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ေအာင္သူရ
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ  တက္ 
လာၿပီး သုံးႏစွ္ျပည့ရ္န ္ရကပ္ုငိ္းအ 
လုတိြင ္သမၼတ၏ စြမ္းေဆာငခ္်က ္
မ်ားတြင္ မွန္ကန္ေအာင္ျမင္သည့္ 
အခ်က္မ်ားရွိခဲ့သလုိ မွားယြင္းခဲ့မႈ 
မ်ားလည္းရွိသည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဘာမွားခဲ့သလဲ

ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံေအးခ်မ္းစြာ 
အိပ္စက္ႏိုင္ပါေစ

အထြတ္အျမတ္ထားရာကိုမွ
ပစ္မွတ္ထားခိုးယူၾကေသာအခါ
ေဇေႏြထြန္း
တန္ဖုိးျဖတ္၍မရေသာ ႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအထိမ္းအမွတ္
မ်ား၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား၏ ျပယုဂ္ျဖစ္ေသာ ေရွးေဟာင္းဆင္းတု 
ေတာမ္်ားအပါအ၀င ္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကုမိ ွပစမ္တွထ္ား၍ ခုိးယူေန 
မႈကုိ ယခုအခ်ိန္အထိ ထိေရာက္စြာ မတားဆီးႏုိင္ေသးေပ။ ေရွးေဟာင္း 
အႏုပညာလက္ရာမ်ား ခုိးယူေနသူမ်ားသည္ အဓိကေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ 
ျမနမ္ာ−ထုငိ္းနယစ္ပ္ေစ်းကြကသ္ုိ႔ သြားေနသညမ္ွာ သသိာလွေသာလ္ည္း 
ထိေရာကစ္ြာေဖာထ္တုအ္ေရးမယူႏုငိ္ျခင္းမွာ အံၾ့သဖြယရ္ာပင္ျဖစသ္ည။္

အမိၿ္ခံေျမပူေဖာင္း 
ေပါက္၊ မေပါက္

ဥပေဒမ်ား
ေဖာင္းပြေနေသာ
မီဒီယာေလာက
ေအးသူစံ
ဒမီုကိေရစီႏုငိင္အံမ်ားစတုြင ္ျပည့ ္
စုံေကာင္းမြန္ေသာ မီဒီယာဥပေဒ 
တစခ္တုည္းရွၿိပီး ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္
မူ မီဒီယာေလာကတစ္ခုတည္း 
တြငသ္တင္းေထာကမ္်ားအတြက ္
ဥပေဒတစခ္၊ု ပုံႏွပိသ္ူႏငွ္ ့ထတု္ေ၀ 
သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္ခု ရိွ 
သြားၿပီျဖစ္သည္။ 
 ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာ 
မ်ားကို အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ 
အမ်ားျပညသ္၀ူန္ေဆာငမ္ႈမဒီယီာ 
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ 
ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို 
လႊတ္ေတာသ္ုိ႔ ျပနၾ္ကားေရး၀နႀ္ကီး 
ဌာနက တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ 
သည္။

စြမ္းအင္မူ၀ါဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုၿပီ
tdjzLrGef
တုိင္းျပည္ရင္းျမစ္မ်ား အသုံးခ်၍ အျခားႏုိင္ငံသုိ႔ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အားမ်ား ေရာင္းခ်ကာ အစြန္းထြက္ကုိမွ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပး 
သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြရွာေသာ စြမ္းအင္မူ၀ါဒမွာ ေရရွည္တြင္ သဘာ၀ပတ္ 
၀န္းက်င္ႏငွ့ ္လမူႈပတ၀္န္းက်ငအ္ေပၚ ထခိုကိ္ေစမႈမ်ားေၾကာင့ ္ျပနလ္ညသ္ုံး 
သပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာပင္ လူတစ္ဦးကုိ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ 
သညက္ု ိတားဆီးမည့သ္မူရိွေအာင ္ျမန္မာ့လ႕ူအဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း 
မည္သည့္အရာက မွားယြင္းေစခဲ့ပါသလဲ.....

ေအာင္သစ္လြင္

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား 
ဟု  အသိအမွတ္ျပဳခံေနရရာမွ 
ယခုလအနည္းငယ္အတြင္း ႏုိင္ငံ 
ေရးသမားအသြင ္ေဆာငရ္ြကလ္ာ 
မႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘယ္ ူ တုကိ ္
ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမငစ္ြာ မလပုက္ုငိ ္

ႏိုင္ျခင္း၊ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ပတ္ သက၍္ ေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ား၊ 
စီးပြားေရးတြငရ္ငွ္းလင္းျပတသ္ား 
သည့ ္ရညမ္နွ္းခ်က္ႏငွ့္ေကာင္းမြန ္
ေသာ မူ၀ါဒမရွိျခင္းက  အႏုတ္ျပ 
ေစခဲ့သည္။

ျပည္သိမ္း၊ မုိးညိဳ
အမိ္ျခံေျမေစ်းမွာ ႏစွမ္်ားစြာ အက် 
မရိွဘဲ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ေန 
ၿပီး ျပညတ္ြင္းေငြေၾကးအမ်ားစမုွာ 
လည္း အိမ္ ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈ 
အတြင္း၌သာေရာက္ေန၍  အိမ္ၿခ ံ
ေျမပူစီေဖာင္း  ေပါက္ေတာ့မည္ 
လားဟု စီးပြားေရးအသိုိင္းအ၀ုိင္း 
က စုိးရိမ္ေနသူမ်ားရိွသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၃ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၄ အခ်ပ္ပုိ A3 

အခ်ပ္ပုိ A4 

အခ်ပ္ပုိ A7 

ေဆာင္းပါးအျပည့္အစုံ - စာ၃ 

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ပါေစ

ေအာင္သစ္လြင္

ႏုငိင္၏ံ လဦူးေရအထူ 
ထပ္ဆံုး ရန္ကန္ုၿမိဳ႕၏ 
ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုတြင္ မင္း 

မဲ့စ႐ုိက္ဆန္သည့္ လူသတ္မႈတစ္ 
ခု မတ္လဒုတိယပတ္က ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ (၁၂)  
ရပ္ကြက၊္ ေမတၱာရိပ္မြန္လမ္းတြင ္ 
မတ္လ ၁၅ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး လမ္းနာမည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 
စြာ အဆုိးဆုံး အနိ႒ာ႐ုံျမင္ကြင္း တစ္ 
ခုကို အဆုိပါလမ္းရွိ ကေလးေရာ၊  
လူႀကီးမ်ားပါျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
 ငါးေပခန္႔သာက်ယ္သည္ ့လ ူ
သြားလမ္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
ကာ လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္  လူ 
ႏွစ္ဦး ပခံုးခ်င္း၀င္ခ်ိတ္မိရာမွ ရပ ္
ကြက္အတြင္း လူမိုက္ နာမည္ခံ 
ထားသကူ သူ႔ကု၀ိငတ္ုကိမ္ခိဲသ့ည္ ့
အမ်ိဳးသား၏ ဦးေခါင္းကုိ ပုလင္း 
ျဖင့္ ႐ုိက္ကာ ပုလင္းကဲြျဖင့္ ရင္ 

ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ လူျမင္ကြင္းမွာပင္ တစ္ပါးသူကို ရက္ရက္စက္စက္
သတ္ျဖတ္ရဲေအာင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ စိန္ေခၚေနေသာလူမိုက္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းအတြက္   မည္သူကတာ၀န္ခံေျဖရွင္းပါမည္နည္း

ဘတက္ု ိထုိးခြခဲဲသ့ည။္ ထုိ႔ ေနာက ္
ေမတၱာရိပ္မြန္  လမ္းၾကားထဲ တ 
ရြတ္တိုက္ ဆဲြေခၚသြားကာ ဦး 
ေခါင္း၊ လညပ္င္းႏငွ္ ့ကုယိခ္ႏၶာအ 
ႏွံ႔ ငကွႀ္ကီးေတာငဓ္ားျဖင္ ့အခ်က ္
ေပါင္းမ်ားစြာ ခုတ္ပုိင္းခဲ့သည္ဟု  
အသတ္ခံရသူဘက္မွ က်န္ရစ္သူ 
မိသားစု၏ ေျပာစကားမ်ားႏွင့္ ရဲ 
စခန္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါ 
သည္။
 သာမန္လမ္းသြားရင္း ျဖစ္ 
ေသာ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ရပ္မွသည္ 
လူေသသည္ အထိဆုိးရြားခဲ့သည့္ 
ျဖစ္ရပ္ေနာက္တြင္ စိုးရိမ္ထိတ္ 
လန္ ႔ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္   
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သြားသည့္ ဘ၀ 
မ်ားစြာ ရိွခဲ့သည္။
 ‘‘သူ႔အေဖဓားနဲ႔ ခုတ္အသတ္ 
ခံရတယ္လို႔ ၾကားၾကားခ်င္း သမီး 
က ႏွလံုးခုန္ရပ္သြားလုိ႔ ေဆး႐ံုကုိ 
ပုိ႔ခဲ့ရတယ္။ အခုထိ ကေလးကုိ 
အသိမေပးရဲဘူး။ ကေလးက သူ႔ 

အေဖအလုပ္က ျပန္မလာေသး 
တာလုိ႔ပ ဲသထိားတာ’’ ဟု ေသဆံုး 
သူ၏ ဇနီးက ေျပာပါသည္။

 မတ္လ ၁၅ ရက္ ညက ရန္ 
ကင္းၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ရပ္ကြက ္ဓမၼာ 
႐ံုသို ႔သြားသည့္ မင္းမင္းဦး၏ မိ 

သားစု ထမင္း၀ုိင္းသုိ႔ ေမတၱာရိပ္ 
မြန္လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ ဓား 
ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ မင္းမင္းဦး ေသ 

ဆံုးေနေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းတစ္ 
ဦးမွ ေအာ္ဟစ္သတိေပးသြားၿပီး 
ေနာက ္အသက ္(၁၁) ႏစွ ္အရြယ္ 
၎၏ သမီးမွာ နွလံုးခုန္ရပ္ကာ 
ေဆး႐ံုသုိ ႔  တင္ပို ႔လုိက္ရသည္။ 
မင္းမင္းဦးတြင္ အသက္ (၂) ႏွစ္ 
ႏငွ္ ့(၈) ႏစွအ္ရြယ္ သမီးႏစွ္ေယာက ္
ရိွၿပီး ၎၏ ဇနီးကမူ မင္းမင္းဦး 
၏ ဓားဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုကုိ  
ၾကည့္ကာ ႏႈတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေန 
သည္။
 ‘‘ေတာ္ေတာ္ေလး ထတိလ္န္႔ 
ခဲ့ရတယ္။ ကေလးက အရင္က 
တည္းက ႏွလံုးအားနည္းတာ။ 
ဆယ္ရကအ္တြင္း ေဆး႐ုံကု ိတက ္
လိုက္၊ ဆင္းလိုက္ လုပ္ေနရတာ 
ေလးခါရိွၿပီ။ သူတစ္ခုခုျဖစ္သြား 
မွာစိုးလို႔ ေျပာမျပရဲေသးဘူး။ က 
ေလးကေတာ့ သူ႔အေဖကို ေမွ်ာ္ 
ေနတုန္း’’ဟု အဆိုပါအမ်ိဳးသမီး 
ကေျပာပါသည္။

ျမန္မာ

စာမ်က္ႏွာ ၇ 
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ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္႔ရဲ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ပခုကၠဴနယ္ဘက္မွ အသိ 
အကြၽမ္းမိတ္ေဆြတစ္ဦး မႏၲေလး 
လာမည္ဆိုလွ်င္ ၎တို ႔ေဒသ 
ထြက္ ႐ိုးရာအစားအစာေလးတစ္ 
မ်ဳိးကို မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသား 
မ်ားအတြက္ အညာလက္ေဆာင္ 
အျဖစ္ ယူလာေလ့ရွိပါသည္။ 
မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားေတြက 
လည္းအေၾကာင္း ကစိၥႀကီးငယ္ရိွ၍ 
ယင္းနယ ္ဘကမ္်ားေရာကခ္ဲလ့ွ်င ္
အိ မ္အျပန္လက္ေဆာင္အျဖစ္  
ထိုေဒသထြက ္အစားအစာ ေလးကိ ု
တခုတ္တရ ဝယ္တတ္ေလ့ရိွပါ 
သည္။ ထိုအစားအစာေလး က 
ေတာ့ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ 
နယ္မွထြကရိွ္သည္ ့ေရစႀကိဳ ထန္း 
သီးမုန္႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။
 ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္႔ကို မန္း 
သူမန္းသားေတြတင္ႀကိဳက္သည္ 
မဟုတ္။ မံုရြာကလည္း ႀကိဳက္ 
သည္။ ပခုကၠဴကလည္း ႀကိဳက္ 
သည္။ ရန္ကုန္ကလည္း ႀကိဳက္ 
သည္။ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္စားဖူး 
သူတိုင္း ႀကိဳက္ၾကသည္ဟုေျပာ 
လွ်င္ လြန္မည္မထင္။ေရစႀကိဳ 
ထန္းသီးမုန္ ႔ကို ကိတ္မုန္ ႔ႏွင့္ပင္ 

ေတာင္ မလဲႏိုင္ဘူးဟု စားဖူးသူ 
အခ်ဳိ ႕ကဆုိျပန္သည္။စားဖူးသူ 
တုိင္းစြဲလမ္းခဲ့ၾကသည့္ ေရစႀကိဳ 

ထန္းသီးမနု္႔ေပၚေပါကလ္ာတာ ႏစွ ္
ေပါင္းမနည္းေတာ့ဟု ေရစႀကိဳ 
ထန္းသီးမုန္႔လုပ္သူမ်ားက ဆိုပါ 

သည္။ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္းငါး 
ဆယ္ထက္မနည္းေတာ့ဟု ဆိုၾက 
သည္။

 ထုိမွ်နာမည္ႀကီးၿပီး သက္ 
တမ္းၾကာရွည္လွၿပီျဖစ္သည့္ ေရ 
စႀကိဳထန္းသီးမုန္႔မွာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ 

ကိတ္မုန္ ႔မ်ားလုိစက္ေတြတဝုန္း 
ဝုန္းေမာင္းၿပီး လုပ္ရသည့္မုန္႔မ်ဳိး 
မဟုတ္ပါ။ အညာေဒသ႐ုိးရာ 
တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ 
ငန္းေလးတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။
 ေရစႀကိဳ ထန္းသီးမုန္ ႔ကို 
ကုိယ္တုိင္လုပ္ၿပီး ကုိယ္တိုင္ ေရာင္း 
သူလည္းရွိသည္။ သူမ်ား လုပ္ၿပီး 
သားကိ ုေဖာကသ္ည္ျပနယ္ ူေရာင္း 
သူေတြလည္းရွိသည္။ ယခုေတာ့ 
သူမ်ားလုပ္ၿပီးသားမုန္ ႔ကို တစ္ 
ဆင့္ျပနယ္ူေရာင္းသညက္ အမ်ား 
ဆံုးျဖစ္သည္။ ေရစႀကိဳ ထန္းသီး 
မုန္႔လုပ္ရန္ ပထမဦးဆံုးအဆင့္ 
အေနျဖင့္ ညေနပိုင္းတြင္ မေနာ 
သုခ (သို႔မဟုတ္) ေပၚဆန္းဆန္ 
လတ္ဆန္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဆန္ 
ၾကမ္းကို ငါးျပည္ခန္႔စီ ေရာကာ 
တစ္နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ ေရစိမ္ရ 
ပါသည။္ ေရစမ္ိလို႔ဆန္ေတြပြလာ 
ၿပီဆုလိွ်င ္ႀကတ္ိစက္ျဖင္ႀ့ကတ္ိရပါ 
သည။္ ရလာသည္မု့န္႔ဆန္အရည ္
မပ်စ္မက်ဲကို ထန္းလ်က္အခ်ိန္ 
တစဆ္ယ္(ဆယ္ပိႆာ)ျဖင္ ့အင ္
တုံထဲတြင္စပ္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ထန္းသီးလံုးမွည့္မွည့္ကို အခြံခြာ 
ၿပီး ထန္းသီးဆနမ္်ားအားလက္ျဖင္ ့

ညီညီေဇာ္

စာမ်က္ႏွာ (၈)သို႔

ဓာတ္ပံု - ညီညီေဇာ္ေရစႀကိဳ ထန္းသီးမုန္႔သည္တစ္ဦး ေစ်းေရာင္းေနစဥ္
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ပုန္းရည္ႀကီးေၾကာ္
 ဒတီစပ္တ္ေတာ ့၀ကသ္ားနဲ႔ တဲြဖကဟ္င္းရံျဖစတ္ဲ ့ပနု္းရညႀ္ကီး ကိ ုပိဆုမိ္သ့ြားေအာင ္ေၾကာထ္ားတာပါ။ 
ပုန္းရည္ႀကီးအမႈန္႔ ဒါမွမဟုတ္ အႏွစ္တစ္ထုပ္၊ ပုစြန္ေျခာက္အနည္းငယ္၊ င႐ုတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႔ပဲ 
လိုပါတယ္။ ပထမဆံုး ၾကက္သြန္ျဖဴနီ ေထာင္းထားတာကို အေရာင္တင္မႈန္႔နဲ႔ ဆီသတ္ပါမယ္။ 
ၾကက္သြန္ဆီသတ္ထဲကို ပုစြန္ေျခာက္ ေထာင္းထားတာ ထည့္ပါမယ္။ ၿပီးရင္ ပုန္းရည္ႀကီးအမႈန္႔ဆိုလွ်င္ 
ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေဖ်ာ္ၿပီး အႏွစ္ထုပ္ဆုိလွ်င္လည္း ေရနည္းနည္းထည့္ၿပီး ေပ်ာ့တဲြေအာင္ေမႊၿပီး ထည့္လိုက္ပါ။ 
င႐ုတ္သီးစမ္ိး၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔ ထည့ေ္မႊပါ။ ပုန္းရညႀ္ကီးေျခာကၿ္ပီး ဆထီမွဲာ စမ့္ိ၀င္ေနရင ္ခ်လိကုလ္ို႔ရပါၿပီ။ 
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ေလး ျဖဴးေပးၿပီး သံုးေဆာင္လို႔ ရပါၿပီ။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကုိ ထုိင္းရဲ ဘတ္ရွစ္ေသာင္းေတာင္းယူမႈ 
ျမန္မာလူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ား အကူအညီျဖင့္ ေငြျပန္ရ
ေအာင္သစ္လြင္

ရန္ကုန္၊ မတ္−၂၄
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာေသာ အိမ္ 
အကူအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မသန္စြမ္း 
အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား  ပတ္စ္ပုိ႔အ 
ေထာက္အထားမခိုင္လံုဟူေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ 
ခ်င္းမုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဘတ္ေငြ 
ရွစ္ေသာင္းေတာင္းယူခဲ့ၿပီး ထုိင္း 
ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္္မာလူမႈေရးအဖဲြ႕ 
မ်ား၏ အကအူညီျဖင္ ့အဆိပုါေငြ 
မ်ား ျပန္ရခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွ 
သည္။
 ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ခ႐ုိင္မယ့္ 
က်န္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ မတ္ 
လ ၁၈ ရကတ္ြင ္ထိုင္းရတဲပ္ဖြ႕ဲက 
တားဆီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သုိ႔ ျပန္မည့္ မခုိင္သင္ဇာသင္းႏွင့္ 
ရ၀မ္လူမ်ိဳး မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသ 
မီးတစ္ဦးကုိ ထုိင္းဘတ္ေငြရွစ္ 
ေသာင္း ဒဏ္႐ုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ထိုိင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕ 
ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား  
ကညူီေစာင့္ေရွာက္ေရးႏငွ္ ့ေစစ့ပ ္
ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (CNCMC) 

အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကေျပာသည္။      
 ‘‘သတူုိ႔မွာ လုအိပတ္ဲ ့စာရြက ္
စာတမ္းေတြပါတယ္။ ခ်င္းမုိင္ရဲ 
က ဖမ္းၿပီး တမင္ေငြညႇစ္တာပါ။ 
ျပည္နယ္အဆင့္ရဲအရာရိွကုိ တုိုင္ 
လိုက္ေတာ့မွ ပုိက္ဆံေတြ ျပန္ရ 
တာပါ။ ရဲေတြကုိယ္တုိင္ ျပန္လာ 
ယူဖို႔ အေၾကာင္းၾကားလို႔ သြားယ ူ
ၿပီး ကေလးမေလးေတြဆီကုိ ျပန္ 
အပ္လိုက္ပါၿပီ’’ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
 မခုငိသ္ငဇ္ာသင္းသည ္ထုငိ္း 
ႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ 
ကားျဖင့္ ျပန္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ကား 
ေပၚတြင္ ေတြ႕ခဲ့သည့္ ရ၀မ္လူမ်ိဳး 
မသနစ္ြမ္းအမ်ိဳးသမီးႏငွ္ ့အတ ူမယ္ ့
က်န္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ စစ္ေဆး 
ခံရျခင္းျဖစသ္ည။္ မသန္စြမ္းအမ်ိဳး 
သမီးအား ပတ္စ္ပုိ႔အေထာက္အ 
ထားမခိုင္လံုဟုဆိုကာ ထုိင္းရဲက 
ဖမ္းထားေသာေၾကာင့္ ဘတ္ေငြ 
ရစွ္ေသာင္းေပးကာ ျပန္ေခၚလာခဲ ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ 
လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံ အ  
ေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ အက ူ

အညီျဖင့္ အဆိုပါေငြမ်ား ျပန္ 
ေတာင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရိွသည္။
 CNCMC အဖြဲ႕က ထိုင္း 
ႏုငိင္ ံမယဆ္ုငိ္ျပညသ္ူ႔စစရ္မဲွဴးႀကီး 
အား တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၎၏ ၫႊန္ 
ၾကားခ်က္ျဖင္ ့ခ်င္းမုငိခ္႐ုငိ ္ရတဲပ ္
ဖဲြ႕က ဘတ္ေငြရွစ္ေသာင္း ျပန္ 
ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ျမနမ္ာေရႊ႕ေျပာင္းအလပု ္သ 
မားအမ်ားစုမွာ ထိုင္းရဲမ်ား မတ 
ရားေငြေတာင္းယူျခင္းမၾကာခဏ 
ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရိွၿပီး နည္းမ်ိဳးစံု 
အသံုးျပဳကာ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ 
ေနရေၾကာင္း မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕မွ ျမန္ 
မာေရႊ႕ေျပာင္းအလပုသ္မားကုမိ်ိဳး
လြင္ကေျပာသည္။
 ‘‘တစ္ခါတေလဆုိရင္ ေတြ႕ 
တဲ့ေနရာမွာ ဆီးသြားခုငိ္းတယ။္ ဆီး 
မွာ မူးယစ္ေဆးသံုးထားတဲ့ လကၡ 
ဏာရိွတယ္ဆုိၿပီး အေရးယူတာ။ 
ေဆးသံုးသူေတြလည္း ရိွေပမယ့ ္တ 
ခ်ိဳ႕က မတရားေငြညႇစခံ္ေနရတာ’’ 
ဟု ကုိမ်ိဳးလြင္ကေျပာသည္။



Vol.13, No.4  March 26 , 2014 Life
7

ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ပါေစ
စာမ်က္ႏွာ(၃) မွ

 ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ႐ုတ္တရက္ 
ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ အ 
သက္ (၂၅) ႏွစ္အရြယ္ က်န္ 
ရစသ္ဇူနီးမွာ ကေလးသံုးေယာက ္
အေမ၊ မုဆိုးမ ဘ၀ကု ိေရာကသ္ြား 
ခဲ့ရသည္။ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ 
ဘ၀ကုိ ကေလးသံုးေယာက္ျဖင့္ 
ျဖတ္သန္းရေတာ့မည။္ (၂) ႏစွအ္ 
ရြယ္ရင္ခြင္ပုိက္ကေလးႏွင့္ က်န္ 
ကေလး ႏစွ္ေယာကက္ေတာ ့ဘာ 
မွ နားမလည္သည့္ မ်က္လံုးအစံု 
ျဖင့္ မိခင္ကုိ ၾကည့္ေနပါသည္။
 မင္းမင္းဦးေသဆံုးမႈသည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူျမင္ကြင္းတြင္ မင္း 
မဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အမႈမ်ားစြာထဲမွတစ္မႈသာ ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း လူေနထူထပ္သည့္ 
ရပ္ကြက္အတြင္း လူေရွ႕သူေရွ႕ 
၌ ေပၚေပၚတင္တင္ ငွက္ ႀကီး  
ေတာင္ဓားႏွင့္ ခုတ္သတ္ခံရျခင္း 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  တရားဥပေဒ 
စုိးမိုးေရးကုိ ေမးခြန္ထုတ္ရန္လုိ 
အပ္လာေပသည္။
 လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ မိ 
သားစုက ရန္ျပဳမည္ကုိ ေၾကာက္ 
ေသာေ ၾကာင့္  ယင္းျဖစ္ရပ္အ 
တြက ္ရစဲခန္းတြင ္သက္ေသလုကိ ္
မညသ္ပူငမ္ရွိျဖစခ္ဲသ့ညက္ တရား 

ဥပေဒအေပၚ အယုံအၾကည္မရွိ 
သည့္ အေျခအေနကုိ မီးေမာင္း 
ထိုးျပေနသည္။
 ‘‘သတ္တဲ ့သကူ သူ႔အိမ္နား ကု ိ
တရြတ္တိုက္ဆဲြေခၚသြားၿပီး အိမ္ 
သားေတြဆကီ ငကွႀ္ကီးေတာငဓ္ား 
ကုိေတာင္းၿပီးမွ ခုတ္သတ္တာ။ 
တားရင္တားတဲ့  ေကာင္ပါခုတ္ 
မယ္လို႔ စိန္ေခၚေနေတာ့ ဘယ္သူ 
မွ ၀င္မဆဲြရဲခဲ့ဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ၀င္ 
တားလိကုရ္င ္ကုယ္ိပါ အသတ္ခံရ 
မွာ’’ဟု အမည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ 
ျငင္းဆန္သည္ ့ေမတၱာရိပ္မြန္လမ္း 
တြင္ ေနထုိင္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး 
က ေျပာသည္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္  
ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အမ်ား 
ဆံုးေျပာေလရ့ိွေသာ စကားမွာ လ ူ
တုိင္းဘ၀လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပ 
ေဒစိုးမိုးေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ 
ေက်းေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ 
ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ တရားဥပေဒ 
စုိး မိုး မႈ မွာေနရာတုိ င္းတြင္  အ 
သက္၀င္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လူတိုင္း၊  
လူတိုင္း ၎တုိ ႔၏ကိုယ္ပုိင္ဘ၀ 
မ်ား လံုၿခံဳမႈရိွသည္ဟု ယံုၾကည္ခံ 
စားေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚ 
ေအာငဆ္န္းစၾုကညက္ မၾကာခဏ 

ေျပာေလ့ရိွပါသည္။
 ဆယစ္ုႏစွမ္်ားစြာ တရားဥပ 
ေဒစိုးမုိးမႈကင္းမဲ့ခဲ့သည့္ အေျခအ 
ေနမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရ 
ဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ လုိအပ္ 
ခ်ကမ္်ားစြာရိွေနေသးေသာလ္ည္း 
မည္သည့္  အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ 
သည္ျဖစ္ေစ ႏိငုင္သံားတုငိ္းသည ္
လံၿုခံဳေရးအျပည္အ့၀ေပးႏုငိသ္ည္ ့       
ဥပေဒအရိပ္အမိုးေအာက္တြင္  
ခုလိႈခံ်ငၾ္ကပါသည။္ ျပစမ္ႈတစခ္ုခု ု
က်ဴး လြ န္ သူ ကုိ  ထိ ထိေ ရာ က္  
ေရာက္ အေရးယူၿပီး ေအးခ်မ္း 
ေသာ လူ ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ လူ 
တုိင္းေနထုိင္လိုၾကပါသည္။
 သိ ႔ုေသာ္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ႕တြင္  
၂၀၁၄ ႏွစ္စပုိင္းမွ မတ္လကုန္ခန္႔  
ကာလအတြင္း လူေျပာမ်ားသည့္ 
အမႈအခင္းမ်ား ခပ္စိ ပ္စိ ပ္ျဖစ္  
လာၿပီး မိမိတုိ႔၏ မိသားစဘု၀မ်ား 
လံၿုခံဳမႈမရိဟွ ုခစံားရသမူ်ားလည္း 
ရိွေနပါသည္။
 မမိပိုငိအ္မိထ္တဲြင ္ေအးခ်မ္း 
စြာ ထမင္းလကဆ္ံစုားေနသည္ ့မ ိ
သားစတုစစ္ကုု ိအရကမူ္းေနသည္ ့
လူတစ္ေယာက္က တုတ္၊ ဓားတို႔ 
ျဖင့္ ၀င္႐ုိက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ဥကၠ 
လာပ ၿ မိဳ ႕နယ္ ျဖစ္စ ဥ္ မွသည္  
အရက္ႏွင့္  မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ 
႐ုတ္တရက္စိတ္ေဖာက္ျပန္ကာ 
ကိယု္အ့မိက္ုယိမ္ီး႐ိႈ႕ေသာေၾကာင္ ့ 

အိမ္နီးခ်င္းအခ်ဳိ႕ အိမ္ေျခမဲ့သြား 
သည္ ့ျဖစရ္ပ္မ်ား ျဖစပ္ြားခဲ့သည။္
ကိုယ့္အိမ္ကုိယ္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည့္အမႈ 
မွာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဖာ့ကန္ရပ ္
ကြကတ္ြင ္တကသၠုလိဝ္ငတ္န္း စာ 
ေမးပြဲေျဖေနရသည့္ ရက္ပုိင္းအ 
တြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တကၠ 
သုလိဝ္ငတ္န္း ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ 
၏ ေလက့်င္ခ့န္းစာအပုမ္်ား မီးထ ဲ
ပါသြားသည္။ ဘဝအတြက္ အ 
ေရးႀကီးဆံုး စာေမးပြဲေျဖဆုိခါနီး 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလက့်င္ခ့န္း 
စာအုပ္မ်ား မီးထဲပါသြားသည့္ ခံ 
စားခ်ကက္ု ိကာယကရံငွ ္ေက်ာင္း 
သားမ်ားသာ သိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
 လြနခ္ဲသ့ည့္ႏစွက္လည္း ရန ္
ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ညပိုင္း၌ ၿပိဳင္ 
ကားေမာင္းသမားအခ်ိဳ ႕က သီ 
ခ်င္းဆု ိလမ္းသြားသတူစဥ္ီးကိ ုစနိ ္
ေခၚၿပီး ေရအုိးျဖင့္ ေခါင္း႐ိုက္ခြဲ 
ကာ သတ္ခဲ့ဖူးသည္။
 ‘‘ရပ္ကြက္ထဲမွာေနၿပီး ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တရား 
ဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘူးလို႔ ႀကီးႀကီး 
က်ယ္က်ယ္ ေျပာေနတာမဟုတ္ 
ပါဘူး။ တကယ့္ကို ေနာက္ေက်ာ 
လံုလံုနဲ ႔ အလုပ္လုပ္လုိ ႔မရတာ။ 
႐ံုးမွာ အလပုလ္ပု္ေနေပမယ္ ့အမိ ္
က မိသားစုကုိ စိတ္မခ်ဘူး။ အိမ္ 
မွာ မနိ္းမသားေတြခ်ည္းေနရတာ’’ 
ဟု စိတ္ႂကြေဆးစြဲေနသူ အမ်ိဳး 

သားတစ္ေယာက္ႏွင့္  အိမ္ခ်င္း  
ကပ္ေနရသူ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ 
ဘူတာ႐ံုလမ္းမွ ကိုခုိင္ဇင္ကေျပာ 
သည္။
 အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ျပန္သံုးသပ္လွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 
သမူ်ားမွာ မူးယစ္ေဆးမွဝီထဲားသ၊ူ 
အရက္ေသစာေသာကထ္ားၿပီး လ ူ
စိတ္ေပ်ာက္ေနသူမ်ားႏွင့္  ျပစ္  
ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါစ့ြာ ခ်ခရံၿပီး ေထာင ္
မွ ျပန္ထြက္လာေသာ ေထာင္  
ထြကလ္မူုကိမ္်ားျဖစသ္ည။္ ျပႆ 
နာမွာ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕အပါအဝင ္ႏုငိင္ ံ
တစဝ္န္း မူးယစ္ေဆးႏငွ့ ္အရကစ္ြ ဲ
ေနသမူ်ားစြာရွိေနျခင္းမွာ ျပညသ္ ူ 
မ်ားအတြက္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ 
မႈျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သမၼတ၏ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားမွာပင္  
ေထာငအ္တြင္း အျမငမွ္န္မရေသာ  
ရာဇဝင္လူဆိုးမ်ား လြတ္ေျမာက္ 
လာမႈမွာ ျပႆနာျဖစ္သည္။
 ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ (၁၂)ရပ္ 
ကြက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ လူသတ္မႈ 
က်ဴးလြန္သူမွာ ေမြးစာရင္းေရာ 
မွတ္ပံုတင္ပါ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ 
မဟုတ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းမွတ္တမ္း 
မ်ားအရသိရၿပီး ယင္းအခ်က္မွာ 
လသူတ္ရန္ အၿမရဲန္လိုေနသအူား 
အကာအကြယ္ေပးထားသလိ ုျဖစ ္
ေနပါသည္။
 သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမွ လူ 

သတ္သမားအား ၁၂ နာရီအတြင္း 
ဖမ္းဆီးႏုငိခ္ဲ့ေသာလ္ည္း ရနက္င္း 
(၁၂)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူအ 
ခ်ိဳ႕ကေတာ ့အဆုပိါျဖစစ္ဥအ္ေပၚ 
သံုးသပ္ခ်က္ေပးရန္ပင္ ေၾကာက္ 
လန္ ႔ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ ႔ေ ၾကာင့္  
ရစဲခန္းတြင ္မညသ္မွူ် အသတ္ခံရ 
သူဘက္မွ သက္ေသထြက္မေပး 
ၾက။ အေၾကာင္းရင္းက ရွင္းပါ 
သည္။ ရပ္ကြက္ကုိ စိန္ေခၚကာ 
လူျမင္ကြင္းေရွ႕မွာပင္ လူတစ္ 
ေယာက္အား ရက္ရက္စက္စက္ 
သတ္ခဲ့သူကို မဖမ္းႏုိင္ေသးသည့္ 
အျပင ္၎၏မိသားစဝုငမ္်ားအား 
ေၾကာက္လန္႔ေနၾကေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။
 အမႈစစ္ရဲအရာရွိ၏ စည္း႐ံုး 
ေရးေကာင္းေသာေၾကာင့္ တရား 
႐ံုးတြင္  သက္ေသလုိက္ေပးသူ  
တစ္ဦးတည္းေသာ အိမ္နီးခ်င္းကို 
လည္း အဖမ္းခံထားသူ၏ မိသား 
စဝုငမ္်ားက ရန္ေတြ႕မႈမ်ား ျပဳလပု ္
ခဲ့ေ ၾကာင္း  ေနာက္ဆက္တြဲသ 
တင္းရရွိသည္။
 လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ 
ေထာင္ႏွစ္ႀကိမ္က်ခဲ့ဖူးၿပီး ရဲစခန္း 
ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး 
တြင္ ခံဝန္လက္မွတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ထိုးထားရသူျဖစ္ေၾကာင္း ရနက္င္း 
ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သရိသည။္ ယခုကဲ ့

စာမ်က္ႏွာ ၈ 
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ႀကီးျဖင့္ ေမႊရပါသည္။ နာရီဝက္ 
ခန္႔အသားက်ေအာင္ေမႊလိုက္ၿပီ 
ဆုရိင္ျဖင္ ့အျမႇဳပမ္်ားထလာတတ ္
ပါသည္။ အဲဒီအဆင့္ေရာက္ၿပီဆုိ 
ပါကအနု္းမႈတခ္ြကမ္်ားကု ိမနု္႔ရည ္
အတြင္းႏွစ္ေပးထားရသည္။ မုန္႔ 
သားေကာင္းေအာငအ္တြကဟ္ဆုု ိ
ပါသည္။ အုန္းမႈတ္ခြက္မ်ားစိမ္ 
ထားသည့္မုန္႔ရည္ကို ဆန္ေကာ 
ျဖင့္အုပ္ကာ ေျခာက္နာရီခန္႔ထား 
ရပါသည္။
 ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္ 
သည္ ႏွစ္ႏွစ္ ၿခိဳက္ ၿခိဳက္အိပ္  
ေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္ေပသိ ထန္းသီး 
မနု္႔လပုသ္မူ်ားအတြက္ေတာ ့အပိ ္
ေကာင္းေကာင္းျဖင့အ္ပိ ္ေန၍မရ 
ပါ။ ညေနမွာေဖာက္ထားခဲ့သည့္ 
မုန္႔ရည္ေတြက ည ၁၂ နာရီေက်ာ္ 
ေက်ာ္ေလာက္ဆိုလွ်င္ မုန္ ႔လုပ္ 
ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေလၿပီ။ မီး 
ဖုသိကူဖိ၊ု မုိးၿပဒဲယထ္ဲေရျဖည္ ့သ ူ
ကျဖည့္ျဖင့္ ထန္းသီးမုန္႔လုပ္ငန္း 
စတင္ရပါၿပီ။ မီးေကာင္းေကာင္း 
ျဖင့္တည္ထားသည့္ မုိးၿပဲဒယ္အုိး 
ထဲကေရေတြ တပြက္ပြက္ဆူလာ 
ၿပီး အေငြ႕ေတြတကလ္ာၿပီဆိလုွ်င ္
ဆန္ေကာတစခ္်ပ္တငရ္ပါသည။္ 
ထိုဆန္ေကာေပၚ ပိတ္စအျဖဴတစ ္
ထည္ထပ္ခင္းရပါသည္။  ထုပိတိ ္
စအျဖဴေပၚကို ၆ နာရီ ေက်ာ္စိမ္ 
ထားသည့္ မုန္႔ဆန္အရည္ပ်စ္ပ်စ္ 
ေတြေလာင္းတငရ္ပါသည။္ ၾကက ္
ဥထည့္မည္ဆိုပါက မုန္႔တစ္ဗန္း
လွ်င္ႏွစ္လံုးခန္ ႔ေဖာက္ထည့္ရပါ 
၏။ ၿပီးေနာက္ အုပ္ေဆာင္းအုပ္ 
ရၿပီး အပု္ေဆာင္းေအာက္ေျခပတ ္
ပတ္လည္တြင္ အေငြ႕လံုေစရန္ 
အဝတ္စတ္ုကုိေရဆြတ္ကာပတ္ရ 
ပါသည္။ ႏွစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္ ႔ 
ေလာက္ၾကာ၍ အုပ္ေဆာင္းဖြင့္ 
ၾကည့္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ အေငြ႕ 
တေထာင္းေထာင္းျဖင့္ ထန္းသီး 
မုန္႔ေလးမ်ားရရွိလာပါၿပီ။ တစ္ခါ 
လုပ္လွ်င္ တစ္ဗန္းသာ ရေသာ 
ေၾကာင့္ အုိးၿပိဳင္လုပ္ေပသိ မုန္႔ 
ေဖာက္သည္ယူမည့္ေစ်းသည္  
မ်ားသည္မုိ ႔  အားလံုးအတြက္ 
ေလာက္ငေအာင္လုပ္ၿပီးၿပီဆုိ မိုး 
စင္စင္လင္းေလၿပီ။
 နနံကလ္င္းလွ်င ္ႏွီးဆန္ေကာ 
ႏွင့္ ႏွီးေတာင္းကိုင္ကာ ထန္းသီး 
မုန္႔သည္မ်ား မုန္႔ယူရန္လာၾကပါ 
ၿပီ။ သူတို႔ႏွီးေတာင္းထဲမွာ ထန္း 
သီးမုန္႔အခ်ပ္လိုက္ေတြ အထပ္ 
ထပ္စီၿပီး ကိုယ္ေရာင္းေနက် ေရ 
စႀကိဳေစ်းႏွင့္ ၿမိဳ႕ထဲ အရိပ္အာ 
ဝါသေကာင္းေသာ သစ္ပင္မ်ား 
ေအာက္ ေနရာယူသြားၾကသည္။ 
ေစ်းဝယ္မလာမီ ႏွီးေတာင္းထဲ 
မွ ထန္းသီးမုန္ ႔ကို ႏွီးဆန္ေကာ 
ေပၚတင္ၿပီး အညာထြက္ဆံုဆီ 
စစ္စစ္ပုတ္ကာ ညက ေၾကာ္ထား 
သည့္ အုန္းဆန္ေၾကာ္နီနီရဲရဲ ျဖဴး 

ထားလိုက္သည္။ ေစ်းဝယ္လာ 
ၿပီဆုိလွ်င္ မဝယ္မီ ထန္းသီးမုန္႔ 
တစ္ေျမႇာင္းအား ဓားပါးပါးေလး 
ျဖင္လ့ွီးကာ အနု္းသီးေၾကာထ္ပတ္ို႔ 
ၿပီးေကြၽးတတ္သည္။ ေစ်းဝယ္သူ 
ကႀကိဳကၿ္ပဆီိမု ွအလိရုွသိေလာက ္
ႏွီးခ်နိခ္ြင္ျဖင့္ ျခင္တြယ္ေပးသည။္ 
ျခင္တြယ္ၿပီး ထန္းသီးမုန္႔မ်ားကို 
အုန္းသီးေၾကာ္ထပ္ျဖဴးၿပီး ဖ႐ံုယို 
ေခ်ာင္းေလးေတြအုပ္ေပးသည္။ 
ဒူးရင္းသီးယုိ သုတ္ေပးသည္။ ၿပီး 
ေနာက္ ပဲဆီသန္႔သန္႔ျဖင့္ ခ်က္ 
ထားသည့္ အုန္းႏို႔ခ်က္ထပ္သုတ္ 
ျပန္သည္။ သၾကားျဖဴးသည္။ ၿပီး 
ေနာက ္ငကွ္ေပ်ာဖက ္ႏုႏုေပၚတင၊္ 
သတင္းစာစကၠဴ ထပ္ပတ္ကာ 
အိတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ထည့္ေပးတတ္ 
ပါသည္။
 အခ်ဳိ ႕ေစ်း ဝယ္သူေတြက 
ကေလးေတြတစ္အုပ္လိုက္ ႀကီး  
လည္းပါလာတတ္သည္မုိ႔ လူေစ့ 
တက္ေစ့ အျမည္းေကြၽးရပါေသး 
သည။္ ထန္းသီးမနု္႔တစ္ေျမႇာင္းဆိ ု
ႏွစ္က်ပ္ခြဲသားေလာက္ေတာ့ ရွိ 
တာမို႔ ေလးငါးေျမႇာင္းေကြၽးလိကုရ္ 
ၿပဆီိ ုေတာ္ေတာ္ေလးတာသြားၿပ။ီ 
အျမည္းေတြကိုယ္စီေကြၽးၿပီးဝယ္ 
ေတာ့အစိတ္သားေလာက္ဆိုရင္ 
ေတာ ့သပိတ္ြက္ေျခမကိကု္ေတာ။့ 
သို ႔ေပသိ ထန္းသီးမုန္႔သည္ေတြ 
ေစ်းတြက ္မတြက္ေတာ့ပါ။ ‘‘မလွဴ 
ႏုိင္ေစ်းေရာင္းဆိုတဲ့အတိုင္း လွဴ 
တယ္ပဲသေဘာထားလိုက္တာပါ 
ပ။ဲ ေနာကပ္ိႆာမ်ားမ်ားဝယမ္ယ္ ့
သူနဲ႔ျပန္ေထရတာေပါ့’’ဟု ထန္း 
သီးမုန္႔သည္ေဒၚတင္တင္ကေျပာ 
သည။္ တစဥ္ီးတည္းလာၿပီး ပိႆာ 
လိုက္မ်ားမ်ားဝယ္ေတာ့ အျမည္း 
နည္းနည္းသာေကြၽးရသည့္ အ 
တြက္ လမ္းစားဆိုၿပီး ထန္းသီး 
မုန္႔အား အထုပ္သတ္သတ္ထုပ္ 
ကာေပးတတ္ပါေသးသည္။
 ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္ ႔ အ 
ေရာင္းရဆံုးအခ်ိန္က ယခုလုိ 
တေပါင္းလ ပခန္းကိုႀကီးေက်ာ္ 
ပြဲခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ကို 
ႀကီးေက်ာ္ပြဲခ်ိန္တုန္းကဆို ထန္း 
သီးမုန္႔လုပ္သူေရာ၊ ေရာင္းသူပါ 
ေရာင္းရလိုက္တာမ်ား တစ္ခ်က္ 
ေလးမွမနားရ။ ပြဲေတာ္ျပန္ေတြရဲ႕ 
ကားေပၚမွာ ေရစႀကိဳ ထန္းသီးမုန္႔ 
ထုပ္ေလးေတြက တြဲေလာင္းက် 
ကာေဝွ႕ယမ္းလို ႔။ ပခန္းကိုႀကီး 
ေက်ာပ္ြဲေရာက ္ရမွ္းျပည ္နယဘ္က ္
မ ွရမွ္းအမ်ဳိးသမီးတစဥ္ီးကိ ုေဒသ 
ခံေတြက ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္႔ဝယ္ 
ေကြၽးလိုက္တာ ငါးဆယ္သားကို 
တစ္ေယာကတ္ည္း စားပစသ္တဲ့။
 ‘‘သူက စားလို႔ေကာင္းလြန္း 
လို႔ဆိုၿပီး ျပန္ရင္လည္း ဝယ္ေပး 
လိုက္ဖို ႔ေျပာေသးတယ္တဲ့ ’ ’ဟု  
ထန္းသီးမုန္႔သည္ေဒၚတင္တင္က 
သူတို ႔ထန္းသီးမုန္ ႔ ႀကိဳက္ ၾကပံု

ကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ေျပာျပသည္။ 
‘‘ကိုယ္မ့နု္႔ေလးႀကိဳက္တယဆ္ုိရင္ 
ပီတိျဖစ္တယ္။ ဒီထက္ေကာင္း 
ေအာင္ကိုထပ္လုပ္ေပးခ်င္တာ’’ 
ဟု ထန္းသီးမုန္႔လုပ္သူ ေဒၚဝင္း 
ဝင္းခိုင္ကဆိုပါသည္။
 အခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ 
ေရစႀကိဳကိုမႀကံဳရင္ေတာင္ ကား 
ဂတ္ိကေနလမ္ွးမွာတတ္သည။္ တ 
ရားပြဲေတြမွာ မမိတိို႔ကိုး ကြယသ္ည္ ့
ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေမြးေန႔ေတြ 
မွာ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးဖုိ႔ မွာတာေတြ 
လည္းရိွသည္။ စားဖို ႔သက္သက္ 
မွာတာေတြလည္းရွိသည္။ ထန္း 
သီးမုန္႔အခ်ိန္တစရ္ာ (ပိႆာတစ ္
ရာ)ေလာကထ္မိွာၾကသည။္  အဒဲ ီ
လုမွိာရင္ျဖင္ ့ထန္းသီးမုန္႔နဲ႔အေပၚ 
ကျဖဴးတဲ ့အစာေတြကိ ုသတသ္တ ္

စခီြထဲည္က့ာ ဂ်ပဖ္ာမ်ားျဖင္ ့ကား 
ဂတ္ိကေန တင္ေပးရသည။္ အခ်ဳ႕ိ 
က ထန္းသီးမုန္႔ကို ထူးရွယ္အျဖစ္ 
ႏို႔စမိ္းပါ ထည္လ့ပုခ္ိငု္းသည။္ အဒဲ ီ
လုိအခါ ဆိုရင္ေတာ့ ပံုမွန္တစ္ပိ 

ာႆႏွစ္ေထာင့္ေလးရာေပမယ့္  
တစ္ပိႆာ သံုးေထာင္ေလာက္ 
ေစ်းျဖစသ္ြားသညဟ္ ုထန္းသီးမနု္႔ 
လုပ္သူမ်ားက ဆုိပါသည္။ 
 ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ ရြာ 
အခ်ဳိ႕မွာေတာ့ မဂၤလာေဆာင္ကို 
ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္႔နဲ႔ ဧည့္ခံတာ 
မ်ဳိးလည္းရွိသည္ဟု ထန္းသီးမုန္႔ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူဦးစိန္ေအာင္ 
မင္းကဆိုပါသည္။ ေနာက္ၿပီး 
ေရစႀကိဳရ႕ဲျမန္မာ့႐ုိးရာဓေလတ့စ ္
ခုတြငလ္ည္း ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္႔ 
က ပါျပန္သည္။ ေမြးခ်င္းထဲက 

ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္႔ရဲ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

သို႔ေသာ အမႈမ်ိဳးတြင္ သက္ေသ 
လုိက္ေပးမည့္သူမရွိျခင္းသည္ 
အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ခက္ခဲ 
ေၾကာင္း အမႈစစရ္အဲရာရွကိေျပာ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္က 
ျပညသ္ူႏငွ့ရ္ ဲတစဖ္က္ႏငွ့တ္စဖ္က ္ 
ယံုၾကည္မႈနည္းျခင္းကုိ မ်က္ဝါး 
ထင္ထင္ ျမင္ရျခင္းပင္။
 ‘‘ငကွႀ္ကီးေတာငဓ္ားကိငုၿ္ပီး 
ဝင္လာတဲ့ေကာင္ ခုတ္မယ္လို ႔ 
ႀကိမ္းဝါးေနတဲ့သူကုိ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ ဘယ္လုိတားမလဲ။ ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  တာဝန္ရွိသူေတြ  
ေတာင္ မီးမွိတ္ၿပီး တံခါးပိတ္ေန 
ၾကတာ။ ျပညသ္ူေတြက ရပ္ကြက ္
ထဲမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္ 
တာပါ’’ဟု ေမတၱာရိပ္မြန္လမ္း 
တြင္  ေနထုိင္သူတစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကု ိလ ူ 
အမ်ားစုက သံသယရွိေနျခင္း  
သည္ ဥပေဒဘက္မွ ထိေရာက္ 
ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္မႈ နည္း 

ပါးျခင္းႏွင့္  ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
ေျဖရွင္းရျခင္းကု ိမယုံၾကည္ေတာ့ 
၍ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆာင္း 
ပါးမ်ားေရးသားသူ ထက္ယံက 
ဆုိပါသည္။
 ‘‘လူေတြဟာ နစန္ာခ်က္ေတြ 
ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ေျဖ 
ရွင္းဖုိ႔ဆုိရင္ အင္မတန္တြန္႔ဆုတ္ 
ၾကတယ္။ ဒါဟာ အေပါင္းလကၡ 
ဏာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရတာကို မ 
ယံုၾကည္တာလည္း ပါႏုိင္တယ္’’ 
ဟု ၎ကသံုးသပ္သည္။
 မညသ္ုိ႔ပငဆ္ုိေစ ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ 
ေန ျပညသ္မူ်ားသည ္တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးမႈေအာကတ္ြင ္ေနေနရသည ္
ဟု မခံစားရဘ ဲစုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ၊ 
ေနာက္ေက်ာမလံုမႈတုိ႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္ 
လူမႈဘဝကို ျဖတ္သန္းေနရသည္ 
မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
 ပံု မွ န္  ေသမႈေသခင္းမ်ား  
ထက ္လြန္ကဲေနေသာ ျဖစစ္ဥ္မ်ား 
ရင္ဆုိင္ရခါမွ အရက္ႏွင့္ စိတ္ႂကြ 

ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ပါေစ
စာမ်က္ႏွာ(၇) မွ

ေဆးေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ စိတ္ 
ေဖာက္ျပန္ေနသူ  ျဖစ္ေန၍ဟု 
လည္းေကာင္း၊ စိတ္ေရာဂါေဝဒ 
နာရွင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ 
မ်ားသည ္ဘဝကု ိေအးခ်မ္းစြာ ေန 
ထုိင္ခ်င္သူ လူအမ်ားစုအတြက္ 
လံုေလာက္ေသာ အေျဖမဟုတ္ 
ပါ။ ထို ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက 
ရာဇဝတမ္ႈ က်ဴးလြနသ္မူ်ားကိ ုထ ိ
ေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ လုိ  
လားၾကသည။္ ျပစမ္ႈမ်ားထပ္ကာ 
ထပ္ကာ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝင္ 
လဆူိုးမ်ားကိ ုသမၼတ၏ လြတၿ္ငမိ္း 
ခြင့္ေ ၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္  
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျဖင့္မွ ေနာင္တမရ 
မခ်င္း ျပစ္ဒဏ္မေလွ်ာ့ေပါ့သင့္ 
ဟု ေျပာၾကသည္။
 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ုလ ူ
အမ်ားစုက ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း၏ 
ျပယုဂ္အျဖစ္ မၾကာမီတြင္ ရန္ 
ကငး္ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂)ရပ္ကြက္သူ/ 
သားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခု 
ကို ျပဳလုပ္ပါေတာ့မည္။ လူသတ္ 
တရားခံ၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား 
ရပက္ြကမ္ ွႏငွထ္တု္ေပးေရး၊ က်ဴး 

(သို ႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြအေပါင္း 
အသင္းထကဲ အမိအ္သစ္ျဖစ္ေစ၊ 
တိုက္အသစ္ျဖစ္ေစေဆာက္ေန 
သည္ဆိုပါက ေဆာက္လုပ္ေပး 
မည္လ့ကသ္မားအဖြ႕ဲကိ ုေရစႀကိဳ 
ထန္းသီးမုန္ ႔သြားေကြၽးရသည္ဟု 
ဆုိပါသည္။ ထုိဓေလ့အား အိမ္ 
ေဆာက္ခ်သည္ဟုဆုိပါသည္။
 အကယ္၍ စာဖတ္သူအေန 
ျဖင့ ္ေရစႀကိဳသားႏငွ့္ျဖစ္ေစ၊ ေရစ 
ႀကိဳသူႏငွ့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းပါၿပီး 
အဲဒီမွာ မဂၤလာသြားေဆာင္ၾကၿပီ 
ဆိပုါစို႔။ စာဖတသ္ူႏငွ့ ္အတပူါလာ 
ၾကမည့္ သင့္မိဘေဆြမ်ဳိးေတြအ 
တြက ္အိမ္အျပန္လက္ေဆာင ္ေရ 
စႀကိဳထန္း သီးမနု္႔ေတြ တနင္တ့ပိုး 
ႀကီး ဝယ္ထည့္ေပးမွာ ေသခ်ာ 
သည္။ ‘‘မဂၤလာေဆာင္ရိွတဲ့အခါ 

မ်ဳိးဆိုရင္ တအားေရာင္းေကာင္း 
တာ’’ဟု ထန္းသးီမုန္႔သည္အမ်ဳိး 
သမီးတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။
 ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေရာက္ေနတဲ့ 
ေရစႀကိဳသားေတြထံ လူႀကံဳရွိလို႔ 
ဘာမွာဦးမလဲေမးလိကုရ္င ္ျမန္မာ 
လူမ်ဳိးဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း မိဘ 
ေဆြမ်ဳိးမိတ္ရင္းေဆြရင္းအျပင္  
ကိယု့္ေဒသထြကမ္နု္႔ပါလြမ္းတတ ္
ၾကသည္မုိ႔ ေရစႀကိဳထန္းသီးမုန္႔ 
သာယူခဲ့ဖို႔ ဆကဆ္ကမွ္ာၾကသည။္ 
ကိုယ္တိုင္စားဖို ႔အျပင္ လုပ္ေဖာ္ 
ကိုင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုပါ 
ကိုယ့္ေဒသထြက္ အစား အစာကို 
ဂဏုယူ္စြာနဲ႔ေကြၽးတတ္ ၾကသည။္
 ခုေတာ ့ေရစႀကိဳထန္းသီးမနု္႔ 
ေလးေတြက ကားစီးၿပီး ရန္ကုန္ 
တို ႔၊ မႏၲေလးတို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြဆီ 
သြားရတာတင ္အားမရေတာ့။ ေရ 
စႀကိဳနယ္သားအခ်ဳိ႕လည္း ဝမ္း 
ေရးအတြက္ ျပည္ပေရာက္ကုန္ 
ၾကၿပီမုိ႔ လူႀကံဳရိွသည့္အခါ မွတ္ 
မွတ္ရရ မွာတတ္သည္အ့တြက ္ေရ 
စႀကိဳထန္းသီးမုန္႔မ်ား ေလယာဥ္ 
ပ်ံေတာင္စီးေနရေလၿပီ။ အေဝး 
ေရာက္အညာသားမ်ား ထန္းသီး 
မုန္႔စားရင္း အိမ္အလြမ္းေတြ ေျဖ 
ၾကေလၿပီ။ ‘‘တစ္ေလာကေတာင္ 
စင္ကာပူကေနမွာလို ႔ ထည့္ေပး 
လိကုရ္ေသးတယ္’’ဟု ထန္းသးီမုန္႔ 
လုပ္သူ ေဒၚဝါဝါခုိင္က ေျပာျပ 
သည္။ ေခတ္ေတြဘယ္လိုေျပာင္း 
ေျပာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး အစားအ 
စာေတြက ဘယ္ေလာကပ္ဝဲငလ္ာ 
လာ၊ ကမၻာ၏မည္သည့္ အရပ္ 
တြင္ရွိေနသည္ျဖစ္ပါေစ အညာ 
ျပန္လက္ေဆာင္ ေရစႀကိဳ ထန္း 
သီးမုန္႔ကိုေတာ့ျဖင့္ မက္မက္ေမာ 
ေမာစားခ်င္ေနသူေတြကေတာ့ ရွိ 
ေနတုန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

လြန္သူကို  ဥပေဒပုိင္းမွ  ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပးေရးႏွင့္ 
ရပ္ကြက္အတြင္း တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးမႈရွိေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 
မွ တာဝန္ယူေပးေရးမ်ားကို ဆႏၵ 
ထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုၾကမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။
 ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္စည္းဝုိင္း 
အတြင္း ေနထုိင္သူကို ႏွင္ထုတ္ 
ေပးရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခြင့္ 
ျပဳေပး၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကင္း 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူ 
က ေျပာေသာ္လည္း ဆႏၵထုတ္ 
ေဖာ္ခြင့္ကိုမူ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳေပး 
သြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  သိရပါ  
သည္။
 ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္ရ 
သည္ကို  ေနာက္ေက်ာမလံုဘဲ  
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကု ိသသံယ 
ရွိသူအခ်ိဳ႕ လမ္းမထက္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါေတာ့မည္။ 
ယခုကဲ့သို ႔ ေတာင္းဆုိမႈကို အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ေျဖ 
ရွင္းေပးမည္လဲဆိုသည္ကုိ  ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထု ေျခာက္သန္းခန္႔ 
က စိတ္ဝင္စားေနၾကပါသည္။

ဓာတ္ပံု- ညီညီေဇာ္
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ပူျပင္းေသာရာသီတြင္ ကဖင္းဓာတ္ႏွင့္  အခ်ိဳဓာတ္မ်ားစြာ 
ပါ၀င္ေသာ အခ်ိဳရည္မ်ား မေသာက္သင့္

ရဲေနာင္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၁

ရာသီဥတုပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီ 
တြင္ ကဖင္းဓာတ္ႏွင့္ အခ်ိဳဓာတ္ 
မ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာ အားျဖည့္ 
ရည္ႏွင့္  အခ်ိဳရည္မ်ားကုိ  မ 
ေသာက္သံုးသင့္ဟု က်န္းမာေရး 
ဆို င္ ရာေ ဆး ပ ညာ ရွ င္ မ်ား က 
အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။
 ကဖင္းဓာတ္မ်ားစြာပါ၀င္  
ေသာ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား 
ေသာကသ္ံုးလွ်င ္႐တုတ္ရကလ္န္း 
ဆန္းသြားေသာေၾကာင္ ့ခႏၶာကုယိ ္

တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ 
ေရဓာတ္ႏငွ္ ့ဆားဓာတမ္်ားကု ိမသ ိ
ရိွႏုငိ္ေတာ့ျခင္းႏငွ္ ့အခ်ိဳဓာတမ္်ား 
စြာ ပါ၀င္ေသာ အခ်ိဳရည္မ်ား 
ေသာက္သံုးလွ်င္ ေရဓာတ္ပုိမိုလို 
အပ္မႈျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး ယခင္အခ်ိဳ 
ဓာတ္ႏငွ္ ့မတည့္ေသာ ေရာဂါအခ ံ
ရိသွမူ်ားအတြကလ္ည္း အႏရၲာယ ္
ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘ေရဆာရင ္ေရေသာကတ္ာ 
အေကာင္းဆံုးပဲ။ အျခားအရည္ 
ရႊမ္းတဲ့ ဖရဲသီးတို႔၊ လိေမၼာ္သီးတုိ႔ 

လည္း စားလုိ႔ရတယ္။ အခ်ိဳဓာတ္ 
နဲ႔ ကဖင္းအလြန္ပါတဲ့ အခ်ိဳရည္ 
ေတြကေတာ့ မေသာက္သင့္ဘူး။ 
အဲဒဓီာတ္ေတြက ရာသဦတပုလူု႕ိ 
ခႏၶာကုိယ္မွာ ဆံုး႐ႈံးသြားတဲ့ ေရ 
ဓာတ္၊ ဆားဓာတ္ေတြ ဘယ္ 
ေလာက္လိုအပ္လဲဆုိတာေတြကုိ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္’’ဟု 
အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္  
တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအာင္ 
ေအာင္ကေျပာသည္။
 ထုိ႔အျပင ္ေနပူထမွဲာ ျပန္လာ 
ခ်ိန္တြင္ အလြန္ေအးလြန္းေသာ 

ေရေအးေသာက္သံုးျခင္း သည္ 
လည္း လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းႏငွ္ ့အ 
စာအမိ္ေအာင္၍့ ဗုကိ္ေအာင္ဗ့ုကိ ္
နာျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏုငိသ္ျဖင္ ့ေရွာင ္
ရွားသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳသည္။
 ရာသဦတုပူျပင္းခ်ိန္တြင ္ေန႔ 
စဥ္ေရသံုးလီတာခန္႔ ေသာက္သံုး 
ရမည္ျဖစၿ္ပီး  ဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ေရ 
ဓာတ္ႏငွ္ ့ဆားဓာတမ္်ားျပနလ္ည ္
ျဖည့္စြက္ရန္ ဓာတ္ဆားရည္ကုိ 
အနည္းငယ္ ေသာက္သံုးႏုိင္  
ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ 
ႀကီး (WHO)က လမ္းၫႊန္မႈျပဳ 

ေရာဂါစစ္ေဆးမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္  
ေဆးယဥ္ပါးတီဘီျဖစ္ပြားမႈျမင့္တက္ေန

လန္ဒန္၊ မတ္-၂၁
 ၂၀၁၂ တြင္  အႏၲရာယ္ရိွ 
ေသာတီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားသူငါး 
သိန္းခန္ ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရာဂါ 
ျဖစ္သူေလးဦးတြင္  တစ္ဦးသာ 
တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း 
စစ္ေဆးေတြ႕ရွခိဲသ့ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့
က်န္လူမ်ားမွာ ေဆးမွားေသာက္ 
ျခငး္(သုိ႔မဟုတ္) ကုသမႈမရိွျခင္း 
တို ႔ျဖစ္၍ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ရသည္။
 ႏစွစ္ဥ္တီဘီေရာဂါကူးစကခံ္ 
ရသူကုိးသန္းခန္႔အနက္ သံုးသန္း 
ခန္ ႔မွာ လိုအပ္ေသာျပဳစုေစာင့္  
ေရွာက္မႈ မရရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ 
က် န္းမာေရးအဖြဲ ႕  (WHO)၏ 
ေနာက္ဆံုးေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္  
မ်ားက ေဖာ္ျပသည။္ ေဆးယဥ္ပါး 
တီဘီေရာဂါသည္ ကမၻာ့က်န္းမာ 
ေရးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 
WHO ကသတိေပးခဲ့သည္။
 ‘‘တီဘီေရာဂါကို ေစာေစာနဲ႔ 
ျမန္ျမန္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ 
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရာဂါ 
ေတြ႕ရိွခ်က္ဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ကုသဖို ႔အခြင့္အေရးေတြ ကိုတုိး 
တက္ေစၿပီး ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ 
ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႕မႈေတြကို ရပ္တန္႔ေပး 
ပါတယ္’’ဟု WHO အႀကီးအကဲ 
မာ ဂ ရ က္ ခ် န္း ကေျ ပာ ၾ ကား ခဲ့  
သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ WHO က 

ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ (MDR-
TB)ကု ိျပညသ္ူ႔က်န္းမာေရးျပႆ 
နာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုခဲ့  
သည္။ တီဘီေရာဂါပိုးကူးစက္ခံ 
ထားရသမူ်ားသည ္ေရာဂါရိွသည ္
ကိုမသိျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းစြာကုသ 
ျခင္း(သို႔မဟုတ္) လုံးဝမကသုျခင္း 
တို႔သည ္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ အဓိက 
ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္ 
သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ 
ေရာဂါရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား 
ရွားပါးေသာေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပား ၿပီး  ေဆးယဥ္ 
ပါးတဘီီေရာဂါျဖစပ္ြားသဥူီးေရကိ ု
ျမင့္တက္ေစသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
အေရာက္တြင္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားသူႏွစ္သန္းအထိရွိ 
လာႏုိင္သည္ဟု WHO ကေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 ကမၻာ့က်န္းမာေရးပရဟိတ 
အဖြဲ႕အစည္း UNITAID ၏ေငြ 
ေၾကးေထာကပ္ံမ့ႈျဖင္ ့တဘီီေရာဂါ 
ရွာေဖြေရး  (EXPAND-TB) 
ပေရာဂ်က္သည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္  
ေသာေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္ 
လင့္ေ ၾကာင္း  မစ ၥခ်န္းကေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
  —Ref: Reuters

ထားသည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ေျမာကပ္ုငိ္း 
ေဒသမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ရိွေသာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအားလံုးတြင္ 
အပူရိွန္ျမင့္တက္မႈမွာ လြန္ကဲ 
အဆင့္ေရာက္ေနၿပီး ခရမ္းလြန္ 

ေရာင္ျခည္ၫႊန္းကိန္းမွာလည္း  
အႏၲရာယ္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွေန 
သည္ဟု မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ 
ပညာရွင ္ေဒါက ္တာထြန္းလြငက္ 
မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

ရန္ကန္ုၿမိဳ႕လယ္ တစ္ေနရာတြင ္ေန႔ခင္းပုိင္းအခ်ိန္ သြားလာေနသမူ်ားေတြ႕ရစဥ္။ မတ္လမွ စတင၍္ အပူခ်ိန္မ်ားမွာ သသိသိာသာျမင့တ္ကလ္ာေနသည။္ ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္သူအမ်ားစု 
အ႐ုိးက်ိဳးသည့္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရ
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၁
ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္း ျဖစပ္ြားလ်က ္
ရိွေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား 
၌ ထိခိုက္သူအမ်ားစုမွာ လူလတ္ 
ပုငိ္းႏငွ္ ့လႀူကီးပုငိ္းအရြယမ္်ား ျဖစ ္
ၿပီး ေနာကဆ္ကတ္ြဆဲိုးက်ဳိးအျဖစ ္
အ႐ုိးက်ိဳးျခင္းေ၀ဒနာခံစားေနရ 
ေၾကာင္း ေဆးပညာအသိုင္းအ 
၀ုိင္းမွ သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ အရြယ္ 
ေတြ ထိခိုက္တာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ 
တယ္။ လက္ထိခုိက္ၿပီး လာၾက 
တာမ်ားတယ္။ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ 
လို႔ လူတစ္ေယာက္ေသတုိင္း သံုး 
ေယာက္ေလာက္က မသန္မစြမ္း 
ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေတြဟာ လုပ္ 
အားေတြ ဆံုး႐ႈံးၿပီး ႏုိင္ငံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈကုိပါ ထိခိုက္ႏုိင္ပါတယ္’’ 
ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အ႐ုိးခဲြစိတ္အ 
ထူးကုဆရာ၀န္ ႀကီး  တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၏ ၅၀ 
ရာခိငု္ႏႈန္းမွာ ျဖစ္ပြားၿပီး မနိစ္ ၃၀ 
အတြင္း၌ ဦးေႏွာက္ဒဏ္ရာရရိွ 
ျခင္း၊ ေက်ာ႐ုိး၊ ႏလွံုးႏငွ္ ့ရငဘ္တ ္
မ်ား ထခိိကု္ျခင္း၊ လညပ္င္း႐ုိးက်ိဳး 
ျခင္း၊ ၃၀ ရာခိငု္ႏႈန္းမွာ ၁ နာရီႏငွ္ ့ 
၄ နာရအီတြင္း၌ ဦးေႏွာက္ေသြးယိ ု
ျခင္း၊ နံ႐ုိးက်ိဳးျခင္းႏွင့္ တင္ပဆံု 
႐ုိးက်ိဳးျခင္းတုိ႔ ခံစားရမည့္အျပင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လည္ပင္း 
႐ုိးက်ိဳး၍ ေသဆံုးျခင္းႏငွ္ ့ေသြးယိ ု
စမိ္မ့ႈျဖစ၍္ ေသဆံုးျခင္းစသည္တ့ုိ႔ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
 ထို႔အျပင္ ျဖစ္ပြားသူအမ်ား 

စမုွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ၍္ ၇၇ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ 
၄၄ ႏွစ္ၾကား ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ ၅၉ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္း 
မာေရးအဖဲြ ႕ မွ  ထုတ္ျပန္ထား  
သည္။
 ‘‘ကားေတြကလည္း တစစ္ီး နဲ႔ 
တစ္စီးေက်ာ္တက္ခ်င္ရင္ အရမ္း 
ေမာင္းတာ ခရီးသည္ေတြ ေအာ္ 
ဟစေ္နလည္း ဂ႐ုမစိကုဘ္ူး။ ကား 
တစ္ခါစီးတုိင္း ဘုရားတၿပီး စီးေန 
ရတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏစွတု္န္းကလည္း 
ကားဘရတိအ္ပုလ္ုကိလ္ို႔ အရိနွမ္ 
ထိန္းႏုိုင္ျဖစ္ၿပီး လက္ဆစ္႐ုိးက်ိဳး 
လုိ ႔  ႏွစ္လေလာက္ ကုလိုက္ရ 
တယ္’’ဟု ေျမာကဒ္ဂံၿုမိဳ႕နယ္ (၄၃) 
ရပ္ကြက္ေန ေက်ာင္းဆရာမ တစ ္
ဦးကေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း 
၂၀ အတြင္း၌ ယာဥ္မေတာ္တဆ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းမွာ အ 
ျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္  ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွ၌္ အဆင္ ့၈ ေနရာ 
မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၌ အဆင့္ ၃ ေန 
ရာသို ႔  ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း 
Global Burden Disease (GBD) 
၏ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။
 ကမၻာေပၚတြင ္ယာဥ္တုိကမ္ႈ 
ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ၁ ဒသမ 
၂ သန္းခန္႔ ေသဆံုးလ်က္ရွိကာ 
လူတစ္သိန္းတြင္ ၁၅ ဦးႏႈန္း ေသ 
ဆံုးေနၿပီး အဓိကအေၾကာင္းရင္း 
မွာ ယာဥ္တိုက္မႈေ ၾကာင့္  ျဖစ္  
ေၾကာင္း WHOက ထုတ္ျပန္ ထား 
သည္။

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း သင္တန္းေပးမည္ဟုဆုိ
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၁
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ စစ္ေဘးေရွာင္ 
ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ားအား လူထု 
အေျချပဳေရွးဦးသနူာျပဳစုျခင္း သင ္
တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်သြားမည္ဟု 
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ 
သတင္းရရိွသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအ 
သင္းက ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ား 
အား ပထမဆံုးအႀကိမ္က်န္းမာ 

ေရးသငတ္န္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖစ ္
ၿပီး ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ KBC ဇုန္အ 
တြင္းရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ 
မတ္လ ၂၀ ရက္မွစတင္၍ 
ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။
 ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး 
စခန္းမ်ားအတြင္းရိွ မိသားစုမ်ား 
မေတာ္တဆထိခိုက္မိျခင္းႏွင့္ အ 
ေရးေပၚ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ပြားလာပါက ဒုကၡသည္မ်ား 
ကုိယ္တုိင္ေရွးဦးျပဳစုႏုိင္ရန္ ရည္ 
ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘ၾကက္ေျခနီေစတနာ့လုပ္ 
အားရွင္ေတြက စခန္းတုိင္းမွာ 
အခ်ိန္တုိင္းမရိွႏုိင္ၾကဘူး။ ဒုကၡ 
သည္ေတြ ကုိယ္တုိင္ေရွးဦးျပဳစု 
ႏိုင္တဲ့ သူေတြရိွေတာ့ မလိုလား 
အပ္တဲ့ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ မရိွ 

ေတာဘ့ူးေပါ’့’ဟ ုကခ်င္ျပညန္ယ ္
ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖဲြ႕မွ ဦး 
စီးမွဴး ဦးဂဲနက္စ္ကေျပာသည္။
 ‘‘ဒုကၡသည္ေတြက ဘယ္ 
ေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ ေနရပ္ကုိ ျပန္ 
ႏုငိမ္လဆဲုတိာ ခန္႔မွန္းလို႔ မရေသး 
တဲ့ အရာပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္ 
သက္တဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြက အ 
မ်ားႀကီးပဆဲုိေပမယ္ ့ဒလီုသိငတ္န္း 
ေတြေပးတာကေတာ့ အေျခခံလို 
အပ္ခ်ကပ္’ဲ’ဟု ကခ်င္ႏစွ္ျခင္းခရစ ္
ယာန္အသင္းေတာ္ (KBC)မွတာ 
၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ကခ်င္ျပညန္ယတ္ြင္း အစိုးရ 
ႏွင့္ ေကအုိင္ေအတုိ႔ၾကားတုိက္ပြဲ 
မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡ 
သည္အေရအတြက္မွာ တစ္သိန္း 
ေက်ာ္အထိရိွေနသည္။

ဓာတ္ပံု - ေအာင္ခိုင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္



ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ဆစ္ပုိးက်ေရာက္

နည္းပညာတကၠသုိလ္အတြင္း လယ္ယာေျမပုိင္ရွင္ ခုနစ္ဦးက
လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပန္ရရန္ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ အသနားခံတင္ျပ
မ်ိဳးမင္းဦး

မံုရြာ၊ မတ္−၂၂
မံုရြာၿမိဳ႕နည္းပညာတကၠ သုိလ္ 
ေနာကဘ္ကတ္ြင ္ေက်ာင္းေဆာင ္
ေဆာက္လုပ္ရန္ လယ္ေျမမ်ား 
သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အတြက္ လယ္ 
ယာလပ္ုငန္း ဆကလ္ကလ္ပ္ုကိငု ္

ခြင္ရ့ရိရွန ္ေဒသခံေတာငသ္ ူငါးဦး 
က စစက္ုငိ္းတုိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမတ္လ ၂၀  
ရက္တြင္ အသနားခံတင္ျပထား 
ေၾကာင္း ေျမသမိ္းခံေတာငသ္မူ်ား 
ကေျပာသည္။
 ‘‘ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္ 

တုန္းက တစ္ခါ။ ဂ်ီတီစီတုန္းက 
တစ္္ခါ။ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ 
က်ေတာ့တစ္ခါ ေျမေတြခ်ဲ႕သိမ္း 
လာခဲ့တာ။ ကုိယ့္ေျမကိုယ္ ဘယ္ 
အခ်နိတ္နု္းက သမိ္းထားတာ မနွ္း 
ကုိ မသိဘူး။ ဒီႏွစ္စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွာ 
ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာကလ္ပုဖ္ုိ႔ အ 

တြက ္စိကုပ္်ိဳးခြင္မ့ရေတာမ့ ွကိုယ့္ 
ေျမသိမ္းမွန္းသိရေတာ့တယ္။ ေျမ 
သမိ္းတာကလည္း စာနဲ႔ ထြကသ္မိ္း 
တာမရိွေတာ့ ၿခံစည္း႐ုိးလာခတ္ 
မွ အသိမ္းခံရတာ ေသခ်ာတယ္ 
လို႔ တြကရ္ေတာ့တာပ။ဲ လယ္ယာ 
ေျမ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ 

မ်ိဳးမင္းဦး
မံုရြာ၊ မတ္−၂၂

ေရႊဘိုခ႐ုိင္အတြင္း စုိက္ပ်ိဳး 
ထုတ္လုပ္သည့္ ေႏြစပါး စုိက္ 
ခင္းမ်ားတြင္ ဆစ္ပုိး(အႏွံျဖဴပိုး) 
ထပ္မံက်ေရာက္ျခင္း မရိွေစရန္ 
ေတာင္သူ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားကို ေရႊဘုိ၊ ၀က္လက္၊ ခင္ 
ဦးစသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မတ္ 
၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပ 
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာ 
တယ္။ ပိုးသတ္ေဆးေတြ မလို 
အပ္ဘဲ အလြန္အကြၽံသံုးစြဲခဲ့တဲ့ 
အတြက္ စိုက္ခင္းေတြထဲက သ 
ဘာ၀မိတ္ေဆြပုိးေတြ ေသဆံုး 
သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ 
ေဆာင္းသီးႏွံမွာ ဆစ္ပုိးက် 
ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ ေႏြစပါး 

စိုက္ခင္းေတြမွာ ဆစ္ပုိးထပ္ၿပီး 
မက်ေအာင္ ပိုးသတ္ေဆးေတြကုိ 
မလိုအပ္ဘဲ မဖ်န္းေစခ်င္ဘူး။ 
ဘက္စံုကာကြယ္ႏွိမ္နင္းတဲ့ နည္း 
လမ္းနဲ႔ စုေပါင္းကာကြယ္ၾကဖို ႔ 
လုိအပ္တယ္’’ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္း 
ေဒသႀကီး စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန 
တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ေရႊဘိုခ႐ုိင္အတြင္း ေရႊဘို၊ 
ကန္႔ဘလူ၊ ကြၽန္းလွ၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ 
နယ္ႏွင့္ ကသာခ႐ုိင္ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ 
နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္  
ဘာ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီအ 
ခ်ိန္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ မုိးသီးက်  
ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရိတ္သိမ္းဆဲ 
မိုးစပါးစိုက္ဧက ၁၀၀၆၇ ဧက  
ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး 
ခ်က္မ်ားအရ မုိးသီးက်ေရာက္မႈ 
ေၾကာင့္ ၆၈၂၇ ဧက ပ်က္စီးခဲ့ 

အသနားခံ တင္ျပတာပါ။ဒလီုတိင ္
ျပတာ ေတာင္မွ ေတာင္သူ ရွစ္ဦးပုိင္ 
တယ္။  တစ္ဦးက ခရီးသြားတယ။္ 
က်န္တဲ့ ႏွစ္ဦးက အဖမ္းခံရမွာစိုး 
လုိ႔ မတင္ျပရဲဘူးတဲ့ဗ်ာ’’ဟု နည္း 
ပညာတကၠသုိလ္ ေျမယာသိမ္း 
ဆည္းခံရမႈႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ သက ္ 

ဆုိင္ရာသုိ ႔တင္ျပသူ တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။ နည္းပညာတကၠသုိလ ္ 
ေနာက္ေက်ာရိွ လယ္ယာေျမပုိင္ 
ရွင ္ရွစဦ္း၏ လယ္ေျမခုနစဧ္ကကု ိ
ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ 
သမိ္းဆည္းခဲ့ျခင္းႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ 
ေျမပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦး 
ေက်ာ္ၫြန္႔၊ ဦအုိး၊ ဦးမ်ိဳးသန္႔၊ဦး 
ဖိုးငယ္၊ ေဒၚၾကည္လွတို႔ ငါးဦးမွ  
လကမ္တွ္ေရးထိုး၍ သကဆ္ုငိရ္ာ  
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အဖဲြ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ မတ္လ ၂၀  
ရကတ္ြင ္လယ္ယာေျမဆကလ္က ္
လပ္ုကုငိခ္ြင္ရ့ရွိရန္ အသနားခံတင ္
ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
ပုိးသတ္ေဆးအလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈ 

ေၾကာင့္ ဆစ္ပိုးမ်ားက်ေရာက္ခဲ့ 
သျဖင့္ မုိးစပါးစိုက္ခင္းအခ်ိဳ႕ 

အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ခဲ့သည္။
 ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာတုန္းက 

မိုးသီးဒဏ္ေၾကာင့္ မုိးစပါးစုိက္ 
ခင္းအခ်ိဳ႕ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ ရာသီ 
ဥတဒုဏ္ေၾကာင္ ့အႏွံျဖဴပုိးလုိ႔ေခၚ 
တဲ့ ဆစ္ပိုးေတြက်ခဲ့တယ္။ အရာ 
ေတာ္ ၿမိဳ ႕နယ္အတြင္းမွာလည္း 
ဆည္ေရေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ 
ေနာက္က်တာ ရာသီေျပာင္းလဲ 
တာေၾကာင့္ စပါးခင္းေတြပ်က္စီး 
ခဲတ့ယ္’’ဟု ေရႊဘိၿုမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ 
မိုးစပါးစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာ 
သည။္ စိကုပ္်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးႏွ ံ
ကာကြယ္ေရးဌာနခြ ဲ(႐ံုးခ်ဳပ)္မ ွပုိး 
မႊားပညာရွင္ေဒါက္တာ  ခင္ခင္ 
မာလာျမင့္ ဦးေဆာင္၍ တုိင္း၊ 
ခ႐ုငိ၊္ သီးႏွကံာကြယ္ေရး၀နထ္မ္း 
မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ပညာ 
ေပး၀န္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေတာင္ 
သူပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပ 
ခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္သည္ဆုိသည့္ 
သတင္း ႏွစ္ရက္အၾကာ စုံစမ္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အေထာက္အထားမေတြ႕

ကိုစုိင္း
ကေလး၊ မတ္-၂၂

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းေလယာဥ္ 
ပ်က္က်သည္ဆုိေသာသတင္းအ 
ေပၚ စုစံမ္းမႈမ်ားျပလပု္ေနသညမ္ွာ 
ႏွစ္ ရ က္ေ က်ာ္ ၾ ကာ သြား ၿ ပီျ ဖ စ္  
ေသာလ္ည္း ပ်ကက္်သည္ဆ့ုသိည္ ့

အေပၚ သက္ေသအေထာက္အ 
ထားမေတြ႕ရွရိေသးေၾကာင္း ခ်င္း 
ျပညန္ယ္၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွ သတင္း 
ရရွိသည္။
 ဟားခါးၿမိဳ႕နယ၊္ ဟုဖိုငိ္ေက်း 
ရြာအုပ္စု ေကေဘာရြာအနီးတြင္ 
မတ္လ ၁၉ရကက္ ေလယာဥ္တစ ္

စီးပ်ကက္်ခဲသ့ညဟ္ူေသာသတင္း 
မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ထုိ ႔ေနာက္ 
ဟားခါးခ႐ုိင္ရွိ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ပ်က္ 
က် သ ည္ ဆုိေ သာ သ တ င္း မ်ား  
ထြက္ေပၚရာသုိ႔ ကြင္းဆင္းသြား 
ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ 

သည့္မွာ ႏွစ္ရက္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ 
ေသာလ္ည္း ပ်ကက္်သညဟ္ုေျပာ 
ႏိုင္ေလာက္သည့္အေထာက္အ 
ထားတစစ္ုတံစရ္ာမေတြ႕ရိွရေသး 
ေၾကာင္း ခ်င္းျပညန္ယရ္တဲပဖ္ြ႕ဲ႐ုံး 
မွ တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက မတ္လ ၂၂  
ရက္ကေျပာသည္။
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News analysis

ဥပေဒမ်ားေဖာင္းပြေနေသာ မီဒီယာေလာက
ျပန္

ေအးသူစံ

ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ႏငွ္ ့သတင္းသမားတို႔ 
ၾကား အျငင္းပြားမႈ  

ျပင္းထန္ခဲ့ေသာ သတင္းမီဒီယာ 
ဥပေဒႏွင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ 
ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒကို သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထုိး 
ျပ႒ာန္း လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဥပေဒ 
ႏစွခု္ သည ္႐ုတ္တရကၾ္ကည့လ္ွ်င ္
သီး ျခားစဟီထုငရ္ေသာလ္ည္း သ 
တင္းသမား၊ ပုံႏွိပ္သူ၊ထုတ္ေ၀သူ  
တုိ႔မွာ ဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပ 
ေဒႏစွခ္လုုံး၏ အာဏာစကမ္ွာ သ  
တင္းသမားမ်ားေပၚတြင္ က ်ေရာက္ 
သက္၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းမီဒယီာအသုငိ္းအ၀ုငိ္းက ေ၀ 
ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းသမား 
မ်ားက မည္သည့္ဥပေဒေအာက္ 
တြင ္ရပ္တညလ္ပ္ုကုငိရ္မညန္ည္း 
ဆု ိသည္ ့ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာ 
သည္။ 
 ယင္းဥပေဒႏွစ္ခုမရွိမီက သ 
တင္းသမားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူ၊ 
ပုံႏွိပ္သူမ်ားသည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ပုံ 
ႏွပိသ္မူ်ားႏငွ္ ့ထတု္ေ၀သမူ်ားမတွ ္
ပုံတင္ဥပေဒေအာက္တြင္ အလုပ္ 
လပ္ုခဲ့ၾကရသည။္ ထုတ္ေ၀စာမ်ား 
ႀကဳိတင္စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း 
ကို ၂၀၁၂ၾသဂုတ္တြင္ ရပ္ဆုိင္း 
လုိက္ၿပီးေနာက္ သတင္းေရးသား 
ေဖာ္ျပမႈမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ရလာခဲ့သည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ သတင္းသမားအခ်ဳိ႕မွာ  
တညဆ္ဥဲပေဒတစရ္ပ္ရပ္ျဖင္ဖ့မ္း 
ဆီးအေရးယူေထာင္ခ်မႈမ်ား ယခု 
ထိ ႀကဳံေနရဆဲျဖစ္သည္။
 ဥပေဒႏစွခု္မရိွမီက က်င္၀့တ္ 
ႏငွ့္မညသီည္ ့သတင္းမ်ားအသား 
ေပးေဖာ္ျပသည့္ သတင္းဂ်ာနယ္ 
မ်ားစြာထြက္ေပၚေနသည္။ယခု ဥ 
ပေဒႏစွခ္ထုြက္ေပၚလာၿပီးေနာက ္ 
က်င့္၀တ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္း 
ခ်က္မ်ားေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ အခ်က္ 
မ်ားပါ၀ငလ္ာသည။္ အထူးသျဖင္ ့
မၾကာေသးမီက အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းဓာတ္ပံု 
ႏငွ္ ့အ႐ပုအ္သမံ်ားေဖာ္ျပရာတြင ္
နည္းပညာတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥမ်ား၊ သတင္း 
ေရးသားရာတြင္ သတင္းေထာက ္
က မိမိထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ အာ 
ေဘာမ္်ားထည္သ့ြင္းေရးသား ျခင္း 
စသည့္က်င့္၀တ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥ 
မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု သ 
တင္းမီဒယီာဥပေဒတြင ္ထည္ ့သြင္း 
ထားသည္။
 သုိ႔ေသာ္ ယခုဥပေဒႏွစ္ရပ္ 

သည္ အေခၚအေ၀ၚအားျဖင့္သာ 
ကြာျခားေသာလ္ည္း လပုင္န္းခ်င္း 
ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ ဥပေဒ 
တစ္ခုတည္းသာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း  
စာေရးဆရာေဖျမင္က့ေျပာသည။္
 ‘‘အမွန္ေတာ့ အေၾကာင္းအ 
ရာတစခု္ကိ ုၿခဳငံုတံဲ့ဥပေဒဟာတစ ္
ခုတည္းျဖစသ္င္တ့ယ္။ အခုဥပေဒ 
က ႏွစ္ခုရွိျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရက 
ေန ပုံႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းကေန 
တစဆ္င္ ့စာနယ္ဇငး္သမားေတြကု ိ
ဆက္လက္ၿပီးခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ပုံစံ 
မ်ဳိးရွိေတာ့ရွိေနတယ္’’ဟု ၎က 
ဆုိသည္။
 ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ေရးဆြဲေသာ ပုံႏွပိ္ျခင္းႏငွ္ထ့တု ္ေ၀ 
ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒတြင္ ပုံႏွိပ္သူ 
ႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူတုိ႔လုိက္နာရမည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္ေလးခ်ကသ္ည ္သ 
တင္းသမားမ်ားကိ ုသြယ၀္ုကိထ္နိ္း 
ခ်ဳပရ္ာေရာက္ေနၿပီး ယင္းအခ်က ္
ေလးခ်က္က လက္ရွိ တရားစီရင္ 
ေရးတြငလ္ည္း တည ္ဆဥဲပေဒမ်ား 
ႏွင့္အေရးယူႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ေနသည္။
 ထို႔အျပင ္ယခင ္၁၉၆၂ဥပေဒ 
ကဲသ့ုိ႔ပင ္ထတု္ေ၀ခြင္က့ု ိ၀န ္ႀကီးဌာ 
နထံ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားရျခင္း၊ 
မွတ္ပုံတင္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ျခင္းတုိ႔  
ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ 
ဒဏ္ေနရာတြငသ္ာ ယခင္ေထာင ္
ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍  ေငြဒဏ္ 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ 
ယင္းအခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ဥပေဒ 

တြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ သ 
တင္းသမားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူ၊ 
ပုံႏွိပ္သူတုိ႔မွာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ 
ေရာ ပုံႏွပိထ္တု္ေ၀ဥ ပေဒျဖင္ပ့ါ ႏစွ ္
ဆင့္ႏစွခ္ါအေရးယ ူခရံႏုငိသ္ည္အ့ 
ေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေ၀ 
သူလည္းျဖစ္၊ စာေရးဆရာလည္း 
ျဖစသ္ ူစာေရးဆရာေဖျမင္က့ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ 
တဲ့ ဥပေဒေတြကလည္း လက္ရိွ 
မွာ တည္ဆဲဥပေဒေတြအေနနဲ႔ရိွ 
ေနတယ္။ တကယ္ခ်ဳိးေဖာက္ 
ေၾကာင္း ထငရ္ွားရင ္အဲဒဦပေဒန႔ဲ 
တရားစြခံဲရမွာေသခ်ာတယ္။ အဒဲါ 
ေတြရွရိကသ္ားနဲ႔ အခပုုံႏွပိန္ဲ႔ ထတု ္ 
ေ၀ဥပေဒမွာ ဒါေတြကို တစ္ဆင့္ 
အေနနဲ႔ေဖာ္ျပထားၿပီးေတာ့ မီဒီ 
ယာသမားကိ ုအေရးယူဖုိ႔အတြက ္
ႏွစ္ဆင့္ႏွစ္ထပ္အေရးယူမယ့္သ 
ေဘာပဲ’’ဟု ၎ကဆုိသည္။
 ပုံႏွိပ္သူႏွင့္ထုတ္ေ၀သူတုိ ႔ 
လုိက္နာရမည့္အခ်က္ေလးခ်က္ 
မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအခ်င္း 
ခ်င္း၊ ႏုငိင္သံားအခ်င္းခ်င္း၊ လမူ်ဳိး  
ေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ ယဥ္ 
ေက်းမႈအရထိခုိက္နစ္နာေစမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ျခင္း၊ ႏုငိင္ံေတာလ္ုၿံခဳံေရး၊ တရား  
ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ 
ေအးခ်မ္းသာယာေရးတုိ႔ကိုေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း 
တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တ 
ရားမွ်တမႈအခြင္အ့ေရးတုိ႔ကိုေသာ ္

လည္းေကာင္း ထိခုိက္ေစမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစာမ်ားကိုေဖာ္ျပ 
ျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္း 
ၾကဳတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖကမ္ႈ၊ ေလာင္း 
ကစားမႈႏငွ္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးႏငွ္စ့တိ ္
ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား  
ဆိုင္ရာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတုိ ႔ကို  
အားေပးျခင္းႏွင့္လႈံ ႔ေဆာ္ျခင္းတုိ ႔  
ျဖစ္သည္။
 အဆုပိါေလးခ်က္ျဖင္ ့ၿငစိြန္း 
ေၾကာင္း တစစ္ုတံစဥ္ီးကတရား႐ုံး 
သို႔ တုိင္ၾကား႐ုံျဖင့္ပင္ ထုတ္ေ၀ 
စာတစ္ခုကို တရား႐ံုး၏ ဆင္ျခင္ 
တုံတရားျဖင့္မျဖန္႔ရန္ တားဆီး 
ထားႏုိင္ျပန္သည္။
 စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကေရး 
ဆြဲထားသည့္ သတင္းမီဒီယာဥပ 
ေဒအရ သတင္းမီဒယီာသမားမ်ား 
သည္ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီး 
ပြားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္သတင္းေရး 
သားျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ 
ဦး၊ အဖြ႕ဲအစည္းတစခု္၏ ဂဏုသ္ ိ
ကၡာကုိတမင္ထိခိုက္ေစေသာ အ 
ေရးအသားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ထခိုကိ္ေစေသာ အေရးအသားမ်ဳိး 
ကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ဇာတိ၊ ကုိး 
ကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး 
ကိ ုအေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ လႈံ ႔ေဆာ္ေရးသားမႈမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ သတင္းတုိင္းအ 
ခ်က္အလက္မွန္ကန္ေစရန္ႏွင့္  
တတ္ႏုိင္သမွ်ျပည့္စုံေစရန္စိစစ္ 
ျခင္း၊ သတင္းကုျိပင္ဆင္ရန္လုိ 

အပ္ပါက ပုံႏွိပ္မီဒီယာျဖစ္လွ်င္ 
ထငရ္ွားေသာစာမ်က္ႏွာတြင ္ေဖာ ္
ျပေပးျခင္းႏငွ္အ့ျခားမဒီယီာျဖစပ္ါ 
က အနီးဆံုးအခ်ိန္တြင္ အျမန္ဆုံး 
ေဖာ္ျပျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကို 
လုကိန္ာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။
 စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကေရး 
ဆြဲသည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ 
သည္ သတင္းသမားမ်ားလုိက္နာ 
ရမည့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္တာ၀န္မ်ား၊ 
သတင္းသမားမ်ား၏ ရပုငိခ္ြင္မ့်ား 
ကုိ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း 
လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ 
တြင္ အဓိကက်သည့္အခ်က္ႏွစ္ 
ခ်ကက္ိ ုေလွ်ာခ့်ျဖဳတပ္ယလ္ုကိရ္ 
ျခင္းေၾကာင္ ့သတင္းသမားမ်ားအ 
တြက္ အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပး 
ႏိုင္သည့္ဥပေဒျဖစ္မလာခဲ့ပါ။
 ယင္းႏစွခ္်ကမ္ွာ သတင္းေရး 
သားျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚ 
ေပါက္ပါက နစ္နာသူသည္ သ 
တင္းမီဒီယာေကာင္စီသုိ ႔ ဦးစြာ 
တုငိၾ္ကားရမညဆ္ုိျခင္းအစား တုငိ ္
ၾကားႏုိင္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္က 
ျပငဆ္ငလ္ုကိၿ္ပီး သတင္းေထာက ္
မ်ားက်င့္၀တ္ပုိင္းဆုိင္ရာေဖာက္ 
ဖ်က္မႈမ်ားရွိပါက သတင္းမီဒီယာ 
ဥပေဒျဖင့္သာ အေရးယူရမည္ဆုိ  
သည္အ့ခ်ကမ္်ား ျဖဳတပ္ယခ္ ံလိကု ္
ရသည္။
 ‘‘သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ရပုိင္ခြင့္ 
ေတြ၊ လြတလ္ပစ္ြာစုစံမ္းေဖာထ္တု ္

ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေရးသားပုိင္ခြင့္ 
ေတြ၊ သတင္းအခ်ကအ္လကမွ္တ္ 
တမ္းေတြေတာင္းယူၾကည့္႐ႈပိုင္ခြင့္ 
ေတြကိုိ ေပးထားတယ္ဆုိေပမယ့္ 
တကယ္ရ၊ မရမေသခ်ာဘူး။ သ 
တင္းေမးရင္ေတာင္ စာတင္ၿပီးမွ 
ေမးပါလုိ႔ေျပာတဲ ့၀နႀ္ကီးဌာနေတြ 
အမ်ားႀကီး။ ဒီဥပေဒႏွစ္ခုအရ 
လြတ္လပ္ခြင့္ရေပမယ့္ အသေရ 
ဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ 
ေပါက္ၾကားမႈအက္ဥပေဒ၊အီ လက္ 
ထရြန္နစ္ဥပေဒဒါေတြနဲ႔လည္း စြဲ 
လုိ႔ရေနတယ္’’ဟု The Voice ေန႔ 
စဥ္သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာကို 
ေအာင္စုိးကေျပာသည္။
 ‘‘ဒဦပေဒႏစွခု္ကိ ုအတည္ျပဳ 
လုိက္တာေတာ့သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
သပိ္ေတာ့မေလလ့ာျဖစ္ေသးဘူး။ 
ဒီဥပေဒထဲမွာ သတင္းေထာက္ 
ေတြအတြက ္ဘယ္ေလာကထိ္ ကာ  
ကြယ္ေပးထားလဲ။ ကုိယ္ေရးတဲ့ 
သတင္းမွာ ဘယလ္ုအိခ်က္ေတြဆု ိ
ရင္ေတာ့ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ၿငိစြန္းႏုိင္ 
တယ္၊ အဲဒါေတြသိထားသင့္တာ 
ေပါ့’’ဟု အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္မွ 
သတင္းေထာက္မေက်ာ့ေကခုိင္ 
ကေျပာသည္။
 နစ္နာသူ၏ တုိင္ၾကားႏုိင္ 
သည္ ့အခြင္အ့ေရးကိ ုမကန္႔သတ္ 
လုသိည္အ့ျပင ္စာနယ္ဇငး္ေကာင ္
စီကိုလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္အ 
၀ရိွသည့္ ေကာင္စီ မျဖစ္ေစလုိ 
သည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္မွာ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဳျပင္ခံလုိက္ရ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသ 
တင္းစာဆရာမ်ားသမဂၢမွ ဦးေဇာ္ 
သက္ေထြးကဆုိသည္။
 ‘‘အခု သတင္းေထာက္ေတြ 
တရားစြခံဲေနရတာ အသေရဖ်ကမ္ႈ 
ပုဒမ္ ၅၀၀တုိ႔၊ ဆပူူလႈ႔ံေဆာ္မႈ ၅၀၅  
(ခ)တုိ႔ အမိ္ေက်ာန္င္းမႈေတြဆုတိာ 
တကယတ္မ္းေတာ ့က်င္၀့တပ္ုငိ္း 
ဆုငိရ္ာကစိၥေတြ။ ဒကီစိၥေတြကုသိ 
တင္းမီဒယီာဥပေဒျဖင္သ့ာ အေရး 
ယခူံရမည္ဆုိတဲဥ့စၥာလည္း လႊတ ္
ေတာ္မွာ အျပငခ္လံုကိရ္တယ္။ ဒါ 
ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဥပေဒအတြက္ 
အားနည္းခ်က္တစ္ခုလုိျဖစ္သြား 
တယ္’’ဟု ျမန္မာဂ်ာနယ္လစက္ြန္ 
ရကမ္ ွအတြင္းေရးမွဴးဦးျမင့္ေက်ာ ္
ကေျပာသည္။
 ‘‘အရင္ မဆလေခတ္က 
သူတို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ထုတ္ေ၀စာကို 
၁၉၆၂ဥပေဒနဲ႔ေရာ ပုဒ္မ၅(ည)နဲ႔ 
ပါ အေရးယူတယ္။ အခု ဒီဥပေဒ 
မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ Context အ 
ခ်က္ေလးခုဟာလည္း အျပင္မွာ 
တည္ဆဲဥပေဒေတြရိွတုန္းပဲ။ ဒီ 
ေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔လည္း အ 
ေရးယူႏုိင္သလုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀နဲ႔ 
လည္း အေရးယူႏုငိတ္ယ။္ ဥပေဒ 
ႏစွခ္နုဲ႔ အေရးယူႏုငိသ္လုိေပါ။့ ဘာ  
မွ မထူးဘူး’’ဟု ၎ကဆကလ္က ္
ေျပာၾကားသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ 

သတင္းေထာက္မ်ား တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြတ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပေနေသာ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာဂ်ာနယ္ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္

ဓာတ္ပံု − လင္းဘိုဘို/အီးပီေအ
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အိမ္ၿခံေျမပူေဖာင္း ေပါက္၊ မေပါက္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေငြ 
မည္းမ်ားကုိ  ေငြျဖဴျပဳလုပ္ရန္  
အိမ္ၿခံေျမ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဖန္တီးေပး 
ခ်ိန္တြင္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံ အာရွတုိက္၌ စံခ်ိန္တင္ 
အျမင့္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ 
တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္မည့္ ျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း ေျမ 
ေစ်းႀကီးလြန္းမႈက ႀကီးမားသည့္  
အတားအဆီးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေန 
သည္။
 ႏုိင္ငံေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ပဋ ိ
ပကၡမ်ားၾကားထဲတြင္ အစိုးရသစ္ 
ေျဖရွင္းေနရခ်ိန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
မွာ ေစ်းကစားသူမ်ား ေငြျဖဴ၊ ေငြ 
မည္းလပုက္ုငိသ္မူ်ားေၾကာင္ ့အမိ ္
ၿခံေျမေစ်း မုိးေထာင္တက္ေနမႈ 
ကုိ အစိုးရက ယခုအခ်ိန္အထိ မ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသးေပ။
 ‘‘အစိုးရအေနနဲ႔ အိမ္ၿခံေျမ 
ကုိ ၀င္ထိန္းဖုိ ႔ မလြယ္ဘူး’’ ဟု 
ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတ႐ံုးျပည္ေထာငစ္ ု
၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းက ေျပာၾကား 
ထားသည္။
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ 
ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ေျမတစ္ေပ 
ပတလ္ည ္တနဖ္ိုးမွာ က်ပင္ါးသနိ္း 
၀န္း က်င္ရိွရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ က်ပ္ ၁၂  
သိန္းေက်ာ္အထိ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျမင့္ 
တက္လာသည္။ ႏွစ္မ်ားစြာ အ 
က်မရိွဘဲ ေစ်းဆက္တုိက္ ျမင့္  
တကေ္နၿပီး ျပညတ္ြင္းေငြေၾကးအ 
မ်ားစုမွာလည္း အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း 
၀ယ္မႈအတြင္း၌သာ ေရာက္ေနၿပီး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ေငြလည္ 
ပတမ္ႈနည္းလာျခင္းမွာ  အမိၿ္ခံေျမ 
ပူစီေဖာင္းေပါက္ေတာ့မည္လား 
ဟု စီးပြားေရးအသိုိင္းအ၀ုိင္းက 
စုိးရိမ္ေနသူမ်ားရိွသည္။
  အိမ္ ၿခံေျမ ေစ်းကြက္မွာ 
ယခင္ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေနရာ ေဒသ 
တစ္ခုအလိုက္ ျမင့္တက္ျခင္းမ်ိဳး 
မဟတု္ေတာဘ့ ဲတစ္ႏုငိင္လံံုးတြင ္
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင္တ့ကလ္ာျခင္းျဖစ ္
သည္။ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး၀င္ 
ေရာက္မႈ လြန္စြာမ်ားျပားေနၿပီး 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ မရိွ 
ေသးျခင္း၊ အစိုးရသစလ္ကထ္က ္
မ၀ူါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင္ ့ကား 
ေစ်းကြက္ ပ်က္သြားျခင္း ၊ ေရႊ  
ႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္ပ်က္သြား 
ျခင္းႏွင့္  အျခားစီးပြားေရးလုပ္  
ငန္းမ်ား အားမေကာင္းျခင္းတို ႔ 
ေၾကာင့္  အျခားလုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုမွ  
အိမ္ၿခံေျမဘက္သုိ႔ အင္ႏွင့္ အား 
ႏငွ္ ့၀င္ေရာကရ္င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွလံာၾက 
သည္။

ျပည္သိမ္း၊ မုိးညိဳ

 ‘‘အိမ္ၿခံေျမ  ၀ယ္ထားရင္ 
ထမင္းမေကြၽး၊ ေရမတိုက္ရဘူး။ 
၀န္ထမ္းစရိတ္လည္း ကုန္စရာ 
မလို၊ အိပ္ေန႐ံုနဲ႔တင္ ေစ်းက ဘုိး 
ဘုိးေအာငမ္,သလိ ုႏစွဆ္တက္ေန 
ေတာ့ လပ္ုၾကတာေပါ့’’ဟု Farmer 
ဖုိးရာဇာအေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ 
ကုမ ၸဏီလီမိတက္ မန္ေနဂ်င္း  
ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက 
ေျပာသည္။
 စစအ္စိုးရလကထ္က ္၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ၿပီး အိမ္ 
ၿခံေျမ၀ယ္ယူရာတြင္  ေငြမည္း  
(တရားမ၀င္ေငြေၾကး)ျဖင္ ့၀ယ္ယူ 
ပါက အမည္ေပါက္ ျပဳလုပ္လွ်င္ 
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ၁၅ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္ 
က တရားမ၀င္ေငြေၾကးျဖင့္ အိမ္ 
ၿခံေျမ၀ယ္ယူပါက အမည္ေပါက္ 
ျပဳလုပ္လွ်င္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ 
အခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ထုိ ႔ 
ေၾကာင္ ့ေလွ်ာခ့်လိကုသ္ည္ ့ယင္း 
အခြင္အ့ေရးကု ိရယူ၍ ေငြမည္းမွ 
ေငြျဖဴျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ အိမ္ 
ၿခံေျမမ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းၾက 
ေတာ့သည္။
 အစိုးရသစ္ လက္ထက္အ 
ေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ 
ရိွေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္း 
ရငွႀ္ကီးမ်ားက ၎တုိ႔ႏငွ္ ့ယဥွၿ္ပိဳင ္
ရန္ ထိတ္လန္႔ၿပီး အခက္အခဲျဖစ္ 

ေစရန ္အမိၿ္ခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင္ ့
မားေရးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္ဟု 
လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆိုပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
ကလည္း အေမရိကန္၊ အီးယူစ 
ေသာ အေနာက္ႏုငိင္မံ်ားႏငွ္ ့ဂ်ပန၊္ 
ကုိရီးယားစေသာ ႏုိင္ငံမ်ား  လာ 
ေရာကရ္င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ား မျပဳလပု ္
ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္း၌ ေငြထုပ္ပိုက္ 
၀င္ေရာက္၀ယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အမိၿ္ခံေျမေစ်းႏႈန္း လြနက္ဲစြာ ျမင့္ 
တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အက်ိဳး 
ေဆာင္မ်ားကဆုိသည္။
 ‘‘ေစ်းကြက္ထဲမွာ အေရာင္း 
အ၀ယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတာက 
ေစ်းကစားသူအခ်င္းခ်င္းေတြပဲ 
ျဖစ္ေနတာမ်ားတယ္’’ဟု အိမ္ၿခံ 
ေျမ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္း အတြင္းေရးမွဴးကေျပာ 
ၾကားသည္။
 ယင္းကဲ့သို ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်း 
ကြက္ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမပူေဖာင္း 
ေပါက္ေတာမ့ညလ္ားဟ ုစုိးရမိသ္ ူ
မ်ားရိွေနသကဲသ့ုိ႔ လကရ္ိအွေျခအ 
ေနအရ ပူေဖာင္းမေပါက္ႏုိင္ဟု 
ထင္ျမင္ေနသူမ်ားလည္းရိွသည္။
 စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွအ္မ်ား 
စုက ၎တို႔ရိွသည့္ ေငြေၾကး အ 
ေျမာကအ္ျမားကု ိ ေျမ၀ယ္ယူျခင္း 
ေဆာကလ္ပု္ေရးလပုင္န္းမ်ားတြင ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းတုိ ႔ေၾကာင့္ 

ကာလၾကာရွညလ္ာပါက ေငြေၾကး 
လ ည္ ပ တ္ မႈ  န ည္း ပါး လာႏုိ င္  
ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရငွ ္ဦးလ ွ
ေမာင္က သံုးသပ္သည္။
 ‘‘လကထ္မွဲာ ေငြလညပ္တ္မႈ 
နည္းလာရင္ အိမ္ၿခံေျမပူေဖာင္း 
မေပါက္ဘူးလုိ႔ ဘယ္သူမွ အာမ 
မခံႏုိင္ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
 အေရွ႕အာရွတြင္ ၁၉၉၇ ခု 
ႏွစ္က ေဟာင္ေကာင္၌ အိမ္ၿခံ 
ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား လြန္ကဲစြာ ျမင့္ 
မားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုတ္တရက္ေစ်း 
ႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းရာမွ 
အိမ္ၿခံေျမပူေဖာင္းေပါက္ခဲ့သည့္ 
အတြက္ အာရွတစ္တိုက္လံုး စီး 
ပြားေရး ပ်က္ကပ္ဆုိက္ခဲ့သည္။ 
တ႐တု္ႏုငိင္တံြငလ္ည္း အမိၿ္ခံေျမ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား လြနစ္ြာျမင့မ္ားလာမႈ 
ေၾကာင္ ့အခကအ္ခမဲ်ားစြာႏငွ္ ့ႀကံဳ 
ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စြာ လည္ပတ္ႏုိင္မႈ အားနည္းၿပီး 
ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈက်ပ္တည္းေန 
ခ်ိန္တြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ျမင့္မားေသာ္လည္း ၿပိဳက်ႏုိင္ျခင္း 
မရိွေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ရွင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။
 ‘‘ေငြက်ပ္တာက အလညအ္ 
လတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲ။ အိမ္ၿခံ 
ေျမကစားေနတာက လုပ္ငန္းရွင္ 
အႀကီးႀကီးေတြဆုိေတာ့ ပူေဖာင္း 

ေပါကမ္ွာ စိုးရမိစ္ရာမရိဘွူး’’ဟ ုစီး 
ပြားေရးလပုင္န္းရငွ ္ေဒါကတ္ာ စိုး 
ထြန္းကသံုးသပ္သည္။
 လက္ရိွအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ အိမ္ၿခံေျမအခြန္မ်ားကုိ ထပ္ 
မံ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမ 
မ်ား၀ယ္ယူပါက အက်ိဳးအျမတ္ 
ဆံုး႐ႈံးႏုိင္မႈမရိွျခင္းကုိ လုပ္ငန္း 
ရငွ ္အမ်ားစကု ယံၾုကညထ္ားျခင္း 
ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ပ်က္ရန္ မျဖစ္ 
ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။
 ႏွစ္စဥ္၊ လစဥ္ အိမ္ၿခံေျမ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈမွာ 
အစိုးရ၏ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ 
အခ်ိဳ ႕တြင္သာ ေစ်းကြက္ေအး 
သြားျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ရပ္ 
တန္႔ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ဖူးၿပီး က်န္ 
ကာလမ်ားတြင္မူ  အေရာင္းအ 
၀ယ္မွာ အျမင့္ေစ်းျဖင့္ပင္ ပံုမွန္ 
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကယ္စင္ေျမအိမ္ 
ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာကဆုိသည္။
 ‘‘အဓကိ အေရာင္းအ၀ယ္က 
ပံုမွန္ျဖစ္ေနလို႔ ၀ယ္မယ့္သူမရိွမွ 
ေစ်းျပန္က်မယ္။ ဒါမွ  ပူေဖာင္း 
ေပါက္တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရမွာ။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ပူေဖာင္းေပါက္ဖို႔ဆုိတာ 
အခုခ်ိန္ မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး’’ဟု 
အထက ္ပါ ဒါ႐ုိကတ္ာကဆုသိည။္
 ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနသည့္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံကုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက တံ 
ခါးဖြင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အ 

ၾကား အကူအညီေပးရန္ ျပင္ဆင္ 
ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမေစ်း 
ႏႈန္းႀကီးျမင္လ့ာမႈမ်ားေၾကာင္ ့ရင္း 
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွသံမူ်ားကု ိအခကအ္ခ ဲျဖစ ္
ေစၿပီး ယင္းအိမ္ၿခံေျမ ဂယက္ 
ေၾကာင္ပ့င ္ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရး အထ 
ေႏွးႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ 
ကုလိံုးတကသၠုလိပ္ါေမာကၡက သ ူ
၏ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ စာတမ္းတစ္ေစာငတ္ြင ္ေရး 
သားေဖာ္ျပထားသည္။
 အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား လြန္ 
ကဲစြာ ျမင့္မားၿပီး ၿပိဳက်မႈမ်ားမျဖစ္ 
ေစရန္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြန္ကို ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္  ဥပေဒ 
တစရ္ပ္ျပ႒ာန္းၿပီး ေကာက္ယူသင့္ 
ေၾကာင္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအားေကာင္းသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွာလည္း ယင္းအခြန္ကုိ 
ျပ႒ာန္းထားရိွေၾကာင္း ျပည္ပသို႔ 
ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ 
ဦးမ်ိဳးသရူေအးက အႀကံျပဳသည။္
 တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ 
ျဖင့္  ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာ 
သည့္ ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ 
ကု ိအစိုးရက ၀င္ေရာကထ္နိ္းသမိ္း 
ရန္ ေလ်ာ့ရဲေနခ်ိန္တြင ္ေငြျဖဴ၊ ေငြ 
မည္းေစ်းကစားသူမ်ားႏွင့္ ေငြရိွ 
လွ်င္ ေျမ၀ယ္စုေနသူမ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမ မည္သည့္ အ 
ခ်ိန္တြင္္ ပူေဖာင္းေပါက္လာမည္ 
လဲဆုိသည္ကုိ အျမင္မ်ိဳးစံု ႐ႈျမင္ 
လာၾကသည္။ ။

ဓာတ္ပံု − နစ္ကီေျမေစ်းႀကီးေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာ
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အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာ
ပါရဂူဘဲြ႕ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၁
အေမရိကန္အေျခစုကိ ္ပြင္လ့င္း လူ႔ 
အဖဲြ႕အစည္းေဖာင္ေဒးရွင္းက ေပး 
အပ္ေသာ အရပ္ဘက ္လူ႔အဖဲြ႕အ 
စည္းဆုငိရ္ာပညာသငဆ္ ု(CSSA)  
ကုိ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ ေနာက္ဆံုး 
ထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။
  သုေတသနျမႇင့္တင္မႈ၊ အ 
ေတြးအေခၚဖလွယ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတ 
ကာကြန္ရက္တည္ေဆာက္မႈတုိ ႔ 
အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
ရန္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး  ပါရဂူဘြဲ ႕ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 လူမႈေရးသိပံ ၸႏွင့္  လူသား 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ကုိ ေလ့လာ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ 

ပဋိပကၡအလြြန္ေလလ့ာမႈ၊ လတိုူင္း 
အက်ံဳး၀င္ပညာေရး၊ မီဒီယာ ဥပ 
ေဒသစ္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အ 
စည္းဖံြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ျပည္သူ႔ 
က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ အခြင္အ့ 
ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရ 
ရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ သဘာ၀ 
ရင္းျမစစ္မံီခန္႔ခဲြမႈ၊ ဥပေဒ၊ တရား 
စီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ ႔ႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္ေလ့လာမႈကုိ အားေပး 
မည္ျဖစ္သည္။
 ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား 
လုသိအူေနျဖင္ ့www.opensocie 
tyfoundations.org တြင္ အ 
ေသးစိတ္၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး  ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
စံရိပ္ၿငိမ္ ၆ လမ္းရွိ သေျပပညာ 
ေရးေဖာင္ေဒးရငွ္းသုိ႔လည္း ဆက ္
သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္  
သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာင္စီတြင္ ဒုသမၼတက ဥကၠ႒တာ၀န္ယူဖဲြ႕စည္းရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပ
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္္၊ မတ္-၂၁ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုသမၼတတစ္ဦးႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အဖဲြ႕ 
၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္မည့္ အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးေကာင္စီ ဖဲြ႕စည္းရမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
သို ႔  တင္သြင္းထားေသာ အမ်ိဳး 
သားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။
 အမ်ိဳးသားေရးဥပေဒပါ ျပ 
႒ာန္းခ်ကမ္်ားကု ိထိေရာက ္ေအာင ္
ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္  
ေဆာငရ္ြက္ႏုငိ္ေရးအတြက ္အမ်ိဳး 
သားပညာေရးေကာငစ္ကီု ိဖြ႕ဲစည္း 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခါအားေလွ်ာ္စြာ  
ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ေၾကာင္း ေရး 
သားထားသည္။

 အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာင ္
စကီု ိဒသုမၼတက ဥက႒ၠအျဖစ ္တာ 
၀န္ယူ၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ပ 
ညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ 
ေသာပဂုိၢဳလမ္်ားက အဖဲြ႕၀ငအ္ျဖစ ္
ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း 
တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။
 ၎ေကာင္စီ၏ တာ၀န္ႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္္ခြင့္မ်ား၏   အမ်ိဳးသား ပ 
ညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  ပ 
ညာေရးဆုိင္ရာအေျခခံမႈမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္  
ရြက္ျခင္း၊ တကသၠုလိ၊္  ဒဂီရီေကာ 
လပ္ိ၊ ေကာလပ္ိ၊ သပံိၸမ်ားဖဲြ႕စည္း 
တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေပါင္း 
စည္းျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

ပိတ္သိမ္းျခင္း (သုိ႔) ပိတ္သိမ္းခြင္ ့
ျပဳျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ 
သည္။
 ‘‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အ 
တည္ျပ ၿဳပီးသြားပါၿပ။ီ ျပငဆ္ငခ္်က ္
တခ်ိဳ႕ပဲရိွပါတယ္။  အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ကုိတင္ျပထားတယ္’’ 
ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပညာေရး 
ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရိွ 
သူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 စစအ္စိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က အ 
မ်ိဳးသားပညာေရးေကာင္စီတြင္  
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫႊန္႔ဥကၠ႒တာ၀န္ယူ 
၍ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႕ 
စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း  
ယခအုမ်ိဳးသားပညာေရးေကာငစ္ ီ
တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာရွင္ 
မ်ားထည့္သြင္းရန္  ေရးဆဲြထား 

ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ 
ၾကမ္းကုိ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ 
သီးျခားစီတစ္ၿပိဳင္နက္တင္သြင္း 
ခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရက ၎တုိ႔၏ ဥပ 
ေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူမ်ားေလ့လာ 
သရိိွႏုငိရ္န ္ႏုငိင္ပံုငိသ္တင္းစာမ်ား 
မွ တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
  အစိုးရက ႏုိင္ငံပုိင္သတင္း 
စာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမ်ိဳး 
သားဥပေဒၾကမ္းသည ္အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးေကာင္စီဖဲြ ႕စည္းမည့္  
အခ်က္ပါ၀င္မႈမရွိသလို ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္မွ  အတည္ျပဳလုိက္  
သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ 
ၾကမ္းႏငွ္ ့အျခားကြလဲြမဲႈ အမ်ားအ 
ျပားရိွေနသည္။

ဓာတ္ပံု - သမၼတ႐ံုး၀က္ဘ္ဆိုက္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႔မ်ားေကာင္စီ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္

ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈစနစ္ 
အခမဲ့သင္တန္းပို႔ခ်မည္
ေနလင္းထြန္း 

ရန္ကုန္၊မတ္-၂၂ 
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆ 
ရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ 
စာသင္ၾကားမႈစနစ္ဆုိင္ရာ အခမဲ ့
ေႏြရာသီသင္တန္းကုိ Crown ပ 
ညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ 
ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွားယြင္း 
ေလ့ရွိေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစ 
ကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ 
ေပးလုိျခင္း၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ 
ေသာ အေျခခံသင္ၾကားေရးနည္း 
လမ္းမ်ားကုိ မွ်ေ၀ေပးလုိျခင္းႏွင့္  
သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕နီတိ 
မ်ား သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

 သင္တန္းကုိ အစုိးရ၀န္ထမ္း 
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အ 
သက္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး အ 
ပတ္စဥ္ ၾကာသာပေတးႏွင့္ ေသာ 
ၾကာတုိ႔တြင္ ညေန ၃ နာရီမွ ၅ နာ 
ရီထိသင္ၾကားပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ 
 သင္တန္းတြင္ မည္သည့္အ 
ခေၾကးေငြမွ ေကာက္ယူမည္မ 
ဟုတ္ဘဲ နာရီေပါင္း ၃၀ ၾကာျမင့္ 
မည္ျဖစ္ျပီး ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ စိ 
စစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
                သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ 
ေျမနီကုန္း၊ဒဂုံစင္တာ(၂)ေဘးရိွ 
Crown Education တြင္ ထုတ္ 
ယူ၍ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံး 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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အာဆီယံအရည္အေသြးရည္ၫႊန္းမူေဘာင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနာက္အက်ဆံုးျဖစ္ေန
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၁
အာဆယီံႏုငိင္မံ်ား၏ ပညာေရးႏငွ္ ့
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ 
ရပ္ဆုိင္ရာအရည္အေသြးရည္  
ၫႊ န္း မူေဘာင္ (AQRF)ေဆာင္  
ရြက္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဒသ 
တြင္း၌  ေနာက္က်က်န္ရစ္ေန 
ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးကေျပာသည္။
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ပါ့ခ္ရြိဳင္ရယ္ 
ဟုိတယ္တြင္ အာဆီယံအရည္အ 
ေသြးရည္ၫႊန္းမူေဘာင္ (AQRF)  
ဆုငိရ္ာ ေဆြးေႏြးပဲြကု ိသံုးရကၾ္ကာ 
ျပဳလပ္ုခဲ့ၾကၿပီး ေဒသတြင္း အရည ္
အေသြးရည္ၫႊန္းမူေဘာင္ခ်မွတ္ 
ႏိုင္ရန္ အရိွန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့  
ၾကသည္။
   ‘‘အာဆီယံမွာ သံုးႏုိင္ငံပဲ 
က်န္ေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာ ျမန္မာ 
က ေနာက္အက်ဆံုးပဲ။ လာအို 
ေတာင္  ကုိယ့္ထက္ေတာ္ေတာ္ 
ဟုတ္ေနၿပီ။ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ လုပ္ 
တုန္းကလည္း  သူမ်ားေျပာတာ 
နားေထာင္ခဲ့ရတာပဲ။  အခုကုိယ့္ 
ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ေတာ့လည္း  နား 
ေထာင္ေနရတာပါပ’ဲ’ဟ ုေဆြးေႏြး  

ပြဲသို႔တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ ပါေမာကၡ 
ခ်ဳပ္တစ္ဦးကဆုိသည္။
   အာဆီယံအရည္အေသြး 
ရည္ၫႊန္းမူေဘာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ အမ်ိဳးသားအရည္အေသြးမူ 
ေဘာင္(NQF)  ကုိဦးစြာ တည္ 
ေထာငရ္န ္လုအိပ္ေနေသာလ္ည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူေဘာင္ေရးဆဲြ 
ရာတြင္  ၾကန္႔ ၾကာေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘NQF ကုိအလုပ္သမား ၀န္ 
ႀကီးဌာနဘက္က ေတာ္ေတာ္ၿပီး 
ေနၿပီ။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက ္
က မၿပီးေသးဘူး။ ျဖစ္ေနတာပါ။ 
လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့  ဒီတစ္ႏွစ္ 
အတြင္း ၿပီးပါတယ္’’ဟု အထက္ 
ပါပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။
 အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ 
ၾကမ္းတြင္ အရည္အေသြး အကဲ 
ျဖတ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး အာမခ ံ
မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အ 
ရည္အေသြးအာမခံမႈေကာ္မ ရွင္ 
ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား 
ျဖင့္  ဖြဲ ႕စည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတႏွင့္ ကင္းေထာက္၊ လူရည္ခြၽန္၊ စံျပၾကက္ေျခနီ လူငယ္မ်ား ေမလတြင္ ေတြ႕ဆံုမည္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၂
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ 
အေျခခပံညာေက်ာင္းမ်ားမ ွကင္း 
ေထာက္လူငယ္မ်ား၊ လူရည္ခြၽန္ 
မ်ား၊ စံျပၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ား 
ေမလပထမပတ္တြင္ ေနျပည္ 
ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုရန္စီစဥ္ထား 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ 
ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ 
စန္းရီသည္ အေျခခံပညာ ဦးစီး 
ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ျမန္မာ 

ႏိငုင္ကံင္းေထာက္ေကာမ္တ ီ(ယာ 
ယီ) ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကို 
ေတြ႕ဆံု၍ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။
 ‘‘ေႏြရာသီမွာ ကင္းေထာက္ 
လူငယ္၊ ဘက္စံုထူးခြၽန္လူငယ္ 
ေတြနဲ႔ သမၼတေတြ႕ဆံုဖို႔ အစညး္ 
အေ၀းလုပ္တာပါ။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ 
စံျပၾကက္ေျခနီ လူငယ္ေတြ ပါ 
လာမယ္။ ေမလဆန္းမွာ ေတြ႕ဖို႔ 
လ်ာထားပါတယ္’’ ဟု ၎အ 
စည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
အၿငိမ္းစားပညာေရးအရာရွိက 

ေျပာသည္။
 လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွ 
စ၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား 
တြင ္ကင္းေထာက္ႏငွ့ ္လရူညခ္ြၽန ္
လူငယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္၍ ေနျပည္ 
ေတာတ္ြင ္သမၼတႏငွ့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ 
အင္းေလးကန္၊ ငပလီကမ္းေျခ၊ 
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ၊ စက္စဲကမ္း 
ေျခ၊ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ပုပၸါးေတာင္ 
မ်ားသို႔ ေႏြရာသီအပန္းေျဖေလ့ 
လာေရးခရီးစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။
 ယခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ 
ႀကီးအသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ 

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအ 
တြက္ ေႏြရာသီအပန္းေျဖေလ့ 
လာေရးခရီးစဥ္ မေသခ်ာေသာ 
သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း 
သမၼတႏငွ့ ္ေတြ႕ဆံမုည့အ္စအီစဥ္ 
ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ 
၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအ 
ေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ကင္းေထာက္ႏွင့္ လူရည္ခြၽန္ေရြး 
ခ်ယ္မႈ အစအီစဥ္မ်ား ေဆာငရ္ြက ္
မႈ အားနည္းသြားေၾကာင္း ပညာ 
ေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေျပာဆိုေန 
ၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္၊လူရည္ခၽြန္မ်ားေတြ႔ဆံုစဥ္

ဓာတ
္ပံု - သ

မၼတ
႐ံုး၀က

္ဘ
္ဆ

ိုက
္
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၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
Job Title: Service Engineer
Requirements:
(1) Knowledge on Offset printing
(2) Basic Computer knowledge, 
Adobe Photoshop, Indesign, etc and 
can understand and speak English
(3) Flexible working hours: 24x7 
availability required
Job Profile: Fujito Myanmar Co.,Ltd.

Ph: 299655
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
Sales Representative M (10) Posts
Sales Assistant M (3) Posts
အမွတ္ (၄-ခ)၊ ေတာ္၀င္လမ္းသြယ္၊ 
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁-၆၆၁၂၉၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
တည္းခိုခန္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ 
က်ား (၁) ဦး
အသက္ (၂၀-၃၀)ႏွစ္၊ လစာ က်ပ္ 
ရွစ္ေသာင္း(သုိ႔) စရိတ္ၿငိမ္း၊ က်ပ္ေလး 
ေသာင္း၊ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း)။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၈၅၇၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
ေလွ်ာ္၊ ညႇပ္၊ ေျဖာင့္၊ ေကာက္၊ ဆံထံုး၊ 
မိတ္ကပ္ ပညာသင္၀န္ထမ္း   မ (၂) ဦး
ေန/စားၿငိမ္း ဖုန္း-၀၉ ၃၁၈၇၂၁၁၂
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Waiter/Waitress (5) Posts
The Myths Restaurant 
အမွတ္ (၁၈)၊ သခု၀တီလမ္း၊ ၆ ရပ္ကြက၊္ 
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၅၈၈၀၈

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
ဆပံငည္ႇပ္ကြၽမ္းက်ငလ္ငူယ္ က်ား (၂) ဦး 
မံုရြာၿမိဳ႕။  ဖုန္း-၀၉ ၂၅၆၃၉၂၂၈၈
------------------------
၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မန္ေနဂ်ာ     က်ား     (၁) ဦး
Bar man     က်ား/မ (၂) ဦး
MCI ႐ုံး၊ အမွတ္ (၃၆)၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္းႏငွ္ ့
သစၥာ လမ္းေထာင့္၊ ေက်ာ္သူ (၂၅) 
လမ္းထိပ္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဗဟုိေစ်းမွတ္တုိင္အနီး။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၅၁၅၅၁၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုိရိွသည္
Caisher (ကြန္ပ်ဴတာ)         က်ား (၃) ဦး
Waiter                          က်ား (၃) ဦး
ဓားကုိင္                              က်ား (၃) ဦး
အေၾကာ္ဆရာ                 က်ား (၃) ဦး
ဂတိ္ေၾကးေကာက၀္နထ္မ္း  က်ား (၃) ဦး
ညေစာင့္                      က်ား (၃) ဦး
သန္႔ရွငး္ေရး                   က်ား (၃) ဦး

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

၀န္ထမ္းအလိုိရိွသည္
Hotel Shwe Gone Daing
Cashier                F (5) Posts
Room Renovation Inspector  
M (2) Posts
Sales Assistant      F (3) Posts
Email:monyeekyaw@gmail.com

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales Representative    M (10) Posts
Sales Assistant          M (3) Posts
အမွတ္ (၄-ခ)၊ ေတာ္၀င္လမ္းသြယ္၊ 
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁ ၆၆၁၂၉၃

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Deluxe Formula Industrial Co.,Ltd
စက္႐ံုမွဴး          က်ား (၁) ဦး
Store Keeper   က်ား/မ (၂) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း      က်ား (၃) ဦး
Email:deluxeformula@myanmar.
com.mm    PH:01 685526
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Winning Security Group Co.,Ltd
လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း 
အသက္ (၁၈မွ ၅၀) ႏွစ္၊ က်န္းမာသန္ 
စြမ္း၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ။
တုိက္အမွတ္ (၂၁၇-၂၁၉) (၆ လႊာေအ) 
ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ 
ၿမိဳ႕နယ္။  ဖုန္း-၀၁ ၃၉၇၆၃၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုိရိွသည္
Naing Linn Air Con
Air Con ကြၽမ္းက်င္   (၅) ဦး
သင္တန္းသား(အလုပ္သမား) (၅) ဦး
အမွတ္ (၁၇၈)၊ ဗဟုိလမ္း၊ (၁) ရပ္ကြက၊္ 
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖန္ုး-၀၉ ၅၀၉၅၉၁၆
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေရာင္း/ေမာင္း ၀န္ထမ္း (၂) ဦး
အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္၊ ေန 
ေရး၊ စားေရးစီစဥ္ေပးမည္။
အမွတ္-(၂၉၃)၊ စက္မႈဇုန္ပတ္လမ္း၊ 
(၆၃)ရပ္ကြက၊္ စကမ္ႈဇုန္ (၂) ေတာငဒ္ဂံ ု
ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၀၂၁၉၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဘုရင့္ေနာင္ပဲြ႐ံုတန္းတြင္ ခန္႔ရန္
စာေရးမ (၁) ဦး လစာ တစ္သိန္းခြဲ။
အလပ္ုခ်န္ိ နံနက ္၈ နာရီမွ မြန္းလြ ဲ၄ နာရီ။ 
အမွတ္ (၁၀)၊ ယုဇနလမ္း၊ ၄ ရပ္ကြက္၊ 
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မဟာရဲတံခြန္ဟုိးခင္းကုမၸဏီလိမိတက္
ယာဥ္ေမာင္း           (၁) ဦး
အမွတ္ (၅၃၁)၊ အခန္း (၁၁၀၂)၊ ရတံဲခြန္ 
တာ၀ါ(ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ)၊ ေအာက္ၾကည့္ 
ျမင္တုိင္လမ္းႏွင့္ ပန္းလိႈင္လမ္းေထာင့္၊ 
ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၀၀၅၄၅၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း  က်ား (၃) ဦး
Marketing Engineer က်ား/မ (၅) ဦး
အမွတ္(၉၅)ေအ၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ သစၥာ 
လမ္းႏငွ္ ့ပါရမီလမ္းၾကား၊ ေတာငဥ္က ၠလာ 
ပၿမိဳ႕နယ္။  ဖုန္း-၀၁ ၅၇၇၅၅
------------------------

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

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေခါင္းေလွ်ာ္ကြၽမ္းက်င္ မ (၂) ဦး
ေျခသည္း/လက္သည္းကြၽမ္းက်င္ 
မ (၂) ဦး    ဖုန္း-၀၉ ၄၀၂၅၆၇၅၇၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Housekeeper အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦး
ႏိုင္ငံျခားသားေနအိမ္တြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာငရ္န္၊ အသက ္၂၁မွ ၂၈ႏစွအ္တြင္း၊ 
႐ုပ္ရည္သန္႔ၿပီး သန္႔ရွင္းမႈရိွရမည္။
Email:tztztz78@gmail.com

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၃၃၇၃၉

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sale Girls  (15) Posts

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၂၁၄၁၀
------------------------

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

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

Summer အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္သူ   မ (၅) ဦး
စိတ္ရွည္၍ ေသသပ္လွပစြာ ခ်ဳပ္ႏုိင္သူ၊ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းသူ၊ ႀကိဳးစား၍ 
သင္ယူလုိစိတ္ရွိသူ။
၂ လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၉၅၇၉
------------------------

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္   က်ား/မ (၃) ဦး
ဘဲြ႕ရ၊ M/S Office, E-amil, Internet  
႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္း 
မြန္ရမည္။ လစာ ညိႇႏႈိင္း။

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

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

အိမ္မႈကြၽမ္းက်င္သူ 
လစာ- က်ပ္ ခုနစ္ေသာင္း။ နံနက္ ၈ 
နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ။ ဘရုင့္ေနာငပ္ဲြ႐ုံ။

ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၁၃၃၄၈၉
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ဆန္းယဥ္အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္မွ
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္   မ (၂) ဦး
လက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္  မ (၂) ဦး
သင္တန္းသားလက္ခံပါသည္။
ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၅၉၉၇၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

ကြန္ ပ်ဴတာစာစီ /စာ႐ုိက္ကြ ၽ မ္းက်င္  
က်ား/မ (၁) ဦး
ခ်မ္းသာစာေပႏွင့္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၁၁၂၇၀
------------------------

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
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(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယား EPS စာေမးပဲြေျဖမည့္သူ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ 
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၄
သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယား 
EPS စာေမးပဲြ၀င္ခြင့္ ေျဖဆိုရန္ 
ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၄,၀၀၀ 
ေက်ာ ္လာေရာက္ေလွ်ာကထ္ားခဲ ့
ေၾကာင္း အစိုးရျပည္ပအလုပ္အ 
ကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ မန္ေန 
ဂ်င္းဒါ႐ိကုတ္ာ ဦး၀င္းျမင့က္ ေျပာ 
သည္။
 ကိရုီးယားႏိငုင္သံုိ႔ EPS စနစ ္
ျဖင့္  သြားေရာက္လုပ္ကို င္ ရန္  
သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ စာေမးပဲြ 
ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူရာတြင္ ယခု 
အႀကိမ္သည္ ယခင္အႀကိမ္မ်ား 
ထက ္လာေရာက္ေလွ်ာကထ္ားသ ူ
ပိုမ်ားသည္။ ထို ႔အျပင္ ယခုႏွစ္ 
တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ကုန္ထုတ္ 
လပ္ုငန္းအတြက ္ျမန္မာအလပ္ုသ 
မားငါးေထာင္ေက်ာ္အလုပ္လုပ္ 
ကုိင္ရန္ ေခၚယူထားေၾကာင္း သ 
တင္းရရိွသည္။
  ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမလအတြင္း 

က်င္းပျပဳလပ္ုမည့ ္သတၱမအႀကမ္ိ 
ေျမာက္ EPS စာေမးပဲြ ကုန္ထုတ္ 
လပုင္န္းမ်ား ၀င္ေရာက္ေျဖဆိရုန ္
ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၄,၀၀၀ 
ေက်ာ္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား 
ခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ ကိရုီးယားႏိငုင္မံ ွ
ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သား ေခၚယူ 
ကမ္းလွမ္းရာတြင္ ျမန္မာအလုပ္ 
သမားမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံျခား 
သား လပုသ္ားမ်ားထက ္လပုက္ိငု ္
ႏုိင္စြမ္းရည္  ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေၾကာင့ ္ယခု ၂၀၁၄ ခုႏစွတ္ြင ္ျမန္ 
မာလုပ္သားေခၚယူမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘အခုကန္ုထုတ္လပ္ုငန္း ေျဖ 
ဆိုဖို ႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚ 
တာ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ လာေလွ်ာက ္
တယ္။ အရင္အႀကိမ္ေတြထက္ 
အခုအႀကမ္ိက လာေလွ်ာကတ္ဲ့သ ူ
အမ်ားဆံုးပဲ။ အရင္တစ္ခါက လူ 
ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ လာ 
ေလွ်ာက္ၾကတာ’’ ဟု အထက္ပါ 
ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

 ထို႔အျပင ္ယခုႏစွတ္ြင ္ကိရုီး 
ယားႏုငိင္ကံ ျမန္မာအလပ္ုသမား 
အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ေခၚယူလာ 

သည္ႏွင့္အမွ် ကိုရီးယားႏိုင္ငံအ 
တြင္း တရားမ၀င္ေနထုိငသ္ည့ ္ျမန္ 
မာလုပ္သားအေရအတြက္ ျမင့္ 

တက္လာမႈေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ 
ငံသို႔ တရားမ၀င္သြားေရာက္လုပ ္
ကိုင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား 

မ်ားသည္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း  အ 
ဆင္မေျပျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ  
ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိထံ 
တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး တရား 
မ၀င္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း မ 
ျပဳရန ္ျမန္မာအစိုးရက ေျပာၾကား 
ထားသည္။
  ထို႔ေၾကာင့ ္ကိရုီးယားသို႔ ယ 
ခုႏွစ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ 
ျမန္မာအလပ္ုသမားမ်ားသည ္ျမန္ 
မာအစိုးရထံသို႔ ခံ၀န္ကတိစာခ်ဳပ္ 
အရ စာခ်ဳပ္ေဖာကဖ္်ကပ္ါက ေပး 
ေလ်ာ္ရမည့ ္ေငြက်ပ္ သန္ိး ၃၀ အ 
နက ္၁၅ သန္ိးကိ ုစရံအျဖစ ္ႀကိဳတင ္
ေပးသြင္းၿပီးမသွာ သြားေရာကလ္ပု ္
ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အ 
ျပင ္ကိရုီးယား ႏုငိင္မံ ွယခ ု၂၀၁၄  
ခုႏွစ္မွစ၍ ၎ႏိုင္ငံအတြင္း EPS  
စနစ္ျဖင့္လာ ေရာက္အလုပ္ လုပ္ 
ကိငုသ္ည့ ္ႏိငုင္ံျခားသားလပုသ္ား 
မ်ားကိ ုယခငထ္က ္လပ္ုခလစာ ၀မ္ 
ခုနစ္ေသာင္းခဲြ တိုးျမႇင့္ေပးလ်က္ 
ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)EPS ေအာင္စာရင္းၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦး
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မတ္လ (၂၂) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတလ္ ( ၂၂) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၄၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၃၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၇၀၀
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၁၅
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၉၈
 အုတ္(၈ေပါင္အုတ္) (အထုိင္ေစ်း) တစ္လံုး ၁၁၀
 ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁၀ေပါက္) တစ္လံုး ၇၀-၈၀
 သဲ(အၾကမ္း) တစ္က်င္း ၁၇,၀၀၀
 သဲ (အႏု) တစ္က်င္း ၁၂,၀၀၀
 ေက်ာက္ တစ္က်င္း ၁၀၇,၀၀၀
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 (၂၂) 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 (27) 815 940 920 950
Mar (28) 815 940 920 950
Mar (29) 815 940 920 950
Mar (30) 815 940 920 950
Apr (31) 815 940 920 950
Apr (1) 815 940 920 950
Apr (2) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္လ (၂၂) 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

  ‘‘ျပန္ၾကားေရးကသတင္း 
ေထာက္ေတြကို ကုိင္တြယ္လုုိ႔မရ 
ရင ္အဓကိေခါငက္ုတိကက္ိငုထ္ား 
ရမယ္ဆုိတာ နားလည္တယ္။ ဒီ 
ေတာ့ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဥပေဒကိုေရး 
ဆြတဲယ။္ သတင္းေထာက္ေတြအ 
တြက ္ဒဦပေဒကလုကိုမိလုဘိူး။ ဒါ  
ေပမဲ့ ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္က 
ကန္႔ကြက္သူမရိွ တစ္ခဲနက္အတည္ 
ျပဳတ့ဲအတြက ္ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒမိုီ 
ကေရစနီည္းက်က်နဲ႔ ျပစဒ္ဏ္ေတြ 
ကို ေငြဒဏ္ေတြပဲျဖစ္ဖုိ ႔ ကုိယ္ 
တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က လုိက္ညႇိရ 
တယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကဆုိ 
သည္။
 အသြငက္ူးေျပာင္းစႏုငိင္မံ်ား 
တြင ္အပုစ္ုိးသအူာဏာရငွမ္်ားမွာ 
ဥပေဒမ်ားကို႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ျပ 
႒ာန္းျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို 
ကန္႔သတ္ေနၿပီး မီဒယီာမ်ားအေန 
ျဖင့္ အေရးႀကီးဆံုံးမွာ က်င့္၀တ္ 
ျဖစ္ၿပီး မိမိကုိအႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ 
သည္ ့ဥပေဒမ်ားကိ ုသထိားရနလ္ု ိ
ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ 
သည။္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒ ု
၀န္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ 
ဥပေဒတြင္ ထည့္ထားသည့္အ 
ခ်က္ေလးခ်က္မွာ လူတုိင္းလုိက္ 
နာရမည့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတ 
ကာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာ 
တမ္းႏွင့္ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ 
လည္း ယင္းအတုိင္းပင္ က်င့္သုံး 
ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ဒီအခ်က္ေတြကုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
နည္းလမ္းနဲ႔ အရင္စာေပစိစစ္လုိ 
တားတာမဟုတ္ဘူး။ တရား႐ုံးမွာ 
တားတာျဖစပ္ါတယ။္ တရား႐ုံးအ 
ဆုံးအျဖတ္ကအဓိကပဲ။ သိပ္မ 
ၾကာခငက္ ဥေရာပသတင္းစာတစ ္
ခုမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ကာတြန္းဟာ အ 
စၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကို ေစာ္ 
ကားရာေရာက္တဲ့အတြက္ တား 
ျမစ္ေပးဖုိ႔ တရား႐ုံးကို ေလွ်ာက္ 
ထားခဲတ့ဲ့ျဖစစ္ဥ္ေတြရွပိါတယ။္ ဒါ 

ဟာ ဘာမွသြယ္၀ုကိက္န္႔သတ္တာ 
မဟုတ္ဘူး။ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ 
အရလည္း ဒီလုိမ်ဳိးမေရးဖုိ႔ပါၿပီး 
သားပဲ’’ဟု ၎ကဆုိသည္။
 ဒမီုကိေရစီႏုငိင္အံမ်ားစတုြင ္
ျပည့္စုံေသာမီဒီယာဥပေဒတစ္ခု 
တည္းရွၿိပီးေနာကထ္ပ္ေပၚေပါက ္
လာေသာ မဒီယီာအမ်ဳိး အစားကိ ု
အပုဒိခ္ြမဲ်ားျဖင္ ့  ျဖည္စ့ြက္ျခင္းသာ 
ျပဳလပုခ္ဲသ့ည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္တံြငမ္ ူ
မီဒီယာေလာကတစ္ခုတည္းတြင္ 
သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ ဥပ 
ေဒတစခ္၊ု ပုံႏွပိသ္ူႏငွ္ ့ထတု္ေ၀သ ူ
မ်ားအတြက ္ဥပေဒတစခ္ရိွုသြားၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီ 
ယာမ်ားကိုအသြင္ေျ ပာင္းထား  
သည့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ 
မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ႐ုပ္သံ 
ထတုလ္ႊင့္ျခင္းဆုငိရ္ာ ဥပေဒၾကမ္း 
ႏွစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကား 
ေရး၀န္ႀကးီဌာနက တငသ္ြင္းထား 
ၿပီးျဖစ္သည္။
 ဥပေဒတစ္ခုစီေအာက္တြင္ 
မီ ဒီယာေကာင္စီအသီးသီးေပၚ 
ေပါကလ္ာဦးမည္ျဖစၿ္ပီး ေကာငစ္ ီ
တစ္ခုခ်င္းစီေအာက္က ေကာင္စီ 
၀င္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း မတူညီ 
ရာ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ 
ေပၚလာႏုိင္သည္။
 ‘‘ေကာငစ္တီစခု္က ဆုံးျဖတ္ 
ခ်ကက္ု ိတျခားေကာငစ္ကီ ကြနပ္ 
လိန္းတက္တာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ 
တယ။္ အခ်င္းခ်င္း႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ 
ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ဒါေတြကို ေျဖ 
ရွင္းႏုိင္မယ့္အဆုံးအျဖတ္ေပးသူ 
ဟာ ျပန္ၾကားေရးျဖစပ္ါတယ္ဆုၿိပီး 
ျပန္ၾကားေရးက ေနရာယူမယ္။ သ ူ
တုိ႔အခန္းက႑ကုိ သူတုိ႔လုံး၀အ 
လြတ္မခံေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကိုျဖစ္ 
ေအာင္ တမင္ဖန္တီးေနတယ္လုိ႔ 
ထင္တယ္။ ဥပေဒေတြဟာ အမ်ဳိး 
မ်ဳိးကိမုရွသိင္ဘ့ူး’’ဟ ုဦးေဇာသ္က ္
ေထြးကေျပာသည္။

ဥပေဒမ်ားေဖာင္းပြေနေသာ မီဒီယာေလာက
စာမ်က္ႏွာ ၁၃ မွ
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ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ဘီလီယံ၂,၇၀၀ ေက်ာ္ေန

 အစိုးရသစလ္ကထ္က ္သက ္
တမ္း သံုးႏွစ္ေျမာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွ 
လာသည့္တုိင္ ဘ႑ာႏွစ္တိုင္း 
တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ဘီလီ 
ယံႏွင့္ ခ်ီၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပသလ်က္ရိွ 
သည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ 
တတယိေျမာက ္ဘတဂ္်က္ႏစွ္ျဖစ ္
ေသာ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏစွတ္ြင ္
ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ဘီလီယံ  
၂,၇၀၀ ေက်ာ္ရိွေနသည္။
 ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၂၈၈၆ ဘီ 
လယီရံိခွဲရ့ာမ ွလာမည္ ့ဘ႑ာႏစွ ္
တြင္ လုိေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂,၇၅၄ 
ရိွမည္ျဖစ္သည္။
 လ က္ ရိွ ဘ ႑ာႏွ စ္ ထ က္  
ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ ဘီလီယံ 
၁၃၀ ေက်ာ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာ္ 
လည္း ဘတ္ဂ်ကလ္ိုေငြသည ္လာ 
မည္ ့ဘ႑ာႏစွတ္ြင ္က်ပဘ္လီယီ ံ
ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဆက္လက္ရိွေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ႏွစ္တုိင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္လုိ 
ေငြပမာဏ က်ပ္ေငြဘလီယီံႏငွ္ ့ခ် ီ
၍ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ အစိုးရ 
၏ ႏုငိင္ပံုငိစ္ီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား 
အ႐ႈံးေပၚျခင္း၊ မလိအုပ္ေသာ ေန 
ရာမ်ားတြင ္ဘတဂ္်က ္အသံုးမ်ား 
ေနျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 
ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပလာ 
ၾကသည္။
 ‘‘ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
အစိုးရဘကက္ အားနည္းခ်ကက္ 
ဘတ္ဂ်က္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ 
ႏုငိင္ပံုငိစ္ီးပြားေရးလပုင္န္းေတြက 
႐ႈံးတာေတြမ်ားေနတယ္။ ဘာ 
ေၾကာင္႐့ႈံးတယဆ္ုတိာကု ိရငွ္းရငွ္း 
ေျပာဖုိ႔ လုတိယ္။ အရမ္း႐ႈံးတာေတြ 
ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔လိုတယ္’’ဟု ျပည္ 
သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္ ဦး၀င္းဦးက 
ေျပာသည္။
 အ႐ႈံးေပၚလ်ကရ္ိွေသာ ႏုငိင္ ံ
ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢ 
လကိပုငိ္ေပးျခင္းႏငွ္ ့လပုင္န္းပုငိ္း 
ဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ အ 
ျမန္ဆံုးျပဳျပင္ႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အ 
က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ ္ဦး၀င္း 
ဦးကဆုိသည္။

 အစိုးရသက္တမ္း သံုးႏွစ္ 
ေက်ာ္အတြင္း လုိေငြျပသမႈ က်ပ္ 
ေငြဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီၿပီး ရိွေနမႈကုိ 
ေသခ်ာစိစစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး လုိေငြပမာဏဆက္လက္ 
မ်ားျပားေနပါက ေရရညွတ္ြင ္ႏိငုင္ ံ
၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ 
ေစ်းႏႈန္း မၿငမိသ္ကမ္ႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းရငွလ္ႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ ္
မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
 အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရ၀န္ႀကီး 
ဌာနမ်ားပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား အ႐ႈံးျပသမႈေလ်ာ့နည္းလာ 
ေၾကာင္း တင္ျပလာမႈရိွေသာ္ 
လည္း စာရြက္မ်ားေပၚတြင္သာ 
အ႐ံႈးအျမတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားမႈျဖစ္ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္အေျခ 
အေန သိရိွႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ 

လာသညဟ္ ုလႊတ္ေတာက္ုိယုစ္ား 
လွယ္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။
 လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အ 
စိုးရအေနျဖင့္ ရေငြပမာဏ ပုိမုိ 
မ်ားျပားသည္ႏငွ္အ့မွ် သံုးေငြသည ္
လည္း ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း 
၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏစွ ္ဘတ္ဂ်က ္
ဥပေဒၾကမ္းအရသိရသည္။
 ၂၀၁၄-၁၅ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
ရေငြက်ပ္ ၁,၉၁၆ ဘီလီယံခန႔္ႏွင့္ 
သံုးေငြက်ပ္ ၂၁,၉၁၄ ဘလီယံီခန္႔ 
ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသံုးစာရင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားကာ ယခုဘ႑ာႏွစ္ 
တြင္မူ ရေငြက်ပ္ ၁,၅၁၆၃ ဘီလီ 
ယံရိွၿပီး သံုးေငြ က်ပ္ ၁,၈၀၄၈ 
ဘီလီယံရိွခဲ့သည္။
 လႊတ္ေတာ္သုိ ႔ တင္ျပလာ 
သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ 
ဂ်က္အသံုးစရိတ္အျဖစ္ ကုန္က် 

မည္ ့စာရင္းတြင ္ျပငပ္ေပါက္ေစ်း 
ထက္ ပုိမိုေတာင္းခံထားျခင္းမ်ား 
ကုိလည္းေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္ 
သူ႔လႊတ္ေတာက္ုိယုစ္ားလယွ ္ဦးရ ဲ
ထြန္းကဆုိသည္။

ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာလ်ာထား 
ေၾကာင္း  ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ 
က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ 
အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေန 
လင္းကလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ဖူး 

ပုိမုိသံုးစြဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ထား 
သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။
 ပညာေရးက႑တြင္ က်ပ္ 
ေငြ ဘီလီယံ ၁,၁၄၂ ေက်ာ္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးက႑တြင္ က်ပ္ေငြ 
ဘီလီယံ ၆၅၂ ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ 
ေရးက႑တြင္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ 
၂,၃၆၅ ေက်ာ္သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ 
သည္။
 ယခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္း 
စိန္အစိုးရသည္ ပညာေရးက႑ 
တြင ္က်ပ္ေငြ ဘလီယံီ  ၉၀၉ ေက်ာ္၊ 
က်န္းမာေရးက႑တြင္ က်ပ္ေငြ 
ဘီလီယံ ၅၂၈ ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ 
ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ဘီလီယံ 
၂,၂၈၉ ေက်ာ္သံုးစြဲခဲ့ ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 ႏိုင္ငံ၏ အရအသံုးဆုိုင္ရာ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာစံ 
ႏႈန္းမီသည့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္လာ 
ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ျပည္သူ ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္ ႔ခဲြမႈျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးအျဖစ္ ကမၻာ့ 
ဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး (Public Financial 
Management (PFM) Reform 
Strategy) ကုိ ေရးဆဲြေနေၾကာင္း 
မတ္လ ၁၉ ရကက္ ျပဳလပ္ုခဲ့ေသာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္း 
အေ၀း၌ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒  
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကား 
ထားသည္။

ရန္မ်ိဳးႏုိင္

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသဆုငိရ္ာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလပုင္န္းေတြလပုတ္ဲ ့အခါ 
မွာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ 
ေတြနဲ႔ တုငိပ္င္ေတာ ့တခ်ိဳ႕လပုင္န္း 
ေတြမွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက တ 
ကယ္ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုတင္ 
လာတာေတြကုိ သတိထားမိလာ 
တယ္’’ဟု ဦးရထဲြန္းကေျပာသည။္
 ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အ 
စည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ က်န္းမာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လုိအပ္သည့္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ၀ယ္ယူ  
ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္း 
ခံလာမႈတြင္ ျပင္ပေပါက္ေစ်း 

သည္။
 ဘတ္ဂ်က္အသံုးမ်ားေသာ 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအ 
ေနျဖင္ ့မလုလိားအပ္သည္ ့ေနရာ 
မ်ားတြင ္ဘ႑ာေငြအသံုးခ်မႈမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ 
ေတာ္ေကာမ္တမီ်ားက ၀နႀ္ကီးဌာ 
နမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ရေၾကာင္း ျပည္သူ ႔လႊတ္ 
ေတာ္ေငြစာရင္း ေကာ္္မတီ၀င္ 
ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးကေျပာသည္။
 လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
အစိုးရအေနျဖင္ ့ပညာေရး၊ က်န္း 
မာေရးက႑မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ 

ႏို္င္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္တြင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၂၄ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သံုးစြဲေနသည္။ တပ္မေတာ္(ေရ)က ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရထု၊ ေလထု လံုၿခံဳေရးအတြက္ မတ္လ ၂၂ ရက္က စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနစဥ္

က်န္းမာေရးအတြက ္အသံုးစရိတ္မွာ လာမည့ဘ္႑ာႏစွအ္တြက ္က်ပ္၅၂၈ဘလီယံီသာရိွသည။္

ဓာတ္ပံု - ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဓာတ္ပံု - သမၼတ႐ုံး၀က္ဘက္ဆိုက္
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ေဆြမြန္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၁

e-Government စနစ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးအမ်ားစုတြင္  ဆက္ 
သြယ္ေရးဆုိင္ရာ  အေျခခံအ 
ေဆာက္အအံုအားနည္းေနျခင္း 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာမ်ား 
မ ွဝနထ္မ္းမ်ား နည္းပညာပိငု္း သံုး 
စြဲႏုငိရ္န ္ခကခ္မဲႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း  
တုိင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာလုပ္ 
ငန္းရွင္  အသင္းမ်ားမွ သတင္းရ 
ရွိသည္။
  လက္ရွိတြင္ e-Gov စနစ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျ ခင္းကို  
စတင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္  တုိင္း  
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ 
မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ 
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပူး  
ေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း လက္ရွိရန္ကုန္တုိင္းေဒသ 
ႀကီးတြငသ္ာစတင၍္ လပုက္ိငု္ႏုငိ ္

ၿပီး eYangon အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ 
ဆုိက္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္္ေတာ္တို႔ဆမွီာ Infra-
structure က ေတာ္ေတာ္ေလးကိ ု
အားနည္းတာ။ ဆက္သြယ္ေရး 
အရ တုိင္းမန္ေနဂ်ာအဆင့္က 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးပြဲေလးတစ ္
ခမုွာေတာ ့ဖိကုဘ္ာဆက္ေၾကာင္း 
ကိ ုအဓကိလပု္ေဆာင္ေပးဖို႔ေတာ ့
တုိင္ပင္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လည္း ဒီ Project ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ 
ကလည္း အရမ္းမ်ားေတာ့ ေရွ႕ 
ဆက္ဖုိ ႔ကိုလည္း တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္း 
ေနတယ္’’ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းကြန္ 
ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းဥကၠ႒ 
ဦးေဇာ္ေဇာ္မိုးက ေျပာသည္။
 တုငိ္းေဒသႀကီးအမ်ားစတုြင ္
အင္တာနက္သံုးစြဲမႈအတြက္ အ 
ေျခခံအေဆာက္အအံုအားနည္း 
ျခင္း၊ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္၍ 
မရရွိျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း လာ 
မည့္ ေျခာက္လေက်ာ္အတြင္း ထို 

ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း 
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္း 
ဥကၠ႒ ေဒၚသီရိေခတ္က ေျပာ 
သည္။
 အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ  
အတြက္ အခ်ိန္အားျဖင့္ ေစာင့္ရ 
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရဌာန 
ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္  
သံုးစြရဲခကခ္မဲႈမ်ားရွိႏုငိရ္ာ လု ိအပ ္
သည့္သင္ ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း  
ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ားအေနျဖင့္ 
သင္ ၾကားေပးသြားရန္  အစိုးရ 
ဌာနမ်ားသို႔  ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း 
ခံျခင္းမ်ားလည္း  ျပဳလုပ္ထား 
ေၾကာင္း အဆုိပါ အသင္းမ်ားမွ 
သိရသည္။
 ‘‘အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ တစ္ခု 
က ဝန္ထမ္းေတြက Technology 
ကို ေၾကာက္ေနတာေပါ့။ ေနာက္ 
တစ္ခုကေတာ့ အျခားေသာ အ 
ေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ မသံုး 

ခ်င္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မတို႔ 
ကေတာ့ ေၾကာက္ေနတဲ့ Tech- 
nology ကို သံုးတတ္ေအာင္ သံုး 
စြတဲတ္ေအာင ္အသင္းေတြ အေနနဲ႔ 

လည္း ရတနာပုံ Cyber Corp- 
oration ကေနပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ 
Training လုပ္ေပးမယ္လို႔ ကြၽန္မ 
တုိ႔အစိုးရကို စာပို ႔ထားပါတယ္’’ 
ဟု ေဒၚသီရိေခတ္က ေျပာသည္။
  ထုိ ႔အျပင္ e-Gov ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း 
၍  ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ ႕စည္းထား 
ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာဌာနဆုိင္ 
ရာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဌာနမ်ား 
မွ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အလြယ္တကူမရရွိႏုိင္ျခင္းမ်ား 
ေၾကာင္ ့အဆိပုါေကာမ္တမီ်ားကိ ု
ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရဌာနဆုိင္ 
ရာမ်ားကိယုတ္ုငိ ္e-Gov ကိ ုစတင ္
ၿ ပီး  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
အတြက္ လုိအပ္ေနကာ လိုအပ္ 
သည့္ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား  
အတြက္ သင္ၾကားမႈကို ကြန္ပ်ဴ 
တာလပ္ုငန္းရွငမ္်ားက တာဝန္ယူ 
လုပ္ကုိင္ေပးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 လက္ရိွတြင္ e-Gov စနစ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီး 
မ်ားကိုယ္တုိင္ ဥကၠ႒အေနျဖင့္  
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ရန္ကုန္ 
တိုင္းတြင ္ eYangon ဝကဘ္ဆ္ုကိ ္
အေနျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီ 
ျဖစ္ရာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး 
တြငလ္ည္း e-Gov စနစအ္ေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ eAy 
eyarwady အမည္ျဖင္တို့င္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေ ပါင္း 
ၿပီး ပထမအဆင့္ သတင္းအခ်က္ 
အ လ က္ မ်ား ၾ က ည့္ ႐ႈႏုိ င္ သ ည့္  
ဝက္ဘ္ဆိုက္ လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 e-Gov စနစ္အေကာင္ အ 
ထည္ေဖာရ္န ္ေရရညွစ္မီကံနိ္းေရး 
ဆြဲထားၿပီး ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား 
လံုးသည္ကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
မ်ား ကိ၂ု၀၁၃ ခုႏစွအ္တြင္း အၿပီး 
လႊင့္တင္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ္
လည္း ၀ကဘ္ဆ္ုကိလ္ႊင္တ့ငထ္ား 
ျခင္းမရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ား 
အျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရ႐ံုးတစ္႐ံုးမွ ႐ံုးတြင္းျမင္ကြင္း ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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tech
အုိင္စီတီဖုိရမ္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ရလဒ္မ်ား အစုိးရထံတင္ျပမည္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၁
အိငုစ္တီဖီြ႕ံၿဖဳိးေရးအတြက ္က်င္းပ 
သည့္ ICT Forum တြင္ေဆြးေႏြး 
ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို စုစည္း 
၍ အစီရင္ခံစာေရးဆြဲကာ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အစုိးရထံ တင္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴ 
တာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦး 
ကေျပာသည္။
 မတ္လ ၁၈ရကက္ ျပဳလပ္ုခဲ့ 
သည့္ ICT4M Forum တြင္ ျပည္ 
တြင္းရွ ိကြနပ္်ဴတာအသင္းမ်ားႏငွ္ ့

အစုိးရဌာနဆုငိရ္ာမ်ား၊ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးက႑အစုံ 
မွ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီးအုိင္စီ 
တဖီြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏငွ္က့႑အ 
စုံတြင္ အသုံးခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ 
ေခါင္းစဥအ္မ်ားအျပားေဆြးေႏြးခဲ ့
သည္။
  ‘‘အိုင္စီတီက႑ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး 
အတြက ္အစုိးရယႏရၲားတစခ္လုုံး 
က သိၿပီးအသုံးျပဳေစေရး အုိင္စီ 
တကီိ ုစီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လ ူ 
မႈေရး၊ ပညာေရးမွာ အသုံးျပဳႏုိင္ 
ဖုိ ႔အတြက္ အစုိးရကဦးေဆာင္ 

ၿပီး စနစ္တက်ေလ့လာၿပီးေတာ့ 
Strategic Plan(မဟာဗ်ဴဟာစီမံ 
ကိန္း)တစ္ခုေရးဆြဲဖုိ ႔လုိပါတယ္။ 
အဲဒီအတြက္ ဒီအစီအစဥ္မွာ တစ္ 
ေန႔လုံးေဆြးေႏြးထားသမွ် ရလဒ္ 
ေတြကို စုစည္းၿပီးေတာ့အစီရင္ခံ 
စာတစ္ေစာင္ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ႏုိင္ 
ငံေတာအ္စုိးရဆကီိ ုတင္ျပမွာျဖစ ္
ပါတယ္’’ဟု ဦးခြန္ဦးကေျပာသည။္
 အဆုိပါပြဲတြင္ ေဆြေႏြးခဲ့ 
သည္ ့အခ်ကမ္်ား တင္ျပသြားမည ္
ျဖစ္ရာ ထုိတင္ျပခ်က္အေပၚတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အိုင္စီတီဖြံ႕ 

ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္မည္ 
ဟ ုေမွ်ာလ္င္ထ့ားေၾကာင္း ျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွအ 
ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး  ဦးေဇာ္ 
မင္းဦးက ေျပာသည္။
 လက္ရွိျပည္တြင္းရွိ အုိင္စီ 
တီအဆင့္အတန္း၊ e-Governm 
ent ၏ စန္ိေခၚမႈမ်ား၊ အိုငစ္တီီအ 
တြက ္လိအုပ္သည္လ့သူားအရင္း 
အျမစ္၊ Social Media Security  
ႏွင့္ IT Industry ၏ အေနအထား 
ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ ဘဏ္ 

လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြား၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ 
ပညာေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ 
မ်ားတြင္ အုိင္စီတီအသုံးခ်မႈမ်ား 
ကိ ုေဆြးေႏြးခဲၾ့ကၿပီး ထုရိလဒမ္်ား 
မွ အစီရင္ခံစာေရးဆြဲသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြန္ပ်ဳတာအသင္းေတြက 
အိုင္စီတီဟာ မလုပ္မျဖစ္၊မရိွမ 
ျဖစ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘယ္ 
ေလာက္ပဲႀကဳိးစားႀကဳိးစားအစုိးရ  
ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ၊ လမ္းၫႊန္မႈ၊ ၀င္ 
ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈမရွိဘဲနဲ ႔ဘယ္ 
လုမိ ွမျဖစ္ႏုငိပ္ါဘူး’’ဟ ုျမနမ္ာႏုငိ ္
ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ 

ဦးခြန္ဦးကေျပာသည္။
 လကရိွ္တြင ္IDT(ICT Deve 
-lopment Index)၏ စစတ္မ္းမ်ား  
အရ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၇ႏုိင္ငံတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာအဆင့္ ၁၃၇သုိ ႔ 
ေရာက္ရွိေနၿပီး ICT Access တြင္ 
အဆင့္ ၁၅၀၊ ICT အသုံးခ်မႈတြင္ 
အဆင့္ ၁၅၆ႏွင့္ ICT Skill တြင္ 
အဆင့္ ၁၁၁ျဖစ္ေနၿပီး အိုင္စီတီ 
ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္အစုိး 
ရကိုယ္တုိင္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ရန္ အ 
ထူးလုိအပ္ေနေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴ 
တာအသင္းမ်ားမွ သိရသည္။

နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား ဆုိက္ဘာစီးတီးႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ e-learning 
သင္ၾကားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနဟု ဆို
ေအးမြန္ရာျပည့္

မႏၲေလး၊ မတ္-၂၁
ျပညတ္ြင္းအစိုးရနည္းပညာ တက ၠ
သိုလ္မ်ားအေနျဖင့္   ရတနာပံု  
ဆုကိဘ္ာစီးတီးကိ ု ဗဟုိျပဳၿပီး အာ 
ဆီယံအသိအမွတ္ျပဳ e-learn 
ing သငခ္န္းစာမ်ား ခ်ိတ္ဆကသ္င ္
ၾကားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သ 
တင္းရရိွသည္။
   ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံရိွ 
ဆုိးလ္ဆုိက္ဘာယူနီဗာစီတီ၏ 
ေထာကပ္ံမ့ႈျဖင္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွရတ 
နာပံုဆုိက္ဘာစီးတီးတြင္ e-Le 
arning စနစက္်င္သ့ံးုရာ၌ လုအိပ္ 
မည့္  အေျခခံအေဆာက္အအံု  
မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက 
ျဖည့္တင္းခဲ့ၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ 
ယင္းစနစ္အသံုးျပဳရန္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ား အဆင္သင့္ 
ျဖစ္ေနၿပီျဖစသ္ည္ ့ရတနာပုံဆုကိ ္
ဘာစီးတီးအား ဗဟုိျပဳ၍ ျပညတ္ြင္း 
ရိွ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား အ 
ခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး e-lear 
ning စနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ေရး 
အတြက္ ယခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္း 
တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခ္ ုျပဳလပုသ္ြားမည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံဆုုိကိဘ္ာစီး 
တီးမ ွေက်ာင္းအပုႀ္ကီး ေဒါကတ္ာ 
ေအာင္၀င္းက  ေျပာသည္။
  အဆုိပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး 
ပြဲကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္စာ 
ေက်းရြာအနီးရိွ  ရတနာပံုဆုိက္ 
ဘာစီးတီးတြင္ က်င္းပသြားမည္ 
ျဖစၿ္ပီး သပိံၸႏငွ္ ့နည္းပညာ၀နႀ္ကီး 
ဌာနလက္ေအာက္ရွိ e-learn 
ing စနစ္က်င့္သံုးရန္ အေျခခံအ 
ေဆာကအ္အံလုံုေလာကစ္ြာ ရိွေန 
သည့္ တကၠသုိလ္အခ်ိဳ႕အား ဖိတ္ 
ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက ္
တာေအာင၀္င္းက ထည္ ့သြင္းေျပာ 

ၾကားသည္။
 ‘‘ဒစီနစထ္မွဲာပါတဲ့ အာဆယံီ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီက ထုတ္တဲ့ 
သငခ္န္းစာေတြအကနုလ္ံုးကု ိေလ ့
လာႏုိင္မွာ’’  အာဆီယံႏုိင္ငံေတြ 
အားလံုးက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့  
လက္မွတ္ကုိ  အြန္လိုင္းကေန 
တက္ႏုိင္ေအာင္ေပါ့။ နည္းပညာ 
တကၠသုိလ္အေျခခံတဲ့ ေက်ာင္း 
ေတြမ်ားတာမို႔ နည္းပညာနဲ႔ ဆုိင္ 
တဲ့ သင္္ခန္းစာေတြမ်ားတယ္’’ဟု 
၎ကေျပာသည္။
  အာဆီယံဆုိက္ဘာယူနီ  
ဘာစီတီ (ACU) အသုိက္အ၀န္း 
တည္ေထာငရ္န ္ေတာငက္ုရိီး ယား 
ႏိုင္ငံအေျခစိုက္တကၠသုိလ္ႏွစ္ခု 
မွ CLMV ႏုငိင္မံ်ားျဖစသ္ည္ ့ကေမၻာ 
ဒီးယား၊လာအု၊ိ ျမနမ္ာႏငွ္ ့ဗယီက ္
နမ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ တကၠသုိလ္တစ္ခု 
ခ်င္းစတီြင ္e-learning စနစက္်င္ ့
သံုးရာ၌ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအ 
ေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ 
ေပးခဲ့ ၿ ပီးေနာက္   အေျခခံအ 
ေဆာက္အအံုမ်ားရိွ ၿပီးသားျဖစ္  
သည္။ က်န္အာဆီယံေျခာက္ႏုိင္ 
ငံမွ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားကု ိ
လ ည္း  ဖိ တ္ေ ခ ၚ ထား ၿ ပီးျ ဖ စ္  
ေၾကာင္း၊ လာမည္ ့ႏစွ ္အနည္းငယ္ 
အတြင္း အာဆယီဆံယ္ႏုငိင္စံလံုး 
ပါ၀င္သည့္ ယူနီဗာစီတီအသုိက္ 
အ၀န္းကု ိထူေထာငရ္န ္စစီဥထ္ား 
ေၾကာင္း ACUမွ တာ၀န္ရွိသ ူတစ ္
ဦးကဆုိသည္။
 အာဆယီဆံုကိဘ္ာယနူဘီာ 
စီတီ(ACU)အသိုက္အ၀န္းကို  
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက CLMV 
ႏိုင္ငံေလးခုမွ တကၠသုိလ္ေလးခု 
ျဖင္ ့စတငအ္ေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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စာအုပ္ဆုိင္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း

(၁)
‘‘ကြၽန္ေတာ့္စာအုပ္ဆုိင္ ျဖဳတ္ 
လုိက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ’’ဟု ရီေ၀ပန္း 
လ်စြာေျပာလာေသာ မိတ္ေဆြကို 
ေငးၾကည့္ေနမိသည။္ အျပငဘ္က ္
မွာေတာ ့ေလပႀူကီးတစသ္တု္ျဖဳတ ္
ျဖဳတဒ္ုငိ္းဒုငိ္းတုကိသ္ြား၍ သဲေတြ၊ 
ဖနု္ေတြအလပိလ္ုကိ၊္ အလုံးလုကိ ္
ေ၀့၀ဲတက္သြားသည္။ လက္ဖက္ 
ရည္ဆုိင္ေလးထဲမွာေတာ့ ထမင္း 
စားခ်ိန္ျဖစ္၍ လူက်ဳိးက်ဳိးက်ဲက်ဲ 
သာရွိေလသည္။
 ‘‘ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဗ်’’ မိတ္ေဆြ 
ကိုေမးၾကည့္ေတာ ့စကားလုံးေတြ 
ေရကာတာက်ဳိးေပါက္က်လာသ 
လုိ ဒလေဟာသြန္ခ်လာသည္။ 
ဆုိင္ခန္းငွားခေစ်းတက္ေတာင္း 
သလုိ စည္ပင္ခြန္ကအစ ဆုိင္း 
ဘတ္ုခြန္၊ မီတာခတိုးျမင္တ့ကလ္ာ 
ပုံ၊ စာအုပ္အတြက္ ရင္းႏွီးေငြႀကီး 
မားလာသလုိ အျမတ္အစြန္းက် 
ျပန္ေတာ့ ေလာက္ေလာက္လား 
လားမရပုံ၊ စာအုပ္သမားေတြ 
ေၾကာက္ေသာ ‘ဘာေလးဘာ’ကာ 
လေက်ာ္လြန္လာေသာ္လည္း အ 
ေရာင္းအ၀ယ္ဟုတ္တိပတ္တိ 
တက္မလာပုံတုိ႔ကို စီကာပတ္ကုံး 
ညည္းတြားသတံစ၀္က၊္ စတ္ိဓာတ္ 
က်သံတစ္၀က္ေရာစြက္၍ ေျပာ 
သည္။ အဆုံးနိဂုံးခ်ဳပ္ကေတာ့ 
ဆယ္ႏွစ္နီးပါးဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခဲ့ 
ေသာ စာအုပ္ဆုိင္ေလးအၿပီးပိတ္ 
သိမ္းေရးပင္ျဖစ္၏။
 သညလ္ုနိဲ႔ ရန္ကန္ုမွာလူေတြ   
အတြက ္အသအိျမငဗ္ဟုသတုတံ 
ခါးဖြင့္ေပးေသာ၊ အသိဉာဏ္ကို 
ထြ န္း ညႇိေ ပးေ သာ စာ အု ပ္ ဆုိ င္  
ေလးတစ္ဆုိင္ ေလ်ာ့နည္းသြား 
ေပေတာ့မည္။ စားပြဲေပၚရွိ လက္ 
ဖက္ရည္ႏွစ္ခြက္သည္ အုတ္နီခဲ 
ေရာငသ္မ္းကာ အေပၚယမံ်က္ႏွာ 
ျပင ္တင္းမာေနၿပီး ေအးစက၍္ပင ္
ေနေတာ့သည။္ ေၾသာ္...ဘာလုလို ိ
နဲ႔ စာအုပ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ျပဳတ္ပါ 
ေရာလားဟု စိတ္မသက္မသာ 
ေတြးမရိင္း လြနခ္ဲ့ေသာႏစွ္ေတြဆ ီ
အာ႐ုံက လြင့္ပါးခဲ့ျပန္သည္။
 (၂)
 ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ရန္ 
ကုန္ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
လမ္းသလားခ်နိ ္အၿမလဲုလိုိေတြ႕ရ 
သည္မွာ စာအုပ္ဆုိင္မ်ားျဖစ္ပါ 
သည္။ ပန္းဘဲတန္း ၂၈လမ္းထိပ္ 
တြင္ႏွစ္ဆုိင္၊ ၂၉လမ္းထိပ္တြင္ 
တစ္ဆုိင္ႏွင့္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ 
ေရး႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံအမုိး 
ႀကီးေအာက္ရွိ ဆုိင္မ်ားမွအစ 
ေမာင္ေထာ္ေလး(ယခုဗိုလ္ဆြန္ 
ပက္)လမ္းအထက္ဘေလာက္ရိွ 
စာအုပ္ဆုိင္ႀကီးမ်ားသည့္ ကြၽန္ 
ေတာ့္အတြက္ ေငးေမာစရာမ်ား 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ေထာ္ေလး 
လမ္းထရဲွ ိ စာအပုဆ္ုငိႀ္ကီးမ်ားမွာ 
တုကိခ္န္းက်ယႀ္ကီးမ်ားျဖင္ ့ေရာင္း  
ခ်ၿပီး မွန္စီၿပဳိးျပက္လက္ေနတတ္ 
သည။္ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႕ရသည ္
မွာ အဂၤလပိစ္ာအပုအ္ထႀူကီးမ်ား 

ခ်မ္းၿငိမ္း

ျဖစ္သည္။ အဘိဓာန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ 
သည္။ စာအုပ္ေရာင္းသူအမ်ားစု 
မွာ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
ေငြရွင္းေကာင္တာမ်ားတြင္ ကု 
လားအဘုိးႀကီးေတြ ထုိင္ေနတတ္ 
သည္။ ေနာင္တြင္ သိရသည္မွာ 
ထုစိာအပုဆ္ုငိႀ္ကီးမ်ားသည ္ကုလို ိ 
နီေခတ္ကပငတ္ညရိွ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကန္ု 
ၿမိဳ႕၏ ေရွးအက်ဆုံးေသာစာအုပ္ 
ဆုိင္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ စာအုပ္ 
ေရာင္းသမူ်ားသည ္စာအပုမ္်ားကု ိ
တ႐ုိတေသကုိင္တြယ္ေရာင္းခ်  
ေလရိွ့သည။္ မၾကာခဏလည္း စာ 
အုပ္မ်ားကို ပုိးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးလပ္ုေနတတ္တာျမင ္
ရသည္။ ဆုိင္ထဲကို မ၀ံ့မရဲ၀င္၍ 
တတ္သမွ်ေလးျ ဖင့္လိုက္ ဖတ္  
ေတာ့ စာႀကီးေပႀကီးေတြမွန္းသိရ 
သည။္ Encyclopedia ေခၚ ၿဗတိိ သွ် 
စြယ္စုံက်မ္းႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 
သိပၸံက်မ္းမ်ား၊ ဒႆနလက္စြဲ 
က်မ္းမ်ား၊ စတိပ္ညာက်မ္းမ်ားအ 
ျပင္ ခ်ားလ္ဒစ္ကင္း၊ ဆမၼားဆက္ 
မြန္တုိ ႔လုိ သားေရအဖုံးျဖင့္ခ်ဳပ္ 
လပု၍္ မနွဘ္႐ီုႀိကီးေတြထ ဲခံခ့ံထ့ည ္
ထည ္ထည္ထ့ားသည။္ လာေရာက ္
၀ယ္သူမ်ားမွာလည္း ပင္စင္စား 
ႀကီးမ်ား၊ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား၊ 
တကၠသုိလ္ဆရာမ်ား၊ ဘုိကျပား 

မ်ား စသျဖင့္စုံလင္စြာျမင္ေတြ႕ရ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိစာအုပ္ဆုိင္ 
ႀကီးမ်ားမွာ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ 
၈၈ ေနာကပို္င္းတျဖည္းျဖည္းကြယ္ 
ေပ်ာက္သြားၾကသည္။ ထုိေနရာ 
တြင ္စတုိးဆိငုႀ္ကီးမ်ား၊ အ၀တအ္ 
ထည္ဆိုင္မ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိေပၚလာ 
ၾကသည္။ ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း 
ကို ေက်ာ္လြန္ပါက ၃၂၊ ၃၁စာ 
အုပ္တန္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးရွ ိစာအပုအ္ငွားဆိငုသ္မားမ်ား 
အ ဓိ က အား ထား ရာေ န ရာျ ဖ စ္  
သည။္ တစ္ႏုငိင္လံုံးသို႔ျဖန္႔ခ်ိေသာ 
မဂၢဇင္း၊ ကာတြန္း႐ုပ္ျပေတြ၏ ပင ္
မေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ 
ခ်ဳပ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၃၅လမ္း 
ထပိမ္ွာေတာ ့လမ္းေဘးခင္းက်င္း 
ေရာင္းခ်ေသာစာအုပ္ဆုိင္ေလး 
မ်ား ယေန႔တုငိ္ျမင္ႏုငိ္ေသးသည။္
 စာအပု္ႏငွ္မ့ကင္းသတူုငိ္းအ 
ၿမဲသြားရေလ့ရွိသည္မွာပန္းဆုိး  
တန္းစာအုပ္တန္းျဖစ္ပါသည္။ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေမြးမီစစ္ၿပီးေခတ္ 
ကတည္းက စည္ကားခဲ့ေသာစာ 
အုပ္တန္းျဖစ္သည္။ ဗာဒံပင္၊ ပိ 
ေတာကပ္ငစ္သျဖင္ ့အပငႀ္ကီးမ်ား  
၏ အရိပ္အာ၀ါသ၊ ကိုလုိနီေခတ္ 
ေဟာင္းေက်ာက္ျပားအမည္းမ်ား 
၏ ေအးျမမႈေၾကာင့္ ပန္းဆုိးတန္း 

စာအုပ္တန္းေရာက္ ၿပီးသူေတာ္ 
ေတာ္ႏွင့္ျပန္မထြက္ႏုိင္၊ ေအးရိပ္ 
ဆာယာတစ္ခုႏွယ္၊ ပန္းဆုိးတန္း 
ႏွင့္စာအုပ္တန္း၊ စာအုပ္တန္းႏွင့္ 
ပန္းဆုိးတန္းအၿမလဲုလိုယိဥွတ္ြဲျမင ္
ရသည္။ ယခုသည္စာကို ေရးေန 
ရင္းပင္ ေခတ္ေဟာင္းကပန္းဆိုး 
တန္းကုိ မ်က္စိထဲျမင္ေယာင္ေနမိ 
သည္။ ေအးေအးလူလူစာအုပ္ေရြး၊ 
ေအးေအးလူလူလက္ဖက္ရည္  
ေသာက္ စကားစျမည္ေျပာ၊ ဒါ 
တငမ္က ေအးေအးလလူပူငက္်ား 
၀ငထ္ုိးႏုငိ္ေသးသည။္ ပန္းဆုိးတန္း  
စာအုပ္တန္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ 
မ်က္ႏွာစာတစခု္ျဖစခ္ဲသ့ည။္သည ္
တနု္းက ပန္းဆုိးတန္းစာအပုတ္န္း 
သည္ ေဖြးေဖြးလႈပ္စည္ကားခဲ့ 
သည္။ဆုိင္ခန္းခေတြလည္း ယခု 
လုိ ေစ်းမႀကီးေသး။ စာအုပ္ေစ်း 
ေတြလည္း မျမင့္ေသး။ အခြန္အ 
ေကာက္ေတြလည္း မဆုစိေလာက ္
ေသး။ ပန္းဆုိးတန္းစာအုပ္တန္း 
သည္ ေရာင္းသူေရာ၊ ၀ယ္သူပါ 
အဆင္ေျပ၍ ဘ၀ေတြစုိျပညလ္ပွ 
ခဲ့သည္။ စာအုပ္လုိခ်င္လ်င္ အ 
ေဟာင္းျဖစ္ျဖစ္၊ အသစ္ျဖစ္ျဖစ္ 
ပန္းဆုိးတန္းသုိ႔သြားရၿမဲ၊ အေမ့ 
အိမ္၊ ပညာေရႊေတာင္၊ စာေပ 
ေလာက  တုိ႔လုဆိုငိႀ္ကီးေတြရွသိလု ိ

ဂႏ၀ၴငလ္ြင္ျပင၊္ ေဇာစ္ာအပုတ္ုကိ၊္ 
ေအ၀မ္းစသည့္အေဟာင္းဆုိင္  
ႀကီးမ်ားကလည္း ဟည္းလသွည။္  
ကု န္ သြ ယ္ လ ယ္ ယာ ႐ုံး ႀ ကီး  
ေအာက္ရွိ စာအုပ္ဆုိင္ေတြက 
လည္း အေရာင္မ်ဳိးစုံ ၿပဳိးျပက္ 
ေတာက္စားလ်က္။ သည္လုိအ 
ခ်နိမ္ွာ စညပ္ငက္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တည္တံ့လာေသာ ပလက္ေဖာင္း 
အေကာင္းႀကီးကို ထြင္းဖ်က္ကာ 
ကားလမ္းကိုခ်ဲ႕သည္။ ေပၚတီကို 
အမုိးႀကီးေတြကို ၿဖဳိခ်ခုိင္းသည္။ 
သစ္ပင္ေတြခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း  
လိကု၍္ အရပိအ္ာ၀ါသမရွိေတာ။့ 
တုကိတ္ုကိဆ္ုငိဆ္ုငိမ္ေရွးမေႏွာင္း 
မွာပင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္ဆုံးခါနီး 
ကုန္သြယ္လယ္ယာ႐ုံးခ်ဳပ္ႀကီး မီး 
ႀကီးေလာင္ပါေလသည္။ ပန္းဆုိး 
တန္းသည္ ထီးတည္းငူေၾကာင္ 
တျဖည္းျဖည္းေသြ႕ေျခာက္လုိက္ 
လာသည္။ တစ္ဖက္မွာလည္း 
ေငြလဲႏႈန္း၊ စကၠဴေစ်းႏႈန္းတရပိရ္ပိ ္
တက္လာၿပီး အတန္အသင့္၀ယ္ 
ေနက်သူမ်ားပင္ မ၀ယ္ႏုိင္ေတာ့။  
၀ယ္ႏုိင္သူေတြလည္း ေလွ်ာ့၀ယ္ 
လာၾကသည္။ ႐ုံးမီးေလာင္ၿပီး 
ဖ႐ုဖိရဲျဖစသ္ြားေသာ စာအပုတ္န္း 
သည ္ေရၾကညရ္ာျမက္ႏရွုာသလု ိ 
အခ်ဳ႕ိကန္ုသည ္လမ္းေပၚေရာက၊္  

အခ်ဳိ႕ဆုိင္ကုိ လုံးလုံးျဖဳတ္ကာ 
လပ္ုငန္းေျပာင္းၾကသည။္ အထက ္
လမ္းေရႊ႕ၾကသည္။ ဘုရားဖူးလုပ ္
ငန္းေတြၾကား စာအပုဆ္ုငိ္ေတြေပၚ 
လာျပန္သည္။ စာေပေလာက၊ 
အင္း၀၊ ရာျပည့္....ယေန႔ေခတ္ 
မွာျမင္ရသည္။ သူတို႔မွာလည္း 
ပုံမွန္ေရာင္း၀ယ္ရပ္တည္ႏုိင္ေရး 
႐ုန္းကန္ေနရရွာပါသည္။

(၃)
 ပန္းဆုိးတန္းစာအပုတ္န္းက 
ေသာင္းကနင္းမျဖစခ္ငလ္ုံး၀ပ်က ္
သြားသညမ္ွာ ေျမနကီနု္းညေစ်းစာ 
အုပ္တန္းျဖစသ္ည။္ ေျမနီကန္ုးည 
ေစ်းစာအုပ္တန္းသည ္၁၉၇၀ျပည္ ့
လြန္ႏစွ္ေတြကတည္းက စညက္ား 
ခဲ့ေသာ တရား၀ငစ္ာအပုတ္န္းျဖစ ္
သည။္ ျမန္မာ့ဆုရွိယ္လစလ္မ္းစဥ္ 
ပါတီေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးစည္ 
ကားခဲ့ရာေနရာျဖစ္ၿပီး စာေရးဆ 
ရာ၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားက်က္စားရာ 
၀န္းက်ငလ္ည္းျဖစခ္ဲ့သည။္ ကဗ်ာ 
ဆရာ အညာတမာ၊ ငသုငိ္းေခ်ာင္း 
၀ံသာ၊ စာေရးဆရာလင္းေ၀ၿမိဳင္ 
တုိ႔ စတည္းခ်ရာေနရာျဖစ္သည္။  
ယခဒုဂန္ုစငတ္ာႏငွ္ပ့လာဇာတည ္
ရွိရာေနရာတြင္ ရွိခဲ့ဖူးေသာေျမနီး 
ကန္ုးညေစ်းသည ္တစ္ေခတ္တစ ္
ခါက အလြန္စည္ကားခဲ့ပါ၏။ ည 
ေစ်းဆုိသည့္အတုိင္း ညေနငါးနာ 
ရီေက်ာ္မွ စည္ကားလာၿပီး သန္း 
ေခါငယ္အံခ်နိထ္ ိစညက္ားေလရ့ွ ိ
သည္။ စာအုပ္တန္းေတြက ေစ်း 
သုိ႔ ၀င္၀င္ခ်င္းမ်က္ႏွာစာမွာ အ 
ၿပဳိင္တည္ရွိၿပီး ဆုိင္ႏွင့္ကနားႏွင့္ 
တင္တ့ယ္စြာေရာင္းၾကသည။္ စာ 
အုပ္ဆုိင္မ်ားလြန္ပါမွ ေၾကးအုိး၊ 
ဆီခ်က္၊ ေကာ္ရည္၊ ေခါက္ဆြဲ 
သုပ္၊ ၾကာဆံသုပ္၊ ထမင္းေၾကာ္၊ 
ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ဆုိင္ေတြေရာက္ 
သည္။ တရား၀င္ေစ်းပီပီ စာအုပ္ 
သမားေတြဆုငိသ္မိ္းၿပဆီုပိါက အ 
ထူးတလည္းသိမ္းစရာမလုိ ေစ်း 
ဆုိင္အဖုံးေတြထဲ၊ ေစ်းဆုိင္ဘီ႐ုိ 
ေတြထဲျပန္ထည့္၊ ေသာ့ခတ္ကာ 
ျပန္ၾကၿမဲ။ စာအုပ္ဆုိင္ေတြမ်ား 
ျပားသလုိ စာအုပ္ေတြကလည္း 
စုံမွစုံ။ အထူးသျဖင့္ ရွားပါးစာ 
အုပ္ေဟာင္းေတြကိုသာ ကုိင္ကာ 
ေရာင္းၾက၀ယ္ၾကသည္။ ပန္းဆုိး 
တန္းမွာ ရွာမေတြ႕သည္ ့စာအပုမ္်ဳိး  
ေျမနီကုန္းညေစ်းမွာ ရေလ့ရွိ 
သည္။ မုိးလုံေလလုံ ခင္းက်င္း 
ေရာင္းရ၍ စာအပုသ္မားေတြေပ်ာ ္
ၾကသည။္ ေစ်းထဲျဖစ၍္ စားခ်ငတ္ာ 
အလြယတ္ကမူွာစားႏုငိသ္ည။္ ယ 
မကာဆုိင္ေတြကလည္း မလွမ္းမ 
ကမ္းမွာ အေပါသား...။
 ေျမနီကုန္းညေစ်း စာအုပ္ 
တန္းသည ္စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆ 
ရာမ်ားသာမက ရန္ကုန္တကၠ 
သုိလ္ႏွင့္ သြားေရးလာေရးလမ္း 
ေၾကာင္းသင့္၍ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ဆရာ၊  
ဆရာမမ်ားအတြကပ္ါအေထာက ္
အပံ့ျပဳရာျဖစ္ခဲ့သည္။ 
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ငါမအိုေသးသည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 ‘‘ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု 
ႏိုင္ငံေပၚထြန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဇဲြ၊ 
သတိ၊ၱ ယံၾုကညခ္်ကခ္ိငုမ္ာစြာျဖင့ ္
ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံေဆာင္ 
ရြကခ္ဲၾ့ကေသာ၊ ေဆာငရ္ြက္ေနဆ ဲ
ျဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  
အား ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳပါ၏’’ 
ဟု အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ 
ေအာက္ခံေပၚတြင္ ေရႊေရာင္စာ 
လံုးျဖင့ ္႐ိကု္ႏွပိထ္ားကာ ေရႊေရာင ္
ကႏတု္ျဖင့ ္ေဘာငက္ြပထ္ားသည့ ္
ဂဏု္ျပဳလႊာမ်ားက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏစွ ္
ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ 
တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ 
ၾကရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ 
တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လႊတ္ 
ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား၏ လက ္
ထဲ၊ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
မိသားစုမ်ား လက္ထဲတို႔တြင္ ေရႊ 
ေရာင္တဖိတ္ဖိတ္လက္ေန ၾက 
သည္။
 သညအ္ခမ္းအနားကိ ု၁၉၉၀ 
ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္
မ်ားအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ကာ ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ 
၂၂-၃-၂၀၁၄ က က်င္းပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္လ်က္ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္က ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအ 
ေနျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ျမန္ 
မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ က်ရာ 
က႑မွ ဆက္လက္၍ ပါ၀င္ထမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္၏။
 ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤအခမ္း 
အနားသို႔ တက္ေရာက္လိုသည့္ 
ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ခရီးလြန္ေနသ 
ျဖင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾကေသာ 
တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ 
ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားမွလဲြ၍ ရွမ္းတိုင္းရင္း 
သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ 
ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္အ 
မ်ုိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္
တို႔ မွ ၉၀ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လယွမ္်ားက အငတ္ုကိအ္ားတိကု ္
တက္ေရာက္လာခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္  
သည္။
 စငစ္စမူ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက ္
ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ ၂၀၁၄ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ 
က်ေရာက္ေတာ့ မည္ျ ဖစ္ေသာ  
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ေငြရတု 
တိုင္သည္ထိ ရာစုႏွစ္၏ ေလးပံု 
တစပ္ံလုံုးလံုး မဆတုမ္နစ္ေသာ ဇဲြ 
လံု႔လျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးကို ႀကံ႕ 
ႀက႕ံခံကာ ေဆာငရ္ြကလ္ာခဲၾ့ကသ ူ
မ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

သင္းရီ

 ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾက 
သူ မ်ားျ ဖ စ္ သ ည့္ အားေ လ်ာ္ စြာ  
န၀တ၊ နအဖတို႔၏ ကြက္ဆန္းအ 
ဆင္မ်ဳိးစံု၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အထုအ 
ေထာင္းအႏွိပ္စက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို 
လည္း ဖန္ေတထေအာင္ပင္ ခံခဲ့ 
ၾကရသူမ်ားျဖစ္၏။
 ထိုဖိႏွိပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ 
အက်ဥ္းေထာငအ္သီးသီးတို႔၌ က် 
ဆံုးကြယ္လြန္ခဲ့ၾကသူ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ 
ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္ျခင္း 
ခံၾကရသျဖင့ ္အက်ဥ္းေထာငထ္မွဲ 
ေပးလိုက္သည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ 
မ်ားေၾကာင့ ္ေထာငအ္ျပင္ေရာက ္
မ ွေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့ ္က်ဆံုးကြယ ္
လြနၾ္ကရသ ူလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ား 
လွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိႏွိပ္အေရး 
ယူခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ျပင္ပ 
တြင္ က်န္ခဲ့ၾကေသာ မိသားစုမ်ား 
အားလံုး ဘ၀ပ်ကၾ္ကရသညအ္ထိ 
ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ၾကရေသာ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိေ၀း 
ဖေ၀း ေဆြေ၀းမ်ဳိးေ၀းျဖင့္ လြတ္ 
ေျမာကန္ယ္ေျမသို႔ထြကက္ာ ျပည ္
တြင္း၌ေဆာငရ္ြက၍္ မရႏိငု္ေသာ 
ဒီ မို ကေ ရ စီေ ရး တာ ၀ န္ မ်ား ကို  
သကစ္ြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာငရ္ြကခ္ဲၾ့က 
သ ူလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား၊ 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရင္းမွပင္ ရန္သူ 
၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ေပးခဲ့ 
ၾကရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လယ္ွမ်ား စသည္ျဖင့ ္၁၉၉၀ လႊတ္  
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု 
သည္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ အစြမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ဆံုးအထိ ေဆာင္ရြက္ 
လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
 ႏစွ္ေပါင္း ၂၅ ႏစွ္ျပည့္ေတာ ့
မည္ယ့ခုအခါ ျပန္ဆံၾုကေတာ့ ဟုိ 
အခါတုန္းက တကည္လီကည္ီႏငွ့ ္
အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ 
လာခဲၾ့ကသူ ၉၀ လႊတ္ေတာက္ိုယ ္
စားလွယ္ေတြ အစံုအလင္ မရွိၾက 
ေတာ့။ ကြယ္လြန္သူေတြ ကြယ္ 

လြန္ၾကၿပီ။ အခ်ဳိ႕သန္တုန္း ျမန္ 
တုန္းရွိဆဲ ဆိုေသာ္မင့္ အခ်ဳိ႕ ခါး 
ကိုင္းနားထိုင္း သြားေႂကြ ပါးေရ 
တြန္႔သူေတြလည္း တြန္႔ကန္ုၾကၿပီ။ 
အေတာမ္်ားမ်ားကိ ုဇရာက တိကု ္
စားသြားခဲ့ၾကၿပီ။
 သို႔ေသာ ္ကိယုစ္အီသည္းထ ဲ
ႏွလံုးမ်ားထဲ၌ အုတ္ျမစ္ခိုင္ခိုင္ခ် 
ထားခဲ့ၾကေသာ စစ္အာဏာရွင္ 
၀ါဒဆန္႔က်င္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ 
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏုိ င္ ငံ  
ေတာ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးစိတ္ 
ဓာတ္တုိ႔ကမူ ဇရာကိ ုအခုိငအ္မာ 
အံတုလ်က ္ယခုထကတုိ္င ္ေတာင့ ္
တင္းထကရ္စွြာ ေတာက္ေျပာင္ေန 
ၾကဆရိွဲေၾကာင္း တက္ေရာကလ္ာ 
ၾကေသာ ၉၀ လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ား 
လယွ ္၁၅၀ တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚ 
တြင္ အထင္းသားျမင္ေတြ႕ေနၾက 
ရဆဲရွိသည္။
 တကယ္ေတာ့ ၉၀ ေရြး 
ေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း 
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီ 
ျပည္ေထာငစ္ပုန္းတိငုသ္ို႔ မေရာက ္
မခ်င္း မိမိတုိ႔ပခုံးေပၚတြင္တင္ 
ေဆာင္ထမ္း ပိုးလာခဲ့ ၾကသည့္  
သမိုင္းေပးတာ၀န္မ်ား မၿပီးဆံုး 
ေသး၊ သို႔မဟုတ္ မေက်ပြန္ေသး 
ဟု ခံယူထားၾကသူမ်ားသာျဖစ္ 
ၾကေၾကာင္း တက္ႂကြစြာျဖင့ ္တက ္ 
ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စား 
လယ္ွမ်ားက သက္ေသခံေနသည။္
 ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကၿပီးေသာ 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီး ၂၅ ႏွစ္တာ 
ကာလကိုျပနလ္ည ္ငဲ့ေစာင္းၾကည့ ္
သည့အ္ခါ မုန္တုိင္းထန္သည့ ္ေရ 
ဆန္လမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့၏။
 ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ 
အမ်ဳိးသား ဒမီိကုေရစအီဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏငွ့ ္
မဟာမတိတ္ိငု္းရင္းသားပါတမီ်ား 
က ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရ 
လိကုသ္ည့အ္ခါ ေရြးေကာကပ္ဲြၿပီး 
လွ်င္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ ျပန္မည္။ 

အႏိုင္ရပါတီက ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒ 
ေရးၾက။ သမုိင္းတရားခအံျဖစမ္ခံ 
ႏိငုဘ္ူးဆိသုည္ ့ကာကြယ္ေရးဦးစီး 
ခ်ဳပ ္ဗိလုခ္်ဳပမ္ွဴးႀကီးေစာေမာင၏္ 
ကတစိကားမ်ားႏငွ့အ္တ ူ၉၀ ေရြး 
ေကာက္ပြဲရလဒ္သည္လည္း စစ္ 
အာဏာရွင္စနစ္၏ ေျဗာင္လိမ္ 
ေျဗာင္စားလုပ္ရပ္မ်ားေအာက္  
တြင္ စုံးစုံးျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရ 
သည္။
 န၀တ၏ အဖိအႏွိပ္အထုအ 
ေထာင္းဘ၀တြင္ အားေကာင္း 
ေမာင္းသန ္ေခါင္းေဆာငမ္ႈကိ ုဆံုး 
႐ႈံးေနရဆရဲွသိည့ ္အမ်ဳိးသားဒမီိကု 
ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယတန္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး 
တက္ေရာကခ္ဲ့ၾကသည့ ္ဂႏီၵညလီာ 
ခံကို တားဆီးခ်ဳပ္ကိုင္လာေသာ 
န၀တ၏ ၁/၉၀ ေၾကညာခ်က္ကို 
မေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့။ အမ်ဳိးသားဒီမို 
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
ေသာ ၅/၉၀ ေၾကညာခ်က္သည္ 
ပင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ 
မွ လံုး၀ကင္းလြတ္သည့္ စစ္မွန္ 
ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္လို 
ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လယွမ္်ား၏ တက္ႂကြေတာင္တ့င္း 
ေသာ အင္အားကို ေရစီးေၾကာင္း 
သစ္ဆီသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးလိုက္သ 
ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရသည္။
 သို႔ႏငွ့ပ္င ္မႏၲေလးတိငု္း အမ 
ရပူရတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိး 
သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အ 
စည္းအေ၀းမွသည္ ကရင္ျပည္ 
နယ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၌ ဖဲြ႕ 
စည္းေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိး 
သားၫြန္႔ေပါင္း စင္ၿပိဳင္အစိုးရ 
တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ 
 န၀တစစ္အစိုးရႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္ 
ျဖစ္ေသာ ထိအုမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္း 

အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ 
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီ 
မိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၃၅ ဦးကို 
န၀တအစိုးရက တစ္သက္တစ္ 
ကြၽန္းႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ် 
မွတ္စီရင္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။
 ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္မခံရ 
ေသးမီ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ေၾကာ 
ေရးကာလတြင္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္း 
မ ွဦးေမာငက္ိုႏငွ့ ္ခရမ္းလႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္း 
တို႔ႏွစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ၾကရသည္။
 က်န္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား  
လွယ္မ်ားကို အင္းစိန္အက်ဥ္း 
ေထာင္ႀကီးေရွ႕တြင္ရွိေသာ စစ္ခံု 
႐ုံးအမွတ္ (၁) တြင ္အမႈစရီငခ္်က ္
ခ်မွတ္စဥ္က ခံု႐ံုးတရားသူႀကီး 
ဗိလုမ္ွဴးႀကီး၏ အျပစရ္ွ၊ိ မရွအိေမး 
ကို ျပန္ေျဖခဲ့သည့္ ကိုကိုးကြၽန္း 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွ 
သန္း၏ အေျဖစကားသံက ယေန႔ 
ထက္တိုင္ပင္ နားထဲမွ မထြက္ႏိုင္ 
ေသးဘဲရွိရသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လက္ရိွ 
ႏိငုင္ံေတာ္ ၿငမိ၀္ပပ္ိျပားမႈအဖဲြ႕က 
ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ပါတီစံုအေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအရ ႏိုင္ငံ 
ေတာၿ္ငမိ၀္ပပ္ိျပားမႈ တည္ေဆာက ္
ေရးအဖဲြ႕ကိုယ္တိုင္ဦးစီးက်င္းပ 
ေပးခဲ့တဲ့ ပါတီစံုအေထြေထြေရြး 
ေကာက္ပဲြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ၿပီး ျပညသ္ူေတြရ႕ဲ တစခ္နဲက ္ဆႏၵ 
မဲနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကတဲ့ ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ရာႏႈန္းကိုးဆယ္ေက်ာ္ 
ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမဲနဲ႔ အႏိုင္ရအ 
မ်ဳိးသားဒမီိကုေရစ ီအဖဲြ႕ခ်ဳပ ္ျပည ္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အေနနဲ႔ အစိုးရဖဲြ႕ပိုင္ခြင့္ ရွိေနပါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူက ေရြး 
ခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္တဲ့ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ဟာ ကိယုလ္ပုရ္မယ့ ္

အလုပ္ကို ကိုယ္လုပ္ၾကတာျဖစ္ 
လို႔ အဒဲါကိ ုအျပစလ္ို႔သတ္မွတ္ရင ္
သတ္မွတ္သသူာ သမုိင္းတရားခံ။
 ႒ာ န္ႏွ င့္ မာ န္ႏွ င့္ေျ ပာေ န 
ေသာ ဦးလွသန္း၏ စကားသစၥာ 
က စစ္ခံု႐ံုး ဂ်ဴရီလူႀကီးျဖစ္ေသာ 
ဗိလုမ္ွဴးႀကီးကိ ုတည့တ္ည့မ္နွ္ေလ 
မွ သူ႔ေရွ႕မွ စားပြဲခံုႀကီး၏ မ်က္ႏွာ 
ျပငက္ိ ု၀န္ုးခနဲေနေအာငပ္င ္လက ္
သီးႏွင့္ထုသည္။ ‘‘ဒါ တရားေဟာ 
စင္မဟုတ္ဘူး။ ဒါ အမွတ္ (၁) စစ္ 
ခုံ႐ုံးဆိုတာ နားလည္ရဲ႕လား။ ေမး 
တာကုိ တုိတုိေျဖ။ အျပစ္ရိွသလား၊ 
မရိွဘူးလားေျဖ’’
 ဗိုလ္မွဴးႀကီးက ေဒါသျဖင့္ 
ေမးသည္။ ဦးလွသန္းကလည္း 
တိုတိုပဲေျဖသည္။
 ‘‘လံုး၀မရွိဘူး’’
 သည္ႏွယ္ တာ၀န္ေက်ခဲ့ 
သည့္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြလႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွသန္း 
ကို ယေန႔တိုင္ ဦးၫႊတ္အေလးျပဳ 
မိရဆဲရွိသည္။ 
 ထုအိၿငိဳးႏငွ့ပ္င ္က်န္းမာေရး 
မေကာင္းသည့ ္ဦးလသွန္းကိ ုေဆး 
ကုသခြင့္မေပးဘဲ ေထာင္ထဲမွာ 
ပင္ န၀တက ေသေအာင္ပစ္ထား 
ခဲ့ၾကသည္။ ဒါကိုလည္း ယေန႔ 
ထက္တိုင္ မေမ့ႏိုင္ေသး။
 ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ ္လႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာ၀င္းသည္ 
လည္း န၀တတို႔၏ ေဆး၀ါးကုသ 
မႈမဲ့စြာ ပစ္ထားျခင္းျဖင့္ အက်ဥ္း 
ေထာင္ထဲတြင္ပင္ က်ဆံုးခဲ့ၾကရ 
သည္။
 ဧရာ၀တီတိငု္း ေလးမ်က္ႏွာ 
ၿမိဳ႕နယ ္လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္
ဦးစီေမာင္မွာမူ ေထာင္ထဲထိမ 
ေရာကခ္ဲသ့ည့တ္ိငု ္ေထာကလ္မွ္း 
ေရးမ်ား၏ လိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္း 
ကို ေရွာင္တိမ္းရင္းမွပင္ ရခိုင္ 
႐ိုးမေတာထဲတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရ 
သည္။
 ထိုသို႔ေသာ ၾကမ္းတမ္းခက္ 
ခဲမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည့္ 
တိုင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ လႊတ္ 
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေနာက္မတြန္႔ခဲ့ၾက။ စစ္အာဏာ 
ရွင္စနစ္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အၿပီး 
တိငုန္ဂိံုးခ်ဳပ္ႏိငု္ေရးကိ ုစဥဆ္ကမ္ 
ျပတ္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္မွာ 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာက္ိုယစ္ား 
ျပဳ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို လူထု 
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း 
ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ထိျဖစ္၏။
 ထိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ  
ေကာ္မတီသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုက 
ေရစအီဖဲြ႕ခ်ဳပ၏္ အေရြးေကာကခ္ ံ
ကိယုစ္ားလယွမ္်ားသာမက တိငု္း 
ရင္းသားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ပါ၀င္သည့္ 
တိငု္းရင္းသားေပါင္းစည္းညီၫြတ ္

ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ေရးကိုပါ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
ေကာ္မတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚ 
ေပါက္လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေရွ႕ဆကၾ္ကရဦးမည္ ့ခရီးက 
ေမွ်ာ္တိုင္းမႈိင္းလ်က္ ျမင္ကြင္း 
မပီဆဲပင္ရိွေနေသးသည္ ျဖစ္ရ 
ကား ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာ္လွန္ 
ေရးသတိျဖင့ ္သညက္ေန႔ ၂၂-၃- 
၁၄ တြင ္ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏငွ္း 
ဆီခန္းမတြင္ စု႐ံုးၾကလ်က္ အား 
သစ္အင္သစ္ကို ေမြးျမဴလိုက္ၾက 

ျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္။
 ေရွ႕ခရီးေမွ်ာ္မိေတာ့ ၂၀၀၈ 
ဖဲြ႕စည္းပံု၏ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕တို႔ ထူ 
ထစဲြာ လႊမ္းၿခံဳေနမႈကိ ုျပငဆ္င္ႏိငု ္
ေရးက အဓိကျဖစ္လာသည္။
 ထို ၂၀၀၈ ဥပေဒကို မျပင္ 
ဆင္ႏိုင္ဘဲႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒ 
ရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ 
ႏိငုလ္မ့္ိမညမ္ဟုတ္သညက္ိလုည္း 
၉၀ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္တို ႔က ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာ ႐ႈျမင္ထားၾကၿပီးျဖစ္ 

လ်က္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမို 
ကေရစီျပည္ေထာင္စုကို မေဖာ္ 
ေဆာင္ႏုငိဘ္ဲႏငွ့လ္ည္း ျပညတ္ြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္က ၀ မရွိဘဲ 
ေရးခ်င္သည့္ ၀ိ သာ ျဖစ္ေန 
ေၾကာင္းကိလုည္း ၉၀ ေရြးေကာက ္
ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
က ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ႐ႈျမင္ 
ၾကၿပီးျဖစ္၏။
 ျပည္တြင္း ၿ ငိ မ္း ခ်မ္း မႈ မရွိ  
ေသာ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ စီး 
ပြားေရးဆိုသည္ကမူ နာလန္ထူ 

ဖြယ္မျမင္သည့္ လူနာႀကီးတစ္ဦး 
ႏွယ္သာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၉၀ 
ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားက တြက္ဆထားခဲ့ 
ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
 ထို ႔ေၾကာင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္း 
သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး သဘာပတိ 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားျပဳ ေကာမ္တ ီ
အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင ္
တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာ 
ၾကားလ်က ္ဖြင္လ့စွခ္ဲ့ေသာ ၁၉၉၀ 
ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလယွမ္်ား၏ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ အစ ု
အဖဲြ႕ သံုးခုခဲြကာ (၁) ၂၀၀၈ ဖဲြ႕ 

စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ 
ေရး (၂) ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
(၃) စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြး 
ေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
 ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ 
ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား အဖဲြ႕ကိ ု
လည္း ေအာင္ျမငစ္ြာ ဖဲြ႕စည္းႏိငုခ္ဲ ့
ၾကသည္။
 ခ်ဳပ္၍ဆိရုေသာ္ ၁၉၉၀ ေရြး 

ေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအဖဲြ႕သည္ တိုင္းရင္း 
သားမ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
လူမႈအက်ဳိးစီးပြား ကြန္ရက္မ်ား 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ လႊတ္ေတာ္ 
ျပင္ပႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာ 
ထြက္လိုက္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါ 
ေၾကာင္း..... ဟု။        ။

စာမ်က္ႏွာ (၂၄)

ငါမအိုေသးသည့ ္၁၉၉၀ ေရြးေကာကခ္ ံလႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွမ္်ား

တိုက်ဳိမွာ ဗိုက္ထဲက ဆာလာတဲ့အခါ
(တစ္)

 ႏွီးေဒါင္းလန္းႀကီး
 ခူးၿပီးေသာခါ
 သမီးႏွင့္သား
 မ်ားလို႔မဝင္သာ
 ဒူးတစ္ဖက္ဟာ 
 တြန္းကာဖယ္လ်က္
 သူ႔ထက္ငါေလ
 စားေတာ့မည္ေစ
 စားေပသာလွ အုန္းခြက္  
 ကယ္ႏွင့္ေလး.. တဲ့။
 နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာစာဆို 
ေတာ္ႀကီး ဝန္ႀကီးပေဒသရာဇာ၏ 
တ်ာ ခ် င္း က ဗ်ာ တ စ္ ပု ဒ္ ထဲ က 
အပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို  ေကာက္ႏုတ္ 
ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေရွးျမန္မာမိသားစုတို႔ ထမင္းစား 
ေသာက္ၾကေသာအခါ ဝါးႏွီးျဖင့္ 
ရက္ထားသည့္ ႏွီးေဒါင္းလန္းႀကီး 
ထဲ၌ ထမင္းကိုယ္စီပုံကာ လက္ 
ရည္တစ္ျပင္တည္း တရင္းတႏွီး 
စားၾကေသာကၾ္ကသည္ ့ဓေလက့ိ ု
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယရ္ာ ဖြ႕ဲဆိထုားသည္ ့
ကဗ်ာစာပိုဒ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
 မႏၲေလးၿမိဳ ႕  နန္းေရွ ႕တြင္  
ေနသူျဖစ္သျဖင့္  နန္းေတာ္ေရွ႕ 
ဆရာတင္ဟူ၍ ထင္ရွားသူ ဂီတ 
စာဆိုႀကီးကေတာ့ သူ႔လက္ရည္ 
တစ္ျပင္တည္း သီခ်င္းထဲတြင္  
‘ ‘လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း.. ႏွီး 
ေဒါင္းလန္းေတြနဲ႔.. ဝိုင္းဖြဲ႕ကာ.. 
စားၾကျပန္သည္’’ စသည္စသည္ 
ျဖင့္  မိသားစု၏ ေႏြးေထြးေသာ 
ထမင္းဝိုင္းကေလးကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕စပ္ဆို 
ခဲ့ျပန္ပါေလသည္။
 ထမင္းဝိုင္း၌ လူမစုံလွ်င္  
မ်က္ႏွာမေကာင္းတတ္သူ ေရွး  
ျမန္မာႀကီးတို႔က သည္လိုကဗ်ာ 
မ်ား၊ သည္လိုသီခ်င္းမ်ားကို စိတ္ 
ခံတြင္းၿမိန္ခဲ့ၾကပံုရပါသည္။
 သို႔ေသာ္ သည္ေန႔လိုေခတ္ 
ႀကီးထဲမွာကေတာ့ အိမ္ရွိလူကုန္ 
ကိုယ္လိုခ်င္ရာကို ကုိယ္ထြက္ရွာ 
ၾကရသည့္ေခတ္ႀကီးျဖစ္၊ လက္ 
ရည္တစ္ျပင္တည္းဖို႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ 

ေမာင္သာခ်ဳိ

ၾကပါေလေတာ့။ ႏွီးေဒါင္းလန္း 
ႀကီးအနီး၌ ဝိငု္းဖြ႕ဲဖို႔ရာ အခြင္အ့ခါ 
မေပးပါေလေတာ့။
 အထူးသျဖင့္ တုိက်ဳိ ၿမိဳ႕သူ 
ၿမိဳ႕သားေတြ။ အခ်ိန္သည္ပဲေရႊ၊ 
အခ်ိန္သည္ပဲေငြျဖစ္ေနၾကရသူ 
မ်ားေပမို႔ မိသားစုထမင္းဝိုင္းဖြဲ႕ဖို႔ 
ဆုသိညမ္ွာ စတိက္ူးယဥအ္ပိမ္က။္ 
ေလထမဲွာဆြထဲားသည္ ့ပန္းခ်ကီား 
တစ္ခ်ပ္မွ်သာ။

(ႏွစ္)
 တိုက်ဳိ ၿမိဳ ႕က ထမင္းခ်က္ 
မစားသူတို႔၏ ၿမိဳ႕ပဲျဖစ္ပါသည္။
 စက္မႈထြန္းကားေသာႏိုင္ငံ 
၏ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေလရာ 
လုပ္ငန္းခြင္တုိင္းတြင္ အခ်ိန္က 
လုပ္ခလစာျဖစ္သျဖင့္ မ်ားမ်ား 
အလုပ္လုပ္၊ မ်ားမ်ားပိုက္ဆံရ 
ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေပမုိ႔ လူ 
မ်ားစြာတုိ ႔၏ဘဝမ်ားစြာတုိ ႔က 
လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာပဲ ကုန္ဆံုးသြား 
ၾကစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ သည္ေတာ့ 
သတူုိ႔မွာ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ေန 
ဖို႔ရာအခ်နိမ္ရွ။ိ ဝုငိ္းဖြ႕ဲစားေသာက ္
ေနဖို ႔ရာအခ်ိန္မရွိ။ ထို ႔ေၾကာင့္  

တိုက်ဳိတြင္ စားေသာက္ဆုိင္ေတြ 
က မ်ားျပားလွကာ ဆုိင္တုိင္းလို 
လိုမွာကလည္း စားေသာက္သတူို႔ 
ျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနၿမဲျဖစ္ပါသည္။
 တိုက်ဳိ၌ ေရာင္းသူမရွိသည့္ 
ေဈးဆိုင္ေပါက္စကေလးေတြက 
အမ်ားအျပားကိုပဲရွိပါသည္။ ၂၄ 
နာရ ီဝယယ္စူားသံုး၍ရသည္ ့ဆုငိ ္
ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြအေႂကြေစ့ 
ကို ထုိးသြင္းကာ ဝယ္ယူစားသံုး 
ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 
ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရေႏြး 
ၾကမ္းအေအးတစ္ခုခုကို ေသာက္ 
သံုးလိုသည္ဆုိပါစို ႔ ။  ေငြထည့္  
သည့္အေပါက္တြင္းသို႔ ယန္း ၅၀ 
(ျမန္မာေငြက်ပ္ ၅၀၀)ထည့္လိုက္။ 
မွန္အၾကည္ေနာက္တြင္ သူ႔ေနရာ 
ႏွင့္သူ စီတန္းထည့္သိုထားသည့္ 
ဘူး ၏ေ န ရာ ကို  လ က္ ညႇဳိးႏွ င့္  
ေထာက္လုိက္။ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ 
လိုက္သည့္ဘူးက ေအာက္ေျခရွိ 
အကန္႔ထဲသို႔ ဒုန္းခနဲျပဳတ္က်လာ 
ေလရာ အံကိုတြန္းဖြင့္ၿပီးေနာက္ 
အထကဲ ပစၥည္းကိုႏိႈကယ္လူုကိ႐္ံ။ု 
ယန္း ၅၀ တန္ကို ယန္း ၁၀၀ 

ထည့္လုိက္ပါက ျပန္အမ္းသည့္ 
စက္ထဲတြင္ အမ္းေငြယန္း ၅၀ က 
ထြက္က်၍လာစၿမဲ။ ဤနည္းျဖင့္ 
စီးကရကက္အစ ဝယ္ယူ၍ရေသာ 
အလိအုေလ်ာက္ေဈးဆုငိက္ေလး 
မ်ားျဖစ္ ၿပီး  ေ ၾကာ္ျငာသင္ပုန္း  
ေသတၱာကေလးမ်ားသဖြယ္ေနရာ 
တုိင္း၌ ရွိေနၾကပါသည္။
 စီးကရက္ကမူ က်သင့္ေငြ 
ထည္ ့႐ံမုွ်ႏငွ္မ့ၿပီးဘ ဲအသက္ျပည္ ့
မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ စီးကရက္ 
ဝယ္ယူခြင့္ကတ္ျပားကေလးပါ 
စကက္ိုျပမွ စီးကရကဘ္ူးက ထြက ္
က်လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရ 
လွ်င္ သည္လိုဆုိင္ကေလးမ်ားက 
မ်က္စိတစ္လွမ္းလက္တစ္ကမ္း 
တိုင္းမွာရိွေနၾကၿပီး ကမုၸဏအီသီး 
သီးက အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပစၥည္းအ 
သစ္ထပ္ထည့္၊ ေငြလာသိမ္းလုပ္ 
ေနသည္ ့ဆိငုက္ေလးမ်ားပဲျဖစပ္ါ 
သည္။
 တုိက်ဳိ ၿမိဳ႕က Mini Mart, 
Family Mart စသည့္ေဈးေပါက္ 
စကေလးတိုင္းမွာ Fast Food ဟု 
ေခၚသည့္ အၿမနိ္စာမ်ားကိုေရာင္း 

ေပးပါသည္။ ေပါက္စီ၊ ဟန္ဘာဂါ၊ 
အာလူးေၾကာ္၊ ဆင္းဒဝစ္စသည္ 
စသည္။ Processed Food ေခၚ 
အသင့္ျပင္ၿပီး အစားအစာမ်ားကို 
လည္း  ေရာင္း ခ်ေပးပါသည္ ။ 
အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ အသီး 
အရြက္ႏွင့္  ထမင္း ၊  ေခါက္ဆြဲ  
စသညတို္႔ကိအုသင္ခ့်က္ျပဳတ္ကာ 
ေအးခဲထားသည့္ဘူးမ်ား၊  ပန္း  
ကန္မ်ား။ဝယ္ယူကာေႏႊးၿပီး စား 
လိုက္႐ံု။ အဖိုးနည္းဝန္ပါဘဝကို 
ေရာင္ရ့ ဲလြန္းစြာျဖတသ္န္းသူေတြ 
အတြကက္ေတာ ့ထမင္းႏငွ္ ့ဟင္း 
တစ္မ်ဳိးတစ္ပြဲတစ္ပံုကို  ယန္း  
၃၀၀၊  ယန္း  ၅၀၀ ႏွင့္ စား၍ 
ျဖစ္ေပရာ ျမန္မာေငြ ၃,၀၀၀၊ 
၅,၀၀၀ က်သင့္သည့္သေဘာ။ 
မညသ္ည္အ့လပ္ုမဆိ ုတစန္ာရီကိ ု
ယန္း  ၈၀၀ (ျမ န္မာေငြက် ပ္  
၈,၀၀၀) အထက္ရသည့္ အရပ္ 
ေဒသေပမို႔ ေနေပ်ာ္ေသာေဈးႏႈန္း 
မ်ားဟု ဆိုႏုိင္ပါ၏။ ေအးေအးလူ 
လူအေနအထားသို႔ေရာက္ သူတုိ႔ 
ကမူ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားရွိရာ 
ဆီကို သြားၾကေပေတာ့။ လူတစ္ 

ေယာက္အဝစား၊ အဝေသာက္ 
ယန္း ၃,၀၀၀ တဲ့။ ျမန္မာေငြက်ပ္ 
သံုးေသာင္း။
 ေၾသာ္.. လက္ရည္တစ္ျပင္ 
တည္းဖို႔ ႏွီးေဒါင္းလန္းႀကီးေတြရဲ႕ 
အပါးမွာ ဘယ့္ႏယွဝ္ိငု္းဖြ႕ဲၾကရပါ။့

(သံုး)
 ဂ်ပန္ထမင္းက ရွမ္းထမင္း 
ထက္ပို၍ေဖြး၊ ပို၍ေမႊးကာ ပို၍ 
ေထြးပါသည။္ သတုိူ႔က ထမင္းကိ ု
ထမင္းခ်ည္းသက္သက္အရသာ 
ခံ၍စား ၾကေသာ လူမ်ဳိးျ ဖစ္ပါ  
သည္။
 ဟင္းက  ငါးအမ်ဳိး မ်ဳိးကို  
အစိမ္းလိုက္ပါးပါးလွီးကာ ဝါဆာ 
ဘီႏွင့္ ငံျပာရည္ကိုစပ္ၿပီး တုိ ႔၍ 
တို႔၍စားၾကျခငး္ျဖစပ္ါသည။္ အမ ဲ
သားကလည္း အစမ္ိး။ ေရဘဝကဲ 
လည္း အစမ္ိး။ ၾကကသ္ားအကင။္ 
ငါးအကင္။ ငါးဥ။ ခရမ္းသီးဆား 
စိမ္။ သခြားသီးဆားစိမ္။ ဆူရွီ။ 
ငါးမန္း ၊  ဘဲဥႏွင့္  ဘဲသားကမူ 
အလြန္႔အလြန္ေတြ႕ရခဲ၊ စားရခဲ 
သည္အ့စားအစာ။ ဒါ့ေၾကာင္လ့ား 
မသိ။ ျမန္မာထမင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္ 
က ဘဲဥခ်ဥ္ရည္ကို ၾကက္ဥႏွင့္ 
ခ်က္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေလသတဲ့။  
 ဂ်ပန္အစားအစာ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားကဆီ၊ အစပ္ႏွင့္အခ်ဥ္ 
နည္းပါးၿပီး အခ်ဳိကဲသည့္အစား 
အေသာက္ေတြခ်ည္းသာ။

(ေလး)
 ေၾသာ္.. တိုက်ဳိ တိုက်ဳိ။ 
 အဆင္သင့္စား။ အရန္သင့္ 
စား။ ခ်ကခ္်င္းစား။ လကင္င္းစား။ 
လမ္းေဘးမွာ  ေကာ္ ဖီေမာ့ ခ် ။ 
ဘတူာ႐ံမုွာ လကဖ္ကရ္ည္ေမာခ့်။ 
ေျမေအာကရ္ထားေပၚမွာ ေရေႏြး 
ၾကမ္းေမာ့ေသာက။္ ေရြ႕လ်ားေလ ွ
ကားေပၚမွာ အေအးေမာ့ေသာက။္
 ႏွီးေဒါင္းလန္းႀကီးမ်ား ေခတ ္
မစားေတာ့သည့္တုိင္  တတ္ႏိုင္  
သမွ်လူစံုေအာင္တစ္ေယာက္ကို 
တစ္ေယာက္ေစာင္ၿ့ပီးေတာမ့ ွစား 
တတ္ၾကသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား 
တုိက်ဳိမွာ အစားစားတဲ့အခါ စား 
လုိ႔မွ ၿမိန္ၾကပါေလစ။    ။

7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ပုံမွန္ေဖာ္ျပေပးေနေသာ စာေရးဆရာ 
မင္းဒင္၏ ‘‘မင္းဒင္ရဲ႕သက္ခုိင္’’၀တၳဳကုိ ယခုတစ္ပတ္တြင္ မေဖာ္ျပ 
ႏုိင္ေသာ္လည္း လာမည့္အပတ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။                     အယ္ဒီတာ
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က်ဴးသင္ခန္းစာ(၇)ရပ္
‘‘ေတာနဲ ႔ေတာင္စြယ္’’ယုိးဒယား 
သီခ်င္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္အစ 
မွာပါတဲ့  ‘ ‘က်ဴးေက်ာ္ညံ’’ဆိုတဲ့  
စကားလံုးဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပေဒသအတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာ 
ျပႆနာအတုိင္းအတာကို ေဖာ္ 
ၫႊ န္းထားသလို ပါပဲ ။  ဗိုလ္တ 
ေထာင္၊ အင္းစိန္စတဲ့ မူလၿမိဳ႕ 
ေဟာင္းေျမ လိႈင္သာယာ၊ ဒဂံု  
(ဆိပ္ကမ္း) စတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ေျမ၊ 
သီလဝါ၊ ေရႊလင္ပန္းစတဲ့ စက္မႈ 
ဇုန္ေျမအသီးသီးက ေျမကြကလ္ပ္ 
ေတြေပၚမွာ အိမ္ရာမဲ့ေတြ တရား 
မဝင္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကတဲ့ 
အိမ္ရာေတြေၾကာင့္ ‘‘က်ဴးေက်ာ္ 
ညံ’’ေနရသလို၊ မူလၿမိဳ႕ကြက္ပုံစံ 
အရ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဥယ်ာဥ္၊ 
ကစားကြင္းစတဲ့ ကြက္လပ္ေျမနဲ႔ 
မီးတားကြက္ေျမလြတ္ေတြမွာ အမိ ္
ရာကြက္ေတြ ခ်ထားေပးျခင္းအား 
ျဖင့္ တရားဝင္ထာဝရက်ဴးေက်ာ္ 
ခြင့္ေပးလုကိၾ္ကတာေတြကိလုည္း 
‘‘က်ဴးေက်ာည္’ံ’လို႔ပဆဲုရိမွာျဖစပ္ါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေျမယာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္မွာ အထက္ပါ 
အတုိ င္း  အႏွ စ္သာရအားျ ဖင့္  
တရားဝင္က်ဴးျဖစ္ေနတာေတြပါ 
လံုးဝမရွသိင့္ေတာ့ေၾကာင္း သတ ိ
ျပဳၾကဖို႔လိအုပ္တယ္ဆုတိဲ့အခ်က ္
ကို  ပထမဆံုးက်ဴးသင္ခန္းစာ 
အျဖစ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
 သင္ခန္းစာအမွတ္(၂)က 
ရပ္ကြကတ္စက္ြကမွ္ာ တရားမဝင ္

ျမင့္မိုရ္ေဆြ အိမ္ရာေဆာကလ္ပ္ုမႈနဲ႔ပတ္သက ္
ၿပီး ပထမဆံုးမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ 
သရိွသိဟူာ ရပက္ြကအ္ပုခ္်ဳပ္ေရး 
မွဴးပါပ။ဲ ရပက္ြကအ္ပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴး 
ေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ 
တရားမဝင္က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ႕ရင္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွစ္ရပ္ကို ေဆာင္ 
ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ 
ဆံုးအဆင့္မွာ ဟန္႔တားရပါမယ္။ 
ဟန္႔တားလို႔မရရင ္ဒတိုယအဆင္ ့
အေနန႔ ဲသကဆ္ုငိရ္ာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အပုိင္းနဲ႔ ေျမစမံီခန္႔ခြမဲႈတာဝန္ရိွသ ူ
မ်ားကို အေရးယူရန္အေၾကာင္း 
ၾကားရမွာျဖစပ္ါတယ္။ လက္ေတြ႕ 
မွာ အမိရ္ာမဲမ့်ားက ဆယအ္မိမ္ွဴး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  စတာေတြကို  
လာဘ္ထိုးၿပီး ဝင္ေရာက္ေဆာက္ 
လုပ္ေနထုိင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ 
"Who will watch the watcher" 
ဆိုတာလို  ‘ ‘ေစာင့္ ၾကပ္သူကို  
ဘယ္သူကေစာင့္ၾကပ္မွာလဲ’’ ဆို 
တဲ့  ေမးခြန္းေပၚေပါက္လာရင္  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ 
ဟာ ပ်ကစ္ီးေတာတ့ာပါပ။ဲ တခ်ဳ႕ိ 
ရပ္ကြက္က ဆယ္အိမ္မွဴး၊ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက က်ဴးေက်ာ္ေန 
ထိုင္ရွာတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို 
စာနာသနားတ့ဲအတြက္ (သုိ႔မဟုတ္) 
သူ႔အထက္က လူႀကီးေတြ ႏိုင္ငံ 
အႏွံ႔မွာတစ္အိမ္ၿပီးတစ္အိမ္၊ ေျမ 
တစ္ကြက္ၿပီးတစ္ကြက္ယူေနတာ 
ကို နာၾကည္းတဲ့စိတ္နဲ႔ မသိက်ဳိး 
ကြ ၽံျ ပဳေန ၾကတာလည္းရွိႏုိ င္ ပါ  
တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ ္ရငဘ္တ္ႀကီး 
ကိဦုးစားမေပးဘ ဲဥပေဒအေရ မိမိ 
တာဝနက္ို ေက်ပြနၾ္ကဖို႔လိုအပပ္ါ 
တယ္ဆုိတာကို က်ဴးသင္ခန္းစာ 
(၂)အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

 က်ဴးသင္ခန္းစာ (၃)က အ 
ထက္ပါအတိုင္း ရပ္ကြက္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ အေၾကာင္းၾကား 
ခ်ကက္ိ ုလကခံ္ရရိွၿပီ (သုိ႔မဟုတ္) 
သတင္းအရ သိ ရွိ ၿ ပီဆုိတာနဲ ႔ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဟာ ၁၈၉၈ 
ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ႏွင့္ 
ေက်းရြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ 
(၂၁)အတိုင္း တရားစြဲဖို႔ မလိုဘဲ 
စီမံခန္႔ခြဲသူအေနနဲ႔ အခ်ိန္တုိကာ 
လအတြင္း အျမနဆ္ံုးအေရးယူႏိငု ္
တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကြင္းဆင္းၿပီး 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ 
ရြက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒ  
က က်ဴးေက်ာ္ေတြကိ ုထနုဲ႔ထညန္ဲ႔ 
ျဖစ္မလာေအာင္ အျမန္ဆံုးတား 
ဆီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို ႔ရည္ရြယ္ၿပီး 
စမီခံန္႔ခြသဲကူိ ုလပုပ္ိငုခ္ြင့္ေပးထား 
တာ ထင္ရွားပါတယ္။ ေနာက္ 
ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ 
လည္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တုိးပြားလာ 
တတ္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ဟန္႔ 
တားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အပ္နဲ ႔ 
ထြင္းရမွာကို ပုဆိန္နဲ ႔မေပါက္ရ 
ေအ ာင ္ဥပေဒကရညရ္ြယ္တာျဖစ ္
ေပမယ္ ့လက္ေတြ႕မွာအခ်နိဆ္ြၿဲပီး 
လပု္ေလရ့ွတိာ၊ တမင္ေခါင္းေရွာင ္
ေလ့ရွိတာေတြေၾကာင့္ က်ဴးေတြ 
က တုိးပြားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီအခါမွာ က်ဴးေတြဘက္ကို  
လကည္ႇဳိးထိုးၿပီး ေအာကက္ိအုျပစ ္
ပံုတာ ၊  ႏုိ င္ ငံေရးပါတီေတြကို  
တရားခံလုပ္တာ၊ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ ႔ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာေတြဟာ 
မူလဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
သြယ္ဝိုက္ၿပီးဖ်က္ဆီးရာေရာက္ 
ေနတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။
 အမွတ္(၄)သင္ခန္းစာက 

သမီးကေလးေက်းရြာမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ 
ကိစ ၥပါပဲ။ ေျမေပၚမွာ အထင္ 
အရွားျဖစတ္ည္ေနတဲ ့လူေနေဒသ 
(Human Seltlement)တစခ္ဟုာ 
တ ရား ဝ င္ တ ည္ ရွိ ခဲ့ တာ လား ၊ 
တရားမဝင္တည္ရွိခဲ့တာလားဆုိ 
တာကိ ုဝဝိါဒမကြမဲျပားနဲ႔ ဖယရ္ွား 
တဲ့အဆင့္ေရာက္ခဲ့တာေတြ႕ရပါ 
တယ္။ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၇ စု၊ လူ 
ဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔အထိရွိတဲ့ ရြာတစ္ 
ရြာျဖစ္ ၿ ပီး  ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က 
တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ လဂြမ္းျပင္ေရ 
ေလွာင္တမံရဲ႕ ကမၸည္းေမာ္ကြန္း 
ေက်ာကစ္ာမွာ သမီးကေလးေက်း 
ရြာရယ္လို႔ အတိအက်မွတ္တမ္း 
တင္ပါရိွခဲ့တာ ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ မွတ္ 
တမ္းမ်ားအရ ယခင္ကမရိွခဲ့ဘဲ 
၂၀၁၃ ခုႏစွမွ္ ျဖစတ္ညလ္ာတယ္ 
လုိ ႔ဆို ၾကတဲ့အတြက္  အ ႀကီး  
အက်ယက္ြလဲြမဲႈမ်ားရွိေနပါတယ။္ 
ဒါကို အတိအက်စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ 
ေပးဖို ႔  ဖယ္ရွားသူတို ႔မွာ လံုးဝ 
တာဝန္ရိွပါတယ္။ တရားဝငတ္ည ္
ရွခိဲတ့ဲရ့ြာတစရ္ြာကိ ုမွားယြင္းစြပစ္ြ ဲ
ၿပီး ဖယ္ရွားမႈျဖစခ္ဲရ့င ္အရပ္ထကဲ 
အျပစမ္ဲသ့တူစဥ္ီးကိ ုစနု္းမလို႔စြပစ္ြ ဲ
ၿပီး ဝိုင္း႐ိုက္ၾကတာထက္ရွက္ဖို ႔ 
ေကာင္းပါတယ္။ သသံယတစပုိ္င္း 
နဲ႔ ဖယ္ရွားခံရတဲ့အျဖစ္ဟာ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အစိုးရရဲ ႕ေကာင္းျမတ္တဲ့  
အပုခ္်ဳပမ္ႈအရညအ္ေသြးကိလုည္း  
မ်ားစြာထခိုကိ္ေစႏုငိ္ေၾကာင္း သင ္
ခန္းစာယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 နံပါတ္(၅)သင္ခန္းစာက 
က်ဴးေတြကိ ုဖယရ္ွားတဲအ့ခ်နိက္ာ 
လနဲ႔ပတ္သက္ပါတယ္။

 t,f'DwmcsKyf aomif;pkNidrf;

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

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

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

 bmomjyef &Jrif;?ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;

 pmjyift,f'Dwm csrf;Nidrf;

 owif;axmufcsKyf atmifol&

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

 tBuD;wef;owif;axmuf tdjzLrGef? tdjzLvGif? odrfhodrfhpdk;? 
   Ouúmudkudk? at;olpH? oef;aX;?  
  oef;xl; 

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

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

  Ekdifvif;atmif? ilvf&Sif;usif;

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

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

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

 pmjyif arwifZmOD;? xGef;odef;jrifh? rlrljrifh

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

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

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

 o½kyfazmf pkd;aomfwm ? 0vkH;

 vkd*dk'DZdkif; ausmufqnf 

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

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

                                     xkwfa0ol OD;rsdK;vdIifatmif (03804)

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

 yHkESdyfol a':rdkrdktd

  ok0PÖod*Ð (1211)

  21? y'kr®mvrf;? prf;acsmif;/

 zvif Sunn Colour Separation 

 apmifa& 35ç000

 a&mif;aps; 450 usyf
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၃၃၅.၈၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၇.၁၁
 ေငြ ေအာင္စ ၂၀.၃၁
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၀၀
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၃၂

2014 rwfv  23 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 959 970 usyf
1 a':vm (pifumyl) 748 758 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1318 1336 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.7 30 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 153 156 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၆၀၆၅ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၂၄၆ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၂.၂၄ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၂၄၈ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၆၀.၈၉၅ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၇၃၈ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၇၉.၆၀ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၃၀၇ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၃၆ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၄၂၀.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၀၇၅.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၅.၁၈ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၇၈ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၀၀၆ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၇၁ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၂၁၈ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၆.၂၃၃ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၇ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 rwfv 23 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား ေရႊေခတ္မေရာက္ေသးပါ
ျပည္သိမ္း၊ ေအးျမတ္သူ
 အစိုးရသစ္၏ ႏို င္ငံေရး ၊ 
စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲရလဒ္ 
ေၾကာင္ ့၁၀ စုႏစွတ္စခ္ုေက်ာၾ္ကာ 
အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ 
ရေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား 
မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုးရြား 
ဆံုးအေျခအေနမွ ႐ုန္းထြက္လာ 
ႏုိင္သည္။   ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ထက္ပင္ 
ျပည္ပသို႔ခ်ဳပ္ထည္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္  
ခဲ့သည္။ ျပည္ပသို႔ခ်ဳပ္ထည္တင္ 
ပို ႔ႏိုင္မႈ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာ 
ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအ 
တြက္ အက်ဳိးခံစားရခြင့္မွာစက္႐ံု  
အမ်ားစုက လုပ္ခလစာတိုးျမင့္ 
ေပးမႈေၾကာင့္  ဆႏၵျပအခြင့္ေရး 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

  ‘‘ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ အခြင့္ေရး 
ေတာ င္း တာေ တြ မ်ား လာေ တာ့  
အမွာေတြေရႊ႕တာနဲ႔ ႀကံဳလာရၿပီ။ 
အလုပ္သမားဘက္ကလည္း ဗီ 
ယက္နမ္နဲ႔မကြာေတာ့ ဟိုကိုေရႊ႕ 
တာေတြ႕ရ္ိွေနတယ္’’ဟု ထိပ္တန္း 
ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ဒါ႐ိုက္ 
တာဦးလွေထြးကေျပာၾကားသည။္
 အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ 
မွ အလုပ္ေကာင္းစျပဳလာေသာ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ 
ခလစာတုိးရန ္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင္ ့
ျမန္မာသို ႔ခ်ဳပ္ထည္အပ္မႈေလ်ာ့ 
သြားၿပီး အလုပ္မေကာင္းျပန္ျဖစ္ 
မည္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပူပန္ 
ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ခလစာ 
ႏွင့္  အလုပ္သမားအခြင့္အေရး 

အတြက္ ဆႏၵျပမႈအခ်ဳိ႕၏ ေနာက္ 
ကြယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕ 
ရွိေနသည္ဟုလည္း  ၎တို ႔က 
ယူဆေနၾကသည္။
 ‘ ‘ကြ ၽမ္းက်င္လုပ္သားရဖို ႔ 
အခက္အခဲကႀကီးမားတယ္။ စိန္ 
ေခၚမႈပဲ။ ရြာေတြထိဆင္းေခၚတာ 
ေတာင္ရဖို႔မလြယ္ဘူး’’ဟု ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းဥကၠ႒ဦးျမင့္စိုးကေျပာ 
ၾကားသည။္ ယင္းကဲ့သို႔ကြၽမ္းက်င ္
ဝနထ္မ္းရွားပါးမႈကိုေျဖရငွ္းႏုငိရ္န ္ 
သိပ ၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ ႀကီးဌာန 
ေအာကရ္ွ ိေက်ာင္းမ်ားတြင ္ညေန 
ပိုင္း၌ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပး 
ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီစဥ္ေန 
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးျပည္ 

ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းက ေျပာ 
ၾကားသည္။
   ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းမွ အ 
ထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္  အမ်ားစု  
သည္ နာမည္ခံမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ 
ကြယ္မွ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ 
တ႐ုတ္ စေသာႏိုင္ငံမ်ားက လုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ 
တုငိ္းျပည၏္အေျပာင္းအလဲေၾကာင္ ့
လပုင္န္းမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးၿပီး ခ်ဳပထ္ညမ္်ား 
အမွာျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ အလုပ္ 
သမားမ်ား၏ လပုခ္လစာႏငွ့ ္အခြင္ ့
အေရးမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ လ်စ္ 
လ်ဴ႐ႈမႈမ်ားေၾကာင္ ့မၾကာခဏ ဆႏၵ 
ျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၂၈ 
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 ‘‘စက႐္ံသုံုး႐ံရုွတိာ တစ္ႏစွက္ိ ု
စက္႐ံုတစ္႐ံုေတာ့ အနည္းဆံုး ဆႏၵ 
ျပမွ လစာတုိးေပးတယ္။ သံုးႏွစ္အ 
တြင္းမွာ ဆႏၵျပပြဲသံုးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ’’ 
ဟု ေရႊျပညသ္ာစကမ္ႈဇုန္မွ အထည ္
ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္းတစဦ္းက ရွင္းျပသည။္
 အစိုးရသစလ္ကထ္က ္ျပညပ္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္မႈတြင္ 
ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ား 
ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၫႊန္ ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ လုပ္သားအေျချပဳျပည္ပ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈ   
ေၾကာင့္  အလုပ္အကုိင္အခြင့္အ 
လမ္းေနရာ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေပးႏိုင္ 
ေၾကာင္းသိရသည္။
 အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား ျပည္ 
တြင္းသို႔တုိးျမႇင္ဝ့င္ေရာကမ္ႈေၾကာင္ ့ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း (၃၀၀) 
ေက်ာ္ ထိ  တုိး တ က္ လာ သ ည္ ။ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားေရႊေခတ္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ံု 
ေပါင္း (၂၇၀) ဝန္းက်င္သာရိွခဲ့ 
သည္။အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံလုပ္သား 
အေရအတြက္မွာ ငါးေသာင္းဝန္း 

က်င္ရိွသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင့္ ယခင္ 
ထက ္အလပ္ုအကိငုအ္ေရအတြက ္
တစ္ေသာင္းေက်ာ္တုိးလာသည္။
 ‘‘လုပ္ငန္းေတြသာ တိုးလာ 
တာ။ အလုပ္သမားေတြကေတာ့ 
စားလုိက္၊ ေသာက္လိုက္နဲ႔ ကုန္ 
တာပဲ။ စုမိေဆာင္းမိတာ မရိွဘူး။ 
လစာပုိင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ အုိတီ 
ရိွမွ လစာေကာင္းတာ။ အုိတီမရိွ 
ရင္ လစာမေကာင္းဘူး။ လစာတုိး 
ေပးတာေတာ့ သိ ပ္မ ရိွပါဘူး ။ 
ဒီ ၾကားထဲ အဆင္မေျပရင္ ဆု 
ေၾကးသေဘာမ်ဳိးေတာ့ တုိးေပးပါ 
တယ္။ သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ႔ခါေတာ့ ကုန္ 
က်စရိတ္ေတြ ရိွတာေပါ့။ အရင္ 
ႏွစ္ေတြကေပးတ့ဲလစာႏႈန္းနဲ ႔ ဆုိ 
ရင္ အခုခ်ိန္မွာ ကုိက္မွာမဟုတ္ 
ဘူးေလ။ အခု ႏွစ္သိန္းခဲြေလာက္ 
ေတာ့ရတယ္။ Super အဆင့္အ 
ေနနဲ႔ေပါ့။ helper (အလုပ္သင္) 
ဆုိရင္ေတာ့ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ 
ေသာင္းေလာက္ပဲ ရတယ္’’ ဟု 
Korean Link အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ 
မွ  အလုပ္သမားေခါ င္းေဆာင္  
၀င္းေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။
 ‘ ‘အထည္ခ်ဳ ပ္လုပ္ငန္းေတြ 
တုိးလာေပမယ့္  လစာအပို င္းနဲ ႔ 

ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးအတုိင္းမ 
လုပ္တာေတြကေတာ့ အရင္လိုပဲ 
အေျပာင္းအလဲမရိွဘူး’’ဟုအလုပ္ 
သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ေရွ႕ေနဦးေဌးက ေျပာၾကားသည္။
 လု ပ္ ငန္း မ်ားတိုးတက္လာ  
ေသာ္လည္း  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
အာဏာရွင္ဆန္စြာဆက္ဆံမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အ 
ရ ည္ အေ သြး တိုးျ မ င့္ လာ မႈ  မ ရွိ  
ေၾကာင္း ဦးေဌးကေျပာလာသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ 
ျပည္ပမွအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားသည္  လစာနည္း နည္းျ ဖင့္  
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားမ်ားခိုင္းေစရန္ ရည္ 
ရြယထ္ားၿပီး အက်ဳိးအျမတရ္ေရးကိ ု
သာေရွ႕႐ႈထားၾကသျဖင့္ ျပႆနာ 
မ်ားျဖစ္ရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 ထုိ႔အျပင ္အလပုသ္မားမ်ား၏ 
မေက်နပ္ ခ်က္ မ်ားကို ဦးေဆာင္  

သ႑န္ျပဳၿပီး ႏိငုင္ံေရးအျမတ္ထုတ္ 
မႈမ်ားမွာလည္း ဖြံ ႕ ၿဖိဳးလာမည္။ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အတားအဆီးျဖစ္မည္ကုိ အထည္ 
ခ်ဳပလ္ပုင္န္းတည္ေထာငထ္ားေသာ 
ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေန 
ၾကသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အနည္းဆံုး 
အခေၾကးေငြဥပေဒ အျမန္ဆံုးသတ္ 
မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါမွအလုပ္ 
ရွင္နဲ႔အလုပ္သမားၾကား အျမင္ရွင္း 
မွာ’’ဟု ထိပ္တန္းျမန္မာအထညခ္်ဳပ္ 
စက္႐ံု မွ  မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ 
ဦးမင္းသန္႔ကေျပာၾကားသည္။
 လကရ္ွအိထညခ္်ဳပစ္က႐္ံမု်ား 
သည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕မွ အခြန္ 
အထူးသက္သာခြင့္ေၾကာင့္ ေတာင္ 
ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္စေသာ 
ႏိငုင္မံ်ားမ ွလပုင္န္းရငွမ္်ားက ယင္း 
အခြင့္အေရးကိုရယူလိုသျဖင့္ အပ္ 

ထည္မ်ားစြာေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
အထည္မ်ားခ်ဳပ္ ၿပီး  တင္ပို ႔လာ 
သည္။ အခြန္အထူးသက္သာခြင့္ 
ေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းသို႔စက္႐ံု 
မ်ားလာဖြင့္၍ ျပည္ပသို ႔ခ်ဳပ္ထည္ 
မ်ားတင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။
 အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အပါ  
အဝင္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႕က 
လည္း အလုပ္သမားမ်ားျပႆနာ 
ကိုေျဖရငွ္းရာတြင ္ဝနထ္မ္းအငအ္ား 
အားနည္းမႈကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အ 
လုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားေပၚ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာ 
အမ်ားစုကို လုံးဝၿပီးျပတ္ေအာင္၊ ေျပ 
လည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေပ။
 အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား  
အၾကား ထပိတ္ိကုရ္ငဆ္ိငု္ျပႆနာ 
မ်ားမွာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
ပိုင္ဆိုင္သည့္စက္႐ံုမ်ားထက္ ျပည္

ပႏိငုင္သံားမ်ားပိငုဆ္ိငုသ္ည္ ့စက႐္ံ ု
မ်ားတြင္ပိုမိုမ်ားေၾကာင္း အလုပ္ 
သ မားေ ရးေ ဆာ င္ ရြ က္ေ နေ သာ  
ဦးေဌးကေျပာၾကားသည္။
 ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္  
စံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ 
ငန္းမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ တစ္ 
ကိယု္ေကာင္းဆနစ္ြာအက်ဳိးအျမတ ္
ရလိုမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ 
အသံုးခ်မႈေၾကာင့္  လက္ရွိအခ်ိန္ 
တြင္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာသည္ဟု 
လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။
 အပ္ထည္အမွာမ်ား၊ စက္႐ုံ 
မ်ားတုိးတက္လာေသာ္လည္း ‘‘တိုး 
တက္မႈက အလုပ္သမားေတြရဲ ႕ 
လစာမပါဘူး’’ဟု ေဖာ္မုိစက္႐ုံမွ 
မစန္းစန္းႏြယ္က အထညခ္်ဳပ္စက႐ုံ္ 
လုပ္သားမ်ားႀကံဳေနရေသာ အေျခ 
အေနကိုေျပာသည္။ 

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားေရႊေခတ္မေရာက္ေသးပါ
စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မွ
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ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

ထုငိ္းႏုငိင္၏ံ အေျခခဥံပေဒဆုငိရ္ာ 
တရား႐ံုးက ၿပီးခဲ့သည့္လ အေထြ 
ေထြေရြးေကာက္ပြဲကို အတည္မ 
ျဖစဟု္ ေသာၾကာေန႔က ပယ္ဖ်က ္
ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕ အျပည့္ 
အဝမရွိေသာ တုငိ္းျပညတ္ြင ္ႏုငိင္ ံ
ေရးမွာ လပိခ္တဲည္းလည္း အက်ပ ္
အတည္းျဖစ္ကာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ 
ေသာ အစိုးရ စပါးဝယ္ယူမႈအစီ 
အစဥ္အတြက္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား 
ခံရႏုိင္ေသာ အမႈရင္ဆုိင္ေနရ 
သည္ ့ဝနႀ္ကီးခ်ဳပလ္ည္း အားနည္း 
က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
 ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ေန႔ 
တည္းတြင္ မဲေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေျခခံဥပေဒ 
ႏွင့္ မညီၫြတ္ဟု တရားသူႀကီး 
မ်ားက ေျခာက္မဲ၊ သံုးမဲျဖင့္ ဆံုး 
ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
တြင ္အစိုးရဆန္႔က်ငဆ္ႏၵျပသမူ်ား 
က မဲ႐ံုေပါင္း ငါးပံုတစ္ပံုခန္႔တြင္ 
မဲေပးျခင္း ရပ္တန္႔သြားေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ 
အနက္ မဲဆႏၵနယ္ ၂၈ နယ္တြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းမတင္ 
သြင္းႏုိင္ခဲ့၍ မဲမေပးႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။
 ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာလည္း ဘန္ 
ေကာက္မွ လူလတ္တန္းစားမ်ား၊ 
ဘုရင္လုိလားသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ႏွင့္ ၎၏ 
အစ္ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ 
ဆငက္ိ ုေထာကခ္သံမူ်ားၾကား ရစွ ္ 
ႏွစ္ၾကာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ၏ 
ေနာကဆ္ံုးေပၚထြကလ္ာေသာ အ 
ပိုင္းျဖစသ္ည။္ သကဆ္ငမွ္ာ ၂၀၀၆  
ခုႏစွက္ စစတ္ပ္က ရာထူးမွ ျဖဳတ္ 
ခ်ခဲၿ့ပီး ျခစားမႈေထာငဒ္ဏမ္ ွထြက ္
ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း 
ဆႏၵျပသူမ်ားက အစိုးရ႐ံုးမ်ားကို 
ပတိထ္ားခဲၾ့ကၿပီး အခ်ိဳ႕အခ်နိမ္်ား 
တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လမ္းမႀကီး 
မ်ားကိပုါ ပတိဆ္ို႔ထားကာ ဝနႀ္ကီး 
ခ်ဳပ္ ယင္လပ္ကို ရာထူးမွ ထြက္ 
သြားေစေရး ဖအိားေပးခဲၾ့ကသည။္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ လူ ၂၃ ဦး ေသဆံုးခဲ ့
ကာ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရခဲ့ၾကသည္။
 မတ္လဆန္းမွစ၍ ဆႏၵျပ 
စခန္းႀကီးမ်ားကိ ုပိတ္ပစခ္ဲ့၍ မၾကာ 
ေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း 
ကန္ ႔ကြက္ဆႏ ၵျပသူမ်ားလည္း  
ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ၿပီး လမ္းမမ်ား 
ေပၚ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္လာခဲ့၍ 
အစုိးရက ၿပီးခဲ့သည္ ့ဗဒုၶဟူးေန႔က 
အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ 

ခ်က္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ 
သည္။
 သို႔ေသာ ္ယခအုခါ လအူမ်ား 
၏ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈမွာ တရား႐ံုးဆီ 
သို႔ ေရြ႕သြားခဲ့သည။္ အထူးသျဖင့ ္
ၿပီးခဲသ့ည့္ေအာကတ္ုဘိာလမစွ၍ 
အစုိးရထံ စပါးေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ယခအုခ်န္ိထိ ေငြေပးေခ်မႈ 
လကခ္ရံရွမိႈ မရွိေသးေသာ ေထာင ္
ေသာင္းခ်ီသည့္ လယ္သမားမ်ား 
ေပၚထြက္လာေစေသာ အႀကီးအ 
က်ယ္ မွားယြင္းခဲ့သည့္ အစုိးရ၏ 
စပါးဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္ 
ကုိ စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖယ္ရွားေရးကိစၥ 
ကို အာ႐ံုစိုက္လာၾကသည္။
 ‘ ‘အာဏာလစ္လပ္မႈျ ဖစ္  
သြားေစဖုိ႔ရာ ယင္လပ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ 
အစိုးရတစဖ္ြ႕ဲလံုးကု ိဖယရ္ွား၊ ေရြး 
ေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပလုိ႔မရဘူး 
လုိ႔ေျပာ။ အဲဒီေနာက္ သူတို႔စိတ္ 
ႀကိဳက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ 
တင္ ဆိုတာမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ အမွီအခုိ 
ကင္း ေအဂ်င္စီေတြဘက္က သိ 
သာလြန္းေနပါတယ္’’ဟု Siam 
Intelligence Unit အဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံ 
ေရး ဆန္းစစ္ေလလ့ာသ ူကန္ယြမ္ 
ေယာင္းက တရား႐ံုးမ်ားႏငွ့ ္ျခစား  
မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မ်ား 
ကုိ ရည္ၫႊန္း၍ ေျပာၾကားသည္။ 
‘‘အကယ္၍မ်ား သတုိူ႔က အဒဲအီစ ီ
အစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရင ္အစိုးရအေပၚ ေထာကခ္တံဲလ့ ူ
ေတြ က တစ္ေက်ာ့ျပန ္တုကိပ္ြဝဲင ္
ၿပီး ေရွ႕လာမယ့္ႏွစ္ဝက္ဟာ အခု 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ 

ဝက္ထက္ ပုိဆိုးလိမ့္မယ္’’ဟု ၎ 
က ဆက္လက္ေျပာသည္။
 ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ 
အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အင္အား 
ေတာင့္တင္းေသာ သက္ဆင္၏ 
ရွပ္နီေထာက္ခံသူမ်ားမွာ ယခုအ 
ခ်ိန္မွာပင ္ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းလပ္ု 
မည့္ ေလသံမ်ား ထြက္လာေနၾက 
ရာ တရား႐ံုးမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ျခစား 
မႈတိုက္ဖ်က္ေရးကျဖစ္ေစ (သို႔မ 
ဟုတ္) အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ မစၥစယ္ငလ္ပ္အား ရာထူးမွ  
အတင္းအက်ပ ္ထြကသ္ြားေစခဲပ့ါ 
က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ 
လာႏုိင္ေသာ အလားအလာရွိေန 
သည္။
 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲျပစ္ 
တင္ေရးကစိၥကု ိေရွ႕လာမည္ရ့က ္
အနည္းငယ္အတြင္း အမ်ိဳးသား 
ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ 
က ေထာက္ခံအႀကံေပးဖြယ္ရိွ 
သည္။ မတ္လ ၃၁ ရက္ ျဖစ္ႏုိင္ 
ပါသည္။ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ 
အထကလ္ႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာ 
တစ္ဝက္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
က်ငး္ပၿပီးပါက အထက္လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ သက္ဆင္ဆန္႔က်င္ 
ေသာ အင္အားစုမ်ားက လူမ်ားစု 
ေနရာ ရရွိသြားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ယင္လပ္ကုိ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားေရး 
စတင္ႏုိင္ပါသည္။
 ထုိေနာကပ္ုငိ္းတြင ္မဇိၩမပဋ ိ
ပဒါ အလယ္အလတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
တစ္ဦး ခန္႔အပ္ေရးမွာ အထက္ 
လႊတ္ေတာ္၏ပခံုးေပၚ က်ေရာက ္
လာၿပီး ထုိၾကားလူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားက တစ္ 
ေလွ်ာကလ္ံုး ေတာင္းဆုလိာေသာ 
လလူတတ္န္းစားႏငွ့ ္ဘရုင ္လုလိား 
သူမ်ား လက္ခံမည့္သူျဖစ္ႏုိင္ပါ 
သည။္ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
က်င္းပမည္ဆုိျခင္းမွာ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း မရွိေသးေပ။
 ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အ 
ဖြ႕ဲဝင ္တစဥ္ီးျဖစသ္ ူဆြနခ္်ိဳင္းဆရ ီ
ဆြတ္သီယာကြန္ကမူ ေရြးခ်ယ္ 
စရာႏွစ္ခု ခ်ျပသည္။ ‘‘ေကာ္မရွင္ 
အေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး ေရြး 
ေကာက္ပြဲသစ္ က်င္းပမယ့္ရက္ 
ကုိ ဘုရင္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေရး 
လပု္ႏုငိပ္ါတယ။္ ဒါမမွဟတု ္ႏုငိင္ ံ
ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ အား 
လံုးစုေပါင္းၿပီး ေရြးေကာကပ္ြသဲစ ္
က်င္းပဖုိ ႔ရက္ သေဘာတူၾကဖုိ ႔ 
ေျပာႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ဆြန္ခ်ိဳင္းက 
ဆုိသည္။
 အတုိကအ္ခံ ဒမိုီကရကတ္စ ္
ပါတ ီေျပာခြင့ရ္ပဂုၢိဳလက္မ ူ၎တို႔ 
အေနျဖင့ ္ေဖေဖာ္ဝါရီလကဲ့သုိ႔ပင ္
ေရြးေကာက္ပြဲ မဲခြဲမႈမွန္သမွ် 
သပိတ္ေမွာက္သြားမည္ဟု ေျပာ 
ၾကားခဲ့ေသာလ္ည္း အေျခခဥံပေဒ 
တရား႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚ 
လာၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ 
ၿပိဳငဖ္ြယ္ရိွသညဟု္ ဆုသိည။္ ‘‘ေရြး 
ေကာက္ပြဲသစ္မွာ ပါဝင္ဖုိ႔ အဆင္ 
သင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ 
အစိုးရေပၚလည္း မူတည္ၿပီး ေရြး 
ေကာကပ္ြအဲတြက ္လံုေလာကတ္ဲ ့
ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိသလားဆုိ 
တာလည္း ထည္တ့ြကရ္ပါမယ္’’ဟု 

ခ်ာဗာႏြန္အင္တာရာကြန္မာရာ 
ဆြတ္က ေျပာသည္။
 သို႔ေသာ္ ယခင္ ဒီမိုကရက္ 
တစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ 
အဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ 
ခဲ့သူ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဦးေဆာင္သူ 
ေခါင္းေဆာင္ ဆူသက္ေသာင္ဆူ 
ဘန္ကမူ အေပးအယူ ညိႇႏိႈင္းမႈ 
လုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈမျပ 
ေပ။ ‘‘တရား႐ံုးက ေရြးေကာက္ပြဲ 
အတည္မျဖစ္ဘူးလုိ ႔ ဆံုးျဖတ္ 
လုကိရ္င ္ေနာကထ္ပ္ေရြးေကာက ္
ပြဲလုပ္ဖို႔ အိပ္မက္ေတာင္မမက္ပါ 
နဲ႔။ အကယ္၍မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ 
သစ ္က်င္းပမယ့္ရကက္ု ိထုတ္ျပန္ 
လိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခ႐ိုင္ 
ေဒသႀကီးတုငိ္းမွာ ဝင္ေရာကလ္ႈပ ္
ရွားၿပီး အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ 
လည္း ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါ 
ဘူး’’ဟု တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မတုိင္မီညတြင္ ေသာင္ဆူဘန္က 
ေထာက္ခံသူမ်ားကုိ ေျပာၾကား 
သည္။
 အေျခခံဥပေဒတရား႐ံုး ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္အေပၚ အစုိးရ၏ မွတ္ 
ခ်က္ လတ္တေလာတြင္ မထြက္ 
ေပၚေသးေသာ္လည္း မစၥစ္ယင္ 
လပ္၏ ပူအာထိုင္းပါတီကမူ 
တရား႐ံုးဆံုးျဖတခ္်ကမ္ွာ မဲေပးပုငိ ္
ခြင့္အရ မဲေပးခဲ့သူမ်ားအတြက္ 
ဆံုး႐ံႈးမႈဟုေျပာၾကားသည။္ ‘‘တစ ္
ႏိုင္ငံလံုး ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပ 
ႏုငိ္ေအာင ္ကန္႔ကြကဆ္ႏၵျပသူေတြ 
က တားဆီးခဲ့ၾကလို႔ ေရြးေကာက ္
ပြဲရလဒ ္ပယ္ဖ်ကခ္ဲ့ပါတယ္။ ဒကီ 
ေန႔မွာပဲ ထုိင္းႏုိင္ငံသားေတြဟာ 

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးေရးနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံ 
ေရးအက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္း 
ေရးလုပ္ၿပီး ေရွ႕ကို ခရီးဆက္ဖုိ႔ 
အခြင့အ္ေရး ဆံုး႐ံႈးသြားခဲပ့ါတယ’္’ 
ဟု ပူအာထုိင္းပါတီ ေျပာခြင့္ရ 
ပဂုၢိဳလ ္ပရြမပ္ြန္ေနာပ့ါရစက္ ေျပာ 
ပါသည္။
 ကန္ ႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ 
အလုိအရ သက္ဆင္၏ ၾသဇာ 
လႊမ္းမိုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 
မညသ္ည့္ေရြးေကာကပ္ြမဲွ် မက်င္း 
ပမီ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စည္း 
ကမ္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲမ်ား 
လုပ္ေရး အလုိရွိၾကသည္။ သက္ 
ဆင္ ဦးေဆာင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) 
မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားေသာ ပါတီမ်ား 
သည ္၂၀၀၁ ေနာကပို္င္း က်င္းပခဲ့ 
ေသာ ေရြးေကာကပ္ြတဲုငိ္း အႏုငိရ္ 
ရွိခဲ့ၾကသည္။
 ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကန္႔ 
ကြကဆ္ႏၵျပပြမဲ်ား ေလ်ာပ့ါးလာၿပီး 
လမ္းမမ်ားေပၚ ျပန္လညတ္ညၿ္ငမ္ိ 
ေအးေဆးလာ၍ အစိုးရက အေရး 
ေပၚအေျခအေနကို ျပန္လည္႐ုပ္ 
သမိ္းလုကိပ္ါသည။္ သို႔ေသာ ္အစုိး 
ရကိ ုအတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွားခဲ့ပါ 
က သကဆ္ငက္ု ိသစၥာခံသမူ်ားထံ 
မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္း 
ဖကန္ည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တန္ျပန္တုိက ္
ခုကိမ္ႈမ်ား ေပၚထြကလ္ာေစႏုငိၿ္ပီး 
တအံုေႏြးေႏြးျဖစ္ေနေသာ ပဋပိကၡ 
တင္းမာမႈ အလြန္အမင္းျမင့တ္က ္
လာႏုိင္သည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ 
စိုးရမိမ္ႈမ်ား ျမင့တ္က္ေနပါသည။္

—Ref: Reuters
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ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား မေပၚေပါက္ခင္ကာလက မီးေလာင္မႈမ်ားကုိ ၿငႇိမ္းသတ္ရန္ ေရွးၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ 
ျမင္းျဖင့ဆ္ြဲေသာ မီးသတ္ေရစညမ္်ားကု ိအသံုးျပဳခဲရ့သည။္ ေခတသ္စတ္ြင ္ေမာ္ေတာက္ားမ်ား ေပၚေပါက ္
လာၿပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေဝးေဝးသြားကာ မီးၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ေသာ မီးသတ္ကားမ်ားကို ၁၉၁၃ 
တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဆင္ဆင္နာတီျပည္နယ္မွ အာရင္ေဖာက္စ္ကုမၸဏီက စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ား ပုိမ်ားလာမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ မီးသတ္ကား 
မ်ားတြငလ္ည္း တုကိအ္ျမင့မ္်ားေပၚတကရ္န ္ေလကွားမ်ား၊ အားျပင္းသည္ ့မီးသတ္ေရပုကိမ္်ား စသည ္
ျဖင္ ့အကကူရိယိာမ်ားလည္း ပါဝငလ္ာသည။္ ယေန႔အခါတြင ္မီးသတက္ားမ်ားမွာ မီးၿငိႇမိ္းသတ္ျခင္းႏငွ့ ္
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ျခင္းမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီးပိုမိုျပည့္စံုလာ 
ၿပီျဖစ္သည္။            —Ref: autoevolution.com

မီးသတ္ကားေတြ ဘယ္အခ်ိန္ကေပၚလာသလဲ
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ေလထီးဦးအုန္းေမာင္ 
အမွတ္တရ အေကာင္းႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ 

ေဆးတစ္ခြက္ (ေကာင္းဆက္ႏိုင္)
 ကြယ္လြန္သူ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္ကို ရည္စူး 
ေရးသားထုတ္ေဝေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေလထီး 
ဦးအုန္းေမာင္သည္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ သခင္ 
တစ္ဦး၊ မ်ဳိးခ်စ္ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ 
မဟာမိတ္တို ႔  စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးမႈကိုခံယူၿပီး 
ဖကဆ္စဂ္်ပန္အား ေတာ္လန္ွတုိကခုိ္ကရ္န္ ေလထီး 
စစ္သားအျဖစ္ ဆင္းသက္ခဲ့၍ ေလထီးဦးအုန္း 
ေမာင္ဟုအမည္တြင္ခဲ့ေသာပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္။ ထုိ ႔ 
ျပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထိပ္သီးေခါင္းေဆာင ္
တစ္ဦးျဖစ္ကာ ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္က် တစ္ကြၽန္းပို႔ 
ခံရသူျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရွစ္ေလးလံုး 
ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း ရြက္ပုန္းသီး 
ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎၏ 
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ မွန္ 
ကန္ခဲ့ ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးမရွာ ႏိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ 
တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
 ယခုအခါ အစဥ္အလာႀကီးေသာ ၎၏ႏိုင္ငံ 
ေရးလပု္ေဖာက္ိငုဖ္ကမ္်ားႏငွ္ ့ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝငသ္မူ်ား 
က အမွတ္တရေအာက္ေမ့ဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရး 
သားခဲ့ရာ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္၏႐ုပ္သြင္မွာ ယခု 
စာအုပ္တြင ္႐ုပ္လုံးႂကြေပၚ လြင္ေနသည။္ လထုူေဒၚ 
အမာ၊ ဒဂုန္တာရာ၊ သခင္တင္ျမ၊ ေဒၚခင္ႀကီး၊ ေဒၚ 
ခင္ၾကည္ၾကည္၊ သခင္လွကြန္း၊ ဝမ္းအိုဝမ္းေက်ာ္ 
ဝင္းေမာင္၊ ဗိုလ္ထိန္လင္း၊ လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္၊ 
အံ့ေမာင္၊ ေမာင္ဝံသအစရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါ 
အဝင္ ကေလာင္ရွင္စုစုေပါင္း ၃၁ ဦး ေရးသား 
ထားသည္။ စာအုပ္ကို စာအုပ္ေစ်း စာအုပ္တိုက္က 
တန္ဖုိး ၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

 ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္အတူ ထင္ရွားလာ 
သည့္ စာေရးဆရာေကာင္းဆက္ႏုိင္၏ ေဆာင္းပါး 
စုစည္းမႈစာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းဆက္ႏုိင္သည္ 
သတငး္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚမူတည္၍ သတင္းေဆာင္း 
ပါးေရးေလ့ရွိရာ ၎၏ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ သတင္း 
ရနံ႔ျဖင့္ ဖိတ္ႂကြေနတတ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ 
သတင္းေဆာင္းပါးထက္ သတင္းစာ ေဆာင္းပါး 
ဘက္လု၍ ေနပါသည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ဂ်ာနယ္အ 
သီးသီး၌ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးစုစုေပါင္း ၃၂ ပုဒ္ 
ပါဝငၿ္ပီး အမ်ားစမုွာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားပပီ ီေစာ ္
ကားခြင့္လိုင္စင္၊ ႐ုိင္းတယ္ဆိုတာ လြယ္ပါတယ္၊ 
ေမွာကထ္ားေသာ ဖတဲစခ္်ပ၊္ ယမမင္းႏငွ့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ 
ဝမ္ေပါင္တုိ႔လင္မယား၊ ျပင္ျပင္သစ္သစ္ရွစ္ရွစ္၊ 
ဗိုက္တစ္လံုးႏွင့္လုပ္စားသူစသည္ျဖင့္ သြက္သြက္ 
လက္လက္စူးစူးရွရွ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္မ်ား အ 
မည္ေပးထားသည။္ ေဆာင္းပါးအမ်ားစကုိုေျပာဟန ္
စကားေျပျဖင့္ေရးထား၍ ဖတ္ရသည္မွာ သြက္ေန 
သည္။ ‘ဗိုက္တစ္လံုးႏွင့္လုပ္စားသူ’ ေဆာင္းပါးတစ ္
ေနရာတြင္ ‘‘သူတို႔ခမ်ာ လက္႐ံုးရည္နဲ႔ႏွလုံးရည္ကို 
ကြဲျပားပံမုေပၚေသးဘူးကိုး။ စစတ္ိကုဖ္ူးမ ွတုငိ္းျပည ္
ခ်စတ္ယ္ထင္ေနသနူဲ႔ တုိင္းျပညက္ိ ုစစဖ္နိပ္ေအာက ္
ကလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ဘဝကုိ ေပးဆပ္ခဲ့သူနဲ႔ေတာ့ ျပဒါး 
တစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းပါပဲ။ က်ည္ဆန္မွန္ထားတဲ့ 
ဗိကုပ္ုငိရ္ငွႀ္ကီးကိ ုေမးစမ္းခ်ငတ္ယ။္ ႏိငုင္ခံ်စစ္တိန္ဲ႔ 
ေထာင္အက်ခံရဲလားလို ႔’’ဟု ေရးသားထားသည္။ 
စာအုပ္ကုိ စာေပေလာကစာအုပ္တိုက္က တန္ဖုိး 
၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ျဖန္႔ခ်ိသည္။

အႀကံသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ကူးသစ္ကို လိုသလိုအသံုးခ်ႏိုင္သည္။ 
မထင္မွတ္ဘဲ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ 
ေကာင္းေသာအကူအညီရမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားအလြန္စန္းပြင့္မည္။ ေမတၱာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ကံေကာင္း 
မည္။ ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဆုံရကိန္းရွိသည္။ က်န္းမာေရးအထူးသတိရွိပါ။

မတ္ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ ရက္အထိ

ARIES
ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏငွ္ ့ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည။္ ခကခ္ဲေသာျပႆနာမ်ားေျဖရငွ္းႏိငုမ္ည။္ 
လူသိထင္ရွားျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္။ ေငြဝင္မည္။ 
ဝငလ္ာသမွ် အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏငွ့္ျပနထ္ြကမ္ည။္ ျပညပ္ခရီးသြားရနက္စိၥမ်ား ေဆာငရ္ြကပ္ါကအဆင္ေျပ 
မည္။ မိဘအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။ ေဆာင္ရြက္သမွ်မေၾကညာပါႏွင့္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကိုဦးစားေပးပါ။ စိတ္ကူးသစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ပါ။ ပံုစံခြက္ႏွင့္လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္အတိုင္း လုပ္ 
ျခင္းမ်ားမွားမည။္ စတိက္ူးသစက္ုအိေျခတည၍္ဉာဏက္ြန္႔ျမဴးကာလပု႐္ိုးလပုစ္ဥမ္ဟတု္ေသာကစိၥလပုက္ ပိမုိ ု
အဆင္ေျပမည။္ လပုသ္မွ်ထြန္းေပါကမ္ည။္ အခကအ္ခမဲ်ားကိလုည္း ေက်ာလ္ႊားႏိငုမ္ည။္ ျပႆနာေဟာင္း 
မ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြ၊ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ား ျပန္ရမည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည။္ အလွဴမဂၤလာကစိၥမ်ားႀကံဳမည။္ အမ်ဳးိသမီးမိတ္ေဆြအကအူညရီမည။္ စုေပါင္း 
တြဲဖက္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ားစန္းပြင့္မည္။ အိမ္ေထာင္ 
သည္မ်ားအေနအထိုင္မဆင္ျခင္က စြပ္စဲြေျပာဆိုခံရမည္။ ယခင္အတိတ္ကာလက မျဖစ္ႏုိင္ဟုယူဆထား 
ေသာအလုပ္ကိစၥတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ အေျပာႀကီးေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
မနွ္းသည္ႏငွ္လ့က္ေတြ႕ကြာဟမည။္ အလပုက္စိၥမ်ားေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္လြယလ္င္တ့ကၿူပီးေျမာကသ္ညဟ္၍ူ 
မရွိ။ ဦးတည္လိုက္တိုင္း အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။ မျဖစ္မေနလုပ္မႈေၾကာင့္ အဆံုးပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မည္။ 
အလုပ္တြင္ေငြေပ်ာက္မည္။ စာရင္းဇယားကြာဟမည္။ အိမ္တြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ငွက္ေပ်ာ 
သီးလာေရာကလ္က္ေဆာင္ေပးမည။္ လကမ္ခံရ။ ဖ႐ုိဖရဲျဖစတ္တ္သည။္ တစပ္ါးသအူားခ်ကခ္်င္းလွဴဒါန္းပါ။

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)

အတုိကအ္ခံအခကအ္ခမဲ်ားႀကံဳၿပီးေအာင္ျမငမ္ည။္ ရညမွ္န္းခ်ကသ္စမ္်ားကိ ုလက္ေတြ႕အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားၿပီး ထူးျခားေသာတက္လမ္းရမည္။ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥ 
မွန္သမွ် ကိယ့္ုအတြကမ္ဟုတ္ဘ ဲသတူစပ္ါးအတြကအ္က်ဳိးရိွေသာ အေနအထားႀကံဳမည။္ ယွဥ္ၿပိဳငၿ္ပီးလပ္ု 
ေသာကစိၥမွ ထငရွ္ားေသာတိုးတကမ္ႈရမည။္ က်န္းမာေရးအည့ရိွံမည။္ မေတာ္တဆ အႏရၲာယ္ဂ႐ုစိကုရ္မည။္

အၿပိဳငအ္ဆိငုအ္ားလံုးကိုေက်ာလ္ႊားၿပီး တိုးတကမ္ႈကိစုနစတ္က်လပု္ႏုငိမ္ည။္ စတိက္ူးသစမ္်ားကိ ုလက္ေတြ႕ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏိငုမ္ည။္ သတူစပ္ါးႏငွ္မ့တူေသာအေတြး႐ႈေထာင္မ့ ွလပုက္ိငုရ္င္းတိုးတကမ္ႈအဆင္ ့
ဆင့္ရမည္။ ကာလအတန္ၾကာေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။ လုပ္ငန္း 
ေဟာင္းတခ်ဳ႕ိကိ ုအၿပီးသတ္အဆံုးသတ္ႏိငုလ္မ့္ိမည။္ စာရြကစ္ာတမ္း၊ေငြေၾကးကစိၥ စကားမ်ားရတတ္သည။္

အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မႈရမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာအေျခအေနကို အသံုးခ်၍ 
ေငြေၾကးကံေကာင္းျခင္း၊ အလုပ္ကိစၥအဆင္ေျပျခင္းႏွင့္ စီးပြားကံေကာင္းျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်၍ လမ္းသစ္ထြင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမွ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ဆင့္ရမည္။ လုပ္ေနေသာလမ္း 
ေၾကာင္းႏွင့္မတူေသာ ဦးတည္ခ်က္သို႔ တစ္စစေျပာင္းလဲမည္။ 

ေတြေဝဒိြဟျဖစ္စရာမ်ားႀကံဳမည္။ မျပတ္မသားေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္အဆင္ေျပေနေသာကိစၥမ်ားပင္လွ်င္ 
ပ်ကယ္ြင္းေသာအေနအထားရိွမည။္ ေရွ႕ေရးအတြက ္ႀကိဳတငတ္ြကထ္ားျခင္းမရိွဘ ဲျဖစ္ေပၚေနေသာ အေန 
အထားေပၚ အေလးေပးလြန္း၍ တုိးတက္မႈမ်ားအားနည္းသြားတတ္သည္။ ေရရာမႈမရွိေသာ သူတစ္ပါး 
စကားကုိနားေယာင္မိ၍ ေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။ 

အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အေျခအေနသစ္တုိ႔ကိုလက္ခံၿပီး ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဆႏၵရွိလင့္ကစား 
ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္မႈေႏွးေကြးျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္ရသင့္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား တစ္ပါးသူလက္သို ႔ 
ပါသြားတတ္သည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်မွ ေကာင္းေသာ 
အက်ဳိးဆက္ျဖစ္မည္။ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးထက္ျမက္မည္။

တစ္ခုထက္မကေသာ အလုပ္ေရးရာကိစၥအျဖာျဖာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ မရြံ႕မရဲတြန္႔ဆုတ္ေနမည့္ 
အစား ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ပါ။ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ 
တစပ္ါး သအူေထာကအ္ကရူမညမ္ဟုတ္။ ျဖစ္ေပၚလာသည္အ့ေျခအေနႏငွ္ ့ေဆာငရ္ြကရ္သည္က့စိၥမွန္သမွ် 
ဇြဲႀကီးျခင္း၊ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သြားမည္။ 

စတိခ္စံားခ်ကက္ိဥုီးစားေပးျခင္းေၾကာင္ ့အေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားႀကံဳမည။္ လပုသ္င္သ့ညမ္်ားကိုေရ႕ွတိုးေဆာင ္
ရြက္ႏုိင္သည္။ တစ္ပါးသူေ၀ဖန္မႈအေပၚနားေယာင္၍ အမွားေတြ႕တတ္သည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥ 
တြင္သတိရွိပါ။ ကတိကိုယံုစားျခင္းမရွိသင့္ပါ။ နာမည္သိကၡာထိခိုက္ေအာင္ျပဳခံရမည္။ အိမ္တြင္းေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ပင္ပန္းစရာမ်ားႀကံဳရေပမည္။
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t c rJh a Mu mf ji m u @Free Classified
ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကြၽန္း၊ ဘအုိီစ၊ီ သမာဓ(ိ၄)လမ္း၊ 

၅ လႊာ(၁၂ ခြဲ × ၄၅ ေပ)၊ သိန္း ၁၇၀

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ယႆ၀တီလမ္းမႀကီး 

ေပၚ၊ ၁၃ ရပ္ကြက္၊ ေပ (၁၈x၅၅)၊ ေျမ 

ညီ - သိန္း (၅၅၀)၊ ေလးလႊာ သိန္း 

(၃၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

ပါရမီစန္ိေဂဟာအနီး၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမညီ၊ ေပ(12 x 

50)၊ သိန္း (450)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

မင္းရဲေက်ာစ္ြာ ၂ လမ္း၊ ေတာငဥ္ကလၠာ၊  

ေျမညီ ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း (၅၀၀)။ ဒါ 

ဘာ၊ သိန္း (၂၈၀) 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္

၁၀ မုိင္၊ ေလဆိပ္လမ္းသြယ္(၃)၊ ေပ 

(40x100)၊ သိန္း (၅၀၀၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂

သင္ၾကားေပးသည္

English,Speaking, Grammar, IELTS 

& TOEFL အိမ္တြင္လိုက္လံသင္ၾကား 

ေပးသည္။ သင္ၾကားမႈကုိ မႏွစ္သက္ပါ 

က သံုးရက္အတြင္း ေငြျပန္ထုတ္ယူႏုိင္ 

ပါသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၈၆၁၁၀၅၂

သင္ၾကားေပးသည္

အဂၤလိပ္စာ၊ Grammar သီးသန္႔၊ 

သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၄၅၄၂၁

သင္ၾကားေပးသည္

၈၊ ၉ ႏွင့္ ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက ္အိမ္အေရာက ္(သခ်ၤာသီးသန္႔)။

ဖုန္း-၀၉ ၅၅၀၁၅၆၇

လမ္းၫႊန္မႈေပးမည္

ဓာတ္ပံု႐ုိက္ၿပီး ပံုေကာင္းမရသူမ်ား 

အတြက ္ဓာတပ္ံလုမ္းၫႊနမ္ႈေပးပါသည။္

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ေရႊပညာဒါနသင္တန္း

ကုိယ္ပုိင္ေရႊဆုိင္၊ ကုိယ္ပုိင္အေပါင္ဆုိင္ 

ဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေရႊအ 

ေၾကာင္းကု ိအေျခခံမွစ၍ စာေတြ႕၊ လက ္

ေတြ႕အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၂၅၂၇၇၀

သင္ေပးသည္

Piano/organ အိမ္လုကိသ္ငသ္ည။္ In-

ternational notes ျဖင့္ ဖတ္တတ္၊တီး 

တတ္ေအာင္ အေျခခံကစၿပီး စနစ္တက် 

သင္ေပးပါသည။္ ဖန္ုး-၀၉ ၇၃၁၁၀၃၃၉

ေရာင္းခ်ေပးသည္

အိမ္(သုိ႔) ႐ံုးခန္းမ်ားမွ ၀ယ္ယူလိုေသာ 

ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းႏွင့္ Desktop မ်ားကုိ 

လိုက္လံတပ္ဆင္ေရာင္းခ်ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၀၉၀၅၀

ေရာင္းမည္

ကမၻာေက်ာ္တူရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

အပုိပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ 

အရည္အေသြးျမင့္ တစ္ပတ္ရစ္တူရိယာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ေရာင္း 

ခ်ေပးသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၉၃၃၆၁

ငွားမည္

(၂၅×၆၀)ေပ၊ ၄၈ လမ္း၊ ဗုလိတ္ေထာင ္

ၿမိဳ႕နယ္၊ (အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ဆက္သြယ္ 

ႏုိင္သည္)။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၉၈၆၂၂

ငွားမည္

ရန္ကင္း၊ ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ (၄)၊ ငါး 

လႊာ။  ဖုန္း-၀၁ ၅၆၄၆၁၅

ေရာင္းမည္

စပံယ္လမ္း၊ ၄ လႊာ၊ ယုဇနပလာဇာအနီး၊ 

(၂၀×၆၀)ေပ၊ ဓာတ္ေလွကားအပါ၊ 

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၈၆၆၁၇

ေရာင္းမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၈၇ ရပ္ကြက္၊ ေပ 

(၂၀×၆၀)၊ ပါမစ္ေျမ၊ ကေနာငမ္င္းသား 

ႀကီးလမ္းမေက်ာကပ္၊ သိန္း (၁၀၀) 

ညိႇႏႈိင္း။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၁၉၆၉၃

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ အခ်ိန္ပိုင္းယာဥ္ေမာင္း 

အလိုရိွပါက ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ကုိမုိးႀကီး   ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၄၉၉၅၁၁

ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း

Software Installation,System Ser-

vices, System Clean & Virus Clean. 

Network Installation & Services. 

PC-4500/- PH:09 31058583

အိမ္တုိင္ရာေရာက္သင္ေပးသည္

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံမွစၿပီး ကေလးငယ္ 

မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကြၽမ္းက်င္စြာ 

သံုးတတ္ေစရန္ Internet & Email, 

MYOB,Peachtree အိမ္တိုင္ရာေရာက္ 

သင္ေပးသည။္ ဖန္ုး- ၀၉ ၄၄၄၀၁၁၂၇၉

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

တည္းခိုခန္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ 

က်ား (၁) ဦး

အသက္ (၂၀-၃၀)ႏွစ္၊ လစာ က်ပ္ 

ရွစ္ေသာင္း(သုိ႔) စရိတ္ၿငိမ္း၊ က်ပ္ေလး 

ေသာင္း၊ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း)။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၈၅၇၃

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္

ေလွ်ာ္၊ ညႇပ္၊ ေျဖာင့္၊ ေကာက္၊ ဆံထံုး၊ 

မိတ္ကပ္ ပညာသင္၀န္ထမ္း   မ (၂) ဦး

ေန/စားၿငိမ္း

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၈၇၂၁၁၂

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

Waiter/Waitress (5) Posts

The Myths Restaurant 

အမွတ္ (၁၈)၊ သခု၀တီလမ္း၊ ၆ ရပ္ကြက၊္ 

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၅၈၈၀၈

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

သံုးလျပတ္ Grade 11 သခ်ၤာသီးသန္႔ 

အိမ္အေရာက္သင္သည္။ ၀ုိင္း/က်ဴရွင္ 

မ်ားလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၆၉၈၂၆

Teaching & Guide

Grade 1 to 9 ဘာသာစံုအိမ္လိုက္သင္ 

သည္။ သီးသန္႔၀ုိင္းသင္လုိသူမ်ား စံုစမ္း 

ႏိုင္သည္။ International Scho၀l မွ 

ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားအား ျမန္မာစာ 

ထူးခြၽန္ေအာင္သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၈၀၂၆၂၄ 

သင္ၾကားေပးသည္

၁၀ တန္းသီးသန္႔ ဆရာမကုိယ္တိုင္ 

အထူးတာ၀န္ယူ Home Special 

Teaching & Study Guide သငၾ္ကားေပး 

ေနသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၁၀၄၉၄

Horosoper

သင့္ဘ၀အဆိုးအေကာင္းကုိ ႀကိဳတင္သိ 

ရိွႏုိုင္ၿပီး ေကာင္းသည္ ပုိေကာင္းေအာင္၊ 

မေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေျပ 

ေပ်ာက္ေအာင္ ဂမီ႓ရအထူးယၾတာမ်ား 

ျဖင့္ စီရင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၃၂၁၁၉

ပ်ားဆိပ္ေပ်ာက္လိမ္းရည္

ပ်ားတုပ္ခံရျခင္းအတြက္ ခံစားရေသာ 

ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ ဤလိမ္းေဆးရည္ 

ကုိ လိမ္းျခင္းျဖင့္ ပေပ်ာက္သြားေစမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

သႀကၤန္တရားစခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

လယ္တီမူ အနာဂါမ္ဆရာသက္ႀကီး 

နည္းျဖင့္ ၀ိပႆနာ ၇ ရက္ တရား စခန္း 

ဖြင့္ပဲြကုိ ၁၁.၄.၂၀၁၄ ညေနမွ ၁၉. 

၄.၂၀၁၄ နံနက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ပါ 

မည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၃၄၁၅၈

အလွဴရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚပါသည္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ေရၾကည္ၿမိဳ႕  

နယ္၊ ကြမ္းၿခံကုန္းေက်းရြာ၊ မဂၤလာေပၚ 

ေတာ္မူေက်ာင္း၀င္း၌ အသစ္ေဆာက္ 

လုပ္ေနေသာ မဟာသီရိသိမ္ေတာ္ႀကီး 

အတြက္ အလွဴေငြမ်ားထည့္၀င္ လွဴဒါန္း 

ႏုိင္ပါသည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၂၄၇၆၂၀၃

ေရာင္းမည္

ေထာက္ၾကန္႔၊ ေဘာလံုးကြင္းရပ္ကြက္၊ 

ေျမ (၂၅×၅၀)၊ အိမ္ BN ႏွစ္ထပ္၊ အိမ္ 

သစ္၊ သိန္း (၅၅၀)။

ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္−

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၄၀၄၇၈

ေရာင္းမည္

တ/ဥ၊ (၁၂) ရပ္ကြက၊္ မိဂသ ီ(၂၁) လမ္း၊ 

အမွတ္ (၂၉၃/က)၊ ေပ (၂၀×၆၀)၊ ႏွစ္ 

၆၀ ဂရန္၊ ျပငဆ္ငၿ္ပီး၊ ႏစွထ္ပ္တိုက၊္ (အ 

သင့္ေနႏုိင္)၊ အေရွ႕လွည့္၊ ေရမီးျပည့္စံု၊  

မီတာ ႏွစ္လံုး၊ သိန္း (၁၅၉၀) (ညိႇႏႈိင္း)။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၁၀၉၉၅

ေရာင္းမည္

(၁၀×၆၀)ေပ၊ ေရမီးစံု၊ အိမ္အသစ္ 

ေဆာက္လုပ္ၿပီး ဧရာ ၁၆ လမ္း၊ ညရပ္ 

ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္−

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၂၉၀၉၆

ေရာင္းမည္

ေတာင္ ႀကီး ၿမိဳ ႕ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ 

ေပ (၁၀၀×၁၂၀)၊ ဂရန္နာမည္ေပါက္၊ 

2 PT+ တစ္ဂုိေဒါင္၊ အ၀ီစိ+ ႏွစ္မီတာ+ 

ဖုန္းပါ ေရာင္းမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၀၇၇၉၈

၀န္ေဆာင္မႈ

သႀကၤန္ရက္အတြငး္ မ႑ပ္မ်ားအတြက္ 

CCTV လံုၿခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

အသက္သာဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အျမန္ဆံုး 

Service ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၃၀၂၁၉၃

ROYAL TUN SERVICE

အဲကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ 

စက္မ်ားကုိ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆး 

ေၾကာ၊ ျပဳျပင္၊ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၆၈၇၄၉
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အမ်ိဳးသမီးတစဥ္ီးႏငွ္ ့အမ်ိဳးသားတစဥ္ီး စကားေျပာေနၾကသည။္ 
အမ်ိဳးသမီး- ရွင္ေသာက္တတ္လား။
အမ်ိဳးသား- ကြၽန္ေတာ္အေသာက္ၾကမ္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုး၀ 
တံုးတိျဖတ္ခ်လိုက္တယ္။
အမ်ိဳးသမီး- အိုး . . . ဒီလိုလုပ္ဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာ္ေတာ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့လူမွ ျဖစ္ႏုိင္မွာေနာ္။
အမ်ိဳးသား- အင္း . . .ဘယ္လိုေျပာရမလ။ဲ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အရက ္
နဲ႔ မတည့္ဘူးဆိုတာ သိလာခဲ့လို႔။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ႀကိမ္ေသာက္ 
တုိင္း တစ္ႀကိမ္ လက္ထိတ္နဲ႔ ပါပါသြားလို႔ပါ။

မတည့္ဘူး

လစာတိုးေပးပါ

ဆမတ္စ္ေယာကသ္ူေဌး၏ ႐ံုးခန္းထ ဲခပတ္ညတ္ည္ႏငွ္၀့ငသ္ြားၿပီး 
‘‘ေဘာ့စ္၊ ကြၽန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲေျပာမယ္။ စီးပြားေရး 
အရမ္းမေကာင္းဘူးဆိတုာ ကြၽန္ေတာ္သတိယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမုၸဏ ီ
သံုးခုက ကြၽန္ေတာ့္ေနာက္ကုိ လုိက္ေနတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ 
ေတာ္က့ု ိလစာတိုးေပးဖို႔ ေလးေလးစားစားေတာင္းဆိပုါတယ’္’ဟ ု
ေျပာလုိက္သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္သူေဌးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေနာက္ 
တြင္ သူေဌးက ဆမ္ကုိ လစာငါးရာခုိင္ႏႈန္းတုိးေပးလိုက္သည္။
 ဆမ္တစ္ေယာက ္ေက်နပ္စြာျဖင္ ့အခန္းထမွဲ ထြကရ္န္ျပင ္
ဆင္ေနစဥ္ သူေ႒းက ‘‘ဒါနဲ႔ ဆမ္ မင္းေနာကက္ု ိလုကိ္ေနတဲ့ ကမုၸ 
ဏီေတြက ဘယ္ကုမၸဏီေတြလဲ’’ဟု ေမးရာ ဆမ္က ‘‘အိမ္မွာ 
သံုးတဲ့ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီေတြပါ ေဘာ့စ္’’ဟု 
ေျပာပါေလေတာ့သည္။

စာေပျမတ္ႏုိးသမူ်ားေမြ႕ရာ အုိေအ 
စစ္ေလးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ 
စာအုပ္တန္းတည္ရွိရာ ေစ်းႀကီး 
ကို ရွစ့္ဆယ့္ရွစ္စစ္တပ္ အာဏာ 
သိမ္းၿပီးမၾကာ တစ္ေသြး တစ္သံ 
တစမိ္န္႔ျဖင္ ့ဖ်ကလ္ိကုသ္ည။္ ေစ်း 
ႀကီးတစ္ခုလုံးဖ်က္သိမ္းခံရ၍ စာ 
အပုဆ္ုငိမ္်ားမွာေလ႐ူးႏငွ္ ့လြင္ပ့ါး 
သြားေသာ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ား 
လုိ ဦးတည္ရာအတည္တက်မရိွ 
ဖ႐ုိဖရဲ ျဖစ္သြားၾကသည္။ လွည္း 
တန္းဘက္ဆင္းသူဆငး္၊ ၿမိဳ႕ထဲ 
ေျခဦးလွည့္သူလွည့္..ေခတ္မီလွ 
ပေသာ အေဆာက္အအုံႀကီးအ 
တြက္ တန္ဖုိးရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 
မ်က္ႏွာစာကို ဖ်က္ေပးခဲ့ရသည္။ 
စာအပု္ေရာင္းသူေတြ တကြတဲျပား 
ျဖစရ္ျပန္သည။္ ယေန႔တိုင ္အစား 
ထုိးမရသည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမွာ စာအုပ္ 
ဆုိင္မ်ား လုံး၀ကြယ္ေပ်ာက္သြား 
ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
 (၄)
ျမန္မာျပည္စာအုပ္ေလာကတြင္ 
အဓိကအေခၚအေ၀ၚႏွစ္ရပ္ရိွပါ 
သည။္ စာႀကီးေပႀကီးမ်ားကိ ု‘လုငိ္း  
စာအုပ္’ဟု ေခၚ၍ စာအုပ္အငာွး 
ဆုငိမ္်ားအားကုိးေသာလုငိ္းကိ႐ုပု ္ 
ျပလုိင္းဟုေခၚၾကသည္။ ေျမနီ 

ကုန္း၊ ပန္းဆုိးတန္းစာအုပ္တန္း 
သည ္လုငိ္းစာအုပ္တန္းျဖစၿ္ပီး ၃၁၊  
၃၂၊ ၃၃ လမ္းစာအုပ္တန္းသည္ 
႐ုပ္ျပလုိင္းဟုေခၚေသာ မဂၢဇင္း၊  
႐ပု္ျပ၊ ကာတြန္းစာအပုမ္်ားေရာင္း 
သည္စ့ာေပတန္းျဖစသ္ည။္ ျမန္မာ  
ျပညအ္နယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အငွား 
ဆုငိဖ္ြင္လ့ုသိမူ်ား ၃၁၊ ၃၂ စာအပု ္
တန္း ႏငွ္ ့ကင္းကြာ၍မရ၊ ထိုစာအုပ္ 
တန္းသညလ္ည္း ယခုအခါ အလြန္ 
ပင္ေျခာက္ေသြ႕သြားခဲသ့ည။္ လြန ္
ခ့ဲေသာ ဆယစ္ုႏစွတ္စခ္ုေက်ာထ္ ိ
ဖြံ႕ၿဖဳိးစည္ကားခဲ့ေသာ ၃၁၊ ၃၂ 
လမ္းစာအုပ္တန္းသည္ ပန္းဆုိး 
တန္းေအာက္ဘက္နီးနီးေျခာက္ 
သေယာင္းႏုိင္လာသည္။
 ယခငက္ေက်ာသ္နိ္း၊ ဟသၤာ 
တ၊ ေစာဦး အစရိွသည့္စာအုပ္ 
ဆုိင္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ၃၁၊ ၃၂ 
လမ္းစာအပုဆ္ုငိမ္်ားသည ္မြန္းလြ ဲ
ႏွစ္နာရီခန္႔မွစ၍ ညခုနစ္နာရီ 
ေမွာငခ္်နိအ္ထ ိတုိးေ၀ွ႔စညက္ားခဲ ့
ေသာ္လည္း ယခုအခါ က်ဲတိက်ဲ 
ေတာကသ္ာျမငရ္သည။္ လုငိ္းစာ 
အုပ္ဆုိင္မ်ား၊ ရွားပါးစာအုပ္ဆုိင္ 
မ်ားက်ဆင္းလာသလု ိရပက္ြကအ္ 
သီးသီးရွိ စာအုပ္ဆုိင္ေလးမ်ားမွာ 
လည္းသိသိသာသာေလ်ာ့နည္း  

pmrsufESm(23) rS

စာအုပ္ဆုိင္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း

က်ဴးသင္ခန္းစာ(၇)ရပ္
pmrsufESm(26) rS

လာသည။္ ထုရိပက္ြကအ္ငွားဆုငိ ္
ေလးမ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ေၾကာင့္ျဖဳတလ္ိကု္ျခင္းသည ္၃၁၊ 
၃၂ လမ္းစာအုပ္ေစ်းကြက္အေပၚ 
ႀကီးစြာ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည္။
  လူေတြ စာသိပ္မဖတ္ၾက 
ေတာပ့ါ။ အာ႐ုကံ်ကစ္ားစရာေတြ 
က ခုေခတ္မွာမ်ားလသွည။္ ဘလိ ိ
ယက္ခုံ၊ ေဘာလုံးပြဲ၊ အခမဲ့႐ႈိးပြဲ 
ေဖ်ာ္ေျဖစရာေတြအျပည္.့....။ ေငြ 
ကုန္မခံခ်င္လ်င္ ကုိယ့္အိမ္မွာ 
ကုုိယ္တီဗီ ၾကည့္လုိလ်င္ ၾကည့္၊ 
ဂိမ္းကစားလုိလ်င္ကစား၊ တစ္ 
ေယာက္တည္း ဖုန္းပြတ္႐ုံျဖင့္ 
လည္း အပ်င္းေျပေစသည။္ သည ္
လုိေခတ္ႀကီးထဲမွာ စာအုပ္အငွား 
ဆုိင္ေတြ ျဖဳတ္လုိက္ၾကတာ တ 
ကယ္ေတာ့မဆန္း..။

(၅)
ျပင္သစ္ဒႆနပညာရွင္ ယန္း 
ေပါလ္ဆတ္က ‘စာၾကည့္တိုက္ 
မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားသည္ဒုတိယ 
ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္’ဟု ဆိုခဲ့ 
သည္။ၿဗိတိသွ် စာေရးဆရာႏွင့္ 
အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ဖရန္စစ္ 
ေဘကြန္က ‘စာဖတ္ျခင္းသည ္ႏစွ ္
သကမ္ႈကုိျဖစထ္ြန္းေစသည။္ ဂဏု ္
က်က္သေရရိွေစသည္။ ပင္ကုိ 
စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေစသည္’ဟု 
ဆုိပါသည္။ ထို႔အျပင္ စာဖတ္ 
ျခင္းမွရသည့္စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ဖရန္စစေ္ဘကြန္ကပင္ 

‘စာဖတ္ျခင္းသညလ္ကူိ ုတုိးတက ္
ေစသည္။ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အ 
သင့္ျပငဆ္ငၿ္ပီးျဖစ္ေစသည။္  ေရး 
သားျခင္းသည္ လူကိုတိက်ေစ 
သည္’ဟုဆုိခဲ့ပါသည္။ ႐ုပ္၀တၳဳ 
ပစၥည္းေတြ၊ အိုင္တီနည္းပညာ 
ေတြမည္မွ်ပင္ တုိးတက္ျမင့္မား 
လာပါေစ စာဖတ္ျခင္းကု ိလ်စလ္်ဴ 
႐ူ၍ရမည္မထင္။   အြန္လုိင္းမွ၊ 
တက္ဘလက္မွ အီးဘြတ္ခ္ဖတ္႐ႈ 
ႏုငိ္ေသာလ္ည္း အုငိတ္နီယပ္ယထ္ ဲ
ေရာက္မလာေသးသည့္ စာအုပ္ 
အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ထုိ႔ 
အျပင္ စာအုပ္သည္ စာအုပ္သာ 
ျဖစ္ပါ၏။ စာအုပ္ေတြကို စနစ္တ 
က်ေရာင္းခ်ေသာ စာ အပုဆ္ုငိ္ေတြ 
မတုိးပြားလွ်င္ေန၊ မေလ်ာ့က်ေစ 
လုိပါ။ ယခုမူစာအုပ္ဆုိင္ေတြ ေရ 
ရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ စိန္ 
ေခၚမႈေတြက ေထာင့္ေပါငး္စုမွံ ေပၚ 
ထြက္ေနပါသည္။  
အငအ္ားႀကီးသသူာ က်န္ရစၿ္မ ဲဆု ိ
သည္အ့ဘဓိမၼာသညစ္ာအုပ္ေလာ 
ကႏွင့္မပတ္သက္ေစလုိပါ။ ယခု 
ကြၽန္ေတာ္ျမင္ေနရသည္က စာ 
အုပ္ဆုိင္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက ္
ကြယ္လာခ်ိန္တြင္ အရက္ဆုိင္ 
ေတြ တစဆ္ုငိၿ္ပီးတစဆ္ုငိ္ေပၚထြန္း 
လာျခင္းျဖစပ္ါသည။္ စာအပုဆ္ုငိ ္
ေတြ  အဓြန္႔ရွည္ေစခ်ငလ္ပွါသည။္

ဦးေနဝင္းလကထ္က ္၁၉၈၀ ျပည္ ့
ႏွစ္က ႏုိင္ငံပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားကို 
တရားမဝင္ဝယ္ယူၿပီးေနထိုင္သူ 
မ်ားကိ ုဖယရ္ွားေရးအတြက ္လင္း 
ယုန္စမံီခ်ကက္ိ ုအေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ 
အစိုးရအိမ္ဥပစာႏွင္ ထုတ္ျခင္း 
အကဥ္ပေဒအရေဆာငရ္ြကခ္ဲ့တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဖယ္ရွားမယ့္ေန ႔ 
ရက ္(ယ-ရက)္ေခၚ (D-Day)ကိ ု 
သတ္မွတ္ရာမွာေက်ာင္းသား ၊ 
ေက်ာင္းသမူ်ား စာေမးပြကဲ်င္းပတဲ ့
ေန႔ရက္ကို အထူးသတိျပဳေရွာင္ 
ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဟာ 
သႀကၤန္ရက္၊ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္နဲ ႔  
ဝါတြင္းကာလကိုပါေရွာင္ရွားၿပီး 
ေမလကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တာေတြ႕ရပါ 
တယ္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ 
လက္ထက္က အိမ္ရာမဲ့မ်ားကို  
ၿမိဳ႕သစ္မ်ားသို ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ 
ခ်ထားရာမွာလည္း အထက္ပါ 
အတုိင္းေရွာင္ရွားခဲ့တာေတြ႕ရပါ 
တယ္။ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီေခတ္ 
မွာမိေက်ာင္းကန္က အိမ္ရာေတြ 
ဖယရ္ွားခဲတ့ာ ေက်ာင္းဖြင္ရ့ကက္ာ 
လျဖစ္ေနတာေတြ႕ရၿပီး သမီးက 
ေလးေက်းရြာဖယရ္ွားရာမွာလည္း 
မူလတန္း၊ အလယ္တန္းစာေမး 
ပြဲမ်ားက်င္းပတဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 

အတြင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါ 
တယ္။ အင္းစိန္ မီးရထားေျမက 
ဖယ္ရွားမႈဟာလည္း အလားတူ 
စာေမးပြဲရက္ အတြင္းျဖစ္ေနပါ 
တယ္။ ဖယ္ရွားတဲ့အခ်ိန္နာရီမွာ 
လည္း ယခင္က ဦးေနဝင္းေခတ္၊ 
တပ္မေတာ္ အစိုးရေခတ္ေတြမွာ 
နံနက္မိုးလင္းမွသာ ေဆာင္ရြက္ 
တာေတြ႕ရေပမယ့္ မ်က္ေမွာက္ 
ေခတမ္ွာေတာ ့မင္းဓမၼပ်ဳိးဥယ်ာဥ၊္  
မိေက်ာင္းကန္စတဲ့ေနရာေတြမွာ  
ေမွာင္နဲ ႔  မည္းမည္းသန္းေခါင္  
ေက်ာ္မိုး မလင္းမီကာလကို ေရြး 
ခ်ယ္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သမီး 
ကေလး ေက်းရြာမွာလည္း မိုးစင္ 
စငမ္လင္း မီကာလမွာပင ္စတင္ခ့ဲ 
ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ဒမုိီကေရစ ီအစိုးရဟာ ယခင္ေခတ္ 
ေတြထက္ ပိုမိုရက္စက္ေလၿပီ၊ 
လက္သံေျပာင္ေလၿပီလို ႔ ေျပာစ 
မတွမ္ျဖစ္ေအာင ္အထူးဂ႐ုျပဳသင္ ့
တဲ့အေၾကာင္း က်ဴးသင္ခန္းစာ 
အမွတ္(၅)အျဖစ္  ေဖာ္ျပလိုပါ 
တယ္။
  ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ 
က်ဴးသင္ခန္းစာတစ္ ခုက ျပန္  
လည္ေနရာခ်ထားတဲ့ေနရာမွာ  
ႏိငုင္ံေရးပါတီေတြ၊ လကန္ကက္ိငု ္
အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဝင္ေရာက္ 
တာဝန္ယူတာ၊ လွဴဒါန္းတာေတြ 
ကိ ုလံုးဝခြင္မ့ျပဳသင္ပ့ါဘူး။ ဒါဟာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ 
ကို အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ေစပါ 
တယ္။ သမီးကေလးေက်းရြာက 

အိမ္ေထာင္စုေတြကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
ပါတီက တာဝန္ယူၿပီး ေနရာခ် 
ထားေရးေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို ႔ 
သိရပါတယ္။ ေျမေနရာ ၁၂ ဧက 
ဝယ္တာ၊ ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္တာ 
စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ 
ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အစိုးရ 
ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ 
လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အစိုးရက 
ေဆာင္ရြက္မေပးလို ႔  ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီက ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးတယဆ္ုတိာ မျဖစသ္င္ပ့ါဘူး။
 က်ဴးေတြကိအုေၾကာင္းျပၿပီး 
ႏုငိင္ံေရးပါတီေတြက ပံစုအံမ်ဳိးမ်ဳိး 
နဲ႔ အျမတ္ထုတ္ေလ့ရိွၾကတာကို 
ဖြံ ႕ ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ အမ်ားအ 
ျပားေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ လြန္ 
ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က လိႈင္သာယာမွာ 
ႏုငိင္ံေရးပါတီဝငတ္စဦ္းက ဆင္းရ ဲ
သားၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္မယ္ 
ဆုၿိပီး ေၾကညာခဲတ့ာကိ ုအစိုးရက 
လံုးဝခြင့္မျပဳဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ 
ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့လပ္ုရပ္ပါ။ ယခု 
လည္း အဲဒီလိုခြင့္မျပဳဘဲ တစ္မူ 
တည္းက်င့္သံုးသင့္ပါတယ္။ အိမ္ 
ရာျပႆနာေျဖရွင္းေရးနည္းဗ်ဴ 
ဟာမ်ား အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈ 
မွန္သမွ်ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက 
လြဲၿပီး မည္သည့္ပါတီ မည္သည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းကမွ် လပ္ုေဆာငခ္ြင္ ့
မရွိဘူးဆုိတာကို မူတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ခ်မွတ္ထားသင့္တယ္ဆုိတဲ့  အ 
ခ်က္ကို က်ဴးသင္ခန္းစာအမွတ္ 
(၆)အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

 ေနာက္ဆံုးသင္ခန္းစာ အ 
မွတ္ (၇)က ျမန္မာႏုငိင္ရံ႕ဲ အိမ္ရာ 
ျပႆနာႀကီးထြားလာမႈနဲ ႔  ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ရဲ႕ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ သမိုင္း 
စဥ္ကို ျပန္လည္သုံုးသပ္သင့္တဲ့ 
အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နညး္ 
အားျဖင္ ့အမိရ္ာျပႆနာကိ ုဆပ္ပ 
လိုင္း႐ႈေထာင့္ (Supply Side) လို႔ဆိ ု
တဲ ့အမိရ္ာလိအုပခ္်က္ျဖည္ ့ဆည္း 
မႈအပိုင္းမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ 
ပါတယ္။ ဒလီိ႐ုႈျမငျ္ခင္းဟာ ယခင ္
ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ စာေရးသ ူတင ္
ျပခဲ့တဲ့အတုိင္း ‘‘ဖ်က္ရွင္းမႈ’’ အ 
စား ‘‘ေျဖရွင္းမႈ’’ကို ဦးတည္ ႐ႈ 
ျမင္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ရာသမိုင္းစဥ္ကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ လြတ္ 
လပ္ေရးရၿ ပီးတဲ့ေခတ္ပါလီမန္ 
အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပည္ေတာ္ 
သာစီ မံကိ န္းအရအိ မ္္ရာတည္  
ေဆာက္မႈမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ 
အလံုးအရင္းနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ 
တာျဖစ္ပါတယ္။ (၁၀)ႏွစ္ခန္ ႔ 
အၾကာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ေတာင္ 
ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပနဲ႔ 
သာေ က တ ၿ မိဳ ႕ သ စ္ေ တြ တ ည္  
ေဆာကၿ္ပီး အလုံုးအရင္းနဲ႔အမိရ္ာ 
ျဖည့္ဆည္းမႈေတြ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ (၉) ႏွစ္ 
အၾကာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ သုဝဏၰ 
ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ၿပီး အလံုး 
အရင္းနဲ႔ အိမ္ရာမ်ားျဖည့္ဆည္းခဲ့ 
ျပန္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ 
(၂၃)ႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ 

(ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ 
ထက္)မွာ ၿမိဳ႕သစ္ခုနစ္ၿမိဳ႕တည္ 
ေဆာက္ၿပီး အလံုးအရင္းနဲ႔ အိမ္ 
ရာျ ဖ ည့္ ဆ ည္း မႈျ ပဳ လု ပ္ ခဲ့ တာ  
၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
အတိတ္ကာလကိုၾကည့္ရင္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံမွာ (၁၀)ႏွစ္၊ (၉)ႏွစ္၊ 
(၂၃)ႏွစ္အၾကာ ကာလအသီးသီး 
မွာ  က်ဴးေက်ာ္မ်ားအပါအဝင္  
ျပညသ္ူေတြရ႕ဲ ေနေရးလိအုပ္ခ်က ္
ကိ ုအလံုးအရင္းနဲ႔ျဖည္ဆ့ည္းခဲတ့ာ 
(ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေပးတာ) 
ေတြ႕ရပါတယ္။  တစ္နည္းအား 
ျဖင္ ့ဆယစ္ုႏစွတ္စစ္မု ွဆယစ္ုႏစွ ္
(၂)စအုထိ ၾကာေလတိုင္း Supply 
Mechanism ေခၚတဲ ့‘‘ျဖည္ဆ့ည္း 
မႈ’’ေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ျဖစ္ထြန္းခဲ့ 
တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာျဖစ္ 
ပါတယ္။
 ယခုအခါ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ (၁၇)ႏွစ္ (သို႔ 
မဟုတ္)ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုနီးပါးရွိ 
လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွးယခင္ 
က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပၚမူတည္ 
ၿပီး  အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  
အလံုးအရင္းနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးရ 
မယ့္အခ်ိန္ကာလသို႔ မလြဲမေသြ 
ေရာက္ရွိေနၿပီဆိုတာ အထင္အ 
ရွားေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။
 ဒါေပမဲ ့Supply Mehanism 
က ခါးျပတ္ေနတယ္ပဲေျပာရမ 
လား၊ ပ်က္စီးေနတယ္လုိ႔ေျပာရ 

မလား၊ တကယ္ကို အားမရစရာ 
ပါပ။ဲ ‘‘ေတာင္တ့ဆခဲါ၊ ေပၚ ထြက ္
လာ၊ သတၱဝါဓေလ့၊ စိတ္ခ်မ္း 
ေျမ႕’’ဆုိသလို  ယေန႔အခ်ိန္မွာ 
ယခင့္ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ 
ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးသ 
လို  အိမ္ရာေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္ 
မႈစီမံကိန္း (Site and Services 
Scheme)ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေပးဖို႔ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူတို႔ 
က မ်ားစြာေမွ်ာလ္င့္ေနၾကၿပီး အမိ ္
ရာသမိငု္းကလည္း ေတာင္းဆိုေန 
ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စု 
ၾကာရင ္ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုငိင္တံစ္ႏုငိင္မံွာ 
ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတုိးတက္မႈနဲ႔ ေက်း 
လက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေန 
ထုိင္မႈေတြဟာ အိမ္ရာလိုအပ္  
ခ်က္ကို မ်ားစြာျမင့္မားေစခဲ့တယ္ 
ဆုိတာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ဒီ 
အခ်က္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာအလံုး 
အရင္းနဲ ႔ တုိးပြားမ်ားျပားလာတဲ့ 
က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ားက အခိုင္ 
အမာသက္ေသျပေနတာလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို ႔ဆုိေစထိ 
ေရာက္တဲ့မူဝါဒနဲ႔ Supply Me- 
chanism ကို ေတာင့္တင္း ခုိင္မာ 
ေအာင္လုပ္ ရမယ့္အခ်ိ န္အခါ  
ေရာက္ေနၿပီ၊‘‘ခ်ိန္တန္ၿပီ’’ ဆုိတဲ့ 
အ ခ် က္ ကို  က်ဴးေ က်ာ္ေ ပး တဲ့  
ေနာက္ဆံုးသင္ခန္းစာအျဖစ္ အ 
ေလးအနက္ေဖာ္ျပလုကိရ္ပါ တယ ္
ခင္ဗ်ား။



ႏုငိ္ငအံတြင္း စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရိွ စစုုေပါင္း ေရခ်ိဳပမာဏ ငါးရာခုငိ္ႏႈန္းသာ ထတုယ္သူံုးစဲြႏုိင္
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၂
ေငြေၾကးလံုေလာကစ္ြာ မေထာက ္
ပံ့ႏုိ င္ျ ခ င္း ၊  န ည္း ပ ညာေ ခ တ္  
ေနာကက္်ျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ႏုငိင္အံ 
တြင္း စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ျမစ္လက္တက္မ်ားရိွ စုစု 
ေပါင္း ေရခ်ိဳပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင္ 
ႏႈ န္း ခန္ ႔သာ  ထုတ္ယူသံုး စြဲႏုိ င္  
ေၾကာင္း  အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရ 
အရင္းျမစ္ေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိ 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးဆင္းေန 
ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ တစ္ႏွစ္ 
လွ်င ္ေရခ်ိဳကဗုကလီုမီိတာ ၁၀၀၀ 
ေက်ာ္ ထု တ္ ယူ သံုး စြဲႏုိ င္ေ သာ္  
လည္း အမွန္တကယ္ထုတ္ယူသံုး 
စြဲႏုိင္သည့္ ပမာဏမွာ ၁၀မွ ၅၄ 
ကု ဗ ကီ လို မီ တာ အ ၾ ကား သာ  
ထုတ္ယူသံုးစဲြႏုိင္သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးဆင္းေန 
သည့္ ဧရာ၀တီ၊ စစ္ေတာင္း၊ သံ 
လြင္၊ ခ်င္းတြင္းစသည့္ အဓိက 
ျမစ္ႀကီး ေလးစင္းႏွင့္ မင္းတုန္း၊ 
ေယာ၊ စလင္း၊ မန္း၊ မုံး၊ ျမစင္ယ္၊ 
စမံ၊ုေဇာဂ္်၊ီ မူးႏငွ္ ့အျခားေသာ ျမစ ္
လက္တက္ငယ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
ထတုယ္သူံုးစြဲႏုငိသ္ည္ ့ပမာဏကု ိ

က်ဳကိထ္ီး႐ိုးေတာင္ေပၚေစ်းဆိငုမ္်ားတြင ္ေတာ႐ိငု္းတရိစၧာနထ္ြကပ္စၥည္းေရာင္းမႈ ရွ၊ိ မရွ ိစစ္ေဆး
ခုိင္ခုိင္စုိး

ရန္ကုန္၊ မတ္- ၂၂
က်ဳိက္ထီး႐ုိးေတာင္ေပၚရိွ ေစ်း 
ဆုိင္မ်ားတြင္ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈရိွ၊ မရိွ 
ကုိ ကင္ပြန္းစခန္းရိွ သဘာ ၀ပတ္ 
၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ 

ထိန္းသိမ္းေရးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား 
က စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သ 
တင္းရရိွသည္။
 ေတာင္ေပၚတြင္ ေရာင္းခ် 
လ်က္ရိွသည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား တြင္ 
ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္း 
မ်ားေရာင္းခ်မႈရိွ၊ မရိွကုိ လစဥ္ 

ပုံ မွ န္စ စ္ေဆးလ်က္ ရိွသည္ဟု  
က်ဳိက္ထီး႐ုိးေတာင္တန္းခ်စ္သူ 
မ်ားအသင္းမွ ကုိမ်ဳိးမ်ဳိးက ေျပာ 
ၾကားသည္။
   က်ဳိက္ထီး႐ုိးေတာင္တက္ 
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြ င္  ေတာ 
ေကာင္ေခါင္းမ်ား၊ ေတာ႐ုိင္းတိရ 

စၧာန္အေကာင္မ်ားကုိ ႐ုပ္ျပထား 
ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရိွသည့္အတြက္  
ၾကပ္မတ္ထားစစ္ေဆးလ်က္ရိွ  
ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
 ‘‘တစ္လကုိ အနည္းဆုံး ႏွစ္ 
ခါေလာက္ေတာ့ လာစစ္တယ္။ 
သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း သတ္မွတ္ထား 

ၿပီး ဒီအေကာင္ေတြ ေရာင္းေန 
တယ္ဆုိေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူး။ 
ဒီ လုိ လုိက္စစ္ေတာ့ အေတြ ႕ရ 
ေတာ့ အေတာ္နည္းသြားပါၿပီ’’ ဟု 
ကုိမ်ဳိးမ်ဳိးက ေျပာသည္။
 ထုိ ႔ အျ ပ င္  က်ဳိ က္ ထီး ႐ုိး  
ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေတာင္ေျခရိွ စား 

ေသာက္ဆုိင္အခ်ဳိ႕တြင္ ေတာ႐ုိင္း  
တိရစၧာန္အသားမ်ား ေရာင္းခ်ေန  
မေရာင္းခ်ရန္ က်ဳိက္ထီး႐ုိးေတာင္ 
တန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္းႏွင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သားငွက္တိရစၧာန္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း 
ပညာေပးလ်က္ရိွသည္။
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တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
 တုငိ္းေဒသႀကီးႏငွ္ ့ျပညန္ယ ္
တြင္ သံုးစြဲေနမႈကုိ အၾကမ္းဖ်င္း 
သာတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရေ၀ 
ေရလဲဧရိယာႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းမ်ားအ 

လုကိ ္ေရသံုးစြမဲႈႏငွ္ ့ေရအရင္းျမစ ္
မ်ားစစ္တမ္းကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
အၿမဲတမ္း စစ္တမ္းေကာက္ယူ  
သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက ဆို 
သည္။
  ‘‘ေရအရင္းအျမစ္ေတြကုိ 

အက်ိဳးရိရွိ ွသံုးစြဖဲို႔အတြက ္အစိုးရ 
ဆီမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ၊ 
စီမံခန္ ႔ခဲြမႈေတြရိွဖုိ ႔လိုအပ္တယ။  
နည္းပညာေတြနဲ ႔  ထိန္းသိမ္းဖို ႔ 
လည္း လုအိပ္တယ္’’ဟု ျမန္မာေရ 
အရင္းအျမစမ္်ားအေၾကာင္း ေလ ့

လာေနသူ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက 
ေျပာသည္။
 စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ 
မ်ားႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္း 
ေၾကာင္ ့လကရ္ိွျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေရ 
သံုးစြမဲႈမွာ ျမင္တ့ကလ္ာလ်ကရ္ိၿွပီး 

တုိးပြားလာေသာ ေရလိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ အစိုးရအ 
ေနျဖင္ ့ေခတမ္နီည္းပညာ မ်ားကု ိ
အသံုးျပဳရမည္ဟု ေကာ္မတီက 
အႀကံျပဳထားသည္။

ဓာတ္ပံု − အိျဖဴမြန္
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ျမန္မာမွ ေလၾကာင္းခရီးျဖင့္ လာသူမ်ားကုိ ၁၄ ရက္ 
ဗီဇာကင္းလြတ္ေပးရန္ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားရထားစီးနင္းခ
ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍
ျမန္မာေငြျဖင့္သာ ေကာက္ခံမည္
အိမြန္ေက်ာ္

ရန္ကုန္၊ မတ္−၂၂
ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား ရထား 
စီးနင္းခကုိ ေဒၚလာႏွင့္ ေကာက္ 
ခံေနရာမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ 
ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေျပာင္း လဲေကာက္ 
ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား 
မွ သတင္းရရိွသည္။
 ႏုိင္ ငံျခားသားမ်ားအတြက္ 
ရထားစီးနင္းခကုိ ေဒၚလာျဖင့္သာ 
ေကာက္ခံရာမွ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားသာ 
မက မည္သည့္ခရီးစဥ္မဆုိ ျပည္ 
တြင္းခရီးသြားမ်ားနည္းတူ ျမန္မာ 
က်ပ္ေငြျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ 
မည္ျဖစ္သည္။
 ႏုိင္ငံတကာတြင္  ၎တုိ႔ 
ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးျဖင့္သာ ရထား 
စီးနင္းခ  ေကာက္ခံေလ့ရိွေသာ 
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ထုိ 
က့ဲသုိ႔စနစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ 
လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေန 
ဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ‘‘သူတုိ႔အတြက္ ပုိအဆင္ေျပ 
သြားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား႐ုိး႐ုိး 

လက္မွတ္ ၁၀၀ ဆုိ သူတုိ႔လည္း 
၁၀၀ ေပး႐ံုပဲ။   ႏုိင္ငံတကာမွာ 
လည္း ဒီလုိပဲ လုပ္ေနတာဆုိေတာ့ 
ေျပာင္းလုိက္တာပါ’’ ဟု ၎က 
ဆုိသည္။
 ေငြလဲေကာင္တာကုိ ရန္ကုန္ 
ဘူတာႀကီးအတြင္း ႐ုိး႐ုိးၿမိဳ႕ပတ္ 
ရထား တန္းဆင္၀င္ေအာက္တြင္ 
ဖြင့္ လွစ္ထားၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး 
အနီးအနား တစ္၀ုိက္တြင္လည္း 
ေငြလဲေကာင္တာမ်ား ထားရိွေပး 
ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 ရန္ကုန္-မႏၲေလးခရီးစဥ္ကုိ 
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ယခင္ 
က လက္မွတ္ခ ေဒၚလာ ၃၀ ျဖင့္ 
၀ယ္ယူရၿပီး ယခုျမန္မာက်ပ္ေငြ 
ျဖင့္ ၉,၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 ထုိ႔အတူ ၿမိဳ႕ပတ္ ခရီးစဥ္မ်ား 
တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လက္မွတ္ 
ခ ၁၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ 
ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အဲကြန္းအထူး 
ရထားလက္မွတ္ကို ယခင္က ႏွစ္ 
ေဒၚလာျဖင့္ ၀ယ္ယူရၿပီး ယခု 
၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ 
သည္။

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၂

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလေၾကာင္းခရီး 
ျဖင့္လာၿပီး ထိုင္းေလဆိပ္ ၂၃ ခု 
မွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ ၁၄ 
ရက ္ဗဇီာကင္းလြတခ္ြင့္ေပးရနအ္ 
တြက္  ထုိင္းလႊတ္ေတာ္က အ 
တည္ျပဳလိုက္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ 
ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအက်ိဳးရိွ 
လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြား 
လပုင္န္းကြၽမ္းက်ငသ္မူ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ထုငိ္းႏုငိင္မံ ွျမနမ္ာႏုငိင္အံား 

ဗဇီာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္အ တြက ္ 
မတ္လ ၂၁ ရကက္ က်င္းပခဲ့ေသာ  
ထိုင္းႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္အစည္းအ 
ေ၀းတြင ္ထုငိ္းႏုငိင္ံျခားေရး၀နႀ္ကီး 
ဌာနမွ တင္ျပမႈကုိ အတည္ျပဳခဲ့ 
သည္ဟု ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္သတင္း 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရာ 
တြင ္၁၄ ရက ္သကတ္မ္းေပးထား 
ၿပီး ထုိုင္းႏုိင္ငံမွ သတ္မွတ္ေပး 
ထားေသာ ေလဆိပ္ ၂၃ ခုမွ ၀င္  
ေရာကလ္ာသမူ်ားသာ အက်ံဳး၀င ္
ၿပီး နယ္စပ္ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းမွ  

၀င္ ေရာက္လာသူမ်ား မပါ၀င္ 
ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရေျပာေရးဆို
ခြင့္ရိွသူ ကေျပာသည္။
 ‘‘ခုလို  ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ 
ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ 
သြယ္ေရးက ပုိေကာင္းလာမွာ  
ေပါ။့ စီးပြားေရးအရေရာ ခရီး သြား 
လုပ္ငန္းအရေရာ အရမ္းေကာင္း 
ပါတယ္။ အားလံုးလည္း ေမွ်ာ္  
လင့္ေနတဲ့ ရလဒ္ပါ’’ ဟု ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးၿဖိဳးေ၀ရာ 
ဇာကေျပာသည္။

 ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္သည္ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္လက္ 
မွတ္ေရးထုိးၿပီးမွသာ အက်ံဳး၀င္ 
မည္ျဖစ္ၿပီးလက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ 
ေန႔ကုိမူ အတိအက် မသတ္မွတ္ 
ရေသးေပ။
 ျမန္မာႏုိ င္ငံမွ  တုိက္႐ုိက္  
ေလေၾကာင္းမရိွေသာ ႏုငိင္မံ်ားသုိ႔ 
သြားမည္ဆုိပါက ထိုင္းႏုိင္ငံေလ 
ဆိပ္မွ တစ္ဆင့္ စီးရာတြင္လည္း 
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ 
ေတာ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သြား  
ေရာက္သူမ်ားျပားလာႏုိင္မည္ဟု  

ျမန္မာႏုိင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအ 
သင္းဥက႒ၠ ဦးေဇာ၀္င္းခ်ိဳက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ဗီဇာရဖုိ႔အတြက္ တန္းစီရ 
တဲ့အလုပ္ကုိ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါ 
ေၾကာင့္လည္း မသြားခ်င္ၾကဘူး’’ 
ဟု ဦးေဇာ္၀င္းခ်ိဳကဆိုသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသို ႔ 

သြားေရာက္သူမ်ား၏ ၇၀ ရာခုိင္  
ႏႈန္းသည္ ထုိင္းသုိ ႔ သြားေရာက္ 
သ ူမ်ားျဖစၾ္ကၿပီး အလညအ္ပတ္  
ေဆးကုသရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္  
သြားျခင္းမွာအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း  
ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားပုိ ႔ေဆာင္ေရး 
နယ္ပယ္မွ သိရသည္။

ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း
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‘‘ဥေရာပမွာေတာင္ ခင္ဗ်ားတို႔ အၾကမ္းဖက္ဝါဒရန္ကေန မလံုၿခံဳႏုိင္ပါဘူး’’
ေက်ာ္မ်ိဳး

အီရတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏူရယ္အယ္မာလီကီႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

အီရတ္ဟာ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း 
ကပ ဲျပညတ္ြင္းမွာ ဆြနန္နီဲ႔ ရွီးဟုကိ ္
ဘာသာဝင္မ်ားၾကား ကြဲျပားမႈ 
အေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖကမ္ႈျပႆနာ 
ေတြ၊ အယလ္က္ုငိဒ္ါဆက္ႏႊယတ္ဲ ့
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေတြကုိ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ႏုငိင္ဟံာအၾကမ္း 
ဖက္မႈေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔႐ုန္းကန္ 
ေနရပါေတာ့တယ္။ ဂ်ာမန္စပုိင္း 
ဂဲလ္မီဒီယာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုမႈမွာလည္း 
အီရတ္ဝန္ႀကးီခ်ဳပ္ ႏရူယ္အယ္လ ္
မာလီကီက သူ႔ကုိအတုိက္အခံ 
ေတြက စြပ္စြဲၾကတဲ့ ေနာက္ထပ္ 
ဆကဒ္မဟ္စူနိတ္စဥ္ီးဆိတုဲ ့စြခဲ်က ္
ကုိလည္း ျငင္းခဲ့ ၿပီးႏုိင္ငံတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈေတြ တိုးပြားလာ 
တာ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္က 
ေဒသတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ 
လာႏုိင္ေစမွာေတြကုိ ေတြးပူ 
ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဝနႀ္ကီးခ်ဳပခ္ငဗ္်ား ဝနႀ္ကီးခ်ဳပဟ္ာ 
အရီတက္ု ိအပုခ္်ဳပလ္ာတာ ရစွ္ႏစွ ္
နီးပါးရွိေနပါၿပ။ီ တုကိခ္ုကိမ္ႈေပါင္း 
ဘယ္ႏွႀကိမ္ေလာက္ ႀကံဳေတြ႕ၿပီး 
ရွင္သန္ခဲ့ရတာလဲ။
 ကြၽန္ေတာ့္ကုိသတ္ဖို႔ ရန္သူ 
ေတြ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းၾကသ 
လဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ မေျပာျပ 
တတ္ပါဘူး။ လူသူအမ်ားေရွ႕ ရွိ  
ေနစဥ္ေတြမွာလည္း အနီးကပ္ 
တုိက္ခုိက္ခံရဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အ ဆပ္ိခတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတာေတြ 
လည္းရွိပါတယ္။ အီရတ္ေျမာက္ 
ပုိင္းက မိုဆူလ္ကုိ သြားတဲ့လမ္း 
ေၾကာင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္စီးတဲ့ေလ 
ယာဥ္ တစ္ခါပစ္ခ်ခံရဖူးတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ေလယာဥ္ရ႕ဲ ကာကြယ္ေရး 
စနစက္ ဒံုးက်ညက္ိ ုေရွာငလ္ႊလဲိကု ္
ၿပီး ေလယာဥ္လည္း ေတာ္ေတာ္ 
ခါရမ္းသြားခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ တုန္း 
က ဘာလင္ကို သြားတဲ့ခရီးစဥ္မွာ 
လည္း ပစမ္တွထ္ားတိကုခ္ုကိတ္ာ 
ခံရပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုၿခံဳ 
ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက အဲဒီေမာ္႐ိုကုိ 
လူငယ္အုပ္စုရဲ႕ စီမံကိန္းေတြကို 
ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

တိုက္ခိုက္မႈေတြေနာက္ကြယ္မွာ 
ဘယ္သူေတြရွိေနပါသလဲ။
 ကြၽန္ေတာ္မ့ွာ ေနရာတုငိ္းမွာ 
ရန္သူေတြရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕က 
ဘတ္သ္ပါတီ (ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ရဲ႕ 
ပါတီေဟာင္း)က လူေတြျဖစ္ၿပီး 
အခ်ိဳ႕က ဘာသာေရးအစြန္း 
ေရာက္ေတြျဖစ္တယ္။ အခ်ိဳ႕က 
ေတာ့ ဆြန္နီယံုၾကည္သူေတြျဖစ္ 
ၿပီး  အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္လို 
ရွီးဟိုက္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အ  
ခ်ိဳ႕ တိုက္ခုိက္မႈေတြအတြက္ 
အယ္လ္ကုိင္ဒါ တပ္ဖြဲ႕ဝငေ္တြ 
လည္း တာဝန္ရွိပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
ေတြအဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနတာက 
ေန ေရွာင္လို႔ရေအာင္ လာမယ့္ 
ဧၿပီေရြးေကာကပ္ြကဲိ ုဝငမ္ၿပိဳငဘ္ ဲ
ေနလို႔ရတယ္မဟုတ္လား။
 ၿခမိ္းေျခာကမ္ႈကလည္း ဒရီာ 
ထူးကို ယူထားတဲ့အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ပိုင္းတစ္စလည္းပါတာေပါ့။ 
ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက 
အေဝးကို ထြက္မေျပးႏိုင္ပါဘူး။ 
ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုအေၾကာင္းရင္းက 
ဘဝဆုိတာအႏၲရာယ္ရွိေနလုိ႔ပါ။ 
အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္တည္ 
ေဆာက္ဖို ႔လိုေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု 

အတြက္ ဒီႏိုင္ငံအတြက္ကလည္း 
တညၿ္ငမ္ိေရးဟာ သပ္ိၿပီးအေရးပါ 
ေနလို႔ပါ။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လာမယ့္ဧၿပီ 
လကုန္ပုိင္းမွာ ပါလီမန္ေရြး 
ေကာက္ပြဲေတြကို ေနာက္တစ္ 
ႀကိမ္ဝင္ၿပိဳင္ဦးမွာလား။
 အနည္းဆံုးေတာ ့ကြၽန္ေတာ ္
တို႔ၫြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲကိုေရြးေကာက ္
ပြဲမွာ ဦးေဆာင္ေပးသြားမွာပါ။ 
မဲေပးမႈေတြနဲ႔ ပါလီမန္ထဲက လူ 
မ်ားစုေတြက ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
အခ်င္းခ်င္းျပန္ေတြ႕ရမလားဆို 
တာ ဆံုးျဖတ္သြားပါလိမ့္မယ္။

အီရတ္ႏုိင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ား 
မ်ားကေတာ့ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ 
အာဏာအေပၚ ျမင္ပုံေၾကာင့္ 
သတိရွိေနခဲ့ၾကပါတယ္။
 ဒတီုငိ္းျပညက္ိ ုသင့္ေလ်ာမ္နွ ္
ကန္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို ႔အတြက္ ကြၽန္ 
ေတာ့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါက 
ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနည္းက် 
တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ပါ။ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခ်င္ေန 
တဲ့သူေတြက မဟာမိတ္ဖြ႕ဲၿပီး ဆန္႔ 
က်င္ေနၾကတာေတြရိွပါတယ္။ သ ူ
တို႔ကို ကြၽန္ေတာ္အင္အားသံုးႏုိင္ 
သားပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္မလုပ္ 
ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီမူေဘာင္ဖြဲ႕ 
စည္းမႈေတြကိ ုကြၽန္ေတာက္ ႏုငိင္ ံ
ေရးစည္းမ်ဥ္းေတြအေပၚ လုကိန္ာ 
ပါတယ္။

ဒါျဖင့္ရင္ အခုဆိုရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ကိုဆက္ဒမ္နဲ႔ ဘာလို႔ႏႈိင္းယွဥ္ေန 
ၾကတာလဲ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အရင္ 
မဟာမိတ္ေဟာင္း ရွီးဟိုက္ဘာ 

သာေရးေခါင္းေဆာင္ မြတတ္ာဒါ 
အယ္ဆာဒါးကဆုရိင ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ကိ ုမင္းဆိုးမင္းညစတ္စပ္ါးအျဖစ ္
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကို ေခၚေဝၚခဲ့ 
တယ္ေနာ္။
 အမွန္က ကြၽန္ေတာ့္ၿပိဳင္ 
ဘက္ေတြက ဒီလိုမ်ဳိးစြပ္စြဲမႈေတြ 
ကိ ုမဒီယီာသတင္းေတြမွာ ျပညသ္ူ႔ 
ေရွ႕ေျပာဆုိမႈေတြမွာ လုပ္ႏုိင္ 
ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးထားတာပါ။ 
ဆက္ဒမ္နဲ ႔ႏႈိင္းယွဥ္ၾကတာမ်ဳိးက 
မမနွဘ္ူးဆိတုာကိ ုသက္ေသျပေန 
တာေပါ့။

၂၀၀၆ ဒဇီငဘ္ာမွာ ဆကဒ္မ္ဟူစန္ိ 
ကို ေသဒဏ္ေပးလုိက္တာဟာ 
အမွားတစခု္ျဖစခ္ဲ့ပါသလား။ ဘာ 
လို႔လဆဲုိေတာ ့အဒဲါေၾကာင္ ့တိငု္း 
ျပည္က ကြဲျပားမႈေတြျဖစ္ခဲ့လို႔ပါ။ 
ဝနႀ္ကီးခ်ဳပရ္႕ဲ အဒဲဆီံုးျဖတခ္်ကက္ိ ု
ေနာင္တရမိပါသလား။
 ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာရရင္ ပထမ 
တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္က 
တရား႐ံုးစရီငခ္်ကက္ိ ုျပ႒ာန္းေပး 
ခဲ့႐ံုပါ။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ 
ဒရီာဇဝတ္သားအတြက ္ေသဒဏ ္
ဆုိတာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စီရင္ခ်က္ 
ထကမ္ေလ်ာဘ့ူးလို႔ နားလညထ္ား 
တာပါ။ တတိယအေနနဲ႔ကေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေျခအေနကိ ုကိငု ္
တြယ္ပုံက အီရတ္အတြက ္အေရး 
ႀကီးတယဆ္ုတိာပါပ။ဲ ဘာ့ေၾကာင္ ့
လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ 
ဒမ္ကိုဖမ္းထားရာ အက်ဥ္းခန္း 
ေလးထဲသြားၿပီး သူ႔ကိုပစ္သတ္ 
လိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက သူ႔ 
ရန္သူေတြကို သူလုပ္ခဲ့တဲ့နည္း 
ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔က သူ႔ကို 
တရားခြင္အရွည္ႀကီးနဲ႔ စစ္ေဆး 
ေပးၿပီးမ ွတရား႐ံုးကိ ုဆံုးျဖတခ္်က ္

ခ်ေစခဲ့တာပါ။ ဆက္ဒမ္ရဲ႕ ဘဝ 
အဆံုးသတသ္ြားပံဟုာ အနည္းဆံုး 
ေတာ့ သူ႔အတြက္တန္ပါတယ္။
ဒါေတြအျပင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဟာ ေထာကလ္မွ္းေရးတပဖ္ြ႕ဲေတြ 
အပါအဝင္ အာဏာကိုထိန္းမယ့္ 
ကိရိယာအႀကီးႀကီးကို တည္ 
ေဆာက္ထားတယ္ေနာ္။ အီရတ္ 
မွာ ေျပာလာၾကတာကေတာ ့ႏုငိင္ ံ
ဟာ ေနာကတ္စႀ္ကမ္ိ အေၾကာက ္
တရားနဲ ႔စိုးမိုးထားတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ခု 
ျဖစ္လာၿပီလုိ႔ဆိုပါတယ္။
 ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အားေကာင္း 
တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ 
အပါအဝင ္ခုငိမ္ာအားေကာင္းတဲ ့
အစိုးရတစရ္ပ္လိအုပ္ေနပါတယ္။ 
ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ အယ္ကိုင္ဒါလို 
အဖြဲ႕မ်ဳိး၊ အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယား 
အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံအဖြဲ႕ ISIS  လို 
မ်ဳိး၊ အဒဲလီိဂုိဏု္းမ်ဳိးေတြကိ ုဘယ ္
လိုရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ရမလဲ။ ဒီ 
ကိစၥက အေနာက္တုိင္းမွာလိုပဲ 
ဒီမွာလည္း ကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အၾကမ္းဖကဝ္ါဒ 
ကိုေအာင္ျမင္စြာတုိက္ထုတ္ခ်င္ 
ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ 
ကိ ုခုငိမ္ာအားေကာင္းေအာငလ္ပု ္
ထားရပါမယ္။

အန္ဘာျပညန္ယ္မွာ မၿငမ္ိသကမ္ႈ 
ေတြျဖစလ္ာတာ ဆြနန္ီေတြက ရွီး
ဟိုက္ေတြလႊမ္းမိုးထားတဲ့အစုိးရ 
ေၾကာင္ ့သတူို႔အဖိႏွပိခ္ရံတယလ္ုိ႔ 
ေတြးလာေနတာမဟုတ္လား။
 အေစာပိုင္းက ႏုိင္ငံေရးဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဆြန္နီေတြ 
နဲ႔ ရွီးဟိကု္ေတြၾကားမွာ နားလညမ္ႈ 
လြဲမွားတာေလးေတြ အမွန္ကရွိခဲ့ 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအျမင္ကြဲ 
ျပားမႈေတြအတြက္ ဘာသာေရး 

အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြမရွိပါဘူး။ 
ဒါေတြက ႏုငိင္ံေရးအေၾကာင္းရင္း 
သက္သက္ေတြပါ။

အေမရိကန္စစ္တပ္ဟာ အၾကမ္း 
ဖက္သမားေတြကို ျပည္နယ္ေတြ 
ထဲကေန ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ ဒါေပမ့ ဲဒအီတြက္ေပးရတဲ့ 
အဖိုးအခကေတာ့ ေသဆံုးမႈႏႈန္း 
ေတြျမင့္လာျခင္းပါပဲ။ လူေတာ္ 
ေတာမ္်ားမ်ားဟာ အေၾကာင္းရင္း 
မရွိဘဲ ေသေနခဲ့ရတာလား။
 ေဖာ္လူဂ်ာလိုၿမိဳ႕ေတြမွာ လူ 
ေတြက အယ္ကိုင္ဒါလိုအဖြဲ႕မ်ဳိး 
ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေနသမွ် သတူုိ႔ဟာ 
သားေ ကာ င္ေ တြျ ဖ စ္ လာ မ ယ့္  
အႏရၲာယက္ိယုူေနတာပါပ။ဲ ၿမိဳ႕က 
အခုေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားပါၿပီ။ 
တစ္ဖက္မွာ အၾကမ္းဖက္သမား 
ေတြက ေနရာယူထားၿပီး တျခား 
တစ္ဖက္မွာ သူတုိ႔ကို ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ ႔ အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး 
တုိက္ေနပါတယ္။ အယ္ကိုင္ဒါနဲ႔ 
ISIS က ၿမိဳ႕ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပုိငး္ 
ကို အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ေၾက 
ညာလိုက္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ဟာ ဒကီငဆ္ာေရာဂါကိ ုအျမစ ္
ျပတ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူ 
အေသအေပ်ာက္ ႏႈန္းကိုလည္း 
နည္းေအာင္ထိန္းရင္းနဲ႔ေပါ့ေလ။ 
ဒါေပမဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ သူ 
တို႔ေၾကညာတဲ့ အစၥလာမ္မစ္ႏုငိင္ ံ
ဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္မခံ 
ႏုိင္ပါဘူး။
ႏုငိင္မံွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈေတြျဖစလ္ာ 
ဖို႔ ႀကိဳတင္ရွိရမွာက တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဝန္ 
ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ဘဂၢဒတ္မွာေတာင္ 
ဒါကို မလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ တစ္လတည္းမွာ 
အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ 
ေၾကာင့္ လူ ၂၃၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရ 
တယ။္ ကားဗံုးေပါကက္ြမဲႈႏစွခ္ကု 
လည္း အစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ 
အစည္းေတြ တည္ရွိရာမွာျဖစ္ခဲ့ 
တယ္။
 ကြၽန္ေတာတ္ို႔ တည္ၿငိမ္မႈကို 
ဖန္တီးၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း 
အန္ဘာလို ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ 
ျပညန္ယ္ေတြလည္းရွိေနတာေပါ။့ 
ဘဂၢဒက္မွာ ႀကံဳခဲ့ရတာမ်ဳိးကို 
တျ ခား ဘ ယ္ေ န ရာ မ ဆို လ ည္း  
ခငဗ္်ားတို႔ ႀကံဳႏုငိပ္ါတယ။္ ဥေရာပ 
မွာေတာင ္ခငဗ္်ားတို႔အၾကမ္းဖက ္
ဝါဒရန္ကေန မလံုၿခံဳႏုိင္ပါဘူး။

—Ref: Iraqi Prime Minister 
Maliki 'I Am Not Familiar 

With Fear', Spiegel:21st 
March
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လက္ဘႏြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
တန္မန္ဆာလမ္း

ရဲမင္း

တန္မန္ဆာအက္ဆာလမ္းသည္ 
လကဘ္ႏြန္ႏုငိင္ံေရးသမားတစဥ္ီး 
ျဖစၿ္ပီး ၂၀၀၈ မွ ၂၀၀၉ ခုႏစွအ္တြင္း  
လက္ဘႏြန္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ ႀကီး  
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ 
လကဘ္ႏြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ ္ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။
 ဆာလမ္းကု ိ၁၉၄၅ ခုႏစွတ္ြင ္
ေဘရြတ္ၿမိဳ႕၌ ခ်မ္းသာေသာ 
ဆြနန္မီသိားစကု ေမြးဖြားခဲသ့ည။္  
၎၏မိသားစုမွာ လက္ဘႏြန္ 
တြင ္ေျမပုငိရ္ငွ္ႏငွ့ ္ႏုငိင္ံေရးၾသဇာ 
ႀကီးမားေသာ မိသားစုျဖစ္သည္။ 
ဆာလမ္း၏ဖခင္မွာ လက္ဘႏြန္ 
ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ 
သည္။ အဘိုးျဖစ္သူမွာ ေအာ္တုိ 
မန္ေခတ္ႏငွ့ ္ျပငသ္စက္ုလိိနုီေခတ ္
တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 
လက္ဘႏြန္အရာရိွတစ္ဦး ျဖစ္ 
သည္။
  တန္မန္ဆာလမ္းသည္ 
အေျခခံေက်ာင္းပညာေရးကိ ုေဘ 
ရြတ္ၿမိဳ႕မွာပင ္သငယူ္ခဲ့ၿပီး ဟုိငဂ္ါ  
ဇီယန္တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္လက္ 
တက္ေရာကခ္ဲ့သည။္ ယင္းေနာက ္
တြင္ ဆာလမ္းသည္ အဂၤလန္ 
ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ စီးပြားေရး 
ပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘြဲ႕ ရယူခဲ့ 
သည္။
 ဆာလမ္းသည္ ေက်ာင္းၿပီး 
ခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး 
အျဖစ္ ဘဝကုိ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ 
ေက်ာ္ႏစွမ္်ားတြင ္ႏုငိင္ံေရး၌ ပါဝင ္
လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကနဦး 
စတင္ေသာ ဟာကာရက္ဂူဝက္ 
အယ္လ္အစၥလာမ္အဖြဲ႕ကို ဆာ 
လမ္းက ထူေထာငခ္ဲ့သည။္ ၎တို႔ 
လႈပ္ရွားမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
လက္နက္ကုိင္ လက္ဝဲအုပ္စုမ်ား 
ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး မြတ္စလင္မ်ား 
ၾကား ယင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လူႀကိဳက္ 
မ်ားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္သည္။
 ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆာလမ္း 
သည္ ေဘရြတ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ 
အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ မာကက ္
ဆက္ သဟာယအသင္းအတြက္ 
ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ယင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ 

လက္ရွိတြင္လည္း ယင္းအဖြဲ႕၏ 
ဂဏုထူ္းေဆာငဥ္က႒ၠအျဖစ ္ဆက ္
လက္တာဝန္ယူထားေသာ ဆာ 
လမ္းသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆာ 
အက္ဆာလမ္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ပညာေရးေဖာင္ေဒးရငွ္း၏ အႀကီး 
အကဲျဖစ္လာသည္။
 မစၥတာ ဆာလမ္းသည္ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရငး္ 
တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ဘ 
ႏြန၌္ ဆီးရီးယားလကဝ္ါးႀကီးအပုမ္ႈ 
ကုိ ကန္႔ကြက္၍ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ 
သည။္ ၁၉၉၆ ခုႏစွတ္ြင ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ရာဖစ္ဟာရီရီ၏အဖြဲ႕သုိ ႔ ဝင္ 
ေရာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး 
ပါလမီန္အမတ္ ျဖစလ္ာသည။္ သို႔ 
ေသာ ္ေနာကပ္ုငိ္းတြင ္ဟာရရီီႏငွ့ ္
ဆာလမ္းတုိ႔၏ မဟာမိတ္ဖြ႕ဲမႈ ပ်က ္
ျပယ္ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ 
၂၀၀၈ ခုႏစွ ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဖာ္အက ္
စနီအီိရုာ၏အစိုးရတြင ္ယဥ္ေက်းမႈ 
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အႏုိင္ရရွိေသာ္လည္း ပါလီမန္၌ 
တစသ္ီးပုဂၢလအမတ္အျဖစ ္ဆက ္
လက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ အင္အား 
ႀကီးပါတီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ္ 
လည္း မည္သည့္ဘက္မွ် မယိမ္း 
ဘဲ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏစွ ္မတ္လ ၂၃ ရက ္
တြင္ နာဂ်စ္မီကာတီ ႏုတ္ထြက္ 
ခ်ိန္တြင္ မတ္ ၁၄ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ 
က ၎အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအ 
တြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး 
ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂၈ ဦး အနက္ 
၁၂၄ ဦးက ဆာလမ္းအား ေထာက ္
ခံခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ 
တြင္ ဆာလမ္းက ၎၏ဝန္ႀကီး 
အဖြဲ႕စာရင္းကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။
 ဆာလမ္းသည္ ဇနီးသည္  
လာမာဘာဒရကဒ္ုငိ္းႏငွ့ ္သားသမီး 
သံုးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ေပါက္ 
ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ေၾကးနန္း 
သတင္းမ်ားတြင ္ဆာလမ္းမွာ လ႐ူိ ု
ေသရွင္႐ုိေသ အလယ္အလတ္ 
ဆြန္နီမြတ္စလင္တစ္ဦးဟု ရည္ 
ၫႊန္းထားသည္။

—Ref: Wikipedia
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ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ H1N1 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး
ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၈ ဦးရွိလာ

ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမြးထားေသာ ေဒါင္းတစ္ေကာင္ကုိ 
ေၾကာင္ကိုက္စားသြား၍ ရဲသံုးဦး ရာထူးမွရပ္စဲခံရ

႐ုရွားႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားစု 
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရပ္ဆုိင္း

လာဟိုး၊မတ္-၂၂
ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နဝပ္ရွရစ္ 
၏ ေနအိမ္ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ေပးရ 
သည့္ လံုၿခံဳေရးရဲဝန္ထမ္းသံုးဦး 
သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေမြးထား 
သည္ ့ေဒါင္းမ်ားထဲမ ွတစ္ေကာင္ 
ကုိ ေၾကာင္တစ္ေကာင္က စား 
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တာဝန္ေပါ့ 
ေလ်ာ့မႈျဖင့္ ရာထူးမွ ရပ္စဲျခင္းခံ 

လိုက္ရသည္။
 ပါကစၥတန္ အိတ္စပရက္ 
ထရီႁဗြန္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ထုိေနအိမ္မွာ လာ 
ဟိုးၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္ရွိ ႐ိုင္ဝင္းအ 
ရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ထုိအိမ္ကုိ ရဲ 
၂၁ ဦးက ေစာင့္ၾကပ္ေနျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္းဆုိသည္။ ေၾကာင္စား 
လုိက္သျဖင့္ ေသဆံုးေနေသာ 

ေဒါင္းတစ္ေကာင္ကုိ ဥယ်ာဥ္မွဴး 
က ေတြ႕ရိွၿပီးေနာက္ တာဝန္က်ရဲ 
မ်ားအားလံုး စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၁၈ ဦး 
မွာ ေဒါင္းမ်ား က်က္စားေနထုိင္ 
သည့္ ျမက္ခင္းမ်ားကို ေစာင့္ရ 
ျခင္းမရွိဘဲ က်န္သံုးဦးမွာသာ ထုိ 
ေနရာ ေစာင့္ခဲ့ရသျဖင့္ အျပစ္ရွိ 
ေၾကာင္း ဆံုးျဖတက္ာ ရာထူးမ ွရပစ္ ဲ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ 

ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနအိမ္ 
တြင္ အလွေမြးထားသည့္ ေဒါင္း 
အေရအတြက္မွာမူ ေကာင္ေရ 
မည္မွ်ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒါင္းကို 
သတ္စားသြားေသာ ေၾကာင္ကုိ 
ဖမ္းမိျခင္းရွိ၊ မရွိ သတင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။

—Ref: BBC

ဘန္ေကာက္၊မတ္-၂၂
ထုငိ္းႏုငိင္တံြင ္ယခုႏစွဆ္န္းပုငိ္းက 
H1N1 ၾကကင္ကွတု္ပ္ေကြးေရာဂါ 
ျပန္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေရာဂါ 
ေၾကာင္ ့ေသဆံုးသဥူီးေရမွာ ၁၈ ဦး 
ရွသိြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုငိ္းသတင္း 
ေအဂ်င္စီ (TNA)က ေျပာၾကား 
သည္။
 ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန ေရာဂါဘယဆုိင္ရာဗ်ဴ႐ုိမွ 
ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္  
ဇန္နဝါရီ ၁ ရကမွ္ မတ္လ ၁၇ ရက ္
အထိ H1N1 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး 
ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေပါင္း ၁၈,၂၉၀ 
ရွခိဲ ့ၿပီး ႏုငိင္ံေျမာကပ္ုငိ္းႏငွ့ ္ေတာင ္
ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားခဲ့ 

ေၾကာင္းဆုသိည။္ ထုငိ္းတပု္ေကြး 
ေရာဂါ ေဖာင္ေဒးရွင္းကလည္း 
ႏိုင္ငံတြင္း ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ 
ေသဆံုးရသည့္ လူနာမ်ားတြင္ 
အသက္(၂၅)မွ (၄၀)ႏွစ္အတြင္း 
လူနာမ်ားပါဝင္ၿပီး ေဆးကုသမႈခံ 
ယူခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ 
ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိ 
သည္။
 တုပ္ေကြး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 
ေဒါကတ္ာပရာဆတက္ ထုငိ္းႏုငိင္ ံ
တြင ္ေရာဂါျဖစပ္ြားမႈမ်ား၌ ျပညပ္ 
မွ ကူးစက္သည့္လကၡဏာႏွင့္ အ 
ေထာကအ္ထားမ်ား မေတြ႕ရေသး 
ေၾကာင္း၊ လကရိွ္တြင ္ေရာဂါကသု 
မႈမ်ားမွာလည္း ထိေရာက္ေၾကာင္း 
ဆုိသည္။       —Ref: Bernama

တယ္လင္း၊မတ္-၂၂
Mistral ဟုေခၚေသာ ရဟတ္ယာဥ္ 
တင္ စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးကို ႐ုရွား 
ႏုငိင္သံို႔ ေရာင္းခ်မည၊္ မေရာင္းခ် 
မည္ကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက အေလး 
အနက္ စဥ္းစားေနစဥ္ ႐ုရွားႏွင့္ 
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရးပူးေပါင္း 
ေဆာငရ္ြကမ္ႈ အမ်ားစကုု ိရပဆ္ိငု္း  
ထားလုိက္သည္ဟု ျပင္သစ္ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက မတ္လ 
၂၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသအား ႐ုရွား 
ႏိုင္ငံက လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ျခင္းအ 
တြက္ ႐ုရွားႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္း 
ေဆာငရ္ြကမ္ႈအမ်ားစကုိ ုရပဆ္ုငိ္း 
ထားလိုက္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လီဒရိန္းက 
အက္စတုိနီးယားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
တယ္လင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။
 အီးယူ၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ 
႐ုရွားႏုိင္ငံတို ႔ၾကား ဧၿပီလတြင္ 
က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ ပူး 
ေပါင္းစစ္ေရးေလက့်င့မ္ႈကိလုည္း 
ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္ဟု ျပင္သစ္ 
ကာကြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာနႏငွ့ ္နီးစပ ္
ေသာ သတင္းရင္းျမစမ္်ားက ေအ 
အက္ဖ္ပီသတင္းဌာနအား ေျပာ  
သည္။
 အက္စတိုးနီးယား၊ လတ္ဗီး 
ယားႏွင့္ လစ္သူေယးနီးယားႏုိင္ငံ 
မ်ား ပါဝငသ္ည္ ့ေဘာလတ္စ္ႏုငိင္ ံ
မ်ားႏငွ့ ္ပုလိန္ႏုငိင္တံုိ႔တြင ္ေနတုိး 
တပ္ဖြ႕ဲ ေလေၾကာင္းမွ ကင္းလညွ္ ့
ျခင္းကိ ုအငအ္ားျဖည္ရ့န္ ျပငသ္စ ္
တိုက္ေလယာဥ္ေလးစီး ေစလႊတ္ 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္း 
ရင္းျမစ္က ေျပာသည္။
 Rafale ႏွင့္ Mirage 2000 

ေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ေပးမည့္ 
အျပင္ ေနတုိးတပ္ဖြဲ႕ ေတာင္းဆိ ု
လာပါက ျပငသ္စ္ႏုငိင္ကံ တစပ္တ္ 
ႏွစ္ႀကိမ္ ကင္းလွည့္ေပးမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ယင္းသတင္းရင္းျမစ္က 
ေျပာသည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေမလ 
အထိ ကင္းလွည့္ရန္ တာဝန္ယူ 
ထားၿပီး ယကူရနိ္းႏုငိင္တံြင ္အေျခ 
အေနတင္းမာေနမႈေၾကာင့္ အေမ 
ရိကန္က ယင္းေဒသသုိ႔ F-15 
တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ယခုလ အ 
ေစာပုိင္းက ေစလႊတ္ထားသည္။
 ယင္းေနာက္ ကင္းလွည့္ 
တာဝန္ကု ိအေမရိကန္ထံမွ ပုိလန္ 
ႏုိင္ငံက လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူမည္ 
ျဖစသ္ည။္ ေနတုိးတပဖ္ြ႕ဲႏငွ့ ္ပုလိန ္
ႏုိင္ငံတုိ႔ ေတာင္းဆုိပါက ျပင္သစ္ 
ႏိုင္ငံက တုိက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ 
အတ ူကင္းေထာက္ေလယာဥမ္်ား 
ျဖစ္ေသာ AWACS ေလယာဥ္မ်ား 
ပုိ႔ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 ယူကရိန္းျပႆနာ ေစာင့္ 
ၾကည္ရ့န္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား၏ တစ ္
စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ႐ိုေမးနီးယား 
ႏငွ့ ္ပုလိန္ႏုငိင္တံို႔တြင ္ကင္းလညွ္ ့
ပ်သံန္းရန္ AWACS ကင္းေထာက ္
ေလယာဥမ္်ားကိ ုေနတုိးတပဖ္ြ႕ဲက 
ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ —Ref: AFP
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Gangnam blues ဇာတ္ကားမွာ
လီမင္ဟိုနဲ႔ ပူးတဲြသ႐ုပ္ေဆာင္မယ့္ ကင္ရယ္၀မ္

ဆိုးလ္၊
မတ္-၂၂

ေတာင္ကိုရီးယားသ႐ုပ္ေဆာင္  
မင္းသား ကင္ရယ္၀မ္သည္ ပရိ 
သတ္မ်ားအထူးေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္  
စားလ်က္ ရိွေသာ Gangnam 
Blues ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ ပါ 
၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ဟု အတည္ 
ျပဳလိုက္သည္။
 ေကဒရာမာစတား လမီငဟုိ္ 
သည္ Gangnam Blues ဇာတ္ 
ကား၌ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီး 
ခဲသ့ည့ ္ဒဇီငဘ္ာလတြင ္ေၾကညာ 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္ရယ္၀မ္၏ အ 
တည္ျပဳခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ၂၀၀၉ ခုႏစွတ္ြင ္Boys over 
Flowers ဒရာမာဇာတ္လမ္းတဲြ 
ျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာေသာ 
လီမင္ဟုိက စီနီယာကင္ရယ္၀မ္ 

သည္ ၎၏ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
ျဖစ္သည္ဟု အင္တာဗ်ဴးအခ်ဳိ ႕ 
တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 Gangnam Blues ႐ုပ္ရွင္ 
ကားသည ္၁၉၇၀ ျပည့္ႏစွ၀္န္းက်င ္ 
အတြင္း  ဆုိးလၿ္မိဳ႕ေတာငပ္ိငု္းရွ ိနာ 
မည္ေက်ာ္ ဂန္းနမ္ခ႐ိုင္၏ အ႐ႈပ္ 
အေထြးမ်ားကို  ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္  
သည္။ ယင္းဇာတ္ကားတြင္ ကင္ 
ရယ္၀မ္ႏွင့္ လီမင္ဟိုတို႔သည္ ညီ 
အစ္ကိုအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ 
ျဖစ္သည္။
 ၁၉၇၀ ျပည့္ႏစွ၀္န္းက်ငတ္ြင ္
ဆိုးလၿ္မိဳ႕၏ ဂန္းနမ္ခ႐ုိငအ္ေျခအ 
ေနမွာ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလာခဲ့ 
ၿပီး လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားသည္ အိမ္ၿခံ 
ေျမေစ်းကစားျခင္းမွ မည္သို႔မည္ 
ပံုပိုက္ဆံရွာၾကသည္ကို ႐ိုက္ကူး 
တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: Korean Buzz

‘‘ခုိးကူးကိစၥက ပစၥည္းခိုးတာနဲ႔ အတူတူပဲ။ 
အစိုးရက အဲဒါကုိ ဥပေဒနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖမ္းေပး။ ဥပေဒကလည္း 
ရိွၿပီးသားဥပေဒကုိ တင္းက်ပ္လိုက္ရင္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္သြားမွာပဲ’’

ဇြဲဉာဏ္
ဂီတေလာကမွာ ဖန္တီးမႈပုံစံသစ္ 
ေတြနဲ႔ ပရိသတ္အားေပးမႈ ရရိွေန 
သူေတြထဲမွာ သားစုိးလည္း တစ္ 
ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဂီတေလာကကုိ သီအုိရီအဖဲြ႕နဲ ႔ 
စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုငိ္း 
မွာ ျမန္မာ့႐ုိးရာဂီတနဲ႔ ေခတ္ေပၚ 
ဂီတကုိ  ေပါင္းစပ္တီထြင္တင္  
ဆက္ခဲ့တာကုိလည္း ပရိသတ္ 
ေတြ ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲၾ့ကပါတယ။္ ‘‘အာ 
လူး၊ သာကူး၊ ႏွာဘူး၊ ဂန္ဒူး’’လုိ႔ 

နာမည္ေပးထားတဲ့  ေတးစီးရီး  
အသစ္ကုိ ဧၿပီမွာ ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မွာ 
ျဖစ္ၿပီး ဂီတအစည္းအ႐ံုးမူပုိင္ခြင့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီး 
ေရးေကာ္မတီမွာလည္း အတြင္း 
ေရးမွဴးတာ၀န္ယူထားတဲ့ သားစုိး 
ကုိ လက္ရိွဂီတေလာကရဲ႕ ခုိးကူး 
ေစ်းကြကအ္ေၾကာင္းနဲ႔ အႏပုညာ 
လႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္း  ေတြ႕ 
ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီ ၁ ရကမွ္ာ စျဖန္႔မယ့္ ‘‘အာလူး၊ 
သာကူး၊ ႏွာဘူး၊ ဂန္ဒူး’’စီးရီးအ 
ေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါလား။
 ဒအီေခြက စစီဥ္ေနတာၾကာ 

ၿပီ။ အဓိကက သႀကၤန္မတိုင္ခင္ 
ထြကလ္ုကိခ္်ငလ္ုိ႔ပါ။ ဒီႏစွမ္ထြက ္
ျဖစ္ရင္လည္း ထြက္ဦးမွာ မဟုတ္ 
လို႔ အျမန္ဆံုးထြက္လိုက္တာ။
ဒအီေခြကု ိၿပီးခဲတ့ဲ ့ႏစွက္တည္းက 
ထြက္မယ္ဆိုၿပီး အခ်ိန္ၾကာသြား 
တာက ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။
 ကြၽန္ေတာ္က က်န္းမာေရး 
လည္း သိပ္မေကာင္းဘူး။ စီးပြား 
ေရးေတြလည္း လပု္ေနေတာ ့ဂတီ 
ဘက္ကုိ သိပ္မလုပ္ျဖစ္ဘူး။ ဂီတ 
က ကုိယ္က အသည္းအသန္ႀကိဳး 
စား ၿပီး  လုပ္လည္း  ခိုးကူးေတြ 
ေကာင္းစားဖုိ႔ပဲေလ။ သတူုိ႔ပ ဲပုကိ ္
ဆံေတြရ ၿပီး  ခ်မ္းသာေနတာ။ 

ကိယု္ေတြက ေသေလာက္ေအာင ္
ႀကိဳးစားလည္း ဒံုရင္းက ဒံုရင္းပဲ 
ဆိုေတာ့ ဒီဘက္ကုိ သိပ္မလွည့္ 
ျဖစ္ဘူး။ စီးပြားေရးက ကုိယ္ႀကိဳး 
စားရင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ အရာ 
ထင္တယ္။ ဂီတက နာမည္ႀကီး 
တာကလဲြရင ္က်န္တာဘာမွ သပ္ိ 
မထူးေတာ့ဘူးဆုိေတာ ့မလုပခ္်င္ 
ေတာ့ဘူး။
အရင္အေခြေတြက သီခ်င္းေတြ 
တုန္းကလည္း သႀကၤန္မွာ ေပါက ္
ေလ့ရိွတာဆုိေတာ့ ဒီအေခြကုိ  
ေကာ သႀကၤန္ကု ိရညရ္ြယ္ၿပီးထုတ္ 
ျဖစ္တာလား။

သားစုိးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 

ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ
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bobbi brown အလွကုန္ေၾကာ္ျငာေမာ္ဒယ္သစ္အျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ကိတ္အပ္တန္

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ မတ္-၂၂
အေမရိကန္စူပါေမာ္ဒယ္ ကိတ္ 
အပ္တန္သည္  နာမည္ေက်ာ္  
(ေဘာ္ဘီဘေရာင္း )  B obb i 
Brown အလကွန္ုပစၥည္းေၾကာ္ျငာ 
ေမာ္ဒယ္အသစအ္ျဖစ ္မတ္လ ၂၁ 
ရက္က ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။
 အသက္ (၂၁) ႏွစ္အရြယ္ရွိ 
စူပါေမာ္ဒယ္ ကိတ္အပ္တန္ႏွင့္ 
ကမ ၻာေက်ာ္ မိတ္ကပ္ပညာရွင္  
ေဘာ္ဘီဘေရာင္းတို႔သည္ အေမ 

ရိကန္ ABC ႐ုပ္သံလိုင္းမွ စီစဥ္ 
တင္ဆက္ေသာ Good Morning 
American အစီအစဥ္တြင္ ေၾကာ္ 
ျငာေမာ္ဒယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည့္ 
သတင္းကိ ုထတု္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ ့
သည္။
 ကိတ္အပ္တန္သည္ လာ 
မည့ဇူ္လိငုလ္မွစ၍ Bobbi Brown 
ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ပါ 
၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ Bobbi 
Brown အလွကုန္၏ပထမဆံုး 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအမ်ဳိးသမီး ေက 
တီဟုမ္း၏ ေနရာကိ ုအစားထုိး၀င ္
ေရာက္သူျဖစ္သည္။
 စပူါေမာ္ဒယ္ ကတ္ိအပ္တန္ 
သည ္အေမရိကန္ဖကရွ္ငက္မုၸဏ ီ
Express ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ 
ပုဂၢိဳလအ္ျဖစ ္ခန္႔အပ္ခံရၿပီးေနာက ္
သီတင္းပတ္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ 
Bobbi Brown အလွကုန္၏ ေျပာ 
ေရးဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ခံရသည္။                —Ref: UPI
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သားစုိးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
 အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 
သႀကၤန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ 
တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအ 
တြက ္နည္းနည္းပပဲါလမ့္ိမယ္။ ႏစွ ္
ဖက္စလံုးမွ်ထားတာေပါ့။ ကြၽန္ 
ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ရိွေနတာေတြကုိ 
ဖြင့္ျပလုိက္တာပါ။
အေခြအသစ္မွာ ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳး 
ေတြ အမ်ားဆံုးပါမလဲ။ အရင္နဲ႔ 
ဘာေတြ ကြာျခားမႈရိွမလဲ။
 ကြ ၽန္ေတာ္သီအုိရီတုန္းက 
ဆိခုဲဖ့ူးတဲ ့ပံစုံေတြ ျပနပ္ါလာမယ။္ 
ၿပီးေတာ့ တစ္ခါမွ လက္မတြဲဘူး 
တဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းတို႔၊ ၾသရသတုိ႔၊ အိမ့္ 
ခ်စ္တုိ႔ အဲဒီလိုအႏုပညာရွင္ေတြ 
အမ်ားႀကီးနဲ႔ လက္တြဲျဖစ္တယ္။ 
ဒီလူေတြနဲ႔လုပ္ထားတဲ့  ဒီဇုိင္းအ 
သစ္ေတြ ပါလာမယ္။ မထင္ထား 
တဲ့ ပံုစံေတြပါလာမယ္။
စီးရီးအမညက္ု ိသေရာတ္ဲ ့ပံစုံေပး 
ထားျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပ 
ေပးပါလား။
 လူေတြအေၾကာင္းကုိ ကြၽန္ 
ေတာ့္သီခ်င္းေတြက တစ္ပုဒ္ခ်င္း 
စီ  ေဖာ္က်ဴးထားတယ္ဆိုေတာ့  
အဲဒီတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီရဲ႕ အေၾကာင္း 
ေတြကုိ ေရးထားတာပါ။ ေလာ 
ေလာဆယ္ဒီသီခ်င္းကုိ ေရးထား 
ေပမယ့္ ဒီသီခ်င္းထည့္လိုက္ရင္ 
ေတာ္ေတာ္မိတ္ပ်က္ရမယ့္ ကိစၥ 
ေတြရိွလို႔ ျဖဳတ္ထားတယ္။ ဒါေပ 
မဲ့   အဆင္ေျပရင္ေတာ့   ဗီစီဒီ 

က်မွ ထည့္ဖို ႔  စိတ္ကူးရိွတယ္။ 
ေလာေလာဆယထ္ြကမ္ယ္ ့အေခြ 
မွာ အဲဒီသီခ်င္းမပါဘူး။ ေခါင္း 
စဥ္အေနနဲ႔ပဲ သံုးလုိက္တာ။
တစက္ုယိ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကု ိအခ 
မဲ့လုပ္မယ္လို႔စီစဥ္ေနတယ္ေနာ္။
 ေဖ်ာ္ေျဖပဲြက ေမ ၁ ရက္မွာ 
Sky Star ဟိုတယ္ေဘးက ေရႊ 
ထြဋ္တင္ကြင္းမွာ လုပ္ျဖစ္မွာပါ။ 
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဆံုးေပ်ာ္စ 
ရာေကာင္းတဲ့  ပါတီတစ္္ခုျဖစ္  
ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဓိ 
ကကေတာ ့ကဖို႔ေပါ၊့ သခီ်င္းေတြ 
နဲ႔ ကမယ္။ ၀ုန္းဒုုိင္းႀကဲၿပီးေတာ့ 
ေသာင္းက်န္းလို ႔ရေအာင္ စီစဥ္ 
ထားပါတယ္။
အခမဲ့လုပ္ျဖစ္တာက ကြၽန္ေတာ္ 
က စကိငု္းနကန္ဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လပု ္
တဲ့အခါက်ေတာ ့အခေၾကးေငြယူ 
လည္း ျပန္ရမယ့္ ပိုကဆ္နံဲ႔ လူေတြ 
ေပ်ာ္ရမွာနဲ႔ လုပ္ရမွာ ပင္ပန္းတာ 
နဲ ႔ဆို  မထူးေတာ့ဘူး ။  တစ္ခါ  
တည္းပဲ ပရိသတ္ကုိ မေဖ်ာ္ေျဖ 
ရတာလည္း ၾကာၿပီဆုိေတာ့လာ 
မယ္လ့ာ အကနုလ္ံုးေပ်ာၾ္ကမယ။္ 
ေသာင္းက်န္းၾကမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ျဖစ္တာပါ။
ဂီတသမားေတြအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ပြဲေတြက      မွတ္တိုင္တစ္ခုပဲဆုိ 
ေတာ့  အဒဲအီတြက ္ ဘာေတြ ျပင ္
ဆင္ထားလဲ။
 သီ ခ် င္းေ တြ အား လံုး ကုိ  

ေပါင္းၿပီးေတာ ့ဒဇီိငု္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလပု ္
ျပမယ။္ သစံံတုီး၀ုငိ္းပါမယ။္ ဆုငိ္း 
၀ုိင္းပါမယ္၊ အဲဒါေတြကုိ တီးျပ 
မယ္။ မတူတဲ့ အရသာေတြ ထပ္ 
ၿပီး ေပါင္းျပမယ။္ ျမနမ္ာဆ့ုငိ္း၀ုငိ္း 
ကလည္း ဒီလိုမ်ိဳးအားရိွတယ္ဆုိ 
တာျပခ်င္တယ္။ ျမန္မာ့ဆုိင္း၀ုိင္း 
နဲ႔ ဒီလိုလုပ္ရင္လည္း မိုက္တယ္ 
ဆုတိာ ျပခ်ငတ္ယ္။ အဒဲါကု ိဒီေဂ် 
နဲ႔ ေပါင္းရင္ေနာက္တစ္မ်ိဳးဘယ္ 
လိုျဖစသ္ြားမယ္။ ဒါ့အျပင ္ျမန္မာ 
ဆုိင္း၀ုိင္းနဲ႔ ဒီေဂ်ေပါင္းထားတာ 
ကုိ အေနာက္တုိင္းက သံစံုတီး 
၀ုိင္းေတြနဲ႔ ေပါင္းရင္ ဘာထပ္ျဖစ္ 
မလဲဆိုတာေတြပါ  လုပ္ျပခ်င္  
တာ။
ဂီတအစည္းအ႐ံုး   မူပုိင္ခြင့္ ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈကာကြယ္တားဆီးေရး 
ေကာ္မတီမွာလည္း အတြင္းေရး 
မွဴးတာ၀န္   ယူထားတာဆုိေတာ့ 
လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕  ခုိးကူးေစ်း 
ကြကန္ဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး ဘယ္လိသုံုး 
သပ္ခ်င္ပါလဲ။
 လတ္တေလာ ျမန္မာခိုးကူး 
က လမ္းေပၚမွာ ရွားေတာ့ ရွား 
သြားၿပီ။ အရင္တုန္းကလိုမ်ိဳး ခိုး 
ကူးကုိ ေပၚတင္ေရာင္းတဲ့အဆင့္ 
ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပ 
မဲ့ ၿမိဳ႕ထဲပတ္ခ်ာလည္ေပါ့။ ၿမိဳ႕ 
ျပင္မွာေတာ့ ေရာင္းေနတာပဲ။ အဲ 
ဒီကိစၥအတြက္က ႏုိင္ငံေတာ္က 
လုပ္မွရမွာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အင္ 
အားနဲ႔ မႏုိင္ဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက 
ခုိးကူးပဲ  ေရာင္း၀ယ္ေနၾကတာ 
ေလ။ အေခြစစ္မွ ေရာင္း၀ယ္မႈ 
မရွိတာ။ အေခြစစ္ေရာင္းရေအာင ္
လည္း ျဖန္႔ခ်ိေရးဘက္က လုပ္ရ 

မယ္။ တကယ္အစိုးရဘကက္ ဥပ 
ေဒတစခ္်ကပ္။ဲ ဒီေခြကု ိေရာင္းတဲ ့
လူေရာ ၊  ၀ယ္တဲ့သူေရာမိရင္  
ေထာ င္ ဒ ဏ္ ဘ ယ္ေ လာ က္ ဆုိ  
ဘယ္သမွူ မလပ္ုရဘဲူး။ အဓကိက 
အစုိးရပ။ဲ ခုေလာေလာဆယ ္ဂတီ 
အစည္းအ႐ံုးအေနနဲ႔ ခိုးကူးေတြကု ိ
တရားစစြၿဲပ။ီ မႏၲေလးမွာ ထြန္းႏုငိ ္
မုိဘိုင္းကုိ  တရားစြဲထားတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္းမိတဲ့ ခိုးကူးေတြလည္း 
တရားပဲစဲြမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ 
ကုန္က်စရိတ္ေတြျပန္ယူမယ္။ 
တစ္ခ်ပ္မိရင္ ဆယ္သိန္းနဲ႔ တြက္ 
ၿပီး ဆက္လုပ္မွာပါ။
ဂတီေလာကအတြက ္အစိုးရဘက ္
က ဘယ္လုိကူညီေပးေစခ်င္တာ 
လဲ။
 ခုိးကူးကိစၥက ပစၥည္းခိုးတာ 
နဲ႔ အတူတူပ။ဲ ဥပမာ ေရႊတစ ္က်ပ္ 
သားခုိးတာနဲ႔ အေခြတစ္ေခြခုိးကူး 
တာ အတတူပူဆဲိတုာ လူေတြ နား 
လည္ရမယ္။ အစိုးရက အဲဒါကုိ 
ဥပေဒန႔ဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဖမ္းေပး၊ 
ဥပေဒဆိုတာလည္း  ရိွ ၿပီးသား 
ဥပေဒကု ိတင္းက်ပ္လိကုရ္င ္ခ်က ္
ခ်င္းျဖစ္သြားမွာပဲ။
တခ်ိဳ႕ပရိသတ္ေတြက အဆုိေတာ္ 
ေတြ၊ ေကာ္ပီေတြပဲဆုိလို႔ ခုိးကူး 
ကုိ  အားေပးတယ္လို ႔  ေျပာၾက 
တာေတြရိတွဲအ့ေပၚမွာ အစ္ကုရိဲ႕ 
အျမင္ေလးကု ိေျပာျပေပးပါလား။
 ေကာ္ ပီဆုိတယ္ဆိုလည္း  
ျပန္ၿပီးဆုိတဲ့ စရိတ္ေတြက အလ 
ကားမရဘူး။ အဒဲါက တမငသ္က ္
သကလ္ႊဲခ်တာ။ သူ႔ဟာသ ူဘယ္လု ိ
ပဲ ေကာ္ပီေတြ ခိုးဆိုဆုိ၊ ဘယ္လို 
ပ ဲျပန္လပ္ုလပ္ု အဒဲါအကန္ုလံုးက 

စတူဒီယုိဂ်ဴတီဖိုးျပန္ယူၿပီး လုပ္ရ 
တာ။ ဘယ္သမွူ အလကားလာတီး 
ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာဘာ 
သာျပန္ၿပီး ဆုရိတယ္။ ေတးေရးခ 
ရွိတယ္။ စတူဒယိုီခရွိတယ္။ အဲဒါ 
ေတြ ဘယ္သူေပးမွာတုံး။ အဲဒီလို 
သူမ်ားခိုးလို႔ လုိက္ခိုးတယ္ဆိုရင္  
စိတ္ဓာတ္က အင္မတန္ေသး 
သိမ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သြားလိမ့္ 
မယ္။ အဒဲလီုသိစံဥ္ခုိးလို႔ လပ္ုတာ 
ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ဆိုသံစဥ္မွ 
မခိုးတာ ကုယိ္ဟ့ာကုယိ ္ရွာေဖြၿပီး 
တီးေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာကုိ 
ေကာ အစစ္၀ယ္လုိ႔လား။ မ၀ယ္ 
ပါဘူး။ ဒါဆင္ေျခေပးတာ တစ္ခု 
ပါ။
အစ္ကုိရဲ႕ အေခြကုိ ခုိးကူးရန္က 
ကာကြယ္ႏုငိဖ္ို႔ ဘယလ္ိုျပငဆ္ငမ္ႈ 
ေတြ လုပ္ထားလဲ။
 ဘယ္လုိမွ မလုပ္ထားဘူး။ 
ခုိးကူးမွာပဲေလ။ ဒါကုိ ၀ဋ္ရိွလုိ ႔ 
လပ္ုေနတဲ ့သေဘာပ။ဲ ၀ါသနာအ 
ရ   လုပ္တယ္ဆိုတဲ့   သေဘာနဲ႔ 
ဆက္လုပ္တာပဲ။ ေနာက္ပုိင္းေခြ 
ထြက္ဖို႔က ဒီထက္ပိုက်ဲလာမွာပဲ။ 
ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဂီတနဲ႔ ပုိၿပီး 
ကင္းကြာသြားဖို ႔ပဲရိွေတာ့တယ္။ 
ဂီတကုိ ၀ါသနာအရပဲ လုပ္ေတာ့ 
မယ။္ စီးပြားေရးအရေတာ ့အျခား 
စီးပြားေရးပဲေျပာင္းရေတာ့မွာပဲ။
အရင္ေခတ္ကေတာ့ ေကာ္ပီကုိ 
အားေပးၾကတယ္။ အခုေျပာင္းလ ဲ
လာတဲ ့ေခတမ္ွာေကာ၊ ေကာပ္ရီ႕ဲ 
အခန္းက႑က ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ 
လို႔ထင္လဲ။
 ေကာပ္ကီ ေပ်ာကသ္ြားမွာပ။ဲ 
ဒါက Cover Song သာသာပဲရွိ 

တာေလ။ အခုေနာက္ပုိင္းဂီတ 
ပညာရငွ္ေတြ ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ား 
လညး္ ဒါကု ိဆကမ္လပ္ုၾက ေတာ့ 
ဘူး။ ဒါက ေတာ္ေတာ္လဲြခဲ့တဲ့  
ကိစၥပါ။ ပရိသတ္ေရာ၊ ဆုိခဲ့တဲ့ 
လူေတြေရာ လဲြခဲတ့ာကုိး။ ေနာက ္
ပုိင္းက် ဒါႀကီးက ရိွေတာ့မွာ မ 
ဟုတ္ဘူး။ လက္ရိွနာမည္ႀကီးေန 
တဲ့ သီခ်င္းေတြေတာင္ ကုိယ္ပုိင္ 
သံစဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ။
၂၀၁၄ သႀကၤန္ျဖတ္သန္းမႈကုိ  
ဘယ္လုိစီစဥ္ထားလဲ။
 သႀကၤန္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ 
၀န္မ႑ပ္မွာရိွမယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အေနနဲ႔ကေတာ ့ရိၿွပီးသား သခီ်င္း 
ေတြထဲက အသစေ္တြ ျပန္တီး 
ထားတာေတြရိွတယ္။ မႏွစ္က 
လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ 
မွာပ ဲေဖ်ာ္ေျဖခဲတ့ယ။္ ဒီႏစွလ္ည္း 
အဲဒီလိုပဲ ေဖ်ာ္ေျဖမွာပါ။
အစ္ကုိ႔ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကို ေျပာ 
ခ်ငတ္ဲ ့စကားရိရွင ္ေျပာေပးပါဦး။
 ဒီႏွစ္က အေခြလည္း ထြက္ 
မယ္ဆိုေတာ့ အေခြစစ္ေလး အား 
ေပးၾကပါ။ အေခြစစ္မွ အားမေပး 
ရင ္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာလည္း အရင္း 
ရွိတယ္ေလ။ အရင္းျပန္မရဘဲ 
အရင္းပ ဲျပဳတ္ျပဳတ္ေနေတာ့ ထပ္ 
ၿပီး ထုတ္ဖို႔က မလြယ္ေတာ့ဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း မ 
ဟတုပ္ါဘူး။ ဂတီသမားေတြ အား 
လံုးအတြက္ ေျပာတာပါ။ ခုိးကူး 
ေခြကူးမယ္ဆိုရင္လည္း ႀကိဳက္ 
သေလာက္ကူး။ ၿပီးရင္ေတာ့ က် 
သေလာက ္ရွင္းရမွာျဖစပ္ါတယ္။
အခုလိုေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။

စာ(၄၁)မွ
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ရာသီဥတုပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာလိဂ္ကစားသမားမ်ား ပင္ပန္းမႈဒဏ္ပိုခံစားလာရ
ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပေနသည့္ ျမန္မာလိဂ္-၂ ပြဲစဥ္မ်ားကို ညေန ၄ နာရီသို႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပမည္
ဗိုလ္ဗိုလ္ဝင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၄
ရာသီဥတုပူျပင္းလာမႈေ ၾကာင့္  
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ 
ကစားသမားမ်ား ပင္ပန္းမႈဒဏ္ 
ပိုမိုခံစားေနရၿပီး ေဘာလံုးအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္သည္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ 
စတငသ္ည္ ့ျမန္မာလဂိ-္၂ ပထမ 
အေက်ာ့ေနာကဆ္ံုးပြစဲဥက္ိ ုညေန 
၄ နာရီသုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္-၁ ပြဲ 
စဥမ္်ားကိ ုညေန ၄ နာရီႏငွ္ ့ျမနမ္ာ 
ေနရငွန္ယ္လ္ဂိ-္၂ ပြစဲဥမ္်ားကိ ုည 
ေန ၃ နာရီခြဲတြင္ စတင္က်င္းပ 
လ်ကရ္ိၿွပီး ပြစဲဥအ္မ်ားစ ုယဥွၿ္ပိဳင ္
ကစားသည္ ့ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ အပူခ်ိန္မွာ 
ယင္းအခ်န္ိဝန္းက်ငတ္ြင ္၄၀ ဒဂီရီ  
စငတီ္ဂရိတ္ဝန္းက်င၌္ရိွေနသည။္
 ျမန္မာလိဂ္-၁ ပြဲစဥ္မ်ား  
ထက္ နာရီဝက္အခ်ိန္ပိုေစာယွဥ္ 
ၿပိဳင္ရသည့္ ျမန္မာလိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲ 
ဝင္ကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္  
ရာသီဥတုအပူဒဏ္ပိုမိုခံစားေန 
ရေၾကာင္း ေဘာလံုးသမားမ်ားက 
ေျပာသည္။
 ‘‘မတ္လအတြင္းမွာ ကစားရ 
တဲ့ပြဲေတြမွာ ပိုသိသာလာတယ္။ 
ဂိုးသမားဆိုတာ ေျပာရရင္ ၿပိဳင္ပြဲ 
ဝင္တျခားကစားသမားေတြထက္ 
လႈပရ္ွားမႈနည္းပါတယ။္ ဒါေတာင ္
မွ အရင္ပြဲေတြအထက္ ပိုပင္ပန္း 
လာတာ သတိထားမိတယ္။ မ်က္ 
လုံးေတြလည္း တအားကုိက္တယ္’’ 
ဟု ျမန္မာလိဂ္-၂ ၿ ပိဳင္ပြဲဝင္  
ဟံသာဝတီယူႏိုက္တက္အသင္း 
ဂိုးသမားရန္ေအာင္လင္းက ေျပာ 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ ႕ 
ခ်ဳ ပ္သည္  ရာသီဥတုပူျ ပင္းမႈ  

ေၾကာင္ ့ၿပီးခဲ့သည္ ့မတ္လတတိယ 
ပတ္အတြင္း ယွဥ္ ၿပိဳင္ကစားခဲ့  
သည့္ ျမန္မာလိဂ္ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ 
ပြခဲ်နိအ္တြင္း ေခတရၱပန္ားခ်နိမ္်ား 
ထည္သ့ြင္းေပးခဲသ့ည။္ ပထမပုိင္း 
မိနစ္ ၃၀ ႏွင့္ ဒုတိယပုိင္း မိနစ္ 
၃၀ တုိ႔တြင္ တစ္မိနစ္ရပ္နားကာ 
ကစားသမားမ်ားအား ေရေသာက ္
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ပထမပိုင္းနဲ႔ ဒုတိယပိုင္းမွာ 
တစ္မိနစ္နားတာ ေကာင္းတဲ့အစီ 
အစဥ္ပါ။ နားလိုက္ရတဲ့အတြက္ 
အားျပည့္ၿပီး ျပန္ကစားႏုိင္လာပါ 
တယ္။ ပြစဲဥ္ေတြကိ ုညေန ၃ နာရီ 
ခြဲ စတာကေတာ့ ေစာလြန္းတယ္ 
ထင္ပါတယ္။ ညေန ၄ နာရီ 
ေလာက္ဆိုရင္ ေကာင္းမွာပါ။ ပူ 
ျပင္းတ့ဲေနေရာင္ေအာက္မွာကစား 
ရတဲ့အတြက္ အျခားကစားသမား 
ေတြအတြက္လည္း အခက္အခဲ 
ျဖစမွ္ာပါပ’ဲ’ဟု ဟံသာဝတီအသင္း 

မွ အိုင္ဗရီကို႔စ္ကစားသမားဘမ္ 
ဘာက ေျပာသည္။
 ရာသီဥတုပူျပင္းမႈဒဏ္ကို  
ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ကစားသမားမ်ားသာ 
မက ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သည့္ ဒိုင္လူ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ 
သည့္ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားလည္း 
ခံစားရေ ၾကာင္း  ဆုိ ၾကသည္။ 
ပြခဲ်နိအ္တြင္း ေခတရၱပန္ားခ်နိမ္်ား 
တြင္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားလည္း ကစား 
သမားမ်ားနည္းတ ူေရေသာက္ေန 
သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
 ပြဲကစားခ်ိန္ ပထမပုိင္းႏွင့္ 
ဒုတိယပိုင္းမ်ားတြင္ တစ္မိနစ္စီ 
ေခတၱရပ္ နားခ်ိ န္ေပးခဲ့ျ ခင္း မွာ  
မတ္လအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
က်င္းပခ့ဲသည့္ ေအအက္ဖ္စီဖလား 
အုပ္စ ုဒတိုယပြစဲဥ္မ်ားတြင ္စတင ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလိဂ္ပြဲစဥ္မ်ား 
တြင္လည္း က်င့္သံုးလာျခင္းျဖစ္ 
သည္။

 ‘‘ဖဖီာက သတ္မွတ္ထားတာ 
ရွိပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္မွာ အပူ 
ခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ 
ေက်ာ္ေနမယ္ဆုိရင္ ပထမပိုင္း 
၃၀ မိနစန္ဲ႔ ဒတိုယပုိင္း ၃၀ မိနစမွ္ာ 
တစ္မိနစ္ရပ္နားၿပီး ကစားသမား 
မ်ားကို  ေရေသာက္ခြင့္ျပဳဖို ႔ပါ။ 
ညေန ၃ နာရီခြဲ မွာ  စတင္တ့ဲ 
ျမန္မာလိဂ္-၂ ပြစဲဥ္ ပထမအေက်ာ့ 
ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ေတြကို ညေန ၄ 
နာရမီွာ အခ်နိ္ေနာကဆ္တုက္်င္းပ 
ေပးသြားမွာျဖစပ္ါတယ္’’ဟု ျမန္မာ 
လဂိၿ္ပိဳငပ္ြဲက်င္းပေရးေကာမ္တမီ ွ
တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
 သို႔ေသာ္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
အေနျဖင္ ့ညေန ၄ နာရီတြင ္က်င္း 
ပေနသည္ ့ျမန္မာလဂိ-္၁ ပြစဲဥ္မ်ား 
ကိုမူ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲရန္ အခက္ 
အခအဲခ်ဳ႕ိရွိေန၍ ပံမုနွအ္တိငု္းသာ 
ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ‘‘မီးေမာင္းမရွိတဲ့ ကြင္းေတြ 
မွာက်ေတာ့ ညေန ၄ နာရီထက္ 
ေနာကက္်ၿပီးပြဲစတငဖ္ို႔က အခက ္
အခဲရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာလိဂ္-၁ 
ပြဲစဥ္ေတြကိုေတာ့ ပံုမွန္အတုိင္းပဲ 
ဆက္လက္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါ 
တယ္’’ဟု တာဝန္ရိွသကူဆုသိည။္
  ‘‘ရာသီဥတုပုိပူလာတာက 
ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့သံုးပြဲေလာက္မွာ 
ပုိသတိထားမိပါတယ္။ အသင္း 
တာဝန္ ရိွသူေတြအေနနဲ ႔လည္း  
ကစားသမားေတြကို  အရင္က 
ထက္ ေရ၊ ဓာတ္ဆားရည္ပုိေသာက္ 
ဖို႔မွာၾကားထားပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ 
လိဂ္-၁ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္ 
တက္အသင္းေခါင္းေဆာင္ ခင္ 
ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။
 ၿပိဳငပ္ြဝဲင ္၁၂ သင္းပါဝငယွ္ဥ္ 
ၿပိဳင္ေနသည္ ့ျမန္မာလဂိ-္၁ ၿပိဳင ္ပြ ဲ
ပထမအေက်ာပ့ြစဲဥမ္်ားၿပီးဆံုး ရန ္
ပြစဲဥသ္ံုးခကု်နရ္ွိေသးေသာ ္လည္း 

ပြဲစဥ္(၉)ႏွင့္ ပြဲစဥ္ (၁၀)ႏွစ္ ခုသာ 
မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္းက်င္းပ 
ရန္ရိွေနသည။္ ၿပိဳငပ္ြဝဲင ္၁၀ သင္း 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳငေ္နသည့္ ျမန္မာ 
လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲ ပထမအေက်ာ့ 
ပြစဲဥ္မ်ားတြင ္ပြစဲဥ္(၉) တစခု္သာ 
က်န္ရွိေနၿပီး မတ္လကုန္၌ ၿပီးဆံုး 
မည္ျဖစ္သည္။
 ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ 
အိုဇုန္းလႊာအေပါက္ ေပါက္ကာ 
ကမၻာေျမႀကီးေပၚသို႔ ေရာက္လာ 
သည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၲ 
ရာယက္ိ ုျမနမ္ာႏုငိင္တံြငပ္ါ ခစံား 
ေနရၿပီး ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အ 
ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း  မိုးေလဝသပညာရွင္  
ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ၎၏ မိုး 
ေလဝသသတင္းဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္ 
ဆုိက္မွ ေန႔စဥ္နီးပါးသတိေပးေန 
သည္။
 က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက 
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၲရာယ္ 
ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္  နံနက္ 
၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္း 
ေနေရာင္ေအာကသ္ြားလာသမူ်ား 
ကာကြယမ္ႈမ်ားျပဳလပုရ္န ္လိအုပ ္
ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။
 ကမၻာ့မုိးေလဝသအဖြဲ႕ႀကီး 
(WMO)က ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ 
ၫႊန္းကိန္း ၀ မွ ၁၁ အထက္ကို 
အဆင္အ့မ်ဳိးမ်ဳိးသတမ္တွထ္ားၿပီး 
ၫႊန္းကိန္းအဆင့္ (၈)ေက်ာ္ပါက 
အႏၲရာယ္ရိွေသာ high level 
အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ ၫႊန္း 
ကိန္း ၁၁ အထက္ကိုမူ လြန္ကဲ 
အဆင့္ (extreme level)သတ္ 
မွတ္ ၿ ပီး  ေန ႔စဥ္ေန ႔ တိုင္းလည္း 
ႏိုင္ငံအလိုက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ 
ျခည္က်ေရာက္ေနမႈကို သတင္း 
ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ အပူပိုင္းဇုန္ 
တြင္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က် 
ေရာက္ေနသည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ 
ျခည္ၫႊန္းကိန္းအဆင့္မွာ မတ္လ 
ေႏွာင္းပို င္းတြင္  ေဒသအခ်ဳိ ႕၌ 
ၫႊန္းကိန္း ၁၃ ဒသမ ၈ အထိျမင့္ 
တက္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု − ဗိုလ္ဗိုလ္၀င္းပဲြခ်ိန္အတြင္း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တစ္မိနစ္တြင္ ျမန္မာလိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ကစားသမားမ်ား ေရေသာက္ေနစဥ္
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ေနမာသည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးငါးဦးတြင္ပါဝင္ဟု ဘာကာနည္းျပေျပာၾကား
ဘာစီလိုနာ၊မတ္-၂၃

ဘာစီလိုနာနည္းျပ မာတီႏုိက အ 
သင္းမွ ဘရာဇီးလူငယ္တိုက္စစ္ 
မွဴး ေနမာသည္ မၾကာေသးမီက 
စြမ္းေဆာင္မႈပုိင္း ညံ့ဖ်င္းခဲ့  
ေၾကာင္း ေဝဖနမ္ႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲရ့ 
ေသာ္လည္း ၎သည္ ကမၻာ့အ 
ေကာင္းဆံုးကစားသမား ငါးဦး 
တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကားလုကိ ္
သည္။ ေနမာသည္ ဘာကာသို႔ 
ေရာက္ရွိခါစ လာလီဂါရာသီ 
အစပုိင္းပြဲမ်ားတြင္ အဆံုးအျဖတ္ 
ဂိုးမ်ား သြင္းႏုငိခ္ဲ့ေသာလ္ည္း ယခ ု 
ေနာက္ပုိင္း၌ ဒဏ္ရာႏွင့္ အသင္း 
အေျပာင္းအေရႊ႕တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ 
ဘ႑ာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာ 
မ်ားေၾကာင့္ ေျခစြမ္းက်ဆင္းေန 

ျခင္းျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ္ ေနမာ(၂၂)ႏစွသ္ည ္
ေျခစြမ္းျပႏုိင္ေၾကာင္း မာတီႏုိက 
ဆိသုည။္ ‘‘ေနမာဟာ မန္စီးတီးနဲ႔ပြ ဲ
မွာ အလြန္ေကာင္းမြနစ္ြာ ကစားခဲ ့
ပါတယ္။ ေနမာဟာ ကမၻာ့အ 
ေကာင္းဆံုးငါးဦးထဲက တစ္ဦးဆုိ 
တာကိလုည္း ကြၽန္ေတာ ္ထပ္ေျပာ 
ရပါမယ္။ သူ႔အရည္အေသြးေတြ 

ကု ိအတည္ျပဳဖို႔ ကြၽန္ေတာ္မ့ွာ ၾကား 
ခံအဖြ႕ဲတစခု္ခု မလုအိပ္ပါဘူး’’ဟု  
မာတီႏုိက သတင္းေထာက္မ်ား 
အား ေျပာၾကားသည။္ ေနမာသည ္ 
ယခုရာသီတြင္ ဘာစီလုိနာအ 
တြက္ ပြဲေပါင္း ၂၀ ကစားထားၿပီး 
ခုနစ္ဂိုးသြင္းယူထားသည္။

—Ref: Goal

ALBERT GEA/REUTERS
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ကင္ညာႏုိင္ငံတြင္ မယားၿပိဳင္ယူျခင္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား စကားမ်ား

အြန္လုိင္းဆႏၵေကာက္ယူမႈအရ
ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕သားမ်ား သီးျခားႏုိင္ငံရပ္တည္လို

ႏုိင္႐ိုဘီ၊မတ္-၂၂
ကင္ညာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ 
မယားၿပိဳင္ယူျခင္းဥပေဒမူၾကမ္း 
ႏငွ့ ္ပတ္သက၍္ အမ်ိဳးသားအမတ္ 
မ်ားႏငွ့ ္အခ်င္းမ်ားၿပီး လႊႊတ္ေတာ ္
အစည္းအေဝးပြဲမွ ေဒါသတႀကီး 
ထြက္သြားခဲ့သည္။
 မယားၿပိဳင္ယူျခင္း ဥပေဒ 
သည္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ 
မယားတစ္ေယာက္သာ ခြင့္ျပဳ 
ေသာ တရားမဥပေဒကို အခ်ိဳ႕ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ မယားမ်ား 
စြာခြင့္ျပဳေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
ဥပေဒအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ 
ရြယ္သည္။
 ကင္ညာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 
ေတာ္အမတ္မ်ားက အမ်ိဳးသား 

မ်ားအေနျဖင့ ္လကရ္ွ ိဇနီးမ်ားႏငွ့ ္
မတိုင္ပင္ဘဲ ၎တုိ႔ စိိတ္ႀကိဳက္ 
မိန္းမမ်ား ယူခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ 
လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒ 
မူၾကမ္းသစ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ မဲေပး 
ခဲ့ၾကသည။္ ကငည္ာႏုငိင္၏ံ အစဥ္ 
အလာအရ မယားႀကီး၏ ခြင့္ျပဳမႈ 
ရွိမွသာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ဇနီး 
မယားမ်ား ယခူြင့ရ္ွမိည္ျဖစသ္ည။္
 ကငည္ာလႊတ္ေတာ္အစည္း 
အေဝးခန္းမရိွ အမတ္ ၃၄၉ ဦးတြင ္
အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာအ္မတ ္၆၉ 
ဦးသာ ပါဝင္ၿပီး ယင္းအနက္ ၃၀ 
ခန္႔သာ စကားအေခ်အတင္ေဆြး 
ေႏြးျခင္း ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
က အင္အားသာခဲ့သည္။ အမ်ိဳး 
သမီးလႊတ္ေတာအ္မတမ္်ားသည္ 

မယားႀကီး၏ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိဘဲ 
မယားၿပိဳင္ယူျခင္းဥပေဒမူၾကမ္း 
မဲေပးျခင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ စက္ဆုပ္ရြံရွာစြာျဖင့္ လႊတ္ 
ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ထြက္ခြာ 
သြားခဲ့ ၾကသည္ဟု သတင္း 
ေထာက္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 
အဆုိပါဥပေဒမူၾကမ္းအား အ 
တည္ျပဳရန္အတြက္ ကင္ညာ 
သမၼတထံ တင္သြင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ 
သည္။
 ဥပေဒျပငဆ္ငခ္်ကက္ိ ုအဆိ ု

ျပဳခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာအ္မတ ္ဆင ္
ျမဴရယ္ခ်က္ကြန္ဂါက ကင္ညာ 
ႏုငိင္၏ံ ဓေလထုံ့းတမ္းဥပေဒအရ 
အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ အမ်ိဳးသမီး 
အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ 
မယားၿပိဳင္ယူခြင့္ရွိသည္ကို နား  
လည္ သေဘာေပါက္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္မလို 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု 
ကငည္ာ Daily Nation သတင္းစာ 
က ေဖာ္ျပသည္။
 လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး  

ျဖစ္သူ မုိဟာမက္ဂ်န္းနက္က 
လည္း ခ်က္ကြန္ဂါ၏အဆိုကို 
ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ‘‘အာဖရိကအမ်ိဳး 
သမီးတစ္ဦးကုိ လက္ထပ္လုိက္ 
တယဆ္ုရိင ္အဒဲအီမ်ိဳးသမီးက သူ႔ 
ေနာက္မွာ ဒုတိယ၊ တတိယ စတဲ့ 
ဇနီးေတြရွလိာမယဆ္ိတုာ သကိုသိ ိ
ရမယ္။ ဒီေနရာက အာဖရိကပ’ဲ’ ဟု  
ေျပာၾကားသည္။
 ကင္ညာအမ်ိဳးသမီး လႊႊတ္ 
ေတာ္အမတ္ ေဆာ့ပန္တူယာက 
အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသား အေန 

ျဖင့္ လက္ရွိဇနီးႏွင့္ မိသားစု၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွ ေနာက္ 
အိမ္ေထာင္ထားရွိသင့္ဟု ေျပာ 
ၾကားသည။္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က ္
မရယူဘဲ မယားၿပိဳင္ထားရွိျခင္း 
သည္ ဇနီးမယားမ်ား၏ ဘ႑ာ 
ေရးအေျခအေန အပါအဝင ္မိသား 
စတုစစ္လုံုးကု ိထခိုကိလ္မိ့မ္ညဟ္ ု
အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာအ္မတမ္်ား 
က ေျပာၾကားသည္။

—Ref: BBC

ေရာမ၊မတ္-၂၂
အြန္လုိင္းသေဘာထားေကာက္ခံ 
မႈတစ္ခုအတြင္း ဗငး္နစ္ၿမိဳ႕ခံမ်ား 
ႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕အနီး ေဒသမ်ားမွ 
ေဒသခံမ်ားက အီတလီႏုိင္ငံ၏ 
က်န္ေဒသမ်ားမွ ၎တို႔ ေဒသကုိ 
ခြဲထုတ္ကာ ကိုယ္ပုိင္ႏုိင္ငံတည္ 
ေထာင္လိုေၾကာင္း ေထာက္ခံမဲ 
ေပးခဲ့ၾကသည္။
 သီတင္း တစ္ပတ္ၾကာ 
သေဘာထားေကာက္ခံမႈအတြင္း 
ဗီနက္တုိေဒသမွ ေဒသခံႏွစ္သိန္း 
ေက်ာ္ ပါဝင္မဲေပးခဲ့ၿပီး ၈၉ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းက အီတလထံီမွ လြတ္လပ္ေရး 
ရယူလိေုၾကာင္း မဲေပးခဲ့ၾကသည။္
 ယင္းအြနလ္ုငိ္းသေဘာထား 
ေကာကခံ္မႈကိ ုေဒသဆုငိရ္ာ အမီွ 
အခိုကင္းေသာအဖြဲ႕မ်ားက ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒအ 
ရ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိေသာ္ 
လည္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္ 
က်င္းပေရး တစခ္နဲက္ေထာကခံ္မႈ 
ကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
 ယင္းသေဘာထားေကာက္ 
ယူမႈ ရလဒ္ကုိ ပါဒူအာၿမိဳ႕တြင္ 
ေအာင္ပြဲခံေနေသာ လြတ္လပ္ 
ေရး လုိလားသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ 
ရွားမႈမွာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈမ်ား 
မွ အီတလီႏုိင္ငံသားမ်ားကို ကာ 
ကြယ္ရန္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 

ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ပုိမိုဆင္းရဲေသာ 
ႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖဳန္းတီးမႈ 
မရွိေရး အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ျခင္းမရိွသျဖင့ ္ေပၚေပါကလ္ာျခင္း 
ျဖစသ္ညဟု္ အငဒ္ပီန္ဒန္ဇာဗနီက ္
တာပါတီက ေျပာသည္။
 ေရာမၿမိဳ႕ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
မဆံုးျဖတ္မီ ေဒသဆုငိရ္ာ ေကာင ္
စီက အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ 
ေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒ 
ၾကမ္းမွာ အတည္ျဖစ္ႏုငိရ္န္ နည္း 
လမ္းအခ်ိဳ ႕ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု 
ယင္းေဒသဥက႒ၠ လကူာဇာအီယာ 
က ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း 
သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာ 
သည္။
 အီတလီႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒႏငွ့မ္ညဟုီ ေဝဖန္သမူ်ားက 
ေျပာသည။္ plebiscifo.eu ဝကဘ္ ္
ဆုိက္တြင္ မဲေပးႏုိင္သည့္ ယင္း 
သေဘာထားေကာကယ္မူႈအတြင္း 
ထရဗီဆီု၊ိ ဗဆီနဇ္ာႏငွ့ ္ဗရီြနန္ာၿမိဳ႕ 
တုိ ႔ကဲ့သို ႔ သမုိင္းဝင္ၿမိဳ႕မ်ား၏ 
ေဒသခံမ်ားကုိ အကယ္၍ ႏုိင္ငံ 
သစ္ တည္ေထာင္ပါက ယူ႐ိုေငြ 
ဆကသ္ံုးခ်ငပ္ါသလား၊ အီးယူႏငွ့ ္
ေနတုိးအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လုိပါသလား 
စေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ 
သည္။             —Ref: AFP
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International
ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါသည္ ကေလး ၃၂,၀၀၀ 
ေက်ာ္ရွိဟု ကန္သုေတသနပညာရွင္မ်ားေျပာ

ပုိမိုျမန္ဆန္ေသာ ႐ုပ္သံဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ Apple ကုမၸဏီ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေန
ဆန္ဖရန္စစၥကို၊မတ္-၂၄

ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္  အသံုးျပဳသူ  
အမ်ားအျပား စု ၿပံဳပိတ္ဆို ႔မႈကုိ  
ေရွာင္ရွား၍ Apple ႐ုပ္သံလုိင္း 
ဖမ္းကိရိယာျဖင့္  ဖမ္းယူမည့္  
႐ပုသ္ထံတုလ္ႊင့မ္ႈ ဝန္ေဆာငမ္ႈအ 
တြက ္သေဘာတူညမီႈရရန္ Apple 
ကုမၸဏီက Comcast ကုမၸဏီႏွင့္ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ယင္း 
ကိစၥႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားကို ကုိးကား 
၍ ေဝါလ္စထရိဂ်ာနယ္က ေဖာ္ 
ျပသည္။
 ေသခ်ာခုငိမ္ာေသာ သေဘာ 
တူ ညီ မႈ မ ရ မီ  ေ က်ာ္ျ ဖ တ္ ရ န္  
အတားအဆီးမ်ားစြာ ရွိဆဲျဖစ္ၿပီး 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အစပ်ိဳးခါစအ 
ဆင့္သာ ရွိေသးသည္ဟု ယင္း 
ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပသည္။
 ၎တို႔၏ ႐ုပ္သဝံန္ေဆာငမ္ႈ 
ကုိ အမ်ားသံုးအင္တာနက္လုိင္း 
ပိတ္ဆုိ ႔မႈႏွင့္  သီးျခားျဖစ္ေစလုိ  
ေသာ Apple ကုမၸဏီက ယင္းကဲ့ 
သုိ႔ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မႀကံဳေတြ႕ေစရန္ 
႐ုပ္သံလုိင္းကုမၸဏီ Comcast ထံ 
မွ  အထူးေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္  
ရွာေဖြေနသည္ဟု ေဝါလ္စထရိ 

ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပသည္။
 Apple ၏ ကန္ေဒၚလာ ၉၉ 
တန္ ႐ုပ္သံလုိင္း ဖမ္းယူႏုိင္သည့္ 
ကိရိယာမွာ Roku ႏွင့္ ဂူးဂဲလ္ 
ကုမၸဏီတို႔၏ အလားတူ ႐ုပ္သံ 
လုငိ္း ဖမ္းယူႏုငိသ္ည္ ့ကရိယိာမ်ား 
ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည္။

 ထုအိေတာအတြင္း အသံုးျပဳ 
သူမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွာေဖြမႈ 
(သို ႔မဟုတ္) Application မ်ား 
သံုးစြဲမႈကို ကြန္ရက္လုပ္ငန္းမ်ား 
ကန္႔သတ္မႈမလပ္ုဘ ဲအငတ္ာနက ္
ပိတ္ဆို႔မႈကုိ ၎တုိ႔ မည္သုိ႔စီမံခန္႔ 
ခြဲေၾကာင္း အတိအက်ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားရန္ သတ္မွတ္ထားသည္ ့
ကြ န္ရက္ ၾကားေနျခင္း  (net-
neutrality) ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ 
ျပ႒ာန္းရန္ ဖက္ဒရယ္ဆက္သြယ္ 
ေရး ေကာ္မရွငက္ ေဆာငရ္ြကေ္န 
သည္။
        —Ref: Reuters

ခ်ီကာဂို၊မတ္-၂၃
ကမၻာတစ္ဝန္းရိွ ကေလးငယ္ 
၃၂,၀၀၀ ေက်ာ္သည ္ႏစွစ္ဥ္ ေဆး 
ယဥပ္ါး တဘီီေရာဂါ ျဖစပ္ြားလ်က ္
ရိွသညဟု္ အေမရိကန္သေုတသန 
ပညာရငွမ္်ားက ခန္႔မနွ္းေျပာၾကား 
သည။္ ႏစွစ္ဥ္ တီဘီေရာဂါျဖစပ္ြား 
ေသာ ကေလးငယ ္တစသ္န္းေက်ာ ္
အနက္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ တီဘီ 
ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း စစ္ 
ေဆးေတြ႕ရွခိဲသ့ညဟ္ ုအေမရကိန ္
ပညာရွင္မ်ား၏ တီဘီေရာဂါ 
ေလ့လာခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။
 ‘‘ကေလးမ်ားစြာဟာ မလုိ 
အပ္ဘဲ တီဘီေရာဂါဒဏ္ကုိ အ 
ျပင္းအထန္ ခံစားေနရပါတယ္’’ဟု 
သုေတသနေခါင္းေဆာင္ ဟယ္ 
လင္ဂ်န္ကင္က ေျပာၾကားသည္။ 
‘‘ကမၻာ့လဦူးေရရ႕ဲ ေလးပုံတစပုံ္က 
ကေလးေတြဆုိေပမယ့္ ကေလး 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေဆးယဥ္ 
ပါး တဘီီေရာဂါ ျဖစ္ေနလဆဲုတိာ 
ကု ိအရငက္ ခန္႔မနွ္းေဖာ္ျပတာမ်ိဳး 
မရိွခဲ့ပါဘူး’’ဟု သုေတသနအဖြဲ႕ 
ဝင္ ေဒါက္တာတက္ကုိဟန္က 

ေျပာၾကားသည္။
 ကေလးမ်ားသည ္လႀူကီးမ်ား 
ထက ္တဘီီေရာဂါ ကူးစက္ႏုငိ္ေျခ 
ပိုမိုနည္းပါးေသာေၾကာင့္ သုေတ 
သနပညာရွင္မ်ားသည္ ကေလး 
ငယမ္်ားတြင ္တဘီီေရာဂါ ကူးစက ္
ခံရမႈကုိ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားခဲ့ ၾကသည္။ 
ကေလးမ်ားတြင္ တီဘီေရာဂါပိုး 
ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ခက္ခဲသည္။ 
လႀူကီးမ်ားတြင ္တဘီီေရာဂါပိုးကု ိ
အဆတ္ုမ်ား၌ ေတြ႕ရေသာ္လည္း 
ကေလးငယ္မ်ားတြင္မူ တီဘီ 
ေရာဂါပုိးကိ ုအဆတုမ္ဟတုသ္ည္ ့
ခႏၶာကုယိ၏္ အျခားအစတိအ္ပုငိ္း 
မ်ားတြင္ ပုိ၍အေတြ႕မ်ားသည္ဟု 
မစၥစဂ္်န္ကငက္ ေျပာၾကားသည။္
 လက္ရွိ ေရာဂါရွာေဖြေရး 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ 
အေျဖမေပၚေသာ ကေလးတီဘီ 
ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူဦးေရကုိ သိရွိ 
ႏိုင္ရန္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား 
သည ္အခ်ကအ္လကမ္်ားကု ိပိုက ္
စိပ္တိုက္ရွာေဖြခဲ့ရသည္။

—Ref: Reuters

TONY AVELAR/FILE/AFP
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ကိဗ္ၿမိဳ႕လြတ္လပ္ေရးရင္ျပင္တြင္က်င္းပေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးခ်ီတက္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက သမၼတ ပူတင္ပံု ေရးဆြဲထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု ကိုင္ေဆာင္ထားစဥ္။ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယူကရိန္းႏွင့္ 
နယစ္ပအ္နီးတြင ္၎တို႔တပမ္်ားခ်ထားျခင္းမွာ တပဖ္ြ႕ဲမ်ားခ်ထားရနသ္တမ္တွထ္ားသည္ ့ႏိငုင္တံကာကန္႔သတခ္်ကမ္်ားအတိငု္းလပု္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း မတလ္ ၂၄ ရကတ္ြင ္ထတု္ျပနခ္ဲသ့ည။္ ေနတိုးထပိတ္န္းစစဥ္ီးစီးခ်ဳပ ္ 
တစ္ဦးက ႐ုရွားတပ္မ်ား ယူကရိန္းအေရွ႕ဘက္နယ္စပ္တြင္ အမ်ားအျပားေရာက္ေနျခင္းကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဌာနက ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

GLEB GARANICH/REUTERS

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေရွးေဟာင္းဖာ႐ိုဘုရင္႐ုပ္တုႏွစ္ခု ထပ္မံေတြ႕ရွိ

ျပင္သစ္ေဒသခံ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
လက္ယာစြန္းပါတီ 
ေထာက္ခံမႈ
အမ်ားအျပားရ

ပါရီ၊မတ္-၂၄
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒသဆုိင္ရာ 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲပထမအေက်ာတ့ြင ္
လက္ယာစြန္း အမ်ိဳးသားေရး 
တပ္ဦးပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈ 
သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ 
သည။္ အနည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္တစၿ္မိဳ႕ 
နယ္တြင္ ယင္းပါတီက လူမ်ားစု 
ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။
 ထို႔အျပင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း 
ခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔အေျခအေန 
ေကာင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထား 
ေသာ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
လည္း အမ်ိဳးသားတပ္ဦးက ေရွ႕မွ 
ဦးေဆာင္ေနသည္။ ေရြးေကာက္ 
ပြဲ အေျခအေနအားလံုး ၿခံဳၾကည့္ 
ပါက ျပင္သစ္သမၼတဖရန္ဆြာ 
ေဟာလ္နဒ္၏ီ ဆိရုယွလ္စမ္်ားမွာ 
မဆဲႏၵရငွမ္်ား၏ ေထာကခ္မံႈ ဆံုး႐ံႈး 
သြားၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို လက္ 
လႊတ္ရမည့္ အေျခအေနရွိသည္။
 လြန္ခဲ့သည္ ့၂ ႏစွက္ အာဏာ 
ရရိွလာၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္ 
ဆုိရွယ္လစ္မ်ားအေပၚ လူႀကိဳက္ 
မ်ားမႈ အလြန္အမင္းက်ဆင္းလာ 
ၿပီး ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း 
၎တုိ႔အတြက ္ႀကီးမားေသာ စမ္း 
သပ္ခံရမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။
 ထုိ႔အျပင ္ဆုရိယွလ္စမ္်ားမွာ 
ပထမအေက်ာ့ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္
လာေရာက္မဲေပးသူ နည္းပါးမႈ 
ေၾကာင့္လည္း ထိခုိက္ခဲ့ရၿပီး စစ္ 
တမ္းမ်ားအရ ၃၅ ရာခုငိ္ႏႈန္းအထ ိ
မဲေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပင္သစ္ 
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေက်းရြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ 
ငယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း 
၃၆,၀၀၀ တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးေသာပြဲ 
ျဖစ္သည္။            —Ref: BBC

လက္ဆာ၊မတ္-၂၄
အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းရွိရာ လက္ဆာၿမိဳ႕ 
တြင္ ဖာ႐ုိဘုရင္အမန္ဟိုတပ္-၃ 
၏ အလြနႀ္ကီးမားသည္ ့႐ပုတ္ုႏစွ ္
ခုကု ိေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ 
ရွင္မ်ားက မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္သည္။
 အနီေရာင္သလင္းေက်ာက္ 
ျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ ႐ုပ္တုႀကီး 
ႏွစ္ခုမွာ ႏုိင္းလ္ျမစ္အေနာက္ 
ဘက္ကမ္းေပၚတြင္ ယင္းဘုရင္ 
ႀကီးကုိ မူလျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရာေနရာ၌ ရွိ 
ေနခဲ့သည္ဟု ဥေရာပႏွင့္ အီဂ်စ္ 
ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္ 
မ်ားက ေျပာသည္။
 ယင္းေနရာမွာ ႏွစ္ေပါင္း 

၃,၄၀၀ သကတ္မ္းရိွ မမ္ႏြန္႐ုပ္တု 
ႀကီးႏွစ္ခုေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ 
ၾကားၿပီး ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္လူမ်ိဳး 
တုိ႔၏ လူေနမႈအတြင္း ႏုိင္ငံေရး 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအထြန္းကားဆံုး 
ကာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူဟု ေရွး 
ေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား 
ကေျပာေသာ အမန္ဟုိတပ္-၃ ၏  
႐ုပ္တုႏွစ္႐ုပ္ကုိ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ေတြ႕ရိွခဲ့ 
သည့္ မမ္ႏြန္႐ုပ္တုႀကီးႏွစ္႐ုပ္ကုိ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြား မ်ားစြာလာ 
ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့ရွိသည္။
 ႏစွခ္လုံုး ထုငိလ္်ကအ္ေနအ 
ထားျဖစသ္ည္ ့ယင္း႐ပုတ္ုႏစွခ္ကုိ ု
သာ ကမၻာတစဝ္န္းက သရိွိထားၿပီး 
ယခုတစ္ခါ ေနာက္ထပ္ေရွး 

ေဟာင္း႐ုပ္တုႀကီးႏွစ္ခု ရွာေဖြ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ယခုေတြ႕ရိွေသာ ႐ုပ္တုသစ ္
ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခု၏ အေလးခ်ိန္ 
မွာ တန္ခ်ိန ္၂၅၀ ရွိၿပီး ထုငိ္လ်က္ 
အေနအထားျဖစက္ာ လကမ္်ားကိ ု
ဒူးေပၚတင္ထားသည့္ပံုစံ ထုလုပ္ 
ထားသည္။ ေအာက္ေျခထု ၁ 
ဒသမ ၅ မီတာထူၿပီး ၃ ဒသမ ၆ 
မီတာက်ယ္ကာ အျမင့ ္၁၁ ဒသမ 
၅ မီတာရွိသည္။
 ယင္း႐ုပ္တုႏွစ္ခု၏ သရဖူ 
မ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး မူလ 
႐ုပ္တုသည ္အျမင္မီ့တာ ၁၃ ဒသမ  
၅ မတီာႏငွ့ ္အေလးခ်နိ ္တန ္၄၅၀  
ရွိလိမ့္မည္ဟု ေရွးေဟာင္း 
သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

 အမန္ဟိုတပ္-၃ ၏ မတ္ 
တတ္ရပ္ေနပုံ ဒုတိယ႐ုပ္တုမွာ 
ယင္းဘုရားေက်ာင္း၏ ေျမာက္ 
ဘက္ေပါကတ္ြင ္ထားရွခိဲ့ျခင္းျဖစ ္
သည္။ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ဘုရင္ 
မ်ားႏငွ့ ္၎တို႔ ေဆြေတာမ္်ိဳးေတာ ္
မ်ား၏ ႐ပုတ္မု်ားမ ွအစတိအ္ပုငိ္း 
မ်ားဟ ုေရွးေဟာင္းသုေတသမီ်ား 
က ေျပာေသာ အျခားေရွးေဟာင္း 
႐ုပ္တု အပုိင္းအစေပါင္းမ်ားစြာ 
ကုိလည္း ေရွးေဟာင္းသုေတသီ 
အဖြ႕ဲက ျပသခဲ့သည။္ ယင္းပစၥည္း 
မ်ားအနက္ အမန္ဟုိတပ္-၃ ၏ 
အျခားေသာ ႐ုပ္တုတစခု္၏ စက်င ္
ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ 
ဦးေခါင္းတစခု္လည္း ပါဝငသ္ည။္
 ဖာ႐ုိဘရုင ္အမန္ဟုိတပ္-၃ 

မွာ ယဖူေရးတီးစ္ျမစမ္ ွဆဒူန္ႏုငိင္ ံ
အထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အင္ပါယာ 
တစ္ခု ဆက္ခံခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၏ 
အေျခအေနကို ၎က သံတမန္ 
ေရး အဓိကသံုး၍ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ 
သည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသီ 
မ်ားက ေျပာသည။္ ၁၈ ရာစုေခတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးမွာ ၎၏ 
မယ္ေတာက္ု ိရငခ္ြငပ္ုကိအ္ပုစ္ုိးသ ူ
ေနရာထားကာ အသက္(၁၂)ႏွစ္ 
ခန္႔တြင္ ဘုရငျ္ဖစ္လာၾကသည္။ 
အမန္ဟုိတပ္-၃ မွာ ဘီစီ ၁၃၅၄ 
ခုႏစွဝ္န္းက်ငတ္ြင ္ဆံုးပါးခဲၿ့ပီး ၎ 
၏ အ႐ိုက္အရာကုိ အက္ဟန္နာ 
တပဟ္ ုအမ်ားသထိားေသာ သား 
ျဖစသ္ ူအမန္ဟိုတပ္-၄ က ဆက ္
ခံခဲ့သည္။             —Ref: AFP
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သမၼတ

သမၼတဦးသနိ္းစနိဘ္ာမွားခဲသ့လဲ

ေအာင္သူရ

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ 
ေသာ အစုိးရတက္ 

လာၿပီးေနာက ္အဓကိလပု္ေဆာင ္
မည္ဟုေျပာထားသည့္ က႑ႀကီး 
သုံးခုရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈႏငွ္ ့ျပညတ္ြင္းၿငမိ္းခ်မ္း 
ေရးတုိ႔ျဖစသ္ည။္ ထုကိ႑သုံးခကုု ိ
အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ေဆာငရ္န္ 
မွန္ကန္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မတွ္ႏိငုခ္ဲသ့ညရ္ွသိလု ိမွားယြင္း 
မႈမ်ားလည္းရွိေနခဲ့သည္။ ထုိ ႔ 
ေၾကာင့္လည္း အဆုိပါက႑ႀကီး 
သုံးခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္  
ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေသးေပ။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာ 
ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း မွန္ 
ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
လည္း ရွိခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း 
ရပ္ဆုိင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးနီး 
ပါး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ မီဒီ 
ယာလြတလ္ပခ္ြင့္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ႏုငိင္ ံ
တကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပး 
ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ကုန္ 
သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူ 
လာရန ္ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္း၊ ကား 
ေစ်းႏငွ့ ္ဖနု္းဆင္းမက္တမ္်ား ေစ်း 
ႏႈန္းသကသ္ာရန္ စသညတို္႔ကိ ုစြမ္း 
ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္က်ဴးလြန္ 
ခဲ့ေသာ  အမွားမ်ားထဲတြင္ မၾကာ 
ေသးမီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္နာယကထံသုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ 
ဘာသာေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ၊ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ 
ဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ 
က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ လူ 
ဦးေရတုိးပြားႏႈန္းထိန္းညႇိျခင္းဆုိ
င္ ရာဥပေဒစသည့္ ဥပေဒေလးခု 
လိုအပ္လွ်င္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ သ၀ဏ္ 
လႊာေပးပုိ ႔ျခင္းသည္လည္း မွား 
ယြင္းေသာကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ 
ေရးေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က သုံး 
သပ္ၾကသည္။
 ‘‘အမ်ဳိးဘာသာသာသနာဥပ 
ေဒျပ႒ာန္းဖုိ ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ 
လပ္ုတာ အငမ္တန္မွ မွားတယ္လုိ႔  
ကြၽန္ေတာ္ျမငတ္ယ’္’ဟ ုတစ္ႏုငိင္ ံ
လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္း 
ေရးအဖြ႕ဲမအွႀကံေပး ခ်င္းတိငု္းရင္း 
သားျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆလုိင္း 
လ်န္မႈန္းဆာေခါင္းကဆုိသည္။
 တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာ အစုိးရ  
အား ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္  
မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံ 
ေရးလမ္းစဥ္ ထူေထာင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာ 
သည္။
  ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ 
တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအေနျဖင့္ 

မဲဆြယ္ရန္ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ဘာသာအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အ 
ေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ 
သည္။ ထုိအခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ 
က အတည္ျပဳေပးခဲသ့ျဖင္ ့ကခ်င ္
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်င္းတုိင္း 
ရင္းသားမ်ားေတာခုခိဲၾ့ကသည္ ့သ 
မိုင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုရိွခဲ့သည္။ယခု 
အခ်ိန္ထိပင္ ေကအုိင္ေအႏွင့္အ 
ပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူည ီ
မႈ မရရွိေသးေပ။
 ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တုိင္း 
ရင္းသားေပါင္းစုံျဖင္ ့ဖြ႕ဲစည္းထား 
ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ 
ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲတြင္ 
ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ကရင္တုိင္းရင္း 
သားအမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဘာ 
သာကုိးကြယၾ္ကသမူ်ားျဖစသ္ည။္ 
  အဆုိပါဥပေဒေလးခုအား 
သံဃာေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ျပည္ 
သတူစသ္န္းေက်ာ္က ဥပေဒအျဖစ ္ 
ျပ႒ာန္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ထံ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 သုိ႔ေသာအ္ဆုပိါဥပေဒေလး 
ခုမွာ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ား 
တြင ္ျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစသ္ျဖင္ ့ထု ိ
ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
အခ်ကအ္လကမ္်ားအား လိကုန္ာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္သာလုိေၾကာင္း ဥ 
ပေဒပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။

 ‘‘၁၉၅၄ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာဥပေဒဆုိ  
တာ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မထိပါးဘဲနဲ႔ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လက္ 
ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ အခြင့္ 
အေရးကို အျပည့္အ၀ကာကြယ္ 
ေပထားတဲ့ဥပေဒပဲ’’ဟု တရား  
လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနဦးသန္းစိုး(ထြန္း) 
ကဆုိသည္။ အလားတူ ၁၉၈၂ 
ႏုိင္ငံသားဥပေဒတြင္လည္း အခ်ဳိ႕ 
အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။
  ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္း 
စိန္အေနျဖင့္ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္း 
ေလးခုျပ႒ာန္းေပးရန္လႊတ္ေတာ္ 
သုိ႔ တင္ျပျခင္းသည္ ေယဘုယ် 
အားျဖင္မ့လုအိပ္ေၾကာင္း ဦးသန္း 
စုိး(ထြန္း)က သုံးသပ္သည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ 
တုငိ္းရင္းသားလကန္ကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲ 
မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာ 
တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရရွိ 
ၿပီး ကခ်ငလ္ြတ္လပ္ေရးအဖြ႕ဲ KIO  
ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္မူ အ 
ပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူည ီ
မႈမရရိွေသးေပ။  အပစအ္ခတ္ရပ္ 
စဲေရးသေဘာတူညီထားသည့္အ 
ဖြ႕ဲမ်ားႏငွ္ပ့ငတ္ုကိပ္ြမဲ်ားျပနလ္ည ္ 

ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။
  ‘‘ျဖစ္သင့္တာက အရင္စ 
ကားေျပာၿပီးမွ သေဘာတူလက္ 
မွတ္ထိုးျဖစရ္မွာ။ အခုေတာ့ အရင ္ 
လကမ္တွထ္ုိးမယ။္ ၿပီးမ ွႏုငိင္ံေရး 
စကားေျပာမယ္ဆုိေတာ့ စကားပုံ 
အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ႏြားေရွ႕ 
ထြန္က်ဴးေပါ့’’ဟု ျမန္မာအေရး  
ကြၽမ္းက်င္သူ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံသား 
ကမၻာေက်ာ္သတင္းစာဆရာဘာ 
ေတးလ္လင့္တနာကဆုိသည္။
  ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရ 
လက္ထက္တြင္လည္း တုိင္းရင္း 
သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးေဆာငရ္ြက ္
ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ 
တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးအပတ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္ 
မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ 
ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း တုိင္း 
ရင္းသားမ်ားအေနျဖင္ ့ယုၾံကညမ္ႈ 
နည္းေနသည္။
   အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသား 
လကန္ကက္ုငိအ္ဖြ႕ဲမ်ား ခ်ဳပဆ္ုရိန ္
ျပင္ဆင္ေနေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအ 
ပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင ္အ 

ပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက ္ႏုငိ ္င ံ
ေရးေ ဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားျ ပဳ လု ပ္ေ ပး  
ရန္အာမခံသည့္အခ်က္အလက္ 
မ်ားကိ ုတုငိ္းရင္းသားမ်ားက ထည္ ့
သြင္းေရးဆြဲေနသျဖင့္ ယခုခ်ိန္ထ ိ
ပင ္တစ္ႏုငိင္လံုံးအပစအ္ခတ္ရပ္ 
စဲေရးမူၾကမ္းတစခု္မရရိွေသးေပ။
 အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး 
သေဘာတူညီမႈမရမီ တုိင္းရင္း 
သားေဒသမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ 
ရပစ္ဲေရးႏငွ္ဖ့ြ႕ံၿဖဳိးေရးလပုင္န္းမ်ား 
တြဲလုပ္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္း 
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ 
ေၾကာင္းလည္း တုိင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာငအ္ခ်ဳ႕ိက သုံးသပၾ္က 
သည္။
 သမိုင္းေၾကာင္းအရ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕KIOႏွင့္အ 
ပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ လမ္း 
မ်ား၊ တတံားမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း 
မ်ားႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ 
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
သေဘာတညူမီႈမရရွ၍ိ တုကိပ္ြဲျပန ္
လည္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ တံတားမ်ား၊ 
လမ္းမ်ားအား မုငိ္းေထာင္ေဖာက ္
ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ရၿပီး ေဆး႐ံုႏွင့္ စာ 
သင္ေက်ာင္းမ်ားပစထ္ားခဲရ့သည္ ့
သာဓကမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။
 ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမအဆင့္ထား 

ၿပီး လပ္ုရမယ့္အစား အပစအ္ခတ္ 
ရပ္စဲေရး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးကို ဦးစားေပးလုိက္ 
တာမွားတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့  
လာသူ ဦးဇာဂနာကသံုးသပ္ 
သည္။
 တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ား မွားယြင္းမႈမ်ားရွိသလုိ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာငရ္ြက ္
ျခင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ 
ဖ်က္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံ 
လယ္ေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရငွ္းျခင္း  
တြင္ အားနည္းမႈမ်ား၊ မွားယြင္းမႈ 
မ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္မႈမ်ား 
ရွိသည္။
  ‘‘သမၼတအေနနဲ႔ က်န္တဲ့ 
ဒုသမၼတေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ၊ တုိင္း 
ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေတြကို ခန္႔ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ငါ 
တို႔ေတြ လစာအလံုအေလာက္ရ 
တဲ့အတြက္ ငါတုိ႔သန္႔ရွင္းေအာင္ 
လုပ္ၾကမယ္။ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ 
မယဘူူးဆုၿိပီး က်မ္းသစၥာဆိလုိကု ္
ရမွာ’’ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာအ္မတ ္ဦးရထဲြန္းကဆိ ု
သည္။
  အစုိးရအဖြဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား 
ေၾကညာရမည့္ အစီအစဥ္ကို 
သမၼတက မလုပ္ခဲ့ဘဲ လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူအတြက္ ေကာ္မတီ၊ 
ေကာ္မရွငမ္်ား မၾကာခဏဖြ႕ဲစည္း 
ခဲ့ေသာ္လည္း သံုးႏွစ္တာကာလ 
အတြင္း ထိေရာကစ္ြာလပုက္ုငိ္ႏုငိ ္
ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ 
ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ တက္လာၿပီး 
ေနာက္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း 
သည္ ့ျပႆနာမ်ားမွာ ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
အႏွံ႔တြင ္ျဖစပ္ြားခဲ့သည။္ အဆိပုါ 
ျပႆနာေျဖရငွ္းရန ္လႊႊတ္ေတာမ္ ွ
ေကာ္မတီတစ္ရပ္  ဖြဲ႕စည္း၍ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ထိုကိစၥအား 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
  ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ပုိင္းတြင္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ 
ေဆာငမ္ႈမ်ားရွိေနသလု ိစီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြငလ္ည္း မွားယြင္းေသာ လပု ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု စီး 
ပြားေရးပညာရငွမ္်ားႏငွ့ ္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾက 
သည္။
 အထူးသျဖင္ ့စီးပြားေရးတြင ္
ခ႐ိနုခီ်ယလ္ယွမ္ႈအား မတြန္းလနွ ္
ႏုိင္ေသးျခင္း သမၼတအနားတြင္ရွိ 
ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အႀကံျပဳေနသမူ်ားမွာလည္း ကိယု ္
က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ အဓိက 
လပ္ုေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ေဝဖန္ 
ေထာက္ျပၾကသည္။

အခ်ပ္ပို A10 

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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စြမ္းအင္မူ၀ါဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုၿပီ
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ 
လဥူီးေရ သန္းေျခာကဆ္ယရ္ွသိည့ ္
အနက္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
သံုးစဲြသူမွာ အိမ္ေထာင္စု ၃၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည္။
 တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ 
အထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴး 
ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ 
ႀကီးမ်ားတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး 
ပံမုနွ ္မရရွိျခင္းႏငွ့ ္ဓာတအ္ားျပတ ္
ေတာက္ျခင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႀကံဳ 
ေတြ႕ေနရသည္။
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူ 
ႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား 
ကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရာင္းခ်ထား 
ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ 
စြ မ္း အ င္ အ က် ပ္ အ တ ည္း ကို  
ေျဖရွင္းရန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
ေက်ာက္မီးေသြးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
အားတိုးထုတ္လုပ္ရမည္ဟု လွ်ပ္ 
စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ဆို 
သည္။
 လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္ 
စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမႈမွာ ေရ 
အားလွ်ပ္စစ္မွ ၂၇၇၃ မဂၢါ၀ပ္ 
(၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ သဘာ၀ဓာတ္ 
ေငြ႕မွ ၁၄၅၂ မဂၢါ၀ပ္ (၁၈ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း)၊ ေက်ာကမီ္းေသြးမွ ၂၈၅ မဂၢါ 
၀ပ္ (၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ဒီဇယ္လွ်ပ္ 
စစ္မွ ၆၀ မဂၢါ၀ပ္ (၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
စစုုေပါင္း မဂၢါ၀ပ္ ၄၅၇၀ ထုတ္ယူ 
ႏိုင္သည့္ စက္တပ္ဆင္အားျဖင့္ 
လည္ပတ္ေနသည္။

 ထုတ္ယူေနသည့္ မဂၢါ၀ပ္ 
၄၅၀၀ ေက်ာ္မွ ႏွစ္စဥ္ ၄၀ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း (မဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀ ခန္႔) မွာ ေလ 
လြင့္ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး မဂၢါ၀ပ္ 
၃၆၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ သံုးစဲြေန 
သည္။ မဂၢါ၀ပ္ ၃၆၀၀ ေက်ာ္မွ 
ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံု၊ အိမ္၊ ႐ံုး၊ ေဆး႐ံု၊ 
ေက်ာင္းမ်ား ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
သမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ားက ၂၅ 
ရာခိငု္ႏႈန္း၊ ပဂုၢလကိ လပုင္န္းမ်ား 
က ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစဲြေနသည္ 
ဟု အစိုးရထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္း 
ဇယားမ်ားတြင ္ေဖာ္ျပထားသည။္
 တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
အားသံုးစဲြရန္ ႏွစ္စဥ္လိုအပ္ခ်က္ 
မွာ မဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေန 
သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစဲြ 
မႈမွာ တစ္ႏစွလ္ွ်င ္စစုုေပါင္းထတု ္
ေနသည့္ ပမာဏတြင္ ၁၅ ရာခုိင္ 
ႏႈန္း ပံမုနွတ္ိုးေနေၾကာင္း လွ်ပစ္စ ္
စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိ 
သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 အစိုးရအေကာင္အထည္  
ေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၆၃ ခု ရွိသည္။ 
ထုိစမံီကန္ိး ၆၃ ခုအနက ္၀န္ႀကီးဌာ 
နက စီမံကိန္း ၁၁ ခုကို ကိုယ္တိုင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ေရ 
အားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္းႀကီး ငါးခကုိ ု
B.O.T (တည္ေဆာက္၊ လုပ္ကိုင္ 
လဲႊေျပာင္း) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၿပီး 
B.O.T ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈ 
(JV) ျဖင့္ ၄၇ ခု လုပ္ကိုင္ရန္ ရွိ 
သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
 အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စမီကံနိ္းမ်ားကိ ုဧရာ၀တ၊ီ သလံြင၊္ 

ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ႀကီး 
ေလးခုမွ ထုတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ 
အလတ္စား ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ား 
ကို ျမစ္လက္တက္မ်ားမွ ထုတ္ယူ 
ရန္ အစိုးရက လ်ာထားျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈအတြက္  
ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လို 
အပ္ခ်က္မွာ မဂၢါ၀ပ္တစ္ေထာင္ 
ေက်ာရ္ွသိညဟ္ ုအစိုးရက ခန္႔မနွ္း 
ထားေသာ္လည္း အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းမ်ားမွာ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ အ 
ထက္မွ ၇၁၁၀ အထိ ထုတ္လုပ္ 
မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း 
အထက္ပါ တာ၀န္ရိွသူက ဆက္ 
ေျပာသည္။
 ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ျဖင့္ ထုတ္ယူရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္  
ထက္၀က္ခန္ ႔ကို အျခားႏိုင္ငံ 
မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ လုပ္ကိုင္ 
ခြင့္မ်ား ေပးထားသည့္အတြက္ 
လူထုကို ျဖည့္ဆည္းရန္မဟုတ္ 
ဘဲ ေစ်းကြက္ကိုယ္စားျပဳေန 
ေၾကာင္း စြမ္းအင္ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။
 ‘‘အစိုးရက လထုူရ႕ဲ စြမ္းအင ္
လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ 
ထုတ္တယ္လို ႔ေျပာတယ္။ တ 
ကယ္ျပည္သူေတြအတြက္ဆိုရင္ 
အခုလိုအပ္ေနတဲ့ တစ္ေထာင္ 
ေက်ာ္ကို ျဖည့္တင္းဖို႔ မဂၢါ၀ပ္ သံုး 
ေထာင္ေလာက္ ထုတ္ႏုိင္တဲ့ ေရ 
အားလွ်ပ္စစ္ တစ္ခုေလာက္ကို 
တည္ေဆာကရ္င ္ကစိၥျပတ္တယ္’’ 
ဟု မဲေခါငစ္ြမ္းအင္ႏငွ့ ္ေဂဟစနစ ္

ကြန္ရက္မွ တာ၀န္ရိွသူ ဦးၾကည္ 
ၿဖိဳးက ေျပာသည္။
 လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အ 
ႀကီးစားစမီကံနိ္းမ်ား အေကာငအ္ 
ထည္ေဖာ္ရန္ မလိုအပ္ေသးဘဲ 
လွ်ပ္စစလ္ိအုပ္ခ်ကအ္မွန္ကိ ုေသ 
ခ်ာတိငု္းတာၿပီး အမနွအ္တုငိ္းျဖည့ ္
ဆည္းျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
သည္ဟု စြမ္းအင္ေပၚလစီေရးဆဲြ 
ေရးတြင ္ပါ၀ငသ္ ူဦးေအာင္ျမင့က္ 
ေျပာသည္။
 ‘‘သံုးေထာင္ထက္ ဆယ္ဆ 
တိုးဦး၊ သံုးေသာင္းအထိေတာင္ 
မလိုေသးဘူး။ ေနာက္ဆိုရင္ လို 
အပ္လာမွာက တစ္မ်ဳိးေပါ့။ လို 
တာထက ္လိအုပခ္်ကက္ိပုိၿုပီး ခန္႔ 
မွန္းထားမယ္ဆိုရင္ ထိုင္းတို႔လို 
႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာမ်ဳိး ႀကံဳရ 
လိမ့္မယ္’’ ဟု ျပည္ျပန္စြမ္းအင္ 
အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ 
ျမင့္က ထပ္မံေျပာသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိက်င့္ 
သံုးေနေသာ စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
ေပၚလစသီည ္အရပ္သားလထုူကိ ု
အက်ဳိးျပဳေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ဳိး 
မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း 
ႏိငုင္မံ်ား အက်ဳိးအျမတရ္ေစသည့ ္
စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံအတြက္ မေကာင္းေၾကာင္း 
အာဆီယံစြမ္းအင္ကြန္ရက္တြင္ 
ပါ၀င္သည့္ TERRA (Towards 
Ecological Recovery and 
Regional Alliance) အဖဲြ႕ ဒါ 
႐ုိက္တာ မစၥတာ ဆရီဆူ၀မ္က 
သံုးသပ္ေျပာသည္။
 ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ 

ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးကို 
တိုးထတုလ္ပု္ျခင္းျဖစသ္ညဟ္ ုဆိ ု
ထားေသာ္လည္း လူဦးေရကိုတိ 
က်သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ 
ဘယ္ႏွႏွစ္အတြင္း မည္သည့္ေဒ 
သသည္ ေသခ်ာေပါက္လွ်ပ္စစ္ 
မီးရရွိမည္ဟု ေျပာၾကားထားျခင္း 
မရွိေၾကာင္း မဲေခါင္စြမ္းအင္ႏွင့္ 
ေဂဟစနစမွ္ ဦးၾကညၿ္ဖိဳးကလည္း 
ေျပာသည္။
 ‘‘လာမယ့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးလူဦးေရ၏ ၅၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစဲြခြင့္ 
ရမယ္လို႔သာ အၾကမ္းသေဘာ 
ထားထုတ္ျပန္ထားတာ။ ဘယ္ 
ေတာ့ရမယ္လို႔ တိက်အေသးစတ္ိ 
က်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အစိုး 
ရက မထုတ္ျပန္ထားဘူး။ ထုတ္ 
ျပန္ခ်က္ေတြကလည္း ေ၀ေ၀၀ါး 
၀ါးနဲ႔ မတိက်မျပတ္သားဘူး’’ ဟု 
ဦးၾကည္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။
 အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 
ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္း ၆၃ ခအု 
နက္ စီမံကိန္း ၅၀ နီးပါးကို ႏိုင္ငံ 
ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရက စီစဥ္ 
ထားသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈျဖင့ ္အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ည့ ္
ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္းမ်ားမ ွအ 
စိုးရက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခမ့ဲ ရရိွ 
မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ 
ကုမၸဏီက ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
က်န ္၅၀ ရာခိငု္ႏႈန္းသည ္စြမ္းအင ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားေနေသာ တ႐ုတ္ 
ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် 

ရန္ျဖစ္သည္။
 နား လ ည္ မႈ စာ ခြ ၽ န္ လႊာ  
(MOU) ေရးထုိးထားသည့္ လွ်ပ္ 
စစစ္မီကံနိ္း ၆၃ ခ ုရွသိညဆ္ိုေသာ ္
လည္း စီမံကိန္းမ်ားကို ေလ့လာ 
ေနဆဲျဖစသ္ည့ ္အေကာငအ္ထည ္
ေဖာ္ရန္ ေသခ်ာေသာ စီမံကိန္း 
ႀကီးမ်ားမွာ ေနာင္ဖာႏွင့္ ကြမ္လံု 
စီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္ဆို 
သည့ ္စာခ်ဳပ္မ်ားသညလ္ည္း ျမန္ 
မာႏုငိင္အံတြက ္အေလးသာသည့ ္
စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု လွ်ပ္စစ္ 
စီမံကိန္းဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ‘‘ျပညတ္ြင္းဖလူံုေရးကိ ုသြား 
ေနတာပါ။ ျပည္ပေရာင္းစားေန 
တာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပညသ္အူထင ္
အျမင္လဲြမွားေနတာပါ။ အဲဒါက 
လည္း ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က ပြင့္ 
လင္းျမငသ္ာမႈမရွခိဲလ့ို႔ပါ။ ဒအီပိငု္း 
ေတြ ျပဳျပင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္’’ ဟု 
အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။
 လက္ရွိအစိုးရအေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္ 
စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး 
စီမံကိန္းမ်ားႀကီးေၾကာင့္ ကမၻာ 
တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား၊ 
လူမႈစီးပြား ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ သ 
ဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ 
မႈမ်ားကိ ုခစံားေနရသည။္ လိအုပ ္
ခ်က္အတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ 
ေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႕ရပါက ပတ္၀န္းက်င္ထိ 
ခိုက္မႈစစ္တမ္း၊ လူမႈစီးပြား ထိ 
ခိုက္မႈစစ္တမ္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္၍ 
ညီမွ်ျခင္းခ်ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ တ 
ကယ္ေကာင္းမယ္ အက်ဳိးရွိမယ္ 
ဆိုရင္ မေဆာက္ရဘူးလို႔ မဆိုပါ 
ဘူး။ ေဆာက္တာကို လက္ခံရမွာ 
ေပါ။့ လထူလုည္း တကယအ္က်ဳိး 
ရွိမယ္ဆိုရင္ေပါ့’’ ဟု သံလြင္ျမစ္ 
တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၀ဲႀကီးေရ 
အားလွ်ပ္စစ္အနီး ေနထိုင္ေသာ 
KNU တပ္မဟာ (၅)မွ တပ္ရင္းမွဴး 
ကဆိုသည္။
 စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမို 
တြက္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ စြမ္းအင္ထုတ္ 
ယူရသည့ ္စရိတ္မ်ား တကလ္ာၿပီး 
ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား တက္လာ 
သည္။ စြမ္းအင္ထုတ္ယူျခငး္မွ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိ ခုိက္ မႈ မ်ားကို  
ဂယက႐ုိ္ကလ္ာၿပီး လထုူကိလုည္း 
၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစခဲ့သည္။
  ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း 
ႀကီးမ်ားသည္ လူႏွင့္ ေရေနသတၱ 
၀ါ၊ ေဂဟေဗဒစနစက္ိ ုထိခုိက္ေစ 
သည့အ္ျပင ္ေက်းရြာအေျမာကအ္ 
ျမား ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရ 
အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏  အ 
က်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမစ္ 
ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ငါးဖမ္းလုပ္ 
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တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား
နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ေခၚယူသတိေပး
 အစိုးရႏငွ့ ္အပစအ္ခတ္ရပ္စ ဲ
ထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအ 
တြင္း သြားလာရာတြင္ လက္နက္ 
ကိငု္ေဆာင္ျခင္း၊ ယနူီေဖာင္း၀တ ္
၍ သြားလာျခင္း၊ လိုင္စင္မဲ့ကား 
မ်ားစီးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဆက္  
လက္က်ဴးလြန္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ 
အရ အေရးယူသြားမည္ဟု သက္ 
ဆိုင္ရာက ေခၚယူသတိေပးခဲ့ 

သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္း စီးပြားေရး႐ံုးခဲြ ဖြင့္လွစ္ 
ထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္ 
နကက္ိငု ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမ ွကိယု ္ 
စားလယ္ွမ်ားအား မတ္လ ၁၉ ရက ္ 
တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္  
စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး 
(နယ္လံု) ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္၀င္းက 
ေခၚယူသတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

လစ္လပ္ေနရာ ၃၀ အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ 
က်င္းပမည္
 လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္ေနရာ 
၃၀ အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ 
ပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ကာလတြင္ 
ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
မရွခိဲသ့ည့ ္ကခ်င္ျပညန္ယရ္ွ ိမဆဲႏၵ  
နယ္မ်ားလည္း ျပန္လည္ပါ၀င္ 
လာသည။္ လစလ္ပ္မဆဲႏၵနယ္ ၃၀ 
တြင ္ရနက္နု၊္ မႏၲေလး၊ စစက္ိငု္း၊ 

ဧရာ၀တီႏငွ့ ္တနသၤာရတီိငု္းေဒသ 
ႀကီး၊ ကခ်င၊္ ရွမ္း၊ ရခိငု၊္ ကရင္ႏငွ့ ္
မြန္ျပညန္ယ္တုိ႔ ပါ၀ငသ္ည။္ ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိး 
သား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ 
ေထာငစ္ ုႀက႕ံခိငု္ေရးႏငွ့ ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
ပါတတီို႔အျပင ္တုငိ္းရင္း သားႏုငိင္ ံ
ေရးပါတီမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပဲြေျဖခ်ိန္ မွားယြင္းေၾကညာ၍ 
ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ား အခက္ေတြ႕
 ရ န္ကု န္အေရွ ႕ ပုိင္းတကၠ  
သိုလ္တြင္ ပထမႏွစ္၀က္စာေမးပဲြ 
ေျဖဆိုခ်ိန္ မွားယြင္းေၾကညာခဲ့၍ 
မတ္လ ၁၉ ရက ္နံနကက္ စာေမး 
ပဲြ ေျဖဆိုရန္ေရာက္လာခဲ့သည့္ 
ဥပေဒေနာကဆ္ံုးႏစွ္ေက်ာင္းသား 
မ်ား အခက္ေတြ႕ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ 
စာရင္းကို ေျဖဆိုမည့္ေန႔တြင္မွ 

ျပနလ္ည္ျပငဆ္ငခ္ဲ၍့ စာေမးပဲြေျဖ 
ရနလ္ာသမူ်ား အခန္းတခံါး ေသာ ့
ခတ္ထားျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ 
သည္။ ယင္းတကၠသိုလ္ ဒုတိယ 
ပါေမာကၡခ်ဳပ္က အားေပးႏွစ္သိမ့္ 
ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအ 
မ်ားစုမွာ ေက်နပ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာေျဖသူ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ႏွစ္ဦးသာရွိ
 တကသၠိလု၀္ငတ္န္းစာေမးပဲြ 
ေနာက္ဆံုးရက္အျဖစ္ ေျဖဆိုရ 
ေသာ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာ 
သာရပ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ 
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသား 
တစ္ဦးႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
ေက်ာင္းသူတစ္ဦး စုစုေပါင္း ႏွစ္ 
ဦးသာ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ ၾက 
သည္။ ေျဖဆိုသူ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ 

အသက္ (၅၀) ေက်ာ္အရြယ္မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း 
ယင္းဘာသာရပက္ိ ုေျဖဆိသုမူ်ား 
ျဖစသ္ည။္ ယခုႏစွ ္တကသၠိလု၀္င ္
တန္းစာေမးပဲြတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဘာသာတဲြမ်ားအလိကု ္ေျဖဆိရုန ္
စာရင္းေပးထားသ ူဦးေရ ငါးသနိ္း 
ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိ 
ရသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စတင္ဖဲြ႕စည္း
 နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရား 
မ၀င ္လပူဂုၢိဳလ္ႏငွ့ ္ကနုပ္စၥည္းမ်ား 
၀င္ေရာက္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ 
ရန္ ရဲအရာရိွ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ 
ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္တို႔ပါ၀င္ 
ေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို 
မတ္လတြင ္စတငဖ္ဲြ႕စည္းလိကုၿ္ပီ 
ျဖစသ္ည။္ ယင္းတပ္ဖဲြ႕သည ္ၿပီးခဲ့ 
သည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ဖ်က္သိမ္း 
လိုက္ေသာ တပ္မေတာ္၊ လ၀က 

ႏွင့္ အေကာက္ခြန္တုိ႔ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း 
ထားသည့္ နယ္စပ္ကြပ္ကဲေရးေန 
ရာတြင္ အစားထိုးဖဲြ႕စည္းလိုက္ 
သည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ တပ္ဖဲြ႕အ 
မွတ္ (၁) ကို စတင္ေနရာခ်ထား 
သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အျပင္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
လည္း တပ္ဖဲြ႕မ်ား ထပ္မံခ်ထား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ 
သန္းေလးေထာင္ေက်ာ္ ယူထား
 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ 
ျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံမွ ေခ်းယူထား 
သည့္ ေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚ 
လာ သန္းကိုးေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ 
ရိွသည့အ္နက ္ထက၀္ကနီ္းပါး ျဖစ ္
သည့္ သန္းေလးေထာင္ေက်ာ္မွာ 
တ႐တု္ႏိငုင္မံ ွေခ်းယထူားျခင္းျဖစ ္
သည္။ ျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ 
ေသာ IDA ၊ ADP ၊ အုိပကအ္ဖဲြ႕ သံုး 
ခုႏငွ့ ္ႏိငုင္ံေပါင္း ၁၆ ႏိငုင္မံ ွအေမရ ိ
ကန္ ေဒၚလာ ၉၅၉၃ ဒသမ ၈၉၄  
သန္း ေခ်းယူထားၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္  

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိရိွေသာ 
စာရင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး 
ေဒါက္တာလင္းေအာင္က ေျပာ 
သည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ 
အိႏိၵယ၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ထိုင္း၊ 
မေလးရွား၊ ဆာဗီးယား၊ တ႐ုတ္၊ 
ဂ်ာမနီ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာ 
လန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ အဂၤလန္၊  
ကေနဒါ၊ အီတလီ၊ ေဆာ္ဒီအာ 
ေရးဗီးယားစသည့ ္ႏိငုင္ံေပါင္း ၁၆ 
ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြမ်ား ရယူထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ဥပေဒေရးဆဲြရန္ သမၼတထံ 
စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ တင္ျပ
 ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို 
ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ အစိုးရအဖဲြ႕ 
ႏငွ့ ္နီးစပသ္မူ်ားသာ အခြင့အ္ေရး 
မ်ားရရွိေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ 
တ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖဲြ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ 
ေဒါက္တာဦးျမင့္က ပုဂၢလိကပိုင္ 

ျပဳလုပ္ျခင္း ဥပေဒတစ္ခု ေရးဆဲြ 
ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပ 
ထားသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ 
လကထ္ကမ္ ွဦးသနိ္းစနိဥ္ီးေဆာင ္
ေသာ အစိုးရအဖဲြ႕သုိ႔ အာဏာမ 
လႊဲေျပာင္းမ ီႏိငုင္ံေတာ ္အေဆာက ္
အအံုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢ 
လိကသို႔ လဲႊေပးခဲ့သည္။

စစ္သူနာျပဳမ်ား လိုက္ပါလာသည့္ကား ေနျပည္ေတာ္ 
အျမန္လမ္းတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္
 ေတာငပ္ိငု္းတိငု္းစစဌ္ာနခ်ဳပ ္
တြင္ ဒုဗိုလ္ရာထူးလက္ခံ၍ ရန္ 
ကုန္သို႔ ျပန္လာေသာ အမ်ဳိးသား 
စစ္သူနာျပဳ ၃၆ ဦးသည္ ေနျပည္ 
ေတာ္အျမန္လမ္း မိုင္တိုင္ ၁၂၄ 
တြင ္ယာဥတ္ိကုမ္ႈျဖစပ္ြားခဲသ့ည။္ 
အဆိုပါ စစ္သူနာျပဳမ်ားစီးလာ 
ေသာ လိုက္ထရပ္ကားကို အိမ္စီး 

ကားတစစ္ီးက ေနာကမွ္ ၀ငတုိ္က ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားေပၚပါလာသူ 
၁၈ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ 
ဒဏရ္ာရရွသိမူ်ားအနက ္သံုးဦးမွာ 
ေျခေထာက္ႏွင့္ ဦးေခါင္းတို႔တြင္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ 
သည္။

ဆီးဂိမ္းအတြက္ က်ပ္ ၄၅ ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့
 ျမနမ္ာႏိငုင္ကံ အမိရ္ငွအ္ျဖစ ္
လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ (၂၇)ႀကိမ္ 
ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအား 
ကစားၿပိဳင္ပဲြ (ဆီးဂိမ္း) တြင္ က်ပ္ 
၄၅ ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့သည္။ 
ၿပိဳငပ္ဲြတစခ္လုံုးအတြက ္စစုုေပါင္း 
ကုန္က်စရိတ္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
ဘီလီယံ ၃၀ ေက်ာ္၊ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁၂ သန္းနီးပါး၊ ကေနဒါ 
ေဒၚလာ ၄၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စင္ကာ 
ပူေဒၚလာ ခုနစ္ေသာင္းကို ျပည္ 

ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ က်ခံ 
သံုးစဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အားကစား 
၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး 
ေသာင္းထိုက္က ေျပာသည္။ အ 
ဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားအတြက္ 
တ႐တု္ႏိငုင္ကံ နည္းပညာပိငု္းႏငွ့ ္
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားတန္ဖိုး 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္းႏွင့္ 
ညမီွ်ေသာ ယြမ္ေငြ ၁၀၂ ဖိုး ကညူ ီ
ေပးခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေႂကြးဆပ္ရန္လိုဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပ
 ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္ 
မႈိင္းအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ 
အေႂကြးတင္ေနၿပီး ဆရာႀကီးအ 
တြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေႂကြးျပန္ 
ဆပ္ရန္ လိုေၾကာင္း ဆရာႀကီးသ 
ခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ (၁၃၈) ႏွစ္ 
ေျမာက္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားသို႔ 
ေပးပုိ႔ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည။္ သခငက္ိယု္ေတာမ္ႈငိ္း 
(၁၃၈) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အခမ္း 
အနားကို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ 
ေတာမ္ႈငိ္း ဂဗူမိာနထ္နိ္းသမိ္းေစာင့ ္

ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕က မတ္လ ၂၃ 
ရက ္ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင ္ေရႊဂံတုိုင ္
ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစားေသာက္ 
ဆိုင္ သီရိခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲသ့ည။္ အလားတ ူမံရုြာၿမိဳ႕ ႐ပုစ္ံ ု
ေက်ာင္းတုိက္ သာစံေက်ာင္း 
တိကုတ္ြငလ္ည္း သခငက္ိယု္ေတာ ္
မႈငိ္း (၁၃၈) ႏစွ္ေျမာက ္ေမြးေန႔အ 
ခမ္းအနားကို ဆရာႀကီးသခင္ 
ကိယု္ေတာမ္ႈငိ္း ၿငမိ္းခ်မ္းေရး ကြန ္
ရက ္မုံရြာ (ယာယီ)က မတ္လ ၂၃ 
ရက္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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အထြတ္အျမတ္ထားရာကိုမွ ပစ္မွတ္ထားခိုးယူၾကေသာအခါ
ေယာေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္ သစ္ 
ေတာတစ္ခုအတြင္း ေတာလမ္း 
မ်ားထဲ၌ အရာဝတၳဳတစ္ခုကို ျပန္  
ေတြ႕ႏိုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ရြာသား 
တစ္သိုက္ ေတာနင္း ရွာေဖြေန 
သည္။
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ ညက 
ရြာ၏ တနဖ္ိုးထားရာတစခ္ုေပ်ာက ္
ဆံုးသြားသျဖင့္ မတ္လ ၁ ရက္ 
နံနက္တြင္  ေတာနင္းရွာေဖြေန 
သည္ ့ရြာသားႏစွရ္ာေက်ာမ္ွာ ေျမ 
လတ္ပိုင္းေဒသ မေကြးတုိင္း၊ ေပါက္ 
ၿမိဳ႕နယ၊္ ကြၽန္းရင္းရြာသားမ်ားျဖစ ္
သည္။
 ၎တို႔ရွာေဖြေနေသာအရာ 
မွာ ရြာတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ 
ကတည္းက ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ  
ဉာဏ္ေတာ္ ကိုးေပရိွကြၽန္းသား 
ေရႊခ်မတ္တတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ 
ေမစႏၵာဘုရားျဖစ္သည္။
 ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ အလွဴဒါယိ 
ကာမႀကီး ေဒၚစႏၵာကို အစြဲျပဳ၍ 
အေမစႏၵာဘရုားဟ ုရြာသရူြာသား 
တုိ႔က ႏႈတ္က်ဳိးေနၾကသည္။
 သစ္ေတာအုပ္  အတြင္းမွ  
ျဖတ္၍ ပခုကၠဴဘက္သို႔ ဘုရားခိုး 
သူမ်ားက သယ္ယူမည္ဟုခန္႔မွန္း 
ကာ ရြာသားမ်ားက ေတာအတြင္း 
ခုနစ္မုိင္ပတ္လည္ခန္႔အထိ ႀကိဳး 
စားရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ 
ဆံုးသဲလြန္စမရဘဲ အိမ္ျပန္လွည့္ 
ခဲ့ၾကရသည္။
 ‘‘ဆင္းတုေတာက္ ႀကီးမားတဲ ့
အတြက ္ခုိးတဲလ့ူေတြက ေတာထဲ 
မွာ ဝွက္ထားဦးမွာပဲ။ ခ်က္ခ်င္း 
သယ္ႏုိင္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူး’’ ဟု 
ကြၽန္းရင္းရြာသားမ်ား ကိုးကြယ္ 
သည့္ ဆရာေတာ္ဦးနာယက,က 

ေဇေႏြထြန္း ေမွ်ာလ္င္ခ့်က္ျဖင္ ့မနိ္႔ ၾကားသည။္
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္လအူမ်ားစ ု
အထြတ္အျမတ္ထားရာ၊ ကိုးကြယ္ 
ရာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား အပါ 
အဝင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ခုိး 
ယူခံရမႈမွာ ကြၽန္းရင္းရြာမွ ဘုရား 
တစ္ဆူတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ 
ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံ၊ ရွမ္း 
ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး 
စေသာ ေဒသအႏွံ႔တြင ္မၾကာခဏ 
ျဖစ္ပြားေနသည္။
  ပုဂံေဒသရိွ   ျမင္းကပါ၊ 
မေကြးတုိင္းတြင္းရွိ ဆင္ျဖဴကြၽန္း၊ 
ဆပ္ိျဖဴ၊ ပခုကၠဴ၊ ေရစႀကိဳ၊ ေပါက ္
ၿမိဳ႕နယ္တစဝ္ိကုတ္ြင ္ေရွးေဟာင္း 
ဘုရားအခုိးခံရမႈမ်ားလာေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း  
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ ေၾကးဆင္းတု 
႐ပုပ္ြားေတာတ္စဆ္ ူေျခေတာရ္င္း 
မွျဖတ္၍ ခုိးယူခံရဖူး ၿပီး ေနာင္ 
ခ်ဳၿိမိဳ႕နယ္တြငလ္ည္း ၂၀၁၃ ခုႏစွ ္
တြင္ ခုနစ္လအတြင္း ဘုရားဆင္း 
တုေတာ္ရွစ္ဆူ   ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့  
ေၾကာင္း  ေနာင္ခ်ဳိ ၿမိဳ ႕ခံမ်ားက 
ေျပာသည္။
 ပဂုၿံမိဳ႕ေဟာင္းရွ ိနာမညႀ္ကီး 
ဘရုားျဖစ္ေသာ စည္းခံုေလးခံတုြင ္
တစ္ခုပါဝင္သည့္ ျမစည္းခံုေစတီ 
ေတာ္၌ တည္ထားကိုးကြယ္ထား 
ေသာ နဖူးေတာ္၌ စိန္ပြင့္ငယ္ 
ပါေသာ မတတ္တက္ိယု္ေတာ ္ေရႊ 
ဆင္းတု (ေရႊပိန္း)လည္း ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ အခုိးခံခဲ့ရသည္။
 အဆိုပါဆင္းတုေတာ္အပါ 
အဝင္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံ 
တြင္  ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္၌ ေရွွး  
ေဟာင္းဆင္းတုေတာသ္ံုးဆ ူခိုးယ ူ
ခံခဲ့ရသည္။
 အလားတူ ရခုိင္ဘုရင္ မင္း 

ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ 
ဦး ၿမိဳ ႕ဝန္းက်င္တြင္လည္း ေရွး 
ေဟာင္းဘရုားေက်ာင္းမ်ား လက္ 
ညႇိဳးထုိုး  မလြဲေအာင္  ရွိခ့ဲေသာ္ 
လည္း ၁၉၇၀ ႏငွ္ ့၁၉၈၀ ဝန္းက်င ္
တြင္  ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ားစြာ 

အခုိးခခံဲရ့ေၾကာင္း ေျမာကဥ္ီးၿမိဳ႕မ ိ
ၿမိဳ႕ဖ ဦးေရႊတင္က ေျပာသည္။
 ေရွးေဟာင္းပစၥည္းခုိးယူသူ 
မ်ားသည္ ေရွးက်သည့္ ဆင္းတု 
ေတာ္အပါအဝင္ ပစၥည္းမ်ားမွာ 
ေဈးပိုရေသာေၾကာင့္  ပစ္မွတ္  

ထားခိုးယူေလ့ရွိသည္။
 ေရွးေဟာင္းဘုရား ေပ်ာက္ 
ဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သို ႔ 
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေနသည္ကို  
သရိန္ မတ္လ ၁၄ ရကက္ ေနျပည ္

ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာန 
ခ်ဳပ္၏ mpfserver@gmail.com 
သို႔ ေမးခြန္းအခ်ဳ႕ိေမးခဲ့ေသာလ္ည္း 
အထက္သို ႔ တင္ျပထားသည္ဟု 
သာ ျပန္လည္အေၾကာင္း ၾကား 
သည္။ 

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္  
သီေပါမင္း ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္  
၁၈၈၆ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ယဥ္ေက်း 
မႈအႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ေရွး 
ေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား အျဖစ္  
သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း  
သုေတသနႏငွ္ ့အမ်ဳိးသား ျပတုကိ ္
ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က  ေျပာၾကား 
သည္။
 ေရွးေဟာင္းအေမြအႏစွမ္်ား 
ထဲတြင္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ႀကီး၊ 
ေသး ၊  ငယ္ ၊  ရြ ယ္မ်ားအျပင္  
ရဟန္း၊ လူ၊ နတ္၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္၊ 
ျမင္း၊ ေမ်ာက္ စသည့္႐ုပ္တုမ်ား၊ 
သာသနိကဆုိင္ရာ ဘုရားထီး၊ 
ေစတီပံုစံငယ္၊ သပိတ္၊ လူ႔အသံုး 
ေဆာင္လက္ဝတ္တန္ဆာ ပုတီး၊ 
လညဆ္ြ၊ဲ နားေတာင္း၊ ဒဂၤါး၊ ပိကု ္
ဆံ၊ လက္နက္ပစၥည္းမ်ဳိးစုံတုိ႔လည္း 
ပါဝင္သည္။
 ‘‘ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အစစ္ 
ဆို ဖမ္းလို႔ရတယ္။ ဥပေဒအရဆို 
ရင ္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းဝယ္ 
လို႔မရဘူး။ မိဘ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ဆုိ 
ရင္ေတာ ့ပိငုဆ္ုငိလ္ုိ႔ေတာရ့တယ’္’ 
ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ရွင္း 
ျပသည္။
 ေရွးေဟာင္းပစၥည္းခုိးယူသူ 
မ်ားကို  ေရွးေဟာင္းပစ ၥည္းမ်ား 
ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒျဖင္ ့အေရး 
ယူႏုိင္သည္။

စာမ်က္ႏွာ (A9) သို႔

ဓာတ္ပံု − ေမာ္ကြန္းအိမ္
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ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ 
ဘယ္ကိုေရာက္

 ေရွးေဟာင္းပစ ၥည္းမ်ားမွာ 
ျပည္တြင္းမွ ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးစံုျဖင့္ 
ျမ န္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္သို ႔သယ္ 
ေဆာင္သြားၾကေၾကာင္း အဆိုပါ 
ေဈးကြက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက 
ေျပာသည္။
 ဆင္စြယ္ျဖင့္  ျပဳလုပ္ထား 
ေသာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ငယ္ 
မ်ား၊ ေရႊျပား ပုရပိုက္စာ၊ ေရႊျပား 
ကမၸည္းစာ၊ မင္စာ၊ ေမတၱာစာ၊ 
ျပစ္စာ၊ သိုက္စာ၊ က်ိန္စာ၊ အင္း 
စာႏငွ္ ့ေက်ာကသ္ားနရံ၊ံ ေက်ာက ္
သားဆံု၊ ေက်ာက္အိုး၊ ေက်ာက္ 
ခြက္၊ ေက်ာက္တံ၊ ေက်ာက္လံုး၊ 
ေက်ာက္ျဖစ႐္ပု္ႂကြင္း၊ ေၾကး၊ သ၊ံ 
သတၱဳ၊ သစသ္ား၊ ေျမထည၊္ ေျမပုံ 
ဘုရား၊ ယြန္းထည္၊ ႀကိမ္၊ ဝါး 
စသည္တုိ႔သည္လည္း ျမဝတီမွ 
တစ္ဆင့္  ထုိ င္းႏုိ င္ ငံဘက္သို ႔ 
ေရာက္ရွိေနသည္။
 မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏငွ္ ့ရနက္နုၿ္မိဳ႕ရွ ိ
နဗိၺာနက္နု္ဆုိငုႀ္ကီးအခ်ဳ႕ိႏငွ္ ့ေၾကး 
သြန္းေလာင္းသည္ဆ့ိငုအ္ခ်ဳ႕ိတြင ္
ေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္မ်ားကို 
ပံစုံေျပာင္း၍ ပလတစ္တာျပနက္ိငု ္
ၿပီး နဗိၺာနက္နုဆ္ုငိမ္ွာေရာင္းေသာ 
ဘရုားအသြင္ေျပာင္း၍ နယစ္ပသ္ို႔ 
ခုိးထုတ္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း လုပ္ 
သက္ႏစွ ္၂၀ ေက်ာရ္ွ ိေရွးေဟာင္း 
ပစၥည္းေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ဆုိ 
သည္။
 ‘‘ေၾကးေလာင္းတဲ့ဆုိင္ေတြ 
ကလည္း ပြဲစားေတြနဲ ႔ေပါင္း ၿပီး 
အတုနဲ႔အစစလ္တဲယ္။ အစစပုံ္ကိ ု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္တယ္။ ၿပီးရင္ပံုစံတူ 
အတုလုပ္တယ္။ ရြာကေက်ာင္း 
ထုိင္ဘုန္း ႀကီးေတာင္  ပြဲစားရဲ ႕ 
စကားကို နားေယာင္တာေတြရွိ  
တယ္။ ေရွးေဟာင္းဘုရားလက္ 
က်ဳိးတာျပငမ္ယဆ္ုၿိပီး နဗိၺာနဆ္ုငိ ္
ပို႔တယ္။ အစစ္ကိုယူၿပီး အတုကို 
ရြာကိုျပန္ပင့္တယ္။ ရြာခံေတြက 
အတုနဲ႔အစစ္ ဘယ္သိမလဲ’’ ဟု 
၎က ရွင္းျပသည္။
 ‘‘ျမဝတီဘက္မွာရွိတဲ့ နိဗၺာန္ 
ကုန္ဆုိင္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း စစ္သင့္ 
တယ္။ နိဗၺာန္ကုန္ပုိ ႔တယ္ဆိုၿပီး 
စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုနဲ ႔ 
သယ္တာေတြရိွတယ္။ နယ္စပ္ 
ေရာကမွ္ ပလတ္စတာျပန္ခြာတာ။ 
အဒဲီေတာမ့ ွမလူအစစ္ေရွးေဟာင္း 
ဆင္းတုေတာ္ျဖစ္ေနတာ’’ဟု ျမဝ 
တီမွ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းခ် 
သူတစ္ဦးက ဖြင့္ဟသည္။
 ခ်င္းမုိင္ႏွင့္ မဲေဆာက္သည္ 
ျမန္မာ၏ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းခုိး 
ထတုရ္ာ လမ္းေၾကာင္းျဖစၿ္ပီး ေရွး 
ေဟာင္းဘရုားအမ်ားစသုည ္ထုငိ္း 

ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီး 
သီးသိ႔ို ေရာက္ရွိသြားသည္။
 ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ အာရွတုိက္ 
၏ အေရးပါဆံုးေရွးေဟာင္းပစၥည္း 
ေဈးကြက္ျဖစ္သည္ ။  ျမ န္မာ ၊ 
ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုသာမက 
အိႏၵယိ၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥ 
တန္၊ အီရတ္၊ နီေပါ၊ တ႐ုတ္ႏုငိင္ ံ
မ်ားမွ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို 
ခုိးယူေရာင္းခ်ရာ ေဈးကြက္ျဖစ္ေန 
သည္။
 ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ 
ရပ္မွ  ေရွးေဟာင္း ပစ ၥည္းမ်ား 
ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔ ယာဥ္တန္းတစ္ရက္ 
ျခား ပံုမွန္ေရာက္ရွိတတ္ၿပီး တစ္ 
ေခါက္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀ ဘီး 
ကားတစ္စီးစာခန္ ႔  ရွိေၾကာင္း၊ 
ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းျပဳ 
ျပင္ေသာ အလုပ္႐ံုတစ္ခုတြင္  
(၁၀)ႏွစ္ခန္႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ဖးူသူ 
အလုပ္သမားတစ္ဦးက ၎၏ 
အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာသည္။
 ‘‘ကုန္ကားေတြမွာ အေရာ 
အေႏွာလပ္ုၿပီး သယ္ၾကတာ။ လမ္း 
ခရီးမွာ က်ဳိးတာပဲတ့ာေတြရွိေတာ ့
အလုပ္႐ံုမွာ မူရင္းအတုိင္း ျဖစ္ 
ေအာင္ ျပန္ျပင္ေပးရတယ္’’ ဟု 
၎က ရွင္းျပသည္။
 ထုိင္းႏုိင္ငံသို ႔  ေရွးေဟာင္း 
ပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခိုပို႔ေနျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး ညဘက္လူေျခတိတ္ခ်ိန္တြင္ 
ျမဝတီဘက္ျခမ္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ 
မ်ားျဖင့္ထုိင္းဘက္သို ႔ပုိ ႔ေၾကာင္း 
ေရွးေဟာင္းကုန္သည္တစ္ဦးက 
ရွင္းျပသည္။
 ျမဝတီတစ္ဖက္ကမ္း ထိုင္း 
ႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္တြင္ ေရွးေဟာင္း 
ပစၥည္းမ်ဳိးစုံေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္ႀကီး 
၁၀ ဆုိင္ခန္႔ရွိၿပီး လက္ရွိေရာင္းခ် 
ေနသည္ ့ေရွးေဟာင္းပစၥည္းတစခု္ 
ေဈးႏႈန္းမွာ ထိုင္းဘတ္ေငြ သံုး  
ေထာငတ္နမ္ ွငါးသနိ္းတနအ္ထရိွ ိ
ၿပီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေဈးကြက္ 
သည ္ေငြရေပါကလ္ြယ္ေသာလပ္ု 
ငန္းျဖစ္သည္။
 မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္း 
ပစၥည္းအေရာင္းဆုငိမ္်ားတြင ္ေရွး 
ေဟာင္းဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ 
ပုရပုိကမ္်ား၊ ေပစာမ်ား၊ ေက်ာက ္
စာမ်ား၊ နဂါး႐ုပ္၊ ဂဠဳန္႐ုပ္၊ ဘီလူး 
႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ထုထားသည့္ ကြၽန္း 
ကုလားထိုင္မ်ားကို  အစုလုိက္ 
အၿပံဳလုိက္ ေတြ႕ခဲ့ရ၍ အ့ံဩခဲ့ရ 
ေၾကာင္း ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ 
တြင ္ႏစွ္ေပါင္းႏစွဆ္ယ္ေက်ာၾ္ကာ 
ေနထိုင္ေသာ အသက(္၄၀)ေက်ာ္ 
အရြယ္ ေဒၚခင္ဥမၼာက ဆိုသည္။
 ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမ 
ရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း 
ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ 

ဆုိင္မ်ား တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထား 
ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ 
ဆင္းတုေတာမ္်ားကိလုည္း ေရာင္း 
ခ်လ်က္ရွိသည္။
 ‘‘ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘာသာအား 
ျဖင္ ့တနဖ္ိုးႀကီးႀကီးမားမားထားတဲ ့
ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေတြ အဲဒီေန 
ရာေတြမွာ ေဈးကြက္ျဖစ္ေနတာ 
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္’’ဟု 
ေဒၚခင္ဥမၼာက ေျပာသည္။
 ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားအခ်ဳိ႕ 
ဝယယ္ထူားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအႏ ု
ပညာလကရ္ာမ်ားကိ ုေရွးေဟာင္း 
ပစၥည္းဟုတ္၊ မဟုတ္စစ္ေဆးရ 
ျခင္းကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ 
ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနႏွစ္ခု 
တြင္ စစ္ေဆးေပးေၾကာင္း ယင္း 
ဌာနမွ သိရသည္။
 စ စ္ေ ဆး ၿ ပီးေ နာ က္  ေ ရွး  
ေဟာင္းပစၥည္းမဟုတ္ပါက ေရွး 
ေဟာင္းပစၥည္းမဟတု္ေၾကာင္းကိ ု
ေထာက္ခံခ်က္ျပဳလုပ္ေပးရသည့္ 
ဌာနျဖစ္သည္။
 ‘‘ႏွစ္ ၁၀၀ ေအာက္ပစၥည္း 
ေတြဝယ္မယ္ဆို   ေရွးေဟာင္း  
ပစၥည္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ 
လက္မွတ္ေရးထိုးရတယ္။ ခုလို 
လုပ္လည္း မရပါဘူး။ တန္ဖိုးႀကီး 
ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြဟာ သူ ႔ 
နည္းသူ ႔ဟန္နဲ ႔ ေအာက္လမ္းက 
ေန နယ္စပ္ကိုထြက္ေနတာပါ’’ 
ဟ ုေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းဝယ ္
သူတစ္ဦးက ဆုိသည္။
 မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကလည္း 
ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္၊ အင္းဝ 

ေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္၊ ေညာင္ 
ရမ္းေခတ္၊ တေကာင္းေခတ္ႏွင့္ 
ကုန္းေဘာင္ေခတ္အဆက္ဆက္ 
က ေရွးေဟာင္း ဘုရားဆင္းတု 
ေတာ္ ၃၀၁ ဆကူိ ုေအာငဇ္မၺဴဆရာ 
ေတာ္ဦးပ႑ဝံသထံ ေရွးေဟာင္း 
ဘရုားစုေဆာင္းျခင္းဝါသနာပါသ ူ
ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတစ္ဦးက လွဴဒါန္းခဲ့ 
သည္။
 ထိုျဖစ္စဥက္ိၾုကည့္ျခင္းအား 
ျဖင္ ့ဂ်ပနလ္မူ်ဳိးကဲသ့ို႔ ေရွးေဟာင္း 
ဘုရား  စုေဆာင္းသူ လူမ်ဳိးမ်ား 
ကမၻာႏိငုင္အံႏွံ႔တြင ္မ်ားစြာရွိႏိငုၿ္ပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြ 
အႏွစ္မ်ား ကမၻာအႏွ႔ံတြင္ မည္မွ် 
ေရာက္ရွိေနႏုိင္သည္ကို ေတြးဆ 
ၾကည့္ႏုိင္သည္။
 ဥေရာပႏငွ္ ့အေမရကိန္ႏုငိင္ ံ
မ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းစု 
ေဆာင္းျခင္းကို ဝါသနာတစ္ခု အ 
ေနျဖင့္  ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဗုဒ ၶ 
႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေရွးေဟာင္း 
ပစၥည္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ 
ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရက ဘယ္လိုကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနလဲ

 အစိုးရက ယဥ္ေက်းမႈဇုန္  
၄၆ ဇုန္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေန 
သည။္ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ား ရွိ  ေ ရွးေ ဟာ င္း ဘု ရား မ်ား  
ထိ အလွမ္းက်ယ္ေအာင္ မေစာင့္ 
ေရွာ က္ႏုိ င္ေ သးေ ၾ ကာ င္း  ေ ရွး  
ေဟာင္းသုေတသနႏငွ္ ့အမ်ဳိးသား 
ျပတုကိဥ္ီးစီးဌာနၫႊနၾ္ကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

 ‘‘တစ္ႏိုင္ငံလံုး  အႏွံ ႔ေတာ့ 
မလႊမ္းႏိုင္ေသးဘူး။  ပုဂံမွာဆို  
ဘုရားကေထာင္ခ်ီၿပီးရွိတာ။ ဝန္ 
ထမ္းကနည္းတယ္ေလ’’ဟု ၎ 
က အခက္အခဲကို ေျပာဆိုသည္။
 ‘‘ဆင္းတုေတာ္ေတြေပ်ာက္ 
တာ လူထုမွာလည္း တာဝန္ရွိ  
တယ္။ ကိယ့္ုေဒသက ဘရုားကိယ္ု 
ပဲမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိန္းရ 
မယ္။ ရပ္ရြာနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြက 
ဦးစီးၿပီး ထိန္းသိမ္းရမယ္’’ဟု ေရွး 
ေဟာင္းသုေတသနႏငွ္ ့အမ်ဳိးသား 
ျပတုိက္ဦးစီးဌာန၏ ဒုၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းလြင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ‘ ‘ေရွးေဟာင္းေဈးကြက္က 
ေခါင္းေထာင္ေနတာ ေငြေ ၾကး 
ေၾကာင့္လုပ္တာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး 
စြဲလို ႔လုပ္တာ၊  ေလာင္းကစား 
ေၾကာင့္လုပ္တာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ 
ႏုိင္တယ္။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ 
သူေတြကို ႏွိမ္နင္းရမယ္။ ခိုးသူရဲ႕ 
အေနာက္က အေရာင္းအဝယ္ 
လပုင္န္းေတြကိ ုေဖာထ္တု္ႏွမိန္င္း 
ဖို႔လိတုယ။္ ဘယအ္မိ္ေတြမွာ ေရွး 
ေဟာင္းဘုရားေတြ အေရာင္းအ 
ဝယ္လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပည္ 
သူကလည္း သတင္းေပးဖုိ႔လုိတယ္’’ 
ဟ ုဒုၫႊနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦးသနိ္း 
လြင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ပုဂံ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ရွိ  ဌာနႏွင့္ ျပတုိက္မ်ားတြင္ 
ေခတ္အဆက္ဆက္က  ေ ရွး  
ေဟာင္းဘုရားေထာင္ခ်ီၿပီး ထိန္း 
သမိ္းထားသည္ ့ေရွးေဟာင္းဘရုား 
ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားထိန္း 
သိမ္းရန္ လွဴျခင္းႏွင့္ အပ္ျခင္းဟူ 
၍ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ လက္ခံသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ားကို 
ဌာနသို႔လာေရာကအ္ပ္သနူည္းပါး 
ေၾကာင္း ဦးသိန္းလြင္က ဆက္ 
ေျပာသည္။
 ကြၽန္းရင္းရြာ၏ ေရွးေဟာင္း 
ဘုရားေပ်ာက္ဆံုးမႈတြင္ ဘုရား 
ထားသည့္ လိုဏ္ဂူဝင္ေပါက္သံုး 
ေပါက္ရွိ ၿပီး  ေက်ာင္းႏွင့္လည္း  
လွမ္း၍ လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ မ်က္ကြယ္ 
အရပ္ျဖစ္ေနသညမွ္ာ ေပ်ာကဆ္ံုး 
ရျခင္း၏  အဓိက  အခ်က္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ပခုကၠဴခ႐ိုင္ အမႈေဖာ္ 
ထုတ္မႈ ဒုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရ 
ျပာရစဲခန္းမွဴး ရအဲပုသ္ခၤါေက်ာက္ 
ေျပာသည္။
 ဆင္းတုေတာ္ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး 
ႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ဆင္းတု 
ေတာ္မွ အပိုင္းအစေသးတစ္ခုကို 
ရြာသူတစ္ေယာက္ေကာက္ရလာ 
ၿပီး ေျခရာခလံိကုရ္ာရြာႏငွ္တ့စမ္ိငု ္
ခန္ ႔ေဝးသည့္  ေတာလမ္းေနရာ 
တြင ္ဆင္းတုေတာက္ိုႏစွပ္ိငု္းျဖတ ္
သြားၿပီဟု ယူဆရသည့္ သဲလြန္စ 
အျဖစ္ လႊစာမႈန္႔မ်ားကို ေတြ႕ခဲ့ရ 
သည္။
 ကြၽန္းရင္းရြာသားမ်ား ရွာေဖြ 
သညက္ အေရွ႕ဘကအ္ရပ္ျဖစၿ္ပီး 
ဘုရားကို  ခုိး ၿပီးျဖတ္သြားသည့္  
ေနရာက ေတာင္ဘက္အရပ္ျဖစ္ 

အထြတ္အျမတ္ထားရာကိုမွ 
ပစ္မွတ္ထားခိုးယူၾကေသာအခါ

စာမ်က္ႏွာ (A7) မွ ေနသည္။
 ‘‘ဘုရားခိုး ဂိုဏ္းေတြက ခု 
မေကြးဘက္မွာေတာ္ေတာ္လႈပ္  
ရွားေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ရြာ 
ဘုရားေပ်ာက္ၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာ 
မွာ ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ေပးတယ္။ 
ရြာနဲ႔ရစဲခန္းက ရစွမ္ိငု္ေလာက္ေဝး 
တယ္။ ရဲစခန္းနဲ႔နီးတဲ့ရြာေတြက 
ဘုရားေတြလည္း အခိုးခံရတာပဲ’’ 
ဟု ရြာခံကိုဘိုမင္းက ရင္ဖြင့္ေျပာ 
ဆုိသည္။
 ‘‘ေရွးေဟာင္းတနဖ္ိုးႀကီးတာ 
ေတြအားလံုး ဒဘီကမ္ွာ အံနုဲ႔က်င္း 
နဲ ႔ကိုေရာကေ္နတာ။ ဒီကိစၥကုိ 
လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ 
ျမန္မာကေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ 
ဘယ္လိုအလြယ္ခိုးထုတ္လို ႔ရေန 
တာလဲ။ အစိုးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ေရွး 
ေဟာင္းဌာနေတြ ပူးေပါင္းအေျဖ 
ရွာသင့္ၿပီ’’ဟု ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ 
၂၆ ႏွစ္ေက်ာ္ေနထုိင္ဖူးၿပီး အာ 
ဆီယံ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာ 
ကြၽမ္းက်ငသ္လူည္းျဖစသ္ ူေဒၚခင ္
ဥမၼာက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ‘‘ပခုကၠဴဘကမွ္ာ ေရွးေဟာင္း 
ဘုရားေပ်ာက္တ့ဲအမႈေတြကို စစ္ 
ေဆးေနပါတယ္။ ေဒသခံေတြက 
အမႈျဖစမွ္တိုငတ္ာထက ္မေပ်ာက ္
ေအာင ္ဘယ္လိလုပ္ုရမလ။ဲ ျပည ္
သူေတြကို အသိပညာေပးဖို ႔ လို 
တယ္’’ ဟု ေရျပာရဲစခန္းမွဴးက 
မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 ပခုကၠဴတြင္ ‘‘ဆင္းတုဂူေတာင္ 
ႏငွ္ ့လည္ျဖတ္ရန္ေအာင’္’ဆုသိည္ ့ 
အ ႀကီးအက်ယ္ဘုရားခုိးသည့္  
ဘရုားခိုးဂိဏု္းႏစွခ္ ုရွခိဲဖ့ူးေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 ‘‘ဆင္းတုဂူေတာင္ဘုန္းႀကီး 
က ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြကို သူ႔ 
ေက်ာင္းမွာထားၿပီး နယ္စပ္ကို  
ကားေတြနဲ႔ပုိ႔တာ။ လည္ျဖတ္ရန္ 
ေအာင္ဆုိတာက ဘုရားေခါင္း  
ေတာ္ေတြကိုျဖတ၊္ လက္ေတြျဖတ ္
ၿပီးခိုးတာ။ ဘုရားေတြေပ်ာက္ရင္ 
ရန္ေအာင္ဆီလုိက္ဆုိၿပီး နာမည္ 
ႀကီးခဲ့တာေပါ့။ ခုဆို သူတို ႔ေတြ 
လည္း ေထာင္က်ၿပီးလို႔ ျပန္လြတ္ 
လာၾကၿပီ’’ဟု ဆရာေတာ္ဦးနာယ 
က,က မိန္႔ၾကားသည္။
 ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေသာ 
ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္ေမြးဖြားလာသည္ ့
ကြၽန္းရင္း ရြာသားမ်ားအဖို႔ေတာ့ 
ဘုရားသည္သာ ကိုးကြယ္ရာမို ႔  
ယခုလို ဘုရားခိုးခံလုိက္ရျခင္း အ 
တြက္ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ရပါသည္ဟု 
ရြားသားမ်ားက ဆိုသည္။
 ‘‘ကိယ့္ုရြာရ႕ဲ အထြတ္အျမတ္ 
ကိုးကြယ္ရာမုိ႔ ျပန္ရခ်ငတ္ယ္။ ဘိုး 
ေဘးေတြက သမိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ 
ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေအာင္ ပူေဇာ္ 
ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္ 
ထကမ္ွာ မထနိ္းသမိ္းႏုငိခ္ဲဘ့ူး’’ဟ ု
ေဒသခကံိုေနလင္းစိုးက ဝမ္းနည္း 
စကားဆိုသည္။
 ‘‘အသည္းႏွလံုး  ႏုတ္သြား 
သလိပုါပ’ဲ’ ဟု ၎က တစလ္ံုးခ်င္း 
ေရရြတ္လိုက္သည္။          ။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္းတုေတာ္ခုိးယူခံရၿပီးေနာက္ 
ပလႅင္ကုိသာ ေတြ႕ရစဥ္



Vol.13, No.4  March 26 , 2014Home
a10

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဘာမွားခဲ့သလဲ
အခ်ပ္ပို A3 မွ

အခါ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယမ္်ား 
ကို စတင္ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတအ္ား လိအုပခ္်က္ျဖည့ဆ္ည္း 
ရန္ အစိုးရက  အမွန္တကယ္ 
လပု္ေဆာငမ္ညဆ္ိပုါက လထူကု 
လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ေရာင္းခ် 
ရန္သာ ဦးစားေပးေနပါက လူထု 
မေက်နပ္မႈမ်ားကို အစိုးရအေန 
ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

စြမ္းအင္ေပၚလစီသည္ အမွန္တ 
ကယ္လူထုကို အက်ဳိးျဖစ္သည့္ 
မ၀ူါဒမ်ဳိးသာ ျဖစသ္င့သ္ည။္ ရွိေန 
ေသာ အရင္းျမစ္မ်ားကို အလြန္ 
အကြၽ ံမထုတ္ယူဘဲ ေရရွညဖ္ံြ႕ၿဖိဳး 
ေရးကို တည္ေဆာက္မည့္ စြမ္း 
အင္ထုတ္ယူျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ 
သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။
 ‘‘ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလပ္ုၿပီးမွ သန္႔ရွင္း 
ေရးလုပ္လို႔မရဘူး။ သဘာ၀က 
ေပးတယ္ဆိုတာ အရလည္းခက္ 
သလို ျပန္ျပင္ရတာလည္း ခက္ 
တယ္။ ရလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို သူ 
မ်ားေရာင္းတယ္။ ကိုယ့္က်ေတာ့ 
မဖံြ႕ၿဖိဳးဘူးဆိုရင္ မေကာင္းဘူး။ 
ကိုယ့္ႏို င္ ငံ စီး ပြားေရးကလည္း  
သဘာ၀ကိုမွီခိုၿပီး လုပ္ရဦးမွာ။ 
လပုမ္ယ့အ္ခ်နိက္်မ ွအဒဲါေတြ အ 
ကုန္ပ်က္စီးေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ 
ႏိုင္ငံအတြက္ မတန္ဘူး။ အဲဒါ 
ေၾကာင့ ္ဒါဟာ အငမ္တန္ဆင္ျခင ္
သင့္တဲ့ကိစၥ’’ ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က 
ေျပာသည္။
 လူထုတကယ္လိုအပ္သည့္ 
စြမ္းအင္ကိုသာ ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴး 
ေပးၿပီး အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေန 
သည့ ္အရင္းအျမစမ္်ားကိ ုအကန္ု 
ထတုယ္ ူမသံုးစဲြသင့္ေၾကာင္း အာ 
ဆယံီ စြမ္းအင္ေရးရာ ေလလ့ာသ ူ
မစၥတာ ဆရီဆ၀ူမ္ကလည္း အႀက ံ
ျပဳသည္။

စြမ္းအင္မူ၀ါဒ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုၿပီ

စာမ်က္ႏွာ A4 မွ

ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက အ 
နည္းႏွင့္အမ်ား ထိခိုက္ခံစားရ 
မည္ျဖစ္သည္။ 
 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္  
ကမုၸဏမီ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးမလွဲြ၍ 
ထိုျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္ေျဖ 
ရွင္းရန္ စီမံခ်က္ထားျခင္းမရွိဟု 
ျမနမ္ာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြနရ္ကအ္ 
ဖဲြ႕က ဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ 
ေခ်ာင္းမ်ားတြင ္ေနထိငု္ေနသမူ်ား 
က စီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားကို စီးပြား 
ေရး၊ လူမႈေရးထိခိုက္ႏိုင္မႈ စစ္ 
တမ္း (EIA ၊ SIA) ေကာက္ယူၾက 
သည္ဟု ကုမၸဏီမ်ားက ဆိုၾက 
ေသာ္လည္း အဆိုပါစစ္တမ္းမ်ား 
ကို မည္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက လူ 
ထုသိရိွရန္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ 

ေၾကညာျခင္း မရွိေခ်။ အမ်ားျပည ္
သူ သိရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ေရ၀ပ္ 
ဧရိယာကိုပင္ ကုမၸဏီမ်ားက အ 
သိမေပးဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတတ္ 
ၾကသည္။
 အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ 
လထုူက ေရအားလွ်ပ္စစစ္မံီကန္ိး 
မ်ားအား ကန္႔ကြကၾ္ကေသာလ္ည္း 
ျမန္မာႏိငုင္၏ံ စြမ္းအငက္႑တြင ္
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေလ်ာ့ 
နည္းသြားျခင္းမရွိေပ။
 စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္မီး 
ေသြးသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္ 
သာၿပီး အလ်ငအ္ျမန္အေကာငအ္ 
ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရတိုင္းက 
ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 
စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္၏ အလယ္ 
ဗဟိုတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ စီမံ 
ကိန္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အ 
ရင္းျမစ္မ်ားလည္း အသင့္ရွိေန 

သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတို႔မထိရ 
ေသးေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ 
ယူႏုိင္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္ ၉၂ 
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး မဂၢါ၀ပ္တစ္သိန္း 
အထက္ ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့ ္ႏိငုင္တံကာက ျမနမ္ာႏုငိ ္
ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံရန္ မ်က္စိက်ေနျခင္း ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ADB ဘဏ ္
က မဲေခါင္လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္ကို 
တည္ေဆာက္ဖို ႔ လုပ္ေနတယ္။ 
စြမ္းအင္ေစ်းကြက္ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ဖို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ 
ကုမၸဏီေတြကို ေစ်းကြက္မွာ 
ေရာင္းခ်ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ စက္မႈ 
လုပ္ငန္းမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္ 
စစ္ဓာတ္အားကို ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ 
တယ္။ လွ်ပ္စစ္မရွိတဲ့ေနရာေတြ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးဖို႔ မဟုတ္ 
ဘူး’’ ဟု MEET ၫြန္ၾကားေရးမွဴး 
မစၥတာခြန္ေ၀ထြန္းက ေျပာသည။္

 ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ စြမ္းအငမ္၀ူါဒ 
မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က 
တည္းက ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရရန္ 
စြမ္းအင္ေရာင္းစားသည့္ မူ၀ါဒ 
က်င့္သံုးခဲ့ရာမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္လည္း မူ၀ါဒမွာ 
မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသး 
ေပ။ ႏွစ္စဥ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ 
ႀကီးမားေနသည့္ အိႏိၵယံ၊ တ႐ုတ္ 
ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ 
ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ 
စြမ္းအင္ေစ်းကြကမ္ွာ ၀ယလ္ိအုား 
ႏွစ္စဥ္တိုးေနသည္။
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ် 
ရာမွ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာသံုးဘီလီယံ 
ေက်ာ္၀င္ေငြရသည္ကို အစိုးရက 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ့ဲၿပီး လွ်ပ္စစ္မီ 
တာခသည္ႏႈန္းအတိုင္း ဆက္ 
ေကာကလ္်င ္က်ပ္ ၂၃၀ ဘလီယံီ 
ခန္႔စိုက္ေနရေၾကာင္းကိုမူ မၾကာ 
ခဏထုတ္ေျပာေလ့ရွိသည္။
 သို ႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားအ 
တြကမူ္ သယံဇာတမ်ားကိ ုအလြန္ 
အကြၽထံတုယ္သူံုးစဲြမႈေၾကာင့ ္ယခ ု

 ‘‘အစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလမဲႈက အရမ္းကိိ ုျမန္လြန္း 
ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေကာင္အ 
ထည္ေဖာတ္ဲ ့ပံစုံေတြကလည္း ဦး 
တည္ခ်က္သိပ္မရိွဘဲ ရိွသမွ်အား 
လံုးလုိက္လုပ္ေနေတာ့ အဲဒါက 
ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံ 
ေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံ 
ေပးအဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ေဒါကတ္ာ 
ဦးျမင့္က သံုးသပ္သည္။
 ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး အဆင္  
မေျပျဖစခ္ဲ့ေသာ ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရး 
ကုိ အခ်ိန္တိုအတြင္းေဆာင္ရြက္ 
ရနမ္ွာ မျဖစ္ႏုငိ္ေၾကာင္း ေဒါကတ္ာ 
ဦးျမင့္ကဆုိသည္။
 ‘‘စီးပြားေရးမွာ အိုင္တီကုိ 
မဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ထားတာပဲ။ 

အုိင္တီမဖြံ႕ၿဖိဳးေတာ့ ေငြေၾကး 
က႑ကမဖြံ႕ၿဖိဳးေတာ့ဘူး။ အ 
ေၾကာက္တရားကုိ ေရွ႕တန္းမွာ 
ထားေနရင္ စီးပြားေရးမဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ 
ဘူး’’ဟု ဘဏ္ပညာရွင္ တစ္ဦး 
ျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးဦးကဆုိသည္။
 ထိုကဲ့သုိ႔ မွားယြင္းမႈမ်ားမွာ 
သမၼတအနီးအနားတြင္ ရွိေနသူ 
မ်ားႏငွ္ ့သမၼတအႀကံေပးအဖဲြ႕၀င ္
မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင္ ့ျဖစ ္
ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ 
သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
 သမၼတအနီးအနားတြင္ရွိသူ 
မ်ားႏငွ္ ့သမၼတအႀကံေပးအမ်ားစ ု
မွာ သတိုူ႔အာဏာဆကလ္ကတ္ည ္
တ့ံေရးအတြက္ သမၼတဦးသိန္း 
စနိအ္ား ေနာက္ေရြးေကာကပ္ြတဲြင ္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန
 ဘဂၤလားပငလ္ယ္ေအာ္ေတာငပုိ္င္းနဲ႔ ကပၸလပီငလ္ယ္ျပင ္ေတာင ္
ပိုင္းတို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ 
ေအာန္႔ဲ ကပၸလပီငလ္ယ္ျပငတ္ို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့ ္သာယာႏိငုပ္ါတယ။္ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တုိ႔မွာ မုန္တုိင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေသးပါ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းမွ ေရေငြ႕ပါ 
ေသာေလမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ဆက္လက္ 
၀င္ေရာက္ေနႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန
 ျမနမ္ာက့မ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကမ္းလြနပ္ငလ္ယ္ျပငမ္ွာ လိႈင္းအနည္းငယ ္
ရွိႏိုင္္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန
 ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ 
ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာတ္ိငု္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိငု္းေဒသႀကီး၊ စစက္ိငု္းတိငု္း 
ေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား 
ဟာ 35.C - 41.C ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္ 
နယ္၊ ရခိငု္ျပညန္ယ္၊ ရွမ္းျပညန္ယ္တုိ႔တြင ္30.C - 34.C ခန္႔ရိွပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအေျခအေန
 ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခညအ္ညႊန္းကနိ္းအျမင့ဆ္ံုးတနဖ္ိုးျဖစ္ေသာ လြန ္
ကဲအဆင့္ရိွသည့္ ၁၄.၂(ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕)၊ ၁၃.၂(ထား၀ယ္)၊ ၁၂.၈ 
(ေမာ္လၿမိဳင)္၊ ၁၃.၀ (ရန္ကန္ု)၊ ၁၂.၇(ေနျပည္ေတာ္)နဲ႔ ၁၁.၉ (မႏၲေလး) 
 တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၁ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ တန္ဘိုးမ်ားကုိ 
ျမနမ္ာႏိငုင္ံေျမာကပ္ိငု္းစြန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပညန္ယ္ေျမာက ္
ပိုင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း ေျမာက္ဖ်ားစြန္းတို႔မွ လြဲ၍ 
တစ္ျပည္လံုးတြင္ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေန
 ကခ်င္ျပည္နယ္ နဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ (၃)ရက္မွ 
(၅)ရက္ခန္႔ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  
(၄) ရက္မွ (၅)ရက္ခန္႔ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္
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ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစလုိသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထက္ မဲရရွိေရးကို 
သာ ဦးစားေပးေနၾကေၾကာင္း သံုး 
သပ္သူအခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။
 ‘‘အႀကံေပးအဖြ႕ဲေတြ ဖြ႕ဲထား 
ေပမယ့္ အဲဒဲအီဖြ႕ဲေတြရ႕ဲ လပ္ုရည ္
ကုိင္ရည္ပုိင္း၊ ေအာက္ေျခနဲ႔ ထိ 
ေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္မႈအပုိင္းေတြမွာ 
အားနည္းလြန္းတာကို ေတြ႕ရပါ 
တယ္။ ေနာက္သမၼတကုိယ္တိုင္ 
ကလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်တဲ့ 
ေနရာမွာ အေတာ္အားနည္းတာ 
ကု ိေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ေဒါကတ္ာ 
ရန္မ်ိဳးသိမ္း (ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသံုး 
သပ္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသူ) 
က သံုးသပ္သည္။
 ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ 
ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးသမားႏငွ့ ္မတူေတာ ့
ပဲ ႏုိင္ငံေရးသမားပံုစံေပါက္လာ 

သညဟု္လည္း ႏုငိင္တံကာ ဥပေဒ 
ပညာရွငတ္စဦ္းက သံုးသပ္သည။္
 သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ ဦးေဆာင ္
ေသာ အစိုးရအဖြ႕ဲတကလ္ာသည္ ့
ရကပ္ုငိ္းအတြင္း သံုးႏစွ္ျပည့္ေတာ ့
မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး 
အေျခအေနမွာ ဟနန္ီးမြန္းကာလ 
ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေလၿပ။ီ ေရ႕ွလာမည့ ္
ကာလမ်ားတြင ္မနွက္နသ္ည္ ့လပု ္
ေဆာငခ္်ကမ္်ား မျပဳလပု္ႏုငိပ္ါက 
အခက္အခဲမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင္ ့ႏုငိင္ံေတာသ္မၼတ 
၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖြ႕ဲ ေခါင္း 
ေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ‘‘အ 
မွားလုပ္မိမွာကို မေၾကာက္နဲ႔ အ 
ေရးႀကီးတာက မနွတ္ာေတြက မွား 
တာေတြထက္ ပုိမ်ားဖို႔လုိတယ္’’ 
ဟု အႀကံျပဳသည္။

STR/ EPAျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံခ်က္၏ ေယဘုယ်ျမင္ကြင္း။ ၈၀၀ ကီလိုမီတာရွည္ေသာပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ 
ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္သြားသည္
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