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တစ္ႏွစ္ေခြၽးႏွဲစာ ပိုးခ်ိတ္လံုခ်ည္
ေအးမြန္ရာျပည့္
ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
အျမတတ္ႏုိး ဝတဆ္ငသ္ည္ ့ထုခိ်တိဆ္ငတ္စထ္ညလ္ွ်ငအ္ျမင္ဆ့ုံးတနဖ္ိုး 
မွာ အေျခခံ လတူန္းစားတစဦ္း၏ တစ္ႏစွစ္ာဝင္ေငြထကပ္င ္ပိုေနသည။္

လူဦးေရရွစ္သန္းႏွင့္ ဖ႐ုိဖရဲရန္ကုန္
ေအးသူစံ၊ မုိးညဳိ
တုိးပြားလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအေပၚစရိတ္စက တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ႀကီးျမင့္လာမႈကို ေလာက္ငမႈမရွိဘဲ 
ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား ခြဲေ၀ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။
 ‘‘ရန္ကုန္က ေရာဂါသည္ျဖစ္ေနၿပီ။ တိုးလာတ့ဲလူဦးေရေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကုိ မၾကာခင္ျဖန္႔ထုတ္မွရေတာ့မွာ’’ဟု ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ 
က ေျပာသည္။

မေရာင္သည့္ေနျပည္ေတာ္ ဆီမလူးသင့္ပါ

ေထာင္ထဲမွာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ဦးဝင္းတင္ ဘယ္လိုရပ္တည္ခဲ့သလဲ

ေအာင္သူရ
‘‘ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈနဲ႔ ေစတနာအေပၚမွာ မူ 
တညပ္ါတယ။္ ေရမ်ားတဲ့ေနရာမုိးရြာၿပီး ေျခာက္ေသြ႕တဲ ့ေနရာမီးေလာင ္
ေနရင္ ဒီတုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွာမဟုတ္ဘူး’’

စာမ်က္ႏွာ ၂ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၄ 

စာမ်က္ႏွာ ၈ 

စာမ်က္ႏွာ ၅ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ရက္ေပါင္း ၇,၀၀၀ေက်ာ္ေနထုိင္ခဲ့ရသည့္ သံမဏိလူသား ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အထင္ကရစကားမ်ားအပါအ၀င္ ဦး၀င္းတင္အမွတ္တရစာစုမ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္           (စာ−၃)
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လူဦးေရ ရွစ္သန္းႏွင့္ ဖ႐ုိဖရဲ ရန္ကုန္
àေအးသူစံ၊ မုိးညဳိ

တုိက္ႀကီးတစ္လုံး၏ 
မလမွ္း မကမ္းရွ ိကား 
လမ္းတစ္ခုသာျခား 

ေသာ ေရႏတု္ေျမာင္းႀကီးကိုေက်ာ 
ေပးထားသည့္ တဲသာသာေျမ 
စုကိအိ္မ္ငယ္အခ်ဳ႕ိ၌ ကေလးငယ္ 
အခ်ဳိ႕ ေဆာ့ကစားေနၿပီး အလုပ္ 
သြားရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ လင္ 
ေယာက္်ားတစ္ဦးကဇနီးသည္ကုိ 
ႏႈတ္ဆက္ေနသည္။
 ၂၀၁၃ခုႏစွက္ ဖလိစပို္ငအ္စုိး 
ရသိေစရန္ ဖိလစ္ပိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
မနီလာ၏ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတစ္႐ုံတြင္ ျပ 
သခဲ့ေသာmeto manila ဆုိေသာ  
႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ ဇာတ္၀င္ခန္း 
တစခု္ျဖစသ္ည။္ ရာသဦတုေျပာင္း 
လဲေဖာက္ျပနမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့မသိား 
စုေလးေယာက္ ေက်းလက္ရြာ 
ေလးတစ္ခုမွ ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ရသည္။ ေနေရး 
ထုိင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ျပႆ 
နာမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာတြင္ 
ခါးစည္းခံရင္းအသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရ 
သည့္ ဇာတ္ကားကို ဒါ႐ုိက္တာ 
က ဖန္တီး႐ုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ 
သည္။
 အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏုိင္ငံ 
အမ်ားစတုြင ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ေက်း 
လက္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္အေျခ 
ခ်သူမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ 
ၿမိဳ႕ျပစနစ္မွာ တုိးပြားလာလည့္ 
လူဦးေရကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ 
ထမ္းပုိးလာရျခင္းကို သတိျပဳမိ 
လာေစရန္ အဆုိပါဇာတ္ကားကို 
႐ုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။
 ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္မနီ 
လာကဲသ့ုိ႔ပင ္ျမနမ္ာႏုငိင္မံ ွစီးပြား 
ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ ဧၿပီလ 
က ေကာကခ္ခံဲ့ေသာသန္းေခါငစ္ာ 
ရင္းမ်ားအရ လူဦးေရရွစ္သန္း 
ေက်ာအ္ထရိွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းအ 
စုိးရက တရား၀င္ေၾကညာလုိက္  
သည္။
 တုိးပြားလာသည္ ့လဥူီးေရ ႏငွ္ ့
ရွိႏွင့္ ၿပီးသားအေျခခံအေဆာက္ 
အအံုမ်ားအေပၚစရိတ္စကတစ္ 
ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ႀကီးျမင့္လာမႈကို  
ေလာကင္မႈမရွဘိ ဲၿမိဳ႕ေတာသ္ၿူမိဳ႕ 
ေတာသ္ားတုိ႔ ခြဲေ၀ခစံားေနရၿပီျဖစ ္
သည္။
 တစခ္်ိန္က ပငမ္ၿမိဳ႕ေတာ္အ 
ျဖစမ္ ွစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာအ္ျဖစသ္ုိ႔ 
နန္းက်ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္သည္ ယ 
ခင္လူဦးေရေျခာက္သန္းဟုသာ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧၿပီမတိုင္မီအထိသိ 
ရိွထားၿပီး ယခုရွစ္သန္း၀န္းက်င္ေန 
ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့မဂီါစီးတီးျဖစ ္
ရန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္သာ လုိအပ္ 
ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ရန္ကန္ုက ေရာဂါသည္ျဖစ ္
ေနၿပ။ီ တုိးလာတဲလ့ဥူီးေရေၾကာင္ ့
ၿမိဳ႕ကိ ုမၾကာခင္ျဖန္႔ထုတ္မွရေတာ့ 
မွာ’’ဟု  ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ 
ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ေျပာ 
သည္။
  ယင္းကဲသ့ုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလပု ္
သားမ်ား တုိးပြားမႈႏႈန္းေန႔စဥ္ျမန္ 

ဆနလ္ာသည္ ့ရနက္နုတ္ြငရ္ွိႏငွ္ၿ့ပီး 
သား အေျခခအံေဆာကအ္အုမံ်ား 
ကိ ုအဆင့္ျမႇင္တ့င္ျခင္း၊အသစတ္ုိး 
ခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားမလုပ္ 
ေဆာင္ႏုငိပ္ါက ရနက္နုသ္ည ္အာ 
ရွတြင္ ေနထိုင္မႈစရိတ္အႀကီးဆုံး 
အျဖစ ္မတွတ္မ္း၀ငသ္ြားႏုငိသ္ည ္
ဟု အထက္ပါပညာရွင္က သတိ 
ေပးေျပာဆုိသည္။
 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အလြဲမ်ားေၾကာင့္  ရန္ကုန္တြင္ 
သကတ္မ္းလြနဘ္တစ္ကားအုမိ်ား 
သစ္သားဇလီဖားတုံးမ်ားေပၚက 
မီးခုိးတလလူူျဖင္အ့ခ်နိမ္မနွတ္တ ္
သည့္ သက္တမ္းၾကာၿမိဳ႕ပတ္ရ 
ထားမ်ားကိုေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနရ 
ဆဲျဖစ္သည္။
 ၂၅ေပ ေပ ၅၀၊ ၁၀ေပမွ ေပ 
၂၀ အခန္းငယ္ေလးမ်ားအၾကား 
ေနထုိင္မႈစရိတ္ႀကီးျမင့္လာသည့္ 
ရန္ကုန္တြင္ႏွစ္စဥ္မိုးကာလ လမ္းမ 
ႀကီးမ်ားတြင ္ေရႀကီးေရလွ်နံစ္ျမဳပ ္
မႈမ်ားကို ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
 ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားက ရန္ကုန္ 
သည္ တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား 
တြင ္အလဆွုံးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစခ္ဲသ့ည ္
ဆုသိညက္ု ိအတတိတ္ြင ္ကြာေ၀း 
စြာက်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
  ‘‘ရန္ကုန္မွာ လူေပါင္းစုံျဖစ္ 
လာၿပီ။ အမႈိက္သိမ္းရတာအရင္ 
ကထက္ပိုမ်ားလာတယ္။ လမ္း 
သြယ္တစခု္ကိ ုအရငအ္မႈကိသ္မ္ိး 
ရင ္၁၅မိနစ္ေလာကန္ဲ႔ၿပီးတယ္။အ 

ခုနာရီ၀က္ေလာကၾ္ကာတယ္’’ဟု 
ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ေတာ္စညပ္ငမွ္ အမႈကိ ္
သိမ္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
  ရန္ကုန္တြင္ အေျခခံအ 
ေဆာက္အအုံေကာင္းမ်ားရွိ ၿ ပီး  
သားေနရာမ်ားတြင ္လအူမ်ားစကု 
၀ုိင္းလုေနၾကေသာေၾကာင့္ ေျမ 
ေစ်းႀကီးျမင့္လာၿပီး အိမ္ရာေစ်း 
ႏႈန္းသက္သာသည့္အခန္းမ်ားလုိ 
အပ္လာေၾကာင္း၊ အခ်က္အခ်ာ 
ေန ရာမ်ားတြင ္အမိရ္ာမ်ားမထားရွ ိ
ႏုိင္ပါက အလုပ္သုိ႔သြားႏုိင္မည့္ 
အဆင့္ျမင့္ရထား၊ ကားစနစ္မ်ား 
အခ်ိန္မီထားရွိေပးရန္ လုိအပ္ေန 
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာ 
ရွင္ဦးရဲျမင့္သူကေျပာသည္။
 ‘‘ျမန္မာမွာ ဒီေလာက္ေနရာ 
အက်ယ္ႀကီး။ အေျခခံအေဆာက ္
အအုနံဲ႔ ပုိ႔ေဆာငဆ္ကသ္ြယ္ေရးကိ ု
ႀကဳိၿပီးျပင္ဆင္ထားရမယ္။ ေကာင္း 
ၿပီးသားေနရာကိပု ဲေကာင္းေအာင ္
ျပနလ္ပု္ေနေတာ ့ေကာင္းတဲ့ေနရာ 
ကုပိၿဲပဳမံွာပ’ဲ’ဟ ုဦးရဲျမတသ္ကူေ၀ 
ဖန္သည္။
   ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး 
အားနည္းမႈ၊ ႏစွစ္ဥ္အိမ္ရာလုအိပ္ 
မႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု စု 
စည္းတညရိွ္လာမႈ၊ အမႈကိ၊္မိလႅာ၊ 
ေရ၊ မီး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
တုိ႔၏ အရည္အေသြးနိမ့္က်လာမႈ 
တုိ႔က တုိးပြားလာသည့္ ရွစ္သန္း 
ေသာ လူဦးေရမွာ ေနာင္လာမည့္ 
ငါးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အဆုိး 

ဆုံးအေျခအေနတစခ္ုႏငွ္ႀ့ကဳံေတြ႕ 
ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံ 
ကန္ိးပညာရွငဦ္း၀င္းျမင္က့ခန္႔မွန္း 
ေျပာဆုိလုိက္သည္။
 ‘‘ရန္ကန္ုကိ ုအခ်ိန္မီကယ္ပါ 
လုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္’’ဟု ၎က 
သတိေပးေျပာဆုိသည္။
 ရနက္နုတ္ြင ္လဥူီးေရတုိးပြား 
လာျခင္းက ဆုိးက်ဳိးမ်ားသာျဖစ္ 
လာသညဟု္ ေျပာဆုေိနၾကၿပီးတစ ္
ဖက္တြင္လည္း ေကာင္းက်ဳိးမ်ား 
စြာရွိလာႏုိင္သည္ဟု အစုိးရအာ 
ဏာပုိင္အခ်ိဳ႕က ထင္ေၾကးေပး 
ေျပာဆုိေနၾကသည္။
 ၿပီးခဲ့သည္ ့ဧၿပီလပထမပတ္ 
က ေကာက္ခံခဲ့ေသာ သန္းေခါင္ 
စာရင္းအရ ရန္ကန္ု၏ လဦူးေရအ 
မွန္ကို သိရွိလာရျခင္းက ရန္ကုန္ 
တြင္ မၾကာမီျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ စီ 
မကံနိ္းမ်ားအတြက ္အစုိးရ၏ လမ္း 
ျပေျမပုံတစ္ခုလည္းျဖစ္လာႏုိင္  
ေၾကာင္း ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ေတာ္ စညပ္င ္
သာယာေရးေကာမ္တကီၿမိဳ႕ျပႏငွ္ ့
ေျမယာစီမံခန္႔ခြြဲမႈဌာန ဌာနမွဴးဦး 
တုိးေအာင္ကဆုိသည္။
 ‘‘အခု ေကာကယူ္ရရိွထားတဲ့ 
စာရင္းေတြေပၚမတူညၿ္ပီးေတာအ့ 
စုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ 
လူေနထုငိမ္ႈ၊ ေသာကသ္ုံးေရ၊ လွ်ပ ္
စစ္မီး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစ 
တဲ့ လူမႈအေထာက္အကူျပဳလုပ္ 
ငန္းေတြကိ ုဆကၿ္ပီးခ်႕ဲထြင ္ေဆာင ္
ရြက္သြားဖုိ ႔ အစီအစဥ္ေတြရွိပါ 
တယ္’’ဟု လ၀ူငမ္ႈႀကီးၾကပ္ေရးႏငွ္ ့

ျပည္သူ ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာနမွ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးၾကည္လင္းက 
ေျပာသည္။
 မညသ္ုိ႔ပငဆ္ုိေစကာမူ ူကိလုု ိ
နီေခတ္က လူဦးေရသုံးေသာင္း 
ေက်ာ္အတြကရ္ညရ္ြယ္၍အကြက ္
ေဖာခ္ဲသ့ည္ ့ရနက္နုက္ ယခုေတာ ့
လူဦးေရရွစ္သန္း၏ မႏုိင္၀န္ကို 
ဆက္လက္ထမ္းပုိးရေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည္။
 လက္ရွိရန္ကုန္တြင္ျဖစ္ပြား 
ႀကဳံေတြ႕ေနေသာ လမူႈေရးအခက ္
အခမဲ်ားကိ ုလထူအုျပငအ္စုိးရက 
သိရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေျဖ 
ထုတ္၍ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ရန္ 
ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္းရန္ကန္ုတိုင္း 
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ေဒၚညဳိညဳိသင္းကေ၀ဖန္ 
သည္။
 ‘‘အခုထိ မလုပ္တာဟာ မ 
လုပ္ႏုိင္တာလား။ မလုပ္ခ်င္လို႔ 
လား။ မလုပ္ခ်င္တာဆုိရင္ေတာ့ 
ေနရာက ဖယ္ေပးလိုက္ၾက။ လုပ္ 
ႏိုင္တဲ့သူ တက္လာလိမ့္မယ္’’ဟု 
ေဒၚညိဳညိဳသင္းက အစုိးရ၏အခ်ိန္ 
မီကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ၾကန္႔ၾကာ 
ေနပုံကုိ ေ၀ဖန္သည္။
 ၿမိဳ႕ျပပညာရငွမ္်ားႏငွ္အ့စုိးရ 
အာဏာပုိင္မ်ား ၂ႏွစ္နီးပါးေဆြး 
ေႏြးပြမဲ်ား၊ ႏုငိင္တံကာအကအူည ီ
မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာရ္န္ကုန္အတြက္ 
တုိင္ပင္ အေျဖရွာေနၾကေသာ္ 
လည္း ယေန႔အထိ လုပ္ေဆာင္မႈ 
အပုိင္းတြင္ ထင္သာျမင္သာမရွိ 

ေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
  ‘‘ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၾက 
တယ္။ ျပႆနာေတြေျပာၾကဆုၾိက 
တယ္။ ဘာလပ္ုရမယ္ဆုတိဲ့အေျဖ 
လည္းသိေနၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ ခု 
ထက္ထိ အေကာင္အထည္မေပၚ 
တာလ’ဲ’ ဟု ျမျမင္မို့ရ္ေဆာကလ္ပ္ု 
ေရးကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္ 
တာကဆုိသည္။ ‘‘ေရွးက်လာၿပီး 
အသံုးမတည္ေတာ့တ ့ဲ ရန္ကန္ုက 
လမ္းေၾကာစနစ္ေတြကိ ုအရင္ျပင ္
ရမယ္ ၿပီးရင္အမွိဳက္စနစ္၊ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ရဲ႕ အမိႈက္သိမ္းမႈစနစ္ကို အဆင့္ 
ျမႇင့္ရမယ္။လူေတြ သုံးေနတာထက္ 
နည္းပညာေတြနဲ႔ အစားထိုးသံုးရ 
မယ္’’ဟု ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ 
ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။
 လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ စ 
တငလ္ပု္ေဆာင္ေနသည္ ့စမီကံနိ္း 
မ်ားမွာ ရန္ကုန္အတြက္ ၿမိဳ႕လယ္ 
ဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ 
နယ္ေျမကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မရမ္း 
ကုန္းကဲ့သို႔ၿမိဳ႕တယ္မ်ားတြင္ ဒုတိ 
ယ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာနယ္ 
ေျမမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊အထပ္ 
ျမင္က့ားပါကငမ္်ားတည္ေဆာက ္
ျခင္းအပါအ၀င္ ၿမိဳ႕၏ ယခင္ရိွၿပီး 
သား အေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္း 
ျခင္းႏွင့္ အစိမ္းေရာင္နယ္ေျမမ်ား 
ေဖာထ္တု္ျခင္းကိ ုစတငအ္ေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန ္
ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာမ္တမီ ွၿမိဳ႕ျပေျမယာ စမီခံန္႔ခြ ဲ
မႈဌာနမွ ဌာနမွဴးဦးတိုးေအာင္က 
ေျပာသည္။
 ထို႔အျပင ္ၿမိဳ႕ျပ၏ ႐ပုလ္ံုးကိ ု
ပီျပငစ္ြာထြက္ေပၚလာရန္ ရန္ကန္ု
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို အထပ္ျမင့္အ 
ေဆာက္အအံုးမ်ားတည္ေဆာက္
ပါက  ဇုန္(၁၁)ဇုန္  သတ္မွတ္လိကု ္
ၿပီး ယင္းဇုန္တြင္ သတ္မွတ္ထား
သည့္ အထပ္အေရအတြက္ျဖင့္ 
သာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ မၾကာ 
မီတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳရန္ ပညာ
ရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳထား
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္
ဖြ႔ၿံဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး
ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ေျပာသည္။
 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖ႐ုိဖရဲစီမံ
ခန္႔ခြမဲႈမ်ားၾကားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ
အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အကူ 
အညီအမ်ားဆုံးေပးသည့္ ႏုိင္ငံတ 
ကာအဖြဲ႔အစည္းမွာ ဂ်ပန္အျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေရး ေအဂ်င္စီပင္ျဖစ္သည္။
 စီမံကိန္းမ်ား၏ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ 
ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံး၏ 
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကုိ ျပဳစု 
ေပးျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
မ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းမ်ားစတင္ 
လုပ္ေဆာင္ပါက လုိအပ္သည့္ ေငြ 
ေၾကးအခ်ိဳ႕ကိ ုကညူရီန ္အစိုးရႏငွ္ ့
သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီျဖစ္ 
သည္။

မုိးေမွ်ာ္
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သံမဏိလူသား၏ ေနာက္ဆံုးခရီး

အိျဖဴလြင္
 သံမဏိလူသား ၊  မီး ငွက္  
လူသားစသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ 
ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရသူျဖစ္ ၿပီး ရဲရင့္  
ေသာ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ေခတ္ 
အဆက္ဆက္အာဏာရွင္မ်ား၏ 
ဖိႏွိပ္ျခင္းခံခဲ့ရသူ၊ အမ်ိဳးသားဒီမို 
ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီကုိ စတင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သူ ပါတီနာယက 
ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတငသ္ည ္ ကုယ္ိ 
တြင္းအဂၤါမ်ားပ်ကစ္ီးသည့္ေရာဂါ 
ျဖင့္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္နံနက္ ၆ နာရီခြဲ 
တြင္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ကြယ္ 
လြန္သြားခဲ့သည္။
 မတ္လလယ္ပိုင္းတြင ္Green 
Cross ေဆး႐ုံ၌ တက္ေရာကက္သု 
ခံယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀ိတိုရိယေဆး႐ံု 
ႀကီးသုိ႔ပို႔ကာ ကသုေစခဲ့သည။္ ထို႔ 
ေနာက္မွ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု 
ႀကီးသုိ ႔  ေျပာင္းေရႊ႕ကုသခံယူခဲ့  
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္ခါနီး 
ရက္ပုိင္းမ်ားတြင္ သံုးႀကိမ္တိတိ 
ေက်ာကက္ပ္ေဆး၍ ကသုျခင္းကု ိ

ခံႏုိင္ရည္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း အျခား 
ေသာ ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ားလည္း 
ထိ ခိုက္ ပ်က္စီးေန ၿပီျ ဖစ္ေသာ  
ေၾကာင့္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ကြယ္ 
လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 အက်ဥ္းေထာငတ္ြင္းေနထိငု ္
ခဲ့ရသည္ ့(၁၉) ႏစွၾ္ကာတြင ္အခ်ိန္ 
အမ်ားစုကုိ တိုက္ပိတ္ခံခဲ့ရသည့္ 
ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ကုိ ၂၀၀၈  
ခုႏစွ ္စကတ္ငဘ္ာလတြင ္အာဏာ 
ပိုင္မ်ားက လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဦး 
၀င္းတငက္ သတံုငိၾ္ကားမ ွေခ်ာင္း 
ၾကည့္ခဲ့ရသည့္  စ ၾကာ၀ဠာကုိ  
ဘြားခနဲ ေတြ႕လုိက္ရေသာ္လည္း 
အမနွတ္ကယမ္ွာ သံတုငိ္မ်ား၀ိုင္း 
၀ုငိ္းလညေ္နသည္ ့စၾကာ၀ဠာသာ 
ျဖစသ္ညဟ္ ုျမနမ္ာ့ႏိုငုင္ံေရး အေျခ 
အေနကု ိသ၏ူ ‘‘ဘာလဟဲဲ့လငူရ႕ဲ’’ 
စာအုပ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
 အမိ္ေထာငမ္ရိဘွ ဲတစက္ိယု ္
တည္း လူပ်ိဳ ႀကီးဘ၀ျဖင့္  ဘ၀ 
တစ္သက္တာတြင္ သတင္းစာ 
ဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအ 

ျဖစ္သာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ဦး၀င္း 
တင္သည္ ေထာင္တြင္း၌ ရွိေန 
စဥ္ပင္ ေနထုိင္သည့္အိမ္ကုိ အစိုး 
ရက သိမ္းသြားခဲ့သည့္အတြက္ 
လြတ္ေျမာကလ္ာသည္အ့ခ်နိတ္ြင ္
သတင္းစာသမားဘ၀ လုပ္ေဖာ္ 
ကုိင္ဖက္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဦး 
ေမာင္ေမာင္ခင္ႏွင့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း 
ျဖစ္သူ ဦးအံုးထြန္း၏ေနအိမ္တုိ ႔ 
တြင ္တစလ္ညွ္စ့ီေနထုငိခ္ဲရ့သည။္ 
က်န္းမာေရးအတြက္ တူမ၀မ္းကဲြ 
မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းဦးအံုးထြန္း၏ 
မိသားစုမ်ားက အနီးကပ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 ဦး၀င္းတင၏္ ကြယ္လြန္ျခင္း 
ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ႏုိင္ 
ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးက ၀မ္း 
နည္းေၾကာင္း ထတု္ျပန္ေၾကညာခဲ ့
ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားဒမီိကုေရစီအဖဲြ႕ 
ခ်ဳပပ္ါတီႏငွ္ ့၈၈ မ်ိဳးဆကၿ္ငမိ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း 
တုိ ႔က ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအ 
မွတ္အျဖစ ္အလတိုံင၀္ကလ္ႊင္ထူ့ 

ခဲ့ၾကသည္။
  ဦး ၀င္းတင္အမွတ္တရ 
ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားကုိ 
ျပညလ္မ္းမရွိ ယုဒႆန္ခန္းမတြင ္
စာအုပ္မ်ား၊ အမွတ္တရဓာတ္ပုံ 
မ်ားျဖင္ ့ဧၿပီ ၂၃ ရကထိ္ ျပခန္းဖြင္ ့
လွစ္ထားမည္ျဖစ္သည္။
 ေၾကးမုံသတင္းစာ၏ အယ္ဒ ီ
တာအဖဲြ႕၀င၊္ ဟံသာ၀တီသတင္း 
စာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ 
၀န္ယူခဲ့ေသာ ဦး၀င္းတင္ကြယ္ 
လြန္ျခင္းကု ိျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ တုကိပ္ြ ဲ
၀င္ေနရဆဲ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ 
အတြက္ အႀကီးမားဆံုး ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္  
ပါတီတြင္လည္း ရပ္တည္ခ်က္ 
ျပတသ္ားေသာ ရရဲဲေတာက ္ေခါင္း 
ေဆာင္တစ္ဦးကုိ ဆံုး႐ႈံးမႈအျဖစ္ 
ႏိုင္ငံေရးအသိုငး္အ၀န္းက သတ္ 
မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
(ဆက္စပ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား 
စာ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၀)

‘‘အမ်ိဳးသားဒမီိကုေရစအီဖဲြ႕ခ်ဳပ၏္ ႏုငိင္ံေရးသကိၡာ၊ လသူားမ်ားသကိၡာတို႔ကု ိျမႇင္တ့င္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာဦး၀င္းတင ္
ကုိ ဦးၫႊတ္ဂါရ၀ျပဳပါတယ္’’ 
ပါတီဥက႒ၠေဒၚေအာငဆ္န္းစၾုကညက္ ပါတီနာယကကြယ္လြန္ျခင္းအတြက ္ေရးခဲ့သည္ ့၀မ္းနည္းမွတ္တမ္းျဖစသ္ည။္

ဓာတ္ပံု − ခင္ေမာင္၀င္း/ေအပီ



4



တစ္ႏွစ္ေခြၽးႏွဲစာ ပိုးခ်ိတ္လံုခ်ည္ ပုိးစစ္ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္လံုခ်ည္
မ်ားက အစိုးရ၏ခမ္းနားထူးျခား 
ေသာပြမဲ်ား၏ အဆငတ္န္ဆာျဖစ ္
သည္။ ထို႔အတူ သာမန္ျပည္သူ 
မ်ား၏ ခမ္းနားေသာအလွဴမဂၤလာ 
ဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္လည္း ပိုးခ်ိတ္လံု 
ခ်ည္မ်ားက မပါမျဖစ္ ပါဝင္ေန 
သည္။ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား အျမတ္တႏုိး ဝတ္ 
ဆငသ္ည္ ့ထိုခ်ိတ္ဆင ္တစထ္ည ္
လွ်င္အျမင့္ဆုံးတန္ဖိုးမွာ အေျခခံ 
လူတန္းစားတစ္ဦး၏ တစ္ႏွစ္စာ 
ဝင္ေငြထက္ပင္ ပုိေနသည္။
 ေရႊတစက္်ပ္သား ၁၂၅ က်ပ္ 
ေခတ္ကတည္းကပင္ တစ္ထည္ 
လွ်င္ေငြငါးရာအထိတန္ဖိုးရွိခဲ့ၿပီး 
လကရိွ္အခ်ိန္တြငလ္ည္း ေငြေၾကး 
တတ္ႏိငုသ္မူ်ားအၾကားတြင ္ဂဏု ္
တစ္ခုအျဖစ္ အထူးတလည္ဝတ္ 
ဆင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
 လက္ရွိတြင္ ပိုးစစ္ႀကိဳးႀကီး 
ခ်ိတ္လုံခ်ည္တစ္ကြင္းလွ်င္ အနည္း 
ဆံုးေငြက်ပ္သံုးသိန္းခန္႔မွ အမ်ား 
ဆံုးေငြက်ပ္ဆယ့္ရွစ္သိန္းေက်ာ္ 

ထိ တန္ဖိုးရွိေနသည္။ ပိုးထည္လံ ု
ခ်ည္တစ္ကြင္းလွ်င္ ေရႊႏွစ္က်ပ္ 

သားဝန္းက်ငခ္န္႔အထ ိတနဖ္ိုးရွိေန 
ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာ အမ်ဳိးသမီးအ 

ရြယ္ႀကီးငယ္မေရြး အလွဴမဂၤလာ 
ဧည့ခ္ပံြမဲ်ားတြင ္အျမတတ္ႏိုး ဝယ ္

ယူဝတ္ဆင္ၾကသည္။ တန္ဖိုးႀကီး 
လြန္းလသွျဖင္ ့အခ်ဳ႕ိကလည္း ဂဏု ္

ခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဝတ္ဆင္လာၾက 
သည္။
 အမရပူရေခတ္၊ ဘႀကီး 
ေတာ္ဘုရားလက္ထက္ကတည္း 
က စတင္ရက္လုပ္ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾက 
ၿပီး မင္းတုန္းမင္း၊ သီေပါမင္းတို႔ 
ကိယုတ္ုငိ ္အျမတတ္ႏုိးဝတဆ္ငခ္ဲ ့
ၾကဖူးသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဦးေနဝင္း၊ 
ဦးသန္းေရႊအစိုးရေခတမ္်ားမစွၿပီး 
ယေန႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ 
ထကအ္ထိလည္း အႀကီးအကပုိဲင္း 
တာဝန္ရိွသမူ်ား ဝတ္ဆင္ေနၾကဆ ဲ
ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အစဥ္အဆက္ 
ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္မွာ အမရပူရ 
ၿမိဳ႕မ ွပိုးထညႀ္ကိဳးႀကီးခ်တိလ္ံခု်ည ္
မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒီေနာကပ္ိငု္းမွာ အပုခ္်ဳပသ္ ူ
ေတြကိယုတ္ိငုက္ ဝတ္ျပေတာ ့အ 
စိုးရအဖြဲ ႕တာဝန္ရွိသူေတြကပါ 
ပြဲတစ္ခုခုဆို ခ်ိတ္ကိုဝတ္လာၾက 
တယ္။ 

ေအးမြန္ရာျပည့္

စာမ်က္ႏွာ (၆)သို႔
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 အရငက္ထက ္ဒဘီက ္ေခတ္ 
မွာ ခ်ိတ္အေပၚစိတ္ဝင္စားမႈေတြ 
ပိုမ်ားလာၾကတယ္’’ဟု အမရပူရ 
ၿမိဳ႕ရွိ သိဂႌေရႊဝါပိုးထည္တိုက္ပိုင္ 
ရွင္ ဦးေသာင္းၫြန္႔ကေျပာသည္။
 ဘႀကီးေတာ္ဘုရား လက္ 
ထကတ္ြင ္မဏပူိရျပညန္ယ္ရိွ က 
သည္းလူမ်ဳိးမ်ားအား အမရပူရ 
သို႔ေခၚေဆာငက္ာ ရကက္န္း ပညာ 
ရပမ္်ားကိ ုသငၾ္ကားေစခဲရ့ာမ ွရက ္
ကန္းျဖင္ရ့ကလ္ပုသ္ည္ ့ခ်တိထ္ည ္
မ်ားအစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ လက ္
ရွိအခ်ိန္တြင္ အမရပူရအျပင္ မႏၲ 
ေလးၿမိဳ႕ရွ ိနန္းေရ႕ွရပ္ႏငွ္ ့စစက္ိငု္း 
ၿမိဳ႕မ်ားတြငလ္ည္း ရကလ္ပုလ္်က ္
ရွိေနေၾကာင္း အမရပူရၿမိဳ႕ရွိ ရက္ 
ကန္းရက္လုပ္သူမ်ားထံမွ သိရ 
သည။္ ယခငက္ ပတ္လညခ္်တ္ိသီး 
သန္႔အထည္မ်ားကိုသာ စိတ္ဝင္ 
စားမႈမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ 
ေခတ္တြင္မူ တေစာင္းခ်ိတ္မ်ား၊ 
ေဒါငလ္ိကုခ္်တိမ္်ားအျဖစပ္ါ ဒဇီိငု္း 
မ်ား စမ္းသပ္တီထြင္ၿပီး ဝတ္ဆင္ 
လာၾကသည္။ ခ်ိတ္ထည္မ်ားေပၚ 
တြင္ ေရႊေဆး၊ ေငြေဆးမ်ား ျပန္ 
လည္ ေရးျခယ္ျခင္း၊ စိန္ကပ္ျခင္း 

မ်ားျဖင့္လည္း အေရာင္တင္ဝတ္ 
ဆင္သူ မ်ားရွိလာသည္။
 ပုိးထည္ခ်ိတ္လံုခ်ည္မ်ားကိုု  
လွပၿပီးဂႏၴဝင္ဆန္ေသာ ႐ိုးရာအ 
ထည္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာသိေအာင္ 
မိတ္ဆက္ေပးသူကေတာ့ ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။
 ‘‘ေဒၚစအုက်ယ္ခ်ဳပ္ကလြတ္ 
ၿပီး ႏိငုင္တံကာလညွ္သ့ြားတဲအ့ခါ  
သူဝတ္တာကို ျမန္မာေတြတင္ 
မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ 
ပါႀကိဳက္ၾကတယ္။ေဒၚစုအဆင္ 
ဆိုတာမ်ဳိးေတာင္ေမးရွာဝယ္ဝတ္ 
ၾကတယ္’’ဟုရန္ကန္ုၿမိဳ႕ခံအမ်ဳိးသ
မီးတစ္ဦးကေျပာသည္။
 ရက္ကန္းစင္ေပၚမွ ပူပူေႏြး 
ေႏြးခ်လာသည့္ ခ်ိတ္အဆင္သီး 
သန္႔ အထည္တစ္ထည္၏ တန္ဖိုး 
မွာ အနည္းဆံုးေငြက်ပ္ တစ္သိန္း 
ခြဲမွ ေျခာက္သိန္းၾကား အထိသာ 
ရွိေသာ္လည္း ယင္းအထည္မ်ား 
ဒီဇိုင္းျပန္လည္ေဖာ္သည့္အေပၚ 
မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈမ်ား 
ရွိသြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ 
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဝတ္အစား 
တစ္ခုအျဖစ္ ရက္လုပ္ဝတ္ဆင္ 

ေနၾကေသာ္လည္း ပိုးစစ္ခ်ိတ္လံု 
ခ်ည္တစ္ထည္ျဖစ္ရန္ ကုန္ၾကမ္း 
မ်ားအားလံုး ကိ ုျပညပ္ႏိငုင္မံ်ားမ ွ
မွာယူၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုးမွ်င္ 
ကိ ုတ႐ုတ္ျပညမွ္ အဓကိထားဝယ္ 
ယူၿပီး အထည္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ 
ဒီဇိငု္းေဖာရ္ာ၌ အသံုးျပဳသည္ ့ေရႊ 
ေဆး၊ ေငြေဆးမ်ားကိုေတာ ့အေမ 
ရိက၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ျပည္တုိ႔မွ 
အသီးသီးမွာယူၾကသည။္ စန္ိကပ္ 
ရန္အတြက္ ကုန္ၾကမ္းကိုမူ ယိုးဒ 
ယားမအွမ်ား ဆံုးမွာယၾူကရသည။္
 ထုိကဲ့သို႔ အရပ္ရပ္မွ ကုန္ 
ၾကမ္းမ်ားရရွိၿပီးသည့္အခါ အမရ 
ပူရၿမိဳ႕မွ ရက္ကန္းပညာတတ္ 
ေျမာကၿ္ပီးျဖစသ္ည္ ့ရကက္န္းသမ 
မ်ား၏ အႏုအလလွကရ္ာမ်ားျဖင့္ 
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္လံု 
ခ်ည္တစ္ကြင္းကိုရရွိသည္။
 ယေန႔ေခတ္ဒီဇုိင္းျဖင့္ ျပင္ 
ဆင္ထားသည့္ ခ်ိတ္လံုခ်ည္တစ္ 
ကြင္းျဖစ္ရန္ အနည္းဆံုးအဆင့္ 
ေလးဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္။ 
ပိုးမွ်ငမ္်ားျဖင္ ့ပုိးထည္ေျပာင္ေခ်ာ 
သီးသန္႔ရက္လုပ္ရသည့္အဆင့္၊ 

တစ္ႏွစ္ေခြၽးႏွဲစာ ပိုးခ်ိတ္လံုခ်ည္
စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ

စာမ်က္ႏွာ (၇)သို႔

ဆီးသီးေျခာက္ သနပ္ရြက္ခ်ဥ္ဟင္း
 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အညာအေရေသာက္ဟင္းေလးတစ္ခြက္ ခ်က္ထားပါတယ္။
 ဆီးသီးေျခာက္ ၁၅ လံုး၊ သနပ္ရြက္၊ ကုိင္းခရမ္းခ်ဥ္သီး ငါးလံုး၊ ငါးခူတစ္ေကာင္ပဲလုိပါတယ္။
 ငါးခူကုိ အေနေတာ္တံုးၿပီး နႏြင္းေလးနဲ႔ ဆီသတ္ၿပီး သတ္သတ္ဖယ္ထားပါ။ ေရစိမ္ထားတဲ့ ဆီးသီး 
ေျခာက္ေတြကု ိအသားႏႊငၿ္ပီး အေစ့ေရာ၊အသားပါထည္ပ့ါ။ ကုငိ္းခရမ္းခ်ဥသ္ီး ငါးလံုးကု ိညႇစထ္ားပါမယ။္ 
ၾကက္သြန္ျဖဴနီ ေထာင္းထားတာထည့္ပါ။ ငါးပိစိမ္းစား လက္တစ္သစ္၊ သနပ္ရြက္ေတြ ေရာထည့္ၿပီး 
အပုထ္ားပါ။  အရြက္ႏြမ္းၿပီး အခ်ဥဓ္ာတထ္ြကလ္ာတဲအ့ခါ ဆသီတထ္ားတဲ ့ငါးကုထိည္ၿ့ပီး ဆၿူပီးသား ေရေႏြး 
ကုိထည့္ပါမယ္။ ဟင္းခတ္မႈန္႔နဲ႔ ဆားနည္းနည္းကုိ အရသာအေနေတာ္ထည့္ၿပီး ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ ဆက္ 
တည္ထားၿပီးခ်လို႔ရပါၿပီ။
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ယင္းအထည္ေပၚတြင ္ခ်ိတ္ အဆင ္
မ်ားေပၚလာေစရန္ ရကက္န္းခတ္ 
ရသည္အ့ဆင္၊့ ယင္းအထည္ေပၚ 
တြင္ ေရႊေဆး၊ ေငြေဆးျပန္လည္ 
ေရးျခယ္ရသည့္အဆင့္၊ ၿပီးသည့္ 
အခါ ေနာက္ဆံုး သာမန္႐ိုးရွင္း 
သည့္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္လံုခ်ည္တစ္ 
ထည္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ရက္ 
လပ္ုပါက ဆယ္ရကခ္န္႔သာ အခ်န္ိ 
ယူေသာ္လည္း လက္ရာအႏုစိတ္ 
လြန္းသည့္ ခ်ိတ္ထည္မ်ားမွာမူ 
တစလ္ခြ၊ဲ ႏစွလ္နီးပါးခန္႔ ရကလ္ပ္ု 
ရသည္။
 ခ်ိတ္ထည္ကို ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ 
တီထြင္၍ ဝတ္ဆင္ေနၾကေသာ္ 
လည္း ေရရွည္တြင္ ခ်ိတ္အဆင္ 
သီးသန္႔ကသာ လူအမ်ား၏အာ႐ံု 
တြင္ ပိုမိုစြဲမက္ ထင္က်န္ေစ 
ေၾကာင္း အမရပူရၿမိဳ႕ရိွ သဂိႌေရႊ၀ါ 
ပိုးထည္တိုက္ပိုင္ရွင္ဦးေသာင္း  
ၫြန္႔ကေျပာသည္။
 ‘‘ဒဇုိီင္းေတြက ဘယ္ေလာက ္ 
ဆန္းဆန္း၊ ေပၚပင္ပဲ။ ေနာက္ဆံုး 
မွာ ဒခီ်တိ္ေတြကိပု ဲျပန္ေရာကလ္ာ 
ၾကတာ။ ေခတ္အရေတာ့ ဒီဇုိင္း 
ဆန္းေတြကိုေတာ ့ထတုထ္ားရတာ 

ေပါ့။ ပတ္လည္ခ်ိတ္ကိုပဲ အဓိက 
ထားတယ္’’ဟုဦးေသာင္းၫြန္ ႔က 
ေျပာသည္။
 ပိုးထည္တိုက္ နာမည္ႀကီး 
လွ်င္ႀကီးသလုိ ဒီဇိုင္းကြာျခားမႈ၊ 
ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈမ်ားရွိေနသည။္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ 
ဇနီးမ်ားအျပင္ နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ 
ေဆာင္မ်ား၏ ဝတ္ဆင္မႈမ်ား 
အေပၚ သေဘာက်ၿပီး ၎တုိ႔ဝယ္ 
ယူသည့္ပိုးထည္တိုက္မ်ားထံသို ႔ 
လိကုလ္ဝံယယ္ၾူကသမူ်ားလည္းရွ ိ
သည္။ ပိုးထည္တိုက္တစ္တိုက္မွ 
ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္ပိုးထည္မ်ား အသစ္ 
ထြကရ္ွသိည္အ့ခါတိငု္း အႏပုညာ 
ရွင္မ်ားအား လက္ေဆာင္ေပးၿပီး 
ဝတဆ္င္ေစျခင္းျဖင္ ့ပိုးထညတ္ိကု ္
၏ နာမည္ကို ျမႇင့္တင္ေလ့ရွိ 
ေၾကာင္း ဒဇီိငုန္ာမပံု႔ကေျပာသည။္
 အခ်ဳိ႕ ပိုက္ဆံရွိသူမ်ားက 
လည္း ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခုတက္ 
ေရာက္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း 
ေပါင္းမ်ားစြာအကုန္အက်ခံကာ 
ပုိးထည္မ်ားဝယ္ယူၿပီး ခ်ဳပ္ထည္ 
လာအပ္ေလ့ရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ 
အႏုပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္  

အစိုးရပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ မိ 
သားစုဝင္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ဒီဇိုင္ 
နာ မမၪၨဴကေျပာသည္။
 အခ်ဳိ႕က ပုိးထည္ရက္လုပ္ 
ရာတြင္ ဓာတုပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ 
သည့္ ေရယြန္(ေခၚ)နာနတ္ေလွ်ာ္ 
ကိုလည္း ပိုးအစားထုိးအျဖစ္ အ 
သံုးျပဳၾကသည္။ နာနတ္ေလွ်ာ္မွာ 
ပိုးအစစထ္က ္သပိသ္ည္းဆပိမု်ား 
ၿပီး အေရာင္ပိုမိုေတာက္ပသည္။ 
ပိုးစစ္ခ်ိတ္လံုခ်ည္တစ္ထည္၏ 
အေလးခ်နိမ္ွာ ႏစွဆ္ယ ္က်ပသ္ား 
ခန္႔ရွမိညဆ္ိပုါက နာနတ္ေလွ်ာ္ႏငွ္ ့
ရက္လုပ္ထားသည့္အထည္မွာ 
ႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္သားခန္႔အေလး 
ခ်ိန္ရွိသည္။
 ယင္းကဲသ့ို႔ နာနတ္ေလွ်ာ္ႏငွ္ ့
ရက္လုပ္ထားျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ 
ကိုမူ ပုိးထည္အစစ္ဝတ္ေနက် 
သူမ်ားမွသာ ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး တစ္ခါ 
တေလပိုးထညဝ္တဆ္ငသ္မူ်ားက 
မူ ခြဲျခားႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
 ပုိးႏွင့္ခ်ည္ေရာ၍ရက္လုပ္ 
ထားသည့္ ေျဗာင္ေခ်ာထည္ေပၚ 
တြင္ ခ်ိတ္အဆင္မ်ား ပန္းခ်ီေရး 
ဆြဲထားသည့္အထည္မ်ားကိုေငြ 

က်ပ္ေသာင္းဂဏန္းေက်ာ္႐ံုျဖင့္  
ပိုးထညတ္ိကုမ္်ားတြင ္ဝယယ္ ူရရွ ိ
ႏုငိသ္ည။္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ မတတ္ 
ႏုိင္သူမ်ား၏မဂၤလာေဆာင္တြင္ 
ဝတ္ဆင္ရန္အတြက္လည္း ယင္း 
ကဲ့သို ႔ေဆးေရးခ်ိတ္ထည္မ်ားကုိ 
ပိုးထည္တိုက္မ်ားတြင္ တင္ထား 
ၾကသည္။
 ‘‘မဂၤလာေဆာင္တဲ့သူတိုင္း 
က ခ်ိတ္ကိုပဲ တန္ဖိုးထားၿပီး ဝတ္ 
ခ်ငၾ္ကတာ။ ေငြတအားမတတ္ႏိငု ္
တဲ့သူေတြအတြက္လည္း ေဆးနဲ႔ 
ေရးထားတဲ့ ခ်ိတ္ထည္ေတြကို 
ထားေပးထားရတယ္။ အဲဒီလုိ အ 
ထည္ေတြက တစ္ထည္ကို က်ပ္ 
ေျခာက္ေသာင္းေလာက္က စရွိ 
တယ’္’ဟ ုသဂိႌေရႊဝါပိုးထညတ္ုကိ ္
မ ွဦးေသာင္းၫြန္႔ကေျပာသည။္ ပိုး 
အစစ္ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္တစ္ထည္ျပဳ 
လပ္ုရာတြင ္ကန္ုၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ 
လုပ္အားခမ်ား၊ ဉာဏ္ပညာမ်ား 
ကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ လခ်ီျမႇဳပ္ႏွံ 
ထားရေသာ္လည္း အထည္တိုင္း 
အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရသည့္ 
ေငြမွာ ျပန္မရတတ္ေပ။ ေငြအား၊ 
လအူား၊ အခ်နိမ္်ားစြာ ရင္းႏွီးထား 

ရသည့္ခ်ိတ္တစ္ထည္ကို ဝယ္ယူ 
သ ူမႀကိဳကသ္ည္အ့ခါမ်ဳိးလည္း ရွ ိ
ႏုငိသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင္ ့ကန္ုက်စရိတ္ 
မ်ားျပန္ကာမိေစရန္ ခ်ိတ္လံုခ်ည္ 
တစထ္ညခ္်င္းအတြက ္အျမတ္ေငြ 
ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ တင္ထားရေၾကာင္း 
အမရပူရၿမိဳ႕ရိွ ပုိးထညတုိ္ကအ္ခ်ဳ႕ိ 
ထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
 ပိုးထညတ္ိကုမ္်ား၏ နာမည ္
ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ 
ျပန္ေရာင္းသည့္ပိုးထည္ဆုိင္မ်ား 
က ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္တစ္ထည္ခ်င္းစီ 
၏ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆ 
ခန္႔တင္၍ ေရာင္းခ်ေနၾကသူမ်ား 
လည္းရိွေနသညဟု္အသက ္(၂၉) 
ႏွစ္အရြယ္ရိွ အမရပူရၿမိဳ႕ခံ အ 
မ်ဳိးသားတစ္ဦးကေျပာသည္။
 က်ပ္သိန္းေပါင္း ဆယ္ခ်ီ 
တနဖ္ိုးရွသိည္ ့ပိုးအစစခ္်တိထ္ည ္
မ်ားကို ကိုယ္တိုက္ရက္လုပ္ခဲ့ၾက 
ရသည့္ ရက္ကန္းခတ္သူ ျမန္မာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ကမူ 
ဝယ္ယူဝတ္ဆင္ရန္ အင္အားမရိွ 
ေပ။ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္၎တို႔
ကိယုတ္ိငု ္ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခက ္
ခကခ္ခဲ ဲလူေရာ၊ စတ္ိပါ မနားမေန 

အလုပ္လုပ္ၿပီးမွထြက္ရွိလာသည့္ 
ယင္းခ်ိတ္ထညမ္်ားကိ ုမဝတ္ရက ္
ဟု ရကက္န္းခတ္ျခင္းျဖင္အ့သက ္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္သူ မခက္ 
ခက္ကေျပာသည္။
 ‘‘ဝတ္ေတာဝ့တခ္်ငတ္ာေပါ။့ 
ဒါေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္ရက္ထားရတာ 
ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ 
သိေနေတာ့ တကယ္ဝတ္ဆိုရင္ 
မဝတ္ရက္ေတာ့ဘူး။ ဒီေလာက္ 
တန္ဖုိးရွိတာႀကီးေတြကို ဝယ္ဝတ္ 
ဖို႔ တတ္လည္းမတတ္ႏိငုပ္ါဘူး’’ဟု 
ရက္ကန္းစင္တြင္ လြန္းငယ္ေလး 
မ်ားႏွင့္အလုပ္႐ႈပ္ေနရင္း မခက္ 
ခက္ကေျပာသည္။
 အမရပူရၿမိဳ႕ခံ မခကခ္ကမွ္ာ 
အသက ္(၁၃)ႏစွအ္ရြယ္ကတည္း 
က ရကက္န္းရကလ္ပ္ုျခင္းျဖင္ ့အ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳျခင္း ျဖစ္ 
ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လုပ္သက္ 
ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္း 
သကတ္မ္း ၂၀ အတြင္း မခကခ္က ္
ရက္လုပ္ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးႀကီးခ်ိတ္ 
အထည္မ်ားမွာ မေရမတြက္ႏိုင္ 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ 
တစ္ထည္မွမဝတ္ဖူးေသးပါ။

တစ္ႏွစ္ေခြၽးႏွဲစာ ပိုးခ်ိတ္လံုခ်ည္
စာမ်က္ႏွာ (၆)မွ
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မေရာင္သည့္ေနျပည္ေတာ္ ဆီမလူးသင့္ပါ
 သမၼတဦးသန္ိးစန္ိလကမွ္တ္ 
ေရးထိုးျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ၂၀၁၄ 
-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံ 
ကိန္းဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ 
ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ရခုငိ္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ျဖစ ္
သည္။ သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုး 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒတြင္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္၌ ၅ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းတိုးတကရ္န ္ဟပုါရိသွည။္ သို႔ 
ေသာ္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ 
ေျမအတြက္မူ ၂၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းတုိးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည ္
ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွမ္းျပည္ 

နယ ္တြင ္၅ ရာခိငု္ႏႈန္းတိုးတကရ္န ္
ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း တုိးတက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။
 ရခိငု္ျပညန္ယသ္ည ္လဥူီးေရ 
၂ သန္းခြဲေက်ာ္ရိွၿပီး အက်ယ္အ 
၀န္းမွာ စတုရန္းမိုင ္၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ 
က်ယ္၀န္းသည္။ ေနျပညေ္တာ္ 
လူ ဦးေ ရ ၏  ႏွ စ္ ဆေ က်ာ္ ရိွ ၿ ပီး  
အက်ယ္အ၀န္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ 
ထက္ ငါးဆေက်ာ္ရိွသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္မွာ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျပည္ 
နယ္ျဖစ္ ၿပီး လက္ရိွျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည့္လည္း 
ဆင္းရမဲဲြေတမႈ၏ အက်ိဳးဆကမ္်ား 
ျဖစ္ေလသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
အေ ရး တ ႀ ကီး လုိ အ ပ္ေ နေ သာ  
ရခုိင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ အျခား 
ျပည္နယ္မ်ားထက္ ေနျပည္ေတာ ္
ကုိ  ဦးစားေပးထားသည့္  ယခု  
ဘ႑ာႏစွအ္တြက ္စမီကံနိ္းဥပေဒ 
ကုိ ေ၀ဖန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 ယင္းဥပေဒမွာ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ 
ျပန္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေသး 
စတိ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွဘိ ဲယခုႏစွတ္ြင ္
မွ အ ေသးစတ္ိအခ်ကအ္လကမ္်ား 
ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။
  ‘‘ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ 
အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈနဲ ႔ ေစတနာ 
အေပၚမွာ မူတညပ္ါတယ္။ ေရမ်ား 

တဲ့ေနရာမုိးရြာၿပီး ေျခာက္ေသြ႕တဲ ့
ေနရာမီးေလာင္ေနရင ္ဒတီုငိ္းျပည ္
ၿငိမ္းခ်မ္းမွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ရခုိင္ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရး 
ပါတီ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္အမတ္ဦးေဖသန္းက ေျပာ 
သည္။
 ‘‘ရခိုင္ျပညန္ယ္တြင ္ျဖစ္ေပၚ  
ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ဇာစ္ျမစ္မ်ား 
ထဲတြင္  လူမႈစီးပြားအေထြေထြ 
နိမ့္က်မႈမ်ားစတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသား
မ်ားနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာကုိးကြယ္ 
တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုရဲ႕ ပဋိပ 
ကၡကု ိဗဒုၶဘာသာမ်ားနဲ႔ မြတ္စလင ္
မ်ားၾကားမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပ 
ကၡအျဖစ္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ 
လဲြမွားပံုေဖာ္ေနျခင္း၊ ႐ႈျမင္ေန 
ျခင္းဟာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆ 
နာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ ပုိမိုခက္ခဲ 
ေစပါတယ္ ’ ’ဟု   ႏုိ င္ ငံေတာ္  
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ပဋိပကၡမ်ားစံုစမ္းေရးေကာ္မ 
ရွင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေျပာၾကားေသာ မနိ္႔ခြန္းတြင ္ထည္ ့
သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ အရပ္သား 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီမံကိန္း 
အမ်ားစုမွာ ေနျပည္ေတာ္ေဒသ၌ 
ဗဟိုျပဳလပုက္ိငု္ေနသညမ္ွာလည္း 
ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာေၾကာင္း 

ႏိင္ုငံေရးေလ့လာသူတုိ႔က ဆုိသည္။
 ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ားခြ ၽတ္ ၿခံဳက် 
ေနျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
မႈႏႈန္းလည္း နိမ့္က်လ်က္ရိွသည္။ 
 ရညွလ္်ားေသာ ကမ္း႐ုိး တန္း 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာ၀သ 
ယဇံာတမ်ားရိွေသာလ္ည္း အစိုးရ 
အဆက္ဆက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ တပ္မ 
ေတာ္အစိုးရလကထ္ကစ္မံီခန္႔ခဲြမႈ 
ညံဖ်င္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ 
အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ကာ 
ျပည္ပႏုိင္ငံမွ  တရားမ၀င္လာ 
ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။
 အလပ္ုအကုငိအ္ခြင္အ့လမ္း 
နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အတြင္းရိွ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လူ 
ငယ္လူရြယ္မ်ားက ထိုင္း၊ မေလး 
ရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ 
ေျ ပာ င္း လု ပ္ သား အျ ဖ စ္  သြား  
ေရာကလ္ပ္ုကိငုခ္ဲၾ့ကသည။္ ႏိငုင္ ံ
ျခားသုိ႔မသြားေရာက္ႏုငိသ္မူ်ားက
လည္း ရန္ကန္ုႏငွ္ ့ကခ်င္ျပညန္ယ္ 
ဖားကန္႔ေဒသသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ 
ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။
 ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ နာ 
ေရးကိစၥမ်ား၌ အမ်ိဳးသားမ်ားမရိွ 
ေတာ့သျဖင့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 

ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း ရခုိင္ 
အမ်ိဳးသားကြန္ရကဥ္က႒ၠ ကုတိင ္
ထူးေအာင္ကဆုိသည္။
 ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ရွည္ 
လ်ားေသာ ကမ္း႐ုိးတန္းကု ိအေျခ 
ျပဳ၍ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ငါးဖမ္း 
လပ္ုငန္း၊ လယ္ယာလပ္ုငန္း၊ ဆား 
ခ်ကလ္ပုင္န္းႏငွ္ ့ခရီးသြားလပုင္န္း 
မ်ားလပုက္ုငိခ္ဲၾ့ကသည။္ သုိ႔ေသာ ္
လည္း ရာသဦတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မတည္မ 
ၿငမိ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ထိလုပုင္န္း 
မ်ားမွာလည္း တစ္ေန႔တျခား အ 
ေျခအေနမေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့ရ 
သည္။
 ထုိ႔အျပင ္၂၀၀၇ ခုႏစွ ္ျဖစ္ေပၚ 
ခဲ့ေသာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး 
ႏငွ္ ့၂၀၀၈ ခုႏစွ္ျဖစ္ေပၚခဲေ့သာ နာ 
ဂစ္မုန္တုိင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ 
ငံသုိ ႔  ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္၀င္ 
ေရာက္မႈက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ငပလီကမ္းေျခႏွင့္ ေျမာက္ဦး 
ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္မႈမွာလည္း 
သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့သည္။
 ထုိအေျခအေနကုိ ဘီးတပ္ 
ေပးလုိက္သည္က ၂၀၁၀ တြင္ 
တိကုခ္တခ္ဲ့ေသာ ဂရီမိနုတ္ုငိ္းျဖစ ္
သည္။ ထုိမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လယ္ေျမမ်ား 
ႏွင့္ ဆားလုပ္ငန္းမ်ားပ်က္စီးကာ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူငယ္လူရြယ္ 
မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ စြန္႔ခြာမႈ 
ပုိမ်ားလာခဲ့သည္။
 ျပညပ္ႏုငိင္သံုိ႔ မသြားေရာက ္
ႏိုင္သူမ်ားလည္း တပ္မေတာ္ထဲ 
၀ငခ္ဲ့ ၾကသည။္ ဘဲြ႕ရလငူယ္အခ်ိဳ႕ 
ေက်ာင္းဆရာအလပုလ္ပုက္ုငိၾ္က 
သည္။ 
 ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမ်ားေဆာငရ္ြကရ္ာ 
တြင္ လူဦးေရအေရအတြက္ကုိ 
ၾကည့္၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အေျခခံအေဆာက္အအံုကြာဟ 
ခ်က္သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ 
ကြာဟခ်က္ကုိ သက္ေရာက္ေစ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာ 
ရွင္ ဦးသန္႔စုိးကေျပာသည္။
 သု႔ိေသာဥ္ီးသနိ္းစနိဥ္ီးေဆာင ္
ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ 
ရခုိ င္ျ ပည္ နယ္စစ္ေတြ ၿ မိဳ ႕ႏွ င့္  
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရနက္ 
ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ 
လ်ကရွိ္သည။္ ေက်ာက္ျဖ ၿဴမိဳ႕နယ္ 
တြင္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
တည္ေဆာက္ျခင္းအား အေကာင ္
အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္လည္း စုိက္ 
ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ 
အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ တစ္ 
သီးအစားႏစွသ္ီးအထစိိကုပ္်ိဳးေရး 
ႏွင့္  လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ  
အေျခခံေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း 
မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး    ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိအုပ္ေၾကာင္း ႏုငိင္ံေတာသ္မၼတ 
၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
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ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

စာမ်က္ႏွာ ၁၂ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနအိမ္ႏွစ္အိမ္မွကေလးငယ္သံုးဦးကိုေတြ႕ရစဥ္



သႀကၤန္ၿပီးေနာက္ ကာလသားေရာဂါျဖစ္ေသာ 
လူငယ္မ်ားလာဟုဆို
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၁၉
သႀကၤန္ကာလၿပီးေနာက္ လူငယ္ 
မ်ားတြင္ ဆီးပူေညာင္းက် ေရာဂါ 
(ကာလသားေရာဂါ) အျဖစ္မ်ား 
လာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ 
ေဆးခန္းအခ်ိဳ႕မွသတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ေန႔တုိငု္းေဆးခန္းကု ိလာတဲ ့
လူနာ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္မွာ ဆီး 
ပူေညာင္းက်ျဖစ္တဲ့ သူက သံုး၊ 
ေလးေယာက္ေလာက္ပါတယ္။ 
ဘာလို႔ဆို သႀကၤန္တြင္းမွာ အုပ္စု 
လိုက္ အကာအကြယ္မယူဘဲနဲ ႔ 
လငိက္စိၥေပ်ာပ္ါးတာေတြေၾကာင္ ့
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကူး 
စက္ၿပီး ျဖစ္ၾကတာပါ’’ဟု အလံု 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀င္းေဆးခန္းမွ ေဒါက္ 
တာျမင့္ဦးကေျပာသည္။
 ေရာဂါလကၡဏာမွာ အမ်ိဳး 
သားမ်ားတြင္ ဆီးသြားပါက လိင္ 
တံပူလာျခင္း၊ က်ဥ္လာျခင္းႏွင့္ 
လငိ္တအံား ညႇစ္ထတုလ္ိကု္လွ်င္ 
ႏုိ႔ရညက္ဲသ့ုိ႔ေသာ အရညမ္်ား ထြက ္
လာျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္မူ 
အျဖဴရညမ္်ားဒလေဟာဆင္းျခင္း 
ႏွင့္ အနံ႔အသက္မေကာင္းျခင္း စ 
သည္တုိ ႔  ခံစားရႏုိင္သည္ဟုဆုိ  
သည္။
 အဆိုပါေရာဂါမ်ားအား မ 
ကုသဘဲထားပါက ေနာက္ဆက္ 
တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသား 
မ်ားတြင္ ကပ္ပယ္အိတ္(ေ၀ွးေစ့) 
ေရာင္လာျခင္းအျပင္ ေက်ာက္ 

ကပ၊္ ဆီးအမိ္ေရာင္ေရာဂါျဖစပ္ြား 
ႏုိင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ဆီး 
စပ္ကုကိလ္ာျခင္းအျပင ္ေမြးလမ္း 
ေၾကာင္းတြင ္ပိုး၀ငၿ္ပီး သားဥအမိ ္
လမ္းေၾကာင္းေရာင္လာကာ က 
ေလးမရႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚ 
ႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။
 ‘‘သႀကၤန္ကာလမွာ လူငယ္ 
အမ်ားစကု မူး႐ူးၿပီး ဘာမမွသၾိက 
ေတာ့ဘူး။ လမ္းေပၚက အမ်ိဳးသ  
မီးကုိ ေခၚတင္၊ အမ်ိဳးသား ေလး၊ 
ငါးေယာက္က အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္  
ေယာက္ေလာက္နဲ ႔ အုပ္စုလုိက္ 
ဆက္ဆံၾကၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း 
ကူးစက္ကုန္ ၾကေရာ။ ၿပီးေတာ့ 
အဲဒီထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ 
ကမ်ား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပုိးရိွရင္ အဲဒီ 
ပုိးေတြပါ ကူးစက္ႏုိင္တာေပါ့။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြျပ 
ရင္ ေဆးခန္းေတြမွာ ျပၿပီး ကုသ 
သင္ပ့ါတယ္’’ဟု ေဒါကတ္ာျမင္ဦ့း 
ကေျပာသည္။
 သႀကၤန္အၿပီးကာလတြင ္ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ 
အပရူပွၿ္ပီး ဖ်ားနာၾကေသာ လူနာ 
မ်ား၊ ေနပူေလာင္ေ၀ဒနာခံစားရ 
သူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ 
နားထဲႏွင့္ မ်က္စိထဲသုိ႔ ေရ၀င္ၾက 
သမူ်ား၊ လည္ေခ်ာင္းနာသမူ်ားႏငွ္ ့
ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါျဖစပ္ြားသ ူ
လငူယမ္်ား အမ်ားဆံုးလာေရာက ္
ျပသၾကေၾကာင္း ေဆးခန္းမ်ားမွ 
သတင္းရရိွသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၇၃ ဦး ရွိလာ
ရီးယာ့ဒ္၊ ဧၿပီ-၁၉

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားၿမိဳ ႕ေတာ္ 
ရီးယာဒ့တ္ြင ္မားစဗ္ိငု္းရပစ္ပ္ိုး ကူး 
စက္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အ 
မ်ဳိးသမီးတစဦ္းသည ္ဧၿပီ ၁၈ ရက ္

တြင္ ေသဆံုးသြားသည္ဟု ေဆာ ္
ဒီအာေရးဗီးယား က်န္းမာေရး၀န ္
ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားသည္။
 ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ 
တစ၀္န္းတြင ္မားစဗ္ိငု္းရပစ္ပ္ိုး ကူး 

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္လုပ္သားမ်ား 
မားစ္ဗိုုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရႏိုင္၍ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမႇင့္

မနီလာ၊ ဧၿပီ-၁၉
ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရသည္ အေရွ႕အ 
လယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ 
ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္လုပ္သားမ်ား 
ထံတြင္ ထိုေဒသ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ 
မားစ္ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရႏိုင္ 
သည့္ အလားအလာရွိေန၍ ဗိုင္း 
ရပ္စ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ကိ ုအရွနိ္ျမႇင့လ္ပု္ေဆာငသ္ြား မည ္
ျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအ 
၀ိုင္းေတြမွာရွိတဲ့လူေတြ၊ မိသားစု 
ေတြအေနနဲ႔ မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္အ 

ေၾကာင္း သိနားလည္ဖို႔ အေရး 
ႀကီးပါတယ္’’ ဟု ဖိလစ္ပုိင္က်န္း 
မာေရး၀န္ႀကီး အင္းနရစ္အုိနာက 
ေျပာသည္။ ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ ယူေအ 
အီးမွ ျပန္ေရာက္လာေသာ ဖိလစ္ 
ပိငုလ္ပုသ္ားတစဥ္ီးမွာလည္း မားစ ္
ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း 
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု က်န္း 
မာေရးဌာနက ေျပာသည္။
 က်န္းမာေရးအာဏာပိငုမ္်ား 
သည ္အီတီဟတ္ေလေၾကာင္းျဖင့ ္
ယူေအအီးမွ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ေရာက္ 
လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ၄၅ ဦး 

အပါအ၀င္ ခရီးသည္ ၄၁၈ ဦးကုိ 
ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရျခင္း ရိွ၊ 
မရိွ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ဆို 
သည္။
 လက္ရွိတြင္ အေရွ႕အလယ္ 
ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာေသာ ခရီး 
သည္ ၁၁၉ ဦးကို ဖိလစ္ပိုင္က်န္း 
မာေရးဌာနက စစေ္ဆးထားၿပီး လ ူ
၄၀ ခန္႔မွာ ေရာဂါကင္းစင ္ေၾကာင္း 
စစ္ေဆးၿပီးသြားၿပီျဖစ္သည္။
 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး အိုႏိုက 
မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအႏၲရာယ္ကို 
သတိေပးထားေၾကာင္း၊ သမၼတ 

အကီြႏိကုလည္း ျပညသ္မူ်ားၾကား 
တြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားကို ကာ 
ကြယ္ႏိငုရ္န ္အျမင့ဆ္ံုးသတိေပးမႈ 
မ်ားလုပ္ရန္ က်န္းမာေရးဌာနကို 
တိကုတ္ြန္းထားေၾကာင္း ဆိသုည။္
 ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ျပည္ပသို ႔ 
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးေရ 
မွာ ၁၀ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ယင္းမွ အ 
မ်ားစုမွာ ေဆာ္ဒီ၊ ယူေအအီးစ 
သည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

—Ref: AFP

စကခံ္ရမႈျဖင့ ္ေသဆံုးသ ူ၇၃ ဦး ရိွ 
သြားၿပီျဖစ္သည္။
 ရီးယာ့ဒ္ၿမိဳ႕တြင္ မားစ္ဗိုင္း 
ရပစ္ပ္ိုးကူးစကခ္ရံသ ူငါးဦးထပမ္ ံ
ေတြ႕ရွိၿပီး ယင္းအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ 

ႏိင္ုငံျခားသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု က်န္း  
မာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကား 
သည္။ ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕၌လည္း က်န္း 
မာေရး၀န္ထမ္းတစဦ္းအပါအ၀င ္
လူေျခာက္ဦး မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး 

ကူးစကခံ္ထားရသညဟု္ က်န္းမာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၁၇ ရက္ 
ညတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီ 
အာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ၌ မားစ္ဗိုင္း 
ရပစ္ပ္ိုး ကူးစကခ္ရံသူေပါင္း ၂၁၈ 
ဦးရွိသည္။
 ယခုလအတြင္း ဂ်ကဒ္ါၿမိဳ႕ရိွ 

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား 
မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပ်ံ႕ႏွံ ႔မႈႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ႔မႈ  
ေၾကာင့္ ေဆး႐ံု ႀကီးတစ္႐ံုရွိ အ 
ေရးေပၚခန္းတစ္ခန္းကို ယာယီ 
ပိတ္ထားခဲ့သည္။ 

စာမ်က္ႏွာ (၁၂)သို႔

မနီလာေလဆိပ္ ခရီးသည္မ်ားဆုိက္ေရာက္ေနရာတြင္ မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ အသိေပးထားေသာ ေၾကျငာစာရြက္ႏွင့္ ခရီးသည္အခ်ိဳ႕ကို ဧၿပီ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ Photo : AP
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မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသည္တင္ကယ္ရီ
ထရပ္ယာဥ္ငယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲရန္စီစဥ္
မ်ဳိးမင္းဦး

မံုရြာ၊ ဧၿပီ-၂၁ 
 မံုရြာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ရတနာ 
ဝင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္းက 
မုံရြာၿမိဳ႕တြင္း၌ ခရီးသည္တင္ 
ကယ္ရီထရပ္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ 
လာမည္ဇ့ြနလ္ ေက်ာင္းဖြင္ရ့ာသ ီ
တြင ္တိုးခ်႕ဲေျပးဆြရဲနစ္စီဥ္ေဆာင ္
ရြကလ္်ကရ္ွိေၾကာင္း သတင္းရရွ ိ
ပါသည္။
 ‘ ‘ေ လာေလာ ဆ ယ္  ခ ရီး  
သည္တင္ထရပ္ယာဥ္ငယ္ရွစ္စီး 
စုေဆာင္းၿပီးျဖစပ္ါတယ္။ ေနာက ္
ထပ္အသင္းမွာ  ဝင္ေျပးမယ့္  
ယာဥ္ေတြလည္းရိွပါတယ္’’ဟု 
ရတနာဝင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အ 
သင္းဥကၠ႒ ဦးသိန္းတင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ‘‘မုံရြာၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္ 
သြားလာေရးအတြက ္လကရ္ွသိံုး 
ဘီးယာဥ္ေတြေျပးဆြဲေနတာရွိပါ 
တယ္။ ေနာကထ္ပ္ခရီးသညတ္င ္
ကယ္ရီထရပ္ယာဥ္ငယ္ေတြ တုိး 
ခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးမယ္ဆုိေတာ့ ခရီး 

ထားဝယ္တြင္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ေငြျဖည့္ကတ္ 
ဝယ္ယူမႈအခက္အခဲၾကံဳေတြ႕

ေလျပင္းဒဏ္သင့္ ေရႊေတာင္ရွိေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီလိုအပ္

စိုးမိုးေအာင္
ထားဝယ္၊ ဧၿပီ- ၂၁

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင ္ႏစွသ္စက္ူးကာ 
လ၌ ေငြျဖည္က့တ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း 
ခ်ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဆုိင္မ်ား 
ေရာင္းခ်မႈရပ္နားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
လက္လီလက္ကားဆုိင္မ်ားတြင္ 
ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားနည္းပါးေနၿပီး 
ဝယ္ယူရန္ အခက္ခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေငြျဖည့္ 
ကတ္မ်ားကိ ုElight Tech ဖန္ုးႏငွ္ ့
ဆက္စပ္ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မွ 
အဓိကျဖန္ ႔ျဖဴးေပးေနၿပီး အဆို 
ပါဆုငိမွ္ာ သႀကၤန္ကာလအတြင္း 
ေရာ င္း ခ် မႈ ရ ပ္ နား ထားေ သာ  
ေၾကာင့္ ေငြျဖည့္ကတ္အေရာင္း 
ဆုိင္မ်ားတြင္ CDMA ဖုန္းေငြ 
ျဖည့္ကတ္မ်ားသာေရာင္းခ်ေနရ 
ၿပီး GSM ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားဝယ္ 
ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့သည္။
 ‘‘သတင္းေတာ့ၾကားတယ္ 
ဆုငိပိ္တ္မယ္။ ေငြျဖည့က္တ္ေတြ 
ႀကိဳဝယထ္ားလို႔။ ဒါေပမဲ ့ဆုငိမ္ွာ 
လည္းရွိေနေသးလို ႔  မဝယ္ျဖစ္ 
ဘူး။ အခုဆိုရင္ လံုးဝမရွိဘူး’’ဟု 

ေဇာ္မင္းထိုက္
ျပည္၊ ဧၿပီ- ၂၁ 

  ဧၿပီ ၁၂ ရက္က တုိက္ခတ္ 
ခဲ့ေသာ ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳ 
က်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕ 
နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာမွ 
ေနအိမ္မ်ားမွာ ေငြေၾကးအဆင္ 
မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အသစ္ျပန္ 
လည္တည္ေဆာက္ရန္ အကူ 

အ ညီ မ်ား လုိ အ ပ္ေ နေ ၾ ကာ င္း  
သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘ျပန္လညတ္ည္ေဆာက္ႏုငိ ္
ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ပ်က္ 
စီးဆံုး႐ႈံးမႈကမ်ားေတာ ့ကြၽန္ေတာ ္
တို႔အေနနဲ႔ မစြမ္းသာဘူး။ ထပ္မံ 
အေထာက္အပံ့ရဖို ႔ ဌာနခ်ဳပ္ကို 
လည္း တင္ျပထားတယ္။ အခု 

ေလာေလာဆယ္မွာ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရက တစအိ္မ္ကိ ုေငြငါး 
ေသာ င္း စီ  ေ ထာ က္ ပံ့ တ ယ္ ။ 
ၿမိဳ ႕ေထာက္ကူ ရန္ပံုေငြကေန 
တစ္အိမ္ကို ဆန္ဆယ္ျပည္စီလွဴ 
ထားတယ္။ တစ္အိမ္လံုးၿပိဳသြား 
တဲ ့အမိ္ေတြကိ ုဦးစားေပးေဆာင ္
ရြက္ေနၿပီး အားလံုးနဂိုအတုိင္း 

ျပ န္ လ ည္ျ ဖ စ္ ဖို ႔  ဆ က္ လ က္  
ေဆာငရ္ြက္ေနပါတယ္’’ဟု တိုင္း 
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာ 
သည္။ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ဧၿပီ ၁၂ ရက္ ည ၆ နာရီခန္႔က 
တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ ေလျပင္းဒဏ္ 
ေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာမွ ဘုန္း 

ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအပါ 
အဝင္ အိမ္ေျခ ၅၄ လံုး ၿပိဳက် 
ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ ၿပီး လူသံုးဦးမွာ 
သစ္ပင္ပိေသဆံုးခဲ့သည္။
 ‘‘တခ်ဳ႕ိလည္း ျပန္ျပင္ေနၾက 
သလို မလုပ္ႏုိင္ေသးတဲ့အိမ္ေတြ 
ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေနလို႔ 
ရေအာင္ လုပ္ၿပီးေနၾကတယ္။ 

တာဝန္ရွိသူေတြက အေထာက္ 
အပံ့ေတြေပးရာမွာ လံုးလံုးၿပိဳက် 
သြားတဲ့ အိမ္ေတြကိုသာ ေငြငါး 
ေသာင္းနဲ႔ ဆန္ေပးတာ။ အမုိးလန္ 
တာတုိ႔၊ု ယိငုန္ဲ႔ပ်ကစ္ီးသြားတာတုိ႔ 
ကိုေတာ့ ေပးမယ္လုိ႔ေျပာမသြား 
ဘူး’’ဟု ကသစ္ကိုင္းေက်းရြာမွ 
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြကမွ္ ေငြျဖည့က္တ္ 
အေရာင္းဆုိင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 GSM ဖနု္းေငြျဖည္က့တမ္်ား 
ဝယ္ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေန 
ေသာေၾကာင္ ့ရန္ကန္ု၊ ေမာ္လၿမိဳင ္
စသည့္အျခားၿမိ ႕ဳမ်ားသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
ဝယ္ယူေပးေနသည္။ 
 ‘ ‘ဖု န္းထဲမွာလည္း ေငြက 
နည္းေနၿပီ။ ေငြျဖည့္ကတ္ေတြ 
ကလည္း မေရာက္ေသးေတာ့  
ဖုန္းေတာင္ေခၚလို ႔မရဘူး’’ ဟု  
နည္းပညာတကသၠိလုမွ္ ဝန္ထမ္း 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ထားဝယ္တြင ္CDMA 800 
MHz ဆင္းမ္ကတ္ ၃,၅၀၀ ခ်ထား 
ေပးခဲ့ေသာ ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ 
ဖု န္း ခြဲတမ္းတြ င္လည္း  ဟန္း  
ဆက္ဝယ္ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 အဆုိပါအေရာင္းဆုိင္မ်ား 
တြင္ CDMA ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား 
ကိ ုပုံမွန္ေရာင္းခ်ေနၿပီး GSM ေငြ 
ျဖည့္ကတ္မ်ားကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ 
တြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ဟု 
သိရသည္။

သည္ေတြအတြက္ သြားလာေရး 
အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ေလာ 
ေလာဆယ္ေတာ ့သကဆ္ုငိရ္ာကိ ု
တင္ျပထားဆဲျဖစ္ပါတယ္’’ဟု 
မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ပုဂၢလိကေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲႏုိင္ 

ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ 
ဦးမ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။
 အဆို ပါ ခရီး စဥ္ မ်ားတြင္  
မံုရြာ (ကားေလးကြင္း)-အလံု 
(စစပ္င)္၊ မုံရြာ(ကားေလးကြင္း)-
ကႀံကီး(န.မ.ခ)၊ ကံႀကီး(န.မ.ခ)- 

မုံရြာတကၠသုိလ္ (ေက်ာကၠာလမ္း)၊ 
ကံႀကီး(န.မ.ခ)-မုံရြာနည္းပညာ 
တကၠသိုလ္၊ ကားေလးကြင္း-
မံု ရြာ ၿ မိဳ ႕တြင္း  (စင္းလံုး ငွား )
စသည္ ့ခရီးစဥမ္်ားကိ ုေျပးဆြရဲန ္
စီစဥ္ထားသည္။

ဓာတ္ပံု − မ်ဳိးမင္းဦးမုံရြာၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆဲြေနေသာ ကယ္ရီယာဥ္ငယ္မ်ား
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ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ 
ေသဆံုးသူ ၇၃ ဦး ရွိလာ
 ဂ်ကဒ္ါၿမိဳ႕ King Fahd ေဆး 
႐ံုမွ အနည္းဆံုး ဆရာ၀န္ေလးဦး 
ခန္႔ ရာထူးမ ွႏတုထ္ြကခ္ဲ့ေၾကာင္း၊ 
၎တို႔သည ္မားစဗ္ိငု္းရပစ္ပ္ိုး ကူး 
စက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္၍ ေရာဂါပုိး 
ကူးစက္ခံထားရေသာ လူနာမ်ား 
အား ကုသေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး 
ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားေၾကာင္း 
ေဆာဒ္အီာေရးဗီးယားမဒီယီာမ်ား 
က ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ 
သည္။
 မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ အ 
ေစာပိုင္းတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး 
ယားအေရ႕ွပိငု္းေဒသ၌သာ ရွိေနခဲ ့
ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိတြင္ အ 
ျခားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံသြား 

စာမ်က္ႏွာ (၉)မွ

ၿပီျဖစ္သည္။ 
 ကမၻာတစ၀္န္းတြင ္မားစဗ္ိငု္း 
ရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၂၄၃ 
ဦးရွသိညဟ္ ုကမၻာက့်န္းမာေရးအ 
ဖဲြ႕က ဧၿပီ ၁၇ ရကတ္ြင ္ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌လည္း 
မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပုိး ကူးစက္ခံရမႈျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း၊ 
၎သည္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ 
ေဆာဒ္အီာေရးဗီးယားႏုငိင္ ံမကၠာ 
ၿမိဳ ႕သုိ ႔  ဘုရားဖူးသြားခဲ့ ၿပီး ျပန္ 
အလာတြင္  မားစ္ဗို င္းရပ္စ္ပိုး  
ကူးစကခံ္ရသည့ ္ေရာဂါလကၡဏာ 
မ်ားျဖင့ ္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မေလး 
ရွားအစိုးရက ဧၿပီ ၁၃ ရက္တြင္ 
ေၾကညာခဲ့သည္။     —Ref: AFP

ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ 
အတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အမ်ိဳး 
သားစမံီကန္ိးဥပေဒတြင ္လယ္ယာ 
က႑ကု ိ၂ ဒသမ ၇ ရာခိငု္ႏႈန္း တိုး 
တက္ရန္သာ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မုိးစပါး 
စုိက္ဧက တစ္သန္းေက်ာ္ရိွေသာ္ 
လည္း ေႏြစပါးစိုက္ဧကမွာ ႏွစ္ 
ေသာင္း၀န္းက်င္သာစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ 
သည။္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာကဦ္း 
ႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕မ်ားသည္ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္၏ အဓိကဆန္အိုးေဒသ 
မ်ားျဖစ္ၿပီး စုိက္ဧကတစ္သိန္း 
ေက်ာ္စီရိွၾကသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အား စိကုပ္်ိဳးေရး႐ႈေထာင္မ့ ွၾကည္ ့
မည္ဆုိပါက စုိက္ပ်ိဳးေရရရိွေရး 
စီမံကိန္းမ်ားလုပ္သင့္ေ ၾကာင္း  
ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲ 
မင္းေအာင္က အႀကံျပဳသည္။
 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ 
ေခ်ာင္းမ်ားေပါမ်ားသျဖင့္ ေရ 
ေလွာင္ကန္မ်ား၊ ေရေလွာင္တမံ 
မ်ား၊ ဆည္အေသးစားမ်ားတည္ 

ေဆာက္၍ စုိက္ပ်ိဳးေရရရိွေအာင္ 
ေဆာငရ္ြက္ႏုငိသ္ည။္ ထုစိမီကံနိ္း 
မ်ားႏွင့္ တြဲ၍လည္း လွ်ပ္စစ္ရရိွ 
ေရးႏွင့္ေႏြရာသီစုိက္ပ်ိဳးေရရိွေရး  
လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ ပူးတဲြေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္သည္။
 ‘‘ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးမွာ လမ္းတတံား၊ တာတမ၊ံ 
ပညာေရးက႑ေတြကု ိဦးစားေပး 
လုပ္ဖို႔လုိပါတယ္’’ဟု ရခိုင္ျပည္ 
နယ္အစုိးရအဖဲြ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ စီး 
ပြားေရး၀န္ႀကီးဦးေမာင္စန္ေရႊက 
ေျပာသည္။
 သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးလုပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လ်ာ 
ထားေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာလည္း 
နည္း ေနသလိ ုစုကိပ္်ိဳးေရးအတြက ္
လ်ာထားေသာ ပမာဏမွာလည္း 
နည္းေနသျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေဆာင ္ရြကရ္န္မွာ အခကအ္ခဲျဖစ ္
ေနသည္ ့အေနအထားတြင္ျဖစ္ေန 
သည္။
 ‘‘ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေပး 
သေလာက္နဲ႔ လုပ္ေနတယ္။ သမၼ 
တႀကီးကလည္း ေျပာထားတယ္။ 
လုအိပရ္င ္ထပ္ေတာင္းဖို႔ မွာထား 

မေရာင္သည့္ေနျပည္ေတာ္ ဆီမလူးသင့္ပါ
စာမ်က္ႏွာ ၈ မွ

တယ္’’ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ 
အဖဲြ႕မ ွစမီကံနိ္းႏငွ္ ့စီးပြားေရး ၀န ္
ႀကီး ဦးေမာငစ္န္ေရႊက ေျပာသည။္ 
 ေဒသတြင္း အဓိကလိုအပ္ 
ခ်ကမ္ွာ လွ်ပစ္စမ္ီးႏငွ္ ့အေသးစား၊  
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခ ံ
အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။
 အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ကေနဒါ 
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက 
ရခိုငျ္ပည္နယ္တြင္ လုပ္ကုိင္ရန္ 
လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ရိွေန 
သည္။
 ရခိငု္ျပညန္ယက္ု ိစြန္႔ခြာသြား 
ေသာ အမ်ားစမုွာ ယခအုခ်နိတ္ြင ္
ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ အ 
ေျခခ်ခ်င္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ 
လလွ်င ္က်ပ္ႏစွသ္နိ္း၀န္း က်ငရ္ရိ ွ
ပါက ရခုုိင္ျပညန္ယ္တြင ္ျပန္လည ္
အလုပ္လုပ္ရန္ အသင့္ရွိေန 
ေၾကာင္းလည္း ျပညပ္ေရာက ္ရခိုင ္
တုိင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။
 ‘‘ဒီအခ်ိန္မွာ ခဲြထြက္ဖို႔ အ 
ေတြးအေခၚလည္းမရိွေတာ့ဘူး။ 
လြတလ္ပ္ေရးစကားလည္း မေျပာ 
ၾကေတာ့ဘူး။ ေအးအတူ၊ ပူအမွ် 

ေနထုငိၿ္ပီး ကုယိ့္ေျမ၊ ကုယိ့္ေရကု ိ
ကာကြယ္ဖုိ႔ပဲစိတ္ရွိၾကေတာ့တယ္’’ 
ဟုဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ အစိုးရ 
အား ေတာ္လွန္ခဲ့သူ ကုိခုိင္ျမတ္ 
ေက်ာ္ကေျပာသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္း 
သားမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ 
လည္အေျခခ်ရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ 
နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ျပႆနာမ်ားေလ်ာက့်သြားေစရန ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ 
ဆန္ေဆာငရ္ြကရ္န္ လိအုပ္သည။္ 
လကရ္ိွေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယတ္ြင ္ျပဳ 
လပု္ေသာအထူးစီးပြားေရး ဇနု္ႏငွ္ ့
ဘူမိကြၽန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာ စကမ္ႈဇနုစ္မီကံနိ္းမ်ားသည ္
လည္း အျမန္ဆံုးအေကာင္ အ 
ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္န ္လိအုပလ္်က ္
ရိွသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္လည္း ေဒသတြင္း တည္ 
ၿငိမ္မႈရိွဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ေပသည္။ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလံုလာပါက ထိုေဒသတြင္ ျဖစ္ 
ေပၚေနေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕မွာ 
ေျပလည္သြားမည့္အေနအထား 
တြင္ရိွသည္။

 ‘‘အရင္းစစ္လုိက္ရင္ စီးပြား 
ေရး နိမ့္က်လာမႈသည္ ယေန႔ 
ျပႆနာအားလံုးရ႕ဲ အရင္းအျမစ ္
ပါပ’ဲ’ဟု ရခုိင္ျပညန္ယ္တြင ္လက ္

ရိွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား 
ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ကိခုိငု္ျမတ္ေက်ာ ္
ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
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 ေဒၚစကု အပစအ္ခတ္ ရပ္စ ဲ
ေရးကို ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က 
အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးမဟုတ္ဘူး။ 
အပစအ္ခတ္ရပ္စၿဲပီးလို႔ရိွရင ္တပ္ 
ေတြေရႊ႕ရမယ္။ ေနာ္။ တပ္ေတြ 
ခြာရမယ္။ တပ္ေတြ ရင္ဆိုင္ထား 
ၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ညေန 
ေရခ်ိဳးဆင္းရင္လည္း ပစ္ရင္ပစ္ 
မွာပဲ။ အမဲလိုက္ထြက္ရင္လည္း 
ပစရ္ငပ္စမွ္ာပ။ဲ တမငလ္ည္း လာ  
ပစရ္ငပ္စမ္ယ္။ တပ္ေတြခြာရမယ္

ဦး၀င္းတင္၏ အမွတ္တရေျပာစကားမ်ား
 ဗမာျပည္ႀကီးကုိ ၾကည့္လုိက္ 
တ့ဲအခါ ဗမာတစ္ျပည္လံုးက 
ေထာငက္်ေနတယ္လို႔ ျမငတ္ယ္။ 
ေထာငက္်ေနတာ ဘာေၾကာင္က့် 
ေနလဆဲိုေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပ 
ေဒေၾကာင့္ ေထာင္က်ေနတာပဲ

 ေထာင္၀တ္စံုကို အပ္ပါ။ 
မအပ္ႏိငုဘ္ူး။ ဒါဆိ ုေငြႏစွ္ေထာင ္
ေလ်ာပ္ါ။ မေလ်ာ္ႏိငုဘ္ူး။ ေနာက ္
ဆုံး သူတုိ႔စုိက္ေလ်ာ္ပါမယ္။ လက္ 
မွတ္ထုိးေပးပါဆုိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
ထိုးမေပးႏုိင္ဘူး ျငင္းလိုက္တယ္

 ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီမွာ လုပ္ 
တယ္ဆိုတာ ဦးေႏွာက္ရွိတယ္။ 
ပါးစပ္ရိွတယ္။ ပါတီလပ္ုငန္းေတြ 
ေနာက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး လိုက္ 
တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေမြးေသာ္ 
ျငားလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏြား 

မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
လြတ္လပ္တဲ့ အေတြးအေခၚကို 
ထိုးေဖာက္ၿပီး က်င့္သံုးမယ္

 က်ဳပ္တို႔တစ္ေတြ ေသခ်ိန္ 
လည္းနီးၾကပါၿပီ။ လငူယ္အား သစ ္
ေတြဆ ီႏိငုင္ံေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုငိင္ ံ
ေရးက်င့္၀တ္၊ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာဆို 
တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္ရည္ေတြ လက္ 
ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကစို႔လားဗ်ာ

 က်ဳပ္က သတင္းသမားလုပ္ 
တဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးၾကမ္းခင္းလုပ္ 
တာ။ က်ဳပ္ရဲ႕ သတင္းသမားဘ၀ 
က ႏိငုင္ံေရးဉာဏန္ဲ႔၊ ႏုငိင္ံေရးမာန ္
နဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရးဟန္နဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရးစ်ာန္ 
နဲ႔ ကုန္း႐ုန္းႀကံဳးစုန္းခဲ့တဲ့ဘ၀ဗ်။ 
ႏုိင္ငံေရးကို ေလွ်ာ့ေစ်း၊ အေပ်ာ့ 
ေစ်းနဲ႔ ဖြဖြေလးလုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ 
ဘ။ူ ဒီေတာလ့ည္း မင္းဘာေကာင ္

ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၏ အတၳဳပၸတိၱ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္ 
သဘာပတိအဖဲြ႕၀င္ သတင္း 
ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ကို ၁၉၃၀ 
မတ္လ ၁၂ ရကတ္ြင ္အဖ ဦးပု၊ အမိ 
ေဒၚအမာတုိ႔မွ ပခူဲးတိုင္းေဒသႀကီး 
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕၌  ေမြးဖြား 
ခဲ့သည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕မအထက္ 
တန္းေက်ာင္း၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ရွိ 
အမ်ဳိးသားအထကတ္န္းေက်ာင္း၊ 
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တုိ႔တြင္ ပညာ 
သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ 
၀ိဇၨာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။
 ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဳိး 
ေဆာင္ဂ်ာနယ္ လက္ေထာက္ 
အယ္ဒီတာအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ကာ စာနယ္ဇင္း 
ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံဘာသာျပန္ စာေပအ 
သင္း၊ ေအအက္ဖ္ပီ ျပင္သစ္ 
သတင္းဌာနတုိ ႔တြင္ လက္ 
ေထာက္အယ္ဒီတာ၊ အယ္ဒီတာ 
တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
သည္။
 ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ နယ္သာ 
လန္ႏုိင္ငံ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်မ္ 
ဘာတန္(သမၼာမိတၱ)စာအုပ္ထုတ္ 
ေ၀သည္ ့ကမုၸဏတီြင ္စာနယ္ဇင္း 
ပညာမ်ား ဆည္းပူးလ်က္ ၎ 
ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာဘာသာျပန္ စာ 
အုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ေရး 

တြင္ အႀကံေပးအယ္ဒီတာအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 
 ထိုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ 
လည္ေရာကရ္ွခိဲၿ့ပီး ေၾကးမု ံသတင္း 
စာ၊ ျပည္သူ႔အုိးေ၀ သတင္းစာတုိ႔ 
တြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွ  
၁၉၇၈ ခုႏစွအ္ထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင ္
ထုတ္ေ၀ေသာ ဟံသာ၀တီသတင္း 
စာတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
 ထုိအခ်ိန္ကာလက ေပၚ 
ေပါက္ခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းဆုိင္ 
ရာ အသငး္အဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပ 
ႏွင့္ အေရွ႕အာရွေဒသရွိ ႏုိင္ငံ 
ေပါင္း ၂၀ ခန္႔သို႔ သတင္းစာဆရာ 
အျဖစ္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား သြား 
ေရာက္ခဲ့သည္။
 ၁၉၈၈ ခုႏစွတ္ြင ္ေပၚေပါက ္
ခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ 
ပုံႀကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္သည့္ အမ်ဳိး 
သာဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္ ပါ 
၀ငခ္ဲ့သည။္ အဆုပိါ ႏစွတ္ြငပ္င ္ျပန္ 
လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုအ 
လပုအ္မႈေဆာင္ေကာမ္တအီ တြင္း 
ေရးမွဴး (၁) အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့သည္။
 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 

လဲေမးလာလို႔ကေတာ ့သတင္းသ 
မားပါလို႔ ေျဖမွာေပါ့

 ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ မေျပာ 
တာ ဘာေၾကာင့လ္သဲလိား။ က်ဳပ ္
က ႏိုင္ငံေရးသမားကို ေလးစား 
လို႔။ က်ဳပ္ကိုယ္က်ဳပ္ ႏုိင္ငံေရး 
သမားလို႔ လကမ္ေထာငရ္မွာ အား 
နာလို႔ ရွက္ရြံ႕လို႔

 ဒီေခတ္ဒီအခါမွာ ႏိုင္ငံေရး 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ အမ်ား  
ႀကီးလုိတယ္။ လူငယ္အားသစ္ေတြ 
ႏုငိင္ံေရးလပ္ုၾကရမယ္။ ခ်ကခ္်င္း 
လကင္င္း ႏိငုင္ံေရးသမားေတြေဟ ့
လို႔ လကမ္ မေထာငၾ္ကပါနဲ႔။ ျခတစ ္
ပံ၊ု ပ်ားတစအ္ံလုိပု ဲႏိငုင္ံေရးပါတ ီ
ေတြကိ ု၀န္းရရံမယ။္ ႏုငိင္ံေရးအဖဲြ႕ 
အစည္းမွာလည္း လႈပ္ရွားသူေတြ 
အမ်ားႀကီးရွိဖို႔ လိုပါတယ္

ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံ 
ရသည္။ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ 
မည္ ့၁၉၉၂ ခုႏစွတ္ြင ္ေထာငဒ္ဏ ္
၁၁ ႏစွ ္ထပ္မံခ်မွတ္ ခံရကာ ေထာင္ 
က်စဥ္ကာလအတြင္း ၁၉၉၅တြင္ 
ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ထပ္မံတုိးျမႇင္ ့
ခဲ့သည္။
 ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို အႏွစ္ 
၂၀ ခန္႔ ဆက္တိုက္ခံစားခဲ့ရၿပီး 
၂၀၀၈ စက္တင္ဘာတြင္ ေထာင္ 
ဒဏက္်ခံေနရျခင္းမ ွလြတ္ေျမာက ္
ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံလုံးကြၽတ္ညီလာခံ 
ျပဳလပ္ု၍ ျပန္လည ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္  
တြင္ သဘာပတိအဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ 
ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။
 ဦး၀င္းတငသ္ည ္သတင္းစာ 
ဆရာအျဖစ္သာမက စာေပမ်ား 
လည္း ေရးသားခဲ့သည။္ ေရးသားခဲ ့
သည့္ စာအုပ္မ်ားအနက္ ၎ဘာ 
သာျပန္ခဲ့ေသာ ‘‘ကြိ’’အမည္ရွိ စာ 
အုပ္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ 
 အ က် ဥ္းေ ထာ င္ အ တြ င္း  
ေရာက္ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း  
ယူနက္စကိုအဖဲြ႕မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ 
ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင္ဆ့ ု
ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့သတင္းစာမ်ား 
အသင္းမွ လြတ္လပ္မႈ ေရႊက 
ေလာငဆ္အုပါအ၀င ္ႏုငိင္တံကာ 
မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 
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ေထာင္ထဲမွာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ဦးဝင္းတင္ ဘယ္လိုရပ္တည္ခဲ့သလဲ
ေထာ င္ ထဲ မွာ  အႏွ စ္ႏွ စ္ ဆ ယ္  
ေလာက္ တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းခ်ခံ 
ထားရသူတစ္ဦးဟာ ဘယ္လိုမ်ား 
ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္မလဲ။ ႐ူးမ်ား 
သြားမလား။ 
 မည္သို ႔ပငျ္ဖစ္ေစ သတင္း 
စာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ကေတာ့ 
သည္အေျခအေနကို  ေကာင္း  
ေကာင္းခံႏိုင္ရည္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ 
သည္။ အသက္(၈၅)ႏွစ္အရြယ္ 
ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္က 
ႏွလံုးအားနည္း ၿပီး က်န္းမာေရး 
ခ်ဳိ႕တဲ့ေနရွာသည့္တုိင္ေအာင္ စစ္  
အစိုးရ၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား 
က သ၏ူစတ္ိအားထကသ္န္မႈမ်ား 
ကို ဆံုး႐ႈံးသြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္  
ခဲ့ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ေတြ႕ဆံုခဲ့ 
သည့္ ႏွစ္နာရီၾကာေတြ႕ဆံုမႈတြင္ 
၎၏ ေထာင္တြင္းအေတြ႕အ 
ႀကံဳမ်ားကို ဟာသေႏွာၿပီးေျပာျပ 
ခဲ့သလုိ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဦး 
တညသ္ြားေနသည္ ့လမ္းေၾကာင္း  
အေပၚမွာလည္း  ၎၏အျမင္  
ကို ေျပာျပခဲ့သည္။
 ဦးဝင္းတငသ္ည ္သတင္းစာ 
ဆရာ ၊  စာေရးဆရာဘဝျဖင့္  

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းခဲ့သူျဖစ္ 
၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိပ္တန္း 
သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သလုိ 
စာေရးဆရာႏငွ္ ့ကဗ်ာဆရာလည္း 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရး 
ေတာ္ပံုႀကီးကို စစ္အစိုးရက ရက္ 
ရက္စက္စက္ႏွိမ္နင္းခဲ့အၿပီးတြင္ 
၎က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
အား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ကူညီခဲ့ 
သည။္ ၁၉၈၉ ခုႏစွတ္ြငမူ္ ဖမ္းဆီး 
အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။
 စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ၎ 
၏စြ မ္း ရည္ကိုေ ၾကာက္ရြံ ႕ ၾက 
သျဖင့္ တစ္ေယာက္တည္းတုိက္ 
ပိတ္အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။ ၎အား 
စာေရးသည့္ေဘာပင္၊ စာရြက္ 
မေပးသလိ ုစာဖတ္ခြင္လ့ည္းမေပး 
ခဲ့ေပ။ အက်ဥ္းက်ေနသူအခ်င္း 
ခ်င္းပင္ စကားမေျပာႏုိင္ေအာင္ 
တစ္ခါတစ္ရံ သူ၏ေဘးခန္းတြင္ 
ေတာင ္လမူရိွေစရဘ ဲအခန္းလြတ္ 
သာထားခဲ့သည္။
 ၎ကုိ စစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း 
ေန႔ႏွင့္ညမသိဘဲ အိပ္ေရးပ်က္ 
ေအာင္ စစ္ေဆးကာညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ 

စကခ္ဲ့သည။္ အက်ဥ္းခ်သည္အ့ခါ 
တြင္လည္း စစ္တပ္ကေခြးမ်ား 
အတြက္ထားသည့္ စစ္ေခြးတုိက္ 
တြင ္ေနရသည။္ ထုိ႔ေနာက ္တုိက ္
ပိတ္အက်ဥ္းခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ 
ၿပီး သမံတလင္းေပၚတြင္ ဖ်ာတစ္ 
ခ်ပ္ႏွင့္ အိပ္ခဲ့ရ၏။ စာေရးေဘာ 
ပင္ႏွင့္ စာရြက္အစား တုိက္ခန္း 
တြင္းမွ အုတ္က်ဳိးအုတ္ပဲ့မ်ားကို 
ခြာခ်ကာ အမႈန္႔လုပ္ၿပီး တိုက္ခန္း 
နံရံမွာ စာေရးခဲ့ရသည္။
 ၂၀၀၅ ခုႏစွတ္ြင ္ဒမိုီကေရစ ီ
ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားကို  ေထာက္ခံ 
သည္အ့ေနျဖင္ ့အက်ဥ္းသားတုိ႔၏ 
ဝတစ္ံုျဖစ္ေသာ အျဖဴေရာငဝ္တစ္ံ ု
ဝတဆ္င္ေရးလႈပရ္ွားမႈေပၚေပါက ္
ခဲ့သည။္ ထုိအခါ အျဖဴေရာငဝ္တ္ 
ေသာ လူမ်ားအားလုံးကို ဖမ္းဆီး 
ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခါ စစ္အာ 
ဏာပိငု္ေတြက ထုိျဖစရ္ပက္ိနုည္း 
လမ္းတစ္ခုျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ 
ယင္းနည္းလမ္းမွာ ေထာငအ္က်ဥ္း 
သားဝတစ္ံမု်ားကိ ုအျပာေရာငသ္ို႔ 
ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ 

ႏွစ္ၾကာေလေလ တင္းက်ပ္သည့္ 
အေနအထားမ်ားက တျဖည္းျဖည္း  
ေလ်ာ့လာေလျဖစ္သည္။ ၎ကို 
လည္း ေနာက္ဆံုးအိပ္စရာခုတင္ 
တစ္ခုေပးခဲ့သည္ဟု ဦးဝင္းတင္ 
က ေျပာျပသည္။ ၎က ခုတင္ 
စြန္းေပၚတက္ၿပီး ေလွကားထစ္ 
လိုအသံုးခ်ကာ     တုိက္ခန္း၏ 
အျမင့္ဆံုးေနရာျဖစ္ေသာ သံတိုင္  
ကာထားသည့္ ျပတင္းေပါက္ဆီ 
သို႔တက၏္။ ထိုေနရာမွေနၿပီး ေဘး 
တုိက္ခန္းမ်ားက အက်ဥ္းသား 
မ်ားကို တစ္ခါတေလ လွမ္းေခၚ 
သည္။  အျခားအခ်ိ န္ မ်ားတြင္  
ေတာ့ နံရံကိုေခါက္ၿပီးဆက္သြယ္ 
ၾကရသည္။
 ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ 
တုကိပ္တိအ္က်ဥ္းက်ျခင္းမ ွလႊတ ္
ေပးခဲၿ့ပီး အျခားအက်ဥ္းက်သမူ်ား 
ႏငွ္ ့အဆကအ္သြယ္လပ္ုခြင့္ေပးခဲ့ 
သည္ဟု ဦးဝင္းတင္က ဆုိသည္။ 
ေထာငၾ္ကပ္ေတြက ၎အား ႏုငိင္ ံ
ေရးစကားေျပာခြင့္မေပးခဲ့ေသာ္ 
လည္း သီတင္းပတ္ႏွစ္ပတ္လွ်င္ 
၁၅ မိနစ္ခန္႔ ဧည့္သည္ႏွင့္ စကား 
ေျပာခြင္ရ့၏။ ထုိအေျခအေနတြင ္

အျခားအက်ဥ္းက်ေနသူတုိ ႔က 
ေထာင္ထဲကို ေရဒီယိုတစ္လံုးခိုး 
သြင္းလာၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲ 
တြင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ထုတ္ 
ေဝခဲ့သည္။
 ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က မၾကာမီ 
လႊတ္ေပးေတာ့မည္ဟုေျပာၾကား 
ျခင္းခံရသည့္  အျခားအက်ဥ္း  
သားေတြႏွင့္အတူ ဦးဝင္းတင္ကို 
ပါ အာဏာပုိင္ေတြက ေခၚထား 
သည။္ ေထာငတံ္ခါး၀ေနာကတ္ြင ္
၎ႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြအက်ဥ္း  
သာမ်ားကို  ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီး 
ႏငွ့္ေတြ႕ဆံရုန ္ေစာင္ခ့ုငိ္းထား၏။ 
အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ ေစာင့္ 
စားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ 
ထဲေရးဝန္ႀကီးက ေရာက္မလာ 
ခဲ့ေပ။ ၎တုိ႔လည္း အခန္းထဲကို 
ပင္ ျပန္ပို႔ျခင္းခံရသည္။
 ေနာက္ထပ္သံုးႏွစ္ၾကာၿပီးမွ 
ဦးဝင္းတင္တကယ္လြတ္ေျမာက္ 
လာခဲသ့ည။္ လြတ္ေျမာကခ္်နိတ္ြင ္
ေထာငဝ္တ္စံမုခြၽတ္သျဖင္ ့ေနာက ္
ဆံုးအခ်ိန္ထိ ေထာင္ဝတ္စံုခြၽတ္ 
ေပးရန္ ဝိုင္းဝန္းေဖ်ာင္းဖ်သည္။ 
ထုိအခါ ၎က အကယ္၍ ေထာင ္

ဝတ္စံုခြ ၽတ္ရပါကလည္း အရပ္ 
ဝတ္လဲမည္မဟုတ္ဘဲကိုယ္တံုး 
လံုး ပဲ သြား မ ည္ ဟု သာ  ေျ ပာ ခဲ့  
သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အာဏာ 
ပိုင္ေတြ    အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ရ 
သည္။ ထိုေထာင္ဝတ္စံုကို ယခု 
အခါ သူ႔အမ်ဳိးမ်ားအမိက္ေသတၱာ 
ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။
 အ က် ဥ္းေ ထာ င္ က လြ တ္  
ေျမာကၿ္ပီး ေလးႏစွၾ္ကာသည္တို့င ္
ေအာင္ ဦးဝင္းတင္က ေထာင္ 
ဝတ္စံုအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျပာ 
ေရာင္ရွပ္ အက်ႌကိုဝတ္ဆင္ထား 
ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း 
က အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
မ်ား မလြတ္ေျမာက္မခ်င္း အျခား  
အေရာင္ကို ဝတ္ဆင္မည့္သူ မ 
ဟုတ္ေပ။

(ဝါရွင္တန္ပုိ ႔စ္သတင္းစာတြင္  
ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ 
Simon Denyer ၏ How former 
Burmese political prisoner 
Win Tin survived 20 years in 
jail ေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ 
ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)
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ၿဗိတိန္ျပည္၀င္ခြင့္အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား တီဘီေရာဂါေဆးစစ္ရမည္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၁၉
 ၿဗတိနိ္ႏုငိင္တံြင ္သြားေရာက ္
ပညာသငယ္မူည္ ့ေက်ာင္းသားအ 
ပါအ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူ 
မ်ား၊ အေျခခ်ေနထုငိသ္မူ်ားအ ေန 
ျဖင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ မေလွ်ာက္ထား 
မီ တီဘီေရာဂါႀကိဳတင္စစ္ေဆး 
ရန္ သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း ရန္ 
ကနုၿ္မိဳ႕ရွ ိၿဗတိသိွ်သ႐ံုံးက သတင္း 

ထုတ္ျပန္သည္။
 ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေျခာက္လ 
ထက္ပို၍ ေနထုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
မ ွျပည၀္ငခ္ြင့္ေလွ်ာကထ္ားသမူ်ား 
တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ 
မည္ျဖစၿ္ပီး ကာလတိသုြားေရာက ္
မည္သ့မူ်ားအေနျဖင္ ့လိအုပမ္ည ္မ 
ဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က 
ထတု္ျပနခ္ဲ့ေသာ  တဘီီေရာဂါျဖစ ္

ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြျပဳလုပ္မည္

အေမရိကန္အစိုးရ
ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚ
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ−၁၉
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ 
အစိုးရ၏ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ 
မ်ားျဖစ္ေသာ ဖူးဘ႐ိုက္ႏုိင္ငံျခား 
ဘာသာသင္ၾကားေရးအေထာက္ 
အကူျပဳပညာသင္ဆု (FLTA)၊ 
ဖူးဘ႐ိုက္ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသား 
ပညာသင္ဆုႏွင့္ ဟမ္ဖရီဖယ္လုိး 
ရွစ္အစီအစဥ္မ်ားေလွ်ာက္ထား 
ရန္ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ဖိတ္ေခၚ 
ထားသည္။
 ဖူးဘ႐ိုက္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ 
သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳ 
ပညာသင္ဆုသည္ ျမန္မာလူငယ္ 
အဂၤလိပ္ဆရာမ်ား၏ သင္ၾကား 
ေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစြမ္းရည္ 
ျမင့္မားေစရန္ရည္ရြယ္၍ ပညာ 
သင္ဆုေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၎တုိ႔သည္ အေမရိကန္ 
တကသၠိလုမ္်ားတြင ္ပညာသငယူ္ 
ေနစဥမ္ွာပင္ တကသၠိလု္တြင္ ျမန ္
မာဘာသာစကားသင္ ၾကားေရး 
၌ ကူညီပံ့ပိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာ 
သငက္ာလမွာ ကိုးလၾကာျမင္မ့ည ္
ျဖစ္သည္။
 ဖူးဘ႐ိုက္ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္း 
သားပညာသင္ဆုသည္ အေမရိ 
ကနတ္ကသၠိလုမ္်ားတြင ္ မဟာဘြ႕ဲ 
ပညာသင္ယူလိုေသာ  ျမန္မာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေထာက ္
ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္း 
ရည၊္ အကယ္ဒမစပ္ညာေရး၊ ရင္ ့
က်ကမ္ႈ စသည္အ့ရညအ္ခ်င္းရိွသ ူ
မ်ားကို   ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ 
သည္။
  ဟမ္ဖရီဖယ္လိုးရွစ္အစီအ 
စဥ္သည္  ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္စြမ္း 
ရည္အလားအလာရိွသူ၊ အမ်ား 
ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ကို 
အက်ဳိးျပဳရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထား 
သမူ်ားကိ ုဘြ႕ဲလြန္အဆင္ ့အကယ္ 
ဒမစသ္ငခ္န္းစာႏငွ္ ့ပေရာ္ဖကရွ္င ္
နယ္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ေပးမည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ 
ႏစွၾ္ကာ သြားေရာက္ေလလ့ာသင ္
ယူရမည့္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ 
ပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုပ္ငန္း အ 
ေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုးငါးႏွစ္ရွိ  
သူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ 
သည္။
 အထကပ္ါအေမရိကန္ အစိုး 
ရပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မ်ားကို 
ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထား 
ေလွ်ာက္ထားရန္ သံ႐ံုးက ေၾက 
ညာထားၿပီး အေသးစတ္ိကိ ုwww. 
burma.usembassy.gov တြင္ 
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။

ပြားႏႈန္း ျမင့္မားမႈေပၚ အေျခခံ၍ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ၆၇ ႏုိင္ငံ 
ကို ျပည္၀င္ခြင့္ မေလွ်ာက္ထားမီ 
တီဘီေရာဂါစစေ္ဆးရန္ ၿဗိတိန္ 
အစိုးရက ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ 
လုကိ္ျခင္းျဖင္ ့၂၀၁၄ ခုႏစွ ္ဧၿပီလ 
၂၀ ရက္တြင္  တင္သြင္းေသာ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွ စတင္အက်ဳံး 
၀င္မည္ ျဖစ္သည္။
  ‘‘ေက်ာင္းသားေတြအတြက ္

တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးခ ထပ္ကုန္ 
က်ေတာ့မွာေပါ့။  တီဘီေရာဂါပိုး 
ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဒီ 
မွာ ေပ်ာက္ေအာင ္ကသုြားရေတာ ့
မယ္။  ၿဗိတိန္သြားတဲ့ ေက်ာင္း 
သားေတြ ပုမံနွ္ေတာ့ရွိေနပါတယ။္ 
ဒါေပမဲ ့အရငသ္ြားတဲ ့ပုစံမံ်ဳိးေတာ ့
မရွိေတာ့ဘူး’’ ဟု  ႏုိင္ငံတကာ 
ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာ 

ၾကားသည္။
 ၿဗိတိန္ျပည္၀င္ခြင့္အတြက္ 
တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးရာတြင္ ၿဗိ 
တိန္အစုိးရက အတည္ျပဳထား 
ေသာ ပန္းလႈငိ္ေဆး႐ုမံ ွလကမ္တွ ္
ကို မလဲြမေသြရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဆးစစ္ခမွာ အရြယ္ေရာက္သူ 
မ်ားအတြက္ က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ 
ေသာင္းျဖစ္သည္။ 

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၁၉

အမ်ဳိးသားပညာရည္ျမင့္မားေရး 
အတြက ္လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာ 
ေရးျမႇင့္တင္မႈ  လုပ္ငန္းမ်ားအ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဆင့္ 
ျမင့္ပညာက႑ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖ 
လယ္ွပဲြကိ ုဧၿပီလ ၂၈ ရကမွ္ ၃၀ ရက ္
ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
  ရန္ကန္ုတကသၠိလု ္စန္ိရတု 
ခန္းမတြင္ က်င္းပမည့္ ႏွီးေႏွာဖ 
လွယ္ပဲြ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ 
မွာ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္  

လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလာမည့္ အ 
မ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္  အ 
ညီ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အနာဂတ္ 
ႏွင့္ တိက်ေသာအခန္းက႑ကို ပု ံ
ေဖာ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရွိသည္။
 ၎ရညမွ္န္းခ်ကမ္်ား ျပည္မီ့ 
ေရးအတြက ္တကသၠိလုအ္သီးသီး 
တြင္ ဖဲြ႕စည္းရန္ ၫႊန္ၾကားထား 
ေသာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ခုႏွစ္ဖဲြ႕က 
တစ္ဖဲြ႕လွ်င္ စာတမ္းတစ္ေစာင္စီ 
ျပဳစုၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္)သို ႔  ေပး 
ပို႔ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိ 

ရသည္။    
   ‘ ‘ကြ ၽန္ေတာ့္ေက်ာင္းက 
ေတာ့ မဖဲြ႕ရေသးဘူး။ သူတုိ႔ၫႊန္ 
ၾကားတဲအ့ခ်နိ ္ေက်ာင္းမွာ ဆရာ၊ 
ဆရာမတစ္ေယာက္မွ မရွိေတာ့ 
ဘူး။ စာစစ္သြားေနၾကရတာပါ။ 
စာတမ္းတငဖ္ို႔ကေတာ ့ကြၽန္ေတာ ္
တုိ႔မီဖို႔ မလြယ္ကူး’’ဟု ပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနရိွ တကၠသိုလ္တစ္ခု 
၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ လက္ 
ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလပုင္န္းမ်ား ေဆာင ္

ရြက္ရန္  အဆင့္ျမင့္ပညာေရး 
(တကၠသိုလ္မ်ားစုဖဲြ႕ေရး၊ စီမံခန္႔ 
ခဲြေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး)၊ စီမံခန္႔ခဲြ 
မႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ 
ေရး၊ ၀န္ထမ္းစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ 
ေရးႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲ 
ျဖတ္ေရး၊ လက္ေတြ႕အသုံးခ် သု 
ေတသနလုပ္ငန္းမ်ား  ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပညာရပ္ဆုိင္ 
ရာ ႐ုပ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္မ်ား 
ႀကီးၾကပ္ျဖည့္ဆည္းေရး၊ သင္႐ုိး 
ၫႊန္းတမ္း(အဆင္ျ့မင္)့ ႏငွ္ ့သတင္း 
အတတ္ နည္းပညာႏငွ္ ့ဆကသ္ြယ္ 
ေရးပညာဟ၍ူ လပုင္န္းအဖဲြ႕ခုႏစွ ္

ဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာ 
ဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)
က ဧၿပီလ ၃ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ၫႊန ္
ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။
  တ ကၠ သို လ္ အ သီး သီး ရွိ  
အဆိပုါ လပုင္န္းအဖဲြ႕မ်ားမ ွစစုည္း 
ရရွိေသာ စာတမ္းမ်ားကို ရန္ကုန ္
တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ စာ 
တမ္းျပဳစုသူမ်ားအား အားလုံးပါ 
၀င္လ်က္ စုစည္းေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရ 
ရွိသည္။ 

စိန္ရတုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဓာတ္ပုံ - နစ္ကီ
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ထုိင္းတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ်ားအသင္း ေတြ႕ဆံု
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ−၁၉
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
ရွိ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ 
ဧၿပီ ၁၈ ရကက္ ရန္ကန္ုတကသၠိလု ္
၌ ေတြ႕ဆံခုဲ့ၾကေၾကာင္း သတငး္ရ 
ရွိသည္။
   ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တကၠသိုလ္ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းသည္ 
ျပညပ္ႏုငိင္မွံ တကသၠိလုဆ္ရာ၊ ဆ 
ရာမမ်ားႏွင့္  ပထမဆံုးအႀကိမ္  
ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ပညာေရးဖ 
လွယ္မႈဆုိင္ရာမ်ား  ေဆြးေႏြးခဲ့ 
သညဟု္ တကသၠိလုဆ္ရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားအသင္းမွ လက္ေထာကက္ထိ 
ကဦးေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္က ေျပာသည္။
 ထိုင္းႏုိင္ငံမွ တကၠသိုလ္ဆ 
ရာ၊  ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕သည္ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံသို႔  ေလ့လာေရးခရီးလာ 
ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး   ရန္ကုန္  
တကၠသိုလ္သို ႔ သြားေရာက္ေလ့ 
လာစဥ္  ျမန္မာတကၠသိုလ္ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။
  ‘‘သူတို႔နဲ႔ နည္းနည္းပဲေျပာ 
ခ်ိန္ရတယ္။ ပညာေရးေဆြးေႏြး 

ဖလွယ္ၾကဖို႔ပါ။ ထိုင္းတကၠသိုလ္ 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြစၿုပီး ခရီးထြက ္
လာၾကတာပါ’’ဟု ဦးေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္ 
က ေျပာသည္။
  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ 
အခ်ဳ႕ိမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင္ ့ဖြ႕ဲ 
စည္းထားေသာ တကသၠိလုဆ္ရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ႐ံုး 
ခန္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ 
တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို 

လမ္းမေပၚမွာပင္ ဧည့္ခံေတြ႕ဆံု 
လုိက္ရသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။
  ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠ 
သိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ 
တကသၠိလု၊္ ရန္ကန္ုအေနာကပုိ္ငး္ 
တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ 
မ်ား (မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္)၊ 
ရတနာပုံတကၠသိုလ္၊   စစ္ေတြ 
တကၠသိုလ္၊  ရန္ကုန္အေဝးသင္ 
တကသၠိလု၊္  ဟသၤာတတကသၠိလု ္

ႏငွ္ ့မအူပငတ္ကသၠိလုတို္႔မွ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားသည္  သက္ဆုိင္ရာ 
တကၠသိုလ္အလုိက္ တကၠသိုလ္ 
ဆရာ၊  ဆရာမမ်ားအသင္းကို 
အလုပ္သမားဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာ္လည္း တကၠသိုလ္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား၏ အသိအ 
မတွ္ျပဳမႈကိ ုမရရွိေသးေၾကာင္း သ ိ
ရသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား 
စင္ကာပူပညာသင္ဆု
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၁၉
စင္ကာပူ  ဂ်ီစီအီးေအအဆင့္ရွိ 
ေလးႏွစ္ၾကာျမင့္မည့္ အာဆီယံ 
ပညာသငဆ္အုစအီစဥ္ကိ ုျမန္မာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား  ေမလကနုတ္ြင ္
ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း 
စင္ကာပူပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ေၾကညာထားသည္။
   စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ အလယ္ 
တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္အ 
ႀကိဳတန္းတို႔တြင္ ပညာသင္ယူရန္ 
၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္း 
ေမြးဖြား၍ အ႒မတန္းၿပီးဆုံးထား 
ေသာ  ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအ 
တြက ္စငက္ာပူပညာသငဆ္ ုအစ ီ
အစဥ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပညာေရး 
၀န္ႀကးီဌာနက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ 
ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရးေျဖႏွင့္ လူ 
ေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ 
ကာပူပညာ၀န္ႀကးီဌာန၏ ေၾက 

ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
    စင္ကာပူပညာသင္ဆု 
ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ  ျ မန္ မာ  
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤ 
လိ ပ္ ဘာ သာ စ ကား  စြ မ္း ရ ည္  
ေကာင္းမြန္၍ ေက်ာင္းစာေမးပဲြ 
မ်ားကို ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ထား 
ရန္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ထား 
သည္။
 ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္အ 
တြက္ ေရးေျဖစာေမးပဲြကို ဇြန္လ 
ႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို စက္ 
တင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေရြးခ်ယခ္ရံသမူ်ားကိ ုေအာကတ္ိ ု
ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္၍ ႏုိ၀င္ဘာ 
တြင္   စင္ကာပူႏုိင္ငံသို ႔  သြား  
ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအ 
တြက္ အာဆီယံပညာသင္ဆုအစီ 
အစဥ္ကိ ုwww.moe.gov.sg တြင ္
၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏုိင္သ 
လို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ စင္ကာပူသံ 
႐ုံးသို႔ ဆကသ္ြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက ္
ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေတြ႔ဆံုစဥ္



Vol.13, No.7  April 23 , 2014

topfzGifhvSpfvdkufonfh tcrJhtvkyfac:aMumfjimu@wGif xnfhoGif;vdkygu 7Day News *sme,fwdkufodkY uGefysLwmpm½dkufNyD; (1.5"x 2") xufrBuD;aomt&G,ftpm;jzifhvma&mufay;ydkYEdkifygonf/
trSefwu,f0efxrf;ac:,lvdkolrsm;om ,cku@udktokH;jyK&ef arwåm&yfcHtyfygonf/

topfzGifhvSpfvdkufonfh tcrJhtvkyfac:aMumfjimu@wGif xnfhoGif;vdkygu 7Day News *sme,fwdkufodkY uGefysLwmpm½dkufNyD; (1.5"x 2") xufrBuD;aomt&G,ftpm;jzifhvma&mufay;ydkYEdkifygonf/
trSefwu,f0efxrf;ac:,lvdkolrsm;om ,cku@udktokH;jyK&ef arwåm&yfcHtyfygonf/

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
FO Supervisor        (1) Post
Marketing Executive (1) Post
Receptionist           (2) Posts
Electrical Engineer  (2) Posts
Air Con Assistant    (2) Posts
HK Supervisor        (2) Posts
F&B Manager         (1) Post

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း        က်ား (၂) ဦး
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ဥကၠ 
လာပ၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ တာေမြေနသူမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားရန္။ ဖုန္း-၀၁ ၅၃၀၇၁၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
လက္မနည္း/စင္တီမီတာနည္းျဖင့္ စက္ 
ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္ အျမန္အလိုရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၃၉၄၈၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
EPS-TOPIK သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ 
ကြၽမ္းက်င္ဆရာ၊ ဆရာမအလိုရွိသည္။ 
သာေကတတြင္ သင္ၾကားႏုိင္သူျဖစ္ 
ရမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၉၉၅၅၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Admin Manager  M/F (1) Post
Admin Staff            F (2) Posts
Marketing Staff       F (2) Posts
HR Staff                 F (1) Post
Receptionist            F (1) Post
Email-sagemyanmar5@gmail.com

PH:-09 31047872

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales Service Officer    F (3) Posts
Sale Promoter             F (3) Posts
Office Secretary           F (1) Post
Sale Executive           M/F (3) Posts
Sale Coordinator              F (2) Posts
Office Staff (Reception) F(1) Post
Email:hr.natray@gmail.com

PH:01 656586
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
SUPER TOP

ထိုင္းဘာသာစကား      4 Skills (၂) ဦး
ျပင္သစ္ဘာသာစကား  4 Skills (၂) ဦး
ကုရီိးယားဘာသာစကား 4 Skills (၂) ဦး 
ဂ်ပန္ဘာသာစကား      4 Skills (၂) ဦး
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား  4 Skills (၂) ဦး
အီတလီဘာသာစကား  4 Skills (၂) ဦး

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၅၈၉၃၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
General Manager   M/F (1) Post
Admin Manager     M    (1) Post
Office Staff                F (2) Posts
Air Con Technician M   (10) Posts
Air Con Helper       M   (10) Posts
Air Con Trainee      M    (1) Post

PH:09 73025455
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Waiter             M/F (2) Posts
Cashier           M/F  (2) Posts
Supervisor       M/F (2) Posts

PH:09 5181456
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မန္ေနဂ်ာ   က်ား (၁) ဦး
႐ံုး၀န္ထမ္း  က်ား (၂) ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္း က်ား (၁၀) ဦး
အမွတ္ (၄၅)၊ သမၼာဒိ႒ိလမ္း၊ တာေမြ။

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

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

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

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
အိမ္အကူ (မ) ၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္။
အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ၊ အသက္ 
(၂၅)မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အ 
တြင္းေနထုိင္သူ ဦးစားေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၃၈၄၃၅၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအလိုရိွပါသည္။ ျပည္ 
တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား 
အျမန္အလိုရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၆၆၈၉၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
လက္သမားလုပ္ငန္း၊ ပန္းရန္လုပ္ငန္း
မ်က္ႏွာၾကက္လုပ္ငန္း
သံခ်ည္သံေကြးလုပ္ငန္း
Welding လုပ္ငန္း

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

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

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing   က်ား (၅) ဦး
၁၀ တန္းေအာင၊္ ကြနပ္်ဴတာႏငွ္အ့ဂၤလပိ ္
အေျခခံရိွရ၊ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာၿပီး ယဥ္ 
ေက်းသူ၊ marketing ကြၽမ္းက်င္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၅၂၇၇၂၂
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မိတၱဴဆုိင္အတြက္ စာစီစာ႐ိုက္ဒီဇုိင္း 
လုပ္ရန္  ၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္။ ေနစရာ 
စီစဥ္ေပးမည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၅၀၂၁၄၄၇
------------------------

ဇြဲမာန္( အမ်ဳိးသားသီးသန္႔)
ဆပံငည္ႇပ္ကြၽမ္းက်ငလ္ငူယ္ က်ား (၂) ဦး 
အလိုရိွသည္။ မံုရြာၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၆၃၉၂၂၈၈
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
႐ံုး၀န္ထမ္း       မ (၂) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း က်ား (၂) ဦး
Myanmar Power Generator Co.,Ltd. 
 PH:01 591127
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
Project Marketing Staff က်ား/မ (၁၀) ဦး 
အသက္ ၂၀မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း၊ ၁၀ တန္း 

ေအာင္(သုိ႔) ဘဲြ႕ရ၊ Project ကာလအ 
တြင္း နယ္သြားႏုိင္သူ။ ၁၁.၄.၂၀၁၄ 
ေနာက္ဆံုးထား၍ လာေရာက္ရန္။

ဖုန္း-၀၁ ၅၂၁၂၆၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလုိရိွသည္
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
Sushi လုပ္တတ္သူအလိုရိွသည္။ လမ္း 
မေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ရမည္။ ညိႇႏိႈင္း 
လစာျဖစ္သည္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၁၉၃၆၁
------------------------

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

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
မင္းဇာနည္ေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီ
လီမိတက္
စာဖုိမွဴး    က်ား (၁) ဦး
Dim Sum(Sea Food) အထူးကြၽမ္းက်င၊္ 
တီထြငႀ္ကဆံမႈရွိရမည။္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ 
စြာျပင္ဆင္ႏုိင္ရမည္။

ဖုန္း-၉၅၁-၆၈၄၁၈၁

Sakura Residence
IT Technician         M (1) 
Waiter/Waitress     M/F (2) 
Cook                    M (2) 
Steward                M (1) 
Housekeeping        M (2)/F (1)
Driver                   M (3) 

PH:01 525001
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း   မ (၁) ဦး
အလုပ္သင္၀န္ထမ္း  မ (၃) ဦး
အမွတ္(၁၁)၊ ဣစၧသယလမ္း၊ ေက်ာက္ 
ေျမာင္း၊ တာေမြ။ ဖုန္း-၀၉ ၅၄၁၅၉၄၉
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
BEAUTY QUEEN Beauty Saloon
ဆံပင္ညႇပ္ကြၽမ္းက်င္             မ (၅) ဦး
ေခါင္းေလွ်ာ/္စကဆ္ြကဲြၽမ္းက်င ္မ (၅) ဦး
အလုပ္သင္၀န္ထမ္း               မ (၅) ဦး
ေန႔/စားစရိတ္ၿငိမ္း။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၉၂၉၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း             က်ား (၃) ဦး
Marketing Engineer က်ား/မ (၅) ဦး
အမွတ္ (၉၅ ေအ)၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ 
သစၥာလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းၾကား၊ ေတာင ္
ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၁ ၅၇၇၇၅၅ 
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ထမင္းခ်က္အကူ/သန္႔ရွင္းေရး (အမ်ိဳး 
သမီး) အလိုရိွသည္။ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ 
ကုိ ေန႔စဥ္အလုပ္ဆင္း၊ ျပန္ႏုိင္ရမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၄၈၅၅၇
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ေအးျမတ္သူ
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၁

ႏုငိင္လံုံးဆုငိရ္ာ  အလပုသ္မား  အင ္
အားစုအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္ေပၚေပါက္ရန္   
တတိယအႀကိမ္ အလုပ္သမား 
ညလီာခံကိ ုဧၿပီ ၂၆ ရကတ္ြင ္သခု 
ကမ ၻာနာေရးကူညီမႈအသင္း၌  
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ယာယီအလပ္ုသမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ  သ 
တင္းရရွိသည္။
  ယာယီအလုပ္သမားအဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယညီလာခံကို ဧၿပီ 
၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းညီလာခံတြင္ အ 
လပ္ုသမား အခြင္အ့ေရးကာကြယ္ 
ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ 
အဓိကေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။
 ျပညပ္မ ွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွလံာၾက 
သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္ရွင္ 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အမ်ားစုအ 
ျငင္းပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား 
သား အလပုရ္ငွ္ႏငွ္ ့အလပုသ္မား 
မ်ား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစ 
ရန္ လက္ရိွအစုိးရပိုင္၏ အလုပ္ 
ရွင္၊  အလုပ္သမား အျငင္းပြားျပ 
ႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အား 

နည္းေနမႈႏွင့္  အလုပ္သမားအ 
ခြင့္အေရး  ကာကြယ္ျ မႇ င့္တင္  
ႏုိင္ရန္ ခုိင္မာသည့္ အလုပ္သမား 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္  အင္အားစုေပၚေပါက္ 
ရန္ စသည္တို႔ ရည္ရြယ္ေဆြးေႏြး 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွ ိ

ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္သမားညီလာခံတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေဆြးေႏြးမည္

သည္။ 
   ‘‘ယာယီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကေန 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အျဖစ္  မွတ္ပုံတင္ဖုိ ႔ 
မလြယ္ေသးဘူး။ လကရိွ္အေနအ 
ထားအရ  အစိုးရကိုင္တြယ္ထား 
တဲ့ အပိုင္းေျဖေလွ်ာ့ေပးမွ ရမွာ။ 

အခုေနကေတာ ့အဖဲြ႕ခ်ဳပက္ိ ုယာ 
ယီအေနနဲ႔ပဲ  သြားေနရဦးမွာပဲ။ 
အခု အလုပ္သမားေတြ အမ်ား 
စကု ၀င္ေငြနည္းပါးမႈျပႆနာႀကံဳ 
ေနရတယ္။ ေနာက္ ဥပေဒအား 
နည္းတာ အလုပ္သမားေခါင္း  

ေဆာင္ေတြကို အလုပ္ထုတ္တဲ့ 
ကိစၥေတြမွာ အစိုးရက ေျဖရွင္းတဲ့ 
အခါ ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူလဲ။ 
အဂတလိုကိစ္ားထားလို႔လား။ အ ဲ
ဒါေတြ ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့ ’ ’  ဟု 
အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ယာယီမွ 

ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းက ေျပာ 
သည္။
 ထို႔အျပင္ ယင္းညီလာခံသို႔ 
အစိုးရႏွင့္  အရပ္ဘက္အဖဲြ ႕အ  
စည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ 
ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒမ္်ားကိ ုသက ္
ဆုငိရ္ာ အစိုးရဌာနႏငွ္ ့လႊတ္ေတာ ္
သို႔ တင္ျပမညဟု္ဆိသုည။္ ပထမ 
အႀကိမ္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
(ယာယီ)ညီလာခံကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဖဲြ႕စည္း 
ၿပီးေနာက္ မၾကာမီထြက္ရွိမည့္ 
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ႏႈန္းထား 
အတြက ္လကရိွ္ အလပ္ုသမားမ်ား 
ေနထုိင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္းထား 
မ်ား ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ ႔ 
အျပင ္အျငင္းပြားမႈ ေျဖ  ရငွ္းေရးဥ 
ပေဒကိုလည္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ 
ႏိုင္ရန္ အစိုးရအားတုိက္တြန္းႏုိင္
ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
 လကရိွ္ ယာယီအလပ္ုသမား 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕ 
အစည္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ 
ထားၿပီး အဖဲြ႕အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္ 
ထိ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ၿပီျဖစ္သည္။ 

ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ
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လြန္ခဲ့တဲ့ မဟာသႀကၤန္အႀကိဳေန႔ 
မတိုင္မီ တစ္ရက္အလို ဧၿပီလ 
၁၂ ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းမွာပဲ 
အနိ႒ာ႐ုံသတင္းႏွစ္ရပ္ကို ၾကား 
သိခဲ့ရပါတယ္။ ပထမသတင္းက 
ေနျပည္ေတာမ္ ွရနက္နုက္ိ ုေမာင္း 
ႏွင္လာတဲ့ ကိုယ္ပုိင္ယာဥ္ခ်ီစာ 
ဆလြန္ကားနဲ႔ ခရီးသည္တင္မွန္ 
လုံကားတို႔ နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္၊ 
အျမန္လမ္းမႀကီး ၁၁၆ မုိင္မွာ 
ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စီးလုံး မီး 
ေလာငက္ြၽမ္းတဲသ့တင္းပါ။ ကိယု ္
ပိုင္ယာဥ္မွာပါတဲ့ ယာဥ္ေမာင္း 
အပါအ၀င္ ခရီးသည္ ေျခာက္ဦး 
စလုံး မီးေလာင္ကြၽမ္းၿပီးေသဆုံး 
ခဲၾ့ကပါတယ္။ အဒဲမွီာ မိဘႏစွပ္ါး 
စလုံးနဲ ႔ ေျခာက္ႏွစ္သားေလးတို ႔ 
တစ္စုတေ၀းတည္း ေသပဲြ၀င္ရွာ 
တာကိ ုက႐ုဏာသကလ္ုိ႔ မဆုံးပါ 
ဘူး။ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေပၚ 
ကလည္း  ခရီးသည္ေျခာက္ဦး  
အလားတူ မီးေလာင္ကြၽမ္းေသ 
ဆုံးခဲရ့ပါတယ္။ အျမန္လမ္းမႀကီး 
ရ႕ဲ ယာဥတ္ုကိမ္ႈေတြထမဲွာ အဆုိး 
ရြားဆုံးနဲ ႔ ရင္နင့္ဖြယ္အေကာင္း 
ဆုံးပါပဲ။ ဒုတိယသတင္းက ျပည္ 
ခ႐ိုင္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ည 
ေနပုိင္းအခ်ိန္ မုိးသက္ေလျပင္း 
တိုက္ခတ္စဥ္ ရန္ကုန္မွ ျပည္သို႔ 
ေမာင္းႏွင္လာတဲ့  လုိက္ထရပ္  
အျဖဴေရာင္အေပၚကို လမ္းေဘး 
က ေအာ္ရစ္ရွားပိေတာက္ပင္  
လကဲ်ၿပီး ခရီးသညသ္ုံးဦး ေသဆုံး 
တဲ့သတင္းပါပဲ။
 အဲဒီသတင္း ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ 
စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသမွ် သႀကၤန္ 
ကာလအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္အ 
ေတြးနယ္ခ်ဲ႕ရင္း ေရွးလူႀကီးသူမ 
မ်ားရဲ႕ ‘‘ေလ်ာ့လွ်င္ မိစၧာ၊ သာ 
လွ်ငဒ္႒ိ’ိ’ဆိတုဲ ့စကားကိ ု အမတွ ္
ရမိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း 
၁၄၀ ခန္႔က ေက်းဇူးရွငင္ကွတ္ြင္း 
ဆရာေတာ္ ႀကီး ရဲ ႕  ၾသ၀ါဒ မွ  
ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ဆို႐ိုးတစ္ခုလို႔ 
လည္း သိရပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ 
ကို အလြယ္ဆုံးအ႐ိုး ဆုံးဖြင့္ရရင္ 
လူတစ္ဦးဟာ အမႈကိစၥတစ္ရပ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေျခအေနနဲ႔ 
အခ်ိန္အခါကို ခပ္ေပါ့ေပါ့၊ ခပ္ 
ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ၊  ခပ္လြယ္လြယ္  
သေဘာထား႐ႈျမင္ရင္ အျမင္မွား 
တဲ့ အက်ဳိးဆက္ကို ႀကံဳရမယ္။ 
ဒါကို ‘‘ေလ်ာ့လွ်င္ မိစၧာ’’လို႔ ဆို 
တာပါပ။ဲ ေနာကတ္စခ္ါ အေျခအ 
ေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကိ ု႐ႈျမငဆ္င္ျခင ္
ရာမွာ ငါျမင္တယ္၊ ငါသိတယ္၊ 
ငါ့အျမင္ မွန္တယ္ဆုိတဲ့  ငါစဲြ  
ေတြလိုအပ္တာထက္ သာလြန္ 
လာလွ်င္ အတၱဒိ႒ိရဲ႕ ေက်းကြၽန္ 
လုံး၀ျဖစ္ၿပီး အမွားေတြက်ဴး လြန ္
ေတာ့တာပါပဲ ။  အဲ ဒါေ ၾကာင့္  
‘‘သာလွ်င္ဒိ႒ိ’’လုိ႔ ဆိုၾကတာပါ။ 
ႏစွခု္စလုံးဟာ ေမာဟလမ္းဆုမွံာ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

အတူတူေပါင္းစည္းမိၾကတာပါ 
ပဲ။ 
 ပထမယာဥ္တုိက္မႈကို သုံး 
သပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ဆလြန္းယာဥ ္
ဟာ ခရီးသည္တင္မွန္လုံကား 
ထက္ အင္အားေသးပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ေက်ာ္တက္ရင္ရမယ္လို႔ 
ဆလြန္းယာဥ္ေမာင္းက ခပ္လြယ္ 
လြယ္၊ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေတြးမိပုံ 
ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ အမွားနဲ႔ေတြ႕ 
ေတာ့တာပါပဲ။ ခရီးသည္တင္ 
ယာဥ္ မွန္လုံကားဟာလည္း အင္ 
အားငယသ္ကူိ ုအသာမေပးလိဘု ဲ
ငါသာလွ်င္ အသာယူမယ္။ ငါ 
လမ္းမွန္တယ္ဆိုတဲ့ အတၱဒိ႒ိကို 
အ ရွိ န္ျ မႇ င့္ လုိ က္ ပါ လိ မ့္ မ ယ္ ။ 
ေနာက္ဆုံးေတာ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္ 
ရ႕ဲ အဆုံးမွာ ထပိတ္ုကိဆ္ုစံည္းၿပီး 
ေၾကကဲြစရာျဖစ္ရပ္ေတြ  ေပၚ 
ေပါက္လာတာျဖစ္တယ္လို ႔ စာ 
ေရးသူစိတ္ထဲမွ  ေတြးဆမိပါ  
တယ္။

 ဒု တိယျဖစ္စ ဥ္က မဟာ 
သမုဒၵရာထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာမွ ေရေပၚကို တစ္ႀကိမ္တစ္ 
ခါေပၚတဲ့ လိပ္ႀကီးရဲ႕ဦးေခါင္းက 
ေရထဲမွာေမ်ာပါလာတဲ့ တံပိုးအ 
ေပါက္ထဲ စြပ္မိတဲ့ ဥပမာလိုပါပဲ။ 
တုိက္လုိက္တဲ့ ေလျပင္း၊ ေျပးေန 
တဲ့ယာဥ္၊ လကဲ်တဲသ့စပ္ငန္ဲ႔ ဇီ၀န္ိ 
ေႂကြမယ့္လူသားတို ႔  အခ်ိန္းအ 
ခ်ကလ္ပုထ္ားသလိ ုကြကတ္ပိကိ် 
တယ္ဆိုတဲ့ ကံၾကမၼာရဲ႕ ဆန္း 
ၾကယ္မႈက မယုံႏုိင္ေလာက္စရာ 
ပ။ဲ ဒါေပမဲ ့ေလျပင္းက်ေရာကစ္ဥ္ 
မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို သစ္ပင္ 
ႀကီးေတြနဲ႔ ကင္းကင္းေနရာရွာၿပီး 
ေခတၱရပ္နားမႈ  မျပဳမိတာဟာ 
ယာဥ္ေမာင္းသူရဲ႕ ‘‘ေလ်ာ့လွ်င္ 
မိစၧာ’’ဆိုတဲ့ မနာကံေျမာက္ အား 
နည္းခ်ကတ္စရ္ပလ္ုိ႔လည္း ဆိုႏုငိ ္
မယ္ထင္ပါတယ္။
 အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို ေက်ာ္ 
လြန္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈ 

ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးစတဲ့ 
န ယ္ ပ ယ္ အ သီး သီး မွာ လ ည္း  
အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ လူ 
သားေတြရဲ႕ ‘‘ေလ်ာ့လွ်င္ မိစၧာ၊ 
သာလွ်င ္ဒ႒ိ’ိ’ဆိတုဲ ့အစြန္းတရား 
ႏွစ္ပါးဟာ ဒုကၡေပးေလ့ရွိတာကို 
ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ ၾကပါတယ္။ မ်က္ 
ေမွာက္ေခတ္  အမ်ဳိးသားယဥ္  
ေက်းမႈနယ္ပယ္မွာ ျမန္မာအမ်ဳိး 
သမီးေတြရဲ႕ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့အ 
ေတြး၊ ခပ္ေပါ့ေပါ့ အျမင္နဲ႔ မလုံ႔ 
တလုံ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေတြက 
ေျပာင္ေျပာငတ္င္းတင္း ေနရာယူ 
လာတာ အထငအ္ရွားပါပ။ဲ သကံိ ု
သံ ဖ် က္ သံေ ခ်း တ က္ ဆုိ သ လို  
ကိယုပ္ိငုယ္ဥ္ေက်းမႈကိ ုေသးသမိ ္
ေအာင္၊ ခ်ည့္နဲ ႔  ေပ်ာက္ကြယ္ 
ေအာင္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ျပဳမိ 
မွားတာေတြက တားမရ၊ ဆီးမရ 
ျဖစ္လာတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ 
စီးပြားေရး ၊  အုပ္ ခ်ဳ ပ္ေရးအရ 
အခြင့္အလမ္းသာသူ၊ ဦးေဆာင္ 

ဦးရြက္ျပဳသူေတြက ဘာမွ်မျဖစ္ 
ေလာကပ္ါဘူးဆုၿိပီး ခပ္ေပါ့ေပါ ့နဲ႔ 
မျပသင့္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေတြတင္သြင္း 
ၿပီး ေန႔စဥ္ႏွိပ္စက္ေနတာ၊ ေၾကာ္ 
ျငာပဲြ၊ ႐ႈိးပဲြဆုိၿပီး စင္ျမင့္မွာေနရာ 
ေပးေျမႇာက္စားတာ၊ အႏုပညာ 
ရွင္အခ်ဳိ ႕ရဲ႕ အလားတူခပ္ေပါ့ 
ေပါ့ သေဘာနဲ႔ အတုခိုး၀တ္စား 
ဆင္ယင္ျပသတာေတြကေန ကူး 
စက္ျပန္႔ပြားလာတာမို႔ ‘‘ေလ်ာ့ရင္ 
မိစၧာ’’ဆိုတဲ့ အစြန္းတရားလကၡ 
ဏာေတြလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ လူႀကီး 
ေတြကိုယ္တုိင္က အတြင္းဓာတ္ 
ခံ ေလ်ာ့ေနရင္  အမ်ဳိးသားယဥ္ 
ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးဟာ ဘယ ္
လိုမွ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီ 
လုိပဲ  အျခားတစ္ဖက္မွာ  မိမိ  
တို ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို 
အတၱစိတ္ႀကီးမားစြာနဲ႔ ေရွ႕တန္း 
တင္လြန္းရင္၊ ေရွးဆန္လြန္းရင္၊ 
သာသာထုိးထုိးနဲ႔ ဦးစားေပး လြန္း 
ရငလ္ည္း မ်ကက္န္းမ်ဳိးခ်စဆ္ိ ုတဲ ့

ေႏွာင္အိမ္ထဲက အစြန္းေရာက္ 
၀ါဒီေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
 ဒီေနရာမွာ တခ်ဳ႕ိအမိန္ီးခ်င္း 
ႏုိင္ငံေတြ၊ တျခားအာရွႏုိင္ငံေတြ 
မွာလည္း လူငယ္ေတြရဲ႕ ၀တ္စား 
ဆင္ယင္မႈ၊ အႏုပညာယဥ္ေက်း 
မႈ ေရစီးေၾကာင္းဟာ အေနာက္ 
ရဲ႕ ၾသဇာခံဘ၀နဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေန 
ၾကတာပါပဲလို႔ တခ်ဳိ႕က ဆင္ေျခ 
ေပးၾကပါတယ္။ စာေရးသူတုိ႔ရပ္ 
ကြက္မွာ ေမာင္ျမဆိုတဲ့ လူငယ္ 
ေလးဟာ အရက္အလြန္အကြၽံ  
ေသာက္လို႔(၂၃)ႏွစ္မွာ အသည္း  
Text ေျခာက္ေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန ္
ေတာ့ ရပ္ကြက္လူ ႀကီးဦးလွက 
‘ ‘ဒီေကာင္ ႀကီးေကာင္၀င္တာ 
ေစာသြားရွာတယ္’’လို႔ က႐ုဏာ 
ေဒါသနဲ႔ ေကာကခ္်ကခ္်ပါတယ္။ 
ဆိုလိုတာက ေမာင္ျမဟာ ေစာ 
ေစာစီးစီး ‘‘ႀကီးေကာင္၀င္’’သြား 
တယ္။ လူလတ္ပိုင္းအက်င့္ကို 
ငယ္ငယ္က စတင္ၿပီးက်င့္ႀကံမိ 
တယ္။ လူႀကီးေတြ ေသာက္စား 
မူးယစ္တဲ့ အေလ့ကို ငယ္ငယ္ 
ရြယ္ရြယ္န႔ဲ Apply လုပ္မိလို႔ ေစာ 
ေစာစီးစီး  ေသတယ္လို ႔  ဆိုလို  
တာပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ စာေရးသူတုိ႔ 
ႏုိင္ငံဟာ အခုမွ ဒီမုိကေရစီရတာ 
သုံးႏွစ္ေက်ာ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ 
ဒီမုိကေရစီနဲ ႔ လူလုပ္ဖို ႔  အမ်ား 
ႀကီးက်န္ပါေသးတယ္။ ေနာက္ 
ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲကေန ေလး 
ဖက္တြားထြက္ေနၾကရတုန္းပါ။ 
အထက္ပါ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ရင္ ဖံြ ႕ ၿဖိဳးစအရြယ္ကို ေရာက္ 
မယ္လုိ ႔ ႀကံကာရွိပါေသးတယ္။ 
ေမာင္ျမလို ႀကီးေကာင္၀င္တာ 
ေစာလို ႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ မလုံ ႔ 
တလုံ ေဖာ္ခြ ၽတ္မႈ အရင္းအႏွီး 
ထက္ ပညာအရင္းအႏွီးအမ်ား 
ႀကီး လိုပါေသးတယ္။ ဒါကိုအ 
ေလးအနက ္ေတြးဆနားလည္ေစ 
ခ်င္ပါတယ္။ 
 ဒီလိုပါပဲ ဘာသာေရးနယ္ 
ပယ္မွာ ယံုၾကည္မႈသဒၶါကို ခပ္ 
ေလ်ာ့ေလ်ာ့ထားရင္ အျမင္မွား 
အယူမွားမႈေတြရဲ႕ ၀ါးမ်ဳိဖ်က္ဆီး 
ျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ မိမိ 
ဘာသာတရားကိုသာ တစ္ဖက္ 
ေစာင္းနင္းသာသာထုိးထုိး ေရွ႕ 
တန္းတင္ၿပီး ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့သာ 
သနာကသာ ျမင့္တယ္၊ ျမတ္ 
တယ္၊ မွန္တယ္ဆုိတဲ့ ငါစဲြနဲ႔ တစ္ 
ဖက္သားကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုဆက္ 
ဆံရင္ ဘာသာေရးအယူသီးမႈ၊ 
မဇ ၥိ် မပဋိပဒါ  ခ်ိ န္ ခြ င္လွ်ာကို  
ေက်ာခိုင္းၿပီး အစြန္းေရာက္၀ါဒ 
က်င္သ့ုံးမႈနဲ႔ ပဋိပကၡဖန္တီးသသူာ 
ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကိုစာေရး 
သူတို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သားေတြအေနနဲ႔ မဂၤလာႏွစ္သစ္ 
ျဖစတ္ဲ့ ၁၃၇၆ ခုႏစွရ္ဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ 
မွာ အေလးအနက္ ေတြးေတာ 
ဆင္ျခင္သတိျပဳၾကဖို႔ တုိက္တြန္း 
လုိပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ(၁၉) သို႔
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အထူးသျဖင္ ့ျမတ္ဗဒုၶက ‘‘ဗ်ာပါဒ’’ 
ဆိုတဲ့ ရန္ၿငိဳးထားမႈ၊ လက္စား 
ေခ်မႈ အစားစားကိ ုဒစု႐ုကိ ္ဆယ ္
ပါးထမဲွာ အတ ိအလင္းထည္သ့ြင္း 
ျမစ္တားေတာ္မူခဲ့တာကိုလည္း 
သတိျပဳၾကေစခ်င္ပါတယ္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
နဲ႔ပတ္သကလ္ို႔ ၁၃၇၅ ခုႏစွ ္မဟာ 
သႀကၤန္မတိုငမီ္ ရကပုိ္င္းအလိမွုာ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးအပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆုငိ ္ရာ 
ညႇိႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕ (NCCT) တို႔ဟာ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္ (Single-
Text) ပထမမူၾကမ္းကို သေဘာ 
တူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း မဂၤလာ 
သတင္းေကာင္း ၾကားသိခဲ့ ရပါ  
တယ္။ အဆိုပါ သေဘာတူစာ 
ခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ေမ 
လပထမပတ္မွာ ထပ္မံေတြ႕ဆုံ 
ၾကမယ္။ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြး 
ေႏြးပဲြမ်ား အျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ 
လာေအာငလ္ည္း ဆကလ္က၀္ိငု္း 
၀န္း ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ ရြက္သြား  
မယ္ဆုတိဲ့ သတင္းကလည္း အား 
ရစရာပါပဲ။ ျပည္တြငး္ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စာေရးသူတို႔ 
ႏိုင္ငံဟာ ၆၆ ႏွစ္မွ် ႐ုန္းကန္ခဲ့ 
ရတာမုိ႔ ‘‘ႀကီးေကာင္၀င္တာ 
ေနာက္က်ေနၿပီ’’လို႔ေတာင္ ဆို 
ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလ်ာ့ 
တာေတြတိုး၊ သာတာေတြေျဖ 
ေလွ်ာ့လို ႔ ဦးက်ည္ေပြ႕ႀကီးၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး အတက္ေပါက္ၿပီကြဆုိ 
ၿပီး ကမၻာ့အလယ္မွာ ႀကံဳး၀ါးတာ 
ကိ ုစာေရးသတူုိ႔ဘ၀ ဆည္းဆာမွာ 
မလဲြမေသြျမင္လုိက္ ေတြ႕လုိက္ 
ႀကံဳလုိက္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါ 
တယ္။ အစြန္တရားႏွစ္ပါးကို 
အစိုးရန႔ဲ တိုင္းရင္းသားလကန္က ္
ကိုင္အဖဲြ႕အားလုံး ညႇိႏႈိင္းၿပီး 
ေရွာင္ရွားႏုိင္မွ အက်ဳိးတရားကို 
လာမယ့္ေမလမွာ စတင္ခံစားရ 
ေတာ့မွာပါ။
 ဒါ့အျပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒျပငဆ္င္ေရးန႔ဲပတ္သကၿ္ပီး 
ျပည္သူေတြအားလုံးဟာ ခပ္ေပါ့ 
ေပါ့ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ စဥ္းစားသုံး 
သပတ္ဲအ့ပိငု္း မရွဘိူးလို႔ ယုၾံကည ္
ပါတယ္။ ဆုိလိုတာက ျပင္ဆင္ 
လုိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္မွာ 
အျမင္မွားတာ မရွိဘူးလို႔ အခုိင္ 
အမာယံုၾကည္ပါတယ္။ ဥပမာ 
ေပးရရင္ စာေရးသူဟာ လူပ်ဳိ 
ဘ၀က ေဘာင္းဘရွီညစ္ၿပီး ၀တ္ခဲ့ 
ပါတယ္။ ေဘာင္းဘဖီငက္်ပ္ေတြ 
ေခတစ္ားတဲ့ေခတမ္ို႔ အပခ္်ဳပဆ္ုငိ ္
ကို က်ပ္က်ပ္ေလး ခ်ဳပ္ခိုင္းပါ 

တယ္။ စာေရးသူရဲ႕ အေဖက 
‘‘က်ပ္ေတာ့ က်ပ္ေပါ့ကြာ၊ မင္း 
ခႏၶာက ဒီအတုိင္းေနမွာ မဟုတ္ 
ဘူး။ ၀လာရင္လည္း ျပင္လုိ႔ရ 
ေအာင္ အသားစအပိုမ်ားမ်ား 
အတြင္းဘက္မွာ ထားေပးဖို႔ အပ္ 
ခ်ဳပ္ဆရာကိုေျပာကြ’’လို႔ ေျပာဖူး 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေရးသူက 
အေဖေျပာတာကို ဂ႐ုမစုိက္၊ 
ေနာင္ခါလာေနာင္ခါေစ်းလုိ႔ ခပ္ 
ေပါ့ေပါ့ သေဘာထားခဲ့ပါတယ္။ 
ေနာင္မွ မွားမွန္းသိရေတာ့တာ 
ပါပဲ။ ေဘာင္းဘီအတြင္းသားမွာ 
ျပင္ရန္ ‘‘အစာ’’လို႔ ေခၚဆိုတဲ့ 
အသားစအပို လုံး၀မရွိဘဲ က်ပ္ 
က်ပ္ ႀကီး ခ်ဳ ပ္ထားတဲ့အတြက္  
တစ္ႏွစ္အတြင္း လူက ဗိုက္ပူလာ 
တဲ့အခါ ၀တ္လို႔လည္း မရ၊ ျပင္ 
လို႔လည္း ခက္တဲ့ဒုကၡနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရ 
ပါတယ္။ ေနာင္ေတာ့ ေဘာင္းဘ ီ
ရွည္ခ်ဳပ္ရာမွာ ျပင္ရန္ ‘‘အစာ’’ 
အျဖစ္ အသားစအပိုကို အတြင္း 
ထဲမွာ ထားၿပီးခ်ဳပ္တဲ့အတြက္ 
၀လာရငခ္်႕ဲ၊ ပိန္သြားရငက္်ပ္၊ ျပဳ 
လြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္လာပါေတာ့ 
တယ္။ လက္ရွိဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒဟာလည္း မႏႈိင္းေကာင္း 
ႏႈိင္းေကာင္း စာေရးသူငယ္ငယ္ 
က ခ်ဳပခ္ဲတ့ဲ ့ေဘာင္းဘကီ်ပက္်ပ ္
နဲ႔ တူေနတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ 
တဲ့ႏုငိင္မံွာ ျပညသ္ူေတြရ႕ဲ ဆႏၵကိ ု
အေျခခံၿပီး ျပင္သင့္တာေတြ ျပင္ 
တာကို ႀကိဳဆိုၾကရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ငါတုိ႔ေရးသားခဲ့တာ အမွန္၊ 
ငါတုိ ႔ ႀကံခဲ့တာ အေကာင္းလို ႔  
တရားေသ႐ႈျမင္ရင္၊ အတၱဒိ႒ိ 
ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ အက်ဳိး 
ဆက္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါ 
တယ္။ အထူးသျဖင့္ ထုပ္ဆီး 
တိုးရာမွာ တစ္ဖက္လူေအာင္လံ 
မထူႏုငိဘ္ ဲထမင္းရညပူ္ မေလာင ္
ေလာင္ေအာင ္အလြနအ္ကြၽတံား 
ဆီးတဲ့  စည္းေၾကာင္းေတြကို မွ် 
မွ်တတ စဥ္းစားၿပီး ေလွ်ာ့ေပါ့ 
ျပငဆ္င္ေပးသင္ပ့ါတယ္။ စာေရး 
သူတို႔ႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီအရာ 
မွာလည္း ႀကီးေကာင္အ၀င္ 
ေနာက္က်တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္သြားမွာ 
စိုးရိမ္မိပါတယ္။
 နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ‘‘ေလ်ာ့ 
လွ်င ္မစိၧာ၊ သာလွ်င ္ဒ႒ိိျဖစတ္တ ္
၏’’ ဆုိတဲ့သေဘာကို ေကာင္းစြာ
ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ၁၃၇၆ ခုႏွစ္ 
ႏွလုံးသားနဲ႔ နယ္ပယ္တုိင္းမွာ 
မဇၥိ်မပဋိပဒါခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို သိ 
ႏုငိ၊္ ညႇိႏုငိၾ္ကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း 
လုိက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား ....

စာမ်က္ႏွာ(၁၈) မွ

၁၃၇၆ ႏွလုံးသား

ဧၿပီလ (၁၉) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထကပ္ါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပလီ (၁၉) ရကတ္ြင ္ေကာကယ္ထူားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ ္
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၆,၁၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၆,၀၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၅,၀၀၀
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၂၅
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၉၈
 အုတ္(၈ေပါင္အုတ္) (အထုိင္ေစ်း) တစ္လံုး ၁၀၈
 ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁၀ေပါက္) တစ္လံုး ၇၀-၈၀
 သဲ(အၾကမ္း) တစ္က်င္း ၁၇,၀၀၀
 သဲ (အႏု) တစ္က်င္း ၁၂,၀၀၀
 ေက်ာက္ တစ္က်င္း ၁၁၀,၀၀၀
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

ဧၿပီလ (၁၉) 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 (23) 815 940 920 950
Apr (24) 815 940 920 950
Apr (25) 815 940 920 950
Apr (26) 815 940 920 950
Apr (27) 815 940 920 950
Apr (28) 815 940 920 950
Apr (29) 815 940 920 950

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီလ (၁၉) ရက္တြင္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းရိွ Capital 

ဆုိင္ ႏွင့္ 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 335,000
Galaxy S4 Mini 363,000
Galaxy S4 490,000
Galaxy Mega 5.8 330,000
Galaxy Note II 415,000
Galaxy Tab3 7" 290,000

Model  Price
Xperia Z 420,000
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 310,000
C 8813 (CDMA) 133,000
G 610c (CDMA) 150,000
Y 300c (CDMA) 99,000

လူႀကီးမင္း(လသာ)ဆုိင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။

Sony

Huawei

ဟန္းဆက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Samsung iPhone  အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ဆန္(ေပၚဆန္းေမႊး) တစ္ျပည္ ၁၀,၀၀-၁,၇၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၂၀၀
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 ၇၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၃၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၃၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၈၀၀
ႏို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 ၄,၀၀၀ ၀န္းက်င္
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၄၀၀
င႐ုတ္သီး(အပု) တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀

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, 500 GB 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
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ဦးဝင္းတင္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူတို႔ရဲ႕ စကားျပန္
သူ႔အား ခင္မင္ေလးစားသူ အား 
လံုးက အျမန္ျပန္၍ က်န္းမာပါ 
ေစေၾကာင္း ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္း 
ေပးေနသည့္ၾကားမွပင္ သတင္း 
စာဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္သည္ ဧၿပီ  
၂၁ နံနက္ ၆ နာရီ မိနစ္ ၃၀ က  
ကြယ္လြန္သြားသည။္ ဆရာသည ္
သူ၏အႏုိင္မခံ အ႐ံႈးမေပးေသာ  
မာေက်ာသည္ ့စတိဓ္ာတခ္ိငုက္်ည ္
မႈကို ေသမင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံခုတင္ 
ေပၚတြင ္စစခ္င္း ေနရသည့္ေနာက ္
ဆံုးအခ်ိန္ထိ ျပသခဲ့သူလည္းျဖစ္ 
သည္။
 အသက္ (၈၅)ႏွစ္အရြယ္ရိွ 
သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးသာမက 
ထင္ရွားသည့္အတိုက္အခံႏိုင္ငံ 
ေရးသမားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ 
ဆရာဦးဝင္းတင္သည္ စစ္အာ 
ဏာရွင္မ်ား၏ နာမည္ေက်ာ္ အ 
က်ဥ္းသားတစဥ္ီးလည္းျဖစသ္ည။္  
အစိုးရ၏အျပဳအမူမ်ားကို သာမ 
က မခိငပ္ါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒမ်ား 
အေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသားေဝဖန ္
တတ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ထင္ 
ရွားသည္။
 ထို႔ေၾကာင္ ့အခ်ဳ႕ိက သူ႔အား 
သေဘာထားတင္းမာသူဟုသတ္ 
မွတ္ၾကသည္။ ဆရာဦးဝင္းတင္ 
ကမူ သူသည္ ဘယ္တုန္းကမွ 
ႏုိင္ငေံရးသမားတစ္ဦးဟူ၍ မခံ 
ယူခဲ့၊ အၿမဲတမ္းသတင္းစာဆရာ 
အျဖစ္သာ ခံယူသည္ဟု ေျပာဖူး 
သည္။ အမွန္တရားကို  ဘက္ 
မလိုက္ဘဲ လူထုဘက္မွရပ္တည္ 

ခ်င္သည့္ သတင္းစာသမားတစ္ 
ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကႏွင့္ 
အၿမတဲေစ အထာမက်တတ္သည ္
မွာ သဘာဝျဖစ္ပါသည္။
 ဆရာဦးဝင္းတင္သည္ သ 
တင္းစာဆရာတစဦ္းျဖစပ္ါသည။္  
သတင္းစာဆရာထဲတြင္မွ စာေပ 
ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာကို တို ႔ 
ထိေပြ႕ဖက္လိုသည့္ သတင္းစာ 
ဆရာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို  
ထင္ရွားလိုလွ်င္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က  
အေနာက္ဥေရာပသို ႔ အကခရီး 
လွည့္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ 
ကဇာတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ လိုက္ပါသြားၿပီး  
အဆိုပါဇာတ္အဖြဲ႕အေၾကာင္းကို 
‘ေျခမွာ စကားလက္ဖ်ားကဗ်ာ 
မ်က္ႏွာဇာတ္လမ္း’ အမည္ျဖင့္ 
လွ ပေသသပ္စြာေရးျ ပခဲ့သည့္  
လက္ရာမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါ 
သည္။ သတင္းစာဆရာတစ္ဦး 
က ျမန္မာ့အႏုသုခုမသဘင္ အ 
ေၾကာင္းကို ႐ိုးရွင္းသည့္ သတင္း 
စာစကားေျပျဖင္ ့စာဖတ္ပရိသတ္ 
ထံ ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့  
သည္ကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
 ထုိကဲ့သို႔ သုခုမသဘင္ဆိုင္ 
ရာေဆာင္းပါးမ်ားတင္မက ‘ေပၚ  
သစ္’ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ပန္းခ်ီ 
ေဝ ဖ န္ေ ရးႏွ င့္  ပ န္း ခ်ီ ဆို င္ ရာ  
ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကိလုည္း ေရးခဲ ့
ေသးသည္။ ေနာင္အခါ ‘အလွ 
ရွာေတာ္ပံု ’အမည္ျဖင့္  စာအုပ္  
ထုတ္သည္။ ထို႔ျပင္ သတင္းစာ 
ဆရာ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္ 
၏အႀကိဳက္ဆံုးစာအုပ္ဟု လူသိ 
မ်ား ၿပီး  ေရွးေဟာင္းစကားေျပ 
အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္  ေဖာေဖာ 

သီသီေရးထားသည့္အတြက္ မူ 
ရင္းဖတ္ရသည္မွာ ခက္ခက္ခဲခဲ 
ရွိလွသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ေသာ 
ကြိ (Queed) ကဲ့သို ႔ေသာဝတၳဳ၊ 
စာေရးဆရာ ေအေဂ်က႐ိုနင္၏ 
ဥတၱရအလင္း (Northern Light) 
လို သတင္းစာေလာကေနာက္ခံ 
ထားေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးေတြကိုလည္း 
ဆရာဘာသာျပန္ခဲ့သည္။
 ၿပီးေတာ့ မႏၲေလး ဟံသာ 
ဝတီသတင္းစာ၏ အယ္ဒတီာခ်ဳပ္ 
အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္  ‘စေနစာ 
ေပဝိုင္း’ အမည္ျဖင့္ စာေပ၊ အႏု 
ပညာႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာစာတမ္း 
ဖတ္ပြဲေတြကိုဦးစီးၿပီး အပတ္စဥ္ 
လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ စေနစာေပ 
ဝိုင္းမွထြက္ေပၚ လာသည့္ ေျပာင္ 
ေျမာက္ေသာ စာတမ္းမ်ားေၾကာင္ ့
ဟံသာဝတီ သတင္းစာကိ ုစစအ္ာ 
ဏာရငွ ္အသိငု္းအဝိငု္းက ပတိခ္ဲရ့ 
သည ္အထိျဖစခ္ဲ့သည။္ ‘ခငဗ္်ားတုိ႔ 
ျမန္မာ့သတင္းစာေပၚထြက္လာ 
သည္ကို ဝမ္းေျမာက္ၾကပါသည္’ 
ဟူေသာေရးသားခ်က္ကို ေတြ႕ရွိ 
ရမွ ‘ျပည္သူတုိ ႔၏ စကားျပန္’ 
အသံုးအႏႈန္းကို  စတင္တီထြင္  
လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
 သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 
တစ္စစ ပိတ္သိမ္းခံေနရသည့္ 
ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ 
၏ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးကာလမ်ားအတြင္း 
ဆရာဦးဝင္းတင္၏ ဟံသာဝတီ 
ေခါင္းႀကီးတစ္ပုဒ္က ‘သတင္းစာ 
ဆိတုာဘာလ’ဲဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ 
ခဲ့ဖူးသည္။ အစိုးရက သူထည့္ေစ 
ခ်င္သည္ကိုသာ ထည့္ခိုင္း ၿပီး  
ျပည္သူတို႔၏သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို 

ခ်ဳ ပ္ ခ် ယ္  ကန္ ႔သတ္ေနသည့္  
အခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၿပီး ထြက္ေပၚ 
လာေသာအဆိပုါေခါင္းႀကီးသည ္
အာဏာပို င္ မ်ား၏ အ႐ိႈက္ကို  
ထုိးႏွက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘သ 
တင္းစာဆိုတာဘာလဲ ’  ေခါင္း  
စဥ္ေအာက္တြင္ ဆရာဦးဝင္းတင္ 
၏ ေမးခြန္းသံုးခုကိုၾကည့္ပါဦး။
 ၁။ ဝါဒျဖန္ ႔စာရြက္လား၊ 
‘မွန္ပါ့ဘုရား’သံေတာ္ဦးတင္လႊာ 
လား၊ ‘ေဗာင္းေတာ္ညိတ္ စိတ္ 
ေတာ္သိ’ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕စာတမ္း 
လား၊ ‘အားလံုးေကာင္းပါသည္ 
ခငဗ္်ား’အစရီငခံ္စာလား၊ ခုိင္းရာ 
ေရး၊ ေပးရာထုတ္ျပန္သည့္ ျပန္ 
ၾကားေရးစာစဥ္လား၊ လက္ညႇိဳး 
ၫႊန္ရာေရျဖစ္ခ်င္သူတို႔၏ ေဖာင္ 
ေတာ္စီးလက္မွတ္လား။
 ၂။ အာဏာႏငွ့္ေငြကိ ုေရလု ိ
သံုးကာ ကိုယ္က်ဳိးရွာလိုသူ၊ ႏိုင္ငံ 
ေရးသမား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ 
ဝါဒေရးေဖာက္ျပန္သူ၊ အာဏာ 
ႏွင့္အခြင့္အေရးအလြဲသံုးသူတို႔၏ 
အသိပ်က္မႈ ၊  အက်င့္ပ်က္မႈ ၊ 
တာဝန္ပ်က္မႈ၊ စည္းကမ္းပ်က္မႈ၊ 
ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ ရပ္ 
တည္ခ်က္ပ်က္မႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ 
ေပးသည့္  စကၠဴကန္ ႔လန္ ႔ကာ 
လား။
 ၃။ အမွန္တရား၊ အရိွတရား၊  
အျဖစ္တရားမ်ားကို ပိတ္ဟဲ့၊ ဆို႔ 
ဟဲ၊့ တားဟဲ၊့ ဆီးဟဲ၊့ လွ်ဳ႕ိဟဲ၊့ ဝကွ ္
ဟ့ဲႏွင့္သတင္း ေထာက္က တေကာက္ 
ေကာက ္လိကု္ျခင္း၊ သတင္းစာက  
တစာ စာေရးျခင္းကို မခံမရပ္ႏုိင္ 
ျဖစက္ာ ျပညသ္တုိူ႔၏ နား၊ မ်ကစ္ ိ
ပိတ္ျခင္း၊ အႀကံတုံး ဉာဏ္တုံး  

နလပိန္းတံုးမ်ားျဖစ္ေအာင္ျပဳလပု္
ရာ၌ အသံုးျပဳသည္စ့ကၠဴမ်က္ႏွာဖံုး 
လား။
 လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ 
ခန္႔က ဆရာဦးဝင္းတင္တုိ႔ေမးခဲ့ 
ေသာ အဆိုပါေမးခြန္းသံုးခြန္း  
သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေဖာ္ 
ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း 
အစိုးရက သတင္းေထာက္မ်ား 
ကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ 
ေထာင္ခ်ျခင္းအျပင္ သတင္းစာ 
သမားတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ သ 
တင္းရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူတို ႔ 
၏သိပိုင္ခြင့္မ်ားအား ကန္႔သတ္ 
ရန္  ႀကိဳးစားမႈမ်ား  ရွိေနသည့္  
လက္ရိွအခ်ိ န္မွာလည္း ျမန္မာ 
သတင္းေလာကအတြက္ လိုအပ္ 
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
 အၿမဲတမ္းသတင္းစာသမား 
အျဖစ္ မိမိကိုယ္သတ္မွတ္ထား 
သည္အ့တိကုအ္ခံႏိငုင္ံေရးသမား 
ဆရာဦးဝင္းတင္ကမူ ဒီမုိကေရစီ 
ေရးလမ္းခုလတ္တြင္ ကြယ္လြန္ 
သြားပါၿပီ။ ဆရာ ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ 
ဖကမ္်ားႏငွ္ ့ရင္းႏွီးသမူ်ားက ဆရာ 
၏အယူအဆႏွင့္ အေတြးအျမင္ 
မ်ားကိုပို၍ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  
ဆရာ၏ ေနာက္ဆံုးခရီးတြင္ေလး 
စားသူတို႔က ဆရာ၏ သတင္းစာ  
သမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ဝိေသသမ်ား 
ကို ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးၾကမွာျဖစ္ 
သည္။
  ဆရာ့ မွာ  ဂုဏ္ပု ဒ္ေတြ  
ကလည္းမ်ားလွသည္။ စာေပဗိ 
မာ န္၏ အယ္ဒီတာ။  ေ ၾကး မုံ  

သတင္းစာအယ္ဒီတာ၊ ဟံသာ 
ဝတီသတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳ ပ္။ 
‘ကြိ ’ဝတၳဳဘာသာျပန္သူစာေရး 
ဆရာ၊ ပန္းခ်ီေဝဖန္ေရးသမား၊ 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္  
တည္ေထာင္ရာတြင္ပါခဲ့သူ၊ စစ္ 
အစိုးရ၏ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းသား၊ 
ျပတ္သားသည့္ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ 
ခ်က္ရိွသူ အတုိက္အခံ စသျဖင့္ 
အားလံုးက ဆရာဂ့ဏုပ္ဒု္ေတြျဖစ ္
သည္။ ဒီေနရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
က ဆရာ့ကို ‘ျပည္သူတို႔၏စကား 
ျပန္ႀကီး’အျဖစ္ ထပ္ျဖည့္ခ်င္ေသး 
သည္။ ဆရာသည္ ျပည္သူတို႔၏ 
သိပိုင္ခြင့္ကိုအလိုရွိသူ၊ အားေပး 
သူ ၊  ေနာက္ပို င္း မ်ဳိးဆက္မ်ား  
အၾကား အေလးအနက္ျပဳစရာ 
ျဖစရ္သည္ ့အထကပ္ါစာေပလက ္
ရာႏွ င့္  လႈ ပ္ ရွား မႈ မ်ားေ ၾကာင့္  
ဆ ရာ့ ကို  သူ ႔ မိ တ္ေ ဆြေ တြ က 
သတင္းစာဆရာထက္ စာေရး 
ဆရာ ပုိ၍ျဖစ္ေစခ်င္ပုံရသည္။ 
‘ကြိ’စာအုပ္ဘာသာျပန္ထြက္စဥ္ 
ကဆိုလွ်င္ ဆရာျမသန္းတင့္က 
‘စာေရးဆရာမျဖစ္ဘဲ သတင္းစာ 
ဆရာျဖစ္သြားေသာ ကိုဝင္းတင္ 
သည္ ယခုစာေရးဆရာျဖစ္ရန္ 
ေျခတစ္လွမ္း   လွမ္းၿပီဟု ကြၽန္ 
ေတာဆ္ုခိ်ငပ္ါသည’္ဟ ုအားတက ္
သေရာေရးဖူးသည္။
 ဆရာဦးဝင္းတင္၏ ေနာက္ 
ထပ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးျ ဖစ္သည့္  
ဆရာဒဂန္ုတာရာကလည္း ‘သူ႔ကိ ု
( ဦးဝင္းတင္ )ကား သတင္းစာ 
ဆရာမလုပ္ဘဲ စာေပအဖြဲအႏြဲ႕ 
ဘက္ကူးလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု 
ေတြးထင္မိသည္’ဟုပင္  ေရးခဲ့  
သည္။ ထုိ႔ျပင္ သူေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ 
၁၉၅၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားက ဆရာ 
ဦးဝင္းတင္၏႐ုပ္ပံုလႊာကိုလည္း 
ဆရာဒဂု န္တာရာက အခုလို  
ဆက္ေရးျပေသးသည္။
 ‘‘...သကူား သတင္းစာဆရာ 
ဘဝကုိ ဧကမူစိတ္ျဖင့္ လုပ္ေန 
သူ။ သူေနေသာနိေျဂာဓလမ္း၊ 
တာေမြအဝိုင္းအနီး၊ ဘားလမ္းရွိ 
အိမ္မ်ားသို ႔  ေရာက္သြားတတ္ 
သည္။ စာအုပ္ပုံၾကားထဲ၌ အိပ္ 
ကာ ႀကံဳရာစား၍ သတင္းစာ၌ 
သူ႔ဘဝျမႇဳပ္ႏွံထားသူ။ တစ္ညလံုး 
အယ္ဒီတာစားပြဲ၌ထုိင္ကာ လင္း 
အားႀကီးမွအိမ္ျပန္အိပ္သူ။ အိပ္ 
ရာမွႏိုးလွ်င္ ၿပိဳလဲေနေသာ စာ 
အုပ္ပံုမ်ားကုိ ဖုန္ခါကာ ယိုင္ေန 
ေသာ ေရာမ အခ်စ္နတ္သမီး 
ကိုယ္လံုးတီး႐ုပ္တုကို တန္းေပၚ 
ျပန္တင္ၿပီး ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဖတ္ 
လ်က္တန္းလန္းက ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ 
ဖတ္ၿပီး ထမင္းပင္မစားအားဘဲ 
ပန္းခ်ီျပပြဲသြားသူ’’
 စာေပႏငွ္အ့ႏပုညာကိ ုေထြး 
ေပြ႕သူ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ 
သူ႔ကိုမိတ္ေဆြမ်ားက ပံုေဖာ္ၾက 
ေသာ္လည္း ဆရာ ဦးဝင္းတင္ 
သည္ အၿမဲတမ္းသတင္းစာဆရာ 
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။

ဝင္းေဇာ္လတ္

စာမ်က္ႏွာ(၂၅) သို႔



ဥေရာပမီဒီယာသူေဌးႀကီး 
ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီကို ေ၀ဖန္

ဘြန္း၊ ဧၿပီ-၁၈
ဂ်ာမန္သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္  အိတ္ဖြင့္ေပးစာ 
တစ္ေစာင္၌ ဥေရာပ၏ အႀကီး 
ဆံုးမီ ဒီယာကုမ ၸဏီမ်ားအနက္  
တစ္ခု၏ သူေဌးက ဂူးဂဲလ္ကုမၸ 
ဏီကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ 
လိုက္သည္။
 မီဒယီာကမုၸဏ ီAxel Sprin-
ger ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ 
မားသီးယပ္စ္ေဒါ့ဖ္နာက မိမိ၏ 
ကုမ ၸဏီမွာ ဂူးဂဲလ္ကုမ ၸဏီႏွင့္  
၎၏ စြမ္းအားကို ေၾကာက္ရြံ႕မိ 
သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
 ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ 
အရာရိွခ်ဳပ္ အဲရစ္ရွမစ္ထံ လိပ္မူ 
ထားေသာ ယင္းစာတြင္ မစၥတာ 
ေဒါ့ဖ္နာက ကုန္သြယ္ေရးစည္း 
ကမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ 
ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို  
လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္းမရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္  
ဂူးဂယ္လ္ကုမ ၸဏီက ရည္ရြယ္ 
ထားသည္လား ဆိုသည္ကို ေမး 
ျမန္းထားသည္။
 ယင္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂူး 

ဂဲလ္ကုမၸဏီက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာ 
ၾကားျခင္းမရွိေပ။ Axel Springer 
ကုမ ၸဏီ မွာ  ဂ်ာမန္သတင္းစာ 
မ်ားျဖစ္သည့္ Die Welt ႏွင့္ Bild 
တို ႔  အပါအ၀င္ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ 
သတင္းစာေစာင္ေရေပါင္း ၂၀၀ 
ေက်ာ္ ထုတ္ေ၀ေနေသာ ကုမၸဏီ 
ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယငး္ကုမၸ 
ဏမွီာ အထငက္ရ အြန္လိငု္း ႐ုပ္သ ံ
ႏွင့္  ေရဒီယိုလုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
လုပ္ကိုင္ေနသည္။
 ဂူးဂဲလ္ကုမၸဏီတညေ္ထာင္ 
သူ လာရီေပ့ခ်္သည္ ဒီမုိကေရစီ 
၀ါဒအေျခခံေသာ တာ၀န္ယူမႈ  
မရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ 
ခြင့္ ဥပေဒမ်ား မရွိေသာ ေနရာ 
တစ္ေနရာ ဖန္တီးရန္ စိတ္ကူးေန 
သည္ဟု ေဒါ့ဖ္နာက ေရးသား 
ထားသည္။
 တစဥ္ီးတည္းခ်ဳပက္ိငုထ္ားမႈ 
မွာ စီးပြားေရးေလာက ရာဇ၀င္ 
တြင္  ၾကာၾကာမရွင္သန္ႏိုင္ဟု 
၎၏ စာတြင္ ေရးသားၿပီး ဂူး 
ဂဲလ္ကုမၸဏီကို မစၥတာေဒ့ဖ္က 
သတိေပးလိုက္သည္။

—Ref: BBC
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၀
ရွစ္လအတြင္း  ဆင္းမ္ကတ္မ်ား 
ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန 
သည္ ့တယ္လီေနာျမန္မာကမုၸဏ ီ
ကအသံႏငွ္ ့ဗဒီယီိုေခၚဆိ ုအသုံးျပဳ 
ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္  Data Center 
တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ 
ေဆာကၿ္ပီးျဖစရ္ာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင ္
လည္း တစလ္အတြင္းအၿပီး တည ္
ေဆာကသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 စကတ္ငဘ္ာအတြင္း မိဘုုငိ္း 
ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ တယ္ 
လီေနာျမန္မာကုမၸဏီက အနည္း 
ဆုံးမိုဘုိင္းဖုန္းလုိင္း ဆယ္သန္း 
ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မရိွအသုံးျပဳ 
ႏုငိသ္ည္ ့Data Center ကိ ုရန္ကန္ု 
ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၂ ကီလိုမီတာကြာ ေ၀း 
သည့္ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ 

ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္ 
မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္  
Mr.Petter Furbergက ေျပာသည္။
  ရန္ကု န္ ၿ မိဳ ႕တြင္  တည္  
ေဆာက္ထားသည့္ Data Center 
မွာ တယ္လီေနာကုမၸဏီမွ တည္ 
ေဆာက္ခဲ့ဖူးသည္ Data Center 
မ်ားထတဲြင ္အႀကီးဆုံးျဖစၿ္ပီး ဆက ္
သြယ္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္စနစ္မ်ား 
ပါ၀င္သည့္ Data Center မ်ားကို 
စြမ္းအင္သုံးစဲြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 
သေဘၤာတင္ကြန္တိန္နာမ်ားအ 
သြင္ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ထား 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တယလ္ီေနာျမန ္
မာကုမၸဏီမွ သိရသည္။
 မႏၲေလးၿမိဳ႕တြငလ္ည္း Da- 
ta Center ကိ ုတစလ္အတြင္း ရန္ 
ကနုတ္ြင ္တည္ေဆာကထ္ားသည္ ့
ပုံစံအတုိင္း ကြန္တိန္နာမ်ားျဖင့္ 
တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ရန ္
ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ မုိဘုိင္းတာ 

တယ္လီေနာ၏ ဒုတိယေျမာက္ေဒတာစင္တာ တစ္လအတြင္း အၿပီးသတ္မည္ဟုဆုိ
၀ါတုငိ ္ႏစွခ္သုာ လကရ္ွ ိေဆာက ္
လုပ္ ၿပီးျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
၂၄၀၀ ခန္ ႔ တည္ေဆာက္သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 လက္ရွိတြင္ မိုဘုိင္းတာ၀ါ 
တုိ င္မ်ား  တည္ေဆာက္ရန္အ 
တြက္ ေျမေနရာႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ 
ယူရာတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိေနၿပီး 
တာ၀ါတုိင္ေဆာက္လုပ္ရန္မွာ  
အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေန 
ေၾကာင္း Mr.Petter Furberg က 
ေျပာသည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၂ ကီလိုမီ 
တာ  ကြာေ၀းသည့္ေနရာတြင္  
တည္ေဆာက္ထားသည့္ Data 
Center မွ တယ္လီေနာ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အသံႏွင့္ ဗီဒီယိုေခၚဆုိမႈ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 
စတင ္ေရာင္းခ်ေပးမည္အ့ခ်ိန္တြင ္
ကြန္ရက္စတင္ရရိွမည့္ေနရာ အ 
မ်ားအျပားတြင္ စတင္ေရာင္းခ် 

သြားမည္ျဖစသ္ည။္  မိဘုုငိ္းဆင္းမ ္
ကတ္ရရွိရန္အတြက္ ဆုိင္ေပါင္း 
၂၅၀၀၀ ျဖင္ ့ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ ္
ၿပီး  ထပ္မံတုိးခ်ဲ ႕သြားမည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း သိရသည္။ 
  လက္ရွိတစ္ႏုိင္ငံလုံး  အ 
တုိင္းအတာျဖင့္   ကြန္ရက္ျဖန္႔ 
က်က္မႈကို  ေထာက္ပံ့ေပးမည့္  
Core Network ကို Huawei ကု 
မ ၸဏီမွ  ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး  
အျခားကြန္ရက္ဆက္စပ္ပစၥည္း 
ေထာကပ့ံ္သမူ်ားမွာ Ericsson ႏငွ္ ့
Wipro ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ရာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ ဆက္ 
သြယ္ေရးတာ၀ါတုငိမ္်ားကိ ုတည ္
ေဆာက္ၿပီး စီမံခန္ ႔ခဲြသူမ်ားမွာ 
Apollo Towers ႏွင့္ Irrawaddy 
Green Technology (IGT) တို႔ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တယ္လီေနာေဒတာစင္တာ

e-village စနစ္ကုိ ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆုိ
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၁
ေက်းရြာမ်ားတြင ္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္  နည္း 
စနစ္မ်ားကုိ အလြယ္တကူဖတ္႐ႈ 
ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ အကူအ 
ညီမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ e- 
Vil lage စနစ္ကုိ  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မွ 
နည္းပညာအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျမန္ 
မာႏုငိင္ကံြနပ္်ဴတာအသင္းခ်ဳပအ္ 
ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ 
မင္းဦးကေျပာသည္။
 ‘‘e-Village စနစက္ု ိဂ်ပန္က 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိ အသင္းတစ္ခုနဲ႔ 

ပူးေပါင္း ၿပီး  ေဆာင္ရြက္ေနပါ 
တယ္။ အဓိကရည္ရြယ္တာက 
ေတာ့ ေက်းရြာေတြမွာရိွတဲ့ လယ္ 
သမားေတြနဲ႔ ျပညသ္ူေတြအတြက ္
အက်ိဳးရိွေစမယ္ ့နည္းစနစ္ေတြကု ိ
အြန္လုိင္းေပၚမွာ အလြယ္တကူ 
ဖတ္႐ႈႏုိုင္ေစဖုိ႔အတြက္ပါ’’ဟု ျမန္ 
မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ ္
မင္းဦးကရွင္းျပသည္။
 အဆုိပါစနစ္ကုိ အႀကိဳ ေလ့ 
လာစမ္းစစ္မႈအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ 
လယ္မွစ၍ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း 
ရိွ ေက်းရြာတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
ေက်းရြာမ်ားတြင ္အငန္ဂ္်အီိအုဖဲြ႕ 

အစည္းမ်ားမ ွေလလ့ာေတြ႕ရိခွ်က ္
မ်ား၊ ေတာငသ္မူ်ားအတြက ္လယ ္
ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ား၊ အက်ိဳး 
ရိွေစမည့္ စာမ်ားကုိ အြန္လုိင္း 
ေပၚတြင ္တငထ္ားေပးၿပီး အလြယ္ 
တကူဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္   ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆုိသည္။
 ‘‘အႀကိဳေလလ့ာစမ္းစစမ္ႈကု ိ 
ဒီႏစွဇ္ြန၊္ ဇလူုငိ္ေလာကက္ေနစၿပီး 
တစ္ႏွစ္ေလာက္ကုိ စမ္းသပ္သြား 
မယ္။ အဆင္ေျပရင္ေတာ့ တျခား 
ေက်းရြာေတြမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ 
လပုသ္ြားပါမယ’္’ဟ ုဦးေဇာမ္င္းဦး 
ကဆုိသည္။
 ယခုႏစွအ္တြင္း ျပညပ္ေအာ္ 

ပေရတာမ်ားက ဆက္သြယ္ေရး 
လပုင္န္းမ်ားကု ိေဆာငရ္ြက္ေတာ ့
မည္ျဖစ၍္ e-Village စနစ္ေဆာင ္
ရြကမ္ညဆ္ုပိါက လာမည္ ့ေျခာက ္
လ၊ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ား 
၌ အငတ္ာနကအ္သံုးျပဳရန္ ခကခ္ ဲ
သည္ ့ျပႆနာကု ိေျဖရငွ္းႏုငိမ္ည ္
ျဖစ္ေသာ္လည္း  အဆိုပါစနစ္  
ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ေက်း 
လက္ေနျပည္သူမ်ား အက်ိဳးရိွေစ 
မည့္ စာစုအမ်ားအျပားတင္ေပး 
ရန ္လုအိပလ္်ကရ္ိွေၾကာင္း ဦးေဇာ ္
မင္းဦးကဆုိသည္။
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စီဒီအမ္ေအဖုန္း အမ်ဳိးအစားမ်ား ျပန္သိမ္းရန္မရိွိပဲ အဆင့္ျမႇင့္ရန္သာရိွ

Nokia Lumia 2520 
သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ အားသြင္းကိရိယာ 
သံုးေသာင္းကို ေစ်းကြက္မွ ျပန္သိမ္း

ဟယ္ဆင္ကီး၊ ဧၿပီ-၁၈
ႏုိကီယာကုမၸဏီက ၎တုိ႔ထုတ္ 
လပ္ုထားေသာ Lumia 2520 သင ္
ပနု္းကြနပ္်ဴတာ၏ အားသြင္း ကရိ ိ
ယာမ်ားသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားကိ ု
ဓာတ္လိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္  
ယင္းအားသြင္းကိရိယာေပါင္း  
၃၀,၀၀၀ ကိ ုျပန္လည ္သမ္ိးယူမည ္
ျဖစ္သည္။
   ၾကားခံကုမၸဏီတစ္ခုက 
ထုတ္လုပ္ထားေသာ AC-300 
အားသြင္းကိရိယာမ်ားကို ၾသစ 
ေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္ 
လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုရွား၊ ဆြစ္ဇာလန္ 
ႏငွ့အ္ေမရကိန္ႏိငုင္တံို႔တြင ္ေရာင္း 
ခ်ခဲ့သည္။

ယာကုမၸဏီ၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ 
ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
  အကယ္၍ ယင္းသို ႔ျပဳတ္ 
ထြက္သြားပါက လွ်ပ္စစ္လိုင္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ထားစဥ္ အတြင္းပိုင္း 
ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ထိမိ၍ ဓာတ္ 
လိုက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ 
ဟု ႏုိကီယာကုမၸဏီက ေျပာသည္။
 ယင္းျပႆနာရွိေၾကာင္း အ 
တြင္းပိုင္းပစၥည္း အရည္အေသြး 
ထနိ္းခ်ဳပမ္ႈလပုင္န္းစဥအ္တြင္း ရွာ 
ေဖြေတြ႕ရွခိဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး ယခအုခ်နိ ္
ထိ ယင္းျပႆနာေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
သမူရွိေသးဟ ုဖငလ္န္ႏိငုင္အံေျခ 
စိုက္ ႏိုကီယာကုမ ၸဏီက ေျပာ 
သည္။

  ယခင္က ကမၻာ့မိုဘိုင္းဖုန္း 
ေစ်းကြကက္ိ ုဦးေဆာင္ႏိငုခ္ဲ့ေသာ ္
လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ 
ကိရုီးယားအေျခစိကု ္ဆမ္ေဆာင္း 
ကုမၸဏီထံသို ႔ ၎၏ ေစ်းကြက္ 
ထိပ္ဆံုးေနရာ လဲႊအပ္လုိက္ရ 
သည့္ႏိုကီယာကုမၸဏီမွာ Lumia 
2520 သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာကို  
ပထမဆံုးထုတ္လပ္ုထားျခင္း ျဖစ ္
သည္။
   ယင္းအားသြင္းကိရိယာ 
ပလတ္စတစအ္ဖံုး၏ လဲလယ္ွႏိငု ္
ေသာ ပလတမ္ွာ ေလ်ာရ့လဲာႏိငုၿ္ပီး 
ျပဳတ္ထြက္သြားႏိုင္သည္ဟု ႏုိကီ 

  ေဖာက္သည္မ်ားအားလံုး 
ယင္းအားသြင္းကိရိယာမ်ား အ 
သံုးျပဳျခင္းကို ေနာက္ထပ္အသိ 
ေပးမႈမတိုင္မီထိ ရပ္ဆိုင္းထား 
ၾကရန္ ႏုိကီယာကုမၸဏီက တိုက္ 
တြန္းထားသည္။
 ႏိုကီယာကုမၸဏီက ၎၏ 
မိဘုိငု္းဖနု္းႏငွ့ ္သငပ္နု္းကြနပ္်ဴတာ 
လုပ္ငန္းကို မိုက္က႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸ 
ဏီသို႔ ယခုလကုန္တြင္ ေရာင္းခ် 
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ႏိုကီ 
ယာကုမၸဏီမွာ ယမန္ႏွစ္က ယူ႐ို 
ေငြ သန္း ၇၈၀ အ႐ံႈးေပၚခဲ့သည္။

—Ref: AFP
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က ေျပာသည္။
 တယ္လီကြန္းသိပ္သည္းဆ 
တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမွ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
အေနအထားအရ အခ်ဳိ ႕ေနရာ 
မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မႈ မရေသး 
ျခင္းမ်ားရွိေနၿပီး မုိဘုိင္းအမ်ဳိးအ 
စားမ်ားျပားေနျခင္းမွာလည္း အ 
ခကအ္ခတဲစခု္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သ ိ
ရသည္။
 ‘‘အခုလုပ္ေနတာက အမ်ဳိး 
အစားက ေလးခု၊ ငါးခု ျဖစ္ေန 

ေဆြမြန္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၁၉

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 
လက္ရွိသုံးစဲြေနသည့္ မိုဘုိင္းအ 
မ်ဳိးအစားမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ 
မုိဘုိင္းဖုန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲမႈ 
မ်ားရွိေသာလ္ည္း CDMA အမ်ဳိးအ 
စားမ်ားကိုလည္း ရပ္ဆုိင္းသြား 
ရန္မရွိဘဲ  နည္းပညာပိုင္းအရ 
ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္သြားရန္သာရွိ  
ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သ 
တင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာ 
၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးျမတ္ဟိန္း 

တယ္။ GSM ထုတ္တယ္။ WC- 
DMA, CDMA 450, CDMA800 
အဲဒီလို ေလးငါးမ်ဳိးေလာက္ လုပ္ 
တယ္။ အဲဒီေတာ့ တာ၀ါတုိင္ရွိ 
တယ္။ စခန္းရိွတယ္။ ဒတီာ၀ါတိုင ္
က GSM ရွိတယ္။ CDMA စက္ 
မရွိဘူးဆိုတဲ့ ဒီလိုမ်ဳိး အခက္အခဲ 
ေလးေတြလည္း ရွိတယ္’’ ဟု ဦး 
ျမတ္ဟိန္းက ေျပာသည္။ 
 CDMA မိဘုုငိ္းဖနု္းလုငိ္းမ်ား 
ကိုလည္း ရပ္ဆုိင္းသြားရန္ မရွိဘဲ 
နည္းပညာတုိးတက္လာမႈ အေပၚ 
မူတည္၍သာ ထပ္မံခ်ဲ႕သြားရန္ရိွ 

ၿပီး မိဘုုငိ္းထပတ္ိုး၀န္ေဆာငမ္ႈ (V 
alue Added Services) မ်ားမွာ 
လည္း လက္ရွိတြင္ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မံလုပ ္
ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္  ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတဟ္နိ္း 
က ေျပာသည္။
 လက္ရွိတြင္ CDMA မုိဘုိင္း 
ဖုန္း အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
MEC အမွတ္တံဆိပ္ပါ CDMA 
800 MHz ၁၅၀၀က်ပ္တန္ ဖုန္း 
မ်ားကိသုာ ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရးေကာ ္
ပိုေရးရွင္းက ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး 

အျခားေသာ GSM ႏွင့္ WCDMA 
ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကို  ျမန္မာ့ 
ဆကသ္ြယ္ေရးလပ္ုငန္းက ေရာင္း 
ခ်ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမွ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားအ 
တြက္ ထပ္တုိး၀န္ေဆာင္မႈ (Val- 
ue Added Services)မ်ားကို 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာက 
ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ကိငုမ္ည္ ့ျပညပ္ကမုၸဏမီ်ားက အ 
ဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားအျပား 

ကိ ုမိဘုုငိ္းဆင္းမက္တမ္်ားေရာင္း 
ခ်စဥ္ကပင္ တစ္ပါတည္း ထည့္ 
သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ ိ
ရသည္။
 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမွလည္း ေအာ္ပေရတာတစ္ခု 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ ဂ် 
ပန္ႏုငိင္ ံKDDI ကမုၸဏီႏငွ္ ့အေသး 
စတိသ္ေဘာတညူမီႈရရွရိန ္ညႇိႏႈငိ္း 
ေဆာငရ္ြက္ေနၿပီး ေကာပ္ိုေရးရငွ္း 
တစ္ခုအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲလုပ္ 
ေဆာင္သြားရန္လည္း စီစဥ္ေနၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပ 
ညာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးျမတ္ 
ဟိန္းက ေျပာသည္။ 
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ထိုင္းမိန္းမလ်ာမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည့္
ဂရင္း႐ိြဳင္ရယ္မ႑ပ္အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံရ
 ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မိန္းမလ်ာမ်ား 
က အတြင္းခံသာ၀တ္ၿပီး ကျပခဲ၍့  
ျမနမ္ာ႐့ိုးရာႏငွ့ဆ္န္႔က်ငဘ္က္ျဖစ ္
ခဲ့ကာ ရန္ကုန္သႀကၤန္ နာမည္ 
ပ်ကခ္ဲ့ရ၍ ဂရင္း႐ိြဳငရ္ယ္မ႑ပ္ကိ ု
အမညပ္်ကစ္ာရင္းသြင္းၿပီး ေနာင ္
ႏွစ္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳေပးေတာ့ဟု 
သိရသည္။ Stars and Model 
Agency ပုိင္ရွင္ ကိုဂြၽန္လြင္ေခၚ 
လာသည့ ္မိန္းမလ်ာအကမယ္မ်ား 

ျဖစၿ္ပီး ရနက္နုၿ္မိဳ႕ရွ ိကားအေရာင္း 
ျပခန္းဖြင့္ပဲြတစ္ခုတြင္လည္း လာ 
ေရာက္ ခ့ဲဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။ 
သႀကၤန္ ကာလမ်ားတြင္ မ႑ပ္လာ 
ေလွ်ာက္ပါက  အမညပ္်ကစ္ာရင္း 
သြင္းခထံားရသည့ ္မ႑ပမ္်ားအား 
ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ မ႑ပ္အမည္  
ဆိငု္းဘတုမ္်ားကိ ု ျမနမ္ာလုိေရးရာ 
တြင္လည္း အရြယ္အစားသတ္ 
မွတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသက္တမ္းျပည့္လွ်င္ ၀န္ႀကီး 
ဆက္မလုပ္ေတာ့ဟု ဦးျမင့္လႈိင္ေျပာ
 သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရ 
အဖဲြ႕မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၃၆ 
ဦးအနက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 
ႏငွ့ ္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည ္
ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီး ဦးျမင့လ္ႈငိက္ ယ 
ခုအစိုးရသက္တမ္းၿပီးလွ်င္ ၀န္ 
ႀကီးဆက္လက္လုပ္မည္မဟုတ္ 
ဟု ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ 
ေတာ္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ အလ်င္လို 

ေက်းရြာ လယသ္မားမ်ားႏငွ့ ္ေတြ႕ 
ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ 
လကထ္ကတ္ြင ္သပိၸနံည္းက် စိကု ္
နည္းစနစ္ကို တြင္က်ယ္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေတာင္ 
သူမ်ားအၾကား လက္ခံလိုက္နာမႈ 
နည္းေနဆဲျဖစၿ္ပီး လကက္်န္သက ္
တမ္းအတြင္း  အစြမ္းကုန္လုပ္  
ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ 
ဒုတိယအႀကိမ္လာရန္ရိွ
 အေမရိကန္သမၼတအုိဘား 
မားသည္ ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမ 
ကုန္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိယအ 
ႀကိ မ္လာေရာက္ရ န္ ရွိသည္ဟု  
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး 
ဌာန လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး 
၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ အေမရိ 
ကန္သမၼတသည ္ယခုႏစွက္န္ုတြင ္
ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် 
ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ 

ေရာက္ရန္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ 
လထ၌ဲ က်င္းပမည္ ့အေရွ႕ေတာင ္
အာရထွပိသ္ီးေဆြးေႏြးပဲြႏငွ္ ့အေမ 
ရကိန ္အာဆယီံေခါင္းေဆာငမ္်ား 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ ႔ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ 
ဟု ႏုိင္ငံေတာသ္မၼတ႐ံုးၫႊနၾ္ကား 
ေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးေဇာ္ေဌးက ေျပာ 
သည္။

ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ အိမ္စီးကားတိုက္ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၁၃ ဦးေသဆံုး
  ေတာင္ျပာတန္းခရီးသည္ 
တငယ္ာဥ္ႏငွ္ ့အမိစ္ီးကားငယတ္စ ္
စီးတိုက္မိရာမွ မီးေလာင္ကြၽမ္းၿပီး 
အမိစ္ီးကားငယ္ေပၚတြင္ လုကိ္ပါ 
လာသူ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ခရီးသည္ 
တငယ္ာဥ္ေပၚတြင ္လုကိပ္ါလာသ ူ
ခရီးသည္ ခုနစ္ဦး မီးေလာင္ကာ 
ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။  ဧၿပီ ၁၂ 
ရက ္နံနကက္ ျဖစပ္ြားခဲ့ၿပီး ေတာင ္
ျပာတန္း  ခ ရီးသည္တင္ယာဥ္  
ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို႔ 
မွာ ထြက္ေျပးတမိ္းေရွာငသ္ြားခဲ ့ရာ 
ယခုအခ်ိန္ထိ ဖမ္းဆီးမိျခင္းမရိွ 
ေသးေပ။ မီးေလာင္ကြၽမ္းခံရ၍ 

ေနျပည္ေတာ္ခုတင္တစ္ေထာင္ 
ေဆး႐ံတုြင ္ကသုေနေသာ ဒဏရ္ာ 

ဦးကိုကိုႀကီး မဂၤလာပဲြ ကုန္က်စရိတ္အေထာက္အပံ့ယူက်င္းပျခင္းမဟုတ္
  ဧၿပီလဆန္းက က်င္းပခဲ့ 
ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကို 
ကိုႀကီး၏ မဂၤလာပဲြကိစၥႏွင့္ပတ္ 
သကၿ္ပီး ေငြေၾကးအေထာကအ္ပ့ံ 
မ်ား ယူခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ သ 

တင္းမွားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ကာ 
ယကံရွင္ျဖစ္သူ ဦးကိုကို ႀကီးက 
ေျပာသည္။ ဦးကိုိကုိႀကီး၏ မဂၤ 
လာပြဲကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၈၈ 
မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ရန္ပုံေငြမွ ယူသံုး 

အစိုးရႏွင့္ 
ေကအိုင္ေအတို႔ 
တစ္ေက်ာ့ျပန္
တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္
 အစိုးရတပ္ႏငွ့ ္ေကအိငု္ေအ 
တုိ႔ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွစတင္၍ ရွစ္ 
ရက္ၾကာ တုိက္ပဲြမ်ားတစ္ေက်ာ့ 
ျပန္ျပင္းထနစ္ြာ ျပနလ္ည္ျဖစပ္ြားခဲ ့
ရာ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ဘက္မွ အရာရွိႏွစ္ဦး 
အပါအ၀င္ ကိုးဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး အ 
ရာရိွတစ္ဦးအပါအ၀င္ ၁၇ ဦး 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ေကအုိင္ေအ 
ဘက္မွ အေလာင္း ၁၄ ေလာင္း 
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ တပ္မ 
ေတာ္ဘက္မွ  ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း  
လံုး၀မျပဳလပုခ္ဲဘ့ ဲဆကသ္ြယ္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ 
လံု ၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေက 
အုိင္ေအဘကက္မူ အစိုးရတပ္က
သန္းေခါင္စာရင္း လံု ၿခံဳေရးအ 
ေၾကာင္းျပ၍ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ ျပဳ 
လပုခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ေက်ာ ့
ျပန္ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ တုကိပ္ဲြမ်ားႏငွ့ ္
ပတ္သက၍္ အသီးသီး ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

အလွဴတြင္ ေကြၽးေသာ သႀကၤန္ထမင္းစားၿပီး ျမ၀တီေဒသခံ ၁၆၀ ေက်ာ္ 
အစာအဆိပ္သင့္
 ျမ၀တၿီမိဳ႕ ေပါေလာေက်းရြာ 
ဘန္ုးႀကီးေက်ာင္းတြင ္ဧၿပီ ၁၉ ရက ္
က ျပဳလုပ္ေသာ အလွဴတစ္ခု၌ 
ေကြၽးေသာ ထမင္းကုိ စားမိရာမွ 
ေဒသခံ ၁၆၅ ဦးအစာအဆိပ္သင့္ 
ခဲ့သည။္ ေဒသ႐ိုးရာသႀကၤန္ထမင္း 

ေကြၽးျခင္းျဖစ္ၿပီး နနံကပ္ုငိ္းအလွဴ 
တြင္ ဘာမွမျဖစ္ဘဲ ညေနပုုိင္း 
အလွဴတြင္ စားမိသူမ်ားအစာအ 
ဆပ္ိသင္ခ့ဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ ေန႔အပူ 
ခ်နိမ္်ားျမင့္ေနမႈေၾကာင္ ့ခ်ကထ္ား 
ေသာ ထမင္းႏွင့္ ဟင္းမ်ားအခ်ဥ္ 

ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲ
ေမးခြန္းေပါက္မႈ 
ဒု၀န္ႀကီး 
ဦးေဆာင္စစ္ေဆး
 မတ္လကုန္ပိုင္းမွ ဧၿပီလ 
ဆန္းအထိ က်င္းပခဲ့ေသာ အစိုးရ 
ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြတြင္ ေမးခြန္း 
ေပါက္ၾကားမႈကုိ သာသနာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး 
ေဆာင္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ 
သည္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓမၼာ 
စရိယစာေမးပြဲ၏ စာစစ္ဌာန အ 
မ်ားစုတြင္ ေမးခြန္းေပါက္ၾကား 
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕တုိင္းေဒ 
သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာစစ္ဌာန 
မ်ားတြင္ ေမးျမန္းမည့္ေမးခြန္းႏွင့္ 
ထပ္တူ ေပါကၾ္ကားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 
သျဖင့္ ၀န္ႀကီး႐ံုး အမိန္႔စာျဖင့္ 
ေမးခြန္းလဲလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရ 
သည္။ 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈကုိ ကန္႔သတ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာၾကားမႈေ၀ဖန္ခံရ
  လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပဲြကာလတြင္ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုး မႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ 
က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ပါက လြတ္လပ္၍ တရား 
မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လာ 
ႏိုင္ဖြယ္မရိွဟု ႏုိင္ငံေရးအသုိုင္း 
အ၀ုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကသံုုးသပ္ 
သည္။ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ က်င္းပ 
မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ 
အတြင္း မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ၀င္ 
ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိ ယ္ စား လွ ယ္ေ လာ င္း ကုိ သာ  
ေဟာေျပာခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အ 
ျခားမည္သူ႔ကုိမွ် ေဟာေျပာခြင့္ 
မျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ျပည္ 
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ 
ရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၏ ေျပာ 
ၾကားမႈကုိ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား 
က တံု ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။

ေပါက္ကာ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း 
ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမ၀တီၿမိဳ႕ေဆး႐ံု 
အုပ္ႀကီးက သံုးသပ္ထားၿပီး လူဦး 
ေရ ၃၀ ေက်ာ္မွာ ေဆးကုသေနရ 
ဆဲျဖစ္သည္။

ရရွိသတူစဦ္းမွာ ဧၿပီ ၁၇ ရကတ္ြင ္
ထပ္မံေသဆံုးသြားခဲ့သည္။

ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို လည္း 
၎၏ ႏိငုင္ံေရးလပု္ေဖာ ္ကိငုဖ္က ္
ျဖစ္သူ ဦးျမေအးက ၎၏ လူမႈ 
ကြနရ္ကစ္ာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ ေဖစ့ ္
ဘြတ္ခ္တြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း 
ေရးသားခဲ့သည္။

အိမ္လခမေပးႏုိင္၍ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ အဘုိးအိုတစ္ဦး ဆဲြႀကိဳးခ်သတ္ေသ
အိမ္လခမေပးႏုိင္၍ အိမ္ရွင္က 
ဆင္းခုိင္းသျဖင့္ ေတာင္ဒဂံု ၁၀၆ 
ရပ္ကြက္ ၿမိဳင္တန္းသာ (၁) လမ္း 
ရိွ အိမ္တြင္ တစ္ဦးတည္းေနထုိင္ 

ေသာ အသက္ (၇၂) ႏွစ္အရြယ္ 
အဘုိးအိုတစ္ဦးသည္ ဧၿပီ ၁၈ 
ရက္က ဆဲြႀကိဳးခ်ေသဆံုးခဲ့သည္။ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီကလည္း 

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ငွား 
ေနေသာ အဘုိးအိုတစ္ဦးသည္ 
အိမ္လခမေပးႏုိင္၍ ကုိယ့္ကုိယ္ 
ကုိယ္သတ္ေသမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု - လွထြန္း

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္စိုးႏိုင္
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အခန္း (၃၁)
ကြၽန္သံသရာလည္ေနၾကရသူမ်ား
‘‘ေစတီပုထိုးဂူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တို ႔ဘိုး 
ဘြားတညထ္ားပါတယ္။ ေရွးအခါ 
ကကြယ၊္ ေရႊအိုေရႊေမွး၊ ေရႊကုယိ ္
ေလး၊ ေရႊသူေဌးတုိ႔ လွဴခဲပ့ါတယ၊္ 
၀င္း၀ါလို႔ထည္၊ ဘယ္ဧည့္သည္ 
ေငးမဆံုးေတြးမဆံုးဖြယ၊္ ကုန္းက 
မူေလးထက္၀ယ္၊ ထံုးျဖဴေလးမ 
ျပယ့္တျပယ္၊ တန္ေဆာင္း ျပာ 
သာဒ္ေက်ာင္းဇရပ္ေတြနဲ႔ ေကာင္း 
ျမတ္မနသီ၊ ရႊင္ၾကည္မေနာ၊ ေရ 
ၾကည္လွ်ံျမကန္အလွ၀ယ္၊ ညေန 
ညိဳ၊ ႏွမေမပ်ိဳေရခ်ိဳခပ္တယ္၊ အုိး 
စည္ဗံုေမာင္း ၿခိမ့္  ၿခိမ့္ေညာင္း  
လုိ႔ရယ္။ ဘယ္သူေတြ ဖ်က ္မပ်ကခ္ဲ့ 
ပါ၊ ကေမၻ၊ ကမၻာ၀ယ္ အလွဴေရ 
စက္လက္နဲ႔မကြာ ေစတနာႂကြယ္ 
သဒၶါမခ်ိဳ႕ေလတယ္၊ ျမန္မာတုိ႔ 
ေျမနယ္၊ ပသာဒေတြ မယြင္းမ 
ေစာင္း၊ သဘာ၀အေျခအတင္း 
မေျပာင္းအသင္း အေပါင္းၾကည့္ 
ေလကြယ္၊ ၾကည့္ေလကြယ္၊ သိေစ 
မယ္၊ ဟန္မတင္း၊မာန္မျပင္း၊ ဖန္ 
ဆင္းသည့္ ပရိယာယ္မရွိတယ္၊ 
လာေလာ့ဧည့္သည္၊ ႐ႈေလာ့ဧည့္ 
သည္ ကမၻာထုတြင္း ပမာျပဳရင္း 
ျမန္မာ႐ႈခင္း၊ ျမန္မာစိတ္ရငး္အ 
စင္းသိရမယ္’’
 ‘‘ကုိမင္းဒင္ရယ္၊ ေတာ္ပါ 
ေတာ့ဗ်ာ။ နားေထာင္လုိ ႔ေတာ့  
ေကာင္းပါရဲ ႕ ။  ကြ ၽ န္ေတာ္တုိ ႔ 
ေရာက္ေနတဲ့ေနရာ၊ ျဖစ္ေနတဲ့ 
အေျခအေနေတြနဲ႔ ဖလီာကန္႔လန႔ ္
တုိက္ေနလြန္းလို႔ပါ’’
 ‘‘ခငဗ္်ားဗ်ာ၊ သခီ်င္းဆိတုယ္ 
ဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရးဗ်’’
 ကုိသက္ခုိင္ေမာင္းေနေသာ 
ကားေပၚမွာ သူ႔ေဘးက ထိငုလ္ုကိ ္
ရင္း  ေမြးရပ္ေျမအလြမ္းေျဖသီ 
ခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ခပ္တိုး 
တိုးညည္းဆိုေနျခင္းအား ကုသိက ္
ခိုင္ ႐ုတ္တရက္ဟန္႔လုိက္သျဖင့္ 
ကြ ၽန္ေတာ့္သီခ်င္းမွာ ဆံုးခန္းမ 
တုိင္လုိက္ေတာ့ေခ်။ လူရင္းမုိ ႔ 
စိတ္ဆုိးရန္ အေၾကာင္းမရိွေသာ္ 
ျငား အနည္းငယ္ေအာင့္သည္း 
ေအာင့္သက္ျဖစ္ရသည့္အတြက္ 
ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ကို ခြန္းတုံ ႔ျပန္အ 
ေငါ့တူးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ‘‘ေအးပါဗ်ာ၊ လြန္တာရွိရင္ 
၀ႏၵာမိပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ 
ပါတယ္။ သို႔ေပသည့္ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ ေရာက္ေနတဲ့ေနရာဟာ ဗမာ 
ေတြအတြက္ လူ႔အေရးမေျပာနဲ႔၊ 
ေခြးအခြင့္အေရးေလာက္ေတာင္ 
မရိတွာမို႔ ခငဗ္်ားဆကဆ္ုမိယ္ ့ေရ 
ၾကည္လွ်ံျမကန္အလွ၀ယ္၊ ညေန 
ညိဳ၊ ႏမွေမပ်ိဳ ေရခ်ိဳခပ္တယ္။ အုိး 
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မင္းဒငရ္႕ဲ 
သက္ခိုင(္၂)
မင္းဒင္

စည္ဗံုေမာင္းၿခိမ့္ ၿခိမ့္ေညာင္းလုိ ႔ 
ရယ္ဆုိတဲ့ စာသားကို ကြၽန္ေတာ္ 
ဆက္မၾကားခ်င္ေတာ့လုိ႔ပါ’’
 ‘‘ေၾသာ၊္ ဒါဆု ိသခီ်င္းေရးတဲ ့
စႏၵာရားဦးလွထြဋ္ဟာ အလြဲေတြ 
မ်ား ေရးထားခဲ့လုိ႔လားဗ်ာ’’
 ‘‘ဒသီခီ်င္းမွာ ေတးေရးဆရာ 
ေရာ၊ မူရင္းအဆုိရွင္ ကုိ၀င္းဦး 
ေရာ ဘာမွ ေျပာစရာမရိွေလာက္ 
ေအာင္ ၿပီးျပည့္စံုေနတာမွန္ပါ 
တယ္။ ခက္ေနတာက ဒီသီခ်င္း 
ဟာ လကရ္ိတွုငိ္းျပညမ္ွာ ျဖစပ္်က ္
ေနတာေတြနဲ႔ေတာ ့ေတာ္ေတာက့ု ိ
အံေခ်ာ္ေနၿပီလို ႔  ေျပာရမယ္ဗ်။ 
ဘာတဲ့၊ ပသာဒေတြ မယြင္းမ 
ေစာင္း၊ သဘာ၀အေျခအတင္း 
မေျပာင္းတဲ့ ဟုတ္လား။ ေျပာင္း 
လိုက္တဲ့  သဘာ၀ေရေျမေတြ  
ေတာင္ေတြ၊ ေတာငတ္ြင္းျဖစက္နု ္
တဲ့အထိ။ ေနာက္ရိွေသးတယ္။ 
အုိးစညဗ္ံုေမာင္းၿခမိ္ၿ့ခမိ့္ေညာင္းဖို႔ 
ေနေနသာသာ၊ လယ္သိမ္းေျမ 
သိမ္းနဲ႔ ဒုကၡေတြ ပင္လယ္ေ၀ေန 
တာ မျမင္ခ်င့္အဆံုး’’
 ‘‘ေၾသာ္၊ ကုသိကခ္ုငိရ္ယ္ သ ီ
ခ်င္းကု ိသခီ်င္းလုသိာ နားေထာင ္
ၾက၊ ဆုၾိက၊ ညည္းၾကတာ ဓမၼတာ 
ပါဗ်ာ’’
 ‘‘ေအးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီဓမၼတာ 
သေဘာထဲမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး နစ္ 
ေနခဲ့ၾကလို႔ က်ဳပ္တုိ႔ဗမာေတြ ယိုး 
ဒယားမွာလာၿပီး ကြ ၽန္သံသရာ 
လည္ေနၾကတာေပါ့’’
 ‘‘ေၾသာ္၊ ေၾသာ္ ဟုတ္ၿပီ။ ဟန္ 
က်လိကု္ေလ။ ေစာေစာက စကား 
ျပတသ္ြားတဲ ့ကြၽနသ္သံရာဆုတိာ 
ေသခ်ာဆက္ရွင္းပါဦးဗ်ာ’’
 ‘‘ရွင္းပါမယ္ဗ်ာ။ ခဏေစာင္ ့
ပါဦး။ ခ်က္ဖုိ႔၊ ျပဳတ္ဖို႔ ဟင္းစား 
ေလး သြား၀ယလ္ိကုၾ္ကရေအာင။္ 
ၿပီးမွ ကြၽန္ဇာတ္ခင္းၾကတာေပါ့’’
 ကုိသက္ခုိင္သည္ ကားကုိ 
၀ထစ္အရပ္မွသည္ စဖန္ဟင္း 
ကမ္းေျခသို႔ ဦးတည္ေမာင္းႏငွ္ေန 
၏။ ညေနေစာင္းအခ်ိန္လမ္းမ 
ေတြေပၚမွာ ကားေတြ ျပည့္ညပ္ 
ေနေသာေၾကာင္ ့အရိနွ္ႏငွ္ ့ေမာင္း 
၍မရေခ်။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
တစ္ဘီး ခ် င္းလွိ မ့္ေနရသည္မုိ ႔ 
စကားေျပာခ်ိန္ရသည္။
 ‘‘ကုိသက္ခုိင္ ဒီၿမိဳ႕က ကား 

သစ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေပါတဲ့ ၿမိဳ ႕ 
ဗ်ာ။ ကားအေဟာင္းေတြမူးလို ႔ 
ေတာင္ ႐ွဴစရာမရိွ။ ျမင္ခ်င္လုိ ႔ 
ေတာင ္မျမငရ္တဲ့ ၿမိဳ႕ပဗဲ်ာ။ ဒၾီကား 
ထဲ ဆိုင္ကယ္ေတြ ေပါခ်က္ကေတာ့ 
အမိ္ေပါက္ေစအ့လကား ေလွ်ာက ္
ေ၀ထားေရာ့သလား ေအာက္ေမ့ 
ရတယ္’’
 ‘‘ေအးေလ၊ ဒီႏုိင္ငံမွာ ကား 
တုိ႔၊ ဆုိင္ကယ္တုိ႔ ၀ယ္စီးတယ္ဆို 
တာ ထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥမွ မဟုတ္ 
တာ။ ကားအသစ္စီးခ်င္သလား၊ 
ကားအေဟာင္းစီးခ်င္သလား။ 
ကားအေဟာင္းစီးခ်ငရ္င ္ဗမာေငြ 
ဆယသ္နိ္းေလာက ္လကင္င္းေခ်၊ 
ဗမာေငြ သံုးသိန္း၀န္းက်င္လစဥ္ 
အရစက္်သြင္းႏုငိ႐္ံနုဲ႔ စီးႏုငိပ္ါဗ့်ာ။ 
ကား အ သ စ္ စီး ခ် င္ ရ င္  ကား  
ေဟာင္းကုိ ျပန္ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြ 
နဲ ႔  ကားအသစ္အတြက္ ပထမ 
ဆံုးအရစ္ လက္ငင္းေငြေခ်လုိက္ 
႐ံု ပဲ ။  ပ႐ုိ မိုး ရွ င္းအေနနဲ ႔  ဒစ္  
စေကာင့္ခ်ခ်ိန္မ်ားဆို  ဗမာေငြ  
ဆယ့္ငါးသိန္း ၊  ထုိင္းဘတ္ငါး  
ေသာင္းေလာကန္ဲ႔ေတာင ္စီးႏုငိပ္ါ ့
ဗ်ာ။ ဆုိင္ကယ္စီးခ်င္သပဆုိရင္ 
ဗမာေငြ  သံုးသိန္းေလာက္သာ 
လ က္ င င္းေ ခ် လို က္ ။  ေ နာ က္  
ဆံုးေပၚေမာ္ဒယ္ ဆုိင္ကယ္အ 
သစ္စက္စက္ကုိ လစဥ္အရစ္က် 
ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ရႏုိင္ပါ့ဗ်ာ။ ဗမာ 
ျပညမ္ွာလိ ုအတုိးႏႈန္းလည္း မႀကီး 
ဘူး။ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ဘဏ္စနစ္ေတြ 
လည္းမရိွဘူးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ့္လုိ 
ငပါမႊားေတာင္ တုိယုိတာကုမၸဏီ 
ကေန ယုံၾကညစ္တ္ိခ်ရတ့ ဲေဖာက ္
သည္စာရင္းသြင္းၿပီး ေနာက္ထပ္ 
ကား၀ယ္ခ်င္သပဆုိရင္  ဘတ္ 
သန္းခ်ီတန္တဲ့  ေနာက္ဆံုးေပၚ 
ကားငါးစီးကုိ ဘာအာမခံခ်က္မွ 
မပါဘဲ၊ ကြၽန္ေတာ္လကမွ္တ္တစ ္
ခ်က္ထုိး ႐ံု နဲ ႔  တစ္ ႀကိမ္တည္း  
ေရာင္းေပးႏုိင္ပါတယ္လို ႔ေတာင္ 
ကမ္းလွမ္းခံရဖူးသဗ်’’
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ ႏုိင္ငံနဲ ႔မ်ား 
ကြာခ်က္ ကုိသက္ခုိင္ရာ’’
 ‘‘ကြာမွာေပါ့ဗ်ာ။ ကန္ေတာ့ 
ပါ ရဲ ႕ ၊  အႏွ စ္ ငါး ဆ ယ္ေ က်ာ္  
ေသာက္တလြဲစနစ္ ႀကီးနဲ ႔  ေပ်ာ္ 
ေပ်ာႀ္ကီးစခန္းသြားခဲတ့ာကုိး။ ခင ္
ဗ်ားမတွထ္ားေပေတာ။့ လတူစဥ္ီး 

ခ်ငး္၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံအ 
သီးသီးမွာ ေအာင္ျမငမ္ႈရ႕ဲ အခရာ 
အက်ဆံုးအခ်က္ကုိ  တစ္ခြ န္း  
တည္းနဲ ႔ ေျပာပါဆုိရင္ စနစ္လို ႔ 
ေျပာလို႔ရတယ္ဗ်ာ’’
 ‘‘ခင္ဗ်ားဥစၥာလူမွာပါ စနစ္ 
လုိသတဲ့လား။ ဘယ္လိုပါလိမ့္’’
 ‘‘ဒီလူ ႔ႏွယ္၊ ရွင္းေနတာကုိ 
႐ႈပ္ေအာင္ထပ္ေမးေနျပန္ပါၿပီ။ 
လူမွာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ 
ႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးစီးပြားကုိ ရရိွ 
ခစံားႏုငိဖ္ုိ႔ ေနထုငိ္ျပဳမႈစား ေသာက ္
တာေတြဟာ နည္းစနစ္မက်ဘဲ 
ဘယ္မွာလာျဖစ္ႏုိင္ပါမတုံး။ အ 
ဖဲြ ႕အစည္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ရာ 
ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ တုိးတကႀ္ကီး 
ပြားေၾကာင္းဟာလည္း နည္းစနစ္ 
မွန္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္တာမ်ိဳးပဲ။ ႏုိင္ငံ 
တစခု္အတြကဆ္ိ ုစနစက္ ပုိေတာင ္
အေရးႀကီးေသးဗ်ာ။ ျမန္မာ့နည္း၊ 
ျမန္မာ့ဟန္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တို ႔၊ 
စည္းကမ္းျပည္၀့ေသာ ဒမီုကိေရစ ီ
တုိ႔ဆုိတဲ့ စကားလံုးေတြ တြင္တြင္ 
သံုးၿပီး တစဖ္ကက္ ကုယိက္်ဳိးေတြ 
ကုယ္ိစရွီာလိကုၾ္ကတာ ဗမာျပည ္
ႀကီးေရစုန္ေမ်ာခဲ့ပါေပါ့လား။ ဒီ 
ေတာ ့ေခတ္ေျပာင္းေနပါၿပလီုိ႔ ခင ္
ဗ်ားက ဆုိဦးမယ္။ ေခတ္ေျပာင္း 
ဖုိ ႔အဓိကအခ်က္ကလည္း စနစ္ 
မွ န္တစ္ခုကုိ  ေျပာင္းႏုို င္ ပါမွ ။ 
အဲဒီစနစ္ မွ န္နဲ ႔  သြားဖုိ ႔အဓိက 
အခ်က္ကလည္း အုပ္စုိးသူအလို 
က် စိတ္ထင္တိုင္းေရးထားတဲ့ ဖဲြ႕ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္ 
မွာလာ အလုပ္ျဖစ္ပါ့မတုံး။ တ  
ကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံ 
အေရးကိစၥေတြမွာ သေဘာထား 
တင္းမာလသွ ူမဟတုပ္ါဘူး။ ကုယိ ္
ကုိယ္၌ကလည္း ဘာေကာင္မွ မ 
ဟုတ္တာမုိ ႔  တင္းမာစရာ အ 
ေၾကာင္းလည္း မရွိပါဘူး၊ န၀တ 
အာဏာသိမ္းခါစမွာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေတြ လနဲ ႔ခ်ီ ၿပီး အိမ္ေတာင္ျပန္ 
မအိပ္ႏုိင္ၾကတာ၊ အေရးေပၚအ  
စည္းအေ၀းေတြ ဆက္တုိက္လုပ္ 
ေနခဲ့ၾကတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္ 
တုိင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ တာမုိ႔ ေၾသာ္၊ ဒီစစ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို ႔သိသ 
ေလာက္၊ မွတ္သေလာက္ နည္း 
လမ္းေတြနဲ႔ ယိုယြင္းေနတဲ့ တိုင္း 
ျပည္ကုိ အဖတ္ဆယ္ေနၾကတာ 

ပဲလို႔ေတာင္ ေတြးေတာလက္ခံခဲ့ 
တဲ့သူပါ။ ဒါေပမဲ့ ေရႊကုိယ္ေတာ္ 
ေတြ လုပ္နည္း၊ လုပ္ဟန္နဲ႔ ခံယူ 
ခ်က္မွန္၊ မမွန္အႏွစ္သံုးဆယ္နီး 
ပါးအၾကာမွာ စာရင္း ျပန္ခ်ဳပ္ၾကည္ ့
လုိက္ေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွန္သမွ် 
ဆယ္သက္စားမကုန္ေအာင္ ခ်မ္း 
သာၿပီး လထူကုေတာ့ တကဲပု ္ထကဲ 
မထြက္ႏုိုင္႐ံုမက လယ္ေတြ၊ ယာ 
ေတြပါ အသိမ္းခံရတဲ့အထိ  ျဖစ္ 
ကုန္ေလရဲ ႕ဗ်ာ။ အဆိုးတကာ့  
အဆုိးဆံုးကေတာ ့ျမစဆ္ံစုမီကံနိ္း 
လို၊ ေက်ာက္ျဖဴကူမင္းေရနံပုိက္ 
လိုင္းစီမံကိန္းေတြကုိ ၾကည့္ဗ်ာ။ 
အာဏာၿမဲရင္ ဘာမဆိုအကုန္ 
လုပ္၊ မည္းမည္းျမင္ရာ လက္ 
ညႇိဳးထိုးေရာင္း ၿ ပီး  ဆင္ျ ခင္တံု  
တရားမဲ၊့ ကုယိက္်ိဳးရွာခဲတ့ဲ ့အခုငိ ္
မာဆံုးသက္ေသပါပဲ’’
 ထုိေန ႔က ကုိသက္ခုို င္ကုိ  
ကြ ၽ န္ေတာ္အကဲခတ္ရသည္မွာ 
ဗမာျပညႀ္ကီး၏ ပစၥကၡျဖစရ္ပ္မ်ား 
အေပၚ ျပင္းထန္ေသာခံစားခ်က္ 
မ်ားျဖစ္ေပၚေနဟန္ရိွသည္။ သူ႔ 
စကားတို႔သည္လည္း ေတာင္စဥ္ 
ေရမရျဖစ္ေနသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ 
ထငသ္ည။္ ကြၽန္ေတာ္ၿငမ္ိသကစ္ြာ 
နားစြင့္ေနသညက္ု ိသတိျပဳမိေသာ 
ကုိသက္ခုိင္သည္ သူ ႔စကားကုိ  
တြငတ္ြငႀ္ကီး ေရွ႕ဆက္ေနျပန္၏။
 ‘‘အခုလကရွိ္အေျခအေနကု ိ
ၾကည့္ဗ်ာ။ စစ္ဗိုလ္တခ်ိဳ ႕လႊတ္ 
ေတာ္ထဲေရာက္ေနတာ၊  ယူနီ  
ေဖာင္းခြၽတၿ္ပီး လႊတ္ေတာအ္မတ ္
ေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြျဖစ္ေနတာကုိ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
လက္ခံရမယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ 
နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ၊ 
လူထုအသိအျမင္မရိွေသးလို႔ စစ္ 
ဗိုလ္ေတြအေနနဲ ႔ ပညာေပးသြန္ 
သင္ဆံုးမႏုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ 
ထဲေရာက္ေနၾကရတယ္ဆုိတာ 
မ်ိဳး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္ဗုိလ္အ 
မတ္ေတြက ေျပာသတဲ့ဗ်ာ။ ျပည္ 
ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီးအဆင္ရ့ိတွဲသ့ကူ 
လည္း စစဗ္ိလု္ေတြ ေရႊထီးေဆာင္း 
ခဲ့တဲ့ ေခတ္က အက်င့္အတုိင္း 
ေတြ႕တဲသ့ ူပါး႐ုကိမ္ယလ္ပုတ္နု္း။ 
အဆိုးဆံုးက ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီး 
ခ်ဳပ္လို  ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးကေန တုိင္း  
ျပည္ခြၽတ္ၿခံဳက်ရတာဟာ အစိုးရ 

က လထူကုု ိအလုလိိကုလ္ြန္းခဲလ့ို႔ 
ဆုတိာမ်ိဳး ေတြဖတ္ရ၊ ၾကားရ ဖန္ 
မ်ားေတာ့ ခ်က္ခ်င္းသာ လဲေသ 
ခ်ငစ္တိ္ေပါက္ေတာတ့ာပဗဲ်ာ။ လု ိ
ရင္းအခ်က္ေျပာရရင္ ေရွ႕ ဆက္ 
မယ္ ့ခရီးမွာ ဒလီိလုမူ်ိဳးေတြနဲ႔ေတာ ့
အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ 
လဲ။ သူတုိ႔ဟာ စနစ္မွားႀကီးရဲ႕ အ 
ေတြးအေခၚအမွားေတြကုိ ဆက္ 
ၿပီး ဆုပ္ကုိင္ထားဆဲျဖစ္တယ္။ 
စနစ္မွန္တစ္ခုရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း 
မွန္အတိုင္း လုိက္ၿပီးေလွ်ာက္ႏုိင္ 
တဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဗမာျပည္ 
ႀကီးပြားတုိးတကလ္ာေစမယ္ ့စနစ ္
ေကာင္းတစ္ခုကုိ  အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ႏုငိမ္ယ္ ့သူေတြ မဟတု ္
ဘူး။ စစဗ္ုလိခ္်ဳပအ္ားလံုးကု ိမရည ္
ၫႊန္းေပမယ့္ ေသခ်ာတဲအ့ခ်ကက္ 
ေတာ ့ဗမာျပညအ္ေျခအေနမနွက္ု ိ
သိၿပီး ဗမာျပည္ႀကီးလူရာ၀င္ျပန္ 
၀င္ေစခ်င္တဲ့  ယူနီေဖာင္းခြ ၽတ္ 
အေရအတြကဟ္ာ အငမ္တန္နည္း 
လြန္းလွတယ္’’
 ကုိသက္ခိုင္၏ စကားစ ဤ 
ေနရာသုိ႔အေရာက္တြင္ ကုိသက္ 
ခုိင္သည္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ႀကိမ္မွ် 
မေရာက္ဖူးေသာ စဖန္ဟင္းကမ္း 
ေျခႏငွ္ ့ေခ်ာင္းတစ္ခ္ုျခားေနသည္ ့
လမ္းသြယ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ကား 
ကုိ ခ်ိဳးေကြ႕၀င္လုိက္သည္။ ကုိ 
သကခ္ုငိ ္ဤေနရာႏငွ္ ့ရင္းႏွီးကြၽမ္း 
၀င္ေနဟနရ္ိွေသာ္ျငား ကြၽန္ေတာ့ ္
အတြက္မူ ေနရာအသစ္၊ ျမင္ 
ကြင္းအသစ္ျဖစ္ေန၏။ လမ္းငယ္ 
ႏငွ္ ့ကပလ္်ကရ္ိွေသာ ေခ်ာင္း ငယ ္
ထတဲြင ္ငါးဖမ္းေလမွ်ားဆိကုက္ပ ္
ထားၿပီး အျခားတစဖ္ကတ္ြငမူ္ ရင ္
စို ႔ခန္ ႔ျမင့္ေသာ ကြန္ကရစ္ခံုမ်ား 
ျဖင္ ့စနစတ္က်တည္ေဆာကထ္ား 
သည္ ့ေစ်းဆုငိတ္န္းရညွတ္စခ္ကုု ိ
ေတြ႕ရသည္။ အေအးခန္းမ်ားကုိ 
ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းမျပဳရေသးသည့္ 
လတ္ဆတ္ေသာ ငါး၊ ပုစြန္ႏွင့္ 
ပငလ္ယစ္ာမ်ား ေရာင္းရာ ငါးစမိ္း 
တန္းေပတကား။ ကုိသက္ခုိင္  
သညက္ားေပၚမွ ႐ုတ္တရကဆ္င္း 
ကာ ထုိင္းစကားကုိ ထုိင္းလူမ်ိဳး 
တစ္ဦး၏ ေလသံႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ 
စြာ ေျပာဆိုလ်က္ ေစ်းေမး၊ ေစ်း 
ဆစ္ရင္း ပုစြန္တုပ္ ႀကီးတခ်ိဳ ႕ ၊ 
ခ ပ္လတ္လတ္အရြယ္  ငါးႏွ စ္  
ေကာင္တုိ႔ကုိ ၀ယ္ကာ ကားေပၚ 
ျပန္တက္လာသည္။ ထုိ ႔ေနာက္ 
တြင္မွ ကားကုိ ေနာက္ေၾကာင္း 
ျပနလ္ညွ္၍့ ဆုခိဲ့ေသာ ေခ်ာင္းငယ ္
ကုိျဖတ္ေက်ာ္ကာ ပင္လယ္ကဗီြး 
ပင္တို႔ျဖင့္ သာယာ႐ႈေမာဖြယ္ျဖစ္ 
ေနသည့္ စဖန္ဟင္းကမ္းေျခသုိ ႔ 
ေရာက္ေလ၏။ ကုိသက္ခုိင္သည္ 
ပငလ္ယ္ကမ္းစပ္တြင ္အစအီရီခ် 
ထားေသာ ေက်ာကတ္ံုးႀကီးတစခ္ ု
ေပၚတြင္ ထိုင္ကာ ပင္လယ္ျပင္ 
ဘက္သို႔ ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈေန၏။ 
ကမ္းေျခမွ တစ္ဖာလံုခန္႔အကြာ 
အေ၀းရွိ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလွ 
ပ်က္ႀကီး တစ္စင္းနစ္ျမဳပ္ေနေလ 
ရာ ေရျပင္က်ယ္ႀကီးတြင္ အဆံုး 
သတ္သြားေသာ မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း 
ႏွင့္ တဲြဖက္လိုက္လွ်င္ လက္ရာ 
ေျမာကပ္န္းခ်ကီားတစခ္်ပ္ႏငွ္ ့တ ူ
ဘိေတာ့သည္။ 

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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တုိက်ဳိမွာ ဘာပဲက်ေပ်ာက္က်ေပ်ာက္ ဘာပဲေမ့က်န္ေမ့က်န္
(တစ္)

လူမွန္လွ်င္ ကမၻာ့မည္သည့္ဘက္ 
ျခမ္းမွာပဲေနေန၊ မည္သို ႔ေသာ 
အေရာင္အေသြးပဲရွိရွိ၊ မည္သည့္ 
အယဝူါဒကိပု ဲကိုးကြယက္ိုးကြယ၊္  
ဉာဏ္ပညာ အနိမ့္အျမင့္ မည္ 
မွ်ကြာျခားကြာျခား မည္သူမဆို   
ကိုယ္ႏွင့္အတူတကြ ယူေဆာင္ 
သြားေလရ့ွရိာ လူ႔အသံုးအေဆာင ္
ပစၥည္းကေလးတို႔ တစ္ေနရာမ 
ဟုတ္တစ္ေနရာ၊ တစ္ခါမဟုတ္ 
တစခ္ါ က်ေပ်ာကတ္တ္ၿမ၊ဲ ေမ့က်န္ 
တတ္ၿမဲျဖစ္သည့္  သတၱဝါေတြ 
ခ်ည္းသာပဲျဖစ္ပါသည္။
 မ်က္မွန္ကေလးတစ္လက္ 
လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္မည္ 
ေပါ။့ လကက္ိငုဖ္နု္းကေလးလည္း 
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မညေ္ပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ 
ေခါကထီ္းကေလးတစလ္က၊္ ပုိက ္
ဆံအိတ္ကေလးတစ္အိတ္၊ ကြန္ 
ပ်ဴတာေပါက္စကေလးတစ္လံုး၊ 
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကေလး တစ္ 
ေစာင၊္ ဘဏစ္ာအုပ္ကေလးတစ ္
အုပ္ စသည္စသည္။
 လူမွန္လွ်င္ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ 
ၾကစၿမဲ၊ ပ်ာယီးပ်ာယာရိွတတ္ၾက 
စၿမဲမို ႔  ထိုထိုေသာ လူ ႔အသံုးအ 
ေဆာင္ပစၥည္းကေလးတုိ႔ တကၠစီ  
ေပၚမွာ၊ ရထားေပၚမွာ၊ ဧရာမေဈး 
ဆုိင္ႀကီးေတြထဲမွာ၊ စားေသာက္ 
ဆုိင္စားပြဲေပၚမွာ၊ လမ္းေဘးလူ 
သြား စ ႀကႍေပၚမွာ က်ေပ်ာက္ 
တတ္ၾက၊ ေမ့က်န္တတ္ၾကၿမဲျဖစ္ 
သညမ္ွာ သပိၿ္ပီးထူးထူးဆန္းဆန္း 
ႀကီးေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္ေလပါ။
  သို ႔ေသာ္  ထိုက်ေပ်ာက္  
ပစၥည္း၊ ထုိေမ့က်န္ပစၥည္းတို႔ကို 
ျပန္ရ၊ မရဆုသိညက္ျဖင္ ့ထူးဆန္း 
ေသာကစိၥျဖစပ္ါသည။္ ဂ်ပန္ႏုငိင္ ံ
၏ ဇာတလ္ုကိတ္ုကိ်ဳၿိမိဳ႕ေတာႀ္ကီး 
တစ္ေနရာရာ၌ ႀကိဳကသ္ည္ပ့စၥည္း 
ေမ့က်န္၊ ႀကိဳ က္သည့္ပစၥည္းက် 
ေပ်ာက္ သင့္လက္ဝယ္သို႔ က်ိန္း 
ေသျပန္ေရာက္ကိုေရာက္ရေစ့  

ေမာင္သာခ်ဳိ

မညဟု္ဆုလိာေလေသာအခါတြင ္
ကား ေတာ္ေတာ့ကို ထူးဆန္း၍ 
သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

(ႏွစ္)
 ျမန္မာတုိ ႔ကုိယ္က်င့္တရား 
ႀကံဳလွီဆြံ႕ရွားပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဟာသလပုက္ာ ပံုေဆာင္ေျပာၾက 
ေလရ့ွိေသာ စကားေတြက အမ်ား 
အျပားႀကီးဆိုမွ တကယ့္ကို အ 
မ်ားအျပားႀကီးျဖစ္ပါသည္။
 စကားတစခု္က ဂ်ပန္ရထား 
ေတြေပၚ၌ အေျခခံပါသည။္ ဂ်ပန္ 
ရထားမ်ားေပၚ၌ မညသ္ည္ပ့စၥည္း 
ပ ဲေမ့က်န္က်န္ ျပန္မရတာမရိွတဲ။့ 
မ်က္မွန္(သို႔မဟုတ္)ပုိက္ဆံအိတ္ 
(သုိ႔မဟုတ္)ေခါက္ထီး (သုိ႔မဟုတ္) 
ကြနပ္်ဴတာတစခ္ခုကု်နခ္ဲသ့ညဆ္ု ိ
ပါစို႔။ ကိုယ္စီးခဲ့သည့္ရထား၊ တြဲ 
နံပါတ္၊ ထုိငခုံ္ေနရာ စသညတို္႔ကိ ု
သာ မတွထ္ားလုကိ။္ ေနာက္ေလး 
ငါးရကအ္တြင္း ထိရုထား၊ ထိတုြဲ၊ 
ထုိထိုင္ခံုရွိရာဆီသို ႔သြားၾကည့္။ 
မမိိေမက့်နခ္ဲ့ေသာပစၥည္းက မလူ 
က်န္ခဲ့ရာေနရာ၌ သည္အတုိင္း 
တဲ။့ မီးရထားတြဲေစာင္တ့ာဝနရ္ွသိ ူ

ကပင္လွ်င္ တစ္ေန႔ ျပန္လာယူ 
ႏုိးႏုိးႏွင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေလ့ရွိ ၿပီး 
လာမယူေလာက္ေတာ့ဘူးဟု ယူ 
ဆရသည့္ ေလးငါးေျခာက္ရက္ 
တနသ္ညမ္်ဳိး ေက်ာလ္ြနသ္ြားေတာ ့
မွ ထိုင္ခံုေနရာရွင္းလင္းသြားရန္ 
အလို႔ငွာ သိမ္းဆည္းလုိက္ၾကၿမဲ 
တဲ့။
 ယင္းဟာသကို နားေထာင္ 
ေနရသူက ေျပာသူကို စကားတစ္ 
ခြန္းျပန္ေမးပါသည။္ ‘‘အခုေကာ’’ 
တဲ့။ ေျပာသူ ခဏေတြသြားကာ 
‘‘အဲ.. အခုေတာ့ ပစၥည္းက်န္ခဲ့ရင္ 
ျပန္မရခ်င္ေတာ့ဘူး’’ဟု ျပန္ေျဖပါ 
သည္။ ထိုအခါ ‘‘ဘာေၾကာင့္လဲ’’ 
ဟု တစ္ေယာက္က ထပ္ေမးပါ 
သည္။ ဆက္ေျဖပုံက ‘‘ဗမာေတြ 
ေရာက္လာလုိ ႔ထင္တယ္ဗ်’’တဲ့။ 
ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ ေၾကကြဲရ 
သည့္ ဟာသျဖစ္ပါသည္။
  လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား  ေဈး 
ေကာင္းစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ 
လံုး၌ က်ေပ်ာက္၍ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ေမ့က်န္၍ေသာ္လည္း 
ေကာင္း မိမိဖုန္းကို တစ္ေနရာရာ 

တြင ္တစ္ေယာက္ေယာကက္ ရရိွ 
သြားခဲသ့ညဆ္ုပိါစို႔။ ပိကုဆ္မံေပး 
ဘဲႏွင့္ ျပန္ရဖို ႔ဆုိသည္မွာ ေတာ္ 
ေတာက့ိခုကခ္သဲည္ ့ဒလုဘႅတရား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံဳဖူးသူတုိင္းသိပါ 
သည္။ 
 လက္ကိုင္ဖုန္း၏ ကာလ 
ေပါက္ေဈးကိလုိကုက္ာ တစသ္နိ္း၊ 
ငါးေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း စသည္ 
စသည္ျဖင့္မေပးဘဲ မည္သို႔ေသာ 
အခါတြငမွ္ ျပန္ရေလမ့ရိွသညမွ္ာ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံပဲျဖစ္ပါသည္။ 
တခ်ဳိ႕မ်ားဆုိလွ်င္ ဖုန္းကိုပိတ္ပစ္ 
လုိက္ကာ Sim Card ကို လႊင့္ပစ္ 
လုိက္ၿပီး Hand Set အခြံကို ျပန္ 
ေရာင္းစားသည္အထိပင္ ကိုယ္ 
က်င့္တရားႏွင့္  ပိုက္ဆံကိုလဲဖို ႔ 
အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါ 
သည္။
 မတွပ္ံတုင္ေပ်ာကသ္ြားပါ၍၊ 
ႏုငိင္ကံူးလကမ္တွ ္ေပ်ာကသ္ြားပါ 
၍၊ ေမာ္ေတာက္ားလုငိစ္င္ေပ်ာက ္
သြားပါ၍၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေပ်ာက္ 
သြားပါ၍ ေတြ႕ရိွလွ်င္ျပန္ေပးပါ ေက်း 
ဇူးဆပပ္ါမည ္စသည္ ့ေၾကာ္ျငာမ်ဳိး 

ေတြကို ၾကည့္႐ံုႏွင့္ ဤႏုိင္ငံတြင္  
ႏိုင္ငံသားတုိ ႔၏ စိတ္ဓာတ္တည္ 
ေဆာကမ္ႈေရခ်နိ ္မညမ္ွ်အထ ိနမိ္ ့
ေန၊ ျမင့္ေနသလဲဆုိသည္ကို ခန္႔ 
မနွ္း၍ ရႏုငိပ္ါသည။္ ကိယု္အ့တြက ္
ဘာတစခု္မွအသံုးမဝင္ေသာ၊ က် 
က်န္ေမ့က်န္သူ၌ ျပႆနာေပါင္း  
ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ျဖစ္ေပၚႏုငိ ္
ေသာ အရာဝတၳဳတစခု္ကိပုင ္ပုိက ္
ဆံေပးမ ွအကအူညီေပးမညဟ္ဆုု ိ
ကာ ေနစမိ္လ့ြန္းႏုငိသ္ည္ ့တုငိ္းသ ူ
ျပည္သားတုိ ႔၏စိတ္ကို အံ့ဩ၍ 
မဆံုး ႏုိင္ပါ။

(သံုး)
 တိုက်ဳိသူ၊ တိုက်ဳိသားအား 
လုံးကကုိယ့္ေခြၽးကုိယ့္အေတြးႏွင့္  
ရင္းကာ ရွာေဖြထားျခင္း မဟုတ ္
သည္ ့ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအေပၚ၌ တပ္ 
မက္စိတ္မရိွၾကပါ။ ထုိ ႔ေၾကာင့္  
ကိယ့္ုပစၥည္းမဟုတ္လွ်ငမ္ယူ။ ယူ 
လုကိၿ္ပဆီုလိွ်ငလ္ည္း ထိပုစၥည္း၏  
တန္ဖိုးကို ခ်င့္တြက္မေနဘဲ၊ ပိုက္ 
ဆအံတိဆ္ုခိဲလ့ွ်ငပ္င ္အထ၌ဲ ဘာ 
ေတြပါ၊ မည္မွ်ပါဆုိသည္ကို စူး 
စူးစမ္းစမ္းႏွင့္ ဖြင့္ၾကည့္ေနေလ့ 

မရိွဘဲ နီးစပ္ရာရဲစခန္းတစ္ခုခု 
(သို ႔မဟုတ္)ရဲသားတစ္ေယာက္ 
ေယာက္၊ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ဆုိင္တြင္ 
ဝင္အပ္ကာ လိုရာခရီးကို ဆက္ 
ေလ့ရွိ ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ေပ်ာက္သူက်န္သူက ထိုေနရာ 
တစ္ဝိုက္သို ႔ ျပန္ေရာက္လာကာ 
ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုက္႐ံုႏွင့္ ပစၥည္း 
ကိုတုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးကာ ျပန္  
လည္၍ရ ရိွသြား ၾကစ ၿမဲျ ဖစ္ပါ  
သည္။
 ကြ ၽ န္ေတာ္ တို ႔ႏို င္ ငံ ရိွ  သ 
တင္း စာေတြထဲမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္  
ႏွစ္ခါ သံုးခါေလာက္ သတင္းထူး 
ပါတတ္ပါသည္။ ပုိက္ဆံအိတ္ 
ေကာက္ရသူက ပုိင္ရွင္ကုိ ျပန္ေပး 
သည့္ သတင္း။ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္း 
က အခန္းတြင္း၌ေမ့က်န္ခ့ဲသည့္ 
ပစၥည္းကုိ ပုိင္ရွင္ရိွရာ ဆက္သြယ္ 
၍ ျပန္ေပးသည့္သတင္း။ တကၠစီ 
သမားက ကားေပၚ၌ က်န္ခ့ဲသည့္ 
ပစၥည္းကုိ ပုိင္ရွင္ထံျပန္ေပးသည့္ 
သတင္း။ သတင္းထူးတ့ဲ။ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ 
ခဲဆုိသည့္သေဘာပဲေပါ့။
 တိုက်ဳိမွာ (သုိ႔မဟုတ္) ဂ်ပန္ 
မွာ ဒါက သတင္းထူးမဟုတ္။ 
ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိင္း ေန႔တုိင္းေန႔စဥ္ 
က်င့္ ႀကံေဆာင္ရြက္တတ္ၿမဲျဖစ္ 
သည့္ နိစၥဓူဝသေဘာတရား။
 ႏုငိင္တံစခု္ကိ ုတည္ေဆာက ္
ၾကေသာအခါ တုကိတ္ာ၊ အိုးအမိ၊္ 
လမ္း၊ တံတားႏွင့္ အပ်ံစားထုတ္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာမကဘဲ ႏိုင္ငံ 
သားတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ စိတ္ကို 
ပါ အပ်ံစား တည္ေဆာက္ေပး 
လုိက္သည့္ ဉာဏ္ပညာႀကီးသည့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဇာတ္ၫႊြန္းမ်ားပင္ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
 ပစၥည္းေမ့က်န္မွာ ေၾကာက္ 
ေနပါသလား။ က်ေပ်ာက္မွာကို 
စိုးရမိ္ေနပါသလား။ မပနူဲ႔။ တုကိ်ဳ ိ
မွာ ကိုယ့္ပစၥည္းမဟုတ္လွ်င္ မည္ 
သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မယူ 
ၾကပါေလဘူးတဲ့။ ။

စာမ်က္ႏွာ(၂၀) မွ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သ 
တင္းစာလုပ္ငန္းနဲ ႔ ဆက္စပ္ၿပီး 
စာတို၊ စာရွည္ေတြေရးခဲ့တယ္။ 
ဒါေပမဲ့ စာေရးဆရာျဖစ္မလာပါ 
ဘူး’’ ဟု ဆရာက စာအုပ္အမွာစာ 
တစ္ခုတြင္ ေရးခဲ့သည္။ ထုိသို ႔ 
သတင္းစာဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ႏွင့္ 
သာ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္ေန 
ထုိင္ခဲ့သူ ဆရာ ဦးဝင္းတင္၏  
သတင္းစာႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ 
ေနာက္ထပ္ ေကာင္းမႈတစ္ခုမွာ 
‘ျပည္သူတို႔၏ စကားျပန္’ ကဲ့သို ႔ 
ေသာ သတင္းစာ ပညာဆိုင္ရာ 
စာအုပ္မ်ဳိးမ်ားကို တည္းျဖတ္စီ 

ဦးဝင္းတင္ (သို႔မဟုတ္)
ျပည္သူတို႔ရဲ႕ စကားျပန္
ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံေရးလိႈင္းလံုးမ်ား 
ၾကားထဲတြင္ အေရးေတာ္ပံုတပ္ 
သားတစ္ဦးအျဖစ္ ေခတ္ဝန္ကို 
ထမ္းရသည့္ ကာလမ်ားမွာပင္ 
ဆရာသည္ သတင္းစာ ဆရာ 
တစဦ္းအျဖစ ္ေတြးခဲ့သည။္ ေရးခဲ့ 
သည္။ ေျပာခဲ့သည္။ ဆရာသည္ 
သတင္းစာစိတ္ဓာတ္ထက္သန္ 
ျပင္းျပသူျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ား 

သည့္အက်ဥ္းေထာင္ေန႔ရက္မ်ား 
ကို ျဖတ္သန္းေနရစဥ္ကလည္း 
ေထာင္တြင္းသတင္းစာေတြ မရ 
မကထုတ္ေဝခဲ့သည္ကို ဆရာႏွင့္ 
ေထာင္တြင္း အတူေနခဲ့ဖူးသူ ရဲ 
ေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအားလံုး သိၾက 
ပါသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္က သတင္းစာ 
အလပ္ုမွာသာ ဘဝနဲ႔ကေလာငက္ု ိ

စဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
   သတင္းစာပညာႏွင့္ ဆုိင္ 
ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ ၊  သမုိင္း  
အခ်က္အလက္စာတမ္းမ်ားကို  
စုစည္းထုတ္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ေဝေသာ အဆိုပါစာအုပ္  
သည္ သတင္းစာသမားမ်ား မ်ဳိး 
ဆက္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးထား 
စရာ အေမြအႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ 
  ထုိစာအုပ္တြင္ ဆရာက 
စာနယ္ဇင္းမ်ားကို ‘ျပည္သူတို႔၏ 
စကားျပန္’ဟု တင္စားခဲ့သည္။ 
သူ႔အေနျဖင့္ ၎အသံုးအႏႈန္းကို 

အလြန္ႏွစ္သက္သည္ဟုလည္း 
မၾကာခဏေျပာဖူးသည္။
 ၁၈၇၁ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၀ 
ရက္က ထုတ္ေဝသည့္ ‘ျမန္မာ 
သတင္း’ သတင္းစာတြင ္မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕မွ ေရႊဗဟုိဆိုသူ၏ ‘တုိင္းသူ 
ျပည္သားမ်ားက အစိုးရမင္းမ်ား 
ကိုသတင္းစာထဲကေန၍ စကား 
ေျပာစရာမရွိၿပီဟုေျပာဆိုေနၾက 
သည့္အတြင္း လုပ္ကိုင္သူ အၿမဲ 
တမ္းသတင္းစာဆရာတစ္ဦး မ 
ဟုတ္ပါလား။’ ဆရာက သတင္း 
စာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆႏၵကို 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ 

ယခုလုိထုတ္ေျပာခဲ့ဖူးသည္။
 ‘‘သတင္းစာရဲ႕ထိေရာက္မႈ၊ 
စူးရမွႈစြမ္းအားေတြကိ ုျပနစ္ဥ္းစား 
တဲ့အခါ သတင္းစာထုတ္ခ်င္တဲ့ 
ဆႏၵရွိတုန္းပဲ။ ထုတ္ရင္အက်ဳိးရွိ 
ႏုိင္တယ္ဆိုတာယုံတုန္းပဲ။ ျပည္ 
သူဘက္က ရပ္တဲ့သတင္းစာ၊ အ 
မွန္တရားဘက္က ရပ္တဲ့သတင္း 
စာ၊ အမွားေတြကို တိုက္ဖ်က္တဲ့ 
သတင္းစာ၊ ေခတ္ေျပာင္း၊ စနစ္ 
ေျပာင္း၊ လူေျပာင္း၊ မူေျပာင္းဆိတုဲ ့
အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ေတာင္း 
ဆို၊ ဦးေဆာင္တဲ့သတင္းစာမ်ဳိး 
ရွိေကာင္းတယ္လို႔ယူဆတယ္’’။
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ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဘာနဲ ႔တုိင္း 
တာၾကပါသလ။ဲ အေတာမ္်ားမ်ား 
ကေတာ့ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ 
လာတာနဲ႔ တုိက္႐ိုက္တုိင္းတာၾက 
ပါတယ္။ ျမန္မာစကားလုံးက ဖံြ႕ 
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုေတာ့အရင္  
က မိမိမွာရွိေနတာထက္ တုိး  
ပြားမ်ားျပားလာတာ၊ တုိးတကလ္ာ 
တာ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာတာကို တုိက္႐ိုက္ 
ျမငၾ္ကေတာ ့ဒလီုပိဲတုငိ္းတာ တာ 
ဟာ ေယဘယု်အားျဖင္ ့မွားတယ ္
လို႔ မဆုိႏုိင္ပါဘူး။
 ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တစ္ခု 
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတကဖ္ို႔ ေျပာၾကဆုၾိကရင ္
ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးရဲ႕ စူးစုိက္မႈ 
ဟာ ခ်မ္းသာေနတဲ့  အေနာက္ 
ႏိုင္ငံေတြဆီ အရင္ေရာက္သြား 
တတ္ပါတယ္။ ေနာက္အဆင့္က 
ေတာ ့ဂ်ပနက္ိ ုေရာကသ္ြားလုကိ၊္ 
ေတာငက္ိရုီးယားနဲ႔ ႏႈငိ္းယဥွလ္ုကိ၊္  
စင္ကာပူနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးလိုက္ ျဖစ္ေလ့ 
ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ခ်မ္းသာတာ 
ကိ ုအားက်တာေၾကာင္လ့ို႔ ေျပာရ 
မွာပါပဲ။ ကိုယ္ကဆင္းရဲေနတာ 
ၾကာၿပီဆုိေတာ့ ဒီလိုမ်ုိး အာသီသ 
ျဖစ္တာကလည္း  အဆိုးေတာ့  
မဆိုသာပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို 
ခ်မ္းသာႂကြယ၀္လာတာဟာ ႏုငိင္ ံ
သားအမ်ားစု ခံစားခြင္ရရဲ႕လား 
ဆုိတာကိုလည္း တုိင္းတာဖို ႔ လို 
လာျပန္ပါတယ္။
 ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ 
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကေတာ့ ဒီလို 
ေျပာပါတယ္။ ဆင္းရဲေနတဲ့ တုိင္း 
ျပည္တစ္ခု အမွန္တကယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္လာ၊ မလာဆုိတာကို  
အခုလို တုိင္းတာေလ့ရွိပါတယ္။ 
ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု အရင္ကထက္ 
စာရင္ ေခတ္ပညာေတြ ပုိတတ္ 
သလား၊ ႏုငိင္သံားအမ်ားစ ုအရင ္
ကထက္ ပိုၿပီးက်န္းမာသလားဆို 
တဲ့  အေျခခံအခ်က္ႏွစ္ ခ်က္နဲ ႔ 
စတင္ တိုင္းတာပါတယ္။ ဘာ 
ေၾကာင့္တုံးဆိုေတာ့ ပညာတတ္ 
ၿပီး က်န္းမာသနစ္ြမ္းတဲ ့ႏုိင္ငံသား 
မ်ား မရွိဘဲနဲ႔ တုိင္းျပည္တစ္ခုကို 
တုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖို ႔ မျဖစ္ႏုိင္ 
ပါဘူးတဲ့။ တည့္တည့္ေျပာရရင္ 
ပညာမဲ့ၿပီး ဂိလာနေတြမ်ားေနတဲ့ 
တုိင္းျပည္တစ္ခုကို ဘယ္သူကမွ 
ဥံဳဖြဆုိ ၿ ပီး  ေကာင္းလာေအာင္  
မလုပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ ပညာ 
ေကာင္းေကာင္း မတတဘ္ူးဆိရုင ္
ဘာလပုခ္်ငလ္ပုခ္်င ္သမူ်ားဆကီ 
ပညာသညက္ိ ုအားကိုးရပါတယ။္ 
အကူအညီ ယူရပါတယ္။ က်န္း 
မာေရးမေကာင္းေတာ့ လူ႔သက္ 
တမ္းဟာ ရွသိင္တ့ာထက ္ပိၿုပီးတု ိ 
ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လြတ္ 
လပ္မႈရိွတာ၊ ဘယ္သူ႔မွမေၾကာက ္
ရတာ၊ အမွန္တကယ္ တရားမွ်တ 
တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 
ရွိတာစသျဖင့္ေသာ အရာေတြက 

ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို တုိင္းတာျခင္း
ေဇာ္မင္း

လည္း တစခ္်နိတ္ည္းမွာ ကပပ္ါေန 
ရပါေသးတယ္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ပညာ 
တတ္တာေတာင္ ႏုိင္ငံျခားအိမ္ 
ေဖာ္လုပ္ငန္းမွာ သြားလုပ္ေနၾက 
ပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ ႔  ပတ္ 
သက္ရင္လည္း ကင္ဆာေရာဂါ 
ျဖစ္ပြားႏႈန္းဟာ ကမၻာမွာ ဒုတိယ 
ဆိုလား၊ တတိယဆုိလား အဆင့္ 
ကို ခ်ိတ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္လည္း 
ျဖစ္ေနပါတယ္။ စားကုန္ေသာက္ 
ကုန္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သန္ရွင္းမႈ ရွိ၊ 
မရိွ၊ ဓာတုေဗဒေဆး၀ါးေတြ ဘယ္ 
ေလာက္ အတိုင္းအတာနဲ ႔ပါ၀င္ 
ေနသလဲ၊ အိမ္ေဘးက ေဆြမ်ဳိး 
ေပါက္ေဖာ္ႏုိင္ငံက ၀င္လာတဲ့  
မုန္႔ကေန တျခားစားေသာက္ကုန္ 
ေတြက ျမန္မာျပည္သားေတြကို 
ဘယ္ေလာက္အထိ ေသဆုံးေန 
ေစသလဲ။ ျပည္တြင္းျဖစ္ အရက္ 
ေတြရဲ႕ ဒဏ္ကိုလည္း ဒီေနရာမွာ 
ထည့္ေျပာရမွာ ျဖစပ္ါတယ္။ ကင ္
ဆာေၾကာင့္ ေစာေစာစီးစီး ေသ 
ဆုံးေနရသလို အရက္ေၾကာင့္ အ 
ခ်ိန္မတုိင္မီ ေသဆုံးေနတဲ့ ႏုိင္ငံ 
သားေတြမ်ားလြန္းလွပါတယ္။
 ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဘာနဲ ႔ 
တုိင္းသလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 
အျဖစ္သနစ္ကေလး တစ္ခုကို  
အမွီျပဳၿပီး ေျပာစရာတစ္ခု ရွိလာ 
ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဒသ 
တစ္ခုက အင္းႀကီးတစ္ခုမွာ မီွ 
တင္းေနထိုင္ အသက္ေမြးတဲ့လူ 
မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြး 
လုိပါတယ္။ အဲဒီအင္းႀကီးက ျမစ္ 
က်ဳိးအင္းျဖစတ္ဲအ့တြက ္၀ါဆိ၊ု ၀ါ 
ေခါင ္မုိးတြင္းကာလမွာ ျမစဘ္က ္
က ၀ငလ္ာတဲ့ ေရေတြေၾကာင္ ့ေရ 
ေတြႀကီးၿပီး လွ်ံလာပါတယ္။ အဲဒီ 
ေရမ်ားနဲ႔အတ ူငါးမ်ဳိး စုံေတြလည္း 

ပါလာပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္ ့အင္း 
ပတ္ပတ္လည္မွာရွိတဲ့  ရြာမ်ား  
က ရြာသားတခ်ဳ႕ိဟာ ငါးဖမ္းျခင္း 
နဲ႔အသက္ေမြးၾကပါတယ္။ မုိးကန္ု 
လို ႔ ေရတျဖည္းျဖည္းနဲ ႔ က်သြား 
တဲ့အခါမွာလည္း  အင္း ႀကီးရဲ ႕ 
ေရထြက္ေပါက္ေနရာမ်ားကို ၀ါး 
ယင္းလိပ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ ႔ တား 
ၿပီး ငါးမ်ားဆက္လက္ဖမ္းႏုိင္ပါ 
ေသးတယ္။ တခ်ဳ႕ိက တံငါလပ္ုငန္း 
မလုပ္ေပမယ့္ေရာင္း မကုန္လုိ႔ ပို 
လွ်ံေနတဲ့ငါးမ်ားကို  ေဈးခ်ဳိခ်ဳိနဲ ႔ 
ျပနဝ္ယၿ္ပီး ငါးေျခာကလ္ပုရ္င္း ဝင ္
ေငြရွာၾကပါတယ္။ အင္းႀကီးကို 
မွီ ၿပီး ငါးဖမ္းတဲ့   လုပ္ငန္းဟာ 
တစ္ႏစွက္ိ ုေလးလေက်ာ ္ငါးလနီး 
ပါးေလာက္ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
 အင္းႀကီးထဲမွာ ေရက်သြား 
ရင္ အင္းအလယ္ေလာက္မွာပဲ 
လကက္်န္ေရက ရွပိါေတာတ့ယ။္ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သဘာဝအတုိင္း 
ေျမဩဇာေကာင္းတဲ့  ေျမႏုေတြ 
ေပၚလာတဲအ့တြက ္တခ်ဳ႕ိရြာေတြ 
က စပါးစိကုတ္ယ္။ တခ်ဳ႕ိရြာေတြ 
ကေတာ့ ေျမပဲ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ေဆး 
ရြက္ႀကီး၊ ဖရဲသီး၊ ဟင္းသးီဟင္း 
ရြက္  အစရွိတဲ့  ရာသီအလိုက္  
သီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ဳိး ၾကပါတယ္။ 
အင္းႀကီးထဲမွာ ေရတက္ခ်ိန္ေရာ 
ေရက်ခ်နိမ္ွာပါ ဆကတ္ုကိအ္လပု ္
မ်ားသူေတြကေတာ့ ဘဲေမြး၊ ဘဲ 
ေက်ာ င္း တဲ့ ရြာ သား မ်ားျ ဖ စ္ ပါ  
တယ္။ တစ္ခါ ေႏြေခါင္ေခါင္  
ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ အင္း 
အလယ္မွာ လက္က်န္ေရရွိေန 
ေသးတဲ့အတြက္ ရြာသားမ်ားဟာ 
ေရာင္းဖို႔မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ အိမ္ 
မွာစားဖို ႔အတြက္ ငါးအေသးစား 
မ်ား ဆက္လက္ဖမ္းႏုိင္ပါေသး 
တယ္။ 

 မိုးတြင္းမွာေရဝင္ ေဆာင္းနဲ႔ 
ေႏြမွာေရက်သြားတဲအ့တြက ္အင္း 
ပတ္ပတ္လည္က ရြာမ်ားအဖို႔ ၿခံ 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ဖို ႔ အဆင္ 
ေျပၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သ 
ရက္ပင္၊ မရမ္းပင္၊ သံပရာပင္၊ 
မာလကာပင၊္ ဆီးပင ္စတဲ့ႏစွရွ္ည ္
ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရင္း ဝင္ေငြရွာ 
ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ 
အင္းႀကီးရ႕ဲ ပတ္ပတ္လညမွ္ာ ေရွး 
တုန္းကတည္းက စိုက္ပ်ဳိးထားခဲ့ 
တဲ့ မည္စည္ပင္၊ လက္ပံပင္၊ မန္း 
က်ည္းပင္  စတဲ့အပင္ ႀကီးေတြ 
လည္း အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ 
ရာသအီလိကု ္မညစ္ညဆ္ႀီကတ္ိဖို႔ 
မည္စည္သီးေကာက္ျခင္း၊ မန္ 
က်ည္းသီးအမွည့္မ်ားခူး ၿပီး မန္ 
က်ည္းမညွ္သ့ပိက္ာ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
လက္ပံပြင့္ေကာက္ၿပီး အေျခာက္ 
လွန္းကာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း 
စတာေတြကလည္းသတူို႔အတြက ္
အပိုဝင္ေငြမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
 ေရက်သြားတဲအ့ခ်နိအ္တြင္း 
မစိုက္ပ်ဳိးျဖစ္တဲ့ တခ်ဳိ႕ေျမလြတ္ 
ေတြဟာ ႏြားေမြးသူ၊ ဆိတ္ေမြးသူ 
မ်ားအတြက္ စားက်က္ေကာင္း 
ႀကီးတစ္ ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 
အင္း ႀကီးပတ္ပတ္လည္မွာ ရြာ 
ေပါင္း  ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါ 
တယ။္ စစုုေပါင္းအားျဖင္ ့အမိ္ေျခ 
ေလးေထာင္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ၿပီး  
ပ်မ္းမွ်လူဦးေရအရ ႏွစ္ေသာင္း 
ေက်ာ္ခန္ ႔ရွိတဲ့  ရြာသားမ်ားဟာ 
အင္းႀကီးကို အမွီျပဳၿပီး တုိက္႐ိုက္ 
ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အ 
သက္ေမြးၾကပါတယ္။ အဒဲီလိုအိင္း 
ႀကီးကု ိမွၿီပီး ႐ုိးရာအရအသက္ေမြး 
လာတာဟာ လြနခ္ဲတ့ဲ ့ႏစွ္ေပါင္းသံုး 
ေလးရာေလာက္ကတည္းကပါ။

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၉၃.၈၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၉.၇၂
 ေငြ ေအာင္စ ၁၉.၆၂
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၀၇
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၇၄

2014 {NyD  20 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 981 988 usyf
1 a':vm (pifumyl) 777 780 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1331 1349 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.5 29.70 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 152 154 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၉၄၉ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၂၃၇ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၂.၃၈ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၂၄ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၆၀.၂၉ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၅၂၂ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၃၇.၃၅ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၃၉ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၁၇ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၄၀၀.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၀၇၅.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၄.၃၀ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၄၁ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၇၁ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၆၃၅ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၀၁၆ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၅.၆၀ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၂၈ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 {NyD 19 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

ျမန္မာ-ဖိလစ္ပိုင္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈတိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္
ထားထားျမင့္

မနီလာ၊ ဧၿပီ-၂၀
ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားတုိက္႐ိုက္ 
တုိးျမႇင့္ပ်ံသန္းရန္ ျမန္မာအစိုးရ 
ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအၾကား လာ 
မည့္ေမလတြင ္ေဆြးေႏြးသြားမည ္
ဟု ဖိလစ္ပိုင္ေလေၾကာင္းဦးစီး 
ဌာနက ေျပာၾကားသည္။
 ဖိ္လစ္ပိုင္ေလေၾကာင္းဌာန 
သည္ ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရိွသူ 
မ်ားႏွင့္ လာမည့္ေမလ ၁၉ ရက္မွ 
၂၀ ရက္အထိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 

ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအၾကား 
ပထမဆံုးေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ 
တုိက္႐ိုက္ပ်ံသန္းမႈလည္း ပါဝင္ 
သည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ေလေၾကာင္း 
ဦးစီးဌာန အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ 
ကာမီလိုအာစီလာက ေျပာၾကား 
သည။္ယခုကဲ့သို႔ ေလေၾကာင္း ကစိၥ 
ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ခရီးသြားလုပ္ 
င န္းႏွ င့္  စီး ပြားေ ရး ပူးေ ပါ င္း  
ေဆာငရ္ြကမ္ႈတုိးတကရ္န ္အလား 
အလာမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္  
ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ 

က ဆုိသည္။
 ဖိလစ္ပိုင္ေလေၾကာင္းလုိင္း 
တစ္လုိင္းျဖစ္ေသာ စီဘူးပစိဖိတ္ 
ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသို႔ ပ်ံသန္းရန္စိတ္ဝင္စားေန 
ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းထားသည္။
 ‘‘ျမန္မာေဈးကြက္က သိပ္ႏု 
ပါေသးတယ။္ ႏုငိင္ံေရးေျပာင္းလ ဲ
မႈေတြက ေဆာင္ရြက္ေနတုန္းပါ။ 
ျမနမ္ာႏုငိင္စံီးပြားေရးပတိဆ္ို႔ခံေန 
ရတနု္းက အာဆယီံႏုငိင္ံေတြကပ ဲ
အသိအမွတ္ျပဳအားေပးခဲ့တယ္’’ 
ဟု ကာမီလိုအာစီလာက ေျပာ 

ၾကားသည္။
 စီဘူးပစိဖိတ္ေလေၾကာင္း 
လိုင္းအျပင္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရေလ 
ေၾကာင္းလုိင္းကလည္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ ပ်ံသန္းရန္စိတ္ဝင္စားေန 
သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ဖိလစ္ 
ပိုင္ႏိုင္ငံအၾကား ေလေၾကာင္းဝန္ 
ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို ႔ ေဆြး 
ေႏြးပြဲျပဳလပုရ္န ္ဖလိစပ္ိငု္ႏိငုင္ကံ 
ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

(ကိုးကား-ဖိလစ္ပိုင္ Inquirer 
သတင္းစာ)

ဓာတ္ပံု − philnews.ph
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ေရနံခ်က္စက္႐ံု
အႀကီးစား
တည္ေဆာက္ရန္
ထိုင္းကုမၸဏီႀကိဳးပမ္း

သႀကၤန္အၿပီး ေရႊ၀ယ္အားေကာင္းေန

ထားထားျမင့္
ဘန္ေကာက္၊ ဧၿပီ-၂၀

တစ္ေန႔လွ်င ္ေရနံစညတ္စသ္န္ိးခြ ဲ
ခ်ကလ္ပု္ႏုငိမ္ည္ ့ေရနခံ်ကစ္က႐္ံ ု
ႀကီးတစ္ခုကို  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  
တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း ထုိင္း 
ႏုိင္ငံထိပ္တန္းေရနံခ်က္လုပ္ငန္း 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ PCL ကုမၸဏီက 
ေျပာၾကားလိုက္သည္။
  ထို င္းကုမ ၸဏီအေနျဖင့္  
ရန္ကန္ုၿမိဳ႕ေတာငဘ္ကတ္ြငတ္ည ္
ရွိသည့္ ေရနံခ်က္စက္႐ံုႏွစ္ခုကို 
အဆင့္ျမႇင့္ ၿ ပီး တင္ဒါရယူလုပ္ 
ကိုင္ႏုိင္ရန္ အဆိုျပဳသြားမည္ဟု 
ကုမၸဏီအႀကးီအကဲ ဗီရာဇတ္ကို 
ဆစပုိ္ငဆ္ယ္က ေျပာၾကားသည။္
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စက္ 
႐ံအုသစ္ေဆာကဖ္ို႔ေရာ နဂိစုက႐္ံ ု
အေဟာင္းေတြကိ ုအဆင့္ျမႇင္လ့ပု ္
ကိုင္သြားဖို႔ေရာ ျမန္မာအစိုးရကို 
အဆိုျပဳသြားမယ္’’ဟု ၎က ဆုိ 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဆိုပါေရနံ 
ခ်ကစ္က႐ုံ္ႏစွခု္သည ္လကရိွ္တစ ္
ေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ ၂၀,၀၀၀ ခ်က္ 
လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သလံ်င္ႏငွ္ ့မန္းသပံရာကန္ရိွ ေရနံ 
ခ်က္စက္႐ုံမ်ားကို ရယူလုပ္ကိုင္ 
ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံအျပင္ အိႏၵိယႏွင့္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားကလည္း စိတ္ဝင္ 
စားေနၾကသည္။
 သို ႔ရာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
ေရနံခ်က္စက္႐ံု  တည္ေဆာက္ 
ရန္ ေငြရင္းေငြႏွီးမည္မွ်သံုးစြဲသြား 
မည္ကို ထိုင္း PCL ကုမၸဏီက 
ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးပါ။

ကိုးကား-႐ိုက္တာသတင္းဌာန

သိမ့္သိမ့္စုိး
ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၂၁

သႀကၤန္ကာလေနာက္ပုိင္းတြင္မွ 
သာ ေရႊေစ်းမ်ားျမင့္တက္လာႏုိင္ 
သညဟု္ ခန္႔မွန္းခ်ကမ္်ားျဖင္ ့ကမၻာ့  
ေရႊေစ်းဆက္တုိက္က်ဆင္းေန 
ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ 
တြင္ ၀ယ္လုိအားေကာင္းေန 
ေၾကာင္း ေရႊဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
က ေျပာၾကားသည္။
 ျပည္တြ င္းေစ်းကြက္တြ င္  
၀ယ္လုိအားေကာင္းေနသျဖင့္ က 
မၻာ့ေရႊေစ်းမ်ားဆက္တုိက္က်ေန 
သည္တ့ုငိ ္ျပညတ္ြင္းေစ်းကြကမ္ွာ 

ေစ်းမာေနေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္ 
ေပါက္ေစ်းမ်ားျဖင္ပ့င ္ေစ်းျမင့္ေန 
ခဲ့၍ နယ္စပ္ေရႊ၀င္ေရာက္မႈမ်ား 
ေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနသည္။
 ‘‘အေမရိကန္ေတြက အရင္ 
ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြ 
ေၾကာင့္ ေစ်းဆြဲတင္ထားတာေတြရိွ 
ေနတဲ့အတြက္ အခုကျပန္က်ဦး 
မယ့္အေနအထားရွိေ နတယ္ ။ 
လတ္တေလာကေတာ့ ခုနစ္သိန္း 
ေက်ာဖ္ုိ႔မျဖစ္ႏုငိ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ ့
လက္ရွိေစ်းထက္လည္း အမ်ား 
ႀကီးေတာ့ မက်ႏုိင္ေသးဘူး’’ဟု 
ေစ်းကြက္ကြ ၽမ္းက်င္သူေရႊလုပ္ 

ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆုိသည္။
 ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ 
သႀကၤန္မတိုငမီ္တြင ္တစ္ေအာငစ္ 
လ်င ္၁၃၂၇ေဒၚလာအထိ ရိွေနရာ 
မွ ယခုဧၿပီ ၂၁ရကတ္ြင ္၁၂၈၀ေဒၚ 
လာ၀န္းက်င္ထိ က်ဆင္းလာခဲ့ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္းအေခါက္ေရႊ 
တစ္က်ပ္သားလ်င္ ၆၆၀,၅၀၀က်ပ္ 
ထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေနၿပီျဖစ္ 
သည္။ 
 ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ 
မိနစပို္င္းအတြင္း၌ပင ္ေဒၚလာ၂၀ 
ခန္႔ အတကအ္က်ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 

ေန သ ည့္ အေ န အ ထားျ ဖ စ္ေ န 
ေသာေၾကာင့္ ေရႊေစ်းကြက္သည္ 
ခန္႔မွန္းရခက္ေနေသာ ေစ်းကြက္ 
လည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရႊလပ္ုငန္း 
ရွင္မ်ားကေျပာသည္။
 သႀကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္အ 
တြင္း ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ 
လပုင္န္းလညပ္တသ္အူခ်ဳ႕ိႏငွ့္ေရႊ 
၀ယ္စုသူအခ်ဳိ ႕ေငြေၾကးလုိအပ္ 
ခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္ထုတ္ေရာင္းသူ 
မ်ားရွိေနသည္တ့ုငိ ္ေစ်းႏႈန္းအနမိ္ ့
ကို ႀကဳိက္သူမ်ား၏၀ယ္လုိအား 
မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ေရာင္းအား 
သန္ေသာေစ်းကြက္သာ ျဖစ္ေန 

သည္။
  ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွ 
စကာ ေရႊ၀ယ္ယူစုေဆာင္းထား 
သအူမ်ားစ ုတြက္ေျခမကိကု္ေသး 
သည့္တုိင္ ေရႊေစ်းက်ခ်ိန္တြင္ အ 
တက္ေမွ်ာ္မနွ္းကာ ၀ယယ္သူမူ်ား 
ျဖင့္ ေရာင္းအားေကာင္းေသာ 
ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ 
လက္ရွိအေနအထားထိ ေရႊေစ်း 
ကြက္သည္ ေစ်းအတက္ကို ေမွ်ာ ္
မွန္းရန္ခက္ခဲေသာ အေနအထား 
တြင္ရွိေနေၾကာင္း ေရႊဆုိင္လုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကား 
သည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)



Vol.13, No.7  April 23 , 2014 News Analysis
29

ၾကည္ေနဝင္းမင္း

ကမၻာ့အသက္အငယ္ဆံုး ေက်ာင္းအုပ္
 ကမၻာ့တစ္၀န္း ကေလးသူ 
ငယ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ စနစ္ 
တက် အေျခခံပညာ သင္ၾကားမႈ  
မရရိွၾကပါ။ သူတုိ႔၏ မိသားစု 
မ်ားက ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္း 
မပို႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲေန 
ၾက၍ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ 
လူငယ္ေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦး 
က ထိုသို႔ျဖစ္ေနျခင္းကို ေျပာင္း 
လဲပစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။
 ဘာဘာအလီမွာ အသက္ 
(၁၆) ႏွစ္ပင္ရိွေသး၍ ကမၻာေပၚ 
တြင္ အသက္အငယ္ဆံုး ေက်ာင္း 
အုပ္ဆရာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘာ 
ဘာမွာ မသိားစၿုခံေနာက္ေဖးတြင ္
ရြာရွိ ဆင္းရဲသားကေလးငယ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာအား ပညာသင္ေပး 
ရင္း ပညာဒါနျပဳေနေသာ ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေလးျဖစ္ 
သည္။
 အေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္ 
မာရီွဒါဘက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ 
ေသာ လငူယ္ေလး၏ တစ္ေန႔တာ 
လပုင္န္းမ်ားမွာ နနံက္ေစာေစာက 
ပင္ စတင္ပါသည္။ အိပ္ရာကထ 
အမိအ္လပုမ္်ား၀ိငု္းကလူပု္ေပးၿပီး 
ေနာက္ ဘာဘာသည္ ေျခာက္မုိင္ 
ခန္႔ေ၀းေသာ ရက္ဂ်္ဂုိဗင္ဒါေက်ာင္း 
ဆီသို ႔ စက္တပ္ဆိုက္ကားႏွင့္ 
လိုက္ပါသြားရသည္။ ေက်ာင္း 
သုိ႔မေရာက္မီ ေနာက္ဆံုးကီလိုမီ 
တာအနည္းငယက္ိ ုလမ္းေလွ်ာက ္
သြားရသည္။ ထိုေက်ာင္းမွာ အ 

ေနာက္ဘန္ေဂါျပည္နယ္တြင္ရွိ  
ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ အ 
ေကာင္းဆံုးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္း 
ကေလး ေက်ာင္းသားေလး ငါးရာ 
ခန္႔ စုေပါင္းေက်ာင္းတက္ၾက 
သည။္ စာသငခ္န္းမ်ားမွာ စာအုပ္ 
စာတမ္းမ်ားမ်ားစားစား မရွိေသာ္ 
လည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရိွသည္။ 
သို႔ေသာ္ စားပဲြခံု၊ ကုလားထိုင္၊ 
ေက်ာက္သင္ပုန္းတစ္ခ်ပ္၊ စိတ္ 
ပါလကပ္ါသငၾ္ကားေသာ အရည ္
အခ်င္းျပည့၀္သည္ ့ဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားရွိသည္။
 ေက်ာင္းတကခ္်နိတ္ြင္ေတာ ့
ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ဘာဘာ  
အလီတစ္ေယာက္ ေရွ႕ဆံုးတန္း 
ခံုအလယ္တြင္ ထိုင္ေနပါသည္။ 
ပိန္ပိန္ပါးပါး အရပ္ရွည္ရွည္ က 
လန္ကလားႏွင့္ စာႀကိဳးစားၿပီး 
ေက်ာင္း၀တ္စံု ေသေသသပ္သပ ္
၀တ္တတ္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက ္
လူငယ္ေလးျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ား သင္ၾကားမႈကို ဂ႐ုတ 
စိုက္လိုက္လံ မွတ္သားသည့္ စံျပ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 
ဘာဘာအလီမွာ သူ႔မိသားစုတြင္ 
ပထမဆံုး စနစ္တက်ပညာသင္ 
ၾကားခြင့္ရသူျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္က အေ၀းႀကီးမွာ 
ေနထိုင္တာျဖစ္လို႔ ဒီေက်ာင္းကို 
လာဖို ႔မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ဒီေက်ာင္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ 
က ေကာင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က 
လည္း စာေကာင္းေကာင္း သင္ 

ခ်င္တယ္။ ေနာက္ကြၽန္ေတာ့္မိဘ 
ေတြကလည္း အေကာင္းဆံုး 
ပညာသင္ၾကားမႈရရွိရမယ္လို႔ ယံု 
ၾကည္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ 
ေတာ္ဒီေက်ာင္းမွာ ေရာက္ေနတာ’’ 
ဟု ဘာဘာကေျပာသည္။
 ရကဂ္်္ဂုဗိငဒ္ါ အထကတ္န္း 
ေက်ာင္းမွာ အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ 
ထား၍ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ဘာဘာစိုက္ 
ထတုရ္သညမ္ွာ ေက်ာင္း၀တစ္ံဖုိုး၊ 
စာအုပ္ဖိုးႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔လာရန္ 
စက္တပ္ဆိုက္ကားခပင္ ျဖစ္ 
သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ပင္ မိသားစုက 
သူ႔အတြက္ တစ္ႏွစ္ ႐ူပီး ၁၈၀၀ 
(ကန္ေဒၚလာ ၄၅) ရွာေဖြေပးရ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္ဘန္ 
ေဂါျပည္နယ္၏ ထိုဘက္ပိုင္းတြင္ 
ထိုေငြမွာ မ်ားျပားလွသည္။ ဆင္း 
ရဲသားမိသားစုအမ်ားအျပားမွာ 
အခမဲ့ ပညာေရးသင္ယူရန္ပင္ 
ကေလးမ်ားကိ ုေက်ာင္းသို႔ မပို႔ႏိငု ္
ၾကေပ။ 
 ခြၽန္မီဟာဂ်ရာမွာ ေက်ာင္း 
လံုး၀မတကဖ္ူးသတူစ္ေယာကပ္င ္
ျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၄) ႏွစ္ရွိၿပီ 
ျဖစ္ေသာ ခြၽန္မီမွာ အဘြားျဖစ္သူ 
ႏငွ့ ္ခေနာ္ခနဲ႔တငဲယ္ေလးတစလ္ံုး 
တြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ သူတို႔အိမ္ 
မွာ ရြာအစြန္ဆီအုန္းမ်ားႏွင့္ စပါး 
ပံုမ်ားၾကား သက္ငယ္အမိုးအဖီ 
တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ခ်ထားသည္။ 
တဲအတြင္း၌ အိပ္စရာေနရာႏွင့္ 
ပစၥည္းပစၥယ အခ်ဳိ႕သာရွိသည္။
 ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းပင္ ခြၽန္မီးမွာ 
ေက်ာင္းသြားရမည့အ္စား အနီးအ 

နားအိမ္မ်ားတြင္ အိုးခြက္၊ ပန္း 
ကန္ေဆး၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရ 
သည္။ ခြၽန္မီးတစ္ေယာက္ ထိုအ 
လပုမ္်ားကိ ုငါးႏစွသ္မီးအရြယက္ 
တည္းက စလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအတြက္ ခြၽန္မီးတစ္ေယာက္ 
တစ္လလွ်င္ ႐ူပီး ၂၀၀ (ကန္ငါး 
ေဒၚလာ) ခန္႔ရရွိပါသည္။ ပိုက္ဆံ 
အမ်ားႀကီးမဟတုပ္ါ။ သို႔ေသာ ္ထိ ု
ပိုက္ဆံမွာ ခြၽန္မီးတို ႔မိသားစုအ 
တြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် လို 
အပ္သည။္ ထုိ႔အတြက ္ခြၽန္မီးတစ ္
ေယာက ္ေန႔စဥ္ရြာထမွဲာပင ္အေစ 
ခံအလုပ္လုပ္ရသည္။ 
 ‘‘ကြၽန္မအေဖက ဒကုၡတိ၊ အ 
လပုမ္လပု္ႏိငုဘ္ူး။ ကြၽနမ္တို႔ ပိကု ္
ဆံလုိတယ္။ ကြၽန္မအလုပ္မလုပ္ 
ရင္ မိသားစု ရပ္တည္ႏိုင္မွာမ 
ဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္မဒီ 
အလုပ္ မလုပ္လို႔ကို မရဘူး’’ ဟု 
ခြၽန္မီးက ေျပာျပသည္။
 သို ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ 
ခြၽန္မီးတစ္ေယာက္ ဘာဘာအလီ 
၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ စာသင္ၾကား 
ခြင့္ရလာသည္။ သူ႔ရြာမွ ရာႏွင့္ခ်ီ 
ေနေသာ ဆင္းရသဲားကေလးငယ ္
မ်ားစြာကို ကူညီရန္မွာ သူ႔တာ၀န္ 
ဟု (၁၆) ႏစွသ္ား ဘာဘာက ခံယူ 
ထားသည္။ သင္ခန္းစာမ်ား ၿပီး 
ဆံုး၍ ေက်ာင္းလႊတလ္ိကုခ္်နိတ္ြင ္
ဘာဘာအလီတစ္ေယာက္ လမ္း 
တြင္ေဆာ့ကစားမေနအားဘဲ သူ 
သိမွတ္ခဲ့သမွ်အား သူ႔ရြာမွ က 
ေလးမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္ 
ရြာ သို႔ျပန္ေျပးသည္။

 ဘာဘာအိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီး 
ညေနေလးနာရီတြင္ သူ႔အိမ္မွ စာ 
သင္ေက်ာင္း ေခါင္းေလာင္းသံ 
ထြက္ေပၚလာသည္။ ၿခံတံခါးဖြင့္ 
၍ ေက်ာင္းသားမ်ား အိမ္ေနာက္ 
ေဖးအတန္းေရွ႕ ေရာက္လာခ်ိန္ 
တြင္ ဘာဘာက တန္းစီ၍ အမ်ဳိး 
သားသီခ်င္း သီဆိုေစသည္။ တ 
ရား၀င္မဟုတ္ေသာေက်ာင္း၏ 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ခံယူ 
ထားေသာ ဘာဘာအလီက စင္ 
ျမင့င္ယ္တစခ္ုေပၚ မတ္တပ္ရပ္၍ 
စည္းကမ္းအေရးႀကီးပံကုိ ုေက်ာင္း 
သားမ်ားကို အမွာစကားေျပာ 
သည္။ ယင္းေနာက္ စာသင္ခန္း 
မ်ား စတင္ပါသည္။
 ဘာဘာအလကီ သငခ္န္းစာ 
မ်ားကိ ုသူ႔ေက်ာင္းမ ွဆရာ၊ ဆရာ 
မမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ အ 
တုိင္းပင္ ျပန္လည္သင္ၾကားပုိ႔ခ် 
သည္။ သာမန္အမိုးအကာႏွင့္ တဲ 
အတြင္း ေက်ာင္းသားအခ်ဳ႕ိက ေျမ 
ႀကီးေပၚထုိင္၊ တခ်ဳိ႕က ယုိင္နဲ႔နဲ႔ 
ခုံတန္းမ်ားေပၚထုိငၾ္ကသည။္ အိမ္ 
တြင္ေမြးထာေသာ ၾကက္မ်ားက 
အနီးအနား အစာရွာေနၾကသည။္ 
ၿခံ၀င္းေနရာအႏွံ ႔တြင္ ေက်ာင္း 
သားေက်ာင္းသူမ်ားက တကုပ္ 
ကုပ္ႏွင့္ စာက်က္မွတ္ေနၾက 
သည။္ ေနာက္ေျပာင္ေဆာက့စား 
ရင္း သငူယ္ခ်င္းတခ်ဳ႕ိကိ ုစၿပီး စာ 
သင္ေပးခဲ့ခ်ိန္တြင္ ဘာဘာအလီ 
မွာ အသက္ ကိုးႏွစ္ပင္ရွိေသး 
သည္။ သူတုိ႔ကလည္း ဘာဘာ 
တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းတြင္ မနက္ 

ပိုင္းသင္ယူခဲ့သမွ်ကို သိလိုစိတ္ 
ထက္သန္ၾကသည္။ သူကလည္း 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း 
ဆရာလပ္ုရသညက္ိ ုႀကိဳကသ္ည။္
 ယခုအခါတြင္ သူ၏ ညေန 
ပိုင္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား 
၈၀၀ ရွိၿပီး အားလံုးမွာ ဆင္းရဲ 
သားမိသားစုမ်ားမွျဖစ္ကာ အခမဲ့ 
သင္ေပးသည္။ မိန္းကေလးအ 
မ်ားစုမွာ ခြၽန္မီးကဲ့သို႔ပင္ ရြာထဲ 
တြင္ အိမ္အကူလုပ္ကိုင္ ၿပီး 
ေက်ာင္း လာၾကသည။္ ေယာက္်ား 
ေလးမ်ားမွာလည္း လယ္ကြင္းထဲ 
တစ္ေနကုန္ အလုပ္လုပ္ၿပီးခ်ိန္ 
ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘အစပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ 
ေတာ္က သူငယ္ခ်င္းေတြကို စာ 
သင္တယ္ဆိုတာ အုိက္တင္လုပ္ 
ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ေတာ့ ဒီကေလးေတြဟာ စနစ္တ 
က် သငခ္န္းစာေတြ မသငရ္ဘူးဆိ ု
ရင္ သူတို႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ စာ 
ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္မွာ မဟုတ္ 
ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္သေဘာေပါက္ 
လာခဲ့တယ္။ သူတို႔ကို ပညာသင္ 
ေပးဖို႔က ကြၽန္ေတာ့္တာ၀န္၊ ႏုိင္ငံ 
အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့အနာဂတ္ 
ကညူတီည္ေဆာက္ေပးဖို႔က ကြၽန္ 
ေတာ့္တာ၀န္ျဖစပ္ါတယ္’’ ဟု ဘာ 
ဘာအလီက ဆိုသည္။
 ယခုဆိုလွ်င္ ဘာဘာအလီ 
အပါအ၀င္ ေက်ာင္းတြင္းဆရာ 
ဆယဥ္ီးရွသိည။္ အားလံုးမွာ သူ႔လု ိ
ပင္အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ဖဲ့ 
၍ ပရဟိတလာေရာက္သင္ေပး 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာဘာအလီ 
က ေငြေၾကးတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ 
မေကာက္ခံဘဲ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အ 
စားအေသာကပ္င ္အခမဲ့ေကြၽးေမြး 
ေသးသည။္ အားလံုးကိ ုအလွဴေငြ 
မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ရာ အ 
ဆင္းရဲဆံုးေက်ာင္းသားမ်ားပင္  
လာေရာက္ ပညာသင္ႏိုင္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နယ္က စီး 
ပြားေရးနိမ့္က်တယ္။ ဒီေက်ာင္း 
မရိွရင္ ကေလးအမ်ားစု ပညာ 
သင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ ေရးတတ္၊ 
ဖတ္တတ္ေတာင္ ျဖစ္လာၾကမွာ 
မဟုတ္ဘူး’’ ဟု ဘာဘာအလီက 
ေျပာပါသည္။
 ခြၽန္မီးတစ္ေယာက္ ပညာ 
သငလ္ိစုတ္ိရိွသညမွ္ာ အ့ံမခန္းပင ္
ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း နံနက္ 
၆ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၂ နာရီခဲြ အထိ 
ရြာထကဲအမိမ္်ားတြင ္အလပုလ္ပု ္
ၿပီးခ်ိန္တြင္ ခြၽန္မီးက ဘာဘာတို႔ 
ေက်ာင္းတြင ္သြားတကသ္ည။္ ည 
ဘက ္၇ နာရီတြင ္အလပ္ုသြားျပန္ 
လပ္ုရသည။္ တစ္ေန႔တြင ္သနူာျပဳ 
ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ခြၽန္မီး 
တစ္ေယာက ္ရညမ္နွ္းထားၿပီး ဘာ 
ဘာအလ၏ီ ေက်ာင္းက ခြၽန္မီးအိပ္ 
မက္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ 
ေလာက္ပါသည္။ 

—Ref: The Youngest 
headmaster in the world
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မဟတၱမဂႏၵီ
(ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္း-ေရႊဘုိ)

ကြၽႏု္ပ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကန္႔ကြက္သည္။ အ 
ေၾကာင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းက ေကာင္းေအာငလ္ပု ္
သည္ဆုိလွ်င္ အေကာင္းသည္ ခဏသာျဖစ္ၿပီး အ 
ဆုိးသည္ အၿမဲတမ္းရွိေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။    

(မဟတၱမဂႏၵီ)
 လငူယ္တစဦ္းသည ္ဖခင ္ေသေကာင္ေပါင္းလ ဲ
အသည္းအသန္ေသအံ့မူးမူးျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဖခင္ကို 
စြန္႔၍ ဇနီးရွရိာအပိခ္န္းသုိ႔သြား၏။ ေမွာငမ္ည္းေသာ 
ကိေလသာနစမ္ြန္းမႈၾကားေမ်ာပါေနစဥ ္ဖခငမ္ွာ ကြယ ္
လြန္သြားရွာသည္။ အိပ္ခန္းမွ ထြက္ေသာအခါဖခင္ 
အသက္ကို မမီေတာ့။ ထုိလူငယ္သည္ မိုက္မဲေသာ 
သူ႔လပ္ုရပ္ေၾကာင္ ့အရွကႀ္ကီးစြာရၿပီး တစသ္ကလ္ုံး 
တႏုံ႔ႏုံ႔ျဖစ္ခဲ့ရေခ်သည္။  ထုိလူငယ္သည္ အျခားလ ူ
မဟုတ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၂၀ရာစု၏ အႀကီးျမတ္ 
ဆုံးေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္လာသည့္ မဟတၱမဂႏၵီပင္ျဖစ္ 
ပါသည္။ 
 ကမၻာတြင ္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ပဂုၢဳလိမ္်ား 
သည ္ငယ္စဥ္ကာလက အမွားအႀကမ္ိႀကမ္ိ က်ဴးလြန္ 
သမူ်ားျဖစတ္တ္ၾကသည။္ ၎တို႔သည ္ထပ္တလလဲ ဲ
မွားရင္း အမွန္ကိုသိျမင္ျပင္ဆင္ကာ ႀကီးက်ယ္ထင္ 
ရွားသည့္ ဘ၀အေျခအေနအထိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ၾက 
သည။္ အေရးႀကီးသညမ္ွာ အမွားကိအုမွားဟ ုသိျမင ္
ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၂၀ရာစု၏ အႀကီးက်ယ္အျမင့္ျမတ္ 
ဆုံးလူသားဟု ကမၻာက သတ္မွတ္ခံရေသာ အိႏၵိယ 
လြတ္လပ္ေရးဖခင၊္ အၾကမ္းမဖကဆ္န္႔က်င္ေရး သ 
ေဘာတရား(သစၥျဂဟ)ကု ိစတငခ္ဲသ့ ူမဟတၱမဂႏၵ၏ီ 
ငယ္ဘ၀သည္ အမွားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။ 
ဂႏၵီသည္ အသက္အရြယ္ရလာ၍ ကုိယ္တိုင္အတၳဳ 
ပၸတၱိျပဳစုေသာအခါ ယင္းသုိ႔ေသာအမွားမ်ားကိ ုေႏွာင္း 
လူတို႔ မႁခြငး္မခ်န္သိေစၿပီး သင္ခန္းစာယူႏုိင္ရန္ 
ျပည့္စုံစြာေရးသားခဲ့သည္။ မူရင္းစာအုပ္ကို ဂႏၵီက 
တုငိ္းရင္းဘာသာျဖင္ ့ေရးသားခဲၿ့ပီး ၎၏ အတြင္းေရး 
မွဴးျဖစသ္ ူမဟာေဒ၀ေဒဆုငိ္းက အဂၤလပိဘ္ာသာျဖင့ ္
ျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ (၄၅)ႏွစ္  
‘ဂႏၵီရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္’အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌  
က်င္းပေသာအခါ ဦးသန္းထြန္း(ေရႊဘုိ)က လုံးေစ့ 
ပတ္ေစ့ဘာသာျပန္ဆုိၿပီး ျမန္မာဘာသာအျဖစ္ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ေရာင္းမေလာက္စာအုပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ယခုအခါ စာအုပ္ေစ်းကြက္မဆုုိထားဘိ စာၾကည့္ 
တုိက္မ်ားမွာပင္ အလြန္ရွားပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ ဂႏၵီ 
အတၳဳပၸတိၱသည ္အသစတ္စဖ္န္ျပန္လညထ္ြကရိွ္လာ 
သည္။ 
 မဟတၱမဂႏၵီသည္ ၂၀ရာစု ေခတ္တြင္ အႏွိမ္ခံ 

အိႏၵိယျပည္သူမ်ားအတြက္သာမက ကမၻာအရပ္ရပ ္
ရွိ ဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္အလင္းေရာင္ထြန္း
ညိႇိေပးေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂႏၵီခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 
အၾကမ္းမဖက္ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒသည္ ကြန္ျမဴနစ္၊ 
ဆုရိယွလ္စစ္နစမ္်ားလုကိမၻာသုိ႔ ပ်႕ံႏွံ႔သြားၿပီး အျခား 
အယူ၀ါဒမ်ား အလုပ္မျဖစ္ေတာ့သည့္တုိင္ ဂႏၵီ၀ါဒ 
သည ္ယေန႔အထိအလပ္ုျဖစ္ေနသည။္ အလ်ဥ္းသင္ ့
၍ ဆုိရပါလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘ၀ 
တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဂႏၵီ၀ါဒ(အၾကမ္းမဖက္ အႏုနည္း 
ျဖင့္ေတာ္လွန္ျခင္း)ကုိင္စြဲလာသူျဖစ္၏။ ၎လုိပင္ 
ကမၻာတစ္၀န္းဂႏၵီ၀ါဒကုိင္စြဲ၍ တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲသူမ်ား 
မရွား၊ ဥပမာ အျဖဴအမည္းအသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ 
ကိ ုဆန္႔က်င္ေသာအေမရကိနလ္မူည္းေခါင္းေဆာင္
မာတင ္လသူာကင္းသည ္ဂႏၵ၀ီါဒတီစဦ္း ျဖစခ္ဲသ့ည။္ 
မာတငလ္သူာကင္း ၏ ႐ုံးခန္းထ၌ဲ ဂႏၵ႐ီပုပ္ုႀံကီး ခ်တိဆ္ြ ဲ
ထားခဲ့သည။္ ေတာငအ္ာဖရိကေခါင္းေဆာင ္နယ္လ ္
ဆငမ္န္ဒလဲားသည ္ဂႏၵ၀ီါဒကိ ုလကက္ိငုထ္ားခဲ့သည။္ 
 သုိ႔ေသာ္ ဂႏၵီသည္ ကံမေကာင္းပါ။ ထုိသုိ႔ လူ 
သားမ်ဳိးႏြယ္ တစ္ခုလုံးအတြက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ 
သည့္ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျငား လူမ်ဳိးတူ 
ဟိႏၵဴအစြန္းေရာက္တစ္ဦး၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ကြယ္ 
လြန္ခဲရွ့ာသည။္ သုိ႔ေသာ္ ၎၏အယူ၀ါဒကား ၂၁ရာစ ု
ထဲ ေရာက္ေသာ္လည္း သစ္လြင္ဆဲ... 
 ထုိသို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းစာ 
အုပ္သည္ ယခုအခါ သင့္လက္တစ္ကမ္းသို႔ ေရာက ္
ေနေပၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ႏွစ္ ၾကာမွ ျပန္လည္ထြက္ 
ရိွလာေသာ စာအုပ္ျဖစၿ္ပီး ပထမအႀကမ္ိထုတ္ ေ၀စဥ္ 
က မပါရွခိဲ့ေသာ ရွားပါး ဓာတပ္ုမံ်ား၊ ထပမ္ံျဖည္စ့ြက ္
ခ်ကမ္်ားျဖင္ ့UNITY စာအုပ္တိိုကက္ တန္ဖုိး ၇,၀၀၀ 
က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

BOOK7 R  E  V  I  E  WDAY

 ဧဝရက္ေတာငသ္ို႔ ၁၉၅၃ တြင ္နယူးဇီလန္ႏုငိင္သံား အကဒ္မန္ဟီလာရီႏငွ္ ့နီေပါလမ္းျပ တန္ဇင ္
ေနာ္ေဂးတို႔ ပထမဆံုး ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထပ္မံတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသူ 
အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စံခ်ိန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္သူမ်ားရွိကာလူဦးေရစုစု 
ေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိသြားၿပီဟုဆုိၾကသည္။ အတိအက် ဆုိလွ်င္ ၄,၀၄၂ ဦးျဖစ္သည္။
 သို႔ေသာ ္အလြန္ျမင္မ့ားၿပီး ရာသဦတုျပင္းထနသ္ည္ထ့ိုေတာင္ေပၚ သို႔ တက္ေရာက္ႏုငိရ္န ္ႀကိဳးစား 
ရင္း ေသဆံုးသြားသစူာရင္းမွာလည္း ရာဂဏန္းႏငွ္ခ့်ရီွိေနသည။္ ေတာငထ္ပိ္ေပၚသို႔တက္ႏုငိရ္န ္ႀကိဳးစား 
ရင္း ေသဆံုးခဲ့ရသူဦးေရမွာ ၂၅၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိသည္ဟု တယ္လီဂရပ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

—Ref: Telegraph

ဧဝရက္ေတာင္ေပၚတက္ေရာက္ခဲ့သူ အေရအတြက္ႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ား

အရာရာဖ႐ိုဖရၾဲကားမွ ေရွ႕တုိးေဆာငရ္ြကရ္မည။္ ကာလအတန္ၾကာေဆာငရ္ြကထ္ားသည္က့စိၥမ်ားမွ အက်ဳိး 
ဆက္ေကာင္းမ်ားရမည္။ မိသားစုအႀကီးအကဲက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာကစိၥမ်ား အဆင္ေျပမည။္ လပုင္န္းခြငအ္တြင္းမသွမူ်ား အလပုလ္ကလ္ႊဲလက္ေျပာင္းသတရိွပိါ။ မမိအိ 
ရင္ေဆာငရ္ြကထ္ားသ၏ူျပႆနာမ်ား ကိယု္ထ့ကံ်ေရာက္ႏုငိသ္ည။္ အမိတ္ြငပ္စၥည္းအေပ်ာကအ္ရမွ်ားမည။္

ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ

ARIES
ေဆာငရ္ြကမ္ႈမနွသ္မွ် ထူးထူးျခားျခားေအာင္ျမငမ္ည။္ ေျဖရငွ္းရနခ္ကခ္ဲေနေသာကစိၥတစခ္အုား ပါဝငက္ညူ ီ
ရန္ ေအးခ်မ္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ကာလအတန္ၾကာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ 
ျပႆနာမ်ားၿပီးေျမာကအ္ဆင္ေျပသြားမည။္ အတတူကြပူးတြလဲပုသ္မူ်ား၏ မ႐ိုးမသားေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားကိ ု
ကုိယ္ကသိလ်က္ႏွင့္ ဖံုးဖိကာကြယ္ေပးရမည္။ ထိုသူမ်ားသည္ပင္ တစ္ေန႔မိမိအားဒုကၡေပးလိမ့္မည္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
စမိခ္်မ္းေျမ႕မႈမ်ား၊ အဆင္ေျပမႈမ်ား လႊမ္းမိုးေနမည။္ မမိစိတိထ္ဲမ ွဆာေလာငမ္ြတသ္ပိ္ေမွ်ာလ္င္ထ့ားသည ္
မ်ားကိ ုလက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည။္ ရငထ္ဲမ်ဳသိပိထ္ားသည္စ့ကားမ်ားကိ ုဖြင္ဟ့တုငိပ္င္ျခင္းျပဳႏုငိသ္ည့္
သူႏငွ္ႀ့ကံဳမည။္ သတူစပ္ါးအား ဖြင္မ့ေျပာဘ ဲႀကတိမ္ွတိထ္ားသည့က္စိၥတစခ္အုား လက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ႏိငု ္
မည္။ ဘဝအတြက္ အေရးပါေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင္ခ်မွတ္ရမည္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
အေျပာင္းအလဲတစ္ခု၊ ဘဝသစ္တစ္ခုအား အခုိင္အမာစတင္ႏုိင္ေသာအေနအထားရွိသည္။ ဆံုးျဖတ္ထား 
ၿပီးကစိၥအား ျပန္လည္ျပဳျပငရ္န္မသင္။့ ကိယ္ုမွန္သညဟု္ယူဆထားသည္အ့တိုင္း ေရွ႕တုိးေဆာငရ္ြကပ္ါ။ ဘဝ 
သစ္တစ္ခုသို႔ ဦးတည္ရန္ ဝန္မေလးသင့္ပါ။ မူလအေျခအေနလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ထက္ ဂုဏ္အသိုင္းအဝိုင္း 
ျမင့္မားမႈဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားေအာင္ျမင္မည္။

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးမ်ားရွိမည္။ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္သူမ်ားမည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တုိးတက္မည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ တစ္ပါးသူမႏုိင္နင္းသည့္ကိစၥမ်ားဝင္ေရာက္ေျဖ 
ရွင္းေပးရမည္။ စိုက္ထုတ္အကုန္အက်ခံထားသည့္ေငြမ်ားျပန္ရမည္။ မိသားစုအတြက္ေကာင္းေသာ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္။

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)

အရာရာအဆင္ေျပေနသည့္အေနအထားမွ႐ုတ္ျခည္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္မည္။ မူလစီစဥ္ထားသည္မ်ား  
ဆိငု္းငံရ့ပ္တန္႔ရန္အေနအထားႀကံဳမည။္ လပ္ုကိငု္ေနေသာလပ္ုငန္း ဆကဆ္ရံေသာဝန္းက်ငအ္တြင္း ကစဥ့္ 
ကလ်ားျဖစ္မည္။ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာအခက္အခဲသည္ႀကိဳတင္တြက္ဆရန္ခက္ခဲေသာ 
ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္။ ပံုစံသစ္ျဖင့္လုပ္ရမည္။

ရညမ္နွ္းခ်ကသ္စ၊္ အစအီစဥသ္စမ္်ားလက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည။္ အၿပိဳငအ္တုကိအ္ခမံ်ားအား ေက်ာလ္ႊား 
ၿပီး တုိးတကမ္ႈအဆင္ဆ့င္ရ့ရွိေအာင ္ဖနတ္ီးေဆာငရ္ြက္ႏုငိမ္ည။္ အေျခအေနေပးသည္အ့ေပၚ ေမွးထနိ္းလပု ္
ရာမ ွလမူနွ္ေနရာမနွတ္ုိးတကမ္ႈမ်ားရရွမိည။္ ႐တု္ျခည္းဆံုးျဖတ ္ခ်ကခ္်င္းေဆာငရ္ြက္ေသာနည္းျဖင္ ့အလပု ္
ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အခါက်ေရာက္သည္။ ေပးခဲ့ေသာကတိတစ္ခုအတြက္ အခက္အခဲႀကံဳမည္။

ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ကိုယ္လုပ္လိုသည္ကတစ္မ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ရသည္ကတစ္မ်ဳိးျဖစ္မည္။ 
လမူႈေရး၊ ေမတၱာေရးအေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားရွမိည။္ စကားအတုကိအ္ခံေျပာရမည။္ ခကခ္ဲေသာျပႆနာမ်ားကိ ု
ေျဖရွင္းႏိငု္ေသာနည္းေကာင္းေတြ႕မည။္ ရပ္တန္႔ထားေသာကစိၥမ်ား အသစ္ျပန္လည္ေဆာငရ္ြကရ္မည။္ရပိုင ္
ခြင့္ေဟာင္းမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရမည္။ ဆံုး႐ႈံးလက္လြန္ထားသည့္ေငြ၊ပစၥည္းမ်ားလက္ဝယ္ျပန္လည္ရမည္။

အရာရာအဆင္ေျပ၍ အလုပ္၊ အႀကံမွန္သမွ်ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ စိတ္
ကူးသစ္မ်ားလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းအက်ဳိးေပးမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ မိသားစုအတြက္ ရည္စူးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ 
ရမည္။ လုပ္ငန္းမရွိသူလုပ္ငန္းရၿပီး လုပ္ငန္းရွိသူ ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္။

တစခ္ထုကပ္ိုေသာကစိၥမ်ား၊ လပုင္န္းမ်ားကိ ုတာဝနယ္ဥူီးေဆာငၿ္ပီး လပုက္ိငုရ္မည။္ မတိ္ေဆြေကာင္းမ်ားထ ံ
မွ ေကာင္းေသာအေထာက္အကူရမည္။ အတိတ္ကာလ မိမိအားအႏုိင္ယူဗိုလ္က်ခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ 
တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေသာအေျခအေနျမင့္မားမႈအားရရွိမည္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္လုိက္ပါ။ တစ္ပါးသူႏွင့္ယွဥ္ၿပီးလုပ္ 
ေသာကိစၥမ်ားတြင္ မိမိအရည္အေသြးျမင့္မားေနမည္။

ဆုိးမေယာင္ႏငွ္ ့ေကာင္းေသာကာလျဖစသ္ည။္ အခကအ္ခဲမ်ား၊ အေႏွာင္အ့ယကွမ္်ားႏငွ္ ့ဦးစြာရငဆ္ုငိရ္ 
မည္။ ထိုသို႔ႀကံဳၿပီး တုိးတက္ျခင္းမ်ားဆက္တိုက္ရမည္။ ျပႆနာမ်ားေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္း 
တာဝန္ယူရမည။္ ကိယ့္ုအတြကအ္က်ဳိးရိွမည။္ ထိေတြ႕ေနေသာဝန္းက်ငအ္တြင္း ဘဝတူမ်ားကပင ္မနာလိ ု
ေလာက္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရရွိမည္။ ျပန္႔လက္လြန္ထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားလက္ဝယ္ျပန္ရမည္။

အရာရာအဆင္ေျပေသာအေနအထားသို႔ ဦးတညမ္ည။္ ရညရ္ြယ္ခ်က္ေအာငမ္ည။္ ကုယ္ိႀကံဳေတြ႕ေနသည္ ့
အခကအ္ခမဲ်ားအား လက္ေတြ႕အကအူညီေပးႏုငိသ္မူ်ားေပၚမည။္ အလွဴမဂၤလာကစိၥမ်ားပါဝငပ္တ္သက ္
ရမည္။ လူလြတ္မ်ားစန္းပြင့္မည္။ အရြယ္လြန္အပ်ဳိႀကီး၊ လူပ်ဳိႀကီးမ်ားအဖို႔ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားစီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ေဝးကြာေနေသာ အဆက္အသြယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရမည္။
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အဂၤလပိစ္ကားေျပာအေျခခအံားနည္းသ ူ

မ်ားအတြက္သာ။ အိမ္၀ုိင္းသင္သည္။

ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းမ 

ထိပ္၊ ေဒစီေက်ာ္လင္းပိုးအထည္ဆုိင္၊ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၆၇၉၄

‘‘ေရႊ’’ Study Guide

၁၀ တန္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသမူ်ားအ 

တြက္ Study Guide ရွိသည္။ ေမးခြန္း 

ေဟာင္း ၁၃ ႏွစ္စာ အထူးေလ့က်င့္ေပး 

သည္။ တစ္ဘာသာ-၂၀၀၀၀ က်ပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၇၀၁၆၈၃

သင္ၾကားေပးသည္

မႏၲေလးေဆးတကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားက တကသၠုလိ၀္ငတ္န္း 

ဘာသာစံုအိမ္လိုက္သင္ေပးသည္။

ဖန္ုး-၀၉ ၄၀၂၇၁၃၈၉၅၊ ၄၀၁၅၂၃၀၅၇

ေဆးဖက္၀င္အလွရည္

သဘာ၀ထြက္ပစၥည္းမ်ား စုေပါင္း၍ 

ထုတ္လုပ္ထားရိွေသာ ေဆးအလွရည္ 

မ်ားကုိ သံုးစဲြျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ထက္ 

၌ ေပၚေပါကလ္ာေသာ တင္းတိပ္၊ ၀ကၿ္ခံ 

မ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားေစမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

ဆရာမင္းသုႁႏၵ(မန္းတကၠသုိလ္)

ကေလးအမည္ေပးျခင္း၊ လပ္ုငန္းအမည ္

ေပးျခင္း၊ ေဟာစာတမ္းေရးသားျခင္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၃၄၆၂၄

မဂၤလာရတနာတိုးေရာင္း၀ယ္ေရး

လိပ္သည္းေက်ာက္၊ ေက်ာက္စရစ္၊ 

ကြန္ကရစ္အုတ္ေရာင္း၀ယ္ေရး။

အမွတ္-၂၊ လမ္းမႀကီး၊ ေတာင္ေျမာက္ 

လမ္းဆံုအနီး၊ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေရာင္းမည္

Mitsubishi Colt ရန္ကုန္ 5 D 

သိန္း (၇၄)။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၅၉၄၂၁

၀ယ္/အလဲထပ္လုပ္ေပးသည္

Used IT & Mobile Changer မွ သင္ 

ေရာင္းလို/လဲလိုေသာ Phone/Laptop 

မ်ား၊Tablet မ်ားကု ိေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ 

လုိပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၂၇၇၅

ငွားမည္

စာသင္ခန္းမ ငွားမည္။ (သုိ႔မဟုတ္) 

အခ်ိန္ပုိင္း ငွားမည္။

မဂၤလာေစ်းကားမွတ္တိုင္ေရွ႕။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၆၇၉၄

ေရာင္းမည္

ျပည္ၿမိဳ႕ နႏၵ၀န္ေက်ာင္းအနီး ေျမလြတ္ 

၃.၅ ဧက(ဘုိးဘြားပုိင္) စက္မႈဇုန္ႏွင့္ နီး၊ 

န၀ေဒးလမ္းမႀကီးႏွင့္ နီး။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၃၆၆၇၄၂၄

ေရာင္းမည္

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ ၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ 

ေက်ာက္ျပားစက္႐ံုအနီး၊ ေျမ ေလးဧက၊ 

တစ္ဧက သိန္း (350)ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၃၂၂၁၆၆

ေရာင္းမည္

သဃၤန္းကြၽန္းႀကီး၊ ေအာင္စည္းခံုအနီး၊ 

ေျမ ၀.၇၅ ဧက၊ တုိက္ၾကမ္းတစ္လံုးပါ။

ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္−

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၀၆၃၂၉

Asia Route Car Rental Services

Saloon, Van, HiAce,Pajero, Parado, 

24,33,45 Seater ကားမ်ိဳးစံုကုိ နာရီ 

ပိုင္း၊ လခ်ဳပ္၊ ႏစွခ္်ဳပ္၊ ၿမိဳ႕တြင္း၊ နယ္ေ၀း 

ခရီးစဥ္မ်ိဳးစံုအတြက္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ 

ျဖင့္ ငွားရမ္းႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၂၀၀၁၀

ROYAL TUN SERVICE

အဲကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ 

စက္မ်ားကုိ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆး 

ေၾကာ၊ ျပဳျပင္၊ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၆၈၇၄၉

Web Site ေရးဆြဲသည္

MWP | Web Development Services 

မွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္း 

မ်ားအတြက္ WebSite မ်ားကို အစအ 

ဆံုး တာ၀န္ယူ ေရးဆြဲေပးလ်က္ရွိပါ 

သည္။

ဖုန္း- 09 7321 8021

သင္ၾကားေပးသည္

International School ႏွင့္ ကိုးတန္း၊ 

ဆယ္တန္း ကေလးမ်ားအား အဂၤလိပ္၊ 

သခ်ၤာထူးခြၽန္ေစရန္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ 

သင္ၾကားေပးသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၈၅၈၂၃

သင္ၾကားေပးသည္

သငူယ္တန္းမွ အ႒မတန္းထိ အုပ္စလုုကိ ္

ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အိမ္တုိင္ရာ 

ေရာက္ ဂိုက္လုပ္ေပးသည္။ Grade (11)  

Eco သီးသန္႔ ဂိုက္လိုက္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၆၃၃၄၅၁၄

ေရႊမဒီ(မိန္းကေလးသီးသန္႔စာသင္၀ုိင္း)

၈၊ ၉၊ ၁၀ တန္း (တကၠသုိလ္၀င္တန္း) 

မ်ားအတြက ္(ဘာသာစံ+ုဂိကု)္၊ စာသင၊္ 

စာစစ္အေတြ႕အႀကံဳရွိ ဆရာႀကီး၊ 

ဆရာမႀကီးမ်ားက ေမးခြန္းေဟာင္း 

မ်ားႏွင့္ အတူ သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၇၂၁၈၀

ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ 

နယ္၊ ရန္ကုန္-ျပည္ခ႐ုိင္ခ်င္းဆက္လမ္း 

မေပၚရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမ ၄၆ ဧကတစဆ္က ္

စပ္တည္းေရာင္းမည္။ 

တစ္ဧက ၄၀ သိန္း။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၃၆၆၁၉၃၇

ေရာင္းမည္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ တုိက္ႏွင့္ ၿခံေရာင္းမည္။ ဆိပ္ 

ငယ္ရပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ ဘုိးဘြားပုိင ္

ေျမ၊ ၀.၀၆ ဧက က်ယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ 

ရန္ ေနရာေကာင္း၊ သံုးထပ္တုိက္ပါ။ 

သိန္း (၆၈၀၀)ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၀၀၂၀၂၇

ေရာင္းမည္

အမွတ္ ၁၂၊ သစၥာလမ္းသြယ္ ၁၃ ရပ္ 

ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၃၅×၅၅)၊ BN 

1 ထပ္ခြဲ ဘုိးဘြားပုိင္၊ ေရမီး။

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၄၁၈၂

ကားေမာင္းသင္သည္

ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း လူႀကီးမင္း 

တုိ႔ အိမ္စီးကားျဖင့္သင္ေပးသည္။ ၁၀ 

ရက္ အတြင္း အတတ္၊ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခ 

ငါးေသာင္း။ ဆရာ့အတြက္ လမ္းစရိတ္ 

ကူညီရမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၂၂၁၂၉၉

ေႏြရာသီဂစ္တာသင္တန္း

ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးသင္ၾကား 

ေပးသည္။ (မိန္းကေလးမ်ားသာ) အမ်ိဳး 

သမီးသင္ၾကားသူမွ အိမ္အေရာက္သင္ 

ၾကားသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၃၇၃၂၂၄၇

ေရးဆဲြေပးပါသည္

လူႀကီးမင္းတို႔၏ ႐ံုး၊ အိမ္ႏွင့္ ဆိုင္ခန္း 

မ်ားအား Structure ႏွင့္ ေခတ္မီ၊ ဗိသု 

ကာ Design ေရးဆဲြေပးပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၁၀၁၀၂၉ 

ေရာင္းမည္

ႏွစ္သိန္းခြဲတန္ WCDMA အျမန္ေရာင္း 

မည္။ စာခ်ဳပ္ပါ၊ အင္တာနက္ပါမည္။ 

ေစ်းႏႈန္း- (225000)ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၄၁၈၂

ေရာင္းမည္

လည္ပတ္ေနေသာ တည္းခုိခန္း ေရာင္း 

မည္။ ျမတ္အေအးခန္းဧည့္ရိပ္မြန္။

မေကြးၿမိဳ႕၊ ကားႀကီးကြင္း၊ အေနာက္ 

ဖက္ေပါက္အနီး၊ အေ၀ရာလမ္း။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၉၁၀၄၇၇၅

ေရာင္းမည္

လပုင္န္းသံုးကုရိီးယားေရခမဲနု္႔ေၾကာစ္က ္

WELBAX Korean Fry Ice-cream 

machine (အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအပါ 

အ၀င)္ ေရာင္းရန္ရွိသည။္ ထက၀္က္ေစ်း 

ျဖင္ ့ေရာင္းေပးပါမည။္ ပစၥည္းအာမခံ်ပါ 

သည္။   ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၆၆၃၁

၀ယ္လုိသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၁လမ္းႏွင့္ ၃၉ လမ္းၾကား 

ေအာက္ဘေလာက္အတြင္း တုိက္ခန္း၊ 

႐ံုးခန္း၀ယ္လုိသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ားသာ 

ဆက္သြယ္ပါရန္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၀၈၃၀

ေရာင္းမည္

ျပငဥ္ီးလြင၊္ ေအာငခ္်မ္းသာအပုစ္၊ု ရြာေျမ 

(၆၀×၅၀)၊ အကြကလ္ြတ္၊ ေက်ာကလ္မ္း 

နီး၊ မီးတုိင္နီး၊ ညိႇႏႈိင္းေစ်း(သိန္း ၁၃၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၀၂၅၇၀၆၉၁

ေရာင္းမည္

တ/ဥ(၁၂) ရပ္ကြက္၊ မိဂသီ(၂၁) လမ္း၊ 

အမွတ္ (၂၉၃/က)၊ ႏွစ္ထပ္တိုက္၊ ေပ 

(၂၀×၆၀)၊ အေရွ႕လွည့္၊ ေရမီးစံု၊ မီတာ 

ႏွစ္လံုး၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ကားဂိတ္နီး၊ 

သိန္း (၁၅၉၀)ညိႇႏႈိင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၁၀၉၉၅

ငွားလိုသည္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူ 

စည္ကားေသာ လမ္းမမ်ားေပၚရိွ ေျမညီ 

တုကိခ္န္း/လံုးခ်င္း အမိမ္်ားငွားလိသုည။္

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

ေရာင္းမည္

မႏၲေလးအနီး၊ ေက်ာက္မီးႏွင့္ ထံုးဘို 

ၾကား ကုလားႀကီးၿခံေက်းရြာ၊ ရြာလယ္ 

လမ္းမေျမ (၄၂×၇၅) သိန္း (၂၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၃၃၂၉၆၂၂၉

ေရာင္းမည္

မင္းရဲေက်ာစ္ြာ ၂ လမ္း၊ ေတာငဥ္ကလၠာ၊  

ေျမညီ ေပ (၁၈x၅၂)၊ သိန္း (၅၀၀)။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၀၄၄၃၂
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 အင္းႀကီးရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ 
ဟာ သာယာလွပါတယ္။ အေရွ႕ 
ဘက္မွာ အျပာေရာင္သမ္းေနတဲ့ 
ရွမ္း႐ုိးမေတာင္တန္းႀကီးရိွေနပါ 
တယ္။ ဒါ့အျပင္အင္းႀကီးရဲ႕ ဟို 
ဘက္ကမ္းဒီဘက္ကမ္းကုိ ခ်ိတ္ 
ဆက္ေပးထားတဲ ့ပန္းခ်ဆီနလ္တွဲ ့
ေကြ႕ေကာက္ေနတဲ့ သစ္သားတံ 
တားရွညႀ္ကီးတစခု္ကလည္း လြန္ 
ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ 
ေက်ာက္တည္းက ရွိေနခဲပ့ါတယ။္ 
ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းကာလ သံုးပါး 
စလံုးမွာ အင္းႀကီးဟာ အလွတစ္ 
မ်ဳိးစီကို ဖန္တီးေပးေနပါတယ္။ 
အဲဒီအင္းႀကီးရဲ႕အလွကို စာေပ 
သမားမ်ားက သံုးပန္လွလုိ႔ တင္ 
စားခဲပ့ါတယ္။ အင္းႀကီးရ႕ဲ အဒဲအီ 
လဟွာ တစခ္်နိမ္ွာ အင္းႀကီးကိုျပန္ 
လည္ က်ိန္စာသင့္ေစခ့ဲပါတယ္။
 တျခားေတာမ့ဟတုပ္ါ။ အပု ္
ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားက ဧည့္ 
ႀကိဳနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး 

တက္ေအာင္ အင္းႀကီးအၿမဲတမ္း 
လွပေနေအာင္ဆိုၿပီး မုိးတြင္းမွာ 
အင္းႀကီးထဲဝင္လာတဲ့ ေရေတြကို 
ျပန္မထြက္ေအာင ္တမံတုတ္ထား 
လိုက္ျခင္းပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ 
ရတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ စက္မႈဇုန္ 
ထဲက အသံုးျပဳ ၿပီးသား ေရဆိုး 
ေတြကို အင္းႀကီးထဲေဖာက္ထုတ္ 
လုကိ္ျခင္းျဖစပ္ါတယ။္ အင္းထကဲ 
ေရေတြ သဘာဝအတိုင္း အတက ္
အက်မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေရေသလို 
ျဖစ္သြားၿပီး စက္မႈဇုန္ဘက္ကဝင္ 
လာတဲ့ ေရဆုိးေတြေၾကာင့္ အင္း 
ႀကီးဟာ ေရေတြျပည့္ေနေပမယ့္ 
တျဖည္းျဖည္းအနံ႔အသက္ေတြနဲ႔ 
ဆုိးရြားလာပါတယ္။  သဘာဝ 
အတိုင္း  ေရအဝင္အထြက္မရိွ 
ေတာ့တာေၾကာင့္ ဟိုယခင္တုန္း 
ကရွိခဲ့တဲ့ ငါးမ်ဳိးစိတ္အေတာ္မ်ား 
မ်ားလည္း အသကရ္ငွၿ္ပီးမေနႏိငု ္
ေတာ့ပါဘူး။ 
 အဲ ဒါ ရဲ ႕ ဆုိး က်ိဳး အေ န နဲ ႔ 

စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို တုိင္းတာျခင္း

    မၾကာမီမိနစ္ပုိင္း ကပင္ 
ကရားေရလႊတ္စကားတြင္တြင္  
ဆိုေနခဲ့ေသာ ကုိသက္ခုိင္သည္ 
အတန္ၾကာႏႈတ္ဆိတ္ေနျပန္ေလ 
ရာ ကြၽန္ေတာ္မ့ွာ စကားမရိ၊ွ စကား 
ရွာလ်က္ ႏွစ္ေယာက္အၾကားရိွ 
တိတ္ဆိတ္ျခင္းကုိ  ၿဖိဳခဲြႏုိင္ရန္  
အားထုတ္မိျပန္၏။
 ‘‘ကိသုကခို္င ္ဒငီါးနဲ႔ ပုစြန္ေတြ 
ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ ေရာင္းေနတာ 
ဘယ္လိုလုပ္ခင္ဗ်ား  ရွာေတြ ႕ 
သလဗဲ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ေနာင ္
ဆို ဒီမွာလာ၀ယ္ရမယ္။ စူပါမား 
ကက္ေတြက အေအးခန္းေတြထဲ 
မွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး သိုေလွာင္ 
ထားၿပီး ေရာင္းေနၾကတဲ့ အသား 
ေတြ၊ ရယ္ဒီမိတ္အထုပ္ေတြကို 
ကြၽန္ေတာ္စတ္ိကန္ုလၿွပီဗ်ာ။ ၾကာ 
ေလမသတီေလပဲ’’
  ‘ ‘ ဒီေနရာသိတာ ဘာမွ  
မဆန္းပါဘူးဗ်ာ။ မ်က္စိဖြင့္ နား 
ဖြင့္ေလ့လာစူးစမ္းတဲ့ အက်င့္ရွိ 
ရင္ ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။  
ဖူးခက္က ႏုိင္ငံျခားဧည့္လမ္းၫႊန ္
လုိ က္ျ ပ သ မွ်  ေ နာ က္ ကေ န  
ေလွ်ာက္လုိက္ေန႐ုံနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ 
သိႏုငိပ္ါမ့တုံး။ ေစာေစာက စကား 
နဲ႔ ျပန္ဆက္ရရင္ ဗမာစစ္ေခါင္း 
ေဆာင္ေတြ ႏုိင္ငံတကာကို သြား 
ေလ့လာရာမွာ ေကာ္ေဇာနီ ေပၚ 
ျဖတ္ေလွ်ာက္ၿပီး သူတုိ ႔လုိက္ျပ 
သမွ် ပါးစပအ္ေဟာင္းသားနဲ႔ တအံ ့
တၾသျဖစ၊္ တညခ္င္းတဲ့ ညစာစား 
ၿပီး ျပန္လာတာမ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ ဗမာျပည္ 
နာလန္ျပန္ထူဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး’’
 ‘‘ကိုသက္ခိုင္ ခင္ဗ်ားဒီေန႔ 
ေနလို ႔ေကာင္းရဲ႕လား။ ခင္ဗ်ား 
စကားေတြက ေတာေရာက ္ေတာင ္
ေရာက ္ျဖစ္ေနသလိပု။ဲ ကြၽန္ေတာ္ 
ညည္းခဲ့တဲ့သီခ်င္း၊ ကားနဲ ႔ဆုိင္ 

ကယ္၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ စနစ္၊ လူ 
တုိင္းမသိတဲ့ ငါးစိမ္းတန္း ကြၽန္ 
ေတာ္စ့တိထ္ဲေတာ ့အဆကအ္စပ ္
မရွိသလို ျဖစ္ေနတယ္’’
 ‘ ‘ကြ ၽန္ေတာ္ေနေကာင္းပါ  
တယ္ကုိမင္းဒင္။ အဆက္အစပ္ 
လည္း မမဲပ့ါဘူး။ ဒါေတြကိ ုနဒိါန္း  
ဆင္ေနရတာဟာ ခင္ဗ်ားသိခ်င္ 
တဲ့ ဗမာေတြ ကြၽန္သံသရာလည္ 
ေနရတာကို အလြယ္ဆုံး၊ အတုိ 
ဆုံး ၊  အ႐ိုးရွင္းဆုံး  ခင္ဗ်ားနား 
လည ္သေဘာေပါက္ေအာင ္အစ 
ပ်ဳိးေနခဲ့တာပါ’’ 
 ‘‘ေၾသာ္ ဟုတ္ၿပီ လပ္ုပါဦးဗ်။ 
ဘယ္လိုမ်ား သံသရာလည္ၾက 
သတုံး’’
 ကြ ၽ န္ေတာ့္  အေမးအဆုံး  
စဖန္ဟင္းကမ္းေျခ တစ္ေနရာရိွ 
တစ္ခုေသာ ေက်ာက္တုံးႀကီးေပၚ 
တြင္ ထုိင္ရင္း ကိုသက္ခုိင္တစ္ 
ေယာက္ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ျဖင့္ 
ဖြင္ဆ့ုရိငွ္းျပခဲ့ေလေသာ ဗမာက့ြၽန ္
သသံရာဇာတ္လမ္းမွာ ေအာကပ္ါ 
အတုိင္း ျဖစ္ေလ၏။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သမွ် ျပန္ 
ၿပီး ဆက္စပ္ရရင္ ဟုိးတစ္ေခတ္ 
တစ္ခါက အာရွတုိက္မွာ ႂကြယ္၀ 
ခ်မ္းသာၿပီး အုိးစည္ဗုံေမာင္းသံ 
ညံေနတဲ့ ေခတ္ဟာ သီခ်င္းထဲမွာ 
သာ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဗမာျပည္ 
သူ အမ်ားစုဟာ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ 
ဆုိင္ကယ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေန 
စရာ အေဆာကအ္အုံေတြ ျပည္စ့ုဖံို႔ 
ေနေနသာသာ၊ စားဖုိ ႔ ၊ ၀တ္ဖို ႔ ၊ 
အလ်ဥ္မီေအာင္ ေန႔ေရာ ညပါ 
ေယာင္မီးထြန္းရွာေနၾကရတယ္။ 
ဒါဟာ ဗမာျပည္မွာ စစ္၀ါဒစနစ္ 
ဆုိးႀကီးထြန္းကားခဲ့လို႔ေပါ့။ စနစ္ 
မွား ေနခဲ့လို ႔ေပါ့။ ေဟာ ေခတ္ 
ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္းေတာ့မယ္ 
လည္းဆိုေရာ မေတာ္မတရားတဲ့ 
နည္းမ်ဳိးစုံနဲ ႔  ရရွိခံစားေနၾကတဲ့ 
အေျခအေနကို လက္မလႊတ္ခ်င္ 
တာေၾကာင္ ့ေခတ္ေဟာင္းကိ ုျပန ္

သြားခ်င္တဲ့ ေရႊအို၊ ေရႊေမွး ေရႊ 
ကိုယ္ေလး၊ ေရႊသူေဌး စစ္ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ေတြကလည္း ဒုနဲ ႔ေဒး။ အ 
တုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု 
ကလည္း လူထုအသိအျမင္တိုး 
လာေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ေကာင္း 
တစခ္ရိွုရာကိ ုတည္တ့ည္မ့တ္မတ္  
လမ္းမၫႊန္ႏုိင္ၾကျပန္ဘူး။ အျပန္ 
အလွန္ အပုပ္ခ်၊ အေျပာင္းအလဲ 
ၾကားမွာရေနတဲ့ မည္ကာမတၱ အ 
ခြင္အ့ေရးေလးကိ ုအဟတုထ္င ္ဇမိ ္
ယစၿ္ပီး အခ်န္ိကန္ုေနၾကျပန္ေရာ။
 ဗမာျပည္ႀကီးမွာ အခုလက္ 
ရွိ အခ်ိန္အထိ အစိုးရက သခင္၊ 
လူထုက ကြ ၽ န္ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ ။ 
ျပည္တြင္းမွာ ကြၽန္သံသရာလည္ 
တာေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္း ဗမာလူ 
မ်ဳိးတစ္ေယာက္မို ႔ ကြၽန္ေတာ္အ 
က်ယ္မရွင္းေတာ့ပါဘူး။ ဗမာတစ ္
ျပညလ္ုံး တ႐တုလ္ကထ္ ဲထုိးမအပ ္
ခဲရ့တာ ကံေကာင္းတယမ္တွဗ္်ာ။ 
ယိုးဒယားလုိေနရာမ်ဳိးမွာ ကြၽန္သံ 
သရာလည္တာကိုေတာ့ ခင္ဗ်ား 
သိေစခ်င္တယ္။ တကယ္ေတာ့  
ကြၽန္ေတာတ္ို႔ လမူ်ဳိးရ႕ဲ အမ်ဳိးဂဏု ္
ဇာတိဂုဏ္ဆိုတာ ဟိုးအေ၀းႀကီး 
မွာ က်န္ရစခ္ဲ့ပါၿပီ။ ငါဟာ ဗမာပါ 
လို႔ရင္ေကာၿ့ပီး မေျပာႏုငိၾ္ကေတာ ့
ပါဘူး။ ဘယ္ႏုငိင္ ံေရာက္ေရာက ္
ဗမာပါလို႔ဆိုလုိက္တာနဲ႔ အထင္ 
အျမင္ေသးတဲ ့မ်က္ႏွာေပးေတြနဲ႔၊ 
သူေ တာ င္း စား က ယ္ ပါေ တြ ကို  
ၾကည့္သလို ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ 
အၾကည့္ခံရတာ ျပည္ပေရာက္ 
ဗမာေတြ အသိဆုံးပါဗ်ာ။ အထူး 
သျဖင့္ ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားေပါ့။
 တကယ္အ့ားေကာင္း ေမာင္း 
သန္အရြယ္ေကာင္း၊ ဗမာျပည္ 
ႀကီးကို စည္ပင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ စြမ္း 
ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြ 
သန္းခ်ီၿပီး ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားမွာ 
ေရာက္ေနၾကေလရ႕ဲ။ သြားလည္း 
သြားေနၾကတုန္း။ ဗမာပညာတတ္ 
လူငယ္တခ်ဳိ႕က စင္ကာပူဘက္ 

ေျခဦးလွည့္ ၾကသလို ၊  ေဟာင္  
ေကာင္လို ႏုိင္ငံမ်ဳိးဆို အိမ္ေဖာ္ 
အလုပ္အတြက္ ဘဲြ႕ရဗမာ အမ်ဳိး 
သမီးေတြေတာင္ ေစလႊတ္ၾကသ 
တဲ့။ ဗမာဆိုရင္ အိမ္ေဖာ္နဲ႔ ကူလီ 
ခ်ည္းပလဲို႔ ျမငက္န္ုၾကၿပီဗ်ာ။ ဗမာ 
ျပည္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့  အရြယ္ 
မေရာက္ေသးတဲ ့ကေလးေတြ၊ အိ ု
ႀကီးအုိမေတြ၊ အာဏာ႐ူးေတြနဲ ႔  
ဘယ္လိုလုပ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ၾကမတုံး။ ကြၽန္ေတာ့္စကားဟာ 
အစြန္းေရာက္တယ္လို ႔  ခင္ဗ်ား 
မထငပ္ါေလနဲ႔။ တိတိက်က် ေျပာ 
ရရင္ ေမာ္လၿမိဳင္နားက ေက်ာက္ 
တန္းရြာရ႕ဲ လဦူးေရ ခုနစဆ္ယ္ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းဟာ ဖူးခက္မွာ ေရာက္ေန 
ၾကေလရဲ႕။ အဲဒီရြာရဲ႕ ေကာင္စီ 
ဥက႒ၠေဟာင္းေတာင ္ဖူးခကမ္ွာ အ 
လုပ္လာလုပ္ဖူးတာမို႔ ကြၽန္ေတာ္ 
စပ္စုၿပီး ေမးမိရာကသိတာပါပဲ။
 လြန္ခဲ့တဲ့  အႏွစ္သုံးဆယ္ 
ေလာက္တုန္းက ေတာႀကီးမ်က္ 
မည္းသာသာရွိတဲ့ ဖူးခက္လို ၿမိဳ႕ 
မ်ဳိးကိ ုမြန္ျပညန္ယ ္လမုငိ္းရြာသား 
တခ်ဳိ႕ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာရွာ 
ရင္း စၿပီးေရာက္လာၾကတယ္။ 
အဒဲအီခ်နိဟ္ာ ယိုးဒယားႏုငိင္ႀံကီး  
ဖံြ႕ ၿဖိဳးစည္ပင္ဖုိ ႔  အစျပဳေနခ်ိန္၊ 
ဖူးခကၿ္မိဳ႕ကိ ုကမၻာလညွ္ခ့ရီးသည ္
ေတြ စၿပီး၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မို ႔ ဖူး 
ခက္ကို ေရာက္လာခဲ့တဲ့ မြန္ဗမာ 
ေတြ အထုိက္အေလ်ာက္စား၀တ္ 
ေနေရး ဖူလုံၾကတယ္ဆိုပါေတာ့။ 
အလပ္ုသမားလုအိပ္ခ်က ္ျမင္လ့ာ 
တဲ့အခါ မြန္ဗမာေတြဟာ ဖူးခက္ 
ၿမိဳ႕ဆကီေန နီးစပရ္ာေဆြမ်ဳိးသား 
ခ်င္းေတြကို လွွမ္းၿပီး သံေခ်ာင္း 
ေခါက္လုိက္ၾကတာ မဟာဗမာ 
ေတြ အစလုုကိအ္ၿပံဳလုကိ ္ထပ္ၿပီး 
ေရာကလ္ာကန္ုၾကေရာ။ တကယ္ 
ေတာ့ ဗမာျပည္ကေန ဖူးခက္ကို 
အေရာက္လာရတဲ့ ခရီးဟာထင္ 
သေလာက ္မလြယ္လပွါဘူး။ အိမ္ 
ေပါငယ္ာေပါငၿ္ပီး ေငြကနုရ္တဲအ့ 

စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ

မင္းဒင္ရဲ႕ သက္ခုိင္ (၂)
ျပင္ ထိုင္းစစ္တပ္၊ ထုိင္းရဲ၊ ထုိင္း 
လူပဲြစားေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈ 
မ်ဳိးစုံကို  ခံစားျဖတ္ေက်ာ္ ၿပီးမွ  
ေရာက္လာၾကတာပါ။ ဖူးခက္ 
ေရာက္ဗမာအမ်ားစုဟာ ထုိင္းလူ 
မ်ဳိးေတြ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အိမ္ေဖာ္၊ 
ကူလီနဲ ႔ပန္းရန္တို ႔လို အလုပ္မ်ဳိး 
ေတြကို လုပ္ၾကရတာပါ။
 လငူယ္လရူြယ္ ဘ၀နဲ႔ ေရာက ္
လာၾကၿပီး အေနၾကာလာေတာ့ 
လူ႔သဘာ၀ နီးစပ္ရာ မြန္၊ ဗမာ၊ ထား 
၀ယ ္ဖူးခကမ္ွာပ ဲအခ်င္းခ်င္း အမိ ္
ေထာငရ္ကသ္ားက်ၾက၊သားေတြ၊ 
သမီးေတြ ပြားစီး ၾကေပါ့ဗ်ာ။ ဒီ 
ေတာ ့ဒကီေလးငယ္ေတြ ေလးငါး 
ႏွစ္သားအရြယ္ ေရာက္တဲ့အခါ 
ဗမာျပည္ဘက္ကို ဘ၀ေရွ႕ေရး၊ 
ပညာေရးအတြက ္အဘိုး၊ အဘြား 
ေတြဆီျပန္ေတာ ့ပို႔ၾကပါရ႕ဲ။ ဒါေပ 
မဲ့  ကေလးငယ္တုိင္းလုိလိုဟာ 
ထုငိ္းမွာ အထုကိအ္ေလ်ာက ္အေန 
အစားေခ်ာင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေန၊ 
မိဘနဲ႔အတူေနရတဲ့ဘ၀ကို ခံုမင္ 
ၾကတာေ ၾကာင့္  အမ်ား စုဟာ  
ေက်ာင္းပညာေရးမွာ စတိမ္၀ငစ္ား 
ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီၾကားထဲ ေက်ာင္း 
ပိတ္ရက္ေတြမွာ မိဘေတြက အ 
လည္အပတ္ သေဘာမ်ဳိးေခၚၾက 
ျပန္တာေၾကာင့္ ကေလးတုိင္းလုိ 
လိုရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ငါႀကီးလာရင္ 
ဖူးခကက္ိသုြားၿပီး အလပုလ္ပုမ္ယ ္
ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီျဖစ္ 
ကနုၾ္ကေရာေပါ။့ အဒဲ ီကေလးေတြ 
ဟာ ဆယ္သုံးေလးႏွစ္ အရြယ္ 
ေျခာကတ္န္းခုနစတ္န္း ေရာကလ္ာ 
တာနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းကို ေက်ာ 
ခုိင္းၿပီး ဖူးခက္မွာရွိတဲ့ မိဘေတြ 
ရဲ႕ ကြၽန္အေမြကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး 
ဆက္ ခံဖို ႔  ေရာက္လာ ၾကေရာ 
ေပါ့။ သူတုိ႔မိဘေတြကလည္း အ 
သက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ စိတ္ထင္သ 
ေလာက္မလုပ္ႏုိင္၊ မကိုင္ႏုိင္တဲ့ 
အေျခအေနမို႔ သူတုိ႔ဗမာျပည္ကို 
ျပန္ခ်ိန္မွာ ကြၽန္အေမြကို သား 

သမီးေတြ လက္ထဲထည့္ခဲ့ၾကတာ 
ပါပဲ။ ဒီကေလးေတြ ေနာက္ဆက္ 
ႏွစ္ေလာက္ အေနၾကာ၊ အရြယ္ 
ေရာက္ျ ပန္ေတာ့  ေစာေစာက 
ဇာတ္လမ္းအတိုင္း  တစ္သေ၀ 
တိမ္းကြၽန္ဇာတ္ရွည္ႀကီးကို ဆက္ 
ခင္း ၿပီး ကြၽန္သသံရာလညက္န္ုၾက
တာေပါဗ့်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ေလလ့ာမ ိ
သေလာက္ ဖူးခက္မွာ မြန္ဗမာ 
ထား၀ယ္အလုပ္သမားဦးေရ သံုး 
သနိ္း၀န္းက်ငရ္ိသွတဲဗ့်ာ။ ဒလီူေတြ 
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ကြၽန္သံသရာ 
ကေနလြတ္ ၾကပါ့  မတုံးဆိုတာ 
ေတြးမိတိုင္းရင ္ေလးလတွယ္။ ေန 
ေတာင္၀င္ေတာ့မယ္ ကိုမင္းဒင္၊ 
ျပန္ ၾကစို ႔ရဲ ႕။ ယိုးဒယားေျမမွာ 
ဗမာျပည ္ဗမာလမူ်ဳိးေတြအတြက ္
နာၾကည္းေၾကကဲြစရာေတြ အမ်ား 
ႀကီးရွိပါေသးတယ္။ အလ်ဥ္းသင့္ 
တဲ့အခါ ရငန္ာစရာဇာတ္လမ္းေတြ 
ကို ရင္နာနာနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၾကေသး 
တာေပါ့ဗ်ာ’’
 ပင္လယ္ေရလႈိင္းတုိ ႔သည္ 
ကမ္းေျခကိ ုတဖ်တဖ္်တ ္႐ိကုခ္တ ္
လ်က္ရိွေန၏။ ေနမငး္ႀကီးသည္ 
အေနာက္ေဂါယာကြၽန္းဆ ီသို႔ ေမး 
တင္ေနရာမွ ပင္လယ္ျပင္ထဲသုိ ႔ 
ငုပ္လွ်ိဳးရန္ ဟန္ျပင္ေနေခ်ၿပီ။ ကုိ 
သကခို္င၏္ ရငထ္မွဲ ေ၀ဒနာသည ္
ကြၽန္ေတာ့္ထံသုိ႔ ကူးစက္လာဟန္ 
ရွိသည္။ စကားဟဟ ေျပာခ်င္ 
စိတ္မရွိေတာ့ေခ်။ ကိုသက္ခုိင္ 
သည္ သူထုိင္ေနရာ ေက်ာက္တုံး 
ႀကီးေပၚမွ ခပ္ေလးေလး ထလုိက္ 
ရင္း ကားရွိရာသို႔ ေခါင္းငိုက္စိုက္ 
ျဖင့္  ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္  သူ ႔ 
ေနာကမ္လမွ္းမကမ္းမ ွ ကြၽြန္ေတာ ္
သည္လည္း မဟာပထ၀ီေျမႀကီး 
ကို ကသုိဏ္း႐ႈလ်က္ ထက္ၾကပ္ 
မကြာ လုိက္ပါလာခဲ့မိ၏။ ဤအ 
ခ်ိန္သည္ ဗမာျပည္တြင္ ညီအစ္ 
ကို မသိတသိ ႏြား႐ုိင္းသြင္းခ်ိန္ 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ပထမဆံုးကေတာ့ ငါးဖမ္းလုပ္ 
ငန္းနဲ ႔  ငါးေျခာက္လုပ္ငန္းပ်က္ 
စီးသြားခဲ့ပါတယ္။ ေရက အၿမဲ 
ျပည့္ေနေတာ့ ေရက်ခ်ိန္ဆိုတာ 
မရိွေတာတ့ာမို႔ စုကိပ္်ိဳးေရးသမား 
မ်ားလည္း  ဘာသီးႏွံ မွ  မစိုက္  
ပ်ိဳးႏုငိ္ေတာပ့ါဘူး။ သရကၿ္ခ၊ံ သပံ 
ရာၿခံ၊ မာလကာ ၿခံမ်ားလည္း တစ ္
ခ်ိန္လံုးေရျမဳပ္ေနတဲ့အတြက္ ၿခံ 
သမားမ်ား ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ 
ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။ ေရေသလို 
ျဖစ္ေန ၿ ပီး  ေရေတြပု ပ္အ့ဲလာ  
တဲအ့တြက ္ဘဲေမြး၊ ဘဲေက်ာင္းတဲ ့
လု ပ္ င န္း လ ည္း  ရ ပ္္ ဆုိ င္း သ 
ေလာက္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါ့အ 
ျပင္အပူပုိင္းေဒသ အပင္ႀကီးေတြ 
ျဖစ္တဲ့ မည္စည္၊ လက္ပံနဲ႔ မန္ 
က်ည္းပင္မ်ားလည္း တစ္ႏွစ္လံုး 
ေရနဲ ႔ထိေနရတဲ့အတြက္ တစ္စ 
တစ္စေဆြးပုပ္လာပါတယ္။
 အင္းႀကီးကု ိပိတ္ၿပီး ေရအၿမ ဲ
ျဖည္ထ့ားမယ။္ ေရေတြျပည့္ေနတဲ ့
အင္းႀကီးနဲ႔ တံတားႀကီးရဲ႕ အလွ 
ဟာ ခရီးသြားေတြကုိ ပိုမိုၿပီး ဆဲြ 
ေဆာင္ႏိုင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ခရီး 
သြားေတြ ပုလိာၿပီး လညပ္တမ္ယ။္ 
ဒါဆိုရင္ဧည့္ႀကိဳနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ 

ငန္းကေနေငြေတြ၀င္လာမယ္  
ဆုိတဲ့ တြက္ကိန္းနဲ ႔လုပ္တာပါ။  
သို ႔ေသာ္၀င္လာတဲ့ေငြက ဘယ္ 
ေလာက္အက်ိဳးအျမတ္ရိွသလဲ  
ဘယ္သူေတြသာ အက်ိဳးအျမတ္ 
ခံ စား ရသလဲ  ဆိုတာကုိေတာ့  
ဘယ္သူမွမသိပါ။ ဒါေပမဲ့ အင္း 
ႀကီးကုိ အမွီျပဳၿပီးအသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းေနတဲ ့အင္းပတပ္တလ္ည ္
မွာရိွတဲ့ ရြာမ်ားက လူဦးေရ ႏွစ္ 
ေသာင္းေလာကရ္႕ဲ အသက္ေမြးမႈ 
ဘ၀ပံုစံကေတာ့ လံုး၀နီးပါး ပ်က္ 
စီးသြားခဲ့ပါတယ္။ အသက္ေမြးမႈ 
ဘ၀ပုံစပံ်ကလ္ာၿပီး တျခားအစား 
ထုိးစရာလုပ္ငန္းလည္း မရိွေတာ့ 
ေၾကာက္ခမန္းလိလိ၀င္ေငြက်  
ဆင္းလာပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ 
အျဖစ ္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက ပုမိိနုက ္
႐ိႈင္းဆုိးရြားလာပါတယ္။ တစ္  
ဆက္တည္းဆုိသလို အဲဒီရြာမ်ား 
က ကေလးမ်ားရ႕ဲ ပညာေရး၊ က်န္း 
မာေရးမ်ားပါ ထိခိုက္လာသလုိ 
ရြာသူရြာသားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈစနစ္ 
နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံပါ ပ်က္ျပားလာ 
ရပါတယ္။ ဧည့္သည္လာမွာကုိ 
ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ဖြင့္ထားတဲ့ အရက္ 
ဆုိင္ေတြ၊ ဘီယာဆုိင္ေတြ မိႈလုိ 

ေပါကလ္ာပါတယ။္ ကနုက္နု္ေျပာ 
ရရင္ လူမဆိုထားနဲ႔ ဘီယာစလုိ႔ 
ေသာက္သံုးလာတဲ့ သံဃာေတာ္ 
ဦးေရလည္း တုိးလာပါတယ္။ ႏွစ္ 
လံုးသံုးလံုးကစလုိ ႔ တုိးတိုးတိိတ္ 
တိတ္ေလာင္းကစား၀ုိင္းေတြမ်ား 
လာပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာဦးေရ 
လည္း တိုးလာပါတယ္။
 အင္းႀကီးပတ္ပတ္လည္က 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမူႈေရး၊ 
စီးပြားေရးနစ္နာေနတဲ့  ရြာသား 
ေတြကုိ ကူညီဖုိ ႔ အင္န္ဂ်ီအုိေတြ 
ေပၚလာပါတယ္။ အကူအညီလုိ 
သူေတြကုိ  ကူညီဖုိ ႔  လာတာကုိ  
၀ မ္းေျ မာ က္ ၀ မ္း သာ ႀ ကိဳ ဆုိ ပါ  
တယ္။ အင္န္ဂ်ီအိုေတြ ကူညီတာ 
ဟာ အကန္႔အသတ္ရွိပါတယ္။ 
သူတုိ႔ခမ်ာလည္း ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ ကု 
ေနရတဲ့ေဆးသမားလိုျဖစ္ေနရပါ 
တယ။္ ရြာသားမ်ားလကရ္ိရွငဆ္ုငိ ္
ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ အတုိင္း 
အတာတစ္ ခုအထိ  ေျ ပလည္  
ေအာင၊္ ေလ်ာက့်သြားေအာငလ္ပု ္
သင့္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ဟုိ 
ေရွးတု န္းကလို  အင္း ႀကီးဟာ  
သဘာ၀အတိုင္းေရတက္ေရက်ရွိ 
တဲ့ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ 

ေရာက္ရိွေစဖို႔သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ 
လိလုပုရ္ပမ္်ိဳးကသာ ဒကုၡေတြ႕ေန 
တဲ့  ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားကုိ  အ 
မွန္တကယ္ ကူညီရာေရာက္ၿပီး 
ေနာက္တစ္ဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔ တုိး 
တကလ္ာဖို႔ လုအိပ္တဲ့ မူလပထမ 
ေရခံေျမခံေကာင္းျဖစ္ေ ၾကာင္း  
ေထာက္ျပလိုပါတယ္။
 ဒီေနရာမွာ အစိုးရအာဏာ 
ပုိင္ေတြကုိ ေမးစရာေမးခြန္တစ္ခု 
ရိွလာပါတယ္။ ဖြံ ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ 
တယ္ဆုိတာကုိ ဘာနဲ႔ တုိင္းတာ 
ပါသလဆဲုတိဲ ့ေမးခြန္းပါ။ အင္းႀကီး 
အနီးတစ္၀ုိက္နယ္ေျမေဒသေသး 
ေသးေလးတစ္ခုအတြင္းမွာ ရိွေန 
တဲ ့ေဒသခံေတြအတြက ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး 
တက္မႈကုိေတာင္ နားမလည္ရင္၊ 
မစမံီတတ္ရင ္တိုင္းျပညတ္စခု္လံုး 
ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကုိ နားလည္ 
တယ္၊ သိတယ္၊ စီ မံခန္ ႔ခဲြႏုိင္  
တယဆ္ုတိာ ျဖစ္ႏုငိပ္ါမလား။ အဒဲ ီ
လို လူမ်ိဳးေတြသာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ 
အာဏာကုိ ၾကာၾကာယူထားရင္ 
ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ တိုးတက္ 
လာမလား ပိုၿပီးဆုတ္ယုတ္သြား 
မလား၊ စာဖတသ္မူ်ား သံုးသပ္ႏုငိ ္
ေအာင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။      ။
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ပတ၀္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရးဆိၿုပီး 
တမလန္းသစ္မ်ား ခိုးထုတ္ရန္ 
ႀကံစည္သူမ်ားကို ဖမ္းမိ
ခိုင္ခိုင္စုိး

ရန္ကုန္၊ 
ဧၿပီ−၁၉

 ပတ္၀န္းက်ငထိ္န္းသမ္ိး ေရး 
အမည္ခံကာ တမလန္းသစ္ မ်ား 
ခိုးထုတ္ရန္  ႀကံစည္သူမ်ားကို   
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သ 
တင္းရရွိသည္။
 ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အတြက္ ခရီးသြားျခင္း (ရွမ္းျပည္ 
နယ္)ဟူ၍ ကုန္တင္ကားမ်ားတြင္ 
ဗီႏုိင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြကာအတြင္းမွ 
တမလန္းသစ္မ်ား ထည့္၍ မႏၲေလး 
မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို ႔  ခိုးထုတ္ရန္ 
ထြက္ခြာလာစဥ္  မႏၲေလးတုိင္း  
ေဒသႀကီး၊  ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊  
အုန္းေခ်ာရြာအနီး၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ 
ေၾကာင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ 
ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦး 
တင့္ခိုင္က ေျပာသည္။ 
 တမလန္းသစ္မ်ားပါ၀င္သည့္ 
အဆုိပါ ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အ 
တြက ္သစ္ေတာဗဟုသတုမ်ား ျဖန္႔ 
ေ၀ရန္အတြက္ဆိုကာ ကုန္တင္ 
ကားခုနစ္စီးျဖင့္ ခိုးထုတ္ျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၆၀ ေက်ာ္ 
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဳိက္ထီး႐ိုးရင္ျပင္ႏွင့္ ကင္ပြန္းစခန္းတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္မပစ္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္
ခုိင္ခိုင္စိုး

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ−၁၉
က်ဳိက္ထီး႐ိုး  ေတာင္တန္းတြင္  
အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ မ်ားလာသည့္အ 
တြက ္က်ဳကိထ္ီး႐ိုးရင္ျပင္ႏငွ္ ့ကင ္
ပြန္းစခန္းတြင္ အမႈိက္စနစ္တက် 
စြန္႔ပစ္ႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ 
ဟု က်ဳိက္ထီး႐ိုးေတာင္တန္းခ်စ္ 
သူမ်ား အသင္းမွ  သတင္းရရွိ  
သည္။
  က်ဳိက္ထီး႐ိုးေတာင္တန္း 
တြင္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား ႏွစ္ 
စဥ္ မ်ားျပားလာသည့္နည္းတူ အ 

မႈိက္စြန္ ႔ပစ္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ား 
ျပားလာသည့္အတြက္ ရင္ျပင္ရွိ 
ေဈးေကာ္မတီႏွ င့္  ပူးေပါင္း၍ 
အမိႈက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မည္ဟု က်ဳိက္ထီး႐ိုး 
ေတာင္တန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္းမွ 
ကိုရဲမင္းသူက ေျပာသည္။
 လက္ရိွတြင္ ကင္ပြန္းစခန္း 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့  
စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အမႈိက္မ်ားကို 
အသင္းမွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
မ်ားပူးေပါင္း၍ အမိႈက္ေကာက္ 
လ်က္ရွိ ၿပီး ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ 

တြင္ပါ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
မည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘အရင္ဆံုးေတာ့ ကင္ပြန္း 
စခန္းနဲ႔ ရင္ျပင္ကအမိႈက္ေတြကို 
ေကာကသ္ြားမယ။္ ၿပီးမွေဈးေကာ ္
မတီ၊ ေတာင္တက္ ေမာ္ေတာ္ 
ယာဥ္အသင္းေတြကို ေတာင္းဆုိ 
ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ဖို႔ရယ္၊ 
ေကာက္ထားတ့ဲအမိႈက္ေတြကို  
ေတာင္ေျခအထိ သိမ္းဆည္းဖို ႔ 
ရယ္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္’’ဟု ကို 
ရဲမင္းသူက ေျပာသည္။
 က်ဳကိထ္ီး႐ိုးေတာငတ္န္းခ်စ ္

သူမ်ားအသင္းသည္ က်ဳိက္ထီး႐ိုး 
ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေတာင္ေျခရွိ စား 
ေသာကဆ္ုငိအ္ခ်ဳ႕ိတြင ္ေတာ႐ိငု္း 
တိရစၧာန္ႏွင့္  ေက်းငွက္အသား 
မ်ားမေရာင္းခ်ေရး ဆုငိ္းဘတုမ္်ား 
ကိ ုစားေသာကဆ္ုငိမ္်ားတြင ္ခ်တိ ္
ဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး ကင္ပြန္း 
စခန္းရိွ သဘာဝဝန္းက်င္နဲ ႔သား 
ငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန 
ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ေရာင္းခ်မႈ 
ရွိ၊ မရွိ   ပံုမွန္စစ္ေဆးလ်က္ရွိ 
သည္။

 ‘‘ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေရးအတြက္ ခရီးသြားမယ္ဆုိရင္ 
ဌာနကို အေၾကာင္းၾကားရမယ္။ 
အခုဌာနကလည္း မသဘိူး။ သမား 
႐ိုးက် မဟတုဘ္ူးဆိုေတာ ့စစ္ေဆး 
ၿပီး ဖမ္းဆီးလုကိတ္ာ၊ သစခ္ိုးထတု ္
မႈေတြ ဖမ္းဆီးရမိေပမယ္ ့ပတ၀္န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး အမည္ခံၿပီး 
သစ္ခိုးထုတ္တာ ပထမဆုံးပဲ’’ ဟု 
၎ကဆုိသည္။
 ‘‘တမလန္းသစ္ေတြ ခုိးထုတ္ 
တာေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ပို 
မ်ားလာတယ္။ ပတ္၀န္းက်ငထိ္န္း 
သိမ္းေရးအဖဲြ႕ေတြကေတာ့ ဒီလို 
မ်ဳိးလပုမ္ွာေတာ ့မဟတုဘ္ူး။ တုငိ္း 
ျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔နဲ႔ ပတ္၀န္း 
က်င္ မပ်က္စီးဖို ႔ပဲ လိုလားတာ။ 
ဒီလိုပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အမညခ္ၿံပီး လပုတ္ာကိုေတာ ့အစိုး 
ရအေနနဲ႔ေရာ၊ ပတ္၀န္းက်ငထိ္န္း 
သိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႕အ 
စည္းေတြအေနနဲ႔ ဂ႐ုစုိက္ဖို ႔ လို 
မယ္’’ဟုျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ 
ရက္မွ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သူ 
မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး 
သစ္ေတာ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ 
ထားသည္။ 

ဓာတ္ပံု − ရွိန္းရွိန္းထိုက္က်ိဳက္ထီး႐ိုးရင္ျပင္ေတာ္ တစ္ေနရာတြင္ အမႈိက္သိမ္းေနသည့္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦး



ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္ စပိဘုတ္စီးလိုသူမ်ားအား သီးသန္႔ေနရာ သတ္မွတ္ေပးရန္ ခရီးသြားမ်ားလိုလား

ၿမိတ္ကြၽန္းစုသုိ႔ ထုိင္းဘက္မွ တုိက္႐ုိက္၀င္သူမ်ား၍ ျမန္မာျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ရရွိေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား လုိအပ္ခ်က္ရွိ 
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ဧၿပီ-၁၉
ၿမတိက္ြၽန္းစုေဒသမ်ားသို႔ ႏုငိင္ံျခား 
သားမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ တုိက္ 
႐ုိက္၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာ 
ေသာလ္ည္း ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္းမ ွ
တုကိ႐္ုကိသ္ြားေရာက္ႏုငိရ္န ္သြား 
လာမႈလြယ္ကူေရး ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္ 
အအုံမ်ားလုိအပ္ေနေၾကာင္း ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းအသိုင္း အ၀ုိင္းမွ ပညာ 
ရွင္မ်ားကဆုိသည္။
 ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား 
သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းႏွင့္ ဖူး 
ခက္တို႔ကို လည္ပတ္ရင္း ၿမိတ္ 
ကြၽန္းစုေဒသမ်ားသို႔ တဆင့္၀င္ 

ေရာက္မႈျမင့္တက္လာၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ 
ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း 
ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားသုိ႔ လည္ပတ္ႏုိင္ 
ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအုမံ်ားႏွင္ ့အဓကိအားျဖင္သ့ြား 
လာေရးလြယ္ကူရန္ ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားက  ေျပာၾကား 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လည္ပတ္ 
ရင္းၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံျခား 
ဧည့္သည္မ်ားသြားေရာက္လည္ 
ပတ္ရန္အတြက္ ေကာ့ေသာင္းသုိ႔ 
တုိက္႐ုိက္ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား 
လုိအပ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္မွ 

ၿမိတ္သို႔သြားမည္ဆုိပါက ခရီးစ 
ရတိ္ျမင္မ့ားေသာအခ်ကက္လည္း 
သြားေရာက္သူမ်ားအဖုိ႔အခက္အ 
ခဲတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ 
ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
 ‘‘ထိုင္းရေနာင္းဘကက္ စက ္
ေလွနဲ႔၀င္ရင္ နီးနီးေလး။ ဖူးခက္ 
ကလာရင္လည္းရတယ္။ စရိတ္ 
က သိပ္မရွိလွဘူးေလ။ ဒီအခ်က္ 
ေၾကာင္ ့ထုငိ္းဘကက္၀ငတ္ာမ်ား 
တာ’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ 
ေက်ာ္ကေျပာသည္။
 လက္ရွိတြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုသို႔ 
ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ 

သည ္ယခင္ႏစွက္ာလႏငွ့္ႏႈငိ္းယဥွ ္
ပါက အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာ 
သည္ဟု ၿမိတ္ကြၽန္းစုခရီးစဥ္မ်ား 
ကိ ုေဆာငရ္ြက္ေပးေနေသာ Asia 
Whale ခရီးသြားလပ္ုငန္းမွ တာ၀န္  
ရွိသူဦးေဇာ္၀င္းကုိကေျပာသည္။
 ‘‘အဓိက ထိုင္းဘက္က၀င္ 
တာက ေလယာဥ္စရိတ္ကြာဟမႈ 
ေၾကာင္ပ့။ဲ ရနက္နု-္ေကာေသာင္း 
နဲ႔ ဘန္ေကာက္-ရေနာင္းခရီးစဥ္ 
ကို ခရီးစရိတ္က သုံးဆေလာက္ 
ကြာတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္ဆိုရင္ 
ရေနာင္းကေန ၿမိတ္ခရီးစဥ္ အ 
တြက္ ခရီးသည္ကိုသြားေခၚရ 
တယ္’’ဟု ဦးေဇာ္၀င္းကိုကေျပာ 
သည္။

 လက္ရွိတြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒ 
သမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီး 
သည္မ်ား တည္းခုိေနထိုင္ေရးအ 
တြက္ ဟုိတယ္မ်ားစေသာ ခရီး 
သြားဆုငိရ္ာအေျခခအံေဆာကအ္ 
အုမံ်ားလည္း လုအိပမ္ႈလည္းရွိေန 
ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ 
ကိုင္သူတစ္ဦးကဆုိသည္။
 ‘‘ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမတိလ္ုိေန 
ရာမ်ဳိးမွာ ႏုငိင္ံျခားသားမ်ား လည ္
ပတ္ႏုငိ္ေရးအတြက ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈ 
လုပ္ၿပီးေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိး။ ျပည္ 
တြင္းမွာ အဲေအးရွားလုမိ်ဳိး၊  တနဖ္ုိး 
နည္း ေလေၾကာင္းလုငိ္းေတြက သုံး 
ေသာင္း၀န္းက်င္ေလာက္နဲ႔ ေျပး 
ဆြဲေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ 

မ်ဳိးေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ 
ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
 ယင္းသုိ႔ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင္ ့
ႏုငိင္ံျခားသားဧည့သ္ညမ္်ားသာမ 
က ျပညတ္ြင္းမ ွခရီးသြားအမ်ားအ 
ျပားကပါ စိတ္၀င္တစား သြားႏုိင္ 
ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ 
ေက်ာ္က သုံးသပ္သည္။
 ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေဒသမ်ားသို႔ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံ 
မ်ားမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား 
လာေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီး ေရ 
ငုပ္ျခင္း၊ ဒုိင္ဗင္ထုိးျခင္း၊ ငွက္ 
ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾက 
သည္။

ခန္႔ထက္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၁၉

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတြင္ အေပ်ာ္ 
စီး စပိဘုတ္ (Speed Boat) လုပ္ 
ငန္း တြငက္်ယလ္ာၿပီး လာေရာက ္
အပန္းေျဖသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းေစေရးအတြက ္သီးသန္႔ေနရာ  
သတမ္တွလ္ပုင္န္းလပုက္ိငု္ေစလိ ု
ေၾကာင္း ခရီးသည္ အမ်ားစုက 
ေျပာသည္။
 စပိဘုတ္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး  
ဘုတ္ (Banana Boat)ေမာင္းႏွင္ 
သမူ်ားသည ္အေပ်ာစ္ီးခ်ငသ္မူ်ား 
ကို ေခၚယူရာတြင္ ကမ္းေျခ၌ အ 
ပန္းေျဖေရကူးသူမ်ားၾကားသို႔ ၀င္ 
ေရာက္ေခၚယူမႈမ်ားရွိရာ ကမ္း 
ေျခတြင္ အပန္းေျဖေရကစားသူ 
မ်ားအတြက္ ၎ေရယာဥ္မ်ား၏ 
ပန္ကာျဖင့္ ထိခိုက္မိႏုိင္ျခင္း၊ ေရ 

ယာဥ္ျဖင့္ တုိက္မိႏုိင္ျခင္းစသည့္ 
အႏၲရာယ္မ်ား    ရွိႏုိင္သည္ဟု 
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခေရာက္ ဧည့္ 
သည္အခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။
 ‘‘လူနည္းတဲ့ ကာလဆုိရင္ 
ေတာ့ ျပႆနာမရိွပါဘူး။ သႀကၤန္ 
တြင္းလိမု်ဳိး လမူ်ားတဲအ့ခ်နိဆ္ုရိင ္
ေတာ့ ေပးမ၀ငတ္ာေကာင္းတယ္’’ 
ဟု ရန္ကုန္မွ သြားေရာက္လည္ 
ပတ္သူ ဦးျမညြန္႔က ေျပာသည္။
 ယင္းဘုတ္မ်ားကို သီးသန္႔ 
ဂတ္ိသတ္မွတ္ေပးမညဆ္ိပုါက စီး  
နင္းသမူ်ားအတြက ္အဆင္ေျပႏုငိ ္
ၿပီး အပန္းေျဖသူမ်ား အတြက္ 
လည္း အႏၲရာယ္ကင္းႏုိင္မည္ဟု 
ထင္ျမင္ေၾကာင္း ခရီးသည္ ကုိသီဟ 
ကေျပာသည္။
 ယခင္က အေပ်ာ္စီး  စပိ 
ဘတုမ္်ား၊ ငကွ္ေပ်ာသီးဘတုမ္်ား 

သည္ ကမ္းေျခတြင္ အပန္းေျဖသူ 
မ်ားႏွင့္  မနီမေ၀းေနရာ၌ ေရာ 
ေႏွာေျပးဆဲြေသာေၾကာင့္  ကမ္း 
ေျခမွ သတ္မွတ္အကြာအေ၀းတြင ္
သာ ေျပးဆဲြႏုငိ္ေရးအတြက ္ေဒသ 
ခံမ်ားက စုေပါင္း၍ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕သို ႔ တင္ျပခဲ့ဖူး 

သည္ဟု သိရသည္။
 လက္ရွိတြင္ ယင္းအေပ်ာ္စီး 
ဘုတ္မ်ားကို ကမ္းေျခမွ အကြာ 
အေ၀းတစ္ခု သတ္မွတ္ထားၿပီး 
ပိကုမ္်ားတားကာ ယင္းပိကုအ္ျပင ္
ဘက္တြင္သာ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ေပး 
ထားသညဟ္ ုေခ်ာင္းသာေက်းရြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေတဇာေအာင္ 
က ေျပာသည္။
 ‘‘အခု သတ္မွတ္ေနရာမွာ 
ေျပးဆဲြေပမယ့္ ခရီးသည္ေခၚတဲ့ 
ေနရာကို သီးသန္႔ဂိတ္တစ္ခုထား 
ၿပီး ေဆာငရ္ြက္ေစခ်ငတ္ယ္။ ဒါက 
လည္း ကမ္းေျခက စည္းကမ္းထနိ္း 

သိမ္းေရးနဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္’’ ဟု  
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခေဒသခံ ကို 
ေမာင္ပုက ေျပာသည္။
 အေပ်ာစ္ီးဘတုစ္ီးခ်ငသ္မူ်ား 
ကလည္း မမိတိုိ႔ တည္းခိုေသာ ဟိ ု
တယ္အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ 
တြင္ အလြယ္တကူစီးနင္းၾကၿပီး 
ေနရာတစခု္တြင ္ဂတ္ိတစခု္သတ္ 
မတွလ္ုကိမ္ည ္ဆုပိါက စီးနင္းမည္ ့
သ ူနည္းသြားႏုငိသ္ညဟ္ ုငကွ္ေပ်ာ  
သီးဘုတ္ ေမာင္းႏွင္သူတစ္ဦးက  
ေျပာသည္။ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ 
တစ၀္ုကိ္ႏငွ္ ့သဲျဖဴကြၽန္းအသြားအ 
ျပနစ္ီးနင္းလုသိမူ်ားအတြက ္က်ပ ္ 
၄၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ ၀န္းက်ငသ္တ္မွတ္ 
ထားၿပီးေငြေဆာင္သုိ႔သြားမည္ဆုိ 
ပါက တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေသာင္းမွ 
တစ္ေသာင္းခဲြ၀န္းက်င ္သတမ္တွ ္
ထားသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ေက်ာ္မ်ိဳး

‘‘ကြၽန္မတို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးၿပီဆုိတာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရွိေတာ့ဘူး’’

လက္ရွိအေမရိကန္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
တရား႐ံုး တရားသူႀကီး မစၥဆိုနီ 
ယာဆိတုိုေမယာဟာ ပြာတုရိကီန ္
မွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာတဲ့ 
မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး နယူး 
ေယာက္အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြမွာ 
ႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစပ္ါတယ္။ သမူကိ ု
၂၀၀၉ ခုႏစွမွ္ာ သမၼတအုိဘားမား 
က အေမရိကန္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ 
တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးတရားသူ 
ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေတာ့ ဒီ 
လိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္တာဟာ 
လူမည္းတစ္ဦးကေန ပထမဆံုး 
အေမရိကန္သမၼတျဖစလ္ာတဲ ့သ ူ
ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြလိုပဲ 
သမိုင္း၀င္တဲ့ အလွည့္အေျပာင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ 
ဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသားမ်ားခ်ည္း 
လႊမ္းမိုးထားတဲ့ တရားစီရင္ေရး 
ေလာကမွာ အမ်ဳိးသမီးတရားသူ 
ႀကီးဆိတုာ ရွာမရွွားျဖစ္ေနရတဲအ့ 
ထ ဲႏိငုင္ံေတာရ္႕ဲ အျမင့ဆ္ံုးတရား 
႐ုံးျဖစတ္ဲ့ Supreme Court မွာ တ 
ရားသူႀကီးလုပ္ရလို ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဆိုတိုေမယာဟာ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ံုးရဲ႕ ၂၂၅ ႏွစ္ 
ၾကာ သက္တမ္းရွိတဲ့ သမိုင္းမွာ 
ပထမဆံုးေသာ လကတ္ငအ္ေမရိ 
ကန္ႏြယ္ဖြား တရားသူႀကီးတစ္ဦး 
ျဖစ္သလို ဒီရာထူးမွာ ရွားရွားပါး 
ပါးတာ၀န္ထမ္းေဆာငရ္တဲ့ တတိ 
ယေျမာက္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအ 
ျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း၀င္ထားပါ 
တယ္။
 မစၥဆိုတိုေမယာဟာ သူမ 
ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘ 
၀အေၾကာင္းကို မၾကာမီက ထုတ္ 
ေ၀ခဲ့တဲ့ ကိုယ္တိုင္ေရးမွတ္တမ္း 
စာအုပ္ ‘‘ကြၽန္မခ်စ္ရတဲ့ ကမၻာ’’ 
My Beloved World မွာလည္း 
မႁခြင္းမခ်န္ တင္ျပထားတာပါ။ 
သူမရဲ႕ဖခင္က အရက္စဲြၿပီး ကြယ္ 
လြန္ခဲ့သူျဖစ္သလို မိခင္ကလည္း 
ေဆး႐ံုမွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အ 
လပ္ုလပ္ုရတဲ့ သနူာျပဳဆရာမတစ ္
ဦးျဖစ္ၿပီး သမီးျဖစ္သူကုိ ပညာ 
တတ္ျဖစ္ဖုိ႔ထက္ မိခင္တစ္ေယာက္၊ 
အိမ္ရွင္မေကာင္းတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ဖို႔သာ သြန္သင္ခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕ 
ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တာေတြကို စာအုပ္မွာ 
ေရးသားထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
ဒီေနရာကို ေရွ႕ေနတစ္ဦး၊ တရား 
သူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ဘယ္လို 
ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ 
ခဲရ့တယဆ္ိတုာေတြကိလုည္း ေရး 
သားေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္ အေမရိကန္ တရားေရး 
ေလာကရဲ႕ အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ မစၥ 
ဆိုတိုေမယာနဲ႔ ဂ်ာမန္စပိုင္းဂဲလ္ 
မီဒီယာတို႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကို ျပန္ 
လည္တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္။ 
ေမးျမန္းသူက စပိုင္းဂဲလ္မွ ဆမ္မီ 
ယာရွတ္ဖီျဖစ္ပါတယ္။

တရားသူႀကီးရဲ႕ တံခါးလက္ကိုင္ 
မွာ ခ်ိတ္ဆဲြထားတဲ့ စာသားက 
‘‘ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနထိုင္ 
တဲ့ မိန္းမေတြဟာ သမိုင္းကို ဖန္ 
တီးႏိုင္ခဲလွတယ္’’ လုိ႔ ေရးထား 
တယ္။ အဲဒါဟာ တရားသူႀကီး 
ရဲ႕ဘ၀ေဆာင္ပုဒ္လား။
 သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ အဲဒါ 
ဘ၀ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု ျဖစ္လုနီး 
နီးပဲေပါ့။ ကြၽန္မစာအုပ္ကို ရွင္ 
ဖတ္မိမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မဟာ တ 
ရားဥပေဒကို အလြန္လိုက္နာတာ 
ေတြ႕ရပါလမ့္ိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မ 
ရငွ္းရငွ္းလင္းလင္းေျပာခ်ငတ္ာက 
တျခားလူေတြ အားလံုးပ ဲႁခြင္းခ်က ္
ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မက 
ကားကို ျမန္ျမန္ေမာင္းရတာ 

ႀကိဳ က္တယ္။ ကြၽန္မက နယူး 
ေယာက္သူ စစ္စစ္ရွင့္။ ႀကံဳသလို 
လမ္းကူးတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ဘယ္သ ူ
မွ ၿပီးျပည့္စံုတာ မရွိပါဘူး။ တစ္ 
ခါတစ္ခါေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထား 
တာေတြ လုပ္ရမယ္ေလ။

တရားသႀူကီးဟာ ဘယသ္မူ ွေမွ်ာ ္
လင့္ႏိုင္မွာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေတြ 
ေတာ္ေ တာ္ မ်ား မ်ား ကို လ ည္း  
ကိုယ့္ဘ၀မွာလုပ္ျပခဲ့တယ္။ အဂၤ 
လိပ္လုိသိပ္မေျပာတတ္တ့ဲ မိဘ 
ႏွစ္ပါးက ေမြးလာတ့ဲေကာင္မေလး 
က အခုေတာ ့ဒီႏိငုင္မံွာ တရားေရး 
ကိစၥေတြကို ေနာက္ဆံုးအၿပီးအ 
ျပတ္ ဆံုးျဖတ္ေပးရတဲ့ေနရာကို 
ေရာက္ေနၿပီ။ အခုေနရာအထိကို 
တရားသူႀကီးမင္း ဘယ္လိုျဖတ္ 
သန္းခဲ့ပါသလဲ။
 ကြၽန္မထင္တာကေတာ့ ကံ 
မေကာင္းမႈေၾကာင့္ပါပဲ။ ကြၽန္မ 
မွာ ရွိထားခဲ့တဲ့ အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ 
ေၾကာင့္ပဲ အခက္အခဲထဲကေနပဲ 
အလုပ္ကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ဖို႔ 
နဲ႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ 

မေသခ်ာတဲ့အေနအထားကေန 
အခက္အခဲကို စီမံခန္႔ခဲြဖို ႔၊ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္မကိုယ္ 
တိငုမ္ွာလည္း ဆီးခ်ဳိေရာဂါကိ ုရင ္
ဆိငုက္ာကြယ္ေနရဆဲျဖစတ္ာေတြ 
ေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။ ကြၽန္မ 
အေဖ အရက္စဲြေနတာကို ကြၽန္မ 
ဘာမွမတတ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ကြၽန္မက ကိုယ့္အိမ္ထဲမွာရွိတဲ့ 
၀မ္းနည္းစရာအျဖစ္ကေန လြတ္ 
ေျမာက္ဖို ႔အတြက္ေတာ့ နည္း 
လမ္းေတြ ရွာေတြ႕ခဲတ့ယ္။ ဥပမာ 
ဆိုရရင္ စာအုပ္ေတြကို ေတြ႕ခဲ့ 
တာေပါ့။ ဒါက အံ့ၾသစရာ လြတ္ 
ေျမာကမ္ႈသာမကဘ ဲအနာဂတ္အ 
တြက္ ဒံုးပ်ံပစ္စင္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါ 
တယ္။ စာအုပ္ေတြက ကြၽန္မကို 
ကိယ္ုေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထက ္ပုိႀကီး 
တဲက့မၻာတစခ္ကုိ ုစတိက္ူးၾကည့ဖ္ို႔ 
ကူညီခဲ့တယ္။

တရားသူႀကီးရဲ႕ ဇာတ္လမ္းက 
‘‘အေမရိကန္အိပ္မက္’’ လိုမ်ဳိးပဲ။ 
အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနတဲ့ ဇာတ္ 
လမ္းႀကီးနဲ႔ တူေနပါတယ္။ ဘယ္ 

လိအုခကအ္ခဲေတြပႀဲကံဳႀကံဳ ကိယ္ု  
တကယ္ႀကိဳးစားရင္၊ လက္မ 
ေလွ်ာ့ရင္ ထိပ္ဆံုးကိုေရာက္ႏိုင္ 
တယ္ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီလိုအေမ 
ရိကန္ အိပ္မက္ဆန္ဆန္မ်ဳိးကို 
တကယ္ယံုၾကည္ပါသလား။
 (ရယ္လ်က)္ ဟုတ္ကဲ့။ ကြၽန္ 
မက ဒါကိ ုသကရ္ွထိငရ္ွားျပေနတဲ ့
သက္ေသပဲေလ။ ကြၽန္မစာအုပ္ 
ထဲမွာ ေျပာထားသလိုပါပဲ။ လူ 
တိုင္းေတာ့ ထိပ္ဆံုးကို မေရာက္ 
ႏိငုဘ္ူးေပါ့။ ထပိဆ္ံုးမွာ လအူမ်ား 
ႀကီးအတြက္ ေနရာမရိွပါဘူး။ ဒီ 
ေတာ့ ရွင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ႀကိဳးစား 
တာဟာ ကိုယ့္အိပ္မက္ေတြအား 
လံုးဆီကို ေရာက္ဖို ႔လို ႔ထင္ရင္ 
ကိယ့္ုဘ၀ကိ ုစတ္ိပ်ကစ္ရာအျဖစ ္
ေနေကာင္းေနထိုင္ရတာပဲျဖစ္  
မယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ 
ႀကိဳးစားၿပီး အိပ္မက္လည္းရွိေန 
တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္စတင္ခဲ့တာ 
ထက္ပိုၿပီး ေ၀းေ၀းေရာက္ႏုိင္ပါ 
တယ္။ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ထဲ 
မွာပဲ တစ္ခုခုကို ေလ့လာသင္ယူ 
ႏိုင္ပါတယ္။

တရားသႀူကီးဟာ ကိယု့မ္သိားစထု ဲ
မွာလည္း စံျပပုဂိၢဳလ္ေတြ ရွိတယ္ 
ေနာ္။ တရားသူႀကီးရဲ႕ အေမဟာ 
လည္းေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ကို 
ေကြၽးေမြးေထာက္ပ့ံႏိုင္ဖိုု႔ တစ္ေန 
ကုန္အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆို 
တယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားသူႀကီးရဲ႕ 
အဘြားေပါ။့ သူ႔ကိလုည္း တစမ္်ဳိး 
လံုးရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအႀကီးအ 
ကလဲို႔ တရားသႀူကီးက ေခၚဆိထုား 
တယ္ေနာ္။ ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြက 
ေကာ တရားသႀူကီးမင္းအေပၚမွာ 
ဘယ္လိုလႊမ္းမိုးပါသလဲ။
 ကြၽန္မႀကီးျပင္းလာတဲအ့ခ်န္ိ 
မွာ မိတ္ေဆြမိန္းကေလးေတြနဲ႔ 
မတူတဲ့အခ်က္က ကြၽန္မက အ 
လုပ္တစ္ခုရမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ 
ဘယ္ေတာမ့ ွသသံယမရွခိဲပ့ါဘူး။ 
အေမကလည္း ကြၽန္မအစ္ကို 
ထက္ ကြၽန္မေကာလိပ္ မတက္ရ 
မွာကို ပိုၿပီး စိုးရိမ္ခဲ့တယ္။ သူက 
သူ႔သားကို ေကာလိပ္တက္ျဖစ္ 
မယ္လို႔ မွတ္ခဲ့တယ္။ ဘာလို႔လဆဲိ ု
ေတာ့ ေယာက္်ားေလးေတြက 
ေကာလိပ္တက္ၿပီး မိန္းကေလး 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာ္ တရား႐ုံး တရားသူႀကီး မစၥဆိုနီယာဆိုတိုေမယာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
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အိႏိၵယတတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးအုပ္စု ဥကၠ႒
ကူးမားဘာလ

ရဲမင္း

ေတြကေတာ့ သိပ္မတက္ျဖစ္လို႔ 
ပ။ဲ ဒါေပမဲ ့အေဖဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက ္
ကြၽန္မကို အထီးမက်န္ေစခ်င္ဘူး 
လို႔ အေမက ေျပာခဲ့တယ္။ သူ႔မွာ 
လည္း ကြၽန္မကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့ 
အလပ္ုရိွတာပတဲဲ။့ အေမက ကြၽန္ 
မကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့တာကို 
ေစာင့္ၾကည့္ရတာက ကြၽန္မကို 
လက္ထပ္ထားတဲ့ မိန္းမတစ္ 
ေယာကလ္ိမု်ဳိး သက္ေသာင့သ္က ္
သာျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေနသလိုမ်ဳိး 
ခံစားမႈကို ေပးခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ 
အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္မမွာ လက္တဲြ 
ေဖာ္အမ်ဳိးသားမရိွလည္း မျပည့္ 
မစုံျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ မခံစားမိပါဘူး။ 
တစ္ေန႔ေတာ့ ေနာကတ္စ္ေယာက ္
ေတြ႕ခ်င္မေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ့္ 
ကိုိယ္ကိုယ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနရ 
တာကို ေက်နပ္သာယာေနရင္ 
ကိယု္က့ိယုပ္ိငုဘ္၀မွာလည္း သက ္
ေသာင့သ္ကသ္ာျဖစဖ္ို႔လံုေလာက ္
ေနပါၿပီ။

လကတ္ငအ္ေမရိကန္ႏြယ္ဖြားျဖစ ္
တဲ့အတြက္ေၾကာင့ ္ပရင္စ့တန္မွာ 
တင္မကဘဲ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ 
အဖဲြ႕ေတြ၊ တရား႐ံုးေတြမွာလည္း 
တရားသူႀကီးဟာ သီးသန္႔လူလို 
ျဖစ္ေနခဲတ့ယ္ေနာ။္ တရားသႀူကီး 
ဟာ မာေရေက်ာေရနဲ႔ ဆက္ဆံရ 
ခက္တယ္၊ ေယာက္်ားႀကီးတစ္ 
ဦးလို ျငင္းခံုတတ္တယ္လို႔လည္း 
နာမညႀ္ကီးတယ္ေနာ္။ လႀူကီးမင္း 
ဟာ ေယာက္်ားစ႐ိုက္ကို သိသိ 
ႀကီးနဲ႔ ခံယူက်င့္သံုးထားတာမ်ား 
လား။
 ဟင့္အင္း။ အဲဒါက ကြၽန္မ 
ကိယ္ုပုိငဟ္န္ပါပ။ဲ ကြၽန္မမွာ ဆိနီု 
ယာ (ဆိုတိုေမယာျဖစ္ျခင္း) ဆို 
တဲ့ စတုိငရိွ္ပါတယ္။ ဒဟီန္က မိန္း 
မေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားထက ္တခ်ဳ႕ိ 
ေသာ ေယာက္်ားေတြထက္ေတာင ္
ပိၿုပီး ယတိျပတ္ႏိငုပ္ါတယ။္ တခ်ဳ႕ိ  
အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ မွာေတာ့ 
ေလသကံိ ုဘယလ္ိ ုေလွ်ာခ့်ရ မယ၊္ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း  
ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆို 
တာသာ မသိရင္လည္း ကြၽန္မ 
ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါ 
ဘူး။

ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးမွာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်တဲ့သူေနရာက ေနရစဥ္မွာ 
ကိုယ့္ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳေတြက 
ေရာ ဘယ္လိုအခန္းက႑က ပါ 
၀င္ေနတယ္လို႔ တရားသႀူကီး ထင ္
ျမင္ပါသလဲ။
 ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳေတြက 
ေတာ ့တရားသႀူကီးတိငု္းရ႕ဲ တရား 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွာ အ 
ခန္းက႑တစ္ခုေတာ့ ပါ၀င္ 
တာခ်ည္းပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
ကြၽန္မတုိ႔ဟာ ကိယ့္ုအေတြ႕အႀကံဳ 
ေတြရ႕ဲ ဖနတ္ီးမႈကိ ုခထံားရတဲ ့သ ူ
ေတြခ်ည္းမို႔ပါ။ အစိုးရေရ႕ွေနေတြ 
မွာက ရာဇ၀တ္တရားစီရင္ေရး 
စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျမင္ရိွၾက 

  မစၥတာကူးမားမန္ဂါလမ္ဘာ 
လသည ္အိႏိၵယလမူ်ဳိး စကမ္ႈလပ္ု 
ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ 
၏ တတိယအႀကီးဆုံး စီးပြားေရး 
အုပ္စႀုကီးျဖစ္ေသာ အဒစယ္ာဘာ 
လ အုပ္စု၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။
 ၎သည္ ဘာလသိပံၸႏွင့္ 
နည္းပညာ အင္စတီက်ဳ႕ဒ္၏ အ 
ႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သည္။
 ကူးမားမန္လာ၀မ္ဘာလ 
သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ရာဂ်က္စသန္ 
ျပည္နယ္မွလာေသာ ဘာလမိ 
သားစု၏ စတုတၳမ်ဳိးဆက္ မိသား 
စု၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ 
ဘ၀တြင ္ကိလုက္တၱားႏငွ့ ္မြမဘ္ိငု္း 
တုိ႔၌ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ဘံုေဘတကၠ 
သိုလ္မွ ၀ါဏိဇၨဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္။ 
အိႏၵိယစာရင္းကိုင္မ်ား အင္စတီ 
က်ဳ႕ဒ္အဖဲြ႕၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္မွတ္ရရွိခဲ့ၿပီး လန္ဒန္စီးပြား 
ေရးေက်ာင္း (London Business 
School) မွ စီးပြားစီမံမဟာဘဲြ႕ 
(MBA) ရရွိခဲ့သည္။
 ကူးမားဘာလသည္ ၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအုပ္စု၏ နာ 
မည္ေပးထားေသာ ဖခင္ျဖစ္သူ 
အဒစ္ယာဘာလ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ 
အသက္ (၂၈)ႏွစ္သာ ရိွေသးၿပီး 
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ပင္ ယင္းစီး 
ပြားေရးအုပ္စႀုကီး၏ ဥက႒ၠတာ၀န္ 
ကို လဲႊေျပာင္းရယူခဲ့သည္။ ေျမ 
ၾသဇာ၊ အ၀တ္အထည၊္ ခ်ညမွ္်င၊္ 
ဘလိပ္ေျမ၊ အလမီူနီယမ္လပ္ုငန္း 
မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ကိုင္ 
ေနေသာ စီးပြားေရးအပုစ္ကုိ ုငယ ္
ရြယ္ေသာ ဘာလတစ္ေယာက ္ဦး 
ေဆာင္ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို  
ယံုမွားသံသယရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ 

ေသာ္ ကူးမားဘာလက ယင္းသို႔ 
ေ၀ဖန္သူမ်ား မွားယြင္းေၾကာင္း 
သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့႐ံုသာမက အိႏိၵ 
ယႏိုင္ငံတြင္ အေလးစားရဆံုး 
စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ေအာင ္စြမ္းေဆာင္ႏိငုခ္ဲသ့ည။္
 ၎၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ 
မွာပင္ အဒစ္ယာဘာလ အုပ္စု 
သည္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ 
ေရး၊ ေဆာဖ့၀္ဲႏငွ့ ္အျခားနယပ္ယ ္
အမ်ားအျပားသို ႔ပါ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ 
ခဲ့ၿပီး မူလလက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပိုမိုခိုင္မာ 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကူးမားဘာလက 
ဖခင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုကို 
စတင္လဲႊေျပာင္းရယူစဥ္အခ်ိန္  
တြင္ ယင္းအုပ္စု၏ လည္ပတ္ေငြ 
မွာ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံသာ 

ရွၿိပီး ႏိငုင္ရံပ္ျခားလပုင္န္းဆိလုွ်င ္
အီဂ်စ္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ 
တို႔တြင္သာ လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။ 
 မစၥတာကူးမားဘာလ၏ ခိုင ္
မာေသာ ဦးေဆာငမ္ႈေအာကတ္ြင ္
၎တို႔စီးပြားေရးအုပ္စု လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္သို႔ 
တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ အဒစ္ 
ယာဘာလအုပ္စု၏ ၀င္ေငြ ၆၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ယင္းႏုိင္ငံရပ္ျခား 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေနၿပီး အုပ္စု 
တစစ္လုံုး၏ လညပ္တ္ေငြမွာ ကန္ 
ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလီယံအထိ ရွိလာ 
သည္။ လူေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ အား 
အလုပ္ေပးထားႏိုင္သည္။
 မစၥတာကူးမားဘာလသည္ 
ဇနီးသည္ နီယာဂ်ာဘာလႏွင့္ 
သားသမီးသံုးဦး ထြန္းကားထား 
သည္။            —Ref: Wikipedia

တယ္။ တရားခံေရွ႕ေနေတြက 
လည္း တစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ ကြၽန္မတို႔ 
ကိ ုကစိၥေတာ္ေတာမ္်ားမ်ားမွာ အ 
စိုးရေရွ႕ေနေတြဘက္က လိုက္ 
တယ္လို႔လည္း သိထားၾကတယ္။ 
ဒီေတာ့ အဲဒီအခ်က္က ကြၽန္မတို႔ 
ကို ဘယ္လိုလႊမ္းမိုးသလဲ။ ကြၽန္မ 
ထငတ္ာကေတာ ့ကိယု့အ္ေတြ႕အ 
ႀကံဳေတြကပဲ ကိယု္က့ိလုူေတြတင ္
ျပေနတဲ ့တခ်ဳ႕ိေသာ အဆိုေတြကိ ု
ပိုၿပီး သတိထားမိေစတယ္။ တစ္ 
ဖက္က ေလွ်ာက္လဲတာေတြကို 
လည္း လက္ခံမႈ နည္းခ်င္လည္း 
နည္းမေပါ့ေလ။ ဒါေၾကာင္ပ့ ဲကြၽန္ 
မတို႔႐ံုးမွာ တရားသူႀကီး ကိုးဦး 
ထားထားၿပီး တစ္ေယာက္ထဲက 
ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်တာမ 
ဟတုဘ္ ဲပိုေကာင္းတဲ ့မွ်ေျခတစခ္ ု
ကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ေတြအား 
လုံးရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ ေပါင္း 
ထည့္ၿပီးလုပ္မယ္လို ႔ ေမွ်ာ္လင့္ 
ဆံုးျဖတ္ေနတာပဲေပါ့။

လႀူကီးမင္းဟာ အလပုအ္ကိငုပ္ိငု္း 
အရ အရာရာကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိ 
ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ က်န္တဲ့ တစ္ဘ၀လံုး 
လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးရဲ႕ တ 
ရားသူႀကီးျဖစ္သြားေတာ့မွာပါ။ 
ကိုယ္ေတြးမိသေလာက္ကို ဒီအ 
လုပ္လုပ္ေနရတာကိုေရာ ျမတ္ႏိုး 
မိပါသလား။
 ကြၽန္မေပ်ာ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့
ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲမယ္လို႔ေတာ့ 
ျမင္ေယာင္မၾကည့္မိပါဘူး။ ႏိုင္ငံ 
ေတာတ္ရား႐ံုးက အမႈတစခ္ ုကိငု ္
ရၿပီဆိုတာ ေအာက္က တရား႐ုံး 
ေတြၾကားထဲမွာ သေဘာထား ကဲြ 
လဲြမႈရွိလို႔ပါ။ ဆိုလိုတာက ကိစၥ 
ေတြဟာ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတဲ့ 
ဥပေဒေဘာင္ေတြေအာက္မွာ မ 
ရွင္းလင္းလို႔ပဲေပါ့။ ဒီလုိရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းမျဖစ္တဲ့ အမႈအားလံုး 
တုိင္းကလည္း လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအ 
တြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ 
ခ်ည္းပါပ။ဲ အိဘုားမား (တငသ္ြင္း 
တဲ့) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္လို၊ လိင္တူထိမ္းျမား 
ခြင့လ္ိ ုကစိၥမ်ဳိးေတြေပါ။့ ကြၽနမ္တို႔ 
လုပ္သမွ်ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းက 
ေနာက္ဆံုးအၿပီးအျပတ္ပဲေလ။ 
ကြၽန္မတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ 
တိငု္းမွာ ကိယုက္ လမူ်ားစထုပဲါေန 
ၿပီး မွန္တယ္လို႔လည္း ထင္ေနပါ 
ေစဦး။ အမႈ႐ံႈးတဲ့ တစ္ဖက္က 
ေတာ့ ရွိေနတာပဲ။ ျဖစ္ပ်က္တာနဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ တစ္ခုခု အဆိုးျမင္ 
တဲ့ ဘက္တစ္ဖက္ကေတာ့ ရွိေန 
တာပ။ဲ ဒီေတာ့ ဒအီလပ္ုက ပုိခက ္
လာတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ဆံုးျဖတ္ 
လိုက္ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ 
ဘာေမွ်ာလ္င့ခ္်ကမ္ ွမရွိေတာဘ့ူး။

—Ref: Supreme Court Justice 
Sotomayor, Sometimes You 

Have To Do The Unexpected.
Spiegel:2nd April

အြန္လိုင္းတြင္ အႏုိင္က်င့္မႈျဖင့္ နယ္သာလန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး စဲြခ်က္တင္ခံရ
အမ္စတာဒမ္၊ ဧၿပီ-၁၉

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရ 
ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေနဒါ 
ႏုိင္ငံသူ အမန္ဒါေတာ့ဒ္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္အတြင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ 
သက္ေသခဲ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ နယ္ 
သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၃၅ 
ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို 
စဲြခ်က္တင္လိုက္သည္။
 အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ 
ေသာ ယင္းသံသယရွိသူမွာ 
ေငြ ညႇစ္မႈ၊ အင္တာနက္မွ ျဖား 
ေယာင္းမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ 
ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ က 
ေလးသူငယ္ညစ္ညမ္း႐ုပ္ပုံတင္မႈ 

တို႔ျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ခံထားရသည္ 
ဟု ကေနဒါရဲတပ္ဖဲြ႕က ေျပာ 
သည္။
 အျခားသံသယရွိေသာ ေစာ္ 
ကားမႈအမ်ားအျပားအတြက္ ၎ 
မွာ အသနားခံထားျခင္းမရွိေပ။ 
မမိကိိယုက္ိယု ္အြနလ္ိငု္းတြင ္ေဖာ ္
ခြၽတ္ျပသခဲ့မႈေၾကာင့္ မည္သို႔အ 
က်ပ္ကိုင္ခံရသည္ ဆိုသည္ကို 
မစၥစ္ေတာ့ဒ္က ၎မေသမီတြင္ 
အြန္လိုင္း၌တင္ခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ 
တစ္ခုတြင္ ေျပာျပထားသည္။
 ေဖစ့ဘ္ြတခ္တ္ြင ္ဓာတပ္ံမု်ား 
ေဖာ္ျပလိကုၿ္ပီးေနာက ္အြနလ္ိငု္းမ ွ
စတင္အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားခံရ 

သည့ ္မစၥစ္ေတာ့ဒ ္(၁၅) ႏစွသ္ည ္
ေနာက္ဆံုးတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ 
သတ္ေသသြားသည္။
 ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ထိခိုက္ရွနာ 
ေစေသာ ႐ပုပ္ံမု်ားပါ၀ငသ္ည့ ္၎ 
တင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို အြန္ 
လိုင္းတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ  
ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။ ၎၏ ဇာတ္ 
လမ္းကိုလည္း ကမၻာတစ္၀န္းရိွ 
သတင္းဌာနမ်ားမွ ေခါင္းႀကီးပိုင္း 
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
 သမ္ိးဆည္းရမိေသာ ပစၥည္း 
ကိရိယာအေထာက္အထားမ်ား 
အရ ယခုဖမ္းဆီးခံရသူမွာ နယ္ 
သာလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ 

ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ 
ေစာ္ကားမႈ အႀကိမ္ ဒါဇင္ေပါင္း 
မ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု သံသ 
ယရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း နယ္သာလန္ 
သတင္းစာ တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပ 
သည္။
 ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ဖမ္းဆီး 
ခံရေသာ ယင္းသံသယရွိသူမွာ 
ဧၿပီ ၁၆ ရက္က အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕ 
ရိွ တရား႐ုံးတြင ္ပထမဆံုးအႀကမ္ိ 
႐ံုးတငစ္စ္ေဆးခခံဲရ့ၿပီး ၎ကိ ုသံုး 
လၾကာထပ္မံထိန္းသိမ္းထားရန္ 
တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

—Ref: BBC

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပင္ပလူနာဌာနမ်ား၌ ႏွစ္စဥ္လူ ၁၂ သန္းခန္႔ ေရာဂါအမည္ လဲြမွားတပ္ခံရ
ေအာ္စတင္၊ ဧၿပီ-၁၈

အေမရိကန္လူမ်ဳိး ငါးရာခိုင္ႏႈန္း 
ခန္႔ (လူ ၁၂ သန္းခန္႔) သည္ ႏွစ္ 
စဥ္ျပင္ပလူနာဌာနမ်ား၌ လဲြမွား 
စြာ ေရာဂါအမ်ဳိးအမည္ တပ္ခံရ 
ေၾကာင္းႏွင့္  ယင္းအမွားမ်ားအ 
နက္ ထက္၀က္သည္ အႏၲရာယ္ရွိ 
ႏိငု္ေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတသ 
နပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
 ယခ ုရွာေဖြေတြ႕ရွမိႈသည ္အ 
ေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္က 
ၾကည့္႐ႈကုသေပးမႈတြင္ျဖစ္ပြား 
ေသာ ေရာဂါအမည္လဲြမွားမႈ အ 

ေရအတြကက္ိ ုေစာင့ၾ္ကည့္ႏိငုရ္န ္
ႏငွ္ ့ေလွ်ာခ့်ႏိငုရ္န ္ရညရ္ြယသ္ည ္
ဟု သုေတသနအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင ္
ေဒါက္တာ ဟာ့ဒိဆင္းႏွင့္အဖဲြ႕က 
ေျပာၾကားသည္။
 ေရာဂါအမ်ဳိးအမည္ ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအမ်ားစုကို ျပင္ပ 
လနူာေဆးကဌုာနမ်ားတြင ္ျပဳလပု ္
ေနၾကေသာလ္ည္း လနူာမ်ား ေဘး 
အႏရၲာယက္င္းရငွ္းေစရနႀ္ကိဳးပမ္း 
မႈမ်ားကို အတြင္းလူနာၾကည့္႐ႈ 
ကုသေပးမႈအေပၚကိုသာ အဓိက 
အာ႐ံစုိကုသ္ညဟ္ ုယင္းသုေတသ 

နက ေဖာ္ျပသည္။
 အေမရိကန္ လနူာမ်ားသည ္
ျပင္ပလူနာဌာနမ်ားတြင္  သြား  
ေရာက္ျပသမႈမ်ားျပားၿပီး ယင္းအ 
နက ္ငါးရာခိငု္ႏႈန္းမွာ ေရာဂါအမ်ဳိး 
အမည ္လဲြမွားတပ္ခံရသည။္ ေရာ 
ဂါအမ်ဳိးအမည္လဲြမွားမႈေၾကာင့္ 
ကင္ဆာေရာဂါကုသရန္ ေႏွာင့္ 
ေႏွးေစမႈ (သို႔မဟုတ္) တကယ္မ 
ရွိေသာ ေရာဂါမ်ားကိ ုမလိအုပဘ္ ဲ
ကုသမႈကဲ့သို ႔  ျ ပင္းထန္သည့္  
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု 
သုေတသနေခါင္းေဆာင္ မစၥတာ 

ဆင္းက သတိေပးထားသည္။ 
 ၎တုိ႔၏ သုေတသနသည္ 
ျပင္ပလူနာဌာနမ်ား၌ လူနာမ်ား 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ လဲြ 
မွားစြာ ေရာဂါအမ်ဳိးအမည ္တပခ္ ံ
ရမႈႏငွ္ပ့တသ္က္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားအတြက္ လူနာေရွ႕ေနမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တုိးျမႇင့္  
ထားရွိႏိငုရ္န ္ေမွ်ာလ္င္ထ့ားသည ္
ဟု မစၥတာဆင္းက ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

—Ref: Reuters
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အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ဖိလစ္ပိုင္လုပ္သားမ်ား မားစ္ဗိုုင္းရပ္စ္
ကူးစက္ခံရႏိုင္၍ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အရွိန္ျမႇင့္

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ပင္လယ္ျပင္ေရေၾကာင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ကူညီမည္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေျမဧရိယာ ငါးပံုတစ္ပံုခန္႔ အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းေန

တိုက်ဳိ၊ ဧၿပီ-၁၉
ဂ်ပန္ႏငွ့အ္ေမရိကန္ ျပည္ေထာင ္
စုတုိ႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရေၾကာင္းေစာင့္ 
ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
မ်ားတိုးတက္ရန္ ပူးေပါင္းကူညီ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သ 
တင္းစာ ယိုမီယူရီ ရွင္မ္ဘြန္းက 
ထုတ္ေဖာ္ေရးသားသည္။
 ကန္သမၼတအုိဘားမားသည ္
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဂ်ပန္သို႔ အ 
လည္အပတ္ လာေရာက္သည့္ 
ခရီးစဥ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား 
အား ကူညီေရးအတြက္ ဂ်ပန္၀န္ 
ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ ေဆြး 
ေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 ထိုကိစၥမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား ပူးတဲြထုတ္ျပန္သည့္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းစာက ေရးသားသည္။ ႏွစ္ 
ႏုိင္ငံစီစဥ္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ 
အာဆယီံႏိငုင္မံ်ားအား ၎တို႔ေရ 
ပိငုန္ကမ္်ားကိ ုေစာင့ၾ္ကည့္ႏိငုရ္န ္
ကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ား ေပးအပ္ 
သြားရန္ရွိေၾကာင္းဆိုသည္။

 ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ကန္အစိုးရ 
တို ႔သည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ကမ္းေျခေစာင့္တပ္မ်ားအား ေလ့ 
က်င့္ေပးရန္၊ ေဒသတြင္း မသကၤာ  
ဖြယ္ရာ သေဘၤာမ်ား ျဖတ္သန္း 
လာပါက အခ်င္းခ်င္းသတင္း 
ဖလွယ္ေပးပို႔ ႏိုင္ရန္တို႔လည္း ပါ 
၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 ထုိသို႔ အေမရိကန္-ဂ်ပန္ ပူး 
တဲြ၍ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအား ေရ 
တပ္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ 
ေပးရန္ အစအီစဥ္သည ္အာဆယံီ 
ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ပင္လယ္ဓားျပ 
မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ေဘးရန္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္သာ 
မက တ႐ုတ္၏ ႀကီးထြားလာေန 
ေသာ စစ္ေရးစြမ္းရည္ကို ဟန္႔ 
တားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆို 
သည္။ 
 တ႐တု္ႏိငုင္သံည ္ဖလိစပ္ိငု ္
အပါအ၀င ္အေရွ႕ေတာငအ္ာရွအ 
ပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံ 
မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရျပင္ပိုင္နက္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစပ္ြားေနသည။္

—Ref: AFP

ေဘဂ်င္း၊ ဧၿပီ-၁၉
တ႐ုတ္အစိုးရက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ တ႐ုတ္ 
ႏုိင္ငံရွိ ေျမဧရိယာငါးပံုတစ္ပံုခန္႔ 
သည္ အဆိပ္သင့္ညစ္ညမ္းေန 
ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
 တ႐ုတ္အစိုးရ၏ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်ငက္ာကြယ္ေရး၀န္ႀကးီ 
ဌာနက ျပဳလပုခ္ဲ့ေသာ ထိုေလလ့ာ 
မႈတြင္ တ႐ုတ္၏ ေျမ ၁၆ ဒသမ 
၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဆိပ္သင့္ညစ္ 
ညမ္းေနၿပီး စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ ေျမ 
ယာ ၁၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 

လည္း ညစ္ညမ္းေနေၾကာင္း ဆို 
သည္။ 
 ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ထုိေလ့ 
လာမႈကို ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
တ႐တု္ႏိငုင္တံြင ္ႏိငုင္တံြင္းစကမ္ႈ 
လုပ္ငန္း ထြန္းကားလာျခင္းႏွင့္ 
ဆကစ္ပ္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င ္
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားပါ ျဖစ္လာသည္ 
ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေန 
သည္။ 
 ပတ္၀န္းက်င္၀န္ႀကီးဌာန၏ 
အစီရင္ခံစာထဲတြင္ အမ်ားဆံုး 

ေတြ႕ရေသာ အဆပ္ိသင့ည္စည္မ္း 
မႈမ်ားမွာ ကတ္ဒမီယမ္၊ နစ္ကယ္ 
ႏွင့္ အာဆင္းနစ္ဓာတ္တုိ႔ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဆုိသည္။ ဌာနသည္ ထို 
ေလ့လာမႈကို ႏုိင္ငံ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု 

မနီလာ၊ ဧၿပီ-၁၉
ဖိလစ္ပုိင္အစိးုရသည္ အေရွ႕အ 
လယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္လုပ္သား 
မ်ားထံတြင္ ထိုေဒသတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန 
ေသာ မားစ္ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံရ 
ႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိေန၍ 
ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကိ ုအရွနိ္ျမႇင့လ္ပု္ေဆာငသ္ြား 
မည္ျဖစ္သည္။
 ‘ ‘ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအ 
၀ိုင္းေတြမွာရွိတဲ့လူေတြ၊ မိသားစု 
ေတြအေနနဲ ႔  မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္အ 
ေၾကာင္း သိနားလည္ဖို ႔  အေရး 
ႀကီးပါတယ္’’ ဟု ဖိလစ္ပုိင္က်န္း 
မာေရး၀န္ႀကီး အင္းနရစ္အုိနာက 
ေျပာသည္။ ဧၿပီ ၁၅ ရက္တြင္ ယူေအ 
အီးမွ ျပန္ေရာက္လာေသာ ဖိလစ္ 
ပိငုလ္ပုသ္ားတစဥ္ီးမွာလည္း မားစ ္
ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း 
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု က်န္း 
မာေရးဌာနက ေျပာသည္။
 က်န္းမာေရးအာဏာပိငုမ္်ား 
သည ္အတီဟီတ္ေလေၾကာင္းျဖင့ ္
ယူေအအီးမွ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ေရာက္ 
လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ၄၅ ဦး 

အပါအ၀င္ ခရီးသည္ ၄၁၈ ဦးကုိ 
ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရျခင္း ရိွ၊ 
မရိွ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ဆို 
သည္။
 လက္ရွိတြင္ အေရွ႕အလယ္ 
ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာေသာ ခရီး 
သည္ ၁၁၉ ဦးကို ဖိလစ္ပိုင္က်န္း 
မာေရးဌာနက စစ္ေဆးထားၿပီး လ ူ
၄၀ ခန္႔မွာ ေရာဂါကင္းစင ္ေၾကာင္း 
စစ္ေဆးၿပီးသြားၿပီျဖစ္သည္။
 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး အိုႏိုက 
မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအႏၲရာယ္ကို 
သတိေပးထားေၾကာင္း၊ သမၼတ 
အကီြႏိကုလည္း ျပညသ္မူ်ားၾကား 
တြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားကို ကာ 
ကြယ္ႏိငုရ္န ္အျမင့ဆ္ံုးသတိေပးမႈ 
မ်ားလုပ္ရန္ က်န္းမာေရးဌာနကို 
တိကုတ္ြန္းထားေၾကာင္း ဆိသုည။္
 ဖိလစ္ ပုိင္တြင္  ျပည္ပသို ႔ 
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးေရ 
မွာ ၁၀ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ယင္းမွ အ 
မ်ားစုမွာ ေဆာ္ဒီ၊ ယူေအအီးစ 
သည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

—Ref: AFP

အက်ယ္အ၀န္းရိွသည့ ္ေျမဧရိယာ 
စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၆ ဒသမ ၃ သန္း 
မွ ေျမနမူနာမ်ားကုိ ေလ့လာ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

—Ref: BBC
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‘‘ေကေပါပ့က္ု ိခုိးခ်အတယုထူားတာ မရိပွါဘူး’’ 
ဇြဲဉာဏ္
ေဖ်ာ္ေျဖပြမဲ်ားတြင ္သခီ်င္းျမဴးျမဴး 
မ်ားကု ိအကႏငွ္ ့တြဖဲကတ္ငဆ္က ္
သည့္ စူပါေမာ္ဒယ္(လ္)အဖဲြ႕ 
ကုိ ပရိ သတ္မ်ားသတိျပဳမိလာခဲ့ 
သည္။ ေရႊအက္ဖ္အမ္ေခြတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ‘ ‘ေနာက္ဆံုးေတာ့ ’ ’ 
သီခ်င္းတင္ဆက္မႈကုိ ပရိသတ္ 
မ်ားႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ကာ ၎တို႔အဖဲြ႕ 
၏ ပထမဆံုးေတး စီးရီးစူပါေမာ ္
ဒယ္(လ)္ ဗစီဒီကီု ိမၾကာ 
မီျဖန္႔ခ်ိေတာ့ 
မည္ျဖစသ္ 
ျဖင္ ့၎တို႔ 
၏ အႏုပညာလႈပ္ 
ရွားမႈမ်ားကု ိစပူါေမာဒ္ယ(္လ)္ 
အဖဲြ႕၀င္ ေခမာ၊ စုနႏၵေအာင္ 
ႏငွ္ ့ပန္းအတိုိ႔ သံုးဦးကု ိေတြ႕ 
ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

စူပါေမာ္ဒယ္လ္ဆုိၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ 
အေၾကာင္းပရိသတ္ကု ိအရငဆ္ံုး 
မိတ္ဆက္ေပးပါလား။
 ညီမတို႔ သံုးေယာက္က အ 
ရင္က Talent & Model မွာ သင္ 
တန္းအတူတူတက္တယ္။ ေမာ္ 
ဒယ္ေလွ်ာက္ျဖစ္တယ္။ ဓာတ္ 
ပံုေတြလည္း ႐ုိက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ 
ကတည္းက ခင္လာတာ သံုး  
ေယာကစ္လံုးက အဆုလိည္း ၀ါသ 
နာပါေတာ ့အဖဲြ႕ေလးဖဲြ႕မယဆ္ိၿုပီး 
တုိင္ပင္ျဖစ္တယ္။ Bebop ဆုိၿပီး 
အဖဲြ႕ေလးဖဲြ႕ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ညီမတုိ႔အေခြ မထြက္ခင္ ရခိုင္ 
ရန္ပံုေငြပဲြမွာ စူပါေမာ္ဒယ္(လ္) 
သီခ်င္းနဲ႔ ပရိသတ္ေတြ သိသြား 
ေတာ့ အဖဲြ႕နာမည္ကုိ စူပါေမာ္ 
ဒယ္(လ္)ဆုိၿပီး ေပးျဖစ္တာ။ 
ေနာက္ၿပီး ၂၀၁၃ မတ္လ ၁၀  

ရက္မွာ စူပါေမာ္ဒယ္လ္စီးရီး 
ထြက္ျဖစ္တယ္။
မိန္းကေလးအဖဲြ႕အေနနဲ႔ ဂီတ 
ေလာကမွာ ေရရညွရ္ပတ္ည္ႏုငိဖ္ုိ႔ 
အေရးႀကီးဆံုးက ဘာျဖစ္မယ္လို႔ 
ထင္လဲ။

စူပါေမာ္ဒယ္လ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

 အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ရပ္တည္ဖုိ ႔ 
အဓိကက စည္းလံုးမႈေပါ့။ တစ္ 
ေယာက္တည္း လုပ္တာလည္း 
မဟုတ္ဘူး။ အဖဲြ႕နဲ႔ လုပ္တာဆုိ 
ေတာ ့တစ္ေယာကန္ဲ႔တစ္ေယာက ္
စည္းလံုးဖို႔၊ တုငိတ္ုငိပ္ငပ္ငည္ိႇ ညိႇ 
ႏႈိင္းႏႈိင္းလုပ္ဖို ႔က အေရးႀကီးပါ 
တယ္။

ေရွ႕မွာလည္း သီခ်င္းဆုိတဲ့ အဖဲြ႕ 
ေတြ ရိွေပမယ္ ့ေရရညွၿ္မတဲဲ ့အဖဲြ႕ 
နည္းေတာ့ စူပါေမာ္ဒယ္လ္အဖဲြ႕ 
အေနနဲ႔ေရာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ 
ေယာက္ ဘယ္လိုနားလည္မႈမ်ိဳးနဲ႔ 
လက္တဲြျဖစ္လဲ။

ဓာတ္ပုံ−
ေဂ်ေမာင္ေမာင္
(အမရပူရ)

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 

ဇဲြဉာဏ္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၀

မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ ေတြ႕ရွိ 
မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရေသာ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္၏ ျပစ္ဒဏ္ 
ႏငွ္ပ့တ္သက၍္ ရတိုဲကက္ိ ုခ်စခ္င ္
ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လက္ 
မွတ္မ်ား စုစည္းကာ သမၼတထံ 
အသနားခံစာတင္ရန္ အစီအစဥ္ 
ရွိေၾကာင္း ဆာတုရိထီတုလ္ပု္ေရး 
မ ွဒါ႐ုကိတ္ာရီေဇာက္ေျပာသည။္
 ‘‘ရဲတုိက္က စိတ္ေကာင္း 
ႏွလုံးေကာင္း ရွိတယ္။ လူေတြအ 
ေပၚမွာ တတ္ႏုငိသ္မွ် ကညူတီယ။္ 
သူက်န္းမာေနတဲ့အခ်ိန္ အဆင္ 
ေျပေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကဆိုရင္ 
ဒကုၡေရာက္ေနတဲ ့လူေတြကိကုညူ ီ
ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵအၿမဲရွိတယ္။ အဲ 
ဒလီုိေကာင္းတဲသ့၊ူ ကညူခီ်ငတ္ဲသ့ ူ
ကို သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာအလုပ္ေတြ 

လပ္ုဖို႔ အခြင္အ့ေရးေပးသင္တ့ယ္ 
လို႔ အားလုံးက ယံုၾကညၾ္ကတယ္။ 
အဲဒီလိုယုံ ၾကည္တဲ့သူေတြ စု 
ေပါင္းၿပီး သမၼတႀကီးဆီကို အသ 
နားခံလႊာတင္မယ္’’ ဟု ဒါ႐ိုက္ 
တာရီေဇာ္က ေျပာသည္။
 သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတုိက္ကို ၿပီး 
ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္က ပဲခူး 
တုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါး 
ၿမိဳ႕နယ္တြင ္ေဆးေျခာကဟု္ ယူဆ 
ရေသာ အရြက္ေျခာက္တစ္က်ပ္ 
သားခန္႔ လက္၀ယ္ေတြ႕ရိွမႈျဖင့္ 
စတင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ ၿပီး 
ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး 
တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို 
ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါး 
မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ 
(ဂ)ျဖင္ ့႐ံုးတငစ္စ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ ္
သည္။ 

ရဲတိုက္အတြက္ အႏုပညာရွင္မ်ား လက္မွတ္ထုိးကာ
သမၼတထံ အသနားခံစာတင္မည္

ကခ်င္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီခဲ့စဥ္က
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ရနပုံ္ေငြ ေဘာလံုးၿပိဳငပ္ြကုိဲ စီစဥ္ထားတဲ ့one Direction အဖြ႕ဲသား နီေအာဟုိရန္
လန္ဒန္၊ ဧၿပီ-၁၈

ၿဗိတိန္ One Direction အဖြဲ႕သား 
နီေအာဟုိရန္သည ္Irish Austism 
Action ႏွင့္ UK Hearts and 
Minds ပရဟိတအဖြ႕ဲမ်ားအတြက ္
ရနပ္ံုေငြရွာေဖြေရး ေဘာလံုးၿပိဳငပ္ြ ဲ
ကို စီစဥ္ထားသည္ဟု တြစ္တာ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 နီေအာဟုိရန္က ‘ ‘လက္  
စတာၿမိဳ႕ အားကစားကြင္းမွာ ရန္ 
ပံုေငြရွာေဖြေရး ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲ 
စီစဥ္ထားပါတယ္။ ကြ ၽန္ေတာ့္  
အသင္းမွာ (One Directionအဖြဲ႕ 
သားမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ)လူးဝစ္နဲ ႔ 
လယီမ္တုိ႔ပါပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္က 
မန္ေနဂ်ာလုပ္မွာပါ။ အဲဒီပြဲမွာ 
တျခားနာမည္ေက်ာ္ေတြလည္း  
ပါပါတယ္’’ဟု ၎၏ တြစ္တာ 
စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
 One Direction အဖြဲ႕မွ လူး 
ဝစ္တြမ္လင္ဆန္ႏွင့္ လီယမ္ပိန္း 
တို ႔သည္ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ 
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လက္စတာၿမိဳ႕၌ျပဳ 
လုပ္မည့္ ေဘာလံုးပြဲတြင္ ပါဝင္ 
ကစားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နီ  
ေအာဟိုရန္သည္ ဒူးေခါင္းဒဏ္ 
ရာေၾကာင့္ ေဘာလံုးကစားမည္ 
မဟုတ္ဟု သိရသည္။ ‘‘ကံ မ 
ေကာင္းစြာဘဲ ေဘာလံုးမကန္ႏုိင္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ
႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားမွာျပသမယ့္
ခ်န္းမင္းပါဝင္တဲ့ 
'Mimi' ဇာတ္လမ္းတြဲ

ဆိုးလ္၊ ဧၿပီ-၁၉
ေတာင္ကို ရီးယားအဆုိ ရွ င္ မ်ား  
အဖြဲ႕ TVXQ မွ ခ်န္းမငး္ပါဝင္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ထားေသာ 'Mimi' 
ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲကို လာမည့္ 
ေမလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ံု 
မ်ား၌ ျပသမည္ျဖစ္သည္။
 ကိုရီးယား႐ုပ္သံလုိင္း Mnet 
မွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေသာ အပိုင္း 
ေလးပိုင္းပါ 'Mimi' ဒရာမာဇာတ္ 
လမ္းတြဲကို ႐ုပ္ရွင္ပံုစံအျဖစ္ ျပန္ 
လည္တည္းျဖတ္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ 
႐ုပ္ရွင႐ုံ္ေပါင္း ၃၀ တြင ္ျပသသြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မီဒီယာ 
Sankei Sports က ေဖာ္ျပခဲ့သည။္

 'Mimi' ႐ုပ္ရွင္ပထမပိုင္းကို 
ေမလ ၉ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ဇာတ္သမ္ိးပုိင္းကိ ုေမလ ၁၆ ရက ္
တြင္လည္းေကာင္း ႐ံုတင္ျပသ 
သြားမည္ျဖစသ္ည။္ 'Mimi' ဇာတ္ 
လမ္းတြဲတြင္ TVXQ အဖြဲ႕မွ ခ်န္း 
မင္းႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္သ႐ုပ္ 
ေဆာင္မင္းသမီး မြန္းဂါယန္းတုိ ႔ 
အဓိကပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထား 
သည္။
 ယင္းဇာတလ္မ္းတြတဲြင ္ခ်န္း 
မင္းသည ္မွတ္ဉာဏတ္စစ္တ္ိတစ ္
ပိုင္းေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ နာမည္ 
ေက်ာ္ အြန္လိုင္းကာတြန္းဆရာ၊ 
အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္ အထက္ 

တန္းေက်ာင္းသားအျဖစ္လည္း 
သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည္။
 TVXQ အဖြ႕ဲသည ္ဂ်ပန္ႏိငုင္ ံ
တြ င္  လူ ႀ ကိဳ က္ အ မ်ား ဆံုးႏွ င့္  
ဩဇာသက္ေရာက္မႈအေကာင္း 
ဆံုးေကေပါ့ပ္အဖြဲ ႕တစ္ဖြဲ ႕ျ ဖစ္  
သည္။ ေကေပါ့ပ္ေဈးကြက္သည္ 
လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ကိုရီး 
ယားယဥ္ေက်းမႈဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ 
ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ္လည္း TVXQ 
အဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ 
ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔၌ 
ေအာင္ျမငမ္ႈရရိွေနဆဲျဖစသ္ညဟု္ 
သိရသည္။  

 —Ref: Kpop Starz

ပါဘူး။ အသင္းမန္ေနဂ်ာအျဖစပ္ဲ 
တာဝန္ယူမွာပါ’’ဟု နီေအာဟုိရန္ 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ယင္းေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲမွရရွိ  
လာေသာ အျမတအ္စြန္းမ်ားအား 
လံုးကို အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာခံ 

စားေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ား 
အား အကအူညီေပးေနသည္ ့Irish 
Austism Action ႏွင့္ UK Hearts 
and Minds ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားသို႔ 
လွဴဒါန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

—Ref: Hollywood Buzz
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စူပါေမာ္ဒယ္လ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ရဲတိုက္အတြက္ အႏုပညာရွင္မ်ားလက္မွတ္ထုိးကာ 
သမၼတထံ အသနားခံစာတင္မည္
 သို႔ေသာ္လည္း ေဆးစစ္ရာ 
တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ပုဒ္မ ၁၆(က) မူးယစ္ေဆး၀ါး 
လက္၀ယ္ေတြ႕ရိွမႈျဖင့္သာ ဆက္ 
လက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္စီ 
ရင္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အလုပ္ၾကမ္း 
ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ခ်မွတ္ 
ခဲ့ေသာေၾကာင္ ့အႏပုညာအသိငု္း 
အ၀ုိင္းမွ ရဲတုိက္၏မိတ္ေဆြမ်ား 
ႏွင့္ ၎၏ပရိသတ္မ်ားက အဆုိ 
ပါျပစ္ဒဏ္အေပၚ စိတ္မေကာငး္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
 ဒါ႐ုိက္တာမင္းထင္ကုိကုိ  
ႀကီးက ရဲတိုက္၏ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္  
ပတ္သက္၍ ‘‘ေဆးေျခာက္တစ္ 
က်ပ္သားခန္႔ လက္၀ယ္ေတြ႕ရိွမွ 
ျဖင္ ့႐ုပ္ရွငသ္႐ုပ္ေဆာင ္‘‘ရတိုဲက’္’ 
အား အလပုၾ္ကမ္းႏငွ္ ့ေထာငဒ္ဏ ္
ေျခာက္ႏွစ္ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း 
သိရ၏။ အရည္အခ်င္းရိွၿပီး အ 
လုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ လူငယ္တစ္ 
ေယာက္အတြက္ စိတ္မေကာင္း 
ႀကီးစြာ ျဖစ္ရပါသည္’’ဟု ၎၏ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရး 

သားထားသည္။ 
 ဧၿပီလ ၇ ရကတ္ြင ္ေက်ာက ္
တံခါးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ ခ်မွတ္ 
ခဲ့ေသာ ရဲတုိက္၏ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္  
ပတ္သက၍္ အယူခံ၀ငရ္န္ ေဆာင ္
ရြက္လ်က္ရွိ ၿပီး သႀကၤန္႐ုံးပိတ္ 
ရက္ ၿ ပီးပါက ဆက္လက္လု ပ္  
ေဆာ င္ သြား မ ည္ျ ဖ စ္ေ ၾ ကာ င္း  
ဒါ႐ုိက္တာရီေဇာ္က ေျပာသည္။
 ဧ ၿ ပီလ ၁၁ ရက္က က် 
ေရာက္ခဲ့ေသာ ရဲတုိက္၏ေမြးေန႔ 
တြင္လည္း ေတာင္ငူေထာင္သို ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္တစ္ဦး 
ကလည္း ေတာင္ငူေထာင္ရိွ ရဲတိုက္ 
ထံသို႔   ေမြးေန႔ကိတ္  ပို႔ေဆာင္ခဲ့ 
သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။
 ‘‘ရဲတုိက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးက 
ေတာ့ ေကာင္းလိုက္ မေကာင္း  
လိုက္ပါပဲ။ ေထာင္၀င္စာသြား ေတြ႕ 
ရတာဆိုေတာ့    ခဏပဲေတြ႕ခဲ့ရ 
တယ္။ အယူခံ၀ငမ္ယ့္အေၾကာင္း 
ေတာ ့ေျပာျဖစခ္ဲတ့ယ’္’ ဟ ုဒါ႐ုကိ ္
တာရီေဇာ္က ေျပာသည္။

စာ(၃၉)မွ

စာ(၃၉)မွ

 ညမီတုိ႔က ဒအီႏပုညာေလာ 
ကထဲကုိ စ၀င္တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
ေလာက္ကတည္းက ခင္လာၾက 
တယ္။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း 
ကုိလည္း တစ္ေယာက္သိတယ္။ 
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အား 
နည္းခ်ကက္ုလိည္း သတိယ။္ အား 
သာခ်ကက္ုလိည္း သတိယ္။ အဒဲါ 
ေၾကာင့္ မွ်မွ်တတညိႇညိႇႏႈိင္းႏႈိင္းန႔ဲ 
သံုးေယာက္တုိ င္တုိ င္ ပင္ပင္နဲ ႔ 
လပ္ုျဖစတ္ယ္။ မိဘေတြကလည္း 
ရင္းႏွီးေနေတာ ့မဘိေတြနဲ႔တုငိပ္င ္
ၿပီးလုပ္ျဖစ္တယ္။
သီခ်င္းပံုစံေတြက   ေကေပါ့ပ္ပံုစ ံ
ေတြဆုိေတာ ့    ေခတ္ေရစီးအရ  ေရြး 
ခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့တာလား။ ဘာေၾကာင့္ 
ဒဂီတီအမ်ိဳးအစားကု ိေရြးခ်ယ္ျဖစ ္
ခဲ့တာလဲ။
 ေကေပါ့ပ္ရယ္လို႔ သတ္သတ္ 
ႀကီးလုပ္ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေကေပါ့ပ္လႊမ္းမုိး 
လာတာန႔ဲ အေလ်ာက ္Girl Band 
ဆိုရင္ အကေလးေတြ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ေတာ့ ေကေပါ့ပ္လို႔ထင္တာေပါ့။ 
ဒီလုိသီခ်င္းပံုစံေတြလုပ္တယ္ဆို 
တာကလည္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း 
အတုိင္းပါပဲ။ ခုကသီခ်င္းျမဴးျမဴး 
ေလးေတြ ေခတ္စားတယ္။ စင္ေပၚ 
မွာ ပါေဖာမန္႔နဲ ႔ကတယ္။ ေက့ 
ေပါပ့ဆ္ိၿုပီး ခိုးခ်အတယုထူားတာ 
ေတာ့ မရိွပါဘူး။
ေကေပါ့ပ္သီခ်င္းပံုုစံေတြ အဆို 
မ်ားတာဆုိေတာ ့ႏုငိင္တံကာ ေက ့
ေပါ့ပ္အဖဲြ႕ေတြမွာ ဘယ္အဖဲြ႕ကုိ 
အႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
 ေကေပါပ့ရ္ယ္ေတာ ့မဟတု ္
ပါဘူး။ ေဟာလ၀ိဒုက္ သခီ်င္းေတြ 
လည္း ေလ့လာျဖစ္ပါတယ္။ Girl 
Band အေနနဲ႔ ေကေပါ့ပ္ဘကမွ္ာ 
ဆုိရင္ေတာ့ 2 NE1 ကုိ အရမ္း 
ႀကိဳကပ္ါတယ္။ အရမ္းလည္း မုိက ္
တယ္။ ဒါေပမဲ့သူတို႔ကုိ အရမ္း 
ႀကိဳက္လြန္းလို ႔ အတုခိုးတာႀကီး 
ေတာ့မရိွပါဘူး။ ညီမတို႔အတြက္ 
က ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္တာ ဘာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ ္အတုယူစရာေတြခ်ည္းပါ 
ပဲ။
စူပါေမာ္ဒယ္(လ္)အဖဲြ႕အေနနဲ ႔ 
ေရွ႕ ဆကမ္ယ့္ အႏုပညာလမ္းမွာ 
ဂီတပုံစံေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔ေကာ အစီ 
အစဥ္ရိွလား။   ပရိသတ္ေတြအ 
တြက ္ဘာေတြထပၿ္ပီး ဖနတ္ီးေပး 
ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရိွလဲ။
 ညမီတို႔ သံုးေယာကန္ဲ႔လည္း 
လုိက္ဖက္မယ္။ သူ႔ေခတ္နဲ႔ သူ၊ 

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတုိင္း ပရိ 
သတ္ကလည္း လကခံ္မယ့္ အက 
အသစ္ေတြ၊ သခီ်ငး္အသစ္ေတြန႔ဲ 
ပဲ ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔ ရိွပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြက စပူါေမာ္ဒယ္(လ)္
အဖြဲ႕ရဲ႕ အကေတြကုိလည္း ႏွစ္ 
သက္ၾကတာဆိုေတာ့ သီခ်င္းနဲ ႔ 
လုိက္ဖက္တဲ့ ပါေဖာမန္႔ေတြ ရဖုိ႔ 
ကုိ ဘယ္လုိႀကိဳးစားျဖစ္လဲ။
 အဒဲါကေတာ ့သခီ်င္းအေပၚ 
ကုိ မူတည္တာေပါ့။ သီခ်င္းအ 
ေပၚမွာ မူတည္ေတြးၿပီး ပါေဖာမန႔ ္
လုပ္ျဖစ္တာလည္းရိွတယ္။ ညီမ 
တို ႔နဲ ႔  ကျဖစ္တာမ်ားတဲ့ Jade 
Dragon အဖဲြ႕နဲ႔ေပါင္းၿပီး အိုင္ဒီ 
ယာန႔ဲ ညမီတုိ႔ အုငိဒ္ယီာေပါင္းၿပီး 
ကကြက္ေတြ ထြင္ျဖစ္တယ္။
အကနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး သငတ္န္းေတြ 
တက္ခ္ဲတ့ာမ်ိဳးေကာရိလွား။ ဒါမမွ 
ဟုတ္ ကမယ္ဆိခုါမွ အခ်ိန္ေပးၿပီး 
ေလ့က်င့္တာလား။
 ညီမတို႔က ကတာကုိ အရင္ 
ကတည္းကလည္း  ၀ါသနာပါ  
တယ္။ မမိုးဆီမွာ တက္တုန္းက 
လည္း ေမာ္ဒယ္႐ႈိးတစ္ခုတည္း 
မဟုတ္ဘဲ ဘက္စံုေပါ့။ ေမာ္ဒယ္ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ ႔ မိန္းကေလး 
တစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ 
အရည္အခ်င္းနဲ ႔  ျပည့္စံုေအာင္  
အကကုိလည္း သင္ေပးခဲ့တယ္။ 
ေမာ္ဒယ္သင္တန္းတက္ကတညး္ 
က သငခ္ဲတ့ာဆုိေတာ ့ညမီတုိ႔ သုံုး 
ေယာက္အတြက္ မခက္ခဲပါဘူး။
ခုေနာက္ပုိင္းသီခ်င္းေတြရဲ႕ က 
ကြက္ေတြကုိေကာ သခီ်င္းနဲ႔ လုကိ ္
ဖက္မႈ ရိွေအာင္ ဘယ္လုိထြင္ၿပီး 
ကျဖစ္လဲ။
 Jade Dragon က ထက္ 
ဘုန္းႏုိင္ပဲ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ သူ 
က ညီမတို ႔သံုးေယာက္ဘယ္လုိ 
ပုံစံမ်ိဳးကတတ္တယ္။ ကရင္  
လည္း တစ္ေယာကန္ဲ႔ တစ္ေယာက ္
ပံု စံကဲြတယ္ဆုိတာသိေနေတာ့  
အဆင္ေျပမယ့္ ကကြက္ေတြကုပိ ဲ
သူက ထြင္ေပးပါတယ္။
စူပါေမာ္ဒယ္(လ္)စီးရီးဗီစီဒီကုိ  
ဘယလ္ုအိုငိဒ္ယီာေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ေန 
လ။ဲ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ၿပီး 
ေနၿပီလဲ။
 ဗီစီဒီက အကုန္လံုးေတာ့  
႐ိုက္ ၿ ပီးေနပါ ၿ ပီ ။  ေမလလယ္ 
ေလာက္မွာေတာ့ ပရိသတ္လက္ 
ထဲကုိ  ပုိ ႔ေပးဖို ႔  အစီအစဥ္ရိွပါ 
တယ။္ ႐ုကိထ္ားတာကေတာ ့အစံ ု
ပါပဲ။ သီခ်င္းေတြကုိ စင္ေပၚမွာ 

အကနဲ ႔ တြဲေဖ်ာ္ေျဖတယ္ဆိုေပ 
မယ္ ့ဒအီေခြထမဲွာေတာ ့အမတ္ဗီ ီ
ပံုစံကုိ ဦးစားေပး႐ုိက္ထားတယ္။ 
အက ခ်ည္းသကသ္ကက္ တစပု္ဒ ္
ေလာက္ပဲပါတယ္။ ဒါ႐ိုက္တာ 
ေတြကလည္း လူငယ္ေတြပါပဲ။ 
ကု၀ိင္းလြငထ္က၊္ ကုိေအာင္ျမတ၊္ 
ကုစိညသ္ခူ်ိဳႀကီး၊ ထကယ္၊ံ ကုထိူး 
ပုိင္ေဇာ္ဦးတုိ ႔က ႐ုိက္ေပးထား 
တယ္။ သီခ်င္းေတြကိုလည္း ညီမ 
တုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံေတြကုိ ဒါ႐ိုက္ 
တာေတြကုိ ေျပာျပျဖစ္တယ္။
အခုဆိုရင္ ညီမတုိ႔အဖဲြ႕ကုိ ပရိ 
သတ္ေတြလည္း သိေနၿပဆီုိေတာ ့
ဗစီဒီကီ ညမီတုိ႔အတြက ္မွတ္တုိင ္
တစ္ခုျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား 
လား။
 ညီမတုိ ႔  ဗီစီဒီကုိ  အရမ္း  
လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ 
အရမ္းလည္း  ႀကိဳးစားထားပါ  
တယ္။ စဒီထီြကတု္န္းက ပရိသတ္ 
သိပ္မသိလိုက္ဘူးဆုိေတာ့ ဗီစီဒီ 
ထြက္ရင္ ပရိသတ္ဒီထက္ သိ 
ေအာင္၊ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳး 
စား ၿပီး  ႐ိုက္ထားေတာ့ အရမ္း 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။
ဒီႏစွသ္ႀကၤနမ္ွာ မ႑ပ္ေတာ္ေတာ ္
မ်ားမ်ားမွာ ေဖ်ာ္ေျဖျဖစ္တာဆုိ 
ေတာ့ သႀကၤန္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖရတာ 
နဲ႔ ႐ုိး႐ုိးေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြ ဘာေတြ 
ကြာျခားမႈရိွလဲ။
 သႀကၤန္မွာက်ေတာ့ ညီမတုိ႔ 
ကေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ။ မကေတာ့ဘူး။ 
ေအာကက္ပရသိတ္ေတြကုဥိီးစား 
ေပးတယ္။ အျပင္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြ 
မွာက ပရိသတ္ရဲ႕ အေနအထား 
ကုိ လုိက္ၾကည့္ေနရေသးတယ္။ 
သႀကၤန္မွာက်ေတာ့ အဲဒီလိုမရိွ  
ဘူး။ သတုိူ႔လည္းက၊ဲ ကုယ္ိလည္း 
ကဲေပါ့။ သႀကၤန္မွာ ပရိသတ္ေတြ 
ကုိ ယ္ တုိ င္ေ ပ်ာ္ ခ် င္ေ န တာ ဆုိ  
ေတာ့ ညမီတုိ႔က ပါေဖာမန္႔မလပ္ု 
ေတာ့ဘူး။ သီခ်င္းအျမဴးေတြဆို 
ၿပီး ေအာက္က ပရိသတ္ေတြနဲ ႔ 
အေပးအယူမွ်ေအာင္ပဲ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ျဖစ္တယ္။

ခုေနာက္ပုိင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြမွာ 
အဆိုေတာ္ေတြအေနနဲ ႔ သီခ်င္း 
သီဆုိတာတင္မဟုတ္ဘဲ ဖက္ရွင္ 
ပုိင္းကုိပါ  ဂ႐ုစုိက္လာၾကတာ 
ဆုိေတာ့ ညီမတို႔အဖဲြ႕ရဲ႕ ဖက္ရွင္ 
ေတြကုိေကာ ဘယလ္ုိျပငဆ္င္ျဖစ ္
လဲ။
 ရန္ကုန္မွာဆုိရင္ေတာ့ ဖက္ 
ရွင္ကုိ ဦးစားေပးတာေပါ့။ နယ္ပဲြ 
ေတြက် ပဲြအေျခအေနၾကည္ရ့တာ 
ေပါ့။ လာၾကည့္မယ့္ ပရိသတ္က 
ေကာ လႀူကီးလား၊ လငူယလ္ား။ ပဲြ 
အေျခအေနကုိၾကည့္ၿပီး ၀တ္ျဖစ္ 
တယ္။ နယ္သြားရင ္အ၀တ္အစား 
ေတြ ျပင္ဆင္သြားတာေတာ့ရိွေပ 
မယ္ ့ေနရာစံသုြားေနတာဆိုေတာ ့
စင္အေျခအေန၊ ပဲြအေနအထား 
ကုိ မူတည္ၿပီး ၀တ္ျဖစ္တာမ်ား 
တယ္။ နယ္ပရိသတ္နဲ႔ ရန္ကုန္ 
ပရိသတ္ဆုိရင္ နယ္မွာက်ေတာ့ 
အရမ္းေဟာ့တာေတြဆိုရင္ သိပ္ၿပီး 
လကမ္ခဘံူး။ သတုိူ႔အျမငမွ္ာ ခ်စ ္
စရာေကာင္းတဲ့ ပံုစံေလးကိုပုိၿပီး 
သေဘာက်တယ္။ ရန္ကုန္ မွာ 
ေတာ့ အမိုုက္စားပံုစံေတြဆိုပိုၿပီး 
သေဘာက်တယ္။
စူ ပါေ မာ္ ဒ ယ္ ( လ္ )  အ ဖဲြ ႕ ကုိ  
အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္အတြက ္
အမွတ္တရစကားေလးေျပာေပး 
ပါဦး။
 ညီမတုိ႔အဖဲြ႕ကုိ သိတဲ့ ပရိ 
သတ္ေတြေရာ၊ မသိေသးတဲ့ ပရိ 
သတ္ေတြေရာ ဆက္ၿပီးအားေပး 
ၾကပါ။ ညမီတို႔ သံုးေယာကအ္ေနနဲ႔ 
လည္း စည္းစည္းလံုးလံုးညိႇညိႇႏႈငိ္း 
ႏႈိင္းနဲ႔ မၿပိဳမကြဲေအာင္ ေရွ႕ဆက္ 
ၿပီး ထနိ္းသမိ္းသြားပါမ့ယ။္ သခီ်င္း 
ပုံစံအသစ္အသစ္ေတြ၊ ပါေဖာ 
မန္႔အသစ္အသစ္ေတြနဲ႔ ဖက္ရွင္ 
အသစ္အသစ္ေတြကုိလည္း ပရိ 
သတက္ု ိခ်ျပသြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ ့
ညီမတို႔အဖဲြ႕ရဲ႕    ဗီစီဒီကုိလည္း 
အားေပးၾကပါဦးလို႔။
အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
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ပဏာမျမန္မာ့
လက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္
စင္ကာပူကလပ္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ေျခစမ္းမည္

အာရွယူ-၁၉ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မဲခြဲမည္

ရန္ပုံေငြပဲြယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ အာဆီယံလက္ေရြးစင္ေဘာလုံးအသင္းတြင္ 
ျမန္မာကစားသမားႏွစ္ဦး ပါ၀င္မည္
ဗိုလ္ဗိုလ္၀င္း

ရန္ကုန္-ဧၿပီ-၂၁
ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ တုိက္ခတ္ခဲ့ 
သည့္ မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ 
မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြပဲြအျဖစ္  
အင္ဒိုနီးရွားလက္ေရြးစင္ ေဘာ 
လုံးအသင္းႏွင့္  ယွဥ္ ၿပိဳင္ကစား 
မည့္  အာဆီယံလက္ေရြးစင္အ 
သင္းတြင္ ျမန္မာေဘာလုံးသမား 
ႏွစ္ဦးပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 အဆုပိါ ရနပ္ုံေငြပဲြစဥက္ိ ုလာ 
မည့္ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ အင္ဒို 

နီးရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး 
အာဆီယံလက္ေရြးစင္အသင္း  
တြင္ အာဆီယံေဘာလုံးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
အဖဲြ႕၀င္ႏုငိင္မံ်ားမ ွတစ္ႏုငိင္လံွ်င ္
ကစားသမားႏွစ္ဦးစီ ပါ၀င္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး နည္းျပအျဖစ္ ထုိင္းလက္ 
ေရြး စ င္ေ ဟာ င္း  ပီ ယာ ပြ န္ က 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
 ‘‘အာဆီယံလက္ေရြးစင္အ 
သင္းမွာ ပါ၀င္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံက ပဏာမကစားသမား  
ငါးဦးစာရင္း ေပးရပါတယ္။ အဲဒီ 
ပဏာမစာရင္းထဲကမွ ကစား 

သမားႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အာ 
ဆီယံလက္ေရြးစင္အသင္းမွာ ပါ 
၀င္ကစားခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ 
ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
 အဆုိပါ ရန္ပုံေငြေဘာလုံး 
ပဲြစဥ္တြင္ ပါ၀င္ကစားရန္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ ပဏာမအဆင့္ကစားသ 
မားငါးဦးအျဖစ ္ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း၊ 
ႏိုင္လင္းဦး၊ ရဲေဇာ္ထက္ေအာင္၊ 
သိန္းသန္း၀င္းႏွင့္  စိုးမင္းဦးတို ႔ 
အား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း အဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

  ‘‘ရန္ပံုေငြ ေျခစမ္းပဲြကစား 
မယ့္ရကက္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစငအ္ 
သင္း ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား 
အတြက ္ထုငိ္းမွာသြားေရာက္ေလ ့
က်င့္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္ေနတယ္။ 
ေနာက္ ၿပီး  ရန္ကုန္အသင္းက 
လည္း  ေအအက္ဖ္စီ ဖလား႐ႈံး  
ထြက ္အဆင္က့ိ ုေမလ ၁၃ ရကမွ္ာ  
ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖို ႔  ရိွေနပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ လက္ေရြးစင္အသင္းနဲ ႔ 
ကလပ္အသင္းေတြရ႕ဲ ေလက့်င္မ့ႈ 
အေျခအေနကိုလည္း ထိခိုက္မႈ  
မရွိေအာင္အတြက္ လက္ေရြးစင္ 

အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
နည္းစနစ ္ဒါ႐ိုကတ္ာအဖဲြ႕ေတြက 
ပဏာမအဆင္က့စားသမားငါးဦး 
ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ 
ဟု အဖဲြ ႕ခ်ဳ ပ္နည္းစနစ္အဖဲြ ႕ မွ 
တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။ 
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ 
ရက္က ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌ တုိက္ 
ခတ္ခဲ့သည့္ ဟိုင္ယန္တုိင္ဖြန္းမုန္ 
တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္  လူဦးေရ ၉ 
ဒသမ ၈ သန္း ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး လူ 
တစ္ေသာင္းေက်ာ္  ေသဆုံးခဲ့ရ 
သည္။

ဗိုလ္ဗုိလ္၀င္း
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၁

ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလားၿပိဳင္ပဲြ 
အတြက ္ျပငဆ္င္ေနသည္ ့ပဏာမ 
ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအ 
သင္းသည ္စငက္ာပူကလပ္ Lions  
XII အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ေျခစမ္းပဲြယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 အဆိုပါေျခစမ္းပဲြကုိ လာ 
မည့္ ေမလ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰကြင္း၌ က်င္းပမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမနမ္ာႏိငုင္ံေဘာလံုး 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူက ေျပာ 
သည္။ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံတြင္ လာ 
မည့္ ေမလအတြင္း က်င္းပမည့္ 
ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလားၿပိဳင္ပြဲ 
အတြက္ ကစားသမား ၂၅ ဦးပါ 
၀င္သည့္ ပဏာမျမန္မာ့လက္ 
ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းကု ိဧၿပလီ 
၂၃ ရက္တြင္ စတင္စခန္းသြင္း 
ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ေျခစမ္းပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ကစားဖို႔ 
အတြက္ စင္ကာပူဘက္က ကမ္း 
လမ္ွးတာပါ။ လက္ေရြးစငအ္သင္း 
နဲ႔ တစပ္ြနဲဲ႔ ျမန္မာလဂိက္လပ္တစ ္
သင္းနဲ႔ တစ္ပဲြေျခစမ္းဖို႔ စီစဥ္ေန 
ပါတယ္။ စင္ကာပူေဘာလံုးအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္က ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ Lions XII 
အသင္းအေနနဲ႔ မေလးရွားစူပါ 
လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ေနတဲ့ အသင္းျဖစၿ္ပီး ၂၀၁၃ ခုႏစွ ္
က ခ်န္ပီယံျဖစ္ထားတဲ့ အသင္း 
ပါ’’ဟု အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူက 
ေျပာသည္။
 ေအအက္ဖ္စီခ်ဲလင့္ဖလား 
ၿပိဳင္ပြဲမတုိင္မီ ပဏာမျမန္မာ့ 
လက္ေရြးစင္အသင္းအေနျဖင့္  
ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ ႔ သြားေရာက္ေလ့ 
က်င့္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထုိင္းခရီး 
စဥ္မတိုင္မီတြင္ စင္ကာပူကလပ္ 
အသင္းအျပင ္ျမန္မာလဂိက္လပ္ 
အသင္းတစသ္င္းတုိ႔ႏငွ္ ့ေျခစမ္းပြ ဲ
ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ စီစဥ္ထား 
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ပဏာမျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ 
အသင္းအား ဆားဘီးယားနည္း 
ျပေအဗရာမုဗိစ္က နည္းျပခ်ဳပအ္ 
ျဖစ္ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ 
ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ ဦးစုိးျမတ္ 
မင္းႏွင့္ ဂုိးနည္းျပအျဖစ္ ဦး 
ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္တုိ႔က တာ၀န္ 
ယူမည္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ဗိုလ္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၁

ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္  
လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၄ အာရွ 
ယူ-၁၉ ခ်န္ပီယံရွစ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ 
ပြဲေနာက္ဆံုးအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ားအ 
တြက္ အုပ္စုမဲခြဲပြဲအခမ္းအနားကို 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 အိမ္ရွင္ျမန္မာအပါအဝင္ 
စစုုေပါင္းၿပိဳငပ္ြဝဲင ္၁၆ သင္းပါဝင ္
ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည့္ အာရွယူ-၁၉ 
ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအုပ္စုမဲခြဲပြဲအခမ္း 
အနားကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ ည ၇ နာရီ 
တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပါ့ခ္႐ြိဳင္ရယ္ဟို 
တယ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
သတင္းရရွိသည္။
 ၂၀၁၄ အာရွယူ-၁၉ ခ်န္ပီ 
ယံရွစ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုး 
အဆင့္ ပြဲ စဥ္ မ်ားကို  လာမည့္  
ေအာကတုိ္ဘာ ၉ ရကမွ္ ၂၃ ရက ္
အထိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕တုိ ႔တြင္ လက္ခံက်င္းပသြား 
မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အာရွယူ-၁၉ အုပ္စုမဲခြဲပြဲ 
အခမ္းအနားကို အာရွေဘာလံုး 
အဖြ႕ဲခ်ဳပက္ ၿပိဳငပ္ြကဲ်င္းပေရးတာ 
ဝန္ရွိသူေတြ၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၆ သင္း 
က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ  ေဘာလံုးအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒  
လည္း တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အုပ္စုမဲခြဲပြဲနဲ ႔အတူ ၿပိဳင္ပြဲနဲ ႔ပတ္ 
သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ 
လည္း ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု 
ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူက 
ေျပာသည္။
 အာရွယူ-၁၉ ေနာက္ဆံုး  
အဆင္ပ့ြစဲဥမ္်ားသို႔ အမိရ္ငွ္ျမနမ္ာ 

အပါအဝင္ ဩစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ 
ဂ်ပန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ယူေအ 
အီး၊ အီရတ္၊ ကာတာ၊ ဥဇဘက္ 
ကစ ၥတန္၊  ေတာင္ကို ရီးယား ၊ 
အရီန၊္ အိမုန၊္ ထိငု္း၊ အငဒ္ိနုီးရွား၊ 
ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ယီမင္အသင္းမ်ား 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
 ၎ၿပိဳငပ္ြ၏ဲ ေျခစစပ္ြအဲဆင္ ့
ပြဲစဥ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ 

ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအတြင္းက 
က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသင္း ၁၅ 
သင္းေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ 
ျမန္မာအသင္းအေနျဖင္မူ့ အိမ္ရွင္ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျခစစ္ပြဝဲင္စရာ 
မလိုဘဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ပြဲစဥ္ 
မ်ားသို႔ အလိုအေလ်ာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ကစားခြင့္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
 အာရွယူ-၁၉ ေနာက္ဆံုး  

အဆင့္အု ပ္ စု ပြဲ စ ဥ္ မ်ားအျဖစ္  
အသင္းေလးသင္း ပါဝင္သည့္  
အုပ္စုေလးခု ခြဲျခားမည္ျဖစ္ ၿပီး 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝဏၰသိဒၶိ  (သို ႔ 
မဟုတ္) ေဇယ်ာသီရိေဘာလံုး  
ကြင္း၌ အုပ္စုႏွစ္ခုႏွင့္  ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ရွိ သုဝဏၰကြင္း၌ အုပ္စုႏွစ္ 
ခုပြဲစဥ္မ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 
အမိရ္ငွ္ျမန္မာအသင္းပါဝင္သည့္ 

အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ အႀကိဳဗိုလ္လု 
ပြ၊ဲ ဗိလုလ္ပုြစဲဥမ္်ားကိ ုရနက္နုၿ္မိဳ႕၊ 
သုဝဏၰကြင္း၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 အာရွယူ-၁၉ ေဘာလံုးၿပိဳင္ 
ပြဲအႀကိဳဗိုလ္လုပြဲေရာက္ ထိပ္ဆံုး 
ေလးသင္းသည ္၂၀၁၅ ကမၻာ့ယူ- 
၂၀ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု − MFFဧၿပီလ ၁၀ ရက္က ဂ်ပန္ယူ-၁၉ အသင္းႏွင့္ေျခစမ္းပြဲမကစားမီေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာယူ-၁၉ ေဘာလံုးအသင္း
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လီဗာပူး-ခ်ယ္လ္ဆီး အဆံုးအျဖတ္ပဲြနဲ႔ လာလီဂါပဲြမ်ားအပါအ၀င္ ဒီတစ္ပတ္ ဥေရာပလိဂ္ပဲြစဥ္မ်ား
ကိုေအးျမတ္
 ဒီတစ္ပတ္ဥေရာပလိဂ္ၿပိဳင္ 
ပဲြေတြကေတာ့ အေျဖမေပၚေသး 
တဲ့  ခ်န္ပီယံေလာင္းေတြ ျဖတ္ 
ေက်ာရ္မယ့ပ္ဲြေတြကိ ုဂ႐တုစိကုန္ဲ႔ 
ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ စီးရီးေအ 
မွာ ဂ်ဴဗီတို ႔ဗိုလ္စဲြဖို ႔  ေသခ်ာသ 
ေလာက္ရွိသြားေပမယ့္ လာလီဂါ 
နဲ ႔ ပရီးမီးယားလိဂ္ေတြကေတာ့ 
ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ႏွစ္ပဲြလို အ 
ခ်နိအ္ထ ိၾကည့္ေကာင္းဦးမယ့ ္အ  
ေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ္
၂၆ ၊ ဧၿပီ၊ စေန။
စတုတ္စီးတီး-စပါး 
 စပါးကြင္းလယ္နဲ႔ တုိက္စစ္ 
ပိုင္းအားေကာင္းေန ၿပီး  ဒီပဲြကို  
လည္း အေ၀းကြင္းဆိုေပမယ့္ အ 
ႏုိင္ကစားသြားႏုိင္ပါတယ္။ စပါး 
ေတာက္ေလွ်ာက္သြင္းဂိုးမ်ားေန 
ၿပီး ဒီပဲြမွာလည္း ႏွစ္ဂိုးေလာက္ 
ရႏိငုပ္ါတယ။္ စတတု္ႏိငု္ေျခနည္း 
လြန္းတယ္။
မန္ယူ-ေနာ၀စ္ခ်္ 
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၀
 ပထမအေက်ာ့မွာ ေျခပ်ကခ္ဲ့ 
ၿပီး ေနာ၀စ္ခ်္ကို ႀကိဳးစားကန္ခဲ့ရ 
ေပမယ့္  ဒီပဲြမွာ  မန္ယူ  ႏွစ္ဂိုး  
ေလာက္ရႏုိင္ပါတယ္။ ေနာ၀စ္ခ်္ 
႐ံႈးပဲြဆက္ေနေပမယ့္ သေရခံက 
စားႏုိင္လို႔ သတိထားရပါမယ္။
၂၇၊ ဧၿပီ၊ တနဂၤေႏြ။
လီဗာပူး-ခ်ယ္လ္ဆီး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၂
 လဗီာပူး အမိက္ြင္းမွာ အႏိငု ္
ကစားႏုိင္တဲ့ပဲြပါ။ ဇယားေအာက္ 
ဆံုးက ဆန္းဒါးလန္းကို  ႐ံႈး ၿပီး  

ေနာက္ ခ်ယ္လ္ဆီးတို ႔အေျခအ 
ေနဆိုးသြားခဲ့ၿပီး ဒီပဲြကိုလည္း ေျခ 
စြမ္းအရ ႏိုင္ေျခနည္းေနပါတယ္။ 
လီဗာပူး တစ္ဂုိးအသာ (သုိ႔မဟုတ္) 
အနိမ့္ဆံုးသေရနဲ႔ ပဲြၿပီးမွာပါ။ ႐ံႈးဖို႔ 
မရွိပါ။
ခရစ္စတယ္ပဲေလ့စ္-မန္စီးတီး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၁
 မန္စီးတီးအႏိုင္ပဲြျဖစ္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိမွာ 
တစ္ပဲြေလ်ာ့ကစားထားတဲ့ မန္စီး 
တီးတို႔ အေ၀းကြင္းမွာ ႏုငိဖ္ို႔ လိုေန 
တယ။္ ေနာကဆ္ံုးပဲြအားလံုးကိ ုအ 
ႏိုင္ကစားႏိုင္ေျခမ်ားေနလို႔ မန္စီး 
တီး ဂိုးအနည္းနဲ႔ ကပ္ႏိငုသ္ြားႏိငုပ္ါ 
တယ္။ ပဲေလ့စ္ အိမ္ကြင္းမာေပ 
မယ့္ မန္စီးတီးသာေနပါတယ္။
စီးရီးေအ
၂၆၊ ဧၿပီ၊ စေန။
႐ိုးမား-မီလန္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၂
 အႀကတိအ္နယ္ျဖစ္ႏိငုတ္ဲ ့ပဲြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မီလန္ေျခတက္ေန 
ၿပီး အေ၀းကြင္းမွာ ၿခမိ္းေျခာက္ႏိငု ္
ကာ ႐ိုးမားကလည္း ဒတုယိေနရာ 
ကေန ခ်န္ပီယံလိဂ္တိုက္႐ိုက္၀င္ 
ခြင့္ေမွ်ာ္မွန္းဆဲမို႔ အႏိုင္ကစားႏိုင္ 
တယ္။ သေရျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိၿပီး ႐ိုး 
မားအနည္းငယ္သာေနတယ္။ ႐ုိး 
မားကပ္ႏိုင္ၿပီး ဂိုးနည္းႏိုင္တယ္။
၂၇၊ ဧၿပီ၊ တနဂၤေႏြ။
အင္တာမီလန္-နာပိုလီ 
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၄
 အင္တာတို ႔ နာပိုလီတို ႔ အ 
ႏုငိက္စားဖို႔မလြယ္ေလာကပ္ါဘူး။ 
နာပိုလီအေ၀းကြင္း ခံစစ္ေကာင္း 
မြန္ေနတာေၾကာင့္ သေရ (သို ႔မ 

ဟုတ္) ကပ္ႏိုင္ေျခရွိေနပါတယ္။ 
အင္တာ သေရရရင္ ေက်နပ္သင့္ 
ပါတယ္။
ကတ္ဂလီယာရီ-ပါးမား
 ကတ္ဂလယီာရီအိမ္ကြင္းမွာ 
ေျခစြမ္းအသင့္အတင့္ရွိေနၿပီး ပါး 
မားတို႔ နာပိုလီတစ္သင္းတည္းကို 
သာ ကပ္ႏုငိၿ္ပီး အသင္းႀကီးေတြနဲ႔ 
ကစားေတာ ့႐ံႈးခဲတ့ယ။္ ခစံစအ္ား 
ျပဳမယ့္ အိမ္ရွင္ကို အင္တာတို ႔ 

ဖိကစားရင္း သေရျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 
ဂိုးေပါင္းလည္း နည္းႏိုင္ပါတယ္။ 
လာလီဂါ
၂၇၊ ဧၿပီ၊ တနဂၤေႏြ။
ရီးရဲလ္-အိုဆာဆူနာ 
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၀
 ရီးရဲလ္တို ႔  တုိက္စစ္အား  
ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ႏိုင္သြားမွာပါ။ 
အိမ္ကြင္းဂိုးျပတ္ႏိုင္တဲ့ပဲြ ျဖစ္လာ 
ႏိငုၿ္ပီး ႏစွဂ္ိုးနဲ႔အထက ္ရႏုငိတ္ယ။္ 

အုိဆာဆူနာ သေရက်ႏိုင္ေျခ မရွိ 
သေလာက္ပါပဲ။
ဗလင္စီယာ-အက္သလက္တီကို
 အိမ္ရွင္ဗလင္စီယာ ေျခက် 
ေနတာကို  အက္သလက္တီကို  
အခြင့္ေကာင္းယူမွာပါ။ ဇယား 
ထိပ္ကိ ုဦးေဆာငဖ္ို႔ အကသ္လက ္
တီကို ႏွစ္ဂိုးနဲ ႔အထက္ သြင္းႏုိင္ 
ေျခရိွတယ္။ သေရမျဖစ္ႏုငိပ္ါဘူး။
၂၈၊ ဧၿပီ၊ တနလၤာ။

ဗီလာရီးရဲလ္-ဘာစီလုိနာ 
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၂
 ဗီလာရီးရဲလ္ လာမယ့္ႏွစ္  
ဥေရာပ၀င္ခြင့္ေသခ်ာေနၿပီး ဘာ 
စီလိုနာတို႔ လာလီဂါဖလားရေရး 
ဖိအား၀င္ေနတယ္။ အိမ္ရွင္တို ႔ 
ခံကစား ၿပီး  သေရပဲြယူသြားႏိုင္  
တယ္။ ဘာကာ ႏိုင္ရင္လည္း အ 
ျပန္အလွန္သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ကပ္ႏိုင္ 
ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

ရီးရဲလ္-ဘိုင္ယန္ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးႏွင့္ ယူ႐ိုပါလိဂ္ဆီမီးပြဲစဥ္မ်ား ပြဲႀကိဳခန္႔မွန္းခ်က္
ကိုေအးျမတ္
၂၄၊ ဧၿပီ၊ ၾကာသပေတး။

ရီးရဲလ္-ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္
(နံနက္ ၁ း ၁၅ နာရီ)

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈသံုးႀကိမ္
ရီးရဲလ္ ၂-၁ ဘုိင္ယန္
ဘိုင္ယန္ ၂-၁ ရီးရဲလ္
ဘိုင္ယန္ ၂-၁ ရီးရဲလ္

 လက္ရွိရီးရဲလ္တို ႔  ေျခစြမ္း 
တက္ေနၿပီး ေဒါမ့ြနက္ိ ုႏိငုထ္ားတဲ ့
အရွိန္နဲ ႔ေရာ အိမ္ကြင္းပဲြျဖစ္ေန 
တာေၾကာင့္ အေပၚက ရွိေနႏိုင္ 
တယ္။ အျပန္အလွန္သြင္းဂုိးေတြ 
နဲ႔ ရီးရလဲက္ပ္ႏိငု္ေျခမ်ားေနတယ။္

၂၅၊ ဧၿပီ၊ ေသာၾကာ။
ဘင္ဖီကာ-ဂ်ဴဗင္တပ္ 

(နံနက္ ၁း၃၅ နာရီ)
ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ 
ဂ်ဴဗီ ၁-၁ ဘင္ဖီကာ

 ေနာက္ဆံုး  ေတြ ႕ဆံုဖူးတဲ့  
ရလဒတ္စႀ္ကမ္ိပရိွဲပါတယ္။ လက ္
ရွိမွာ ဂ်ဴဗင္တပ္ႏိုင္ေျခမ်ားေနၿပီး 

ဗိလုလ္ပုဲြအထိ မွန္းေနၾကပါတယ္။ 
ေျခစြမ္းအရလည္း အေ၀းကြင္းမွာ 
ဂ်ဴဗင္တပ္ ကပ္ႏိုင္ေျခေတာင္ ရွိ 
ေနတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အနိမ့္ 
ဆံုးသေရပါ။

ဆီဗီလာ-ဗလင္စီယာ 
(နံနက္ ၁း၃၅ နာရီ)

ေနာက္ဆံုးသံုးႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈ

ဆီဗီလာ ၀-၀ ဗလင္စီယာ
ဗလင္စီယာ ၃-၁ ဆီဗီလာ
ဆီဗီလာ ၄-၃ ဗလင္စီယာ

 ေျခမကြာတဲ့ စပိန္ႏွစ္သင္းမို႔ 
အႀကိတ္အနယ္ကစားမယ့္ ပဲြပါ။ 
ဆီဗီလာ ႏိုင္ေျခမ်ားေနၿပီး ဗလင္ 
စီယာကံေကာင္းရင္ သေရရသြား 
ႏိုင္တယ္။ ဂိုးမ်ားဖို႔မရွိပါ။

STEFAN WERMUTH/ REUTERS

KAI FOERSTERLING/ EPA
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ေတာင္ဆူဒန္ရွိကုလ႐ံုးကို တိုက္ခိုက္မႈ
စစ္အတြင္းျပစ္မႈျဖစ္ႏိုင္

ကန္ဆက္စီးတီးၿမိဳ႕ အေ၀းေျပးလမ္းမေပၚ ပစ္ခတ္မႈမ်ားတြင္ သံသယရွိတရားခံ 
ရာဇ၀တ္မႈစဲြခ်က္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ

အၾကမ္းဖက္္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုလသံတမန္မ်ားကို ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကန္သမၼတ အတည္ျပဳ
၀ါရွင္တန္၊ ဧၿပီ-၁၈

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀ငသ္ညဟု္ အေမရိကန္ႏိငုင္ကံ 
ေျပာေသာ ကုလသမဂၢ သံတမန္ 
မ်ား ျပည္၀င္ခြင့္တားျမစ္မည့္ ဥပ 
ေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို သမၼတ အို 
ဘားမားက တရား၀င္ဥပေဒအ 
ျဖစ ္လကမ္တွ္ေရးထိုးလိကုသ္ည။္
 ၁၉၇၉ ခုႏွစ္အတြင္း တီဟီ 
ရန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးကို စီး 

နင္းခဲ့သည့္ စစ္ေသြးႂကြေက်ာင္း 
သားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ 
ကုလသမဂၢ သံတမန္အား အီရန္ 
ႏိုင္ငံက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းကို တု႔ံျပန္ 
မႈအျဖစ္ ယင္းဥပေဒ ေပၚထြက္ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။
 ကလုသတံမန္ ဟာမစအ္ဘိ ု
တာလီဘီကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက 
ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္ 
ကာ အႀကံေပးမႈအတုိင္း ယင္းဥပ 

ေဒသစ္ကို  လက္ခံသြားမည္ဟု 
အိုဘားမားက ေျပာၾကားသည္။ 
ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပည၀္ငခ္ြင့ပိ္တ္ပငခံ္ရ 
ျခင္းေၾကာင့္ အီရန္ႏိုင္ငံက ကုလ 
သမဂၢထံ တရား၀င္တိုင္စာပို႔ထား 
သည္။
 အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ 
ရပ္လံုးက အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ 
သည္ ့ယင္းဥပေဒၾကမ္းကိ ုအုိဘား 
မားက ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္အတည္ 

ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 ျပန္ေပးသမားမ်ားအတြက္ 
ႏွစ္ႀကိမ္သာ ဘာသာျပန္အျဖစ္ 
လပု္ေပးခဲသ့ညဟ္ ုအဘိတုာလအီ ီ
က ေျပာၾကားၿပီး ယင္းအေရအ 
တြက္ကို တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအ 
ခ်ဳိ ႕က ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံထား 
သည္။
 အီရန္သမၼတ႐ိုဟာနီ၏ ႏိငုင္ ံ

ေရးဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအႀကံေပး 
ပုဂၢဳိလ္ အဘိုတာလီဘီမွာ အီတ 
လ၊ီ ဘယ္လဂ္်ီယမ္ႏငွ့ ္ၾသစေၾတး 
လ်ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အီရန္သံအမတ္ 
အျဖစ္ ယခင္က တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့သည္။
 ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကိ ုလက ္
မွတ္ေရးထိုးလိုက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္ 
သက၍္ ဧၿပီ ၁၈ ရကက္ ထုတ္ျပန္ 
ေသာ ေၾကညာခ်ကတ္စခု္တြင ္အ 

ၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈလုပ္ရပ္၌
ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသူမ်ားမွာ မိမိတို ႔ႏိုင္ငံ 
တြင္းသို႔ ၀ငခ္ြင္ရ့ရန္ သတံမန္ေရး 
ရာအကာအကြယ္ အသံုးျပဳ၍ ၀င ္
လာႏိငုသ္ညက္ိ ုလႊတ္ေတာက္ စိုး 
ရမိသ္ကဲသ့ို႔ မမိလိည္း စိုးရမိသ္ည ္
ဟု သမၼတအုိဘားမားက ေျပာ 
သည္။

—Ref: BBC

ဂ်ဴဘား၊ ဧၿပီ-၁၉
အရပ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ခိလုံႈေနေသာ ေတာငဆ္ဒူန္ႏိငုင္မံ ွ
ကလုသမဂၢ အေျခစိကု႐ုံ္းတြင ္လ ူ
ေပါင္း ၅၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေသာ ပစ္ 
ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမွာ စစ္အတြင္း 
ျပစမ္ႈက်ဴးလြနမ္ႈဟ ုအဓပိၸာယ ္ဖြင္ ့
ဆိုႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေျပာသည္။
 ေသာၾကာေန႔က ျဖစ္ေပၚခဲ့ 
ေသာ တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ အမ်က္ 
ေဒါသျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ရင္း အနာဂတ္တြင္ အရပ္သား 
မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို  
ကာကြယ္ေရး ပုိမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေတာငဆ္ဒူနအ္စိုးရကိ ုေတာင္းဆိ ု
လိုက္သည္။
 ‘‘အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြကို ကုလ 
သမဂၢ လံၿုခံဳေရးေကာငစ္ ီအဖဲြ႕၀င ္
ေတြက အျပင္းထန္ဆံုး ႐ႈတ္ခ် 
လိုက္ၿပီး အရပ္သားေတြနဲ႔ ကုလ 
သမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားအ 
ေပၚ တိုက္ခိုက္မႈဟာ စစ္အတြင္း 
က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈေျမာက္ႏိုင္ 

တယ္ဆုိတာ အေလးအနက္ေျပာ 
ခ်ငပ္ါတယ္’’ ဟု လံၿုခံဳေရးေကာင ္
စီအဖဲြ႕၀င္အားလံုးက  တညီတ 
ၫြတ္တည္း လကခံ္ခဲ့ေသာ ထုတ္ 
ျပန္ ခ်က္တစ္ရပ္တြင္  ေဖာ္ျ ပ 
သည္။
 ေတာငဆ္ဒူန႐္ံုး တိကုခ္ိကုမ္ႈ 
အတြင္း လူေပါင္း ၅၈ ဦး ေသဆံုး 
ၿပီး တစ္ရာေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေစာေစာပိုင္းတြင္ 
ကလုသမဂၢက အတည္ျပဳခဲသ့ည။္ 
ေတာငဆ္ဒူန္ကလုသမဂၢ႐ုံးအႀကီး 
အက ဲတုိဘလီန္ဇာကမူ လူေပါင္း 
၅၀၀၀ အထိရိွေသာ အရပ္သား 
မ်ား ကို  အ ကာ အ ကြ ယ္ေ ပး ခဲ့  
ေသာ အိႏိၵယ၊ နီေပါႏွင့္ ေတာင္ 
ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ကုလၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးတပ္ဖဲြ ႕မ်ားကို  ခ်ီးက်ဴးေျပာ 
ၾကားသည။္ ေနာကတ္စႀ္ကမ္ိတြင ္
မ ူအရပသ္ားမ်ားကိ ုကာကြယရ္န ္
ကုလသမဂၢက အင္အားသံုးသြား 
မည္ဟုလည္း ၎က သတိေပး 
လိုက္သည္။

—Ref: Reuters

ကန္ဆက္စီးတီး၊ ဧၿပီ-၁၉
အေမရိကန္ႏုငိင္ ံမစဇူ္ရီျပညန္ယ္ 
ကန္ဆက္စီးတီးၿမိဳ႕ အေ၀းေျပး 
လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ရက္သတၱ 
ပတမ္်ားစြာၾကာ ပစခ္တတ္ိကုခ္ိကု ္
ခဲ့သူ မိုဟာမက္ ပီ၀ိႈက္တိတ္ကာ 
မွာ ေမာ္ေတာယ္ာဥမ္်ားကိ ုပစခ္တ ္ 
ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္ 
မႈအပါအ၀င ္ရာဇ၀တ္မႈ ၁၈ ခုျဖင့ ္ 
စဲြခ်က္တင္ခံထားရသည္ဟု အစိုး 
ရ ေရွ႕ေနမ်ားက ဧၿပီ ၁၈ ရက္ 
တြင္ ေျပာသည္။
 ဧၿပီ ၁၇ ရက္က ၎၏ ေန 
အိမ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ မိုဟာ 
မက္ပီ၀ိႈက္တိတ္ကာမွာ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တစ္ကိုယ္ 
ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ယံု 
ၾကည္ပါေၾကာင္း ဂ်က္ဆင္ေဒသ 
အစိုးရေရွ႕ေန ဂ်ိန္းပီတာ ဘိတ္ 
ကာက ေျပာသည္။ ၎မွာ 
အာမခံ ေၾကး ကန္ေဒၚလာ တစ္ 
သန္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည္။
 ကနဆ္ကစ္ီးတီးၿမိဳ႕ႏငွ့ ္အနီး 

နားတစ္၀ိုက္ရွိ အေ၀းေျပးလမ္းမ 
မ်ားတြင္ ကားမ်ားကုိ အႀကိမ္မ်ား 
စြာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈအတြက္ 
မစၥတာ၀ိႈက္တိတ္ကာ စဲြခ်က္တင္ 
ခံထားရၿပီး ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
အနက္ ၁၁ ခုမွာ မတ္လ ၁၈ ရက္ 
မွ ဧၿပီလ ၆ ရက္အတြင္း ျဖစ္ပြား 

ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ၀ိႈက္တိတ္ကာမွာ ပစ္မွတ္ 
မ်ား၏ မ်က္ကြယ္ရာတြင္ ၎၏ 
ကားကိုရပ္ကာ ပိြဳင့္ ၃၈၀ ေျပာင္း 
တုိေသနတ္တစလ္က္ျဖင့ ္ပစခ္တ္ 
တိုက္ခိုက္ခဲ့ပံုေပၚသည္ဟု အစိုးရ 
ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။

 ၀ိႈက္တိတ္ကာ ယင္းကဲ့သို႔ 
ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အ 
ေၾကာင္းရင္းကို မေျပာႏိုင္ေသး 
ေၾကာင္း ကန္ဆက္စီးတီးၿမိဳ႕ ရဲ 
တပ္ဖဲြ႕အႀကီးအကဲ ဒယ္ရီရယ္ 
ေဖာ္တီက ေျပာသည္။
 ၀ိႈကတိ္တ္ကာမွာ ကန္ဆက ္
စီးတီးၿမိဳ႕ႏငွ့ ္မိငု ္၂၀ ခန္႔ေ၀း သည့ ္
ဂရန္းဗ်ဴးၿမိဳ႕မွျဖစ္ၿပီး ရာဇ၀တ္မႈ 
ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းအလြန္နည္းပါး 
သူျဖစသ္ညဟ္ ုအာဏာပိငုမ္်ားက 
ေျပာသည္။
 ၎မွာ ေမာ္ေတာယ္ာဥတ္စ ္
စီးႏွင့္ ေဒသခံတစ္ဦးကို ပစ္ခတ္ 
တုိက္ခုိက္မႈ တစ္ႀကိမ္စီ၊ ေမာ္ 
ေတာ္ယာဥ္ ေနာက္တစ္စီးကို 
တိုက္ ခိုက္မႈ ခုနစ္ႀကိမ္ႏွင့္ လက္ 
နကက္ိငုရ္ာဇ၀တမ္ႈ ကိုးႀကမိ ္က်ဴး 
လြန္မႈျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ခံထားရ 
ေၾကာင္း တရား႐ံုး၏ စာရြက္စာ 
တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

—Ref: Reuters

မိုဟာမက္ ပီဝိႈက္တိတ္ကာ KANSAS CITY POLICE DEPARTMENT/REUTERS
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ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
စံုစမ္းေရးစတင္

ေနာက္ေက်ာဖုံး မွ

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလထီးခုန္သူမ်ား လိုက္ပါလာေသာ 
ေလယာဥ္ပ်က္က်၍ ရွစ္ဦးေသဆံုး

ခရစ္ယာန္ဘာသာ
အေၾကာင္း ေျပာေသာ
ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဖယ္ၾကဥ္မႈ
ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္

လန္ဒန္၊ ဧၿပီ-၂၁
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာ 
သာကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း အေနျဖင့္ လူ 
အမ်ား၏ ဖယၾ္ကဥမ္ႈႏငွ့ ္ႀကံဳေတြ႕ 
ႏုိင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္မွ ထင္ရွားသူ 
မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 
 စာေရးဆရာမ်ား၊ သပိၸပံညာ 
ရွင္မ်ားႏွင့္ပညာတတ္အသိုင္းအ 
၀ိငု္းမ ွပဂုၢိဳလမ္်ားက ေဒးလီးတယ ္
လဂီရပ္သတင္းစာသို႔ ေပးပုိ႔ေသာ 
စာတစ္ေစာငတ္ြင ္ေျပာၾကားထား 
သည္။
 ယင္းမတုိငမီ္တြင ္ၿဗတိိန္၀န္ 
ႀကီးခ်ဳပ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံဟူေသာ မိမိတို႔၏ 
ရပ္တည္မႈအေပၚ ပုိမုိ ယုံၾကည္ 
စိတ္ခ်သင့္သည္ဟု ေျပာၾကား 
သည္။ 
 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး ေျပာေရးဆို 
ခြင့္ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးကလည္း ‘‘ၿဗိ 
တိန္ဟာ ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံ တစ္ 
ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာဖို႔ 
ကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕မေနသင့္ပါ 
ဘူး’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။
 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးစာတြင္ 
နယ္ပယ္စံမွု ထငရွ္ားသ ူ၅၅ ဦးက 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ၀န္ 
ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဘာသာေရးယုံၾကညမ္ႈ 
ထတု္ေဖာ္ေျပာဆိခုြင့က္ိ ုေလးစား 
သည္ဟု ၎တုိ႔က ေျပာၾကားၿပီး 
ၿဗိတိန္မွာ လူမ်ဳိးဘာသာေပါင္းစံု 
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းျဖစၿ္ပီး အမ်ားအား 
ျဖင့ ္ဘာသာေရးကိငု္း႐ႈငိ္းမႈမရွဟိ ု
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးစာေရးသားသူ 
မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

—Ref: BBC

ေဆာဒ္အီာေရးဗီးယားတြင ္
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၁ ႏွစ္က 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား 
တိုက္ခိုက္ခံရမႈ 
လူငါးဦးကို ေသဒဏ္ေပး

ရီးယာ့ဒ္၊ ဧၿပီ-၂၁
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား တရား႐ံုး 
တစ္႐ံုးသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ရီး 
ယာ့ဒ္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားေနထုိင္ 
ရာ ၿခံ၀င္းမ်ားကို အေသခံတိုက္ 
ခိုက္မႈ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား 
ငါးဦးကို ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ေသ 
ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ေနာက္ထပ္ လူ ၃၇ ဦးကို 
လည္း ရီးယာ့ဒ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ 
ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီမႈအတြက္ 
ေထာငဒ္ဏသ္ံုးႏစွမ္ ွ၃၅ ႏစွအ္ထ ိ
ခ်မွတ္ခဲသ့ည္။ ရီးယာဒ့္ၿမိဳ႕အေရ႕ွ 
ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ 
အယ္လ္ကိုင္ဒါစစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ 
သံုးႏွစ္ၾကာ စစ္ဆင္ေရး အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ 
ဆင္ေရးမ်ားတြင ္လရူာေပါင္းမ်ား 
စြာ ေသဆံုးခဲ့သည္။
 ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားအစိုး 
ရသည ္၂၀၀၆ ခုႏစွတ္ြင ္အယ္လ ္
ကိုင္ဒါတုိ႔၏ စစ္ဆင္ေရးကို ေခ် 
မႈန္းခဲၿ့ပီး လူေပါင္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ 
ကို  ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ က်န္ရွိေန 
ေသာ အယ္လ္ကိုင္ဒါစစ္ေသြးႂကြ 
မ်ားသည္ ယီမင္ႏုိင္ငံသို ႔ ထြက္ 
ေျပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံစစ္ေသြးႂကြမ်ား 
ႏွင့္ေပါင္း၍ အာေရဗ်ကြၽန္းဆြယ္ 
တြင္ အယ္လ္ကုိင္ဒါအဖဲြ႕ (AQAP) 
ဟူ၍ ဖဲြ႕စညး္ခဲ့သည။္ ယင္းအဖဲြ႕မွာ 
လက္ရိွတြင္  ကမၻာေပၚ၌ အႏၲ 
ရာယ္အရိွဆံုးအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံထားရသည္။
 ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားအစိုး 
ရသည္ ၂၀၀၃-၂၀၀၆ အယ္လ္ 
ကိုင္ဒါစစ္ဆင္ေရး၌ ပါ၀င္ခဲ့သူ 
မ်ား (သို႔မဟုတ္) အီရတ္ႏွင့္ အာ 
ဖဂန္နစၥတန္တုိက္ပဲြမ်ားတြင္ ပါ 
၀ငက္ညူခီဲသ့မူ်ားကိ ုမၾကာေသးမ ီ
လမ်ားတြင္ အမႈမ်ားစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး 
ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ေသဒဏ္ေပးျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားအစိုး 
ရသည ္ဆီးရီယားျပညတ္ြင္းစစ ္ေစ ့
ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ေတာ္လွန္ 
ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
ရွိေနသည္။        —Ref: Reuters 

မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ငါးရက္အတြင္း ၃၆ မႈရွိဟု ေဆာ္ဒီအစုိးရ အတည္ျပဳ 
ရီယာ့ဒ္၊ ဧၿပီ-၂၁

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ 
မားစ္ေရာဂါ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ 
ခုနစ္ခုကို အသစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရာ ငါး 
ရကအ္တြင္း ထိုေရာဂါကူးစကခ္ရံ 
ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိငုမ္ႈ ၃၆ မႈ ခန္႔ 
ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ အာ 
ဏာပုိင္မ်ားက ေၾကညာသည္။ 
 ေဆာဒ္တီြင ္ထိုေရာဂါပိုးျပန္႔ 
ပြားမႈမွာ တိုးပြားလာေနၿပီး ေရာဂါ 
ေၾကာင့ ္ေသဆံုးသဥူီးေရမွာလည္း 
သံုးဦးအထိရွိသြား ၿပီျဖစ္သည္။ 
ဆားစ္ေရာဂါကဲ့သုိ႔ပင္ အသက္႐ႈ 

လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါတစ္ 
မ်ဳိးျ ဖ စ္သည့္  မား စ္ေရာဂါမွာ  
ေဆာဒ္တီြင ္ၿပီးခဲသ့ည့ ္၂ ႏစွခ္န္႔က 
ပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လူ 
ေပါင္း ၂၃၁ ဦးကို ကူးစက္ခဲ့ၿပီး 
ယင္းမွေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၇၆ 
ဦးအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီက်န္း 
မာေရးဌာနက ၎တုိ႔၀ကဘ္ဆ္ိကု ္
တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 မားစ္ေရာဂါ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ 
ကုသႏိုင္သည့္ ေဆး၀ါးမရွိေသာ္ 
လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္  ေဆာ္ဒီ  
က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားက 

ထိုေရာဂါသည္ လူအမ်ားၾကား 
တြင္ လြယ္ကူစြာ ကူးစက္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည။္
 ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္း ႏွစ္ပတ္ 
ခန္႔ကစ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မားစ္ 
ေရာဂါ ႐ုတ္တရက္ျပန္ေပၚလာ 
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
ရွိေနေသာလ္ည္း ႏိငုင္တံကာတြင ္
ေျပာေနသကဲ့သို ႔ ကပ္ေရာဂါအ 
သြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း 
ေဆာ္ဒီအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာ 
ၾကားသည္။
 အာဏာပိုင္မ်ားက မားစ္  

ေရာဂါျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားကို ေလ့ 
လာဆန္းစစ္ႏိငုရ္န္ ျပညပ္မွ ကြၽမ္း 
က်င္ ပညာရွင္မ်ားလာရန္ရွိေန 
ေသာ တနဂၤေႏြေန႔တြင ္ေျပာၾကား 
သည္။ 
 ေဆာ္ဒီသည္ အစၥလာမ္ဘာ 
သာစတင္ရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး လာ 
မည့ဇူ္လိငုတ္ြင ္ရာမာဒန္ဥပုသလ္ 
စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ေအာက ္
တုိဘာလတြင္လည္း အစၥလာမ္ 
ဘာသာေရးၿမိဳ ႕ေတာ္ မကၠာသုိ ႔ 
ဟတဂ္်ဘ္ရုား ဖူးသန္းႏငွ့ခ္်၍ီ လာ 
ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 ေဆာ္ဒီအားေရးဗီးယားတြင္ 
မားစ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျပန္ 
လည ္စတငၿ္ပီးေနာက ္အမိန္ီးခ်င္း 
ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ယူေအအီးႏွင့္ 
ယီမင္တို႔တြင္လည္း ပထမဆံုးအ 
ႀကိမ္ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း  
ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ေၾကညာခဲ့ 
သည။္ ယူေအအီး ႏိငုင္ပံိငု ္သတင္း 
ေအဂ်င္စီ WAM ကလည္း မၾကာ 
မီေသးက စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင ္မားစ ္
ဗိုင္းရပ္စ္ကူး စက္မႈ ၁၂ မႈရွိခဲ့  
ေၾကာင္း စေနေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။              —Ref: Reuters

ဂ်မီဂ်ာဗီ၊ ဧၿပီ-၂၀
ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဂ်မီဂ်ာဗီ ၿမိဳ႕အနီး 
ေလယာဥ္တစ္စီး ပ်က္က်ခဲ့ရာ 
ေလထီးခုန္သူ  ရွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့  
ေၾကာင္း ဖငလ္န္ရတဲပ္ဖဲြ႕က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ေလထီးခုန္သူ ၁၀ ဦးႏွင့္  
ေလယာဥ္မွဴး တစ္ဦးကို  သယ္ 
ေဆာင္လာေသာ COMP Air 8 
ေလယာဥ္ငယ္သည ္ဧၿပီ ၂၀ ရက ္
တြင္ ေျမျပင္ေပၚသုိ႔ ပ်က္က်ခဲ့ၿပီး 

မီးေလာင္ခဲ့သည္။
 ေလယာဥ္မပ်က္က်မီ ေလ 
ယာဥ္မွဴး  အပါအ၀င္  လူသံုး  
ဦးသည္ ေလထီးမ်ားျဖင့္ ခုန္ခ်ခဲ့ 
ေၾကာင္းႏွင့္  ၎တို ႔ကို  လက္ရွိ  
တြင္ ေဆး႐ုံ၌ ေဆး၀ါးကုသေပး 
ထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ေျပာ 
ၾကားသည္။ ေလထီးခုန္သူမ်ား 
အားလံုးမွာ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသားမ်ား 
ျဖစ္သည္။
 ေလယာဥ္ပ်က္က်ရသည့္  

အေၾကာင္းရင္းကို  စစ္ေဆးေန 
ဆဲဟု ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ 
ပကထ္ရီကန္းဂကစ္က္ ေျပာၾကား  
သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေလယာဥ္မ 
ပ်က္က်မီ ေလယာဥ္မွ အစိတ္အ 
ပိုင္းအခ်ဳိ႕ ျပဳတ္က်လာခဲ့ေၾကာင္း 
ႏွင့္  ေလယာဥ္စက္ ခ်ဳိ ႕ယြင္းမႈ  
ေၾကာင့္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ 
ေၾကာင္း ကန္းဂကစ္က္ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

 ယင္းေလယာဥ္သည ္မပ်က ္
က်မီ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အ 
ထက္ ေပတစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ 
ပ်ံသန္းေနခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆ 
ထားသည္။ 
 ဂ်မီဂ်ာဗီေလဆိပ္သည္ အ 
ပန္းေျဖအနားယရူန္ႏငွ့ ္ေလယာဥ ္
ပ်ံသန္းမႈ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အ 
တြက ္ဖငလ္န္ႏိငုင္၏ံ လႀူကိဳကအ္ 
မ်ားဆံုး ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

—Ref: Sky News

 ယင္းအျဖစ္အပ်က္ေနာက္ 
ကြယ္တြင္ မသမာသူ အဖဲြ႕မ်ား 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနႏုိင္ၿပီး မၾကာ 
ေသးမကီာလအတြင္း ယကူရနိ္းအ 
ေရ႕ွပိငု္းတြင ္ျပစမ္ႈက်ဴးလြနမ္ႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု လံုၿခံဳေရး 
အတြင္း၀န္က ဆက္ေျပာသည္။
 ယင္းတိုက္ခိုက္မႈအၿပီး ဖမ္း 
ဆီးခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈကို ႐ုရွား႐ုပ္သံ 
က ျပသခဲ့ၿပီး ၎မွာ အမ်ဳိးသား 
ေရးလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕ Rigth Sector 
အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖဲြ႕ေျပာခြင့္ 
ရပုဂၢဳိလ္က ယင္းအမ်ဳိးသားမွာ 
၎တို႔အဖဲြ႕၀င္မဟုတ္ဟု ျငင္းဆုိ 
ထားသည။္ထုိအေတာအတြင္း ယူ 
ကရိန္းအစုိးရသည္ ယူကရိန္းရိွ 

႐ုရွားစကားေျပာလူထုုကုိ ကာကြယ္ 
ရန ္လံုေလာက္ေအာငက္ိငုတ္ြယမ္ႈ 
မရွိေၾကာင္း ႐ရုွားႏုငိင္ံျခားေရး၀န ္
ႀကီးဌာနက စြပ္စဲြေျပာၾကားသည။္
         ယကူရနိ္းအေရးႏငွ့ပ္တသ္က ္
၍ ႐ုရွား၊ ယူကရိန္း၊ အေမရိကန ္
ႏွင့္ အီးယူတာ၀န္ရွိသူမ်ား ဂ်ီနီဗာ 
ၿမိဳ႕တြင ္ၾကာသပေတးေန႔က ေတြ႕ 
ဆံုေဆြးေႏြး၍ ယကူရနိ္းရွ ိတရားမ 

၀င္ စစ္ဘက္အုပ္စုမ်ားကုိဖ်က္သိမ္း  
ေရး သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
 သို ႔ေသာ္ ယူကရိန္းအေရွ႕ 
ပိငု္း ဒိနုကၿ္မိဳ႕ရွ ိခဲြထြက္ေရးအပုစ္ု 
ေျပာခြင္ရ့ပဂုၢိဳလက္ ကဗိအ္စိုးရမွာ 
တရားမ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ မ 
ဆင္းမခ်င္း ၎တုိ႔ဘက္က အေလွ်ာ့ 
ေပးမည္မဟုတ္ဟု ေျပာသည္။

—Ref: BBC/Reuters
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အလွမယ္ကို ေက်ာင္းကပဲြဖိတ္ေခၚ၍ 
ကန္ဆယ္ေက်ာ္သက္ အျပစ္ေပးခံရ

ေဆာဒ္အီာေရးဗီးယားႏိငုင္တံြင ္မားစဗ္ိငု္းရပစ္ပ္ိုးေၾကာင္ ့ေသဆံုးသ ူ၇၃ ဦး ျမင္တ့က္

၀ါရွင္တန္၊ ဧၿပီ-၁၉
Miss America အလွမယ္ နီနာ 
ဒါဗယ္လာရီကို ေက်ာင္းကပဲြသို႔ 
ဖတိ္ေခၚမႈျဖင့ ္ပငဆ္ယ္ေဗးနီးယား 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသား  
တစ္ဦးအျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္။
 အသက္ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္ 
ပက္ထရစ္ဖားဗက္စ္သည္ ဧၿပီ 
၁၇ ရကက္ ျပဳလပ္ုေသာ အထက ္
တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ကပဲြသို ႔ 
Miss America အလွမယ္ နီနာ 
ဒါဇယ္လာရီအား ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး 
ပလတ္စတစ္ပန္းတစ္ပြင့္ ေပးခဲ့ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎၏ စတန္႔ 
ထြင္မႈအတြက္ သံုးရက္ၾကာ 
ေက်ာင္းနားခံရသည္ဟု New 
York Daily သတင္းက ေဖာ္ျပ 
သည္။
 ပက္ထရစ္ဖားဗက္စ္သည္ 
ေက်ာင္းသားအမ်ားေရွ႕တြင္ အ 
လွမယ္နီနာအား ပလတ္စတစ္ 
ပန္းေပး၍ ခ်စ္ေရးဆိုခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့ ္ေက်ာင္းအပုခ္်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ 
၏ တားျမစ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
ျဖင့္ သံုးရက္တာ ေက်ာင္းနားခံရ 
သည္။ 

 ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ ႕ 
သည္ ဖားဗက္စ္၏ အစီအစဥ္ကို 
ႀကိဳတင္ၾကားသိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔မ 
လုပ္ရန္ ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့သည္ 
ဟု ဆိုသည္။
 အထက္တန္းေက်ာင္းသား 
ပက္ထရစ္ဖားဗက္စ္က ေက်ာင္း 
ကပဲြကိ ု႐တု႐္တုသ္သဲဲျဖစ္ေစျခင္း 
အတြက္ ေတာင္းပန္စာ ေရးသား 
ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖဲြ႕ကို မေလးမစားလုပ္ရန္ 
မရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ 
လပ္ုရပ္မွာ ေစာ္ကားသကဲ့သို႔ ျဖစ ္
သြားေၾကာင္း ေတာင္းပနခ္ဲသ့ည။္
 သို႔ရာတြင္ ဖားဗက္စ္အျပစ္ 
ေပးခံရမႈမွာ မတရားေၾကာင္း 
ေက်ာင္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာက 
တြစ္တာ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရး 
သားခဲ့ၾကသည္။
 Central York အထကတ္န္း 
ေက်ာင္းကမ ူစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက ္
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး 
ကိ ုအျပစ္ေပးေၾကာင္းႏငွ့ ္ယခုျဖစ ္
ရပ္မွာလည္း ထုိက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

—Ref: AP

ရီးယာ့ဒ္၊ ဧၿပီ-၁၉
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ၿမိဳ ႕ေတာ္ 
ရီးယာ့ဒ္တြင္  မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး  
ကူး စကခ္ခံဲရ့ေသာ ႏုငိင္ံျခားသား 
အ မ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ဧၿပီ ၁၈ 
ရက္တြင္ ေသဆံုးသြားသည္ဟု 
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား က်န္းမာ 
ေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ေျပာ ၾကား  
သည္။
 ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ 
တစ္၀န္းတြင္ မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
ကူးစက္ခံရမႈျဖင့္ ေသဆံုးသူ ၇၃ 
ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။
 ရီးယာ့ဒ္ၿမိဳ႕တြင္ မားစ္ဗိုင္း 
ရပစ္ပ္ိုးကူးစကခ္ရံသ ူငါးဦးထပမ္ ံ
ေတြ႕ရွိၿပီး ယင္းအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ 
ႏိင္ုငံျခားသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု က်န္း  
မာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကား 
သည္။ ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕၌လည္း က်န္း 
မာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးအပါအ၀င္ 
လူေျခာက္ဦး မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး  
ကူးစကခံ္ထားရသညဟု္ က်န္းမာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၁၇ ရက္ 
ညတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီ 
အာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ၌ မားစ္ဗိုင္း 
ရပစ္ပ္ိုး ကူးစကခ္ရံသူေပါင္း ၂၁၈ 
ဦးရွိသည္။
 ယခုလအတြင္း ဂ်က္ဒါၿမိဳ႕ရွိ 

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား 
မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ပ်ံ႕ႏွံ ႔မႈႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ႔မႈ  
ေၾကာင့္ ေဆး႐ံု ႀကီးတစ္႐ံုရွိ အ 
ေရးေပၚခန္းတစ္ခန္းကို ယာယီ 
ပိတ္ထားခဲ့သည္။ 
 ဂ်ကဒ္ါၿမိဳ႕ King Fahd ေဆး 
႐ံုမွ အနည္းဆံုး ဆရာ၀န္ေလးဦး 
ခန္႔ ရာထူးမ ွႏတုထ္ြကခ္ဲ့ေၾကာင္း၊ 
၎တို႔သည ္မားစဗ္ိငု္းရပစ္ပ္ိုး ကူး 
စက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္၍ ေရာဂါပုိး 
ကူးစက္ခံထားရေသာ လူနာမ်ား 
အား ကုသေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး 

ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားေၾကာင္း 
ေဆာဒ္အီာေရးဗီးယားမဒီယီာမ်ား 
က ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ 
သည္။
 မားစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ အ 
ေစာပိုင္းတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး 
ယားအေရ႕ွပိငု္းေဒသ၌သာ ရွိေနခဲ ့
ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိတြင္ အ 
ျခားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံသြား 
ၿပီျဖစ္သည္။ 
 ကမၻာတစ၀္န္းတြင ္မားစဗ္ိငု္း 
ရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၂၄၃ 
ဦးရွသိညဟ္ ုကမၻာက့်န္းမာေရးအ 

ဖဲြ႕က ဧၿပီ ၁၇ ရကတ္ြင ္ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌လည္း 
မားစ္ဗုိင္းရပ္စ္ပုိး ကူးစက္ခံရမႈျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း၊ 
၎သည္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ 
ေဆာဒ္အီာေရးဗီးယားႏုငိင္ ံမကၠာ 
ၿမိဳ ႕သုိ ႔  ဘုရားဖူးသြားခဲ့ ၿပီး ျပန္ 
အလာတြင္  မားစ္ဗို င္းရပ္စ္ပိုး  
ကူးစကခံ္ရသည့ ္ေရာဂါလကၡဏာ 
မ်ားျဖင့ ္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မေလး 
ရွားအစိုးရက ဧၿပီ ၁၃ ရက္တြင္ 
ေၾကညာခဲ့သည္။

—Ref: AFP

King Fahd ေဆး႐ံုတြင္ အဝင္အထြက္ပိတ္ပင္ထားေသာ အေရးေပၚဌာန တံခါးကို လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦး  ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္ကို ဧၿပီ ၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္
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အီရန္ႏွင့္ ကမၻာ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား လာမည့္လတြင္ ႏ်ဴသေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္းေရးဆဲြမည္

အီရတ္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ဗံုးေပါက္ကဲြၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၄ ဦး ေသဆံုး

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ
အေရွ႕ပိုင္းတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
စံုစမ္းေရးစတင္

ကိဗ္၊ ဧၿပီ-၂၁
႐ရုွားႏိငုင္ံႏငွ့ ္တင္းမာမႈမ်ား ထပမ္ ံ
ျမင့္တက္လာခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ 
ပိုင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈစတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ယူကရိန္းအစိုးရက ေျပာသည္။
 စလိုဗီယန္႔စ္ၿမိဳ႕အနီး ႐ုရွား 
လိုလားသူမ်ား  ေစာင့္ ၾကပ္ေန 
ေသာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို စီးနင္း 
တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး 
လူသံုးဦးေသဆံုးခဲ့သည္။
 ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ယူကရိန္း  
လကယ္ာ ယမိ္းအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ီ
မ်ားကိ ုအျပစတ္င္ရမညဟ္ ု႐ရုွား 
ကေျပာသည။္ ယင္းအျဖစအ္ပ်က ္
မွာ ႐ုရွားလုိလားေသာ အုပ္စုမ်ား 
သိမ္းပိုက္ထားေသာ အေဆာက္ 
အအံမု်ားမ ွထြကခ္ြာေရး သေဘာ 
တူညခီ်ကက္ိ ုအာခံ၍ ဆကလ္က ္
သိမ္းပုိက္ထားစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 ယူကရိန္း အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳ 
ေရးေကာင္စီ  လက္ေထာက္အ 
တြင္း၀န္ ဗစ္တုိးရီးယားဆူးမားက 
တိုက္ခုိက္မႈအတြက္ မည္သည့္ 
အဖဲြ႕ တာ၀န္ရိွသည္ဆိုသည္ကို 
ေျပာၾကားရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေန 
သညဟု္ ဘဘီစီသီတင္းဌာနအား 
ေျပာသည္။

ဘဂၢဒက္၊ ဧၿပီ-၂၁
ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဘက္ 
တကၠသိုလ္တစ္ခု၌ အေသခံဗံုးခဲြ 
တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု အပါအ၀င္ အီ 
ရတ္ႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
ေၾကာင္ ့ဧၿပီ ၂၀ ရကက္ လူေပါင္း 
အနည္းဆံုး  ၁၄ ဦး  ေသဆံုးခဲ့  
ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ 
ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကား 
သည္။
 အီရတ္ႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရး အင္ 
အားကို အဓိက စမ္းသပ္မႈတစ္ 
ခုျဖစ္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ ေရြး 

ေကာကပ္ဲြမ်ားမတိငုမ္ ီသတီင္းႏစွ ္
ပတ္ပင္ မလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္ 
တြင ္ယင္းတိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ား ျဖစပ္ြား 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕ရိွ အီမန္ခါဒင္ 
တကသၠိလု ္အေသခဗံံုးခဲြတိကုခ္ိကု ္
ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အီရတ္ 
အာဏာပိုင္မ်ား ေျပာၾကားခ်က္ 
မွာ ျခားနားလ်က္ရွိသည္။ အေသ 
ခဗံံုးခဲြသတူစဥ္ီးႏငွ့ ္ေသနတသ္မား 
တစ္ဦးကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားက 
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္လိုက္စဥ္ အ 
ျခားေသာ အေသခံဗံုးခဲြသူတစ္ဦး 

က တကၠသိုလ္ထဲ ၀င္ေရာက္ကာ 
ဗံုးခဲြတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ရဲမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ယင္းဗံုးေပါကက္ဲြမႈမွာ တက ၠ
သိလု၏္ အ၀င္ေပါကတ္ြင္ျဖစပ္ြား 
ခဲ့ ၿပီး ဒုတိယ ဗံုးခဲြမည့္သူကို ရဲ 
တပ္ဖဲြ႕က ပစသ္တ္ခဲ့သညဟု္ ျပည ္ 
ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအရာရိွ တစ္ 
ဦးက ေျပာသည္။
 ယင္းတိကုခ္ိကုမ္ႈအတြင္း အ 
နည္းဆံုး လူငါးဦးေသဆံုးၿပီး ၁၃ 
ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု အာဏာ 
ပုိင္မ်ားက ေျပာသည္။ အီရတ္ 

ႏိငုင္မံွာ ေန႔တိငု္းလိလုိပုင ္ဗံုးခဲြပစ ္
ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လ 
စဥ္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုး 
လ်က္ရွိေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ 
မ်ားကိ ုပစမ္တွထ္ားတိကုခ္ိကု္ျခင္း 
မွာ ရွားပါးသည္။
 ဘဂၢဒကၿ္မိဳ႕ေတာ္ ဘာဘလီ ္
ခ႐ိငု၌္ ကားဗံုးေပါကက္ဲြမႈေၾကာင့ ္
လူသံုးဦးေသဆံုးၿပီး ေလးဦးဒဏ္ 
ရာရကာ အယ္လ္႐ူမီယာၿမိဳ႕တြင္ 
လည္း ကားဗံုးႏွစ္လံုး ေပါက္ကဲြမႈ 
ေၾကာင့္ လူသံုးဦးေသဆံုးၿပီး ၂၆ 
ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

 ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပ 
မည့္  အီရတ္  လႊတ္ေတာ္ေရြး  
ေကာက္ပဲြမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္း 
ပိုင္း အေမရိကန္တပ္မ်ား အီရတ ္
မွ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွစ၍ ပထမ 
ဆံုးက်င္းပမည့ ္ေရြးေကာကပ္ဲြ ျဖစ ္ 
သည္။
 အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုလအ 
တြင္းမွာပင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ 
ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၇၀ 
ေသဆံုးခဲၿ့ပီး ယခုႏစွအ္တြင္း ေသ 
ဆံုးသူ ၂,၇၀၀ ရိွေၾကာင္း သိရ 
သည္။                   —Ref: AFP

တီဟီရန္၊ ဧၿပီ-၂၁
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ 
ၿမိဳ႕၌ လာမည့္လအတြင္း က်င္းပ 
မည့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား အဆင့္ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင ္အျငင္းပြားေန 
ေသာ အရီန္ႏိငုင္၏ံ ႏ်ဴကလီးယား 
အစအီစဥ္ႏငွ့ပ္တ္သက၍္ ေရရွည ္
ေျဖရွင္းခ်ကတ္စရ္ပ္ ရရိွေရး အီရန္ 
ႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား 

စတင္ေဆာငရ္ြကသ္ြားမညဟ္ ုအ ီ
ရန္ႏိငုင္ပုိံင ္IRNA သတင္းဌာနက  
ဧၿပီ ၂၀ ရကတ္ြင ္ေၾကညာသည။္
 ခကခ္႐ဲႈပ္ေထြးေသာ အလပု ္
တစ္ခုျဖစ္မည့္ ျပည့္စံုေသာ သ 
ေဘာတူညီမႈ အခ်က္အလက္မူ 
ၾကမ္းမ်ားကို ေမလ ၅ ရက္မွ ၉ 
ရကအ္ထ ိက်င္းပမည့ ္ေဆြးေႏြးပဲြ 
မ်ားအတြင္း အီရန္ႏွင့္ ကမၻာ့အင္ 

အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား စတင္ေရးဆဲြ 
သြားမည္ဟု ထိပ္တန္းႏ်ဴကလီး 
ယား ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး အဘတ္စ္ 
အရက္ခ်ီက ေျပာၾကားသည္ဟု 
IRNA တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 လက္နက္မျပန္႔ပြားေရး သ 
ေဘာတူညမီႈ ေကာ္မတီအစည္းအ 
ေ၀းျပင္ပတြင္ က်င္းပမည့္ ယင္း 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ အီရန္ ကိုယ္စား 

လယွအ္ဖဲြ႕ကိ ုႏိငုင္ံျခားေရး၀နႀ္ကီး 
ဌာန ႏိုင္ငံတကာေရးရာႏွင့္ႏုိင္ငံ 
ေရးဌာနခဲြ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဟာ 
မစ္ဘာအီဒီနီဂ်က္က ဦးေဆာင္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း IRNA တြင ္ေဖာ္ျပ 
သည။္ အရီန္ႏိငုင္၏ံ ႏ်ဴကလီးယား 
အစအီစဥမ္်ားေၾကာင့ ္အရီန္ႏုငိင္ ံ
အေပၚ ခ်မတွထ္ားေသာ တားဆီး 
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအားလံုးကို ေနာက္ 

ဆံုးတြင္ ပယ္ဖ်က္ေပးမည့္ ေရ 
ရွည္သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ ရယူ 
ရန္ အီရန္ႏွင့္ အေမရိကန္၊ ျပင္ 
သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔က ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ 
ကို ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားသည္။
 မိမိတုိ႔ ေၾကညာထားေသာ 
အရပ္သံုး အဏုျမဴစြမ္းအငအ္စအီ 

စဥ္မွာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ 
ထတုလ္ပုရ္န ္ႀကိဳးစားမႈမ်ားကိ ုဖံုး 
ကြယ္ထားရန္ အကာအကြယ္တစ ္
ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္ဆုိျခင္းကို 
အီရန္ႏိုင္ငံက ျငင္းပယ္သည္။
 ယူေရနီယမ္သတၱဳမ်ား သန္႔ 
စင္ေနျခင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ 
ရန္ျဖစ္သည္ဟု အီရန္ႏုိင္ငံက 
ေျပာသည္။        —Ref: Reuters 
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