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ၿငိမ္းခ်မ္း
	 ‘‘(၁) အေမကို အိမ္နဲၿခံနဲ  
ထားခ်င္တယ္။ (၂) ငါလဲ ကုိအုိးကုိ 
အိမ္နဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္ 
တယ္  ဒါေၾကာက ္ေငြရွာမွ ျဖစမ္ယ္  
ေငြရွမိလွ ဲလပုခ္်ငတ္ာကိလုပုလ္ိရု 
မွာျဖစ္ ေငြကိုရေအာင္ရွာရမယ္’’ 
 ၂၀၁၃ ႏိ၀ုငဘ္ာ ၂၄ ရကက္ 
သမီးျဖစ္သူႏွင္းေကခုိင္ေရးသား 
ထားေသာစာကို  မိခင္ျဖစ္သူ 
ေဒၚေအးႂကြယ္ဖတ္လိုက္ရသည့္ 
ေန႔က သမီးေသဆံုးၿပီး ေျခာက္ 
ရကအ္ၾကာ ၂၀၁၄ မတ္လ ၄ရက ္
ေန႔ပင္။

ရင္နင့္စာ

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္အသံလိႈင္းေနာက္မွ	သူရဲေကာင္း
ေအးသူစံ
ေနအိမ္ရိွ တစ္လံုးတည္းေသာ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းျမည္လာခ်ိန္တြင္ ဦးေနမင္းတစ္ေယာက္ အလြန္သတိ၀ီရိယႀကီးစြာျဖင့္ ဖုန္းကုိင္လုိက္သည္။
 ‘‘BBC သတင္းေထာကလ္ား’’ဆုိေသာအသံေၾကာင္ ့တအ့ံတၾသျဖစသ္ြားခ်ိန္တြင ္တစဖ္ကက္ဆကလ္က၍္ ‘‘ကြၽန္ေတာ္မိုကက္ယ္အရဲစပ္ါ။ ေဒၚေအာင ္
ဆန္းစုၾကည္က စကားေျပာခ်င္လို႔’’ဟု ေျပာလာပါသည္။

ေအးသူစံ
အစုိးရ၀နထ္မ္းမ်ား တာ၀နထ္မ္းေဆာငရ္ာတြင ္အလညွ့က္် ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀နထ္မ္းေဆာငရ္သည့စ္နစက္ အေပးအယူႏငွ့ ္မသမာမႈမ်ားစြာ ရွိေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ခ်ထားေပးျခင္းခံရသည့္ ေဒသမွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ပါ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
 ၀န္ႀကီးဌာန(၃၆)ခုရိွသည္အ့နက ္ ျမန္မာႏုငိင္၌ံ အစုိးရ၀န္ထမ္းေပါင္းကုိးသန္ိး၏ အေျပာင္းအေရႊ႕ကု ိကုငိတ္ြယ္ရာတြင ္အဓကိအခ်က္ႏစွခ္်က ္
ရွိသည္။ ျပစ္ခ်က္ရွိသူ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသသုိ႔ အျပစ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ႏွစ္အပုိင္းအျခား 
သတ္မွတ္၍ အေပးအယူသေဘာျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

တစ္မတ္သားတို႔
ဘယ္သူ႕ေရြးမလဲ
ေအာင္သူရ၊	ဥကၠာကုိကုိ
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ 
မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ ္ဗိလုခ္်ဳပမ္ွဴး 
ႀကီး မင္းေအာငလ္ိႈင ္လုကိပ္ါသြား 
ျခင္းက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ 
သမူ်ား၏ ဦးေႏွာကက္ု ိအလပု္ေပး 
လိကုပ္ါၿပီ။ သမၼတက ကခ်င္ျပည ္
နယ္ရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး 
ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကုိပါ ေခၚ 
ေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ထုိမတုိင္မီကလည္း အာ 
ဆီယံကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲြင ္ျမန္မာ 
ကာခ်ဳပ္ ပါဝင၍္ ပထမဆံုးသတင္း 
စာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း၊

မေရႊ႕ရန္ ေရေလာင္း မေလာင္း၍ ေရႊ႕ ‘‘၁၃၅ မ်ဳိးကို မွန္တယ္လို႔ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
တရားေသဆုပ္ကုိင္ၿပီး 
ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး’’
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
အိျဖဴမြန္၊	ထြန္းခုိင္

အင္တာဗ်ဴး

စာမ်က္ႏွာ	၅	 အခ်ပ္ပုိ	A6	

အခ်ပ္ပုိ	A10	

အခ်ပ္ပုိ	A9	
စာမ်က္ႏွာ	၁၄	
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ဒုတိယေျမာက္ၾကားျဖတ္ လာဦးမည္လား
ရန္မ်ဳိးႏိုင္၊ မင္းဟိန္းေက်ာ္
 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  
အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္း ထိုင္ 
ခံုေနရာ ၂၀ ေက်ာ္ လစ္လပ္ေန 
သည္။ ထုိလစ္လပ္ေနရာမ်ား 
သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေရး 
ႀကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအ 
တြက္ မည္မွ်အေရးပါသည္ဆို 

သည္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ 
လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အသိုင္း 
အ၀ိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အ 
ေျခခဥံပေဒျပငဆ္င္ေရးတြင ္အဆု ိ
ပါ လစ္လပ္ေနရာမ်ား၏ အေရး 
ပါမႈသည္ အဓိကေမးခြန္းျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။ ယခင္က ေရြးေကာက္ပဲြ 

က်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ယခုႏွစ္ 
အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ 
က်င္းပေပးရန္ အစီအစဥ္မရိွဟု 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတစ္ခု 
တြင္ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း 
ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္လည္က်င္းပ 
မည့အ္ရိပ္အေယာငမ္်ား ေတြ႕ျမင ္

လာခဲ့ရသည္။
 ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ 
ဆင္ေရးအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပဲြသည္ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည္ဟု 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူအခ်ဳိ႕က ယူ 
ဆေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကမူ အေရး 
မႀကီးဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ 

 အေၾကာင္းမွာ အေျခခံဥပ 
ေဒ အေျခခံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္  
စားလွယ္မ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေက်ာ္ သေဘာတူရမည္ဟူေသာ 
အခ်က္တြင္ လႊတ္ေတာက္ိုယစ္ား 
လယွမ္်ားစာရင္းအရွကို ိဆိလုိုျခင္း 
လား (သို႔မဟုတ္) အစည္းအေ၀း 
တက္ေရာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို 
ဆိလုိသုညလ္ားဆုသိညက္ိ ုတကိ် 
စြာ ေရးသားထားျခင္း မရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၀ ၌ 
ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္း 
မရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ 
ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ 
ကိယုစ္ားလယွမ္်ားထမဲ ွအစိုးရအ 
ဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ 
မ်ားႏွင့္ ဆံုးပါးသြားသူမ်ားရွိေန 
ျခင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
လစ္လပ္ေနရာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ 
ရွိေနသည္။
 စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ေရး 
ဆဲြခဲ့သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ 
ေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ 
သည ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒတစ ္
ရပ္လံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအ 
တြက္ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေန 
ေသာ္လည္း ယင္းပုဒ္မ၏ ဆိုလို 
ခ်ကက္ိ ုတတိကိ်က် ေရးသားထား 

ျခင္းမရွသိည့အ္တြက ္လႊတ္ေတာ ္
တြင္း ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရာတြင္ ၀ိ 
၀ါဒကဲြလဲြစရာမ်ား ျဖစ္ႏိငု္ေၾကာင္း 
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပ 
လာသည္။
 ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေက်ာ္က ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ 
သည္ဟု ဥပေဒက ဆုိထားျခင္း 
ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ 
ရန ္သတိရၱွိေသာ တပမ္ေတာသ္ား 
တစဥ္ီးအနည္းဆံုးလိအုပ္ေၾကာင္း 
ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္က မၾကာခဏ ေျပာၾကား 
သည္။
 ‘‘ဒီ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာ 
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိရမယ္လို ႔ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ကို ဆိုလိုတာလား ဒါမွမဟုတ္ 
လက္ရိွအစည္းအေ၀းကို တက္ 
ေရာက္ေနတဲ ့ကိယုစ္ားလယွ္ေတြ 
ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆိုလိုတာလား 
ဆိုတာု ရွင္းရွင္းေရးထားဖို ႔လို 
တယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ဥပေဒ  
ပညာရွင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ 
ၫြန္႔က ေျပာသည္။
 မူလကပင္ ျပင္ဆင္၍ မရ 

စာမ်က္ႏွာ	A3	

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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	 ‘‘(၁) အေမကို အိမ္နဲ႔ၿခံနဲ ႔ 
ထားခ်င္တယ္။ 
 (၂) ငါလဲ ကိုအိုးကိုအိမ္နဲ 
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တယ္။ 
ဒါေၾကာက ္ေငြရွာမွ ျဖစမ္ယ္ ေငြရိွ 
မွလဲ လုပ္ခ်င္တာ ကိုလုပ္လိုရမွာ 
ျဖစ္ ေငြကိုရေအာင္ ရွာရမယ္’’ 
(မူရင္းစာလံုးေပါင္း အတိုင္းသာ 
ျဖစ္ပါသည္။)
 ၂၀၁၃ ႏိ၀ုငဘ္ာ ၂၄ ရကက္ 
သမီးျဖစ္သူႏွင္းေကခုိင္ေရးသား 
ထားေသာစာကို  မိခင္ျဖစ္သူ 
ေဒၚေအးႂကြယ္ဖတ္လိုက္ရသည့္ 
ေန႔က သမီးေသဆံုးၿပီး ေျခာက္ 
ရကအ္ၾကာ ၂၀၁၄ မတ္လ ၄ရက ္
ေန႔ပင္။
 ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက 
ကြဲကြာသြားေသာသမီးကို ေဒၚ 
ေအးႂကြယ္ေတြ႕လိုက္ရသည္က 

အသက ္(၂၉)ႏစွအ္ရြယ္ သမီးငယ္ 
ႏွင္းေကခိုင္ ၿပိဳက်ေနေသာ အုတ္ 
ပံုၾကား ေသဆံုးေနသည့္ ဓာတ္ပံု 
သာျဖစ္သည္။  
 မိခင္ျဖစ္သူေဒၚေအးႂကြယ္ 
ႏငွ္ ့အတ ူေနထိငုလ္ိသု ူႏငွ္းေကခုငိ ္
သည ္ထုငိ္းႏိငုင္ရံွ ိအတီာလ် ံထုငိ္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ အ 
ေဆာကအ္အံၿုပိဳက်မႈေၾကာင္ ့ေသ 
ဆံုးသူ ၁၅ ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ 
သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ 
တြင္ ႏွင္းေကခိုင္ေသဆံုးရျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ‘‘အုတ္ပုံၾကားက သမီး အ 
ေလာင္းဓာတ္ပံုကိုျမင္ေတာ့ ကြၽန္ 
မသမီးမွန္း ခ်က္ခ်င္းသိတယ္’’ဟု 
သမီးျဖစ္သူ၏ပတ္စပုိ႔စာအုပ္ကို 
ၾကည့္ကာ ေဒၚေအးႂကြယ္က ငို 
ရင္းေျပာသည္။
 ႏွင္းေကခိုင္ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ 

တြင္ မိခင္ေဒၚေအးႂကြယ္၏ သူ 
ငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ရွစ္မိုင္ရွိ ေဒၚေအးႂကြယ္၏ 
ညီမတစ္၀မ္းကြဲထံပို ႔ေပးခဲ့သည္။ 
အေဒၚ၀မ္းကြဲျဖစ္သူထံတြင္ က 
ေလးအပ္ထားသည္ကို ေဒၚေအး 
ႂကြယ္အား အသိမေပးခဲ့သျဖင့္ 

ကေလးေပ်ာက္ပါသည္ ဟူ၍သာ 
ႏွင္းေကခိုင္မိခင္က သိထားခဲ့  
သည္။ ေနာက္ခုနစ္ႏွစ္အၾကာ 
ႏွင္းေကခုိင္ (၁၅)ႏွစ္ အရြယ္ 
ေရာက္မွ သမီးျဖစ္သူသတင္းကို 
ၾကားသျဖင့္ ရွစ္မုိင္အေဒၚအိမ္မွ 
သမီးကိုျပန္ေခၚၿပီး သံုးႏွစ္ခန္႔အ 

တူေနခဲ့သည္ဟု အသက္ (၆၄) 
ႏစွအ္ရြယ္ ေဒၚေအးႂကြယ္ကေျပာ 
သည္။  သံုးႏွစ္ခန္႔ အတူေနရင္း 
ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနထုိင္ရျခင္းကို 
မျမင္ရက္သျဖင့္ ရွစ္မိုင္အေဒၚ 
အိမ္သို ႔ ျပန္ပုိ ႔ခဲ့သည္။ အေဒၚ 

ၿငိမ္းခ်မ္း

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီႏွင္းေကခိုင္၏ မိခင္ ေဒၚေအးႂကြယ္

စာမ်က္ႏွာ	(၁၄)	သို႔

ရင္နင့္စာ
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ဆလတ္႐ိုးသုပ္
 ဆလတ္႐ိုးတစ္ေခ်ာင္းကို အခြံမာ အေၾကာေတြခြာၿပီး အတြင္း အလယ္သားကို သခြားျခစ္ျဖင့္ျခစ္၊ 
ဆီခ်က္၊ ႏွမ္းေလွာ္၊ ေျမပဲ ဆန္ေထာင္း၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ အရသာမႈန္႔၊ ငံျပာရည္တုိ႔ႏွင့္ေရာၿပီး သုပ္ပါ။ 
ခ်ဥ္ငန္စပ္စားလိုသူမ်ားအတြက္ င႐ုတ္သီးစိမ္းသံပရာရည္ ညႇစ္ၿပီး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆလတ္႐ိုးကို 
ခုလိုမသုပ္ဘဲ ပါးပါးလွီးၿပီး အာလူးေၾကာ္သလို ေၾကာ္စားလို႔လည္း ရပါတယ္။
 ဆလတ္႐ိုးက ႀကံေခ်ာင္းအရြယ္အစားေလာက္႐ွိၿပီး အစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆလတ္႐ိုးကို 
သံေစ်းမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ပုဂံဘုရားမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ပုိမိုလံုၿခံဳလာဟုဆို
ခ်စ္၀ုိင္း

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၆
	 ပဂုဘံရုားမ်ားတြင ္လံၿုခံဳေရး 
ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္ ့
အတြက္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ ္
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္ 
သည္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈ ပိုမုိရရိွ 
လာၿပီး မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းလည္း 
ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း တာ၀န္ရိွ 
သူမ်ားကေျပာသည္။
 ပုဂံၿမိဳ႕ရိွနာမည္ႀကီး ဘုရား 
၁၄ ဆတူြင ္လံၿုခံဳေရးကငမ္ရာ မ်ား 
တပဆ္ငၿ္ပီးေနာကပ္ုငိ္းတြင ္လိဏု ္
ဂူမ်ားအတြင္းရိွ နံရံေပၚမ်ားတြင္ 
စာသားမ်ားေရးျခင္း၊ ပန္းခ်ီမ်ား 
ေရးဆဲြျခင္းမ်ား မရိွေတာ့ေၾကာင္း 
ေဂါပကအဖဲြ႕မ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘လံုၿခံဳေရးကင္မရာ တပ္ၿပီး 
တဲ့ေနာက္ပုိုင္းမွာ နံရံေပၚေတြမွာ 
စာေရးတာတုိ႔၊ ပုံေတြဆဲြတာတို႔ 
ေတြမရိွေတာ့ဘူး။ ကင္မရာရိွေန 
ေတာ့ လုပ္မယ့္သူေတြ ကင္မရာ 
ကုိ ျမင္ၿပီး မလုပ္ရဲၾကေတာ့ဘူး။ 

အလွဴခံပံုးထဲက အလွဴေငြေတြ 
လည္း မေပ်ာက္ေတာ့ဘူး’’ဟု 
သဗၺညဳဘုရားေဂါပကအဖဲြ႕၀င္ 
ဦးေက်ာ္ေဆြကေျပာသည္။
 ပဂုံေဒသရိ ွနာမညႀ္ကီး ဘရုား 
မ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္တပ္ဆင္ 
ရန္ က်န္ရိွေနသည့္ ဘုရားမ်ား 
တြင္လည္း တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အဆိုပါလံုၿခံဳေရးကင္မ 
ရာမ်ားကုိ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ တပ္ 
ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က 
ေျပာသည္။
 ‘‘ပုဂမွံာက ဘရုားေတြအျပင ္
ဟုိတယ္ေတြ၊ လမ္းဆံုေတြမွာ 
လည္း ကင္မရာေတြတပ္ထားတဲ့ 
အတြက္ အရင္တုန္းကလုိ ႏုိင္ငံ 
ျခားသားေတြကု ိအေႏွာင္အ့ယကွ ္
ျပဳတာ၊ လုယက္တာေတြကုိ ခဏ 
ေလးနဲ႔ ဖမ္းဆီးႏုငိတ္ယ။္ ႏုိငုင္ံျခား 
ခရီးသြားေတြအေနနဲ႔လည္း သူတုိ႔ 
အတြက္ လံုၿခံဳမႈရိွေစလို႔ ႀကိဳက္ 
ၾကတယ္’’ဟု Tourism Police မွ 
တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

 ‘‘ေရွးေဟာင္းအေမြအႏစွဆ္ိ ု
တာ ျပန္ၿပီးတာ့ လုပ္ယူလုိ႔မရဘူး 
ေလ။ ေနရာတုိင္းကုိ အခ်ိန္ျပည့္ 
လူနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္သ 
လုိ စိတ္ခ်ယံုၾကည္လို႔မရပါဘူး။ 
ကင္မရာနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမညာဘူး။ 
ဘုရားေတြမွာ လံုၿခံဳေရးကင္မရာ 
တပ္မယ္ဆိုရင္ အရည္အေသြး 
ေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ အသံုး 
ျပဳေပးသလို ဘုရားကုိ ျပန္ၿပီး 
ေတာ ့ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈေတြ လပု ္
ေပးပါမယ’္’ဟ ုလယီိလုံၿုခံဳေရး ကင ္
မရာ တပ္ဆင္ေရးကမုၸဏမွီ ဒါ႐ုိက ္
တာကုိေအာင္ခန္႔ ေမာင္ေမာင္က 
ေျပာသည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏစွခ္န္႔မွ စတင၍္ ပုဂ ံ
ရိွ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဘုရား 
မ်ား ဖ်က္ဆီးမည္ဆိုသည့္ ေကာ 
လာဟလမ်ားေၾကာင့္ စတင္တပ္ 
ဆငခ္ဲၾ့ကၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရိ ွ
ခဲ့ေၾကာင္း လံၿုခံဳေရး ကငမ္ရာတပ္ ္
ထားေသာ ဘုရားမ်ားမွ ေဂါပက 
လူႀကီးမ်ားကဆုိသည္။
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သဲအုိးထဲက	ေရေအးေအး	 တစစ္တစစ္ပူျပင္းလာသည္ ့
ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေရေအးေအး 
တစခ္ြက္ေတာ့ျဖင္ ့တက်ဳကိက္်ဳကိ ္
ေသာကခ္်ငသ္ည္ဆ့ႏၵ မၾကာခဏ 
ေပၚေပါက္ႏိငုပ္ါသည။္ ေခတ္ကာ 
လအေလ်ာက္ ေရခဲေသတၱာတို႔၊ 
ေရေအးစက ္(၀ါတာကိလုာ)တုိ႔ က 
လက္တစ္ကမ္းမွာအလြယ္တကူ 
ေရာက္ေနၾကၿပီမုိ႔ ေရေအးေအး 
တစ္ခြက္ေသာက္ရဖို႔ အခက္အခဲ 
ေတာ့မရွိႏိုင္ပါ။ ထုိကဲ့သို ႔ နည္း 
ပညာျဖင့္ ေရေအးေအာင္ျပဳလုပ္ 
ႏိငုသ္ည္ ့တနဖ္ိုးႀကီးပစၥည္းမ်ားႏငွ္ ့
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ 
လက္မႈ ပစၥည္းေလးတစ္မ်ဳိးရွိေန 
ပါသည္။ ထုိပစၥည္းေလးက ေရခဲ 
ေသတၱာတုိ႔၊ ေရေအးစက္တုိ႔လို 
ေရေအးေအးတစ္ခြက္ေသာက္ ရ 
ဖို႔အေရး ေငြသနိ္းခ်သီံုးရန ္မလိပုါ။ 
အစိုးမရတတသ္ည္ ့လွ်ပစ္စမ္ီးကိ ု
လည္း ေမွ်ာ္ေနစရာ မလိပုါ။ ျမန္မာ့ 
႐ိုးရာလက္ျဖစ ္သအဲိုးေလးတစလ္ံုး 
ေဆာင္ထား ရန္သာလုိသည္။
 ထုိသဲအိုးထဲမွေရေအးေအး 
ေလးကိုေသာက္ရဖို႔ ျဖတ္သန္းရ 
သည့္လုပ္ငန္းေတြကမ်ားလြန္းလွ 
သည။္ ပထမဆံုးအဆင္အ့ေနျဖင္ ့
ရႊ႕ံေစးေျမမ်ားကိ ုသတံရူြင္းမ်ားျဖင္ ့
စတင္တူးယူရသည္ဟုေျမသဲအုိး 

မ်ားထြက္ရွိေနသည့္ သမုိင္း၀င္ 
ျမင္းၿခခံ႐ိငု ္ရႏပၲိရုြာမ ွအိုးလပုင္န္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ဆိုပါသည္။ 
ရႏၲပိုရြာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ေဘး 
တြင္ရွိ၍ ျမစ္ေရက်ခ်ိန္ ျမစ္ကမ္း 
ပါးေဘး အလႊာအထပ္ထပ္ေျမ 
သားမ်ားထဲမွ အလယ္ရႊံ႕ေစးေျမ 

ကိုတူးယူၾကသည္။ တူးလာသည့္ 
ရႊံ႕ေစးေျမခဲႀကီးမ်ားကို အိမ္တြင္ 
အေျခာကလ္နွ္းရသည။္  အေျခာက ္
လွန္းၿပီးလွ်င္ စဥ့္အိုးျပတ္ျဖင့္ ေရ 
စိမ္ရသည္။ ေရစိမ္ၿပီးရႊံ႕ေစးေျမ 
မ်ားကိ ုသဲျဖင္တ့စခ္ါ အခ်ဳိးအစား 
အလိုက္ ျပန္နယ္ရသည္။ သဲနယ္ 

တာကိုေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားေတြက ျပဳလုပ္ရတာ 
မ်ားသည္။ ေခြၽးဒီးဒီးက်ေသာ အ 
လုပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
 ပီနံအိတ္ကိုျဖန္႔ကာ သဲကို 
ေအာက္ကခင္း၊ အေပၚကရႊံ႕ေစး 
ေျမတငက္ာေျခေထာက္ျဖင္န့ယ္ရ 

ျခငး္ျဖစသ္ည။္ ထိုသနဲယ္သည္ ့ေန 
ရာတြင္ေတာ့ သတိထားရသည္။ 
သမဲ်ားေလေအးေလ ဆုိေပသ ိသ ဲ
မ်ားသြားလြန္းလွ်င္လည္း အိုးက 
ေရစိမ့္လြန္းအားႀကီးသည္။ သဲ 
နည္းသြားလွ်ငလ္ည္း မေအးေတာ ့
ျပန။္ သတမ္တွထ္ား သည္အ့ခ်ဳိးအ 

စားကေတာ့ ရႊံ႕ေစးေျမ ရွစ္ျပည္ 
၀င္ခြဲ၀င္ေတာင္း ေျခာက္ေတာင္း 
ဆို သဲကသံုးေတာင္းျဖစ္သည္။
 သဲနယ္ၿပီးသား ေျမေတြကို 
ေတာ့ အိုးျပင္တဲ့ေနရာမွာ အုိး 
ထြင္းရသည္။ အုိးထြင္းအၿပီး ရ 
လာတဲ့အုိးပံုၾကမ္းကို ႏွစ္နာရီခန္႔ 
ေနေရာင္ႏုႏုျပရသည္။ ေနေရာင္ 
ျပၿပီးအိုးကိ ုအရပိထ္တဲြငထ္ားကာ 
ေလျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေစရသည္။ 
အရိပ္ထဲတြင္ထားဖို ႔ အုိးအေရ 
အတြက္မ်ားတာမို ႔  အုိးထားဖို ႔ 
ေနရာမရွိတာေၾကာင့္ အိမ္အေပၚ 
ထပ္တြင္ပါ သိမ္းရေတာ့သည္။ 
ဒါေၾကာင့္ ရႏၲပိုရြာကအိမ္ေတြရဲ႕ 
အေပၚထပ္မွာ အိမ္သားေတြေနဖို႔ 
ေ၀းစြ။ အိုးေတြကေျပာင္ေျပာင္ 
ပင ္အမိဥ္ီးခန္းမွာေနရာယထူားၾက 
သည္။ ‘‘အိမ္ရဲ႕ေကာင္းတဲ့ေနရာ 
သူတို ႔ယူထားတာ။ လူေတြ က 
ေတာ့ ျဖစ္သလို အိမ္ေအာက္ 
ထပ္ေခ်ာင္ ႀကိဳေခ်ာင္ ၾကားထဲပဲ 
ေနလိုက္တာပဲ’’ဟု ရႏၲပုိရြာမွ အုိး 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအမ်ဳိးသမီး 
တစ္ဦးက ရယ္ေမာရင္းေျပာျပ 
သည္။
 အဲဒီလိုေလနဲ႔ အနည္းငယ္ 
ေျခာကသ္ြားသည္ ့အိုးစမိ္းေတြကိ ု
တစ္ေန႔မွာပုံေဖာ္ရပါသည္။ အဲဒီ 
အဆင္က့ိုေတာ ့အိုးေလာင္းသည ္

ညီညီေဇာ္

စာမ်က္ႏွာ	(၁၄)	သို႔

ဓာတ္ပံု - ညီညီေဇာ္သဲအိုးလုပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္
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 ျပညလ္ံုးကြၽတသ္န္းေခါငစ္ာ 
ရင္းတြင္ ရွမ္းနီဟု ထည့္သြင္းခြင့္ 
ျပဳရန္ ၎တုိ႔၏ ကာလရွည္ၾကာ 
ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳး 
သားမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတ ီ
မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးေစာ၀င္း 
ထြန္းကေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကုိယ့္လူ 
မ်ိဳးဘယ္ေလာကရ္ိလွသဲခိ်ငတ္ာ။ 
ေနာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေရးရာ 
၀နႀ္ကီးကစိၥေတာင္းဆိတုာမ်ိဳးေတြ 
က်ေတာ့ လူဦးေရစာရင္းအတိအ 
က် မရရငန္စန္ာမႈေတြရွိႏုငိတ္ယ္’’ 
ဟ ုဦးေစာ၀င္းထြန္းကေျပာသည။္
 ထုိ႔အျပင ္အခ်ိဳ႕ေသာ အေခၚ 
အေ၀ၚမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားက ၎တု႔ိကုိ 
ႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံသည့္ သေဘာမ်ိဳး 
ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသည္ဟုခံစားေနရ 
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။
 သန္းေခါငစ္ာရင္းတြင ္ထည္ ့
သြင္းမည့္ ‘‘ကယန္း(ပေဒါင္)’’ 
အမည္တြင္ ‘‘ပေဒါင္’’သည္ ႏွိမ့္ခ် 
သည့္  အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္အဂၤ 
လိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထား 
သည့္ Kayun အစား Kayanဟု 
သံုးႏႈန္းရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ 
လည္း ကယန္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အျပင္း 
အထန္ေတာင္းဆုိလ်က္ရိွသည္။
 ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိမုႈမ်ားရိ ွ

ေနေသာလ္ည္း ၁၃၅ မ်ိဳးကု ိအတည ္
ယူေကာက္ခံျခင္းမွာ တုိင္းရင္း 
သားမ်ား၏ ခစံားခ်ကက္ု ိလ်စလ္်ဴ 
႐ႈထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တရား၀င္ 
သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ေခတ္အဆက္ 
ဆက္ေကာက္ခံလာသည့္ စာရင္း 
မ်ားကုိ အေျခခံကာလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာငစ္၀ုန္ 
ႀကီး ဦးခင္ရီကတုံ႔ျပန္သည္။
 ‘‘သို႔ေသာဒ္ါကု ိ(၁၃၅ မ်ိဳးကု)ိ 
မွန္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရား 
ေသဆုပ္ကုိင္ၿပီး ေျပာေနတာ မ 
ဟုတ္ပါဘူး။ အခုလိုအျငင္းပြားမႈ 
ေတြရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျပင္ခ်င္ 
လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါကု ိေကာက ္
လုကိတ္ာ။ ျပငဖ္ို႔ဆုတိာက လအူား 
လုံးရဲ႕ ဆႏၵပါမွျဖစ္တယ္။ တစ္ဖဲြ႕က  
လာေျပာ၊ တစ္ေယာက္ကလာေျပာ 
႐ံနုဲ႔ ဒါလအူားလံုးရ႕ဲ ဆႏၵလို႔ေျပာလုိ႔ 
မရဘူး’’ဟု ဦးခငရီ္က ေျပာသည။္
တုငိ္းရင္းသား	လကန္ကက္ုငိမ္်ား
စိုးရိမ္မႈ
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ 
မည္မွ်ရိွသည္ကုိ  သမုိင္းတစ္ 
ေလွ်ာက္မည္သည့္အခါကမွ် တိ 
တိက် က်မသရွိိခဲ့ရ။ အေၾကာင္းက 
ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုးျပည္တြင္း 
စစ္ေၾကာင့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခဲ့ 
သည့္ နယ္ေျမမ်ားမွအခ်က္အ 
လက္မ်ားမရရိွခဲ့ ၾကျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။
 ယခုတစ္ေခါက္ေကာက္ယူ 
မည့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ေတာ့ 
တုငိ္းရင္းသားလကန္ကက္ုငိအ္ဖဲြ႕ 
အစည္းအားလံုးနီးပါး ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူ 
၀ငမ္ႈႀကီးၾကပ္ေရးႏငွ္ ့ျပညသ္ူ႔အင ္
အား၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာငစ္၀ုန္ 
ႀကီး ဦးခင္ရီကေျပာသည္။
 သုိ႔ေသာ္လည္း စိုးရိမ္စိတ္ရိွ 

ေနသည္ ့တုငိ္းရင္းသားလကန္က ္
ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားလည္းရိွသည္။
 တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစား 
ခ်ကမ္်ားကု ိလ်စလ္်ဴ႐ႈၿပီး အမည ္
စာရင္းမွန္ကန္ရန္ ေတာင္းဆိထုား 
သည္ၾ့ကားမ ွအစိုးရက သန္းေခါင ္
စာရင္းေကာကယ္ူေရးလပုင္န္းကိ ု
ေရွ႕တိုး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အ 
တြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုး 
ရအၾကား နားလည္မႈလဲြမည္ကုိ 
စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကယန္းျပည္သစ္ 
ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဗုိလ္ 
မွဴးေစာလြင္ကေျပာ သည္။
 အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ 
စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္မႈမရ 
ေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
တေအာင္း/ပေလာင္ျပည္နယ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF/ 
TNLA)၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက 
လည္း သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း 
ျပ ၿဳပီး အစိုးရတပမ္်ား လႈပရ္ွားမည ္
ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္းေျပာသည္။
 ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အၾကား 
မၾကာခဏ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ 
PSLF/TNLA ႏွင့္ အစိုးရအၾကား 
သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ တစ္စံု 
တစရ္ာတိက်သည္ ့သေဘာတူည ီ
ခ်က္မရိွေသးေၾကာင္း ၎က 
ေျပာသည္။
အေနာက္အရပ္မွ	စိုးရိမ္မႈ
 ျမနမ္ာႏိငုင္လံဥူီးေရ၏ ႏစွဆ္ 
ေက်ာ္ေနသည္ ့ဘဂၤလားေဒရ့္ွႏုငိင္ ံ
ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္တြင္ ေနထုိင္ 
သည္ ့ရခုိငုတ္ုငိ္းရင္းသားမ်ားသည ္
လည္း သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။
 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ 
မည္ ့ရကမ္တိုငမီ္ ႏစွပ္တ္ခန္႔ အလိ ု
မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုလံုးနီးပါးတြင္ သိန္းဂဏန္း 

သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈက ဘာေတြလဲ
ႏငွ္ ့ခ်သီည္ ့ရခုငိတ္ုငိ္းရင္းသားမ်ား 
ကလမ္းမမ်ားေပၚထြကက္ာ သတုိူ႔ 
၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 ‘‘သန္းေခါငစ္ာရင္းမွာ ႐ိုဟင ္
ဂ်ာလုိ႔ထည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘဂၤါလီ 
ေတြရ႕ဲ သမုငိ္းလမိန္ာမညက္ု ိအသ ိ
အမွတ္ျပဳရာေရာကမ္ယ္’’ ဟုဆႏၵ 
ျပပဲြတြင ္ပါ၀ငခ္ဲသ့ည္ ့စစ္ေတြၿမိဳ႕မ ွ
ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာ 
သည္။ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက 
ကာလရွည္ၾကာ အျငင္းပြားေန 
သည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ကုိ သန္း 
ေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခြင့္ 
ျပဳမည္ကုိ စိုးရိမ္လ်က္ရိွသည္။
 ‘‘႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ထည့္သြင္းခြင့္ 
ျပဳလိကုရ္င ္သမုငိ္းမတွတ္ုငိတ္စခ္ ု
ျဖစသ္ြားမယ’္’ဟ ုရေသ့ေတာငၿ္မိဳ႕ 
နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀ကေျပာ 
သည။္ ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္မႈကု ိအစိုးရ 
က ဂ႐ုမစိုက္ပါက  သန္းေခါင္စာ 
ရင္းကုိ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး သ 
ပိတ္ေမွာက္မည္ဟုလည္း ေၾက 
ညာထားသည္။
 အစိုးရကေတာ ့႐ုဟိငဂ္်ာ အ 
မညမွ္ာ တရား၀ငအ္သအိ မွတ္ျပဳ 
ထားသည္ ့အမညမ္ဟုတ္ေၾကာင္း 
အထပ္ထပ္ျငင္းဆုိထားၿပီး သန္း 
ေခါငစ္ာရင္းတြင ္႐ုဟိငဂ္်ာဟ ုျဖည္ ့
သြင္းပါက ျဖည္သ့ြင္းသသူာ နစန္ာ 
မညဟ္ ုတရား၀င ္ထတု္ေဖာ္ေျပာ 
ဆုိထားသည္။
 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွစ္ေပါင္း သံုး 
ဆယ္အတြင္း ပထမအႀကမ္ိ သန္း 
ေခါင္စာရင္းကုိ လာမည့္ရက္ပုိင္း 
အတြင္းစတင္ ေကာက္ခံေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။
 တုိင္းျပည္၏ လူဦးေရအ 
မ်ားစုသည္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ထိေတြ႕ခြင္ရ့ေတာ့မည္ျဖစသ္ည။္

စာမ်က္ႏွာ	(၁၃)မွ

စီစဥ္ခန္႔ထားေနၿပီးေပးထားသည့္ 
လစာက ၀န္ထမ္း၏ စား၀တ္ေန 
ေရးကို လုံေလာက္ေအာင္မပံ့ပုိး 
ႏိုင္သမွ် ယခုျပႆနာမ်ားကိုေျဖ 
ရွင္းရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံ 
ႀကီး၏ ပါေမာကၡဌာနမွဴးေဒါက္ 
တာရဲျမင့္ေက်ာ္(စာေရးဆရာလ 
ကၤာရည္ေက်ာ္)က ေျပာသည္။
 ‘‘အရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၆ႏွစ္က 
အလုပ္စလုပ္တုန္းကဆုိ ကုိယ္ 
သြားမယ့္ေနရာမဲႏႈကိရ္တဲ့ေခတရ္ွ ိ
ဖူးတယ္။ ေပါက္တဲ့ေနရာသြား၊ 
ဆရာတုိ႔ ႏႈိက္ရတဲ့ မဲမွာ ရန္ကုန္- 
မႏၲေလးမပါဘူး။ ၀င၀္ငခ္်င္းလကူ 
ၿမိဳ႕ေပၚမွာ မေနရဘူးေပါ့။ ေတာ္ 
ေတာ္ပတ္သက္မႈမ်ားတဲ့သူေတြ 
မဲ ကနယ္မွာစာရင္းေပါက္ေနေပ 
မယ့္ ရန္ကန္ုမွာပ ဲဆကလ္ပ္ုေနၾက 
တာေတြရွတိယ။္ ဒါႀကီးက ျပဳျပင္ 
ဖုိ႔ႀကဳစိားေနလည္း ေမာ႐ုပံရဲွမိွာပ။ဲ 
စနစက္ိကု ယိုယြင္းေနတာ’’ဟု ၎  
ကဆုိသည္္။
 မတ္လ ၁၇ရက္က က်င္းပ 
သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
အစုိးရအာမခခံ်ကမ္်ား၊ ကတမိ်ား 
ႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာဖတ္ 
ၾကားရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ 
တြင္း တာ၀န္က်ဆရာ၀န္တစ္ဦး 
သုံး ႀကိ မ္ ခန္ ႔ေ ခ ၚယူထားေသာ္  
လည္း ယေန႔အထိ လာေရာက္ 
တာ၀န္ထမ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသး 

ဟု ဆုိသည္။
 ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕မူ 
၀ါဒကိ ု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကသာအဓ ိ
ကခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီးအေျပာင္းအ 
ေရႊ႕မ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ားပုံစံအ 
မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရွိေနသည္။ ႏွစ္ျပည့္ 
ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ေမ့ 
ထားခံရ၍ ေနာက္ဆုံးတြင္အလုပ္ 
မွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ၀န္ထမ္း 
ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ကြၽမ္းက်င္ 
၀န္ထမ္းမ်ားလုိအပ္ေနသည့္နယ္ 
စြနန္ယဖ္်ားေဒသမ်ားကိမု်ားစြာထ ိ
ခုိက္ေစသည္။
 အစုိးရ၏ ၀န္ထမ္းအေျပာင္း 
အေရႊ႕ကတိအတိုင္းသာအလွည့္ 
က်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည့္စ 
နစ္ပီျပင္ပါက ၫႊန္ၾကားခ်က္အ 
မိန္႔မ်ားေပၚတြငသ္ာ ကတိတညပ္ါ 
က တစ္ႏစွ္ျဖစ္ေစ၊ ႏစွ္ႏစွ္ျဖစ္ေစ၊ 
တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ားက ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ထမ္းေဆာင္ 
ၾကမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ပူတာအုိ 
နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း 
အုပ္ႀကီးက အႀကံျပဳသည္။
 ‘‘အဲဒီလုိမွ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ 
ဒီလုိေ၀းလံေဒသမွာ တာ၀န္သာ 
ထမ္းေဆာင္ေနရတယ္။ ငါ့ကို 
ဘယ္အခ်ိန္မွ ျပန္ေျပာင္းေပးမွာ 
လဲ...အၾကာႀကီးထားမွာလားဆုိ 
တဲ့ ေနာက္ဆံတင္းေနတဲ့စိတ္နဲ႔ 
ဘယ္လုိမ်ားတာ၀န္ကိုေက်ေက် 
ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာလဲ’’ဟု 
၎ကဆုိသည္။

မေရႊ႕ရန္ ေရေလာင္း၊ မေလာင္း၍ ေရႊ႕
အခ်ပ္ပုိ	(A9)မွ
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ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားကို ႐ုတ္တရက္တုိက္ခုိက္တတ္သည့္ ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္း
ယမင္း
‘‘သားဦးတုန္းက တစ္ခါ ကေလး 
ဆုံး႐ႈံးရၿပီးၿပီ’’ဟု လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ 
နယ္ ပင္လုံေစ်းအနီးတြင္ေနထုိင ္
သူအသက္(၄၀)အရြယ္ကိုယ္၀န္ 
သည္ ေဒၚသန္းသန္း၀င္းက ဆုိ 
သည္။
 ၎သည္ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ 
အရြယ္၌ သားဦးေယာက္်ားေလး 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ ေသြးတုိး 
ကာ ကုယ္ိ၀န္ဆပ္ိတကေ္ရာဂါျဖစ ္
ၿပီး ကေလးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ဟု ဆုိ 
သည္။
 ယခုလည္း ဒုတိယေျမာက္ 
ကုိယ္၀န္ကို  လြယ္ထားရ ၿပီး  
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ျဖစ္မည္ကို 
စိတ္ပူေနရသည္။
 ပထမကုိယ္၀န္ေဆာင္ထား 
ရစဥ္က ကိုယ္၀န္ရွစ္လေက်ာ္အ 
ခ်ိန္တြင္ ေသြးတုိးေရာဂါအခံမရွိ 
ေသာ္လည္း အငန္မ်ားစားမိ၍ ေန႔ 
စဥ္ရက္ဆက္ဆုိသလုိ ေျခလက္ 
မ်ား ေဖာေရာင္လာၿပီးသြားလာရ 
သည္မွာ ေလးလံ ေႏွးေကြးလာ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ေသြးတုိးသလုိျဖစ္ 
လာ၍ ေဆး႐ုံတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ 
ရာမွ ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္ကုိ သိခဲ့ရသည္ဟုဆုိ 
သည္။
 ‘‘ေသြးေပါင္ေတြ အရမ္းတုိး 
ေနတယ္။ ေဆး႐ံုတက္ပါေျပာ 
တယ္။ အဲဒါနဲ ႔ကေလးကိုဗုိက္ခြဲ 
ေမြးလုိက္တာ။ ကေလးက ေပါင္ 
မျပည္လ့ုိ႔ ဖန္ေပါင္းေခ်ာငန္ဲ႔ထားရ 
တယ္။ ရကတ္စရ္ာေက်ာ္ေလာက ္
မွာပ ဲဆုံးသြားတယ’္’ဟ ု၎ကရငွ္း 
ျပသည္။
 ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလအ 
တြင္း၌ ကုယ္ိ၀န္ဆပ္ိတက္ျခင္းျဖစ ္  
ေပၚေစႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားထဲမွ 
တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ေသြးတုိးျခင္း 
ကိ ုသတိမျပဳမိပါက ေနာကဆ္က ္

တြဲဆုိးက်ဳိးအျဖစ္ ကေလးဆုံး ႐ႈံး 
ရျခင္းကိ ုကုယိ၀္နသ္ညအ္မ်ား အ 
ျပားခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ  ကုိယ္၀န္  
ေဆာင္မိခင္ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ 
ကုယ္ိ၀န္ဆပ္္ိတက္ေရာဂါ ေတြ႕ရ 
ေလ့ရွိကာ ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ 
ေရာဂါေၾကာင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ 
မိခင္ေသဆုံးမႈမွာ ႏစွစ္ဥ္ ၁၁ဒသမ 
၂၇ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ ၿပီး ယင္းေရာဂါ 
သည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ဦး 
ေရ တစ္ရာလွ်င္ ၁၀ဦးခန္႔ျဖစ္ 
ပြားႏုငိ္ေၾကာင္း ကမၻာက့်န္းမာေရး 
အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရ 
သည္။
 ထို ႔အျပင္က်န္းမာေရး၀န္  
ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က ္
အရ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ 
တြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ဦးေရ 
သုံးရာ၊ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ၂၃၀ႏွင့္ 
၂၀၁၀ျပည့္ႏစွတ္ြင ္ႏစွရ္ာေသဆုံး 
လ်ကရ္ွၿိပီး ငါးႏစွ္ေအာက ္ကေလး 
ေသဆုံးႏႈန္းမွာ ကေလးအ ရငွ္ေမြး 
တစ္ေထာင္လွ်င္ ၆၆ဒသမ ၁ ဦး၊  
၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ၄၆ဒသမ၁ ဦး 
ေသဆုံးေၾကာင္းသိရသည္။
 ကုိ ယ္၀န္ဆိ ပ္တက္လကၡ 
ဏာမ်ားမွာ ေသြးတုိးလာျခင္း၊ ဆီး 
ထဲ၌ ပ႐ုိတိန္းပါ၀င္မႈျမင့္မားျခင္း 
ႏွင့္ ေျခလက္မ်ားအလြန္အမင္း 
ေဖာေရာငလ္ာျခင္းစသည္ ့အဓကိ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ဗုိက္ 
ေအာင့္ျခင္း၊ ေခါင္းအရမ္းကုိက္ 
ျခင္း၊ဆီးသသိာစြာနည္းသြားျခင္း၊ 
မူးေ၀ထုငိ္းမႈငိ္းျခင္း၊ အလြနအ္မင္း 
ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းစသည္တုိ႔ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘ျဖစ္ႏုိင္တဲအ့ေၾကာင္းအရာ 
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ေယဘု 
လ်သေဘာကေတာ့ ေသြးအရမ္း 
တုိး ၿပီးေျခလက္ေတြေဖာေရာင္  
လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆီးစစ္ၾကည့္ရင္ 

ဆီးထမဲွာ ပ႐ုတိနိ္းေတြပါ၀ငမ္ႈျမင္ ့
ေနတာမ်ဳိးေတြရွရိင ္ကုယိ၀္နဆ္ပိ ္
တက္ျဖစ္ေနၿပီမို ႔လုိ ႔  ေဆး႐ံုကုိ 
တကသ္င္ပ့ါတယ္’’ဟု  သားဖြားမီး 
ယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦး 
ကေျပာသည္။
 ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္႐ုတ္ 
တရက္ ေသြးတုိးလာျခင္းသည္ 
ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ႏုိင္ျခင္း၏ အ 
ေၾကာင္းရင္းမ်ားထမဲ ွတစခ္ုျဖစ ္၍ 
တစခ္ါတစရ္မံ်ဳိး႐ုိးလုကိ္ျခင္း၊သား 
ဦး ကုိယ္၀န္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အသက္  
(၃၅)ႏွစ္ေက်ာ္မွ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္လူမ်ား 
ထက္ ေသြးတုိးျခင္းကုိ ပုိမုိခံစားရ 
ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘‘ျမနမ္ာႏုငိင္မံွာက ကုယိ၀္န ္
သည္ေတြအစားေရွာင္စရာမလုိ 
ဘူးလုိ႔ ေျပာၾကေတာ့ အငန္ေတြ 
လည္းစားလာၾကတယ္။ ဒီေတာ့ 
ေသြးတုိးတဲသ့ူေတြလည္း မ်ားလာ 
တယ။္ အႏၲရာယလ္ည္းမ်ားၿပီးသူ႔ 
ေၾကာင့္ျဖစတ္ဲ ့ဆုိးက်ဳိးေတြလည္း 
မ်ားလာတယ္’’ဟု ၎ဆရာ၀န္ 
ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာသည္။
 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေန 
ထိုငသ္အူသက ္(၃၁)ႏစွအ္ရြယ္အ 
မ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကလည္းကိုယ္၀န္ 
၇လ၀န္းက်ငရ္ွခိ်နိ၌္ ေသြးတုိးေရာ 
ဂါအခံမရိွဘဲ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ 
ေသြးေပါင္ ခ်ိ န္ျ မင့္တက္လာမႈ  
ေၾကာင္ ့ ေဆး႐ုတံက၍္ ဗုကိခ္ြဲေမြး 
လုိက္ရာ ကေလးမွာ ေမြးၿပီးေလး 
ရက ္ေျမာက္ေန႔တြင္ေသဆုံးသြားခဲ ့
သည္ဟုဆုိသည္။
 ‘‘စျဖစ္တာက ေျခလက္ေတြ 
ေဖာေရာင္လာေတာ့ ပုံမွန္ျဖစ္႐ုိး 
ျဖစစ္ဥ္ပထဲငတ္ာ။ ေသြးတိုးအခံမ 
ရွိေပမယ့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တုိင္း 
လုိက္တုိင္း တစ္ရက္တစ္ရက္ကုိ 
ေသြးေ ပါ င္ ခ်ိ န္ေ တြ တုိး တုိး လာ  
တယ္။ တံျမကစ္ည္းေတာငမ္ကိငု ္

ႏုိင္ဘူး။ လက္က ေကြးလုိက္တာ 
နဲ႔နာတယ။္ ေနာက္ေတာ ့မ်ကလ္ုံး 
ေတြျပာလာလုိ ႔  ေဆး႐ုံတက္ရ 
တယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။
 ေသြးေပါငခ္်နိမ္ွာ ပထမတြင ္
၁၃၀/၉၀ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ 
ရကမ္်ားတြင ္၁၇၀/၁၀၀မွ ၂၁၀/ 
၁၂၀ သုိ႔ျမင္တ့ကလ္ာခဲ့သညဟု္ဆု ိ
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကုိယ္၀န္  
ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေဖာမည္၊ ေျခ 
လက္မ်ား သုံးခါေဖာေရာင္ပါက 
ေမြးခါနီးခ်ိန္ေရာက္ရွိ ၿပီဆုိသည့္
႐ုိးရာထုံးတမ္းဓေလမ့်ားကလည္း 
လႊမ္းမုိးမႈရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ကုယ္ိ၀န္ဆပ္ိတကသ္ညက္ု ိသတိ 
မမူဘဲျဖစ္တတ္သည္။
 ထုိ ႔ေၾကာင့္ ယင္းကုိယ္၀န္ 
ဆိပ္တက္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္ 
တြဆဲုိးက်ဳိးမ်ားျဖစသ္ည္ ့မခိငတ္ြင ္
အခ်င္းကြာ၍ ေသြးဆင္းျခင္း၊ ဦး 
ေႏွာက္ေသြးေ ၾကာေပါက္ျ ခင္း ၊ 
ေလျဖတ္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ ႏွလုံး 
အေမာေဖာက္ျခင္း၊ ေက်ာကက္ပ္ 
ပ်ကစ္ီးျခင္း၊ ေသြးဆင္းျခင္းတို႔ျဖစ ္
ႏိုင္သကဲ့သုိ ႔ ကေလးတြင္လည္း 
ႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ ေပါင္မျပည့္ 
ေမြးျခင္း၊ သားေလ်ာျခင္းႏွင့္ အ 
ေသေမြးျခင္းစသည္တုိ ႔ ခံစားရ 
သည္။

 ‘‘မီးတြင္းထမဲွာ ကုယိ၀္နဆ္ပိ ္
တက္ရင္ မိခင္က ေသြးသြန္ၿပီး 
မ်ကစ္ကိြယ္ႏုငိတ္ယ။္ ကေလးက 
အသကဆ္ုံး႐ႈံးႏုငိတ္ယ။္ ဒါေၾကာင္ ့  
ကုယ္ိ၀န္ဆပ္ိတကတ္ာအရမ္းျပင္း 
ထန္လြန္းရင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေတြ 
ျမင့္တက္ၿပီး လူနာက တက္လာ 
တာေတြ သတိလစ္တာေတြျဖစ္ 
ႏိုင္တာမုိ႔ မိခင္ေရာကေလးပါအ 
သကဆ္ုံး႐ႈံးႏုငိတ္ဲအ့ထ ိအႏရၲာယ ္
မ်ားလုိ႔ ေဆး႐ုတံကဖ္ုိ႔လုၿိပီး ဆရာ 
၀န္ေတြနဲ႔ျပသမွ ဆရာ၀န္ေတြက 
ေသြးတုိးကိကု်ေအာငအ္ရငက္မုွာ 
ျဖစတ္ယ္’’ဟု ေဒါကတ္ာျမင့ဦ္း(ဂ်ီ 
ပီ)ကဆုိသည္။
 ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္၍ ေသြး 
တုိးျခင္း၏ သေဘာသဘာ၀အရ 
‘‘ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ အခ်င္း 
ကပ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ေသြးတုိးလာ 
ေပမယ္ ့ကေလးေမြးၿပီးအခ်င္းကြာ 
က်သြားရင္ ေသြးတုိးကအလုိလို 
ျပန္က်သြားေလ့ရွိတယ္။  ဒါ  
ေၾကာင့္ မေမြးခင္ကို ေသြးေပါင္ 
ခ်နိတ္ုိး၊ မတုိးကု ိအၿမတဲုငိ္းတာေန 
ဖုိ႔လုိတယ္’’ဟု ၎ကဆက္လက္ 
ရွင္းျပသည္။
 အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္  
ေသြး တုိးေ ရာ ဂါ အ ခံ မ ရွိေ သာ္  
လည္း ကုယိ၀္န္ေဆာငခ္်နိက္ာလ 
တြင္ ေသြးေပါင္တက္လာတတ္ 
ေၾကာင္း၊ ယင္းသညမ္ခိင္ႏငွ္သ့ေႏၶ 
သားႏွစ္ဦးစာ ေသြးလည္ပတ္စီး 
ဆင္းမႈျမင္မ့ားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ ္ 
ကာ ပုံမွန္သေဘာသဘာ၀ေသြး 
တုိးပါကစုိးရိမ္စရာရွိေသာ္လည္း 
ကိယု၀္နဆ္ပိတ္ကခ္်ငသ္မူ်ားတြင ္
မ ူေသြးေပါငပ္ုတိက္ေလရ့ွၿိပီး မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ ကုိယ္၀န္သုံးလ  
ေနာက္ပုိင္းမွ ေျခာက္လမတုိင္မီ 
ျဖစ္ေပၚတတ္၍ ပိုျပင္းထန္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။

စာမ်က္ႏွာ	(၁၉)သို႔

ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ 
ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ထင္ရွားစြာ ျပဳလုပ္ရန္ 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ထုတ္
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၅
အမ်ားျပညသ္ူႏငွ္ ့သကဆ္ုငိ္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင ္ေဆးလပိ္ေသာက ္
ျခင္းႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့သတိေပး 
တားျမစခ္်ကအ္မတွအ္သားဆုငိ္း 
ဘုတ္မ်ားကုိ ထင္ရွားစြာ ျပဳလုပ္ 
ရမညဟု္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
က ယေန႔ထုတ္ႏုငိင္ပိုံငသ္တငး္စာ 
မ်ားတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ 
သည္။
 လူအမ်ားျမင္သာသည့္ ေန 
ရာမ်ား၌ ေဆးလပိ္ေသာကခ္ြင့္ႏငွ္ ့
စပ္လ်ဥ္း၍ ‘‘ေဆးလိပ္ေသာက္ 
ခြင့္ရိွေသာ ေနရာ’’၊ ‘‘ဤေနရာမွ 
ေက်ာ္လြန္၍ ေဆးလိပ္မေသာက္ 
ရ’’၊ ‘‘ေဆးလိပ္ေသာက္ပါက ဥပ 
ေဒအရ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည’္’ စ 
သည့္ စာတမ္းအမွတ္အသားႏွင့္ 
ဆုိင္းဘုတ္ကုိ အလ်ား ၁၈ လက္ 
မ၊ အနံ ၁၂ လကမ္ထကမ္ႀကီးေစ 
ဘ ဲေအာကခံ္အျဖဴေရာင္ေပၚတြင ္
အနက္ေရာင္ျဖင့္ ထင္ရွားစြာေရး 
သားကာ မီးညႇိထားသည့္ စီးက 
ရက္ေဆးလပိပ္ံပုါရိွေသာ စက၀္ုငိ္း 
ႏွင့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္မ်ဥ္းကုိ အနီ 
ေရာင္ျခယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။
 ထုိ႔အျပင ္ေဆးလပ္ိေသာက ္
ခြင့္ရိွေသာ သီးသန္႔ေနရာအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရာတြင္ အေဆာက္အ 
အုံျပင္ပ၊ အေဆာက္အအုံ၀င္ 
ေပါက္၊ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ အ 
နည္းဆံုး ၁၀ မီတာအကြာ၊ အ 
မုိးအကာမရိွေသာေနရာ၊ ေဆး 
လပိ္ေငြ႕ပ်႕ံႏွ႕ံမႈမရိွႏုငိ္ေသာေနရာ 
မ်ားကုိ စီမံထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ရ 
ထား၊ ေရယာဥ္တုိ႔တြင ္သီးသန္႔ အ 
ခန္းမ်ားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ လုိက္ 
နာေဆာငရ္ြကရ္န ္ပ်ကက္ြကပ္ါက 
ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္း 
ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခံရ 
မညဟု္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည။္
 တစ္ဆင့္ခံေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ 
႐ႈိက္ေနရမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တား 

ဆီးႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ ႔ အမိန္႔စာ 
ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ 
ထိေရာကစ္ြာ ေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစ ္ 
ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအ 
ေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ 
ဘာကလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ 
ခြင့္မရိွသည့္ ေနရာမ်ားကုိ ထုတ္ 
ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အဆိုပါေနရာ 
မ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ပါက 
ျပစ္ဒဏ္ခ်ရန္ ျပည္ထဲေရးကဲ့သုိ ႔ 
ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့ညိႇႏႈငိ္း 
ေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး 
လိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာေဒါက္တာ 
နန္းႏုငိ္ႏုငိရ္ွနိက္ ေျပာၾကားသည။္
 ‘‘ဥပေဒေတြထုတ္တယ္။ အ 
မိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လူထုက လုိက္နာမႈအားနည္းတာ 
ရယ္၊ အေရးယူမႈမရွိသေလာက္ 
ျဖစ္ေနတာေတြက ေဆးလိပ္ 
ေသာက္သံုးမႈေတြကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏုိင္ျဖစ္ေနတာ။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီး 
ဌာနတစ္ခုတည္းနဲ ႔လည္း လုပ္ 
ေဆာငလ္ို႔ရတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင ္
တယ္။ တျခားတာ၀န္ရိွတဲ့ အဖဲြ႕ 
အစည္းေတြပါ၀င္ဖုိ႔ လုိသလို ဥပ 
ေဒေတြ အသက္၀င္ဖုိ႔ လုိအပ္ေန 
ပါတယ္’’ဟု ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး 
ရြက္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားသူ 
ေဒါက္တာညိဳယမံုကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား 
ထက္၀က္ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည့္ တစ္ 
ဆင့္ခံေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ား ႐ွဴ႐ႈိက္ 
ေနရေၾကာင္း၊ တစ္ဆင့္ခံ ေဆး 
လိပ္ေငြ႕႐ွဴေနရသည့္ လူဦးေရ 
၉၀ ရာခုငိ္ႏႈန္းသည ္အေရ႕ွေတာင ္
အာရွႏုငိင္အံတြင္းမွျဖစၿ္ပီး ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံသည္ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ 
ႀကီးက သတိေပးထားသည္။

မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အခမဲ့ေျဖၾကားေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈစတင္
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၄
မ်ဳိးဆကပ္ြားက်န္းမာေရးႏငွ့ ္သား 
ဆက္ျခားေရးဆိငုရ္ာမ်ားကိ ုတယ ္
လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အခမဲ့ေျဖၾကား 
ေပးမည့ ္လထုူဆကသ္ြယ္ေရး စင ္
တာတစ္ခုကို မတ္လ ၁၀ ရက္ 
တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
 မိသားစုက်န္းမာေရးဆို င္  
ရာ သားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ား၊ 
မခိင္ႏငွ့က္ေလး က်န္းမာေရးဆိငု ္
ရာ ျပႆနာမ်ားကို သတ္မွတ္ 
ထားေသာ သီးသန္႔တယ္လီဖုန္း 

လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေမး 
ျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖဆိုေပးသြားမည္ 
ဟု အဆုိပါ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
စင္တာမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၀၉- 
၄၃၁၁၁၀၀၀ သုိ႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ 
ညေန ၉ နာရီအထိ တနလၤာမွ 
ေသာၾကာေန႔အထိ ေမးျမန္းႏိုင္ 
ေၾကာင္း၊ ထိုသို ႔အခမဲ့ေျဖၾကား 
ေပးျခင္းအတြက ္ဆကသ္ြယ္ေရးမ ွ
သတမ္တွထ္ားေသာ ဖနု္းေခၚဆိခု 

တစ္မိနစ္ ငါးဆယ္က်ပ္သာ ကုန္ 
က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ‘‘မိခင္နဲ႔ကေလးက်န္းမာေရး၊ 
သားဆက္ျခားျခင္းန႔ဲ မ်ိဳးဆကပ္ြား 
က်န္းမာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပႆနာ 
ေတြ၊ HIV/AIDS အေၾကာငး္ကအ 
စေပါ့။ အကုန္ေမးႏိုင္ေအာင္ 
စီစဥ္ေပးထားတာပါ။ အဓိကက 
ေတာ့ ေက်းလက္ေဒသမွာေနတဲ့ 
သူေတြ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမေတြနဲ႔ 
အလွမ္းေ၀းတဲ့ေနရာေတြက သူ 
ေတြကို အခမဲ့က်န္းမာေရး၀န္ 
ေဆာင္မႈေပးတာပါ’’ ဟု အဆုိပါ 

က်န္းမာေရးစငတ္ာမ ွတာ၀နရ္ွသိ ူ
က ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ဳိးဆက္ 
ပြားက်န္းမာေရး၊ သားဆက္ျခား 
ျခင္းႏငွ့ ္မခိင္ႏငွ့က္ေလး က်န္းမာ 
ေရးဆိငုရ္ာ ဗဟသုတုမ်ားမွာ သရိွ ိ
မႈနည္းပါးေနေသးၿပီး ယခုကဲ့သို႔ 
အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွာ  
အိမ္ေထာငရွ္ငမ္်ားသာမက ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္လူငယ္လူရြယ္မ်ားအ 
တြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အ 
စအီစဥ္တစခု္ျဖစသ္ညဟု္ အေထြ 
ေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္အခ်ဳိ႕က 

မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 အဆိပုါ က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးစင္တာကို  
ၾကယ္ျပာဟုအမည္ေပးထားၿပီး 
မ်ဳိးဆက္ပြားႏွင့္ သားဆက္ျခား 
ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက တာ၀န္ 
ယူေျဖရွင္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ထိုကဲ့သို ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိး 
အား ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္) ကလည္း 
ယခင္ကပင္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရိွ 
ေသာ္လည္း သိရွိသူနည္းပါးေန 
ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
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ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ေရပမာဏလံုေလာက္သျဖင့္ ယခုႏွစ္ မႏၲေလးတြင္ မီးျပတ္ေတာက္မႈ မရိွႏုိင္ဟုဆုိ
ေအးမြန္ရာျပည့္

မႏၲေလး၊	မတ္−၁၅
ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအတြက္ ရဲရြာ  
ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ 
ေရးတြင္ ေရပမာဏသိသာစြာ 
ေလ်ာ့က်ျခင္း မရိွသျဖင့္ မႏၲ 
ေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီး 
မ်ား လံုး၀ျပတ္ေတာက္မႈမရိွႏိုင္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ 
စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုစဥ္ ကာ 
လအတြင္းက ရဲရြာ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ေရပ 
မာဏ ေပေျခာက္ဆယ္ခန္႔ထိ 
ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည့္အတြက္ 
လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား အခ်ိန္ပုိင္းျဖင့္ 
သာ ခဲြတမ္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ေရပမာဏ 
၁၂ ေပခန္႔သာေလ်ာ့က်ေနေသး
သည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ထုတ္ 
လုပ္ရန္ ေရပမာဏ လံုေလာက္ 

ခုငိလ္ံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်ကမ္ရိဘွ ဲပလပထ္ားေသာ လယယ္ာေျမမ်ား စစိစအ္ေရးယမူည္
ေမာင္တာ

မႏၲေလး၊	မတ္−၁၅
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္ယာေျမ 
မ်ားကို ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္မရိွဘဲ ပလပ္ထားလွ်င္ 
စိစစ္ၿပီး ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒႏွင့္ အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳ 
လပုသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး 
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕စုိက္ 
ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီး 
ဦးျမင့္သန္းက ေျပာသည္။
 လယ္ယာေျမမ်ားကို စိုက္ 
ပ်ိဳးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရိွဘဲ 
အျခားနည္း အသံုးျပဳရန္ (သိ႔ုမ 
ဟုတ္) အျမတ္အစြန္းရရွိရန္အ 
တြက္ ၀ယ္ယူထားၿပီး သီးႏွံစိုက္ 

ပ်ိဳးျခင္းမရိွဘဲ ပလပ္ထားလွ်င္  
လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ အညီအ 
ေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက မႏၲေလး 
တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေျပာၾကားသည္။
 ထိုုသိ႔ု အေရးယူႏုိင္ရန္အ 
တြက္ ၂၀၁၃-၁၄ စုိက္ပ်ိဳးရာသီ 
တြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မရိွဘဲ 
ပလွပ္ထားေသာ ေျမမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ 
နယ္အလိုက္ စစ္ေဆးစာရင္းျပဳစု 
ထားၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီ 
တြင္မူ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးကာ 
လိုအပ္သလို အေရးယူမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။ သို႔ 
ေသာ ေျမၾသဇာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 

လာေစရန္ သင္းထားေသာ ေျမ  
ျဖစ္လွ်င္မူ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဥပ 
ေဒအရခြင့္ျပဳထားသညဟု္ ၎က 
ေျပာသည္။
 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအ 
တြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ အနာဂတ္ 
အခြင္အ့လမ္းမ်ားအေပၚ ေမွ်ာမ္နွ္း 
လ်က္အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ 
ပဂုၢလကိမ်ားက လယယ္ာေျမမ်ား 
၀ယ္ယူ စုေဆာင္းလ်က္ရိွ ၿပီး 
ထိသုို႔လယယ္ာေျမေရာင္း၀ယ္ေန 
မႈမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လယ္ 
ယာေျမမ်ားကို အျခားနည္း အ 
သံုးျပဳေနမႈမ်ားသည္ ဥပေဒ 
ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနကာ ေရာင္းသူ၊ 
၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးလံုးတရားစြဲဆိုအ 

ေရးယူခံရႏုိင္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလး 
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က 
လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီအတြင္း၌ 
ေၾကညာခ်ကထု္တ္ျပန္ကာ သတိ 
ေပးတားျမစ္ထားသည္။
 သို႔ေသာမ္ႏၲေလးတုငိ္းေဒသ 
ႀကီးအတြင္းရွိ အလားအလာေကာင္း 
ေသာ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားႏွင့္ 
နီးေသာ၊ စီမံကိန္းရိွေသာ ေနရာ 
ေဒသမ်ားမွ လယ္ယာေျမအမ်ား 
စုသည္ ေတာင္သူလယ္သမား 
မ်ားလက္ထဲတြင္ မရိွေတာ့ဘဲ 
ပုဂၢလကိလပ္ုငန္းရွငမ္်ား၊ ကမုၸဏ ီ
မ်ား၊  သူေဌးမ်ား  ၀ယ္ယူ 
စုေဆာင္းထား ၿ ပီးျ ဖစ္သည္ဟု  
ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ 

မ်ားကေျပာသည္။
 လယ္ယာေျမ ၀ယ္ယူစု 
ေဆာင္းသူမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာ   
၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ နီး 
စပ္သူမ်ားပါ ပါ၀င္သည္ဟု အိမ္ 
ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကေျပာ 
သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး၀န္းက်င္ 
ရိွလယ္ယာေျမအမ်ားစုအေရာင္း 
အ၀ယ္ျဖစၿ္ပီး ျဖစသ္လိ ုအမရပူရ၊ 
ပုသိမ္ႀကးီ၊ ေက်ာက္ဆည္၊ တံ 
တားဦး၊ ငါန္းဇြန္၊ ျမင္းၿခံ၊  မိတီၳ 
လာ၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ 
သပိတ္က်ဥ္္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း 
ရိွ လယ္ယာေျမမ်ားပါအေရာင္း 
အ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရ 
ရိွသည္။

 လယ္ယာေျမစီမံခန္ ႔ခဲြမႈအ 
ဖဲြ႕မွ  ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အညီခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ကုိ မ 
လုိက္နာပါက ဆက္လက္၍ ပုဒ္မ 
၂၀ႏွင့္ အညီ သက္ဆုိင္ရာတရား 
႐ံုးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား 
တရားစြဲဆုိခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈ 
ထင္ရွားပါက အနည္းဆံုး ေထာင္ 
ဒဏ္ ေျခာက္လမွ အမ်ားဆံုး ၂ 
ႏွစ္ထိ ျဖစ္ေစ၊ ထို႔အျပင္ အနည္း 
ဆံုး ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းမွ ေျခာက္ 
သိန္းအထိ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု လယ္ 
ယာေျမဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား 
သည္။

မႈရိွေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး 
ဦးေက်ာ္ျမင့္ကဆုိသည္။
 ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒ 
သႀကီး ေက်ာက္ဆည္ ခ႐ိုင္ 

အတြင္း တည္ေဆာက္ေနေသာ 
ဓာတ္ေငြ႕မ ွလွ်ပစ္စထ္တုလ္ပု္ေန 
သည့္ စီမံကိန္းမွာလည္း ယခုႏွစ္ 
မတ္လအကန္ုတြင ္ၿပီးစီးမည ္ျဖစ ္
ေသာေၾကာင္ ့ယင္းမ ွရရိလွာမည္ ့

လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ားေၾကာင့္ 
ယခုႏွစ္တြင္ မီးမ်ား လံုး၀ျပတ္ 
ေတာကမ္ႈရွိမညမ္ဟုတ္ဟု ၎က 
ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ဒီႏွစ္အေျခအေနအရ မီး 

လံုး၀မျပတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒီၾကား 
ထဲ မီးျပတ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ မ 
ႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ထားတဲ့ 
မီးစကႀ္ကီးေတြလည္း အဆငသ္င္ ့
ရိွေနတယ္။ ေက်ာက္ဆည္က ၿပီး 

ရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အား 
ထ ဲသြားဦးမွာဆိုေတာ ့ဒီႏစွက္ အ 
ခကအ္ခလဲံုး၀မရိွႏုငိ္ေတာဘ့ူး’’  ဟ ု
၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္ကဆုိသည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ 
ကာလမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ 
တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး မၾကာခဏ 
ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ 
တြင္းလမ္း အခ်ိဳ႕တြင္ လူစုလူ 
ေ၀းမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္ 
အ၀ရရိွေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျပည့္၀စြာ 
ေပးႏုိင္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ဌာနတာ 
၀န္ရိွသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ 
လည္း လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ 
၀မရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ကာတြန္း 
ဆရာမ်ား ဦးေဆာင္၍ လွ်ပ္စစ္ 
မီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါေဖာမန္႔ 
တစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ 
ရန္လည္း စီစဥ္ခဲ့ဖူးသည္။

မႏၲေလးရွိ ညေစ်းတန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္
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တည္ေဆာက္ဆဲ ေမာ္လၿမိဳင္ ဆင္တံဆိပ္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု ၂၀၁၆ တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မည္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊	မတ္−၁၆
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္   တည္ 
ေဆာက္ေနေသာ   ဆင္တံဆိပ္ 
ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံသည္ ၂၀၁၆  
တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္ရန္ 
ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ထိုင္းကုမၸဏီ  
SCG ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒါ 
႐ိုက္တာက ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ဘိ  
လပ္ေျမစက္႐ံုသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ 
တန္ ၅,၀၀၀ ထုတ္လပ္ုႏိငုမ္ည ္ျဖစ ္
ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္  
ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 ‘‘ကြ ၽန္ေတာ္တုိ ႔ ေစ်းကြက္ 
အခုိင္အမာရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ရင္း 
ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံဖို ႔အတြက္ စက္႐ံုတည္ဖို ႔ 
ဆံုးျဖတ္တာပါ။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြ 

မွာလည္း ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ 
ႏိုင္မႈမရွိေသးတာကိုလည္း ထည့္ 

ေသာ SCG ကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့ 
သည့္ႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္းေလးရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ စက္ 
႐ံုတည္ေဆာက္ေနသည္။
 SCG ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ 
တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္း တင္ပို ႔ေရာင္း 
ခ်လ်က္ရွိၿပီး စက္႐ံုၿပီးစီးပါက ဘိ 
လပ္ေျမသယ္ယူပို ႔ေဆာင္စရိတ္ 
ေလ်ာ့က်ၿပီျဖစ္၍ဘိလပ္ေျမ ေစ်း 
ႏႈန္းက်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါ 
ပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။
 စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈေၾကာင့္  အေျခခံ အေဆာက္ 
အအံုအားနည္းေနေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ဘိလပ္ေျမလုိအပ္ခ်က္ 
ျမင့္ မားလာေန ၿပီး  ဘိလပ္ေျမ 
ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံ 
မ်ားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ 
စိတ္၀င္စားေနသည္။

သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္’’ ဟု မစၥ 
တာ ခ်ာနာပူးမီးက ေျပာၾကား 

သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  ဘိလပ္ေျမ 

ေစ်းကြက္ကိုဦးေဆာင္ေနသည့္  
ဆင္တံဆိပ္ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ 

ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ဇင္သန္း
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သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈက ဘာေတြလဲ
 အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေန 
သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတု႔ိသည္ 
ေခ တ္ သ စ္ အာ ရွ တုိ က္ သ မုိ င္း  
ေၾကာင္း ေျပာသူမ်ား၏ ဇာတ္ 
လမ္းမ်ားထဲတြင္ မပါမျဖစ္ ဇာတ္ 
လုိက္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္သည္။
 ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ 
နီးပါးရိွသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယ 
အၾကားသပ္္ထိုးထားသလို ညပ္ 
ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုရိွသည္။
 ယင္းႏိငုင္ကံ ျမနမ္ာႏိငုင္ပံင ္
ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအ 
ေၾကာင္း စိတ္၀င္စားသူတုုိင္းအ 
တြက္ မသိမျဖစ္ေလာက္နီးပါးအ 
ေရးပါသည္ ့ႏုငိင္တံစခ္လုည္းျဖစ ္
သည္။
 သုိ ႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာအ့သိုငု္းအ၀ုငိ္း 
ႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနခဲ့သည့္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထ၀ီ 
အေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာကအ္ေရးပါသည္ ့ေနရာတစ ္
ခတုြငရ္ိွေၾကာင္းမ ွလြ၍ဲ တျခားအ 
ေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သိသူသိပ္ 
နည္းပါးလွသည္။
 ယုတ္စြအဆံုးထိုႏုိင္ငံငယ္ 
ေလးတြင္လူဦးေရမည္မွ်ေနသည္ 
ကုပိင ္မညသ္မွူ် တိတိက်က်မသ။ိ
 သုိ႔ေသာမ္ၾကာမထီုအိေျဖကု ိ
ရရိွေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္း 
စိန္ သမၼတအျဖစ္ တက္လာၿပီး 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရက တိုင္း 
ျပည္အတြက္ အေရးပါသည့္ စီမံ 
ကန္ိးအျဖစ ္ႏစွ္ေပါင္း ၃၀ အ တြင္း 
ပထမဆံုးအႀကမ္ိအျဖစ ္မတ္လ ၃၀  
ရက္မွစတင္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 ၿပီးခဲသ့ည္ ့ႏစွ္ေပါင္း ၃၀ လံုး 

ထြန္းခုိင္၊	နန္းေအာင္

လံုးအစိုးရေရာ၊ ျပညသ္ပူါ အေတြ႕ 
အႀကံဳလံုး၀မရိွခဲ့သည့္ သန္းေခါင္ 
စာရင္းသည္အခ်ိဳ ႕ေသာသူမ်ား 
အတြက္ စိုးရိမ္စရာကိစ ၥတစ္ခု 
လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပုဂၢလိက	လံုၿခံဳေရးအတြက္	
စုိးရိမ္မႈ
 ‘‘သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ 
ယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာကိစၥမွ 
တစ္ပါးအျခားမည္သည့္ကိစၥအ 
တြကမ္ွ် အသံုးျပဳျခင္း(သို႔မဟတု)္ 
စစ္ေဆးျခင္းမျပဳ’’ဟု အစိုးရက 
အႀကိ မ္္ ႀကိ မ္ကတိက၀တ္မ်ား  
ေပးေနေသာလ္ည္း လအူမ်ား၏  စုိး 
ရိမ္မႈကေတာ့ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
   အတိတ္ကာလမ်ားဆီ  
က ႏုိင္ငံအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ 
ေအာက္ေျခအက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္း 

မ်ား၏ ဆိုးရြားသည့္လုပ္ရပ္မ်ား 
ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ 
လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကုိ ေလ်ာ့ 
က်ေစခဲ့ေၾကာင္း ေတာငသ္ ူလယ္ 
သမားမ်ားအေရးလႈပ္ရွားသူ ဦး 
ထြန္းေအာင္ကေျပာသည္။
 အစိုးရသစ္လက္ထက္ရပ္ 
ေက်းအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူအခ်ိဳ႕က 
လယယ္ာေျမ ဆံုး႐ႈံးသမူ်ားစာရင္း 
ေကာကခံ္သညဟု္ ဆႏၵျပလယ္သ 
မားမ်ားထံ လိမ္လည္ေတာင္းဆို 
ၿပီး အဆိုပါစာရင္းမ်ားအတုိင္း 
တရားစြဲဆုိမႈမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ 
ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္  အစိုးရပုိင္း  
မွ ေကာက္ယူသည့္ စာရင္းဆုိပါ 
က လထုူၾကားထ ဲယုံၾကညမ္ႈ ေလ်ာ့ 
က်ခဲ့ေၾကာင္း  ဦးထြန္းေအာင္က 
ေျပာသည္။
 ‘‘လယ္သမားေတြကို တရား 
စဲြ ရင္လည္း  ႏွစ္ေပါက္ေအာင္  

ၾကာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့  တစ္ႏွစ္  
ေလာက္က စဲြတဲ့ အမႈက တရား 
သူ ႀကီးသာ ႏွစ္ေယာက္ေျပာင္း  
သြားတယ္ အခုထိ ေခၚစစ္ေန 
တုန္းပ’ဲ’ဟု လယ္ယာေျမျပန္လည ္
ရရိွေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ တရား 
ရငဆ္ုငိ္ေနရသည့ ္ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ သန္ 
လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါမွ လယ္သ 
မားဦးလွျမင့္ကေျပာသည္။ 
 ယခုေကာက္ခံမည့္စာရင္း 
တြင္လည္း ေနအိမ္ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ႐ုပ္ 
၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ပုငိဆ္ုငိမ္ႈ၊ မသိား 
စုအေျခအေနစသည္တုိ႔ကုိ ထည့္ 
သြင္းေမးျမန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေမး 
ခြန္းမ်ားေျဖဆိၿုပီးပါက အခြနစ္စိစ ္
ျခင္း၊ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား 
ျဖင္ ့အေရးယခူရံမညက္ု ိလထူအု 
တြင္း စိုးရမိမ္ႈမ်ားလည္း ျမင္တ့က ္
လ်က္ရိွသည္။
 ပုငိဆ္ုငိမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့

ေမးခြန္းမ်ားသည ္လအူမ်ားစုိးရမိ ္
ေနသလို အေရးယူရန္ ေမးျမန္း 
ျခင္းမဟတုဘ္ ဲဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စမီကံနိ္း 
မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္  အခ်က္အ 
လက္ေကာက္ယူျခင္းသာ ျဖစ္  
ေၾကာင္း၊  စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွေနသလို 
ေနာက္ဆက္တြဲအေရးယူမႈမ်ား  
မျပဳလပ္ုႏုငိရ္န္ ဥပေဒအရ အျပည္ ့
အ၀အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း လ၀ူငမ္ႈႀကီးၾကပ္ေရး 
ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက 
ေျပာသည္။
 ‘ ‘ကြ ၽန္ေတာ္ေျပာတာမယံု  
ဘူး။ ဥပေဒအရ မယုံဘးူဆုိရင္ 
ေတာင္ တကယ့္လက္ေတြ႕အရ 
စဥ္းစား ၾကည့္လိုက္ဘယ္လုိ မွ  
အခြန္ေကာက္လုိ ႔မရဘူးဆုိတာ 
ရွင္းရွင္းေလးပါ။ အဲဒီအခ်က္နဲ ႔ 
အခြန္ေကာက္လုိ ႔မရပါဘူး’’ ဟု 

ဦးခင္ရီက 7Day News ႏွင့္ သီး 
သန္႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာ 
ၾကားသြားသည္။
တုငိ္းရင္းသားလမူ်ဳိး	၁၃၅	မ်ိဳးအ႐ႈပ	္
အေထြးႏွင့္	တုိင္းရင္းသားမ်ား၏	
စုိးရိမ္မႈ
 သန္းေခါငစ္ာရင္းတြင ္လည္း 
အဆိုပါ ၁၃၅ မ်ိဳးကုိ အေျခခံၿပီး 
ေကာကခံ္မညဟု္ အစိုးရက တရား 
၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။
 သုိ႔ေသာ္လည္း သန္းေခါင္း 
စာရင္းေၾကာင့္ ၎တုိ ႔တုိင္းရင္း 
သားအမည္မ်ား  ေပ်ာက္ကြယ္  
သြားမည္ကုိ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွေနသ 
လို တရား၀င္ စာရင္းတြင္ စာလံုး 
ေပါင္းလြဲမွားေနမႈမ်ား အတည္ 
ျဖစသ္ြားမညက္ု ိစိုးရမိ္ေနၾကသည္ ့
တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္းရိွသည္။
 တုငိ္းျပည၏္ လဥူီးေရအမ်ား 
ဆံုးျဖစ္သည့္ ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား 
အတြင္းမွာပင္ အမည္သတ္မွတ္ 
ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈ 
မ်ားရိွေနဆဲျဖစသ္ည။္ ဗမာမ်ိဳးႏြယ ္
စုေအာက္တြင္ ဗမာ၊ ထား၀ယ္၊ 
ၿမိတ္၊ ေဆာ(ေယာ)၊ ရဘိန္း၊ က 
ဒူး(ဒံုကူး)၊ ဂဏန္း၊ ဆလံု၊ ဖုန္း 
(ဖြန္)ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ကုိးမ်ိဳးအ 
ထိရိွေနခဲ့ၿပီး ဗမာတုိင္းရင္းသား 
မ်ား ကုိယ္တိုင္ယင္းတုိ႔ထဲမွ မည္ 
သည့္အမည္ကိုထည့္သြင္းရမည္ 
ဆုိသည္ကို ႐ႈ ပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ 
သည္။ လူမ်ိဳးအမည္တြင္ ထား၀ယ္၊ 
ၿ မိ တ္စသည့္အမည္မ်ားထည့္  
သြင္းရန္ကုိပင္ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူရန္  ရက္ပုိင္းမွ်သာ 
လုိ ေတာ့သည့္အခ်ိန္အထိ ၿမိတ္၊ 
ထား၀ယ္စသည့္ ေဒသခံမ်ားက 
မသိရိွၾကေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ား 
က ေျပာသည္။
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ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ဟုေခၚပါသည္။ အိုးေလာင္းၿပီး 
ပန္းဒီဇိုင္းေဖာ္တာကုိ အိုးေမာ္ 
သညဟု္ေခၚျပန္သည။္ ေနာကဆ္ံုး 
အေခ်ာသပ္တာကိုေတာ့ အိုးရွပ္ 
သည္ဟုေခၚျပန္သတဲ့။
 အုိးစိမ္းအဆင့္ၿပီးၿပီဆို အိမ္ 
အတြင္းမွာျပန္သိမ္းထားရသည္။ 
မိမိတို ႔သတ္မွတ္ထားေသာ အိုး 
အေရအတြက္ျပည့္ၿပီဆုိလွ်င္ အိုး 
ဖုတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္အိုး 
အလံုးေရႏစွ္ေထာငမ္ ွေလးေထာင ္
ၾကားဖုတ္ၾကတာမ်ားသည္။ အိုး 
စိမ္းအဆင့္လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ 
မိမိအိမ္မွာရွိတဲ့မိသားစုနဲ ႔ လုပ္ 
လို ႔ရေပမယ့္အိုးဖုတ္တဲ့ အဆင့္ 
ကေတာ့ အိမ္ရွိေလးငါးေယာက္ 
ျဖင့္ လုပ္၍မရေတာ့ပါ။
 ရႏပၲုရိြာ၏အုိးလပုင္န္းဓေလ ့
ကေတာ့ ရြာအတြင္းအိမ္တစ္အိမ္ 
အုိးဖုတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ 
အမိတ္စ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင္ ့လာကရူ 
သည္ဟုဆိုပါသည္။ ေန႔ခင္းေန 
ေရာင္ျဖင့္သာ အိုးဖုတ္ရမည္မို ႔ 
ေနပူျပင္းသည့္အခ်ိန္ မြန္းတည့္ 
ဆယ့္ႏစွန္ာရ၀ီန္းက်ငဆ္ိ ုအုိးဖတု ္
မည့္အိမ္တြင္ ရြာသူရြာသားေတြ 
ဆံုၾကၿပီ။ အေတာ္အားကုန္မည့္ 
အလုပ္ေပမို ႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားေတြလုပရ္၏။ အိုးဖုတ္ 
မည့္ အိမ္၀င္းကြင္းျပင္ ေနပူပူ 
တြင္ ဖုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖုတ္ 
မည့္အိမ္ကြင္းျပင္တြင္ သစ္ရြက္ 
ေျခာက္မ်ားကိုအရင္ခင္းရသည္။ 
သစ္ရြက္ေပၚမွာေတာ့ ထင္းေတြ 

ထပ္ခင္းရသည္။ ထင္းအေပၚက် 
အိုးေတြကို ခ႐ုပတ္ေခြပံုစံ အ 
ထပ္ထပ္စီရတာျဖစ္သည္။ စီၿပီး 
အုိးေတြေပၚမွာ ေကာက္႐ိုးထပ္ 
ခင္း၊ ေကာက္႐ုိးေပၚမွာ ေရဆြတ ္
ထားေသာျပာအစိ ုထပတ္င၍္ ဖတု ္
ရတာျဖစ္သည္။ အဲသည္လုိလာ 
ကူသည့္ ရြာသားေတြကို အုိးလုပ္  
တဲ့အိမ္ရွင္က အခေၾကးေငြေပး 
ရန္မလိုပါ။ အုိးဖုတ္တဲ့ေနရာနား  
အရပိ္ေကာင္းေကာင္းမွာ ဖ်ာတစ ္
ခ်ပ္ခင္းေပးၿပီး ေရေႏြးအုိး တည္ 
ေပးထားသည္။ အဆာေျပမုန္ ႔ 
လက္ေဆာင္း၊ လက္ဖက္သုပ္၊ 
ႀကံသကာ၊ မုန္႔ဟင္းခါး၊ ထန္း
လ်က္စသည့္မုန္႔တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေကြၽး  
ေမြးတတ္သည္။ ညေနေစာင္းအိုး 
ေတြစီၿပီး ဖုတ္ထားသည့္အဆင့္ 
ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ လာကူတဲ့ 
သူေတြအလပ္ုၿပီးၿပီမုိ႔ အရကၾ္ကမ္း 
ေလးမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံရသည္။
 အုိးဖုတ္တာက သံုးညအိပ္ 
ေလးရက္ေလာက္ၾကာၿပီး အဲဒီလုိ 
ရက္ေတြဆုိ အိုးလုပ္သူေတြ ည 
ေကာင္းေကာင္းမအပိရ္ေတာ။့ အုိး 
ေတြမီးအရွိန္ေၾကာင့္ မည္းမသြား 
ေစရန္ ဂ႐ုစိကုရ္သည။္ တုတ္တစ ္
ေခ်ာင္းျဖင့္ ေလေပါက္ေလးေတြ 
သြားေဖာက္ေပးရသည္။ အုိးဖုတ္ 
တဲ့အခ်ိန္ ရာသီဥတုေကာင္းရင္ 
ေတာ့ အုိးဖုတ္တဲ့လုပ္ငန္းအထ 
ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေပသိ၊ ႐ုတ္ 
တရကမို္းေလက်လာၿပီဆိရုင္ျဖင္ ့
အိုးဖတ္ုသူေတြ ဒကုၡေရာကၾ္ကၿပီ။ 
အုိးေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းအရည္ 

ေပ်ာ္ကာ ေျမသို႔ျပားျပား၀ပ္သြား 
ၾကသည္ဟုဆိုသည္။
 ‘‘တစ္ဖုိဆိုရင္ ဆယ္သိန္း 
ေက်ာ္တယ္။ လုပ္အားခေတြ အ 
ျပင္ ထင္းဖိုးေတြ၊ ေကာက္႐ိုးဖုိး 
ေတြပါ ႐ႈံးကုန္တာ။ တစ္ႏွစ္ကဆို 
ရြာထဲက ငါးဖိုေလာက္ကို ပ်က္ 
သြားတာ’’ဟု ရႏၲပိုရြာမွ အုိးလုပ္ 
ငန္းလုပ္ကိုင္သူဦးသိန္းဦးကဆို 
သည္။
 နာဂစ္ျဖစ္တုန္းက မိမိတို ႔ 
ေဒသထြက္အိုးေတြ သံုးစြဲေလ့ရွိ 
သည့္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ 
အပ်က္အစီးမ်ားခဲ့တာမို႔ အိုးေတြ 
ေရာင္းအားက်ခဲ့သည္ဟု ရႏၲပုိရြာ 
အုိးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားက ေျပာ 
သည္။ အဲဒီေဒသကလူေတြက 
အသက္နဲ႔ကိုယ္ပင္ အိုးစားကြဲခဲ့ 
ၾကခ်ိန္၊ ေရအုိးေလးတစလ္ံုးတည ္
ဖို႔ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ၾကေတာ့တာမို႔ 
ရႏၲပိုရြာထိပင္ နာဂစ္ဒဏ္႐ိုက္ 
ခတ္တာခံခဲ့ရသည္။
 ‘‘အဲဒီတုန္းက ေရအိုးေတြ 
အိမ္၀င္းထဲအျပည့္ေမွာက္ထားရ 
တာ။ ေရညိႇေတြေတာင္ တက္ 
တယ္’’ဟု မခင္မာခ်ဳိကေျပာျပ 
သည္။
 ယခလုိ ုပူျပင္းစျပဳလာသည္ ့
ေႏြဦးေပါကက္ာလအခ်နိအ္ခါမ်ဳိး 
ဆုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးဓေလ့ ေရအိုး 
အသစ္လဲၾကၿပီ။ မုိးတြင္းနဲ ႔ တ 
ေဆာင္းလံုး ဘာသိဘာသာ ထား 
ခဲ့ၾကသည့္ မိမိတုိ ႔အိမ္အတြင္း 
က သဲေရအုိးေတြရဲ႕အေျခအေန 
ဆန္းစစ္ၾကၿပီ။ မႈန္ေတေတျဖစ္ 
လာတာမ်ဳိး၊ သဲကုန္ၿပီး မေအး 
ေတာ့တာမ်ဳိးဆို ေရအုိးအသစ္ 
၀ယ္ဖို႔စဥ္းစားၾကၿပီ။ ျမန္မာလမူ်ဳိး 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သဲအိုးကို  
မကၾ္ကသညမွ္ာလည္း ဆန္းေတာ့ 

မဆန္း။ ညဘက္တစ္ေရးႏုိးသည့္ 
အခ်ိန္၊ နံနကခ္င္းအိပ္ရာထသည္ ့
အခ်ိန္၊ ေန႔ခင္းေန႔လယ္ဘက္ 
အျပင္ကျပန္လာသည့္အခ်ိန္ဆို 
သဲအိုးေလးထဲက ေရေအးေအး 
ေသာက္ရသည္မွာ အရသာရိွ 
လိကုသ္ည့္ျဖစ္ျခင္း။ ျမနမ္ာလမူ်ဳိး 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အ 
ေအးဆံုးလျဖစ္တဲ့ ျပာသိုလမွာ 
လုပ္တဲ့ ျပာသိုအုိးကို အမက္ေမာ 
ဆံုးဟု အုိးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ 
မ်ားကဆိုပါသည္။
 အခ်ဳ႕ိသအဲုိးမက္ေမာသမူ်ား 
ဆု ိသအဲိုးႏစွလ္ံုးတစခ္ါတည္း၀ယ ္
သြားသည္။ ေလးငါးရက္ေလာက္ 
စမ္းေသာကၿ္ပီး မေအးဘူးဆိ ုအပိ ု
၀ယလ္ာသည္ ့အုိးခ်ကခ္်င္းလပဲစ ္
သတဲ့။ အခ်ဳိ႕ေတြက် ေရအုိးဆိုင္ 
ေတြမွာ၀ယ္ရတာအားမရဘဲ ဖို 
အထလိာမွာတတသ္ူေတြလည္းရွ ိ
သည္ဟု အိုးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ 
မ်ားကဆိပုါသည။္ အုိးတစလ္ံုးကိ ု
သဲမ်ားမ်ားျဖင့္ လုပ္ခိုင္းသည္။ 
ေနာက္တစ္လံုးကို ပံုမွန္သဲအုိး 
တစ္လံုး၀ယ္သည္။ သဲမ်ားတဲ့ 
အလံုးထဲေရထည္၊့ ေအာကက္စဥ့္ 
အိုးခ၊ံ စဥ္အ့ုိးထကဲ်လာတဲ့ေရကိမု ွ
ေနာကထ္ပသ္ဲအိုးတစလ္ံုးထဲထပ ္
ထည္က့ာေသာကတ္တ္ၾကသူေတြ 
လည္းရွသိညဟ္ ုအုိးလပုင္န္းလပု ္
ကိုင္သူမ်ားကေျပာပါသည္။
 မိမိတုိ ႔လုပ္တဲ့ အုိးေတြကို 
မကမ္က္ေမာေမာသံုးစြၾဲကသညမ္ို႔ 
အကြဲအနာမ်ား မပါသြားေစရန္ 
ဂ႐ုစိုက္ရသည္ဟု ရႏၲပုိရြာ အုိး 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားက ဆိုပါ 
သည္။
 ‘ ‘ဒီမွာသာသံုးေလးရာတန္ 
တာ။ သူတို ႔ဆီေရာက္သြားရင္ 
တစ္ေထာင္ေလာက္ျဖစ္ကုန္တာ 

ဆုိေတာ့ အကြဲေတြ ဘာေတြပါ 
သြားမွာစိုးတယ။္ ဒမီွာက တစလ္ံုး 
ေလာက္ပစ္လိုက္လည္း ဘာမွ 
မျဖစ္ဘူး’’ဟု မခင္မာခ်ဳိကဆိုပါ 
သည္။ ေရအိုးေလးကုိ လွေအာင္ 
ပေအာင္၊ ေအးျမေအာင္စိတ္ထဲ 
ထားၿပီးလုပ္ေနရသည့္အတြက္ 
ကသုိလုရ္သညထ္င္ေၾကာင္း ရႏပၲု ိ
ရြာသူမ်ားကေျပာသည္။
 ‘‘ပင္ပန္းေပမယ့္ ကိုယ့္အ 
လပုက္ အကသုိလုအ္ေတာ ္ကင္း 
တဲ့အလုပ္လို ႔ေတြးၿပီး ၾကည္ႏူး 
ရတယ္’’ဟု ရႏၲပိုရြာသူတစ္ဦးက 
ေျပာျပသည္။
 ျမနမ္ာလမူ်ဳိးမ်ားေရအုိးေအး 
ေအးေလးကိ ုမမိတိို႔တစအ္မိတ္ည္း 
ေသာက္ရ႐ုံတင္အားမရတတ္။ 
လမ္းေပၚက လမ္းသြားလမ္းလာ 
ေတြပါေသာက္ရေအာင္ ေရခ်မ္း 
စင္ထားတတ္သည့္ ဓေလ့က 
လည္းရွိပါေသးသည္။ မိမိတို႔အိမ္ 
ေရွ႕ အရိပ္ေကာင္းေကာင္းသစ္ 
ပငတ္စပ္ငရိွ္ၿပီဆိ ုေရအိုးစင္ေလး 
တည္ထားတတ္ၾကသည္။ လမ္း 
သြားလမ္းလာေတြ အားရပါးရ 
ေသာကသ္ြားတာျမငရ္င္ပတီိေတြ 
ျဖာတတ္ၾကသည္။ ေရကု န္  
ေလာကၿ္ပဆီိ ုအေျပးအလႊားသြား 
ျဖည့္တတ္ၾကသည္။ ယခုေတာ့ 
ထုိဓေလ့က ၿမိဳ႕ေပၚမွာနည္း သြား 
ေလၿပီ။ သို႔ေပသ ိ ေက်းလက္ေတာ 
ရြာမွာေတာ့ အတန္အသင့္ရွိ ေန 
တုန္း။ ေခတ္ကာလေျပာင္းလာ 
ေတာ့ အရင္လိုအုန္းမႈတ္ခြက္ကို 
အ႐ိုးတပ္တာေတြ သိပ္မေတြ႕ 
ရေတာ့။ ပလတ္စတစ္ခြက္ေလး 
ေတြျဖစ္ကုန္သည္။ ေရအိုးစင္ 
ေတြကို ရြာအ၀င္တို ႔၊ တစ္ရြာနဲ႔ 
တစ္ရြာအကူး  ခရီးတစ္၀က္  
ေလာကက္ အရပိ ္ေကာင္းေကာင္း 

အပင္ေအာက္မွာတုိ႔တြင္ တည္ 
ထားတတ္ၾကသည္။
 အဲဒီ ေရအိုးစင္ေတြ တည္ 
ထားသည့္ေရအုိးစင္အလွဴရွင္က 
ရြာကေန ဆုိင္ကယ္တစ္စီးျဖင့္ 
ပလတစ္တစပ္ံုးမ်ားျဖင္ထ့ည္လ့ာ 
သည့္ေရမ်ားကို  လာလာျဖည့္ 
သြားတတ္ၾကသည္။ ေသာက္ေရ 
ခြက္ေလးေတြကို ေဆးေၾကာေပး 
သြားတတ္ၾကသည္။ ထုိေရအုိး 
စင္ေလးေတြက ေတာသြားေတာ 
ျပန္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေတာကုန္ကူးေန 
သူေတြ၏ အိုေအစစ္ေလးေတြလို႔ 
ေျပာရင္လည္း မမွားႏိုင္။‘‘ေရအုိး 
စင္တည္ဖို ႔  လာ၀ယ္တယ္ဆို  
ေရာင္းမေနဘူး။ ေပးပစ္လိုက္ 
ၾကတာပဲ’’ဟု အုိးလုပ္ငန္းလုပ္သူ
ဦးသိန္းဦးကေျပာသည္။
 ဒီႏွစ္ ေႏြဦးေပါက္မွာေတာ့ 
ျဖင့္ အိုးေတြ ေစ်းေကာင္းကာ 
အေတာ္ေလး လုပ္ေနရသည္ဟု 
ရႏပၲုရိြာသမူ်ားကဆိသုည။္ အရင ္
ႏွစ္ေတြက အုိးတစ္လံုးႏွစ္ရာ့ငါး 
ဆယ္၊ သံုးရာေလာက္သာေပးရ 
ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ေလးရာ 
ေလာက္ရေနသည္ဟုဆိုသည္။
 ‘‘ခတ္လိုက္ရတာ (အုိးကို 
႐ိကုရ္တာ)လက္ေမာင္းကိုေအာင္ ့
လို ႔ ’’ဟု ရႏၲပိုရြာသူအုိးလုပ္ငန္း 
လုပ္သူ မခင္မာခ်ဳိကေျပာသည္။ 
နည္းပညာေတြ ျမင့္မားလာတာ 
ေၾကာင့္ ေရေအးေအးတစ္ခြက္ 
ေသာက္ရဖုိ ႔  ဘယ္ေလာက္ပင္ 
လြယ္ကူေနပါေစ။ ခကခ္ကခ္ခဲဲႏငွ္ ့
ရလာသည့္ သဲအိုးထဲကေရေအး 
ေအးေလးေတြကိုေတာ့ျဖင့္ မက္ 
မက္ေမာေမာ ေသာက္ေနၾကသူ 
မ်ားကေတာ့ ရွိေနတုန္းပင္ျဖစ္ပါ 
သည္။

ရင္နင့္စာ

သဲအိုးထဲက ေရေအးေအး

၀မ္းကြဲေနအိမ္တြင္ စိတ္ခ်လက္ 
ခ်ထားခဲ့ၿပီး သားအမိႏွစ္ေယာက္ 
အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနခဲ့သည္။ 
ယခုကဲ့သို႔ သမီးဆံုးသြားေၾကာင္း 
သတင္းရမွသာ ထုိင္းႏိုင္ငံသို ႔ 
ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ 
သည္ဟုဆိုသည္။ ႏွင္းေကခိုင္၏ 
အေဒၚကထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို ႔ေဆာင္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွင္းေကခုိင္ (၂) 
ႏစွသ္မီးအရြယ္တြင ္၎ဖခင္ေသ 
ဆံုးသြားၿပီးေနာက ္ဒတုယိတန္းထ ိ
သာ ပညာသင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚ 
ေအးႂကြယ္က ဆိုသည္။
 ‘‘ကြၽန္မသိရင္ သူမ်ားႏိုင္ငံ 
ကိ ုမပုိ႔ပါဘူး။ အတူတူကိ ုေကာင္း 
ေကာင္းမေနရေသးဘူး။ သူေသ 
သြားတယ္’’ဟု ေဒၚေအးႂကြယ္က 
ေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းက 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ရင္း  
ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္မိခင္ကို ရွာ 

ေဖြရင္းအသတ္ခံရသည့္အမ်ဳိး  
သမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း မီဒီ 
ယာမ်ားတြင္ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။
 ၂၀၁၃ ဧၿပီ ၁၃ ရကတ္ြင ္ထိုင္း 
ႏုိင္ငံ၌ အသတ္ခံလိုက္ရေသာ 
မျမင့္ျမင့္ေအးသည ္မခိင္ျဖစသ္ကူိ ု
ေတြ႕ဖူးခ်င၍္ အေမေပ်ာကရ္ွာေဖြ 
ေနသူျဖစ္သည္။ ၎မေသဆံုးမီ 
၁၀ ရက္အလိုက သႀကၤန္အလုပ္ 
ပိတ္ရက္ျဖစ္၍ မိခင္အိမ္ထံျပန္ 
ခ်င္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့အေမကိ ု
လိုက္ရွာေနေၾကာင္းစသည့္ စာ 
မ်ားကိုေရးသား၍ အေမေပ်ာက္ 
လိုက္ရွာရင္း ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အ 
သတ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။
 ႏငွ္းေကခိငုသ္ည ္ထုငိ္းႏိငုင္ ံ
သို ႔ေရာက္ရွိ ၿပီး ကိုသက္ေမာင္ 
ေမာင္ဆုိသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ 
သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ပင္ၾကာၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ႏငွ္းေကခိငု္ေသဆုံးမႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍  ကူညီေစာင့္ 

ေရွာက္ေပးခဲၿ့ပီး ထုငိ္းႏိငုင္ံေရာက ္
ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား ကူညီ 
ေပးေနေသာမဦးကေျပာသည္။ 
ႏွင္းေကခုိင္သည္ ၎၏မိခင္ 
ေဒၚေအးႂကြယ္မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္ 
တြင ္ေနထုိင္ေနသညဟု္သာ သရိွိ 
ၿပီး ေနရပ္လိပ္စာကုိ တိတိပပ 
မသိရွိေပ။
 ေဒၚေအးႂကြယ္တြင္ ေနာက္ 
ထပ္သားတစ္ေယာက္ရွိကာ အ 
လြန္ဆိုးသြမ္းေသာေၾကာင့္ ပစ္ 
ထားခဲ့သည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ရွိေန 
ၿပီး ယခုအခါ သူ၏သား ဘယ္ဆီ 
ေရာက္ေနသညက္ိ ုေဒၚေအးႂကြယ္ 
မသိရွိေပ။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူေသဆုံး 
ၿပီး သမီးျဖစသ္ူႏငွ္ထ့ပမ္ကံြကဲြာရာ 
သားျဖစ္သူႏွင့္ပါကြဲကြာေနေသာ 
ေဒၚေအးႂကြယသ္ည ္မဂၤလာဒံၿုမိဳ႕ 
နယ္ ရွမ္းႀကီး၀ရပ္ကြကရိွ္ ေက်ာင္း 
ဆရာမတစ္ဦး၏အိမ္တြင္ အိမ္ 
ေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနသည္။
 ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ 
မ်ားတြင္ အဆိုပါေက်ာင္းဆရာမ 
အိမ္၌မေနဘဲ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ  
အိမ္မ်ားတြင္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ 
ထမင္းဟင္းခ်က္ျခင္းျဖင့္သူ႔တစ္

၀မ္းတစ္ခါးအတြက္ ရွာေဖြစား 
ေသာက္ေျဖရငွ္းေနျခင္းျဖစသ္ည။္
 ‘‘ေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆိုေတာ့ 
အလပုလ္ည္းသပိမ္ရွိေတာ ့ဆရာ 
မအိမ္မွာမေနေတာ့ဘူး။ သူမ်ား 
အိမ္ေတြမွာ လိုက္ၿပီးေနတယ္။ 
ေက်ာင္းေတြျပနဖ္ြင္မ့ ွဆရာမအမိ ္
ကိုျပန္သြားတယ္’’ဟု ေျပာသည္။ 
ေဒၚေအးႂကြယ္ ယခုလို အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ေနသည ္
မွာ ၁၀ ႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔ ရိွေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။
 ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ဘတ္တစ္သိန္း 
ေပးမည္ဟုေျပာဆို၍ ႏွင္းေကခိုင္ 
၏နာေရးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးခဲ့ေသာ မဦးသည္ ထုိေငြမွာ 
ႏွင္းေကခိုင္၏မိခင္ႏွင့္သာထိုက္ 
တန္သည္ဟုဆိုကာ ေဒၚေအး 
ႂကြယ္ကို လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ 
ရွာေဖြခဲ့သည္။
 ထုိသတင္းကို မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ရွမ္းႀကီး၀ရပ္ကြက္မွ ေဒၚ 
ေအးႂကြယ္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ေပးေန 
သည့္ အိမ္တစ္အိမ္မွ ေဒၚလဲ့  
လဲ့၀င္းက ၾကားသိၿပီး ေဒၚေအး 

ႂကြယ္အားေျပာျပကာ မွတ္ပံုတင္ 
စသည္တို႔ကို ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ မဦးထံ 
ေပးပို႔ရာမွ ေငြရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
 သမီးျဖစ္သူ ေသဆုံးမႈ အ 
တြက္ အီတာလ်ံ ထုိင္း ေဆာက္ 
လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကး 
ထုိင္းဘတ္ေငြတစ္သိန္း (ျမန္မာ 
က်ပ္ေငြပ်မ္းမွ် ၃၂သနိ္း ၀န္းက်င)္ 
ေဒၚေအးႂကြယ္ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ ထို 
ဘတ္ေငြတစသ္နိ္းထမဲ ွႏစွ္ေသာင္း 
ကို သမက္ျဖစ္သူကို သက္ေမာင္ 
ေမာငက္ ႏတုယ္ထူားခဲသ့ည။္ ထု ိ
သို႔ႏုတ္ယူထားကိုလည္း ေက်နပ္ 
ပါသည္ဟုေဒၚေအးႂကြယ္က ဆို 
သည္။ ထုိသို႔ရရွိသည့္ေငြမ်ားကို 
မသံုးရက္၍ ေနထိုင္ေသာ ရပ္ 
ကြက္အတြင္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီ၊ 
အျခားေနရာမ်ားကို သမီးျဖစ္သူ 
အတြက္ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳ 
လုပ္ေပးေနပါသည္။
 ‘‘သမီးအသက္နဲ ႔ရင္းၿပီးရွာ 
ေပးတဲ့ပိုက္ဆံကို ထိုက္ထုိက္တန္ 
တန္လွဴေပးမယ္လို႔ စိတ္ကူးထား 
တယ္။ အဲဒီေငြကို မသုံးရက္ပါ 
ဘူး’’ဟု ေဒၚေအးႂကြယ္က ငိုသံ 
ျဖင့္ေျပာသည္။

 ‘‘သူ႔ေနာင္ေရးအတြကဆ္ိၿုပီး 
ဘဏမွ္ာ ၁၀ သန္ိးအပ္ထားတယ္။ 
ရပ္ကြကထ္ကဲ လမ္းခင္းဖို႔အတြက ္
ရယ္၊ ေနာက ္သကူ ေရႊတိဂံုေစတီ 
မွာ သလီရကၡတိအသင္း၀င္ျဖစလ္ို႔ 
ေရႊတိဂံုေစတီမွာ လွဴခ်င္တယ္ 
ေျပာတယ္။ သူ႔ကိုလည္း ျမန္မာ 
ႏိငုင္အံႏွံ႔ ဘရုားဖူးပို႔ေပးဖို႔စစီဥ္ေန 
ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအးႂကြယ္၏ 
ေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
မလဲ့လဲ့၀င္းကေျပာသည္။
 အသက္ (၂၉)ႏွစ္အရြယ္ထိ 
၁၀ ႏွစ္သာ အတူေနထိုင္လာခဲ့ရ 
ေသာသမီးျဖစ္သူက အေမကို 
အိမ္နဲ႔ထားခ်င္တယ္၊ ေအးေအး 
ခ်မ္းခ်မ္းေနခ်ငတ္ယဟ္ ုေရးသား 
ထားေသာစာကိဖုတရ္သည္ည့က 
ေဒၚေအးႂကြယ္အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့ပါ။
 ‘‘ေနာင္ဘ၀ဆက္တိုင္းမွာ ဒီ 
လိဘု၀မ်ဳိးေတြန႔ဲမႀကံဳပါရေစန႔ဲလို႔  
ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒီလိုသမီး 
ေလးနဲ႔ ဘ၀ဆကတို္င္းမွာ အတူတူ 
ေနရပါေစ။ သမီးေလးေကာင္းရာ 
မြန္ရာေရာက္ပါေစလို ႔ အၿမဲဆု 
ေတာင္းေနပါမ့ယ’္’ဟ ု၀မ္းနည္း စြာ 
ျဖင္ ့ေဒၚေအးႂကြယ္က ေျပာသည။္

စာမ်က္ႏွာ (၅) မွ

စာမ်က္ႏွာ (၇) မွ
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ဉာဏ္ရည္ျခားနား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ပညာေရးစနစ္
  တကယ္ပဲ သားကို 

ေက်ာ င္း ပို ႔ ခ် င္ ပါ  
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းေရာက္ 
ရင ္သားက တျခားကေလးေတြလိ ု
စာသင္ႏိုင္ပါ့မလား။ မူလတန္း 
ေက်ာင္းက ဆရာမေတြက မသန္ 
စြမ္းကေလးေတြကို ဘယ္လိုကိုင္ 
တြယ္ရမယ္ဆိုတာ မသိတဲ့ အ 
တြက ္သတူို႔အခက္ေတြ႕မွာလည္း 
စိုးရိမ္တယ္။ ေနာကသ္တုိူ႔က ကြၽန္ 
မသားကို  ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ  
ဖို႔ ျငင္းဆိထုားပါတယ္’’ ဟုေတာင ္
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ မိခင္တစ္ဦးက ဆို 
သည္။
 မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား 
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရိွရန္ အေရး 
တႀကီးလိအုပ္ေသာလ္ည္း စနိ္ေခၚ 
မႈႀကီးမားေနျခင္းအေပၚ သေုတသ 
နစစတ္မ္းတစခု္တြင ္မသန္စြမ္းက 
ေလးမိခင္တစ္ဦးက ရင္ဖြင့္ေျပာ 
ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။
   ဥေရာပသမဂၢ၏ ကူညီ 
ေထာကပ္ံမ့ႈျဖင့ ္ျပညတ္ြင္းအဖဲြ႕အ 
စည္းျဖစ္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္ 
အဖဲြ႕ (LRC)က ရန္ကန္ုတုိင္းေဒသ 
ႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ခုတြင္ ဉာဏ္ 
ရည္ျခားနားမႈရွိေသာ ကေလးငယ ္
မ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေသး 
စားစစတ္မ္းတစခု္ကိ ုေဆာငရ္ြက ္
ခဲ့သည္။
  ၎စစ္တမ္းသည္ ဉာဏ္ 
ရည္ျခားနားမႈရွိေသာ ကေလးငယ ္
၁၃၉ ဦးကို ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ကေလးမိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမး 
ျမန္းခ့ဲကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
လူမႈေရးစသည့္ အေျခအေနမ်ား 
ကိ ုသုေတသနျပဳခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္
 အဆိုပါ ဉာဏ္ရည္ျခားနား 
မႈရွိေသာ  ကေလးငယ္မ်ားတြင္ 
ေက်ာင္းမေနသူ ၅၁ ဒသမ ၁ 

àေနလင္းထြန္း ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနၿပီး ကိယုခ္ႏၶာမသန ္
စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားထက္ 
ေက်ာင္းေနႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။
  ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေန 
ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပုဂၢ 
လိကေက်ာင္း မ်ားတြင္  တက္  
ေရာက္ေနၾကျခင္းျဖစၿ္ပီး အမ်ားစ ု
သည ္ေဒါငဆ္န္ဒ႐ုန္ (Down Su- 
ndrome) အေပ်ာ့စားေ၀ဒနာ ခံ 
စားေနရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။
 မိဘအမ်ားစုသည္ ဉာဏ္ 
ရည္ျခားနားမႈရွိေသာ ကေလးငယ ္
မ်ားကို ေက်ာင္းပညာသင္ယူေစ 
လိုေသာလ္ည္း ေငြေၾကးအခကအ္ 
ခဲရွိျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ 
ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ 
လမွ္းမမီျခင္းတို႔ေၾကာင့ ္အခကအ္ 
ခဲႀကံဳေနရသည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔ မိသားစ၀ုင္ေငြက 
ကေလးအေဖအေပၚမွာ မွီခိုေနရ 
ပါတယ္။ ၀င္ေငြရဖို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ 
ဘာမွေထာက္ပံ့မႈမေပးႏိုင္ဘူး။ 
ကြၽန္မသမီးကိ ုတစ္ေယာကတ္ည္း 
ထားခဲ့ ၿပီး အျပင္ထြက္ဖို ႔ဆိုတာ 
လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္မသူ႔ 
ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္’’ ဟု ေတာင္ 
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ မိခင္တစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 မသနစ္ြမ္းမႈႏငွ့ ္ဆင္းရမဲဲြေတ 
မႈအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈက ဉာဏ္ 
ရည္ျခားနားေသာ ကေလးမိဘ 
မ်ားတြင ္ေငြေၾကးက်ပတ္ည္းမႈကိ ု
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး မိခင္မ်ားသည္ ၀င္ 
ေငြရရွိေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ 
ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း စစ္တမ္း 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို ႔ ကေလး 
ငယ္မ်ားကို မည္သို ႔ကိုင္တြယ္ရ 
မညက္ိ ုနားလည္ေသာ ကြၽမ္းက်င ္

ဆရာအင္အားမရွိျခင္းေ ၾကာင့္  
ေက်ာင္းအပ္လက္မခံေသာ အေျခ 
အေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို ႔မွာ ျခားနား 
ဉာဏ္ရည္ရွိကေလးငယ္ေတြကို 
ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာ 
ဦးေရ အလံုအေလာက္မရွိပါဘူး။ 
ကေလးေတြကို သင္ၾကားေပးဖို ႔ 
သင္ေထာကက္ပူစၥည္းေတြလည္း 
လိုတယ္။  ျခားနားဉာဏ္ရည္ရွိ 

ကေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ 
ေတြမွာလည္း အသိပညာဗဟုသု 
တေတြ အမ်ားႀကီးလိုေသးတယ’္’ 
ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္း 
ဆရာတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုမႈကို စစ္ 
တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 အစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနက ‘‘လူတုိင္းအတြက္ ပညာ 
ေရး’’ ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဉာဏ္ 

ရည္ျခားနားေသာ ကေလးငယ္ 
မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ထားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိ 
ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။
  စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္  
ကိယုခ္ႏၶာမသနစ္ြမ္းေသာ ကေလး 
ငယမ္်ားကိ ုေတြ႕ျမငရ္ေလရ့ွိေသာ ္
လည္း ဉာဏ္ရည္ျခားနားေသာ 
ကေလးမ်ားကိ ုျမင္ေတြ႕ရေလမ့ရွ ိ
ျခင္းက ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းေလ်ာ့ 

က်ေနမႈကို ထင္ရွားေနေစသည္။
 လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ဉာဏ္ 
ရည္ျခားနားေသာ ကေလးငယ္ 
မ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
လ်စလ္်ဴ႐ႈျခင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း 
ျမင့္တက္လာေနျခင္းေၾကာင့္ က 
ေလးငယ္မ်ားကုိ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ 
ႏငွ့ ္ေ၀းရာသုိ႔ တြန္းပုိ႔သလိ ုျဖစ္ေန 
ေၾကာင္း စစတ္မ္းတြင ္ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 ‘‘ျခားနားဉာဏ္ရည္ရွိတဲ့ က 
ေလးငယ္ေတြကို ခဲြျခားဆက္ဆံ 
တာက လူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ အ 
က်င့္တစ္ခုလိုျဖစ္ေနပါၿပီ’’ ဟု 
ေက်ာင္းဆရာတစဥ္ီးက ဆိသုည။္
 လူမႈေရးအရ ခဲြျခားဆက္ဆံ 
ခံရမႈသည္ ဉာဏ္ရည္ျခားနား  
ေသာ ကေလးငယမ္်ား၏ ဘ၀ေန 
ထိုင္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအ 
ေပၚ သက္ေရာက္ေနၿပီး မသန္စြမ္း 
ကေလးမ်ားႏွင့္  ၎တို ႔မိသားစု 
သည္ လူမႈ၀န္းက်င္မွ ထြက္ခြာ 
သြားေနၾကသည္။
  လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေျပာဆိုမႈ အားနည္းေသာ ဉာဏ္ 
ရည္ျခားနားေသာ ကေလးငယ္ 
မ်ားအတြက္ အားကစားလႈပ္ရွား 
မႈသည္ လူမႈေရးစြမ္းရည္မ်ား တိုး 
တက္လာေစသလို လူမႈပတ္၀န္း 
က်င္တြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ လက္ 
တဲြေခၚေပးႏိုင္သည့္  ေနရာျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။
 ေဒသတြင္း အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 
မသန္စြမ္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ 
မသနစ္ြမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏငွ္ ့အ 
စိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  အားနည္း 
ေနျခင္းသည္ ဉာဏ္ရည္ျခားနား 
ေသာ ကေလးမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက ္
ေစေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ 
ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၁၉) သို႔

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

‘‘ကြၽန္မ

ဉာဏ္ရည္ျခားနားကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေရးသည္လည္း အေရးႀကီးသည္
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ပဂုၢလကိကုယိပ္ုငိ္ေက်ာင္းမ်ား	
မတ္လဆန္းတြင္
ေက်ာင္းအပ္ျပန္လည္လက္ခံ
ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၄
၂၀၁၄-၁၅ပညာသင္ႏစွအ္တြက ္
ပုဂၢလိကကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား  
သည ္မတ္လဆန္းမွ စတင၍္ ျပန္ 
လညလ္ကခံ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 ‘‘အစုိးရေက်ာင္းက ဆရာ 
ေတြကု ိေႏြရာသမီွာ ေက်ာင္းပတိ ္
ထားလည္း လစာေပးတယ။္ကုယိ ္
ပုိင္ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ ေႏြရာ 
သမီွာ ဆရာေတြကိ ုလစာေပးဖုိ႔က် 
ေတာ့ ေက်ာင္းသားဆီက လစာ 
ရမွ ျပန္ေပးႏုိင္တဲ့အေနအထားရွ ိ
ေတာ့ ေႏြရာသီမွာပါ အ အားမ 
ထားေတာ့ဘူးေပါ့။ ေႏြရာသီအ 
တြက္ Summer Course သီး  
သန္႔သင္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းရွိသလုိ 
ေႏြ ရာ သီ က တ ည္း က  တ စ္ ခါ  
တည္းစာသင္ေပးတဲ့ေက်ာင္းေတြ 
ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကေလးေတြ 
အတြက္ မေကာင္းဘူးလုိ ႔ထင္  
တယ္။ ကေလးေတြအတြက္ နား 
ခ်ိန္မရဘူးေပါ့။ စီးပြားေရးတြက္ 
ခ်က္အရ ဒါကို ေက်ာင္းေတြက 
လုပ္ ၾကတာ’’ဟု က်ဴရွင္ဆရာ 
ေဒါက္တာဘုိင္အုိကေျပာသည္။
 သူငယ္တန္းမွ န၀မတန္းထ ိ
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ 
လကုန္ပုိင္္းတြင္ အတန္းတင္စာ 
ေမးပြဲမ်ားေျဖဆုိၿပီးစီးခဲ့၍ တကၠ 
သိလု၀္ငတ္န္းေျဖဆုမိည့္ေက်ာင္း 
သား/ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ မတ္လ 
၂၃ရက္တြင္ ေျဖဆုိၿပီးစီးမည္ျဖစ္ 
သည္။
  ‘‘ကေလးေတြက တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး  စာခ်ည္းပဲဆက္တုိက္ 
သငခ္ဲရ့တာ။ ခသုံုံးလမွာေတာ ့အ 
ျခားသူတို႔ ၀ါသနာပါတာကိုတက္ 

ဖုိ႔ကုိပဲ စီစဥ္ေပးသင့္တယ္။ တစ္ 
ႏွစ္ပတ္လုံးစာသင္ေနရတာေတာ့ 
ကေလးေတြအတြက္ မေကာင္း 
ဘူးလို႔ထင္တယ္’’ဟု ေက်ာင္းသား  
မိဘတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မဥမၼာက 
ေျပာသည္။
  ကုိယ္ ပုိ င္ေက်ာင္းတက္  
ေရာက္လုိလွ်င္ေက်ာင္းအမ်ဳိးအ 
စားအလုကိ ္အလယတ္န္းေက်ာင္း 
အတြက္ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ 
ေသာင္းခြမဲ ွသုံးေသာင္းခြ၀ဲန္းက်င၊္ 
န၀မတန္းအတြက္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ 
ေသာင္းခြမဲ ွသုံးေသာင္းခဲြ၀န္းက်င ္
ႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေက်ာင္း 
လခမွာ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းမွ ငါး 
ေသာင္းခြဲ၀န္းက်င္အထိ ကုန္က် 
မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘တကၠသုိလ္၀င္တန္းၿပီးတာ 
နဲ႔ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ေက်ာင္း 
ကို ျပန္ဖြင့္ဖုိ ႔ကို ျပင္ဆင္ေနၾက 
တယ္။ မတ္လအတြင္း ျပန္မဖြင့္ 
တဲ ့ကုယိပ္ုငိ္ေက်ာင္းေတြကေတာ ့
မရွိသေလာက္ဘဲ။ တခ်ဳိ႕ဆုိ မတ္ 
၁၀၊ ၁၁ကတည္းက ျပန္ဖြင့္ေနၾက 
တာေတာင္ရွိတယ္’’ ဟုေျမာက္ဥ 
ကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ACA ပညာရိပ္ 
ၿငမိက္ုယိပ္ုငိ္ေက်ာင္း၏ ပညာေရး  
အႀကံေပး  ဦးဆန္း၀င္းကေျပာ 
သည္။
   ပုဂၢလိကအထက္တန္း 
ေက်ာင္း(သုိ ႔ )ကုိယ္ပုိင္အထက္ 
တန္းေက်ာင္းမ်ားဥပေဒကို ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၁ 
ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္တြင္ သတ္မွတ္ျပ 
႒ာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂-၁၃ပညာ 
သင္ႏစွတ္ြင ္မတွပ္ုတံငမ္်ားစတင ္
ခ်ထားေပးခဲ့ ၿပီး စုစုေပါင္းကုိယ္ 
ပုိ င္ေက်ာင္း  ၁၅၀ေက်ာ္ ခန္ ႔ ရွိ  
သည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံတကာ စိတ္၀င္စားေန
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၄
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ပဂုၢလကိ ပညာေရး 
က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံ 
တကာတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ 
ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား စိတ္ 
၀င္စားေစာင့္ ၾကည့္ေနေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံတကာပညာေရး၀န္ေဆာင္ 
မႈကြ ၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 စငက္ာပူႏုငိင္တံြင ္လာမည္ ့
ေမလ၌ ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏံွမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ညီ 

လာခံကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ 
ၿပီး ျမန္မာ့အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ 
၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာအေျခအ 
ေနကုိ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖင့္ ရွင္း 
လင္းတင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။
  ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပုဂၢလိက 
တကၠသုိလ္၊  ေကာလိပ္ေတြကုိ 
ဥပေဒနဲ ႔အညီ  ဘယ္လုိတည္ 
ေထာင္ရမလဲ။ ဘယ္လိုအခ်က္ 
အလက္ေတြ လုအိပလ္ဲဆုတိာကု ိ
ရွင္းလင္းတင္ျပေပးဖုိ႔  ေျပာထား 

တယ္’’ဟု ၎ညီလာခံတြင္ ျမန္မာ့ 
ပညာေရးအေၾကာင္းတက္ေရာက ္
ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည့္ ႏုိင္ငံတ 
ကာပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈကြၽမ္း 
က်င္သူကေျပာသည္။
 လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢ 
လိကပညာေရးက႑ႏွင့္  ပတ္ 
သက၍္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ မူ၀ါ 
ဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ထားမႈမရိွ 
ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး 
ဥပေဒထြက္ရိွလာပါက ႏိုင္ငံတ 
ကာမ ွပညာေရးဆုငိရ္ာရင္းႏွီးျမႇဳပ ္

ႏံွမႈမ်ားအတြက္ ပုိမုိအဆင္ေျပ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္း 
၌ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္၊  ေကာ 
လိပ္မ်ား သိသိသာသာမ်ားျပား 
လာခဲ့ေသာ္လည္း ပညာေရး၀န္ 
ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္မျပဳ  
ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားၿပီး အရည္ 
အေသြးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာကြပ္ 
ကဲမႈမ်ားလိုအပ္ေနသလုိ အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
ရိ၊ွမရိ ွအျငင္းပြားမႈမ်ားရိွေနသည။္
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၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္

လက္သည္း၊ ေျခသည္းပန္းခ်ီ ကြၽမ္းက်င္ 

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအလုိရွိသည္။

ဖုန္း-၀၉-၅၀၆၀၂၈၀

------------------------

ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္

ကြန္ပ်ဴတာစာစီ/စာ႐ိုက္ကြၽမ္းက်င္ ဝန္ 

ထမ္းအလုိရွိသည္။ က်ား/မ (၁)ဦး။

ခ်မ္းသာစာေပႏွင့္	ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း

ဖုန္း-၀၉-၇၃၁၁၁၂၇၀

------------------------
Asia	Plaza	Hotel	Yangon

FO Supervisor                  (2) Posts
HR Supervisor                 (1) Posts
HR Assiatant                   (2) Posts
Receptionist                   (4) Posts
Operation Executive         (1) Posts
Electrical Exgineer (EP)  (2) Posts

PH:01 391070,Ext:110
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Agora Cafe & Restaurant အတြက္ 
ဓားကုိုင္ (၃) ဦး၊ သန္႔ရွင္းေရး (၂) ဦး
အမွတ္ (၄)သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၈၃၀၅၀၃၆
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
လက္ေထာက္အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး 
က်ား/မ (၄) ဦး
အမွတ္ (၁၀၃၅)၊ သံုးလႊာ၊ ၆ ရပ္ကြက္၊ 
သုမဂၤလာလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း (၂) ဦး (႐ံုးကား)
လိုင္စင္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္။

ဖုန္း-၀၁ ၅၅၃၇၀၀

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္   က်ား/မ (၃) ဦး
ဘဲြ႕ရ၊ M/S Office, E-amil, Internet  
႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္း 
မြန္ရမည္။ လစာ ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၃၁၁၇၀၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

PHARMACY PROMOTION GIRL (15) 
Posts
၁၀ တန္းေအာင္(သုိ႔) ဘဲြ႕ရ၊ ႐ုပ္ရည္ေျပ 
ျပစ္သန္႔ျပန္႔ရမည္။ 

ဖုန္း- ၀၁ ၂၉၈၉၄၄
------------------------

အလိုရိွသည္

Language Training Centre တြင္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ Part Time 
ဆရာ၊ ဆရာမ အလိုရွိသည္။ Eng-
lish၊ 4 Skill Japanese Language 
ကြၽမ္းက်င္စြာ သင္ၾကားႏုိင္သူ။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၂၇၃၆၄၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

တ႐ုတ္၊ ယိုးဒယား၊ ရွမ္းအစားအစာ 
ကြၽမ္းက်င္ (စားဖုိမွဴး)၊ ကုိင္တုိင္ဦးစီး 
လုပ္ေပးႏုိင္သူ၊ လစာေကာင္းမည္။
အမွတ္ (၅၅)၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ ေျမနီ 
ကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၁ ၅၃၅၃၅၀
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း  
က်ား/မ (၄) ဦး
သူနာျပဳ (B.NSc)         က်ား/မ (၄) ဦး
သူနာျပဳအကူ                 က်ား/မ (၆) ဦး

ဖုန္း- ၀၉ ၅၄၀၉၀၉၇

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

မန္ေနဂ်ာ (၀န္ထမ္းေရးရာ) က်ား (၁) ဦး
မန္ေနဂ်ာ (စီမံေရးရာ)      က်ား (၁) ဦး
ဒုမန္ေနဂ်ာ (စီမံေရးရာ)    က်ား (၁) ဦး
IT Technician              က်ား (၁) ဦး
Asst:IT Technician       က်ား (၁) ဦး
Marketing Executive   က်ား/မ (၁) ဦး

ဖုန္း-၉၅၁-၆၈၄၁၈၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

စငတီ္မီတာစနစ္ျဖင္ ့ညႇပ္ Dress Cutting 
သမားအလိုရိွသည္။ ေန+စားရိတ္ၿငိမ္း။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၅၀၂၁၄၄၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ထုိင္းဘာသာစကား        4 Skills (2) 
ျပင္သစ္ဘာသာစကား    4 Skills (2)
ကုိရီးယားဘာသာစကား  4 Skills (2)
ဂ်ပန္ဘာသာစကား       4 Skills (2)
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား  4 Skills (2)
အီတလီဘာသာစကား 		4 Skills (2)

ဖုန္း-၀၁ ၅၀၄၉၁၃
------------------------

	၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Korean Translator M/F (1) Posts
B.A(Korea) or Dip: in Korea (U.F.L)
အခန္း (၉၀၉)၊ ၉ လႊာ၊ လျပည္၀့န္းပလာ 
ဇာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁ ၃၉၃၁၈၉
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

Operation Assistant  F (1) Post
အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ (သို႔) 
ဘြဲ႕ရ။
Grand Fortuna Co.,Ltd

ဖုန္း-၀၉ ၅၄၀၁၅၄၆

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
အေရာင္း၀န္ထမ္း  မ (၁၀) ဦး
အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ 
ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္သူ။
အမွတ္-၃၉၀၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္လမ္းသြယ္ 
၄ လမ္း၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၁ ၅၇၂၁၈၆၊ 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
------------------------
ကန္ေတာ္ေလးအထူးကုေဆးခန္း

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

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း (၄၀ ႏွစ္ေအာက္)  (၁) ဦး
ေမာင္း/ေရာင္း (၄၀ ႏစွ္ေအာက)္ (၂) ဦး
Sales/ Marketing      က်ား/မ (၄) ဦး

ဖုန္း၀၉ ၂၅၀၀၁၈၅၄၆

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Store Keeper         က်ား/မ (၅) ဦး
Sale Promotor                     မ (၁၀) ဦး
Receptionist                   မ (၃) ဦး
Driver                       က်ား (၅) ဦး
Internal Auditor              မ (၃) ဦး
Helper                     က်ား (၁၀) ဦး

ဖုန္း-၀၁ ၅၅၉၄၃၃
------------------------

အလိုရိွသည္
WINNERS' ACADEMY ကုိယ္ပိုင္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမွ 
အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္
ဘာသာရပ္သင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
PGDMA ဆရာ၊ ဆရာမ
အေဆာင္မွဴး က်ား/မ ဘြဲ႕ရ
ယာဥ္ေမာင္း (30-50) ႏွစ္

ဖုန္း-၀၉ ၈၆၂၀၀၉၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ    က်ား/မ (၁) ဦး
လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ က်ား/မ (၁) ဦး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး           က်ား/မ (၂) ဦး
No.18(A/1),Tharyarwaddy Street, 
Sayarsan Qtr,Bahan Tsp,Yangong.

ဖုန္း-၀၁ ၅၄၂၁၁၁
------------------------

အလိုရိွသည္
United	Courier	Service	Co.,Ltd
စာေ၀/စာသိမ္း    က်ား/မ (၁၀) ဦး
အေျခခံပညာ အဆင့္ျမင့္တန္းေအာင္
စာပုိ႔၀န္ထမ္း         က်ား/မ (၁၀) ဦး
အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္
ယာဥ္ေမာင္း          က်ား (၂) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၃၀၉၉
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး

Sales  & Marketing  က်ား (၂) ဦး ၊ မ(၂) ဦး 
         ဖုန္း- ၀၉ ၄၄၈၀၀၁၆၅၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
PHARMACY PROMOTION GIRL (15) 
Posts
၁၀ တန္းေအာင္(သုိ႔) ဘဲြ႕ရ၊ ႐ုပ္ရည္ေျပ 
ျပစ္သန္႔ျပန္႔ရမည္။ 

ဖုန္း- ၀၁ ၂၉၈၉၄၄
------------------------

အလိုရိွသည္
Language Training Centre တြင္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ Part Time 
ဆရာ၊ ဆရာမ အလိုရွိသည္။ Eng-
lish၊ 4 Skill Japanese Language 
ကြၽမ္းက်င္စြာ သင္ၾကားႏုိင္သူ။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၂၇၃၆၄၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
(ဂ)လိုင္စင္ ကုိင္ေဆာင္သူ ယာဥ္ေမာင္း 
တစ္ဦးအလိုရွိသည္။ ၿမိဳ႕တြင္း (၆) ၿမိဳ႕ 
နယ္ႏွင့္ နီးသူကုိ ဦးစားေပးမည္။

ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၇၀၄၉၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း  
က်ား/မ (၄) ဦး
သူနာျပဳ (B.NSc)         က်ား/မ (၄) ဦး
သူနာျပဳအကူ                 က်ား/မ (၆) ဦး

ဖုန္း- ၀၉ ၅၄၀၉၀၉၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဆန္းယ်ဥ္အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္မွ
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္   မ (၂) ဦး
လက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္  မ (၂) ဦး
သင္တန္းသားလက္ခံပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၅၉၉၇၇
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အလုပ္သမားတရား႐ုံး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မျဖစ္ႏုိင္ေသးဟုဆို
ရဲႏုိင္

ရန္ကုန္၊မတ္-၁၆
အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုေန 
ေသာ  အလုပ္သမားတရား႐ုံး  
သည္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား 
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ 
တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေသာ ္
လည္း လက္ေတြ႕တြင္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏုငိမ္ည ္မဟတု္ေသး 
ေၾကာင္း အလုပ္သမားအလုပ္အ 
ကိငု္ႏငွ္ ့လမူႈဖ ူလုံေရး၀နႀ္ကီးဌာနမ ွ
သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ဥပေဒမွာကပါၿပီးၿပီ။ ဒါေပ 
မဲ့ ဖဲြ႕စည္းပုံေတြဖဲြ႕ဖို ႔ က်န္ေသး 
တယ္။ ဘယ္ေတာ့လဲဆိုတာက 
ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ေဖာ္ေဆာင္ 
မွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္’’ ဟု 
ယင္းဌာနမ ွအရာရွတိစဥ္ီးကေျပာ 
သည္။
 အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈဥပေဒ 
တြင္ အျမင့္ဆုံးေျဖရွင္းေပးသည့္ 
ႏုငိင္ံေတာ္ခုသံမာဓိေကာငစ္မီ ွဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ပါက ဗဟို 
တရား႐ုံးခ်ဳပ္သို ႔  အယူခံစာခြ ၽန္ 
လႊာမတက္ေတာ့ဘဲ အလုပ္သ 
မားတရား႐ုံးတြင္သာ ေျဖရွင္းရ 
မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘ဗဟိုတရား႐ုံးကို အယူခံ 
၀င္ေနမယ့္အစား အလုပ္သမား 
တ ရား ႐ုံး မွာ  ေျ ဖ ရွ င္း တာျ ဖ စ္  
တယ္။ အရပ္ဘက ္တရား႐ံုးထက ္
စာရင္ လုပ္သားေတြရဲ႕ အျငင္း 
ပြားမႈကို အလုပ္သမားတရား႐ုံး 
မွာ ေျဖရွင္းတာကိုေျပာတာ’’ဟု 
အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။
 အလပ္ုသမားတရား႐ံုးသည ္
အလုပ္သမားထုအတြက္ လြန္စြာ 
အေရးႀကီးၿပီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ 
ပါက အျငင္းပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့က် 
လာႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းတရား႐ုံး  
ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပ 
ေတာင္းဆိသု ူျမနမ္ာႏုငိင္ ံအလပု ္
သမားသမဂၢဥက႒ၠဦးေအာငလ္င္း 
က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

 ‘‘တစ္ႏွစ္ၾကာမလား၊ ႏွစ္ႏွစ္ 
ၾကာမလား၊ ေပၚေပါက္လာဖို ႔ 
အေရးႀကီးတယ္။ အရင္တုန္းက 
၀ါဏိဇၨခုံ႐ုံးေတြရွိတယ္။ အသစ္ 

ျပန္မလုပ္ေပးေသးဘူး။ အခုက 
အျငင္းပြားမႈဥပေဒ အသစ္နဲ ႔အ 
စားထုိးထားတယ္’ ’ ဟု ၎က 
ေျပာသည္။

  အလုပ္သမားတရား႐ုံးကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ဖဲြ႕ 
စည္းပုံေရးဆဲြျခင္းသည္ အဓိက 
အေရးႀကီးၿပီး  အလ်င္အျမန္မ 

ေဆာင္ရြက္သင့္ေ ၾကာင္း  လုပ္ 
သက္ (၃၅)ႏွစ္ရိွအရြယ္ရိွ အလုပ္သ 
မားတစ္ဦးက အႀကံျပဳေျပာၾကား 
သည္။
 ‘‘လုပ္သားေတြအတြက္ လုိ 
အပ္တာအမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဖဲြ႕စည္း 
ပုံမွ မညီမွ်ရင္ ဘာမွထူးလာမွာ 
မဟုတ္ဘူးေလ။ အလုပ္သမား 
တရား႐ုံးက အရင္၀ါဏိဇၨခုံ႐ုံး  
ေျဖရွင္းေရးနဲ႔ အတူတူပါပဲ’’ ဟု 
၎က ေျပာသည္။
 မတ္လ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိ ႕ဳ 
ေတာ္ခန္းမအနီး အလုပ္သမား ၂၀၀ 
ေက်ာ ္ဆႏၵျပပဲြတြင ္ဥပေဒမ့အဲလပု ္
ထုတ္မႈရပ္တန္႔ေရး၊ အလုပ္သ 
မားတရား႐ုံးေပၚေပါက္ေရး၊ သမဂၢ 
ၿဖိဳခဲြမႈရပ္တန္႔ေရး၊ ဥပေဒေဖာက္ 
ဖ်က္ေနေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား ထိ 
ေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရးတို ႔ 
ကိ ုေတာင္းဆိခုဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရွိသည္။ 

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံလုပ္သားမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္
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ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး	ဦးခင္ရီႏွင့္
ေတြ႕ဆုံျခင္း

‘‘၁၃၅ မ်ဳိးကို မွန္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားေသဆုပ္ကုိင္ၿပီး ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး’’

လာမည္ ့မတ္လ ၃၀ ရကမွ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရကအ္ထိ ျမန္မာႏုငိင္တံြင ္ႏစွသ္ုံး 
ဆယ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။
 သန္းေခါငစ္ာရင္းေကာကယ္မူႈမ်ား မစတငမ္ီႏစွပ္တခ္န္႔ အလိတုြင ္
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
၀န္ႀကီးဦးခင္ရီအား 7Day News က သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့
သည္။
 ၀န္ ႀကီးက သန္းေခါင္စာရင္း အေၾကာင္း လူအမ်ားစုိးရိမ္ေန 
ၾကသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈျပႆနာမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး စာရင္း သတ္ 
မတွခ္်က္ႏငွ္ ့႐ုဟိငဂ္်ာ၊ ဘဂၤါလအီျငင္းပြားေနမႈမ်ားအေၾကာင္း ေတြ႕ဆု ံ
ေမးျမန္းခန္းအတြင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 ယင္းတုိ႔အနက္မွ အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အိျဖဴမြန္၊	ထြန္းခုိင္

  သန္းေခါငစ္ာရင္းကိ	ုအေတြ႕	
အႀကံဳမရိွတာ	အစိုးရဘက္ေရာ	
ျပညသ္ူေရာ	ႏစွ္ေပါင္း	၃၀။	တခ်ဳ႕ိ	
ဆို	 ၃၀	ထက္	 မကဘးူေပါ့။	 ၀န္	
ႀကီးတုိ႔အေနနဲ႔	တခ်ဳိ႕အခက္အခဲ	
ေတြကို	 ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားမွာ	
ေပါ့။	ဒါေပမ့ဲ	မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲ	အ	ခက္	
အခဲေတြက	ဘာေတြျဖစမ္လ။ဲ	အ	
ႀကီးဆုံးစိန္ေခၚမႈေတြက	ဘာေတြ	
ရင္ဆုိင္ေနရပါသလဲ။	 လက္ရွိ 	
အခ်ိန္မွာေပါ့။
	 စိန္ေခၚမႈကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ေပါ့ဗ်ာ။ နံပါတ္တစ္က ဥပမာဆို 
ပါစုိ႔။ လမူ်ဳိးစ ု၁၃၅ မ်ဳိးကိ ုမတူည ္
ၿပီးေတာ့ ေကာက္လုိက္တယ္ဆို 
တဲ ့အခါက်ေတာ ့ဘာျဖစလ္ို႔ ၁၃၅ 
မ်ဳိး အေပၚမူတည္ၿပီး ေကာက္ 
လုိက္သလဲ။ ၁၃၅ မ်ဳိးဟာ တခ်ဳိ႕ 
လူမ်ဳိးေတြနဲ ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့  
သတ္ပုံသတ္ၫႊန္းေတြ  မွားေန 
တယ္။ တခ်ဳိ႕လူမ်ဳိးေတြက မရွိ 
ေတာဘ့ူး။ တခ်ဳ႕ိလည္း လမူ်ဳိးသစ ္
ေတြက အရင္ေကာက္တုန္းက၊ 
မပါသြားဘူး  စသျဖင့္  ဒီလိုအ 
ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အရင္အစဥ္ 
အဆက ္ေကာကတု္န္းက ဒအီေပၚ 
မွာ အေျခခံခဲ့တာေပါ့။ ၁၉၃၂ 
ခုႏွစ္ေလာက္က ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ 
လကထ္ကတု္န္းကလည္း ဒလီိလု ူ
မ်ဳိးစုေတြဆိုၿပီး ဒီလုိပါခဲ့ဖူးတယ္။ 
၁၉၇၃ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ 
ေတာ့လည္း ဒီအေပၚမွာ အေျခခံ 
တယ္။ ၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ေတာ့လည္း ဒီအေပၚမွာ 
အေျခခံတယ္။ အခုအခ်ိ န္ထိ  
လည္း ၁၃၅ မ်ဳိးဆိုတာ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလထဲားတာ မရွိေသးတဲအ့ 
ခါက်ေတာ့ တရား၀ငက္နိ္းဂဏန္း 
ေတြ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ သို ႔ေသာ္ 
ဒါကို မွန္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
တရားေသဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေျပာေန 
တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုလို အ 
ျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္ ျပင္ခ်င္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
က ဒါကို ေကာက္လုိက္တာ။ ျပင္ 

ဖို႔ဆိတုာက လအူားလုံးရ႕ဲဆႏၵပါမ ွ
ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖဲြ႕ကလာေျပာ၊ 
တစ္ေယာက္က လာေျပာတယ္ 
ဆုိ႐ုံနဲ ႔ ဒါလူအားလုံးရဲ႕ ဆႏၵလို ႔ 
ေျပာလို႔ မရဘူး။ အဒဲီေတာ့ လအူား 
လုံးက ဒါျဖင့္ မွားေနတယ္၊ ျပင္ 
ဖို႔အတြက္ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ဘယ္ 
လိဆုႏၵရွလိ၊ဲ  အားလုံးလုကိ ္ေမးဖုိ႔ 
လို တာေ ပါ့ ။  လူ မ်ဳိး စု အားလုံး  
လိကု္ေမးဖို႔ လိပုါတယ။္ လုကိ္ေမး 
ဖို႔ဆုတိဲ ့လပုင္န္းစဥက္ သန္းေခါင ္
စာရင္းပဲေလ။ အဒဲလီိ ုလပုင္န္းကိ ု
လပ္ုၿပီးမွ ေပၚလာတဲ ့ကန္ိးဂဏန္း 
ေတြကို ဒုတိယအဆင့္က်မွ သက္ 
ဆုိင္သူအားလုံး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး 
အေျဖရွာၾကတာ မေကာင္းဘူး 
လား။ ဒါေတြလည္း ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ 
ရွင္းရပါတယ္။ အလားတူပ ဲတခ်ဳ႕ိ 
ေမးခြန္းေတြကေတာ့  ႀကိဳတင္  
ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေပါ့။ ဘာျဖစ္ 
လို႔ ႀကိ ၿဳပီးေတာ ့တုငိ္းရင္းသားေတြ 
နဲ ႔ မတုိင္ပင္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္ေစာေစာက ေျပာသလိုေလ 
အတည္ျပဳၿပီးသား ကိန္းဂဏန္း 
ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကိုကြ ၽန္ေတာ္ 
ဖ်က္ပစ္လို႔ မရဘူး။ ဒါကို ျပင္ဖို႔ 
ဆိုတာက အားလုံးရဲ႕ဆႏၵ ျပန္ယ ူ
ဖို ႔လိုတယ္။ အားလုံးရဲ႕ ဆႏၵကို 
မယူေသးဘနဲဲ႔ ဒမီွာသြားျပငဖ္ို႔ အာ 
ဏာလည္း မရွိဘူး။ ေကာင္းတာ 
ကေတာ့ ခုနလိုအားလုံးကို ေမး 
ၿပီးမွျပင္ဖို ႔ကပို ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ 
အ တြ က္ေ ၾ ကာ င့္  အား လုံး ကို  
ေကာက္ၿပီးမွ ျပန္တုိင္ပင္တာ မ 
ေကာင္းဘူးလား။ ႀကိဳတုိင္ပင္ေန 
ရင္ အလုပ္က ၾကန္႔ၾကာၿပီး မျဖစ္ 
ဘူးေလ။ အခ်ိန္ေတြၾကာေနမယ္။ 
ဒီကာလအတြင္းလု ပ္လို ႔  ရ မွာ  
မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္တာကိုက 
စုစုေပါင္း ေလးႏွစ္နီးပါးေလာက္ 
ၾကာတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္တာကိုး။ 
အားလုံးေကာကၿ္ပီးမ ွတုငိပ္ငတ္ာ 
ပိုေကာင္းတယ္။ တုိင္ေတာ့ တုိင္ 
ပင္မယ္။ အရင္နဲ႔ ေနာက္တုိင္ပင္ 
တာ ႏွစ္ခုမွာ ေနာက္ဟာပို ၿပီး  

ေကာင္းတယ္လို ႔ ။  ဒါကလည္း 
ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ား ရငွ္းရတဲက့စိၥ။  
ေနာကတ္စခု္က မထငမွ္တ္ပ ဲျဖစ ္
လာတဲ ့ေမးခြန္းေတြက ေနာကက္ိ ု
တစ္လေလာက္ ေရႊ႕ေပးပါဆိုတဲ့ 
ေမးခြန္းမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔က စဥ္းစားၾကည္တ့ာေပါ။့ ဒမီွာ 
စာရင္းေကာကဖ္ုိ႔သုံးတာ အမ်ားစ ု
က ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြ ျဖစ္ 
တယ္။ ဒီကာလက ပညာေရး၀န္ 
ထမ္းေတြ ေက်ာင္းပတိတ္ဲ ့အခ်နိ။္ 
ေနာကထ္ပ္ ပညာေရးႏစွအ္စ မစ 
ေသးတဲ့အခ်ိန္ စာရင္းေကာက္တဲ့ 
သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးအ 
ခ်ိန္ေတြ ျဖစ္တယ္။ အေကာက္ခံ 
ရတဲ့ သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူေတြ 
ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရာမွာ အရွိဆုံးအ 
ခ်နိက္ ဒအီခ်နိပ္။ဲ ဒါကြၽန္ေတာတ္ို႔ 
လြနခ္ဲတ့ဲ့ႏစွ္ေပါင္း ဆယ္ႏစွစ္ာအ 
ထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွတ္တမ္းလုပ္ 
ထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ အခုအ 
ခ်ိန္က အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပဲ။ 
ေကာက္တဲ့လူလည္း အဆင္ေျပ 
တယ္။ အေကာကခံ္ရတဲ့ လလူည္း 
အဆငေ္ျပတယ္။  ေနာက္တစ္ 
ခ် က္ က  တ ခ်ဳိ ႕ေ န ရာေ တြ မွာ  
ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအုိ 
လု ိေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ၁၄ ရက္၊ ၁၅  
ရက္သြားရတယ္။ လခ်ီၿပီး ကုန္း 
ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ရတာ ရိွတယ္။ 
အဲ ဒီလိုေ နရာေတြမွာ  ဒီထက္  
ေနာကက္်သြားမယဆ္ုရိင ္ႏငွ္းေတြ 
အရည္ေပ်ာ္တာ၊ ျမင္ကြင္းေတြ 
ပိတ္တာ စသည္ျဖင့္ လမ္းပန္း 
ဆ က္ သြ ယ္ေ ရး အ ခ က္ အ ခဲ  
ေၾကာင့္ ဒါ့ထက္ေနာက္က်သြား 
ရင္ ပစၥည္းေတြ ပ်က္တာစီးတာနဲ႔ 
သယ္လုိ ႔ မရတာေတြ  ျဖစ္ကု န္  
မယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရႊ႕မယ့္ ေရႊ႕ရင္ 
ေတာ့ တစ္လေတာ့ ေရႊ႕လို ႔မရ 
ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ဒီအခ်ိန္ထိ ေရႊ႕မွ 
ရမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ ဒီလိုျပန္ 
ရငွ္းျပရတာေပါ။့ အဒဲီေတာလ့ည္း 
အမ်ားစနုားလညသ္ြားတဲ ့သေဘာ 
လည္း  ရွိတာေပါ့ ။  အဲဒီေတာ့  

မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အဲဒီလို ေမးခြန္းမ်ဳိး 
လည္း ရင္ဆုိင္ရတာ ရွိတာေပါ့။ 
တခ်ဳိ႕ဟာလည္း ေမွ်ာ္ေတာ့ ေမွ်ာ္ 
လင္ၿ့ပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ ့ဒီေလာက ္ 
ၾကာၾကာရွင္းရလမ့္ိမယ္ မထငတ္ဲ့ 
ဟာလည္း ပါတာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ 
ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူျပည္ 
သားေတြ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီအ 
ေပၚမွာ လက္ခံယုံၾကည္သြားၾက 
တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ႐ိုးသား 
စြာယုံၾကည္ပါတယ္။
 ၀န္ႀကီးတို႔	ဒကီစိၥနဲ႔ပတ္သက	္
ၿပီး	ထိေတြ႕ဆက္ဆံေတာ့	တုိင္း	
ရင္းသား	လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕	
ေတြရဲ႕	 ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း	
ပါတာေတြ႕ရပါတယ္။	သူတို ႔နဲ ႔	
ေကာ	ဘယလ္ုနိားလညမ္ႈ	ယထူား	
လ။ဲ	ဘယ္ေလာကအ္တိုင္းအတာ	
အထိ	 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔	သ	
ေဘာတူ	ထားပါသလဲ။	
	 ကြ ၽ န္ေ တာ္ ကို ယ္ တုိ င္ က 
လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ၀င ္ျဖစတ္ယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥတုိင္းလုိလုိမွာ 
ကြၽန္ေတာ္ပါတာေပါ့။ ျပည္တြင္း 
မွာလည္း  ကြ ၽန္ေတာ္ပါတယ္။ 
နယ္စပ္မွာလညး္ ပါတယ္။ ျပညပ္ 
မွာလည္း ပါတယ္။ ေတြ႕ၾကတုိင္း 

မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးရင္း ဒါေလးကို 
လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ ၊ ၃ ႏွစ္က 
တ ည္း က  ေ ဆြးေႏြး ပါ တ ယ္ ။ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔မွာ သန္းေခါငစ္ာရင္း 
ေကာက္ဖို ႔ ရွိတယ္။ သန္းေခါင္ 
စာရင္းရဲ႕ တကယ့္ရည္မွန္းခ်က္ 
တာ၀န္က ဘာေတြျဖစ္တယ္။ 
ဒါက ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ ႕ 
အက်ဳိးျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကအား 
လုံး ပါ၀ငခ္ြင္ရ့ွတိဲ ့လပုင္န္းစဥ္ျဖစ ္
တယ္စသည္ျဖင့္ ဒီလုိေျပာေတာ့၊ 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေျပာေတာ့ တုိင္း 
ရင္းသားညီအစ္ကိုေတြလည္း သိ 
ရိွနားလည ္လကခံ္ၾကတဲ့ သေဘာ 
ျဖစ္ပါတယ။္ နယစ္ပ္ေတြမွာသြား 
ၿပီး ရွင္းျပတာ ရိွတယ္။ သတင္းစာ 
ရွင္းလင္းပဲြလုပ္တာ ရွိတယ္။ 
ေနာက္သီးျခား စိတ္၀င္စားလို ႔ 
KNU အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔၊ ABSDF 
အဖဲြ႕အစည္းတုိ ႔၊ PNLO အဖဲြ႕ 
အစည္းတုိ႔၊ RCSS/SSA  အဖဲြ႕ 
အစည္း တုိ ႔  စသည္ျ ဖင့္အဖဲြ ႕ 
အစည္းေတြနဲ႔႐ုံးမွာ သီးျခားေတြ႕ 
ဆုံ ၿပီးေတာ့ ၂ နာရီခဲြ၊ ၃ နာရီ 
ေလာကရ္ငွ္းျပ တာရွတိယ။္ သတူုိ႔ 
ကုိယ္တုိင္က သူတုိ ႔နယ္ေျမမွာ 
ဆင္းၿပီးေတာ ့လုကိၿ္ပီး တရားေဟာ 
တာေတြရွိတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း 

ေျပာလို႔ရွိရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသား 
အဖဲြ ႕အစည္းအားလုံး နီး ပါးက 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈရွိ  
ေနၿပီး၊ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ လပုင္န္းေတြ 
မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေနၿပီး အခုဖြင့္ 
မယ့္ စာရင္းစစ္စာရင္းေကာက္ 
သင္တန္းေတြမွာလည္း လာၿပီး 
ေတာ့ တကဖ္ို႔အတြက ္လပ္ုေနၾက 
ၿပီ။
 ဥပမာ-ကြၽန္ေတာ္ဆို ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးမွာ ကရင္ျပညန္ယ္န႔ဲပတ္ 
သက္ၿပီး တာ၀န္ယူတယ္ေပါ့။ အဲ 
ဒမွီာဆုရိင ္ဗဟုိေကာ္မတီ၀ငတ္စ ္
ဦးျဖစ္တဲ့ ပဒိုအားတိုဆုိရင္ သူ 
ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ သူ႔ 
ရ႕ဲ တပ္မဟာနယ္ေျမေတြမွာ ေဟာ 
တာေျပာတာ ရွင္းတာလင္းတာနဲ႔ 
ေအာက္မွာရိွတ့ဲ ခ႐ိုင္မွဴ းေတြ တပ္မ 
မွဴးေတြကလည္း ကြၽန္ေတာတ္ို႔ဆ ီ
က တပ္ဖဲြ႕ေတြနဲ ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 
ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဒါတစ္ခုတည္း 
ကုိ ကြ ၽန္ေတာ္က ဥပမာထုတ္ျပ 
တာပါ ။  အျပည့္အ၀ပူးေ ပါ င္း  
ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနၿပီေပါ့။ 
၈၃ ခုႏွစ္ကဆုိရင္ ဒီလိုနယ္ေျမ 
ေတြ မပါခဲဘ့ူး။ ကရင္ျပညန္ယ္မွာ 
ဆုိရင္ ေက်းရြာအုပ္စု ေတာ္ေတာ ္
မ်ားမ်ား မပါခဲ့ဘူး။ အခုမွာက 
ေတာ့ မပါတာ ကြၽန္ေတာ္ထင္ 
တယ္ မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆိုေတာ့ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ 
ကိုေတြက ၀ငၿ္ပီး ေတာ ့စာရင္းေပး 
ၿပီကိုး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိတဲ့ ရြာ 
ေတာင္ ပါေနၿပီ။ အိုင္ဒီပီလို႔ဆိုတဲ့ 
စခန္းေတြကို ေက်းရြာေတြအျဖစ္ 
နဲ႔ ေကာကက္ြကထ္ပဲါေနၿပီ။ ဒါက 
ေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ကို ဥပမာ 
ျပတာေပါ့။ တျခားေနရာမွာလည္း 
ဒီလုိပဲေပါ့။ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္  အဖဲြ ႕အစည္းေတြက 
ေတာ ့ပူးေပါင္းပါ၀ငမ္ႈေတြ အျပည္ ့
အ၀ ရိွေနပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ဒီလိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၈၃ 
ခုႏွစ္ကထက္ စာရင္းအမ်ားႀကီး 
လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ပါတယ္။

အခ်ပ္ပု(ိA12)	သို႔

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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 သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွ 
မႈႏွင့္ အသိပညာနည္းပါးမႈသည္ 
ဉာဏ္ရည္ျခားနားေသာ ကေလး 
ငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ယူခြင့္ကို 
ပတိပ္ငတ္ားဆီးထားသလိ ုျဖစ္ေန 
ၿပီး အိမ္တြင္းပုန္းဘ၀ျဖင့္ အဆံုး 
သတ္ေနၾကရသည္။
 ‘‘လူတုိင္းအတြက္ ပညာေရး’’ 
ဟုဆုိထားေသာ အစိုးရ၏ အေျခခံ 
ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင ္မသနစ္ြမ္း 
ကေလးမ်ားအတြက္ အခြင့္အ 
လမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးရန္ လို 
အပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သင္႐ိုးၫႊန္း 
တမ္းမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္ မသန္ 
စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ လိုက္ေလ်ာညီ 
ေထြမႈရွိေသာ ေက်ာင္းပတ္၀န္း 
က်င္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ 
တာကေတာ ့သင႐္ိုးၫႊန္းတမ္းပါ။ 
စာဖတ္တာ၊ စာေရးတာေတြကို 
အဓိကဦးစားေပးလြန္းေနတယ္။ 
ကေလးေတြအတြက္ ဘ၀မွာ လို 

အပတ္ဲ ့စြမ္းရည္ေတြ သင္ေပးသင့ ္
တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြကို 
ဗဟိုျပဳတဲ့စနစ္က ပိုသင့္ေတာ္ၿပီး 
ထိေရာကမ္ႈပိရုွလိမိ္မ့ယ’္’ ဟ ုလႈငိ ္
သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ မိခင္တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ဉာ ဏ္ ရ ည္ျ ခား နားေ သာ  
မသန္စြ မ္းကေလးမ်ားႏွ င့္ ပတ္  
သက၍္ ပညာေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္သ ူ
မ်ားႏငွ့ ္ျပညသ္လူထူအုေနျဖင့ ္အ 
ေလးထားသတိျပဳမလိာေစရန ္အ 
သပိညာေပးလႈပရ္ွားမႈမ်ား ေဆာင ္
ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္း 
က ေထာက္ျပထားသည္။
 ပညာေရး မူ၀ါဒခ် မွတ္ရာ  
တြင္ ဉာဏ္ရည္ျခားနားေသာ က 
ေလးငယ္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္း 
မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ စစ္ 
တမ္းသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရး 
ဥပေဒႏွစ္ခု လႊတ္ေတာ္သို႔ တစ္ 
ၿပိဳင္နက္ တင္သြင္းေသာ အခ်ိန္ 
ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

ဉာဏ္ရည္ျခားနား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ပညာေရးစနစ္

စာမ်က္ႏွာ	(၁၅)	မွ

 ကုယိ၀္န္ေဆာငမ္ခိငမ္်ားအ 
ေနျဖင့္ ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္း 
လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ေသြးတုိး 
ျခင္း၊ ေျခလက္ေဖာေရာင္ျခင္းမ်ား 
ေသခ်ာသရိွၿိပီးလုအိပ္ေသာကသု 
မႈမ်ားခယံူႏုငိရ္နအ္တြက ္နီးစပရ္ာ 
ေဆး႐ု၊ံ ေဆးခန္းမ်ားတြင ္ကုယိ၀္န ္ 
ႏုစဥ္အခါကတညး္က ပံုမွန္ျပသ 
ရနလ္ုအိပ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြနစ္ြာ 
အနားယူေပးရန္ႏွင့္ေသြးတုိးျဖစ္ 
ေစႏုငိသ္ည္ ့အငနအ္စားအစာမ်ား 
ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း 
ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳေျပာ 
ဆုိၾကသည္။
 ကမၻာေပၚတြင ္ကိယ္ု၀န္ဆပ္ိ 
တက္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း 
အတိအက်ကိ ုပညာရွငမ္်ားက စူး 
စမ္းရွာေဖြေနဆဲျဖစက္ာ ျပဳလပုၿ္ပီး 
ေသာ သုေတသမီ်ားအရမအူာဟာ 
ရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အဆီမ်ား 
ျခင္း၊ သားအမိဆ္သီုိ႔ေသြးေထာက ္
ပံမ့ႈမေကာင္းျခင္း၊ ခခုအံားစနစပ္ု ံ
မွန္မဟုတ္ျခင္းစသည္အ့ခ်ကမ္်ား 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိရ 
သည္။
 ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ေရာဂါ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသူမ်ားမွာ သားဦး 
ကိယု၀္နမ္်ား၊ ဆယ္ေက်ာသ္ကအ္ 
ရြယ္ကို္ယ္၀န္ေဆာင္သူမ်ား၊ အ 
သက ္၄၀ေက်ာမ္ ွကိယု၀္န္ေဆာင ္

သူမ်ား၊ ကုိယ္၀န္မေဆာင္ခင္က 
တည္းကေသြးတုိးေရာဂါရွိ ၿပီးသူ 
မ်ား၊ ေရွ႕ကုိယ္၀န္မွာ သားဆိပ္ 
တက္ဖူးသူမ်ား၊ မိခင္(သုိ႔)ညီအစ္ 
မမ်ားမွာ သားဆပိတ္ကဖ္ူးသမူ်ား၊ 
အႁမႊာကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ အ၀ 
လြန္သူမ်ား၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ေသြး 
တုိး၊ ေသြးခ်ဳိ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာ 
ဂါ၊ SLE ေခၚ ေလးဘက္နာ၊ အ 
ဆစ္ေရာင္ေရာဂါအခံရွိသူမ်ား  
တြင ္ပုမိုိျဖစ္ႏုငိ္ေၾကာင္းသရိသည။္ 
 အသက္(၄၀)အရြယ္ေဒၚ 
သန္းသန္း၀င္းအဖုိ႔ ယခုလြယ္ထား 
ရေသာ ဒုတိယေျမာက္ကိုယ္၀န္ 
မွာ ငါးလရိွၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ 
သုံးလရခ်ိန္ကတည္းက နီးစပ္ရာ 
ေဆးခန္းတြင္ ျပသအပ္ႏွံထားၿပီး 
သားဦးကေလးကဲ့သုိ႔ မျဖစရ္န္ ဂ႐ု 
စုိက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ 
 ‘‘ပထမေသသြားတဲ့ သား 
ေလးလုိထပ္ျဖစ္မွာစုိးတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင္ ့မျဖစ္ေအာငလ္ုိ႔ ကိယု၀္န ္
ေစာေစာအပ္ထားတယ္။ တျခား 
လူေတြကိုလည္း ေျပာခ်င္တာက 
ေသြးတုိးတုိ႔၊ ေျခလက္ေဖာေရာင္ 
တာေတြကို မေပါ့ဆဘဲ ေဆးခန္း 
ေတြမွာ ပုံမွန္စစ္ေဆးၿပီးႀကဳိတင္ 
ျပင္ဆင္မႈေတြရိွေစခ်င္တယ္’’ဟု  
၎ကဆုိသည္။

စာမ်က္ႏွာ	(၉)မွ

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားကို ႐ုတ္တရက္တုိက္ခုိက္တတ္သည့္ 
ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္း

မတ္လ (၁၅) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတလ္ ( ၁၅) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျ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 (၁၅) 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	(20)	 815	 940	 920	 950
Mar	(21)	 815	 940	 920	 950
Mar	(22)	 815	 940	 920	 950
Mar	(23)	 815	 940	 920	 950
Mar	(24)	 815	 940	 920	 950
Mar	(25)	 815	 940	 920	 950
Mar	(26)	 815	 940	 920	 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္လ (၁၅) 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 ၁၀,၀၀-၁,၂၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၃၀၀
ဆန္ (ဇီယာ) တစ္ျပည္ ၇၀၀-၉၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၈၀၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၇၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၂၅၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၂၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၇၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၂၀-၁၃၀
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 ၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၄၀၀
င႐ုတ္သီး(အပု) တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀

စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

TV
အမ်ဳိးအစား	 ေမာ္ဒယ္	 ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

Samsung (PDP) 4Series51-4900 610,000
Panasonic(LED) THL32B6X 225,000
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 320,000
Mitsubishi Electric MR 17E(1 Door) 200,000 
Hitachi  190W 245,000
Panasonic NR.BT224 245,000

Washing
Samsung WA95W9 170,000
Panasonic 72B2 190,000

Aircon
Hitachi  1.0HP(RAS-E1067) 245,000
Mitsubishi Electric 1.0HP(MS-F10VC) 290,000
Samsung 1.0HP(AS09 HTFST) 255,000

Note book Price
	 Dell
 Intel Core i3 1.8 GHz, 2 GB DDR3, 500GB HDD, 14" 464,000
 Intel Core i5  1.8 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 648,000
 Intel Core i5 2.6 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD, 15.6" 697,000
 Intel Core i7 1.8 GHz, 8 GB DDR3, 1 TB HDD ,14" 813,000
	 Lenovo
 Intel Core i3 2.4 GHz, 4 GB DDR3, 500GB HDD, 14" 484,000
 Intel Core i5  1.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB  HDD, HD, 13.3" 668,000
 Intel Core i5 2.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 745,000
 Intel Core i72.1GHz,8GB DDR3,730GBHDD,2GB VGA,15.6" 910,000
 MSI
 Intel Core i3 2.5 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, HD, 14" 460,000
 Intel Core i3 2.4 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 15.6'' 556,000
 Intel Core i5 2.5 GHz, 4 GB DDR3, 730 GB HDD, 17.3'' 969,000
 Intel Core i7 2.4 GHz, 8 GB DDR3, 750 GB HDD, 15.6" 1,057,000
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မေမ့တ့ဲႏုိင္	(သို႔မဟုတ္)	ေမာင္စုိးႏုိင္
အတိတ္။ ထိုအတိတ္သည္ မေန႔ 
က၊ တစ္ေန႔ကေတာ့ မဟုတ္ပါခဲ့။ 
(၂၆) ႏစွၾ္ကာခဲ့ၿပီ။ ၁၉၈၈ ခုႏစွ၏္ 
မတ္လ။ ေဆာင္းရာသီကုန္လြန္ 
ၿပီး ေႏြဦး၏အပူေတြ စတင္ခ်ိန္။ 
ေပါက္လဲ၊ စိန္ပန္းတို ႔ နီတာရဲဖို ႔ 
တာစူေနခ်ိန္။ လရာသီကိုကပင္ 
ေတာ္လွ န္ေရးရာသီေလလား ။ 
ထုိႏွစ္၏ မတ္လ ၁၂ ရက္မွာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စက္မႈတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္  အေနာက္ 
ႀကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္မွ အရပ္သား 
လူငယ္အခ်ဳိ႕တုိ႔ လက္ဖက္ရည္ 
ဆုိင္မွာ ရန္ပဲြငယ္တစ္ခုျဖစ္ရာမွ 
အစိုးရ၏ ရပ္တည္မႈကို ေက်ာင္း 
သားမ်ား မေက်နပ၍္ ေက်ာင္း၀င္း 
အတြင္းမွာ ေက်ာင္းသား အုံႂကြမႈ 
စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ လုံ 
ထိန္းတပ္ဖဲြ႕က စက္မႈတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းသို႔ ေသနတ္ 
မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ေမာင္ဖုန္း 
ေမာ္ဆိုသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး 
ေသနတမ္နွ္ေသဆုံးခဲၿ့ပီး ေက်ာင္း 
သားအမ်ားအျပား ထ ိခိကုဒ္ဏရ္ာ 
ရရွိခဲ့သည္။
 ထိုစဥ္အခ်ိန္က ေမာင္ဖုန္း 
ေမာ္ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံး 
ျခင္းကိစၥကို ကြၽန္မအဖို႔ သတင္း 
အျဖစ္မွ်သာ ၾကားသိခဲ့သည္။ 
ကိုယ္တုိင္ မ်က္ျမင္မရွိခဲ့။ ထုိစဥ္ 
က ကြၽန္မွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း 
သူမဟုတ္ေတာ့။ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံ 
ႀကီးမွာ ေရာဂါရွာေဖြေရးကြ ၽမ္း  
က်င္သူအျဖစ္ အလုပ္၀င္ေရာက္ 
ေနခဲ့ၿပီ။ မတ္လ ၁၃ ရက္ ညပိုင္း 
ကပင္ အင္းစိန္၊ ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ စက္ 
မႈတကသၠိလု၀္င္းမွာ ေက်ာင္းသား 
အုံႂကြမႈ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ လုံ 
ထိန္းတပ္ဖဲြ႕က ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ 
ခတ္သျဖင့္  ေသဆုံးသူရွိသလို  
ဒ ဏ္ ရာ ရ ရွိ သူေ တြ ရွိေ ၾ ကာ င္း  
သတင္းမ်ား ထြက္လာခဲ့သည္။
 ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ 
ေသဆုံးသြားသည္ဟူေသာ သ 
တင္းေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ စက္ 
တင္ဘာ ၅ ရက္က အစိုးရ၏ ေငြ 
စကၠဴမ်ား တရားမ၀င္ေၾကညာ 
ခဲ့သညက္ိ ုမေက်နပ္ေနခဲၾ့ကေသာ 
ျပည္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား 
အုံႂကြမႈကို အထူးစိတ္၀င္စားၾက 
သလို ေမာင္ဖုန္းေမာ္ေသဆုံးျခင္း 
အတြက္လည္း ထပ္မံ၍၀မ္းနည္း 
ေၾကကဲြေဒါသျဖစ္ခ့ဲၾကရျပန္သည္။
 ေနာက္တစ္ေန႔ မတ္လ ၁၄ 
ရက္ နံနက္မွာေတာ့ ကြၽန္မသည္ 
အလုပ္တာ၀န္က်ရာ ရန္ကု န္  
ေဆး႐ုံ ႀကီးဆီသို ႔ ၀ိီရိယေကာင္း 
စြာျဖင့္ အိမ္မွခပ္ေစာေစာေလး 

မယ္ေငြဥ

ထြက္ခဲ့သည္။ ေဆး႐ုံသို ႔ေရာက္ 
သည္ႏွင့္ ဒဏ္ရာရေက်ာင္းသား 
မ်ား၏ သတင္းကိုနားစြင့္သည္။ 
ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးမွ ဆရာ၀န္၊ 
ဆရာမမ်ားအားလုံး မည္သူတစ္ 
ဦးတစ္ေယာက္မွ မ်က္ႏွာမေကာင္း။ 
ေဆး႐ုံ၏ေနရာတုိင္းမွာ ေက်ာင္း 
သားမ်ား၏ ဒဏ္ရာအနာတရ 
သတင္းကို  အခ်င္းခ်င္းစကား 
တီး  တိုးေျ ပာဆုိေန ၾကသည္ ။ 
ကြၽန္မ ေက်ာင္းသားလူနာမ်ားကို 
အား ေပးခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသားလူနာမ်ားကုိ ထားရိွရာ 
ခဲြစိတ္ေဆာင္ဆီသို ႔သြားခဲ့သည္။ 
ထိုစဥ္က ေသနတ္ဒဏရ္ာ ျပင္းထန္ 
သျဖင့္ ေဆး႐ံုတင္ထားရသူမွာ 
ေက်ာင္းသားႏွစ္ ဦး ။  တစ္ဦးက  
ေမာင္ျမင့္ဦး။ တစ္ဦးမွာေမာင္စုိးႏိုင္။
  ကြ ၽ န္ မခဲြ စိတ္ေဆာင္ကို  
ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ ျမင္ရေသာျမင္ 
ကြင္းက စတ္ိမသကသ္ာစရာ။  ႏြမ္း 
ေခြေဖ်ာ့ေတာ့ေနေသာ ေက်ာင္း  
သားလူနာႏွစ္ဦးလံုး၏ ေျခေထာက္ 
မ်ားကို  ေဆး႐ုံခုတင္ႏွင့္တဲြကာ 
သံ ႀကိဳး ႀကီးမ်ားျဖင့္  ခ်ည္ေႏွာင္ 
ထားသည္။ စိတ္ထဲမွာ ေထာင္း 
ခ နဲေ ဒါ သ ထြ က္ မိ သ ည္ ။  ထို  
ေၾကာင္ ့အနီးမအွေစာင္ရ့၀ဲနထ္မ္း 
ကို ‘ ‘လူနာေတြကို ဘာေၾကာင့္ 
သံႀကိဳးေတြနဲ႔ ခ်ည္ထားရတာလဲ။ 
ဒီလူနာေတြက ထြက္ေျပးႏုိင္မွာ 

မုိ႔လုိ႔လား’’ဟု ကြၽန္မခပ္တင္းတင္း 
ေျပာမိသည္။ ရဲႀကီး၏အေျဖမွာ 
ရွင္းပါသည္။ ‘‘အထက္အမိန္႔အ 
ရပါ’’တဲ့။ ကြၽန္မေျပာေသာ္လည္း 
ရကဲ ျဖဳတ္မေပး။ မညသ္ုိ႔ဆိပုါေစ။ 
ေသအံ့မူမူး ေက်ာင္းသားလူမမာ 
ႏစွဥ္ီးကိ ုလဆူိုးသခူိုးမ်ားကဲသ့ို႔ သ ံ
ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းအ 
တြက္ ကြၽန္မ၏ မေက်နပ္ခ်က္ကို 
ေတာ့ ေဖာ္ျပျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ျပ 
ႏုိင္ခဲ့သည္။
   ထိုေန႔က ေမာင္ျမင့္ဦးမွာ 
မသက္သာ။ အေျခေနဆိုးသည္။ 
ေမာင္စိုးႏုိင္ကား ထူထူေထာင္  
ေထာင္။ ႏွစ္ဦးလုံးမွာ မိသားစုမွာ 
ဆိုလွ်င္ ကြၽန္မေအာက္မွ ေမာင္ 
ေလးႏွင့္  သက္တူရြယ္တူေလး 
ေတြ။ ကြၽန္မက သတုိူ႔ကိ ုေမာင္ျမင္ ့
ဦး၊ ေမာငစ္ိုးႏုငိဟ္သုာ ေခၚေ၀ၚသံုး 
စဲြသည္။ ေမာင္ျမင့္ဦးက အသည္း 
မွာေသနတ္ဒဏ္ရာရရိွထားသည။္ 
ေမာင္စိုးႏုိင္က အူလမ္းေၾကာင္း 
မွာ။ ပထမေန႔ရက္မ်ားမွာ ေမာင္ 
ျမင္ဥ့ီးက အေျခအေနပိုးဆိုးသည။္ 
စကားပငမ္ေျပာ ႏုငိ။္ ေမာငစ္ုိးႏုငိ ္
ကား စကားစျမည္ေျပာႏိုင္သည္။ 
ငုတ္တုတ္ထုိင္ႏုိင္သည္။ စက္မႈ 
တကသၠိလု၀္င္းထဲမွာ လြနခ္ဲ့ေသာ 
ညပိငု္းကဘာေတြျဖစပ္်ကခ္ဲသ့လ ဲ
ဆိုသည္ကိုကြၽန္မတို ႔မေမးျမန္း။ 
မေမးခ်င္။ေမးစရာလည္း လုိမည္ 

မထင္။  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ရန္ 
ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းထဲမွ ေက်ာင္း 
သားသမဂၢအေဆာင္အအုံကို ၿဖိဳ 
ခဲြခဲသ့ည္ ့နည္းလမ္းအတိငု္း အစုိးရ 
၏ညႇိႏႈိ င္း  ေဆာင္ရြက္႐ိုး  မရွိ  
တတ္သည့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအ 
တုငိ္းဟသုာ နားလညထ္ားသည။္
 ေမာင္ျမင္ဥ့ီးႏငွ္ ့ေမာငစ္ိုးႏုငိ ္
တို ႔ႏွ စ္ဦးေဆး႐ုံတက္ေနစဥ္အ 
တြင္း သူတုိ ႔ကိုထားရွိရာ ခဲြစိတ္ 
ေဆာင္အခန္းဆီသို႔ ကြၽန္မေရာ၊ 
ကြၽန္မ၏ဂ်ဴနီယာ ေရာဂါရွာေဖြ 
ေရးသင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား 
ေလးမ်ားပါ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းလုိလုိ 
ပင၊္ မနကတ္စ္ေခါက၊္ ညေနတစ ္
ေခါက္မွန္မွန္သြားေရာက္ အား 
ေပးခဲ့ၾကသည္။ ေမာင္ျမင့္ဦးတစ္ 
ေယာက္ အသည္းထဲမွာ စူးနစ္ 
၀င္ေနေသာ က်ည္ဆန္ကိုခဲြထုတ္ 
ခဲ့သည္ဟု မွတ္မိသည္။ ေနာက္ 
ရက္မ်ားမွာ  ေမာင္ျမင့္ ဦးတစ္  
ေယာက္ ေနသာထုိင္သာရွိလာ 
ၿပီး သကသ္ာရာရလာခဲ့သည။္ ထို 
အခ်ိန္တြင္ ေမာင္စုိးႏုိင္ခမ်ာမွာ 
ေတာ့ အဖ်ားတက္လာၿပီး အေျခ 
အေနက ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ 
အဖ်ားမွာ ၁၀၄-၁၀၅ ဒီဂရီအထိ 
တက္လာၿပီး  စကားမေျပာႏုိ င္  
ေတာ့။ သည္အခ်ိန္မွာ ဟသၤာတ 
ၿမိဳ႕မ ွဖခင္ျဖစ္သလူုကိ္လာသည္။ 
ေမာင္စိုးႏုိင္က အေဖတူသား။ သူ႔ 

ဖခင္ကလည္း ျဖဴႏဲြ႔ႏဲြ႔။ ယဥ္ေက်း 
ဖြယ္ရာရွိသူ။ အလြန္ေအးခ်မ္း 
ၿပီး စိတ္ထားသေဘာထား ႏူးညံ့ 
သမ္ိေမြ႕လသွည္ ့ဟန္ပန္ရိွ သည။္
  ‘‘ေၾသာ္-အေဖလုိက္လာ 
တာလား ။  အေမေရာမပါဘူး  
လား’’ဟု ကြၽန္မကေမးမိသည္။ 
ေမာင္စိုးႏုိင္၏ ဖခင္က သူ႔ဇနီးမွာ 
ေမာင္စိုးႏုိ င္၏ေအာက္မွ  သား  
သမီးငယ္မ်ား စာေမးပဲြနီးခ်ိန္ျဖစ္ 
၍ မလိကုလ္ာႏုငိ္ေၾကာင္း ေျပာျပ  
သည္။ ဖခင္ႀကီးမွာ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ 
လွသူျဖစ္ေသာ္လည္း သားျဖစ္သူ 
၏ ဆုိးရြားလာေသာ က်န္းမာေရး 
အေျခအေနေၾကာင္ ့စတိ္ေသာက 
ေရာက္ေနမွန္းေတာ့ သိသာလွ 
သည။္ ကြၽန္မတုိ႔ အလပ္ုအားလပ္ 
သည့္ အခ်ိန္တုိင္း ေမာင္စိုးႏုိင္၏ 
ဖခင္ႀကီးႏွင့္အတူတကြ အားေပး 
ႏွစ္သိမ့္ရင္း ေနေပးခဲ့ၾကသည္။
 ေမာင္ျမင္ဥ့ီးႏငွ္ ့ေမာငစ္ိုးႏုငိ ္
တို ႔ ေဆး႐ုံသို ႔ေရာက္ရွိၿပီး ဆယ္ 
ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ေမာင္ျမင့္ဦး 
၏ ဒဏ္ရာမွာ အေတာ္ပင္သက္ 
သာလာခ့ဲေသာ္လည္း တစ္ခုေသာ 
နံနက္ခင္းအခ်ိန္ ကြၽန္မေဆး႐ုံသို႔ 
ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း ၾကားခဲ့ 
ရသညက္ ေမာငစ္ုိးႏုငိဆ္ုံးပါးသြား 
ၿ ပီဆုိသည့္  သတင္းျဖစ္သည္။ 
စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ခဲ့ရ 
သည္။ ကြၽန္မထက္ငယ္ရြယ္သူ 

ဂ်ဴနီယာေက်ာင္းသူကေလးမ်ား 
ကေတာ့ ဆုိဖြယ္မရိွၿပီ။ သူတို ႔ 
ကေလးေတြသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ 
ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ကို အား 
က်ခဲ့ၾကေလၿပီေလာမသိ။ ႏႈတ္ 
ဖ်ားမွာ ေမာင္စိုးႏုိင္သည္ (ႏုိင္) 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီကိုး။
 ေမာင္စိုးႏုိင္၏ အသုဘအ 
ခမ္းအနားကိ ုအစုိးရ၏ သတ္မွတ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ကြၽန္မတို႔ လုိက္ပို႔ခဲ့ၾက 
သည္။ ထုိေန႔က ေဆး႐ံုႀကီး၀င္း 
အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းအားလုံး၀မ္း 
နည္းေၾကကဲြမႈျဖင့္  တိတ္ဆိတ္ 
ၿငမိသ္ကသ္ြားခဲသ့ညက္ိ ုေျပာ စရာ 
လိုမည္မထင္မိ။ ဆရာ၀န္ေတြအ 
ၾကားမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ 
နာျပဳမ်ားအၾကားမွာေသာ္လည္း 
ေကာင္း‘‘ေမာင္စုိးႏိုင္ေလးဆံုးသြား 
ၿပ’ီ’ ဟ ုစကားတီးတုိးေျပာရင္း ၀မ္း 
နည္းေၾကကဲြစြာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ 
သ က္ ခဲ့ ၾ က သ ည္ ။  အ စိုး ရ ကို  
ေၾကာက္လည္း အလြန္ေၾကာက္ 
ေနရေသးခ်ိန္မို ႔လည္း ၀မ္းနည္း 
ေၾကကဲြရေၾကာင္းကိုပင္ အခ်င္း 
ခ်င္းသာ တီးတိုးေျပာေနၾကရခ်ိန္ 
လည္း ျဖစ္ေနေသးသည္ကိုး။
 ေမာင္စိုးႏုိင္၏ အသုဘ အ 
ခမ္းအနားကိပုင ္လုကိလ္ပံို႔ေဆာင ္
ရသဲနူည္းပါးလွေသးသည။္ ကြၽန္မ 
ကေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ညီမ 
ေလးအခ်ဳ႕ိႏငွ္အ့တ ူအသဘုလုကိ ္
ပို႔သူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ 
တစ္စီးတည္းေသာ ဘတ္စ္ကား 
ေပၚသိ႔ ုတက္ျဖစ္ေအာင ္တကခ္ဲ့မိ 
သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားထဲမွာ ေဆး 
ေက်ာင္းသားဟု ယူဆရသ ူလငူယ္ 
အခ်ဳိ ႕။ ေဆးဘက္ ပညာသင္ 
ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕။သူနာျပဳငယ္ 
တစ္ေယာကစ္၊ ႏစွ္ေယာကစ္။ ရန္ 
ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး၏ ေရခဲတုိက္ႏွင့္ 
ရင္ခဲြ႐ုံအၾကားမွာ ေမာင္စိုးႏုိင္၏ 
ဖခင္ႀကီးႏွင့္ လူငယ္အခ်ဳိ႕ရွိေန 
သည။္ လုကိပုိ္႔ၾကသအူားလုံး အသ ု
ဘယာဥ္အပါအ၀င္မွ ေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္သုံးစီးမွ်သာ။
 ေမာင္စိုးႏုိင္၏ ေနာက္ဆုံး 
ခရီး အသုဘယာဥ္တန္းကေလး 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမႀကီးမ်ားကို 
ျဖတ္သန္း၍ အစုိးရကသၿဂႋဳဟ္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေသာ တာေမြ သခ်ဳႋင္းဆီသို႔ 
သြားေနစဥ္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ 
အခါတုငိ္းပုမံနွအ္ ခ်နိထ္က ္တတိ ္
ဆိတ္ေနသည္ဟု ခံစားရသည္။ 
ကားေပၚမွာလည္း အသုဘပို ႔သူ 
အားလုံးလိုလို  တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္  
သက္လ်က္။ မည္သူမွ ငိုလည္း 
မငို။ စကားလည္း မေျပာမိၾက။ 
ကိုယ့္အေတြးႏွင့္  ကိုယ္ရိွေနၾက 
မည္ေတာ့ ေသခ်ာလွသည္။ 

pmrsufESm(32) odkY



Vol.9, No.29  OctObEr 7, 2010Vol.13, No.3  MarcH 19 , 2014

Hackathon ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အေကာင္းဆံုး က႑သံုးခုအတြက္ Application ေရးဆဲြသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္
ေဆြမြန္၊	ေစာပုိင္

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၇
ျမန္မာႏုငိင္တံြင ္ပထမဆံုးအႀကမ္ိ 
အျဖစ ္၄၈ နာရီၾကာျပဳလပ္ုခဲ ့သည္ ့
Hackathon ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျပည္ 
တြင္းရိ ွအေရးႀကီးသည္ ့က႑သံုး 
ခုအတြက္ Application ေရးဆဲြ 
သည့္ အဖဲြ႕သံုးဖဲြ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္၍ 
ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွ 
သည္။
 မတ္လ ၁၅ ရက္ႏငွ္ ့၁၆ ရက ္
ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္သည့္ Hackathon 
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ သီးႏွံမ်ားတြင္ ေရာဂါ 
ဘယႏွင့္ ပုိးမႊားမ်ား က်ေရာက္ 
ျခင္းကုိ ေတာင္သူလယ္သမားထံ 
မိုဘုိင္းနည္းပညာသံုး၍ ႀကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပႆနာေျဖ 
ရွင္းခဲ့သည္ ့Nilbug အဖြ႕ဲက ပထမ၊ 
ေရြးေကာကပ္ြအဲား ပြင္လ့င္းလြတ ္
လပ္ၿပီး မွ်တေစရန္ နည္းပညာ 
အသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင္ ့Garlic 
အဖဲြ႕က ဒုတိယ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ား 
ႏငွ္သ့ားဆက္ျခားျခင္းမ်ားႏငွ္ ့ပတ ္
သက္ၿပီး ဗဟုသုတျပန္႔ပြားေစရန ္
အုိင္တီနည္းပညာသံုး၍ ေျဖရွင္း 
ခဲ့သည့္ Mind Product အဖဲြ႕က  
တတိယရရွိသြားခဲ့သည္။ ျပႆ 
နာမ်ားကု ိနည္းပညာမ်ားျဖင္ ့အဓ ိ
က ေျဖရွင္းရန္ Code for  Change 
Myanmar အမည္ျဖင္ ့Hackathon 
(စုေပါင္းကုတ္ေရးပြဲ) ကုိ က်င္းပ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ေနာက္လည္း ျပည္သူလူ 
ထုအမွန္တကယ္လုအိပ္မယ္ထင ္

တဲ့ ကိစၥရပ္၊ ျပႆာနာေတြကုိ မုိ 
ဘုိင္းနည္းပညာသံုးၿပီး ဘယ္လုိ 
ေျဖရွင္းမလဲဆုိတဲ့ အခုလိုၿပိဳင္ပဲြ 
ေတြကုိဆက္လက္လုပ္ေစခ်င္  
တယ္’’ဟု ပထမဆရုရွိခဲ့သည္ ့Nil- 
bug အဖဲြ႕မွ ကုိေက်ာ္မင္းေထြးက 
ေျပာသည္။
 Hackathon ၿပိဳင္ပဲြကုိ စိတ္ 
ပါ၀င္စားၿပီး  လာေရာက္ဆက္ 
သြယ္သည့္ အုိင္တီနည္းပညာရွင္ 
မ်ား စိတ္၀င္စားသည့္ ျပႆနာ 
မ်ားအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ေရြး 
ခ်ယ၍္ အဖဲြ႕မ်ား ခဲြေ၀ေပးခဲၿ့ပီး အ 
ဖဲြ႕ေပါင္း ၁၇ ဖဲြ႕ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့နည္းပညာ 
နယ္ပယ္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေရး 
အဖဲြ႕အစည္း(MIDO)မွ စီမံခန္႔ခဲြ 
ေရးဒါ႐ုကိတ္ာ  ကုိေနဘနု္းလတက္ 
ေျပာသည္။
 အဆိပုါၿပိဳငပ္ြတဲြင ္အဖဲြ႕ ၁၇ 
ဖဲြ႕ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ 
တြင္းမွ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ 
အအံုမ်ားထိိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ႏိုင္ရန္ အုိင္တီနည္းပညာသံုး၍ 
ေျဖရွင္းျခင္း ၊  အေရး ႀကီးေသာ 
ပညာေပးဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားကုိ နည္း 
ပညာသံုး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အ 
သံုးျပဳေနေသာ ဘာသာစကားျဖင္ ့
ဘာသာျပန္ေပးျခင္းအစရိွသည့္ 
ျပႆနာမ်ားလည္း ၄၈ နာရီအ 
တြင္း ေျဖရငွ္းႏုငိရ္န္ေဆာငရ္ြက၍္ 
ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
 ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ အခက္အခဲ 
မ်ားကု ိNGO အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ ္
သည့္ MIDO,Proximity Desig-

ns, PSI Myanmar, Marie St- 
opes International ႏွင့္ Yan- 
gon Hertiage Trust တုိ႔မွ ျပႆ 
နာရစွခ္ုကုိ ုတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္
 ျပည္တြင္းတြင္ ပထမဦးဆံုး 
အႀကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အ 
ဆိပုါ Hackathon ၿပိဳငပ္ဲြကု ိInter-
news၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အူရီးဒူးျမန္ 
မာကုမၸဏီႏွင့္ NGO အဖဲြ႕မ်ားက 
ပူးေပါင္းလပုက္ုငိခ္ဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး ၿပိဳင ္

ပဲြမ်ားကု ိေရြးခ်ယရ္ာတြင ္ အက်ိဳး 
သက္ေရာကမ္ႈ၊ လက္ေတြ႕ အသံုး 
ခ်ႏုိင္မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္မႈ၊ 
၄၈ နာရီအတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ 
ေခါင္းစဥ္အလုိက္တင္ျပသည့္  
အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈတို႔ အ 
ေပၚတြင ္အမတွ္ေပးဆံုးျဖတခ္ဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
  ‘‘အူရီးဒူးအေနနဲ ႔ အခုဆု 
ရရွိသြားတဲ့ အဖဲြ႕ေတြကုိ ျမန္မာ 

ျပညမွ္ာ တကယ္လုအိပ္ေနတဲ ့အ 
ခ်က္ေတြမွာ ပါ၀င္ကူညီေပးဖုိ႔ ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ Appli-
cation ေရးဆဲြထားတာေတြကုိ 
လည္း လပုင္န္းစတငခ္်နိမ္ွာ အသံုး 
ခ်ဖို႔ အစအီစဥ္ရွိပါတယ္’’ဟု Ha- 
ckathon ၿပိဳင္ပြဲစီစဥ္ရာတြင္ ပါ 
၀င္သည့္ အူရီးဒူးျမန္မာကုမၸဏီမ ွ
Chief Marketing Officer မစၥ 
ေလာ္နာမတ္ဖာဆင္ကေျပာသည္။

 ပထမဆရုရွိသည္ ့အဖဲြ႕အား 
ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္တစ္ 
ဦးလွ်င ္Singtech Tablet တစလ္ံုး၊ 
ဒုတိယဆုရသည့္အဖဲြ႕အား ေဒၚ 
လာ ၅၀၀ ႏငွ္ ့အဖဲြ႕၀ငတ္စဦ္းလွ်င ္ 
Singtech Handset ႏငွ္ ့တတိယဆ ု
ရသည္အ့ဖဲြ႕ေဒၚလာ ၂၀၀ ႏငွ္ ့အဖဲြ႕ 
၀င္တစ္ဦးလွ်င္ Singtech ha- 
ndset တစ္လံုးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။

fb.com/CodeforChangeMyanmar
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အိုင္စီတီျပပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ 
ပေရာဂ်က္မ်ား စုစည္းျပသမည္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၅
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည့္ အုိင္စီတီၿပိဳင္ပြဲသံုးခုတြင္ 
ယဥွၿ္ပိဳင္ျပဳလပုခ္ဲသ့ည္ပ့ေရာဂ်က္
မ်ားစုစည္းျပသမည့္ ျပပြဲကို မတ္ 
လ ၂၉ ရက၌္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္း 
ပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေျခခံပညာအ 
ဆင့္  National ICT Award 
2013 (Educational Project 
Competition) ၿပိဳင္ပြဲ၊ IT Busi- 
ness Plan Contest 2013 ၿပိဳင္ 
ပြဲ၊ Contest on Technopren 
eurship 2013 ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ပါ၀င္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ဆုရထားသူမ်ားႏွင့္ ဆန္ 
ခါတင္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ား၏ ပ 
ေရာဂ်က္မ်ားကို စုစည္းျပသမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းျပပြဲစီစဥ္သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္း 
ခ်ဳပ္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ 
မွ သိရသည္။
 ‘‘၂၀၁၃ ခုႏွစ္က IT Busi 
ness Plan Contest 2013 ၿပိဳင္ပြဲ 
မွာဆရုသြားတဲတ့စ္ေယာကဆ္ိရုင ္
အခုဆိ ုမဲေခါင ္Business Chall- 

enge ၿပိဳင္ပြဲမွာ သြားၿပိဳင္ေနတာ 
ေတြရွတိယ။္ အရင ္အဒဲၿီပိဳငပ္ြဲေတြ 
က ဆရုထားတဲတ့ခ်ဳ႕ိ Project ေတြ 
ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြ 
ေတြ ႕သြားတာမ်ဳိးေတြေတာင္ရွိ  
တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ 
အသင္းခ်ဳပ္ ၿပိဳင္ပြဲ  က်င္းပေရး 
ေကာမ္တမီ ွတာ၀နရ္ွသိတူစဥ္ီးက 
ေျပာသည္။
 အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ ဆုရထား 
သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ဆန္ခါ 
တငစ္စုုေပါင္း ၂၂ ခုျပသသြားမည ္
ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
MICT Park ၌ မတ္လ ၂၉ ရက္ 
နံနက ္၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ 
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ 
ထားသည့္  ပေရာဂ်က္မ်ားကို  
လည္း ၿပိဳငပ္ြဲျပဳလပ္ုရန္ ေမလဆန္း 
တြင္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အ 
ဆုိပါၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွအ 
ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ကုိရီးယားအျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး 
ေအဂ်င္စီ (KOICA) တို႔ပူးေပါင္း  
က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

e-yangon စီမံကိန္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ားပါ အသံုး၀င္ေရး ပံုစံေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၅
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ 
ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား  အြန္  
လိငု္းမ ွဆကသ္ြယလ္ပု္ေဆာင္ႏိငု ္
ရန္ ျပဳလပ္ုထားသည့ ္e-Yangon 
စမီကံနိ္းကိ ုစီးပြားေရးလပုင္န္းရငွ ္
မ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား 
အတြက္ပါ အသံုး၀င္ႏိုင္ရန္ ပံုစံ 
တုိးျမႇင့္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ 
စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ 
သည္။
 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Divers Institute 
of Research ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ 
ႏစွခ္တုို႔၏ အကအူညီျဖင့ ္e-Yan 
gon ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ 
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားပါ ပါ၀င္ 
ေလ့လာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ပံုစံ   
ေျပာင္းလဲတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက ္စစတ္မ္းေကာက္ျခင္းမ်ား 
ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္လုပ္ 
ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ 
တိငု္းကြနပ္်ဴတာပညာရငွအ္သင္း 
ဥကၠ႒ ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။
 ‘‘သတုိူ႔လာေလလ့ာၿပီး ေတြ႕ 
တဲ့ Surveyရလဒ္ေပၚမွာ ရန္ကုန္ 
တိုင္းထဲက ျပည္သူေတြနဲ႔ တိုက္ 
႐ုိက္ရႏုိင္တဲ့ Information ေတြ 
ေရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့ ျပည္ 
သူေတြေရာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအ 
တြက္ေရာ ဘယ္လိ ုInformation 

ေတြ ေပးႏိုင္မလဲဆုိတာေတြ ထပ္ 
လုပမ္ွာပါ။ အခကုက်ေတာ ့အစိုး 
ရဌာနေတြရဲ႕ Information ေတြ 
ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတာ’’ ဟု ဦးမင္းဦး 
က ေျပာသည္။
 စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို 
ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင၍္ ႏစွႀ္ကမ္ိ 
ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္တစ္  
ႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္သြားရန္ရွိ ၿပီး 
စစတ္မ္းျပဳလပ္ုၿပီးပါက eYangon 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္တြင္းမွ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ထုိစစ္တမ္း 
မ်ားအရ eYangon ကို ထပ္မံတိုး 
ခ်ဲ႕၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
  လက္ရိွတြင္ e-Yangon 
၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ 
သႀကီးအတြင္းရွ ိအစိုးရဌာနေပါင္း 
၆၀ ေက်ာ္၏ သတင္းအခ်က္အ 
လကမ္်ားကိ ုအြနလ္ိငု္းတြင ္ၾကည့ ္
႐ႈႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ရာ ထိုအခ်က္အ 
လက္မ်ား ကိုးကားသုံးစဲြႏုိင္ရန္ စ 
တင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ဒုတိယ 
အဆင့္အေနျဖင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ 
ရာမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွပင္ အျပန္ 
အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျ ပဳႏို င္  
သည့ ္စနစက္ိပုါ က်င္သ့ံုးသြားမည ္

ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 e-Yangon ၀ကဘ္ဆ္ိကုက္ိ ု
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 
အတြင္း  စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း  

ျဖစၿ္ပီး www.eyangon.gov.mm 
တြင ္၀င္ေရာကၾ္ကည့႐္ႈႏုငိက္ာအီး 
ေမးလ္မ်ား ေပးပို႔၍ အႀကံျပဳႏိုင္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
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အနေႏၲာအနႏၲဂုဏ္ ျခစားသြားၾကသည့္ ေက်ာင္းဆရာအခ်ဳိ႕အေၾကာင္း
	 ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကာလ 
ျဖစ္သည္။
 အထက္တန္းေက်ာင္း စာ  
ေမးပြဲဌာနေတြေရွ႕မွာ   ေက်ာင္း 
သား ၊  ေက်ာင္းသူေလးေတြကို  
စာက်ကၾ္ကရင္းတန္းလန္းျမင္ေန 
ရတတ္သည္။ စာအုပ္ႏွင့္မ်က္ႏွာ 
မခြာတမ္းက်က္ၾကရတုန္း။ သူတို႔ 
ေလးေတြကိုျမင္ေတာ့ ကိုယ္တို ႔ 
ငယ္ဘ၀ကုိျပန္သတိရသည္။ ကုိယ္ 
တုိ႔ငယ္စဥ္ကလည္း ထိုနည္းလည္း 
ေကာင္းဟုဆိုရမည္ ထင္သည္။
  ရာသီဥတုက မနက္ေစာ 
ေစာဆုိလွ်င္  အတန္ငယ္ေအး 
သလိုထင္ရေပမယ့္ ေနျမင့္လာ 
သည္ႏွင့္  အပူဓာတ္ကျမင့္လာ 
တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔ပူလို႔ 
ညခ်မ္းတေပါင္းလသရမ္းဟု ေရွး 
လူႀကီးေတြကဆုိစမွတ္ျပဳၾကျခင္း 
ျဖစ္၏။ သည္ကာလေရာက္ၿပီဆို  
တပို႔တြဲေႏွာင္းကတည္းက အရြက ္
ေျခြႏွင့္ထားသည့္ ကုကၠိဳပင္ေတြ 
က ျမစိမ္းႏုကမၺလာကိုၿခံဳခဲ့ႀကၿပီး 
ၿပမီို႔ ေက်ာင္းသို႔သြားရာ လမ္းမႀကီး 
က ကုကၠိဳအရိပ္တန္းေအာက္မွာ 
နံနက္ေနထန္းတစ္ဖ်ားမေရာက္ 
ေသးခင္မို႔ ေအးျမေနတတ္သည္။ 
တစခ္ါတစရ္ ံကကုၠိဳရြက၀္ါအႂကြင္း 
အက်န္ေလးတစ္ရြက္တေလမ်ား 
ေလ မွာ၀ဲလာလွ်င္ လြယ္အိတ္ကို 
ပခံုး မွာ ၿမဲေအာငခ္်တိၿ္ပီးမိေအာင ္
ဖမ္းရသည္။  အဲသည့္ရြက္၀ါ 
ေလးကို လက္ထဲမွာ မိလိုက္ၿပီဆုိ 
သည္ကေန႔ေျဖရမည့္  ဘာသာ 
ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ   ေျဖႏိုင္မည္ဟု 
နိမိတ္ေကာက္မိၾကရသည္လည္း 
အေမာ။ တခ်ဳိ႕က ေတာ့လည္း 
အက်ႌရင္ဘတ္မွာ၊ ဆံထံုးရင္း  
မွာ ေအာငသ္ေျပခကက္ေလးေတြ 
ထိုးလုိက္ၾကလို ႔ . . .။မိဘေတြ 
ကလည္း သည္လိုစာေမးပြဲရက္ 
ထဲမွာဆို မတတ္ႏိုင္တာ တတ္ 
ႏိငုတ္ာထား စာေမးပြဲေျဖမည္သ့ား 
သမီးေလးေတြကိ ုေကာင္းႏုိးရာရာ 
စားေ သာ က္ စ ရာ  ဖြ ယ္ ဖြ ယ္  
ရာရာေလးေတြ ခ်က္ျပဳတ္ေကြၽး 
ေမြးတတ္ၾကေသးသည္။ တခ်ဳိ႕ 
တေလအယုံအၾကည္ ရိွသူေတြ  
မ်ားက်ေတာ့လည္းဓာတ္နကၡတ္ 
ေဗ ဒ င္ ဆ ရာေ တြ ဆီ သြား ၾ က ၊ 
ယ ၾတာအေဆာင္ေတြဘာေတြ  
လုပ္ ၾကႏွင့္  သည္ရက္ထဲမွာဆုိ  
တႏၲ ရ မႏၲ ရ ဆ ရာေ တြ လ ည္း  
အလုပ္ျဖစ္ၾက၏။တခ်ဳိ႕မိဘေတြ 
ဆို  ကိုယ့္သားကိုယ့္သမီးေလး 
ေတြအတြက္ ကိုယ္တိုင္လုိက္ၿပီး 
အသက္သတ္လြ တ္စား ၾကရ ၊ 
စိတ္ပုတီးႏွင့္ အဓိ႒ာန္၀င္ၾကရ 
အလုပ္ေတြပင္႐ႈပ္ၾကလို႔။
 မိဘေတြတြင္လားဆိုေတာ့ 
လည္းမဟုတ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ 
ေတြကလည္း တပည့္ေတြ အ 

တြက ္အပူအပငမ္ကင္းၾက။ မနက ္
ပိုင္းစာေမးပြဲအၿပီး ေန႔လယ္ ပိုင္း 
ဆို  တပည့္ေတြကိုအိမ္ေခၚ ၿပီး  
အနီးကပ္မွရသည့္  စေပါ့ေလး 
ေတြဘာေလးေတြကိသုငၾ္က ေသး 
သည္။ ညတုိင္ဆိုလည္း အၿငိမ္ 
မေနၾက။ ခပ္ည့ံည့ံရွိသည့္ ဟို  
တပည္ ့သညတ္ပည့္ေတြအိမ္ေရွ႕ 
ေလွ် ာက္ၿပီး စာက်က္သံနား စြင့္ 
ၾကရတာလည္းမေမာႏုိင္မပန္းႏိုင္။
 အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ငယ္စဥ္ 
ကာလ လြန္ခဲ့သည့္အႏွစ္  ၄၀ 
ေက်ာ္က။ သည္တုန္းက ယခုလုိ 
လည္းက်ဴရွင္ေတြမေပၚေသး။ 
လစာလိခု်င႐္ုသံကသ္က ္ေက်ာင္း 
ဆရာ၀င္လုပ္ၾကသည့္ ေခတ္မ်ဳိး 
လည္း မဟုတ္ေသး။ ေက်ာင္းမွာ 
ေကာင္းေကာင္းမသင္ဘဲ ကိုယ့္ 
က်ဴရွင္က်မွ က်ဴရွင္လခၿမိဳးၿမိဳး 
ျမ က္ျ မ က္ေ တာ င္း တ တ္ သ ည့္  
ေခ တ္ မ်ဳိး လ ည္း မ ဟု တ္ေ သး ။ 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ခပ္ည့ံညံ့ 
တပည့္ေတြဆုိအိမ္ေခၚၿပီး ထမင္း 
ပါေကြၽးသင္ေပးသည့္ေခတ္။ 
 သို႔မုိ ႔ေၾကာင့္ ညအိပ္ရာ၀င္ 
တုိင္းဆို ငယ္ငယ္က ပညာသင္ 
ၾကားေပးခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ့္ဆရာ 
ေတြကို  ရွိ ခုိးဦးခ်ကန္ေတာ့ ၿပီး  
အိပ္ရမွ ကြ ၽန္ေတာ္ျဖင့္အိပ္လို ႔ 
ေပ်ာ္သည္။
 အခုေတာ ့အဲသည္ေခတက္ 
ပံုျပင္ျဖစ္သြားၿပီ။ ေက်ာင္းဆရာ 
အမ်ားစု ႀကီးကေတာ့ နာသံုးနာ 
လည္းေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္  
ၾကလ်က ္အာစရိယဂဏုက္ိ ုဖ်ာပုံ 

ထည္လို လမ္းေဘးမွာပံုေရာင္း 
လုပ္စားၾကသည့္ေခတ္သို႔ေရာက္ 
လာခဲ့ေလၿပီဟု ကြၽန္ေတာ္ဆိုခ်င္ 
ေနမိသည္။
 ေက်ာင္းဆရာတိငု္းကိုေတာ ့
ျဖင့္ ၀ါးလုံးရွည္ျဖင့္ သိမ္းမယမ္း 
လို ။  ဆရာေတာ္ဆရာေကာင္း  
ေတြရိွ ေနၾကဦးမညပ္င။္ သို႔ေသာ္ 
ရွ ိေတာရ့ွတိယ။္ ရွားတယဆ္ုသိလိ ု
ေတာ့ျဖစ္မည္ထင္၏။ တကယ္ 
ေတာ့ ေက်ာင္းဆရာေတြကိုခ်ည္း 
အျ ပ စ္ တ င္ေ န မိ တာ က လ ည္း  
မဟုတ္ေသးျပန္။  ျဖတ္ခဲ့ရ ၿ ပီး  
ေသာေခတ္ႀကီးကိကု အၿမီးက်က ္
အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား 
ဆိသုည့္ေခတမ္်ဳိးပငမ္ဟတု္ေတာ ့
ဘဲ အၿမီးနဲ ႔ေခါင္း က်က္က်က္၊ 
မက်က္က်က္ အလယ္သားကိုမွ 
ေရြး၀ါးတတ္ေသာ ေရွ႕ ေဆာင္ 
ႏြားလား ေကာက္ေကာက္သြားခဲ့ 
သည့္ေခတ္ပ်က္ ႀကီးျဖစ္ခဲ့  ေပ 
သညက္ိုး။ သည္ေတာလ့ည္း ပ်က ္
ၾက ၿပီေဟ့ဆို မွေတာ့  အဲ့သည္  
ေခတ္ႀကီးထဲမွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ 
သူ ႔ထက္ငါေနာက္မက်စတမ္း  
ငါးပါးမက သံဃာစင္ပါေမွာက္ 
ေအာင္ ပ်က္လာခဲ့ၾကသည္ပဲ။
 မည္သို ႔ဆိုေစ ‘ဆရာ’ဆို  
သည္ကေတာ့  အနေႏၲာအနႏၲ  
ငါး ပါး ထဲတြ င္ဘုရားႏွင့္တ စ္ဂိုဏ္း  
တည္းျပထားသည္မုိ ႔ နည္းနည္း 
ေတာ့ျ ဖ င့္  ကို ယ့္ ဂု ဏ္ ကို ယ္  
ေထာက္ထားကာ ဆင္ျခင္ၾကဖုိ ႔ 
ေကာင္းသည္ထင္၏။
 သ င္ ယူေ န ၾ က ရ သ ည့္  

ကေ လးေ တြ ဆို သ ည္ ကေ တာ့  
ဘ၀တစ္ခုလံုးကိုအဆံုးအျဖတ္ 
ေပး မ ည့္  သ ည္ ပ ညာေ ရး က  
အသကတ္မွ်အေရးတႀကီးတန္ဖိုး 
ထားေနၾကသည္ပဲ။ သည္ ၁၀ 
တန္းေလးမွမေအာင္လွ်င္ လူျဖစ္ 
ႏုိင္ဖို ႔ဆိုသည္က အေတာ္ႀကီးကို 
အလွ မ္းေ၀းသည္ေလ။ ဆယ္ 
တ န္းေ အာ င္ သ ည္ ဆို ရာ ၌ ပ င္  
ေအာင္႐ံုမွ်အမွတ္ကေလးႏွင့္ လူ 
စဥ္မီႏိုင္သည္မဟုတ္ေလ ေတာ့ 
အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရဖို ႔  က 
လည္း ေသေရးရွင္ေရးကိစၥ ျဖစ္ 
ေနျပန္ေသးသည။္ အမတွ္ေကာင္း 
မွ လိုင္းေကာင္းရမည့္ ပညာေရး 
စနစ္မ်ဳိးႀကီးေပကိုး။
 သည္ေတာ့လည္း  ကိုယ့္  
အတန္းပုိင္က သူ႔က်ဴရွင္မတက္ 
လို႔ျငဴစုသည္ဆုိျပန္ေတာ့ မိဘမွာ 
ရိွသည္မရိွသည္အပထား၊ ဘယ္ 
ေလာက္ပဲက်ဴရွ င္လခေတာင္း  
ေတာင္း ေပးၿပီးတက္ၾကရစၿမဲ။
 စာေမးပြဲ နီးလာ ၿပီဆိုလွ်င္  
ေတာ့ ေအာင္စာရင္း၏ဟိုဘက္ 
ကမ္းေရအဆန္ကို ဟန္က်ပန္က် 
ေရာက္ႏိုင္ဖို ႔အတြက္ ဆရာကိုမွ် 
မက ျမင္ေလရာေကာက႐္ိုးမွ်ငက္ိ ု
ပင္ဆြဲမိ ၾကေတာ့သည္ဆိုသလို  
မ်ဳိး  နတ္ကိုးရ ၊  ေဗဒင္ေမးရ၊ 
ယၾတာလုပ္ရ . . .။ ပ်ာယာပင္ 
ခတ္ၾကလို႔။
 သည္ႏွ စ္ စာေမးပြဲ စသည့္  
မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တုန္းက 7 
Day ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုး 
ေပၚတြင ္ဓာတပ္ံတုစပ္ံုေတြ႕လိကု ္

ရသည္။ ျမင္ျမင္ခ်င္းေတာ့ျဖင့္  
ေတာင္ၿပံဳးပြဲနတ္နန္းလားထင္မိရ 
သည္။ ပံုစာကုိဖတ္ေတာ့မွ ေရႊတိ 
ဂံုေစတီေတာ္ေျမာက္ဘက္မု ခ္  
တြင္ ရိွေသာ ေလာကပါလမယ္ 
ေတာ္၏ နတ္နန္းတြင္ ဆယ္တန္း 
ေျဖဆို ၾကမည့္  ေက်ာင္းသား ၊ 
ေက်ာင္းသူေလးေတြ  စာေမးပြဲ  
ကို  အမွတ္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္  
ေအာငပ္ါေစေၾကာင္း လာေရာက ္ 
ဆုေတာင္းၾကရင္းႏငွ္ ့တင္ေျမႇာက ္
ပသထားသည့္ အုန္းငွက္ေပ်ာပြဲ 
ေတြတဲ့။ နတ္နန္းတစ္ခုလံုး က်ပ္ 
ခဲလို႔။
 ကြၽန္ေတာ္ျဖင့္ အံ့ ၾသမေန 
ေတာ့။ လြန္ခဲ့သည့္အႏွစ္  ၄၀ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတတ္နု္းကလည္း 
သည္အတိုင္းပင္ ဘုရားရွိခုိး နတ္ 
ကိုးႏွင့္ယၾတာေအာင္ပန္းအမ်ဳိး  
မ်ဳိးလည္း ထုိးခဲ့ၾကရသည္ပဲ။
 သည္ရက္ထဲမွာပင္ ဖတ္ရ 
သ ည့္ေ နာ က္ စာေ မး ပြဲ သ တ င္း  
တစ္ပုဒ္ကေတာ့ျဖင့္  ရင္ထဲမွာ 
အေ တာ္ မေ ကာ င္းျ ဖ စ္ လို က္ ရ 
သည္။ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရန္ 
အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး 
ဦးေဆာင္ကာ ကိုးန၀င္းဆရာ 
ေတာ္ထံတြင္ သိဒၶိတင္ၿပီး သံလြင္ 
ျမစ္ကိုျဖတ္၍ျပန္လာေသာ က 
ရင္ ျပည္နယ္လိႈင္းဘြဲ ၿမိဳ႕အပုိင္ 
ကိုေ မာ င္ ရြာ မွ  ေ က်ာ င္း သား ၊ 
ေက်ာင္းသူ ၁၄ ေယာက္ပါသည့္ 
စက္ေလွတစ္စင္းျမစ္ထဲတြင္ နစ္ 
ျမႇဳ ပ္သြား ၿ ပီး  အလယ္တန္းျ ပ 
ဆရာမေလးတစ္ေယာက္ ေရနစ္ 

ေပ်ာ က္ ဆံုးေ န သ ည္ တဲ့ ။  ထုိ  
ဆရာမေလးကိုလိုက္ဆယ္ ၾက 
သ ည့္  ေ က်ာ င္း သားႏွ စ္ ဦး ကို  
လည္း  ေဆး ႐ုံတင္ကုသေနရ 
သည္တဲ့။
 တပည့္ေတြအေပၚ ေစတနာ 
အနႏၲျဖင့္  အထက္လမ္းေရာ၊ 
ဘုရားကုေရာဆိုသလို ႀကိဳးစား 
ေပး ခဲ့ ရွာ သ ည့္  ဆ ရာ မေ လး  
အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရ 
သည္ ။  အတူသြား ခဲ့ ၾကသည့္  
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလး 
ေတြအဖို႔ေတာ့ သူတို႔ဆရာမေလး 
အတြက ္အဘယ္မွ်စတ္ိမေကာင္း 
ျဖ စ္ ၾ ကေ လ မ ည္ မ သိေ တာ့ ။ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလး 
ေတြ  စာေမးပြဲကို မွ စိတ္ေျဖာင့္  
ေျဖာင့္ေျဖႏိုင္ၾကပါေလမည္လား 
မသိ။  ေျဖႏုိင္ ၾကပါေစဟုပဲဆု  
ေတာင္းေပးရသည။္ သညစ္ာေမး 
ပြဲက သူတုိ ႔ေလးေတြ၏ဘ၀ပင္ 
မဟုတ္ပါလား။
  ကေလးေတြအတြက္ အ 
သက္ေပးသြားခဲရ့ရွာသည္ ့ဆရာမ 
ေလးအေ ၾကာင္းကိုေတြးရင္း မွ  
ပင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းေတြ 
ထြက္ခါနီးတို င္း  ကိုယ့္တပည့္  
ရင္းေက်ာင္းသား၊  ေက်ာင္းသူ  
ေလးေတြအေပၚ မိုက္မိုက္႐ိုင္း  
႐ိငု္း ရကရ္ကစ္ကစ္ကလ္ပုစ္ားေန 
ၾကသည္ ့အထကတ္န္းျပေက်ာင္း 
ဆရာအခ်ဳိ႕အေၾကာင္း လြန္ခ့ဲသည့္ 
ႏွစ္ကတည္းက ၾကားခဲ့ ရေသး 
သည္ကို သတိရလိုက္မိရသည္။
 သညဆ္ရာမ်ဳိးေတြက ဆရာ 
၀ါးလည္း၀ၾကၿပီဆိုသည့္ ဆရာ 
မ်ဳိးေတြျဖစ္၏။ ဆရာ၀ါး၀သည္ 
ဆိုရာ၌ သင္သည့္ျပသည္ေ့နရာ 
တြင္ပိုေတာ္လာ ပိုတတ္လာခဲ့  
သည္မ်ဳိးမဟုတ္။ လုပ္စားသည့့္ 
ေနရာတြင္သာ ဧတဒဂ္ရလာၾက 
ျခင္းျဖစ္၏။ လုပစ္ားသညဆ္ိုရာ၌ 
လည္း သင္ေရးျပေရးတြင္သာ 
လုပ္စားသည္မဟုတ္ျပန္။ ဆရာ 
မိဘအသင္း ရန္ပံုေငြကို  ၀ိုက္ 
လိုက္ရမည္လား ၊  အေဆာက္  
အအုံပရိေဘာဂစသည့္ျ ပဳျ ပင္  
ထိန္းသိမ္းခေငြထဲက ရိတ္လိုက္ 
ရမလား အကန္ုကြၽမ္းကန္ုၾကၿပီဆိ ု
သည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ဳိးေတြျဖစ္ 
သည္။
 အ ထ က္ တ န္းျ ပ ဆိုေ တာ့  
၈တန္း၊ ၉တန္း၊ ၁၀ တန္း က်ဴရွင ္
ေတြကိုလည္း မိုး ႀကိဳးပစ္လြတ္ 
ေအာငဖ္ြင္ၾ့ကသည။္ သတုိူ႔က်ဴရွင ္ 
တကမွ္ သတုိူ႔ၾကည္ျဖဴမႈရၾကမည ္
ျဖစ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု 
ကလည္း မျဖစ္မေနပင္ ႀကိဳးစား 
ၿပီးတက္ၾကရသည္။ က်ဴရွင္လခ 
ကလည္းသည္ေခတ္ထုံးစံအတုိင္း 
နည္းနည္းမဟုတ္။ မနည္းလည္း 
မတတ္ႏိုင္ ။  မတက္၍မွမျဖစ္  
ေတာ့တက္ၾကရသည္ပ။

အခ်ပ္ပိ(ုA4)	သို႔

သင္းရီ
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မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္ (၂)

အခန္း(၂၁)
 ဗမာပီပီ နဂါးနီတန္ခိုးနဲ႔ ေျမ 
လွ်ဳိးပါလို႔ မိုးပ်ံခ်င္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ။
 ဤရက္ပိုင္းမ်ားသည္ ဖူး 
ခ က္ေ ဒ သ ခံ ထို င္း လူ မ်ဳိး တို ႔ အ 
တြက္ သူတုိ႔အရပ္၊ သူတုိ႔တုိင္း 
ဌာနီမုိ႔ သာမန္ေန႔ရကမ္်ားျဖစလ္င္ ့
ကစား ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုသက္ခိုင္ 
တို ႔အတြက္ကား ပ်င္းရိဖြယ္ 
ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏိုင္လွေသာ ကာ 
လမ်ားေပတည္း။  ထို႔ျပင္တ၀ 
ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္  
ေထာင္သည္ မဟာမိတ္တပ္ခ်ီ 
ကာ ေရာကလ္ာေသာေန႔ရကမ္်ား 
ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ စင္စစ္ ကို 
သက္ခုိင္သည္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား 
ႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့သူျဖစ္၍ ျပႆနာ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကိုသက္ 
ခိုင္၏ စိတ္အားညစ္ညဴးေအာင္ 
မစြမ္းႏိငု္ေသာ္ျငား ဤရကမ္်ားကိ ု
မူ ႁခြင္းခ်ကအ္ျဖစ ္ထားသင့သ္ည ္
ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္မိသည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ငါးရက္ခန္႔က 
ကိုသက္ခိုင္၏ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ 
တစဦ္း ရန္ကန္ုမွ ေရးႀကီးသတ္ုပ်ာ 
ဖန္ုးဆကလ္ာသည။္ သူ႔ညအီစက္ိ ု
ေတာ္တစ္ေယာက္ ဘန္ေကာက္ 
ေလဆိပ္မွာ ရဲႏွင့္ျပႆနာတက္ 
ေနေသာေၾကာင့ ္ကညူီေျဖရငွ္းေပး 
ရန္ျဖစ္၏။ ေဘးမွာ နားေထာင္ရ 
ေသာ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ ရင္ထိတ္စ 
ရာျဖစ္ေသာ္ျငား ကိုသက္ခုိင္ကမူ 
ေလ သံ ခ ပ္ေ အးေ အးျ ဖ င့္ သာ  
ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္ကို ျပဳသည္။
 ‘‘သူ႔အလိုလို ၿပီးသြားမယ့္ 
ကိစၥပါဗ်ာ။ ဗမာလူမ်ဳိးထံုးစံုပူပင္ 
ေနရမွ ေက်နပ္ေနတတ္တဲ႕ အ 
က်င့္ထင္ပါရဲ႕’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားအထင္က သိပ္ၿပီး 
စလြယ္ႏိုင္မေနဘူးလားဗ်ာ။ ေလ 
ဆိပ္မွာ ျပႆနာတက္တာမို႔ ေပါ့ 
ေသးေသးေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူ 
ဘူး’’
 ‘‘မဟုတ္ဘူး ကိုမင္းဒင္။ 
ေလဆိပ္မွာမို႔ ျပႆနာက စိုးရိမ္ 
စရာမရွိတာ’’
 ‘‘အေသးစိတ္ရွင္းစမ္းပါဦး 
ဗ်ာ။ ေဘးကေန ၾကားရတဲ့လူ 
ေတာင္ ရင္ပူတယ္။ ဘယ္လို 
ျပႆနာမ်ားပါလိမ့္’’
 ‘‘ျပႆနာအစက (MAI Air 
line) မွာ Check in လုပ္တုန္း အ 
၀တ္ေသတၱာေပါင္ပိုတဲ့ ကိစၥက 
အစျပဳတယ္ဆိုပါေတာ့။ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ ေရႊဗမာကထံုးစံအတိုင္း 
ေဒါသအေလ်ာက ္ေကာငတ္ာေပၚ 
က ကတ္ေၾကးကိုေကာက္ကိုင္ၿပီး 
အေျပာအဆို မေခ်ငံတဲ့ အဲဒီ 
ေလေၾကာင္းလိုင္းအရာရွိကို ခ်ဲ 
လင့္ေတာင္းရာက ေလဆိပ္ရဲကို 
ေခၚရတဲ့အထိ ႀကီးသြားတဲ့ ျပႆ 
နာပါပဲ။ အမွန္ေတာ့ဗ်ာ။ ဒီလို 
ကိစၥမ်ဳိးဟာ သု၀ဏၰဘူမိလို ႏိုင္ငံ 
တကာေလဆပ္ိမွာ တယ္ၿပီး ဆန္း 
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à မင္းဒင္

လွတာမဟုတ္ေပမယ့္ ခရီးသည္ 
ဟာ ဗမာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျပ 
ႆနာက ပိုႀကီးသြားတယ္ထင္ပါ 
ရဲ႕’’
 ‘‘ဗမာျဖစ္ေနတာနဲ႔ အျပစက္ 
ပိုႀကီးသြားသတဲ့လား’’
 ‘‘အက်ယ္သာခ်ဲ႕ရရင္ ေျပာ 
မဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ပဲ 
ဗ်ာ။ အခု ျပႆနာျဖစ္တဲ့ ေမာင္ 
နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးသိပါ 
တယ္။ သူ႔ဘက္က မွန္တယ္လို႔ 
လည္း ကြၽန္ေတာ္ဇြတ္မေျပာခ်င္ 
ပါဘူး။ တစ္ခု ေသခ်ာတာက 
ဘယ္ေလာက္ယဥ္ေက်းပါတယ္၊ 
ပညာတတပ္ါတယဆ္ိတုဲ ့ထိငု္းအ 
ရာရိွျဖစပ္ါေစ ဗမာဆိရုင ္ပန္းရန္၊ 
အိမ္ေဖာ္ေတြလို႔သာ အ႐ိုးစြဲထင္ 
ျမင္ေနၾကတုန္းကိုး။ ရာဇ၀ငထ္ကဲ 
ရန္ေႂကြးဟာ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ 
အတြင္းစိတ္မွာ အခုထက္ထိ ေျပ 
ေပ်ာက္ဟန္မတူေသးဘူး။ ဗမာ 
လူမ်ဳိးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပစ္မႈတစ္စံု 
တစ္ရာကို ေကာက္ခ်က္ဆဲြရာမွာ 
နင္မဟုတ္ရင္ နင့္အေဖဆိုတဲ့ 
ယုတိၱနည္းကို သံုးေနၾကတုန္းဗ်။ 
သ က္ေ သ အ ခို င္ အ မာျ ပ ရ ရ င္  
ေတာ၀္ငထ္ိငု္းဘရုငႀ္ကီး နရစြမအ္ 
ေၾကာင္း ႐ိုက္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္မွာ 
စပြန္ဆာေပးတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီအမည္စာ 
ရင္းေတြကိုသာ ၾကည့္ေပေတာ့ 
ဗ်ာ။ ျပႆနာျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အခု 
ေလဆိပ္က ထိုင္းေတြ ျပႆနာ 
ရွာလိုက္တဲ့ ဗမာဟာ ႏုိင္ငံတကာ 
အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ဗမာလူလည္၊ 
လူခ်မ္းသာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပဲ’’
 ‘‘ကုိယ့္ဆရာ ကိုယ့္အေတြး 

နဲ႔ကိုယ္ေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ လြယ္ 
လြယ္မၿပီးရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပါ့မ 
လဲဗ်ာ’’
 ‘‘အဲဒါ ဘာခက္သတုံးဗ်ာ။ 
ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ လူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွာ ကြၽန္ေတာ့လ္ရူင္း 
ထိုင္းရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ ရွိ 
ေလရဲ႕။ ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္လိုက္ 
႐ံပုါပ။ဲ ဒဗီိလုခ္်ဳပန္ဲ႔ကြၽန္ေတာဟ္ာ 
႐ိုး႐ုိးသာမန္ မ်က္မွန္းတန္းမိတဲ့ 
အဆင့္ မဟုတ္ဘူး။ ဗမာျပည္ 
ထြက္ ေက်ာက္မ်က္ေတြ လက္ 
ေဆာင္ေပးထားဖူးတဲအ့ထ ိရင္းႏွီး 
ေနတာ။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘယ္ေဒသ 
မွာမဆို ျပႆနာႀကံဳရင္ အခ်ိန္မ 
ေရြး ဖုန္းလွမ္းဆက္လွည့္ပါဆိုၿပီး 
ကတိေပးထားဖူးတဲ့သူ။ ကြၽန္ 
ေတာ္ တစ္ခါမွ အကူအညီမ 
ေတာင္းဖူးေသးဘူး။ ႀကံဖန္မပူပါ 
ေလနဲ႔။ ခင္ဗ်ား တစ္ခု သတိျပဳဖို႔ 
က ဘယ္ျပႆနာမဆုိ၊ အထူးသ 
ျဖင့္ ထိုင္းမွာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ 
ရာႀကံဳရင္ အပူလြန္ၿပီး ဗ်ာမမ်ား 
ေလန႔ဲ။ ဗ်ာမ်ားေလ ေငြကုန္ေလ။ 
ခင္ဗ်ား ေစာင့္သာၾကည့္ အလိုလို 
ၿပီးသြားမွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိ 
တယ။္ ဘယ့္ႏယွ ္လကူိ ုအႏရၲာယ ္
ျပဳႏိုင္တဲ့ ကတ္ေၾကးက ေကာင္ 
တာေပၚေရာက္ေနရသတံုး။ ဒီ 
သတင္းမ်ဳိးသာ မီဒီယာေပၚတက္ 
သြားရင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းပါ နာ 
မည္ပ်က္မယ့္ကိန္းပါဗ်ာ’’
 ျပႆနာတို႔သည ္အေဖာအ္ 
ေပါင္းႏငွ့ ္လာတတ၏္ဟူေသာ ဆိ ု
႐ုိးသည္ မွန္ဖြယ္ရိွသည္။ ဆက္ 
တိုက္ႀကံဳရေသာ အျခင္းအရာမွာ 
ကြၽန္ေတာ့္ေစ်းဆိုင္ကို ထိုင္းရဲ၀င္ 

ဖမ္းသည့ ္ျပႆနာေပတည္း။ ထုံး 
စံအတိုင္း အဆိုပါျပႆနာကို ကို 
သက္ခုိင္ကပင္ သူ႔အသိ ထုိင္းရဲ 
ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပး 
လ်က္ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းေပးခဲ့ 
ေသာ္ျငား သူ႔မ်က္ႏွာသြင္ျပငသ္ည ္
တစ္စံုတစ္ခုကို မေက်မခ်မ္းျဖစ္ 
ေနမွန္း သိသာလွေသာေၾကာင့္ 
ကြၽန္ေတာက္ပင ္ေလေျပထိုးလိကု ္
ရသည္။
 ‘‘ထိုင္းဘတ္တစ္ေသာင္းခဲြ  
ေလာက္ကုန္တာ ကြၽန္ေတာ့္အ 
တြက ္မေထာင္းတာလပွါဘူး။ ခင ္
ဗ်ားမ်က္ႏွာၾကည့ရ္တာ ကြၽန္ေတာ့ ္
စိတ္မွာ မသက္သာလွတာေတာ့ 
အမွန္ပဲဗ်ာ’’
 ‘‘ေနဦးဗ်ာ။ အခု ၾကား၀င္ 
ေျဖရွင္းေပးတဲ့ ထိုင္းရဲဗိုလ္မွဴးကို 
ကြၽန္ေတာသ္ပိမ္သကၤာလဘွူး။ ဖူး 
ခက္မွာ ကြၽန္ေတာ့္အသိရဲေတြ မိႈ 
လိုေပါက္ေနတဲ့ၾကားက ခင္ဗ်ား 
ဆိုင္ကို ၀င္ဖမ္းတယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ 
ကြၽန္ေတာ္ မိတ္ေဆြရင္းဆိုတာ ဒီ 
ေကာင္ေတြ သိၿပီးသား။ အခုလာ 
ဖမ္းတာ ဖူးခက္နယ္ခံရဲမဟုတ္ဘဲ 
ဆူရတ္ဌာနီက ရဲတဲ့။ လက္ရိွ 
ထိုင္းႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း 
ေၾကာင့ ္ဒီေကာင္ေတြ အေနအစား 
က်ပ္ေနပံုရတယ္။ ခင္ဗ်ားၾကားမိ 
လား။ ဆူရတ္ဌာနီက ရဲဆိုတဲ့ 
ေမာငက္ ကြၽန္ေတာ့္ကိ ုေတြ႕ေတြ႕ 
ခ်င္း ‘‘ေၾသာ္..အစ္ကိုႀကီးဂြၽန္ပါ 
လား’’ တဲ့။ ဒီေကာင္ ကြၽန္ေတာ့္ 
ကို သိေနတယ္။ သိမွာေပါ့။ သူ 
ဟာျပႆနာကို ၾကား၀င္ရွင္းေပး 
တဲ့ ရဲဗိုလ္မွဴးရဲ႕ တပည့္အရင္းပဲ။ 
ကြၽန္ေတာ္အမွတ္မမွားဘူးဆိုရင္ 

ဒီလူဟာ ပါေတာင္ကုန္းအတက္ 
ေသနတပ္စက္ြင္းမွာ ေလက့်င့္ေရး 
တာ၀န္ယူထားတဲ့ ရဲတပ္ၾကပ္ပါ 
ပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္လုိ လူလည္နဲ႔ ပတ္ 
သက္တဲ့ဆိုင္ကို ခြင္ဆင္ၿပီး ေငြ 
ဖန္တာ အ့ံၾသလြန္းလို႔ပါဗ်ာ။ ဗမာ 
မွန္ရင္ ငတံုးေတြခ်ည္း ထင္ေန 
ေလေရာ့သလား’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားေျပာခါမွ ကြၽန္ 
ေတာ္လည္း သံသယ၀င္လာ 
တယ္။ ဒီလူေတြ ခင္ဗ်ားကို ဆက္ 
ဆံတာ ႐ိုက်ဳိးလြန္းေနတာကို သ 
တိေတာ့ ျပဳမိသလိုပဲဗ်ာ’’
 ‘‘ထားလိကုပ္ါဗ်ာ။ ထိငု္းဟာ 
ထိုင္းပါပဲ။ ရဲဟာ ရဲပါပဲ’’
 တစခ္်န္ိတည္းတြင ္ကိသုက ္
ခိုငသ္ည ္အႀကံေပးအျဖစ ္သလူပ္ု 
ကိငု္ေနေသာ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕၏ ဧရာမ 
စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္လည္း 
အာ႐ံုေထြျပားေနဟနရ္ွသိည။္ သ ူ
အာ႐ံုမ်ားလာသည့္အခါ..
 ‘‘လာဗ်ာ။ ပန္းၿခံထမွဲာ ကိယ္ု 
လကလ္ႈပရ္ွား၊ လမ္းေလွ်ာကရ္င္း 
အာေခ်ာငၾ္ကတာေပါ’့’ ဟ ုအေဖာ ္
စပ္ေလ့ရိွသည္။ ႏုစဥ္အခါကမူ 
ယခုကဲ့သို႔ စိတ္လက္မအီမသာ 
သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေခ်ာင္က် 
ေသာ စားေသာကဆ္ိငုတ္စခ္ခုမုွာ 
သူ႔ေနာက္ေတာ္ပါမ်ားႏွင့္ အရက္ 
၀ိငု္းဖဲြ႕ကာ အခ်နိက္နု္ေလရ့ွသိည ္
ဟု ဆိုပါ၏။ ယခုေသာ္ အခ်ိန္ 
ကာလမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အ  
သက္အရြယ္တို႔သည္ သူ႔ကိုပဲ့ျပင္ 
လိုက္ဟန္ရိွ၏။ ဖူးခက္ၿမိဳ႕၏ အ 
ထငက္ရ ထုိင္းဘရုင့္ေတာ္၀ငပ္န္း 
ၿခံအ၀င၀္သို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရာက ္
ခ်ိန္တြင္ ေနအေတာ္ေစာင္းခဲ့ၿပီ။ 

ပန္းၿခံတြင္းသို႔ ေရာက္ရန္ အတန္ 
ငယ္ရွည္လ်ားေသာ ကြန္ကရစ္ 
ေခ်ာင္းကူးတံတားႀကီးတစ္ခုကို  
ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရသည။္ ထုိတံတား 
ႀကီး၏ အလယ္သို႔အေရာက္ ကို 
သက္ခုိင္ႏႈတ္မွ အသံထြက္လာ 
သည္။
 ‘‘ေတာ္ေတာ့္ကို စိတ္ပ်က္စ 
ရာေကာင္းတယ္ဗ်ာ’’ 
   အရင္းမရိွ၊ အဖ်ားမရိွ 
ေကာက္ကာငင္ကာ ညည္းညဴ 
လိုက္ေသာ ကိုသက္ခိုင္အသံ 
ေၾကာင့္ စူးစမ္းေသာအဓိပၸာယ္ပါ 
သည့္ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္လံုးအစံု 
သည္ သူ႔မ်က္ႏွာဆီသို႔ ဖ်တ္ခနဲ 
ေရာက္သြား၏။
 ‘‘ဘာျဖစရ္ျပနတ္ာတုံး ကိယု့ ္
ဆရာ။ ခင္ဗ်ားလို အေတြ႕အႀကံဳ 
စံုလွခ်ည္ရဲ႕ဆိုတဲ့လူက ညည္းေန 
ေတာ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔လိလုကူ ဘယ ္ 
သြားေနရမတုံး’’
 ‘‘ညည္းတာဆန္းသလားဗ်ာ။ 
ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးတဲ့ ဓမၼေတးတစ ္
ပုဒ္မွာဆို သံုးေလာကထြတ္ထား၊ 
ဗု ဒ ၶ ဘု ရား ရွ င္ ကို ယ္ေ တာ္ တို င္  
ေတာင္ စိတ္ပ်က္ဖူးသတဲ့’’
 ‘‘လာျပန္ၿပီ။ ေပါက္ေပါက္ 
ရွာရွာ။ ဘယသ္ခီ်င္းပါလမိ္။့ လပု ္
စမ္းပါဦး’’
 ‘‘ေၾသာ္.. ကြၽန္ေတာ္မွတ္မိ 
သေလာက္ေတာ့ ‘ဗဟာေဗာဓပိင ္
နဲ႔ တစ္လံကြာပါသည္။ စၾက၀ဠာ 
ၿငိမ္သက္၍ လံု႔လဥႆဟအစံုအ 
ညီ ေဗာဓိပင္ေရႊပလႅင္ထက္မွာ 
ထက္၀ယ္ဖဲြ ႕ေခြေနေတာ္မူေလ 
သည္။ ေဗာဓိပင္ေရႊပလႅင္ႀကီးကို 
ေအာင္ေသာ ္သတ၀ၱါအမ်ား ခြၽတ ္
လို႔ကြၽတ္ႏိငုပ္ါမ့လားရယလ္ို႔ အား 
ေတာင္ယရ္ွာေသာ.္.’ တဲဗ့်ာ။ ကြၽန ္
ေတာ့္လို ဖြတ္ၾကားစိတ္မ်ားတာ 
ဘာဆန္းသတံုး’’
 ‘‘ကဲပါဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကို ကြၽန္ 
ေတာ္ စကားႏုိင္မလုေတာ့ပါဘူး။ 
ခင္ဗ်ားစိတ္ပ်က္တာ ထိုင္းရဲေတြ 
ကိစၥမ်ားလား’’
 ‘‘ေအးဗ်ာ။ ထိုင္းပုလိပ္ေတြ 
ကစိၥကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာျပည ္
ဒမီိကုေရစီေခတမ္ွာ ေျပာင္းေနၾက 
တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ခ်ိတ္ 
ဆက္စဥ္းစားမိလို႔ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ 
အခုအႀကံေပးလပ္ုေနတဲ့ မဟာစမံီ 
ကိန္းႀကီးမွာေပါ့။ ဗမာျပည္က 
လပ္ုငန္းရွင္ေတြကလည္း ေငြရိွရင ္
ဘယ္အရာမဆိုၿပီးတယ္ထင္ေန 
ၾကတုန္း။ ဗမာျပည္ဘဏ္ေတြက 
လည္း အမိန္႔ရအေပါင္ဆိုင္သာ 
သာေလာက္ပဲ ရွိၾကေသးထင္ပါ့ 
ဗ်ာ’’
 ဤသည္ပင္ ကိုသက္ခိုင္၏ 
ပင္ကိုစ႐ုိက္တည္း။ သူသည္ 
အၿမဲလိုလို ကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ 
ေတြးေတာေနတတ္သူျဖစ္၏။ သူ႔ 
အေတြးစဥ္တစ္ေနရာ အေရာက္၊ 
ထြက္ေပါက္မရွိခ်ိန္တြင္ သူ႔ႏႈတ္မွ 
ယခကုဲသ့ို႔ပင ္အသထံြကလ္ာေလ ့
ရွိသည္။

အခ်ပ္ပိ(ုA4)	သို႔
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တိကု်ဳၿိမိဳ႕၌	ၿမိဳ႕ပတရ္ထားစီးျခင္း

(တစ္)
 ဘဝသံသရာxxရွည္လ်ား  
ေထြျပား မေနမနားတစသ္ြားတည္း 
သြားၾကတာxx။ ခရီးပန္းတုိင္xx 
မေရာကမ္ခ်င္း တစ္ေယာကဆ္င္း၊ 
တစ္ေယာက္တက္xx ဆက္လက္ 
ထြက္ခြာလာxx တဲ့။
 ဆရာႀကီးဦးသုခသီဆိုခဲ့ဖူး 
သည့္ ဘဝသံသရာသီခ်င္း တစ္ 
ပုိင္းတစစ္ပင္ျဖစပ္ါသည။္ ဗဒုၶ၀ါဒ 
၏အလိုအရ သံသရာတြင္ လည္ 
ပတ္ၾကရကန္ုေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၏ 
အျဖစက္ိ ုရထားျဖင္ခ့ရီးႏငွရ္သည္ ့
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသဖြယ္  
တင္စားကာ ရထားတြဲမ်ားေပၚသို႔ 
တစ္ေယာက္ကတက္လာလိုက္၊ 
တစ္ေယာက္ကဆင္းသြားလိုက္ 
ႏွင့္ တရစပ္မရပ္မနား ခရီးသြား 
ၾကရပံုကို ေရးဖြဲ႕သီဆိုထားသည့္ 
သီခ်င္းျဖစ္ရာ မီးရထားျဖင့္ခရီး 
သြားတိငု္း သတရိခ်င္စ့ဖြယ္ျဖစပ္ါ 
သည္။
 အလွကိုရွာ
 ဘယ္မွာမေတြ႕၊
 တစ္ေန႔အခ်ိန္တန္ေတာ့
 ဆူညံညံငိုသံၾကားရတယ္
 ရထားေရြ႕ေရြ႕။
 ဒါကေတာ့ ဆရာေဒါင္းႏြယ္ 
ေဆြ၏ကဗ်ာ။ မသာရထားေပၚ 
ကေန ဘဝခရီးႏွင္သြားသည့္လူ 
သား၏ဘဝကိ ုၾကကသ္းီထစဖြယ္ 
ေရးဖြဲ႕ထားသည့္ ေဒြးခ်ဳိးကဗ်ာ။
 ရထားကို လူသားတို႔၏ ျဖစ္ 
တည္မႈႏွ င့္ ႐ူ ပကျပဳရသည္ကို  
လူတို႔ခံတြင္းေတြ႕ၾကပံုရပါသည္။ 
သခီ်င္းထမဲွာလည္းရထား။ ကဗ်ာ 
ထဲမွာလည္းရထား။ ဝတၳဳထဲမွာ 
လည္းရထား။

(ႏွစ္)
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ေတာ္ 
ႀကီး၌ ႀကိဳကစ္ရာေကာင္းတာေတြ 
ထဲက တစ္ခုေလာက္ေျပာျပစမ္း 
ပါဟုဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားကို 
လည္း ႀကိဳက္စရာတစ္ ခုအျဖစ္  
ထည့္သြင္းေျပာၾကလိမ့္မည္ထင္ 
ပါသည္။
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေမာ္ေတာ္ 
ကားထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါ 
သည္။ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ေတာ္၌ဘတ္စ္ 
ကားမ်ားကိ ုေျပးဆြဲေပးလ်ကရ္ွပိါ 
၏။ သို ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္လူထုက 
ဘတစ္က္ားကိအုားမကိုး။ အေလး 
မထား။ ရထားဆိုမွရထား။ ထုိ ႔ 
ေၾကာင့္ လမ္းေတြေပၚမွာ ကား 
အသြားအလာက ေျပာရေလာက္ 
ေအာင ္က်ပက္်ပတ္ည္းတည္းႀကီး 
မျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ 
ပိတ္ဆို႔မႈကမရွိသေလာက္။
 တိုက်ဳိၿမိဳ႕ႀကီးကို ပတ္ေျပး 
ေနေသာေျမေပၚေျမေအာက္ၿမိဳ႕ 
ပတ္ရထားလိုင္းေတြက ႂကြက္ 
တြင္းမ်ားပမာ ႐ႈပပ္ြ၍ေနပါသည။္ 
ဘူတာ႐ံု ႀကီးေတြက ေျမေပၚမွာ 
ေရာ ေျမေအာက္မွာပါ အထပ္ 

ထပ္။ ေခါက္တံု ႔လူးလာပ်ားပန္း 
ခတ္ေနသည့္ျမင္ကြင္းကို တိုက်ဳိ 
ၿမိဳ႕က ဘူတာ႐ံုမ်ား၌ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ 
ပါ၏။
 ၿမိဳ ႕ပတ္ရထားႀကီးေတြက 
သံုးမိနစ္ကိုတစ္စီးႏႈန္းျဖင့္ ဘူတာ 
႐ံုမ်ားရွိရာဆီသို ႔ ၀င္ေရာက္လာ 
လ်က္ရွိ ရာ  တစ္စီးလြတ္သြား  
သျဖင့္ ေနာက္တစ္စီးကိုအၾကာ 
ႀကီးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနစရာမလု။ိ အခ ု
တစ္စီး၀င္လာလိုက္၊ အခုတစ္စီး 
ထြက္သြားလိုက္။ မနက္မုိးမလင္း 
မီကတည္းက သံုးမိနစ္တစ္စီးႏႈန္း 
ျဖင့္ ေ၀ါခနဲေ၀ါခနဲခုတ္ေမာင္း၀င္ 
ထြက္ေနၾကေသာ တိုက်ဳိ ၿမိဳ႕က 
ၿမိဳ႕ပတ္ရထားႀကီးမ်ားသည္ ည 
ကိုးနာရီ၊ ဆယ္နာရီေလာက္ကို 
ေရာက္ေတာ့မွ ငါးမိနစ္ကိုတစ္ 
စီးႏႈန္းေလာက္ျဖစ္သြားကာ ညဥ့္ 
သန္းေခါင္ေက်ာ္တစ္နာရီ၊ ႏွစ္  
နာရီဝန္းက်င္မွ ၿမိဳ႕ကိုအစအဆုံး 
ပတ္ျခင္းကို ရပ္နားလိုက္ၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

(သံုး)
 ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ဘူတာအစဥ္ 
က ၂၉ ဘူတာရိွပါသည္။ ဒါကို 
တစ္ပတ္ပတ္ဖို ႔ ၅၈ မိနစ္ (သို ႔ 
မဟုတ္) ၅၉ မိနစ္ (သို႔မဟုတ္) 
မိနစ ္၆၀ ၾကာပါသည။္ သည္ထ့က ္
မပို၊ သည့္ထက္မလို။ ကြက္တိ။ 
ပိုေသာ္ ၊  လိုေသာ္ေတာင္းပန္ ။ 
ရထားတြဲတိုင္း၌ ရထားႏွင့္ပတ္ 
သက၍္ သတင္းေပးရန္ အ႐ုပ္ႏငွ္ ့
အသံစနစ္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး 
ျဖစ္ရာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ မီးရထား 
တာဝန္ရွိသူမ်ားက ခရီးသြားျပည္ 
သူလူထုကိုေတာင္းပန္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ေမာင္းႏွင္ခ်ိန္ တစ္မိနစ္ 
တတိ ိေနာကက္်သြားရပါေၾကာင္း 
စသည္...။
 ဒါေၾကာင့္လားမသိ။ ရထား 

က ဘူတာ႐ံုတိုင္းကို ဝင္ေရာက္ 
လာေလေသာအခါကြက္တိ။ အ 
ခ်ိ န္ကလည္းကြက္တိ။  ေနရာ 
ကလည္းကြက္တိ။ ဆုိၾကပါစို႔တြဲ 
နံပါတ္သံုး။ ထုိတြဲနံပါတ္သံုးတြင္ 
ပါ၀င္သည္က တံခါးေပါက္သံုး 
ေပါက္။ တံခါးတစ္၊ တံခါးႏွစ္၊ 
တခံါးသံုး။ ဘူတာ႐ံကုေနလာႀကိဳ 
ေနမည့္မိတ္ေဆြကို တြဲနံပါတ္သံုး 
တခံါးနပံါတ္ႏစွက္ေနေစာင့္ေနပါ 
ဟုဆိုခဲ့လွ်င္ ဘူတာ႐ံုရွိ တြဲသံုးတံ 
ခါးႏွ စ္ေနရာကသာ ေစာင့္ေန 
လိုက္။ မလြဲေစရ။ ကြက္တိ။
 ဘူတာ႐ံု၌ ရထားရပ္လိုက္ 
ေသာအခါ ပထမဦးဆံုးပြင့္သည္  
က ဘူတာ႐ံုပလက္ေဖာင္းေပၚက 
တံခါးျဖစပ္ါသည။္ ထို႔ေနာကတ္ြင ္
မွ ရထားေပၚကတံခါး။ လံုၿခံဳစိတ္ 
ခ်စြာျဖင့္ ဆင္းၾကတက္ၾက။ မီး 
ရထားခရီးစဥဘ္တူာမ်ားကိ ုအ႐ပု ္
အသံစနစ္ျဖင့္ ျပသေပးထားရာ 
ကုိယ္ေရာက္ေနသည့္ ဘူတာ၊  
ရထားသြားေ နသည္ဦ့းတညဘ္က၊္ 
ေနာက္ေရာက္မည့္ဘူတာတို ႔ကို 
အလြယ္တကူျမင္ေနရသည္သာ 
မက ဂ်ပန္ဘာသာအျပင ္အဂၤလပ္ိ  
ဘာသာျဖင့္ ဂ်ပန္သံ၀ဲကာ ေၾက 
ညာေပးေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေရွ႕ 
ဘူတာသို ႔ ရထား၀င္ေသာအခါ 
မည္သည့္ဘက္ကတံခါးကိုဖြင့္  
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ စာတန္း 
လည္းထုိး၊ အသံလည္းထြက္၍ 
ေၾကညာပါသည္။ ဥပမာ Doors 
on this side will open, Doors 
on left side will open ဆုတိာမ်ဳိး။ 
သညဘ္ကက္တံခါးဖြင္မ့ယ္၊ ဘယ္ 
ဘက္ကတံခါးဖြင့္မယ္ စသည္ 
စသည္။ အဆင္ေျပလိုက္တာ။
 မ သ န္ စြ မ္း ခ ရီး သြား တ စ္  
ေယာက္က ဘက္ထရီျဖင့္ေမာင္း 
ႏွင္သည့္ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ႏွင့္ 

ရထားတြဲေပၚေရာက္လာသည္။ 
သဆူင္းမည္ဘ့တူာ႐ံသုို႔ ဖနု္းလမွ္း 
ဆက္ထားလိုက္ရာ ရထားရပ္  
သည္ႏွင့္  မီးရထား၀န္ထမ္းႏွစ္  
ေယာက္က ရထားႏွ င့္ ပလက္  
ေဖာင္းၾကားရွ ိတစလ္ကမ္ေလာက ္
ကြာေနသည့္အဟကို  တံတား  
ကေလးထုိးေပးထားၿပီးထုိပုဂၢိဳလ္ 
ခရီးလမ္းပန္းအဆင္ေျပေအာင္ 
လုပ္ေပးဖို ႔ အသင့္အေနအထား 
ျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ပါ 
သည္။
 ရထားတြဲတိုင္းတြဲတိုင္းမွာ  
လက္ကိုင္ကြင္းအ၀ါကေလးေတြ 
ခ်တိဆ္ြထဲားသည္ ့သီးသန္႔အကန္႔ 
ကေလးမ်ားပါပါသည္။ ကိုယ္၀န္ 
ေဆာင္သည္ေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္ 
အိုေတြ၊ မသန္စြမ္းသေူတြအတြက ္
တဲ့။ ထုိသူမ်ားေၾကာင့္ ရထားရပ္ 
နားခ်ိန္ တစ္မိနစ္ခန္႔ပို၍ၾကာမည္ 
ဆိုခဲ့ေသာ္ ထံုးစံအတုိင္းေတာင္း 
ပန္သည့္ေၾကညာခ်က္က Song 
Box မ်ားဆီက ထြက္ေပၚလာျပန္ 
ပါေလသည္။ ဘီးတပ္ကုလား 
ထုိင္ႏွင့္  လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ 

ဆင္းမည္ျဖစပ္ါ၍ ရပ္နားခ်န္ိတစ ္
မိနစ္ခန္႔ပိုမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ခြင္လ့ႊတ္ၾကပါရန္ စသညစ္သည။္

(ေလး)
 တိုက်ဳိၿမိဳ႕ပတ္ရထားစီးခက 
တစ္ဘူတာႏွင့္တစ္ဘူတာၾကား 
တြင္ ပ်မ္းမွ် ယန္း ၁၃၀ ခန္႔ရိွပါ 
သည္။ ျမန္မာေငြ ၁၃၀၀ က်ပ္ဆို 
ပါေတာ့။ ႏွစ္ဘူတာ၊ သံုးဘူတာ 
ဆိလုွ်င္ေတာ ့ယန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င ္
ခန္႔ျဖစ္သြားပါသည္။
 တစ္ေစာင္ခ်င္း ဝယ္စီးသူ  
ေတြက ဘူတာအဝင္ဝရိွစက္ထဲ 
သို႔ လကမ္တွက္ိထုုိးသြင္းၿပီး လကူ 
ဝင္သြားလိုက္သည္ႏွင့္ တံခါးပြင့္ 
သြားကာ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ေသာ္ 
တစ္ဖက္သို ႔လည္း  အေရာက္  
လက္မွတ္က တစ္ဖက္အေပါက္ 
ကေန ျပန္ထြက္ႏွင့္ေနၿပီျဖစ္ပါ 
သည။္ ထိုလကမွ္တ္ကုယူိ၊ ရထား 
စီး ၊  ဆိုက္ေရာက္ရာဘူတာသို ႔ 
ေရာကမ္ ွထုလိကမ္တွက္ိ ုစကထ္ဲ 
ျပန္ထုိးထည့္ၿပီး တံခါးအပြင့္မွာ 
ဘူတာကေနထြက္။ လက္မွတ္ 
ျပန္မရေတာ့။ စက္ကသိမ္းဆည္း 

ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါ၏။ လေပး၊ 
 ႏစွ္ေပး လကမ္တွလ္ပုထ္ားသမူ်ား 
ကမူ လက္မွတ္ကို ဘူတာအဝင္ 
အထြက္ရိွစက္မ်ား၌ Scanner 
ျဖင္ ့အဖတခ္လံိကု႐္ံုႏငွ္ ့ကစိၥၿပီးပါ 
သည္။
  ဓာတ္ေလွကားေတြက အ 
ေပၚတက္ေအာက္ဆင္း။  စက္ 
ေလွကားေတြက အဆက္မျပတ္ 
ဆင္း၊ အဆကမ္ျပတ္တက။္ ႐ုိး႐ိုး  
ေလွ ကားေ တြ ဆီ မွာ က လ ည္း  
တကသ္ူေတြ၊ ဆင္းသူေတြ။ လက ္
မွတ္ကိုစက္ထဲထုိးသြင္းလိုက္ၾက၊ 
စက္ထဲကအထြက္မွာ ဆြဲယူသြား 
လိုက္ၾက။ ရထားက ေဝါခနဲတစ ္
စီးဝင္လာ၊ေဝါခနဲတစ္စီး ထြက္ 
သြား ။  မတ္တတ္ခရီးသည္က 
လည္း စာအုပ္ဖတ္၊ ထိုင္လ်က္ 
ခရီးသည္ကလည္း စာအုပ္ဖတ္။
 ဘတူာ႐ံတုိငု္းလိလုု၌ိ ပစၥည္း 
သိမ္းသည့္ Box ကေလးမ်ားကို 
ထားေပးပါသည။္ သြားေလရာရာ 
သို႔ သယ္ေဆာင္မသြားခ်င္သည့္ 
ပစၥည္းရွိခဲ့ေသာ္ ထုိBox ထဲသို ႔ 
ပစၥည္းထည့္၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ 
ေသာခ့တ။္ သမိ္းဆည္းေပးထားခ 
တစ္ေန႔ယန္း ၃၀၀ တဲ့။ ျမန္မာ ေငြ 
က်ပ္ ၃,၀၀၀ ပဲဆိုပါေတာ့။
 မီးရထားစနစ္ေကာင္းမြန္  
တိက်မွန္ကန္ျမန္ဆန္ပုံကျဖင့္  
တို က်ဳိ ကဲ့ သို ႔ ဘူ တာ ႀ ကီး မ်ား ၊ 
ရငွဂ္်ဴကကုဲသ့ို႔ ဘတူာႀကီးမ်ားတြင ္
မီးရထား၀န္ထမ္းမ်ားက ဘယ္ 
အထပ္ကိုတက္ပါ၊ ဘယ္အထပ္ 
ကိဆုင္းပါ၊ ဘယ္ပလက္ေဖာင္းကိ ု
သြား ပါ ၊  ဘယ္ရထားကို စီး ပါ  
စသည ္စသည္ျဖင္ ့ကညူလီမ္းၫႊန္ 
ေနပံုမ်ားကိုပင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

(ငါး)
 ေၾသာ္ . . . ရထား၊ ရထား။
 သံသရာခရီးသြား   တစ္  
ေယာက္ေပမုိ႔ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ေတာ္က 
ၿမိဳ ႕ပတ္ရထားႀကီးမ်ားကို  တဝ 
စီးနင္းကာ ဘူတာ႐ံုတိတိက်က်၊ 
ပလက္ေဖာင္းတိတိက်က်၊ တံခါး 
ေပါကတ္တိိကိ်က်၊ ဆိကု္ေရာက ္
ခ်ိန္တိတိက်က်၊ ထြက္ခြာခ်ိန္တိ 
တိက်က်နဲ ႔  ခရီးသြားခ်င္လိုက္  
တာ။ ရွည္လ်ားေထြျပား မေနမ 
နား ခရီးသြားၾကရသူေတြမဟုတ္ 
လား။       ။

ေမာင္သာခ်ဳိ
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 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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ကူးစက္ျမန္ ဘီဒိုအိမ္ရာေရာဂါ
ဤေရာဂါစတင္ေပၚေပါက္လာ 
သညမွ္ာ မၾကာေသး။ ၿမိဳ႕ျပေရာဂါ 
ဆန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႕ျပဟု 
ဆိုရာတြင္လည္း ယခုေလာေလာ 
ဆယ ္စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ ္ရနက္နု ္
ၿမိဳ႕၌ အလြန္အျဖစ္မ်ား၏ ရက္ 
ပုငိ္းအတြင္း လူေပါင္းရာေထာငခ္် ီ
၍ ကူးစက္ေသာေရာဂါျဖစ္၏။ 
ေရာဂါကူးစက္ေသာ နယ္ပယ္ 
မွာမူ အကန္႔အသတ္ရိွ၏။ အိမ္ရာ 
ေဆာကလ္ပ္ုေရးနယ္ပယ္အတြင္း 
၌သာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ကူးစက္ 
ျခင္းျဖစ၏္။ ဘဒီိဟုုေခၚဆိုျခင္းမွာ  
ဘီ အုိတီ  (BOT)  ႏွင့္  ကြ န္ဒို  
(Condo) ႏွစ္ ခုေပါင္း၍ ဘီဒို  
(B.Do)ဟု အတုိေကာက္ေခၚဆို 
ျခင္း ျဖစသ္ည။္ စငက္ာပူႏုငိင္သံား 
မ်ား သုံးစဲြေသာ အဂၤလိပ္စာကို 
Singapore ႏွင့္ English စကား 
လုံးႏွစ္လုံးေပါင္း Singlish ဟု 
ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။
 ဘီအုိတီ (B.O.T) ၏ အဓိ 
ပ ၸာယ္မွာ တည္ေဆာက္၊လည္ 
ပတ္၊ လဲႊေျပာင္း (Build, Operate 
& Transfer) ဟု အဓိပၸာယ္ရ၏။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရပိုင္ေျမေပၚတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက သူ၏ေငြေၾကး 
အရင္းအႏွီးျဖင္ ့လပုင္န္းဆုငိရ္ာ အ 
ေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက ္
ခြင့္ရွိ၏။ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ 
အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ စီးပြား 
ေရးလပုင္န္းကိ ုသတမ္တွသ္ည့္ႏစွ ္
ကာလအ တြင္းလညပ္တ္လပ္ုကိငု ္
၍ အက်ဳိးအျမတ္ရယူခံစားခြင့္  
ရွိ၏။ သတ္မွတ္ေသာႏွစ္ကာလ 
ကုန္ဆုံးေသာအခါ တည္ေဆာက္ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ လည္ပတ္ေနေသာ အေဆာက္ 
အအုံမ်ားႏွင့္တကြ ေျမကိုမူလပိုင္ 
ရွင္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 
အား ျပနလ္ည ္လဲႊေျပာင္းေပးအပ ္
ရ၏။ အလြယ္ဆုံး ဥပမာေပးရ 
လွ်င္ နတ္ျပည္မွ နတ္ဘုံနတ္နန္း 
တြင္ နတ္စည္းစိမ္ခံစားသည္ႏွင့္ 
တူ၏။ အခ်န္ိေစ၍့ နတ္သက္ေႂကြ 
လွ်င ္ သူ႔လမ္းသူႂကြ႐ုသံာ ရွ၏ိ။ နတ ္
ဘံုနတ္နန္းကုိ သည္အတိုင္းထားခဲ့ 
ရ၏။ နတ္သမီးငါးရာမွ တစ္ပါး 
ေတာင္ ေခၚသြားခြင့္မရွိ။ မိမိ၀တ္ 
သည့္ နတ္ယူနီေဖာင္းကိုပါ ခြၽတ္ 
ထားခဲ့ရ၏။
 ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေျမသည္ နတ္ဘုံ 
နတ္နန္းပမာျဖစ၏္။ ေျမကိရုင္း၍ 
စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ခံစားႏုိင္ 
သူသည္ နတ္စည္းစိမ္ခံစားေနရ 
ေသာ နတ္သားႏွင့္တူ၏။ အဖိုး 
တန္ေျမကိုပိုင္လွ်င္  အျမင့္ဆုံး  
၀ႆ၀တီဘုံ ေရာက္သကဲ့သို ႔ရွိ  
၏။ (ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့က်ဴးေက်ာ္ဘ၀ 
ေရာက္ရေလ သူတို႔မွာ ငရဲဘံုေရာက္ 
သည္ႏွင့္တူ၏။) ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အစုိး ရပုိ င္  အဖိုးတန္လွ  
ေသာေျမမ်ားကို  ပုဂၢလိကမ်ား  
လက၀္ယ္သို႔ အၿပီးအပိုငမ္ေရာက ္
ရွိေစေရးအတြက္ ဘီအိုတီစနစ္ 
ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္၏။ သို ႔ 
ေသာ္ ‘‘ေျမမရွိလွ်င္ စီမံကိန္းမရွိ’’ 
‘‘စမီကံနိ္း မရွလိွ်င ္တုိးတကမ္ႈမရွ’ိ’ 
ဆုသိည္အ့တုငိ္း ေျမကိကုြကလ္ပ ္
အတုငိ္းပစထ္ားလွ်ငလ္ည္း လမူႈစီး 
ပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလံုး၀ 
အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္  
မဟုတ္ေပ။ ဖံြ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေျခရိွပါလ်က္  
မဖံြ႕ၿဖဳိးေသာ ေျမ(Undeveloped 
Developable Land)ဧရိယာမ်ား 
အလြန္မ်ားျပားလွ်င္ ၿမိဳ႕ျပသည္ 

စည္ပင္၀ေျပာမႈ မရွိႏုိင္ေတာ့ေပ။ 
အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလုပ္ 
ငန္းရငွမ္်ားသာမက ႏုငိင္ံျခားရင္း 
ႏွီးျမႇပ္ႏွမံႈမ်ား အျမနဆ္ုံး၀င္ေရာက ္
လာေစရန္အတြက္ ဘီအိုတီနည္း 
လမ္းကို က်င့္သုံးၾကျခင္းလည္း 
ျဖစ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားကို 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမေပးဘဲ ႏွစ္ရွည္ 
လပုင္န္း လပုက္ိငုခ္ြင့္ေပးျခင္းျဖင္ ့
သူ႔ထမံ ွေဒၚလာႏငွ္န့ည္း ပညာမ်ား 
ကို ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားျခင္းဟု ဆိုႏုိင္ 
၏။ သို႔ေသာ ္ေအာက္ေစ်းျဖင္ ့ေပး 
မလိွ်ငမ္ ူကိယု္ဆ့ကီ ရွစိမုဲစ့ပုါသြား 
ႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရေပ 
မည္။ ဥပမာ-ကမၻာေအးဘုရား 
လမ္းရိွ  ယခင္စက္မႈ(၁)႐ံုးႀကီး 
အား ဗယီကန္မ္ႏငွ္ ့B.O.T ေဆာင ္
ရြက္ရာ၌ တစ္ဧက ေဒၚလာႏွစ္ 
သန္းေပးသြင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရိွပါသည။္ အဆုပိါ သတင္း 
မွန္လွ်င္ သတ္မွတ္ႏႈန္းနည္းသည ္
ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ျမန္မာေငြ 
ျဖင့္  တစ္ဧကလွ်င္  က်ပ္သိန္း  
ေပါင္းႏွ စ္ေသာင္းမွ်သာျဖစ္ရာ  
တစ္စတုရန္းေပလွ်င္  က်ပ္ ၄၅,၀၀၀  
ခန္႔သာရွိ၍ နည္းေနေသးသည္ဟု 
ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
 ဆကလ္က၍္ အေမရိကန္တုိ႔ 
က ကြန္ဒိုဟုေခၚေလ့ရွိေသာ ကြန္ 
ဒိုမီနီယံ (Condominium) အ 
ေၾကာင္းကို  ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 
ကြန္(Con)ဆုိသည္မွာ ‘ ‘အတူ 
တကြ’’ (Together) ဟု အဓပိၸာယ္ 
ရၿပီး ဒိုမီနီယံ (Dominium) ဟူ 
သညမွ္ာ ‘‘ပုိငဆ္ုငိမ္ႈအခြင္အ့လမ္း 
(Right of Ownership) ဟု 
အဓပိၸာယ္ရရိွပါသည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
ကြန္ဒိုမီနီယံ (သို႔မဟုတ္) ကြန္ဒို 
ဟုဆိုလွ်င္ အတူတကြေနထုိင္သူ 

မ်ား စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္ေသာ အ 
ေဆာက္အအုံဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရရွိ 
ပါသည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္စုေပါင္း 
ပိငုအ္ေဆာကအ္အုဟံ ုအက်ဥ္းခ်ဳံး 
၍ ေခၚဆုိၾကပါသည္။ ‘‘စုေပါင္း 
ပိုင္’’ဟုဆိုရာ၌ အေဆာက္အအံု 
သာမက အေဆာကအ္အံုေဆာက ္
လုပ္ထားေသာ ေျမပါအက်ဳံး၀င္ 
၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုေပါင္းပိုင္ 
အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
(မူၾကမ္း)ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
သို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိ 
ရွိရ၏။ အဆုိပါ ဥပေဒထြက္ေပၚ 
လာေသာအခါတြင္  ကြ န္ ဒိုအ 
ေဆာကအ္အံုဟူသညက္ိ ုျပညသ္ ူ
တုိ ႔ အျပည့္အ၀သေဘာေပါက္ 
ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္ 
အအုံႏငွ္ ့ေျမကိပုါ စုေပါင္းပိငုဆ္ုငိ ္
သကဲ့သို ႔ ေရ၊ မီး၊ ေဆး၊ မိလႅာ 
စနစ္တုိ႔ႏွင့္တကြ အမ်ားႏွင့္သက္ 
ဆုိင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ေျမကြက္လပ္ 
စသည္တုိ႔အား စုေပါင္း၍ ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကို  တရား 
၀င္ အဖဲြ႕အစည္းဖဲြ႕၍ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ ရြက္ ၾကရမည္  ျ ဖစ္ ပါ  
သည။္ ပုဂၢလကိပိုင္ေျမတြငလ္ည္း 
ေကာင္း၊ အစုိးရေျမေပၚတြင္ အ 
ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေသာ အက်ဳိး 
တူစမံီကန္ိးအရ ပုဂၢလကိအပုိင္းမွ 
ခဲြေ၀ပိငုဆ္ုငိခ္ြင္ရ့ရွိေသာ ေျမတြင ္
လည္းေကာင္း ကြနဒ္ိမုနီယီမံ်ားကိ ု
အၿပိဳငအ္ဆုငိ ္တည္ေဆာကလ္်က ္
ရွိၾကရာ အဆုိပါ ဥပေဒကို အျမန္ 
ဆုံးျပ႒ာန္းေပးရန ္လိအုပလ္်ကရ္ွ ိ
ေပသည္။
 ေဆာင္းပါးအစတြင္ ေဖာ္ျပ 
ခဲ့ေသာ ‘ဘီိဒို’(ဘီအိုတီကြန္ဒို)ဟူ 
သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ေပၚ
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ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၃၈၂.၃၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၈.၆၅
 ေငြ ေအာင္စ ၂၁.၃၄
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၀၀
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၄၁

2014 rwfv  16 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 961 975 usyf
1 a':vm (pifumyl) 759 769 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1332 1350 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.1 29.7 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 153 157 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၆၀၀၆ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၁၈၆ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၁.၃၄ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၁၅ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၆၁.၂၀ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၆၄၈ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၇၀.၈၃ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၇၈ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၂၅ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၃၅၀.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၀၈၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၄.၆၄၅ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၆၆၉ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၀၆၉ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၆၉၆ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၁၀၃ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၆.၅၆ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၇ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;
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ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခု မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ 
အက်ိဳးတူလုပ္မည့္ ကုမၸဏီရွာေဖြေန
သိမ့္သိမ့္စုိး

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၅
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ KDDI အုပ္စုလက္ 
ေအာကခံ္ ကမုၸဏတီစခု္ျဖစ္ေသာ 
KDDI Engineering က ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ မုိဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္မည့္ ပုဂၢလိက 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ရန္  
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရွာေဖြ 
ေနေၾကာင္း KDDI Engineering 
မွ တာ၀န္ရွိသူ မစၥတာ မာေစးယု 
ကိအာဆာက၀ါကေျပာသည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္အေသးစား 
ႏွင့္ အလတ္စားမုိဘုိင္းကြန္ရက္ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ ၎တုိ႔ဘက္မွ 
တာ၀ါတုိင္လုပ္ငန္းႏွင့္ Network 

ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အ ဓိ က လုိ အ ပ္ ခ် က္ျ ဖ စ္ေ သာ  
Power Supply ကိစၥမ်ားတြင္ ပူး 
ေပါင္းလုပ္ကုိင္လုိျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ျမန္မာမွာ မိုဘုိင္းသံုးစဲြသူ 
မ်ားလာေတာ့ တည္ၿငိမ္တဲ့ ၀န္ 
ေဆာင္မႈကုိ  တစ္သမတ္တည္း 
ေပးႏိုငိဖ္ုိ႔ Power Supply က အဓ ိ
က က်ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီး 
စကန္ဲ႔ ေပးဖုိ႔ကလည္း မျဖစႏ္ုငိတ္ဲ့ 
အတြက္ ဂ်ပန္မွာလုိပဲ ဘက္ထရီ 
စနစ္နဲ ႔ပဲ  သံုးတာပုိေကာင္းႏုိင္  
မယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိဘုိင္း 
၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လုိအပ္ခ်က္ကုိ  ၎ကသံုးသပ္ 
ေျပာသည္။
 ၎တို႔အေနျဖင္ ့မုဘိုငိ္းကြန ္
ရက္ငယ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ လို 

အပ္သည့္  တာ၀ါတုိင္လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ Network ခ်ိတ္ဆက္ရာ 
တြင္  လိုအပ္သည့္  ဘက္ထရီ 
ပစၥည္းမ်ား အဆငသ္င္ရ့ိွေနေသာ ္
လည္း ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွပူးေပါင္းလပု ္
ကုိင္လုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မေတြ႕ 
ေသးျခင္းေၾကာင္ ့၀င ္ေရာကလ္ပု ္
ကုိင္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိ 
ရသည္။
  ယင္း KDDI အုပ္စုသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ယခင္ 
က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ 
မရခဲ့ေပ။
 KDDI Enginneering အေန 
ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈလပုင္န္းရငွမ္်ားႏငွ္ ့ပူးေပါင္းလပု ္

ကုိင္ရန္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေလး 
ႀကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ 
ေသာ္လည္း လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ပူး 
ေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မရွိ 
ေသးေၾကာင္း KDDI ကဆိုသည္။
 လက္ရိွမုိဘုိင္းဆက္သြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရ 
ထားေသာ အူရီးဒူးႏွင့္ တယ္လီ 
ေနာကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၎တို႔ 
ႏငွ္ ့ပူးေပါင္း၍ တာ၀ါတိငုလ္ပုင္န္း 
ႏငွ္ ့လုအိပ္ေသာ  Power  Supply  
ကုလိပုက္ုငိမ္ညဆ္ုပိါက ပူးေပါင္း 
လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ၎ကဆုိ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ တယ္လီေနာႏွင့္  
အူရီးဒူးတုိ ႔က တာ၀ါတိုင္မ်ားႏွင့္  
Power  Supply အတြက ္ကုယ္ိပိုင ္
အစအီစဥ္မ်ားျဖင္ ့ျပငဆ္င္ေဆာင ္
ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ 
ၾသစေၾတးလ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ေက်ာက္စရစ္ေစ်းမက်ဘဲ သဲေစ်းဆက္တိုက္တက္

မိုးညိဳ
ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၆

ၾသစေၾတးလ်ႏိငုင္ကံ ျမန္မာႏိငုင္ ံ
တြင ္သတၱဳသယဇံာတႏငွ့ ္စိကုပ္်ဳိး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွရံန ္သေဘာတညူမီႈ အခ်ဳ႕ိ 
ရရိွခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာငး္ ကန္ုသညစ္က ္
မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သတင္းရရိွ 
သည္။
 မတ္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ 
ခဲသ့ည့ ္ၾသစေၾတးလ်အစိုးရလက ္
ေအာက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ 
ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္ 
မာဘက္မွ ကုန္သည္စက္မႈအ 
သင္းခ်ဳပ္တုိ႔၏ သေဘာတူလက္ 
မွတ္ ေရးထိုးပဲြတြင္ အထက္ပါသ 
ေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 အဆိုပါပဲြသို႔ ၾသစေၾတးလ် 
လုပ္ငန္းရွင္ ၆၀ ေက်ာ္ တက္ 
ေရာကခ္ဲၿ့ပီး ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွလပုင္န္း 
ရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းလည္း တစ္ဦး 
ခ်င္း သေဘာတူညီမႈအခ်ဳိ႕ရရွိခဲ့ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ဒီဘက္မွာ ကားအေရာင္း 
ျပခန္းေတြ ဖြင္ဖ့ို႔ တခ်ဳ႕ိလပုင္န္းရငွ ္
ေတြ သေဘာတညူမီႈေတြရတယ။္ 
ကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆားဗစ္စင္ 
တာနဲ႔ အေရာင္းျပခန္းေတြ လုပ္ဖို႔ 
ေပါ့’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ား 
အသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ထို႔အတူ ရမည္းသင္းႏွင့္ မိုး 

ကုတ္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာ 
ေရာက္ေလလ့ာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွရံန ္
အတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား လာ 
ေရာက္ျပဳလပုမ္ညဟ္ ုသေဘာတ ူ
ညီမႈအခ်ဳိ႕လည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း 
သတၱဳလပုင္န္းရငွမ္်ားအသင္းခ်ဳပ ္
မွ ဦးမ်ဳိးဟန္က ဆုိသည္။
 စိကုပ္်ဳိးေရးက႑တြင ္ပညာ 
ေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားရွိ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ 
ရာ သိတတ္မႈ (csr) လုပ္ငန္းမ်ား 
တြငပ္ါ တစပ္ါတည္း လပုက္ိငု္ေပး 
ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီမႈအခ်ဳိ႕ ရရွိ 
ခဲ့သည္။
 ဆစ္ဒနီအေျခစိုက္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံခါးဖြင့္စီးပြား 
ေရးစတင္လိုက္ခ်ိန္မွစၿပီး သတၱဳ 
ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပိုမိုရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံလိုၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
 လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအစိုးရ 
ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီးသား 
ျဖစ္ေသာ Woodside ေရနံကမုၸဏ ီ
အပါအ၀င ္ANZ ေငြေရးေၾကးေရး 
ဆိုင္ရာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားက 
လည္း ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ 
ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။
 ၾသစေၾတးလ်သည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ နံပါတ္ 
၁၃ ေနရာတြင္သာ ရိွၿပီး အစိုးရ 
သစလ္ကထ္ကတ္ြင ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ 
လ်က္ရွိသည္။

အိမြန္ေက်ာ္
ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၆

	 ရန္ကု န္ေဆာက္လုပ္ေရး  
ပစၥည္းေစ်းကြက္တြင္ ေက်ာက္စ 
ရစ္မွာ တက္ေစ်း၌သာ ၿငိမ္ေနၿပီး 
သဲေစ်းမွာ လြနခ္ဲ့ေသာ ႏစွပ္တခ္န္႔ 
မွစ၍ ေစ်းတက္ေနေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 ‘‘ေက်ာက္ေစ်း ျပန္မက်ေသး 
ဘူး။ သဲေစ်းကေတာ့ တျဖည္း 
ျဖ ည္း တ က္ လာ တာ  ႏွ စ္ ပ တ္  
ေလာက္ရွိ ၿပီ’’ ဟု အိမ္ေဆာက္ 
ပစၥည္းလက္လီေရာင္းခ်သူတစ္ 

ဦးက ေျပာသည္။
 ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္  သဲေစ်း  
ဆက္တိုက္ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေနျခင္းမွာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမ်ား  
လာၿပီး သံုးစဲြမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ 
မမွ်တသျဖင့္ ေစ်းတက္ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း  အတု၊္ သဲေက်ာက ္ပစၥည္း 
မ်ား လက္လီေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ 
ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စ 
ရစ္စုပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကမ္း 
ပါး ၿ ပိဳ၍  ရြာသူရြာသားမ်ားက 
ေက်ာက္စရစ္   အစုပ္မခံေသာ 

ေၾကာင့ ္ပစၥည္းမ်ား လိသုေလာက ္
မရျဖစ္ေနၿပီး ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွ 
စတင၍္ ေစ်းဆကတုိ္က္ျမင့တ္က ္
ခဲ့သည္။
  ‘ ‘သဲေရာ၊ ေက်ာက္ေရာ 
ဒီေလာက္ထိေတာ့ တစ္ခါမွ မ 
တကဖ္ူးဘူး။ အခုက ပစၥည္းလည္း 
ရွားေနတယ္။ ဒီႏွစ္က ခါတိုုင္းႏွစ္ 
နဲ ႔ကို  မတူတာ’’ဟု ေမတၱာမြန္ 
အုတ္သဲေက်ာက္လုပ္ငန္းမွ တာ 
၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
 ေက်ာက္စရစ္မွာ တစ္လ 
လွ်င္ က်င္း ၆၀၀ ခန္႔အ၀င္ရိွၿပီး 

ယခင္က တစ္ရက္လွ်င္ က်င္း 
၃၀၊ ၄၀ သာ ေရာင္းရေသာ္လည္း 
ယခုအခါ က်င္း ၈၀ ၀န္းက်င္အ 
ထိ ေရာင္းရေၾကာင္း ေမတၱာမြန္ 
အုတ္သဲေက်ာက္အေရာင္းဆိုင္မွ 
တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
 သဲမွာလည္း ယခုႏွစ္တြင္  
ပစၥည္းရွားပါးလာၿပီး ၀ယအ္ားမ်ား 
ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။
 ‘‘အရငက္ ဒအီခ်ိန္ဆိ ုေစ်းမ 
တက္ဖူးပါဘူး။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ သဲ 
ေရာ၊ ေက်ာက္ေရာႏစွဆ္ျဖစသ္ြား 
တယ္’’ ဟု ေရႊလင္းလက္အုတ္ 

သဲေက်ာကလ္ပုင္န္းမ ွေျပာသည။္
 ေက်ာက္စရစ္ေစ်းမွာ ဇန္န 
၀ါရီလဆန္းက တစ္က်င္းလွ်င္က်ပ္ 
ငါးေသာင္း၀န္းက်င္ရွိခဲ့ရာမွ မတ္ 
လ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္တစ္သိန္း 
တစ္ေသာင္း ေစ်းေပါက္သည္။

 သဲေစ်းမွာလည္း  မတ္လ 
ဆန္းက တစ္က်င္းလွ်င္  က်ပ္  
၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ရိွခဲ့ရာမွ မတ္လ 
၁၇ ရကတ္ြင ္က်ပ္တစ္ေသာင္း၀န္း 
က်င္ေစ်းေပါက္သည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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အေမရိကန္လယ္ယာလုပ္ငန္း နည္းဗ်ဴဟာသစ္
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

အေမရိကန္လယ္ယာလုပ္ငန္း  
တြင္ အက်ပ္႐ိုက္ေနေသာ ျပႆ 
နာတစ္ရပ္ရိွၿပီး ယင္းမွာ လူငယ္ 
လူရြယ္မ်ားက လယ္ယာမ်ားတြင္ 
အလပ္ုမလပ္ုလုၾိကျခငး္ျဖစသ္ည။္
 ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ 
ေဘြနာပတ္စ္ေဒသမွာ တိုက္တာ 
အေဆာကအ္အံမု်ားျဖင့ ္ျပည့္ႏကွ ္
ေနေသာေဒသျဖစ္သည္။ လယ္ 
ေတာႏွင့္ ဆင္တူေသာအရာဆုိ၍  
ေနာတ့ဘ္ယရ္လီယယ္ာေျမတစခ္ ု
သာရွိသည္။ ယင္းမွာလည္း တစ္ 
ခ်ိန္တုန္းက လယ္ယာေျမျဖစ္ခဲ့ 
ေသာေနရာကိ ုကေလးကစားကြင္း 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 သို႔ေသာ္ ေဘြနာပတ္စ္ အ 
ထကတ္န္းေက်ာင္းဝင္း၏ ေနာက ္
ဘက္ကုိ သြားၾကည့္လုိက္ပါက 
ဝက္မ်ား၊ ၾကက္မ်ား၊ ႏြားမ်ားကုိ 
ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး နာသန္တာလာ 
ဗီရာကဲ့သို႔ ေကာလိပ္ဒုတိယႏွစ္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား လယ္ထြန္စက္ 
မ်ား ေမာင္းႏွင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ 
ျမင္ႏုိင္သည္။ တာလာဗီရာကုိ 
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တြင္ 
ေမြးဖြားခဲၿ့ပီး မဘိမ်ားမွာ မကဆၠကီု ိ
စီးတီးမွျဖစ္သည္။
 ေဘြနာပတ္စ္အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာသင္ 
ၾကားႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္ကုိ သူ 
ငယ္ခ်င္းတစ္ဦးထံမွ ၾကားသိခ်ိန္ 
တြင္ တာလာဗီရာမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရိွသူ မ 
ဟုတ္ေပ။ ေဘြနာပတ္စ္ အထက္ 
တန္းေက်ာင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ပညာသင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မွ 
အေမရိကတိုက၏္ အနာဂတ္ လယ္ 
သမားမ်ား (FFA)ဟုေခၚေသာ 
အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ 
ၿပီး လူနည္းစုႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေန 
ထုိင္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား လယ္ 
ယာစိကုပ္်ိဳးေရးလပုင္န္းတြင ္လပု ္
ကုိင္လာေရး တုိက္တြန္းအားေပး 
ရန္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 FFA ကို ၁၉၂၈ ခုတြင္ ထူ 
ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား 

လယ္ယာလပ္ုငန္း၌ စတ္ိဝငစ္ားမႈ 
ရွိေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ ္
ကုိင္ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ 
က မသိားစစုီးပြားေရး ေနာကခ္မံရွ ိ
သမူ်ားႏငွ့ ္ေဘြနာပတစ္က္ဲသ့ို႔ ၿမိဳ႕ 
ေပၚေဒသမ ွလငူယမ္်ား သငယ္ူႏုငိ ္
ေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ ္တရိစၧာန္ေတြကု ိ
သေဘာက်တယ္။ ဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ဝက္တစ္ေကာင္ ေမြးထားလုိက္ 
တယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဝက္ေတြကို ခ်စ္ 
သြားၿပ’ီ’ဟ ုတာလာဗရီာကေျပာျပ 
ၿပီး ယခဆုုလိွ်င ္သဝူကသ္ံုးေကာင ္
ေမြးထားၿပီျဖစသ္ည။္ တာလာဗရီာ 
တစ္ေယာက ္သူေမြးေသာ ဝကမ္်ား 
ကု ိေအာရငး္စရီငစ္ ုေလလပံြတဲြင ္
သြားေ ရာ က္ေ ရာ င္း ခ် သ ည္ ။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တရိစၧာန္ေမြး 
ျမဴေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကန္ေဒၚလာ 
၅၀၀ အထိ ဝင္ေငြရႏုိင္သည္။
 စနီယီာေက်ာင္းသ ူအာဖယီာ 
အဗၺဒူက ယုန္မ်ား စေမြးခဲ့သည္။ 
အစာေကြၽးသည၊္ ေလွာငအိ္မ္မ်ား 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည္။ ေနာက္ 

ေတာ ့ဆတိ္ေမြးျမဴေရး ေျပာင္းလပု ္
လာခဲ့သည္။ အာဖီယာအဗၺဒူကုိ 
ကယလ္ဖီိုးနီးယားေတာငပ္ုငိ္းတြင ္
ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၎တစ္ႏွစ္သမီး 
အရြယတ္ြင ္အိႏိၵယႏုငိင္သံို႔ ေျပာင္း 
ေရႊ႕သြားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ 
အနည္းငယ္ကမူ မိဘမ်ားက အေမ 
ရကိန္ႏုငိင္ရံွ ိဦးေလးျဖစသ္ူႏငွ့ ္ေန 
ထုိင္ရန္ ေအာရင္းစီရင္စုသို႔ ျပန္ပုိ႔ 
လုိက္သည္။
 ‘‘ပထမဆံုးစာသင္ႏွစ္ဝက္ 
က အိမ္ကုိလြမ္းလြန္းလို႔ ကြၽန္မ 
ေန႔တုိင္းနီးပါး ငိုခဲ့ရတယ္’’ဟု ၎ 
က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဘြနာပတ္စ္ 
အထကတ္န္းေက်ာင္း စိကုပ္်ိဳးေရး 
ပညာအစီအစဥ္အေၾကာင္း ၾကား 
သိၿပီး မိမိအိမ္လုိေနရာဟု အာဖီ 
ယာ သတ္မွတ္လိုက္သည္။
 ‘‘ၾကက္ေခ်း၊ ငကွ္ေခ်းေတြကိ ု
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရတယ္ဆုိတာ 
ေပ်ာ္ရႊငစ္ရာ ႏစွသ္ကစ္ရာမဟုတ္ 
ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ရွင္ အဲဒီလို 
ၾကက္ေခ်း၊ ငကွ္ေခ်းေတြ သန္႔ရငွ္း 
ေရးလုပ္ေနခ်ိန္မွာ အျခားသူငယ္ 
ခ်င္း ေလး၊ ငါးေယာက္လည္း အဲ 

ဒလီိ ုလပ္ုေနၾကတာပ။ဲ သတုိူ႔ေတြ 
နဲ႔ စကားေတြေျပာရင္းဆုိရင္းနဲ႔ 
သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြဖြဲ႕ၾက၊ ရင္း 
ႏီွးလာၾကတယ္။ အမွတ္ရစရာ 
ေတြလည္း မ်ားလာတာေပါ့’’ဟု 
အာရီဖာက ရယ္ရင္းေျပာျပသည။္  
ေဘြနာပတ္စ္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ စုစုေပါင္း ဘာသာ 
စကား ၂၆ မ်ိဳး ေျပာၾကသည္။ သို႔ 
ေသာ္ အမ်ားစုမွာ လက္တင္မ်ိဳး 
ႏြယ္မ်ားျဖစ္သည္။
 ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး 
အေမရိကန္လယ္ယာလပ္ုငန္းပုံစ ံ
ကု ိေကာင္းေကာင္းႀကီး သရိွၾိကပါ 
သည္။ လူျဖဴလယ္သမားမ်ားက 
ေျမကုိပိုင္ဆုိင္ၾကၿပီး လက္တင္ 
မ်ိဳးႏြယမ္်ားက ပငပ္န္းခကခ္ဲေသာ 
ကာယလပ္ုငန္း လပ္ုကုငိၾ္ကပုံေပၚ 
သည္။ အေမရိကန္လူဦးေရ စစ္ 
တမ္းဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ား 
အရ လက္တင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွာ 
အေမရိကန္လယ္ယာလုပ္ငန္း၏ 
၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ပုိင္ရွင္အျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ေဘြနာပတ္စ္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာလည္း  

လုပ္ခနည္းၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း 
ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္း 
သီး သစ္သီးခူးျခင္းမ်ား လုပ္ကုိင္ 
ေနေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိၾကသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။
 ေဘြနာပတ္စ္အထက္တန္း 
ေက်ာင္း စိကုပ္်ိဳးေရးပညာဌာနကု ိ
ဦးေဆာင္ေနေသာ ဂ်က္စီကာဖာ 
နန္ဒကစ္က္လည္း ၎၏ ေက်ာင္း 
သားမ်ားအား သစသ္ီးမ်ားခူးဆြတ ္
ေနေသာ လုပ္သားမ်ားအေပၚ 
ဂုဏ္ယူေစခ်င္သည္။ တစ္ခ်ိန္ 
တည္းမွာပင ္လယယ္ာႏငွ့ ္ဥယ်ာဥ ္
ၿခံမ်ားတြင္ အျခားအလုပ္အကုိင္ 
မ်ားရွိေနသည္ကိုလည္း ေက်ာင္း 
သားမ်ားကုိ သိေစလုိသည္။ ‘‘သီး 
ပင္စားပင္ေတြကို စတင္စုိက္ပ်ိဳး 
ခ်ိန္ကေန ကုန္စံုဆုိင္ေတြကုိ 
ေရာကတ္ဲ့အထိနဲ႔ ကန္ုပစၥည္းေတြ 
ကို စားသံုးသူေတြ ဝယ္ယူခ်င္ 
ေအာင ္လပု္ေဆာငတ္ဲ့ေနရာမွာ အ 
ဆင့္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္’’ဟု 
မစၥစ္ဖာနန္ဒက္စ္ကေျပာသည္။ 
‘‘စိကုပ္်ိဳးေရးလပုင္န္းနဲ႔ ပတသ္က ္
ၿပီး အလပုအ္ကုငိ္ေတြ အမ်ားႀကီး 
ရိွတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ 

ေျပာၾကားသည္။
 လယ္ထြန္စက္ေမာင္းနည္း 
သင္ယူျခင္းအျပင္ ေဘြနာပတ္စ္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း 
သားမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း 
စီးပြားေရးအေၾကာင္းလည္း သင္ 
ယူၾကရသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးစီးပြား 
ေရးပညာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ 
ပညာဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ နာ 
သန္တာလာဗီရာမွာ သက္သတ္ 
လြတ ္စားသံုးသမူ်ားအေပၚ အာ႐ံ ု
စိုက္လုိၿပီး အာဖီယာအဗၺဒူကမူ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြင္းမွာ 
ပင္ စာရင္းကုိင္တစ္ဦးျဖစ္ခ်င္ 
သည္။
 စာသငၾ္ကားျခင္းအျပင ္မစၥစ ္
ဖာနန္ဒက္စ္သည္ အေမရိက၏ 
အနာဂတ္လယ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ 
(FFA)ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေန 
သည္။ ၎၏လမ္းၫႊန္မႈေအာက္ 
မွာပင ္ေဘြနာပတ္စအ္ထကတ္န္း 
ေက်ာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးဘာသာရပ္ 
သင္ယူမႈတြင္ မူလက ေက်ာင္း 
သားဦးေရ ၆၀ မွ ကိုးႏွစ္အတြင္း 
ေက်ာင္းသားေပါင္း ၅၀၀ နီးပါးရွိ  
လာခဲ့ၿပီျဖစ၍္ ေအာင္ျမငသ္ညဟု္ 
ဆုိႏုိင္ပါသည္။ သို ႔ေသာ္လည္း 
၎အေရအတြက္မွာ ေဘြနာ 
ပတ္စ္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
စုစုေပါင္းေက်ာင္းသားအေရအ 
တြက၏္ ေလးပံတုစပ္ံသုာရွပိါေသး 
သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဘြနာ 
ပတ္စ္အထက္တန္းေက်ာင္းအစီ 
အစဥ္မွာ FFA အဖြဲ႕အတြက္ 
ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ 
ျဖစ္သည္။ အျခားၿမိဳ႕ေပၚတြင္ရိွ 
ေသာ ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ FFA 
အဖြ႕ဲအစည္းအေၾကာင္း ၾကားပင ္
မၾကားဖူးၾကေပ။
 ယင္းအတြက္ အေမရိကန္ 
လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ ‘‘ကြၽန္ 
ေတာတ္ို႔ရဲ႕ ဘိုးေဘးဘီဘင္အစဥ္ 
အလာလပ္ုငန္းကိ ုဆကလ္ပ္ုကုငိ ္
ဖို႔ လငူယ္လရူြယ္ လယ္သမားေတြ 
အသည္းအသန္လုိအပ္ေနတယ္’’ 
ဟု အမ်ိဳးသား FFA အဖြဲ႕အစည္း 
၏ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ 
စတိဗ္ဘေရာင္းကေျပာပါသည္။

—Ref: BBC

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ ကုိယ္ပုိင္အင္တာနက္လိပ္စာရွိေသာ ကမၻာ့ပထမဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္လာမည္
ဘာလင္၊မတ္-၁၅

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွာ ကမၻာ့ 
ပထမဆံုး ကုိယ္ပိုင္အင္တာနက္ 
လပ္ိစာရိွေသာ ၿမိဳ႕တစၿ္မိဳ႕ျဖစလ္ာ 
ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘာ 
လင္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း (သို႔ 
မဟုတ္) ကုမၸဏီမ်ားမွာ မတ္လ 

၁၈ ရက္မွစ၍ ၎တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ 
ဆုိက္လိပ္စာအဆံုးတြင္ .berlin 
ဟု အသံုးျပဳထည့္သြင္းႏုိင္ေတာ့ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း dpa သတင္းဌာန 
က ေဖာ္ျပသည္။
 ယင္းေနာကဆ္ကစ္ကားလံုး 
မွာ ေယဘယု်အသံုးျပဳေသာ ထပိ ္
တန္းအဆင့္ အင္တာနက္လိပ္စာ 

(gTLD)ဟု နည္းပညာေဝါဟာရ 
ျဖင့္ေခၚေဝၚၿပီး ဘာလငၿ္မိဳ႕ ေဒသ 
ဆုိင္ရာအစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့အင္တာ 
နက္စနစ္မ်ားကို စီစဥ္ၫႊန္ၾကား 
သည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ 
ICANN အဖြ႕ဲၾကား သေဘာတူည ီ
မႈတစ္ခုအရ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။

 ဘာလင္ၿမိဳ႕ၿပီးေနာက္ လန္ 
ဒန္၊ ပါရီ၊ နယူးေယာက္၊ ဂ်ိဳဟန္ 
နကစ္ဘ္ကဂ္ၿ္မိဳ႕ႏငွ့ ္ဂ်ပန္ႏုငိင္ ံနာ 
ဂိယုာၿမိဳ႕တို႔အပါအဝင ္ၿမိဳ႕မ်ားစြာ 
တြင ္ကုယ္ိပိုငအ္ငတ္ာနကလ္ပ္ိစာ 
မ်ား စတင္အသံုးျပဳေတာမ့ည္ျဖစ္ 
သည္။ .london ေနာက္ဆက္တြဲ 
စကားလံုးကို ဧၿပီလတြင္ စတင္ 

သံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ .wien 
ႏငွ့ ္အဆံုးသတ္ေသာ တစခု္တည္း 
ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ၾသစေၾတး 
လ်ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဗီယင္နာကို 
ကုယိစ္ားျပဳၿပီး မတလ္အေစာပိငု္း 
ကပင္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း 
ယင္းေနာက္ဆက္တြဲစကားလံုး  
သံုးစြဲရန္ ဇူလုိင္လအထိ မွတ္ပံုမ 

တင္ရေသးေပ။
 .berlin ေနာက္ဆက္တြဲအ 
တိုေကာက္ အသံုးျပဳရန္ တစ္ႏွစ္ 
လွ်င္ ယူ႐ိုေငြ ၃၀ ႏွင့္ ၆၀ ၾကား 
ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဒုိမိန္းကုိ 
ေရာင္းခ်ရာမွ ပထမဆံုးႏွစ္တြင္ 
ဝင္ေငြယူ႐ိုငါးသိန္း ရရွိမည္ဟု 
ေမွ်ာလ္င့ရ္သည။္    —Ref: BBC
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ပုိလုိရွပ္ေခၚ လည္ပင္းေအာက္ေျခတြင္ အက်ႌၾကယ္သီး ႏွစ္လံုး (သို႔မဟုတ္) သံုးလံုးခန္႔သာပါေသာ 
စပို႔ရွပ္မ်ားကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ဂရင္းဆလမ္း တင္းနစ္ခ်န္ပီယံဆုခုနစ္ႀကိမ္အထိ ရဖူးသည့္ 
ေရေနလားကုိ႔စ္က ၁၉၂၆ ယူအက္စ္အုိးပင္းတင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စတင္ဝတ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လား 
ကို႔စသ္ည ္၁၉၂၇ တြင ္၎၏အက်ႌတြင ္မိေက်ာင္းတံဆပ္ိပုံကု ိေရးထုိးခဲၿ့ပီး ၁၉၃၃ တြင ္တင္းနစ္ေလာကမွ 
အနားယူေသာအခါ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ အြန္ဒေရဂ်ီလီယာႏွင့္ေပါင္း၍ ၎၏အမည္ပါေသာ လားကို႔စ္ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ လားကုိ႔စ္၏ တင္းနစ္ရွပ္မ်ား ေရပန္း 
စားလာခဲ့ရာ ပုိလုိကစားသမားမ်ားပါ အားကစားအက်ႌအျဖစ္ ဝတ္ဆင္လာခဲ့ၾကၿပီး ပုိလုိရွပ္မ်ားအျဖစ္ 
လူအမ်ား သိမွတ္ၫႊန္းဆိုခဲ့ၾကသည္။  —Ref: Wikipedia/Fashion Encyclopedia

ပုိလုိရွပ္ (သို႔မဟုတ္) တင္းနစ္ရွပ္အက်ႌေတြ ဘယ္အခ်ိန္တည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တာလဲ
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တုိက္႐ံုနဲ႔မၿပီး ျပည္သူနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းက်မွ 
ပ်ိဳတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခုိင္ျဖစ္မယ္
ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဗုဒၵသာသနာ 
ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းႏွင့္ 
အျခားေဆာင္းပါးမ်ား သရ၀ဏ္(ျပည္)

 ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)၏ စာဖတ္သူတစ္ဦးႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္း 
ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘သူ။ ဒါဆုိရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ပ်ိဳတုိင္း 
ႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခုိင္ျဖစ္ဖို႔ဆုိရင္ ငါးခံုးမအပုပ္ေတြ 
ေလွထဲမွာ ပါမလာဖုိ႔လိုတာေပါ့ေနာ္။
 ႏုပ္။ တပ္မေတာ္ကုိ လူေတြ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳ 
ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းကုိျပန္ၾကည့္ရင္ တပ္မေတာ္ဟာ 
ျပည္သူရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ ႔ တစ္ထပ္တည္းက်ေန 
ခဲ့စဥ္က ျပည္သူေတြက သိပ္ၾကည္ညိဳ တာပဲဗ်။ 
ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအ၊ ပီဘီအက္ဖ္ အစရိွတဲ့ တပ္မ 
ေတာ္အဆင့္ဆင့္  ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ကာလေတြ အ 
တြင္းမွာ တပမ္ေတာသ္ားေတြဟာ ဘာအက်ိဳးမ ွေမွ်ာ ္
လင္စ့ရာမရွိဘ ဲတိုင္းျပညလ္ြတ္လပ္ေရးအတြက ္အ 
သက္ေပးခဲ့ၾကတာကုိး။ လြတ္လပ္ေရးဆိတုဲ့ ျပညသ္ူ႔ 
အက်ိဳးနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းက်တာကုိး။ လြတ္လပ္ေရး 
ရၿပီး ေနာကပ္ုငိ္းျမနမ္ာ ့တပမ္ေတာ္ျဖစလ္ာတဲ ့အခ်နိ ္
မွာ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳခံရတာလည္း ျပည္သူလူထုကို 
သူပုန္သူကန္ရန္ေတြက ကာကြယ္ေပးလာႏုိင္ခဲ့၊ 
တ႐ုတ္ျဖဴလုိ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈကုိ အသက္ေပး 
တြန္းလွန္ခဲ့ၾကလို႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း 
က်လို႔ပဲ’’ ဟု ေဆြးေႏြးခန္းတစ္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားရာ စာဖတ္သူမ်ား ႏွစ္သက္သေဘာက်မည့္ 
အေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ 
စာအုပ္ကို ေခတ္ျပတိုက္စာေပက တန္ဖိုး က်ပ္ 
၃,၀၀၀ ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

 သရ၀ဏ္(ျပည္)၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္း 
ထုတ္ေ၀ထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ 
ေဆာင္းပါး ၂၃ ပုဒ္ပါ၀င္ၿပီး ဧည့္လမ္းၫႊန္ဘ၀ အ 
ေတြ႕အႀကံဳမ်ားအျပင ္ႏုငိင္ံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမူႈေရး၊ 
ဘာသာေရးအစရွိေသာ နယ္ပယ္စုံကို  ခ်ဥ္းကပ္ 
သုံးသပ္ထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏွင့္ အငုံ ႔စိတ္ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ 
‘‘ႏုငိင္ံျခားသားအတြကဆ္ိလုွ်င ္အစစ အရာရာ မ်က ္
ႏွာခ်ဳိလွေသာ Friendly People ဟု နာမည္ေက်ာ္ 
လွေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသည္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္ 
လူမ်ဳိးခ်င္းဆိုလွ်င္ မ်က္ႏွာေၾကာတင္းလွတာ ဧည့္  
လမ္းၫႊန္လပ္ုသက ္၁၇ ႏစွအ္တြင္း မၾကာခဏ ကိယ္ု 
ေတြ႕ႀကံဳရ ဖူးပါသည။္ ဤကစိၥကိ ုအႏလုု ံပဋလို ံသုံး 
သပ္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ အဓိကအားနည္းခ်က္ 
ျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အငုံ ႔ 
စတ္ိ (Inferior Complex) ကိ ုစတ္ိမေကာငး္စြာ သြား 
ေတြ႕ရသည္။ ထိုအငုံ႔စိတ္သည္ သိစိတ္တြင္ တရား 
၀င္မရွိေသာ္လည္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ မသိ  
စိတ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ကိန္းေအာင္းေနေသာ ‘‘ႏုိင္ငံျခား	
သားမ်ားသည္	 ငါတို႔ထက္	သာလြန္ျမင့္ျမတ္သည္၊	
ငါတုိ႔လမူ်ဳိးသည	္ႏုငိင္ံျခားသားထက	္နမိ္က့်သည’္’	ဆိ ု
ေသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တစ္ဆင့္ႏွိမ့္ထားေသာ စိတ္  
ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ စာအုပ္ကို ကံ့ 
ေကာ္၀တ္ရည္စာေပက ထုတ္ေ၀ၿပီး တန္ဖိုးက်ပ္  
၂,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ 

စတ္ိခ်မ္းေျမ႕ရမည။္ လပ္ုေနေသာကစိၥမ်ားအဆင္ေျပမည။္ အခကအ္ခမဲ်ားေျဖရွင္းႏိငုမ္ည။္ အလပ္ုတိုးတက ္
ျခင္း၊ ၀င္ေငြတိုးျခင္းမ်ားရွိမည္။ သူတစ္ပါးထက္သာေသာသဘာ၀သို႔ေရာက္ရွိမည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္း 
ေကာင္း၊ မသိားစတုြငလ္ည္းေကာင္း ပညာလပုင္န္းတြဖဲက္ေအာင္ျမငမ္ည။္ လပုင္န္းခြငမ္သွမူ်ား အျပစ္ေပး 
ခံရေသာသူ၏ေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္အစားထုိးျခင္းခံရမည္။

မတ္	၁၉	ရက္မွ	မတ္	၂၅	ရက္အထိ

ARIES
စတိအ္ေႏွာင္အ့ယကွ၊္ အည့အံဆိုးမ်ားကင္းလြတမ္ည။္ အရာရာအဆင္ေျပမည။္ အၿပိဳငအ္ဆိငုအ္ားလံုးကု ိ
ေက်ာလ္ႊားၿပီး ျမင္မ့ားေသာဘ၀အေျခအေနသို႔ေျပာင္းလတဲုိးတကမ္ည။္ အတတပ္ညာကိအုသံုးခ်၍ တိုးတက ္
မည္။ ျပႆနာေဟာင္းအခ်ဳိ႕အားေျဖရွင္းရမည္။ အရာရာအဆင္ေျပႏုိင္သည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍လုပ္ေသာ 
ကိစၥမ်ားအက်ဳိးေပးမည္။ ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္	၂၁-ဧၿပီ	၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ	၂၁-ေမ	၂၁)
တစ္ပိုင္းတစ္စရပ္တန္႔ထားေသာကိစၥမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္မည္။ ရပ္ေ၀းမွ သတင္းေကာင္းမ်ား လက္ခံရ   
မည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအဆင္ေျပမည္။ အေရးႀကီးေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲရတတ္သည္။ အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡရွိမည္။ ခရီးသြားျခင္း 
အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္မည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ	၂၂-ဇြန္	၂၁)GEmInI
ထူးျခားေသာသတင္းႏွစ္ခု (သို႔မဟုတ္) စာႏွစ္ေစာင္လက္ခံရရွိမည္။ ေနအိမ္အနီးအပါးတြင္ က်ားမဟုတ္၊ 
မ မဟုတ္ေသာသူေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းလာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ေစ ႀကံဳမည္။ မိတ္ေဆြ 
အႀကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။ အလုပ္တုိးတက္မည္။ အလွဴအတန္းကိစၥ၊ ဘာသာေရးကိစၥႀကံဳ 
ေတြ႕ရမည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈရွိမည္။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္	၂၂-ဇူလုိင္	၂၂)
လပုသ္မွ်အံေခ်ာမ္ည။္ ခ်ကခ္်င္းၿပီးေျမာကရ္မည္က့စိၥအား အခ်နိဆ္ြၿဲပီးလပု္ေသာသမူ်ားႏငွ့္ေတြ႕မည။္ လညူစ ္
မ်ားႏွင့္ေတြ႕ရတတ္သည္။ ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ရန္အေျခအေနေကာင္းႀကံဳလ်က္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေသာသူ 
မ်ား၏ ေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးရရန္မွတစ္ပါး အလုပ္အေပၚစိတ္မ၀င္စားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ကိုယ္လုပ္သည့္အရာမွန္သမွ် မေပၚလြင္သလိုျဖစ္ေနမည္။

CAnCER

LEO သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္	၂၃-ၾသဂုတ္	၂၃)

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္	၂၄-စက္တင္ဘာ	၂၂)VIRGO

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ	၂၃-ေအာက္တိုဘာ	၂၃)LIBRA

SCORpIO ၿဗိစၧာရာသီဖြား (ေအာက္တိုဘာ	၂၄-ႏုိဝင္ဘာ	၂၂)

SAGITTARuS ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ	၂၃-ဒီဇင္ဘာ	၂၁)

CApRICORn မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ	၂၂-ဇန္နဝါရီ	၂၀)

AquARIuS ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ	၂၁-ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁၈)

pISCES မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁၉-မတ္	၂၀)

ေဆာင္ရြက္သမွ် ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ျမင့္မားေသာေအာင္ျမင္မႈရမည္။ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ 
မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားအက်ဳိးေပးမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တုိးတက္မည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားျပန္လည္ရရွိမည္။ ဥစၥာတုိးပြားမည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္။ ပိတ္ေနေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ျပန္ပြင့္မည္။ ေငြျမႇဳပ္ႏွံသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ရမည္။

ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည။္ မိတ္ေဆြေကာင္းအေထာကအ္ကရူမည။္ အလွဴမဂၤလာကစိၥမ်ားပါ၀ငပ္တ္သက ္
ရမည္။ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ နာေရးကိစၥလုိက္လံကူညီေပးရမည္။ ကာလအတန္ၾကာျဖစ္ေပၚေန 
ေသာပဋိပကၡမ်ားေအးခ်မ္းသြားမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းတစ္ခုအား ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္အေျခ 
အေနႀကံဳမည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာရပိုင္ခြင့္မ်ားျပန္ရမည္။

စတိက္ူးသစ္ႏငွ္အ့ေတြးအေခၚသစမ္်ားကိ ုလက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြကရ္မည။္ ခရီးသြား၍အက်ဳိးရွမိည။္ တစပ္ါး 
သူႏငွ့တ္ြဖဲကလ္ပုက္ိငု္ေသာကစိၥမ်ားမ ွထူးျခားေသာအက်ဳိးဆကမ္်ားရရွမိည။္ ခ်ကခ္်င္းဆံုးျဖတ၊္ လကင္င္း 
လပုက္ိငု္ေသာလပုင္န္းမ်ားမ ွေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတရ္မည။္ လပုသ္မွ်လသူထိငရ္ွားျဖစမ္ည။္ ထူးျခား 
ေသာတက္လမ္းမ်ားရရွိမည္။

ေစတနာေ၀ဒနာျဖစ္မည္။ မနာလိုသူမ်ား၊ အၿပိဳင္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ ေတြေ၀ျခင္း၊ ဒြိဟျဖစ္ျခင္းမ်ား 
ေၾကာင္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားလကလ္ြတဆ္ံုး႐ံႈးမည။္ လပု႐္ုိးလပုစ္ဥပ္ံမုနွလ္ပု၍္မရ။ လမ္းသစထ္ြင္ေဆာငရ္ြက ္
၍တိုးတကမ္ႈရမည။္ သီးသးီသန္႔သန္႔တစက္ိယ္ုေတာ္လပ္ုေလတိုးတက္ေလျဖစမ္ည။္ အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡ 
ရွိမည္။ လုပ္ငန္းအတြင္း အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းမည္။

အရာရာအဆင္ေျပ၍ ေဆာငရ္ြကသ္မွ်ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏငွ္ ့အလိရုွသိေလာက္ေဆာငရ္ြက္ႏုငိသ္ည။္ 
အတားအဆီးမ်ားအားေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပလင့္ကစား လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ လူ 
ေကာင္းမရွ၍ိ စတိတ္ိငု္းက်လပု္ႏိငုခ္ြင္မ့ရွ။ိ မလူစတိက္ူးထားသည္လ့မ္းေၾကာင္းမဖွယခ္ြာ၍ ဦးတညခ္်ကက္ိ ု
လက္ေတြ႕အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ကာတုိးတကမ္ည။္ ကာလအတန္ၾကာလကတ္ြဲေနသမူ်ားႏငွ္လ့မ္းခြရဲမည။္

စတိ႐္ႈပစ္ရာမ်ား၊ အေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားရွမိည။္ မ်ကရ္ညယ္ုစိီးကနိ္း၊ ေသြးယိစုီးကနိ္းမ်ားႀကံဳမည။္ တညၿ္ငမိ ္
မႈမရွိေသာသမူ်ား လႈပရ္ွားေျပာင္းလဲေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္ ့စနစတ္က်စစီဥထ္ားသညမ္်ား 
ပ်က္ယြင္းကာ ျဖစ္သလုိေဆာင္ရြက္ရ၍ စိတ္ေသာကမ်ားျဖစ္ထြန္းမည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ မသံုးမျဖစ္၍ 
သံုးရမည္။ အလုပ္ကိစၥအတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

မိမိလပ္ုလိုေသာလပ္ုငန္းကတစမ္်ဳိး လက္ေတြ႕လပ္ုရသညက္တစမ္်ဳိးႀကံဳမည။္ ျဖစလ္ိသုညထ္က ္ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာအေျခအေနကိုအသံုးခ်ရမည္။ မူလစိတ္ကူးထားျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေ၀ဒနာျဖစ္တတ္သည္။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္းကိစၥစကားေျပာဆိုရမည္။ စကားေအာင္မည္။
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Puzzle&Classified

t c rJh a Mu mf ji m u @Free Classified
ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းႏုိင္ပါသည္

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ေဒးဒလြန္ဘုရား 

ႀကီးအနီးရိွ ေထရီဓမၼရိပ္သာႀကီးအတြင္း 

၌ ၈ တန္းမွ ဘဲြ႕ရအထိ သံုးရကပ္ဋိစၥ သမု 

ပၸာဒ္သင္တန္းႏွင့္ လူငယ္အထူး တရားစခန္း 

ကု ိ၂၇ မွ ၁၉ ရကအ္ထိ  ဖြင္လ့စွမ္ည္ျဖစပ္ါ 

သျဖင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၄၀၄၃၉၄၊၄၂၂၂၁၉၈၈၁၇

အျမန္ေရာင္းမည္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ အ႐ုိးကန္ုးရပ္ကြက၊္ ေျမ 

ကြက္အမွတ္(၃၁၉)၊ ေပ(၂၅×၅၅)။ 

ေရာင္းေစ်း- (သိန္း၁,၇၀၀)

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၀၆၃၇၆

Teaching	&	Guide

Grade 1 to 9 ဘာသာစံုအိမ္လိုက္ သင္ 

သည္။ သီးသန္႔၀ုိင္းသင္လုိသူမ်ား စံုစမ္း 

ႏိုင္သည္။ International School မွ 

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသမူ်ားအား ျမနမ္ာ 

စာအထူးသင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၈၀၂၆၄၂၄

သင္ၾကားေပးသည္

Home Special Teaching & Study 

Guide သင္ၾကားေပးသည္။

ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၁၀၄၉၄

သင္ၾကားေပးသည္

၈၊ ၉ႏွင့္ ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအ 

တြက္ အိမ္အေရာက္စာသင္ေပးသည္။ 

(သခ်ၤာသီးသန္႔)ဆရာေဇာ္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၅၀၁၅၆၇

တပ္ဆင္ေပးသည္

စကမ္ႈဇုန္ လပ္ုငန္းရွငမ္်ားအတြက ္Wire-

less Network ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္မိုင္ မွ 

ငါးမိငုအ္ထ ိလမွ္းၾကည့္ႏုငိ္ေသာ CCTV/

IPCAMERA မ်ားတပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၉၄၅၅၁၈

ဘာသာျပန္အလုပ္႐ံု

သတင္း၊ ေဆာငး္ပါး၊ ၀တၱဳ၊ သုတႏွင့္ 

ရသမ်ိဳးစံကုု ိအဂၤလပိမ္ ွျမနမ္ာဘာသာသို႔ 

ရွင္းလင္းေျပျပစ္စြာ ဘာသာျပန္ဆုိ 

သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၅၂၇၂၆

Wed	Site	ေရးဆဲြသည္

MWP,Web Development Servicesမွ 

ကမုၸဏလီပ္ုငန္း၊ သငတ္န္းေက်ာင္း၊ ခရီး 

သြားလုပ္ငန္းအစရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ Web Siteမ်ားကုိ အစအဆံုး 

တာ၀န္ယူေရးဆဲြေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၁၈၀၂၁

ငွားမည္

စာသင္ခန္းမ ငွားမည္။ (သုိ႔မဟုတ္) 

အခ်ိန္ပုိင္း ငွားမည္။

မဂၤလာေစ်းကားမွတ္တိုင္ေရွ႕။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၆၇၉၄

ေရာင္းမည္

Samsung S3 100% new Box ပစၥည္း 

စံုပါသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၄၁၈၂

ေရာင္းမည္

2011, Suzuki Swift, Grade 4.5B, 

bLue, Streeing Volume, TV,DvD, 

Back Cam, ကားအလြန္သန္႔၊ 3G- 

Owner Book in Hand. သိန္း (၁၃၀) 

ညိႇႏႈိင္း။ 

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၆၉၅၅၈

၀ယ္မည္

Taxi Car Vitz သုိ႔ AA-BB ၀ယ္လုိ 

သည္။ ပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ဆက္သြယ္ပါ။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၀၈၃၀

ေရာင္းမည္

အင္းစိန္၊ အေရွ႕ႀကိဳ႕ကုန္း၊ ေပ ၇၀ ပတ ္

လညန္ီးပါး(လမ္းမေထာင္က့ြက)္ အမိ္ႏငွ္ ့

ၿခံ၊ ေရမီးပါ၀ါမီတာ၊ အိပ္ခန္း သံုးခန္း၊ 

သိန္း (၁၅,၀၀၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၄၂၁၅၆

ေရာင္းမည္

ေရႊျပည္သာ၊ ေပ (၂၅×၈၀)၊ ေတာင့္ 

တင္းေသာ လံုးခ်င္းပ်ဥ္ေထာင ္(တစထ္ပ)္ 

ေရ၊မီးပါ။ ဒညင္းကုန္းႏွင့္ နီးသည္။

သိန္း (၄၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၄၂၁၅၆

ထုတ္လုပ္ျပဳျပင္ေရာင္း၀ယ္ေရး

ေရာ္ဘာ roller မ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားမွ မွာ 

ယူရန္ မလုိဘဲ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ 

မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေနပါ 

သည္။ ေရာ္ဘာအေဟာင္းမ်ားကုိလည္း 

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေပးေန 

ပါသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၆၅၆၆၆၁

ေရာင္းမည္

အမွတ္ (၄၃)၊ ဦးေအးသြယ္ (၁) လမ္း၊ 

ပထမထပ္၊ ဘယ္ဘက္အခန္း၊ ပါရမီစိန္ 

ေဂဟာအနီး၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။ (၁၆) ရပ္ 

ကြက္၊ ရန္ကုန္တုိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၈၄၃၅၇ 

AUNG	BROTHER	Groups	

ေလေအးေပးစက္မ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈႈပံု

စံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စိတ္တုိင္းက်ေဆာင္ရြက္ 

ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၄၈၃၅၂

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

IDCS, IADCS, BIT Project မ်ား၊ Ass- 

ignment မ်ားကုိ စိတ္တိုင္းက် လက္ခံ 

ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။ 

ဖုန္း-၀၉ ၅၃၆၆၆၃၆

ကားေမာင္းသင္သည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ အိမ္စီး 

ကားျဖင့ ္သင္ေပးသည။္ အခ်နိပ္ိငု္းအမ်ိဳး

သမီးယာဥ္ေမာင္းလုိအပ္ပါက ဆက္ 

သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း- ၀၉ ၃၃၀၁၄၇၈၀

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Agora Cafe & Restaurant အတြက္ 

ဓားကုိုင္ (၃) ဦး၊ သန္႔ရွင္းေရး (၂) ဦး

အမွတ္ (၄)သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၈၃၀၅၀၃၆

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

လက္ေထာက္အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး 

က်ား/မ (၄) ဦး

အမွတ္ (၁၀၃၅)၊ သံုးလႊာ၊ ၆ ရပ္ကြက္၊ 

သုမဂၤလာလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ 

နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္   က်ား/မ (၃) ဦး

ဘဲြ႕ရ၊ M/S Office, E-amil, Internet  

႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္း 

မြန္ရမည္။ လစာ ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၃၁၁၇၀၄

SUPER	TOP

အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ 

ထိုင္း၊ မေလး၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ ႐ုရွား၊ 

ဂ်ာမန္၊ အီတလီ။ 

သင္တန္းေၾကး - လစဥ္ ၅၀၀၀ က်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၅၈၉၃၄

အိမ္လိုက္သင္ေပးသည္

အစိုးရ၊ Private School ႏငွ္ ့International 

School မ်ားအတြက္ ဘာသာစံု(သို႔) 

တစ္ဘာသာခ်င္း အိမ္လုိက္သင္ေပး 

သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၂၀၇၇၃၉	

အိမ္လိုက္သင္ေပးသည္

အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ဘာသာစံု 

(သို႔) တစ္ဘာသာခ်င္း အိမ္လိုက္သင္ 

ေပးသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၃၁၂၈၄၉၉၃

လမ္းၫႊန္မႈေပးမည္

ဓာတ္ပံု႐ုိက္ၿပီး ပံုေကာင္းမရသူမ်ား အ 

တြက္ ဓာတ္ပံုလမ္းၫႊန္မႈေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ေရႊပညာဒါနသင္တန္း

ကုိယ္ပုိင္ေရႊဆုိင္၊ ကုိယ္ပုိင္အေပါင္ဆုိင္ 

ဖြင္လ့စွလ္ိသုမူ်ားအတြက ္ေရႊအေၾကာင္း 

ကု ိအေျခခံမွစ၍ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ အ 

ေသးစိတ္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၂၅၂၇၇၀

သင္ေပးသည္

Piano/organ အိမ္လုကိသ္ငသ္ည။္ In-

ternational notes ျဖင့္ ဖတ္တတ္၊တီး 

တတ္ေအာင္ အေျခခံကစၿပီး စနစ္တက် 

သင္ေပးပါသည။္ ဖန္ုး-၀၉ ၇၃၁၁၀၃၃၉

၀ယ္/ေရာင္း

Laptops မ်ား၊ Mobile ဖုန္းမ်ား၊ Note, 

Tablet PCမ်ားစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

(အထူးေစ်းေကာင္းေပး)၀ယ္လုိသည္။ 

ဗုလိဆ္ြန္ပက(္အေပၚ)လမ္း၊ ပထမထပ္။

ဖုန္း၀၉ ၄၃၀၂၇၅၅၃

ေရာင္းမည္

ဆပ္ျပာ၊ အိမ္သတ္ုေဆး၊ အလကွန္ု Soft 

drink, Concrete Superplastisizer 

အထက္ပါ project profile package 

မ်ား MYTECH INDUSTRY CONSUL- 

TANCY. PH:09 254115163

ေရာင္းမည္

SAMSUNG Galaxy S3 White Colour. 

New 100% အျမန္ေရာင္းမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၄၁၈၂ 

ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ပင္းယ ၁၁လမ္း၊ ေပ 

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

သိန္း- ၄၅၀ (၃ လပုိင္းစတင္မည္)။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ယႆ၀တီလမ္းမႀကီး 

ေပၚ၊ ၁၃ ရပ္ကြက္၊ ေပ (၁၈x၅၅)၊ ေျမ 

ညီ - သိန္း (၅၅၀)၊ ေလးလႊာ သိန္း 

(၃၅၀)။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

ပါရမီစိန္ေဂဟာအနီး၊ အေနာ္ရထာ 

လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

ေျမညီ၊ 12 x 50၊ သိန္း (450)

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ အခ်ိန္ပိုင္းယာဥ္ေမာင္း 

အလိုရိွပါက ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ကုိမုိးႀကီး

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၄၉၉၅၁၁
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ဂ်က္တစ္ေယာက္ေသလုေျမာပါးျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၎က သူ၏ 
ေရွ႕ေနႏွင့္ အတူမိသားစု၀င္မ်ားကုိ ေခၚယူၿပီး ေသတမ္းစာအ 
တြက္ ေနာက္ဆံုးဆႏၵကုိ ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ငါရ႕ဲ ခ်စလ္စွြာေသာ ဇနီးေမရီအတြက ္အိမ္၊ ၿခံႏငွ္ ့ေဒၚလာ 
တစသ္န္းခ်န္ထားခဲပ့ါတယ္။ ငါ့သားဒယ္နီယမ္အတြကက္ေတာ့ 
ငါစီးေနတဲ့ Lexus Jaguar ကားနဲ႔ ေဒၚလာ ငါးသန္ိးခ်န္ထားခဲ့ တယ္။ 
ငါ့ရဲ႕ေယာက္ဖ၊ ခ်မ္သာႂကြယ္၀မႈထက္ က်န္းမာေရးေကာင္း 
ဖုိ႔ ပုိၿပီး အေရးႀကီးတယ္လို႔ အၿမဲတမ္းေျပာတဲ့ ငါ့ရဲ႕ ေယာက္ဖ 
စတိဗ္အတြက္ေတာ့ ငါရဲ႕က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းစက္ေတြ 
ထားခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဂ်က္က ေျပာသြားေလသည္။

ေသတမ္းစာ

လွည့္ထားလိုက္

ေဆး႐ုံတြင ္သနူာျပဳဆရာမက ဆရာ၀န္အား ‘‘ေဒါကတ္ာ၊ ေဒါက ္
တာအခုေလးတင္ ကုသေပးလုိက္တဲ့ လူနာေဆး႐ံုအထြက္မွာ 
ေမွာကလ္်ကလ္သဲြားတယ္။ ကြၽန္မဘာလပ္ုရမလ’ဲ’ဟု ေမးသည။္ 
ဆရာ၀န္က ပ်ာပ်ာသလဲႏွင့္ ‘‘သူကုိ ႔ ပက္လက္လွန္ၿပီး ေျခ 
ေထာကက္ု ိေဆး႐ံဘုကထ္ိုးထားလုကိ ္ဒါမ ွသူေဆး႐ံကုု ိစ၀ငလ္ာ 
တဲ့ပံုေပါက္သြားေအာင္’’ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

ေပါကလ္ာေသာ အေဆာကအ္အု ံ
အမ်ဳိးအစားျဖစ၏္။ အစိုးရေျမ(အ 
ရပ္ဘက္ဌာနဆုိင္ရာေျမ၊ တပ္မ 
ေတာပ္ိငု္ေျမ)ကိ ုဘအီိတုစီနစ္ျဖင္ ့
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိ၏။ 
အဆိုပါ လုပ္ငန္းတြင္ အထပ္ျမင့္ 
အမိရ္ာမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွ ိ
ရ၏။ အဆုပိါ အိမ္ရာမ်ားကိလုည္း 
ကြန္ဒိုဟုေခၚၿပီး အိမ္ခန္းမ်ားကို 
ႀကိဳပြိဳင့္ (Pre-Sale) စနစ္ျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ၾက၏။ အေဆာက္အအုံ 
က Model ပုံစံငယ္မွ်သာၿပီးေသး 
သည။္ Pre-Sale စနစအ္ရ ေငြကိ ု
သနိ္းေပါင္းေသာင္းခ်၍ီ အေရာင္း 
အ၀ယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သရိွိရ၏။ ငါး 
ၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္မည့္ 
‘‘ဘီဒုိ’’မ်ားျဖစ္၏။ ေျမပုိင္ရွင္အစိုးရ 
က အေငြ႕မွ်သာ႐ွဴရေသးသည္။ 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူမ်ားက ဗီ႐ိုအ 
ျပည့္ေငြမ်ား သိမ္းယူရရွိေနၿပီဟု 
ဆုိႏုိင္၏။ ဗီ႐ိုျပည့္ေသာ ဗီ႐ိုစီမံ 
ကိန္းမ်ားဟုပင္ ေခၚဆိုထိုက္လွ၏။
 ယခင္က ႏုိင္ငံပုိင္ၿမိဳ႕ျပေျမ 
ယာမ်ားေပၚတြင ္ဘအီိတုစီနစ္ျဖင္ ့
ေဆာငရ္ြကရ္ာ၌ ဟိတုယလ္ပုင္န္း၊ 
႐ုံးခန္း၊ Serviced Apartment 
ဟူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအခန္း 
မ်ားႏငွ္ ့ေဈးဆုငိမ္်ား ေဆာကလ္ပု ္
ငွားရမ္းျခင္း စသညတ္ုိ႔ကိသုာ ခြင္ ့
ျပဳခဲ့၏။ အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းကို  ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္  
သာဓကမ်ားမရွိခဲ့ေပ။ ယခု ဒီမို 
ကေရစအီစိုးရလကထ္ကမွ္ စတင ္
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရ၏။ ေဈးကြက္အတြင္း 
အထငအ္ရွားေရာင္းခ်သည္ ့(Ma- 
rketing)လုပ္ငန္းကို ရန္ကင္းၿမိဳ႕ 
နယရ္ွ ိတပမ္ေတာပ္ိငု ္CMA ႐ံုး ေျမ 
၈ ဒသမ ၃ ဧကခန္႔ကို စင္ကာပူ 
ကမုၸဏအီား ဘအီိတုခီြင့္ျပဳခဲသ့ည္ ့
Golden City အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ 
စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ၏။
 အမွန္အားျဖင့္  ကြန္ဒိုႏွင့္  
အထက္ပါဘီအိုတီအိမ္ရာတို ႔မွာ 
လံုးဝျခားနား၏။ ကြန္ဒိုတြင္ ဝယ္ 
ယူသသူည ္အိမ္သာမက ေျမကိပုါ 
စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိ၏။ သားစဥ္ 
ေျမးဆကအ္ေမြဆကခံ္ခြင္ရ့ရိွမည ္
ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေဆာကလ္ပုသ္ည့္ေျမမွာ ဂရန္ေျမ 
(သို႔မဟတု)္ ဘိုးဘြားပိငု္ေျမျဖစၿ္ပီး 
ေဆာကလ္ပုသ္မူ ွဝယယ္ထူားျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) အက်ဳိးတူေဆာငရ္ြက ္

မႈအရ ခြဲေဝပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိထား 
ေသာ ေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္ျခင္း  
ေၾကာင့္ျဖစ၏္။ ဘအီိတုအီမိရ္ာမွာ 
မူ ေဆာက္လုပ္သူက ‘‘မပုိင္ဝက္ 
ေမြး’’ဆိုသကဲ့သို႔ မိမိလံုးဝပိုင္ဆုိင္ 
မႈမရွိေသာ ေျမေပၚ၌ အိမ္ရာမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ အခ်ိန္ 
တနလ္ွ်င ္အေဆာကအ္အံုႏငွ္ ့ေျမ 
ကို မူလေျမပိုင္ရွင္အား ျပန္လည္ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္သာျဖစ္ 
၏။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့အိမ္ခန္းဝယ္ယူသ ူ
မ်ားသည္ အိမ္ခန္းကုိ ႏွစ္အကန္႔ 
အသတ္ႏွင့္သာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရ၏။ 
ႏွစ္ေစ့၍ မူလေျမပိုင္ရွင္က ခြင့္ 
မျပဳလွ်င္ ေနထိုင္ခြင့္လည္းမရွိ  
ေတာ့ေပ။ ‘‘က်ားသနားမ ွႏြားခ်မ္း 
သာ’’ရမည့္ ဘဝျဖစ္၏။ မူလပိုင္ 
ရွင္က သူ႔လက္ထက္တြင္ အိမ္ကို 
ဖ်က္၍ ပံု စံသစ္ေဆာက္လွ်င္  
လည္း ဖယ္ရွားေပးရမည္သာျဖစ္ 
၏။ ဝယ္ယူေနထိုင္သူ၌ ကြန္ဒုိမီနီ 
ယံက့ဲသုိ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္စုေပါင္း 
ပိုင္မႈ အခြင့္အေရးလံုးဝမရွိေပ။ 
ဤျခားနားခ်ကက္ိ ုျပညသ္တူုိ႔အား 
အတိအလင္းအသိေပးထားရန္ 
လိုအပ္သည္ဟု ယူဆ၏။ ကြန္ဒို 
ေယာင္ေယာင္ အထင္အျမင္မွား 
ေစရန္ ဘအုိီတီကြန္ဒိ ု(သို႔မဟုတ္) 
ဘီဒိုဟုေရာေယာင္၍ေျပာလွ်င္  
လွည့္ျ ဖား ရာ  ေရာက္ရွိႏုိ င္ေပ 
သည္။
 အမွန္အားျဖင္ ့ဘအုိီတီစနစ ္
ျဖင့္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပး 
သင့္၊ မသင့္ကိစၥကို အေလးအ 
နကစ္ဥ္းစားသင္၏့။ ထုိကဲသ့ို႔ စဥ္း 
စားၿပီးေနာက္မွ ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆုိ 
လွ်င္လည္း ေျမပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္ 
အေရး (Land Tenure right)မည ္
သို႔ရိွမည္ကို မူတစ္ရပ္သတ္မွတ္ 
ၿပီး ဝယ္ယူမည့္ ျပည္သူတို႔အား 
အတိအလင္း အသိေပးသင့္၏။ 
ဘအုိီတီကာလ ႏစွ(္၆၀)၊ ႏစွ ္(၇၀) 
ျပည့္လွ်င္ ဦးေပၚဦး၏ ဆင္ျဖဴ 
ေတာ္ေ လွ်ာ က္ ထံုး လို  ေ နာ က္  
အႏစွ(္၄၀)ၾကာလွ်င ္ဘရုငလ္ည္း 
မရွိ၊ ဆင္လည္းမရွိ၊ ငါလည္းမရွိ၊ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ကမျဖဴဘဲ မည္း 
သြားလွ်ငလ္ည္း ဘာမွ်ကစိၥမရွဟိ ု
သေဘာထားရန ္မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ 
မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ 
သည့္ အိမ္ရာဟူသည္ သားစဥ္ 
ေျမးဆက္ေနေရးျပႆနာကိ ုစတိ ္
ခ်လက္ခ်ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မွ ရ 

ကူးစက္ျမန္ ဘီဒိုအိမ္ရာေရာဂါ
စာမ်က္ႏွာ (၂၆)စာမ်က္ႏွာ (၂၀)

တက္ေအးရမည္၊  အိမ္ရာပီသ 
မည္ျဖစ္ေပသည္။
 ကြန္ဒိုႏွင့္ ဘီဒိုအတူတူပါပဲ 
ဟုဆိုလွ်င္ ေနာင္တြင္မည္သူမွ် 
ကြန္ဒိုေဆာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ 
ဟု ထင္ျမင္ မိေပသည္။ ဘီဒို  
ေနာက္ကိုသာ  အေျပးအလႊား  
လုိက္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘီဒိုကေျမတန္ 
ဖိုးကို တစ္လုံးတည္း၀ယ္ၿပီး ရင္း 
ႏွီးရန္မလိုအပ္သျဖင့္ မ,တည္ေငြ 
အရင္းအႏွီးေလ်ာ့နည္း၏။ ထုိ႔အ 
ျပင္ အက်ဳိးတူစီမံကိန္းႏွင့္မတူဘဲ 
ေဆာကလ္ပုသ္မွ် မမိတိစဥ္ီးတည္း 
သာ ရရွိ႐ုံမွ်မက  B.O.Tအတြက္ 
ေပးသြင္းရန္ ေငြေၾကးကိုလည္း 
တျဖည္းျဖည္း အရစ္က်ေပးသြင္း 
၍ ရ၏။ ကြန္ဒိုတစ္လုံးႏွင့္ ဘီဒို 
တစ္လုံးသည္ အရြယ္တူ၊ ေနရာ 
တူျဖစ္ေသာ္လည္း အရင္းအႏွီး 
တြင ္ကြန္ဒိကု ငါးဆမွ ဆယ္ဆအ 
ထိ ပိုႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာင္း 
ေစ်းကို ဘီဒိုက ကြန္ဒိုထက္ေလွ်ာ့ 
ၿပီး ေရာင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရရွိရ 
၏။
 အထူးသျဖင့္ ‘ဘီဒို’မ်ားတြင္ 
ႏုငိင္ံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ အမ်ား 
ျပားပါ၀င္ေနသျဖင္ ့ကိယုတ္ုငိ္ေျမ 
၀ယ၍္ အမိမ္ပိငု္ႏုငိၾ္ကေသာ ္လည္း 

အိမ္ခန္းေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်  
ခြင့္ရယူၿပီး  ေငြလုံးေငြရင္း အ 
ေျမာက္အျမားကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ အ 
ခ်ိန္တိုကာလအတြင္း လဲႊေျပာင္း 
သယ္ယူႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ 
ရ၏။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘီဒိုမ်ား 
တာထြက္ေကာင္းၿပီး ကြန္ဒိုမ်ား 
တျဖည္းျဖည္း ဆတုယ္တုက္်ဆင္း 
လာႏုိင္ေျခရွိ၏။ ထိုအခါမွ ကြန္ဒို 
မီနီယံဥပေဒႀကီးျပ႒ာန္းလွ်င္ ဖုန္ 
တက္သြားမည့္  အလားအလာ 
လည္း ေတြ႕ရ၏။ မည္သို႔ဆုိေစ 
အေရးႀကီးဆုံးအခ်ကမ္ွာ ဘအီိတု ီ
စနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ အိမ္ 
ရာမ်ားတြင ္၀ယ္ယူေနထိုငၾ္ကကန္ု 
ေသာ ျပည္သူတို႔သည္ ေျမကိုပိုင္ 
ဆုိင္ခြင့္ ရွိပါသေလာ၊ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ အခ်ိန္ေစ့လွ်င္ ေျမအ 
မည္ေပါက္ပို္င္ဆုိင္သူအား ျပန္ 
လည္လဲႊေျပာင္းေပးရသည့္ ေျမ 
ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အိမ္ 
ရာႏွင့္ ဂရန္(သို႔မဟုတ္) ဘုိးဘြား 
ပိုင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ 
သည့္အိမ္ရာတို႔သည္ ေျမပိုင္ဆုိင္ 
မႈ အခြင့္အေရး မည္သို႔ကြာျခားပါ 
သနည္း။ ဤအခ်က္မ်ားကို ျပည္ 
သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထား 
ေသာ စုေပါင္းအေဆာက္အအုံ 
ဥပေဒ(မူၾကမ္း) အတည္ျပဳျပ႒ာန္း 
ေရးကစိၥႏငွ္ ့တစပ္ါးတည္းတာ၀န ္
ရွိသူမ်ားက စဥ္းစားသင့္သည္ဟု 
ယူဆပါသည္။ သို႔မွသာ ဘီဒိုႏွင့္ 
ကြန္ဒိုကို စည္းျခားၿပီးျဖစ္မည္ဟု 
ယံု ၾကည္ပါသည္။ ေလာေလာ 
ဆယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၌ 
ဘီဒိုေရာဂါကူးစက္မႈမွာ အလြန္ 
ျမနဆ္နလ္်ကရ္ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိ 
၏။

   ယခုမရွိေတာ့ၿပီျဖစ္ေသာ 
တာေမြသခ်ဳႋင္း၀င္း။ အမွန္စစ္ 
စစ ္ထိအုခ်နိက္ အမ်ားျပညသ္တူို႔ 
၏ အသုဘအခမ္းအနားမ်ားကို 
ယခု Junction Square ကုန္ 
တုကိတ္ညရ္ွရိာ ႀကံေတာသသုာန ္
မွာသာ သၿဂႋဳဟ္ေလ့ရွိၾကသည္။ 
ေမာင္စိုးႏုိင္၏ အသုဘအခမ္းအ 
နားကို အစိုးရက တာေမြသုသာန္ 
မွာ သၿဂႋဳဟရ္န ္ခြင့္ျပဳခဲသ့ညမ္ွာ လ ူ
မသိ၊ သူမသိ ျဖစ္ေစလိုေသာ သ 
ေဘာဟုသာ နားလည္သည္။
 ေမာငစ္ိုးႏုငိ၏္ အသဘု ယာဥ ္
တန္း တာေမြသခ်ဳႋင္းအတြင္း ၀င္ 
ေရာက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ တာေမြ 
သခ်ဳႋင္းသည္လည္း တိတ္ဆိတ္ 
ျခင္းအတိ ျဖစ္ေနသည္။ တာေမြ 
သုသာန္သည္ ႀကံေတာသုသာန္ 
ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လူသုံးနည္းေန 
ၿပီျဖစ္ေသာ သခ်ဳႋင္းေဟာင္းတစ္ 
ခု။ သစ္ပင္ခ်ဳံပုတ္မ်ားအျပည့္။ 
ေတာထေနေသာ ျမက္႐ုိင္းမ်ား 
အၾကားက အုတ္ဂူေဟာင္းတခ်ဳ႕ိ။ 
ထုိအုတ္ဂူေဟာင္း အခ်ဳိ႕အေပၚ 
မွာ လူအခ်ဳိ႕ေတာ့ ၿပိဳးၿပိဳးေျပာက ္
ေျပာကရိွ္ႏငွ္ ့ေနသည။္ စစ္ေထာက ္
လွမ္းေရးမ်ား  ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ 
မည္။ ကြၽန္မတိ က်ေသခ်ာမသိ။ 
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဆုိသည္မွာ  
မည္သည့္ပုံစံမ်ဳိးရွိသနည္း။ ကြၽန္ 
မအမွန္တကယ္မသိ။ ကြၽန္မသိရွိ 
သည္မွာ ျပည္သူလူထုက အလြန ္
ပင္ေၾကာက္ေနရေသာ လူမ်ဳိး။ 
ကြၽန္မကေတာ့ မေၾကာကပ္ါ။ ကြၽန္ 
မဘာကိမု်ား အမွားလပုခ္ဲမ့လိို႔လ။ဲ
 ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလး  
တစ္ေယာက္။ ကိုယ့္ရပ္ ကိုယ့္ရြာ 
ႏွင့္ေ၀းေသာ အရပ္ေဒသမွာ ေသ 
နတ္မွန္၍ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 
ဖခငတ္စဥ္ီးမလွဲြ၍ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာ 
မပါရိွေသာ အသဘုအခမ္းအနား။ 
ထိုအခမ္းအနားသို ႔ ကြၽန္မလုိက္ 
ပါပုိ႔ေဆာင္ခ်င္သည္။ မည္သူက 
မည္သုိ ႔ပင္ဆုိေနပါေစ။ ေဆး႐ံု 
ေပၚမွာရွိေနစဥ ္ေသဆုံးသ ူကေလး 
သည္ ကြၽန္မ၏ ေမာင္ငယ္ေလး 
တစ္ေယာက္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
သသူည ္အဖ်ားတက္ေနစဥ္ ကြၽန္မ 
၏လက္ကုိ   အစ္မအရင္းတစ္ 
ေယာက၏္ လကက္ိဆုပု ္ကိငုသ္ကဲ ့
သို ႔  အားကိုးတႀကီးဆုပ္ကိုင္ဖူး  
သည။္ လကက္ိငုပ္၀ါစကိ ုေရဆြတ္ 
၍ နဖူးေပၚတင္ေပးစဥ္ သူသည္ 
(အစမ္)ဟ ုဖ်ားေန လ်ကက္ တီးတုိး 

ေခၚဖူးသည။္ ထုလိသူား၊ ေက်ာင္း 
သားလငူယ ္ကေလးေသဆုံးသြား 
ခ်ိန္မွာ မည္သူ႔ကို ေၾကာက္ရ၍မွ  
သ၏ူ ေနာကဆ္ုံးခရီးကိ ုလုကိပ္ါမ 
ပို ႔ေဆာင္ဘဲ ကြၽန္မေနႏုိင္မည္မ 
ဟုတ္ပါခဲ့။
 တာေမြသခ်ဳႋင္း၏ ေဟာင္း 
ႏြမ္းလွေသာ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္မွ မီး 
ေတာက္၊ မီးခိုးတို႔ တလူလူထြက္ 
လာခ်ိန္။  လုိက္လံပို ႔ေဆာင္ခဲ့  
ေသာ၊ ေမာင္စိုးႏုိင္အား(ႏုိင္)ဟု 
ေခၚဆိုေနေသာ ေက်ာင္းသူက 
ေလးတစ္ေယာက္၏ ႐ႈိက္ႀကီးတ 
ငင္ငိုသံ ထြက္လာခဲ့သည္။ ဖခင္ 
ႀကီးကေတာ့ မ်က္ရည္စို ႔လ်က္။ 
ယခုအခ်ိန္မွာကဲ့သို ႔ ဂ်ာနယ္ သ 
တင္းစာလြတလ္ပခ္ြင္မ့်ား အေတာ ္
အသင့္သာရွိေနပါလွ်င္ ထို႐ုပ္ပုံ 
လႊာမ်ားသည္ ဂ်ာနယ္သတင္းစာ 
မ်ား၏ မ်က္ႏွာဖုံးျပည့္႐ုပ္ပုံလႊာ 
မ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမည္ထင္ 
သည္။
 ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ႏစွ္ေပါင္း (၂၆) 
ႏွစ္တာ ၾကာခဲ့ ၿပီ။ စက္မႈတကၠ 
သိုလ္မွ စတုတၳႏွစ္ ဓာတုအင္ဂ်င္ 
နယီာေက်ာင္းသားကေလး ေမာင ္
စိုးႏုိင္တစ္ေယာက္ အာဏာရွင္ 
စနစ္၏ ဆိးုေမြေသနတ္ဒဏ္ရာ 
ႏစွခ္်က္ျဖင္ ့ကြယလ္ြနသ္ြားခဲသ့ည ္
မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၆) ႏွစ္တုိင္တုိင္ 
ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အကယ္၍ ယခု အ 
ခ်ိန္မွာ သူသာအသက္ထင္ရွား 
ရွိေနခဲ့ပါလ်ွ်င္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြ 
ကလည္း မွ်တညီညြတ္ေကာင္း 
မြန္ေနခဲမ့ညဆ္ုပိါလွ်င ္ဦးစိုးႏုငိဟ္ ူ
ေသာ ကုန္ထုတ္ဓာတုအင္ဂ်င္နီ  
ယာႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ တုိင္းက်ဳိးျပည္ 
က်ဳိး၊ ေလာကလသူားေကာင္း က်ဳိး 
ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနႏုိင္ေလာက္ 
ၿပီဟု ထင္မိသည္။
  အတိတ္သည္ အခ်ိန္အ 
တုငိ္းအတာ တစခ္ရုွခိဲၿ့ပီျဖစ္ေသာ ္
လည္း စနစ္ဆုိး၏ သားေကာင္ 
ကေလး ႏုိင္(သို ႔)ေမာင္စုိးႏုိင္ကို 
ကြၽန္မ မေမ့ႏုိင္ေသးပါ။ အာဏာ 
ရွင္စနစ္တစ္ခု၏ အေငြ႕အသက္ 
မ်ားက ကြၽန္မ၏ပတ္၀န္းက်င္မွာ 
ဖုံးလႊမ္းရစ္ပတ္လာတတ္ေသး 
သညမုိ္႔လည္း တစရံ္တစခ္ါမွာပုိ၍ 
ပုိ၍ပင္ သတိရေနတတ္ပါေသး 
သည္။
 ျမန္မာျပည္မွာ အာဏာရွင္ 
စနစဆ္ိုး၏ အခိုးအေငြ႕ေတြ လုံး၀ 
လြင့္ျပယ္ပါေစေတာ့ ။    ။

မေမ့တ့ဲႏုိင္ (သို႔မဟုတ္) ေမာင္စုိးႏုိင္
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ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ထြက္ေပါက္သံလြင္

	 `‘‘မိုးရာသီဆုိရင္	လူသံုးေယာက္ဖက္စာရိွတ့ဲ	သစ္လံုးတစ္လံုးကုိ		
ျဖန္းခနဲ	ႏွစ္ျခမ္းကြဲေအာင္	ဒီျမစ္ႀကီးက	လုပ္ႏိုင္တယ္’’	ဟု	သံလြင္ျမစ္	
၏	ေရစီးၾကမ္းတမ္းပံကုု	ိစက္ေလွေမာင္းသ	ူေစာေစးဖိုးက	ကရငသ္၀ံ၀ဲဲႏငွ္	့	
ေျပာျပသည္။

 ေစာေစးဖိုးသည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ၊ 
မဲသေ၀ါေဒသတြင္ ေမြးဖြားႀကီး 
ျပင္းခဲ့ရၿပီး သံလြင္ျမစ္ကိုဖက္၍ 
ေမြးဖြားလာသူလည္း ျဖစ္သည္။ 
ထုိေဒသတြင ္ယခငက္ မၾကာခဏ 
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ 
သံလြင္ျမစ္ကုိ အားကုိး၍ ျမစ္အ 
တုငိ္းစနု၊္ ဆန ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုငိ ္
ရင္း ဘ၀ကု ိရွငသ္န္ခဲ့ရသည။္ သ ံ
လြင္ျမစ္တစ္ေၾကာေတာေတာင္ 
ေတြကုိ သူေရာက္ဖူးသလို ျမစ္ကုိ 
ျဖတ္၍လည္း သြားလာဖူးသည္။
 သံလြင္ျမစ္ကုိ   ေႏြ၊  မုိး၊ 
ေဆာင္းထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ ၊ ရင္းႏွီး  
ကြၽမ္း၀ငခ္ဲ့ရသျဖင္ ့သလံြင္ျမစ္ေပၚ 
တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္စီမံကိန္း 
ကုိ  မႏွစ္ ၿ မိဳ ႕။ ဆည္ ႀကီးတည္ 
ေဆာက္ပါက သူတုိ႔လုိ စက္ေလွ 
ေမာင္း၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ျပဳသူေတြ ဘယ္မွာအလုပ္လုပ္ရ 
မည္နည္း။ ေနာက္ထပ္သူစုိးရိမ္ 
ဆံုးက ဆည္အေၾကာင္းျပဳၿပီးျဖစ္ 
လာမည့္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔ေတြ  ဒုက ၡ 
ေရာက္မွာဗ်။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရ 
ခင္ေတာ့ ဒီေတာ၊ ဒီေတာင္၊ ဒီ 
ျမစ္ႀကီးကို မွီခိုျပဳၿပီး ေနထုိင္ရဦး 
မွာ။ အစုိးရက အတင္းအက်ပ္ 
ေဆာက္လို ႔  တုိင္းရင္းသားေတြ 
ေဘးက်ပန္ကံ်ပ္ျဖစလ္ာရင ္တုကိ ္
ပြဲေတြထပ္ျဖစ္လာမယ္။ တုိက္ပြဲ 
ေတြျဖစ္လာရင္ အမ်ားျပည္သူ 
ေတြပဲ နစ္နာမယ္’’ဟု ေစာေစးဖုိး 
က မႏွစ္ၿမိဳေသာ အသံျဖင့္ ေျပာ 
သည္။
 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သံလြင္ျမစ္ 
ေပၚတြင ္ေရအားလွ်ပ္စစစ္မံီကန္ိး 
၃၅ ခုတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထား 
ၿပီး ျမန္မာအစုိးရက ေျခာက္ခု 

တည္ေဆာကရ္န ္လ်ာထားသည။္ 
ျမန္မာအစုိးရတည္ေဆာက္မည့္ 
သံလြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
မ်ားကုိ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္း 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ ႔ 
တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
လ်ာထားသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္    တည္ 
ေဆာကရ္န ္လ်ာထားသည္ ့ဆည ္
စမီကံနိ္းႀကီးမ်ားတြင ္တ႐တု္ႏုငိင္ ံ
မွ Three Gorges ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ 
Hanergy Holding ကုမၸဏီ၊ 
Hydrochina ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ 
China Datang Overseas Inves- 
tment ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ထိုင္း 
အစိုးရပိုင ္အီးဂတ္ကမုၸဏ၊ီ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ IGEကုမၸဏီ၊ ေရႊေတာင္၊ 
ေအးရွားေ၀ါးလ္ကုမၸဏီတုိ ႔ပါ၀င္ 
သည္။
 အဆုိပါေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ 
ကနိ္းမ်ားအနက ္ကြမ္းလံုႏငွ္ ့ေနာင ္
ဖာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ  
ျမန္မာအစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး နယ္ 
ေျမရွင္းလင္းေရး၊ လမ္းေဖာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ က်န္စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
စတင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ပတ္၀န္း 
က်င္ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း၊ လူမႈစီး 
ပြားထိခိုက္မႈစစ္တမ္းႏွင့္ စီးပြား 
ေရးျဖစ္ေျမာက္စြမ္းမ်ားကုိ ေလ့ 
လာေနသည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား 
၀န္ႀကီးဌာနမွ အတည္ျပဳ ေျပာ 
ၾကားထားသည္။
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လပ္ု 
ႏိုင္သည့္  ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း   
ျပည္ပသုိ ႔  တင္ပုိ ႔ေရာင္းခ်ေနရ 
ေသာေၾကာင္ ့ႏစွစ္ဥ္ျမင္တ့ကလ္ာ 
သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္လုိ 

အပ္ခ်က္ကုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
ေက်ာက္မီးေသြးက လဲြ၍ ျဖည့္ 
ဆည္းစရာမရိွဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စြမ္းအင္စီမံခန္ ႔ခြဲမႈ လုပ္ကုိင္ေန 
သည့္  စြမ္းအင္၀န္ ႀကီးဌာနႏွင့္  
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ 
မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေျပာၾကား 
သည္။
 လက္ရိွ  က်င့္သံုးေနသည့္ 
ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ စြမ္းအင္ေပၚလစကီု ိ
လူႀကိဳက္နညး္ၾကၿပီး ၎တုိ႔အ 
ေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္  ေရအား 
လွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္းမ်ားႏငွ္ ့ေက်ာက ္
မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ဌာ 
ေနတုငိ္းရင္းသားႏငွ္ ့ေဒသခတံုိ႔က 
ကန္႔ကြက္လ်က္ရိွသည္။
 လက္ရိွ  က်င့္သံုးေနသည့္  
အစုိးရ၏ စြမ္းအင္ေပၚလစီအရ 
သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေလ့လာမႈ 
ျပဳလုပ္ေနဆဲ စီမံကိန္း မစတင္ 
ေသးဟု အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ား 
က ျငင္းဆုိေနေသာလ္ည္း  အဆိပုါ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ အေႏွးႏွင့္အ 

ျမန ္အေကာငအ္ထည္ေဖာလ္ာႏုငိ ္
သည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
လႈပရ္ွားသမူ်ားႏငွ္ ့ေလလ့ာသမူ်ား 
က ခန္႔မွန္းထားသည္။
 ‘‘ဒါဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရိွတာကုိ ျပတာ။ ဆည္ေဆာက္ 
မယ့္ကိစၥကုိ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
ေတြက ၾကားၾကေပမယ့္ တရား 
၀ငအ္စုိးရက ထတု္ေဖာ္ေျပာၾကား 
တာ မရွိဘူး’’ဟု ကရင္သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ 
မွ ေစာသာဘုိးကေျပာသည္။
 သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ 
ေဆာက္မည့္ ဆည္စီမံကိန္းမ်ား 
အနက ္ဟတ္ႀကီးဆညစ္မံီကန္ိးႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏုိင္ငံခ်ဴလာ 
ေလာငက္ြန္းတကသၠုလိက္ သဘာ 
၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရိွခဲ့ရေသာ္ 
လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ယေန႔အ 
ခ်ိန္ေတြ႕ရိွရမႈမ်ားကုိ ခ်ျပျခင္းမရိွ 
ဟု ေစာသာဘုိးကဆုိသည္။
  ‘‘အဲဒီ  ေရကာတာ တည္ 

ေဆာကမ္ယ့္ေနရာနဲ႔ သပိမ္ေ၀းတဲ ့
ေနရာေဒသေလးခုမွာ ငလ်ငလ္ႈပ္ 
ႏုိင္ေျခအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ျမန္မာ 
ျပည္ရဲ႕ ပထ၀ီအေနအထားကုိ 
ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဆည္ေဆာက္ 
မယ္ေနရာမွာ က်စ္လ်စ္မႈမရွိဘူး။ 
ငလ်င္လႈပ္လုိ႔ ၿပိဳပ်က္မႈေတြ ျဖစ္ 
ေပၚႏုိင္တယ္’’ဟု ၾသစေၾတးႏုိင္ငံ 
သား ျမစ္ေခ်ာင္းကြၽမ္းက်င္ပညာ 
ရွင္ ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား  အ 
ေၾကာင္းေလ့လာေနသူ စတိဗ္က 
ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ 
တ႐တု္ႏုငိင္အံထ ိသံုးႏုငိင္ ံသလံြင ္
ျမစ၀္မ္ွးလြင္ျပငဧ္ရိယာသည ္စတု 
ရန္းကီလိုမီတာ ၂၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ 
ရွိၿပီး မွီတင္းေနထုိင္သူ လူဦးေရ 
ေျခာကသ္န္းေက်ာသ္ညဟ္ ုအေမ 
ရိကန္ႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယ 
ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ World Reso- 
urces  Institute က တြကခ္်ကထ္ား 
သည္။ တစ္စတုရန္း  ကီလုိမီတာ 
တြင ္လဥူီးေရ သပိသ္ည္းမႈ ၂၂ ဦး 

ရိွသည္။
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္  တည္ 
ေဆာက္မည့္ ဆည္စီမံကိန္းမ်ား 
က်ိဳးေပါက္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္  ေနထုိင္သူမ်ား  
သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေရလႊမ္းမိုး 
မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲ 
ရာယ္ကုိ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ပညာရွင္မ်ားက မည္သည့္စီ မံ 
ကိန္းျဖစ္ေစ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္ ဆည္က်ိဳးေပါက္တတ္ 
သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
 ‘‘ဘယ္ေလာကခ္ုငိခ္ံတ့ဲ ့ဆည ္
စမီကံနိ္းျဖစပ္ါေစ ဆယစ္ုႏစွ ္ေလး 
ခုေက်ာ္ရင္  တစ္ႀကိမ္ျဖစ္တတ္ 
တယ္။ တစ္ ႀကိမ္ဆုိရင္ ဆိုသ 
ေလာက္ပါပဲ ထိခိုက္မႈလည္း အ 
ရမ္းႀကီးတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တုန္း 
က သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ 
ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Zipingpu 
ဆည္မွာ မုိးေရႀကီးမႈျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသၾက၊ ပ်က ္
စီးၾကတယ္’’ ဟု ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား 
ေပ ၚတြင္  တည္ေဆာက္သည့္  
ဆညစ္မီကံနိ္းႀကီးမ်ားကု ိေလလ့ာ 
သူ စတိဗ္ကေျပာသည္။
 သံလြင္ျမစ္သည္ တစ္စကၠန္႔ 
လွ်င ္၄၈၇၆ ကဗုမတီာႏႈန္းႏငွ္ ့ျဖတ ္
သန္းစီးဆင္းေသာေၾကာင့္ ေရစီး 
သန္ေသာ ျမစ္၊ ေဒါသႀကီးေသာ 
ျမစအ္ျဖစ ္ကမၻာ့ေပၚတြင ္ထငရွ္ား 
သည္။ ေရစီးသန္ေသာေၾကာင့္ 
ဆည္က်ိဳးေပါက္ပါက ျပင္းထန္ 
သည္ ့ေရလိႈင္းမ်ားက ထခိိကုမ္ႈကု ိ
ပိမုိဆုုိးရြားေစမညဟ္ ုသဘာ၀ပတ ္
၀န္းက်ငလ္ႈပရ္ွားသမူ်ားက ခန႔မ္နွ္း 
ထားသည္။
 သံလြင္ျမစ္သည္ ေရစီးသန္ 
ေသာ ျမစ္အျဖစ္ လူသိမ်ားသည့္ 
အျပင္ ၂၆ ခုေျမာက္ ကမၻာ့အ 
ရညွလ္်ားဆံုးျမစအ္ျဖစလ္ည္း ထင ္
ရွားသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ သဘာ 
၀အတုိင္း စီးဆင္းေနသည့္ ၆၄ ခု 
ေျမာက္ျမစ္လည္း ျဖစ္သည္။

အိျဖဴမြန္

စာမ်က္ႏွာ(၄၁)	သို႔

ဓာတ္ပံု − အိျဖဴမြန္
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ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္းျပတိုက္ကုိ 
လာမည့္ဧၿပီလတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စတင္မည္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၅
ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းျပတိုက ္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကို လာမည့္ 
ဧၿပီလတြင ္စတငလ္ပ္ုေဆာငမ္ည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။
 မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ 
နယ္အတြင္းရွိ ေသမင္းတမန္ရ 
ထားလမ္းျပတုိက္အား ရထားပုိ ႔ 
ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ 
နယအ္စိုးရတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဧၿပလီ 
တြင ္ေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
မတ္လ ၁၄ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာအ္စည္းအေ၀းတြင ္ရထားပုိ႔ 
ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စား 
သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး 
ဦးသန္႔ရွင္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ယူေအအီးႏုိင္ငံမ်ားၾကား 
ေလေၾကာင္းသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ 
ဥေရာပခရီးစဥ္မ်ားအတြက္အဆင္ေျပ
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊	မတ္−၁၅
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ယူေအအီး ႏိုင္ငံ 
အၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူ စာ 
ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသို႔  
သြားေရာကရ္ာတြင ္အဆင္ေျပႏိငု ္
ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ 
ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ ယူေအအီးတုိ႔ေလ 
ေၾကာင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ 
မတ္လ ၁၀ ရကက္ ခ်ဳပ္ဆုခိဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေလ 
ေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအကန္႔အသတ္ 
မရွိ ေျပးဆြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥေရာပႏုိင္ငံ 
မ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ဆိုပါက 
ယခုအခါ ကာတာႏုငိင္မွံ တစဆ္င္ ့
သြားေနရၿပီး ယူေအအီးႏုငိင္ံႏငွ္ပ့ါ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ 
ေၾကာင္ ့ထုမိတွစဆ္င္ ့ပ်သံန္းမည ္
ဆုပိါက ပုမိုအိဆင္ေျပႏုငိ္ေၾကာင္း  
ေလေၾကာင္းဦးစီးမ ွၫႊနၾ္ကားေရး 
မွဴးတစ္ဦးကဆုိသည္။
 ‘‘ဥေရာပကိ ုကာတာကသြား 
ရင ္သြား၊ မသြားရင ္ထိုင္းတို႔၊ စင ္
ကာပူတုိ႔ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ 
သြားၿပီးမွ သြားေနရေတာ့ပုိၾကာ 
တာေပါ့။ ခု ယူေအအီးက လမ္း 
ေၾကာင္းတုိက္႐ုိက္ပဲ’’ ဟု ျပည္ 
တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္းတစ္လုိင္း 
မွ အရာရိွတစဦ္းကသုံးသပ္သည။္
 လက္ရွိတြင္ ကာတာေလ 
ေၾကာင္းလုိင္းသည္ ရန္ကုန္-ဒုိ  

ယာတုိက႐ို္ကခ္ရီးစဥ္ကိ ုေန႔စဥ္ပ်ံ 
သန္းလ်က္ရွိၿပီး ယူေအအီးႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ဥေရာပအပါအ၀င္ႏုငိင္ံေပါင္း ၇၀  
ေက်ာ္ကုိ ခရီးစဥ္ေပါင္း ၁၆၀ 
ေက်ာ္ေျပးဆြဲေနေသာ Emirates  
ေလေၾကာင္းမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သုိ႔ ေျပးဆြဲလာႏုိင္သည္ဟု ေလ 
ေၾကာင္းဦးစီးမွ တာ၀န္ရွိသူက 
သုံးသပ္သည္။
 ယူေအအီးႏုိင္ငံႏွင့္ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ 
မွ ျပည္ပသုိ႔ေျပးဆြဲေနေသာ MAI 
ေလေၾကာင္းလုိင္းက ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္-ဒူဘုိင္းခရီးစဥ္ 
ကို ေျပးဆြဲရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း 
ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ေစ်း 
ကြက္ရွာေဖြေရး မန္ေနဂ်ာ ေဒၚ 
ေအးမရသာကေျပာသည္။
 ‘‘ဒူဘုိင္းကုိ ေျပးဆြဲရတာ 
လည္း ဥေရာပေစ်းကြက္ကုိ အဓိ 
ကထားၿပီးေတာ့ ရည္ရြယ္တာပါ။ 
ဒါေပမဲ ့ဒီႏစွမ္ွာေတာ့ ဂ်ပန၊္ ကိရုီး 
ယားပဲေျပးဆြဲဦးမယ္။ ဒူဘုိင္းကို 
ေနာက္ႏွစ္မွာ ဆြဲႏုိင္ဖို ႔ရည္ရြယ္ 
ထားတယ္’’ ဟု ေဒၚေအးမရသာ 
ကေျပာသည္။
 ၂၀၁၃ႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ ဥေရာပခရီးသည္ တစ္ 
သိန္းခြဲေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တစ္ 
ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံ 
ျခားသားဧည္သ့ည၀္င္ေရာကမ္ႈ၏ 
၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ 
ေၾကာင္း ဟုိတယ္ခရီး၀န္ႀကီးဌာန 
စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

 ေသမင္းတမန္ျပတိုကက္ိ ုျပဳ 
ျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ အ 
ဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္မ်ား၊ ခရီးသည္ 
မ်ားနားေနႏုိ င္ ရန္အတြက္  အ 
ေဆာက္အအံုမ်ား၊ အမွတ္တရ 
ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္တန္းမ်ားကို 
လည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ 
သြားရန္ လ်ာထားၿပီး ယင္းသုိ ႔ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပတုိက္ကုိ 
ေရရညွထ္နိ္းသမိ္းႏိငု္ေရးအတြက ္
၀င္ေငြရရိွေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု 
၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းကဆုိသည္။
 ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းျပ 
တိုကက္ု ိ၁၉၉၄ ခုႏစွက္ စတငဖ္ြင္ ့
လစွခ္ဲၿ့ပီး လသူသူြားေရာကမ္ႈနည္း 
ပါးေသာေၾကာင္ ့ေပ်ာကက္ြယလ္ ု
နီးပါးျဖစ္ေနကာ ျပတုိက္ကုိ ျပဳ 
ျပင္ ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္ 

သည္မ်ားကုိလည္း  တရား၀င္  
သြားေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဆုိပါက 
အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ ေနရာတစ္ခု္ 
ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ အမႈ 
ေဆာင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
  ‘‘ဒီေနရာက  တကယ့္ကုိ 
ကမၻာစစ္ရဲ႕ သမုိင္း၀င္ေနရာတစ္ 
ခုပ။ဲ ထိုင္းဘကမွ္ာဆုရိင ္ေသမင္း 
တမန္ရထားလမ္းကုိ  ၁၀ ႏွစ္  
ေလာကရ္ိၿွပ။ီ ခရီးသြားေနရာတစ ္
ခုအျဖစ္ လုပ္ထားတာ ခရီးသည္ 
သန္းနဲ႔ခ်ီ ၀င္တယ္။ ဒါကုိ ဒီမွာ 
လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖို ႔ 
ေကာင္းတယ္’’ ဟု Nature Dream 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒၚစံပယ္ 
ေအာင္ကေျပာသည္။
 ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း 

ဂ်ပန္တပ္မ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာ 
ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက ္ေမာ္လၿမိဳင ္
ႏွင့္  ထုိင္းႏုိင္ငံ  ကန္ခ်န္နာပူရီ  
ရထားလမ္းေၾကာင္းကုိ  အျမန္  
ေဖာကလ္ပ္ုရန္အတြက ္ျမန္မာႏငွ္ ့
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
လူတစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းကုိ ေခြၽး 
တပ္ဆြဲခဲ့ၿပီး မဟာမိတ္စစ္သံု႔ပန္း 
ေျခာက္ေသာင္းအား  ခုိင္းေစခဲ့  
သည္။            ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီး 
ခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ ႏိွပ္စက္မႈ၊  
ေရာဂါဘယႏွင့္ အစာေရစာ ငတ္  
မြတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အာရွသား ကုိး 
ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္စစ္ 
သံု႔ပန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသဆံုး 
ခဲ့၍ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းဟူ 
၍ နာမည္ဆုိးႏွင့္ ေက်ာ္ ၾကားခဲ့ 
သည္။
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ေက်ာ္မ်ိဳး

‘‘ကြၽန္ေတာ့္ကုိ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အရာဆိုလို႔
ကြၽန္ေတာ့ ္အသစိိတ္ရယ၊္ ဗငန္ဇီြဲလားျပည္သူေတြရယပ္ဲ ရွပိါတယ’္’
ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ	နီကုိလပ္မာဒူ႐ိုႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ဗငန္ဇီြလဲားမွာ တကသၠိလု္ေက်ာင္း 
သားေတြက စတင္ခဲ့တဲ့ အစိုးရ 
ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈေတြဟာ တစ ္
လခန္႔ ၾကာျမင္လ့ာၿပီျဖစၿ္ပီး ဆႏၵျပ 
မႈေတြအတြင္း ရနဲဲ႔ ထပိတ္ိကု္ေတြ႕ 
ဆံမုႈေတြေၾကာင္ ့ေသဆံုးသဥူီးေရ 
ဟာလည္း ၂၈ ဦးထရိွခိဲၿ့ပလီို႔ အစိုးရ 
က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဆႏၵျပမႈေတြရ႕ဲ အေၾကာင္းရင္းက 
ေတာ့ အေျခခံစားကုန္ရွားပါးမႈ၊  
ႏိုင္ငံတြင္းရာဇဝတ္မႈျမင့္မားလြန္း  
မႈ စတဲ့အေၾကာင္းေတြျဖစ္ပါ 
တယ္။ လက္ဝဲသမၼတ မာဒူ႐ုိက 
ေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြဟာ အေမ 
ရိကန္အပါအဝင္ ေတာင္အေမ 
ရိက လက္ယာစြန္းအုပ္စုေတြရဲ႕ 
ပူးေပါင္းႀကံစည္ အာဏာသိမ္း 
ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈလုိ႔ ႐ႈတ္ခ်ထား 
ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရဟာ 
ႏိုင္ငံတြင္းဆႏၵျပမႈေတြကုိ ထိန္း 
ခ်ဳပဖ္ုိ႔ႀကိဳးစားရင္း ဒကီစိၥကု ိအေမ 
ရကိႏုငိင္မံ်ားအသင္းမွာ ေဆြးေႏြး 
ဖုိ႔ အဆိုတင္တဲ့ ပနားမားႏုိင္ငံကုိ 
တုံ႔ျပန္တဲအ့ေနနဲ႔ သတံမန္ေတြကိ ု
ႏွင္ထုတ္ခဲ့သလို အေမရိကန္သံ 
တမန္သံုးဦးကုိလည္း ဆႏၵျပ 
ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ သြားေရာက္ 
ေတြ႕ဆံုၿပီး ေသြးထိုးလံႈ ႔ေဆာ္မႈ 
ေတြ လုပတ္ယဆ္ုိတဲ့ စြဲခ်က္န႔ဲ ႏွင္ 
ထုတ္ခဲ့တာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါ 
တယ္။ ဒါ့အျပင္ စီအင္န္အင္န္ 
သတင္းေထာက္တစ္ဦးကုိ မမွန္ 
မကန္ေဖာ္ျပတယ္ဆိုတဲ့စြဲခ်က္နဲ ႔ 
ႏိုင္ငံတြင္းက ႏွင္ထုတ္ခဲ့တာေတြ 
လည္း ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ယခု 
စီအင္န္အင္န္႐ုပ္သံမွ ခရစ္က်န္း 
အမမ္ပူရ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံမုႈေတြကု ိတင ္
ျပလုိက္ရပါတယ္။ အမမ္ပူရ္ဟာ 
သမၼတမာဒူ႐ိုကုိ ထူးထူးျခားျခား 
ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဗင္နီ 
ဇြဲလားၿမိဳ႕ေတာ္ ကာရာကတ္စ္ကို 
သြားေရာကက္ာ ယခုေတြ႕ဆံမုႈကိ ု
ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ယခုေဖာ္ျပလုိက္တာက 
ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရွည္လ်ားတဲ့ 
ယင္းေတြ႕ဆံုမႈ အေမးအေျဖေတြ 
ထဲက ေကာက္ႏုတ္တင္ျပလုိက္ 
ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

မဂၤလာပါသမၼတႀကီး။	ဒကီိ	ုသမၼတ	
ႀကီးဆင့္ေခၚလုိက္ကတည္းက	

အေမရိကန္မီဒီယာရဲ႕	သံအမတ္	
တစ္ဦးအေနနဲ႔	ဝမ္းသာမိေၾကာင္း	
ေျပာလိုပါတယ္။	 ႏုိင္ငံတကာမီဒီ	
ယာေတြအားလံုးကလည္း	ဒီဗင္နီ	
ဇြဲလားမွာ	 အေရးပါတဲ့အျဖစ္အ	
ပ်က္ေတြကုိ	တင္ျပေနတာျဖစ္ပါ	
တယ္။
	 ဒါ..အၿမဲတမ္းအေရးႀကီးပါ 
တယ္။ အေမရိကန္ပရိသတ္ဟာ 
ေတာင္အေမရိကမွာ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ရ႕ဲ ကာရစဘ္ယံီေဒသထမွဲာ ျဖစ ္
ေနတာေတြကုိ သိဖို ႔လုိအပ္ပါ 
တယ္။ လြတ္လပ္ေရးအသစ္ကုိ 
စီးပြားေရး၊ လမူႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ 
ပံုစံသစ္ေတြကုိ ျပန္လည္အတည္ 
ျပဳႏုငိမ္ႈ၊ ၿပီးေတာ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔ရ႕ဲ 
စိတ္ထားေတြအားလံုးကုိ အေမ 
ရိကန္ပရိသတ္ေတြ၊ ျပည္သူေတြ 
နားလည္ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမွာပါ။ ဒီ 
ျပည္သူေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ ေလးစားပါတယ္။ သူတို႔ ယဥ္ 
ေက်းမႈ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ကြဲျပားျခားနား 
တဲ့ ေဖာ္ထုတ္မႈနည္းလမ္းေတြကို 
အားက်ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။	ေကာင္းပါတယ္။	သမၼတ	
ႀကီး	ဒီကုိ	ကြၽန္မကုိ	ေခၚလိုက္က	
တည္းက	 ကြၽန္မ	 မီဒီယာအ	
ေၾကာင္း	စၿပီးမေျပာရေသးပါဘူး။	
ဒါေပမဲ့	စီအင္န္အင္န္ဟာ	ၿပီးခဲ့တဲ	့
သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း		
ျပႆနာတခ်ိဳ႕	 ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး	
ဗင္နီဇြဲလားမီဒီယာနဲ႔	 ႏုိင္ငံျခား	
မဒီယီာသမားအမ်ားအျပား၊	တစ	္
နည္း	ခနုစဆ္ယ္ေလာကရ္ွမိယ္	့မဒီ	ီ
ယာသမားေတြဟာ	 ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ	
ၿပီး	 ဆႏၵျပပြဲေတြအတြင္းမွာ	 ပစ္	
မွတ္ထားႏွိပ္ကြပ္ျခင္း	 ခံခဲ့ရပါ	
တယ္။	 အခုဆိုရင္	 မီဒီယာေတြ	
ဟာ	သတုိူ႔အလပ္ုကု	ိဒမွီာ	ျပန္လပ္ု	
ႏုငိၿ္ပီလို႔	သမၼတႀကီးေျပာမွာလား။
	 အၿမပဲလဲပု္ႏုငိပ္ါတယ။္ ႏုငိင္ ံ
ျခားသတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ပတ္ 
သကလ္ို႔ အၾကမ္းပတမ္းကုငိတ္ြယ္ 
တယဆ္ုတိဲ ့ကြၽန္ေတာသ္တိဲ ့တစခ္ ု
တည္းေသာျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့ 
တဲ့ႏွစ္ရက္ေလာက္က ဒီသတင္း 
ေထာက္ေတြဟာ ဗင္နီဇြဲလားမွာ 
လူလတ္တန္းစားအရပ္တစ္ခုမွာ 
အစြန္းေရာက္လက္ယာစြန္းအုပ္ 
စတုစစ္ုေၾကာင္ပ့ါ။ သတုိူ႔ကု ိအယ္ 
တာမီရာလို႔ေခၚတဲ့ အဲဒီေနရာကို 
ေခၚသြားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေနရာ 
ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၁ ႏွစ္တုန္းက 

သမၼတခ်ာဗကဇ္္ရ႕ဲ အေျခခံဥပေဒ 
အရ အပုခ္်ဳပ္ေနတဲအ့စုိးရကု ိျဖဳတ ္
ခ်ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္အရာရွိ 
ေျခာက္ဆယ္ လေပါင္းမ်ားစြာ 
ေနခဲတ့ဲ့ေနရာပါ။ ဒီေန႔ေတာ ့သတူို႔ 
အဲဒီေနရာကို ျပန္သြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ 
ျခားသတင္းေထာက္အုပ္စုဟာ ဒီ 
ေနရာမွာ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္တာ 
ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္ 
က ကယ္ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီမွာ 
ကာနီဗယ္ပြဲေတာ္တစ္ခုကို ၿပီးခဲ့ 
တဲ့ တစ္လေလာက္က ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ က်င္းပေနတာေၾကာင့္ပါ။ ဒီ 
သတင္းကု ိမီဒယီာက မထုတ္လႊင့ ္
ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ 
လႈပ္ရွားမႈမွာ ဗင္နီဇြဲလားကို အ 
ၾကမ္းဖကမ္ႈ၊ ကေသာင္းကနင္းျဖစ ္
မႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံရယ္လို႔ ပံုေဖာ္ဖုိ႔ျဖစ္ 
တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာက 
ဝင္စြက္တဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဗင္နီဇြဲလားမွာ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ပါ 
တယ္။ ကမၻာကိုလည္း ပို၍ပုိ၍ 
ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ အမွန္တရားအ 
ေၾကာင္း ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါျဖင့္	 ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္	
သမၼတႀကီးကုယ္ိတိုငဟ္ာ	စအီငန္္	
အင္န္	 စပိန္ဘာသာက႑မွာ	 စီ	
အင္န္အင္န္ကို	 ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။	
အခုေတာ့	ဒီမွာရွိတဲ့	မီဒီယာအား	
လံုးရဲ႕	 လံုၿခံဳေရးကို	 အာမခံခ်က္	
ေပးႏုိင္ပါၿပီလား။
	 မဒီယီာလြတလ္ပခ္ြင့က္ု ိကြၽန ္
ေတာ္တုိ႔ အၿမပဲအဲာမခံခ်က္ေပးပါ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဆယ့္ငါး 
ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ 
နည္းက်၊ အေျခခံဥပေဒနည္းက်၊ 
ၿငမိ္းခ်မ္းတဲ့ေတာလ္နွ္ေရးအေတြ႕ 
အႀကံဳရွိထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁၈)ႀကိမ္ 
ႏိုင္ထားၿပီး ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ 
လည္း အေျခခံဥပေဒအရ တက္ 
လာတဲ့ သမၼတတစဦ္းျဖစပ္ါတယ္။ 
ဒါေတြကုိ တစ္ကမၻာလံုးက ႏုိင္ငံ 
ျခားသတင္းေထာက္ေတြ ေဖာ္ျပ 
ခဲ့ပါတယ္။ အခု စီအင္န္အင္န္ရဲ႕ 
စပိန္ဘာသာအစီအစဥ္မွာ ကြၽန္ 
ေတာ ္ေဝဖနခ္ဲတ့ာက ပြင္ပ့ြင့လ္င္း 
လင္းျငင္းခုံတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ 
ဒီဘိတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီသတင္း 
ေထာက္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္အ့ျမင ္
မွာ ဗင္နီဇြဲလားကုိ အရမ္းထိခုိက္ 

ပ်ကစ္ီးေနၿပီး အႏရၲာယရ္ွိေနတယ ္
လို႔ သတုိူ႔ ေျပာေနၾကလို႔ပါ။ သတုိူ႔ 
က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ 
ျပည္ပဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို  
ျဖစ္ဖုိ႔ ျမႇင့္တင္ေနတာပါ။ ကြၽန္ 
ေတာ္က ဒီမုိကရက္တစ္နည္းက် 
ျငင္းခုံမႈအေနနဲ႔ လူသိရွင္ၾကား 
ေဝဖန္မႈျပဳခဲ့တာပဲ။ သူတို႔လည္း 
နည္းနည္းေတာ ့ေျပာင္းလသဲြားၿပ ီ
လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ အ 
မွန္ျပင္လုိက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ ဒါ 
ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။

စီအင္န္အင္န္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအ	
ေနနဲ႔	စအီငန္္အငန္္ဟာ	လြတ္လပ္	
တဲ့သတင္းကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	
ကြၽန္မတုိ႔	 သတင္းေထာက္ေတြ	
ဟာ	အမွန္ကိုတင္ျပေနတာပါလုိ႔	
ကြၽန္မ	ေသခ်ာတင္ျပခ်ငပ္ါတယ္။	
ဒါေၾကာင့္	 သူတို ႔လံု ၿခံဳေရးကို	
သမၼတႀကီးဘက္က	 အာမခံမယ္	
လို႔	ေျပာတာကိ	ုဝမ္းသာမပိါတယ။္	
ဒါေပမဲ့	 ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္အတြင္း		
ဗငန္ဇီြလဲားမွာ	အဆိုးဆံုး	အၾကမ္း	
ဖက္မႈနဲ႔	 ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ	
ေတြ	ရငဆ္ုငိ္ေနရတယ္လုိ႔	သမၼတ	
ႀကီး	 ေျပာထားခဲ့တယ္ေနာ္။	 ဒီအ	
ပတ္ထမွဲာ	သမၼတခ်ာဗကဇ္္	ကြယ္	
လြန္ျခင္း	 တစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္း	
အနားမွာ	သမၼတႀကီးက	အတုိက္	
အခံေတြကိ	ုဖကဆ္စ္ေတြ၊	အစြန္း	
ေရာကဝ္ါဒီေတြလုိ႔	ေခၚဆိခုဲတ့ယ။္		
သူတို႔အားလံုးဟာ	အစြန္းေရာက္	
ဖက္ဆစ္ေတြခ်ည္းပဲလားလုိ႔	 ယံု	
ၾကည္ပါသလား။
	 သိပ္ေကာင္းတဲ့ေမးခြန္းပါ။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမွန္ 
ေတာ့ အတိုက္အခံေတြဟာ ပံုစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါတယ္။ ပထမဆံုး 
အေနနဲ႔ အတိုက္အခံဟာ ဒီမိုက 
ရက္တစ္အုပ္စုဟာ ေရြးေကာက္ 
ပြဲနည္းလမ္းနဲ႔ အစိုးရကုိေျပာင္းဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူတို႔ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေတြြမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အ 
တုိကအ္ခံဟာ ပါလမီန္မွာ ၄၀ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကုိ ပါခဲ့ပါတယ္။ 
သတူို႔မွာ ျပညန္ယအ္ပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴး 
ေတြရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ သမၼတ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္း တစ္ဦး 
တည္းေသာ သမၼတေလာင္းကို 
တငၿ္ပီး ဝငၿ္ပိဳငခ္ဲ့ပါတယ္။ သတိုူ႔ရ႕ဲ 
ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကုိ ဒီမုိကေရစီ 
နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တင္ျပဖုိ႔ႀကိဳးစား 
ခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အတိုက္အခံ 

ဟာ ၂၀၀၂ တုန္းက သမၼတ 
ခ်ာဗက္ဇ္ကုိ အာဏာသိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳး 
စားတဲ့အထဲမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီေန႔လိုပံုစံတူ 
လုပ္ရပ္မ်ိဳးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ  
လံႈ႔ေဆာ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အာဏာ 
သိမ္းမႈတစ္ခုကိုလည္း ၂၀၀၄ မွာ  
လပ္ုခဲ့ပါတယ္။ သတိုူ႔က ဒအီတိတ္ 
ကို ဖယ္ထုတ္ပစ္ဖုိ ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္  
ေျပာခ်ငပ္ါတယ္။ အေမရိကန္ပရိ 
သတ္ေတြပါ သသိင့ပ္ါတယ္။ ဒအီ 
ၾကမ္းဖက္မႈ စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့ 
တာက အုပ္စုငယ္ေလးပါ။ အ 
တိကုအ္ခမံွာပါတဲ ့အပုစ္ုေသးေသး 
ေလးပါ။ ဒါကု ိကြၽန္ေတာ ္လသူရိငွ ္
ၾကားေဝဖန္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ 
ဟာ ဒီအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ 
ေတြမွာ သေဘာတူညီခ်က္ယူၿပီး 
လု ပ္ တာေ တာ့ မ ဟု တ္ ပါ ဘူး ။ 
ဥပမာတစ္ခုေပးပါရေစ။ အေမ 
ရကိနမ္ွာ ႏုငိင္ံေရးအပုစ္တုစခ္ကု 
သမၼတအုိဘားမားကုိ သူတို ႔မွာ 
လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုရွိတယ္။ ဒီေန႔ 
မွာေတာ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔ အိဘုားမား 
ကုိ ႏုတ္ထြက္ခုိင္းဖို႔ အိမ္ျဖဴေတာ ္
ကိ ုသြားမယလ္ုိ႔ ေျပာတယဆ္ုပိါစို႔။
 ဒါဆို အဲဒီအုပ္စုေလးက 
ေတာလ္နွ္ေရးလပုၿ္ပီး အေမရကိန ္
ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တက္ထားတဲ့ 
အစိုးရကို ေျပာင္းလဲမွာကုိ ဘာ 
လုပ္မလဲ။ ဒီလူေတြက အေျခခံ 
ဥပေဒကု ိဆန္႔က်ငတ္ဲ့သူေတြေလ။ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ၿပီးခဲ့ 
တဲ့အပတ္အတြင္း ျဖစ္ခဲ့တာဟာ 
အဲဒီလိုအတိအက်ပါပဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ	သမၼတ	
ႀကီးက	အတုိက္အခံကို	မဲအနည္း	
ငယ္အသာနဲ႔ပဲ	 အႏုိင္ရခဲ့တာပါ။	
တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ	့ဗငန္ဇီြလဲား	
ဟာ	 အစုိးရနဲ႔	 အတုိက္အခံမညီ	
ၫြတ္ႏုိင္ရင္	စီးပြားေရးလည္း	ၿပိဳ		
လဲႏုငိတ္ယလ္ုိ႔	အလြနအ္မင္း	စိုးရမိ	္
ေနၾကပါတယ္။	လူေတြက	ႏုငိင္ကံု	ိ	
တငသ္ြင္းေနရတဲ့	စားနပ္ရိကၡာမရ	
ႏုငိမွ္ာ	ပူပန္ေနၾကတယ္။	တခ်ိဳ႕က	
လည္း	ျပငပ္ကေန	ၾကားဝငည္ႇိႏိႈင္း	
ေပးဖုိ ႔	 လိုတယ္လုိ ႔ဆိုေနတယ္။	
သမၼတႀကီးေရာ	အတုိကအ္ခံ	ကတ္	
ပရီလတ္စ္ေရာက	 ႐ုိမန္ကက္သ	
လစ္ေတြျဖစၿ္ပီး	ႏစွဥ္ီးလံုးလည္း	ပပု	္
ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္နဲ႔	ေတြ႕ဆံ	ု
ဖူးတယ္ေနာ္။	 ပုပ္က	 ပထမဆံုး	

ေသာ	လက္တင္အေမရိကတိုက္	
သား	ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။	
သူေရာ	 ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးႏုိင္မ	
လား။	ျပငပ္ကေန	ၾကားဝငည္ႇိေပး	
ဖုိ႔	လိတုယ္လုိ႔	ယုံၾကညပ္ါသလား။	
ဗင္နီဇြဲလားဟာ	ဒီလုိပဲဆက္သြား	
ေနမလား။
	 ဟုတ္ကဲ့။ ပုပ္ဖရန္စစ္နဲ ႔ 
ကြၽန္ေတာ္ အရမ္းေကာင္းမြန္တဲ့ 
ဆက္ဆံေရးရွိထားပါတယ္။ သူ 
ေျပာတာေတြကု ိဖတ္ေနသလိ ုသူ႔  
မိန္ ႔ခြန္းေတြကိုလည္း လုိက္နာ 
ပါတယ္။ သူ႔မွာ ဘာသာေရးေလာ 
ကအတြက ္အျမငသ္စရိွ္ပါတယ္။ 
အခုေလာေလာဆယ္မွာ ဗင္နီ 
ဇြဲလားဟာ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ 
မလုိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့	ျပႆနာေတြကို	ဒါဆိုရင္	
သမၼတႀကီး	ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလ။ဲ	
ဘယ္သူကမွ	 သမၼတႀကီးကို	 အ	
တိုက္အခံနဲ႔	အတူတြဲအလုပ္လုပ္	
ေနတာ	မျမငရ္ဘူး။	အခုေတာ့	လ	ူ
ေတြက	ဒါစိတ္ပ်က္စရာလုိ႔	ေျပာ	
ေနၾကပါတယ္။	သမၼတႀကီးအေန	
နဲ႔	ေျဖရွင္းမႈလုတိယ္လို႔	မယုံၾကည	္
ဘူးလား
	 ကြၽန္ေတာတ္ို႔ လုအိပ္ေနတာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုိ႔ ထင္ပါ 
တယ္။ ဗင္နီဇြဲလားဟာ သမုိင္း 
ေၾကာင္းအရွည္ႀကီးရွိခဲ့တယ္။ ဒါ  
ေၾကာင္ ့ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ တစ္ေယာက ္
ကုတိစ္ေယာက ္နားေထာင၊္ ေျပာ 
ဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔က စိတ္ဓာတ္ပုိင္း 
အရ ဆင္းရဲသားေတြ၊ လုပ္သား 
ေတြ၊ အႏွိမ္ခံေတြအတြက္ ေတာ ္
လနွ္ေရးဆင္ႏႊဲေနတာပါ။ လတူုငိ္း 
အခမဲ့ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေရး၊ 
လြတ္ေျမာက္ေရးေတာ္လွန္ေရး 
ပါ။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ လမ္းေတြမွာ 
သြားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ကေလး 
ေတြ အခမဲ့ေက်ာင္းေတြမွာပါ။ 
တကၠသိုလ္ေတြမွာ လူငယ္ေတြ 
ဟာ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ ဥပေဒ 
စတာေတြ သငၾ္ကားႏုငိဖ္ုိ႔အတြက ္ 
ေခ်းေငြရယစူရာမလုပိါဘူး။ ကြၽန ္
ေတာတ္ို႔လပု္ေနတဲ ့ေတာလ္နွ္ေရး 
က လူတုိင္းကို၊ ဆင္းရဲသားေတြ 
ကုပိါ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ 
ေပးေရး၊ စားနပရ္ကိၡာဖလူံုေစေရး 
ျဖစ္ၿပီး အထူးစီမံကိန္းေတြရွိပါ 
တယ္။ ဗင္နီဇြဲလားကို တခ်ိဳ႕လူ 

စာမ်က္ႏွာ	၃၇	
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မစၥတာဒစ္ေကာ့စတုိ္လုသိည ္လမူႈ 
ဆက္သြယ္ေရးဝက္ဘ္ဆုိက္တြစ္ 
တာ၏ အမႈေဆာငအ္ရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ ္
သည္။ ယခင္က ယင္းကုမၸဏီ၏ 
လပ္ုငန္းလညပ္တ္ေရးအရာရိွခ်ဳပ္ 
ျဖစၿ္ပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏစွ ္ေအာကတို္ 
ဘာလတြင္ စီအီးအိုေဟာင္း အီ 
ဗန္ဝီလီယမ္စ္ထံမွ ရာထူးလႊဲ 
ေျပာင္းရယူခဲ့သည္။
 ဒစ္ေကာ့စတုိ္လိသုည ္၁၉၈၅  
ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္ေရးသပိၸဘံာသာရပ္ျဖင့ ္႐ိုး႐ိုး 
သိပၸံဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ ဘြဲ႕မရမီ 
ေကာ့စ္တိုလုိသည္ မီခ်ီဂန္ 
တကသၠိလု၏္ သတ္မွတ္ခ်ကအ္ရ 
ဇာတ္ပြတဲငဆ္ကက္ျပမႈ အႏပုညာ 
ကုိ ေလ့လာခဲ့ရသည္။ ဘြဲ႕ရရွိခ်ိန္ 
တြင္ ေကာ့စ္တုိလုိက နည္းပညာ 
ကမုၸဏအီလပ္ုမ်ားကိ ုလကမ္ခံဘ ဲ
ခ်ီကာဂို ၿမိဳ႕သို ႔ သြားေရာက္၍ 

လက္တန္းဟာသပညာရွင္အျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။
 ယင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ 
ေကာ့စ္တိုလုိသည္ အန္ဒါဆင္အ 
တုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ၌ ထုတ္ကုန္ႏွင့္  
နည္းပညာလုပ္ငန္းတြင္ အႀကီး 
တန္းမန္ေနဂ်ာျဖစသ္ညအ္ထိ ရွစ ္
ႏွစ္ၾကာလုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ေကာ့စ္ 
တုိလိသုည ္အဆုပိါကမုၸဏမွီထြက ္
ကာ ဝက္ဘ္ဒီဇုိင္းႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
ေရးသားမႈဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
Burning Door Networked 
Media ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့ 
သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ 
ကုမၸဏီကို ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး Spy 
On It ဟုေခၚေသာ ဝက္ဘ္ 
စာမ်က္ႏွာေစာင့္ ၾကည့္ေရးလုပ္ 
ငန္း ထူေထာင္ခဲ့သည္။
 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒစ္ေကာ့စ္ 
တိုလိုသည္ အျခားပူးေပါင္းလုပ္ 

ကုိင္သူသံုးဦးႏွင့္အတူ Feed- 
Burner ဟုေခၚေသာ ဝက္ဘ္စာ 
မ်က္ႏွာတင္ဆက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ကုမၸဏီကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ FeedBurner 
ကုိ ဂူးဂဲလ္က ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ေကာ့စ္တုိလုိမွာ ဂူးဂဲလ္တြင္ 
ဝန္ထမ္းျဖစ္လာသည္။ ယင္း 
ေနာက္ ဂူးဂဲလ္၏ အျခားနည္း 
ပညာနယ္ပယ္မ်ားတြင္လညး္ ပါ 

ဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။
 ဒစ္ေကာ့စတို္လုသိည ္၂၀၀၉  
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ဂူးဂဲလ္မွ ထြက္ 
ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာတြင္ တြစ္တာ 
သို႔ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ေၾကညာ 
ခဲ့သည္။ တြစ္တာလူမႈဆက္သြယ္ 
ေရးကုမၸဏီတြင္ လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္ေရးအရာရိွခ်ဳပ္(COO) အျဖစ ္
လုပ္ကုိင္ၿပီး မၾကာမီ ၂၀၁၀ ျပည့္ 
ႏွစ္တြင္ ခြင့္ယူသြားေသာ အမႈ 

ေဆာငအ္ရာရွခိ်ဳပ ္အဗီနဝ္လီယီမ ္
၏ေနရာတြင္ ယာယီဝင္ေရာက္ 
တာဝန္ယူခဲ့ရာမွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
အတည္ျဖစ္လာသည္။
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ 
ေကာစ့တ္ိလုိသုည ္သမၼတအုဘိား 
မား၏ ဖနု္းဆကသ္ြယ္ေရးလပုင္န္း 
အမ်ိဳးသားလံု ၿ ခံဳေရးအ ႀကံေပး  
ေကာ္မတီ၌ ပါဝင္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ ့
ရသည။္ ၂၀၁၃ ခုႏစွတ္ြင ္Business  

Insider စာေစာင္က ေကာ့စ္တုိ 
လိကုု ိစလီကီြန္ေတာငၾ္ကားမ ွစြမ္း 
ေဆာငရ္ညအ္ျမင့ဆ္ံုး အမႈေဆာင ္
အရာရွိခ်ဳပ္တစ္ဦးဟု ရည္ၫႊန္းခဲ ့
သည္။ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းကလည္း 
အေမရိကန္နည္းပညာလုပ္ငန္း 
ၾသဇာအႀကီးဆံုး အမႈေဆာငအ္ရာ 
ရိွခ်ဳပ္ ၁၀ ဦးထတဲြင ္တစဦ္းအျဖစ ္
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

—Ref: Wikipedia

လူမႈဆက္သြယ္ေရးဝက္ဘ္ဆုိက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
ဒစ္ေကာ့စ္တုိလို

ရဲမင္း

ေတြ သ႐ပု္ေဖာသ္လိ ုက်ဆံုးေနတဲ ့
အေျခအေနထဲ မရွိႏုိင္ေအာင္လို႔ 
ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ စီးပြားေရး 
ျပႆနာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေမရိကန္မွာလည္း 
ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈ အႀကီးအ 
က်ယ္ျဖစ္ေနၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
လည္း တုိးပြားလာေနတယမ္ဟတု ္
လား။ ခင္ဗ်ားက အရမ္းေကာင္း 
မြန္တဲ့ဘဝရိွၿပီး ေနစရာအိမ္မရိွတဲ့ 
သူေတြလည္း ရွိေနတယ္မဟုတ္ 
လား။ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရးျပႆနာေတြ ရွပိါတယ။္  
ဗင္နီဇြဲလားမွာလည္း ကုိယ္ပုိင္ 
ျပႆနာေတြရွိပါတယ္။ 

အြန္လုိင္းပရိသတ္တစ္ဦးက	ေမး	
တာပါ။	 ဗင္နီဇြဲလားဟာ	 ဘာ	
ေၾကာင့္	တြစ္တာနဲ႔	ဇယ္လိုတုိ႔လို	
လူမႈကြန္ရက္ဆုိက္ေတြကုိ	 ပိတ္	
ပင္ထားၿပီး	 ဓာတ္ပံုေတြ	 မီဒီယာ	
ကေန	ျဖန္႔တာကိ	ုခြင့မ္ျပဳရတာလ။ဲ		
ဘာကုိ	ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတာပါလဲ။
	 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လမူႈမီဒယီာ 
ကိ ုပတိထ္ားသတဲလ့ား။ တြစတ္ာ 
နဲ႔ ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္တုိ႔ကေန ကြၽန္ေတာ္ 
လည္း ဓာတ္ပံုေတြပုိ႔ေနတာပါပဲ။ 
ဗင္နီဇြဲလားမွာ ပံုမွန္လည္ပတ္ေန 
ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွာ 

ဆက္သြယ္မႈျပႆနာ တခ်ိဳ႕ 
ေၾကာင့္ အင္တာနက္လုိင္းေတြ 
ျပတ္ေတာကသ္ြားခဲရ့တာပါ။ အခ ု
ေတာ့ လံုးဝေျဖရွင္းၿပီးသြားပါၿပီ။ 
လြတ္လပ္မႈအျပည့္အဝရိွေနပါ 
တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း ဒီမွာ 
ဆက္သြယ္မႈစနစ္သစ္ေတြ လုပ္ 
ခ်ငတ္ယဆ္ု ိလံုးဝႀကိဳဆိပုါတယ။္

ေနာကဆ္ံုးေမးခြန္းပါ။	သမၼတႀကီး	
ကို	ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္မွာ	စိုးရိမ္ေစ	
တာ	ဘာမ်ားလဲ။
	 ကြၽန္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအိပ္ 
ေပ်ာ္ပါတယ္။ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ 
သတူစဦ္းျဖစတ္ဲ့ သမၼတခ်ာဗကဇ္္ 
ရဲ႕ ဆႏၵေတြကို သစၥာရွိစြာျဖည့္  
ဆည္းပါတယ္။ ျပည္သူေတြအ 
က်ိဳးအတြက္ ႐ိုးသားမႈနဲ႔ အလုပ္ 
လပုပ္ါတယ။္ ကြၽန္ေတာ္က့ုယိက္်ိဳး 
အတြက္ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။ ကြၽန္ 
ေတာ္က ဘာေႏွာင္ႀကိဳးမွ၊ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ခံရမႈမွမရွိတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ 
သမၼတတစ္ဦးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို 
လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့အရာဆုိ 
လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အသစိတ္ိရယ္၊ ဗငနီ္ 
ဇြဲလားျပည္သူေတြရယ္ပဲ ရွိပါ 
တယ္။

 —Ref: Christiane 
Amanpour: Nicolas Maduro, 

7th March:CNN.

စာမ်က္ႏွာ	၃၆	မွ
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အခေၾကးေငြယူ၍ ရင္ေသြးႏွစ္ဦးအား ေရာင္းစားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္မိခင္တစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး အန္းဖရန္႔ဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား ဆုတ္ၿဖဲခဲ့သည့္ 

သံသယတရားခံကုိ ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီးေဘဂ်င္း၊မတ္-၁၅
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း စီက်န္း 
ျပည္နယ္မွ အသက္(၂၀)အရြယ္ 
ကေလးမိခင္တစ္ ဦးသည္ ေမြး  
လာေသာ သမီးမိန္းကေလးႏွစ္ဦး 
အား အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္ 
သြယ္ကာ ကေလးေမွာင္ခုိေရာင္း 
ဝယ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားထံ ၁၃ လအ 
တြင္း ေရာင္းစားခဲ့ျခင္းကုိ ရဲတပ္ 
ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရွာေဖြခဲ့သည္။
 က်န္းဟုအမည္ရသည့္ ထို 
မိန္းကေလးငယ္သည္ ကုိယ္ဝန္ရွိ 
ေနစဥ္ ၂၀၁၁ တြင္ ခ်စ္သူျဖစ္သူ 

၏ မိဘမ်ားက ၎ကိ ုလကမ္ခဘံ ဲ
ျငင္းဆနခ္ဲၿ့ပီးေနာက ္မညသ္ည့္ေန 
ရာမွွ် သြားစရာမရွိ၍ ကေလးကို 
ေရာင္းခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 ၎သည္  အြန္လုိ င္းတြင္  
ကေလးေမြး စားသည့္  ဝက္ဘ္  
ဆုကိတ္စခု္သို႔ ဆကသ္ြယ္ကာ ဟီ  
နန္ျပည္နယ္မွ  လင္မယားႏွစ္  
ေယာကထံ္ ယြမ္ ၇,၀၀၀ ျဖင့ ္ေရာင္း 
ခ်ခဲ့သည္။ ၎သည္ ဟီနန္ျပည္ 
နယ္သုိ႔ ၂၀၁၂ ေမလတြင္ သြား 
ေရာက္ေမြးေပးခဲသ့ည။္ ထုိ႔ေနာက ္

မစၥစ္က်န္းသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
၂၀၁၂ ႏွစ္ကု န္တြင္  ၿငိစြ န္းမႈ  
တစ္ခုမွ ကုိယ္ဝန္ရွိလာခဲ့ၿပီး ဤ 
တစ္ႀကိမ္တြင္ က်န္းစုျပည္နယ္ 
႐ႈက်ိဳးၿမိဳ႕မွ စံုတြဲတစ္တြဲထံ ယြမ္ 
၂၁,၀၀၀ ျဖင့္ ကေလးေရာင္းခ်ခဲ့ 
ကာ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ထုိၿမိဳ႕သို႔ 
သြားေရာက္ၿပီး ကေလးကို ေမြး 
ေပးခဲ့သည္။
 ၎ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူကုန္ 
ကူးမႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးစစ္ဆင္ 
ေရးျပဳလုပ္စဥ္ က်ာရွန္းၿမိဳ႕တြင္ 
အင္တာနက္ကေဖးဆုိင္တစ္ခု၌  

ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
သည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ကေလး 
ငယမ္်ား ေရာင္းစားမႈ လပုင္န္းမ်ား 
ႏွင့္ ပြဲစားမ်ားကိုရွာေဖြခဲ့ရာ သံသ 
ယရိွသူ ၁,၀၉၄ ဦး ဖမ္းမိခဲ့ ၿပီး 
ကေလးငယ္ ၃၈၂ ဦး ကယ္ဆယ္ 
ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
 ကယ္ဆယ္ထားေသာ က  
ေလးမ်ားကုိ  လူမႈဖူလံုေရးဌာန 
မ်ားတြင ္၎တို႔မဘိမ်ားက ျပနရ္ွာ 
ေတြ႕သည္အထိ ထိန္းသိမ္းထား 
မည္ျဖစ္သည္။

—Ref: China.org

တိုက်ိဳ၊မတ္-၁၅
ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖြဲ ႕သည္ တုိက်ိဳႏွင့္  
အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ စာၾကည့္တုိက္ 
မ်ားတြင္ အန္းဖရန္႔ဒုိင္ယာရီမွတ္ 
တမ္းစာအပုမ္်ားအား ဆတုၿ္ဖဖဲ်က ္
ဆီးခဲ့သညဟု္ သသံယရိွသတူစဦ္း 
ကို ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။
 ထုိမွတ္တမ္းစာအုပ္ေကာ္ပီ 
ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွာ တုိက်ိဳဧရိ 
ယာတစ္ဝိုက္ရိွ ျပည္သူ႔စာၾကည့္ 
တုကိမ္်ားတြင ္အတြင္းစာရြကမ္်ား 
ဆုတ္ ၿဖဲ ခံထားရျခင္း၊ ဖတ္မရ 
ေအာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ 
ထားသညက္ု ိထူးဆန္းစြာႀကံဳေတြ႕ 
ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရဲက ရွာေဖြခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။  ဖမ္းဆီးထားသည့္  
သံသယရိွသူသည္ အသက္(၃၆) 
ႏွစ္ အ ရြ ယ္  လူ တ စ္ ဦးျ ဖ စ္ ၿ ပီး  
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို ႔ 
ေသာ္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားမွ ထုိစာ 
အုပ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရသည့္ 
ထိုလူ၏ရည္ရြယ္ခ်ယ္ကိုမူ မသိရ 
ေသးေၾကာင္းဆိုသည္။
 ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေမးျမန္းစစ္ေဆး 
မႈအရ ယခုတရားခံမွာ စာအုပ္ 
ေပါင္း ၂၃ အုပ္မွ စာမ်က္ႏွာမ်ား 
ကုိ ဆုတ္ၿဖဲခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံထား 
သည။္ ထုသိကူု ိစာအပုဆ္ုငိတ္စခ္ ု
တြင ္အန္းဖရန္႔စာအုပ္မ်ား ဆတ္ုၿဖ ဲ

ခံထားရသညက္ုိေတြ႕ရၿပီးေနာက ္ 
ရဲတပ္ဖြဲ ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္  
သည္။
 တုိက်ိဳ ဧရိယာတစ္ဝိုက္ရွိ  
ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္စုစုေပါင္း 
၃၈ ခုတြင္ အန္းဖရန္႔မွတ္တမ္းစာ 
အုပ္မ်ားမွာ အုပ္ေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ 
အထိ ဖ်ကဆ္ီးဆတ္ုၿဖခံဲခဲ့ရသည။္ 
အန္းဖရန္ ႔မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား 
မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း နာဇ ီ
လက္ေအာက္တြင္  ႀကံဳေတြ ႕ရ 
သည္ ့အျဖစအ္ပ်ကမ္်ားကိ ုအန္းဖ 
ရန္႔ဆိုသည့္ မိန္းကေလးငယ္က  
၎၏မိသားစဘုဝမ်ားအေၾကာင္း  
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးကာ တင္ျပ 
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္တြင္ လူသိ 
မ်ားသည့္  စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ 
သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ ၁၉၅၂ တြင္  
ဂ်ပန္ဘာသာျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း  
၁၉၅၃ တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ေရာင္းအ 
ေကာင္းဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ဂ်ပနအ္ာဏာပိငုမ္်ားသည ္နာဇတီို႔ 
၏ ရကစ္ကမ္ႈမ်ားအေၾကာငး္ ေရး 
သားထားသည္ ့ထုစိာအပုက္ု ိဖ်က ္
ဆီးမႈေနာက္ကြယ္တြင္ လက္ယာ 
စြန္းဝါဒမီ်ား၊ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးဝါဒ ီ
မ်ား၏ ပါဝငပ္တ္သကမ္ႈ ရိွ၊ မရိွ စံ ု
စမ္းေနသည္။

—Ref: BBC

အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိကန္ထံ 
မေပးအပ္ခဲ့ဟု အုိင္ဘီအမ္ကုမၸဏီေျပာၾကား
နယူးေယာက္၊မတ္-၁၅

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးသံုး ကြန္ပ်ဴ 
တာစက္မ်ား ေကာ္ပုိေရးရွင္း 
(IBM)က ၎တုိ႔ေဖာကသ္ညမ္်ား 
၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေမ 
ရိကန္အစိုးရထံ မေပးအပ္ခဲ့ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေပးအပ္ရန္ 
အမိန္႔မ်ားကို စိန္ေခၚသြားမည္ဟု 
အုိင္ဘီအမ္ကုမၸဏီ၏ ဝက္ဘ္ 
ဆုိက္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္က 
ေဖာ္ျပထားသည္။
 ကြနပ္်ဴတာမ်ားသို႔ ခ်ိဳးေဖာက ္
ဝင္ေရာက္ရန္  အစိုးရက 
ဝကဘ္ဆ္ုကိမ္်ား အသံုးျပဳသညဆ္ိ ု
ေသာ သတင္းမ်ား မတ္လ ၁၂ 
ရက္က ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ 
အေမရိကန္၏ အီလက္ထရြန္နစ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈလုပ္ 
ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ နည္း 
ပညာကမုၸဏတီစခု္၏ ေနာကဆ္ံုး 
တန္ျပနထ္ုိးႏကွခ္်ကအ္ျဖစ ္ကမၻာ ့
အႀကီးက်ယ္ဆံုးနည္းပညာဝန္ 
ေဆာင္မႈကုမၸဏီ အုိင္ဘီအမ္က 
ယင္းသို႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 အေမရိကန္အစိုးရက အမ်ိဳး 
သားလံၿုခံဳေရးအမိန္႔တစရ္ပ္ ခ်မွတ္ 
ကာ အိုငဘ္အီမ္ကမုၸဏကီု ိေဖာက ္
သညမ္်ားထံမွ အခ်ကအ္လကမ္်ား 

ရယခူုငိ္းၿပီး ယင္းေဖာကသ္ညက္ုမိ ူ
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အသိေပးျခင္း 
မျပဳရန္ တားျမစသ္ည္ ့အမိန္႔ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့ပါက တရားေရးအရ (သို႔မ 
ဟတု)္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖင့္ ယင္းအမိန္႔ကိုစိန္ေခၚရန္ 
သင့္ေလ်ာသ္လိ ုေဆာငရ္ြကသ္ြား 
မည္ဟု အုိင္ဘီအမ္၏ တရားေရး 
ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
ဒုတိယဥကၠ႒ ေရာဘတ္ဝက္ဘာ 
က အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ 
ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 န ယူးေ ယာ က္ အေျ ခ စုိ က္  
အိုင္ဘီအမ္ကုမ ၸဏီအေနျဖင့္  
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပ 
တြင္ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထား 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရ 
ယူေပးရန္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး 
အမိန္႔မ်ားကို စိန္ေခၚသြားမည္ဟု 
၎ကထပ္ေလာင္းေျပာၾကားၿပီး 
ယင္းကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ ရယူရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ားမွာ သ 
ေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳ ပ္ မ်ားကဲ့သုိ ႔ 
တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအ 
တုငိ္းသာ ေဆာငရ္ြကသ္င့္ေၾကာင္း 
ေရာဘတ္ဝက္ဘာကေျပာသည္။
 

—Ref: Reuters
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‘‘ဒီ ဗီစီဒီေလးထြက္ဖို႔ သီခ်င္းေတြ ေရာင္းလုိက္ 
ေရးလိုက္၊ စုလုိက္၊ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးပါ’’

ဇြဲဉာဏ္
အဆုိေတာအ္သစမ္်ား၏ ေတးစီးရီးမ်ား ႏစွစ္ဥပ္ံမုနွထ္ြကရ္ိွေနေသာ ္

လည္း ပရသိတအ္ားေပးမႈ ထူးထူးျခားျခားရရိသွမူွာ လကခ္်ိဳးေရ 
တြက၍္ ရသည။္ အဆိပုါအဆိုေတာမ္်ားတြင ္ကုယိပ္ုငိသ္စံဥသ္ ီ
ခ်င္းမ်ားကု ိကုယိတ္ုငိ္ေရးဆုထိားသည္ ့ပုပိိ၏ု သခီ်င္းမ်ားသည ္
ပရသိတမ္်ား အႀကိဳက္ေတြ႕သည္ ့သခီ်င္းမ်ားျဖစခ္ဲသ့ည။္ ကုယိ ္
ပုိင္ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗီစီဒီတြင္လည္း ကုိယ္တုိင္ 
ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသလုိ သီခ်င္းအမ်ားစုကုိ ကုိယ္တုိင္ 

ဒါ႐ုိက္တာလုပ္၍ ႐ုိက္ကူးခဲ့သည္။ လသားအရြယ္ကတည္းက 
မိဘႏွစ္ဦး၏ ပဋိပကၡၾကားတြင္ ေျမစာပင္ျဖစ္ကာ မိဘမဲ့အျဖစ္ 

အဘြားျဖစ္သူႏွင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည့္ ပုိပုိကုိ ၎၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ၊ 
ဂီတလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

အရင္ဆုံးအဆုိေတာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္	ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲတ့ဲ	ပိုပိုရဲ႕	ဘ၀အေၾကာင္း	
ေလးကို	ေျပာျပေပးပါလား။
 ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက သီခ်င္းေတြဆုိျဖစ္တယ္။ ၁၀တန္းေလာက္ 
ေရာက္ေတာ ့ငါအ ဆိုေတာ္ျဖစရ္မယ၊္ အေခြထြကရ္ မယ္ေပါ။့ အဒဲအီခ်နိက္ေတာ ့

အေခြထြကဖ္ို႔ကု ိလြယလ္ြယ္ေလးထငၿ္ပီး သမူ်ားေတြကု ိေလွ်ာက္ေျပာတာ။ ၁၇ 
ႏစွ္ေလာကက္်မွ ဂစတ္ာတီးစသငတ္ယ္။ ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၀၉ ေလာကအ္ထိ ၿပိဳင ္

ပြဲေတြြမွာ ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါမွလည္း ဆုမရဘူးဆုိေတာ့ တစ္ခါတေလ 
က် အဆိုေတာမ္လပု္ေတာဘ့ူးဆုၿိပီး ေတြး ျဖစတ္ယ။္ လပုခ္်ငစ္တိက္ေတာ ့ဘယ္ေတာမ့ ွ

ေပ်ာကမ္သြားဘူး။ အဒဲါနဲ႔ ဆရာ ဦးေစာႏဆုမီွာ တကတ္ဲအ့ခ်နိမ္ွာ နည္းလမ္းတစခ္ုေတြ႕ 
တယ္။ သခီ်င္းေတြေရး၊ ေရာင္း မယ္ဆိၿုပီးစလပ္ုျဖစတ္ယ္။ အဒဲီေနာကမွ္ာ First Love ဆိတုဲ့ သ ီ

ခ်င္းနဲ႔ Underground မွာ ဆုိျဖစတ္ယ္။ ပါတီပြဲေတြ၊ ရန္ပုံေငြပဲြ၊ နယ္ပြဲေတြဆုိျဖစတ္ယ္။ အဒဲ ီ
လိဆုုရိင္းနဲ႔ ကုယ့္ိကု ိႏွမ္ိတဲ့ လူေတြလည္းရွိတယ္။ အေခြမထြက ္လို႔ Professional တစ ္ေယာက ္
မဟုတ္ဘူးဆုၿိပီး ေျပာတာေတြ ခံခဲ့ရတယ္။ အခကအ္ခဲေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳခဲ့ရတယ္။ အဒဲ ီအ 
ခကအ္ခဲေတြေၾကာင္ပ့ ဲစဒီထီြက္ႏုငိ္ေအာငလ္ပုမ္ယဆ္ိၿုပီး ႀကိဳးစားခဲတ့ယ။္ ၂၀၁၂ မွာ တစ ္

ကုယိ္ေတာ္ေခြစလပုတ္ယ။္ ဒါေပမဲ ့အဘြားဆံုးသြားေတာ ့ေျခာကလ္ေလာက ္စတိဓ္ာတ ္
ေတြက်ၿပီး ေနခဲ့တယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၅ရက္မွာေတာ့ စီဒီထြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ 

ေနာကမ္ွာေတာ ့အတဲြေခြမွာလည္းဆိ ုျဖစတ္ယ။္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလပုခ္ဲတ့ယ။္ ပုပိုကို ိ
ေနာကက္ေန ပံပ့ိုးေပးမယ္လ့လူည္းမရိဘွူး။ ကုယိ္အ့ားကုယိက္ုိးၿပီး လပုခ္ဲရ့တာဆု ိ

ေတာ့ အရမ္းကုိ ပင္ပန္းခဲ့တယ္။ မိန္းကေလးတန္မယ့္သီခ်င္းေတြ ေရာင္း 
လုိက္၊ ေရးလုိက္၊ စုလိုက္နဲ ႔ အခက္အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ 
အဲဒီလိုနဲ႔ ဗီစီဒီထြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ `

အာရွအတုိင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုရခဲ့သည့္ 
ေအာန္ဆုိင္းအား ကခ်င္႐ုိးရာအႏုပညာရွင္အသင္းဂုဏ္ျပဳ
မရန္

ရန္ကုန္၊
မတ္-၁၅

ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ 
Myanmar Model Star Award ဆ ု
ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခခံဲရ့သည္ ့ကခ်ငတ္ုငိ္း 
ရင္းသူေမာ္ဒယ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ 
ေအာန္ဆုိင္းအားကခ်င္႐ုိးရာအႏု 
ပညာရွင္အသင္းက မတ္လ၁၅ရက္ 
က ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္အႏုပ 
ညာရွင္ေတြထကဲမွ သကူအာရွအ 
တိုင္းအတာထိ ဆုေတြရေအာင္ 
ႀကဳိးစားႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔ကို 
ဂဏု္ျပဳေပးတဲအ့ခမ္းအနားပါ’’ဟု 
ကခ်င္႐ုိးရာအႏုပညာရွင္အသင္း 
ဥကၠ႒ဦးအဘာဒီကေျပာသည္။

   ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ 
ေအာန္ဆုိင္းသည္ ကခ်င္အႏုပ 
ညာရွင္မ်ားထဲတြင္ ယခုကဲ့သုိ ႔ 
ဆု ရရွိခဲ့သည္မွာ ပထမဆုံးျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိရသည္။
 ‘‘အာရွႏုငိင္ံေတြအကနုသ္ပိါ 
တယ္။ ေအာန္ဆုိင္းကိုလည္းဒီပြဲ 
ကိ ုပါ၀င္ေပးပါ။ ဒဆီတုကယူ္ေပး 
ပါဆုလိုိ႔ တက္ျဖစတ္ာပါ။ ဘယ္လု ိ 
ေရြးခ်ယ္လဲဆုိတာေတာ့ အေသး 
စတ္ိမသပိါဘူး’’ဟု ေအာန္ဆုငိ္းက 
ေျပာသည္။
 ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ အာရွတစ္ 
လႊားအႏုပညာရွင္မ်ားအား ေပး 
သည္ ့2014 Asia Model Festival 
Award အစီအစဥ္တြင္ခ်ီးျမႇင့္ 
သည့္ဆု ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိေတာ္ပုိပုိႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

စာမ်က္ႏွာ	၄၁	

ဓာတ္ပုံ−
ေဂ်ေမာင္ေမာင ္

(အမရပူရ)



Vol.13, No.3  March 19 , 2014Entertainment
40

လီေဆာင္းဟြမရ္႕ဲ အယလ္ဘ္မသ္စမ္ွာ ပါ၀ငသ္ဆီိထုားတဲ ့ကိရုီးယားမင္းသမီးလဘီိယုန္း
ဆိုးလ္၊	မတ္-၁၅

ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္  
သ႐ပု္ေဆာငမ္င္းသမီး လဘီိယုန္း 
သည ္အဆိုေတာ ္လီေဆာင္းဟြမ ္
၏ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အယ္လ္ 
ဘမ္ Fall To Fly တြင္ ပါ၀င္သီဆို 
ထားသည္ဟု လီေဆာင္းဟြမ္၏ 
ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားသည္။
 ‘ ‘လီေဆာင္းဟြ မ္က  သူ ႔ 
အယ္လ္ဘမ္အတြက္ ထူးျခားတဲ့ 
အသပံိငုရ္ငွ ္အမ်ဳိးသမီးကိ ုရွာေန 
ခ်နိမ္ွာ လဘီိယုန္းကိုေတြ႕ၿပီးေတာ ့
သူ႔အယ္လ္ဘမ္ထဲမွာ ပါ၀င္သီဆို 

ေပးပါလို ႔  အကူအညီေတာင္းခဲ့  
တယ။္ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ ့လဘီိ ု
ယန္းကလည္း လီေဆာင္းဟြမ္ရဲ႕ 
အမာခံပရိသတ္ျဖစပ္ါတယ္ဆိၿုပီး 
အဲဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ကို  လက္ခံ 
လိုက္တယ္’’ ဟု လီေဆာင္းဟြမ္ 
၏ ေအဂ်င္စီ Dream Factory 
က ေျပာၾကားသည္။
 ေကဒရာမာစတား လီဘို  
ယန္းသည္ ယင္းအယ္လ္ဘမ္၏ 
Sorry အမည္ရ သီခ်င္းတြင္ ပါ 
၀င္သီဆိုထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း 
အယ္လ္ဘမ္တြင္ လီဘိုယန္း၊ ၀ူ 

အဒဲလ္နဲ႔ စံုတဲြသီခ်င္းဆိုခ်င္တဲ့ ဂြၽန္လက္ဂ်န္႔ဒ္
ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊
မတ္−၁၆

အေမရိကန္  ေတးေရးေတးဆုိ  
ဂြၽန္လက္ဂ်န္ ႔ဒ္က ၎သည္ ၿဗိ 
တိန္အဆိုေတာ္ အဒဲလ္ႏွင့္ စံုတဲြ 
သီဆိုႏိုင္ရန္   ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ 
သည္ဟု    ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
သည္။
 ဂရမ္မီဆ ုကိုးဆရု ဂြၽန္လက ္
ဂ်န္႔ဒ္က ေအာ္စကာဆုရွင္ အဆို 
ေတာ္ အဒဲလ္သည္ ၎၏ စံုတဲြ 
သီဆိုလိုသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ 
ဆံုးျဖစ္ေနသညဟ္ ု၀နခ္ံေျပာၾကား 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ အလပ္ုအတူတူ 
တဲြလပုလ္ိတုဲအ့ေၾကာင္းကိ ုအဒလဲ ္
ဆီ အေၾကာင္းၾကားထားတယ္။ 
တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ 
သူနဲ႔ အတူတူ လုပ္ျဖစ္မွာပါ’’ ဟု 
ဂြၽန္လက္ဂ်န္႔ဒ္က  ၿဗိတိန္ Daily 
Star သတင္းစာအား  ေျပာၾကား 
သည္။
 ဂြၽန္လက္ဂ်န္႔ဒ္က ၎သည္ 
ၿဗိတိန္ Mumford & Sons ေရာ့္ခ္ 
အဆိုရွင္မ်ားအဖဲြ႕ႏွင့္လည္း အ 
လုပ္အတူတူ  လုပ္လိုေ ၾကာင္း  
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားသည္။

—Ref: AAP

တာဟမ္မယ္၊ MC မီတာ၊ ယိုဆန္ 
အန္းႏွင့္ RUSH အဖဲြ႕တို႔လည္း ပါ 
၀င္ေၾကာင္း Dream Factory က 
ေျပာၾကားသည္။
 ကို ရီး ယား နာ မ ည္ေ က်ာ္  
ေတးေရးေတးဆို လီေဆာင္းဟြမ္ 
၏ Fall to Fly အယ္လ္ဘမ္သည္ 
မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ တရား၀င္ 
ထြကရိွ္မည္ျဖစသ္ည။္ လီေဆာင္း 
ဟြမ္သည္ မတ္လ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ 
ရကတို္႔တြင ္ဆိုးလၿ္မိဳ႕၌ တစက္ိယ္ု 
ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ား က်င္းပသြား 
မည္ ျဖစ္သည္။   —Ref: AllKpop
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ပုိပုိႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ထြက္ေပါက္သံလြင္
 သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းသည္ ဇီ၀မ်ိဳး 
ကြဲစံုလင္ႂကြယ္၀ေသာ ေဒသလဲ 
ျဖစ္ၿပီး တြားသြားသတၱ၀ါ ၉၁၂ 
မ်ဳိး၊ ငါးမ်ိဳးစတိ ္၁၄၃ မ်ဳိးတို႔ က်က ္
စားၾကၿပီး ေရခငဲါးမ်ိဳးစတိ ္၄၇ မ်ိဳး 
သည ္ကမၻာ့တြင ္သလံြင္ျမစမွ္အပ 
အျခားေနရာတြင္ မေတြ႕ရိွသည့္ 
ငါး မ်ဳိး စိ တ္ မ်ားျ ဖ စ္ ရိွေ ၾ ကာ င္း  
ကမၻာ့ ေတာ႐ုိုင္းတိရိစၧာန္ရန္ပံုေငြ 
အဖဲြ႕ (WWF)က ထုတ္ျပန္ထား 
သည္။ အမ်ိဳးအမည္ခဲြျခားရမည့္ 
ကုန္းေန၊ ေရေနလိပ္မ်ိဳးစိတ္စံု  
လင္သည့္အျပင္ ေၾကာင္မ်ား၊ ဖ်ံ 
မ်ား၊ မိေခ်ာင္း၊ ေရႊေရာငမ္်ကလ္ံုး 
ႏွင့္ ေမ်ာက္၊ ပန္ဒါ၀က္၀ံႏွင့္ လား 
႐ုိင္းမ်ား၊ ႏြား႐ုိင္းမ်ားရိွသည္ဟု 
WWF ကထုတ္ျပန္ထားသည္။
 သံုးႏုိင္ငံျဖတ္သန္းစီးဆင္း 

စာမ်က္ႏွာ(၃၃)	မွ

သည္ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္  
တြင္  ထင္႐ွဴးေတာ၊ အၿမဲစိမ္း  
ေတာ၊ အပူေလ်ာ့ပုိင္းသစ္ေတာ၊ 
မုိးသစ္ေတာ၊ ရြက္ေႂကြသစ္ေတာ 
မ်ားကုိ  ေပါက္ေရာက္သည္ဟု 
WWF ကထုတ္ျပန္ထားသည္။
 WWF ကထုတ္ျပ န္ထား  
သ ည့္ အ တုိ င္း  တုိ င္း ရ င္း သား  
လက္နက္ကုိင္နယ္ေျမျဖစ္ျခင္း၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ  
ျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္၊ံ ထုငိ္း 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ သံလြင္ 
ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သစ္ 
ေတာႀကီးမ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ 
ေနသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံ 
ေဘးက သစ္ေတာမ်ား က်န္ရိွမႈ 
ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံလြင္သည္ 
သစ္ေတာမ်ား မပ်က္မယြင္းရိွ  

ေနေသးသည္။
 ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မ်ဥ္း 
သလံြင္ျမစက္မ္းနံေဘး၏ တစဖ္က ္
တစ္ခ်က္သစ္ေတာမ်ားတြင္ အနီ 
ေရာင၊္ အ၀ါေရာင၊္ ပန္းေရာင္ႏငွ္ ့
အစိမ္းေရာင္ရင့္ရင့္ သစ္ပင္မ်ား 
က လပွေနသည။္ ႐နု္းအားေကာင္း 
သည့္ ကားအင္ဂ်င္တပ္ စက္ေလွ 
မ်ားကလည္း တစဗ္်င္းဗ်င္းႏငွ္ ့သ ံ
လြင္ျမစ္ေပၚတြင္ စုန္ဆန္ေနဦး 
မည္။ သက္မဲ့ သံလြင္ျမစ္က သူ႕ 
ေပၚတြင ္တည္ေဆာကမ္ည္ ့ဆည ္
စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူေတြ ျငင္း 
ခံုေနသည့္ကုိ မသိရိွရွာ။
 ‘‘ဒီျမစႀ္ကီးရ႕ဲ ေရစီးသကံု ိနား 
ေထာင္ၾကည့္။ တစ္ရာသီနဲ႔ တစ္ 
ရာသီ မတူဘးူ။ တစ္ခါတစ္ေလ 
တီးလံုးသစံဥ္ေတြနဲ႔ တတူယ။္ စား
၀တ္ေနေရးနဲ ႔  ဒီလုိလွပမႈေတြ  
ေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ကုိ ကြၽန္ေတာ ္
အရမ္းခ်စ္တယ္’’ဟု ေစာေစးဖုိး 
ကေျပာသည္။ 

 ဗီစီဒီ ထြက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ေတာ့ ပရိသတ္ကေပးတဲ့ ေနရာ 
ေလးတစ္ေနရာေတာ့  ေရာက္ 
လာခဲ့ပါတယ္။
ပိုပုိက	ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္ေတြကုိပဲ	
လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာဆုိေတာ့	 သီခ်င္း	
ေတြကု	ိဘယလ္ုစိတိက္ူးေတြနဲ႔	ဖန	္
တီးျဖစ္	လဲ။
 သမူ်ားေတြရ႕ဲေကာပ္သီခီ်င္း 
ေတြကု ိအရမ္းႀကိဳကပ္ါတယ္။ အ ဲ
ဒီသီခ်င္းေတြကုိ Reference အ 
ေနနဲ႔ေတာ့ နားေထာင္တယ္။ ဒီစ 
တုငိမ္်ိဳးေရးမယ္ေပါ။့ အဒဲလီိုေတာ ့
စဥ္းစားၿပီးေရးျဖစ္တယ္။ ေကာ္ပီ 
အေနနဲ႔ေတာ့ မေရးျဖစ္ဘူး။ သီ 
ခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ နားေထာင္ၿပီးရင္ 
ဘာေကာ့ဒ္ေတြနဲ႔ တီးထားတာလဲ 
ဆုိတာကုိ အရင္ဆံုးရေအာင္လုပ္  
တယ္။ ဂစ္တာနဲ႔ တီးၾကည့္တယ္။ 
အင္တာနက္ကေနလည္း ေကာ့ဒ္ 
ေတြရွာတီးတယ္။ သီခ်င္းေတြ  
ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားကု ိနားေထာင ္
တယ္။ ၿပီးမွ ဒစီတိုင္ေလးေရးမယ္ 
ဆုိၿပီး ဂစ္တာလက္ကြက္ေတြ ရ 
ေအာင္လုပ္တယ္။ ေနာက္မွစာ 
သားေတြေရးထည္တ့ယ။္ စာသား 
အတြက္ကေတာ့ စာလဲဖတ္ျဖစ္ 
သလို ကုိယ့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုိ 
လည္း ေရးျဖစ္တယ္။ ကုိယ္က 
အသက္လည္းမငယ္ေတာ့ဘူး။ 
ေနာက္ၿပီး သီခ်င္းေရးတဲ့ လူတစ္ 
ေယာက္အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ 
ထားတာဆုိေတာ့ တာ၀န္လည္း 
ႀကီးလာပါတယ္။ စာေတြေတာ့ 
ပုိဖတ္ျဖစ္တယ္္။
ခ်စဖ္ူးခဲသ့မွ်မွာပါတဲ	့သခီ်င္းေတာ	္
ေတာ္မ်ားမ်ားက	ပုိပုိရဲ႕	ဘ၀ျဖတ္	
သန္းမႈေတြလုိ႔	ေျပာလို႔ရလား။

 ဒီ ‘ ‘ခ်စ္ဖူးခဲ့သမွ် ’ ’စီးရီးမွာ  
တစ္၀က္ေလာက္ကေတာ့ ပုိပုိ ႔ 
ဘ၀ေတြပါ။ မိဘမဲ့ဆိုတဲ့ သီခ်င္း 
ဆုရိင ္ငယ္ငယ္ကတညး္က အေဖ 
ႏွင့္ အေမကြဲသြားတယ္၊ ပုိပုိက 
လသားေလးပဲရိွ ပါေသးတယ္။ 
အဘြားနဲ ႔ ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအ 
ခ်နိက္ ကုယိန္ဲ႔ အတူေနတဲ ့၀မ္းကြ ဲ
ေမာင္ႏွမေတြကုိ သူတုိ ႔မိဘေတြ 
က ဂ႐ုစုိက္ၾကတယ္။  ကုိယ့္ကုိ 
ဘယ္သူမွ ဂ႐ုမစိုက္ ၾကဘူးဆုိ  
ေတာ့ တိတ္တိတ္ေလးငိုခဲ့ရတဲ့  
ဘ၀ေတြရိွတယ္ ။  အဘြားက 
လည္း အသက္ႀကီး ၿပီးဆုိေတာ့ 
အရမ္း ႀကီး  ဂ႐ုမစိုက္ႏုိ င္ဘူး ။ 
ေက်ာင္းသြား၊ ေက်ာင္းျပနလ္ုကိပ္ုိ႔ 
ေပးမယ့္  လူမရိွေပမယ့္   မွတ္ 
မွတ္ရရ သံုးတန္းႏွစ္ မုိးရြာႀကီးထဲ 
မွာ အေဖကုိယ္တုိင္ေက်ာင္းကုိ 
လာၿပီး ထမင္းဘူးလုိက္ပုိ ႔ေပးဖူး 
တယ္။ အဲဒီတစ္ႀကိမ္ပါပဲ။ ရွစ္ 
တန္းႏွစ္မွာ အေဖဆံုးသြားတယ္။ 
အေမဆိုရင္လည္း ပုိပုိသူ ႔ဆီကုိ 
ဖုန္းဆက္လိုက္ေတာ့  ဗီစီဒီမွာ  
႐ုိက္ကူးတဲ့ အတုိင္းပဲ ေရာက္လာ 
ၿပီး ေျပာသြားတယ္။ သူေျပာခ်င္ 
တာေတြေျပာသြားတယ။္ မဘိ ကု ိ
ေမွ်ာ္ေနတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ 
အေနနဲ႔ ဘယ္လုိခံစားရမလဲ သူ 
မသဘိူး။ ပိုပို႔အေနနဲ႔ သနူဲ႔ေတြ႕တဲ ့
အခ်ိန္မွာ သူကုိဖက္ၿပီး စိတ္ညစ္ 
ခဲ့ရတာေတြ ေျပာျပခ်င္ေပမယ့္ 
ဘာမွ မေျပာလိုက္ရဘူး။ သူလဲ 
သူ ႔ မိသားစုကို  အေကာင္းဆံုး  
တည္ေဆာကထ္ားတယ။္ ကုယိလ္ ဲ
ဘယ္မွလုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဆုိေတာ့ 
သမီးေကာင္းတစ္ေယာကမ္ဟတု ္
ေပမယ့္ သမီးဆိုးတစ္ေယာက္မ 

ျဖစ္ေအာင္ သူ႔ကုိ နားလည္ေပး 
လုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ 
က်ရင္ေတာ့ သူ ႔ကိုငယ္ငယ္က 
တည္းက ဘယ္ေလာက္ေမွ်ာလ္င္ ့
ခဲ့တယ္။ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ခံရ 
တုိင္း သူ ႔ကုိေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာေတြ 
ကုိ သိေစခ်င္တယ္။
မိဘမဲ့တစ္ေယာကလ္ု	ိေနခဲ့ရတယ္	
ဆုိေတာ့	ကုိယ္အားငယ္တဲ့အခ်ိန္	
မွာ	ဘယသ္ကူု	ိရငဖ္ြင္တ့ုငိပ္င္ျဖစ	္
လဲ။
 ငယ္ငယ္ကတည္းက သငူယ္ 
ခ် င္းေ တြေ တာ့  အ မ်ား ႀ ကီး ရိွ  
တယ။္ ဒါေပမဲ ့သမူ်ားေရ႕ွမွာ ေျပာ 
ရမွာ အရမ္းရွကတ္ယ္။ တစခု္ခုဆု ိ
အိမ္မွာ က်ိတ္ငိုရင္ ငိုတယ္။ အ 
က်င့္ ရွိတာက ေျခာက္လ တစ္ 
ႀကိမ္ေလာက္ကုိ အိမ္မွာအရမ္းငို 
ေလ့ရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ ႔လဲ ဆို 
ေတာ့ လူေတြက သူမ်ားဘ၀ သူ 
မ်ားရဲ ႕အေျခအေနကုိ  မသိဘဲ  
တုိက္ခိုက္တဲ့လူေတြရိွပါတယ္။ 
ပုိပုိကေတာ့ အတတ္ႏုိင္ဆံုးလူ 
ေတြခ်စ္ေအာင္ေနတယ္။ ဒါေပ 
မဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက်ေတာ့ ကုိယ္ 
န႔ဲလည္း မသဘိဲန႔ဲ ကုယ့္ိမေကာင္း 
ေၾကာင္းေတြ ေျပာၾကတာေတြရိွ 
တယ္။ အဲဒီလုိေၾကာင့္ ခံစားရ 
တာေတြရိွတယ္။ သူမ်ားထက္ကု ိ
ကုိယ္က ပုိ ၿ ပီးအားငယ္တတ္  
တယ္။ မသိရင္ အေကာင္းႀကီးက 
ႀကီးၿပီး ဖုိက္တာႀကီးလုိ႔ ထင္ရေပ 
မယ့္ အားငယ္တတ္တယ္။ ဘယ္ 
သူ႔ကိုမွေတာ့ ရင္ဖြင့္ေလ့မရိွဘူး။ 
စိတ္ညစ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ေပ်ာ္တာ 
ျဖစ္ျဖစ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ Status 
တင္တယ္။ အဓိက ရင္ဖြင့္စရာ 
ကေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးပဲျဖစ္လိမ့္ 
မယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ	 မိန္းကေလးေတြ	
တက္တူးကုိ	သိပ္လက္မခံခ်င္ၾက	
ဘူး။	ပုပိုကိ	ကုယိတ္ုငိလ္ည္းတက	္
တူးထိုးထားတာဆုိ	ေတာ့	အဲဒီအ	

ေပၚမွာ	ဘယ္လိုခံယူထားလဲ။
 တက္တူးထုိးထားတယ္ဆုိ  
ေတာ့ တခ်ိဳ႕က ေဂၚတယ္လို႔ထင္ 
ၾကတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ 
တကတ္ူးထိုးတယဆ္ုတိာ နာက်င ္
မႈတစခ္ုေပ့ါ။ အဒဲခီစံားမႈကု ိပုပိိကု 
ႀကိဳက္တာ။ ခႏ ၶာကုိယ္ေပၚမွာ 
အႏုပညာတစ္ခုတင္လုိက္တယ္။ 
ပန္းခ်တီစခ္်ပ္ကု ိတငလ္ုကိတ္ယ္ 
လုိ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေရွးေခတ္ 
က ေတာင္ ေဆးမင္ေၾကာင္ေတြ 
ထုိးၾကေသးတာပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ 
ၿပီး ပိုပုိက ေကာင္းတယ္ထင္ေပ 
မယ့္ သူမ်ားက မေကာင္းဘူးျမင္ 
ရင္ျမင္မွာေလ။ တက္တူးထုိး  
တုိင္း ဆုိးသြမ္းတဲ့ လူ၊ မေကာင္း 
တဲ့လူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တက္ 
တူးမထိုးဘနဲဲ႔ မေကာင္းတဲ ့သူေတြ 
လည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဒဲါ 
ေၾကာင့္ တက္တူးကုိ မၾကည့္ဘဲ  
စတ္ိရင္းအမွန္ေတြကုပိ ဲၾကည္တ့ာ 
ပုိေကာင္းမယ္ထင္တယ္။
ဗီစီဒီမွာဆုိရင္	 အဆိုေတာ္တစ္	
ေယာကအ္ေနနဲ႔တငမ္ဟုတ္ဘ	ဲသ	ီ
ခ်င္းေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားမွာ	သ႐ပု	္
ေဆာင္ထားသလို	ကုိယ္တုိင္	 ဒါ	
႐ုကိတ္ာအေနနဲ႔	သခီ်င္းေတြ	႐ုကိ	္
ခဲတ့ာဆုိေတာ	့အဒဲအီေတြ႕အႀကံဳ	
ေလးေတြ	ေျပာျပပါဦး။
 မင္းသမီးျဖစခ္်ငတ္ယဆ္ုတိဲ ့
စတိ္ေတာ ့မရိပွါဘူး။ ငယင္ယက္ 

တည္းက သီခ်င္းဆုိတာေတာ့  
ႏိုင္ငံျခားအမ္တီဗီေတာ္ေတာ္မ်ား 
မ်ား ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခား 
အမတ္ဗီီေတြမွာဆုရိင ္အဆုိေတာ ္
ေတြက တကယ့္မင္းသမီးလုိ သ 
႐ုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ကုိယ္လည္း 
သီခ်င္းနားေထာင္ရင္း အုိက္တင္ 
က်င့္တာေတြရိွတယ္ဆုိေတာ့ သူ 
တို႔ရဲ႕ ပံုစံေတြလို မ်ိဳးေလ့က်င့္ၿပီး 
သားျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
အခက္အခဲေတာ့မရွိပါဘူး။ ဒါ 
႐ိကုတ္ာလပုခ္ဲတ့ာ ကလည္း တခ်ိဳ႕ 
သီခ်င္းေတြ ‘ ‘ခ်စ္ဖူးခဲ့သမွ် ’ ’လုိ  
သီခ်င္းမ်ိဳးဆုိရင္ ပုိပုိရဲ႕ ဘ၀နဲ ႔ 
အရမ္းကုိဆုိင္တယ္။ ပုိပိုခ်စ္သူ 
တစ္ေယာက္ရိွခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
သူ႔မိဘေတြက သေဘာမတူဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္မွန္းလဲ မသိဘူး။ အဲဒီ 
သီခ်င္းဆုိရင္ ဒီအေၾကာင္းအရာ 
ေလးကုိ ႐ုိက္ထားတာပါ။ တျခား 
သခီ်င္းေတြဆုရိငလ္ည္း အျပငမ္ွာ 
ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာေတြကုိ ထည့္ 
႐ိုကျ္ဖစ္တယ္။ ဗီစီဒီမွာ သူငယ္ 
ခ်င္းေတြကလည္း ကူညီၾကေတာ့ 
ပုိပို႔အတြက္ အားတစ္ခု ပါပဲ။
ပထမတစ္ကိုယ္ေတာ္ေခြကုိ	 ပရိ	
သတ္ေတြ	အသအိမတွ္ျပဳခ့တဲာဆိ	ု
ေတာ့	 ဒုတိယတစ္ကုိယ္ေတာ္ေခြ	
ကုိေကာ	ျပင္ဆင္ေနၿပီလား။
 ဒုတိယေခြက အရမ္းေမွ်ာ္ 
လင့္ထားတယ္။  ႀကိဳးစားထား  

တယ္။ သီခ်င္းေတြဆုိရင္လည္း 
ပထမေခြတုန္းကလို  ပုိ ပုိတစ္  
ေယာကတ္ည္းေရးတာ မဟတုဘ္ ဲ
နဲ႔ အသစ္ေတြကုလိည္း ကမ္းလမ္ွး 
ထားတယ္။ ေတာ္တဲ့ အစ္ကုိေတြ 
ကုိ  လည္းအကူအညီေတာင္း  
တယ္။ ကုိယ္ႀကိဳက္တာေတြေရြး 
ၿပီး သီခ်င္းေတြစစုေနၿပီ။ ဒုတိယ 
စီးရီးကုိအရမ္းႀကိဳးစားရမယ္။ ဒီ 
အေခြထက္ ပိုၿပီးေကာင္းရမယ္။ 
ေခြကုိ  ၀ယ္လုိက္တာနဲ ႔  တန္  
ေအာင္ သီခ်င္းေတြက အရမ္း 
မိုက္ေနပါလားဆို ၿ ပီး  ျ ဖစ္ေန 
ေအာင ္ႀကိဳးစားမယ။္ အခစုာေတြ 
လည္း ပိုဖတ္ေနတယ္။ သီခ်င္း 
ေတြ  အမ်ား ႀကီးနားေထာင္ေန 
တယ္။ ပရိသတ္ကုိ ဘယ္လုိပုံစံ 
ေလးေတြျပရမလဲဆုိၿပီး ေခါင္းထဲ 
မွာ အၿမဲေတြးေနပါတယ္။ ေနာက ္
ၿပီး ပိုပိုက ငယ္ငယ္ကတည္းက 
ေယာက်္ားေလးလည္း ဆန္ေတာ့  
အရက္သမားသီခ်င္းေတြ ႀကိဳက္ 
တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလး 
တန္မယ့္အရက္သမားသီခ်င္းဆုိ 
မယ္၊ ေယာက်္ားေလးပရိသတ္ 
အတြက ္လည္းျဖစရ္င္ျဖစမ္ွာေပါ။့ 
ေနာက္ထပ္သူမအတြက္ဆုိတဲ့  
ေယာက်္ားေလးေတြ ခံစားလုိ ႔ရ 
မယ့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လည္းဆိုဖုိ႔ရိွ 
တယ္။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ေရးထား 
ၿပီး အရမ္းႀကိဳက္လို႔ ဆုိမွာပါ။

စာ(၃၉)မွ
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ျမန္မာလိဂ္ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုးစာရင္းတြင္ ရတနာပံုအသင္းတိုက္စစ္မွဴးဖြန္ဆီကာ ဆက္လက္ဦးေဆာင္

ျပည္တြင္းပတ္လည္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္	ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္	စိုးေက်ာ္ႏုိင္ဗိုလ္စြဲ
ဗိုလ္ဗိုလ္ဝင္း

ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၇
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 
ျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီး  
႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၌ စိုးေက်ာ္ႏိုင္က 
သတ္မွတ္႐ုိက္ခ်က္ထက္ ခုနစ္ 
ခ် က္ေ လွ်ာ့ ႐ို က္ ကာ  ဗို လ္ စြဲ ခဲ့  
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ 

ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတို႔ ပူးေပါင္း 
က်င္းပသည့္ ၂၀၁၄ ျမန္မာျပည္ 
တြင္းပတလ္ည္ေဂါကသ္ီး႐ိကုၿ္ပိဳင ္
ပြဲ၏ ပထမဆံုးၿပိဳင္ပြဲကို မတ္လ 
၁၃ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ေနျပည္ 
ေတာ္ရွိ  ႐ြိဳင္ရယ္ျမန္မာေဂါက္  
ကလပ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။
 ယင္းၿပိဳငပ္ြ၏ဲ ပေရာ္ဖကရွ္င ္
နယ္အဆင့္တြင္ စိုးေက်ာ္ႏုိင္က 
ေလးရက္ေပါင္း စုစုေပါင္း႐ိုက္ 

ခ်က္ ၂၈၁ ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ 
႐ိုက္ခ်က္ထက္ ခုနစ္ခ်က္ေလွ်ာ့ 
႐ိုက္ကာ ဗိုလ္စြဲခဲ့ ၿပီး ေဇာ္ေဇာ္ 
လတ္က ဒုတိယႏွင့္ စိုးမိုးဝင္းက 
တတိယရရွိခဲ့ၾကသည္။
 အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲ  
တြင္ မ်ဳိးဝင္းေအာင္က စုစုေပါင္း 
႐ုိကခ္်က ္၂၇၇ ခ်က္ျဖင္ ့သတ္မွတ္ 
႐ိုက္ခ်က္ထက္ ၁၁ ခ်က္ေလွ်ာ့ 
႐ိုက္ကာ ပထမ၊ ေအာင္ေက်ာ္သူ 

က ဒုတိယ၊ ေမာင္ေမာင္ဦးက 
တတိယရရိွခဲ့ ၾကသည္။ အမ်ဳိး  
သမီး(အေပ်ာ္တမ္း) ၿပိဳင္ပြဲတြင္  
ယဥ္ေမမ်ဳိးက စုစုေပါင္း႐ိုက္ခ်က္ 
၂၂၂ ခ်က္ျဖင့္ ပထမ၊ ခင္မာႏြယ္ 
က ဒုတိယႏွင့္ ဖူးပြင့္ရတီခုိင္က 
တတိယရရွိခဲ့ၾကသည္။
 ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည့္ ျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္ 
သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္ 

နယ္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ကစားသမား 
၂၃ ဦး ၊  အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္  
(အမ်ဳိးသား)ၿပိဳငပ္ြ၌ဲ ကစားသမား 
၆၇ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ 
ကစားသမားခုနစ္ဦးပါဝင္ ယွဥ္ 
ၿ ပိဳင္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွ 
သည္။
 ၂၀၁၄ ျမန္မာျပညတ္ြင္းပတ္ 
လ ည္ေ ဂါ က္ သီး ႐ို က္ ၿ ပိဳ င္ ပြဲ ၏ 
ဒတိုယၿပိဳငပ္ြကဲိ ု ေမလ ၆ ရက ္မွ ၉  

ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ရန္ကုန္ 
ေဂါက္ကြင္း  ( ဒညင္းကုန္း )၌ 
ဆကလ္ကက္်င္းပမည္ျဖစ ္သည။္
 ယင္းၿပိဳငပ္ြ၏ဲ ပေရာ္ဖကရွ္င ္
နယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုစီတြင္ 
ဗိုလ္စြဲသူအား ဆုေၾကးအျဖစ္ေငြ 
က်ပ ္၂၅ သနိ္းခ်ီးျမႇင့ၿ္ပီး ၿပိဳငပ္ြ ဲတစ ္
ခုစီအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ဆုေၾကး 
ေငြမွာ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ 
ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဗုိလ္ဗုိလ္၀င္း
ရန္ကုန္၊	မတ္-၁၇

၂၀၁၄ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္အ 
မတွ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳငပ္ြဲ ပဲြစဥ ္(၇) 
ၿပီးသည္အထိ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး 
စာရင္းတြင္  ရတနာပုံအသင္း  
တုိက္စစ္မွဴးဖြန္ဆီကာက သြင္းဂုိး 
၁၀ ဂုိးျဖင့္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ 
ေနသည္။
 ယခုႏွစ္ေဘာလံုးရာသီပဲြစဥ္ 
(၇) အထိ ရတနာပုံအသင္းရရွိ 
သည့္ သြင္းဂိုး ၁၃ ဂုိးအနက္ ၁၀ 
ဂုိးကုိ တုိက္စစ္မွဴးဖြန္ဆီကာတစ္ 
ဦးတည္းက သြင္းယူေပးထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဖြန္ဆီကာသည္ ယခု 
ႏွစ္ ျမန္မာလိဂ္ပဲြစဥ္ ခုနစ္ပြဲဆက္ 
တုိက္ ဂုိးသြင္းယူထားျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ ရတနာပုံအသင္းမွ ကုိ 
လံဘီယာတုိက္စစ္မွဴး ဖြန္ဆီကာ 
၏ သြင္းဂုိး ၁၀ ဂုိးတြင္ သံုးဂိုးမွာ 
ပင္နယ္တီမွတစ္ဆင့္ သြင္းယူခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ပဲြစဥ္(၆)အထိ ရတနာပုံအ 
သင္းရရွိသည့္  သြင္းဂိုး(၇)ဂိုးကုိ 
တိုက္ စစ္ မွဴး ဖြ န္ဆီကာတစ္ ဦး  
တည္းကသာ သြင္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ မတ္လ ၁၅ ရက္က ဗထူး 
ကြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ပြဲ 

စဥ္ (၇)တြင္ ရတနာပုံအသင္း 
သည ္ေဆာကသ္မ္းျမန္မာအသင္း 
ကုိ (၆-၀)ဂုိးျဖင့္ ဂုိးျပတ္အႏုိင္ 
ရရိွခဲ့သည္။ 
 ၎ပြဲစဥ္တြင္ ဖြန္ဆီကာ၏ 
ဟက္ထရစ္ဂုိးအပါအ၀င္ ေဒြးကုိ 
ကုိခ်စ္၊ ဇင္မင္းထြန္းႏွင့္ သက္ႏုိင္ 
တုိ ႔က တစ္ဂုိးစီသြင္းယူေပးခဲ့ၾက 
သည္။ အဆိုပါပြဲစဥ္သည္ ယခု 
ႏွစ္ေဘာလံုးရာသီတြင္ ျပည္တြင္း 
ေဘာလံုးသမားမ်ားက ရတနာပံု 
အသင္းအတြက္ အႏုိင္ဂိုးစတင္ 
သြင္းယူခဲ့သည့္ ပဲြစဥ္လည္းျဖစ္ 
သည္။
 ျမန္မာလိဂ္ပြဲစဥ္ (၇) အထိ 
ခ်င္းယူႏုကိတ္ကမ္ ွကတိမ္ာတနူာ 
က သြင္းဂိုးေျခာက္ဂုိးျဖင့္ ဒုတိယ 
ေနရာတြင ္ရပ္တည္ေနသည။္ ရန္ 
ကုန္မွ ဆီဇာ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ ဒီပီ 
ဒီ၊ ေဇယ်ာေရႊေျမမွ ခ်ဴကြာဇူတုိ႔ 
က သြင္းဂိုုးငါးဂုိးစီသြင္းယူထား 
သည္။ ဇဲြကပင္မွ ကင္တာ႐ုိႏွင့္ 
အမီအုိဘီ၊ မေနာေျမအသင္းမွ 
အက္စေလတုိ႔က သြင္းဂုိးေလးဂုိး 
စသီြင္းယထူားၿပီး ဇြကဲပငမ္ ွညညီ ီ
မင္း၊ ေနျပည္ေတာမ္ ွေအာင္ေက်ာ ္
ႏုငိ၊္ ရန္ကန္ုမွ အီမာဆင၊္ ကေမၻာ 
ဇအသင္းမွ ဇီကုိဗစ္ႏွင့္စိုးမင္းဦး၊ 

မေကြးမွ မာဒမ္ဂူႏငွ္ ့မန္ဆာ၊ ဧရာ 
၀တီမွ ဆာဆာႏွင့္ နႏၵလင္းေက်ာ္ 
ခ်စ္တုိ႔က သြင္းဂုိးသံုးဂုိးစီသြင္းယူ 
ထားသည္။
 ပဲြစဥ္ (၇)ၿပီးသည္အထိ ျမန္ 
မာလိဂ္ဂုိးအမ်ားဆံုးရွစ္ဦးစာရင္း 

တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားကစားသမား 
မ်ားသာ လႊမ္းမိုးထားၿပီး ျပညတ္ြင္း 
ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္ ့သြင္းဂိုး 
သံုးဂိုးအထသိာ အမ်ားဆံုးသြင္းယ ူ
ထားေသးသည္။
 ယခုတစ္ပတ္က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ 

သည့္ ျမန္မာလိဂ္ ပဲြစဥ္ (၇)တြင္ 
သြင္းဂိုးအေရတြက္ ၂၂ ဂိုးရိွခဲ့ၿပီး 
ႏုငိင္ံျခားသားကစားသမားမ်ားက 
၁၁ ဂုိးႏွင့္ ျပည္တြင္းကစားသမား 
မ်ားက (ကုိယ့္ဂိုးကုိယ္သြင္းယူ 
သည့္ တစ္ဂုိးအပါအ၀င္) ၁၁ ဂိုး 

သြင္းယူခဲ့သည္။ ျမန္မာလိဂ္ (၇) 
ၿပီးသည္အထိ ရတနာပုံအသင္း 
က ေျခာက္ပြဲႏုိင္၊ တစ္ပြဲသေရ၊ 
ရမတွ ္၁၉ မတွ္ျဖင္ ့႐ႈံးပြမဲရိွေသးဘ ဲ
အမွတ္ေပးဇယားကုိ ဦးေဆာင္ 
လ်က္ရွိသည္။

ပြဲစဥ္(၇)အထိ ျမန္မာလိဂ္ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုးစာရင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ရတနာပံုအသင္းမွ ကိုလံဘီယာတိုက္စစ္မွဴးဖြန္ဆီကာ ဓာတ္ပံု − YADANARBON FC
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ခ်ယ္လ္ဆီး-အာဆင္နယ္ လန္ဒန္ဒါဘီနဲ႔ ရီးရဲလ္-ဘာကာ အယ္လ္ကလက္စီကိုဒါဘီပြဲႀကီးနဲ႔ ဒီတစ္ပတ္ဥေရာပလိဂ္ပြဲစဥ္မ်ား
ကိုေအးျမတ္
ဒီတစ္ပတက္စားမယ္ ့ပရီးမီးယား 
လိဂ္ပြဲစဥ္ေတြထဲမွာ ခ်ယ္လ္ဆီး- 
အာဆငန္ယ္ လန္ဒန္ဒါဘကီု ိထပ္ 
ၾကည့္ရဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ စီးရီးေအ 
ပြဲစဥ္ေတြထဲမွာေတာ့ နာပုိလီ- ဖီ 
အိုရင္တီးနား၊ လာဇီယို-မီလန္ပြဲ 
ေတြက အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္လာ 
မွာျဖစ္သလို လာလီဂါမွာ ဘက္ 
တစန္ဲ႔ အေဝးကြင္းကစားၿပီး မျဖစ ္
မေနႏုိင္ပြဲရွာရမယ့္ အယ္လ္က 
လက္စီကုိဒါဘီျဖစ္တဲ့ ဘာစီလုိ 
နာ-ရီးရလဲပ္ြ ဲေစာင့ၾ္ကည္ၿ့ပီး ခ်နပ္ ီ
ယံအသင္းကုိ ေမွ်ာ္မွန္းရမွာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္ 
လည္း ပြဲေကာင္းေတြေစာင့္ေနတဲ့ 
သီတင္းပတ္ျဖစ္လာပါမယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ္
၂၂၊	မတ္၊	စေန
ခ်ယ္လ္ဆီး-အာဆင္နယ္
ပေက်ာ့ရလဒ္	၀-၀
	 ခ်ယ္လ္ဆီးဟာ အိမ္ကြင္းရ 
လဒ္အေကာင္းဆံုး အသင္းတစ္ 
သင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းလုိက္ 
ခစံစပ္ုငိ္းမွာ ခ်ယလ္ဆ္ီးပုမိာေက်ာ 
မႈရွၿိပီး တုကိစ္စပ္ုငိ္းမွာေတာ ့သပိ ္
မကြာႏုိင္ဘူး။ လက္ရွိအေနအ 
ထားအရ ခ်ယလ္ဆ္ီးကု ိဂိုးအနည္း 
နဲ႔ပဲ ေရြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္ 
အလနွသ္ြင္းဂုိးေတြနဲ႔ သေရလည္း 
ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။
ကာဒစ္-လီဗာပူး
ပေက်ာ့ရလဒ္	၁-၃
	 မနယ္နူဲ႔ပြအဲၿပီး လဗီာပူး ႏုငိပ္ြ ဲ
ရွာရမယ့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ 
ႏစွ ္ဥေရာပဝငခ္ြင့အ္တြက ္ေျခစြမ္း 
ျပေနတဲ ့လဗီာပူးကပ ဲအေဝးကြင္း 
ႏုငိပ္ြရဲွာသြားမွာပါ။ ကာဒစ ္သေရ 
ရဖုိ႔ ေမွ်ာလ္င့ခ္်ကန္ည္းၿပီး လဗီာပူး 
ဂိုးအရင္သြင္းႏုိင္ရင္ ပြဲအၿပီးမွာ 
ႏွစ္ဂိုးျပတ္ေလာက္ရႏုိင္ပါတယ္။
မန္စီးတီး-ဖူလ္ဟမ္
ပေက်ာ့ရလဒ္	၄-၂
	 မန္စီးတီးအေကာင္းဆံုးအ 
ေနအထားနဲ႔ ပြဲထြက္လာႏုိင္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမအေက်ာ့ 
တနု္းကလု ိဂိုးမမ်ားႏုငိဘ္ူး။ ႏစွဂ္ိုး 
ျပတ္ (သို႔မဟုတ္) အျပန္အလွန္ 
သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ကပ္ႏုိင္တာမ်ိဳးျဖစ္ 
ႏိုင္တယ္။ သေရျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္း 
ပါတယ္။
၂၃၊	မတ္၊	တနဂၤေႏြ
စပါး-ေဆာက္သမ္တန္
ပေက်ာ့ရလဒ္	၃-၂
	 စပါးအိမ္ကြင္းမွာ ဂိုးအမ်ား 
ႀကီး သြင္းႏုငိဖ္ို႔မရွပိါဘူး။ ေဆာက ္
သမ္တန္ရဲ႕ တန္ျပန္တုိက္စစ္ အ 
လပ္ုျဖစရ္င ္စပါးတို႔ တစဂ္ိုးအသာ 
ေလာကန္ဲ႔ ကပ္ႏုငိဖ္ုိ႔မ်ားတယ။္ ဂိုး 
နည္းမယ့္ပြဲပါ။
၂၃၊	မတ္၊	တနဂၤေႏြ
ခ်ီေယဗုိ-႐ိုးမား
ပေက်ာ့ရလဒ္	၀-၁

	 အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းကို ႐ိုး 
မားျပန္ရဖို႔ ဒီပြဲမွာ ႀကိဳးစားမွာပါ။ 
လက္ရိွေျခစြမ္းအရေရာ ယခင္ 
ထိပ္တုိက္ေတြ႕ထားမႈ မွတ္တမ္း 
ေတြအရပါ ခ်ီေယဗိုကို ႐ိုးမား အ 
ျပတအ္သတ္ႏုငိတ္ာမရွပိါဘူး။ ႐ိုး 
မား ကပ္အႏုငိ ္(သို႔မဟုတ္) သေရ 
ပြဲဆီ မထင္မွတ္ဘဲ ဦးတည္ႏုိင္ 
တယ္။
၂၄၊	မတ္၊	တနလၤာ
နာပိုလီ-ဖီအုိရင္တီးနား
ပေက်ာ့ရလဒ္	၂-၁
	 နာပိုလီ ဇယားမွာဦးေဆာင္ 
ႏုိင္ဖုိ႔ မရွိေတာ့ေပမယ့္ အိမ္ကြင္း 
ႏိုင္ပြဲရွာသြားမွာပါ။ ေနာက္ဆံုး 
ေတြ႕ဆံုမႈေလးႀကိမ္မွာ နာပိုလီ 
တစ္ႀကိမ္သေရက်ၿပီး သံုးပြဲႏုိင္ 
ထားတယ္။ လက္ရွိေျခစြမ္းအရ 
လည္း နာပိုလီကို ေရြးရမွာပါ။ ဂိုး 
မ်ားသြားႏုိင္တယ္။
လာဇီယို-မီလန္
ပေက်ာ့ရလဒ္	၁-၁
 မီလန္တုိ ႔ အေဝးကြင္းေျခ 
စြမ္း အေကာင္းဆံုးမွာမရွိေပမယ့္ 
ခ်န္ပီယံလိဂ္က ထြက္ရၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ ဥေရာပဝင္ခြင့္တစ္ေနရာ 
ကို ဆက္ရွာသြားရဦးမွာပါ။ ဒါေပ 
မဲ့ လာဇီယိုကပ္ႏုိင္ေျခရွိေနၿပီး 
သေရလည္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေနပါ 
တယ္။
လာလီဂါ
၂၃၊	မတ္၊	တနဂၤေႏြ
ဘက္တစ္	-	အက္သလက္တီကို
ပေက်ာ့ရလဒ္	၀-၅
	 အက္သလက္တီကို လာလီ 
ဂါခ်နပ္ယီဆံကုု ိေမွ်ာလ္င့လ္ုိ႔ရေန 
ဆဲပါ။ ေျခစြမ္းပုိင္းအျမင့္ဆံုးရွိ 
တာကုိ ႏွစ္ဂိုးနဲ႔အထက္သြင္းၿပီး 
သူတုိ ႔ သက္ေသျပသြားပါလိမ့္ 
မယ္။ ဘက္တစ္ ဂိုးနည္းနညး္နဲ႔ 
႐ံႈးဖုိ႔ပဲ ခံကစားရမွာပါ။
၂၄၊	မတ္၊	တနလၤာ
ဗလင္စီယာ-ဗီလာရီးရဲလ္
ပေက်ာ့ရလဒ္	၁-၄
	 ဗလင္စီယာ ေျခစြမ္းပုိင္း 
အေကာင္းႀကီးရွိမေနတာေၾကာင့္ 
တုကိစ္စပ္ုငိ္းပုိေကာင္းတဲ ့ဗလီာရီး 
ရလဲတ္ုိ႔ ဂိုးမ်ားႏုငိတ္ယ။္ အျပနအ္ 
လနွသ္ြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ဧည္သ့ညဗ္လီာ 
ရီးရဲလ္ ႏုိင္မယ္။
ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္-ဘာစီလုိနာ
ပေက်ာ့ရလဒ္	၁-၂
	 ရီးရဲလ္တုိ႔ အိမ္ကြင္းမွာ ဘာ 
ကာကု ိဖကိစားႏုငိတ္ယ။္ လကရ္ွ ိ
ေျခစြမ္းပုိင္းနဲ႔ စုဖြဲ႕မႈပုိင္းမွာ ကြင္း 
လယ္တုိက္စစ္ပုိင္း ပုိေကာင္းတဲ့ 
ရီးရလဲက္ ဦးေဆာငဂ္ိုးရဖို႔ ႀကိဳးစား 
မွာပါ။ ဘာကာဟာ အမတွက္ြာဟ 
ခ်က္ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနအႏုိင္ရဖုိ႔ 
လုိေနၿပီး လာလီဂါခ်န္ပီယံဆုကို 
ဒီပြဲက အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားႏုိင္ 
ပါတယ္။ ရီးရဲလ္ကုိ ပုိႀကိဳက္မိၿပီး 
ဂိုးအနည္းနဲ႔ေနသင့္ပါတယ္။
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ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ 
အီဂ်စ္စစ္သားေျခာက္ဦး ပစ္သတ္ခံရ

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ စစ္ေသြးႂကြရာေပါင္းမ်ားစြာက မုိင္ဒူဂူရီၿမိဳ႕ရွိ စစ္တန္းလ်ားမ်ားကိုတုိက္ခုိက္
မုိင္ဒူဂူရီ၊မတ္-၁၅

ဘုိကုိဟာရမ္အစၥလာမ္မစ္ စစ္ 
ေသြးႂကြမ်ားဟု သံသယရွိသူမ်ား 
က မုိင္ဒူဂူရီၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရစစ္တန္း 
လ်ားမ်ားကို တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။
 ယင္းတိုက္ခုိက္မႈကို  ျပန္  
လည္ေခ်မႈန္းခဲ့ဟု ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား 
စစ္တပ္က ေျပာၾကားၿပီး အေသ 
အေပ်ာကမ္်ားေၾကာင္းသရိသည။္  
ႏွစ္ဖက္ေသဆံုးသူ အမ်ားအျပား 
ရွိသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား 
ကေျပာသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း ဘုိကုိဟာ 
ရမ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားဟု သံသယရွိ 
သူမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူ  
၅၀၀ ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစသ္ည။္ အစိုးရ 
စစ္တပ္ႏွင့္ သူပုန္မ်ား တုိက္ခုိက္ 
ေနစဥ္  ဂီဝါစစ္တန္းလ်ားအနီး  
ေပါက္ကြဲမႈမ်ားရွိကာ အျပန္အ 
လွန္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။
 စစ္ေသြးႂကြမ်ားဟု သံသယ 
ရွိသူ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ 
ေျပးသြားေၾကာင္း စစ္ဘက္ဆုိင္ 
ရာ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုကေျပာ 
သည္။ 
 ယင္းသတင္းကို ကာကြယ္ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ 

ပုဂၢိဳလ္ ခရစ္အုိလူကိုလာဒီက အ 
တည္ျပဳျခင္းမရွသိလိ ုျငင္းဆိုျခင္း 
လည္းမရွိေပ။
 အေပါင္းအပါစစ္ေသြးႂကြ  
မ်ား လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ 
ၿပီး အငအ္ားေလ်ာ့ေနေသာ တုကိ ္ 
ခုိက္ေရးသမားအင္အားကုိ ျဖည့္  
တင္းရန္ သူပုန္မ်ား ႀကိဳးစားေန 

သည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း စစ္ 
ဘက္ဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္တစ္ 
ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ‘‘သူတို႔ အိမ္ေတြအမ်ားႀကီး 
မီး႐ိႈ႕ၿပီး အျပစ္မရွိတဲ့လူေတြကို 
သတ္သြားတယ္’’ဟု ေဒသခံတစ္ 
ဦးျဖစ္သူ ဂ်ာမီလာယူဆြတ္က 
ေျပာသည္။ ယင္းေနရာသို႔ ေလ 

တပပ္ို႔လႊတလ္ိကုၿ္ပီး ဘိကုုဟိာရမ ္
တုကိခ္ုကိ္ေရးသမားမ်ားဟ ုသသံ 
ယရွသိအူခ်ိဳ႕မွာ စစတ္န္းလ်ားမ်ား 
ေနာကရ္ွ ိေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ ျမစ ္
ၾကမ္းျပင္ကုိ ျဖတ္ေျပးစဥ္ ေသ 
ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခမံ်ားက ေျပာ 
သည္။

—Ref: BBC

ကိုင္႐ို၊	မတ္-၁၅
အဂီ်စ္ႏုငိင္၊ံ ကိငု႐္ိၿုမိဳ႕ေျမာကပ္ိငု္း 
ဆင္ေျခဖံုးရွ ိစစ္ေဆးေရးဂတိတ္စ ္
ခုတြင္ ေသနတ္သမားမ်ားက စစ္ 
သားေျခာကဥ္ီးကိ ုပစသ္တခ္ဲသ့ည ္
ဟု ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းဌာနက ေဖာ္ 
ျပသည္။
 တုကိခ္ုကိသ္မူ်ားခ်နခ္ဲ့ေသာ 
ဗံုးႏွစ္လံုးကိုလည္း စနက္တံျဖဳတ္ 
ၿပီးျဖစ္သည္ဟု လံုၿခံဳေရးအရာရွိ 
တစဦ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည။္ ကိငု ္
႐ိုၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းရွိ စစ္တပ္ဘတ္စ္ 
ကားတစ္စီးေပၚတြင္  စစ္သား  
တစဥ္ီး ပစသ္တခ္ရံၿပီးေနာက ္ႏစွ ္
ရက္အၾကာတြင္ ယငး္ စစ္သား 
ေျခာက္ဦး ပစ္သတ္ခံရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 အစၥလာမ္မစ္သမၼတ မုိဟာ 
မက္ေမာ္စီျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ 
အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

တစ္ဟုန္ထိုးျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ 
ေမာ္စီ၏ မြတ္စလင္ဘရားသား 
ဟုဒ္အဖြဲ႕က ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားကို  လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု  
အီဂ်စ္စစ္တပ္က စြပ္စြဲခဲ့သည္။  
မြတ္စလင္ဘုရားသားဟုဒ္အဖြဲ႕ 
ကမူ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိဟု ျငင္းပယ္ 
ခဲ့သည္။
 ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆုိင္းႏိုင္းကြၽန္း 
ဆြယ္ေဒသ၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားအေပၚ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားစြာမွာ 
၎တို႔၏ လက္ခ်ကျ္ဖစ္သည္ဟု 
Ansar Beit al-Maqdis အဖြဲ႕ 
က ဝန္ခံထားသည။္ ေမာ္စ ီေထာက ္
ခသံမူ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ ဖိႏွပိ္ျခင္း 
ကို လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ယင္းအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
မူဘာရက္ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီး 
ေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရြး 
ေကာကတ္င္ေျမႇာကခ္ရံေသာ ေမာ ္
စီသည္ ၎အေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵ 
ျပမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရၿပီး စစ္တပ္ 
အာဏာသိမ္းျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

—Ref: BBC

မတလ္ ၁၄ ရကက္ ႏိငုဂ္်ီးရီးယားႏိငုင္ ံအေရ႕ွေျမာကပ္ိငု္း မိငုဒ္ဂူရူၿီမိဳ႕၌ ဘိကုိဟုာရမအ္စၥလာမမ္စမ္်ားက စစအ္ေျခစိကုစ္ခန္းတစခ္ကုိ ု
တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ မီးခိုးလံုးမ်ားတက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
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လႈပ္ရွားသြက္လက္ေသာ ကုိယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္

လန္ဒန္၊မတ္-၁၇
တက္ႂကြသြက္လက္ေသာ ေလ့ 
က်င့္ခန္းမ်ားကို အနည္းဆံုး ႏွစ္ 
နာရီခြဲၾကာ အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖင့္  တုပ္ေကြးေရာဂါအႏၲရာယ္ 
ေလ်ာ့ က်ေ စ သ ည္ ဟု  ၿ ဗိ တိ န္  
သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရိွ LSHTM ျပညသ္ူ႔ 
သုေတသနတကၠသိုလ္က ျပဳလုပ္ 
ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္  တုပ္ေကြး 
အြန္လုိင္းစစ္တမ္းတြင္ လူေပါင္း 
၄,၈၀၀ ခန္႔ ပါဝငခ္ဲ့သည။္ အေတာ္ 
အသင့္ ေလ့က်င့္ခန္းသည္ တုပ္ 
ေကြးေရာဂါကုိ မကာကြယ္ႏုိင္ဟု 
သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည။္ ယခုႏစွ ္ေဆာင္းရာသ ီ
တြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ 
သသိသိာသာ ေလ်ာက့်ခဲသ့ညဟ္ ု
သိရသည္။
 ပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တုပ္ 
ေကြးစစ္တမ္းသည္ တုပ္ေကြးျဖစ္ 
ပြားသူႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမျဖစ္ 
ပြားသူတို ႔၏ အေျခအေနမ်ားကုိ 
တတ္ႏုိင္သမွ် အေသးစိတ္ေျခရာ 

ခံႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အြန္ 
လိုင္းစစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ား 
သည္ အသက္၊ ကာကြယ္ေဆး 
ထုိးျခင္း၊ မထုိးျခင္း၊ တက္ႂကြ 
သြက္လက္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တုိ႔ကုိ ေျဖၾကားရ 
သည။္ ၎တို႔သည ္မညသ္ို႔မညပုံ္ 
ခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္ တုပ္ေကြး 
ေရာဂါလကၡဏာ ရိွ၊ မရိွ အပတ္စဥ္ 
ေျဖၾကားခဲ့ရသည္။
 ေျပးျခင္း၊ စကဘ္ီးအျမန္နင္း 
ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အႀကတ္ိအနယ္ 
ယဥွၿ္ပိဳငရ္ေသာ အားကစားမ်ားကု ိ
ျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ တက္ႂကြ 
သြက္လက္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း 
မ်ား ျပဳလုပ္သူမ်ားတြင္ တုပ္ေကြး 
ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးသည္ဟု 
သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အြန္လုိင္း 
စစတ္မ္းအရ ယခုႏစွ ္ေဆာင္းရာသ ီ
တြင္ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ား 
ျဖစ္ပြားမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု  
သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။

—Ref: BBC

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ဂရင္းလန္းေရခဲျပင္ အစြန္းတစ္ေနရာ အရည္ေပ်ာ္က်
ပါရီ၊မတ္-၁၇

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိ အန္တု 
ကာ ဆက္လက္တည္တံ့ခဲ့ေသာ 
ဂရင္းလန္းေဒသ ေရခဲျပင္၏ 
ေနာကဆ္ံုးအစြန္းတစဖ္ကမ္ွာ ယခ ု
အခါ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္လာၿပီး 
အရည္ေပ်ာ္က်ေနသျဖင့ ္ပငလ္ယ္ 
တြင္းသို႔ ေရတန္ခ်ိန္ ဘီလီယံ 
မ်ားစြာ စီးဝငၿ္ပီး ေရမ်က္ႏွာျပင ္ျမင္ ့
တက္လာေစခဲ့သည္ဟု သိပၸံ 
ပညာရွင္မ်ားက မတ္လ ၁၆ ရက္ 
တြင္ ေျပာသည္။
 ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ 
ဂ်ာနယတ္ြင ္ေရးသားေဖာ္ျပသည္ ့
ေလ့လာမႈတစ္ခု၌ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က  
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ရွည္ 
လ်ားေသာ ေရခဲျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ 
ေပၚၿပီး ဂရင္းလန္းအေရွ႕ေျမာက ္
ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ စီးဆင္း 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 ေရခဲစမ္းေခ်ာင္းအျဖစ္ သိရ 
ေသာ ယင္းျမစမ္ွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းတစ္ခုမွ ေရခဲမ်ားကုိ 
သယ္ယူကာ ပင္လယ္ထဲသို႔ ေႏွး 
ေကြးစြာ စီးဆင္းသြားၾကသည္။ 
အေမဇုန္ျမစ္တြင္ ျမစ္ေရမ်ား စီး 
ဆင္းပုံအတိုင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ 
က ယင္းေရခစဲမ္းေခ်ာင္းစီးဆင္းမႈ 

မွာ ေရခအဲပုိငး္အစ အမ်ားအျပား 
ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ အတားအဆီး 
မ်ား ျဖစ္ေပၚကာ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သာ စီးဆင္းမႈရွိခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္ သံုးႏွစ္တာ ကာလ 
အတြင္း အပူခ်ိန္အလြန္အမင္း 
ျမင့တ္ကမ္ႈက ယင္းအတားအဆီး 
မ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္သည္။ 
ပုလင္းတစ္လံုး၏အဆို႔ကုိ ဖြင့္ 
လိုက္သကဲ့သို ႔ ျမစ္ေရမ်ားကို 
အရွိ န္ျ မႇ င့္ စီးဆင္းေစသည္ဟု  
ယင္းေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။ 

ဂရင္းလန္းေရခဲျပင္၏ ၁၆ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းခန္႔ လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ေရခဲ 
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမွ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ေရခဲ 
ေရမ်ား စီးဆင္းမႈကုိ ေရခဲစမ္း 
ေခ်ာင္း ဇာခ်ာရီဟုေခၚသည္။
 ၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ 
ဂရင္းလန္းအေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွ 
ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္မႈေၾကာင့္ 
ႏစွစ္ဥ္ေရတန္ေပါင္း ၁၀ ဘလီယံီ 
သမုဒၵရာထဲသုိ ႔ စီးဝင္ေၾကာင္း 
ယင္းေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။
 ဂရင္းလန္းအေရွ ႕ေျမာက္ 

ပုငိ္းမွာ အလြန္ေအးၿပီး ဂရင္းလန္း 
ေရခဲျပင၏္ ေနာကဆ္ံုးက်နရ္ွသိည္ ့
တည္ၿငိမ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းဟု 
မွတ္ယူခံထားရေၾကာင္း ယင္း 
ေလ့လာမႈကို ဦးေဆာင္သည့္ အုိ 
ဟုိင္းယိုးတကၠသိုလ္မွ ကမၻာ့သိပၸံ 
ပါေမာကၡ မိုက္ကယ္ဘီဗစ္က 
ေျပာသည္။ ယင္းေလ့လာမႈအရ 
ဂရင္းလန္းအေရွ ႕ေျမာက္ပုိ င္း  
ေရခဲျပင္ဆံုး႐ံႈးမႈ အရွိန္ျမင့္လာ 
သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

—Ref: AFP
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ေလထညုစည္မ္းေနေသာ ပါရၿီမိဳ႕လမ္းမမ်ားတြင ္ကားစီးေရ ထကဝ္က္ေလွ်ာသ့ြားလာ

ေခတ္မီဒံုးက်ည္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား
အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေပးပို႔

ပါရီ၊မတ္-၁၇
ေလထုညစ္ညမ္းမႈျပႆနာ ေျဖ 
ရွင္းရန္ ျပင္သစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ 
သစ္အရ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၇  
ရက္က စံုဂဏန္းျဖင့္ဆံုးေသာ 
နံပါတ္ျပား တပ္ဆင္ထားသည့္ 
ေမာ္ေတာက္ားမ်ားအားလံုး အသံုး 
ျပဳခြင့္မရခဲ့ေပ။
 မတ္လ ၁၇ ရကတ္ြင ္ပါရီၿမိဳ႕ 
လမ္းမမ်ားေပၚ၌ မဂဏန္းျဖင့္ 
ဆံုးေသာ နပံါတ္ျပားတပဆ္ငထ္ား 
သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသာ 
ေမာင္းႏငွ္ႏုငိ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန ္
စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ၆၀ ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ဝင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားခဲ့သည္။
 ပါရီၿမိဳ႕သားမ်ား ၎တို႔၏ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေနအိမ္  
မ်ားတြင္သာ ထားရစ္ခဲ့ေစရန္ 
စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားမွစ၍ အမ်ား 
ျပည္သူ သယ္ယူပုိ ႔ေဆာင္ေရး 
အခမဲ့ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေပးထားၿပီးျဖစ ္
သည္။
 ယင္းကဲသ့ုိ႔ တားျမစခ္်ကမ္်ား 
မွာ ပါရၿီမိဳ႕ႏငွ့အ္နီးတစဝ္ိကု ္ေဒသ 
၂၂ ခတုြင ္မတ္လ ၁၇ ရက ္နံနက ္
၅ နာရီခြမွဲ စတငအ္သကဝ္ငလ္ာခဲ့ 

သည္။ အကယ္၍ ယင္းတားျမစ္ 
ခ်ကက္ု ိသကတ္မ္းတိုးရန ္လိအုပ ္

သည္ဟု ယူဆပါက မဂဏန္းျဖင့္ 
အဆံုးသတ္ေသာ နံပါတ္ျပားမ်ား 

တပ္ဆင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္မ်ားကု ိမတ္လ ၁၈ ရကတ္ြင ္

ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ဖြယ္ရွိၿပီး 
ေန႔စဥ္ အေျခခံအခ်က္အလက္ 

မ်ားေပၚ မူတည္၍ ယင္းဥပေဒကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္  
သည္။
 ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ား အ 
ဆင္ေျပေစရန္ ကားအတူမွ်စီးရန္ 
(သို႔မဟုတ္) စုေပါင္းကားငွားစီး 
ရန္ ေဒသခံမ်ားအား ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္  
တာဝနရ္ွသိမူ်ားက တုကိတ္ြန္းထား 
ၿပီး ယင္းေန႔အတြက္ စံုဂဏန္းျဖင့္ 
ဆံုးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား  
ကားပါကင္ေနရာ အခမဲ့ရရွိႏုိင္ 
မည္ျဖစ္သည္။
 အကယ္၍ တားျမစ္ခ်က္ကုိ  
ခ်ိဳးေဖာကသ္မူွာ ဒဏ္ေငြ ခ်ကခ္်င္း 
ေပးေဆာင္မည္ဆုိပါက ယူ႐ုိ ၂၂  
ေပးေဆာငရ္မည္ျဖစက္ာ သံုးရက ္
အတြင္း ေပးေဆာင္မည္ဆုိပါ 
က ယူ႐ိုေငြ ၃၅ ေပးေဆာင္ရမည ္
ျဖစ္သည္။
 လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၊ စြမ္းအင္ 
ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ကားမ်ားႏွင့္ လူသံုးဦး 
(သို႔မဟုတ္) ယင္းထက္ ပုိ၍တင္ 
လာေသာ ကားမ်ားကုိ ႁခြင္းခ်က္ 
အျဖစ ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည။္

—Ref: AFP

ဘဂၢဒက္၊မတ္-၁၇
အၾကမ္းဖက္ဝါဒတိုက္ဖ်က္ေရး 
အကူအညီေပးမႈအျဖစ္ အေမ 
ရိကန္ႏုိင္ငံက အီရတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေဝ 
ဟငမွ္ ေျမျပငပ္စ ္Hellfire ဒံုးက်ည ္
မ်ား၊ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား 
ေပးပုိ႔လုကိသ္ညဟ္ ုအရီတ္ႏုငိင္ရံွ ိ
အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေျပာၾကား 
သည္။
 အီရတ္ႏွင့္ လီးဗင့္ေဒသ 
အစၥလာမ္မစ္ႏုငိင္ံေတာ္ (ISIL)ဟု 
ေခၚေသာ အယ္လ္ကုိင္ဒါအဖြဲ႕ခြဲ 
တစ္ခုကို အီရတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
တုိက္ခုိက္ရာတြင္ အင္အားျဖည့္ 
တင္းေပးရန္ ယင္းစစ္လက္နက္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ယခုလအေစာပုိင္း 
က ေပးပုိ႔ခဲ့သည္ဟု ကန္သံ႐ုံး 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 ‘‘ISIL အဖြဲ႕က အီရတ္နဲ႔ 
ေဒသတြင္းမွာ ေလးနက္တဲ့ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈရွိေနတဲ့အတြက္ အီရတ္ 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြမွာ ေခတ္မီ 
ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ လက္နက္ကိရိ 
ယာေတြ တပ္ဆင္ထားဖုိ႔ အေရး 
ႀကီးပါတယ္’’ ဟု ကန္သံ႐ုံး 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ေရွ႕ 
လာမည္ ့သတီင္းပတမ္်ားအတြင္း 
အီရတ္သို႔ လက္နက္မ်ား ပုိမို 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း ကတိျပဳ 
ထားသည္။
 အီရတ္စစ္ေလယာဥ္မ်ား  

သည ္ႏုငိင္အံေနာကပ္ုငိ္း အနဘ္ား 
ခ႐ိုင္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားတြင္ စစ္ 
ေသြးႂကြမ်ား၏ စခန္းမ်ားကုိ ႏွိမ္ 
နင္းရန္ Hellfire ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ 
မၾကာခဏ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းေလ့ရိွ 
သည္။ 
 ဇန္နဝါရီ လလယ္မွစ၍ 
အီရတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
ေသနတ္က်ည္ဆန္ ၁၁ သန္းႏွင့္ 
အျခားေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ စက္ 
ေသနတ္မ်ား၊ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္ 
မ်ား၊ အသံတိတ္ေသနတ္မ်ား 
လကပ္စဗ္ံုးမ်ား လကခ္ရံရွခိဲသ့ည ္
ဟု ကန္သံ႐ံုးေၾကညာခ်က္တြင္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

—Ref: BBC

ေငြေၾကးေပးေခ်ရန္ရွိေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကို 
ဗင္နီဇဲြလားသမၼတ မာ႐ူဒို ၿခိမ္းေျခာက္
ကာရာကတ္စ္၊မတ္-၁၅

ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာရ 
ရန္ က်န္ရိွေနျခင္းအတြက္ ဗင္နီ 
ဇြဲလားႏုိင္ငံသို႔ ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲေပး 
မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်မႈမျပဳရန္ ဗင္နီ 
ဇြလဲားသမၼတ နီကိလုပ္စမ္ာဒ႐ုိူက 
ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအား သတိ  
ေပးေျပာၾကားလုကိၿ္ပီး ယင္းသို႔ျပဳ 
လုပ္ပါက ထာဝရႏွင္ထုတ္သြား 
မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္ 
သည္။
 ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပးဆြဲ 
ေနေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား 
မွာ အစိုးရက တားဆီးပတိဆ္ို႔ထား 
ေသာ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ 
ဘီလီယံ ျပန္လည္ရရွိရန္ အခက္ 

အခဲေတြ႕ေနၾကသည္။ 
 ယင္းအတြက္ ဗင္နီဇြဲလား  
အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာစည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္  
ေနသည္ဟု ယခုသီတင္းပတ္ 
အတြင္း ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္း 
မ်ားက စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။
 လက္တင္အေမရိက ေလ 
ေၾကာင္းလုငိ္းျဖစ္ေသာ Avianca- 
Taca က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဆန္ 
ဂ်ိဳ႕စ္ၿမိဳ႕မွ ကာရာကတ္စ္ၿမိဳ႕ ခရီး 
စဥ္မ်ားမွာ အျမတ္မေပၚ၍ ဧၿပီ ၇ 
ရကမွ္စတင၍္ ဆုငိ္းငံထ့ားမညဟု္ 
ေျပာၾကားသည္။ 
 အျခားႏုငိင္ံျခားေလေၾကာင္း 
မ်ားျဖစ္ေသာ အီေကြေဒါႏုိင္ငံမွ 

Tame၊ Air Canada၊ ေပၚတူဂီ 
ႏုိင္ငံမွ TAP ႏွင့္ ပနားမားႏုိင္ငံမွ 
Copa Airlines တို ႔က ဗင္နီဇြဲ 
လားႏုငိင္တံြင ္လပုင္န္းမ်ား ေလွ်ာ ့
ခ်ထားၿပီျဖစ္သည္။
 ‘‘လုပ္ငန္းေလွ်ာ့ခ်တဲ့ ေလ 
ေၾကာင္းလုိင္းေတြကို  ျပင္းျပင္း 
ထန္ထန္ အေရးယူမယ္။ ႏုိင္ငံက 
ထြကသ္ြားတဲက့မုၸဏီေတြကိ ုကြၽန ္
ေတာ္တုိ႔ အာဏာရေနသေရြ႕ ျပန္ 
လာခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု မာဒူ 
႐ုိက ကာရာကတ္စၿ္မိဳ႕သတင္းစာ 
ရွင္းလင္းပြတဲစရ္ပ္တြင ္ေျပာၾကား 
သည္။

—Ref: AFP

ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္လမ္းၫႊန္ေနေသာ ရဲတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ YOAN VALAT/EPA
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ေအာင္ ေရးဆဲြထားသည့္ၾကားမွ 
အေျခ ခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအ 
တြက ္ျပ႒ာန္းေပးထားသည့ ္ပဒုမ္ 
၏ အဓိပၸာယ္ကိုပင္ ရွင္းလင္း 
ေအာင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိျခင္း 
ကလည္း မလိုလားအပ္သည့္ အ 
ျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုျဖစလ္ာႏုငိသ္ည ္
ဟု ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒ ျပင္ 
ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈေကာ္မတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ 
သည္။
 ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းမည္ 
ဆုိပါက တိတိက်က် ျပ႒ာန္းေပး 
ရန္လိုအပ္ၿပီး တိက်မႈမရွိသည့္အ 
တြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားၾကား၌ပင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ တြင္ပါ 
၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး 
၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က 
ေထာက္ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားမႈ 
အေပၚ အဓပိၸာယ္ေကာကယူ္မႈ လဲြ 
ႏုိင္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒဲြဘူက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္မကေတာ့ လက္ရိွ 
လႊတ္ေတာအ္စည္းအေ၀းမွာရွတိဲ ့
လႊႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ 
၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လို႔ပဲ ယူဆ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ တိက်တဲ့ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မရွိေတာ့ အျခားသူေတြက 
တစ္မ်ဳိးျမင္ႏိုင္တယ္’’ ဟု ဖဲြ႕စည္း 
ပံအုေျခခဥံပေဒကိ ုေရးဆဲြခဲသ့ည့္ 
အမ်ဳိးသားညလီာခတံြင ္ပါ၀ငခ္ဲသ့ ူ
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ေဒၚဒဲြဘူက 
ဆုိသည္။
 ပုဒ္မ ၄၃၆ ၏ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင္ စာရင္းအရ ရွိရ 
မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
ဦးေရ ၆၆၄ ဦးအေပၚမူတည္ကာ 
ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊႊတ္ေတာ္အစည္းအ 

ေ၀းကို တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ 
ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၆၄၀ ေက်ာ္ 
ကို မူတည္ကာ ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ 
ခ်က္ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵေပးသည့္ ေန႔ 
တြင္မွ တက္ေရာက္သည့္ လႊတ္ 
ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္်ား၏ ရာခိငု ္
ႏႈန္းအေပၚ တြကခ္်က္ျခင္းဆိ ုေသာ 
ယူဆခ်က္မ်ား ေပၚလာ သည္ဟု 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ 
က သံုးသပ္သည္။
 ‘‘အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာႏိုင္ 
တဲ့ သေဘာျဖစ္လာႏိုင္တာေပါ့။ 
ေနာက္ဆံုးအျငင္းပြားစရာ တ 
ကယ္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးရဲ႕ အဆံုးအ 
ျဖတ္ကို ယူရမယ့္အထိ ျဖစ္လာ 
တာေပါ့’’ ဟု အမ်ဳိးသားလႊႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ 
ၾကည္ၫြန္႔က ဆိုသည္။
 ‘‘ဖတ္လိုက္ရင္ရွင္းပါတယ္။ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၇၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္လို႔ ေရးထားတာ 
ပဲ။ တက္ေရာက္တဲ့သူရဲ႕ ၇၅ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လို႔ ေရးတားထာမွ 
မဟုတ္တာ တကယ္ရွင္းပါတယ္’’ 
ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၆၆၄ 
ဦး ေပၚတြင္သာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရ႕ွေန 
ဦးကိုနီက ေျပာသည္။
 ဦးကိနု၏ီ ေျပာၾကားခ်ကအ္ရ 
ဆိုပါက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ 
က်င္းပျခင္း၊ မက်င္းပျခင္းသည္ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ မ 
ဆိုင္ဟု ယူဆ၍ရေသာ္လည္း အ 
ခ်ဳ႕ိေသာ ႏိငုင္ံေရးေလလ့ာသမူ်ား 
က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
တြင ္တရားမွ်တမႈရွလိိပုါက ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ မျဖစ္မေန 
က်င္းပရန္လိုသည္ဟု မွတ္ခ်က္ 
ျပဳၾကသည္။
 ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က 

ယခင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ 
ပဲြမက်င္းပဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္  
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပ  
မည္၊ မက်င္းပမည္ႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ မၾကာမီ ျပန္လည္ေျဖၾကားသြား 
မည္ဟု ဆိုသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခုႏွစ္ 
ကန္ု စကတ္ငဘ္ာလ၀န္းက်ငတ္ြင ္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ 
ႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားေနၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။
  ‘‘သူတုိ႕က မရွင္းေလ 
ေကာင္းေလပဲထင္ပုံရတယ္’’ ဟု 
ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိ ု၁၄ ႏစွ ္
ၾကာ စစ္တပ္မွအခ်ိန္ယူေရးဆဲြခဲ့ 
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသ ူတစဥ္ီး 
ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း 
က ေျပာသည္။
 ယခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဆို 
ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ 
ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ ေတာင္ဒဂံု၊ 
ဖားကန္႔ အစရိွသည့္မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အ 
တြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ 
စစက္ိငု္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာ 
ရတီိငု္းေဒသႀကီး၊ ရနက္နုတ္ိငု္းေဒ 
သႀကီး အစရိွသည့္မဲဆႏၵနယ္တုိ႔ 
သည္ လစ္လပ္လ်က္ရိွေသာ မဲ 
ဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
 ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပ 
႒ာန္းခ်ကအ္ရ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ 
ကိယုစ္ားလယွ ္၃၃၀ ဦးႏငွ့ ္တပမ္ 
ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ ၁၁၀ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊႊတ္ 
ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ 
တပမ္ေတာသ္ား လႊတ္ေတာက္ိယု ္
စားလွယ္ ၅၆ ဦးတုိ႔ ရိွရမည္ဟု 
ပါရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာတ္ြင ္လႊတ္ေတာက္ိယု ္
စားလွယ္ဦးေရ ၆၆၄ ဦးရွိသည္။

စာမ်က္ႏွာ	၃	မွ

ဒုတိယေျမာက္ၾကားျဖတ္ လာဦးမည္လား
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 ‘ ‘ခင္ဗ်ားဘာေတြေတြးေန 
မွန္းမွမသတိာ။ ကြၽန္ေတာ္က ဘာ 
ျပန္ေျပာရမွာတုံးဗ်ာ’’
 ‘‘ဘာမွျပန္မေျပာနဲ႔ဗ်ာ။ အ 
သာၿငိမ္ၿပီးသာ နားေထာင္ ေပ 
ေတာ့။ တကယ္ေတာ့ အခုလို 
ေခတ္ေျပာင္းေနခ်နိမ္ွာ ျပညပ္ရင္း 
ႏွီးျမႇဳ ပ္ႏံမွႈေတြ ေခၚၾက၊ ေခတ္မီအ 
ေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္ၾက။ 
စမီကံနိ္းေတြ လပု္ေနၾကတာေတာ ့
မွန္ပါရ႕ဲ။ ဗမာလပ္ုငန္းရွင ္သူေဌး 
ေတြဟာ သူတို႔ပိုင္တဲ့ ဥစၥာဓနကို 
ဗမာဘဏ္ေတြမွာ အေပါင္ထား 
ၿပီး ေခ်းလုိ႔ရတဲ့ ေငြနဲ႔ ဧရာမ စီမံ 
ကိန္းေတြကို လုပ္ၾကသတဲ့။ ဗမာ 
ဘဏ္ေတြကလည္း သူတို ႔ေငြ 
မဆံုးေရးေလာက္သာ အာ႐ံုစိုက္ 
ၾကတယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဒီပုံဒီနည္းနဲ႔ 
ျဖင့္ ျပာပံုထဲက ထြက္ႏိုင္ဖို႔လမ္းမ 
ျမင္ဘူး။ အေပါင္ခံပစၥည္းမလိုဘဲ 
ဗမာျပည္ထဲကိုလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံေနတဲ ့ျပညပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံူေတြ 
အတြက္ေတာ့ ရတနာပုံဆုိက္ကိန္း 
ေပါ့ဗ်ာ။ ေလယာဥ္ပ်ံန႔သဲြားေနတာ 
ကုိ ကုန္းေၾကာင္းလမ္းေလွ်ာက္ 
ၿပီး အမီလိုက္ေနတာ ျမင္၊ျမင္ 
ေယာင္ေသးေတာ့တယ္’’
 ‘‘အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ရိပ္မိ 
သလိပုဗဲ်ာ။ ခငဗ္်ားစကားကိ ုဆက ္
ပါဦး’’
 ‘‘လူတစ္ေယာက္ လူတစ္စုပုိင္ 
တ့ဲ ဥစၥာဓနကုိ အာမခံထားႏိုင္႐ံုနဲ႔ 
တိငု္းျပညႀ္ကီးကိ ုအခ်နိတ္ိအုတြင္း 
ေျပာင္းလဲေအာင္ ဘယ္မွာလာ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မတုံး။ ခင္ဗ်ားျမင္သာ 
တဲ့ ဥပမာတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္ေပး 
မယ္။ အခု ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လူတစ္ 
ေယာကဟ္ာ ကား၀ယခ္်ငတ္ယဆ္ု ိ
ပါစို႔။ ကား၀ယ္မယ့္သရူ႕ဲ အေျခအ 
ေနနဲ႔ ဒကီားကိ ုသဘူယလ္ိဘုယပ္ံ ု
အသံုးျပဳမယ္ဆိတုာ သရိင ္ဘဏ ္
က ေငြထုတ္ေခ်းတယ္။ ဆိလုိတုာ 
က ဒကီား၀ယဖ္ို႔ ကား၀ယတ္ဲသ့ကူ 
သူ႔အိမ္ကို အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ 
ထားစရာမလုဘိူး။ အခု ဗမာျပည ္
ရဲ႕ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ စီမံ 
ကိန္းေတြမွာ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ အနာ 
ဂတ္ကို ဘဏ္ေတြက အေျမာ္အ 
ျမင္ရွိရွိ သံုးသပ္ၿပီး ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သင့္တာေပါ့။ ႏုိင္ငံ 
တကာကလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
ေတြက သူတို႔ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေက်ာ 
ေထာ က္ေ နာ က္ ခံ ဘ ဏ္ေ တြ နဲ ႔ 
ဗမာျပည္ထဲလာၿပီး လူတြင္က်ယ္ 
လုပ္ေနၾကတာ။ ေငြထုပ္ႀကီး 
ပိုက္လာၿပီး လုပ္ၾကတာမွမဟုတ္ 
တာ။ အဲဒီျခားနားခ်က္ေၾကာင့္ 
ဗမာလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ျပည္ပ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တန္းတူ 
ယွဥ္မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ 
ေကာက္က်က်န္ကုန္ေတာ့တာပါ 
ပဲ။ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံဘဏ္ 
ေတြရဲ႕ အားကိုးနဲ႔ ဗမာျပည္ စီမံ 

ကိန္းတစ္ခုခုအတြက္ တိက်ေရ 
ရာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ကို ခန္႔မွန္း 
တြက္ခ်က္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ 
အသာစီးရတယ္။ ဗမာဘဏ္ေတြ 
ကေတာ့ အကဲျဖတ္ႏိုင္ပံု မရ 
ဘူး။ အစုိးရကိုယ္တိုင္ကလည္း 
ဒီအခ်က္ကို ပံ့ပိုးႏုိင္ပံုမရဘူး။ ဒီ 
ေတာ့ ဗမာလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ 
ဗမာအစိုးရဆီက စီမံကိန္းေတြကို 
နာမည္ခံေလွ်ာက္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ရတဲအ့ခါ ႏိငုင္ံျခားသားေတြ လက ္
ထဲ ၀ကြက္အပ္လိုက္ၾက၊ ေရာင္း 
စားလုိက္ၾကတဲ့ အေျခဆိုက္ကုန္ 
ၾကေရာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေတာ့ခ်မ္းသာ 
တဲ့သူက ပိုခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲတဲ့သူ 
က ဒံုရင္း ဘယ္မွာလာဒုကၡတြင္း 
ထဲက လြတ္ႏုိင္ၾကပါ့မတုံး။
 ထိုင္းလိုႏိုင္ငံမွာေတာင္ အ 
ေသးစားအိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းေတြ 
အတြက္ ဘဏ္ေတြဟာ လုပ္ငန္း 
အလားအလာကိုၾကည့္ၿပီး လြယ္ 
လြယ္ေငြေခ်းလိကုၾ္ကတာပ။ဲ ေခ်း 
ေငြယူထားတဲ့ သူေတြ လုပ္ငန္း 
ေကာင္းေကာင္း လည္ပတ္ႏိုင္ 
ေအာင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အစိုး 
ရက ျဖည့္ဆည္းေပးတာလည္း 
နည္းယူစရာပါပဲ။ ယုတ္စြအဆံုး  
ထိုင္းလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ ဗမာ 
ပစၥည္းဆိငုဖ္ြင္ရ့င ္အခြန္မေဆာင ္
တဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ဦးေတာ့။ တစ္ 
ႏုိင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းဆိုရင္ နား 
လည္မႈေပးထားတယ္။ ထိုင္းလူ 
မ်ဳိးေကာင္းစားဖို ႔ ထိုင္းရဲေတြ၊ 
ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြ နားလည္မႈ 
ရွိပံုကေတာ့ အတုယူေလာက္ပါ 
ေပရ႕ဲ။ ထုိင္းဘဏ္ေတြမွာ အလပ္ု 
လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ျပင္ဆင္ထားတာေတြ အ 
မ်ားႀကီးဗ်။ ၾကက္ေၾကာ္ေရာင္းခ်င ္
သလား။ လမ္းေဘးေကာ္ဖီဆိုင္ 
ဖြင့္ခ်င္သလား။ ၾကက္ေမြးတဲ့ စီပီ 
ကုမၸဏီ၊ ေကာ္ဖီတံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ရဲ႕ မူရင္း ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္တယ္ဗ်’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားေျပာေနတဲ့စကားနဲ႔ 
ဆိုင္၊ မဆိုင္ေတာ့ မသိဘူးဗ်ာ။ 
ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ေရွ႕မွာ စြန္႔ပစစ္ရာ 
အမႈိက္ရွိ၊ မရွိ ဟြန္းသံေလးေပး 
ၿပီး အမႈိက္ေကာက္တဲ့သူေတာင္ 
စပံေလာလို႔ေခၚတဲ ့ဆိငုက္ယ္ေဘး 
တဲြနဲ႔ဗ်ာ’’
 ေအးဗ်ာ။ ထိုင္းေတြ ဆိုင္ 
ကယ္တစ္စီး၀ယ္ခ်င္ရင္ တစ္လ 
ထိုင္းဘတ္တစ္ေထာင္၊ ဗမာေငြ 
သံုးေထာင္ေလာက္သြင္းႏိုင္ရင္  
ရေနတာမို႔ လူတိုင္းဆိုင္ကယ္စီး 
ႏုိင္ၾကတာ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ 
ျပန္ဘူး။ ခင္ဗ်ားေသခ်ာစဥ္းစား 
ၾကည့။္ ေကာ့ေသာင္းလိၿုမိဳ႕မ်ဳိးမွာ 
ဆိုင္ကယ္တစ္စီး တစ္လငွားစီး 
ရင္ ငါးေသာင္းေပးရသတဲ့ဗ်ာ။ ဒီ 
ေငြနဲ႔ ထိုင္းမွာ ဆိုင္ကယ္အပိုင္ 
၀ယ္စီးႏုိင္တယ္ဗ်ာ။ ထိုင္းမွာကုန္ 

စိမ္းေရာင္းတဲ့ လူတိုင္းလိုလုိ တုိ 
ယိုတာ ဟိုင္းလတ္ကား တစ္စီး 
ေတာ့ပိုင္ၾကေလရဲ႕။ ပိုင္မွာေပါ့ 
ဗ်။ ႏွစ္ကုန္တိုင္း (Discount) ဒစ္ 
စေကာင့္ခ်ေပးတဲ့ကာလမ်ဳိးမွာ  
ထိုင္းဘတ္ငါးေသာင္း (ဗမာေငြ 
ဆယ့္ငါးသိန္း) ေလာက္သြင္းႏိုင္ 
ရင္ ကားကို အရစ္က်စနစ္နဲ႔ အ 
ပိငု၀္ယစ္ီးႏုငိၾ္ကတာပ။ဲ ခငဗ္်ားအ 
ေနနဲ႔ တစခု္ေစာဒက တကစ္ရာ ရိွ 
မယ္။ ေငြလြယ္လြယ္ေခ်းၿပီ ျပန္ 
မဆပ္ၾကေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မ 
တံုးလုိ႔။ ကြၽန္ေတာ့္အယူအဆက 
ေတာ့ တုိတုိျပတ္ျပတ္ပဲဗ်ာ။ လိမ္စား 
မယ့္သူတစ္စုကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ 
လန္႔ၿပီး သမၼာအာဇီ၀ တိုးတက္ 
ႀကီးပြားခ်ငတ္ဲ ့လအူမ်ားစကုိ ုမနစ ္
နာေစသင့္ဘူး’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားက ထိုင္းႏုိင္ငံႀကီး 
ဟာ သိပ္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေန 
ၿပီလို႔ ဆုိခ်င္ေရာ့သလား’’
 ‘‘ေတာစ္မ္းပါဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ ့
အေနနဲ႔ေတာ ့ထိငု္းလမူ်ဳိးေတြဟာ 
ဘာမွ အထငႀ္ကီးစရာမဟုတ္ဘူး။ 
ဗမာလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္း 
ရည္ယွဥ္လိုက္ရင္ ထိုင္းေတြ မ 
ယွဥ္ႏိုင္တာ ေသခ်ာတယ္။ ထိုင္း 
လူမ်ဳိးေတြမွာ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ 
ေျမာက္တဲ့ အမ်ဳိးသား လြတ္ 
ေျမာက္ေရး တိကုပ္ဲြမရွဘိူး။ ဘယ ္
လူမ်ဳိးက က်ဴးေက်ာ္လာလာ ေစ့ 
စပည္ိႇႏိႈင္းတဲန့ည္းနဲ႔ လမ္းဆံုးခဲၾ့က 
တာခ်ည္းပဲ။ လြတ္ေျမာက္ေရး 
တိုက္ပဲြအေတြ႕အႀကံဳ ရွားလြန္း 
လို႔ ေခတ္သစ္ထိုင္း ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဂ်ပန္ကို ခုခံတဲ့  
တိနုန္႔နန္႔အခန္းေတြခ်ည္း မ်ားေန 
ေလရဲ႕။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ 
တုိင္းျပည္တစ္ခု ႀကီးပြားရာႀကီး 
ပြားေၾကာင္းဟာ အဒဲီႏိငုင္ကံ်င္သ့ံုး 
ေနတဲ့ စနစပ္ါပ။ဲ အစိုးရရ႕ဲ စမံီခန္႔ခဲြ  
မႈဟာ အခရာပါပ။ဲ ကိယု့လ္မူ်ဳိးရ႕ဲ 
လူေနမႈဘ၀၊ စား၀တ္ေန မႈဘ၀၊ 
ျပည္စ့ံုေခ်ာငလ္ည္ေရးကိ ုဦးတည ္
ဖို႔ပါပဲ။ ဗမာျပည္မွာ အနိမ့္ဆုံး 
အဆင့္ အ၀ွာခံစားတာေတာင္ 
ရဲရန္က မလြတ္ဘးူ။ ခင္ဗ်ားျမင္ 
ေအာင္ ၾကည့္စမ္းပါဗ်ာ။ ဖူးခက္ 
တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာ ဇိမ္ခန္းေတြ မိႈလို 
ေပါက္ေနပါလ်က္ ဘယ္ဇိမ္ခန္း 
ကိုမွ ထိုင္းရဲ၀င္စီးတယ္ဆိုတဲ့ သ 
တင္းမၾကားမိသေလာက္ပဲ။ အ 
မယ္။ ထုိင္းဥပေဒမွာ လြတ္ 
လပ္စြာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ၾကလို႔ 
ေတာ့ ျပ႒ာန္းမထားေပမယ့္ ‘‘ခႏၶာ 
ကိယု္ျဖင့ ္ရင္းႏွီးရွာေဖြလ်က ္အမ ိ
အဘကို ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္းကား အျမတ္ဆံုးကုသိုလ္ေပ 
တည္း’’ ဆိုတဲ့ ဓေလ့ထံုးစံအ 
ေၾကာင္းျပခ်က္ေတာင္ ရွိေသး 
ဗ်ာ’’
 ‘‘ခငဗ္်ားက ဒအီေၾကာင္းေတြ 
လည္း သိေနသကိုး’’

 ‘‘ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ေလသံက 
ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဇိမ္ခန္းေတြဘက္ 
ေျခစၾကာလွည့္ေနတယ္လို႔ ဆုိလို 
ရာေရာက္ေနတယ္။ ခက္ ခက္ရ 
ခ်ည္ရဲ႕။ ဒါမ်ဳိးက မ်က္စိဖြင့္ နား 
စြင့္ေနရင္ ျမင္ႏုိင္သိႏိုင္ေနတာပဲ။ 
ဘန္ေကာက္မွာ ေရခ်ဳိးခန္းနာ 
မည္ခံၿပီး ဖြင့္ထားတဲ့ သလႅာ၀တီ၊ 
ပုိစီတန္ (Posidone) အမ္စတာဒမ္ 
ပလာဇာဆုိတ့ဲ နာမည္ႀကီး ဇိမ္ခန္း 
ေတြရိွသလုိ ဖူးခက္မွာလည္း ဆိြဳင္ 
ဆစ္ပ္အက္၊ ဆိြဳင္ဘဂၤလာလမ္း 
ေတြထဲမွာ ဇိမ္ခန္းေတြ ျပည့္ေန 
ေလရဲ႕။ ပါေတာင္ေဂ်ေဂ်ပလာ 
ဇာမွာ ထိုင္းလူမ်ဳိးမ၀င္ရတဲ့ Sexy 
Show ေတာင္ ရိွေသးဗ်ာ။ ခင္ 
ဗ်ားသြားခ်ငရ္င ္ကြၽန္ေတာလ္ိကုပ္ို႔ 
ပါ့မယ္။ ၀င္ေၾကးထိုင္းဘတ္ႏွစ္ 
ေထာင္ေလာက္ေတာ့ ရွိေလရဲ႕။ 
ဖူးခက္ဆိပ္ကမ္းမွာ အေမရိကန္ 
ေရတပ္သေဘၤာေတြ ဆိုက္ခ်ိန္ဆို 
ဖးူခက္က ဇိမ္မယ္ေတြနဲ႔ မလံု 
ေလာကလ္ို႔ ဆရူတ္တုိ႔၊ ကရာဗတုိီ႔ 
လို အနီးအနား ၿမိဳ႕ေတြကေန 
ျပည့္ တန္ဆာအင္အား အလံုးအ 
ရင္း ျဖည့္ရတာေတြေတာင္ ရွိသ 
တဲ့ဗ်’’
 ‘‘ေနပါဦးဗ်။ အခု ဗမာအစိုး 
ရက ျပည္တြင္းအေသးစားလုပ္ 
ငန္းေတြကို အားမေပးလို႔လား’’
 ‘‘ေပးေတာ့ ေပးဖူးပါရဲ႕။ ခါး 
ေတာင္းကိ်ဳက္တျခား ဖင္တျခား 
ဗ်။ ဘဏ္ေခ်းေငြကုိ အသံုးျပဳၿပီး 
ႀကီးပြားရာႀကီးပြားေၾကာင္း အစိုးရ 
မင္းမ်ားရဲ႕ အစီအမံေတြက ပံ့ပိုး 
ႏုိင္မွ လမ္းဆံုးေရာက္ေတာ့မ 
ေပါ့။ တလဲြဆံပင္ေကာင္းဆိုတဲ့ 
စကားပံခုပ႐္ိငု္း႐ိငု္း သံုးရမယထ္င ္
ပါရဲ႕’’
 ‘‘တလဲြဆံပင္ေကာင္းဆိုတဲ့ 
စကားပံုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
ေတာင္ သံုးခဲ့ေသးတာ။ ေတာ္ 
ေတာ္႐ိုင္းသတဲ့လား’’
 ‘‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေစတနာအ 
ရင္းခံနဲ႔ သံုးခဲ့တာမို႔ စကားက ႐ိုင္း 
ေပမယ့္ အေတာ့္ကို အံက်တဲ့ စ 
ကားဗ်။ ဆံပင္လိုအေမြးက ရွည္ 
ရမယ့္ေနရာ မရွည္ဘဲ မရွည္သင့္တ့ဲ 
ေနရာမွာ ရွည္ေနတာကုိ ရည္ၫႊန္း 
တာ။ ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြတစ္ 
ေယာက္ေျပာဖူးတဲ ့ဗမာဘဏ္ေတြ 
အေၾကာင္း ေျပးသတိရမိေသး 
ေတာ့တယ္။ ဗမာျပည္မွာ တစ္ 
ႏုိင္တစ္ပိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္းေလး 
ေတြ အထြန္းကားဆံုးေနရာဟာ 
ပဆုိုးေတြ ရက္ေနတဲ ့၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕ 
ေလးတဲ့ဗ်။ စစႀ္ကိဳေခတ္ကတည္း 
က မလႈိင္၊ သာစည္၊ ေက်ာက္ 
ဆည္၊ ကူမဲပတ္၀န္းက်င္က ၀ါ 
ထြက္တာ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေပၚ 
လာတဲ ့အဂၤလန္ခ်ညစ္ကက္ေလး 
ေတြေပါ့ဗ်ာ။ အရည္အေသြး 
ေကာင္းမွေကာင္း၊ အခုေနာက္ 
ပိုင္းေတာ့ ျမင္းၿခံကေနၿပီး အဲဒီ 
ရက္ကန္းစက္ပံုတူမိုေလးေတြနဲ ႔ 
ဆကၿ္ပီး သြန္းေလာင္းေနတာေပါ။့ 
သူ႔ဟာနဲ႔သ ူသံုးေပ်ာပ္ါတယ။္ ၀မ္း 

တြင္းခ်ည္မွ်င္နဲ႔ အထည္စက္က 
ေလးေတြ လုပ္ငန္းထိုးဆင္းသြား 
တာကေတာ့ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ ကမၻာ့စက္မႈ 
လုပ္ငန္းမေျပာနဲ႔ ေဒသတြင္းအ 
ဆင့္နဲ႔ေတာင္ ျပတ္က်န္ေနရစ္ခဲ့ 
တဲ ့ဒစီစႀ္ကိဳေခတ ္မိဒုယ္ေလးေတြ 
နဲ႔ ရက္ကန္းခတ္စားဖို ႔ရာလည္း 
ခမ်ာမ်ားမွာ ပိုက္ဆံမရွိရွာၾကပါ 
ဘူး။ သူေ႒းႀကီးတခ်ိဳ႕တေလပဲ 
ရက္ကန္းစင္ေတြ တစ္စင္ၿပီးတစ္ 
စင္ေထာငရ္င္း ႀကီးပြားၾကတာပါ။ 
အစိုးရတုိ႔၊ ဘဏတုိ္႔ ဆိတုာလည္း 
ဒလီိ ုmacro industries ေလးေတြ 
ကို အားမေပးထိုက္ေပဘူးလား 
ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အားမေပးတဲ့အျပင္ 
ႏွပိက္ြပထ္ားသလိပုဗဲ်ဳ႕ိ။ ၉၀ ခုႏစွ ္
ေက်ာ္ကာလမ်ားဆီက ထြန္း 
ေဖာင္ေဒးရငွ္း ဘဏဆ္ိထုငပ္ါရ႕ဲ။ 
၀မ္းတြင္းက အေသးစားစက္မႈ 
လပုင္န္းေလးေတြ ေငြေခ်းမယဆ္ိ ု
ၿပီး ျဖစ္ကေရာ။ ဒါေပသိ ေခ်းငွား 
မယ့လ္မူွာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိငု္ေသာ 
ပုငိဆ္ိငုမ္ႈ အေပါငခ္ထံားရမယဆ္ိ ု
ေတာ့ ဘယ္လိုလူေတြကို ေခ်း 
သတံုး။ တိုက္ပိုင္၊ ၿခံပိုင္ေတြကို 
ေခ်းတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ သူ႔ထက္ငါ 
ဦးေအာင္ တိုက္မ်က္ႏွာစာေတြ 
ေဆာကၾ္ကေတာ့သတဲဗ့်ာ။ သတိ 
ထား ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ တိုက္ 
မ်က္ႏွာစာေနာ္။ တိုက္ေဆာက္ 
တယ္လို႔ မေျပာဘူး။ အဲသလို 
မ်က္ႏွာစာေတြ ေဆာက္၊ ေနာက္ 
ေဖးေဟာင္းေလာင္း ကိယုထ္ညမ္ 
ပါတဲ့ တိုက္ႀကီးေတြကို ဓာတ္ပံု 
႐ိုက္၊ ဘဏ္ေပါင္၊ ေခ်းေငြတင္၊ 
စက၀္ယ္၊ ရကက္န္းခတ္ သူေဌးစမံီ 
ကိန္းဟာ ျဖဴးလို႔ပဲ။ သို႔ေသာ္တဲ့။ 
ဒီမွာ အစိုးရစီမံခန္႔ခဲြမႈက စကား 
ေျပာလာေရာ။ ျမင္းၿခံက ရက္ 
ကန္းစက္ေတြ အပူတျပင္းသြန္း 
ေလာင္းၿပီး ‘‘ခတ္လိုက္မယ္ဟဲ့ 
ရကက္န္း’’ လို႔လည္းျပင္ေရာ လွ်ပ္ 
စစ္မီးက မမွန္ေတာ့ ခမ်ာမ်ားမွာ 
မႈိင္ေတြက်ရေတာ့တာပဲ။ ႏွစ္ခ်ဳပ္ 
လုိ႔ ဘဏ္တုိးမဆပ္ေတာ့ ကြင္း 
ဆင္းစစ္၊ အလိမ္အညာေတြ ေတြ႕။ 
တရားစဲြၾက၊ ဖမ္းၾက၊ ေျပးၾက၊ 
ေထာင္တန္းက်ၾက၊ ကမၻာပ်က္ 
တာပါပဲဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗမာ 
ျပည္မွာ ဒီလိုပံုနဲ႔ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လို႔က 
ေတာ့ဗ်ာ။ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ 
က ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ခင္ဗ်ားဆိုင္ 
ထုိင္းရဲ၀င္ဖမ္းတာေတြ၊ အရြယ္ 
ေကာင္းဗမာလမူ်ဳိးသန္းခ်ၿီပီး ထိငု္း 
မွာ ကြၽန္ဇာတ္လာခင္းေနတာ 
ေတြ ဆက္ရွိေနဦးမွာပါပဲ’’
 ကိုသက္ခိုင္သည္ သူ႔စကား 
စကိုျဖတ္ကာ ပန္းၿခံအတြင္းမွ 
သစ္ပင္မ်ား အုပ္ဆိုင္းဆိုင္းရွိေန 
သည့္ ကတၱရာလမ္းအတုိင္း ခပ္ 
ဖြဖြေျပးထြက္သြားခ်ိန္တြင္ ေန၀င္ 
ခ်ိန္ ေလႏုေအးသည္ ေနာ့ေနဆဲ။ 
ကြၽန္ေတာ္ကား ေနာက္ဆက္တဲြ 
အေတြးမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကိုသက္ခိုင္ႏွင့္ 
လားရာတူအရပ္သို႔ တစလ္မ္ွးခ်ငး္ 
ေလွ်ာက္လ်က္ရွိေလ၏။          ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္ (၂)
စာမ်က္ႏွာ(၂၄)	မွ

အနေႏၲာအနႏၲဂုဏ္ ျခစားသြားၾကသည့္
ေက်ာင္းဆရာအခ်ဳိ႕အေၾကာင္း

စာမ်က္ႏွာ(၂၃)	မွ

 ထို႔အျပင္ သူ႔အတန္း၊ သူ႔ 
က်ဴရွင္မွာ  တက္သည့္  ဘယ္  
ေက်ာင္းသားကေတာ္သည္၊ ဒီ  
ထြက္ႏိုင္သည္၊ သူ႔မိဘစီးပြားေရး 
က ဘယ္ေလာက္ ေတာင့္တင္း 
သည္ဆုိသည္ကိုလည္း ခ်ံဳထြင္ 
ေနက်မို႔ ယုန္ကိုျမင္ေအာင္လည္း  
ထုိဆရာမ်ားက ၾကည့္ထားတတ္ 
ၾကသည္။ ယုန္ဘယ္ဘက္ထြက္ 
ေအာင္ ဘယ္ဘက္ကအစ လုပ္ 
ၿပီး ထြင္ခုတ္ခုတ္ရမည္လဲလည္း 
သိတတ္ၾက ျမင္တတ္ၾကသည္။
 သို ႔ႏွင့္  ဆယ္တန္းဘာသာ 
ရပ္အလိုက္  အေျဖလႊာေတြကို  
ထုိသို႔ေသာ အထက္တန္းျပဆရာ 
မ်ဳိးေတြက ရနက္နုတ္ကသၠိလုမ္ွာ၊ 
ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာလာၿပီး အမွတ္ 
ျခစ္ ၾကရသည္ဆိုသည့္အခါ ခ်ဳံ 
စထြင္ရမည့္ ခုတ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ 
လာေတာ့သည္။
 ပထမအဆင့္က ေအာင္စာ 
ရင္းမထြက္မီ အမွတ္သိခ်င္ၾက 
ရင္ေျပာ၊ ၾကည့္ေပးမည္။ အမွတ္ 
ၾကည့္ခက ဘယ္ေလာက္ဟုဆုိ 
သည့္အခါ ေက်ာင္းသားကေရာ၊ 
ေက်ာင္းသားမိဘေတြကပါ မသိ 
ခ်င္ဘဲေနပါမင့္လား။ သည္အ 
မွတ္သညပ္င ္တစဘ္၀စာ မဟုတ္ 
လား။ သည္ေတာ့ အမွတ္ၾကည့္ခ 
မွာတြင္ပင္ ၿမိဳး ၿမိဳးျမက္ျမက္က 
ေလးရလိုက္ၾကသည္။
 အေျဖလႊာေတြကို  အဂတိ 
မျဖစ္ေအာင္ ခံုနံပါတ္ေတြကိုဖံုး 
ကာ လွ်ဳ႕ိ၀ကွန္ပံါတ္ေတြတပထ္ား 
သညဆ္ိုေပမင္ ့အဂတိကိ ုခ်င္ျခငး္  
တပ္သူေတြဆိုသည္က ေနရာ 
တိုင္းမွာရွိႏွင့္ၿပီးသားေလ။ သည္ 
လုနိည္းႏငွ္ ့ရမတွ္ေတြကိရုေအာင ္
ၾကည့္လာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ရ 
မွတ္ကုိသိလာခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ လည္း 
ေနာက္တစ္ဆင့္  တက္ရမည့္  
ေနာကစ္ားေပါကက္ အဆငသ္င္။့
 ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနႏွင့္ 
က်ေတာ့ ကေလးက ေျခာက္ဘာ 
သာ(သို႔မဟုတ္) ငါးဘာသာဂုဏ္ 
ထူးရမွာ။ အမွတ္က သီသီေလး 
ႏွစ္မွတ္ေလာက္စီ  ကပ္လိုေန 
တယ္။ ျဖည့္ေပးလိုက္ရင္ ဂုဏ္ 
ထူးထြက္ၿပီပဲ။ အဲဒါကေတာ့ ေစ်း 
နည္းနည္း ႀကီးတယ္။ တစ္ဘာ 
သာငါးသိန္း။
 ဆိုသည့္အခါ ေက်ာင္းသား 
ေရာ၊ မိဘပါမေနႏိုင္ ၾကေတာ့။ 
ဂုဏ္ထူးလိုခ်င္လာၾကျပန္သည္။ 
တတ္ႏိုင္သည့္ မိဘမ်ဳိးကေတာ့ 
ေငြငါးသိန္းေလာက္ကိုျဖင့္ ရင္း 
ပစ္လိုက္မည္ေပါ့။
 အထူးသျဖင့္ စာေတာ္သည့္ 
ကေလးမ်ဳိးေတြက သည္ကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပုိၿပီးေ၀ဒနာရတတ္ 
သည။္ ဆရာ့ေျပာပံုေလးကလည္း 
သင္းသည္ေလ။  ‘ ‘ကေလးက 
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တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား က်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္ 
လက္ေဆာင္လက္ခံလွ်င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
သတ္မွတ္မည္
 ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား လက္ေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ား လက္မခံရန္ႏွင့္ ယင္း 
လက္ေဆာင္တန္ဖုိးသည္ က်ပ္ 
သံုးသိန္းေက်ာ္ပါက လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူဟု သတ္မွတ္မညျ္ဖစ္ 
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက 
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး 

သို ႔ စာပို ႔အေၾကာင္းၾကားထား 
သည။္ မတ္လ ဒတိုယပတ္အတြင္း 
က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယင္းလာဘ္ေပးလာဘ္ယူဥပေဒ 
ကို လက္ရွိတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ 
ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ 
က်န္ရွိေနေသးသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးမေလးရွားေလယာဥ္ ျမန္မာ့ေရတပ္ႏွင့္ 
ေလတပ္ကူညီရွာေဖြ
 ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မေလး 
ရွားေလေၾကာင္းမွ MH 370 ေလ 
ယာဥ္သည္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ႏွင့္ 
နီးေသာ မလကၠာေရလကၾ္ကားသို႔ 
ပ်သံန္းလာဖြယ္ရိွသညဟု္ ခန္႔မွန္း 
ခ်ကမ္်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက ္
ျမန္မာေလတပ္ႏငွ့ ္ေရတပ္က က ူ
ညရွီာေဖြေပးခဲ့သည။္ ေလတပ္က 
ျမနမ္ာ့ေလပိငုန္ကအ္တြင္း ရွာေဖြ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သလို ေရတပ္ကလည္း 

ျမနမ္ာ့ေရပိငုန္ကတ္ြင ္စစသ္ေဘၤာ 
သံုးစင္းေစလႊတ္၍ ကူညီရွာေဖြ 
ေပးခဲသ့ည။္ မတ္လ ၈ ရက ္နံနက ္
က မေလးရွားႏိငုင္ ံကြာလာလမပ္ ူ
ေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္း 
ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာေသာ MH370 
ေလယာဥ္သည္ မတ္လ ၇ ရက္ 
အထိ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အ 
ေၾကာင္းရင္းကို မသိရေသးေပ။

တကၠသိုလ္ဆရာမႏွင့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားအမႈ 
အျပန္အလွန္အမႈဖြင့္
 တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမး 
ပဲြေျဖရန္ တစ္ရက္အလိုတြင္ 
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ အသက္ 
(၄၁)ႏွစ္အရြယ္ လက္ေထာက္ 
ကထိကဆရာမတစဦ္းႏငွ့ ္ဒဂံ ု(၁) 
မွ အသက ္(၁၅)ႏစွ ္ေျခာကလ္အ 
ရြယ္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားတို႔ 
ေနအိမ္အသီးသီးမွ ေပ်ာက္ဆံုး  
မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ဆရာမ 

ကို ၎ကခိုးယူသြားေၾကာင္း 
မႏၲေလး ၿမိဳ႕မွေန၍ ေက်ာင္းသား 
က ဆရာမ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား 
ဖနု္းဆက ္အသိေပးၿပီးေနာက ္ႏစွ ္ 
ဖက္ေဆြမ်ဳိးမ်ား အျပနအ္လနွအ္မႈ 
ဖြင့္ခဲ့ ၾကသည္။ အဆိုပါအမႈကို 
ဗဟန္းႏငွ့ ္ေျမာက/္ဒဂံရုစဲခန္းတြင ္
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာငမ္ႈျဖင္ ့အမႈ 
ဖြင္က့ာ စစ္ေဆးေနဆ ဲျဖစသ္ည။္

အက္ဖ္အီးစီ မတ္လကုန္ေနာက္ဆံုးလဲလွယ္ရမည္
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ 
ေငြေၾကးအျဖစ ္အသံုးျပဳေနေသာ 
ႏိငုင္ံျခားေငြလကမွ္တ္ (FEC) မ်ား 
ကို မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုး 
ထား ျပန္လည္အပ္ႏွံလဲလွယ္ရန္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က  
နုငိင္ပံိငုသ္တင္းစာမ်ားမတွစဆ္င့ ္ 
ေၾကညာထားသည္။ သတ္မွတ္ 

ရက္ေက်ာလ္ြနပ္ါက လလဲယွ္ျခင္း 
ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ 
ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ 
ထားသည္။ အက္ဖ္အီးစီကို ျမန္ 
မာႏိငုင္အံတြင္း သံုးစဲြခြင္က့ိ ု၁၉၉၃ 
ခုႏွစ္က စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။

ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ရွိ 
ဒိုင္ႏိုေဆာကမၻာ
ပန္းၿခံတြင္ ခ်စ္သူစံုတဲြ 
အပန္းေျဖခြင့္တားျမစ္
 ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ဟက္ပီးဇုန္ 
ကစားကြင္းအတြင္းရွ ိအမ်ားျပည ္
သူအပန္းေျဖနားေနႏိုင္သည့္ ပန္း 
ၿခံတစ္ခုကို ခ်စ္သူစံုတဲြမ်ား ၀င္ 
ေရာကန္ားေနျခင္းမျပဳရန ္မတလ္ 
ပထမပတ္အတြင္းက တရား၀င္ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ၀င္ 
ေရာကအ္ပန္းေျဖၾကသည့ ္ခ်စသ္ ူ
စံုတဲြအခ်ဳိ႕မွာ လဲြမွားေသာ အျပဳ 
အမူမ်ားျဖင့္ အဆိုပါပန္းၿခံအ 
တြင္း ၀င္ေရာက္အပန္းေျဖၾကသ 
ျဖင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ က 
ေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုလိုက္ 
လာေရာက္အပန္းေျဖသူမ်ားကို  
သာ ၀င္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟု ဆို 
သည္။ ယခု ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္အ 
တြင္းရွ ိဒိငု္ႏုိေဆာကမၻာ ပန္းၿခ ံမွာ 
ခ်စ္သူစံုတဲြမ်ား ၀င္ေရာက္အပန္း 
ေျဖခြင္ ့ပထမဆံုးအႀကမ္ိတားျမစ ္
လိကု္ေသာ ပန္းၿခံတစခု္ျဖစသ္ည။္

အစားအေသာက္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ကိုးခုသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္
 အစားအေသာက္မ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္သူမ်ား ထိခုိက္ပါက လြတ္ 
လပ္စြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကရန္ 
ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ျပည္ေထာင ္
စ၀ုနႀ္ကီး ဦးစိုးသနိ္းက ျမနမ္ာၿ့ငမိ္း 
ခ်မ္းေရးစငတ္ာတြင ္က်င္းပေသာ 
ကမၻာ့စားသံုးသူအခြင့္ေရးေန႔ အ 
ခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည။္ ၀ယ္ 

ယူစားသံုးသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ စား 
သံုးသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ 
ေဆာင္မႈရယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ေပးရသည့္ တန္ဖိုးအတိုင္း 
ခံစားခြင့္မရရွိဘဲ နစ္နာမႈရွိပါက 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ကိုးခု 
သို႔ စတင္တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ 
သည္။

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖဲြ႕တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံုးဦးေရြးခ်ယ္ခံရ
 ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာငမ္်ားအဖဲြ႕တြင ္၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
လူငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ သံုး 
ဦးေရြးခ်ယ္ခံထားရသည္။ ႏိုင္ငံ 
ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚဇင္ 
မာေအာင္၊ KZL ပန္းခ်ီျပခန္းထူ 
ေထာင္သူ ပန္းခ်ီဆရာ ခင္ေဇာ္ 
လတ္ႏွင့္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီ 
အုပ္စ ုဥက႒ၠႏငွ့ ္အမႈေဆာငအ္ရာ 
ရွိခ်ဳပ္ ဦးကံထြန္းတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရ 

ေၾကာင္း အဆိုပါအဖဲြ႕၏ ၀က္ဘ္ 
ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ကမၻာလံုးဆိငုရ္ာ လငူယမ္်ားအဖဲြ႕ 
မွာ ထူးျခားၿပီး ရဲစြမ္းသတိၱျပည့္စံု 
ေသာ၊ စြမ္းေဆာငရ္ညရ္ွသိည့ ္လ ူ
ငယ္ေခါင္းေဆာင ္၉၀၀ ေက်ာ္ ပါ 
၀င္ထားၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းမွ ႏိုင္ငံ 
ေရး၊ လမူႈေရး၊ စီးပြားေရးနယပ္ယ ္
မွ အသက္ ၄၀ ေအာက္လူငယ္ 
မ်ားကိ ုစြမ္းေဆာငရ္ညအ္ကဲျဖတ ္
ၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုးထိမိုးမိေဒသတြင္ ေရႊႏွင့္ေၾကးနီသတၱဳ 
ေဒ၀ူးကုမၸဏီ စမ္းသပ္တူးေဖာ္မည္

ဆန္ႏွင့္ ပဲအပါအ၀င္ သီးႏွံအမ်ဳိးရွစ္ေထာင္ေက်ာ ္
 တ႐ုတ္သို႔ အခြန္လြတ္ တင္သြင္းခြင့္ရမည္
 ဆန္ႏငွ့ပ္မဲ်ဳိးစံ ုအပါအ၀င ္ႏွ ံ
စားသီးႏွအံမ်ဳိးေပါင္း ၈၇၀၀ ေက်ာ ္
ကို အေကာက္ခြန္လြတ္ လြတ္ 
လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ကို တ႐ုတ္ 
အစိုးရက မၾကာမီခြင့္ျပဳေပးရန္ရွိ 
သည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ 
ျမနမ္ာလ့ယယ္ာထြကက္နု ္အမ်ား  

စုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ရာ 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ 
ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစုိး  
ရက တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္း 
မရွိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား 
ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္သို႔ 
ပုလဲသြယဆ္နတ္နခ္်နိ ္
ငါးသိန္းတင္ပို႔ရန္ 
ဆန္မေလာက္မငျဖစ္
 ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ 
မ်ားၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ 
ေရးထိုးထားေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
သို႔ ပုလဲသြယ္ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါး 
သိန္းတင္ပို႔ရန္မွာ ပမာဏမ်ားေန 
ေသာေၾကာင့ ္အျခားဆနမ္်ား တင ္
ပုိ႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၃ 
ဒီဇင္ဘာက ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသုိ ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာန 
၏ ကမ္းလမွ္းခ်ကအ္ရ ႏစွ္ႏိငုင္အံ 
စိုးရတာ၀နရ္ွသိမူ်ား လကမ္တွ္ေရး 
ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုလဲသြယ္ 
စပ္မ်ဳိးစပါးကို ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီတြင္ ဧကေထာင္ခ်ီ၍ 
စိုက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း အျခားေဒသ 
မ်ားတြင ္စိကုပ္်ဳိးျခင္း မရွိေပ။ ပလု ဲ
သြယဆ္န ္တနခ္်နိ ္ငါးသနိ္းတငပ္ို႔ 
ရန္မွာ ပုလသဲြယ္စိကုဧ္က အနည္း 
ဆံုး ငါးသန္ိးခန္႔ရိွရမည္ျဖစသ္ည။္

 ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ မိုးထိမိုးမိ 
ေဒသရွိ ေရႊႏွင့္ ေၾကးနီသတၱဳမ်ား 
တူးေဖာ္စမ္းသပ္ရွာေဖြခြင့္ကို ကိုး 
ရီးယားႏိုင္ငံ ေဒ၀ူးကုမၸဏီက 
သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ႏွစ္ 
ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြခြင့္ 
ရရိွ ခဲ့သည။္ ေျမဧကတစ္ေသာင္း 
ေက်ာ္တြင္ ေဒ၀ူးက ေဒၚလာသန္း 

၃၀ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ 
ထားၿပီး တူးေဖာစ္မ္းသပမ္ႈမ်ားေပၚ 
မူတည္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ကာလရွည္ 
ထပ္မံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ျဖစ္ 
သည။္ လပ္ုငန္းကိ ုဧၿပီလအတြင္း 
စတင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေရႊႏွင့္ 
ေၾကးနီမ်ားကို အဓိက ရွာေဖြစမ္း 
သပ္မည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
အသံုးစရိတ္ တတိယအမ်ားဆံုးေနရာရွိ
 လာမည္ဘ့႑ာႏစွတ္ြင ္ကာ 
ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္ 
မွာ တတိယအမ်ားဆံုးေနရာ 
ဆက္လက္ရပ္တည္ေနၿပီး ပညာ 
ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တို႔အ 
တြက္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ဘီလီယံ 
၃၅၀ ေက်ာ ္ပိမုိသုံုးစဲြသြားမည္ျဖစ ္
သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 
သည ္လာမည့ ္ဘ႑ာႏစွတ္ြင ္အ 
သံုးစရတိ ္က်ပဘ္လီယီံႏစွ္ေထာင ္
ေက်ာ္လ်ာထားၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန 

အားလံုး စစုုေပါင္းအသံုးစရတိ၏္ 
၁၂ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေန 
သည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအ 
တြက္ အသံုးစရိတ္မွာမူ လာမည့္ 
ဘ႑ာႏစွတ္ြင ္က်ပ္ဘလီယံီ တစ ္
ေထာင္ေက်ာ္ သံုးစဲြမည္ဟု လ်ာ 
ထားသည္။ အလားတူ က်န္းမာ 
ေရးအသံုးစရိတ္တြင္လည္း လာ 
မည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြက္ က်ပ္ဘီလီ 
ယံ ေျခာက္ရာေက်ာ္ သံုးစဲြမည္ဟု 
လ်ာထားသည္။

အနေႏၲာအနႏၲဂုဏ္ ျခစားသြားၾကသည့္
ေက်ာင္းဆရာအခ်ဳိ႕အေၾကာင္း

အခုႏွစ္မွတ္ေလာက္စီ လိုေနတဲ့ 
သခၤ်ာနဲ ႔ ဓာတုေဗဒ ႏွစ္ဘာသာ 
မွာသာဒီထြက္လိုက္ရင္ ေျခာက္ 
ဘာသာဂုဏ္ထူးေလ။ ပြဲသိမ္းၿပီ 
ေပါ့။ ေဆးတန္း၀င္မွာပဲ . . .’’
 အေျပာမ်ဳိးႏွင့္ဆိုသည့္အခါ 
ေခတ္ကလည္း  ေဆးေက်ာင္း  
တက္ရမွ လူျဖစ္သေယာင္ဆိုျပန္ 
ေတာ့ ၾကာသလားလို႔ ႏွစ္ဘာသာ 
ဆယ္သိန္း။ မရွိ ရွိတာ လက္၀ါးပူ 
တုိက္ရတုိက္ရ ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့ 
သည္တဲ့။
 တကယ္ေတာ့ ကေလးက သူ႔ 
ႀကိဳးစားမႈႏွင့္သူ ေအာလ္ဒီထြက္ 
ထားၿပီးသား။ အဲသည္ၿပီးၿပီးသား 
ႀကီးကို  ထိုေက်ာင္းဆရာက ဒီ  
ထြက္ဖို ႔ ႏွစ္မွတ္လိုေနသည္လုပ္ 
ကာ အသားလြတ္ ေငြ ၁၀ သိန္း 
၀င္အုပ္ျခင္းျဖစ္၏။
  ဟိုဘက္ ႏွစ္ေတြတုန္းက 
တတ္ႏိုင္သည့္မိဘႏွင့္ စာေတာ္ 
သည့္တပည့္ေလးေတြထံမွ  သူ 
ဘယ္ေလာက၀္ါးမ်ဳထိားခဲၿ့ပမီသ။ိ 
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တုန္းကေတာ့ မိဘ 
လုပ္သူက ‘‘တုိးမေနေတာ့ပါဘူး 
ဆရာရယ္။ ရသေလာက္နဲ႔ပဲ ေန 
ပါေစေတာ့’’ဟု လုပ္သည္ႏွင့္ ထုိ 
ဆရာမွာ ေထြးမရအန္မရ ျဖစ္ေတာ့ 
သည္တဲ့။ သြားမတုိးလွ်င္လည္း 
ရမွတ္က ကေလး၏ ကိုယ္စြမ္း 
ကိုယ္စျဖင့္ေအာလ္ဒီက ထြက္ေန 
ၿပီးသား။
  ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ထုိ 
ေက်ာင္းဆရာ၏လိမ္ဆင္ႀကီးက 
ဘူးေပၚသလိုေပၚေတာ့သည္တဲ့။
  သည္အခါ က်ျပန္ေတာ့ 
လည္း ေရွ႕မ်က္ႏွာပင္ ေနာက္သို႔  
ေျပာင္းမေနေတာ့ဘဲမ်က္ႏွာေျပာင္ 
ႏငွ္ ့သညက္စိၥကိုျပႆနာ မလပ္ုဖို႔ 
ေတာင္းပန္ျပန္သည္တဲ့။
 ၾကားရသည့္အခါ ရက္ရက္ 
စက္စက္ မိုက္မိုက္႐ိုင္း႐ိုင္း ပက္ 
ပက္စက္စက္ႏွင့္ ဆရာ့ဂုဏ္ကို 
ခ်နင္းလုပ္စားတတ္ေပတယ္ဟု 
စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရသည္။
 သည္ႏွစ္ စာေမးပြဲသို႔၀င္ၾက 
မည့္ ႀကိဳးစားပမ္းစားျဖင့္ ကိုယ္ 
တိုင္လည္းအားထုတ္၊ ဘုရားကု 
လည္းကု၊ နတ္ကိုးေခါစာပစ္ႏွင့္ 
ဆယ္တန္းတံတိုင္းႀကီးကို ေက်ာ္ 
ျဖတ္ဖို ႔   ႀကိဳးစားေနၾကရသည့္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလး 
မ်ား ထုိသို႔ေသာအနႏၲဂိုဏ္းမ၀င္ 
သည့္ေက်ာင္းဆရာမ်ဳိးႏွင့္ ေ၀ရာ 
မဏိေ၀းပါေစေသာ္ . . .ဟုလည္း 
ဆုေတာင္းမရိသည္ႏငွ္ ့တစဆ္က ္
တည္းလည္း နာသံုးနာအျပည့္ျဖင္ ့
အာစရိယဂုဏ္ ေျမာက္ခဲ့သည့္ 
ငယ္ငယ္က ကိုယ့္ဆရာမ်ားကို 
လည္း ဦးခ်ကန္ေတာ့မိျပန္ရ အ 
ႀကိမ္ႀကိမ္။      ။
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ရွစ္ဆယ့္ရွစ္
အသံလိႈင္းေနာက္မွ 
သူရဲေကာင္း

အမိရ္ိ ွတစလ္ံုးတည္း ေသာ 
ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းျမည္ 

လာခ်ိန္တြင္    ဦးေနမင္းတစ္ 
ေယာက္အလြန္သတိ၀ီရိယႀကီး 
စြာျဖင့္ ဖုန္းကုိင္လုိက္သည္။ ဘဂၤ 
လားေဒရ့္ွႏုငိင္၊ံ ဒါကာၿမိဳ႕တြင ္အ 
ေျခစိုက္သည့္ သူ ႔လုပ္ေဖာ္ကုိင္ 
ဖက္သတင္းေထာက္ဟု  ထင္  
လုိက္ေသာ္လည္း  တစ္ဖက္မွ  
‘‘BBC သတင္းေထာက္လား’’ဆုိ 
ေသာ အသံေၾကာင့္ တအံ့တၾသ 
ျဖစသ္ြားခ်ိန္တြင ္တစဖ္ကက္ ဆက ္
လက္၍ ‘‘ကြၽန္ေတာ္မိုက္ကယ္ 
အရဲစပ္ါ။ ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
က စကားေျပာခ်ငလ္ို႔’’ဟု ေျပာလာ 
ပါသည္။ မၾကာမီ လူထုေခါင္း 
ေဆာင ္ေဒၚ ေအာငဆ္န္းစၾုကည၏္ 
အသံကုိ ဖုန္းလိုင္းထဲတြင္ ၾကား 
လုိက္ရသည္။
 အခ်ိန္က စစ္တပ္အာဏာ 
မသိမ္းခင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ 
ဘာလဆန္းပုိင္းျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ 
ကုိုယတ္ုငိ္ဦးေဆာင္ၿပီး လူထဆုႏၵ 
ျပပြဲေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ လုပ္ 
မယ္လို ႔  ေျပာဆိုလႈံ ႔ေဆာ္ေနတဲ့  
သတင္းေတြထြက္ေနပါတယ္။ 
အ ဲဒလီိလုပ္ုဖို႔ အစအီစဥ္မရွိတဲ့အ 
ေၾကာင္း BBC က တစ္ဆင့္ရွင္း 
ေပးပါလို႔ ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကည ္
ကုိယုတ္ုငိ္ေမတၱာရပခ္တံဲသ့တင္း
ကုိ ကြၽန္ေတာ္လက္ခံရရိွခဲ့တယ္။ 
အဒဲသီတင္းကု ိBBCက တစဆ္င္ ့
ျပန္လႊင့္ေပးခ့ဲတယ္’’
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 
၎၏ ခင္ပြန္းမုိက္ကယ္အဲရစ္တုိ႔ 
ကဲ့သို ႔ပင္ သပိတ္စခန္းမ်ားစြာ၊ 
ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
စြာက ဦးေနမင္းထံသုိ႔ ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်စြာ သတင္းေပးသည့္ ဖုန္း 

မ်ားကုိ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာ 
လတစ္ေလွ်ာက္  လက္ခံရရိွ ခဲ့  
သည။္ စစအ္ာဏာသမ္ိးၿပီး တစလ္ 
အၾကာ အထိန္းသိမ္းမခံမီအထိ 
ဦးေနမင္းသည္ BBC သတင္း 
ေထာက္ခရစ ၥ တိုဖာဂါးနက္ထံ  
ဆက္သြယ္၍ သတင္းမ်ား ဆက္ 
တုိက္ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။
 ၈ ၈  အေ ရးေ တာ္ ပံု တ စ္  
ေလွ်ာက္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ BBC 
သတင္းဌာနမွ တစ္ဆင့္ ကမၻာအ 
ရပ္ရပ္သုိ ႔ ပ်ံ႕ႏွံေစခဲ့သည္မွာ ဦး 
ေနမင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ တစ္လံုး  
တည္းေသာ ႀကိဳးဖုန္းေလးမွျဖစ္ 
သည္။ တယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ားကုိ 
ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ၾကားျဖတ္ 
နားေထာင္ေနသည္ၾ့ကားမ ွျမနမ္ာ ့
အေရးေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားကုိ 
BBC သတင္းဌာနက အၿမဲလိုလို 
ထတုလ္ႊင့္ေနႏုငိခ္ဲ့ျခင္းကု ိေထာက ္
လမွ္းေရးမ်ားကုယိတ္ုငိ ္မယံၾုကည ္
ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။
 ‘‘ျပည္ပက တိုက္႐ိုက္ဆက္ 
တဲ ့ဖနု္းဆု ိၾကားက ေအာပ္ေရတာ 
မခံလည္း ေခၚလို႔ရတယ္။ ခရစၥနဲ႔ 
ကြၽန္ေတာ္က အဲဒီလမ္းေၾကာင္း 
ကုိ သံုးခဲ့တာ။ ခရစၥက တစ္ေန႔ 
ေလးႀကိမ္ပုံမွန္ေခၚတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ္ကေတာ့ ေခၚလို႔မရဘူး။ ေခၚ 
ရင ္ေအာ္ပေရတာခရံေတာ့ ၾကား 
ျဖတန္ားေထာင္မွာပဲ။ ဒီလိနုည္းန႔ဲ 
BBC အတြက္ သတင္းေတြ အ 
မ်ားႀကီးလုပ္ေပးခဲ့တယ္’’ဟု အ 
သက(္၆၇)ႏစွရွိ္ ဦးေနမင္းကေျပာ 
ျပသည္။
 တရားမမႈမ်ား သီးသန္႔လိကု ္
ပါေဆာငရ္ြကသ္ည္ ့ေရ႕ွေန ဦးေန 
မ င္း သ ည္  အ မႈ သ ည္ တ စ္ ဦး  
ေၾကာင့္ BBC သတင္းေထာက္ 

ခရစၥႏငွ္ ့ခ်ိတ္ဆကမိ္သည။္ ၁၉၈၈ 
မတ္လတြင္ စက္မႈေက်ာင္းသား 
ကုိဖုန္းေမာ္ ၊  ကုိစုိးႏုိင္တုိ ႔  ေသ 
ဆံုးခဲ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ 
ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ လူထုဆႏၵျပပြဲ 
မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚျခင္းစ 
သည္ ့ျမနမ္ာ့ႏုငိင္ံေရး အေျခအေန 
မ်ားကု ိေလလ့ာရန္ ခရစၥမွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ သံုုးပတ္ၾကာလာေရာက္ 
ခြင့္ရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ အ 
တုကိအ္ခအံငအ္ားစမု်ားႏငွ္ ့ေတြ႕ 
ဆံုရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ဦးေနမင္း 
လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။
 ‘‘၈၈ ဧၿပီမွာ ရဲကားမီး႐ႈိ႕မႈနဲ႔ 
အဖမ္းခံရတဲ့   ေကာင္ေလးတစ္ 
ေယာက္အမႈကုိ     လုိက္ရင္းနဲ႔ 
အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒကုိ လုိသလုိ အ 
သံုးခ်တာေတြ၊ မတရားတာေတြ 
သိလာေတာ့ ဦးေန၀င္းအထိကုိ 
တက္ၿပီး တရားစဲြခဲ့တယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ္လုိက္ခဲ့တဲ့အမႈေတြက ႏုိင္ငံ 
ေရးသမားတခ်ိဳ ႕ ရွစ္ေလးလံုးမ 
တုိင္မီလြတ္ကုန္ ၾကေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ့္အမႈသညက္ တစဆ္င္ ့ခရစၥ 
က  ကြၽန္ေတာ့္ဆ ီပထမဆံုး ဆက ္
သြယ္လာခဲ့တယ္’’ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
 ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းသည့္ BBC 
သတင္းမ်ား  ကြက္တိမွန္ကန္မႈ 
ေၾကာင္ ့  ခရစၥတိုဖာဂါးနကက္ု ိCIA 
ဟုပင္ထင္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအခ်ိန္ 
က BBCႏွင့္ ခရစၥတိုဖာဂါးနက္ 
သည္ သူရဲေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ 
တယ္။  အမွ န္ေတာ့ ခရစ ၥကုိ  
အစိုးရက ျပည္၀င္ခြင့္မေပးေတာ့ 
သျဖင္ ့ဘဂၤလားေဒရ့္ွႏုငိင္၊ံ ဒါကာ 
ၿမိဳ႕တြင ္အေျခစုကိက္ာ ဦးေနမင္း 
၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ားကု ိပံမုနွ ္
ရယူရင္း ျမန္မာ့အေရးသတင္းမ်ား 
ကုိ BBC က လႊင့္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 

သည္။
 ‘‘၈၈ မွာ ျမန္မာျပည္က ဂ်ာ 
နယ္လစ္ေတြအားလံုးကုိ အစုိးရ 
က ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦးေန 
မင္းဟာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ ႕ အဓိက 
သတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ 
သူက သတင္းေတြ စုစည္း ၿ ပီး  
ကြၽန္ေတာ့္ဆီပို႔တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
က BBC ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္မွာ 
ျပနၿ္ပီး ထုတုလ္ႊင္ခ့ဲတ့ယ။္ ဒမီတုငိ ္
ခငအ္ထိ ဦးေနမင္းရ႕ဲ အခန္းက႑ 
ဟာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံခဲ့ရ 
ဘူး။ သူ႕ရဲ႕စူးရွတဲ့ အျမင္နဲ႔ ရဲစြမ္း 
သတိၱကုိ  ကြ ၽန္ေတာ္တုိ ႔  ျပန္ ၿပီး 
ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္’’ဟု သတင္း 
ေထာက္ ခရစၥတိုဖာဂါးနက္က 
အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ေျဖၾကားခဲ့ 
သည္။
 ယင္းေၾကာင့္လည္း ၈၈ အ 
ေရးေတာပ္ံတုစ္ေလွ်ာက ္သတင္း 
မ်ားကုိ စြန္ ႔စားေပးပုိ ႔ခဲ့သူ ဦးေန 
မင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုလ 
၁၀ ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့သည့္  
East West စငတ္ာ မီဒယီာညလီာ 
ခကံ ရစဲြမ္းသတိဆၱခု်ီးျမႇင္ခ့ဲ ့သည။္ 
 ဦးေနမင္းေပးပုိ ႔ေသာ သ 
တင္းတိုင္းကုိ ခရစၥကလည္း ဒီ 
တုိင္းေတာ့ တန္းသံုးျခင္းမဟုတ္။ 
ထုိစဥ္က ျမန္မာျပည္ရိွ သံ႐ံုးအ 
သိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ အျခားေသာ သ 
တင္းရင္းျမစ္မ်ားထံ ေမးျမန္းအ 
တည္ျပဳၿပီးမွ သံုးေၾကာင္း ၎က 
ေျပာသည္။
 ‘‘ဦးေနမင္းက ကြၽန္ေတာ့္အ 
တြက္ေတာ ့သရူဲေကာင္းပါ။ ကြၽန ္
ေတာဟ္ာ အဒဲတီနု္းက အသကက္ 
ငယ္ေသးတယ္။ အလပ္ုကု ိပငပ္င ္
ပန္းပန္းလပုခ္ဲ့ေပမယ္ ့သူ႔ေလာက ္
ေတာ့ အနစ္နာမခံခဲ့ရဘူး။ ေပး 
ဆပ္မႈလည္း      မႀကီးမားခဲ့ဘူး။ 

သကူမွ ၈၈မွာ ျမန္မာျပညရ္႕ဲ သရူ ဲ
ေကာင္းေတြထဲက တစ္ေယာက္ 
ပဲ’’ဟု ခရစၥကဆုိသည္။
 ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရး 
ထုိးသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ 
၁၉၄၇ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဦးေန  
မင္းသည ္ဖဆပလေခတ္၊ မဆလ 
ေခတ၊္ဆုရိယွလ္စ္ေခတမ္်ိဳးစံုျဖတ ္
သန္းခဲ့ၿပီး ၎၏ ေခါင္းမာမႈႏွင့္ 
ပညာမာနႀကီးမႈတုိ႔ေၾကာင္ ့အစုိးရ 
၀န္ထမ္းအလုပ္ႏွင့္ အဆင္မေျပ။ 
ပထ၀ီႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး ေဆးသ ု
ေတသနဌာနတြင ္ေခတၱအလပ္ု၀င ္
ခ်ိန္၊ တစ္ဖက္တြင္ ဥပေဒဒီပလုိ 
မာရယူခဲ့ၿပီး ကုန္းလမ္းပုိ ႔ေဆာင္ 
ေရးတြင္  ပညာရွင္ ရာထူးျ ဖင့္  
အလုပ္စ၀င္ခဲ့သည္။
 ကညနတြင္္္လည္း အထက္ 
အရာရိွႏွ င့္  အဆင္မေျပေသာ 
ေၾကာင့္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး 
လက္ဦးဆရာ၏ အႀကံေပးမႈျဖင့္ 
တရားမမႈမ်ား လုကိပ္ါေဆာငရ္ြက ္
ရင္း ေရွ႕ေနျဖစ္လာခဲ့သည္။
 သတင္းေထာက္အေတြ႕အ 
ႀကံဳမရွိေသာ္လည္း အစိုးရအဆက ္
ဆက္ မတရားမႈမ်ားကုိ လက္မခံ 
လိစုတိ္ႏငွ္ ့၀ါဒျဖန္႔ခ်သိည္ ့သတင္း 
မ်ားႏွင့္သာ  နီးစပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ခရစၥထံ သတင္းမ်ားေပးပို႔ရန္ ဆံုး 
ျဖတ္ခဲ့သည္။
 ‘ ‘ သ တ င္း ပ ညာေ နာ က္ ခံ  
လည္း ဘာမမွရိဘွူး။ ဒါေပမဲ ့ကုယိ္ ့
ရ႕ဲ ႏုငိင္ံေရးအဆကဆ္ကအ္ ေတြ႕ 
အႀကံဳအရ ဘယ္ေန႔မွာ ဘာျဖစ္မ 
လဲဆုိတာ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ၿပီး 
သတင္းေတြ ပုိ ႔ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီအ 
တြကလ္ည္း BBC ကတစ္ျပားတစ ္
ခ်ပ္မွမရခဲ့သလို   ေတာင္းလည္း 
မေတာင္းဆုိခဲ့ဘူး’’
 အလမ္ွးက်ယ္သည္ ့ေထာက ္

လွမ္းေရးကြန္ရက္အတြင္း ဦးေန 
မင္းလည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ သက္ 
ဆင္းခဲ့ရသည။္ ၁၉၈၈ ေအာကတို္ 
ဘာ၂၁ တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ပုဒ္ 
မ ၅(ည)ျဖင့္ ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္က်ခံ 
ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ 
လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ေအး 
ခ်မ္းစြာ ေနထိုငခ္ဲ့ရာမွ ၂၀၀၃ တြင ္
ထုငိ္းနယစ္ပရ္ိ ွေက်ာင္းသားအဖဲြ႕ 
တစ္ဖဲြ႕တည္ေထာင္ေသာ Net- 
work Media Group အတြက္ သ 
တင္းအေတြ႕အႀကံဳ၊ အႀကံဉာဏ္ 
ေပးမိသျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၅ 
(ည)၊ မတရားအသင္းဆကသ္ြယ္ 
မႈ၊ မတရားအသင္း၀င္မႈ ၁၇ (၁) 
(၂)တုိ႔ျဖင့္ ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္က်ခံခဲ့ 
ရၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင္ ့လြတ္ေျမာကလ္ာ 
ခဲ့သည္။
 ‘‘ပထမတစ္ႀကိမ္ေထာင္က် 
ေတာ့   သာယာ၀တီေထာင္ကုိ 
အစမ္ငယ္နဲ႔ အစမ္ႀကီးတို႔ ေထာင ္
၀ငစ္ာ လာေတြ႕ၿပီး  အျပနမ္ွာ ကား 
ေမွာကၿ္ပီး အစမ္ငယ္က ပဲြခ်င္းၿပီး 
ဆံုးသြားတယ။္ အစမ္ႀကီးကေတာ ့
နံ႐ုိးေတြ က်ိဳးကုန္တယ္။ အစ္မ 
ငယဆ္ံုးတာကု ိမသိားစကု ဖံုးထား 
တယ္။ အျပင္ေရာက္မွ သိရတာ။ 
အိမ္က မိသားစုက ႏုိင္ငံေရးကုိ 
လံုး၀မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့လုိ႔   တား 
တယ္’’ဟု နရံံတြင္ခ်ိတ္ထားေသာ 
ဘဲြ႕၀တ္စံုျဖင့္ အစ္မငယ္ဓာတ္ပုံ 
ကု ိၫႊန္ျပရင္း ၀မ္းနည္းႏွေျမာဟန ္
ျဖင့္ ေျပာသည္။
 ပထမတစ္ႀကိမ္ေထာင္က် 
ကတည္းက ေရွ႕ေနလုိင္စင္႐ုပ္ 
သိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ဘ၀ရပ္တည္ေရး 
အတြက္ မိသားစု၀င္မ်ားကုိသာ 
အားကုိးရပ္တညခ္ဲရ့သည။္ လက ္
ရိွ   ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ 
လည္း လံုး၀မေထာက္ခံသျဖင့္  
ယင္းဖဲြ႕စည္းပံုေအာက္က ဥပေဒ 
မ်ားကုိ  အသံုးျပဳအမႈမလိုက္ခ်င္ 
သျဖင္ ့ယေန႔အထိ ေရွ႕ေနလုငိစ္င ္
ကုိ ျပန္လည္မထုတ္ေသးဟုဆုိ 
သည္။
 ၂၀၁၁ တြငလ္ြတ္ေျမာကၿ္ပီး 
ေနာက္ပုိင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သတင္း 
ေလာကကုိ  စြ န္ ႔လႊတ္ထား ၿပီး  
တရားစခန္းရိပ္သာမ်ားတြင္သာ 
ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၿပီျဖစသ္ည္ ့တစက္ိယု ္
တည္းလူပ်ိဳႀကီးသမား ဦးေနမင္း 
က လက္ရိွသတင္းေထာက္မ်ား 
ကို သူျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ သတင္း 
ေလာကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ အႀကံျပဳ 
သည္။
 ‘ ‘ေထာက္လွမ္းေရးေအာ္ပ 
ေရတာ   ၾကားခံထားတဲ့ၾကားက၊ 
ေထာငက္်မယ္  အေသခံရမယ္ဆိ ု
တာ သိတဲ့ၾကားက ေအာ္တုိတယ္ 
လဖီနု္းေလး တစလ္ံုးနဲ႔ေတာင ္ကြၽန ္
ေတာ္လူထုကုိ သတင္းေတြ ေပး 
ခဲ့တယ္။ အခုေခတ္မွာ ဟန္းဖုန္း 
ကုိယ္စီနဲ ႔  ဆက္သြယ္ေရးနည္း 
ေပါင္းစံုနဲ ႔ သတင္းေထာက္ေတြ 
အရည္အခ်င္းသာရွိရင္ ေပၚပင္ 
ေလးေတြ မလပု္ေစခ်ငဘ္ူး။ ငါတို႔ 
ေခတ္မွာ  ငါတို႔ဘာလုပ္ခဲ့လဲဆုိ 
တာ သမိုင္းပဲ’’

ေအးသူစံ

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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မေရႊ႕ရန္ ေရေလာင္း၊ မေလာင္း၍ ေရႊ႕၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ခုရိွသည့္အနက္  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစုိးရ၀န္ထမ္း 
ေပါင္းကုိးသနိ္း၏ အေျပာင္းအေရႊ႕  
ကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အဓိကအ 
ခ်က္ႏစွခ္်ကရိွ္သည။္ ျပစခ္်ကရိွ္ သ ူ
၀န္ထမ္းမ်ားကို ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား 
ေဒသသုိ႔ အျပစ္ေပးသည္အ့ေနျဖင္ ့
ပုိ ႔ေဆာင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစ 
ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္အပုိင္းအျခား သတ္ 
မွတ္၍ အေပးအယူသေဘာျဖင့္ 
ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ေစျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
 တ ရား ၀ င္ ထု တ္ျ ပ န္ ထား  
ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္း 
အေျပာင္းအေရႊ႕မူ၀ါဒတြင္ ယင္း 
ႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကက်င့္သုံးေန 
ေၾကာင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းအသုိင္း 
အ၀ုငိ္းကဆုသိည။္ ထုိ႔ေၾကာင္ ့အ 
လညွ့က္်အေျပာင္းအေရႊ႕ တာ၀န ္
ထမ္းေဆာငသ္ည့ ္စနစက္ အေပး 
အယူႏွင့္ မသမာမႈမ်ားစြာ ရွိေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလပုင္န္းစဥမ္်ား 
ကိ ုေမွ်ာလ္င္ခ့ဲသ့မူ်ားထတဲြင ္အစုိး  
ရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု 
မ်ားလည္းပါ၀င္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေနရာေဒသမေရြးတာ၀န္ထမ္း  
ေဆာင္ရမည္ဟူေသာသေဘာတူ 
ညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးထား 
ေသာ အဆက္အသြယ္မရွိသည့္၊ 
ေငြေၾကးမတတ္ႏုငိသ္ည္ ့၀နထ္မ္း 
မ်ားမွာ စည္းကမ္းခ်ကအ္တိငု္းပင ္
ပို႔သည့္ေနရာသြားၾကရသည္။ မ 
သြားႏုိင္ပါက တစ္ခုတည္းေသာ 
ေရြးစရာလမ္းမွာ အလုပ္မွႏုတ္ 
ထြက္ၾကရ႐ုံသာျဖစ္သည္။
 ‘‘လြနခ္ဲတ့ဲ ့သုံးႏစွ္ေလာကက္  
မႏၲေလးမွာတာ၀န္က်ေနခ်ိန္ ဘူး 
သီးေတာင္ ေမာင္ေတာကုိ သြားရ 
မယ္လုိ႔ လူႀကီးကေခၚတယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးကလည္းအ 
ဆင္မေျပဘူး။ အိမ္ကလည္းငွား 
ေနရတယ္။ မိန္းမကလည္း က 
ေလးမီးဖြားထားတာ မၾကာေသး 
ဘူး။ တစ္ေယာက္ခ်ိန္းေပးပါလုိ႔ 
ေျပာတယ္။ လႀူကီးက မရဘးူသြား 
ရမယလ္ုိ႔ သုံးေလးေခါက္ေျပာလာ 
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္းအလုပ္ပဲ 
ထြကလ္ုကိရ္တယ္’’ဟု လာဘလ္ာ 
ဘမေပးႏုငိဘ္ ဲအလပုမ္ွႏတုထ္ြက ္
လုိက္ရၿပီး ယခုေတာင္ႀကီးတြင္ 
ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဆြဲေနသူယခင္ 
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၀န္ 
ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 ႏွစ္အပုိ င္းအျခားအလုိက္  
ေ၀းလံေဒသတြင္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးပါက မိမိ 
ႏွစ္သက္ရာေဒသကုိ ေတာင္းခံ  
ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္သည္ ဆိုျခင္း 
ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနစကားယုံစား 
သူ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ 
ေတြ႕တြင ္ထငသ္လုိျဖစမ္လာပါ။ 
ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ အေမ့ေလ်ာ့ခံထားရ 
သူမ်ားလည္း ရွိေနျပန္ပါေသး 
သည္။

 ‘ ‘ရာထူးတုိးလည္းမဟုတ္၊ 
ျပစ္ဒဏ္ ထိတာလည္း မဟုတ္၊ 
အဲဒီလုိနဲ႔ ဒီကိုေျပာင္းေပးတာ။ ပုိ႔ 
လုကိၿ္ပီဆုရိငလ္ည္း တေမ့တေမာ 
ထားဖူးတာကိ ုႀကဳရံတယ။္ ဒမီွာပ ဲ
ေလးႏွစ္ခြဲေလာက္တာ၀န္ထမ္း  
ေဆာငသ္ြားတဲ ့ကြၽန္ေတာ့၀္နထ္မ္း 
ေတြ ဒီႏစွဆ္န္းပုငိ္းကမ ွျပန္ေျပာင္း  
သြားရရွာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆုိ 
၂ ႏွစ္ခြဲေတာင္ေက်ာ္သြားၿပီ။ အ 
ေျပာင္းအေရႊ႕မွာ က်န္ေနခဲ့တုန္း 
ပဲ’’ ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ပူတာအုိရွိ 
အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္း 
ေက်ာင္း ေက်ာင္းအပုႀ္ကီးကေျပာ 
ၾကားသည္။
 အကပ္ေကာင္းသ၊ူ ေငြေၾကး 
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သူ၊ လူႀကီးႏွင့္အဆင္ 
ေျပသတူုိ႔မွာေတာ ့မညမ္ွ်ေ၀းသည္ ့ 
ေဒသျဖစ္ပါေစ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါ 
အ၀င္ အဓကိအခ်ကအ္ခ်ာ ၿမိဳ႕ ႀကီး  
မ်ားကေန တစ္ဖ၀ါးမွမခြာ သက္ 
ေoာင့္သက္သာအလုပ္လုပ္ေန 
ႏုငိပ္ါသည။္ ေ၀းလံေခါငဖ္်ားလမ္း 
ပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ္ 
လည္း ၀င္ေငြရလမ္းေျဖာင့္ျဖဴးၿပီး 
အႀကံအဖန္ေကာင္းသည့္ ေဒသ 
မ်းတြင္မူလုပ္ခ်င္သူ၀န္ထမ္းမ်ား 
ၿပဳံတုိးေနတတ္ၿပီး လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူမႈအပါအ၀င္ မေျပာင္း 
ေရႊ႕ရန ္မ်ဳိးစုႀံကဳိးစားၾကသညမ္်ား 
လည္ရွိတတ္ၾကသည္။

 ‘‘ကြၽန္မ မဆဲႏၵနယ္ကြန္ဟိန္း 
ဆုိရင္ ေတာ္႐ံုနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚျပန္မ 
ေျပာင္းခ်ငၾ္ကဘူး။ ဘယလ္ုိေျပာရ 
မလဲ။ ပုုိက္ဆံရွာရလြယ္ေတာ့ 
ေလ’’ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္ဟိန္း 
မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚနန္း၀ါႏုကဆုိ 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္မဆရာမအျဖစ္နဲ ႔မႏၲ 
ေလးတုိင္းထဲမွာ တာ၀န္က်တုန္း 
က  နာမညစ္ာရင္းသာေရာကလ္ာ 
ၿပီး  လူမေရာက္တဲ့သူေတြအမ်ား 
ႀကီးပဲ။ အေျပာင္းအေရႊ႕ကုိ ၂ႏွစ္ 
ျပည္ ့မ ွစဥ္းစားေပမယ္လ့ည္း ၂ ႏစွ ္
ျပည္တ့ုငိ္းလည္း ေျပာင္းရဖုိ႔မေသ 
ခ်ာဘးူ။ စာရင္းရိွၿပီး ေရာကမ္လာ 
တဲ့သူေတြေနရာမွာ ဆရာမေတြ 
ထပ္ခန္႔တယ္။ စာရင္းထဲကလူ 
ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အေျခမ 
ပ်က္အလုပ္လုပ္တုန္းပဲ’’ဟု စာ 
ေရးဆရာမခင္ခင္ထူးက၎မူလ 
တန္းျပဆရာမအျဖစ ္တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္စဥ္က အေတြ႕အႀကဳံမ်ား 
ကို ေျပာျပသည္။
 လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး 
ခက္ခဲၿပီး လူတုိင္းမသြားခ်င္သည့္ 
ေနရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ 
ေဒသမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္ 
ေဒသမ်ားသို႔ ျပစ္ခ်က္ရိွသည့္၀န္ 
ထမ္းကို ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ျခင္းမွာ 
ကာယကံရွင္၀ န္ထမ္းအတြက္  

ေရာ ေဒသအတြကပ္ါေကာင္းက်ဳိး 
လုံး၀မျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္ 
ျပည္နယ္ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ 
ေတာက္ုယိစ္ားလယွဥ္ီးေဖသန္းက 
ေျပာသည္။
 ‘‘အျပစရိွ္လုိ႔ ပို႔ရေအာင ္ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္က အျပစ္ 
ရွတိဲသ့ူေတြကိအုျပစ္ေပးတဲ့ေနရာ 
လားလုိ႔ အစုိးရကု ိကြၽန္ေတာလ္ႊတ ္
ေတာ္မွာေမးဖူးတယ္။ သူတို႔က 
ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ေပၚလစအီရ 
ပါလုိ႔ေျဖတယ္။ အျပစ္ေပးလုိ႔ ဒီ  
လာရတယ္ဆုိကတည္းက ၀န္ 
ထမ္းကလည္း ပိုၿပီးအဆင္မေျပ 
ျဖစ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ေဒသ 
မိေအး ႏွစ္ခါနာတာေပါ့ဗ်ာ’’ဟု 
၎ကဆုိ သည္။
 အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာန 
ခ်ဳပ္ စစ္ေတြတြင ္၎တာ၀န္က်စဥ္ 
ရန္ကုန္ရွိ ရဲမွဴးႀကီးတစ္ေယာက္
အမႈတစခ္ထုနိ္းသမိ္းကုငိတ္ြယရ္ာ 
ျပႆနာပုိႀကီးသြားသည့္အတြက္ 
အျပစ္ေပးသည္အ့ေနျဖင္ ့စစ္ေတြ 
သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ေၾကာင္းကို 
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္အစုိး 
ရသတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ဖူး 
သည့္ သာဓကရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိး 
သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္  
ဦးလွေဆြကေျပာသည္။
 ‘‘ဒါေတြတကယ္ျဖစ္ခ္ဲတ့ာပ။ဲ 
အစိုးရရဲ႕ ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕ 

ဟာ အေတာ္႐ႈံ႕ခ်ည္ႏွပ္ခ်ည္ႏုိင္ 
တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္းတစခု္ 
နဲ႔တစ္ခုမတူၾကျပန္ဘူး။ တပ္ထဲ 
မွာေတာင ္အႀကအံဖန္ေကာင္းတဲ ့
တပ္ကုိလုိခ်င္လုိ႔ တပ္ရင္းမွဴးအ 
ျဖစ္နဲ႔ေျပာင္း၊ စစ္ဆင္ေရးၿပီးရင္ 
ေနာက္တပ္တစ္တပ္နဲ႔ျပန္ခ်ိန္းတဲ့ 
အခါ အႀကံအဖန္ကလည္း ဆက္ 
ရခ်င္ေတာ့ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္နဲ႔ပဲ 
ေနာက္တပ္ကုိ ျပန္သြားခ်င္လုိ ႔ 
ကက(ထူူး)ကို လာဘ္ေပးတဲ့သူ 
ေတြေတာင္ႀကဳံဖူးတာပဲ။ တပ္မွာ 
ေတာင္ ဒီလုိဆုိ အရပ္ထဲမွာေတာ့ 
ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့’’ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
 အေရႊ႕အေျပာင္းေရွာငလ္ုသိ ူ
မ်ားအတြက္ ေနရာ၊ဌာနအလုိက္ 
ႏႈန္းထားဂါရ၀အသီးသီးရွိသလုိ 
သက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္း၏ ေျခတံ 
လကတံ္မညမွ္်ရွညသ္ညက္လည္း  
အေျပာင္းအေရႊ႕မူ၀ါဒကိုေျပာင္း 
လဲေစႏုိင္သည္။
 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ 
ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေ၀းလံ 
ေခါငဖ္်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင ္တာ 
၀နထ္မ္းေဆာင္ေနေသာ ၀နထ္မ္း 
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကး ႏွစ္ 
ေသာင္းတိုးေပးခဲ့ ၿပီး ထပ္တိုး 
ေထာက္ပံ့ေၾကး သံုးေသာင္းကို 
ဒုတိယအႀကိမ္ ေပးအပ္ထား 
သည္။
 ေ၀းလံေဒသမ်ားတြင ္တာ၀န ္ 
ထမ္းေဆာင္ပါက ခံစားခြင့္လစာ 
ႏစွဆ္ေပးေသာ္လည္းအစစအရာ  
ရာေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ၿပီး ပုိက္ဆံရွိ၍ 
ပင္ ၀ယ္မစားႏုိင္သည့္ ေဒသမ်ား 
တြင္မူ မိသားစုကုိပင္ ေခၚထားဖုိ႔ 
အဆင္မေျပ။ 
 ‘‘ပိုက္ဆံရိွၿပီး အငတ္ေနရ 
တယဆ္ုတိဲ ့ေဒသမ်ဳိးဆုတိာ ပတူာ 
အုိေပါ။့ အစစအရာရာရွားပါးေစ်း 
ႀကီးလွပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္း 

(ကားလမ္း)ျပတသ္ြားတဲအ့ခ်နိဆ္ု ိ
ရင္ ၾကက္ဥက တစ္ေထာင္ဖုိးသုံး 
လုံးပဲ။ ကားလမ္းဆုိတာကလည္း 
၁၂လလုံးလုံးသြားလုိ ႔အဆင္ေျပ 
တဲ့လမ္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ မုိးရာသီ 
၀ငတ္ယ္ဆုတိာနဲ႔ပ ဲလမ္းေၾကာက 
ျပတ္ၿပီေလ။ ဒၾီကားထဲျမစႀ္ကီးနား 
နဲ႔ ပူတာအုိၾကားက ကားလမ္းဆို 
တာက အညဳိေရာငက္ိုျဖတသ္န္းခဲ ့
ရတဲ့လမ္းေလ။ ေဒသထြက္ဆန္ 
ေတာင္ တစ္ေထာင္ဖုိး သုံးဘူးအ 
ထိျဖစ္သြားခဲ့ဖူးေသးတယ္ေလ။ 
ေျပာခ်င္တာကေတာ့ မိသားစုကုိ 
ထထိိေရာက္ေရာက္ျပန္ေထာကပ္ံ ့
မေပးႏုိင္တာ’’ဟု ပူတာအုိအစုိးရ 
နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ 
ႀကီးကဆုိသည္။
 ေ၀းလံေဒသတြင္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္လုိစိတ္နည္းပါးသူ 
မ်ားတြင္ ေျမျပန္႔မွ ၀န္ထမ္းမ်ား 
သာမက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအ 
ခ်ဳ႕ိလည္းပါ၀င္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည ္
နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အိႏၵယိ 
ႏုိင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္အနီးရွိ ဒြန္း 
ေက်းရြာတြင္ မူလတန္းျပဆရာမ 
အျဖစ္ ၂ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့သ ူဆရာမတစဦ္းကေျပာသည။္
 ‘‘ကြၽန္မတို႔လုိ ျပည္မကလာ 
တဲ့ဆရာမေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာ 
ေရးမွဴးေတြက ခကခ္တဲဲ့ေဒသေတြ 
ဆီကိုပဲ တာ၀န္ခ်ေလ့ရွိပါတယ္။ 
လခႏွစ္ဆရလုိ ႔  မိသားစုကုိ 
ေထာကပ္ံ့ႏုငိ္ေပမယ္ ့တစ္ႏစွတ္စ ္
ခါျပန္ဖုိ႔ကိုေတာင္ လမ္းစရိတ္က 
အရမ္းေစ်းႀကီးတဲအ့ျပငသ္ြားရတဲ ့
လမ္းကလည္းအရမ္းအႏၲရာယ္ 
မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ 
စဥ္းစားရတာေတြရွိပါတယ္။ ၂ 
ႏွစ္ျပည့္ရင္ ေျပာင္းေပးမယ္လုိ႔ မူ 
လက ကတိစကားေတြရွိထားေပ 
မယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ အဲဒီလုိ 
ေျပာင္းေပးတာ အရမ္းရွားပါ 
တယ္္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
 ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈပုံစံျဖင့္ အ 
လုပ္ေနရာမ်ားကို အစုိးရကသာ 

ေအးသူစံ

စာမ်က္ႏွာ	(၈)သို႔

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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တစ္မတ္သားတို႔ ဘယ္သူ႔ေရြးမလဲ
ႏုိင္ငံ

ေအာင္သူရ၊	ဥကၠာကုိကုိ

ေတာ္သမၼတ ဦးသိန္း 
စန္ိ၏ မတ္လ ၁၆ ရက ္
ေန႔ ကခ်င္ျပညန္ယ္ ခ 

ရီးစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္လုိက္ပါသြားျခင္း 
က ျမနမ္ာ့ႏုငိင္ံေရးေလလ့ာသမူ်ား 
၏ ဦးေႏွာက္ကုိ အလုပ္ေပးလိုက ္
ပါၿပီ။ သမၼတက ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္ကုိပါ ေခၚေဆာင ္
သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
  ထုိမတုိင္မီကလည္း အာ 
ဆီယံ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား 
သတင္းစာရွငး္လင္းပြတဲြင ္ျမန္မာ 
ကာခ်ဳပ္ ပါဝင၍္ ပထမဆံုးသတင္း 
စာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း၊ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး 
ခရီးစဥမ္်ား ခပစ္ပိစ္ပိ ္သြားေရာက ္
ခဲ့ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ 
တပ္အင္အားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသ 
လာျခင္းတုိ႔အေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့ 
လာသူမ်ားသာမက ကမၻာကပါ 
အာ႐ံုစိုက္မိလာၾကသည္။
 ကာခ်ဳပ္သည္ ယခင္တစ္ 
ေလွ်ာက္လံုး စြဲကိုင္လာခဲ့ေသာ 
တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္ 
သာ အဖ ေဆာင္ပုဒ္ကုိစြန္႔လႊတ္ 
ကာ မၾကာေသးမီက သြားေရာက္ 
ခဲ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွားခရီးစဥ္အ 
တြင္း ျပည္သူသာ အမိ၊ ျပည္သူ 
သာ အဖဟု ေျပာင္းလဲ၍ စတင္ 
သံုးႏႈန္းလုိက္သူလည္းျဖစ္သည္။
 တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လည္း တပ္မ 
ေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသံုး 
ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးတုိ႔ကုိ တက္ 
ေရာက္ေဆြးေႏြးေစခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ 
၁ ရက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးလက္မွတ္ေရးထုိးလုိေၾကာင္း 
လည္း ကာခ်ဳပက္ ကမ္းလမွ္းလိကု ္
သည္။
  အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပ 
ေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
က တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ မဲ 
ဆြယ္သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ 
ေပၚေနခ်ိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦး 
စီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
က တုိက္ဆုိင္လ်က္ရွိေနသည္။ 
သမၼတေျပာစကားကု ိတပ္မေတာ္ 
က နားေထာင္ျခင္းမရိွဟု ေဝဖန္ 
ေနၾကခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 

ခရီးစဥ္က အျမငအ္ခ်ိဳ႕ကု ိေျပာင္း 
လဲသြားေစခဲ့သည္။
 ‘‘ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာေတာ့ 
အခ်င္းခ်င္းေက်ာခ်င္းကပရ္မွာပ။ဲ 
ဒီခရီးက ဘာကုိဆိုလိုသလဲဆုိရင္ 
ႏုငိင္ံေရးအရ ယုံၾကညမ္ႈရိွေၾကာင္း 
သြားတဲ့ Trip ပဲ’’ဟု စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံ 
ေရးေလလ့ာသ ူဦးဘိဘုုိေက်ာၿ္ငမိ္း 
ကေျပာသည္။
 လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တင္ 
သြင္းသည့္ အဆိုမ်ားကို တပ္မ 
ေတာသ္ားမ်ား ကန္႔ကြကခ္ဲ့ျခင္း မရွ ိ
ဘ ဲတညတီၫြတ္တည္း ေထာကခံ္ 
ခဲ့ၾကျခင္းက သမၼတဘကတ္ြင ္တပ္ 
မေတာ္ရပ္တည္ေၾကာင္း ျပသေန 
ျခင္းပင္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အေန 
ျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ 
ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆို 
ပါက တပမ္ေတာသ္ားလႊတ္ေတာ ္
ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိေသာ 
ဒုတိယသမၼတရာထူးအတြက္ အ 
ေလးေပးအခံရဆံုးသူ ျဖစ္လာႏုိင္ 
ဖြယ္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္း 
စိန္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ 
ပြတဲြင ္ဝင္ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳင္ျခင္း ျပဳ၊ 
မျပဳကုိ အတိအက်ေျပာဆုိထား 
ျခင္းမရွိေပ။
 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  
ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဦးသိန္း 
စိန္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ 

ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေတာ့ 
ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။
 ‘‘သမၼတကေတာ့ အေရြးမခံ 
ေတာ့ဘူးလို႔ ၾကားတယ္။ သမၼတ 
အေရြးမခံေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့  
လကရ္ွကိာခ်ဳပက္ုပိ ဲေပးလမိ့မ္ယ ္
ထငတ္ယ္။ သရူဦးေရႊမန္းက်ေတာ့ 
အေၾကာင္းသိေနၾကေတာ့ တပ္ 
ထဲမွာ သိပ္မေထာက္ခံၾကဘူး’’ 
ဟု အၿငိမ္းစား ဗုိလ္မွဴးတစ္ဦးက 
သံုးသပ္သည္။
 ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက 
ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး 
ႀကီး မင္းေအာငလ္ိႈငတ္ို႔ထမဲ ွတစဥ္ီး 
ကု ိ၂၀၁၅ ခုႏစွတ္ြင ္သမၼတျဖစလ္ာ 
ႏိုင္သူဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ 
ျပညသ္တုိူ႔၏ ေထာကခံ္မႈရရိွထား 
ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ 
ေနျဖင့ ္ဖြ႕ဲစည္းပံအုေျခခဥံပေဒအ 
ရ သမၼတျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ 
အလားတူ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ 
လည္း ၂၀၁၅ တြင္ သမၼတ ဆက္ 
လုပ္မည့္အေပၚ မိသားစုဝင္မ်ား 
က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေန 
ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ 
လ်က္ရွိသည္။
  သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ 
လည္း သူ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူထား 
ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေနရာအ 
မ်ားစု အႏုိင္ရမွသာ သမၼတျဖစ္ 
ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဒတို 

ယသမၼတသံုးဦးကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာက္ တစဥ္ီး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ ္
ေတာက္ တစဥ္ီး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ ္
ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ 
ရပ္ေပါင္းရိ ွတပမ္ေတာသ္ား ကုယိ ္
စားလွယ္မ်ားက တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္လုိက္ 
သည့္ ဒုသမၼတသံုးဦးထဲမွ တစ္ဦး 
ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
က ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီး သမၼတ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေခါင္းေဆာင ္
မႈေလဟာနယ္ျပႆနာေၾကာင့္  
လက္ရိွတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း 
ေအာင္လိႈင္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္သည္ 
ဟု ႏုိင္ငံေရးသိပံၸပါရဂူဘြဲ႕ရရွိရန္ 
က်မ္းျပဳေနသူ ဦးမင္းဇင္က Me- 
ssenger ဂ်ာနယ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး 
တြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 သို႔ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
တြင္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ 
မည္ျဖစ၍္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
အရ လက္ရိွရာထူးမွ  အနားယူရ 
ဖြယ္ရွိေနသည။္ ၀န္ႀကီးဌာနတစခု္ 
မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရး 
မွဴး၊ အၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးတစ္ဦးက 
ေတာ့ ‘‘စစတ္ပ္မွာ အသက္ေျခာက ္
ဆယ္ပငစ္ငက္ မယူမေနရမဟုတ္ 
ဘူး။ ေနာကတ္စခ္်ကက္ အရငလ္ု ိ 
တပ္ကထြက္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ  
အသာစီးဝင္ယူဖို ႔ မလြယ္ေတာ့ 

ဘူး’’ဟုဆုိသည္။
 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၄  
ရကစ္ြဲျဖင္ ့ဗုလိခ္်ဳပမ္ွဴးႀကီးသန္းေရႊ  
ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည့္ အရန္တပ္ဖဲြ႕ 
ဥပေဒအခန္း(၂)အရမူ ‘‘စစမ္ႈထမ္း 
တစဦ္းသည ္စစမ္ႈထမ္းျခင္းမွ ႏတ္ု 
ထြကခ္ြင္(့သုိ႔) အၿငမ္ိးစားယူခြင္ရ့ရွိ 
သည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ အရန္တပ္ဖဲြ႕ 
တြင ္စစမ္ႈထမ္းေဆာငရ္န္ တာ၀န္ 
ရွိသည’္’ဟု လည္းေကာင္း၊ ‘‘တပ္ 
မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
သည္ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ႏတုထ္ြက/္အၿငမိ္းစား 
ယူေသာ စစ္မႈထမ္းတစ္ဦးအား 
အရန္တပ္ဖဲြ႕၀ငအ္ျဖစ ္ခန္႔အပ္ႏုငိ ္
သည္’’ဟုလည္းေကာင္း အရန္ 
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သက္တမ္းမွ 
လည္း ငါးႏွစ္သာဟူ၍လည္း 
ေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ အ 
သက္ေျခာက္ဆယ္ ျပည့္ေျမာက္ 
သည့္တုိင္ အရန္တပ္ဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ 
လက္ရွိရာထူးအဆင့္ စစ္ယူနီ 
ေဖာင္း၀တ္ျဖင္ ့ဆကလ္က္ေနထုငိ ္
ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း 
ရွိေနသည။္ ထုိအခ်ကသ္ည ္လက ္
ရိွလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယသမၼတ 
မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ျဖစ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္လိုသည့္ 
အခ်က္ကုိလည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္ 
ေျခရိွသည္။
 အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ုိေသာ ္စစ ္ 

ယူနီေဖာင္း ဆက္လက္၀တ္ဆင္ 
ထားပါက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္က ခန္႔အပ္ 
ေသာ တပမ္ေတာသ္ားလႊတ္ေတာ ္
ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ 
သည့္ အခြင့္အေရးကို ခံစားႏုိင္၍ 
ျဖစ္သည္။
 သုိ ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႏုိင္ငံေရး 
နယ္ပယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာ 
ႏုငိမ္ညမ္ဟုတ္ဟု ယူဆေနသမူ်ား 
စြာလည္းရွိပါသည္။ 
 ‘‘ဗုလိခ္်ဳပမ္ွဴးႀကီးမင္းေအာင ္
လႈိင္အေနနဲ႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
တပမ္ေတာက္ုပိ ဲသြားခ်ငတ္ယလ္ုိ႔ 
ထငတ္ယ္။ ႏုငိင္ံေရးေလာကထမဲ 
၀င္ေလာက္ဘူး ထင္တယ္’’ဟု 
ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီအမ်ဳိးသားလႊတ္ 
ေတာက္ုယိစ္ားလယွ၊္ တပမ္ေတာ ္ 
အရာရွိေဟာင္း ဦးလွေဆြက မတွ ္
ခ်က္ျပဳသည္။
 ျပည္ပေရာက္ စာေရးဆရာ 
မင္းဒင္ကေတာ့ ‘‘လက္ရွိကာခ်ဳပ္ 
မင္းေအာငလ္ႈငိလ္ကထ္ကမွ္ာ စစ ္ 
တပ္နဲ႔ ျပည္သူၾကား ထူူူးထူးျခား 
ျခား အေျပာင္းအလဲရွိတယ္လုိ ႔ 
မျမင္မိေသးဘူး။ တုိင္းျပည္ကာ 
ကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိ တိတိက်က် 
ထမ္းေဆာငတ္ဲ ့တပမ္ေတာ ္ျဖစမ္ 
လာေသးဘူး’’ဟု ဆုိလာသည္။
 လက္ရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုငိမ္်ားႏငွ္ ့ဆကဆ္ံေရးတုိးတက ္
လာေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအ 
ၾကားတြငမ္ ူေျမယာသမိ္းျပႆနာ 
မ်ားေၾကာင့္ အျမင္ေစာင္းျခင္းခံ 
ေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ 
အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္၏မူ 
လတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးတာ၀န္အျပင္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား 
တြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ 
သည့္အေနအထားသို႔ မေရာက္ရွိ 
ဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
 ထို႔အတူ အေျခခံဥပေဒျပင္
ရန ္ႀကိဳးပမ္းေနသမူ်ားသည ္လႊတ္
ေတာတ္ြင္း တပမ္ေတာသ္ားကိယု္
စားလယွ၂္၅ ရာခိငု္ႏႈန္းပါ၀င္ေနမႈ 
အား ျပငဆ္ငရ္န္ ႀကိဳးစားေနသကဲ့
သို႔ လက္ရိွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပက္လည္း တပမ္ေတာ ္
၏ပါ၀ငမ္ႈအား ေလ်ာ့ခ်ေနသညဟု္
ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
 ထို ႔ေ ၾကာင့္အေျခခံဥပေဒ 
တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥ ၂၀၁၅ မ
တိုင္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေျခရိွ၊ မရိွက 
လည္း အဓိကေမးခြန္းျဖစ္ေန 
သည္။
 စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးအျဖစ္မွ 
သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
ကို လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခ 
အေနအရ ျပည္သူမ်ားကလက္ခံ 
ႏုိင္ဖြယ္မရွိသလုိ တပ္မေတာ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား 
ကိုလိည္း ရပတ္န္႔သြားေစႏုငိသ္ည ္
ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးဘုိဘုိ 
ေက်ာ္ၿငိမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
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 ၈ ရက္က မေလးရွား 
ႏိုင္ငံ  ကြာလာလမ္ပ ူ
ၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိငုင္ ံေဘ 

ဂ်င္းၿမိဳ႕သို ႔ ပ်ံသန္းသြားခဲ့သည့္ 
မေလးရွားေလေ ၾကာင္းလို င္းမွ  
MH 370 ေလယာဥ္ႀကီး ေပ်ာက ္
ဆုံးသြားသည္မွာ ၁၀ ရက္နီးပါးရိွ 
ခ့ဲၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုိးရင္း ၇၇၇ 
ေလယာဥ္ႀကီးကုိ ရွာေတြ႕ဖုိ႔ေ၀းစြ၊ 
အစအနပင္ရွာလုိ႔မရျဖစ္ေနသည္။
 ရွာရသည္မွာလည္း ေရျပင္ 
ေရာ ေျမျပင္တြင္ပါ မိုင္ေထာင္ခ်ီ 
ကြာေ၀းသည္အထိ ေရာက္ေနပါ 
ၿပီ။ ရထားေသာ သဲလြန္စမ်ားက 
လည္း လိုက္ေလေလ ေ၀းေလ 
ေလ။
  ရွာေဖြသူမ်ားကလည္း 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္ မွ  
သည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာအထိပါ 
ရွာေဖြေရးနယ္နိမိတ္ေတြကို ခ်ဲ႕ 
လိုက္ပါၿပီ။
 ယခုအခါ ျမနမ္ာအပါအ၀င္ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏုိင္ငံမွ တာ၀န္ရွိ 
သူေတြက ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး ရွာ 
ေဖြမႈကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးေနၾက 
၏။ ရွာေဖြရသည့္ ဧရိယာက တိုး 
လာသလိ ုစံစုမ္းစစ္ေဆးသမူ်ားက 
လည္း ေလယာဥ္မွဴးႏွင့္ သူတို႔၏ 
မသိားစမု်ားအပါအ၀င ္ျဖစ္ႏိငု္ေျခ 
ရိသွညမ္်ားေနာကက္ိ ုအသည္းအ 
သန္လိကု္ေနၾကသည။္ ေလယာဥ္ 
ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သဲ 
လြန္စရႏုိင္သေလာက္ ရေအာင္ 
ေဖာ္ထုတ္ေနၾကသည္။
  ေလယာဥ္ရွိပ်ံသန္းစဥ္ 
အသံလႊင့္ထုတ္စက္က ပ်ံသန္းမႈ 
သေကၤတမ်ား ထတုလ္ႊတ္ေနျခင္း  
ရပ္ဆိုင္းၿပီးမွ ထိုေလယာဥ္သည္ 
ေနာက္ထပ္ ခုနစ္နာရီပုိၾကာရွည္ 
စြာ ပ်သံန္းခဲသ့ညဆ္ိသုည့ ္ေတြ႕ရွ ိ
ခ်က္ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ရွာေဖြေန 
သည့ ္ဧရိယာကိ ုပုိခ်႕ဲလာရသည။္ 
ရွာေဖြမႈဧရယိာကိ ုျမနမ္ာႏငွ့ ္အာရ ွ
အလယ္ပိုင္းရိွ ကာဇစၥတန္ႏိုင္ငံ 
အပါအ၀င ္ႏုငိင္ ံ၁၁ ႏိငုင္အံထိ တုိး 
ခ်ဲ႕လိုက္သည္။
 ‘‘ရွာေဖြေနတာကိ ုပံစုံေျပာင္း 
ေနရာေျပာင္းၿပီး လပု္ေနပါတယ’္’ 
ဟ ုမေလးရွားပို႔ေဆာင္ေရး၀နႀ္ကီး 
ဟီရွာမူဒသ္ဟူစိန္က ေျပာၾကား 
သည္။
  ေလယာဥ္ေပ်ာက္သြားရန္ 
ျဖစ္ႏိငု္ေျခရွသိည့ ္၁၁ ႏိငုင္ထံတဲြင ္
ပါ၀င္ေနသည့ ္ပါကစၥတန္ႏိငုင္ကံ 
ေလယာဥ္သည္ သူတို႔ႏိုင္ငံ၏ အ 
ရပ္သားသံုးေရဒါပိုင္နက္ထဲသို ႔ 
၀င္ေရာက္လာျခင္း မေတြ႕ရွိရဟု 

ေျပာၾကားသည္။ အိႏိၵယစစ္တပ္ 
ကလည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ နယ္နိ 
မိတ္အတြင္းသို ႔ မည္သည့္ေလ 
ယာဥ္မွ် ေရဒါတြင္ မေပၚဘဲ မပ် ံ
သန္းႏိုင္ဟု မီဒီယာမ်ားကို ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 ထို႔ျပင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ 
ေလယာဥ္ေပၚသို႔ ခရီးသည္တုိ႔၏ 
ပစၥည္းမ်ားတငခ္်စဥ္က ရွာေဖြစမ္း 
သပ္သတုိူ႔ သကၤာမကင္းျဖစသ္ည့ ္
အရာတစ္ခုမွ် မေတြ႕ခဲ့ရဟု  ကုန္ 
ပစၥည္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ဆို 
သည္။
မသကၤာသူေလယာဥ္မွဴး
	 ေလယာဥမ္ွဴး ေနာကဆ္ံုးႏႈတ ္
ဆက္စကားမေျပာမီ ေလယာဥ္ 
ပ်ံသန္းစဥ္ အသံထုတ္လႊင့္စက္ 
ရပ္သြားျခင္းႏွင့္ မေလးရွားေလ 
ေၾကာင္း ေမွ်ာ္စင္စခန္းႏွင့္ အ 
ဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ ၿ ပီး  
ေလယာဥ္ခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚ 
ရိွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေလေၾကာင္း 
ေမွ်ာစ္င္ႏငွ့ ္မခ်တိဆ္ကမ္စီပၾ္ကား 
ျဖစ္ေနျခင္းတို႔သည္ ေလေၾကာင္း 
ပိငု္းဆိငုရ္ာကြၽမ္းက်ငသ္တူစဥ္ီးက
၏တမငရ္ညရ္ြယ္လပ္ုေဆာင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ေထာက္ 
လွမ္းေရးတို႔က ယူဆသည္။
 ‘‘ေတြ႕ရတဲ့အခ်က္အလက္ 
ေတြအရ ေလယာဥ္ေပၚပါသ ူတစ ္
ဦးက ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္ေဆာင ္
ခဲ့တာလို႔ ျပသေနတယ္။ မီဒီယာ 

သတင္းေတြကေတာ့ ေလယာဥ္ 
ျပန္ေပးဆဲြခံရတယ္လို႔ ေရးၾကေပ 
မယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေလ 
ယာဥ္ဘာေၾကာင့္ မူလလမ္း 
ေၾကာင္းကေန ေျပာင္းသြားရတာ 
လဲဆိုတာ စံုစမ္းေနပါတယ္’’ဟု  
မေ လး ရွား ၀ န္ ႀ ကီး ခ်ဳ ပ္ က 
ေျပာသည္။
 ထိုကဲ့သုိ႔ ေလယာဥ္ကို ေလ 
ယာဥ္မွဴးက ႀကစံညလ္မ္းေၾကာင္း 
ေျပာင္းခဲ့သညဆ္ိပုါက သူ႔ကိကုညူ ီ
သရိွူရမည၊္  ထုိအစအီစဥ္တြင ္ေလ 
ယာဥက္ိ ုတစ္ေနရာတြင ္ဆင္းခိငု္း 
ရန္ႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီျဖည့္ေပးသူ 
လည္း ရွိခ်င္ရွိႏိုင္မည္ဟု အေမရ ိ
ကန္အိုဟိုင္းယိုး ျပည္နယ္တကၠ 
သိုလ္မွ ေလေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ထိခိုက္မႈစံုစမ္းေရးပညာရွင္တစ္ 
ဦးက သံုးသပ္ခဲ့သည္။
 ထိုကဲ့သုိ႔ သံုးသပ္ခ်က္အရ 
မေလးရွားအာဏာပိုင္တို႔က ေလ 
ယာဥ္မွဴးဆာဟရီအာမကရွ္ာ  (၅၃)  
ႏွစ္၏ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာ 
လမ္ပူၿမုိ႕ျပင္အရပ္ရိွ ေနအိမ္ကို 
ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရွာေဖြခဲ့ရာ 
တြင္ ေလယာဥ္စက္ခန္း ပုံစံတူ  
လပ္ုထားသည့ ္(Flight   Simulator)  
ေခၚ ေလယာဥ္တုပုံစံစက္ကိရိ 
ယာတစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု 
ဆုိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလ 
ေၾကာင္းဆိငုရ္ာ ကြၽမ္းက်ငသ္မူ်ား 
သည္ ထိုစက္ကိရိယာမ်ဳိးကို ပ်ံ 

သန္းမႈေလ့က်င့္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ 
ရွိၾကသည္။
 ထို႔အျပင္ တကယ့္ေလဆိပ္ 
ကိ ုအြနလ္ိငု္းျဖင့ ္ေလယာဥပ္ံစု ံအ 
တက္အဆင္းေလ့က်င့္ျခင္း လုပ္ 
ရန္အတြက္လည္း သံုးႏိုင္သည္။
 အသက္ (၂၇) ႏွစ္အရြယ္ရွိ 
တဲြဖက္ေလယာဥမ္ွဴး ဖာရစအ္ာဘ ္
ဟာမစ္၏ အိမ္၌ ေစ်း၀ယ္အိတ္ 
မ်ားႏငွ့ ္ျပည့္ႏကွ္ေနေသာ ဗနက္ား 
ႏစွစ္ီးကိ ုေတြ႕ရသညဟု္ဆိ၏ု။ သို႔ 
ေသာ္လည္း ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏ 
အေပါင္းအသင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ား 
က ေလယာဥ္မွဴးႏွစ္ဦးသည္ မိ 
သားစုမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္သာ ေန 
တတ္သူျဖစၿ္ပီး အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား 
ႏငွ့ ္အဆကအ္သြယ္မရိွဟု ျငင္းဆိ ု
ၾကသည္။
  ‘‘အခုလိုေပါက္ကရေတြ 
ေလွ်ာက္ေျပာေနတာေတာ့ သူတို႔ 
မိသားစုေတြအေပၚ မတရားရာက် 
တယ။္ ဟိမုွာ စတိ္ေသာကေရာက ္
ရတဲ့အထဲ’’ ဟု ေလယာဥ္မွဴး ဇာ 
ဟာရီ၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 ထို႔အျပင ္အာဏာပိငုမ္်ားက 
ေလယာဥ္ေပၚတြင္ပါသြားသူမ်ား 
အနက္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားအျပင္ 
ေလေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အ  
ၾကမ္းဖက္အုပ္စုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူ 
မ်ားကိုလည္း စံုစမ္းရွာေဖြေနၾက 
သည္။ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သ 

တင္းစာ၏ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္မူ 
ခရီးသည္တစ္ဦးသည္ ေလေၾကာင္း 
အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဘ 
ဂ်င္းရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခု 
တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္သြားျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ဆုိသည္။
ေခါင္းမီးေတာက္ေနၾကေသာ	ခရီး	
သည္မ်ား၏	မိသားစုမ်ား
         MH370 တြငပ္ါသြားေသာ ခရီး 
သည္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူမိဘေဆြ 
မ်ဳိးမ်ားကမူ ေလယာဥ္စေပ်ာက္ 
ကတည္းက ေခါင္းမီးေတာကပူ္ပန္ 
ခဲရ့သညမ္ွာ ယခအုခ်နိထ္ ိစတိတ္ံုး 
တံုးမက်ႏုိင္ေသးေပ။ ေလယာဥ္ 
ေပ်ာက္ဆံုးသည္မွာ ဆယ္ရက္နီး 
ပါးရွလိာသည့အ္ခ်နိတ္ြင ္သည္းခ ံ
စိတ္ေတြ ကုန္ဆံုးလာၾကသည္။
 အမ်ဳိးသားတစဥ္ီးကမ ူသူ႔အ 
ေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ၿပီဟု 
ဆိုပါသည္။
  ‘‘လိမ္တာက တစ္ခါလိမ္ 
ေပါ့။ ႏွစ္ခါ သံုးခါလိမ္ေပါ့။ အခု 
ေတာ့ဘာလို႔ ဆက္တိုက္လိမ္ေန 
ရတာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိခ်င္ 
တာက အမွန္တရား။ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ကိ ုဖံးုမထားပါနဲ႔’’ ဟု ဆုသိည။္
 မတ္လ ၁၆ ရကက္ ျပဳလပ္ုခဲ့ 
သည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အစည္းအ 
ေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက လူ 
ဘယ္ႏွေယာက္မ်ား မေလးရွား 
ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ အစိုးရကို 
အယံုအၾကည္မရွိဘူးလဲေမးခဲ့ရာ 

အခန္းထဲက လူအမ်ားစု မတ္ 
တတ္ရပ္ျပသခဲ့၏။ လတူစဦ္းကမူ 
အခန္းေရွ႕သို႔ ေျပးထြက္ၿပီး လက္ 
သီးျဖင့္ဆဲြထိုးရန္ျပင္ခဲ့ရာ လူအ 
မ်ားက ၀ိုင္းဆဲြၾကရ၏။
 မေလးရွားေလေၾကာင္းလိငု္း 
ခရီးသည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားအ 
တြက္ ေဘဂ်င္းတြင္ေနထုိင္ရန္ 
စီစဥ္ေပးထားသည္။ ေလယာဥ္ 
ေပၚပါသ ူ၂၃၉ ဦးအနက ္ခရီးသည ္
အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ 
ၿပီး မေလးရွားခရီးသည္မ်ားက 
ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက 
နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို  
မေလးရွားသို႔ ေစလႊတ္ထားသလို 
တ႐ုတ္သေဘၤာႏွစ္စီးကလည္း  
မလကၠာေရလက္ၾကားတြင္ ေလ 
ယာဥ္ကိုရွာေဖြေနသည္ဟု ဆင္ 
ဟြာသတင္းက ဆိုသည္။
 တစ္ကမၻာလံုးရိွ လူေတြက 
လည္း ေလယာဥ္ေပၚပါသူမ်ားအ 
တြက္ အာ႐ံုစိုက္ဆုေတာင္းေပး 
ေနၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစက္လည္း မတ္လ ၁၆ ရက ္
၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပဲြတြင ္ေလယာဥ ္
ေပၚပါ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ မိသားစု 
မ်ားအတြက ္ထည့သ္ြင္း ဆုေတာင္း 
ေပးခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္ ေလယာဥ္ႀကီးက 
ေတာ့ ခုအခ်ိန္အထိ အစအနပင္ 
ရွာမေတြ႕ေသးပါ။ကိုးကား	-	CNN

မတ္လ

AHMAD YUSNI/EPA

ထားထားျမင့္

ေပ်ာက္ေသာေလယာဥ္ ၾကာေလမေတြ႕
Feature
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ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး	
ဦးခင္ရီႏွင့္	ေတြ႕ဆုံျခင္း

ကိန္းဂဏန္း ေတြက မၿပီးေသးလို႔ 
တိက်စြာ မေျပာေသးတာပါ။
 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တာ	
ကို	 မူဝါဒအားျဖင့္	 ႀကိဳဆိုတာရိွ	
သလို	တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း	စိုး	
ရိမ္စိတ္ေတြရွိပါတယ္။	တခ်ဳိ႕က	
သတူို႔ရဲ႕	ပိငု္ဆုငိမ္ႈေတြ	(သို႔တည္း	
မဟုတ္)သူတုိ႔ရဲ႕	ကိုယ္ေရးကုိယ္	
တာ	အခ်က္အလက္ေတြ	ေျဖဆို	
လုကိရ္င	္အေရးယူခရံေလမလား	
စိုးရိမ္စိတ္ေတြလည္းရွိတယ္။	အဲ	
ဒါနဲ႔	ပတ္သက္ၿပီး။
 အဲ ဒါလဲဗ်ာ ။  ကြ ၽ န္ေတာ္  
လည္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရွင္းျပတာ 
ေပါ့။ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂၉ ထင္ 
တယ္။ ပုိင္ဆုိင္မႈနဲ ႔ပတ္သက္လို ႔ 
စိုးရိမ္စရာမရွိဘူးလို ႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ 
မယံုဘူးထားပါ။ ဥပေဒအရ ကာ 
ကြယ္ေပးထားတာကို မယံုဘူးလို႔ 
ထားလိုက္ပါဦး။ ပကတိျဖစ္ရပ္နဲ႔ 
ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္လုိ႔။ 
ဥပမာ အဲဒီေမးခြန္းမွာ သင့္အိမ္ 
ေထာငစ္မုွာ ေအာကပ္ါပစၥည္းမ်ား 
ရိွပါသလားလို ႔ေမးတာ၊ ပစၥည္း 
၁၃ မ်ဳိးေလာက္ရွိတယ္။ ရွိပါ  
သလားလို႔ေမးတာ ပိုင္ပါသလား 
လို႔ ေမးတာမဟုတ္ဘူးေလ။ ေရဒီ 
ယိုရွိပါသလား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားရွိ 
ပါသလား ေမးတာပါ။ ဘယ္ႏလွံုး 
လဲလုိ ႔ ေမးတာမပါဘူး။ ဘာလို ႔ 
႐ပု္ျမငသ္ၾံကားရွပိါသလားလို႔ေမး 
လဲ။ ေရဒီိယုိရွိသလားလို႔ ေမးလဲ။ 
မီဒီယာနဲ ႔  ထိေတြ႕မႈ  (media 
access)ဘယ္ေလာက္ရွိလဲေမး 
တာ။ ခငဗ္်ားအမိမ္ွာ တယလ္ဖီနု္း 
၁၀ လံုးရွိလား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား 
၁၀ လံုးရိလွား၊ ငါးလံုးရွလိား၊ အဒဲ ီ
လိုမပါဘူး။ ဘယ္ႏွလံုးဆုိတာလဲ 
မပါဘူး။ ပုိငသ္လားလို႔လည္းမပါ 
ဘူး။ ဘယ္ကေငြနဲ႔ ဝယ္သလဲလို႔ 
လည္းေမးတာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက ္
ခင္ဗ်ားတုိ ႔ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ 
ဘယ္ဘဏ္မွာထားလဲ။ ဆြဲ ႀကိဳး 
ဘယ္ေလာကရ္ွလိ၊ဲ လက္ေကာက ္
ဘယ္ ေလာကရိွ္လ၊ဲ နားကပ္ဘယ္ 
ေလာက္ရွိလဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ ဘာမွေမးတာမရွိ 
ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ မယံဘုူး၊ 
ဥပေဒအရမယုံဘူးဆိုရင္ေတာင္ 
တကယ့္လက္ေတြ႕အရ စဥ္းစား 
ၾကည့္လုိက္  ဘယ္လို မွအခြ န္  
ေကာကလ္ို႔မရဘူးဆိတုာ ရငွ္းရငွ္း 
ေလးပါ။ အဲဒီအခ်က္နဲ ႔  အခြန္ 
ေကာက္လို႔မရပါဘူး။
	 ရခုငိမ္ွာဆုလိည္း	သတူုိ႔မွာ	စိုး	
ရိမ္စိတ္ေတြရွိတယ္။	 ႐ိုဟင္ဂ်ာရွိ	
တယမ္ရွဘိူး။	စကားလံုးေတြၾကား	
မွာ	႐ိဟုငဂ္်ာကိထုည္သ့ြင္းၿပီး	ေျဖ	
တယ္ဆုိရင္	 ေတာ္ေတာ္ေလးကို	

စုိးရိမ္တာရိွတယ္လုိ႔ၾကားတယ္။	
ဟုိတစ္ေန႔က	႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ထည့္ရင္	
သပိတ္ေမွာကမ္ယ္လို႔လည္းၾကား	
တယ္။	 ရခုိင္တုိင္းရင္းသားရဲ႕	 စိုး	
ရိမ္ပူပန္မႈေတြကို	 ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔	
ဘယ္လိုေျပာခ်င္တာရွိလဲ။
 ဒါေတြဟာ အငမ္တန္မွ သမ္ိ 
ေမြ႕တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ နား 
လည္မႈလြဲမွာစိုးပါတယ္။ ကြ ၽန္  
ေတာ္တုိ႔ကလည္း အၿမဲတမ္းေျပာ 
သလိုပါပဲ။ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္လံု ၿ ခံဳေရးကို  မပ်က္ျပား  
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ 
ဗ်ာ။ အခ်ိန္မတန္ေသးဘဲနဲ႔ နား 
လည္မႈပ်က္ျပားသြားမွာ အမ်ား 
ႀကီးစိုးရိမ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ႏုိင္ငံမွာ တည္ၿငိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ 
မပ်က္ျပားေအာင္ ၊  Nat ional 
Security (အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး)၊ 
National Interest (အမ်ဳိးသား 
အက်ဳိးစီးပြား)ေတြ မပ်က္ျပား  
ေအာင္ ဆင္ျခင္ေဆာင္ရြက္ေနပါ 
တယ္လို႔ အဲဒီေလာက္ပဲ ေျဖၾကား 
ပါရေစ။
	 လံုၿခံဳေရးနဲ႔	လမ္းပန္းဆက္	
သြယ္ေရး	အခက္အခဲေတြေၾကာင့္	
ႀကိဳ	တငသ္န္းေခါငစ္ာရင္းေကာက	္
ယူ	ေနတယ္လို႔	သရိပါတယ္။	ႀကိဳ	
တင	္သန္းေခါငစ္ာရင္းေကာကယူ္	
မယ့္	အခ်ိန္နဲ႔	တစ္ႏိုင္ငံံလုံးေကာက	္
ယူမယ့္	အခ်ိန္ကမတူေတာ့	အခ်က	္
အလက္လြဲမွားမႈေတြကို	ဘယ္လို	
စီမံေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါသလဲ။
 ႀကိဳတငသ္န္းေခါငစ္ာရင္းကိ ု
မိုင္းလားေဒသနဲ ႔  ကိုကိုးကြ ၽန္း ၊ 
ပူတာအိုခ႐ိုင္တို႔ေတြမွာ စ,ေနပါ 
တယ္။ ၿပီးေတာ့ မၿပီးေသးပါဘူး။ 
ႀကိဳတငသ္န္းေခါငစ္ာရင္းေကာက ္
တာဟာ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္တာ 
ပါ။ တစက္မၻာလံုးဒလီိပုလဲပ္ုၾကပါ 
တ ယ္ ။  တ ခ်ဳိ ႕ေ န ရာေ တြ က 
ေကာက္လို ႔ခက္ခဲလို ႔  ႀကိဳတင္  
ေကာက္ၾကတာပါ။ ရည္ၫႊန္းခ်ိန္ 
ႏွစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီေဒသေတြ 
ဟာ တစ္ႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့သန္း 
၆၀ နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ရင္ သိပ္ၿပီး 
ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလတဲာရွမိွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေကာက္တာ 
ဟာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း  
လုပ္တာပါ။
	 သန္းေခါငစ္ာရင္းေကာကဖ္ို႔	
ကလုသမဂၢနဲ႔	တျခားအဖြ႕ဲအစညး္	
ေတြက	အေမရိကန္ေဒၚလာ	၅၈	
သန္းေက်ာ	္ေထာကပ္ံမ့ယလ္ုိ႔	သရိ	
ပါတယ္။	 အခုဘယ္အတိုင္းအ	
တာအထိ	က်ခံသံုးစြဲေနလဲသိပါ	
ရေစ။
 ဒါကေတာ့ UNFPA က 
အေသးစတ္ိသပိါလမ့္ိမယ္။ အေမ 
ရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ ဒသမ ၅ သန္း 
ေလာက္ကုန္မယ္လုိ ႔ မွန္းတယ္။ 
ႏုငိင္ံေတာ္အစိုးရက ၁၅ သန္းစိကု ္
ထုတ္ထားတယ္။ ယူအင္ န္က 
ေဒၚလာ ငါးသန္းေလာက္ေပး  
တယ။္ က်နတ္ာေတြေတာ ့တျခား 
ႏုိင္ငံက ကူၾကမယ္ေျပာပါတယ္။ 
ကုန္က်မယ့္စရိတ္ မေလာက္ဘူးဆု ိ

ရငလ္ည္း ကုယိ့္ႏုငိင္အံေရးမုိ႔ ႏုငိင္ ံ
က  ေဆာင္ရြက္ေနမွာပါ။ ေငြ 
ေၾကးအေသးစိတ္စာရင္းကေတာ ့
UNFPA မွာရွိပါတယ္။ ကိန္းဂ 
ဏန္းမွားမွာစုိးလုိ႔ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ 
UNFPA ကနည္းပညာအကအူည ီ
ေတြေပးပါတယ္။
 တုိင္းရင္းသား	လူမ်ိဳးစုေတြ	
ထဲမွာ	 ဥပမာ	 ၿမိဳ-ခမီလူမ်ိဳးစုမွာ	
တခ်ိဳ႕ေသာ	 သူကၿမိဳအျဖစ္ရပ္	
တည	္ခ်ငတ္ယ္။	တခ်ဳ႕ိေသာ	သကူ	
ခမီ	(သို႔မဟုတ္)	ခူးမီအေနျဖင္	့ခ်င္း	
တိုင္းရင္းသားထ	ဲ၀ငခ္်ငၾ္ကတယ္။	
တုငိ္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ	
ဘယ္လူမ်ိဳးစုထဲကုိ	 ပါခ်င္တယ္၊	
ဘယ္လူမ်ိဳးစုထဲကုိေတာ့	မပါခ်င္	
ဘူးစတဲ့	အျငင္းပြားမႈေတြက	 ပို	
ႀကီးထြားလာတဲ	့ျပႆနာေတြ	ျဖစ	္
လာတဲ့အခါက်ရင္	၀န္ႀကီးတုိ႔	အ	
ေနနဲ႔	ဘယ္လို	ေျဖရွင္းေပးမွာလဲ။
 ကြၽန္ေတာတ္ို႔ကေတာ ့သတ ္
ပံု၊ သတ္ၫႊန္းေတြ မွားေနတယ္၊ 
တခ်ိဳ ႕ေတြက မရိွေတာ့ပါဘူး။ 
တခ်ိဳ႕ေတြက အသစ္ျဖစ္တယ္ဆုိ 
တာေလးကုိ ေျဖရွင္းေပးခ်င္တဲ့ 
ဆႏၵနဲ ႔ ဒီလိုသန္းေခါင္စာရင္းကုိ 
အမွန္တိုင္းေကာက္ခ်လိုက္တာ။ 
အဲဒီၿပီးတဲ့ အခါက်မွ ဒုတိယတစ္ 
ဆင့္မွာ ဒီလုိေတာ့ နာမည္ေတြရ 
ၿပီ၊ ဒီလိုေတာ့ ေပၚၿပီ၊ ဒါကုိ ဘယ္ 
ဘယ္လုဆိံုးျဖတ္ခ်ၾကမလ။ဲ သက ္
ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ သူေတြ၊ 
ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ဌာနေတြ၊ သက္ 
ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားကုိယ္စား 
လွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးရမယ့္ သ 
ေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကုိ 
ေျဖရွင္းေပးခ်င္လုိ႔ပါ။ ဒီလုိမေျဖ 
ရွင္းခ်င္ရင္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ 
မ်ိဳးကု ိမေမးရငလ္ည္း ျဖစ္ႏုငိတ္ာ 
ေပါ့။ ဘာျဖစလ္ို႔ ေကာကရ္တာလ ဲ
ဆုိရင္ အခုလို ျပင္ဆင္ေပးေစလို 
တဲ ့ျပညသ္ဆူႏၵကု ိအေလးထားလို႔ 
ေဆာငရ္ြက္ေပးရတာပါ။ ဒလီုမိ ွမ 
ေဆာင္ရြက္ေပးဘူးဆုိရင္ သတ္ပံု 
သတ္ၫႊန္းမွားေနပါတယ္၊ ခုနလို 
တခ်ိဳ႕ေတြ က်န္ခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့ 
ဟာေတြ  ေနာင္ဆယ္ႏွစ္အထိ  
ဆကသ္ြားေနဦးမယ္။ ျပညသ္ူေတြ 
ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရျခင္းသကသ္က္ျဖစပ္ါတယ္။
 လူဦးေရ	သန္းေခါင္စာရင္း	
ေကာက္ယူၿပီးတဲ့အခါ	ရရိွလာတဲ့	
အခ်ိဳ႕အခ်ကအ္လက္ေတြဟာ	ထိ	
လြယ္၊	ရွလြယ္	စာရင္းအခ်က္အ	
လက္ေတြလည္း	ပါေနေတာ	့ဒလီု	ိ
အ	ခ်ကအ္လက္ေတြကု	ိဥပေဒအရ	
ကာကြယ္ေပးမယလ္ုိ႔လည္း	ဆိပုါ	
တယ္။	တကယ္လုိ႔	 ဒီလိုအခ်က္	
အလက္ေတြကုိ	 ဥပေဒအရတား	
ဆီးထားေပမယ့္အျပင္ကို	ခ်ိဳးေဖာက္	
ထြက္လာရင္ 	 ခ်ိဳးေဖာက္သူကုိ 	
ဥပေဒအရ	ဘယ္လုိ	အေရးယူဖို႔	
ရိွပါသလဲ။
 သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒမွာ 
ပါၿပီးသားပါ။ ဘယ္ျပစ္မႈမ်ိဳးကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ဘယ္ 
ေလာက္၊ ေငြဒဏ္ဘယ္ေလာက္ 

ပါၿပီးသားပါ။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားမယ့္ 
ကိစ ၥကုိ  ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ေထာင္ 
ဒဏဘ္ယ္ေလာက။္ ေငြဒဏဘ္ယ္ 
ေလာက။္ လုကိန္ာရမယ္ ့ဟာေတြ 
ရိွတယ္။ ေရွာင္ရမယ့္ဟာေတြရိွ 
တယ္။ ဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ထား 
တယ္။ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ 
ထားပါတယ္။
 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္	
ၿပီးသြားရင္	အခ်က္အလက္ေတြ	
ကုိ	ဘယ္လုိ	ထုတ္ျပန္သြားဖို႔ရိွပါ	
သလဲ။
 အဲ ဒါကေတာ့  အပုိ င္းအ 
လုိက္ လုပ္ဖို ႔ရိွပါတယ္။ သန္း 
ေျခာက္ဆယ္ကုိ ဒီေန႔ေကာက္ၿပီး 
ေနာက္ေန ႔ေ ၾကညာလုိ ႔မရဘူး။ 
ဘယ္ကာလေလာကက္်ရင ္ဘယ္ 
အပုိင္းကုိ  ထုတ္ျပန္ေပးမယ္။ 
တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ေျပာပါမယ္။ 
ဆုိပါစိ ႔ု၊ တုိင္းျပည္မွာ လူဦးေရ 
ဘယ္ေလာကရ္ိတွယ၊္ အမ်ိဳးသား 
ဘယ္ေလာကရ္ိတွယ၊္ အမ်ိဳးသမီး 
ဘယ္ေလာကရ္ိတွယဆ္ုတိာေတာ ့
ဘယ္ႏွလအၾကာမွ ထုတ္လို ႔ရ 
မယ္၊ ဘယ္အပိုင္းကေတာ့ ထပ္ 
ၿပီး လပ္ုရဦးမယ္၊  ဒလီိပုါေသးတာ 
ကုိး။ ဆုိလုိတာက သန္းေျခာက္ 
ဆယ္ေလး ေကာက္ၿပီးတာနဲ႔ ၀န္ 
ထမ္းေတြက ေန႔ညမျပတ္အဆိငု္း 
ေတြနဲ ႔ လုပ္ရဦးမယ္။ ေကာက္ 
ေကာက္ၿပီးခ်င္း ခ်က္ခ်င္းထုတ္ 
ျပန္လို ႔ မရဘူး။ ၁၂ သန္းေသာ 
အမိ္ေထာငစ္ုေမးခြန္းေတြကု ိလုကိ ္
စုစည္းရဦးမယ္။ တြက္ခ်က္ရဦး 
မယ္။ အုိအမ္မာစက္ေတြနဲ႔ ဂဏန္း 
ေတြဖတ္ရဦးမယ္၊ ျပန္တြက္ရဦး 
မယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြဆိုရင္ ေလး 
ငါးႏွစ္ၾကာမွ ေၾကညာလုိ႔ရတယ္။
 သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္	
ယူမယ့္	ကိစၥဟာ	ႏုိင္ငံေရးမဟုတ္	
ဘူး။	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသြားမယ့္ကိစၥဆုိ	
ၿပီး	၀န္ႀကီးတို႔	မၾကာခဏေျပာေန	
ၾကတယ္ေပါ့။	 ဒါေပမဲ့	တုိင္းရင္း	
သားေတြဘက္က	 အခုခ်ိ န္ထိ 	
ေတာင္	 ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ	
ကေန	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့အထိ	
မျဖစ္ေသးေတာ့	သူတုိ႔ေဒသေတြ	
မွာ	ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေတြ	မစခ်ငၾ္ကေသး	
ဘူး။	 ဒီသန္းေခါင္စာရင္းကိစၥကုိ	
လည္း	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ 	
ေတြ၊	ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ	လပု	္
ၿပီးမွ	ေကာက္ေစခ်ငတ္ယ္။	၀န္ႀကီး	
တုိ႔အေနနဲ႔	 သူတို႔ရဲ႕	 ေတာင္းဆုိ	
ခ်ကအ္ေပၚ		ဘယ္လုိေျဖၾကားခ်င	္
ပါသလဲ။
 ေျပာၾကပါတယ္။ တုိင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႕ေတြ  
ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အပစအ္ခတ္ရပ္စ ဲ
ေရးလက္မွတ္ေတြ ေရးထုိးၿပီးၿပီ။ 
ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ အေျခအေန၊ 
ပူးေပါင္းပါ၀ငတ္ဲ ့အေျခအေနပါ။ 
ဒလီိအုေျခအေနေကာင္းမွာ ဒကီစိၥ  
ကုိ  ေဆာင္ရြက္တာ သင့္ေတာ္ 
တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကိစၥအဆင့္ဆင့္အကုန္ၿပီးမွ 
ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေစာင့္ရ 
ဦးမွာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ညိႇ 

ၾက၊ ႏႈိင္းၾကဦးမွာကုိး။ ဒီဥစၥာက 
လည္း အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရိွ 
တဲ့  သေ ဘာျ ဖ စ္ေ န တာ ကိုး ။ 
ကုိယ့္ေဒသမွာ ေယာက်္ားဘယ္ 
ေလာက္ ရွိတယ္၊  မိ န္းမဘယ္ 
ေလာက္ရိွတယ္၊ ပညာအရည္အ 
ခ်င္းကဘယ္လို ဒါေတြသိထားမွ 
ဘာလုပ္ေပးဖုိ႔လိုသလဲဆိုတာ သိ 
ၿပီးမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း 
က ကပ္ပါလာမွာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကိစၥအားလံုးေဆြးေႏြးၾကတုန္းဆုိ 
ေတာ ့ဘယ္ေလာကၾ္ကာရင္ေတာ ့
ၿပီးမယ္လုိ ႔ တိက်စြာေျပာလို ႔မရ 
ဘူး။ ဒါေတြအားလံုးၿပီးမွ  လုပ္ဆို 
ရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြ ထပ္ၿပီး 
ေတာ့  ေနာက္က်သြားေလဦးမ 
လားေပါ့။ ဒီလိုေတာ့ ရိွတာေပါ့။ 
တုိင္းျပည္အတြက္ လုပ္ေပးခ်င္ 
လို ႔ကုိး ။  ႏုိ င္ ငံအက်ိဳးအတြက္  
ေဆာငရ္ြကတ္ဲ ့သေဘာထားျဖစပ္ါ 
တယ္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမတက္ခင္က	
တည္းက 	 သန္းေ ခါ င္ စာ ရ င္း 	
ေကာကဖ္ုိ႔	စစီဥထ္ားတယလ္ို႔	တုငိ္း	
ရင္းသားေတြ	ဆုိပါတယ္။	ဒါဟာ	
စစအ္စိုးရလကထ္ကက္တည္းက	
စဥ္း စားထားတဲ့ 	 မဟာဗ်ဴဟာ 	
ေျမာက္	သူတုိ႔စာရင္းအင္း	အေျခ	
အေနေတြ	သခိ်ငလ္ို႔ေကာက	္တာ။	
ၿပီးေတာ့	 ဒါကုိ	 အစိုးရရဲ႕	 ႏိုင္ငံ	
ေရးကစားမႈထဲက	တစခု္လို႔	႐ႈျမင	္
ၾကတာလည္းရွိပါတယ္။	အဲဒီအ	
ေပၚ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔	ဘာမ်ားေျပာ	
ခ်င္တာ	ရိွပါသလဲ။
 သန္းေခါင္စာရင္းဆိုတာ ဒီ 
ႏုိင္ငံအစိုးရတစ္ခုတည္း လုပ္တာ 
မဟုတ္ဘူးေလ။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ 
တုိင္းျပည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအ 
တြက္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ လုပ္ 
ၾကတာပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ 
တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္တယ္ 
ဆုိတာ တစ္ကမၻာလံုးက လက္ခံ 
ထားတယ္။ ယူအင္န္ကလည္း 
လက္ခံထားတယ္။ တစ္ကမၻာလံုး 
မွာလည္း လုပ္ေနၾကတာ။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္း ကြက္ၿပီး ပညာ 
ျပလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီႏုိင္ငံ၊ 
ဒီအစိုးရတစ္ခုတည္း လုပ္တာမွ 
မဟုတ္တာေလ။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ 
အစိုးရက တုိင္းျပည္ဖြံ ႕ ၿဖိဳးတိုး  
တက္ေရးကု ိတကိ်တဲ ့ကနိ္းဂဏန္း 
ေတြ လိုခ်င္တဲ့အတြက္ လုပ္ၾက 
တာေလ။ ဒီေမးခြန္းေတြကလည္း 
တစ္ကမၻာလံုးမွာ ေမးေနတဲ့ ေမး 
ခြန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တစ္ခုတည္းကပဲ ထြင္ၿပီး လုပ္ 
တာမဟုတ္ဘူးလုိ ႔  ေျပာခ်င္ပါ  
တယ္။ စဥ္စားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
 ကခ်င္ျပညန္ယ္မွာ	KIA,	KIO	
နဲ႔	လည္း	ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေန	
ဆဲျဖစ္တယ္။	တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ	
တင္းမာေနဆဲ	ျဖစ္ေနေတာ့	လူဦး	
ေရ	သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ဖို ႔		
သူတို႔နဲ ႔	 သီးသန္႔	 သေဘာတူညီ	
ခ်က္ထားတာရိွလား။	ဘာလို႔လဲ	
ဆုိေတာ့	 KIA	ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ	

အတြင္းမွာရိွေနတဲ	့လူေတြကု	ိသန္း	
ေခါငစ္ာရင္းေကာကမ္ွာမုိ႔လို႔	KIA	
ဘကက္	ျပန္ၾကဖို႔	ေျပာေနတာေတြ	
ရိွတယ္။
 တႏိုင္းဘက္မွာ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရးလပုတ္ဲ ့လူေတြကု ိစာရင္း 
ေကာက္ရင္ က်န္ေနခဲ့မွာ စိုးလို ႔ 
ျပန္ခိုင္းတာလုိ ႔ ၾကားရပါတယ္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ေတာ့ 
မွာမို႔လို႔ ကုိယ့္ေဒသကုိ ကုိယ္ျပန္ 
ၾကပါလို႔ ေျပာသံၾကားပါတယ္။ ဒီ 
သတင္းက အင္မတန္ေကာင္းပါ 
တယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ ရည္ 
ရြယခ္်ကက္ု ိတုငိ္းရင္းသားညအီစ ္
ကုိေတြ လက္ခံယံု ၾကည္တဲ့ သ 
ေဘာေလးသက္ေရာက္ပါတယ္။ 
ဒါပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့  သေဘာပါ။ 
က်န္ခဲ့မွာ စုိးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တ 
ကယ္က်ေတာ့ ျပန္လာစရာမလုိ 
ပါဘူး။ ကုိယ့္ရပ္ရြာမွာ က်န္ခဲ့  
တဲ့ မိသားစုက ကုိယ့္မိသားစု၀င္ 
ေတြ ဘယ္ေနရာမွာရိ ွေနတယဆ္ု ိ
တာ ဒလီိထုည့္ေျပာရင ္ပါၿပီးသား 
ပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္  ဒီလိုက်န္ခဲ့  
မယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ျပန္လႊတ္တဲ့ 
သေဘာက ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ သ 
ေဘာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က KIO  
တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ KNU 
နဲ ႔ လ ည္း  ေ ကာ က္ ဖို ႔ အ တြ က္  
ေကာက္ကြက္ေတြ  ဆဲြထားပါ  
တယ္။  ေကာက္ကြက္ေတြက 
ေကာက္တဲ့အခါက်မွ သိမွာပါ။ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြလည္း လပု ္
ထားပါတယ။္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးပြဲေတြ 
မွာလည္း ၀နႀ္ကီးကပါေတာ ့ေတြ႕ 
တုိင္းေျပာပါတယ္။ သူတုိ ႔ေတြ 
လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကမယ္လို႔ 
ထင္ပါတယ္။
 ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔	 ေနာက္ဆံုး	
ဘာမ်ား	ေျပာခ်င္တာရိွလဲ။
 သန္းေခါင္စာရင္းဟာ တုိင္း 
ျပည္ရဲ ႕ လက္ရွိနဲ ႔အနာဂတ္အ 
တြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္တဲ့ 
အခါ ကန္ိးဂဏန္းအခ်ကအ္လက ္
ရဖုိ ႔ ေကာက္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ 
သ က္ သ က္ သာျ ဖ စ္ ပါ တ ယ္ ။ 
ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္  
အစိုးရတစ္ခုတည္း လုပ္တာမ 
ဟတုပ္ါဘူး။ တစက္မၻာလံုးလပု္ေန 
ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးပူး 
ေပါင္းပါ၀င္လုိ ႔ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မွန္မွန္ 
က န္ က န္ေျ ဖ ၾ ကားေ ပး ဖို ႔ လို ပါ  
တယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းက အ 
စိုးရအတြက္သာ ေကာက္တာမ 
ဟုတ္ပါဘူး။ အေကာက္ခံရမယ့္ 
ျပညသ္ူေတြအတြက ္လပု္ေပးတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖ 
ၾကားေပးဖုိ ႔လို ပါတယ္ ။  အိမ္  
ေထာင္စုတစ္ခုကုိ ေမးခြန္းေတြ 
ေမးတဲ့အခါ နာရီ၀ကပ္ ဲၾကာတယ္။ 
နာရ၀ီက္ေလာက ္ပူးေပါင္းေဆာင ္
ရြကတ္ာနဲ႔ ၁၀ ႏစွစ္ာ ကုယ့္ိမိသား 
စအုတြက ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွတံာနဲ႔ အတ ူ
တူပါပဲ။ ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

စာမ်က္ႏွာ(၁၈)	မွ
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