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ရန္ကုန္မုိးကုိ ဆယ့္ႏွစ္ဘီလီယံျဖင့္ ခုခံမည္
	 ‘‘မုိးတြင္းမွာ	ေျမာင္းေရလွ်ံတာသာမန္ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ကိစၥပါ’’
	 စစ္အစုိးရလက္ထက္	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္	ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္	ေအာင္သိန္းလင္း	(ယခုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)က	သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္	
သူ၏	႐ုံးခန္းအတြင္းေတြ႕ဆုံရာတြင္	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌	မုိးတြင္းေျမာင္းေရလွ်ံမႈကိစၥမ်ား	ေမးျမန္းရာ၌	ထုိကဲ့သုိ႔ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

လူနာမ်ား ႏွစ္ဆတုိးလာေသာ္လည္း
ရဲေနာင္၊ ယမင္း၊ ဇြဲဉာဏ္
	 က်န္းမာေရးအသံုးစရတိ္ျမႇင္	့
တငလ္ိကု၍္	ျပညသ္ူ႔ေဆး႐ံမု်ားကု	ိ
အားထားလာၾကၿပီး	လူနာႏွစ္ဆ	

ခန္႔ျမင့္လာေသာ္လည္း	က်န္းမာ	
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သည့္	
ဆရာ၀န္ႏငွ္	့က်န္းမာေရး၀နထ္မ္း	
အေရအတြက္ 	 မလံုေလာက္မႈ 	

စာရင္းေပ်ာက္သစ္မ်ား အရင္ရွာပါ
အိျဖဴမြန္
ႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာ	 ျပဳန္းတီးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္	သစ္လံုးတင္ပို ႔မႈရပ္ဆိုင္းျခင္း	
နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္	 အေျဖရွာ၍မရႏိုင္ေပ။	 အဘယ့္ေၾကာင့္	
ဆုိေသာ္	 ႏိုင္ငံ၏	တရားမဝင္သစ္တင္ပုိ႔မႈသည္	တရားဝင္သစ္တင္ပုိ႔မႈ	
စာရင္းထက	္ထကဝ္ကခ္န္႔ရိွေန၍ျဖစသ္ည။္	ထို႔ေၾကာင္	့အစိုးရ	ေျဖရွင္းရ	
မည္	့ျပႆနာမွာ	တရားဝငသ္စလ္ံုးတငပုိ္႔မႈကိ	ုေၾကညာခ်ကထု္တ္	တားျမစ	္
႐ုံသာမဟုတ္ဘဲ	တရားမဝင္သစ္ခိုးမႈပေပ်ာက္ေရး	 ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္	
သည္။

ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ သုံးႏွစ္သားအစုိးရ

ေၾကာင့္	အလုပ္၀န္ပိမႈက	လူနာ	
မ်ားအေပၚ	ဆုိးက်ိဳးမ်ားရရိွႏုိင္ၿပီး	
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးမေျပ	
လည္မႈမ်ားကုိ	 ပုိမုိဆုိးရြားလာေစ	

ႏုိင္သည္။	 ထုိ ႔ေၾကာင့္ 	 ျပည္သူ ႔	
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစ	
ရန္	အစုိးရအေနျဖင္	့ထိုကြကလ္ပ္	
ကုိ	အလ်င္အျမန္ျဖည့္ဆည္းေပး	
ရန္	စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစသ္ည။္

ဥကၠာကုိကုိ
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လူနာမ်ား ႏွစ္ဆတုိးလာေသာ္လည္း

ရဲေနာင္၊ ယမင္း၊ ဇြဲဉာဏ္
	 ‘‘လူနာအဖ်ားအရမ္းတက္	
ေနလို ႔ 	 သြားေခၚတယ္။	 ဒါေပမဲ့	

ဆရာ၀န္က	ေႁမြကုကိတ္ဲ့လနူာ	ကု	ိ
ဦးစားေပးၿပီး	ကုေနရတယ္။	ဟို	
ဘက္	လူနာကုိ	ကုိယ္ခ်င္းစာေပ	

မယ္	့တစခ္ခုုုျဖစသ္ြားမလားဆိၿုပီး	
ေတာ့	 စုိးရိမ္တယ္’’ဟု	အင္းစိန္		
အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံု ႀကီး	

တြင္	အသည္းေရာဂါျဖင့္	 ေဆး႐ံု	
တက္ေနရသူ	 ဦးေလးျဖစ္သူကို	
လူနာေစာင့္အျဖစ္	 လာေရာက္	

ေနသူ	ကုိေဇာ္ႀကီးက	ယခုရက္	
ပုိင္းအတြင္း	သူႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္	
မ်ားကုိ	ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

	 က်န္းမာေရးအသံုးစရတိ္ျမႇင္	့
တငလ္ိကု၍္	ျပညသ္ူ႔ေဆး႐ံမု်ားကု	ိ
အားထားလာၾကၿပီး	လူနာႏွစ္ဆ	
ခန္႔ျမင့္လာေသာ္လည္း	က်န္းမာ	
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သည့္	
ဆရာ၀န္ႏငွ္	့က်န္းမာေရး၀နထ္မ္း	
အေရအတြက္ 	 မလံုေလာက္မႈ 	
ေၾကာင့္	အလုပ္၀န္ပိမႈက	လူနာ	
မ်ားအေပၚ	ဆုိးက်ိဳးမ်ားရရိွႏုိင္ၿပီး	
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးမေျပ	
လည္မႈမ်ား	ကုိ	ပုိမုိဆုိးရြာလာေစ	
ႏုိင္သည္။	 ထုိ ႔ေၾကာင့္ 	 ျပည္သူ ႔	
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစ	
ရန္	အစုိးရအေနျဖင္	့ထိုကြကလ္ပ္	
ကုိ	အလ်င္အျမန္ျဖည့္ဆည္းေပး	
ရန္	စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစသ္ည။္
	 ရန္ကန္ုၿမိဳ႕အတြင္းရွိ	အေထြ	
ေထြေရာဂါကုျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး	
မ်ားတြင္	 ယခုႏွစ္အပုိင္းအျခား	
အတြင္း	ေဆးကသုရန္	လာေရာက	္
သူ	သိသိသာသာမ်ားျပားလာၿပီး	
ကသုမႈေပးရသည္	့အပုိုင္း၌	ဆရာ	
၀န္ႏငွ္	့လနူာအငအ္ားမမွ်တမႈမ်ား	
ကုိလည္း	 ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု	
ျပညသ္ူ႔ေဆး႐ံမု်ား၌	တာ၀န	္ထမ္း	
ေဆာင္ေနသည့္	အေထြေထြေရာဂါ	
ကုဆရာ၀န္အခ်ိဳ႕က	ေျပာသည္။
	 အရပ္သားအစိုးရစတငတ္ာ	
၀နယ္ခူ်နိမ္	ွစ၍	က်န္းမာေရး	အသံုး	
စရိတ္	တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္	တိုး	

စာမ်က္ႏွာ ၃ 

ဓာတ္ပံု	−	ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္/အီးပီေအ
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ကီးဘုတ္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ေနသူမ်ားအတြက္ ပန္းစကား
	 ေမႊးပ်ံ႕သန္႔ရွင္းေနေသာ	 စံ	
ပယပ္န္းမ်ားက	လတူုငိ္းလကထ္ဲ၊	
အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 ဆံေက	
သာထကတ္ြင	္ပန္ဆငထ္ားလ်က	္
ရွိသည္။	ထိုစဥ္	လူငယ္တစ္ဦးက	
ယငး္စပံယ္ပန္းမ်ားကိ	ု႐ုတ္တရက	္
စြတ္ေတာင္းယူလုိက္ပါသည္။	
	 ထိုအျပစ္မဲ့	ပန္းေလးမ်ားကို	
သကူ	ကြနပ္်ဴတာကီးဘတု္ျဖင္	့နာ	
နာၾကည္းၾကည္းထု႐ုိကသ္ည။္	လ	ူ
တုိင္း	အံ့ဩသြားစဥ္	 ေၾကမြသြား	
ေသာ	စံပယ္ပန္းမ်ားထဲ	တံေတြး	
ျဖင့္	 ေထြးခ်လုိက္ျပန္သည္။	 ေမႊး	
ပ်ံ႕သန္႔ရွင္းစဥ္က	 ယုယုယယပန္	
ဆငခ္ဲ့ေသာပန္းမ်ားကိ	ုမလူပိငုရ္ငွ	္
ထ	ံျပန္ေပးေသာလ္ည္း	မညသ္ကူ	
မွ်	မသတီေတာ့ပါ။
	 ယင္းျပကြက္မွာ	လူသား	အ	
ခ်င္းခ်င္း	အမနု္းမပြားဖို႔	ငါတုိ႔	ႏႈတ	္
ကိုေစာင့္စည္းစို႔ဟူေသာ	ေဆာင္	

ပုဒ္ျဖင့္	 အမုန္းတရားႀကီးထြား	
ေအာင	္လႈံ႔ေဆာမ္ႈမ်ားကိဆုန္႔က်င	္
မည္	့ပန္းစကားအဖြ႕ဲ၏	ပါေဖာမန္႔	
ျပကြက္ျဖစ္သည္။
	 ‘‘တခ်ဳိ႕	Hate	speech	ေတြ	
က	မုန္းတဲ့အဆင့္နဲ႔ပဲ	ျပႆနာ	မ	
ျဖစ္ေပမယ့္	 မုန္းတာတင္မကဘဲ	
သတ္မယ္ျဖတ္မယ္ဆိုတာထိပါ	
ေတြ႕လာတယ္။	လူတစ္ေယာက္	
ကိ	ုမုန္းတာမုန္းပါ၊	သတ္ျဖတ္မယ္	
ဆုိတာကေတာ့	လူ႔အဖြဲ႕အစညး္	
အတြက	္အႏရၲာယ္ရိွလာပါၿပီ’’ဟု	
ပန္းစကားလႈပရ္ွားမႈကိ	ုဦးေဆာင	္
သ	ူMIDO	အဖြ႕ဲမွ	ဘေလာ့ဂဂ္ါေန	
ဘုန္းလတ္က	ေျပာသည္။
	 ‘‘ႏုိင္ငံျခားသားေတြ	လူပါးဝ	
လို႔	 ျပႆနာတက္ရင္	 သတ္ပစ္	
လုိက္။	လူသတ္မႈက	ေထာင္ခုနစ္	
ႏွစ္ပဲက်မယ္’’
	 ‘‘ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန	ခိုးဝင္	
လာတဲ့ဘဂၤါလီေတြကို	 ပစ္သတ္	
ႏုိင္မယ့့္	လံုထိန္းေတြကို	ဆုေတာ္	

ေငြေပးသင့္တယ္’’	 စသည့္	 လူ	
သတ္ဖို႔၊	လသူတ္မႈကိလုပ္ုဖို႔	တုိက	္	
တြန္းအားေပးသည့္	 စာသားမ်ား	
ကို	တစ္ကမၻာလံုးက	ဗုဒၶဘာသာ	
တုငိ္းျပညဟ္	ုအသအိမတွ္ျပဳထား	
ေသာ	ယဥ္ေက်းသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံ	
မ	ွေဖစ့ဘ္ြတခ္အ္သံုးျပဳသအူခ်ဳ႕ိက	
ေရးသားတုိက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္	
ပါသည္။
	 လတူစ္ေယာကက္ိ	ုရကရ္က	္
စက္စက္	 ပါးစပ္ႏွင့္သတ္ျဖတ္ဖို႔၊	
တာဝန္မဲ့စြာေျပာဆို ၿခိမ္းေျခာက္	
အရွက္ခြဲဖို ႔အတြက္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	
တြင္	 ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၊	 ေဖ့စ္	
ဘြတ္ခ္အေကာင့္တစ္ခုႏွင့္	 အင္	
တာနကလ္ုငိ္းသာရွရိနသ္ာလိအုပ	္
သည္။	တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ		အား	
နည္းေနေသးသည့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	
တြင္	လူမ်ဳိးေရး၊	ဘာသာေရးမႈိင္း	
တုကိသ္ည္	့ေျပာဆိလုႈပရ္ွားမႈမ်ား	
က	မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္ဆန္တံု႔ျပန္မႈ	
မ်ားကို	ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေအးသူစံ

စာမ်က္ႏွာ (၁၃)သို႔
ပန္းပြင့္ကို ကိုက္ထားသည့္ ပန္းစကားအဖြဲ႕၀င္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး ဓာတ္ပံု	-	ပန္းစကား
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ခရမ္းသီးေျခာက္ခ်က္
	 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့	အညာဟင္းေလးတစ္ခြက္ကို	 ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ထားပါတယ္။	 မုံရြာလက္ေဆာင္	
ခရမ္းသီးေျခာက္ေလးေတြကို	ခ်က္ထားတာပါ။
	 ၾကက္သြန္ျဖဴနီကို	ဆီသတ္ၿပီး	ကိုင္းခရမ္းခ်ဥ္သီးတစ္လံုး	လွီးထားပါ။	 ခရမ္းခ်ဥ္သီး	ဆီျပန္လွ်င္	
အေနေတာ္အလံုးေလးမ်ားလံုးထားတဲ့	အမဲသားစင္းေကာကို	အေပၚေၾကာတင္းလာတဲ့အထိ	ဒယ္အိုးကို	
လႈပ္ေပးပါ။	ဆီပူထဲမွာ	အေၾကာတင္းလာတဲ့အခါ	ေရစိမ္ထားတဲ့	ပုစြန္ေျခာက္အေကာင္ႀကီး	၁၀	ေကာင္	
ေလာက္	ထည့္လိုက္ၿပီး	ေရျမဳပ္ေအာင္ထည့္၍တည္ပါ။	ငါးမိနစ္ခန္႔တည္ၿပီးရင္	ေရစိမ္ထားတဲ့	ခရမ္းသီး	
ေျခာက္	လက္တစ္ဆုပ္စာကိုထည့္ၿပီး	ငါးမိနစ္ေလာက္တည္ပါ။	င႐ုတ္သီးစိမ္းေလးစိတ္ကဲြေထာင္းထည့္	
ထားပါ။	ဆီက်န္ေရက်န္	အေနအထားမွာ	ကန္စြန္းရြက္	သံုး၊	ေလးၫြန္႔ထည့္အုပ္ၿပီး	ခ်လိုက္လို႔ရပါၿပီ။

အမ်ဳိးသမီးလူရႊင္ေတာ္မ်ား၏ ျပက္လုံးႏွင့္ 
အမူအရာအခ်ဳိ႕ ႐ုိင္းသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံရ
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္-	 ထိုင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ	
ခ်စ္ၾကည္ေရးအႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖ	
ပြဲေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ပါ၀င္ေသာ	
အမ်ဳိးသမီးလူငယ္အဆုိရွင္ငါးဦး	
၏	 လူရႊင္ေတာ္အျဖစ္	 ေဖ်ာ္ေျဖ	
တင္ဆက္မႈအစီအစဥ္ကို	 ႀကဳိက္	
ႏွစ္သက္သူမ်ားရွိသလုိ	၎တုိ႔၏	
အမႈအရာမ်ားႏငွ္	့ပတ္သက၍္	ေ၀	
ဖန္သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။
	 စႏၵီျမင္လ့ြင၊္	နန္းသဇူာ၊	နန္း	
ျမတ္ၿဖဳိးသင္း၊	 မိစႏၵီ၊	 Bobby		
Soxer	 တို႔က	လူရြင္ေတာ္အျဖစ္	
တငဆ္က္ျခင္းျဖစၿ္ပီး	ျပကလ္ုံးမ်ား		
ကိ	ုသခီ်င္းမ်ားျဖင္သ့ဆီုတိငဆ္က	္	
သည္	့အစအီစဥ္တြင	္အငတ္ာနက	္
ေႏွးသည္က့စိၥ၊	မီတာခတိုး	ေတာင္း	
သည့္ကိစၥ၊	 လမ္းမေကာင္းသည့္	
ကိစၥ၊	 ပါး႐ိုက္သည့္ကိစၥ၊	လာဘ္	
ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားကို	 တင္	
ဆက္ေပးခဲရ့ာ	ပရ	ိသတမ္်ားႀကဳကိ	္
ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကသည္။

	 ထုိ႔အျပင္	 ႐ုပ္သံလုိင္းအခ်ဳိ႕	
တြင္	ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိေသာ	အ	
စီအစဥ္မ်ားကို	 သေရာ္သည့္ပုံစံ	
ျဖင့္	 တင္ဆက္ခဲ့ေသာ	 ၿဗဲလ်န္း	
ေကာ္လက္ရွင္	 အစီအစဥ္၊	 အ	
ေၾကာ္သညအ္ကယ္ဒမီအစအီစဥ္	
မ်ားကိုလည္း	 ပရိသတ္မ်ားအား	
ေပးခဲ့ၾကသည္။
	 ေနာက္ဆုံးတင္ဆက္သည့္	
အေၾကာ္သည္အကယ္ဒမီအစီအ	
စဥ္တင္ဆက္မႈကို	 သေဘာက်	
ေသာ္လည္း	 သ႐ုပ္ေဆာင္သြား	
သည့္	အမူအရာအခ်ဳိ႕မွာ	မိန္းက	
ေလးမ်ားအေနျဖင့္	 မသင့္ေတာ္	
ေၾကာင္း	အမ်ဳိးသမီးပရသိတ	္တစ	္
ဦးက	၎၏အျမငက္ိ	ုေျပာသည။္
	 ‘‘အစ္မတုိ႔နဲ႔	အသက္ကြာလုိ႔	
လည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။	 လူငယ္	
အခ်င္းခ်င္းအတြက္ဆုိ	 ဘာမွမ	
ျဖစ္ေပမယ့္	တခ်ဳိ႕စကားလုံးေတြ	
နဲ႔	 အမူအရာေတြက	 နည္းနည္း	
႐ုိင္းတယ္လုိ႔ထင္တယ္’’ဟု	တိုက္	
႐ုိက္ထုတ္လႊင့္မႈ	 အစီအစဥ္ကို	

ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္အသက္သုံးဆယ္	
ေက်ာ္အရြယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
ကေျပာသည္။
	 ၎တုိ႔၏	 ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအ	
စဥ္ႏွင့္အတူ	တင္ေမာင္ဆန္းမင္း	
၀င္းက	ကျပေဖ်ာ္ေျဖၿပီး	 ေမတင္	
ေမာင္ဆန္းမင္း၀င္း၊	ေမကဗ်ာႏွင့္	
ဆန္းသစ္လတုိ႔ကလည္း	ထုိင္း႐ုိး	
ရာအကမ်ားျဖင့္	 တင္ဆက္ကျပ	
ခဲ့သည္။
	 ‘‘ဒပီြၾဲကည္ရ့တာ	ေတာ္ေတာ္	
တန္တယ္။	ရယ္လည္းရယ္ရတယ္။	
ပုိက္ဆံကလည္း	 ၀င္ေၾကးပဲကုန္	
တယ္’’ဟု	ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္	
ေနထိငုသ္ည္	့အမ်ဳိးသားတစဥ္ီးက	
ေျပာသည္။
	 ထုိင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ 	
ၾကည္ေရးအႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို	
မတ္လ	 ၂၈ရက္မွ	 ၃၀ရက္အထိ	
ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌	 အခမဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့	
ျခင္းျဖစ္ၿပီး	 ျမန္မာထိုင္းႏွစ္ႏုိင္ငံမွ	
အႏုပညာရွင္တစ္ရာေက်ာ္ပါ၀င္	
ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့သည္။
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ဘိုးဘိုးႀကီး ‘မ’ စပါ
	 တိကုပ္ံအုျဖဴေရာင	္၀တထ္ား	
သည့	္အသက္ေျခာကဆ္ယ္ေက်ာ	္
အမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦး၏	တိုင္တည္	
ေရရြတ္သံတြင္	အခန္းတြင္းရွိေန		
သူေတြ	 ေခတၱမွ်ၿငိမ္ေနသည္။	
ေမာင္းထုသံ	တဒူဒူ၊	ျမင္းခ်ဴဆဲြသံ	
တခြၽင္ခြၽင္ကလည္း	 ၁၅	 ေပ	အ	
က်ယ္ရိွမည့	္အခန္းထကဲေန	ဆက	္
တိုက္ထြက္ေပၚလာျပန္သည္။	ၿမိဳ႕	
ခအံမ်ားစကု	တစၿ္မိဳ႕လံုးကိ	ုေစာင္	့
ေရွာက္ေပးေနသညဟ္	ုယဆူထား	
သည့္	 မႏၲေလးဘိုးဘိုး ႀကီးအား	
ရငွ္ျပဳအလွဴမလညွ့မ္	ီလွဴ	မည္သ့ား	
သမီး၊	ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား	လာျပေန	
ၾကသည့္	ျမင္ကြင္းပင္	ျဖစ္သည္။
	 ယခုလို	 တေပါင္းလအခ်ိန္	
မ်ားသည္	 ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္	
ခ်ိန္	ျဖစ၍္	အလွဴျပဳလပ္ုသ	ူမိသားစ	ု
မ်ားတတ္သည္။	ျပကၡဒိန္ပါ	ရက္	
ရာဇာမ်ားတြင္	တစ္ရက္လွ်င္	ဘိုး		
ဘိုးႀကီးထံလာျပၾကရသည့	္အလွဴ	
ေပါင္း	ႏစွဆ္ယ္ေက်ာ	္သံုးဆယ	္နီး	
ပါးထိ	ရွိတတ္သည္။	ယင္းအစဥ္	
အလာမွာ	မႏ	ၲေလးၿမိဳ႕တြင	္က်ယ္	
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ျဖစ္လာခ့ဲသည္မွာ	ႏွစ္	
ေပါင္း	၃၀	ခန္႔သာ	ရွိေသးသည္။

	 ယခုအခါ	ရွင္ျပဳ၊	အလွဴမဂၤ	
လာမ်ားသာမဟုတ္ေတာ့	 စီးပြား	
ေရးက်ပ္တည္းမႈမ်ား	 ႀကံဳေတြ႕ရ	
သည့္	 အခုိက္အတန္႔အခ်ိန္မ်ား	
တြင	္ဘုိးဘိုးႀကီးအား	အားကိုးအား	
ထားရာအျဖစ္	ကိုးကြယ္အပူကပ္	
ေတာင္းဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
	 ‘‘စကပ္စၥည္း၀ယ္တာကအစ	
အလွဴအတန္းလုပ္တာေတြအထိ	
ဘာလပုလ္ပု	္ဘိုးဘိုးႀကီးကိ	ုလာျပ	
ၿပီးမွပဲ	စိတ္ထဲမွာသန္႔သြားတယ္။	
မႏၲေလးမွာ	အားလံုးက	ဘိုးဘုိးႀကီး	
ကို	 ကိုးကြယ္တာ	 မိ႐ိုးဖလာလို	
ျဖစ္ေနၿပီ’’	ဟု	မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံကိ၀ုင္း	
ေဇာ္ေဇာ္က	ေျပာသည္။
	 ယခုအခါ	ဘုိးဘုိးႀကီးနတ္တြင္း	
သို ႔	 ရွင္ျပဳအလွဴမ်ားသာ	 လာ	
ေရာက	္ျပသျခင္းမ်ဳိး	မဟတုဘ္	ဲႀကံဳ	
ေတြ႕ေနရေသာ	စီးပြားေရး၊	လူမႈ	
ေရး	အခက္အခဲမ်ား	လာေရာက	္
တိုင္တည္ရာေနရာ	ျဖစ္လာသလို	
ႏွစ္လံုး၊	သံုးလံုး	ကစားသူမ်ားအ	
တြက္လည္း	 အားကိုးအားထား	
တိုင္တည္စရာ	ျဖစ္လာသည္။
	 ထို ႔အျပင္	 မႏၲေလးၿမိဳ႕သို ႔	
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာၾကသမူ်ား	
ကလည္း	ေနရာသစ္တြင္	အဆင္	
ေျပစြာ	 ေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္	

ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္အား	 မႏၲေလးၿမိဳ႕	
၏	ဆိငုရ္ာပုိငရ္ာနတ္အျဖစ	္သတ္	
မွတ္ကာ	ကိုးကြယ္မႈမ်ား	 ျပဳလုပ္	
လာၾကသည္။
	 ‘‘ရာထူးပိုင္းေၾကာင့္	ေရာက္	
လာတဲသ့ပူဲျဖစ္ျဖစ၊္	စီးပြားေရးအရ	
ေရာက္လာတ့ဲသူပဲျဖစ္ျဖစ္	သူတုိ႔အ	
ဆင္ေျပဖုိ႔	 ဆုိင္ရာပုိင္ရာ	အာဏာ	
ပုိင္ေတြလည္း	 ေပါင္းမယ္၊	 နတ္	
လည္းေပါင္းမယ္ဆိုၿပီး	 လုပ္လာ	
ၾကတာေတြေၾကာင့္	 ကိုးကြယ္မႈ	

ေတြက	တျဖည္းျဖည္း	က်ယ္ျပန္႔	
လာရတယ္’’	ဟု	စာေရးဆရာ	ဆူး	
ငွက္က	ေျပာသည္။
	 မႏၲေလး	 ေတာင္ထိပ္သို ႔	
တက္သည့္	 အေရွ႕ဘက္ေစာင္း	
တန္းသို႔	လာေရာကသ္	ူအမ်ားစ၏ု	
ဦးတညခ္်ကမွ္ာ	ေတာင္ေျခမွ	ေလ	ွ
ကားထစ္ေပါင္း	၆၉	ထစ္ကို	ျဖတ္	
ေက်ာ္လွ်င္	ေရာက္ရွိမည့္	ဘိုးဘိုး	
ႀကီး	နတ္နန္းသို႔ပင္ျဖစ္သည္။
	 ၁၉၈၀	ျပည့္ႏွစ္	အေစာပိုင္း	

ကာလမ်ားက	ယင္းေစာင္းတန္းမ	ွ
တက္လွ်င္ပင္	 နတ္ကိုးကြယ္ယံု	
ၾကညသ္ဟူူ၍	ထငမွ္တ္ခံရမညစ္ိုး	
ေသာေၾကာင့္	 ေရွာင္သြားၾကသ	
ျဖင့္	 လူျပတ္သည္အထိ	 ျဖစ္ခဲ့ရ	
သည့္	ယင္းေစာင္းတန္းမွာ	ယေန႔	
အခ်ိန္တြင္	ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူ	
မ်ားႏွင့္	စည္ကားေနၿပီျဖစ္သည္။
	 ထုိအခ်ိန္က	သာမန္အုတ္ခံ	
အေဆာက္အအံုေလးအျဖစ္သာ	
ရွခိဲ့ေသာ	ဘိုးဘိုးႀကီး	ဗမိာနမ္ွာ	ယ	

ေန႔အခ်ိန္တြင္ေတာ့	ေစတနာ	ထက	္
သန္စြာ	လွဴဒါန္းသူမ်ား	ေၾကာင့္	ေလ	
ေအးစက၊္	၀ါတာက	ူလာ(ေရေအး	
စက)္	မ်ားပင	္ရွိေနၿပီး	ေကာ္ေဇာန	ီ
ႀကီးမ်ားပင	္တခမ္းတနားခင္းထား	
ေသးသည္။
	 ပုဏၰားမ်ဳိးႏြယ္၀င္ျဖစ္ေသာ	
ဘိုးဘိုးႀကီးမွာ	အေနာရ္ထာဘရုင	္
လက္ထက္က	အမတ္ႀကီးရာထူး	
ျဖင့္	ေရႊလႊတ္ေတာ္တြင္	တာ၀န္	

ေအးမြန္ရာျပည့္

ဓာတ္ပံု	-	ေအးမြန္ရာျပည့္မႏၲေလးဘိုးဘုိးႀကီးနတ္နန္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

စာမ်က္ႏွာ (၁၉) သို႔
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ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ 
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန။

	 ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းမွာ	 တိမ္အနည္းငယ္	
မွ	 အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး	 ေလထုမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚ	
ႏ္ိုင္ပါတယ္။	 က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔	 ကပၸလီပင္လယ္	
ျပင္တုိ႔မွာ	အမ်ားအားျဖင့္	သာယာေနပါတယ္။	ဘဂၤလားပင္	လယ္	
ေအာန္ဲ႔	 ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္တုိ႔မွာ	 ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း	
တစ္ခုျဖစ္ေပၚႏုိင္ေပမဲ့	 မုန္တုိင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခမရိွပါ။	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	
ေျမာက္ပိုုင္းနဲ႔	 ေတာင္ပုိင္းစြန္းေဒသမ်ားအတြင္းသုိ႔	 ေရေငြ႕ပါ၀င္	
ေသာေလမ်ား	ဆက္လက္၀င္ေရာက္လ်က္ရိွေနပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန။
	 ျမန္မာ့ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္	 ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ	 လိႈင္းအ	
နည္းငယ္ရိွႏုိင္ၿပီး		လိႈင္းအျမင့္တစ္ေပမွ	သံုးေပခန္႔ရိွႏုိင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန။
	 ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ	 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊	 မႏၲေလးတုိင္း	
ေဒသ	ႀကီး၊	ေနျပည္ေတာ္တိုင္းေဒသႀကီး၊	မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊	
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊	 ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊	 ဧရာ၀တီတိုင္း	
ေဒသႀကီး၊	တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊	ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔	 မြန္ျပည္	
နယ္တို႔တြင္	ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားဟာ	36C-41C	ခန္႔၊	ကခ်င္ျပည္နယ္၊	
ကယားျပည္နယ္၊	 ခ်င္းျပည္နယ္၊	 ရခိုင္ျပည္နယ္၊	 ရွမ္းျပည္နယ္	
တို႔တြင္	29C-35C	ခန္႔ရိွႏုိင္ပါတယ္။

မုိးရြာသြန္းမႈအေျခအေန။
	 စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအထက္ပုိင္း၊	 တနသၤရီတုိင္းေဒသ	
ႀကီးနဲ႔	 ကခ်င္ျပည္နယ္အထက္ပိုင္းနဲ႔	 ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း	
တို႔တြင္	 မြန္းလြဲညေနပုိင္းတြင္	သံုးရက္မွေလးရက္ခန္႔ေနရာကြက္	
က်ား	မုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာ	ႏုိင္ပါတယ္။	ရြာရန္	၆၀	ရာခိုင္ႏႈန္းရိွပါတယ္။	
ကယားျပညန္ယ္၊	ရွမ္းျပညန္ယ္၊	ရခိုင္ျပညန္ယ္တုိ႔တြင	္တိမ္အနည္း	
ငယ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။	က်န္တစ္ျပည္လံုးတြင္	အမ်ားအားျဖင့္	
သာယာႏုိင္ပါတယ္။																															ေဒါက္တာထြန္းလြင္
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ျမႇင္၍့	က်ပ္ေငြ	ဘလီယီံေပါင္းမ်ား	
စြာသံုးစြဲမည္ဟု	ေၾကညာခဲ့ၿပီး	အ	
ေရးေပၚေဆး၀ါးမ်ား	 အခမဲ့ေပး	
ျခင္း၊	ေဆး႐ံအုခ်ိဳ႕တြင	္ေရာဂါရွာ	
ေဖြစက္မ်ား	 ပုိမုိထားရိွလာျခင္း၊	
ေဆး႐ံုအတြင္းပုိင္းအခ်ိဳ႕၌အဆင့္	
ျမႇင့္တင္မႈမ်ား	 ျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္	
လာေရာက္ကုသမႈခံယူသည့္	လူ		
နာအေရအတြက္ကလည္း	 ႏွစ္ 	
ဆခန္ ႔အထိ	 ျမင့္တက္ခဲ့သည္။	
သုိ႔ေသာ	္ေဆး	ကသုမႈေပးႏုငိသ္ည္	့
ဆရာ၀န္အေရအတြက္မွာ	 နည္း	
ပါးေနဆဲျဖစ္၏။
	 ‘‘အခုက	ေဆး႐ုံမွာ	အရမ္း	
ၿ ပိဳင္းတယ္။	 လက္မလည္ဘူး။	
ညဘက္ဂ်ဴတီက်လို ႔	 ခဲြစိတ္ခန္း	
၀င္ရၿပီဆုိရင္	Ward	ထဲမွာ	ဆရာ	
၀န္တစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ	က်န္	
ရိွေတာ့တယ္ ။ 	 လူ နာက 	 အ	
ေယာက္	 ၅၀၊	 ၆၀	 ေလာက္ ရွိ 	
တယ္’’ဟု	အင္းစန္ိအေထြေထြေရာ	
ဂါကုေဆး ႐ံု ႀ ကီး တြ င္ 	 လက္ 	
ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ 	 ထမ္း	
ေဆာင္ေနသူ	 ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳး	
က	ေျပာသည္။
	 	 ညအခ်ိ န္ ဂ်ဴတီမ်ားတြင္ 	
ေဆးကုသေဆာင္အတြင္း၌	ဘဲြ႕	
လြ န္တက္ေနေသာ 	 ဆရာ၀ န္ 	
တစ္ေယာက္ ၊ 	 လက္ေထာက္ 	
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ႏွင့္	အလုပ္	
သင္ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္သာရွိ	
သည္ဟုဆိုသည္။
	 အဆို ပါ အေျ ခ အေ န မ်ိဳး 	
သည္	ဆရာ၀န္အတြက္	အလုပ္	
အလြနမ္်ား၍	မႏုငိမ္နင္းအေျခအ	
ေနမ်ား	 ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ၿပီး	အေရး	
ေပၚလူနာမ်ားအတြက္လည္း	အ	
လြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေနအထား	

ျဖစ္ေၾကာင္း	 ေဒါက္တာ	 ျပည့္ၿဖိဳး	
ကေျပာသည္။
	 ေဆး၀ါးမ်ား 	 အခမဲ့ေပး၍	
ကုသေပးျခင္းေၾကာင့္ 	 ျပည္သူ ႔	
ေဆး႐ံုမ်ားသုိ ႔လာေရာက္သည့္ 	
လူနာတုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ 	 အမွ် 	
ေဆး႐ံုတုိင္းတြင္	 ၀န္ထမ္းလုိအပ္	
ခ်က္မ်ားရိွလာေၾကာင္း	 ဒုတိယ	
သမၼတေဒါကတ္ာစုငိ္းေမာကခ္မ္း	
က	မတ္လအတြင္း	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ	
ေဆး႐ံုမ်ားကုိ 	 ေလ့လာရာတြင္ 	
ေဆး႐ံုအုပ္မ်ားႏွင့္	ေဆးပညာရွင္	
မ်ား၏	တင္ျပခ်ကမ္်ားကု	ိအေျခခ	ံ
၍	ေျပာဆုိခဲ့သည္။
	 လိုအပ္ေသာ	 ၀န္ထမ္းမ်ား	
ျဖည့္ဆည္းရန္	ႏုိင္ငံေတာ္က	တာ	
၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု	၎က	
ေျပာၾကားသည္။
	 ‘‘တကယ္လုိ႔	အသည္းအသန္	
ေတြ	ျဖစလ္ာၿပီဆုရိင	္တျခား	Ward		
(ေဆးကုသေဆာင္)	က	ကိုယ့္လူ	
(ဆရာ၀န္)ေတြကုိ	ဟုိလူ	ကယ္ပါ	
ဦး၊	ဒီလူကယ္ပါဦးဆိုၿပီး	အကူအ	
ညလီမ္ွးေတာင္းရတယ္’’	ဟု	လနူာ	
ေပါင္း	ငါးဆယ၊္	ေျခာကဆ္ယအ္ား	
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္တည္း	ေစာင့္	
ေရွာက္မႈေပးရခ်ိန္တြင္	 တစ္ခါ	
တစရံ္	ျဖစပ္်ကတ္တ္မႈမ်ားကု	ိ၎	
က	ဆက္လက္ေျပာျပ၏။
	 ရန္ကုန္ျပည္သူ ႔ေဆး႐ံု ႀကီး	
တြင္	ႏွလံုးေသြးခဲ၍	ေလျဖန္းေရာ	
ဂါေၾကာင္	့ေဆး႐ုံတက္ေနရသည္	့
ဦးၾကည္စုိးက	 ‘‘တာ၀န္က်ဆရာ	
၀န္က	တျခားလူနာကုိ	 ၾကည့္ေန	
တဲ့အခ်ိန္ကုိယ္ကလည္း	တစ္ခုခု	
အေရးေပၚလုိ ႔	 သြားေျပာရင္	 အ	
ေဟာက္ခံရတယ္။	အဲဒီအခါမ်ိဳး	
က်ရင္	စိတ္ထဲမေကာင္းဘူး။	ေဒါ	

သလည္း	ထြကတ္ာေပါ့’’ဟု	၎၏	
ခံစားခ်က္ကုိေျပာသည္။
	 ေဆး႐ံုရိွ 	 က်န္းမာေရး၀န္ 	
ထမ္းမ်ားကလည္း	 ၀န္ပိလာျခင္း		
ေၾကာင့္	လူနာႏွင့္	ဆရာ၀န္ၾကား	
အႏုတ္လကၡဏာ	ေဆာင္ေသာ	
ဆက္ဆံေရးေပၚေပါက္လာျခင္း	
ႏွင့္အတူ	 ေဆးကုသမႈမွားယြင္း	
ျခင္း ၊ 	 ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိး 	
မ်ားႏွင့္	 ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေန	
ျဖင့္	မလုိလားအပ္ေသာ	အသက္	
ေသဆံုးမႈမ်ားကုပိါ	ျဖစ္ေပၚေစႏိငု	္
သည္ဟု	ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕	
ႀကီး၏	သုေတသနျပဳစာတမ္းမ်ား	
တြင္	ေဖာ္ျပ၏။
	 	 အလုပ္မ်ားျခင္းေ ၾကာင့္ 	
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအျပည့္အ၀	
မေပးႏုိင္၍	အသက္မေသသင့္ဘဲ	
ေသဆံုးမႈမ်ားသည္	တစ္ႏွစ္လွ်င္	
လူေပါင္း	ကုိးေသာင္းရွစ္ေထာင္	
ခန္႔	 ရွိသည္ဟု	 ပ်မ္းမွ်ဆရာ၀န္	
တစ္ဦးလွ်င္	လူနာသံုးရာငါးဆယ္	
ခန္႔	အခ်ိဳးျဖင့္	က်န္းမာေရးေစာင့္	
ေရွာကမ္ႈေပးေနေသာ	အေမရကိန	္
ႏုိင္ငံ၏စစ္တမ္းမ်ားက	 ေဖာ္ျပ	
ထားသည္။	
	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ 	 တိက်	
ေသာ	အခ်က္အလက္၊	စစ္တမ္း	
မ်ားမရိွေသာ္လည္း	က်န္းမာေရး	
၀န္ထမ္းမ်ားအခ်ိန္မေပးႏုိင္သည့္	
အေျခအေနေၾကာင့္ 	 စိတ္ပုိ င္း 	
ဆုိင္ရာ၊	 ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာထိခိုက္	
ခံစားရမႈမ်ားက	 ျပည္သူ ႔ေဆး႐ံု 	
မ်ားတြင္	သာမက	ပုဂၢလိက	ေဆး	
႐ံုမ်ား၌ပင္ရိွေနသည္။
	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 ဆရာ၀န္	
တစ္ဦးလွ်င္	လူနာႏွစ္ေထာင့္ရွစ္	
ရာႏႈန္းျဖင့္ 	 က်န္းမာေရးေစာင့္ 	
ေရွာက္မႈေပးေနရၿပီး 	 လူဦးေရ	
သန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္အတြက္	
ေဆးပညာလက္မွတ္	(ဆမ)	ရသူ	
ေပါင္းမွာ	 သံုးေသာင္းေက်ာ္သာ	

ရိွေနေသးသည္။	ျပည္သူ႔က်န္းမာ	
ေရးအတြက္	 ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္း	
ခြင္၀င္ေနသူမွာ	တစ္ေသာင္းသံုး	
ေထာင္ခန္႔သာရိွပါသည္။
	 ‘ ‘အဓိကကေတာ့	 လူ ႔စြ မ္း 	
အားအရင္းအျမစ္မလံုေလာက္	
ေသးတာပါ။	 ဆရာ၀န္ေတြ	 အ	
လုပ္အရမ္းမ်ားတယ္ဆိုတာက	
လည္း	 ဟုတ္ပါတယ္။	လူနာအ	
ရမ္းမ်ားလုိ ႔ 	 တစ္ခါတေလမွာ 	
မမွားသင့္ဘဲ	 မွားတာေတြရိွၾကပါ	
တယ္။	၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း	
ဒါေတြကုိ 	 သိေတာ့လိုအပ္ခ်က္	
ျပည့္မီဖို႔	 ႀကိဳးစားေနတယ္။	ခ်က္	
ခ်င္းႀကီးျဖစမ္လာေပမယ္	့တျဖည္း	
ျဖည္းနဲ႔	ျပညစ္ံလုာလမ့္ိမယ္လို႔	ယုံ	
ၾကည္ပါတယ္’’ဟု	က်န္းမာေရး	
၀န္ ႀကီးဌာန	 ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး 	
အဆင့္ရိွသူ	 ေဒါက္တာတစ္ဦးက	
ေျပာသည္။
	 ဆရာ၀န္ႏွင့္ 	 လူနာဦးေရ	
မမွ်တျခင္းက	 လူနာရွင္မ်ား၏	
အိတ္ထဲရိွေဆးကုသစရိတ္ကုိ 	
လည္း	 ႀကီးျမင့္ေစပါသည္။	 အ	
လပ္ု၀န္ပိျခင္းက	ေဆးကသုမႈဆုငိ	္
ရာ	 အမွားအယြင္းမ်ားျခင္းႏွင့္ 	
တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လ်က္ရိွ ၿ ပီး 	
ေဆး႐ံု၊	 ေဆးခန္းမ်ားတြင္	 တာ	
၀န္ရွိဆရာ၀န္သည	္မလိလုားအပ္	
ေသာ	ေဆးစစမ္ႈကု	ိ၂၂	ရာခုငိ္ႏႈန္း	
အထိ	လုပ္ခုိင္းေလ့ရွိသည္ဟု	အ	
ေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္	 ျပဳလုပ္ထား	
ေသာ	သုေတသနအရ	ဆိငုရ္ာအဖဲြ႕	
အစည္းႀကီး၏	သုေတသနဂ်ာနယ္	
က	ေဖာ္ျပပါသည္။	ထုိသို႔	ျပဳလုပ္		
ရျခင္း၏	အေျဖမွာ	လူနာမ်ားျပား	
ေသာေၾကာင့္ 	 လုံေလာက္ေသာ	
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမလုပ္ႏုိင္ျခင္း	
ေၾကာင့္ဟု	ဆိုပါသည္။
	 ‘ ‘ႏုိ င္ ငံတကာမွာေတာ့ 	 မ	
ေျပာတတ္ဘူး။ 	 ဒီကေဆး႐ံုမွာ 	
ေတာ့	လူနာေတြ	ကုန္က်စရိတ္	

အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္	 စဥ္းစား	
ေပးထားတယ္။	မလုအိပ္ဘ	ဲဘာမွ	
မစစခ္ုငိ္းဘူး။	တစခ္ါတစခ္ါေတာ့	
ေရာဂါအေျခအေနအေျပာင္းအ	
လဲျဖစ္သြားလုိ ႔	 နည္းနည္းပါးပါး	
ပုိ ၿပီး	 ေဆးစစ္ခိုင္းတာေလးေတြ	
ေတာ့ရိွပါတယ္’’ဟု	 ရန္ကုန္အ	
ေထြေထြေ ရာ ဂါကုေဆး ႐ံု ႀ ကီး 	
တြင	္တာ၀နထ္မ္းေဆာင္ေနေသာ	
လက္ေထာက္ဆရာ၀န္တစ္ဦးက	
ေျပာသည္။
	 ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္လ်က္ရိွေသာ	
က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ေၾကာင့္	
ျပည္သူမ်ား	တုိက္႐ိုက္အသီးအ	
ပြင့္ခံစားရသည္မွာ	 ေဆး႐ံုသြား	
လွ်င္	 ယခင္ကဲ့သုိ ႔ေဆးအားလံုး	
၀ယ္ေပးရန	္မလုအိပ္ေတာ့ျခင္းျဖစ	္
သည္။	အနညး္ငယ္သာ၀ယ္ေပး	
ရသည္ဟု	 ေဆး႐ုံတက္ေနသည့္	
လူနာအမ်ားစုက	 ျပန္လည္ေျဖ	
ၾကားၾကသည။္	ယခငက္ဲသ့ုိ႔	ေအာ္	
ေငါက္မႈမ်ား	 နည္းပါးသြားေသာ္	
လည္း	 စိတ္ရွည္မႈႏွင့္ 	 ေႏြးေထြး	
ေသာဆက္ဆံေရးကုိ	 လူနာမ်ား	
ေတာင့္တေနရဆဲျဖစ္သည္။
	 ‘‘ဆရာ၀န္ေတြက	လနူာေတြ	
ကုိ 	 ဆက္တိုက္ ၾကည့္ရတာဆို 	
ေတာ့	 သိပ္ေတာ့	 ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္ 	
အားဘူး ။ 	 ကုိယ့္အလွည့္ေတာ္ 	
ေတာ္နဲ႔	 မေရာက္ႏုိင္ဘူး’’ဟု	 ရန္	
ကုန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး	
႐ံုႀကီးတြင္	ႏွလံုးအေပါက္ပါ	ေရာ	
ဂါေ၀ဒနာေၾကာင့္	 ေဆးကုသမႈ	
ခံယူေနရသ	ူအသက	္(၃၀)	အရြယ္	
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

	 ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ	 ေဆး႐ံုႀကီး	
အခ်ိဳ႕ကုိ	သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ	
တြင္	 အဓိကတင္ျပေတာင္းဆုိမႈ	
မွာ	 ၀န္ထမ္းမလံုေလာက္မႈျဖစ္	
ေၾကာင္း	 ဒုတိယသမၼတ	ေဒါက္	
တာ	စုိင္းေမာက္ခမ္းကေျပာၾကား	
သည္။
	 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအ	
ေနျဖင္	့၂၀၁၁-၁၂	တြင	္က်ပ္	၉၂	ဘ	ီ
လယံီ၊	၂၀၁၂-၁၃	တြင	္က်ပ္၄၀၀		
ဘီလီယံ၊	၂၀၁၃-	၁၄	တြင္က်ပ္		
၅၂၈	ဘီလီယံသံုးစြဲခဲ့ၿပီး	ယခုႏွစ္	
တြင	္က်ပ္	၆၅၂	ဘလီယံီအထိ	သံုး	
စဲြရန္	လ်ာထားသည္ဟု	 ျပည္သူ႔	
လႊတ္ေတာ	္က်န္းမာေရးျမႇင္တ့ငမ္ႈ	
ေကာ္မတီက	ေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 သို ႔ေသာ္ယခင္အစိုးရလက္	
ထကက္	လူ႔စြမ္းအားအရငး္အျမစ	္
အသံုးခ်မႈနည္းပါးျခင္းေ ၾကာင့္ 	
မႏုိင္မနင္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ	က်န္းမာ	
ေရးစနစသ္ည	္ယခုႏစွပ္ုငိ္းအတြင္း	
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနေသာ္လည္း 	
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအင္အား	 မ	
လံုေလာကမ္ႈက	ဘတဂ္်ကတ္ုိးျမႇင္	့
ျခင္းႏွင့္အတူ	 ျမင့္တက္လာေသာ	
လူနာမ်ားကုိ	 ေစာင့္ေရွာက္မႈေပး	
ရာတြင္	အခက္အခဲမ်ားစြာ	 ႀကံဳ	
ေနရသည္။
	 ‘‘ဆရာ၀န္အနားရွိလွ်င	္ေရာ	
ဂါေပ်ာက္သလုိ	ခံစားရတယ္’’ဟု	
လူနာအမ်ားစု 	 ေျပာၾကားေသာ	
စကားသည္	 အစိုးရ၏က်န္းမာ	
ေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား	အလ်င္အ	
ျမန္ေရြ႕လ်ားရန္တြန္းအားေပးေန	
သည္။

လူနာမ်ား ႏွစ္ဆတုိးလာေသာ္လည္း
စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ

ဓာတ္ပံု	−	ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္/အီးပီေအျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနသည့္ လူနာတစ္ဦး
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ရဟန္းသံဃာမ်ားတြင္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိျဖစ္ပြားႏႈန္း ပိုမ်ား
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၇
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိ	
ေသာ	ရဟန္းသဃံာမ်ား၏	ဆီးခ်ဳ၊ိ	
ေသြးခ်ဳိေရာဂါ	 ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ	
ေလးပုံတစပုံ္ခန္႔ရိွၿပီး	သာမန္သက	္
တူရြယ္တူ	အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္	ႏႈိင္း	
ယွဥ္ပါက	 ျဖစ္ပြားႏႈန္း	ထက္၀က္	
ေက်ာ္	 ျမင့္မားေနေၾကာင္းဆီးခ်ဳိ၊	
ေသြးခ်ဳိေရာဂါ	 အထူးကုဆရာ	
၀န္ႀကီး	ပါေမာကၡေဒါက္တာတင့္	
ေဆြလတ္က	ဆိုသည္။
	 ဆီးခ်ဳိ၊	 ေသြးခ်ဳိေရာဂါ	 ျဖစ္	
ပြားေနေသာ	 အသက္ေလးဆယ္	
ႏွင့္အထက္	 အမ်ဳိးသားမ်ား	 ျဖစ္	
ပြားႏႈန္းမွာ	 ၁၂	 ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္	
သာ	ရွိေသာ္လည္း	ရဟန္းသံဃာ	
မ်ား	 ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာမူ	 သံဃာအ	
ပါး	၁၀၀	လွ်င္	၂၅	ပါးႏႈန္းျဖစ္ပြား	
လ်က္ရွိေၾကာင္း	သိရသည္။
	 ‘‘ေဆးခန္းမွာ	တစ္ေန႔ကို	တို	
ကင္နံပါတ္	၁	ကေန	၂၀	ေလာက္	
ထိက	ဘုန္းႀကီးေတြပဲ။	 သက္တူ	
ရြယ္တူ	အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔	ယွဥ္ၿပီး	
ၾကည့္ရင္	သူတို႔ျဖစ္ပြားတာထက္	
ထက္၀က္ေလာက္ပိုျဖစ္ေနတာ	
ေတြ႕ရတယ္’’	 ဟု	 အဆုိပါဆရာ	
၀န္ႀကီးက	ေျပာၾကားသည္။
	 ထိုကဲ့သုိ႔	 ရဟန္းသံဃာမ်ား	
၌	ဆီးခ်ဳိ၊	ေသြးခ်ဳိေရာဂါမ်ား	ပိုမို	
ျဖစပ္ြားေနရျခင္းမွာ	သာမနအ္မ်ဳိး	
သားမ်ားထက္	 အစားအစာမ်ား	
(ခ်ဳိ၊	အီ၊	 စိမ့္)	 စားသံုးမႈ	 ပိုမိုမ်ား	
ျပားျခင္း၊	အခ်ဳိရည္ေသာက္သံုးမႈ	
ပိုမိုမ်ားျပားျခင္း၊	အသက္အရြယ္	
ႀကီးရင့္ေသာ	 ရဟန္းသံဃာမ်ား	
အေနျဖင့္	 အထိုင္မ်ားကာ	 လႈပ္		
ရွား မႈ ပို မို နည္း ပါးသြားျ ခင္းတို ႔	
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

	 ‘‘ဘန္ုးႀကီးေတြက	သာမန္လ	ူ
ေတြနဲ႔မတူတဲ့	 အခ်ိန္နဲ႔	 ဘုဥ္းေပး	
ေနၾကရတာဆိုေတာ့	 အ႐ုဏ္	
ဆြမ္းေတြ၊	 ေန႔လယ္ေန႔ဆြမ္းေတြ	
ဆုိရင္	 မ်ားမ်ားစားမိမယ္။	 ဒါ	
ေၾကာင့္	သံဃာေတြစားတ့ဲ	ပမာဏ	
က	 သာမန္အမ်ဳိးသားေတြစားတ့ဲ	
ပမာဏထက	္ပုိမ်ားသြားတယ္။	ဒါ	
ေၾကာင့္	ဗုဒၶဘာသာ	အဓြန္႔ရွည္ဖို႔	
အတြက္	 သံဃာေတြ	 က်န္းမာမွ	
ရမွာမုိ႔	 ဒါယကာေတြအေနနဲ႔က	
လည္း	ခ်ဳိတဲ့အစားအစာေတြ၊	အ	
ခ်ဳရိည္ေတြကိ	ုအတင္းမကပ္ပါနဲ႔’’	
ဟု	၎က	တိုက္တြန္းေျပာၾကား	
သည္။
	 ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားပါက	
အရြယ္မတိုင္မီ	 ေသဆံုးျခင္း၊	
ကုသစရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္းစသည့္	

အခ်ကမ္်ားေၾကာင့	္ႏိငုင္တံစ္ႏိငုင္	ံ
၏	ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးေန	
ျခင္းႏွင့္	 ဆင္းရဲမဲြေတျခင္းတို႔အ	
ေပၚလည္း	 မ်ားစြာ	 အက်ဳိးသက္	
ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း	 ေဆးပညာ	
ပိုင္းမွ	 ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက	 သံုး	
သပ္	ေျပာဆုိၾကသည္။
	 ‘‘ဒီေရာဂါကေန	ထပ္ဆင့္ျဖစ	္
ပြားလာတဲ့	 က်န္းမာေရး၊	 လူမႈ	
ေရး၊	 စီးပြားေရးဆိုးက်ဳိးေတြကို	
ကာကြယ္ဖို႔အတြက္	လူတိုင္း	ဆီး	
ခ်ဳကိင္းစငဖ္ို႔လိတုယ္။	ကမၻာမွာဆိ	ု
ရင္	 ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ	
ဒီေရာဂါ	 ပါတယ္။	 ကာကြယ္မႈ	
ေတြ	 မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္	 ႏိုင္ငံ	
ေတာ္၀င္ေငြ	GDP	ကို	၁	ဒသမ	၅	
ရာခိုင္ႏႈန္း	 ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္	
တယ္’’	 ဟု	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 ဆီးခ်ဳိ၊	

ေသြးခ်ဳိ	 ေရာဂါအသင္း	 ဒုဥကၠ႒	
ပါေမာကၡ	 ေဒၚသန္းသန္းေအးက	
ေျပာသည္။
	 ဆီး ခ်ဳိေသြး ခ်ိဳေရာဂါသည္ 	
အသက္အရြယ္မေရြး၊	 လူမ်ဳိးမ	
ေရြး၊	ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊	ေနရာ	
ေဒသမေရြး	 ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး	 လကၡ	
ဏာမ်ားမွာ	 ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊	
ေရအလြန္ငတ္ျခင္း၊	ဆီးခဏခဏ	
သြားျခင္း၊	 အနာမက်က္ျခင္း၊		
ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္းတို ႔ျဖစ္ 	
ၿပီး	 မကုသဘဲထားပါက	 ေနာက္	
ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္	မ်က္စိ	
ကြယ္ျခင္း၊	 ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ	
ျဖစ္ျခင္း၊	 ထံုက်ဥ္လာျခင္း၊	 ေျခ	
ေထာက္ပုပ္ျခင္း၊	 ဦးေႏွာက္ေသြး	
ေၾကာပိတ္၍	 ေလျဖတ္ျခင္းတုိ႔အ	
ျပင္	 ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း	

စသည္တို႔	ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း	သိ	
ရသည္။
	 ၎ေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္	
အတြက	္၅၀	ရာခိငု္ႏႈန္း	ကာကြယ	္
ႏုိင္၍	 အစား	 (အခ်ဳိ၊	 အအီ၊	
အစိမ့္၊	 အငန္)	 ေလွ်ာ့စားျခင္း၊	
အမွ်င္ဓာတ္ပါေသာ	အစားအစာ	
မ်ားမ်ားစားျခင္း၊	 ျပည့္၀ဆီ	 (တိ	
ရစၧာန္မ်ားမွ	ထုတ္ယူေသာအဆီ)	
မ်ား	 ေလွ်ာ့စားျခင္း၊	 ေရမ်ားမ်ား	
ေသာက္ေပးျခငး္၊	 အ၀မလြန္	
ေအာင္	ထိန္းထားျခင္း၊	မ်က္စိကို	
တစ္ႏွစ္လွ်င္	 တစ္ႀကိမ္စစ္ျခင္း၊	
ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္	ေသြးတြင္းအဆီ	
ဓာတ္မ်ားကို	 ေျခာက္လလွ်င္	
တစႀ္ကမ္ိစစ္ျခင္း၊	ေျခေထာက္ႏငွ့	္
ေျခဖ၀ါးမ်ားကို	 ေန႔စဥ္စစ္ျခင္း၊	
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္	 ႏွလံုးကို	 ပံုမွန္	

စစ္ျခင္းမ်ားအျပင္	လႈပ္ရွားမႈမ်ား	
ျပဳလပု္ေပးျခင္းႏငွ့	္စတိဖ္စိီးမႈမ်ား	
မျဖစ္ေပၚေအာင	္ျပဳမူေနထုိင္ျခင္း	
မ်ားျဖင့္	ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း	သိ	
ရသည္။
	 ‘‘ဆီးခ်ဳိျဖစ္ေနတာကေတာ့	
၁၀	ႏစွ္ေလာကရိွ္ၿပီ။	ဟုိတစ္ေလာ	
က	 လက္တစ္ျခမ္းလႈပ္လို႔မရလို႔	
ဆိၿုပီး	ေဆးခန္းသြားျပေတာမ့	ွဆီး	
ခ်ဳိအခံရွိလို႔	 ေလတျခမ္းျဖန္းသြား	
တာတဲ့။	 ဆီးခ်ဳိရွိေတာ့	 ေလျဖန္း	
တာက	ေတာ္ေတာန္ဲ႔	မေပ်ာက္ႏိငု	္
ဘူး။	 တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိေနၿပီ။	
ေရာဂါႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို	 ကုေနရတာ	
ေပါ့’’	ဟု	ဆီးခ်ဳိႏွင့္	ေလျဖန္းျခင္း	
ေ၀ဒနာကို	 တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း	
ခံစားေနရသ	ူအသက	္(၆၅)	ႏစွအ္	
ရြယ္	ဘႀကီးေမာင္က	ေျပာသည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	ဆီးခ်ဳိေသြး	
ခ်ဳိေရာဂါျဖစပ္ြားမႈႏႈန္းမွာ	၁၁	ဒသ	
မ	၈	ရာခိငု္ႏႈန္းရွကိာ	လ	ူ၁၀၀	လွ်င	္	
၁၂	ဦးႏႈန္း	ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး	ၿမိဳ႕	
ျပ၌	 ၁၃	 ဒသမ	 ၉	 ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	
ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌	 ၇	 ဒသမ	
၃	 ရာခိုင္ႏႈန္း	 ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ	
ေၾကာင္း	ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ	အ	
သင္း၏	 သုေတသနျပဳခ်က္အရ	
သိရသည္။
	 ဆီးခ်ဳ၊ိ	ေသြးခ်ဳိေရာဂါ	ျဖစပ္ြား	
ႏႈန္းမွာ	တစ္ကမၻာလံုး၌	လူဦးေရ	
၃၈၂	သန္းခန္႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိကာ	
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္	 အေရွ႕	
ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္	 လူဦး	
ေရ	၄၉	ရာခိငု္ႏႈန္းမွာ	ဆီးခ်ဳိေရာဂါ	
ျဖစ္ပြားေနသည္ကို	 မသိရွိၾက	
ေၾကာင္း၊	 မကာကြယ္ႏိုင္ပါက	
လာမည့္	 ၂၀၃၀	 ျပည့္ႏွစ္၌	၅၉၂	
သန္းျဖစပ္ြားလာႏိငု္ေၾကာင္း	ကမၻာ	့	
က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီးက	 ထုတ္	
ျပန္ထားသည္။

ဓာတ္ပံု	-	ေက်ာ္ဇင္သန္းရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားလွဴဒါန္းသည္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သံုးေဆာင္ၾကရသည္။



Vol.13, No.5  April 2 , 2014Health
10

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္
တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူငါးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုး
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၉
ျမန္မာႏိငုင္တံြင	္ေလထုညစည္မ္း	
မႈေၾကာင့္	တစ္ႏွစ္လွ်င္	လူဦးေရ	
ငါးေသာင္းေက်ာ	္ေသဆံုးလ်ကရ္ွ	ိ
သည္ဟု	သန္႔ရွင္းေသာ	မီးဖိုမ်ား	
သံုးစဲြေရး	ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအဖဲြ႕	
(GACC)	စာရင္းမ်ားတြင္	ေဖာ္ျပ	
ထားသည္။
	 ထမင္းဟင္းခ်ကရ္ာမွ	ထြက	္
လာေသာ	မီးခိုးမ်ားႏွင့္	ကားမ်ား၊	
စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားမွ	ထြက္ေသာ	
မီးခိုးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္	ေလထုညစ္	
ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္	ဆက္	
စပ္၍	 ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာ	
ဂါ၊	 ေလျဖတ္ျခင္း၊	 အသက္႐ွဴ	
လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ	 ေရာဂါမ်ား	
ႏွင့္	 ကင္ဆာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္	
အသက္ေသဆံုးမႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚေန	
ၿပီး	 ၂၀၁၂	 ခုႏွစ္တြင္	တစ္ကမၻာ	
လံုး၌	လူဦးေရ	ခုနစ္သန္းခန္႔	ေသ	
ဆံုးခဲ့ရသည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏	 ၉၀	
ရာခို င္ႏႈ န္းေက်ာ္ မွာ 	 အစားအ	

ေသာက္	 ခ်က္ျပဳတ္ေရးအတြက္	
ထင္းမီးႏွင့္	ေလာင္စာမ်ားကို	သံုး	
စဲြေနဆဲျဖစသ္ညဟု္	GACC	က	စာ	
ရင္းေဖာ္ျပထားသည္။
	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္	 မႏၲေလးၿမိဳ႕	
တို႔တြင္	တိုင္းတာထားေသာ	ေလ	
ထုညစ္ညမ္းမႈ	 ကိန္းဂဏန္းမ်ား	
သည	္ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီး	
(WHO)	က	သတ္မွတ္ထားေသာ	
ပမာဏထက္	 ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး	
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္	ကမၻာေပၚရွိ	
ေလထညုစည္မ္းမႈအမ်ားဆံုး	ႏိငုင္	ံ
မ်ား	စာရင္းတြငလ္ည္း	အဆင့	္၁၇	
ေနရာ၌	ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။
	 ‘‘ေလထုညစည္မ္းမႈက	ခ်က	္
ခ်င္းလက္ငင္းႀကီး	လူကို	 ဒုကၡမ	
ေပးဘူး။	ဒါေပမဲ့	ကာလၾကာလာ	
တာနဲ႔အမွ်	 ျပႆနာေတြ	တန္းစီ	
ၿပီးျဖစ္လာမယ္။	အသက္႐ွဴလမ္း	
ေၾကာင္းဆိငုရ္ာ	ေရာဂါေတြ၊	ႏလွံုး	
ေရာဂါေတြအျဖစ္မ်ားလာမယ္’’	
ဟု	အေထြေထြေရာဂါကု	ဆရာ	
၀န္တစ္ဦးျဖစ္သူ	ေဒါက္တာလင္း	
ထက္က	ေျပာသည္။

ရာသီဥတုေၾကာင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးႏိုုင္
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၉
ရာသီဥတုပူျပင္းလြန္းသျဖင့္	 က	
ေလးငယမ္်ားႏငွ့	္သကႀ္ကီးရြယအ္ိ	ု
မ်ား	 ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးမႈမ်ား	
ျဖစ္ေပၚတတ္၍	အထူးသတိျပဳရန္	
လိအုပသ္ညဟ္	ုအေထြေထြေရာဂါ	
ကဆုရာ၀န္မ်ားက	သတိေပး	ေျပာ		
ၾကားသည္။
	 ရာသီဥတုပူျပင္းမႈေၾကာင့္ 	
ခႏၶာကိယ္ုအပူခ်န္ိ	ျမင့တ္ကလ္ာ၍	
ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊	 မူးေ၀ျခင္း၊	
ေအာ့အန္ျခင္း၊	 ေမာပန္းႏြမ္းနယ္	
ျခင္း၊	 ေခြၽးမထြက္ျခင္းမ်ားအျပင္	
အေရျပားမ်ား	 နီရဲလာျခင္း၊	 အ	
သက႐ွ္ဴခကခ္လဲာျခင္း၊	ကေယာင	္
ကတမ္းျဖစ္ျခင္းႏငွ့	္သတလိစ္ျခင္း	
မ်ား	 ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး	ေသခ်ာစြာ	
ကုသမႈမခံယူပါက	အသက္ေသ	

ဆံုးသည္အထိ	 အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္	
သည္ဟု	ဆိုသည္။
	 ‘‘အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြမွာ	
ေသြးတိုးတာ၊	 ႐ုတ္တရက္ေလ	
ျဖတ္တာ၊	 ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ	
ျပတ္ၿပီး	 ေသဆံုးမႈေတြ	 ရွိလာႏိုင္	
တယ္။	 ၿပီးေတာ့	 ေနပူထဲမွာ	 အ	
လုပ္လုပ္ေနသူေတြနဲ႔	ကားသမား	
ေတြ	 အထူးဂ႐ုျပဳဖို ႔လည္း	 လိုပါ	
တယ္’’	 ဟု	သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွ	
အေထြေထြေရာဂါကု	 ဆရာ၀န္	
ေဒါက္တာေ၀ၿဖိဳးက	ေျပာသည္။
	 ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္သည္	၄၀	
ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္	(၁၀၄	ဒီဂရီ	ဖာ	
ရင္ဟိုက္)	 ထက္	 ေက်ာ္လြန္၍	
ေခြၽးမထြက္ျခင္းႏွင့္	 စိတ္႐ႈပ္ေထြး	
မႈမ်ား	ျဖစ္ေပၚလာပါက	အႏရၲာယ္	
ရွိေသာ	အပခူ်နိလ္ြနက္မဲႈကိ	ုခစံား	
ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	ကမၻာ့က်န္းမာ	

ေရးအဖဲြ႕ႀကီးက	 သတ္မွတ္ထား	
သည္။
	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ေန႔အပူခ်ိန္	
မ်ားအျဖစ္	 မႏၲေလးတိုင္း၊	 စစ္	
ကိငု္းတိငု္းေအာကပ္ိငု္း၊	ပခဲူးတိငု္း၊	
မေကြးတိုင္းတို႔တြင္	၄၀	ဒီဂရီ	စင္	
တီဂရိတ္မွ	၄၂	ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္	
ခန္႔၊	ရန္ကန္ုတုိင္း၊	ေနျပည္ေတာ္၊	
ဧရာ၀တီတိုင္း၊	တနသၤာရီတိုင္း၊	
ကယားျပညန္ယ္၊	ကရင္ျပညန္ယ္၊	
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္	 စစ္ကိုင္းတိုင္းအ	
ထက္ပိုင္းတို႔တြင္	၃၅	ဒီဂရီစင္တီ	
ဂရိတ္မွ	 ၃၉	ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အ	
ထ	ိရွိႏိုင္သ္ညဟ္	ုမိုးေလ၀သပညာ	
ရွင	္ေဒါကတ္ာထြန္းလြငက္	ထုတ္	
ျပန္ထားသည္။
	 အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈႏွင့္	 ခရမ္း	
လြန္ေရာင္ျခည္	 လြန္ကဲမႈတို ႔	
ေၾကာင့္	 ရန္ကုန္တြင္	ကေလးသူ	

ငယမ္်ား	ဖ်ားနာမႈ	ပိမုိမု်ားျပားလာ	
ၿပီး	လူႀကီးမ်ားတြင္လည္း	႐ုတ္တ	
ရက္	 ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္၍	
ေသဆံုးမႈမ်ား	ႀကံဳေတြ႕လာရသည	္
ဟုရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္	အ	
ေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္အခ်ဳိ႕	
က	ေျပာသည္။
	 ပူျပင္းေသာ	 ရာသီဥတုတြင္	
အပူဒဏခံ္ႏိငု္ေသာ	အ၀တ္အစား	
မ်ား	 ၀တ္ျခင္း၊	 ခႏၶာကိုယ္မွ	 ေရ	
ဓာတ္ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္	 ေရႏွင့္	အ	
ရညရ္ႊမ္းေသာ	အသီးအႏွမံ်ား	စား	
သံုးေပးျခင္း၊	 အရက္ႏွင့္	 ကဖင္း	
ဓာတ္ပါ၀င္ေသာ	 အရည္မ်ား	
ေသာက္သံုးမႈကို	ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊	
ကိယုလ္ကလ္ႈပရ္ွားမႈ	ျပင္းထနစ္ြာ	
လုပ္ျခင္းတို႔ကို	ေရွာင္ၾကဥ္ရန္	လို	
အပ္သညဟု္	ေဆးပညာရွငမ္်ားက	
အႀကံျပဳေျပာၾကားထားသည္။

	 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင	္ေရႏငွ့	္ေလ	
ထုညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာ	 ျပႆနာ	
မ်ားကိ	ုျပညသ္မူ်ား	ပညာေပးသရိွ	ိ
ရန္	လိအုပ္ေနၿပီး	ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ	့

လာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း	 လို 	
အပ္ေနေၾကာင္း	ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္	
ႀကီးဌာန	ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး	ဦး	
ဉာဏထ္ြန္းေအာငက္	၂၀၁၃	ခုႏစွ	္

ဇြန္လ	၁၃	ရက္တြင္	ေျပာၾကားခဲ့	
သည္။
	 တစက္မၻာလံုးအတုိင္းအတာ	
အရ	လူရွစ္ဦးေသဆံုးလွ်င္	တစ္	

ဦးမွာ	ေလထညုစည္မ္းမႈႏငွ့	္ဆက	္
စပ္၍	ေသဆံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု	
WHO	 က	 သတိေပးေျပာၾကား	
ထားသည္။
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ေျပာင္းဖူးဖက္ႏွင့္ ေျပာင္းဖူးပင္
၀ယ္သူမရွိ၍ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ရ

အိမ္တုိင္ရာေရာက္ မီတာခေကာက္ခံသျဖင့္ ရက္လြန္ေၾကးပါေပးေနရမႈ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံမ်ား မေက်နပ္
ေမာင္ကံ

ေက်ာက္ျဖဴ၊ မတ္−၂၉
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင	္လွ်ပစ္စမ္တီာ	
ခေကာက္ခံျခင္း	လုပ္ငန္းမ်ားကို	
MCC	 ကုမ ၸဏီက	 အိမ္တိုင္ရာ	
ေရာက္	 ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ 		
ရက္လြန္ေၾကးေပးေနရမႈ	 ျဖစ္ေန	
ေၾကာင္း	သတင္းရရွိသည္။
	 ‘‘ကုမၸဏီက	 မီတာသံုးစြဲတဲ့	

ေနအမိ္ေတြကိ	ုကားနဲ႔သြားၿပီးတစ	္
ရကက္ိ	ုအိမ္ႏစွရ္ာ	ေကာကခံ္ၾကပါ	
တယ။္	အဒဲလီိ	ုအမိတ္ုငိရ္ာေရာက	္
လာေကာက္တာက	 မီတာခေပး	
ေဆာင္သူေတြအတြက္	 အဆင္	
ေျပေပမယ့္	ကားဝင္လို႔မရတဲ့	ေန	
အိမ္ေတြနဲ႔	လာေကာက္တဲ့အခ်ိန္	
မွာ	 အိမ္သားေတြနဲ ႔	 မေတြ႕တာ	
ေတြေၾကာင့္	ရက္ကအလိုလိုလြန္	

သြားတာေတြရွိပါတယ္။	ၿပီးေတာ့	
မီတာခေကာက္တ့ဲအခါ 	 ကား 	
မဝင္ႏုငိတ္ဲ့ေနရာေတြကိ	ုလကူိယု	္
တုိင္ဆင္းေကာက္မယ္လို ႔	 ေျပာ	
ထားေပမယ့္	လာမေကာက္တဲ့အ	
တြက္	သတ္မွတ္ရက္ထက္	ေက်ာ္	
လြနသ္ြားတာေတြရွပိါတယ။္	အဲဒ	ီ
လို	 ရက္လြန္သြားလို ႔ရွိရင္	 ရက္	
လြန္ေၾကးႏွစ္ေထာင္	 ေဆာင္ရပါ	

တယ္’’ဟု	ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ခံတစဦ္း	
က	ေျပာသည္။
	 ယခငက္	လွ်ပစ္စမ္ီးသံုးစြသဲ	ူ
မ်ားမွာ	 မီတာခမ်ားကို	 ၿမိဳ႕နယ္	
လွ်ပစ္စအ္ငဂ္်ငန္ယီာ႐ံုးသို႔	ကိယု	္
တုငိ	္သြားေရာက္ေပးသြင္းျခင္းျဖင္	့
ရက္လြန္ဒဏ္ေၾကး	 ေပးေဆာင္	
ရမႈနည္းပါးခဲ့ေ ၾကာင္း 	 ထမင္း 	
ဆုိင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက	ေျပာၾကား	

ခဲ့သည္။
	 	 ‘‘ေနာက္ဆံုးဘယ္ေန႔သြင္း	
ရမယ္ဆုိတာကို	 ၾကည့္ၿပီးေတာ့	
သြားသြင္းလုိက္႐ံုပါပဲ။	အခုဟာ	
က	လာေကာက္မယ္လို႔ေျပာထား	
ေတာ့	ကားအလာကုိပဲ	 ေစာင့္ၿပီး	
ေပးၾကပါတယ္။	မီတာခေကာက္	
ဖို႔	ကားလာတဲ့အခ်ိန္က	ရက္လြန္	
ေနပါ ၿပီ။	 အတတ္ႏုိင္ဆံုးေတာ့	

ကိုယ္တုိင္သြားသြင္းတဲ့	 စနစ္က	
အေကာင္းဆံုးပါပဲ’’ဟု	 ၿမိဳ႕ခံတစ္	
ဦးက	ေျပာသည္။
	 	 ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္	 	 ေရႊ	
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ	 ျဖန္႔	
ျဖဴးေပးေနသည့္	 လွ်ပ္စစ္မီးျဖင့္	
တစ္ယူနစ္လွ်င္	၃၅	က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္	
သံုးစြဲေနရျခင္းျဖစ္သည္။

မ်ဳိးမင္းဦး
မုံရြာ၊ မတ္−၂၉

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ၀င္ေဒသ		ေျပာင္း	
ခင္းမ်ားမွ	 ေျပာင္းဖူးဖက္ႏွင့္	
ေျပာင္းဖူးပငအ္၀ယ္မရိွ၍	မတ္လ	
ကနုရ္ကပ္ုငိ္းတြင	္စုကိခ္င္း၌	မီး႐ႈိႈ႕	
ဖ်က္ဆီးခဲ့ရေၾကာင္း	 သတင္းရရွိ	
သည္။
	 ‘‘အျခားသီးႏွံနဲ႔ယွဥ္ရင္	 အ	
ျမတ္ရတာေသခ်ာလုိ႔	 ေျပာင္းဖူး	
စုကိခ္င္းေတြပိုစုကိၾ္ကတာ။	အရင	္	
ႏွစ္ေတြတုန္းက	 ေျပာင္းဖူးဖက္နဲ႔	
ေျပာင္းဖူးပင္ေရာင္းရတယ။္	ဒီႏစွ	္
၀ယ္မယ့္သူမရိွဘူး။	 အလကား	
ေပးေတာင	္ယမူယ္သ့မူရွိေတာလ့ုိ႔	
စုကိခ္င္းထ	ဲမီး႐ႈ႕ိလုကိရ္တယ္’’ဟု	
ဘုဘေက်းရြာမွ	 ေျပာင္းဖူး	 စုိက္	
ေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။
	 ယခင္ႏွစ္မ်ားက	 ေျပာင္းဖူး	
ဖက္တစ္ပိႆာ	 က်ပ္ငါးရာ၀န္း	
က်င္ရွိခဲ့ၿပီး	ယခုႏွစ္တြင္	က်ပ္သုံး	
ရာ၀န္းက်င္ျဖင့္	 ေဆးလိပ္လုပ္	
ငန္းမ်ားက	၀ယ္ယူခဲ့သည္။	

	 ယခုႏစွအ္တြင္း	ေျပာင္းစုကိ	္
ပ်ဳိးသူထက္၀က္ခန္ ႔မ်ားျပားလာ	
ေသာ္လည္း	ေျပာင္းဖူးဖက္၀ယ္ယူ	
သူမရိွခ့ဲေပ။	 ေျပာင္းဖူးဖက္ခြာသူ	
တစဥ္ီးလွ်င	္တစ္ေတာင္းက်ပတ္စ	္
ရာႏႈန္းျဖင့္	 တစ္ေန႔	 ေတာင္းသုံး	
ဆယ	္၀န္းက်ငအ္ထ	ိၿပီးစီးေၾကာင္း	
သိရသည္။	
	 ေျပာင္းဖူးဖက္ခြာ	ေန႔စားအ	
လုပ္သမားအျဖစ္	 ဖက္ယူလွ်င္	
တစ္ဦး	 က်ပ္ႏွစ္ေထာင္၊	 ဖက္	
မယူလွ်င္	တစ္ဦးက်ပ္သုံးေထာင္	
၀န္းက်င္ျဖင့္	ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ရ	
သည။္		ေျပာင္းဖူး	ေႁခြေလွ႔ရာတြင	္
ေျပာင္းဖူးဖက္ခြာၿပီး	 ေျပာင္းဖူး	
ဆန္တင္းတစရ္ာလွ်င	္ေျပာင္းဆန္	
တစတ္င္းႏႈန္း၊	ေျပာင္းဖူးဖကမ္ခြြာ	
လွ်င္	ေျပာင္းဖူးဆန္	တင္းတစ္ရာ	
လွ်င္	သုံးတင္းႏႈန္းအထိ	စက္ငွား	
ရမ္းခေပးရသည္။
	 ေျပာင္းဖူးပင္မ်ားကို	 ႏြားစာ	
အျဖစ္	တစ္ဧကစုိက္ခင္းတစ္ခင္း	
က်ပ္သုံးေသာင္း၀န္းက်င္	 အ	

ထိ	 အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္	
လည္း	ယခုႏစွတ္ြင	္လာေရာကယ္	ူ
ေဆာင္မည့္သူမရွိသျဖင့္	 ေျပာင္း	
ဖူးပင္ခုတ္၊	ေျပာင္းဖူးခ်ဳိး၊	ေျပာင္း	
ဖူးပငစ္လီပ္ုငန္းအတြက	္တစဧ္က	

လ်င	္က်ပသ္ုံးေသာင္းမ	ွက်ပ္ေလး		
ေသာင္းခြအဲထ	ိကနုက္်ခဲသ့ညဟ္	ု
ဆုိသည္။	
	 ေဆာင္းရာသစီုကိ	္ၾကကစ္ာ		
စပီီေျပာင္းဖူးစုကိခ္င္းမွာ	အထြက	္

ႏႈန္းေကာင္းၿပီး	 တစ္ဧကလွ်င္		
ေျပာင္းဖူးဆန	္တင္းတစရ္ာေက်ာ	္
အထိ	ထြက္ရွိသည္။	
	 မုံရြာေစ်းကြက္တြင္	 စီပီ	
ၾကကစ္ာေျပာင္းဖူးဆန	္တစတ္င္း	

လွ်င္	၆၆၀၀	က်ပ္မွ	၆၈၀၀	က်ပ္	
ေစ်းရွိၿပီး	မုိးရာသီစုိက္	ေျပာင္းဖူး	
ဆန္တစ္တင္းလွ်င္	က်ပ္	ရွစ္ေထာင္	
မွ	က်ပ္တစ္ေသာင္း	၀န္းက်ငအ္ထိ	
ေစ်းရွိသည္။

ဓာတ္ပံု	−	မ်ိဳးမင္းဦး
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regional

	 မည္သည့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕	
အစည္းကမွလည္း	ယင္းသို႔တာဝန္	
မဲစ့ြာ	ေျပာဆိမုႈမ်ားအတြက	္အေရး	
ယူမႈမရိွေသးပါ။	 အေမရိကန္၊	
ၿဗိတိန္အပါအဝင္	ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္	
အမုန္းတရားလႈံ ႔ေဆာ္ေျပာဆိုမႈ 	
မ်ားအတြက္	 ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း	
ထားေသာလ္ည္း	ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္
မ	ူလြတလ္ပစ္ြာထတု္ေဖာ္ေျပာဆု	ိ
ခြင့္ကို	 အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္	
တာဝန္ခံမႈ၊	တာဝန္ယူမႈမဲ့စြာ	ပ႐ို	
ဖိုင္းပံုအစစ္အမွန္မ်ားမသံုးဘဲ	လႈံ႔	
ေဆာ္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။
	 အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က	 ရည္ရြယ္	
ခ်က္ရွိရွိျဖင့္	 လႈံ ႔ေဆာ္ျဖန္႔ေဝေန	
သည္ဟု	ယံုၾကည္ရၿပီး	၎တု႔ိကို	
တန္ျပန္ဆန္႔က်င္ရန္	မည္သူကမွ	
မလုပ္ၾကေသးသည့္အတြက္	ပန္း	
စကားလႈပ္ရွားမႈကို	 စတင္ဖို႔စိတ္	
ကူးရခဲ့သည္ဟု	 ေနဘုန္းလတ္က	
ဆုိသည္။
	 ပန္းစကားလႈပရ္ွားမႈကိ	ုတစ	္
ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္	 ဧၿပီ	
၄	ရက္တြင္	စတင္မည္ျဖစ္သည္။	
ပါးစပ္တြင္	 ပန္းတစ္မ်ဳိးကို	 ကိုင္	
ထားသည့္	 သေကၤတ႐ုပ္ပံုကို 	
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး	 စတစ္ကာ	
မ်ား၊	ပိစုတာမ်ားကိ	ုအြနလ္ိငု္းတြင	္
ေရာ	ျပငပ္တြငပ္ါ	ျဖန္႔ေဝသြားမည	္
ျဖစ္သည္။	 မည္သည့္အရပ္ဘက္	
အဖြဲ႕အစည္းမဆို	 ၎တို႔ႏွင့္	 ပူး	
ေပါင္းရန္ဖိတ္ေခၚၿပီး	တစ္ဦးခ်င္း	

အေနျဖင့္လည္း	 ပါးစပ္တြင္	 ပန္း	
ကိုက္ထားသည့္ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္	
ကူးၿပီး	 ပန္းစကားေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ	
မ်က္ႏွာတြင္	တင္ေပးျခင္း၊	မိမိတို႔	
၏	ပ႐ိဖုုငိ္းပံမု်ားတြင	္အသံုးျပဳျခင္း	
ျဖင့္	 လႈပ္ရွားမႈတြင္	 ပါဝင္ႏုိင္	
ေၾကာင္း	၎က	ေျပာသည္။
	 ‘‘ပါးစပ္မွာ	 ပန္းေလးေတြ	
ကိကုထ္ားတဲသ့ေကၤတကိ	ုအာဆ	ီ
ယလံထူဖုိရုမမ္ွာ	စလပုခ္ဲပ့ါတယ။္	
အဲဒီဖိုရမ္ကို	 ႏုိင္ငံျခားသားေတြ	
အမ်ားႀကီးလာေတာ	့ကြၽန္ေတာတ္ို႔	
လႈပ္ရွားမႈကေန	 ျပန္ရလိုက္တဲ့	
မက္ေဆ့ခ်္က	 မြတ္စလင္ေတြကို	
ဗုဒၶဘာသာအားလံုးက	 မုန္းတာ	
မဟုတ္ဘူး၊	 ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ	
ၿပီး	 လႈပ္ရွားတဲ့လူတစ္စုက	 မုန္း	
တာလို႔သသိြားတာ၊	ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔	
အတြက္	အျမတ္ပဲ’’ဟု	စံပယ္ပန္း	
ပါေဖာမန္႔ကို	 ျပဳလုပ္ျပသခဲ့သူ	
ကိုသက္က	ေျပာသည္။
	 သႀကၤ န္ကာလျဖစ္သျဖင့္ 	
ဧၿပီ	၄	ရက္စတင္မည့္	လႈပ္ရွားမႈ	
တြင္	 ပိေတာက္ပန္းကို	 သံုးသြား	
မည္ျဖစ္ ၿပီး	 အခ်ိန္အခါရာသီ	
အလိကု	္သေကၤတပန္းတစမ္်ဳိးမ်ဳိး	
ကို	သံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။
	 အာဏာရွင္စနစ္ကို	ျဖဳတ္ခ်	
ႏုိင္ခဲ့သည့္	အာရပ္ေႏြဦးဟု	ကမၻာ	
ေက်ာ္ခဲ့ေသာ	အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား၏	
ေတာ္လွန္ေရးတြင္	လူမႈကြန္ရက္	
မ်ားက	အေရးပါခဲ့သည။္	အာဏာ	

ရွင္ကိုျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္	 လူမႈ	
ကြန္ရက္တြင္	 လူထုအင္အားကို	
စစုည္းႏုငိခ္ဲသ့ည။္	အဂီ်စ္ႏုငိင္တံြင	္
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္	
အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကို	 အခ်ိန္	
အေတာ္ၾကာျဖတ္ေတာက္ထားရ	
သညအ္ထိ	လမူႈကြန္ရကအ္ငအ္ား	
ကိ	ုအာဏာရွငတုိ္႔က	အသအိမွတ္	
ျပဳခဲ့ရသည္။
	 သို ႔ေသာ္	 အိမ္နီးခ်င္းထိုင္း	
ႏိုင္ငံတြင္မူ	 ရွပ္နီရွပ္ဝါႏုိင္ငံေရး	
အ႐ႈပ္အေထြးမွာ	 လူမႈကြန္ရက္	
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေၾကာင့္ပင္	 ပိုမိုျပင္း	
ထန္လာခဲ့ၿပီး	 ပဋိပကၡကို	 ပုိမုိႀကီး	
ထြားလာေစသည္။	 Enter	 တစ္	
ခ်က္ေခါက္လွ်င္	 မီးဟုန္းဟုန္း	
ေတာက္သြားေစရမည္ဟု	 ေျပာ	
စမွတ္ျပဳရသည္အထိ	ကမၻာတြင္	
ဆုိရွယ္မီဒီယာအင္အားႀကီးလာခဲ့	
သည္။	 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း	
ဆုိရွယ္မီဒီယာကို	 မတြန္းလွန္ႏုိင္	
ပါ။	 အထူးသျဖင့္	 ၂၀၁၅	 ေရြး	
ေကာကပ္ဲြနီးကပလ္ာခ်နိတ္ြင	္ႏုငိင္	ံ
ေရးတြင္	ဘာသာေရး၊	လူမ်ိဳးေရး	
ကုိ	 အသံုးခ်လႈပ္ရွားမည့္	 အရိပ္	
အေယာင္မ်ားကုိ	ဆိုရွယ္မီဒီယာ	
မ်ားတြင္	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	 မီး	
ေမႊးေနသူမ်ား	ရိွလာေနပါသည္။
	 ‘ ‘ရခိုင္ေကာ္မရွင္အျဖစ္နဲ ႔	
ရခုိင္မွာ	ေျခာက္လေလာက္	သြား	
ေနခဲ့ရတယ္။	အဲဒီမွာ	လြယ္လင့္	
တကူေျပာလုိက္တဲ့	 စကားတစ္	

ခြန္းက	လူတစ္စုလံုးကုိ	ခ်က္ခ်င္း	
မီးေလာငတ္ိကုသ္ြင္းခလံိကုရ္မယ္	့
အေပါက္ျဖစ္ေအာင္	 တာ၀န္ရိွ	
သူေတြ	 ကုိယ္တုိင္က	 ေျပာတာ	
လည္း	 ကြၽန္ေတာ့္နားနဲ ႔	 ဆတ္	
ဆတ္ၾကားလိုက္ရတယ္။	ဒီေတာ့	
တုိင္းျပည္အတြက္	 ေလာေလာ	
ဆယ္မွာ	မခ်စရ္င္ေနပါ။	မမုန္းရင	္
ေတာ္ၿပီဆုိတဲ့	 စိတ္ကေလး	 ရိွဖုိ ႔	
လုိပါတယ္။	 အက်ိဳးရိွတ့ဲ	 စကား	
ေတြကုိပဲ	 ေျပာေစလိုပါတယ္’’ဟု	
ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈတြင္	 ပါ၀င္	
မည့္	ဇာဂနာကေျပာသည္။
	 ယမန္ႏွစ္က	 ျပန္ၾကားေရး	
၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္	အေမရိကန္သံ႐ံုး	
တုိ႔	 ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္	အမုန္း	
တရားကုိ	 ႀကီးထြားေစေသာ	ေရး	
သားမႈမ်ားႏွင့္	ဆုိရွယ္မီဒီယာ	အ	
လုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌	 လူထုအေျခ	
ျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊	 တုိင္ၾကားႏုိင္	
သည့္	 ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား	 လုပ္	
ေဆာငရ္န္	အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း	ျပန္	
ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန	 ဒုတိယ၀န္	
ႀကီး	ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။
	 ‘‘ကုိေနဘန္ုးလတ္တို႔လပ္ုတဲ့	
ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈက	 ႀကိဳဆိုရ	
မွာပါ။	အငတ္ာနကလ္ြတ္လပ္ခြင္	့
ကု	ိမထိခုိက္ေစဘနဲဲ႔	အမုန္းတရား	
ကု	ိေရွး႐ွဳတဲ	့ေရးသားခ်ကမ္်ား	ကု	ိ
တားဆီးႏုငိဖ္ို႔၊	ျပညသ္ူေတြ	အထူး	
သျဖင့္	လူငယ္ေတြၾကားမွာ	အင္	
တာနက္ေပၚက	 ေတြ႕သမွ်	 မယုံ	

ေအာင္	 ပညာေပးႏုိင္မယ့္	 နည္း	
လမ္းေတြရွာဖို ႔	 IMS	 နဲ႔ေပါင္းၿပီး	
ေဆြးေႏြးေနပါတယ္’’ဟု	 ၎က	
ေျပာသည္။
	 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္	hate	Sp-	
eech	 မ်ားကုိ	 ေစာင့္ၾကည့္ျဖဳတ္	
ပစ္ရန္	 ျမန္မာစာတတ္ကြၽမ္းနား	
လည္သူ	အရာရွိတစ္ဦးကုိ	 ေဖ့စ္	
ဘြတ္ခ္က	 ခန္႔အပ္ထားလုိက္ရ	
သည။္	အစုိးရက	ျပႆာနာမီးေမႊး	
ေနသည့္	အေကာင့္မ်ားကုိ	တား	
ဆီးရန	္တုငိၾ္ကားႏုငိသ္ည္	့၀ကဘ္	္
ဆုကိ	္ျပဳလပုလ္ုိေသာလ္ည္း	ျမနမ္ာ	
ျပည္က	အြန္လုိင္းသံုးစဲြသူမ်ားက	
အငတ္ာနကလ္ြတလ္ပခ္ြင္က့ု	ိျပန	္
ကန္႔သတ္မည့္	အစုိးရလုပ္ရပ္ဟု	
ဆုိကာလက္မခံခဲ့ေပ။
	 သိ႔ုေသာ္ဘာမွ်မရိွတာထက္	
စာလွ်င္ေတာ့	ပန္းစကားလုိ	အဖဲြ႕	
မ်ိဳးေပၚေပါက္လာျခင္းကုိ	 ႀကိဳဆုိ	
သူမ်ားရိွပါသည္။	ပန္းစကားလႈပ္	
ရွားမႈတြင	္MIDO၊	ေပါင္းကူးအဖဲြ႕	

စသည္တို႔	 ပါ၀င္ထားၿပီး	 အရပ္	
ဘကအ္ဖဲြ႕အစည္းမ်ားတတ္ႏုငိသ္	
မွ်	 လာေရာက္ပူးေပါင္းရန္	 ဖိတ္	
ေခၚထားသည္။
	 ‘‘အြန္လိုင္းမွာ	 ပ႐ုိဖုိင္းပံုအ	
မနွတ္ငၿ္ပီး	တာ၀နယ္မူႈရိတွဲ	့စကား	
ေတြပဲ	 ေရးသားသင့္တယ္။	 ပ႐ို	
ဖုငိ္းအမွန္မသံုးဘ	ဲမသမာတဲ့	ရည	္
ရြယ္ခ်က္နဲ႔	ဘာသာေရးမွ	မဟုတ္	
ဘူး။	တျခားပဋိပကၡေတြကုိ	 ျဖစ္	
ေအာင္အသံုးခ်ေနတာေတြရိွေန	
တယ္။	 အခုကုိေနဘုန္းလတ္တို ႔	
လုပ္တဲ့	 ပန္းစကားလႈပ္ရွားမႈေတြ		
ဟာ	တကယ္ေကာင္းတယ္။	လို	
အပ္ပါတယ္။	တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ	
ဒီ	 Hate	 Speech	 ေတြကုိ	 ထိန္း	
သိမ္းဖို ႔	 လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္	
ေျပာဆုိခြင့္ကုိ	မထိခိုက္တဲ့	ဥပေဒ	
တစ္ရပ္လည္း	 ျပ႒ာန္းသင့္ပါ	
တယ’္’ဟ	ုတကသၠုလိ္ေက်ာင္းသား	
မ်ားသမဂၢျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ	
ကုိစည္သူေမာင္ကေျပာသည္။

ကီးဘုတ္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ေနသူမ်ားအတြက္ ပန္းစကား

စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း	
ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးကိအု	
စုိးရက	ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေနခ်ိန္	
တြင္	 ျပည္သူမ်ားကလည္း	ပါ၀င္	
ကူညီရန္လုိအပ္ေပသည္။	 ထို႔အ	
တြက	္ေကာ္မတီကလည္းၿမိဳ႕ေတာ္	
ေနျပညသ္မူ်ားကိ	ုစညပ္ငသ္ာယာ		
ေရးႏငွ္သ့ကဆ္ုငိသ္ည္	့အသပိညာ		
ေပးမႈမ်ားကို	 လုိအပ္သလုိထုတ္	
လႊင့္စည္း႐ုံးပညာေပးရန္လုိအပ္	
ေနသည္။
									ေရႏတု္ေျမာင္းမ်ားအနီး	ေရာင္း	
ခ်သည့္	 ေစ်းဆုိင္မ်ား၏	 စြန္႔ပစ္		
အမႈိက္မ်ား	 စနစ္တက်ရိွေစရန္	
ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္း၊	 တုိက္	
ခန္း	 ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားရွိ	
ေျမာင္းမ်ားကို	 အနည္းဆုံးႏွစ္	
ပတ္တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ရက္တစ္	
ခထုား၍	ရငွ္းလင္းၿပီး	ကားျဖင္တ့စ	္

ပါတည္းသိမ္းယူျခင္း၊	 ေရႏုတ္	
ေျမာင္းမ်ားရွ	ိအမႈကိထ္ားသည့္ေန	
ရာမ်ားကိုၿမိဳ႕နယ္အလုိက္	သိသာ	
သည့္	 သေကၤတလမ္းၫႊန္မႈမ်ား	
စိကုထ္၍ူ	ပုမံနွသ္န္႔ရငွ္းေရးေဆာင	္
ရြက္ျခင္းတုိ႔	 ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း		
စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွတ္စဥ္ီးကအ	
ႀကံျပဳသည္။
	 ‘‘အရင္ႏစွ္ေတြထကပို္ၿပီး	ထိ	
ထိေရာက္ေရာကလ္ပု္ေနသလုပိ။ဲ	
မလုပ္တာနဲ႔စာရင္ေတာ့	 အရမ္း	
ေကာင္းတာေပ့ါ။	အတုိင္းအတာ	
တစ္ခုအထိေတာ့	 အက်ဳိးခံစားရ	
မွာပါ။	 တျဖည္းျဖည္းသြားရမွာ	
ေပါ့။	 အင္အားအလုံးအရင္းနဲ ႔	
ျမန္ျမနလ္ပုခ္်လုကိရ္င္ေတာ	့ပုထိ	ိ
ေရာက္မယ္’’ဟု	သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕	
နယ္တြင္ေနထိုင္သည့္	 အသက္	
(၃၉)ႏစွအ္ရြယ	္က်ဴရငွဆ္ရာဦးမ်ဳိး		

သန္႔က	မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
	 ႏွစ္	 ၂၀ေက်ာ္တုိင္	 မျပဳျပင္	
လာခဲသ့ည္	့လပုင္န္းမ်ားျဖစသ္ည္	့
အတြက္	အခက္အခဲမ်ားစြာရွိႏုိင္	
မည္ျဖစသ္ကဲသ့ုိ႔	ခ်ထားေပးသည္	့
ရန္ပံုေငြကိလုည္း	အဖတ္ိအစဥ္မရိွ		
ေစရန္	ေဆာငရ္ြကသ္င္ၿ့ပီး	ကမုၸဏ	ီ
မ်ား၏	ေဆာငရ္ြကမ္ႈကိ	ုေကာ္မတီ	
က	ႀကီးၾကပ္စိစစ္သင့္ပါသည္။
	 ‘‘ေကာ္မတီဥကၠ႒	 အေနနဲ႔	
ေတာ့	ေျမျပင္လုပ္ငန္း	ကြင္းဆင္း	
စစ္ေဆးတုိင္း	 တာ၀န္တစ္ရပ္လုိ	
အျပင္	ကုသုိလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းလုိ	ႏွ	
လုံးသြင္းလုပ္ဖို ႔	 တာ၀န္ခံမ်ားကို	
အၿမဲမွာၾကားေလရိွ့ပါတယ္’’ဟု	ပို႔	
ေဆာငဆ္ကသ္ြယ္ေရးႏငွ္	့ေဆာက	္	
လုပ္ေရး	 ဆပ္ေကာ္မတီ	 လက္	
ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးရဲသူ	
၀င္းကရွင္းျပသည္။

	 ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး	
သည	္ျပညသ္မူ်ားအတြကလ္မူႈဘ	
၀ႏွင့္	က်န္းမာေရးအတြက္ပါ	အ	
က်ဳိးရွိသည့္	 ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။	
သတမ္တွထ္ားသည္က့ာလၿပီးဆုံး	
ပါက	အေရးေပၚေကာ္မတီ၏	တာ	
၀နမ္်ားကိ	ုၿမိဳ႕ေတာစ္ညပ္ငက္	လႊ	ဲ
ေျပာင္းယူ၍	ဆကလ္ကလ္ပ္ုကိငုရ္	
မည္ျဖစ္ရာ	ယခင္ကဲ့သုိ႔	ျပန္မျဖစ္	
ေစရန္	 ေစတနာႏွင့္	 အစဥ္အၿမဲ	
လပု္ေဆာင္ေနသင္သ့ည္လ့ပုင္န္း	
ျဖစသ္ည။္	သုိ႔မွသာ	ဘ႑ာေငြ	ကန္ု	
က်စရတိ	္ထပမ္မံသုံးစြရဲေတာမ့ည	္
ျဖစသ္ည။္	ႏစွ၂္၀	ေက်ာ္	မေဆာင	္
ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္	ယခုမွ	လုပ္	
ေဆာငရ္ာတြင	္ကနုက္်စရတိ	္ႀကီး	
မားသြားရသည္။	
	 ‘‘ရန္ကန္ုလဦူးေရက	ငါးသန္း	
ဆုိပါစုိ႔။	ဒီလူေတြ	အမႈိက္ကိုစနစ္	

တက်စြန္႔ပစပ္ါရ႕ဲလား၊	စည္းကမ္း	
ေတြ	ဥပေဒေတြကု	ိဘယ္ေလာက	္
လုကိန္ာသလဆဲုတိာက	အေရးပါ	
တယ္။	 စည္းကမ္းမဲ့ေနဦးမယ္ဆုိ	
ရင္ေတာ့	 ေငြကုန္ခံၿပီး	 ဘယ္	
ေလာက္ပဲလုပ္လုပ္	ေရစီးေရလာ	
မေကာင္းတဲ့	 ေျမာင္းေရလွ်ံတာ	
ေတြျဖစ္ေနဦးမွာပဲ’’	 ဟု	 ေရ	
ေၾကာင္း	ထိန္းသိမ္းေရးၫႊန္ၾကား	
မႈဦးစီးဌာနမွ	အမႈေဆာင္အင္ဂ်င္	
နီယာ	ကိုေအာင္စုိးမုိးက	သုံးသပ္	
သည္။
	 မၾကာမီႏုငိင္ံေတာ္သမၼတဦး	
သိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္	 ေရစီးေရလာ	
ေကာင္းမြန္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား	
ကို	 ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈရန္	 ရွိပါ	
သည။္	သမၼတလာေရာကစ္စ္ေဆး	
မည့္အခ်ိန္တြင္	 လုပ္ငန္းေအာင္	
ျမင္ၿပီးစီးမႈရွိရန္	 အျမန္ဆုံးလုပ္	

ကိုင္ၾကရေသာ္လည္း	 အေပၚယံ	
အျမင္ေကာင္းေအာင	္လပု္ေဆာင	္
ထားျခင္းမဟုတ္ဘ	ဲအမွန္တကယ္	
စနစ္တက်ဖိစီးေဆာင္ရြက္ထားဖုိ႔	
လုိအပ္ပါသည္။	 ဒါမွသာၿမိဳ႕ျပ	
ျပည္သူမ်ားသာမက	 ေနာင္လာ	
ေနာကသ္ားမ်ားအတြကလ္ည္း	အ		
ဆင္ေျပေပလိမ့္မည္။
	 မုိးရာသ၌ီ	ေျမာင္းေရလွ်ံျခင္း	
သည္	 ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္းမွတ္	
ခ်က္ေပးသကဲ့သုိ႔	 သာမန္ျဖစ္႐ုိး	
ျဖစ္စဥ္ကိစၥမဟုတ္ပါ။	 ေရစီးေရ	
လာေကာင္းမြန္ေရးကိ	ုလ်စလ္်ဴ႐ႈ	
ခဲ့ၾက၍	 ျပည္သူမ်ားသာ	 ခံစား	
ရသည့္	 အက်ဳိးဆက္သာ	 ျဖစ္ပါ	
သည္။									။

စာမ်က္ႏွာ(၁၄) မွ

ရန္ကုန္မုိးကုိ ဆယ့္ႏွစ္ဘီလီယံျဖင့္ ခုခံမည္
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‘‘မုိးတြင္းမွာ	 ေျမာင္းေရလွ်ံတာ	
သာမန္ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ကိစၥပါ’’
	 စစ္အစုိးရလက္ထက္	 ရန္	
ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္	 ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္	
ေအာင္သိန္းလင္း	 (ယခု	 ျပည္သူ႔	
လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွ)္က	သ		
တင္းေထာကမ္်ားႏငွ္	့သ၏ူ	႐ုံးခန္း	
အတြင္းေတြ႕ဆုံရာတြင္	 မုိးတြင္း	
ေျမာင္းေရလွ်ံမႈကိစၥမ်ား	ေမးျမန္း	
ရာ၌	ထုိကဲ့သုိ႔ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။
	 တကယ္တမ္းေတာ့	ဒါက	သာ		
မန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပါ။	 ႏွစ္	
ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ	 လ်စ္	
လ်ဴ႐ႈခထံားရသည္	့ၿမိဳ႕ျပစမီကံနိ္း	
ႀကီးတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါသည္။	 ေရစီး	
ေရလာေကာင္းမြန္မႈအတြက္	 ထိ	
ေရာကစ္ြာ	မေဆာငရ္ြက္ႏုငိခ္ဲ့ျခင္း	
၏	အက်ဳိးဆကက္ိ	ုျပညသ္မူ်ားသာ	
လွ်င္	ခံစားခဲ့ရပါသည္။
	 ယခုေတာ့	ထိုကစိၥကိသုမၼတ	
ဦးသန္ိးစန္ိက	ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္	
လုိက္ပါသည္။
	 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး	 အ	
တြင္းရွိ	ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	ေရစီးေရ	
လာေကာင္းမြန္ေရး	 စီမံကိန္းကို	
ယခုႏစွဇ္န္န၀ါရီမွ	ေမလ	၃၀	ရက	္
အထိ	 ႏုိင္ငံေတာ္က	 ဘတ္ဂ်က္	
၁၂	ဘီလီယံေက်ာ္	သုံးစြဲခြင့္ျပဳ၍	
ေဆာင္ရြက္ခုိင္းထားသည္။	 မ်ား	

ျပားသည့္	ေငြေၾကးမ်ားသုံးစြဲထား	
သည့္	 စီမံကိန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္	
ယခတုစႀ္ကမ္ိၿပီးလွ်င	္ေနာကထ္ပ္္	
တစ္ႀကိမ္ျပန္မစရေအာင္ေဆာင္	
ရြက္ေနသမူ်ားက	စနစတ္က်လပု	္
ေဆာငသ္ြားရန္လုအိပ္ၿပီး	ျပညသ္	ူ
မ်ားအေနျဖင္လ့ည္း	စည္းကမ္းတ	
က်အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေပးျခင္းျဖင့္	 ပူး	
ေပါင္းပါ၀င္ရန္	 လုိအပ္မည္ျဖစ္	
သည္။
	 ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးေရလွ်ံ၍	သြား	
လာရခက္ခဲရသည့္အေျခအေန	
မ်ားကိ	ုတြန္းလနွ္ႏုငိရ္န	္သမၼတက	
ဒုတိယ၀န္ႀကီးသုံးဦးကို	 တာ၀န္	
ေပးအပ္ခဲသ့ည။္	ေရရွညစ္မံီကန္ိး	
မဟုတ္ဘဲ	 ေလးလအတြင္းအ	
ေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္	အထူးဦး	
စားေပး	လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။	
	 ၿမိဳ႕ျပလထုူအတြက	္အေရးပါ		
သည္လ့ပ္ုငန္းတစရ္ပ္ျဖစၿ္ပီး	ယခု	
ႏွစ္မိုးမက်မီ	 အၿပီးသတ္ေဆာင္	
ရြက္ႏုိင္ရန္	ၫႊန္ၾကားလိုက္သည့္	
အတြက္	 လူအင္အား၊	 စက္အင္	
အားမ်ားစြာ	သုံးစြဲ၍	ရန္ကုန္တိုင္း	
အတြင္း	 အဓိက	 ေျမာင္းမ်ား၊	
ေခ်ာင္းမ်ားကို	 ေန႔ေရာညပါအင္	
တုကိအ္ားတုကိ္ေဆာငရ္ြကလ္်က	္
ရွိသည္။
	 ‘‘ကြၽန္ေတာတ္ို႔ဆမီွာ	စမီကံနိ္း		
တစခု္လပ္ုရင	္စနစတ္က်လပ္ုေလ	့
မရွိဘူး။	ဒါေၾကာင့္	တစ္ခုျပင္ရင္	
တစ္ခုက	 ပ်က္ေနရတယ္။	 ေရ	

ေျမာင္းျပင္ေတာ	့လမ္းပ်က၊္	လမ္း		
ျပင္ေတာ့	ဖုန္းလုိင္းပ်က္။	အဲဒီလုိ		
ေပါ့။	 ဒါေၾကာင့္	 ေရတုိမွာလူျမင္	
ေကာင္းဖုိ႔ထက	္ေရရွညအ္တြက	္အ	
ဘကဘ္ကက္	စနစတ္က်ျပငဆ္င	္
ၿပီး	 ျပဳျပင္သင့္တယ္’’ဟု	သဃၤန္း	
ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ေန	 ျပည္သူတစ္ဦး	
ျဖစသ္ည့	္စာေရးဆရာဦးဟန္ေဇာ	္
ကေျပာသည္။
	 ရန္ကန္ုၿမိဳ႕၏	လမ္းမ်ားသည	္
ႏစွစ္ဥ္ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚေလ	့
ရွသိည္အ့တြက	္မုိးတြင္း၌သြားလာ	
ရခက္ခဲေလ့ရွိသည္။မုိးမ်ားသည့္	
အခ်ိန္တိုင္း	 ၿမိဳ႕၏	 လမ္းေဘး	
ေျမာင္းမ်ားမွာ	ပတိဆ္ုိ႔ေနသည္အ့	
မႈိက္မ်ားေၾကာင့္	 ေရစီးေရလာ	
ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိဘဲ	 လမ္းေပၚ	
သို႔	လွ်ံထြက္လာတတ္သည္။	ထုိ	
အေျခအေနကို	 အစုိးရက	 ထိ	
ေရာက္စြာျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း	
မရွိခဲ့သည္မွာ	 ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္	
ပင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။
	 လမ္းေဘးေျမာင္း	အတြင္းရွ	ိ
ပိတ္ဆုိ ႔	 အမႈိက္မ်ား	 တူးေဖာ္	
ဖယရ္ွားျခင္းမ်ားကိ	ုၿမိဳ႕ေတာစ္ည	္
ပင္က	ေဆာင္ရြက္ပါေသာ္လည္း	
အဓကိက်သည္	့ေရတံခါးမ်ား၊	ႏန္ုး	
တင္ေနသည့္	 ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား	
ကိ	ုထိေရာကစ္ြာရငွ္းလင္းႏုငိ္ျခင္း	
မရွခိဲသ့ျဖင္	့ႏစွစ္ဥမ္ုိးရာသီေရာက	္
တုိင္း	ေရလွ်ံမႈက	ပုံမွန္ျဖစ္တတ္စ	
ၿမဲပင္။	

	 ထုိ႔ေၾကာင္	့ႏုငိင္ံေတာသ္မၼတ	
က	ဤကိစၥကို	အထူးအေရးႀကီးစီ	
မံကန္ိးအျဖစသ္တ္မွတ္၍	ယခုႏစွ	္
မွစတင္ကာ	 မုိးမက်မီအတြင္းအ	
ၿပီးသတ္ေဆာငရ္ြကရ္န္အတြက	္ပို႔	
ေဆာငဆ္ကသ္ြယ္ေရးႏငွ့္ေဆာက	္
လုပ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ	 ဒုတိယ	
၀န္ႀကီးသုံးဦးေခါင္းေဆာင္သည့္	
အဖြ႕ဲကိ	ုရနက္နုတ္ုငိ္းေဒသႀကီးအ	
တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္	 ေရစီးေရ	
လာေကာင္းမြနရ္န	္ထနိ္းသမိ္းေရး	
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို	 အေရးေပၚ	
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
	 ‘‘မုိးမက်မီေတာမ့ၿပီးႏုငိဘ္ူး။	
တစ္ႏစွ္ေလာကန္ဲ႔ကိ	ုမၿပီးႏုငိဘ္ူး။	
ရန္ကန္ုစညပ္ငန္ယ္နိမိတ္အတြင္း	
မွာရွိတဲ့	ေျမေအာက္ေျမာင္းေတာ္	
ေတာ္မ်ားမ်ားက	 အဂၤလိပ္လက္	
ထက္ကအတိုင္းပဲ။	 အဓိကေျမ	
ေအာက္ေျမာင္းႀကီးေတြ	 ျပင္ရ	
မယ္။လမ္းေဘးေျမာင္းအနက္နဲ ႔	
အက်ယ္ေတြျပင္ရမယ္။	 ေျမာင္း	
ေတြျပင္ဖုိ ႔	 ေျမေနရာလုိဦးမယ္။	
ပလက္ေဖာင္းျမင့္ျမင့္ေတြ	 လုိဦး	
မယ္’’	ဟု	စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္	
ေနထုိင္သည့္	 ကိုမုိးခ်ဳိကသူ၏အ	
ျမင္ကိုေျပာသည္။
	 သုိ႔ေသာ	္‘‘လာမယ္မ့ုိးတြင္းမွာ	
သိသာတဲ့အက်ဳိးခံစားရမယ္လုိ ႔	
ယုံတယ္’’ဟု	လယ္/ဆည္၀န္ႀကီး	
ဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေဇာ္က	
ယံုၾကည္ထားသည္။	 မၾကာမီက်	

ေရာကမ္ည္	့သႀကၤန္တြငအ္ဖြ႕ဲအား	
လုံးအေနျဖင့္	 မိမိတာ၀န္ယူထား	
သည့္	 နယ္ပယ္အလုိက္ဖိဖိစီးစီး	
ဂ႐ုတစ္စုိက္လုပ္ေဆာင္ေပးၾက	
ရန္လည္း	ဒ၀ုန္ႀကီးကေမတၱာရပ္ခံ	
ထားသည္။
	 ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး	
ေကာ္မတီဥကၠ႒မွာ	ေဆာက္လုပ္	
ေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး	
စုိးတင့္ျဖစ္ၿပီး	အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္	
စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန	 ဒုတိယ	 ၀န္	
ႀကီးဦးျမင့္ေဇာ္၊	 လယ္/ဆည္၀န္	
ႀကီးဌာနဒတိုယ၀န္ႀကီးဦးခငေ္ဇာ္၊	
ရန္ကန္ုတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရသစ	္
ေတာႏွင့္	စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၀န္	
ႀကီးဦးေက်ာ္စုိးတုိ႔ပါ၀င္ၾကသည္။
	 ထို႔အျပင္	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္	
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ	
အတြင္းေရးမွဴးႏငွ္ဌ့ာနမွဴးမ်ား၊	ၿမိဳ႕		
ရြာႏငွ္အ့ုိးအမိဖ္ြ႕ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊	
ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း	 အာဏာပုိင္၊	
ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊	 ျမန္မာ့	
မီးရထားဌာနတုိ႔အျပင္	 ျမန္မာ	
ႏုငိင္ံေဆာကလ္ပု္ေရး	လပုင္န္းရငွ	္
မ်ားအသငး္မွ	ကမုၼဏသီုံးဆယ္ခန္႔	
ကလည္း	 ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္	
ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
	 လက္ရွိေဆာင္ရြက္မႈအေန	
ျဖင္	့ၿမိဳ႕တြင္းေျခာကၿ္မိဳ႕နယ၏္ေရ	
ထြက္ေပါကမ္်ား၊	ျမစထ္ြက္ေပါက	္
မ်ား၊	ေရႏတု္ေျမာင္းမ်ားကိ	ုအမႈကိ	္	
ႏငွ့္ႏနု္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊	ေရတခံါး	

မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို	 အ	
ခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္	 ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး	
ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္	လုပ္ငန္းရွင္မ်ား	
ကိုလညး္	 ပါ၀င္ကူညီရန္တာ၀န္	
ေပးထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
	 ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္	 ေတာင္ပုိင္း၊	
ေျမာက္ပုိင္း၊	 အေရွ႕ပုိင္း၊	 ဆိပ္	
ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ယုဇန	 ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕	
ေတာ္၊	ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္	
တုိ႔တြင္လည္း	 လမ္းအလုိက္ေရ	
ႏုတ္ေျမာင္းမ်ား	 တူးေဖာ္လ်က္	
ဆငဖ္ုံေခ်ာင္း၊	ငမုိးရပိ္ေခ်ာင္း၊	တုိး		
ေၾကာင္ႀကီးေရတံခါးစသည့္	အဓိ		
ကက်သည့္ေနရာမ်ားရွိၿပီး	 တူး	
ေဖာ္ျခင္းကိုစက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား	
ျဖင့္	 လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး	 ေခ်ာင္း	
ႀကီးမ်ားအတြင္း	 ေသာင္တူးစက္	
ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္	 ခ်ဲ႕ထြင္တူး	
ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
	 ‘‘ရပ္ကြက္ေတြ	 အကူအညီ	
ယူၿပီး	ေဆာငရ္ြက္ေနပါတယ္။	သ	
ႀကၤန္တြင္းမွာ	တူးေဖာ္မႈကိုရပ္နား	
မွာမဟတုပ္ါဘူး။	တစမ္ုိးတြင္းလုံး	
လည္း	 ဆက္တူးသြားမွာ	 ျဖစ္ပါ	
တယ္။	 ရပ္ကြက္လူထုက	ေျပာစ	
ရာမလုိေအာင	္ကညူၾီကတယ္။	သ	
ေဘာက်ၾကပါတယ္’’	ဟု	ရန္ကုန္	
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊	လမ္း/တံတား	
ဌာနမွဴးဦးတင္ေမာင္ၾကည္က	ဆုိ	
သည္။
	 ၿမိဳ႕ရြာအုိးအမိမ္	ွဒတုယိၫႊန	္
ၾကားေရးမွဴးေဒၚစန္းစန္းေအးက	
လည္း	‘‘မၾကာခဏၿပဳိက်တတ္တဲ့	
ေျမာင္းေတြကို	 အုတ္ေျမာင္းေတြ	
အျဖစ္ျပဳလပ္ုပါတယ္။	ေရနစ္ျမဳပ္	
ေလရ့ွတိဲ	့ရပက္ြက္ေတြအဆင္ေျပ	
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။	တခ်ဳိ႕ေနရာ	
မွာ	 ရပ္ကြက္နဲ႔ညိႇႏႈိင္းဆဲအေျခအ	
ေနရိွပါတယ္။	လမ္းေပၚက	ဆုိင္	
ခန္းေတြ	 မပ်က္စီးေအာင္	 သတိ	
ထားရပါတယ္’’ဟုေျပာသည္။
	 ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး	
ေကာ္မတီက	 ဌာနအသီးသီးျဖင့္	
ေပါင္းစပ္	 ေဆာင္ရြက္ေနသည့္	
လုပ္ငန္းမ်ား	 အားလုံးကို	 ေမလ	
၃၀	ရက္ေန႔	 ရည္မွန္းခ်က္ထားရိွ	
ေသာ္လည္း	အခ်ိန္မီၿပီးစီးႏုိင္ျခင္း	
ရွိႏုငိမ္ညက္ု	ိျပညသ္မူ်ားအေနျဖင္	့
သံသယ၀င္မႈတခ်ဳိ႕ရိွသည္။	 စီမံ	
ကိန္းအတြက္	 ခ်ထားေပးေသာ	
ႏုငိင္ံေတာဘ္႑ာေငြမ်ားကိ	ုလည္း			
အလဟႆ	 အေလအလြင့္ျဖစ္	
မညက္ုလိည္း	ျပညသ္တိုူ႔က	စုိးရိမ္	
ၾကသည္။
	 လုပ္ငန္းအားလုံးကို	 ၿခဳံငုံ	
ၾကည္ပ့ါက	ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမွာ	
၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး	 ဧၿပီလကုန္	
(သုိ႔မဟုတ္)	 ေမလလယ္ခန္႔တြင္	
ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေအာင္	 ေဆာင္	
ရြက္ရန္	 ကတိျပဳထားၾကသည္။	
ကတိအတုိင္းသာအခ်ိန္မီၿပီးစီးပါ	
က	ယခုမိုးရာသတီြင	္ရညမွ္န္းခ်က	္
အတုိင္း	 ေအာင္ျမင္မႈရွိ၊	 မရွိကုိ	
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္မုိးကုိ ဆယ့္ႏွစ္ဘီလီယံျဖင့္ ခုခံမည္
ဥကၠာကုိကုိ

စာမ်က္ႏွာ(၁၃) သို႔
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အေျခခံပညာစာသင္ႏွစ္တုိးျမႇင့္မႈ မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား ခက္ခဲမည္ကုိ 
နားလည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊မတ္-၂၉
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္း	
တြင	္အေျခခပံညာသင္ႏစွတ္ုိးျမႇင္	့
သတ္မွတ္ရန္	 ထည့္သြင္းေရးဆြဲ	
ထားျခင္းက	မဘိႏငွ့္ေက်ာင္းသား	
မ်ား	စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ	
မည္ကုိ	 နားလည္ေၾကာင္းအဆင့္	
ျမင့္ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲ	
ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ေဒၚေအာင္	
ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။
	 	 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က	 အ	
တည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာ	 အမ်ဳိး	
သားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတြငအ္	
ေျခခံပညာေရးကို	သူငယ္တန္းပ	
ညာေရးၿပီးေနာက္	 ပညာသင္ႏွစ္	
ကာလ	 ၁၂ႏွစ္ျဖင့္	 မူလတန္းအ	
ဆင့္ပညာေရး၊	 အလယ္တန္းအ	
ဆင္ပ့ညာေရးႏငွ္အ့ထကတ္န္းအ	
ဆင့္ပညာေရးဟူ၍	ခြဲျခားေဆာင္	
ရြက္မည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
	 ‘‘စနစတ္စခု္ကိ	ု၁၁ႏစွက္ေန		
၁၃ႏစွက္ိ	ုေျပာင္းမယဆ္ုရိင	္ဘယ	္
ေလာက္ခက္ခဲမလဲဆုိတာ	ကြၽန္မ	
တုိ႔	သေဘာေပါက္ပါတယ္။	သင္	
ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ၊ေက်ာင္း	
ေတြ၊	ဆရာ၊	ဆရာမေတြလည္းလု	ိ
အပ္ပါတယ္။ဒါကေန႔ခ်င္း၊ညခ်င္း	
လည္းအဆငမ္ေျပႏုငိဘ္ူး။	ေနာက	္	
ၿပီး	မဘိျပညသ္ူေတြ၊ေက်ာင္းသား၊	
ေက်ာင္းသူေတြအတြက	္အရမ္းကိ	ု
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မယ္ဆုိ	
တာကြၽန္မတို ႔သေဘာေပါက္ပါ	
တယ္။	ဒါေၾကာင့္မုိ႔	မူၾကမ္းထဲမွာ	
ဦးတညမ္ယ္လို႔	ေရးလုကိပ္ါတယ္’’		
ဟု	ေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကညက္	သ	
တင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္	
ေျပာၾကားသည္။

	 ႏုငိင္တံကာတြင	္က်င္သ့ုံးေန	
ေသာ	ပညာေရးစနစမ္်ားႏငွ္က့ုကိ	္
ညီသည့္	 ပညာေရးစနစ္ကုိ	 အ	
ေကာငအ္ထည္ေဖာရ္န	္သင့္ေတာ	္
မည္ဟုထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္	 အ	
ေျခခံပညာသင္ႏွစ္	 တုိးျမႇင့္ရန္	
ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး 	
ျပညသ္လူထူအုေနျဖင္	့စုိးရမိပ္ပူန	္
မႈမ်ားကို	တင္ျပရန္အခြင့္အေရးရွိ	
ေၾကာင္း	ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္	
ကဆုိသည္။
	 	 အစုိးရသစ္တက္လာၿပီး	
ေနာက္	 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊	
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊	သိပၸံႏွင့္	
နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနစသည့္	အ	
ဆင့္ျမင့္	 ပညာက႑ကုိင္တြယ္	

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ	၀န္ႀကီးဌာန	
မ်ားသည္	 တကၠသုိလ္ပညာသင္	
ႏွစ္မ်ားကို	 တစ္ႏွစ္တုိးျမႇင့္သတ္	
မွတ္ခဲ့ၿပီး	ယခုအခါအေျခခံပညာ	
သင္ႏွစ္မ်ားတုိးျမႇင့္ရန္	 စီစဥ္ေန	
ျခင္းျဖစ္သည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌	 ပညားေရးျပဳ	
ျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္	 ပညာသင္	
ႏစွမ္်ားတုိးျမႇင့္ေနမႈအစား	ျပညသ္	ူ
မ်ား၏	လူမႈေရးျပႆနာေပၚ	အ	
ေျခခံစဥ္းစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳ	
လပုသ္င့္ေၾကာင္း	ပညာရငွမ္်ားက	
ေ၀ဖန္မႈအခ်ဳိ႕ရွိေနသည္။
	 	 ယခုအခါအစုိးရႏွင့္လႊတ္	
ေတာ္တုိ႔	 ပူးေပါင္း၍အမ်ဳိးသားပ	
ညာေရးဥပေဒၾကမ္းကိ	ုတင္ျပထား		

ၿပီး	ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက	ေက်ာင္း	
အားလုံးသည္	 ဥပေဒႏွင့္အညီငါး	
ႏစွအ္တြင္းေဆာငရ္ြကရ္န္	၎ဥပ	
ေဒၾကမ္းတြင္	ေဖာ္ျပထားသည္။
	 ‘‘ဒီလုိမ်ဳိး	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ	
ကိုေတာ	့အမ်ားျပညသ္ရူ႕ဲ	သေဘာ		
ထားဆႏၵကိုရယူၿပီး	 ေျပာင္းလဲဖုိ႔	
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။	 ဘာလုိ႔လဲဆုိ	
ေတာ့	 လူနည္းစုႏိုင္ငံျခားမွာ	 စာ	
သြားသငရ္ဖုိ႔အတြက္ေတာ့	ကစိၥမ	
ရွိဘူး။	ဟုိေရာက္မွ	သူ႔ဘာသာ	၂	
ႏွစ္တက္ပါေစ။	ပုိက္ဆံရွိတာကို။	
ဒါေပမဲ့	ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕	ပ	
ညာတတ္မွသာလွ်က္	 အလုပ္ရ	
မယဆ္ုတိဲ	့စနစအ္ရ	ဒလီိမု်ဳိး	၃ႏစွ	္
ကေန	၄ႏစွ္ေျပာင္းလုကိတ္ယ။္	၁၀		

တန္းကေန	၁၂တန္းကိုေျပာင္းမယ္	
ဆုိတဲ့	ကိစၥေတြသည္	ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕	
လူမႈေရးျပႆနာေတြအေပၚမွာ	
အေျခခၿံပီးေတာမ့	ွေဆာငရ္ြက	္သင္	့
တယ္လုိ႔	အႀကံျပဳခ်ငပ္ါတယ္’’	ဟု		
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယပါ	
ေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးကေျပာသည္။
	 ‘‘ေက်ာင္းသကရ္ညွတ္ုငိ္း	က		
ေလးေတြစာပုိတတ္ရင္	 ေကာင္း		
တာေပါ့။အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ	ေက်ာင္း		
တကရ္တာႏစွမ္်ားေပမယ္	့အက်ဳိး	
မရိွရင	္ကေလးေတြလူ႔ေလာကထ	ဲ
၀င္တာေနာက္က်မယ္။	မိဘေတြ	
ေငြပိုကုန္မယ္’’ဟု	 ပၪၥမတန္း	
ေက်ာင္းသတူစဥ္ီး၏	ဖခငက္ေျပာ	
ၾကားသည္။

နယူးဇီလန္ပညာသင္ဆု 
ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁၀ ဦး 
ေရြးခ်ယ္မည္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၉
နယူးဇီလန္-အာဆယံီ	(NZ-AS)		
ပညာသငဆ္အုစအီစဥ္ျဖင့	္ျမန္မာ		
ေက်ာင္းသား	 ၁၀	 ဦးအား	 နယူး	
ဇီလန္ႏိုင္ငံရွိ	တကၠသိုလ္မ်ားတြင္		
ဘဲြ႕လြန္ပညာသငယူ္ရန္	ေရြးခ်ယ္	
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	 ေၾကညာ	
ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
	 စိုက္ပ်ဳိးေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊	သဘာ	
၀ေဘးစမံီခန္႔ခဲြမႈ၊	ပုဂၢလကိ	က႑	
တိုးတက္မႈ၊	 အမ်ားျပည္သူဆိုင္	
ရာ	စမီခံန္႔ခဲြမႈႏငွ့	္အဂၤလပိဘ္ာသာ	
စကားသငၾ္ကားမႈဆိငုရ္ာ	ဘာသာ	
ရပ္မ်ားကို	 ေလ့လာသင္ယူလိုသူ	
မ်ားသည္	ပညာသင္ဆု	ေလွ်ာက္	
ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
	 ပညာသင္ဆု	ေလွ်ာက္ထား	
သမူ်ားအေနျဖင့	္အဂၤလပိဘ္ာသာ	
စကား	ကြၽမ္းက်ငမ္ႈ	IELTS	၆	ဒသ	
မ	၅	ရိွထားရန္	လိအုပ္ၿပီး	အသက	္
(၄၀)ႏစွထ္က	္မႀကီးရန္ႏငွ့	္ျမန္မာ	
ႏိငုင္တံြင	္လြန္ခဲ့သည့	္၂	ႏစွအ္ၾကာ	
က	ေနထုိငသ္ူျဖစရ္မည္ျဖစသ္ည။္
	 	 	 ပညာသင္ဆုအတြက္ 	
ေက်ာင္းလခ၊	ခရီးစရိတ္၊	ေနထုိင	္
စားေသာက္စရိတ္၊	က်န္းမာေရး	
ႏွင့္	 ခရီးသြားအာမခံ၊	 ပညာေရး	
ဆိုင္ရာ	အေထာက္အပံ့မ်ား	 ရရွိ	
မည္ျဖစ္ၿပီး	နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံရွိ	နာ	
မည္ႀကီးတကၠသိုလ္တြင္	 ပညာ	
သင္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
	 	 ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာ	
မ်ားကိ	ုwww.nzembassy.com/	
thailand	တြင	္ေဒါင္းလတ္ုရယူႏိငု	္
ၿပီး	 ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို	 ၂၀၁၄		
ခုႏွစ္	ဇြန္လ	၁၃	ရက္	ေနာက္ဆံုး	
ထား၍	ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည	္
ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ အေျခခံပညာက႑တြင္ သူငယ္တန္းအပါအ၀င္ ၁၁ ႏွစ္ ပညာသင္ၾကားရသည္။ ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း
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အဂၤလိပ္စာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
အရည္အေသြးျမႇင့္ရန္
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္
DFID  ေဒၚလာ ခုနစ္သန္းတန္
အကူအညီေပး
ေက်ာ္ေဇယ်၊ ေနလင္းထြန္း

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္-၂၉
ျမနမ္ာႏုငိင္ရံွ	ိအဂၤလိပ္စာသင္ၾကား	
ေသာဆရာ၊	ဆရာမမ်ားအရညအ္	
ေသြး	 တိုးတက္ေစေရးအတြက္	
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္	ယူေကႏိုင္ငံ	
တကာ	ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန	(DF	
ID)က	အေမရိကန္ေဒၚလာ	 ၇	
သန္းခန္႔တန္ေၾကးရိွေသာ	ကူညီ	
ေထာက္ပံ့မႈကို 	 ေနျပည္ေတာ္၌	
လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္သည္။
	 	 	 ျပည္တြင္းရွိ 	 ပညာေရး	
တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားတြင္	
ယူေကမွ	အဂၤလိပ္စာဆရာ၊	ဆ	
ရာမမ်ား	 ၂	 ႏွစ္ၾကာလာေရာက္	
သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည့္	သေဘာတူညီ	
မႈကို 	 ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ 	
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတုိ႔	 မတ္လ	၂၈	
ရက္တြင္	လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း	
ျဖစ္သည္။
	 ၿဗတိိန္ႏိငုင္မွံ	ဆရာ၊	ဆရာမ	
၅၀	 ခန္႔သည္	 	 ျပည္တြင္းတကၠ	
သိုလ္၊	 ေကာလိပ္မ်ား၌ယခုႏွစ္	
စကတ္ငဘ္ာတြငစ္တငသ္ငၾ္ကား	
မည္ျဖစ္ၿပီး	 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ	ဆရာ၊	
ဆရာမမ်ား၏	ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳး	တိုး	
တက္မႈအတြက္	မဟာဗ်ဴဟာ	က်	
ေသာပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေၾကာင္း	 ၿဗိတိသွ်	
ေကာင္စီကဆိုသည္။
	 	 	 ‘‘ဒီပေရာဂ်က္က	 ျမန္မာ	

ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့သူေတြ	အဂၤလိပ္စာ	
အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့သေဘာနဲ႔	
အဓိကရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာပါ။	
တိုင္းသူျပည္သားေတြ	အဂၤလိပ္	
စာအဆင့္ျမင့္မားလာၿပီး	 ႏိုင္ငံရဲ႕	
တိုးတက္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳ	
ဖုိ႔အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္’’ဟု	 ၿဗိ	
တိသွ်ေကာငစ္(ီျမန္မာ)၏	ဒါ႐ုိက	္
တာမစၥတာကင္ဗင္မက္ကန္ဇီက	
ေျပာသည္။
	 အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္	
အရ	 ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္	 ျမန္	
မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္	 ပိုမုိခိုင္	
မာလာေစရန္၊	ပညာေရးအခြင္	့အ	
လမ္းမ်ား	 ပိုမိုဖြံ ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္	
လူသားအရင္းအျမစ္ပိုမိုတုိးတက္
လာေစရန္	အဘက္ဘက္မွ	 ပ့ံပုိး	
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။
	 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ	 အဂၤလိပ္စာ	
ဆရာ၊	ဆရာမမ်ား	 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ	
တကၠသိုလ္၊	 ေကာလိပ္မ်ားတြင္	
လာေရာက္သင္ၾကားပို ႔ခ်ေပးရန္	
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က	
ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္	
ေတာင္းဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္	 စီမံကိန္း	
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	 ပ	
ညာေရးစမီကံနိ္းႏငွ္	့ေလက့်င့္ေရး	
ဦးစီးဌာနမွ	တာဝန္ရွိသူက	ေျပာ	
သည္။													

အိႏၵိယပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အသင့္ျဖစ္ေန
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊မတ္-၂၉
အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ	 	ပညာေရးအဖြဲ႕အ	
စည္းမ်ားသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	
လာေရာကရ္င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွရံနအ္သင္	့
ျဖစ္ေနၿပီး	ျမန္မာအစုိးရ၏	တရား	
၀ငအ္သအိမတွ္ျပဳမႈကိ	ုေစာင္ဆ့ုငိ္း		
ေနေၾကာင္း	အိႏၵိယပညာေရးျပပြဲ	
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက	ေျပာသည္။
	 အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ	တကၠသုိလ္၊		
ေကာလိပ္ႏွင့္	 ေက်ာင္းမ်ားသည္		
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊	 	 အာရွပလာဇာဟို		
တယ္တြင္	 ပညာေရးျပပြဲကို	 	 ႏွစ္	

ရက္ၾကာလာေရာက္က်င္းပခဲ့ၿပီး	
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ေက်ာင္းတည္	
ေထာင္ရန္	 စိတ္၀င္စားေၾကာင္း	
ေျပာဆုိခဲ့သည္။
	 	 ‘ ‘အိႏ ၵိယေက်ာင္းေတြက	
ေတာ့	လာဖုိ႔အသင့္ျဖစေ္နပါၿပီ။	ဒါ		
ေပမဲ့	ကြၽန္ေတာ္သသိေလာက	္ျမန္		
မာအစုိးရမူ၀ါဒက	အိႏၵယိမွ	မဟုတ္		
ဘူး။	တျခားဘယ္ႏုငိင္မံ	ွဒပီလိမုာ	
ေတြ၊	လကမွ္တ္ေတြသငၾ္ကားတာ	
ကုိ	တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထား	
တာမရွပိါဘူး။	ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔အေန	
နဲ႔	 ျမန္မာအစုိးရမူ၀ါဒက	တရား	

၀င္အသိအမွတ္မျပဳေသးရင္	 မ	
လာေသးပါဘူး’’ဟု	 အိႏၵိယပညာ	
ေရးျပပြဲဦးစီးေဆာင္ရြက္သူ	 မစၥ	
တာေဂ်ဆန္သာပါက	ေျပာသည။္
	 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင	္ႏုငိင္တံကာ	
ပညာေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္	
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ	 မူ၀ါဒ	
ရွိထားရန္	လိုအပ္ၿပီး	အိႏၵိယႏုိင္ငံ	
မွ	 ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအ	
ေနျဖင့္	အစုိးရမူ၀ါဒခြင့္ျပဳခ်က္ရွိ	
မွသာ	 လာေရာက္ ၾကမည္ျဖစ္ 	
ေၾကာင္း	အထက္ပါပုဂၢဳိလ္ကဆုိ	
သည္။

	 	 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	ဆရာေတြ	
ေခၚလာမယ္။	 ေက်ာင္းခြဲအေနနဲ႔	
ဖြင့္ေပးမယ။္	ဒဘီကက္ေတာ	့ေျမ	
ေနရာေပးရမွာေပါ’့’ဟ	ုအိႏၵယိႏုငိ	္
ငရိွံ	ဟိုးလမီာရီနည္းပညာအငစ္တီ	
က်ဳ႕ဒမ္	ွေက်ာင္းအပု္ေဒါကတ္ာဂ်	ီ
လကစ္မီ္နာရီရာနာကေျပာသည။္
	 	ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔	ႏုိင္ငံတကာ	
ေက်ာင္းမ်ား	 	လာေရာက္တည္	
ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္	 	 စိတ္၀င္စား	
ေနၾကေသာ္လည္း 	 	 အစုိးရ၏	
ပညာေရးမ၀ူါဒႏငွ္	့ေျမေစ်းႏႈန္း	မ်ား	
က		စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။
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ဝန္ထမ္းအလုိရွိသည္
-	Waiter/Waitress,
-	Kitchen	Helper	 for	 (Vietnamese	
Restaurant)		Ph:	09-73096464
------------------------

ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္
Beauty	Queen	Beauty	Saloon
အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး	ဆံပင္ညႇပ္ကြၽမ္း	
က်င္	 (မ-	၅	ဦး)၊	ေခါင္းေလွ်ာ္/စက္ဆြဲ	
ကြၽမ္းက်င္	 (မ-	၅	 ဦး)၊	အလုပ္သင္ဝန္	
ထမ္္း	(မ-	၅	ဦး)၊	ေန/စား	စရိတ္ၿငိမ္း။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၂၄၉၂၉၅
------------------------

ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္
ေျခသည္း၊	လကသ္ည္း	ပုံေဖာ္ကြၽမ္းက်င	္
(မ	-	၃	ဦး)။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၆၄၇၇၀၅
------------------------

ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္
စင္တီမီတာနည္းျဖင့္	 ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္	
(မ	-	၃	ဦး)၊	အကူဝန္ထမ္း	Helper	(မ	-		
၁	ဦး)၊	ေၾကာ္ျငာပါသည့္ေန႔မွ	ႏွစ္ပတ္အ	
တြင္း	ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔	လိုအပ္သည့္	
စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္	 လူကိုယ္တုိင္	
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္း 
(အာရွေတာ္ဝင္ေဆး႐ံုအနီး)

ဖုန္း-၀၉-၅၁၂၇၁၄၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sale	Service	Office					M/F	(3)	Posts	
Sale	Promoter											M/F	(3)	Posts
Sale	&		Marketing	Executive	
M/F	(3)	Posts
Office	Secretary										F	(1)	Post
Email:hr.natray@gmail.com

PH:01	656586

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စငတီ္မီတာစနစ္ျဖင္	့ညႇပ္	dress	Cutting	
သမားအလုရွိိသည။္	ေန+စားစရိတ္ၿငမ္ိး။
ဖုန္း-၀၉	၄၂၅၀၂၁၄၄၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Waiter												M	(1)	Post
Waitress									F	(5)	Posts
Cashier											F	(3)	Posts
Thai	Chef											(2)	Posts
Japanese	Chef				(1)	Post
European	Chef				(2)	Poss

PH:01	387880
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
House-Keeping	Supervisor	(2)	Posts	
Room	Attendant														(3)	Posts
Public	Area	Attendant						(2)	Posts
Bell	Boy																									(3)	Posts
Waiter																											(2)	Posts
Secuity																										(2)	Posts

PH:09	73160306
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဟန္းဆက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊	 hardware	 &	
Software	ကြၽမ္းက်င္စြာ	ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ	
၀န္ထမ္း	က်ား	(၁၀)	ဦး	အလိုရိွသည္။
လစာေကာင္းေကာင္းေပးမည္။

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

မင္းဇာနည္ေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီ
ယာဥ္ေမာင္း							က်ား	(၅)	ဦး
(ဃ)	လုိင္စင္ကုိင္ထားသူ။
ယာဥ္ေမာင္း							က်ား	(၂)	ဦး
အသက္	 (၄၅)ႏွစ္၊	 (င)	 လုိင္စင္ကုိင္	
ေဆာင္ထားသူ၊	 Manual,Auto	 ကြၽမ္း	
က်င္သူ။

Email:mzn.ygn@gmail.com
ဖုန္း-951-6841181
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Electrical	 Power	 (AGTI/B.Tech/		
B.E)			က်ား	(၂)	ဦး။	Site	လုပ္ငန္းအ	
ေတြ႕အႀကံဳ	သံုးႏွစ္ရိွရမည္။
ဖုန္း-၀၉	၄၂၁၁၅၄၀၃၉
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Apple Production Co.,Ltd
ယာဥ္ေမာင္း(အိမ္ကား)	က်ား	(၁)	ဦး
စာရင္းကုိင္																				မ	(၂)	ဦး
အေထြေထြ႐ံုး၀န္ထမ္း							မ	(၂)	ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္း										မ	(၂)	ဦး
အမွတ္	 (ေအ-၂၉)၊	 ဦး၀ိစာရလမ္း၊	
(၃၄)၊	တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက၊္	ေျမာကဒ္ဂံစုကမ္ႈ	
ဇုန္။
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း													က်ား	(၃)	ဦး
Marketing	Engineer	က်ား/မ	(၅)	ဦး
အမွတ္	 (၉၅	 ေအ)၊	 ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊	
သစၥာလမ္းႏွင့္ 	 ပါရမီလမ္း ၾကား၊	
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၁	၅၇၇၇၅၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မန္ေနဂ်ာ															က်ား	(၁)	ဦး
႐ံုး၀န္ထမ္း													က်ား	(၂)	ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္္း		က်ား	(၁၀)	ဦး
အမွတ္	(၄၅)၊	သမၼာဒိ႒ိလမ္း၊	တာေမြ။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales	Representative				M	(10)	Posts
Sales	Assistant										M	(3)	Posts

အမွတ္	 (၄-ခ)၊	 ေတာ္၀င္လမ္းသြယ္၊	
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Naing Linn Air Con
Air	Con	ကြၽမ္းက်င္			(၅)	ဦး
သင္တန္းသား(အလုပ္သမား)	(၅)	ဦး
အမွတ္	(၁၇၈)၊	ဗဟုိလမ္း၊	(၁)	ရပ္ကြက၊္	
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉	၅၀၉၅၉၁၆
------------------------

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

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စားဖိုမွဴး				က်ား/မ	(၅)	ဦး
Waiter						က်ား/မ	(၂၀)	ဦး
MCI	႐ုံး၊	အမွတ္	(၃၆)၊	ေ၀ဇယႏၲာလမ္းႏငွ္	့
သစၥာ	 လမ္းေထာင့္၊	 ေက်ာ္သူ	 (၂၅)	
လမ္းထိပ္၊	 ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊	
ဗဟုိေစ်းမွတ္တုိင္အနီး။

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

၀န္ထမ္္းအလိုရိွသည္
ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္			မ	(၅)	ဦး
ဘြဲ႕ရ၊	M/S	Office,	Email,	 Internet,	
႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍	ဆက္ဆံေရး	 ေကာင္း	
မြန္ရမည္။	လစာညႇိႏိႈင္း။

ဖုန္း-၀၉	၅၄၀၃၅၅၅

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စားပဲြထိုးအလိုရိွသည္။	 ေန႔/စား	 (ၿငိမ္း)	
လစာ	ေလးေသာင္း။	အနည္းဆံုး	သံုးလ	
လုပ္ႏုိင္ရမည္။	အေတြ႕အႀကံဳမလို။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၂၀၅၁၇၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စားေသာက္ကုန္ျဖန္႔ျဖဴးရန္	 Account,	
Sale	Girls	အမ်ိဳးသမီးေရာင္းေမာင္း။

ဖုန္း-၀၉	၅၁၆၅၀၂၂
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စာရင္းကုိင္																	မ	(၂)	ဦး
အေထြေထြလုပ္သား		က်ား	(၅)	ဦး
စိုက္ပ်ိဳးေရးႀကီးၾကပ္			က်ား	(၁)	ဦး

ဖုန္း-၀၉	၇၃၁၉၈၂၆၆
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
FASHION	 ဆိုင္အတြက္	 မအေရာင္း	
၀န္ထမ္း	(၃)	ဦးအလိုရိွသည္။
အမွတ္	(၁၄၈)၊	၄၇	ႏွင့္	၄၈	လမ္းၾကား၊	
စီးတမီတမ္်က္ႏွာခ်င္းဆုငိ၊္	အေနာရ္ထာ	
လမ္းမေပၚ။		ဖုန္း-၀၉	၄၅၀၀၀၉၂၀၈	
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ဆုိင္အကူ၀န္ထမ္း		(၁)	ဦး
အလုပ္ခ်ိန္	 ၁၀	 နာရီမွ	 ၅	 နာရီထိ။	
လစာေငြ	ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၁၇၇၈၁၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္					မ	(၂)	ဦး
လက္ခ်ဳပ္																	မ	(၁)	ဦး
Mademoiselle	Collection
အမွတ္	(၇၃)၊	ဧရာ၀တီလမ္း၊	အလံုၿမိဳ႕	
နယ္၊	ရန္ကုန္။
ဖုန္း-၀၉	၅၁၅၄၉၈၅

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ေခါင္းေလွ်ာ္ကြၽမ္းက်င္	မ	(၂)	ဦး
ေျခသည္း/လက္သည္းကြၽမ္းက်င္	
မ	(၂)	ဦး		

ဖုန္း-၀၉	၄၀၂၅၆၇၅၇၈
------------------------

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

	ဖုန္း-၀၉	၅၁၀၂၁၉၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
The Lab Wine and Tapas Bar 
Cashier																			(2)	Posts
Bar	Man	or	Bar	Girl	(2)	Posts
Waitress																(6)	Posts
Waiter																			(2)	Posts

ဖုန္း-၀၉	၃၃၃၂၃၀၆၄
------------------------

ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္
ေျခသည္း၊	လကသ္ည္း	ပုံေဖာ္ကြၽမ္းက်င	္
(မ	-	၃	ဦး)။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၆၆၀၂၂၆
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ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ အိမ္အကူေစလႊတ္မႈ ဒုတိယအသုတ္ ခြင့္မျပဳေသး
အိမ္အကူအျဖစ္ပထမအသုတ္ေစလႊတ္ေသာ ၁၉ ဦးတြင္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးျပန္လာခဲ့ရ၍ စိစစ္ေနဟု တာ၀န္ရိွသူေျပာ
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ မတ္-၃၀
ေဟာင္ေကာငသ္ုိ႔	အိမ္အကအူျဖစ	္
ဒုတိယအသုတ္ေစလႊတ္မည့္	ျမန္	
မာအလပ္ုသမား	၄၀	ခန္႔အား	တစ	္
လေက်ာ္အထိ	၀န္ႀကီးဌာနက	ေစ	
လႊတ္ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း	 Gold	
Mind	 ျပည္ပအလုပ္အကုိင္	 ရွာ	
ေဖြေရးေအဂ်င္စီအေထြေထြ	 မန္	
ေနဂ်ာ 	 ဦးသန္ ႔ ဇ င္ ဦးကေျ ပာ 	
သည္။
	 ေဟာင္ေကာငသ္ို႔	အမိအ္က	ူ
လုပ္သားအျဖစ္	 တရား၀င္သြား	
ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ	အစိုးရက	
ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက	္၂၀၁၄	ေဖေဖာ္၀ါ	
ရီ	၂၄	ရကက္	ျမန္မာအလပ္ုသမား	
၁၉	 ဦးကုိ	 ပထမဆံုးအႀကိမ္သြား	
ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။	 ဒု	
တိယအႀကိမ္ထပ္မံ	 ေစလႊတ္ရန္	

ျမန္မာအလပ္ုသမား	၄၀	ခန႔က္ု	ိ၀န္	
ႀကီးဌာနသို ႔	 ၿပီးခဲ့သည့္	 တစ္လ	
ေက်ာ္ကတည္းက	ေစလႊတ္ခြင့္ 	
တင္ျပထားေသာ္လည္း	 ယခုအ	
ခ်ိန္အထိ	 ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွေသး	
ေၾကာင္း	သတင္းရရိွသည္။
	 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တု႔ိက	 ဒီလူ	 ၄၀		
ေလာက္ေက်ာ္ကုိ	သံုးလေလာက္	
ေလ့က်င့္ေပးထားရတာ။	ကုန္က်	
စရိတ္ေတြလည္း	မ်ားတယ္။	အခု	
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကပို႔ခ်င္ေနၿပီ။စာရြက္		
စာတမ္းအကုန္ျပည့္စံုေနၿပီ။	ဟုိ	
ဘကက္	အလပ္ုလပ္ုကုငိခ္ြင္	့ပါမစ	္
လည္းရၿပီ	သြားဖုိ႔ပဲက်န္တာ။	၀န္	
ႀကီးဌာနက	ေစလႊတ္ခြင့္	(Smart	
Card)	ရၿပီဆိုပို႔လို႔ရၿပီ။	အခုတစ္	
လေက်ာ္ရိွ ၿပီ 	 မထုတ္ေပးေသး	
ဘူး’’ဟု	အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ	ဦး	
သန္႔ဇင္ဦးကေျပာသည္။

	 ယင္းႏငွ္	့ပတ္သက၍္	အလပ္ု	
သမား၊	အလုပ္အကုိင္ႏွင့္	 လူမႈ	
ဖလူံုေရး၀နႀ္ကီးဌာန	ၫႊနၾ္ကားေရး	
မွဴးခ်ဳပ္	ဦးမ်ိဳးေအာင္သို႔	 ေမးျမန္း	
ရာ	၎က	ေအာကပ္ါအတိုင္း	ေျဖ	
သည္။
	 	 	 ‘‘လႊတ္ဖို႔ေတာ့	 ျပင္ေနပါ	

တယ္။	 စိစစ္ေနတုန္းပဲ။	 ဟိုတစ္	
ေလာကသြားတဲ့ 	 ၁၉	 ဦးထဲမွာ 	
ေတာင္	ႏွစ္ဦးက	က်န္းမာေရး	မ	
ေကာင္းလို ႔ 	 	 	 	 ၿပီးခဲ့ဲတဲ့ႏွစ္ပတ္	
ေလာကက္	ျပန္လာတယ္။	အ႐ိုးပြ	
ေရာဂါရွိလို ႔ 	 ျပန္လာရတာ။	 ဒီ 	
ေတာ	့ဒထီကခ္ုငိမ္ာေအာင	္လပုရ္	

မွာေပါ့။	အခုအေပၚကု	ိအဆင္ဆ့င္	့
တင္ျပထားတယ္’’
	 	 	 ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသုိ ႔	
တရား၀င္ျမန္မာအိမ္အကူ	လုပ္	
သားေစလႊတ္မႈကုိ	 ျမန္မာအစိုးရ	
အေနျဖင့္ 	 ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ	
ဆန္းက	Gold	Mind	 ေအဂ်င္စီ	

တစ္ခုကုိသာ	ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳထား	
သည္။	 ထုိ႔ေနာက္	ယင္းအလုပ္	
သမားမ်ားကုိ	 အသက္	 အာမခံ	
ေၾကးထားရိွေပးထားၿပီး	မေတာ	္တ	
ဆေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားပါက	အလုပ္	
သမားမ်ားအား	ေလ်ာ္ေၾကးေငြ	အ	
ျဖစ	္အေမရိကန္ေဒၚလာ	သန္ိး	၅၀၀		
ခန္႔ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	ယင္းေအ	
ဂ်င္စီမွ	သတင္းရရိွသည္။
	 လက္ရိွေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံ	
တြင္	အိမ္အကူလုပ္သားလိုအပ္		
ႏႈန္းျမင္တ့ကလ္်ကရ္ိွေသာ	ေၾကာင္	့
ျမန္မာအိမ္အကအူလပ္ုသမား	အ	
လုပ္ေခၚယူကမ္းလွမ္းမႈမွာလည္း	
ျမင္တ့ကလ္်ကရွိ္ၿပီး	အလပ္ုသမား	
တစ္ဦး	တစ္လလွ်င္		အေမရိကန	္
ေဒၚလာ	 ၅၀၀	 ခန္ ႔ျဖင့္ 	 ေခၚဆို	
လ်ကရွိ္ေၾကာင္း	သတင္းရရွိသည။္
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မတ္လ	(၂၉	)	ရက္	ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး	ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ	မတလ္	(	၂၉)	ရကတ္ြင	္ေကာကယ္ထူားေသာ	ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ	္
ၿပီး	ေျပာင္းလဲမႈ	အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

	အမ်ဳိးအမည	္ ေရတြက္ပံု	 ေစ်းႏႈန္း
	 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္)	 တစ္အိတ္	 ၆,၂၀၀
	 ဘိလပ္ေျမ	(ယိုးဒယား	INSee)	 တစ္အိတ္	 ၅,၈၀၀
	 ဘိလပ္ေျမ	(ႀကံ)	 တစ္အိတ္	 ၅,၂၀၀
	 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	 ၁၀၈,၀၀၀
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	(2"-4'')	 တစ္ပိႆာ	 ၁,၃၂၀

အိမ္႐ိုက္သံ	(1"-1"1/4")	 တစ္ပိႆာ	 ၁,၄၂၀

မတ္လ	(၂၉)	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
Apr (2) 815 940 920 950
Apr (3) 815 940 920 950
Apr (4) 815 940 920 950
Apr (5) 815 940 920 950
Apr (6) 815 940 920 950
Apr (7) 815 940 920 950
Apr (8) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ	မတ္လ	(၂၉)	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)	 265,000
Galaxy	S3	 360,000
Galaxy	S4	Mini	 363,000
Galaxy	S4	 505,000
Galaxy	Mega	5.8	 330,000
Galaxy	Note	II	 415,000
Galaxy	Tab3	7"	 290,000

Model  Price
Xperia	Z	 395,000
Xperia	J	 165,000
Xperia	P	 258,000

Model		 Price
iPhone	5	(32	GB)	 758,000
iPhone	5s(32GB)	 810,000
iPhone	5s(16GB)	 700,000
iPhone	5	(32	GB)	 758,000
iPhone	5	(16	GB)	 658,000

Model Price
Y	300	 98,000
G	510	 120,000
C	8813D	 148,000
G	520	 125,000
G	610s	 	135,000
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	 ၁၀,၀၀-၁,၆၀၀
ဆန္	(ေတာင္ပ်ံ)	 တစ္ျပည္	 ၁,၀၀၀-၁,၃၀၀
ဆန္	(ဇီယာ)	 တစ္ျပည္	 ၇၀၀-၉၀၀
ဆီ	(ပဲဆီရွယ္)	 တစ္ပိႆာ	 ၃,၀၀၀
ဆီ	(စားအုန္းဆီ)	 တစ္ပိႆာ	 ၁,၇၀၀
ဆီ	(ရန္ကုန္ပဲဆီ)	 တစ္ပိႆာ	 ၃,၆၀၀
ဆား	(အိုင္အိုဒင္း)	 တစ္ထုပ္	 ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ	 တစ္ပိႆာ	 ၆၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ	 တစ္ပိႆာ	 ၁,၃၀၀
သၾကား	 တစ္ပိႆာ	 ၁,၁၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္)	 တစ္ပိႆာ	 ၁,၃၀၀
အာလူး	 တစ္ပိႆာ	 ၇၀၀
ႏို႔ဆီ	 တစ္ဘူး	 ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း	 တစ္ဘူး	 ၆၀၀-၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ	 တစ္လံုး	 ၁၂၀-၁၃၀
ကုလားပဲျခမ္း	 တစ္ပိႆာ	 ၁,၁၅၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး)	 တစ္ပိႆာ	 ၇,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ)	 တစ္ပိႆာ	 ၈,၀၀၀
၀က္သား	 တစ္ပိႆာ	 ၇,၀၀၀
အမဲသား	 တစ္ပိႆာ	 ၈,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး)	 တစ္ပိႆာ	 ၃,၀၀၀	၀န္းက်င္
ေဂၚဖီထုပ္	 ၁	ထုပ္	 ၄၀၀
င႐ုတ္သီး(အပု)	 တစ္ပိႆာ	 ၅,၀၀၀

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
 ASUS
	 Intel	Core	i3	1.8	GHz,	4	GB	DDR3,	500GB	HDD,	HD,	14"	 484,000
	 Intel	Core	i5		1.6	GHz,	4	GB	DDR3,	500	GB	HDD,	14"	 648,000
	 Intel	Core	i7	1.8	GHz,	4	GB	DDR3,	750	GB	HDD,	14"	 790,000
	 Intel	Core	i7	1.8	GHz,	4	GB	DDR3,	750	GB	HDD	,	15.6"	 959,000
 Acer
	 Intel	Core	i3	1.7	GHz,	4	GB	DDR3,	500GB	HDD,	HD,	14"	 484,000
	 Intel	Core	i5		1.8	GHz,	4	GB	DDR3,	500	GB		HDD,	14"	 619,800
	 Intel	Core	i5	1.6	GHz,	4	GB	DDR3,	750	GB	HDD,	14"	 648,000
	 Intel	Core	i7	1.8	GHz,		4GB	DDR3,	1TB	HDD,	15.6"	 775,000
	 HP
	 Intel	Core	i3	2.4	GHz,	4	GB	DDR3,	500	GB	HDD,	HD,	14"	 435,000
	 Intel	Core	i5	2.6	GHz,	4	GB	DDR3,	500	GB	HDD,	14''	 561,000
	 Intel	Core	i5	1.7	GHz,	6	GB	DDR3,	640	GB	HDD,HD,15.6''	 664,000
	 Intel	Core	i7	2.4	GHz,	4	GB	DDR3,	1	TB	HDD,	15.6"	 1,066,000

ယူခဲ့စဥ္	ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ကို	ေမြး		
စားခ့သဲည။္	အေနာ္ရထာဘရုငက္	
ေတာင္ၿပံဳးႀကီးအရပ္၌	 အုတ္ႏွစ္	
ခ်ပ္လပ္သည့က္စိၥႏငွ့	္ပတ္သက၍္	
ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ကို	 ကြပ္မ်က္ခဲ့	
ၿပီးေနာက္	 မႏၲေလးေတာင္တြင္	
ေရာက္ေနေသာ	၎အမတႀ္ကီးကိ	ု
လည္း	ကြပ္မ်က္ေစခ့ဲသည့္အတြက္	
ယင္းေနရာတြငပ္င	္‘ဘိုး	ေတာ္နတ္’	
အေနျဖင့္	ရွိေစခဲ့ေၾကာင္း	 ျမ၀တီ	
မင္းႀကီးေရးသားေသာ	 ၃၇	 မင္း	
နတ္စာတမ္းမွ	 ေကာက္ႏုတ္ကာ	
မႏၲေလးေတာင္သမို င္းသစ္ စာ 	
အုပ္တြင္	ေဖာ္ျပထားသည္။
	 ၁၉၈၄	ခုႏွစ္က	မႏၲေလးၿမိဳ႕	
လယ္ေကာငက္ိ	ုျဖတ္ေလာငသ္ည့	္
ဦးက်ားႀကီးမီးေလာငမ္ႈမစွ၍	ၿမိဳ႕ခ	ံ
အမ်ားစု	စီးပြားေရးက်ဆင္းလာမႈ	
ေၾကာင့္	ကိုးကြယ္ရာရွာသည့္	အ	
ေနျဖင့္	ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္အား	တစ္	
ၿမိဳ႕လံုးကိုေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္	
နတ္အျဖစ္	မွတ္ယူကာ	ကိုးကြယ္	
သည့္အျပဳအမူမ်ား	 က်ယ္က်ယ္	
ျပန္႔ျပန္႔	 ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းသာ	
ျဖစသ္ညဟု္	ဆရာဆူးငကွက္	ရွင္း	
ျပသည္။
	 ဂါရ၀ျပဳသူမ်ားတြင္	အက်ပ္	
အတည္းမ်ား	 ႀကံဳေတြ႕မႈေၾကာင့္	
လာေရာက္သူမ်ား	 ပါ၀င္သလို	
အလိုဆႏၵတစ္စံုတစ္ရာ	 ျပည့္၀	
ခ်ငသ္ည့	္ဆႏၵမ်ားႏငွ့	္လာေရာက	္
သူမ်ားလည္း	ပါ၀င္သည္။
	 စီးပြားေရးအလုပ္ကိစ ၥမ်ား	
တြင္	အႀကံအစည္ေအာင္ျမငေ္စ	
ေရးအတြက္	မၾကာခဏလာ	ေရာက္	
တိုင္တည္ေလ့ရိွေၾကာင္း၊	အႀကံ	
အစည္ေအာင္ျမင္ၿပီးလွ်င္လည္း	
ကန္ေတာ့ပဲြ	 ျပန္လာထိုးေပးေလ့	
ရိွေၾကာင္း	အသက	္(၅၂)	ႏစွအ္ရြယ္	
	ၿမိဳ႕ခံ	ေဒၚျမင့္ျမင့စ္ိုးက	ေျပာသည။္
	 ‘‘ဆယ္ေက်ာ္သကအ္ရြယ္က	
တည္းက	 ဘိုးဘိုးႀကီးဆီ	 စလာ	
တာ။	 အခုထိ	 ေတာက္ေလွ်ာက္	
တစခု္ခုဆိ	ုအၿမဲလာတယ္။	အရင	္
တုန္းကေတာ့	 အခုလို	 ႀကီးႀကီး	
က်ယ္က်ယ္ႀကီး	 မရွိေသးဘူး။	 မ	
လာရရင္ကို	 တစ္ခုခုလိုသလုိမ်ဳိး	
ျဖစေ္နတတ္တယ္’’	 ဟု	 ေဒၚျမင့္	
ျမင့္စိုးက	ထည့္သြင္းေျပာသည္။
	 ႏွစ္စဥ္	တကၠသိုလ္၀င္တန္း	
မေျဖဆိမုီႏငွ့	္ေျဖဆိုေနခ်နိက္ာလ	
မ်ားတြင္မူ	 ေက်ာင္းသားမိဘအ	
မ်ားစုလာေရာက္ၾကၿပီး	 ၎တို ႔	
သားသမီးမ်ား	ေျဖဆိမုည့	္ေက်ာင္း	
အမည၊္	လပ္ိစာ၊	ခုံနံပါတ္မ်ားေပး	
ကာ	ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏိငု္ေရး၊	ႏစွ	္
ခ်င္းေပါက္	 ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး၊	
ေျခာကဘ္ာသာဂဏုထ္ူးထြက္ေရး	
စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္	 ဘိုးဘိုး	
ႀကီးထံ	 လာေရာက္ၾကေၾကာင္း	
ယင္းဗမိာန္တြင	္နိဗၺာန္ေဆာ္အျဖစ	္
ခုနစ္ႏွစ္ခန္ ႔	 လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ	 အ	
သက္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္	
ဦးေမာင္ေအးက	ေျပာသည္။
	 ၂၀၁၀	ျပည့္ႏွစ္	ေနာက္ပုိင္းအ	
ခ်ိန္မ်ားတြင္	 တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕	

ကလည္း	ေျမကစိၥမ်ား၊	ေက်ာကအ္	
ေရာင္းအ၀ယ္ကစိၥမ်ား	ေအာင္ျမင	္
ေရးအတြက္	ဘိုးဘိုးႀကီးထံ	လာ	
ေရာက္မႈမ်ားလည္း	ရွိသည္။	ဖား	
ကန္႔သို႔	ေက်ာကအ္၀ယ္ထြကတုိ္င္း	
ဘုရားႀကီး၊	ေအာင္ေတာ္မူဘုရား	
တို႔အပါအ၀င	္ဘိုးဘိုးႀကီးကိပုါ	လာ	
ေရာက္ဂါရ၀ျပဳေလ့ရိွေၾကာင္း	လား	
႐ႈိးၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္သူ	ရွမ္းတ႐ုတ္	အ	
မ်ဳိးသားတစဥ္ီးကေျပာသည။္	ယခ	ု
ကဲသ့ို႔	ဘိုးဘိုးႀကီးအား	ဂါရ၀ျပဳၿပီး	
မ	ွခရီးထြက္ျခင္းျဖင့	္အျခားသမူ်ား	
ေက်ာက္ရွားေနလွ်င္ေတာင္	၎	
တုိ႔အတြက	္အခကအ္ခမဲရိွ	အဆင	္
ေျပေခ်ာေမြ႕ေလ့ရိွ	သည္ဟု	၎က	
ဆိုသည္။
	 ဘိုးဘိုးႀကီးမွာ	ပဏုၰားမ်ဳိးႏြယ	္
၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္	၎	
အား	ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားထဲ	
တြင္	 ၿမိဳ႕ခံဟိႏၵဴလူမ်ဳိး	 အမ်ားစု	
လည္း	ပါ၀င္သည္။	ဟိႏၵဴႏြယ္ဖြား	
အမ်ားစမုွာ	လမူႈေရး၊	စီးပြားေရးမ	ွ
အစ	အိမ္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအ	
ထိပါ	 ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္ကို	 လာ	
ေရာက္တိုင္တည္မႈ	 ျပဳလုပ္တတ္	
သညဟု္	ၿမိဳ႕ခဟိံႏၵဴလမူ်ဳိး	အသက	္
သံုးဆယ္အရြယ္	 အမ်ဳိးသမီးက	
ေျပာသည္။
	 ယင္းဗိမာန္ ႀကီးတစ္ခုလံုး 	
သို႔	လာေရာက္သူ	လူအမ်ားအား	
သက္ဆိုင္ရာနတ္မ်ား	 သိေစေရး	
တိုင္တည္ရြတ္ဆို	 အပ္ႏွံေပးရ	
သည့္	အသက္ခပ္ႀကီးႀကီးအရြယ္	
နဗိၺာန္ေဆာအ္မ်ဳိးသားႏစွဥ္ီး၊	အနု္း	
ပဲြငွက္ေပ်ာပဲြမ်ားကပ္ျခင္း၊	 စြန္ ႔		
ျခင္းမ်ား	 ျပဳလုပ္ေပးရန္	၀န္ထမ္း	
အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး	 စုစုေပါင္း	 ေလး	
ဦးႏွင့္	 ႀကီးၾကပ္သူ	ဘုန္းႀကီးတစ္	
ပါးက	 တာ၀န္ယူသည္။	 ေန႔စဥ္	
လာေရာက္တိုင္တည္သူ	အနည္း	
အမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး	 ရရိွလာ		
သည့္	 အလွဴေငြမ်ားထဲမွ	 နိဗၺာန္		
ေဆာ္မ်ား၊	 ၀န္ထမ္းမ်ားအား	အ	
ခ်ဳိးက်ခဲြေ၀ေပးရသညဟ္	ုမႏၲေလး	
ေတာင္ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	 ဆရာ	
ေတာ္မ်ားအဖဲြ႕	 ဒုတိယဥကၠ႒	 ဦး	
အာဒိစၥက	မိန္႔ၾကားသည္။
	 မည္သို႔ပင္ဆိုေစ	ယင္းနတ္	
နန္းသံုးနန္းရိွေသာ	 ဘိုးဘိုး ႀကီး	
ဗိမာန္မွ	 အသက္ႀကီးရင့္ၿပီး	 အ	
လုပ္အကိုင္မရွိျဖစ္ေနရသည့္	ပင္	
စငစ္ားအမ်ဳိးသားႀကီး	အေယာက	္
၂၀	ခန္႔ကို	အလုပ္ေပးထားသည္။	
၎တို႔အားလံုးကိ	ုမႏၲေလးေတာင	္
ေတာ္ေဂါပကအဖဲြ႕က	ခန္႔အပ္ထား	
ျခင္းျဖစ္ၿပီး	လစဥ္အလွည့္က်တာ	
၀န္ထမ္းေဆာင္ေစသည္ဟု	 ဦး	
အာဒိစၥကပင္	ထည့္သြင္းမိန္႔ၾကား	
သည္။
	 ‘‘ဒလီိုေနရာမ်ဳိးေတြက	စီးပြား	
ပ်က္ေလစည္ေလပဲ။	ေနာက္လည္း	
ဒတီိငု္းပ	ဲစညက္ားေနဦးမွာပ။ဲ	တိငု္း	
ျပည္မတိုးတက္သေရြ႕ေတာ့	ကိုး	
ကြယ္ရာေတြ	လိုက္ရွာၿပီး	 သတ္	
မွတ္ေနၾကဦးမွာပဲ’’	ဟု	ဆရာဆူး	
ငွက္က	ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္အား	ကိုး	
ကြယ္မႈအေျခအေနမ်ား	 ေရရွည္	
ဆက္လက္တည္တံ့ေနဦးမည့္	အ	
ေျခအေနႏွင့္	ပတ္သက္ၿပီး	သူ႔အ	
ျမင္ကို	ေျပာသည္။

ဘိုးဘိုးႀကီး ‘မ’ စပါ
စာမ်က္ႏွာ(၇)မွ
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စာရင္းေပ်ာက္သစ္မ်ား အရင္ရွာပါ
သမိုင္း	တစ္ေလွ်ာက္		
လံုး	တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ	

အမ်ားဆံုး	ရွာေပးခဲ့သည့္	သစ္အ	
လံုးလိုက္	 ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈကို	 ဧၿပီ		
၁	 ရက္တြင္	 ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္	
ျဖစသ္ည။္	သစအ္လံုးလိကုတ္ငပုိ္႔	
မႈ	 ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္	သစ္ေတာ	
ျပဳန္းတီးမႈကိ	ုအထိကုအ္ေလ်ာက	္
အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
	 သို ႔ေသာ္	 ႏုိင္ငံ၏သစ္ေတာ	
ျပဳန္းတီးမႈေလွ်ာခ့်ရန	္သစလ္ံုးတင	္
ပို ႔မႈရပ္ဆိုင္းျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခု	
တည္းျဖင့္	အေျဖရွာ၍မရႏိုင္ေပ။	
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္	 ႏိုင္ငံ၏		
တရားမဝင္	သစ္တင္ပုိ႔မႈသည္	တရား	
ဝငသ္စတ္ငပုိ္႔မႈစာရငး္ထက	္ထက	္
ဝက္ခန္႔ရိွေန၍ျဖစ္သည္။	ထို႔ေၾကာင့္		
အစိုးရ	ေျဖရွင္းရမည္	့ျပႆနာမွာ		
တရားဝင	္သစလ္ံုးတငပုိ္႔မႈကိ	ုေၾက	
ညာခ်က္ထုတ္	တားျမစ္႐ံုသာ	 မ	
ဟုတ္ဘဲ	 တရားမဝင္	 သစ္ခိုးမႈ		
ပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္	
သည္။
	 တရားမဝငသ္စခို္းထုတ္ယူမႈ	
မ်ားသည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား	
တြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွၿပီး	အဂၤလန္	
အေျခစုိက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	
ထိန္းသိမ္းမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕	
(EIA)	ထုတ္ျပန္ခ်ကမ္်ားအရ	ျမန္	
မာႏိုင္ငံသည္	တရားမဝင္သစ္ခုိး	
ထတုမ္ႈမ်ားေၾကာင္	့ႏစွစ္ဥအ္ေမရ	ိ
ကန္ေဒၚလာသန္း	၄၀၀	ေက်ာ္ဆံုး	
႐ံႈးေနသည္။
	 ‘‘မတ္လ	၃၁	မွာ	ပိတ္မယ္ဆိ	ု
ၿပီးစာေတြပို ႔မွာပဲ။	 ဒါေပမဲ့	 စာပို ႔	
တာေလာက္နဲ ႔မရဘူး။	 သစ္ ခုိး 	
ထုတ္မႈေတြကရွိေနေတာ့	ဝန္ႀကီး	
ဌာနကဒတီားျမစခ္်က	္လက္ေတြ႕	
အသက္ဝင္လာေအာင္လုပ္ဖုိ ႔	 ခဲ	
ယဥ္းေနတယ္။	 ဒုစ႐ုိက္လုပ္ငန္း	
ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။	တရားဥပေဒ	
စိုးမုိးေရးပီပီျပင္ျပင္လုပ္ေဆာင္	
ႏုိင္မွသာရပ္တန္႔ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္’’		
ဟု	ျမန္မာသစ္	ထတုလ္ပုင္န္း	တရား	
ဝင္မႈရွိ၊	မရွိ	ေစာင့္ၾကည့္	ေလ့လာ	
ေရးအဖြဲ႕တြင္	ပါဝင္သူ	ဦးဝင္းမ်ဳိး	
သူကေျပာသည္။
	 EIA	၏ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာ	
ခ်က္အရ	၂၀၀၁	မွ	၂၀၁၃	အထိ	
တစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္တာကာလ	အ	
တြင္း	တရားမဝင္သစ္တင္ပုိ႔မႈမွာ		
အေမရိကန္ေဒၚလာ	ေျခာက္ဘီ	
လီယံနီးပါးဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး	ထုိပမာဏ	
သည္	 ျမန္မာေငြက်ပ္	 ဘီလီယံ		
၅,၀၀၀	ေက်ာ္ရွိကာ	ယခုဘ႑ာ	
ေရးႏစွတ္ြင	္အစိုးရ	သံုးစြဲေနသည္	့	
က်န္းမာေရးႏွင့္ 	 ပညာေရးရန္ပံု 	
ေငြစုစုေပါင္း၏	ေလးဆႏွင့္ညီမွ်	
သည္။
	 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး	
ႏွင့္	သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန	

အိျဖဴမြန္ က	လက္လွမ္းမီသည့္	ေနရာမ်ား	
တြင္	 ဖမ္းဆီးရမိသည့္	သစ္တန္	
ခ်ိန္မွာလည္း	 ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္တစ္	
ေသာင္းေက်ာ္တိုးလ်က္ရွိသည္။	
သစအ္လံုးလိကု္ႏစွစ္ဥဖ္မ္းဆီးရမႈ	
မွာ	တနခ္်နိတ္စ္ေသာင္းကိုးေထာင	္
ေက်ာ္ရွိသည္။
	 ထုိ႔ေၾကာင့္	ဧၿပီလမွစတင္၍	
သစ္အလံုးလိကု္	တင္ပို႔မႈတားျမစ္	
ျခင္းသည္	 သစ္မ်ားအလံုးလိုက္	
ျပည္ပသို႔ထြက္ရွိေနျခင္းကို	တား	
ဆီးလိသုည္အ့ဓပိၸာယ္ေပၚလြင္ေန	
ေသာ္လည္း	လြန္ခဲ့ေသာ	၁၅	ႏွစ္	
ခန္႔က	သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္	
ျပဳန္းတီးေနေသာ	ျမနမ္ာသစ္ေတာ	
မ်ားအတြက	္လြနစ္ြာေနာကက္်ၿပီး	
မွ	အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔	ျဖစ္ေန	
သည္။
	 ‘‘မေန႔ကညဘက	္ေကာလင္း	
ဘက္က	သံုးေပပတ္လည္ေတာင္	
မရွိတဲ့	သစ္ေတြတင္ထားတဲ့ကား	
တစ္စီး	ညဥ့္နက္သန္းေခါင္တိုက္	
သြားတယ္။	ကြၽန္ေတာ္သိထားတဲ့	
သစ္ေတာဥပေဒက	အဒဲီေလာကရိွ္	
တဲ့သစ္ေတြဟာ	ခုတ္လဲွခြင့္မရတဲ့	
သစ္ေတြ။	 ဒီလိုဥပေဒနဲ႔ၿငိစြန္းေန	
တဲ့သစ္ေတြဟာ	အတားအဆီးအ	
ဆင့္ဆင့္ေက်ာ္သြားတယ္ဆိုတာ		
ဘာေၾကာင့္လို ႔ထင္လဲ။	 ေက်ာ္စ	
ရာအေၾကာင္းမရွိဘူးေလ။	ဒီကိစၥ	
မွာ	 အာဏာပိုင္ေတြပါဝင္ပတ္	
သကမ္ႈရိွတယ္။	ပုိကဆ္ယူံၿပီး	မ်က	္
ကြယ္ျပဳထားတာ’’ဟု	ကသာခ႐ုိင	္
ဝန္းသုိ ၿမိဳ႕မွ	 ေဒသခံ	 ဦးေအာင္	
ေက်ာ္စုိးက	ေျပာသည္။
	 တရားမဝင္	သစ္ခိုးထုတ္မႈမွ	
ႏွစ္စဥ္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ	အေမရိ	
ကန္ေဒၚလာ	သန္း	 ၄၀၀	ေက်ာ္	
အမႈတြင္	 မည္သူေတြ	 ပါဝင္ပတ္	
သက္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသနည္း။	 ျမန္	
မာႏိုင္ငံတြင္	တရားမဝင္	သစ္ခုိး	
ထတုမ္ႈကိ	ုက်ဴးလြနသ္အူပုစ္သုံုးစ	ု
ရိွသည္။	 (၁)	 ေလာဘေၾကာင့္စီး	
ပြားျဖစ္ဒုစ႐ိုက္ဆန္ဆန္	သစ္ခိုး	
ထုတ္သအုူပ္စ၊ု	(၂)	ဝမ္းစာေၾကာင္	့
သစ္ခိုးထုတ္သူအုပ္စု၊	(၃)	စီးပြား	
ျဖစ္	 တြက္ေျခကိုက္ရန္	 သစ္ခိုး	
ထုတ္သူ	အုပ္စုဟူ၍	ပံုစံသံုးမ်ဳိးရွိ	
သည္။
	 ဝမ္းစာေၾကာင့္သစ္ခိုးထုတ္	
သမူ်ားသည	္အမိသ္ံုးအတြကခ္ုိးယ	ူ
ၾကသူမ်ားၿပီး	အခ်ဳိ႕မွာ	 ေလာဘ	
ေၾကာင္	့ဒစု႐ိကုဆ္နဆ္နစ္ီးပြားျဖစ	္
သစ္ခိုးထုတ္သူအုပ္စုမ်ားႏွင့္	ထိ	
ေတြ ႕ပတ္သက္သူမ်ားလည္းရွိ 	
သည္။	 သို ႔ေသာ္လည္း	 ဝမ္းစာ	
ေၾကာင့္ 	 သစ္ခုိးထုတ္သူမ်ားကုိ 	
အလုပ္ကိုင္မ်ား	 ဖန္တီးေပးျခင္း၊	
လမူႈဘဝဖလူံုေရးအတြက္ေထာက	္
ပံ့ျခင္းႏွင့္ 	 ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အိမ္ 	
တြင္းစီးပြားေရးအေျခအေနတစခ္	ု
ကိုဖန္တီးေပး၍	ေျဖရွင္းေပးႏုိင္	
သည္ဟု	 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	
လႈပ္ရွားသူတို႔ကဆိုသည္။

	 	တတိယ	 အုပ္စုျဖစ္ေသာ	
စီးပြားျဖစ္တြက္ေျခကိုက္	သစ္ခိုး	
ထုတ္သူမ်ားသည္	 အလတ္စား	
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး	
အစိုးရေရာင္းခ်သည့္သစ္တန္ကို	
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူရေသာ	
ေၾကာင္	့ေစ်းျမင့္ျခင္း၊	မလံုေလာက	္
ျခင္းႏွင့္	 နည္းပညာ	အခက္အခဲ	
တို႔ေၾကာင့္	တြက္ေျခကိုက္ရန္ႏွင့္	
တင္ပို႔မႈျပည့္မီရန္သစ္ခိုးထုတ္ယူ	
သူမ်ားျဖစ္သည္။	အဆုိပါ	က်ဴး	
လြန္သူမ်ားကို 	 ေလလြင့္မႈနည္း	
ေသာနည္းပညာမ်ားျဖန္ ႔ျဖဴးေပး	
ျခင္းႏွင့္ 	 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား	
စနစ္တက်ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပး	
ပါက	ထုိျပႆနာကို	 ေျဖရွင္းႏိုင္	
မည္ျဖစ္သည္။
	 	 	 ပထမ	 အုပ္စုျဖစ္ေသာ	
ေလာဘေၾကာင့္စီးပြားျဖစ္သစ္ခိုး	
ထုတ္သူမ်ားသည္	 ေဒသဆိုင္ရာ	
အာဏာပိငုမ္်ားႏငွ္	့လကန္ကက္ိငု	္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို	ခ်ဥ္းကပ္၍	တရား	
မဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား	က်ဴးလြန္	
ေနၾကသည္။	ေလာဘေၾကာင့္	စီး	
ပြားျဖစ္သစ္ခုိးထုတ္သူမ်ားသည္		
အျခားသစ္ခုိးထုတ္ယူသူ	 ႏွစ္မ်ဳိး	
ထက	္ပမာဏႀကီးမားစြာ	ထုတ္ယူ	
ၾကေသာေၾကာင့္ 	 ႏိုင္ငံအတြက္		
ေျဖရွင္းရန္	 ခက္ခဲသည့္	 ပုစၧာျဖစ္	
သည္။
	 ‘‘သစခ္ုိးထတုမ္ႈေတြကေတာ	့
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွတိဲ့ေနရာ	
ေတြမွာ	ဆက္ရွိေနမယ္။	တရား	
ဥပေဒကို	ထိန္းေက်ာင္းမယ့္သူရွိ	

ရမယ္။	ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္သူက	တစ္	
ေယာက္၊	 ခိုးတဲ့သူေတြကအမ်ား	
ႀကီးျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္	ဘယ္လိုမွ	
အသက္မဝင္ႏိုင္ဘူး။	အခုအစိုးရ	
က	သစ္ခိုးထုတ္တာဖမ္းဖို႔	ရဲတပ္	
ရင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕	 ဖြဲ႕ထားတယ္လို႔	
သိရတယ္။	အဲဒီလုိပဲစရမယ္’’ဟု	
သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း	အ	
တြင္းေရးမွဴးဦးဘခ်ဳကိေျပာသည။္
	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ေလ်ာ့ပါး	
လာေသာသစ္ေတာမ်ားကိ	ုအဓကိ	
ၿခိမ္းေျခာက္မႈေပၚေစသည့္အရာ	
မွာ	ႏုိင္ငံအႏွံ႔ပ်ံ႕ေနေသာ	 ျခစားမႈ	
မ်ားႏငွ့	္ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈမရွိျခင္း	
တုိ႔ေၾကာင့္	 ျဖစ္သည္။	 ေလာဘ	
ေၾကာင့္	သစ္ခုိးထုတ္သူမ်ားသည္	
ေငြရွင္၊	ေၾကးရွင္၊	ဓနရွင္မ်ားျဖစ္	
ေနေသာေၾကာင့္	က်ဴးလြန္မႈမ်ား	
ကိ	ုေငြေၾကးမ်ားျဖင္	့ဖံုးကြယထ္ား	
ၾကသည္။
	 	အက်င့္ပ်က္	 	 ျခစားမႈမ်ား	
ေၾကာင့္	တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိ	
သည့္	သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေသာေဒ	
သမ်ားတြင္	တရားမဝင္	သစ္ခိုး	
ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။
	 ေငြရွင္၊	 ေၾကးရွင္၊	 ဓနရွင္	
မ်ားႏွင့္	အစိုးရအရာရွိမ်ား၏	 ပါ	
ဝင္ပတ္သက္မႈ	 ႀကီးမားျခင္းကို	
မယွဥ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 	 တရား	
ဥပေဒစိုးမိုးေရး	လုပ္ကိုင္ေဆာင္	
ရြက္ေနသည့္ 	 ေအာက္ေျခသစ္	
ေတာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္	ထုိျပ	
ႆနာကို 	 တားဆီးရန္	 အဟန္ ႔	
အတားျဖစ္ေစသည္။	 ထို႔အျပင္	

သစ္ခုိးထုတ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား	
သည္	တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္	
ေဆာင္သူမ်ားကို 	 ဒုစ႐ိုက္ဆန္ 	
ဆန္	ျပန္လညခု္ခံရန္မူတတ္ေသာ	
ေၾကာင့္	အသက္အႏၲရာယ္လည္း	
စိုးရိမ္ရသည္။
	 ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားသည္	တရား	
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ	 မရွိျခင္းကို	 ေဖာ္ျပ	
ေနသည္။	ထုိ႔ေၾကာင့္	သစ္အလံုး		
လိုက္တင္ပို ႔မႈရပ္ဆိုင္းျခင္းတစ္ခု	
တည္းျဖင့္	 မေျဖရွင္းႏုိင္။	၎တို႔	
တန္ျပန္ရန္အတြက္တရားဥပေဒ	
စိုးမိုးေရးကုအိသကဝ္ငလ္ာေစ	ရန	္
ႏိငုင္အံဆင့လ္ပ္ုေဆာငရ္မည္ျဖစ	္
သည။္	ယင္းကစိၥမ်ားကိ	ုက်ဴးလြန	္
ေန	သည္	့ပါဝငပ္တ္သကသ္မူ်ားကိ	ု
စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေပးရန္၊	
အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ေနေသာကုမၸဏီ	
မ်ားကိ	ုသစ္ေတာအရင္းအျမစမ္်ား	
ခြဲတမ္းေရာင္းခ်မႈရပ္တန္ ႔ရန္ႏွင့္	
တရားမဝင္	သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းတြင္	
ပတ္သက္ေနေသာ	အစိုးရ	 ဝန္	
ထမ္း	မ်ား၊	ကမုၸဏမီ်ားကိ	ုစံစုမ္းစစ	္
ေဆးၿပီး	 အေရးယူရန္	 သဘာဝ	
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစံုစမ္း	
စစ္ေဆးသူမ်ားအဖြဲ႕	 (EIA)	က	
တိုက္တြန္းထားသည္။
	 ‘‘သစ္ခုိးတယ္လို႔	 ခဏခဏ	
ေျပာေနၾကတယ္။	ဝန္ႀကီးဌာနက	
ဘာလုပ္ေနလဲေမးေနၾကတယ္။	
ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔လည္း	ဖမ္းဆီးအေရး	
ယူမႈေတြ	 ဆက္တိုက္လုပ္ေနပါ	
တယ္။	အရင္ထက္ေတာင္ႏွစ္ဆ	
ပုိလပ္ုရတယ္။	အက်င္ပ့်က္ျခစား	

တဲ့ဝန္ထမ္းေတြ	အေရးယူေဆာင္	
ရြက္တယ္။	ဘက္ေပါင္းစံုကလုပ္	
ေနပါတယ္’’	ဟု	သစ္ေတာဦးစီးဌာ	
နဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး	ဦးေဇာ	္
မင္းကေျပာသည္။
	 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး	
ႏွင့္	သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန	
သည္	တာဝန္ခံထားသည့္ဝန္ႀကးီ	
ဌာနအျဖစ္ေသာ္လည္း	တရားမဝင	္
သစခ္ိုးထတု္ျခင္းသည	္ဒစု႐ိကုဆ္န	္
ဆ န္က်ဴးလြ န္ေနေသာေ ၾကာ င့္ 	
ဘက္ေပါင္းစုံမွပါဝင္ၿပီး	 ႏုိင္ငံအ	
ဆင့္ေျဖရွင္းရမည္ဟု	 ဦးဝင္းမ်ဳိး	
သူကေျပာသည္။
	 ‘‘တာဝန္ခံထားတဲ့	 ဝန္ႀကီး	
ဌာနကို	 ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ	
က	 ဖမ္းဖမ္းဆုိၿပီး	 ဖိအားေပးလို ႔	
မရဘူး။	အခု	တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး	
အသက္ဝင္တယ္ဆုိ ၿ ပီး	 အဖမ္း	
ဆီးစာရင္းေတြတုိးေအာင္လုပ္လို႔	
မရဘူး။	 ဖိအားေပးခံရေတာ့	 ဝန္	
ထမ္းေတြက	တကယ့္အငယ္စား	
ေတြအဖမ္းျပမယ္။	တကယ့္အလံုး	
အရင္းထုတ္ေနတဲ့သူေတြက	လြတ္		
ေနမယ္ဆုိရင္	 ျပည္သူနဲ႔ဝန္ထမ္း	
အၾကား	နားလညမ္ႈေတြအမ်ား	ႀကီး	
လြဲမွားႏုိင္တယ္’’ဟု	 ဦးဝင္းမ်ဳိးသူ	
ကေျပာသည္။
	 သစအ္လံုးလိကုတ္ငပ္ို႔မႈမ်ား	
ရပဆ္ိငု္းေသာလ္ည္း	သစခ္ိုးထတု	္
ျခင္းမ်ားရိွေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္		
အက်င္ပ့်က္ျခစားမႈမ်ား	ေရာယကွ	္
ေနေသာ	ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	တရား	
ဥပေဒစိုးမိုးေရး	အသက္ဝင္လာ	
ေစရန္	အစိုးရလုပ္ေဆာင္ရမည့္	
အခ်က္မ်ားကို	သဘာဝပတ္ဝန္း	
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ	စံုစမ္း	
ေရးအဖြဲ႕	(EIA)	က	အႀကံျပဳထား	
သည္။	သစ္ေတာမွ		ထုတ္ယူရရွိ	
သည့္သစ္မ်ား	 ခြဲတမ္းခ်ေပးျခင္း	
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ	လုပ္ငန္းစဥ္	
မ်ား၊	အမွန္တကယ္ခြဲတမ္းခ်ေပး	
သည့္သစ္တန္ခ်ိန္မ်ားကို	အမ်ား	
ျပည္သူကိုထုတ္ျပန္ရမည္။	 ပြင့္	
လင္းျမင္သာမႈကိုျမႇင့္တင္ႏုိင္လာ
မ	ွသစ္ေတာႏငွ့သ္စအ္ရင္းျမစမ္်ား	
ထိန္းသိမ္းရာတြင္	 ျပ႒ာန္းထား	
သည့္	 ဥပေဒမ်ားကို	အမ်ားျပည္	
သူမ်ားယံုၾကည္လာၿပီး	ပါဝင္လာ	
မည္ျဖစ္သည္။
	 အစိုးရ	တရားဝင္ထုတ္ျပန္	
ထားေသာစာရင္းမ်ားအရ	ျမန္မာ	
ႏုိင္ငံမွ	သစ္လံုးထုတ္လုပ္မႈပမာ	
ဏမွာ	 ႏိုင္ငံတကာ	ကုန္သြယ္မႈ	
အားလံုး၏	 ၂၈	 ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိ	
ၿပီး	က်န္ရွိေသာ	၇၂	ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ	
တရားမဝင္သစ္တင္ပုိ ႔မႈမ်ားျဖစ္	
သည္ဟု	EIA	ကဆိုထားသည္။
	 သစ္လံုးတင္ပို ႔မႈတြင္	 ကုန္	
သြယ္ဖကတ္႐ုတ္၊	အိႏၵယိ၊	မေလး	
ရွား၊	ထုိင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ား	
ပူးေပါငး္ပါဝငလ္ာေစရန္	သတံမန္	
နည္းအရ	 ျမန္မာအစိုးရကဖိတ္	
ေခၚရမည္ျဖစသ္ည။္	တငသ္ြင္းသ	ူ
မ်ားက	မညသ္ို႔တငသ္ြင္းေစကာမူ	
အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား	
က	 ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပူးေပါင္းပါဝင္	
ကူညီရန္	EIA	ကတိုက္တြန္းထား	
သည္။	 ။

ျမန္မာ့

ဓာတ္ပံု	−	ျပည့္စုံၿငိမ္းသစ္လုံးတင္ကားမ်ားကို မတ္လ ၃၁ ရက္ညေနပိုင္းက သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအနီး ေတြ႕ရစဥ္
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ဆက္သြယ္ေရးနည္းဥပေဒ	ဘာသာျပန္အခက္အခဲေၾကာင့္ဆက္လက္ၾကန္႔ၾကာ
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္−၂၉
ယခုႏစွ	္ေဖေဖာ၀္ါရအီတြင္း	ၿပီးစီး	
မည္ဟု	ေၾကညာခ့ဲေသာဆက္သြယ္	
ေရးနည္းဥပေဒကို	 ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး	
သို႔			ေပးပုိ႔လုကိၿ္ပီျဖစ္ေၾကာင္း	ဆက	္
သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ		
သတင္းရရွိသည္။
	 ‘‘ေရ႕ွေနခ်ဳပ႐္ုံးကိုေတာ	့ပို႔ၿပီး	

သြားၿပီ။	ဒလီ	၈	ရကက္တည္းက	ပုိ႔	
လုကိတ္ာ’’ဟ	ုဆကသ္ြယ္ေရးၫႊန	္
ၾကားမႈဦးစီးဌာန	လက္ေထာက္	
ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး	 ဦးေက်ာ္ဦးက		
ေျပာသည္။	
	 	 	ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအ	
တည္ျပဳၿပီး	 ရက္ေပါင္း	 ၉၀	အ	
တြင္း	 နည္းဥပေဒကို	အတည္ျပဳ	
ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း	 ဥပေဒအ	

တည္ျပဳၿပီး	 ငါးလအၾကာမွာသာ	
နည္းဥပေဒကို	 	 ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔	
ေပးပို ႔ျခင္းျဖစ္ရာ	အတည္ျပဳႏုိင္	
ရန	္အခ်နိအ္နည္းငယ္ေစာင္ဆ့ုငိ္း	
ရဦးမည္ျဖစ္သည္။	
	 		ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔	ေပးပို႔ၿပီး	
နည္းဥပေဒပါ	အသုံးအႏႈန္းမ်ား	စ	ိ
စစ္	အတည္ျပဳေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ	
ေအာ္ပေရတာကုမၸဏီမ်ား	လုပ္	

ကိုင္မည့္	မိုဘုိင္းဆုိင္ရာမ်ားမွ	လဲြ	
၍	အျခားေသာ	ဆက္သြယ္ေရး	
ဆုိင္ရာ	 ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္	
သကသ္ည္	့ဖုကိဘ္ာ၊	အငတ္ာနက	္
၀န္ေဆာင္မႈအစရွိသည့္	လုပ္ငန္း	
မ်ား	လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားကို	 ေရြး	
ခ်ယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	သတင္း	
ရရွိသည္။
	 လက္ရွိဆက္သြယ္ေရးနည္း	

ဥပေဒတြင္ 	 	 သက္ဆုိင္ရာ၀န္	
ေဆာင္မႈအလုိက္	က႑ငါးခုေရး	
ဆဲြရာတြင္	 အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 	
ဘာသာျပန္ဆုိမႈမ်ား	အဆင့္ဆင့္	
စစ္ေဆးမႈမ်ား	 	 ျပဳလုပ္ေနျခင္း	
ေၾကာင္	့ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းသာ	ျဖစ	္
သည္ဟု	ဆုိသည္။
	 	ဆက္သြယ္ေရးနည္းဥပေဒ	
အတည္ျပဳၿပီးပါက	 ဖုိက္ဘာႏွင့္	

အင္တာနက္	(Internet	Service	
Provider)	 	လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ	
မ်ား 	 ေလွ်ာက္ထားႏုိ င္မည္ျဖစ္ 	
ရာ	လကရိွ္တြင	္အဆုပိါ	နည္းဥပေဒ	
မွာ 	 အနည္းငယ္ ၾကန္ ႔ ၾကာေန	
ေၾကာင္း	 ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ	
အသင္းခ်ဳပ္	အေထြေထြအတြင္း	
ေရးမွဴး	ဦးေဇာမ္င္းဦးက	ေဖေဖာ၀္ါ	
ရီလအတြင္းက	ေျပာၾကားသည္။	

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ အင္တာနက္လိုင္းကို 
ေကာင္းကင္မွထုတ္လႊင့္လုိ

ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ မတ္-၂၈
ကမၻာတစ္ဝန္းမွလူမ်ား	အင္တာ	
နက္သံုးစြဲႏိုင္ရန္	 ေနစြမ္းအင္သံုး	
ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား၊	 ၿဂိဳဟ္တုမ်ား၊		
ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား	အသံုး	
ျပဳ၍	 စမ္းသပ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ေန	
ေၾကာငး္	 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက	
မတ္လ	 ၂၇	 ရက္တြင္ထုတ္ေဖာ္	
ေျပာၾကားလိုက္သည္။
	 	 ‘‘လူေတြအတြက္	 ေကာင္း	
ကင္ကေနအင္တာနက္လိုင္းပို ႔	
လႊတ္ႏိငုမ္ယ္န့ည္းလမ္းေတြ	ကြၽန	္
ေတာ္တုိ႔ရွာေနပါတယ္’’ဟု	 ေဖ့စ္	
ဘြတ္ခ္ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ	အ	
ႀကီးအက	ဲမကဇူ္ကာဘကက္	ေဖစ့	္
ဘြတခ္တ္ြင္ေရးသားေဖာ္ျပသည။္
	 ကမၻာေပၚရွိေနရာတိုင္းတြင္	
အသံုးျပဳႏုငိမ္ည့	္အေျခခအံြနလ္ိငု္း	
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို	 သံုးစြဲႏိုင္ရန္	
ေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္ကမုၸဏကီ	လႊတ္တင	္
ထားေသာ	Internet.org	ေအာင္	
ျမင္ႏုငိ္ေရး	Connectivity	lab	အဖြ႕ဲ	
က		ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းသရိသည။္
	 တစ္ကမၻာလံုးခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္	
ေရးမွာ	နည္းပညာသစ္တစ္ခု	တီ	
ထြငရ္န္လည္း	လိအုပ္လမ့္ိမည	္ဟု	
ဇူကာဘကက္ေျပာသည။္	နာဆာ	
ဂ်က္ေမာင္းႏွင္ေရးဓာတ္ခြဲ ခန္း 	
ႏွင့္	ေအမိစ္သုေတသနဌာနမွ	အ	
ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားအပါအဝင	္အာ	

ဆုိက္ဘာမႈခင္းမ်ား တိုင္ၾကားမႈႏႈန္း အလြန္နည္းပါးေန
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၃၀
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္		ဆိုက္ဘာႏွင့္	ဆက္	
ႏႊယ္သည့္	 	မႈခင္းမ်ားလာေရာက	္
တုိင္ ၾကားသည့္	 ပမာဏမွာ	 အ	
လြန္နည္းပါးလ်က္ရိွ ၿပီး	 အမ်ား	
စုမွာ	ယင္းသို ႔ေသာ	အမႈမ်ားကုိ	
ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔	တုိင္ၾကားရန္	အသိပ	
ညာနည္းပါးမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း	
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ	 ရဲ	
မွဴးခ်ဳပ္	 ၀င္းေခါင္ကေျပာၾကား	
သည္။
	 	 လက္ရိွတြင္	 ျပည္တြင္း၌	
ဆုိက္ဘာမႈခင္း	 အမ်ားအျပားရိွ	
ေသာလ္ည္း	လာေရာကတ္ုငိၾ္ကား	
သည့္	 အမႈမ်ားကိုသာ	 ေျဖရွင္း	
ေဆာင္ရြက္ေပးေနရျခင္းျဖစ္ရာ	
လက္ရိွတြင္	တုိင္ၾကားထားသည့္	
အမႈေျခာက္ခု၀န္းက်င္ခန္ ႔သာရိွ	
ေၾကာင္း	 ရဲမွဴးခ်ဳပ္	 ၀င္းေခါင္က	
ေျပာသည္။
	 	 	ဆုိက္ဘာႏွင့္	 ဆက္ႏႊယ္	
သည္	့မႈခင္းအမ်ားစတုြင	္အငတ္ာ	
နက္ေပၚ၌	အသေရဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္	
လူမႈေရးအ႐ႈပ္အရွင္း	 စြပ္စြဲပုတ္	
ခတ္မႈမ်ား၊	အြန္လိုင္းမွ	တစ္ဆင့္	
ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္	 အ	
စိုးရဌာနဆုငိရ္ာ	လွ်ိဳ႕၀ကွသ္တင္း	
မ်ား	အငတ္ာနကစ္ာမ်က္ႏွာမ်ားမ	ွ
တစ္ဆင့္ေပါက္ၾကားျခင္းမ်ားပါ	
၀င္ၿပီး	ရဲအေရးပုိင္အမႈမ်ားအျဖစ္	
ေျဖရငွ္းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	သ	ိ
ရသည္။
	 ျပည္တြင္း၌	 ဆုိက္ဘာႏွင့္ 	
ဆက္ႏႊယသ္ည့မ္ႈခင္းမ်ားႏငွ္	့ပတ	္
သက္၍	 ရဲတပ္ဖဲြ႕သုိ ႔	 တိုင္ၾကား	

သည္အ့ေလအ့ထမွာ	လြနစ္ြာ	နည္း	
ပါးေနၿပီး	 ယင္းသုိ ႔တုိင္ ၾကားႏုိင္	
ျခင္းမရိွ၍	အမႈေပါင္းမည္မွ်ျဖစ္	
ပြားလ်က္ရိွသည္ကုိ	 ခန္ ႔မွန္းရန္	
ခက္ခဲေၾကာင္း	သတင္းရရိွသည္။
	 ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္	 လာ	
ေရာက္တုိင္ၾကားမႈအားနည္းျခင္း	
မွာ	ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေျမာက္ျခင္းကုိ	
မသိရိွျခင္းေၾကာင့္ 	 မတုိင္ ၾကား	
ျခင္း၊	ဥပေဒအရ	အသိပညာအား	
နည္းျခင္းႏွင့္	ဆိုက္ဘာမႈခင္းမ်ား	
ႏွင့္	 ပတ္သက္၍	ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားသုိ႔	
တုိင္ၾကားပါက	ေျဖရွင္းရန္	ခက္ခဲ	
ႏိုင္သည္ဟု	 နည္းပညာသေဘာ	
တရားနားမလည္ႏုိင္ျခင္းမ်ားက	
မတုိင္ၾကားသည့္	အေျခခံအခ်က္	
မ်ားျဖစ္သည္။
	 	 ဆုိက္ဘာမႈခင္းမ်ား	 လာ	

ေရာကတ္ုငိၾ္ကားထားသည္	့မႈခင္း	
ငါးခုခန္႔မွာ	အငတ္ာနက္ေပၚရွိ		လ	ူ
မႈေရးအ႐ႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ား	
ျဖစ္ၿပီး	အဆိုပါအမႈမ်ားကုိ	လက္	
ရွိဆုကိဘ္ာမႈခင္းဥပေဒ	(Cyber	-	
Crime	Law)	မရိွေသာ္	လည္းအီ	
လက္ထရြန္နစ္	ဥပေဒအရအေရး	
ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေ ၾကာင္း 	
ျမနမ္ာႏုငိင္ရံတဲပဖ္ဲြ႔	ဌာနခ်ဳပမ္	ွသ	
တင္းရရိွသည္။	
	 ‘‘Reported	မျဖစတ္ဲဟ့ာေတြ	
ဘယ္ေလာက္ရိွလဲဆိုတာ	ေပၚတဲ့	
အခါမွသာေပၚတာ။	သူ႔ဟာနဲ႔	သူ	
ေက်ေက်လညလ္ည္ျဖစသ္ြားတာ	
ရွိတယ္။	 မေက်မလည္ျဖစ္သြား	
တာရိွပါတယ္။	 ဒီလိုမ်ိဳး	 	 ေနာက္	
ဆက္တြဲ	 ျပႆနာေတြ	အမ်ိဳးမ်ိဳး	
ေပါ့။	 ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့	 ရိွေနမွာ	

ပဲ။	တရားစီရင္ေရးစနစ္နဲ႔	 ရဲလုပ္	
ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚမွာ	
လထုူရ႕ဲ	ယုံၾကညက္ုိးစားမႈက	ျမင္	့
လာရင္	အဆင္ေျပႏိုင္တယ္’’ဟု	
ရမဲွဴးခ်ဳပ	္၀င္းေခါငက္ေျပာ	သည။္
	 	 လက္ရိွျမန္မာႏို င္ငံတြင္ 	
Cyber	Crime	Law	ေရးဆဲြထား	
ျခင္းမရိွေသာ္လည္း	အီလက္ထ	
ရြန္နစ္ဥပေဒ၊	 အစိုးရဌာနဆုိင္	
ရာမ်ားမွ	 မႈခင္းမ်ားရိွပါကလည္း	
အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒမ်ား	
ျဖင္	့ေျဖရငွ္းေပးေနၿပီး	အခ်ိဳ႕ေသာ	
ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္	ဆိုက္ဘာမႈခင္း	
မ်ားကုိ	 Interpol	 (ႏုိင္ငံတကာရဲ	
တပ္ဖဲြ႕)ႏွင့္	ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေျဖ	
ရွင္းေပးေနေၾကာင္း	သတင္းရရိွ	
သည္။

ကာသႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပ	
ညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား	ယင္းဓာတ္	
ခြခဲန္းအဖြ႕ဲတြင	္ပါဝင္ေၾကာင္းေဖစ့	္
ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက	ေဖာ္ျပသည္။
	 ယင္းဓာတ္ခြခဲန္းက	၎တုိ႔၏	
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေစရန္	အ	
မ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းပညာမ်ားရွာေဖြ	
လ်က္ရွိသည္။	 ေဝးကြာေသာေဒ	
သမ်ား(သို႔မဟုတ္)	လူဦးေရပ်ံ႕ႏွ႔ံ	
ေနထိုင္ေသာေဒသမ်ားအတြက္	
အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္	
ယင္းအဖြဲ ႕က	 ကမၻာကိုပတ္ေန	
ေသာၿဂိဳဟ္တုမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္	
စိတ္ဝင္စားေနသည္။
	 	ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္ေနလူ	
ဦးေရအတြက္	 အျမင့္မီတာႏွစ္ 	
ေသာင္းခန္႔မွ	 မျပတ္ဝဲပ်ံေနသည့္	
ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားမွတစ္ဆင့္	အင္	
တာနကဝ္န္ေဆာငမ္ႈေပးႏုငိသ္ည	္
ဟု	 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီမွအရာရိွ	
ေယးလမ္ာဂရီူက	Internet.ogr	၌	
တင္ထားသည့္	 ယူက်ဳဘ္ဗီဒီယုိ 	
တစ္ခုတြင္ေျပာၾကားထားသည္။
	 ယင္းေလယာဥ္မ်ားမွာ	 ေန	
စြမ္းအင္အသံုးျပဳ၍	 ရာသီဥတု	
ေၾကာင့္	ထိခိုက္မႈမရွိသည့္အျမင့္	
ေနရာတြင	္တစႀ္ကမ္ိလွ်ငလ္ေပါင္း	
မ်ားစြာၾကာပ်သံန္းေနႏိငု္ေၾကာင္း	
ေယးလ္မာဂူရီကေျပာသည္။

—Ref: AFP
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ရတနာပုံတယ္လီပို႔၏ Ytune မိုဘုိ္င္းဖုန္း
သီခ်င္းသံ၀န္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆုိင္းမည္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္−၂၉
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး	လုပ္ငန္းမွ	
မိဘုုငိ္းဖနု္းေခၚဆုရိာတြင	္	သခီ်င္း	
သံထည့္သြင္းႏုိင္သည့္	မုိဘုိင္း၀န္	
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို	ဖက္စပ္လုပ္	
ငန္းအျဖစ္	 ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ 	
သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္	လက္	
ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ 	 ရတနာပုံ 	
တယ္လီပို႔မွ	 Ytune	CRBT	စနစ္	
ကုိ	 ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	
	သတင္းရရွိသည္။
	 သို႔ျဖစရ္ာ	လကရိွ္၀န္ေဆာင	္
မႈေပးေနသည့္	 ရတနာပုံတယ္လီ	
ပုိ႔၏	 Ytune	CRBT	၀န္ေဆာင္မႈ	
ကို	မတ္လ	၃၁	ရက္ထိသာ	သုံးစဲြ	
ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး	ဧၿပီလ	၁	ရက္မွ	စ	
တင၍္	ရတနာပံုတယ္လပုိီ႔	ကမုၸဏ	ီ
မွ	လုပ္ကိုင္ေနမႈကို	 	 ရပ္ဆုိင္းၿပီ	
ျဖစ္ရာ	ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည့္	
ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးက	လက္ရွိ	
တုိင္	အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္	
သက္၍	လုပ္ကိုင္မည့္အစီအစဥ္	
ကိ	ုထတု္ျပန္ေၾကညာျခင္း	မရွိေသး	
ေပ။
	 	လကရိွ္	Ytune	Caller	Ring		
Back	 Tone	 (CRBT)	 စနစ္သုံး	

စဲြေနသည့္	 GSM	ႏွင့္	 WCDMA	
ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား	အားလုံးပါ	
၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး	ဧၿပီလ	၁	ရက္တြင္	
စတင္ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ရာ	
ေနာကပ္ိငု္းတြင	္ျမနမ္ာဆ့ကသ္ြယ	္
ေရးလုပ္ငန္းက	လဲႊေျပာင္းလုပ္	
ကိငုသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း		ရတနာ	
ပံုတယ္လီပုိ ႔ကုမၸဏီ	သတင္းအ	
ခ်ကအ္လကန္ည္းပညာဌာန	ဌာန	
မွဴး	ဦးေအာငစ္ံျမတက္ေျပာသည။္
	 ‘‘လုံး၀ကို	ဆက္မလုပ္ေတာ့	
တာပါ။	 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔	
လည္း	ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို	ဧၿပီလ	၁	
ရက္ကစၿပီး	 ရပ္ဆုိင္းမယ္ဆုိၿပီး	
စာခ်ဳပ္လည္း	ခ်ဳပ္ၿပီးသြားၿပီ။’’	ဟု	
၎ကေျပာၾကားသည္။	 	
	 မိုဘုိင္း	CRBT(Caller	Ring	
Back	Tone)	၀န္ေဆာင္မႈကို	ျမန္	
မာ့ဆကသ္ြယ္ေရးလပ္ုငန္းက	၎	
တုိ႔ႏငွ္	့	အက်ဳိးတပူူးေပါင္းလပု	္ကိငု	္
ရနအ္တြက	္ျပညတ္ြင္းမ	ွစီးပြားေရး	
လပ္ုငန္းရွငမ္်ားကိ	ုဇန္န၀ါရီလအ	
တြင္းက	တင္ဒါေခၚယူထားသည္။
	 ရတနာပံုတငလ္ပုိီ႔ကမုၸဏ	ီမွ		
Ytune	Caller	Ring	Back	Tone	စ	
နစ္ကို	 ၂၀၁၂	 ခုႏွစ္	 ဒီဇင္ဘာက		
စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။	

ipad  အတြက္ office ေဆာ့ဖ္ဝဲ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္မိတ္ဆက္
ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ မတ္-၂၈

Apple	ကုမၸဏီ၏	 iPad	မ်ား	အ	
တြက္	Office	ေဆာ့ဖ္ဝဲကို	ကမၻာ့	
အႀကီးဆံုးေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီ	 မိုက္	
က႐ိုေဆာ့ဖ္၏အမႈေဆာင္	အရာ	
ရိွခ်ဳပ္သစ	္ဆကယ္ာနာဒယ္	လာက	
ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္သည္။
	 	အခ်က္အလက္မ်ားဖတ္႐ုံ	
သက္သက္ထက္	တည္းျဖတ္ရန္	
(သို႔မဟုတ္)	ဖန္တီးရန္အသံုးျပဳသ	ူ
မ်ားအေနျဖင့္	စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပ	
ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း	 iPad	အ	
တြက္ေရးဆြထဲားေသာယင္း	off-	
ice	ေဆာ့ဖဝ္ကဲိအုခမဲ့	ေဒါင္းလတ္ု	
ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
	 ‘‘နာဒယ္လာဟာအေဝးထိန္း	
ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို	ဗဟိုျပဳတဲ့	လူ	
တစ္ေယာက္ပါ။	လက္ရွိေအာင္	
ျမင္ေနတဲ့ဟာနဲ႔	 	အနာဂတ္သြား	
မယ့္ေနရာေတြအေပၚ	သူအာ႐ံု	
စိုက္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု	FBR	ကတ္ပီ	
တယ္မားကကမွ္	ေလလ့ာသ	ူဒန္နီ	
ယယ္အိဗ္ကေျပာသည္။
	 Window	8	အတြက္	ယင္း	
office	ေဆာ့ဖ္ဝဲ	မည္သည့္အခ်ိန္	
တြင္ထြက္ရိွမည္ဆိုသည္ကို	 မစၥ	
တာနာဒယ္လာကေျပာၾကားျခင္း	
မရွိေပ။	Office	application	မ်ား	

ကို	Apple	၏	application	sto-	
re	 မွအခမဲ့	 ေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္	
မည္ျဖစသ္ည။္				သို႔ေသာ္	အခ်က	္
အလက္သစ္မ်ားဖန္တီးရန္	 အ	
သံုးျပဳသမူ်ားအေနျဖင္	့office	365		
ဟုေခၚေသာ	 မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ 	
လက္ရွိအေဝးထိန္းကြန္ပ်ဴတာ	
စနစအ္ေျခခံဝန္ေဆာငမ္ႈအတြက	္
လစဥ္ေၾကးျဖင့္	 အသံုးျပဳရမည္	
ျဖစ္သည္။
	 အိမ္သံုးကြန္ပ်ဴတာမ်ား	အ	

တြက္ေရးဆြဲထားေသာ	မိုက္က႐ို	
ေဆာ့ဖ၏္	office	365	Home	Pr-	
emium	မွာ	တစ္ႏစွလ္ွ်င	္ကန္ေဒၚ	
လာ	၁၀၀	ကန္ုက်သည။္	လပ္ုငန္း	
သံုးအတြက	္တစ္ႏစွလ္ွ်င	္ကန္ေဒၚ	
လာ	၁၆၀	ထက္ပုိကုန္က်သည္။	
(သို ႔မဟုတ္)	 ပါဝင္ေသာ	က႑	
မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး	ကုန္က်စရိတ္	
ပိုမ်ားေၾကာင္းသိရသည္။
	 လူအမ်ား၏အာ႐ံုစိုက္မႈကို	
ရရိရွန	္	ယင္းေဆာဖ့ဝ္ကဲု	ိမတိဆ္က္	

ခ်ိန္	 	 အလြန္ေနာက္က်ေကာင္း	
ေနာက္က်ေနမည္ဆုိသည့္စိုးရိမ္	
မႈအခ်ဳိ႕ရွိေနေသာ္လည္း	ipad	အ	
တြက္	ထုတ္လုပ္ထားေသာ	offi-	
ce	 ေဆာ့ဖ္ဝဲေၾကာင့္ 	 မုိက္က႐ုိ 	
ေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီမွာ	တစ္ႏွစ္လွ်င္	
ဝင္ေငြကန္ေဒၚလာ	သန္း	၈၄၀	မွ		
၆	 ဒသမ	၇	ဘီလီယံၾကားရရိွႏိုင္	
သညဟု္	ေလလ့ာသမူ်ားက	ခန္႔မွန္း	
ထားသည္။										

—Ref: Reuters
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ေရာကရိွ္ေနၾကေသာ	သန္းဂဏန္း	
မွ်ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္	ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး	
မ်ား	ျပႆနာ၏လကသ္ညတ္ရား	
ခံအစစသ္ည	္အဆကဆ္က္ေသာ	
အစိုးရမ်ားသာျဖစ္၏ဟု 	 ဆုိ ရ	
ေသာ္ျငားလည္း	အထူးသျဖင့က္ား	
အဂတိထူေျပာလွေသာ	စစ္အစိုး	
ရလက္ထက္တြင္	ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး	
မ်ား စြာ 	 ရခို င္ျ ပည္ နယ္ထဲသို ႔	
ေရာကရိွ္လာခဲ့ၾကျခင္း	ျဖစသ္ည။္	
စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္	 ထုတ္	
ေပးခဲ့ေသာ	White	Card	ဟုေခၚ	
သည့္	 ယာယီေနထိုင္ခြင့္	 ကတ္	
ေတြကိုကို င္ကာ	 ၂၀၁၀	 ေရြး 	
ေကာက္ပဲြကိုပင္	 မဲေပးခြင့္ရခဲ့ၾက	
ေသးသည့	္ဘဂၤါလလီမူ်ဳိး	ဦးေရက	
ပင	္နည္းနည္းေနာေနာ	မဟတုခ္ဲ။့
	 ယခုတုိင္	 ေထြးမရအန္မရ	
ျဖစ္ေနသည့္	 ႐ိုဟင္ဂ်ာ	 ျပႆနာ	
ကေရာ	မည္သူေတြ	ဖန္တီးလာခဲ့	
သည့္ျပႆနာပါနည္းဟု	စဥ္းစား	
ျပန္ေတာ့လည္း	ျပည္သူတို႔၏	ေရ	
ရညွအ္က်ဳိးစီးပြားထက	္လကင္င္း	
ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ	 ၾကည့္ခဲ့	
ၾကသည့္	အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔	
ေမႊးခဲ့ၾကေသာ	 မီးသာျဖစ္ေနျပန္	
သည္။	ထို႔ေၾကာင့္	ထိုကိစၥမ်ားကို	
ရွင္းလင္းတိက်ေအာင္	 ေဆာင္	
ရြက္ရန္မွာ	 ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏	
တာ၀န္သာျဖစ္၏။
	 	 	 စင္စစ္၌	 မီးတေငြ႕ေငြ႕	
ေလာင္ေနဆဲ	ယခုျပႆနာသည္	
ဘာသာေရးတြင္	 အေျခခံေသာ	
ျပႆနာဆိုသည္ထက္	 လာဘ္	
ေပးလာဘ္ယူထူေျပာရာမွ	 ေပၚ	
ေပါက္လာခဲ့ေသာ	လူ၀င္မႈ ႀကီး	
ၾကပ္ေရး၌	အေျခခံသည့	္ျပႆနာ	
သာျဖစ္သည္။
	 သည္ျ ပႆနာကို 	 ကုလ	
သမဂၢအပါအ၀င္	 ႏုိင္ငံတကာအ	
ဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္	အသံလႊင့္ဌာန	
မ်ားက	ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ	ဘဂၤါလီ	
လူမ်ဳိးမ်ားအေရးကိစၥကို	ဘာသာ	
ေရးတြင္သာ	 ဦးစားေပးအေျခခံ	
လ်က္	‘‘လူနည္းစု	မြတ္စလင္မ်ား	
ျပႆနာ’’	ဟု	အမညတ္ပ္ေျပာေန	
ၾကသညက္ိ	ုမမွန္ဘူးဟု	ျမငသ္ည။္
	 အျခားေသာ	တိုင္းႏွင့္	 ျပည္	
နယ္မ်ားတြင	္ယမန္ႏစွမ္်ားက	ျဖစ	္
ပြားခဲ့ ၾကေသာ	လူမ်ဳိးေရး၊	 ဘာ	
သာေရး	 ပဋိပကၡမ်ားဆိုသည္က	
လည္း	ေညာငဦ္းတြငၿ္ပိဳသည့က္မ္း		
ပါးကို	ေလဖမ္းဒန္းစီးကာ	အိမ္က		
ႏြားမ	ေပါငက္ိ	ု႐ိကုခ္်ဳိးၾကသည့	္အ	
ျဖစ္မ်ိဳးေျမေခြးႏွင့္	သိုးငယ္	ပံုျပင္	
လိစုားလိ	ု၍	အေၾကာင္းရွာျခင္းမ်ဳိး	
ဟုသာ	ျမင္စရာရွိသည္။
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သည္ရာသီႏွင့္ သည္ျပႆနာ လာျပန္ေခ်ေပါ့
	 သည္ရက္ထဲမွာ	 စိတ္မခ်မ္း	
သာစရာ	သတင္းေတြ	ၾကားလာရ	
ျပန္သည္။	 ေသြးဆူသည့္	 ရာသီ	
ေရာက္ေလတိုင္း	သည္ျပႆနာ	
ေတြက	 မီး႐ႈိ႕လို ႔ပိုေကာင္းသည္	
လားမသိ။	 မႏွစ္က	 ႀကံဳခဲ့ ၾကရ	
သည့	္အျဖစအ္ပ်က္ေတြက	ရငထ္	ဲ
ဦးေႏွာကထ္ဲမွာ	ယခထုိ	မေပ်ာက္	
ႏိုင္ေသး။	ယခုထပ္ၿပီး	ၾကားရျပန္	
သည္။
	 ရခုိင္ျပည္နယ္	 စစ္ေတြၿမိဳ႕	
မွာ	အေျခစိုက္သည့္	ကမၻာ့ကုလ	
သမဂၢမွ	ဖြင့္လွစ္ထားေသာ	အကူ	
အညီေပးေရး႐ံုးမ်ား	အပါအ၀င္	
အျခား	 NGO	႐ံုးေတြႏွင့္	 ဂုိေဒါင္	
ေတြကို 	 ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးအ	
ၾကမ္းဖက္မႈေတြ	ျဖစ္ၾကျပန္သည္	
တဲ့။
	 ျဖစရ္သည့အ္ေၾကာင္းက	အ	
ကင္းမေသႏိုင္ဘဲ	 တအံုေႏြးေႏြး	
ျဖစ္ေနသည့္	လူမ်ဳိးေရး၊	ဘာသာ	
ေရးကိစၥမွ	 စတင္လာျခင္းပဲ	 ျဖစ္	
သည္။	
	 	 NGO	အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕မွ	အမ်ဳိး	
သမီးတစ္ဦးက	သူတို႔အဖဲြ႕႐ံုး	အ	
ျဖစ္	 ျပဳလုပ္ထားေသာ	အိမ္တြင္	
တငထ္ားသည့	္ဗဒုၶဘာသာ	သာသ	
နာ့အလံကို	ျဖဳတ္ကာ	မဖြယ္မရာ	
လုပ္သည္ဟူေသာ	အျမင္ျဖင့္	 စ	
တင္ခဲ့ေသာ	ျပႆနာျဖစ္၏။
	 လကင္င္းစတင္ေသာ	အျဖစ	္
က	သည္နယ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း	
သည္မီးတေငြ႕ေငြ႕	တေလာင္ေန	
ရင္းစဲြလူမ်ဳိးေရး၊	ဘာသာေရးမီး	
ျဖစ	္သည။္	သညမီ္းကိ	ုတိတိက်က်	
ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္	ျပတ္ျပတ္သားသား		
သာ	မရွင္းႏိုင္လွ်င္	ႏိုင္ငံအတြက္	
ေကာင္းမြန္သည့္	အလားအလာ	
ေတြ	 ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္။	ယခုပင္	
ႏိုင္ငံတကာတြင္	 ႐ုပ္ျပမလွစရာ	
ေတြျဖစ္လာရၿပီ။
	 တျမန္ႏွစ္	 ေႏွာင္းပိုင္းတုန္း	
က	ေက်ာက္နီေမာ္မွ	 စခဲ့သည့္ 	
လူမ်ဳိးေရး	ဘာသာေရးမီးက	တစ္	
ႏိငုင္လံံုးမ	ွေနရာအေတာမ္်ားမ်ား	
သို႔	 ခပ္ျမန္ျမန္ပင္	ကူးစက္လိုက္	
သည့အ္ခါ	ေသၾကေကၾ်က၊	ပစၥည္း		
ဥစ ၥာေတြ	 ဆံုး႐ံႈး ၾကႏွင့္ 	 ျမန္မာ့ 	
ေျမေပၚမွာ	အန႒ိာ႐ံုေတြ	လႊမ္းခဲရ့	
သည္။	
	 ယခုလည္း	 ပီဘိသန္႔ရွင္းျဖဴ	
စင္သည့္	အသက္	 (၁၁)	 ႏွစ္အ	
ရြယ္	သမီးငယ္ေလးတစ္ေယာက္	
အဓိက႐ုဏ္းလူစုခဲြရာတြင္	 ပစ္	
သည့္က်ည္သင့္ၿပီး	ပက္ပက္စက္	
စက	္ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည။္	သတင္း	

သင္းရီ

မွာ	ရွိေနခဲ့ရသည္။
	 တကယ္ေတာ့	သည္ျပႆ	
နာကို	 ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးကို	
လႊမ္းၿခံဳျဖစ္ေပၚေနသည့္	ဘာသာ	
ေရးျပႆနာဟ	ုမသံုးသပဘ္	ဲရခိငု	္
ျပည္နယ္ႏွင့္	အျခားေသာ	တိုင္း	
နယ္ျပည္နယ္မ်ားကို	သီးျခားစီခဲြ	
လ်က္	တစ္ခုခ်င္းစီကို	 ႐ႈေထာင့္	
ေျပာင္းၿပီး	 ၾကည့္သင့္ေသးသည္	
ထင၏္။	ထိသုို႔	႐ႈေထာင့္ေျပာင္းၿပီး	
ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ 	 အျဖစ္အ	
ပ်က္ျမင္ကြင္းမ်ားက	သီးျခားစီခဲြ	
၍	ထြက္လာမည္ဟု	ျမင္သည္။
	 ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္	 ေနထုိင္	
ၾကရေသာ	ရခိငုတ္ိငု္းရင္းသားေတြ	
အတြက္မူ	 ခုိး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား	 ျပ	
ႆနာက	ေသေရးရွင္ေရးတမွ်	
အ	ေရးႀကးီေနသည	္အမွန္ျဖစ၏္။	
ရခုငိ္ျပညန္ယထ္သဲို႔	နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့	္
၀င္ေရာက္အေျခခ်ေနၾကေသာ	
ဘဂၤါလဦီးေရကပင	္တစသ္န္းပတ္	
၀န္းက်ငရ္ွလိာသည့အ္ျပင	္ဘူးသီး	

ေတာင္ႏွင့္	 ေမာင္ေတာလိုေနရာ	
မ်ဳိးေတြမွာ	ဘဂၤါလကီပင	္လမူ်ားစ	ု
ျဖစ္ေနျပန္ေသးသည့္အခါ	 အ	
ေနာက္တံခါး၀တြင္	 ေနထုိင္ၾကရ	
သည့္	 ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအ	
ေနျဖင့္	 ရခိုင္ေျမကို	ဘဂၤါလီ	 မ်ဳိ	
သြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္အား	 စိုး	
ရိမ္ပူပန္ၾကမညမွ္ာ	အလြန္သဘာ	
၀က်သည့္	ကိစၥျဖစ္သည္။	
	 ၿခံစည္း႐ိုးခ်င္းကပ္ေနလ်က္	
လူဦးေရ		သန္း	၁၆၀	ေက်ာ္ရွိကာ	
ႏုိင္ငံဧရိယာက်ဥ္းလြန္းလွေသာ	
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လို	လူဦးေရ	ေပါက္	
ကဲြေနသည့္	ႏိုင္ငံထဲမွ	ၿပိဳၿပီး	အန္	
ထြက္လာမည့္	ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား	
ကိစၥကို	တာ၀န္ရွိအစိုးရကသာ	ဥ	
ပေဒအရ	ျပတ္ျပတ္သားသားကိငု	္
တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း	မျပဳလွ်င္	ရခိုင္	
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္	 ရခိုင္ျပည္	
နယ္အတြက္	 ႀကီးမားေသာ	အႏၲ	
ရာယ္ျဖစ္ေနမွာ	အမွန္ျဖစ္သည္။
	 လက္ရွိ	ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲသို႔	 အခ်ပ္ပို (A6) သို႔

ဓာတ္ပုံထဲမွာ	ျမငရ္သည့	္ကေလး	
မေလး၏	အေလာင္းျမင္ကြင္းက	
သူ႔မိဘေတြေတာ့	 မသိ	 ျမင္ရသူ	
တိုင္းက	ျဖစ္မွျဖစ္ရေလတယ္	က	
ေလးရယ္ဟု	ရင္ဆို႔ၾကရသည္။
	 သညက္ေလးငယ္ေလးသည	္
သည္ကိစၥေတြထဲမွာ	 ျမဴတစ္မႈန္၊	
ႏွမ္းတစ္ေစ့မွ်	 ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့	
သညမ္ဟုတ္ပါဘ	ဲသကသ္က္ေျမ	
စာပင္ျဖစ္ရသည္။	 နစ္နာလိုက္	
တာဟု	ရငထ္မွဲာ	အႀကမ္ိႀကမ္ိျဖစ	္
ရ၏။
	 သည္လိုပါပဲ	 မႏွစ္က	တစ္	
ႏစွက္	ျဖစခ္ဲရ့သည္	့အျဖစအ္ပ်က	္
ေတြမွာလည္း	 ေျမစာပင္ေတြ	အ	
မ်ားႀကီး	နစ္နာခဲ့ၾကရသည္။
	 	 	 စမ္းေခ်ာင္းေရေနာက္ရ	
သည့္	ကိစၥ၏	ရင္းျမစ္တရားခံကို	
ေတြ႕ေအာင္မရွာဘဲ	သိုးငယ္ကို	
စားလိုစိတ္သက္သက္ျဖင့္	 နင္မ	
ဟုတ္	နင့္အေဖျဖစ္ရမည္ဟု	သိုး	
ငယ္အား	ကိုက္စားေလေတာ့၏	
ဆုသိည့	္ေျမေခြးႏငွ့	္သိုးငယပ္ံုျပင	္
လို	ေညာင္ဦးမွာ	ကမ္းပါးၿပိဳသည္	
ကို	အေၾကာင္းျပဳလ်က္	 စမၸာနဂို	
က	ႏြားမ၏	ေပါင္ကို	 ႐ိုက္ခ်ဳိးၾက	
တာမ်ဳိးေတြ	ေတြ႕ခဲ၊့	ႀကံဳခဲ၊့	ျမငခ္ဲ၊့	
ၾကားခဲ့ၾကရသည္။	က်ားက်ား	မီး	
ယပ္လု ပ္ကာ	 မျဖစ္စေလာက္	
ကစိၥကိ	ုဗာရာဏသခီ်႕ဲလ်က	္အဓ	ိ

က႐ုဏ္းႀကီးေတြျဖစ္ေအာင္	 ဖန္	
တီးခဲ့ၾကသည္။	 ထုိအျဖစ္အပ်က္	
မ်ားၾကားတြင္	 ေျမစာပင္ေတြ	အ	
မ်ားအျပား	 ဘ၀ေတြ	 ပ်က္ၾကရ	
လ်က္	 ဒုကၡေတြ	ပင္လယ္ေ၀ခ့ဲၾက	
ရသည္။
	 ဘာသာေရးကစိၥဆိသုညက္	
ဆတ္ဆတ္ထိမခံတတ္ေသာ	အ	
လြန္	 ထိလြယ္ရွလြယ္	 ျဖစ္တတ္	
သည့	္ကစိၥျဖစ္ေသာေၾကာင့	္မီးပ်ဳိး	
ရ	အလြန္လြယ္တာမ်ဳိးျဖစ္သည္။	
ေတာကမိ္ျပန္လည္း	အရိွန္က	ေျပ	
ခသဲည။္	အသဲညမီ္းက	သည္ေန႔ထိ	
တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ေနဆဲ	ျမင္ေနရ	
သည္။	အခ်ိန္မေရြး	ထေတာက္	
ေအာင္	 စီမံႏိုင္ဖို႔	 ေလႏွင့္အလ်ဥ္	
မျပတမ္ႈတရ္င္း	မီးပ်ဳိးေနသူေတြကိ	ု
လည္း	လံု႔လအားေကာင္းေကာင္း	
ႏွင့္	ရွိေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း	ၾကား	
ေနျမင္ေနရဆဲရွိသည္။
	 ထို ႔ေၾကာင့္လည္း	 ဘာသာ	
ေရးလူမ်ဳိးေရးကို	အေျခခံၿပီး	 ပဋိ	
ပကၡျဖစ္ပြားမႈ	အမ်ားဆံုး	ကမၻာ့	
ငါးႏုငိင္စံာရင္းထတဲြင	္ျမနမ္ာႏိငုင္	ံ
က	 နာမည္ဆိုးႏွင့္	ထိပ္ဆံုးတန္း	
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တမိဖ္ံုးေနေသာ ဒမီိကုေရစီေကာင္းကငထ္က ္မွနိပ္်ပ်ေငြၾကယပ္ြင့္ေလးမ်ား
‘‘ငါ့အေဖလည္း	ဒီျမစက္မ္းေဘးမွာ	
ေနၿပီး	သဲထမ္းခဲ့တာပဲ။	ငါလည္း	
အခု	သဲထမ္းေနတယ္။	ငါ့သားနဲ႔	
သမီးလည္း	သူတုိ႔ႀကီးလာရင္	သဲ	
ထမ္း႐ံကုလြလဲို႔	ဘာမ်ားျဖစလ္ာဦး	
မွာလဲ’’ဟု	တၿငိမ့္ၿငိမ့္စီးဆင္းေန	
သည့္	 ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို	 ေမွ်ာ္	
ၾကည့္ရင္း	 ေလးေလးပင္ပင္ေျပာ	
လိကုသ္ကူ	မႏၲေလးၿမိဳ႕၊	ခ်မ္းေအး	
သာစံ ၿ မိဳ ႕နယ္၊ 	 (၂၆)ဘီလမ္း 	
အေနာက္တည့္တည့္ရိွ	တာ႐ုိးေဘး	
တြင္	 လြန္ခဲ့ေသာ	 ႏွစ္ေပါင္းသံုး	
ဆယ္ဝန္းက်င္ကတည္းက	 ေန	
ထုိင္လာခဲ့သည့္	 ဦးစံထြန္း။	 သူ ႔	
အသက(္၅၀)ေက်ာ္ရွာၿပီ။	အခုထိ	
သထဲမ္းေနရတုန္းျဖစသ္ည။္	ၾကမ္း	
ရွရွလက္ဖဝါးမ်ားကိုျမင္လိုက္႐ုံ  
ျဖင္ ့သတူို႔ဘဝမညမ္ွ်ၾကမ္းရခွဲမ့ည ္
လဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းေမးစရာမလို 
လွေပ။
 တကယ္ေတာ ့သူ႔ဇာတသိည ္
မႏၲေလးၿမိဳ ႕ကမဟုတ္။ မေကြး 
တုငိ္းအတြင္းရွ ိဇီးပငသ္ာဆုသိည္ ့
ေဒသမွ  တစ္ရြာမေျပာင္း  သူ  
ေကာင္းမျဖစ္ဟူသည့္ထံုး ႏွလံုးမူ 

ဖုိးစမ္းေခ်ာင္း (GG) ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚသို ႔ အလုပ္ 
လာရွာၾကသည္ ့ေျမာက္ျမားလစွြာ 
ေသာ မိသားစုမ်ားထဲမွ ေမြးဖြား 
လာသည္ ့အရပသ္ားတစ္ေယာက ္
သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိး 
ေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ေခတ္ 
သစ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ 
ေျမာက္ျမားလစွြာေသာ မညသ္ည္၊့ 
အေရးကိမု ွစတိမ္ဝငစ္ားႏုငိသ္ည္ ့
စိတ္မဝင္စားရွာသည့္ သာမန္လူ 
တန္းစားမ်ားထမဲ ွတစ္ေယာက ္ျဖစ ္
သည္။
 သူတို ႔အားလံုးစိတ္ဝင္စား  
သည္မွာ  ေနေရးႏွင့္  စားေရး။ 
ဟတုပ္ါသည။္ ထမင္းတစန္ပစ္ား 
ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း စိတ္ 
ေအးလက္ေအး ေက်ာခင္းေနႏိုင္ 
မည့္ ေနစရာေျမေသးေသးေလး 
တစက္ြကက္ိပုင ္မဝယ္ႏုငိရ္ွာေသး 
သည့္၊ ေနာင္တြင္ဝယ္ႏိုင္ဖို႔လည္း 
မလြယ္ကူလွသည့္၊ စည္ပင္ေထြ 
အုပ္က မည္သည့္အခ်ိန္ ေမာင္း 
ထုတ္မလဲဆိုသည္ကို ရင္တမမ 
ေစာ င့္ေနရသည့္ မႏၲေလး ၿ မိဳ ႕ 
(၂၆)ဘီလမ္းအေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႕ 
ေတာဥ္ယ်ာဥအ္နားရွ ိအမိ္ေထာင ္
စု ၂၀၀ နီးပါးမွ လူဦးေရ ၆၈၇ ဦး 
ရွိသည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား 

ထဲက တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။
 ‘‘၂၀၁၃ ဆယလ္ပိငု္းတနု္းက 
လည္း ၁၀ ရက္ေန႔ေနာကဆ္ံုးထား 
ၿပီး ဖယ္ေပးရမယ္လို႔ စည္ပင္က 
စာလာကပ္သြားတယ္။ အခုထိ 
လာမဖယ္ေသးေပမယ့္ ဘယ္ အခ်ိန္ 
ကုိယ့္အိမ္အဖ်က္ခံရမလဲ ဆုိတာ 
ရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ေနရတာပဲ’’ဟု 
ဦးစံထြန္းက ဇာတ္စံုခင္းသည္။
 ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ၾကားရ 
ဖတရ္ေသာ သတင္းမ်ားကလည္း 
သူတုိ႔လို က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ 
စိတ္သက္သာစရာတစ္ကြက္မွ်  
မရွလိွေပ။ ရနက္နု၊္ ပခဲူးတုငိ္း၊ စစ ္
ကိုင္းတုိင္းစသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ 
က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို  တပ္ပိုင္ေျမ၊ 
စည္ပင္ပိုင္ေျမ၊ စီမံကိန္းေျမ စ 
သညစ္သည္ျဖင္ ့အေၾကာင္းအမ်ဳိး 
မ်ဳိးျပကာ အတင္းအဓမၼဖယ္ရွား 
ခဲသ့ညမ္ွာလည္း အထငအ္ရွားပင ္
မဟုတ္ပါေလာ။ သို ႔ေသာ္လည္း 
ယင္းသို႔ဖယရ္ွား႐ံကုာမွ်ျဖင္ ့ယင္း 
က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ား ေျပလည ္
သြားပါၿပလီား။ အစိုးရလူႀကီးပိငု္း 
မ်ား  ေအာက္ေျခဆင္း ၾကည့္ဖို ႔ 
အခ်နိတ္နပ္ါၿပ။ီ ဘာမ ွဆံုး႐ႈံးစရာ 
မရွိေတာ့ေသာ လူတန္းစားတစ္ 
ရပ္အေနျဖင့္အဆုိးဆံုး  အေျခ 

အေနကို  ရင္ဆုိင္ရ ၿပီဆိုလွ်င္  
ထြက္ေပါက္ရွာမည္၊အားကိုးရွာ 
မည္သာျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ 
မုိးဦးတြင ္အၿပိဳင္းအ႐ိငု္းေပၚထြက ္
လာသည္၊့ ကိယုက္်ဳိးစီးပြားကိ ုေရွး 
႐ႈသည့္ အေယာင္ေဆာင္ကယ္ 
တင္ရွင္မိႈပြင့္ႀကီးမ်ား ျမန္မာျပည္ 
အႏွံ ႔ပြင့္ေနပါသည္။ အားကိုးရာ 
မဲလ့တူန္းစားအား  ခုနိားလညွ္ပ့ါဟ ု
တစာစာဖိတ္ေခၚေနသည့္ အခ်ိန ္
လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 အစိုးရကို အားကိုးမရေတာ့ 
သည့္အေျခအေနတြင္ အေျပာ 
ေကာင္းသူမ်ား၏ အသံုးခ်လမ္း 
စဥ္တြင္ ပါဝင္သြားႏုိင္ပါသည္။ 
သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအ 
ေနျဖင္ ့က်ဴးေက်ာဖ္ယရ္ွားေရးႏငွ္ ့
ပတသ္ကသ္ည္ ့ေရွး႐ိုးစြလဲပုန္ည္း 
ကိုင္ဟန္မ်ားကို အေလးအနက္ 
ျပနလ္ညသ္ံုးသပက္ာ ဦးေႏွာကမ္နု ္
တုိင္းဆင္ရမည့္အခ်ိန္  ျဖစ္ပါ  
သည္။  ဤအေရးမေသးလွဆုိ  
သည္ကို သတိခ်ပ္ဖို႔လိုပါၿပီ။ 
 ‘‘ဒကီ်ဴးျပႆနာေတြကိ ုၾကား 
လိုက္ရတဲအ့ခ်နိမ္ွာ ကြၽန္ေတာတ္ို႔ 
ဘာလပု္ႏိငုမ္လဆဲိတုာ ေခါင္းခ်င္း 
ဆုငိၾ္ကတယ။္ အထငရ္ွားဆံုးေတြ႕ 
ရတဲ့အခ်က္ေတြက က်ဴးေက်ာ္  

ေတြဟာ ပညာေကာင္းေကာင္း 
မတတၾ္ကဘူးဆိတုာပါပ’ဲ’ဟ ုေျပာ 
သူက မႏၲေလးၿမိဳ ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္ 
သည့္ ကိုစစ္ၿငိမ္းေအး။
 သူကျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ 
က ကိယု္ထ့မင္းကိယုစ္ားၿပီး ဘႀကီး 
ႏြားအလကားေက်ာင္းေပးေနၾက 
သည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းကို မည္ 
သည္အ့က်ဳိးမ ွမေမွ်ာက္ိုးဘ ဲတတ ္
စြမ္းသေလာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
လူငယ္မ်ားထဲမွတစ္ေယာက္ျဖစ္ 
ပါသည။္ ယင္းကဲသ့ို႔ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနရျခင္းသည္ အစိုးရ 
၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ဆုိသည္ကို 
ေကာ င္းေ ကာ င္း ႀ ကီး သေ ဘာ  
ေပါက္ေသာ္လည္း ေရွး႐ိုးစြဲႏုိင္ငံ 
ေရးသမားႀကီးမ်ား၊ ခါေတာ္မီစာ 
ေပေဟာေျပာပြဲဆရာႀကီးမ်ားကဲ့ 
သို ႔ အစိုးရကိုသာ လက္ညႇိဳးထုိး 
အျပစ္တင္ဖို႔ သူတုိ႔ေတြစိတ္မဝင္ 
စားပါ။ မည္သည့္ေနရာက ႏိုင္ 
သေလာက္ဝင္ကူရင္ေကာင္းမလဲ 
ဟုသာ စဥ္းစားၾကသည့္ လက္ 
ေတြ႕ဆန္သည့္လူငယ္မ်ားျဖစ္ပါ 
သည္။ ၎ကဲ့သို႔ စိတ္တူကိုယ္တူ 
လူငယ္ဆယ့္သံုးေယာက္စုကာ 
တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ငါးေထာင္စီ 
ကနဦးမတည္ေငြထည့္ၿပီး ၂၀၁၄ 

ဓာတ္ပံု	-	ဖုိးစမ္းေခ်ာင္း	(GG)

အခ်ပ္ပို A6 

ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ေငြ 
ၾကယပ္ြင့္ေလးမ်ားဟူေသာအမည ္
ျဖင္ ့စာသငစ္ာက်ကဝ္ိငု္းတစခ္ကုိ ု
ထူေထာင္လုိက္ၾကပါသည္။
 ‘‘ေဆြစဥမ္်ဳိးဆကက္်ဴးေက်ာ ္
ေနထုိင္ရတဲ့ဘဝစက္ဝိုင္းထဲက 
႐ုန္းထြက္ႏုိင္ဖို ႔အတြက္  ပညာ 
သ ည္ သာ  တ စ္ ခု တ ည္းေ သာ  
အခြင္အ့လမ္းလို႔ ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ယံ ု
ၾကည္ပါတယ္’’ဟု ေငြၾကယ္ပြင့္ 
ေလးမ်ား စာက်က္ဝုိင္းကို ဦးစီး 
တည္ေထာင္ေပးသည့္  လူငယ္ 
မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ 
ဖြင့္ဟသည္။
 က်ဴးမ်ား၏ သားသမီးမ်ား 
သည္လည္း ေက်ာင္းတက္ၾကပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ညေနခင္း 
ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ဆုိလွ်င္ တျခား 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကဲ့ 
သို ႔  က်ဴရွင္မတက္ႏုိင္ပါ။  စာ 
မက်က္ႏုိင္ပါ။ မိဘအလုပ္ျဖစ္ 
ေသာ သဲထမ္းျခင္း၊ ပစၥည္းသယ္ 
ျခင္းတုိ႔ကိ ုေနဝငမ္ိုးခ်ဳပသ္ညအ္ထ ိ
လုပ္ၾကရသည္။ မိုးခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ 
စာက်က္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ပတ္ 
ဝန္းက်င္အေျခအေနမေပးပါ။

တာ႐ုိးေဘး က်ဴးေက်ာ္တဲတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဦးစံထြန္း
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တိုက်ဳိ
ေျခလွမ္းမ်ား

(တစ္)
	 တစ္ခါတြင္	မိတ္ေဆြစာေရး	
ဆရာတစ္ေယာကက္	ျမန္မာႏိငုင္	ံ
ရွိ	လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားအတြင္း	
၌	လူေတြအၿမတဲမ္းျပည္သ့ပ္ိက်ပ္	
ခစဲြာျဖင္	့ရွိေနျခင္းႏငွ္ပ့တသ္က၍္	
အားမလိအုားမရျဖစသ္ည့္ေလသ	ံ
ျဖင့္	 စာတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။	
ထိဆုရာက	ႏွေျမာစရာေကာင္းလ	ွ
သည့္	အခ်ိန္တုိ႔ကို	 အလဟႆ	
ျဖဳန္းတီးပစ္ေနၾကသည္ဟု	 ႐ႈျမင္	
ကာ	 အားမလိုအားမရျဖစ္ကာ	
မခ်င့္မရဲစိတ္ျဖင့္	 ေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပံု	
ရပါသည္။
	 	သို႔ေသာ္	လူငယ္တခ်ဳိ႕က	
ယင္းကိုတံု႔ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။	 တံု႔	
ျပန္သည္မွ	 စာႏွင့္ေပႏွင့္ကို	 ျပင္း	
ျပင္းထန္ထန္	တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္		
ပါသည။္	လကဖ္ကရ္ညဆ္ုငိ	္ထုိင	္
ေတာ့	ဘာျဖစ္သလဲဆုိသည့္ေလ	
သံမ်ဳိး။	
	 ႏိငုင္ရံပ္ျခားအေတြ႕အႀကံဳရွိ	
သမူ်ားကေတာ	့ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကၿ္ပီး	
သည္	့ႏုငိင္မံ်ားတြင	္ေနကနု္ေနခန္း	
စားပြဲခံုတစ္ခုခု၌	 ေက်ာက္ခ်ရပ္	
နားကာ	ေရေႏြးၾကမ္းအိုး	တစ္အိုး	
ၿပီးတစ္အိုးျဖင့္ 	 ထုိင္ေနသူမ်ား	
ဘယမ္ွာမမွရွိေၾကာင္းကိ	ုေထာက	္
ခံေျပာဆိုၾကပါသည္။	လက္ဖက္	
ရည္ေသာကဖ္ို႔၊	ေကာဖ္ီေသာကဖ္ို႔	
ထုိင္လွ်င္လည္း	 ခဏတစ္ျဖဳတ္	
ေပါ့တဲ့။
	 အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၌	လူေတြကို	
လမ္းေပၚမွာ	 (သို ႔မဟုတ္)လက္	
ဖက္ရည္ဆုိင္ထဲမွာ	 ျမင္ရခဲသည့္	
ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္	ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလည္း	
ပါဝငလ္မ့္ိမညထ္ငပ္ါသည။္	အထူး	
သျဖင့္	တုိက်ဳိလိုၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ	
ေပါ့။	လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုခုရွိရာဆီ	
သို႔	ကသုတ္ကရက္ျဖင့္	အေျပးအ	
လႊား	 သြားေရာက္ေနသူမ်ားကို 	
ေနရာတုိင္း၊	အခ်ိန္တုိင္းမွာ	ေတြ႕	
ေနရသညက္	တုိက်ဳပိဲျဖစပ္ါသည။္

(ႏွစ္)
	 တုိက်ဳိၿမိဳ႕က	ပလက္ေဖာင္း	
ေတြကေကာင္းပါသည္။	လမ္းမ	
က်ယ္ ႀကီး မ်ားကို မဆိုထားႏွ င့္ 	
လမ္း ႀကိဳလမ္း ၾကား	 လမ္းေသး	
လမ္းမႊားကေလးေတြကအစ	ေရ	
ေႏြးၾကမ္းပန္းကန္တစ္လံုးစာခ်ဳိင့္	
ခြက္ကို	ဘယ္လိုမွရွာမရႏုိင္သည့္	
လမ္းမ်ားကိ	ုပလက္ေဖာင္းမ်ားက	
ကြပ္ညႇပ္ေပးထားပါသည္။

	 ပလက္ေဖာင္းေတြက	ေရာင	္
စံ။ု	နတီတီီေတြေရာ၊	ညိဳတိတုိုေတြ	
ေရာ၊	 ျပာတာတာေတြေရာ၊	 စိမ္း	
တိမ္းတိမ္းေတြေရာ။	လမ္းေလွ်ာက္	
၍	ျဖစ႐္ံခုင္းထားျခင္းမ်ဳိးမဟတုဘ္	ဲ
မ်ကစ္ပိသာဒ႐ႈေမွ်ာ္၍	မဝေအာင	္
ခင္းထားသည္	့ပလက္ေဖာင္းေတြ	
ျဖစ္ပါသည္။	တမင္ဖုထားသည့္	
အုတ္ခဲမ်ားျဖင့္ 	 ခင္းထားသည့္ 	
ပလက္ေဖာင္းမ်ားေပမုိ ႔	 လူတစ္	
ေယာက္ေလွ်ာခန၊ဲ	ဒိငု္းခနဲေခ်ာလ္	ဲ
က်သြားဖို႔	ဆုသိညမ္ွာ	ေတာ္ေတာ	့
ကို	မျဖစ္ႏုိင္သည့္	ပလက္ေဖာင္း	
မ်ားျဖစ္ပါသည္။	 ပလက္ေဖာင္း	
ေပၚမွာ	အေပါကႀ္ကီးေတြမရွ။ိ	ကိုး	
႐ိုးကားရားေျမာင္းဖံုးႀကီးေတြမရွိ။	
ကိုးလိုးကန္ ႔လန္ ႔အဟန္႔အတား	
ေတြမရွ။ိ	လမ္းေဘးေဈးသည္ေတြ	
မရိွ။	 အမႈိက္သ႐ုိက္တစ္စမရိွ။	
ကြမ္းတံေတြးမရွိ။
	 အထူးသျဖင့္	 မ်က္မျမင္တုိ႔	
တတု္ျဖင့္ေထာကၿ္ပီး	စမ္းေလွ်ာက	္
သြားႏုိင္ေစရန္အတြက္	 ပလက္	
ေဖာင္းတုိင္း၌	 မ်က္မျမင္လမ္း	
ကေလးမ်ားကိ	ုဖ၍ုထည္သ့ြင္းကာ	
ခင္းေပးထားၿမဲျဖစ္ပါသည္။	ကား	
လမ္းမကို 	 ဟုိဘက္သည္ဘက္	
ျဖတ္ကူးၾကရသည့္	လမ္းဆံုလမ္း	
ခြ	 လိုေနရာမ်ဳိးကအစ	 လူတစ္	

ေယာက္စာ	 မ်က္မျမင္ေလွ်ာက္	
လမ္းမ်ားကို	အဖုကေလးမ်ားႏွင့္	
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
	 ဒါ ဆုိ ရ ထား ဘူ တာ ႐ံု က	
ပလက္ေဖာင္းေတြကတဲ့ေရာ ။	
မ်က္မျမင္လမ္းကေလးေတြႏွင့္ပဲ	
ျဖစ္ပါသည္။	တုတ္ျဖင့္ပဲေထာက္	
စမ္းစမ္း၊	ဖနိပဥ္ီးျဖင္ပ့ထဲုိးစမ္းစမ္း၊	
ဖုေနသည့္လမ္းကို 	 လြယ္လြယ္	
ကေလး	ထိစမ္း၍ရႏုိင္ပါသည္။	
ေျပာရလွ်င္	လမ္းတုိင္းလမ္းတိုင္း	
မွာ	 မ်က္မျမင္ေလွ်ာက္လမ္း	က	
ေလးေတြက	ယွဥ္တြဲလ်က္ဟု	ဆုိ	
ပါေတာ့။
	 ေျပာရလွ်င္	 အဲသည့္လမ္း	
ေတြေပၚကေန	ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားတုိ႔	
သတုသ္တုသ္တုသ္တု္ႏငွ္	့သြားေန	
ၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။

(သံုး)
	 တိုက်ဳိ ၿမိဳ႕က	လူေတြလမ္း	
ေလွ်ာက္ေနပံုက	အၿမဲတမ္းေသ	
ေရးရွင္ေရးကိစၥတစ္ခုခုအတြက္	
သြားေနပံုႏွင့္တူပါသည္။
	 	 ၿမိဳ႕ပတ္ရထားႀကီးေတြက	
သံုးမိနစ္ကို 	 တစ္စီးႏႈန္းႏွင့္ 	 ဘူ	
တာတုိင္းကိုဝင္ထြက္၍ေနသည္။	
သည္တစ္ စီး 	 လြတ္သြားလွ် င္ 	
ေနာက္တစ္စီးေစာင့္။	 သံုးမိနစ္	

ကေလးသာ။	သို ႔ေသာ္	 သူတုိ ႔မ	
ေစာင့္ႏိငုၾ္က။	သံုးမနိစထ္ပမ္ၾကာ	
သြားေစဖို႔ရာ	အခုဝငလ္ာေနသည္	့
ရထားကိမုဖီို႔	ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ	
ေျပးသြားေနသည္	့တုကိ်ဳသိားေတြ	
ကို	 မၾကာခဏေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။	
ေငးတိေငးေမာထံုေပေပ	 ထုိင္း 	
တုငိ္းတုငိ္းႏငွ္	့လမ္းေလွ်ာက္ေနသ	ူ
ေတြကို	 ေတြ႕ဖို ႔ျမင္ဖုိ ႔ဆုိသည္မွာ	
ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ။
	 	 ေနရာတုိင္းလိုလိုမွာ	 စက္	
ေလွကား	 (Escalator)ေတြရိွပါ	
သည္။	တက္တဲ့စက္ေလွကားက	
တက္။	ဆင္းတဲ့စက္ေလွကားက	
ဆင္း။ 	 တက္ေနဆင္းေနသည့္ 	
စက္ေလကွားေပၚမွာကိပုဲ	ပိ၍ုျမန	္
ျမန္တက၊္	ပုိ၍ျမန္ျမန္ဆင္းခ်ငသ္	ူ
ေတြက	ေျပးလႊားတကဆ္င္းေလရ့ွ	ိ
ရာ	ပံမုနွစ္က္ေလကွားစီးသူေတြက	
ဘယ္ဘက္ကိုကပ္ၿပီးရပ္ထား။	
ညာဘက္သည္	 ေျပးလႊားဆင္း 	
တက္သူတို႔၏	လမ္းေၾကာင္း။	 ဒါ	
တုကိ်ဳၿိမိဳ႕ေတာတ္ြင္းသြားလာလႈပ	္
ရွားၾကသူတုိင္း	 နားလည္ၿပီးသား	
ခရီးသြားက်င့္ဝတ္။
	 တခ်ဳ႕ိေနရာမ်ား၌	ေျမျပငည္	ီ
အတုိင္း	 ေရြ႕လ်ားေနသည့္	 ေရြ႕	
လ်ားစက္ေလကွားမ်ားရွပိါသည။္	
လူကတက္ရပ္ၿပီး	စီးသြား႐ံုျဖစ္ပါ	

သည္။		သို႔ေသာ္	တိုက်ဳိသားေတြ	
အားမရၾက။	 လူသားထက္ျမန္	
ေအာင္	 ေရြ႕လ်ားေနသည့္	 စက္	
ေလွကားေတြေပၚမွာ	 ရပ္မေနဘဲ	
ထပ္၍	 ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ကာ၊	အ	
ေျပးတစ္ပုိင္းေလွ်ာက္ကာ	လုိရာကုိ	
ျမန္ျမန္ေရာက္ဖုိ႔	သြားေနၾကပုံမ်ား	
ကို	တုိက်ဳိ၏	လူမႈဘဝ	႐ုပ္ပံုကား	
ခ်ပ္အျဖစ္	ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
	 သို႔ေသာ	္သည္ေလာကအ္ထ	ိ
ေရးႀကီးသတုပ္်ာသြားေနၾကေသာ	
တုကိ်ဳၿိမိဳ႕ေတာသ္ားေတြက	မီးပြိဳင္	့
က	လ႐ုူပ္အနီကေလးျပထားလွ်င	္
မူ	ဘယ္ေတာ့မွ	ျဖတ္မကူး။	ကား	
တစစ္းီမွမရိွလည္း	ျဖတ္မကူး။	လ	ူ
႐ပုက္ေလးစမိ္းေတာမ့	ွကားလမ္း	
ကိုျဖတ္ကူးၾကစၿမဲ။
	 အလုပ္အလုပ္အလုပ္၊	 ေငြ	
ေငြေငြဆုသိည္ဘ့ဝယႏရၲားႀကီး၏	
အေသာ့ႏငွသ္ည္	့ဇာတဝ္ငခ္န္းႀကီး	
ထဲတြင္ 	 တုိက်ဳိသားတို ႔ 	 မနား 	
မဟုတ္။	နားပါသည။္	အလပ္ုကစိၥ	
မ်ားၿပီးဆံုးေသာအခါ	စားေသာက	္
ဆုငိ္ေတြထမဲွာ	ေအးေအးလလူနူား	
ၿပီး	ေကာင္းေကာင္းစားၾကစၿမဲျဖစ	္
ပါသည္။
	 သို႔ေသာ	္အလပုခ္်နိထ္မဲွာက	
ေတာ့	တယ္လီဖုန္းကိုပင္	တေဆြး	
တေႏြးမေျပာလုိၾက။	အလုပ္အလုပ္	

အလုပ္။	ေငြေငြေငြ။

(ေလး)
	 အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာငႀ္ကီး	
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက	သူမ်ား	
ေတြက	 ေျခတစ္လွ မ္းလွ မ္းရင္ 	
က်ဳပ္တုိ႔က	ေလးငါးဆယ္လမ္ွးဟူ	
၍	မိန္႔ခြန္းတစ္ခုထဲမွာထည့္သြင္း	
ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။	အဘက္	
ဘက္က	ေနာက္က်၍ေနခဲ့ရရွာ	
သည့္	 သူ ႔ႏုိင္ငံကေလး၏	အနာ	
ဂတ္ကမၻာ့အလယ္တြင္	ညႇိဳးငယ္	
မွာကိုစိုး၍	 ေျပာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ	
သည္။	အခုေတာ့..	။	
	 တိကု်ဳိေျခလမွ္းမ်ားကိၾုကည္	့
ကာ	ေႏွးေႏွးေကြးေကြး၊	ေအးေအး	
လူလူ၊	ငိုင္တိငိုင္တုိင္၊	ထိုင္းတုိင္း	
တုိင္း၊	 မႈိင္းတုိင္းတုိင္း၊	 ေလးတိ	
ေလးကန၊္	ဖင္ဖ့င့္ႏႊဲႏႊဲျဖင္	့ေလွ်ာက	္
လွမ္းေနသည့္	ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရ	
က	ေျခလွမ္းတို ႔ကို	ဘယ္လိုမ်ား	
ျမန္ႏႈန္းျမင့္လာေအာင္လုပ္ရရင္	
ေကာင္းမလဲဟ	ုစဥ္းစားၾကည္ခ့်င	္
စရာျဖစ္ပါသည္။
	 ေၾသာ္...	 ေျခလွမ္းေကာင္း	
ေကာင္းေတြေလွ်ာကလ္မွ္းႏုငိဖ္ို႔က	
လမ္းေကာင္းေကာင္းေတြကို	အ	
ရငဆ္ံုးခင္းေပးထားၿပီးျဖစရ္မညပ္	ဲ
မဟုတ္ပါလား။	 ။

ေမာင္သာခ်ဳိ



Vol.13, No.5  April 2 , 2014Opinion
26

 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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ဆရာေက်ာ့္ကုိခ်စ္၍ ကုိကုိႏုိင္ကုိ ခြင့္လႊတ္သည္
	 (၆၉)	ႏစွေ္ျမာကတ္ပ္မေတာ္	
ေန႔ကု	ိႀကိဳဆုိေသာအားျဖင္	့စာေရး	
သဟူာ	ဆရာမင္းသ၀ုဏရ္႕ဲ	‘‘ပ်ဥ္း		
မငုတ္တုိ’’ကဗ်ာနဲ႔	ဆရာဒဂုန္တာ	
ရာရဲ႕	‘‘ႏွင္းယြန္းဂိမွာန္’’ကဗ်ာႏွစ္	
ပုဒ္ကုိ	 ေရြးခ်ယ္ၿပီး	 စာေရးသူရဲ႕	
ေျမးမ်ားကုိ	 ရြတ္ဆိုျပခဲ့ပါတယ္။	
ဒီကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္က	 စာေရးသူတုိ ႔	
ေက်ာင္းသားအရြယ္ငယ္ဘ၀က	
ပင	္ရငထ္စဲြနဲစ္ေနခဲတ့ဲ	့ကဗ်ာေတြ	
ျဖစ္ပါတယ္။	တုိင္းရင္းသားျပည္	
သအူားလံုးနဲ႔	တပမ္ေတာတ္ုိ႔	စည္း	
လံုးညီၫြတ္စြာ	 ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲခဲ့	
ၾကတဲ့	 ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ	
ေမာက္ြန္းတငထ္ားၿပီး	အလြနရ္သ	
ေျမာကစ္ြာ	ေရးဖဲြ႕ခဲတ့ဲ	့ကဗ်ာဆရာ	
ႀကီး	 ႏွစ္ဦးရဲ႕	 ဂႏၴ၀င္ကဗ်ာမ်ား	
အျဖစ	္ေျမးမ်ားကု	ိလကဆ္င္က့မ္း	
ရြတ္ဆိုျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
	 	 ႏွင္းယြန္းဂိမွာန္ကဗ်ာမွာ	
‘ ‘သည္ခ်ိ န္ေရာက္တုိ င္း ၊ 	 ေျ မ	
ေအာက္လွ်ိဳ႕၀ွက္၊	ထုိလက္နက္	
ျဖင္၊့	ခ်ိန္းခ်ကထ္ႂကြ၊	ခုခံၾကသည္၊့	
ေဖာ္ျပသဏၭာန္၊	ေၾကးမံုမွန္လွ်င္၊	
ေတာလ္နွ္ေရး၏	နမိတိတ္ည္း’’	လို႔	
တစ္မ်ဳိးသားလံုး	 အခ်ိန္းအခ်က္	
ျဖင့္	 ထႂကြခုခံတြန္းလွန္ခဲ့ ၾကတဲ့	
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ	သ႐ုပ္		
ေဖာ္ျ ပခဲ့တာေတြ ႕ႏုိ င္ ပါတယ္ ။		
‘‘ပ်ဥ္းမငုတ္တို’’ကဗ်ာမွာလည္း	
‘‘စစ	္ကုလိည္း	ႀကံဳ၊	ျခအုံလည္းျဖစ၊္	
ဓားထစ္လည္းခံ၊	 ေနလွ်ံလည္း	
တုိက္၊	 မငုိက္ဦးေခါင္း၊	 ေႏြသစ္	
ေလာင္းေသာ္၊	 ရြက္ေဟာင္းညႇာ	
ေႂကြ၊	ရြကသ္စ္ေ၀၍၊	ေလျပညထ္	ဲ
တြင္၊	ငယ္႐ုပ္ဆင္သည္၊	အသင္	
ေယာက်္ားေကာင္းတကား ’ ’လုိ ႔	
သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္	 နယ္ခ်ဲ႕ရန္၊	
စစ္ေဘးဒဏ္၊	 ဖက္ဆစ္ရန္စတဲ့	
အႏၲရာယ္ဆုိးမ်ား ၾကားမွ 	 တြန္း 	
လွန္ႏိုးထၿပီး	ယေန႔အထိ	ငယ္႐ုပ္	
ဆင္လွပေနတဲ့	 ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕	 ပံု	
ရိပ္ကုိ 	 ဂုဏ္ျပဳဖဲြ ႕ဆိုထားတာမုိ ႔	
အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့	ကဗ်ာေတြျဖစ္	
ပါတယ္။	အထူးသျဖင္	့ဒကီဗ်ာေတြ	
ထကဲ	အေရးႀကီးတဲ့	ေကာကခ္်က	္
ကုိ	ဆဲြထုတ္ရရင္	တုိင္းရင္းသား	
ျပည္သူေတြနဲ ႔ 	 တပ္မေတာ္ဟာ	
ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ	 ‘‘အေရး	
ႀကီးၿပီ	 ေသြးစည္းၾကစို ႔’’ဆုိတဲ့အ	
တုိင္း	 ရန္အသြယ္သြယ္ကုိ	လက္	
တဲြတြန္းလွန္ ၿပီး 	 အမိႏုိင္ငံအား	
ထာ၀ရငယ္႐ုပ္ဆင္ႏုငိဖ္ုိ႔	ႀကိဳးပမ္း	
ခဲ့ ၾကတယ္ဆုိတဲ့	 ၀ိေသသဂုဏ္	
ရည္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
	 ျပည္သူနဲ႔	တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕	
စည္းလံုးညီၫြတ္မႈေရခ်ိန္ျမင့္မား	
ရင္	တုိင္းျပည္စြမ္းအားျမင့္မားၿပီး	
ေရခ်ိန္နိမ့္ရင္	တုိင္းျပည္စြမ္းအား	
က်ဆင္းမယ္လို႔လည္းေျပာခ်င္ပါ	

ျမင့္မုိရ္ေဆြ

တယ္။	 ဒီေနရာမွာ	 စာေရးသူရဲ႕	
ပုဂၢလိက	 ခံစားခ်က္နဲ႔	အျမင္ကုိ	
တင္ျပခ်ငပ္ါတယ္။	စာေရးသဟူာ	
မူလတန္း၊	အလယ္တန္းနဲ႔	တကၠ	
သုိလ္၀င္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀	
တစ္ေလွ်ာက္လံုးဗုိလ္႐ူး	 ႐ူးခဲ့သူ	
တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။	ဆရာ	
ၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕	 နတ္ေသွ်ာင္ေနာင္	
သီခ်င္းကုိ	 ေက်ာင္းသားဘ၀က	
တည္းကအလြတ္ဆုိ ၿပီး 	 ကုိယ္ 	
ႀကိဳကတ္ဲ့	ေကာငမ္ေလးေတြ	ေတြ႕	
ရင္	 မင္းတုိ ႔တစ္ေတြ	 နတ္သွ်င္	
ေနာင္သီခ်င္းထဲက	အတုိင္း	 ‘‘စစ္	
ေျမမွာ	ၾကာေညာင္း၊	ေဟာင္းရက	္
ရွည္ေရာက္မယ္အထင္နဲ႔၊	 ေမွ်ာ္	
တဲသ့	ူဗ်ာေပြ၊	တေတြးေတြးနဲ႔	ေဆြး	
ရွာ	ေရာ့မယ္ေလ’’ဆုိတာလုိ	တစ္	
ေန႔	မွာ	ေရွ႕တန္းက	ဗုလိႀ္ကီးျဖစတ္ဲ့	
ငါ	့ကု	ိေမွ်ာၿ္ပီး	ေဆြးေနၾကရရွာမွာ	
လုိ ႔ 	 	 စိတ္ကူးယဥ္ေနခဲ့မိသူပါ။	
အမွန္ေတာ့	 သူတို ႔က	ကုိယ့္ကုိ 	
ဖတ္ုေလတဲ့	ငါးပိရွိတယ္လို႔	မထင	္
ၾကပါဘူး။	ကုယိ္ဟ့ာကုယိ	္ဗိလု႐္ူး	
စတိန္ဲ႔	အေတြးနယခ္်႕ဲၿပီး	ခစံားေန	
ခဲမိ့တာပါ။	တကသၠုလိက္ု	ိေရာက	္
ေတာ့	အရန္တပ္ရင္းထဲ	 ၀င္ခဲ့ပါ	
တယ္။	 ေႏြရာသီ	 Camp	ထြက္	
ေတာ့	 ေရွ႕တစ္လက္မ	 ေနာက္	
ေျပာင္ဆံပင္နဲ ႔ 	 စစ္သားဘ၀ကုိ	
တစလ္တိတိ	အပီအျပငန္ဖူးေတြ႕၊	
ဒူးေတြ႕	 ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး	 စစ္ေရးျပနဲ႔	

လကန္ကင္ယ္သငတ္န္းကု	ိစတ္ိပါ	
လက္ပါေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။	 စစ္	
စည္းကမ္းအတုိင္း	 ရဲေဘာ္လစာ	
၄၅	က်ပ္ႏွင့္	 ပဲဟင္းစားရတာကုိ	
ေပ်ာ္ေနခဲ့မိပါတယ္။
	 ဒီလုိနဲ ႔	 ျဗဳန္းဆို	 ၁၉၆၂	 ခု၊	
မတ္လ	 ၂	 ရက္မွာ	တပ္မေတာ္	
အာဏာသိမ္းၿပီး	 ဇူလုိင္	 ၇	 ရက္	
မွာ	တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြ	
ကုိ	 ပစ္သတ္တဲ့	အနိ႒ာ႐ုံအျဖစ္	
ဆိုး ႀကီးနဲ ႔ 	 ႀကံဳရပါေတာ့တယ္။	
စာေရးသူဟာ	 ဥပစာ	 ဒုတိယႏွစ္	
(ေန႔ေက်ာင္းသား)(Day	Student)	
ျဖစ္ၿပီး	အဲဒီေန႔မွာ	 ေက်ာင္းသား	
ေတြ	ဆႏၵျပတာကုိ	မနက္ပုိင္း	ပါ	
၀င္အားေပးၿပီး	 ေန႔လယ္ပုိုင္းမွာ	
ေအးေအးေဆးေဆးအိမ္ကုိျပန္ 	
သြားခဲ့ပါတယ္။	စာထဲမွာ	နစ္ျမဳပ္	
ၿပီး	ဗိုလ္႐ူး	႐ူးခ့ဲတဲ့	စာေရးသူဟာ		
တကၠသုိလ္ေဆး႐ံုေရွ႕က	ေသြး	
ကြက္ေတြနဲ႔	ၿဖိဳခြခဲရံတဲ	့တကသၠုလိ	္
သမဂၢအေဆာက္အအံုကုိ	 ဇူလုိင္	
၈	ရက္ေန႔	နံနက္မွာ	ၾကည့္ၿပီး	ဆုိ႔	
နင့္ေၾကကဲြခဲ့ရပါတယ္။	၁၉၄၅	ခု	
ႏွစ္၊	 ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ	
စံခ်ိန္တင္ၿပီး	 ျပည္သူနဲ႔	 စည္းလံုး	
ညီၫြတခ္ဲတ့ဲ	့တပမ္ေတာႀ္ကီးဟာ	
ျပည္သူေတြရဲ႕	 ရင္ေသြးေတြကုိ	
သတ္တဲ့	လူသတ္သမားျဖစ္သြား	
ေလၿပီလို႔	 ရင္ထဲမွာ	နာနာၾကည္း	
ၾကည္းခံစားခဲ့ရပါတယ္။	 ဗိုလ္႐ူး	

႐ူးတဲ	့အရွနိ္ေတြလည္းေလ်ာက့်ခဲ	့
ရပါတယ္။	ေနာငရ္င္က့်က	္လာတဲ့	
အခ်ိန္မွာေတာ့	တပ္မေတာ္ႀကီး	
မွာမျပစ္မရွိ။	 တစ္ေသြးတစ္သံ	
တစ္မိန္႔နဲ႔	 ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့	တပ္မ	
ေတာ္မွာ	ေခါင္းေဆာင္တဲ့	ပုဂၢိဳလ္	
သာ	အဓိကတရားခံလုိ႔	ျပတ္ျပတ္	
သားသား	 ႐ႈျမင္လာခဲ့ပါတယ္။	
အမွန္ေတာ့ 	 ျ မန္မာ့သမုိ င္း မွာ 	
ျပည္သူနဲ ႔ 	 တပ္မေတာ္အၾကား	
ထုထည္ႀကီးမားစြာ	တည္ရိွခဲ့တဲ့	
ခ်စ္ ၾကည္မႈဟာ	 အဲဒီအခ်ိန္က	
စတင္ယုိယြင္းလာၿပီး	 ႏုိင္ငံေတာ္	
ရဲ႕	စြမ္းအားေတြ	ဘက္စံုက်ဆင္း	
မႈဟာလည္း	စတငသ္ေႏၶတညလ္ာ	
ေတာတ့ာပါပ။ဲ	ဒါေၾကာင္	့ျပညသ္	ူ
နဲ႔	တပ္မေတာ္အၾကား	ခ်စ္ၾကည္	
မႈ	 မခိုင္မာရင္	ဘာစနစ္ေထာင္	
ေထာင	္မေအာင္ႏုငိဘ္ူးဆိတုာ	အ	
ေလးအနက္ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။
	 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး 	 ေန၀င္းဟာ	
လည္းေနာင္	(၂၆)	ႏွစ္ၾကာတဲ့	အ	
ခ်န္ိမွာတ.က.သ	အေဆာကအ္အုံ	
ကုိ	 ဗံုးခဲြခဲ့တာနဲ႔	 ပတ္သက္ၿပီး	သူ	
အမိန္႔ေပးခဲ့တာ	 မဟုတ္ပါဘူးလို႔	
ေျဖရငွ္းခဲရ့ွာပါေသးတယ။္	အမွား	
လပုရ္ပလ္ုိ႔သိျမငၿ္ပီး	သမုငိ္းတရား	
ခံမျဖစ္ေအာင္	 ႐ုန္းထြက္ဖုိ ႔	 ႀကိဳး	
စားခဲ့ေပမယ္	့ျပညသ္ူေတြအားလံုး	
က	သူ႔ကို	မယံုၾကည္ေတာ့ပါဘူး။

pmrsufESm(32) odkY
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
	 ေရႊ	 ေအာင္စ	 ၁,၂၉၄.၄၀
	 ေရနံစိမ္း	 စည္	 ၁၀၇.၉၈
	 ေငြ	 ေအာင္စ	 ၁၉.၇၆
	 ေၾကးနီ	 ေပါင္	 ၃.၀၆
	 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕	 mmbtu	 ၄.၄၇

2014 rwfv  30 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 960 970 usyf
1 a':vm (pifumyl) 756 766 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1315 1333 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.7 29.8 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 154 156 usyf

၁	ေဒၚလာ	 ၀.၆၀၀၉	 ေပါင္	 (ၿဗိတိန္)
၁	ေဒၚလာ	 ၀.၇၂၇၁	 ယူ႐ုိ				 (ဥေရာပသမဂၢ)
၁	ေဒၚလာ	 ၁၀၂.၇၉	 ယန္း	 (ဂ်ပန္)
၁	ေဒၚလာ	 ၆.၂၁၁၇	 ယြမ္	 (တ႐ုတ္)
၁	ေဒၚလာ	 ၅၉.၈၈	 ႐ူပီး	 (အိႏိၵယ)
၁	ေဒၚလာ	 ၁.၂၅၈၅	 ေဒၚလာ	 (စင္ကာပူ)
၁	ေဒၚလာ	 		၁,၀၆၉.၀၀	 ၀မ္	 (ကုိရီးယား)
၁	ေဒၚလာ	 ၃.၂၇၁	 ရင္းဂစ္		 (မေလးရွား)
၁	ေဒၚလာ	 ၃၂.၄၈	 ဘတ္		 (ထုိင္း)
၁	ေဒၚလာ	 ၁၁,၃၅၅.၀၀	 ႐ူပီးယား		 (အင္ဒုိနီးရွား)
၁	ေဒၚလာ	 ၂၁,၀၈၅.၀၀	 ေဒါင္	 (ဗီယက္နမ္)
၁	ေဒၚလာ	 ၄၄.၇၅	 ပီဆုိ		 (ဖိလစ္ပုိင္)
၁	ေဒၚလာ	 ၇.၇၅၇၇	 ေဒၚလာ	 (ေဟာင္ေကာင္)
၁	ေဒၚလာ	 ၁.၀၈၁၁	 ေဒၚလာ		 (ၾသစေၾတးလ်)
၁	ေဒၚလာ	 ၁.၁၅၄၁	 ေဒၚလာ		 (နယူးဇီလန္)
၁	ေဒၚလာ	 ၁.၁၀၅၈	 ေဒၚလာ	 (ကေနဒါ)	
၁	ေဒၚလာ	 ၃၅.၇၉၂၅	 ႐ူဘယ္		 (႐ုရွား)
၁	ေဒၚလာ	 ၃.၆၇၂၈	 ဒါရမ္	 (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;
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ကညန အခြန္ႏႈန္းထားေလွ်ာ့ခ်လုိက္၍ ကားေဈးမ်ားစတင္က်ဆင္း
မိုးညိဳ

ရန္ကုန္၊ မတ္-၃၁
ဧၿပီ	၁	ရကမွ္စၿပီး	အသကဝ္ငမ္ည္	့
ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ႏႈန္းထားအသစ္	
မ်ားေၾကာင့္	 ျပည္တြင္းကားေဈး	
ကြက္အတြင္း	 ေဈးႏႈန္းမ်ားစတင္	
က်ဆင္းလာေၾကာင္း	 ကားလုပ္	
ငန္းရွင္မ်ားထံမွ	သိရသည္။
	 ‘‘သႀကၤန္ေက်ာ္မွ	 ေဈးစက်	
မယ္ထငတ္ာ။	အခု	ဒတီစရ္က္ႏစွ	္
ရကအ္တြင္းကိ	ုေဈးကဆကတို္က	္
က်လာတာ’’ဟု	 ေရႊကမၻာကားအ	
ေရာင္းျပခန္းမန္ေနဂ်ာ	 ဦးျမင့္စိုး	
ကေျပာသည္။
	 ကနု္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး	ၫႊန	္
ၾကားမႈဦးစီးဌာနက	ကားတငသ္ြင္း	
ၿပီးပါက	 ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ခႏွင့္ 	
FOB	အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား	ေလွ်ာ့ခ်	
လုိက္ျခင္းေၾကာင့္	၁၃၀၀	စီစီအင္	

ဂ်င္ပါဝါကားငယ္မ်ား	 ေဈးဆက္	
တိုက္က်ဆင္း	လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု	
အထကပ္ါမန္ေနဂ်ာက	ဆိသုည။္
	 အခြန္ႏႈန္းထားသစ္မ်ားအရ	
Range	Rover	2013	model	ကို	
ယခင္ႏႈန္းက်ပ္	၁၇၈	သိန္းမွ	ယခု	
၁၄၂	သိန္း။	 Chevy	 Camaro,	
2010	model	ကိကု်ပ္	၂၄၇	သန္ိး	
မွ	၁၉၇	သိန္း။	 Ford	Mustang,	
2011	model	ကိ	ုက်ပ္	၁၇၈	သန္ိး	
မွ	 ၁၄၂	သိန္း။	 Harrier	 2005	
model	ကို	က်ပ္	၃၅	သိန္း	မွ	၂၈	
သိန္း။	 Land	 Cruiser	 (Petrol)
ကို	က်ပ္	 ၅၁	သိန္းမွ	 ၅၁	သိန္း။	
Caldina	2000	ကိ	ုက်ပ္	၁၇	သန္ိး	
မွ	 ၁၀	သိန္းအထိသာအခြန္ေပး	
ေဆာင္ရမည္ဟု	ကညနက	ထုတ္	
ျပန္ထားသည္။
	 ထို႔ေၾကာင့္	 ၁၃၅၀	စီစီကား	

မ်ားမွာ	ယခင	္ကညနခြန္က်ပ္သန္ိး	
၂၀	ဝန္းက်ငမွ္	ယခုက်ပ္	၁၂	သန္ိး	
ဝန္းက်င္ေလွ်ာခ့်လုကိသ္ျဖင္	့ေဈး	
ကြက္တြင္ 	 က်ပ္ရွစ္သိန္းေက်ာ္ 	
သကသ္ာသြားႏုငိ္ေၾကာင္း	ကညန	
၏	အခြန္အေျပာင္းအလဲေပၚမူ	
တည္၍	ေဈးကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ	
မ်ားက	သံုးသပ္သည္။
	 လက္ရိွတြင္	 ေအဒီဗန္၊	 ပ႐ုိ	
ေဘာက္စ္၊	 ဟြန္ဒါဖစ္၊	 ေကာ့၊	
တိယုိတုာ၊	ေအာစ့ယိ	ုအစရိွေသာ	
အငဂ္်ငပ္ါဝါကားငယမ္်ားမွာ	က်ပ	္
ငါးသိန္းမွ	 ၁၀	သိန္းေက်ာ္အထိ		
ေဈးႏႈန္းမ်ား	က်ဆင္းသြားေၾကာင္း	
မင္းရဲေက်ာ္စြာယာဥ္ေရာင္းဝယ္	
ေရးစခန္းမွ	ကားဝယ္ေရာင္း	ကို	
ေက်ာ္စြာစိုးက	ေျပာသည္။
	 ‘‘သႀကၤန္ၿပီးရင္	 ဒီထက္ေဈး	
က်ႏုိင္တယ္။	စလစ္ေဈးမက်တာ	

ကေတာ့	အရမ္းဆုိးတယ္ဗ်ာ’’ဟု	
၎က	ေျပာသည္။
	 တစဖ္ကတ္ြငလ္ည္း	ယာဥ္အုိ	
ယာဥ္ေဟာင္းစနစအ္ရ	လကခံ္ေန	
သည့္ 	 စလစ္ေဈးက်ျခင္းမရွိ၍	
ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားတင္သြင္းလိုသူ	
မ်ားအခက္ေတြ႕လ်ကရိွ္ေနသည။္
	 	 ကားေဈးဆက္တိုက္က် 	
ဆင္းဖြယ္ရိွသလိ	ုစလစေ္ဈးလည္း	
ထပ္ မံက်ဆင္းေစလိုေ ၾကာင္း 	
ကားဝယ္ေရာင္းမ်ားက	ဆိုသည္။
	 ယခု	ကညန၏	အခြန္ႏႈန္း	
ထားသစတ္ြင	္အငဂ္်ငပ္ါဝါ	၂၀၀၀		
ေက်ာ္ကားမ်ား 	 အခြန္အနည္း 	
ငယ္ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းေ ၾကာင့္ 	
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္	 က်ပ္သံုးသိန္းမွ	
ငါးသနိ္းဝန္းက်ငသ္ာ	ေဈးက်ဖြယ	္
ရိွေၾကာင္း	ေဈးကြကက္ြၽမ္းက်ငသ္	ူ
မ်ားက	သံုးသပ္သည္။

Brand	 ေမာ္ဒယ္	 ယခင္ႏႈန္း	 ယခုႏႈန္း
တိုယိုတာ(ဘယ္တာ)	 ၂၀၀၉	 ၁၄၅	သိန္း	 ၁၃၈	သိန္း
တိုယိုတာ(ဗစ္)	 ၂၀၀၇	 ၁၁၀	သိန္း	 ၁၀၃	သိန္း
Range	rover	 ၂၀၁၃	 ၆၅၀	သိန္း	 ၆၄၅	သိန္း
ဖို႔ဒ္	ျမဴဆန္	 ၂၀၁၁	 ၃၆၀	သိန္း	 ၃၅၅	သိန္း
လန္ခ႐ူဇာ	 ၂၀၀၆	 ၂၆၀	သိန္း	 ၂၅၅	သိန္း
ကယ္ဒီးနား	 ၂၀၀၈	 ၂၀၀	သိန္း	 ၁၉၅	သိန္း

ဓာတ္ပံု	−	ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ တိုးတက္မႈ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေန
ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၃၁
 ၀န္ ႀကီးဌာနအလိုက္ 	 အ	
သားတင္ထုတ္လုပ္မႈ	တန္ဖိုးႏွင့္	
၀န္ေဆာငမ္ႈတနဖ္ိုးမ်ား	သတမ္တွ	္
ရာတြင္	အေျခခံတိုင္းတာမႈစနစ္	
မွာ	 ျပည္သူလူထုအေပၚ	အေျခ	
ျပဳစနစ္ျဖင့္ေကာက္ခံရန္	လိုအပ္	
ေၾကာင္း	 ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖံြ႕	
ၿဖိဳးေရးစငတ္ာ	အႀကီးတန္းသုေတ	
သီ	 ဦးတင္ေမာင္သန္းက	ေျပာ	

ၾကားသည္။
	 ၀န္ ႀကီးဌာနအလိုက္ 	 တုိး 	
တက္ မႈ စာရင္း 	 ေကာက္ ခံ ရာ 	
တြင္	 ျပည္သူလူထုခံစားရသည့္	
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ	အေျခခံ	
ေကာက္ယူျခင္းထက္	 အေျခခံ 	
အေဆာက္အအံု၊	႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္း	
မ်ားအေပၚမွာသာ	အဓကိဦးတည	္
ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္း	
အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က	ဆိုသည္။
	 ‘‘ခုအခ်ိန္ထိ	စာရင္းေကာက	္

တာ	 ျပည္သူကို	 စနစ္တက်	 မ	
ေကာက္ႏိုင္ေသးဘူး။	ဒါေပမဲ့	၀န္	
ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔	အနီးစပ္ဆံုး	
ေတာ့	 ေကာက္ခံဖို႔	 ႀကိဳးစားခဲ့ၾက	
တယ္’’	ဟု	ျမန္မာႏိုင္ငံ	ဘဏ္မ်ား	
ႏွင့္ 	 ေငြေၾကးဆိုင္ရာ	 ဖံြ ႕ ၿဖိဳးတိုး	
တက္ေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င	္ျပည	္
သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္	 ဦးၿဖိဳးမင္း	
သိန္းက	ေျပာၾကားသည္။
	 ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား	ေကာက္ယူ	
ထားသည့္ 	 စာရင္းမ်ားေပၚ	 အ	

ေျခခံ၍	 ၂၀၁၄-၁၅	ဘ႑ာေရး	
ႏွစ္အတြက္	အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း	
ဥပေဒကို	 ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။	ယင္း	
ဥပေဒတြင္	 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္	
၌	က႑ႀကီး	၁၄	ခု	ပါ၀ငသ္ည။္	ထုိ	
က႑မ်ားမွာ	၂၀၁၄-၁၅	ဘ႑ာ		
ႏွစ္တြင္ရရိွမည္ဟု	 ခန္႔မွန္းထား	
ေသာ	ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။
	 ဆကသ္ြယ္ေရးက႑မွာ	၆၈	
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ 	 အမ်ားဆံုး	
ျဖစသ္ည။္	ေငြေရးေၾကးေရးက႑	

မွာ	၂၃	ရာခိုင္ႏႈန္း	ဒုတိယအမ်ား	
ဆံုးျဖစ္ၿပီး	လူမႈေရးႏွင့္	စီမံခန္႔ခဲြမႈ	
က႑မွာ	၂၁	ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ	္ျဖင့	္
တတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
	 ၀ န္ေ ဆာ င္ မႈ က႑တြ င္ 	
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏	ဖံြ႕	
ၿဖိဳးမႈ	၆၈	ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့တ္န	္
ဖိုး	၂၆၁၄	ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။	
ယခင္	ဘ႑ာႏွစ္က	တန္ဖိုးက်ပ္	
၁၅၄၇	ဘီလီယံေက်ာ္သာ	ရွိခဲ့သ	
ျဖင့	္က်ပ္	၁၀,၀၀၀	ဘလီယံီေက်ာ္	
ပိုမ်ားသည္။	 ၀န္ေဆာင္မႈက႑	
တြင္	 ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑၏	တန္	
ဖိုးမွာ	က်ပ	္၆,၆၇၅	ဘလီယီံေက်ာ	္
ရွိ ၿပီး	 ၀န္ေဆာင္က႑တစ္ခုလံုး	
မွာ	က်ပ္	၂၂,၁၁၁	ဘီလီယံေက်ာ္	
ရွိသည္။
	 ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္	
ေငြေရးေၾကးေရးတန္ဖိုးမွာ	က်ပ္	
၁၂၇	ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္	လူမႈေရး	
ႏွင့္	စီမံခန္႔ခဲြေရး	က႑တြင္	တန္	

ဖိုးက်ပ္	 ၁၃၆၈	 ဘီလီယံေက်ာ္	
သတ္မွတ္ထားသည္။
	 တိငု္းေဒသႀကီးႏငွ့	္ျပညန္ယ္	္
မ်ား၏	အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ	
ႏွင့္	၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး	ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး	
တကမ္ႈတြင	္ေနျပည္ေတာ္ေကာင	္
စီနယ္ေျမက	၂၈	ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္	
ျဖင့္	တန္ဖိုးက်ပ္	 ၁၂၉	ဘီလီယံ	
ေက်ာ္	 ရရွိမည္ဟု	 ေမွ်ာ္မွန္းထား	
သည္။	
	 ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ	 ခ်င္း	
ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး	 ၂၆	 ရာခိုင္ႏႈန္း	
ေက်ာ္ျဖင့္	တန္ဖိုးက်ပ္	 ၂၂၀	ဘီ	
လီယံဖံြ႕ၿဖိဳးရမည္ဟု	 ဥပေဒတြင္	
ေဖာ္ျပထားသည္။	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	
စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ	 ရန္	
ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္	 ရန္ကုန္	
ၿမိဳ႕မွာ	 ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း	ကိုး	
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္	တန္ဖိုးက်ပ္	
၁၂,၀၀၀	ဘီလီယံေက်ာ္ရွိမည္ဟု	
ဥပေဒတြင္	ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စက္မႈလယ္ယာ ဧက 
ငါးေသာင္းခန္႔ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးဟုဆို
သန္းထူး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္-၃၁
ျပညန္ယ္ႏငွ့	္တုငိ္းေဒသႀကီးအသီး	
သီးတြင္	 အဆင့္ျမင့္လယ္ယာစ	
နစ္ေခၚ	စက္မႈလယ္ယာမ်ား	ေဖာ္	
ထုတ္လ်က္ရွိရာ	 ဧကငါးေသာင္း	
ခန္႔	ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း	သ	
တင္းရရွိသည္။
	 ‘‘စုစုေပါင္းဆိုရင္ေတာ့	ဧက	
ငါးေသာင္းေလာကရ္ွၿိပ။ီ	ဒါလည္း	
မၿပီးေသးပါဘူး။	 ဆက္ၿပီး	 ေဖာ္	
ထုတ္ဦးမွာပါ။	ေတာငသ္လူယ္သ	
မားေတြကလည္း	အတုိင္းအတာ	
တစ္ခုအထိ	 စိတ္၀င္စားလာတာ	
ေတြ႕ရတယ္’’	ဟု	စကမ္ႈလယ္ယာ	
ဦးစီးဌာနမွ	 တာ၀န္ရိွသူက	 မတ္		
လ၃၁	ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။	
	 အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္	
ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး	တစ္	
ရပ္အျဖစ္	 ေနျပည္ေတာ္ကို	 ဗဟုိ	
ျပဳၿပီး	 စက္မႈလယ္ယာစနစ္မ်ား	
တစ္ႏိုင္ငံလံုးပ်ံ႕ႏွံ ႔ေရး	 ႀကိဳးပမ္း	
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း	
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕	
၏	ေ၀ဖန္မႈႏငွ့	္ရငဆ္ိငု္ေနရသည။္
	 လယ္သမားမ်ား	 ၀င္ေငြတုိး	
တက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္	 ေန	
ျပည္ေတာ္တစ္ ခုတည္းကိုသာ 	
အားစိုက္ေနၿပီး	က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္	
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို	 လ်စ္လ်ဴ	
႐ႈထားေၾကာင္း	မြန္တုိင္းရင္းသား	
လႊတ္ေတာက္ိုယုစ္ားလယွ	္တစဥ္ီး	

ျဖစ္သူ	 ေဒါက္တာ	ဗညားေအာင္	
မိုးက	ေျပာၾကားသည္။
	 တုိင္း၊	 ျပည္နယ္မ်ားတြင္	
ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သုိ႔	 လုပ္ေပးရန္	
အတြက္	အစိုးရတြင္	ေငြေၾကးအ	
ခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊	၎၏	ဇာတိ	
တြင္ပင္	 ဧကတစ္ရာထက္ေက်ာ္	
လြန္ၿပီး	ေဆာင္ရြက္ေပးရန္	လယ္	
သမားမ်ားက	 ေတာင္းဆိုေသာ္	
လည္း	 လုပ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း	 ဒု	
တိယသမၼတ	 ဦးဉာဏ္ထြန္းက	
ယခုလ	အေစာပုိင္းတြင္	အလ်င္	
လိုရြာ၌	ေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 စက္မႈလယ္ယာေဖာ္ထုတ္	
ျခင္းျဖင့္	 အားသာခ်က္မ်ား	 ရွိ	
ေသာ္လည္း	 တစ္ဧကေဖာ္ထုတ္	
စရိတ္	 ငါးသိန္းက်ပ္ခန္႔ကို	လယ္	
သမားမ်ား	စိုက္ထုတ္ရန္	အခက္	
အခဲရိွသည့္အျပင္	 ေျမျပန္လည္	
ခဲြေ၀ရာတြင္လည္း	 အျငင္းပြားမႈ	
မ်ား	 ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေၾကာင္း	 သ	
တင္းရရွိသည္။
	 သို႔ေသာ္လည္း	 ျပည္ပတင္	
ပို႔ရန္	အရည္အေသြးေကာင္းဆန္	
မ်ား	ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး	မိ႐ိုးဖလာ	
နည္းျဖင့္	 မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္	
စက္မႈလယ္ယာ	 ေဖာ္ထုတ္ျခင္း	
ႏွင့္	 သိပၸံနည္းက်စိုက္နည္းစနစ္	
ပညာေပးျခင္းကို	 ဆက္လက္	
ေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း	စိကု	္
ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ	 တာ၀န္ရွိသူ	
တစ္ဦးက	ေျပာၾကားသည္။
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ၾကည္ေနဝင္းမင္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေပးဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ	၎	
တို႔၏	တစ္သက္တာတြင္	အေအး	
ျမဆံုး	ေဆာင္းဥတုႏွင့္	ႀကံဳေတြ႕ခဲ့	
ရသည္ျဖစ္ရာ	၎တို႔၏	စိတ္ကူး	
ေရဒါထတဲြင	္ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ	
အေၾကာင္း	ရွိခ်င္မွရွိပါလိမ့္မည္။	
သို႔ေသာ္	 ကုလသမဂၢရာသီဥတု	
ဆုိင္ရာ	ပညာရွင္အဖြဲ႕က	အသစ္	
ထုတ္ျပန္ေသာ	အစီရင္ခံစာတြင္	
မူ	 ကမၻာႀကီးႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ	
အႀကီးမားဆံုး	 ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု	
သပိၸပံညာရွငမ္်ားက	ေခၚေဝၚေသာ	
ျပႆနာအေပၚ	 ျပည္သူလူထု၏	
အေခ်အတင္ျငင္းခုမံႈ	ရိွလာေစရန္	
အာ႐ံုစိုက္ထားသည္။
	 ဖန္လံုအိ မ္ ဓာတ္ေငြ ႕ မ်ား 	
ထတုလ္ႊတမ္ႈ	ေလွ်ာခ့်ေရး	အလ်င	္
အျမန္	 ကုိင္တြယ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက	
ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္	
ကမၻာစ့ုကိပ္်ိဳးေရးက႑	ဒကုၡေတြ႕	
ေတာမ့ညဟ္	ုရာသဦတုေျပာင္းလ	ဲ
မႈဆုိင္ရာ	 ႏုိင္ငံတကာအစုိးရအ	
ဆင့္အဖြဲ႕	 (IPCC)က	 သတိေပး	
ထားသည္။	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ	
မႈႏွင့္	 ပတ္သက္၍	 ပညာရွင္မ်ား	
၏စာတမ္းမ်ားအား	အျခားပညာ	
ရွင္မ်ားက	ျပန္လည္သံုးသပ္ထား	
ေသာ	 စာတမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို	
ခ်တိဆ္က္ေလလ့ာ၍	ခနုစ္ႏစွတ္စ	္
ႀကိမ္	အစီရင္ခံစာ	ထုတ္ျပန္ေသာ	
အဖြဲ႕က	 ကမၻာေျမႀကီး၏	 အေျခ	
အေနအေပၚ	ရီပုိ႔ကတ္တစ္ေစာင္	
ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။
	 အဆုိပါ	IPCC	ရီပုိ႔ကတ္မွာ	
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္	လမ္း	
ၫႊန္ျဖစ္သလို	 ႏုိင္ငံတကာအေခ်	
အတင္	 ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္	
လည္း	 အေျခခံျဖစ္သည္။	 ယင္း	
တြင	္လာမည့္ႏစွ	္ပါရၿီမိဳ႕၌	က်င္းပ	
ရန္	 စီစဥ္ထားေသာ	 ကမၻာႀကီးပူ	
ေႏြးလာမႈႏငွ့	္ဖနလ္ံအုမိဓ္ာတ္ေငြ႕	
ထုတ္လႊတ္မႈ	ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ	
ထိပ္သီးညီလာခံလည္း	 ပါဝင္	
သည္။	
	 IPCC	၏	အစီရင္ခံစာတြင္	
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ	 ယိုကုိဟားမားၿမိဳ႕၌	
တနဂၤေႏြေန႔တြင္	တရားဝင္ထုတ္	
ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း	ေရွ႕ေျပး	
ေကာ္ပီတစ္ေစာင္	 ေပါက္ၾကားခဲ့	
သည္။
	 ယခုေထာငစ္ုႏစွ	္ကနုဆ္ံုးခ်နိ	္
တြင္	 ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား	 ေရ	
ႀကီးမႈႏွင့္	 ေျမဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္	
လသူားသန္းေပါင္းမ်ားစြာ	ထခိုကိ	္
ၿပီး	 ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရလိမ့္	
မည္ဟု	 IPCC	 အစီရင္ခံစာက	
ေဟာကနိ္းထတုထ္ားသည။္	ယင္း	
အစရီငခံ္စာမွာပင	္၂၀၁၀	ျပည့္ႏစွ	္
က	အာရပ္ေႏြဦး	အံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚ	

ေစခဲ့ေသာ	ဂ်ံဳေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ	
ကဲ့သို႔	 စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းႀကီး	
ျမင့္မႈမ်ားကို	ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ	
မႈႏွင့္	ဆက္စပ္ေသာ	 မုိးေခါင္ေရ	
ရွားမႈ၊	ေရႀကီးေရလွ်မံႈမ်ားႏငွ့	္ခ်တိ	္
ဆက္ေနပံုုကုိ	 တင္ျပထားသည္။	
ရာသဦတုေျပာင္းလမဲႈေၾကာင္	့ယခ	ု	
ရာစုႏွစ္အတြင္း	 ကမၻာႀကီး၏	
ေကာက္ပဲသီးႏွံ	 ထုတ္လုပ္မႈမွာ	
ဆယစ္ုႏစွတ္စခ္လုွ်င	္၂	ရာခုငိ္ႏႈန္း	
က်ဆင္းၿပီး	လုိအပ္ခ်က္မွာ	ဆယ္	
ႏွစ္တစ္ႀကိမ္	 ၁၄	 ရာခိုင္ႏႈန္း	 ပိုမို	
လာမညဟ္	ုခန္႔မနွ္းထား၍	စားနပ	္
ရကိၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား	ဆကလ္က္ျမင့	္
တက္မည္ဟုလည္း	 ခန္႔မွန္းထား	
သည္။
	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္	
အမ်ားဆံုးခစံားရေသာ	ေဒသမ်ား	
၌	စားနပ္ရိကၡာ	မလံုေလာက္မႈမွာ	
ပုံမွန္အေျခအေနသစတ္စရ္ပ္	ျဖစ	္
လာမည္ဟု	IPCC	က	ဆုိထားၿပီး	
အာရွႏငွ့	္အာဖရကိမွာ	အႀကီးမား	
ဆံုး	ထခိုကိမ္ည္	့ေဒသမ်ားဟ	ုေဖာ	္
ျပသည္။	
	 ယင္းတုိက္ႀကီး	 ႏွစ္ခုလံုး	
တြင္	 မုတ္သုံမုိးရြာသြန္းမႈပံုစံမ်ား	
ေျပာင္းလဲပ်က္ယြင္းေနၿပီး	အာဖ	
ရိကအေရွ႕ပုိင္း၊	 ေျမာက္ပုိင္း၊	
တ႐တု္ႏုငိင္ံႏငွ့	္အိႏၵယိ	အေနာက	္
ပုိင္း	 ေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ားတြင္	
သဲကႏၲရျဖစ္ေပၚမႈ	 ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔	

လာခဲ့သည္။	ဟိမဝႏၲာေဒသ	ေရခဲ	
ၫြနမ္်ားႏငွ့	္ေရခဲျမစမ္်ား	တျဖည္း	
ျဖည္း	အရည္ေပ်ာ္က်လာ၍	ေရွ႕	
လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း	 မဲေခါင္၊	
ယန္စီ၊	ဂဂၤါ၊	 ျဗမၼပုတၱရာ	စေသာ	
ျမစႀ္ကီးမ်ား၏	ျမစဝ္မွ္းေဒသမ်ား၌	
ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား	မၾကာခဏ	ျဖစ္	
ေပၚၿပီး	 ေနာက္ပုိင္းတြင္	 ထာဝရ	
ေရခန္းေျခာက္သြားမည့္	 ပံုစံသစ္	
ေပၚထြက္လာမည္	ျဖစ္သည္။
	 သို႔ေသာ္	ယခုအစရီငခံ္စာ၏	
အႀကီးမားဆံုး	သတင္းအခ်က္အ	
လက္မွာ	 ရာသီဥတု	 ေျပာင္းလဲမႈ	
ေၾကာင္	့ေပးဆပ္ရမညဟု္	ခန္႔မွန္း	
ထားေသာ	တနဖ္ိုးျဖစ္ႏုငိပ္ါသည။္	
အပူခ်န္ိ	အနည္းအက်ဥ္း	(၂	ဒသမ		
၅	 ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္)ခန္႔	တက္	
လွ်ငပ္င	္ကမၻာစ့ီးပြားေရး	ကနုထ္တု	္
လုပ္မႈကို	 ၂	 ရာခုိင္ႏႈန္း	 (တန္ဖိုး	
အားျဖင့္	 ႏွစ္စဥ္	ကန္ေဒၚလာ	 ၁		
ဒသမ	၄	ထရီလ	ီယံ)	ေလ်ာ့က်သြား	
ေစႏုိင္သည္ဟု	သိပၸံပညာရွင္မ်ား	
က	ဆုိသည္။
	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ	ကုန္	
က်စရိတ္မ်ားတြင္	 စားနပ္ရိကၡာ	
ေစ်းႏႈန္းမ်ား	ႀကီးျမင့္ျခင္း၊	က်န္းမာ	
ေရး	အသံုးစရတိတ္ုိးလာျခင္း၊	မနု	္
တုငိ္းမ်ား၊	မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏငွ့	္ေရ	
လႊမ္းမုိးမႈမ်ား	 ျမင့္တက္လာျခင္း၊	
ေျမေပၚေျမေအာက္	 ေရအရင္း	
အျမစ္	 ခန္းေျခာက္ေလ်ာ့ပါးလာ	

ျခင္း၊	ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္	
တက္၍	 ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား	
ေရလႊမ္းမိုးကာ	 ကုန္းေျမဧရိယာ	
ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား	ပါဝင္သည္။
	 IPCC	၏	အစီရင္ခံစာ	သံုး	
ပိုင္းအနက	္ပထမပိုင္းကု	ိစကတ္င	္
ဘာလတြင	္ထုတ္ျပန္ခဲစ့ဥ္က	ယခု	
ရာစုႏွစ္	 ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္	 ကမၻာ့	
အပူခ်ိန္သည္	 ၄	 ဒီဂရီဆဲလ္စီး	
ယပ္စ္	 ျမင့္တက္ႏုိင္ကာ	 ယခုအ	
ခ်ိန္မွာပင္	ကမၻာ့အပူခ်ိန္	၀	ဒသမ	
၈	 ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္	 ျမင့္တက္	
ေနၿပီျဖစ္သည္။	ပင္လယ္ေရမ်က္		
ႏွာျပင္မွာ	 သံုးေပအထိ	 ျမင့္လာ	
ႏုငိသ္ညဟ္	ုေရွး႐ိုးဆနဆ္န	္ေလွ်ာ	့
ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ	့ခန္႔မနွ္းခဲသ့ည။္	သို႔	
ေသာ္	ယင္းသို႔	 ေလွ်ာ့ေပါ့ခန္႔မွန္း	
ခ်က္ကပင္	ရာသီဥတုသိပၸံအေပၚ	
မယုံၾကည္သူမ်ား၏	ေဝဖန္မႈမ်ား	
ႏငွ့	္ႀကံဳေတြ႕ခဲၿ့ပီး	ၿပီးခဲသ့ည္	့ဆယ	္
ႏွစ္တာအတြင္း	 အပူခ်ိန္ျမင့္မား	
လာမႈမွာ	ေမွ်ာလ္င့ထ္ားသေလာက	္	
မရွိခဲ့၍	ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ	ရပ္	
တန္႔သြားၿပီဆုိေသာ	 အေထာက္	
အထားဟု	 ၎တို႔က	 ေျပာၾက	
သည္။
	 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႕	
မ်ားကမူ	IPCC	၏	အစီရင္ခံစာ၌	
စီးပြားေရးကနုက္်စရတိတ္ြကခ္်က	္
ရာတြင	္ပမာဏျပရန	္ခကခ္ဲေသာ	
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို	 ထံုးစံအ	

တုိင္း	 ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္ဟု	ဆို	
ၾကသည။္	ကမၻာ့ရာသဦတုကိ	ုတစ	္
ခ်က္တည္းႏွင့္	ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္	
ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ	အေျခအေနမ်ား	
ထည့္မတြက္ထားဟု	 ၎တို႔က	
ဆုိသည္။	
	 ဥပမာအားျဖင့္	 အာတိတ္	
ေဒသ၏	 အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္	
စတင္ျ ဖစ္ေပ ၚေန ၿ ပီျ ဖစ္ေသာ 	
ထာဝရေအးခဲေနသည့္	 ေရခဲျပင္	
မ်ား	 ေပ်ာ္က်ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။	
ယင္းေဒသမ်ားတြင္	 ကာဗြန္ဒိုင္	
ေအာက္ဆုိက္ဓာတ္ေငြ႕ထက္	အ	
ဆေပါင္း	 ၂၀	 ခန္႔	အႏၲရာယ္ႀကီး	
ေသာ	ဖနလ္ံအုမိဓ္ာတ္ေငြ႕တစမ္်ိဳး	
ျဖစ္သည့္	 မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕	 အ	
ေျမာက္အျမား	 ပိတ္ေလွာင္ထား	
ရာ	ယင္းဓာတ္ေငြ႕မ်ား	႐တုတ္ရက	္
ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါက	 ကမၻာ့အပူ	
ခ်ိန္မွာ	 ခုန္ပ်ံျမင့္တက္သြားႏုိင္	
သည္။
	 အခ်ိဳ႕အျခင္းအရာမ်ားတြင္	
ေနာင္တြင္	 ဘာျဖစ္မည္လဲ	 ေလ့	
လာရန္	 အေကာင္းဆံုးလမ္းၫႊန္	
ခ်က္မွာ	လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္	
ေသာ	အေျခအေနမ်ားကို	 ၾကည့္	
႐ႈျခင္း	ျဖစ္ႏုငိပ္ါသည။္	မၾကာေသး	
မီက	အေရွ႕အာဖရိကခရီးစဥ္တစ	္
ခုအတြင္း	 စူးစမ္းၾကည့္ရာတြင္	
ေတာငသ္မူ်ားက	တညူီေသာ	ဇာတ	္
လမ္းမ်ားသာ	 ေျပာျပၾကသည္။	

ရာသအီလိကု	္မိုးရြာသြန္းမႈ	ခန္႔မနွ္း	
ရ	ခကလ္ာျခင္း၊	သီးႏွမံ်ား	ညႇိဳးႏြမ္း	
ေျခာက္ေသြ႕လာျခင္း၊	ျမစ္ေခ်ာင္း	
ႏွင့္	 ေရတြင္းေရကန္မ်ား	 ခန္း	
ေျခာကလ္ာျခင္းတို႔ျဖစသ္ည။္	၎	
တို႔သည္	 အနာဂတ္အေပၚ	 ပို၍	
ပူပန္ေသာက	ျဖစ္ေနၾကသည္။
	 ‘‘သံရည္က်ိဳမီးဖုိထဲမွာ	 မင္း	
ေကာကပ္သဲီးႏွ	ံစိကုပ္်ိဳးလို႔မရဘူး’’	
ဟု	 IPCC	အစီရင္ခံစာကုိ	 ပူးတြဲ	
ေရးသားသူႏွင့္	 တကၠဆက္ျပည္	
နယ္	A	&	M	တကသၠိလုမွ္	စိကုပ္်ိဳး	
ေရးလုပ္ငန္း	 စီးပြားေရးပညာ	
ပါေမာကၡဘ႐ုစ္ကားလ္က	 ဆုိပါ	
သည္။	 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္	
အတူ	 လုိက္ပါေျပာင္းလဲရန္မွာ	
ကမၻာ့ေနရာမ်ားစြာတြင	္အခကအ္	
ခဲရွိမည္ဟု	၎ကေျပာပါသည္။
	 IPCC	၏	အစရီငခံ္စာ	ပထမ	
ပုိင္းကု	ိစကတ္ငဘ္ာလတြင	္ထုတ္	
ျပန္စဥ္က	ကလုသမဂၢအတြင္းေရး	
မွဴးခ်ဳပ္	ဘန္ကမီြန္းက	‘‘ဒကီစိၥ	အပူ	
တျပင္း	 ျဖစ္ေနပါၿပီ။	 ကြၽန္ေတာ္	
တုိ႔	အခုအခ်ိန္ကစၿပီး	ကုငိတ္ြယ္ရ	
မယ္’’ဟု	ေျပာၾကားပါသည္။
	 ကမၻာႀကီးအေနျဖင့	္အခ်ိန္မီ	
ကုိင္တြယ္မည္လား	 ဆုိသည္ကုိ	
သာ	ေမးစရာက်န္ပါသည္။

—Ref: The bill for climate 
change is coming due



Vol.13, No.5  April 2 , 2014Knowledge
30

ကြၽန္ေတာ္ဆိုမာလီယာအက်ဥ္းသား
ဝႈိင္း(WHY)

 မၾကာေသးမီက	 ေအာ္စကာဆုဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့	
ေသာ	သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား	 Tom	Hanks	 ပါဝင္	
သည့္	 Captain	 Phillips	 ႐ုပ္ရွင္ဆန္ဆန္	 ျဖစ္	
ရပ္မွန္	 မွတ္တမ္းတင္စာအုုပ္ျဖစ္သည္။	 စာေရး	
သူဝိႈင္း	 (WHY)	ဟုကေလာင္အမည္ေပးထားေသာ	
သေဘၤာကပၸတနိတ္စဥ္ီးကိယုတ္ုငိ	္ႀကံဳေတြ႕ခဲရ့သည္	့
႐ုပ္ရွငဆ္န္ဆန္	ဘဝဇာတ္လမ္းကိ	ုအေသးစတ္ိျခယ္	
မႈန္း	 ေရးသားထားသည့္စာအုပ္လည္းျဖစ္သည္။	
စာေရးသူသည္	ျမန္မာလူမ်ဳိး	သေဘၤာကပၸတိန္တစ	္
ဦးျဖစ္ၿပီး	 ၁၉၉၈	ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက	ဆိုမာလီယာ	 ပင္	
လယဓ္ားျပမ်ား၏	ပထမဆံုး	သေဘၤာျပန္ေပးဆြမဲႈတြင	္
ဓားစာခံအျဖစ္	 ႀကံဳခဲ့ရသူျဖစ္၏။	လြန္ခဲ့ေသာ	 ၁၅		
ႏွစ္ေက်ာ္က	ဆိုမာလီယာပင္လယ္ဓားျပမ်ားသည္	
ကမၻာတြင္	ယခုလုိ	ေရပန္း	မစားေသး။	ထုိကာလက	
ပင္	ေဗြေဆာ္ဦးေစ်းဦးေပါက္အျဖစ္	ျမန္မာကပၸတိန	္
ဦးစီးလိကုပ္ါလာေသာ	‘အီေကြတာ႐ိငုယ္ယ’္သေဘၤာ	
အား	ဆိုမာလီယာပင္လယ္ဓားျပမ်ားက	ျပန္ေပးဆြဲ	
ခဲ့ရာ	 သေဘၤာသားအားလံုး	 အသက္အႏၲရာယ္နီး	
ေသာ	ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကိုခံခဲ့ၾကရသည္။	ထုိသို႔ေသာ	အ	
ျဖစ္အပ်က္တြင္	အသက္မေသဘဲ	ျပန္လြတ္ေျမာက	္
လာေသာ	ျမန္မာသေဘၤာ	ကပၸတိန္က	ဝတၳဳဟန္ျဖင့္	
ျဖစ္ရပ္မွန္ေရးထားရာ	 ယခုစာအုပ္သည္	 စိတ္ဝင္	
စားဖြယ္အတိျပည့္ေနသည။္	စာအုပ္ကိဖုတ္ရင္း	႐ုပ္	
ရွင္ဇာတ္ကား	 ၾကည့္ရသလုိ	 မ်က္စိထဲ	 ျမင္ေယာင္	
လာမည္ျဖစသ္ည။္	တစဆ္ကတ္ညး္	ဆုမိာလယီာဓား	
ျပမ်ား၏လုပ္ရပ္၊	၎တို႔၏စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္	အ	
က်င္စ့႐ိကုတ္ို႔ကု	ိသလိာသည။္	အခ်ဳ႕ိေနရာမ်ားတြင	္
အသည္းတထိတ္ထိတ္၊	ရငတ္ဖုဖိုဖိတ္ရသည္ျဖစ၍္	
ေဖ်ာ္ေျဖမႈလည္းေပးေနျပန္သည္။	
	 ဆိုမာလီယာပင္လယ္ဓားျပမ်ားသည္	 ဧဒင္	
ပငလ္ယ္ေကြ႕တြင	္ေသာင္းက်န္းလ်ကရိွ္ၿပီး	ပငလ္ယ္	
ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ား၊	ကနုတ္င	္သေဘၤာႀကီးမ်ားအား	
ျပန္ေပးဆြဲေလရ့ွရိာ	သေဘၤာသားတုငိ္းလုလို	ိေၾကာက	္
ရြံ႕ၾကရသည။္	ဆယ္ႏစွ္ေက်ာ္အတြင္းသေဘၤာ	ကမုၸဏ	ီ
မ်ား	ျပန္ေရြးရသည္မွာ	ေဒၚလာသန္း	၄၀၀	အထိရွိခဲ	့
သည။္	ယခမုအူီးယူႏငွ့္ေနတုိး	အဖြ႕ဲႀကီးမ်ားသာမက	
ႏုိင္ငံတကာကပူးေပါင္းပါဝင္၍	 လံုၿခံဳေရးယူခဲ့ရာ	
အတန္ငယ္	ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္သည္။	
	 ယခုစာအုပ္တြင္	 စာေရးသူက	ေလယာဥ္ေပၚ	

အထ	ိလိကုလ္ာေသာ	ဆိမုာလယီာ	သေဘၤာ	ဒတုယိ	
အရာရိွအတြက	္ျခေသၤၿ့မိဳ႕ေတာ္ဆမွီ	ခရီးအစ၊	ဆိမုာ	
လယီာဆပ္ိကမ္းက	ေသနတ္သ၊ံ	ဓားျပမ်ား၏	သေဘၤာ	
အပိငုစ္ီးခန္း၊	ကမၻာေက်ာ	္အပန္းေျဖစခန္းမွာ	ဘယီာ	
ေသာက္ျခင္း၊	မိုဂါဒစ္႐ွဴးငရဲခန္း၊	သေဘၤာကိုယ္စား	
လွယ္	တစ္ျဖစ္လဲ	ပင္လယ္ဓားျပ၊	လြတ္ေျမာက္ေရး	
အတြက္	 ႏွလံုးရည္တိုက္ပြဲ၊	 ေခါက္ဆြဲထုပ္ခိုးမိလွ်င္	
ေသဒဏ၊္	အေလာင္းသၿဂႋဳဟ္ခ	ေဒၚလာတစ္ေထာင၊္	
ကငည္ာႏုငိင္ံေရာကတ္ရားခံျဖစသ္ြားေသာ	ကပၸတနိ	္
စသည္ျဖင့္	အခန္းမ်ားခြဲကာ	ေရးထားသည္။	ဆိုမာ	
လယီာ	ပငလ္ယဓ္ားျပမ်ားအေၾကာင္းသာမက	ျမနမ္ာ	
သေဘၤာသားတစ္ဦး၏	ဘ၀ဇာတ္ခံုကိုလည္း	သိရွိရ	
မည္ျဖစ္သည္။	ယခုစာအုပ္၏အဖြင့္တြင္	 ‘‘အသက္	
အႏၲရာယ္အထိ	ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရေသာ	ဘဝအခက္	
အခဲမ်ားကုိ	 ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည့္အေတြ႕အ	
ႀကံဳမ်ား၊	ကိုယ့္သခ်ဳႋင္းဘယ္ေနရာမွာ	ရွိမွန္းမသိႏိုင္	
ဆိုသည့္		လူႀကီးသူမတို႔၏	အဆံုးအမမ်ား၊	အဖြဲ႕အ	
စည္းတစ္ခုအတြက္	 စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအေရးပါပံု	
မ်ား၊	 ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ေနရာမေရြး	 ႐ိုင္းပင္းကူညီ	
တတ္မႈမ်ားႏွင့္	ေခါင္းေဆာင္ပီပီသမာသမတ္က်က်	
တာဝန္ယူတတ္မႈမ်ား	စသညတုိ္႔ကု	ိေတြ႕ျမငရ္မည္ျဖစ	္
ၿပီး	သေဘၤာသားမ်ား	 ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္	 မေတြ႕ႀကံဳ	
သင့္ေသာ	အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို	ရည္ရြယ္	ထုတ္ေဝ	
ျခင္းျဖစ္ပါသည္’’ဟု	 ေဖာ္ျပပါရိွသည္။	 စာအုပ္ကုိ	
အေရွ႕ဘက္ေကာင္းကင္စာေပက	၁,၅၀၀	က်ပ္ျဖင့္	
ျဖန္႔ခ်ိသည္။

	 ဂ်င္းေဘာင္းဘ	ီJeans	ဟူေသာ	ေဝါဟာရရင္းျမစမ္ွာ	အတီလီႏုငိင္	ံဂ်ီႏုအိာမ	ွထတုလ္ပုၿ္ပီး	ေလသွ	
မားမ်ား	ဝတဆ္ငၾ္ကသည္	့ခ်ညသ္ားအထည္ေဘာင္းဘမီ်ားကိ	ုရည္ၫႊန္းသည္	့ေဝါဟာရမ	ွဆင္းသကလ္ာ	
ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။	 အီတလီႏုိင္ငံတြင္	 ဂ်ီႏုိအာသမၼတႏုိင္ငံေခတ္က	 ဥေရာပတစ္လႊားသို႔	
ဂ်ီႏုိအာသေဘၤာမ်ားက	ထိုပိတ္စမ်ားတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး	တြင္က်ယ္ခဲ့သည္။	 ဂ်င္း(Jeans)ဟူေသာ	အဂၤလိပ္	
ေဝါဟာရမွာ	ဂ်ီႏုိအာမွလာေသာ	ထုိပိတ္စမ်ားကို	ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္	Genes	ဟုေခၚရာမွ	ဆင္းသက္	
လာသညဟု္	သတ္မွတ္ၾကသည။္	ဂ်င္းသားကု	ိ‘‘ဒနီငမ္္	Denim/ဖ်ငၾ္ကမ္းစ’’ဟု	ေခၚသညမွ္ာလည္း	(၁၉)
ရာစတုြင	္ထိုပိတ္စမ်ားကု	ိစတငထု္တ္လပ္ုေသာ	ျပငသ္စၿ္မိဳ႕ျဖစသ္ည္	့Nimes	ကု	ိအစြဲျပဳ၍	de	Nimes	
ဟုေခၚရာမွ	အဂၤလပ္ိဘာသာ	denim	ျဖစလ္ာသည။္	ယေန႔ေခတ္တြင	္က်ယ္ျပန္႔စြာ	ဝတ္ဆင္ေနၾကေသာ	
ဂ်င္းေဘာင္းဘီမ်ားကို	ဂ်ာမနီမွ	အေမရိကန္သို႔	ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ခဲ့ေသာ	လီဗုိင္းစထေရာ့စ္က	ဂ်က္	
ေကာ့ေဒးဗစ္ႏွင့္	ပူးေပါင္းကာ	၁၈၇၃	တြင္	မူပုိင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ၿပီး	စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

—Ref: Wiki

‘ဂ်င္းေဘာင္းဘီ’ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရရဲ႕ရင္းျမစ္
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ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ကိစၥမ်ား	 ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။	အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္မည္။	ရင္းႏွီး	
သူမ်ားႏွင့္စကားမ်ားရမည္။	သူတစ္ပါးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားေတြးေခၚေဆာင္ရြက္မိမည္။	 ခ်စ္သူ၊	 ခင္သူ၊	
ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္	စကားမ်ားရမည္။	အုပ္စုခြဲျခင္း၊	လမ္းခြဲျခင္းမ်ားရွိမည္။	ခရီးသြားျခင္းကိစၥအဆင္ေျပမည္။	
အလုပ္ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ရွိမည္။

ဧၿပီ ၂ ရက္မွ ဧၿပီ ၈ ရက္အထိ

ARIES
လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကို	အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ၍	ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးနစ္နာစရာမ်ားႀကံဳမည္။	ျပႆနာ	
အေသးအမႊားအေနအထားတြင	္ေျဖရငွ္းပါ။	ေပါ့ေပါဆ့ဆသေဘာမထားသင္။့	သံုးသင္သ့ံုးထိကု္ေသာေငြကု	ိ
မသံုး။	အလြန္အမင္းေခြၽတာလြန္း၍	ပုိကန္ုရကန္ိးႀကံဳမည။္	ေရႏငွ့ပ္တ္သက္ေသာ	အႏရၲာယ္မ်ားတတ္သည။္	
အနီးကပ္လဒူကုၡေပးတတ္သည။္	ေငြယိုေပါကအ္ေသးစားတစခု္ကုမိပိတ္မိ၍	ဒလေဟာေငြကန္ုတတ္သည။္

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
လွည့္စားခံရမည္။	လူလိမ္လူေကာက္ေတြ႕မည္။	ေရာင္းမွားဝယ္မွားျဖစ္တတ္သည္။	အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္	
ရင္ဆိုင္ရမည္။	ပစၥည္းတစ္ခုတည္းကို	တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားထမံွ	စရန္ယူေရာင္းခ်မႈတြင္	လိုက္လံပတ	္
သက္ေျဖရွင္းရကန္ိးႀကံဳမည။္	ေငြေၾကးလက္ေဆာငတုိ္႔ကိလုကခံ္ၿပီး	ကညူမီညဟု္ေျပာကာ	လက္ေတြ႕ေဆာင	္
ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။	ႏိုင္ငံျခားခရီးကိစၥ၊	အလုပ္ကိစၥေငြလိမ္ခံရတတ္သည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
ကိယုပ္ိငုအ္စြမ္းအစတို႔ကုထိတု္ေဖာ္ျပသႏိငုမ္ည။္	ကာလတနၾ္ကာႀကိဳးစားထားေသာကစိၥမ်ားမ	ွထူးျခားေသာ	
တုိးတက္မႈရမည္။	အလုပ္ကိစၥအဆင္ေျပမည္။	အတတ္ပညာကိုအသံုးခ်၍	တိုးတက္မႈမ်ားဖန္တီးႏိုင္မည္။	
အလုပ္စာေမးပြဲ၊	 ပညာစာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ား	ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္မည္။	 ေရွ႕ေရးအနာဂတ္ေရးရာမ်ား	
အတြက္	စနစ္တက်စီမံထားသည္မ်ားမွ	စနစ္တက်တုိးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။	

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
အခကအ္ခၾဲကားမ	ွရငွသ္နတ္ုိးတက္ျခင္းကိႀုကံဳမည။္	သတူစပ္ါးမ	ွျဖစ္ႏိငုစ္ြမ္းမရွဟိဆုုထိားသညမ္်ားကိ	ုမျဖစ	္
ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။	သစ္ေျခာက္ပင္မွအၫြန္႔ထြက္သကဲ့သို႔	ရပ္တန္႔ထားသည္မ်ား	ဆက္လက္	
ေဆာငရ္ြကရ္န္အေနအထားႀကံဳမည။္	လမ္းသစထ္ြင၍္	တကလ္မ္းမ်ားေပၚေပါကမ္ည။္	ေငြေၾကးကစိၥေဆာင	္
ရြက္အဆင္ေျပမည္။	မထင္မွတ္ထားေသာေငြဝင္ျခင္း၊	လာဘ္ပြင့္ျခင္းရွိမည္။

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)

အမႈျပႆနာမ်ားႏငွ့	္ထိပ္တုိက္ေတြ႕မည။္	စာရြကစ္ာတမ္းကစိၥ	အထူးသတိရိွပါ။	အႀကီးအကတုိဲ႔၏	အထင	္
အျမငမ္ွားမႈႀကံဳေတြ႕ႏိငုသ္ည။္	တစပ္ါးသမူနာလိကုနု္းေခ်ာမႈေၾကာင္	့ျပႆနာမ်ားေျဖရငွ္းရကနိ္းႀကံဳမည။္	႐ံုး	
ေရာက၊္	ဂါတ္ေရာက္ေျဖရငွ္းရျခင္းမ်ားရွမိည။္	စာရြကစ္ာတမ္းလကမ္တွထ္ုိးျခင္းႏငွ္	့အာမခမံွားျခင္းေၾကာင္	့
ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရမည္။	ျပႆနာျဖစ္ေနေသာအႀကီးအကဲအတြက္	လိုက္လံကူညီေျဖရွင္းေပးရမည္။

အခက္အခဲအားလံုးကိုေျဖရွင္းႏုိင္ေသာအေနအထားရွိသည္။	 ေစာင့္စားေနေသာအခြင့္အေရးမ်ား	 မိမိ	
အလွည့္ေရာက္ရွိလာမည္။	ပိတ္ေနေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပန္ပြင့္မည္။	စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေစာင့္ဆိုင္းေန	
ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွမည္။	 ပဋိပကၡၾကားမွေအာင္ျမင္မႈရမည္။	 မေတာ္တဆထိခုိက္မႈဂ႐ုစိုက္ပါ။	
ျပႆနာရွိသူမ်ားေရာက္ရွိလာတတ္သည္။

လိုရာကိစၥအား	ပံုစံသစ္ေဖာ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။	ပန္းပဲဆရာတစ္ဦးသည္	သံေခ်ာင္းကိုလုိသလိုထု႐ိုက္	
ပံုသြင္းသည့္အလား	ဆႏၵရွိရာ၊	လိုလားရာကိစၥမ်ားကို	အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ရင္း	တက္လမ္းမ်ားရ	
မည္။	လူသစ္၊	 ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္	 ဆက္ဆံရမည္။	ကိုယ့္အေပၚထိန္းခ်ဳပ္ျခယ္လွယ္သူမ်ားၾကားမွ	
ထုိးေဖာက္ထြက္ႏိုင္မည္။	လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း	ဖြဲ႕စည္းမႈသစ္မ်ားျပဳရမည္။

အခက္အခဲအားလံုးကိုေက်ာ္လႊားၿပီး	အလိုရွိရာအလံုးစံုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာအေနအထားရွိသည္။	မထင္	
မတွထ္ားေသာေကာင္းျခင္း၊	စတိခ္်မ္းေျမ႕ျခင္းႀကံဳမည။္	မဂၤလာရွိေသာသတင္းစကားမ်ားၾကားသ၊ိ	ႀကံဳေတြ႕	
ရမည္။	ထူးျခားေသာအိုးႀကီးတစ္လံုးလက္ေဆာင္ရရွိလိမ့္မည္။	ထုိအိုးဝင္ၿပီးရက္ပိုင္းအတြင္း	 စီးပြားကံ၊	
ဥစၥာကံတုိးတက္မည္။	ေငြေၾကးအေပးအယူသတိရွိရမည္။	

ႀကီးကဲသူမ်ား၏ကူညီမစမႈခံရမည္။	 ေဆြမ်ဳိးအႀကီးအကဲ၊	 မိသားစုအႀကီးအကဲတုိ႔ထံမွ	 ေကာင္းေသာ	
အေထာက္အကူရမည္။	 အလုပ္စီးပြားကံေကာင္းမည္။	 ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား	 စန္းအထူးေကာင္းသည္။	
ရန္ပဋိပကၡမ်ားကုိ	 ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။	 မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ဂ႐ုစိုက္ရမည္။	
မိမိထက္ငယ္ေသာ၊	နိမ့္ေသာသူမ်ားမွ	ဒုကၡေပးလိမ့္မည္။

အခကအ္ခမဲ်ားကိရုငဆ္ိငု္ေျဖရငွ္းရမည။္	ကိယု္ျဖတသ္န္းရာ၊	ဦးတညရ္ာေနရာတိငု္း၌	အတားအဆီးမ်ားႏငွ္	့
ေတြ႕မည္။	ေနာက္ဆံုးအေျခအေနရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီခါနီးမွ	ဆိုင္းငံ့ရျခင္း၊	ရပ္တန္႔ရျခင္းရွိမည္။	အမ်ား	
ႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား	အက်ဳိးေပးမည္။	ရပ္ေဝးခရီးမ်ားသြားရမည္။	သို႔တည္းမဟုတ္	
ရပ္ေဝးမွသူမ်ား	မိမိထံေရာက္ရွိမည္။	ေငြေၾကးအေပးအယူဂ႐ုစိုက္ရမည္။

အထူးေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။	 ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာကိစၥမွန္သမွ်	 ေကာင္းေသာအက်ဳိး	
ဆက္ျဖစ္ထြန္းမည္။	အုိးအိမ္ကိစၥ၊	ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား	ေျပာဆုိေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။	မူလတစ္	
ႀကိမ္တစ္ခါမွ	လုပ္ကိုင္ဖူးျခင္းမရွိေသာအလုပ္၊	အႀကံသစ္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။	စကား႐ႈပ္ေသာသူ	
မ်ားေၾကာင့္	အနည္းငယ္စိတ္ပင္ပန္းရမည္။	မည္မွ်အခက္အခဲရွိေစ	အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။
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ေရာင္းမည္

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊	 ေညာင္ႏွစ္ပင္	 ေက်းရြာ၊		
ေညာင္အုပ္ႀကီးအေရွ႕ကြင္း၊	 ဇုန္(၁)၊		
သရက္ၿခံ	၆.၅	ဧက။
ဖုန္း−၀၉	၃၁၄၁၆၂၉၈၊
၀၉−၂၅၀၃၀၇၃၁၁၊	၀၉−၃၁၅၆၉၄၄၉

ေ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	(၆၀၀)၊	
ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၀၄၄၃၂

ေရာင္းမည္
ပါရမီစန္ိေဂဟာအနီး၊	အေနာ္ရထာလမ္း၊	
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ေျမညီ၊	 ေပ(12	 x	
50)၊	သိန္း	(၄၅၀)။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၀၄၄၃၂
ေရာင္းမည္

မင္းရဲေက်ာစ္ြာ	၂	လမ္း၊	ေတာငဥ္ကလၠာ၊		
ေျမညီ	ေပ	(၁၈x၅၂)၊	သိန္း	(၅၀၀)။	ဒါ	
ဘာ၊	သိန္း	(၂၈၀)	

ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၀၄၄၃၂
ေရာင္းမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊	၈၇	ရပ္ကြက္၊	ေပ	
(၂၀×၆၀)၊	ပါမစ္ေျမ၊	ကေနာငမ္င္းသား	
ႀကီးလမ္းမေက်ာကပ္၊	 သိန္း	 (၁၀၀)	
ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၁၁၁၉၆၉၃
သင္ၾကားေပးသည္

Grade	(1)	to	(9)	ဘာသာစံု	အိမ္လိုက္	
သင္သည္။	 သီးသန္႔၀ုိင္းသင္လုိသူမ်ား	
စံုစမ္းႏုိင္သည္။	 Intrenational	 School	
မွ	ေက်ာင္းသား၊	ေက်ာင္းသူအား	ျမန္မာ	

စာထူးခြၽန္ေအာင္သင္ၾကားေပးသည္။
ဖုန္း-၀၉	၄၂၈၀၂၆၄၂၄

သင္ၾကားေပးသည္
၈တန္း၊	 ၉	တန္းႏွင့္	 ၁၀	တန္း	 ေက်ာင္း	
သားမ်ားအတြက္	အိမ္အေရာက္	စာသင္	
ေပးသည္။	ဆရာေဇာ္

ဖုန္း-၀၉	၅၅၀၁၅၆၇
သင္ၾကားေပးသည္

General	English	Form	Basic	(4	Skills	
&	Grammar),	 IELTS	 (Foundation/	
Preparation),	French	From	Basic	(4	
Skill	&	Grammar)

PH:09	450001079
Golden Tex Company 

Company	Uniform	(Polo	Shirts,	T-	
Shirts,	ဆဲြသားအမ်ိဳးသမီး၀တ္စံ)ု	မ်ားကု	ိ
အရည္အေသြးျပည့္မီစြာျဖင့္	 စိတ္တုိင္း	
က်	ခ်ဳပ္ေပးေနပါသည္။

ဖုန္း-၀၁	၅၁၆၆၂၂
လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္

ေက်ာင္းအ၀င္မုခ္ဦး	 လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား	
ဆရာေတာ္ႏငွ္	့ဆကသ္ြယပ္ါ။	ေအာငဆ္	ု	
ပန္စာသင္တိုက္၊	ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၀၈၉၆၈၀
ကုသေပးသည္

ေဗာက္အလြန္ထူျခင္း၊	 ဦးေရျပားမိႈႈစဲြ	
ျခင္း၊	 ဆံပင္အလြန္ကၽြတ္ျခင္းေၾကာင့္	
ထပိ္ေျပာင၊္	ဆပံငပ္ါး၊	က်ဲျခင္းမ်ားကု	ိခ်ိဳ	
သာေသာေစ်းႏႈႈန္းျဖင့္ကုသေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉	၃၁၅၆၅၉၂၀
၀ယ္ယူႏုိင္သည္

အသည္းေရာဂါ	‘ဘီ’ပုိး	ေရာဂါအျမန္ဆံုး	
သက္သာေပ်ာက္ကင္းေဆး	 ၀ယ္ယူရရိွ	
ႏုိင္ပါၿပီ။	ဘာတာမွတ္တိုင္၊	 CP	 ၾကက္	
ေၾကာ္အေပၚထပ္။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၁၂၉၁၁၇

ငွားမည္
လွည္းတန္းစင္တာသစ္ရွိ	 (၁၈×၂၂)၊	
ေျမညီဆုိင္ခန္းေနရာေကာင္း	 ကုမၸဏီ	
ႀကီးမ်ား၊	 ဖက္ရွင္ဆုိင္မ်ား၊	 အုိင္တီႏွင့္	
မုိဘုိင္းဆုိင္မ်ား။
ဆက္သြယ္ရန္−

ဖုန္း-၀၉	၇၃၀၉၅၆၂၄
ေရာင္းမည္

လည္ပတ္ေနေသာ	 အင္တာနက္ဆုိင္	
ေရာင္းမည။္	ကြန္ပ်ဴတာ	၁၁	လံုး၊	မီး	စက	္
ႏွစ္လံုး၊(7.5KVA/2.5	 KVA၊	 အဲကြန္း	
ႏွစ္လံုး၊	ADSL	1MB	Bagan၊	လုိင္းပါ၊	
(၁၈	သိန္း)။

ဖုန္း-၀၉	၂၅၀၆၅၁၀၇၄
ငွားလိုသည္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	 လူ	
စည္ကားေသာ	လမ္းမမ်ားေပၚရိွ	 ေျမညီ	
တုကိခ္န္း/လံုးခ်င္း	အမိမ္်ားငွားလိသုည။္

ဖုန္း-၀၉	၄၃၀၈၃၇၈၁
ငွားမည္

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တုိင္းေဒသႀကီး	 တရားလႊတ္	
ေတာ္႐ံုးအနီးတြင္	 လူေနရန္	 အခန္းငွား	
ရမ္းလိုပါ၍	ဆက္သြယ္ပါ။

ဖုန္း-၀၉	၅၀၁၀၈၃၀
ငွားမည္

အမွတ္	(၁၁၊	ေအ)	န၀ေဒးလမ္း၊	ေျမညီ	
ထပ္၊	(၁၅×၆၀)၊	ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊	အ.ထ.က	
(၁)	ဒဂံု၊	ေဘးလမ္း။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၀၄၉၆၁၄
၀ယ္လိုသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕	၃၁	လမ္းႏွင့္	၃၈	လမ္းၾကား	
ေအာက္ဘေလာက္္အတြင္း	 တိုက္ခန္း၊	
႐ံုးခန္း၀ယ္လုိသည္။	ပုိင္ရွင္မ်ားသာ။

ဖုန္း-၀၉	၅၀၁၀၈၃၀
ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာ-အဂၤလပ္ိမွ	အဂၤလပ္ိ-	ျမန္မာ	သုိ႔	

ကြၽမ္းက်င္သပ္ရပ္စြာ	ဘာသာျပန္သည္။
ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၉၈၉၇၂

AUNG BROTHER Groups 
ေလေအးေပးစက္မ်ားကုိ	၀န္ေဆာင္မႈႈပံု
စံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္	 စိတ္တုိင္းက်ေဆာင္ရြက္	
ေပးပါသည္။	ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၄၈၃၅၂

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္
IDCS,	IADCS,	BIT	Project	မ်ား၊	Ass-	
ignment	 မ်ားကုိ	 စိတ္တိုင္းက်	လက္ခံ	
ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။	

ဖုန္း-၀၉	၅၃၆၆၆၃၆
သင္ၾကားေပးသည္

အလယ္တန္း၊	အထက္တန္း	ဘာသာစံု	
(သုိ႔)	 တစ္ဘာသာခ်ငး္	 အိမ္လုိက္သင္	
သည္။	 (ကမာရြတ္၊	စမ္းေခ်ာင္း၊	 ၾကည့္	
ျမင္တုိင္၊	 အလံု၊	 လိႈင္၊	 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕	
နယ္အတြင္း)	ဖုန္း-၀၉	၃၁၂၈၄၉၉၃

အိမ္လိုက္သင္သည္
၂၀၁၄-၁၅	ပညာသင္ႏစွအ္တြက	္အစိုးရ	
ေက်ာင္း	မလူတန္းကေလးမ်ား	ဘာသာစံ	ု
တစ္ဦးခ်င္း	သီးသန္႔ႏွင့္	 ၀ုိင္း	အိမ္လိုက္	
သင္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၃၇၂၀၀၈၇၇
သင္ၾကားေပးသည္

2	nd	MB	Guide	Biochemistry	(အထူး)	
သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-	၀၉	၂၅၀၁၄၈၉၇၂	
ေႏြရာသီဓာတ္ပံုပညာသင္တန္း

၁၈.၄.၂၀၁၄	 စမည္။	 ေက်ာင္းသူ၊	
ေက်ာင္းသားဆိုလွ်င္	 70%	 Discount.	
အမွတ္	 (၂၀)၊	 ေရႊေတာင္တန္းလမ္း၊	
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉	၃၁၀၅၅၇၉၃
အိမ္အေရာက္တိရစၧာန္ေဆးကုခန္း

ကုသရခက္ခဲေသာ	 ေၾကာင္ေရာဂါမ်ား	
ကုိ	 ေဆးကုသက္	 ႏွစ္(၃၀)ရိွ	 ဆရာဝန္	

ကုိယ္တုိင္	ကုသပါသည္။
ဖုန္း-၀၉	၇၃၀၃၄၀၈၁
ဖုန္းျပဳျပင္သင္တန္း

HandSet	ဖုန္းျပဳျပင္အတတ္သင္၊	သင္	
တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါၿပီ။	

ဖုန္း-၀၉	၄၂၁၁၀၁၁၃၆
ေရာင္းမည္

အင္းစိန္ေပါက္ေတာ၀အနီး	သီရိရတနာ	
(၃)	လမ္း၊	 (၁၄×၅၀)၊	 ေရွ႕ကားပါကင္	
၁၀	ခ်န္၊	၄လႊာ	(၂၂၀)သန္ိး၊	၃လႊာ	(၂၇၀)	
သန္ိး၊	၂	လႊာ	(၃၂၀)သန္ိး၊	၁	လႊာ	(၃၆၀)
သိန္း။	ႀကိဳပြိဳင့္။
၄	လပုိင္း	လလယ္စေဆာက္မယ္။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၀၀၇၆၅၂၂
ေရာင္းမည္

ေပ	 (၄၀×၆၀)၊	 2BN၊	 ဗုိလ္ႆုန္လမ္း၊	
၄၉	ရပ္ကြက္၊	ေျမာက္ဒဂံု။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၅၃၆၆၆၁၁
ေရာင္းမည္

ေထာက္ၾကန္႔၊	 ေဘာလံုးကြင္းရပ္ကြက္၊	
ေျမ	(၂၅×၅၀)၊	အိမ္	BN	ႏွစ္ထပ္၊	အိမ္	
သစ္၊	သိန္း	(၅၅၀)။

ဖုန္း-၀၉	၄၂၁၀၄၀၄၇၈
၀န္ေဆာင္မႈ

အိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိ	 ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္	
ေရာင္း၊	ငွား၊	၀ယလ္ိပုါလွ်င	္ေရႊနန္းေတာ	္
အိ မ္ ၿ ခံေျ မအက်ိဳးေဆာင္ကု မ ၸဏီသို ႔	
ဆက္သြယ္ပါ။	 ေရာင္း၊	 ၀ယ္၊	 ငွားကိစၥ	
ေအာင္ျမင္ဖို႔	အက်ိဳးေဆာင္ေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉	၇၃၁၁၅၂၁၇
စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈ

တ႐ုတ္-ျမန္မာ/	ျမန္မာ-တ႐ုတ္	စကား	
ျပန္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။	 စာရြက္စာ	
တမ္းမ်ားႏွင့္	ဗီဒီယုိအေခြမ်ားလည္း	ဘာ	
သာျပန္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။

ဖုုန္း-၀၁	၂၄၃၄၂၀

ကူညီေပးပါသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊	 အေရာင္းအ၀ယ္	
မ်ား၊	လူမႈေရး၊	ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ၊	အိမ္	
ၿခံေျမႏွင့္	 ကားမ်ား	 မ၀ယ္မီ	 ေဆြးေႏြး	
တုိင္ပင္အႀကံဉာဏ္ရယူလုိပါလွ်င္	 အ		
ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင	္ကညူီေပးပါသည။္	

ဖုန္း-၀၉	၅၀၁၀၈၃၀
သႀကၤန္တြင္းအထူးတရားစခန္းပြဲ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး	 ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္	
က်ိဳက္ေဒးဒလြန	္ဘရုားႀကီးအနီးရွ	ိမုိးကတု	္
ဝပိႆနာေထရီ	ဓမၼရိပ္သာႀကီးအတြင္း၌	
၁၃.၄.၂၀၁၄	 မွ	 ၁၇.၄.၂၀၁၄	 အထိ	
ဒုလႅဘရဟန္း/သီလရွင္ဝတ္ပြဲႏွင့္	အထူး	
တရားစခန္းပြဲ	 က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍	
စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါေၾကာင္း	 ႏႈိးေဆာ္	
ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉-၅၄၀၄၃၉၄
ေရာင္းမည္

အမွတ္	 (၄၃)၊	 ဦးေအးလမ္းသြယ္	 (၁)	
လမ္း၊	 ပထမထပ္၊	 ဘယ္ဘက္အခန္း၊	
ပါရမီစန္ိေဂဟာအနီး၊	လိႈငၿ္မိဳ႕နယ္၊	(၁၆)	
ရပ္ကြက္၊	ရန္ကုန္တုိင္း။

ဖုန္း-၀၉	၂၅၀၃၈၄၃၅၇
ေရာင္းမည္

ရန္ကန္ုတိုင္း၊	တိုကႀ္ကီးၿမိဳ႕နယ္၊	ရန္ကန္ု	
-ျ ပည္ ခ ႐ို င္ ခ် င္းဆက္လ မ္း မေပ ၚ ရွိ 	
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ	 ၄၆	 ဧက	 တစ္ဆက္စပ္	
တည္းေရာင္းမည္။	
တစ္ဧက	သိန္း	(၄၀)။
ဆက္သြယ္ရန္

ဖုန္း-၀၉	၄၂၃၆၆၁၉၃၇
ေရာင္းမည္

ေမၿမိဳ႕၊	 ျပင္စာၿမိဳ႕နယ္၊	 ေျမပုံေက်းရြာ	
၂၁	 မိုင္ႏွင့္	 အနီးစခန္းၾကား	 ေလးဧက	
(တစ္ဧက	သိန္း	၁၅၀)။

ဖုန္း-၀၁	၅၄၉၈၈၂
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တနဂၤေႏြတစရ္ကတ္ြင	္ကေလးငယ္တစဦ္းသည	္မိခင္ျဖစသ္ူႏငွ္	့
အတ	ူဘရုားရိခွိုးေက်ာင္းသုိ႔	လုကိသ္ြားသည။္	အမ်ားသငူါ	၀တ	္
ျပဳေနၾကစဥ္	ကေလးငယ္က	 မိခင္အား	 ‘‘ေမေမ၊	သားေခ်းပါ	
ခ်ငတ္ယ္’’ဟု	ေျပာလုကိသ္ည။္	ထိုအခါ	မိခငက္	သားငယ္ေလး	
အား	‘‘ဘရုားရိခွိုးေက်ာင္းမွာ	ေခ်းပါခ်ငတ္ယလ္ို႔	ေျပာတာ	မသင္	့
ေတာဘ္ူး	သားေလးရ႕ဲ။	ေနာကတ္စခ္ါက်ရင	္ေမေမ	သားတုိးတိုး	
ေျပာခ်င္တယ္လုိ႔	ေျပာရင္	ရၿပီသားရဲ႕’’ဟု	ေျပာျပသည္။
	 ေနာကတ္နဂၤေႏြတြင	္ကေလးငယက္	ဖခင္ျဖစသ္ူႏငွ္	့ဘရုား	
ေက်ာင္းသုိ႔	လိကုသ္ြားျပနသ္ည။္	ထိတုစႀ္ကမိတ္ြငလ္ည္း	ကေလး	
ငယက္	ေခ်းပါခ်ငလ္ာ၍	‘‘ေဖေဖ	သားတုိးတိုးေလးေျပာခ်ငတ္ယ’္’	
ဟု	ေျပာရာ	ဖခငက္	‘‘သား	ေဖေဖန့ား	နားကု	ိကပ္ေျပာေလ’’	ဟု	
ဆိုလိုက္ပါသည္။

တိုးတိုးေျပာ

မသိဘူး

ေမရတီစ္ေယာက႐္ံုးတြင	္ပငပ္န္းလာ၍	အမိ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ	
အိပ္ရာေပၚ	လွဲရင္း	ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္သနားေသာ	ေလသံျဖင့္	
‘‘သမီးကုိ	ဘယ္သူမွ	မခ်စ္ဘူး။	ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးက	သမီးကုိ	
မုန္းေနၾကတယ္’’ဟု	မိခင္ႏွင့္	အစ္ကုိျဖစ္သူကုိ	ခြၽဲလိုက္သည္။
	 ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းကစားရင္း	အလုပ္႐ႈပ္ေနေသာ	အစ္ကုိက	
ေမရီ႕ကုိ	 ေမာ္၍ပင္မၾကည့္ဘဲ	 ယခုလုိအားေပးစကားေျပာ	
လုကိသ္ည။္	‘‘ေမရီရယ္	အဒဲါမဟုတ္ပါဘူးဟယ္။	တခ်ိဳ႕လူေတြက	
နင့္ကုိ	သိေတာင္မွ	မသိဘဲနဲ႔’’ဟု	ေမရီ႕အစ္ကုိကဆုိသည္။

	 အတိတ္ကုိ 	 ျပန္ ၾကည့္ရင္	
၁၉၅၈	ခုႏွစ္မွာ	 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္	 ဦးႏု	
က	ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး	 ေန၀င္းကုိ	အာ	
ဏာလဲႊအပ္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။	တပ္	
မေတာ္ဟာ	အိမ္ေစာင့္အစိုးရအ	
ျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး	 စစ္	
တန္းလ်ားကုိ	ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။	
အဲဒီေနာက္	၁၉၆၂	ခုႏွစ္၊မတ္	၂	
ရက္မွာ	 ပ.ထ.စ	အစိုးရလက္ထဲ	
ကေန	 ပထမဆံုးအာဏာသိမ္းခဲ့	
ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။	 အဲဒီအာဏာ	
သိမ္းမႈဟာ	‘‘ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳ	
ကဲြေတာ့မယ့္	 ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ	
ကာကြယ္ဖုိ႔’’လို႔	ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။	
ဒါေပမဲ့	 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း	 ဦးႏု	
ကုယိတ္ုငိ္ေရးသားခဲတ့ဲ	့‘‘တာေတ	
စေနသား’’	 စာအုပ္မွာေတာ့	 ဦးႏု	
က	သူကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ၿပီး	 ဖဲြ႕	
စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကုိ	
လုိအပ္သလုိ	ျပင္ဖို႔အတြက္	ျပည္	
နယ္အသီးသီးက	ေခါင္းေဆာင္	
ေတြကု	ိဖတိၾ္ကားခဲ့ေၾကာင္း၊	ျပည	္
နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက	ေတာင္	
ႀကီးေဆြးေႏြးပြဲ	က်င္းပၿပီးေနာက္	
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕	 ဖဲြ႕	
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကု	ိမီွၿပီး	ဖက	္
ဒရယ္မူေရးဆဲြခဲ့ေၾကာင္း၊	 အဲဒီ	
ေရးဆဲြခဲ့တဲ့	လူေတြထဲမွာ	သူပုန္	
ထေလာက္ေအာင္	 ေသြးဆာတဲ့	
လူတစ္ေယာက္မွ	 မပါေၾကာင္း၊	
ရွမ္းနဲ႔	ကယားေခါင္းေဆာင္ေတြ	
ဟာ	 ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု	 အေျခခံ	
ဥပေဒအခန္း	 (၁၀)	အရ	ခြဲထြက္	
ခြင့္ကုိ	 တစ္ခါမွ	 မေတာင္းဆိုခဲ့ 	
ေၾကာငး္၊	 ၁၉၆၂	 ခုႏွစ္၊	 မတ္လ	
၁	 ရက္ညမွာ	 ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြရဲ႕	
ပထမေန႔အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့	
ေၾကာင္း၊	 အစည္းအေ၀းၿပီးတဲ့ 	
အခါ	ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒	ေစာခြန္	
ခ်ိဳနဲ႔	ကယားျပည္နယ္ဥကၠ႒	ေစာ	
၀ဏၰတို႔က	၀ငဒ္ါမီယာ၀င္းအတြငး္	
သူရဲ႕	အိမ္ကုိလိုက္လာေၾကာင္း၊	
သတုိူ႔နဲ႔	ပတ္သကတ္ဲ့	ေကာလာဟ	
လေတြကုိ	 မယံု ၾကည္ဖို ႔နဲ ႔သူတုိ ႔	
တင္ျပတဲ့	 ဖက္ဒရယ္မူကုိ	တင္ျပ	
ခဲ့တဲ့အတုိင္း	လုပ္ေပးရမယ္ဆုိတဲ့	
သေဘာမ်ိဳး	သတူို႔မွာ	မရိွေၾကာင္း၊	
အဆိုကုိ	 ေဆြးေႏြးၿပီးလုပ္ေပးႏုိင္	
တာ	လုပ္ေပးဖုိ ႔ ၊	 မလုပ္ေပးႏုိင္	
တာကုိ	 ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ပစ္ပယ္ပါ၊	
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	နာခံမွာျဖစ္ပါတယ္	
လုိ႔	လာေရာက္ေျပာၾကားေၾကာင္း	
အတိအလင္းေရးသားမွတ္တမ္း	
တင္ထားတာကုိ 	 ဖတ္႐ႈ ခဲ့ ရပါ 	
တယ္။	အဒဲညီမွာပ	ဲဦးႏဟုာ	ဆရာ	
စံရပ္ကြက္	 ျပည္ေထာင္စုလမ္း	
ၾကားက	သရူ႕ဲ	ကုယိပ္ုငိ္ေနအမိမ္ွာ	
အာဏာသိမ္းတပ္မေတာ္ရဲ႕	 ဖမ္း	
ဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။	
	 ဒါေၾကာင့္	၁၉၆၂	ခုႏွစ္	အာ	
ဏာသိမ္းမႈဟာ	 ‘‘ျပည္ေထာင္စု	
ႀကီးၿပိဳကြဲမယ့္	 	 ေဘးအႏၲရာယ္	
ေၾကာင့္ 	 ျဖစ္တယ္’’လုိ ႔ 	 	 ဆိုတဲ့	

အေၾကာင္းျပခ်ကဟ္ာ	အထကပ္ါ	
ဦးႏရု႕ဲ	ေရးသားခ်ကမ္်ားအရ	လံုးဝ	
မွန္ကန္မႈ	မရိွဘူးလို႔ဆုရိမွာ	ျဖစပ္ါ	
တယ္။	 ဒီေနရာမွာ	 ၁၉၅၈	 ခုႏွစ္	
မွာ	 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို	အိမ္	
ေစာင့္ 	 အစိုးရဖြဲ ႕ဖို ႔ 	 တာဝန္ေပး	
အပ္ခဲ့ျခင္းနဲ ႔	 ပတ္သက္ၿပီး	 မိတ္	
ေဆြတစ္ဦးထံမွ	တစ္ဆင့္စကား	
အျဖစ္	 မွတ္သားခဲ့ဖူးတဲ့	တည္ၿမဲ		
ဖ.ဆ.ပ.လ	 ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး 	
တစ္ဦးရဲ႕	အဖိုးတန္လွတဲ့စကား	
ကို	 ျပန္ၿပီးေဖာက္သည္ခ်ခ်င္ပါ	
တယ္။	အဲဒီပုဂၢိဳလ္က	‘‘ဦးႏုဟာ	ပ	
ျခဳပထ္မဲွာ	ေအးေအးေဆးေဆးေန	
ေနတဲ့ေႁမြႀကီးကိ	ုအဖံုးဖြင္ၿ့ပီးလႊတ	္
ေပးလုိက္ပါၿပီ။ေႁမြႀကီးကအျပင္	
မွာ	လြတ္လြတ္လပ္လပ္လူးလြန္႔	
လႈပ္ရွားသြားခ်င္တိုင္း	 သြားခြင့္ 	
ရေနပါၿပီ။	အျပင္ေလာကရဲ႕	အရ	
သာကို	 ေတြ႕သြားပါၿပီ။	 ျပည္သူ	
ေတြက	 စိုးရြံ ႕ေ ၾကာက္လန္ ႔ေန	
ၾကပါ ၿ ပီ ။ 	 ဦးႏုဟာသူ ႔ကို ယ္သူ 		
ေႁမြအလမၼာယ္	ဆရာလို႔	ေအာက	္
ေမ့ ၿပီး	 ေႁမြ ႀကီးကိုလြယ္လြယ္နဲ ႔	
လႊတ္ေပးလုိက္တာပါ။	 ဒါေပမဲ့ 		
သူ႔ခမ်ာ	 ေႁမြႀကီးကို	 ပျခဳပ္ထဲျပန္	
သြင္းတဲ့	အလုပ္ကိုေတာ့	လံုးဝမ	
လုပ္တတ္ရွာပါဘူး’’	လို႔	ေကာက္	
ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း	 မိတ္ေဆြတစ္	
ဦးရဲ႕	ေျပာၾကားခ်က္ကို	မွတ္သား	
ခဲရ့ျခင္းျဖစပ္ါတယ္။	အဒဲစီကားကိ	ု	
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း	 ၾကားေတာ့	
သူ႔ကုိရည္ရြယ္ၿပီးေျပာတာလုိ႔	သ	
ေဘာေပါက္ၿပီး	အလြန္အမင္းေဒါ	
သူပုန္ထခဲ့တယ္လုိ ႔လည္း	ဆုိပါ	
တယ္။	 ဒါေပမဲ့	 ၁၉၈၈	 ခုႏွစ္မွာ	
ဦးေနဝင္းဟာ	သူကိုယ္တုိင္	 အ	
လမၼာယ္ဆရာလို	 သေဘာထား	
ၿပီး	ေႁမြႀကီးေတြထပ္မံလႊတ္လိုက္	
ျပန္ပါတယ္။	ေနာက္ဆံုးေတာ့	သူ႔
ခမ်ာ	သလူႊတတ္ဲ့ေႁမြရ႕ဲအႏရၲာယန္ဲ႔	
စိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲေသဆုံးခဲ့	
ရရွာပါေတာ့တယ္။

	 ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္	 ၁၉၄၂	 ခုႏွစ္	
ၿဗိိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ႕လက္ေအာက္မွ	
လြတ္ေျမာက္ေရး၊	 ၁၉၄၅	 ခုႏွစ္	
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊	 ၁၉၄၈	
ခုႏွစ္	လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္	
ေရာင္စံုသူပုန္မ်ားနဲ ႔	 ကြန္ျမဴနစ္	
အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရး၊	တ႐တု္ျဖဴ	
စစ္ဆင္ေရးစတဲ့	 အႏၲရာယ္	 အ	
သြယ္သြယ္ကို	 တုိက္ခိုက္ေက်ာ္	
လႊားရာမွာ	တပမ္ေတာရ္႕ဲ	ေက်းဇူး	
တရားက	အလြန္ပဲႀကီးမားလွပါ	
တယ။္	တုငိ္းရင္းသားျပညသ္ူေတြ	
ကလည္း	တပ္မေတာ္နဲ႔	စည္းလံုး	
ညီၫြတ္စြာပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါ	
တယ္။	ဒါေပမဲ့	အထက္မွာတင္ျပ	
ခဲ့တဲ့	၁၉၆၂	ခုႏွစ္	အာဏာသိမ္းမႈ	
အျပင၊္	၁၉၈၈	ခုႏစွ	္အာဏာသမ္ိး	
ၿပီးေနာက္	 ၁၉၉၀	 ျပည့္ႏွစ္	 ေရြး	
ေကာကပ္ြႀဲကီးက်င္းပၿပီးခါမ	ွျပည	္
သူ႔ကိယုစ္ားလယွမ္်ားကိ	ုအာဏာ	
လႊဲေျပာင္းေပးမႈမရွခိဲတ့ာေတြဟာ	
တပမ္ေတာန္ဲ႔	တုငိ္းရင္းသား	ျပည	္
သူတို႔ရဲ႕	ခ်စ္ၾကည္စည္းလံုးမႈကို
မ်ားစြာထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း	သံုး	
သပ္ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
	 ဒီေနရာမွာ	စာေရးသတူို႔ျပည	္
သူေတြဟာ	တပ္မေတာ္ကိ	ု‘‘ဆရာ	
ေက်ာ’္’လုခိ်စတ္ယ၊္	ျမတ္ႏိုးတယ၊္	
အားကိုးတယ္လို႔တင္စားၿပီး	ေျပာ	
ျပခ်ငပ္ါတယ။္	ဆရာေက်ာဆ္ုတိာ	
ဒါ႐ိုက္တာ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ႀကီး 	
ေက်ာ္ေဆြ႐ိုက္ကူးတဲ့	 ‘‘ပုလဲမ်က္	
ရည္’ ’ဇာတ္ကားထဲက	 အဓိက	
ဇာတ္ေဆာင္၊	ျမန္မာ့တပ္မေတာ္	
က	တပ္ၾကပ္ႀကီးတစဦ္းရ႕ဲ	အမည	္
ပါ၊	ဆရာေက်ာ္ဟာ	တ႐ုတ္ျဖဴရန္	
သူေတြကို	 ေခ်မႈန္းတဲ့စစ္ဆင္ေရး	
မွာ	သူ႔ရဲ႕အရာရွိဗိုလ္ႀကီးျဖစ္သူ	
တုိက္ပြဲက်ၿပီးတဲ့ေနာက္	တပ္စိတ္	
ကိုဦးေဆာင္မႈေပးၿပီး	 ရန္သူေတြ	
ကို	ရင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္တဲ့	စစ္သား	
ေကာင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။	ဆရာ	
ေက်ာ္ဟာ	 စစ္ေျမျပင္မွာ	 ရန္သူ	

ေတြရဲ႕မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ရြာသူ
ရြာသားေတြကိ	ုကယတ္ငၿ္ပီး	သူ႔ရ႕ဲ	
တပ္နဲ႔အတူ	ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းကို	
ထိုးေဖာက္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ပါတယ္။
	 ဆရာေက်ာ္တို ႔တပ္စုဟာ	
စစ္ေဘးဒုကၡသည္ရြာသူရြာသား	
မ်ားကိ	ုသတူို႔ရ႕ဲ	ရွစိမုဲစ့ရုကိၡာထကဲ	
ခြဲေဝၿပီး	 ေကြၽးေမြးခဲ့ၾကပါတယ္။	
အငတ္ခံစရာရွိရင္	သူတုိ႔စစ္သည္	
ေတြကပဲ	အငတ္ခံခ့ဲၾကရွာပါတယ္။	
ပုထုဇဥ္သဘာဝအေလ်ာက	္ဆရာ	
ေက်ာဟ္ာ	ေျပးလႊားရင္းတုကိပ္ြဝဲင	္
ရင္းနဲ႔	လမ္းခရီးမွာ	 စစ္ေဘးဒုကၡ	
သည္မ်ားထဲမွ	အမာ(ခင္ယုေမ)
ဆိတုဲ့	ရြာသကူေလးနဲ႔	သမုဒယသ	ံ
ေယာဇဥ္ႀကိဳးခ်ည္တြယ္မိခဲ့ၾကပါ	
တယ္။	 ရန္သူ ႔နယ္ေျမကို 	 ထိုး 	
ေဖာကတို္ကပ္ြဝဲငၿ္ပီးလို႔	ပငမ္တပ္	
နဲ႔	အဆက္အသြယ္ရၿပီးရင္	သူတုိ႔	
ႏွစ္ဦးလက္ထပ္ၾကဖို႔လည္း	 စိတ္	
ကူးယဥ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။	 ဒါေပမဲ့ 	
ေနာကဆ္ံုးတိကုပ္ြမဲွာ	ဆရာေက်ာ	္
ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။	ဆရာေက်ာ္	
ဟာ	သူ႔ကိုသယ္ယူသြားမယ့္	 ရဲ	
ေဘာ္ေတြရဲ႕	အစီအစဥ္ကို	လံုးဝ	
ျငင္းပယ္ၿပီး	အမာနဲ႔တကြ	 ရြာသူ	
ရြာသားေတြကိ	ုေတာငၾ္ကားလမ္း	
ကေန	ေဘးလြတ္ရာ	အရင္သြား	
ဖို႔၊	ဒတိုယအသတ္ုအေနနဲ႔	ရဲေဘာ္	
ေတြအားလံုး	စနစ္တက်ဆုတ္ခြာ	
ေရးအတြက္	ကာပစ္ပစ္ရင္း	က်န္	
ရစ္ဖို႔	ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။	ေနာက္	
ဆံုးဒတုယိအသတု	္သူ႔ရဲေဘာမ္်ား	
ေဘးကင္းရာ	 လမ္းေၾကာင္းကို 	
ေရာကသ္ညအ္ထိ	ကာပစပ္စရ္င္း	
နဲ႔	အေသခံတုိက္ပြဲဝင္သြားခဲ့ရွာပါ	
တယ္။	ဆရာေက်ာ္	ေသနတ္မွန္လို႔	
က်ဆံုးသြားတဲ့ျပကြကက္ိၾုကည္ၿ့ပီး	
စာေရးသတူုိ႔ေယာက်္ားရင္မ့ာႀကီး	
ေတြေတာင	္မ်ကရ္ညဝ္ခဲဲပ့ါတယ။္	
ဆရာေက်ာဟ္ာ	စာေရးသတူို႔ျပည	္
သူေတြရင္ထဲက	အလြန္ခ်စ္တဲ့	
တပမ္ေတာႀ္ကီးကိ	ုလံုးဝကိယုစ္ား	
ျပဳေနပါတယ္။	ဆရာေက်ာ္ဟာ	
ျပည္သူကို	အသက္ေပးၿပီးေစာင့္	
ေရွာက္ကာကြယ္တယ္။	 ရန္သူ	
ေတြကို	 ရဲရဲဝံ့ဝံ့စစ္ဗ်ဴဟာေျမာက္	
ေခ်မႈန္းတယ္။	 ဆရာေက်ာ္ဟာ	
ျပည္သူကို	အငတ္ခံၿပီးေကြၽးေမြး	
တယ္။	ဆရာေက်ာ္ဟာ	အျပစ္မဲ့	
ျပည္သူေတြအတြက္ 	 သာမက	
လက္ေအာကရ္ဲေဘာ္ေတြ	အသက္	
ရွ င္လြ တ္ေျ မာ က္ေ ရးအတြ က္ 	
ေနာကဆ္ံုးထြကသ္ကထ္	ိအေသခ	ံ
တုိက္ပြဲဝင္သြားသူျဖစ္ပါတယ္။
	 	 	ဆရာမႀကီးခင္ႏွင္းယုရဲ႕	
‘‘ေမႊး’’ဝတၳဳကို	 ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးခဲ့	
တာလည္း	စာေရးသူတုိ႔ၾကည့္ခဲ့ရ	
ပါတယ္။	အဲဒီထဲမွာ	တပ္မေတာ္	
သားႀကီး	 ဗိုလ္မွဴးကိုကိုႏုိင္(ထြန္း	
ေဝ)ဟာ	ေမႊး(ျမင့္ျမင့္ခင္)အလြန္	
ခ်စရ္တဲ	့ခငပ္ြန္းျဖစပ္ါတယ။္	ေမႊး	
ဟာ	အဆတုန္ာေရာဂါကိ	ုအိႏၵယိ	
ႏိုင္ငံမဒရပ္ၿမိဳ႕ပင္လယ္ကမ္းေျခ	
က	 အာေရာဂ်ံေဆး႐ံုမွာ 	 သြား 	
ေရာက္ကုသမႈခံယူရပါတယ္။	 ဇ	
နီးမရွိခုိက္	 ဗိုလ္မွဴးကိုကိုႏုိင္ဟာ	

ရွမ္းျပည္နယ္ကိုတာဝန္အရ	သြား	
ေရာကရ္င္း	လမ္းခရီးတစ္ေနရာမွာ	
သိကြၽမ္းခင္မင္ခဲ့တဲ့	 အမ်ဳိးသမီး	
တစ္ဦးနဲ ႔	 ၿငိစြန္းသြားခဲ့ၿပီး	လက္	
ထပ္ယူခဲ့ျပန္ပါတယ္။	ေမႊး	အိႏၵယိ	
က	ျပန္ေရာက္ေတာ	့ဗိလုမ္ွဴးကိကုိ	ု
ႏုိင္က	လာမႀကိဳႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။	ေမႊး	
ဟာ	ေနအိမ္ေရာက္ေတာ့	ဖုန္းသံ	
ျမည္လို႔	ဖုန္းလည္းကုိင္လုိက္ေရာ	
ေဆး႐ံုက	 ဗိုလ္မွဴးကိုကိုႏုိင္ဇနီး	
ကေလးေမြးတဲ့သတင္းေပးခ်က္	
ကို	လက္ခံနားေထာင္လုိက္ရရွာ	
ပါတယ္။	အဲဒီအခါမွာ	 ေမႊးတစ္	
ေယာက္	 ရင္ကြဲမတတ္ခံစားရတဲ့	
ျပကြကက္	ပရိသတ္ႀကီးကိ	ုဆို႔နင္	့
ေစပါတယ္။	 ဒါေပမဲ့	 အ့ံဩစရာ	
ေကာင္းတာက	ပရိသတ္ႀကီးဟာ	
ဒီဇာတ္ကားမွာ	 ဗိုလ္မွဴးကိုကိုႏုိင္	
ကို	ဗီလိန္လုိ႔သေဘာမထားၾကပါ	
ဘူး။	အဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲ၊	ဗိုလ္မွဴး	
ကိုကိုႏုိင္ကို	ဘာေၾကာင့္ခြင့္လႊတ္	
ၾကသလဲလုိ ႔ေမးရင္ 	 အဓိကအ	
ေၾကာင္းရင္းက	ဆရာေက်ာ္႔ကိခု်စ	္
လို႔ပါပဲလို႔	 ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။	
(ဇာတ္ကားအရ	ဆရာေက်ာ္က	
ေနာကမ္ွေပၚတာျဖစ္ေပမယ္	့သရူ႕ဲ	
နိမိတ္ပံုကို	စံထားၿပီးေရွးဦးတင္ျပ	

ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။)	လက္ေတြ႕	
ဘဝမွာလည္း	တပ္မေတာ္ႀကီးကို	
ခ်စ္တဲ့ျပည္သူေတြဟာ	 တပ္မ	
ေတာ္အရာရိွ၊	အရာခံ၊	အၾကပ္၊	
တပ္သားေတြရဲ႕	ပုထုဇဥ္သဘာဝ	
က်ဴးလြန္မိေလ့ရွိတဲ့	 လူမႈေရးအ	
မွားအယြင္းေတြကို	 တတ္ႏုိင္သ	
မွ်	 သည္းခံခြင့္လႊတ္ေလ့ရွိ ၾကပါ	
တယ္။
	 ဒါေပမဲ	့၁၉၆၂	ခုႏစွ၊္	၁၉၈၈	
ခုႏွစ္နဲ ႔တစ္ဆက္တည္း	 ၁၉၉၀	
ျပည့္ႏစွက္	တင္ျပခဲတ့ဲ့ျဖစရ္ပ္ေတြ	
နဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး	တာဝန္ရိွသကူိုေမး	
ရင္ေတာ့	 ျပည္သူေတြက	ဆရာ	
ေက်ာ္မပါဘူးလို ႔ 	 သတ္မွတ္ပါ 	
တယ္။	ႏုငိင္ံေရးအာဏာမက္ေမာ	
တဲ့	ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး	
(သုိ႔မဟုတ္)တစ္စုရဲ႕အမွားေၾကာင့္	
လို႔ပဲ	သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။	
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး 	
ခ်ဳပန္ဲ႔	တပမ္ေတာသ္ားအားလံုးကိ	ု
ဆရာေက်ာ့္လိုထာဝရအားကိုးပါ	
ရေစ၊	‘‘ဆရာေက်ာ္’’စင္စစ္ဧကန္	
ျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔	 (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္	
တပ္မေတာ္ေန႔မွာ	လိႈက္လိႈက္လွဲ	
လွဲဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။

ဆရာေက်ာ္ကုိခ်စ္၍ ကုိကုိႏုိင္ကုိ ခြင့္လႊတ္သည္
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ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ား က်က္စားသည့္ နယ္ေျမခုနစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေန
အိျဖဴမြန္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္−၂၉
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ထမ္း 	 	 မလုံ 	
ေလာက္မႈႏွင့္	ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ	
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္	အဆိုျပဳ	
ထားေသာ	သဘာ၀ထနိ္းသမိ္းေရး	
နယ္ေျမခုနစ္ခုကို	သဘာ၀ထိန္း	
သမ္ိးနယ္ေျမအျဖစ	္သတ္မွတ္ရန္	
အခ်ိန္	 ၾကန္႔ၾကာဦးမည္ဟု	 ပတ္	
၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္	 သစ္	
ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ	သတင္း	
ရရွိသည္။	
	 ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊	
ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္	သတ္မွတ္ရန္	
၀န္ႀကီးဌာနသို႔	အဆိုျပဳထားသည	္
မွာ	၂	ႏစွမ္	ွဆယစ္ုႏစွတ္စခ္	ုေက်ာ	္
သည္အထိ	ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	သိရ	
သည္။
	 သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး	နယ္	
ေျမ	 သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္	 ကာ	
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္	 ၀န္ထမ္း	
မ်ားထားရွိျခင္း၊	ေငြေၾကးေထာက	္
ပံ့ျခင္းတုိ႔သည္	 ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္	
အထိ	ဘတ္ဂ်က္တင္ျပ၍	လုပ္	
ကိုင္ရသျဖင့္	ထုိအခက္အခဲမ်ား	
ေၾကာင့္	အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္း	
ျဖစ္ေၾကာင္း	 ၀န္းက်င္/သားငွက္	
ဌာနမွ	တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက	ေျပာ	
ၾကားသည္။

ေတာဆင႐ို္င္းတစ္ေကာငလ္ုံးေရာင္းတန္း၀ငလ္ာမႈေၾကာင္ ့၂၀၁၃မစွ၍ သတ္ျဖတ္ခံရမႈဆယဆ္တိုးလာ
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၉
၂၀၁၃ခုႏစွသ္ည	္ေလးႏစွအ္တြင္း	
ေတာဆင႐္ုငိ္းမ်ား	သတ္ျဖတခ္ရံမႈ		
အမ်ားဆုံးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး	 ဆင္အ		
ေကာင္ေရ	၁၄ေကာငသ္တ္ျဖတ္ခံ	
ရေၾကာင္း	ပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္း	
ေရးႏွင့္	 သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး	
ဌာနမွ	သတင္းရရွိသည္။

	 ၂၀၁၀-၁၂	 ခုႏွစ္အတြင္း	
ေတာ	ဆင္႐ုိင္းတစ္ေကာင္မွ	 ႏွစ္	
ေကာင္	 ၾကားသတ္ျဖတ္ခံရေသာ္	
လည္း	 ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္	 သတ္	
ျဖတ္ခံရမႈမွာ	 ဆယ္ဆတုိးလာ	
သည္ဟု	ဆုိသည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ေတာဆင္	
႐ုိင္းမ်ားက်က္စားေနထုိင္သည့္ 		
ျပညန္ယ္ႏငွ္တ့ုငိ္းေဒသႀကီးခနုစခ္	ု

အနက္ပဲခူးႏွင့္	 ဧရာ၀တီတုိင္း	
ေဒသႀကီးတို႔တြင္	 ၂၀၁၃	 ခုႏွစ္	
အတြင္းေတာဆင္႐ုိင္းအမ်ားဆုံး	
သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရသည္ဟု	 သိရ	
သည္။
	 ယခငက္	ေတာဆင႐ို္င္းမ်ား	
၏	အစြယ္တစ္ခုတည္းသာ	 ေစ်း	
ကြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း	 ယခုအခါ	
ဆင္စြယ္အျပင္	ခႏၶာကိုယ္အစိတ္	

အပုိင္းမ်ားအားလုံး	 ေရာင္းတန္း	
၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။	
	 ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား၏	 ခႏၶာ	
ကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ား	 ေရာင္း	
တန္း၀င္ေစ်းေကာင္းရလာျခင္း	
ေၾကာင့္	ေတာဆင္႐ုိင္းသတ္ျဖတ္	
မႈမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု	 ၀န္း	
က်င္/သားဌက္ဌာနမွ	 ၫႊန္ၾကား	
ေရးမွဴးကေျပာသည္။

	 ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားေနထုိင္ 	
က်က္စားသည့္	 ေဒသမ်ားတြင္	
လူမ်ား	အေျခခ်ေနထုိင္လာျခင္း၊	
စားက်က္ေျမမ်ားတုိးခ်ဲ႕လာျခင္း	
တုိ႔ေၾကာင္	့စားက်က္ေျမမ်ားက်ဥ္း	
ေျမာင္းလာၿပီး	လူႏွင့္ဆင္ပဋိပကၡ	
မ်ားျဖစလ္ာကာလမူ်ားက	ဆငမ္်ား	
၏	ေႏွာင္ယ့ကွမ္ႈကိ	ုကာကြယရ္င္း	
သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္	 ဆင္မ်ား	

လည္းရွိေၾကာင္း	အထကပ္ါပဂုၢဳလိ	္
ကေျပာသည္။
	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	 ေတာဆင္	
႐ုငိ္းမ်ားသည	္ပခဲူး၊	ဧရာ၀တ၊ီ	မႏ	ၲ
ေလး၊	 ရန္ကုန္ႏွင့္	 စစ္ကုိင္းတုိင္း	
ေဒသႀကီး၊	ကခ်င္ျပညန္ယ္၊	ရခိုင	္
ျပည္နယ္ရွိေတာေတာင္မ်ားတြင္	
က်က္စားေနထုိင္ၾကသည္။

	 ‘‘သတ္မွတ္ၿပီးသြားရင္	ကာ	
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္	 လုပ္	
ငန္းေတြက	အမ်ားႀကီး။	အဆင့္	

ဆင့္လုပ္ရတယ္။	 ႐ံုးစုိက္ရမယ့္	
ဟာေတြ၊	 ၀န္ထမ္းခန္႔ရမယ္ဟာ	
ေတြ	အမ်ားႀကီးပဲ။	လုပ္ရကိုင္ရ	

တာ	သပ္ိမလြယ္ကဘူူး။	ဒါေၾကာင္	့	
သတ္မွတ္ဖုိ႔	 ၾကာဦးမယ္’’	ဟု	အ	
ထက္ပါပုဂိၢဳလ္က	ေျပာသည္။

	 သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး	နယ္	
ေျမအျဖစ္	အဆိုျပဳတင္သြင္းထား	
သည့္	ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား	

မွာ	 မဟာၿမိဳင္ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္	
ေဘးမဲ့ေတာ၊	 ေဗာဓိတစ္ေထာင္	
သဘာ၀ႀကိဳး၀ုိင္း ၊	 	 တနသၤာရီ	
အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ၊္	ေလညာအမ်ဳိး	
သားဥယ်ာဥ္၊	ေလညာအမ်ဳိးသား	
ဥယ်ာဥ္(တိုးခ်ဲ႕)၊	သွ်င္ပင္ၾကက္	
ေသာက္ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘး	
မဲ့ေတာ၊	 ေျမာက္ဇာမရီဆင္ထိန္း	
သမ္ိးေရး	သဘာ၀နယ္ေျမတုိ႔	ျဖစ	္	
သည။္	အဆိပုါ	ထိန္းသမ္ိးေရးနယ္	
ေျမခုနစခု္အနက	္ႏစွခု္မွာ	စစက္ိငု္း	
တိုင္းေဒသႀကီးတြင	္ရိွသည။္	က်န္	
ငါးခုအနက	္သုံးခုသည	္တနသၤာရီ	
တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိၿပီး	 ႏွစ္ခုမွာ	
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္	 ရွိသည္။	
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ	 ခုႏွစ္ခု၏	
ဧရိယာအက်ယ္မွာ 	 စုစုေပါင္း 	
ဧကႏစွသ္န္းခန္႔	(မိုင	္၃၁၁၃	ေက်ာ္)		
ရွိသည္။	
	 အဆိုျပဳထားသည့္	 	 ထိန္း	
သိမ္းေရးေတာအမ်ဳိးအစားမ်ား 	
မွာ	အၿမဲစိမ္းေတာ၊	 ေတာင္ေပၚ	
ေတာ၊	ဒီေရေတာ၊	ေတာေျခာက၊္	
ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာ၊	အထက	္
ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာတုိ႔	ျဖစၿ္ပီး	
သင္းေခြခ်ပ္၊	က်ားသစ္၊	ေျပာင္း၊	
ႀကံ႕သူေတာ္၊	 ဂါနီေတာင္ငုံးႏွင့္	
အျခား	ရွားပါးတရိစၧာနမ္်ား	က်က	္
စားရာေဒသ	ျဖစ္သည္။	

ဓာတ္ပံု	−	မ်ိဳးမင္းဦးမုံရြာ ေဗာဓိတစ္ေထာင္နယ္ေျမတစ္၀ိုက္ကို ေတြ႕ရစဥ္
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အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းအတြက္ ဟိုတယ္အားလံုး ဧၿပီတတိယပတ္အတြင္း အသင့္ျဖစ္ရန္ျပင္ဆင္

ခါေတာ္မီ ဘုရားဖူးပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခရီးစဥ္လက္လႊဲပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ားရိွ၍ စိစစ္သြားေရာက္သင့္

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၉

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ	တာ၀န္ယူ	က်င္းပ	
မည့္	၂၄	 ႀကိမ္ေျမာက္	အာဆီယံ	
ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက္	
ႏုိင္ငံေတာ္	 ဧည့္ေဂဟာအတြင္းမွ	
ဟုိတယ္မ်ား	 ဧၿပီ	 ၁၅	 ရက္တြင္	
အလံုးစံု 	 အဆင္သင့္ျဖစေ္စရန္	
ဟုိတယ္/ခရီး	 ၀န္ႀကီးဌာန	 ျပည္	
ေထာင္စု၀န္ ႀကီးက	တိုက္တြန္း	

ထားသည္။
	 အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္	
မည့္	 ႏိုင္ငံတကာမွ	အႀကီးအကဲ	
မ်ားကို	ႏိုင္ငံျခားေရး	၀န္ႀကီးဌာန	
မွ	စာရင္းမ်ားအတိုင္း	ႏိုင္ငံေတာ္	
ဧည့္ေဂဟာ၀င္းအတြင္းရွ	ိဟိတုယ	္
မ်ားတြင္	 ေနရာခ်ထားေပးရန္ႏွင့္	
တည္းခိုေနထိငုသ္မူ်ားအတြက	္လံ	ု
ၿခံဳေရးႏွင့္	အစာအဆိပ္သင့္မႈမ်ား	
မျဖစ္ေစရန္	အထူးဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ	္

ေၾကာင္း	ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက	
မွာၾကားခဲ့သည္။
	 (၂၄)	ႀကမ္ိေျမာက	္အာဆယံီ	
ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိ	ုေနျပည	္
ေတာ္၌	ေမလ	၄	ရက္တြင္	စတင္	
က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး	ယင္းအစည္း	
အေ၀းသို႔	တက္ေရာက္မည့္	ႏိုင္ငံ		
တကာမ	ွေခါင္းေဆာငမ္်ား	တည္း		
ခိုေနထိုင္ရန္	 ႏိုင္ငံေတာ္	 ဧည့္ေဂ	
ဟာအတြင္း	 ဟိုတယ္ငါးလံုးကို 	

ဇန္န၀ါရီက	ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
	 ‘ ‘လံု ၿ ခံဳေရးအတြက္	 သက္	
ဆိုင္ရာ	အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ ႔	 ပူး	
ေပါင္းေဆာငရ္ြကဖ္ို႔	လိအုပတ္ယ။္	
ဟိုတယ္	 ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕	ကိုယ္	
ေရးရာဇ၀င္ေတြကိုလည္း	သက္	
ဆိုင္ရာကို	 တင္ျပေပးဖို ႔	 အေရး	
ႀကီးတယ္’’	 ဟု	 ျပည္ေထာင္စု၀န္	
ႀကီးက	ဆိုသည္။
	 ႏိုင္ငံေတာ္	 ဧည့္ေဂဟာအ	

တြင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ	ဟိုတယ္	
မ်ားတြင	္အေရးေပၚအစညး္အေ၀း	
မ်ား	ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ	အခန္းမ်ား၊	
သီးသန္႔ေတြ႕ဆံခုန္းမ်ား၊	သတံမန္	
ေရးရာခန္းမ်ားအျပင	္လိအုပပ္ါက	
ရဟတယ္ာဥမ္်ားဆင္းသက္ႏိငုရ္န	္
အတြက	္ကြင္းမ်ားပါရွရိန	္ေဆာင	္
ရြက္ထားသည္ဟု	 ေနျပည္ေတာ္	
ဟိုတယ္ဇုန္မွ	တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး	
က	ေျပာသည္။

	 အာဆယီထံပိသ္ီးအစည္း	အ	
ေ၀းက်င္းပရာတြင္	တက္ေရာက္	
မည့္	 ႏိုင္ငံတကာမွ	အႀကီးအကဲ	
မ်ားကိ	ုႏိငုင္ံေတာဧ္ည့္ေဂဟာ၀င္း	
အတြင္းရွိ	ဟိုတယ္မ်ားတြင္သာမ	
က	ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ	
ဟုိတယ္မ်ားတြင္ပါ	ေနရာခ်ထား	
ေပးမည္ဟု	ဟိုတယ္/ခရီး၀န္ႀကီး	
ဌာနမွ	သိရသည္။

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ မတ္-၂၉

ျပည္တြင္းဘုရားဖူးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕	
သည္	 ခရီးစဥ္မ်ားကုိ	ကုိယ္တုိင္	
မပုိ႔ေဆာင္ဘဲ	လက္လႊဲပုိ႔ေဆာင္မႈ	
မ်ားရိွေန၍	သြားမည့္ခရီးစဥ္မ်ား	
ကုိ	ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ	သြားေရာက္	
ရန္	 ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္	 ခရီး	
သြား၀န္ေဆာငမ္ႈအသင္းက	တုကိ	္
တြန္းထားသည္။
	 ဘရုားဖူး၀န္ေဆာငမ္ႈေပးေန	
ေသာ	အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕သည္	ခရီးသည္		
မ်ားအား	လက္မွတ္မ်ားေရာင္းခ ၿ်ပီး	
ခရီးစဥ္ကုိ	၎တုိ႔အဖဲြ႕ကုိယ္တုိင္	
ပုိ ႔ေဆာင္ျခင္း	 မဟုတ္ဘဲ	အျခား	
အဖဲြ႕ႏွင့္	 ပုိ႔ေဆာင္ေပးသျဖင့္	လြဲ	
ေခ်ာမ္ႈမ်ားကု	ိ၀နႀ္ကီးဌာနသုိ႔	တိငု	္
ၾကားမႈမ်ားရိွသည္ဟု	ဟုိတယ္ႏွင့္	
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး		
ဌာနဒု၀န္ႀကီး	 ေဒါက္တာတင္ေရႊ	
ကေျပာသည္။
	 တုုငိၾ္ကားမႈတြင	္၎ဘရုားဖူး	
အဖဲြ႕မ်ားက	လြိဳင္ေကာခ္ရီးစဥက္ု	ိ
တစ္ဦးလွ်င္	ကုိးေသာင္းက်ပ္ျဖင့္	
ေရာင္းခ်ထားၿပီး	ခရီးစဥက္ု	ိအျခား	
အဖဲြ႕ျဖင့္	 ခ်ိတ္ဆက္လုိက္ပုိ႔ေစခဲ့	
ကာ	လြိဳင္ေကာ္သို ႔	 မေရာက္ဘဲ	
ေတာင္ႀကီးကုိသာ	 ေရာက္ရိွခဲ့သ	

ျဖင့္	 မေက်နပ္၍	တိုင္ၾကားမႈမ်ား	
ရိွခဲ့သည္ဟု	ဒု၀န္ႀကီး	ေဒါက္တာ	
တင္ေရႊေျပာသည္။
	 ‘‘ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔	 အ	
ေကာင္းဆံုးမွာခ်ငတ္ာက	ခရီးသြား	
ေတာ့မယ္ဆုိရင္	 	 ေသခ်ာစံုစမ္း	

ၿပီးမွ	 သြားပါလုိ ႔	 အႀကံျပဳခ်င္ပါ	
တယ္’’ဟု	 ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္	
ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ	 အသင္းမွ	
အတြင္းေရးမွဴး	 ဦးေက်ာ္မင္းလိႈင္	
ကဆိုသည္။
	 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔	 အသင္းကုိ	

၀ငထ္ားသူေတြနဲ႔	ပတ္သကၿ္ပီးျဖစ	္
မယ္ဆုိရင္ေတာ့	အသင္းအေနနဲ႔	
တတ္ႏုိင္သမွ်	ကူညီေပးသြားမွာ	
ပါ။	အသင္းမ၀ငထ္ားတ့ဲသူေတြန႔ဲ	
ပတ္သကရ္င္ေတာ့	ကညူဖီုိ႔	ေတာ္	
ေတာ္ေလးကုိ 	 အခက္အခဲရိွပါ 	

တယ္’’	ဟု	 ဦးေက်ာ္မင္းလိႈင္က	
ေျပာသည္။
	 	 	ယင္းျပႆနာမ်ား	 	 ေျပ	
လည္ရန္	 ျပည္တြင္းဘုရားဖူးလုပ္	
ငန္းတြင္	၀န္ႀကီးဌာနမွ	ဥပေဒႏွင့္	
လုပ္ထံုးလုပ္္နည္းမ်ား	ထုတ္ေပး	

ရန	္လုအိပ္ေၾကာင္း	ဘရုားဖူးလပု	္	
ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူ	 အမ်ားစုမွာ	
ကုမၸဏီေထာင္ၿပီး	လုပ္ငန္းလုိင္	
စင္မရွိသူမ်ားသည္ဟု	၎ကဆုိ	
သည္။
	 လကရွိ္တြင	္ျပညတ္ြင္းဘရုား	
ဖူးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာ	အဖဲြ႕	
၃၀၀	ေက်ာ္ရွိေနၿပီး	အသင္း၀ငၿ္ပီး	
လုပ္ကုိင္ေနေသာ	 အဖဲြ ႕ 	 ၁၇၀	
ေက်ာ္ရိွသည္။
	 ဘုရားဖူးလုပ္ငန္း	လုပ္ကုိင္	
ေနေသာ	အဖဲြ႕ငယ္မ်ားသည္	ရာ	
သီေပၚအခ်ိန္တြင္သာ	လုပ္ငန္း	
လပ္ုကုငိၾ္ကရၿပီး	လုငိစ္င္ျဖင္	့လပ္ု		
ကုိင္ရန္	 အခက္အခဲ ရွိသည္ဟု	
တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ဘုရားဖူးလုပ္ငန္း	
လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးက	ေျပာၾကား	
သည္။
	 ဘုရားဖူး 	 လုပ္ငန္းမ်ားအ	
တြက္	လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္	
ထားပါက	၀န္ႀကီးဌာနမွ	လုပ္ထံုး	
လပုန္ည္းမ်ားအတုငိ္း	ေဆာငရ္ြက	္
ေပးမည္ျဖစၿ္ပီး	ျပညတ္ြင္းဘရုားဖူး	
လုပ္ငန္း	လုိင္စင္ေၾကးမွ	 ၂	 ႏွစ္	
သကတ္မ္းရွိ	လုငိစ္ငအ္တြကက္်ပ္	
ေလးသနိ္းေပးေဆာငရ္မညဟ္	ုဟု	ိ
တယ္/ခရီး	 ၀န္ႀကီးဌာနမွ	သတ္	
မွတ္ထားသည္။

လိႈင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေတာင္ကြဲေစတီ
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ေက်ာ္မ်ိဳး

‘‘ကမၻာႀကီးက တစ္ညအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားတာမဟုတ္ပါဘူး’’
ကြန္ဂုိႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ မာတင္ေကာ့ဘလာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ	
ဟာ	 အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားၿပီးရင္	
အာဖရိကရဲ႕	 ဒုတိယေျမာက္ဧရိ	
ယာ	အႀကီးဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။	
ဒါေပမဲ့	ျပညတ္ြင္းစစန္ဲ႔	မတညၿ္ငမ္ိ	
မႈေတြ	 ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့	
ကြန္ဂိုဟာ	သယံဇာတႂကြယ္ဝေပ	
မယ့္	အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေနဆဲပါ။
	 ဒါေပမဲ့	 ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာမွာ	
သူပုန္အုပ္စု	M-23	 နဲ႔	 ၿငိမ္းခ်မ္း	
ေရးစာခ်ဳပ	္ခ်ဳပဆ္ုိႏုငိၿ္ပီးတဲ့ေနာက	္
ကြန္ဂိဟုာ	အေျခအေနေတြ	တည	္
ၿငိမ္စျပဳလာၿပီ။
	 ဒါေၾကာင့္	ဂ်ာမန္စပုိင္းဂဲလ္	
မဒီယီာဟာ	ကြနဂ္ိမုွာ	ၿငမိ္းခ်မ္းေရး	
ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္	 အဓိက	
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့	 ကုလၿငိမ္း	
ခ်မ္းေရးထနိ္းသမိ္းမႈတပဖ္ြ႕ဲ	အႀကီး	
အကဲ	 မာတင္ေကာ့ဘလာနဲ ႔	
ေတြ႕ဆံုၿပီး	 ကုလတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕	
ေအာင္ျ မ င္ မႈေတြအေ ၾကာင္း ၊	
ကြန္ဂိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔	 ျပန္လည္	
တည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္းေတြ	
ကို	ေမးျမန္းထားပါတယ္။

မစၥတာေကာ့လာခင္ဗ်ား အခုက 
စလို႔ အေရွ႕ကြန္ဂိမွုာ ကလုသမဂၢ 
တပ္ေတြ တပစ္ြဲထားတာ တစ္ႏွစ္ 
ရိွခဲ့ပါၿပီ။ လႀူကီးမင္းရ႕ဲ ကလုတပ္ 
သားေတြဟာ တုကိပ္ြထဲမဲွာ ပါဝင ္
တုကိခ္ုကိ္ေနၿပီး ၿငမိ္းခ်မ္းေရးထနိ္း 
သိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ စကတည္းက တိုး 
တက္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီ 
လိမု်ိဳး ဆင္းရဒဲကုၡခရံတာဟာ တိုး  
တက္မႈရဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ပါရဲ႕ 
လား။
 ဟုတ္ကဲ့။	လုိတယ္လုိ႔	ကြၽန္	
ေတာ္	ယံုၾကည္ပါတယ္။	၁၅	ႏွစ္	
ေလာက္ၾကာေအာင္	ႏုိင္ငံတကာ	
အသုိင္းအဝုိင္းဟာ	 အေရွ႕ကြန္ဂုိ	
က	အေျခအေနကု	ိဘာေအာငျ္မင	္
မႈမမွရဘ	ဲထနိ္းခ်ဳပ္ႏုငိ္ေအာင	္ႀကိဳး	
ပမ္းခဲ့ၾကတယ္။
	 ဒီေနာက္ေတာ့	 လုိအပ္တဲ့	
ေနရာမွာ	လက္နက္ကုိင္စစ္ေသြး	
ႂကြေတြ	 ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္ေရး	
မွာ	ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔	အငအ္ားကိ	ုစၿပီး	
သံုးလာခဲ့ၾကတယ္။	 အေျခအေန	
လည္း	 မွတ္သားေလာက္စရာ	 ပို	
ေကာင္းလာခဲ့တယ္။
ဘာေတြေျပာင္းလဲခဲ့ပါသလဲ။
 ေနရာေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားမွာ	
ပါပ။ဲ	တရားမဝငစ္စ္ေဆးေရးဂတ္ိ	
ေတြ	မရွိေတာပ့ါဘူး။	လယသ္မား	
ေတြဟာလည္း	သူတို႔ရဲ႕သီးႏွံေတြ	

ကို	 ေနာက္တစ္ႀကိမ္	 ျပန္စိုက္ၿပီး	
အရငက္	အၾကမ္းဖကအု္ပ္ခ်ဳပ္ေရး	
က	ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့	ဧရိယာေတြ	
ထဲက	ေစ်းေတြထဲမွာ	 ျပန္ေရာင္း	
ခ်ေနႏုိင္ပါၿပီ။
	 နယ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ	
လည္း	လညပ္တ္မႈပုံမွန္ျဖစလ္ာၿပီး	
စာသင္ေက်ာင္းေတြလည္း	ေနာက	္
တစ္ႀကိမ္ျပန္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။	 ရဲ	
အရာရွ	ိ၄၀၀	ကိလုည္း	ငွားရမ္းထား	
တယ္။	အခုေတာ့	ကိစၥေတြအား	
လံုး	 ဒီနည္းအတိုင္း	 ေသခ်ာရွိေန	
ေအာငလ္ပုဖ္ုိ႔ပ	ဲကြၽန္ေတာတ္ုိ႔	လိပုါ	
ေတာ့တယ္။

ဒါဟာ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း 
တပ္စြဲထားတဲ့ ကုလသမဂၢတပ္ 
ေတြအတြက္ နမူနာပံုစံမ်ား ျဖစ္ 
လာမလား။
 လူေတြက	ကြန္ဂိရု႕ဲနမူနာကိ	ု
အလြန္နီးကပ္စြာ	ေစာင့္ၾကည့္ေန	
ခဲ့ၾကပါတယ္။	သတုိူ႔ဟာ	ကြၽန္ေတာ္	
တုိ႔	ဒမီွာ	ထနိ္းသမိ္းေရးတပခ္်ထား	
တာကုိ	 ဘယ္လိုျဖစ္သလဲ၊	 ဘာ	
ေအာင္ျမင္မႈရသလဲဆုိၿပီး	အလြန္	
ကို	နီးနီးကပ္ကပ္	ေလ့လာေနၾက	
ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ဆုိလိုတာက ကုလသမဂၢ 
တပ္ေတြဟာ မာလီမွာ (သို႔မ 
ဟုတ္) ဗဟုိအာဖရိကသမၼတႏုငိင္ ံ
ေတြမွာလည္း အလံုးအရင္းနဲ႔ ဝင္ 
ေရာက္ၾကားဝင္ဖုိ ႔ လိုအပ္ပါသ 
လား။

 ကြန္ဂိုမွာ	 ေအာင္ျမင္တဲ့	
ဥပမာကုိ	 ဗဟုိအာဖရိကမွာ	 (သို႔	
မဟုတ္)	ေတာငဆ္ဒူန္မွာ	အသံုးခ်	
ၾကည္တ့ာမ်ိဳးေတာ	့လပုလ္ုိ႔မရဘူး	
ေပါ့။	 ဒါေပမဲ့	 ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ	
ကုိယ့္ပန္းတုိင္ေတြကို	 ဘယ္လို	
ေရာက္ရွိႏုိင္သလဲဆုိတာကုိေတာ့	
အလြန္တိတိက်က်	 စဥ္းစားဖုိ ႔	
လုိအပ္တာအမွန္ပါ။
	 ကြန္ဂိုကရတဲ့	 သင္ခန္းစာ	
ေတြထဲက	တစ္ခုက	စစ္ေရးအရ	
ခုိင္မာအားေကာင္းတဲ့တပ္နဲ႔	 ဝင္	
ထိန္းထားၿပီး	တပ္စြဲထားႏိုင္တယ္	
ဆုရိင	္ေအာင္ျမငမ္ႈအလားအလာ	
က	ပုိႀကီးမားမယ္ဆိုတာပါပဲ။	 ဒါ	
ေပမဲ့	 ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာ	
ကလည္း	အရပ္ဘက္ပူးေပါင္းပါ	
ဝင္မႈနဲ႔	အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကုိ	
ျပန္တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔လည္း	လို	
တာပါပဲ။

သမၼတဂ်ိဳအာခ်င္ေဂါ့ရဲ႕ ေထာက ္
ခံမႈနဲ႔ ဂ်ာမန္အစုိးရဟာ ႏုိင္ငံကုိ 
ကမၻာမွာ ပုိၿပီးတက္ႂကြတဲ့ အခန္း 
က႑ကေန ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ေန 
ေစခ်ငပ္ါတယ္။ ဒပီန္းတိုင္ေတြထ ဲ
မွာ အာဖရိကမွာ ပုိႀကီးမားတဲ့ေန 
ရာက ပါဝငဖ္ုိ႔လည္း ပါရိွပါတယ္။  
လႀူကီးမင္းအျမငက္ေရာ ဘယ္လု ိ
ရွိပါသလဲ။
 ဒီေဆြးေႏြးမႈကုိ	 ကြၽန္ေတာ္	
အရမ္းဝမ္းသာမၿိပီး	တတ္ႏုငိသ္မွ်	
အလံုးစံု	 ေထာက္ခံအားေပးသြား	

ခ်င္ပါတယ္။	 ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ	
မာလီနဲ႔	 ဗဟုိအာဖရိကမွာဆုိရင္	
ေတာ္ေတာ္ေလးေနာက္က်ေနပါ	
ၿပီ။	 ဒါေပမဲ့	 ကြၽန္ေတာ္တို႔	 ေမွ်ာ္	
လင့္ခ်က္ရွိတဲ့	ကြန္ဂိုလုိေနရာမ်ိဳး	
ကေန	စတင္သင့္ပါတယ္။

ဒီတုိင္းျပည္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္အ 
တြင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ 
သက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတဲ့ ေနရာမဟုတ္ 
လား။
 လူသားေတြရဲ႕	 ကပ္ဆုိးက်	
ေရာကခ္ဲမ့ႈေတြကေတာ	့စတိမ္ကူး	
တတ္ေလာက္ေအာင္	 ျဖစ္ခဲ့တာ	
ေပါ။့	ဒါေပမဲ	့လနူည္းနည္းေလာက	္
ကပဲ	 ျဖစ္ပ်က္ေနတာ	 သတိျပဳမိ	
ခဲ့ၾကတယ္။	 ဒီအေနအထားမွာ	
ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက	 ဒီ	
ကိစၥကို	 စိတ္ဝင္စားမႈ	 ပုိႀကီးလာ	
မယ္ဆုိရင္	ကြၽန္ေတာ္	အရမ္းဝမ္း	
သာမိမွာပါ။

ကြန္ဂိုတပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ဟာ 
သူပုန္ေတြလုိပဲ နာမည္ေကာင္းနဲ႔ 
ေက်ာ္ၾကားမႈမရွိဘူးေနာ္။
 ၿပီးခဲတ့ဲ	့၂	ႏစွအ္တြင္းမွာ	စစ	္
တပ္ဟာ	 တိုးတက္လာပါၿပီ။	လူ႔	
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအ	
တြက္	ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	ေစာင့္ၾကည့္	
ခဲ့တဲ့	ကြန္ဂိစုစတ္ပ္ရဲ႕	တပ္ဖြဲ႕ေတြ	
နဲ႔ပဲ	 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔	 နီးကပ္စြာပူး	
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
လူႀကီးမင္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ 

ေတာငအ္ာဖရိက၊ တန္ဇန္းနီးယား 
နဲ႔ မာလာဝီတုိ႔က လက္နက္ 
ေကာင္းေကာင္းတပ္ဆင္ထားတဲ့ 
အငအ္ား ၃,၀၀၀ ရိွတဲ့ ကလုလံၿုခံဳ 
ေရးတပ္က ေထာကပ့ံ္ထားတာပါ။ 
သပူနု္ေတြရ႕ဲေလးစားမႈကိုေတာင ္
လႀူကီးမင္းရခဲၿ့ပီးသားပါ။ က်န္ေန 
ေသးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ 
တပ္ေတြ (အမ်ားစကု အိႏိၵယတပ္ 
ေတြ)ကုိေရာ ထပ္ၿပီးျဖည့္ဆည္း 
သြားဦးမလား။
 ဒါက	အဓကိအခ်ကပ္။ဲ	ကြၽန္	
ေတာတ္ို႔	တပ္ေတြ	အခဆုိရုင	္ဒမီွာ	
ေနလာတာ	၁၅	ႏွစ္ရွိၿပီ။	ဒါေပမဲ့	
နည္းနည္းေလးပဲ	 ေျဖရွင္းႏုိင္ပါ	
တယ္။	 ဒါကို	 ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္	
ေဝဖနသ္ံုးသပမ္ႈေတာ	့ရွရိပါမယ။္	
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးထနိ္းသမိ္းမႈတပ္ေတြ	
ကု	ိျဖည္ဆ့ည္းေပးေနတဲ	့ႏုငိင္ံေတြ	
ဟာ	ဒီကိစၥကုိ	ပုိၿပီးခုိင္မာတဲ့နည္း	
လမ္းနဲ႔	ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကပါၿပီ။

ကြန္ဂိုမွာ ကုလသမဂၢတပ္ေတြ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္  
ထဲမွာ ပါဝင္တာဟာ တစ္ႏွစ္ကုိ 
ယူ႐ို ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံကုန္က် 
ၿပီး ဂ်ာမနီက သန္း ၁၀၀ ပဲ ထည့္ 
ဝင္ႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ေရးပုိင္းအရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ 
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပိုင္း 
ကိုလည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ေပးရမယလ္ို႔ လႀူကီးမင္းေျပာထား 
ပါတယ္။ ဒါကုိ ဘယ္လုိအဆိုျပဳ 

သြားဖုိ႔ ရွိပါသလဲ။
 ကြၽန္ေတာတ္ို႔ဟာ	မနက္ျဖန္	
အေၾကာင္း၊	ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း	
သစ္အေၾကာင္း	အၿမဲစဥ္းစားရပါ	
မယ္။	 အခုထက္ထိ	 ရရိွထားတဲ့	
လံုၿခံဳေရးကို	 ထိန္းသိမ္းခ်င္တယ္	
ဆုိရင္	 ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ	 ကြန္ဂို	
တပ္မေတာ္၊	 ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔	 အစိုးရ	
လိုအပ္ပါတယ္။	 ေကာင္းမြန္တဲ့	
အပုခ္်ဳပ္ေရးဆုတိာ	အားလံုးနဲ႔	ဆုငိ	္
တာပါပဲ။	လံုၿခံဳေရးနဲ႔	တည္ၿငိမ္မႈ	
မရွိဘဲ	 ေကာင္းမြန္တဲ့	 အုပ္ခ်ဳပ္	
ေရးမရွိႏုိင္ပါဘူး။	 ဒါေၾကာင့္	 စစ္	
ေရးသက္သက္ခ်ည္း	စဥ္းစားတာ	
ကေန	 ေဆြးေႏြးမႈေတြကို	 ကြၽန္	
ေတာ္	လမ္းခြဲထြက္ခ်င္တာပါ။

ေကာင္းမြနတ္ဲ ့စမီကံနိ္းပါပ။ဲ ဒါေပ 
မဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေငြေတြလည္း 
အမ်ားႀကီးရွိလာမွာပါ။ ဘယ္သူ 
ေတြက အစုိးရအရာရွိေတြ၊ ရဲ 
ေတြ၊ တရားသူႀကီးေတြအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မွာလဲ။
 အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့	ကင္	
ရွာဆာက	အစုိးရပဲေပါ့။	ႏုိင္ငံတ	
ကာ	အသိငု္းအဝုငိ္းကလည္း	ကညူ	ီ
ႏုငိပ္ါတယ။္	ဒါေပမဲ	့ဒမီွာ	ႏုငိင္ံေရး	
အရ	စိတ္ဆႏၵမရွိရင္ေတာ့	အစား	
ထုိးေနရာယူႏုိင္မွာ	 မဟုတ္ဘူး	
ေပါ့။

ဒီစိတ္ဆႏၵကလည္း ကြန္ဂုိၿမိဳ႕ 
ေတာ္ ကင္ရွာဆာမွာ အၿမဲမရွိခဲ့ 
တဲ့အရာပဲ မဟုတ္လား။
 ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵလံုးဝကိုရွိ	
ၾကပါတယ္။	ဥပမာ-	တိုင္းျပညက္ု	ိ
စုစည္းႏုိင္ ၿပီး	 ဖြံ ႕ ၿဖိဳးေအာင္	
သဘာဝရင္းျမစ္	သယံဇာတေတြ	
ကို	သံုးမယ္ဆုိရင္ေပါ့။

ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္တစ္ခုကို တည္ 
ေဆာက္ဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္မယ့္ အ  
ေဆာကအ္အံုေတြကု ိဒါနဲ႔ ေထာက ္
ပံ့ေပးဖုိ႔ မလံုေလာက္ႏုိင္ဘူး မ 
ဟုတ္လား။
 ကမၻာႀကီးက	တစည္အတြင္း	
ေျပာင္းလဲသြားတာမဟတုပ္ါဘူး။	
ဒါေပမဲ	့ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔	အျပဳသေဘာ	
ေဆာငတ္ဲလ့မ္းေၾကာင္းကိ	ုျမင္ႏုငိ	္
ပါတယ္။	 တြန္းအားတစ္ရပ္ရွိေန	
တယ္။	ကြၽန္ေတာ္တို႔	အဲဒါကုိ	သံုး	
ရမယ္။	အာမခံခ်က္ေတြမရိွၾကေပ	
မယ့္	 အခြင့္အေရးေကာင္းေတြရွိ	
ေနတာပဲေလ။

—Ref: Interview with UN 
Congo Mission Leader Martin 
Kobler, Spiegel: 27th March.
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ကိုရီးယား Posco သံမဏိကုမၸဏီဥကၠ႒
ခြၽန္ဂြၽန္ယန္း

ရဲမင္း

ဂီနီႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ပုိး ျပန္႔ပြားေနၿပီး ေက်းလက္မ်ား၌ ေသဆံုးသူ ၆၆ ဦးထိ ရွိလာ

မစၥတာခြၽန္ဂြၽန္ယန္းသည္	ေတာင္	
ကုရိီးယား	စီးပြားေရးသမားတစဥ္ီး	
ျဖစ္ၿပီး	 ေတာင္ကုိရီးယားသံမဏိ	
ေပါ့စ္ကုိ၏	လက္ရွိဥကၠ႒ႏွင့္	အမႈ	
ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
	 ခြၽန္ဂြၽန္ယန္းကုိ	၁၉၄၈	ခုႏွစ္	
ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၃	ရက္တြင္	 ေတာင္	
ကိုရီးယားႏုိင္ငံ	 ဘူဝမ္ၿမိဳ႕၌	 ေမြး		
ဖြားခဲ့သည္။	 ဆုိးလ္အမ်ိဳးသား	
တကၠသုိလ္တြင္	 အထက္တန္း	
တက္ေရာက္ၿပီး	ယင္းတကၠသုိလ္	
မွပင္	 နည္းပညာဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။	

၁၉၉၉	ခုႏစွတ္ြင	္ဆြန္ေခ်ာငအ္မ်ိဳး	
သားတကၠသုိလ္မွ	သတၱဳအင္ဂ်င္	
နီယာ	မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။
	 ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ေသာ	 ၁၉၇၅	
ခုႏွစ္မွာပင္	ခြၽန္ဂြၽန္ယန္းသည္	ထုိ	
စဥ္က	ပိုဟန္သံႏငွ့	္သမံဏကိမုၸဏ	ီ
(ေပါစ့က္ိ)ုတြင	္ဝင္ေရာကခ္ဲသ့ည။္		
၁၉၈၄	 ခုႏွစ္အထိ	 ပိုဟန္ေဒသ	
သံမဏိစက္႐ုံ	 မန္ေနဂ်ာအျဖစ္	
တာဝန္	 ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။	
ယင္းေနာက္တြင္	ေပါ့စ္ကုိ၏	ဂြမ္	
ယန္းေဒသစက္႐ံု၌	 ငါးႏွစ္ၾကာ	

သမံဏထုိတ္လပ္ုေရးဌာန	အႀကးီ	
အကဲအျဖစ္	 တာဝန္ယူခဲ့သည္။	
ထိုမွ	 ပုိဟန္စက္႐ုံသို႔	 ျပန္လာၿပီး	
သံမဏိထုတ္လုပ္ေရး	နည္းပညာ	
ဌာန	အႀကီးအကဲအျဖစ္	ခုနစ္ႏွစ္	
ၾကာ	တာဝန္ယူခဲ့သည။္	နည္းပညာ	
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး	ဦးေဆာငခ္ဲၿ့ပီး	
ေပါ့စ္ကုိ၏	ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း	 တုိး	
တက္ေရးတြင	္ပါဝငက္ညူခီဲ့သည။္
	 ခြၽန္ဂြၽန္ယန္းသည္	၁၉၉၉	မွ	
၂၀၀၂	ခုႏွစ္အထိ	ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္	
ႏိုင္ငံတြင္	 ေပါ့စ္ကုိ	 အီးယူဌာန	

အႀကီးအကဲအျဖစ္	 တာဝန္ယူခဲ့	
သည္။	၂၀၀၄	ခုႏွစ္တြင္	ဂြမ္ယန္း	
စက္႐ံု၏	 ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္လာခဲ့	
သည္။
	 ၂၀၀၆	 ခုႏွစ္တြင္	 ေပါ့စ္ကုိ	
၏	ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ	 နည္း		
ပညာဌာနခြဲ	 ဒုတိယဥကၠ႒	 ျဖစ္	
လာသည္။	
	 ၂၀၀၈	ခုႏစွတ္ြင	္ေပါ့စက္ု၏ိ	
အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္	 ထုတ္လုပ္ေရး	
အမႈေဆာင္	 အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္	
ခန္႔အပ္ခံရၿပီး	 ၂၀၀၉	 ေဖေဖာ္	

ဝါရီလတြင္	 ေပါ့စ္ကုိကုမၸဏီ၏	
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္	 ျဖစ္လာ	
ခဲ့သည္။
	 ေပါ့စ္ကုိကုမၸဏီမွာ	 ကမၻာ့	
စတုတၳအႀကီးဆံုး	သံႏွင့္	သံမဏိ	
ထုတ္လုပ္ေရး	ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ၿပီး	
၂၀၁၂	 ခုႏွစ္က	 ကမၻာေပၚတြင္	
၁၄၆	ခုေျမာက္	အႀကီးဆံုးေကာ္ပုိ	
ေရးရွင္းအျဖစ္	 Fortune	 Glogal	
500	အဖြဲ႕က	သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
	 ခြၽန္ဂြၽန္ယန္းသည္	 ေပါ့စ္ကုိ	
၏	အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္အျဖစ္	

သာမက	ကိုရီးယားသံႏွင့္သံမဏိ	
အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒၊	 ႏုိင္ငံတကာ	
သံႏငွ့သ္မံဏအိငစ္တီက်ဴ႕ဒ	္အမႈ	
ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊	 ကုိရီးယား	
အမ်ိဳးသားအင္ဂ်င္နီယာ	 နည္း	
ပညာအဖြဲ႕ဥကၠ႒	 တာဝန္မ်ားကုိ	
လည္း	ရယူထားသည္။
	 ခြၽန္ဂြၽန္ယန္းသည္	 အိမ္	
ေထာင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး	 သမီး	
ႏွစ္ဦး	ထြန္းကားထားသည္။

—Ref: Wikipedia

ကြန္နာကရီ၊မတ္-၂၉
ဂီနီႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္	 ကြန္နာကရီ၌	
အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ပုိး	 ကူးစက္ခံ	
ထားရသမူ်ားရွသိညဟ္	ုဂနီအီစုိးရ	
က	ပထမအႀကမ္ိ	အတည္ျပဳေျပာ	
ၾကားသည္။
	 ၿမိဳ႕ေတာ္ကြန္နာကရီ၌	အီဘိ	ု
လာ	ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရျခင္းမရွိ	
ဟု	မတ္လ	၂၅	ရကတ္ြင	္အစိုးရက	
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း	
လက္ရွိတြင္	 အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္	
ကူးစက္ခံထားရသူမ်ား	 ေတြ႕ရွိရ	

သည္ဟု	အစိုးရက	ေျပာသည္။
	 ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 	
အဘီိလုာဗိငု္းရပစ္္ျဖင့	္ေသဆံုးသ	ူ
၆၆	ဦးအထိ	ရွိခဲ့သည္။
	 ဂီနီႏွင့္	အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား	
ျဖစ္ေသာ	လုကိ္ေဘးရီးယားႏငွ့	္ဆ	ီ
ယာရာလယီြနတ္ို႔တြငလ္ည္း	အဘီိ	ု
လာဗုိင္းရပ္စ္	ကူးစက္ခံရမႈမ်ားရွိ	
သည္ဟု	 သံသယျဖစ္လ်က္ရွိ	
သည္။
	 အနီးကပ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ	
ျဖင့္	ကူးစက္ေသာ	အီဘိုလာဗုိင္း	

ရပစ္္ေၾကာင္	့ေရာဂါျဖစပ္ြားသ	ူ၂၅		
ႏွင့္	 ၉၀	ရာခုိင္ႏႈန္းၾကား	 ေသဆံုး	
ေလ့ရွိသည္။
	 ေရာဂါပုိးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ	 ႀကိဳတင္	

ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္	 လင္းႏုိ႔	
မ်ား	 ေရာင္းခ်မႈႏွင့္	 စားသံုးမႈမ်ား	
ကိ	ုဂနီကီ်န္းမာေရးဝနႀ္ကီးဌာနက	
တားျမစ္ခဲ့သည္။
	 အရသာရွိေသာ	သစသ္ီးစား	
လင္းႏုိ႔မ်ားသည္	 ေရာဂါပုိးသယ္	
ေဆာင္လာသူမ်ား	 ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ		
သည္ဟု	 အစိုးရက	 ယူဆထား	
သည္။
	 ဦးေႏွာက္ေသြးယိ	ုအျပင္းဖ်ား	
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖင့္	ေသဆံုး	
ခဲ့ေသာ	 အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏	 ညီ	

အစ္ကုိမ်ားသည္	ယင္းအမ်ိဳးသား	
၏	အသုဘမွ	ကြန္နာကရီၿမိဳ႕သို႔	
အျပန္တြင္	 အလားတူ	 ေရာဂါ	
လကၡဏာမ်ားျပခဲ့ၿပီး	 အီဘုိလာ	
ဗိငု္းရပစ္ပ္ုိး	ကူးစကခ္ထံားရသည	္
ဟု	စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
	 အဆိပုါညအီစက္ုိေလးဦးကိ	ု
သီးသန္႔လူနာေဆာင္တစ္ခုတြင္	
ထားရွၿိပီး	ေသဆံုးသအူမ်ိဳးသား၏	
မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း	သီးျခား	
ထား၍	 ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု	
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက	ေျပာၾကား	

သည္။
	 အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ပိုး	 ကူး	
စကခံ္ရမႈကု	ိကသုရန္	ေဆးဝါးမ်ား	
မရွိေသးေပ။
	 ယင္းဗုိင္းရပ္စ္ပုိးကုိ	 တစ္	
ကုယ္ိေရသန္႔ရွင္းမႈ၊	ပတ္ဝန္းက်င	္
သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္	 အႏၲရာယ္ရွိေသာ	
ေတာေကာငသ္ားမ်ား	စား	သံုးမႈကု	ိ
ေရွာငရ္ွားျခင္းတုိ႔ျဖင့	္ထနိ္းခ်ဳပ္ႏုငိ	္
လိမ့္မည္ဟု	 က်န္းမာေရးအရာရွိ	
မ်ားက	ယံုၾကည္ၾကသည္။

—Ref: BBC
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ဘုိးရင္း ၇၄၇ ဂ်မ္ဘုိဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား အသံုးျပဳမႈ 
ဂ်ပန္ေလေၾကာင္းလုိင္း ရပ္ဆုိင္း

တရားမဝင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္အတုမ်ားကို 
တ႐ုတ္အစိုးရ စတင္ႏွိမ္နင္း

တုိက်ိဳ၊မတ္-၂၉
ဂ်ပန္ေလေၾကာင္းလုိင္း	 (JAL)	
သည္	 ၁၉၇၀	 ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍	
အသံုးျပဳလာေသာ	ဘိုးရင္း	 ၇၄၇	
ဂ်မ္ဘုိဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား	အ	
သံုးျပဳမႈကု	ိယခလုကနုတ္ြင	္စတင	္
ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္	ျဖစ္သည္။
	 အရွည	္၇၀	မီတာ	(၂၂၉	ေပ)	
ႏွင့္	အက်ယ္အဝန္း	 ၆၀	 မီတာရိွ	

ေသာ	 ထုိေလယာဥ္ ႀကီးမ်ားကို 	
JAL	လုိင္းတြင္	၁၉၇၀	ျပည့္ႏွစ္၌	
ပထမဆံုး မိတ္ဆက္ခဲ့ ၿ ပီး 	 ျပည္	
တြင္း၊	 ျပည္ပ	သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္	
ေရး	ခရီးမ်ား၌	တြငက္်ယစ္ြာအသံုး	
ျပဳခဲ့ၾကသည္။
	 ဂ်ပန္ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား	
အားလံုးသည	္ထုိေလယာဥမ္်ားကု	ိ
သံုးစြဲခဲ့ရာ	 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 	

စီးေရစုစုေပါင္း	၁၂၀	ေက်ာ္သည္	
အထိ	 ဂ်မ္ဘိုဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား	
ခ်ည္း	သံုးစြဲမႈျမင့္တက္ခဲ့သည္။
	 သို႔ေသာ္	၇၄၇	ေလယာဥ္ႀကီး	
မ်ားသည္	 ႏုိင္ငံ၏အႀကီးမားဆံုး	
ေလယာဥ္မေတာတ္ဆမႈမ်ားတြင	္
လည္း	ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္။
	 ၁၉၈၅	 တြင္ 	 JAL	 ေလ	
ေၾကာင္းလုိင္းမွ	ဂ်မ္ဘုိဂ်က္	၇၄၇	

ေလယာဥ္တစ္စီးသည္	 ခရီးသည္	
၅၂၄	ဦး	တင္ေဆာင္ၿပီး	တုိက်ိဳမွ	
အိုဆာကာသို ႔ 	 ပ်ံသန္းရာတြင္ 	
တုိက်ိဳအေနာက္ေျမာက္ဘက္၌	
ပ်ကက္်ခဲရ့ာ	ေလးဦးသာ	အသက	္
ရွင္က်န္ရစ္သည္။
	 JAL	လုိင္းသည္	ဂ်မ္ဘုိဂ်က္	
မ်ားေနရာတြင	္အေလးခ်နိ္ေပါပ့ါး	
ေသာ	ဘုိးရင္းဒရင္းလိုင္နာ	၇၈၇	

ေလယာဥမ္်ားျဖင့	္အစားထိုးသံုးစြ	ဲ
သြားမည္ျဖစ္သည္။
	 ဘုိးရင္း	၇၄၇	ေလယာဥ္ႀကီး	
မ်ားကို 	 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 	 အသံုး 	
မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း	ကမၻာတစ္	
ဝန္း	အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္	အသံုး	
ျပဳေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

—Ref: AFP

ေဘဂ်င္း၊မတ္-၂၉
တ႐ုတ္အစိုးရသည္	တရားမဝင္	
မီဒီယာမ်ားႏွင့္	ဂ်ာနယ္လစ္အတု	
မ်ားကို	 ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းမႈမ်ား	 စတင္	
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
	 လာမည့္စက္တင္ဘာအထိ	
လုပ္ေဆာင္သြားမည့္	ထုိလႈပ္ရွား	
မႈတြင္	 တရားမဝင္အြန္လုိင္းမီဒီ	
ယာမ်ားႏငွ့	္ဂ်ာနယလ္စအ္ေယာင	္
ေဆာင၍္	ေငြလမ္ိေသာ၊	ေငြေၾကး	
အလြသဲံုးစားလပုသ္မူ်ားကိ	ုအဓကိ	
ထား	အေရးယသူြားမည္ျဖစသ္ည။္
	 စစဆ္င္ေရးအသြင္ျဖင့	္ထုသိို႔	
တရားမဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္	မီဒီယာ		
အတုမ်ားအား	တုိက္ဖ်က္ေရးကို		
အမ်ိဳးသား	 ညစ္ညမ္းစာေပႏွင့္ 	
တရားမဝင္	 စာေပတုိက္ဖ်က္ေရး	
႐ံုးႏွင့္ 	 ႏုိင္ငံေတာ္ပံုႏိွပ္မီဒီယာ၊	
ထုတ္ေဝေရး၊	ေရဒီယို၊	႐ုပ္ရွင္ႏွင့္		
႐ုပ္ျမင္သံၾကား	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕	
တုိ ႔က	 ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြား	
မည္ျဖစ္သည္။
	 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္	ယမန္ႏွစ္	
ကလည္း	ထိုသို႔	အေရးယူေဆာင္	
ရြက္မႈမ်ားကို	 ဒီဇင္ဘာလမွ	ယခု	

ႏွစ္	 ေဖေဖာ္ဝါရီအထိ	 ျပဳလုပ္ခဲ့	
သည္။
	 ထုိစဥ္က	အာဏာပုိင္မ်ား	
သည္	 တရားမဝင္ 	 မဂၢဇင္းႏွင့္ 	
သတင္းစာေစာင္ေရေပါင္း	၁	ဒသမ	
၃၄	သန္းကိ	ုသမိ္းဆည္းႏုငိခ္ဲသ့ည။္
	 စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္	သံသယ	
ရွိသူမ်ားမွာ	အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း	
မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္၍	ဂ်ာနယ္လစ္	
ဟန္ေဆာင္ကာ	အဖ်က္သေဘာ	
သတင္းမ်ား	 ေရးသားသူမ်ားျဖစ္	
ၿပီး	၎တုိ႔သည္	သတင္းမ်ား	ဖြင့္	
ခ်မညဆ္ုကိာ	ၿခမိ္းေျခာက္ေငြညႇစ	္
ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။
	 အခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္လစ္အတုမ်ား	
မွာ	ေကာင္းသတင္းမ်ား	ေရးေပး	
မည္ဟုေျပာကာ	ေငြလိမ္ေတာင္း	
သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း	ဆိုသည္။
	 အာဏာပိငုမ္်ား၏	ႏွမိန္င္းမႈ	
မ်ားတြင	္ထိုသို႔	တရားမဝငလ္ပ္ုရပ္	
မ်ားတြင္	 ပါဝင္ပတ္သက္သည့္	
ဂ်ာနယ္လစ္အစစ္မ်ားကုိလည္း	
အေရးယသူြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	ဆိ	ု
သည္။

—Ref: Xinhua
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‘‘ဝင္ေၾကးနဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖတာထက္စာရင္ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖတာက 
လူေတြပုိၿပီးၾကည့္ရတာ အဆင္ေျပမယ္’’

ဇြဲဉာဏ္
တစခ္်နိက္	ဂတီႏငွ္	့႐ပုရ္ငွန္ယပ္ယ္ႏစွခ္စုလုံးတြင	္ပရသိတအ္ားေပးမႈရရွ	ိ
ခဲ့ၿပီး		ပညာေရးဘကတ္ြငလ္ည္း	ထူးခြၽန္သ	ူအဆုိေတာ္၊	သ႐ုပ္ေဆာင၊္	ေဒါက	္
တာစုိးသူကို	 ပရိသတ္မ်ား	 ယခုအခ်ိန္အထိ	 ေမ့ႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္ေခ်။	
ပရသိတ္ေရ႕ွမ	ွဆယ္ႏစွ္ေက်ာ	္ေပ်ာကက္ြယသ္ြားခဲ့ေသာလ္ည္း	ပရသိတ	္
မ်ား၏	ရငထ္တဲြင	္ေနရာယထူားဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကိ	ုၿပီးခဲသ့ည့္ႏစွ	္မတလ္	
၃၀ရက္က	မိုင္ဒါကြင္း၌	ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ	တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြကဲ	သက္ေသ	
ျပႏုိင္ခဲ့သည္။	အသက္အရြယ္ႏွင့္မလုိက္ေအာင္	ႏုပ်ဳိသူဟု	ပရိသတ္မ်ား	
သတ္မွတ္ထားေသာ	 စုိးသူကုိ	 မၾကာမီတြင္	 မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္မည့္	
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွင့္	 လက္ရွိအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို	 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါ	
သည္။

ၾကဴၾကဴဟန္ ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၀
အႏုပညာအလုပ္မ်ားကုိ	 ပုိလုပ္ခ်င္ေသးေသာေၾကာင့္	 အိမ္	
ေထာငသ္ကတ္စလ္ေက်ာရ္ိၿွပ	ီျဖစ္ေသာလ္ည္း	ရင္ေသြးမယခူ်င	္
ေသးေၾကာင္း	၀ုိင္းစုုခုိင္သိန္းကဆုိသည္။
	 ‘‘ရင္ေသြးမယူေသးဘူး။	အလပ္ုလပ္ုခ်င္ေသးတယ္။	အာ	
ဘြားအတြက္	အမ္တီဗီ႐ုိက္စရာရိွတယ္။	 စံုတဲြေခြထြက္စရာရိွ	
တယ္။		ေနာကထ္ပ္တစ္ေခြလည္း	ထုတ္ခ်င္ေသးတယ္’’ဟု	အဆိ	ု
ေတာ္၊	သ႐ုပ္ေဆာင္	၀ုိင္းဆုခုိင္သိန္းကေျပာသည္။
	 ထြကရ္ိထွားေသာ	တတယိေခြ‘‘အာဘြား’’အတြက	္အမတ္ဗီ	ီ
႐ုကိက္ူးရန	္လတတ္ေလာတြင	္ဒါ႐ုကိတ္ာ	ေအာင္ျမတ္ႏငွ္	့၀င္း	
လြငထ္ကတို္႔ထံ	အပ္ထားၿပီး	ပါ၀ငသ္႐ုပ္ေဆာငမ္ည္	့ေမာ္ဒယ္	
မ်ားကု	ိမေရြးခ်ယရ္ေသးေၾကာင္း	၀ုငိ္းဆခုုငိသ္နိ္းကေျပာသည။္
	 ‘‘ဧၿပီလ	၅	ရကမွ္ာ	‘‘မင္းရ႕ဲေရြးခ်ယ္မႈ’’သခီ်င္းတစပု္ဒ႐ုိ္က	္
ဖုိ႔	ခ်ိန္ထားတယ္။	Story	Board	ရၿပီဆိုေတာ့	မင္းသား၊	မင္းသမီး	
ေရြးမယ္။	အစမ္လည္း	ပါမယ္။	အစမ္႐ုိကခ္်ငတ္ဲ့	ဟာေလးေတြ	
ဒါ႐ုိက္တာကုိ	ေျပာျပတယ္’’ဟု	၎ကေျပာသည္။
	 မက္ေလာကစ္ရာ၊	မ်ကလ္ညွ္အ့ေခြမ်ားထက	္႐ုကိက္ူးမႈ	ပုစံ	ံ
ဆန္းဆန္းျပားျပားျဖစ္ေအာင႐္ုကိက္ူးရမည္	့သခီ်င္းမ်ားက	အာ	
ဘြားအေခြတြင္	 မပါသည့္အတြက္	 ပုံမွန္ထက္အနည္းငယ္	
ထူးျခားေအာငသ္ာ	႐ုကိက္ူးမညဟ္	ု၀ုငိ္းစ	ုခုငိသ္နိ္းကေျပာသည။္
	 ၀ုိင္းစုုခိုင္သိန္း၏	ထြက္ရိွထားေသာ	တစ္ကုိယ္ေတာ္ေခြ	
မ်ားမွာ	ပရိသတ္မ်ား၏	အစဥ္အၿမအဲားေပးမႈကု	ိရေနၿပီး	ဂတီဆ	ု	
မ်ားစြာကုိ	သိမ္းပုိက္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ရင္ေသြးမယူခ်င္ေသးတဲ့ ၀ုိင္းစုခုိင္သိန္း

 စုိးသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

မႏၲေလးမွာလုပ္မယ့္ တစ္ကုိယ္ 
ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြအဲေၾကာင္း အရင ္
ဆုံးေျပာျပေပးပါလား။ ဒီေဖ်ာ္ေျဖ 
ပြဲျဖစ္လာဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ 
ေပးခဲ့ရလဲ။
	 ဒပီြကဲ	ရန္ကန္ုပြမဲလပ္ုခငက္	
တည္းက	ေစတနာတူ၊	၀ါသနာတူ	
တဲ	့လူေတြစစုည္းၿပီးအဆင္ေျပဆုံး	
ဟာေလးလုပ္ၾကမယ္ဆုိၿပီး	 စိတ္	
ကူးတာ။	 အဲဒီကတည္းက	 ခ်က္	
ခ်င္းေတာ့	မလုပ္ဘူးေလ။	ငါးလ	
ေျခာက္လေလာက္အခ်ိန္ယူမယ္	
ဆုၿိပီး	တကယ့္တကယ္အစက္ိုျပန္	
လာတာန႔ဲ	အသံေခြေလးသြင္းတာ	
နဲ႔ဆုိေတာ့	 ၂၀၁၃	 ဒီဇင္ဘာ	
ေလာက္ဆုိၿပီး	စိတ္ကူးျဖစ္တယ္။	
အဲဒီကေန	 ဇန္န၀ါရီကို	 ေရႊ႕ၾက	
တယ္။	ဒါေပမဲ	့အစက္ု	ိျပန္စဥ္းစား	
ၾကည့္ေတာ့	ပရိသတ္ေတြအတြက	္	
အခ်ိန္နည္းနည္းပုိယူရင္ေကာင္း	
မယ္ဆုိၿပီး	မႏွစ္က	မတ္လ	၃၀မွာ	
လုပ္တဲ့အတိုင္း	 ႏွစ္ပတ္လည္အ	
ေနနဲ႔	လုပ္မယ္ဆုိၿပီး	 စဥ္းစားျဖစ္	
တယ္။	စေနလုိ	ရက္မ်ဳိးကအဆင္	
အေျပဆုံးျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး	မတ္	
	၂၉ရက္ကိုေရြးျဖစ္တယ္။	အဲဒီမွာ	
လည္း	 ပြဲက်င္းပမယ့္ေနရာကို	
အစ္ကိုက	 လူေတြမ်ားႏုိင္သ	

ေလာက္အမ်ားႀကီးလာၾကည့္ႏိုင္	
တဲ	့ေနရာျဖစ္ေစခ်ငတ္ယဆ္ုိေတာ	့
ေရြးၾကတာ	 အဆင္မေျပဘူးျဖစ္	
တယ္။	အဆင္ေျပမယ္ထင္တဲ့ေန	
ရာေတြကလည္း	 အေၾကာင္း	
ေၾကာင္းေၾကာင္	့အဆငမ္ေျပဘူး။	
ေနရာေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ	 ဒီရက္	
လုပ္တာထက္ပုိၿပီးအဆင္ေျပေျပ	
ေလးျဖစ္ေအာင္	 ရက္နည္းနည္း	
ေရႊ႕ပါလားလုိ ႔	 ေတာင္းဆုိၾက	
တယ္။	 အစ္ကို	 မေရႊ႕ခ်င္ဘူး။	
ေနာက္ဆုံးေတာ့	ဒါကအဆင္ေျပ	
ဆုံးျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး	 ရက္အားျဖင့္	
လည္း	ေက်ာင္းသားေတြ	စာေမးပြ	ဲ
ေျဖၿပီးတဲ့အခ်ိန္၊	သံဃာ့စာေမးပြဲ	
ေတြ၊	သန္းေခါငစ္ာရင္းအစအီစဥ္	
ေတြ	လြတတ္ဲရ့ကက္ိစုဥ္းစားလုကိ	္
ေတာ့	သႀကၤန္မတုိင္ခင္ေလး	ဧၿပီ	
၁၁ရက္မွာ	က်င္းပမယ္ဆုိၿပီးလုပ္	
ျဖစတ္ာ။	ေနရာကေတာ့	အဆင	္အ	
ေျပဆုုံးအေနအထားေရြးထားတဲ့	
ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းမွာ	လုပ္ျဖစ္	
မယ္။
မႏွစ္ကရန္ကုန္မွာလုပ္တဲ့ေဖ်ာ္  
ေျဖပြကဲ ေအာင္ျမငခ္ဲတ့ာဆုိေတာ ့ 
မႏၲေလးပြဲအတြက္ေရာ ဘာေတြ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 
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မိုင္ေလဆိုင္းရပ္စ္၏ လူမႈေဗဒအေၾကာင္း ေကာလိပ္တြင္ သင္ၾကားမည္
ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊မတ္-၂၉

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ	 နယူးေယာက္	
ျပည္နယ္ရွိ 	 ေကာလိပ္ေက်ာင္း 	
တစ္ေက်ာင္းတြင္ 	 အဆိုေတာ္ 	
မိုင္ေလဆိုင္းရပ္စ္၏	လူမႈေဗဒအ	
ေၾကာင္း 	 သင္ ၾကားေပးမည့္အ	
တန္းတစ္တန္း	 ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္	
သည္။
	 ဆာရာတုိဂါစပရင္းၿမိဳ႕ရိွ	ပုဂၢ	
လကိလစဘ္ရယ္အႏပုညာ	ေကာ	

လိပ္ေက်ာင္း	Skidmore	က	မိုင္	
ေလဆိုင္းရပ္စ္၏	လူမႈေဗဒသင္	
တန္းကို	ေႏြရာသီတြင္	သင္ၾကား	
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း	အေမရိကန္	The	
Saratogian	သတင္းစာက	ေဖာ္	
ျပသည္။
	 ယင္းေကာလိ ပ္၏	 လက္ 	
ေထာကပ္ါေမာကၡ	ကာ႐ိလုင္းခ်ား	
ေနာ့ဖက္	၎သည	္အသက	္(၂၁)	
ႏွစ္အရြယ္	 အဆိုေတာ္	 မိုင္ေလ	

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြ ျပဳလုပ္မယ့္ JYJ ဂြၽန္ဆု
ဆုိးလ္၊မတ္-၂၉

ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္ 	
အဆိုရွင္မ်ားအဖဲြ႕	 JYJ	အဖဲြ႕၀င္	
ဂြၽန္ဆုသည္	လာမည့္ေမလတြင္	
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌	 ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြ	
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

	 ဂြၽန္ဆု၏	ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖ	
ပဲြမ်ားသည	္ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ား	ရရွခိဲ	့
ေသာေၾကာင့္	ယခုႏွစ္	 ေတးဂီတ	
ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို	ဂ်ပန္မူဟန္ျဖင့္	ဖန္	
တီးရန္	 ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု	 ဂြၽန္	
ဆု၏	ေအဂ်င္စီ	C-	Jes	က	ေျပာ	
ၾကားသည္။
	 လာမည့္	 ေမလ	ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ	
တြင	္အဆိုေတာ္	ဂြၽန္ဆသုည	္၎၏	
ပံမုနွအ္ခ်စသ္ခီ်င္းမ်ားႏငွ့	္ဒရာမာ	
ဇာတလ္မ္းမ်ား၊	သခီ်င္းမ်ားအျပင	္
၎ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ	ဂ်ပနအ္	
ခ်စ္သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း	 သီဆို 	
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္	
ေၾကာင္း	၎၏	ေအဂ်ငစ္ကီ	ေျပာ	
ၾကားသည္။
	 ေကေပါ့ ပ္ စတား 	 ဂြ ၽ န္ဆု 	
သည္	တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌	ေမလ	၁၃	ရက္	
မွ	၁၅	ရကအ္ထိ	ေဖ်ာ္ေျဖပဲြျပဳလပ္ု	
မည္ျဖစၿ္ပီး	အုိဆာကာၿမိဳ႕၌	ေမလ	
၂၂ရကမွ္	၂၄	ရကအ္ထိ	ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ	
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။	ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ	
တစ္ပြစီဲအတြက္	ပရိသတ္	၃၆,၀၀၀	
ခန္႔	ခန္႔မွန္းထားေသာေၾကာင့္	ဂြၽန္	
ဆု၏	 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ	 ေတးဂီတေဖ်ာ္	
ေျဖပဲြတြင္	ပရိသတ္	၇၀,၀၀၀	ခန္႔	
ရိွလမ့္ိမညဟု္	၎၏	ေအဂ်ငစ္ကီ	
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

—Ref: KpopStarz

ဆိငု္းရပ္စ၏္	ထငရွ္ားေသာ	ျပယုဂ	္
မ်ားအားလံုးကို	အာ႐ံုစိုက္ေဖာ္ျပ	
သြားမည္ဟု	ေျပာၾကားသည္။	
	 ၎သည္	လူမ်ဳိး၊	အဆင့္အ	
တန္း၊	လိင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္	 မီဒီ	
ယာေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ 	
မိုင္ေလဆိုင္းရပ္စ္လူမႈေဗဒ	ဘာ	
သာရပ္အေၾကာင္း	သငၾ္ကားသြား	
မည္ဟု	 မစၥစ္ခ်ားေနာ့ဖ္က	ေျပာ	
ၾကားသည္။	

	 ပါေမာကၡခ်ားေနာ့ဖ္သည္ 	
၂၀၁၃	MTV	ေတးဂီတဗီဒီယို	ဆု	
ေပးပဲြ၌	တင္သားမ်ားလႈပ္၍	ကျပ	
ခဲ့ေသာ	 မိုင္ေလဆိုင္းရပ္စ္ဗီဒီယို	
ကို	 ေလ့လာခဲ့သည့္	လူငယ္ယဥ္	
ေက်းမႈသင္တန္းတစ္ခုသင္ၾကား	
ၿပီးေနာက္တြင္	မိုင္ေလဆိုင္းရပ္စ္	
လမူႈေဗဒအေၾကာင္း	သငၾ္ကားရန္	
စိတ္ကူးရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

—Ref: AAP
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	 ရန္ကန္ုပြမွဲာ	မိဘျပညသ္ပူရိ	
သတ္ႀကီးက	 ခ်စ္ခင္တယ္၊	အား	
ေပးတယ္၊	 ေႏြးေႏြးေထြးေထြးႀကဳိ	
ဆုိတယ္ဆုိေတာ့	 အင္မတန္၀မ္း	
သာပါတယ္။	 ပရိသတ္က	 အၿမဲ	
တမ္းခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔	 အားေပး	
တယ္ဆုိတာကိုလည္း	 သိတယ္။	
မႏၲေလးပြလဲည္း	ဘယလ္ုပိဲျဖစ္ျဖစ	္
ေက်နပ္ပါတယ္။	အစက္ိကုေတာ့	
ဘာမွေမွ်ာ္လင့္မထားပါဘူး။
ရန္ကုန္မွာ တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ ေဖ်ာ္ 
ေျဖေရးအစအီစဥ္ေတြကိ ုပရိသတ္  
ေတြႀကဳိက္ခဲ့ၾကတာဆုိေတာ့ မႏၲ 
ေလးမွာ ဘယလ္ုပိုစံံေတြေဖ်ာ္ေျဖ 
ဖုိ႔ျပင္ဆင္ထားလဲ။
	 ပရိသတ္အတြက္	 ၾကည့္လုိ႔	
အဆင္ေျပေစႏုိင္မယ့္	အစီအစဥ္	
ေလးေတြစဥ္းစားထားပါတယ။္အ	
မ်ားစုၾကည့္ရတာ	 ေက်နပ္ေပ်ာ္	
ရြင္ေစမယ့္အစအီစဥ္မ်ဳိးေတြ၊	ရာ	
သဦတုကလည္း	ပူလာၿပီဆုိေတာ့	
အဲဒါကိုလည္း	ထည့္စဥ္းစားရမွာ	
ေပါ့။	အဆင္ေျပမယ့္အတုိင္း	အ	
စြမ္းေဆာင္ႏုငိဆ္ုံးျဖစ္ေအာငစ္စီဥ	္
မွာပါ။	အဲဒါေၾကာင့္လည္း	အခ်ိန္	
ေတြ	ေရႊ႕ရင္းတစ္ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္	
သြားတာေပါ့။	သီခ်င္းက	ရန္ကုန္	
ပြဲေလာက္ကေတာ့	ဆုိရမွာပဲ။	အဲ	
ဒထီကမ္်ားခ်ငမ္်ားမယ။္	ဆုလိည္း	
ဆုိျပခ်င္တယ္။	 ပရိသတ္ေတြဆီ	
က	ေတာင္းဆုထိားတဲ	့သခီ်င္းေတြ	
လည္းရိွတယ္။	 အရင္ပြဲက	 မဆုိ	
ျဖစ္တဲ့	 သီခ်င္းေတြလည္းရွိတယ္	
ဆုိေတာ့	အမ်ားစုအဆင္ေျပမယ့္	

သီခ်င္းေတြေရြးထားတယ္။
၀င္ေၾကးနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲလုပ္ရင္ 
လည္းအားေပးမယ္ ့ပရသိတ္ေတြ 
ရွိေပမယ့္ အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြပဲ 
လပု္ျဖစတ္ာက ဘာေၾကာင္ပ့ါလ။ဲ 
	 ခနုေျပာခဲသ့လုပိါပ။ဲ	အစက္ိ	ု
အႏပုညာေလာကထဲကိ	ု(၁၈)ႏစွ	္
မျပည္ခ့ငက္	၀င္လ္ာတယ္။	အႏပု	
ညာနယ္ထဲမွာ	(၁၈)ႏွစ္	(၁၉)ႏွစ္	
ေလာက္	 အႏုပညာတာ၀န္ထမ္း	
ေဆာငတ္ယ္။	အေၾကာင္းေၾကာင္း	
ေၾကာင္	့အေ၀းႀကီးမွာ	သြားေနျဖစ	္
တယ္။	 ၁၁ႏွစ္၊	 ၁၂ႏွစ္ေလာက္	
ၾကာသြားၿပီး	ျပန္ေရာကလ္ာတယ္။		
ျပန္ေရာက္လာၿပီး	 အေၾကာင္း	
တုကိဆ္ုငိ္ေတာ	့ေဖ်ာ္ေျဖပြစဲစီဥၿ္ပီး	
ေဆာငရ္ြက္ျဖစတ္ယ္။	အဒဲအီေပၚ	
မွာလည္း	 အစ္ကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္	
တာေလးေတြကို	 လူအမ်ားစုအ	
တြက္	 ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္တာ	
ေၾကာင့္	စီစဥ္ျဖစ္တယ္။	၀င္ေၾကး	
နဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖတာထက္စာရင္	အခမဲ့	
ေဖ်ာ္ေျဖတာက	လူေတြပုၿိပီးၾကည့	္
ရတာအဆင္ေျပမယ္။	အခမဲ့ေဖ်ာ္	
ေျဖတာေတာင္မွ	သူတုိ႔မွာသြားစ	
ရိတ္၊	 လာစရိတ္ရိွဦးမယ္။	 ျပင္	
ဆင္ရတဲ့	 အခ်ိန္ေတြကုန္မယ္။	
ပုကိဆ္လံည္းကနုမ္ယဆ္ုိေတာလ့	ူ
အမ်ားစအုဆင္ေျပႏုငိမ္ယ္	့ေစတ	
နာသန္႔သန္႔ပါပဲ။	အဲဒါေၾကာင့္	 ဒီ	
လုိပြဲမ်ဳိးကို	 ဦးစားေပးစီစဥ္ျဖစ္	
တာ။	
တစက္ုယိ္ေတာ္ေခြတစ္ေခြလည္း 
စီစဥ္ေနတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအေခြ 

အေၾကာင္းေလး ေျပာျပေပးပါ 
လား။
	 ျပညပ္ကိ	ုမသြားခငက္	စစီဥ္ခဲ့	
တဲ	့ကုယိ္ရ့႕ဲတစက္ုယိ္ေတာ	္	၁၁ေခြ	
ေျမာက္စီးရီးထဲက	 ‘ကိုယ့္ေန႔သစ္	
မ်ား’	 သီခ်င္းမွာတီးေပးထားတဲ့	
Majesta	 က	 ညီအစ္ကိုေတြကို	
ျပန္အကူအညီေတာင္းၿပီးတစ္ေခြ	
လုပ္ျဖစ္တယ္။	 လုပ္ျဖစ္တဲ့အခါ	
ေက်ာ င္းေ န ဖက္ သူ င ယ္ ခ် င္း 	
ေဒါက္တာစန္းယု၊	 ကုိပီးေပၚ၊	
Royal	Zarmani	က	၀ငး္သရူလႈငိ	္၊	
ကုိေက်ာ္၀င္းတို႔။	ေနာက	္Majesta		
က	 ညီအစ္ကိုေတြနဲ႔အားလုံးတုိင္	
ပင္ၿပီး	 လုပ္ျဖစ္တာပါ။	 သီခ်င္း	
အားလုံးကေတာ့	ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္	
ေတြပါ။
အစ္ကုိ႔ရဲ႕ တစ္ကုိယ္ေတာ္ေခြကို 
ပရိသတ္လက္ထဲ ဘယ္ေတာ့ 
ေလာကပ္ုိ႔ေပးဖုိ႔ ရညမ္နွ္းထားလ။ဲ
	 အဆင္ေျပဆုံးျဖစ္ေစခ်င္တဲ့	
ေစတနာနဲ႔	လပ္ုတယ္။	ဒါေပမဲ	့သပ္ိ	
ၿပီး	လည္းအၾကာႀကီးမျဖစခ္်ငဘ္းူ။	
အဆင္ေျပဆုံးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ 	
ေဆာငရ္ြက္ေတာ	့အခ်နိက္နုတ္ယ	္
ၾကာတယ္ေလ။	 တခ်ဳိ႕ပရိသတ္	
ေတြဆုိ	အစ္ကုိတုိ႔ဆုိခဲ့တုန္းကသီ	
ခ်င္းေတြက	 ကက္ဆက္ေခြေတြ	
မ်ားေတာ့	 အေဟာင္းေတြျပန္ဆုိ	
ေစခ်ငတ္ယ္။	အေဟာင္းေတြျပန္စ	ု
ေပးပါ။	 ေခြေတြရိွတယ္။	 မနည္း		
လိကုရွ္ာရတယ္။	၀ယ္လုိ႔ေတာငမ္
ရေတာ့	 Collectionေလးေတြ	
ျပန္စုေပးပါ။	 အေဟာင္းေတြကို	
သတူုိ႔၀ယလ္ုိ႔ရေအာင	္နားေထာင	္
လုိ႔ရေအာင္	 ျပန္ၿပီးစီစဥ္ေပးခ်င္	
ပါတယ။္	ဒါေပမယ့	္အေဟာင္းေတြ	
ကိုေတာ	့ျပနမ္ဆုခိ်ငဘ္ူး။	အထူးသ	
ျဖင့္	 ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္ေတြပဲဆုိခ်င္	

တယ္။		ကုိယ္ပိုင္သံစဥ္ျဖစ္ရင္ေတာင္	
ဆုၿိပီးသားအေဟာင္းေတြကိ	ုျပနမ္	
ဆုိခ်င္ဘူး။	ဘာေၾကာင့္မွေတာ့	မ	
ဟတုပ္ါဘူး။	အစက္ိ	ုကုယိတ္ုငိက္	
အသစ္အသစ္ပဲတင္ဆက္ခ်င္တဲ့	
စိတ္က	ပုိမ်ားတယ္ေလ။
ဂီ တ ဘ က္ မွာ တ င္ မ ဟု တ္ ဘဲ  
ေအာင္ျမငတ္ဲ ့သ႐ပု္ေဆာငအ္ေန 
နဲ႔ ပရသိတအ္ားေပးမႈရွိေနဆပဲဆဲု ိ
ေတာ ့ဇာတက္ားေတြလကခ္႐ံုကိ ္
ကူးဖုိ႔ေကာ အစီအစဥ္ရွိလား။
	 သ႐ပု္ေဆာငတ္ာေတြလည္း	
ၾကည့္ ခ် င္ ပါတယ္လုိ ႔ေျ ပာ ၾက	
တယ္။	 သ႐ုပ္ေဆာင္ဘက္မွာ	
လည္း	 ေရြးခ်ယ္တာနဲ႔	 စိတ္တုိင္း	
က်ေအာင္	 ေဆာင္ရြက္ခ်င္တာနဲ႔	
ဆုိေတာ့	အခ်ိန္ေပးရမွာ။	လာၿပီး	
ကမ္းလွမ္းၾကတဲ့လူေတြကလည္း	
ေျပာေတာ့	 ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ	 ပရိ	
သတ္ေတြအတြက	္မတတူဲတ့စမ္်ဳိး	
မ်ဳိးေလးတစ္ခုခုေလးတင္ဆက္	
ႏိုင္တာမ်ဳိးေပးဆပ္ႏုိင္တာမ်ဳိးဆုိ
ရင္	ေကာင္းမယ္ဆုိတဲ့	စိတ္ကူးနဲ႔	
စဥ္းစားရင္းဘယ္သူ႔ကိုမွ	လက္ခံ	
မယ္လုိ႔မေျပာျဖစဘ္	ဲၾကာေနတာ။	
အမွန္ေတာ့	 ၾကည့္ခ်င္ျမင္ခ်င္ၾက	
တဲ့	မိဘျပညသ္ူေတြအတြကန္ည္း	
နည္းပါးပါးေလးေတာ့ေဆာငရ္ြက	္
ေပးဖုိ႔	စိတ္ကူးထားတယ္။
Soe Thu Fan Page မွာ အစက္ု႕ိရ႕ဲ 
လႈပရ္ွားမႈေတြကိ ုတင္ေပးေနတာ 
ဆုိေတာ့ ကုိယ္တုိင္အခ်ိန္ေပးသုံး 
ျဖစ္လား။
	 အဲဒီ	Fan	Page	ကိုေတာ့	မ	
ၾကာမၾကာၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။	အဲ	
ဒါကိ	ုေစတနာထားၿပီးလပု္ေပးေန	
တဲ့	Admin	ေတြရိွပါတယ္။	အဒဲမွီာ		
တစ္ ခု ခုတင္မယ္ဆုိ ရင္လည္း 	
ကုိယ့္ကို	 အသိိေပးၿပီးမွ	 ေဆာင္	

ရြက္ၾကတယ္။	တစ္ခါတေလက်	
ရင္လည္း	 သူတို႔နဲ ႔တိုင္ပင္ၿပီး	
Updateလုပ္ျဖစ္တယ္။	 ဒါေပမဲ့		
ကုိယ့္နာမည္နဲ႔ေရာ	 ေက်ာင္းနာ	
မည္နဲ႔ေရာ	အေကာင့္ေတြအမ်ား	
ႀကီးရိွေနတာ	ေတြ႕ရတယ္လုိ႔ေျပာ	
ၾကတယ္။	 တခ်ဳိ႕အေကာင့္ေတြ	
လပ္ုထားတာၾကာၿပီ	ေနမွာေပါ့။	အ	ဲ
ဒမွီာ	Comment	ေတြေတာင	္မ်ား	
မ်ားစားစားေတြ႕ရတယ္လုိ ႔ေျပာ	
တယ္။	မ်ဳိးစုပံါပ။ဲ	အဒဲအီတြကအ္စ	္
ကုိ႔အေနနဲ႔	ဘာမွ	အေထြအထူးမရိွ	
ပါဘူး။	 အဲဒီအေပၚမွာသာ	လမ္း	
ေခ်ာ္သြားမွာမ်ဳိးစိတ္ပူတာေပါ့။	
တစ္ေလာကေတာ့	Admin	ကေလး		
ေတြေျပာတာ	အစ္ကုိ႔ရဲ႕	နာမည္နဲ႔	
သုံးထားတဲ့	အေကာင့္မွာ	မိန္းက	
ေလးေတြကို	 အႏုပညာသမားအ	
ခ်င္းခ်င္းအားေပးပါဆုိ ၿပီးေတာ့	
ေၾကာ္ျငာတာမ်ဳိးေလးေတြေတြ႕	
တယ္တဲ့	 ။	ေတာ္ၾကာ	အစ္ကုိ႔ကို	
ထိခုိက္မွာစုိးလုိ႔။	 အဲဒါအေကာင့္	
အ စ စ္ မဟုတ္ဘူးဆုိ တာေျ ပာ 	
လိုက္မယ္ဆုိၿပီး	 ေျပာလုိက္တာ	
ေတာ့	ရွိတယ္။	
အခုေနာကပ္ုငိ္း ျမနမ္ာျပညမ္ွာေန 
ျဖစ္တာမ်ားလာတယ္ဆုိေတာ့  
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ ျပန္ၿပီးအေျခခ်ဖုိ႔ 
အစီအစဥ္ရွိလား။
	 အဲဒါကေတာ့	 ဟုိးအရင္က	
တည္းကပါ။	 ျမန္မာျပည္မွာေမြး၊	
ျမန္မာျပညမွ္ာႀကီး၊	ျမန္မာျပညမွ္ာ	
ပဲေနထုိင္ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့လူတစ္ 	
ေယာက္က	 အေၾကာင္းေၾကာင္း	
ေၾကာင့္	ေလ့လာတယ္၊	ဆည္းပူး	
တယ္၊		တာ၀န္ထမ္းေဆာငတ္ယ္။	
ဘယ္လုပိဲျဖစ္ျဖစ	္	တစခ္်န္ိမဟုတ္	
တစခ္်နိ္ေတာ	့ကုယိ္က့ုိေမြးတဲ့ႏုငိင္	ံ
မွာပဲ	 ေခါင္းခ်ခ်င္တဲ့စိတ္ဆုိတာ	

 စုိးသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး
အၿမဲတမ္းရွိေနခဲ့တာပါ။	ကုိယ္က	
ေခါင္းခ်ခ်င္ေပမယ့္	 ေရွ႕ဆုိတာ	
ဘာမ	ွေျပာလုိ႔မရဘူးဆုိေတာ့ေလ။
သႀကၤနက္ိ ုဘယလ္ုိျဖတသ္န္းဖုိ႔ စ ီ
စဥ္ထားလဲ။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအေနနဲ႔ 
လက္ခံထားတာမ်ဳိးရွိလား။
	 သႀကၤနက္ိုေဖ်ာ္ေျဖျဖစမ္ယ။္	
မႏစွက္ေတာ	့ကမ္းလမွ္းထားတာ	
ေတြရွိေပမယ့္	မေဖ်ာ္ေျဖျဖစ္ဘူး။	
ဒီႏွစ္ကေတာ့	ေဖ်ာ္ေျဖမႈတစ္ခုအ	
ေနနဲ႔	 ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိၿပီး	လာ	
ေျပာထားတဲ့အထဲက	 တစ္ခုကုိ	
လက္ခံထားတယ္။
ႏွစ္ ဆ န္း တ စ္ ရ က္ေ န ႔ ကိုေ ကာ  
ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ျဖတ္သန္းဖုိ႔ စီစဥ္ 
ထားလဲ။
	 ႏစွဆ္န္းတစရ္က္ေန႔က	မ်ား	
ေသာအားျဖင့္	အိမ္မွာေဖေဖနဲ႔အ	
တူ	ဘာသာေရးကစိၥလပ္ုျဖစမ္ယ္။	
ေဖေဖဥပသု္ေစာင္ရ့ငလ္ည္း	လိကု	္
ေစာင့မ္ယလ္ို႔ရညမ္နွ္းထားတယ။္	
ႏစွဆ္န္းတစရ္က္ေန႔မတိုငခ္င	္၁၆	
ရက္ေန႔က	အစက္ုိ႔အေမကြယ္လြန္	
သြားတာ	တစ္ႏစွန္ဲ႔	သုံးလျပည္မ့ွာ	
ဆုိေတာ့	အဆင္သင့္ရင္	ႏွစ္ဆန္း	
တစ္ရက္ေန႔မွာျဖစ္ျဖစ္	 အဲဒီရက္	
ေနာက္ပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္	ေမေမ့ရဲ႕	အုတ္	
ဂူမွာသြားကန္ေတာ့မယ္လုိ႔	 စိတ္	
ကူးထားတယ္။
အစက္ုိ႔ကိ ုအားေပးေနတဲ ့ပရသိတ ္ 
ႀကီးအတြက္ လက္ေဆာင္စကား 
ေလးေျပာေပးပါဦး။
	 ခ်စခ္်စခ္ငခ္ငန္ဲ႔	အားေပးေန	
တဲ့	ပရိသတ္ႀကီးကိ	ုတကယ္လႈကိ	္
လႈိက္လွဲလွဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။	
အားေပးရက်ဳိးနပ္ေအာင္	ေဆာင္	
ရြက္ႏုိင္တာေလးေတြေဆာင္ရြက္	
ပါမယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စာ(၃၉)မွ
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အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပဲြ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ခံက်င္းပမည္

အူရီးဒူးဖလား႐ႈံးထြက္ပြဲစဥ္မ်ား မဲခြဲ
ခ်စ္၀ုိင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္-၃၁
၂၀၁၄	ျမန္မာႏုငိင္	ံေဘာလံုးအဖြ႕ဲ	
ခ်ဳပ္	အူရီးဒူးဖလား႐ႈံးထြက္	ၿပိဳင္ပဲြ	
ကု	ိအဆင္သ့ံုးဆင့္ျဖင္	့က်င္းပသြား		
မည္ျဖစ္ၿပီး	 ရန္ကုန္ႏွင့္	 ေနျပည္	
ေတာအ္သင္းႏစွသ္င္းမွာ	ကြာတား	
ဖုငိန္ယ္အဆင္မွ့	စတငယွ္ဥ္ၿပိဳငရ္	
မညျ္ဖစ္ေၾကာင္း	 သတင္းရရွိ	
သည္။
	 အူရီးဒူး႐ႈံးထြက္ဖလားၿပိဳင္	
ပြအဲတြကအ္သင္းမ်ား	မခဲြပဲြအဲခမ္း	
အနားကုိ	မတ္လ	၃၁	ရက္က	ျမန္	
မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္တြင္ 	
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
	 ၿပိဳငပ္ဲြပထမအဆင္တ့ြင	္လဂိ	္
-၂	မွအသင္းေျခာက္သင္း	စတင္	
ယွဥ္ၿပိဳငမ္ည္ျဖစသ္ည။္	အဆင့္ႏစွ	္	
တြင	္ပထမအဆင္မွ့	အႏုငိရ္ရွိေသာ		
သံုးသင္းႏွင့္	လိဂ္	-၂	ထိပ္ဆံုးသံုး		
သင္း၊	 ျမန္မာလိဂ္အမွတ္ေပး	

ဇယားေအာက္ဆံုးတြင္	 ရပ္တည္	
ေနသည္သ့ံုးသင္း	စစုုေပါင္းၿပိဳငပ္ဲြ		
၁၀	သင္းတို႔ဆကလ္ကယွ္ဥ္ၿပိဳငရ္	
မည္ျဖစ္သည္။	 တတိယအဆင့္	
တြင္	 အဆင့္ႏွစ္မွအႏုိင္ရရိွေသာ		
အသင္းငါးသင္းႏငွ္	့ျမနမ္ာေနရယွ	္	
လိဂ္အသင္းႀကီးမ်ား	 ယွဥ္ၿပိဳင္ရ	
မည္ျဖစ္သည္။
	 မဲခြဲပြဲကုိ	 တစ္ဆင့္ၿပီး	 တစ္	
ဆင့္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္	
ၿပီး	 ရန္ကုန္ႏွင့္	 ေနျပည္ေတာ္	
အသင္းမ်ားမွာ	 ကြာတားဖိုင္နယ္	
မွသာ	 စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္	
သည္။	 ပထမအဆင့္	 ၿပိဳင္ပဲြကုိ	
ပဒုမၼာကြင္းႏွင့္	 စလင္းကြင္းမ်ား	
၌	ဧၿပီလ	၅	ရက္ႏွင့္	၆	ရက္တြင္	
ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
	 ဧၿပီ	 ၅	 ရက္တြင္	 ေငြၾကယ္	
ပြင့္ေလးမ်ားႏငွ္	့Horizon	အသင္း	
တို႔	 ပဒုမၼာကြင္း၌	 ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္	
ျဖစ္ၿပီး	ဒဂံုအသင္းႏွင့္	တကၠသုိလ္	

အသင္းတို႔သည္	 စလင္းကြင္း၌	
ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။	 ဧၿပီ	 ၆		
ရကတ္ြင	္Best	United	အသင္းႏငွ္	့	
ေမာရ၀တီအသင္းတို႔သည	္စလင္း	
ကြငး္တြင	္	ယွဥ္ၿပိဳငရ္မည္ျဖစၿ္ပီး	အ	
ႏုငိရ္ရိသွည့	္သံုးသင္းသည္ေနာက	္
တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္	
သည္။

	 အူရီးဒူး႐ႈံးထြက္ဖလား	 ၿပိဳင္	
ပဲြကုိ	ဧၿပီ	၅	ရက္ႏွင့္	၆	ရက္တြင္	
ပေက်ာ့၊	ေမလ	၇၊	၈ႏငွ္	့၉	ရကတ္ြင	္
ဒုတိယအေက်ာ့၊	 ဇူလုိင္	 ၅	 ႏွင့္	
၆	 ရက္တြင္	 တတိယအေက်ာ့၊	
ဇြန္လ	 ၁၉	 ႏွင့္	 ၂၀	 ရက္တြင္	
ကြာတားဖုိင္နယ္၊	ၾသဂုတ္	၆	ရက္	
တြင	္ဆီးမီးဖုငိန္ယ္ႏငွ္	့စကတ္ငဘ္ာ	

၁၄	 ရက္တြင္	 ဗုိလ္လုပြဲယွဥ္	
ၿပိဳင္ကစားရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း	
ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ	
ထုတ္ျပန္ထားသည္။
	 အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္	 ခ်န္ပီယံ	
အသင္းအား	က်ပ္သိန္း	၃၀၀၊	ဒု	
တိယဆုရရွိသည့္	 အသင္းအား	
က်ပ္သိန္း	၁၅၀၊	ဆီးမီးဖုိင္နယ္အ	

ဆင့္သို႔	 တက္ေရာက္သည့္	 အ	
သင္းေလးသင္းအား	 က်ပ္သိန္း	
၁၀၀	စီခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။	
ခ်န္ပီယံအသင္းအေနျဖင့္	 လာ	
မည္	့မဲေခါင္ေဒသကလပ္အသင္း	
မ်ား	 ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔လည္း	
၀င္ေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳငခ္ြင္ရ့ရိမွည္ျဖစ	္
သည္။

ဗုိလ္ဗိုလ္၀င္း
ရန္ကုန္၊ မတ္-၃၁

(၁၈)	ႀကိမ္ေျမာက္	အေရွ႕ေတာင	္
အာရွလူငယ္အမ်ိဳးသား၊	 အမ်ိဳး	
သမီးေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပဲြကုိ	 ျမန္	
မာႏုိင္ငံက	အိမ္ရွင္အျဖစ္	လက္	
ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း	သတင္း	
ရရိွသည္။
	 အဆုိပါၿပိဳင္ပဲြကုိ	 လာမည့္	
ၾသဂုတ္ပထမပတ္တြင္	 ေနျပည္	
ေတာ္ရိွ	 ၀ဏၰသိိဒိၶအားကစား႐ံု၌	
က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး	အေရွ႕ေတာင္	

အာရွ	 လူငယ္ေဘာ္လီေဘာအ	
သင္းမ်ားအား	 ဖိတ္ၾကားထား	
ေၾကာင္း	ျမနမ္ာႏုငိင္ံေဘာလ္ီေဘာ	
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ	သတင္းရရိွသည္။
	 ‘‘အိမ္ရွင္ျပဳလုပ္မယ့္	 ၿပိဳင္ပြဲ	
အတြက္	 အေရွ႕ေတာင္အာရွလူ	
ငယ္ေဘာ္လီေဘာအသင္းေတြ 	
အားလံုးကု	ိဖတိၾ္ကားသြားဖုိ႔	စစီဥ	္
ထားပါတယ။္	အမ်ိဳးသားၿပိဳငပ္ြမဲွာ	
ေတာ့	ျမန္မာလူငယ္	(က)	နဲ႔	(ခ)	
ႏွစ္သင္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔	 စီ	
စဥ္ထားၿပီး	 အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲမွာ	

ေတာ့	အိမ္ရွင္ျမန္မာက	ၿပိဳင္ပြဲ၀င္	
တစ္သင္းပဲ	 ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္	
မွာပါ’’ဟု	အဖြ႕ဲခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသကူ	
ေျပာသည္။
	 အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္	
ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲကုိ	 ၂	 ႏွစ္	
တစ္ႀကိမ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး	 ၿပိဳင္	
ပြဲ၀င္ကစားသမားမ်ားကုိ	 အ	
သက	္(၂၀)	ႏစွ္ေအာကသ္တ္မွတ္	
ထားသည္။	 ၂၀၁၂	 ခုႏွစ္အေရွ႕	
ေတာင္အာရွလူငယ္အမ်ိဳးသား	
ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲအား	ရန္ကုန္		

ၿမိဳ႕တြင္	လက္ခံက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္	
ၿပီး	ျမန္မာလူငယ္အသင္းက	ဗုိလ္	
စဲြခဲ့သည္။
	 ျမနမ္ာလငူယ္ေဘာလ္ီေဘာ	
အသင္းသည	္အေရွ႕ေတာငအ္ာရွ	
လူငယ္ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပဲြတြင္	
ၿပီးခဲ့သည္	့(၁၉၉၂၊	၁၉၉၄၊	၁၉၉၆)	
ခုႏွစ္မ်ားက	သံုးႀကိမ္ဆက္ဗိုလ္စြဲ	
ခဲ့ဖူးၿပီး	 ၂၀၁၂	 ခုႏွစ္အပါအ၀င္	
ၿပိဳင္ပဲြတစ္ေလွ်ာက္ခ်န္ပီယံေလး	
ႀကိမ္ရယူထားသည့္	 အသင္းျဖစ္	
သည္။	 ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလူငယ္	

ေဘာ္လီေဘာအသင္းမွာမူ	 ၎	
ၿပိဳင္ပဲြတစ္ေလွ်ာက္	 အျမင့္ဆံုး	
ေအာင္ျမငမ္ႈအျဖစ	္ေငြတံဆပ္ိသာ	
ရရိွခဲ့ဖူးေၾကာင္း	အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တာ၀န္	
ရိွသူကေျပာသည္။
	 ‘‘ဒီၿပိဳင္ပဲြမွာ	 ျမန္မာလူငယ္	
အမ်ိဳးသားနဲ႔	 အမ်ိဳးသမီးႏွစ္သင္း	
စလံုး	 ဗုိလ္လုပြဲတက္ေရာက္ဖုိ ႔	
အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားသြားမွာပါ။	
အဓိကၿပိဳင္ဘက္အသင္းေတြက	
ေတာ	့ထုငိ္း၊	အငဒ္ိနုီးရွား၊	ဗယီက	္
နမ္အသင္းေတြျဖစ္ပါတယ္’’ဟု	

အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တာ၀န္ရိွသူကဆုိသည္။
	 ေနျပည္ေတာ္တြင္	 လက္ခံ	
က်င္းပမည့္	 အေရွ႕ေတာင္အာရွ	
လူငယ္	 ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲအ	
တြက္	 ျမန္မာလူငယ္အမ်ိဳးသား	
အသင္းအား	ပဏာမလက္ေရြးစင	္
၂၅	ဦးျဖင္လ့ည္းေကာင္း၊	အမ်ိဳးသ	
မီးလူငယ္အသင္းအား	 ပဏာမ	
လက္ေရြးစင္	 ၂၀	 ဦးျဖင့္	 လည္း	
ေကာင္း	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌	 စခန္း	
သြင္းေလ့က်င့္လ်က္ရိွသည္။

ဓာတ္ပံု	−	MFF

ဓာတ္ပံု	−	ဗိုလ္ဗိုလ္၀င္းလက္ေရြးစင္အမ်ဳိးသမီးေဘာ္လီေဘာကစားသမားမ်ား ေလ့က်င့္ေနစဥ္

အူရီးဒူးဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းမ်ားကို မဲခြဲေနစဥ္
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မန္စီးတီး-ေဆာက္သမ္တန္၊ ပါးမား-နာပုိလီ၊ ဘာစီလိုနာ-ရီးရဲလ္ဘက္တစ္ 
အႀကိတ္အနယ္ကစားရမယ့္ ဒီတစ္ပတ္ ဥေရာပလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား

ဂြါဒီယိုလာလက္ေအာက္တြင္ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္ပုိေကာင္းလာဟု ေရာ္ဘင္ေျပာ
ျမဴးနစ္၊မတ္-၃၀

ဘုငိယ္န္ျမဴးနစ္ေတာငပ္ကံစားသ		
မား	အာဂ်န္ေရာ္ဘင္က	ဘုိင္ယန္	
အသင္းသည္	 ဂြါဒီယုိလာလက္	
ေအာက္၌	 ဥေရာပ၏	အလႊမ္းမုိး	
ႏိုင္ဆံုး	အသင္းတစ္သင္းျဖစ္လာ	
ၿပီး	မနယ္ူႏငွ့	္ခ်နပ္ယီလံဂိက္ြာတား	
ေတြ႕ဆံမုႈတြင	္အႏုငိက္စား၍	ထုအိ	
ခ်က္ကုိ	သက္ေသျပမည္ဟု	ေျပာ	
ၾကားလုိက္သည္။
	 ဘုိင္ယန္သည္	 ဘြန္ဒက္စ္	
လဂီါ	မၿပီးေသးေသာလ္ည္း	အမတွ	္
ကြာဟခ်က္ျဖင့္	ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္	
ကပင္	လိဂ္ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့သည္။
	 ထုိ႔ေၾကာင့္	ေရာ္ဘင္က	ခ်န္	
ပီယံလိဂ္တြင္	ေအာင္ျမင္မႈ	ဆက္	
လက္ရယူလိုေနျခင္းျဖစ္သည္။
	 ‘‘ဂြါဒယီိလုာက	ကြၽန္ေတာတ္ို႔	
အသင္းကို	 ဥေရာပမွာ	လႊမ္းမိုးမႈ	
အရွိဆံုးျဖစ္လာေအာင္	 အသြင္	
ေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။	ကြၽန္ေတာ္	
တို႔ဟာ	ဒရီာသမီွာ	ေနာကထ္ပ္ေျခ	

လွမ္းႀကီးတစ္ရပ္	လွမ္းႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။	
အရင္ကထက္ပုိၿပီး	ကြၽန္ေတာ္တို႔	
လႊြမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရွိလာခဲ့ပါတယ္’’	
ဟု	ေရာ္ဘင္က	သတင္းေထာက္	
မ်ားအား	ေျပာသည္။
	 ဘုိင္ယန္သည္	 ဘြန္ဒက္စ္	

လီဂါ	 ခ်န္ပီယံဆုကုိ	 (၂၄)ႀကိမ္	
ေျမာက္	ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
	 ၎တုိ႔သည	္မန္ယူႏငွ့	္ယေန႔	
နံနကတ္ြင	္ကစားၿပီးေနာက	္ဧၿပီ	၉	
ရကတ္ြင	္အိမ္ကြင္း၌	ထပ္မံကစား	
ရမည္ျဖစ္သည္။				—Ref: Goal

ကိုေအးျမတ္
ဒီတစ္ပတ္	ဥေရာပလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြ	
ထမဲွာ	ပရီးမီးယားလဂိန္ဲ႔	လာလဂီါ	
တို႔က	 ဆက္လက္ၿပီး	 ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ	
ေတြ	ျပင္းထန္ဖို႔ရွိကာ	စီးရီးေအပြဲ	
ေတြထဲမွာ	 ႐ိုးမား၊	 နာပုိလီတုိ႔ရဲ႕	
အေဝးကြင္းပြဲေတြ	ၾကည္ရ့ပါမယ။္	
လာလဂီါမွာေတာ	့ဘာကာ၊	အက	္
သလက္တီကုိတုိ႔ရဲ႕	 အိမ္ကြင္းပြဲ	
ေတြ	ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ္
၅၊ ဧၿပီ၊ စေန
မန္စီးတီး-ေဆာက္သမ္တန္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၁
 မနစ္ီးတီးတုိ႔	အမိက္ြင္းမွာ	အ	
ႏုငိက္စားသြားမယ္ပ့ြ	ဲျဖစပ္ါတယ။္	
ေဆာက္သမ္တန္တုိ႔	 သေရပြဲရဖုိ႔	
အလားအလာမရွိဘဲ	ဂိုးအနည္းနဲ႔	
႐ံႈးရင္ပဲ	ေက်နပ္ရမွာပါ။
နယူးကာဆယ္-မန္ယူ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၀
 နယူးကာဆယ္အိမ္ကြင္းမွာ	
ဖိကစားႏုိင္ၿပီး	 မန္ယူတုိ႔	 ေျချပန္	
တက္လာေပမယ့္	 အျပန္အလွန္	
ကစားရမယ့္ပြဲ	 ျဖစ္လာႏုိင္ပါ	
တယ္။	 အိမ္ရွင္နယူးကာဆယ္	
သေရရႏုိင္ေျခရွိၿပီး	 မန္ယူႏုိင္ရင္	
လည္း	ကပ္ႏုငိမ္ွာပါ။	ဂိုးနည္းမယ္	့
ပြဲျဖစ္လာမယ္။
ခ်ယ္လ္ဆီး-စတုတ္စီးတီး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၃
 စတတုတ္ို႔	ႏုငိပ္ြဲေတြရွလိာၿပီး	
ကစားရခက္တဲ့	 အသင္းျဖစ္လာ	

ေနတယ္။	 ဒါေပမဲ့	 ခ်န္ပီယံဆုဖိ	
အားအတြက	္ခ်ယလ္ဆ္ီးအမိက္ြင္း	
မွာ	 ဖိကစားၿပီး	 ႏွစ္ဂိုးေလာက္ရ	
သြားႏုိင္တယ္။	 စတုတ္သေရရဖုိ႔	
လည္း	မရွိပါ။
၆၊ ဧၿပီ၊ တနဂၤေႏြ
ဝက္စ္ဟမ္း-လီဗာပူး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၄
 ဝကစ္ဟ္မ္းႏုငိပ္ြတဲခ်ိဳ႕	ရွလိာ	
ေပမယ့္	 ေျခမွန္ေနတဲ့	 ဧည့္သည္	
လီဗာပူးကုိ	ေရြးရမွာပါ။	လီဗာပူး	
တုိက္စစ္ေကာင္းတာေၾကာင့္	 ႏွစ္	
ဂိုးေလာက္	ရႏုိင္တယ္။
စီးရီးေအ
၆၊ ဧၿပီ၊ တနဂၤေႏြ
အင္တာ-ဘိုေလာ့ဂ္နာ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၁
 အင္တာတုိ႔	 ဒီေနာက္ပုိင္းပြဲ	
ေတြမွာ	 မထင္မွတ္ဘဲ	 သေရက်	
တာေတြရွိေနတယ္။	 ဒါေပမဲ့	 ဘုိ		
ေလာဂ့န္ာကိ	ုအငတ္ာအမိက္ြင္းမွာ	
အႏုငိသ္ံုးမတွရ္ေအာင	္ကစားသြား	
မွာပါ။	 အင္တာကုိပဲ	 ႀကိဳက္ပါ	
တယ။္	ႏစွသ္င္းေပါင္း	သြင္းဂိုးနည္း	
ႏုိင္ပါတယ္။
ကက္ဂလီယာရီ-႐ိုးမား
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၀
 ႐ိုးမား	 အေဝးကြင္းႏုိင္ပြဲရ	
မယ့္ပြဲ	ျဖစ္ပါတယ္။	ခ်န္ပီယံလိဂ္	
ဝင္ခြင့္ကို	ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔	
႐ိုးမားတို ႔	 အႏုိင္ကစားသြားႏုိင္	
တယ္။	အျပန္အလွန္သြင္းဂိုးေတြ	
နဲ႔	႐ိုးမား	ကပ္ႏုငိမ္ယ	္မနွ္းပါတယ။္

ပါးမား-နာပိုလီ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၀
 ပါးမား	 ေျခစြမ္းေကာင္းေန	
ေပမယ့္	 နာပိုလီကလည္း	 ထိန္း	
ကစားႏုငိတ္ဲပ့ြပဲါ။	သေရျဖစ္ႏုငိသ္	
လုိ	 အႏုိင္ဆိုရင္လည္း	 နာပိုလီပဲ	
အျပန္အလွန္	သြင္းဂိုးေတြနဲ႔	ကပ္	
ႏုိင္မယ့္ပြဲပါ။
လာလီဂါ

၅၊ ဧၿပီ၊ စေန
အက္သလက္တီကို-ဗီလာရီးရဲလ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၁
 ဗီလာရီးရဲလ္	 ေျခမၿငိမ္ေပ	
မယ့္	အက္သလက္တီကို	 ဇယား	
ထိပ္မွာ	ဆက္ရပ္တည္ဖို႔	ထိန္းက	
စားႏုငိတ္ယ။္	အမိရ္ငွတ္ုိ႔	လာလဂီါ	
မွာ	အမိက္ြင္း႐ံႈးပြ	ဲလံုးဝမရွိေသးတဲ	့
အသင္းျဖစ္ပါတယ္။	 အက္သ	

လက္တီကို	ဂိုးအနည္းနဲ႔	ႏုိင္ေျခရွိ	
တယ္။
ဘာစီလိုနာ-ရီးရဲလ္ဘက္တစ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၄-၁
 ဘာကာတို႔	အမိက္ြင္းမွာ	ႏုငိ	္
ပြရဲဦးမွာ	ျဖစပ္ါတယ္။	ဒါေပမဲ့	ပထ	
မအေက်ာ့ေလာက	္ဂိုးမမ်ားႏုငိဘ္	ဲ
ႏစွဂ္ိုးအသာေလာကန္ဲ႔	ၿပီးသြားႏုငိ	္
တယ္။

၆၊ ဧၿပီ၊ တနဂၤေႏြ
ဆုိစီဒက္-ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၅
 ရီးရဲလ္တုိက္စစ္ပုိင္း	 ပုိသာ	
တဲ့ပြဲျဖစ္ပါတယ္။	 ဆုိစီဒက္ႏုိင္ပြဲ	
တခ်ိဳ႕ရွထိားေပမယ္	့ရီးရလဲတ္ုိ႔	ဂိုး		
အနည္းနဲ႔	အႏုိင္ရသြားမွာပါ။	သ	
ေရျဖစ္ဖုိ႔	မရွိပါ။
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ေနာ္ေဝးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေနတိုးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲသစ္ျဖစ္လာဗင္နီဇြဲလားအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ 
လီယုိပုိေဒါလုိပက္ဇ္အတြက္အာမခံ ပယ္ခ်ခံရ

blackberry ကုမၸဏီ တစ္ႏွစ္အတြင္း
ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ အ႐ံႈးေပၚ

ဘရပ္ဆဲလ္၊မတ္-၂၉
ေနာ္ေဝးဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း	ဂ်နစ္	္
စတိုတငဘ္ာ့ဂသ္ည	္ေျမာကအ္တၱ	
လန္တစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕	(NATO)၏	
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပသ္စအ္ျဖစ	္ခန္႔	
အပ္ခံရၿပီး	 ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွ	အန္	
ဒါးစ္ေဖာ့္ဂ္ရက္မက္ဆန္	 ေနရာ	
တြင္	အစားထိုးမည္ျဖစ္သည္။
	 လာမည့္ေအာကတ္ုဘိာတြင	္
ေဝလႏုငိင္၌ံ	ေနတုိးအဖြ႕ဲ	ထပိသ္ီး	
အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးေနာက္		
ရက္မက္ဆန္	 ရာထူးမွ	ဆင္းခ်ိန္	

တြင္	 စတိုတင္ဘာ့ဂ္က	အတြင္း	
ေရးမွဴးခ်ဳပ္	 တာဝန္လႊဲေျပာင္းရ	

ယူမည္ျဖစ္သည္။	 ရက္မက္ဆန္	
သည္	ေနတိုးအဖြဲ႕ကို	ဦးေဆာင္ခဲ	့
သူျဖစ္သည္။
	 စတိတုငဘ္ာဂ့သ္ည	္ေနာ္ေဝး	
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ	္ႏစွႀ္ကမ္ိတာဝန္	
ထမ္းေဆာငခ္ဲၿ့ပီး	၂၀၀၀-၀၁	ခုႏစွ	္
က	(၁၈)လၾကာ	တာဝန္ယူခဲ့ကာ	
၂၀၀၅	 မွ	 ၂၀၁၃	 ခုႏွစ္အတြင္း	
တစႀ္ကမ္ိထပ္မံတာဝန္ယူခဲသ့ည။္
	 စတုိတင္ဘာ့ဂ္သည္	ေနတုိး	
အဖြဲ႕၏	အင္အားေတာင့္တင္းမႈ	
ႏွင့္	ေအာင္ျမင္မႈ	အစဥ္အလာကို	

ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္	
မွန္ကန္ေသာ	ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ဟု	
ရက္မက္ဆန္က	တြစ္တာမွတစ္	
ဆင့္	 ေျပာၾကားသည္။	 ထုိ႔အျပင္	
ေနတုိးအဖြဲ ႕အေနျဖင့္ 	 ခုိင္မာ၍	
ျပတ္သားေသာ	ေခါင္းေဆာင္မႈ	
ျပသေရး	လုိအပ္ပံုကုိ	ယူကရိန္း	
ျပႆနာက	သ႐ုပ္ျပေနသည္ဟု	
ရကမ္ကဆ္န္က	ထပ္ေလာင္းေျပာ	
ၾကားသည္။		

								—Ref: BBC

ကာရာကတ္စ္၊မတ္-၂၉
လြန္ခဲ့သည့္	တစ္လေက်ာ္က	ဖမ္း		
ဆီးခံခဲ့ရေသာ	 အတုိက္အခံ	
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္	 တစ္ဦး	
ျဖစ္သည့္	လီယုိပိုေဒါလုိပက္ဇ္၏	
အာမခံေလွ်ာကထ္ားခ်ကက္ု	ိဗငန္	ီ
ဇြဲလား	တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက	ပယ္ခ်	
လုိက္သည္။
	 ၎မွာ	 ၿမိဳ႕ေတာ္ကာရာ	
ကတ္စ္အျပင္ဘက္ရွိ	စစ္အက်ဥ္း	
ေထာင္တြင္	 ဖမ္းဆီးခံထားရ	
သည္။
	 ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွစ၍	လ	ူ
၃၇	ဦး	ေသဆံုးခဲသ့ည္	့အၾကမ္းဖက	္	
ဆႏၵျပပြမဲ်ားကု	ိလုပိကဇ္က္	မီးထုိး	
ေပးသည္ဟု	 အစိုးရက	 စြပ္စြဲခဲ့	
သည္။
	 ယင္းစြခဲ်ကမ္်ားကု	ိလုပိကဇ္	္
က	ျငင္းပယ္ထားသည္။
	 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား	ျပဳလုပ္	
ေနစဥ္အတြင္း	 ၎လြတ္ေျမာက္	
ေနသင့္သည္ဟု	 လုိပက္ဇ္၏	
ေရွ႕ေနမ်ားက	ေျပာသည္။
	 အစိုးရကုိ	ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း	
ေဝဖန္ေလ့ရွိသည့္	 လိုပက္ဇ္မွာ	
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေစရန္	 လံႈ႔	
ေဆာ္ျခင္းႏွင့္	 အမ်ားပုိင္ပစၥည္း	
ဖ်က္ဆီးျခင္း	 စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္	 စြဲ	
ခ်က္တင္ခံထားရသည္။

	 ၎သည္	 ေဖေဖာ္ဝါရီ	 ၁၂		
ရကက္	ကာရာကတ္စၿ္မိဳ႕၌	ဆႏၵျပ	
ပြမဲ်ား	ပထမဆံုးျဖစပ္ြားၿပီးေနာက	္	
အခ်နိတ္ိအုတြင္း	ဖမ္းဆီးမနိ္႔ထတု	္
ျပန္ခံခဲ့ရသည္။
	 အၿပိဳင္အဆိုင္	 ဆႏၵျပမႈမ်ား	
အတြင္း	လူသံုးဦး	 ပစ္သတ္ခံခဲ့ရ	
သည္။
	 ထုိသံုးဦးထဲတြင္	 ႏွစ္ဦးမွာ	
အစိုးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားျဖစ္	
ၿပီး	တစဥ္ီးမွာ	အစိုးရေထာကခ္သံ	ူ
ျဖစ္သည္။
	 လုိပက္ဇ္မွာ	 သီတင္းတစ္	
ပတ္နီးပါး	 တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ေသာ္	
လည္း	ေဖေဖာ္ဝါရီ	၁၈	ရက္	ကာ	
ရာကတ္စ္ၿမိဳ႕လမ္းမမ်ားအႏွံ႔	 အ	
တုိကအ္ခံ	ခ်ီတကမ္ႈတစခ္အုတြင္း	
ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံခဲ့သည္။
	 ၿငမိ္းခ်မ္းမႈႏငွ့	္ဒမီိကုရကတ္စ	္
ေျပာင္းလဲေရး	လိလုားေသာ	ဗငန္	ီ
ဇြဲလား	ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ	အာဏာ	
ပုိင္မ်ားက	 ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လို	
သည္ဟု	လုိပက္ဇ္ကေျပာသည္။
	 ယခုအခါ	ကာရာကတ္စ္ၿမိဳ႕	
ရွိ	 အယူခံတရား႐ံုးက	 ၎၏	
အာမခံ	ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို	ပယ္	
ခ်လုိက္ၿပီး	 စြဲခ်က္သစ္မ်ားျဖင့္	
တရားစြဲထားသည္။

—Ref: AFP

မြန္ထရီရယ္၊မတ္-၂၉
ေနာကဆ္ံုးဘ႑ာေရးႏစွအ္တြက	္
ကန္ေဒၚလာ	၅	ဒသမ	၉	ဘီလီယံ	
အသားတင္	 အ႐ံႈးေပၚခဲ့ေၾကာင္း	
ျပႆနာႀကံဳေနသည့္	 စမတ္ဖုန္း	
ကုမၸဏီ	 Blackberry	ကုမၸဏီက	
ေၾကညာသည္။
	 သို႔ေသာ္	မတ္လ	၁	ရက္အ	
ထ	ိသံုးလတာကာလအတြင္း	ေမွ်ာ	္
လင့္ထားေသာ	အ႐ံႈးထက္ပုိနည္း	
ၿပီး	ကန္ေဒၚလာ	၄၂၃	သန္းသာ	႐ံႈး		
ခဲ့ကာ	 ယင္းမတိုင္မီ	 သံုးလပတ္	
ကာလက	ကန္ေဒၚလာ	၄	ဒသမ	
၄	ဘီလီယံ	အ႐ံႈးေပၚခဲ့သည္။
	 မိမိတို ႔၏	 ဘ႑ာေရးႏွစ္	
စတတုၳေျမာက	္သံုးလပတက္ာလ	
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္	 ဝမ္းသာ		
မိသညဟု္	ကမုၸဏကီ	ေျပာၾကားၿပီး		
အျမတရ္ရွိေရးႏငွ့	္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက	္
ေရးသို႔	ျပနသ္ြားမည္လ့မ္းေၾကာင္း	
ေပၚတြင	္ရိွေနသညဟု္	ေျပာသည။္
	 အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္းေစ်း 	
ကြက္အတြင္း	 ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီ၏	
Andriod	 Operating	 System	
သံုး	ထားေသာ	ဖနု္းမ်ားႏငွ့	္Apple	
ကုမၸဏီ၏	 iPhone	 မ်ားေၾကာင့္	

Blackberry	ကမုၸဏ၏ီ	ထုတ္ကန္ု	
ပစၥည္းမ်ားမွာ	လတ္တေလာ	အ	
ေျခမလွျဖစ္ေနသည္။
	 ယင္းဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း	
Blackberry	ကုမၸဏီ၏	အ႐ံႈးမ်ား	
တြင္	Z10	စမတ္ဖုန္းမ်ား	ေရာင္း	
မထြက၍္	ကန္ေဒၚလာ	၉၃၄	သန္း	
ဆံုး႐ံႈးမႈလည္း	 ပါဝင္ၿပီး	 ကုမၸဏီ	
ဖြဲ႕စည္းပံု	ျပန္လည္တည္ေဆာက္	
မႈ	ကန္ုက်စရိတ္	ကန္ေဒၚလာ	၅၁၂	
သန္း	ပါဝင္သည္။
	 စတုတၳေျမာက္	 သံုးလပတ္	
ကာလ	 ဝင္ေငြမွာ	 ကန္ေဒၚလာ	
၉၇၆	သန္း	ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး	ေလလ့ာ	
သူမ်ား	ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ	ကန္	
ေဒၚလာ	၁	ဒသမ	၁	ဘလီယံီထက	္	
ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။
	 တစ္ေက်ာ့ျပန္	အစအီစဥ္အ	
ရ	 Blackberry	 ကုမၸဏီက	 ဝန္	
ေဆာင္မႈ	 အားသာခ်က္အေပၚ	
အာ႐ုံစိုက္ေနၿပီး	 Keyboard	 ပါ	
ဝင္ေသာ	၎တုိ႔၏	ထုတ္ကုန္မ်ား	
ကိ	ုအေလးထား	ဆန္းစစရ္န္လည္း	
ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

—Ref: BBC
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ သက္တမ္းတိုးရန္ အဆုိျပဳခ်က္ အစၥေရးက ပါလက္စတုိင္းတို႔အား ေပးအပ္

တိဗက္သီလရွင္တစ္ပါး တ႐ုတ္အစုိးရကုိ ကန္႔ကြက္ၿပီး မီး႐ႈိ႕သတ္ေသ

ဗဟိုအာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ ခ်ဒ္တပ္သားမ်ား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူရွစ္ဦးေသဆံုး
ဘန္ဂူး၊မတ္-၃၁

ခ်ဒ္ႏုငိင္မံ	ွတပသ္ားမ်ားသည	္ဗဟိ	ု
အာဖရိကႏုိင္ငံ	 ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ဂူး	
တြင္	 လူရွစ္ဦးကုိ	 ပစ္သတ္ခဲ့	
ေၾကာင္းႏွင့္	 ေသဆံုးသူမ်ားမွာ	
ခရစယ္ာန္ရပ္ကြကမ္်ားမွ	ေဒသခံ	
ျပညသ္မူ်ားျဖစ္ေၾကာင္း	အာဖရကိ	
သမဂၢတပ္ဖြ႕ဲဝငမ္်ားက	ေျပာၾကား	
သည္။
	 ခ်ဒ္တပ္သားမ်ားကို	 ဗဟုိ	
အာဖရိကရိွ	ခရစယ္ာန္ျပညသ္ူ႔စစ	္
တပ္ဖြဲ႕	 တစ္ဖြဲ႕က	 တုိက္ခုိက္ခဲ့	
သည္ဟု	 ျပည္တြင္းသတင္း	

ေထာကတ္စဦ္းက	ဘဘီစီသီတင္း	
ဌာနအား	ေျပာၾကားသည္။
	 ဆီလီကာ	 သူပုန္မ်ားသည္	
၂၀၁၃	မတ္လတြင	္ဗဟုိအာဖရိက	
သမၼတအား	ရာထူးမွ	ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး	
ေနာက	္ျပညတ္ြင္းမၿငမ္ိသကမ္ႈမ်ား	
ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။
	 ဗဟုိအာဖရိကႏုိင္ငံ	 ျပည္	
တြင္း	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္	
အာဖရိကသမဂၢတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအ	
ျဖစ	္ေရာကရ္ွလိာေသာ	ခ်ဒ္ႏုငိင္မံ	ွ
တပ္သားမ်ားသည္	 မြတ္စလင္	
သူပုန္မ်ားကို	 အကူအညီေပးေန	

သည္ဟု	စြပ္စြဲခံထားရသည္။
	 ဗဟုိအာဖရိက	 ႏုိင္ငံတြင္	
အာဖရိကသမဂၢတပ္ဖြ႕ဲဝင	္၆,၀၀၀	
ႏွင့္	 ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္	 ၂,၀၀၀		
တပ္ျဖန္႔ေနရာခ်ထားေသာ္လည္း		
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား	 ဆက္လက္	
ျဖစ္ပြားေနသည္။
	 မတ္လ	၂၈	ရကတ္ြင	္ဘန္ဂူး	
ၿမိဳ႕ရွိ	အသုဘအခမ္းအနားတစ္ခု	
၌	ဗံုးတစလ္ံုးေပါကက္ြခဲဲရ့ာ	လ	ူ၁၁	
ဦး	ေသဆံုးခဲ့သည္။
	 ယင္းႏုိင္ငံရွိ	 ခရစ္ယာန္	
ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္	 မြတ္စလင္	

ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား	 ျဖစ္ပြား	
ေသာ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္	
ႏိုင္င့ံလူဦးေရ၏	ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔	
မွာ	အိုးအမိမ္်ားကိ	ုစြန္႔ခြာထြက္ေျပး	
ခဲ့ၾကသည္။	 မတ္လအေစာပိုင္း		
တြင္	 ကုလသမဂၢအေထြေထြအ	
တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္	 ဘန္ကီမြန္း		
က	ေၾကာကမ္ကဖ္ြယ္	တိုကခုိ္ကမ္ႈ	
မ်ား	ျဖစပ္ြားလ်ကရ္ွိေသာ	ဗဟိအုာ		
ဖရကိႏုငိင္၌ံ	ၿငမိ္းခ်မ္းမႈ	ထနိ္းသမိ္း	
တပ္ဖြ႕ဲဝင	္၁၂,၀၀၀	ထားရိွေပးရန္	
ကုလသမဂၢ	 အာဏာပုိင္မ်ားထံ	
အဆိုျပဳခဲ့သည္။					—Ref: BBC

အီဂ်စ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ
ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပမည္

ကုိင္႐ို၊မတ္-၃၁
အစၥလာမ္မစ္သမၼတ	 မိုဟာမက္	
ေမာစ္ကီိ	ုစစတ္ပက္	ရာထူးမ	ွျဖဳတ	္
ခ်လိကုၿ္ပီးေနာက	္ဆယ္လအၾကာ	
ေမလ	 ၂၆	 မွ	 ၂၇	 ရက္အတြင္း	
အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္	 သမၼတေရြး	
ေကာကပ္ြ	ဲက်င္းပသြားမညဟ္	ုေရြး	
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က	 မတ္လ	
၃၀	ရက္တြင္	ေၾကညာသည္။
	 ေမာ္စီကုိ	ရာထူးမွ	ျဖဳတ္ခ်ခဲ့	
သည့္	စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ	အႀကီးအ	
ကဲေဟာင္း	အယ္လ္စီစီမွာ	ယင္း	
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္	 အႏုိင္ရရန္	
အမ်ားက	ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
	 အကယ္၍	 ျပတ္ျပတ္သား	
သား	 အႏုိင္ရသူမရွိပါက	 ယင္း	
ေရြးေကာကပ္ြ	ဲဒတုယိအေက်ာက့ိ	ု
ဇြန္လ	၁၆	ႏငွ့	္၁၇	ရကတ္ြင	္ထပ္မံ	
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
	 သမၼတ	 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္	
အယ္လ္စီစီအျပင္	 အျခားတစ္ဦး	
တည္းေသာ	 အဓိကသမၼတ	
ေလာင္းမွာ	 ေမာ္စီအႏုိင္ရခဲ့ေသာ	
၂၀၁၂	 ခုႏွစ္	 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္	
တတိယမဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည့္ 	
လက္ယာယိမ္းႏုိ င္ ငံေရးသမား 	
ဟမ္ဒိန္းဆာဘာဟီ	ျဖစ္သည္။
	 မတ္လ	၃၁	ရက္မွစ၍	ဧၿပီ	
၂၀	ရကအ္ထိ	သမၼတေလာင္းမ်ား	
မွတ္ပံုတင္ႏုိင္သည္ဟု	 ေရြး	

ေကာကပ္ြဲေကာမ္ရငွက္	ေျပာၾကား	
ၿပီး	ေမလ	၃	ရက္မွ	၂၃	ရက္အထိ	
မဲဆြယ္ကာလအျဖစ္	 သတ္မွတ္	
ထားသည္။
	 အၾကမ္းဖကတ္ိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ား	
ကုိ	အျပတ္ရွင္းပစ္မည္ဟု	ကတိ	
ေပးကာ	ေရြးေကာကပ္ြဝဲငၿ္ပိဳငရ္န	္
ျပငဆ္ငရ္င္း	ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး	
ႏွင့္	ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူး	
မ်ားမွ	 ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အ	
တြင္း	အယလ္စ္စီ	ီႏတုထ္ြကလ္ုကိ	္
ၿပီးေနာက္	 သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ	
က်င္းပမည့္	 ရက္မ်ားကုိ	 ေရြး	
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က	ေၾကညာ	
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
	 အဂီ်စ္ႏုငိင္တံြင	္အၾကမ္းဖက	္
ဆႏၵျပမႈမ်ား	မၾကာခဏ	ျဖစပ္ြားၿပီး	
စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏	 တိုက္ခုိက္မႈ		
ေၾကာင္	့ရတဲပ္ဖြ႕ဲဝငမ္်ား၊	စစသ္ား	
မ်ား	 ပါဝင္သည့္	လူ	 ၅၀၀	နီးပါး	
ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
	 အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း	
တစ္ခုအျဖစ္	 သတ္မွတ္ခံထားရ	
သည့္	ေမာ္စီ၏	မြတ္စလင္ဘရား	
သားဟုဒ္အဖြဲ႕က	 အယ္လ္စီစီ	
သမၼတအျဖစ္	အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္	
တြင္	 အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ	 တည္ၿငိမ္ေအး	
ခ်မ္းမႈ	 မရွိႏုိင္ဟု	 ေျပာၾကားထား	
သည္။
	 —Ref: AFP

မီး႐ိႈ႕သတ္ေသၿပီးေနာက	္တတယိ		
ေျမာက	္ေသဆံုးမႈလည္းျဖစသ္ည။္
	 မတ္လသည္	 တိဗက္တြင္		
ႏိုင္ငံေရးအရ	 အထိအခိုက္မခံ	
သည့္လျဖစ္ၿပီး	 ၁၉၅၉	 တိဗက္	
အံုႂကြမႈ	 မေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္	
ဒလုိင္းလားမား	 အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ ႔	
ထြက္ေျပးခုိလံႈခဲ့ရသည့္လလည္း	

ျဖစ္သည္။
	 ထို႔အျပင္	၂၀၀၈	ခုႏွစ္	မတ္	
လတြင္လည္း	 တိဗက္ၿမိဳ႕ေတာ္	
လာဆာႏငွ့	္အျခားေနရာမ်ားတြင	္
တ႐တုအ္စိုးရအား	ဆန္႔က်ငအ္ံုႂကြ	
မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 လူအေသအ	
ေပ်ာက္မ်ား	ရွိခဲ့သည္။

—Ref: AFP

ေဂ်႐ုဆလင္၊မတ္-၃၁
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို	ကယ္	
တင္ရန္	 ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား	 ျပင္းထန္	
လာစဥ	္ယင္းေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကု	ိဧၿပ	ီ	
၂၉	ရက	္ေနာကဆ္ံုးသတ္မွတ္ခ်က	္
ထက္	ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ေရး	
အစၥေရးႏုငိင္ကံ	ပါလကစ္တုငိ္းတုိ႔	
ထံ	အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္	ေပးအပ္	
လုိက္သည္။
	 အေမရကိန	္ၾကားဝငည္ႇိႏႈငိ္း	
ေပးေသာ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း	
စဥ္၏	ကံၾကမၼာကို	 ရက္ပိုင္းအ	
တြင္း	 ဆံုးျဖတ္သြားႏုိင္သည္ဟု	
အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္	ေနတန္ညာဟု	
က	အေစာပုငိ္းတြင	္သတိေပးထား	
သည္။
	 ယင္းကစိၥကု	ိမေျဖရငွ္းႏုငိပ္ါ	
က	ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု	
လည္း	၎ကေျပာသည္။
	 အေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္း	
ပါလက္စတုိင္းအက်ဥ္းသားမ်ား	
ကိစၥ	အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္	 ေဆြး	
ေႏြးပြဲမ်ား	 မပ်က္စီးေစရန္	 မရပ္	
မနား	ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
	 ပါလက္စတိုင္းအရာရိွတစ္	
ဦးကလည္း	အစၥေရးတို႔က	ပါလက	္
စတိုင္း	သမၼတမာမြတ္အဘတ္စ္	
ထ	ံေဆြးေႏြးမႈမ်ား	ျပနလ္ညစ္တင	္

ေရး	သေဘာတူညီခ်က္	 မူၾကမ္း	
တစ္ရပ္	 ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု	အ	
တည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
	 ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား	ဆက္လက္	
က်င္းပေရး	 ပါလက္စတုိင္းတို႔၏	

သႏၷ႒ိာန္စကား	မၾကားရပါက	ယခု	
တစပ္တ္တြင	္လႊတ္ေပးရမည္	့ႏစွ	္
ႀကီးအက်ဥ္းသား	 ၂၆	 ဦးအား		
လႊတ္ေပးမည္မဟုတ္ဟု	အစၥေရး	
တုိ႔က	ေျပာၾကားသည္။

	 ပါလက္စတိုင္းတို ႔ကမူ	အ	
က်ဥ္းသားမ်ား	 မလႊတ္ေပးလွ်င္	
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား	 ေရွ႕ဆက္က်င္းပ	
ေရး	စဥ္းစားမည္မဟုတ္ဟု	ေျပာ	
သည္။																		—Ref: AFP

ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ

မတ္လ ၃၀ ရကက္ ေဂ်႐ုဆလငၿ္မိဳ႕ ဝန္ႀကီးအဖြ႕ဲအစည္းအေဝးတြင ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနတန္ညာဟုကိ ုဝန္ႀကီးအဖြ႕ဲအတြင္းေရးမွဴး (ယာ)ႏငွ္ ့
ေထာက္လွမ္းေရးဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္
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ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေထာင္ေဖာက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ လူ ၂၁ ဦး ေသဆံုး
အဘူဂ်ာ၊မတ္-၃၁

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ	ၿမိဳ႕ေတာ္အဘူ	
ဂ်ာရွ	ိရဲေထာကလ္မွ္းေရးဌာနခ်ဳပ	္
အက်ဥ္းေထာင္မွ	 အက်ဥ္းသား	
မ်ား	 ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္	
ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္	လူ	၂၁	ဦး	ေသဆံုး		
ခဲ့သည္ဟု	ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားရဲအရာရွိ	
မ်ားက	ေျပာၾကားသည္။
	 အက်ဥ္းသား	 တစ္ဦးသည္	
အေစာင့္တစ္ဦးအား	လက္ထိတ္	
ျဖင့္႐ိုက္၍	ထြက္ေျပးရန္	ႀကိဳးပမ္း	

စဥ္	 ေထာင္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ	
စတင္ခဲ့သည္ဟု	ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာ	
ၾကားသည္။
	 အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္	
ဘုိကုိဟာရမ္အစၥလာမ္မစ္	သူပုန္	
အဖြ႕ဲဝငမ္်ားဟု	သသံယရိွေၾကာင္း	
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသတင္းမ်ားက	ေဖာ္	
ျပသည္။
	 မတ္လ	၃၀	ရက္က	ျဖစ္ပြား	
ေသာ	ယင္းဆူပမူႈတြင္	ေသဆံုးသူ	
အားလံုးသည္	 အက်ဥ္းသားမ်ား	

ျဖစ္၊	မျဖစ္	မရွင္းလင္းေသးေပ။
	 ယင္းဆူပူမႈအတြင္း	 ရဲဝန္	
ထမ္းႏွစ္ဦး	 အျပင္းအထန္	 ဒဏ္		
ရာရရိွခဲသ့ညဟု္	ရတဲပ္ဖြ႕ဲ	ေထာက	္	
လွမ္းေရးဌာနခ်ဳပ္က	ေျပာသည္။
	 ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ	 အိမ္	
ေတာ္အနီးတြင္ရွိေသာ	 အဆုိပါ	
ရဲဌာနခ်ဳပ္၌	စစ္သားမ်ား	ေနရာခ်	
ထားၿပီး	 ျဖစ္သည္ဟု	 ရဲဌာနခ်ဳပ္	
ေျပာေရးဆိခုြင့ရ္ွသိတူစဥ္ီးက	ေျပာ	
သည္။	ရဲေထာက္လွမ္းေရးဌာနခ်ဳပ္	

၌	ျဖစ္ပြားေသာ	အၾကမ္းဖက္မႈကုိ	
ေထာင္ေဖာက္ေျပးရန္	ႀကိဳးပမ္းမႈ	
ဟ	ုႏုငိဂ္်ီးရီးယားသမၼတ	ေျပာေရး	
ဆိုခြင့္ရွိသူက	တြစ္တာစာမ်က္ႏွာ	
တြင္	ေျပာၾကားသည္။
	 ေထာင္တြင္း	 အေျခအေန
ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း		
ႏွင့္	 သမၼတဂြတ္လပ္ဂြၽန္နသန္	
လည္း	 ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း	
ေၾကာင္း	အဆုပိါေျပာေရးဆုခိြင့ရ္ွ	ိ
သူက	ေျပာၾကားသည္။

	 ဘုိကုိဟာရမ္	 သူပုန္မ်ား	
တိုက္ခိုက္မႈသည္	 ၂၀၁၄	 ပထမ	
သံုးလပတအ္တြင္း	ပုမိိ၍ု	မ်ားျပား	
လာခဲ့သည္။
	 ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္	အစၥ	
လာမ္မစ္မ်ား	ေထာင္ေဖာက္ေျပး	
မႈမွာ	 ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွၿပီး	 ၂၀၁၂	
ႏိုဝင္ဘာကလည္း	 ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား	
အက်ဥ္းသား	 ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ	
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

—Ref: BBC

ဘရာဇီးရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္သားမ်ား ဘရာဇီးၿမိဳ႕ေတာ္ေလဆိပ္အနီးရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ကို သိမ္းပုိက္
ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုး၊ မတ္-၃၁

မူးယစ္ေဆးဝါး	 ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား	
ကာလၾကာ	 ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္	
အၾကမ္းဖက္မႈ	အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား	
ရာ	ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးၿမိဳ႕၏	ရပ္ကြက္	
မ်ားအနက္	တစ္ခုျဖစ္သည့္	ႏုိင္ငံ	
တကာ	 ေလဆိပ္အနီးရိွ	 ဆင္းရဲ	
သားရပ္ကြက္ႀကီးကုိ	 ဘရာဇီးရဲ	
တပ္ဖြ႕ဲက	စစသ္ားမ်ား	အကအူည	ီ
ျဖင္	့မတ္လ	၃၀	ရကတ္ြင	္ေသနတ္	
တစခ္်က	္မပစ္ေဖာကဘ္	ဲသမိ္းပုကိ	္
လုိက္သည္။
	 ယင္းရပ္ကြက္ကုိ	 ဇြန္လအ	
တြင္း	က်င္းပသည့္	ကမၻာ့ဖလားပြဲ	
သုိ႔	လာေရာက္ၾကမည့္	 ႏုိင္ငံျခား	
သား	ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ	ေရာက	္	
လာမည္ျဖစ္ေသာ	 ဂါလီယာအုိ	
ေလဆိပ္သုိ႔သြားရာ	 အျမန္လမ္း	
မ်ား	 ဝန္းရံထားေသာေၾကာင့္	
ဘရာဇီးအာဏာပုိင္မ်ားက	လံုၿခံဳ	
ေရး	 ဦးစားေပးကာ	 မူးယစ္ဂိုဏ္း	
မ်ားထမံ	ွျပနလ္ညသ္မိ္းပုကိလ္ိကု	္
ျခင္း	ျဖစ္	သည္။
	 ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုး	 ၿမိဳ႕ေတာ္	
ေျမာက္ဘက္တြင္	 လူေပါင္း	
၁၃၀,၀၀၀	ဆင္းဆင္းရဲရဲျဖင့္	ေန	
ထုိင္ရာ	 မာေရးဆင္းရဲသားရပ္	
ကြက္ကုိ	 ရဲတပ္ဖြဲ႕က	 ျပန္လည္	
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	 စတင္ႏုိင္ရန္	 မိနစ္		
၂၀	သာၾကာေသာ	ယင္းစစ္ဆင္	
ေရးကု	ိစစသ္ားမ်ားက	သခံ်ပက္ာ	
ကားမ်ားျဖင့္	 အားျဖည့္ေပးခဲ့	

ၾကသည္။
	 ေသနတမ္်ားႏငွ့	္အေလးခ်နိ	္
၄၅၀	 ကီလိုဂရမ္ရိွ	 ေဆးေျခာက္	
မ်ားႏငွ့	္မူးယစ္ေဆးဝါး	ေရာင္းဝယ	္
သူဟု	သံသယရွိသူႏွစ္ဦးကုိ	 ဖမ္း	
ဆီးရမိေၾကာင္း	 ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာ	

ၾကားသည္။
	 မတ္လ	၂၈	ရကက္	ေၾကညာ	
လုကိသ္ည္	့ယင္းသမိ္းပုကိမ္ႈမတိငု	္
မီ	 မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္သူ	
အမ်ားစမုွာ	ရပက္ြကတ္ြင္းမ	ွထြက	္
ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည္ဟု	ရပ္	

ကြက္ေနသူမ်ားက	ေျပာသည္။
	 ကမၻာ့ဖလားႏွင့္	 ၂၀၁၆	
အုလိပံစပ္ြဲေတာမ္တုငိမ္	ီၿမိဳ႕ေတာ	္
ပုိမိုလံုၿခံဳေစရန္	 ၂၀၀၈	 ခုႏွစ္အ	
တြင္း	 ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	 တည္ၿငိမ္	
ေအးခ်မ္းေရး	အစအီစဥ္အရ	သမ္ိး	

ပုိက္ထားေသာ	 ဆင္းရဲသားရပ္	
ကြက္မ်ားရွိ	 ရဲကင္းမ်ားကုိ	တုိက္	
ခုိက္မႈ	 အမ်ားအျပား	 ျဖစ္ပြားခဲ့	
သည္။

—Ref: Reuters

ေဘဂ်င္း၊မတ္-၃၁
တ႐တု္ႏုငိင္	ံအေနာက္ေတာငပ္ုငိ္း	
စီခြၽမ္တြင္	 ၿပီးခဲ့သည့္	 စေနေန႔က	
တိဗက္	 သီလရွင္တစ္ပါးသည္	
တ႐ုတ္က	တိဗက္ေဒသအား	ထိန္း	
ခ်ဳပ္ထားျခင္းကို	ကန္႔ကြက္သည့္	
အေနျဖင့	္ကိယု္က့ုယိက္ုယိ	္မီးတင	္
႐ိႈ႕ကာ	ဆႏၵျပခဲ့သည္။
	 ဘြဲ႕အမည္ႏွင့္	 အသက္ကုိ	
မသရိေသးေသာ	ထိုသလီရွငသ္ည	္
စီခြၽမ္ျပည္နယ္မွ	 တိဗက္ေဒသ	
ကတ္ဇီကုိယ္ပုိင္	 အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ	
ေတာင္ေပၚေဒသတြင	္ဆႏၵျပမီး႐ိႈ႕	
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	 ၿဗိတိန္အေျခ	
စိုက္	 ဖရီးတိဗက္အဖြဲ႕ႏွင့္	 အေမ	
ရိကန္အစိုးရ၏	ေရဒီယုိဖရီးေအး	
ရွား	အစီအစဥ္တုိ႔က	ေျပာသည္။
	 အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ	 တိဗက္ျပည္	
ေျပးအစိုးရမွ	အမတ္တစဦ္းျဖစသ္	ူ
ကယ္လဆ္န္ဂယယ္ဆငက္	သလီ	
ရွင္	အမ်ိဳးသမီးသည္	ဘုန္းေတာ္	
ႀကီးေက်ာင္းတြင	္႐ိုးရာဆုေတာင္း	
မႈပံုစံအတိုင္း	 ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္	
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္	 မီး႐ိႈ႕သတ္ေသ	
ခဲ့သည္ဟု	ဆုိသည္။
	 ဖရီးတိဗက္အဖြဲ႕က	 ယင္း	
သီလရွင္	 ေသဆံုးရာ	 ဘန္တန္	
ခ႐ိုင္သို႔	ဆက္သြယ္ရန္	 ႀကိဳးပမ္း	
ေသာ္လည္း	 ဖုန္းလုိင္းမ်ား	 ျဖတ္	
ေတာက္ခံထားရေၾကာင္း၊	 လံုၿခံဳ	
ေရးမ်ားလည္း	 တင္းက်ပ္ထား	
ေၾကာင္း	ေျပာသည္။
	 ဖရီးတိဗက္ႏွင့္	 ေရဒီယိုဖရီး	
ေအးရွားတို႔	အဆိအုရ	တ႐တု္ႏုငိင္	ံ
တြင	္၂၀၀၉	ခုႏစွမွ္စ၍	ကုယ့္ိကုယ္ိ	
ကုိယ္	 မီးတင္႐ိႈ႕သတ္ေသသည့္	
ဆႏၵျပသူဦးေရမွာ	 အနည္းဆံုး	
၁၂၅	ဦးရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း	ဆိသုည။္
	 ယခုျဖစ္ေပၚခဲ့သည္	့သလီရွင	္
သတ္ေသမႈမွာ	စခီြၽမ္ျပညန္ယ္တြင	္
မတ္လ	၁၆	ရက္က	တိဗက္လူမ်ိဳး	
ႏွစ္ဦး

တိဗက္သီလရွင္တစ္ပါး 
တ႐ုတ္အစုိးရကုိ 
ကန္႔ကြက္ၿပီး
မီး႐ႈိ႕သတ္ေသ

စာမ်က္ႏွာ ၄၆ 
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ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အိမ္ရာဖယ္ရွားခံရသူမ်ားအား ေနရာျပန္ေပးမည္
	 	 စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္	
ႏုိင္ငံေရး	 	လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္	
ျပညသ္ူ႔အမိရ္ာမ်ားမ	ွဖယရ္ွားခခံဲရ့	
သမူ်ားအား	ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထား	
ေပးမည္ျဖစ္ရာ	ေနအိမ္ခန္းမ်ားမွ	
မတရားေသာနည္းျဖင့္	ဖယ္ရွားခံ	

ရသည္ဆိုပါက	အိုးအိမ္ဌာနသို ႔	
လာေရာကဆ္ကသ္ြယ္ႏိငုမ္ည္ျဖစ	္
သည။္	အစိုးရသစလ္ကထ္ကတ္ြင	္
ရန္ကန္ု၌	အိမ္ရာ	၁၃	ခုကိ	ုအသစ	္
ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္	
ၿပီး	ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား	

ေရဒါျဖင့္ 
မျမင္ႏိုင္သည့္ 
ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ 
ေရခ်
	 ေရဒါျဖင့္	 ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈမ	
ရႏုိင္ေအာင္	 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္	
(ေရ)မ	ွကိယုတ္ုငိတ္ည္ေဆာကခ္ဲ	့
ေသာ	တတိယေျမာက္	 Frigate	
(ဖရီးဂိတ္)	 စစ္ေရယာဥ္	 ေရခ်ပဲြ	
ကို	မတ္လ	၃၀	ရက္က	သီလ၀ါ	
ဆပ္ိကမ္းရွ	ိေရတပ္သေဘၤာက်င္း	
၌	ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။	ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္	
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခား	 ေရပုိင္ 	
နက္အျငင္းပြားခဲ့သည့္ 	 ၂၀၁၀	
ျပည့္ႏွစ္တြင္	ႏိုင္ငံျခားမွ	ဖရီးဂိတ္	
သေဘၤာႏွစ္စီး	 စတင္၀ယ္ယူခဲ့သ	
ျဖင့္ 	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 ဖရီးဂိတ္	
သေဘၤာငါးစီးထိ	ရွိေနၿပီး	ေနာက္	
ထပ္သံုးစီးတည္ေဆာက္ရန္	 ျပင္	
ဆင္ေနသညဟု္	ကာကြယ္ေရး၀န္	
ႀကီးဌာနမွ	အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး	
တစ္ဦးက	ေျပာသည္။

႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈထိန္းသိမ္းစဥ္ မိုးေပၚေထာင္ပစ္သည့္ 
က်ည္ဆန္ထိမွန္ၿပီး လူေသဆံုး
	 အိငုအ္ငန္ဂ္်အီိတုစခ္မု	ွႏိငုင္	ံ
ျခားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက	 	သာ	
သနာ့အလံကို	 မဖြယ္မရာျပဳလုပ္	
သည္ဟု	သတင္းထြက္ေပၚရာမွ	
တစ္ဆင့္	မတ္လ	၂၆	ရက္	ညေန	
တြင္	 စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ၌	 ႐ုန္းရင္း	

ဆန္ခတ္မႈမ်ား	 ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။	
ေသနတ္ျဖင့္	အႀကိမ္ႀကိမ္	မုိးေပၚ	
ေထာင္ပစ္ၿပီး	 ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္	
ျဖစ္ပြားမႈကို	ထိန္းသိမ္းခဲ့ရာမွ	ေရ	
ခ်ဳိးေနေသာ	အသက	္(၁၁)	ႏစွအ္	
ရြယ္	ကေလးငယ္တစ္ဦး	က်ည္	

႐ုိဟင္ဂ်ာအသံုးအႏႈန္း အစိုးရလက္မခံဟု
တရား၀င္စာထုတ္ျပန္
	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 ႏွစ္ေပါင္း	
သံုးဆယ္အတြင္း 	 ပထမဆံုးအ	
ႀကိမ္	သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္	
ယူျခင္းကို	မတ္လ	၃၀	ရက္က		စ	
တင္ခဲ့သည္။	သန္းေခါင္စာရင္း	
ေကာက္ယူရန္	 နာရီပိုင္းသာ	လို	
ေတာ့ခ်ိန္တြင္	 ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္	
ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္	 ပတ္သက္၍	
ရခိငု္ျပညန္ယတ္ြင	္	ရခိငုလ္မူ်ဳိးမ်ား	

သပိတ္ေမွာကခ္ဲ့ၾကသည။္	အစိုးရ	
က	သန္းေခါင္စာရင္းတြင္	႐ိုဟင္	
ဂ်ာဟူေသာ	အသံုးအႏႈန္းကိ	ု	လက	္
မခံႏိငု္ေၾကာင္း	မတ္လ	၃၀	ရကက္	
တရား၀င္စာထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္	
ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားကသန္းေခါင္စာ	
ရင္း	ေကာက္ယူမႈ	သပိတ္ေမွာက	္
ျခင္းကို	႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။	

တရားမ၀င္သစ္တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီဆံုး႐ံႈးေၾကာင္း 
ၿဗိတိန္အင္န္ဂ်ီအို ထုတ္ျပန္
	 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင	္၁၃	ႏစွက္ာ	
လအတြင္း	 တရားမ၀င္သစ္လံုး	
တင္ပို႔မႈေၾကာင့္	အေမရိကန္	ေဒၚ	
လာသန္းေျခာက္ေထာငန္ီးပါး	ဆံုး	
႐ံႈးေနသည္ဟု	 ၿဗိတိန္အေျခစိုက္	
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ	 စံု	
စမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕	 (EIA)	က	

မတ္လ	၂၆	ရက္တြင္	ထုတ္ျပန္ခဲ့	
သည္။	 အဆိုပါကာလအတြင္း	
ကမ ၻာ့ေစ်းကြက္သို ႔ 	 တင္ပို ႔ေန	
သည့	္သစလ္ံုးတနခ္်နိ	္ကိုးသန္းအ	
နက	္၇၂	ရာခိငု္ႏႈန္းသည	္တရားမ	
၀င္လမ္းေၾကာင့္ျဖင့္	 သြားေသာ	
သစမ္်ားျဖစသ္ညဟု္	EIA	အဖဲြ႕က	

ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြ ေမးခြန္းေပါက္၍ ေမးခြန္းေျပာင္းလဲခဲ့ရ
	 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအ	
တြင္း 	 က်င္းပေနသည့္ 	 သံဃာ	
ေတာ္မ်ား၏	 ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြ	
ေမးခြန္းမ်ား	 ႀကိဳတင္ေပါက္ၾကား	
သျဖင့္	 မတ္လ	၃၀	ရက္တြင္	 ျပဳ	
လုပ္ေသာ	စာေမးပဲြတတိယေန႔မွ	
စတငက္ာ	ေမးခြန္းေျပာင္းလမဲႈမ်ား	

ျပဳလပ္ုခဲ့ရသည။္	မတ္လ	၂၈	ရက	္
တြင္	စတင္ေျဖဆိုရသည့္	ပါရာဇိ	
ကဏ္	 (ပထမေန႔)	 ေမးခြန္းႏွင့္ 	
မတ္လ၂၉	ရကတ္ြင	္ေျဖဆိရုသည့	္
ပါရာဇိကဏ္	 (ဒုတိယေန႔)	 ေမး	
ခြန္းမ်ားမွာ	 စာေမးပဲြမေျဖဆိုမီ 	
ရကပုိ္င္းအလိကုပင	္	ေပါကၾ္ကား	

ျမန္မာအပါအ၀င္ 
ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံ၌ 
ပိလုယီိကုင္းစင္ေၾကာင္း 
WHo ေၾကညာ
	 ျမန္မာအပါအ၀င္	အာရွေဒ	
သတြင္း	 ႏုိင္ငံေပါင္း	 ၁၁	 ႏိုင္ငံ	
ကို	 ပိုလီယိုကင္းစင္ေသာ	ေဒသ	
အျဖစ္	ကမၻာ့က်န္းမာေရး	အဖဲြ႕	
ႀကီး	WHO	က	မတ္လ	၂၇	ရက္	
တြင္	 ေၾကညာခဲ့သည္။	 အိႏိ ၵယ	
ႏိုင္ငံ၌	ပိုလီယိုအ႐ိုင္းပိုး	ကင္းစင္	
သြားေသာေၾကာင့္	ယခုကဲ့သုိ႔	ေဒ	
သတြင္းႏုိင္ငံမ်ားကို 	 စုေပါင္း၍	
ပုိလယုိီကင္းစင္ေဒသအျဖစ	္WHO		
က	သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း	ျဖစ	္သည။္	
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	 ၂၀၀၇	 ခုႏွစ္		
တြင္	 ပိုလီယိုအ႐ိုင္းပိုးေတြ႕ရွိခဲ့ 	
ၿပီး	 ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္	တုိး	
ခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကြၽးျခင္း	
မ်ား	ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။	ႏုိင္ငံအသီး	
သီးမွ	ႏွစ္စဥ္	ပိုလီယိုေရာဂါသံသ	
ယျဖစ္ဖြယ္	လူနာရွာေဖြႏိုင္သည့္	
အေျခအေန၊	ကာကြယ္ေဆးထိုး	
လု ပ္ ငန္းအတြက္ 	 အေျခခံအ	
ေဆာက္အအံု ၊ 	 ကာကြယ္ေဆး	
လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ၊	ကာကြယ္ႏိုင္သည့္	
အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ား	ျဖစပ္ြား	
မႈအေျခအေနမ်ားကို	 စစ္ေဆးၿပီး	
ပညာရွင္မ်ားက	အတည္ျပဳ	ေၾက	
ညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အပူခ်ိန္မ်ား ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေန
	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	ေဒသအသီးသီး	
၌	မတလ္ေႏွာင္းပိငု္းမစွ၍	အပခူ်နိ	္
ျမင့တ္က္ေနၿပီး	မေကြး၊	စစက္ိငု္း၊	
မႏၲေလး၊	ပခူဲး၊	ဧရာ၀တီ၊	တနသၤာ	
ရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 	 ရွမ္း ၊	
ကခ်င္ႏွင့္ 	 ကယားျပည္နယ္တို ႔	
တြင္	 ပံုမွန္အပူခ်ိန္ထက္	 ၃	 မွ	 ၄		
ဒီဂရီခန္႔	 ျမင့္တက္ခဲ့သည္။	 မတ္	
လ	 	၂၉	ရက္တြင္	 	 မေကြးတိုင္း	
ေဒသႀကီး၌	အပူခ်ိန္	 ၄၂	 ဒီဂရီ	

စင္တီဂရိတ္အထိ	 	 ျမင့္တက္ခဲ့	
ၿပီး	 ၂၀၁၄	 ခုႏွစ္အတြင္း	အျမင့္	
ဆံုးအပူခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။	 ခရမ္း	
လြန္ေရာင္ျခည္	က်ေရာက္မႈမွာ	
လည္း	ဆကလ္က္ျမင့တ္က္ေနၿပီး	
ေကာ့ေသာင္းတြင္ 	 	 ခရမ္းလြန္ 	
ေရာင္ျခည္	ၫႊန္းကိန္း	၁၃	ဒသမ	
၄	အဆင့္ျဖင့္	 အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေန	
သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ၀င္ထိန္းခဲ့ရသည့္ 
လႈိင္သာယာလယ္ေျမ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ 
အျပန္အလွန္အမႈဖြင့္
	 လႈငိသ္ာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း	
ရွိ	အျပင္ပဒံရပ္ကြက္မွ	 ဧက	၃၀	
ရိွသည့	္လယ္ေျမေပၚတြင	္ကမုၸဏ	ီ
လပုသ္ား	ႏစွရ္ာေက်ာ္ႏငွ့	္လယသ္	
မားမ်ား	႐ိကု္ႏကွမ္ႈျဖစပ္ြားခဲရ့ာ	ၿမိဳ႕	
နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕က	တားဆီးျခင္းမရွိ	
၍	အဆိပုါေနရာတြင	္႐ံုးစိကုထ္ား	
သည့္	 ေကအင္န္ယူ၊	 ေကအင္န္	
အယ္လ္ေအၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္	
စီမွ	တာ၀န္ရွိသူမ်ား	 ၀င္ေရာက္	
ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။	႐ုန္းရင္းဆန	္

ခတ္မႈတြင္	ကုမၸဏီအလုပ္သမား	
မ်ားက	 ေလးခြတြင္ 	 သံလံုးမ်ား	
ထည့္၍	 ပစ္ျခင္း၊	တုတ္မ်ားျဖင့္	
႐ိုက္ျခင္း၊	အုန္းသီးမ်ားျဖင့္	 ပစ္	
ေပါက္ခဲ့ျခင္းေ ၾကာင့္ 	 လယ္သ	
မားမ်ားႏွင့္ 	 လမ္းသြားလမ္းလာ	
ေျခာကဦ္း	ဒဏရ္ာရရိွခဲ့သည။္	ထုိ	
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍	ကုမၸဏီ	
အလုပ္သမားႏွင့္	လယ္သမားတို႔	
ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္	 တ	
ရားစဲြဆိုထားသည္။

မ႑ပ္ပါမစ္လက္လဲႊေရာင္းေစ်း
က်ပ္သိန္းသံုးရာ၀န္းက်င္ ေပါက္ေစ်းရွိ
	 ႏွစ္စဥ္ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္	
မ႑ပ္ပါမစ္မဲေပါက္သူမ်ားက	
မ႑ပ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားထံ	
ပါမစမ္်ား	လဲႊေျပာင္းေရာင္းခ်ေလ	့
ရွိရာ	ယခုႏွစ္တြင္	ကမၻာေအးဘု	
ရားလမ္းရွိ 	 သ ႀကၤန္ေရကစား 	
မ႑ပ္	ပါမစ္ေပါက္ေစ်းမွာ	က်ပ္	
သိန္းသံုးရာ၀န္းက်င္အထိ	 ျဖစ္	
ေပၚေနသည္။	သႀကၤန္မ႑ပ္ေန	
ရာခ်ထားေပးေရးေကာမ္တကီ	ပါ	
မစမ္်ားကိ	ုမဲႏႈကိ္ေရြးခ်ယသ္ညဟ္	ု
ေၾကညာေသာ္လည္း	ယခုႏွစ္	 ပါ	

မစ္မဲေပါက္သူမ်ားတြင္	အမွန္တ	
ကယ္	 မ႑ပ္ျပန္ေဆာက္မည့္သူ	
ေလးငါးဦးခန္႔သာ	 ပါ၀င္သည္ဟု	
ဆိုသည္။	 မ႑ပ္ပါမစ္လက္လႊဲ	
ေရာင္းခ်သူမ်ားကို	က်ပ္သိန္းငါး	
ဆယ္	ဒဏ္ေၾကး႐ုိကမ္ညဟု္	စည	္
ပင္က	ေၾကညာထားေသာ္လည္း	
ပါမစ္ေပါက္ေစ်းမွာ	တုကိခ္န္းတစ	္
ခန္းတန္ဖိုး	ျဖစ္ေန၍	ဒဏ္ေၾကးမွာ	
မမႈေလာက္သည့္	ပမာဏျဖစ္ေန	
သည္။
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ဆန္ထိမွန္ၿပီး	 	 အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့	
သည္။ 	 ထုိ ႐ု န္းရင္းဆန္ခတ္မႈ 	
ေၾကာင့္	 	အိုင္အင္န္ဂ်ီအိုအဖဲြ႕အ	
စည္းမ်ား၏	ေနအိမ္၊႐ုံးအေဆာက	္
အအံု	၃၀	ခန္႔	ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ထားသည္။	 ျပည္ပ	သို႔	
သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈ	ရပ္ဆိုင္း	
ျခင္း	 မတုိင္မီ	 ငါးရက္ခန္႔	အလို	
တြင	္EIA	အဖဲြ႕က	ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္သည္။

ၿပီးစီးပါက	ေနထိုင္ခြင့္	 ပိတ္သိမ္း	
ခံခဲ့ရသည့္	 ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ	
မ်ားအား	စိစစ္ၿပီး	ျပန္လည္ေနရာ	
ခ်ထားေပးမည္ဟု	 ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္	အိုး	
အိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန	ၫႊန္ၾကား	
ေရးမွဴး	ဦးယုခိုင္က	ေျပာသည္။

မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲၿ့ပီး	ဆကလ္က္ေျဖ	
ဆိုရမည့္	ဘာသာမ်ား၏	ေမးခြန္း	
မ်ားသညလ္ည္း	ေပါကၾ္ကားမႈမ်ား	
ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း	မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ	
စာေမးပဲြႀကီးၾကပသ္ဃံာေတာ	္	ဆ	
ရာေတာ္အခ်ဳိ႕က	မိန္႔ၾကားသည္။

ဓာတ္ပံု	−	လင္းဘိုဘို/အီးပီေအေသနတ္မွန္ေသဆုံးခဲ့သည့္ ကေလးငယ္၏ ႐ုပ္အေလာင္း
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ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ သံုးႏွစ္သား အစိုးရ
အစိုးရသည	္ေကာင္း	
မြ န္ေသာ	 အစိုးရ ၊	
သန္႔ရငွ္းေသာ	အစိုးရ	

ျဖစ္ရမည္ဟု	သမၼတဦးသိန္းစိန္	
ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္မွာ	ယခုလဆုိ	
လွ်င္	သံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။
	 အစိုးရသစက္	သူေႂကြးေၾကာ	္
ထားသည့္	 ကတိက၀တ္မ်ားအ	
တုိင္း	 သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း	
မည္မွ်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ။
	 ဦးသိန္းစိန္အရပ္၀တ္လဲၿပီး	
သမၼတအျဖစ္	တာ၀န္ယူခဲ့သည့္	
သံုးႏွ စ္တာကာလအတြင္းတြင္ 	
ေတာ	့တုိးတကမ္ႈက	အနည္းငယရ္ိ	ွ
ခဲ့သည။္	၂၀၁၁	က	ကမၻာေပၚတြင	္
အဂတလိုကိစ္ားမႈတတယိအမ်ား	
ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္	ဆက္လက္သတ္	
မွတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း	 ဒုတိယႏွစ္	
ျဖစ္သည့္	၂၀၁၂	ခုႏွစ္တြင္	ၫႊန္း	
ကိန္းမ်ားက	အဆင့္ငါးေနရာသို ႔	
တက္လာခဲ့ ၿပီး	 တတိယႏွစ္ျဖစ္	

	 ‘‘အဲဒီလိုဘာေၾကာင့္ျဖစ္သ	
လဲဆိုေတာ့	ေအာက္မွာ	ဘာေတြ	
ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကုိ	 မသိဘူး။	
ေနာက္ၿပီး	 ဗဟုိအစိုးရကုိယ္တုိင္	
စံျပအေနနဲ႔	 မရပ္တည္ခဲ့ဘူး။	 ဒါ	
ေတြဟာ	အေျပာင္းအလဲေတြမထ	ိ
ေရာက္တာနဲ႔	ဆက္စပ္ေနတယ္’’	
ဟု	ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။
	 ဦးသိန္းစိန္အရပ္၀တ္မလဲမီ	
သံုးႏွစ္အလို	 ၂၀၀၈၊	 ၂၀၀၉	ႏွင့္	
၂၀၁၀	 ႏွစ္မ်ားတြင္	 ျမန္မာသည္	
ကမၻာေပၚတြင္	အက်င့္ပ်က္ျခစား	
မႈ	အဆုိးဆံုးေသာ	သံုးႏုငိင္	ံစာရင္း	
၀င္ခဲ့သည္။	ကမၻာ့အက်င့္ပ်က္ျခ	
စားမႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္	
ပင္လယ္ဓားျပမ်ားစံေပ်ာ္ရာ	ဆုိ	
မာလီယာ၊	 	တာလီဘန္းမ်ား၏	
အရပိ္ေအာကမ္	ွလြတ္ေျမာကရ္န	္
ႀကိဳးပမ္းေနရသည့္	အာဖဂန္နစၥ	
တနတ္ုိ႔ႏငွ္အ့တ	ူျမနမ္ာႏုငိင္တံုိ႔က	
ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။

ဖ်က္ေရးအတြက္	အထင္ရွားဆံုး	
တပ္လွန္႔မႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။
	 သုိ႔ေသာ္လည္း	၎တို႔အား	
ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊	ရာထူးေလွ်ာ	့
ခ်ျခင္းႏွင့္	 မယူမေနရအၿငိမ္းစား	
ေပးအေရးယူျခင္းတုိ႔သာ	 ျပဳလုပ္	
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း	 ေ၀ဖန္မႈမ်ား	
လည္း	ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။
	 ‘‘လာဘစ္ားခဲ့တဲ့	ပစၥည္းေတြ	
ကု	ိႏုငိင္ပံုငိသ္မိ္းတဲအ့ထ	ိလပုပ္စ	္
ဖုိ ႔ 	 လုိတယ္။	 အဲဒါမွ	 ရာထူးက	

à ခုငိထ္ြန္း၊ ျပညသ္မိ္း၊ မင္းဟနိ္းေက်ာ္

သူ၏

သည္	့၂၀၁၃	ခုႏစွတ္ြင	္အဆင္	့၂၀	
သုိ႔	ထုိးတက္လာခဲ့သည္။
	 အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ	တိုက္	
ဖ်က္ေရးအပါအ၀င	္ျပဳျပင	္ေျပာင္း	
လဲေရးလပုင္န္းမ်ား	လပု္ေဆာင	္ေန	
ေသာ္လည္း	 ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား	
ထတဲြင	္အဂတလိိကုစ္ားမႈ	အမ်ား
ဆံုးႏုငိင္တံစခ္အုျဖစ	္မတွတ္မ္း၀င	္
ေနဆပဲင္ျဖစသ္ည။္	သမၼတဦးသန္ိး	
စိန္၏	 အစိုးရသက္တမ္းသံုးႏွစ္	
တာကာလအတြင္း	ျပညတ္ြင္းၿငမ္ိး	
ခ်မ္းေရး၊	အဂတိလု္ိက္စားမႈမ်ား၊	
တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊		လယယ္ာ	
ေျမျပႆနာမ်ား၊	 ႏိုင္ငံအတြင္း	
ျပႆနာအရပ္ရပ္ေျဖရွင္းရာတြင	္
ယခင္အစုိးရႏွင့္ 	 ကြာျခားမႈမွာ 	
မ်က္ႏွာပန္းလွသည့္	ကိန္းဂဏန္း	
မ်ားအစိုးရလက္၀ယ္ရရိွလာျခင္း	
ပင္ျဖစ္သည္။
	 	 အစိုးရသည္ေကာင္းမြန္ 	
ေသာ	အစိုးရ၊	သန္႔ရငွ္းေသာ	အစိုး	
ရဟု	 	 ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း	
လက္ေတြ႕တြင	္ေႂကြးေၾကာသ္	ံအ	
တုိင္း	အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ	
ေအာင္ျမင္ေအာင	္မတိကုဖ္်က္ႏိငု	္
ခဲ့ေၾကာင္း	သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွ	 ျပည္	
သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္	 ဦး	
ရဲထြန္းက	သံုးႏွစ္သား	အစိုးရေပၚ	
သူ၏အျမင္ကုိ	ေျပာသည္။

	 	 အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ 	
ဖ်က္ေရးဟု	 ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား	
ၾကားမွ		သမၼတက	က်ပ္ေငြသံုးသန္ိး	
အထိ	လက္ေဆာင္ပစၥည္းရယူ	
ခြင့္ကုိ	၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ	ခြင့္ျပဳခဲ့	
သည္။
	 အဆိပုါပမာဏသည	္အစုိးရ	
၀န္ထမ္းလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား	
ေရးမွဴးတစ္ဦးတစ္လရရိွသည့္ 	
လစာ၏	ႏွစ္ဆခန္႔ျဖစ္ၿပီး	အစိုးရ	
ဌာနတစခု္၏	ဒတိုယၫႊန္ၾကားေရး	
မွဴးရရိသွည္	့တစလ္တာ	လစာႏစွ	္
သိန္းထက္လည္းမ်ားသည့္	 ပမာ	
ဏျဖစ္သည္။
	 ‘‘ရန္ကုန္မွာေတာ့	ဘယ္လုိ	
လဲေတာ	့မသဘိူး။	နယ္ေတြမွာ	ေငြ	
မပါရင္	မၿပီးဘူး။	နည္းနည္း	ကုန္	
တာနဲ ႔ 	 	 မ်ားမ်ားကုန္တာပဲကြာ	
တယ္’’ဟု	ရွမ္းျပည္နယ္တန္႔ယန္း	
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ	ရပ္မိရပ္ဖတစဦ္း	
ကေျပာသည္။
	 	 ၂၀၁၃	 ခုႏွစ္	 ဇန္န၀ါရီႏွင့္	
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက	ဆက္	
သြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္	အရာရိွ	 ၂၀	
ေက်ာ္၊	အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ	
၀န္ထမ္း	၁၆	ဦးတုိ႔အား	အေရးယူ	
ခဲ့ျခင္းသည္	 	 	သမၼတဦးသိန္းစိန္	
လကထ္ကတ္ြင	္အစိုးရဌာနမ်ားအ	
တြင္း	လာဘ္ေပး၊	လာဘယ္တူိကု	္

တိုက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒအေပၚရခိုင္	
အမ်ိဳးသား	ပါတီ၏	ေခါင္းေဆာင္	
ဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္။
	 ႏွစ္ေပါင္း	 ၆၀	 ေက်ာ္ကမၻာ့	
အရညွၾ္ကာဆံုးျပညတ္ြင္းစစမ္ီးကု	ိ
အဆံုးသတ္ရန္	အစုိးရသစက္	ႀကိဳး	

ပမ္းေနေသာ္လည္း	 ေအာင္ျမင္မႈ	
မရေသးဘဲ	အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္	
လကန္ကက္ုငိတို္ကပ္ြမဲ်ားပင	္ျပန္	
လည္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

	 အင္အားႀကီးတုိင္းရင္းသား	
လက္နက္ကုိင္	 ၁၇	 ဖဲြ႕ရွိသည့္အ	
နက္	၁၄	ဖြဲ႕ျဖင့္	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	သ	
ေဘာတူညီမႈရခဲ့ေသာ္လည္း	 ႏွစ္	
ရက္လွ်င္	 	တစ္ႀကိမ္နီးပါးတုိင္း	
ျပည၏္	တစ္ေနရာမဟုတ္တစ္ေန	

ရာတြင	္	လကန္ကက္ုငိတ္ိကုပ္ြမဲ်ား
ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။
	 အဆိုးရြားဆံုးမွာ	ဆယ္စုႏွစ္	
ႏွစ္ခုနီးပါးၾကာေအာင္	ထိန္းထား	

တည္းမွ	တပ္သားအငအ္ား	၅၀၀၀	
နီးပါးက်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း	 	 စစ္ေရး	
သတင္းမ်ားအေၾကာင္းအထူးျပဳ	
ေရးသားသည္	့အဂၤလနအ္ေျခ	စုကိ	္
Jame's	Defence	Weekly	ကခန္႔	
မွန္းခဲ့သည္။
	 အစုိးရ၏	 ဖုန္းကတ္ခ်ထား	
ေပးေရးစမီခံ်ကတ္ြင္ေက်းရြာ	အပု	္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက	ကိုယ္က်ိဳးအတြက္	
ေရာင္းခ်သည္ဟု	တုိင္ၾကားျခင္း၊	
သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ	ထုတ္ေဖာ္	
ေျပာဆိုခဲ့သူမ်ားကုိပင္	အစုိးရအ	
ရာရိွမ်ားက	တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
	 	 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	အက်င့္	
ပ်က္ျခစားမႈ	နာမညဆ္ိုးႏငွ္	့ေက်ာ	္
ၾကားခဲ့သည္	့တရားစရီင္ေရးစနစ	္
ကုိ	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား		ထိထိ	
ေရာက္ေရာကမ္လပု္ႏုငိ	္ခ့ဲေၾကာင္း	
ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရိွသည္။
	 ‘‘နဂိုကတည္းကလည္း	ဒီလုိ	
ျဖစရ္င	္ဒလီုပိ	ဲခံခဲ့ရတာေလ။	အခု	
နည္းနည္းပုိတာက	ဒီလုိျပႆနာ	
မ်ိဳးေလးေတြရိတွယဆ္ုတိာကု	ိမဒီ	ီ
ယာေတြမွာ	 	 နည္းနည္းေရးလု႔ိရ	
တယ္။	သိသြားတယ္။	ဒီအဆင့္ပဲ	
ရိွတာပါ။	ဒီထက္ပုိတာမရိွပါဘူး’’	
ဟ	ုႏုငိင္ံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း	
မ်ားအဖဲြ႕မွ	 	 ဦးရဲေအာင္ကေျပာ	
သည္။

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ၫႊန္းကိန္း (ရည္ညြန္းကိန္းနည္းေလေလ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ပုိမ်ားေလေလဟုသတ္မွတ္သည္)

ျပဳတ္လည္း	ဘာျဖစ္လဲဘ၀ဖူလံု	
သြားရင္ၿပီးေရာဆုိတဲ့	 စိတ္ဓာတ္	
မ်ိဳးမရိွမွ	လာဘ္ေပး၊	လာဘ္ယူ	
ေပ်ာက္မွာ’’ဟု	အစိုးရ၏အဂတိ	

ႏုငိခ္ဲသ့ည္	့ျမနမ္ာျပည္ေျမာကပ္ုငိ္း	
မွကခ်င္တုိင္းရင္းသားလက္နက္	
ကုငိတ္ပ္ဖဲြ႕ျဖစသ္ည္	့	(KIO/KIA)	
တုို႔ႏွင့္	 ျဖစ္ပြားသည့္	တုိက္ပြဲမ်ား	
ျဖစ္သည္။	 	အဆိုပါ	တိုက္ပြဲမ်ား	
အတြင္း	ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တစ္ခု	
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ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ သံုးႏွစ္သား အစိုးရ

	 သမၼတဦးသိန္းစိန္က	သူ၏	
လက္ထက္တြင္	 ျပစ္ဒဏ္လြတ္	
ၿငိမ္းခြင့္နဲ႔	လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္	
(၄၉)ႀကိမ္ေပးခဲ့ၿပီး	အက်ဥ္းသား	
၆၈,၀၀၀	ေက်ာ္ကုိ	 လႊတ္ေပးခဲ့	
သည္ဟု	သံုးႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းတြင္	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။		ထုိအထဲတြင္		
၈၈	မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္	့
ဦးခြန္ထြန္းဦးကဲ့သို ႔ေသာ	လူသိ	
မ်ားသည့္	 ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား	
မ်ားလည္း	ပါ၀င္ခဲ့သည္။
	 	သမၼတက	၂၀၁၃	အကုန္	
တြင္	 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလံုး၀	
မရွိေစမည္	့Zero	Level	အစအီစဥ္	
ကုိ	 ျမန္မာအစိုးရက	ေၾကညာခဲ့	
ေသာလ္ည္း	လကန္ကက္ုငိတ္ပဖ္ဲြ႕	
မ်ားႏငွ္	့ဆကစ္ပသ္ညဟ္	ုစြပစ္ြခဲရံ	
သူမ်ားစစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား၊	
အက်ဥ္းေထာငမ္်ားဆသီို႔	ပုိ႔	ေဆာင	္
ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း	 ဦးရဲ	
ေအာင္ကေျပာသည္။
	 	အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္	
စစ္အစိုးရလက္ထက္ကဲ့သုိ ႔	 စစ္	
ေၾကာေရးစခန္းမ်ား၊	 	 အက်ဥ္း	
ေထာင္မ်ားဆီသို႔	 ပို႔ေဆာင္ခံရသူ	
မ်ားမွာ	လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္	
ဆကသ္ြယ္သညဟု္		သသံယရွိသ	ူ
မ်ားတငမ္ဟတု။္		လယယ္ာေျမ	ဆံုး	
႐ႈံးမႈအတြက္	ေတာင္းဆိုေနၾကသ	ူ

မ်ားလည္း	အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
	 	 လမ္းမမ်ားေပၚထြက္ကာ	
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္	ေထာင္ေသာင္း	
ခ်သီည္	့ႏုငိင္အံႏွံ႔မ	ွေတာငသ္လူယ	္
သမားမ်ား၏	လယ္ေျမမ်ား	သိမ္း	
ယူခံရသည့္ျပႆနာကုိ	 အစိုးရ	
သစ္က	သူ၏	သက္တမ္းအတြင္း	

ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ	
မရိွေသး။
	 	‘‘ယခင္အစိုးရေခတ္ကာလ	
မ်ားမွာ	အေျခအေန၊	အခ်ိန္အခါ	

အရ		ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့တဲ့ကစိၥေတြ	ျဖစ	္
ေပမယ့္လည္း	ေခတ္ေျပာင္း	စနစ	္
ေျပာင္းအေျခအေနေတြ	 ေျပာင္း	
လဲခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့	ကြၽန္ေတာ္တို႔	လက္	
ထကမွ္ာ	တရားမွ်တမႈအတြက	္အ	
သင့္ေလ်ာ္ဆုံးနည္းလမ္းေတြကို	ရွာ	
ေဖြေျဖရွင္းေပးလ်က္ရိွပါတယ္’’	
ဟ	ု	သ၏ူ	ရာထူးလကခ္သံည္	့သံုး	
ႏွစ္ျပည့္မိန္ ႔ခြန္းတြင္	 သမၼတက	
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
	 သမၼတၫႊန္းဆုသိည္	့‘‘တရား	
မွ်တမႈအတြက္	အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုး	
နည္းလမ္း’’တြင္	 	လယ္ယာေျမ	
သိမ္းယူသည္ဟု	 	 စြပ္စြဲခံရသည့္	
အစိုးရႏွင့္	နီးစပ္သူ၊	အစိုးရအရာ	
ရိွေဟာင္း၊	တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်	
အေရးယူမခံခဲ့ရဘဲ	လယ္သိမ္းခံ		
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိသာ	
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းသုိ ႔ 	 	 ပုိ ႔	
ေဆာင္ခဲ့သည္။
	 ‘‘ေမွ်ာလ္င္ခ့်ကက္ေတာ	့	အ	
ေႂကြးလက္ခုပ္တစ္ေဖာင္ၾကားက	
လည္ပင္းရွည္ေနၿပီး	 ထမင္းတစ္	
နပ္ေလွ်ာ့စား ၿပီးေတာ့ေစာင့္ေန	
တာပဲ။	 အခုထိေတာ့	 ဘာမွ	 မ	
ေျပာင္းလဲေသးဘူး’’ဟု	 ဧရာ၀တီ	
တိုင္းေဒသႀကီး		ဓႏုျဖဴၿမိဳနယ္၊	ႏွံ	
က်ဳိးေက်းရြာမွ	 လယ္သမားႀကီး	
ဦးသနိ္းေအာင၏္	ေၾကကြမဲႈစကား	
သံျဖစ္သည္။
	 စီးပြားေရးဆုိင္ရာ	 မူ၀ါဒႏွင့္	
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို	သမၼ	
တဦးသိန္းစိန္အစုိးရက	 ျပဳလုပ္ခဲ့	
သည္။	 သုိ႔ေသာ္အေျခခံလူတန္း	
စားအမ်ားစုမွာ	 စားေရး၊	 ေနေရး	

ငတ္မြတ္မႈအတြက	္ညဥ္းတြားေနရ	
ဆဲ	 ျဖစ္သည္။	ထုိ႔အတူ	အလယ္	
လတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္	
မ်ား၏	ေငြေၾကးလညွ္လ့ညစ္ီးဆင္း	

မႈမွာလည္း	 က်ပ္တည္းသထက္	
က်ပ္	တည္းလာေနသည္။	ကိန္းဂ	
ဏန္း	တုိးတကမ္ႈမ်ားသာျပသႏုငိခ္ဲ	့
သည္။	 အစုိးရအဖြဲ႕၏	 ျပဳျပင္	
ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥက္ိ	ုသုံးသပ	္
ျပဳျပင္ရန္	 အခ်ိန္တစ္ႏွစ္သာလို	
ေတာ့သည္။

	 ‘‘၀င္ေငြကနည္းၿပီး	အသုံးစ	
ရိတ္က	တက္တက္လာေတာ့	 စီး	
ပြားေရးက	႐ုန္းကန္ရတယ့္အေျခ	
အေနပါပဲ’’ဟု	ဖားမားဖုိးရာဇာအ	
ေထြေထြ၀န္ေဆာငမ္ႈကမုၸဏမွီ	မန္	
ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာေဒါက္တာစုိး	
ထြန္းကေျပာၾကားသည္။
	 အစုိးရသက္တမ္းသုံးႏွစ္အ	
တြင္း	တုငိ္းျပည၏္	ႏစွစ္ဥဂ္်ဒီပီတီုိး	
တကမ္ႈႏႈန္းမွာ	၆ရာခုငိ္ႏႈန္းၾကားရွ	ိ
ေနေသာလ္ည္း	ျပညသ္တူစဥ္ီးခ်င္း	
၏	၀င္ေငြတုိးတက္မႈမရွိေပ။	 ျမန္	
မာႏုိင္ငံ၏	 ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္း	
တြင္	ျပည္ပသုိ႔	သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕	
တင္ပုိ႔မႈမွ	၀င္ေငြ	၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းပါ	

လြတ္လပ္တဲ့	 ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္	
ေပးၿပီး	ေနာက္ဆုတ္ေပးလုိက္ၾက	
ပါေတာ့ဗ်ာ’’ဟု	 ကုန္သည္ဦးစုိး	
လြင္က	ေျပာသည္။
	 ဦးသန္ိးစန္ိအစုိးရသစ	္၂၀၁၁		
ခုႏွစ္တြင္	 စတင္တာ၀န္ယူၿပီး	
ေနာက္	စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍	
မ၀ူါဒအေျပာင္းအလဲႏငွ့္ေျဖေလွ်ာ	့
မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ၿပီး	ၿပဳိလဲေနေသာ	
စီးပြားေရးကု	ိႏႈိးဆြမႈအစအီစဥမ္်ား	
စြာျပဳလပ္ုခဲ့သည။္	သမၼတဦးသန္ိး	
စိန္၏	စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ	
မႈမ်ားအေပၚ	စီးပြားေရးလပုင္န္း	ရငွ	္
မ်ား	 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားခဲ့ၾက	
သည္။
	 သို႔ေသာ္	ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား	
စြာသည	္၂ႏစွန္ီးပါးအခ်နိၾ္ကာလာ	

ခ်ိန္တြင္	 ‘‘မ်ားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္	
ထားသ	ူမ်ားမ်ား႐ႈံးတာပ’ဲ’ဟ	ုစီးပြား		
ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက	 ေျပာ	
သည္။	
	 ကမၻာကျမနမ္ာႏုငိင္အံား	အ	
ခြင့္အလမ္း၊	အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ	
ႏွင့္	 နဂုိမူလအတုိင္းရွိေနၿပီး	 အ	
လားအလာအလြန္ေကာင္းေသာ	
အပ်ဳိစင္ႏုိင္ငံဟု	 တင္စားေနခ်ိန္	
တြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	စီးပြားေရးမွာ	
နာလန္မထူႏုိင္ဘဲ	ဆက္လက္က်	
ဆင္းေနသည္။	
	 	 စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအ	
တြက္	အေရးႀကီးသည့္	 ႏုိင္ငံျခား	
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္ရန္	
ခုငိမ္ာတကိ်သည့္ႏုငိင္ံျခား	ရင္းႏွီး	
ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊	 နည္းဥပေဒတုိ႔ကို	
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း	ေမွ်ာ္မွန္းသ	
ေလာက္ ရင္းႏွီးျ မႇဳ ပ္ႏွံ မႈ မ်ား ၀င္ 	
ေရာက္လာျခင္းမရွိေပ။
	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္	 ပတ္	
သက္၍	 	 ‘‘Look(ၾကည့္)၊	 Listen	
(နားေထာင)္၊	Learn(သငၾ္ကား)၊	
Leave(ျပန္ထြက္သြား)တဲ့	 အေန	
အထားမ်ဳိး’’ဟု	 ကုန္သည္စက္မႈ	
အသင္းခ်ဳပ္မွ	 ေဒါက္တာေမာင္	
ေမာင္ေလးကေျပာၾကားဖူးသည။္
	 ‘‘သမၼတႀကီးက	ျပဳျပင္ေျပာင္း		
လဲမႈေတြကို	 သူ႔ဆႏၵအရဆုိရင္	
ေအာင္ျမင္တယ္။	 ေဘးအျမင္နဲ႔	
ၾကည့ရ္င္ေတာ	့အေပၚပုငိ္းလႈပရ္ွား		
မႈဟာ	ေအာကပ္ိငု္းကိသုက္ေရာက	္
မႈမရွိဘူး’’ဟု	 စီးပြားေရးပညာရွင္	
ဦးလွေမာင္ကေျပာၾကားသည္။
	 	 သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ	
လက္ထက္ဥပေဒမ်ားစြာျပ႒ာန္း	
ၿပီး	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျပဳ	

လပုခ္ဲ့ေသာလ္ည္း	ေအာက္ေျခအ	
ဆင့္ဆင့္တြင္	 လက္ေတြ႕အ	
ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပုိင္းတြင္	
မ်ားစြာအားနည္းေနေၾကာင္း	 အ	
ထက္ပါပုဂၢဳိလ္ကရွင္းျပသည္။
	 	 အစုိးရသစ္လက္ထက္ျပဳ	
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္	 ျပည္	
ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	 ၀င္ေရာက္မႈ	
မွာ	တုိးျမင့္လာေသာ္လည္း	အား	
ရေက်နပ္စရာ	 မေကာင္းေသး	
ေၾကာင္း	စီးပြားေရးပညာရငွအ္ခ်ဳ႕ိ	
က	ေျပာၾကားသည။္	ျပညတ္ြင္းသုိ႔	
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္	
မႈမွာ	 ၂၀၁၁-၁၂ဘ႑ာႏွစ္တြင္		
၁ဒသမ	၄	ဘီလီယံ၊	၂၀၁၃-၁၄	
ဘ႑ာႏစွတ္ြင	္၃ဒသမ	၅ဘလီယံီ	
ထိသာ	 တုိးျမင့္လာသည္။	 တုိင္း	
ျပည္တစ္ခုအေနျဖင့္	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ	
မႈမွာ	 အထက္ပါပမာဏခန္႔	 တိုး	
တက္မႈသည္	အားရစရာမရွိေသး	
ေၾကာင္း	စီးပြားေရးပညာရငွဥ္ီးလ	ွ
ေမာင္ကေျပာၾကားသည္။
	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈလပုင္န္းပုစံမံွာ	
လည္း	ယခငက္	သယံဇာတထုတ္	
လပု္ေရးနယပ္ယမ္ွာသာရွခိဲၿ့ပီး	ယ	
ခုအစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္	 ၀န္	
ေဆာငမ္ႈလပ္ုငန္း၊	စကမ္ႈလပ္ုငန္း၊	
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစသည္	
တုိ႔တြင္	 ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	
တက္လာသည္။	 ထို႔အျပင္	 သစ္	
လပ္ုငန္း၊	အခြန္ေကာကစ္နစ၊္	အ	
နမိ္ဆ့ုံးလပုခ္သတမ္တွမ္ည္အ့ေျခ	
အေန၊	 အေျခခံအေဆာက္အအံု	
မ်ားစသည္ယံု့ၾကညစ္တ္ိခ်ရသည္	့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈပတ၀္န္းက်င္ျဖစရ္န	္	
ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း	 ႏုိင္ငံ	
ေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က	 ျပည္	
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္	 ေျပာ	
ၾကားေသာ	 (၃)ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္း၌
ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။
	 	 ‘‘ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္	
ထက္မွာ	 အတုိးတက္ဆုံးကကုန္	
သြယ္ေရးပ’ဲ’ဟု	လႈငိသ္ာယာစကမ္ႈ	
ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ဦး	
ျမတ္သင္းေအာင္က	 ေျပာၾကား	
သည္။
	 သို႔ေသာ္လည္း	 ၀င္ေရာက္	
လာသည့္	ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ	
မ်ားမွာ	လပုသ္ားအေျချပဳလပုင္န္း	
မ်ားေသာလ္ည္း	လွ်ပစ္စမ္ီးအခက	္
အခ၊ဲ	ေျမေစ်းႀကီးျမင္မ့ႈ၊	ေရ၊	လမ္း		
ပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲ	
ေၾကာင့္	 ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္၀င္	
ေရာက္ ရင္းႏွီးျ မႇဳ ပ္ႏွံ မႈ မ ရွိေသး 	
ေၾကာင္း	 စီးပြားေရးသမားမ်ားက	
ေျပာၾကားသည္။
	 ‘‘ေနာက္က်န္တဲ့	 ႏွစ္ကာလ	
အတြင္းကေတာ	့ဒလီုပိ	ဲဆကသ္ြား	
ရင	္ဘာမ	ွေမွ်ာလ္င္လ့ုိ႔မရႏုငိဘ္ူး။	
ႏုငိင္ံေကာင္းက်ိဳးအတြက	္ျပညသ္	ူ
လထူုေကာင္းက်ိဳးအတြက	္ျပညသ္	ူ
လူထုစား၀တ္ေနေရးကုိ	 အဆင္	
ေျပေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ပါေစလုိ ႔	
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု	အငွားယဥ္
ေမာင္းဦးေသာင္း	စုိးကေျပာသည။္

၀င္သည္။
	 ‘‘အလုခိ်ငဆ္ံုးကေတာ	့ေနာင	္
ေရြးေကာက္ပဲြမွာ	သူတုိ႔ေတြ	 ၀င္	
မၿပိဳင္ၾကရင္	အေကာင္းဆံုးပါပဲ။	
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တိမ္ဖံုးေနေသာ ဒီမိုကေရစီေကာင္းကင္ထက္ မွိန္ပ်ပ်ေငြၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား
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အလုပ္ ၾကမ္းလုပ္ကိုင္ ၾကသည့္ 
အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
ညမိုးခ်ဳပ္ၿပီဆိုလွ်င္ အရက္မူး၍ 
သီခ်င္းေအာ္ဆိုသံမ်ား၊ အေပ်ာ္ 
တမ္းဖဝဲိငု္းမ်ား၊ လငမ္ယားရန္ျဖစ ္
သမံ်ားႏငွ္ ့ကြၽကက္ြၽကည္ံေနေသာ 
အေျခအေနတစ္ခုတြင္ မႈန္ပ်ပ် 
ဖေယာင္းတုိင္မီးေအာက္ စာက်က္ 
ရန္ဆုိသည္မွာ လြန္စြာခက္ခဲလွ 
ေပသည္။ သို႔အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ 
မ်ား ၏  သား သ မီး အ မ်ား စု မွာ  
ဆယ္တန္းေအာင္၊ ဘြဲ႕ရ မရွိသ 
ေလာက္ရွားသည္။ အမ်ားစုမွာ 
ရွစ္တန္း၊ ကိုးတန္းျဖင့္ ေက်ာင္း 
ထြကက္ာ လပုင္န္းခြငထ္ဝဲင၊္ အမိ ္
ေထာင္က်ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈသံ 
သရာတြင ္လညပ္တ္ေနသမူ်ားျဖစ ္
ၾကသည္မွာလည္း ဆန္းလွသည့္ 
အခ်က္ေတာ့မဟုတ္ပါ။
 ေငြ ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား စာ 
သင္ဝိုင္းသည္  အျခားေသာပရဟိတ 
စာသငဝ္ိငု္းမ်ားကဲသ့ို႔ မနက္ႏငွ္ ့ည 
ေနခင္းတြင္မဖြင့္ပါ။ ယင္းအခ်ိန္ 
မ်ားတြင္ ဖြင့္လွ်င္လည္း ေက်ာင္း 
သားတစ္ဦးမွ်ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ 
အားလံုးလိုလုိမွာ ေက်ာင္းတက္ 

ရင္း အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည့္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသမူ်ားျဖစ ္
ၾကသည။္ ထို႔အတြက ္ညဦးပိငု္း ၇ 
နာရီမွ ၁၀ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ေပး 
ပါသည။္ စာသငဝ္ိငု္းထူေထာငသ္ ူ
လငူယမ္်ားကိယုတ္ုငိ ္အလညွ္က့် 
စနစ္ျဖင္ ့စာသငစ္ာက်ကလ္ပု္ေပး 
ၾကရသည္။ ႀကိဳးစားမႈေအာင္ျမင္ 
ပါသည။္ စတငဖ္ြင္စ့ဥက္ ေက်ာင္း 
သားခုနစ္ဆယ္သာရွိေသာ္လည္း 
တစ္လအၾကာတြင္ ေက်ာင္းသား 
ဦးေရ  ႏွ စ္ဆတိုးလာသက့ဲသို ႔ 
ေစတနာျဖင့္ လုပ္အားေပးသည့္ 
လူငယ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း 
ေပၚေပါက္လာသည္။ ကေလး 
ငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္  
တတ္အားသမွ်လွဴဒါန္းၾကသည့္ 
အလွဴရွင္မ်ားလည္း တဖြဲဖြဲေပၚ 
ေပါက္လာသည္က သက္ေသျပ 
ေနပါသည္။
   ‘ ‘အိမ္မွာ  မီးမရွိေတာ့  
ဖေယာင္းတုိင္ထြန္း စာက်က္ရင္ 
လည္း ပိုက္ဆံကုန္တယ္ဆုိ ၿပီး  
အေဖက မႀကိဳက္ဘူး။ ဒီမွာေတာ့ 
မီးေရာင္ထိန္ထိန္ေအာက္မွာ သူ 

ငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စာက်က္ရေတာ့ 
စာပိုရတယ္။ အိမ္ကေန ဒီအထိ 
ေလနွဲ႔ နာရဝီက္ေလာက ္ေလွာလ္ာ 
ရေပမယ့္ ပင္ပန္းတယ္လို႔ မထင္ 
ပါဘူး’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ 
ဘက္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးရွိ 
သရကတ္ပင္ေက်းရြာမ ွခနုစတ္န္း 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ စကားသံ 
မ်ားက စာသင္ဝိုင္းဦးစီး လုပ္ကိုင္ 
သမူ်ားကိ ုအေမာေျပေစပါသည။္
 က်ဴးျ ပႆ နာ ဟူ သ ည္ မွာ  
အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခု 
တည္းတြငသ္ာ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည ္
မဟုတ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအႏွံ ႔အျပား 
တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျပႆနာ 
တစခ္ုျဖစသ္ည။္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား 
သို ႔  ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ က်ဴး 
ေက်ာ္မ်ားေၾကာင့္ မႈခင္းမ်ားေပါ 
မ်ားလာကာ နဂိုရွိရင္းစြဲၿမိဳ႕ခံမ်ား 
ကိ ုအႏရၲာယ္ျဖစ္ေစသည္သ့ာဓက 
မ်ားလည္း  အမ်ားအျပား ရွိ ပါ  
သည္။ အဆုိပါျပႆနာမ်ားကို 
အစုိးရကတာဝန္ယူကာ က်ဴးေက်ာ္ 
မ်ားအတြက ္အလပုအ္ကိငုအ္ခြင္ ့
အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 

ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို ေငြရလြယ္ေစ 
ေသာ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ကင္းေဝး 
ေစရန္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
လမူႈေရးလပုင္န္းမ်ားျဖင္ ့လကတ္ြ ဲ
ေခၚေဆာင္ေစျခင္း၊ အားကစား 
ကြင္းမ်ားသို႔ ဆြဲေဆာင္ေခၚယကူာ 
လူငယ္မ်ားစိတ္ႀကိဳက္အပန္းေျဖ 
ႏုငိမ္ည္ ့အပန္းေျဖေနရာမ်ားတည ္
ေဆာက္ေပးျခင္း၊ နဂိရုွရိင္းစြၿဲမိဳ႕ခ ံ
မ်ား၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ လူမႈ 
အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရ 
ေစရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္  
ေဒသအာဏာပိငုမ္်ား၊ အစိုးရဌာန 
မ်ားခ်ိတ္ဆက္ကာ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲကာ 
ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းခ်ၿပီးလုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။
 သို ႔ေ သာ္  ဤႏုိ င္ ငံ သ ည္   
ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသာျဖစ္ပါ 
သည္။ အစည္းအေဝးအမ်ားဆံုး 
လုပ္ကာ အသက္မဝင္ေသးသည့္ 
စမီခံ်ကမ္်ား ဒုႏငွ့္ေဒးရွသိည္ ့ႏုငိင္ ံ
တြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ 

အတြက္ တျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ကာ ငါ 
တုိ႔ဆီမွာလည္း အစုိးရက ဦးေဆာင္ 
လပု္ေပးမွာပဲဟ ုေႏြလယစ္တိက္ူး 
အိပ္မက္ႀကီးလည္း မမက္ေစခ်င္ 
ပါ။ လက္ေတြ႕က်က်ျဖင္ ့ငါကိယု ္
တုိင္ ဒီလိုျပႆနာေတြအတြက္ 
မညသ္ည့္ေနရာက မညက္ဲသ့ို႔လပု ္
ေဆာင္ေပးလွ်င္ေကာင္းမည္လဲ 
ဟ ုမမိကိုယိမ္မိသိာ ျပန္ေမးေစခ်င ္
ပါသည္။ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ 
ပါ။ ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ျပညသ္ူေတြ မမိ ိ
ႏိုင္ငံဝန္ထုပ္ႀကီးအတြက္ ကိုယ့္ 
လက္ကိုယ့္ေျခကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ 
ျဖင္ ့လပု္ႏုငိ္ေသာအရာေတြ လက ္
တစ္ကမ္းတြင္ရွိပါသည္။
 တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ 
အႏွံ႔တြင ္ေငြၾကယပ္ြင့္ေလးမ်ားကဲ ့
သို ႔ ပရဟိတစာသင္ဝုိင္းမ်ား အ 
မ်ားအျပားရွိပါသည္။ တခ်ဳိ႕က 
ေတာ့ လုပ္စားေကာင္း႐ံုဟန္ျပမွ် 
သာ ဖြင့္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ 
ပါတီစည္း႐ံုးေရးသေဘာ အဓိက 
ဦးတည္သည္။ တခ်ဳိ႕သင္တန္း 
မ်ားက်ေတာ့ ေငြေၾကးျပႆနာ 
ျဖင့္တည္ေထာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ 
ႏွစ္အၾကာတြင္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ားၾကား ကြဲၾကၿပဲၾကသည္။ 
တခ်ဳ႕ိက်ေတာလ့ည္း ႏိငုင္တံကာ 

NGO မ်ားထံမွ အလွဴခံေကာင္း႐ံု 
မွ်သာ။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တကယ္ 
စစ္စစ္မွန္မွန္လုပ္ကိုင္ ၾကေသာ္ 
လည္း ကာလၾကာရွည္လာသည့္ 
အခါတြင္  စိတ္မပါ ၾကေတာ့ ။ 
ေကာက္႐ိုးမီးကဲ့သို ႔  ဝုန္းခနဲထ 
ေထာကက္ာ ဟတုခ္နၿဲငမိ္းသြားသ ူ
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္ 
အသကဝ္ငသ္ည္ ့သငတ္န္းရွားလ ွ
ပါသည္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း 
ထူေထာင္လိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈပ္ေထြးသည္ 
ဟု အထင္မွားကာ လက္ေတြ႕ 
မလုပ္ခ်င္ၾကေပ။ တကယ္ေတာ့ 
စိတ္ဓာတ္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ 
တျခားဘာမ ွေထြေထြထူးထူးမလိ ု
အပလ္ပွါ။ လပုသ္င္သ့ည္အ့ရာကိ ု
အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္လုပ္ခ်င္သည့္ 
စိတ္ဓာတ္တစ္ခုသာ လိုအပ္ပါ 
သည္။
 က်ဴးမ်ဳိးဆက္ေတြ ျပဳတ္ပါ 
ေစ။ မွနိပ္်ပ်ေငြၾကယပ္ြင့္ေလးမ်ား 
တိမ္ဖုံးေနေသာ ဒီမုိကေရစီေကာင္း 
ကင္ေတာ္ႀကီးေအာက္တြင္ ထြန္း 
လင္းခြင္ရ့ပါေစ။ ၿပိဳငတ္တူြန္းလွ်င ္
ေရြ႕ပါသည္။ မေရြ႕လည္း တြန္းရ 
မည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တာဝန္သာ 
ျဖစ္ပါေခ်ေတာ့သည္။

သည္ရာသီႏွင့္ သည္ျပႆနာ လာျပန္ေခ်ေပါ့
pmrsufESm(23) rS

	 ျမနမ္ာႏုငိင္ံေတာႀ္ကီး	တစခ္	ု
လံုးကိပုင	္မြတစ္လင္ေတြက	လႊမ္း	
မိုးသြားေတာ့မေယာင္	တုိင္းနယ္	
ျပည္နယ္အႏွံ ႔မွာ	 အေရးတႀကီး	
ေတြ	လပုက္ာ	လံႈ႔ေဆာ္ေဆာငရ္ြက	္
ေနၾကသည္မ်ားႏွင့္	ထိုသို႔ေဆာင္	
ရြက္ေနၾကသည္မ်ားသည္	တိုင္း	
ျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို	 အ	
ခ်ိန္မေရြး	 ဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္သည့္	
ဘာသာေရး	 ပဋိပကၡမ်ားကို	 ျဖစ္	
ေပၚလာႏိငု္ေၾကာင္း	အသသိာႀကီး	
ျဖစ္ေနပါလ်က	္အဘယ္ေၾကာင့	္အ	
စိုးရႏွင့္	တာ၀န္ရွိသူမ်ားက	 မသိ	
ေယာင္ေဆာင္ ၿပီး	 ခြင့္ျပဳေနၾက	
သည	္ကိလုည္း	ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့	္
စရာျဖစ္လာသည္။
	 တစ္ဆက္တည္းလည္း	 ျမန္	
မာႏိုင္ငံထဲတြင္	ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ား	
စြာကတည္းက	သားစဥ္ေျမးဆက	္
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေအာင္	 မွီတင္းေန	
ထုိငခ္ဲ့ၾကသည့	္အစၥလာမ္ဘာသာ	
ကိုးကြယ္သူ	 မြတ္စလင္မ်ားက	
ေတာ့	 ျမန္မာႏုိင္ငံ ႀကီးကို 	 အစၥ	
လာမ္ႏိငုင္ႀံကီးျဖစ္ေအာင	္ဘာသာ	
ေရးအရ	 စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ေန	
မႈမ်ား၊	 ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾက	
သည္မ်ား	အမွန္တကယ္	ရွိေနပါ	

သလားဆိုသည့္ 	 ေမးခြန္းမ်ဳိးကို 	
လည္း	ထုတ္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။
	 နယ္ေနျပညထ္ိငု	္ျမနမ္ာႏိငုင္	ံ
သား	 မြတ္စလင္ေတြက	 ျမန္မာ	
ႏိငုင္ႀံကီးကိ	ုလလူႈငိ္းျဖန္႔၀ါးမ်ဳိေရး	
စမီကံနိ္းခ်ကာ	မယားမ်ားကိ	ုစည္း	
မဲ့ကမ္းမဲ့	 ေသာက္ေသာက္လဲယူ	
ၾကလ်က္	 မ်ဳိးဆက္လူဦးေရ	ထူ	
ေထာင္ေရးေတြ	လုပ္ေနၾကသည္	
လားဆုိသည့္ေမးခြ န္းကလည္း 	
ေမးၾကည့္ရမည့္	 ေမးခြန္းျဖစ္လာ	
သည္။
	 မိမိတို႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက	
ေကာ	အသဲညအ္ျခားဘာသာမ်ား	
၏	လႊမ္းမိုးျခင္းၾသဇာကို	 လြယ္	
လင္တ့က	ူခံရေလာကသ္ညအ္ထိ	
ဗဒုၶ၏အဆံုးအမ၊	ဘာသာေရးဗဟု	
သုတ	ကိုယ္ခံအားေတြ	 ည့ံဖ်င္း	
အားနည္းကန္ုၾကၿပီလား။	အသဲည	္
ေလာက္ထိ	ညံ့ဖ်င္းကုန္ၾကၿပီဆို	
လွ်င္လည္း	ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္	
ျမင့္ေအာင္	မျမႇင့္ႏိုင္ၾကဘူးလား။	
ကိုယ့္ဘာသာကို	ကုိယ္ကျမႇင့္ဖုိ႔မ	
ႀကိဳးစားဘဲ	သူမ်ားဘာသာကို	 ဖိ	
ႏွိပ္ခ်ဳိးဖဲ့ဖို႔	ႀကိဳးစားေနျခင္းကေရာ	
မွန္ကန္ေသာအေျဖ	ဟုတ္ပါသ	
လားဆိုသည္ေတြကလည္း	ေမးစ	

ရာေမးခြန္းေတြျဖစ္လာသည္။
	 ေနာကဆ္ံုးအခ်ကအ္ေနျဖင့	္
ေခါင္းထဲေရာက္လာသည့္ 	 ေမး	
ခြန္းကမူ 	 မည္မွ်ေလာက္ေသာ	
ျမနမ္ာအမ်ဳိးသမီးထႀုကီးက	အမ်ဳိး	
ဘာသာသာသနာကို	ထိခုိက္ပြန္း	
ပဲ့သြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္အထိ	
စည္းမဲက့မ္းမဲ့	လငယူ္ပကစ္က္ေန	
ၾကပါသလဲဆိုသည့္	 ေမးခြန္းျဖစ္	
သည္။
	 သည္ေမးခြန္းေတြကို	အရင္	
ဆံုးေျဖၾကည့္ ၾကဖို ႔ 	 လိုမည္ထင္	
သည္။	သို ႔မဟုတ္ဘဲ	က်ားက်ား	
မီးယပ္လုပ္ကာ	မည္းမည္းျမင္ရာ	
ရန္ေထာင္လ်က္	တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို	
ေလာငမီ္းတိုက္ေနၾကလွ်ငမူ္	ျပည	္
ပ်က္တာသာ	အဖတ္တင္ၾကလိမ့္	
မည္ျဖစ္သည္။
	 တကယ္ေတာ့	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	
ႀကီးကိ	ုအစၥလာမဘ္ာသာ	လႊမ္းမိုး	
သြားေတာမ့ေယာင	္ေတာေျခာက	္
သံေတြ	ၿမိဳင္လာခဲ့သည္က	မၾကာ	
ေသးေသာတစ္ႏွစ္၊	ႏွစ္ႏွစ္ကာလ	
ေလးအတြငး္ကမွ	စတငလ္ာခဲ့ျခင္း	
ျဖစ္ေၾကာင္း	သိသာျမင္သာလြန္း	
သည္။
	 သည္ကိစၥအဘယ္ေၾကာင့္	

အရိွန္အဟုန္ေကာင္းလာရသည္	
လဲ။	ဆက္ေတြးေတာ့	အျမင္က	
ပိုၾကည္လာသည္။	
	 ႏုိင္ငံေရးကစားရာတြင္	ထိ	
လြယ္ရွလြယ္ျဖစ္သည့္	 ဘာသာ	
ေရးကိ	ုကိငု္ကစားျခင္းက	အလြန	္
လြယ္ကသူည့	္ေအာကလ္မ္း	ႏိငုင္	ံ
ေရးမ်ဳိးျဖစ္ေ ၾကာင္း 	 ကိုယ္က်ဳိး 	
ၾကည့္	 ႏိုင္ငံေရးလူလည္မွန္သမွ်	
က	သိၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။
	 သညက္စားနည္းမ်ဳိးကု	ိတစ	္
ေခတ္တစ္ခါက	ဘဘႀကီးသခင္ႏု	
လည္း	စိတ္ပုတီးႀကီးတကားကား	
ျဖင့္	ကစားဖူးခဲ့သည္။	 စစ္အစိုးရ	
ထမဲ	ွတာ၀နရ္ွသိဗူိလုခ္်ဳပႀ္ကီးေတြ	
လည္း	 ပခံုးေပၚမွ	အပြင့္ေတြ	အ	
ခက္ေတြေပၚေအာငခ္်နၿ္ပီး	စစ္ယ	ူ
နီေဖာင္းေပၚကပတ္သည့္	 ေလာ	
ဘက္(တဘက္စလြယ္)ႀကီးေတြ	
ဖိုး႐ိုးဖားရားျဖင့္	ဘုရားကု	ကုကာ	
ကစားခဲ့ၾကဖူးသည္။
	 ယခုလည္း	 သည္ေအာက္	
လမ္းနည္းျဖင့္	တစ္ဦးဦးတစ္ဖဲြ႕ဖဲြ႕	
က	တပည့္သားေျမး	လက္ပါးေစ	
ေတြကို	ေမြးျမဴလ်က္	ႏိုင္ငံေရးက	
စားဖို႔	 ျပင္ေနျခင္း	ဟုတ္၊	မဟုတ္	
မညသ္ကူ	တာ၀န္ခံႏိငုပ္ါသနည္း။	

ကစားကြက္ႀကီးကေတာ့ျဖင့္	 အ	
သသိာ	အျမငသ္ာႀကီးဟုသာ	ေျပာ	
ရန္ရွိေနသည္။
	 ထို႔ေၾကာင့္	 ရခိုင္ျပည္နယ္မွ	
ရခိငုတ္ိငု္းရင္းသား	ျပညသ္အူမ်ား	
ခံစားေနၾကရျခင္း၏	အဓိကအ	
ေၾကာင္းရင္းမွာ	 ကိုးကြယ္သည့္	
ဘာသာ	 ျပႆနာဆိုသည္ထက္	
ရခုိငျ္ပညန္ယ္ႀကီးထသဲုိ႔	ဘဂၤလား	
ေဒရ့ွ	္ႏိငုင္ထံမဲ	ွခုိး၀ငလ္ာေနသည့	္
ဘဂၤါလလီမူ်ဳိးမ်ား	ျပႆနာႏငွ့အ္	
တူ	အစိုးရအဆက္ဆက္က	တာ	
၀နယ္ရူငွ္းလင္းေပးရန	္ရွိေနသည့	္
႐ုိဟင္ဂ်ာျပႆနာသာ	 ျဖစ္သည္	
ဟု	ျမင္သည္။
	 ထိုျပႆနာကို	တိတိက်က်	
ရငွ္းရငွ္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင	္တာ		
၀န္ရွိသည့္	အစိုးရက	မရွင္းလင္း	
ဘဲ	 မႈိလိုလို	 မွ်စ္လိုလို	 လုပ္ကာ	
ဘာသာေရးကိစၥ	 ေယာင္ေယာင္	
ေရာသတုလ္ပု္ေနလွ်င	္သညမ္ီးက	
တစ္တိုင္းျပည္လံုးသို ႔	 ကူးလ်က္	
ျပာသာဒ္ျပာက်သညထ္	ိတုငိ္းျပည	္
တစ္ခုလံုး 	 ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္ 	
သည္ဟုသာ	ျမင္သည္။
	 တစ္ဆက္တည္းလည္း	 ထုိ	
အေနာက္တံခါးနည္းတူ					က်ဳိး	
ေပါက္ပ်က္စီးလ်က္ရွိေသာ	 အ	
ေရွ႕တံခါးမွ	အင္ႏွင့္အားႏွင့္	 ၀င္	
ေရာက္လာလ်က္	 ျမန္္မာတို ႔၏	
ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ ႕ေတာ္	 ရတနာပံု 	
မႏၲေလး	 ေလးပံုသံုးပံုကို	 မ်ဳိထား	

ၿပီးျဖစ္ေနသည့္ 	 ေဆြမ်ဳိးေပါက္	
ေဖာဟ္ုေျပာေျပာၿပီး	ျမနမ္ာေတြအ	
က်ဳိးထက္	သူ႔အက်ဳိးကိုသာ	 ရာ	
ႏႈန္းျပည့္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ	တ	
႐ုတ္လမူ်ဳိးေတြကစိၥကလည္း	မသ	ိ
က်ဳိးကြၽန္ျပဳေနလို႔ရသည္	မဟုတ္	
ေၾကာင္း 	 သိ ၾကဖို ႔လိုမည္ထင္ 	
သည္။	
	 	အဲသည့္	တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ	
ကိုလည္း	ဘယ္သူေတြက	တရား	
မ၀င္	 တံခါးဖြင့္ေခၚသြင္းလာခဲ့ 	
သည္လဲ။	လက္ညႇဳိးက	သိပ္ေ၀း	
ေ၀းထိုးရန္မလို။	လက္သည္	 စစ္	
စစ္က	တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္	 မင္း	
လုပ္ေနၾကဆဲ	ပုဂၢဳိလ္ေတြပဲျဖစ္ပါ	
၏ဟု	ဆိုရမည္ျဖစ္၏။
	 အသဲညက္်ဳိးေပါက္ေနသည့	္
တံခါးေပါက္	 ႏွစ္ေပါက္ကိစ ၥကို 	
အခုိင္အမာျဖစ္ေအာင္	 ပိတ္ဆို႔ရ	
မည့္အစား	ယခုအတုိင္းသာ	ဘာ	
သာေရးမႈိင္းျဖင့္	လူလူခ်င္း	တိုက္	
ခိုက္ရက္စက္ခုိင္းထားၿပီး	 (သို ႔မ	
ဟုတ္)	ထိုသို ႔ျဖစ္ေအာင္	 မီးေမႊး	
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို 	 မသိ 	
ေယာင္ေဆာငၿ္ပီး	တာ၀နရ္ွအိစိုးရ	
က	 ေယာင္၀ါး၀ါးလုပ္ေနသမွ် 	
တညၿ္ငမိ္ေအးခ်မ္းတိုးတက္ေသာ	
ႏုိင္ငံကို	တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မ	
ဟုတ္သည့္အျပင္	ကမၻာေပၚတြင	္
လည္း	မ်က္ႏွာပန္းလွႏိငုလ္မိ့မ္ည	္
မဟုတ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်။
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