိုပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားတား 
ဆီးစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရိွေ ၾကာင္း  
အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။
 စက္သံုးဆီဂါလန္ေထာင္  
ေသာင္းခ်ီ  ေမွာင္ခိုတင္သြင္းလာ 
သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
ကုိ မတုိ႔မထိရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ 
၁၆ လခန္႔အၾကာ ၂၀၁၄ မတ္လ 

တိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕မရဲ 
စခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အမႈ 
ဖြင့္အေရးယူခဲ့သည္။ အေၾကာင္း 
ျပခ်ကက္ ခြင့္ျပဳခ်ကတ္စစ္ံတုစရ္ာ 
ပါရွိျခင္းမရွိဘဲ သယ္ေဆာင္လာ 
သည္ဟု  ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ 
သည္။ဆန္းတြင ္ေရနံစမ္ိးဂါလန္ ၈၀၀ ခန္႔ 

သယ္ေဆာငလ္ာသမူ်ားကိ ုမေကြး 

အခ်ပ္ပုိ A5 

စာမ်က္ႏွာ ၈ 

အခ်ပ္ပုိ A6 

ေဆာင္းပါး 
စာ−၂၀ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေျခတစ္လွမ္း
ေအာင္သူရ
အစုိးရႏငွ့ ္NCCT ေနာကဆ္ုံးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈရလဒမ္ွာ အျပနအ္လနွယ္ုၾံကညမ္ႈတည္ေဆာက္ႏုငိခ္ဲၿ့ပီး ျမနမ္ာၿ့ငမိ္းခ်မ္းေရးအတြက ္ေအာငမ္တွရ္ခဲသ့ည ္
ဟု ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ ဦးေအာင္မင္းကေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္း သေဘာတူညီခဲ့သည္ဟုေျပာသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃ 

စာမ်က္ႏွာ ၅ 

အခ်ပ္ပုိ A6 သူရေက်ာ္၊ ေဇေႏြထြန္း၊ ယမင္း

ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေရာက္အေပါက္နည္းသည့္ အသည္းပုံရိဒ္ေရကန္ႀကီး ယခုအခါ တျဖည္းျဖည္းယိုယြင္းလာေနသည္
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မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အာ႐ံုေျပာင္းျခင္းလား
မင္းဟိန္းေက်ာ္
 အခ်ိ န္ကာလအတန္ၾကာ 
ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ေသာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပ 
ေဒျပ႒ာန္းေရးကိစၥသည္ ေဖေဖာ္ 
၀ါရီ ၂၅ ရကက္ ႏုငိင္ေံတာ္ သမၼတ 
ထံမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာ 
ယကသုိ႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ 
မွ အစျပဳကာ ျပန္လည္လႈပ္ရွား 
လာသည္။
 ျပညတ္ြင္းတြင ္ျဖစ္ေပၚလ်က ္
ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓကိ အ 
ေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ လူဦးေရ 
မညီမွ်မႈကုိ ေျပလည္ေစရန္ ရည္ 
ရြယ္၍ ဥပေဒ ေလးရပ္ကုိ မျဖစ္မ 
ေန ျပ႒ာန္းေပးေစလိုေ ၾကာင္း  
ႏိုင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယအင္းစိန္ 
ရြာမ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲတိေလာ 
ကာဘိ၀ံသ(ဥကၠ႒- အမ်ိဳးဘာ 
သာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ဗဟုိ) 
ဦးေဆာငက္ာ ႏုငိင္သံား တစသ္န္း 
သံုးသိန္းေက်ာ္လက္မွတ္ေရး ထိုး 
၍ သမၼတထံသုိ႔တင္ျပေတာင္းဆို 
ခဲ့သည္။
 အဆိုပါတင္ျပမႈတြင္ပါ၀င္ 
သည့္ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကူး 
ေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ 
ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ 

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုး 
ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရ 
တုိးပြားႏႈန္းထိန္းညႇိျခင္းဆုိင္ရာ 
ဥပေဒတုိ႔ကုိ ဥပေဒျပဳေပးႏုိင္ရန္ 
ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတမွ ျပည္ေထာငစ္ ု
လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ 
ခဲ့သည္။
 အဆိုပါေပးပုိ႔မႈအေပၚ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက 
ယခုကိစၥရပ္သည္ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ 
ေသာ ဘာသာသာသနာဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈေရး၊ လူသား 
အေရးမ်ား ပါ၀င္ေနသညက္ု ိသတ ိ
ျပဳမိသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
အဖဲြ႕လက္ေအာက္ရွိ သာသနာ 
ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈ ႀကီး  
ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ 
ႀကီးဌာနတုိ ႔မွ ဥပေဒႏွစ္ခုကို ဦး 
ေဆာင္ေရးဆဲြသင့္ၿပီး က်န္ဥပေဒ 
ႏစွခ္ကုု ိသီးျခားတညရ္ိသွည္ ့ျပည ္
ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ 
ေရးဆဲြသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတသို႔ သ၀ဏ္လႊာျပန္လည္ 
ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။
 ထိုကဲ့သို ႔ သမၼတႏွင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတုိ ႔ 
သ၀ဏ္လႊာမ်ားအျပန္အလွန္ေပး 

ပို ႔ ၿ ပီး  ရက္အနည္းငယ္အၾကာ 
တြင္ ေဖာ္ျပပါဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း 
ေပးရန ္ဦးေဆာငစ္စီဥသ္ ူအင္းစနိ ္ 
ရြာမ ဆရာေတာႀ္ကီး၏သက္ေတာ ္

(၇၅) ႏွစ္ျပည့္စိန္ရတုေမြးေန႔ပဲြသုိ႔ 
ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရအဖဲြ႕မ ွသာသ 
နာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ 
စု၀န္ ႀကီးဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္  အမ်ိဳး 

သား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒၊ 
ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္  
ေရးႏွင့္  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး 
ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 အဆိုပါ  အခမ္းအနားသို ႔ 
တက္ေရာက္လာသည့္ ေဖာ္ျပပါ

စာမ်က္ႏွာ A4 

ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သက္ေသျပေပးပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရမခ်င္း ဒုကၡ 
သည္စခန္းတြင္သာ ေနထုိင္မည္ 
ဟ ုစတိက္ူးထားသ ူေနာ္ေစးလ်ား 
တစ္ေယာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္လ 
ခန္႔မွစ၍ ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ စဥ္း 
စားမိလာသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ကရင္စစ္ 
ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ခိုလံႈရာအီး 
တူထဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ၂၀၁၃ 
ၾသဂုတ္လမွစ၍ အကူအညီေပး 
ေနေသာ အဖဲြ႕မ်ားက ေပးေနက်  
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 ဇာတိရြာသို႔ျပန္ရန္ စဥ္းစား 
ေနေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
မရရွိေသးသျဖင့္ တိုက္ပဲြမ်ားျပန္ 
လည္ျဖစ္ပြားမည္ကို ေၾကာက္ 
၍လည္း တြန္႔ဆုတ္ေနသည္။ သူ 
တုိ႔၏ ဒကုၡသညစ္ခန္းကိ ုေထာက ္
ပံ့ကူညီေနသည့္ အဖဲြ႕မ်ားက 
ေထာက္ပံမႈမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ 
တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ 
ဟု ေနာ္ေစးလ်ားတို ႔အား အ 
ေၾကာင္းၾကားထားသည္။
 ေထာကပ္ံ့ေနသည့အ္ဖဲြ႕မ်ား 
က ဆန္ႏငွ့ဆ္ားကိ ုအဓကိေထာက ္

ပံ့ထားၿပီး ဟင္းလ်ာအတြက္ 
ေတာထဲတြင္ ရွာေဖြစားေသာက္ 
ၾကသည။္ အခ်ဳ႕ိ ဒကုၡသညမ္်ားမွာ 

တစ္ဖက္ကမ္းကူးၿပီး အလုပ္ခိုး 
လပ္ုၾကသည။္ အကယ္၍ ေထာက ္
ပံ့မႈမ်ား လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ပါက 

မည္သုိ႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရ 
မညလ္ဆဲိသုညက္ိ ုစဥ္းစားမတိိငု္း 
သူ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ အထြတ္အ 

ထိပ္ေရာက္လာေလ့ရွိသည္။
 ေနာ္ေစးလ်ားတို႔ ဇာတရိြာမွာ 
ေတာငင္ၿူမိဳ႕နယ္ ေဘာကလိေက်း 

ရြာအုပ္စု ဆီးခဲရြာျဖစ္သည္။ ၎ 
တို႔ရြာႏငွ့ ္မလမွ္းမကမ္းတြင ္အစိုး 
ရစစတ္ပ္ႏငွ့ ္KNU တပ္စခန္းမ်ား 
ရိွၿပီး အရင္က မၾကာခဏ စစ္ပဲြ 
မ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိခဲ့သည္။ စစ္ပဲြ 
မ်ား ျဖစပ္ြားလွ်င ္ရြာအနီးရွ ိေတာင ္
မ်ားတြင္ ေခတၱပုန္းခုိခဲ့ၾကသည္။
 ထိုသို႔ပုန္းခိုလိုက္ ျပန္လည္ 
အေျခခ်လိကု္ျဖင့ ္လညပ္တ္ေနရာ 
မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ 
KNU ႏငွ့ ္အစိုးရစစတ္ပ္တုိ႔အျပင္း 
အထနတ္ိကုပ္ဲြျဖစပ္ြားခဲသ့ည။္ ထိ ု
စစ္ပဲြေၾကာင့္ ေနာ္ေစလ်ားတို ႔ 
ရြာမီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ၎တို႔ 
မသိားစအုပါအ၀င ္စစ္ေဘးေရွာင ္
သ ူငါးဆယက္ ရြာပ်ကႀ္ကီးကိ ုအ 
ၿပီးတိုင္ စြန္႔ခြာၿပီး အီးတူထဒုကၡ 
သည္စခန္းတြင္ လာေရာက္ခုိလံႈ 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အီးတူထဒုကၡ 
သည္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္ မိသား 
စု ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွၿပီး အားလံုး 
လိလုိမုွာ ကရငဒ္ကုၡ သညမ္်ားျဖစ ္
သည္။
 ၎ေနထိုင္ရာ ဆီးခဲေက်း 
ရြာကို ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ ခဲြခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအ 
ေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ 

အိျဖဴမြန္

စာမ်က္ႏွာ (၈)သို႔

အိျဖဴမြန္

ဓာတ္ပံု - အိျဖဴမြန္ဇာတိရြာသို႔ ျပန္ရန္ စဥ္းစားေနၿပီး စစ္ပြဲျပန္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနေသာ ေနာ္ေစးလ်ားႏွင့္ အီးတူထ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္
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ငါးက်ည္းေျခာက္ဆီျပန္
 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ငါးက်ည္း ေျခာက္ကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႔ အခ်ဥ္ ဆီျပန္ ခ်က္ထားပါတယ္။
 ပထမဆံုးငါးက်ည္းေျခာက္ အေကာင္ေခ်ာေခ်ာႏွစ္ေကာင္ကို ေရငါးမိနစ္ေလာက္ စိမ္ၿပီးမွ အ 
သားႏႊင္ထုတ္ပါမယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကို မညက္တစ္ညက္ေထာင္းၿပီး နႏြင္းမႈန္႔အနည္းငယ္နဲ႔ ဆီသတ္ 
ပါ။ ၿပီးရင္ ကိုင္းခရမ္းခ်ဥ္သီး ႏွစ္လံုးထည့္ပါ။ ကိုင္းသီးလိပ္ၿပီး ဆီျပန္လာတဲ့အခါ ငါးက်ည္းေျခာက္ 
အသားေလးေတြထည့္ လိုက္႐ံုပါပဲ။ ဆီနဲ႔ လံုးၿပီးတဲ့အခါ ဆံုေဆးေရေလးပဲ နည္းနည္းထည့္ပါ။ င႐ုပ္သီး 
စိမ္းထည့္ၿပီး အုပ္ထားပါ။ ေရခန္းဆီျပန္သြားမွ နံနံပင္အုပ္ပါမယ္။

7 Day News Journal အတြဲ (၁၃)၊ အမွတ္ (၁)၊ စာမ်က္ႏွာ (၆) Designer Corner က႑တြင္ ပံုႏွင့္စာ 
လြဲမွားစြာေဖာ္ျပမိ၍ စာသားမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အမုန္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါက လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအထိ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္

ေဇေႏြထြန္း
ရန္ကုန္၊ မတ္−၁၀

လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္  မီဒီယာတြင္  
Hate Speech (အမုန္းစကား 
မ်ား) ေျပာၾကားျခင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါ 
က ႏို င္ငံတြင္  လူမ်ဳိးတံုးသတ္  
ျဖတမ္ႈမ်ားထ ိရွလိာႏိငုသ္ျဖင့ ္ႏိငုင္ ံ
အတြက္ အႏၲရာယ္အဆင့္ က်ေရာက္ 
ေစႏိုင္ေၾကာင္း   စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ 
တမားဆက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ နန္ 
ယန္းနည္း ပညာတကသၠိလု၊္ Asia 
Journalism Fellowship ၏ ဒါ႐ုိက ္
တာ Cherian George က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 (Hate Speech) အမုန္းတ 
ရား ပြားမ်ားေစေသာ စကားလံုး၊ 
တစ္နည္းအားျဖင့္  တစ္ဖက္သို ႔ 
တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို လူမႈကြန္ 
ရက္ႏွင့္  မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္  
ကာတြန္း၊ စကားလံုး၊ ေရဒီယို၊ 
ဗီဒီယိုမ်ားအျဖစ္  ျမင္ေတြ ႕ႏို င္  
ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။
 ‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ တုန္း 

က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ အာဖရိက 
တုိကမွ္ာ (Rwandan Massacre) 
ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ လူ တစ္ 
သန္းအသတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ဘာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ေရဒီယို 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာ။ RTLM 
အစီအစဥ္တစ္ခုစခဲ့တယ္။ Tutsi 
လူမ်ဳိးေတြကို သူတို႔ကို တိရစၧာန္ 
ေတြပါပဲ။ လူသားစားတယ္။ မ 
ေကာင္းဆိုး၀ါးစိတ္ေတြ ၀င္တယ္ 
ဆိုတဲ့ သတင္းကို လေပါင္းမ်ား 
စြာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို 
ျပည္သူေတြက စိတ္၀င္တစား 
နားေထာင္ေနခဲတ့ယ။္ ေနာကဆ္ံုး 
ႏိငုင္ံ့ေခါင္းေဆာငက္ ဒလီူေတြကိ ု
ႏိွမ္နင္းရမယ္လို႔ ေၾကညာခ်ိန္မွာ 
ေတာ့ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ 
တယ္’’ ဟု Mr.Cherian George 
က ရွင္းျပသည္။
 ကမၻာႀကီးဟာ လြတ္လပ္မႈ၊ 
မွ်တမႈအတြက္ အားနည္းသည့္ 
လူ န ည္း စု မ်ား အ တြ က္ လ ည္း  
ဥပေဒက ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက ဥပေဒႏွင့္ ကာ 
ကြယ္ေပးျခင္းအျပင၊္ အရပ္ဘက ္
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားက 
လည္း ထိန္းေပးျခင္းမ်ဳိး လုပ္သင့္ 
ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မီဒီယာစာ 
ၾကည့္တိုက္တြင္  စင္ကာပူႏွင့္  
ေဟာင္ေကာင ္သတင္းစာေက်ာင္း 
မ်ားမ ွပါေမာကၡမ်ားကလာေရာက ္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
  ‘ ‘ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ 
ျပႆနာေတြအမ်ားစုက လူမ်ဳိးနဲ႔ 
ဘာသာေရးကို အေျခမခံဘဲ ေငြ 
ေၾကး၊ အခြင့္အေရးေတြနဲ ႔ ဆိုင္ 
တာကို ေတြ႕ရတယ္။ သို႔ေပမယ့္ 
အဒဲီျပႆနာကိ ုပံုေဖာတ္ဲအ့ခါ လ ူ
မ်ဳိးဘာသာနဲ႔ ပံုေဖာ္ၾကတယ္။ တ 
ကယ္အရင္းစစ္လိုက္တဲ့အခါေမး 
ခြ န္း မ်ား စြာေ မး ၿ ပီး တဲ့ အ ခါ မွာ  
ေတာ့ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား 
ျပႆနာေတြ၊ အခြင့္အေရး မညီ 
မွ်မႈေတြျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု မေလး 
ရွားႏုိင္ငံမွ သတင္းစာဆရာ တစ္ 
ဦးက ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲသ့ည။္

မစၥတာ Cherian George ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဒာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ေရႊစာရံ၊ ထန္းရြက္ပုတီးဆဲြႀကိဳးႏွင့္ မႏၲေလး
 မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသား 
မ်ားဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး လည္ 
ပင္းတြင္ အျမတ္တႏိုးဆြဲခဲ့ဖူးၾက 
သည့္ ဆဲြ ႀကိဳးေလးတစ္မ်ိဳးရိွပါ 
သည္။ ထိုဆဲြႀကိဳးကုိ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ 
ေရႊဆုိင္တန္းမွာ လုပ္၍ မရႏိုင္ 
ပါ။ လမ္း ၈၀ တစ၀္ိကုက္ နာမည ္
ႀကီးေရႊဆုငိ္ေတြမွာလည္း ၀ယယ္ ူ
မရႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုလို တ 
ေပါင္းလအခါမ်ိဳး ေရာက္လာၿပီ 
ဆုရိင္ေတာ ့မန္းသ၊ူ မန္းသားမ်ား 
၏ လည္ပင္း၌ ထုိဆြဲႀကိဳးေလး 
ေတြက အခံ့သားေနရာယူတတ္ 
ၾကပါသည။္ ထုိဆဲြႀကိဳးေလးက အ 
ဖိုးနည္း၀န္မပါသည့္ ထန္းရြက္ပု 
တီးေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 ထန္းရြက္ပုတီးဆဲြႀကိဳးေလး 
ေတြက ဆြဲခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ေကာက္ 
၀ယ္ၿပီး ဆဲြလို႔ရသည္မဟုတ္။ မႏၲ 
ေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာငဘ္က ္မိုင ္
၂၀ ခန္႔အကြာတြင္ရိွေသာ ေရႊစာ 
ရံတေပါင္းပြဲေတာ္ ႀကီးေရာက္မွ 
သာ အားရပါးရလည္ပင္းၫႊတ္ 

ေအာင္ ဆဲြၾကရတာျဖစ္ပါသည္။ 
ထန္းရြက္ပုတီးေလးေတြက တ 
ကယ္ေတာ့ ေရႊစာရံေဒသထြက္ 
ပစၥည္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေရႊစာရံ 

ႏငွ့ ္မုငိဆ္ယခ္်ီေ၀းသည္ ့ေက်ာက ္
ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္၀န္းရြာမွ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ေရႊစာရံ 
ႏငွ္ ့ထန္းရြကပ္တုီးဆုတိာ ခဲြလို႔မရ 

ေတာ့။ ထန္းရြက္ပုတီးဆဲြၿပီး ၿမိဳ႕ 
ထဲ၀င္လာၿပီဆိုလွ်င္ ေသခ်ာၿပီ။ 
သူေရႊစာရံကျပန္လာၿပီ။ 
 ထန္းရြက္ပုတီးေလးေတြက 

ထန္းရြက္ျဖင့္ အလြယ္တကူျပဳ 
လပ္ုထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ တစပ္င ္
မွာ တစ္အုပ္တည္းသာပါသည့္ 
ထန္းဖူးမွ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ 

ဟ ုေညာင၀္န္းရြာမ ွထန္းရြကပ္တုီး 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ဆုိပါသည္။ 
ထန္းရြက္ပုတီးျပဳလုပ္ရန္ ျပာသုိ 
လေလာက္ကတည္းက ေညာင္ 
၀န္းရြာသရူြာသားမ်ား ႀကိဳတင္ျပင ္
ဆငရ္ပါ၏။ ထန္းဖူးကု ိျဖန္႔ၿပီး ေန 
လနွ္း၊ ေျခာကၿ္ပဆီိကုုယိလ္ပုမ္ယ္ ့
အ႐ုပ္ေပၚမူတည္ၿပီး ျပန္ခြာ၊ ၿပီး 
ေတာ့ ေဆးေရာင္စံုဆိုးကာ ထန္း 
ရြက္ပုတီးအပါအ၀င္ ေရႊစာရံပဲြ 
ေတာတ္ြင ္ေရာင္းေနက်ျဖစသ္ည္ ့
ငါး႐ုပ္၊ တံခြန္လံုး၊ ယပ္ေတာင္ 
အစရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ား ရက္လုပ္ 
ရပါ၏။
 နာမည္ေက်ာ ္ထန္းရြကပ္တုီး 
ကုိေတာ့ျဖင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ 
ေဖာငရ္ြာရပက္ြကမ္ ွေဒၚေခြးဆိသု ူ
အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစဦ္းက ေရႊစာရံ 
ေစတီတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ေရာင္းခ် 
ခဲ့ပါ၏။ ေဒၚေခြးက သူ႔ထန္းရြက္ 
ပုတီးေလးလူႀကိဳက္မ်ားလာတာ 
ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကုိလည္း 
သူ႔လိုေရာင္းရဖို ႔ သင္ျပေပးရာမွ 
ထန္းရြက္ပုတီးပညာ လက္ဆင့္ 

ညီညီေဇာ္ 

ဓာတ္ပံု - ညီညီေဇာ္ထန္းရြက္ပုတီးဆိုင္ကို ခင္းက်င္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္

စာမ်က္ႏွာ (၁၄)သို႔
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သည္။ အစိုးရႏွင့္ KNU တုိ႔က 
၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပထမ 
ဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္ 
မတွ္ေရးထိုးခဲသ့ည။္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္တိုက္ေဆြး 
ေႏြးလာၾကသလို ျပည္တြင္းဒုကၡ 
သည္မ်ား ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ 
မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးလာၾကသည။္
 ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲ 
ကို အသံလႊင့္ေရဒီယုိမ်ားမွတစ္ 
ဆင့္ ၾကားသိရေသာ္လည္း ၎ 
စြန္႔ခြာခဲ့ေသာ ေနရာကို ျပန္လည့္ 
ၾကည့္ရန္ ယခင္က စိတ္ကူးပင္ 
မရွ။ိ စစပ္ဲြမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပနလ္ည ္
လာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ 
ေနရပ္ျပန္ေရးကိ ုေၾကာက္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ္ အေျပာင္းအလဲမွာ 
ေနာ္ေစးလ်ားတို႔ ဒုကၡသည္စခန္း 
နည္းတူ က်န္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား 
ကို ဆန္ႏွင့္ဆားမ်ား ေထာက္ပံ့မႈ 
ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ ထို႔အတူ 
ယခငက္ နာမက်န္းျဖစပ္ါက ထုိင္း 
ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသရန္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေနျခင္းကိုလည္း ယခု 
အခါ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒီႏွစ္ရတဲ့ဆန္ ၁၃ ကီလိုက 
ေန ေနာက္ႏွစ္ ၁၂ ကီလို အဲဒီက 
ေနတစ္ဆင့္ ၁၀ ကီလို တျဖည္း 
ျဖည္းေလွ်ာ့ခ်သြားမယ္လို႔ စားနပ္ 
ရိကၡာေထာက္ပံ့ေနတဲ့ TBC အဖဲြ႕ 
က ေျပာသည္’’ ဟု အီးတူထ ဒုကၡ 
သည္စခန္းမွ ေစာထီးမိုးက ေျပာ 
သည္။
 KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ 
မႀူကိဳေက်ာင္းမ်ား ရပတ္ညမ္ႈ ခက ္
ခလဲာသည့အ္ျပင ္ကရငပ္ညာေရး 
အဖဲြ႕က ဖြင္လ့စွထ္ားသည့ ္အေျခ 
ခံပညာမွ အထက္တန္းအထိ စာ 
သင္ၾကားခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းမ်ား 
တြင္လည္း စာေရးကိရိယာ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ 
သည္။
 ‘‘ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ က 
ေလးေတြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဖြင့္ေပး 
ေနက်မူႀကိဳေက်ာင္းေတြ ေနာက္ 
ႏစွဖ္ြင့္ေပးႏိငုဖ္ို႔ မေသခ်ာဘူး’’ ဟ ု
မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကူ 
ညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ က 
ရငအ္မ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႕၀ငတ္စဥ္ီး 
က ေျပာသည္။
 KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား 
အတြင္း အေျခခံပညာအဆင့မွ္ အ 
ထက္တန္းအဆင့္အထိ ေက်ာင္း 
ခဲြတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္သင္ 
ၾကားေပးေနသည့္ ကရင္ပညာေရး 
အဖဲြ႕တြင္လည္း သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္း မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာ 
မ်ားေၾကာင့ ္ယခုႏစွတ္ြင ္ဗလာစာ 
အုပ္မ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
မေထာက္ပံ့ႏုိင္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘ဒီႏွစ္က ေက်ာင္းသားေတြ 

ကို စာအုပ္ေတြေပးဖုိ႔ မေလာက္င 
ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ 
ႀကံဳေတြ႕ရဦးမယ္မသဘိူး’’ ဟု အီး 
တူထဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အေျခ 
ခံပညာမွ အထက္တန္းအဆင့္ 
အထိ သင္ၾကားေပးေနေသာ 
ေက်ာင္း တာ၀န္ခံမွဴး ေစာလွလွ 
ထူးက ေျပာသည္။
 အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကရင္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား အျပန္ 
အလွန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြမဲ်ား 
ေၾကာင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ 
ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ 
ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကရင္ဒုကၡ 
သညစ္ခန္း ၁၅ ခု ရိွခဲ့သည။္ အဆိ ု
ပါ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စစ္ 
ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ စုစု 
ေပါင္း ငါးသနိ္းေက်ာ္ေနထိငုလ္်က ္
ရွိသည္။
 ၁၉၉၆ ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ား 
တြင ္ကရငဒ္ကုၡသညမ္်ား၏ ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
စား၀တ္ေနေရးကစိၥရပမ္်ားကိ ုက ူ
ညီရန္ ကရင္အလုပ္သမားအဖဲြ႕၊ 
ကရင္စိုက္ပ်ဳိးေရးယူနီယံ၊ ကရင္ 
ပညာေရးအဖဲြ႕၊ ကရင္က်န္းမာ 
ေရးအဖဲြ႕ စသျဖင့ ္အဖဲြ႕အစည္း အ 
သီးသီး ေပၚေပါကလ္ာခဲသ့ည။္ ထိ ု
အဖဲြ႕မ်ားက ႏိငုင္တံကာ ေထာက ္
ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး 
ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ 
အစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ 
သည္။ ေကအင္န္ယူဥကၠ႒ မူတူး 
ေစးဖိုးက သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး 
ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ 
ဆံသုညမွ္ာပင ္ငါးႀကမ္ိထိရိွၿပီျဖစ ္
သည္။ ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္မွစ၍ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ေၾကာင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေနသည့္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ ျပညတ္ြင္းသို႔ 
တိုက္႐ိုက္ေပးလာကာ စစ္ေျပး 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ 
ေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ 
ဒုက ၡသည္အေရးကိစ ၥႏွ င့္ ပ တ္  
သက္၍ ျပည္ပႏွင့္နယ္စပ္တြင္ 
ေပးေသာ အကူအညီမ်ား ေလ်ာ့ 
လာၿပီး အစိုးရႏွင့္တုိက္႐ိုက္ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႕အ 
စည္း မ်ားျပားလာခဲ့သည္။
 ‘‘အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းစပ္လပ္ုကိငု ္
မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ပေရာဂ်က္ေတြ 
ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖဲြ႕အစညး္ေတြက ထင္ၾက 
တယ္။ အရင္က နယ္စပ္မွာ 
ေထာက္ပံ့ေနတဲ့အဖဲြ႕ေတြက နာ 
မည္ေျပာင္းၿပီး ျပည္တြင္းထဲကို 
၀င္လာၾကတယ္’’ ဟု ကရင္လူမႈ 

အဖြဲ႕အစည္းမွ ေစာသာဘိုးက 
ေျပာသည္။
 ဒုကၡသည္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးမရရိွေသးမီ ေနရပ္မျပန္လို 
ေသာ္လည္း ယာယီအပစ္အခတ္ 
ရပစ္ဲေရး လက္မတွထ္ိုးၿပီးေနာက္ 
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အျခားကူညီ 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ 
ျခင္းက ၎တို႔အား မျဖစ္မေန 
ေနရပ္သို ႔ျပန္ရန္ ဖိအားျဖစ္ေစ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္အား 
လံုးက အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိမွသာ 
ေနရပ္ျပန္လိုသည္။ ေနရပ္ျပန္ 
ခါမွ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးျပန္ေျပး 
ရမည္ကို စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား 
စိုးရိမ္သည္။ 
 ဒကုၡသညမ္်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ 
အသင့္မျဖစ္ေသးမီ စားနပ္ရိကၡာ 
ႏွင့္ အျခားကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ေလွ်ာခ့်လိကု္ျခင္းသည ္ဒကုၡသည ္
မ်ားအတြက္ အတိဒုကၡျဖစ္ေစၿပီး 
ေလွ်ာခ့်သင့္ေသာအခ်နိ ္မေရာက ္
ေသးေၾကာင္း ကရင္လူမႈအဖဲြ႕အ 
စည္းမ်ားက ေျပာသည္။
 စစ္ပြဲ အေငြ႕အသက္မ်ား 
ေၾကာင့္ မသကၤာသျဖင့္ ရြာသား 
မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ေက်းရြာ 
မ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ စီး 
ပြားေရးမတည္ၿမဲျခင္း၊ နာမက်န္း 
ျဖစ္၍ ကေလးငယ္မ်ား ေသေက် 
ပ်ကစ္ီးရျခင္းမ်ားကိ ုထပမ္မံခစံား 
လိုၾကဟု ဒုကၡသည္မ်ားက တညီ 
တၫြတ္တည္း ေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္မကေလးႏွစ္ေယာက္ 
စစ္ပဲြျဖစ္လို႔ ဟိုေျပး ဒီေျပးရင္း 
လမ္းမွာဆံုးသြားတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး 
ထပ္မႀကံဳခ်င္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔က 
ေရႊ႕ေပးမယ္၊ ေျပာင္းေပးမယ္ 
ေျပာၾကတာ။ ကြၽန္မတို႔ကို ဘယ္ 
လိ ုအာမခံခ်က္ေပးမွာလ’ဲ’ ဟု ဖာ 
ပြန္ခ႐ိုင္မွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ျဖစ္ 
လာခဲသ့ ူအသက ္(၄၄) ႏစွအ္ရြယ္ 
ေနာ္ဆဲေနမွဴးက ေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ယာယီအပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား 
သည့္ ကာလအတြင္း KNU ထိန္း 
ခ်ဳပန္ယ္ေျမႏငွ္ ့နီးကပစ္ြာ တညရ္ွ ိ
ေနေသာ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားတြင္ 
တပ္စခန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း၊ လူအင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ 
ဒကုၡသညစ္ခန္းမ်ားအနီးတြင ္တပ္ 
စခန္းမ်ား အေျခခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့ ္
ဒုကၡသည္တို႔က မယံုၾကည္ဟု ဆို 
သည္။
 ‘‘စစ္ပဲြျပန္ျဖစ္ရင္ ကြၽန္မ မ 
ေျပးႏုိင္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔က ေရႊ႕ 
ေရႊ႕လို႔သာေျပာတာ ကြၽန္မတို႔အ 
တြက္ ဘာအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ 
မလဲ။ တုိင္းေရးျပည္ေရး အမွန္ 
တ က ယ္ေ ကာ င္း လာ ရ င္ေ တာ့  
ျပန္ ခ်ငတ္ယ္။ ဒါေပမဲ့ မယုံရဲေသး 
ဘူး’’ ဟု အသက္ (၇၀) အရြယ္ 
ေနာ္စာထူးက ေျပာသည္။
 အစိုးရအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ 
လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစ ၥကို  
ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္အဓကိအေရး 

ႀကီးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုအဆင့္ေအာင္ျမင္ပါက ဒုကၡ 
သည္မ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္း 
မာေရး၊ ပညာေရးစသည့္ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု 
ဒကုၡသညမ္်ားအား ေထာကပ္ံ့ေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ကရင္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ဆုိသည္။
 ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲ  
ေရး လကမ္တွ္ေရးထိုးၿပီးသည ္ဆု ိ
ေသာ္လည္း အလံုးစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
မေရာကရ္ွိေသးေသာေၾကာင္ ့ျပန ္
လည္ေရႊ ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ကို  
တြန္႔ဆတ္ုေနၾကသည။္ ယာယီအ 
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ 
ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးေနသည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ 
ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 ထို႔ျပင္ ေနရပ္ျပန္လည္ ေန 
ရာခ်ထားေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္ၿပီးမွ ေျဖရွင္းပါက ပိုမိုသင့္ 
ေလ်ာ္ေသာ ေျဖရငွ္းနည္းျဖစသ္ည ္
ဟု KNU မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ 
ႏွစ္ဦးက ဆိုသည္။
 ‘‘ပဋိပကၡကိ ုအၾကမ္းဖက္ေျဖ 
ရငွ္းၾကသည့ ္သမိငု္းဆိုးကိ ုျပနၿ္ပီး 
အသက္မသြင္းၾကပါနဲ႔။  အားလံုး
ပါ၀င္တဲ့ သမိုင္းတြင္ ရစ္မယ့္တစ္ 
ႏိငုင္လံံုးဆိငုရ္ာ အပစအ္ခတ္ရပ္စ ဲ
ေရးကို မဆုတ္မနစ္နဲ႔ ေနာက္ 
ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ 
ခ်လ်က ္ေတြ႕ဆံညုိႇႏိႈင္းျခင္း၊ ၿငမိ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက ္ပကတိအေျခအ 
ေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အနာဂတ္ဖယ္ 
ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ရဲရဲ 
၀ံ့၀ံ့နဲ ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစား 
တည္ေဆာက္ၾကပါစို ႔ဟု တုိက္ 
တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္’’ဟု 
ေစာမတူူးေစးဖိုးက ေလာခ္ီးလာည ီ
လာခံဖြင့္ပဲြမိန္႔ခြန္းတြင္ တိုင္းရင္း 
သား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအား တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ 
အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈိင္းေရး 
အဖဲြ႕တုိ႔၏ မတ္လ ၉၊ ၁၀ ေဆြးေႏြး 
ပဲြတြင္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းျပန္ေရး 
ဆဲြရန္ သေဘာတူထားသည။္ အဓ ိ
ပၸာယ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပိုနီးလာ 
ျခင္းလား၊ ပိုေ၀းျခင္းလားမသိ။
 ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားက တစ္ 
ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာမည့္ ျပည္တြင္း 
စစ္ပဲြမ်ားကို မလိုမရွိၾကေတာ့။ 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စားေရး၊ 
ေသာက္ေရး၊ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး 
ထက ္အဓကိက်ေသာ လိခု်ငတ္ပ္ 
မက္မႈမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္။
 ကိုယ့္ေနရပ္သို႔ တစ္ေခါက္ 
ျပန္၍ အေျခအေနၾကည့ခ္ဲ့သ ူေနာ္ 
ေစးလ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔ ေနထုိငတ္ဲ့ ေနရာ 
ေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ဖို ႔ 
ၿငမ္ိးခ်မ္းေရး ရယူေပးၾကပါ။ ကြၽန္ 
မတို႔ျပည္သူေတြကို တကယ္ခ်စ္ 
တယ္ဆုိရင္ ဒီသက္ေသတစ္ခုကို 
အမွန္တကယ္ ျပသေပးပါ။’’

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သက္ေသျပေပးပါ

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

ပင္စင္လစာမထုတ္ရေသးသူ ေလးေသာင္းေက်ာ္ရိွ
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္ - ၁၀
 ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္း အၿငိမ္းစား 
မ်ားအား တုိးျမႇင့္ပင္စင္လစာမ်ား 
ကို  ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ ျမန္မာ့စီးပြား 
ေရးဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လစဥ္ 
ထုတ္ေပးလ်က္ရိွေသာ္လည္း ေဖ 
ေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရကထိ္ ပငစ္ငလ္စာ 
လာမထုတ္သူဦးေရမွာ ေလး 
ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရိွေနေသး 
ေၾကာင္း ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွ သ 
တင္းရရိွသည္။
 ‘‘ပင္စင္လစာက လာမယ့္ 
ဘ႑ာႏစွမွ္ာလည္း တစႀ္ကမ္ိထပ္ 
တိုးဖို ႔ရိွေသးတယ္။ ဒီဘ႑ာႏွစ္ 
မွာ လာၿပီးမထုတ္ေသးတဲ့သူေတြ 
က် ေနာကတ္စခ္ါတုိးမွာလာ ထတု ္
မယ္ဆုိရင္ စာရင္းေတြက ႐ႈပ္ 
သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လာ 
ၿပီး ထုတ္ၾကဖို႔ ေၾကညာထားတယ္’’ 
ဟု ပင္စင္ဦးစီးဌာန(႐ံုးခ်ဳပ္) မွ 
အႀကီးတန္းအရာရွိိတစဦ္းက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘မိသားစုပင္စင္ဆုိရင္ သား 
သမီးနဲ႔ မိဘေတြက ၁၅ ႏွစ္ပဲ ခံ 
စားခြင့္ရိွတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးသက္ 
တမ္းကုန္သြားတာပဲျဖစ္မလား။ 

ပငစ္ငစ္ားက ကြယ္လြန္သြားလို႔ အ 
ေၾကာင္းမၾကားႏိုင္တာလား ဆိုတာ 
ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္။ မတ္လ 
ကုန္လုိ႔မွ လာမထုတ္ရင္ သက္ 
တမ္းကုန္ကြယ္လြန္ဆိုၿပီး ယာယီ 
သတ္မွတ္ထားလုိက္မယ္’’ဟု ပင္ 
စင္ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာ 
ရိွတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ‘‘ပင္စင္လစာကုိလုပ္သက္ 
ႏွစ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး တုိးေပးတာ 
ပါ။ လာမယ့္ႏစွမ္ွာလည္း တုိးေပး 
ဦးမွာျဖစတ္ဲအ့တြက ္လကူုယိတ္ိငု ္
လာမထုတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ 
လည္း ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာနဲ႔အ 
တူ လလူႊတ္ၿပီး လာထုတ္ေစခ်ငပ္ါ 
တယ္’’ဟု ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွ အ 
ႀကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦးက ရွင္း 
ျပသည္။
 ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း အၿငိမ္းစား 
၀န္ထမ္းဦးေရ ခုနစ္သိန္းေလး 
ေသာင္းရိၿွပီး ေဖေဖာ၀္ါရ ီ၂၀ ရက ္
ထိ ပင္စင္လစာလာ၍ မထုတ္ 
ေသးေသာ ၀န္ ထမ္းဦးေရ ၄၀၀၄၃ 
ဦး က်န္ရိွေနေသးၿပီး အမ်ားစုမွာ 
ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၊ ရဲ၀န္ 
ထမ္းမ်ား ႏငွ္ ့စစတ္ပမ္ ွအၿငမိ္းစား 
မ်ား ျဖစ္သည္။
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ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ၫႊန္းကိန္းအေျခအေန
 ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ၫႊန္းကိန္းအျမင့္ဆုံး တန္ဖိုးျဖစ္ေသာ လြန္ 
ကဲအဆင့္ရွိသည့္ ၁၁ မွ ၁၃ .၀ တန္ဖိုးမ်ားကို တနသၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္ 
နယ္၊ ကရင္ျပညန္ယ္၊ ကယားျပညန္ယ္၊ ရွမ္းျပညန္ယ္အေရွ႕ပုိင္း၊ ရခုိင ္
ျပညန္ယ္ေတာငပ္ိငု္း၊ ဧရာ၀တတီိငု္းေတာငပ္ိငု္း၊ ရနက္နုတ္ိငု္းေဒသႀကီး 
နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန
 ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ 
ထြန္းႏိုင္ၿပီး ထစ္ခ်ဳန္းမည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တုိ႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
သာယာပါ့မယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ 
တို႔မွာ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိပါ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းမွ 
ေရေငြ႕ပါ၀င္ေသာ ေလမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းနဲ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ 
ေဒသမ်ားအေပၚသို႔ တိုး၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန
 ျမနမ္ာက့မ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြနပ္ငလ္ယ္ျပငမ္ွာ လႈငိ္းအနည္းငယ ္
ရိွႏိုင္ၿပီး မြန္-တနသၤာရီနဲ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ပင္လယ္ျပင္ကမ္း႐ုိးတန္းနဲ႔ 
ကမ္းလြန္ပငလ္ယ္ျပငတုိ္႔မွာ လိႈင္းအျမင့ ္တစ္ေပမွ ႏစွ္ေပခန္႔နဲ႔ ရခုိငက္မ္း 
႐ိုးတန္းေဒသတြင္ လႈိင္းအျမင့္ သံုးေပမွ ေလးေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန
 ေန႔အပခူ်နိမ္်ားဟာ မေကြးတိငု္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိငု္းေဒသႀကီး၊ 
ရနက္နုတ္ိငု္းေဒသႀကီး၊ ပခဲူးတိငု္း၊ ဧရာ၀တတီုငိ္း၊ တနသၤာရတီိငု္းေဒသ 
ႀကီးတို႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ 38 C - 40 C ခန္႔၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း 
ေဒသႀကီး၊ စစက္ိငု္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပညန္ယ္၊ ကရင္ျပညန္ယ္၊ 
မြန္ျပညန္ယ၊္ ရခုငိ္ျပညန္ယ၊္ ရမွ္းျပညန္ယ္ေျမာကပ္ိငု္းန႔ဲ အေရ႕ွပိငု္းတုိ႔ 
တြင္ 33 C - 37 C ခန္႔၊ က်န္ျပန္နယ္နဲ႔ တိုင္းတို႔တြင္ 27 C - 32 C 
ခန္႔ ရွိႏိုင္ပါသည္။

မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေန
 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္း 
တိုင္းေဒသႀကးီေအာကပုိ္င္း၊ ကခ်င္ျပညန္ယ္၊ ရခိုင္ျပညန္ယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည ္
နယ္ေျမာကပုိ္င္းတုိ႔တြင ္သံုးရကမွ္ ေလးရကခ္န္႔ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစထ္ြန္း 
ႏိုင္ၿပီး က်န္တစ္ျပည္လံုးတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ပါတယ္။

ျမဴက်ေရာက္ႏိုင္မႈအေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္
 ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေလးရက္မွ ငါးရက္ခန္႔ 
နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ျမဴအနည္းငယ္က်ဆင္းႏုိင္ပါတယ္။ 

ေဒါက္တာထြန္းလြင္
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ႏွလံုးေသြးတုိးေရာဂါရွိသူမ်ား ဆီးခ်ဳိျဖစ္ပါက 
ေလးဆပိုခံစားရဟု ပညာရွင္မ်ားေျပာ
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္−၈
ႏွလံုး၊ ေသြးတိုးစေသာ အျခား 
ေရာဂါအခံရွိသူမ်ား ဆီးခ်ဳိေရာဂါ 
ျဖစပ္ြားပါက သာမန္ေဝဒနာခံစား 
ရသူမ်ားထက္ ေလးဆပိုမိုခံစားရ 
ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးပညာအသိုင္း 
အဝိုင္းမွ သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ေရာဂါအခံရွိတဲ့သူဆို သူ 
မ်ားေတြခံစားရတာထက္ အဆ 
ေလးဆပိုခံစားရႏုိင္တယ္။ တစ္ 
ၿပိဳငန္ကတ္ည္းမွာပ ဲအျခားေရာဂါ 
ကိုလည္းကုမယ္၊ ဆီးခ်ဳိကိုလည္း 
ကရုမယ။္ ဆီးခ်ဳိေဆးကိ ု(၁၀)ႏစွ ္
ေက်ာ္ေလာက္ ေရရွည္စြဲေသာက္ 
ရင္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးႏိုင္ေျခ 
ပိမု်ားတယ’္’ဟ ုအေထြေထြ ေရာဂါ 
ကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ျမင့္ဦး 
(ဂ်ီပီ)က ေျပာသည္။
 ထို႔အျပင္ မကုသဘဲထားပါ 
က ေနာကဆ္ကတ္ြဲေရာဂါဆုိးက်ဳိး 
အျဖစ ္ႏလွံုးေရာဂါ၊ ေက်ာကက္ပ္ 
ပ်က္စီးျခင္း၊ မ်က္လံုးကြယ္ျခင္း 
အပါအဝင္ အနာမက်က္ဘဲ ေျခ 
ေထာက္ျဖတ္ရသညအ္ထိ ခံစားရ 
ႏုိင္သည္။
 ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ နာတာ 
ရွည္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ကာ လူ 
ငယ္မ်ားထက္ လူႀကီးမ်ား၌ ပိုမို 
အျဖစ္မ်ားၿပီး လကၡဏာမ်ားမွာ 
ဆီးမၾကာခဏသြားျခင္း၊ ေရပုိမုိ 
ငတ္မြတ္ျခင္း၊ အစာမၾကာခဏ 
စားျခင္း၊ ထံလုာျခင္းတုိ႔ျဖစသ္ည။္ 
လူ႔ခႏၶာကိယ္ုတြငအ္ာဟာရအျဖစ ္
ေျပာင္းလဲေပးေသာ ေဟာမ္နု္းတစ ္
မ်ဳိးျဖစ္သည့္ အင္ဆူလင္ခ်ဳိ႕တဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က် 
ကာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘မကုသဘဲထားရင္ လူႀကီး၊ 
လူငယ္မေရြး မ်က္စိကြယ္ႏုိင္  

တယ္။ ေရာဂါရွိေနတဲ့သူကို glu- 
cose သြင္းရင္ Coma ေတာင္ 
ဝင္ႏုိင္တယ္။ ဒါေတြက ႐ုတ္တ 
ရက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ေရာဂါေတြမို႔ 
အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေနဖို ႔လိုပါ 
တယ္’’ဟု ေဒါကတ္ာဟိန္းလင္းက 
ေျပာသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါရွိသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ေသြးေဖာက္စစ္ 
ေဆးျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ 
ပိတ္၊ မပိတ္စစ္ေဆးျခင္း၊ အခ်ဳိ 
ေရွာင္ျခင္း၊ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ 
သံုးျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ 
ေသာကသ္ံုးျခင္းမ ွေရွာငၾ္ကဥ္ျခင္း 
မ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္မအေမဆုိ ဆီးခ်ဳိျဖစ္ 
ေနတာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ဒီၾကား 
ထဲ ေလကပါ ျဖတ္ထားေတာ့ 
ေရာဂါႏစွခ္ကုိ ုတစၿ္ပိဳငန္ကတ္ည္း 
ကုေနရတယ္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါက 
နဂိုကတည္းက သူေဌးေရာဂါဆုိ 
ေတာ့ ပုိကဆ္လံည္းကန္ု၊ ေဝဒနာ 
ခံစားရတဲ့သူလည္း ယဲ့ယဲ့ပဲက်န္ 
ေတာ့တယ္’’ဟု မရမ္းကန္ုးၿမိဳ႕နယ္ 
မွ အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္ ဆီးခ်ဳိ 
ေဝဒနာခံစားေနရသူ၏ သမီးျဖစ္ 
သူ ေဒၚသိန္းက ဆုိသည္။
  ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ 
(WHO)က ၿပီးခဲ့သည္ ့၂၀၁၁ ခုႏစွ ္
ဇြန္လက ရန္ကုန္ႏွင့္ လွည္းကူးရွိ 
လူဦးေရငါးေထာင္ကို စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၁၁ 
ဒသမ ၁ ရာခုငိ္ႏႈန္းႏငွ္ ့ေက်းလက ္
တြင ္၇ ဒသမ ၃ ရာခုိငု္ႏႈန္းမွာ ဆီး 
ခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။
 ထို႔အျပင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး 
၌ လူတစ္ေထာင္တြင္ သံုးဦးခန္႔ 
ေသဆံုးၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ သန္း 
ေပါင္း ၃ ဒသမ ၂ သန္း ေသဆံုး 

မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးရွိ၊ မရွိ ေသြးစစ္ျခင္းမရွိဟုဆို
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မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူမ်ားတြင္ 
၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိတ္ခ်္အိုင္ 
ဗ၊ီ ေအအုိငဒ္အီကစ္ ္ေရာဂါပုိး ရိွ၊ 
မရွိ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း မရွိ 
ေၾကာင္း ေဆးသုေတသန ဦးစီး 
ဌာနကျပဳလပ္ုေသာ စစတ္မ္းတြင ္
ေဖာ္ျပထားသည္။
 ရွမ္းျပညန္ယ္အတြင္း မူးယစ ္
ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူေပါင္း ႏွစ္ရာ 

ေက်ာ္အား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအ 
အိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ဗဟုသုတႏွင့္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈ 
အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ 
အတြက္ ေလ့လာမႈစစ္တမ္း ျပဳ 
လုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ရိွခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္အတိခ္်အ္ိငု ္
ဗီပိုးကူးစက္မႈႏႈန္းသည္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူမ်ား၌ ၂၁ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းအထိ ရွိေနၿပီး အဆိုပါေရာဂါ 
ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဗဟုသုတ 

နည္းပါးေနသည္ဟု သိရသည္။
 ‘‘မူးယစ္ေဆးသံုးသူေတြမွာ 
ဒီေရာဂါပိုးကူးတာက တစ္ခါသံုး 
အပ္မသံုးလို ႔ျဖစ္ၾကတာ။ တစ္ 
ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ဒီအပ္၊ 
ဒပုိီကန္ဲ႔ပ ဲShare (မွ်ေ၀)ၿပီးသံုးေန 
ၾကတာမ်ားတယ္။ ပိုးရွိ၊ မရွိ စစ္ 
ေဆးဖို႔နဲ႔ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာ 
ေပးဖို႔ေတြ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ေန 
ပါေသးတယ္’’ ဟု ကခ်င္ျပညန္ယ္ 
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေထြေထြ 
ေရာဂါကုဆရာ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာငခ္ဲ့သည့ ္ဆရာ၀န္တစ ္
ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူမ်ား 
ၾကား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအအိုင္ဒီ 
အက္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေလွ်ာ့ခ် 

ႏိုင္ေရး ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုး 
ႁပြန္အသစ္မ်ား မွ်ေ၀ေပးေသာ 
စမီခံ်ကမ္်ား လပု္ေဆာင္ေနေသာ ္
လည္း ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဆုိ 
ပါစီမံခ်က္အေၾကာင္းကို မသိ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အ 
ဆုိပါ စစ္တမ္းတြင္ ေရးသားထား 
သည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္မူးယစ္ေဆး 
၀ါးသံုးစဲြသူေပါင္း သံုးသိန္းမွ ငါး 
သိန္း၀န္းက်င္အထိ ရွိႏိုင္ၿပီး ၎ 
တို႔အနက္ ထက္၀က္နီးပါးမွာ မူး 
ယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာတြင္း ထိုး 
သြင္းသမူ်ားျဖစသ္ညဟု္ UNAIDS 
၏ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

လ်က္ရွိကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ 
၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွ၌္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖင္ ့
ေသဆံုးႏႈန္းမွာ အဆင္(့၁၈)ေနရာ 
မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္(၁၅) 
ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း 

ကမၻာေပၚရိွ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ေရာဂါအေျခအေနမ်ားကို စစ္ 
တမ္းေကာက္ယူေနသည့္ GBD 
(Global Burden Disease)၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
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အလ်င္အျမန္ေရာက္ဂါကုသမႈျဖင့္ HIV ပုိး ကူးစက္ 
ခံထားရေသာ ဒုတိယကေလးေရာဂါပိုးကင္းစင္
စခရမ္မန္းတိုး၊ မတ္-၇
 HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံ 
ထားရေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး 
ကိ ုေဆာလ်ငစ္ြာကသုမႈေပးခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ 
ကုသေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ 
ေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတသန 
ပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားခ့ဲသည္။
 အေမရိကန္ သုေတသန 
ပညာရွင္မ်ားသည္ ကယ္လီဖိုးနီး 
ယားျပည္နယ္၌ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ 
HIV ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံထားရ 
သည့္ ကေလးငယ္အား ေမြးဖြား 
ၿပီးေနာက္ ေလးနာရီအၾကာတြင္ 
HIV ပိုးကုသေပးသည့္ေဆး ေအ 
အာဗီေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ကုသေပးခဲ့ 
သည္။ ကုိးလသားအရြယ္ရွိ ယင္း 
ကေလးငယ္မွာ HIV ပိုးမရွိဟု ဆို 
ႏုငိ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ပညာရွင ္
မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
 ယခုကေလးငယ္မွာ အေစာ 
ပိုင္းေရာဂါကုသမႈမ်ားၿပီးေနာက္ 
တြင္ HIV ပိုးမရွိေတာ့သည့္ ဒုတိ 
ယကေလးျဖစသ္ည။္ ကေလးငယ္ 
၏ ေသြး (သို႔မဟုတ္) တစ္႐ွဴးမ်ား 
အတြင္း HIV ဗိငု္းရပ္စပုိ္း လကၡဏာ 
မ်ားကိမုေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း ဂြၽန ္

ေဟာပ့က္င္းတကသၠိလုမ္ ွကေလး 
အထူးကဆုရာ၀န္ ေဒါကတ္ာဒဘီု ိ
ရာပါဆက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ၿပီးခ့ဲသည့္ သုံးႏွစ္ခန္႔ကလည္း 
မစၥစၥပီျပည္နယ္မွHIV ပုိးရိွသည့္ 
ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေအအာဗီ 
ေဆးမ်ားျဖင္က့သုမႈေပးခဲ့ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ယင္းကေလးသည္ ယခုလက္ 
ရိွတြင္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ရပ္တန္႔ 
လိကုၿ္ပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါကတ္ာပါ 
ဆကက္ ေျပာၾကားခဲ့သည။္ ေလာ 
ေလာ ဆယတ္ြင ္ကယလ္ဖီုိးနီးယား 
ျပည္နယ္မွ ကိုးလအရြယ္ကေလး 
မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဆး၀ါး ကသု 
မႈခံယူေနဆဲျဖစ္သည္။ HIV ပုိးရိွ 
သည့္မိခင္မ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ 
ယင္းကေလးငယ ္ႏစွဥ္ီးမွာ အေစာ 
ပိုင္းေရာဂါကုသမႈမ်ား ခံယူၿပီး 
ေနာက္္ေဆးစစခ္်ကမ္်ားတြင ္HIV 
ပိုးမရွိေတာ့ေသာ အဆင့္သို႔  အႏၲ 
ရာယ္မရိွဘ ဲေရာကရိွ္ခဲ့ၿပီဟု ေဒါက ္
တာပါဆကက္ေျပာၾကားခဲသ့ည။္ 
ကမၻာ တစ၀္န္းတြင ္HIVဗိငု္းရပ္စပုိ္း 
ကူးစကခ္ထံားရသူေပါင္း ၃၄ သန္း 
ေက်ာရ္ွသိညဟ္ ုသုေတသန ပညာ 
ရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
             —Ref: BBC

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေန၍ ကာကြယ္ရန္ သတိေပး

ရဲေနာင္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၈

အေရ႕ွေတာငအ္ာရွႏုငိင္အံခ်ိဳ႕ႏငွ္ ့ 
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၾကက္ 
ငကွတ္ပု္ေကြးေရာဂါမ်ား ကူးစက ္
ပ်ံ႕ႏွံေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေနျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေမြး 

ျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနက 
သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
 အမိန္ီးခ်င္းတ႐တု္ႏုငိင္တံြင ္
၂၀၁၃ မတ္လမွစတင္၍ H7 N9  
ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ 
ပြားခဲ့ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ေဟာင္ 
ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္၀မ္တုိ႔ပါ ကူးစက္ 
ပ်ံံႏွံ႔ခဲရ့ာတြင ္လ ူ၃၅၅  ဦးကူးစက ္
ခံရ၍ ၆၇ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ထုိ႔ 
အျပင ္ဗယီကန္မ္၊ ကေမၻာဒီးယား 
ႏွင့္ နီေပါႏုိင္ငံတုိ ႔တြင္ H5 N9 
ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ား 
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွသည္။ 
 ‘‘ကုိယ့္ေဘးနား ပတ္၀န္း 
က်င္ႏုိင္ငံေတြမွာ အျဖစ္မ်ားလာ 
ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကိဳ 
တငသ္တိထားမိေအာင ္ကာကြယ္ 
ႏုိင္ေအာင္ ေၾကညာထားတာ’’ဟု 

ကင္ဆာေရာဂါ အသိပညာေပးရန္ ကာတြန္းၿပိဳင္ပဲြျပဳလုပ္မည္
ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ရန္ကုန္၊ မတ္−၈
ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာ 
ေပးရန္ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ 
ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကာတြန္း 
ၿပိဳင္ပဲြ  က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ကာတြန္းၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ရ 
သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္၍ရေသာ ကင္ဆာေရာ 
ဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ႀကိဳ 
တင္ကာကြယ္၍ မရေသာ ကင္ 
ဆာေရာဂါမ်ားကို ေစာစီးစြာ သိ 
ရွိႏိုင္ရန္ အမ်ားျပည္သူအား အ 
သိပညာေပးရန္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ကာတြန္းနဲ႔ဆိုရင္ လူေတြ 
က ပုိစတ္ိ၀ငစ္ားဖို႔ လြယ္တယ္။ ဒ ီ
စနစ္က စာမ်ားမ်ားမဖတ္ဘဲနဲ႔လူ 
ထုဆီကို အသိပညာေရာက္ရွိႏိုင္ 
တယ္။ အဒဲါေၾကာင့ ္ျပညသ္လူထုူ 
ေတြကို အသိပညာေပးတဲ့ ေနရာ 
မွာ ဆုရတဲ့ကာတြန္းေတြကို အ 

သံုးျပဳဖို႔ပါ။ ေဟာေျပာပဲြေတြ၊ ႏွီး 
ေႏွာဖလွယ္ပဲြေတြ၊ Health Fun 
Fair ေတြ၊ အမ်ားျပညသ္ကူိ ုMe- 
dical Check-up လုပ္တဲ့ေန 
ရာမွာ ဆုရတဲ့ပုံေတြကို Display 
ျပသထားၿပီးေတာ့ လူေတြသိ 
ေအာင္ လုပ္ဖို ႔ရိွတယ္’’ ဟု ေရႊ 
ေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ဆာေဖာင္ေဒး 
ရွင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
ေဒါက္တာ မိုးေအာင္ေက်ာ္က 
ေျပာသည္။
 ကာတြန္းၿပိဳင္ပဲြကို အထက္ 
တန္းအဆင့္၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာ 
လိပ္အဆင့္ႏွင့္ အလြတ္တန္းအ 
ဆင့္ သံုးမ်ဳိးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ ကာ 
တြန္းမွာ ကငဆ္ာေရာဂါ ကာကြယ ္
ေရးႏွင့္ ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုင္ေရးကို 
စိတ္ကူးပံုေဖာ္၍ မင္၊ ေရေဆး 
(color) ကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ 
ျဖင့္ ေရးဆဲြႏိုင္သည္။ ကာတြန္းပံ ု
ဆိုဒ္မွာ A3 ဆုိဒ္ (၁၁ ဒသမ ၆၉  
လက္မ × ၁၅ ဒသမ ၅၄ လက္မ) 

ျဖင့္ ေရးဆဲြ၍ ေရးဆဲြသူ၏ ကိုယ္ 
ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္တကြ အ 
မ်ားဆံုး ကာတြန္းပံု သံုးပံု ေပးပို႔ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္။
 ေပးပို႔သည့္ ကာတြန္းပံုမ်ား 
ကို ၀ါရင့္နာမည္ေက်ာ္ ကာတြန္း 
ဆရာႀကီး ငါးဦးက စိစစ္ေရြးခ်ယ္ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္အလိုက္ 
ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု 
ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုႏွစ္ဆုျဖင့္ စုစု 
ေပါင္း ၁၅ ဆု ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဆုရရိွသူမ်ားကို ဧၿပီ 
လဆန္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ၿပိဳငပ္ဲြ၀င ္လိသုမူ်ားသည ္အ 
မွတ္ ၁၀၆၊ ၄၉ လမ္း (အလယ္)၊ 
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ တနလၤာ 
ထိ ေသာၾကာေန႔အထိ ႐ံုးခ်ိန္ အ 
တြင္း မတ္လ ၃၁ ရက ္ေနာကဆ္ံုး 
ထား၍ ေပးပို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ 
သည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနမွတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ 
သည ္ေရာဂါျဖစပ္ြားၿပီး ၾကက ္ငကွ ္
ႏွင့္ ၎တု႔ိထြက္ရိွေသာ ပစၥည္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ 
ၿပီး အဆိုပါေရာဂါကူးစက္ ခံရ 
သည့္ လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း နာ 
ျခင္း၊ ကုယိလ္ကက္ုကိခ္ဲျခင္း၊ ဖ်ား 
နာျခင္း၊ မ်က္စိ ေရာင္ရမ္းျခင္း 
လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရိွ ၿပီး 
ေရာဂါျပင္းထန္ပါက အသက္ေသ 
ဆံုးနုငိသ္ညဟ္ ုေဆးပညာရငွမ္်ား 
ကေျပာသည္။
 ယခင္က ၾကက္ငွက္တုပ္ 
ေကြးေရာဂါအမ်ဳိးအစားအျဖစ္  

H5 N1 သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ H7 
N9 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ 
ပုိး၊ H5 N2 ေရာဂါပုိးႏွင့္ ေတာင္ 
ကုရိီးယားႏုငိင္တံြင ္H5 N8 ၾကက ္
ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးမ်ား ကူး 
စက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွသည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ကမၻာ့ 
ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံတြင္ ၾကက္ 
ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ H5 N1 လူ 
သုိ႔ ကူးစက္မႈ ၆၅၀ ရိွၿပီး ၃၈၆ ဦး 
ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ ၆၀ 
ရာခုငိ္ႏႈန္းခန္႔ရိသွည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ 
မွာ H5 N1 မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါေရာဂါ 
ေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမရိွခဲ့  
ေၾကာင္း သိရသည္။



ဘုံတလာေရတံခြန္သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ 
တစ္လလွ်င္ ၂၀ ဦး ၀န္းက်င္လာေရာက္
ကုိစုိင္း

ကေလး၊ မတ္-၂
ပြင့္လင္းရာသီကာလ ခ်င္းျပည္ 
နယ္ေတာင္ပုိင္း ဘံုတလာေရတံ 
ခြန္သုိ႔ တစ္လလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားသား 
ခရီးသြားဧည္သ့ည ္၂၀ ဦး၀န္းက်င ္
လာေရာက္လည္ပတ္ေၾကာင္း မ 
တူပီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံ 
မ်ားထံမွ သတင္းရရိွသည္။
 ဘံုတလာ  ေရတံခြန္သည္ 
ခ်င္းျပညန္ယ္ မင္းတပ္ခ႐ိုင ္မတူပီ 
ၿမိဳ႕နယ္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
အထက္ ေပေပါင္း ေလးေထာင္ 
ေက်ာတ္ြင ္တညရ္ိသွည။္ အဆိပုါ 
ေရတံခြန္သို ႔  သြားေရာက္လည္ 
ပတ္သူအမ်ားစုသည္ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေသာ ပြင့္ 
လင္းရာသကီာလမ်ားတြင ္အမ်ား 
ဆံုး  လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ 
ရိွသည္။  ၎တို ႔သည္  နတ္မ 
ေတာင္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ 
ရာမွ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္ 
ေပါင္း  ၁၅၀  ေက်ာ္ေ၀းေသာ 
မတူပီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘံုတလာေရတံ 
ခြန္သို ႔သြားေရာက္လည္ပတ္ၾက 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မင္းတပ္ခ႐ုိင္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမွ တာ 
၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ‘‘ဧည့္သည္ေတြက ကြၽန္ေတာ္ 
ေတြ႕ရသေလာက္ေတာ့ အလည္ 
သတ္သတ္လာၾကတာမ်ားပါတယ္’’  
ဟု မတူပီၿမိဳ႕နယ္ေန ခ်င္းတုိင္း 
ရင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 
  ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံ  
ျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား 
လာေရာကလ္ညပ္တ္ေသာ ေနရာ  
သံုးေနရာအနက္ ဘံုတလာေရတံ 
ခြန္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ 

သည္။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္အ 
တြင္းရွိ နတ္မေတာငသ္ို႔လညပ္တ္ 
သူ ႏုိင္ငံျခားသားအမ်ားစုသည္  
ဘံုတလာသုိ႔ပါထပ္မံသြားေရာက္ 
လညပ္တ္ၾကသည။္ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္း 

ျပညန္ယ္ေျမာကပ္ုငိ္းရိ ွရဒိ္ေရအုငိ ္
အား ျပည္မမွတစ္ဆင့္၀င္ေရာက္ 
လည ္ပတသ္ ူႏုငိင္ံျခားသားမရိသွ 
ေလာက္နည္းပါးၿပီး လည္ပတ္သူ 
အမ်ားစုသည္ မိဇိုရမ္းျပည္နယ္ 

ေန အိႏိၵယႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက 
သာ လာေရာက္လည္ပတ္တတ္ 
ၾကသည္။ ယင္းသုိ ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္္ခဲမႈ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မံုရြာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
အိမ္ၿခံေျမေစ်း ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္တက္
မ်ဳိးမင္းဦး

မံုရြာ၊ မတ္-၈
မံုရြာၿမိဳ႕သစ္  ရပ္ကြက္မ်ား အ 
တြင္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလမ္း 
မ်ားေဖာက္လုပ္ ၿပီးစီးခ်ိန္ လမ္း 
ေဘး၀ဲယာ အိမ္ၿခံေျမေစ်း ႏွစ္ဆ 
ခန္ ႔ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း မံုရြာ 
ၿမိဳ႕ခံအိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ား 
ကေျပာၾကားသည္။
 ‘‘မုံရြာၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္ေတြ 
မွာ  ၀ယ္လိုအား  မ်ားေပမယ့္  
ေရာင္းလုိအားနည္းသြားၿပီ။ အိမ္ 
ၿခံေျမ၀ယ္တဲ့သူေတြက ၿမိဳ႕သစ္ 
ပို င္းေတြမွာဦး စားေပးေရြး ၀ယ္  
တယ္။ အထူးသျဖင္ ့လမ္းေကာင္း 
တဲ့ေနရာေတြ  ၀ယ္လိုအားမ်ား 
တယ္။ ဒီႏွစ္  နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္၊ 
သလႅာၿမိဳ႕သစ္  ရပ္ကြက္ေတြမွာ 
ကိယု္အ့ားကိယုက္ိုး ကတရၱာလမ္း 
ခင္း ၿပီးတာနဲ ႔ အိမ္ ၿခံေျမေစ်းက 
ထက္၀က္ကို  တက္သြားတယ္။ 
အရင္ေပ ၈၀×၆၀ တစ္ကြက္ 
သနိ္းႏစွရ္ာကိုေတာင ္၀ယမ္ယ္သ့ ူ
မရွိတဲ့  ေျမကြက္ေတြက လမ္း 
လည္းခင္း ၿပီးေရာ သိန္းငါးရာ 
ကေန ခုနစ္ရာအထိတက္သြား 
တယ္’’ဟု မုံရြာၿမိဳ႕နႏၵ၀န္ရပ္ကြက ္
အိမ္ ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦး 
ကဆိုသည္။
  ‘‘အခု  သလႅာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ 
ကြကအ္တြင္းက ေရကူးကန္လမ္း 
မႀကီးကို ဟက္ပီးလိုက္ကေလး 
ကစားကြင္းနဲ႔ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ 
ရိပ္သာဆရာေတာ္တို႔ ကိုယ့္အား 
ကိုယ္ကိုး ကတၱရာလမ္းခင္းမယ္ 
ဆိုတဲ့သတင္းေတြထြက္ေပၚလာ 
တဲ့ေ နာ က္  အ ၀ ယ္ လို က္ လာ  
တယ္။ ေရကူးကန္လမ္းေျမာက္ 

ဆံုးေျမကြက္ေတြဆုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ 
တုန္းက သိန္းငါးဆယ္၀န္းက်င္ပဲ 
ရွိတာ။ အခုသိန္းသံုးရာေတာင္ 
မေရာင္းေတာ့ဘူး။ အလယ္ပိုင္း 
ကေျမကြက္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္  
တုန္းက သိန္းသံုးရာ၀န္းက်င္က 
အခုသိန္းေလးရာေက်ာ္မွေရာင္း 
တယ္။ ေရကူးကန္ ၀န္းက်င္က 
ေျမကြက္ေတြက တစ္ကြက္ကို  
သိန္းငါးရာကေန သိန္းရွစ္ရာ  
အထိဆိုေနၿပီ။ ဒါေတာင္လမ္း 
မခင္းရေသးဘူး။ လမ္းခင္းမယ့္ 
သတင္းေၾကာင့္ အ၀ယ္လိုက္ေန 
တာ’’ဟု မံုရြာၿမိဳ႕ခံ အိမ္ၿခံေျမ အ 
က်ဳိးေဆာင္ ကိုေဇာ္ႀကီးက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 မံုရြာ  စက္မႈဇုန္ရပ္ကြက္ 
ေအးရိပ္သာ  လမ္းေဘး၀ဲယာ 
ေပ ၈၀×၆၀ ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ 
က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မွ သိန္း ၇၀၀ 
၀န္းက်င၊္ အတြင္းပုိင္းရိွ ေပ ၈၀× 
၆၀  ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ် င္  
ေနရာေဒသအလိုက္ က်ပ္သိန္း 
၁၀၀ မွ က်ပ္သန္ိး ၄၀၀ ၀န္းက်င၊္ 
နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ေတဇလမ္း 
ေဘး၀ဲယာေျမကြက္တစ္ကြက္  
လွ်င္ သိန္း ၇၀၀ မွ သိန္း ၈၀၀၊ 
ေဂၚသဇင္လမ္းေဘး၀ဲယာေျမ 
တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ 
မွ က်ပ္သန္ိး ၅၀၀ ၀န္းက်င ္အထိ 
ေစ်းတက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီး၀ဲယာရွိ 
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အိမ္ၿခံ 
ေျမငွားရမ္း ခ  ႏႈ န္းထားမ်ားမွာ  
ႏွစ္ဆန္းကာလထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ 
ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမ အ 
က်ဳိးေဆာင္မ်ားကဆိုသည္။
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ေနျပည္ေတာ္တြင္ လယ္ဧက
၃၀၀၀ ေက်ာ္
စပ္မ်ဳိးစပါး ထုတ္လုပ္ေန
သန္းထူး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္−၈
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ 
ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ရိွ လယ္ဧက  
၃၀၀၀ ေက်ာ္၌ လာမည့္ မုိးစပါး 
ရာသီအတြက္ စပ္မ်ဳိးစပါးမ်ား 
ထတုလ္ပုလ္်ကရ္ွိေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ‘‘ဧက ၃၀၀၀ စက္မႈလယ္ 
ယာစနစ္စုိက္ကြင္းမွာလည္း လုပ္ 
တယ္။ ေနာက္ၿပီး လ်ားကူးေက်း 
ရြာနားက ဧက တစရ္ာမ်ဳိးေစထ့တု ္
စုိက္ကြင္းမွာလည္း စပ္မ်ဳိးထုတ္ 
လုပ္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္’’ ဟု  
စုကိပ္်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမ ွတာ၀နရ္ွသိ ူ
တစ္ဦးက မတ္ ၈ ရက္တြင္ေျပာ 
သည။္ ပုလသဲြယ္အမည္ႏငွ္ ့ထုတ္ 
လပု္ေနေသာ အဆုပိါစပမ္်ဳိး စပါး 
မ်ားကုလိာမည္ ့မုိးစပါးရာသ ီအမ ီ
ေတာ င္ သူ လ ယ္ သ မား မ်ား ထံ  

ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေႏြရာသီ ‘အ’သုံးလုံးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္မည္
ကိုစိုင္း

ကေလး၊ မတ္−၈
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေႏြ 
ရာသီတစ္လခြဲကာလ အေျခခံ 
ပညာ စာတတ္ေျမာက္ေရး ဒတုယိ 
အႀကိမ္ အစီအစဥ္အျဖစ္ အ,သုံး 
လုံး သင္တန္းကုိ ကေလးတကၠ 
သုိလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
ႏစွရ္ာခန္႔ျဖင္ ့ခ်င္းျပညန္ယ္၊ ဟား 
ခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။
 ကေလးတကၠသုိလ္ဘာသာ 
ရပ္ေပါင္းစုံမွ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူႏစွရ္ာဦးျဖင္ ့ဧၿပ ီ၁ရက ္ 
မွ ေမလ ၁၅ ရက္အထိ သင္ၾကား 
သြားမည္ျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္က 
ခ်င္းျပညန္ယ္တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင ္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ 
နယ္အတြင္းစာသငၾ္ကားေပးမည္ ့
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသမူ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေစတနာအျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
ၿပီးအသုံးလုံး သင္တန္းတြင္လုိက္ 
ပါသငၾ္ကားလုသိ ူေလွ်ာကထ္ားသ ူ
ဦးေရသံုးရာအထိရွိခဲ့သည္။
 ယခင္ႏစွက္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ 
ႏငွ္ ့တမူးၿမိဳ႕နယ္ႏစွ္ေနရာတြင ္ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေက်ာင္းသား၊ 

ေက်ာင္းသူအမ်ားအျပားေခၚယူခဲ့ 
သည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ဟား 
ခါးၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္း 
တြင္ပင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ လူဦးေရ ႏွစ္ရာအထိ 
သာ ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း ကေလး 
တကၠသုိလ္ ေခတၱ ေက်ာင္းအုပ္ 
ႀကီးပါေမာကၡဦးေအာင္ေက်ာ၀္င္း 
က ေျပာသည္။
 ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စာတတ္ 

ေျမာက္သူဦးေရ ျမင့္တက္လာ 
ေအာင္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အ 
သုံးလုံးသင္တန္းေပးဖုိ ႔ျဖစ္ေပၚ 
လာတာပါ။ လုကိပ္ါသငၾ္ကားေပး 
မယ့္ ကေလးေတြကိုေတာ့ တစ္ 
ရက္တာသင္တန္းေပးပါတယ္။ 
သတူုိ႔ကိ ုအပုခ္်ဳပဖ္ုိ႔အတြက ္ဆရာ၊  
ဆရာမႏစွဆ္ယ္ဦးသတ္မွတ္ထား 
ပါတယ္’’ဟု ကေလးတကသၠုလိမွ္ 
ပါေမာကၡဦးေအာင္ေက်ာ္၀င္းက 
ေျပာသည္။

 ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း  
အ တြက ္ကေလးတကသၠုလိမွ္ တာ 
၀န္ယူသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ခ်င္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ိငု္းအတြက ္
ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ယူ 
သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
သြားေရာကသ္ငၾ္ကားေပးၾကမည္ ့
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအ 
တြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တစ္ရက္လွ်င္ 
က်ပ္ေငြသံုးေထာင္ ေထာက္ပ့ံေၾကး 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း 
လည္း ၎ကထပ္မံေျပာၾကား 
သည။္ စုကိပ္်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည ္
စပမ္်ဳိးစပါးမ်ား ထတုလ္ပုရ္ာတြင ္
သက္တမ္းတုိ စပါးမ်ဳိးကုိသာ ဦး 
စားေပး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသကဲ့ 
သုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို 
လည္း သက္တမ္းတုိစပါးမ်ဳိးသာ 
ေရြးခ်ယစ္ိကုပ္်ဳိးရနလ္ည္း စည္း႐ံုး 
ပညာေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
  ‘‘ပညာရွင္ေတြေျပာတာ 
လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အ 
ထြက္ႏႈန္းနိမ့္တယ္လုိ႔ထင္တယ္။ 
ေနာက္ၿပီး ကုိယ္တစ္ေယာက္ 
တည္းက ထြင္စုိက္ေနရရင္လည္း 
အဆင္မေျပဘူး’’ ဟု ေနျပည္ 
ေတာ္ေဒသခံ လယ္သမားတစ္ဦး  
ျဖစ္သူ ကိုမ်ဳိးလင္းေအာင္ကေျပာ 
ၾကားသည္။

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)ဟားခါးၿမိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္
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ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ မ်က္ႏွာဘယ္ႏွဖက္ရွိသလဲ
 တရားမဝငစ္ကသ္ံုးဆီေမွာင ္
ခိုျပဳလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရၿပီး 
သာမန္လူမ်ားအခ်ဳပ္ေထာင္မ်ား 
အတြင္း ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ 
အလားတူစြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ 
ခဲ့ရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
ႀကီးမ်ားကမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 
၏ သီးသန္႔ေလယာဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ 
တကာခရီးစဥ္မ်ားသို႔ လိုက္ပါခြင့္ 
ရလ်က္ရွိသည္။
 ‘‘ကိုယ္နဲ႔နီးစပ္တဲ့သူေတြက်  
အေရးမယူဘဲ ျပည္သူေတြကို 
အေရးယူေဆာငရ္ြကရ္မယ္ ့အပိငု္း 
မွာ လက္သြက္ေျခသြက္လုပ္ေန 
တာေတြဟာ မေကာင္းတဲ့လကၡ 
ဏာေတြပဲ’’ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ 
ေရွ႕ေနေရာဘတ္စန္းေအာင္က 
ေျပာသည္။
 တပ္မေတာထ္ိပ္ပိုင္းအရာရွိ 
ဘဝမွ အရပ္ဝတ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ 
ယူခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဒီမို 
ကေရစလီူ႔ေဘာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား 
တရားဥပေဒလိုက္နာရန္ မၾကာ 
ခဏတုိက္တြန္းေလ့ရွိသည္။
 မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေျပာ 
ခဲ့သည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း၌ သမၼတ 
က ‘‘... မိမိတုိ႔ျပင္ဆင္ဖို ႔ ႀကိဳး 
ပမ္းတဲ့ဥပေဒမ်ား တည္ၿမဲ ေနစဥ ္
မွာေတာ့ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္ 
လည္း ႏုိင္ငံႀကီးသားပီသစြာ တ 
ရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ 
ျခင္းဓေလ့အျမစ္တြယ္ခုိင္မာေရး 
အတြက္ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတဲ့ 
ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ 
ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ထည့္ 
သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။
 သို ႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားကို  
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေၾကာင္း 
ေျပာေနသည့္ သမၼတႏွင့္ သူ၏ 
အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တုိင္ေကာ အ 
ေျပာႏွင့္ အလုပ္ထပ္တူက်ပါရဲ႕ 
လား။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
က ျဖစပ္ြားခဲသ့ည္ ့ျဖစရ္ပ္အခ်ဳ႕ိကိ ု
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
အာဏာရပါတီႏွင့္အရပ္သား
 အာဏာရျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ 
၏ ညီလာခံက်င္းပရန္အတြက္ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပါတီ၏ထိပ္ 
ပိငု္းေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္၂၀၁၂ 
ႏုိဝင္ဘာအတြင္းစုေဝးေရာက္ရွိခဲ့ 
ၾကသည္။ တုိင္းျပည္၏ထိပ္တန္း 
အာဏာပိငုမ္်ား တက္ေရာကခ္ဲၾ့က 
သည့္ အဆိုပါပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အလံေျပာင္းျပနလ္ႊင့္ထမူႈျဖစ္ေပၚ 
ခဲ့သည္။
 အဆိုပါျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြား ၿပီး  
၁၈၉ ရက္အၾကာ ၂၀၁၃ ေမလ 
၂၂ ရက္တြင္ ေနာက္ထပ္အလံ 
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ထပ္မံ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးထိပ္ 
ပိငု္းေခါင္းေဆာငတ္စဥ္ီးျဖစသ္ည္ ့

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာဥ္က႒ၠဦးခင ္
ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္အထက္ 
လႊတ္ေတာ္ဥက႒ၠတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အလံေျပာင္းျပနအ္ေနအထားျဖစ ္
ေနသည့္ပံုကို ေနာက္တစ္ေန႔ သ 
တင္းစာမ်ား၌ ေရာငစ္ံဓုာတပ္ံုျဖင္ ့
ေဖာ္ျပထားသည္။
 အလံေျပာင္းျပနလ္ႊင္ထ့မူႈႏငွ္ ့
ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ 
ထပိသ္ီးအရာရွႀိကီးမ်ားႏငွ္ ့တာဝန ္
ရွသိမူ်ားကိ ုအေရးယမူႈတစစ္ံတုစ ္
ရာျပဳလုပ္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ အစိုးရ 
က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိ 
ခဲ့ေခ်။
 သို႔ေသာလ္ည္း ရနက္နုတ္ုငိ္း 
ေဒသႀကီး ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္အ 
တြင္းရွ ိဆူးကလပ္ေက်းရြာမ ွအပု ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏငွ္ ့သာမန္ျပညသ္တူစ ္
ဦးကို အလံေျပာင္းျပန္လႊင့္ထူမႈ 
ႏငွ္ပ့တ္သကၿ္ပီး အစိုးရက အေရး 
ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီ ၁၂ 
ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကရင္ 
ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အခမ္္းအနား၌ အ 
လံေျပာင္းျပန္လႊင့္ထူခဲ့ေၾကာင္း 
တုိင္ၾကားခံခဲ့ရသည့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး 
သည္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ႏွစ္ 
ေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ တရားရင ္
ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္အရပ္သား
 ‘‘တရားဥပေဒအထက္တြင္ 
မညသ္မွူ်မရိွေစရ’’ဟူေသာ စကား 
ကိမုၾကာခဏကိုးကားေနၾကသည္ ့
အစုိးရအဖြ႕ဲဝင္မ်ားကုိယ္တိုင္ေကာ 
တရားဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ရွိေန 
ပါသလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းသည္ 
လည္း လူစိတ္ဝင္စားသည့္ အ 
ေၾကာင္းအရာတစ္ခုုျဖစ္သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း 
တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း 
အခ်ကအ္လကန္ည္းပညာဝန္ႀကီး 
ဦးသိ န္းထြ န္းအားရာထူး မွႏုတ္  
ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သမၼတ ဦး 
သန္ိးစန္ိက လကမွ္တ္ေရးထုိး ေၾက 
ညာခဲသ့ည။္ ေနာကပုိ္င္းတြင ္ဆက ္
သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင္ ့
အရာရွိအမ်ားအျပားကို ဘ႑ာ 
ေငြအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္သည္ဆုိ  
ေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ အမႈစစ္ေဆးေန 
ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအ႐ႈပ္အ 
ရွင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးအား ရာထူးမွ 
ထုတ္ပယ္ခဲ့မႈမွာ တုိက္႐ိုက္ပတ္ 
သက္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚခဲသ့ည။္ ႏတုထ္ြကသ္ြား 
သည့္ဝန္ႀကီးကို မည္သည့္ပံုစံ 
ျဖင့္ အေရးယူထားသည္ဆုိသည္ 
ကိုမူ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။
 သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ 
ဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္စားမႈမ်ား၊ 
ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အရပ္သားမ်ားကို 

မူ အစိုးရက အေရးယူရန္ အသင့္ 
ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
 ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္း 
အတြင္းကလည္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ သမုိင္းတြင္ 
ေစသည့္ ေျပာစကားမ်ားကို ေျဖ 
ရွင္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္အခ်ဳိ႕က အစိုးရထံ ေတာင္း 
ဆိုခဲ့သည္။
 ဝန္ႀကီး၏ တနသၤာရီခရီးစဥ္ 
အတြင္း ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက 
ေက်ာက္ခင္းလမ္းအစား ကြန္ 
ကရစ္လမ္းခင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆို 
ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ‘‘ယခင္ 
အစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္၊ ဒီ 
အစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္။ ဘာ 
မွေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔မလပ္ုန႔ဲ ပါး 
႐ုိက္ခံရမယ္၊ မေက်နပ္ရင္ေတာ 
ခို’’ဟုလည္းေကာင္း မေကြးခရီး 
စဥ္အတြင္းက ‘‘ဘာႏိုင္ငံေရးသမား 
ကိုမ ွဂ႐မုစိကု္ဘူး။ ဗိုလခ္်ဳပအ္နု္း 
ျမင့္ဆို ၿပီး နယ္တကာလွည့္ ၿပီး 
ပါး႐ိုက္ရဲတယ္ကြဆုိၿပီး မိန္ ႔ခြန္း 
ေျပာလာတာ၊ ကြၽန္ေတာ္ေျပာ 
တာ၊ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမွလည္း 
မေၾကာက္ဘူး’’ စသည့္အသံုး 
အႏႈန္းမ်ားကို  ေျဖရွင္းေပးရန္ 
NLD အမတ္တစ္ဦး ဦးေအာင္စိုး 
က ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းတြင ္လႊႊတ္ 
ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။
 ျပည္သူလူထုအေပၚ ႐ုန္ ႔ 
ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ား 
ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးကိ ုအစိုးရက အေရးယူျခင္း 
မျပသည့္အျပင္ အကာအကြယ္ 
ပင္ေပးခဲ့သည္။
 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လယ္ 
ယာေျမအေရးေဆာငရ္ြကသ္မူ်ား၊ 
အစိုးရႏွင့္ အတုိက္အခံျပဳလုပ္သူ 
မ်ား၏ ၾကမ္းတမ္းသည္စ့ကားမ်ား 
ကိုေတာ့ အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ 
အစိုးရက အၿမဲလိုလိုအဆင္သင့္ 

ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
 ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကးီတြင ္
၂၀၁၂ အတြင္းက ေဒသခံမ်ားအား 
ရတဲပဖ္ြ႕ဲဝငမ္်ား၏ လာဘစ္ားမႈကိ ု
ထတု္ေဖာ္ေျပာၾကားသျဖင္ ့ရတဲပ ္
ဖြ႕ဲဂဏုသ္ကိၡာကိညုႇိဳးႏြမ္းေစမႈ ျဖင္ ့
အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲဖမ္းဆီးေထာင္ 
ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဦးအုန္း 
ျမင္၏့ ေျပာဆိခု်ကမ္်ားအတြကမ္ ူ
အစိုးရက ျပတ္ျပတသ္ားသား ကိငု ္
တြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း  
တပမ္ေတာအ္ရာရွိေဟာင္း ဦးေန 
မ်ဳိးဇင္က ေျပာသည္။
 ‘‘အစိုးရန႔ဲ ထိပသ္ီးပိငု္းကိုယ ္
၌ကိုယ္ကို သူတို႔နဲ႔ဆက္စပ္ေသာ 
သူတို႔နဲ ႔ပတ္သက္ေသာ လူေတြ 
လပုသ္မွ် အကနုလ္ံုးကိ ုအခအုခ်နိ ္
အထ ိျပတ္ျပတသ္ားသားေသေသ 
ခ်ာခ်ာအေရးယူႏိငုစ္ြမ္းမရွဘိူး’’ဟ ု
ဦးေနမ်ဳိးဇင္က ဇန္နဝါရီအတြင္း 
က 7 Day News ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစိုးရမီဒီယာႏွင့္ အရပ္သားပုိင္ 
မီဒီယာ
 ရာႏငွ္ခ့်ီေသာလမူ်ားေသဆံုး 
ခဲ့ ၿပီး  ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္  
အရပ္သားမ်ားဒကုၡသညအ္ျဖစသ္ို႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့ရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
မတညၿ္ငမ္ိမႈအေရးကိ ုသတင္းမ်ား 
ေဖာ္ျပ သတိႀကီးႀကီးထားၿပီးေရး 
သားရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြက ျပည္ 
တြင္း  သတင္းမီဒီယာမ်ားကို  
၂၀၁၂ ဇြန္လ ၁၀ ရက ္ညေန တြင ္
ေခၚယူ သတိေပးခဲ့သည္။
 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဓိက႐ုဏ္း 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ အစိုး 
ရမူဝါဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက 
ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ 
အေရးယူခံရႏုိင္ေ ၾကာင္းလည္း 
သတိေပးခဲ့သည္။
 ‘ ‘အ ခု (ရ ခိုင္ )ကိစ ၥကေန 
မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြျဖစ္ 
သြားႏုိင္တယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေဆြက 

သတိေပးခဲ့သည္။
 သို ႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း 
မဒီယီာမ်ားကိုေခၚယသူတမိေပးမ ီ
ငါးရက္အလို ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၅ 
ရက္က အစိုးရပုိင္သတင္းစာ၏ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ေရးသားမႈကိုမူ  
မည္သည့္သတိေပးအေရးယူမႈ  
မ်ဳိးမွ်မျပဳလုပ္ခဲ့။
 ထုိစဥ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ 
ျပရာတြင္ ‘‘မူဆလင္ကုလား’’ဟူ 
ေသာ စကားရပက္ိသုံုးႏႈန္းခဲသ့ည။္ 
အဆိပုါအသံုးအႏႈန္းေၾကာင္ ့အစၥ 
လာမ္ဘာသာဝင္မ်ား မေက်နပ္ 
မႈမ်ားေပၚေပါက္ေစခဲ့ ၿပီး အဆို 
ပါအခ်က္အပါအဝင္ အျခားအ 
ေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ဗလီ 
တက္သည့္အခါ ဘဂၤါလီမ်ား၏ 
ေဒါသအဟုန္ ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့  
ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ 
မ်ားစံစုမ္းေရးေကာမ္ရငွအ္စရီငခ္ ံ
စာက ေဖာ္ျပသည္။
 ေနာကပ္ိငု္းတြင ္ရခုငိအ္ေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
ပုဂၢလိကသတင္းဂ်ာနယ္တစ္ခု 
တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရေသာ္လည္း နယ္ 
ပယ္အသီးသီးက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္ ့
အစိုးရသတင္းစာ၏ လုပ္ရပ္က 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။
အစိုးရ အဆက္အႏြယ္မ်ားႏွင့္ 
အရပ္သား
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း 
၂၀ ေက်ာ္အာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ 
အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ၏ 
ေျမးျဖစသ္ ူေနေရႊေသြးေအာငတ္စ ္
ေယာက္ ၂၀၁၃ မတ္လအတြင္း 
က ရန္ကုန္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ 
သားကိ ုကိယုထ္လိက္ေရာကက္်ဴး 
လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ 
ေပၚခဲ့သည္။
 အဆုိပါသတင္းကို အစုိးရ 
ဘက္က တစ္စုံတစ္ရာတံု႔ျပန္ခ့ဲျခင္း 
မရိွဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း၏ 

ေျမးျဖစ္သူကိုလည္း အေရးယူ 
ထားေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာထုတ္ 
ေဖာ္ေျ ပာ ၾ ကားျ ခ င္း မ ရွိ ခဲ့ေ ပ ။ 
တာဝန္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ထိလက္ 
ေရာ က္ေ စာ္ ကား ခံ ရ သ ည္ ဟု  
သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ယာဥ္ 
ထိန္းရဲတပ္သား၏ သတငး္အစ 
အနကိုပင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက 
ေျဖၾကားရန္ ေၾကာက္ရြံ ႕ေနခဲ့ 
သည္။
 ‘ ‘အထက္အရာ ရိွေတြက 
ေဘာ္လီေဘာပုတ္သလို ဒီမွာမရွိ 
ဘူး။ မသိဘူးပဲေျဖတယ္။ ခံရတဲ့ 
သကူလည္း ေၾကာက္ေနရွာတယ္’’ 
ဟု အဆုိပါရဲတပ္သားႏွင့္ တယ္ 
လဖီနု္းမတွစဆ္င္ ့ဆကသ္ြယခ္ြင္ရ့ 
ခဲသ့ည္ ့သတင္းေထာကတ္စဥ္ီးက 
ေျပာသည္။
 အဆုပိါျဖစစ္ဥ္အၿပီး တစ္ႏစွ ္
နီးပါးအၾကာတြင္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ 
ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤ 
လာေတာင္ၫြန္ ႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ 
ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ မီးပြိဳင့္တြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကိုယ္ 
ထိလက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရ 
ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ 
သည္။
 ယခုတစ္ေခါက္တြင္ေတာ့ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း၏ ေျမး 
ျဖစ္သူကိစၥတုန္းကကဲ့သို ႔ ေျပာ 
ၾကားရန္ပငဆ္ြ႕ံအေနခဲသ့ည္ ့အစိုး 
ရက ၿငမ္ိမေနေတာ့။ အျပန္အလန္ွ 
အမႈဖြင့္ခဲ့ ၿပီး မီဒီယာမ်ားသို ႔ပင္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
 ျပည္သူမ်ားအား တရား 
ဥပေဒကိုလိုက္နာရန္ အၿမဲတေစ 
တိုက္တြန္းေနခဲ့သည့္ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္၏ ငါးႏွစ္ၾကာအစိုးရ 
သကတ္မ္းရိွသည္အ့နက ္မၾကာမီ 
ကာလအတြင္းသံုးႏွစ္ျပည့္ေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါအျဖစ္ 
အပ်က္မ်ားသည္ အစိုးရသက္ 
တမ္းသံုးႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့  
သည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။
 ယခုမတ္လကုန္တြင္ ေျပာ 
ၾကားမည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း (သို႔မ 
ဟုတ္) ျမန္မာႏစွသ္စက္ူးမိန္႔ခြန္း၌ 
ျပည္သူမ်ားတရားဥပေဒကို ေလး 
စားလိုက္နာရန္ သမၼတကထပ္ 
ေျပာေကာင္းေျပာလိမ့္မည္။ သို ႔ 
ေသာ ္တစခ္်နိတ္ည္းတြငလ္ည္း အ 
ထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားက 
ရိွေနဆဲျဖစသ္ည။္ သမၼတက ဘာ 
ေၾကာင့္ေျပာသလိ ုမျပတသ္ားခဲပ့ါ 
သလဲ။ ေမးခြန္းမ်ားက ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘သမၼတရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ 
ေတာ့ အန္တီျမငတ္ာေတာ့ သမၼတ 
တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ 
ထင္တယ္။ သမၼတအခက္အခဲ 
ကိ ုသမၼတပသဲိႏုငိတ္ယ္’’ဟု ျပည ္
သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ တရား ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း 
ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ 
ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္ 
စားလွယ္ေဒၚခင္ေစာေဝက ေျပာ 
သည္။

မ်က္ႏွာဖံုးမွ 
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ကမ္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထန္း 
ရြက္ပုတီးသည္ ဦးတာက ဆုိပါ 
သည္။ ငါး႐ုပ္ကေတာ့ မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕က ဆရာမ ေဒၚမမေလး၊ ယပ္ 
ေတာင္ကုိေတာ့ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ  အ 
မ်ိဳးသားတစ္ဦးက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထန္းရြက္ပုတီး 
သညမ္်ားက ဆုပိါသည။္ ထုိထန္း 
ပစၥည္းေလးေတြက ေပၚဦးေပၚဖ်ား 
ထန္းရြကက္ု ိအသံုးျပဳထား၍ ထန္း 
ဖူးနံ႔ေလးေတြ ေမႊးႀကိဳင္လုိ႔ပင္။
 ေရႊစာရဘံရုားပဲြေတာ ္ရကန္ီး 
လာေလေလာ ေညာင္၀န္းရြာသူ 
ရြာသားမ်ား အလုပ္မ်ားလာေလ 
ေလျဖစ္သည္။ လယ္အလုပ္လုပ္ 
လုိက္၊ ပုတီးထိုးလုိက္ျဖင့္ တ 
ေပါင္းလက ဖငလ္ညွ့္ေခါင္းလညွ္ ့
ျဖင့္ ေရာက္လာပါ၏။ တေပါင္း 
လဆန္း ၃ ရက၀္န္းက်ငဆ္ု ိေညာင ္
၀န္းရြာမ ွထန္းရြကပ္တုီးသညမ္်ား 
ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္ေစ်းသြား  
ေရာင္းရန္ ျပင္ၾကၿပီ။ ပြဲေတာ္ႀကီး 
ေပမုိ႔ အိမ္ရိွလူကုန္လိုက္ရသည္။ 
ရက္ရွည္ေနထိုင္ၿပီး ေရာင္းရမွာမု႔ိ 
ထမင္းဟင္းခ်ကစ္ရာ အိုးခြကပ္န္း 
ကန္ေတြကအစ ယူရသည္။ ပြဲ 
ေတာ္မွာ ေရာင္းမည့္ ထန္းရြက္ပု 
တီးတို ႔ ငါး႐ုပ္ေတြကုိေတာ့ ႏွီး 
ေတာင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ကာ လံု 
ၿခံဳေအာင္ သယ္ရ၏။ ထန္းရြက္ 
ေတြမုိ ႔ အလြယ္တကူက်ိဳးပဲ့သြား 
ႏိုင္တာေၾကာင့္ လူထက္ပင္ ဂ႐ု 
စုိက္ရသည္ဟု ထန္းရြက္ပုတီး 
သည္မ်ားကဆုိပါသည္။
 ရြာထိပ္မွာ ခ်က္ဗလက္ 
ကားသံုးစီးေလာက္က တန္းစီ 
ေစာင့္ေနသည္။ ေညာင္၀န္းရြာမွ 
ထန္းရြက္ပုတီးသည္မ်ား အလွ်ိဳ 
လွ်ိဳထြက္လာၿပီး ပစၥည္းေတြ တင္ 
ၾက၊ ဟုိလူ႔ေအာ္၊ ဒီလူေခၚျဖင့္ ဆူ 
ညံေနေလရွိ့သည။္ ပစၥည္းေတြကု ိ
ကားအတြင္းထဲ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ထည့္၊ ပစၥည္းေတြ မ်ားတာမို ႔ 
ေခါင္းမုိးေပၚတင္တန္တင္ျဖင့္ အ 
လုပ္ေတြ မ်ားၾကၿပီ။ ပစၥည္းေတြ 
ေနရာခ်ၿပီး ၿပီဆုိေတာ့ လူထုိင္ 
ဖို ႔ေနရာက သိပ္မက်န္ေတာ့။ 

မတတ္ႏုိင္။ ထန္းရြက္ပုတီးသည္ 
မ်ား ရသည့္ေနရာ ကတ္ုကပ္တက ္
ကာ ေရႊစာရံသုိ႔ ခ်ီတက္ရသည္။
 ကားစတင္ထြက္လာေတာ့ 
ကားေပၚမွာ ထန္းရြက္ပုတီးသည္ 
မ်ားဆူလို႔ ညံလို႔။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရႊ 
စာရံဘုရားပဲြႀကီးက အေၾကာင္း 
ေတြ စားၿမံဳ႕ျပန္ရင္း ရယ္လိုက္၊ 
ေမာလိုက္ျဖင့္ ကားတစ္စီးလံုး 
သူတုိ႔အသံ။ ယခင္က ျဖတ္လမ္း 
ေတြ မေပၚေသးတာမို ႔ မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕သုိ ႔ အရင္ေရာက္ေအာင္လာ 
ၿပီးမွ ေရႊစာရံသုိ႔ ဆတ္ကူးရသည။္  
ကားစထြက္လာတုန္းက ဆူညံ 
လာခဲ့သေလာက္ တျဖည္းျဖည္း 
အသံေတြက တိတ္ဆိတ္စျပဳလာ 
သည္။ ညဥ့္ကလည္း တျဖည္း 
ျဖည္းနကစ္ျပဳလာ၏။ စီးလာသည္ ့
ခ်ကပ္လကက္ားႀကီးက တကြၽကိြၽ ိ
တအိအိအသံေတြကလည္း ထန္း 
ရြက္ပုတီးသည္ေတြကုိ ေခ်ာ့သိပ္ 
ေနသေယာင္ေယာင္။
 ညေနကစားထားခဲသ့ည္ ့ထ 
မင္းတန္ခုိးက ျပစျပဳလာသည္။ 
မ်က္လံုးေတြတျဖည္းျဖည္း ေမွး 
စငး္လာၾကၿပီး ထန္းရြက္ပုတီး 
သည္အခ်ိဳ႕ အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကပါ 
၏။
 မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေအာင္ပင္ 
လယ္ေပါင္႐ိုးကေန ေရႊစာရံသုိ ႔ 
အကူးလမ္းေတြက ၿမိဳ႕ထဲကလို 
မေကာင္းေတာ့။ ခ်က္ဗလက္ 
ကားႀကီးေတြကလည္း တ၀နု္း၀နု္း 
တဒိုင္းဒုိင္းအသံေတြထြက္တဲ့အ 
ထိ ရေအာင္ေတာ့ ႐ုန္းေပးရွာပါ 
သည္။ ထန္းရြက္ပုတီးသည္ေတြ 
လည္း ဆန္ခါခံုးထဲ ဆီးျဖဴသီး 
ထည့္အလွိမ့္ခံရသလုိ တလူးလူး 
တလွိမ့္လွိမ့္။ သုိ႔ေသာ္လူကသာ 
ခံႏုငိ္ေပသ ိကားေပၚတငလ္ာသည္ ့
ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဒဏ္မခံႏုိင္။ 
ကားေခါင္မုိးေပၚတင္ထားသည့္ 
ထန္းရြက္ပုတီး အထုပ္ေတြက 
တဖုတ္ဖုတ္ျပဳတ္က်၏။ ထမင္း 
အုိး၊ ဟင္းအုိးေတာင္းေတြ ျပဳတ္ 
က်ပါ၏။ အိပ္ခ်င္မူးတူး မ်က္ 
စိမႈန္တိမႈန္၀ါးျဖင့္ ေမွာင္ေမွာင္ 

မည္းမည္းညဥ့္နက္မွာ ထန္းရြက္ 
ပုတီးသည္မ်ား မိမိတို ႔ ပစၥည္း 
ထပု္ေလးေတြ ဆင္းဆင္းေကာက ္
ရပါ၏။ ေမာင္းလုိက္၊ ေကာက္ 
လုိက္ျဖင့္ အုန္းေခ်ာသုိ႔ ေရာက္ 
လာပါ၏။  အုန္းေခ်ာကေန ေရႊ 
စာရံကုိ ဆက္ကူးရမည့္လမ္းက 
သံုးမုိင္ေလာက္သာ ရွည္ေသာ္ 
လည္း ျဖတ္ခဲ့တဲ့လမ္းေတြထက္ 
ေတာ့ ပုိိုဆိုးသည္။ ေျမသားလမ္း 
ႀကီးမို႔  ညေမွာင္ေမွာင္ ဖုန္ေတြတ 
လူးလူးျဖင့္ ေရႊစာရံသုိ႔ ဆက္ကူး 
ၾက၏။ ညသန္းေခါင္မတုိင္မီ ေရႊ 
စာရံဘုရားသုိ ႔  ထန္းရြက္ပုတီး 
သည္မ်ား ဆုိက္ေရာက္ၾကပါ 
သည္။ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း 
ေရႊစာရဘံရုားဦးခိကုၾ္က၏။ ဘရုား 
ဒါယကာမ မဖိရုားေစာမြနလ္အွား 
သားသမီးမ်ား ေရာက္ၿပီဆုိသည့္ 
အေၾကာင္း အသိေပးကန္ေတာ့ 
ၾက၏။ ညဥ့္သန္းေခါင္ေက်ာ္ၿပီမုိ႔ 
ထန္းရြက္ပုတီးသည္ေတြ ပင္ပန္း 
ေနၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာင္းကုန္ 
ပစၥည္းေတြကုိ က်က်နနမသိမ္း 
ႏုငိ္ေတာ။့ ကားေပၚကခ်ၿပီး ပံသုာ 
ထားလိုက္ရသည္။ လမ္းၾကမ္း 
ၾကမ္းဒဏ္ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္မ်ား 
႐ုိက္ထားသလို နာက်င္လာ၍ 
သင့္ေလ်ာ္ရာ ဖ်ာခင္းၿပီး ထုိးအိပ ္
ၾကေတာ့၏။ အဲလုိအိပ္ေနရင္း 
ေရႊစာရံဘရုားေပၚက ဆည္းလည္း 
ေလးေတြ တခြၽင္ခြၽင္ျမည္ၿပီဆုိ  
ထန္းရြကပ္တုီးသညမ္်ား အပိရ္င္း 
ၿပံဳးမိၾက၏။ ဆည္းလည္းေလးေတြ 
ျမဴး ၿပဆီု ိေစ်းေရာင္းေကာင္းတာမို႔ 
ဒီႏစွ္ေရာင္းေကာင္းၿပလီုိ႔ ေတြးကာ 
စိတ္လက္ခ်မ္းသာမိၾကသည္ဟု 
ထန္းရြက္ပုတီးသည္မ်ားက ေျပာ 
ျပသည္။
 ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္လင္း 
ေတာ့ ဘုရားလူႀကီးအား မိမိိတို ႔ 
ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းပို ႔ကာ 
ဆုိင္စတင္ေဆာက္ၾကပါ၏။ အ 
မ်ားစုကေတာ့ ေရႊစာရံဘုရားနဲ ႔ 
ဒ႒ု၀တီျမစအ္ၾကားမွာပင ္ေဆာက ္

ၾကသည္။ ဆုိင္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ 
ရြာမွ လုပ္လက္စ အလုပ္ေတြ 
ဆက္လုပ္ရသည္။ အၾကမ္းထည္ 
ထုိးလာတဲ ့ငါး႐ပု္ေတြ လကစ္သပ ္
ၾကသည္။ ေရႊစာရံဘုရားပဲြက တ 
ေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ေန႔ 
ေလာက္မွ စတာျဖစ္ေသာ္လည္း 
တေပါင္းလျပည့္ေန႔ေလာက္က 
တည္းက လူစည္ေလ့ရိွသည္။ 
လျပည့္ေန႔ဆုိ ေစ်းခ်ိဳ ပိတ္တာ 
ေၾကာင္ ့မႏၲေလးသ၊ူ မႏၲေလးသား 
မ်ား အမ်ားဆံုးလာေရာက္တတ္ 
ၾကသည္။
 ထုိေန႔လုိေန႔မ်ိဳးဆု ိနနံက ္၁၀ 
နာရီေလာက္ဆုိလွ်င္ ကားႀကီး 
ကားငယ္အသြယ္သြယ္ျဖင္ ့မန္းသ ူ
မန္းသားမ်ားလာၾကၿပီ။ ဖုန္တ 
ေထာင္းေထာင္းလမ္းကု ိျဖတလ္ာ 
ရသည္မုိ ႔ မန္းသူ၊ မန္းသားမ်ား 
ေမ်ာက္ျဖဴေတြအလား ျဖစက္နုၾ္က 
၏။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေရႊစာရံ 
ဘုရားဖူးၿပီးေနာက္ ဘုရားရင္ျပင္ 
ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားႀကီး 
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းျဖစ္ေစ ေနရာ 
ခ်ၾကသည။္ ၿပီးေနာက ္ဒ႒ု၀တီျမစ ္
တြင္ေရခ်ိဳးရန ္ငါးႀကီးဆပိသ္ို႔ ဆင္း 
ၾက၏။ က်ဥ္တက္ေအာင ္ေအး လ ွ
သည့္ ဒု႒၀တီျမစ္ေရကုိ ယမကာ 
ခံကာ အန္တုသူမ်ားလည္း ရိွပါ 
၏။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ နားေတာင္း 
က်ေခ်ာင္းသို႔ ႀကႀံကဖံနဖ္နသ္ြားခ်ိဳး 
သူလည္း ရိွ၏။ ေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့ 
ပါလာသည့္ ထမင္းခ်ိဳင့္ဖြင့္စား 
ၿပီးေနာက ္ေစ်း၀ယ္ထြကၾ္ကပါၿပီ။
 မန္းသူ၊ မန္းသားမ်ားက 
ထန္းရြကပ္တုီးေတြကိ ုကုိယု္လ့ည ္
ပင္းတြင္ ၫႊတ္ေနေအာင္ ဆင္႐ံု 
မက အိမ္မွာရိွသည့္ ေဆြမ်ိဳးသား 
ခ်င္း၊ အိမ္နားနီးခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ 
ရင္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက ္
ထန္းရြက္ပုတီးမ်ား၊ ၀ါးေသနတ္ 
မ်ား၊ ၀ါးယပ္ေတာင္မ်ားကုိ စိတ္ 
ျဖင့္ ခဲြတမ္းခ်ကာ ၀ယ္ယူၾကပါ 
၏။ မန္းသူ မန္းသား ပ်ိဳပ်ိဳအိုအို 
ေစ်းေတာ့ မဆစ္တတ္ၾက။ သုိ ႔ 

ေရႊစာရံ၊ ထန္းရြက္ပုတီးဆဲြႀကိဳးႏွင့္ မႏၲေလး
စာမ်က္ႏွာ(၇)မွ

ေသာ္ အပုိအဆစ္ေတာ့ ေတာင္း 
တတ္ၾကသည္။ ထန္းရြက္ပုတီး 
ေလးသံုးေလးကံုးမွ် လက္ေဆာင္ 
ရသြားၿပဆီုရိင္ျဖင္ ့မန္းသမူန္းသား 
မ်ား ေပ်ာ္လိုက္သည့္ျဖစ္ျခင္း။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ထန္းရြက္ပုတီးသည္မ်ား 
မန္းသ၊ူ မန္းသားမ်ားဆုလိွ်င ္ေစ်း 
ပိုမဆိုရဲ။ ေရာင္းႏုိင္မည့္ ေအာက္ 
ဆံုးေစ်းကု ိတန္းေျပာေရာင္းရ၏။ 
မန္းသူ၊ မန္းသား ထံုးစံအတိုင္း  
ေဖာက္သည္ထားသည့္ ဓေလ့က 
လည္း ေရႊစာ႐ံုမွာ ႐ုိးရာမျပတ္။ 
‘‘ေနရာသာ ေျပာင္းမေရာင္းနဲ႔။ သ ူ
တုိ႔က မွတ္ကုိ ထားတာ။ ႏွစ္တုိုင္း 
ကုိ လာ၀ယ္တာ’’ဟု ဦးတာက 
မန္းသ၊ူ မန္းသားမ်ား၏ စ႐ုကိအ္ား 
သတိတရေျပာျပပါသည။္ ဒၾီကား 
ထဲ မူးလာၿပီး လက္ေဆာ့ေျခ 
ေဆာ့လုပ္ကာ ထန္းရြက္ပုတီး 
ျဖဳတ္ယူသြားသူေတြလည္း ရိွပါ 
၏။ ‘‘မူးေနတဲ့သူဆုိေတာ့ ဘာမွ 
မျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ သည္းခံရလုိက္ 
ေတာ့ ပါသြားတာပါပဲ’’ဟုထန္း 
ရြကပ္တုီးသည ္ကုိေဇာလ္င္းထြန္း 
က အေတြ႕အႀကံဳကို မွ်ေ၀သည္။
 သုိ႔ေသာ္ မန္းသူ၊ မန္းသား 
မ်ား ေရႊစာရံဘုရားပဲြသို ႔ မလာ 
ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး 
ေတြလည္း ရိွတတ္ပါသည္။ မႏၲ 
ေလးက မီးေဘးမၾကာခဏႀကံဳ 
ေနရသည္မုိ ႔ မီးေလာင္တာမ်ိဳး၊ 
ေနာက္ၿပီး မႏၲေလးမွာ တစ္ခုခု 
ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးဆိုလွ်င္ မန္းသူ၊ 
မန္းသားမ်ား ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပဲြေဘး 
ခ်ိတ္ရသည္မို ႔ မလာတတ္ၾက 
ေတာ့။ ထန္းရြက္ပုတီးသည္မ်ား 
အဖို႔ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အိမ္ 
ျပန္သယ္ဖို႔သာျပင္။ ယမန္ႏွစ္က 
ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ထား 
သည္ ့ျဖစစ္ဥမ္်ားေၾကာင္ ့မႏၲေလး 

ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ပြားခဲ့ 
ၿပီးေနာက္ ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္ 
သုိ႔ မန္းသမူန္းသားမ်ား လာေရာက ္
လညပ္တ္မႈနည္းပါးခဲ့ကာ ထငသ္ 
ေလာက္ မေရာင္းခဲ့ရပဲ အရင္းပါ 
႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ထန္းရြက္ပုတီးသည္ 
မ်ားကေျပာျပသည။္ ‘‘မႏၲေလး မွာ 
မီးမေလာင္ပါေစနဲ႔၊ တစ္ခုခုမျဖစ္ 
ပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းေနရတယ္။ 
ပြဲစၿပီဆို မီးေလာင္တာေတြ၊ ဘာ 
ေတြ ၾကားကုိ မၾကားခ်င္ဘူး’’ဟု 
ထန္းရြက္ပုတီးသည္အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးကဆုိပါသည္။
 သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကုိလည္း 
ထန္းရြက္ပုတီးသည္မ်ား ႀကံဳရပါ 
ေသးသည္။ မုိးဦးေလဦးေစာၿပီး 
၀င္လာသည့္အခါ မိုးေတြ၊ ေလ 
ေတြက်ၿပီး ဘုရားပတ္လည္ရိွ  
ထန္းရြက္ပုတီးဆိုင္ေလးမ်ားအ 
တြင္း မုိးေရမ်ား ဒလေဟာ၀င္ 
ေရာကလ္ာတတသ္ည။္ ဆုငိအ္မုိး 
ကာမ်ား ေလဒဏ္ေၾကာင့္ လန္ 
ထြက္ကုန္တတ္သည္။ ထုိအခါ 
မ်ိဳးဆုိ မိုးေရေၾကာက္သည့္ ထန္း 
ရြက္ပုတီးႏွင့္ ငါး႐ုပ္ကေလးမ်ား 
ပ်က္စီးရပါ၏။ စိုက္ထားသည့္ 
အရင္းေတြက မ်ားတာမို ႔ ထန္း 
ရြက္ပုတီးသည္မ်ား ပြဲမၿပီးမခ်င္း 
ရင္တမမႏွင့္ ေနရ၏။ ‘‘ဘုရားပြဲ 
ႀကီးၿပီးၿပဆီုိမွ ဒီတစ္ပဲြေတာ ့လြတ ္
ၿပဟီဲဆ့ိၿုပီး ဟင္းခ်ႏုငိတ္ယ’္’ဟ ုဦး 
တာက ဆုိပါသည္။
 မည္သို ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရႊစာရံ 
ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီး ကေတာ့ျဖင့္ 
ႏစွ ္စဥ္ အစဥ္အလာမပ်ကက္်င္းပ 
ေနဆဲျဖစပ္ါသည။္ ထန္းရြက ္ပုတီး 
ေလးေတြကုိ တမက္တေမာ၀ယ္ 
ၾကမည့္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားကုိ အ 
ေမွ်ာ္ ႀကီးေမွ်ာ္ေနၾကမည့္သူမ်ား 
လည္း ရိွေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
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အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေနႏႈန္းျမင့္မားေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ပုိမုိလြတ္လပ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၆
အေျခခံပညာက႑တြင္ ေက်ာင္း 
ေနႏႈန္းျမင့္မားေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 
ပညာက႑တြင္ တကၠသုိလ္မ်ား 
ပုိမိုလြတ္လပ္ေရးတုိ ႔ကုိ အဓိက 
ထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိ 
ယသမၼတေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ 
ခမ္းက အမ်ိဳးသားအဆင့္လက္ 
ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာ 
ၾကားသည္။
   အေျခခံပညာက႑တြင္ 
ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္း၊ ေက်ာင္းေနၿမဲ 
ႏႈန္း၊ အတန္းကူးေျပာင္းႏႈန္း ၫႊန္း 
ကိန္းမ်ား ျမင့္မားလာေရးတုိ ႔ကို 
ေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေနၿပီး အဆင့္ျမင္ပ့ညာက႑တြင ္ 
တကၠသုိလ္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ အ 
ဆင့္မီေရးႏွင့္ ပုိုမိုလြတ္လပ္ေရး၊ 
သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားေရးကုိ 
ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏငွ့္ ပူး 
ေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ သုေတသ 
နအေျချပဳ တကသၠုလိမ္်ားျဖစလ္ာ 

ေစရန္ ဦးတည္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုသမၼတ 
ကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး 
စနစ္နိမ့္က်မႈေၾကာင့္  အေျခခံ 
ပညာအဆင့္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္း 
ထြက္ႏႈန္းသိန္းႏွင့္ခ်ီရိွေနၿပီး အ 
ဆင့္ျမင့္ပညာတြင္လည္း တကၠ 
သုိလ္မ်ားသည္  ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္  
မႈေအာက္တြင္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ 
တုိးတက္မႈအားနည္းေနေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက 
ေထာက္ျပထားသည္။
 ‘‘အေျခခံပညာက႑မွာ မူ၀ါ 
ဒပုိင္းကြ ၽမ္းက်င္တဲ့သူမရိွေတာ့ 
ဘူး။ ၀န္ႀကီးနဲ ႔ ဒု၀န္ႀကီးေတြက 
လည္း အဆင့္ျမင္ပ့ညာကလာတဲ့ 
သူေတြခ်ည္းပဲ။ အဆင့္ျမင့္ပညာ 
မွာလည္း ေဆာကလ္ပု္ေရးကနထ္ 
႐ိကု္ေတြ၊ စားေသာကဆ္ုငိက္နထ္ 
႐ိုက္ေတြေပၚ အာ႐ံုစုိက္တာေတြ 
ရွိေနတယ္’’ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာ 
နမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေ၀ဖန္သံုး 
သပ္သည္။

ADB-JSP
ဘဲြ႕လြန္ပညာသင္ဆု 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၈
အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္-ဂ်ပန္ပညာ 
သင္ဆုအစီအစဥ္ (ADB-JSP) 
အတြက ္၀ဇိၨာသပိၸမံဟာဘဲြ႕၊ စီးပြား 
ေရးမဟာဘဲြ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘဲြ႕ပညာ 
သင္ယူမည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား 
မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ သိပၸံ 
ႏငွ့ ္နည္းပညာႏငွ့ ္အျခားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရးဆက္စပ္နယ္ပယ္မ်ား 
ကို ေလ့လာသင္ယူမည့္ေက်ာင္း 
သားမ်ားသည္ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ 
ေဒသရွ ိတကသၠိလုမ္်ားတြင ္တက ္
ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
  ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ 
သည ္တစ္ႏစွမ္ ွႏစွ္ႏစွထ္ ိသငတ္န္း 
အား ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ပညာသင္ယူၿပီးဆံုးပါက မိမိႏိုင္ငံ 
သို႔ျပန္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား 
ေၾကာင္း ထတု္ျပနခ္်ကတ္ြင ္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ-္ဂ်ပန္ 
ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္သည္ ႏွစ္ 
စဥ္ေက်ာင္းသား သံုးရာခန္႔ကို ေဒ 
သတြင္း ဆယ္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ 
မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ 
ယူရန္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ျပဳလ်က္ရွိ 
သည္။
 ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္အ 
တြက္ အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားေလွ်ာက္ထား  
ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အေသးစတ္ိ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ www.adb.  
org တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့ 
လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒႏွစ္ခု ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဖြယ္ရွိေန
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၈
အစိုးရကဖဲြ႕စည္းထားေသာ ပညာ 
ေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးေကာ္မတီသည္ အမ်ဳိး  
သားပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 
ႏွင့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)တို႔ကို လႊတ္ 
ေတာ္အဆင့္ဆင့္သို ႔  တင္ျပအ 
တည္ျပဳခ်ကရ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာ 
ေရးျမႇင္တ့ငမ္ႈ ေကာ္မတီကလည္း 
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း 
ကို ေရးဆဲြၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ 
ျပရန ္စစီဥထ္ားျခင္းေၾကာင္ ့အစိုး 
ရႏွင့္  ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္တို ႔၏ 

ဥပေဒႏွစ္ခုထိပ္တုိက္ေတြ႕ဖြယ္ ရွိ 
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
   ‘‘ဥပေဒမူၾကမ္းဆုိတာက 
ဘယ္သူမဆုိ ေရးဆဲြလုိ႔ရတယ္ေလ။ 
တစခု္ရိွတာက တကယ္ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္မယ့္ ပညာေရး၀န္ 
ႀကီးဌာန မပါဘဲနဲ ႔  ေရးဆဲြထား 
တဲ့ ဥပေဒဆိုရင္ လက္ေတြ႕ အ 
ခက္အခဲ ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ပညာ 
ေရးက အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူေတြ 
ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ေတြထည့္သြင္းဖုိ ႔ 
လုပိါတယ္’’ ဟု ပညာေရးျမႇင္တ့င ္
မႈ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး  
ေကာ္မတီမွ အႀကံေပးပညာရွင္ 
တစ္ဦးက ဆုိသည္။

  ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ  အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မ 
တီသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ 
ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈေဆြးေႏြးပဲြျပဳလပုခ္ဲၿ့ပီး 
အမ်ဳိးသားပညာေရးဆုငိရ္ာ မ၀ူါဒ 
မ်ားႏငွ္ ့အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ 
မူၾကမ္းျပဳစုေရးအတြက္ အခ်က္ 
အလကမ္်ားကိ ုညႇိႏႈငိ္းသေဘာတ ူ
ညီမႈ  ရလဒ္ေကာင္း မ်ားရရွိ ခဲ့  
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
   ယခင္ပညာေရး၀န္ႀကီး 
ေဟာင္းႏွင့္ ယခုလႊတ္ေတာက္ိုယ ္
စားလွယ္ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းဦး  
ေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီက 
တစ္ႏွစ္နီးပါးအခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ 
ေရးဆဲြထားေသာ အမ်ဳိးသားပညာ 
ေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ 
သို ႔တင္ျပရန္  စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ 
သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဦးတင္ႏုိင္သိန္း 
ဦးေဆာင္ေသာ ပညာေရးျမႇင္တ့င ္
မႈ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရး ေကာ ္
မတီကလည္း အမ်ဳိးသားပညာ 
ေရးဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြ၍ လႊတ္ 
ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ စီစဥ္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။
   ပညာေရးဆုိင္ရာ အရပ္ 
ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ 
ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထား ေသာ 

ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္  
(NNER) ကလည္း အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးမူ၀ါဒကို  ျပဳစုေရးဆဲြ  
ထားသည္။
 ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပညာ 
ေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၊ အစုိးရ 
၏ ပညာေရးျမႇင္တ့ငမ္ႈ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေရးေကာမ္တီႏငွ္ ့အ 
ရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားပါ၀င္ေသာ NNER တုိ႔ၾကား 
အျပန္အလွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ပညာ 
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္  
အေျဖရွာထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

 အစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာန၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
မႈေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအေပၚ အ 
ရပ္ဘက္ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက    
မေက်မနပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ျပင္း 
ထန္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး 
တက္မႈသည္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ ပညာ 
ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚတြင္ 
လံုး၀အမွီသဟဲျပဳေနသည့္အျပင္  
ပညာေရးသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအေျခခအံတု္ျမစ ္
အျဖစ္ ယုံၾကည္ခံယူသည့္ အတြက္ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးအဆင့္အ 
တန္းႏွင့္ အရည္အေသြး ျမင့္မား 
လာေစေရးအတြက္  ပညာေရး 
က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း 
စဥမ္်ားကု ိေဆာငရ္ြက္ေနေၾကာင္း 
ဒုသမၼတကဆုိသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

Vol.13, No.2  MarcH 12 , 2014

အေျခခံေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္



16



Vol.13, No.2  March 12 , 2014

အလုပ္အကုိင္ျပပဲြတြင္ ေဟာင္ေကာင္၌ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ရိွ
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ မတ္-၇
လိႈငၿ္မိဳ႕နယအ္တြင္း က်င္းပျပဳ လပု ္
ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလုပ္ 
အကိုင္ျပပြဲတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား 
အတြက္  အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ  
ေပါင္း ၇၉၀၀ ေက်ာ္အနက ္ေဟာင ္
ေကာင္သုိ ႔အိမ္အကူလုပ္သားအ 
ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား 
သူ ငါးရာေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ျပည္ပ 
အလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီအသင္း 
ခ်ဳပ္မွ သတင္းရရိွသည္။
 ျပပဲြတြင ္အလပု္ေနရာအမ်ား 
ဆံုးေခၚယူသည့္ ေဟာင္ေကာင္မွ 
အိမ္အကူအလုပ္ေနရာကို ေလွ်ာက္ 
ထားသူ ၅၀၃ ဦးရိွခဲ့ကာ ေဟာင္ 
ေကာင္ကဲ့သုိ ႔အိမ္အကူလုပ္သား 
ေခၚယူသည့္  စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ ႔  
ေလွ်ာကထ္ားသ ူစာရင္းမွာ အေရ 
အတြက္အတိအက်ေဖာ္ျပထား 
ျခင္းမရိွေပ။ သုိ႔ေသာ္စင္ကာပူသုိ႔  
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရမွာ 

 တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွၿပီး အမ်ားစု 
မွာ ကြၽမ္းက်ငလ္ပုသ္ားအလပု္ေန 
ရာကုိ  ဦးစားေပးေလွ်ာက္ထား 
ေၾကာင္း သိရိွရသည္။
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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) အေျခခပံညာအထကတ္န္းေအာင၊္ 
အေတြ႕အႀကံဳမရိွ၊ လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္ 
ရွိသူဦးစားေပးမည္။
Grand Fortuna Co., Ltd.
info@grandfortuna.net,  
info.grandfortuna@gmail.com

Ph: 095401546
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေရာင္း၀န္ထမ္း  က်ား (၂) ဦး
အေရာင္းအကူ      က်ား (၂) ဦး
Office Staff             မ (၁) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၀၉၆၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Money Exchange Counter တြင္ 
၀န္ထမ္း မ (၅) ဦး အျမန္အလိုရိွသည္။ 
ဘဲြ႕ရ၊ ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ အဂၤလိပ္စကား 
အသင့္အတင့္ေျပာတတ္ရမည္။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Housekeeper အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦး

ႏိုင္ငံျခားသားေနအိမ္တြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာငရ္န္၊ အသက ္၂၁မွ ၂၈ႏစွအ္တြင္း၊ 
႐ုပ္ရည္သန္႔ၿပီး သန္႔ရွင္းမႈရိွရမည္။
Email:tztztz78@gmail.com

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၃၃၇၃၉
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Admin Staff                       (M)
Sales Executive (Wholesale) (M)
Assistant Store Keeper         (M)
Driver (Delivery)                  (M)
Secretary                            (F)
Thiri Cosmetic Co.,Ltd (Mistine)

PH:-01 373001
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sale & marketing Executive M/F (4) 
Sale Promoter                 M/F (4) 
E'ko Branch:bld-A2, Ground Floor, 
ေရႊကမၻာအိမ္ရာ၊ မင္းဓမၼလမ္း၊ မရမ္း 
ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၁ ၃၇၆၇၄၄
------------------------

အလိုရိွသည္
ပညာသင္၀န္ထမ္း မ (၁၀) ဦးအလိုရွိ 
သည္။ အသက္ ၁၆မွ ၃၅ ႏွစ္၊ ဓာတ္ပံု 
ပညာကုိအမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားသူ၊ 
သင္တန္းၿပီးက အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထား 
မည္။ ဖုန္း-၀၁ ၂၂၇၁၉၉
------------------------

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

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
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
------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေရာင္း၀န္ထမ္း အလုိရိွသည္။
SHINE ေရႊဆုိင္
အမွတ္ (၈၄)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ မဟာ 
ဗႏၶဳလႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းၾကား။ 

ဖုန္း-၀၁ ၂၂၆၁၄၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Ass: Accountant   F (1) Post
ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသံုးႏုိင္သူ၊ ဘဲြ႕ရ။
S.P FASNISON (AIIZ)
Kabaraye Villa. D(9),Mayangone 
Township Yangon. PH:01 655829
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Caishter (ကြန္ပ်ဴတာ)     က်ား (၃) ဦး 
Waiter                         က်ား (၃) ဦး
ဓားကုိုင္                         က်ား (၃) ဦး
အေၾကာ္ဆရာ                    က်ား (၃) ဦး

ဂိတ္ေၾကးေကာက္၀န္ထမ္း က်ား (၃) ဦး
ညေစာင္ ့                      က်ား (၃) ဦး
သန္႔ရွင္းေရး                    က်ား (၃) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၇၆၃၅၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
အေရာင္းဝန္ထမ္း (မ-၁၀ ဦး)၊ ပညာ 
အရညအ္ခ်င္း အေျခခံပညာ အထကတ္န္း 
အဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ႐ုပ္ 
ရည္ေျပျပစ္သူ၊ အေရာင္းစိတ္ဝင္စားသူ 
ျဖစရ္မည။္ အမွတ္(၃၉၀)၊ အငၾ္ကင္း ၿမိဳင ္
လမ္းသြယ္(၄)လမ္း၊ သုဝဏၰ၊ သဃၤန္း 
ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

ဖုန္း-၀၉-၇၃၁၂၈၂၆၈  
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း (၅) ဦး
အေထြေထြလုပ္သား (၁၅) ဦး
လစာ တစ္သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၀၆၂၃၁၂
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Assistant IT Manager   M (3) Posts
Assistant Sale and Marketing Manager 
M/F (5) Posts
Sale and Marketing Supervisor 
M/F (4) Posts
Junior Coordinator   M/F (5) Posts

PH: 01 559433
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း က်ား (၅) ဦး
အသက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္၊ သက္တမ္း 
သံုးႏွစ္ရိွ၊ လစာ ညိႇႏႈိင္း။
တုန္းတာကုမၸဏီလီမိတက္
တိုက္ ၃၊ အခန္း ၄/၅၊ ဗုိလ္တေထာင္ 
ဘုရားလမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Hotel Shwe Gone Daing

Laundry Supervisor     M(1) Post
Engineering Inspector M (2) Posts
Construction Urgen
Email: monyeekyaw@gmail.com

PH:01 552583
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကန္ေတာ္ေလးအထူးကုေဆးခန္း
Medical Imaging Techonologist (Ra-
diographer)  က်ား/မ (၂) ဦး
Pharmacist           မ (၃) ဦး
Pharmacy Sales    မ (၅) ဦး
Receptionist          မ (၃) ဦး
Ofice Staff             မ (၃) ဦး

ဖုန္း-၀၁ ၃၈၄၀၄၂
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
လက္သမားလုပ္ငန္း ၊ ပန္းရန္လုပ္ငန္း
မ်က္ႏွာၾကကလ္ပုင္န္း ၊ သခံ်သီံေကြးလပု ္
ငန္း ၊ Welding လုပ္ငန္း

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Civil Engineer         M/F (2) Posts
Office Staff            M/F (2) Posts
Operation Manager M (1) Posts
Secretary               F (1) Posts
KING GROUP Construction Co.,Ltd

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

စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း
Auditor                  M/F (3) Posts
Assistant Auditor      M/F (3) Posts
ကြၽမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္း M (2) Posts
အမွတ္ ၂(က)၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာ၊ 
ကမၻာေအးဘရုားလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ 
ရန္ကုန္။  ဖုန္း-၀၁ ၆၅၇၈၃၀

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

 မတ္လ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္ထိ 
လႈငိၿ္မိဳ႕နယ္ Myanmar Info Tech 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ 
ျပည္ပအလုပ္အကုိင္  ျပပဲြတြင္  

ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ 
ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္   အလုပ္  
ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း တစ္ေသာင္း 
ေက်ာ္ရိွသည္။ ျပည္ပသို႔ အလုပ္ 

ေလွ်ာကလ္ႊာ  ၇၉၀၀  ေက်ာ္ႏငွ္ ့ျပည ္
တြင္းအလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ၂၅၀၀  
ေက်ာ္တုိ႔ရရိွသည္။
    အဆိုပါျပပဲြတြင္ ျပည္ပ 

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္ငံခန္႔မွ အလုပ္ 
ေခၚယူကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး မေလးရွား 
သို႔ အလပု္ေလွ်ာကထ္ားသ ူ၂၆၀၀ 
ေက်ာ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံသို ႔  ေလွ်ာက္ 
ထားသူ ၂၃၀၀ ေက်ာ္၊ ဂ်ပန္သို႔  
ေလွ်ာကထ္ားသ ူ၁၉၀ ေက်ာလ္က ္
ခံရရိွခဲ့သည္။
 ယင္း ႏိငုင္ံေပါင္း ၁၀ ႏုငိင္မံ ွာ 
မေလးရွား၊  ထိုင္း ၊  စင္ကာပူ ၊ 
ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ 
ယူေအအီး၊ အုိမန္၊ ဘာရိန္ႏွင့္  
ကာတာတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျပပဲြအတြင္း  ျပည္ပ  အလုပ္ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ၎တို႔ 
အလုပ္ေလွ်ာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား 
မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအ 
တုိင္းလုပ္သားအက်ိဳးခံစားမႈတုိ ႔ 
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိထိုင္း 
ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ဘတ္ 
၃၀၀ ရရိွလ်က္ရိွ ၿပီး မေလးရွား 
ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ရင္းဂစ္ 
ေငြ ၉၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း

Opportunity
17
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လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္
ကိုင္အေစာင့္မ်ားေစာင့္ 
ၾကပ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေရာင္းခ်ေနေသာ ေန 

ရာတစ္ေနရာကုိ သင္ျမင္ေတြ႕ဖူး 
ပါသလား။
  မူးယစ္ေဆး၀ါး၀ယ္ယူသူ 
မ်ား  ျပားလ၍ွ တန္းစီေစာင္ဆ့ုငိ္းေန 
ရ ေသာ ေနရာတစ္ေနရာကုိ သင္ 
ေရာက္ဖူးပါသလား။
 ကမၻာေက်ာ္ေက်ာကစ္မိ္းၿမိဳ႕ 
ေတာဖ္ားကန္႔ၿမိဳ႕သုိ႔ သင္ေရာကရ္ိ ွ
ခဲ့လွ်င္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးစံု 
ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
  ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ေမာ္၀မ္းရပ္ 
ကြက္မွ ယခင္ေကအုိင္ေအထိန္း 
ခ်ဳပ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေမာ 
ေဖာင္းဘြမ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္ 
ေသာ လမ္းတစ္ေနရာတြင္ လမ္း 
ခဲြတစခု္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစသ္ည။္
 ယင္းလမ္းခြမွဲညာဘကလ္မ္း 
အတိုင္း သြားေရာက္လွ်င္ ကမၻာ 
ေက်ာ္ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားထြက္ 
ရိွရာ ေမွာ္စီစာသုိိ ႔ ေရာက္ရွိမည္ 
ျဖစ္သည္။
  သို႔မဟုတ္ဘဲ လမ္းခြဲဘယ ္
ဘက္ရွိ  မထင္မရွားေတာလမ္း 
ေလးမ ွတစဆ္င္ ့သစပ္ငမ္်ား အပု ္
ဆုိင္းေနသည့္ ေတာင္ကုန္းေလး 
ေပၚ တကလ္မွ္းသြားပါက ဓားကုငိ ္

àေအာင္ခိုင္၊ မရန္

ဓား
ထားေသာ အမ်ိဳးသားႏစွဥ္ီးေစာင္ ့
ၾကပ္ေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ 
ျဖစ္သည္။
 ယင္းေနရာမ်ိဳးသည ္ဓာတပ္ံ ု
႐ုကိရ္န ္မဆုထိားႏငွ္ ့လာေနက်မ 
ဟတုသ္ည္ ့သစူမိ္းမ်ားတြက္ေတာ ့
အႏၲရာယ္ပင္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေသာ 
ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
 ခပ္ျမင့္ျမင့္တစ္ေနရာမွ ေန 
၍ ေတာင္ကုန္းေပၚတက္ေရာက္ 
လာသူမ်ားကုိ သတိထားၾကည့္႐ႈ 
ေနေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး၏ ေရွ႕ 
မလွမ္းမကမ္းတြင္ ဆုိင္ကယ္မ်ား 
တန္းစီ ရပ္ထားသည္ကုိေတြ႕ ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဆုိင္ကယ္ 
ရပ္နားခေကာက္ယူေနသည္။
 ယင္းေတာငက္န္ုးေပၚမွ တစ ္
ဖကခ္်ိဳင္၀့မွ္းထသဲို႔ဆင္းသြားသည္ ့
ေတာလမ္းေလးတစ္ေလွ်ာကတ္ြင ္
ေဆးထုိးအပ္ခြံ မ်ားက ျပန္ ႔က်ဲ  
လ်က္ရိွသည္။  ခ်ိဳင့္၀ွမ္းထဲတြင္ 
ေတာ ့ေစ်းဆုငိ္ေလးမ်ား၊ ေရ႕ွမ်က ္
ႏွာစာတြင္ ေျခာက္လက္မပတ္ 
လည္  အေပါက္ေလးတစ္ေပါက္ 
သာ ေဖာကထ္ားသည္ ့တအဲမိ္ေလး 
မ်ား၊  ယင္းတဲအိမ္မ်ားေရွ႕တြင္ 
တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ားအ 
ျပင္ စီးကရက္ကုိယ္စီခဲ၍ ဘယ္ 
ဘက္လက္ဖ်ံတြင္ အပ္စုိက္ထား 
သူမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးကုိ ေမွးစင္း၍ 
ထုိင္လ်က္မိန္းေမာေနၾကသူမ်ား 

ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
 ယင္းျမင္ကြင္းမွာ ေက်ာက္ 
စိမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဖားကန္႔ရိွ ဘိန္းျဖဴ 
ေရာင္းခ်ေသာေနရာတစ္ေနရာ 
ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္းတစ္ 
ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
 အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွလာ 
ေရာက္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾက 
ေသာ ေရမေဆးေက်ာက္တူးသ 
မားတစ္သိန္းေက်ာ္ရိွမည္ဟု ခန္႔ 
မွန္းထားေသာ ဖားကန္ ႔ ၿမိဳ႕နယ္ 

တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ အလြယ္ 
တကရူရိွႏုငိသ္ည။္ ဖမ္းဆီးအေရး 
ယူမႈမ်ားတြင္ အားနည္းမႈမ်ားရိွ 
ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာ 
ပါသည္။
 ‘‘ဘိန္းျဖဴက ဒီမွာ ငါးရာဖိုး 
က အစ၀ယ္လုိ႔ရတယ္။ ဖမ္းရင္ 
လည္း သံုးတဲ ့လူေလာကပ္ဲ မတိာ 
တကယ္ေရာင္းတဲ့အႀကီးေတြကုိ 
မမိပါဘူး’’ဟု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွ ဘာ 
သာေရးဆရာတစဥ္ီးကေျပာၾကား 

သည္။
  ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ 
စာရင္းဇယားမ်ားအရမူ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရရိမွႈမွာ ႏစွဆ္ျမင္ ့
တက္လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈေပါင္း 
၁၁၀ မႈကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ခဲ့ 
ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး 
၀ါးမႈ ၂၁၁ မႈကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူ 
ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲ 
တပ္ဖဲြ႕မွ သိရိွရသည္။
 ကခ်င္ျပညန္ယ္တြင ္ဘန္ိးျဖဴ 
ကု ိေစ်းေပါေပါျဖင္အ့လြယတ္က ူ
က်ယ္ျပန္ ႔စြာရရိွႏုိင္ ၿပီး ဖားကန္ ႔  
ေဒသမွ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕မွာ 
လည္း ဘနိ္းျဖဴသံုးစဲြ၍ အလပုလ္ပု ္
ေန ၾကသည္ ့ပုံေပၚေၾကာင္း ကမၻာ 
ေက်ာ္႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ အ 
ထူးေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ 
ျပထားသည္။
  ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ဖား 
ကန္႔ေဒသမွ အလုပ္သမားထက္ 
၀က္ခန္ ႔ မွာ  ဘိန္းျဖဴကုိ  သံုးစဲြ  
ေၾကာင္းႏွင့္  တရား၀င္အခ်က္ 
အလကက္န္ိးဂဏန္းမ်ားရရွိရန္မွာ 
မူ အလြန္ခကခ္ဲေၾကာင္းလည္း ေရး 
သားထားသည္။
 ဖားကန္႔ေဒသရိွ ဘိန္းျဖဴကုိ 
ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ ထိုးသြင္းသံုးစဲြ 
သူမ်ား၏ ေလးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း 
မွာ HIV Positive ျဖစ္ပြားေနၿပီး 
ယင္းပမာဏမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ 
ဘိန္းျဖဴကုိ ေဆးထုိးအပ္ျဖင့္ သံုး 
စဲြမႈေၾကာင္ ့HIV Positive ျဖစပ္ြား 
ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆရိွေၾကာင္း က်န္း 
မာေရးလုပ္သားမ်ားကုိ ကုိးကား 
၍ ႐ုိက္တာေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ 
ျပထားပါသည္။
 အစိုးရတပ္ႏငွ္ ့ေကအိငု္ေအ 
တုိ ႔ ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစတင္၍ ေက်ာက္  
စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ 
ေသာ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ မူးယစ္  
ေဆး၀ါးကုိအလြယ္တကူရရိွႏုိင္ 
ျခင္းမွာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတည္ 
ၿငိမ္းမႈမရိွျခင္းေၾကာင္း   ျဖစ္  
ေၾကာင္းေဒသတြင္းအဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾက 
သည္။ 
 အလြယ္တကူရရိွႏုိင္ၿပီး ေဒ 
သခမံ်ားက ‘‘ေလးျဖဴ’’ဟု တငစ္ား 
ေခၚေ၀ၚၾကသည့္ ဘိန္းျဖဴကုိ ဖား 
ကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိလူငယ္၊ လူလတ္ 
မ်ားၾကားနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
သံုးစဲြေနၾကသည္။
 ၀ါသိပ္မရင့္ေသးသူမ်ားက 
ဘနိ္းျဖဴမႈန္႔ကု ိစီးကရကဘ္ူးခြတံြင ္
ပါရွိသည္ ့ေရႊေရာငစ္ကၠဴစျဖင္ ့ျပဳ 
လပုထ္ားေသာ ခြကထ္တဲြင ္ထည္ ့
၍ ဂကစ္မ္ီးျခစမ္ီးေတာကက္ု ိသပိ ္
မျပင္းေစရန ္ခ်နိည္ိႇမီး႐ႈ႕ိကာ ပုကိ ္
ဆ(ံသုိ႔မဟုတ္) စကၠဴျဖင္လ့ပ္ိထား 
ေသာ ပုကိ္ျဖင္ ့႐ွဴေလရ့ိၾွကသည။္
    ‘‘နဂါးေငြ႕႐ွဴတယ္လို႔ေခၚတယ္’’ 
ဟု ေဒသခံတစ္ဦးကဆိုသည္။
  နဂါးေငြ႕႐ွဴျခင္းထက္ အ 
ဆင့္ျမင့္ေသာ သူမ်ားကေတာ့  
ဘိန္းျဖဴမႈန္႔ကုိ ခြက္ထဲတြင္ မုိးေရ 
ျဖင့္ ေဖ်ာ္ကာ ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ 
ေသြးျပန္ေၾကာတြင္းသုိ႔ ထုိးသြင္း 
ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
   ‘‘မူးယစ္ေဆးစဲြတာက အ 
ရမ္းထိလြယ္႐ွလြယ္ျပႆနာျဖစ္ 
ေတာ့ ေဆးျဖတ္ဖို႔ ေရာ၊ ေနာက ္
ေရာင္းတာ၊ ၀ယ္တာ တားဆီးဖို႔ 
ေရာက အားလံူးပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မွရတာပါ။ ျပည္သူေတြက 
လည္း ပါ၀ငသ္င္တ့ယ္’’ ဟု ကခ်င ္
ျပည္နယ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု 
နီးပါးမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ HIV ကာ 
ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ 
ရြကခ္ဲသ့တူစဥ္ီးက သံုးသပ္ေျပာဆု ိ
ပါသည္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ အလြယ္ 
တကူ၀ယ္ယူရရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
လူျပတသ္ည္ ့ေနရာမ်ားတြင ္ဘနိ္း 
ျဖဴထိုးေနၾကသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး 
ေရာင္းေသာေနရာမ်ားတြင္ တန္း 
စီေစာင္ဆ့ုငိ္း၀ယယ္ူေနေသာ ျမင ္
ကြင္းမ်ားမွာ ဖားကန္႔ေဒသခံမ်ား 
အတြက္ေတာ့႐ုိးေနၿပီျဖစ္သည္။
  သက္ဆုိင္ရာက ဖမ္းဆီးအ 
ေရးယူမႈ မ်ား  ျ ပဳလုပ္ေနေသာ္  
လည္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူး 
ယစ္ေဆး၀ါး၀ယ္ယူရရိွႏုိင္မႈ(အ 
ထူးသျဖင့္ ဘိန္းျဖဴ)မွာအျခားအ 
ရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္  ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
လြယ္ကူလြန္းလွပါသည္။
 ‘ ‘လူငယ္ဆယ္ေယာက္မွာ 
ခုနစ္ေယာကက္ ေဆးစဲြေနတယ္။ 
ၾကာရင္ ရင္ေလးစရာပါ။ ဘာ 
ေၾကာင့္ ဒီမွာပုိၿပီးေတာ့ အဲဒီလို 
ျဖစ္ေနတာလဲ စဥ္းစားသင့္ေနၿပီ’’  
ဟု ဘာသာေရးဆရာတစဦ္းက ဆိ ု
သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး၀ယ္ယူရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား ဓာတ္ပံု - ေအာင္ခိုင္
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မတ္လ (၈) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတလ္ ( ၈) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစၿ္ပီး 
ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၃၅၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၂၅၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၈၅၀
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၁၅
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၉၀
 အုတ္(၈ေပါင္အုတ္) (အထုိင္ေစ်း) တစ္လံုး ၁၀၅
 ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁၀ေပါက္) တစ္လံုး ၇၀-၈၀
 သဲ(အၾကမ္း) တစ္က်င္း ၁၂,၀၀၀
 သဲ (အႏု) တစ္က်င္း ၉,၀၀၀
ေက်ာက္ တစ္က်င္း ၁၀၅,၀၀၀
ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.3mm)အပါး တစ္ေပ ၄၇၀
ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.312mm) တစ္ေပ ၆၆၀

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.36mm) တစ္ေပ ၈၅၀

ကာလာစတီးအမုိးျပား 4angle (0.346mm) တစ္ေပ ၈၂၀

Two Stars (အနီေရာင္) တစ္ေပ ၃၅၀

Posco ၾကယ္စိမ္း တစ္ေပႏႈန္း ၄၄၀

႐ုိး႐ုိးသြပ္မုိးျပား(ေနရွင္နယ္ဆင္) တစ္ေပႏႈန္း ၂၆၅

ထံုး(၈ပိႆာအိတ္) တစ္အိတ္ ၁,၁၀၀

အိမ္႐ိုက္သံ (1"-1"½ ") တစ္ပိႆာ ၁,၃၂၀

အိမ္႐ိုက္သံ (1"-1"½") တစ္ပိႆာ ၁,၄၂၀

မတ္လ (၈) ရက္က ၾကည့္ျမင္တိုင္ဗဟုိစံျပငါးေစ်းႀကီးမွ ေကာက္ယူထားေသာ လက္ 

ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

 အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာ ၂,၃၀၀-၂,၈၀၀
ငါးၾကင္း တစ္ပိႆာ ၂,၅၀၀-၂,၈၀၀
ငါးသေလာက္ တစ္ပိႆာ ၃,၃၀၀-၃,၆၀၀
ငါးဖယ္ တစ္ပိႆာ ၂,၃၀၀-၂,၆၀၀
ပုစြန္ေဘာ့ခ်ိတ္ တစ္ပိႆာ ၃,၂၀၀-၄,၂၀၀
ပုစြန္ေျပာင္တုပ္ႀကီး တစ္ပိႆာ ၁၂,၀၀၀-၂၆,၀၀၀
တီလားဗီးယား တစ္ပိႆာ ၁,၆၀၀-၂,၀၀၀

ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားမွ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ အနည္း 

ငယ္ရိွႏုိင္သည္။

  ေစ်းႏႈန္း ဓာတ္ဆီ ဒီဇယ ္ Octane Premier
 1 Litre 1 Litre 1 Litre 1 Litre
Mar (13) 815 940 920 950
Mar (14) 815 940 920 950
Mar (15) 815 940 920 950
Mar (16) 815 940 920 950
Mar (17) 815 940 920 950
Mar (18) 815 940 920 950
Mar (19) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္လ (၈) ရက္တြင္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းရိွ Capital 

ဆုိင္ႏွင့္ Misubishi Electric Centre တို႔မွ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။
ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား

ငါး၊ ပုစြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

Model Price
Galaxy Y MIT 98,000
Galaxy S Advance 225,000
Galaxy Express 269,000
Galaxy Grand(GSM) 268,000
Galaxy S3 360,000
Galaxy S4 Mini 363,000
Galaxy S4 505,000
Galaxy Mega 5.8 330,000
Galaxy Note II 430,000
Galaxy Tab3 7" 290,000

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

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) 150,000
Y 300c (CDMA) 99,000

လူႀကီးမင္း(လသာ)ဆုိင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။

Sony

Huawei

ဟန္းဆက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Samsung iPhone  အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ဆန္(ေပၚဆန္းေမႊး) တစ္ျပည္ ၁၀,၀၀-၁,၇၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၃၀၀
ဆန္ (ဇီယာ) တစ္ျပည္ ၇၀၀-၈၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၈၀၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၆၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၄၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၈၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၁၀-၁၂၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀ ၀န္းက်င္
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၄၀၀
င႐ုတ္သီး(အပု) တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀

စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

TV
အမ်ဳိးအစား ေမာ္ဒယ္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

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
 ေရခဲေသတၱာ
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

Note Book PrIce
 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

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား အမည္ခဲြျဖင့္ 
ဖြင့္လွစ္သူမ်ားလာ
ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁၀
 ျပည္တြင္းကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕ 
သည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ေငြ 
ေၾကးကုန္က်ေသာ္လည္း အမည္ 
ခဲြမ်ားျဖင့္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္သူမ်ား 
လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘အခု အခြန္ စနစ္တက် 
ေကာက္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အ 
ေႂကြးက်န္ျပႆနာေတြနဲ႔ ႐ႈပက္နု ္
မွာစိုးလုိ႔ ခဲြၾကတာပါ’’ ဟု ပို႔ကုန္ 
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာ 
စိုးထြန္းက ေျပာသည္။
 လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီအသစ္ 
ဖြင့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈေကာ္မရွင္ေအာက္တြင္ ၀င္ေငြ 
ခြန္အပါအ၀င ္အျခားေသာ အခြန္ 
မ်ား သံုးႏစွသ္ကသ္ာခြင့ ္ရမည္ျဖစ ္
သည္။
 ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕  
သည္ ယခင္က အခြန္ေဆာင္ရန္ 
ပ်ကက္ြကမ္ႈမ်ား ရွိေနသျဖင့ ္ရယွ ္
ယာရွင္အသစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းသစ္ 
မ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခြန္အ 
ေႂကြးက်န္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ 
ရွင္းရန္ မလိုလားၾကေပ။ ယခင္ 
က်န္ရွိေနေသာ အခြန္ေႂကြးက်န္ 
မ်ားကိလုည္း ေပးေဆာငရ္န ္ခက ္
ခဲသျဖင့္ ကုမၸဏီသစ္မ်ား တည္ 
ေထာင္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ 
လုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ကုမၸဏီအသစ္တစ္ခု ဖြင့္ 
ရင္ ငါးသိန္းကေန ၁၀ သိန္းၾကား 
ကုန္တယ္။ တရား၀င္ အခြန္ 

ေဆာင္ၿပီး စနစ္တက် ဖြင့္မယ္ဆို 
ရင ္ဖဲြ႕စည္းခြင္ရိွ့ပါတယ္’’ ဟု ျမန္ 
မာႏိငုင္ ံငါးလပုင္န္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ ္ဒတု ိ
ယဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦးက ေျပာသည္။
 ျပညတ္ြင္း၌ ျမနမ္ာႏိငုင္သံား 
ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ 
ႏစွပ္တ္လံုးႏငွ့ ္၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလ 
ကုန္အထိ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၆၀၀ 
ေက်ာ္ တုိးလာသည။္  ၂၀၁၃ ဇန္န 
၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ ၃၂၀၀၀ 
ေက်ာ္ရိွရာမွ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလ 
ကုန္တြင္ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရိွ 
လာသည္။
 ျပည္တြင္း၌ ကုမၸဏီအုပ္စု 
ႀကီးအခ်ဳ႕ိမွာလည္း အမညလ္ဲႊျဖင့ ္
ကုမၸဏီအသစ္မ်ားဖဲြ႕၍ လုပ္ငန္း 
မ်ား တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လာသည္။ 
ျပည္တြင္း၌ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား 
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ IBTC 
ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ Cycle and 
Carriage အမည္ျဖင့္ ကားကုမၸ 
ဏီေထာင္သည္။
 ဒိငု္းမြန္းစတား ကမုၸဏအီပုစ္ ု
က Capital Automotive အမည္ 
ျဖင့လ္ည္းေကာင္း၊ လညွ္းတန္းခံုး 
ေက်ာ္တံတား အပါအ၀င ္ရန္ကန္ု 
ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ စစ္ 
ေထာက္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ေလဟာျပင္ 
ေစ်းေျမေနရာမ်ားကို အစိုးရထံမွ 
လဲႊေျပာင္းရယ ူလပုပ္ိငုခ္ြင္ရ့ရွထိား 
ေသာ ေရႊေတာငဖ္ံြ႕ၿဖိဳးေရးကမုၸဏ ီ
လီမိတက္ကလည္း ေအာင္တံခြန ္
ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း  
အမညခ္ဲြမ်ားျဖင့ ္ကားအေရာင္းျပ 
ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာသည္။

ေသာင္တူးသေဘၤာသစ္မ်ားျဖင့္ ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္းရွိ 
ေနရာေျခာက္ခုတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းရွင္းမည္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁၀
 ေသာင္တူးသေဘၤာသစ္မ်ား 
ျဖင့္ ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း အပါ 
အ၀င္ ျမစ္ေၾကာင္း ေျခာက္ေန 
ရာတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းေကာင္း 
မြန္ေရး ေသာင္တူးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မုိးမက်မီ ကာ 
လအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ 
ေခ်ာ င္းမ်ား ဖံြ ႕ ၿ ဖိဳး တုိးတက္ေရး  
ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။
 ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း မင္း 
ကင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း အင္း 
၀ၿမိဳ႕အနီးရိွ မီးေသြးတိုက္၊ ဗန္း 
ေမာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ 
ေအာင္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္းရိွ ဖ်ာပုံျမစ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ 

တိုင္းေဒသႀကီး ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္း 
စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရလမ္း 
ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေရ 
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမွာပါ 
သုံးေနတယ္’’ ဟု ဦးေသာင္းလြင္ 
က ေျပာသည္။
 ေရလမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္မွာ ကမ္း 
ပါး ၿပိဳက်မႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ခ့ဲသည္။
 ေသာင္တူးသေဘၤာမ်ား ကုိ  
ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္သာမက အင္းေလး 
ကန္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္လည္း အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
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အမ်ားပိုင္ေျမေတြ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ

ပုလဲ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္သံုး 
ခုထိပ္ရွိ မီးတားေျမ 
ဟုေခၚသည့္ အမ်ား 
ပိငု္ေျမလြတထ္၌ဲ ယ 

မန္ႏွစ္မွ စတင္ကာ အုတ္တံတိုင္း 
ခတ္၍  နာေရးကူညီမႈအသင္း 
တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထပ္မံ 
၍ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ 
ရန္အတြက္လည္း အကြက္႐ုိက္ 
ေနၾကသည္။ 
 အဆုိပါ ၿမိဳ႕သစ္အတြင္း၌ 
အႀကီးမားဆံုး ကတၱရာသိုေလွာင္ 
႐ုံ (ဗဟုိ) ရိွ၍ ရပ္ကြက္ေနျပညသ္ ူ
မ်ား၏ မီးေဘးအႏၲရာယ္ အကာ 
အကြယ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ 
သစစ္တညက္တည္းကရိွၿပီး အဆိ ု
ပါေျမကြကလ္ပ္သည ္အလ်ား ၇၅ 
ေပ × အနံ ေပ ၃၇၀၀ ေက်ာ္ ရွည ္
လ်ားကာ ရပ္ကြက္မီးေဘးလံုၿခံဳ 
ေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီး 
သညဟု္ ပုလၿဲမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴးေဟာင္း ဦးရဲျမင့္က ဆိုသည္။
 ‘‘ရပ္ကြက္မွာ မီးတားေျမဆို 
တာ ထားေပးရမွာ။ အခုလို အ 
ေဆာကအ္အံုေတြ ေဆာကဖ္ို႔လပု ္
လာၾကတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ 
ကြက္ထဲက လူေတြအတြက္ အ 
ႀကီးမားဆံုး အႏၲရာယ္ပဲ။ လံုး၀ 
လက္မခံႏိုင္ဘူး’’ ဟု အဆိုပါၿမိဳ႕ 
နယ ္အပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ ္ငါးႏစွ ္
တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာခဲ့  
ေသာ ဦးရဲျမင့္က ဆိုပါသည္။
 မီးတားေျမဆိုသည္မွာ မီး  
ေဘးအႏရၲာယ္ႀကံဳပါက ရပ္ကြက ္
တစခ္ုႏငွ္တ့စခ္ ုမီးမကူးေစရန၊္ မီး 
သတ္ကားမ်ား အ၀င္အထြက္ျပဳ 
လုပ္ႏုိင္ရန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡ 
သည္မ်ားခိုလံႈႏုိင္ရန္ ထားရွိေသာ 
ေျမျဖစ္ပါသည္။
 အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ 
ေနေသာ အမ်ားပိငု္ေျမထတဲြင ္အ 
ဆိုပါ မီးတားေျမလည္း တစ္ခုအ 
ပါအ၀င္ျဖစက္ာ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ား 
ပုိင ္ေျမမ်ားေပၚ၌ အေဆာကအ္အုံ 
မ်ား ေဆာက္လုပ္လာျခင္းသည္ 
ႏုိင္ငံတစ္၀န္း အမ်ားအျပားရွိေန 
သည္။ ထို ႔အျပင္ အမ်ားပိုင္ေျမ 
မ်ားေပၚတြင္ ေခတၱေနအိမ္၊ ဆိုင္ 
ခန္း၊ ကား၀ပ္ေရွာစ့သ ျဖင့္ေဆာက ္
ၿပီး ႏစွၾ္ကာရွညလ္ာေသာအခါ သ ူ
ပိုင္ေျမလုပ္သြားသူမ်ားလည္း ရန ္
ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း 
မနည္းပါ။
 ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၌ 
လည္း ႏွစ္ငါးဆယ္ သက္တမ္း 
ရွခိဲ့ေသာ မီးတားေျမကြက္ေပၚတြင ္
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေဘာ 
လံုးကြင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကန္စြန္း 
ခင္းျဖစ္သြားကာ ေရႏုတ္ေျမာင္း 
ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး လူေနအိမ္မ်ား 
ျဖစ္လာေၾကာင္း ၿမိဳ႕သစ္စတည္ 
ကတည္းက ေနထုိငလ္ာသတူစဦ္း 
က ေျပာသည္။
 ‘‘ဒလီိမု်ဳိး ေဘာလံုးကြင္းတစ ္
ကြင္းစာမကတဲ့ မီးတားေျမက အ 
ခကုနစ္ြန္းခင္းေတြျဖစၿ္ပီးေတာ ့မိုး 

တြင္းဆိ ုေရလွ်တံဲ့ဒကုၡကိ ုတစရ္ပ္ 
ကြကလ္ံုး ခရံတာေပါ။့ ကြၽန္ေတာ ္
တုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိမွု လကမ္ခံႏိငု ္
ဘူး’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ 
ဆိုးက်ဳိးအေနျဖင့္ မိုးတြင္းကာလ 
တြင ္ရပ္ကြကအ္တြငး္ ေရလွ်ံျခင္း 
မ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ ၿပီး  
အထက (၂)၊ အမက (၄) ႏငွ္ ့အမ 
က (၂၆) ေက်ာင္းေနရာမ်ားတြင္  
ေရနစ္ျမဳပ္၍ ေက်ာင္းပိတ္ရျခင္း 
မ်ားရွခိဲ့ေၾကာင္း ရပက္ြကသ္ားမ်ား 
က ေျပာသည္။
 ၿမိဳ႕ျပင္၌ရွိသည့္ အမ်ားပိုင္ 
ေျမကြက္မ်ားတြင္ ယင္းျပႆနာ 
အမ်ားဆံုးေတြ႕ေနရၿပီး ျပႆနာ 
အမ်ားစုမွာ ေျမပဲြစားမ်ားက ျခယ ္
လွယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ 
မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက သုံး 
သပ္ေျပာဆိုသည္။
 ‘‘မီးတားေျမကြက္တို႔ဆိုတာ 
က အမ်ားပိုင္ေျမကြက္ေတြပါ။ 
စညပ္ငသ္ာယာက ပုိငတ္ယ္ဆိရုင ္
ေတာင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေပါင္း 
ၿပီး ေနရာခ်ေပးတာတုိ႔ မလပ္ုသင့ ္
ပါဘူး။ ခုဆို ရပ္ကြက္ထဲက အ 

မ်ားပိုင္ေျမေတြက စည္ပင္ေျမ 
လား၊ အိုးအိမ္ေျမလားဆိုတာ မ 
ရငွ္းဘူး။ ဒကီစိၥေတြ ကြကဲြဲျပားျပား 
သိရဖို ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ တင္သြား 
မယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။
 ‘‘မီးတားေျမကြက္ေတြရွ ိထား 
မယ္ဆိုရင္အေရးနဲ႔အေၾကာင္းဆို 
ရင္ မီးသတ္ကားေတြ အလြယ္တ 
ကူ ၀င္ထြက္သြားလာလို ႔ရတာ 
ေပါ့။ ခုေနာက္ပိုင္း မီးသတ္ကန္ 
ေတြပတိၿ္ပီး အမိ္ေဆာကလ္ာတာ 
မီးသတ္ကားေတြ ၀င္ဖို ႔အတြက္ 
လမ္းေတြမရွိေတာ့လို႔ ဆံုး႐ံႈးမႈတ 
ခ်ဳိ႕ ႀကံဳေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ 
မီးသတ္ကန္ေတြကို ပိတ္ၿပီး အိမ္ 
ေဆာက္တာ အဆုိးဆံုးပဲ။ တစ္ခါ 
ဆုိ မီးေလာင္လို ႔  ေရသြားယူတဲ့ 
အခါ မီးသတ္ကန္ေပ်ာက္ေနတဲ့ 
အတြက္ မီးသတ္ကန္ေနရာမွာ 
ေဆာကထ္ားတဲ ့အမိက္ိ ုတစ္ျခမ္း 
ဖ်က္ၿပီး ေရသြယ္ယူရတဲ့အျဖစ္ 
ေတြႀကံဳရတယ္။ ဒီလိုအဟန္႔အ 
တားေတြ ရွိေနတာက ျပညသ္ူေတြ 
အတြက္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈပိုမ်ားတာ 
ေပါ့’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ ္
ဖဲြ႕ (ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္) မွ အႀကီးတန္းအ 
ရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ 

၀န္းက်င္ခန္ ႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ 
ဆန္းရွစိဥ ္ခ်ေပးထားသည့ ္ဗဟန္း 
ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၌ 
လည္း လမ္းေျမေနရာ၌ ႀကံ႕ခိုင္ 
ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၿဖိဳးေစ 
တနာအမည္ရိွ ေဆးခန္းတစ္ခု 
ကိ ု၂၀၀၉ ခုႏစွက္ ဖြင္လ့စွခ္ဲသ့ည။္
 ထိုသို ႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းမွာ ရပ္ 
ကြက္ရွိ ျပည္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆုိ 
မႈေၾကာင့္ျဖစ္ကာ ရပ္ကြက္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္  ဦးေအာင္သိန္း  
လင္းတို ႔ကိုယ္တိုင္ ေဆးခန္းကို 
ဖြင့ခ္ဲ့ေၾကာင္းႏငွ့ ္စညပ္င္က ဂရန ္
ခ်ေပးထားေၾကာင္း ယင္းေဆးခန္း 
တာ၀န္ခံ ဦးေတဇာ၀င္းက ဆို  
သည္။
 ‘‘ေဆးခန္းေနရာက စည္ပင္ 
ေျမျဖစပ္ါတယ္။ စညပ္ငက္ ခြင့္ျပဳ 
ထားလို ႔  အခုဂရန္လညး္ ရိွပါ 
တယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။
 ထို႔ျပင္ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ 
အားကစားကြင္းေနရာကိ ုရာျပည့ ္
ေစ်းေျပာင္းရန ္စည္ပင္က စီစဥ္မႈ 
ကို ရပ္ကြက္မွ ၀ိုင္းကန္႔ကြက္၍ 
အစအီစဥပ္်ကသ္ြားေၾကာင္း ဗိလု ္
စိန္မွန္ရပ္ကြက္သားမ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္တာကာ 

လအတြင္း ေဘာလံုးကြင္းႏငွ့ ္အား 
ကစားကြင္း ရစွက္ြင္းထက ္မနည္း 
ကို အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္ 
လုပ္ကာ အသြင္ေျပာင္းလိုက္  
ေၾကာင္း ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္  အား 
ကစားကြင္းအေဆာက္အအံုမ်ား 
ေဆာကလ္ပု္ျခင္းမ ွကာကြယ္ေရး 
ေကာ္မတီ (ယာယီ) အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး  ဦးေအးမင္းက 
ေျပာသည္။
    သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ 
ထကတ္ြင ္တစခ္်န္ိက ေစ်းမ်ား ဘ ီ
ယာဆိငုမ္်ား၊ လူေနအေဆာကအ္ 
အံမု်ားျဖင့ ္အသြင္ေျပာင္းခရံသည့ ္
ေဘာလံုးကြင္းမ်ားကို ယခင္အစိုး 
ရႏငွ့မ္တသူည့ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္ 
၏ မူ၀ါဒအသစက္ ေဘာလုံးကြင္း၊ 
အားကစားကြင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။  အ 
ထပ္ျမင့္ကြန္ဒိုမ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ 
စကသ္ံုးဆဆီိငုမ္်ား အသြင္ေျပာင္း 
ကာ ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ သူေဌး 
သူႂကြယ္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္း 
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းလမ္း 
ျဖင့္ အမ်ားပိုင္ အားကစားကြင္း 
မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာရသည္။
  ပန္း ၿခံ၊ အားကစားကြင္း 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵထုတ္ 
ေဖာ္ဖူးသူ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ 
နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  
ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ‘‘ပန္းၿခံလို၊ 
အားကစားကြင္းလို ေျမေနရာမ်ဳိး 
မွာ ဆိုင္းဘုတ္ေတြတင္ၿပီး ကိုယ္ 
က်ဳိး စီး ပြား ရွာ တာေ တြ ရွိ လာ  
တယ္။ ဒီလူေတြက ဘယ္လိုလုပ္ 
စားရမလဲဆိုတာကို သက္ဆုိင္ရာ 
ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေပါင္းတတ္ 
သင္းတတ္တဲ့အတြက္ အခုလက္ 
ရွ ိအစိုးရအေနနဲ႔ ဒါေတြကိုေျဖရငွ္း 
ေပးသင့္တာေပါ့’’ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ 
သည္။
 အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ 
ေသာေျမကိ ုအမ်ားပိငု္ေျမဟ ုေခၚ 
၍ လြန္ခဲ့ေသာႏစွ ္၁၀၀၊ ႏစွ ္၂၀၀ 
၀န္းက်င္ကတည္းကရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး အဆိပုါေျမမ်ားကိ ုမီးတားေျမ၊ 
သာသနာ့ေျမ၊ ဗလီေျမ၊ အစိုးရ 
ေျမ၊ တပ္ေျမ၊ အုိးအိမ္ေျမ၊ ဘရုား 
ေျမ၊ စည္ပင္သာယာေျမဟူ၍ ခဲြ 
ျခားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာမ္တမီ ွတာ၀နရ္ွသိတူစဥ္ီးက 
ေျပာသည္။
 ‘‘စညပ္ငသ္ာယာေျမေပၚမွာ 
အေဆာကအ္အံုေဆာကလ္ပုခ္ြင္၊့ 
လူေနခြင္မ့ရွသိလိ ုမီးတားေျမေပၚ 
မွာလည္း အေဆာက္အအံုေတြ 
လုပ္ ခြ င့္ မရွိဘူး ။  တကယ္လို ႔ 
ေဆာကမ္ယဆ္ုရိင္ေတာင ္ယာယ ီ
အေနနဲ႔သာလပ္ုခြင့ရိွ္ပါတယ္’’ ဟု 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ 
အႀကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦးက ဆို 
သည္။
 အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ 
အေဆာကအ္အံမု်ား ေဆာကလ္ပု ္
လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘အခုၿမိဳ႕ 
နယ္ေတြမွာ အမ်ားပိုင္ေျမေတြ 
ေပၚ အဖဲြ ႕အစည္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ပါတီေတြကပဲျဖစ္ျဖစ ္ေဆာက္ေန 
ၾကတယ္ဆိတုာက အဒဲီေျမက ပုဂၢ 
လိကေျမလား၊ အစိုးရေျမလား။ 
အဲဒါမ်ဳိးရွိတယ္။ အစိုးရေနရာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢလိကပဲျဖစ္ျဖစ္ ငွား 
ရမ္းလုပ္ေနၾကတာျဖစ္ႏိုင္တယ္’’ 
ဟု အထကပ္ါ အရာရိွကဆိသုည။္
  ယခအုခါ အမ်ားပိငု္ေျမမ်ား 
ေပၚ၌ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက 
ေျမေနရာခ်႕ဲယူျခင္း၊ အစိုးရပုိင္းက 
ပဂုၢလကိမ်ားအား ဂရန္ေျမခ်ထား 
ေပးျခင္းႏငွ့ ္လပုင္န္းရငွမ္်ားက အ 
ေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ 
လာၾကျခင္းေၾကာင့္  အမ်ားပိုင္  
ေျမေနရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာ 
ေၾကာင္း ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ေန ျပညသ္အူ 
ခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။
 ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 
တိကုမ္်ားေရ႕ွ အမ်ားပိငု္ေျမကြက ္
လပ္မ်ားေပၚ၌ ကားပါကင္ေနရာ 
မ်ားယူထားျခင္း ၊  ၀ပ္ေရွာ့မ်ား  
ေဆာက္လာျခင္းတုိ ႔ေၾကာင့္ အ 
မ်ားပိုင္ေျမမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရ 
ေၾကာင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူ 
တစ္ဦးကေျပာသည္။

àသရူေက်ာ၊္ ေဇေႏြထြန္း၊ ယမင္း

အခ်ပ္ပို A8 သို႔



ကုိယ္ပုိင္မုိဘုိင္း Application တည္ေထာင္သူ (သုိ႔မဟုတ္)
ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ အူရီးဒူးက ကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းဖိုးေထာက္ပံ့
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၈
ျပညတ္ြင္း၌ ေအာင္ျမငရ္န္အလား 
အလာရိွေသာ ကုိယ္ပုိင္မုိဘုိင္း 
Application စတင္တည္ေထာင္ 
သ ူ(သုိ႔) ကမုၸဏတီစခု္လွ်င ္အေမ 
ရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္း(က်ပ္ 
သိန္းတစ္ေထာင္ခန္ ႔) တန္ဖိုးရိွ  
သည့္ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ 
ေပးသြားမည္ ့Ideaboxအစအီစဥ္ 
တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အူရီဒူးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အ 
မႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 
Nasser Marafih က ေျပာၾကား 
သည္။
 ‘‘စြန္႔ဦးတီထြင္ေတြဟာ သစ္ 
လြင္တဲ့ မုိဘုိင္း Application ေတြ 
ကုိ တီထြင္ၾကေပမယ့္ ေစ်းကြက္ 
ထဲကုိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖို ႔အ 
တြက ္အရင္းအႏွီးအငအ္ားမရိၾွက 
ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္  နည္းပညာ 
ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ ႔ ဘ႑ာေရးအကူ 
အညီေတြ  ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ 
မွာ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူေတြကုိ အက်ဳိး 
ျပဳမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ ဟု 
ေဒါက္တာ Nasser Marafih က 
ေျပာသည္။
 အရူီးဒူးျမနမ္ာက ေဆာငရ္ြက ္
မည့္ Ideabox ၏သေဘာတရား 
မွာ ေလးလမွ ေျခာကလ္အထိ ၾကာ 
ျမင့္ေသာ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး 
သည္ ့ပဏာမေျခလမ္ွးအစအီစဥ္ 
ျဖစသ္ည။္ အဆိပုါအစအီစဥ္တြင ္

စီးပြားေရးစတင္ေတာမ့ည ္ကမုၸဏ ီ
မ်ား ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
တစ္သိန္းတန္ဖုိးရွိေသာ အေျခခံ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ ႐ုံး 
ခန္းေနရာေပးျခင္း၊ အျခားမရွိမ 
ျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံဘ႑ာ 
ေငြေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ 
လ်က္ရွိေသာ အျခားအဖဲြ႕အစည္း 
မ်ား၊ ဒစ္ဂ် စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ 
ေရး ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏံွမႈျပဳလုပ္ေစျခင္းတုိ ႔ကုိ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
မွာ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္တဲ့ 
အခါမွာ တီထြငဆ္န္းသစတ္ာေတြ 
ကု ိအေထာကအ္ကအူစအီစဥ္မွာ 
အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို ႔ 
မဟာဗ်ဴတာေရးဆဲြၿပီးပါၿပ။ီ အထူး 
သျဖင့္ ေ၀းလံတဲ့ ေဒသေတြက 
လူထုအတြက္ ဦးစားေပးထားပါ 
တယ္။ ၆၅ သန္းေသာ ျပညသ္ူေတြ 
အတြကလ္ည္း ေကာင္းက်ဳိးရိမွယ ္
လုိ႔ ယံုၾကည့္ပါတယ္’’ဟု အူရီးဒူး 
ျမန္မာ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ အ 
ရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack က 
ေျပာၾကားသည္။
 လက္ရိွတြင္  ျပည္တြင္း၌ 
မိုဘိုင္း Application ေရးဆဲြသူ 
အမ်ားစသုည ္အရင္းအႏွီးမတတ္ 
ႏိုင္သည့္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ 
ငန္းလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရိွဘဲ ကုမၸဏီ 
မ်ား၌သာ သြားေရာကလ္ပုက္ုငိ္ေန 
ရၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ေထာကပ့ံ္ေပးမည ္

ဆုိပါက အလုပ္အကုိင္အခြင့္အ 
လမ္းမ်ားတုိးတက္လာႏုိင္သလုိ  
Application ေရးဆဲြသူမ်ားအေန 
ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အ 
ခြင္အ့လမ္းရလာႏုငိ္ေၾကာင္း ျပည ္
တြင္းရိ ွပ႐ုဂိရမမ္ာတစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
  အူရီးဒူးကုမၸဏီအေနျဖင့္ 
Ideabox ကဲ့သို႔ အုိင္တီပညာရွင္ 
မ်ားက ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး 
သည္အ့စအီစဥက္ု ိတနူီးရွားႏုငိင္၊ံ 
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ အင္ဒို 
နီးရွားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း ေဆာင္ 

ရြက္ေပးခဲ့သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Ideabox အ 
စီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အ 
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပိုမိုရရိွေစႏုိင္ 
ရန္ အူရီးဒူးသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ 
ရိွ Silicon Straits ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
အင္တာနက္ေပၚရွိ Star-up အစီ 
အစဥ္တစ္ခုေရးဆြဲျခင္း၊ ၾသစ  
ေၾတးလ်ႏုငိင္အံေျခစိကုတ္ြန္းအား 
ေပးသ ူPollenizer ႏငွ္ ့ပူးေပါင္း၍ မို 
ဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ 
အစအီစဥ္ Ideabox တို႔ကုိေဆာင ္
ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း

တနဖ္ိုးနည္းသငပ္နု္းကြနပ္်ဴတာေရာင္းအား
၂၀၁၃ တြင္ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္

နယူးေဒလီ၊ မတ္-၆
တန္ဖိုးနည္းသင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
မ်ား  ၀ယ္လိုအား  ျမင့္တက္မႈ  
ေၾကာင့္ အိႏိ ၵယႏိုင္ငံ၌  ၂၀၁၃ 
တြင္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာေရာင္း 
အား ၅၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္ 
တက္ခဲ့ၿပီးအလံုးေရ ၄ ဒသမ ၁၄  
သန္း ေရာင္းခ်ခဲရ့ေၾကာင္း သုေတ 
သနလုပ္ငန္း IDC က ေဖာ္ျပ 
သည္။
 ၂၀၁၂ ၌သငပု္န္းကြန္ပ်ဴတာ 
အလံုးေရ ၂ ဒမသ ၆၆ သန္းေရာင္း 
ခ်ခဲ့ရေၾကာင္း IDC ၏ ေၾကညာ 
ခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ယင္းသင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
ေစ်းကြကက္ု ိဆမ္ေဆာင္းကမုၸဏ ီ
ကဦးေဆာင္ထားၿပီး ေစ်းကြက္ 
ေ၀စု ၁၈ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွ 
သည္။ မိုက္က႐ိုမက္စ္ကုမၸဏီက 
၈ ဒသမ ၉ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္Apple 

တာေရာင္းအားေျပာင္းလဲမႈမရွိ  
ႏိငုဟ္ ုIDC ကေမွ်ာလ္င္ထ့ားသည။္ 
၂၀၁၃ ပထမသံုးလအတြင္း တန ္
ဖိုးနည္းသင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ား 
ေၾကာင့္  သင္ ပု န္းကြ န္ ပ်ဴတာ  
ေရာင္းအားျ မင့္တက္လာခဲ့ ၿ ပီး  
ဒတိုယသံုးလပတ္တြင ္ေရာင္းအား 
က်သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
  ႏွစ္ကုန္ခါနီး ၀ယ္လိုအား 
မ်ား လာေ သာ္ လ ည္း  ၂ ၀ ၁ ၃ 
ဒုတိယသံုးလအတြင္း သင္ပုန္း 
ကြနပ္်ဴတာ၀ယယ္မူႈေႏွးေကြးသြား 
သည္ဟု IDC ကေဖာ္ျပသည္။
 အိႏိၵယစသံတမ္တွ္ေရးအဖြ႕ဲ 
BIS ၏အသိအမွတ္ျပဳမႈကို အစိုး 
ရက သေဘာတူခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း 
ႏွင့္သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာႏွင့္စမတ္ 
ဖနု္း ႏစွမ္်ဳိးေပါင္းထားသည္p့ha- 
blet မ်ား လူႀကိဳက္ပုိမ်ားလာမႈတို႔ 
ေၾကာင္ ့သငပ္နုက္ြနပ္်ဴတာေရာင္း 

ကုမၸဏီ က ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ 
၂၀၁၃ေအာကတ္ုဘိာ မ ွဒဇီငဘ္ာ 
အထိ ေနာက္ဆံုးသံုးလတာကာ 
လအတြင္း သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
အလံုး ေရ ၇၅၁,၉၈၄ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ 
သည္။
 ၂၀၁၄ တြင္သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴ 

အား ျမင့္တက္ျခင္းကို အတားအ 
ဆီးျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း IDC မွ 
သုေတသနမန္ေနဂ်ာကီရန္ ကူး 
မားကေျပာသည္။
 သို႔ေသာ ္စီးပြားေရးအရသံုးစြ ဲ
သူမ်ားၾကား သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
၀ယ္ယူမႈမွာ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။               —Ref: PTI
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မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား လိုင္းျပတ္က်ျခင္းမွာ မုိဘုိင္းစခန္းမွ
ဖုိက္ဘာႀကိဳး ျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၈
မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေခၚဆုိရာတြင္  
ဖုန္းလုိင္းျပတ္ျခင္းမွာ မုိဘုိင္းစ 
ခန္းတစ္ခုမွ ဖုိက္ဘာႀကိဳးျပတ္ 
ေတာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ၿပီး 
မုိဘုိင္းစခန္းႏွင့္  ၅ ကီလိုမီတာ 
အတြင္း  ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္  
ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။
  မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားေခၚဆုိရာ 
တြင္ ဖုန္းေခၚဆုိမရဘဲ Call En- 
ded ျဖစ္ျခင္း၊ မိုဘုိင္းဖုန္းေခၚဆို 
၍ မရျခင္းႏွင့္ ဖုန္းလုိင္းျပတ္သြား 
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး 
ညပိုင္းတြင္ ပိုမိုေခၚဆို၍ မရျခင္း 
မ်ားရွိေနေၾကာင္း မိုဘုိင္းသုံးစဲြသူ 
မ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘ညဘက္ ၁၁ နာရီေလာက ္
ဆိုရင္ ဖုန္းကဘယ္ေလာက္ေခၚ 
ေခၚ Call Ended ပဲ ျဖစ္ျဖစ္သြား 
တယ္။ မက္ေဆ့ခ်္ ပုိ ႔ရင္လည္း 
မေရာက္ျပန္ဘးူ။ ေခၚလုိ႔မရတာ 
လညး္ ႏစွရ္က၊္ သုံးရကဆ္ကတို္က ္
ေလာက ္ျဖစတ္ယ္’’ ဟု ပုဇြန္ေတာင ္
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
  ထုိသို ႔  ဖုိက္ဘာႀကိဳးျပတ္ 

ေတာက္ျခင္းမ်ားျဖစပ္ါက အဆုပိါ 
BDS တယ္လီဖုန္းတာ၀ါ တုိင္ရွိ 
သည့္ မုိဘုိင္းစခန္းႏွင့္ ၅ ကီလို 
မီတာအတြင္းတြင္ ေခၚဆိုမႈ ျပတ္ 
ေတာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့  
ဆကသ္ြယ္ေရးလပ္ုငန္းမွ အငဂ္်င ္
နီယာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ‘‘ဖုကိဘ္ာႀကိဳးေတြ ျပတ္တာ 
ျဖစ္ရင္ အဲဒီနားတစ္၀ိုက္မွာ Ser 
vice မရေတာ့တာျဖစတ္ယ္။ တာ 
၀ါတုငိန္ားကလဲြၿပီး က်နတ္ဲ ့ေနရာ 
ေတြ ဘယ္မွ Service မရေတာ့ဘူး။ 
အဲဒါမ်ဳိးေနျပည္ေတာ္မွာလည္း 
ျဖစ္ဖူးတယ္။ ’’ ဟု ျမန္မာ့ဆက္ 
သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြ 
မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။
   လက္ရိွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
မိဘုုငိ္းဆကသ္ြယ္ေရး စခန္း ေပါင္း 
၃၅၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး အဆိုပါစခန္း 
တစ္ခုခုမွ ဖိုက္ဘာႀကိဳးမ်ား ျပတ္ 
ေတာက္မႈျဖစ္ပါက ထိုစခန္းမွ  
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ 
ျဖန္႔ၾကက္ေပးထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားတြင္ ဖုန္းလုိင္းျပတ္ေတာက္ 
မႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမနမ္ာ ့
ဆကသ္ြယ္ေရး လပ္ုငန္းမွ သတင္း 
ရရွိသည္။ 

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ မူမမွန္ျခင္း ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ
ဖေလာ္ရီဒါ၊ မတ္-၆

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို  အခ်ိန္ ၾကာျမင့္  
စြာအသံုးျ ပဳသည့္  အမ်ဳိးသမီး  
ငယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အစားအ 
ေသာက္မူမမွန္ျခင္းပိုမိုျဖစ္ဖြယ္ 
ရွိသည္ဟု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ 
တကၠသိုလ္မွ  သုေတသီမ်ားျပဳ  
လုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အ 
ရသိရသည္။
 လူမႈေရးဖိအားႏွင့္  အစဥ္  
အလာအတုိင္းထုတ္ေ၀သည့္ မီဒီ 
ယာတို ႔ကို အစားအေသာက္မူမ 
မွန္ျဖစ္ေစသည့္ လႊမ္းမုိးမႈအရွိ  
ဆံုးက႑ႏွစ္ခုအျဖစ္ စိတ္ေရာဂါ 
ကု ဆရာ၀န္မ်ားစတင္သတ္မွတ ္
ခဲ့ ၾကသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ 
သည။္ ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္မွာ ယင္းက႑ 
ႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။
 ယခုအခါ ေရကူး၀တ္စံု၀တ္ 
ဆင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ပိန္ပိန္ပါးပါးႏွင့္စံထားေလာက္ 
ေသာဓာတ္ပံုမ်ားကို မဂၢဇင္းမ်က္ 
ႏွာဖံုးမ်ားတြငသ္ာ ေတြ႕ျမငရ္သည ္
မဟတုဘ္ ဲေဖစ့ဘ္ြတခ္စ္ာမ်က္ႏွာ 
မ်ားတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ဖန္တီးထား 
ေသာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 
ဓာတ္ပံုလွလွမ်ားကိုေဖာ္ျပေနၾက 
ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ကမွ္ာအစားအ 
ေသာက္ မူမမွန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား 

ျပားလာႏုငိသ္ညဟ္ ုမမိတိို႔သထိား 
ေသာ က႑ႏွစ္ရပ္၏ အလြန္ထူး 
ျခားေသာေပါင္းစပ္မႈျဖစ္သည္ဟု 
အထကပ္ါေလလ့ာမႈကိဥုီးေဆာင ္
သူ စိတ္ေရာဂါပါေမာကၡမစၥစ္ပါ 
မယ္လာေကနီးလ္ကေျပာသည္။
   ေကာလိပ္  ေက်ာင္းသူ  
၉၆၀ ဦး၏ အေလ့အထမ်ားကို 
မစၥစ္နီးလ္က ေလ့လာခဲ့ၿပီး၎၏ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက တစ္ေန႔ 
လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ခန္႔ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုး 
သူမ်ားမွာပင္ အစာစားခ်င္စိတ္ 

မရွိျခင္း၊ အစားစားအခ်ိန္ မမွန္ 
ျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္မူမမွန္ 
ျခင္းမ်ားအတြက္အႏၲရာယ္ပုိမ်ား 
ေၾကာင္း အစားအေသာက္ဆိုင္ 
ရာ ႏိငုင္တံကာဂ်ာနယတ္ြင ္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 အေမရကိန္ႏိငုင္တံြင ္အစား 
အေသာက္မူမမွန္ေသာအမ်ဳိးသ 
မီးသန္း ၂၀အထိရွိေၾကာင္းသိရ 
သည္။ မိမိတုိ ႔၏ ေလ့လာမႈမွာ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုမေကာင္းေျပာရန္ 
မရည္ရြယ္ဟု မစၥစ္နီးလ္ကေျပာ 

သည္။ အားလံုးၿခံဳငံု ၾကည့္ပါက 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာသတင္းေပးပို ႔ႏုိင္ 
ေသာလူမႈေရး၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု 
သာျဖစ္သည္။
 ေဖစ့ဘ္ြတခ္တ္ြငဓ္ာတပ္ံတုစ ္
ပံုတင္လိုက္ခ်ိန္၌ မိမိျဖစ္ေစလုိ 
သည့္အရာကိုစဥ္းစားရန္  မိမိ  
ကိုယ္မိမိ ပစၥည္းတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ 
လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ကို အ 
မွတ္ရရန္ ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္သံုးသည္ ့အ 
မ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား မစၥစ္နီးလ္ 
ကတုိကတ္ြန္းထားသည။္ —Ref: UPI

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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မျပယ္သည့္အဆိပ္ (သို႔မဟုတ္) ၈၈ မတ္လ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ
 ပူျပင္းေျခာက္ေသြ ႕ေသာ၊ 
အတတိက္ိလုႈပ္ႏိုးေစေသာ၊ ေသြး 
စြ န္းေသာ မတ္လေႏြရက္မ်ား  
တစ္ေက်ာ့ျပန္လာေခ်ၿပီ။ သည္ 
အခ်နိ္ေရာက္ေလတိငု္း နာၾကည္း 
မႈအဆိပ္တို ႔ျဖင့္ သုတ္လိမ္းထား 
ေသာႏွလံုးသားသည္ တဆတ္ 
ဆတ္တုန္ယင္လာၿပီး ဘယ္ေသာ 
အခါမွ ျပယ္လြင့္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ 
ထုိအဆိပ္တို႔သည္ တုိး၍သာျပန္႔ 
ကားဖြဲ႕တည္လာသည္။ ထိုအခါ 
အင္းလ်ားကို မျမင္ရပါလ်က္ ေန႔ 
ေန႔ညညျမင္ေနမိသည္။ ဂ်ပ္ဆင္ 
ကို မျမင္ရပါလ်က္ မ်က္စိထဲမွ 
မထြက္၊ အဓိပတိလမ္းမႏွင့္ဘြဲ႕ 
ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၊ ေက်ာင္းသား 
သမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံ၊ ဘ၀ဂ္ထိ 
ေအာငည္ံေနေသာ ေႂကြးေၾကာသ္ ံ
မ်ား၊ အနီေရာင္နဖူးစည္းမ်ား၊ 
ၿပီးေတာ့... တိတ္တဆိတ္ေရာက္ 
ရွိလာေသာ လူသတ္သမားမ်ား၊ 
လကန္ကဆ္ု၍ိ အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္း 
မွ်ယူေဆာင္မလာေသာ ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ခ်ိန္ရြယ ္
ထားေသာ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ 
မ်ား၊ သခံ်ပက္ာတင္က့ားႀကီးမ်ား၊ 
နပံါတတ္တုမ္်ား ၀ခီနဲ၀ဲတကလ္ာ 
လွ်င္ ျဖာခနဲပြင့္ထြက္သြားေသာ 
ေသြးစက္မ်ား . . ။
   ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ 
ေက်ာ ္ၾကာ သမိ္းဆည္းထားခဲသ့ည္ ့
ရင္ထဲကစာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ 
စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား 
ေမာင္ဖုန္းေမာ္ႏွင့္  ေမာင္စိုးႏိုင္  
သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ေပၚေပါက္လာေသာ ၈၈ မတ္လ 
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ 
ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရး 
ေတာ္ပံု ႀကီး၏ အ႐ုဏ္ဦးျဖစ္ခဲ့  
သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈႀကီး အတြင္း 
ပါ၀င္ခဲ့ေသာ  ေက်ာင္းသား ၊ 
ေက်ာင္းသမူ်ား၏ဘ၀သည ္ေနာင ္
တစ္ခ်ိန္တြင္  ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္သြား 
ၾကသည္။ ေသသူေသ၊ ေတာထဲ 
ေရာက္သူေရာက္ ၊  ေထာင္ထဲ  
ေရာက္သူေရာက္၊ အခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံ 
ျခားမွာ၊ အခ်ဳ႕ိက သေဘၤာေပၚမွာ၊ 
အခ်ဳိ ႕က တကၠစီေမာင္းေနဆဲ၊ 
ဘ၀ေတြအေတာမ္်ားမ်ား တစစ္စ ီ
ကြကဲြာသြားၾကသည။္ ဤေဆာင္း 
ပါးသည္ ၈၈ မတ္လ ေက်ာင္း 
သားလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့  
ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
မ်ားကို သတိတရဦးၫႊတ္တသ 
စိတ္ျဖင့္ ေရးသားေသာေဆာင္း 
ပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။

(၁)
 တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ 
ႏွစ္ခန္႔ၾကာ မက္လံုးေပး၍တစ္ဖံု၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္၍တစ္မ်ဳိး၊ လွည့္ျဖား 

ခ်မ္းၿငိမ္း

၍တစ္သြယ္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္  
လွည့္ပတ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္ 
အာဏာရငွဥ္ီးေန၀င္းႏငွ္အ့ေပါင္း 
ပါတစ္စုတို႔သည္ ၁၉၈၇ ေအာက ္
တိုဘာလတြင္ ကမၻာ့အဆင္းရဲ 
ဆံုးႏိငုင္မံ်ားစာရင္း (ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနမိ္ ့
က်ဆံုးႏိုင္ငံ LDC) အျဖစ္သြတ္ 
သြငး္ခံရဖို ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ႀကီး 
ထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ထုိ 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ၁၉၈၇ ဒီ 
ဇင္ဘာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ကမ ၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏို င္ငံ  တစ္  
ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။ 
အာဏာလက္ကုိင္ သူတို ႔သည္ 
ထုိမွ်ျဖင့္အားမရေသး၊ ၎တို ႔ 
တရား၀င္  ထုတ္ထားေသာေငြ  
စကၠဴမ်ားကိုတရားမ၀င္ေတာ့ဟု 
ဆိုကာ  ႐ုတ္တရက္ပယ္ဖ်က္ 
လိုက္ျခင္းသည္ တိုင္းသူ ျပည္ 
သားမ်ားအဖို ႔  အ႐ိႈက္ကို လက္ 
သီးပုန္းအထုိးခံရသလုိအထိနာခဲ့ 
ရသည္။  ထုိသို ႔ေသာတအံုေႏြး  
ေႏြးအခ်ိန္တြင္ စက္မႈတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႀကိဳ႕ကုန္း 
ရပ္ကြက္ရိွလူငယ္အခ်ဳိ႕ ခုိက္ရန္ 
ျဖစ္ပြားသည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ 
မသက္မညႇာ အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္း 

ခဲ့ရာ မတ္လ ၁၃ ရကတ္ြငက္န္ုထုတ္ 
ဓာတုေက်ာင္းသားေမာငဖ္နု္းေမာ ္
က်ညဆ္န္ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ရသလု ိ
က်န္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ 
ေမာင္စိုးႏိုင္မွာလည္း ရက္ပိုင္း  
အတြင္း ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ပင္ 
ကြယ္လြန္ခဲ့ရွာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသားထုႀကီးမွာမခံမရပ္ 
ႏုိင္ျဖစ္ကာ အစိုးရကိုတံု ႔ျပန္ဖို ႔ 
အေရး စု႐ံုးခဲ့ၾကသည္။

(၂)
၁၉၈၈ မတ္လ ၁၆ ရက္
 တစ္ပါတီစနစ္ အလိုမရွိ
 အာဏာရွင္စနစ္ အလိုမရွိ
 ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး
 ခ်က္ခ်င္းေပး
 မီးတုတ္ မီးတုတ္ ႐ိႈ႕႐ိႈ႕
 အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္
 ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း 
၀င္းထဲ၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း 
သူမ်ား၏ႂကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္ 
ဘဝဂ္ထိေအာင္ ညံေနပါသည္။ 
မတ္လအပူရိွန္ကို အမႈမထားဘဲ 
လက္သီးလက္ေမာင္း  တန္း၍ 
အဆကမ္ျပတ္ေအာ္ဟစၿ္ပီး လက ္
ရွိ  အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ 
အျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ်ေနၾကသည။္ 

စကမ္ႈတကသၠိလုပိ္တ္လိကုၿ္ပီျဖစ ္
၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပင္မ၌ စု႐ံုး 
ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ 
တေထာင္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အစရွိ 
သည့္တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားမွ  
အင္အားစုမ်ားပါ ပါ၀င္လာ၍ 
အဓိပတိလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ 
ေက်ာင္းသားထသုည ္ေဖြးေဖြး လႈပ ္
လ်က္ရိွသည္။ အျပင္ဘက္တြင္ 
ကား လသူတစ္စ္ေခြးမ်ားက သြား 
ရည္တမ်ားမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
လ်က.္..၊ တကယ္တမ္း ေတြးၾကည္ ့
ပါလွ်င္ ယခုဆႏၵျပေနေသာေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုမွာ အ 
သက္ႏစွဆ္ယ္ပင ္မျပည္ၾ့ကေသး။  
ဆယ့္ရွစ္၊ ဆယ့္ကိုးႏွစ္အရြယ္ေလး 
မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္း 
သား ေသြးေျမသို႔ခေသာအခါ ဘာ 
သ ိဘာသာမေနႏိငု္ေတာ ့မတိငုပ္င ္
ရပါလ်က္ အစဥ္အလာႀကီးေသာ 
ေက်ာင္းသားတို ႔၏ေသြးစည္းမႈျပ 
သႏုိင္ခဲ့သည္။
 ဖမ္းဆီးေက်ာင္းသား 
 ျပန္လြတ္ေရး
 ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး
 ေန၀င္းအစိုးရဆင္းေပးေရး
 ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး

 ေနရွနိ္ျမင္လ့ာသည္ႏငွ္အ့မွ် 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားသည္  ရန္ကုန္  
တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း  လွည့္  
လည္စီတန္းကာ ေႂကြးေၾကာ္သံ 
မ်ား ေႂကြးေၾကာၾ္ကသည။္ ေက်ာင္း 
သားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ နဖူး 
တြင္အနီေရာင္အ၀တ္ကို စည္း 
ထားလ်က္ ပုဆုိးတိုတို ၊  လြယ္ 
အိတ္ စလြယ္သိုင္းလ်က္ တက္ 
တက္ႂကြႂကြ  ေအာ္ ၾကသည္ ။ 
ေက်ာ င္း သူေ လး မ်ား မွာ လ ည္း  
ထဘီတုိတုိ၀တ္၍ လြယ္အိတ္ကို 
စလြယ္သိုင္းထားၾကသည္။ အဓိ 
ပတိလမ္း၊ ပုဂံလမ္း၊ စစ္ကိုင္း 
လမ္း၊ ဂ်ပ္ဆင္၊ စီးပြားေရးတကၠ 
သိုလ္ဘက္ စီတန္းလွည့္လည္ၾက 
သည္။ ေမာေသာအခါ ေက်ာင္း 
သားမ်ားနားေနေဆာင ္(RC) ေရ႕ွ 
ရပ္နားကာ တစ္ဦးခ်င္းစီနားေန 
ေဆာင္ေခါင္မိုးေပၚသို ႔တက္ကာ 
ေဟာေျပာၾကသည္။ ထုိသို ႔ျဖင့္  
မြန္းလြ ဲႏစွန္ာရတီိငုလ္ာခဲသ့ည။္ ထုိ႔ 
ေနာက ္ေက်ာင္းသားထႀုကီးသည ္
ေက်ာင္းပရ၀ိဏု္ျပငပ္ထြက၍္ လိႈင ္
နယ္ေျမရွ ိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း 
သမူ်ားႏငွ္ပ့ူးေပါင္းရန ္ျပညလ္မ္းမ 

ဘက္ ဦးတည္လိုက္ ၾကသည္။ 
လွည္းတန္းထိပ္သာသာခန္႔ တြင္ 
လက္နက္ကို င္တပ္ကို  ျ မင္ ရ 
သည။္ ေက်ာင္းသားမ်ားကားမမႈ၊ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက လြယ္  
အိတ္ထဲမွ တစ္စံုတစ္ရာကိုထုတ္ 
လိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ 
ခြပ္ေဒါင္းအလ.ံ..၊ အလကံိုျမငရ္၍  
ေက်ာင္းသားထုႀကီးမွာ ပိုမိုတက္ 
ႂကြလာၿပီး  တေ၀ါေ၀ါတေသာ 
ေသာျဖစ္ေနသည္။  ခြပ္ေဒါင္း  
အလကံား တပဥ္ီးမွာတလလူလူြင္ ့
ေခ်ၿပီ။ ခြပ္ေဒါင္းအလံေအာက္ 
ေက်ာင္းသား၊  ေက်ာင္းသူေတြ 
ငါးေယာက္တစ္တြဲ စီတန္း၍ အ 
စိုးရဆန္႔က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံ 
မ်ားေအာ္ဟစ္ကာ ျပည္လမ္းမ 
အတိုင္း လိႈင္တကၠသုိလ္ဘက္သို႔ 
ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အတြင္း မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျမင္ 
ကြင္း . . .၊ တုိင္းျပည္၏အေရးအ 
ရာကိစၥမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား 
တပ္ဦး မွစခဲ့သည္ခ်ည္း။  ယခု 
လည္း မိမိတို ႔ေက်ာင္းသားေတြ 
အနာခံရမည္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ မည္ 
သို ႔မွ်တုန္လႈပ္မႈမရွိ၊ သတၱိရွိရွိ ၊ 
ရဲရဲ၀ံ၀့ံ ့သမိငု္းမွာလပုစ္ရာရွသိည္ ့
ကိစၥကိုလုပ္သည့္သေဘာ။ အား 
လံုးညီၫြတစ္ြာျဖင္ ့စစအ္ာဏာရငွ ္
ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ 

(၃)
 ရာေထာင္ခ်ီ  ခ်ီတက္လာ 
ေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကီးသည္ 
ျပည္လမ္းမတစ္ေနရာအေရာက္ 
တုံ႔ခနဲရပ္သြားၾကသည္။ စစ္ေခြး 
မ်ား ... ေရွ႕တည္တ့ည္မွ့ာ စစ္ေခြး 
ေတြက လမ္းကိုပိတ္ဆို႔ေနရာယူ 
ထားၾကသည္။ လည္စည္းအနီ 
ဒိငု္း ကာတတုက္ိငုလ္ံထုနိ္းတပဖ္ြ႕ဲ၊ 
သည့္ေနာက္ ယမ္းအားအလြန္ 
ျပင္းသည့္ ဂ်ီ-သရီး၊ ဂ်ီ-ဖုိး ေသ 
နတ္ကုိင္စစ္တပ္၊ ထို႔ေနာက္ဘရင္း 
ကယ္ရီယာ အေျမာက္မ်ား..။
 ေက်ာင္းသားထု ႀကီးသည္  
႐ုတ္တရက္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ 
ေတြေ၀သြားသည္။ အခ်င္းခ်င္း 
တစ္ေယာကတ္စ္ေပါကအ္သံေတြ 
ထြက္လာသည္။ အခ်ဳိ႕က ျပည္ 
လမ္းမေပၚထုိင္ခ်လိုက္သည္။ 
အခ်ဳိ႕က အင္းလ်ား ကန္ေပါင္ 
ဘက္ထြက္သြားၾကသည္။ ေရွ႕ 
မတိုးသာျဖစ္ေနေသာ အခ်ိ န္  
တြင ္ေက်ာင္းသားအေတာမ္်ားမ်ား 
ေပါ က္ ကြဲ ကု န္ ကာ  လ က္ ညႇိဳး  
ေငါက္ေငါက္ထုိး၍ စစ္တပ္ကိုဆဲ 
ၾကသည္။ သည္လို အလြန္တရာ 
တင္းမာေနေသာအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္  
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မည္လား၊ 
အေသခံ၀င္မည္လားတစ္စုံ တစ္ 
ရာကိုဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္။

အခ်ပ္ပို (A4) သို႔



Vol.13, No.2  March 12 , 2014Novel
24

အခန္း(၂၀)
ဖူးခက္သားမွန္လွ်င္ ပါးျပင္တြင္ 
အမာရြတ္ရွိ၏။
 ကိုသက္ခုိင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ 
ဖူးခက္တြင္အတူရွိေနခဲ့သည့္ကာ 
လမ်ားကား ရွည္လ်ားလွသည္ဟု 
ဆုိရမည္။ သူ၏ ျပည္ေတာ္ျပန္ 
ေရးမွာ မေရရာသည့္ နည္းတူ 
ကြၽန္ေတာ္သည္လည္း ေဈးဆုိင္ 
သံေယာဇဥ္ျဖင့္ ဖူးခက္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့ 
သည္ျဖစ္၍ ကံတူအက်ဳိးေပးျခင္း 
ထပ္တူက်ေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္  
သည။္ သူႏငွ္ ့ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ဆံခုဲ ့
ၾကေလသည္ ့ေနရာမ်ဳးိစံတုြင ္ေထြ 
ရာေလးပါးအေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံု 
ကို ေတာင္စဥ္ေရမရေျပာျဖစ္ၾက 
သည္ခ်ညး္ျဖစ္၏။ ထုိ ႔ေၾကာင့္ 
မည္သည့္အေ ၾကာင္းအရာကို  
မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ 
ေၾကာင္း မတွသ္ားမရိန္လ္ြယက္လူ ွ
သညမ္ဟုတ္ေလရာ ေအာကပ္ါအ 
ေၾကာင္းအရာမွာ သူႏွင့္ ကြၽန္ 
ေတာ္ဖူးခက္တြင္အတူရွိေနစဥ္  
စကားလက္ဆံုက်ခဲ့ျခင္းဟုသာ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ေတာ့သည္။
 အမွတ္ရေနသည္ကား ထုိ 
ရက္မ်ားသည္ ဖူးခက္ကြၽန္း၏ 
အမွတ္သေကၤတျဖစ္ေသာ သက္ 
သတ္လြတ္ပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ 
ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္၏။ ေနရာကား 
ဖူးခကၿ္မိဳ႕မ၊ စဖန္ဟင္းကမ္းေျခရိွ 
တ႐တုဘ္ံုေက်ာင္းတြင္ျဖစၿ္ပီး စပ ္
စပ္စုစုႏုိင္လွေသာ ကိုသက္ခုိင္၏ 
စ႐ိုက္အမူအက်င့္ေၾကာင့္ပင္ ထို 
ေနရာသို႔ေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။
 ဖူးခက္သက္သတ္လြတ္ပြဲ  
ေတာ္ကို ထိုင္းျပကၡဒိန္ကိုအေျခခံ 
လ်က္ေန႔ရက္ကို သတ္မွတ္ေရြး 
ခ်ယ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာ၊ 
ႏုိဝင္ဘာမ်ားတြင္ ကိုးရက္တုိင္ 
က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ထုိရက္မ်ား 
တြင ္ဖးူခကၿ္မိဳ႕သၿူမိဳ႕သားအမ်ားစ ု
သည ္အထက္ေအာကအ္ျဖဴေရာင ္
အဝတ္မ်ားကိုသာ ဝတ္ဆင္ၾက 
သည္။ ထုိင္းဘာသာစကားျဖင့္ 
ကင္ေဂ်းပြဲေတာ္ဟု ဆုိသည္။ 
သက္သတ္လြတ္အစားအစာမ်ား 
ကို ၿမိဳ႕အႏွံ ႔ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ၾက 
သည။္ ယုံၾကညစ္ြလဲမ္းမႈျပင္းထန္ 
ေသာ ထုိင္းလူငယ္အခ်ဳိ႕၏ ပါး 
ျပငအ္သီးသီးတြင ္ခြၽန္ထက္ေသာ 
ဓား၊ စူးခြၽန္၊ သံပုိက္ခြၽန္စသည့္ 
အခြၽန္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ထိုးေဖာက္ကာ 
တ႐ုတ္႐ိုးရာဆုိင္းဗံုမ်ားတီးမႈတ္ 
ကာ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားအႏွံ႔လွည့္ 
ပတ္ၾကသည္။ 
 ဖူးခက္သားတို႔သည္ မိမိတို႔ 
ေနအိမ္အသီးသီးေရွ႕မွ ေစာင့္ႀကိဳ 
လ်က္ ပန္းမာန္၊ သစ္သီးမ်ဳိးစံု၊ 
နံ႔သာအေမႊးတိုင္တို ႔ျဖင့္ ပါးတြင္ 
ဓားခြၽန္၊ စူးခြၽန္မ်ားထိုးထားသည့္ 
နတ္ဝင္သည္မ်ားကို ကန္ေတာ့ 
ေလ့ရွိၾကသည္။ အဆိုပါပြဲေတာ္ 
ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာဧည့္ 
သည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေလ့ရွိ၏။ 
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မင္းဒင္

မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခုိင္ (၂)

သူတို႔သည္ ထိုပြဲေတာ္ကို အံ့ဘ 
နန္းျဖစ္ရပ္အျဖစ္ ဓာတ္ပံုဗီဒီယို 
မွတ္တမ္းမ်ဳိးစံုတင္ေလ့ရွိၾက၏။ 
 ‘ ‘လိုက္သာလိုက္ခဲ့ စမ္းပါ  
ဗ်ာ။ ထူးဆန္းတာေတာ့အမွန္ပဲ။ 
ဖူးခက္မွာေနခဲ့ဖူးတယ္ဆုိရင္ ဒီ 
အေၾကာင္းေတာ့ သိထားသင့္ 
တယ္’’ဟူေသာ သူ၏ဆြယ္တရား 
ကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း 
ျငင္းဆန္လိုေသာ ဆႏၵမရွိျခင္း 
ေၾကာင္ ့အဆိပုါတ႐တုဘ္ံုေက်ာင္း 
သို႔ ဒုတ္ဒုတ္ထိေရာက္ခဲ့ရျခင္းေပ 
တည္း။ ကိုသက္ခိုင္သည္ အပုိ 
စကားကိဆုိခုဲ့ျခင္းမဟတု္ေၾကာင္း 
ထိုေန႔က ကြၽန္ေတာ္မ်က္ျမင္ႀကံဳ 
ေတြ႕ခဲ့ရသည့္အျဖစ္အပ်က္က 
သက္ေသခံလ်က္ရိွသည္။ ေရွး 
ေခတ္တ႐ုတ္႐ိုးရာအဝါေရာင္၊ 
အနီေရာငဝ္တ္စံဝုတ္ဆငထ္ားၾက 
သမူ်ားကိ ုေက်ာလ္ႊားတုိးေဝွ႔လ်က ္
ဘံုေက်ာင္းအတြင္းေရာက္ရွိခ်ိန္ 
တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္း 
ကား တ႐ုတ္နတ္ဆရာေတာ္တစ္ 
ေယာက္သည္ ထိုင္းလူငယ္တစ္ 
ေယာက္၏ ပါးျပင္ကို အရွည္ 
တစ္ေပခြဲ၊ အျပားသုံးလက္မခန္႔ရွိ 
ေသာ ဓားျဖင့္ထုိးေဖာက္ေနျခင္း 
ေပတည္း။
 နတ္ဆရာသည ္တစစ္ံတုစခု္ 
ေသာဂါထာကို မန္းမႈတ္လ်က္ရွိ 
ခ်ိန္တြင ္လငူယ္၏ကိယ္ုခႏၶာသည ္
တဆတ္ဆတ္ တုန္လ်က္ရိွ၏။ 
နတ္ဆရာသည္ လူငယ္ပါးစပ္ 
ေဘးမွ ပါးျပင္ကိုလက္တစ္ဖက္ 
ျဖင့္  ညင္သာစြာပြတ္သပ္ရင္း 
အျခားတစ္ဖက္တြင္ အရွည္တစ္ 
ေပခြဲခန္႔ရွိေသာ ဓားကိုကိုင္ထား 
သည္။ ေဘးလူမ်ားမၾကားႏုိင္ 
သည့္ဂါထာမ်ဳိးစံုကို ႏႈတ္မွတဖြဖြ 
ေရရြတ္ရင္း ႐ုတ္ျခည္းဆိုသလို 
လူငယ္၏ ပါးျပင္ကို ဓားျဖင့္ညင္ 
သာစြာ ဖသိြင္းလုကိသ္ည။္ ဓားဦး 
သည ္လငူယ္၏ပါးစပ္မွထြကလ္ာ 
၏။ ေသြးအနည္းငယ္စို႔လာသည္ 
ကိ ုနတ္ဆရာက လက္ျဖင္ ့အသာ 
သပ္ခ်လုိက္သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္း 
ဆုသိလိပုင ္ေသြးတတိသ္ြားသည။္ 
အဆုိပါနည္းအတိုင္းပင္ ေနာက္ 
လူငယ္ေလးငါးေယာက္ကို တစ္ 
လကမ္ခြခဲန္႔အခ်င္းရိွသည္ ့သပုိံက ္
လံုးခြၽန၊္ လကသ္မားသံုးလြနပ္ ူအ 
ပါအဝင ္အခြၽနမ္်ဳိးစံတုို႔ျဖင္ ့ပါးျပင ္
တို႔ကို ဆက္တုိက္ထိုး ေဖာက္ေပး 
ေနေလသည။္ ေရွ႕ တြငဆ္ုခိဲ့သည္ ့
အတုိင္း ပါးျပင္မွ ဝင္အပ္ေသာ 
စူးခြၽန္တို႔သည္ ပါးစပ္မွ ျပန္ထြက္ 
လာသည္။ ကာယကံရွင္လူငယ္ 
တို႔၏ မ်က္ႏွာတြင ္နာက်ငမ္ႈအရပိ ္
အေယာင္ကိုမူ မျမင္ရေခ်။
 အဆိုပါဖူးခက္သက္သတ္ 
လြတ္ပြဲေတာ္ကို ဖူးခက္လမ္းမ 
မ်ားေပၚတြင္  အႀကိမ္မ်ားစြာ 
အေဝးအနီးမွ ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ္ 
ျငား ယခုကဲ့သို႔ အနီးကပ္မျမင္ဖူး 
ေလသည့္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အံ့ၾသ 
လြန္းေသာေၾကာင့္ ေဘးမွာရပ္ 
ေနသည့္ ကိုသက္ခုိင္ကိုပင္ ေမ့ 

ေလ်ာ့ေနမိသည္။ 
 နတ္ဆရာသည္ မည္သို ႔ 
ေသာ ဂါထာကိုမန္းမႈတ္ေလ သ 
နည္း။ တစ္စံုတစ္ခုပူးဝင္ေနဟန္ 
ရွသိည္ ့ထုငိ္းလငူယတ္ုိ႔သည ္မည ္
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နာက်င္ 
ျခင္းေဝဒနာကို မခံစားရသနည္း။ 
အထက္ေအာက္ဝတ္စံုအျဖဴကို  
ဝတ္ဆင္ကာ၊ သက္သတ္လြတ္ 
ကိုးရက္စားရသည့္ အဓိ႒ာန္ဝင္႐ံု 
မွ်ျဖင့ ္ဤသို႔မယံၾုကည္ႏုငိဖ္ြယရ္ာ 
စြမ္းအားတုိ ႔ အမွန္ပင္ေပၚထြက္ 
လာေလသေလာ။ အေတြးမ်ဳိးစံ၏ု 
အေျဖကို သိလိုစိတ္ေၾကာင့္ ကို 
သက္ခုိင္ဆီသို ႔  ဦးတည္မိျပန္ 
သည္။ 
 ‘‘ေဟလ့။ူ ထူးဆန္းတာေတာ ့
အမွန္ပဲဗ်။ ေဘးကၾကည့္ေနတဲ့ 
သူေတာင္ ၾကက္သီးထတယ္။ 
ခင္ဗ်ားသိသေလာက္ရွင္းစမ္းပါ 
ဦး’’
 ‘ ‘ေရာ။ ခေရေစ့တြင္းက် 
ေတာ့ ဘယ္သိပါ့မတံုးဗ်။ ခင္ 
ဗ်ားသာမနက္ာလွ်ကံာျမင္ေတြ႕ဖူး 
ေနတာကို လက္ေတြ႕အတြင္းက် 
က်သိရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ေခၚ 
လာတာ’’
 ‘‘အခုဝင္ေနတာ ကုလား 
နတ္လား။ တ႐ုတ္နတ္လားဗ်။ 
ဗမာျပညမ္ွာ ကြၽန္ေတာ္ျမငဖ္ူးေတြ႕ 

ဖူးသေလာက ္ဟိႏၵဴကလုားမီးနင္း 
ပြဲေတာ္ေတြမွာ စူးေတြ၊ သံခ်ိတ္ 
ေတြနဲ ႔ခႏ ၶာကိုယ္ကိုေဖာက္ ၾက၊ 
ခ်ိတ္ၾကတာေတာ့ျမင္ဖူးတယ္’’
 ‘‘ဟုတ္တယ္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ 
ငယင္ယက္ေနခဲတ့ဲ ့ကမာရြတခ္်စ ္
တီးဘရုားေက်ာင္းမီးနင္းပြဲေတြမွာ 
လည္း ကိုယ္ခႏၶာကို ဖဲထီးသံ  
ေခ်ာင္းလိ ုစူးခြၽန္ေတြ ငါးမွ်ားခ်တိ ္
အႀကီးစားလို သံခ်ိတ္ေတြနဲ႔ ထိုး 
ၾကေဖာက္ၾကတာျမင္ဖူးေပမယ့္ 
ဒီလို ပါးကေနပါးစပ္အထိေပါက္ 
ေအာင ္ဒီေလာကႀ္ကီးတဲ ့ဓားေတြ၊ 
သံပိုက္လံုးေတြ၊ လြန္ပူေတြနဲ႔ ထိုး 
ေဖာက္ၾကတာေတာ့ ထူးဆန္း 
လြန္းတယ။္ ထုိငု္းလငူယတ္ခ်ဳ႕ိဆိ ု
ရင္ ပါးျပင္ကို လွံတိုလွံရွည္ေတြနဲ႔ 
တင္မက ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ 
ေတြနဲ႔ေတာင္ ထိုးေဖာက္ထားၾက 
တာျမင္ဖူးတယ္ဗ်။ လွ်ာေတြကို 
လည္း စူးခြၽနမ္်ဳိးစံနုဲ႔ ေဖာကၾ္ကေလ 
ရဲ႕။ ကြၽန္ေတာ္ဒီအေၾကာင္းကို 
စပ္စုေနတာၾကာၿပီဗ်’’
 ‘ ‘ဒါဆုိလည္း ခင္ဗ်ားသိ 
သေလာက္ ဇာတ္စံုခင္းပါဦးဗ်ာ’’
 ‘‘ဖူးခက္သားေတြ အစဥ္အ 
ဆက္ယုံၾကည္က်င္းပလာၾကတဲ့ 
ဒီသက္သတ္လြတ္ပြဲေတာ္ရဲ႕ ျမစ္ 
ဖ်ားခံရာဒ႑ာရီဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ 
ေပါင္းႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ေလာက္က 

ဖူးခကက္ိုေရာကလ္ာခဲတ့ဲ ့တ႐တု ္
ဇာတ္အဖြဲ႕တစ္ခုကေန စတင္ခဲ့ 
တာတ့ဲဗ်ာ’’
 ‘‘ဟ။ ဘယ့္ႏယ္ွတ႐ုတ္ဇာတ္ 
အဖြဲ႕က ပါလာရျပန္တာတုံး’’ 
 ‘‘ဟုတ္တယ္။ ဖူးခက္ကြၽန္း 
ႀကီးဟာ ေငြျဖဴထြက္တဲ့ အရပ္ 
မုိ႔ ေရွးပေဝသဏီ ကတည္းက 
တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ရြက္ေလွႀကီး 
ေတြနဲ ႔ေရာက္လာၿပီး အေျခခ်၊ 
စီးပြားလာရွာၾကတယ္။ ထူးျခား 
တာက ထုိင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုး 
ကြယ္ယုံၾကည္မႈေတြဟာ ဗုဒၶဘာ 
သာကို အေျခခံတာေၾကာင့္ ဟိႏၵဴ 
ျဗဟၼဏအေငြ႕အသက္ေတြလည္း 
ေရာေနဟန္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ပဲ 
မႏွ႔စံပလ္ို႔လားမဆိုႏုငိဘ္ူး။ ဖူးခက ္
မွာ ဟိႏ ၵဴဘုရားေက်ာင္းေတာ့ 
မေတြ႕မိေသးဘူးဗ်။ ဗမာေဂၚရ 
ခါး၊ ထုငိ္းေဂၚရခါးေတြအမ်ားႀကီး 
ေတြ႕ရေပမယ့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ 
ေတြ မရွိသေလာက္ရွားတယ္။ 
ေသခ်ာတာကေတာ့ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ 
တင္မက ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္လႊားမွာ 
စီး ပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်တဲ့  
လပုင္န္းႀကီးေတြကိ ုတ႐တုလ္မူ်ဳိး 
ေတြပိုင္ၾကတာမ်ားတယ္’’
 ‘‘ကဲပါဗ်ာ။ပါးထဲကို ဓားထိုး 
ထည့္ေနၾကတဲ့ ဇာတ္လမ္းအစ  
တ႐ုတ္ဇာတ္အဖဲြ႕ အေၾကာင္း 

သာ ဆက္စမ္းပါဗ်’’
 ‘‘အလြယ္ေျပာရရင္ ဟိုးေရွး 
ေရွးတုန္းကေပါ့ဗ်ာ။ တ႐ုတ္ 
ဇာတ္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ဟာ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ 
ခံ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဆက္ 
သြယ္ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ ဖူးခက္ 
ၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာၾကသတဲ့။ ေရွး 
ေခတ္က တ႐ုတ္ဇာတ္အဖဲြ႕ဆုိ 
ေတာ ့နန္းတြင္း အ၀တအ္စားေတြ 
၀တ္၊ မ်က္ႏွာဖုံးေတြတပ္၊ မိတ္ 
ကပ္ထူထူႀကီးေတြ ျခယ္ၿပီးကၾက 
တာမ်ဳိး ျဖစ္မယ္ဗ်။ သတိျပဳစရာ 
အခ်က္ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ကာ 
လတုန္းက ဖူးခက္ကြၽန္းႀကီးဟာ 
တစက္ြၽန္းလုံးနီးပါးေတာႀကီး မ်က ္
မည္းလုိသာ ရွိေနေသးဟန္တူပါ 
ရ႕ဲ။ ေရာကလ္ာတ့ဇဲာတ္အဖဲြ႕ဟာ 
တ႐ုတ္ျပညမ္ႀကီးကလား၊ စင ္ကာ 
ပူလိုေနရာကလားေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္လည္း အတိအက် မဆို 
ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီဇာတ္အဖဲြ႕ ဖူးခက္ 
ကြၽန္းေပၚလည္း ေရာက္ေရာ ဇာတ္ 
အဖဲြ႕တစဖ္ဲြ႕လုံးဟာ ေရာဂါ အမည ္
ရွာမရတဲ့ မူးေ၀ေအာ့အန္၊ ကိုယ္ 
လကမ္အမီသာေ၀ဒနာမ်ဳိးစုခံစံား
ၾကရသတဲ့ဗ်။ ေနာက္ဆက္တဲြ 
အေနနဲ႔ ဖူးခက္ကြၽန္းသားေတြပါ 
ကပ္ဆုိက္သလိုျဖစ္ၿပီး အလားတူ
ေ၀ဒနာေတြ ခံစားၾကရသတဲ့။ 
တတ္ကြ ၽမ္းနားလည္သမွ်ေဆး 
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မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခုိင္ (၂)
နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ကုသေပမယ့္ မ 
ေပ်ာက္ၾကဘူးတဲ့။ ေနာက္ဆုံး 
ေတာဘ့ရုားကကု ုတယဆ္ုမိလား။ 
တ႐ုတ္႐ုိးရာ နတ္၀င္သည္နဲ႔ကု 
တယ္ေျပာရမလားပ။ဲ ဖူးခကက္ြၽန္း 
ပုိင္ႀကီးနဲ႔ နတ္ေဒ၀တာ၊ တ႐ုတ္ 
႐ုိးရာနတ္ေတြကို တုိင္တည္ၿပီး 
ဆုေတာင္း ၾကသတဲ့။ အမုိကအ္မ ဲ
ေတြမို႔ ရငွႀ္ကီးရငွ္ေကာင္းတုိ႔ မႏစွ ္
ၿမိဳ႕တဲ့ အျပဳအမူအေနအထိုင၊္ အ 
ေျပာ အဆိုေတြ ရိွခဲရ့င ္ေဗြမယူဘ ဲ
ခြင့္လႊတ္ဖို ႔၊ သစ္သီးမ်ဳိးစုံ၊ ပန္း 
မန္၊ အေမႊးနံ ႔သာတိုင္ ေတြနဲ ႔ 
ေတာငး္ပန္ၾကတယ္။ အျပစ္ကို 
ေပးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ အက်င့္သီလ 
ျဖဴစင္စြာ ေဆာက္တည္ေၾကာင္း 
သက္ေသအျဖစ္ အ၀တ္ျဖဴေတြ 
ကို ကိုးရက္တိတိ ၀တ္ပါ့မယ္။ 
သူ တစ္ပါး အသက္မပါတဲ့ သက္ 
သတ္လြတ္ အစားအစာေတြကို 
ကိုးရက္တုိင္တုိင္ အဓိ႒ာန္နဲ႔ စား 
ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ တုိင္တည္စကား 
လည္း ဆိုၾကသတဲ့ဗ်။ တိုက္ဆုိင္ 
ေလသလား။ ကြၽန္းပုိင္ႀကီး၊ နတ္ 
ေဒ၀တာေတြနဲ ႔ ႐ိုးရာနတ္ေတြ 
ကပဲ အစြမ္းထက္ေလသလား 
မဆိုႏုိင္ဘူးဗ်ာ။ အဓိ႒ာန္ကိုး  
ရက္ မျပည့္ခင္မွာ ဇာတ္တစ္ဖဲြ႕ 
လုံးဟာ ယူပစ္သလို ေရာဂါေတြ 
ေပ်ာက္ကင္းၾကကုန္ေလ၏တဲ့။ 

အဲဒအီခ်န္ိ၊ အဲဒအီေၾကာင္းကေန 
အစျပဳၿပီး ဖူးခက္ကြၽန္းမွာ သက္ 
သတ္လြတ္ပဲြေတာ္ကို  ႏွစ္စဥ္  
က်င္းပလာခဲ့ၾကတာ ဒီေန႔ ထက္ 
ထိတုိင္ ဆုိပါေတာ့။ ခက္တာက 
အဲဒီဒ႑ာရီထဲမွာ ပါးကိုဓားေတြ 
စူးခြၽန္ေတြနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ေဖာက္ 
ၾကရတယ္ဆုိတာ ပါမလာျပန္ 
ဘူး။ ဒီေတာ ့႐ိုးရာနတက္ိုးကြယမ္ႈ 
ကေန အံ့မခန္းအစြမ္းျပခန္းေတြ 
ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ တိုးလာ 
တယ္လို ႔သာ မွတ္ေပေတာ့ဗ်ာ။ 
ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဖူးခက္ကြၽန္းသား 
စစ္စစ္မွန္ရင္ ပါးမွာဓားဒဏ္ရာ 
အမာရြတ္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့အထိ ယုံ 
ၾကည္မႈျပင္းထန္ေနၾကေလရဲ႕။ 
တစ္ဆက္တည္း မွတ္သားစရာ 
ေကာင္းတာကေတာ့ ဖူးခကက္ြၽန္း 
ရဲ႕ အဲဒီထူးျခားတဲ့ အေလ့အထ 
ကို ထုိင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း အာ 
ဏာပိုင္ေတြက အကြက္က်က် 
စီမံခန္႔ခဲြၿပီး ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး 
ေၾကာ္ျငာအေနန႔ ဲတစက္မၻာလုံးကိ ု
ျဖန္ ႔လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီပဲြ 
ေတာ္ဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို 
အႀကီးအက်ယ္ အေထာက္အကူ 
ျပဳေလေရာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီပဲြေတာ္ 
ရက္ေတြမွာ ဖူးခကတ္စၿ္မိဳ႕လုံးမွာ 
ရွိတဲ့ ဟိုတယ္အားလုံး ျပည့္လွ်ံ 
ေနေအာင္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္း 
ထားၾကေလသတဲ့။ ေၾကာ္ျငာ 
ေကာင္းလြန္းလို ႔  ထင္ပါရဲ ႕ ။ 
ဒီပဲြကို တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြသာမက 
ထုိင္း လူမ်ဳိးျခားဘာသာ၀င္မ်ဳိးစုံ 
လည္း အနည္းဆုံးသက္သတ္ 
လြတ္ အဓိ႒ာန္နဲ႔ စားၾက၊ ႏုိင္ငံ 
ျခားသားေတြလည္း ၀င္ႏဲႊေနၾက 
သဗ်။ ေျဗာက္အိုးတစ္ခုတည္း 
တင္ အဲဒီရက္ပိုင္းမွာ ေရာင္းရ 
ေငြဟာ ထုိင္းဘတ္သန္းသုံးဆယ္ 
ေက်ာ္ရွိသတဲ့။ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ 
ျဖစ္ေနတဲ့သက္သတ္လြတ္ ေစ်း 
ဆုိင္တန္းရွည္ႀကီးေတြကလည္း 
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြကို စဲြ 
ေဆာင္ေနၾကေလရဲ႕’’
 ‘‘ခင္ဗ်ား စကားေျပာလုိက္ 
ရင ္ဆန္းေတာ့ဆန္းပါရ႕ဲ။ ဒါေပမဲ့ 
တျခားအေၾကာင္းဘက္ကိုခ်ည္း 
လွည့္လွည့္သြားေတာ့ နားေထာင္ 
ရတဲ့သူအတြက္ ဒုကၡတစ္မ်ဳိးဗ်’’
 ‘ ‘ဘယ္ဘက္မွ မလွည့္ရ 
ေပါင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ့္ဇာတ္လမ္း 
ကို အဆုံးသတ္ရရင္ အဲဒီေရွး 
ေဟာင္း တ႐ုတ္ဇာတ္အဖဲြ႕ ပထမ 
ဆုံးအဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့တဲ့ ဘုံေက်ာင္း 
ဟာ အခုခင္ဗ်ားနဲ ႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ေရာက္ေနတဲ့  စဖန္ဟင္းဘုံ  
ေက်ာင္းပဲတဲ့ခင္ဗ်’’
 ‘‘ေၾသာ္၊ ဒီလုိလား၊ ကြၽန္ 
ေတာ္က အခုျမင္ေနရတဲ့ ဖူးခက္ 
သားေတြ ဓား ၿပီးေနၾကတဲ့အ 
ေၾကာင္းရင္းကုိ သိခ်င္ေနတာဗ်’’
 ‘ ‘အမယ္ေလးဗ်ာ။ ကြ ၽန္ 
ေတာ့္ကုိမ်ား မဟာပညာေက်ာ္ 
ထင္ေနေလေရာ့သလား။ ဒီလွ်ိဳ႕ 
၀ကွခ္်ကက္ိမု်ား ကြၽန္ေတာသ္ ိေန 
ရင္ အခုလိုခင္ဗ်ားေဘးမွာ မတ္ 

တတ္ရပ္ၿပီး ဘယ္စကားေျပာေနပါ 
ေတာ့မတုန္း။ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ 
ႀကီးအျဖစ ္အလပုမ္်ားေနေလာက ္
ေရာေပါ့။ ေနဦးဗ်။ထူးဆန္းတဲ့ 
ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ ပတ္ 
သကလ္ို႔ ကြၽန္ေတာ္သသိေလာက ္
ေတာ့ ေျပာျပခ်င္ေသးတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္ငယ္စဥ္ကတည္းက ခ်စ ္
တီးဘုရားမီးနင္းပဲြေပါင္းမ်ားစြာ 
ကုိ မလြတ္တမ္းၾကည့္ခဲ့ဖူးတာမို႔ 
ဒီလိုအံ့မခန္းစြမ္းရည္ေတြ ျဖစ္ 
ေပၚလာေအာင္ ဘယ္လုိစီမံဖန္ 
တီးၾကတယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ 
လုိက္စံုစမ္းခဲ့ဖူးတယ္။ စပ္စုဖူး 
တယ္။ အမယ္၊ နာမည္ေက်ာ္ 
႐ပုရ္ငွမ္င္းသားႀကီး ဦးေက်ာဟ္နိ္း 
ရဲ႕ ညီအရင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကား 
ကားနဲ႔ ကိုေဇာ္ထူးေတာင္ ကမာ 
ရြတဘ္တူာ႐ံလုမ္းထပိက္ ခ်စတ္ီး 
ဘုရားမီးနင္းပြဲမွာ ႏွစ္တိုင္းလိုလို 
၀င္နင္းတာကုိယ္တုိင္ျမင္ဖူးတယ္ 
ဗ်။ မီးနင္းမယ့္ကြင္းႀကီးထဲမွာ ႏွစ္ 
ရက္ေလာကႀ္ကိဳၿပီး မီးနင္းေျမာင္း 
တစ္ခုတူးၾကတယ္။ လက္ေမာင္း 
လံုးေလာက္ အရြက္သစ္မာထင္း 
တံုးေတြကုိ တစ္ညေနေလာက္ 
ႀကိဳၿပီး မီး႐ႈိ႕ထားၾကတာ။ မီးနင္း 
ေျမာင္းနဲ႔ အျပည့္ မီးခဲေတြတရဲရဲ 
နဲ႔ ေပါ့ဗ်ာ။ မီးနင္းတဲ့သူဟာ မီး 
နင္းေျမာင္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးရင္ 
အုန္းရည္ေတြ ျဖည့္ထားတဲ့ ကန္ 
ခပ္ေသးေသးမွာ ခဏရပ္ၿပီး ေျခ 
ေထာက္ကို အုန္းရည္စိမ္ရတယ္။ 
ေနဦးဗ်။ မီးနင္းပဲြမ၀င္ခင္ မီးနင္း 
မယ့္သူေတြဟာ မလွမ္းမကမ္းက 
ခ်စ္တီးဘုရားေရကန္မွာ ေရဆင္း 
ခ်ိဳးၿပီး နတ္သြင္းၾကရေသးတာ 
လည္း ကြၽန္ေတာမ္တွမ္ိေနတယ။္ 
မီးနင္းေျမာင္းထကဲု ိစၿပီးဆင္းမယ္ ့
ေျမာင္းထိပ္မွာ ခ်စ္တီးဘုရား 
ေက်ာင္းက နတ္ဆရာတစ္  
ေယာကရ္ိွေနသလု ိအနု္းရညက္န ္
မွာ အသင့္ေစာင့္ေနတဲ ့နတဆ္ရာ 
တစ္ေယာက္လည္း ေတြ႕ေနရသ 
ဗ်။ မီးနင္းတဲအ့ခါ ခ်စတ္ီးဗံသုံေတြ 
ကုိ ဆူညံေနေအာင္ တီးမႈတ္ေန 
ၾကေလရဲ႕။ အဲဒီဗံုသံေတြကုိ ခ်စ္ 
တီးနတ္ေတြက လႊတ္ႀကိဳက္ထင္ 
ပါရဲ႕ဗ်ာ။
 လအူေတာမ္်ားမ်ားကေတာ ့
မီးပုံႀကီးေပၚ ေျခဗလာနဲ႔ မီးနင္းတဲ ့
အခါ ကုိးဆယ့္ေျခာက္ပါး ေရာဂါ 
ေပ်ာက္ကင္းတယ္။ အခက္အခဲ 
မ်ိဳးစံုက လြန္ေျမာက္တယ္လို႔ ယံု 
ၾကည္ၾကတယ္။ ဒီေလာက္ပဲဗ်။ 
အတြင္းက်က်သိခ်င္တဲ့ ကြ ၽန္ 
ေတာ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ေဘာ္ဒါ 
အရင္းႀကီး လူမုိုက္ဘားလားကုိ 
အစ္ေအာက္ၿပီး ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ 
ဖူးတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ ဘား 
လားက ဟိႏၵဴကုလားလူမိုက္ဆုိ 
ေတာ့ ခ်စ္တီးဘုရားေဂါပကေရြး 
ပဲြမွာ ၾသဇာရိတွယ။္ ခ်စတ္ီးဘရုား 
ေက်ာင္းက ပုဏၰားေတြနဲ႔လည္း 
အခ်ိတ္အဆက္ရွိတယ္ မဟုတ္ 
လား။ သူေျပာျပသမွ်ကေတာ့ မီး 
နင္းပဲြမက်င္းပခင္ ရက္ေတြမွာ 

ခ်စ္တီးဘုရားေက်ာင္းက နတ္ 
ဆရာလုိ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ခ်စ္တီး 
သခ်ႋဳင္းကုိ သြားၿပီး ရြတ္ရ၊ ဖတ္ရ 
တိုငတ္ညရ္တာေတြရွိသတဲ့ဗ်။ အ ဲ
ဒီရက္ပုိင္းေတြမွာ မီးနင္းမယ့္သူ 
ေတြဟာ အပိရ္ာထထူမူွာ မအပိရ္ 
ဘူး။ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ သာအိပ္ 
ရတယ္။ မိန္းမကိစၥကင္းေအာင္ 
ေနရသတဲ့ဗ်။ အဲဒီအဓိ႒ာန္ရက္ 
ကလည္း အတိအက်သတ္မွတ္ 
ထားတာေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။  
တခ်ိဳ႕တစ္လ၊ တခ်ိဳ႕တစ္ပတ္ 
ေလာက္ပဲတဲ့။ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား 
စြာ မီးနင္းဖူးတဲ့ ဘားလားႀကီးရဲ႕ 
ကုယိ္ေတြ႕အရ တစႀ္ကမိမ္ွာေတာ ့
သူမီးနင္းဖို ႔ အဓိ႒ာန္၀င္ေနတုန္း 
တစ္ရက္မွာ သူ ႔ မိန္းမတင္ပါး 
ကု ိေနာကရ္င္း၊ ေျပာငရ္င္း ပုတ္မိ 
လို႔မီးနင္းပဲြမွာ သူ႔ေျခေထာက္ကုိ 
မီးစဲြေလာင္ဖူးသတဲ့။ ခ်စ္တီး 

ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ 
ဒီကိစၥရပ္ေတြဟာ ထူးျခားဆန္း 
က်ယ္တာေတာ့ အမွန္ပဲဗ်ာ။ 
ကမၻာႀကီးေပၚမွာ မယံုႏုိင္စရာ 
အျဖစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွေလရဲ႕။ 
ေပ်ာက္ေစဆရာတစ္ေယာကဟ္ာ 
ခဲြစတ္ိကရိိယာ၊ ဘာဓားလကန္က ္
မ ွမပါဘ ဲဗိကုထ္ကဲု ိလကထ္ုိးႏႈကိ ္
ၿပီး ေဆးကသုႏုငိတ္ဲ ့ျဖစရ္ပမ္်ဳိးကု ိ 
လည္း ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ဖူးတယ္။ 
ခင္ဗ်ားဆက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ 
ေလ။ ကမာရြတ္ခ်စ္တီးဘုရားမီး 
နင္းပြဲတို႔၊ ဖူးခက္မွာ ပါးကုိ ဓားနဲ႔ 
ထုိးေဖာက္တဲ့  အျဖစ္ေတြရဲ ႕ 
ေနာက္ကြယ္မွာ မသမာမႈ၊ လွည့္ 
ဖ်ားမႈတစ္စံုတစ္ရာရိွေနရင္ ေဖာ္ 
ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ပညာရွင္မ်ိဳးစံု၊ 
ေလ့လာသူမ်ိဳးစံုက ႏွစ္တုိုင္း လာ 
ၿပီး စူးစမ္းေထာက္လွမ္းေနၾက 
တာမုိ႔ အေျဖမွန္ေပၚမယ္ဆုိရင္ 

လုိ႔ ေမးမိေတာ့ ‘‘မဟုတ္ဘူးကြ။ 
အခုရြတ္ေနတဲ ့ဂါထာက အထက ္
လမ္းဆရာေတြသံုးတဲ့ ဂါထာ’’ဆို 
ပဲ။ ဆရာကေတာင္ ‘‘ေဟ့ေကာင္ 
သက္ခိုင္၊ မငး္လက္ေတြ႕စမ္းမ 
လား၊ငါဂါထာရြတ္ၿပီး လက္ေတြ႕ 
ျပမယ္’’လုိ ႔လည္း ဆိုဖူးေလရဲ႕။ 
ကြၽန္ေတာ္လည္း ဆရာ့ကုိ ငယ္ 
ေၾကာက္ဆုိေတာ့ သူ႔ကုိမယံုရာ 
က်ေလမလားဆုၿိပီး အသာေနာက ္
ဆုတ္ေနလုိက္ရတယ္ဗ်ာ။ ၾကား 
ဖူးနား၀ေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ 
ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ့္ဇာတိမိႈက္ပင္ရြာ 
ေတာေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းထုိင္ 
ဆရာေတာအ္ျဖစ ္သတီင္းသံုးခဲတ့ဲ ့
ဘုန္း ႀကီးဦးခ်စ္လွဆုိတာလည္း 
နတ္ေမာကန္ယတ္စ၀္ုကိမ္ွာေတာ ့
ေလာကီအစီအရင္အေတာ္ကြၽမ္း 
ဆုိပဲဗ်။ ရႊံ႕နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ႏြား႐ုပ္ 
ေတြကုိ ဂါထာမႏၲရားအစီအရင္နဲ႔ 
သက္ရိွႏြားေတြလုိ  ထေ၀ွ႕ႏုိင္  
ေအာင္ေတာင္ စြမ္းဆိုပဲ။ အဲသ 
ေလာက္ေတာင္စြမ္းတဲ့ ဘုန္းႀကီး 
ဦးခ်စ္လွအခုေတာ့ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ 
သြားရွာပါၿပီ။ 
 မိႈက္ပင္န႔ဲ တစ္နယ္တည္း 
႐ံုးေတာဆုိတဲ့ရြာက ေက်ာင္းထိုင္ 
ကုိယ္ေတာ္  တစ္ပါးဟာလည္း 
တစရ္ပတ္စ္ေက်းမွာရိွေနတဲ ့ေဆြ 
မ်ိဳးရင္းခ်ာေတြ နာမက်န္းတဲအ့ခါ 
ဘယ္သုိ႔ဘယ္ပံုရိွေနတယ္ဆုိတာ 
သခိ်ငရ္င ္မ်ကစ္ကို ိမိတွထ္ားခိငု္း 
ၿပီး သူစီရင္ထားတဲ့ ေဆးျမစ္ကုိ 
မ်က္ခြံေပၚမွာ တင္လုိက္႐ံုနဲ႔ တ 
ကယ္အျပင္မွာ ျမင္ရတဲ့ျမင္ကြင္း 
လုိျမင္ႏုိင္ေအာင္ စြမ္းႏိုင္ျပန္သ 
တဲ့။
 ဒီလုိဂါထာမႏၲရား၊ ေပ်ာက္ 
ေစဆရာ၊ တေစၧသူရဲလုိျဖစ္ရပ္ 
ဆန္းေတြ၊ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္စကား 
ေတြကု ိအၿမလဲိလုိၾုကားေနရ ေတာ ့
အေရွ႕တုိင္းႏုိင္ငံေတြက လူအ 
မ်ားစုအသည္းအသန္ စိတ္၀င္ 
စားၾကတာ ဆန္းေတာ့မဆန္း လွ 
ေပဘူး။ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ 
အဲဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ေတာ္ 
ေတာက့ု ိအစဲြအလမ္းႀကီး ၾကေလ 
ရဲ႕’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားက ဘာေတြႀကံဳဖူး 
လုိ႔ေျပာႏိုင္တာတုံး၊ ေရွ႕ဆက္ပါ 
ဦးဗ်’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ ႀကံဳဖူးၾကားဖူး 
ထားတာေတြကို အကုန္ေလွ်ာက္ 
ေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ေလတျဖဴးျဖဴးနဲ႔ ဒစီဖန္ဟင္း ကမ္း 
ေျခမွာပ ဲေစာငက္ေလးၿခံဳၿပီး ေကြး 
ၾကရလိမ့္မယ္ထင္ပါရဲ႕။ ကဲ၊ ၿမိဳ႕ 
ထလဲညွ္မ့ယ့္ တ႐ုတ္နတ္၀ငသ္ည ္
အဖဲြ ႕နဲ ႔  ၿမိဳ ႕ထဲလုိက္ေလွ်ာက္ 
ၾကည့္ ၾကဦးစို ႔။ တ႐ုတ္ဗံေုတြ၊ 
လင္းကြင္းသံေတြနဲ႔ လိကု္ေလ်ာည ီ
ေထြျဖစ္သြားေအာင္ ‘ ‘ရန္ကနာ 
ဘာဘူ၊ ကကူရန္ေျခာက္ ေဗး 
ေလးဆပ္၊ ေဗးေလးဆပ္’’လု႔ိသာ 
ေနာကက္ေန လိကု္ေအာၾ္ကစို႔ဗ်ာ’’

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

သခ်ႋဳင္းမွာ ဘာဂါထာေတြရြတ္ 
တယ္၊ ဖတ္တယ္ဆုိတာ သိရ 
ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ေပမယ့္ 
ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ျဖစ္ေနလို႔ ေခၚ 
ခြင့္မရိွဘူးတဲ့ဗ်ာ။ တိုတိုနိဂံုးခ်ဳပ္ 
ရရင ္အဲဒီထူးဆန္းတဲ ့ျဖစ္ရပ္ေတြ 
ရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းခန္းဟာ အဓိ႒ာန္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဂါထာမႏၲရားေတြမွာ 
ခ်ည္းအဆံုးသတ္ေနတယ္ဗ် ။ 
ကြၽန္ေတာ့ထ္က ္လက္ေတြ႕က် တဲ ့
ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာ့လွည့္ခရီး 
သည္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မီးနင္းတဲ့ 
ပဂုၢိဳလ္ေတြရ႕ဲ ေျခဖ၀ါးမွာ အပခူ်နိ္
တုိင္းကိရိယာေတြ တပ္ဆင္  
ၿပီး စံုစမ္းေထာက္လွမ္းၾကတာ 
လည္း ရွိေသးရ႕ဲ။ ဘယ္လုအိခ်က ္
အလက္ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသ 
လဲ ကြၽန္ေတာ္မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ 
အေမရကိနလ္ုိႏုငိင္မံွာ မီးနင္းသင ္
တန္းရိွတယ္လို ႔ေတာင္ ၾကားဖူး 
ေနတယ္ဗ်ာ။
 ‘ ‘ေနပါဦးဗ်။ ခင္ဗ်ားက 
ေကာ ဒီလုိမီးပံုေပၚ ေျခဗလာနဲ႔ 
နင္းတာ။ ဓားေတြနဲ ႔ ထုိး ၾက၊ 
ေဖာက္ၾကတာေတြကုိ ယံုၾကည္ 
သလား။ အႀကအံဖန္လပ္ုတယ္လို႔ 
ေကာ မစဥ္းစားမိဘူးလားဗ်ာ’’
 ‘‘ဘယ့္ႏယ္ွေျပာပါလမ့္ိ။ ျမင ္
သမွ်ယံရုရင ္ေဒးဗစ္ေကာပ့ါးဖီးလ ္
ကု ိကုိးကြယရ္မယ့က္နိ္းပ။ဲ သုိ႔ေပမဲ ့

ဒီေလာက္ႏစွ္ေပါင္းရာခ်ၿီပီး ဘယ ္
လိုလုပ္ဒီပဲြေတာ္တည္တံ့ပါ့မလဲ။ 
ကြၽန္ေတာ္ေတြးမတိာေတာ ့ဒကီစိၥ 
ရပ္ေတြဟာ စတိစ္ြမ္းအငရ္႕ဲ  လွ်ိဳ႕ 
၀ကွခ္်က္ေတြထငပ္ါရ႕ဲ။ အထူးသ 
ျဖင္ ့အေနာကတ္ိငု္းသားေတြ ဟာ 
အေ ရွ ႕ တုိ င္း သားေ တြေ လာ က္  
စိတ္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြ 
ေတြ႕ခဲ့ဟန္မတူဘူး။ ဂါထာမႏၲ 
ရားဆုလိုိ႔ ကြၽန္ေတာ္အလယတ္န္း 
ေက်ာင္းသားဘ၀၊ အလက (၁) 
လိႈင္မွာ တက္ေနတုန္းဆံုခဲ့ရတဲ့ 
ကြၽန္ေတာ့္ဆရာတစ္ေယာက္ အ 
ေၾကာင္း သတိရမိေသးတယ္ဗ်။
 သူ႔နာမည္က ဆရာဦးစိုးျမင့္ 
တဲ့။ အခုထကထိ္ သကရွိ္ထငရွ္ား 
ရွိေနတုန္းပါပ။ဲ ဆရာက ေဆြႀကီး၊ 
မ်ိဳးႀကီးေခတ္ပညာတတ္ အသုိင္း 
အ၀ုိင္းကဗ်။ ၀ါသနာပါလို ႔သာ 
ေက်ာင္းဆရာ၀င္လုပ္ေနတာ။ 
ဆရာဦးစုိးျမင့္ဟာ အားလပ္ခ်ိန္ 
တုိင္းလိုလိုမွာ အနက္ေရာင္ စိတ္ 
ပုတီးႀကီးတစက္ံုးနဲ႔ ပါးစပ္က အၿမ ဲ
တမ္းလိလုိ ုတဖြဖြရြတ္ေနတတလ္ို႔ 
ကြၽန္ေတာ္မ၀ံမ့ရစဲပ္စၾုကည့္ေတာ့ 
ဆရာက လက္ထိတ္ေတြ၊ ခ်ည္ 
ေႏွာင္ထားတဲ့ႀကိဳးေတြကုိ ခ်က္ 
ခ်င္းေျဖႏုိင္လြတ္ႏုိင္တဲ့ ဂါထာကုိ 
ရြတ္ေနဆုိပဲ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း 
‘‘ဓာရဏပရိတ္မ်ားလား ဆရာ’’ 

ဓာတ္ပံု − မင္းဒင္

ဒီလုိဂါထာမႏၲရား၊ ေပ်ာက္ေစဆရာ၊ တေစၧသူရဲ 
လု ိျဖစ္ရပ္ဆန္းေတြ၊ ဒ႑ာရဆီနဆ္နစ္ကားေတြ 
ကု ိအၿမလဲိလုိ ုၾကားေနရေတာ ့အေရ႕ွတုငိ္းႏုငိင္ ံ
ေတြက၊ လအူမ်ားစု အသည္းအသန၊္ စိတ္၀ငစ္ား 
ၾကတာ ဆန္းေတာမ့ဆန္းလွေပဘူး။ ထုငိ္းလမူ်ိဳး 
ေတြကေတာ ့အဒဲလီိ ုကစိၥမ်ိဳးေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ ့
ကုိ အစဲြအလမ္း ႀကီးၾကေလရဲ႕

‘‘ ‘‘
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ဘယလ္ိ ုျမနမ္ာေတြပါလမိ့္

ျမန္မာဘာသာကို  ေလ့လာရင္  
စကားလုံးတုိင္းမွာ သီးျခား အဓိ 
ပၸာယ္ရွိတဲ့အတြက္ Mono Sylla- 
ble လို႔ေျပာဆုိၾကပါတယ္။‘‘ျမန္မာ’’ 
လို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ‘ျမန္’ က အဓိ 
ပၸာယ္တစ္မ်ဳိး၊ ‘မာ’က အဓိပၸာယ ္
တစ္မ်ဳိးရွိ ၿပီး အဲဒီစကား ႏွစ္လုံး 
ေပါင္းစည္းထားတဲ့  အဓိပ ၸာယ္ 
(သို ႔မဟုတ္) ဂုဏ္ရည္နဲ႔ ျပည့္၀ 
သူမ်ားလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ‘ျမန္’ ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကား 
ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က သြက္လက္ ျမန္ 
ဆန္ျခင္း၊ လ်င္ျမန္ျခင္းလို ႔ အဓိ 
ပၸာယ္ရပါတယ္။ ‘မာ’ဆိတုဲ့ စကား 
လုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္က သန္မာျခင္း 
လို ႔  အဓိပ ၸာယ္ရပါတယ္။ ဒါ  
ေၾကာင္ ့ျမန္မာဆုတိာ ‘သြကလ္က ္
ျမန္ဆန္ၿပီး သန္မာသူမ်ား’ လို ႔ 
အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခား 
သားမ်ားကေမးရင္ စာေရးသူတို႔ 
က ျမန္မာဆုိတာ Fast and 
Strong လုိ႔ ၀င့္ႂကြားၿပီးေျပာေလ့  
ရွိပါတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း 
အထက္ပါ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီ 
တဲ့ ဂုဏ္ရည္မ်ားျပည့္၀သူ ျမန္မာ 
ျပည္သားျဖစ္ရတာကို  ဂုဏ္ယူ 
မဆုံးရွိခဲ့ပါတယ္။
  ဒီေနရာမွာ အဓိပ ၸာယ္နဲ ႔ 
ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဂုဏ္ရည္မ်ားဆိုတာ 
ကို  ထပ္မံရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ 
သြက္လက္ျမန္ဆန္ၿပီး သန္မာမႈ 
ရိွတယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ျမန္မာ 
ျပည္သားအမ်ားစုဟာ ေထရ၀ါဒ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့အ 
တုငိ္းအသဉိာဏရ္႕ဲ ထနိ္းေက်ာင္း 
မႈနဲ႔ ကံသုံးပါးအမႈေတြကို ထက္ 
ထက္ျမက္ျမက္ သြက္သြက္လက္ 
လက ္ေဆာငရ္ြကတ္တ္တဲ့ ျမန္မာ့ 
ဂဏုရ္ညက္ိ ုေဖာ္ၫႊန္းလိုျခင္း ျဖစ ္
ပါတယ္။ စာေရးသတိုူ႔ ငယ္စဥ္က 
ပင္  မိဘမ်ားနဲ ႔အတူ ဓာရဏ 
ပရတိ္ေတာက္ိ ုရြတဖ္တပ္ြားမ်ားခဲ ့
ၾကပါတယ္။ စာဖတ္သဟူာ ဆရာ 
တကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္ရဲ႕ ‘‘တစ္ျပည္ 
သူမေရႊထား’’ ၀တၳဳကို ႐ုပ္ရွင္အ 
ျဖစ္ ဖန္တီးထားတာ ၾကည့္ခဲ့ဖူး 
မွာပါ။ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲက ‘ထား’ 
(ေမသန္းႏု)တုိ ႔  အိမ္ ၿ ခံအတြင္း 
ပါတီေပးေနၾကတဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္း 
မွာ ထားရဲ႕အဘြားကုိ ညအိပ္ရာ၀င္ 
ခါနီး ‘ေမာင္ေမာင္’(ေက်ာ္သူ) က 
ရြတ္ဖတ္ျပခဲ့တာ ဓာရဏပရိတ္ 
ေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပရိတ္ 
ေတာ္မွာ  ‘ဗုဒ ၶႆဘဂ၀ေတာ၊ 
သဗၺံကာ ယကမၼံ(သဗၺံ၀စိကမၼံ၊ 
သဗၺံမေနာကမၼံ )  ညာဏပုဗ ၺမံ 
ညာဏာႏပုရ၀ိတၱ’ံဆိတုဲအ့ပိဒုပ္ါရွ ိ
ပါတယ္။ အဓပိၸာယ္က ဘန္ုးေတာ္ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

ေျခာကပ္ါးႏငွ္ ့ျပည္စ့ုံေတာမ္ူေသာ 
ျမတ္စြာဘုရားအား အလုံးစုံေသာ 
ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈသည္ 
ဉာဏ္ေတာ္ျပ႒ာန္းျခင္း ရွိသည္။ 
ဉာဏ္ေတာ္၏ ေနာက္သို႔ အစဥ္ 
လုိက္သည္လို ႔  အဓိပ ၸာယ္ရပါ 
တယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ အလုံးစုံေသာ 
ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအမႈ၊ စိတ္ 
ႏွလုံးျဖင့္ ၿပီးေသာအမႈမ်ားသည္ 
လည္း ဉာဏ္ေတာ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ 
ဉာဏ္ေတာ္၏ေနာက္သို ႔ အစဥ္ 
လုိက္ျခင္း ရွိသည္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ရ 
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶရဲ႕ အဆုံး 
အမ၌တည္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ျမန္မာတို႔ဟာလည္း မိမိတို႔ေနစဥ္ 
ကံသုံးပါးနဲ ႔ ျပဳသမွ်ကိစၥေတြကို 
သတိတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး 
ဉာဏန္ဲ႔ မကြာလ်င ္ျမန္သြကလ္က ္
စြာၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေလ့ရွိတဲ့  သန္မာသူျမန္မာမ်ား 
သာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသိဉာဏ္ 
ရဲ႕ ထိန္ေက်ာင္းပဲ့ကိုင္မႈမပါရင္ 
အရာခပ္သိမ္းကို စိတ္ျမန္ လက္ 
ျမန္ ေဒါသနဲ႔ ျပဳမူေလရိွ့ၿပီး အလြန္ 
အတၱမာနႀကီးတဲ ့ျမန္မာေတြပ ဲျဖစ ္
လာမွာပါ။
 ယေန႔ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္း 
ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒုတိယအ 
မ်ဳိးအစား ျမန္မာေတြတိုးတက္ 
မ်ားျပားလာတာ ေတြ ႕ေနရပါ  

တယ္။ အလြန္ရက္စက္ၿပီး ယခင္ 
က လုံး၀မၾကားဖူးတဲ့ က်ဴးလြန္မႈ 
ေတြ၊ အလြန္ယုတ္မာလွတဲ့ က်ဴး 
လြနမ္ႈေတြကိ ုက်ဴးလြန္ေနၾကတာ 
ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေၾကာကခ္မန္းလလိ ိ
ၾကားသိေနရပါတယ္။ ဒါေတြကို 
က်ဴးလြန္ ၾကတာ ငါတုိ ႔ ျမန္မာ 
ေတြမ ွဟတုပ္ါရ႕ဲလားလို႔ သသံယ 
စိတ္ႀကီးမားစြာနဲ ႔ ယံုရခက္ခက္ 
ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ 
၂၀၁၃ ခုႏစွက္ ျဖစပ္ါတယ္။ ထန္း 
တပင္ နယ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္ငွားခေတာင္းတာကို မေပး 
တဲ့အတြက္ မိခင္အရင္းကို ဓားနဲ႔ 
ထုိးသတ္ၿပီး နယ္စပ္ကိုထြက္ေျပး 
ခဲ့တဲ့ သားလူမုိက္ရဲ႕အမႈဟာ စာ 
ေရးသူတို႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစညး္ 
ကိ ုႀကီးစြာတနုလ္ႈပ္ေစခဲတ့ာ အမနွ ္
ပါပဲ။ အရက္ေသစာ ေသာက္စား 
ၿ ပီး ေဒါသအရင္းခံနဲ ႔  စိတ္ျမန္ 
လက္ျမန္မိခင္အရင္းကို အေသ 
သတ္တဲ့သားက ျမတ္စြာဘရုားရွင ္
လက္ထက္က ဖခင္ကို သတ္တဲ့ 
အဇာတသတ္မင္းသားထက္သာ 
လြန္ မုိက္မဲလွပါတယ္။ ထပ္မံၿပီး 
လက္လွမ္းမီသမွ် ေျချမန္ လက္ 
ျမန္ ခြန္အားသန္မာတဲ ျမန္မာတုိ႔ 
ရဲ႕ ဉာဏ္နဲ႔ မယွဥ္တဲ့ မိုက္မဲမႈမ်ား 
ကို တင္ျပလိုပါတယ္။ ေန႔ရက္ 
ေတာ့ မမွတ္မိပါဘူး။ 

  အမွတ္(၂) လမ္းမ ႀကီး  
ေတာငဒ္ဂုဘံကလ္မ္းေၾကာင္းေပၚ 
မွာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳတာကို 
မေက်နပ္တဲ့သမီးက ဖခင္ကို ျပစ္ 
တင္ေျပာေတာ့ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ 
သန္သန္မာမာနဲ႔ ေဒါပြတဲ့ ‘ျမန္မာ 
ဖခင္’က သမီးကိုဓားနဲ႔အေသထိုး 
သတ္လုိက္ပါသတဲ့။
 အဂၤပူ၊ လိပ္ကန္ႀကီး ရြာ 
ေဟာင္းမွာ မရီးျဖစသ္ကူိုေကာက ္
ရိပ္ခ ညာေတာင္းခုိင္းရေကာင္း 
လားဆိုၿပီး မတ္ျဖစ္သူက တုတ္နဲ႔ 
ေက်ာကနု္းေရာ၊ ေျခေထာက္ေတြ 
ကိပုါ ႐ိကုၿ္ပီး ႏငွခ္်လုကိပ္ါတယ။္ 
မရီးကေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေနအိမ္ 
အနီးခ်ဳံပုတ္ထဲမွာ ပုန္းေနတာကို 
အတင္းအဓမၼဆဲြထုတ္ၿပီး မတ္ 
တတ္ရပ္ခုိင္းပါတယ္။ မရပ္ႏုငိဘ္ ဲ
လကဲ်ရွာတာကိ ုမရပ္ႏုငိရ္ေကာင္း 
လားဆုိ ၿပီး  ေကာက္႐ုိးန ႔ဲ  ထန္း 
လက္ေတြပံုလို႔ အရွင္လတ္လတ္ 
မီး႐ႈိ႕သတ္လုိက္ပါသတဲ့။
 သုံးခြ၊ ကဒၵပၸနေက်းရြာအုပ္စ ု
မွာ လင္ျဖစ္သူကို ပဲမခူးဘဲေနတဲ့ 
အတြက ္ဇနီးျဖစသ္ကူ အလပ္ုလပ္ု 
ဖို႔ေျပာရာမွ စကားမ်ားၿပီး လယ္ 
ကြင္းထဲမွာ ျမန္မာခင္ပြန္းက ဓား 
န႔ဲ ၁၄ ခ်ကတိ္တိ အေသထိုးသတ္ 
လုိက္ပါသတဲ့။

 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;? 
   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? aZmfrsKd;vdIif?

  Ekdifvif;atmif? ilvf&Sif;usif;

 "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)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၃၃၇.၇၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၈.၈၁
 ေငြ ေအာင္စ ၂၀.၈၇
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၁၅
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၆၃

2014 rwfv  8 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 972 981 usyf
1 a':vm (pifumyl) 769 779 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1348 1366 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.9 30.1 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 158 160 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၉၈ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၂၀၅ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၃.၃၀ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၁၂၅၈ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၆၁.၀၈ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၆၈၂ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၆၄.၂၀ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၅၆၅ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၃၂ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၄၃၁.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၀၈၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၄.၃၇ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၆၀၅ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၀၂ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၈၀၁ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၀၈၅ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၆.၃၇၂၅ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 rwfv 8 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

အႀကၤန္ကာလကမ္းေျခသြားသူမ်ားလာ၍ ႀကိဳငွားအခန္းမ်ား 
ဟုိတယ္တုိင္းလိုလို ျပည့္ေနဟုဆုိ
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၈
သႀကၤန္ကာလတြင္ ကမ္းေျခအပန္း  
ေျဖသြားသျဖင့္ ဟုိတယ္ခန္းႀကိဳ 
တင္မွာၾကားမႈျမင့္တက္လာကာ 
သႀကၤန္မတိုင္မီတစ္လခန္႔အလုိ 
တြင ္အခန္းမ်ားျပည္လ့နုီးငွားရမ္း 
ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းေျခအ 
သီးသီး၏ ဟုိတယ္အသုိင္းအ၀ုိင္း 
မွ သတင္းရရိွသည္။
 ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလတြင္ 
ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ ငပလီ 
ကမ္းေျခမ်ားသုိ ႔သြားေရာက္အ 
ပန္းေျဖသူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ 
ငွားရမည္ ့အခန္းမ်ားျပည္လ့နုီးပါး 
ငွားရမ္းထားရၿပီး ျဖစ္သည္။
  ‘‘ေစ်းကြက္ကုိ  အရင္က 
တည္းက ေၾကညာၿပီးလုပ္တဲ့ ဟို 
တယ္ေတြကေတာ့ အခုအခန္း 

ေတြ ႀကိဳတငင္ွားၿပီး သြားေလာက ္
ၿပီ။ အသစ္ေဆာက္ထားတဲ့ ဟုိ 
တယ္က အခန္းေတြပဲ  က် န္  
ေလာက္ေတာ့တယ္’’ ဟု ငပလ ီဟို  
တယ္ဇုန္မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ 
စြာေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။
 ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုသြား 
ေရာက္ေသာ ငပလီတြင္ ယခုႏွစ္ 
သႀကၤန္တြင္းကာလ၌ ရခိုင္႐ိုးရာ 
သႀကၤန္ပဲြျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ျပည္ 
တြင္းမွ အပန္းေျဖလာေရာက္သူ 
မ်ားလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာႏုိင္ 
ေၾကာင္း ၎ကခန္႔မွန္းသည္။
    ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ဟုိ 
တယ္အခန္းမ်ားမွာလည္း ႀကိဳ   
တင္မွာယူထား၍ အျပည့္ ငွား  
ထားရၿပီး ယခုႏွစ္သႀကၤန္သည္ 
မႏွစ္ကထက္ လာေရာက္သူပိုမို 
မ်ားႏုိ င္သည္ဟု  ေငြေဆာင္ဟုိ  

တယလ္ပုင္န္းရငွမ္်ားအသင္းဥက ၠ
႒ ဦးေအာင္သုိက္ကေျပာသည္။
 ‘‘သႀကၤန္နားနီး ဧၿပီလဆန္း 
ေလာက္မွ လာငွားတဲ့သူေတြအ 
တြက္ေတာ့  အခန္းမရေတာ့မွ  
က်ိန္းေသတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေငြေဆာင္ 
ကမ္းေျခသုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ 
သူမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းဧည့္သည္ 
မ်ားသာမက ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္ 
သည္မ်ားပါ လာေရာက္မႈ တုိး 
တက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိ 
သည္။
 ‘‘အရငက္ ျပညတ္ြင္းက တစ ္
ရာေလာက္လာရင္ ႏုိင္ငံျခားသား 
က ငါးဆယ္ေလာက္လာတယ္။ 
အခုက ျပည္တြင္းတစ္ရာဆိုရင္ 
ႏုိင္ငံျခားသားလည္းတစ္ရာပဲ’’ဟု 
ဦးေအာင္သုိက္ကဆိုသည္။

  ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခတြင္ 
ႀကိဳတငင္ွားရမ္း၍ ရေသာ ဟုတိယ ္
မ်ားျပည့္ေနၿပီး ယခုႏွစ္သႀကၤန္ 
တြငလ္ည္း ေခ်ာင္းသာ၌ ဟိုတယ္ 
မ်ားအျပင္ တည္းခုိခန္းမ်ားျပည့္ 
ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မႏွစ္ကနည္းတူ 
ရြာထဲတြင္  တည္းခုိသူမ်ားႏွ င့္  
စည္းကားႏုငိ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာ 
ဟုိတယ္ဇုန္  ဘ႑ာေရးမွဴး  ဦး 
ေက်ာ္ဟုိးကဆုိသည္။
 ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ 
အထ ိငပလတီြင ္ဟုတိယ္ႏငွ္ ့တည္း 
ခိရုပိသ္ာ ၂၂ လံုးႏငွ္ ့အခန္းေပါင္း  
၈၀၀ ေက်ာ္၊  ေခ်ာင္းသာတြင္  
ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၂၁  
လံုး၊အခန္းေပါင္း ၈၀၀ နီးပါးႏွင့္  
ေငြေဆာငတ္ြင ္ဟိတုယ္ႏငွ္ ့တည္း  
ခိုခန္း ၂၃ လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း 
၁၂၀၀ ေက်ာ္ရိွသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)ေငြေဆာင္ကမ္းေျခကို ေတြ႕ရစဥ္
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တ႐ုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီရွစ္ခု 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ထပ္မံခြင့္ျပဳ

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ဓာတ္ဆီဆိုင္ဖြင့္လိုသူမ်ား စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ညီပါက ႁခြင္းခ်က္မရွိ ခြင့္ျပဳေနဟုဆို

သိမ့္သိမ့္စုိး
ရန္ကုန္၊ မတ္-၉

  ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ 
စင္ကာပူႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸ 
ဏီရွစ္ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွမံႈေကာမ္ရငွက္ ထပမ္ခံြင့္ျပဳ 
လုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 
 အဆိုပါကုမ ၸဏီရွစ္ ခုတြင္  
စင္ကာပူမွ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုျဖစ္  
ၿပီး တ႐တု္ႏိုငိင္မံ ွကမုၸဏီႏစွခ္ုျဖစ ္
သည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီႏွစ္ခု 
မွာ လွ်ပ္စစ္အခ်က္ေပးကိရိယာ၊ 
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာသုံး 
စက္ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းတုိ႔ကို လာေရာက္လုပ္ 
ကို္င္ခြင့္ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ 
ႏွစ္ခုလုံးသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။
 လွ်ပ္စစ္အခ်က္ေပး ကိရိ 
ယာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္ 
လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို  တ႐ုတ္ႏွင့္ 
ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖက္ 
စပ္ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ Jiulin 
Technology ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း  
အေျခခ်လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ 
သည္။
 လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာ 
မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ 
တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ 
ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎မွာလယ္ယာ 
စုိက္ပ်ဴိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ 
ႀကီးဌာနပုိင္ေျမမ်ားကို ပုဂၢလိက 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တင္ဒါေခၚ 
ယူခဲ့ရာတြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ 
သည့္ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအ 
ဆုိျပဳခ်က္ကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး 
ေရးႏငွ့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ 
တစ္ဆင့္တင္ျပလာမႈအေပၚ စိ 
စစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။
 စင္ကာပူအေျခစုိက္ကုမၸဏီ 
ေျခာက္ခုမွာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ 
ရက္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္မည့္ ကုမၸဏီသံုးခုအပါ 
အ၀င္ သၾကားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသ 
ဇာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ 
ငန္း၊ အခ်ဳရိညထ္တုလ္ပု္ျခင္းလပု ္
ငန္းႏငွ္သ့ၾကားထတုလ္ပု္ေရာင္းခ် 
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။
 အဆုိပါစင္ကာပူကုမ ၸဏီ  
မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ 
အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ 
ကုငိမ္ည္က့မုၸဏသီံုးခသုည ္ရာခုငိ ္
ႏႈန္းျပည့္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေန 
ျဖင္ ့လပုက္ုငိခ္ြင္ရ့ရွခိဲၿ့ပီးက်နလ္ပု ္
ငန္းမ်ားမွာ ျပညတ္ြင္းလပုင္န္းရငွ ္
မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။

ေအးမြန္ရာျပည့္
မႏၲေလး၊ မတ္−၉

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း 
ဓာတဆ္ဆီိငုဖ္ြင့လ္ိသုည့ ္လပုင္န္း 
ရွင္မ်ားအား သတ္မွတ္စည္းကမ္း 
ခ်က္မ်ားႏွင့္  ကိုက္ညီမႈရွိပါက 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ခြၽင္းခ်က္မရွိ  
ခ်ေပးေနေၾကာင္း  သတင္းရရွိ  
သည္။
 ေျမယာကိစၥ အ႐ႈပ္အေထြး 
မ်ား၊ စည္ပင္နယ္နိမိတ္မ်ားျဖစ္ 
သည့္ လမ္းဧရိယာမ်ားအတြင္း 
က်ေရာက္ေနျခင္း၊ မီးေဘးအႏၲ 

ရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ 
သတ္မွတ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္  
ကိကုည္မီႈရွပိါက ဓာတဆ္ဆီိငုဖ္ြင္ ့
ခြင္ ့ေထာကခ္ခံ်ကမ္်ားအားခ်ေပး 
ေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသ 
ႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ 
ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။
 ‘‘သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိကု ္ 
ညမီႈရွတိယ။္ ဓာတဆ္ဆီိငုဖ္ြင့တ္ာ 
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကန္႔ကြက္ 
မယ့္သူမရွိဘူးဆိုရင္ သတၱဳတြင္း 
၀န္ႀကီးဌာနကိ ုေထာကခ္ံေပးလိကု ္ 
တာပဲ။ ဒီက ေထာက္ခံခ်က္ရရင္ 

သတၱဳတြင္းကလည္း ဆီေလွာင္ 
ကန္ေတြ လံၿုခံဳမႈရွ၊ိ မရွကိိ ုဆကစ္စ ္
ေဆးၿပီးဖြင့ခ္ြင့္ေပးတာ’’ဟ ု၀နႀ္ကီး  
ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။
 တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ 
သို ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဓာတ္ဆီ 
ဆိငုဖ္ြင့ခ္ြင့ ္ေထာကခ္ခံ်ကမ္်ားကိ ု
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ညီလွ်င္  အ 
လြယ္တကူ  ေထာက္ခံေပးေန 
ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ဆီဆိုင္ဖြင့္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာ ရပ္ကြက္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္စသည့္ ေအာက္ 
ေျခမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ 

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း 
၎က ဆုိသည္။
 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအ 
တြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသည့္ အဆင့္မ်ားမွ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးသို ႔ 
တစ္ႀကိမ္ေရာက္ရွိလာလွ်င္ ဖြင့္ 
ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ 
ခန္႔အထ ိပါ၀ငလ္ာတတ္ေၾကာင္း၊ 
ယင္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား တိုင္း 
ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရ 
အဖဲြ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပး 

ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးမွ သတင္းရရွိ 
သည္။ 
 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအ 
တြင္းတြင္ တရား၀င္ဖြင့္ခြင့္ ရရွိ 
ထားသည့္  ဓာတ္ဆီဆိုင္ေပါင္း  

၂၈၄ ဆိုင္ထိ ရွိေနၿပီး လက္ရွိ 
အခ်ိန္ထိ  ဓာတ္ဆီဆိုင္ဖြင့္ရန္  
ေလွ်ာက္လႊာတင္မႈ မ်ားစြာရွိေန 
ဆဲျဖစ္သည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္ 
မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က 
ေျပာသည္။

ဆီဆိုင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္
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သမၼတပူတင္၏ အေလာင္းအစား
႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က 
လတတ္ေလာ ယကူရနိ္းတုကိပ္ြကဲိ ု
သအူႏိငုရ္လုကိၿ္ပဟီ ုထင္ေကာင္း 
ထင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲ 
တစခ္လုုံုးကေတာ ့႐ႈံးနမိ္ဖ့ြယရ္ွိေန 
ပါသည္။
 ႐ရုွားမ်ဳိးႏြယမ္်ားကိ ုဒကုၡေပး 
ရင္း ကိဗ္ၿမိဳ႕တြင္ ယူကရိန္းတို႔က 
ေခတ္သစ္နာဇီပုံစံ တရားမဝင္ 
အာဏာသိမ္းမႈ စတင္ခဲ့သည္ဟု 
႐ုရွားမီဒီယာမ်ားတြင္သိမ္းက်ဳံးဝါဒ 
ျဖန္ ႔ ခဲ့ေသာ္လည္းခ႐ိုင္းမီးယား  
တြင္ စစ္ေရးအရ ၾကားဝင္မႈကို 
႐ု ရွားႏုိ င္ ငံ သားေ လး ပံု တ စ္ ပံု  
ေအာကက္သာ ေထာကခံ္ေၾကာင္း 
ကရင္လင္၏ ကိုယ္ပုိင္လူထုစစ္ 
တမ္းမ်ားတြင္  ေတြ ႕ရွိ ခဲ့ ၾကပါ  
သည္။
 ဥေရာပတစဝ္န္းတြငမူ္ အစိုး 
ရအရာရွမိ်ားႏငွ္ ့စြြမ္းအငလ္ပုင္န္း 
အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားက ႐ုရွား 
ေရနံႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေပၚ 
အားကိုးမီွခိုေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ် 
ႏိငုရ္န ္အျခားေရနပံိကုလ္ုငိ္းလမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားႏငွ္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
အရညရ္ႏုငိမ္ည္ ့နည္းလမ္းမ်ားရွာ 
ေဖြေရးကိ ုအပတူျပင္းလပု္ေဆာင ္
ေနၾကသည္။ ႐ုရွားတုိ ႔၏ လႊမ္း 
မိုးမႈထီးရိပ္ေအာက္ ၾကာရွည္စြာ 
အခုိင္အမာရွိေနခဲ့သည္ဟု ထင္ 
မွတ္ခံရေသာ ကာဇကစ္တန္ကဲ့သို႔ 

ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံမ်ားက ပူတင္၏ 
လႈပ္ရွားမႈအေပၚ တရားဝင္ပူပန္ 
မႈျပသခဲၾ့ကသည။္ ႐ရုွားအမ်ဳိးသား 
မ်ားကို ကာကြယ္ေရးနာမည္ခံ၍ 
ယင္းကဲ့သို႔ ၾကားဝင္ကိုယ္တြယ္မႈ 
မ်ဳိးမွာ အနာဂတတ္ြင ္၎တို႔ အေပၚ 
က်ေရာက္ႏုငိသ္ညက္ိလုည္း သရိွ ိ
ေနၾကသည္။
 လြနခ္ဲ့ေသာႏစွ္ေပါင္း ၂၀၀၀ 
နီးပါးက ေရာမဘုရင္ျပည့္ရွင္မင္း 
ကာလလီဂူလာက ယခုလိုေျပာခဲ့ 
သည္။ ‘ ‘သူတုိ ႔တစ္ေတြ ငါ့ကို  
ေၾကာက္ရြံ႕ေနသေရြ႕ ငါ့ကိုမုန္း 
ေနပေလ့ေစ’’ဟူ၍ပင္။ ယင္းမွာ 
ပူတင၏္ မူဝါဒပင္ျဖစ္ေနပုံရသည။္ 
ဆိုခ်ီၿမိဳ႕တြင္ ေငြေၾကးပံုေအာသံုး 
စြဲ၍ ရရွိလာခဲ့ေသာ ပါဝါအေပ်ာ့ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမွန္သမွ်ကို ပူတင္ 
က လႊင့္ပစ္လိုက္သည္။ ဆိုခ်ီ  
တြင္ ေႏြရာသီ၌ က်င္းပရန္စီစဥ္ 
ထားေသာ ဂ်-ီ၈ ထပိသ္ီးေဆြးေႏြး 
ပြကဲိလုည္း သူ႔အေနျဖင္ ့ဆံုး႐ႈံးသြား 
ေလာက္ပါသည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ 
ဂ်ီ-၈ အဖြဲ႕ဝင္ေနရာကိုပင္ ဆံုး႐ႈံး 
ေကာင္းဆံုး႐ႈံးႏုိင္ ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕  
ကလည္း ယခုအခါ ၎တုိ ႔၏ 
အစဥ္အလာ ဂ်ီ-၇ တည္ေဆာက ္
ပံုဆီ ျပန္သြားပံုေပၚေနသည္။
 ပူတင္ အသိမ္ေမြ႕ဆံုးက်ဴး 
လြန္ေသာ အမွားမွာ ႐ုရွားအေန 
ျဖင့္  စီးပြားေရးအရေသာ္လည္း 
ေကာင္း လဥူီးေရအရေသာလ္ည္း 
ေကာင္း ႀကီးက်ယ္ေသာခန္႔မွန္း 

ခ်က္တစ္ရပ္ကို  ထိန္းသိမ္းႏုိင္  
စြမ္းမရွိခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံအား 
အငအ္ားႀကီးႏုငိင္အံျဖစ ္ရပ္တည္ 
မႈဆီ တြန္း တင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
တျဖည္းျဖည္းက်ဳ႕ံလာေသာ လဥူီး 
ေရသန္း ၁၄၀ ႏငွ္အ့တ ူ႐ရုွားႏုငိင္ ံ
၏ ျပညတ္ြင္းစစုုေပါင္း ကန္ုထုတ္ 
လပ္ုမႈတန္ဖိုး (ဂ်ဒီပီီ)မွာ ၎ထက ္
လူဦးေရ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနည္းပါး 
ေသာ အီတလီႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီခန္႔ 
သာရွိသည္။
 ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ 
လည္း ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ႏွင့္ အျခားကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား 
ႏုိင္ငံျခားတင္ပို ႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ  
အသည္းအသန္မီွခုိေနရသည္။ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္အ 
ခ်က္အလက္အဖြဲ႕၏ အဆိုအရ 
႐ရုွားႏုငိင္၏ံ အမ်ဳိးသားဘတဂ္်က ္
၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံ 
ျခားတငပ္ို႔ေရာင္းခ်မႈ ႏစွစ္ဥဝ္င္ေငြ 

ကန္ေဒၚလာ ၅၁၅ ဘီလီယံမွာ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ ွရရွိျခင္းျဖစသ္ည။္
 ေရနံေဈးႏႈန္းျမင့္မား၍ ရရွိ 
လာေသာဝင္ေငြအေျမာကအ္ျမား 
ကို ပူတင္က တတိတိသံုးျဖဳန္းပစ္ 
သည္။ ႐ုရွားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး 
ေခ်းငွားရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ 
ေရနံစိမ္းတစ္စည္လွ်င္ အနည္း 
ဆံုး ၃၇ ကန္ေဒၚလာရရိွရန္လိအုပ္ 
သည္ဟု ႐ုရွားဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနက တြက္ခ်က္ေထာက္ျပခဲ့  
သည။္ ယခုႏစွတ္ြင ္ယင္းသို႔ဘတ္ 
ဂ်ကလ္ိုေငြ၊ ပိုေငြ တစတ္န္းတည္း 
ျဖစ္ေရး ေရနံေဈးႏႈန္းမွာ ကန္ 
ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစသ္ည။္ ပူတငက္ 
ယင္းမွရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို 
ပငစ္ငစ္ားမ်ား၊ ရတဲပ္ဖြ႕ဲ၊ စစတ္ပ္၊ 
အစိုးရအလုပ္အကိုင္က႑မ်ား 
ႏငွ္ ့ေဆာငး္ရာသအုိီလပံစအ္တြက ္
ကန္ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံသံုးစြဲ 
ျခင္းကဲ့သို ႔  ၿပိဳး ၿပိဳးျပက္ျပက္စီမံ 
ကိန္းမ်ားတြင္ပံုေအာသံုးစြဲသည္။
 ႐ုရွားအမ်ဳိးသားပိုင္  ေရနံ  
ကုမ ၸဏီ  ဂက္စ္ပရြ န္ မွာလည္း  
ဥေရာပေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေဈး 
ႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပန္လည္ 
ညႇိႏႈိ င္းမႈမ်ား  လုပ္ေဆာင္ေနရ 
သည။္ ၿပီးခဲ့သည္ ့ဇြန္လကဥေရာပ 
ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕ေဈးႏႈန္းကို ကုဗမီတာ 
တစ္ေထာင္လွ်င္  ကန္ေဒၚလာ 
၄၀၂ မွ ကန္ေဒၚလာ ၃၈၀ အထိ 

ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ရသည္။ ဥေရာပ 
ႏုိင္ငံမ်ားဆုိလွ်င္ ေဈးကြက္လမ္း 
ေၾကာင္းသစ္မ်ားရွာေဖြရင္း ႐ုရွား 
ႏုငိင္ထံက ္ေနာ္ေဝးႏိငုင္ပုိံင ္Staoil  
ကမုၸဏကီ ပုိမုိဝယ္ယူေနၾကသည။္
 ႐ု ရွားႏို င္ ငံ သား မ်ား ကို ယ္  
တုိင္ကလည္း ပူတင္က ၎တုိ႔ 
ႏိုင္ငံကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွစရာေကာင္း 
ေသာေ န ရာျ ဖ စ္ေ အာ င္  လု ပ္  
ေဆာင္ေနသည္ဟု မယံုၾကည္ၾက 
ပံုေပၚသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ စီးဆင္း 
သြားေသာ ေငြေၾကးပမာဏမွာ 
ကန္ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံနီးပါးစီ 
ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီက စီးဆင္း 
မႈမွာ တစလ္တည္းမွာပင ္ကန္ေဒၚ 
လာ ၁၇ ဘလီယံီအထိ ေရာကရိွ္ခဲ့ 
သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စီးပြားေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ မျဖစ္စေလာက္ 
၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိ ၿပီး 
ယင္းတိုးတကမ္ႈ အမ်ားစမုွာလည္း 
ဆုခိ်အီိလုပံစၿ္ပိဳငပ္ြအဲတြက ္သံုးစြ ဲ
ရာမွ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
 ႐ုရွားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္ေနခဲ့ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ဥပေဒစိုး 
မိုးမႈႏွင့္  အခြန္စနစ္အစိုးမရဘဲ 
ျခစားမႈျမင္မ့ားေသာႏုငိင္တံြင ္၎ 
တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား မညမ္ွ်လံ ု
ၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ကို ႏုိင္ငံတကာ 
ေကာပ္ိုေရးရငွ္းႀကီးမ်ားက ခ်င္ခ့်နိ ္
လာခဲ့၍ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ 
လာရသည္။  ယမန္ႏွစ္ကပင္  

႐ုရွားႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွမံႈမ်ား လကခံ္ရရိွရာတြင ္အေမရိ 
ကန္ႏငွ္ ့တ႐တု္ႏုငိင္တံို႔၏ ေနာက ္
တတယိေနရာသို႔ ေရာကရ္ွသိြားခဲ ့
သည္။
 အေရးပါေသာ ေမးခြန္းမွာ 
စတ္ိမခ်ရေသာ ႏိငုင္တံကာလက ္
တြဲဖက္ႏွင့္ အႏုိင္က်င့္သူဟူေသာ 
နာမညႀ္ကီးမႈထက ္ပူတငအ္ေနျဖင္ ့
မည္သည့္အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိခဲ့ပါ 
သနည္း။ ပူတင္က ခ႐ိုိင္းမီးယား 
ကြ ၽန္းဆြယ္ကို  ရယူလုိက္ေသာ္ 
လည္း ႐ုရွားမွာသီးဗက္တိုပိုလ္  
ေဒသတြင္ ေရတပ္အေျခစိုက္ခြင့္ 
ရရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ ခ႐ိုိင္းမီးယား 
မွာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ပင္လယ္နက္ 
အင္အာကို အနည္းအက်ဥ္းသာ 
တုိး တ က္ လာေ စႏို င္ ပါ သ ည္ ။ 
ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို ႔ 
၏ ဆကဆ္ံေရးတြင ္သတံမန္ေရး 
အရ ေပးဆပ္ရမႈမ်ားရိွေနလင့္  
ကစား ယူကရိန္းအေပၚ ႐ုရွား 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို  ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္းထားရန္ ၎၏ စိတ္ 
ပုိင္းျဖတ္ထားမႈကို ပူတင္ျပသခဲ့ 
သည္။
 သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ျဖစ္ 
ရန္ ျပဳမူပံုမွာ ဆင္ကဲ့သို႔အင္အား 
ႀကီးမားေသာ အိမ္နီးခ်င္းအေပၚ 
ယူကရိန္းတုိ ႔၏ နာၾကည္းမႈကို  
မီးထိုးေပးသဖြယရ္ွၿိပီး ႀကီးပြားတုိး 
တက္ေနဆဲ ၊  လြတ္လပ္ေသာ 
ဥေရာပတြငပ္ါဝင္ျခင္းႏငွ္အ့ာဏာ 
ရွင္ဆန္ၿပီး ပါဝါျပခ်င္ေသာ ႐ုရွား 
၏လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံျဖစ္ျခင္း 
ၾကားကြဲျပားမႈကို ယူကရိန္းႏုိင္ငံ 
သားမ်ားအား သတိေပးေနသလို 
ရွိသည္။
 ပတူငက္ အေနာက္ႏုငိင္မံ်ား 
စိတ္ဓာတ္အင္အားနည္းပါး ၿပီး  
မွ တ္ ဉာ ဏ္ န ည္း သ ည္ ဟု  
အေလာင္းအစားလုပ္ျ ခင္းျ ဖစ္  
ေကာင္းျဖစ္ႏုိ င္သည္။  ၂၀၀၈ 
ခုႏစွက္ ေဂ်ာဂ္်ယီာကိ ုက်ဴးေက်ာ ္
သကဲ့သို႔ပင္ ေရရွည္တြင္ေပးဆပ္ 
ရမႈနည္းသည္ဟု ထင္ႏုိင္သည္။ 
ဥေရာ ပ ၏  စိ တ္ေကာ င္းႏွ လံုး  
ေကာင္းႏွင့္ ေလးစားမႈကို ၎လို 
အပ္သည္ထက္  ႐ုရွားႏုိ င္ ငံ၏ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ေဈးကြက္ကို ဥေရာပ 
က ပိုမုိလိအုပ္သညဟု္လည္း ပူတင ္
ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ပါသည္။
 အေနာက္တုိင္း ဒီမိုကေရစီ 
ႏုငိင္မံ်ားမွာ တုံ႔ျပနရ္န္ေႏွးေကြးၿပီး 
စစ္ေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ 
လိုခ်င္စိတ္နည္းပါးေကာင္းနည္း 
ပါးပါလိမ့္မည္။ သို ႔ေသာ္လည္း 
၎တုိ႔က ‘‘သူတို႔တစ္ေတြ ငါ့ကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနသေရြ႕ ငါ့ကိုမုန္း 
ေနပေလ့ေစ’’ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ 
ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေနာက္ထပ္ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို အမွတ္ရ 
ေနၾကပါသည။္ ၎တုိ႔တစ္ေတြက 
ေရာမဘုရင္ကာလီဂူလာ  အ 
ေၾကာင္း စဥ္းစားေနၾကျခင္း မ 
ဟုတ္ပါ။

—Ref: Putin's Gamble

Munfae0if;rif;

‘‘သတုိူ႔တစ္ေတြ ငါ့ကိ ု
ေၾကာကရ္ြ႕ံေနသေရြ႕ 
ငါ့ကို  မုန္းေနပေလ့ 
ေစ’’ ဟူ၍ပင္။ ယင္း 
မွာ ပူတင၏္ မူဝါဒပင ္
ျဖစ္ေနပံုရသည္။ 

JULIAN STRATENSCHULTE/ EPA
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အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈကို လုိက္၍ ယေန႔ေခတ္ေဆးပညာ၊ 
မီဒီယာႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားစြာ၌ gender symbol ေခၚ လိင္ကြဲျပားမႈဆုိင္ရာ သေကၤတပုံမ်ား 
ျဖင့္ ေဖာ္ၫႊန္းသံုးစြဲေလ့ရွိၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည့္ သတ္မွတ္သေကၤတမွာ ဝလံုး 
အဝိုင္းေပၚတြင္ ျမားခြ ၽန္ငယ္တစ္ခုရွိပံုျဖစ္ ၿပီး အမ်ဳိးသမီးသေကၤတမွာ ဝလံုးေအာက္တြင္ အ 
ေပါင္းလကၡဏာရွိသည့္ပံုျဖစ္သည္။ ထုိသေကၤတမ်ားမွာ နကၡတ္ေဗဒင္သေကၤတမ်ားမွ ဆင္း 
သက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားသေကၤတမွာ မားစ္ၿဂိဳဟ္ေခၚ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး အမ်ဳိး 
သမီးသေကၤတမွာ ဗီးနပစ္ၿ္ဂိဳဟက္ိ ုရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစသ္ည။္ ထိသုေကၤတမ်ားကိ ုရီေနဆြန္းေခတ ္(တစ ္
ဖန္ျပန္၍ဆန္းသစ္ေသာေခတ္) မွစ၍ အသံုးျပဳလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္မ်ား (ဖို၊မ) ခြဲရာတြင္ 
ထုိသေကၤတမ်ားကိုဆြီဒင္ ႐ုကၡေဗဒပညာရွင္ကားလ္လင္ ေနးယပ္စ္က ပထမဆံုးအသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ 
၁၇၅၁ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။      —Ref: Wiki

သေကၤတပံုနဲ႔ လိင္ကြဲျပားမႈကို ဘယ္အခ်ိန္က သတ္မွတ္ခဲ့တာလဲ

 ‘‘ေရႊ၀ါျပည၌္ ဆန္ေပါ၏ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေရႊ၀ါျပည ္
သားတုိ႔အားလုံး ထမင္း၀ေနၾက၏။ ထမင္း၀ေသာ 
ေၾကာင္ ့ထုံးစအံတုငိ္း ပ်င္းၾက၏။ ပ်င္းေသာေၾကာင္ ့
တျဖည္းျဖည္းဖ်င္းလာ၏။ ဖ်င္းလာေသာေၾကာင့္ 
ၾကာေသာ္ ငတ္ၾကကန္ု၏။ ထို႔ျပင ္ေရႊ၀ါျပညသ္ ူျပည ္
သားအားလုံး ဘာမွ်မေအာင့္ႏုိင္၊ စိတ္အားညံ့ဖ်င္း 
လာ၏။ ဘာမွ်မလပ္ုဘ ဲဘယ္အရာမဆိ ုအေခ်ာငလ္ိ ု
ခ်င္လာ၏။ ဘယ္သူမဆို မိမိအဖို႔ခ်ည္း စဥ္းစားလာ 
ၾက၏။ ဘာကိစၥမဆို မိမိဘက္ကခ်ည္း ေတြးေတာ 
လာၾက၏။
 ဤမွ်နိမ့္က်ေသာ ေရႊ၀ါ ျပညသ္ ူျပညသ္ားတို႔၏ 
စတိ္ေနယိယုြင္းမႈသည ္၀မ္းေရာဂါ ကူးစကသ္ကဲသ့ို႔ 
မိမိစစ္တပ္တြင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ကူးစက္ေနၿပီကို 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္မာသည္ ယခုမွ သိ၏။
 ဗိလုခ္်ဳပႀ္ကီးသနမ္ာ၏ မ်ကလ္ုံးထ၌ဲ ေရႊ၀ါျပည ္
ႀကီးသည ္ေနပူက်ကဲ်တဲြငၾ္ကည္ရ့င္း အရည္ေပ်ာ္က် 
ေနေသာ ေရခတံုဲးႀကီးကဲ့သို႔ ျဖစလ္ာ၏။ ျဖစ္ႏုငိလ္ွ်င ္
ဤ ေရႊ၀ါျပည္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို အဏုျမဴဗုံးမ်ားျဖင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တညး္ ႀကဲခ်ေဖာက္ခဲြပစ္ခ်င္လာ၏။ 
ေတြးရငး္ ေတြးရင္း အလြန္စတ္ိ မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနရာ 
မွ ေငါက္ခနဲထရပ္၏’’
 ေရႊ၀ါျပည္၏ အဖြင့္နိဒါန္းကို စတင္ဖတ္႐ႈမိ 
သည္ႏွင့္ စာဖတ္သူ အေတြးစိတ္ကူးတြင္ မည္သည့္ 
ႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ေခတ္ကာလ အေျခအေနကို 
ေရးဖဲြ႕ေလမည္လည္းဟု ေတြးမိပါလိမ့္မည္။ သို ႔ 
ေသာလ္ည္း စာေရးသ ူရနက္နုဘ္ေဆြ၏ ‘ေရႊ၀ါျပည ္
သည္’ စာေရးသူ၏ စိတ္ကူးျဖစ္၏ဟု ဆုိ၏။ ေရႊ၀ါ 
ျပည္စာအုပ္ကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရး 
ေကာင္စီ လက္ထက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ 
လုိက္ေသာအခါ ထုတ္ေ၀ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ စာအုပ္ 
ေစ်းကြက္အတြင္းမွ  လုိက္လံသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရ 
သည။္ သို႔ရာတြင ္ေရႊ၀ါျပညသ္ည ္ထိုေခတ္ ထိုအခါ 
က စာဖတသ္တူို႔ၾကား တိုးတိုးတတိတ္တိ ္လကဆ္င္ ့
ကမ္းရင္း ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ယခုႏွစ္ေပါင္း ၄၅ 
ႏွစ္အလြန္မွာေတာ့ ေရႊ၀ါျပည္သည္ စာဖတ္သူ 
လက္သို႔၀ယ္ ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ 
ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္ခဲ့သူ။ 

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ ထိပ္ပိုင္းေန 
ရာမ်ားမွ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ စာေရးသူ ရန္ကုန္ 
ဘေဆြ၏ ေရႊ၀ါျပည္သည္ စာေရးသူ၏ အေတြး 
စိတ္ကူးျဖစ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း  ကုန္းေဘာင္ 
ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေခတ္၊ 
လြတ္လပ္ခါစ ျမန္မာျပည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ 
စီေခတ္ စသည္တို႔ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ 
ထုတ္ေရးသားထားေသာ စာအုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ 
စာအုပ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေခတ္မွ ေတာ ္
လနွ္ေရးေကာင္ေခတတ္ုိ႔ကိပုုံေဖာရ္ာ၌ ဇာတ္ေကာင ္
စ႐ိုက္တုိ႔ကို အထင္းသားျမင္ရ၏။ ေရႊ၀ါျပည္တြင္ 
ပါ၀င္ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ဦး 
တည္တ့ံ၊ ဦးေကာက္က်စ္၊ ဦးကံေပး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
သန္မာစသည့္ နာမည္ေျပာင္မ်ားေပး၍ ေရးသား 
ထားေသာ္လည္း စာဖတ္သူ၏ အေတြးမ်က္လုံးထဲ 
တြင ္ဇာတ္ေကာငတ္ုိ႔ ၏ မရူင္းပုသံဏၭာနမ္်ား ထငရ္ွား 
လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊ၀ါျပည္သည္ စာေရးသူျဖတ္ 
သန္းခဲ့ရေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို အတြင္းက်က် 
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ သေရာ္စာဆန္သည့္ ၀တၳဳ 
တစ္ပုဒ္ဟုဆိုလွ်င္ မွားအံ့မထင္။ ဖတ္႐ႈသူအေနျဖင့္ 
ေရႊ၀ါျပည္ စာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈေနရင္းမွ ဇာတ္လမ္း 
ကိ ုႀကိဳတငသ္ခိ်ငစ္တိတ္ို႔ ႏုိးႂကြလာေအာင ္လႈ႕ံေဆာ ္ 
သြားမည္ျဖစသ္ည။္  စာအုပ္ကု ိငါတို႔စာေပက တန္ဖိုး 
၄၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 

အႏရၲာယအ္ေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားေရာႁပြမ္းေနသည။္ ျပႆနာတစစ္ံတုစရ္ာျဖစ္ေတာ့မညက္ိ ု
စိတ္ထဲမွအလိုအေလ်ာက္သိလ်က္ႏွင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားမႈေၾကာင့္ မျဖစ္ 
သင့္ေသာဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားႀကံဳမည္။ ရန္မ်ား၀န္းရံေနမည္။ 

rwfv 12 &ufrS 18 &uftxd

ARIES
ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုးတက္မႈျဖစ္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားႏွင့္ေအာင္ 
ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ ဦးတည္ 
ခ်က္ေျပာင္းလဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမွ တက္လမ္းအဆင့္ဆင့္ျဖစ္မည္။

rdó&moDzGm; (rwf 21-{NyD20)

TAuRuS Nydó&moDzGm; ({NyD21-ar21)
အရာရာအဆင္ေျပမည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တိုးတက္မည္။ အႀကံသစ္ရည္ရြယ္ခ်က္ 
သစမ္်ားကိ ုလက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ေအာင္ျမငမ္ည။္ သတူစပ္ါးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအည့ ံ
မ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍တိုးတက္မႈသစ္မ်ားျဖစ္မည္။ အလုပ္တုိးတက္မည္။ 

arxkef&moDzGm; (ar 22-ZGef 21)GEmInI
မေတာ္တဆထိခုိကမ္ႈဂ႐ုစိကုရ္မည။္ ရန္အၿပိဳငအ္တုိကအ္ခံမ်ားမည။္ မူလရညမွ္န္းထား 
သည္ႏွင့္လက္ေတြ႕ကြာဟမည္။ အစပိုင္းခက္ခဲၿပီး အဆံုးပိုင္းတြင္ေအာင္ျမင္မည့္အေန 
အထားရွိမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္ယြင္းမည္။ 

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

လမ္းသစ္ထြင္၍ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကို 
ေက်ာလ္ႊား၍တိုးတကမ္ည။္ ကိယုပ္ိငုစ္တိက္ူးအႀကဉံာဏ္ႏငွ့္ေဆာငရ္ြကသ္ညမ္်ားမ ွထင္
ရွားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္မည္။

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)

အခြင့အ္ေရးႏစွခ္ြ တစၿ္ပိဳငတ္ညး္ေပၚမည။္ လမ္းသစထ္ြငၿ္ပီးလပ္ုေသာကစိၥမွ ေကာင္း ေသာ 
အက်ဳိးဆက္ရလာမည္။ ကာလအတန္ၾကာၿငိတြယ္ေနေသာျပႆနာမွကင္းလြတ္မည္။ 
စာရြကစ္ာတမ္းကစိၥ စကားေျပာဆိုေအာင္ျမငမ္ည။္ အမႈျပႆနာႀကံဳက အႏိငုရ္ရိွမည။္

သတူစပ္ါးအတြကၾ္ကား၀င္ေဆာငရ္ြကရ္ျခင္းႀကံဳမည။္ လမုူန္းခံရျခင္းႀကံဳမည။္ သတူစပ္ါး 
ကစိၥမ်ားအတြက ္ၾကား၀င္ေဆာငရ္ြကရ္င္း ျပႆနာအခကအ္ခဲမ်ားကိရုငဆ္ိငုရ္ျခင္းႀကံဳ  
မည္။ ဥပေဒႏွင့္မကင္းေသာကိစၥမွန္သမွ်ေရွာင္ပါ။ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ျဖစ္မည္။

မေတာတ္ဆထခိိကုမ္ႈအႏရၲာယႀ္ကံဳမည။္ အခကအ္ခမဲ်ားတစမ္်ဳိးၿပီးတစမ္်ဳိးေျဖရငွ္းေနရ  
မည။္ စတ္ိပငပ္န္းစရာမ်ားႀကံဳမည။္ မူလစစီဥ္ထားသည္ႏငွ္ ့လက္ေတြ႕ကြာဟမည။္ လပ္ု 
ငန္းေဟာင္းကိရုပ၍္ လပုင္န္းသစစ္တငရ္မည။္ အၿပိဳငအ္ဆိငုအ္ားလံုးေက်ာလ္ႊားႏိငုမ္ည။္

ဦးတည္ခ်က္သစ္ႏွင့္တိုးတက္မႈမ်ားႀကံဳမည္။ ရည္မွန္းခ်က္သစ္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မည္။ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ငန္းႏွစ္မ်ဳိးကိုလုပ္ကုိင္ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမည္။ ကူညီသူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕မည္။ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးတိုးတက္မည္။

စိတအ္ေႏွာင္အ့ယကွမ္်ား၊ အတိကုအ္ခမံ်ားႏငွ့္ႀကံဳေတြ႕ရမည။္ ဦးတညခ္်က္ေျပာင္းၿပီး 
လပု္ေသာကစိၥမ်ားမ ွထူးျခားေသာတကလ္မ္းမ်ားရမည။္ အမိတ္ြင္းေရး၊လမူႈေရးညံမ့ည။္ 
အခ်စ္မွားျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားျခင္းမ်ားရွိမည္။ျပႆနာေဟာင္းမ်ားေျဖရွင္းရမည္။

အရာရာသတိရိွရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား၊ အတုိက္အခံမ်ားအေႏွာင့္ 
အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ႀကံဳရမည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူကိုသံေယာဇဥ္
ထားျခင္း၊ မေပါင္းသင့္သူကိုေပါင္းမိျခင္းမ်ားရွိမည္။ အနီးကပ္လူ သစၥာေဖာက္မည္။

အၿပိဳငအ္ဆိငုမ္်ားၾကားမ ွတကလ္မ္းမ်ားေပၚေပါကမ္ည။္ အခကအ္ခမဲ်ားေက်ာလ္ႊားႏိငု ္
မည္။ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္မူ၊ ကိုယ္ပုိင္ဟန္ကိုအေျခတည္ၿပီးေဆာင္ 
ရြက္၍ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ရမည္။ယံုၾကည္လႊဲအပ္ထားသူမ်ားမွ သစၥာမဲ့မည္။
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မူလတန္း Study/Study Guide သငၾ္ကား 

ေပးသည္။ 

ဖုန္း- ၀၉ ၃၁၃၃၈၄၇၂

ဆရာမေဒၚလွလွသန္း

မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ တကသၠုလိ၀္င ္

တန္း (တစ္ဘာသာ)ခ်င္း Study,Study 

Guide သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း- ၀၉ ၄၂၀၁၆၂၅၉၃

သင္ၾကားေပးသည္

Grade 4 to 9 အထိ ဘာသာစံ ုTeaching 

& Study Guide လုပ္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၈၆၁၂၉၆၆

ေရာင္းမည္

ေထာက္ႀကံ႕စစ္သခ်ႋဳင္းအနီး

၂၅ ေပ၊ ေပ ၅၀ (ပါမစ္ေျမ)

လံုးခ်င္းတစ္ထပ္တိုက္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ 

အမိသ္ာ၊ မီးဖိုေဆာင၊္ အပိခ္န္း၊ ဧည့ခ္န္း 

ဖြဲ႕ၿပီး၊ ေရ (အ၀ီစိေရ)၊ မီးအဆင္သင့္၊ 

က်ပ္သန္ိး (၃၈၀) ဖန္ုး - ၀၉၄၃၁၃၂၉၆၆

Queen Fashion (ေဒၚတင့္တင့္)

ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း(တစ္ဘာသာ) တစ္ပတ္၊ 

အေျခခံမွစ၍ ဘာသာစံုအထူးသင္တန္း 

(တစ္လ)။ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း

အမွတ္-၃၇၊ ၃လႊာ၊ ေရေက်ာ္လမ္းမ၊ 

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၃၂၃၇၃

ပညာဒါန

ကိတ္မုန္႔ ေပါင္မုန္႔၊ ပီဇာ၊ ဘာဂါ၊ ေရခဲ 

မုန္႔၊ အခ်ိဳရညမ္်ိဳးစံ၊ု တ႐ုတ္အစားအစာ၊ 

ေကာ္ရည္၊ ေၾကးအုိး၊ ကုန္းေဘာင္ႀကီး 

ေၾကာ္၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္၊ ငါးကင္၊ ဒံေပါက္ 

(အစိမ္းေဖာက္) . . . . ..။

ဖုန္း-၀၁ ၄၀၀၁၆၃

သင္တန္းသူေခၚယူျခင္း

အမ်ိဳးသမီးအလွအပဆုိင္ရာ  ဘာသာ 

ရပ္ ရွစ္မ်ဳိးလံုး ဆုိင္ဖြင့္ႏုိင္သည္အထိ 

တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးသည္။ 

ဆုလဲ့(အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔)

Hair & Beauty Spa

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၇၈၅၀၅

လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္

ပဋိစၥသမုပၸာဒ္သင္တန္းတရားပို ႔ခ်ေပး 

ရန ္သငတ္န္းျပတရားေက်ာင္းေဆာငလ္ွဴ 

ဒါန္းလိသုမူ်ား ဆရာေတာ္ႏငွ္ဆ့က ္သြယ ္

ပါ။ ေအာင္ဆုပန္စာသင္တုိက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕ 

သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၉၆၈၀

FAMILY RESTAURANT

တ႐ုတ္ဟင္းလ်ာစားေသာက္ဆိုင္

ဋ ရပ္ကြက၊္ အမွတ္ (၈၃၃)၊ သဓုမၼာလမ္းမ၊ 

 မ/ဥကၠလာပ။

၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္

သ႐ုပ္ေဆာင္၀ါသနာပါေသာ လူငယ္ 

မ်ားအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ စာအုပ္ ၃၀ ၀ယ္ယူရရွိႏုငိပ္ါသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ေရာင္းမည္

NISSAN (Vanette) 8.5 Kg Model 

2005/AC/P,W/P,S Engine 1800 cc 

/gasoline 6F . . . . .

PH:09 449249588

ေရာင္းမည္

AKK SHOPPING MALL ေရွ႕ရိွမ်က္ 

ႏွာစာ 25'အက်ယ္365sqftရိွသည့္ဆိုင္ 

ခန္းအျမန္ငွားမည္ အထူးျပင္ဆင္ၿပီး

ေရႊဆိုင္သ႔ိုမဟုတ္ phone ဆိုင္ဖြင့္ရန္ 

ေနရာေကာင္း။ တစ္လ-7သိန္းခဲြ

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၂၂၆၃၃ 

ငွားမည္

က်ိဳကၠဆံလမ္းမေပၚ ၃ လႊာ၊ ၃၉ ကား 

ဂိတ္ေရွ႕ (၁၄×၆၀)၊လွ်ာထိုးထပ္ခိုး၀က္ 

အိမ္သာေရခ်ိဳး၊ ေႂကြျပားခင္းကပ္၊ ေရွ႕ 

ေနာက္သံပန္း။

တစ္လ- ႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၉၅၄၃

ေရာင္းမည္

မင္းရဲေက်ာစ္ြာ ၂ လမ္း၊ ေတာငဥ္ကလၠာ၊  

ေျမညီ ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း (၅၀၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ ပါရမီလမ္းမေပၚ ေပ 

(20x60)၊ ဂရန္ေျမ၊ သိန္း (၅၀၀၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ငွားမည္

သဃၤန္းကြၽန္း၊ စံျပေစ်း၊ ေလးေထာင္က့န္ 

လမ္းမ၊ လစူည၊္ လပ္ုငန္းလက္ခံ္၊ (၂၅× 

၅၀)ေပ၊ 2RC-35L။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

ေရာင္းမည္

ေျမာက္ဒဂံု(၄၀)၊ ရပ္ကြက္၊ သခင္ျမ 

လမ္း၊ ေထာင့္ကြက္၊ (၄၀×၆၀)၊ ဂရန္၊ 

သိန္း (၁၀၀၀) ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၇၆၃

ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း

Software Installation,System Ser-

vices, System Clean & Virus Clean. 

Network Installation & Services. 

PC-4500/-

PH:09 31058583

အိမ္တုိင္ရာေရာက္သင္ေပးသည္

Tuotial,Project မ်ားကို Assembly, C  

Program သံုး၍ Project Board, De-

velopment board မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၄၈၀၀၃၂၅

အိမ္တုိင္ရာေရာက္သင္ေပးသည္

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံမွစၿပီး ကေလးငယ္ 

မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကြၽမ္းက်င္စြာ 

သံုးတတ္ေစရန္ Internet & Email, 

MYOB,Peachtree အိမ္တိုင္ရာေရာက္ 

သင္ေပးသည္။

ဖုန္း- ၀၉ ၄၄၄၀၁၁၂၇၉

Web Site ေရးဆြဲသည္

MWP | Web Development Services 

မွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္း 

မ်ားအတြက ္WebSite မ်ားကိ ုအစအဆံုး 

တာ၀န္ယူေရးဆြဲေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၂၁၈၀၂၁

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ဓာတ္ပံုပညာရွင္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာ 

သင္ေပးၿပီး အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပး 

မည္။ ပညာသင္ မ (၅) ဦးအလိုရိွသည္။

ဖုန္း- ၀၉ ၂၂၇၁၉၉

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး

Sales  & Marketing  က်ား (၂) ဦး ၊ 

မ(၂) ဦး 

ဖုန္း- ၀၉ ၄၄၈၀၀၁၆၅၁

ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ပင္းယ ၁၁ လမ္း၊ ေပ 

(၁၉x ၅၂)၊ ေျမည၊ီ သန္ိး-၆၅၀၊ မွန္ခန္း၊ 

သိန္း- ၄၅၀ (၃ လပုိင္းစတင္မည္)။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

အေရာင္း၀န္ထမ္း  မ (၁၀) ဦး

အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ 

ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္သူ။

အမွတ္-၃၉၀၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္လမ္းသြယ္ 

၄ လမ္း၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း- ၀၁ ၅၇၂၁၈၆၊

၀၉ ၇၃၁၂၈၂၆၈

ေရာင္းမည္

ပါရမီစန္ိေဂဟာအနီး၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမညီ၊ ေပ(12 x 

50)၊ သိန္း (450)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

သင္ၾကားေပးသည္

၈၊ ၉၊ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေႏြသခ်ၤာသီး 

သန္႔သင္တန္း ကေလးမ်ားထူးခြၽန္ရန္ 

တာ၀န္ယူသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၄၂၀၂၀

ေရာင္းမည္

၁၀ မုိင္၊ ေလဆိပ္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေပ 

(40x100)၊ သိန္း (၅၀၀၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

တပ္ဆင္ေပးပါသည္

စကမ္ႈဇုန္ လပ္ုငန္းရွငမ္်ားအတြက ္Wire-

less Network ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္မိုင္မွ 

ငါးမုငိအ္ထ ိလမွ္းၾကည့္ႏုငိ္ေသာ CCTY/

IPCAMERA မ်ားတပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၉၄၅၅၁၈

ငွားမည္

သာေကတ၊ ဧရာ၀ဏ္ရိပ္သာ၊ေျမအ 

က်ယ္ 800spfL ခန္႔၊ အိမ္အက်ယ္ ၄၂× 

၃၅၊ (2RC) 4MBR, 1 SBR, Line Ph 

(2) Nos: A/C (8) Nos: ကားဂိုေဒါင္ 

၂၂×၃၅ (2RC).  PH:09 73201784

ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ယႆ၀တီလမ္းမႀကီး 

ေပၚ၊ ၁၃ ရပ္ကြက္၊ ေပ (၁၈x၅၅)၊ ေျမ 

ညီ - သိန္း (၅၅၀)၊ ေလးလႊာ သိန္း 

(၃၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

အိပ္ခန္း သံုးခန္း၊ အဲကြန္း ငါးလံုး၊ ႀကိဳး 

ဖုန္း တစ္လံုးပါသည္။ ေလးလႊာ၊ (၈) 

ရပ္ကြက္၊ သစၥာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ တ/

ဥကၠလာ။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၇၄၇၂၆

ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕ 

နယ္၊ ရန္ကုန္-ျပည္ခ႐ိုင္ခ်င္းဆက္ 

လမ္းမေပၚရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ (၄၆.၀၀) 

ဧက တစ္ဆက္စပ္တည္းေရာင္းမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၃၆၆၁၉၃၇

ROYAL TUN SERVICE

အဲကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ 

စက္မ်ားကုိ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆး 

ေၾကာ၊ ျပဳျပင္၊ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၆၈၇၄၉
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 လႈိင္သာယာမွာ ကဲြကြာေန 
တဲ့ ဇနီးေဟာင္းနဲ ႔ အေဖာ္အမ်ဳိး 
သမီးကိ ုျမန္မာခငပ္ြန္းကရကရ္က ္
စက္စက္ အက္စစ္နဲ႔ပက္လုိက္ပါ 
သတဲ့။
  ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ ႕နယ္မွာ  
အစ္ကိုအရင္းနဲ႔ ဇနီး(မရီး)ျဖစ္သူ 
ကိ ုမတ္ေတာသ္ကူ ဦးေခါင္းကိထု ု
႐ုကိသ္တၿ္ပီး ေသာခ့တထ္ားလုကိ ္
ပါသတဲ့။
   ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ 
လင္မယားႏွစ္ဦးစလုံး ဉာဏ္နဲ႔ မ 
ယွဥ္အရက္၀င္ ၿပီး ခ်စ္ခင္သမွ် 
သက္ေသျပမယ္ဆိုကာ ကိုယ့္  
ကုယိက္ိယု ္အၿပိဳငအ္ဆုငိဓ္ားနဲ႔ ထုိး 
ၾကရာမွ အတြင္းလနူာဘ၀ေရာက ္
ၾကေလသတဲ့။
   ေတာကြၽဲအင္းၿမိဳ႕မွာ ေငြ 
သိန္း ၃၀ ခန္႔နဲ႔ ေရႊထည္ပစၥည္း 
မ်ားကို အတိုးရဖို ႔ အပ္ႏွံထားၿပီး 
လူမႈေရးအရ မွီခိုေနရွာတဲ့ အမ်ဳိး 
သမီးတစ္ဦးက အိမ္ရွင္ထံမွေငြ 
သုံး  သိန္းျပန္ေတာင္းတဲ့ကိစ ၥနဲ ႔ 
စကားမ်ားရာမ ွအမိရ္ငွအ္မ်ဳိးသား 
ႀကီးက စတ္ိျမန္ လက္ျမန္ သန္သန္ 
မာမာနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးရ႕ဲ  လညပ္င္းကု ိ
လွီးၿပီး ေခါင္းျဖတ္သတ္လုိက္ပါ 
တယ္။ ေရႊထည္ပစၥည္းေတြကို  
ယူ႐ုံမွ်မက ခႏၶာကိုယ္က အ၀တ္ 
အစားေတြပါ ခြၽတ္ၿပီး ပီနံအိတ္ 
ထဲထည့္၊ ဦးေခါင္းကိုႂကြပ္ႂကြပ္ 
အိတ္ထဲထည့္၊ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ ျဖဴး 
ၿမိဳ႕ဘကက္ိ ုေမာင္းၿပီး ေခါင္းကိတု 
ျခား၊ ကိုယ္ကိုတစ္ေနရာ လႊင့္ပစ္ 
ခဲ့ပါသတဲ့။
 လြန္ခဲတ့ဲ့ ႏစွလ္ခန္႔ကပ ဲေရွ႕ 
လူေနာက္လူၾကည့္ၿပီး ဟင္းခပ္ 
စားဖို႔ ဆုံးမတဲ့ ဖခင္ကို မေက်နပ္ 
တဲ့သားက အေသသတ္လုိက္ပါ 
သတဲ့။ (ေျမလတ္ပိုင္း တစ္ေနရာ 
လို႔ ထင္ပါတယ္)
 အထက္ပါ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ 
ဟာ ‘ျမန္မာ့စိတ္ရင္း ျမန္မာ့လူမႈ 
႐ႈခင္း’ အလွေတြကိ ုကမၻာ့အလယ္ 
မွာ ဆုိးရြားစြာယုယိြင္းပ်ကစ္ီးေစခဲ ့
တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံ 
ၿပီးၿမိဳ႕ျပရဲ႕ လူျမင္ကြင္း လမ္းမ 
ႀကီးေတြေပၚမွာ စတ္ိျမန္လက္ျမန္ 

နဲ ႔ က်ဴးလြန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း 
ေတြ႕ျမင္ႏုငိပ္ါေသးတယ။္ ေဖေဖာ ္
၀ါရီ ၃ ရက္က အလုံလမ္းမွာ လူ 
ငယ္ႏစွဥ္ီးရ႕ဲယာဥက္ိ ုလငူယ္ေလး 
ငါးဦးက ယာဥ္နဲ႔ေနာက္မွ လုိက္ 
တုိက္တဲ့အမႈ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇  
ရကက္ ျပညလ္မ္းေပၚမွာ ၿပိဳငက္ား 
ငါးစီးက အငွားယာဥ္တစ္စီးကို  
ပိတ္ဆုိ ႔ၿပီး အုတ္ခဲ၊ ေဘ့စေဘာ 
တုတ္စတာေတြနဲ႔ ႐ုိက္ႏွက္မႈ၊ ေဖ 
ေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက ္က သမ္ိျဖဴလမ္း 
ေထာင့္မီးပြိဳင့္မွာ ယာဥ္ထိန္းရဲကို 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
သုံးဦးက ၀ိငု္း ၀န္းဆဆဲိ ု႐ိကု္ႏကွမ္ႈ 
စတဲ့အမႈေတြ က ၿမိဳ႕ျပေဒသ ျမန္မာ့ 
ဂုဏ္ရည္ကို ထိခိုက္က်ဆင္းေစခဲ့ 
ျပန္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ 
သု၀ဏၰအားကစားကြင္းမွာ ဇဲြက 
ပငအ္သင္းပိငု ္ရငွက္ ဒိငုလ္ႀူကီးကိ ု
ပါး႐ိကုတ္ာ လည္း ျမနမ္ာႏုငိင္အံား 
ကစားသမုိင္းမွာ အလြန္ယုတ္ညံ့ 
တဲ ့က်ဴးလြနမ္ႈတစရ္ပအ္ျဖစ ္မတွ ္
တမ္း၀င္သြားခဲ့ပါတယ္။အားက 
စားအသင္း တည္ေထာငသ္ ူကိယု ္
တုိင္က အားကစားစိတ္ဓာတ္ကို 
ဆန္႔က်င္ၿပီး လူျမင္ကြင္းမွာ စိတ္ 
ျမန္လက္ျမန္ ေဒါသမာနျပင္းထန္ 
လွတဲ့ ျမန္မာရယ္လို ႔ သ႐ုပ္ျပခဲ့ 
ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 အသစ္အသစ္ေတြ ၀င္လာတ့ဲ 
သက္မ့ဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသီးသီး 
မွာ ဘရိတ္ပါေပမယ့္ အသိဉာဏ္ 
ဘရိတ္မပါတဲ ့ျမန္မာယာဥ္ေမာင္း 
မ်ားရဲ႕ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ ေမာင္း 
ႏွင္မႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔တျခား တုိး 
ပြားေနတဲ့  ယာဥ္တုိက္မႈေတြက 
လည္း ေဖာက္ျပန္ခ်ဳိ႕ယြင္းလာတဲ့ 
‘ျမန္မာ့စိတ္ရင္း’ ကို ျပသေနပါ 
တယ။္ စည္းကမ္းဆိတုာ ဆင္ျခင္ 
ဉာဏ္ရိွသူတုိ႔ရဲ႕ လည္ဆဲြရတနာ 
ျဖစပ္ါတယ္။ ဆင္ျခငဉ္ာဏက္င္းမဲ့ 
သြားၿပဆီုိေတာ ့စည္းကမ္းကိမုစင ္
ပု ပ္လို  ေက်ာခို င္းတတ္ ၾကပါ  
တယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း ယာဥ္ 
တုိက္မႈက ႏွစ္စဥ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
တိုးၿပီး ေသဆုံးသူက ၁၄၅၇၃ ဦး 
ထိ ရိွလာပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏစွမွ္ာ 

၂၁၇၃ ဦးရိွရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ 
၁၆၀၀ နီးပါးတုိးပြားလာၿပီး ၃၇၂၃ 
ဦး ေသဆုံးမႈစံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ေန႔စဥ္တစ္ေန႔ကို ပ်မ္းမွ် ဆယ္ဦး 
မက ေသဆုံးေနၾကပါတယ္။ ယာဥ္ 
တုိက္မႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယာဥ္ 
ေမာင္းမ်ား စည္းကမ္းပ်က္ျခင္း 
ေၾကာင္လ့ို႔ သရိပါတယ။္ မႏၱေလး 
ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ အဲဒီလိုစည္းကမ္းပ်က္ 
ၿပီး အမႈေတြတုိးတိုးလာလို႔ ၂၀၁၄  
ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ယာဥ္ထိန္းရဲအင ္
အားနဲ႔ မႏုိင္ေတာ့ဘဲ စည္ပင္ရဲနဲ႔  
နယ္ေျမရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြကပါ၀င္ 
ေရာက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပး 
ေနရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အသိ 
ဉာဏအ္ဆင့္ျမင္ ့သ ူအမ်ားအျပား 
ေနထုငိရ္ာ ေန ျပည္ေတာ္ေကာငစ္ ီ
နယ္ေျမမွာေတာင ္လြနခ္ဲတ့ဲ့ႏစွလ္ 
အတြင္း  ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ  
ေၾကာင္ ့၂၆ ဦးေသဆုံးခဲရ့ပါတယ။္ 
၂၀၁၃ ခုႏစွအ္တြင္း ၂၁၉ ဦး ေသ 
ဆုံးခဲ့ပါတယ္။
 ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းလာပုံကလည္း မုဒိမ္းမႈ 
သတင္းမ်ားအရ ေၾကာကခ္မန္းလ ိ
လိပါပဲ။ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ 
ဆယ္ႏစွသ္မီးေအာက ္ကေလးအ 
ရြယ္ေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ အမႈ 
ေတြ တိုးပြားလာတာ၊ အထူးသ 
ျဖင့္  သုံးႏွစ္သမီးကိုေတာင္ခ်မ္း 
သာမေပးၾကတာ၊ ဖခင္အရင္း 
ေတြက သမီးအရင္းေတြအေပၚ 
မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ၾကတာ 
စတဲ့အမႈေတြက မၾကား၀ံမ့နာသာ 
ပါပဲ ။  အေသးစိတ္ကို  ရွက္ဖို ႔ 
ေကာင္းလြန္းလို႔ မတင္ျပလိုေတာ ့
ပါဘူး။ မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ သြက္ 
လက္ျမန္ဆန္ၿပီး သန္မာေနၾကတဲ့ 
ျမန္မာေတြက အငတ္ာနက္ေခတ္၊ 
ခိုးကူးေခြေခတ္မို ႔ ဆန္းဆန္းျပား 
ျပား လြန္က်ဴးမႈမ်ားလာသလား 
လို႔ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္။ ဒီၾကား 
ထဲမွာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ခုရဲ႕ 
နာမည္ကလည္း ရြတ္ရေျပာရမွာ 
အလြန္ခြတီးခြက်ႏုိင္လွပါတယ္။ 
‘မာႀကီးရွည္’တဲ့။ မိတ္ေဆြတစ္ဦး 
က ‘ေမာက္လန္ၿပဲ’ဆိုၿပီး ဇာတ္ 
ၫႊန္းတစ္ပုဒ္ေရးေနတယ္တဲ့။ တ 
လဲြမထင္ပါနဲ႔။ နဖူးေမာက္၊ ႏႈတ္ 
ခမ္းလန္ၿပီး ပါးစပ္ပါၿပဲေနတဲ့ အ 
က်ည္းတန္ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ 
အေၾကာင္း ဟာသဇာတ္လမ္းေရး 

ေနတာပါလို ႔  ရွ င္းျ ပပါတယ္။ 
ဘယလ္ိုျမနမ္ာေတြပါလမိ့္ေနာလ္ို႔ 
ေအာ္ၿပီး ညည္းလုိက္ခ်င္ပါရဲ႕။
  အမွန္ေတာ့ ကံသုံးပါးကို 
ဉာဏအ္ားနဲ႔ မယဥွ္ႏုငိ၊္ မထနိ္းႏုငိ၊္ 
ဦးေဆာင္မႈမျပဳႏုိင္ၾကရင္ ျမန္မာ့ 
လူ ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ ဒီမိုကေရစီ 
က်င္စ့ဥ္ေတြဟာလည္း ဘယလ္ုမိွ် 
ေအာင္ျမင္စြာ အျမစ္မတြယ္ႏုိင္ 
ပါဘူး။ စိတ္ျမန္ လက္ျမန္ အျပဳ 
အမူေတြေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလည္း ျဖစမ္လာဘ ဲသန္႔ 
ရွင္းတဲ့အစိုးရနဲ႔ တစသ္ကတ္ာေ၀း 
ၾကရမွာပါ။
 ၀န္ႀကီးအဆင့္တာ၀န္ယူတဲ့ 
ပဂုၢိဳလက္ိယုတ္ုငိ ္မမိရိ႕ဲ ၀စကီအံမႈ 
ကို ဉာဏ္ပညာနဲ႔ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ 
ေတာ့ ဒုတိယအမ်ဳိးအစား ျမန္မာ 
ထဲမွာပါ၀င္ေနပါၿပီ။ ျပည္ထဲေရး 
၀န္ ႀကီးဌာနအတြင္းမွာေတာင္  
အခ်င္းခ်င္းတုငိၾ္ကားတဲ ့တုငိၾ္ကား 
စာေပါင္း ၄၀၀ အထိ ရွိတယ္လို႔ 
ဒတိုယ၀န္ႀကီးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ 
ရက္က ကေလးၿမိဳ႕မွာက်ငး္ပတဲ့ 
၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံပဲြမွာေျပာ 
ၾကားခဲ့တယ္လို ႔ သိရွိရပါတယ္။ 
ဒုတိယ၀န္ႀကီးက မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ဆိုတာ သိန္းေထာင္ခ်ီတန္ဖိုးရွိၿပီး 
အျမတအ္စြန္းႀကီးမားတာေၾကာင္ ့
ဖမ္းဆီးတဲ့ေနရာမွာ ေငြေၾကးကိစၥ 
ေတြ ရွိလာႏုိင္တာမို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ 
ေတြ စတိဓ္ာတပ္ိငု္းဆုငိရ္ာ ခိငုမ္ာ 
ၾကဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း `၁၆-
၂-၂၀၁၄ ေန႔ထုတ္ 7Day Daily 
မွ ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ ရဲ 
တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြကို ျမန္မာပီသၾက 
ဖို႔ ပထမတန္းစား ျမန္မာေတြျဖစဖ္ို႔ 
ဒတိုယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားလုကိ ္
တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 ဒတိုယ၀န္ႀကီးကပဲ မႏၱေလး 
ၿမိဳ႕က ပထမတန္းစား ျမန္မာရဲ 
တပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြရ႕ဲအေၾကာင္း ေျပာ 
သြားခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးအမႈ 
နဲ ႔ တရားခံတစ္ေယာက္ကို ဖမ္း 
တယ္။ အဲဒီရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ကို သိန္း 
၃၀၀ ေပးတယ္။ မရဘူး ဖမ္းမွာပဲ 
ဆိုၿပီးဖမ္းေတာ့ အဲဒီလူက သိန္း 
တစ္ေထာင္င့ါးရာတတိိေပးတယ။္ 
ဒါေပမဲ ့ဘယ္ေလာက ္ေပးေပး မယ ူ
ဘူး။ ဖမ္းမွာပဆဲိၿုပီး ဖမ္းဆီးခဲရ့ာမ ွ
သူနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ လူေတြအားလုံး 
ကိ ုေဖာထ္တု္ႏုငိခ့္တဲယဆ္ိတုာကိ ု

၂၄ နာရီဖြင့္ေသာ ၇-၁၁ ဆုိင္တစ္ဆုိင္သုိ႔ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
၀ငလ္ာၿပီး အိတ္ကပ္ထမွဲ ေဒၚလာ ၂၀ တန္တစရ္ြကထု္တ္၍ အ 
ေႂကြလဲေပးပါရန္ ေျပာသည္။ ေကာင္တာစာေရးက အေႂကြလဲ 
ေပးရန္ စာရင္းကုိင္စက္ကုိ ဖြင့္လိုက္စဥ္မွာပင္ အမ်ိဳးသားက 
ေသနတ္ဆဲြထုတ္၍ စက္အတြင္းရိွေသာ ပိုက္ဆံအားလံုးကုိ 
ထတု္ေပးရန ္ေျပာလုကိရ္င ္စာေရးကလည္း စကထ္တဲြငရ္ိွေသာ 
ပိကုဆ္အံားလံုးကု ိလံုးေထြးၿပီး အႏၾုကမ္းစီးသ ူလကထ္ထဲည့္ေပး 
လုိက္သည္။ အႏုၾကမ္းစီးသူ၏ ေဒၚလာ ၂၀ တန္မွာေကာတာ 
တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္တာစာေရးလံုးေထြးေပးလိုက္ေသာ 
စက္ထဲမွာ ေငြအေရအတြက္မွာ ၁၅ ေဒၚလာျဖစ္သည္။

ပိုက္ဆံအားလံုးေပး

ၿပိဳင္ပြဲ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါဟာ ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွ၀နထ္မ္းေတြ၊ 
ျပည္သူေတြထဲမွာ အသိဉာဏ္ရဲ႕ 
ထနိ္းေက်ာင္း မႈနဲ႔ သြကလ္ကလ္်င ္
ျမနၿ္ပီး စတိဓ္ာတခ္ိငုမ္ာတဲ ့‘ျမနမ္ာ’ 
ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ အထင္အ 
ရွား သက္ေသျပလုိက္တာပါပဲ။ 
ထပ္မံၿပီး သက္ေသျပရရင္ ႏိုင္ငံ 
တစ၀္န္းလုံး အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
နဲ႔ ၿငမိ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိုႏုငိဖ္ို႔ 
ဉာဏ္ပညာႀကီးမားစြာနဲ႔ ေဆာင္ 
ရြက္ေနတဲ့ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔  
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ရာ 
မွာ ျပညသ္ူေတြရ႕ဲ အခန္းက႑ကိ ု
ေမွးမွိန္ေစတဲ့ လက္ရွိဖဲြ ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ 
ငန္းမွာ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္ေန ၾကတဲ့  ႏုိင္ငံေရးေခါင္း  
ေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္း 
ေဆာငမ္်ား၊ လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ား 
လွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားဟာ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး႐ႈခင္း၊ လူမႈ 
ေရး႐ႈခင္းအလွကို ဉာဏ္အားနဲ ႔ 

စုေပါင္းဖန္တီးေန ၾကတဲ့  စြမ္း  
ေဆာငရ္ငွ ္ျမနမ္ာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
အထင္အရွားေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။ 
အလားတူ  သက္ေသျပႏုိ င္တဲ့  
ျမန္မာေတြဟာ အျခားနယ္ပယ္ 
အသီးသီးမွာလည္း မထငမ္ရွားအ 
မ်ားအျပား ရွိေနၾကပါတယ္။
 နိဂုံး ခ်ဳပ္အားျဖင့္  စာေရး  
သူတို ႔ ျမန္မာျပည္သားေတြဟာ 
မမိကိိယုက္ိယု္မ္မိ ိျမနမ္ာလို႔ဆုတိဲ ့
ေနရာမွာ ဘယလ္ိုျမနမ္ာလဆဲိတုာ 
ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ ၾကေစခ်င္ပါ 
တယ္။ ေန႔စဥ္ကံသုံးပါးနဲ႔ ျပဳသမွ် 
ကိစၥေတြအားလုံးကို သတိတရား 
လက္ကိုင္ထားၿပီး ဉာဏ္ရဲ႕ထိန္း 
ေက်ာင္းမႈေအာက္မွာ လ်င္ျမန္ 
သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္တတ္ 
တဲ့ ခြန္အားသန္မာေသာ ျမန္မာ 
မ်ား ျဖစၾ္ကပါေစ။ ဉာဏရ္႕ဲေစစား 
မႈကင္း ၿပီး စိတ္ျမန္လက္ျမန္ျပဳ 
မူေလရ့ွတိဲ ့အတမၱာနစြမ္းအားသန ္
မာေသာ ျမန္မာမ်ား မျဖစၾ္ကပါေစ 
နဲ ႔လို ႔ ဆုေတာင္းလုိက္ရပါတယ္ 
ခင္ဗ်ား။   ။

ကေလးငါးဦးရိွေသာ မိသားစုတြင္ မိခင္ျဖစ္သူက မိသားစု၀င္ 
အားလံုးကုိ ေခၚယူလိုက္ၿပီး ယခုလိုေျပာလုိက္သည္။ ‘‘အေမ့ 
ေျပာစကားကုိ နားေထာင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းထၿပီး တိတိက်က်လုပ္ 
ကုငိ္ေပးတဲ ့သကူု ိအခလုာမယ္ ့စေနေန႔က်ရင ္မနုဖ္ိုး ငါးေဒၚလာ 
ေပးမယ္’’ဟု မိခင္ကေျပာရာ အငယ္ဆံုးသားေလးက ‘‘အဲဒါ 
မတရားဘူး ေမေမ။ အဒဲါဆုရိင ္ေဖေဖပ ဲလြယလ္ြယ္ႏုငိသ္ြားမွာ 
ေပါ့’’ဟု ေျပာရင္း မ်က္ရည္မ်ားက်လာေတာ့သည္။
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တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၀ါးခ်စ္သူအသင္း၀င္မ်ား ဧၿပီလဆန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးပညာမ်ား ေဆြးေႏြးမည္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕သုိ႔ ျမန္မာဝင္ရန္
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္မည္
ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊ မတ္−၈
သဘာဝသယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး  ႏုိ င္ငံတ 
ကာ (EITI)အဖြ႕ဲသို႔ ဝင္ေရာကရ္န္  
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅  
ဘ႑ာႏစွစ္တြင ္ေလွ်ာကလ္ႊာတင ္

ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္  
သမၼတ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအ 
ႀကံေပး ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင ္ေဒါက ္
တာ ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
  ‘‘သံုးပြင့္ဆုိင္  အဖြဲ႕ေတြ 
လည္း အႀကိမ္ ႀကိမ္  ေဆြးေႏြး  
ၿပီးၿပီ။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေရးကို 
လည္း သေဘာတူထား ၿ ပီ။ ဒါ 

ေၾ ကာ င့္  သ ႀ ကၤ န္ မ တုိ င္ မီ မွာ  
ေလွ်ာကလ္ႊာတငဖ္ို႔ စစီဥထ္ားတာ 
ပါ’’ဟု အထကပ္ါပုဂၢိဳလက္ ရွင္းျပ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္မကုန္မီ EITI အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ 
လာမညဟ္လုည္း ေဒါကတ္ာေဇာ ္
ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 ႏုိင္ငံတကာ (EITI)အဖြဲ႕သို႔ 

ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္  
အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အပါအဝင္ သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။
 ထို ႔အျပင္ သံုးပြင့္ဆုိင္ၫြန္ 
ေပါင္းအဖြ႕ဲကိ ု၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

၁၀ ရက္တြင္ အစိုးရပုိင္းမွ ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးေျခာက္ဦး၊ ပုဂၢလိက 
မွ ေျခာက္ဦးႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွကိုးဦးတုိ႔ျဖင္ ့ဖြ႕ဲ 
စည္းခဲ့သည္။
 သံုးပြင့္ဆုိင္ၫြန္ေပါင္းအဖြဲ႕ 
ကိ ုဖြ႕ဲစည္းထားေသာလ္ည္း သယ ံ
ဇာတ တူးေဖာ္ေရးအပိုင္းတြင္  

ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈႏငွ္ပ့တသ္က၍္  
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
က စိုးရိမ္ေနသည္။
 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္  EITI 
စံခ်ိန္မီအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ၂၃ ႏိုင္ငံရွိ 
ၿ ပီး အစီရင္ခံစာ မတင္ရေသး 
ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ျမန္မာ 
အပါအဝင္ ၁၆ ႏိုင္ငံရွိသည္။

ခိုင္ခိုင္စိုး
ရန္ကုန္၊ မတ္-၈

ျမနမ္ာတစ္ႏိငုင္လံံုးရွ ိ၀ါးခ်စသ္အူ 
သင္း၀င္မ်ား ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၀ါး 
စိုက္ပ်ဳိးမႈနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ 
မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
 ၀ါးခ်စ္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးပဲြတြင ္ဇန္န၀ါရီလက ဖဲြ႕စည္း 
လိုက္သည့္ ၀ါးခ်စ္သူမ်ားအသင္း 
ကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္း 
သြားမည္ျဖစၿ္ပီး အသင္းကိ ုတရား 
၀င္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္လည္း လုပ္ 
ေဆာငသ္ြားမညဟ္ ု၀ါးခ်စသ္မူ်ား 
အသင္းမွ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က 
ေျပာသည္။
 ၀ါးထြက္သည့္ ေဒသမ်ား 
တြင္ ၀ါးကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း 
၀ါးကိ ုစနစတ္က် စိကုပ္်ဳိးရမညက္ိ ု
မသိရွိသည့္အတြက္ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးမႈ 
နည္းပညာမ်ားကိ ု၀ါးထြကရ္ွသိည့ ္
ေဒသမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားေပး 
သြားမည္ဟု ဆုိသည္။
 ၀ါးႏငွ့ပ္တသ္ကသ္ည့ ္ထတု ္
ကနုမ္်ားျဖင့ ္အမိန္ီးခ်င္းႏိငုင္မံ်ားမ ွ

၀င္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိေန 
ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ 
တြင္ ၀ါးပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္မႈ 
တြင္ တတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ 
ေသာလ္ည္း ၀ါးႏငွ့ပ္တသ္ကသ္ည္ ့

ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိ 
ေသးေပ။
 ‘‘၀ါးထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်း 
ကြက္က ႀကီးေနၿပီ။ ၀ါးထုတ္ကုန္ 
ေတြ မပုိ႔ႏိုင္ခင္ အရင္သင္တန္း 

ေပးရမယ္။ အမ်ားစုက ၀ါးအေစ့ 
က စိုက္လို႔ရတယ္ဆိုတာ မသိၾက 
ေသးဘူး’’ ဟု ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ ႔အျပားတြင္ 

အေလက့်ေပါက္ေရာကသ္ည့ ္၀ါး 
ပငမ္်ားသည ္လအူမ်ား၏ အလြန္ 
အကြၽံခုတ္ယူသံုးစဲြမႈေၾကာင့္ ရွား 
ပါးလာသည့္အတြက္ ၀ါးကို စနစ္ 
တက် စိုက္ပ်ဳိး၍ အေျခခံေက်း 

လက္ေနျပည္သူမ်ားကို ၀ါးထုတ္ 
ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္း 
ပညာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀သြားရန္ ရည္ 
ရြယ္၍ ၀ါးခ်စ္သူမ်ားအသင္းကို 
ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ေနရာတြင္ ၀ါးေဖာင္ေမွ်ာလာသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ ဥေရာပခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ ေရြးခ်ယ္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၈
ဥေရာပခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ 
သြယ္ေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ 
ငံအား ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ခရီး 
စဥ္ေဒသအျဖစ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိတုယ္ႏငွ့ ္ခရီး 
သြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန 
မွ သတင္းရရွိသည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ 
အေကာင္းဆံုး ခရီးစဥ္ေဒသအ 

ကေလာႏွင့္ အင္းေလးမွ ေဒသခံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား သင္တန္းေပးမည္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၈
ကေလာႏငွ္အ့င္းေလး ေဒသမ်ားမ ွ
ေဒသခံဧည့္လမ္းျပမ်ားအားဧည့္ 
လမ္းၫႊန္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား 
ကိ ုဗဟုသတုေပးရန္ စစီဥ္လ်ကရိွ္ 
ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧည့္လမ္း 
ၫႊနမ္်ားအသင္းဥက႒ၠ ဦးေဇာ၀္င္း 
ခ်ဳိကေျပာၾကားသည္။ 
 တရား၀င္ ဧည့္လမ္းၫႊန္ 
လိငုစ္ငမ္ရိွဘ ဲနယ္ေျမေဒသကြၽမ္း 
က်င္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ေဒသခဧံည့လ္မ္းျပမ်ားကိ ုစစုည္း 
၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား 
အသင္း၊ ျမန္မာႏုငိင္ငံကွၾ္ကည့၀္ါ 
သနာရွင္မ်ားအသင္း၊ ပတ္၀န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာ 
ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း 
ေဆာငရ္ြကသ္ြားရနရ္ွိေၾကာင္း ၎ 
ကေျပာသည္။
 ‘‘ဒီဗဟုသုတေပးေရးအစီအ 
စဥ္ကို ေမလေလာက္မွာစႏုိင္ပါ 
မယ္။ အဓိကကေတာ့ ရွမ္း 

ေတာင္ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္းက 
ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္သြားမွာ’’ဟု ဦး 

ေဇာ္၀င္းခ်ဳိကဆုိသည္။
 လက္ရွိတြင္ အင္းေလးအပါ 

အ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း 
ေဒသ၌ ယင္းကဲ့သို႔ ေဒသခံဧည့္ 

လမ္းျပလပုင္န္းလပုက္ိငု္ေနေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းသုံးဆယ္ခန္႔ရွိ 

ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဧည့္လမ္း 
ၫႊန္အသင္းမွသိရသည္။
 ယခုကဲ့သုိ ႔ ဧည့္လမ္းၫႊန္ 
ဆုငိရ္ာ ဗဟသုတုမ်ားကု ိေဆြးေႏြး  
ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ 
ျခားသားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္တုိက္ 
႐ုိက္ဆက္ဆံရာတြင္ လြယ္ကူႏုိင္ 
ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား 
အေနျဖင့္ ေဒသအေၾကာင္း ပုိမုိ 
ေလ့လာႏုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့ 
မ်ားရရွိႏုငိမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ ္
၀င္းခ်ဳိက ေျပာသည္။
 အဆုိပါ ေဒသခံဧည့္လမ္းျပ 
မ်ားသည္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား 
လာေရးလုပ္ငန္းမွ တရား၀င္သင္ 
တန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး လုိင္စင္ရဧည့္ 
လမ္းၫႊန္မ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္  
ဧည့္လမ္းၫႊန္ အလုပ္ကို လုပ္ 
ေဆာင္၍ မရေခ်။ 
 သုိ ႔ေသာ္ ၎တုိ ႔အတြက္ 
အဆင္ေျပေစရန္အတြက ္ေဒသခံ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ေပးထားသည္။

ျဖစ ္ေရြးခ်ယခ္ရံျခင္းမွာ သမိငု္းအ 
စဥ္အလာ ႀကီးမားၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ားရွိေသာ ေနရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသ 
မ်ားျဖင့ ္ကမၻာလညွ့ခ္ရီးသညမ္်ား 
အား ပိုမိုဆဲြေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္ 
မာႏုငိင္၏ံ ခရီးသြားလပုင္န္းက႑ 
ပိမုိတုိုးတက္ေရးအတြက ္အဆိပုါ 
ဆုကို ေပးအပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ဟိတုယ/္ခရီးမ ွသတင္းထတု္ျပန ္
သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရရွိေသာ အ 
ေကာင္းဆံုးခရီးစဥ္ေဒသဆုသည္ 
ကမၻာေပၚရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
က႑တြင ္အျမင့ဆ္ံုးေပးေသာ ဆ ု
ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းအဖဲြ႕၊ UNESCO ႏွင့္ ဥေရာပ 
သမဂၢခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ 
သြယ္ေရးေကာငစ္ ီ(ECTT) တုိ႔က 
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစသ္ည။္
 အဆိုပါဆုကို ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ 

ျခားသား ဧည့္သည္မ်ား၏ လံုၿခံဳ 
မႈ၊ ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအ 
ႏစွ ္ထနိ္းသမိ္းေစာင့္ေရွာကထ္ားရွ ိ
မႈ စသည့အ္ခ်ကမ္်ားကိ ုႏိငုင္မံ်ား 
က လိုက္နာမႈအေပၚ မူတည္၍ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စတင္၍ ေပးအပ္ 
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 လကရ္ွတိြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံခရီး 
သြားလပ္ုငန္း က႑ျမင္တ့ကလ္ာ 
ၿပီး ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခား 
သား ဧည့သ္ည ္ႏစွသ္န္းေက်ာ ္၀င ္

ေရာကခ္ဲသ့ည။္ ၂၀၁၄ တြငလ္ည္း 
သံုးသန္းအထိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ 
ေရး  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟို 
တယ္/ခရီးမွ တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက 
ဆိုသည္။
 ျမန္မာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ပင္မစီမံကိန္းကိုလည္း ေရးဆဲြၿပီး 
ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း ၃၈ ခုအျဖစ္ ေဒ 
သအသီးသီးတြင ္ေဆာငရ္ြကသ္ြား 
မည္ျဖစ၍္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏစွတ္ြင ္ျမန္ 

မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီး 
သည္ဦးေရ ခုနစ္သန္းခဲြအထိ 
ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔ 
မွန္းထားသည္။
 ထုိ႔အျပင္ ဥေရာပ မဂၢဇင္း 
တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ Wanderlust 
Travel က ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး 
အနက ္ခရီးသြားလာရန္အေကာင္း 
ဆံုးေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာ နံ 
ပါတ္တစ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
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 ခ႐ိုင္းမီးယားမွာ ႐ုရွားတပ္ 
ေတြဝင္ေရာက္ ေနရာယူထားတာ  
ေၾကာင့္ ယူကရိန္းအေျခအေန 
ဟာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာေနၿပီး ျဖစ္စဥ္ 
ေတြက လ်င္ျမန္စြာျဖစ္လာေနပါ 
တယ္။ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္တာအ 
တြင္းမွာပဲ လံုးဝမထင္မွတ္ထားတဲ ့
စစပ္ြဆဲကီိုေတာင ္ဦးတညသ္ြားေန 
ႏိုင္ပါတယ္။ မတ္လ ၇ ရက္အထိ 
ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခ 
အေနေတြကို ေျပာရရင္ေတာ့ ခ 
႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ႏိုင္ငံတကာ 
ေလ့လာသူေတြ ဝင္ခြင့္မရခဲ့တာ 
ႏွစ္ရက္ရိွသြားပါၿပီ။ ယူကရိန္းမွ 
ခ႐ိုင္းမီးယားခြဲထြက္သင့္၊ မသင့္ 
မတ္လ ၁၆ ရက္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ 
ခယံပူြ ဲက်င္းပမယလ္ို႔ ခ႐ိငု္းမီးယား 
အာဏာပိုင္ေတြက ေၾကညာခဲ့ 
တယ္။ ဒါကို ႐ုရွားအထက္လႊတ ္
ေတာ္ကလည္း ေထာက္ခံခဲ့တ့ဲအ 
တြက ္အေျခအေနေတြ ပိမုိ႐ုႈပ္ေထြး 
လာဖို႔ ရွိေနပါေတာ့တယ္။ ယူက 
ရိန္း ၾကားျဖတ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ အာဆင္နီယတ္ဆင္ယြတ္က 
ေတာ့ အေမရိကန္႐ုပ္သ ံစအီငန္္ဘ ီ
စီနဲ႔ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ဒီလိုခြဲထြက္ဖို႔ 
ႀကံစည္တာဟာ တရားဝင္မွာမ 
ဟုတ္ဘူး။ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဆီး 
ရီးယားနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလားတို႔ကလြဲလို႔  
ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ အသိအမွတ္ျပဳ 
ေထာက္ခံမယ္မဟုတ္ဘူး။ ခ႐ိုင္း 
မီးယားဟာ ယူကရိန္းပိုင္နက္အ 
ျဖစ ္ရိွေနခဲ့တယ္၊ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ 
လို႔ အျပတ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ စီအင္န္အင္န္သတင္း 
ဌာနမွ ဟာလာဂိုရန္နီက ကိဗ္ၿမိဳ႕ 
ေတာ္မွာရွိေနတဲ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ 
ဆိငုရ္ာ အေမရိကန္သအံမတ္ႀကီး 
ေဂ်ာ္ဖရီပိုင္ယတ္ထံ ဖုန္းနဲ႔ဆက္ 
သြယ္ၿပီး ေမးျမန္းထားတာကို ျပန္ 
လည္ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ 
ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသက မတ္၁၆ ရက ္
မွာ ျပညသ္ူ႔ဆႏၵခံယူပြကဲ်င္းပၿပီး ယူ 
ကရိန္းကခြဲထြက္လို႔ ႐ုရွားဖက္ဒ 
ေရးရွင္းထဲ ျပန္ဝင္မယ္ဆိုရင္ ဘာ 
ေတြျဖစလ္ာႏိငုမ္လ ဲသအံမတႀ္ကီး 
ခင္ဗ်ာ။
 ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒါမွန္းရခက္ပါ 
တယ္ ဟာလာေရ။ ဒါေပမဲ့ ရွင္း 
လင္းေနတဲ့ကိစၥ တစ္ခုကေတာ့ 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ အ 
ေမရိကန္ျပည္ေထာငစ္ကု ပူပန္ေန 
သလို၊ ယူကရိန္းအစုိးရကလည္း  
ပူပန္ေနတာမို႔ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသ 
ဟာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ 
ဆက္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ 
ဒါဆို ဆႏၵခံယူပြဲကို ျမန္ျမန္လုပ္ 
လိုက္ဖို႔ ခ႐ိုင္းမီးယားပါလီမန္ရဲ႕ ဒီ 
အေရြ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ေမာ္စကို 
က တိုက္႐ိုက္က်က်ရွိေနတယ္လို႔ 
သံအမတ္ႀကီးထင္ပါသလား။  
 ဒါေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဆို 
လိုတာက ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လိ႔ု 
ေမာ္စကိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ေနတာေတြက အခုထက္ 

ထိေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔အေစာပိုင္းက 
ေဖၚျပခ့ဲတဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဂြၽန္ကယ္ရီနဲ႔ သမၼတ အုိ 
ဘားမား၊ ဒုသမၼတတို႔ အားလုံးဟာ 
ဒီအက်ပ္အတည္းက ထြက္ႏုိင္ဖို႔ 
လမ္းလႊဲတစ္ခုကိုရွာေတြဖို ႔ ႀကိဳး 
စားေနၾကပါတယ္။ ႐ုရွားက စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈေတြေဖာ္ျပတာနဲ႔ ခ႐ိုင္းမီး 
ယားမွာ ႐ုရွားရဲ႕ တရားဝင္အက်ိဳး 
စီးပြားေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ သံ 
တမန္ေရးနည္းလမ္းေတြ ေဖာ္ 
ထုတ္ႏိုင္ဖို ႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ေသ 
ခ်ာေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ဒီလိုဆႏၵ 
ခံယူပြဲလုပ္မယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္ 
တာက အဲဒီပန္းတိုင္ကို အသာ 
စီးရသြားေစမယ့္နည္းလမ္းေတာ့ 
လံုးဝမရွိပါဘူး။ အမွန္ကေတာ့ 
ဆႏၵခယံပူြနဲဲ႔ တျခားနည္းလမ္းေတြ 
ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး ခ႐ိုင္းမီးယားမွာ 
ဆုပ္ကိုင္ထားမႈ တင္းက်ပ္ဖို႔ ႀကိဳး 
စားတာတာေတြက ေနာက္ျပန္ 
လွည့္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြျဖစ္ပါ 
တယ္။ 
ဒီေတာ ့သအံမတႀ္ကီးအေနနဲ႔ ေမွ်ာ ္
လင့္ခ်က္ရွိေနဆဲလား။ အေျခခံ 
အားျဖင့္ အေျခအေနက တင္းမာ 
မႈေတြ လြင့္ပါးသြားမယ့္အေနအ 
ထား မရွိေတာ့ဘူးဆုိေပမယ့္ ေမွ်ာ ္
လင့္ေနဆလဲား။ တကယ္လုိ႔ ဒဆီႏၵ 
ခံယူပြဲေၾကညာခ်ကန္ဲ႔အတူ အေျခ 
အေနကတင္းမာခ့ဲမယ္ဆုိရင္ေလ။
 ဟုတ္ကဲ့။ ဒီမွာကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားၿပီး သံတ 
မန္ေရးလမ္းေၾကာင္းေဖာ္ဖို႔ လုပ္ 
ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာ 
သူေတြနဲ႔ ဒီကိစၥကို လုပ္ႏိုင္ဖို ႔ 
ဥေရာပမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔လည္း ကၽြန္ 
ေတာ္တို ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန 

ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာဘဲ ကုလ 
ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ဟာ 
ခ႐ိငု္းမီးယားကေန ၿပီးခဲတ့ဲည့ကပဲ 
ႏွင္ထုတ္ခံခ့ဲရပါတယ္။
       ၿပီးေတာ့လည္း ဗီယင္နာက 
ေလ့လာသူေတြ၊ OSCE က စစ္ 
ေရးေလလ့ာသူေတြဟာ ယကူရနိ္း 
အာဏာပိုင္အစိုးရက ဖိတ္ၾကား 
ခဲ့လို ႔ ခ႐ိုင္းမီးယားကို ဒီေန႔ 
ေန႔လယ္ပိုင္း ေရာက္သြားေပမယ့္ 
ဝင္ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိုး 
ရမိမ္ႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ။္ 
ဒါေပမဲ့ သံတမန္ေရးအရ ႀကိဳး 
ပမ္းမႈကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ 
မေလွ်ာ့ပါဘူး။
 ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကာ 
လရွည္အေနနဲ႔ဆိုရင္ ႐ုရွားဟာ 
အေမရိကန္လိုပဲ ယူကရိန္းရဲ႕ 
အမိန္ီးခ်င္းအားလံုးလိပုဲ အခ်ဳပအ္ 
ျခာအာဏာပိုင္မႈရွိတဲ့၊ စုစည္းညီ 
ၫြတ္တဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့တိုင္းျပည္ 
တစ္ခုမွာ အက်ိဳးစီးပြားရွိလို႔ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ သံတ 
မန္ေတြဟာ ဘာမမွလပု္ႏုငိခ္ဲ့ေသး 
ပါဘူး သံအမတ္ႀကီး။ 
 မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔မွာပဲ 
ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းေတြ လုပ္ 
ေဆာင္ဖို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ႏိုင္ခဲ ့
ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ သတင္းေတြ 
မွာ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သလို 
ပါပဲ။ သမၼတက ထုတ္ျပန္တဲအ့မိန္႔ 
ေပါ့ေလ။ ယူကရိန္းရဲ႕ အခ်ဳပ္အ 
ျခာအာဏာနဲ႔ နယ္ေျမပိုင္နက္ 
ေပါင္းစည္းထားမႈကို ၿခိမ္းေျခာက ္
တဲ့သူေတြကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ 
ေတြလုပ္သြားဖို႔ပါ။ 
 ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ 
ယူကရိန္းအခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ 

နယ္ေျမေပါင္းစည္းမႈကို ၿခိမ္း 
ေျခာက္တာေတြနဲ႔ တြဲဖက္ပတ္ 
သက္တဲ့ မည္သူမဆိုကို အေမရိ 
ကန္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ဖို ႔ 
လည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ေျပာရရင္ ဒီပိတ္ဆို႔မႈကုိ ေတာ္ 
ေတာ္ေလးေသးငယ္တဲ့ ေျခလွမ္း 
တစ္ရပ္လိုပါပဲ။ အီးယူကိုယ္တိုင ္
ကလည္း အခုထက္ထိ ပိတ္ဆို႔မႈ 
ေတြကို မလုပ္ရေသးပါဘူး။ ကၽြန ္
ေတာ္ဆိုလိုတာက ဒီလိုဖိအားေပး 
မႈဟာ တကယ္ပဲ အေနာက္ႏိုင္ငံ 
ေတြကို သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္ 
ေရာက္ေအာငက္ညူီႏိငုပ္ါမ့လား။ 
႐ုရွားဘက္က စစ္ေရးအရျပန္႐ုပ္
သိမ္းတာ၊ ခ႐ိုင္းမီးယားကို ထိန္း 
ခ်ဳပ္ထားတာကေန ျပန္လကလ္ႊတ္ 
ေပးတာမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစပါ့မလား 
ေပါ။့ ဒပီတိဆ္ို႔မႈေလးေတြက လက ္
ေတြ႕ဆန္ပါ့မလား။ 
ဟုတ္ကဲ့။ ခင္ဗ်ားမွတ္မိဖို႔ အေရး 
ႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ယေန႔အ 
ခါမွာ ႐ုရွားဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီး 
အထီးက်န္လာခဲ့ၿပီဆိုတာပါ။ ဒီ 
တစ္ပတ္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး 
ေကာင္စီအစည္းအေဝးမွာ အဲဒါ 
အထင္အရွားပါပဲ။ တ႐ုတ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ဘက္က ယူကရိန္းအ 
ခ်ဳပအ္ျခာအာဏာကိ ုကာကြယတ္ဲ ့
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားတို ့ၾကည့္
လိုက္ရင္ ထူးျခားတာေတြ႕ရမွာ 
ပါ။ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္း 
တစ္ခုလံုးကလည္း စစ္ေရးက်ဴး 
ေက်ာ္မႈလို႔ပဲ ျမင္လို႔ရတဲ့ ဒီကိစၥနဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ 
ျပခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္သံဌာနေတြကို 
သိမ္းပိုက္လိုက္တာ၊ တရားမဝင္ 
တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ဖို႔ ျပင္ 
ဆင္တာေတြေၾကာင့္ ႐ုရွားဟာ 

သူကိုယ္တိုင္ပဲ ဒီလုပ္ရပ္ေတြလုပ ္
ရင္းနဲ႔ အထီးက်န္သလိုျဖစ္လာ ေန 
တာပါ။ ဒါေပမဲ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက ္
ၿပီးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေနဦးမွာပါ။
ဟုတ္ကဲ့။ ယူကရိန္းၾကားျဖတ္အ 
စိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးကလည္း 
သူကိုယ္တိုင္နဲ႔ ႐ုရွားက စီးပြားေရး 
ဝန္ႀကီးနဲ႔ အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ 
ေတြၾကားမွာ တိုက္႐ိုက္ ေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးေနတဲ ့လမ္းေၾကာင္းတစ ္
ခုရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဥပ 
မာအားျဖင့္ ယူကရိန္းၾကားျဖတ္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာလည္း ႐ုရွားဝန္ 
ႀကီးခ်ဳပ္ မက္ဗီဒက္နဲ႔ စကားေျပာ 
ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ေမာ္စကိုနဲ႔ 
ကိဗ္က ၾကားျဖတ္အစိုးရတို႔ၾကား 
မွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိမုႈေတြေတာ ့ရွ ိ
ေနတဲ့ပံုပါပဲ။ ဒါမ်ိဳးကသံအမတ္ 
ႀကီးကို စိတ္အားတက္ေစပါသ 
လား။ ဘာေတြအေလွ်ာ့ေပးႏုငိၾ္က 
မလဲလို႔ ထင္ပါသလဲခင္ဗ်။
 တကယ္ပ ဲအားတက္ေစတာ 
ေပါ့။ ေမာ္စကိုနဲ႔ ကိဗ္ၾကားမွာ 
ေဆြးေႏြးမႈစတင္ခဲ့တာကို ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ အလြန္ေထာက္ခံအား 
ေပးပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးတိုက္႐ိုက္ 
ေဆြးေႏြးေျ ပာဆို မႈကတစ္ဆင့္  
႐ုရွားနဲ႔ ယူကရိန္းတုိ႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ 
ဆက္ဆံေရးကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္မယ္လို ႔ ထင္ပါတယ္။ 
ယူကရိန္းဟာ ရုရွားနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ 
ဆက္ဆံေရးရွိဖို ႔  လိုတယ္လို ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာယုံၾကည္ပါ 
တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
႐ုရွားက ဒီေနရာမွာ ႀကီးမားတဲ့ 
အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနလို႔ပါ။
ဒါဆို ဒီကိစၥက သမၼတပူတင္ေပၚ 
မွာပ ဲတကယ္မူတည္ေနတာလို႔ သ ံ
အမတ္ႀကီး ထင္ပါသလား။ တခ်ိဳ႕ 

လူေတြကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္း 
ပတ္ေတြအတြင္း သူ႔လုပ္ရပ္ေတြ 
ကိုၾကည့္ၿပီး သူဟာ ဆိုဗီယက္ယူနီ 
ယံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ျပန္စု 
စည္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲ 
ေနၾကပါတယ္ ။ 
 ဟုတ္ကဲ့။ ပထမေမးခြန္းနဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ 
ေတာ့ ဒီကိစၥကို ေမာ္စကိုမွာ ဘယ္ 
သူက ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ေနသ 
လဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ 
မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ထပ္ေျပာရရင ္
ဘယသ္ကူပ ဲပြကဲိ ုၾကာရညွ္ေအာင ္
ဆက္ကစားေနပါေစ။ သူတုိ႔ဟာ 
႐ုရွားအက်ိဳးစီးပြား ဘယ္မွာရွိ 
တယ္ဆိုတာရယ္၊ ယူကရိန္းနဲ႔ အ 
ျပန္အလွန္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးရွ ိ
ရမယ့္ေနရာက ဘယ္ေနရာဆိတုာ 
ရယ္ကို သိၾကမွာပါ။ ဒီကိစၥမွာ 
ေမာ္စကိုဘက္က လုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ 
ရပ္ေတြ၊ ဆကလ္ပ္ုဦးမယ့္လပ္ုရပ္ 
ေတြက ယကူရနိ္းႏုငိင္သံားေတြကိ ု
စည္းလံုးညီၫြတသ္ြားေစၿပီး ယကူ 
ရိန္းကို ႐ုရွားဆီကေန ေဝးကြာ 
သြားေစပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ည 
ကလည္း ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဒိုးနက္စ္ 
ၿမိဳ႕မွာ လူေပါင္းတစ္ေသာင္း 
ေလာကပ္ါတဲ ့ဆႏၵျပပြႀဲကီးတစရ္ပ္ 
ျဖစ္ခဲ့တာေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီပြဲက 
႐ုရွားစကားေျပာတဲ့ ၿမိဳ႕မွာျဖစ္တဲ့ 
႐ရုွားဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြပဲါ။ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူေတြက သူ 
တို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေန 
ရာလို ့သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ 
စစ္ေရးအရက်ဳးေက်ာ္မႈကို မ 
ႀကိဳက္ၾကလို႔ပါ။
—Ref: Hala Gorani:Interview 

with U.S. ambassador to 
Ukraine,6th March.CNN.

ေက်ာ္မ်ဳိး

‘‘ေမာ္စကိုဘက္ကလုပ္ရပ္ေတြက 
ယူကရိန္းႏုိင္ငံသားေတြကို ညီၫြတ္သြားေစၿပီး  
႐ုရွားဆီကေန ေဝးကြာသြားေစပါလိမ့္မယ္’’

ယူကရိန္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ေဆြြးေႏြးျခင္း
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ဆိုက္ဘာသူလွ်ိဳေဆာ့ဖ္ဝဲတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ 
ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားရွိ

Newsweek မဂၢဇင္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ ျပန္လည္စတင္

လန္ဒန္၊ မတ္-၈
ယေန႔ေခတ္တြင္ ေတြ႕ရွိေသာ အ 
႐ႈပ္ေထြးဆံုး ဆုိက္ဘာသူလွ်ိဳ 
ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ 
သည့္ အဆင့္ျမင့္သူလွ်ိဳေဆာ့ဖ္ဝဲ 
တစ္ခုသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ 
ဥေရာပတစ္ဝန္းရွိ အစိုးရကြန္ပ်ဴ 
တာ ရာေပါင္းမ်ားစြာသို႔ တိတ္တ 
ဆိတ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။
 ‘Turla’ဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ သရိွိ 
ထားသည့္ ယင္းအႏၲရာယ္ေပး 
သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ႐ုရွားအစိုးရ 
ျဖန္႔ေဝသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း 
လံုၿခံဳေရးသုေတသီမ်ားႏွင့္ အ 
ေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေထာက္လွမ္း 
ေရးအရာရွိမ်ားစြာကေျပာသည္။ 
အေမရိကန္စစဘ္ကဆ္ုငိရ္ာ ကြန္ 
ပ်ဴတာမ်ားသို ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ 
ေရာက္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အ 
တြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးအစား 
တူ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိ 
သည္ဟု ၎တို႔ကေျပာသည္။
 သတံမန္ေရး၊ စစ္ေရးႏငွ့ ္ႏ်ဴ 
ကလီးယား သုေတသနကြန္ရက္ 

မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ Red 
October ဟုေခၚေသာ ကမၻာလံုး 
ဆုိင္ရာ ဆုိက္ဘာသူလွ်ိဳလုပ္ငန္း 
စဥ္ႏွင့္လည္း Turla ေဆာ့ဖ္ဝဲမွာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္။
 ‘‘အဲဒါက အဆင့္ျမင့္အႏၲ 
ရာယ္ရွိတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုပါ။ တ 
ျခား ႐ုရွားႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ 
မႈေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိပါတယ္။ 
အေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရေတြကုိ ပစ္ 
မွတ္ထားဖို႔နဲ႔ ဝွက္စာေရးသြင္းဖို ႔ 
အသံုးျပဳတာပါ။ အဒဲ ီေဆာဖ့ဝ္မဲွာ 
႐ုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ေျခရာလက္ရာေတြ 
ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ဝါရွင္တန္ရိွ 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့ 
လာမႈဌာနမ ွထပိတ္န္းအရာရွ ိဂ်င္း 
လီဝစ္ကေျပာသည္။
 ႐ုရွားႏုိင္ငံက ယင္းသို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း မေျပာပါက 
ယင္းသသံယရွမိႈမ်ားကိ ုသက္ေသ 
ျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု လံုၿခံဳေရးကြၽမ္း 
က်ငသ္မူ်ားကေျပာသည။္ ေဆာဖ့ ္
ဝဲ ေရးသားသူမ်ားမွာ ၎တုိ႔မည္ 
သမူညဝ္ါျဖစ္ေၾကာင္း ဖံုးကြယ္ႏုငိ ္

ေသာ နည္းစနစ္မ်ား မၾကာခဏ 
အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။
 ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လူသိနည္းေသာ 
ဂ်ာမနဗ္ုငိ္းရပစ္က္ာကြယ္ေရးလပု ္
ငန္း G Data က အစီရင္ခံစာတစ္ 
ေစာင္ ထုတ္ေဝလုိက္ၿပီးေနာက္ 
ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ယင္း  
ဗုငိ္းရပစ္ၿ္ခမိ္းေျခာကမ္ႈအေၾကာင္း 
သိရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဗုိင္း 
ရပ္စ္ေဆာ့ဖဝ္ကဲု ိG Data လပ္ုငန္း 
က ကုိယ့္အၿမီးကုိ ကုိယ္စားေသာ 
နဂါးတစ္ေကာင္၏ ဂရိသေကၤတ 
ကိ ုရည္ၫႊန္းပံုေပၚသည္ ့လွ်ိဳ႕ဝကွ ္
ထည့္သြင္းထားေသာ အမည္ျဖစ္ 
သည့္ Uroburos ဟု ေခၚသည္။
 အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္တြင္းလံု ၿခံဳေရး 
အာဏာပုိင္မ်ား ေျပာၾကားေသာ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ႐ုရွားဖက္ဒရယ္ 
လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕က ျငင္းဆန္ထား 
သည္။

—Ref: Reuters

အသစမ္်ားက ၎တုိ႔သည ္ေၾကာ္ 
ျငာဝင္ေငြအေပၚ အလြန္အမင္း 
မမီခွုိေသာ စီးပြားေရးပံစုတံစခ္ကုိ ု
ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာ 
ၾကားသည။္ ကမုၸဏသီည ္မဂၢဇင္း 
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ၍ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ 
ေၾကးမ ွဝင္ေငြ ၉၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းေက်ာ ္
ရရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု 
IBT ကုမၸဏီအႀကီးအကဲတစ္ဦး 
က ေျပာၾကားသည္။ အေမရိကန ္
ႏုိင္ငံ၌ Newsweek ပံုႏွိပ္မဂၢဇင္း 

နယူးေယာက္၊မတ္−၈
အေမရိကန္ အပတ္စဥ္ထုတ္ 
မဂၢဇင္း Newsweek သည ္၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ပံုႏွိပ္ 
ထတု္ေဝျခင္း ရပဆ္ုငိ္းခဲၿ့ပီးေနာက ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္တြင္ 
ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ခဲ့သည္။ ယင္း 
မဂၢဇင္းကို အေမရိကန္ဒစ္ဂ်စ္ 
တယ္ သတင္းလပ္ုငန္း IBT Media 
က ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက ္လအနည္း 
ငယ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းကိုု 
ျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၁၉၃၃ ခုႏစွ ္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ 
ရက္တြင္ စတင္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ 
Newsweek မဂၢဇင္းသည္ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၈၀ ၾကာေအာင္ အေမ 
ရိကန္၏ ထိပ္တန္းအပတ္စဥ္ 
မဂၢဇင္းတစ္ေစာငအ္ျဖစ ္ရပ္တည ္
ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စာဖတ္ပရိ 
သတ္မ်ားသည္ အြန္လုိင္းစာနယ္ 
ဇင္းမ်ားကုိ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၿပီး 
ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြမ်ား က်ဆင္းခဲ့မႈ 
ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္တြင္ 
Newsweek မဂၢဇငး္ပုံႏွပ္ိထုတ္ေဝ 
ျခင္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။
 သို ႔ရာတြင္ မဂၢဇင္းပုိင္ရွင္ 

တစ္ေစာင္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ရွစ္ 
ေဒၚလာျဖင့ ္ေရာင္းခ်သြားမညဟ္ ု
၎ကေျပာၾကားသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 
တြင္ Newsweek မဂၢဇင္းမွာ အ 
လြန္အမင္း အ႐ံႈးေပၚ၍ ပိုငရွ္င္ျဖစ ္
သူက အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ ္
ငန္းရွင ္ဆစဒ္ေနးဟာမန္းသို႔ တစ ္
ေဒၚလာျဖင့ ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည။္ ယင္း 
ေနာက္တြင္ IPT ကုမၸဏီက လႊဲ 
ေျပာင္းယူခဲ့သည္။  —Ref: BBC

မကတီ္ယုိရန္ဇီသည ္အီတလီႏုငိင္ ံ
ေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္မွစ၍ 
အီတလီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ဒီမုိ 
ကရက္တစ္ပါတီ၏ အတြင္းေရး 
မွဴးျဖစလ္ာခဲသ့ ူရန္ဇီသည ္၂၀၀၉ 
မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ဖေလာ္ရင့္ 
ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တာဝန္ထမ္း 
ေဆာငခ္ဲၿ့ပီး ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၉ ခုႏစွ ္
အတြင္း ဖေလာ္ရင့္ျပညန္ယ္ဥက႒ၠ 

အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။
 ရန္ဇီကုိ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇန္န 
ဝါရီ ၁၁ ရက္က ဖေလာ္ရင့္ၿမိဳ႕ 
တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဖေလာ္ရင့္ၿမိဳ႕ 
မွာပင္ ေက်ာင္းတက္၍ ဖေလာ္ 
ရင့္ တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘြဲ႕ရရွိခဲ့ 
သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီ 
ျပည္သူ႔ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူ 
ရန္ဇီသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ 
နယအ္ပုခ္်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ အတြင္းေရး 
မွဴး ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ 

တြင္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ 
ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗဟုိႏွင့္ 
လက္ဝဲယိမ္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ 
ကုယ္ိစားလယ္ွအျဖစ ္ေထာကခံ္မ ဲ
၅၉ ရာခုငိ္ႏႈန္းရရွခိဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္
 ဖေလာရ္င့အ္ပုခ္်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ ငါးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ 
ခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဝင္ 
ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ရန္ဇီက ဖေလာ္ 
ရင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေရြးေကာက္ပြဲ 
၌ အနီးဆံုးၿပိဳင္ဘက္ ဂ်ီယိုဗန္နီ 

ဂယ္လီအေပၚ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေထာကခ္မံႈျဖင့ ္အႏုငိရ္ရွခိဲသ့ည။္ 
ဖေလာရ္င့ၿ္မိဳ႕ေတာဝ္န္ျဖစလ္ာၿပီး 
တစ္ႏွစ္အၾကာ အမ်ိဳးသားလူထု 
ထင္ျမင္ခ်က္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ 
လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ရာ ရန္ဇီက 
အတီလီႏုငိင္ံေရးအေၾကာင္း ေဆြး 
ေႏြးရန္ ဖေလာ္ရင့္ၿမိဳ႕ လီယိုပုိလ္ 
ဒါ အားကစားကြင္းတြင္ လူထုအ 
စည္းအေဝးတစ္ရပ္ ေခၚယူခဲ့ 
သည။္ ယင္းမတိုငမီ္ကပင ္၎တုိ႔ 

၏ပါတီမွာ ေျပာင္းလဲမႈလုိအပ္ 
သညဟု္ ေျပာၾကားခဲသ့ည။္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္လည္း ရန္ဇီက ထပ္မံ၍ 
လူထုအစည္းအေဝးပြဲျပဳ လုပ္ၿပီး 
ေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀ 
ကုိ ခ်ေရးခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ခန္႔ 
မွာပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘာလူစကိုနီ 
ႏွင့္ တန္းတူမ်ိဳးဆက္ အီတလီ 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအားလံုး အ 
နားယူသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့ 
၍ ၎၏ပါတီတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ား 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။
 ယင္းေနာက္တြင္ ၂၀၁၃ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဗဟို 
ႏငွ့ ္လကဝ္ယဲမိ္းအဖြ႕ဲကု ိဦးေဆာင ္
သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ရန္ဇီက ေၾကညာခဲသ့ည။္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ရန္ဇီက 
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အတြင္းေရး 
မွဴးေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္း 
အတြက္ ရန္ဇီမွာ အီတလီဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဗဟိုႏွင့္ 
လက္ဝဲယိမ္းအဖြဲ႕၏ ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေပၚထြက္ 
လာခဲ့သည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီႏွင့္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားအတြင္း ရန္ဇီ 
ႏွင့္ အီတလီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ရီကုိ 
လက္တာတုိ႔ၾကား ေခါင္းေဆာင္ 
မႈ တင္းမာျခင္းသတင္းမ်ား ဆက္ 
တုကိထ္ြက္ေပၚခဲၿ့ပီးေနာက ္၎၏ 
အေနအထားကို ရွင္းလင္းစြာ ရပ္ 
တည္ေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အင္ရီကို 
လကတ္ာက ရန္ဇီအား ေျပာၾကား 
သည္။ ရန္ဇီက ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ဒမီုကိရကတ္စပ္ါတီေခါင္းေဆာင ္

မ်ားအား အစည္းအေဝးေခၚယူခဲ့ 
သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမစ 
တငမီ္မွာပင ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လကတ္ာ 
ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ ရန္ဇီက 
လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ႏုတ္ထြက္ရန္ ေျပာၾကားမႈ 
ကုိ အစပုိင္းတြင္ အင္ရီကုိလက္ 
တာက ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ 
ဇီ၏ တင္ျပမႈျဖင့္ အစည္းအေဝး 
၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ 
သမၼတနာပုိလတီာႏုထံိ ႏတ္ုထြက ္
စာတင္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
အင္ရီကုိလက္တာက ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။
 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အင္ရီကုိလက္ 
တာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ 
သမၼတထံ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ 
သမၼတနာပိုလီတာႏုိက အစုိးရဖြဲ႕ 
စည္းရန္ ရန္ဇီကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ 
ရကတ္ြင ္ေျပာၾကားခဲ့သည။္ ရန္ဇီ 
က ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကု ိေဖေဖာ္ 
ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾက 
ညာခဲသ့ည။္ သို႔ျဖင့ ္ရန္ဇီ(၃၉)ႏစွ ္
သည ္၁၈၆၁ ခုႏစွ ္ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းေရးကာလ ေနာကပ္ုိငု္းမစွ၍ 
အီတလီႏုိင္ငံ၏ အသက္အငယ္ 
ဆံုး ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ႏငွ့ ္ပါလမီနအ္မတ ္
တစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ႏုိင္ငံကုိ 
ေခါင္းေဆာငခ္ြင့ရ္ေသာ ပထမဆံုး 
ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသည္။
  မက္တီယုိရန္ဇီသည္ 
ေက်ာင္းဆရာမဇနီးသည ္လနဒ္နီ ီ
ႏွင့္ သားႏွစ္ဦး၊ သမီးတစ္ဦး ထြန္း 
ကားခဲ့သည္။

—Ref: Wikipedia

Leader's Profile
အီတလီႏုိင္ငံ၏ အသက္အငယ္ဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မက္တီယုိရန္ဇီ
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တ႐ုတ္ေလထုညစ္ညမ္းမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ 
ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳေန

အင္ဒုိနီးရွားအိမ္အကူတစ္ဦးကို အစာအငတ္ထား၍ ေသဆံုးေစမႈျဖင့္ 
မေလးရွားဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ႀကိဳးမိန္႔ခ်မွတ္ခံရ

ပါကစၥတန္တြင္ ၾကက္သြန္နီဥမ်ားအတြင္း ဘိန္းျဖဴမ်ား 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထည့္သြင္းသည့္ မူးယစ္ဂုိဏ္းဖမ္းမိ

ဂ်ပန္ေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ံု အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕တုိက္ခုိက္ခံရမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ 
ဂုိဏ္းဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ကုိးႏွစ္ခ်မွတ္

ကြာလာလမ္ပူ၊မတ္−၈
အင္ဒိုနီးရွားအိမ္အကူအား ေသ 
ေစႏုိင္သည္အထိ အစာအငတ္ 
ထားခဲသ့ည္ ့မေလးရွားလမူ်ိဳး ဇနီး 
ေမာင္ႏွံႏစွဥ္ီးကု ိမေလးရွားတရား 
႐ုံးတစ္ခုက ႀကိဳးမိန္႔ေပးရန္ ျပစ္ 
ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။
 ေသဆံုးသူ အင္ဒိုအိမ္ေဖာ္ 
မွာ အစ္စတီကိုမာရီယာဆုိသူျဖစ္ 
ၿပီး ၂၀၁၁ ဇြန္လတြင ္ကြာလာလမ ္
ပူရွိ အိမ္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံေနအိမ္ 
၌ ေသဆံုးေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ္အ 
ေလးခ်ိန္ ၅၇ ေပါင္သာရွိေၾကာင္း 
ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရား႐ံုးက 
ထုိအိမ္အကူေသဆံုးမႈမွာ အစာ 
အငတ္ထား၍ ေသဆံုးေစျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ကာ ၾကာ 

ေအာင္ မေကြၽးဘဲထားခဲ့သည္။ 
အစ္စတီမွာ ၎တို႔ထံ အလုပ္ဝင ္
ရန္ ေရာက္လာစဥ္ ကုိယ္အေလး 
ခ်ိန္မွာ ၄၆ ကီလိုရွိခဲ့သည္ဆုိ 
သည္။
 တရားခံမ်ား၏ေရွ႕ေန ရမ္ 
ကာပယ္ဆင္းက တရား႐ုံးက ႀကိဳး 
မနိ္႔ခ်လုကိ္ျခင္းကိ ုအတည္ျပဳခဲၿ့ပီး 
၎၏အမႈသညမ္်ားသည ္အယူခံ 
ဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားသည္။ ယခုအမႈမွာ အာရွ 
တစ္လႊားရွိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဒို၊ 
ဖိလစ္ပုိင္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ အ 
ျခားႏုငိင္မံ်ားစြာမ ွအမိအ္ကအူမ်ိဳး 
သမီးမ်ားကုိ အိမ္ရွင္မ်ားက ႏွိပ္ 
စကမ္ႈ ဇာတ္လမ္းမ်ားထမွဲ ေနာက ္
ဆံုးထြက္ေပၚလာသည္ ့ဇာတလ္မ္း 

တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။
  ေဟာင္ေကာင္တြင္လည္း 
အင္ဒိုအိမ္ေဖာ္တစ္ဦးကို အိမ္ရွင္ 
က လမ္းမေလွ်ာက္ႏုငိ္ေအာင ္႐ိကု ္
ႏွက္ႏွိပ္စက္မႈသတင္းမ်ား ထြက္ 
ေပၚလာၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားက အိမ္အကူမ်ား 
ခန္႔ထားေရးတြင္ ဥပေဒပုိင္းအရ 
အကာအကြယ္မ်ား ပုိေပးႏုိင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အိမ္အ 
ကူအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ 
အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ 
ေလးသိန္းခန္႔ရွိၿပီး ယင္းမွ ဦးေရ 
ထက္ဝက္ခန္႔မွာ တရားမဝင္လုပ္ 
ကုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

—Ref: AFP

သပေတးေန႔တြင္ အိမ္ရွင္ဇနီး 
ေမာင္ႏွံကို ႀကိဳးမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘သူဟာ (၂၆)ႏွစ္ 
ရွၿိပီး သူ႔ကု ိမာလာယာတကသၠိလု ္
ေဆးကုသေရးဌာနကို သယ္ယူ 
လာတဲအ့ခ်နိမ္ွာ ေက်ာကနု္း၊ လက ္
ေမာင္းနဲ႔ နဖူးတို႔မွာ ဒဏ္ရာေတြ 
ေတြ႕ရၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္က 
လည္း ၂၆ ကီလိုဂရမ္သာရိွပါ 
ေတာ့တယ္’’ဟု သည္စတား 
သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ 
သည္။ အိမ္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဖြန္ 
ကြန္မန္(၅၈)ႏွစ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ 
တီအိုခ်င္းယန္ (၅၆)ႏွစ္တို႔သည္ 
အစ္စတီအား ၎တို႔အတြက္ သံုး 
ႏွစ္တာကာလအလုပ္လုပ္ခ်ိန္အ 
တြင္း အစားအစာမ်ားကုိ ဝလင္ 

ေဘဂ်င္း၊မတ္−၈
တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ေလထုညစ္ 
ညမ္းမႈ တုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေမာင္းသူမဲ့ 
ေလယာဥ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳေန 
ေၾကာငး္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရးဌာန လက္ေထာက္ 
ဝန္ႀကီး က်ိဳင္ခ်င္းကေျပာၾကား 
သည္။
     ထုိေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား 
ကို ေဘဂ်င္းႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ 
ရွန္ဇီး၊ ဟီပိုင္ျပညန္ယ္မ်ားမွ ေနရာ 
မ်ား၌ ေလထညုစည္မ္းမႈတုငိ္းတာ 
မႈမ်ားလုပ္ရန္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း 
ဆုိသည္။ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ား 

မွာ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ကီလုိ 
မီတာ ၇၀ ခန္႔ကို ေန႔စဥ္ ႏွစ္နာရီ 
ပ်သံန္းခ်နိအ္တြင္း သြားလာႏုငိၿ္ပီး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ကိစၥရပ္ေပါင္း ၂၀၀ 
ေက်ာက္ု ိေျဖရငွ္းေပးႏုငိခ္ဲ့ေၾကာင္း 
ဆုိသည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္  
အပတ္က ႏုငိင္၏ံ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ 
တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ 
မီးခိုးျမဴမ်ားဖံုးလႊမ္းခဲ့ရာ ေလထု 
ညစည္မ္းမႈတုကိဖ္်က္ေရးမွာ အစိုး 
ရ၏ဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

—Ref: China.org

ကရာခ်ိ၊မတ္−၈
ပါကစၥတန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
အနံ႔ခံေခြးမ်ားျဖင့ ္စစ္ေဆးျခင္းကိ ု
ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကက္ 
သြနန္ဦမ်ားတြင ္ဘနိ္းျဖဴမ်ား လွ်ိဳ႕ 
ဝွက္ထည့္သြင္းကာ ခုိးထုတ္ရန္ 
ႀကိဳးစားသည့္ ရာဇဝတ္သားမ်ား 
ကုိ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။
 ကရာခ်ိၿမိဳ႕မွ လံုၿခံဳေရးအာ 
ဏာပိုင္မ်ားသည္ ေနအိမ္တစ္ခု 
အား ဝင္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြရာ 
တြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည္ 
ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဘိန္းျဖဴ 
၆၁ ဒသမ ၅ ကီလို (၁၃၅ ေပါင္) 
ကိ ုၾကကသ္ြနန္ဦမ်ားထတဲြင ္လွ်ိဳ႕ 
ဝကွထ္ည္သ့ြင္းထားသညက္ိ ုေတြ႕ 
ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး 

မ်ား တန္ဖုိးမွာ ႐ူပီး ၄၃ သန္း 
(ေပါင္ ၂၅၀,၀၀၀) ခန္႔ရွိေၾကာင္း 
သည္ေနးရွင္းသတင္းစာတြင ္ေဖာ္ 
ျပသည္။ အမႈတြင္ သံသယရိွသူ 
တရားခံငါးဦးကုိ ဖမ္းဆီးထား 
သည္။ အဆုိပါေနအိမ္ကုိ စီးနင္း 
ခဲ့သည့္ ပါကစၥတန္မူးယစ္ေဆး 
တုကိဖ္်က္ေရးႏငွ့ ္ျပညထ္ဲေရးတပ ္
ဖြဲ႕မ်ား၏ အဆုိအရ ထုိမူးယစ္ 
ဂိဏု္းသည ္ၾကကသ္ြနန္ဦမ်ားအား 
အေခါင္းေပါက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ 
ကာ အထသဲုိ႔ ဘနိ္းျဖဴေဆးေတာင္ ့
မ်ားထည္ၿ့ပီးမ ွၾကကသ္ြနအ္ခြမံ်ား 
ကို ေကာ္ႏွင့္ျပန္ကပ္၍ပိတ္ကာ 
အနံ႔ခံေခြးမ်ား အနံ႔မခံႏုိင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းဆုိသည္။

—Ref: Reuters

တိုက်ိဳ၊မတ္−၈
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အုမ္ရွင္ရွီက်ိဳဂုိဏ္း 
ေခၚ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရး 
ဂိုဏ္းဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
မာကာတုိဟီရာတာသည္ တုိက်ိဳ 
ေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ံု အ 
ဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ တုိက္ခုိက္မႈအပါ 
အဝင္ ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္မႈႏွစ္ခုတြင္ 
ပါဝငပ္တ္သကမ္ႈျဖင့ ္ေထာငဒ္ဏ ္
ကိုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရေၾကာင္း 
က်ိဳဒိသုတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည။္
 ၎သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုနီး 
ပါး ေရွာင္တိမ္းေနၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ 
သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ကုိယ္တိုင္ 
အဖမ္းခံခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ ၎သည ္
တိုက်ိဳေျမေအာက္ရထားလမ္းကို 
၁၉၉၅ တြင္ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ 
တုိက္ခိုက္မႈ၌ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး 
လည္းျဖစ္သည္။ ထုိအမႈတြင္ လူ 
၁၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ၎ကို 
ထိုအမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမရွိ 

ေသာ္လည္း တိုက်ိဳမွ အေဆာက္ 
အအံတုစခ္ကုိ ုတုကိခ္ုကိခ္ဲမ့ႈ၊ အမု ္
အဖြဲ႕အစည္းဌာနရွိရာကို ၁၉၉၅ 
မတ္လတြင္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ 
ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဂ်ပန္ႏုငိင္တံြင ္အမုရ္ငွရ္ွကီ်ိဳ 
ဂိုဏ္းမွာ ဟိႏိၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယံု 
ၾကညမ္ႈမ်ားကိ ုေရာစပ္ထားသည္ ့
ဘာသာေရးဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္ကာ 

ကမၻာပ်က္ေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ 
ကာ တုိက္ခုိက္္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည့္ အစြန္းေရာက္ဂိုဏ္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ 
ေဟာင္း ၁၈၉ ဦးခန္႔မွာ တရားခြင္ 
တင္ စစ္ေဆးခံခဲ့ရၿပီး ေခါင္း 
ေဆာင္ ႐ိႈကုိအဆာဟာရာႏွင့္ အ 
ဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံ 
ခဲ့ရသည္။            —Ref: BBC
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‘‘အားလံုးအဆင္ေျပသြားတဲ့အခ်ိန္ ျပန္ရွင္း
ပါမယ္။ ၀င့္ကုေဋသူက ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္သူပါ’’

12 Years a Slave ဇာတ္ကားကိုမၾကည့္ဘဲ 
ေအာ္စကာဆုအတြက္ မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း 
ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအဖဲြ႕၀င္ႏွစ္ဦး ၀န္ခံဆိုေတးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ၾကဴၾကဴဟန္
 အလြမ္း၊ အေဆြးသီခ်င္းမ်ားပါ၀င္ေသာ မီးအိမ္ရွင္တစ္ကိုယ္ေတာ္ေခြျဖင့္ေအာင္ျမင္သည့္ 
အဆိရွုငတ္စဦ္းျဖစလ္ာသ ူဆုိေတးသည ္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့ ္ခုနစလ္ေက်ာ္  
ၾကာေဆးကုသခ့ဲရၿပီး ျပန္လည္က်န္းမာလာခ်ိန္တြင္ ဂီတအလုပ္မ်ားကုိတျဖည္း  
ျဖည္းခ်င္းျပန္လပ္ုေနၿပီ ျဖစသ္ည။္ ယာဥ္မေတာ္တဆမျဖစမီ္က သဆီိထုား 
ေသာ သခီ်င္းမ်ားပါ၀ငသ္ည့ ္ဒတုယိေျမာကအ္ယလ္ဘ္မ ္‘မဂၤလာပါ ဆိ ု
ေတး’ အေခြကို မၾကာေသးမီက ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ ္
အတြင္း ၎၏ အမိ္ေထာင္ေရးဆိငုရ္ာ သတင္းအခ်ဳ႕ိျဖစပ္်ကခ္ဲသ့ျဖင့ ္ 
ဆိုေတး၏ဇနီးႏငွ့ပ္တသ္က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏငွ့ ္ေရ႕ွဆက ္
မည့္အႏုပညာအလုပ္မ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 

က်န္းမာေရး အေျခအေနက 
ေကာင္းလာၿပီဆုိေတာ့ ဘယ္လုိ 
ေနထုိငရ္မယ္လုိ႔ ဆရာ၀န္က ၫႊန္ 
ၾကားထားလဲ။
 ဆရာ၀နက္ေတာ ့ကြၽန္ေတာ္ ့
ကို စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ထားရ 
မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အိမ္က 
လည္း အားလံုးအလိုလိုက္တယ္။ 
ေနာကပ္ိငု္း ကြၽန္ေတာလ္ပု္ေနက် 
အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ျပန္လုပ္ 
ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္က အဲ 
ဒါပဲခင္ဗ်။ 
‘မဂၤလာပါဆိုေတး’ အေခြထြကတ္ဲ ့
ျပည္ေထာငစ္ုေန႔က က်ဳကိ္ေခါက ္ 
ေစတီပြဲေတာ္မွာ ပရိသတ္ေတြနဲ႔  
ေတြ႕ၿပီး လကမ္တွထ္ိုးေပးခဲတ့ယ။္  
ေန ျပန္ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ပရိ 
သတ္နဲ႔ ပထမဆုံးျပန္ေတြ႕ရေတာ့ 
ဘယ္လုိခံစားခ့ဲရလဲ။
 ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္တယ္။ ပရိ 
သတ္ေတြက ဘာမအွားမေလွ်ာန့ဲ႔။ 
ေနေကာင္းေအာင္ေနပါ။ စင္ေပၚ 
တက္ၿပီး ကိုဖိုးခ်စ္နဲ႔အတူ သီခ်င္း 
ဆိုေတာ့ ေအာ္ၾကတယ္။ သနားပါ 
တယ္ မဆိုနဲ႔ေတာ့တဲ့။ အဲဒီအ 
တြက္ ပရိသတ္ကို တကယ္ခ်စ္ 
ျမတ္ႏိုးပါတယ။္ ကြၽန္ေတာ္က့ိ ုည ီ
အစ္ကိုတစ္ေယာက္လိုခ်စ္တဲ့ ကို  

ဖိုးခ်စ္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္။ ပရိသတ္ေတြက ဂီတကို 
ျပန္လုပ္လို ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ့္ကို ႀကိဳဆိုတဲ့အတြက္ 
အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။
 သႀကၤနလ္ည္း နီးၿပဆီိုေတာ ့
သႀကၤန္အတြက ္ဘာအစအီစဥ္ရိွ 
လဲ။
 သႀကၤနမ္ွာ သခီ်င္းဆုပိါမယ။္ 
ရန္ကုန္ထဲမွာ အဆင္ေျပရင္ ရန္ 
ကုန္မွာဆိုမယ္။ နယ္က်ရင္ နယ္ 
ေပါ့။ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာမွာ ဆို 
ပါမယ္။
က်န္းမာေရးေၾကာင့္ နားေနရတဲ့ 
အခ်ိန္ေတြကို ဘယ္လိုျဖတ္သန္း 
လဲ။
 သီခ်င္းေတြျပန္နားေထာင္ 
တယ္။ ဂစ္တာတီးျဖစ္တယ္။ 
ေနာကထ္ပသ္ခီ်င္းေတြ ေရးျဖစပ္ါ 
တယ္။ အလြမ္းအေဆြးသီခ်င္း 
ေတြ ေရးျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းသံုး  
ပုဒ္ေရးၿပီးပါၿပီ။ သီခ်င္းေတြကို  
ေသခ်ာစၿုပီး သမိ္းထားမယ။္ စၿုပီး 
ေတာ့ တတိယအယ္လ္ဘမ္အ 
တြက ္သခီ်င္းေတြသြင္းပါမယ။္

 ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္  −ဒါ 
႐ိုက္တာ စတိဗ္မက္ကြင္း  

႐ုိက္ကူးခဲ့ေသာ 12 Years A  
Slave ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသည္ 

(၈၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာ္စကာ  
ဆုေပးပဲဲြတြင္ အေကာင္းဆံုး႐ုပ္ 
ရငွဇ္ာတက္ားဆရုရွခိဲ့ေသာလ္ည္း 
AMPAS ေအာ္စကာဆု ခ်ီးျမႇင့္ 
ေရးအဖဲြ႕၀င္ႏွစ္ဦးက ယင္း႐ပုရ္ငွ္ 
ကိ ုမၾကည့ဘ္ ဲလူ႔ အဖဲြ႕အစည္းႏငွ့ ္
ဆက္ႏႊယ္မႈေၾကာင့္ မဲေပးခဲ့သည္ 
ဟု ၀န္ခံခဲ့သည္။
 ဆုေပးပဲြ ရာသီအတြင္းက 
ယင္းဇာတ္ကားသည္ အေကာင္း 
ဆံုး႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဆုႏွင့္ ထိုက္ 
တန္သည္၊ မထုိက္တန္သည္ဟူ 
ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွခိဲသ့ည။္ 
သို႔ရာတြင ္ေအာစ္ကာဆုေပးပဲြ ၿပီး 
ေနာကတ္ြင ္ဆခု်ီးျမႇင့္ေရးအဖဲြ႕၀င ္
ႏွစ္ဦးက ယင္းဇာတ္ကားမွာ စိတ္ 

အေႏွာင္အ့ယကွ္ျဖစစ္ရာ ေကာင္း 
လိမ့္မည္ဟု မွတ္ယူ၍ ဇာတ္ကား 
ကို မၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း တိတ္တ 
ဆိတ္၀န္ခံလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ 
႐ုပ္ရွငက္ား၏ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏငွ့ ္
ဆက္ႏႊယ္မႈေၾကာင့္ ယင္းဇာတ္ 
ကားကို မဲေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ 
ဟ ုခစံားရ၍ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည ္
ဟု အေမရိကန္ L.A Times သ 
တင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 အာဖရိကန္၊ အေမရိကန္ 
သမိငု္းအေျခခ ံဒရာမာဇာတက္ား 
12 Years A Slave သည္ ေအာ္ 
စကာဆုအျပင္ ေရႊကမၻာလံုးဆု၊ 
ၿဗိတိန္႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီဆု စ 
သည့္ ကမၻာေက်ာ္ဆုမ်ားကို ရရွိခဲ့ 
ၿပီး ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ား၏ ခ်ီး 
က်ဴးျခင္းကိုလည္း  ရရွိ ခဲ့ေသာ 
ဇာတ္ကားျဖစ္သည္။

—Ref: UPI
ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ
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၂၀၁၄ ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမွာ ပရိသတ္တစ္သိန္းခန္႔ကို ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ B.A.P အဖဲြ႕

သႀကၤန္မွာ သမီးျဖစ္သူနဲ႔အတူျပန္လာဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့ တင္ဇာေမာ္

ဆိုးလ္၊ မတ္−၈
ေတာင္ကိုရီးယားေပါ့ပ္ အဆိုရွင္ 
မ်ားအဖဲြ႕ B.A.P သည္ ယခုႏွစ္ 
အတြင္း အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ 
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေဒသ 
သို႔ သြားေရာက္၍ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ 

ေျဖပဲြမ်ားတြင ္ပရိသတ္ တစသ္န္ိး 
ခန္ ႔ကို  ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္လိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။
 ‘‘B.A.P အဖဲြ႕ဟာ ေတာင္ 
ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာ နယ္ 
လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို စတင္မွာ ျဖစ္ 

ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အေမရိ 
က၊ ဥေရာပ၊ အာရွနဲ ႔ ပစိဖိတ္ 
သမုဒ ၵရာေဒသေတြကို  သြား ၿပီး 
ေဖ်ာ္ေျဖၾကမွာပါ။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ ္
ပဲြစီအတြက္ ထိုင္ခံုငါးေထာင္စီ 
စီစဥ္ထားပါတယ္။ ပရိသတ္တစ္ 

သိန္းေလာက္ကို ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္မယ္ 
လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ ဟု B.A.P 
အဖဲြ ႕  ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကား 
သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က 
လည္း B.A.P အဖဲြ႕သည္ အေမရိ 
ကႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး 

မ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ရာ ပရိသတ္ ကိုးေသာင္းခန္႔ လာ 
ေရာက္အားေပးခဲ့သည္ဟု သိရ 
သည္။
 B.A.P အဖဲြ႕သည္ မတ္လ 
၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ဆိုးလ္ 

ၿမိဳ႕၌ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားျပဳလုပ္သြား 
မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ား 
ၿပီးေနာက္တြင္ ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ 
ေျဖပဲြအစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို 
ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: Kpop Starz
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ဇြဲဉာဏ္
ရန္ကုန္၊မတ္-၈

လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွ 
သည့္ အဆိုေတာ္တင္ဇာေမာ္က 
သႀကၤန္ရက္တြင္ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ 
ျမန္မာျပည္ျပန္လာရန္ စစီဥ္လ်က ္
ရွိသည္။
    ‘‘သႀကၤန္ကို သမီးနဲ႔ႏွစ္ 
ေယာက္တည္း ျပန္လာဖို႔အစီအ 
စဥ္ရွိပါတယ္။ သမီးအတြက္ ျမန္ 
မာပတ္စ္ပို႔ကို ဇန္န၀ါရီလတည္း 

က ေလွ်ာက္ထားတာ မရေသးလုိ႔  
ေစာင့္ေနတာပါ။ ပတ္စ္ပုိ႔ရတာနဲ႔ 
လက္မွတ္၀ယ္ၿပီး ျပန္လာမွာပါ’’ 
ဟု တင္ဇာေမာ္ကေျပာသည္။
 သားအႀကီးမွာ ေက်ာင္း 
တက္ေနေသာေၾကာင့္ လုိက္ပါ 
ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ခင္ပြန္းက 
လည္း ၎ခရီးသြားေနသည့္ အ 
ခ်ိန္တြင္ သားျဖစ္သူကို ေစာင့္ 
ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
လုိက္ပါႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 

တင္ဇာေမာ္ကေျပာၾကားသည္။
 တင္ဇာေမာ္သည္ ဒုတိယ 
ေျမာက္ရင္ေသြးကို ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ 
ဘာလအတြင္း ေမြးဖြားခဲ့ျခင္း 
ျဖစၿ္ပီး Loretta Teresa Aung ဟု  
အမည္ေပးထားသည္။
  ၂၀၁၄ သႀကၤန္ကို ႏွစ္စဥ္ 
သႀကၤန္ျဖတ္သန္းမႈကဲ့သုိ႔ပင္ မႏၲ 
ေလး Alpine မ႑ပ္၌ ရိွမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း တင္ဇာေမာ္က ေျပာ 
ၾကားသည္။

သမီးေလးႏွင့္အတူေတြ႕ရသည့္ တင္ဇာေမာ္တို႔မိသားစု ဓာတ္ပံု − တင္ဇာေမာ္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

entertainment
40



Vol.13, No.2  March 12 , 2014

ဆိုေတးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ 
ၿပီး ပရိသတ္ကို အ့ံအားသင့္ေစခဲ ့
တယ္ေနာ္။ ပရိသတ္ေတြကို ဘာ 
ေၾကာင့္ ဖြင့္မေျပာျဖစ္ခဲ့တာလဲ။
 ပရိသတ္အတြက္ ဒီထက္မ 
က ေအာင္ျမင္ေအာင ္ႀကိဳးစားခ်င ္
ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မေျပာ 
ေသးတာပါ။ ဒုတိယအေခြထြက္ 
ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္သူနဲ႔ မဂၤလာ 
ေဆာင္ၿပီး ႏွစ္ဦးအတူေနဖို႔ ဆံုး 
ျဖတ္ထားတာပါ။ အတူမေနခငမွ္ာ 
ကြၽန္ေတာ့္အနားက ထြက္သြား 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အရမ္းစိတ္မ 
ေကာင္းျဖစ္ရတယ္။
အစ္ကို႔ကိစၥတစ္ခုခုျဖစ္တိုင္း ဘာ 
သာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ 
ေျပာဆိုၾကတဲ့အေပၚ ဘယ္လိုတုံ႔ 
ျပန္လိုပါသလဲ။
 မေျပာခ်ငပ္ါဘူး။ ကြၽန္ေတာ ္
ဗုဒၶဘာသာအစစ္ပါဗ်ာ။ ကြၽန္ 
ေတာ့္ ဒူးေခါင္းက အနာသက္သာ 
သြားရင ္သကၤန္းဆီးပါမယ္။ ၿပီးရင ္
ေမလ ကြၽန္ေတာ့္ေမြးေန႔က်ရင္ 
ဘုရားမွာထီးလွဴဖို ႔ စီစဥ္ထားပါ 
တယ္။ ဘုရားလာဖူးတဲ့သူေတြကို 
ထီးလွဴမယ္လုိ ႔ စိတ္ကူးထားပါ 
တယ္။
ကားအကစ္ီးဒင့မ္ျဖစခ္င ္တစရ္က ္
အလိုက ထြက္ခဲ့တဲ့သစၥာသီခ်င္း 
ကိ ုအစက္ို႔ကိလုြမ္းဆြတတ္ဲသ့ခီ်င္း 
အျဖစ ္ပရိသတ္ေတြက မွတ္ယူၾက 
တယ္။ အဲဒီသီခ်င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
အမွတ္တရမ်ား ရွိပါလား။
 ဘနန္ၿီဖိဳးေရးတဲ ့သခီ်င္းေလး 
က ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အမ်ားႀကီး တိုက္ 
ဆိုင္ပါတယ္။ ဘန္နီၿဖိဳးေရးထား 

တာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ 
ေဆးကသုေနတနု္းက ထိငု္းအမ်ဳိး 
သမီးေရာက္လာတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္ 
သက္ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ကို ရွင္းျပ 
ခ်င္တာရွိပါလား။
 ကြၽန္ေတာ္ေနေကာင္းသြား 
ၿပီး အားလံုးအဆင္ေျပသြားတဲ ့အ 
ခ်ိန္က်ရင္ ျပန္ရွင္းပါမယ္။ ၀င့္ကု 
ေဋသူက ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္သူပါ။
ေနျပန္ေကာင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လို 
သခီ်င္းေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေပးျဖစလ္။ဲ
 မီးအမိရ္ငွတ္ို႔၊ ဟတုလ္ားတို႔၊ 
အေ၀းေရာက္ခ်စ္သူ၊ ဒုတိယအ 
ေခြမွာဆို အျဖဴေရာင္အခ်စ္၊ အ 
သစက္ျပန္စခ်ငတ္ယ္ သခီ်င္းေတြ 
ကို ပရိသတ္ေတြက ေတာင္းပါ 
တယ္။ ေလွာ္ကား၊ ေတာငင္ရူယ္၊ 
က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားပဲြရယ္၊ က်ဳိင္း 
တံုတို႔မွာ ဆိုျဖစ္တယ္။ အစ္ကိုဖိုး 
ခ်စစ္စီဥတ္ဲပ့ဲြေတြ ေတာ္ေတာမ္်ား 
မ်ား ဆုိျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတုန္းက ၀ိုင္း 
ဆုေတာင္းေပးၿပီး အမာခအံားေပး 
ေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို စကား 
လက္ေဆာင ္ပါးခ်ငတ္ာမ်ား ရွပိါ 
သလား။
 ကြၽန္ေတာ့္ကို စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ 
ဆုေတာင္းေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ 
ေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္ေနျပန္ေကာင္းေန ပါၿပ။ီ 
သီးကနု္းရစဲခန္းတို႔၊ မတိၳလီာေဆး 
႐ံုႀကီး၊ မႏၲေလးေဆး႐ံုႀကီးက ဆ 
ရာ၀န္ႀကီးေတြကို အရမ္းေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။
အခလုိ ုေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။

စာ(၄၁)သုိ႔

အိုင္းရင္းခေရာ့စ္အဖဲြ႕ ဒီခ်ဳပ္ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပဲြ ျပဳလုပ္မည္
ဇဲြဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁၀
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြ 
ပဲြအျဖစ္ အိုင္းရင္းခေရာ့စ္ (IC) 
အဖဲြ႕၏ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို မတ္ ၇ 
ရက္တြင္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းရွိ 
ေရႊထြဋ္တင၀္န္း၌ ျပဳလပ္ုမည္ျဖစ ္
သည္။
 အို င္းရင္းခေရာ့စ္အဖဲြ ႕၏ 
ပင္တုိင္အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ေလးျဖဴ၊ အငဲ၊ မ်ဳိးႀကီး၊ ၀ိုင္၀ိုင္း 
တုိ႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ 

၀င္တန္းစာေမးပဲြၿပီးခ်ိန္ျဖစ္၍ လံု 
ၿခံဳေရးကို ေသေသခ်ာခ်ာစီစဥ္ 
ထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒမီိကုေရ 
စအီဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကန္ုတုိင္းေဒသႀကီး 
အလုပ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ 
ေဌးက ေျပာသည္။
 ရန္ပံုေငြပဲြမွ ရရွိလာသည့္ 
အလွဴေငြျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း႐ံုးခန္း 
သစ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အဓိကသံုးစဲြ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အ 
သံုးျပဳသြားမညဟ္ ု၎ကဆိသုည။္

 ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ 
ကို ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေပ 
မဲ့ သူ႔မွာ အလုပ္က အေရးေပၚ 
ေတြမ်ားတဲ့အခါက်ေတာ့ သူေပး 
ထားတဲ့ ဒီေန႔ဒီရက္က အဆင္ေျပ 
မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လာေရာက္ႏိုင္ 
လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥ 
ထက္အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရိွရင္ 
ေတာ့ အျခားကိစၥကို ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ဦး 
ျမင့္ေဌးက ေျပာသည္။
 ေဖ်ာ္ေျဖပဲြလက္မွတ္မ်ားကို  

က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၆၀၀၀ 
ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး မတ္လ ၁၄ 
ရကတ္ြင ္စတင္ေရာင္းခ်သြားမည ္
ျဖစ္သည္။
 လကမွ္တ္မ်ားကိ ုCity Mart 
ဆိုင္ခဲြမ်ား၊ ကိုကိုညီညီ Beauty 
Saloon၊ မန္းသီရိေတးသံသြင္း၊ 
The Sun Music Production ၊ IT 
လကဖ္ကရ္ညဆ္ိငု္ႏငွ့ ္အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (႐ံုးခ်ဳပ္)၌ 
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)IC ႐ႈိးပြဲတစ္ခု ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္

entertainment
41



အာရွမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြအတြက္ အခ်ိန္ေစာ၍ စခန္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ အခက္ေတြ႕

ျမန္မာလိဂ္ကလပ္ႏွစ္သင္း႐ုန္းကန္ရႏိုင္သည့္ ေအအက္ဖ္စီဖလားအုပ္စုဒုတိယပြဲစဥ္

ဗိုလ္ဗိုလ္၀င္း
ရန္ကုန္၊ မတ္-၁၀

   ၂၀၁၄ ေအအက္ဖ္စီ  
ဖလားၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုဒုတိယပြဲစဥ္ 
မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာလိဂ္ခ်န္ပီယံ 
ရန္ကန္ုယူႏုကိတ္ကအ္သင္းသည ္
ဗယီကန္မ္ကလပ္ဗစဆ္ိငု္းအသင္း 
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ 
အသင္းသည္ စင္ကာပူကလပ္ 
တန္ပနိ႐ို ဗာအသင္းႏွင့္လည္း  
ေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳငရ္မည္ျဖစသ္ည။္
 မတ္လ ၁၂ ရကတ္ြငက္်င္းပ 
မည့္  အဆုိပါပြဲ စဥ္မ်ား၌  ရန္  
ကုန္အသင္းက (အေ၀းကြင္း)သို႔ 
သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေနျပည္ေတာအ္သင္းက အမိက္ြင္း 
(ေပါင္းေလာင္းကြင္း)တြင ္လကခ္ ံ
ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။
 အုပ္စ ု(ဆ)တြင ္ပါ၀ငသ္ည္ ့
ရန္ကုန္အသင္းသည္ အဖြင့္ပြဲစဥ္ 

တြင ္မေလးရွားကလပ္ကလီန္တန္ 
အသင္းကို အိမ္ကြင္းတြင္ (၅-၃) 
ဂိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗစ္ဆုိင္း 
အသင္းက ေဟာင္ေကာငက္လပ္ 
ေတာင္တ႐ုတ္အသင္းကို အေ၀း 
ကြင္းတြင္ (၃-၁)ဂိုးျဖင့္လည္း 
ေကာင္း အႏိငုရ္ရွခိဲၾ့ကသည။္ ၎ 
အုပ္စုဒုတိယပြဲစဥ္မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ 
ပြကုိဲယ္စီရရိွထားသည့္ ဗစ္ဆုိင္းႏွင့္ 
ရန္ကုန္၊ ရမွတ္မရရိွၾကေသးသည္ ့
ေတာငတ္႐တုအ္သင္းႏငွ္ ့ကလီန ္
တန္အသင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာလိဂ္ခ်န္ပီယံရန္ကုန္ 
ယူႏိုက္တက္အသင္းအေနျဖင့္  
ျမန္မာလိဂ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ပြဲတြင္ 
ဂိုးမရရွိသည့္အျပင္ ႏုိင္ပြဲေပ်ာက္ 
ဆံုးေနသည္။ အဖြင့္ပြဲစဥ္တြင္ ႏိုင္  
ပြရဲယထူားသည္ ့ဗစဆ္ိငု္းအသင္း 
၏ အိမ္ကြင္းတြင္ သြားေရာက္ 

ယွ ဥ္ ၿ ပိဳင္ရမည့္  ေအအက္ဖ္စီ  
ဖလားအုပ္စု ဒုတိယပြဲစဥ္သည္ 
ရန္ကုန္အသင္းအတြက္ ႐ုန္းကန္ 
ရမည့္အေျခအေနရွိေနသည္။
   ရန္ကုန္အသင္း ကစား  
သမားမ်ား ပြပဲန္းေနသည္အ့တြက ္
အေကာင္းဆံုးပံု စံ  မရမည္ကို  
စိုး ရိ မ္ေ နေ ၾ ကာ င္းႏွ င့္  အေ ၀း  
ကြင္းတြငရ္မွတ္ရရိွရန္ အေကာင္း 
ဆံုးႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရန္ကန္ုယူႏုကိတ္ကအ္သငး္နည္း 
ျပခ်ဳပ္ အဲရစ္၀ီလ်ံကေျပာသည္။ 
ဘရာဇီး၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ကြန္ဂုိႏွင့္ 
ေတာင္ကို ရီးယားကစားသမား  
မ်ား ပါ၀ငသ္ည္ ့၂၀၁၄ ဗယီကန္မ္ 
စူပါဖလားခ်န္ပီယံဗစ္ဆိုင္းအေန 
ျဖင္ ့ေအအကဖ္စ္ဖီလားၿပိဳငပ္ြတဲြင ္
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ 
အသင္းအေနျဖင့္ ခက္ခဲစြာယွဥ္ 

ၿပိဳင္ရရန္ရွိေနသည္။
 အုပ္စု(ဇ)တြင္ပါ၀င္သည့္ 
ေနျပည္ေတာ္အသင္းသည ္အဖြင္ ့
ပြဲစဥ္တြင္ အိႏ ၵိယကလပ္ပူေနး 
အသင္းႏွင့္ အေဝးကြင္း၌ (၂-၂) 
ဂိုးစသီေရရလဒထ္ြက္ေပၚထားၿပီး 
ေဟာ င္ေ ကာ င္ က လ ပ္ က စ္ ခ်ီ  
အသင္းက စင္ကာပူကလပ္တန္ 
ပ နိ ႐ို ဗာ အ သ င္း ကို  ( အေ ဝး  
ကြင္း)၌ (၅-၀)ဂိုးျဖင့္အႏိုင္ရရွိခဲ့ 
သည္။ ၎အုပ္စုဒုတိယပြဲစဥ္မ်ား 
အျဖစ ္ေနျပည္ေတာ္ႏငွ္တ့ပပ္န႐ိိ ု
ဗာ၊ ပူေနးအသင္းႏွင့္ ကစ္ခ်ီအ 
သင္း တုိ ႔  ယွဥ္ ၿ ပိဳင္ ၾကမည္ျဖစ္  
သည္။
 ေနျပည္ေတာ္အသင္းနည္း 
ျပခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးလိႈင္ဝင္းက ကစ္ခ်ီ 
အသင္းကို  ဂိုးျပတ္႐ံႈးနိမ့္ထား  
သည့္  တန္ပနိ႐ိုဗာအသင္းႏွင့္  
အိမ္ကြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ 

ေသာ္လည္း ခက္ခဲႏုိင္ေၾကာင္း ပြဲ 
ႀကိဳသံုးသပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ 
ပူေနးအသင္းကို အေဝးကြင္းသ 
ေရ ရလဒ္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ 
ထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္အသင္း 
အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ 
တြင္လည္း ႏုိင္ပြဲဆက္ေနသည္။ 
ထို ႔ေၾကာင့္ ကစားသမားမ်ား၏ 
စတိဓ္ာတပ္ုငိ္းအေျခအေနမ်ားက 
အေကာင္းဆံုးတြငရ္ွိေနၿပီး စငက္ာ 
ပူကလပ္အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ 
မည့္အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္တြင္ ရလဒ္  
ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္အေျခ 
အေနရွိေနသည္။
 သို႔ေသာ ္စငက္ာပလူဂိခ္်နပ္ ီ
ယံငါး ႀကိမ္ရရွိထားကာ သံုးႏွစ္  
ဆကခ္်န္ပီယံတန္ပနိ႐ုိဗာအသင္း 
အေနျဖင္ ့ေအအကဖ္စ္ဖီလားၿပိဳင ္
ပြ ဲ(၇)ႀကမ္ိေျမာက၀္င္ေရာကယွ္ဥ္ 
ၿပိဳ င္ ခြ င့္ ရျ ခင္းျ ဖစ္သည္ ။  ထုိ ႔ 

ေၾကာင္ ့ေအအကဖ္စ္ဖီလား ၿပိဳငပ္ြ ဲ
ပထမဆံုး၀င္ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳငခ္ြင္ရ့ 
ေနျပည္ေတာ္အသင္းအေနျဖင့္  
အိမ္ကြင္းတြင္  ယွဥ္ ၿ ပိဳင္ရမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သတိထားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တန္ပနိ႐ုိဗာအသင္း 
တြင္ ဆားဘီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ပါရာ 
ေဂြးကစားသမားမ်ားလည္း ပါ၀င ္
သည္။
 ေနျ ပ ည္ေ တာ္ အ သ င္းႏွ င့္  
တန္ပနိ႐ုိဗာအသင္းတုိ႔ပြဲစဥ္အား 
ေပါင္းေလာင္းကြင္း၌ မတ္လ ၁၂ 
ရက္ညေနေလးနာရီတြင္လည္း 
ေကာင္း၊ ဗစဆ္ိငု္းအသင္း ႏငွ္ ့ရန ္
ကုန္အသင္းတို႔ပြဲစဥ္အား ဗီယက္ 
နမ္ႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည  
ေနေလးနာရခီြဲတြငလ္ည္းေကာင္း 
ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ခ်စ္၀ုိင္း
ရန္ကုန္၊မတ္-၁၀

ေတာငက္ုရိီးယားႏိငုင္တံြင ္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္မည့္ အာရွမသန္စြမ္းအား 
ကစားၿပိဳင္ပဲြကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ရန္ လက္ေရြးစင္မသန္စြမ္း 
ကစားသမားမ်ားကုိ စခန္းသြင္း 
ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္ 
လည္း ကစားသမားအမ်ားစုမွာ 
ေလ့က်င့္လုိျခင္းမရိွေၾကာင္း က 
စားသမားမ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပဖုိ႔က အခ်ိန္ 

တစ္ႏွစ္ေလာက္လိုေသးတယ္။ 
ကစားသမားအမ်ားစုက ေနျပည ္
ေတာ္ကုိ မသြားခ်င္ဘူး။ ေအာင္ 
ျမင္မႈရရိွဖို႔အတြက္ အဲဒီေလာက္ 
အခ်ိန္အၾကာႀကီး စခန္္းသြင္းေလ ့
က်င့္တာကုိ ကစားသမားေတြ 
အတြက္ အခက္အခဲေတြ အမ်ား 
ႀကီးရွိတယ္’’ဟု အာဆီယံမသန္ 
စြမ္းေရကူးခ်န္ပီယံေအာင္ၿငိမ္းဦး 
ကေျပာသည္။
 ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္  
ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္း 

ပျပဳလုပ္မည့္ အာရွမသန္စြမ္း 
အားကစားၿပိဳငပ္ဲြတြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံ
မသန္စြမ္းအားကစားအဖဲြ႕မွ က 
စားနည္းေလးမ်ိဳး၀င္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ား 
ရရွိရန္အတြက္ လက္ေရြးစင္က 
စားသမားမ်ားကုိ အခ်ိန္ယူကာ 
ျပန္လည္စခန္းသြင္းေလ့က်င့္မႈ 
မ်ားျပဳလပုရ္ျခင္းျဖစၿ္ပီး ကစားသ 
မားမ်ား အခက္အခဲမရွိေစရန္ 
အတြက္ေဆာငရ္ြကထ္ားေၾကာင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းအားကစား 

အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦး 
ေအာင္ျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။
 ‘‘ကစားသမားေတြအေနနဲ ႔ 
အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေနျပည္ေတာ္ 
မွာ ေနရမယ္ဆုိရင္ မလြယ္ဘူး။ 
အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရိွ 
တယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ 
ျပန္လည္သံုးသပ္တယ္’’ဟု အာ 
ဆီယံမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္  
ပဲြေဘာ္လီေဘာအားကစားနည္း 
တြင ္ေရႊတဆံပိဆ္ရုရိခွဲသ့ည္ ့အား 
ကစား သမားတစဦ္းကေျပာသည။္

 ယခုလက္ရွိတြင္ ေဘာ္လီ 
ေဘာကစားသမားမ်ားကုိ စခန္း 
သြင္းေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ 
ရိွၿပီး ဧၿပီလ ၁၉ ရက္တြင္ အီရန္ 
ႏိုင္ငံတြင္ အာရွမသန္စြမ္းၿပိဳင္ပဲြ 
ကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန လက္ 
ရည္စစ္ပဲြ သြားေရာက္ကစားရ 
မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စခန္းသြင္း 
ေလ့က်င့္ေပးေနေၾကာင္း ဦး 
ေအာင္ျမင္ထြန္းကေျပာသည္။
 အာရွမသန္စြမ္းအားကစား 
ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ကစားနည္း ၂၃ မ်ိဳး 

ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ 
မာႏုိင္ငံကေအာင္ျမင္မႈရရိွမည့္ 
ကစားနည္း ေရကူး၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ 
ေဘာ္လီေဘာ၊ ျမားပစ္ ေလးမ်ိဳး 
ကုိသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကစားသမားမည္ မွ် 
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ကုိ မသိ 
ေသးေၾကာင္း ဇူလုိင္မွသာ က 
စားသမားအေရအတြက္ အတိ 
အက် ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
၎ကေျပာသည္။

ဓာတ္ပံု − YUFCဓာတ္ပံု − Naypyitaw fc ရန္ကုန္ႏွင့္ ကီလန္တန္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္ေနျပည္ေတာ္အသင္း
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စပါး-အာဆင္နယ္ လန္ဒန္ဒါဘီနဲ႔ မန္ယူ-လီဗာပူးအပါအ၀င္ ဒီတစ္ပတ္ဥေရာပလိဂ္ပဲြစဥ္မ်ား
ကိုေအးျမတ္
 ဒတီစပ္တ္ ဥေရာပလဂိပ္ဲြစဥ္ 
ေတြထဲမွာ  ပရီးမီးယားလိဂ္က 
ေတာ့ လန္ဒန္ဒါဘီတစ္ပဲြ စပါး- 
အာဆင္နယ္နဲ ႔ မန္ယူ-လီဗာပူး 
ထိပ္တိုက္ေတြ႕တဲ့  ပဲြေတြ ရွိပါ 
မယ္။ စီးေရးေအမွာ ဂ်ဴဗင္တပ္၊ 
နာပိုလီတို႔ အေ၀းကြင္းကစားၿပီး 
႐ိုးမားအမိက္ြင္းပဲြ ထပက္စားရမွာ 
ေၾကာင့္ ပ၊ဒု၊တ သံုးသင္းစလံုး 
အမွတ္ကြာဟမႈေတြ ဆက္ရွိေန 
ႏုိင္ပါတယ္။ လာလီဂါကေတာ့ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ဦးမွာျဖစ္ ၿပီး 
ရီးရလဲ၊္ အကသ္လကတီ္ကိ၊ု ဘာ 
စီလိုနာတုိ ႔ သုံးသင္းလံုးရဲ႕ ၿပိဳင္ 
ဆိုင္မႈေတြကို ေစာင့္ ၾကည့္သြား 
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ္
၁၅ မတ္၊ စေန
ဟားလ္စီးတီး-မန္စီးတီး 
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၂
 မနစ္ီးတီးေျခစြမ္းေကာင္းေန 
တာေ ၾကာင့္  အေ၀းကြင္းႏုိ င္ပဲြ  
ရွာမယ့္ပဲြပါပဲ။ ေျခမမွန္ေသးတဲ့ 
ဟားလ္စီးတီးကို မန္စီးတီးကပဲ 
ပထမအေက်ာ့တုန္းကအတိုင္း  
ႏွစ္ဂိုးျပတ္ (သို ႔မဟုတ္) အျပန္ 
အလွန္သြင္းဂိုးေတြနဲ ႔  ႏုိ င္သြား  

မွာပါ။
၁၆ မတ္၊ တနဂၤေႏြ
ဗီလာ-ခ်ယ္လ္ဆီး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၂
 ဗီလာအိမ္ကြင္း ေနာက္ဆံုး 
ငါးပဲြရလဒ္က ႏွစ္ပဲြပဲႏုိင္ဖူး ၿပီး  
ခ်ယ္လ္ဆီးကလည္း ဇယားထိပ္ 
မွာ ဆကလ္ကရ္ပ္တညဖ္ို႔ ဖကိစား 
ႏုိင္တာမို ႔ ခ်ယ္လ္ဆီးပို အေလး 
သာေနတယ္။ ဂိုးအနည္းနဲ႔ ခ်ယ္လ ္
ဆီးကပ္ႏိငုမ္ယ။္ သေရျဖစ္ႏိငု္ေျခ 
မရွိပါ။ 
မန္ယူ-လီဗာပူး 
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၁
 ႏွစ္ သ င္း လံုးေျ ခ ညီေ နေ ပ 
မယ့္ လီဗာပူးက ပိုသာေနတယ္။ 
ဂိုးမ်ားဖို႔ မရွတိဲပ့ဲြျဖစၿ္ပီး သေရ (သို႔ 
မဟတု)္ လဗီာပူးကပ္ႏိငုသ္ြားမယ့ ္
ပဲြျဖစ္ပါတယ္။ မန္ယူ ေျခတက္ 
လာေပမယ့္ မလြယ္ေသးပါဘူး။
စပါး-အာဆင္နယ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၂
 ဒီပြဲမွာစပါးတို ႔  နည္းစနစ္ 
ပိုင္းေရာ အသင္းလိုက္ကစားပံုပါ 
ေျပာင္းလဲမွျဖစ္မယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီး 
ကို ပထမလန္ဒန္ဒါဘီမွာ ဂိုးျပတ္ 
႐ႈံး ၿပီးတဲ့ေနာက္ အာဆင္နယ္နဲ ႔  
ထပ္ၿပိဳင္ရတဲ့အတြက္ မလြယ္ပါ 

ဘူး။ အိမ္ကြင္းဆိုေပမယ့္ စပါး 
ကပ္႐ႈးံဖို ႔ပဲ ရိွတယ္။ မထင္မွတ္ 
လြန္းမွ ဂိုးမရွိသေရတာမ်ဳိး ျဖစ္ 
ႏိုင္မယ္။
စီးရီးေအ
၁၇ မတ္၊ တနလၤာ
ဂ်ီႏိုအာ-ဂ်ဴဗင္တပ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၂
 ဂ်ီႏိအုာ အမိက္ြင္းမွာ အျမင့ ္
ဆံုးသေရပဲ မွန္းႏိုင္မယ့္ပဲြပါ။ ဂ်ဴ 
ဗင္တပ္ ပထမေနရာမွာ အမွတ္ 
ျဖတ္ထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီပဲြကို 
အေလးအနက္ထား ကစားဦးမွာ 
ပါ။ ဂ်ဴဗီအနည္းဆံုး တစ္ဂိုးအ 
သာနဲ႔ ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။
၁၈ မတ္၊ အဂၤါ
တိုရီႏို-နာပိုလီ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၂
 နာပိလုတီို႔ ႐ိုးမားနဲ႔ ကစားအ 
ၿပီး ဒီပဲြကို အေ၀းကြင္းထပ္ကစား 
ရတာပါ။ နာပုိလီႏိုင္ေျခပိုမ်ားၿပီး 
ေတာက္ေလွ်ာက္႐ံႈးပဲြေတြ႕ေနတဲ့ 
တိရုီႏိ ုဂိုးအနည္းန႔ဲ၊ အျပနအ္လွန ္
သြင္းဂိုးေတြနဲ ႔  ကပ္႐ႈံးသြားႏို င္  
တယ္။
႐ိုးမား-အူဒီးနီးစ္ 
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၀
 ဒီႏွစ္သင္းေတြ႕တိုင္း  ဂိုးမ 

ျပတတ္ဲပ့ဲြေတြ ျဖစ္ေလရ့ွတိယ။္ ႐ိုး 
မားအိမ္ကြင္းရလဒ္ပိုင္းမွာ ဂ်ဴဗီနဲ႔ 
အတ ူ႐ံႈးပဲြမရွိေသးတဲ ့အသင္းျဖစ ္
ပါတယ္။ အူဒီးနီးစ္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ႏိုင္ 
ၿပီး သေရရေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ 
တယ္။ ႐ိုးမားတစ္ဂိုးအသာထက္ 
ပိုရဖို႔ မရွိပါဘူး။
လာလီဂါ
၁၆ မတ္၊ တနဂၤေႏြ
မာလာဂါ-ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၂
 ရီးရလဲတ္ို႔ အေကာင္းဆံုးေျခ 
စြမ္းရွိေန ၿပီး  တိုက္စစ္ပို င္းမွာ  

ေဘးလ္၊ ဘန္ဇီးမား၊ ေရာ္နယ္ဒို 
တဲြလံုးမိေနတာက ေၾကာက္စရာ 
ျဖစ္ေနတယ္။ အခုပဲြ မွာလည္း 
ပထမအေက်ာ့တုန္းကလို ႏွစ္ဂိုး 
ျပတ္ႏိငု္ေျခရွတိယ။္ သေရျဖစ္ႏိငု ္
ေျခနည္းနည္းပဲ ရွိပါတယ္။
အက္သလက္-အက္စပန္ညိဳ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၁
 အကသ္လကတီ္ကိ ုေျခစြမ္း 
ျမင့မ္ားေနဆရဲွတိာကိ ုဒအီမိက္ြင္း 
ပဲြမွာ ျပန္ျမင္ရပါမယ္။ ပထမအ 
ေက်ာအ့႐ံႈးကိ ုေခ်ဖ်ကၿ္ပီး အမိရ္ငွ ္
တုိ ႔  ႏွစ္ဂိုးေလာက္ရႏုိ င္တယ္။ 

အက္သလက္တီကိုက လာလီဂါ 
ရဲ႕ အိမ္ကြင္း႐ံႈးပဲြလံုး၀မရွိေသးတဲ့ 
တစ္ခုတည္းေသာ အသင္းပါ။
ဘာစီလိုနာ-အိုဆာဆူနာ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၀
 ဘာကာတို ႔ အိမ္ကြင္းႏုိင္ပဲြ 
ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက္သ 
လက္တီကို ဂိုးျပတ္ႏိုင္ၿပီး လီဗန္ 
ေတးကို ျပန္႐ံႈးတဲ့ အိုဆာဆူနာ 
တို႔ ေျခမမွန္ဘဲ မွန္းရခက္ေနတာ 
ေၾကာင့ ္သတိထားရမယ္။ ဘာကာ 
အျမင့္ဆံုး ႏွစ္ဂိုးျပတ္သြင္းႏိုင္ဖို႔ပဲ 
ရွိပါတယ္။
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သူေဌးႀကီး ကားလုိ႔စ္စလင္းပိုင္ 
ဖုန္းအင္ပါယာကို
မကၠဆီကုိအစုိးရ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္

မကၠဆီကုိစီးတီး၊ မတ္-၈
မကဆၠကီိုႏုငိင္၏ံ ဖနု္းလပုင္န္းႀကီး 
ၾကပ္ေရးအဖြ႕ဲက ကမၻာ့အခ်မ္းသာ 
ဆံုး သူေဌးႀကီးတစဥ္ီးျဖစသ္ ူကား 
လို႔စ္စလင္း၏ America Movil 
ဖနု္းကမုၸဏီႏငွ့ ္၎၏ ဘ႑ာေရး 
ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီႏွစ္ခု 
အေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္လိုက္သည္။
 America Movil ကုမၸဏီ 
သည္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးဖုန္း 
လပ္ုငန္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကု ိTelmex 
ဟူေသာ ကမုၸဏခီြမဲတွစဆ္င့ ္ထနိ္း 
ခ်ဳပ္ထားၿပီး မိုဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္း 
ကို Telcel ကုမၸဏီခြဲျဖင့္ လႊမ္းမိုး 
ထားသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကလည္း 
ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့မ္ႈႏငွ့ ္ညံဖ့်င္းေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း တုိင္ 
တန္းခဲ့ၾကသည္မွာ အခ်ိန္ကာလ 
အားျဖင့္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။
 ကားလို႔စစ္လင္း၏ Inbursa 

ဘဏ္ႏငွ့ ္လပုင္န္းစံကုမုၸဏအီပုစ္ ု
Grupo Carso တုိ႔မွာလည္း 
America Movil ကုမၸဏီတြင္ စီး 
ပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား 
ပါဝင္ေန၍ ဖုန္းလုပ္ငန္းကို လႊမ္း 
မိုးေနသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု မကၠဆီ 
ကု ိဖကဒ္ရယ္ဆကသ္ြယ္ေရးအင ္
စတီက်ဳ႕ဒ္ (IFT)က ေၾကညာခဲ့ 
သည္။
 IFT က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စည္း 
မ်ဥ္းမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံု မွ်ေဝသံုးစြဲေရး၊ ကြန္ရက္ 
မ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ကမၻာ့ဖ 
လားကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ပြဲမ်ားအ 
တြက္ တစ္ဦးတည္းမူပုိင္ခြင့္ရယူ 
ျခင္းမ်ားကိ ုပတိပ္င္ျခင္းမ်ားလည္း 
ပါဝငသ္ညဟု္ America Movil က 
ေျပာၾကားသည္။

—Ref: Reuters

ဘုိးရင္း ၇၈၇ Dreamliner ေလယာဥ္မ်ား ေတာင္ပံအက္ကြဲမႈ ကုမၸဏီစစ္ေဆးေန
ဝါရွင္တန္၊မတ္-၈

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ 
ေနေသာ ၇၈၇ Dreamliner အမ်ိဳး 
အစား ေလယာဥ္မ်ား၏ ေတာင္ပံ 
မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚႏုငိ္ေျခရွိေသာ အက ္
ကြဲမႈမ်ားအတြက္ ဘိုးရင္းကုမၸဏီ 
က စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိ 
သည္။
 ဘုိးရင္းကမုၸဏ၏ီ ထုတ္လပ္ု 
မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အေျပာင္းအလဲ 
ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေတာင္ပံအက္ 
ကြမဲႈ ျဖစဖ္ြယရ္ွသိညဟ္ ုဂ်ပန္ႏုငိင္ ံ
ရွိ Mitsubishi Heavy Industries 
ကုမၸဏီက သတိေပးလိုက္ၿပီး 
ေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ စစ္ေဆးမႈျပဳ 
လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
 ယင္းကစိၥေၾကာင္ ့ေလယာဥ္ 
အစီး ၄၀ နီးပါး ထခိုကိ္ႏုငိၿ္ပီး ေလ 
ယာဥ္ေပးပို႔မႈမ်ားအတြင္း ေႏွာင့္ 
ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈအခ်ိဳ႕ ရွိလာႏုိင္ 
သည္ဟု ဘုိးရင္းကုမၸဏီကေျပာ 
သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အသံုးျပဳ 
ေနေသာ ေလယာဥမ္်ားတြင ္ယင္း 
ျပႆနာမရွဟိ ုဘုိးရင္းကမုၸဏကီ 
ယံုၾကည္ထားသည္။
  ေလယာဥ္ ေပးပို႔မႈမ်ားအ 
တြင္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈအခ်ိဳ႕ 
ရွိေကာင္းရွိႏုငိ္ေသာလ္ည္း ၂၀၁၄ 

ေပးပုိ႔ရန္စီစဥ္ထားမႈအတြက္ ထိ 
ခိုက္ဖြယ္မရွိဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား 
ေၾကာင္း ဘုိးရင္းကုမၸဏီ၏ ေၾက 
ညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပ 
သည္။
 ၇၈၇ Dreamliner အမ်ိဳး 
အစား ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားမွာ အ 
ဆင့အ္ျမင့ဆ္ံုး ေလယာဥပ္်မံ်ားဟ ု
ထင္မွတ္ခံထားရေသာ္လည္း ျပ 
ႆနာအမ်ားအျပားရွခိဲသ့ည။္ လံ ု
ၿခံဳေရးစိုးရမိမ္ႈမ်ားရွိေနစဥ ္ဘုိးရင္း 
ကမုၸဏ၏ီ အသံုးျပဳေနေသာ ယင္း 

ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 
လံုးကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အာဏာ 
ပုိင္မ်ားက ပ်ံသန္းခြင့္ပိတ္ပင္ခဲ့ 
သည္။
 ဂ်ပန္ေလေၾကာင္းလုငိ္းတစ ္
လုိင္း၏ ၇၈၇ Dreamliner ေလ 
ယာဥ္တစ္စီး မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့ 
ၿပီး ဘက္ထရီျပႆနာရွိခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေလေၾကာင္းလုိင္း 
ANA ၏ ေလယာဥ္တစ္စီးအေရး 
ေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။
 ဘုိးရင္းကမုၸဏကီ ဘကထ္ရီ 

ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအ 
ခ်ိန္မွစ၍ Dreamliner ေလယာဥ္ 
မ်ားကုိ တစ္ခါပ်ံသန္းခြင့္ျပဳခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာျဖစ္ေစ 
ေသာ အေၾကာင္းရင္းဟ ုသံသယ 
ကင္းစြာ သက္ေသျပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ 
ေပ။
 ယင္းေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား 
မ်ားတြင ္ၿပီးခဲ့သည္လ့အနည္းငယ္ 
အတြင္း အျခားေသာျပႆနာမ်ား 
လည္း ရွိခဲ့သည္။

—Ref: BBC
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ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာသေဘာထားကြဲလြဲေစ

ကာရာကတ္စ္၊မတ္−၁၀
ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား 
ေၾကာင့္ အတိုက္အခံဘက္မွ သ 
ေဘာထားအလယ္အလတ္ရိွသူ 
မ်ား အခ်င္းခ်င္း ကင္းကြာသြား 
ေစၿပီး သမၼတမာဒူ႐ုိကို ရာထူးမွ 
ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္မည့္အရိပ္အေယာင္ 
မေတြ႕ရျဖစ္ေနစဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ 
ေခါင္းေဆာင္မာဒူ႐ို၏ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏႈိင္းရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ားက 
၎၏ၿပိဳင္ဘက္အတုိက္အခံမ်ား 
ၾကား နက႐္ိႈင္းစြာသေဘာထားကြ ဲ
လြဲသြားေစသည္။
 ဆယ္စုႏစွတ္စခု္အတြင္း ဗင ္
နီဇြဲလားႏုိင္ငံ၏ အဆုိးရြားဆံုး လူ 

ထုမၿငိမ္သက္မႈ၌ ၿပီးခဲ့သည့္လ 
အေစာပုငိ္းမစွ၍ လံၿုခံဳေရးတပဖ္ြ႕ဲ 
ဝင္မ်ား အပါအဝင္ အနည္းဆံုး 
လူ ၂၀ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
 ဗငန္ဇီြလဲားႏုငိင္တံစဝ္န္း ၿမိဳ႕ 
မ်ားစြာတြင ္အတိကုအ္ခံေထာက ္
ခံသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေန႔စဥ္ 
ရက္ဆက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနၿပီး 
ႏုငိင္ံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေငြ 
ေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္ျခင္း အဆံုး 
သတ္ေရး၊ စတုိးဆိုင္မ်ားတြင္ အ 
ေျခခံလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပတ္ 
လပ္မႈႏငွ့ ္ကမၻာေပၚတြင ္လသူတ္ 
မႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားအ 
နက္ တစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔ကုိ အ 
ေရးယူေဆာငရ္ြက္ေပးေရး ဆႏၵျပ 

ေသၿပီဟုယူဆထားေသာ မူးယစ္ဘုရင္တစ္ဦးကုိ မကၠဆီကုိအာဏာပုိင္မ်ား ေတြ႕ရွိသတ္ျဖတ္
မကၠဆီကုိစီးတီး၊မတ္−၁၀

လြန္ခဲ့သည္သ့ံုးႏစွခ္န္႔က ပစသ္တ္ 
ခံလိုက္ရၿပီဟု သတင္းမ်ားထြက္ 
ေပၚခဲ့ေသာ မူးယစ္ဘုရင္တစ္ဦး 
ကိ ုသတ္ပစလ္ုကိၿ္ပီဟု မကဆၠကီု ိ
အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာသည္။
 မူးယစဘ္ရုငန္ာဇာရီယုိမုိရန္ 
ႏုမိွာ အ႐ူးသြပဆ္ံုးလဟူ ုအဓပိၸာယ ္
ရေသာ အယ္လ္မာ့စ္လုိကုိဟု 
လည္း အမ်ားကသိၾကၿပီး La 
Familia မူးယစ္ဂုိဏ္းကုိ တည္ 
ေထာင္သူျဖစ္ကာ ယင္းအဖြဲ႕၏ 
ရက္စက္ေသာအဖြဲ႕ခြဲ Knights 
Templar အဖြ႕ဲ၏ ေခါင္းကုငိဖ္ခင ္
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း 
ခံရသည္။

 ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ပစ္ခတ္ 
တုိက္ခိုက္မႈတစ္ခုအၿပီး ၎ေသ 
ဆံုးခဲ့ၿပီဟု ပထမဆံုးေၾကညာခဲ့ 
ေသာ္လည္း အေလာင္းကုိမေတြ႕ 
ခဲ့ရဘဲ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အသက္ 
ရွင္လ်က္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဆိုေသာ 
သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။
 ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎ကို ေျခ 
ရာခံမိကာ မီခ်ိဳယာကန္ျပည္နယ္ 
အတြင္း ပစသ္တ္လုကိသ္ညဟု္ ရ ဲ
တပ္ဖြ႕ဲကေျပာသည။္ လက္္ေဗြရာ 
ပညာရွင္မ်ားထံမွ အကူအညီျဖင့္ 
ယခုသတ္ပစ္လုိက္သူမွာ နာဇာရီ 
ယိမုုရိန္ႏုိျဖစသ္ညမ္ွာ ရာႏႈန္းျပည္ ့
ေသခ်ာသညဟု္ ဖကဒ္ရယ္အစိုးရ 
ေရွ႕ေန႐ံုးမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

အီရန္လက္နက္တင္ 
သေဘၤာေပၚတြင္ 
တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ ၄၀ႏွင့္  
က်ည္ဆန္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕
ဟု အစၥေရးေျပာ

အီလတ္၊မတ္−၁၀
အီရန္ႏုိင္ငံမွ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒ 
သရွိ စစ္ေသြးေႂကြးမ်ားသို ႔ ပုိ ႔ 
ေဆာင္မည့္ လက္နက္မ်ားကို 
သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု စြပ္စြဲခံ 
ထားရၿပီး ပင္လယ္နီတြင္ ဖမ္းဆီး 
ခံရေသာ သေဘၤာေပၚ၌ တာေဝး 
ပစ္ဒံုးက်ည္ ၄၀ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ 
သည္ဟု အစၥေရးအစိုးရက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အကြာသို႔ 
ပစခ္တ္ႏုငိေ္သာ M-302 ဒံုးက်ည ္
၄၀ ကို ပနားမားအလံလႊင့္၍ 
ေမာင္းႏွင္လာေသာ Klos-C 
သေဘၤာေပၚရွိ ကုန္ေသတၱာမ်ား 
ထဲမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု 
အစၥေရးစစ္တပ္က ေျပာၾကား 
သည္။ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ ၄၀ 
အျပင္ ေမာ္တာက်ည္ဆန္ ၁၈၁ 
ေတာင့္ႏွင့္ ေသနတ္က်ည္ဆန္ 
ေလးသိန္းခန္႔ ေတြ႕ရိွခဲ့သည္ဟု 
စစ္တပ္ကေျပာၾကားသည္။
 Klos-C သေဘၤာသည ္မတ္ 
လ ၅ ရက္တြင္ ဆူဒန္ႏွင့္ အီရီထ 
ရီးယားႏုိင္ငံၾကားရွိ ပင္လယ္နီ၌ 
အစၥေရးေရတပ္အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိခံရၿပီး မတ္ 
လ ၈ ရက္ ညေနတြင္ အစၥေရး 
ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ အီလတ္သို႔ ဖမ္းဆီး 
ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရသည။္ မတ္လ 
၉ ရက္တြင္ အစၥေရးေရတပ္၊ စစ္ 
အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္လက္ 
နက္အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ေသာ အထူး 
တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ကုန္ေသတၱာ 
မ်ားကုိ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးခဲ့ၾက 
သည္ဟုဆိုသည္။
 ‘‘ဒဒီံုးက်ည္ေတြဟာ အစၥေရး 
ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္စည္းစိမ္ 
ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။ ရွာ 
ေတြ႕ခဲ့တဲ့ က်ည္ဆန္ေတြနဲ႔ ဒံုး 
က်ည္ေတြမွာ အစၥေရးလပိစ္ာေတြ 
ပါပါတယ္။ ေဒသတြင္း လကန္က ္
ခယဲမ္းေတြ မ်ားျပားလာမႈကု ိတား 
ဆီးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ မၿပီးဆံုး 
ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အျပင္ 
အျခားအဖြဲ႕ေတြလည္း ရွိေနပါ 
တယ္’’ဟု အစၥေရးစစ္တပ္အႀကီး 
အကဲ ဘန္နီဂန္းတက္ဇ္က ေျပာ 
ၾကားသည္။ ယခုသေဘၤာကိစၥ 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု 
အရီနအ္စုိးရက ျငင္းဆိထုားေသာ ္
လည္း အီရန္အစိုးရသည္ အရွက္  
မရိွ လိမ္ညာေနသည္ဟု ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ေနတန္ညာဟုက ေျပာသည။္

—Ref: AFP

Whatsapp ကုိ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဝယ္ယူမႈ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရ

ဆန္ဖရန္စစၥကို၊မတ္−၈
မုိဘိုင္းဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈေပးသည့္ Whatsapp ကုမၸဏီ 
ကု ိေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္ကမုၸဏ၏ီ ဝယ္ယူ 
မႈႏငွ့ပ္တသ္က၍္ ပဂုၢိဳလ္ေရးလြတ ္
လပခ္ြင့က္ာကြယ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားက 
ဆန္႔က်င္လုိက္သည္။
 ယင္းကုမၸဏီကို ေပါင္ ၁၁ 
ဘလီယံီျဖင့ ္ဝယ္ယူရန္ မကဇူ္ကာ 
ဘာ့ဂ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက 
စီစဥ္ေနသည္။
 သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းကို 
သီးျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
လပုက္ုငိသ္ြားမညဟ္ ုေဖစ့ဘ္ြတခ္ ္
ကမုၸဏကီေျပာၾကားၿပီး ေၾကာ္ျငာ 
အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အ 
ခ်က္အလက္မ်ား မစုေဆာင္းရန္ 
အခ်က္ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ကာ ပုဂၢိဳလ္ 
ေရးကာကြယ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
အေလးထားမည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
ကုမၸဏီကေျပာသည္။
 Whatsapp သမ္ိးဆည္းထား 
ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဖုန္းနံ 
ပါတ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
သို႔ ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္ကမုၸဏ ီဝင္ေရာက ္
ႏိုင္စြမ္းကုိ အဓိကထားၿပီး ယင္း 
အေရာင္းအဝယ္ကို ေသခ်ာစြာ 
စစ္ေဆးေပးရန္ အေမရိကန္ 
အာဏာပုငိမ္်ားအား အြနလ္ုငိ္းအ 
သံုးျပဳသူမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားက တိုက္ 
တြန္းထားသည္။
 အသံုးျပဳသူ ၁ ဒသမ ၂ ဘီ 
လယီရံွိေသာ ကမၻာထ့ပိတ္န္း လမူႈ 
ကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ အသံုး 
ျပဳသမူ်ားကိ ုအသကအ္ရြယ၊္ လငိ ္
ကြဲျပားမႈႏွင့္ အျခားေသာ စ႐ိုက္ 
လကၡဏာမ်ား အဓိကထား၍ 
ေၾကာ္ျငာမ်ားျပသျခင္းျဖင္ ့အဓကိ 
ဝင္ေငြရေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထပ္တလလဲ ဲ
ေျပာခဲ့သလုိပါပဲ Whatsapp ကုိ 
သီးျခားကမုၸဏတီစခု္အေနနဲ႔ လပ္ု 
ကုငိသ္ြားမွာပါ။ ေနာကၿ္ပီး ပဂုၢိဳလ ္
ေရး လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လံုၿခံဳေရး 
တို႔အတြက ္ေပးထားတဲ့ကတိေတြ 
ကိုလည္း တန္ဖိုးထားသြားမွာပါ’’ 
ဟု ႐ုိကတ္ာသတင္းဌာနက ၾကည္ ့
႐ႈခြင့္ရလုိက္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
ကုမၸဏီ၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ 
တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 အျခားေသာ မီဒီယာမ်ားသို႔ 
မိဘုုငိ္းမတွစဆ္င့ ္မက္ေဆခ့်မ္်ား၊ 
ေငြမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာမ်ားေပးပို႔ႏုိင္ 
သည့္ အသံုးျပဳသူ သန္း ၄၅၀ ရွိ 
ထားသည္ ့Whatsapp ကိ ုဝယ္ယူ 
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ေဖ့စ္ 
ဘြတ္ခ္က ေၾကညာထားသည္။

—Ref: BBC

ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ

အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕သစ္မ်ား သိပၸံပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ
အဂၤလန္ရိွအေရွ႕အန္ဂလီယာ 
တကၠသုိလ္မွ ေလ့လာမႈ ေခါင္း 
ေဆာင္ စာေရးဆရာ ဟိုဟန္နိစ ္
ေလာဘ္ကီ ႐ိကုတ္ာ သတင္းဌာန 
အား ေျပာသည္။
 ယင္းအႏၲရာယ္ရွိ ဓာတ္ေငြ႕ 

ေလးမ်ိဳး၏ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္ 
တန္ေပါင္း ၇၄,၀၀၀ ပမာဏ ဓာတ္ 
ေငြ႕မ်ား ကမၻာ့ေလထထုသဲို႔ ေရာက ္
ရွိေနေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ 
မ်ားက ႏစွစ္ဥ္ CFC ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ 
လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ 

၏ ေသးငယ္လွေသာ ပမာဏမွ် 
သာျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊  
ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာ 
လန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတို ႔မွ 
သပိၸပံညာရွငမ္်ား ပါဝင္ေသာ အဖြ႕ဲ 
တစ္ဖြဲ႕၏ ေလ့လာမႈအရသိရ 

သည။္ ယင္းဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ အား 
ျပင္းေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ 
မ်ားျဖစဖ္ြယရ္ိွေၾကာင္း ေလာဘ္ကီ 
ေျပာသည။္ CFC ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ 
ကမၻာ့ေလထုအတြင္း အပူသို 
ေလွာငရ္ာတြင ္ကာဗြနဒ္ိငု္ေအာက ္
ဆိုက္ထက္ အဆေပါင္းေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ အားပုိျပင္းသည္။

ေခါင္းေဆာင္ ေသာမတ္စ္ဇီရြန္ 
ကေျပာသည္။
 မုိရန္ႏုိကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ား ေျခရာခံေနသည္မွာ အ 
ခ်ိန္အတုိငး္အတာတစခု္ထိ ၾကာၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရလံၿုခံဳေရးေျပာ 
ေရးဆိုခြင့္ရွိပုဂၢိဳလ္ အလီဂ်န္ဒ႐ို႐ူ 
ဘီဒိုကေျပာသည္။
 မိုရန္ႏုိမွာ အသက္ရွင္ေန 
သည္သာမဟုတ္ဘဲ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ရယူမႈ၊ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ အ 
ျခားေသာ ရာဇဝတမ္ႈမ်ားကုလိည္း 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု အမည္မေဖာ္ 
လိုသူမ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း 
မကၠဆီကုိစီးတီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ 
သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ႐ူ 

ဘီဒိုကေျပာသည္။
 ‘‘သူေသၿပီလို႔ သတင္းထြက္ 
ကတည္းက လသူတ္မႈအမ်ားႀကီး 
သူ က်ဴးလြန္းတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
က ယုံၾကည္ထားၿပီး ဒီလူဟာ 
အႏရၲာယရ္ွတိဲလ့တူစ္ေယာက္ျဖစ ္
ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။
 မတ္လ ၉ ရက္ နံနက္က မီ 
ခ်ိဳယာကန္ျပည္နယ္ တင္ဘစ္က 
တီယိုေက်းရြာတြင္ မုိရန္ႏုိကို ရဲ 
တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္်ားက တားဆီးခဲၿ့ပီး အ 
ဖမ္းခံခုိင္းရာ ၎က ျပန္လည္ခုခံ 
သျဖင့ ္အျပန္အလန္ွပစခ္တ္မႈျဖစ ္
ပြားၿပီး ၎ေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ႐ူဘီဒိုကေျပာသည္။

—Ref: BBC

သူမ်ားက ေတာင္းဆုိၾကသည္။
 ကာရာကတစ္ၿ္မိဳ႕အေရ႕ွပုငိ္း 
ရွိ ရင္ျပင္တစ္ခုတြင္ ညစဥ္ဆုိသ 
လို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္အတုိက္အခံစစ္ 
ေသြးေႂကြးမ်ားက ေက်ာကခ္မဲ်ား၊ 
ဓာတ္ဆီပုလင္းမ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရး 
တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္်ားကိ ုတုိကုခ္ိကုလ္်က ္
ရွိသည္။
 ယင္းအၾကမ္းဖကတို္ကခုိ္က ္
မႈမ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ ထိန္းမ 
ႏုငိသ္မ္ိးမရအေျခအေနသို႔ ေရာက ္
ရွိလာႏုိင္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းစြာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု သေဘာ 
ထားအလယ္အလတ္ရွိသူမ်ားက 
စိုးရိမ္ေနၿပီး အတုိက္အခံအဖြဲ႕အ 

တြင္း တင္းမာမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္ 
သြားေစသည္။
 ဗင္နီဇြဲလားသမၼတမာဒူ႐ုိက 
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ဖိတ္ေခၚထားေသာေၾကာင့္ အ 
တိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား အ 
က်ပ္႐ိုက္မႈတစ္ခု ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ 
ေနရသည္။
 ယင္းေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ႐ုပ္သံ 
မွ တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ၿပီးေကာင္း 
စြာယုံၾကည္ရသူတစ္ဦးက ၾကား 
ဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုိပါက 
မာဒ႐ူိုႏငွ့ ္ေဆြးေႏြးမညဟ္ ုအတိကု ္
အခံ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ဒီမုိကရက္ 
တစယူ္နတီက မတ္လ ၇ ရကတ္ြင ္
ေျပာသည္။      —Ref: Reuters

ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ ကာရာကတ္စ္ၿမိဳ႕တြင္ အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူတစ္ဦးကုိေတြ႕ရစဥ္ Photo - Jorge Silva/REUTERS
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ၾသစေၾတးလ်တြင္ 
စံခ်ိန္တင္
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္

ဆစ္ဒနီ၊မတ္−၁၀
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ စံခ်နိ္တင္ 
အပူလြန္ကဲမႈ မွတ္တမ္းေပါင္း 
၁၅၀ ေက်ာ္ က်ိဳးပ်က္ကာ ထပ္မံ 
၍ ျပင္းထန္ေသာ ေႏြရာသီဒဏ္ 
ကု ိခံစားေနရေၾကာင္း မတ္လ ၁၀ 
ရက္က ထြက္ေပၚသည့္ အစီရင္ခံ 
စာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 
အပလူိႈင္းက်ေရာကမ္ႈႏငွ့ ္အပခူ်နိ ္
ျမင့္မားမႈမ်ား ပုိမိုဆိုးရြားလာမည္ 
ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ သတိ 
ေပးထားသည္။
 က်ိဳးပ်က္သြားေသာ စံခ်ိန္ 
မ်ားတြင္ ပါ့သ္ၿမိဳ႕၌ အပူျပင္းဆံုး 
ညအပူခ်ိန္ ၂၉ ဒသမ ၇ ဒီဂရီ 
ဆလဲစ္ီးယပ္စအ္ထိ ေရာကရိွ္ခဲ့မႈ၊ 
အက္ဒေလ့ဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
အပူျပင္းဆံုးေန႔ (၄၄ ဒသမ ၇ 
ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္) ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ 
တြင္ ၂၇ ႏွစ္အတြင္း အပူျပင္းဆံုး 
ေႏြရာသီ ႀကံဳခဲ့ရမႈစံခ်ိန္မ်ားပါဝင္ 
ေၾကာင္း အမီွအခုိကင္းရာသီဥတု 
ေကာင္စီက ေျပာၾကားသည္။
 ယင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က 
သမုိင္းတြင္ အပူျပင္းဆံုးႏွစ္ ႀကံဳ 
ေတြ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚ 
လာေသာ စံခ်ိန္တင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ 
ျဖစ္သည္။ ‘‘ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ 
ဟာ ေနာကထ္ပ္ ေဒါသႀကီးတဲ့ ေႏြ  
ရာသီနဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ေနရတယ္’’ဟု 
ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ရာသီဥတု အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
မႈလပု္ေသာ ရာသဦတုေကာငစ္ီမ ွ
သပိၸပံညာရွင ္တငမ္္ဖလန္နာရီက 
ေျပာၾကားသည္။
 မလဲဘ္န္ုး၊ ကငဘ္ာရာ၊ အက ္
ဒေလ့ဒ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၾကာခ်ိန္မ်ား 
ေသာ အပူလႈိင္းမ်ားဒဏ္ခံစားခဲ့ရ 
ေသာ ၾသစေၾတးလ်၌ ေတာင္ 
ၾသစေၾတးလ်၊ အေနာက္ပုိင္း ၾသ 
စေၾတးလ်၊ ဗစ္တုိးရီးယားျပည္ 
နယမ္်ားတြင ္ေတာမီးေလာငက္ြၽမ္း 
မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

—Ref: AFP

အေမရိကန္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၂ ႏွစ္ၾကာ စမ္းသပ္မည္

အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕သစ္မ်ား သိပၸံပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

ဝါရွင္တန္၊မတ္−၁၀
အေမရိကန္ေရတပ္၏ ေနာကဆ္ံုး 
ေပၚ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ USS 
Gerald.R.Ford အား ၂ ႏစွ္ေက်ာ္ 
ၾကာ အခ်ိန္ယူ၍ စမ္းသပ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
         အေမရိကန္ ေရတပ္၏ Ford- 
class ေလယာဥ္တင ္သေဘၤာမ်ား 

ဟု ေခၚတြင္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား၏  
ပထမဆံုးသေဘၤာတြင ္ေနာကဆ္ံုး 
ေပၚ ေရဒါစနစ္မ်ား၊ ေမာင္းသူမဲ့ 
ေလယာဥ ္လႊႊတတ္င ္ႏုငိ္ေသာစနစ ္
မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။
 USS Gerald.R.Ford ေလ 
ယာဥတ္ငသ္ေဘၤာအား ၿပီးခဲသ့ည္ ့

ႏိုဝင္ဘာက ဗားေမာင့္ျပည္နယ္ 
နယူးေပါ့တ္နယူးစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ 
စတင္ေရခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ 
အေမရိကန္ေရတပ္တြင္ စတင္ 
အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ထားသည္။
 သို႔ေသာ္ ပထမဦးစြာ သ 
ေဘၤာ တည္ေဆာက္ခဲ့သူမ်ားက 
သေဘၤာတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ 

႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားလာေသာ အဆင့ ္
ျမင့္နည္းပညာစနစ္မ်ားကို (၂၆) 
လၾကာ အခ်ိန္ယူ၍ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ 
စမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာသစ္ 
အေျမာက္အျမားကို စမ္းသပ္ 
ရျခင္းျဖစ္၍ ပံုမွန္ေလယာဥ္ 
တင္ သေဘၤာမ်ား စစ္ေဆးစမ္း 

သပ္ျခင္းထက္ အခ်ိန္ပုိယူရျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု နယူးေပါ့တ္နယူးစ္ 
သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ 
ကေျပာသည္။ USS Ford သည္ 
တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းနီးပါးရွိမည္ျဖစ္  
ၿပီး တပ္ဖြ႕ဲဝင ္၄,၆၀၀ ႏငွ့ ္ေလယာဥ္ 
ေပါင္း ၇၅ စီး သယ္ေဆာင္ႏုငိမ္ည ္
ျဖစ္သည္။        —Ref: Reuters

ဘရပ္ဆဲလ္၊မတ္-၁၀
ကမၻာႀကီးကုိ ကာကြယ္ေပးေသာ 
အုိဇုန္းလႊာအား ပ်က္စီးေစသည့္ 
လူသားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္ 
မႈအားလံုးနီးပါးကိ ု၁၉၈၇ ပဋညိာဥ ္
စာခ်ဳပ္အရ တားျမစ္ထားေသာ္ 
လည္း အလားတူ ဓာတ္ေငြ႕သစ္ 
မ်ား သပိၸပံညာရငွမ္်ား ရွာေဖြေတြ႕ 
ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္ 

တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 ကုယိပ္ုငိအ္ပုခ္်ဳပခ္ြင့ရ္ ကမၻာ ့
အႀကီးဆံုးကြၽန္းျဖစ္ေသာ ဂရင္း 
လန္း၏ ေရခဲျပင္ႏငွ့ ္ၾသစေၾတးလ် 
ႏိုင္ငံ တက္စ္ေမးနီးယားကြၽန္း၏ 
ေလထုနမူနာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ 
ေသာ ေအးခဲေစသည့္ပစၥည္းမ်ား 
(သို ႔မဟုတ္) ပုိးသတ္ေဆးမ်ား 
ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ 
ႏုငိ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕သစမ္်ား၊ စက ္

မႈလုပ္ငန္း ဆက္စပ္ရင္းျမစ္မ်ားမွ 
ပမာဏအနည္းငယ္ရိွ ဓာတ္ေငြ႕ 
မ်ားကိ ုတတိကိ်က်သရိွရိန ္ပညာ 
ရွင္မ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
 မ်က္စိေရာဂါႏွင့္ အေရျပား 
ကငဆ္ာ ျဖစ္ေစႏုငိ္ေသာ ဖ်ကဆ္ီး 
ႏိုင္သည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ 
မ်ား ကမၻာေျမေပၚသို႔ ေရာကမ္လာ  
ေစရန္ အုိဇုန္းလႊာကကာကြယ္ 
ေပးထားသည္။ 

 အုိဇုန္းလႊာရွိ အေပါက္ကုိ 
၁၉၈၀ ျပည့္ႏစွမ္်ားအတြင္း အႏၲာ 
တိကတုိက္ေပၚတြင္  ေတြ႕ရိွခဲ့ 
ေသာ္လည္း ဆံပင္ဖ်န္းေဆးမ်ား၊ 
အျမႇဳပ္မ်ား၊ ေအးခဲေစေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အ 
သံုးျပဳသည္ ့အုဇိနု္းလႊာပ်ကစ္ီးေစ 
ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ 
ျခင္း တားျမစ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ 
လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း 

ျပန္ေကာင္းလာႏုိင္ရန္ အလားအ  
လာ ေကာင္းေနသည္။
 Chlorofluorocarbon ဟု 
ေခၚေသာ CFC သံုးမ်ိဳးႏငွ့ ္Hydro-
chlorofluorocarbon ဟုေခၚေသာ 
HCFC တစ္မ်ိဳး၏ ျပင္းအားမ်ား 
မွာ အုဇိနု္းလႊာအတြက ္အႏရၲာယ ္
ရွိေသာ အဆင့္မေရာက္ရွိေသး 
ေၾကာင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄၆ 
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တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္

  ေတြ႕ဆံုျခင္းမျပဳသည္မွာ 
ခုနစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္ ၿပီျဖစ္သည့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ 
ယခုလ ၉ ရက္တြင္ ပၪၥမအႀကိမ္ 
အျဖစ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ 
၏ လယ္ေတာရိပ္သာတြင ္ေတြ႕ဆံ ု
မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ 
သညဆ္ိုျခင္းကိမူု မညသ္ည္ဘ့က ္

 ေဆးကသုခြင္လ့ိငုစ္ငမ္ရွဘိ ဲ
တ႐ုတ္ေဆးဆရာမ်ားျဖင့္ ေဆး 
ကသုေနသည္ ့ေရႊပိေတာက္ေဆး 
႐ုံကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လိုင္ 
စင္ပယ္ဖ်က္၍အေရးယူသည္။ 
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ငါးႀကိမ္ေျမာက္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံု

ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ မခင္သူသူ၀င္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုး

တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လား႐ိႈးအထိ
ကို္ယ္ပိုင္ကားျဖင့္ သြားလာခြင့္ေတာင္း

ရန္ကုန္တြင္ စိတ္ႀကြေဆးျပားဆယ္သိန္းဖမ္းမိ

ေရနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္အားအသင့္အတင့္ရိွ ငလ်င္လႈပ္

တ႐ုတ္ေဆးဆရာမ်ား ကုသေသာ ေရႊပိေတာက္ေဆး႐ံုကို လိုင္စင္ပိတ္သိမ္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္
အေျခစိုက္မည့္
စုေဖာင္ေဒးရွင္း
စတင္ ထူေထာင္

ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ
ျမန္မာလက္နက္
၀ယ္ေနဆဲဟု 
အေမရိကန္စြပ္စြဲ

ေရျပင္ပစ္ သေဘၤာဖ်က္ပဲ႔ထိန္းဒံုးက်ည္ တပ္မေတာ္(ေရ)စမ္းသပ္ပစ္ခတ္

ကုမၸဏီေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အခြန္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ေနဟုဆို

သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာ ငါးရက္အတြင္း က်ပ္သုံးဘီလီယံဖိုးေရာင္းၿပီး

ကမွ် သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ 
ေပ။ သို႔ေသာ ္ႏိငုင္ံေတာသ္မၼတ႐ံုး 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဇာ္ေဌးကမူ 
ယခုေတြ႕ဆံုမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးေျခ 
လွမ္းအရ ဒုတိယအဆင့္သို႔ ကူး 
ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္ကာ မတူသည့္ 
အခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ 
ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား 
ရန္ ေတြ႕ဆံုၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လမ္း၊ ေရႊပိေတာက္ရိပ္မြန္ရွိ ေရႊ 
ပိေတာက္ေဆး႐ံုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေဆးေကာင္စီ၏ ကန္႔သတ္ေဆး 
ကုသခြင့္လိုင္စင္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံျခား 
သားမ်ားႏငွ့္ေဆးကသုေန၍ ပဂုၢလ ိ
ကက်န္းမာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၊  
(ဃ)အရ လိငု ္စငပ္ယ္ဖ်ကလ္ိကု ္

ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိသို ႔အေရးယူမႈ 
မ်ားျပဳလပု္ေနေသာလ္ည္း သတင္း 
မဒီယီာမ်ားက အက်ယတ္၀င့္ေဖာ ္
ျပေနသည့္ နာမည္ႀကီးအေပ်ာက ္
ကုေဆးခန္းအခ်ဳိ ႕မပါ၀င္ေသး 
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

  ယိုယြင္း နိ မ့္က်ေနေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပညာေရးႏွင့္က်န္း 
မာေရးက႑မ်ားတြင္   ကူညီ  
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္္ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 
တြင္အေျခစိုက္မည့္စုေဖာင္ေဒး 
ရွင္းကိ ုယခုလ ၉ ရကတ္ြင ္စတင ္
ထူေထာင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အ 
ဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အေမ 
ရိကန္ႏိုင္ငံ ဟာ၀ိုင္အီျပည္နယ္ 
တြင္အေျခစိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမ 
ရိကန္သမၼတေဟာင္းမ်ား၏ဇနီး 
မ်ားျဖစ္သည့္  ေလာ္ရာဘုရွ္ႏွင့္  
ဟီလာရီကလင္တန္တုိ႔က ဂုဏ္ 
ထူးေဆာင္ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ပူးတြဲ 
တာ၀နယ္ူေဆာငရ္ြကသ္ြားမညဟ္ ု
ဆိုသည္။ ရန္ပံုေငြရွာေဖြရရိွလ်င္ 
ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံပညာေရး၊  က်န္းမာ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္လာေစ 
ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

  ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္လံု ၿခံဳ 
ေရးအတြက္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ (ေရ)ပုိငစ္စ္ေရယာဥ္ 
၇၇၁ မွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ 
အတြင္း ေရျပင္ပစ္သေဘၤာဖ်က္ 
ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္တစ္စင္းကို ပထ 
မဆံုးအႀကိမ ္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ခဲ့ 
သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) 
အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ 
ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရသက္ေဆြကိုယ္ 
တိုင္ အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ တပ္မေတာ္မွ ကြၽမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္  တည္ 
ေဆာက္ခဲ့သည့္ စစ္ေရယာဥ္က 
တ႐တု္ႏိငုင္ထံတု ္ပဲထ့နိ္းဒံုးက်ည ္
ကို မတ္လ ၁ ရက္က မိုးကုတ္ 
စက္၀ိုင္းလြန္ပစ္မွတ္သို႔ စမ္းသပ္ 
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို ႔ စမ္း 
သပ္ပစ္ခတ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အေနာက္ျခမ္းပင္လယ္ျပင္ လံုၿခံဳ 
ေရးအတြက ္အဘကဘ္ကမွ္ အင ္
အားေတာင့္တင္းေစရန္ ျပင္ဆင္ 
ေနမႈတစခု္သာျဖစက္ာ ထပ္မံစမ္း 
သပ္ပစ္ခတ္ရန္ရိွေ ၾကာင္းသိရ 
သည။္ လာမည္ ့(၆၉) ႏစွ္ေျမာက ္
တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ အေျချပဳေရ 
တပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး တစ္ 
ရပ္ကို  ထည့္သြင္းက်င္းပႏိုင္ဖြယ္ 
ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကသည္။

 ေျမာကက္ိရုီးယားထမံလွက ္
နက္မ်ား ျမန္မာ၀ယ္ယူေနဆဲျဖစ္ 
ေၾကာင္း အေမရိကန္ကာကြယ္ 
ေရး၀န္ ႀကီးဌာနက စြပ္စဲြလိုက္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ႐္ံုးမ ွအမညမ္ေဖာလ္ိ ု
သူအရာရိွက အစိုးရသစ္လက္ 
ထက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ 
ခ်ဳပဆ္ုထိားေသာ စာခ်ဳပအ္ားလံုး 
ဖ်ကလ္ိကုၿ္ပီျဖစ္ေၾကာင္း တု႔ံျပနခ္ဲ ့
သည္။ အေမရိကန္စစ္ဘက္မွ 
ထုတ္ျပန္သည့္ အဆိုပါအစီရင္ 
ခံစာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ 
အမာခံလက္နက္မ်ားလက္ခံရရိွ 
ေနေ သာ္ လ ည္း  ျ မ န္ မာ သ ည္  
အီရန္၊ ဆီးရီးယားတို ႔ႏွင့္အတူ 
လက္နက္လက္ခံရရိွမႈ တျဖည္း 
ျဖ ည္းေ လ်ာ့ ပါး လာေ သာႏို င္ ငံ  
အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို ႔ 
အျပင္ ျမန္မာက ေျမာက္ကိုရီး 
ယားႏွင့္ေ၀းေ၀းေနရန္ ႀကိဳးစား 
လာေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။

 ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး  
ဌာနမွ မတ္လပထမပတ္က ျပည္ 
တြင္းရိ ွကမုၸဏီေပါင္းတစ္ေသာင္း 
ေက်ာ္မွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္  
ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း ေၾကညာ 
ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ျပည္တြင္း 
မွ  ကုမ ၸဏီေပါင္းတစ္ေသာင္း  
ေက်ာ္မွာ အစိုးရ႐ံုးသို႔ဆက္သြယ ္

ရန္ႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ 
ကြက္ေနၿပီး မတ္လ ၂၀ ရက္ 
ေနာက္ဆံုးထား အခြန္ေဆာင္ရန္ 
မတ္ ၆ ရက္က ျပည္တြင္းကုမၸဏီ 
မ်ားဦးစီးဌာနက ႏိုင္ငံပိုင္သတင္း 
စာမ်ားမတွစဆ္င္ ့သတိေပးထတု ္
ျပနခ္ဲသ့ည။္ျပညတ္ြင္းအခြနမ္်ားဦး
စီး ဌာန၏ တရား၀င္အင္တာနက္ 

၀ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထား ခ် က္ အ ရ  ၂ ၀ ၁ ၂ - ၁ ၃ 
ဘ႑ာႏွစ္မွ ယေန႔အထိ အခြန္ 
ေပးေဆာင္ရန္  ပ်က္ကြက္ေန 
ေသာကုမၸဏီေပါင္း ၁၀,၆၀၇ ရိွ 
သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

 သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို  
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္ 
မာသလီ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇနု ္ဟိ ု
ဒင္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အစုရွယ္ 
ယာမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ ငါးရက္ 
အတြင္း က်ပ္သံုးဘီလီယံေက်ာ္ 

ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း   ကုမ ၸဏီ 
ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကား
သည။္သလီဝါအထူးစီးပြားေရးဇနု ္
အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္ေ ရး အ 
တြက ္တစစ္လုွ်ငက္်ပတ္စ္ေသာင္း 
တန္အစုရွယ္ယာႏွစ္သန္းေက်ာ္ 
ကို အမ်ားျပည္သုိ႔ ေရာင္းခ်မည္ 

ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၃ ရက္မွစတင္ ၍ 
ငါးပတ္ၾကာ ဧရာ၀တီ၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ 
ေဆာင္၊ သမာ၀ါယမ၊ ႐ိုးမႏွင့္ 
ကေမၻာဇဘဏ္တို႔၏ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အ 
ျပားမွ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ေရာင္းခ် 
ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္း 
ေဆာင္ အသက္ (၅၃) ႏွစ္အရြယ္ 
ဦးကိုကိုႀကီးသည္ အသက္ (၃၂) 
ႏစွအ္ရြယ္ မခငသ္သူ၀ူင္းႏငွ္ ့မတ္ 
လ ၅ ရက္နံနက္က တရား႐ုံး 
တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူလက္မွတ္ 
ေရးထိုးခဲ့ ၾကသည္။ လက္ထပ္ 
စာခ်ဳ ပ္လက္မွတ္ေရးထုိး ပြဲသို ႔ 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ လူပ်ဳိ 
ႀကီး ဦးမင္းကိုႏိုင္က အသိသက္ 
ေသ အျဖစ ္ပါ၀ငလ္ကမွ္တ္ေရးထိုး 
ေပးခဲ့သည္။ မခင္သူသူ၀င္းသည္ 

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ 
ရရွိခဲ့သည့္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ 
သိန္း၀င္း(ကြယ္လြန္)၏ သမီး အ 
ငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ 
ေနထုိင္ခဲ့ ၿ ပီး ယခုအခါ ျမန္မာ 
ႏိငုင္သံို႔ အၿပီးအပိငု္ျပနလ္ာခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ မဂၤလာ 
ပြဲကို မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ က 
ေလးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 မတ္လဆန္းက ျမန္မာအစိုး 
ရႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
တြင ္တ႐တု္ႏိငုင္မံ ွစီးပြားေရးလပု ္
ငန္းရွင္မ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ 
ေရးအဓြန္ ႔ရွည္ရန္အေၾကာင္းျပ 
၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ 
လား႐ႈးိၿမိ ႕ဳအတြင္းသုိ႔ ကုိယ္ပိုင္ ကား 

ျဖင့္ သြားလာခြင့္ရရိွရန္ ေတာင္း 
ဆုိခဲ့ေ ၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ကူး  
သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
သတင္းရရိွသည္။ ယခု အခါ 
တ႐တုလ္ပုင္န္းရငွမ္်ားကိ ုမဆူယ ္ 
(၁၀၅ မိုင)္အထိသာ ကိယ္ုပုိငက္ား 
ျဖင့္သြားလာခြင့္ ျပဳထားသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္ ႔ႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္သန္း ၅,၀၀၀  
တန္ဖိုးရွိ စိတ္ႂကြေဆးျပား ဆယ္သိန္းကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ 
မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က မတ္လ ၈ ရက္တြင္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး သံသယ 
ရွိေသာ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရနီ 
ၿမိဳ႕အနီးတြင္ မတ္လ ၉ ရက္ည 
၁၀ နာရီ ၃၂ မိနစ္က ရစ္ခ်္တာ 
စေကး ၅ ဒသမ ၂ အဆင့္ရွိေသာ 
ေျမငလ်ငလ္ႈပ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ 
ႏွင့္ေတာင္ငူၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါ အဆို 
ပါငလ်င္လႈပ္သည္ကို ခံစားခဲ့ရ 

ေၾကာင္း မိုး/ဇလေျမငလ်င္ဌာန 
မွ သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ 
ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 
မရိွခဲေ့ၾကာင္း ေရနီၿမိဳ႕နယ္ အ 
ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာ 
ၾကားသည္။ 

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ
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 သာမန္ျပည္သူမ်ားထဲတြင္ မိမိက်ရာက႑မွ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲ 
တာ၀န္သိသိ၊ သတိၱရွိရွိ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ အနစ္နာခံ စြမ္း 
ေဆာငခ္ဲၾ့ကေသာ၊ တာ၀န္ေက်ေသာ ပဂုၢိဳလမ္်ားကိ ု၂၀၁၁ ခုႏစွအ္တြက ္
စတင္ ေရြးခ်ယ္၍ 7Day သူရဲေကာင္းဆု (7Day News Hero) အျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။
 သူရဲေကာင္းဆုမ်ားကို 7Day News က နယ္ပယ္ေပါင္းစုံကို ျဖန္႔ 
ၾကက္၍ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ဆုေပးရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ နိမ့္က် 
ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္မ်ား ထပ္မံတိုးပြား 
လာေရးအတြက္ျဖစသ္ည။္ ထုိဆကုိ ု7Day News ဂ်ာနယ္က ႏစွစ္ဥ္ေရြး 
ခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ 7Day News သူရဲေကာင္းဆုကို ရဟန္းႏွင့္ 
လူပုဂိၢဳလ္ ၄ ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ သူရဲေကာင္းဆု 
ရငွမ္်ားကိ ုမတလ္ ၇ ရကတ္ြင ္ကနုသ္ညႀ္ကီးမ်ားဟိတုယ၌္ က်င္းပေသာ 
7Day News ဂ်ာနယ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြ 
ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

7Day News Hero ဆုတံဆိပ္
ဆုတံဆိပ္အျမင့္ −   တစ္ေပ ေျခာက္လက္မ
ဆုတံဆိပ္အေလးခ်ိန္ −   ႏွစ္ကီလိုဂရမ္
ဆုတံဆိပ္တန္ဖိုး −   ေဒၚလာ ၂၅၀
(က်ပ္ႏစွသ္နိ္းတစ္ေသာင္း၀န္းက်င)္ ဆတုဆံပိ္ေအာက္ေျခကိ ုသစ ္
မာသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး 7 အမွတ္တံဆိပ္ကို သတၱဳစပ္ျဖင့္ ထုလုပ္ 
ထားသည္။
ဆုတံဆိပ္ ဒီဇိုင္းဖန္တီးသူ −  ေစာစည္သူမိုး
ဆုရရွိသူမ်ားအား သီးျခားခ်ီးျမႇင့္ေငြ −   တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း
(၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ က်ပ္သုံးသိန္းစီ ခ်ီးျမႇင့္)

ဆရာေတာ္ ဦး၀ိသုဒၶ

လမူ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အဓကိ႐ဏု္းအတြင္း
ဘုရားသားေတာ္တစ္ပါး၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ ကမၻာကပါ အ့ံၾသတုန္လႈပ္ခဲ့ရေသာ ျဖစ္ 
ရပ္ႀကးီ ၂၀၁၃ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ မိတီၳလာၿမိဳ႕၌ စတင္ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည္။ မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ဒုကၡေရာက္ေနသ ူ
မ်ားကိ ုစာနာစြာ သတိရၱွစိြာျဖင့ ္စြန္႔စြန္႔စားစား ကယတ္ငခ္ဲသ့မူ်ားလည္း 
ရွိခဲ့သည္။ 
 မိတၳီလာၿမိဳ႕ ရတနာဦးေက်ာင္းတုိက္မွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္  
ဦး၀ိသုဒၶက ဒုကၡသည္ရွစ္ရာေက်ာ္ကို ေဘးမသီရန္မခေအာင္ ရဲ၀ံ့စြာ  
ကယ္တင္ခဲ့ပါသည္။ 
 သက္ေတာ္ (၅၅) ႏစွ၊္ ၀ါေတာ္ (၃၅) ဝါရိွ ဆရာေတာ္ ဦး၀သိဒုၶက  
ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ရွစ္ရာေက်ာ္အား ေက်ာင္း  
အတြင္း ေမတၱာရိပ္၌ ခုိလံႈခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး အႏၲရာယ္ျပဳရန္ လာေရာက္ 
သမူ်ားက ထတု္ေပးရန္ေျပာရာ ၎ကိသုတၿ္ပီးမ ွဒကုၡသညမ္်ားကိသုတ ္
ပါဟု ရဲရင့္ေသာေျပာစကား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ 
ရန္ လာသူအခ်ဳိ႕ လွည့္ျပန္သြားၿပီး လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္ 

မဇၥ်ိမလႈိင္း ေတးဂီတအဖဲြ႕မွ ဂစ္တာသမားႀကီး ဦးရဲလြင္သည္ ဂစ္ 
တာတစ္လုံးကိုကိုုင္လ်က္ ရာသီမေရြး၊ အခ်ိန္နာရီမေရြး အလွဴခံေန 
သည္။ ထုိမွရရွိလာသည့္အလွဴေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲ 
သားဒုကၡသည္မ်ား၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ 
ေနသူမ်ားအတြက္ ေကာက္႐ိုးတစ္မွ်င္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
 သူတို႔အဖဲြ႕၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ‘‘ျပည္သူ႔ထံမွ ျပည္သူ႔ထံသို႔’’ ျပည္သူ  
မ်ားက သူတို႔အားလွဴဒါန္းလုိက္သည့္ တစ္ရာက်ပ္မွ တစ္ေထာင္က်ပ္  
အထိ ေငြေၾကးမ်ားကိုစုေပါင္းကာ ႏုိင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေန  
သည့္ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။  
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းပန္းရဲ႕လမ္း လူမႈကြန္ 
ရက္အဖဲြ႕ကို စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
၏ ပညာေရးကြန္ရက္၊ က်န္းမာေရးကြန္ရက္တို႔အတြက္ လမ္းေဘးတြင္ 
သီခ်င္းလုိက္လံသီဆို၍ ရန္ပုံေငြရွာေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္စစ္ေဘးသင့္ 
ေဒသခံမ်ားအတြက္လည္း ရန္ပုံေငြမ်ား ရွာေဖြလွဴဒါန္းခဲ့ ၾကသည္။ 
ယခုအခါ ဦးရဲလြင္တို႔အဖဲြ႕ ရွာေဖြေပးခဲ့သည့္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ က်ပ္ 
သိန္းသုံးေထာင္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဦးရဲလြင္(လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း
ပန္းရဲ႕လမ္း လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဂစ္တာတီးေနသူ

တင္ေပးခဲ့သည္။ 
 ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡအတြင္းမွာပင္ ဘုရားသားေတာ္ 
တစ္ပါး၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ သတိၱတို႔ေၾကာင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ခ်မ္းသာရာရခဲ့ၿပီး ဗဒုၶဘာသာ၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ ျပည္စ့ံမုႈအတြကလ္ည္း 
သာဓကေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကယ္တင္ခဲ့မႈမွာ ဗုဒၶ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္အ 
တိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့၍္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ 
ခဲ့ရေၾကာင္း ဆရာေတာ္က 7Day News အား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 
 ရတနာဦးေက်ာင္းတိကုတ္ြင ္သဃံာ ၃၅ ပါးရွၿိပီး ပဋပိကၡျဖစပ္ြားေန 
သည့္ ေလးရက္အတြင္း ဒုကၡသည္ရွစ္ရာေက်ာ္ ကယ္တင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ျဖစ္ပြားေနေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ 
ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ 
ဘာသာလူမ်ဳိးမခဲြျခားဘဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ေနထိုင္ၾကလွ်င္ ျမန္မာ 
ႏိငုင္သံာမက ကမၻာမွာပင ္ထာ၀ရၿငမ္ိးခ်မ္းမညဟု္ ဆရာေတာ္က အႀက ံ
ျပဳသည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ဘာသာေပါင္းစံ ုၿငမိ္းခ်မ္းေရးအတြက ္ဆရာေတာ ္ 
၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္အယူ၀ါဒမွာ နမူနာေကာင္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အသက္ 
ေပါင္းမ်ားစြာကို စြန္ ႔စြန္ ႔စားစားကယ္တင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ 7Day  
News က ၂၀၁၃ ခုႏစွအ္တြက ္7Day News Hero ဆ ုဆကက္ပ္ဂဏု္ျပဳ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက ္လိအုပ္လစဟ္ာေနသည္ ့ကြကလ္ပ္  
ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္ႏိုးသူ  

ဂီတသမားႀကီး ဦးရဲလြင္အား 7Day News က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ 
7Day News Hero ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

7Day News သူရဲေကာင္းဆု

သာသနာ့ေဘာင္၀င္မည့္ကေလးငယ္မ်ားအား သကၤန္းေတာင္းသင္ေပးေနေသာ ရတနာဦးေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိသုဒၶကိုေတြ႕ရစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပရဟိတအတြက္ ဂီတာတစ္လက္ျဖင့္ ေပးဆပ္ေနေသာ ဦးရဲလြင္
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ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေကာင္း

ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္ကို သူတာဝန္က်ရာနယ္ေျမရွိ ေဒသခံမ်ား 
က လက္မလႊတ္လုိၾကပါ။ ယခင္က ဆရာဝန္ဆိုသည္ကိုမျမင္ဖူးၾက  
သည္ ့ေတာင္ေပၚတုငိ္းရင္းသားေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွာ ယခအုခါ သတူုိ႔အေခၚ  
ဆရာႀကီးဟသူည္ ့ေဒါကတ္ာသန္းမင္းထြဋက္ိ ုယံၾုကညက္ုိး စားလ်ကရ္ွၾိက 
ပါသည္။
 သူသည္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္က်စဥ္ ၂ ႏွစ္တာကာလ 
အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိ လူနာရွစ္ေထာင္ေက်ာ္အား အခမဲ့  
ေဆးကုသေပးခဲ့သည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚေက်းရြာ  
မ်ားသို ႔ ခက္ခက္ခဲခဲသြားေရာက္ကာ ေဆးကုသေပးရင္း ေက်းရြာ၏  
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဓႏုေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း ေဒါက္တာသန္းမင္း 
ထြဋ္ႏွင့္အတူေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ၾကသည္။
 ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္သည္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အခမ့ဲေဆးကုသ 
သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ကုန္းတစ္တန္၊ ေရတစ္တန္ ခက္ခဲစြာ သြားေရာက္  
ခဲ့႐ံုသာမက က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရရွားပါးသည့္  
ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အဝီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ သြားလာရခက္ 
ခဲသည့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ သူႀကံဳေတြ႕လာရ 
သည့္ ေဒသအခက္အခဲမ်ားကို ေဒသလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား 
တင္ျပ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ေဒသအေပၚ ေစတနာထားရိွျခင္းတို ႔ 
ေၾကာင့္ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ခံခဲ့ရ 
သည္။  သို႔ေသာ္ သူ႔ကုိ ေဒသမွ ထြက္မသြားေစရန္ ေဒသခံလူထု သံုး 
ေထာင္ေက်ာက္ ညတြင္းခ်င္း လကမ္တွ္ေရးထုိးတင္ျပမႈေၾကာင့ ္တုိးျမႇင့ ္

မိဘမဲ့ကေလးငယ္တစဦ္း၊ ေလလြင္က့ေလးငယ္တစေ္ယာက၊္ စတ္ိဓာတ္ 
က်ဆင္းေနေသာ လက္ႏွစ္ဖက္မဲ့ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအျဖစ္မွ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ 
ေဆာင ္အားကစားသမားတစဥ္ီးအျဖစ ္စြမ္းေဆာငခ္ဲသ့တူစဥ္ီးျဖစသ္ည။္
 မံရုြာသားေအာငၿ္ငမိ္းဦးသည ္ငယစ္ဥက္ပင ္မခိငဆ္ံုးပါးသြားသျဖင္ ့ 
မႏၲေလး ေဖာင္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဘနု္းေတာႀ္ကီးတစပ္ါးက ေစာင့္ေရွာက ္
ထားခဲ့ရာမွ မႏၲေလးရိွ မိဘမဲ့ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။  
ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေျပာစကားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ  
မလိုက္နာဘဲ ေက်ာင္းမွထြက္ေျပးကာ ဘူတာတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ 
(၁၅)ႏစွအ္ရြယ္ ေအာငၿ္ငမ္ိးဦးမွာ ထုိအခ်န္ိထိ သန္သန္မာမာျဖစသ္ည။္ 
ဘူတာတြင္ ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ေနထုိင္ရင္း မီးရထားတဲြမ်ားေပၚတြင္ 
က်င္လည္က်က္စားခဲ့ရင္း တစ္ေန႔တြင္ ကံအေၾကာင္းမလွစြာ မေတာ္  
တဆမႈျဖင့္ ေအာင္ၿငိမ္းဦး၏ လက္ႏွစ္ဖက္မွာ မီးရထားတဲြေအာက္သုိ႔ 
ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။ လက္ႏွစ္ဖက္မဲ့ ေအာင္ၿငိမ္းဦးမွာ မူလက စိတ္  
ဓာတ္လြန္စြာက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း မိဘမဲ့ေက်ာင္းရိွ လက္ေ၀ွ႔ထုိးသူ 
ထိန္းလင္းေငြကုိ စံျပအျဖစ္အားက်ကာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးထံ 
ခြင့္ေတာင္း၍ ၂၀၀၇ ခုႏစွတ္ြင ္ေရကူးစသငခ္ဲသ့ည။္ လက္ႏစွဖ္ကမ္ပါဘ ဲ
ေျခေထာက္ကုိ အားျပဳကူးခတ္၍ ေအာင္ၿငိမ္းဦးတစ္ေယာက္ မသန္စြမ္း 
ခ်န္ပီယံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပဲြ 
မ်ား ဆက္တုိက္ယွဥ္ၿပိဳင္လာခဲ့ၿပီး ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးတံဆိပ္မ်ားစြာကုိ  
ေအာင္ၿငိမ္းဦး တစ္ေယာက္ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အင္ဒုိနီး 

ေအာင္ၿငိမ္းဦး
(မသန္စြမ္း ေရကူးကစားသမား)

အားက် အတုယူေစသူ

ရာထူး ခုတင္ ၁၀၀ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး (လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)
အဆင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပင္းတယရွိ ခုတင္ ၂၅ ဆံ့ ေဆး႐ံုေလးတြင္ 
ဆက္လက္ေနထုိင္ရဆဲျဖစ္သည္။
 တာဝန္က်သည့္ ေဆး႐ံုကုိ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ကာ ေဆး႐ံုသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ လူနာမ်ား၊ လူနာရွင္မ်ား  
သက္ေသာင့္သက္သာေနထုိင္္ႏုိင္ရန္ အဘက္ဘက္မွ စီစဥ္ေထာက္ပံ့ 
ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 ယခုအခါ ေဒါကတ္ာသန္းမင္းထြဋ္ကဲ့သုိ႔ ေစတနာဆရာဝန္ႀကးီမ်ား 
ေတာင္ေပၚေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေပၚေပါက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ 
ျပညသ္ူ႔အက်ိဳးျပဳ ေစတနာဆရာဝန္မ်ား ေပၚေပါက္ျပန္႔ပြားလာေစရန္ႏငွ္ ့
ျပည္သူ႔အေစခံ စံမီျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္  
ရည္ရြယ္၍ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္အား 7Day News က  
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ 7Day News Hero ဆု၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္း 
ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ပါရာဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြႀကီးသို႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင္ ့
ရခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခုရယူေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပသည့္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ပါရာ 
ဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြတြင္လည္း ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခု ရယူေပးလုိက္ျပန္သည္။
 ယခုအခါ ေအာင္ၿငိမ္းဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ 
မသန္စြမ္းအားကစားရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါသည္။ 
 လြန္ခဲ့သည့္ ၁၁ ႏွစ္တာကာလက ဘူတာတြင္ ေျခသလံုးအိမ္တုိင္ 
ေနထိငုၿ္ပီး ရထားတဲြမ်ားေပၚ က်ငလ္ညက္်ကစ္ားခဲက့ာ ပတ၀္န္းက်ငက္ 

ဆုိးသြမ္းသူဟု သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ ယေန႔ 
အခ်နိမ္ွာေတာ ့ႏုငိင္ံဂ့ဏု္ေဆာငအ္ားကစားသမားတစဥ္ီးအျဖစ ္ဘ၀ကိ ု
ရပ္တည္ေနပါၿပီ။
 မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားကိုသာမကဘဲ လူငယ္၊ လူရြယ္ထုအတြက္ 
ဘ၀ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ျဖစ္ေစအ႐ႈံးမေပး၊ လက္မေလွ်ာ့ဘဲ 
ႀကိဳးစားအတုယူလုိစိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေအာင္ 
ၿငိမ္းဦးအား 7Day News က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ 7Day News Hero 
ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ရနက္ုန−္7Day news ဂ်ာနယ္(၁၂) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား 
တြင္ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ 7Day News Hero (7Day News သူရဲ 
ေကာင္း) ဆုရွင္မ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သုံးဦးကလည္း ဂုဏ္ျပဳ 
ေငြထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 
 Integrated Trading ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မွဴဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းျမင္ ့
က ဆုရွင္ေလးဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းစီ၊ စုစုေပါင္းက်ပ္ 
သိန္းႏွစ္ဆယ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

 မကစ္္ျမနမ္ာ ကမုၸဏပီိငုရ္ငွ၊္ ျမနမ္ာႏိငုင္ံေဘာလုံးအဖြ႕ဲခ်ဳပဥ္က႒ၠ  
ဦးေဇာ္ေဇာ္က မသန္စြမ္းေရကူးကစားသမား ေအာင္ၿငိမ္းဦးအား အ 
ဆက္အသြယ္မရေသးေသာ ၎၏မိခင္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြရာတြင္  
အသုံးျပဳရန္ က်ပ္ဆယ္သိန္း ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။
  ဧရာဟသၤာကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းရိွန္ကလည္း ဆုရွင္ 
တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းစီ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ရွစ္သိန္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီး 
ျမႇင့္သည္။

7Day News Hero ဆရုငွမ္်ားအား
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳ

ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္ ေတာင္ေပၚေက်းရြာတစ္ရြာမွ ေနအိမ္တစ္အိမ္သို႔ အခမဲ့ ေဆးကုသေပးၿပီးေနာက္ ျပန္ဆင္းလာစဥ္

ေရကူးေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ ေအာင္ၿငိမ္းဦးကို ေတြ႕ရစဥ္
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မျပယ္သည့္အဆိပ္ (သို႔မဟုတ္) ၈၈ မတ္လ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ
pmrsufESm (23)rS

 ေက်ာင္းသားထုႀကီးေရာက္ 
ရွိေနသည့္ေနရာမွာ ျပည္လမ္းမ 
အင္းလ်ားကန္ေပါင္ေဘးတြင္ျဖစ ္
သည။္ တစဖ္ကတ္ြင ္ထြက္ေပါက ္
ဟူ၍မရွိသေလာက္ျဖစ္ကာ လံုး 
ခ်င္း အိမ္၊ ၿခံမ်ားသာရွိေသာ ေန 
ရာ၊ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ တစ္ဖက္ 
မွာ အင္းလ်ားေရျပင္၊ တစ္ဖက္ 
မွာ အလံပုတိက္ိယုပ္ုငိၿ္ခ၀ံင္းမ်ား၊ 
ထုိသို႔ လိပ္ခဲတည္းလည္း အခ်ိန္ 
တြင္  ေနာက္ဘက္ဆီ မွ  အသံ 
အခ်ဳိ ႕ ၿပိဳက်လာသည္။ ဒင္းတို ႔ 
ယုတ္မာခ်င္တိုင္း အတိုင္းအဆ 
မရိွ ယုတ္မာၾကၿပီတကား။ ခုန 
က လွည္းတန္းထိပ္နားခ်ထား 
ေသာတပ္မ်ားသည္ မိမိတို ႔  အ 
ေနာက္ဘက္သို ႔  ေရာက္လာၿပီး 
ျပည္လမ္းမကို အေသပိတ္ထား 
လိကုၾ္ကသည။္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အဖို႔ ေရွ႕တုိးမရ၊ ေနာကဆ္တ္ုမရ 
ျဖစက္ာ တကတ္ေခါက္ေခါက္ျဖစ ္
ကနုသ္ည။္ ေတာင္ႏငွ့္ေျမာက္ေျပး 
ေပါက္မရွိခ်ိန္တြင္ ေသြးဆာေန 
ေသာစစ္ေခြးႏွင့္  လက္ေ၀ခံလံု  

ထိန္းတပ္မ်ားသည္ အေရွ ႕ႏွင့္  
အေနာက္ကိုပိတ္ကာ ေက်ာင္း 
သားထုကို ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္သုတ္ 
သင္ပြဲႀကီးဆင္ႏႊဲလိုက္ေလသည္။ 
မည္မွ်ရက္စက္ယုတ္မာ၍ ေအာက္ 
တန္းက်ေသာနည္းလမ္းေပနည္း။
 လက္နက္ဆို၍ အပ္တုိမွ် 
မပါေသာ ေက်ာင္းသားထု ႀကီး  
သည္ လံုထိန္းတပ္ေတြဆင့္ကာ 
ဆင့္ကာ႐ိုက္လိုက္ေသာ နံပါတ္ 
တုတ္ေတြေအာက္ တစ္ေယာက္ 
ၿပီးတစ္ေယာက ္လကဲ်သြားသည။္ 
ေက်ာင္းသားတို ႔ေသြးကား ေစြး  
ေစြးနပီါၿပ။ီ ကစဥ္က့လ်ားျဖစသ္ြား 
ေသာ ေက်ာင္းသားေတြလြတ္လို 
လြတ္ျငား အထိတ္အလန္႔ေျပးၾက 
သည။္ အခ်ဳ႕ိက ျပနခ္ခုံေသာလ္ည္း 
အင္အားခ်င္းမမွ် ၊  ေက်ာင္းသူ 
ေလးေတြ အင္းလ်ားကန္ေပါင္ေပၚ 
တက္ေျပးသည။္အမ်ားစမုွာ ထဘ ီ
၀တ္ထားၾက၍ တုပ္မိသလိုျဖစ္ 
ကာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မေျပး 
ႏုိင္၊ ၀ီခနဲ ၀ီခနဲက်ေရာက္လာ 
ေသာနံပါတ္တုတ္မ်ားေအာက္  

ေသြးခ်င္းခ်င္း နီသြားၾကသည္။ 
႐ိုက္လိုက္၍  လဲ ၿ ပိဳသြားေသာ  
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို 
စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ေဆာင့္ကာေဆာင့္  
ကာကန္သည္။ အခ်ဳိ႕ တုံးလက္ 
ပကလ္က ္အင္းလ်ားကနထ္ဲေလွ်ာ 
က်ကုန္သည္။ အခ်ိန္မွာ မြန္း  
လြသဲံုးနာရီသာသာခန္႔ ရွိမည။္ ေန 
ရွိန္ျပင္းျပင္းေအာက္မွာ ေက်ာင္း 
သား၊ေက်ာင္းသူေတြ အလဲလဲ 
အၿပိဳၿပိဳ၊ ‘‘ခုနက ေအာ္ေနတာမင္း 
တုိ႔လားကြ၊  က ဲ. . . ေၾကာကၿ္ပီလား 
ေၾကာက္ၿပီလား’’ဟုေျပာရင္း လံု 
ထိန္းတပ္သားအခ်ဳိ႕က ေက်ာင္း 
သူေလးေတြကို ဆင့္ကာဆင့္ကာ 
တုတ္ျဖင့္႐ိုက္သည္။ ေျချဖင့္ကန္ 
ေက်ာက္သည္။ အင္းလ်ားကန္ 
စပ္ျမက္ခင္းျပင္သည္ တစျပင္ 
ႏွယ္ျဖစ္ပြားသည္။ ကန္ေပါင္ အ 
တိုင္းေျပးေနေသာ ေက်ာင္းသူ  
အေတာ္မ်ားမ်ားဆံပင္မ်ားေ၀့၀ဲ 
သြားစဥ္ေနာကမ္ ွအားျဖင္ ့ေဆာင္ ့
ဆြကဲာ ႐ိကုသ္ည။္ အင္းလ်ားကန ္
ေပါင္မွ  ကန္ခ်သည္ ။  ထုိသို ႔ 
ဆံပင္ကိုစု႐ံုး ေဆာင့္ဆြဲကာ အ 
႐ိုက္ခံရသည့္  ေက်ာင္းသူေတြ  
မနည္းလွ...၊ အေတာ္မ်ားမ်ား 

အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္လဲကုန္က်သည္။ 
ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕က ျပည္လမ္း 
တစ္ဖက္ျခမ္းရွိ  ၿခံ၀င္းေတြထဲ  
ေျပး၀င္ၾကသည္။ လြတ္သူလြတ္၊ 
မိသူမိ၊ မိသည့္သူတိုင္းလိုလို အ 
႐ိုကခံ္ၾကရသည။္ ေသြးမ်ားမွာျမင ္
၍ မေကာင္း...။
  ‘ ‘နာနာ႐ိုက္ နာနာ႐ိုက္၊ 
ေခါင္းကိုတည့္တည့္႐ိုက္
  မ်ားမ်ား႐ိကု္ႏုငိတ္ဲသ့ကူိ ုဆ ု
ေပးမယ္’’
 စစ္ေခြးမ်ားကားဆီမွ ေပၚ 
ထြက္လာေသာအမိန္ ႔ေပးသံကို  
အလလဲအဲၿပိဳၿပိဳျဖစ္ေနသည္ၾ့ကား 
မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတိုင္းသား 
ၾကားေနရသည။္ ယင္းသို႔ ရကစ္က ္
ယုတ္မာေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးသည္ 
အင္းလ်ား၀န္းက်င္တြင္ တစ္နာ 
ရီသာသာခန္႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ 
ထုိ႔ေနာက ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝါးအ 
စည္းေျပသလို ျဖစ္သြားခါမွ ဒဏ္ 
ရာရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ  
ကိ ုအခ်ဳပက္ားႀကီးမ်ားေပၚ  တရြတ္ 
တုိက္ဆြဲတင္ကာ ေျခရာေဖ်ာက္ 
ရန္ စစ္ေခြးတို႔ႀကိဳးစားၾကသည္။ 
လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေက်ာင္း  
သား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕ဖိနပ္မရွိ  

ေသြးသံရဲရဲ အက်ႌစုတ္ၿပဲျဖင့္ ေန 
အမိ္ႏငွ္အ့ေဆာငမ္်ားရွရိာ ျပနၾ္က 
ရသည။္ အဖမ္းခရံမညစ္ိုး၍ တတိ ္
တဆိတ္က်ိတ္၍ ေဆးကုသၾကရ 
သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
မ်ားကို ဖမ္းဆီးတင္ေဆာင္သြား 
ေသာ အခ်ဳပက္ားဆမီ ွႏိငုင္ံေတာ ္ 
‘ကမၻာမေၾက’ သီခ်င္းသံသည္ မ 
တုိင္ပင္ရပါလ်က္ ၿပိဳင္တူေပၚထြက္  
လာသည္။ ဦးကားမၫႊတ္ . . .

(၄)
 ဤကား အင္းလ်ားေျမကို  
ေသြးစြန္းေစေသာ သမုိင္း၀င္ တံ 
တားနီေသြးေျမက်မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ေနာက္တစ္ေန႔ မတ္လ ၁၇ ရက္ 
တြင္လည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ 
၀င္းအတြင္း၌ ထပ္မံ ဆႏၵျပသ 
ပိတ္ေမွာက္ေသာေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသမူ်ားကိ ုေလးဘက ္ေလး 
တနမ္ ွပတိဆ္ို႔႐ိကု္ႏကွ ္ဖမ္းဆီးရာ 
အေရအတြက္အားျဖင့္ ရာႏွင့္ခ်ီ 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ သို ႔ရာတြင္ 
ေက်ာင္းသားအငအ္ားစမု်ားသည ္ 
ဖိေလႂကြေလျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
ထ ဲမဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံထိဆင္းကာ 
ျပည္သူလူထုကိုစည္း႐ံုးလႈံ ႔ေဆာ္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွဆက္၍ ဇြန္လ 

လူထုအံုႂကြမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္း 
တရားေဟာေျပာပြမဲ်ားဆကတ္ိကု ္
ေပၚေပါက္လာၿပီး သမုိင္းတြင္ေစ 
ေသာရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အ 
ေရးေတာ္ပံု ႀကီးေပၚေပါက္လာ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ၾကာေတာ့လည္း ၾကာခဲပ့ါၿပီ။ 
သို႔ရာတြင ္တတံားနီေသြးေျမက်မႈ 
သည္  မေန႔တစ္ေန႔ကလို အာ႐ံု 
တြင္ထင္က်န္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဆုိ 
ေတာ္ မြန္းေအာင္၏ ၈/၈၈ အင္း 
လ်ားသီခ်င္းကို အထူးပင္အမွတ္ 
ရေနပါေတာ့သည္။
 ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ရဲ႕ မတ္လမွာ 
အင္းလ်ားရာဇ၀င္ေျပာင္းခဲ့ ၿပီ...
စိမ္းျမတဲ့   ေရလိႈင္းေတြလည္း 
အေရာင္ေျပာင္းလဲ.... ျဖဴစင္တဲ့ 
တံတားငယ္လည္း   အနီစြန္းခဲ့ၿပီ။ 
ရာသီအလီလီ  ေျပာင္းေပမယ့္ 
မေဟာင္းခ့ဲႏိုင္ဘူး... ရာသီအလီလီ  
ေျပာင္းေပမယ့္ . . . .မေဟာင္းခဲ့ 
ႏုိင္ဘူးအင္းလ်ားရယ္...။        ။
 (တံတားနီေသြးေျမက်မႈႏွင့္ 
၈၈ မတ္လ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွား 
မႈအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း 
သူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာက ္
ေမ့သတိရလ်က္...)

ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအား အမ်ိဳးဘာသာ၊ 
သာသာနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ 
(မ.ဘ.သ)မွ ဆရာေတာ္အခ်ိဳ႕က 
၎ဥပေဒမ်ားအျမန္ဆံုးေပၚထြန္း 
လာေရးအတြက္ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္တို ႔မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္တိုက္တြန္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ‘‘ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆုိ 
တဲ့ကိစၥဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
မလုပ္ေပးလုိ ႔မရပါဘူး။ လုပ္ကုိ 
လုပ္ေပးရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ေနပါၿပီ။ 
အားလံုးရဲ႕အသကံု ိနားေထာငၿ္ပီး 
လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု 
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ 
ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္က 
သူ၏အျမင္ကုိ ေျပာျပသည္။
 မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေ၀ဖန္ 
မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အဆိုပါ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္ တုိင္းျပည္တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ ပဋိပကၡမ်ားထပ္မံမျဖစပ္ြား 
ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း (မဘသ)
ဗဟုိမွ မဇၨိ်မဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္ 
ေဒါကတ္ာ ဦးေကာ၀ဒိကမိန္႔ၾကား 
သည္။
 အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလတြင္ 
ယင္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး 
လုပ္ေဆာင္လာျခင္းသည္ အာ႐ံု 
လဲႊေျပာင္းသည္ ့ကစိၥတစခ္ုျဖစၿ္ပီး 
ဘာသာေရးကုိ  အေျခခံသည့္  
ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ားကုိ သံုး 
ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ 

ေရးသံုးသပ္သူအခ်ိဳ ႕က ေျပာ 
သည္။
 ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူ 
ထု၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကုိ  
ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္ကုိ အဓိက 
အာ႐ဏုစ္ုကိသ္င္ၿ့ပီး ေဖာ္ျပပါ ဥပ 
ေဒေလးခကုိ ုအခ်နိယ္ူေရးဆဲြသင္ ့
ကာ ဥပေဒပါအခ်ကအ္လကမ္်ား 
သည္ ဗုဒၶအဆံုးအမမ်ားႏွင့္ လဲြ 
ေခ်ာ္မႈမျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ ဦးသိမ္းေဆြကေျပာသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာ 
၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ြနီဲးလာသည ္
ႏငွ့အ္မွ် ႏိငုင္ံေရးအတြက ္ဘာသာ 
ေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို အသံုးခ်ကာ 
အမ်ားႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဦးႏု 
လမ္းစဥ္လိုက္ျခင္းလားဟု ေ၀ဖန္ 
ေစာင့္ ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕လည္းရွိ 
သည္။
 သို ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ 
ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသည္ ့ 
စာေရးဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ 
ျမင္က့ ေအာကပ္ါအတုငိ္းသံုးသပ ္
သည္။
 ‘‘ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ေရးက သတ္ 
သတ္ပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ ဒီဥပေဒ 
ေတြကုိ လုပ္တယ္ဆိုတာ လူေတြ 
က ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကတဲ့ သေဘာ 
ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ 
ဖဲြ႕စည္းပံုျပငဆ္င္ေရးအတြက ္သပိ ္
ေတာ ့ျပႆနာမရိပွါဘူး။ ဒဦပေဒ 
ေတြဟာ တုိင္းျပည္အတြက္  
အက်ဳိးရိွ၊ မရိွ။ ျပည္သူေတြအ 
တြက ္အက်ိဳးရိ၊ွ မရိဆွုတိာ အခ်နိ ္

က အဆံုးအျဖတ္ေပးပါလမ့္ိမယ္’’  
 ‘‘ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ 
တျခားဘာသာျခားေတြနဲ႔ အတူ 
ေနထုိင္ရတဲ့အခါ အရွည္သျဖင့္ 
ေအးေအး ခ် မ္း ခ် မ္းေ န ထုိ င္ႏုိ င္  
ေအာင္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ ႔ပတ္သက္လုိ ႔ 
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ခံယူ 
ခ်က္ခ်င္းတူခ်င္မွ တူပါလိမ့္မယ္။ 
အခုလုပ္ဆာင္ေနတဲ့ကိစ ၥသည္ 
ဘာအေရာင္အေသြးမွ မပါဘဲ 
ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ရည္ 
ရြယ္ေဆာငရ္ြကတ္ာျဖစပ္ါတယ္’’ 
ဟ ုဆရာေတာ္ေဒါကတ္ာ ဦးေကာ 
၀ိဒက မိန္႔ဆိုသည္။
 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း 
၁၃၀ ေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ရိွသည့္ 
ႏိုင္ငံအတြင္းဘာသာ၊ သာသနာ 
ကုိ အေျခခံသည့္ ဥပေဒမ်ား 
ျပ႒ာန္းေရးအေပၚ ဗုဒၶဘာသာ 
မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာကုိး 
ကြယ္သည့္ တုိင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ 
ကလည္း အျမငတ္စမ္်ိဳးျဖင္ ့႐ႈျမင ္
ၾကသည္။
 ‘‘လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေန 
ထုငိတ္ဲ ့တုငိ္းျပညမ္ွာ ျပည္ေထာင ္
စုစနစ္မသြားဘဲနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာ၊ 
သာသနာကုိ အေျခခံၿပီး အမ်ိဳး 
သားႏိုင္ငံထူေထာင္နည္းကုိသြား 
မွာ ကြၽန္ေတာ္အရမ္းစုိးရိမ္တယ္။ 
အဲဒီလုိသြားေနသေရြ႕ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြ လက္နက္  
ကုိင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ခ်င္း 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ 
ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္ 
မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာသည္။
 ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား၊ ႏုိင္ငံ 
သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစထ္ြန္း 

မည္ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္အေနျဖင့္ ၎ဥပေဒၾကမ္း 
ေလးခအုား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပး 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ပထ 
မပတတ္ြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မီဒီယာ 
မ်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ဆံပုြတဲြင ္ျပည္ေထာင ္
စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊ 
မန္းကေျပာသည္။
 မိ်ဳးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိကဲ့သို႔ အျမင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားေနေသာ္ 
လည္း ေဖာ္ျပပါဥပေဒေလးခုအ 
နက ္အစိုးရအဖဲြ႕ရွိ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
မ ွတာ၀နယ္ူေရးဆဲြရန ္လႊတ္ေတာ ္
နာယကကမွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္ ့
ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္း 
ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရ 
ထိန္းညိႇျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ ႔ 
အား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏုိင္ 
မည့္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ယခုႏွစ္ 
ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား 
ေရးဆဲြႏုငိရ္န ္ႏုငိင္ံေတာသ္မၼတ႐ံုး 
က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာမ်ားထုတ္ျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခု 
ေရးဆဲြေရးအတြက ္မတ္လ ၇ ရက ္
တြင္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖဲြ႕၀င္ 
၁၂ ဦးပါ၀င္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း 
ေရးဆဲြေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ ဖဲြ႕စည္း 
တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
 အဆိပုါေကာမ္ရငွအ္ေနျဖင္ ့
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ 
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ 
ၫြတ္မႈရိွေစၿပီး ကဲြျပားေသာ ဘာ 
သာအယူ၀ါဒရိွေနမႈႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈခုိင္ၿမဲေစ 

ေရးတုိ ႔ကုိ အေလးထားသံုးသပ္ 
ေရးဆဲြရန္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း 
တာ၀နမ္်ားတြင ္ထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပ 
ထားၿပီး ေရးဆဲြရာတြင ္အမ်ားျပည ္
သတိုူ႔၏ အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားကု ိရယူ 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုေၾကာင္း 
လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 ထုိကဲ့သုိ႔ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္း 
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ‘‘ေကာ္မရွင္ 
မွာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြပုိၿပီး ပါ၀င ္
သင့္တယ္။ အခုေတာ့ ဥပေဒသ 
မားဆိုလို ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္း 
ထြန္းဦးတစ္ေယာက္ထဲပဲ ေတြ႕ 
တယ။္ အစိုးရအဖဲြ႕က ဒါမ်ိဳးေကာ ္
မရွင္ဖဲြ ႕ ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေရးရ 
တယ္ဆိုတာ အမွန္ေတာ့ လႊတ္ 
ေတာ္က သိကၡာက်တာေပါ့။ ဥပ 
ေဒျပဳဖုိ႔က လႊတ္ေတာ္မွာ အဓိက 
တာ၀န္ရွိတယ္’’ဟု ဥပေဒပညာရွင ္
တစ္ဦးျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ 
ခ်ဳပ္ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)  
ကသံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
 ဥပေဒမ်ားသည ္ဗဒုၶဘာသာ 
၀င ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင္အ့ေရးကု ိ
ကာ ကြ ယ္ ရ န္ ဟု ဆုိ ထား သ ည့္  
အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြရာ 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ 

ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳး 
သမီးအခြင့္အေရး လႈႈပ္ရွားသူ 
မခင္ေလးကေျပာသည္။
 ဥပေဒတစ္ခုျပဳစုရာတြင္ လုိ 
အပ္မႈရိွျခင္း၊ မရိွျခင္းဆုိသည့္အ 
ခ်ကက္ိ ုဦးစြာ စစတ္မ္းေကာကယ္ ူ
မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ဥပေဒေရး 
ဆဲြေရးကုိ  ေဆာင္ရြက္သင့္  
ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒါက္ 
တာ ညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။
 ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြေရးေကာ ္
မရွင္အေနျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္ 
သူမ်ားထံမွ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကု ိေပးပို႔ႏုငိ ္
ေၾကာင္း ယခုလ ၈ ရကတ္ြင ္ႏုငိင္ ံ
ပုငိသ္တငစ္ာမ်ားမ ွတစဆ္င္ ့ဖတိ ္
ေခၚမႈျပဳခဲ့သည္။
 အဆုပိါဖတ္ိေခၚမႈအေပၚ အ 
မ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ  
အခ်ိဳ႕က လတ္တေလာတြင္ အ 
ႀကံျပဳခ်ကမ္်ား ေပးပို႔သြားရန ္အစ ီ
အစဥ္မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ တုံ႔ 
ျပန္ခဲ့သည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အာ႐ံုေျပာင္းတာလား
စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ

ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ဒ႑ာရီမ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့
ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ႏွလုံးသား

ကမၻာေက်ာ္ အသည္းႏွလံုးပံုေရကန္ႀကီးမွာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚခ်က္ 
ၾကံဳေနရၿပီျဖစ္သည္။

‘‘လမ္းပန္းဆကသ္ြယ္ေရးက ခက ္
ေတာ့ ဒီလမ္းကို ျပည္ပကေန ရိဒ္ 
ေရအုိင္ကိုလာလည္တဲ့သူနည္း 
တယ္’’ဟု ျမန္မာစကားကို ႀကိဳး 
စားပမ္းစားႏွင့္ ျပည္မက ျမန္မာ 
တစ္ဦး နားလည္ေအာင္ ေျပာျပ 
ေနသကူေတာ့ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေန ေဒသခခံ်င္းတုငိ္းရင္းသားႀကီး 
ကပူးႀကီးထန္ပီးျဖစ္သည္။
 ေတာင္ေပၚသားတုိ႔ ထုံးစံအ 
တိုင္း အသားအေရက ခပ္ညဳိ 
ညဳ ိကုယိဟ္န္ေတာင့္ေတာင္တ့င္း 
တင္းရိွသ ူထန္ပီးသည ္အသကအ္ 
ရြယ္(၅၀)နီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အျမင့္ေပေထာင္ေက်ာ္ျမင္ ့
ေသာ ေတာင္ေအာကမွ္ ေဂၚဖထုီပ္ 
မ်ားကိ ုေတာင္ေပၚအထိထမ္းတင ္
ေနႏုိင္ဆဲ။ သူက ရိဒ္ေခါဒါရ္ၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္ ငယ္ငယ္ကတည္းက 
ဘယ္မွမေျပာင္းမေရႊ႕ဘဲ ေနထုိင္ 
လာခဲသ့။ူ သုိ႔ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာစ 
ကားကုိေတာ့ လညလ္ည၀္ယ္၀ယ္ 
ေျပာႏုိင္သည္။ ျမန္မာစကားကို 
ထုကိဲသ့ုိ႔ ေျပာႏုငိသ္ညမ္ွာ သငူယ ္
စဥ္က ရိဒ္ေခါဒါရ္ၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္း 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင ္စာသင ္
ၾကားခဲရ့၍ျဖစသ္ညဟု္ သကူဂဏု ္

ယူ၀င့္ႂကြားစြာ ေျပာျပေနေသး 
သည္။
 ရိဒ္ေခါဒါရ္ၿမိဳ႕သည္ ခ်င္း 
ျပညန္ယ္ေျမာကပ္ုငိ္း ဖလမ္းခ႐ုငိ ္
အတြင္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
အထက္ေပေပါင္း ၂,၅၈၀ ေပအ 
ထက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ရိဒ္ေခါ 
ဒါရ္ၿမဳိ႕သည္ ျမန္မာ-အိႏၵိယႏွစ္ 
ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာ အဓိ 
ကအႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ေရးလမ္း 
ေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေသာ္လည္း 
တစ္ႏစွလ္ွ်င ္ေျခာကလ္ေက်ာသ္ာ 
ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ 
ေသာ လမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေန 
ျခင္းကလည္း လမ္းပန္းဆကသ္ြယ္ 
ေရးခကခ္ဲေနမႈကိ ုေဖာ္ျပေနသည။္  
 အိႏၵိယႏုိင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္ 
နယ္ႏငွ္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္၊ံ ခ်င္းျပညန္ယ ္
တုိ ႔ ၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ 
တည္ရိွေနေသာ ၿမိဳ႕ကေလး။ ဒါ  
က ေတာငတ္န္းသားေတြ သထိား 
ေသာ ၿမဳိ႕အေနအထား။ ျပည္မ 
သားေတြအတြက္ေတာ ့ရဒိ္ေခါဒါရ ္ 
ၿမိဳ႕ဆုိတာ အသိဉာဏ္ထဲမွာ ရွိ 
လိမ့္မည္မဟုတ္။ ဒါေပမဲ့ ရိဒ္ေရ 
အုငိဟ္အုမညရ္ေသာ ကမၻာေက်ာ ္
အသည္းႏွလုံးပုံ ေရအုိင္ႀကီးကုိ 
ေတာ ့ခ်စသ္မူ်ား၏ ၀ညိာဥမ္်ားဆံ ု
စည္းရာ ေရအုငိႀ္ကီးအျဖစလ္တူုငိ္း 

သိေနၾကသည္။ ဘယ္မွာရိွေန 
တယ္ဆုိတာကေတာ့ လူတုိင္းသိ 
ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဒ႑ာရီ 
ထကဲလား၊ အျခားႏိငုင္ကံလားဆု ိ
တာ ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနၾကမည္သာ။
 ‘‘လျပည္ည့ေတြဆုရိငရိ္ဒ္ေရ 
အုိင္ထဲက နဂါးႀကီိးတစ္ေကာင္ 
ကန္ေရျပငထ္ဲကေန ထြကလ္ာၿပီး 
ကန္ထဲမွာ ေရကစားေနေလ့ရွိ 
တယ္’’ဟု ရိဒ္ေရအိုင၏္ ပါးစပ္ရာ 
ဇဝင္မ်ားထဲမွ ေျပာစမွတ္မ်ား 
ေသာ စကားလုံးအခ်ဳိ႕ကို ရိဒ္ေရ 
အုိင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနထုိင္ၾက 
ေသာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားႀကီးကပူ 
ႀကီးထန္ေစးကေျပာသည္။
 ရိဒ္ေရအုိင္ဆုိတာ ခ်င္းျပည္ 
နယ္ေျမာက္္ပုိင္း ဖလမ္းခ႐ုိင္ထဲ 
တြင္တည္ရွိၿပီး အုိင္၏ ဧရိယာအ 
က်ယ္အဝန္း ၈၃၂ဧကရိွသည။္ထို႔ 
အျပင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔အ 
တြက္ ညအိပ္ရာ၀င္ဒ႑ာရီပုံျပင္ 
ေျမာက္ျမားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ 
အုိင္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါ သည္။ 
  အေရွ႕ဘက္ေတာင္တန္း 
ႀကီးသည္ အသည္းႏွလုံးပုံ၏ 
ေအာက္ေျခအခြ ၽန္ပုိင္းသဏၭာန္ 
တညရိွ္ၿပီး အေနာကဘ္က ္ေတာင ္
တန္းႀကီးကေတာ့ ကန္ဘက္ကို 
ခြၽန္ထြက္ေနကာ အသည္းႏွလုံးပု ံ

၏ အေပၚပုငိ္းခ်ဳငိ္၀့မွ္းပုသံဏၭာန။္  
ခ်င္းေတာင္တန္းႀကီးက သဘာဝ 
အတုိင္း အသည္းႏွလံုးပံု ေရးဆြဲ 
ထားေသာ သဘာဝပန္းခ်ီကား 
တစ္ခ်ပ္။ ရိဒ္ေရအိုင္ႀကီး စတင္ 
တညရ္ွိေသာႏစွက္ု ိမညသ္မူွ် တပ ္
အပ္ေသခ်ာမေျပာႏုငိ္ေသာလ္ည္း 
အိႏိၵယႏုငိင္ံေန မဇိိုးလမူ်ိဳးတို႔၏ ႏစွ ္
စဥ္ဘုိးဘြားဝိညာဥ္မ်ား လာ 
ေရာက္ကန္ေတာ့ရာ ေဒသ။ မိမိ 
အိမ္၏ စီးပြားလာဘ္လာဘရႊင္ 
ေစရန ္ရဒိ္ေရအုငိထ္ရဲွ ိဘိုးဘြားမ်ား 
၏ ဝညိာဥမ္်ားကိ ုလာေရာကက္န ္
ေတာ ့အကအူညီေတာင္းခရံာ လ ူ
သားမ်ား၏ ဘဝအေမာမ်ားကို 
ကူညီေျဖရွင္းေပးေနသည့္ ႏွလံုး 
သားတစ္ခု။
 ‘‘သူတုိ႔ရဲ႕အယူအဆက ဒီအိုင္  
ထမဲွာ ေသဆံုးသြားၿပီျဖစတ္ဲ ့သတူုိ႔ 
ရဲ႕ ဘိုးဘြားဝိညာဥ္ေတြရွိတယ္။ 
သူတို႔ကို ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ကန္ 
ေတာ့ျခင္းျဖင္ ့စီးပြားလာဘလ္ာဘ 
ရႊင္တယ္ဆုိၿပီး ကားလမ္းေတြ 
ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာကေန 
ဧၿပီလအထိ လာေရာကက္န္ေတာ့ 
ၾကတာေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္’’ဟု 
ေရအိုင္ႀကီးေဘးတြင္ေနထုိင္ေသာ  
ကပူးႀကီးထန္ေစးက ေျပာသည္။
 ရိဒ္ေရအုိင္ကုိ ျမန္မာ-အိႏိၵ 

ယ နယ္ေျမပုိင္းျခားမႈ သဘာဝအ 
မတွအ္သားတစခ္ုျဖစ္ေသာ တအီု ိ
ေခ်ာင္းႀကီးက ရစ္ေခြစီးဆင္း 
လ်က္ရိွသည္။ ရိဒ္ေရအိုင္သည္ 
တျဖည္းျဖည္း ေရနည္းခန္းေျခာက ္
လာလ်က္ရွိရာ ယခုဆိုလွ်င္ ၁၅ 
ေပခန္႔ နိမ့္ဆင္းသြားၿပီဟု ရိဒ္ေရ 
အိုငပ္တ္ဝန္းက်င္ေန ေတာငတ္န္း 
သားတို႔က ဆုိၾကသည္။ ထုိကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္း 
ေတာ့ရွိရမည္ဟု ပညာရွင္တုိ႔က 
ေလလ့ာစူးစမ္းမႈမ်ား ျပဳလပုလ္ာခဲ ့
ရာ အုိင္၏ေရနည္းျခင္း အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းမွာ အုငိ၏္ပတဝ္န္း 
က်ငရ္ွ ိသစ္ေတာသစပ္ငမ္်ား ျပဳန္း 
တီးလာေသာေၾကာင္ ့ျဖစသ္ညဟု္ 
ေထာက္ျပၾကသည္။
 ရိဒ္ေရအိုငပ္တ္ဝန္းက်ငတ္ြင ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳး 
ထားမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ 
ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳး ၾကသည္ဆုိ  
သည္အ့တိုင္း အိုင၏္ပတ္ဝန္းက်င ္
ရွိ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲ 
ၾကရာမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာၾက 
သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ 
 ေရအိုင၏္ ပတ္ဝန္းက်ငတ္ြင ္
မတာၿခံစည္း႐ုိးပင္ေခၚ သစ္ပင္ 
ငယ္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနၿပီး အ 
ဆိုပါ အပင္မ်ားသည္ ရိဒ္ေရအုိင္ 
အတြင္း အနည္ပုိ႔ခ်မႈနည္းေအာင္ 
သဘာဝကေပးထားေသာ အ 
ေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ထိုအပင္မ်ားကုိ ေဒ 
သခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔က ခုတ္လဲွ 
ၾကေသာအခါ မိုးရာသီေတာင္ေပၚ 
မွ ေရမ်ားစီးက်လာခ်ိန္ ေရႏွင့္အ 
တူ ေမ်ာပါလာမည္ ့အမႈကိသ္႐ိုက ္
မ်ားကို စစ္ယူထားႏုိင္မႈ အား 
နည္းလာသည္။ ထိုအပင္မ်ား 
ခုတ္ယူလုိက္ေသာအခါ ကန္အ 
တြင္း အနည္က်မႈ မ်ားလာခဲ့ၿပီး 
အိုင္၏ေရဝပ္ဧရိယာ တျဖည္း 
ျဖည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့သည္။
 ရိဒ္ေရအုိင္အေၾကာင္း ေလ့ 
လာစာတမ္းျပဳစုေနသူ ႐ုကၡေဗဒ 
ဌာနမွ ေဒါကတ္ာတစဦ္းက ‘‘ကန္ုး 
ျမင့္ကေန ေရစပ္ေရာက္တဲ့အထိ 
၄၃ ေပေလာက္မွာ မတာၿခံစည္း 
႐ုိးပငရိွ္တယ္။ မတာၿခံစည္း႐ုိးပင ္
ေနာက္မွာ ေဗဒါကုိင္းပင္ေတြရွိ 
တယ္။ သူတို႔က ကြၽန္းေမ်ာပံု 
သဏၭာန္တညရိွ္ေနၿပီး ေရေအာက ္
ၾကမ္းျပင္ေပၚ အနည္က်မႈကို သူ႔  
နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ ကာကြယ္ေပးေန 
တယ္။ ဒီအပင္ေတြကုိ ခုတ္လိုက္ 
တဲ့အခါက်ေတာ့ ေရအုိင္ထဲကို 
အေပၚက ေရစီးက်လာတဲ့အခါ 
အနည္ေတြကိုစစ္ခ်ရမယ့္ အျမစ္ 
ေတြက နည္းသြားၿပီး ေရအုိင္တ 
ျဖည္းျဖည္း ေရတိမ္လာရျခင္းျဖစ္ 
တယ္’’ဟု ၎၏ေတြ႕ရိွခ်က္ကုိ 
ေျပာျပသည္။
 ရိဒ္ေရအုိင္၏ ေအာက္ေျခ 
သည္ ကန္အေပၚ ေရျပင္ထက္ 
အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းတတ္ေသာ 
သေဘာရွိၿပီး ေရအုိင္၏ေအာက္ 
ေျခအပူခ်ိန္သည ္သညုဒဂီရီဆလဲ ္

စီးယပ္စ္ရွိေနေသာအခါ အေပၚ 
ေရျပငအ္ပူခ်ိန္က ၄ ဒဂီရီဆလဲစ္ီး 
ယပ္စ္ ရိွေနတတ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့ ္ရာသဦတုေအးသည္ ့ကာ 
လျဖစ္ေသာ ဒဇီငဘ္ာအတြင္း အုငိ ္
၏ေရျပင္သည္ အနီေရာင္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလသဲြားတတ္ျခင္းကု ိေဒသ 
ခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက အုိင္အ 
တြင္းေနထိုင္ေသာ နဂါးလူးေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾက 
သည္။ သို႔ေသာ္ ရိဒ္ေရအုိင္အ 
ေၾကာင္း ေလ့လာေနသူ ကထိက 
ဦးေက်ာ္လင္းက အုိင္၏ေအာက္ 
ေျခ ေရျပင္ေအးလာေသာအခါ 
ေအာက္ေျခရွိ အနည္မ်ားက အ 
ေပၚပိုင္း ေရအပူခ်န္ိရိွရာသုိ႔ တက ္
လာခဲ့ၿပီး အုိင္၏ေရျပင္ ေနာက္ 
က်ိရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူ၏ေလ့ 
လာေတြ႕ရွခိ်ကထ္မဲ ွအခ်ိဳ႕ကိ ုသံုး 
သပ္ျပသည္။
 သို႔ေသာ ္အသည္းႏလွံုးပံ ုရဒိ ္
ေရအုိင္ႀကီး ေရနည္းခန္းေျခာက္ 
လာျခင္းသည ္လသူားတို႔အတြက ္
စိုးရိမ္စရာအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ 
ေနသညဆ္ုသိညက္ိုေတာ ့ေတာင ္
ယာစုိက္တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ခဏ 
ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကသည္။
 ထိန္းသိမ္းရန္မဆိုထားႏွင့္၊ 
ရိဒ္ေရအုိင္ကုိ သြားေရာက္လည္ 
ပတရ္ာ ကားလမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ ္
ေသာ ေတာင္တန္းေပၚက လမ္းမ 
ႀကီးက ေႏြရာသီတြင္ ဖံုထူေနဆဲ၊ 
မုိးရာသီတြင္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားေနဆဲ၊ 
ေတာင္ၿပိဳျခင္းမ်ားရွိေနဆဲ၊ ထို ႔ 
ေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားလည္း သြား 
လာမႈနည္းပါးဆဲ။
 ထို႔အေျခအေနသည္ ကမၻာ 
တြင ္အသည္းႏလွံုးပံရုဒိ္ေရအုငိဟ္ ု
နာမည္ႀကီးေနေသာ အုိင္ႀကီးသို႔ 
ႏွစ္စဥ္လာေရာက္လည္ပတ္သူ 
ျပည္မသားမဆုိထားႏွင့္၊ ေတာင္ 
တန္းသားတုိ႔ပင ္လာေရာကလ္ည ္
ပတ္ရန္ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားရလ်က္ 
ရွိေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေန 
ေသးသည္။
 ထို႔ေၾကာင့ ္ခရီးသြားလပုင္န္း 
မွ ျပည္နယ္၏ဝင္ေငြကုိ တစ္ဖက္ 
တစ္လမ္းမွ ရွာထားေပးႏုိင္သည္ 
ဟူေသာ ေမွ်ာလ္င့္ခ်ကမ္ွာ ရိဒ္ေရ 
အုိင္ေပၚတြင္ က်ဆင္းေနေသာ 
ႏွင္းေငြ႕မ်ားအလား ေဝဝါးေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး 
မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈနယ္နိမိတ္တြင္ 
ရွခိဲဖ့ူးသညဟ္ူေသာ သမုငိ္းစာမ်က ္
ႏွာႏွင့္ ရိဒ္ေရအုိင္၏ ဒ႑ာရီဆန္ 
ဆန္ အိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ကိုေတာ့ 
အိႏိ ၵယႏုိင္ငံ မိဇိုရမ္ျပည္နယ္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကေတာ့ 
ရိဒ္ေရကန္ကုိ တန္ဖိုးထားၾက 
သည။္ မိဇိုရမ္စာသင္ေက်ာင္းတြင ္
မူလတန္း ကေလးငယ္မ်ားအ 
တြက ္ဗဟုသတုရဖြယ္ ရိဒ္ေရအိုင ္
ႀကးီအေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္က်က္ 
မွတ္ေနသံ ရိဒ္ေရကန္ထက္ဝန္း 
က်င္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ 
လြင့္ပ်ံ႕ေနပါက အံ့ၾသဖြယ္ရွိမည္ 
မဟုတ္ေပ။         ။
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ဓာတ္ပံု − ကိုစိုင္းရိဒ္ေရကန္အနီးအမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ုိက္ေနသူအခ်ဳိ႕
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ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ေရးတာ၀န္ခံ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဟန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ 
တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္ေတြကုိေတာ့ အစိုးရဘက္က စဥ္းစားဖုိ႔လိုတယ္
ေအာင္သူရ၊ ေအာင္ခိုင္
 တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ 
တပ္မေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
တုငိ္းရင္းသားလကန္ကက္ုငိအ္ဖဲြ႕ 
အ စ ည္း မ်ား ၏  တ စ္ႏုိ င္ ငံ လံုး  
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုို င္ရာ  
ညိႇႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕(NCCT) ကုိယ္ 
စားလယ္ွက မတ္လ၉ ရကမွ္စတင ္
၍ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕၌ ႏစွရ္ကၾ္ကာ ေတြ႕ 
ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအေျခအ 
ေနမ်ား ၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္  
အလားအလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ 
စဥ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ 
ပါ၀င္မႈအခန္းက႑၊ AA ၏ ရပ္ 
တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးပြတဲက္ေရာကလ္ာေသာ 
ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ(္AA)မ ွစစ္ေရး 
တာ၀နခ္ဒံတုယိဗုလိမ္ွဴးႀကီး ေက်ာ ္
ဟန္ႏွင့္ 7 Day Newsက သီးသန္႔ 
ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကုိ  ေဖာ္ျပ 
လိုက္ပါသည္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အခုေဆြးေႏြးပဲြ 

အေျခအေနနဲ႔ ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္ 
အလားအလာမ်ားအေပၚ ဗိလုမ္ွဴး 
ႀကီးရဲ႕ အျမင္ကိုေျပာျပေပးပါ။
 ကြၽန္ေတာ္ရ႕ဲ အျမငက္ေတာ့ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးအတြက္ လုိင္ဇာမွာတုိင္းရင္း 
သားအဖဲြ ႕ေတြ စေတြ႕ခဲ့တယ္။ 
လုိင္ဇာရလဒ္အရ NCCTနဲ႔ အစုိး 
ရဘက္ပထမဆံုးျမစ္ ႀကီးနားမွာ 
ေတြ႕ခဲ့တယ္။ လိုင္ဇာသေဘာတူ 
ညခီ်ကန္ဲ႔ အစိုးရဘကက္ခ်ျပတဲ့ မူ 
၁၄ ခ်က္ကုိ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ 
NCCTအဖြဲ႕နဲ႔ အစိုးရခ်င္းမွာ အ 

လြတ္သေဘာေတြ႕တယ္။ အဲဒီ 
မွာ သတိုူ႔ဘကက္ ခ်ျပတဲ့ တခ်ိဳ႕ အ 
ခ်က္ေတြရိတွယ။္ ၿပီးေတာ ့ေလာခ္ီး 
လာမွာမူ ၾကမ္းတစ္ေစာင္ထြက္ 
လာတယ္။ အဲဒီလိုအဆင့္ဆင့္  
ေဆြးေႏြးခဲတ့ာမွာ အခတုစစ္ံ ုတစ ္
ရာတုိးတက္မႈရိွတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ 
ပါတယ္။ မေန႔ကနဲ႔ ဒီေန႔ေဆြးေႏြး 
ပဲြမွာ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ကုိယ္ 
စားလွယ္ေတြ၊ MPCဘက္က၊ 
တပ္ဘက္ကေရာ ပါလာေတာ့ 
အရင္ကဆုိ MPCနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးရ 
တယ။္ အခုေတာ ့အလံုုးစံ ုေဆြးေႏြး 
ႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ ပိုေကာင္းပိုၿပီး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္   ေျခတစ္လွမ္းၿမိဳ႕ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏငွ္ ့ျပနလ္ညထ္ ူ
ေထာင္ေရးဗဟုိဌာ 

နတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြတြင ္ထူးျခားမႈတစခ္ုကုိ ု
ေတြ႕ရသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ျမန္ 
မာတပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ႀကီးသံုးဦးႏွင့္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးတုိ ႔ 
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
  တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ  
မ်ားထတဲြင ္နယစ္ပ္ေရးရာ၀နႀ္ကီး 
ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဒုတိယ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏုိင္၀င္း၊ ကာ 
ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အထူးစစ္ 
ဆင္ေရးမွဴး (ကစထမွဴး)မ်ားျဖစ္ 
ၾကေသာ ဒတိုယဗိလုခ္်ဳပ္ႀကီး ျမင္ ့
စိုး၊ စရဖခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  
ေက်ာ္ေဆြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမထြန္းဦးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒတိုယ 
၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္း 
တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မ 
တီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕တို႔သည္  
ေလာ္ခီးလာညီလာခံမွ  ေရးဆဲြ  
ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကု ိမတ္ ၉ ရက္ႏငွ္ ့ 
၁၀ ရက္တို ႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾက 
သည္။
 ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ‘‘ႏွစ္ရက္ေဆြးေႏြးပဲြ 
မွာ တပမ္ေတာဘ္ကက္ု ိအမ်ားႀကီး 
ေက်းဇူးတငခ္်ငပ္ါတယ္။ ေသေသ 
ခ်ာခ်ာေလလ့ာၿပီးမ ွအေကာင္းျမင ္
ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တယ္လုိ႔ ပထမအေန 
နဲ႔ ေတြ႕ရတယ္’’ဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းေရး 

(NCCT)မွ အႀကံေပးေဒါက္တာ 
ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းကဆုိ 
သည္။
  ‘‘တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးကုိ တကယ္လိုလားတဲ့ 
ဆႏၵနဲ႔ ကတိက၀တ္ကု ိျမငရ္တယ္။  
ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္အတြက္  
အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အလားအ 
လာျဖစ္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ဆ 
လိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းကေျပာ 
သည္။
 တပ္မေတာ္ဘက္မွ တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ မူတစ္ခုတည္း 
အေသမကိုင္ထားဘ ဲညိႇႏႈင္ိးရမည္၊ 
ေဆြးေႏြးရမည္၊ အေျဖရွာရမည္၊ 
အတူတကြလု ပ္ရမည္ဆုိသည့္  
သေဘာထားမ်ိဳးေတြ႕ရေၾကာင္း 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ 
ဦးကေျပာသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ႏစွရ္ကတ္ာ ေဆြး 
ေႏြးပဲြၿပီးေနာက ္ယခငက္ေရးဆြခဲဲ ့
ေသာ မၾူကမ္းႏစွခ္ကုိ ုဖ်ကသ္မိ္း၍  
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ ္
သက္ၿပီး အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ သ 
ေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ၾကသည္။
  တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 
ရပစ္ဲေရးသေဘာတညူခီ်က ္ပူးတဲြ 
ေရးသားျပဳစုေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ကုိ 
ႏစွဖ္ကတ္ာ၀န္ရွိသမူ်ားအညအီမွ် 
ပါ၀င္ေသာ အေရအတြက္ျဖင္ ့ညိႇ 
ႏႈငိ္းဖဲြ႕စည္းသြားရန ္သေဘာတညူ ီ
ခဲ့ ၾကသည္။ ထို ႔အျပင္ မတ္လ 
ေနာကဆ္ံုးအပတတ္ြင ္ထပမ္ံေတြ႕ 
ဆံုေဆြးေႏြးရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အ 
ပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရးဆုငိရ္ာညိႇႏႈငိ္း   
ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ အျခားတုငိ္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 
တက္ေရာက္ႏုိင္ေရး  ဖိတ္ၾကား 
သြားရန္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားက တစ္ႏိငုင္လံံုးအပစအ္ခတ ္

ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတစ္ခုကုိ 
အခန္း (၇) ခန္းျဖင့္ ျပဳစုေရးသား 
ရန္ ပဏာမသေဘာတူသည္တို႔ 
ျဖစ္သည္။
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကုိ အစိုးရဘက္ 
မွကုိးဦး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားဘက္မွကုိးဦး စုစု 

ေပါင္း ၁၈ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
မွ ေရးဆဲြၾကမည္ျဖစ္သည္။ အစုိး 
ရမွ ကုိးဦးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ ္သမၼတ 
ဘက္မွ သံုးဦး၊ လႊတ္ေတာ္မွ သံုး 
ဦးႏငွ္တ့ပမ္ေတာမ္ ွသံုးဦးတုိ႔ပါ၀င ္
ၾကမည္ျဖစ္သည္။
   ‘‘အခုက နားလည္မႈ အ 
ေတာ္ေလးရသြားတယ။္ အရငက္ 

ဆုိရင္ ႏွစ္ဖက္က မူႏွစ္ခုျဖစ္ေန 
တယ္။ အဲဒီလိုအေနအထားမ်ိဳး 
မွာ ညိႇႏႈငိ္းရအငမ္တန္ခကတ္ယ္’’ 
ဟု NCCT အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦး 
ႏုိင္ဟံသာကဆိုသည္။
 တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ရန္ အ 
တြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 

ရပ္စဲေရးမူ ၾကမ္းႏွစ္ခုကုိ  တုိင္း  
ရင္းသားမ်ားဘက္မွ  ေရးဆဲြ ခဲ့  
သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ 
တြင္  ေကအုိင္အိုဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ 
လုိင္ဇာညီလာခံတြင္ မူၾကမ္းတစ္ 
ခု၊ ေကအင္ယူထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ 
ေလာခ္ီးလားညလီာခတံြင ္စာခ်ဳပ ္
မူၾကမ္းတစ္ခုေရးဆဲြခဲ့သည္။ အ 

ေအာင္သူရ

ရနကု္န္

a6

ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္
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အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ 
တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္ေတြကုိေတာ့ အစိုးရဘက္က စဥ္းစားဖုိ႔လိုတယ္

တုိးတက္မႈရိွလာတယ္။ ဒီတစ္ 
ေခါက္ေတြ႕ဆံုတာက ပို ၿပီးတုိး  
တက္တယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။
AA ကအပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက ္
မတွမ္ထိုးရေသးေတာ ့အခတုစ္ႏုငိ ္
င ံလံုးအပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငမ္ိး 
ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဘယ္လိုသ 
ေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ရိွပါသ 
လဲ။
 AA အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား 
ေတြအားလံုးနဲ႔ ထပ္တူရိွပါတယ္။ 
ခဲြၿပီးေတာ့ ရပ္တညလ္ုိ႔လည္း အခု 
အခ်နိမ္ွာမရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ 
ကေတာ့ က်န္တုိင္းရင္းသားအား 

လံုးနဲ ႔ ရပ္တည္ခ်က္တူပါတယ္။ 
တုငိ္းရင္းသားေတြဘကက္ ခ်မတွ ္
ထားတဲ့ အေပၚမွာပဲ ခုိုင္ခုိင္မာမာ 
ရပ္တည္ပါတယ္။ ဒါကုိ အစုိးရနဲ႔ 
ဆက္ညိႇႏႈိင္းရမွာပါ။
ဒီတစ္ေခါက္ေတြ႕ဆံုပဲြမွာ တပ္မ 
ေတာဘ္ကက္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ 
ကုိ  တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က 
အားရေက်နပ္မႈရွိတယ္လို႔ သရိပါ 
တယ္။ ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္မွာ တပ္ 
မေတာရ္႕ဲ သေဘာထား ပါ၀ငလ္ာ 
မႈအေပၚ ဘယ္လိုထင္ျမင္ပါလဲ။
  ခုနကေျပာခဲ့သလိုပါပဲ ။ 
အရင္က MPC နဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးရ 

တယ္။ အခုအလံုးစံုေဆြးေႏြးႏုိင္ 
တယ။္ ဒီေတာ ့ပိုတုုိးတက္ေက်နပ ္
မႈရိွပါတယ္။
အခုႏွစ္ဖက္ပူးတဲြၿပီး မူၾကမ္းကုိ 
ေရးဆဲြမယ္။ ေလးလပုိင္းမွာ ႏွစ္ 
ဖက္ျပန္ေတြ႕မယ္လို႔သရိပါတယ္။  
ေရ႕ွဆကမ္ယ္ ့အေျခအေနကု ိဗုလိ ္
မွဴးႀကီးဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။
 အစိုးရကခ်ျပတဲ့  NCAမူ 
ၾကမ္းနဲ႔ NCCTရ႕ဲမူၾကမ္းကု ိအျပန္ 
အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၉ ရက္ ည 
ေနပုိင္းက ႏွစ္ဖက္စလံုးပူးတဲြၿပီး 
တစ္ေစာင္တည္းပူးတဲြေရးမယ္ 
ေပါ့။ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ 
ေတာ ့အေကာင္းဆံုးလကၡဏာမွာ 
ရိွပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးႏုိင္
ဖို ႔၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြသြား
ဖို ႔၊ မူေဘာင္ေတြခ်ဖို ႔ ေရွ႕ဆက္ 
ေဆာငရ္ြကမ္ဲက့စိၥေတြေတာ္ေတာ ္
သေဘာတူၾကပါတယ္။ အေျခခံ 
ရပ္တည္ခ်က္ေတြတူေတာ့  အ 
ေကာင္းဆံုးတုိးတကမ္ႈေတြရိတွယ ္

လုိ႔ပဲျမင္ပါတယ္။ 
ရခုိင္အမ်ိဳးသားအင္အားစုေတြ 
ျပညသ္ူေတြက လုလိားေတာင္း ဆိ ု
ေနၾကပါတယ္။ AA အပါအ၀င္ 
ရခုိင္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေတြကုိ 
အစိုးရနဲ႔ ညိႇၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ 
ျပည္သူ႔စစ္ပုံစံပဲျဖစ္ျဖစ္အေျခခ်ဖို႔  
AA ရဲ႕ သေဘာထားကိုသိပါရေစ။
 ဒီေန ႔အမ်ိဳးသားလံု ၿ ခံဳေရး  
ေပါ့။ အစိုးရက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးေတြကုိ  ေဆာင္ရြက္ေနပါ  
တယ္။ ကြ ၽ န္ေတာ္တို ႔ကလည္း 
လက္တဲြေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ 
ျဖစ္ခ်င္တာ၊ ရပ္တည္ခ်က္အတူ 
တူပါပ။ဲ လပ္ုနည္းလပ္ုဟန္ကြတဲာ 
ေတာရ့ိတွာေပါ။့ ဒါကုိေဆြးေႏြးညိႇ 
ႏႈငိ္းရမွာပါ။ ဒီေန႔ရခိုင္ျပညန္ယ္မွာ 
တရားမ၀င္လူဦးေရ တုိးပြားမႈ  
ျပႆနာဟာ ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္ 
လံုးတငမ္က တစ္ႏိငုင္လံံုးရ႕ဲ ျပႆ 
နာ၊ ၿခမိ္းေျခာကမ္ႈ၊ ဒါရခုငိ္ျပညရ္႕ဲ 
ျပႆနာတင္မကပါဘူး။ ဒါကုိ  
အမ်ိဳးသားလံု ၿခံဳေရးကုိ ႏုိင္ငံတ 

ကာစံခ်ိန္ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ ဥပ
ေဒနည္းလမ္းအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 
၀ုိင္း၀န္း ပူးေပါင္း ၿပီး ေဒသလံု 
ၿခံဳေရးကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾက 
ဖို႔လိုပါတယ္။
ဟုတ္ကဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ 
အေၾကာင္းထပ္ေမးခ်င္ပါတယ္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မယ္လုိ ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။
  ‘ ‘အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေအာင္ျမငလ္မ့္ိမယ္ထငပ္ါတယ္။ 
တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ရ 
ပိုင္ခြင့္ေတြကုိေတာ့ အစိုးရဘက္ 
က စဥ္းစားဖုိ ႔လိုတယ္’’စစ္မွန္တဲ့ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚမွာ ရပ္တည္ 
ခ်က္ရိွရင္ အေျခခံရင္အေကာင္း 
ဆံုးျဖစပ္ါလမိ္မ့ယ။္ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ 
ႏွစ္ (၆၀)ေက်ာ္ျပည္တြင္းစစ္မွာ 
ဘယသ္မူ ွမေအာင္ႏုငိဘ္ူး။ ဘယ ္
သူမွ မ႐ႈံးဘူး။ တုိင္းျပည္ပဲ ခြၽတ္ 
ၿခံဳက်သြားတယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ 
ေကာင္းေစခ်င္ရင္ အားလံုးလက္ 

ခံႏုိင္မယ့္ မူေဘာင္ကုိ ခ်မွတ္ဖို ႔ 
အေရးႀကီးတယ္။ ႏွစ္ဖက္လက္ 
ခံႏုိင္တဲ့ မူေဘာင္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ 
ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို ႔  ေအးခ်မ္းဖြံ ႕ 
ၿဖိဳး႐ံုသာမက ခ်က္ခ်င္းတုိးတက္ 
လာမွာပါ။
ဟုတ္ကဲ့၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတို႔အေနနဲ႔ 
ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္ 
ပါသလဲ။
 ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာက ဒီ 
ေန႔ငါ့မူ၊ သူ႔မူဆုိတာထက္ ကိုယ္ 
ကုိင္စဲြထားတဲ့ မူမွန္ေပမယ့္ တုိင္း 
ျပည္ကုိ ၾကည့္ဖို ႔လိုတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ္တို ႔ တုိင္းျပည္မွာ ပဋိပကၡ 
ေတြ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ 
သ ယံ ဇာ တ အ ရ င္း အျ မ စ္ေ တြ  
ဘယ္ေလာက္မ်ားၿပီလဲ။ ကိုင္စဲြ 
ထားတဲ့မူက  တစ္ႏိုင္ငံလံုးေအး 
ေအးခ်မ္းခ်မ္း၊ ေအးအတူပူအမွ် 
ျဖစ္ဖို ႔ အေျခခံဖုိ ႔ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း 
သြားဖုိ ႔  လုိတယ္လို ႔ေျပာခ်င္ပါ  
တယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္   ေျခတစ္လွမ္း

လားတူအစိုးရဘကလည္း မူၾကမ္း 
ႏွစ္ခုေရးဆဲြခဲ့သည္။
 မၾူကမ္းမ်ားေရးဆဲြၿပီးေနာက ္
အျပန္အလွန္ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အ 
ဆင္မေျပသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထ ိ
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ျဖစ္ေနၾက 
ရသည္။

 ‘‘ဒီပဲြမွာ ရလုိက္တဲ့အက်ိဳး 
အျမတ္ကေတာ့ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕ 
လုိက္မယ္။ မူတစ္ခုတည္းျဖစ္  
ေအာင္ ပူးေပါင္းၿပီးေရးမယ္’’ဟု 
ဦးႏိုင္ဟံသာက သံုးသပ္သည္။
  ထုိ႔အျပင္ ပူးေပါင္းေကာ္မ 
တီက အသစ္ေရးဆဲြမည့္ မူၾကမ္း 
တြင ္ၿပီးခဲသ့ည္ ့တုငိ္းရင္းသားမ်ား  
ညလီာခမံ်ားတြင ္ေရးဆဲြေသာ စာ 
ခ်ဳပ္မူ ၾကမ္းမ်ားႏွင့္  အခန္းမ်ား 
နည္းသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
 လုငိဇ္ာညလီာခတံြင ္ေရးဆဲြ 
ခဲ့ေသာ တစ္ႏိငုင္လံံုးအပစအ္ခတ ္
ရပ္စဲေရးမူၾကမ္း၌ အခန္း(၁၄)ခန္း 
ပါရိွၿပီး ေလာ္ခီးလားညီလာခံတြင္ 
ေရးဆဲြေသာမူၾကမ္း၌ အခန္း(၁၁) 
ခန္းပါ၀င္သည္။
 ယခုေရးဆဲြမည္ ့မူၾကမ္းတြင ္  
မူ အခန္း (၇) ခန္းသာပါ၀င္ၿပီး 
ထုိ အခန္းမ်ားမွာ အေျခခံမူမ်ား ၊ 
ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆုငိရ္ာ ကစိၥ 
မ်ား၊  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ 
ခိုင္မာေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္  
နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြး 
ပဲြဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား ဆက္ 
လ က္ အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ဖာ္  
ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  
ႏွင့္ အေထြေထြတို႔ျဖစ္သည္။
 အခန္း (၄) ျဖစ္ေသာ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ခုိင္မာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား 
အခန္းတြင္ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး 
ေကာ္မတီ၊ ႏစွဖ္ကလ္ုကိန္ာရမည္ ့
စစဘ္ကဆ္ုငိရ္ာက်င္၀့တမ္်ား၊ လူ႔ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ အရပ္သားမ်ား 
ကာကြယ္ေရးတုိ႔ပါသည္။
 အခန္း (၅) ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံ 
ေရးေဆြးေႏြးပဲြဆုိင္ရာ အာမခံ  
ခက္မ်ား အခန္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြကု ိက်င္းပရန ္ႏိငုင္ံေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြမူေဘာင္မ်ားေဆြးေႏြး 
ရမည။္ တစ္ႏုငိင္လံံုးအပစအ္ခတ္ 
ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ 
ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ကုိ သေဘာ 
တူမည္။  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိ 
ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ေဆြးေႏြး 
ရမည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ပါ၀င္ရမည္သူမ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။
 ေနာ က္ ဆုံးေ ရး ဆြဲ ခ့ဲေ သာ  
ေလာ္ခီးလာမူၾကမ္းတြင္ တပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးကိစၥႏွင့္ ၾကားကာလဟု သတ္ 
မွတ္ထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စ ဲ
ၿပီးေနာက ္ထာ၀ရၿငမ္ိးခ်မ္းေရး မရ 
မီတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ရိွ 
ေသာ သဘာ၀သယံဇာမ်ား တူး 
ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးတို႔တြင္ အစိုးရ 
ႏငွ္ ့သေဘာထားကဲြလဲြခဲၾ့ကသည။္
 အသစ္ျပန္လညဖ္ဲြ႕စည္းမည္ ့
ေကာ္မတီက ေရးဆဲြမည့္ တစ္ 
ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူ 
ၾကမ္းတြင္လည္း အဆင္မေျပမႈ 
မ်ားရိွႏုိင္သည္။ 
 ‘‘ဖကဒ္ရယ္ျပည္ေထာငစ္ကုု ိ
ဘယ္လုိပုံေဖာ္မလဲ။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ဘယ္လုိ 
ျဖတ္ေက်ာ္ မလဲ ။အနာဂတ္မွာ  

လည္တင္ျပညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြား 
ရနရ္ိသွညဟ္ ုတိငု္းရင္းသားကိယု ္
စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။
 ‘‘တူတာေတြဆကလ္ပ္ုမယ္။ 
မတူတာေတြကုိ  ဆက္ေဆြးေႏြး 
မယ္။ မတူတာေတြကုိ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြထဲကုိေရႊ႕လိုက္မယ္။ 
ကိုယ္ေျပာတဲ့ အႀကံအတိုင္းလုပ္ 
မယ္ဆုိရင္  မနက္ျဖန္ထိုးလို ႔ရ 
တယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလပုင္န္းေကာ ္
မတီဒုတိယဥကၠ႒ သမၼတ႐ုံး၀န္ 
ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး 
ေအာင္မင္းကဆုိသည္။
   တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစုိးရိမ္  
ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ တစ္ေယာက္ 
ႏငွ္ ့တစ္ေယာကယုံ္ယုံၾကညၾ္ကည ္
ေလးေလးစားစားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
မညဆ္ုပိါက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ ္
လာမွာျဖစ္ေ ၾကာင္း  ၀န္ ႀကီးဦး  
ေအာင္မင္းကဆုိသည္။
  ေဆြးေႏြးပဲြက သေဘာတူ 
လိုက္သည့္ ေကာ္မတီ ၁၈ ဦးထဲ 
တြင ္အစိုးရမွ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာ 
န ျပည္ေထာငစ္၀ုန္ႀကီး ဦးေအာင ္
မင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
ဘက္မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာအ္မတ ္ဦးသနိ္း ေဇာက္ 
ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ တပ္မ 
ေတာ္ဘက္ကမူ တပ္မေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳ ပ္ထံ  တင္ျ ပ 
ေတာင္းခံရဦးမည္ျဖစ္သည္။
 အလားတူ NCCT ဘက္မွာ 
လည္း ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္  
ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္မည့္ ကုိးဦး 
ကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္ 
သည္။
   ထုိသုိ ႔ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ 
မတ္လေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု၍ 

မူၾကမ္းေရးဆဲြၾကမည္ျဖစ္သည္။
 ထုိ႔သုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင ္NCCT 
တြင္မပါ၀င္ေသာ‘၀’ျပည္ေသြး  
စည္းညီၫြတ္ေရးတပမ္ေတာ၊္ မုငိ ္
လားအဖဲြ႕၊ ကုိးကန္႔အဖဲြ႕ႏငွ္ ့ျမန္မာ 
ႏိငုင္လံံုးဆုငိရ္ာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ဒီ မုိကရက္တစ္တပ္ဦးတို ႔ကုိပါ  
ဖိတ္ ၾကား၍ ေဆြးေႏြး ၾကမည္  
ျဖစ္ သည္။
  အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြမည ္
ဆုိေသာ္လည္း  ယခင္ေရးဆဲြခဲ့  
သည့္ မူၾကမ္းႏွစ္ခုမွ တူညီသည့္ 
အခ်ကမ္်ားကုယိၿူပီး မတညူသီည့ ္
အခ်က္မ်ားအား  ႏွစ္ဖက္ကုိယ္ 
စားလယွမ္်ားက ညိႇႏႈငိ္းေရး ဆဲြမည္ ့
ပုံစံျဖစၿ္ပီး ယခုလပ္ုမည္အ့စအီစဥ္ 
သည ္နည္းလမ္းမွန္ေသာ လပ္ုရပ္ 
ျဖစ္ေ ၾကာင္း  ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
 ထုိ ႔ေၾကာင့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲ 
ၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္  
အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဘယ္အဆင့္ကုိ ေရာက္ရိွသြားၿပီ 
လဟဲ ုတုငိ္းရင္းသားေခါင္းေဆာင ္
အစုိးရေခါင္းေဆာင္ႏွင့္  တပ္မ 
ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေမး 
ျမန္းေသာအခါ NCCT အဖဲြ႕ေခါင္း 
ေဆာင္ဦးႏုိင္ဟံသာက ‘‘အမွတ္ 
ေအာငသ္ြားၿပီေျပာလုိ႔ရတယ။္ စာ 
ေမးပြဲေျဖရင္ေတာ့ ၄၀ေက်ာ္သြား 
ၿပီေပါ့ဗ်ာ’’
 တပမ္ေတာက္ာကြယ္ေရးဦး 
စီးခ်ဳပ္၏အထူးအာဏာကုန္လဲႊ
အပ္ထားျခင္းခံရသူ ဒုတိယဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး(ကစထမွဴး ၁)က 
‘‘အခုအေျခအေနကုိ ေျပာမယ္ဆို 
ရင္ေတာ ့ခရီးတစ၀္က္ေရာကသ္ြား 
ၿပီလုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့’’  ၀န္ႀကီးဦး 
ေအာင္မင္းကမူ ‘‘ကုိယ့္အေနနဲ ႔ 
၇၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းတတူယလ္ို႔ ေျပာလုိ႔ 
ရပါတယ္’’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - ေအာင္သူရ

 ထု႔ိအျပင္ ယုံၾကည္မႈတည္ 
ေဆာက္ေရး၊ မတရားအသင္းမွ 
ပယဖ္်က္ေရးႏငွ္ ့ထာ၀ရၿငမိ္းခ်မ္္း 
ေရးမရမီ ၾကားကာလေဆာငရ္ြက ္
ရမည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။
 အေထြေထြက႑တြင္ တစ္ 
ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ 

တပ္မေတာ္ကုိ ဘယ္လုိေနရာခ် 
ထားမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြမွာေတာ့ 
က ျပႆနာရိွႏုိင္တဲ့ ကိစၥေတြပါ’’ 
ဟု ဦးႏုိင္ဟံသာကဆိုသည္။
 ထုိကဲ့သုိ ႔ ရိွလာပါကလည္း 
တူညီသည့္အခ်က္မ်ားကုိ အရင္ 
ေရးဆဲြ ၿပီးေနာက္ မတူညီသည့္္  
အခ်ကမ္်ားကိ ုသကဆ္ုငိရ္ာသို႔ ျပန ္

ယခုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ႏငွ္ ့ပတ္သက္၍ ဘယအ္ဆင္ကို့ ေရာက္ရိသွြားၿပီလဟုဲ တိုင္းရင္း 
သားေခါင္းေဆာင္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအားေမးျမန္းေသာအခါ Ncct အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင ္
ဦးႏုိင္ဟံသာက ‘‘အမွတ္ေအာင္သြားၿပီေျပာလုိ႔ရတယ္။ စာေမးပြဲ 
ေျဖရင္ေတာ့ ၄၀ ေက်ာ္သြားၿပီေပါ့ဗ်ာ’’
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အမ်ားပိုင္ေျမေတြ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ
စာမ်က္ႏွာ (၂၀) မွ

ေဒါက္တာေဇာ္ဦး - အရင္တုန္းကခ်ဳပ္ထားတဲ့ ႀကဳိးနီစနစ္ေတြ ဖယ္ 
ရွားေပးဖုိ ႔ကိစၥဟာ စီးပြားေရးမွာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတ့ဲကိစၥပါ။ 
ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနနဲ ႔၊ အစိုးရအေနနဲ ႔ ဒီကိစၥကို ပထမအဆင့္အေနနဲ ႔  
လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူၾကားမွာ ထင္ရွားၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြလက္ 
ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးက ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအေန 
နဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ခုအခ်ိန္အထိ မရေသးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။  
အဲဒါကေတာ့ ဘာနဲ႔ဆုိင္ေနသလဲဆုိရင္ ႀကဳိးနီစနစ္ကိုဖယ္ရွားတဲ့အခါ 
ပထမအဆင့္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယအဆင့္ 
ျဖစ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးအပုိင္းမွာ အင္မတန္မွ အခက္အခဲေတြနဲ ႔  
ႀကဳံေနရပါတယ္။အဲဒီအခက္အခဲေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးအခက္အခဲေတြ 
ရွိသလုိ စီးပြားေရးပိုင္းမွာကိုက စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံေတြမရွိတဲ့ 
ကိစ ၥ၊ အေဆာက္အအံုေတြကုိင္တြယ္ရမယ့္ လူ ႔စြမ္းအားအရင္းအ 
ျမစ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေနတဲ့ကိစၥေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အပုိင္းမွာ ေပၚ 
လစီနဲ ႔  ဥပေဒပုိင္းမွာအားနည္းေနတဲ့ကိစ ၥေတြအမ်ား ႀကီးျဖစ္ေနတဲ့  
အတြက္ေၾကာင့္မုိ ႔ တည္ေဆာက္ေရးပုိင္းမွာ အခ်ိန္ယူေနရတာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ မို ႔  ခုနကအခက္အခဲေတြနဲ ႔ ႀကဳံေနရတယ္လုိ ႔  ေျပာ 
ခ်င္ပါတယ္။ သုိ ႔ေသာ္လည္းပဲ ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ေၾကာင္း 
ျပန္မလွည့္ေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈအပုိင္းမွာ စီးပြားေရးမွာ စလုိက္တာျဖစ္ 
တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ ႔  ဥပမာအားျဖင့္  ေငြလဲႏႈန္းဆုိရင္ အခုအခ်ိန္  
မွာ ၆ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ျပနသ္ြားခ်င္တယ္ဆိုရင္မရေတာ့ဘူး။ အခအုခ်နိမ္ွာ လုငိ ္
စင္ေခတ္ကို ျပန္သြားမယ္ဆုိရင္မရေတာ့ဘူး။အဲဒီေတာ့ အဲဒီဘက္က 
ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေအာင္ေတာ္ေတာ္လုပ္ 
ႏုိင္ခဲ့ၿပီလုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ 

ဦးကိုကိုႀကီး - ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီမိုကေရစီဆုိတာကို ေရြးေကာက္ပဲြ 
တစခ္တုည္းနဲ႔ နားလည္ေနရင ္မျပည့စ္ံဘုူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမငတ္ယ္။ အဒဲ ီ
ေတာ ့လစူဆုႏၵေဖာထ္တုတ္ာေတြ၊ မဲေပးတာေတြ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ ႀကိဳးစား 
ေနတဲ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အေရးပါတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ 
တိငု္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဒဘီကက္ စစတ္ပ၊္ တပမ္ေတာ ္ေခါင္း 
ေဆာင္ေတြ၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြၾကားထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီ 
ခ်က္တစ္ခု (Political path) တစ္ခုရဖို႔ လိုတယ္။ Political path ဆိုတာ 
တစ္ခါစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွ မဟုတ္ဘူး။ Trust ပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာငအ္ာဖရိက နမူနာကိ ုကြၽန္ေတာ္ေျပာျဖစတ္ယ္။ နယ္လ ္
ဆငမ္နဒ္လဲားကိ ုေထာငထ္မဲွာလာၿပီး ထတုလ္ိကု၊္ သြင္းလိကု ္ေဆြးေႏြးတာ 
အက်ဥ္းသားဘ၀နဲ႔ ေဆြးေႏြးတာေနာ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါက်မွ လြတ္ 
လာတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္တယ္။ ANC က 
အျပတ္အသတ္ႏိငုမ္ယ္ဆိတုာကိ ုသတိယ္။ ဒဘီကက္ ႐ႈံး မယ္ဆိတုာကိ ု
သိတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အျပတ္အသတ္ ႐ံႈးမယ္ဆိုတာသိတဲ့ ေရြး 
ေကာက္ပဲြကိုလုပ္တယ္။ အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီ 
ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို သူတို႔အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးနိမ့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
မလဲႊေပးဘူးဆိတုာလည္း မရွဘိူး။ ဘာေၾကာင့လ္ဆဲိုေတာ ့Trust က ရွသိြား 
ၿပီ။ ဒီအဖဲြ႕ႏိုင္သြားလို႔ အာဏာရသြားလည္း သူ႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ 

 ‘‘ခြင့္ျပဳခ်က္ ရ၊ မရေတာ့ 
မသဘိူး။ ဘယ္လိနုားလညမ္ႈေတြ 
နဲ႔လုပ္ေနၾကလဲ မသိဘူး။ လမ္း 
မတန္းနဲ႔ဆို အမ်ားပိုင္ေျမေနရာ 
က အတြင္းဘကက္်လို႔ ဘယ္သမွူ 
လည္းမျမင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ 
အမ်ားပိုင္ေျမဆိုတာ မရွိေတာ့ 
ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။
 ဒဂုၿံမိဳ႕သစ္ေျမာကပ္ုငိ္းရွ ိရပ ္
ကြက္မ်ား၌လည္း ေျမစရိတ္ႀကီး 
ျမင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမမ၀ယ္ႏုိင္ 

ေသာ၊ အမိင္ွားမေနႏိငု္ေသာ ပ်ကံ်  
လပုက္ုငိစ္ားေသာကသ္မူ်ားအေန 
ျဖင္ ့အမ်ားပုငိလ္မ္းႏငွ္ ့ေရေျမာင္း 
မ်ား ၾကားတြင္  ဆုိင္ခန္းမ်ားသ 
ဖြယ္အဖီဆြဲကာ  ေနထိုင္ ၾကရ 
သည္။
  ‘‘လမ္းမနဲ႔ ေရႏုတ္ေျမာင္း 
ႏႈတ္ခမ္းကိုခြေဆာက္ထားတာ။ 
အဲဒီလုိမ်ဳိး  ၁၅ အိမ္ေလာက္ရွိ  
တယ္။ ပထမေတာ့ ဆုိင္ခန္းေတြ 
ဖြင့္ဖုိ႔ဆုိၿပီး ဆုိင္ခန္းဗန္းျပၿပီး အဖီ 

ေတြဆြဲၾကတာ။ ေနာက္ေတာ့ လူ 
ေနအိမ္ေတြျဖစ္သြားတယ္ ’ ’ဟု  
ယင္းၿမိဳ႕နယတ္ြင ္၁၅ႏစွ္ေက်ာ္ေန 
ထုိင္လာသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 အလားတူ ပုလၿဲမိဳ႕သစရိွ္ အ 
မွတ္(၃)လမ္းမႀကီး၏ ေဘးတစ္ 
ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ လမ္းနယ္ေျမမွာ 
ေပ ၁၅၀စီသတ္မွတ္ထားေသာ္ 
လည္း လက္ရွိတြင္လမ္းနယ္ေျမ 
မ်ားေပၚ၌ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ 
ပါတ႐ီုံးခန္းအခ်ဳ႕ိႏငွ္ ့ေစ်းဆုငိခ္န္း 
မ်ား ေနရာယလူာသညက္ိုေတြ႕ေန 
ရသည္။
 ‘‘ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာေနၾက 
တာက ၂၀၀၈ ေတြလကထ္ကက္ 

အခုထိပဲ။ ဒီလူေတြ ေၾကာက္ဖို ႔ 
ေကာင္းပါတယ္။ သမၼတကလည္း 
လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားေတြအထိ မ 
သြားဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဒါေတြကို 
ဘယ္သိမလဲ။   အဲဒီအတြက္  
ေအာက္ေျမမွာက လက္၀ါးခ်င္း 
႐ိုက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတာေတာ့ 
ဘယ္ေလာက္အထိ အခ်ိန္ၾကာ 
ၾကာရိွေနမလဲဆိုတာပါပဲ ’ ’  ဟု 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္း 
ျမင့္ေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ‘‘ဘာအဖဲြ႕အစည္း၊ ညာအ 
ဖဲြ႕အစည္းေတြက စညပ္ငန္ဲ႔ေပါင္း 
ၿပီးလုပ္ၾကတာပဲ။ အမ်ားပိုင္ေျမ 
ေတြေပၚမွာ တင္ျပေတာ့လည္း 

အထက္ကို တင္ျပရမယ္ဆိုတာ 
ကိုသာ ျပန္ေျဖၾကတာပါ။ ဘယ္ 
သူကမွ အတိအက်ဆိုတာ မရွိပါ 
ဘူး’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။
 ရန္ကန္ုၿမိဳ႕၏ အႀကီးမားဆံုး 
မီးတားေျမကြက္ျဖစသ္ည့ ္ပလုၿဲမိဳ႕ 
သစရ္ွ ိမီးတားေျမေပၚတြင ္ယခအု 
ခါ ကမုၸဏတီစခု္က အေဆာကအ္ 
အံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စလုပ္ကတည္းက 
ကန္႔ကြက္ခဲ့သလုိ ေရွ႕ဆက္ၿပီး 
ကန္႔ကြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  
ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။
 ‘ ‘ဒီမီးတားေျမေပၚမွာ  အ 
ေဆာက္အအံုေတြ  မလုပ္ဖို ႔အ 

တြက္ သမၼတႀကီးဆီ စာတင္ထား 
တယ္။ ဒါေတာင္ဆက္လုပ္သြား 
မယ္ဆိရုင ္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဆက ္
ၿပီး ကန္႔ကြက္သြားမွာပဲ’’ ဟု ဦးရဲ 
ျမင့္က မာန္အျပည့္ျဖင့္  ေျပာ 
သည္။
   စစ္အစိုး ရလက္ထက္  
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ လံုၿခံဳေရး 
ယာဥ္၌ ယာဥ္မွဴးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ 
ဖူးသူ အသက္ ၈၀ အရြယ္ အ 
ဘိုးအိုဦးရဲျမင့္က ‘‘အမ်ားပိုင္တဲ့ 
ေျမကြက္ေတြေပၚ လပ္ုငန္း ရွင္ေတြ 
က အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး 
ေနရာယူလာတာ အခု ေခတ္မွာ 
မရွသိင့္ေတာပ့ါဘူး’’ ဟ ုဆိသုည။္

မႈမခံစားရဘူး။ အႏၲရာယ္လို႔ မျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေတာင္အာ 
ဖရိက အေျပာင္းအလဲက ညင္ညင္သာသာနဲ႔ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီ 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅ ဆိတုာက ေရြးေကာကပ္ဲြမွာ အႏိငုရ္ 
အဖဲြ႕ေတြကို အာဏာေပးလိုက္ဆိုတာ လြယ္လြယ္ေလး ေျပာေနတာ။ 
တကယ္က ဒမီတိုငခ္ငမွ္ာ အေရးပါတဲ့ Trust ကိ ုအငအ္ားစုေတြၾကားထ ဲ
မွာရထားမွ ဒအီေျပာင္းအလကဲ ညငည္ငသ္ာသာ ျဖစမွ္ာ။ အဒဲလီိ ုမဟုတ္ 
ရင္ A or B ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းလုိ႔မရတဲ့ ဒီမၿငိမ္မသက္မႈေတြ 
ဆိုတာက ဒီလူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပုံစံနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း - အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာဆို 
တာNationality လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒရဲ႕ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။  
အဲဒီအမ်ဳိးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ Nationalism အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒကို  
ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သုံးသင္တ့ဲ့ေနရာမွာ သုံးရမယ္ ့တုငိ္းျပညမ္ွာ သုံးရင ္
ေတာ့ အက်ဳိးရွိတယ္။ မသုံးသင့္တဲ့ေနရာ မသုံးသင့္တဲ့ တုိင္းျပည္မွာ 
သုံးရင္ေတာ့အင္မတန္မွ အႏၲရာယ္ႀကီးတယ္။ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ 
ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကျပႆနာကအဲဒီေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။  
အဲဒီေတာ့ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ 
ဖို ႔အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၀ါဒျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္ 
မယ္။  သုိ႔ေသာ္ လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထိုင္တဲ့ တုိင္းျပည္မွာ 
အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ လံုး၀မွားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ တုိင္းျပည္မွာ ျပႆနာက အဲဒီအမွားေပၚမွာပဲ အေျခခံတယ္။ ကြၽန္ 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးအလားအလာ စကား၀ိုင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
7Day News Journal (၁၂)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ ‘‘၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အလားအလာ ’’ဆိုေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္စကား၀ိုင္းကို ထည့္သြင္း 
က်င္းပခဲ့ရာ သတင္းစာဆရာ ဦးရဲႏိုင္မိုး၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီး၊ သမၼတ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီ၀င္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT)မွ ပညာရွင္ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းတို႔ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုပါစကား၀ိုင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို စာ 
ဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေတာ္တို ႔ တုိင္းျပည္မွာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုရိွတယ္။ ဘာသာစကားေပါင္း 
စံရုိတွယ။္ ကုိးကြယယ္ံၾုကညမ္ႈလည္း အမ်ားႀကီးရိတွယဆ္ုိေတာ ့အဒဲဟီာ 
ေတြေၾကာင္ ့ဒတီုငိ္းျပညက္ု ိအမ်ိဳးဘာသာသာသနာဆိတုဲ ့လမူ်ိဳးတစမ္်ဳိး 
ပဲရွိရမယ္။ ဘာသာစကားတစ္ခုပဲေျပာရမယ္။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ 
တစ္ခုကုိပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လူတိုင္းကကုိးကြယ္ 
ရမယ္ဆိုတဲ့ အယူ၀ါဒေၾကာင့္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ တုိင္းျပည္ဟာ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ 
အမ်ိဳးဘာသာသာသနာဆုိတာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံကို ထူေထာင္တဲ့၀ါဒ 
ေၾကာင့္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္တုိင္းျပည္ကုိ ဒုကၡေပးေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီတိုင္း 
ျပည္မွာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုအတူတကြ ေနထုိင္သေရြ႕အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံလမ္း 
စဥ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားလို႔မရဘူး။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္မယ္ 
ဆုိတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပဲရိွရမယ္။ ဘာသာတစ္ခုပဲ ကုိးကြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့  
၀ါဒေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေန 
ရတယ္။  ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာ ခုနကေျပာတဲ့အထဲမွာ အမ်ိဳးဘာသာ 
သာသနာကု ိဆန္႔က်င္ေျပာလိကုတ္ာမဟတုဘ္ူး။ လမူ်ိဳးတုငိ္းမွာ ဘာသာ 
ရိွရမယ္။ သုိ ႔ေသာ္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာေႏွာေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္မွာဒါ 
ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီ တစ္ခုအျဖစ္ သံုးၿပီးေတာ့ ျပည္ 
ေထာင္စုစနစ္မသြားဘဲနဲ ႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကုိ အေျခခံ ၿပီး 
အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံထူေထာင္နည္းကုိသြားမွာ ကြၽန္ေတာ္က အရမ္းစုိးရိမ္ 
တယ္။ အဲဒီလိုသြားေနသေရြ႕ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ တိုင္းရင္းသားေတြက 
မလြဲမေရွာင္သာ လက္နက္ကုိင္ ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။
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