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ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္က်လာေသာ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္မ်ား

ဟင္းတစ္တံုး ေပၚလစီႏွင့္ လူညႇက္မ်ဳိးဆက္
ဥကၠာကိုကို၊ ရဲေနာင္
ဂ်ပန္ငပုဟု ျမန္မာတုိ႔က ႏွမ့္ိခ်ေလွာင္ေျပာငေ္ခၚေ၀ၚခဲၾ့ကသည့ ္ဂ်ပန္လမူ်ဳိးတုိ႔ကိ ုယခုအခါ ငပုဟု ေခၚ၍မရေတာ့ေပ။ ျမန္မာလမူ်ဳိးမ်ားသည ္အာဟာရ 
ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ လူေကာင္ေသးညႇက္လာၾကၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကုိယ္ခႏၶာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရ ကေမၻာဒီးယား၊ တီေမာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာက တတိယ 
ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္။

သမၼတႏွင့္ 
၀န္မင္းမ်ား၏

ဒီဇိုင္နာ
ေအးသူစံ
ဦးေမာင္ေအးသည ္သမၼတဦးသနိ္းစနိအ္တြက ္အေနာကတ္ုိငု္း၀တစ္ု ံ
ခ်ဳပ္ေပးသူျဖစ္သည္။ အစုိးရ၀န္ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း သူ႕ 
လကရ္ာႏငွ့မ္ကင္း။ တစခ္်နိက္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက ္စစဗ္ုလိခ္်ဳပႀ္ကီး 
မ်ားျဖစၾ္ကေသာ ဗုလိခ္်ဳပ္ေမာင္ေအး၊ ဗုလိခ္်ဳပ္ေစာေမာငတ္ုိ႔အတြက ္
လည္း ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ဖူးၿပီ။

စာမ်က္ႏွာ ၁၃ 

အခ်ပ္ပုိ A1 
စာမ်က္ႏွာ ၂ 

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လုိင္းခန္းတြဲတစ္ခုတြင္ ထမင္းစားေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေမလ၅ရက္ကေတြ႕ရစဥ္
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သမၼတႏွင့္ 
၀န္မင္းမ်ား၏ 

ဒီဇိုင္နာ
ေအးသူစံ

ေပပတ္လည္အခန္းက်ဥ္း 
ေလးထကဲ ဂ်ပန္ထုတ္အပ္ 

ခ်ဳပ္စက္ေပၚမွာ အက်ႌေကာ္လာ 
စတစက္ု ိေသသပ္စြာ ခ်ဳပ္လပ္ုေန 
သူတစ္ ဦး ။  ပူျ ပင္းလြ န္းေသာ  
ရာသီေၾကာင္ ့မ်က္ႏွာတစ္ျပငလ္ံုး 
တြင္ ေခြၽးသီးေခြၽးေပါက္ေတြက 
အျပည့္။ သုိ ႔ေသာ္အထည္စကုိ 
အႏုပညာေျမာက္စြာ ပံုေဖာ္ေန 
သည့္ သူ႔လက္မ်ား။ စက္နင္းေန 
သည့္ ေျခေထာက္မ်ားက စည္း 
ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေန 
သည္။
 သူကား စက္ခ်ဳပ္ဆရာ ဦး 
ေမာင္ေအးပင္။ အေနာက္တုိင္း 
၀တစ္ံုႏွင္ ့စစ္ယနူီေဖာင္းမ်ား ခ်ဳပ ္
ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ နာမည္ 
ေက်ာစ္ကခ္်ဳပဆ္ရာမ်ားထမဲ ွတစ ္

ဦးျဖစ္ ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး 
သိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားအ 
တြက္ အေနာက္တိုင္း၀တ္စံုမ်ား 
ကု ိတာ၀နယ္ခူ်ဳပလ္ပု္ေပးလ်ကရ္ိ ွ
သည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ရန္ 
ကန္ုၿမိဳ႕လယ္ေကာငက္ ဖကရွ္ငပ္ ဲ
ေလစ့အ္ပခ္်ဳပဆ္ုငိတ္ြင ္ပတိစ္ႏငွ္ ့
ကုိယ္တုိင္းတုိ႔ကုိေပး၍    ပံုမွန္ 
အပ္ႏွံေလရ့ိၿွပီး ထိဆုုငိက္ ဦးေမာင ္
ေအးလို ပညာရွင္ကုိ လခေပး၍ 
တစ္ဆင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေလ့ရိွ  
သည္။
 ‘‘သမၼတကုိ တစ္ခါမွ ကုိယ္ 
တုိင္မတုိင္းဖူးဘူး။ ဒါေပမဲ့  သူ ႔ 
အတြက္ခ်ဳပ္ရတာမ်ားေတာ့ သူ႔ 
ကုိယ္တုိင္းကုိ အလြတ္ေတာင္ရ 
ေနၿပီ။ အခုေနာက္ဆံုးဂ်ပန္သြား 

တနု္း က အေနာကတ္ုငိ္း၀တစ္ံုႏစွစ္ံ ု
ခ်ဳပ္ေပးထားတယ္’’ဟု သမၼတ၏ 
ကုယိတ္ုငိ္းကု ိႏႈတက္ အလြတရ္ြတ ္
ျပ ရ င္း  ဦးေ မာ င္ေ အး ကေျ ပာ  
သည္။
 ဖက္ရွင္ပဲေလ့စ္က ဦးေမာင္
ေအးထံ အပ္ႏွံခ်ဳပ္လုပ္ေစသလို 
သမၼတအား စပြန္ဆာေပးခ်င္သူ 

မ်ား    လာအပၾ္ကသညမ္်ားလည္းရိ ွ
သည္။
 ‘‘သမၼတကုယ္ိတိုင္းကု ိသိေန 
ေတာ ့သမၼတကု ိကန္ေတာခ့်ငတ္ဲ ့
သူေတြက ခ်ဳပ္ေပးဖုိ႔ လာအပတ္ာ 
လည္း ရွိပါတယ္’’ဟု ၎ကဆို 
သည္။
 ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ 

ဖက္ရွင္ပဲေလ့စ္ဆုိင္တြင္ လက္ခ 
စား၀နထ္မ္းလပုခ္ဲစ့ဥ ္ဒတုယိ ဗုလိ ္
ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ခင္ၫြန္႔၊ ဗိလုခ္်ဳပ္ေစာေမာင ္အပါ 
အ၀င္  စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ားအ 
တြက္ ယူနီေဖာင္း၀တ္စံုမ်ားစြာ 
ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ရသည္။
 စစဗ္ုလိခ္်ဳပႀ္ကီးမ်ားအတြက ္

၀တ္စံုခ်ဳပ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ 
သည့္ အမွတ္တရအျဖစ္အပ်က္ 
မ်ားကုိ သူကျပန္ေျပာင္းေျပာျပ 
သည္။
 ‘‘သူတုိ႔ PSO ေတြက မွာတာ 
ပဲလုပ္။ ဘာစကားမွ မေျပာနဲ႔ဆို 
ၿပီး ေျပာခြင္လ့ည္း မေပးဘူး။ ဗိလု ္
ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကုိ ကုုိယ္တုိင္း တုိင္း 

ရွစ္

အပ္ခ်ဳပ္စက္တစ္လုံးႏွင့္အမ်ဳိးသား၀တ္အက်ႌတစ္ထည္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဦးေမာင္ေအး ဓာတ္ပုံ−ေက်ာ္ဇင္သန္း
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ေနခ်ိန္မွာ စိတ္ပူတာ၊ စုိးရိမ္တာ 
ေတာ့မရိွပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ပညာ 
ကြၽန္ေတာ္ယုံတယ္’’ဟု ယခ ုRight 
2 အမည္ျဖင့္  ကုိယ္ ပိုင္  အပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိင္ကုိ အင္းစိန္ရြာမတြင္ ဖြင့္ 
လွစ္ထားေသာ ဦးေမာင္ေအးက 
ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ေျပာသည္။
 ထိုသုိ႔ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 

မ်ား၏ အ၀တအ္စားမ်ားကိ ုဖနတ္ီး 
ခ်ဳပ္လုပ္ေပးေနေသာ သာေကတ 
သား ဦးေမာင္ေအးမွာ ငယ္စဥ္က 
ဖခင္၏ လက္ငုတ္လက္ရင္း ျဖစ္ 
ေသာ စကခ္်ဳပအ္လပုက္ု ိလံုး၀စတိ ္
မ၀င္စားေပ။ ကေလးသဘာ၀ 
လည္ရင္း ပတ္ရင္း ရပ္ကြက္အ 
တြင္းရိွ  မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း  

သည့္ အိမ္ကုိ ၀င္ထြက္သြားလာမိ 
ရာမွ ေဆးေျခာက္လာ၀ယ္ေသာ 
လူမိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိ 
သည္။
 အရြယ္ႏွင့္  မလိုက္  ေဆး 
ေျခာက္အသယ္အပို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ေငြ ေလးငါးေျခာက္က်ပ္ လြယ္ 
လြယ္ကူကူရသည့္ဘ၀ကုိ  သာ 
ယာခဲ့သည္။ လြယ္လြယ္ရ၊ လြယ္ 
လြယ္ျဖဳန္းရင္းက ရန္ကုန္ခါးပိုက္ 
ႏႈကိ္ေလာကတြငလ္ည္း က်ငလ္ည ္
ခဲ့သည္။
 ၁၉၈၀ မွ ၈၈ ကာလအထိ 
ခါးပုကိ္ႏႈကိ္ေလာကတြင ္‘‘ကလုား 
မ ေဟ့’’ဆုိလွ်င္ မသိသူမရွိ။ ရန္ 
ကနုက္ု ိဒလီုခိါးေစာင္းတငခ္ဲ့ေသာ 
ေမာင္ေအးျဖစ္သည္။
 ခါးပုကိ္ႏႈကိဆ္ရာတစဆ္ူျဖစ ္
ေသာ္လည္း တစ္ခါမွ ခါးပုိက္ႏႈိက္ 
မႈျဖင္ ့ေထာငမ္က်။ ခိုးမႈ၊ မသကၤာ 
မႈ၊ လ႐ိုူကမ္ႈတို႔ျဖင္သ့ာ ေထာငက္် 
ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းအ 
ၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိမာလႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံၿုပီးေနာက ္ဗဒုၶ၏ အဆံုးအ 
မမ်ား၊ တရားေတာ္မ်ားကုိ  ယံု  
ၾကည္သက္၀င္လုိက္စားလာကာ 
ခါးေလာကကု ိအၿပီးတုငိစ္ြန္႔လႊတ ္
၍  စက္ခ်ဳ ပ္ဆရာဘ၀ကုိသာ  
ယတိျပတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
 သူခ်ဳပ္ေပးလုိက္ေသာ ၀တ္ 
စံုမ်ားကုိ အႀကီးအကဲမ်ားက တစ္ 

ခါမွ Complain မတက္ခဲ့ဖူးေပ။ 
သု႔ိေသာ ္ေမာင္ေအးထ ံအပ္ေနရာ 
မ ွအျခားလကူု ိစကဆ္ုငိႀ္ကီးမ်ားက 
ေျပာင္းအပ္လွ်င္ေတာ့ ျပႆနာ 
တက္တတ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။
 ‘ ‘စက္ဆရာေျပာင္းတာနဲ ႔ 
လႀူကီးေတြက ခ်ကခ္်င္းသတိယ။္ 
ေဘာင္းဘီက ထုိင္လုိက္တာနဲ ႔ 
ဖိနပ္အေပၚတက္လာၿပီး ေျခစြပ္ 
ေပၚလာတာတုိ႔၊ ထုိငခ္ါနီး ေဘာင္း 
ဘီဆဲြတင္ရတာတုိ႔ျဖစ္တာေပါ့။ 
 ကိုယ္ခ်ဳပ္ေပးထားတဲ့ သမၼ 
တတုိ႔၊ ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္တုိ႔၊ ဦး 
ျမင့္လိႈင္တုိ ႔ဆို တီဗီမွာေတြ႕ရင္ 
တစ္ခ်ိန္လံုးဂ႐ုစိုက္ၾကည့္တယ္။ 
ကုိယ္ခ်ဳပ္ေပးတာကုိ သူတို ႔၀တ္ 
ထားတာ ဘယ္ေနရာလိုအပ္ေန 
လဲ။ ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္လုိ ပို  
ေကာင္းေအာငခ္်ဳပမ္လ ဲအၿမဲေလ ့
လာတယ္’’
 သူ႔လကရ္ာကု ိလႀူကိဳကမ္်ား 
ရျခင္းက ဂ်ပန္နည္းျဖင့္ ပိတ္စ 
ညႇပ္ျခင္း(Cutting) ပိုင္း ကြၽမ္းက်င ္
၍ ျဖစ္သည္။ Cutting ကြၽမ္းက်င္ 
သပ္ရပ္မႈေၾကာင့္  သူခ်ဳပ္သည့္ 
အေနာကတ္ုငိ္း၀တစ္ံမု်ားမွာ ခႏၶာ 
ကုယ္ိေပၚတြင ္အၿမသဲပ္ရပ္စမတ္ 
က်ေနတတ္သည္။
 စက္ဆရာဘ၀အမွတ္တရ 
အျဖစ္ဆံုးက ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ 
အငဒ္ုနီိးရွားသမၼတ၏ ျမန္မာႏိငုင္ ံ

ခရီးစဥ္အတြင္း ၃၆ လမ္းထိပ္က 
အခမီးအပခ္်ဳပဆ္ုငိတ္ြင ္အေနာက ္
တိုင္း ၀တ္စံလုာအပ္သည။္ ထိုစဥ္ 
ကေမာင္ေအးမွာ အခမီး၏ လက္ 
ခစားစက္ခ်ဳ ပ္သမား။ ညေနမွ 
လာအပ္သည္၀့တ္စံကုု ိမနက္ျဖန္ 
မနက္ ၇ နာရီယူမည္ဆို၍ တစ္ 
ညလံုး မအပိဘ္ ဲခ်ဳပ္ေပးခဲရ့သည။္
 ‘‘မနက္ေျခာက္ခဲြမွာ အင္ဒုိ 
သမၼတက လာ၀တ္ၾကည့္တယ္။ 
ႀကိဳကလ္ို႔ Tailor ေခၚပါဆိၿုပီး အဒဲ ီ
တုန္းက ေဒၚလာတစ္ရာ မုန္႔ဖိုး 
ေပးသြားတယ။္ ဒါေပမဲ ့ကြၽန္ေတာ ္
က လက္ခစားဆုိေတာ့ အဲဒီပုိက္ 
ဆံဆုိင္ရွင္ပဲယူထားတယ္’’
 သူခ်ဳပ္ေပးရသူထဲတြင္ မင္း 
သားေနေအာင္၊ လြင္မုိး၊ အဆို 
ေတာ ္ေဇာ၀္င္းထြဋ၊္ မ်ဳိးႀကီးတို႔လိ ု
အႏုပညာသမားမ်ားလည္း ပါ၀င္ 
သည္။
 ‘‘၁၉၈၄ မွာ ႐ုိက္တဲ့ မီလာရီွ 
ကာစုိင္းေဗဒါတစ္ကားလံုး  ေန 
ေအာင္၀တ္တဲ့အ၀တ္အစားေတြ 
ကြၽန္ေတာ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့တာေပါ့’’ဟု 
ဆုိသည္။
 ထတိထ္တိႀ္ကလဲႀူကီးပုငိ္းႏငွ္ ့
နာမည္ေက်ာ္မ်ားအတြက္ ၀တ္စံု 
ခ်ဳပလ္ပု္ေပးရေသာ ဦးေမာင္ေအး 
တြင္ ေငြေၾကးဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈက 
သိပ္မ်ားမ်ားစားစားမရိွ၊ နာမည္ 
ႀကီးဆုိင္ႀကီးေတြကဲ့သုိ ႔ ေငြသိန္း 

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မရင္းႏွီးႏုိင္ 
၍ ေမာင္ေအးအပါအ၀င္ စက္ 
ဆရာပညာရွင္အခ်ဳိ႕ယခုထိဆုိင္ 
ႀကီးေတြ၏ လက္ေ၀ခံအလုပ္သ 
မားအဆင္က့ေန မတက္ႏိငု္ေသး။
 အသက္ ငါးဆယ္ေက်ာ္စ 
အရြယ္တြင္ သားသမီးေတြ လက္ 
လြတ္သြားၿပီျဖစ္၍ ဆုိင္ႀကီးေတြ 
မ်ကႏ္ွာၾကည္ၿ့ပီး ၀န္ထမ္းဘ၀ျဖင္ ့
မက်ငလ္ညလ္ုိေတာ့။ ထမင္းတစ ္
နပ္အတြက ္ရွစ္ေပပတ္လည ္ဆိငု ္
ခန္းက်ဥ္းေလးငွား ၿပီး  တစ္ႏုိ င္  
တစပ္ုငိအ္ပထ္ည္ေလးမ်ား နားနား 
ေနေနလကခံ္ခ်ဳပ္ရင္း တစဖ္ကက္ 
ရပ္ေရးရြာေရး၊   လူမႈေရးလုပ္ 
သည။္ လူေကာင္းျဖစ္ေအာင ္လမ္း 
ၫႊန္ေပးေသာ ဗုဒၶအဆံုးအမကုိ  
နာယူ က်င္ႀ့ကအံားထုတ္ၿပီး ဘ၀ကု ိ
သက္ေသာင့္သက္သာျဖတ္သန္း 
ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဆုိ  
သည္။
 ‘‘ဆုိးခဲဖ့ူး၊ မုကိခ္ဲဖ့ူးၿပ။ီ အလပု ္
ေတြလည္း အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့ဖူး 
ၿပီ။ လူငယ္ေတြကုိ မွာခ်င္တာက 
ဆုိးတဲ့ မိုက္တဲ့ဘ၀ ဘယ္ေတာ့မွ 
ေကာင္းေကာင္း အိပ္လို ႔မေပ်ာ္၊ 
စားလို ႔မ၀င္ဘူး။ ကြ ၽန္ေတာ့္လို  
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမတတ္ 
လည္း သမၼာအာဇီ၀အလပ္ုကု ိႀကိဳး 
စားၾကည့္ၾကပါ’’
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နာဂအတြက္ လမ္းႏွင့္မီး ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္း လံု 
ေအာင္ေၾကးေမာင္းေလးျဖင့ ္အပု ္
ကာ ကိယုလ္ံုးတီးနီးပါး ကခနု္ေလ ့
ရွိေသာ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားကို ျပည္ 
တြင္းကသာမဟုတ္ ကမၻာကပါ 
သိၾကသည္။
 နာဂလမူ်ဳိးမ်ားေနထိငုသ္ည့ ္
ေလရီွး၊ လဟယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ 
သံုးခကုိ ုစုေပါင္း၍ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံ ု
အေျခခံဥပေဒအရ နာဂ ကိယ္ုပုိင ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဟု သတ္မွတ္ 
ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕နယ ္
ႀကီးသံုးခုအပါအ၀င္ ဒံုဟီး၊ ပန္ 
ေဆာင၊္ ထနပ္ါေကြ၊ မိ၀ုုငိ္းလြတ၊္ 
ဆြမၼရာဟူ၍ ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ ငါးၿမိဳ႕ကို 
လည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
 နာဂေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ 
သည့္ နန္းယြန္း၊ ပန္ေဆာင္ေဒသ 
သို႔ သြားလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ 
တြင္းရွိ တႏိုင္းၿမိဳ႕မွ နာဂေတာင္ 
ေပၚခရီးစဥ္ကို စတင္ျပင္ဆင္ၾက 
ရမည္ျဖစ္သည္။ တႏုိင္းၿမိဳ႕သို ႔ 
ေရာက္လွ်င္ ခရီးသြားဧည့္သည္ 
မ်ား မိမိတို႔တြင္ ပါလာသည့္ အ 
ထုပ္အပိုးမ်ားအား ဆိုင္ကယ္ 
ေနာက္ျခမ္းတြင္ တုပ္ခ်ည္ၾကရ 

မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဆိုင္ကယ္မ်ား ေတာင္ေပၚတက္ 
သည့္အခါ ေနာက္သို႔ ျပဳတ္က်မ 

သြားေအာင္ျဖစ္သည္။ 
 နန္းယြန္း၊ ေလရွီးႏွင့္ လ 
ဟယၿ္မိဳ႕မ်ားတြငမ္ ူပို႔ေဆာငဆ္က ္

သြယ္ေရးက သိပ္မဆိုးလွ။ ပန္ 
ေဆာင္ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ မ်ား 
အတြက္မူ အစစအရာရာ ခက္ခဲ 

ေနေသးသည္။
 နန္းယြန္း၊ ပန္ေဆာင္ေဒသ 
သို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား 

ၿမိဳ႕မွ မိုင္ႏွစ္ရာခရီးကို သြားၾကရ 
မည္ျဖစၿ္ပီး တႏိငု္းၿမိဳ႕အထ ိမနွလ္ံ ု
ကားမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္ 
သည္။ တႏိုင္းၿမိဳ႕မွ နန္းယြန္း၊ ပန္ 
ေဆာင္ေဒသကို ဆိုင္ကယ္မ်ား 
ျဖင့္သာ အဓိက အားျပဳသြားလာ 
ေနၾကရသည့္ ခရီးျဖစ္သည္။
 တႏိုင္းၿမိဳ႕မွ ရွင္ေဗြယန္ၿမိဳ႕ 
အထိ မိုင္ ၆၀ ခရီး သြားရမည္ျဖစ္ 
ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ မိုင္ ၆၀ ေက်ာ္ 
ခရီးကိ ုဆကသ္ြားလွ်င ္ပန္ေဆာင ္
ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
တႏိုင္းၿမိဳ႕မွ ပန္ေဆာင္ေဒသအ 
ထ ိဆိငုက္ယက္ယရ္ခီမွာ ပြင္လ့င္း 
ရာသတီြင ္ရစွ္ေသာင္းက်ပမ္ွ်ရွၿိပီး 
မိုးရာသကီာလ ခရီးသြားလွ်င ္က်ပ ္
တစသ္နိ္းႏစွ္ေသာင္းအထ ိေပး ၾက 
ရသည္။
 ‘‘ပြင့္လင္းရာသီမွာ သြားရင္ 
ေတာ့ ကယ္ရီခ နည္းနည္းသက္ 
သာတာေပါ့။ မိုးတြင္းမွာ ခရီး 
သြားရင္ေတာ့ ကယ္ရီခလည္း ပို 
ေပးရတယ္။ ကယ္ရီသမားေတြ 
ကလည္း စြန္႔စြန္႔စားစားနဲ႔ သြား 
ေနရေတာ့ ပိုေပးရတာေပါ့’’ ဟု 
ပန္ေဆာင္ေဒသခံ ကိုေလာ္ေလာ္ 
က ေျပာသည္။

နန္းေအာင္

စာမ်က္ႏွာ (၇)သို႔

နန္းယြန္းႏွင့္ လဟယ္ၿမိဳ႕ၾကား ေက်းရြာတစ္ရြာမွ ကေလးငယ္မ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - က်င္းေဆာင္
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မန္က်ည္းရြက္သနပ္
 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ၀ုိက္ဖီက မန္က်ည္းရြက္သနပ္သုပ္ေလး လုပ္ထားပါတယ္။
 မန္က်ည္းရြက္သနပ္လုပ္ဖို႔ ေရေႏြးကုိ ဆားထည့္ၿပီး ဆူေအာင္တည္ၿပီး မန္က်ည္းရြက္အစိမ္းေပၚ 
ေလာင္းခ်ပါ။ မန္က်ည္းရြက္ႏြမ္း (အ၀ါေရာင္ျဖစ္) သြားရင္ ေရစင္ေအာင္ညႇစ္ၿပီး ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲ 
ထည့္ၿပီး အထုပ္ကေလးေတြထုပ္ပါ။ ၿပီးရင္ အထုပ္ကေလးေတြကုိ ဆားေရနဲ႔စိမ္ထား။ တစ္ပတ္ေလာက ္
ၾကာရင ္ထုတ္စားလို႔ရပါၿပီ။ ေရစမ္ိထားတဲ ့အတိုင္း အထုပ္ကေလးေတြကု ိေနာက္ႏစွမ္န္က်ည္းရြက္ေပၚခ်န္ိ 
ထိ သိမ္းထားၿပီး စားလု႔ိရပါတယ္။
 မန္က်ည္းရြက္သနပ္ကုိ ၾကက္သြန္နီ၊ ေျမပဲ၊ င႐ုတ္သီးစိမ္း၊ ဆီစိမ္းစမ္းၿပီး သုပ္႐ံုပါပဲ။
 မန္က်ည္းရြက္သနပ္က ခုလုိသုပ္႐ံုတင္က အသားဟင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးန႔ဲ အခ်ဥ္အစားထိုးတဲြဖက္ၿပီး 
ခ်က္လို႔လည္းရပါတယ္။
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 ဒု တိယကမ ၻာစစ္အတြင္း  
ေဖာက္လုပ္ထားခဲ့သည့္ ကမၻာ 
ေက်ာ္လမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ စတီး 
၀ဲလ္လမ္းမေခၚ လီဒိုလမ္းမႀကီး 
အတုိင္း သြားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေတာေတာင္လွ်ဳိေျမာင္ေတြၾကား 
ေႁမြလိမ္ေႁမြေကာက္ျဖင့္ ေဖာက္ 
လုပ္ထားသည့္ လီဒိုလမ္းမႀကီး 
၏ ေတာေတာင္သဘာ၀႐ႈခင္းအ 
လွမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားရမည္။
 အိမ္ေျခေပါင္းငါးရာေက်ာ္ 
ခန္႔ရိွသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ခဲြတစ္ခု ျဖစ္ 
ေသာ ပန္ေဆာင္ၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့ 
ဆက္သြယ္ေရး လမ္းမႀကီး ျဖစ္ 
သည့္ လီဒိုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ 
တညထ္ားသည့ ္ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ ္
ၿမိဳ႕ျဖစသ္ည။္ ပထ၀အီေနအထား 
အရ အိႏၵယိႏိငုင္ ံလဒီိၿုမိဳ႕မွ ျမန္မာ 
ႏိငုင္အံတြင္းရိွ ျမစႀ္ကီးနား၊ မူဆယ္ 
-လား႐ႈိးမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
ကူမင္းအထိ ဆက္သြယ္ေဖာက္ 
လုပ္ထားသည့္ အဓိက ဆက္ 
သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ 
တညရ္ွိေသာလ္ည္း နန္းယြန္း၊ ပန ္
ေဆာင္ေဒသအတြက္ လမ္းပန္း 
ဆကသ္ြယ္ေရးမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက ္
က်ေနဆဲျဖစ္သည္။

 ျမနမ္ာအစိုးရသစ္ေျပာင္းလ ဲ
ၿပီးေနာက္ပိုင္း သက္တမ္းသံုးႏွစ္ 
ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဒသလမ္း 
တံတား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ္လည္း  
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျမသားလမ္း တုိး 
ခ်ဲ ႕အဆင့္သာရွိေနေသးသျဖင့္  
ေဒသခံ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ား 
မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ 
ခဲမႈျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။
 ‘‘အရင္ကထက္စာရင္ေတာ့ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး နည္း 
နည္းေကာင္းလာတယ္လို႔ ေျပာ 
လို႔ရေပမယ့္ ဒါကလည္း ပြင္လ့င္း 
ရာသီေလာက္ပဲ အဆင္ေျပတာ 
ပါ။ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာလည္း 
ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲ 
လာတာမရိွေသးပါဘူး’’ ဟု ပန္ 
ေဆာင္ေဒသတြင္ လူမႈေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦး 
စိမ္းေမာင္က ေျပာသည္။
 လ မ္း ပ န္း ဆ က္ သြ ယ္ေ ရး  
ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈျပႆနာ
ကိ ုအဓကိရငဆ္ိငု္ေနရျခင္းျဖစၿ္ပီး 
ျမစ္ႀကီးနားဘက္မွ တင္သြင္းလာ 
သည့္ အဓိက လူသံုးကုန္ပစၥည္း 
မ်ားကို ေဒသခံလူထုက ေစ်းႀကီး 
ေပးကာ ၀ယ္သံုးေနၾကရသည္။
 ျမစ္ႀကီးနား - မႏၲေလးႏွင့္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရသန္႔တစ္ 
ဘူးကို ေငြက်ပ္ ၅၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူ 
၍ ရႏိုင္ေသာ္လည္း နန္းယြန္း၊ 
ပန္ေဆာင္ေဒသတြင ္ေရသန္႔တစ ္
ဘူး က်ပ္တစ္ေထာင္ ေပး၀ယ္ 
ကာ ၀ယ္သံုးေနရဆဲျဖစ္သည္။
 လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚ 
ရပက္ြကမ္်ားတြင ္တစ္ေန႔သံုးနာရ ီ
မီးစက္ေမာင္းေပးလ်က္ရွိေသာ္  
လည္း အေျခခံေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားတြင္ မီးအလင္းေရာင္ရရွိရန္ 
ဖေယာင္းတုငိက္ိသုာ အဓကိအား 
ျပဳေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
 ‘‘ၿမိဳ႕နယ္တစခု္ထမွဲာ ေတာင ္
မွ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္တစ္ခုပဲ မီးရ 
တယ။္ တျခားရပက္ြက္ေတြမွာက 
မီးမရဘူး။ လွ်ပစ္စမ္ီးျပတ္ေတာက ္
သြားရငလ္ည္း ဒါကိ ုအျမနဆ္ံုးေျဖ 
ရငွ္းေဆာငရ္ြက္ေပးတာ ဘာမမွရွ ိ 
ဘူး’’ဟု ဦးစိမ္းေမာင္က ေျပာသည္။
 မိသားစု၀င္ေငြအနည္းငယ္ 
တတ္ႏိုင္သည့္သူမ်ားက ဆိုလာ 
မီးမ်ားကိ ုအသံုးျပဳၾကေသာလ္ည္း 
ဆယ္အိမ္လွ်င္ သံုးအိမ္ခန္႔သာ 
အသံုးျပဳႏုိင္ၾကသည္။
 ‘‘ဒီမွာက ဘာပဲ၀ယ္၀ယ္ အ 
နည္းဆံုးတန္ဖုိးကေတာ့ တစ္ 
 ေထာင္ေပးရတယ္’’ ဟု ပန္ ေဆာင္ 
ေဒသခံ ကိုေလာ္ေလာ္က ေျပာ 
သည္။
 ပန္ေဆာငၿ္မိဳ႕သည ္ျမန္မာ- 

အိႏိ ၵယနယ္စပ္ၿမိဳ ႕ျဖစ္သည့္အ 
တြက္ မိသားစုမီးဖိုေခ်ာင္သံုး 
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆီ၊ ဆား၊ 
ၾကက္သြန္ႏွင့္ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ား 
ကို အိႏၵိယမွ အဓိက၀ယ္ယူသံုးစဲြ 
ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး အ၀တ္အထည္ 
ႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ျမစ ္
ႀကီးနားဘကမွ္ တငသ္ြင္းလာသည့ ္
ကနုပ္စၥည္းမ်ားကိသုာ အဓကိ အား 
ထားေနၾကရသည္။
 ေဒသခံမ်ားအတြက္ ထြန္ 
ယက္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ လယ္ယာ 
ေျမမ်ားရွိေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္မည့္ အ 
လပုအ္ကိငုအ္ခြင့အ္လမ္းႏငွ္ ့ေစ်း 
ကြက္မရွိျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ 
ေငြရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိ 
သည္။ မိသားစုတစ္စုတြင္ ပ်မ္းမွ် 
လတူစဥ္ီး၀င္ေငြမွာ ႏစွရ္ာက်ပ၀္န္း 
က်င္သာ ရွိသည္။
 ယခင္က နာဂလူမ်ဳိးမ်ား 
သည္ ေရေျမေဒသတစ္ခုတည္း 
တြင ္စစုည္းေနထိငုခ္ဲၾ့ကရာမ ွဦးႏ ု
လက္ထက္တြင္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ 
ႏစွ္ႏိငုင္ ံနယန္မိတိစ္ည္းမ်ဥ္း သတ ္
မတွရ္ာမ ွနာဂလမူ်ဳိးမ်ားသည ္ျမန ္
မာအိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ 
ၾကသည့ ္လမူ်ဳိးအျဖစ ္ရပ္တည္ေန 
ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစု 
ေပါင္းလဥူီးေရမွာ သံုးသနိ္းခန္႔ျဖစ ္
သည္။ 

 ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္ 
သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ 
ႏိငုသ္ည့ ္သဘာ၀႐ႈခင္းအလအွပ 
၀န္းက်င္မ်ားရွိေသာ္လည္း လမ္း 
ပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ 
ေၾကာင့္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈ 
မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အိႏိၵယဘက္ကေတာ့ တစ္ 
ခါတေလ ေလးငါးေယာကတ္စဖ္ဲြ႕ 
ေန႔ခ်င္းျပန္ အလညလ္ာၾကတယ္။ 
သူတို႔က ေနာင္ယန္းအင္းကို အဓိ 
က စိတ္၀င္စားၿပီး အလည္လာ 
ၾကတယ္။ ဒီေဒသကလည္း ခရီး 
သြားလာေရးလုပ္ငန္း လုပ္မယ္ 
ဆိရုင ္စတိ၀္ငစ္ားစရာေကာင္း တဲ ့
ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္တယ္’’ ဟု 
ဦးစိမ္းေမာင္က ေျပာသည္။
 လက္ ရိွအစိုးရလက္ထက္ 
တြင ္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက ္ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရး အေဆာက္အ 
အံုမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ 
ေပးေနေသာလ္ည္း ေဒသတြင ္တာ 
၀န္ထမ္းေဆာငမ္ည့ ္၀န္ထမ္းအင ္
အား မ်ားစြာလိအုပမ္ႈရွိေနသည္ ့အ 
တြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
က႑မ်ားတြင္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္ 
က်ေနဆဲျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ 
ေနာက္အက်ဆံုးေဒသဟု ဆို 
သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပညာ 
သင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ 

၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္း 
သားဦးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ 
ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း  
နာဂေဒသျဖစ္သည့္ နန္းယြန္း၊ 
ပန္ေဆာင္ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ 
လွ်င္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ 
ျမင္သူဦးေရ သံုးဆယ္ပင္မျပည့္ 
ဘဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအျမင့္ 
ဆံုး ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္ေထာင္ 
စုလႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ လႊတ္ 
ေတာမ္်ားတြင ္နာဂတိငု္းရင္းသား 
မ်ားကိုယ္စား အသံထုတ္လာႏိုင္ 
ခဲ့သည္။
 ထိုကဲ့သို႔ နာဂေဒသအေရး 
ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေန 
ေသာ္လည္း သံုးႏွစ္ခဲြကာလအ 
တြင္း ထူးျခားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား 
ျပစရာမရွိေပ။ 
 သို႔ေသာ ္အဆိပုါ လႊတ္ေတာ ္
ႀကီးမ ွဆံုးျဖတ္ေပးလိကုသ္ည့ ္၀န ္
ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္ေပး လိကုသ္ည့ ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္မွ 
လိုက္လာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္ 
တက္လာမႈ ျပႆနာကို ေနျပည ္
ေတာမ္ ွမိငု္ေပါင္းရစွရ္ာေက်ာ ္ေ၀း 
ကြာသည့ ္ပန္ေဆာငၿ္မိဳ႕ေလးတြင ္
ေတာ့ ခါးခါးသီးသီး ရင္ဆိုင္ေနရ 
ၿပီျဖစ္သည္။ 

နာဂအတြက္ လမ္းႏွင့္မီး
စာမ်က္ႏွာ (၅)မွ
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေႏွးေႏွး၊ ျမန္ျမန္
ဧၿပီ
àေအာင္သူရ

လကုန္ပုိင္းတြင္ ထူးျခား  
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး 
ေႏြးမႈႏွစ္ခုရိွသည္။ က 

ရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒  
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူးတူးေစးဖိုးက 
‘၀’ျပည္ေသြး စည္းညီၫြတ္ေရး 
ပါတီႏငွ္ ့ရမွ္း ျပညန္ယအ္ေရ႕ွပုငိ္း 
ေဒသ(၄) အဖြ႕ဲတုိ႔ကိုေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံ  
လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္ 
မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  
သြားေရာက ္ေဆြးေႏြးခဲၾ့ကျခင္းျဖစ ္
ၿပီး အဆိုပါ အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕စလံုးမွာ  
တုငိ္းရင္းသား လကန္ကက္ုငိအ္ဖဲြ႕ 
မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္မူ 
ၾကမ္းေရးဆဲြေရး က်င္းပခဲ့သည့္ 
ညီလာခံသုိ႔ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး တက္ 
ေရာက္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။
  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး ဧၿပီ 
၂၆ ရက ္ရကစ္ဲြျဖင္ ့ပူးတြဲေၾကညာ 
ခ်က္ႏွစ္ေစာင္  ထုတ္ျပန္ခဲ့ ၾက 
သည။္ ‘၀’ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ 
ေရးႏွင့္ KNU ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခ်က္ 
တြင ္ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရႏငွ္ ့တုငိ္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ျဖစ္ 
ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိႏုိင္ငံ 
ေရးနည္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြး 
ေႏြး ရ န္  တ န္း တူ ညီ တူ ညိႇႏႈိ င္း  
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူ 
သည္ဟု ပါရိွသည္။
 ထုိ ႔အျပင္ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ 
ျပႆနာမ်ားကု ိေျဖရငွ္းျခင္းသည ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိ 
ခိုက္ပ်က္စီးေစသျဖင့္ လံုး၀ဆန္႔ 
က်င္ေၾကာင္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူ 
သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရိွသည္။
 အထူးေဒသ (၄) အဖဲြ႕ႏွင့္ 
KNU ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ 
ျပည္ေထာငစ္အုစုိးရႏငွ္ ့တုငိ္းရင္း 
သားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားအၾကား တန္းတူညီတူေဆြး 
ေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္း ၊  အျပန္အလွန္  
ေလးစားမႈရိွျခင္း၊ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးညိႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလပုမ္ညဟ္ ုသေဘာ 
တူညီၾကပါသည္ဟု ပါရိွသည္။
 ထုိပူးတဲြေၾကညာခ်က္ႏွစ္ခု 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
သြားမယ္လုိ႔ေျပာတာပ’ဲ’ဟု ျမန္မာ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္   ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရးဗဟုိဌာနမွ အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္ 
တာမင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။
  ထုိ ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ 

ေရးထိုးရာတြင ္‘၀’ျပည္ေသြး စည္း 
ညီၫြတ္ေရးတပမ္ေတာ္ႏငွ္ ့အထူး 
ေဒသ (၄) အဖဲြ႕တို႔မွာ ပါ၀ငလ္ာႏိငု ္
သည့္အေနအထားျဖစ္သည္။
 အင္အားႀကီးအဖဲြ႕ ႏွစ္ခုျဖစ္ 
ေသာ ‘၀’ျပည္ေသြးစည္ညီၫြတ္ 
ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ အထူးေဒသ 
(၄) အဖဲြ႕တို႔မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အ 
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါ၀င္ 
လာႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားအင္ 
အား ႀကီးအဖဲြ ႕တစ္ဖဲြ ႕ျဖစ္ေသာ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ အ 
ပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကိငုအ္ဖဲြ႕အခ်ိဳ႕ႏငွ္ ့တပမ္ေတာတ္ို႔ 
ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရိွ 
သည္။
  ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား 
လကန္ကက္ုငိအ္ဖြ႕ဲမ်ားၾကား တစ ္
ႏိငုင္လံံုးအပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရးႏငွ္ ့
ပတ္သက၍္ သေဘာထားကဲြလြမဲႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္ 
မာအ့ေရးေလလ့ာသအူခ်ိဳ႕က သံုး 
သပ္ၾကသည္။
 ‘‘ျမန္ျမန္သြားခ်င္တဲ့အဖဲြ႕နဲ ႔ 
ေႏွးေႏွးသြားခ်ငတ္ဲအ့ဖြ႕ဲေတြ ၾကား 
ႏစွဖ္ဲြ႕ျဖစသ္ြားႏုငိတ္ယ္’’ဟု ေဒါက ္
တာ မင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။
 လကရ္ိတွြငလ္ည္း တစ္ႏိငုင္ ံ
လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္း 
ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီတုိ႔ၾကား အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းတစ္္ခုေရးဆဲြရာ 
တြင ္သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားရိွေန 
သည္။
 ‘‘လကန္ကက္ိငုအ္ဖဲြ႕အ စည္း 
ေတြ ဆုိေပမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လြတ္ 
ေျမာကန္ယ္ေျမ၊ ကုယ့္ိၾကမၼာကုယ္ိ 
ဖနတ္ီးခြင္စ့တဲ ့ အက်ဳိးစီးပြားက မ 
တၾူကဘူး’’ဟ ုျမနမ္ာႏိငုင္လံံုးဆုငိ ္

ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္ 
တစတ္ပ္ဦး(ABSDF) ဗဟိုေကာ္မ 
တီ၀င္ ကိုလြမ္းဏီကသုံးသပ္သည္။
 သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ 
ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီး 
ေနာက္ပုိင္း တုိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားအား ၂၀၁၁ ခု 
ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္ 
တြင ္စတငက္မ္းလမ္ွးခဲ့သည။္ ထုိ 
ေနာက္ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစ၍
ရမွ္းျပညအ္ေျခစုကိတ္ုငိ္းရင္းသား 
လကန္ကက္ုငိအ္ဖြ႕ဲမ်ားႏငွ္ ့ပဏာ 
မအပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးလကမွ္တ္ 
ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ 
႐ံုးႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ 
ပမာဏအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို  
ကဲသ့ုိ႔ လကမ္တွ္ေရးထိုးထား ေသာ ္
လည္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈရိွခဲ့  
သည္။ 
 ထို႔ေၾကာင္ခ့ုငိမ္ာသည္ ့အပစ ္
အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိရန္အတြက္ 
တုငိ္းရင္းသားအားလံုးပါ၀ငသ္ည္ ့ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရး စာခ်ဳပခ္်ဳပဆ္ိုႏုငိရ္န ္၂၀၁၃ ခ ု
ႏစွ ္ႏစွလ္ယ္ပိုင္းမွာစ၍ ႏစွဖ္ကစ္ 
လံုးက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
 တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ၿပီးမွသာ 
ႏုငိင္ံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလပု္ႏုငိ ္
မည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစသ္ည။္
 လက္ရိွတြင္မူ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးထား 
ေသာ္လည္း  ခုိင္မာမႈမရိွသျဖင့္ 
စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား  ေနရာခ် 
ထားေရး၊ မုငိရ္ငွ္းလင္းေရးႏငွ္ ့ျပန ္
လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေပ။
  အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမျပဳလုပ္ 
ႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အပစ္အ 
ခတရ္ပစ္ဲေရးလပုထ္ားေသာ အဖဲြ႕ 
မ်ားမွ ေအာက္ေျခအဖဲြ ႕မ်ားမွာ 
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕ေန 
ရာမ်ားတြင္ ဆက္ေၾကးေကာက္ 
ျခင္းမ်ားရိွလာၾကသည္။
 ထုိ ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေသာ အဖဲြ႕ 
မ်ားက  တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အား အျမန္ 
ဆံုးလက္မွတ္ေရးထိုး၍ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ခ်င္ 
ၾကသည္။ သုိ ႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ 
အ ဖဲြ႕မ်ားကမ ူတစ္ႏုငိင္လံံုးအပစ ္
အခတရ္ပစ္ဲေရးစာခ်ဳပ ္ခ်ဳပဆ္ုရိာ 
တြင ္ႏိငုင္ံေရးအာမခခံ်ကမ္်ား ရရိ ွ
ၿပီးမ ွစာခ်ဳပတ္ြင ္လကမ္တွ္ေရးထိုး 
ခ်င္ၾကသည့္ သေဘာရိွသည္။
 ‘‘KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြက 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးကို  လု ပ္ ခ် င္တဲ့သေဘာရွိ  
တယ္။ တစ္တုိင္းျပည္လံုး အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးကို  မျဖစ္ျဖစ္  
ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ 
သေဘာျဖစ္တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရး 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္းပါးမ်ား 
ေရးသားေနသူ သတင္းစာဆရာ 
စည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။
 ထုိ ႔ေၾကာင့္ အင္အားႀကီး 
တုငိ္းရင္းသားလကန္ကက္ုငိအ္ဖြ႕ဲ 
ျဖစ္ေသာ ‘ဝ’ျပည္ ေသြးစည္းညီ 
ၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္အား KNU 
ကစည္း႐ံုးခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ အျခား 
ေသာ ရမွ္းတုငိ္းရင္းသား လကန္က ္
ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုမွာ လည္း  
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 

ေရးစာခ်ဳပ္ အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ေရး 
ထိုးလိုၾကေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုိသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ထတဲြင ္‘ဝ’ျပည ္ေသြးစည္းညီၫြတ္ 
ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ အထူးေဒသ 
(၄)အဖြဲ႕တို႔မွာ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တရား 
ဝငထ္တု္ျပနထ္ားေသာ စာရင္းအ 
ရ ‘ဝ’ ျပည ္ေသြးစညး္ညီၫြတ္ေရး 
တပ္မေတာ္မွာ အင္အားသံုး 
ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။
 ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ၏္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေျခာက္ 
ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ 
ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ 
တိတိက်က် လိကုန္ာရန္၊ ဒို႔တာဝန္ 
အေရးသံုးပါးႏငွ့ ္ဒမီုကိေရစအီႏစွ ္

သာရကိ ုလကခ္ၿံပီး ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္း 
ပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ 
ေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လုိက္ပါ 
ေဆာငရ္ြကရ္န္ စသည္အ့ခ်ကမ္်ား 
ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာငအ္ခ်ိဳ႕က လက ္
မခံႏုငိသ္ည္ ့အေနအထားရွသိည။္
 အဆုိပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ 
(NCCT)ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာ 
က ‘‘ႏုိင္ငေံရးအရ လက္နက္ခ် 
လုိက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားမယ္’’ ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ထုိ႔အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အ 
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသည့္ စကား 
လံုးအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အျငင္းပြားလ်က္ရွိေနၾကသည္။
 ‘‘ကုိယ့္ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ႏွစ္ 
ဖက္လံုးက ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ ႔ 
လု ိလမ့္ိမယ္။ အထူးသျဖင့ ္တပ္မ 
ေတာ္ဘကက္’’ဟု လူ႔ေဘာငသ္စ ္
ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္က 
အႀကံျပဳသည္။
 သို႔ေသာ္ KNU ႏွင့္ ‘ဝ’ျပည္ 
ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ ႕တုိ ႔ 
ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ပုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထူးျခားမႈမ်ားရွိ 
ခဲ့သည္။ လက္ရွိ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ 
ပြားေနေသာ KIO အေနျဖင့ ္အစုိး 
ရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ 
ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။
  ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမလ ၁၃ ရက္ 
တြင ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ့ကခ်င ္
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ 
ေထာငစ္ၿုငမိ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင ္
ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ ေဆြး 
ေႏြးပြသဲည ္အေရးႀကီးေသာ ေဆြး 
ေႏြးပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထုိေဆြး 
ေႏြးပြဲအေျခအေနေကာင္းမွသာ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရး ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ 
ေထာငစ္ၿုငမိ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင ္
ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ ေဆြး 
ေႏြးပြမွဲာလည္း အေျခအေန ေကာင္း 
မည့္ အေနအထားျဖစ္ေပသည္။

-တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတစ္ခုေရးဆဲြ 
ရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္  
ေအာက္တုိဘာတြင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္လုိင္ဇာတြင္က်င္းပခဲ့။ 
-ထုိညီလာခံမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕  
(NCCT)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့။မူၾကမ္းတစ္ခုရရွိခဲ့
- ထုိညီလာခံမွ ရရွိခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူ 
ၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့။
- ထို႔ေနာက ္KNU ထနိ္းခ်ဳပန္ယ္ေျမ ေလာခ္ီးလားေဒသတြင ္တစ္ႏုငိင္ ံ
လံုး အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းတစခု္ေရးဆြရဲန္ ၂၀၁၄ ခုႏစွ ္ဇန္န 
ဝါရီတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့။
- ထုိေဆြးေႏြးပြမဲ ွရရွခိဲ့ေသာ မၾူကမ္းအား ျပည္ေထာငစ္ၿုငမိ္းခ်မ္းေရး  
ေဖာ္ေဆာင္ေရးလပုင္န္းေကာမ္တီႏငွ့N္CCT အဖြ႕ဲတုိ႔ မတလ္တြင ္ရန ္
ကနုၿ္မိဳ႕ ျမနမ္ာၿ့ငမိ္းခ်မ္း ေရးစငတ္ာတြင ္ပထမဆံုးအႀကမိ္ေဆြးေႏြးခဲ။့
- ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဆြးေႏြးခဲ့။
- ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္  
သေဘာတူညီမႈရရွိထား။

ဓာတ္ပံု- ေအာင္သူရ
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မိခင္ႏုိ႔ကို ေအးခဲၿပီး တုိက္သည့္နည္းေမြးကင္းစမွ အသက ္၆လအထိ မိ 
ခင္ႏုိ႔ရည္တစ္မ်ဳိးတည္းသာတုိက္ 
ေကြၽးရမည္ဟု က်န္းမာေရးပညာ 
ရွင္မ်ားက လမ္းၫႊန္ထားေသာ္ 
လည္း မညသ္ုိ႔တိုက္ေကြၽးရမညက္ိ ု
အေသးစတိမ္သရိွိေသာေၾကာင္ ့မ ိ
ခင္ႏုိ႔တုကိ္ေကြၽးေရးတြင ္အားနည္း  
ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။
 ေမြးၿပီးတစန္ာရီအတြင္း မိခင ္ 
ႏို႔တုိက္ေကြၽးရမည္။ ေရႏွင့္ျဖည့္ 
စြကစ္ာမ်ားကိ ုကေလးအသက ္၆ 
လအထ ိမတုကိ္ေကြၽးရ။ ႏုိ႔ဘူးႏငွ္ ့
ခ်ဳိလိမ္မ်ားအသုံးမျပဳရ၊ ကေလး 
ငယဆ္ာသည္အ့ခါတိငု္း မခိင္ႏုိ႔ကု ိ
သာတိုက္ေကြၽးရမည္ဟု ကမၻာ့ 
က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲႀကီးႏငွ္ ့UNICEF  
တုိ႔က မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ဳိးတည္းတုိက္ 
ေကြၽးေရးဆုငိရ္ာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
ခ်မွတ္ေပးထား၏။
 ‘‘အသက္ ၆လအထိ မိခင္ႏုိ႔ 
တစမ္်ဳိးတည္းတုကိရ္မယလ္ုိ႔ၾကား 
ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ ့႐ံုးအလပ္ုနဲ႔ကအ 
ဆင္မေျပလုိ႔ ႐ုံးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ႏုိ႔မႈန္႔ပဲတုိက္တယ္’’ဟု အသက္ ၅ 
လအရြယ္ ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူ 
ကမုၸဏ၀ီန္ထမ္း မရတနာက ေျပာ 
သည္။
 မိမိ၏ ရင္ေသြးငယ္အား မိခင ္
ႏုိ႔ကိုသာတိုက္ေကြၽးလိုေသာ္လည္း 
႐ုံးသြားခ်ိန္တြင္ မည္သို ႔ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္ကိုမသိရွိေသာေၾကာင့္ 
ႏုိ႔မႈန္႔ကိုသုံးစြဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟု မ 
ရတနာကဆုိသည္။
 ‘‘အလပ္ုလပ္ုေနတဲမိ့ခင္ေတြ 
မွာ မိခင္ႏုိ ႔တစ္မ်ဳိးတည္းတုိက္ 
ေကြၽးေရးမွာအဆင္မေျပမႈေတြရွိ 
တယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ အလုပ္ 
လပု္ေနတဲအ့ခ်နိမ္ွာ ကိယု္က့ေလး 
အတြက ္အဆင္ေျပေအာငမ္ခိင္ႏုိ႔ 
ကိ ုသမိ္းဆည္းလုိ႔ရတဲန့ည္းေတြရွ ိ
တယ္’’ဟု ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံု 
ႀကီးမွ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ 
တစ္ဦးကေျပာသည္။

 သာမန္အခန္း အပူခ်ိန္ျဖစ္ 
ေသာ ၇၃-၇၇ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ 
တြင္ အခ်ိန္ေလးနာရီ ေရခဲထည့္ 
ထားေသာေရခဲပုံးျဖင့္သိမ္းဆည္း 
ပါက ၂၄နာရီ၊ အပူခ်ိန္ ၃၉ဒီဂရီ 
ဖာရင္ဟုိက္ႏွင့္ ေအာက္ရွိေသာ 
ေရခဲေသတၱာတြင္ ၂ရက္မွ ၈ရက္ 
အထိ၊ အပူခ်ိန္သုညဒီဂရီဖာရင္ 

ဟုိက္ရွိေသာ ေရခဲေသတၱာတြင္ 
၃ လမွ ၄လႏွင့္ သုညဒီဂရီဖာရင္ 
ဟိုက္ေအာက္ရွိေသာ ေရခဲေသ 
တၱာတြင္ ၆လမွ ၁၂လအထိ မိခင္ 
ႏို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္ဟု 
ကေလးသူငယ္က်န္းမာေရးဆုိင္ 
ရာ သုေတသနျပဳမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ 
ျပထားသည္။

 ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ 
ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အ သက္ 
ေလးလခြဲအရြယ္ ကေလး၏ မိခင ္ 
ျဖစ္သူ မစႏၵာက ‘‘ကုမၸဏီကို လာ 
ရင္ ေရခဲပုံးေလးယူလာတယ္။ ႏုိ႔ 
ေတြသက္ရင္ ညႇစ္ၿပီးအဖုံးပါတဲ့ 
ခြက္ထဲထည့္ၿပီး ေရခဲေသတၱာ 
ထမွဲာသြားထားတယ္။ ျပန္ရင ္ေရ 

ခဲပုံးထဲထည့္ၿပီး ျပန္သယ္သြား 
တယ္။ ကုယ္ိက ၀န္ထမ္းဆုိေတာ့ 
ကုယိ္က့ေလးကိ ုမခိင္ႏုိ႔တုကိ္ေရးနဲ႔ 
ပတ္သကၿ္ပီး ကေလးအထူးကကု 
ၫႊန္တဲ့အတုိင္း လုပ္တာပါ’’ဟု 
ေျပာသည္။
 သုိ႔ေသာ္ ထုိကဲ့သုိ႔ အေအးခံ 
သိမ္းဆည္းထားေသာမိခင္ႏုိ ႔ရည္ 
အတြက္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္  
လည္းရိွေနပါသည္။ စတင္သိမ္း 
ဆည္းသည္အ့ခ်နိက္ု ိအၫႊန္းကပ ္
၍ မွတ္သားထားျခင္း၊ ေရခဲေသ 
တၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းသည့္ မိ 
ခင္ႏုိ႔ရည္ထည့္ထားေသာ ဘူးကို 
အဖုံးလုံေအာင္ ပိတ္ထားျခင္း၊ 
မိခင္ႏုိ ႔ရည္ဘူးတစ္ခုလွ်င္ သိမ္း 
ဆည္းရမည္ ့ပမာဏမွာ ၂ေအာငစ္ 
မွ ၄ ေအာငစ္အထိသာရိွရမညဟု္ 
သတမ္တွ္ထ္ားသည္အ့ျပင ္မမိ၏ိ 
ရင္ေသြးအားတုိက္ေကြၽးရာတြင္ 
သိမ္းထားခ်ိန္အၾကာဆုံးဘူးကုိ ပ 
ထမဆုံးအသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီးအ 
နည္းငယ္ပူေႏြးေသာေရျဖင့္ အ 
ေအးခံထားေသာဘူးကုိ အျပင္ 
ဘကမွ္ ေလာင္း၍သာမန္အခန္းအ 
ပူခ်ိန္ထိေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရ 
မညဟ္ ုမခိင္ႏုိ႔သမိ္းဆည္းေရးဆုငိ ္
ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။
 ‘‘မိခင္ႏုိ ႔ကိုညႇစ္ၿပီး အိမ္မွာ 
ထားခဲခ့ုငိ္းတာ။ ဒါမမွဟတု ္အလပု ္
ထကဲေန အမိက္ုယိခူုငိ္းတာေတြရွ ိ
ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက သန္႔ 
ရွင္းမႈနဲ႔ မိခင္ႏုိ႔ကို မီးဖိုေပၚတင္ၿပီး 
အပူမေပးမိဖုိ႔ပဲ’’ဟု အေထြေထြ 
ေရာဂါကဆုရာ၀န္ေဒါကတ္ာစည ္
သူက သတိေပးသည္။
 မိခင္ႏုိ ႔တုိက္ေကြၽးျခင္းမခံရ 
ေသာ ကေလးငယ္သည္ မိခင္ႏုိ႔ 
တိုက္ေကြၽးသည့္ ကေလးငယ္ႏွင့္ 

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အဆုတ္ေရာင္ဖ်ား 
နာေရာဂါ(pneumonia) ျဖစ္ပြား 
ႏုငိ္ေျခ ၁၅ရာခုငိ္ႏႈန္းႏငွ္ ့၀မ္းပ်က ္
၀မ္းေလွ်ာျဖစ္ရန္ ၁၁ရာခုိင္ႏႈန္းပုိ 
မ်ားေနသည္။ မိခင္ႏုိ ႔ရည္သည္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္ 
ျဖည္စ့ြကစ္ာမွ် ထပမ္မံလုိေသာၿပီး 
ျပည့္စုံသည့္ အာဟာရရည္ျဖစ္ 
သည္ဟု WHOက သတ္မွတ္ေပး 
ထားသည္။
 သုိ႔ေသာ္ နာတာရွည္တီဘီ 
ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၊ HIV/
AIDS ေ၀ဒနာရွငမ္်ား၊ မိခင္ႏုိ႔တစ ္
၀ုကိတ္ြင ္ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ေနသ ူ
မ်ား၊အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား၊ အ 
သည္းေရာငအ္သား၀ါရွသိမူ်ားႏငွ္ ့
မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြနအ္ကြၽသံုံးစြ ဲ
ထားသည့္ မိခင္မ်ားတြင္ အဆုိပါ 
မိခင္ႏုိ ႔တစ္မ်ဳိးတည္းတုိက္ေကြၽး 
ေရးအတြက ္ႁခြင္းခ်က္ျဖစသ္ညဟု္ 
ဆုိသည္။
 ‘‘ဆရာ၀န္က အသက္ ၆လ 
အထိ မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ဳိးတည္းတုိက္ 
လုိ႔မွာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္လ  
ခြဲေလာက္ကတည္းက ကြၽန္မက 
ေလးကို ထမင္းရယ္၊ မုန္လာဥနီ 
ရယ္၊ ပဲနီေလးရယ္ေရာနယ္ၿပီး 
ေကြၽးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္က 
လည္း မအားေတာ ့ႏို႔မႈန္႔နဲ႔ ႏုိ႔ဘူးပ ဲ 
အဓိကအားကုိးရတယ္’’ဟု အ 
သက္ (၃၀)ေက်ာ္အရြယ္ မိခင္ 
တစ္ဦးကေျပာသည္။
 မိခင၏္ ႏုိ႔ရညသ္ညက္ေလး 
ငယ္အတြက ္ေရာဂါကာကြယ္ေပး 
ႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခုတည္းသာ 
မဟုတ္ဘဲ မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္ 
ၾကားဆကဆ္ံေရးပုမိုိေႏြးေထြးေစ 
ျခင္း၊ ကန္ုက်စရိတ္သကသ္ာျခင္း 
စသည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုေပး 
စြမ္းႏုငိသ္ညဟ္ဆုုိေသာလ္ည္း ျမန ္ 
မာႏုငိင္တံြင ္ေမြးကင္းစမွအသက ္ 
၆လအရြယ္ကေလးငယ္တစ္ရာ 
တြင္ ၂၄ဦးသာ မိခင္ႏုိ ႔တစ္မ်ဳိး 
တည္းအျပည္အ့၀တုကိ္ေကြၽးမႈကိ ု
ရရိွေနသညဟု္ UNICEF ျမန္မာက 
သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။

ရဲေနာင္

မိခင္တစ္ဦးမွ ၎၏ ႏို႔ရည္မ်ားအား ရင္ေသြးငယ္ကုိ တိုက္ေကြၽးရန္ ေအးခဲထားစဥ္ ဓာတ္ပံု - ေကသြယ္
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သားဖြားဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္မည္
ယမင္း

ရန္ကုန္၊ 
ေမ-၃

ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္မခိင္ႏငွ္ ့ကေလး 
ေသဆုံးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစရန္ 
ကမၻာတစ၀္န္းတြင ္က်င္သ့ုံးလ်က ္
ရွိေသာ သားဖြားျခင္းဆုိင္ရာ စံ 
ခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတုိင္း သားဖြား 
ဆရာမအရည္အေသြးမ်ား ျမႇင့္ 
တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္း 
မာေရးဦးစီးဌာန ၫႊနၾ္ကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္  ေဒါက္တာမင္းသန္းညြန္႔က 

ေျပာသည္။
 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအ 
ေနျဖင္ ့သားဖြားဆရာမမ်ား၏ အ 
ခန္းက႑ျမႇင္တ့ငရ္န္ ၂၀၁၄ ခုႏစွ ္
ဇြနလ္၌ သားဖြားျခင္းႏငွ္ ့ဆုငိ္ေသာ 
အစီရင္ခံစာထြက္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
သားဖြားဆရာမ အင္အား လုံ 
ေလာက္မႈရွိေစေရး ေက်းရြာမ်ား 
တြင ္သားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက ္
လွ်င ္အကအူရန္သားဖြား ဆရာမ 
မ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ ကြၽမ္းက်ငသ္ ူ
မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ 

ယခုႏွစ္ ပထမသံုးလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း 
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ သံုးရာခန္႔ရွိ
ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃ 
ယခုႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္း ရန္ 
ကုန္တိုင္းအတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ 
ေကြးျဖစ္ပြားသူ သုံးရာခန္႔ရွိသည္ 
ဟု က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ စာ 
ရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ 
၁၀၆ ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၈၅ 
ဦးႏွင့္ မတ္လတြင္ ၁၀၀ ဦးခန္႔ ရွိ 
ေနသည္ဟု သိရသည္။
 ‘‘ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ 
မျဖစ္ေအာင ္မသြနမ္လဲႏိငုတ္ဲ ့ေရ 
စည၊္ ေရအိုးေတြကိ ုအဘကိ္ေဆး 
ခတ္တဲ့အေပၚ ယံုၾကည္မႈ အား 
နည္းေနတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ 
ဖ်က္ေရးဌာန ငွက္ဖ်ားဆရာ၀န္ 
ႀကီး ေဒါကတ္ာမာလာစိုးက အမ်ဳိး 
သားက်န္းမာေရးျပတိုက္တြင္ ျပဳ 
လပု္ေသာ က်န္းမာေရးေဟာေျပာ 
ပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။
 ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ 
သည္ ေရၾကည္ေရသန္႔တြင္ ျခင္ 
မွ တစ္ဆင့္ ေပါက္ဖြားေသာ ပိုး 
ေလာက္လန္းမွ စတင္ျဖစ္ပြား 
ေသာေၾကာင့ ္ပိုးေလာကလ္မ္းႏွမိ ္
နင္းေရးအတြက္ ေရထည့္ထား 
ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ ေရတင္ 
က်န္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကုိ ဖုံး၊ 
သြန္၊ လဲ၊ စစ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပုိး 

ေလာက္လမ္းႏိွမ္နင္းသည့္ အဘိက္ 
ေဆးခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လို 
အပ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘အခုက ရပ္ကြက္ထဲလိုက္ 
ၾကည့္ရင္ ေရေျမာင္းေတြက မစီး 
ဘူး။ ေျမာင္းထဲမွာ ပိုးေလာက္ 
လမ္းေတြခ်ည္းပဲ။ ျခင္ကလည္း 
အရမ္းေပါတယ’္’ ဟ ုလႈငိသ္ာယာ 
ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အ 
ေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး 
က ေျပာသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အ 
တြင္း ရနက္နုတ္ိငု္းအတြင္း၌ ေသြး 
လြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ 
ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ၃၂ ဦး 
ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
တြင္ ျဖစ္ပြားသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ 
ရွိၿပီး ၈၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
 ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ 
သည္ Aedes (ေအးဒီးစ္) အမ်ဳိး 
အစားျခင္ကိုက္ရာမွ ျဖစ္ပြားႏိုင္ 
ၿပီး ကိယုပ္ူျခင္း၊ ေခါင္းကိကု္ျခင္း၊ 
အဆစ္အျမစ္ႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ား 
နာျခင္းတုိ႔ ပထမအဆင့္တြင္ 
စတင္ျဖစ္ပြားကာ ဗုိက္ေအာင့္ျခင္း၊ 
အေရျပားတြင္အနီစက္မ်ား ျဖစ္ 
ေပၚလာျခင္း၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ သြား 
ဖံုးမ ွေသြးထြက္ျခင္း၊ ေကာဖ္ီေရာင ္
မ်ား အန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားပါက 
ေဆး႐ံုသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပသရန္ လို 
အပ္သည္ဟု က်န္းမာေရးပညာ 
ရွင္မ်ားက အႀကံျပဳသည္။

ယခင ္၁၈ လ တက္ေရာကရ္ေသာ 
သင္တန္းကို ၂ ႏစ္ွ သင္တန္းအ 
ျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရ 
ရိွသည္။
 အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရာ၌ 
သားဖြားဆရာမမ်ားက ေက်းရြာ 
မ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ 
မိခင္ရွိ၊ မရွိ ရွာေဖြျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ 
ေဆာင္ေနစဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္ 
မ်ားတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
ေမြးဖြားၿပီး အသက္(၁)ႏွစ္၊ (၂) 

ႏွစ္ႏွင့္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး 
မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေက်ာင္း 
တကစ္ဥ ္အခ်နိ္ႏငွ္ ့အရြယ္ေရာက ္
ၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳသြားခ်ိန္အထိ 
၎တို႔၏ က်န္းမာေရးဆုငိရ္ာ ကစိၥ 
ရပ္မ်ားကို တာ၀န္ယူသည့္ တစ္ 
ပတ္လည ္စက၀္ုငိ္းပံုစစံနစ ္ေျပာင္း 
လသဲြားမည္ျဖစသ္ည။္ လကရိွ္တြင ္
ကမၻာတစ္၀န္း၌လည္း အဆုိပါ 
စနစ္ က်င့္သုံးေနေၾကာင္း သိရ 
သည္။
 ‘‘တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအ 
တာနဲ႔ ၾကည့္ရင္ သားဖြားရာမွာ 
ဆရာမေတြ ပါ၀င္ႏႈန္းက ၆၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

က်န္တဲ့ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲကမွ 
ဆရာမအေဟာင္းေတြ၊ အသစ္ 
ေတြနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြ၊ 
လိုအပ္ေနတာေတြ၊ အရည္အ 
ေသြးျမႇင့္သင္တန္းေတြ ျပန္ေပးဖို႔ 
ကို ဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္သြား 
မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္မကြၽမ္းက်င ္
ေသာ သားဖြားဆရာမမ်ားျဖင္ ့ေမြး 
ဖြားျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး 
ေသဆုံးမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္ 
ကိ ုေတြ႕ရွရိၿပီး အရညအ္ေသြးျမႇင္ ့
တင္ေပးရန္ မျဖစမ္ေန လုအိပ္ေန 
ေၾကာင္း UNFPA မွ ဌာ ေနကိယ္ုစား 
လွယ္က ဆုိသည္။
 ‘‘ေက်းလက္ေအာက္ေျခအ 
ထိ သားဖြားဆရာမမ်ားရဲ႕ အခန္း 
က႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ 
ဘာလို႔ဆုိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ 
တစရ္ာ မွာ ၃၆ ေယာက္ေလာကက္ 
မကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ေမြးဖြား 
ေနရတယ္။ အဲဒီလိုေမြးရလို႔ မိခင္ 
ေသဆုံးတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ 
ႏုငိင္ံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက 
လုိအပ္တာေတြကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး 
အေလ့အက်င့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ လုပ္ေပးမွ မိခင္ေသဆုံး 
ႏႈန္းေတြ က်လာမွာပါ’’ ဟု ၎က 
တိုက္တြန္းေျပာဆုိသည္။ 
 ေက်းလကမ္်ားတြင ္ေသဆုံး 

ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနရျခင္းမွာ အခ်ဳိ႕ 
ေဒသမ်ားသည္ ေ၀းလံေသာ 
ေၾကာင့္ လမ္းခရီး၌ ၾကန္႔ၾကာမႈ 
ရွိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ကုသစရိတ္ခက္ခဲမႈမ်ား 
ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 
သားဖြားဆရာမအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ 
ေျပာဆိုၾကသည္။
 ‘‘ေသဆုံးတာက ပိၿုပီးေ၀းတဲ ့
ေနရာေတြမွာ ၿမိဳ႕ကိုသြားဖို ႔ အ 
ခက္အခဲရိွတယ္။ လမ္းခရီးက 
ၾကန္႔ၾကာသြားတယ္။ ဆင္းရတဲဲ့သ ူ
ေတြက်လို႔ရွိရင္ ရြာမွာက်ေတာ့ 
တစ္ခါတေလဆိုရင္ ေကာ္မတီ 
အဖဲြ႕၀င္ေတြရဲ႕ အလွဴေငြရိွရင္ 
အဆင္ေျပတယ္။ မရွိရင္ အဆင္ 
မေျပဘူး။ ေငြေရးေၾကးေရး ခက္ 
ခဲၾကတယ္။ အခုလို ဆရာမေတြ 
ရဲ႕ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပး 
မယ္ဆုိရင္ ကြၽမ္းက်င္သူေတြလည္း 
ရွိလာမယ္။ သားဖြားေလာကအ 
ေနနဲ႔လည္း ပိုေကာင္းလာႏုိင္ပါ 
တယ္’’ ဟု ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ဖ်ာပုံ  
ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာေလးရြာ၌ တာ၀န္ 
က်ေနေသာ သားဖြားဆရာမ 
ေဒၚလွျမတ္မင္းက ေျပာသည္။ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ 
တစ္ေသာင္းလွ်င ္သားဖြားဆရာမ 
၁ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွသည ္ဟု  
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) မွ 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ 
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၂၀၁၅ ေႏြရာသီတြင္ မႏၲေလး၌ မီးမျပတ္ရန္ စီစဥ္
ေအးမြန္ရာျပည့္

မႏၲေလး၊ ေမ- ၃
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း  
လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ မီးမျပတ္ 
ေစရန္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ႀကိဳတင္ 
ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား ျပဳလပု္ေနၿပီျဖစ ္
သည္။
 ယခုႏွစ္ေႏြရာသီကာလတြင္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ 
မီးျပတ္ေတာက ္ျခင္းမရွဘိ ဲအျပည္ ့

ျပည္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ေဈးႀကီးသုိ႔သြားသည့္
လမ္းေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မၾကာခဏျဖစ္
ေဇာ္မင္းထုိက္

ျပည္၊ ေမ−၃
ျပညၿ္မိဳ႕တြင ္ယာဥအ္သြားလာမ်ား 
သည့္ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ျပည္ 
ေဈးႀကီးသို ႔သြားရာလမ္းမ်ားတြင္ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ ႔မႈမ်ား မၾကာ 
ခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 ျပည္ၿမိဳ႕ ေဈးႀကီးတြင္ နယ္ 
ၿမိဳ႕မ်ားမွ လိုင္းကားမ်ားဂိတ္ထိုး 
ျခင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္လိုင္း 
မ်ား ေဈးႀကီးသို႔ လုငိ္းကားဆြဲျခင္း၊ 
လမ္းမေတာ္လမ္း ၊  လမ္းရွည္  
လမ္းတြင္  ဘဏ္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္  
စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သျဖင့္ 
ေဈးဆိုင္မ်ား အဓိကထားအေရာင္း 
အဝယ္လုပ္သည့္လမ္းျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ယာဥ္အသြားအလာမ်ား 
သည္ ့ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သရိ 
သည္။
 ‘‘လမ္းမေတာ္လမ္းက တစ္ 
လမ္းေမာင္းပါ။ စည္းကမ္းမဲ့ရပ္ 

အဝေပးထား ေသာ္လည္း တစ္ခါ 
တစရ္ဓံာတအ္ားမႏုိငသ္ည္အ့ခ်နိ ္
မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေခတၱျပတ္ 
ေတာက္ေလ့ရွိသည္။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ 
ေႏြရာသီတြင္ ယင္းကဲ့သို ႔ မျဖစ္ 
ေစေရးအတြက္ ဦးစားေပးျပင္  
ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလုိက္ 
လစံာရင္းေကာကယ္မူႈမ်ား စတင ္
လုပ္ေဆာင္ေန ၿပီျ ဖစ္ေ ၾကာင္း  

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အဖြဲ႕႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။
 တုိ င္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ  
ခ႐ိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ 
မ်ားမွ ျပငဆ္ငရ္န္လိအုပ္ေနသည္ ့
ဓာတ္တုိ င္ မ်ား ၊  ေႂကြသီးမ်ား ၊ 
ထရန္စေဖာ္မာမ်ားကို ဦးစားေပး 
အဆင့္သံုးဆင့္သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ 
နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ 
ပုဂၢလိကလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း 
၍ စာရင္းျပဳစုေနေၾကာင္း တုိင္း 
ေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္ 
မႈဝန္ ႀကီး  ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေျပာ 
သည္။
 ‘‘တိုင္ေတြ၊ ထရန္စေဖာ္မာ 
ေတြ အသစ္လဲမွ မီးအျပည့္ေပး 
ႏုိင္မွာ။ အဲဒါေတြကုိလဲဖို႔ ပိုက္ဆံ 
ဘယ္ေလာက္ကုနမ္ယတ္ြက္ရမွာ 
ေတြရွိတာေၾကာင့္ အခုကတည္း 

တဲ့ယာဥ္ေတြေ ၾကာင့္ျ ဖစ္တာ။ 
လမ္းမေတာ္မွာ ယာဥ္ရပ္မယ္ဆို 
ရင္ ညာဘက္ေဘးကိုကပ္ရပ္ရ 
မွာ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ဘက္ျခမ္းက 
ဆုိင္တစ္ဆုိင္မွာ ကုန္တင္ခ်င္ရင္ 

အဒဲဘီက္ျခမ္းကပ္ရပ္ေတာ့ ယာဥ္ 
ႏွစ္ထပ္ရပ္တာေတြျဖစ္ၿပီး လမ္း 
ေတြပတိတ္ယ။္ ဒါမ်ဳိးေတြေၾကာင္ ့
လမ္းရွည္လမ္းတို႔ လမ္းမေတာ္နဲ႔ 
ေဈးအနီးကလမ္းေတြမွာ မၾကာ 

ခဏျဖစ္ေနတာ’’ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ေဒ 
သခံယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာ 
ၾကားသည္။
  ယာဥ္ေၾကာ ႐ႈပ္ေထြး ၿပီး 
လမ္းပိတ္မႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေန 

သည့္ေနရာမ်ားမွာ ျပည္ေဈးႀကီး 
ႏွင့္နီးေသာ ပြဲစားလမ္း၊ တ႐ုတ္ 
တန္းလမ္း၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေဈး 
လမ္း၊ ပန္းတဥ္းတန္းလမ္း၊ ေရႊ 
ဘနု္းပြင္ဘ့ရုားလမ္း၊ လမ္းမေတာ ္

လမ္း အစရွိသည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။
 ျပည္ ၿ မိဳ ႕  လမ္းအခ်ဳိ ႕တြင္  
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ မၾကာခဏ 
ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျပည္ခ႐ိုင္ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စုမွဴး 
ဒုရဲမွဴးဝင္းႏုိင္ဦးက ‘ ‘ဒီကိစ ၥက 
ယာဥထ္နိ္းတပဖ္ြ႕ဲတစခ္တုည္းေျဖ 
ရွင္းလုိ႔မရတဲ့ ကိစၥပါ။ အခုဌာန 
ဆိုင္ရာေတြ၊ ယာဥ္လိုင္းေခါင္း 
ေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ျပညခ္႐ိငု ္
ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဖြဲ႕ 
ၿပီး ပညာေပးေနတယ္။ ကာလ 
ေက်ာ္လြန္ရင္ေတာ့  အေရးယူ  
ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ္။ အခုေတြ႕ 
ေနရတာက ဆုငိ္ေတြက လမ္းေပၚ 
ကို ဆင္းခင္းတယ္။ အဲဒီမွာ လမ္း 
သြားလမ္းလာေတြက လမ္းေပၚ 
ဆင္းေလွ်ာကတ္ယ္။ ေဈးဝယ္လာ 
သူေတြက ဆုိင္ေတြေရွ႕မွာ ဆုိင္ 
ကယ္၊ ကား စတာေတြကို စနစ္ 
တက်မရပ္ဘူး’’ဟု ဆုိသည္။

က စလုပ္ေနရတာ’’ဟု ၎က 
ေျပာၾကားသည္။
 ယခုႏစွ ္ေႏြရာသကီာလတြင ္
လည္း တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးမွ 
မႏၲေလးၿမိဳ႕တစၿ္မိဳ႕တည္းတြငပ္င ္
အသံုးျပဳထားသည့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ 
ဝပ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ 
ေသာလ္ည္း လာမည္မ့ိုးရာသအီထ ိ
မီးလံုးဝျပတ္ေတာက္ေတာ့မည္ 
မဟုတ္ ေၾကာင္း၊အကယ္၍ လွ်ပ္ 

စစ္ဓာတ္အားျဖန္ ႔ေဝရန္အခက္ 
အခဲျဖစ္ခဲ့ပါကလည္း တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအတြင္းရွိေနသည္ ့စကမ္ႈလပု ္
ငန္းမ်ားအားလံုးကို ညေန ၅ နာ 
ရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္း လွ်ပ္စစ္ 
မီးမသံုးစြဲရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ 
ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္က ဆုိသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဇာ္မင္းထုိက္ဆုိက္ကား၊ ကား၊ ဆုိင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းေနသည့္ တစ္ေနရာ
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ဟင္းတစ္တံုး ေပၚလစီႏွင့္ 
လူညႇက္မ်ဳိးဆက္

ငပုဟု ျမန္မာတို႔က ႏွိမ့္ 
ခ်ေလွာင္ေျပာင္  ေခၚ 

ေ၀ၚခဲ့ၾကသည့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔ကို 
ယ ခုအခါ  င ပု ဟု  ေခ ၚ၍မရ 
ေတာ့ေပ။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို ႔သည္ 
င ပုဘ၀မွေန     လူေကာင္  
ႀကီးထြားသည့္ လူမ်ဳိးအျဖစ္ မ်ဳိး 
ဆက္သစ္တုိ႔ကို စနစ္တက် ေမြး 
ထုတ္လာခဲ့ၿပီး သူတို႔ကို ေလွာင္ 
ေျပာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ 
မွာ လူေကာငည္ႇကသ္ည့ ္လညူႇက ္
မ်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္း 
ရင္းမွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ အ 
စားအေသာက္ပံုစံ စနစ္မက်မႈတို႔ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိဘတို႔က မိမိ 
ရင္ေသြးကိ ုအာဟာရျပည့္ေအာင ္
ေကြၽးေမြးသည့ပ္ံစု ံမွားယြင္းခဲ့ျခင္း၊ 
အာဟာရျဖစ္ေအာင္ မေကြၽးေမြး 
ႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္ 
အသီးသီးအလိကု ္လူေကာငည္ႇက ္
သည့္ လူမ်ဳိးအဆင့္သို ႔ တျဖည္း 
ျဖည္းေရာကရ္ွလိာခဲ့ျခင္းကလည္း 
အဓိက အေၾကာင္းတစ္ရပ္ပင္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ကေလး 
ငယ္ အေယာက္တစ္ရာလွ်င္ ၃၅  
ေယာက္က အာဟာရခ်ဳိ႕တဲသ့ည့္ 
ဒဏက္ိ ုခံစားေနၾကရပါသည။္ ထုိ 
အေရအတြက္တြင္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေသာ ကေလးမ်ားက အလြနစ္ိုးရမိ ္
ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွ ိ
ေနပါသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္လံမူ်ဳိးမ်ား 
သည ္အာဟာရခ်ဳ႕ိတဲမ့ႈေၾကာင္ ့လ ူ
ေကာင္ေသး ညႇက္လာၾကၿပီး အ 
ေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကေမၻာဒီး 
ယား၊ တီေမာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာက တ 
တိယေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္။
 တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးငယ္ 
ေသဆံုးမႈႏႈန္းအားလံုး၏ ၁၅ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းသည္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့၍ 
ျဖစ္သည္။
 ထုိ႔အျပင ္အာဟာရ မျပည့၀္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔တြင္ 
ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး နိမ့္က်မႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
တို ႔ ထိခိုက္ႏိုင္မည္ဟု ပညာရွင္ 
မ်ားက ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ခန္႔ 
မွန္းထားသည္။ အာဟာရျပည့္၀ 
စြာ စားသံုးမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္ 
တက္လာပါက အေျခခံပညာအ 
ဆင့္ၿပီးဆံုးမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္  
တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မူလတန္း 

အဆင့္ ၿပီးဆံုးမႈ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘အာဟာရမျပည့၀္မႈေၾကာင့ ္
ေရာဂါထူေျပာတဲ့  ကေလးငယ္ 
ေတြ၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး မမီ 
တဲ့ သားသမီးေတြကုိ မိဘေတြအ 
ေနနဲ႔ မလိုခ်င္သလို တိုင္းျပည္အ 
တြကလ္ည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစလ္ာ 
မွာကို မလိုလားဘူး’’ ဟု က်န္း 
မာေရး၀နႀ္ကီးဌာန အမ်ဳိးသားအာ 
ဟာရႏငွ့ ္သုေတသနဌာနမွ လက ္
ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္ 
တာထင္လင္းက ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိခင္တို႔သည္ 
ရင္ေသြးကို  ေျခာက္လမျပည့္မီ 
မိခင္ႏို ႔တိုက္ေကြၽးရန္ ပ်က္ကြက္ 
ေလ့ရွိၾကသည္။ ေမြးစမွ ေျခာက္ 
လအရြယ္အထိ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽး 
ျခင္းကို ကေလးငယ္ေလးဦးလွ်င္ 
တစ္ဦးသာ အျပည့္အ၀ ရရိွၾက 
သည။္ ကိယ္ု၀န္ေဆာငစ္ဥ္ကာလ 
တြင္လည္း  အစားေရွာင္သည့္  
ဓေလ့ေၾကာင့္ မိခင္တို ႔မွာ ေသြး 
အားနည္းေရာဂါကို  ခံစား ၾကရ 
သည္။ အစားေရွာင္သည့္ ႐ိုးရာ 
ဓေလထ့ံုးစတံခ်ဳ႕ိေၾကာင့ ္အာဟာ 
ရမျပည့္၀သည့္ ကေလးငယ္မ်ား 
ေမြးဖြားလာရသည္ဟု အာဟာရ 
ပညာရငွ ္ေဒါကတ္ာေက်ာ၀္င္းစနိ ္
က ဆိုသည္။
 ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလး 
ငယ္မ်ားကိုလည္း အာဟာရျပည့္ 
၀ေအာင္ စနစ္တက်ေကြၽးေမြးရန္ 
လည္း လိုအပ္လာပါသည္။
 ‘‘မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္က 
ေလးေတြ ဆံြ႕အနားမၾကားေတြ 
မလုခိ်ငဘ္ူး။ ဉာဏရ္ညန္မိ္တ့ဲ ့က 
ေလးေတြ မလိုခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
သူတို ႔ရဲ႕ အာဟာရျပည့္ေအာင္ 
ေကြၽးတဲ့ပံုစံက မွားေနတယ္။ အာ 
ဟာရျပည့္ဖို ႔ဆိုတာက ဇိကုပ္ၿပီး 
နတ္ျပည္တင္လိုက္တာမ်ဳိး မရ 
ဘူး။ နိစၥဓူ၀ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ 
တဲ့အတြက္ ေန႔တုိင္းလုပ္ရမယ္။ 
အစားအေသာက္ပံုစံ  ေျပာင္းရ 
မယ္’’ ဟု UNICEF မွ အာဟာရ 
ပညာရငွ ္ေဒါကတ္ာေက်ာ၀္င္းစနိ ္
က ေျပာသည္။
 ျမနမ္ာႏိငုင္ံတြင ္ထမင္းအဓိ 
က  ဟင္းတစ္တုံး ေပၚလစီျဖင့္ 
ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသည့္ မ်ဳိးဆက္ 
မ်ားက လူေကာင္ေသးၿပီး  ပိန္  
ညႇက္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္သို ႔ 
ေလ်ာ့ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ က 
ေလးကို စည္းကမ္းရိွေစရန္ဟု အ 
ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဟင္းတစ္တံုး 

ေပၚလစီကို ခ်မွတ္ခဲ့ ၾကသည္။ 
မတတ္ႏိုင္သည့္ မိသားစုက က 
ေလးကို ဟင္းတစ္တံုးအႏုိင္ႏိုင္ 
မေကြၽးႏိုုင္သည့္ မိသားစုမ်ားစြာ 
ရွိေနခ်ိန္မွာပင္ တတ္ႏိုင္သည့္ မိ 
သားစုကလည္း စည္းကမ္းအရ 
ဟင္းတစတ္ံုးသာ ေကြၽးေမြးေလရ့ွ ိ
သည္။ 
 ဟင္းမ်ားမ်ားစားသည့္ က 
ေလးငယ္ကို အစားႀကီးသည့္က 
ေလး၊ မိဘက စည္းကမ္းတက် မ 
သြန္သငထ္ားသည့က္ေလးအျဖစ ္
သတ္မွတ္ေလရိွ့ခဲ့သည။္ ‘‘အိမ္က 
ကေလးေတြကို  စည္းကမ္းလုပ္ 
ထားတယ္။ ဟင္းနဲ႔ထမင္း တစ္ခါ 
တည္း ပံုေပးလိုက္တယ္။ ထမင္း 
လုိရင္ ထပ္ထည့္ေပးမယ္။ ဟင္း 
ေတာ့ ထပ္မရဘူး။ ဟင္းကိလုည္း 
အမ်ားဆံုး ႏွစ္တံုးပဲ’’ ဟု မအူပင္ 
ၿမိဳ႕နယ္မွ ကေလးေလးဦးမိခင ္ေဒၚ 
ၾကင္က ဆုိသည္။ 
 လူေကာင္ခပ္ေသးေသးႏွင့္ 
အသက(္၂၁) ႏစွအ္ရြယ္ ေမာငစ္ိုး 
ျမင့္ကလည္း ‘‘ငယ္ငယ္တုန္းက 
မွတ္မိေသးတယ္။ ဒါအၿပီးပဲ ထပ္ 
ေတာင္းလို ႔မရဘူးဆုိ ၿပီး ထမင္း 
နဲ ႔ ဟင္းကို တစ္ခါတည္း ထည့္ 
ေပးလိုက္တာ။ တစ္ခါတစ္ခါ စား 
ေကာင္းလို႔ ထမင္းထပစ္ားခ်င္ေပ 
မယ့္ ဟင္းထပ္မရေတာ့လို ႔ ရပ္ 
လိုက္ရတာရွိတယ္။ ခုလို  လူ  
ေကာင္ေသးေနတာကလည္း အဒဲ ီ
တနု္းက စားခ်ငသ္လု ိမစားခဲရ့လို႔ 
ထင္တာပဲ။ အဘြားတုိ႔က ထမင္း 
တစ္မ်ဳိးအဓိကသမားေတြေလ’’ 
ဟု ေျပာသည္။ 
 က်န္းမာေရး အသိပညာရွိ  
သည့္ မိဘမ်ားက ကေလးကုိေကာင္း 
မြန္စြာ ေကြၽးေမြး ပ်ဳိးေထာင္ၾက 
ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအသိ 
နည္းပါးသည့္ မိဘမ်ားက ကိုယ့္ 
ရင္ေသြးကိ ုစိုးရမိပ္ပူနစ္တိ္ျဖင့ ္ အ 
စားအေသာက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းပါ 
က ၾကာလာလွ်င ္အာဟာရကိ ုထိ 
ခိုက္လာေစႏိုင္သည္။
 ေမြးကင္းစ အရြယ္မွ ႏို ႔ခ်ဳိ 
တိကု္ေကြၽးခ်နိ ္ေျခာကလ္ေက်ာ၍္ 
ျဖည့စ္ြကစ္ာ စတင္ေကြၽးခ်ိန္သည ္
အေရးႀကီးသည့ ္ကာလျဖစသ္ည။္ 
ထုိ ႔အတြက္ အသက္အရြယ္အ 
လိုက္ အာဟာရျပည့္၀စြာ စား 
ေသာကသ္ည့ ္ဓေလထ့ြန္းကားရန ္
လိုအပ္ပါသည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏစွတ္ြင ္ေနာကဆ္ံုး 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အသက္ငါး 
ႏစွ္ေအာကက္ေလးငယ္ ေသဆံုးမႈ 

မ်ား၏ ထက္၀က္မွာ အာဟာရ 
ခ်ဳိ ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည္။ 
ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ ေမြးကင္းစမွ 
ေျခာက္လအတြင္း မိခင္ႏို ႔တိုက္ 
ေကြၽးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အစား 
အေသာက္ေကြၽးသည့္ ပံုစံ နည္း 
လမ္းမက်ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဖို႔ အဓိကဆိုတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
အေမေတြ၊ အဘိုး အဘြားေတြ 
တလဲြလုပ္ခဲ့တယ္’’ ဟု အရပ္ငါး 
ေပသာရွိသည့္ အသက္ (၂၆)ႏွစ္ 
အရြယ္ ကိုစိုးလင္းက ေျပာသည္။ 
 က်န္းမာေရး အသိပညာရွိ 
ေသာ္လည္း မတတ္ႏိုင္၍ မိမိတို႔ 

ငယမ္်ားက အာဟာရခ်ဳ႕ိတဲမ့ႈ ဒဏ ္
ကို ပိုမိုခံစားခဲ့ၾကရသည္။
 ‘‘ကေလးေမြးၿပီး ေဒသႏၲရ 
ေဆးခန္းေတြေရာက္ေတာ့ အစာ 
အုပ္စုေတြ ခဲြျပထားတယ္။ အဲဒါ 
ေတြကို မွ်တေအာင္ ေကြၽးရမယ္ 
ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါမွ အဲဒီလို မ 

ဥကၠာကိုကို၊ ရဲေနာင္

 ‘‘ထမင္း အမ်ားႀကီးစားရင္ 
အားရွတိယ။္ ဒါေပမဲ ့ဟင္းအမ်ား 
ႀကီးစားရင္ အားရွိတယ္လို႔ ဘယ္ 
မိဘကမွ မေျပာဘူး။ အခု ေနာက ္
ပိငု္းမ ွသလိာတာက အသားဓာတ ္
က ကေလးေတြအတြက ္ႀကီးထြား 

ကေလးငယ္မ်ားကို ေကြၽးေမြးခ်င္ 
စိတ္ရွိပါေသာ္လည္း အေျခအေန 
အရ မတတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း 
ရိွေနသည။္ ျမန္မာႏိငုင္၏ံ ဆင္းရ ဲ
ႏြမ္းပါးသည့္ အေျခခံလူတန္းစား 
ထမဲ ွေပါကဖ္ြားလာေသာ ကေလး 

ေကြၽးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အသားပါရင္ အ 
သီးအရြက္က မပါဘူး။ တစ္ခါ 
တစ္ခါက်ေတာ့  အသီးအရြက္  
ေၾကာ္ေလး၊ ဟင္းခ်ိဳေလးနဲ႔ပ ဲတစ ္
မိသားစုလံုး စားၾကတာ။ ကေလး 
ေတြလည္း လူႀကီးေတြအတုိင္း 

‘‘ ‘‘အာဟာရျပည့္၀စြာ စားသံုးမႈ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာပါက အေျခခံပညာအဆင့္ၿပီးဆံုးမႈ 
၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မူလတန္းအဆင့္ၿပီးဆံုးမႈ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာမည္။

ထို႔အျပင္ အာဟာရမျပည့္၀ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔တြင္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး နိမ့္က်မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔ ထိခိုက္ႏိုင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဂ်ပန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနအိမ္တစ္အိမ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ား ထမင္းစားေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ကိုယ့္ပန္းကန္ထဲမွာ ဘာေတြရွိရမလဲ

စားတာပဲ။ ေထြေထြထူးထူး လုပ္ 
ေပးမေနႏိငုဘ္ူး’’ ဟ ုကေလး ေလး 
ဦးမိခင္ေဒၚ၀င္းၾကည္က  ဆုိသည္။
 ကေလးငယ္မ်ားကို ထမင္း 
ေကြၽးေန႐ံမုွ်ျဖင့ ္အာဟာရခ်ဳ႕ိတဲမ့ႈ 
မ်ား ပေပ်ာကမ္သြားႏိငုပ္ါ။ က်န္း 
မာေရးအသပိညာျဖင့ ္အစာအုပ္စ ု
မ်ား ခဲြေပးထားသည့္အတိုင္း အ 
သား၊ ငါး၊ အသီးအရြက္မ်ားကို 
မွ်တေအာင္ ေကြၽးေမြးရန္ အဓိက 
လုအိပ္ပါသည။္ သို႔ေသာ္ အာဟာ 
ရျပည့၀္ေစရန္ အစာအုပ္စမု်ားကိ ု
စနစ္တက် ေကြၽးေမြးႏိုင္ေရးအ 
တြက္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး အ 
ေျခအေနမ်ားအရ ေကြၽးႏုိင္ေျခ 
ရွိ၊ မရွိမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္  
သည္။
 ႏုငိင္ံေတာ္သမၼတဦးသန္ိးစန္ိ 
ကလည္း ျပည္သူလူထုကို အာ 
ဟာရ ျပည့္၀ေရးအတြက္ ႏြားႏို ႔ 
မ်ားမ်ား ေသာကသ္ံုးၾကရန ္တိကု ္
တြန္းခဲသ့ည။္ ျပညပ္တြင ္ကေလး 

ထားထားျမင့္

အျခားႏိုင္ငံက မိန္းကေလးမ်ား 
ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာမိန္းက 
ေလးမ်ားက ခႏၶာကိယု ္ေသးသြယ ္
ပိန္လွီပါသည္။ 
 ယေန႔ေခတ္ကား  ပိန္ပိန္ 
သြယ္သြယ္မ်ား ေခတ္စားေသာ္ 
လည္း အာဟာရခ်ဳ႕ိတဲၿ့ပီးပနိ္ျခင္း၊ 
ေသြးအားနည္းျခင္းတို႔မွာ ေကာင္း 
သည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ပါ။ အ 
ထူးသျဖင့္ ပိန္တာခ်င္း အတူတူ 
အမဲသားအစားမ်ားေသာ ဗီယက္ 
နမ၊္ ထုငိ္း၊ မေလးရွား အမ်ဳိးသမီး 
ေလးမ်ားက ပါးမွာ ေသြးေရာင္ 
လႊမ္းေနၿပီး ျမန္မာမေလးမ်ားက 
ေဖ်ာ့ေတာ့ေသြးအားနည္းေနတာ 
ကို ေတြ႕ရသည္။ 
 ျမန္မာျပည္မွာ မိန္းကေလး 
အမ်ားစုက အမဲသားမစားသူ အ 
ေတာ္ေလးမ်ားသည္။ အရသာ 
ေျခာက္ပါးထဲမွာ ျမန္မာေတြက 
ခ်ဥ္ငန္စပ္ကို  ပိုႏွစ္သက္တတ္ 
သည။္ ေဒၚမ်ဳိးမ်ဳိးေအးက ရန္ကန္ု 
မွ မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုက မန္ 
ေနဂ်ာျဖစ္သည္။ သူက ဘာကို 
မဆုိ င႐ုတ္သးီစပ္စပ္ ထည့္စား 
သည။္ ခ်ဥ္ငန္စပ္အသားေပးထား 
ေသာ စားစရာမ်ားကိ ုႀကိဳကသ္ည ္
ဟု ဆုိသည္။
 ‘‘မနကစ္ာကိ ုေခါကဆ္ဲြသပ္ု၊  
ၾကာဆန္သုပ္၊ မုန္႔ဟင္းခါးလိုမ်ဳိး 
ကို စားတယ္။ ထမင္းစားခ်ိန္မွာ 
အိမ္ကို ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ဟင္းေတြ 
ခ်ကခ္ိငု္းၿပီးစားတယ။္ အမ်ားအား 
ျဖင့္ေတာ ့ခ်ဥဟ္င္းနဲ႔ င႐တုသ္ီး အ 
ညာေထာင္း၊ ဟင္းခါးနဲ႔ ပုစြန္ခ်ဥ္ 
ေၾကာ္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္၊ ေရွာက္ 
သီးသုပ္၊ မရမ္းသီးေထာင္း၊ ငါးပိ 
ခ်က္လိုဟင္းေတြေပါ့။ အသား 
ဟင္းကို အသားတစ္တုံးေလာက္ 
ပဲအရည္မ်ားမ်ားနဲ႔ နယ္ၿပီး ငါးပိ 
ရည္၊ တုိ႔စရာမ်ားမ်ားနဲ႔ စားတယ္’’ 
 ညေနစာကို ေဒၚမ်ဳိးမ်ဳိးက 
ၿမိဳ႕ထဲ႐ုံး ပတ္ပတ္လည္က ၀က္ 

s i d e  b a rငယ္မ်ားအတြက ္အသကအ္ရြယ္၊ 
လသားအလိုက္ ျဖည့္စြက္စာမ်ား 
ေရာင္းခ်သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လည္း စီးတီးမတ္ကဲ့သို႔ ေစ်း၀ယ္ 
စင္တာမ်ားတြင္ စတင္ေရာင္းခ် 
ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၀ယ္ေကြၽး 
ႏုငိသ္ည့ ္အေနအထားက လနူည္း 
စုသာျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒီမွာက ၾကက္သားဟင္း 
ခ်က္ရင္ေတာင္ အာလူးတို႔၊ ဘူး 
သီးတို႔ မ်ားမ်ားေရာၿပီး ခဲြတမ္းနဲ႔ 
ေကြၽးရတဲ့သူေတြ မ်ားေတာ့ အာ 
ဟာရမျဖစ္ဘူး။ ထမင္း၀႐ံုေပါ့။ 
အဓကိက ေမြးစကတည္းက မွ်တ 
ေအာင္ေကြၽးမွ အရပ္ရွည္တာ၊ 
သန္မာႀကီးထြားတာေတြ ျဖစ္မွာ 
ပါ။ အိဗုာတင္းတို႔ မိငုလ္ိတုို႔ တိကု ္
သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတ 
ႀကီးေျပာသလို ႏြားႏို႔တိုက္သင့္ပါ 
တယ္။ ေမြးစကတည္းက ေကြၽး 
ရင္ေတာင္ ျမန္မာေတြ ျပန္လည္ 
ႀကီးထြားဖို႔ အႏစွ္ႏစွဆ္ယ္ေလာက ္
အခ်ိန္ယူရဦးမွာပါ’’ ဟု သမီးတစ္ 
ဦးဖခင္ျဖစ္သည့္ ဆုျပည့္စံုထြန္း 
စာေပမွ ကိုျမင့္ထြန္းက သံုးသပ္ 
သည္။
 ခႏၶာကိုယ္ပိန္ပါးသည့္ အ 
သက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္မငး္ 
ခန္႔က ‘‘သားက ထမင္းနဲ႔ဟင္းဆို 
ဟင္းအမ်ားႀကီးစားခ်င္တာ။ ေမ 
ႀကီးက ဟင္းနည္းနည္းေလးပဲ  
ထည့္ေပးတယ္။ ထမင္းကုန္လို ႔ 
ေနာကတ္စပ္န္းကနစ္ားရငလ္ည္း 
ဟင္းနည္းနည္းေလးပဲ ထပ္ထည့္ 
ေပးတယ္’’ ဟု သ၏ူ ခံစားခ်ကက္ိ ု
ေျပာျပသည္။
 ကေလးငယ္တုိ႔အတြက္ အ 
စာစားခ်နိ၊္ အပိခ္်နိတ္ို႔ကိ ုစနစတ္ 
က်ထားရွ၍ိ ျပဳစပု်ဳိးေထာင္ျခင္းက 
ထိေရာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အာဟာ 
ရမျပည့္သည့္ အစားအစာမ်ားကို 
အလြယ္တကူ စားေသာက္မႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးေစရန္လည္း သတိျပဳ 
သင့္သည္။ 
 အာဟာရ မျပည့္၀သည့္အ 
တြက ္က်န္းမာေရး ထခိိကုလ္ာေစ 

သားတုတ္ထိုး၊ ေကာ္ျပန္႔ေၾကာ္၊ 
လက္ဖက္ထမင္း၊ ဆီခ်က္၊ ရွမ္း 
ေခါက္ဆဲြမ်ား စားတတ္သည္။ 
အသီးအႏွံကေတာ့ ႀကံဳမွစား၏။ 
ဒိန္ခ်ဥ္လို ႏို ႔ထြက္ပစၥည္းလည္း 
တစ္ခါတေလသာ စား၏။  သား 
ငါးကဲ့သုိ႔ ပ႐ုိတင္းဓာတ္ရသည့္ ပဲ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုမူ ပုန္းရည္ႀကီးသုပ္ 
ႏွင့္ လက္ဖက္ထဲထည့္သည့္ ပဲ 
ေၾကာ္တို႔ေလာက္သာ စားသည္။ 
အားလံုးၿခံဳရလွ်င္ အာဟာရျဖစ္ 
တာမျဖစ္တာထက္ ႀကံဳသည့္အ 
စာႏွင့္ ႀကိဳက္တာကိုသာ ေဒၚမ်ဳိး 
မ်ဳိးေအးက စားေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 အသားငါးထက္ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက ္မ်ားမ်ားမစားေသာ ေဒၚ 
မ်ဳိးမ်ဳိးေအးက အ၀လြန္ျခင္း မရွိ။ 
ခႏၶာကိယု ္ေသြးသြယ္ေသာလ္ည္း 
မ ၾကာခဏ ေသြးအားနည္း ၿ ပီး  
ေခါင္းမူးတတ္သည့္  ေရာဂါရွိ  
သည။္  ဆရာ၀န္ကိ ုသြားျပသည့အ္ 
ခါ သူ႔ကိ ုအမသဲားကဲသ့ုိ႔ ေသြးအား 
ေကာင္းေစေသာ အရာမ်ားႏငွ့ ္ပ၊ဲ 
ပဲျပား၊ ငါးတို႔ကို စားခိုင္းသည္။
 ‘‘အမဲသားကေတာ့ ကိုယ္မွ 
မစားတာ။ ပဲက်ေတာ့လည္း သိပ္ 
မႀကိဳက္ဘူးေလ’’
 အမဲသားႏွင့္ အသားငါး အ 
စားနည္းတာခ်င္း အတူတူ ႐ိုးရာ 
အစားအစာတြင္ ပ႐ုိတင္းေခၚ အ 
သားဓာတ္ပါသည့္ ပဲအစားမ်ား 
ေသာ အိႏ ၵိယႏုိင္ငံရွိ  အမ်ဳိးသ 
မီးမ်ားက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ထက္  ပိုၿပီး  က်န္းမာသန္စြမ္း 
သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိန္း 
ကေလးမ်ားကို အျခားေသြးအား 
နည္းေစသည့္ အခ်က္တစ္ခု ရွိပါ 
ေသးသည္။
 ထုိအခ်က္မွာ  လက္ဖက္ 
သုပ္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စားသံုးျခင္း ျဖစ္ 
ပါသည္။ လက္ဖက္သည္ ကဖင္း 
ဓာတ္ပါ၀င္႐ုံသာမက ခႏၶာကိုယ္ 
ထဲရွိ  သံဓာတ္ကို စုပ္ယူသျဖင့္  
လကဖ္ကအ္စားမ်ားေသာ သမူ်ား 
သည္ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို  

ျဖစ္ေစႏိုင္၏။ ထိုအေၾကာင္းကို 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံ  ေဆးသုေတသနအဖြဲ ႕ 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္) က ေလ့ 
လာၿပီး ညလီာခံတြင ္စာတမ္းဖတ္ 
ၾကားခဲ့ ၿပီး ျဖစ္သည္။ အထူးသ 
ျဖင့္ လက္ဖက္သုပ္ကို ထမင္းႏွင့္ 
မၾကာခဏ တဲြစားျခင္းသည္ သံ 
ဓာတအ္ားနည္းၿပီး ေသြးအားနည္း 
ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ 
သည္ဟု အဆိုပါ စာတမ္း၌ ေရး 
သားထားသည္။ ျမန္မာ့ ေဆးပ 
ညာမွာလည္း လကဖ္ကသ္ည ္ခ်ဳပ္ 
တတ္ေသာ သေဘာရွသိညဟ္ ုပါ 
ထားရာ သေဘာခ်င္းအတူတူပင ္
ျဖစ္သည္။
 ‘‘အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡပဲ။ 
ကြၽန္မက လက္ဖက္ကို တစ္ရက္ 
ျခားေလာက္ စားေနတာ’’
 ရန္ကုန္ အေမရိကန္စင္တာ 
၌ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေန 
သူ လက္ဖက္သုပ္ႀကိဳက္သည့္ မ 
ေ၀ေ၀ခိုင္က ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ 
သူ႔အႀကိဳက ္အစားအစာက လက ္
ဖက္သုပ္၊ အကင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ရခိုင္ 
မုန္႔တီဟု ေျပာၾကားသည့ ္မေ၀ေ၀ 
ခိုင္က သူစားသည့္ အစားအစာ 
တြင္ မည္သည့္အခါမွ် အသား 
ဓာတ္မည္မွ်၊ ဗီတာမင္မည္မွ်၊  
ကယလ္ိရုမီညမ္ွ်ဆုတိာကိ ုမတြက ္
ခ်က္ၾကည့္ပါဟု ဆိုသည္။
 ေကာဖ္မီစမ္်ားကိလုည္း တစ ္
ေန႔ကို ငါးခါေလာက္ အနည္းဆံုး 
ေသာက္တတ္သူျဖစ္သျဖင့္  ည 
အိပ္မေပ်ာ္သည့္ ေရာဂါခံစားေန 
ရသည္မွာလည္း ၾကာၿပီဟု ေျပာ 
သည္။ 
 ျမနမ္ာလမူ်ဳိးေတြႏငွ့ ္ေျပာင္း 
ျပန္ျဖစ္ေနေသာ ေနရာက အေမ 
ရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ 
သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ အ 
သားႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို လူ 
ေတြက အလြန္အကြၽံ စားေနၾက 
သျဖင့္ အသားကို ေလွ်ာ့စားရန္ 
ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ဆန္လို 
သီးႏွံေတြကို စားရန္ တုိက္တြန္း 
ေနရပါသည္။ အေမရိကန္ စား 
ေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ လူႀကိဳက္ 
မ်ားေသာ အမဲသားစတိတ္ေခၚ 
အမသဲား မက်ကတ္က်ကမွ္ာ ျမန္ 
မာအျခင္အတြယ္အားျဖင့္ တစ္ 
ခါတစ္ရံ ႏွစ္ဆယ္သားခန္ ႔ ရိွ ၿပီး 
ျမနမ္ာျပညမ္ွာဆု ိမသိားစတုစန္ပ ္
စာ စားၾကသည့္ အေနအထားခန္႔ 
ရွိသည္။ 
  အေမရိကန္ ဆယ္ေက်ာ္ 
သက္လူငယ္တစ္ဦးကမူ ထုိအမဲ 
သားကငတ္စတ္ံုးကိ ုအျခားအစား 
အစာမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ၿပီး တစ္ခါ 
စားသာ စားၾကေလသည္။

ၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မကူးစက္ႏိုင္ 
သည့္ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ လူ 
ႀကီးမ်ားတြင္သာမက လူငယ္မ်ား 
မွာပါ ျဖစပ္ြားလာေနသညဟ္ ုက်န္း 
မာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ 
ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္  
ကေလးငယ္ ကိုးသိန္းေမြးဖြားၿပီး  
သံုးႏစွမ္တိငုမ္မီွာပင ္ကေလးငယ ္ 
၃၇၀၀ ျပန္လညဆ္ံုးပါးသြားသည ္
ဟု သိရသည္။
 ‘‘အသက္ သံုးႏွစ္အထိ ရက္ 
တစ္ေထာင ္Rule ဆိတုာရိွတယ္။ 
သံုးႏွ စ္  အတြင္း မွာ  အစားအ 
ေသာက္ေကြၽးတဲ့ပံုစံကို ဂ႐ုစိုက္ရ 
မယ္။ ေနာင္ႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ မွာ ျဖစ္ 
လာမယ့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး 
က အဲဒီသံုးႏွစ္နဲ႔ပဲဆိုင္တယ္။ က 
ေလးကို ထမင္းေကြၽးေန႐ံု၊ အ 
စာေကြၽးေန႐ံုနဲ႔ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ 
ေပ်ာက္မသြားဘူး။ အသားငါးအ 
သီးအရြက္ေတြကို  မွ်တေအာင္ 
ေကြၽးတတ္ဖို႔လိုတယ္’’ ဟု က်န္း 
မာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာဟာရဖံြ႕ 
ၿဖိဳးေရးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴး ေဒါကတ္ာ ထငလ္င္း 
က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
 ထမင္းအဓိက၊ ဟင္းတစ္ 
တံုးေပၚလစီျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ မရေတာ့ပါ။ 
အာဟာရျပည့၀္သည့ ္အစာအုပ္စ ု
မ်ားကို စနစ္တက်ေကြၽးေမြးပ်ဳိး 
ေထာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ 
 ကေလးငယ္ကိ ုဆီးထုပ္တစ ္
ရာတန္တစ္ထုပ္ ၀ယ္ေကြၽးမည့္ 
အစား ၾကက္ဥတစ္လံုး၀ယ္ေကြၽး 
ျခင္းက ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစပါလိမ့္  
မည္။ ျမန္မာတို႔ထက္ ေခါင္းတစ္ 
လံုးနိမ့္သည့္ ဂ်ပန္ငပုမ်ားသည္ 
ျမန္မာတို ႔ထက္  ေခါင္းႏွ စ္လံုး  
ေက်ာ္လြန္သြားပါၿပီ။ အေယာက္ 
တစရ္ာလွ်င ္သံုးဆယ္င့ါးေယာက ္
က အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ကာ အရပ္ပု 
လာသည့္ အေျခအေနကို ေက်ာ္ 
လႊား၍ မ်ဳိးဆက္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္ 
တင္ရန္ မိဘတုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ 
ပါသည္။          ။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

စာမ်က္ႏွာ(၁၉) သို႔

ကေလးငယ္မ်ားအား နည္းစနစ္မွန္ 
အစားအေသာက္ေကြၽးေမြးျခင္း

- ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊  အာလူးတို႔ျဖင့္  ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအ 
ေသာက္မ်ား

- အသီးအရြက္ႏငွ့ ္သစသ္ီးမ်ား ေန႔စဥ္ေကြၽးေမြးရန ္မေမပ့ါႏငွ့။္
- ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားေစသည့္ အသား၊ ငါး မ်ားမ်ားေကြၽးပါ။
 (မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးစားရန္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ရက္ 

သတ္မွတ္ထားပါ)
- ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္တို႔ ေသာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
- သၾကားဓာတ္၊ ဆားဓာတ္ႏွင့္ အဆီအဆိမ့္ပါေသာ အစား 

အစာမ်ားလည္း အနည္းငယ္ေကြၽးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
- ေရမ်ားမ်ားတိုက္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

မ်ားမ်ားစားေစရန္ အခ်က္မ်ား
- ဆာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကြၽးပါ။
- သင့္ကေလး ဘာစားခ်င္လဲေမးပါ။
- စားခ်င္စဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားပါ။
- စားေသာက္ေနလွ်င္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မဖြင့္ထားပါႏွင့္။
- အက်ဳိးမျပဳသည့္ သေရစာစားျခင္း နည္းေအာင္လုပ္ပါ။
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တတိယအႀကိမ္ ျပည္ဘားကမ့္က်င္းပမည္
ေဇာ္မင္းထုိက္

ျပည္၊ ေမ−၅
ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ဘားကမ့္ (PYAY  
BARCAMP-2014) ကို အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းတြင ္ဇြနလ္ ၂၁ ရက္ႏငွ္ ့၂၂ ရကမ္်ား၌ က်င္းပျပဳလပုသ္ြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘အရင္ အႀကိမ္ေတြက်ငး္ပတုန္းကအတိုင္းပဲလုပ္သြားဖို႔ရိွ 
တယ္။ နည္းပညာဆုငိရ္ာေတြကိ ုတစဖ္ြ႕ဲနဲ႔တစဖ္ြ႕ဲ ေဆြးေႏြးဖလယ္ွ 
ၾကတာပဲ။ မည္သူမဆိုလာေရာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။ 
ျပညဘ္ားကမ္ဆ့ုရိင ္တစ္ႏစွထ္က ္တစ္ႏစွ ္ပိမုိစုတိဝ္ငစ္ားလာတာ 
ေတြ႕ရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္တုန္းကဆို တက္ေရာက္သူတစ္ေထာင္ 
ေက်ာ္တယ္’’ဟု ျပည္ဘားကမ့္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုရဲျမင့္ 
ေအာင္က ေျပာသည္။
 ၂၀၁၄ ျပညဘ္ားကမ့္ကိပုခူဲးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာ 
ရငွမ္်ားအသင္းႏငွ္ ့လပုင္န္းရငွမ္်ားအသင္းက ႀကီးမွဴးေဆာငရ္ြက ္
ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတင္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး 
ေရးနည္းပညာဆုိင္ရာမ်ား၊ က်န္းမာေရးနည္းပညာဆုိင္ရာမ်ား၊  
ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ား အစရွိ 
သည္တုိ႔ကို ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြး၊ ဖလွယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။
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ထားဝယၿ္မိဳ႕ျပစမီကံနိ္းအတြက ္သမိ္းထားၿပီး လပုင္န္းမစေသးေသာ
လယ္မ်ားတြင္ ေရနက္ကြင္းစပါးမ်ားစိုက္ပ်ဳိး
စိုိးမိုးေအာင္

ထားဝယ္၊ ေမ- ၅
ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဧရိယာ 
တြင္ပါဝင္ၿပီး စီမံကိန္း မစတင္ရ 
ေသးေသာ လယက္ြင္းမ်ားတြင ္ေရ 
နက္ကြင္း စိုက္ပ်ဳိးနည္းမ်ားျဖင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
  ထားဝယ္ၿမိဳ ႕ ဆန္းခ်ီရပ္ 
ကြက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ 
သမိ္းဆည္းထားေသာ လယက္ြင္း 
မ်ားအနက္ အေကာင္အထည္ 
မေဖာ္ရေသးသည့္   လယ္မ်ား 
မိုးရာသီ၌ ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္းမရွိေစ 
ရန ္ေရနကက္ြင္းစိကုပ္်ဳိးနည္းမ်ား 
ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေနေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။
 ထိုလယ္ကြင္းမ်ား ပတ္ဝန္း 
က်င္တြင္ ေပ ၄၀၊ ၆၀ လမ္းမႀကီး 
မ်ားေဖာက္လုပ္ရန္ ေျမသားတာ 
ေပါင္မ်ား ေဖာက္ထားေသာေၾကာင့္ 
ေရေျမာင္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ေနၿပီး မိုး 
တြင္းကာလမ်ားတြင္ ေရႀကီးႏုိင္ 
ေသာေၾကာင္ ့အဆိပုါစိကုပ္်ဳိးနည္း 

ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ့္လယ္ပတ္လည္ 
ဆုိရင္ ေျမေပါင္ေတြျဖစ္ကုန္ၿပီ။ 
မိုးရာသီေရာကမ္ ွစစိကုရ္င ္ေအာင ္
ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူ 
ႀကီးေတြက ဒလီုိေနရာေတြမွာ ေရ 
နက္ကြင္းစိုက္ပ်ဳိးနည္းနဲ႔ စိုက္လုိ႔ 
ရတယဆ္ိလုုိ႔ စမ္းသပစ္ိကုပ္်ဳိးတာ 
ပါ’’ဟု ေမလ ၃ ရက္တြင္ စတင္ 
စိကုပ္်ဳိးခဲ့ေသာ လယသ္မားဦးၾကဴ 
လြင္က ေျပာၾကားသည္။
 အဆုပိါလယက္ြင္းမ်ား သည ္

ႏွစ္စဥ္ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္းမရွိဘဲ အ 
ထြက္ႏႈန္းေကာင္းေၾကာင္း သိရ 
သည္။ စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူ 
ထားေသာ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ 
စဥ္မိုးစပါးႏွင့္ ရာသီေပၚသီးႏွံမ်ား 
ကို စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ္လည္း ယင္း 
ေနရာမွ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအားမုိး 
စပါးေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းမရွိ  
ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 ေရနက္ကြင္းစိုက္ပ်ဳိးနည္း 
ျဖင္ ့စိကုပ္်ဳိးေအာင္ျမငထ္ားေသာ  
စပါးမ်ားသည္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ 

နည္းေသာ္လည္း မုိးတြင္းကာလ 
မ်ားတြင္  ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ျခင္းမွ  
ကာကြယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယခု 
ရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရေသာ လယ္ 
သမားမ်ားလည္း အဆုိပါနည္း 
ျဖင့္ မိုးစပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးသြား 
မည္ျဖစ္သည္။
  ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအျဖစ္ သိမ္း 
ယထူားေသာ လယ္ေျမဧရယိာမ်ား 
တြင ္ဝန္ႀကီးအိမ္ရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္း 
အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အ 
ေဆာကအ္အံမု်ားကိ ုေဆာကလ္ပု ္

ထားၿပီး က်န္ဧရိယာမ်ားကို လမ္း 
ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
   အဆုိပါေနရာမ်ားသိမ္း 
ဆည္းခံလယ္သမားမ်ားအတြက္ 
နစ္နာေၾကးမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေန 
ရာခ်ထားေပးျခင္းမ်ားမရွိေသး 

ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ 
အထည္မေဖာ္ရေသးသည့္ လယ္ 
ေျမေနရာမ်ားတြင္မိုးစပါးမ်ား ႏွင့္ 
ရာသသီီးႏွမံ်ားကိ ုဆကလ္ကစ္ိကု ္
ပ်ဳိးသြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  သိရ 
သည္။

ဓာတ္ပံု − စိုးမိုးေအာင္လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ထားေသာ ၀န္ထမ္အိမ္ရာမ်ား
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အိႏၵိယအစိုးရက
ျမန္မာအုိင္တီ ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦးအား
ဘြဲ႕လြန္ပညာသင္ဆုေပး

ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ ဖြင့္ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၃ 

အိႏၵယိႏုငိင္ရံွ ိႏုငိင္တံကာသတင္း 
အခ်က္အလက္နည္းပညာအင္ 
စတီက်ဴ႕ဒ္၊ ဘင္ဂေလာ (IIITB)
တြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသင္တန္း 
တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာအုိင္တီ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ ဦး 
အား အိႏၵယိအစိုးရက ပညာသငဆ္ ု

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၃ 

လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠ 
သိလုဝ္ငခ္ြင္လ့မ္းၫႊန ္စာအပုတ္ြင ္
ေၾကညာထားခဲၿ့ပီး ဖြင္လ့စွ္ႏုငိ္ျခင္း 
မရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က ္
အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္  
ကိ ုလာမည္ ့ပညာသင္ႏစွတ္ြင ္ ဖြင္ ့
လွစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္  
နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယဝန္ 
ႀကီးက ေျပာသည္။
 အိႏၵိယႏုိင္ငံ အကူအညီျဖင့္ 
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ 
မည့္  ျမန္မာသတင္းအခ်က္အ 

လက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ 
(MIIT)တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေန 
ရာအခကအ္ခဲေၾကာင္ ့လြန္ခဲ့သည္ ့
ပညာသင္ႏစွက္ ဖြင္လ့စွ္ႏုငိ္ျခင္းမ 
ရွိခဲ့ေပ။
 ‘‘၂၀၁၄ ဒဇီငဘ္ာမွာဖြင္မ့ယ့္ 
ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ မီႏုိင္မယ္ 
ထင္တယ္။ အခုကေတာ့ အ 
ေဆာကအ္အံုေဆာကတ္နု္းပ။ဲ ေန 
ရာျပႆနာအခကအ္ခဲရိွခဲတ့ယ္။ 
ဒါေပမဲ့  တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ ႀကီး 
ခ်ဳပ ္လပု္ေပးလုကိလ္ုိ႔ ေတာ္ေတာ ္
အဆင္ေျပသြားၿပီ။ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးေတာ့ စေနၿပီ။ ၿခံဝန္းေတြခတ္ 

ၿပီးေတာ ့ထူးကမုၸဏကီ စေဆာက ္
ေနၿပီ။ လာမယ့္ႏွစ္ မၿပီးေတာင္မွ 
ၿပီးသေလာက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို ႔ 
သင္လို ႔ရေအာင္လုပ္မွာပါ’’ ဟု  
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန  
ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင ္
ေက်ာ္ျမတ္က ဆုိသည္။
   ျမန္မာသတင္းအခ်က္အ 
လက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ 
သို႔ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၌ စုစု 
ေပါင္းရမွတ္ ၄၈၀ ႏွင့္အထက္ 
ရရွိသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး  ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲစစ္ေဆး 
၍ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ ဝင္ 

ခြင့္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ 
လမ္းၫႊန္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
  တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ 
ျမနမ္ာအ့လင္းႏငွ္ ့ေၾကးမံသုတင္း 
စာမ်ားတြင္  ေလွ်ာက္လႊာမ်ား  
ထုတ္ယူရမည့္ရက္ကို ေၾကညာ 
မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္သို႔ တုိက္ 
႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ 
ထားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားသူ 
ေက်ာင္းသားႏငွ္ ့မဘိမ်ားက ေစာင္ ့
ဆုငိ္းခဲၾ့ကေသာလ္ည္း တကသၠိလု္
ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မႈမရွိခဲ့ေပ။

အဆိုျပဳတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အိႏၵိယ 
ဘကက္ ငယ ္ရြယတ္ဲ ့သူေတြလိခု်င ္
တာျဖစ္လို ႔ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က 
အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ 
တယ္။ အခုဆုိ ဝန္ႀကီးဌာနက  
ငယ္ရြယ္တဲ့  ဆရာမေတြငါးဦး 
ေလာက္ပဲပါတယ္’’ဟု သိပၸံႏွင့္  
နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ 
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ NNER ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေန
ေနလင္းထြန္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ 
ထားေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး 
ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအ 
တြက ္အမ်ဳိးသားလႊႊတ္ေတာ ္ကိယု ္
စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးေနေၾကာင္း ပညာေရးစနစ္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိငုင္လံံုးဆိငု ္
ရာ ကြန္ရက္ (NNER) မွ သိရ 
သည္။
 အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ 
ၾကမ္းတြင ္ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစမ္်ား 
ပါ၀င္ေနျခင္းႏွင့္ အျခားသေဘာ 
ထားကဲြလဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္း 
သားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ 

မ်ားအသင္း၊ အရပ္ဘက္ပညာ 
ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္း 
ထားသည့္ NNER က ကန္႔ကြက္ 
ထားသည္။
 ‘‘အဓကိက အမ်ဳိးသားလႊတ္ 
ေတာမ္ွာ အခ်ကက္်က် တင္ျပႏိငု ္
ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာပါ။ အခုက အ 
မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ႏွစ္  
ေယာကန္ဲ႔ ေတြ႕ေနတယ္။ ေနာက ္
ပါတီအသီးသီးက ပညာေရးစိတ္ 
၀င္စားတဲ့ အမတ္ေတြကို ဖိတ္ပါ 
မယ္’’ ဟု NNER အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦး 
က ေျပာသည္။
 ပညာေရးစနစ ္ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ 
(NNER) အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား 

ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ 
ဆင္လိုေသာ အခ်က္မ်ားကို အ 
မ်ဳိးသားလႊႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ား လယွ ္
မ်ားကို  ရွင္းလင္းတင္ျပေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။
  ယခုအမ်ဳိးသားပညာေရး 
ဥပေဒၾကမ္းကိ ုၿပီးခဲ့သည့ ္ျပညသ္ူ႔ 
လႊတ္ေတာ္၌  အတည္ျပဳခဲ့ ၿပီး  
ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊႊတ္ေတာ္သို႔ 
တင္ျပထားၿပီး လာမည့္ ေမလ 
ေနာကဆ္ံုးပတတ္ြင ္အတည္ျပဳႏိငု ္
ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။
 အစိုးရႏွင့္  လႊတ္ေတာ္တို ႔ 
သည္ နိမ့္က်ေနေသာ ပညာေရး 
စနစ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးဥပေဒကိ ုအလ်ငအ္ျမန္ 

အတည္ျပဳႏိုင္ေရး စီစဥ္လ်က္ရွိ 
ေသာ္လည္း ပညာေရးတြင္ တိုက္ 
႐ိုက္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ 
လထုူ၏ သေဘာထားအႀကဉံာဏ ္
မ်ားကိ ုလ်စလ္်ဴ႐ႈခဲ့ေၾကာင္း တက ၠ
သိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္း 
က ေၾကညာခဲ့သည္။
 အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ 
ၾကမ္းအရ အမ်ဳိးသားပညာေရး 
ေကာင္စီကို ဒုသမၼတတစ္ဦးက 
ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု၀န္ 
ႀကီးမ်ားက အဖဲြ႕၀ငအ္ျဖစ ္တာ၀န္ 
ယူေဆာငရ္ြကမ္ည္ျဖစၿ္ပီး ေက်ာင္း 
အားလံုးကိ ုဥပေဒႏငွ့အ္ညီျဖစ္ေစ 
ရန ္ငါး ႏစွအ္တြင္းေဆာငရ္ြကမ္ည ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ေပးအပ္လုိက္သည္။
  အဆိုပါဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ 
သင္တန္းအတြက္  အိႏၵိယႏုိင္ငံ 
တြင္ ေျခာက္လႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင ္သံုးလၾကာတက္ေရာက ္ပညာ 
သင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီးခါစ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
  ‘‘သူတုိ႔က ဘြဲ႕လြနဒ္ီပလိုမာ 
ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာေပါ့။ သူတုိ႔ 
လိခု်ငတ္ာက ဘြ႕ဲရၿပီးခါစ ေက်ာင္း 
သားေတြပါ။ အဲဒါ သိပၸံနဲ႔နည္းပ 
ညာဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုျပဳရတာ 
ေပါ့။ အမွန္အတိုင္းက ဝန္ႀကီးဌာ 
နက တစဝ္က၊္ အျပငက္တစဝ္က ္

 ေဆာဖ့္ဝဲနည္းပညာဘြဲ႕လြန ္
သင္တန္းသည္ အလုပ္အကိုင္  
အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဦးတည္ 
သင္ၾကားပို ႔ခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး  သင္ 
တန္းၿပီးဆံုးပါက ကမၻာ့ထိပ္တန္း 
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏုိင္ေၾကာင္း 
အိႏၵိယသံ႐ံုးကဆုိသည္။
 အိႏိၵယအစိုးရသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လူ႔စြမ္း 
အားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁ ဒသမ ၅ ဘလီယံီေထာကပ့ံ္က ူည ီ
ရန္ ကတိျပဳထားသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)အင္တာနက္သံုးစြဲေနသူတစ္ဦး
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ဂ်ပန္အစိုးရ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ စင္ကာပူ-ျမန္မာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစင္တာ 
ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္မည္

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၂

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာ 
လပိမ္်ားတြင ္လမူႈေရး သပိၸ၊ံ သဘာ 
၀သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ အထူးသင္ 
တန္းဘာသာရပမ္်ား သြားေရာက ္
သငယူ္ႏုငိ္ေသာ ၂၀၁၅ ပညာသင ္
ဆုအစီအစဥ္မ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရ 
က ေၾကညာထားသည္။
  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား၊ သပိၸံႏငွ္ ့
နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန (MEXT) 
က ျမန္မာအပါအ၀င ္ႏုငိင္တံကာ 
မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပ 
ညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ေလးမ်ဳိး 
ေလွ်ာက္ထားရန္  ဖိတ္ေခၚထား 
ျခင္း ျဖစ္သည္။
 ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား 
သူမ်ားအေနျဖင့္  ဂ်ပန္ဘာသာ 
စကားကု ိေလလ့ာသငယူ္ရန္ စတ္ိ 
၀င္စားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ 
ႏစွမ္ွာ သုံးႏစွမ္ ွငါးႏစွထ္ ိၾကာျမင္ ့
မည္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ားလည္း 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။
   သုေတသနေက်ာင္းသား 
မ်ား၊ ဘဲြ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
နည္းပညာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္  

ေနလင္းထြန္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၂

စငက္ာပူ-ျမန္မာ အသက္ေမြး ၀မ္း 
ေက်ာင္းသငတ္န္းေက်ာင္းကိ ုလာ 
မည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ 
သင္တန္းဆရာမ်ား လာေရာက္ 
သငၾ္ကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ 
သိရသည္။
  စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏုငိင္တုိံ႔ သေဘာတူလကမွ္တ္ေရး 
ထုိးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နတ္ 
ေမာက္လမ္းရွိ စက္မႈလက္မႈအ 
ထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသငတ္န္းမ်ား ဖြင္ ့
လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 ‘‘စငက္ာပူအိုငတီ္အီးနဲ႔ လက ္
မတွထ္ုိးလုကိၿ္ပီးေတာ ့နတ ္ေမာက ္
မွာရွိတဲ့ စက္မႈလက္မႈ အထက္ 
တန္းေက်ာင္းကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပ 
ညာ၀န္ႀကီးဌာနက ေပးမယ္။ စင္ 
ကာပူ-ျမန္မာအသက္ ေမြး၀မ္း 

အထူးသင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား 
အတြက္ ဂ်ပန္အစုိးရက ပညာ 
သငဆ္ုေထာကပ္ံ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး ကန 
ဦးစစ္ေဆးမႈကိ ုျမနမ္ာႏုငိင္၊ံ ဂ်ပန ္
ျပနပ္ညာသင္ေဟာင္းမ်ားအသင္း 

ေက်ာင္းစငတ္ာ ဖ  ြ င္မ့ယ္။ ဒဇီငဘ္ာ 
မွာ ဖြင္မ့ယ။္ အမ်ားႀကီးေတာ ့ေခၚ 
မွာမဟုတ္ဘူး။ အဒဲကီရတဲ့ ဒပီလိ ု
မာလက္မွတ္က တကယ္ကြၽမ္း 
က်ငရ္မယ္’’ ဟု သပိၸံႏငွ္ ့နည္းပညာ 
၀န္ႀကီးဌာန  ဒတိုယ၀န္ႀကီးေဒါက ္
တာေအာင္ေက်ာ္ျမတ္က ေျပာ 
ၾကားသည္။
 စင္ကာပူ-ျမန္မာအသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္း 
တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္  ခရီးသြား၀န္ 
ေဆာငမ္ႈ၊  အီလကထ္ရစက္ယ္ႏငွ္ ့
အီလက္ထရြန္နစ္၊စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာ၀န္ေဆာင္မႈ ဘာ 
သာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ 
သည္။
 ယင္းတန္းေက်ာင္းတြင္ စင္ 
ကာပူနည္းပညာ အင္စတီက်ဴဒ့္ 
(ITE) မွ သင္႐ိုးေရးဆဲြ၍ စင္ကာ 
ပူႏုိင္ငံမွ ဆရာမ်ား လာေရာက္ 
မည ္ျဖစသ္လု ိသပိၸံႏငွ္န့ည္းပညာ 
၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာမ်ားကလည္း 
တဲြဖက္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ 

(MAJA) က ေဆာငရ္ြကမ္ည ္ျဖစ ္
သည္။
 ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ပညာသငဆ္ ု
အစီအစဥ္အတြက္ www.mext.
go.jp/english တြင္ အေသးစိတ္ 

၀င္ေရာက္ေလလ့ာႏုငိမ္ည္ျဖစၿ္ပီး 
ေမလ ၁၆ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ 
MAJA တြင ္လကူိယုတ္ုငိ္ေလွ်ာက ္
ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ဝန္ထမ္းအလုိရွိသည္
အထက္တန္းစာေရးမ (၂) ဦး
၉ တန္းေအာင္ (သို႔) ၁၀ တန္း၊ (၂၅) ႏွစ္ 
ေအာက္၊ P/P ကာလာဓာတ္ပံုတစ္ပံုႏွင့္  
ကုယ္ိေရးရာဇ၀င ္အခ်ကအ္လက ္အျပည္ ့
အစံုႏွင့္ (၁၇.၅.၂၀၁၄)ရက္ ေနာက္ဆံုး 
ထား၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ရန္ကင္း၊ 
ေျမာက္ဒဂံု၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ တာေမြ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးမည္။
လစာ-ရွစ္ေသာင္းက်ပ္။

ဖုန္း-၀၉-၃၁၃၁၄၁၀၇
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အဂၤလပ္ိစာ၊ ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္ေသာ 
႐ံုး၀န္ထမ္း (၃) ဦး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စာေ၀၊ စာေကာက္ 
၀န္ထမ္း           (၁၀) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း      (၃) ဦး
DPEX-Myanmar Co.,Ltd

ဖုန္း-၀၁ ၂၅၁၈၃၂
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
အေရာင္း၀န္ထမ္း  မ (၅) ဦး
မဂၤလာေစ်း(သို႔) ေတာ္၀င္စင္တာႏွင့္ နီး 
သူဦးစားေပးမည္။
ဖုန္း-၀၉ ၃၀၃၂၅၈၇၈
------------------------

အလိုရိွသည္
Glory Education Centre အတြက္ 
Teachers (Female)
Chemistry    (1) Post

Bio              (1) Post
Study Guide (2) Post (Female)

PH:09 421097439
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
႐ံုး၀န္ထမ္း မ (၂) ဦး
ယာဥ္ေမာင္း က်ား (၂) ဦး
Myanmar Power Generator Co.,Ltd

PH:09 5013784
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sales & Marketing Staff  M/F (2) 
Reserch/Marketing Staff M/F (6) 
Data Input Staff             M/F (2) 
Japanese Translator        M/F (1) 
Email:info@saga-agp.com

PH:09 448027677
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
ယာဥ္ေမာင္း က်ား (၂) ဦး
အမွတ္ (၃၈)၊ ၅ လႊာ၊ ေရႊသရဖီရိပ္မြန္ 
အိမ္ရာ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာ 
ရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။  ဖုန္း-၀၁ ၅၃၀၇၁၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္  မ (၂) ဦး
လက္ခ်ဳပ္၀န္ထမ္း   မ (၁) ဦး
Mademoselle Fashion
အမွတ္ (၇၃)၊ ဧရာ၀တီလမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၅၄၉၈၅

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Administration Executive    M/F (3) 
Student Relationship Officer M/F (3) 
Training Expert                 M/F (5) 
Certified Public Accountants
ဒတိုယထပ္၊ ၃၈ လမ္းေစ်း၊ ဆပ္ိကမ္းသာ 
လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။

PH:01 383871
------------------------

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

အလိုရိွသည္
၉၊ ၁၀ တန္း Study Guide လုပ္လိုသူ 
မ်ား အလိုရိွသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၁၈၆၃၁
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing       က်ား/မ (၁၀) ဦး
အခန္း (၂၀၁)၊ အမွတ္ (၅)၊ ငပလီကြန္ 
ဒုိ၊ န၀ေဒးလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၀၁၆၆၁၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္ မ (၃) ဦး
pattern ကြၽမ္းက်င္ မ (၁) ဦး

More and More Fashion
အမွတ္ (၄၅)၊ သစၥာလမ္း၊ မဂၤလာ 
ေတာင္ၫႊန္႔။
------------------------

အလိုရိွသည္
International School မူလတန္းေက်ာင္း 
သားအတြက္ အိမ္လိုက္သင္ႏုိင္ေသာ 
က်ဴရွင္ဆရာအလိုရိွသည္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၀၉၀၃၁၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Auto CAD, 3ds Max, Revit Full time 
/Part time သင္ၾကားျပသႏုိင္သူ ဆရာ၊  
ဆရာမမ်ား အလိုရိွပါသည္။
Email:ctmyanmar@gmail.com

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၆၅၁၀၇၄
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Project Manager M (1) Post
Project Engineer M (3) Posts
3 to 5 years working experience.
ME/BE/B.Tech/G.T.I
http://www.gewarzoe.com
gewarzoe@gmail.com

PH:09 250374120
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္

မန္ေနဂ်ာ                က်ား (၁) ဦး
႐ံုး၀န္ထမ္း               က်ား (၂) ဦး
အေထြေထြ၀န္ထမ္း    က်ား (၁) ဦး

ယာဥ္ေမာင္းကြၽမ္းက်င္ က်ား (၃) ဦး
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၇၇၃၃

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

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Dream City Computer
စာစီစာ႐ုိက္ကြၽမ္းက်င္သူ (၂) ဦး
အလုပ္သင္(ပညာသင္)   (၂) ဦး
အမွတ္ (၃၃၉) ပ-ထပ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ 
ေက်ာ္လမ္း (အထက္)ေက်ာက္တံတား 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၂၄၃၃
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
EVA Company Limited
Factory Manager   M (1) Posts
Sale Marketing      M (1) Posts
Cashier                 F (2) Posts
Driver                   M (2) Posts
Email:evamyanmar@gmail.com
No. 22/23,De Pae Yin Wun Htauk U 
Myae Road, Hlaing Thar Yar Insustry 
Zone (3), Hlaing Thar Yar Township.
------------------------

အလိုရိွသည္
ေက်ာင္းကား(အဲကြန္းမွန္လံု) ေမာင္းရန ္
(ဃ)လုိင္စင္ႏွင့္အထက္ကုိင္ေဆာင္သူ 
(၁) ဦး၊ နံနက္ပုိင္းႏွင့္ ညေနပုိင္းေက်ာင္း 
ခ်ိန္ ႏွစ္ခ်ိန္အတြက္ ပုိ႔ႀကိဳေဆာင္ရြက္ 
ရမည။္ ကနဦးလစာ- (က်ပ္တစသ္န္ိးခြ)ဲ။ 
            ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၀၄၉၇

၀န္ထမ္းအလိုိရိွသည္
HR Manager                M/F (1) 
Sales/Marketing Manager M/F (1) 
အမွတ္ (၁၆၄)၊ ဗုိလ္ရဲြလမ္း၊ လသာၿမိဳ႕ 
နယ္။   ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၂၉၃၅
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Sale Service Office           M/F (5) 
Sale & marketing Exective M/F (3)
Driver                             M (1) 
Email:hr.natray@gmail.com

ဖုန္း-၀၁ ၆၅၆၅၈၆
------------------------

၀န္ထမ္းအလိုရိွသည္
Marketing  M (3) Posts
Driver        M (2) Posts
No(111), 22nd, Str:(Upper) Lathar, 
Township.   PH:01 378273
------------------------

အလိုရိွသည္
Taxi ေန႔ေမာင္း တစ္လက္ကုိင္အလုိရွိ 
သည္။ ျမန္မာမီနီ/စေပၚ တစ္သိန္း၊ အံု 
နာေၾကး ရွစ္ေထာင္။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၂၃၈၆၉
------------------------

အလိုရိွသည္
2007 Probox DX (1.3) အိမ္ေပးမည္။ 
တစ္လက္ကုိင္၊ စေပၚ- သံုးသိန္း၊ တစ္ 
ေန႔-တစ္ေသာင္း။

ဖုန္း-၀၉ ၈၆၁၁၀၅၂
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ျမန္မာလုပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ကုိ တရားမ၀င္ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ ထုိင္းကုမၸဏီ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမည္
ေအးျမတ္သူ

ရန္ကုန္၊ ေမ-၅
ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ 
႐ုုံသုိ ႔  ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၀ 
ေက်ာအ္ား တရားမ၀ငပ္ုိ႔ေဆာငခ္ဲ ့
သည္ ့တရား၀ငထ္ုငိ္းကမုၸဏပီဲြစား 
ကို ေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္က အ 
မည္ပ်က္စာရင္း သြင္းမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။
   ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လက ျမန္ 
မာအလပ္ုသမား ၁၂၆ ဦးကု ိထုိင္း 
ႏုိင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ 
သုိ ႔ တရား၀င္ေစလႊတ္ခဲ့ရာ အ 
လုပ္သမား ၂၇ ဦးကုိ  ျမန္မာ 
ဘက္မွ နယ္ပြဲစားက ျမန္မာေအ 
ဂ်င္စီမသိေအာင္ ယင္းကုမၸဏီမွ 
ထုိင္းပြဲစားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ 
အစိုးရ  တားျမစ္ထားသည့္ထုိင္း 
ႏုငိင္ံေတာငပ္ုငိ္းရိ ွေက်ာကမ္ီးေသြး 
စက္႐ံုသုိ ႔တရားမ၀င္ ပုိ ႔ေဆာင္ခဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
   ‘ ‘အဲဒီမစ ၥတာ၀ီရီ၀စ္ကုိ  
အမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) 
သြင္းဖုိ ႔စီစဥ္ေနတယ္။ သူတို႔က 
ေဆာက္လုပ္ေရး မပို႔ဘဲ ေက်ာက္ 
မီးေသြးစက္႐ံုပုိ႔လိုက္ေတာ့။ ေအ 
ဂ်ငစ္နီဲ႔ သအံရာရွိတုိ႔စစ္ေဆးတုန္း 
ကေတာ ့ေဆာကလ္ပု္ေရးလပုင္န္း 
သြားျပတာ။ ေနာက္မွ ဟုိတစ္ေန 

ရာ၊ ဒီတစ္ေနရာခဲြပုိ ႔လုိက္တာ။ 
အခုဒီကပဲြစားမကလည္း ထြက္ 
ေျပးေနတယ္။ ကိစၥက မၿပီးျပတ္ 
ေသးလို႔ အမညစ္ာရင္းမသြင္းေသး 
တာ’’ဟု ျပညပ္အလပ္ုအကုငိ ္ရွာ 
ေဖြေရးေအဂ်င္စီမွ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး ဦးထင္ေက်ာ္က 
ေျပာသည္။
   ေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္က 
ထုိင္းအစိုးရ တရား၀င္အသိအ 
မွတ္ျပဳထားသည့္ ထုိင္းပဲြစားအား 

အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းရန္ စီစဥ္ 
ျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ျဖစ္ ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ  အီတာလ်ံ 
ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားေခၚယူ 
ခန္႔အပ္သည္ ့မစၥတာအန္ဖြန္အား  
ပထမဆံုးအျဖစ္ အမည္ပ်က္စာ 
ရင္းသြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ၎ 
သည ္အလပ္ုသမားေခၚယူရာတြင ္
ယခင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ 
ကမုၸဏီႏငွ္ ့ဆကလ္ကမ္လပ္ုကုငိ ္
ဘ ဲအျခားေအဂ်ငစ္မီ်ားကုပိါခ်တိ ္

ဆက္၍ လုပ္သားေခၚယူခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ား ေဖာင္းပြခဲ့ 
ၿပီး အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ထုိ ႔အျပင္နယ္ပဲြ စားကုိယ္  
စားလွယ္မ်ားသည္ လုပ္သားရွာ 
ေဖြၿပီး လုိင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္သားေစလႊတ္မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ထုိုသုိ ႔ 
ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္၎တို႔က ေအ 
ဂ်ငစ္အီမညခံ္ၿပီး တရားမ၀င ္လပ္ု 

သားပုိ ႔ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ 
ေၾကာင့္ မၾကာခဏျပႆနာျဖစ္ 
ပြားလ်က္ရိွသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ အ 
လုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ေအ 
ဂ်ငစ္မီ်ားအေနျဖင္ ့ တရား၀ငခ္်တိ ္
ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 
နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္း 
ကုိတင္သြင္းရမည္ဟု ယခင္က 
ထတု္ျပနထ္ားေသာလ္ည္း ယခအု 
ခါ  ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ တင္း 

က်ပစ္ြာ ေဆာငရ္ြက္ႏုငိရ္န ္စာရင္း 
ထပမ္ံေကာကခ္ထံားေၾကာင္း  သ 
တင္းရရိွသည္။
 ‘‘နယ္ကုယ္ိစားလယ္ွနာမည ္
စာရင္း တင္ျပဖို ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက 
စာရင္းေကာက္ခုိင္းထားတယ္။ 
အရင္ကတည္းက လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ 
အခုျပန္ၿပီး စာရင္းေတြေကာက္ 
တာ။ ဒီေအဂ်င္စီမွာ ဒီနယ္ပြဲစား 
မရိွဘူးဆိုရင္ လူေမွာင္ခိုသေဘာ 
ျဖစ္တာေပါ့။ အခုနယ္ပြဲစားေတြ 
က မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အလပ္ုမလပ္ု 
ေတာ ့မေကာင္းဘူးေပါ’့’ဟ ု၎က 
ေျပာသည္။
 နယ္ပြဲစားမ်ားသည္ အလုပ္ 
သမားတစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သံုး 
သိန္းမွ ေလးသိန္းအထိ အဆမ 
တန္ေတာင္းခံ၍ လုပ္သားမ်ား 
ပုိ ႔ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္း  သိရ 
သည္။ အစိုးရက ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ ႔ 
(MOU) စနစ္ျဖင့္ တရား၀င္ သြား 
ေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ ျမန္မာအ 
လုပ္သမားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ 
ေငြက်ပ္တစ္သိန္းသာ ေအဂ်င္စီ 
အား၀န္ေဆာငခ္အျဖစ ္ေပးရမည ္
ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္က် 
စရိတ္အတြက္ ဘတ္တစ္ေသာင္း 
သာ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ဟု 
သတ္္မွတ္ထားသည္။
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‘‘မီးျပတ္တာနဲ႔ ဘာေၾကာင္ ့ျပတ္တယဆ္ုတိာ ရပ္ကြက္ထမဲွာ ေလာစ္ပီကာနဲ႔ လုက္ိေအာအ္သိေပးတယ’္’

ရာသဦတပုူျပင္းလာျခင္းႏငွ္အ့တ ူ
လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား  မ 
ၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင္ ့
မီးျပတ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္မီးေပးေ၀ႏုိင္မည့္ အေျခ 
အေနကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္ 
စစဓ္ာတအ္ားေပးေရးအဖြ႕ဲ ဒတုယိ 
ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ 
ေတြ ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ား  
ထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ 
သည္။

ဒီႏစွ္ေႏြရာသမီွာ လွ်ပစ္စမ္ီးကိအု 
ျပည္အ့၀ေပးမယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစဌ္ာန 
က ႀကဳတိငထု္တ္ျပန္ထားေပမယ့္ 
ဒီေႏြအ၀င္ကစလုိ႔ မီးခဏခဏ 
ျပတ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။
 မီးခဏခဏ ျပတ္တယ္ဆုိ 
တာက ထရန္စေဖာ္မာေတြပ်က္ 
တာေတြ၊ မီးႀကဳိးေတြ ခ်ဳ႕ိယြင္းတာ 
ေတြ၊ Undergroundေတြ ပြင္ထ့ြက ္ 
တာေတြတုိ ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါ။ 
Underground ေတြဆုိအျပင္က 
လည္း ပူတယ္။ အထကဲလည္း သူ႔ 
အပရူိနွက္လည္းရွတိယ။္ သုံးအား 
လည္းမ်ားလာၿပီး Underground 
ေတြ ပ်က္ေနလုိ႔ မီးကျပတ္တာ။ မ 
ဟတု ္ရင ္အကနုလ္ုံးအျပည့္ေပးႏုငိ ္
တယ္။ မေပးႏုိင္လုိ႔ ျပတ္တာမ  
ဟုတ္ဘူး။

မီးက ခဏခဏကိုျပတ္ေနတာဆု ိ
ေတာ့ အဒဲလီု ိUnderground ပ်က ္ 
တာက ရန္ကုန္မွာဘယ္ႏွေနရာ 
ေလာက္ ျပဳျပင္ထားၿပီးၿပီလဲ။
 အဲဒါကေတာ့ အႀကိမ္ေရ 
ေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ျဖစ္တာက 
ေတာ့ ခဏခဏကိုျဖစ္ေနတာ။အ ဲ
ဒါမ်ဳိးခဏခဏျဖစ္ေနလုိ ႔သာမီး  
ျဖတ္ေနရတာ။

မီးလာတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္း လာ႐ုံ 
ပဲလာတယ္။ လာသာလာတယ္။ 
မီးအားနည္းလြန္းလုိ႔ ဘာမလွပုလ္ုိ႔ 
မရဘူးလုိ ႔ ေျပာေနတာေတြရွိ 
တယ္။ အဲဒါေကာဘာေၾကာင့္ပါ 
လဲ။ 
 မီးအားနည္းတယ္ဆုိတာက 
အသုံးမ်ားလုိ႔ မီးအားေတြေလ်ာ့ 
သြားတာ။ အဲဒါေတြကို ျပန္ျဖည့္ 
ေပမယ္ ့အခ်နိမ္ီျပနမ္ျဖည့္ႏိငုတ္ာ 
ေတြေၾကာင္လ့ည္းပါတယ္။ ထရန္ 
စေဖာ္မာေတြအနီးမွာရွိတဲ့လူေတြ 
ကေတာ့ မီးအားျပည့္တာမ်ား 
တယ္။ ထရန္စေဖာ္မာနဲ႔ ေ၀းတဲ့ 
သူေတြကေတာ ့ၾကားထမဲွာလည္း 
မီးသုံးအားကမ်ားတဲ့အတြက္ အ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
သိမ့္သိမ့္စုိး တက္အက်မ်ားတဲ့ သေဘာပါ။ 

ထရန္စေဖာ္မာေတြ ပ်က္တာက 
လည္း ရန္ကုန္မွာ ေနရာေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနၾကတယ္။ 
ေနာက္ရန္ကုန္မွာ ေအာ္တုိထရန္ 
စေဖာ္မာေတြအသုံးမ်ားလာတာ 
ေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ ေအာ္တုိ 
ထရန္စေဖာ္မာက မီးအားေလ်ာ့ 
သြားတယဆ္ိရုငလ္ည္း သတူုိ႔က မီး  
အားကိုထိန္းဆြဲထားလုိက္ေတာ့ 
က်န္တဲ့လူေတြက မီးအားေလ်ာ့ 
သြားတဲ့သေဘာပဲ။

ဒီႏွစ္မီးအျပည့္အ၀ေပးမယ္ လုိ႔ 
ေျပာထားတာက လူေနအမိ္ေရာ၊ 
စက္မႈဇုန္ေတြေရာ ေပးေနတာ 
လား။
 အခ ုဇနု္ေတြကိလုည္းအျပည္ ့
ေပးထားတာပဲ။ ဒီႏွစ္က လူေတြ 
ေရာ ဇနု္ေတြကိုေရာ မီးအျပည့္ေပး 
သြားမွာပါ။ မႏစွက္ဆု ိဇနု္ေတြကု ိ
တစ္လေလာက္က လုးံ၀ပိတ္ 
လုိက္ၿပီး သုံးလေလာက္အလွည့္ 
က်ပဲေပးႏုိင္တယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ 
အျပည့္ေပးသြားမွာပါ။
 
မီးျပတ္မယ္ဆုိရင္ တစ္ခါတေလ 
အစုိးရပုငိမ္ဒီယီာေတြကေနရငွ္းျပ 
တာရွိတယ္။ ဖုန္းဆက္ေမးႏုိင္ 
တယ္လုိ႔လည္း ေျပာထားတာ ရွိ 
တယ္။ ဒီရက္ပုိင္း မီးေတြကြက္ 
က်ားျပတ္ေနတာေတာရ့ငွ္းျပတာ 
မေတြ႕ဘူး။ ျပညသ္ ူကိဘုာေၾကာင္ ့
ျပတ္တယ္ဆုိတာကို ေနရာအ 
လုကိ ္ရွင္းျပဖုိ႔အတြက ္ဌာနအေန နဲ႔ 
ဘယ္လုိမူ၀ါဒမ်ဳိးခ်ထားပါသလဲ။
 အခုမီးျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္  
တာနဲ႔ ရပက္ြက္ေတြထမဲွာ ေလာစ္ 
ပီကာနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ျပတ္တယ္၊ 
ဘာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာကို ျပည္ 
သူလူထုကိုအသိေပးထားတယ္။ 
မဟုတ္ရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴးေတြကိုေျပာရင္ သူကအကုန္ 
လုကိမ္ေျပာႏိငုလ္ုိ႔ စပကီာနဲ႔လုကိ ္
ေအာ္ခိုင္းတာေတြလုပ္ေနတယ္။ 
ဘာပလဲပ္ုလပ္ု၊သစပ္ငပ္ခုဲတ္ခုတ္ 
၊ ႀကဳိးပဲျပင္ျပငဘ္ာေၾကာင္ဆ့ုတိာ 
လုိက္ေျပာေနတယ္။
 
အဲဒီလုိလုိက္ေျပာတာက ျပတ္ၿပီး 
မွလုိက္ေျပာတာလား။ ဘယ္အ 
ခ်ိန္ေတြမွာ ေျပာမွာလဲ။ ႀကဳိတင္ 
ေျပာမယ့္ အစီအစဥ္ေတြေကာ 
လုပ္ထားတာမ်ဳိးရွိပါသလား။
 သစ္ပင္ေတြ ဘာေတြခုတ္ 
မယ္။ ႀကိဳျပငမ္ယ္ဆုရိင္ေတာ့ဘာ 
ေၾကာင့္မီးျပတ္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ 
ၿပီးမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ဆုိမီးျပန္ရ 
မယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ဆုိ 
တာမ်ဳိးေတြက မျပတ္ခင္၊ မလုပ္ 
ခင္မွာ လုိက္ေျပာတာပါ။ တျခား 

ေၾကာင့္ ျပတ္္တာကေတာ့ ဘာ 
ေၾကာင့္ျပတ္တာ၊ဘယ္ေနရာမွာ 
ျပတ္တာ၊ ခန္႔မွန္းဘယ္အခ်ိန္ျပန္ 
ရမယ္ဆုိတာကို လုိက္ေျပာပါ 
တယ္။

မႏွစ္က မီးသုံးစြဲအားက ေႏြရာသီ 
မွာ ၈၅၀မဂၢါ၀ပ္ေလာက္ပဲရွိတာ။ 
ႏွစ္တုိင္းသုံးစြဲအားတက္တယ္ဆုိ 
ေတာ ့ဒီႏစွအ္မ်ားဆုံးသုံးစြအဲားက 
ဘယ္ေလာက္ရွိသြားၿပီလဲ။ ဘယ္ 
ေလာကထိ္ျဖစလ္ာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္း 
ထားလဲ။
 ဒီႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ အျမင့္ဆုံး 
က ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကပဲ ၉၇၂မဂၢါ 
၀ပ္ထိရိွသြားၿပီ။ လွ်ပ္စစ္အေနနဲ႔ 
က ဒီႏွစ္မဂၢါ၀ပ္တစ္ေထာင္ 
ေလာက္ထိရွိမယ္လို ႔ မႏွစ္က 
တည္းကခန္႔မွန္းထားပါတယ္။
 
လကရ္ွ ိသုံးအားကိဌုာနကအျပည္ ့
ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာထားေတာ့ 
ေနာက္သုံးစြဲအား တက္လာမယ့္ 
မဂၢါ၀ပ္ေတြအတြက္ေရာ လွ်ပ္စစ ္
ဌာနကေပးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္လား။ 
ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားတာေတြ ရွိ 
လား။
 ဌာနက မဂၢါ၀ပ္တစ္ေထာင္ 
ေက်ာ္ထိေတာင္ ဒီႏွစ္ေတြအျမင့္ 
ဆုံးသုံးအားရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထား 
ေတာ ့အဒဲအီတြကပ္ါျပငဆ္ငထ္ား 
တဲ့အတြက ္ထပ္တကလ္ာမယ္ဆု ိ
ရင္ေတာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။မီးက 
ေတာ့ျဖတဖ္ို႔လုံး၀မရွဘိူး။ အလညွ္ ့
က်ေပးဖုိ႔လည္း လုံး၀မရွဘိူး။အဒဲါ  
ေတာ့ အာမခံတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ 
ဓာတအ္ားထတုလ္ပုမ္ႈပုငိ္းက အခ ု

ေႏြရာသီမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ 
ထုတ္လုပ္ထားႏုိင္သလဲ။
 တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ 
နဲ႔ ဒီေႏြမွာအျမင့္ဆုံးထုတ္လုပ္ႏုိင္ 
တဲ့ ဓာတ္အားက မဂၢါ၀ပ္၂၀၀၀ 
ေလာက္ထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါေသး 
တယ္။
 
လကရ္ွ ိရနက္နုမ္ွာ ပဂုၢလကိမီးေပး 
ေရးအတြက ္ခ်ေပးထားတဲ ့ၿမိဳ႕နယ ္ 
ေကာရွိေနၿပီလား။
 ပုဂၢလိကကုိ ရန္ကုန္မွာလုပ္ 
ကုငိခ္ြင္ခ့်ထားေပးတာ ေတာငဒ္ဂု ံ
ၿမိဳ ႕နယ္တစ္ခုတည္းပဲ ရိွပါေသး 
တယ္။ ဒါကလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရးပိုင္း 
တစ္ခုတည္းကိုပဲ ေပးရေသး 
တယ္။ က်န္တဲ့ကုမၸဏီေတြကို မ 
ေပးရေသးဘူး။ ညိႇႏႈိင္းေနဆဲပဲ။

တစ္္ႏွစ္ပတ္လုံး တစ္ႏုိင္ငံလုံး အ 
တုိင္းအတာနဲ႔ မီးအျပည့္ေပးႏုိင္ 
မယ္လို႔ေကာ ေျပာလုိ႔ ရပါသ 
လား။
 ဒီႏွစ္ ၂၀၁၄ကေတာ့ မီးအ 
ျပည့္ေပးႏုိင္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 
ကို အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္ပါတယ္။

မီးျပတ္ရင ္ႀကိဳးလတဲာတုိ႔၊ သစပ္င ္ 
ခုတ္တာတုိ႔ပဲေျပာေနေတာ့ အဲဒီ 
ႀကဳိးလတဲာေတြ၊ သစပ္ငခု္တ္တာ 
ေတြျပင္တာက ဘယ္ေတာ့  
ေလာကၿ္ပီးႏုငိမ္ယလ္ုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါ 
သလဲ။
 အဒဲါကေတာ ့လပု္ေနရဦးမွာ 
ပဲ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု 
လုံးဆုိ အမ်ားႀကီးပဲဟာကို။ 
ေတာက္ေလွ်ာက္လဲေနရဦးမွာပဲ။ 

ဘယ္ေတာ့ၿပီးမယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ 
ေသးဘူး။

ႏွစ္စဥ္က ေႏြရာသီမွာေရခန္းလုိ႔ 
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈေတြ က် 
သြားတာေၾကာင့္ မီးေလွ်ာ့ေပးရ 
တယ္လုိ႔ ေျပာေလ့ရွိေတာ့ ဒီႏွစ္ 
ေကာ ေရအားထုတ္လုပ္မႈကေန 
ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့သြားတယ္  
ေျပာလုိ႔ရလဲ။
 ဒီႏစွက္ေတာ ့ေႏြလည္းတတ ္
ႏိုင္တာကို သူတုိ႔ထုတ္ေပးႏုိင္ပါ 
တယ္။ ဒီႏစွက္ေတာ့ ေရက်န္ေသး 
တယ္။ က်မသြားဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ 
ဆုိေတာ့ ေရ၀င္အားေကာင္းထား 
လုိ႔။

မုိးဦးေနာက္က်လုိ႔ ေရအားေလ်ာ့ 
ရင ္မီးျပတတ္ာေတြျဖစလ္ာႏုငိသ္ 
လား။
 ကစိၥမရွဘိူး။ ဒီႏစွက္ေတာ ့မီး  
ေပးႏုငိတ္ယ။္ မုိးက်တဲအ့ထလိည္း 
ေပးႏုငိပ္ါတယ။္မုိးေနာကက္်မယ္ ့
အတြက္ ပုဂၢလိကနဲ႔တြဲၿပီးေတာ့  
(IPP)ေပါ့။ ပုဂၢလကိနဲ႔တြၿဲပီးေတာ့ 
သဘာ၀အင္ဂ်င္စက္ေတြလည္း 
လုပ္ထားတယ္။ 

ဒပုီဂၢလကိနဲ႔တြၿဲပီးေတာ့(IPP)လပ္ု 
ထားတဲ့ သဘာ၀အငဂ္်ငစ္က္ေတြ 
က ဘယ္ေနရာေတြမွာ တပ္ဆင္ 
ထားတာလဲ။
 ဒါေတြက ေလွာက္ား၊ အလု၊ံ 
ရြာမ၊ သာေကတေတြမွာ တပ္ဆင ္
ထားတယ။္ ၿပီးေတာ့ ထုငိ္းႏုငိင္ကံ 
လွဴတဲ့ ၁၂၀မဂၢါ၀ပ္ႏွစ္လုံးထဲက 
တစခု္ကလည္း ရြာမမွာအခုလည ္
ပတ္ေနၿပီ။

 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။        ။
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ေမလ (၃) ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္သည္။

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေမလ (၃) ရက္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ 
ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။

 အမ်ဳိးအမည ္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း
 ဘိလပ္ေျမ(ယုိးဒယားဆင္တံဆိပ္) တစ္အိတ္ ၅,၅၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ယိုးဒယား INSee) တစ္အိတ္ ၅,၅၀၀
 ဘိလပ္ေျမ (ႀကံ) တစ္အိတ္ ၄,၈၀၀
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၂၅
 အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၁၀၅
 အုတ္(၈ေပါင္အုတ္) (အထုိင္ေစ်း) တစ္လံုး ၁၁၀
 ေ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 ၄၆၀

႐ုိး႐ုိးသြပ္မုိးျပား(ေနရွင္နယ္ဆင္) တစ္ေပႏႈန္း ၂၈၅

ထံုး(၈ပိႆာအိတ္) တစ္အိတ္ ၁,၁၀၀

အိမ္႐ိုက္သံ (2"-4'') တစ္ပိႆာ ၁,၂၈၀

အိမ္႐ိုက္သံ (1"-1") တစ္ပိႆာ ၁,၅၈၀

ေမလ (၃) ရကက္ ၾကည့္ျမငတ္ိငုဗ္ဟုစိံျပငါးေစ်းႀကီးမ ွေကာကယ္ထူားေသာ လကက္ား 

ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

 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 ေမလ (၃)  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 485,000
Galaxy Mega 5.8 315,000
Galaxy Note II 415,000
Galaxy Tab3 7" 290,000

Model  Price
Xperia Z 390,000
Xperia J 165,000
Xperia P 258,000

Model  Price
iPhone 5 (32 GB) 780,000
iPhone 5s(32GB) 780,000
iPhone 5s(16GB) 680,000
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  130,000
G 700 218,000
Ascend P6 300,000
C 8813 (CDMA) 133,000
G 610c (CDMA) 150,000
Y 300c (CDMA) 99,000

လူႀကီးမင္း(လသာ)ဆုိင္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ 
ပါသည္။

Sony

Huawei

ဟန္းဆက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Samsung iPhone  အမ်ဳိးအစား ေရတြက္ပံ ု ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) 

ဆန္(ေပၚဆန္းေမႊး) တစ္ျပည္ ၁၀,၀၀-၁,၆၀၀
ဆန္ (ေတာင္ပ်ံ) တစ္ျပည္ ၁,၀၀၀-၁,၃၀၀
ဆန္ (ဇီယာ) တစ္ျပည္ ၇၀၀-၉၀၀
ဆီ (ပဲဆီရွယ္) တစ္ပိႆာ ၃,၀၀၀
ဆီ (စားအုန္းဆီ) တစ္ပိႆာ ၁,၇၀၀
ဆီ (ရန္ကုန္ပဲဆီ) တစ္ပိႆာ ၃,၆၀၀
ဆား (အိုင္အိုဒင္း) တစ္ထုပ္ ၁၀၀
ၾကက္သြန္နီ တစ္ပိႆာ ၆၀၀
ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆာ ၁,၅၀၀
သၾကား တစ္ပိႆာ ၁,၀၀၀
မန္က်ည္းမွည့္(အေစ့လြတ္) တစ္ပိႆာ ၁,၃၀၀
အာလူး တစ္ပိႆာ ၆၀၀
ႏို႔ဆီ တစ္ဘူး ၅၅၀-၈၀၀
ႏို႔စိမ္း တစ္ဘူး ၈၀၀
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ တစ္လံုး ၁၃၀-၁၄၀
ကုလားပဲျခမ္း တစ္ပိႆာ ၁,၁၀၀
ၾကက္သား(ေမြးျမဴေရး) တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
ၾကက္သား(ဗမာ) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀
၀က္သား တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀
အမဲသား တစ္ပိႆာ ၇,၀၀၀
ခရမ္းခ်ဥ္သီး(အင္းသီး) တစ္ပိႆာ ၈,၀၀၀ ၀န္းက်င္
ေဂၚဖီထုပ္ ၁ ထုပ္ ၄၀၀
င႐ုတ္သီး(အပု) တစ္ပိႆာ ၆,၀၀၀

စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

TV
အမ်ဳိးအစား ေမာ္ဒယ္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)

Samsung (PDP) 4Series51-4900 610,000
Panasonic(LED) THL32B6X 225,000
Sony (LED) 32W45 330,000
LG (LED) 32LN5120 260,000

DVD
Samsung BD-E 5500(Blu-ray 3D) 130,000
Nakita EVD 38,000
G-IPOLO HDMI 35,000
 ေရခဲေသတၱာ
Samsung RT25FGJA 320,000
Mitsubishi Electric MR 17E(1 Door) 200,000 
Hitachi  190W 245,000
Panasonic NR.BT224 245,000

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

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

NotE book PRicE
 Dell
 Intel Core i3 1.7 GHz, 4 GB DDR3, 500GB HDD, 14" 542,000
 Intel Core i5  1.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 590,000
 Intel Core i5 1.8 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 687,000
 Intel Core i5 1.6 GHz, 6 GB DDR3, 500 GB HDD , 15.6" 775,000
 Lenovo
 Intel Core i3 1.2 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 648,000
 Intel Core i5  2.5 GHz, 4 GB DDR3, 1 TB  HDD, 14" 678,000
 Intel Core i7 2.6 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 15.6" 755,000
 Intel Core i7 2.2 GHz,  4GB DDR3, 500 GB HDD, 14" 823,000
 MSI
 Intel Core i3 2.4 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, HD, 14" 503,000
 Intel Core i5 2.5 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, 15.6'' 629,000
 Intel Core i5 2.5 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD, 17.3'' 813,000
 Intel Core i7 2.2 GHz, 4 GB DDR3, 750 GB HDD, 14" 969,000

ကိုယ့္ပန္းကန္ထဲမွာ ဘာေတြရွိရမလဲ

စာမ်က္ႏွာ(၁၃) မွ

 ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ 
စိကုပ္်ဳိးေရးဌာနက ကိယု္ပ့န္းကန ္
အမည္ႏွင့္ တစ္ေန႔ကုိ လူတစ္ 
ေယာက္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ညီၫြတ္ေအာင္စားသင့္ေသာ အ 
စားအစာအခ်ဳိးအစားမ်ားကို ဒီ 
ဇိုင္းေရးဆဲြတီထြင္ေပးထား၏။
 ကိုယ့္ပန္းကန္ ေန႔စဥ္အစား 
အေသာက္ပံု စံအပို င္း မ်ားတြင္  
ဟင္းသီးဟင္းရြက၊္ အသီး၊ သီးႏွ၊ံ 
အသားဓာတ္ပါေသာ အစားအ 
စာ၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းအတြက္ ခြက္ 
တစ္ခုတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အပုိင္းအ 
သီးသီးမွာ သတမ္တွထ္ားေသာ အ 
ေရာငရ္ွသိည။္ ဟင္းသီးဟင္းရြက ္
ကို အစိမ္းေရာင္၊ အသီးမ်ားကို 
အနီေရာင၊္ ဆနဂ္်ံဳလိသုီးႏွမံ်ားအ 
တြက္ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အသား 
ဓာတ္အတြက္ ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ ႏို႔ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျပာ 
ေရာင္ျဖင့ ္ကိယုစ္ားျပဳထားသည။္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ ကုိယ့္ပန္းကန္ 
သေကၤတကုိ တစ္ခ်က္ၾကည့္ 
လုိက္႐ုံျဖင့္ ဘယ္အစားကို ဘယ္ 
ေလာက္စားရမည္ဆိုသည္ကို သိ  
ႏုိင္သည္။
 ကိယု့ပ္န္းကနစ္ားေသာကပ္ံ ု
စံအခ်ဳိးအစားအရ ဟင္းသီးဟင္း 
ရြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံက ပန္းကန္ 
ျပားတစ္၀က္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဆန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဂ်ံဳက ပန္းကန္ျပား 

၏ ေလးပုံတစပုံ္ရိွရမည္ျဖစၿ္ပီး အ 
သားကေတာ့ က်န္တစ္ပံုရွိရမည္ 
ဟု အခ်ဳိးအစားကိုပါ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ အဆီဓာတ္နည္းေသာ ႏို႔  
လည္း တစခ္ြကပ္ါရမည္ျဖစသ္ည။္
 ေန႔စဥ္စားေသာ မိမိစား 
ေသာက္သည့္ ပန္းကန္ထဲတြင္ 
အ ဆိပုါ အစားအစာမ်ားကိ ုကိယု ္
စားျပဳေသာ အေရာင္ငါးမ်ဳိး ပါရ 
မည္ဟု အေမရိကန္ အာဟာရ 
ပညာရွင္မ်ားက ေျပာထားသည္။ 
အဆိုပါ ငါးမ်ဳိးထဲက အေရာင္ 
အားလံုး ျပည္စ့ံပုါ၀င္ျခင္းမရွပိါက 
အခ်နိၾ္ကာလာသည္ႏငွ့အ္မွ် ကိယု္ ့
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရ 
လံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ အာဟာရ 
ခ်ဳ႕ိတဲသ့ည္အ့ျဖစက္ိ ုေရာကမ္ည၊္ 
က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည္ဟု 
ေထာက္ျပထားသည္။
 ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ခံ 
စားေနရေသာ ေဒၚမ်ဳိးမ်ဳိးေအးက  
သ၏ူ စားေသာကမ္ႈပံစုကံိ ုေျပာင္း 
ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ အမဲသား 
ႏွင့္ အျခားအသားမ်ားကို သိပ္မ 
ႀကိဳက္သျဖင့္ အသားဓာတ္အတြက္ 
ပဲျပားႏငွ့ ္ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိးကိ ုအစားထိုး 
စားၾကည့သ္ည။္ အစမွာေတာ ့စား 
ေနမက်ေပမယ့္ ယခုေတာ့ အဆင ္
ေျပပါၿပီဟု ရွင္းျပသည္။
 ‘‘ရခိုင္မုန္႔တီတို႔၊ ေရွာက္သီး 
သုပ္တို႔လိုေတာ့ ကိုယ့္အႀကိဳက္ 
ေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ပဲ 
ျပားသုပ္လည္း စားေကာင္းပါ 
တယ္။ က်န္းမာေရးဆိုေတာ့ အ 
က်င့္လုပ္ၿပီး စားရတာပဲ’’

စားအုန္းဆီေစ်း ျပန္က်
သိမ့္သိမ့္စုိး

ရန္ကုန္၊ ေမ−၅
သႀကၤန္ေစ်းကြက္ အရိွန္ျဖင့္ 
ေစ်းဆဲြတင္ထားေသာ စား 
အုန္းဆီေစ်းမ်ားမွာ ၀ယ္လုိအား 
က်ဆင္းျခင္းေၾကာင္ ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ဆက္လက္က်ဆင္းေနေၾကာင္း 
စားအုန္ဆီေစ်းကြက္မွ သတင္းရ 
ရိွသည္။
 ‘‘အခုအခ်ိန္က ေက်ာင္းဖြင့္ 
ရာသီနားနီးလာၿပီဆိုေတာ့ နယ္ 
ေတြမွာကလည္း ေက်ာင္းအပ္စ 
ရာကိစၥေတြရိွလာၿပီဆုိေတာ့ ၀ယ္ 
လိုအားေတြက သႀကၤန္မတုိင္မီ 
ေစ်းကြက္နဲ႔ဆုိ ၀ယ္အားက ထက္  
၀က္ေလာက္ကို က်သြားတ့ဲအတြက္ 
ေစ်းေတြ က်ေနတာပါ’’ဟ ုဆလီပု ္
ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
 စားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ 
သႀကၤန္မတိုင္မီတြင္ အလွဴအ 
တန္းပြမဲ်ားႏငွ္ ့၀ယလ္ိအုား ေကာင္း 
ေသာ ကာလျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့တစ ္
ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၇၀ နီးပါးရိ ွ
ေနရာမွ က်ပ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ဆဲြတင္ 
လိကု၍္ က်ပ္ ၁၆၈၀ေက်ာ္ထိ ေစ်း 
ႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။
 ျပညတ္ြင္းစားဆီေစ်းႏႈန္း မ်ား 
မွာ သႀကၤန္ၿပီးကာလတြင္ တစ္ပိ 
ႆာလွ်င ္က်ပ္ ၁၆၂၀ နီး ပါးရွိေန 
ရာမ ွယခရုကပ္ုငိ္းတြင ္တစပ္ိႆာ  
က်ပ္ ၁၅၆၀ ထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက် 

ဆင္းလာခဲ့သည္။
 ထုိ႔အျပင္ ယခင္က အဖမ္း 
အဆီးမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္မွ ၀င္ 
ေရာက္ေသာ ပုံးဆီအခ်ိဳ႕၀င္ေရာက္ 
မႈနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ေနာက ္
ပုိင္းကာလတြင္ ပံုးဆီ ၀င္ေရာက္ 
မႈမွာလည္း ပုံမွန္ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ 
လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆကီန္ုသည ္
အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။
 ႏုင္ိငံတကာဆီေစ်းကြက္တြင္  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ ေျပာင္းလ ဲျခင္းမရိ ွ
ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ 
၏ ၀ယ္လုိအား၊ ေရာင္းလိုအား 
ေၾကာင္သ့ာ ကနုသ္ညမ္်ား ေစ်းဆဲြ 
တင္၊ ဆဲြခ်လုပ္ေနသည့္အတြက္ 
ေစ်းက်ေနဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။
 ထို႔ေၾကာင့္ ယခုဆီေစ်းက် 
ဆင္းခ်ိန္တြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ 
ဆီေစ်းကြကတ္ြင ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က် 
ဆင္းျခင္းမရိဘွ ဲျပညတ္ြင္းဆီေစ်း 
ႏႈန္းသာ က်ဆင္းေနျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဆလီပုင္န္းရငွမ္်ားကဆု ိ
သည။္ ေမလမွစ၍ ဇြန္၊ ဇူလိငု ္သံုး 
လဆကတ္ုကိ ္ဆ၀ီယလ္ုအိားမ်ား 
က်ဆင္းတတ္သည့္ အတြက္ ဆီ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားေစ်းမ်ား 
စြာ ျမင္တ့က္ျခင္းမရိပွါက ေစ်းႏႈန္း 
မ်ားဆက္လက္ က်ဆင္းႏုိင္ေသး 
ေၾကာင္း ကန္ုသည ္အခ်ိဳ႕ကခန္႔မွန္း 
ေျပာသည္။
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မဂီါေလာင္းလ်ာၿမိဳ႕မဟာ၏ ရငဖ္ြင္သ့ံ
  က်ဳပ္နာမည္က ရန္ကုန္။ 
က်ဳပ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္းမွာ 
ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို စတင္ 
တည္ေထာင္တဲ့ အေလာင္းမင္း 
တ ရား ႀ ကီး  ကို ယ္ တို င္ တ ည္  
ေဆာက္ၿပီး ကင္ပြန္းတပ္ျခင္းခံရ 
တဲ့ ၿမိဳ ႕ပါ။ ရတနာပံုမႏၲေလးဆို 
တာ  ကု န္းေ ဘာ င္ မ င္း ဆ က္  
(၁၀) ဆက္ေျမာကဘ္ရုငက္တည ္
ေထာငတ္ဲၿ့မိဳ႕မို႔ က်ဳပထ္ကအ္မ်ား 
ႀကီးဂ်ဴ နီယာက်ပါတယ္။ အခု 
က်ဳပက္ လဥူီးေရရစွသ္န္းဝန္းက်င ္
ရွိေနၿပီး သဘာဝလူဦးေရတိုးႏႈန္း 
(၂ဒသမ၅)ရာခုိင္ႏႈ န္းနဲ ႔  ေနာင္ 
လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ 
က်ဳပ္ဟာ မီဂါစီးတီး  (Mega 
City) ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ ျမန္မာ 
ႏုငိင္ရံ႕ဲပထမဆံုး မဂီါစီးတီးျဖစမ္ွာ 
မုိ႔ ဂဏုယူ္မိပါတယ္။ကမၻာေပၚမွာ 
မဂီါစီးတီး ၃၀ ရွတိဲအ့နက ္လကရ္ွ ိ
အာဆီယံႏိုင္ငံထဲမွာ အင္ဒိုနီးရွား 
ႏိုင္ငံက ဂ်ကာတာလူဦးေရ ၂၄ 
ဒသမ၆သန္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံက 
မနီလာ လဦူးေရ ၂၂ ဒသမ၂  သန္း 
နဲ ႔  ထုိင္းႏိုင္ငံက ဘန္ေကာက္ 
လူဦးေရ ၁၄ ဒသမ ၅ သန္း ဆို 
ၿပီး ၿမိဳ႕(၃)ၿမိဳ႕ပဲ မီဂါစီးတီးျဖစ္ 
ေသးတယ္။ က်ဳပ္က လူဦးေရ 
၁၀သန္းနဲ႔ စတုတၳေျမာက္အာဆီ 
ယံရဲ႕ မီဂါစီးတီးျဖစ္လာမွာ ေသ 
ခ်ာသေလာက္ရွိေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ 
က်ဳပ္ကို မီဂါစီးတီးေလာင္းလ်ာ 
အျဖစ္ အေလးထား႐ႈျမင္ၾကေစ 
ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားမီဂါစီး 
တီးေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ က်ဳပ္က စုတ္ 
ျပတ္ႏံခု်ာတဲ ့မဂီါစီးတီးလံုးဝမျဖစ ္
ခ်င္ဘူး။ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိးဂုဏ္ကို ျမႇင့္ 
တင္ႏုိင္တဲ့ မီဂါစီးတီးပဲျဖစ္ခ်င္ပါ 
တယ္။ အခုလက္ရိွ မီဂါေလာင္း 
လ်ာျဖစတ္ဲ ့က်ဳပဘ္ဝမွာမေက်နပ ္
တာေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ 
အဲဒါေတြကိုႀကိဳတင္ၿပီး ရင္ဖြင့္ျပ 
လိုက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ။
 ပထမဆံုးရင္ဖြင့္ခ်င္တာက 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရးအရ 
က်ဳပ္ဟာ အဆင့္အတန္းအျမင့္ 
မားဆံုးၿမိဳ႕ပါ။ ဘာျဖစ္လို ႔လဲဆို 
ေတာ့ ျမတ္ဗုဒ ၶသက္ေတာ္ထင္ 
ရွားရွစိဥမ္ွာ စြန္႔ႀကဲေပးသနားေတာ ္
မူတဲ့ ဆံေတာ္အစစ္ကိုဌာပနာၿပီး 
တည္ထားတဲ့  ‘ေလးဆူဓာတ္ပံု  
ေရႊတိဂံု’ဆိုတာ ကမၻာေပၚမွာရွာ 
ၾကည္ရ့င ္တျခားဘယ္ဗဒုၶဘာသာ 
ႏိုင္ငံမွာမွမရွိပါဘူး။ က်ဳပ္ဆီမွာပဲ 
ရိွတယ္။ က်ဳပ္ဆကီ ေရႊတိဂံုေစတီ 
ကိပုံတုယူၿူပီး အငဒ္ိနုီးရွားမွာတည ္
ၾက၊ မြမ္ဘိငု္းမွာတညၾ္က၊ ေနာက ္
ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ဆုိတဲ့ ေနာက္ 

ျမင့္မိုရ္ေဆြ

ေပၚတဲ့ေရႊၾကာပငမွ္ာတညၾ္ကတာ 
က်ဳ ပ္သေဘာက်  ႏွ စ္ ၿ ခိဳက္ ပါ  
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရြာလြန္ရြက္တိုက္ 
ဆိတုာလိ ု႐ပု္ျမငသ္ၾံကားကေနၿပီး 
ေနျပည္ေတာမ္ွာ ေနာကမ္တွညတ္ဲ ့
ပံတုဘူရုားကိ ုအရငဆ္ံုးအပူေဇာခ္ ံ
ရေအာင္ထုတ္လႊင့္ျ ပသေနတဲ့  
အစအီစဥ္ကိုျမင္ေတြ႕ရေလတုိင္း 
က်ဳပ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ 
ျမ တ္ ဗု ဒ ၶ ရဲ ႕ ဆံေ တာ္ အ စ စ္ ကို  
အႏိႈင္းမဲ့အပူေဇာ္ခံအျဖစ္ အၿမဲ 
ထာဝရဦးထိပ္ရြက္မထားႏိုင္ ၾက 
ေတာဘ့ူးလား။ ဦးစားေပးမပူေဇာ ္
လိုၾကဘူးလားလို႔ ျပတ္ျပတ္သား 
သားေမးခ်င္တယ္ဗ်ာ။
 ရွိေသးတယ္ဗ်။ က်ဳပ္ဆီမွာ 
သက္ေတာ္ထင္ရွားဆံေတာ္ေတြ 
ကိန္း ဝပ္ ရာ  ဘုရားေစတီ ႀကီး  
အထင္အရွားရိွပါလ်က္နဲ႔ ဗုဒၶပရိ 
နိဗၺာန္ျပဳၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ 
စြယ္ေတာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန 
ေငြကုန္ေ ၾကးက်ခံ ၿ ပီး  အ ႀကီး  
အက်ယ္ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ေနၾက 
တာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါဆိုထားပါ 
ေတာ့ ။  ႏွစ္ ႀကိမ္ႏွစ္ခါဆိုေတာ့  
နည္းနည္းလြနလ္ြန္းရာက်ေနၿပလီို႔ 
က်ဳပ္ခံစားရတယ္။ က်ဳပ္ဆီမွာ 
အႏိႈင္းမဲဗ့ဒုၶအေမြအႏစွရ္ွိေနတယ ္
ဆုိတာ ထာဝစဥ္မေမ့ၾကဖို႔ အထူး 
သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ အထူး 

သျဖင္ ့က်ဳပ္ဆကီဗဒုၶဆံေတာ္ဟာ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စြယ္ေတာ္ထက္ 
တန္ခုိးအရာ၊ တန္ဖိုးအရာ အဘက ္
ဘက္ကသာလြန္တယ္ဆိုတာကို 
ေျပာခ်င္တယ္။ အသိေခါက္ခက္ 
အဝင္နက္ေနရင္ေတာ့ ေနာက္ 
တစ္ခါပင့္ၾကဦးေပါ့ဗ်ာ။
 ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 
ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ မီဂါေလာင္း 
လ်ာ က်ဳပဘ္ဝမွာႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ ့ 
အိမ္ရာျပႆနာကိုရင္ဖြင့္ျပခ်င္ 
တယ္။ က်ဳပ္ရဲ႕အရိပ္ကိုခိုလႈံေန 
တဲ့ျပညသ္ရွူစသ္န္းမွာ (၂၃)ရာခုိင ္
ႏႈန္းက လစဥ္မိသားစုဝင္ေငြသုံး 
သိန္းအထက္ရရိွၿပီး ၇၇ ရာခုိင္ 
ႏႈ န္းက လူဆင္းရဲေတြဗ်။ အခု 
တန္ဖိုးမွ်တဆို ၿပီး  အိမ္ရာေတြ 
ေဆာက္တာ၊ လစဥ္ဝင္ေငြ သံုး 
သိန္းအထက္ လူေတြအတြက္ ဆို 
ေတာ့ က်န္တဲ့ ၇၇ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ 
ကိပုစပ္ယထ္ားရာမေရာက္ေပဘူး 
လား။ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ လိႈင္ 
သာယာဆိုတာလည္း တစ္ခန္းကို 
သိန္း ၁၂၀ က်သင့္ၿပီး မႏၲေလး 
မွာက သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ဆို  

ေတာ့ က်ဳပ္ကရွက္ဖို ႔ေကာင္းေန 
ၿပီ။  က်ဳပ္ေရွ ႕ကေျပာခဲ့သလို  
မႏၲေလးဆိတုာ က်ဳပထ္က ္အမ်ား 
ႀကီးဂ်ဴနီယာက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
မႏၲေလးမွာ တိုင္းရင္းသားပုဂၢလိ 
ကကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ မန္းျမန္မာက 
၂၅ ထပ္ျမင့္တဲ့ အထပ္ျမင့္အ 
ေဆာက္အအံု ႀကီးကို ေစ်းခ်ဳိမွာ 
ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါ ၿပီ။ က်ဳပ္ဆီမွာ 
ဘယ္တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ကမွ် 
၂၅ ထပ္မေျပာနဲ ႔  ၂၀ ေတာင္ 
မဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေသးတာ ရင္နာဖို ႔ 
ေကာင္းတယ္။ ဧရာဝဏန္ဲ႔ ရတနာ 
အိမ္ရာက ၁၈ ထပ္ဆိုတာက 
လည္းလူႀကီးေတြေရႊဉာဏ္တိမ္း 
ပါးၿပီး အထပ္မွားသြားေလေသာ 
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာလို ႔ ကင္ပြန္း 
တပ္ရမလုိျဖစ္ေနပါၿပီ။ မ.ဆ.လ 
ေခတ္က ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန 
ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးက‘တပင္ 
တိုင္ယိမ္း’ဆိုၿပီး တီထြင္ကျပခဲ့ပါ 
တယ္။ တပင္တုိင္အကဆိုတာ 
တစဦ္းတည္းကလို႔ ‘တပငတုိ္င’္ဆု ိ
ၿပီး ေခၚေဝၚတာကိုစတန္႔ထြင္ၿပီး 

ယိမ္းအကလပ္ုရမလားဆိၿုပီး အဒဲ ီ
တုန္းက ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကိုယ္ 
တုိင္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့တယ္ဆိုပါ 
တယ္။ အခုေတာ့ အထပ္ျမင့္ရင္ 
ေစ်းျမင္မ့ယဆ္ိတုာကိ ုေထာက္ျပ 
ၿပီး ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ကမွ မေဝ 
ဖန္ၾကတာေတာ့ အံ့ပါေလေရာ။ 
က်ဳပ္ဆီမွာ တကယ္ပဲ ‘ထပ္ျမင့္ 
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ’ရယ္လို႔ ေပၚ 
ေပါက္လာရင္ေတာ့ ‘ယုန္ခ်ဳိလိပ္ 
ေမြးပုစြန္ေသြး’ဆုိတာလို အုတ္ 
ေအာ္ေသာင္းတင္း   ျဖစ္ကုန္မွာ 
အမွန္ပဲ။
 ေနာက္တစ္ခုက က်ဳပ္ရဲ ႕ 
(၇၈၄) စတုရန္းကလီိမီုတာက်ယ္ 
တဲ့ေျမေပၚမွာ စမံမအီဆင္န့မိ္အ့မိ ္
ရာ (Slums)ေတြနဲ ႔ က်ဴးေက်ာ္ 
(squatters) အိမ္ရာေတြက ငါး 
သန္ိးခန္႔အထိရိွမယ္ထငပ္ါတယ္။ 
လူ ဦးေရ ရွစ္သ န္းအနက္  ၃၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့  ၂ ဒသမ ၇ 
သန္းခန္ ႔ဟာ အဲဒီေနရာေတြမွာ 
ေနေနၾကရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာ 
ေတြေၾကာင္ ့က်ဳပဘ္ဝဟာ မနလီာ၊ 
မြမဘ္ိငု္း၊နယူးေဒလ ီတို႔လိ ုမဂီါစီး 

တီးဘဝမ်ဳိးေရာက္သြားမွာအလြန ္
စိုးရိမ္မိပါတယ္။ အင္အားသံုး  
ဖယ္ရွားခံရတဲ့ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာ 
ေနျပည္သူေတြရဲ႕ ေသာကမ်က္ 
ရည္ေပါက္မ်ားဟာ က်ဳပ္ရဲ႕ရင္ 
ဘတ္ေပၚ မုိးလိုရြာခ်လာမွာကို  
လည္း မခံစားႏိုင္ပါဘူး။ က်ဳပ္ကို 
အနီးကပ္စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရသာမက ျပည္ေထာငစ္ ု
အစိုးရဟာ ဒီျပႆနာကိ ုက႐ဏုာ 
တရားဖက္ၿပီး ဦးစားေပးညႇိႏိႈင္း 
ေျဖ ရွင္းေပးဖို ႔  အေလးအနက္  
တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ သံုးႏွစ္  
ၾ ကာ အ စိုး ရ သ က္ တ မ္း ကာ လ 
အတြင္း က်ဳပ္ရဲ႕ေျမေပၚမွာ တန္ 
ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တစ္ခန္းမွ်ေတာင္ 
ေစ်းဦးမေပါက္ႏိုင္တာ ဝမ္းနည္း 
စရာပါပ။ဲ ပထမဆံုးေစ်းဦးေပါက ္
တဲ ့အခန္းကိ ုေရႊခ်ထားလိကုခ္်ငပ္ါ 
ရဲ႕။  ယခင္အစိုးရလက္ထက္က 
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္း 
ကစိၥေတြနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး မိေက်ာင္း 
ကန္နဲ႔ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္ရပ္ကြက္ 
က ဆႏၵျပမႈေတြဟာ အႀကမ္ိေပါင္း 
မ်ားစြာ ထပ္ခါတလဲလဲျဖစ္ေနပါ 
ၿပီ။ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚ 
မွာအပိၿ္ပီး ဒီေနရာဖ်က ္ဟိုေနရာ၊ 
ဟုိေနရာဖ်က္ ဒီေနရာ အႀကိမ္ 
ႀကိမ္အခါအခါဆႏၵျပေနတဲ့ျမင္ 
ကြင္းက က်ဳပ္ေျမေပၚမွာ အလြနပ္ ဲ
အက်ည္းတန္လွပါတယ္။ အစိုးရ 
အေနနဲ ႔ ေတာင္းဆိုတာေတြေပး 
ႏိငု၊္ မေပးႏုငိ။္ မေပးႏုငိရ္ငလ္ည္း 
ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ခိုင္ခိုင္မာမာ 
ျပတ္ျပတ္သားသားေၾကညာခ်က္ 
တစရ္ပ္ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔အခ်ိန္တန္ 
ေနပါၿပ။ီ က်ဳပရ္႕ဲမဂီါေလာင္းလ်ာ 
ဘဝမွာ အိမ္ရာဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးဆိုတာ 
အတိတ္ကအရိ ပ္ေတြေ ၾကာင့္  
မတုိးသာ၊ မဆုတ္သာနဲ႔ တစ္လစ္ 
ႀကီးျဖစ္ေနသမွ် ေအးခ်မ္းသာယာ 
ၿပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ရန္ကုန္ 
(Peaceful and Beloved Yangon) 
ဆိုတာ လံုးဝမျဖစ္လာႏုိင္ပါဘူး။
 က်ယ္ဝန္းလွတဲ့ က်ဳပ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ 
ျပေနရာကိ ုဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ 
အာဏာရွိသူ၊ မရွိသူမေရြး ၿမိဳ႕ျပ 
ျပည္သူအားလံုး မွ်မွ်တတ ခြဲေဝ 
ေနထုိငခ္ြင္ရ့ရိွၾကေစခ်ငပ္ါတယ္။ 
ၿမိဳ႕ျပေျမပိုင္ရွင္လူတန္းစားသစ္ 
(New urban Landlord Class)
ကို ေမြးဖြားေပးတဲ့ မီဂါေလာင္း 
လ်ာႀကီးျဖစ္ေအာင ္ဝုငိ္းလပု္ေနတဲ ့
လူေတြကို ဟန္ ႔တားေပးၾကပါ။ 
အေရးေပးၾကပါ။ အဲဒီလူေတြကို 
က်ဳပ္ရဲ႕ေက်ာေပၚက ခါခ်ပစ္ႏိုင္ 
ပါမွ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကလိုလား 
တဲ့  ‘လူတို င္းအတြက္အိမ္ရာ ’ 
(Adequate Housing For all) 
ဆိုတာ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမွာ 
ပါ။
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အင္တာနက္ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္မည့္
Myantalk ၀န္ေဆာင္မႈ 
စတင္သုံးစဲြႏုိင္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ေမ−၄
အြနလ္ုငိ္းႏငွ္သ့ာမက အငတ္ာ နက ္
မရသည့္  ေနရာမ်ားတြင္လည္း 
မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ 
ေက်ာသ္ို႔ တုကိ႐္ိကုဖ္နု္းေခၚႏုငိၿ္ပီး 
မုဘိုငိ္း SMS ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ေဆာင ္
ရြက္ႏုိင္သည့္ အင္တာနက္အေျခ 
ျပဳ၀န္ေဆာင္မႈ MyanTalk ကို စ 
တင္သုံးစဲြႏုိင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သ 
တင္းရရွိသည္။
 MyanTalk ၀န္ေဆာင္မႈကို 
ဧၿပီလအတြင္း စတင္သုံးစဲြႏုိင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတ 
ကာသုိ႔ မုဘိုငိ္းဖနု္းေခၚဆိုႏုငိသ္ည္ ့
၀န္ေဆာငမ္ႈ (VOIP) ျဖစရ္ာ ကမၻာ 
ႏုိင္ငံအသီးသီးမွလည္း ျမန္မာႏုိင္ 
ငံသို႔ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အ 
ျပနအ္လနွဖ္နု္းေခၚဆိမုႈ ျပဳလပု္ႏုငိ ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myan Talk မွ  
တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက ေျပာသည။္
 ‘‘လုပ္တာကေတာ့ သႀကၤန္ 
ၿပီးေလာက္ကတည္းက စသုံးလုိ ႔ 
ရတာ။ ႏုငိင္ံျခားကိ ုဖနု္းေခၚဆိလုို႔ 
ရမယ္။ SMS လည္း ပို႔လို႔ရမယ္။ 
ကမၻာႏုိင္ငံအႏွံ႔ကလည္း ဒီကိုဖုန္း 
ေခၚဆိုလို႔ရမယ္။ အင္တာနက္ မ 
ရွိဘဲ အသုံးျပဳလို႔ရတဲ့ Phone to 
Phone ၀န္ေဆာငမ္ႈေတြလညး္ ပါ 
မယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။
  GSM, WCDMA, CDMA 
800 MHz, CDMA 450 MHz 
ႏွင့္ MECTel အမ်ဳိးအစားမိုဘုိင္း 
ဖုန္းမ်ား အားလုံး MyanTalk အ 
ေကာင္ရ့ွ႐ိုံျဖင္အ့ြနလ္ုငိ္း SMS ေပး 
ပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင့္မွတ္ပုံ 
တင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပထမဦးဆုံး 

စမ္းသပ္ေခၚဆုိမႈအတြက္ ျမန္မာ 
က်ပ္ေငြ ၁၀၀ ထည္သ့ြင္း ေပးထား 
ၿပီး အသုံးျပဳလုိသည့္ ေငြပမာဏ 
ကိုသာ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းေပးရ 
မည္ျဖစ္သည္။
 MyanTalk ၀န္ေဆာင္မႈ အ 
သုံးျပဳလုိပါက www. Myantalk. 
com တြင ္ေငြျဖည္သ့ြင္းရမည္ျဖစ ္
ၿပီး အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြျဖည့္ 
သြင္းႏုငိက္ာ မမိိျဖည္သ့ြင္းလုသိည္ ့
ေငြပမာဏကို  အဆုိပါ၀က္ဘ္ 
ဆုိက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ရာ 
MyanPay ျဖင့္ အြန္လုိင္းေငြေပး 
ေခ်ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိ 
အေကာင္ထ့ဲသို႔  ျဖည္သ့ြင္းၿပီးျဖစ ္
ရာ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။
 အငတ္ာနကမွ္တစဆ္င္ ့ဖန္ုး 
ေခၚဆိုႏုိင္သည့္အျပင္ အင္တာ 
နကမ္ရွသိည့္ေနရာမ်ားတြင ္လည္း  
ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း 
ျဖစၿ္ပီး သုံးစဲြပုအံဆင္ဆ့င္က့ိ ုwww. 
myantalk.com တြင္ ၾကည့္႐ႈ 
ႏုငိမ္ည္ျဖစရ္ာ အဆုပိါ၀န္ေဆာင ္
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ support@
myantal.com (သို႔) ဖန္ုး -၀၉ ၇၃၁ 
၃၅၅၈၅ သို႔ ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆုိမႈ 
မ်ားသည္ ့မေလးရွားႏုငိင္သံို႔ တစ ္
မိနစ္လွ်င္ ၁၁ က်ပ္၊ စင္ကာပူ 
ႏိုင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၈ က်ပ္၊ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၈ 
က်ပ၊္ ထုိငု္းႏုငိင္သံို႔ တစမ္နိစလ္ွ်င ္
၁၁ က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အ 
ျခားေသာ ႏုငိင္မံ်ား၏ က်သင္ ့ေငြ 
မ်ားကုိလည္း ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

Pco ဖုန္း၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္အကုိင္အခက္ႀကံဳႏုိင္
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၄
ျပည္တြင္း၌ မုိဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳ 
သူမ်ားလာသည့္အတြက္ PCO 
ဖုန္းမ်ားအား အသံုးျပဳမႈႏႈန္းမွာ 
ယခင္ကထက္ နည္းလာေသာ 
ေၾကာင့္ PCO ၀န္ထမ္းမ်ားအေန 
ျဖင့္  သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ား 
တြင္ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ မိ 
မိ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ရန္ 
ႀကိဳးစားဖို႔လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွမုိဘုိင္း 
အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးေငြေသာင္း 
ကေျပာသည္။
 လက္ရိွတြင္ PCO ဖုန္းမ်ား 
အား လူေစာင္စ့ရာမလိဘု ဲေငြျဖည္ ့

ကတ္က့ဲသုိ႔ ကတ္မ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆုိ 
ႏိုင္ မည့္  ကတ္ဖု န္း မ်ားအျဖစ္  
ေျပာငး္လဲ၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ 
စီစဥ္ေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ 
တုိက္တြန္းေျပာၾကားျခင္း  ျဖစ္ 
သည္။
 ‘‘PCO ၀န္ထမ္းေတြကု ိသက ္
ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မွာ ျပန္ၿပီး ခန္႔ 
သြားဖို ႔ဆုိရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ 
အရည္အခ်င္းေလးေတြရိွတယ္။ 
ဥပမာ-ကြ န္ပ်ဴတာကြ ၽ မ္းက်င္  
ေအာင္ သင္တန္းတက္တာမ်ိဳး၊ 
ကိုယ့္ရဲ ႕အရည္အေသြးကုိ  တုိး  
တက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါ 
တယ္’’ဟု ဦးေငြေသာင္းကေျပာ 

ၾကားသည္။
 ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ အသံုးျပဳ 
ေနသည္ ့PCO ဖနု္းမ်ားအား ကတ ္
ဖုန္းစနစ္သို ႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ စတင္၍ ေလ့ 
လာမႈမ်ားျပဳလပု္ေနၿပီး အဆင္ေျပ 
ပါက ေျပာင္းလအဲသံုးျပဳရန္ စစီဥ္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမနမ္ာဆ့က ္
သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေအာ္တိုတယ္ 
လီဖုန္းဌာနမွ သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ကတ္ဖုန္းေတြကုိ ဆီးဂိမ္း 
မွာေတာ ့ေနျပည္ေတာမ္ွာ စမ္းၿပီး 
အသံုးျပဳခဲတ့ယ။္ လကရ္ိမွွာေတာ ့
ဘယ္ေနရာေတြမွာ သံုးရငအ္ဆင ္

ေျပမလဲဆိုတာ  ေလ့လာေနပါ 
တယ္’’ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး 
လု ပ္ ငန္းေအာ္တိုတယ္လီ ဖု န္း  
ဌာနမွ ဒုအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္  ဦး 
သိန္းဟုတ္ကေျပာသည္။
  လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးအတြင္း PCO စခန္း 
ေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင့္ငါး 
ရာေက်ာ္ခ်ထားေပးၿပီး ၀န္ထမ္း 
ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ လည္ 
ပတ္လ်ကရွိ္ကာ အခ်ဳ႕ိေသာ PCO 
ဖုန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပ 
၍ ျပန္အပ္သည့္မ်ားရိွေၾကာင္း 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 
သတင္းရရိွသည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
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ကမၻာႏွင့္အ၀န္း သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ား အေရာင္းထုိင္းသြားဟု စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ

နယူးေယာက္
တစက္မၻာလံုးဆိငုရ္ာသငပ္နု္းကြန ္
ပ်ဴတာေစ်းကြက္မွာ ကာလရွည္ 
ႀကီးထြားမႈအဆံုးသတ္ၿပီး ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ အေရာင္း 
ထိုင္းသြားေၾကာင္း ေမလ၁ ရကစ္စ ္
တမ္းတစ္ခုအရ သိရသည္။
 အသစ္မိတ္ဆက္ထားေသာ 
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ တစ္ 
ကိုယ္ေရသံုးကြန္ပ်ဴတာမ်ားအပါ 
အဝင္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ပထမသံုးလပတ္ကာလ 
အတြင္း စုစုေပါင္း အလံုးေရ ၅၀ 

ဒသမ ၄ သန္းသာေရာင္းခ်ခဲ့ရ 
သည္ဟု ယင္းစစ္တမ္းအရသိရ 
သည္။
 ယင္းအေရအတြက္မွာ ယ 
မန္ႏွစ္ပထမသံုးလပတ္ကာလက 
ေရာင္းအားထက္ ၃ ဒသမ ၉ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
စတုတၳ သံုးလပတ္ကာလ အပါအ 
ဝင္ အဝယ္လိုက္ေသာ အားလပ ္
ရက္ရာသီေရာင္းအားထက္ ၃၅  
ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြား 
သည္။
  လူအမ်ားမွာ မ်က္ႏွာျပင္ပို 

က်ယ္ေသာစမတ္ဖုန္းမ်ား (သို႔မ 
ဟုတ္) သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စ 
မတ္ဖန္ုးေပါင္းစပ္ထားသည္ ့Pha 
blet မ်ားကို သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ 
မ်ားအစား အသံုးျပဳမႈပိုမ်ားလာ 
သျဖင့္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာ ေစ်း 
ကြကထိ္ခုိကခ္ဲ့ရသညဟု္ ယင္းစစ ္
တမ္းကေဖာ္ျပသည္။
 သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာေရာင္း 
အားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက 
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္းအားတက္ 
လာခဲ့ေသာလ္ည္း ေနာကပ္ိငု္းတြင ္
ေရာင္းအားေႏွးေကြးသြားပံုေပၚ 

သည။္ ပထမသံုးလအတြင္း iPad 
အလံုးေရ ၁၆ ဒသမ ၄ သန္း ေရာင္း 
ခ်ထားသည့္ Apple ကုမၸဏီမွာ 
သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာအမ်ားဆံုး  
ေရာင္းခ်ရသည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ရိွ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း 
ကုမၸဏီ၏ေစ်းကြက္ေဝစုမွာ ၂၀၁၃  
ခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ၄၀ ဒသမ ၂  
ရာခိငု္ႏႈန္းရွခိဲရ့ာမ ွ၃၂ ဒသမ ၅ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းသို႔က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
   ဆမ္ေဆာင္းကုမ ၸဏီက 
သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာအလံုးေရ ၁၁ 
ဒသမ ၂ သန္းေရာင္းခ်ရၿပီး ေစ်း 

ကြက္ေဝစ ု၂၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ရယူထားႏိုင္သည္။ ယင္းကုမၸဏီ 
၏ေစ်းကြက္ေဝစုမွာ လြန္ခဲ့ေသာ 

ႏစွက္ထက ္၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္း 
သြားျခင္းျဖစ္သည္။
 —Ref: AFP

ပထမဆုံးတနလၤာတုိင္းနည္းပညာဖလွယ္ႏုိင္မည့္
Net Monday တယ္လီေနာလုပ္ေဆာင္
ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ေမ-၅
ႏုငိင္တံကာနည္းပညာကမုၸဏႀီကီီး 
မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚၿပီး 
ျပညတ္ြင္းနည္းပညာကြၽမ္းက်ငသ္ ူ
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ 
သည့္ Net Monday အမည္ျဖင့္ 
နည္းပညာဖလယ္ွပြကဲိလုစဥ္တိုငး္ 
၏ ပထမဦးဆုံးတနလၤာေန႔မ်ား 
တြင ္တယလ္ီေနာျမနမ္ာမ ွက်င္းပ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရရိွ 
သည္။
 Net Monday  နည္းပညာ 
ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲကို လတုိင္း၏  
ပထမဦးဆုံးတနလၤာေန႔တြင္ ျပဳ 
လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ႏွစ္ 
ႀကမ္ိတိုင္ျပဳလပ္ုၿပီးျဖစရ္ာ တတိယ 
အႀကမ္ိအျဖစ ္ေမလ ၁၂ရကတ္ြင ္ 
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ျပန္ၾကား 
ေရးတာ၀န ္ခ ံကိစုုိးသထူြန္းကေျပာ 
သည္။
 ‘‘ေနာကလ္ေတြမွာလည္း လ 
တုငိ္းလပုသ္ြားမွာပါ။ ႏိုင္ငတံကာ 
က နည္းပညာကြၽမ္းက်ငတ္ဲ့သူေတြ 
နဲ႔ ျမန္မာႏုငိင္ကံ ကြန္ပ်ဴတာပညာ  
ရွင္ေတြနဲ႔ ေပးေတြ႕ၿပီးေဆြးေႏြးဖုိ႔ 
လုပ္ေပးတာပါ။ အရင္ႏွစ္လက 

လအစရ႕ဲ တနလၤာေန႔မွာလပ္ုျဖစခ္ဲ့ 
ေပမယ့္ အခုလမွာေတာ့ ဒုတိယ 
ပတ္ကို ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္’’ 
ဟု ၎ကေျပာသည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ စာရင္း 
ေပးသြင္းႏုငိၿ္ပီျဖစၿ္ပီး ငါးရကလ္က ္ 
ခံမည္ျဖစ္ရာ HTC ႏွင့္ Huawei 
ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး မုိဘုိင္းအင္ 
တာနက္အသုံး၀င္ပုံမ်ားႏွင့္ပတ္ 
သကၿ္ပီး ‘Internet In Your Pocket ’  
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။
 ပထမအႀကမ္ိ Net Monday  
တြင ္ေဖစ့ဘ္ြတခ္မ္ ွကုယိစ္ားလယွ ္
တစ္ဦးႏွင့္  ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ 
Google မွ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ 
ထုတ္ကုန္ဆုိ င္ ရာအႀကီးအကဲ  
လာေရာက္၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး 
ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ ၄၀ေက်ာ္ 
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။
 Net Monday သုိ ႔တက္ 
ေရာကလ္ုသိမူ်ားသည ္http://net 
monday.doattend.com/တြင္  
စာရင္းေပးသြင္းၿပီး https://ww 
w.facebook.com/netmonday 
တြင္ Net Monday ႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

fb.com/netmonday
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ရာဇ၀င္တြင္ေသာ မင္းဧကရာဇ္ ႏွစ္ပါး
ခ်မ္းၿငိမ္း

ကမၻာ့ရာဇဝင္တြင္ အလက္ဇႏၵား 
သည္ဂရိတ္၊ အေသာက၊ ဂ်ဴးလိ 
ယက္ဆီဇာ၊ ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ႏွင့္ နပုိ 
လီယံတို႔သည္ ထင္ရွားေသာ စစ္ 
ဘုရင္ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ 
သည္။ အလက္ဇႏၵားသည္ဂရိတ္ 
သည္ ဂရိအင္ပါယာ၊အေသာက 
ဘုရင္သည္ ေမာရိယ(အိႏိ ၵယ)
အင္ပါယာ၊ ဂ်ဴးလိယက္ ဆီဇာ 
သည္ ေရာမအင္ပါယာ၊ ဂ်င္ဂ်စ္ 
ခန္သည္ မြန္ဂိုအင္ပါယာကုိ ထူ 
ေထာင္ခဲ့ ၿပီး ျပင္သစ္စစ္ဘုရင္ 
နပိုလီယံသည္ ဥေရာပတိုက္ႀကီး 
တစ္ခုလံုးလုိလုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ 
ဘုရင္ဧကရာဇ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 ထုိစစ္ဘုရင္ ႀကီးမ်ားသည္ 
စစ္ပြဲေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ဆင္ႏႊဲ 
ၿပီး ေအာငပ္ြအဲလလီရီကာ အငပ္ါ 
ယာႀကီးမ်ားကိ ုသူ႔ေခတသ္ူ႔ကာလ 
အေလ်ာက ္သမိငု္းတြင ္ထူေထာင ္
ခဲၾ့ကေသာ မင္းဧကရာဇမ္်ားျဖစခ္ဲ ့
သည္။ ထိုဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ားထဲ 
တြင ္အထူးျခားဆံုးမွာ အေသာက 
ဘရုင္ျဖစသ္ည။္ အေသာကဘရုင ္
သည ္ကမၻာတြင ္စစ္ေအာင္ႏုငိၿ္ပီး 
ေနာက္ စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္ ႔ခဲ့  
သည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ဘုရင္ 
ဧကရာဇ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
အေသာကဘုရင္သည္ ဧကရာဇ္ 
မင္းခ်င္းအတူတူ ကမၻာ့ရာဇဝင္ 
တြင္ လူသားေကာင္းက်ဳိးအမ်ား 
ဆံုးသယပ္ုိးေဆာငရ္ြက္ႏိငုခ္ဲ့ေသာ 
မင္းဧကရာဇ္လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေ ၾကာင့္ဆိုေသာ္  ဂရိ  
ဘုရင္အလက္ဇႏၵားသည္ အက္ 
ဒရာတစ္ပင္လယ္မွ အိႏၵဳျမစ္သို ႔ 
တုိင ္အေရာကလ္မ္ွးၿပီး ဂရိအငပ္ါ 
ယာထူေထာင္ႏိငုခ္ဲ့ေသာ္ျငား စစပ္ြ ဲ
မ်ားေအာင္ႏုငိၿ္ပီး ေသရညအ္ရက ္
ေသာက္စားရာမွ အသက္ (၃၃) 
ႏစွ ္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္အခ်ိန္မွာပင ္
ေဘဘီလံုၿမိဳ႕၌ နတ္ရြာစံခဲ့သည္။ 
အလက္ဇႏၵားနတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ 
၎၏အင္ပါယာသည္ တစ္မုဟုတ္ 
ခ်င္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ 
ဂ်ဴးလိယက္ဆီ ဇာသည္လည္း  
ဘုန္းတန္ခုိးေနလေတာက္ပခ်ိန္ 
တြင္ အီဂ်စ္အလွဘုရင္မ ကလီ 
ယုိပါထရာႏွင့္ေတြ႕ၿပီး အာသာ 
ရမက္ငမ္းငမ္းျဖင့္  အခ်ိန္ကုန္ 
လြန္ေနရာမ ွ၎အာဏာႀကီးထြား 
လာျခင္းကို  မ႐ႈစိမ့္သည့္လူယံု  
ပုေရာဟိတ္မ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္  
နတ္ရြာလားခဲ့သည္။ ျမင္းသည္ 
ေတာ္ အ႐ိုင္းအစိုင္းမ်ားကို အုပ္ 
ခ်ဳပ္ ခဲ့ေသာ မြန္ဂုိဘုရင္  ဂ်င္  
ဂ်စ္ခန္သည္ ယဥ္ေက်းမႈလံုးလံုး 
မရိွ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ 
စစဘ္ရုငတ္စပ္ါး အျဖစသ္ာ အနိစၥ 

ေရာကခ္ဲသ့ည။္ စစဘ္ရုငန္ပုိလယံီ 
သည္ကား တိုက္ပြဲအလီလီတိုက္ 
ရင္း ဝါတာလူးစစပ္ြ႐ဲံႈးနမိ္ရ့ာမ ွစနိ္႔ 
ဟယ္လီနာကြၽန္းသို ႔ပို ႔ေဆာင္ခံရ 
ကာ မေသခင္အ႐ူးသဖြယ္ ခံစား 
ခဲ့ရသည္။ အေသာကဘုရင္မွာ 
ကား စစ္ပြဲမွေသေက်ပ်က္စီးမႈ  
မ်ားကို သတိသံေဝဂရၿပီး အခ်ိန္ 
မီျပငဆ္ငက္ာ ဗဒုၶသာသနာ အက်ဳိး 
သယ္ပိုးရငး္ နန္းသက္(၃၈)ႏွစ္ 
တိငုတ္ိငု ္စံျမန္းသြားေသာ တစပ္ါး 
တည္းေသာ မင္းဧကရာဇ္ျဖစ္ခဲ့ 
သည္။ 
သီရိဓမၼာေသာကမင္း(ဝါ) 
အေသာကဘုရင္
 ျမန္မာလူမ်ဳိးတို ႔  သိေသာ 
သရိီဓမၼာေသာကမင္း (ဝါ)အေသာ 
ကဘရုငသ္ည ္ေမာရိယမင္းဆက ္
တည္ေထာင္သူစႏၵရဂုတၱမင္းႀကီး 
၏ ေျမးေတာ္ျဖစသ္ည။္ ေယ႐ႈ ခရစ ္
မေပၚထြန္းမီ ၂၆၈ ႏွစ္တြင္ ဘုရင္ 
ျဖစလ္ာၿပီး အိႏိၵယတုိကႀ္ကီးတစခု္ 
လံးုကို ၎၏ အင္ပါယာအျဖစ္ 
သြတ္သြင္းခဲ့ေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ 

ပါးျဖစခ္ဲ့သည။္ အေသာက ဘရုင ္
သည ္အိႏိၵယတုိကသ္ာမက အာရွ 
အလယ္ပုိင္းထိ နယ္ပယ္ခ်႕ဲထြငၿ္ပီး 
က်နရ္ွိေနေသးေသာ အေရ႕ွအာရ ွ
ႏငွ္ ့ေတာငပ္ိငု္းေဒသမ်ားကိအုငပ္ါ 
ယာထသဲြတ္သြင္းရန္ စစပ္ြအဲႀကမ္ိ 
ႀကိမ္တုိက္ခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔တုိက္ခုိက္ 
ရင္း အိႏိၵယအေရွ႕ပင္လယ္ကမ္း 
ေျခ တြငရ္ွိေသာ ကလဂိၤျပညက္ုဝိင ္
တုိက္ရာ၌ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ 
ရေလသည္။ တုိင္းျပည္ငယ္သာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း  ကလိဂၤတို င္း  
သူ ျပည္သားမ်ားသည္ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ  
အသက္အေသခံ၍ အေသာက 
ဘုရင္၏တပ္မ်ားကို  ခုခံတိုက္  
ခုိက္ေလရာ စစ္ပြဲအျပင္းအထန္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္အင္ 
အားခ်င္းမမွ်တ၍ ကလိဂၤျပည္ 
သည္ေနာက္ဆံုးတြင္ အေသာက 
လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရွာ 
သည္။ ဤတြင္ အေသာကဘုရင္ 
သည္ ျပင္းထန္လြန္းေသာ စစ္ပြဲမွ 
စစ္အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ ၿပီး 
ႀကီးစြာတုန္လႈပ္သြားေလသည္။ 

စစ္ပြဲတြင္  ကလိဂၤစစ္သည္ႏွင့္   
ျပညသ္ူျပညသ္ား တစသ္နိ္းေက်ာ ္ 
အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရ ၿပီး လူေပါင္း  
တစ္သိန္းငါးေသာင္းကို သုံ ႔ပန္း 
အျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာ 
ခဲ့ကာ ေျချပတ္ လက္ျပတ္ျဖင့္  
ဒုကၡသည္ေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာ 
ကုိ အေသာကဘုရင္ ျမင္ေတြ႕ၿပီး 
သတိသံေဝဂရကာ ထိုမွစ၍ စစပ္ြ ဲ
ကိ ုလံုးလံုးစြန္႔ခြာေသာ ဘရုင္ျဖစခ္ဲ ့
သည။္ ထုိ႔ေနာကအ္ေသာကဘရုင ္
သည္ နန္းစံသက္ကာလ တစ္ 
ေလွ်ာက္လံုး ဗုဒၶဘာသာ၏ သား 
တပည့္တစ္ဦးအျဖစ္  ခံယူကာ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေစာင့္ 
ေရွာက္ခဲ့ေလသည္။ အေသာက 
ဘုရင္နန္းစံသက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္  
အိႏိၵယႏုိင္ငံ(အိႏိၵယတိုက္) သည္ 
ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယအ္ေကာင္းဆံုးေသာ 
ႏစွက္ာလမ်ားဟ ုသမိငု္းဆရာမ်ား 
အဆိရိွုခဲ့သည။္ အေသာကဘရုင ္
သည္ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားေလ 
ေအာင္ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္၌ ေက်ာက္ 
တိုင္မ်ားထြင္းထုကာ ေက်ာက္စာ 

မ်ားေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိေက်ာက္ 
စာ  အခ်ဳိ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ 
ေထာင္ေက်ာလ္ာသည္တ့ိငုယ္ေန႔ 
အခ်ိန္အထိ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဆဲျဖစ္ 
သည္။ အေသာက ဘုရင္သည္ 
ဗု ဒ ၶသာသနာ  ျပ န္ ႔ ပြားေစေရး  
သာမက ျပည္သူျပည္သားမ်ား 
စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေစရန္ 
အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ 
ရြက္႐ံု မွ် မက လမ္းပန္းဆက္  
သြယ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ 
ေစေရးအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ား 
တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ 
ထုိ ႔အျပင္  ကမၻာ့  ပထမဦးဆံးု  
ေသာ တိရစၧာန္ ေဆးကုသေရး 
ႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
စမီ ံေဆာငရ္ြက္ႏုငိခ္ဲသ့ည။္ ထုသိို႔ 
ေသာရွင္ဘုရင္သည္ ႏွစ္ေပါင္း 
ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ၾကာသည့္ တိုင္ 
ေႏွာင္းလတုိူ႔ ၎၏အမညက္ိ ုမေမ့ 
ေသး။ ေကာင္းမႈကသုိလု္ျဖင္ ့ေက်ာ ္
ေစာထင္ရွားဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
တ႐ုတ္ဘုရင္ရွီဟြမ္တီ
 အေသာကဘုရင္ႏွင့္ေခတ္ 

ၿပိဳင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုိလုိ တ႐ုတ္ 
ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမွာနာမည္ 
ေက်ာ္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ရွီဟြမ္တီ 
ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ႏွစ္ 
ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ တ႐ုတ္ဘုရင္ 
တစ္ပါး ၿပီးတစ္ပါးအုပ္ခ်ဳပ္မင္း 
လပုခ္ဲၿ့ပီး ရွဟီြမတ္မီတိငုမ္‘ီေခ်ာင’္ 
မင္းဆက္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၇၆ 
ႏွစ္တိတိၾကာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဘစီ ီ၂၄၆ တြင ္နန္းတကလ္ာေသာ 
ဝင္က်င္အမည္ရိွ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ 
သမိုင္းတြင္လူသိမ်ားသည့္ ရွီဟြမ္ 
တီဘုရင္သည္ သူတလူငါတမင္း 
အပုခ္်ဳပ္ေနေသာ ျပညန္ယမ္်ားကိ ု
တိကုခ္ိကုသ္မိ္းပိကုၿ္ပီး က်ယ္ေျပာ 
ေသာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကို စုစည္း 
ႏိုင္ခဲ့သည္။  ထုိ ႔ေနာက္ ၎၏ 
လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၌
ဆုိးရြားေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား  
ျဖစပ္်ကခ္ဲ့ပါသည။္ ရီွဟြမ္တီသည ္
နန္းတက္လွ်င္ တက္ခ်င္း ေရွး 
တ႐ုတ္မင္း  အဆက္ဆက္တုိ ႔ 
အုပ္စိုးခဲ့သည္ကို  ပယ္ဖ်က္ ၿပီး  
တ႐ုတ္ျပည္၏ ပထမဆံုးေသာ 
မင္းဧကရာဇ္အျဖစ္  ခံယူေလ 
သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ သမုိင္းတြင္သူ ႔မတုိင္မီ 
မညသ္ည္အ့ခ်ကအ္လကမွ္မရိွေစ 
ရဟုဆိုကာ သမိုင္းမွတ္တမ္းေရး 
ထုိးထားေသာစာအပုမ္်ား၊အစရီင ္
ခံစာမ်ား၊ ဘာသာေရး က်မ္းဂန္ 
မ်ားအားလံုးကုိ ေျမလွန္မီး႐ိႈ႕ပစ္ 
ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ 
ျပည္သူမ်ားကိုးကြယ္ေသာ ကြန္ 
ျဖဴးရွပ္စ္ႏွင့္လာအုိဇူဝါဒ သေဘာ 
တရားစာအုပ္မ်ားကို အစုလိုက္ 
အပံုလိုက္ မီးတင္႐ိႈ႕သည္။ စာ 
အုပ္ပိုင္ဆုိင္သူ မည္သူ ႔ကိုမဆုိ  
ေသဒဏ္ေပးမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ 
ျပန္သည္။ ထိုအမိန္ ႔ေတာ္ အ 
တိုင္းပင္ ကြန္္ျဖဴးရွပ္စ္ပညာရွင္ 
၄၆၀ ေက်ာ္အား အရွငလ္တ္လတ္ 
ေျမျမႇဳပ္စီရင္ခဲ့ပါသည္။ ရွီဟြမ္ 
တီလက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ 
တစဝ္န္းရွ ိသနိ္းႏငွ့ခ္်ီေသာ စာအပု ္
စာတမ္းမ်ား၊ ေပမူမ်ားမီး႐ိႈ႕ခံရ 
ၿပီး ပညာရွင္အမ်ား အျပားဖမ္း 
ဆီးသတ္ျ ဖတ္ခံ ခဲ့ ရသည္ ။  ရွီ  
ဟြမ္တီသည္ မင္းဧကရာဇ္တစ္ 
ပါးျဖစသ္ည္ႏငွ္အ့ည ီကမၻာသ့မိငု္း 
ဝင္ မိုင္ေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ 
ရညွလ္်ားေသာ မဟာတတံုငိ္းႀကီး 
ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ‘မဟာ 
တံတိုင္းမေရာက္ျငား ေယာက္်ား 
ဘသားမျဖစ္ျငား’ ဟူသည့္အဆုိ 
ပင ္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာႀကီးက်ယ္ျမင္ ့
မားသည့္မဟာတံတိုင္းႀကီးသည္ 
ရွီဟြမ္တီ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္း  
ေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ တံ 
တုိင္းႀကီးျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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အခန္း(၃၃)
သက္ခုိင္၏ လင္းယုန္ငွက္ပံုျပင္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ။
 မၾကာမတငရ္ကပုိ္င္းက ကြၽန္ 
ေတာ့္ေဈးဆုငိမ္ွာ ကိသုကခ္ုငိရ္ွိေန 
စဥ္ ထုိင္းရဲအေယာင္ေဆာင္ ႏွစ္ 
ဦးေရာက္လာကာ ထုံးစံအတုိင္း ေငြ 
ညႇစ္ေလရာ ကိုသက္ခုိင္ႏွင့္ ထိပ ္
တုိက္တုိးေလသည္။ အဆိုပါ လူ 
လတ္ပုိင္းထုိင္းႏွစ္ဦးကုိ ကုိသက္ 
ခုိငက္ ပုလပ္ိစစ္ျပန္စစ္ေန၏။ ကြၽန္ 
ေတာ္ကား သူတုိ ႔အျပန္ အလွန္ 
ေျပာဆုိေနၾကသညက္ိ ုေယာငန္န 
ျဖင့္ေဘးမွ ေငးၾကည့္ေနသည့္ ပြဲ 
ၾကည့္ပရိသတ္သာျဖစ္သည္။ ဝီစ 
ကီႏွစ္လံုးျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ 
သြားခဲ့ေသာ္ျငား ကိသုကခ္ုငိသ္ည ္
မ်က္ေမွာငၾ္ကဳတလ္်က ္တစစ္ံတုစ ္
ခကုိ ုမေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနဟနရ္ိွိေလ 
သည္။
  ‘‘ေတာ္ေတာ္ တရားက်ဖို ႔ 
ေကာင္းတဲ့ လူဗ်ာ’’
 ‘‘ဘယ္သူတုံးဗ်’’
 ‘‘ဒီေမာင္ေတြကိ ုရအဲေယာင ္
ေဆာငခ္ုငိ္းၿပီးလႊတလ္ိကုတ္ဲ ့ထုငိ္း 
ရဲဗိုလ္မွဴး ‘ခ်ဳိင္း’ေပါ့’’
 ‘‘သူတုိ ႔ကို ခ်ဳိင္းလႊတ္လုိက္ 
တာ ေသခ်ာရ႕ဲလားဗ်ာ။ ခငဗ္်ားနဲ႔ 
ခ်ဳိင္းဒီေလာက္ခင္မင္ေနတာ။ လြဲ 
ေနရင္ မ်က္ႏွာပူစရာျဖစ္ေနပါ့ 
မယ္’’
   ‘‘ရမ္းသန္းစြပ္စြဲေနတာ မ 
ဟုတ္ဘူးကိုယ့္ဆရာ။ မေန႔ညက 
ခ်ဳငိ္း ကြၽန္ေတာ္ဆ့ ီထူးထူးျခားျခား 
ဖုန္းဆက္တယ္။ ခင္ဗ်ားသူငယ္ 
ခ်င္းဆုိင္ ဘယ္အခ်ိန္ပိတ္သတုံး 
တဲ့။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အခု သူလႊတ္ 
လုိက္တဲ့ တစ္ေကာင္ဟာ ဆူရတ္ 
ဌာနီက ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြထိုင္း 
ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝပ္ 
ဆာဝပ္ရဲ႕တပည့္ျဖစ္ေနတယ္။ 
ခငဗ္်ား သတိထားမိလား။ ေနကာ 
မ်က္မွန္တပ္ထားတဲ့ေကာင္ေပါ့။ 
သူက ကြ ၽန္ေတာ့္ကို  မွတ္မိေန 
ေတာ့ အိုးတိုးအမ္းတမ္းျဖစ္ေန 
တယ္။ ျဖစ္မွာေပါ့။ ညစာစားပြဲ 
တစ္ခုမွာ ဆံုခဲ့ဖူးတာကိုး။ လက္စ 
သတ္ေတာ့ ခ်ဳိင္းဟာထိုင္းရဲဗိုလ္ 
မွဴးကလိမ္ကက်စ္ပဲ’’
 ‘‘ဒါဆုိ ရဲအေယာင္ေဆာင္ 
မွန္း သိသိႀကီးနဲ ႔ ခင္ဗ်ားက အ 
ေကာင္းစားဝီ စကီႏွ စ္လံုး  ဘာ 
ေၾကာင့္ အဆံုးခံလုိက္ရတာတုံး’’
 ‘‘တံုးခ်ကဗ္်ာ။ ကစိၥတစခု္ကိ ု
ေျဖရွင္းရာမွာ ကယ္ေပါက္ထားရ 
တယ္ဗ်။ မင္းတို႔လူလိမ္ေတြပဲဆုိ 
ၿပီး ခံတြန္းပစ္လုိက္ရင္ ေနာက္ 
ဆက္တြဲအျဖစ္ ခင္ဗ်ားဟာ သူတုိ႔ 
ရ႕ဲရန္သစူာရင္းဝငသ္ြားမယ္။ နယ္ 
ေျမမပိုင္ စစ္မႏုိင္ဘူးတဲ့ဗ်ာ။ ဖူး 
ခက္ေျမနဲ႔ မကင္းႏုိင္ေသးသေရြ႕ 
ဒါမ်ဳိးေတြ ႀကံဳေနရဦးမွာပါပဲ’’
 ‘‘ကဲပါဗ်ာ။ ဝီစကီႏွစ္လံုးနဲ ႔ 
ကြၽန္ေတာ္လည္း မြဲမသြားပါဘူး။ 
တရားသေဘာအတုငိ္းသာရွပိါေစ 

(,ciftywfrStquf ...)

မင္းဒငရ္႕ဲ သကခို္င(္၂)
à မင္းဒင္

ေတာ့’’
 ‘‘အေရးထ ဲအရိယာေလာင္း 
ႀကီးက တရားျပန္ေဟာေနပါေရာ 
လား။ ကိစၥတစ္ခုကို ဆင္ျခင္သံုး 
သပ္ရာမွာ ဓမၼေၾကာင္းအျမငတ္စ ္
ခုတည္းနဲ ႔  မျပည့္စံုျပန္ပါဘူး။ 
ေလာကေၾကာင္း၊ ဓမၼေၾကာင္း 
ဆက္စပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ရင္ အေကာင္း 
ဆံုးေပါဗ့်ာ။ ဒလီဟူာ ဒအီလပုမ္်ဳိး 
မလုပ္သင့္တာအမွန္ပဲဗ်ာ။ ကြၽန္ 
ေတာ္နဲ႔ဆို မိသားစုခ်င္းပါ အဆ 
မတန္ရင္းႏွီးတယ္။ သအူခကအ္ခ ဲ 
ႀကံဳတုိင္း ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ပံ့ေန 
ခဲ့တာ ခုနစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိ ၿပီ။ ဒီ 
ကစိၥကိ ုသူ႔မိန္းမသရိင္ေတာင ္လင ္
မယားေနာင္ဂ်ိန္ပေလးေလာက္ 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္အမုန္းဆံုးက သ ူ
တုိ ႔ႏုိင္မယ္ထင္တဲ့သူကို မေတာ္ 
မတရားႏုငိရ္ာစားလပုခ္်ငတ္ဲ ့စတိ ္
ဓာတ္ပ။ဲ လူ႔သကိၡာဆုတိာ ဘာမွန္း 
မသိတဲ့လူနဲ ႔  ငါေပါင္းသင္းမိပါ 
ပေကာလားလို႔ေတာင ္ကိယု္က့ိယု ္
ကိုယ္ ျပန္အျပစ္တင္မိတယ္။ တ 
ကယ္ေတာ့  ကြ ၽန္ေတာ္ဒီကေန 
လွမ္းၿပီးစီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ဗမာျပည္ 
ထကဲ ဧရာမစမီကံနိ္းေတြမွာ ခ်ဳငိ္း 
ကိ ုထည္သ့ံုးဖို႔အထ ိရညရ္ြယထ္ား 
ခဲတ့ာဗ်ာ။ ဒါေၾကာင္လ့ည္း ေလာ 
ကနီတိမွာ.. သယုူတ္မာကိ ုအခ်စ ္
မလြန္ရာ သူယုတ္မာသည္ ထိပ္ 
တင္ေခါင္းရြက္ ေျမႇာက္စားခံရ 
ေသာ္လည္း မေခ်မငံဆူဆူညံညံ 
ျပဳတတ္၏။
  ေႁမြသည္ အမ်က္လြန္၏။ 
ေႁမြထက္ သူယုတ္မာသည္ပို၍ 
အမ်က္လြန္၏။ ေႁမြကို မႏၲန္ေဆး 
ဝါးျဖင္ ့ၿငမိ္းေစႏုငိ္ေသာလ္ည္း သ ူ
ယတုမ္ာကိ ုၿငမိ္းေစႏုငိသ္ည့္ေဆး 

မ ရွိေ ခ် လို ႔  ဆုိ ခဲ့ တာ က လား ။ 
တကယ္ေတာ့ သူယုတ္မာဆုိတာ 
ေလာကႀကီးမွာ မရွိအပ္ဘူးဗ်။ 
စကားမစပ္ ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးတဲ့ 
ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ ေျပာျပ 
ခ်င္ေသးတယ။္ သမား႐ိုးက်ဇာတ ္
လမ္းေတြန႔ဲ ကြဲထြက္ေနတာေတာ ့
အမွန္ပဲဗ်ာ’’
 ‘‘ဘယ္လိဇုာတ္လမ္းပါလမ့္ိ။ 
လုပ္ပါဦးဗ်’’
 ကြၽန္ေတာ္ဆ့ိငုတ္ြင္းမွာ ေဈး 
ဝယ္ေလးငါးဦးခန္ ႔ရွိေန၏။ အ  
ခ်ဳိ႕ကား ေတာင္ေလွ်ာက္ေျမာက္ 
ေလွ်ာက္ျဖင့္ အလိုရွိသည့္ပစၥည္း  
ကိ ုရွာေဖြေနၾကသည။္ က်နသ္တူို႔ 
ကား ျမန္မာစာတန္းထိုးဗီဒီယုိေခြ 
တို႔ကို လွန္ေလွာေနၾက၏။ ကြၽန္ 
ေတာ္သာမက အဆိုပါေဈးဝယ္ 
တို႔ပါ ကိုသက္ခိုင္၏ ဇာတ္လမ္း 
ကို မသိမသာနားစြင့္လ်က္ရွိၾက 
သည္။
 ‘‘တစ္ခါတုန္းက ဘုရင့္အာ 
ဏာရွင္ပါးကြက္သား အဘိုးအို 
တစ္ေယာက္ရွိသတဲ့ဗ်။ တစ္ေန႔ 
ေတာ့ ျပည္ရွ့ငဘ္ရုငဟ္ာ အသက ္
(၂၀)အရြယ္ လငူယ္တစဦ္းကိ ုလ ူ
သတ္မႈ၊ မုဒမ္ိးမႈ၊ ဓားျပမႈစတဲ့ ျပစ ္
မႈတစ္ၿပံဳတစ္မႀကီးက်ဴးလြန္တာ 
ေၾကာင့္ ေတာင္စြယ္ေနကြယ္ရင္ 
သတ္ေစလို႔အမိန္႔ခ်ၿပီး အာဏာ 
ပါးကြက္သားကို အဲဒီအဘိုးအိုဆ ီ
ကိုအပ္သတဲ့။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အဲဒီ 
ျပစဒ္ဏက္်လငူယ္ကိ ုသတ္ရမယ့္ 
ေန႔ရကဟ္ာ အာဏာပါးကြကသ္ား 
အဘိုးအိုရဲ႕ အသက္(၆၀)ျပည့္တဲ့ 
ေန႔နဲ႔ ထူးထူးျခားျခားတုကိဆ္ုငိ္ေန 
တယ။္ ဒီေတာ ့အဘိုးႀကီး စဥ္းစား 
ခန္းဝင္မိေရာဆိုပါေတာ့။

  ‘အင္း။ ငါဟာလူမွန္းသိက 
တည္းက အာဏာပါးကြက္သား 
အျဖစ ္ျပစဒ္ဏက္်တရားခံေတြကိ ု
သတခ္ဲရ့တာ မနည္းလွေတာဘ့ူး။ 
ငါ့အကုသိုလ္ႏွယ္ႀကီးလုိက္တာ။ 
ငါေသရင္ ဒီအကုသိုလ္ေတြနဲ႔ အ 
ပၸါယင္ရကဲိကု်မွာ မလြဘဲူး။ ဒီေတာ ့ 
မေသခင္ ျပဳခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ေတြ 
အတြက္ ေျပရာေျပေၾကာင္းေကာင္း 
မႈတစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ဦး ေလမွ’လို႔ 
ေတြးမိတယ္။
 ‘‘ဒလီိစုဥ္းစားခန္းဝင္ေနတုန္း 
ေတာင္စြယ္ေနကြယ္ဖို ႔ အခ်ိန္နီး 
လာတာေၾကာင့္ သူလက္စတံုးရ 
မယ့္ အက်ဥ္းသားလူငယ္ကို အ 
ခ်ဳပ္ခန္းထဲကေနထုတ္လာတဲ့ အ 
ခါ အဲဒီလူငယ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေသ 
ခ်ာၾကည္မိ့ရင္း ‘‘ေၾသာ္.. တကယ့္ 
ကေလးအရြယ္ပါလား။ ဒီအရြယ္ 
ဟာ လည္ဖို ႔ပတ္ဖို ႔ေပ်ာ္ပါး ဖို ႔ 
ေလာက္သာ နားလည္ေသးတဲ့  
အရြ ယ္ ။  ဘယ္လိုအတိတ္ကံ  
ေၾကာင့္မ်ား သုသာန္ထုတ္ ဓား 
ခုတ္သတ္ေစ အမိန္႔ခ်ခံရတာပါ 
လိမ့္။ တကယ္ဆုိ သူ႔အရြယ္ဟာ 
ေလာကႀကီးမွာ ေကာင္းရာေကာင္း 
ေၾကာင္းေတြ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ 
အမ်ားႀကီးလပု္ႏုငိ၊္ ခစံားႏုငိ္ေသး 
တဲ့အရြယ္ေကာင္းပဲ။ ငါ ဘယ္လို 
မ်ားကူညီႏုိင္ပါ့မလဲ’’ဆုိၿပီး သက္ 
ျပင္းအႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ရငး္ အေတြး 
ရွည္ႀကီးေတြးေနမိရာကေန ေနာက္ 
ဆံုးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို  
ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ခ်လုိက္သတဲ့။
 ‘‘အာဏာပါးကြက္သားအဘုိး 
အို ရဲ ႕  ဆံုးျ ဖ တ္ ခ် က္ ကေ တာ့  
ရာဇာဝတ္သားတရားခံကို  သူ ႔ 
သေဘာနဲ ႔သူ ေသဒဏ္ကလႊတ္ 

ေပးဖို ႔ ၊ မင္းေနျပည္ေတာ္နဲ ႔ေဝး 
ရာမွာ ထြက္ေျပးခိုေအာင္းတိမ္း 
ေရွာငခ္ုငိ္းဖို႔ပါပ။ဲ တရားခကံိလုႊတ ္
ေပးမႈနဲ ႔ က်ခံရမယ့္ေသဒဏ္ကို 
လည္း သူေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးပါၿပီ။ 
ဒါနဲ႔ အဘိုးအုိဟာ လငူယ္ကိ ုေၾကး 
တိုက္ကေနထုတ္ၿပီး ကုိယ္လက္ 
သန္႔စင္ေစတယ္။ ရာဇ၀တ္မႈတရား 
ခံအေနနဲ႔ ေဝးရာကိဒုေရာေသာပါး 
ေျပးရလႊားရမွာမို ႔  အားအင္ရွိ  
ေအာင္  အိမ္ကအဘြားအိုထုပ္  
ေပးလုကိတ္ဲ ့ထမင္းထပုက္ိလုည္း 
တစ္ဝက္ခြဲ ၊ ႏွစ္ပံုပံု ၿပီးစားေစဖို ႔ 
ျပငဆ္ငေ္ပးသတဲဗ့်ာ။ ထမင္းထုပ္ 
ထဲက ထမင္းတစ္ဝက္စီနဲ႔ ပါလာ 
တဲအ့သားတံုးႏစွတ္ံုး တစ္ေယာက ္
တစ္တံုးစီဆိုပါေတာ့။ ရာဇာဝတ္ 
သားလူငယ္ဟာ မင္းမိန္႔ေသဒဏ္ 
ကေန လြတ္မယ္လို႔လည္းဆုိေရာ 
ဝမ္းအသာႀကီးသာေနရင္း အဘိုး 
အိုခ်ေကြၽးတဲ့ သူ႔ေဝစုထမင္းတစ္ 
ဝကန္ဲ႔ အသားတုံးတစတုံ္းကိ ုအရင ္
ဆံုး အငမ္းမရစားပစလ္ုကိတ္ယ္။ 
အဘိုးအိုကေတာ့  သူျပဳဆဲဒါန 
ကုသိုလ္အတြက္ တစိမ့္စိမ့္ပီတိ 
ျဖစ္ရင္း ထမင္းေတာင္မစားႏုိင္ 
ေသးဘဲ တရားခံလူရြယ္ရဲ႕ အျပဳ 
အမူကို ေရွ႕တည့္တည့္ကထုိင္ၿပီး 
အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈေနမိသတဲ့။
 ‘‘ဒအီခ်နိမ္ွာပ ဲလရူြယဟ္ာ သူ႔ 
ေဝစုအသားတစ္တံုးလည္းကုန္  
ေရာ အဘိုးအုိရ႕ဲ ေဝစအုသားတစ ္
တံုးကိုပါ ဆတ္ခနဲလွမ္းယူ၊ ပါး 
စပ္ထဲထိုးသြင္းၿပီး အေျပာင္ရွင္း 
လုိက္ေရာတဲ့ဗ်။ ဒီအခါ အဘိုးအို 
ဟာ ႐ုတ္ျခည္းမွင္တက္မိသြားရာ 
ကေန တစ္ခဏတာေတြခနဲ စဥ္း 
စားလိုက္ၿပီး လူငယ္ကို ခ်က္ခ်င္း 

ဖမ္းခ်ဳပ္၊ ေၾကးတိုက္ထဲျပန္သြင္း 
လုိက္ေရာတဲ့။ ၿပီးေတာ့ အဘိုးအုိ 
က စကားတစ္ခြန္းဆုိတယ္။ 
 ‘မင္းဟာ ငါ့ေျမးအရြယ္ပဲ။ 
မင္းဘယ္ေလာက္ ဆုိးသြမ္းခဲ့ သ 
လဲ။ အျပစ္မဲ့တဲ့သူေတြကို ဘယ္ 
ေလာက္ဒုကၡေပးခဲ့သလဲ။အေသး 
စိတ္ ငါမသိေပမယ့္ မင္းရဲ႕အသိ 
ဉာဏ္ဟာ အသားတစ္တံုးနဲ ႔အ 
သက္တစ္ေခ်ာင္း ဘယ္အရာက 
တနဖ္ိုးပိရုွမိနွ္းမသိေလာက္ေအာင ္
ႏုံခ်ာညံ့ဖ်င္းလွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
မင္းလိလုစူားမ်ဳိးေတြ ေလာကႀကီး 
မွာ အသက္ဆက္ရွင္ေနခဲ့မယ္ဆုိ 
ရင္ ေလာကႀကီး ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မ 
ေအးခ်မ္းႏုိင္ဘူး။ မင္းဟာ ေသ 
ဒဏ္နဲ ႔ တကယ့္ကိုထုိက္တန္တဲ့ 
ရာဇဝတ္သားမုိ႔ မင္းကုိ ငါကုိယ္ 
တုိင္ ေတာင္စြယ္ ေနအကြယ္မွာ ၿမိဳ႕ 
ျပင္ထုတ္ ဓားနဲ႔မေသမခ်င္း ခုတ္ 
သတ္မွသာ ေလာကေကာင္းက်ဳိး 
ေဆာင္ရြက္ရာ က်ေပေတာ့မယ္။ 
ဒါဟာ လူအမ်ားအတြက္ ငါရဲ႕အ 
သက ္(၆၀) ျပည္တ့ဲ့ေန႔မွာ အျပဳသင္ ့
ဆံုးဒါနပါပဲ’...တဲ့ဗ်။ ေနာက္ဆံုး 
ဇာတ္လမ္းခ်ဳပ္ရရငလ္ရူြယ္လည္း 
ေန ကြယခ္်နိမ္ွာ အသကန္ဲ႔ကိယုအ္ိုး 
စားကြဲေရာဆိုပါေတာ့ဗ်ာ’’
 ‘ ‘ေအးဗ်ာ။ ဇာတ္လမ္းက 
ေတာ့ အဆန္းပဲ။ ခင္ဗ်ားေျပာမွ 
သတိရမိေသးတယ္။ မၾကာခငက္ 
နစ္ျမဳပ္သြားတဲ့ကိုရီးယားအပန္း 
ေျဖသေဘၤာရဲ႕ တာဝန္အရိွဆံုး  
ပု ဂၢိဳလ္  သေဘၤာကပ ၸတိန္ဟာ 
ေက်ာင္းသားေတြကို နစ္လွဆဲဆဲ 
သေဘၤာေပၚမွာ ၿငိမ္ၿငိမ္ဆိမ္ဆိမ္ 
ေနခဲၾ့ကဖို႔မွာၿပီး သကူေတာ ့ကိယု ္
လြတ္႐ုန္းသြားခဲ့တာ။ အင္တာ 
နက္သတင္းေတြမွာ ဖတ္လုိက္မိ 
ေသးတယ္ဗ်။ ဒီလူကိုလည္း လူ 
ယုတ္မာစာရင္းမွာ ထည့္ရမယ္ 
ထင္ပါရဲ႕’’
 ‘‘အင္း..သူ႔ထကအ္ဆေပါင္း 
မ်ားစြာ ယုတ္မာတဲ့သူေတြရွိခဲ့ပါ 
ေသးတယ္ဗ်ာ။ ဟိုးအေဝးႀကီးမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး’’
 ‘‘ဘယ္သူတုံးဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ ႔နဲ ႔နီးစပ္တဲ့ သူေတြမ်ားျဖစ္ေန 
သလား’’
 ‘‘ေသခ်ာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာ 
ၾကာေသးလို႔လ။ဲ လြနခ္ဲတ့ဲ့ေျခာက ္
ႏွစ္ ဒီလိုေန႔ရက္မွာ ဗမာျပည္ကို 
ဝင္ေမႊခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္တုိင္းကို ခင္ 
ဗ်ား မွတ္မိဦးမယ္ထင္ပါရဲ႕’’
 ‘ ‘မွတ္မိပါေသာ္ေကာဗ်ာ။ 
လူေတြေသလိုက္တာမွ ေသာက္ 
ေသာက္လဲ။ တစ္သိန္းေက်ာ္ဆို 
လား’’
 ‘‘အမွန္ေတာ့ နာဂစမွ္ာ ဘယ္ 
ေလာကအ္ေသအေပ်ာကရ္ွတိယ ္
ဆိတုာ ဘယ္သမွူ အတိအက်မသ ိ
ႏုငိပ္ါဘူးဗ်ာ။ တစသ္နိ္းခြဲေလာက ္
ေသၿပီး ငါးေသာင္းေက်ာ္ေပ်ာက္ 
ဆံုးခဲတ့ယဆ္ုတိာလည္း ဗမာအစိုး 
ရအာေဘာ္ပါ။ ျပန္ေတြးေလ စတ္ိ 
ထိခိုက္စရာေကာင္းေလပဲဗ်ာ။

အခ်ပ္ပို (A3) သုိ႔
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ၾကည့္ေပး၊ ၾကည့္ေန၊ ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေသ

(တစ္)
 သူ သူ႔အလုပ္ေတြကုိ လက္ 
စသတ္လုကိ္ေတာ့ ညေန ေျခာက ္
နာရီေက်ာ္ပါ ၿပီ။ သည္အိမ္သုိ ႔ 
မနက္ေတာ္ေတာ္ေစာေစာ က 
တည္းကပင္လွ်င္ သူေရာက္ရိွ ၍ 
လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မနက္ 
ေစာေစာအိပ္ရာကထ၊ ကုယ္ိလက ္
သန္႔စင္၊ အေမအိုႏွင့္ အေဖမရွိ 
ေတာ့ေသာ ကေလးသံုးေယာက္ 
အတြက္မရိွ  ရိွတာကေလးမ်ား 
ႏွင့္ တစ္ေန႔တာ စားဖို႔၊ ေသာက္ 
ဖို႔ စီစဥ္ေပးၿပီးသည့္ေနာက္ အိမ္ 
ဘက္ကုိ တစ္ခ်က္လွည့္ခဲ့ပါဦးဟု 
အမွာရိွေသာ ထိုအိမ္သုိ႔ ရွစ္နာရီ 
၀န္းက်င္မွာ သူေရာက္ပါသည္။ 
အလုပ္လုပ္ဖို ႔ ။ ဟုတ္ပါသည္။ 
အလပ္ုလပ္ုဖို႔ပါ။ ဘာအလပ္ုလဟုဲ 
ေတာ့ မေမးႏွင့္။ ေခါင္းစဥ္တပ္ရ 
ခက္သည့္အလုပ္။ အစံု။
 အ ၀ တ္ေ လွ်ာ္ တာ  ပါ ပါ  
သည္။ မီးပူတိုက္တာပါပါသည္။ 
ငါးကုိင္၊ ဖားကုိုင္၊ ဟင္းသီးဟင္း 
ရြက္ေႁခြတာ၊ ဆတ္ိတာ၊ င႐ုတ္သီး 
ေထာင္းတာ၊ ပန္းကန္ေဆးတာ 
ပါပါသည။္ တံျမကစ္ည္းထလညွ္း 
တာ၊ အိမ္ထတုိက္တာ၊ ဖ်ာေတြ 
ေနပထူတုလ္နွ္းတာမ်ိဳးလည္းပါပါ 
သည္။ တစ္ခါတစ္ခါ အိမ္ေထာင္ 
ပရိေဘာဂေတြ ဟုိနားေရႊ႕၊ သည္ 
နားေရႊ႕လုပ္တာမ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီမစ္ 
ေျပး၀ယခ္ုငိ္းတာမ်ိဳး၊ ျခင္ေဆးေခြ 
ေျပး၀ယခ္ုငိ္းတာမ်ိဳးေတြလည္း ပါ 
ပါသည္။ 
  ဒါ့ေၾကာင့္  သူ႔အလုပ္က 
ေခါင္းစဥ္တပ္ရခကသ္ည္အ့လပ္ု။ 
အစံ။ု သညရ္ပ္ကြကက္ေလးထမွဲာ 
သူ ႔အတြက္ အားလပ္ရက္မရွိ။ 
တစ္အိမ္မဟုတ္၊ တစ္အိမ္မွာ သူ 
ေရာက္ေနတတ္ၿမဲျဖစ္ပါသည္။
 အခုညေနေျခာက္နာရီ ၀န္း 
က်ငမ္ွာ သူ႔အလပု္ေတြကု ိလကစ္ 
သတ္လိုက္ၿပီး ျပန္ေတာ့မယ္ဟု 
အိမ္ရွင္ကုိ ႏႈတ္ဆက္ေတာ့ အိမ္ 
ရွင္က ‘ဟ့ဲေျပာဦး၊ ငါဘယ္ေလာက္ 
ေပးရမွာလဲ’ဟုဆိုပါသည္။ သူ ႔ 
အေျဖက ထံုးစံအတုိင္းပဲေပါ့။
 ‘‘ၾကည့္ေပး အစ္မရယ္’’တဲ့။
 ၾကည္ေ့ပး၊ ဟုတ္ပါသည္ 
ၾကည့္ေပး။ ဘယ္ေလာက္မွန္းလဲ 
မသိ။ အိမ္ရွင္ထိုးထည့္ေပးလုိက္ 
ေသာ ပုိက္ဆံအလိပ္ကေလးက 
တစ္ေထာင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္၊ ႏွစ္ 
ေထာင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္၊သံုးေထာင္ 
လည္း ျဖစ္ႏုငိပ္ါသည။္ အလပ္ုခ်ိန္ 

ေမာင္သာခ်ိဳ

သတ္မွတ္ခ်က္မရိွ။ အလုပ္အမ်ိဳး 
အစား သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။ အစံု 
လုပ္။ အနည္းအမ်ားၾကည့္ေပး။
 ျမန္မာျပည္မွာ ၾကည့္ေပး 
ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားပါသည္။ 
ဘြားေအလုပ္သူက စားေသာက္ 
ဆုိင္ေကာင္တာရိွရာဆီသုိ ႔ ေျမး 
ငယ္ကေလးကုိ စားပြဲထိုးအျဖစ္ 
ေခၚလာေတာလ့ည္း ၾကည့္ေပးတဲ။့ 
ေျမာင္းေဖာ္၊ ျမက္ရွင္း၊ ၿခံစည္း႐ုိး 
ျပန္မတ္ေပးသည္ ့ဦးႀကီးကလည္း 
ၾကည့္ေပးတဲ့။
 ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၌ အနိမ့္ဆံုး 
လစာဘယ္ေလာကဟု္ သတ္မွတ္ 
ေနၾကခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ေတြ 
က အခုထိ ၾကည့္ေပးၾကတုန္း။ 
သဒၶါသေလာက ္စြန္႔ႀကပဲါဆုသိည္ ့
သေဘာ။ လူ ႔ဂုဏ္သိကၡာပြန္းပဲ့ 
လြန္းလိုက္တာ။
 (ႏွစ္)
 ဂ်ာမနီအဓိပတိ အင္ဂ်လာ 
မာကယ္လ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး 
ျဖစ္ၿပီး ေတာ္ေတာ့ကုိ ျပတ္သား 

ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ 
၁ ရက္မွ စကာဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ အ 
ေျခခံလစာ ၁ နာရီကုိ ၁၁ ဒသ 
မ ၇၅ ေဒၚလာ သတ္မွတ္လုိက္ 
ျခင္းပင္ျဖစပ္ါသည။္ အစိုးရ အဖဲြ႕ 
ကလည္း ယင္းကု ိလကခ္ပံါသည။္ 
မွ်တေသာ ၀င္ေငြႏွင့္  လူ ႔ဂုဏ္ 
သိက ၡာအတြက္ဆုိေသာစကား  
က ကြၽန္ေတာ္တို ႔ကုိ ေက်ာခ်မ္း 
ေစပါသည္။ လူသည္ သူ႔အလုပ္ 
အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ၀င္ 
ေငြကုိ ရရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ၾကည့္ေပးလုိ ႔မရ။ တစ္နာရီ ၁၁ 
ဒသမ ၇၅ ေဒၚလာဆုိေတာ့ ျမန္မာ 
ေငြ တစ္ေသာင္းလုိ႔ပဲဆုိပါေတာ့။
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္း 
အေျခခံအက်ဆံုးလစာကု ိတစန္ာ 
ရီ ၁၀ ေဒၚလာ အထက္ပဲသတ္ 
မွတ္ထားပါသည္။
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေျခခံလစာ  
၁ နာရီ ယန္း ၈၅၀။ တစ္ယန္းကုိ 
တစ္ဆယ္ျဖစ္ရာ ျမန္မာေငြက်ပ္ 
၈၅၀၀။

  ထိုင္းကမူ တစ္ေန႔ဘတ္ 
၃၀၀။ တစ္ဘတ္ကုိ က်ပ္ ၃၀ 
၀န္း က်င္ျဖစသ္ျဖင္ ့တစရ္ကက္်ပ္ 
၁၀၀၀၀ ဆုိသည့္ သေဘာ။
 ႏိုင္ငံအသီးသီးတုိ႔သည္ မိမိ 
တို ႔၏ ဓနဥစၥာဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္ကို 
လုိက္၍ အေျခခံလစာ ႏႈန္းထား 
မ်ားကြာျခားႏုငိပ္ါသည။္ သုိ႔ေသာ ္
အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က ထုိ 
အေျခခံလစာျဖင့္  ထုိ မိသားစု  
အေျခခံစား၀တ္ေနေရးဖူလံု၏၊ 
မဖလူံ၏ု ဟူေသာ ကစိၥ။ ၾကည့္ေပး 
လုိ႔ေတာ့ မျဖစ္တန္ရာ။
 (သံုး)
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြင ္၂၀၁၃ ခုႏစွ ္
ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က အနည္းဆံးု 
လုပ္ခေငြေၾကးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္း 
လုိက္ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ 
အေျခခံလစာမည္မွ် ဟူသည္ကုိ 
မူ ယခုထိ မဆုံုးျဖတ္ရေသးပါ။
 ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမား 
သမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ယာယီ) က 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုန္းဆီက အေျခခံ 

လစာ က်ပ္ ၇၀၀၀ ျဖစ္သင့္  
ေၾကာင္း  ေတာင္းဆိုသံမ်ားကုိ  
ၾကားလုကိရ္ပါသည။္ တစဖ္န္ ယခု 

၂၀၁၄ ၌ တစရ္က ္က်ပ္ ၈၅၀၀ ျဖစ ္
သင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိထုားသည ္
ဟုလည္း သတင္းေတြထုတ္ျပန္ 
ထားၾကပါသည္။
 လကရ္ိကွနု္ေစ်းႏႈန္းကု ိမသ ိ
က်ိဳးကြၽန္မျပဳဘဲ၊ မျမင္ေယာင္၊ 
မၾကားေယာငမ္ေဆာငဘ္၊ဲ မ်ကစ္ ိ
စံမုွတိမ္ထားဘ ဲအလပုလ္ပု္ေသာ 
ျပည္သူလူထုဘ၀လံု ၿခံဳမႈရရိွေစ 
ေသာ အေျခခံလစာကုိ အစိုးရက 
သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ အလြန္လုိ 
အပ္ပါသည္။
 ေဟာင္ေကာငက္ လာေသာ 
သတင္းတစ္ရပ္၌ သူတုိ႔၏ အိမ္ 
ေမြးေခြးမ်ားကုိ ေက်ာင္းေပးရန္၊ 
ေခြးမစင္စြ န္ ႔ ၿ ပီးပါက တစ္ ႐ွဴး  
(Tissue)ျဖင္ ့ေခြးဖငက္ု ိသတ္ု ေပး 
ရန္ လစာေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀ ျဖင့္  
အလပ္ုသမားအလိရွိုေၾကာင္း ေခၚ 
ေနပံုကုိ ေတြ႕ရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ 
အံ့ၾသမိပါသည္။
 ပေဒသရာဇ္ေခတ္က သခင္ 
ႏွင့္ ကြၽန္၏ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးျဖင့္ ခုိင္း 
ခ်ငတ္ာခုငိ္းၿပီး ၾကည့္ေပးၾကေသာ 
အလုပ္မ်ိဳးမွာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ 
ထိပါးေစပါသည။္ လပ္ုခလစာဟူ 
သည္မွာ သနားသျဖင့္ စြန္႔ႀကဲေပး 
ကမ္းေသာ အရာမဟုတ္ပါ။ ထုိက ္
တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္ရေသာ ေငြျဖစ္ပါ 
သည္။
 ၾကည့္ေပးေသာ ေငြကေလး 
ျဖင့္ ၾကည့္ေနကာ ၾကည့္ေသၾက 
ရေသာ အေနအထားမ်ိဳးေတြက 
လြန္ေျမာက္သင့္ပါၿပီ။
 ကဲ၊ ဘယ္ေလာက္ေပးၾက 
မလဲတဲ့။ လူထုက ေမးထားသည့္ 
ေမးခြန္း။ ေျဖဆုရိနမ္ွာမ ူအစုိးရ၏ 
ကိစၥ။ ။
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 t,f'DwmcsKyf aomif;pkNidrf;

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

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

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

 bmomjyef &Jrif;? ausmfrsKd;?

  ausmfolarmif? jynfhjynfhNzdK;

 pmjyift,f'Dwm csrf;Nidrf;

 owif;axmufcsKyf atmifol&

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

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

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

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

  Ekdifvif;atmif? ilvf&Sif;usif;

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

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

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

 pmjyif arwifZmOD;? xGef;odef;jrifh? rlrljrifh

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

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

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

 o½kyfazmf pkd;aomfwm ? 0vkH;

 vkd*dk'DZdkif; ausmufqnf 

 b@ma&; uvsmatmif? oJodrfhodrfhNzdK;? 
  NzdK;olZmatmif? Zifrmat;? 
  &wemjynhfNzdK;? oif;,kEG,f

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

                                     xkwfa0ol OD;rsdK;vdIifatmif (03804)

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

 yHkESdyfol a':rdkrdktd

  ok0PÖod*Ð (1211)

  21? y'kr®mvrf;? prf;acsmif;/

 zvif Sunn Colour Separation 

 apmifa& 35ç000

 a&mif;aps; 450 usyf
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မရည္ရြယ္ေပမယ့္ တကယ္ေသေပါင္းမ်ားလွၿပီ
အာ၀ါသ

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အလုပ္သမား 
ေတြကို အျမန္ဆုံးဆြဲထုတ္လုို ႔ရ 
မယ့္ ႏုိင္ငံတကာမွာလုိ ေခတ္မီ 
ဟုိက္ဒေရာလစ္ကိရိယာေတြမရွိ 
လုိ ႔ ကြန္ကရစ္ေတြျဖတ္ၿပီးရတဲ့ 
နည္းနဲ႔ ဆြဲထုတ္ခဲ့ရတယ္’’
 တကယ္ေတာ့ ဒီစကားကုိ 
ေျပာခဲ့သူဟာ အစုိးရ၀န္ႀကီးတစ္ 
ပါးမဟုတ္သလု ိကမုၸဏပိုီငရွ္ငသ္ ူ
ေဌးႀကီး တစ္ေယာက္လည္း မ 
ဟုတ္ပါဘူး။ ဧၿပီ ၂၆ရက ္ညေနက  
အလုံၿမိဳ႕နယ္မွာ တုိက္ေဟာင္း 
တစ္လုံးၿဖဳိဖ်က္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အ 
တြင္း ႐တုတ္ရကၿ္ပိဳက်လာတဲ ့ကြန ္
ကရစ္ခ်ပ္ေတြေအာက္ ပိမိေနသူ 
ေတြကိကုယတ္ငရ္ာမွာ ကုယိတ္ုငိ ္
ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မီး 
သတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ရဲသူရိန္သိန္းျမင့္ 
ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 အဒဲတီပ္ဖြ႕ဲ၀ငန္ဲ႔ အေပါင္းအ 
ပါေတြဟာ ေသေဘးနဲ႔ရငဆ္ုငိႀ္ကဳ ံ
ေတြ႕ေနရတဲ ့အလပုသ္မားေတြကိ ု
ရွင္လုိရွင္ျငားဆုိၿပီး ခဲယဥ္းစြာ 
ကယ္တင္ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း၀မ္း 
နည္းစရာေကာင္းတာက ေနရာမွာ  
တင္ ႏွစ္ဦးေသဆုံးၿပီးေနာက္တစ္ 
ဦးကေတာ့ ေဆး႐ုံအေရာက္မွာ  
ထပ္မံေသဆုံးသြားရတယ္။ အ  
သက္ေတြက ၁၉ႏွစ္၊ ၂၃ႏွစ္၊ ၂၆ 
ႏွစ္။ ႏွေျမာဖုိ႔ေကာင္းလုိက္တာ။ 
 လူမွန္သမွ် တစ္ေန႔ေသၾက 
ရမယ္ ့ေသမ်ဳိးခ်ည္းျဖစတ္ာမုိ႔ ေသ 
႐ုံမွ်ေလာက္ကို အဆန္းတၾကယ္ 

လပ္ုၿပီး ေျပာမေနခ်င္ေပမယ့္ ကြၽန္ 
ေတာတ္ုိ႔ အားလုံးအတြက ္ေသရတဲ ့
အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ေသပုံေသနည္း 
ေတြဟာ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္ 
နည္းနည္းအေရးပါေနမွာျဖစ္တဲ့ 
အေလ်ာက ္လ်စလ္်ဴမ႐ႈႏုငိပ္ါဘူး။ 
 အခုျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တုိက္ 
ေဟာင္းၿပဳကိ်တဲ့ျဖစရ္ပမ္ွာ အမ်ား 
အားျဖင့္ ၾကားရႏုိင္တဲ့အယူအဆ 
သုံးမ်ဳိးကုိခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ အဲဒါ 
ေတြက ကံဆုိးလုိ႔။ ေပါ့ဆလုိ႔။ မ 
ေတာ္တဆတုိက္ဆိုင္သြားလုိ ႔ဆုိ 
တာေတြပဲျဖစပ္ါတယ။္ ကြၽန္ေတာ္ ့
သေဘာေျပာရရင္ အဲဒါေတြအား 
လုံးတစ္ခုမွ မမွားဘူးဆုိတာ သ 
ေဘာတူခ်င္ေပမယ့္ ဒါထက္နက္ 
တဲ့အေၾကာင္းတစ္ခုလည္းရွိေန 
ေသးတာေတြ႕ရလုိ႔ပါ။ ေအာကပ္ါ 
သုံးသပ္ခ်က္အျမင္ဟာ အခုေပၚ 
ေပါက္ခဲ့တဲ့ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ရပ္ 
နဲ႔ ပတ္သကလ္ုိ႔ပ ဲလက္ေတြ႕ကယ္ 
ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြအ 
တြင္းေတြ႕ရိွရခ်ကက္ိ ုေနာကထ္ပ္  
သက္ဆုိင္ရာအရာရွိတစ္ဦးထုတ္ 
ေဖာခ္ဲတ့ာမုိ႔ ဆင္ျခငၾ္ကည့္ေစခ်င ္
ပါတယ္။
 သကူ‘‘ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာက ္
တဲအ့ခ်နိမ္ွာ တစ္ေယာကက္ေဆး 
႐ုံေရာက္သြားၿပီ။ ဒီအပ်က္အစီး 
ၾကားထဲကေန အေလာင္းႏွစ္ခုကို 
ဆြဲထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၿဖိဳတဲ့လုပ္ 
ငန္းမွာထားသင့္တဲ့ လုံၿခဳံေရးအစီ 
အမံေတြအားနည္းလုိ႔ အခုလုိျဖစ္ 
တယ္လုိ႔ သုံးသပ္လုိ႔ရပါတယ္’’တဲ့။ 
အဲဒါအခင္းျဖစ္ပြားၿပီးၿပီးခ်င္း မီဒီ 

ယာေတြကို ရွင္းျပခဲ့တာ။ ဟုတ္ 
ပါတယ္။ ‘‘အေတြ႕အႀကဳံဟာ အ 
ေကာင္းဆုံးအရာ’’ဆုိတဲ့ ဖြင့္ဆုိမႈ 
တစ္ခုရွိထားတဲ့အတုိင္းဆုိ ကြၽမ္း 
က်င္ရာနယ္ပယ္က အဲဒီအရာရိွ 
ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားဟာပစပ္ယ္ 
ဖုိ႔မေကာင္းသလု ိတကယ္လည္းမ 
ၾကာခဏဆုိသလုိ ျဖစ္ပြားခဲ့၊ ျဖစ္ 
ပြားေနဆဲမေတာ္တဆမႈအမ်ားစု 
ကိ ုျပန္ၾကညတ္ဲ့အခါ သမာ႐ိုးက်မ 
ဆန္တဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို အံ့ 
ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ 
ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 ကြၽန္ေတာ္နားလည္ထားသ 
လုိေျပာရရင္ မေတာ္တဆမႈဆုိ 
တာမ ၾကာခဏျဖစ္ရတာမ်ဳိး မ 
ဟုတ္သလုိ မွားၿပီးရင္းထပ္ထပ္ 
မွားေနတာမ်ဳိးလည္း လုံးလုံးမ 
ဟုတ္ပါဘူး။ မေတာ္တဆမႈတစခု္ 
ဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါထပ္ျဖစ္ 
ေနၿပဆီုရိင ္အဒဲါေပါဆ့မႈရွလိုိ႔ပဆဲု ိ
တာ ေသခ်ာေနပါတယ။္ ေပါဆ့မႈ 
ကို ထပ္မံစစ္ေဆးၾကည့္လုိက္တဲ့ 
အခါမွာေတာ့ အေလးဂ႐ုမျပဳခဲ့မႈ 
ေတြေၾကာင့္ဆုိတာ ေပၚေပါက္ပါ  
ေတာတ့ယ။္ တစန္ည္းေျပာမယဆ္ု ိ
အေလးဂ႐ုမျပဳမႈဆုတိာ ဒါလပ္ုရင ္ 
ဒီလုိျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ဒီလုိ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ဳိးမွာ ဒီလုိအႏၲရာယ္ 
ေတြရွိလာႏုိင္မယ္မွန္းသိသိႀကီးနဲ႔ 
လုိအပ္တဲ့ ႀကဳိတင္ကာမႈေတြကို 
စ ီမံေဆာငရ္ြကဖ္ုိ႔ ပ်ကက္ြကခ္ဲတ့ာ 
မ်ဳိးမုိ႔ ရညရ္ြယခ္်ကမ္ပါတဲသ့ာမန ္
မေတာ္တဆမႈေတြေလာက္ ခြင့္ 
လႊတ္စရာမေကာင္းပါဘူး။တရား 

စီရင္ေရးနယ္ပယ္မွာ သဘာ၀အ 
ေလ်ာက္ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားတတ္ 
တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈထက ္သလိ်ကန္ဲ႔ တ 
မင္ရည္ရြယ္ၿပီး ႀကဳိတင္ႀကံရြယ္ 
ခ်က္မကင္းတဲ့က်ဴးလြန္မႈေတြက 
အျပစ္ပုိႀကီးေလးတယ္ဆုိတာ ဒါ 
မ်ဳိးပဲျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။
 ၿပီးခဲတ့ဲ ့တစ္ေလာက မေလး 
ရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈနဲ ႔ 
ေတာင္ကုိရီးယားသေဘၤာနစ္ျမႇဳပ္ 
မႈေတြဟာ အသက္ေသဆုံးမႈေတြ 
မ်ားျပားခဲတ့ာေတာမ့နွ္ေပမယ္ ့ဒါ 
ဟာစဥ္ဆကမ္ျပတ္ျဖစပ္ြားေနတာ 
မ်ဳိးမဟတုသ္လု ိေနာင္ေတာသ့တူုိ႔ 
ဒီလုိေၾကကြဲစရာအျဖစ္ဆုိးမ်ဳိးက  
ေရွာင္ရွားႏုိင္ေအာင္ စနစ္တက် 
ၾကပ္မတ္ကာကြယ္သြားေတာ့မယ္ 
ဆုတိာ ကြၽန္ေတာတ္ုိ႔ယုၾံကညလ္ုိ႔ရ 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔နဲ႔ ကြၽန္ 
ေတာ္တုိ႔ မေတာ္တဆမႈႀကိမ္ႏႈန္း 
အရႏႈိင္းယွဥ္လုိက္တဲ့အခါကြၽန္ 
ေတာတ္ုိ႔ဆကီ ႏုငိင္ံေက်ာ ္ရနက္နု ္
-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလးအျမန္ 
လမ္းမႀကီးဟာ ေျမးအဘုိးမက 
ကြာျခားေနတာကိုေတြ႕ ၾကရပါ 
မယ္။
 သကၠရာဇ္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ စ 
တငဖ္ြင္လ့စွခ္ဲ့ၿပီးကတည္းက ဒီေန႔ 
အထ ိစခံ်နိစ္ံႏႈန္းမမတီဲ ့လမ္းအဂၤါ 
ရပ္ေတြအျပင ္အျပစအ္နာအဆာ 
ေတြမ်ားလြန္းေနမႈ၊ ကူညီကယ္ 
ဆယ္ေရးအစီအမံေတြအားနည္း 
ခဲ့မႈ၊ ယာဥ္ႀကံ႕ခုိင္ေရးအတြက္ 
လုအိပတ္ဲ ့ထနိ္းသမိ္းစစ္ေဆးျခင္း 
ေတြမရွိမႈ စာမ်က္ႏွာ(၃၂) သို႔
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 ypönf; ,lepf aps;EIef; 
   (uefa':vm)
 ေရႊ ေအာင္စ ၁,၂၉၇.၉၀
 ေရနံစိမ္း စည္ ၁၀၈.၅၇
 ေငြ ေအာင္စ ၁၉.၄၃
 ေၾကးနီ ေပါင္ ၃.၀၈
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ mmbtu ၄.၆၉

2014 rwfv  4 &uf aygufaps;EIef;jzpfonf/

,lepf 0,f a&mif;

1 a':vm (tar&duef) 958 968 usyf
1 a':vm (pifumyl) 761 771 usyf
1 ,l½dk (Oa&myor*¾) 1323 1324 usyf
1 bwf (xdkif;) 29.75 29.90 usyf
1 ,Grf (w½kwf) 152 154 usyf

၁ ေဒၚလာ ၀.၅၉၂၇ ေပါင္ (ၿဗိတိန္)
၁ ေဒၚလာ ၀.၇၂၀၉ ယူ႐ုိ    (ဥေရာပသမဂၢ)
၁ ေဒၚလာ ၁၀၂.၁၈ ယန္း (ဂ်ပန္)
၁ ေဒၚလာ ၆.၂၅၉၁ ယြမ္ (တ႐ုတ္)
၁ ေဒၚလာ ၆၀.၁၇ ႐ူပီး (အိႏိၵယ)
၁ ေဒၚလာ ၁.၂၅၂၉ ေဒၚလာ (စင္ကာပူ)
၁ ေဒၚလာ   ၁,၀၂၉.၅၀ ၀မ္ (ကုိရီးယား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၂၆၅၅ ရင္းဂစ္  (မေလးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃၂.၃၉ ဘတ္  (ထုိင္း)
၁ ေဒၚလာ ၁၁,၅၂၅.၀၀ ႐ူပီးယား  (အင္ဒုိနီးရွား)
၁ ေဒၚလာ ၂၁,၀၆၀.၀၀ ေဒါင္ (ဗီယက္နမ္)
၁ ေဒၚလာ ၄၄.၄၈ ပီဆုိ  (ဖိလစ္ပုိင္)
၁ ေဒၚလာ ၇.၇၅၂ ေဒၚလာ (ေဟာင္ေကာင္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၇၇၇ ေဒၚလာ  (ၾသစေၾတးလ်)
၁ ေဒၚလာ ၁.၁၅၃၁ ေဒၚလာ  (နယူးဇီလန္)
၁ ေဒၚလာ ၁.၀၉၆၉ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) 
၁ ေဒၚလာ ၃၅.၈၃၂၅ ႐ူဘယ္  (႐ုရွား)
၁ ေဒၚလာ ၃.၆၇၂၉ ဒါရမ္ (UAE)

jynfwGif;aiGvJEIef;

2014 rwfv  4 &uf urÇmhaygufaps;EIef;jzpfonf/

တ႐ုတ္၏ ပုလဲသြယ္စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာပါဝင္
ထားထားျမင့္

ေမ-၅
ျမန္မာႏိငုင္သံည ္အိႏၵယိသမုဒၵရာ 
ကိ ုစြမ္းအင္ေရာ မဟာဗ်ဴဟာအရ 
ပါ စိုးမိုးမည့္  တ႐ုတ္အစိုးရ၏ 
ပုလဲသြယ္စီ မံကိန္းအတြင္းက 
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လန္ဒန္ 
ဘ႐ုနယ္တကၠသိုလ္ ႏုိင္ငံတကာ 
ႏုိင္ငံေရးရာပညာရွင္ ဒင္နီယယ္ 
ေဂ်ာ့ခ္ေတာ္ ေရးသားေသာ စာ 
တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။
 တ႐တု္ႏိငုင္၏ံ ပလုသဲြယစ္မီ ံ
ကန္ိးတြင ္ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤ 

လားေဒရ့ွ၊္ သရီလိကၤာႏငွ္ ့ေမာလ္ ္
လဒိုက္ႏုိ င္ငံမ်ား  ပါဝင္သည္။ 
ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ေဒသဆိပ္ကမ္း 
မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကရင္းႏွီး  
ျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားျပဳလပုၿ္ပီး ေရတပအ္င ္
ပါယာပိုင္နက္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြား 
ရန္ႀကိဳးစားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၎၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွမံႈမ်ားကိ ုျမနမ္ာ 
ႏိုင္ငံရွိ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအပါအ 
ဝင္ေဒသဆပ္ိကမ္းမ်ားတြင ္မဟာ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ 
စီစဥ္ထားသည္ဟု အဆိုပါစာ 
တမ္းတြင္ ရွင္းျပထားသည္။
 အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 

ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေကာ့ဗ 
ဇားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလံုၿခံဳေရး 
အစအီစဥ္မ်ား တိုးျမႇင့္ခ်ထားသလုိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကုိကုိးကြၽန္းတြင္လည္း  
ေစာင့္ ၾကည့္စခန္းတစ္ခုကို  တ 
႐ုတ္အစိုးရက အေျခခ်ထားသည ္ 
ဟု ႏုိင္ငံေရးသုေတသီ ဒင္နီယယ္ 
ေဂ်ာ့ခ္ေတာ္က ဆုိပါသည္။ ထို ႔ 
အျပင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတစ္ဖက္ 
က ေမာလ္လ္ဒိကုက္ြၽန္းစုႏုငိင္တံြင ္
လည္း တ႐တု္ေရတပသ္ေဘၤာမ်ား 
ေလာင္စာဆီျဖည့္တင္းရန္ ေရ 
တပစ္ခန္းမ်ားခ်ထားေရး သေဘာ 
တူညခီ်ကလ္ည္း ရရိွၿပီးျဖစသ္ည။္

 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ စြမ္းအင္အရေရာ စီမံကိန္း 
အရပါ အေသအခ်ာျပငဆ္ငတ္ြက ္
ခ်က္ထားေသာ္လည္း  လက္ရွိ  
ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ဒမီုကိေရစီေရးလႈပ ္
ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ 
ပ်ကစ္ီးထခိိကုခ္ဲရ့သည။္ သို႔ေသာ ္
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ မူဝါဒကို တ႐ုတ္အစုိးရက 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလၿဲပီး ပံစုတံစမ္်ဳိးျဖင္ ့
ေျခကုပ္ခိုင္မာရန္ အျပင္းအထန္ 
ႀကိဳးစားလ်က္ရိွေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံ  
ေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား 
သည္။
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Scania ႏွင့္ Volvo ကား ကုမၸဏီမ်ား အေ၀းေျပး 
လမ္းမ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ားအလုပ္႐ံုမ်ား စတင္ထားရိွ

အပူရိွန္ျမင့္ေသာေၾကာင့္ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ ေစ်းတက္

မုိးညိဳ
ရန္ကုန္၊ ေမ-၅

ျပည္ပမွ ဘတ္စ္ကားတင္သြင္း 
သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အေ၀း 
ေျပးဂတ္ိမ်ားတြင ္ေရြ႕လ်ားအလပ္ု 
႐ုံ(workshop) မ်ားစတင္ထားရွိ 
ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည။္
 ရန္ကုန္-မႏၲေလး-ေနျပည္ 
ေတာ္ကဲ့သုိ႔ အဓိကက်ေသာ ၿမိဳ႕ 
မ်ား၏ ကားဂိတ္မ်ားတြင္ ထားရိွ 
ေပးၿပီး လမ္းခရီး၌ ယာဥ္တစ္စံု 
တစရ္ာစကခ္်ိဳ႕ယြင္းပါက အနီးစပ္  
ဆံုးရွိ ၿမိဳ႕မွအဖဲြ႕ကလာေရာက ္ျပင ္
ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Scania  
ဘတ္စ္ကားမ်ားတင္သြင္းသည့္ 
ေအာငတံ္ခြန္ကမုၸဏမွီ မန္ေနဂ်င္း 
ဒါ႐ုိက္တာကေျပာသည္။
 ‘‘ဂိတ္ကေန ကားမထြက္ခင္ 
မွာလည္း Service Team က 
ၾကည့္ေပးတယ္။ ႀကံ႕ခုိင္မႈမျပည့္ 
ရင ္ထြကခ္ြင္မ့ေပးဘူး’’ဟု အထက ္
ပါပုဂိၢဳလ္ကေျပာသည္။
  ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္ 
လမ္းမႀကီးတြင္ လုိက္လံျပင္ဆင္ 
ေပးရန္ မုိဘုိင္းအဖဲြ႕မ်ား ထားရိွ 
ေပးေနၿပီဟု VOLVO ဘတ္စက္ား 
ႀကီးမ်ားတင္သြင္းေနသည့္ UMG 

ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ကားေတြကုိ 
၀ယ္တဲ့ ဂိတ္ေတြမွာ ဆားဗစ္အ 
ဖဲြ႕ေတြ ထားေပးတယ္။ လုိအပ္ 
ရင ္လုကိလ္ံျပငဆ္ငဖ္ို႔အတြကပ္ါ’’ 
ဟု အထက္ပါတာ၀န္ရွိသူကဆုိ 
သည္။
  အေ၀းေျပးခရီးသြားကား 
အမ်ားစုမွာ ယခင္ဘတ္စ္ကားအ 
ေဟာင္းႀကီးမ်ား အသံုးျပဳမႈမ်ား 
ျပားေနၿပီး ကားအသစ၀္ယယ္ူေျပး 
ဆဲြေနသည့္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားသာ 
အဆိပုါ၀န္ေဆာငမ္ႈကု ိရရိွႏုငိမ္ည ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ၎၀န္ေဆာင္မႈေပး 
သည့္ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာသည္။
 လက္ရိွျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး 
၌ ေန႔စဥ္အေ၀းေျပးယာဥ္အစီးေရ 
၁၀၀၀ ေက်ာ္က ခရီးစဥ္မ်ား ေျပး 
ဆဲြေပးေနၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
ကားအေဟာင္းမ်ားအသံုးျပဳသည္ ့
အတြက္  ႀကံ ႕ ခို င္ မႈအားနည္း  
ေၾကာင္း  မထသ(အေ၀းေျပး)
က ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီက အေ၀းေျပး 
ယာဥ္လုိ င္း မ်ားႏွ င့္  ပတ္သက္  
သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 
ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ယမင္း၊ ရဲႏုိင္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၅

 အပူရိွန္ျမင့္၍ ၾကက္ၿခံ 
မ်ား၌ ၾကကမ္်ားေသဆံုးမႈမ်ားလာ 
ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံစားေသာက္ 
ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ၾကက္ဥေစ်းျမင့္ 
လာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘ကြၽန္မတုိ႔ဆုိရင္ ၾကက္အ 
ေကာင္ေရ တစ္ေထာင္နဲ႔ တစ္ 
ေသာင္းၾကားမွာေမြးတယ္။ အခု 
တစ္ေလာ ၾက က္အေကာင္ေရ 
၄၀ ေလာက္ေသတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

အရင္က ဥႀကီးႀကီး ဥရင္ အခုက 
ေသးၿပီး ႐ႈ႕ံသြားတယ။္ အဒဲါရာသ ီ
ဥတုပူလုိ႔ ျဖစ္တာလို႔ေတာ့ တိရ 
စၧာန္ဆရာ၀န္ေတြက ေျပာတယ္။ 
ၿခံသမားေတြ ႐ႈံးေနလို႔ ၾကက္ဥ 
ေစ်းကေတာ့ မက်ဘူး။ ထပ္တက ္
လာဖို႔ပဲရိွတယ္’’ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕ အင္း 
တေကာ္ေက်းရြာ၊ ေတာင္သံုးလံုး 
မွ ၾကက္ၿခံပိုင္ရွင္ မခင္ေလးက 
ေျပာသည္။
 ၾကက္ၿခံမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ 
၉၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္တြင္ အပူ 

ဒဏ္စတင္ခံစားေနရၿပီး မတ္လ 
ပိုင္းမွ စတင္၍ အပူခ်ိန္ ၁၀၀ 
ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္သုိ႔ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ 
သည့္အတြက္ အေသအေပ်ာက္ 
မ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ 
တိရစၦာန္ေဆးကုသေရး ၂၀၁၄ 
အထိမ္းအမွတ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
ေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တိ ရ စၧာ န္ ဆ ရာ ၀ န္ အ သ င္း မွ  
ေဒါက္တာ ကုိကုိႀကီးက သံုးသပ္ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 ‘‘ၾကက္ဥေစ်းက တက္ဖို႔ရွိ 

တယ္။ ရာသီဥတုပူလို႔ ၾကက္ေတြ 
အေသမ်ားတယ္ၾကားတယ္။ ၿပီး 
ေတာ့ ၾကက္ဥက အေျခခံလူတန္း 
စားေတြ စားတာမ်ားေတာ ့ေရာင္း 
အားကရိွတယ္။ လက္ရိွက က်ဖို႔ 
မရွိေသးဘူး။ တကဖ္ို႔ပဲ ရွိမယ္’’ဟု 
လွည္းတန္းေစ်းရိွ သရဖီကုန္ 
ေျခာက္အေရာင္းဆုိုင္ရွင္ ေဒၚအိ 
အိျဖဴကေျပာသည္။
 ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမ်ားသည္ အ 
ေျခခံလူတန္းစားအမ်ားစု စားသံုး  
ၾကၿပီး သႀကၤန္မတုိင္မီကပင္ ေစ်း 

ႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ေနခဲ့ရာ ယခုအ 
ခ်ိန္ထိ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္က်ဆင္း 
မႈမရွိဘ ဲျမင္တ့က္ေနသည္အ့တြက ္
စားသံုးသမူ်ားအတြက ္ထခိိကုမ္ႈရိ ွ
လာေၾကာင္း အိမ္ရွငမ္အခ်ိဳ႕က ဆိ ု 
သည္။
 ‘‘ၾကကဥ္က ၁၅၀ က်ပ္တက ္
ပုိတက္မယ္ဆုိရင္ စားမေနေတာ့ 
ဘူး။ အိမ္မွာက မိသားစု ငါး 
ေယာက္ေလာက္ရိွေတာ့ တစ္ 
ေယာ က္ တ စ္ လံုးႏႈ န္း နဲ ႔ ဆို ရ င္  
ေတာင္ ေငြတစ္ေထာင္ေလာက္ 
က်ေနၿပီ။ တျခားအသားေတြ 
၀ယ္ၿပီးေတာ့ပဲ နည္းနည္းစီပဲ မွ် 
စားေတာ့မယ္’’ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႕ 
နယ္၊ မုိးေကာင္းရပ္ကြက္ေန ေဒၚ 

သႏၲာကေျပာသည္။
 အလားတူ ဘဲမ်ားသည္ 
လည္း ေႏြရာသီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ဥ မဥျခင္း၊ ဥႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က် 
သြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဘဲဥေစ်းျမင့္ 
ၿပီး အျမတ္နည္းေနသည္ဟု 
ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၿဖိဳးစံပယ္ေစ်း 
မွ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥေရာင္းခ်သူ တစ္ 
ဦးကေျပာသည္။
 လက္ရွိတြင္ ၾကက္ဥေစ်း 
အေပၚမူတည္၍ အျမင့္ဆံုး ၁၅၀ 
က်ပ္  မွ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၁၃၀ ေစ်း 
ရိွၿပီး ဘဲဥေစ်းမွာ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ 
၁၇၀ မွ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၁၅၀ ရိွ 
သည္။
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ဥေရာပစီးပြားေရးႏွင့္ ယူ႐ိုေငြတန္ဖိုး
ၾကည္ေနဝင္းမင္း

 မၾကာေသးမီက အဖဲြ႕၀င္ 
ႏိငုင္အံခ်ဳ႕ိ၏ စီးပြားေရး ျပန္လည ္
ဦးေမာလ့ာေသာလ္ည္း ယ႐ူိဇုနု၏္ 
စီးပြားေရးမွာ ႏြံအိုင္ထဲမွ ႐ုန္းမ 
ထြက္ႏိုင္ေသးေပ။ ယူ႐ိုဇုန္တစ္ခု 
လံုး၏ ႏစွစ္ဥ ္ျပညတ္ြင္းစစုုေပါင္း 
ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) မွာ 
တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိသည္။ 
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး 
တိုးတကမ္ႈႏႈန္းမွာပင ္၂ ရာခိငု္ႏႈန္း 
ေအာက္သာရွိၿပီး ျပင္သစ္၊ အီတ 
လီ၊ စပိန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ စီးပြားေရး 
က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္း 
ကဲ့သုိ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေႏွးေကြး 
ျခင္းေၾကာင့္ ယူ႐ိုဇုန္၏ အလုပ္ 
လကမ္ဲ့ႏႈန္းမွာ  ၁၂ ရာခိငု္ႏႈန္းအထ ိ
ျမင့္မားေနသည္။
 စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ 
ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းစေသာ  ျပႆနာ 
ႏွစ္ခုတည္းသာ ယူ႐ိုဇုန္ ရင္ဆိုင္ 
ေနရသည္မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္စဥ္ေငြ 
ေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ သုည 
ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ 
ရွိၿပီး သုညရာခိုင္ႏႈန္းနား အလြန္  
နီးကပ္ေန၍ ေသးငယ္ေသာ ထိတ္ 
လန္႔မႈရိွလွ်င္ပင္ အႏုတ္လကၡ 
ဏာနယ္ပယ္အတြင္း ခ်ဥ္းနင္း၀င ္
ေရာက္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈဆီ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆင္းသြားႏိုင္ 
ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ေငြႏွင့္ 
ေစ်းႏႈန္းအရပ္ရပ္ တနဖ္ိုးက်ဆင္း 
မႈ (Deflation) မွာ မိသားစမု်ားႏငွ့ ္
ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေႂကြးၿမီမ်ား၏ 
တန္ဖိုးအမွန္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ 

စုေပါင္း၀ယ္လိုအားကို အားနည္း 
သြားေစႏုိင္သည္။ 
 ၀ ယ္ လို အား န ည္းျ ခ င္း က 
တစ္ဖန္ (ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ေငြ) တန္ 
ဖိုးမ်ား က်ဆင္းမႈကိ ုလ်င္ျမနသ္ြား 
ေစႏုိင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားအားလံုး 
သြက္သြက္ခါက်ဆင္းႏိုင္သည္။
 စီး ပြားေ ရး ပ ညာ ရ ပ္ တြ င္  
ေရာဂါအားလံုးကို ကုသႏိုင္ေသာ 
ေဆး၀ါး၊ ကုစားႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း 
မရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယူ႐ုိေငြလဲႏႈန္း ဆုိ 
ၾကပါစုိ႔။ ၁၅ ရာခိငု္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္း 
ခဲ့လွ်င္ ယူ႐ိုဇုန္ ေလာေလာဆယ္ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စီးပြားေရး ျပ 
ႆနာအမ်ားအျပားကိ ုကစုားႏိငု ္
ပါသည။္ အားနည္းေသာ (တန္ဖိုး 
က်ဆင္းေနေသာ) ယ႐ူိုေငြေၾကာင့ ္
သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စ 
ရတိမ္်ားလာၿပီး ပို႔ကနုမ္်ား၏ ေစ်း 
ႏႈန္းကို ျမင့္ေစႏုိင္သည္။ ယင္းအ 
တြက္ ယူ႐ိုဇုန္၏ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈကို တြန္းတင္ႏိုင္သည္။ 
ေငြတန္ဖိုးခ်ျခင္းျဖင့္ ပို ႔ကုန္မ်ား 
ပိမုိထုတုလ္ပုရ္န ္လံႈ႔ေဆာၿ္ပီး ျပည ္
တြင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ 
ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုသြင္းကနုမ္်ားျဖင့ ္
အစားထိုးရန ္အားေပးၿပီး ယ႐ူိဇုနု ္
၏ ဂ်ီဒီပီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အား 
ျဖည့္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းအတြက္ 
ယူ႐ုိဇုန္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို မ 
ထိခိုက္ေစဘဲ ယူ႐ိုဇုန္ကုန္သြယ္ 
ေရးထက္၀က္ကို ကိုယ္စားျပဳ 
ေသာ က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံသည့္ ျပင္ပေငြေၾကး မွ် 
ေျခကို သိသိသာသာ တိုးတက္ 
လာေစႏိုင္သည္။
 ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ မာရီ  

ယိဒုရာဂကီလည္း လြနခ္ဲ့ေသာ သံုး 
ႏွစ္အတြင္း ယူ႐ိုေငြတန္ဖိုး တက္ 
လာမႈမွာ ေစ်းႏႈန္းအရပရ္ပ ္တနဖ္ိုး 
က်ဆင္းမႈ အႏရၲာယရ္ွိေၾကာင္း အ 
ေလးအနက္ေျပာၾကားသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၎ 
၏ နာမည္ေက်ာ္ ေၾကညာခ်က္ျဖစ ္
ေသာ ဥေရာပဗဟုိဘဏအ္ေနျဖင့ ္
ယူ႐ိုေငြကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကာ 
ကြယ္သြားမည္ဆိုၿပီး ယင္းႏွင့္အ 
တူ ယူ႐ိုဇုန္နယ္ပယ္အတြင္း စီး 
ပြားေရးက်ပ္တည္းေနေသာ ႏုိင္ငံ 
မ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေအာင္ 
ျမငစ္ြာ ေလွ်ာခ့်ႏုငိခ္ဲ့ျခင္းမွာလည္း 
လက္ရွိယူ႐ိုေငြတန္ဖိုး တက္မႈကို 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။
 ယေန႔ဆိလုွ်င ္မစၥတာ ဒရာဂ ီ
၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားက 

ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အေမရကိန ္
စတိငု္ ေငြသင့္ႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
(ရွယ္ယာဘြန္း)မ်ားကို အလံုးအ 
ရင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမည့္ အလားအ 
လာကပင ္ယ႐ူိုေငြ အားနည္းသြား 
ေစရန္၊  သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ေငြ 
ေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ပစ္မွတ္ထား 
ေနေသာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဆီ ျပန္ 
ေရာက္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေပ။ ထို႔အ 
တြက ္လက္ေတြ႕က်ေသာ ေမးခြန္း  
မွာ ယူ႐ိုေငြတန္ဖိုးကို အသင့္အ 
တင့္ေလ်ာ့က်ေစၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိ 
ေသာ အေျခအေနကို မည္သို႔ 
ဆကလ္ကထိ္န္းသမ္ိးမညန္ည္းဟူ 
၍ ျဖစ္သည္။
 ယူ႐ိုေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေစ 
ေရး နည္းလမ္းတစခ္အုျဖစ ္ဥေရာ 
ပဗဟိုဘဏ္ (ECB) က အေရအ 
တြက္အားျဖင့္ သက္သာရာ ရေစ 

ျခင္း (ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြေၾကး 
ေပါမ်ားေစျခင္း) နည္းလမ္းကို 
ေထာက္ခံအားေပးေနသျဖင့္ အ 
ေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္း 
ပြမႈႏွင့္ ေဒၚလာေငြတန္ဖိုးအေပၚ 
ကန္ဗဟုိဘဏ္က မည္သို႔သက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္ကို ေလ့ 
လာသင့္ပါသည္။
 တုိတိုေျပာရလွ်င္ ယင္းအ 
ေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္စလံုးအေပၚ 
ကန္ဗဟုိဘဏ၏္ လပ္ုရပ္မွာ သက ္
ေရာက္မႈ နည္းနည္းပါးပါးသာ 
ရိွခဲ့သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကုန္  
သြယ္ေရး ထိန္းညႇိၿပီးေနာက္ စစ္ 
မွန္ေသာ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က တန္ဖုိးအတုိင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က စီးပြား 
ေရးက်ကပ္ မဆိုက္ေရာက္မီျဖစ္ 
သည။္ အက်ပ္အတည္းအဆိုးရြား 

ဆံုးအခ်ိန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တစ္  
ကမၻာလံုးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
က ေဒၚလာႏွင့္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ တနဖ္ိုးသင့္ႏိငုသ္ည့ ္ပစၥည္း  
မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွာေဖြ 
လာသျဖင့္ ေဒၚလာေငြတန္ဖိုး 
အနည္းငယ္ တက္ခဲ့သည္။ သို႔ 
ေသာလ္ည္း ၂၀၀၉ ခုႏစွတ္ြင ္မလူ  
တနဖ္ိုးသို႔ ျပန္ေရာကသ္ြားခဲသ့ည။္ 
ကန္ဗဟုိဘဏ္၏ အေရအတြက္ 
အားျဖင့္ သက္သာရာရေစျခင္း 
(QE) ကာလသံုးႏစွ ္တစ္ေလွ်ာက ္
ကန္ေဒၚလာေငြ တန္ဖိုးတည္ၿငိမ္ 
ခဲ့သည။္ ကန္ဗဟုိဘဏ၏္ တန္ဖိုး 
သင့္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈ 
ကန္ေဒၚလာ တစ္ထရီလီယံေက်ာ္ 
ခ့ဲေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အမွန္တ 
ကယ္ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင္တ့က ္
ခဲ့သည္။
 မွန္ပါသည္။ ထုိကာလအ 
တြင္း အျခားအေၾကာင္းခ်င္းရာ 
မ်ားကလည္း ေဒၚလာေငြတန္ဖိုး 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ယင္းကာလအတြင္း ကန္ 
ေဒၚလာ တန္ဖိုးအတကအ္က် ပုံစ ံ
ကိုၾကည့္လွ်င္ပင္ ယူ႐ိုေငြတန္ဖိုး 
ေလ်ာ့က်ေရး ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ 
က အဆိုျပဳထားေသာ တနဖ္ိုးသင့ ္
ႏိငု္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အလံုးအရင္း 
ျဖင့္ ၀ယ္ယူမႈ (asset buying) 
နည္းလမ္းအတြက ္ရည္ၫႊန္းစရာ 
အေထာကက္မူျဖစ္ေပ။ ထုိ႔အျပင ္
အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ၏္ အေရအ 
တြက္အားျဖင့္ သက္သာရာရေစ 
ျခင္း (QE) အစအီစဥ္မွာ ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို တိုးတက္မလာ 
ေစခဲ့ေပ။ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းၫႊန္း 
ကန္ိးမွာ ၂၀၁၀ ခုႏစွက္ ၁ ဒသမ ၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁၊  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုမ်ားျပား 
လာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တြင္မူ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ 
ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
 သို႔ျဖစ္၍ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ 
အေနျဖင့ ္ယ႐ူိုေငြတနဖ္ိုးကိ ုေလွ်ာ ့
ခ်လိုက္ၿပီး ယူ႐ိုဇုန္၏ ေရတိုေငြ 
ေၾကးေဖာင္းပြြမႈႏႈန္းကို တိုးတက္ 
ေစခ်ငပ္ါက တစခု္တည္းေသာ ယုံ 
ၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ေသာနည္းလမ္း 
မွာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း 
တိုက္႐ိုက္ၾကား၀င္ကိုင္တြယ္ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ယင္းမွာ ယ႐ူိုေငြမ်ားကိ ု
ေရာင္းခ်ၿပီး အျခားေငြေၾကး အ 
မ်ားအျပားကို ၀ယ္ယူျခင္းပင္ျဖစ္ 
သည္။ ယူ႐ုိေငြတန္ဖိုး က်ဆင္း 
ေရး တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္ကိုင္ 
တြယ္မႈမွာ ကမၻာ့အျခားေဒသမ်ား 
တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ 
ေသာလ္ည္း ယင္းမွာ ဥေရာပစီးပြား 
ေရးအနာဂတ္အတြက္ ယူ႐ိုေငြ၏ 
ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းက အေရးပါပံုကို အ 
ေမရိကန္ႏွင့္ ကမၻာ့အျခား ေနရာ 
မ်ားမွ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား အသိ 
အမွတ္ျပဳသင့္ၾကပါသည္။

—Ref: A Weaker Euro for a 
Stronger Europe by : Martin 

Feldstein
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အခက္အခဲမ်ားကင္းစင္သြားမည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ အညံ့အဆိုးကင္းစင္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေသာအေနအထားေကာင္းမ်ားရရွမိည။္ မတိ္ေဆြေကာင္းတိုးပြားမည။္ အႀကီးအကမဲ်ားထမံ ွအေထာကအ္က ူ
ရမည။္ ေျပာေရးဆိုေရးေအာင္ျမငမ္ည။္ အလွဴမဂၤလာကစိၥမ်ားႀကံဳမည။္ လလူြတ္မ်ား၊ ေစစ့ပ္အိမ္ေထာင္ျပဳ 
မည္။ စုေပါင္းတြဲဖက္လုပ္ေသာကိစၥမ်ားမွ  ထူးျခားေသာတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။

ေမ ၇ ရက္မွ ေမ ၁၃ ရက္အထိ

ARIES
မမိအိမညက္ိအုလြသဲံုးစားလပု၍္ အေႏွာင္အ့ယကွ္ေပးေသာသမူ်ား၊ ဒကုၡေပးသမူ်ားႏငွ့္ေတြ႕မည။္ ျပႆနာ 
အခကအ္ခအဲခ်ဳ႕ိရငဆ္ိငု္ေျဖရငွ္းရမည။္ အလုံးစံအုဆင္ေျပသြားမည။္ လကလ္ြနထ္ားေသာေငြေၾကးမ်ားျပန ္
ရမည။္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာရပုိငခ္ြင္မ့်ား ျပန္ရမည။္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိငု္း၍လပ္ုကိငု္ေသာကစိၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာ 
အက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ျမဳပ္ေနေသာေငြမ်ားျပန္ရမည္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁-ဧၿပီ ၂၀)

TAuRuS ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁-ေမ ၂၁)
ဆန္႔က်ငဘ္ကပ္ဋိပကၡမ်ားၾကားမွ တိုးတကမ္ည။္ အလပ္ုအကိငုက္ံေကာင္းမည။္ ရညမွ္န္းခ်ကသ္စမ္်ားလက ္
ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ႏိငုမ္ည။္ လမူ်ဳိးကြအဲက်ဳိးေပးမည။္ ပညာအတတ္ႏငွ့္ေကာင္းက်ဳိးေပးမည။္ မသိားစုႏငွ္ ့ပတ္
သက္ေသာသတင္းစကားေကာင္းမ်ားႀကံဳမည။္ လပုက္ိငု္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားမ ွထူးျခားေသာအက်ဳိးဆကရ္မည။္ 
ေငြေၾကးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအဆင္ေျပမည္။ 

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂-ဇြန္ ၂၁)GEmInI
အရာရာကိယ္ုတုိငဆ္ံုးျဖတ္ပါ။ သတူစပ္ါးအေပၚယုံၾကညအ္ားထား၍မသင္။့ မညသ္ည္က့စိၥမဆိ ုကိယ္ုတုိင ္
ေလ့လာၿပီးမွဆံုးျဖတ္ပါ။ သတင္းမွားမ်ားအေပၚ အေျခတည္ေဆာက္ရြက္မိ၍ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျဖစ္တတ္ 
သည။္ မေတာတ္ဆထခိိကုမ္ႈသတိျပဳပါ။ ယာဥက္ားမ်ားအရွနိ္ျပင္းစြာေမာင္းႏငွ္ျခင္းေရွာငပ္ါ။ စကပ္စၥည္းခ်ဳ႕ိ 
ယြင္းမႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ႀကံဳတတ္သည္။ 

ကရာကုဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂-ဇူလုိင္ ၂၂)
လပု္ေဆာငသ္မွ် တလြတဲေခ်ာ္ျဖစ္ေနမည။္ အထငမ္ွားမႈမ်ားေျဖရငွ္းရမည။္ အတိကုအ္ခၾံကားမ ွတုိးတကမ္ႈ 
ရွာေဖြရမည။္ အနီးကပ္လဒူကုၡေပးတတ္သည။္ စကားကတိမတည္ေသာသမူ်ားေၾကာင္ ့စတ္ိအေႏွာင္အ့ယွက ္
ျဖစတ္တ္သည။္ စစီဥ္ထားသညက္တစမ္်ဳိး၊ လက္ေတြ႕တစမ္်ဳိးျဖစမ္ည။္ ေရာင္းမွားဝယ္မွားျဖစတ္တ္သည။္ 
ေငြေၾကးကိစၥသတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာသူမ်ားကိစၥလိုက္လံေျဖရွင္းေပးရမည္။

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)

အလုပ္အႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ် သတိရွိပါ။ အည့ံအဆိုးမ်ား 
ကင္းလြတ္သြားလင့္ကစား အနီးကပ္လူယံုဒုကၡေပးတတ္သည္။ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး မိဘေက်းဇူးမကင္းေသာသူ 
တစဥ္ီးမ ွလ႐ူႈပက္ားပြစဲားမ်ားႏငွ့ပ္ူးေပါင္းမၿိပီး မမိကိိပုငလ္မိည္ာဒကုၡေပးျခင္းျပဳလမိ္မ့ည။္ ဤရကအ္တြင္း 
မည္သူ႔ကုိမွမယံုသင့္ပါ။ အေသးစားကိစၥမွအစ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ က်န္းမာေရးသတိရွိပါ။

ေဆာငရ္ြက္ေနေသာကစိၥတစခု္အားအဆံုးသတ္၍ အသစတ္စခု္စတငရ္န္ေဆာငရ္ြကရ္မည။္ ေငြေၾကးကစိၥ၊ 
စကားေျပာရမည။္ ရင္းႏွီးေသာသမူ်ားႏငွ္အ့တိကုအ္ခံေျပာရမည။္ ခရီးကစိၥ၊ အေျပာင္းအလဲကစိၥႀကံဳမည။္ 
ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအလွယ္၊ အေျပာင္းအလဲရိွမည္။ ရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ေသာကိစၥမ်ားမွ 
ထူးျခားေသာတိုးတက္မႈရမည္။ အေရြးရခက္ေအာင္အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ဳိးေပၚမည္။

ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလမဲ်ားျဖစ္ေပၚမည။္ ရညမ္နွ္းခ်ကသ္စမ္်ားေအာင္ျမငမ္ည။္ ေပၚေပါကလ္ာေသာ 
အေျခအေနမ်ားကိအုသံုးခ်ၿပီး တိုးတကမ္ႈအဆင္ဆ့င္ရ့ရွမိည။္ မလူစစီဥထ္ားသညမ္်ားႏငွ္ ့လက္ေတြ႕ေဆာင ္
ရြက္ေနမႈမ်ားကြာဟေနမည္။ ေနရာအေျပာင္းအလဲရိွမည္။ လူသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံၿပီး 
တိုးတက္ေသာအေနအထားမ်ားႀကံဳမည္။ လူယံုဒုကၡေပးတတ္သည္။ 

ၾကန္႔ၾကာေနေသာရပုိင္ခြင့္အတြက္ ေျပာဆိုရမည္။ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ျပႆနာ 
ေဟာင္းမ်ားေျဖရငွ္းအဆင္ေျပမည။္ အေနအထိငု္၊ အစားအေသာက္ေပါဆ့၍ ေရာဂါေဝဒနာေဟာင္းမ်ား 
ျပနလ္ည္ေပၚေပါက္ေဆးကသုမႈခရံမည။္ ရင္းႏွီးေသာသမူ်ားႏငွ့စ္ကားမ်ားရမည။္ ရနအ္တိကုအ္ခမံ်ားႏငွ္ ့
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

အလိုျပည္စ့ံမုည။္ ရညမ္နွ္းခ်က္ေအာင္ျမငမ္ည။္ လပုင္န္းစီးပြားတိုးတကမ္ည။္ ယဥွၿ္ပိဳင္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားမ ွ
တကလ္မ္းရမည။္ စစီဥ္ေဆာငရ္ြက္ေသာကစိၥ၊ စတငလ္ိကု္ေသာကစိၥမွန္သမွ်မွ ထူးျခားေသာအက်ဳိးဆက ္
မ်ားရရိွမည။္ လပ္ုငန္းတိုးတကမ္ည။္ အေရးပါေသာတာဝန္သစမ္်ားကိငုတ္ြယ္ရမည။္ အသြငသ္စ္ေျပာင္း၍ 
လုပ္ရန္ႀကံစည္ခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ားေျပာဆိုေအာင္ျမင္မည္။

ထူးျခားေသာတက္လမ္းမ်ားႀကံဳ မည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ တစ္ခုထက္မကေသာကိစၥမ်ား 
တာဝန္ယူေဆာငရ္ြကရ္မည။္ အတတ္ပညာကိအုေၾကာင္းျပ ၿဳပီး တုိးတကမ္ႈရမည။္ အႀကသံစမ္်ားႏငွ္လ့ပ္ုကိငု ္
ျခင္း ေအာင္ျမင္ေဆာငရ္ြက္ႏုငိမ္ည။္ လပ္ုသမွ်လသူရွိငၾ္ကားျဖစမ္ည။္ လွ်ဳ႕ိဝကွ၍္မရ။ ကိယ့္ုအေပၚအမ်ား 
တကာေစာင့္ၾကည့္ေနရေသာအေနအထားကိုေရာက္ရွိမည္။

လယူံဒုကုၡေပးတတသ္ည။္ အတြင္းစကား၊ လွ်ဳ႕ိဝကွခ္်ကမ္်ားသတူစပ္ါးမသိေအာငလ္ပုက္ိငုထ္ားသညမ္်ား 
ေပါက္ၾကားတတ္သည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေစတနာက ေဝဒနာျဖစ္မည္။ 
သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ ေစတနာအေပၚတန္ဖိုးမထားေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕တတ္ 
သည္။ အထင္အျမင္လြဲမွားခံရျခင္းအေပၚေျဖရွင္းရမည္။

                                                           

ကိုယ္ရယ္ မင္းရယ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရယ္
(ဘစီ)

 ေခတ္သည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုက ေျပာင္းလဲမႈကို 
သသိသိာသာ မျမငရ္။ အခ်ဳ႕ိေနရာမ်ားတြင ္ႏစွ္ေပါင္း 
မ်ားစြာက အတိုင္းပင ္မလႈပ္မယွက။္ မညသ္ုိ႔ပင္ျဖစ ္
ေစ ေခတ္မ်ား၏ ပုံရိပ္ကို သတင္းစာဆရာ၊ စာေရး 
ဆရာမ်ားႏွင္ ့ကဗ်ာဆရာမ်ားက  ႏစွသ္ကရ္ာစာေပ 
ပံုသဏၭာန္ျဖင္ ့ေရးျခစခ္ဲ့ၾက၏။ အခ်ဳ႕ိက ကဗ်ာျဖင္၊့ 
အခ်ဳိ႕က၀တၳဳတုိ၊ အခ်ဳိ႕ကအက္ေဆး၊ ေဆာင္းပါး 
စသည္ျဖင့္ ...။ ထုိထိုစာေပတို႔သည္ ေနာင္တစ္ 
ခ်ိန္၀ယ္ သမုိင္းကိုေျပာျပပါလိမ့္မည္။
 စာေရးသူဘစီကေတာ့ ေခတ္ကို သေရာ္သည္ ့
ဘက္မွ မ်က္ႏွာမူ၏။ သေရာ္စာသည္ စာေပ 
ပံုသဏၭာန္ထတဲြင ္ခကခ္ဲေသာ ဟန္လည္းျဖစသ္ည။္ 
သေရာ္စာ ေရးသားရာတြင္ ေလွာင္ေျပာင္ ကဲ့ရဲ႕ 
သည့္ အစြန္းႏွင့္ ႐ႈတ္ခ်ဆဲေရးသည့္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ 
သို႔ မကြၽံေစရန္ ကေလာင္ကို ခြၽန္းအုပ္ႏုိင္ရသည္။  
သို႔မွသာ သေရာ္စာသည ္ေျပာင္ေျမာက၏္။ ဘစသီည ္
သူ၏ ကေလာင္ကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ခြၽန္းအုပ္ႏိုင္သည္  
ဟုဆိုရေပမည္။ သူ၏သေရာ္စာမ်ားတြင္ ေခတ္ကိ ု
ျပဳျပင္ေစလိုေသာဆႏၵႏွင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အား  
မလိုအားမရေသာေလာဘစဲြမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဒါ  
သမသင္။့ အေကာင္းသိုု႔သာ ဦးတည၏္။ ထုိေၾကာင္ ့
လည္းဘစီ၏ သေရာ္စာမ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ 
သူဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ သေရာ္စာ 
မ်ားအျဖစ္ လက္ခံမိေလသည္။
 ‘‘တစခ္ါက တပ္မေတာ္သား ျဖစခ္ဲ့တဲ့ က်ဳပ္တို႔ရ႕ဲ 
သမၼတဟာ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ အေတာ္ပဲ သံ 
ေယာဇဥ္ႀကီးပံုရတယ္။ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ တစ္ 
ေလွ်ာက္မွာ ႀကံဳရင္ႀကံဳသလို တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေရး 
ႀကီးတဲက့႑ကိ ုမေမမ့ေလ်ာ ့ထည့္ေျပာခဲတ့ာ ေတြ႕ 
ရတယ္။ တစ္လုပ္စားဖူး သူ႔ေက်းဇူးဆိုတဲ့အတုိင္း 
မိမိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခဲ့တဲ့ အလုပ္နဲ႔ အဖဲြ႕  
အစည္းကို မေမ့ေလ်ာ့တာဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ 
ေပါ့ဗ်ာ’’ ဆုိသည့္ ေထ့ေတ့ေတ့ေရးဟန္ . . .။
 ‘‘ဟုိဟုိဒဒီမွီာ ၀န္ႀကီးတစဦ္းက ဟာသျပကလ္ံုး 
တစ္ခြန္းတစ္စေလာက္မ်ား ေျပာတာၾကားရၿပီလား 

ဆို ထမင္းမစားရေပမယ့္ ရယ္ရတာေၾကာင့္ ဗိုက္၀ 
သြားတာပဲ။ ၀န္ႀကီးမင္းမ်ားရဲ႕ ဟဒယရႊင္ေဆးတစ္ 
ခြက္ဟာ က်ဳပ္တို႔ကို တစ္ရက္ေလာက္ပဲ အသက္ပို 
ရွည္ဦးေတာ့ တြက္ေျခကိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ 
ႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား ျပည္သူတို႔ အက်ိဳးငွာ ရယ္စရာ 
ေလးမ်ားကို မၾကာမၾကာေျပာေပးၾကပါ’’ ဆိုသည့္ 
ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ဆိုဟန္ . . . ။
 ‘‘ေႏြဦးေပါက္မွာ လက္ပံေတြ ပြင့္ၾကတယ္ မ 
ဟုတ္လား။ လက္ပံေတြ ရဲရဲနီပြင့္ခ်ိန္ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ 
ေက်းလက္မွာေတာ့ ေခြး႐ူးေတြေပါတဲ့ အခ်ိန္ဗ်။ 
ေႏြဦးကာလ ျမဴေတြလည္းထ၊ လက္ပံေတြလည္း 
ပြင့္၊ ေခြးေတြလည္း ႐ူးၾကတယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါ့ 
ေၾကာင့္ က်ဳပ္ဘႀကီးကို ျမန္မာ့ေႏြဦးဆိုတာ က်ဳပ္ 
တို႔ရြာမွာလုိ လက္ပံပြင့္ခ်ိန္နဲ႔ တူတယ္ဗ်ာလို႔ ေျပာ 
လုိက္ရင္ ဘႀကီးဟာ ဒက္ခနဲ သေဘာေပါက္သြား 
မွာပဲ။ ကဲ...က်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့ေႏြဦး ဋီကာဟာ မရွင္း 
ပါလားခင္ဗ်ာ’’ဆုိကာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားကို ေငါ့ေတာ့ေတာ့ သေရာ ္
ဟန္က စာဖတ္သူကို စဥ္းစားေလၿပံဳးရေလေလ 
အရသာေတြ႕ေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 7Day သတင္းစာ 
တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ သေရာ္စာမ်ားကို စုစည္း  
ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစၿ္ပီး သေရာ္စာႀကိဳကသ္ ူပရိသတ္အ 
တြက္ ခ်င္ျခင္းေျပေစမည့္ စာတစ္အုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္ 
မည။္ တိုးျမစစ္ာအုပ္တိုကက္ တန္ဖိုး ၂၅၀၀ က်ပ္ျဖင္ ့
ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 

bOOK7 R  E  V  I  E  WDAY

သံလြင္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးမႈဓေလ့မွာ မည္သည့္အခ်ိန္က စတင္သည္ဟု မသိရေသာ္လည္း ဘီစီ 
၆၀၀၀ ခန္႔ကပင္ ဆုိင္းႏုိင္းကြၽန္းဆြယ္ႏွင့္ အစၥေရးမွသည္ ယေန႔ေခတ္သစ္ တူရကီေနရာအထိ 
လီဗန္တုိင္းကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန 
အေထာက္အထားမ်ားအရ ဘီစီ ၄၅၀၀ ခန္႔တြင္ ယေန႔အစၥေရးႏုိင္ငံေနရာရိွ ကန္နန္ႏုိက္ေဒသတြင္ 
သံလြင္ပင္မွ သံလြင္ဆီထုတ္ယူၿပီး သံုးစြဲေနၾကၿပီဆုိသည္။ ေရွးဂရိႏွင့္ ေရာမဟင္းလ်ာမ်ားတြင္လည္း 
သံလြင္ဆီမွာ မပါမျဖစ္ျဖစ္သည္။ ဂရိေခတ္ ေအသင္ဟူသည့္အမည္မွာ သံလြင္ဆီႏွင့္ပင္ သက္ဆုိင္ 
ေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သံလြင္ပင္ဟုေခၚသည့္ (ေအသင္နာ) နတ္သမီးကို ကိုးကြယ္ရသည္ကုိ 
ႏွစ္သက္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိသည္။ သံလြင္ဆီကုိ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾက 
သည္မွာ ဘီစီ ၇ ရာစုခန္႔မွ ဟယ္လင္းနစ္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စတင္လာၾကသည္ဆုိသည္။

—Ref: Wiki

သံလြင္ဆီ၏သမုိင္းေၾကာင္း
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ေရာင္းမည္ 

ကနုစ္ံဆုုငိဖ္ြင့ရ္န ္အလြန္ေကာင္း၊ တာေမြ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ အ႐ုိးကုန္းလမ္း၊ ေျမကြက္အ 

မွတ္(၃၁၉)၊ ေျမတိုင္းအမွတ္-၃ (စီ-

၃)၊ ေပ(၂၅×၅၅)၊ လံုးခ်င္းႏစွထ္ပ္တိုက၊္ 

ေရာင္းေစ်း- က်ပ္သိန္း ၁,၇၀၀။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၀၆၃၇၆

Study and Guide အိမ္လိုက္သင္သည္

တကသၠုလိဝ္ငတ္န္း တစဘ္ာသာခ်င္း သီး 

သန္႔၊ ဘာသာစံု Study and Guide အိမ္ 

လိုက္သင္သည္။ အိမ္ဝိုင္းမ်ား သီးသန္႔ 

ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္တကြ လိုက္သင္ေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၂၂၀၅၇၉၈

အိမ္ႏွင့္ၿခံေရာင္းမည္

(၁၃)ရပ္ကြက၊္ အေရွ႕ဒဂံ၊ု ေပ(၂၀×၆၀)၊ 

မီးပါ၊ ဆည္ေတာ္(၁)လမ္း၊ ေတာင္ 

ေျမာက္လမ္းဆံုအနီး။

ဖုန္း-၀၉-၂၅၀၃၇၀၇၃၅

သင္ၾကားသည္

9, 10 တန္း Guide သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉-၅၀၅၆၂၀၄

Beauty Queen Beauty Sloon

သင္တန္းသူလက္ခံသည္။ ဘာသာစံု 

ကြၽမ္းက်င ္(၆)လျပတ္ (၃)သန္ိး။ ေန၊ စား  

စီစဥ္ေပးမည္။

ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၄၉၂၉၅

အျမန္ေရာင္းမည္

တိုက္အမွတ္(၃၂၆)၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ 

(၅၁)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ 

ႀကိဳးတံတားေစ်းအနီး၊ ေပ(၂၀×၆၀)၊ တစ ္

ထပ္တုိက္၊ ေရ၊ မီးပါ။ သိန္း(၃၅၀) အ 

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

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၃၀၄၈၂

ေျမကြက္အျမန္ေရာင္းမည္

လိႈငသ္ာယာ၊ ေရႊလငပ္န္း၊ (၂၃)ရပ္ကြက၊္ 

ကမ္းပတ္လမ္းမေပၚ၊ ေပ(၄၀×၆၀)၊ ပါ 

မစ္ေျမကြက္၊ ေရာင္းေစ်း- သိန္း(၅၀၀) 

ညိႇႏိႈင္းေစ်း။

ဖုန္း-၀၉-၄၅၀၀၆၅၁၁၅

တိုက္ခန္းႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းမည္

တိုက(္၃၈)၊ ေျခရင္းခန္း၊ ပထပ္(ထပ္ခိုး)၊ 

ေပ(၁၀×၄၀)၊ ေဇယ်သိဒၶိ(၂)လမ္း၊ ဘူ 

တာ႐ံုလမ္း၊ အထက(၁)လိႈင္အနီး၊ ေစ်း 

နီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေရာင္းေစ်း- ၂၂၅ သိန္း 

(ညိႇႏႈိင္းေစ်း)။

ဖုန္း-၀၉-၄၂၀၀၃၀၄၈၁၊

၀၉-၄၂၃၆၈၀၄၉၄

Sa Yar Htunn Linn Aung (MC-BTech) 

7,8 တန္း Eng;/Math, 9, 10 တန္း Bio/

Eco ဘာသာစံုအိမ္လုိက္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၂၆၈၂၉

သင္ၾကားေပးသည္

အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ဘာသာစံု၊ 

အိမ္အေရာက္ ဂုိက္လုပ္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၆၁၂၀၉၅၇

သင္ၾကားေပးသည္

၉ တန္းမွ ၁၀ တန္းဘာသာစံုအိမ္အ 

ေရာက္သင္ၾကားေပးသည္။ ၅ တန္းမွ ၈ 

တန္းအထိ Grammar,English, Maths 

သီးသန္႔သင္ၾကားေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၆၁၂၃

လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္

ေက်ာင္းအ၀င္မုခ္ဦး လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား 

ဆရာေတာ္ႏငွ္ ့ဆကသ္ြယပ္ါ။ ေအာငဆ္ ု

ပန္စာသင္တိုက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ 

ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္။ 

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၉၆၈၀

ဆရာရန္ႏုိင္ DRAGON KING

ကြန္ဖူး၊ ဗန္ဒို၊ ထိုက္က်ိဳအထူးသင္တန္း 

ေက်ာင္း။ အမွတ္ (၃၆၉)၊ (၆ လႊာ)၊ 

မဟာဗႏၶဳလလမ္းမႀကီးႏငွ္ ့ဆပ္ိကမ္းသာ 

လမ္းေထာင့္ (ကားမွတ္တုိင္အနီး)။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၁၆၆၂၃

သင္ၾကားေပးသည္

Pratical A+ ႏွင့္ Networking အပါအ 

၀င္ ဖုန္း Root လုပ္နည္းမ်ားကုိ 50000  

က်ပ္ႏငွ္ ့သင္ေပးမည။္ ဆရာ ဦးလ TLCC 

(သိမ္ျဖဴကြင္းေရွ႕ရန္ကုန္)

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၆၀၆၇

ငွားမည္

alphard, Mart X လခ်ဳပ္၊ နယ္၊ ၿမိဳ႕ တြင္း 

ငွားလိုပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၉၆၀၃၀၉၁

ငွားမည္

စာသငခ္န္း အခ်နိပ္ုငိ္းငွားမည။္ ေက်ာက ္

ေျမာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းမထိပ္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၉၆၇၉၄

ေရာင္းမည္

Wingroad 108-TAXI DD, 8 . . . . . 

(88 သိန္း)။ ဖုန္း-၀၉ ၄၂၂၄၅၁၀၁၀

ေရာင္းမည္

ယေန႔ကမၻာတြင္ ေခတ္စားေနေသာ 

Modern Abstract ပန္းခ်ီကားမ်ားအား 

ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး 

မည္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

ငွားမည္

တုကိခ္န္းက်ယင္ွားမည။္ ငါးလႊာ၊ မဂၤလာ 

ေစ်းကားမွတ္တုိင္ေရွ႕။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၁၇၇၇၅၀

ငွားလိုသည္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ 

ေသာ လစာ သိန္း ၂၀ မွ ၂၀၀ ၾကားလံုး 

ခ်င္းအိမ္မ်ား၊ ကြန္ဒုိမ်ား ငွားလိုသည္။ 

အမိရ္ငွက္ုယိတ္ုငိဆ္ကသ္ြယလ္ွ်င ္အက်ိဳး 

ေဆာင္ခေပးရန္ မလုိပါ။ ဆက္သြယ္ရန္−

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၇၈၁

ေရာင္းမည္

(၂၀×၆၀) တုိက္ခန္းပါ၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ 

ေျမာင္းတကာ-စက္မႈဆံုလမ္း ရန္ကုန္- 

ျပည္ ကားလမ္းႏွင့္ မနီးမေ၀းေနရာသန္႔ 

ေရာင္းေစ်း-သိန္း (၁၅၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၀၂၃၉၁

ကူညီေပးပါမည္

အတန္းပညာမၿပီးဆံုး၍ အလုပ္မရဘဲ 

စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ လူငယ္မ်ားဆက္ 

သြယ္ပါ။ ကူညီေပးပါမည္။

ဖုန္း-၀၉ ၃၁၀၅၅၇၉၃

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ယာဥ္ေမာင္းအလိုရိွပါက 

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၄၉၉၅၁၁

၀န္ေဆာင္မႈ

ဆုိင္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း၊ လံုးခ်င္း၊ ကြန္ဒုိမ်ား 

ငွားမည္။ ငွားသူအက်ိဳးေဆာင္ခေပးရန္ 

လံုး၀မလိုပါ။

ဆက္သြယ္ရန္ -

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၈၃၀၈၃၇၈၁

သင္ၾကားေပးသည္

၁၀ ႏွစ္နီးပါးခန႔္ရိွ သင္ၾကားခဲ့ေသာ 

ဆရာမက သငူယ္တန္းမွ န၀မတန္းအထိ 

ဘာသာစံု အိမ္လိုက္သင္ၾကားေပး၊ ေလ့ 

က်င့္မႈလမ္းၫႊန္ေပးသည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၂၀၁၂၁၄၅၉

သင္ၾကားႏုိင္ပါသည္

၉တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္း ဂုိက္သင္ၾကားေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၀၁၄၈၉၇၂၊ ၅၀၅၆၂၀၄

သင္ၾကားေပးသည္

အဂၤလိပ္စာကုိ အေျခခံမွစ၍ ေလ့လာ 

ခ်င္သူမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာကုိ အခက္အခဲရိွ 

ေသာ ကေလးမ်ားအတြက ္International 

School မွ အေတြ႕အႀကံဳရွိ၊ ၀ါရင္ ့ဆရာမ 

ႀကီးကုိယ္တုိင္ တစ္ဦးခ်င္း၊ ၀ုိင္းျဖင့္ အိမ္ 

လုိက္သင္သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၅၀၃၀၉၄၃

အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္း

အင္တာနက္ အသံုးျပဳတတ္ေစရန္ 

အတြက္ သင္တန္းေပးသည္။ အင္တာ 

နက္သေဘာ၊ သဘာ၀၊ အသံုးခ်နည္း၊ 

ေခတ္မီစြာ သံုးစြဲေစရန္ သင္ၾကားေပး 

သည္။

ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၄၃၂၀၃

ကူညီေပးပါသည္

စီးပြားေရး၊ လမူႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အခ်စ ္

ေရး၊ စီမံကိန္း(အလုပ္ရရိွေရး) အိမ္၊ 

ၿခံ၊ ေျမ၊ ကားအျမန္ဆံုးေရာင္းထြက္ေရး 

အတြက္ ဂမီၻရပညာရွင္ႀကီးမွ ေမတၱာျဖင့္ 

ကူညီေပးေနပါၿပီ။

ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၉၂၄၉၆

Queen Fashion (ေဒၚတင့္တင့္)

ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း(တစ္ဘာသာ) တစ္ပတ္၊ 

အေျခခံမွစ၍ ဘာသာစံုအထူးသင္တန္း 

(တစ္လ)။ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း

အမွတ္-၃၇၊ ၃လႊာ၊ ေရေက်ာ္လမ္းမ၊ 

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၃၂၃၇၃

ျမတ္ဒါနျပဳပါရေစ

မည္သုိ႔လုပ္ရမည္မသိျဖစ္ေနေသာ လူ

နာမ်ားကုိ၊ ႏွလံုးသားစစ္၊ ပါရဂူေျမာက္

ေဆးသိပံၸျဖင့္၊ တတ္သမွ်ကူပါမည္။ ႏုိင္

သမွ်လည္း ေဆး၀ါးလွဴပါမည္။ အေတြ႕

အႀကံဳရိွသမွ်ျဖင့္လည္း အႀကံေကာင္း 

ေပးေ၀မွ်ပါသည္။ ဖုန္း-၀၁ ၅၃၈၀၂၀

ေရာင္းမည္

Canon iR 2016, Canon NP 3050 

မိတၱဴစက္၊ ကာလာပရင္တာ ေျခာက္ 

ေရာင္ တစ္လံုး၊ ေလးေရာင္ တစ္လံုး၊  

laser Printer တစ္လံုး၊ ကြန္ပ်ဴတာ သံုး 

လံုး၊ 6 KV မီးအားျမႇင့္စက္ တစ္လံုးႏွင့္ 

မိတၱဴဆုိင္ဖြင့္ရန္ ပစၥည္းအစံု။

ေရာင္းေစ်း-က်ပ္သိန္း (၂၀)။

ဖုန္း-၀၉ ၂၅၄၁၀၈၆၇၃

ငွားမည္

Light Truck အငွားလုကိသ္ည။္ ၿမိဳ႕တြင္း၊ 

ၿမိဳ႕ျပင္ ခရီးေ၀း။

ဖုန္း-၀၉ ၅၁၆၁၇၇၁

ေရာင္းခ်ေပးသည္

အိမ္(သုိ႔) ႐ံုးခန္းမ်ားမွ ၀ယ္ယူလိုေသာ 
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ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းဆရာျဖစ္ေသာ တပ္ၾကပ္ 
ႀကီး ဂ်မိ္းသည ္ဗုလိ္ေလာင္းမ်ားကု ိထမင္းစားေဆာငသ္ို႔ ေခၚလာ 
ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။
 ‘‘ဒီထမင္းစားေဆာင္မွာ လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ 
သုံုး ခ်ကရ္ိတွယ။္ အဒဲါေတြကေတာ ့ပါးစပပ္တိထ္ား၊ စားစရာရိ ွ
တာစား၊ ၿပီးရငထ္ျပန္ ဆိတုာေတြပ’ဲ’ဟု ေျပာကာ သငတ္န္းသား 
မ်ားစည္းကမ္းနားလည္ေစရန္ တပ္ၾကပ္ႀကီးဂ်ိမ္းက ထပ္ေမး 
သည္။
 ‘‘ကဲ ပထမဆံုးစည္းကမ္းခ်က္ကဘာလဲ’’
 ‘‘ပါးစပ္ပိတ္ထား၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးဂိ်မ္း’’ဟု ဗိလု္ေလာင္းမ်ား 
က ၿပိဳင္တူေျဖၾကားၾကပါသည္။

စည္းကမ္း

ေလ့က်င့္ေရး

စစ္စခန္းတစ္ခုတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ေသနတ္ပစ္ေလ့ 
က်င့္ေရးကြင္းသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းအစအီစဥက္ု ိဖ်ကသ္မိ္းလုကိ ္
ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ႀကံ႕ခုိင္မႈအစီအစဥ္ကုိ ဆက္လုပ္သည္။ ဤ 
တြင္ စစ္သားတစ္ဦးက ယခုလို ေျပာလုိက္သည္။
 ‘‘အင္း၊ စစတ္ပ္က ငါတို႔ေသနတ္ပစ ္ဘယ္ေလာက္ေကာင္း 
သလဲဆုိတာ စိတ္၀င္စားပံုမရဘဲ ငါတုိ႔ဘယ္ေလာက္ေကာင္း 
ေကာင္းေျပးႏုိင္သလဲဆုိတာ ပုိၿပီး စိတ္၀င္စားၾကပံုပဲ’’ဟူ၍။

စာမ်က္ႏွာ(၂၃) မွ

ရာဇ၀င္တြင္ေသာ မင္းဧကရာဇ္ ႏွစ္ပါး

မရည္ရြယ္ေပမယ့္ တကယ္ေသေပါင္းမ်ားလွၿပီ
စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွ

ေဆာကလ္ပ္ုစဥ္ကာလက ေျမာက ္
ျမားစြာေသာ လူ႔အသက္မ်ားကို 
စေတးခဲ့ရသည္။ ရီွဟြမ္တီသည္ 
ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ၎၏ 
တ႐ုတ္မင္းဆကက္ု ိထူေထာငရ္န္ 
ႀကစံညခ္ဲ့ေသာလ္ည္း ကြယလ္ြနၿ္ပီး 
သံုးႏွစ္အၾကာမွာပင္ မင္းဆက္ 
ျပတ္ခဲ ့သည။္ တ႐ုတ္ရာဇဝငတ္ြင ္
အတိုဆံုးေသာမင္းဆက္လည္းျဖ
စခ္ဲ့သည။္ ရီွဟြမ္တီမရိွေသာအခါ 
တ႐တု္ျပညသ္ူျပညသ္ားမ်ားသည ္

ျမႇဳပ္ႏွသံမိ္းဆည္းထားေသာ က်မ္း 
ဂနမ္်ားကိ ုအသီးသီးေဖာထ္တုက္ာ 
မူလအတိုင္း ျပန္လည္ကိုးကြယ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ရီွဟြမ္တီကြယ္လြန္ 
သည္မွာႏွ စ္ေပါင္း  ႏွ စ္ေထာင္  
ေက်ာၾ္ကာျမင္ခ့ဲၿ့ပီျဖစ္ေသာလ္ည္း 
သမိငု္းတြင ္စာေပက်မ္းဂနမ္်ားကိ ု
မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသူ၊ ပညာရွိမ်ားကို 
လပုႀ္ကသံတ္ျဖတခ္ဲသ့မူင္းဆုိးမင္း 
ညစအ္ျဖစ ္ေႏွာင္းလတုိူ႔သတ္မွတ္ 
ျခင္း ခံရေလသည္။ 

အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ 
ကမၸည္း
 အေသာကဘုရင္မင္းျမတ္ 
သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ၎၏ 
ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား၊ ဗုဒ ၶဘာသာ 
အေပၚ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ သ 
ေဘာထားႏွင့္ အနာဂတ္သာ သ 
နာအေရးႏငွ္ပ့တသ္က၍္ ေက်ာက ္
စာမ်ားေရးထုိးခဲ့ရာ သမိုင္းတြင္ 
အေသာကေက်ာက္စာ ဟု ထင္ 
ရွားခဲ့သည္။ အေသာကဘုရင္  
သည္ ၎၏လက္ထက္ တုိင္း 
ျပည္သာယာဝေျပာပံု၊ ျပည္သူတို႔ 
အေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထား

မ်ားကို ေက်ာက္စာေရးထုိးခဲ့ရာ 
၌  ေက်ာက္စာတစ္ေနရာတြင္  
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထား 
သည။္ ပြဲေတာတ္ည္ေနသည္အ့ခါ 
ျဖစ္ေစ၊ အေဆာင္ေတာ္ကူးေန 
သည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ယာဥ္ရထား 
ေပၚေရာက္ေနသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ 
နန္းဥယ်ာဥ္ထဲ ေရာက္ေနသည့္ 
အခါျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အခ်ိန္ 
မဆိ၊ု မညသ္ည္ ့ေနရာမဆု၊ိဘရုင္ ့
အေထာက္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္ 
သူ႔အေရးအခင္းျဖစပ္ါက ငါ့ကိအု 
ၿမမဲျပတ ္သတင္းၾကားေလွ်ာက္ေန 
ရမည။္ အခကအ္ခ ဲတစစ္ံတုစရ္ာ 
ေပၚ ေပါကလ္ာပါက အခ်ိန္မေရြး၊ 

 ယာဥပ္ုငိရ္ငွ္ေတြနဲ႔  ယာဥလ္ပု ္
သားေတြရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေတြေရာ၊ မ 
ထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ပါ ၀မ္း 
နည္းစရာျဖစရ္ပ္ဆုိးေတြနဲ႔ ႀကမ္ိဖန္ 
မ်ားစြာႀကဳခံဲၾ့ကရၿပီးျဖစတ္ဲတ့ုငိၿ္ပီး 
ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကဆုိရင္လည္း 
ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေပါင္း၂၅၉ခု 
မွာ ေသဆုံးသူ ၁၁၃ဦးနဲ႔ ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရရိွသူ ၆၂၅ ဦးရိွခဲ့သလုိ 
ယခုႏွစ္ေလးလ တာကာလအထိ 
ဆုိရင္လည္း ယာဥ္တုိက္မႈေပါင္း 
၁၁၅မႈမွာေသဆုံးသ ူ၆၂ဦးနဲ႔ ၂၈၆ 
ဦးဒဏ္ရာ ကုိယ္စီရခဲ့ၿပီးၿပီမုိ႔ ဒီလုိ 
သာေလ်ာ့ရဲရဲ၊ ေပါ့ပ်က္ပ်က္အမူ 
အက်င့္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္စခန္း 

သြားေနၾကလုိ႔ေတာ့(လြဲပါေစ)အ 
ေကာင္းဘက္ ဦးလွည္ဖ့ုိ႔မရွဘိဲ အ 
ဆုိးေတြဘကက္ိသုာ စခံ်နိခ္်ဳိးသြား 
ႏုိင္မယ့္ အလားအလာပါ။
 ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ရဲ႕ခြင့္မလြတ္ 
ႏုငိစ္ရာအမွားေတြထမဲွာ အဆုိးဆုံး  
လုိ႔ေျပာရမွာက လကူိလုလူုတိနဖ္ုိး 
မထားမႈေတြပဲျဖစလ္မိ္မ့ယဆ္ုတိာ 
ရင္ဖြင့္ခ်င္ေသးတယ္။ ဒီအခ်က္ 
ကိုေတာ့ ဧၿပီ ၁၂ရက္က အျမန္ 
လမ္းမွာကားခ်င္းတုိက္ၿပီး မီး  
ေလာငခ္ဲတ့ဲ ့အျဖစဆ္ုိးအတြင္းရငွ္း 
ရွင္းႀကီးျမငလ္ုကိရ္တာ စာဖတ္သ ူ
မိတ္ေဆြေတြလည္း သတိျပဳမိခဲ့ 
ၾကၿပီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

 ေခတ္မီခရီးသည္တင္ ေမာ္ 
ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီ 
ေတြက အေရးေပၚအေျခအေနမွာ 
တန္ဖုိးရွိတဲ့ လူ႔အသက္ေတြဆုံး႐ႈံး 
ျခင္းမရွရိေလေအာင ္ဘယလ္ုပိအဲ 
ေျမႇာ္အျမငႀ္ကီးစြာနဲ႔ ‘‘ကယ္ေပါက ္
(အေရးေပၚထြက္ေပါက)္’’ ေတြစမံီ 
ထားေပးလုကိ္ေပမယ္(့ ေတာင္ျပာ 
တန္းယာဥ္ေပၚက)ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ 
ခရီးသြားျပည္သူေတြခမ်ာ ၾကား 
ပင္မၾကားဖူးခဲ့႐ုံမကမွန္ခြဲဖုိ႔ တူရွိ 
မွန္းကိုပါ ျမင္လည္းမျမင္ဖူး၊ သိ 
လည္းမသိခဲ့ၾကပါဘူးတဲ့။ ဒီလုိနဲ႔ 
ကံေ ကာ င္းေ ထာ က္ မ စြာ ရွာ   
ေတြ႔ခဲ့တဲ့ အေပါက္ေသးေသး 
ေလးကေန ဖ်တ္လတ္သူေတြက 
အသကလ္ခုနုခ္်ဆင္းေျပးႏုငိခ္ဲၾ့က 
တဲ့တုိင္ ကံဆုိးသူခုနစ္ဦးမွာေတာ့  

အရွင္လတ္လတ္ႀကီးမီးသင့္ေသ 
ဆုံးခဲ့ရတယ္။
  ဒီျဖစ္ရပ္တစ္ခုလုံးနဲ႔ဆက္ 
စပလ္ုိ႔ ၿမိဳ႕တြင္းသြားအထူးကားအ 
ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ေနရဲ့ ခရီး 
သည္ထုိင္ခုံျပန္ျပင္ဖြဲ႕စည္းထားပုံ 
ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း 
ထုိင္ေတာ့ဒူးမလြတ္၊ ဆင္းမယ္  
လုပ္ေတာ့ ထြက္မေအာင္က်ဥ္း 
က်ပ္ေနမႈမ်ဳိးေတြဟာ ျမနမ္ာျပည ္
ကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊တ 
ခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီပုိင္ရွင္နဲ ႔သူေဌး 
ႀကီးေတြအပါအ၀င္ဦးေဆာင္မႈနဲ႔  
စီမံခန္႔ခြဲမႈအခန္းက႑ကိုတာ၀န္ 
ယူထားသူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္က်ဳိး 
အတၱအတြက ္ရႏုငိစ္ရာအျမတ္အ 
စြန္းကိုသာအဓိကအာ႐ုံစုိက္ ၿပီး 
ကုယိ္အ့ေပၚအက်ဳိးျပဳေနတဲ ့လက ္

စာမ်က္ႏွာ(၂၀) မွ

မီဂါေလာင္းလ်ာၿမိဳ႕မဟာ၏ ရင္ဖြင့္သံ

ေအာက္၀န္ထမ္းနဲ႔ ေက်းဇူးရွင္ 
ျပညသ္လူထုူေတြရ႕ဲအဖုိးတန္ဘ၀ 
ေတြအေပၚေတာ ့အေလးလည္းမ 
ထား၊ စာနာတရားလည္းနည္းပါး 
ၾကတာေဖာ္ျပ၀န္ခံေနသလုိပါ။
 ဒါေၾကာင့္လည္း အခုအလုံ 
က တုိက္ၿပဳိတဲ့ျဖစ္ရပ္မွာ လက္ 
ေတြ႕ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အတြင္း ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၾကတဲ့အရာရွိ  
ေတြမွတ္ခ်က္ျပဳၾကသလု ိေဘးအ 
ႏၲရာယ္က်ေရာက္တဲ့အခါ အေရး 
ေပၚမျဖစမ္ေနသုံးစြရဲမယ့္အကကူ ိ
ရယိာေတြရွမိေနဘူးဆုတိာနဲ႔ေဘး 
ကင္းလုံၿခဳ့ေရးအစီအမံေတြအား 
နည္းလွတယ္ဆုိတဲ့ေထာက္ျပသုံး 
သပ္ခဲ့မႈေတြဟာ ႁခြင္းခ်က္မရွိ 
ေလ်ာ္ကန္ေနတာေတြရပါတယ္။  

 ဘယ္လုိပဲျဖစ္ပါေစ မေတာ္ 
တဆမႈဆိတာေတြအစားစား၊ အ 
ျပားျပားရွိႏုငိတ္ဲအ့နကက္ သာမန ္ 
အခန္႔မသင့္လုိ ႔ေပၚေပါက္လာရ 
တဲ့ သမား႐ုိးက်ဆန္ဆန္ျဖစ္ပြားမႈ 
မ်ဳိးထက္ပေယာဂမကင္းတဲ့ တာ 
၀နမ္ဲမ့ႈေတြေၾကာင့္ေတာ ့ဘယသ္ ူ
တစဦ္းတစ္ေယာကအ္ေပၚမွ မနစ ္
နာ၊ မဆုံး႐ႈံးေစသင္သ့လု ိဒါအ့ျပင ္  
လည္းမေတာ္တဆမႈတုိ င္းဟာ 
တမငမ္ရညရ္ြယ္ခဲ့႐ိုးအမွန္ျဖစ္ေန 
တဲတ့ုငိ ္တကယ္ေသေက်ပ်ကစ္ီးခဲ ့
ရတဲ့ အသက္၊အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ 
ေတြ နည္းပဲမနည္းလွေတာဘ့ူးဆု ိ
တာ သတိေပးတင္ျပလုိျခင္းသာ 
အရင္းခံေစတနာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

ေနရာမေရြး ငါ့ကိုသံေတာ္ဦးတင္ 
ရမည။္ အေၾကာင္းမူကား ငါသည ္
ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ အလုပ္ 
လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု 
တိငု္းျပညအ္ပုခ္်ဳပပ္ံုႏငွ့ပ္တသ္က ္
၍ ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ 
အဓိကေက်ာက္စာတိုင္တြင္ကား 
ဘာသာအယူဝါဒတုိင္းသည္ အ 
ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းမဟုတ္ တစ ္
ေၾကာင္းေၾကာင္ ့ေလးစားအပ၏္။ 
လသူညအ္ျခားဘာသာ အယူဝါဒ 
ကုိ ေလးစားသမႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ 
မိမိဘာသာအယူဝါဒကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးရာေရာက္၏။ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
တည္းမွာပင္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 

ဘာသာ အယဝူါဒမ်ားကိလုည္း အ 
က်ဳိးျ ပဳ ရာေ ရာ က္ေ ပ သ ည္ ဟု  
ေက်ာ က္ စာ ၌  ေ ရး ထုိး ထား ပါ  
သည္။
 အေသာကေက်ာက္စာတုိင္ 
ကိုပမာျပဳ၍ ဗုဒၶသာသနာအလံ 
လႊင့္ထူထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မွ ရဟန္းရွငလ္မူ်ား ဆင္ျခငသ္တိ 
ရွိေစခ်င္ပါသည္။
ရည္ၫႊန္း
၁။ Glimpses of world History
(Nehru)
၂။ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ 
အတၳဳပၸတၱိႏငွ့က္မၸည္းေက်ာကစ္ာ

 ဒီေနရာမွာ အမိရ္ာေတြ၊ ေျမ 
ကြက္ေဖာ္ထုတ္မႈေတြ  အသစ္  
အသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ 
ေျမေတြရွားေနၿပီဆိုရင္ က်ဳပ္ရဲ႕  
Greater Yangon နယ္နိမိတ္ 
ထဲမွာသိမ္းၿပီးသားလယ္ေျမဧက 
(၅၀၀၀)ခ န္ ႔ကို  ကန္ထ႐ုိက္  
လယ္ယာဆိုၿပီး ကုမၸဏီႀကီးေတြ 
လယစ္ိကုခ္ြင့္ေပးထားတာ ရပန္ား 
ဖို ႔ေကာင္းပါၿပီ။ ဒီအတုိင္းခြင့္ျပဳ 
ထားရင္ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ ‘ၿမိဳ႕ထ ဲ
လယ္ေရာက္  စပါးေပါက္ ’တဲ့  
မဂီါစီးတီးအျဖစ ္ကမၸည္းေမာက္ြန္း 
တင္ခံရမွာေသခ်ာေနပါၿပီ။
 က်ဳပ္ရဲ႕အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုေတြကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး။ 
မူလက လူသံုးေသာင္းေနဖို႔တည္ 
ေဆာကထ္ားတဲၿ့မိဳ႕လယ္ေဒသမွာ 
အထပ္ျမင့္ေတြစုၿပံဳၿပီး မေဆာက္ 
ၾကဖို ႔  ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ 
လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြက အဂၤလိပ္ 
ေခတ္ကသြယ္တန္းထားတာကို  
ယခုအထိ သံုးစြဲေနၾကရတုန္းပါပ။ဲ 
လမ္းေတြ၊ေရေျမာင္းေတြ၊ ပလက ္
ေဖာင္းေတြ၊ မိလႅာစနစ္ေတြအား 
လံုးက အကန္႔အသတမ္်ားစြာ ရွိေန 

တာမို ႔  က်ဳပ္အေနနဲ ႔မႏိုင္ဝန္ကို  
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထမ္းထားရတာ 
နားလည္ေပးၾကေစခ်င္ပါတယ္။ 
ဒုတိယ ဗဟုိစီးပြားေရးဇုန္ဆိုတဲ့ 
အိပ္ မက္ကိုလည္း  အျမန္ဆံုး  
လက္ေတြ႕အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
ေပးၾကေစခ်ငပ္ါတယ္။ ေနာကၿ္ပီး 
ယာဥ္ေၾကာပတိဆ္ို႔ေနတဲ ့က်ဳပရ္႕ဲ 
လ မ္း မ ႀ ကီးေ တြေ ပ ၚ ကို ၾ က ည့္  
လိုက္ပါဦး။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ 
ရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးက တကၠ 
စအီငွားယာဥ္ေတြျဖစ္ေနပါတယ။္ 
ေသ ေသခ်ာခ်ာစိစစ္မႈမရွိဘဲ ဒီ 
အ တုိ င္း လႊတ္ထားရင္ ေနာင္သံုး  
ႏွစ္အတြင္းက်ဳပ္ရဲ႕ လမ္းေတြေပၚ 
က ေမာ္ေတာယ္ာဥ ္၇၅ ရာခိငု္ႏႈန္း 
ဟာ အငွားယာဥ္ေတြ ျဖစ္မွာေသ 
ခ်ာေနၿပီ။ ဘယ္လို မူဝါဒနဲ႔တင္ 
သြင္းခြင့္ျပဳတာလဲ။ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈေကာရွိရဲ႕လား ဆိုတာေမး 
ခ်ငပ္ါတယ္။ ေနာကၿ္ပီးက်ဳပ္ဆကီ 
အရည္က်ဳိမယ့္ကားစုတ္ေတြက 
ျပညပ္ကတငသ္ြင္းမယ့္ ကားသစ ္
ေတြထက ္ေစ်းႀကီးေနတာ ဘယလ္ိ ု
မွၾကားလို႔ မေလ်ာ္တဲ့ကိစၥပါ။ ဘူး 
ေတာင္းနစ္လို႔ေစာင္ျခမ္း(အိုးကြဲ) 

ေပၚတဲ ့မဂီါေလာင္းလ်ာျဖစရ္တာ 
ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္။ အငွား 
ယာဥ္ေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး က်ဳပ္ဆီ 
မွာ မီတာစနစ္ကို  ဒီတစ္သက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ၾကဦး 
မွာလားဆိတုာကိလုည္း ေမးခ်ငပ္ါ 
တယ္။ မီတာစနစ္မက်င့္သံုးတဲ့ 
အတြက ္တန္ရာတန္ေၾကးထကပုိ္ 
ေပးၾကရတဲ့အျပင ္လမ္းေပၚမွာရပ္ 
ၿပီးေစ်းဆစ္ ၾက၊ ညႇိႏိႈင္း ၾကလို ႔ 
ေနာက္ကယာဥ္ေတြပိတ္ဆို ႔ကုန္ 
တာလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေနရာ 
တုိင္းမွာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။
 ေနာက္တစ္ခ်က္ကအထပ္ 
ျမင္ ့အေဆာကအ္အံုေတြကိ ုလမ္း 
ဆံုလမ္းခြအခ်က္အခ်ာ က်တဲ့  
ေျမေနရာေတြမွာ ေဆာကလ္ပုခ္ြင္ ့
ျပဳတာဟာလည္း ယာဥ္ေၾကာပတိ ္
ဆို ႔မႈျဖစ္ေအာင္ တိုက္႐ိုက္အား 
ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ဥပမာ 
ေလဟာျပင္ေစ်းေနရာ၊ ကမၻာ 
ေအးဘုရားလမ္းနဲ႔ ဆရာစံလမ္းစံု 
မီးပိြဳင့္  ေထာင့္လိုေနရာေတြမွာ 
အထပ္ျမင္တ့ိကုႀ္ကီးေတြေဆာက ္
လာရင္အထပ္ပိုမိုျမင့္မားတာနဲ ႔ 
အမွ်  အဲဒီအေဆာက္အအံုက 
ေန႔စဥ္ယာဥ္အဝငအ္ထြက္ေၾကာင္ ့
လမ္းမေပၚကယာဥ္ေၾကာ တစ္ခု 
လံုး မလြမဲေသြပတိက္နုမ္ွာ အလြန ္
ေသခ်ာပါတယ္။ထူးျခားတဲ့ ေျမ 

အေနအထားကုမိၾကည္ဘ့ ဲအထပ္ 
ျမင့္ေဆာက္ႏိုင္တဲဇ့နုဆ္ိုတိငု္း ခြင္ ့
ျပဳလို႔မျဖစပ္ါဘူး။ ေနာကၿ္ပီးက်ဳပ ္
ရဲ ႕နယ္နိမိတ္ထဲမွာ  ေမာ္ေတာ္  
ဆိငုက္ယလ္ံုးဝမစီးရဘူးလို႔ သတ ္
မွတ္ခ်က္ရိွေပမယ့္ ေန႔ေရာညပါ 
ေျပာင္ေျပာငတ္င္းတင္းခ်ဳိးေဖာက ္
ေနၾကတာအမ်ားႀကီးပါပဲ။ ယာဥ ္
တိုက္မႈေတြလည္း သိသိသာသာ 
တိုးပြားေနပါတယ္။ ဦးထုပ္လံုးဝ 
မေဆာင္းဘဲလမ္းမႀကီးေတြအႏွံ ႔ 
အျပားမွာ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ ဆိုင္ 
ကယ္ေတြကို ဘယ္သူမွအေရးယ ူ
မႈမရွိ ၾကပါဘူး။ ဒီလိုယာဥ္စည္း 
ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေဖာကဖ္်က ္
မႈေတြကို ဥပေဒအရအေရးယူမႈ 
မျပဳဘဲလစ္လ်ဴ႐ႈမႈေတြေၾကာင့္ မီ 
ဂါစီးတီးျဖစ္ရမွာကို  က်ဳပ္ေတြး 
ၿပီးရင္ေလးမိပါရဲ႕။
 ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက 
ေတာ့ က်ဳပ္ဟာ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ 
ဝန္းက်င္ကာလအတြင္း Green 
မီဂါစီးတီးဘဝကိ ုထညထ္ညဝ္ါဝါ 
နဲ ႔  ကူေျပာင္းသြားခ်င္ပါတယ္။ 
ၿမိဳ႕ခ်င္းယဥွရ္င ္ဟိၿုမိဳ႕ေအာကက္်ဳ႕ိ 
ရ၊ ဒၿီမိဳ႕ေအာကက္်ဳ႕ိရနဲ႔ ၿမိဳ႕ပုံမလ၊ွ 
ၿမိဳ႕ဂုဏ္မႂကြတဲ့ မီဂါစီးတီးဒုကၡ 
သညႀ္ကီးဘဝကိ ုတြန္းမပုိ႔လိကုၾ္က 
ပါနဲ႔လို႔ပါပဲဗ်ာ . . . ။
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အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ေန၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၾကန္႔ၾကာဟုဆို
အိျဖဴမြန္

ရန္ကုန္၊ ေမ−၃
ပတဝ္န္းက်ငထ္နိ္းသမိ္းေရးဥပေဒ 
ထြက္ရွိလာသည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒထြက ္
ရိွရန္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းမွာ အဂၤ 
လိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ထားသည့္ 
နည္းဥပေဒကို အတည္မျပဳ ရ 
ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္  
သစ္ေတာေရးရာဝန္ ႀကီးဌာနမွ 
သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လို
ခုိင္ခုိင္စုိး

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ 
အပူခ်ိန္မ်ား ျမင္တ့ကလ္ာ၍ ေရခ ဲ
ေတာငၿ္ပိဳက်သည့္ျဖစစ္ဥမ္်ားရိွေန 
ရာ ျမန္မ္ာႏုငိင္ရံိ ွေရခဲေတာငမ္်ား 
မွာလည္း အရည္ေပ်ာ္မႈရိွ၊ မရိွ 
တုိင္းတာမႈ ျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္း 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာ 
ရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။
 ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရခဲ 
ေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္းကုိ 
အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က တိုင္းတာ 
ျခင္း၊ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုမွ တစ္ 
ဆင့္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္၍ ေရခဲအနည္း 
အမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္တုိင္းတာ 
ျခင္းမ်ားရိွသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ထက္တစ္ႏွစ္ ရာသီဥတုပူျပင္း 
လာေသာ္လည္း ေရခဲေတာင္မ်ား  
ကုိ စနစ္တက်တုိင္းတာသည့္ 
စနစ္မရိွေသးေၾကာင္း မုိးေလ၀ 
သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ 
ကေျပာသည္။
 ‘‘ကမၻာႀကီးက ပူေနတယ္ဆုိ  
ေတာ့ ေရခဲေတာင္ေတြက အရည ္
ေပ်ာမ္ွာပဲဆုိတာ သိေတာ့ သိၾက 
တယ။္ သိေပမယ္လ့ည္း မနွ္းေျပာ 
ေနရတာကုိး။ စနစ္တက်တိုင္း 
တာဖို႔ကေတာ့ အဲဒီဘက္မွာလုပ္  
ဖုိ ႔လုိတယ္’’ဟု ေဒါက္တာထြန္း 
လြင္ကေျပာသည္။
 ‘‘ခါကာဘုိရာဇီဆိုရင္ ပူတာ 
အုမိွာရိတွဲအ့တြက ္အဒဲီေနရာရ႕ဲ အ 
ပူခ်ိန္က ျမင့္ေပမယ့္ေရခဲေတာင္ 
ရ႕ဲ အပူခ်ိန္က တူခ်ငမွ္တူမွာ။ ႏိငုင္ ံ
တကာမွာလိ ုစနစတ္က်တိုင္းမယ္ 
ဆုရိင္ေတာ့ အတိအက် သမွိာပါ’’ 
ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိိန္း 
သိမ္းေရး ပညာရွင္ေဒါက္တာ 
ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာၾကား 
သည္။
 ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

EiA မွန္ကန္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ 
ေစာင့္ၾကည့္မည့္အဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းမည္

အိျဖဴမြန္
ရန္ကုန္၊ ေမ-၃

 အစိုးရသို႔တင္ျပရသည္ ့ပတ္ 
ဝန္းက်ငထ္ခိိကုမ္ႈစစတ္မ္းမ်ားမနွ ္
ကန္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ 
ေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာရန ္ပညာရငွ ္
မ်ားအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဒီေရေတာႏွင့္ သဘာ ဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း 
(ဖရီဒါ)မွ ဦးအုန္းကေျပာသည္။
 ‘‘အသင္းက EIA လပ္ုေပးမွာ 
မဟတုပ္ါဘူး။ ခြင့္ျပဳခ်ကရ္ထားတဲ ့
EIA ေတြမွန္ကန္မႈရိွ၊ မရိွကိုေစာင္ ့
ၾကည့္ေလလ့ာသြားမွာပါ။ အဒဲလီု ိ
ေစာင္ၾ့ကည္မ့ယ့္ တတိယအဖြ႕ဲအ 
စည္းကိ ုအသင္းကဖြ႕ဲေပးထားမွာ 
ပါ။ လိုအပ္တဲ့နည္းပညာဆိုင္ရာ 
ပညာရပ္ေတြကိုေတာ့ အီးယူတုိ႔၊ 
အေမရိကန္တုိ႔က သင္တန္းလာ 
ေပးမယ္’’ဟုဦးအုန္းကေျပာသည။္
 ခြင့္ျပဳ ၿပီးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ  
စစတ္မ္းမ်ား၊ ခြင္မ့ျပဳရေသးသည္ ့
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈစစ္တမ္း 
မ်ားသမာသမတ္ရွိ၊ မရွိကို တတိ 
ယအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အက်ဳိး 
အျမတ္မယူဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အမ်ား 
ျမငသ္ာေအာင ္မဒီယီာမ်ားမ ွတစ ္
ဆင့္ ျပသမည္ျဖစ္၍ထိုသို ႔လုပ္ 
ေဆာငရ္ျခင္းမွာ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ့ပါးေစ 
ေရးႏွင့္ အစိုးရလည္ပတ္ေနသည္ ့
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေကာင္းမြန္စြာလုပ္ 
ေဆာင္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ 
ေၾကာင္းဦးအုန္းကေျပာသည္။
 အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ ႕အျဖစ္  ရပ္တည္မည္ျဖစ္  
ေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိ 
ခိုက္မႈ  စစ္တမ္းမ်ားစိစစ္သည့္  
အခ်ိန္တိုင္း ကုမၸဏီႏွင့္အစိုးရကို 
အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အစိုးရထံခြင့္ျပဳခ်က္တင္ထားၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးအနု္းကေျပာသည။္
 စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွ္ႏငွ္ ့အ 
စိုးရအၾကား တတိယအဖြ႕ဲအစည္း 
အေနျဖင့္ အခေၾကးေငြယူ၍ ပတ ္
ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္းလုပ္ 
ေဆာင္ေပးမည့္ ကုမၸဏီ ၂၀ ခန္႔ 
ရွိသည္။

လည္း ေတာင္တက္အားကစား 
နည္းသည္ ယခင္ထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ 
ရာ ထုိသုိ႔စနစ္တက်တုိင္းတာမႈ 
ရိွပါက ေတာင္တက္သမားမ်ား 

အတြက္ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေၾကာင္း တကၠသုိလ္ေျခလ်င္ 
ႏွင့္ ေတာင္တက္အသင္း(သဘာ 
၀ေခၚသံေဖာင္ေဒးရွင္း) ဥကၠ႒ 

ဦးမ်ိဳးသန္႔ကေျပာသည္။
 ‘‘စနစ္တက်တိုင္းတာတာရွိ 
ရင္ေတာ ့တကတ္ဲအ့ခါ အႏရၲာယ ္
ကင္းကင္းနဲ႔ တက္ႏုိင္တာေပါ့။ 

ရာသီဥတုက ေျပာင္းလဲေနတာ 
ေရခဲေပ်ာတ္ာေတြကေတာ ့အရင ္
ထက္မ်ားလာမွာ’’ဟု ၎ကဆို 
သည္။
 ၿပီးခဲသ့ည္ ့ဧၿပီလက ဧ၀ရက ္
ေတာင္တြင္ ေရခဲေတာင္႐ုတ္တ 
ရက္ ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ 
လမ္းျပ ၁၃ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၃ ဦး 
ေပ်ာက္ဆံုးကာ ဧ၀ရက္ေတာင္ 
သမိငု္းတစ္ေလွ်ာကအ္ဆိုးရြားဆံုး 
လူေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ထို႔အျပင္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ခါ 
ကာဘုရိာဇီေရခဲေတာငက္ု ိအျမင္ ့
ဆံုးဟ ုသတမ္တွထ္ားေသာလ္ည္း 
ဒတုယိအျမင္ဆ့ံုးေတာငဟ္ ုသတ ္
မွတ္ထားေသာ ဂမ္လန္ရာဇီေရခဲ 
ေတာင္ကုိ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္တြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ 
သည့္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ခ်စ္ 
ၾကည္ေရးေတာင္တက္အဖဲြ႕ေခါင္း 
ေဆာငအ္ေမရကိန ္ႏုငိင္သံား အင ္
ဒီတိုင္စန္က ဂမ္လန္ရာဇီေတာင္ 
သည္ ခါကာဘုိရာဇီေတာင္ထက ္
ပိုျမင့္ေၾကာင္း AP  သတင္းဌာနအား 
ေျပာၾကားသည္။
 ယခငသ္တ္မွတ္ခ်ကမ္်ားအ 
ရ ခါကာဘုိရာဇီေရခဲေတာင္ 
သည္ ၁၉,၂၉၆ ေပ ျမင့္မားၿပီး 
ဂမ္လန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္သည္ 
၅,၈၇၀ မီတာ၊ (၁၉,၂၅၄ ေပ)
အျမင့္ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရား 
၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ခါကာ 
ဘုိရာဇီေတာင္က ဂမ္လန္ရာဇီ 
ေတာင္ထက္ ၄၂ ေပ ပုိျမင့္ေသာ္ 
လည္း ‘‘ေတာငအ္ျမင္က့ု ိအတိအ 
က်သိဖုိ ႔က ရာသီဥတုအေျခအ 
ေနတစ္ခုတည္းမွာေတာင္ ႏွစ္ခု 
လံုးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတုိင္းရ 
မွာ။ အရငတ္ုိငု္းထားတာရိွေပမယ့္
လကရွိ္ရာသဦတု အေျခအေနေတြ 
ေၾကာင့္ ကြာျခားသြားတာေတြ 
လည္းရိွႏုငိတ္ယ’္’ဟ ုဦးမ်ိဳးသန္႔က 
ေျပာသည္။

ဓာတ္ပံု − GamlangRazi FB

 ‘‘နည္းဥပေဒကိ ုျပည္ေထာင ္
စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳလိုက္ပါ ၿပီ ။ 
အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး 
ကိ ုတငထ္ားတဲန့ည္းဥပေဒတည္း 
ျဖတ္ေနလို႔ ေနာက္က်ေနျခင္းျဖစ္ 
ပါတယ္။ မၾကာမီထြက္ဖို ႔ ရိွပါ  
တယ္’’ဟု ပတ္ဝန္းက်ငထိ္န္းသမ္ိး 
ေရးဦးစီးဌာနမွ ေျပာသည္။
 အဆုိပါနည္းဥပေဒမူၾကမ္း 
ကို  လႊတ္ေတာ္သို ႔  တင္ျပခဲ့ ၿပီး  
လႊတ္ေတာ္က ရက္ေပါင္း ၉၀ အ 
တြင္း ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ

မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ 
ဥပေဒထုတ္ျပန္ရန္သာက်န္ရိွၿပီး 
ထုတ္ျပန္ရန္ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္း မွာ 
အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
လက္ရွိတြင္ မထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း အထကပ္ါပဂုၢိဳလက္ေျပာ 
သည္။
 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒမွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိ 
ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးလႈပရ္ွားသမူ်ားက ေဝဖနထ္ား 

သည္။ ထုိသို ႔ ေဝဖန္ထားေသာ္ 
လည္း  ထြက္ရွိလာမည့္  နည္း  
ဥပေဒတြင ္လိအုပ္ခ်ကမ္်ားပါလာ 
မည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားသည္။
 ‘‘ထြကၿ္ပီးတဲ့ ဥပေဒမွာေတာ့ 
လုိအပ္တာေတြ အမ်ား ႀကီးပဲ။ 
နည္းဥပေဒမွာေတာ့ ဘာေတြပါ 
သင့္သလဲ အႀကံေပးထားတယ္။ 
ကိုယ္အႀကံေပးထားတဲ့အတုိင္း 
သံုးတာ၊ မသံုးတာ သူ႔သေဘာပါ 

ပ’ဲ’ဟု ဖရီဒါအသင္း ဒတိုယ ဥက႒ၠ 
ဦးအုန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား 
သည္။
  ေမလတြင္  က်င္းပမည့္  
ပထမအႀကိမ္ လႊႊတ္ေတာ္ဒသမ 
အစည္းအေဝးတြင္ ဥပေဒထြက္ရွိ 
သည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
နည္းဥပေဒမထြကရိွ္ေသး၍ ဥပေဒ 
မ်ားထြကရ္ွရိန ္လႊတ္ေတာအ္မတ ္
အခ်ဳိ ႕  တိုက္တြန္းသြားမည္ဟု  
သတင္းရရွိသည္။
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ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးရန္
ေဒသခံမ်ားအားဟိုတယ္/ခရီး သငတ္န္းပို႔ခ်မည္
ႏုိင္လင္းေအာင္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအ 
တြက္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ 
ေရးလပုင္န္း၀နႀ္ကီးဌာနႏငွ္ ့ဆက ္
စပ္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္အသင္း 
မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံမ်ားအား 
သင္တန္း ပို ႔ခ်မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  
သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘လကရွိ္မွာ ခ်င္းျပညန္ယ္က 
လူငယ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမ 
ကုိ စြန္႔ခြာၿပီး အျခားေနရာေတြမွာ 
သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကရ 
တယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတိုးတက္လာရင္ ျပည္နယ္ 
လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမွာျဖစ္ 

အာဆီယံေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ
ျမန္မာအိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပမည္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃
အာဆီယံေလေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ 
ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေရးအဖဲြ႕၏ 
(၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း 
ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဦးဆံုး 
အႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ 
က်င္းပမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း သတင္း 
ရရိွသည္။
  အာဆီယံ ေလေၾကာင္းပုိ႔ 
ေဆာင္ေရးအလုပ္အဖဲြ႕(ATWG) 
အစည္းအေ၀းကုိ ေလေၾကာင္း 
ပုိ႔ ေဆာင္ေရးၫႊနၾ္ကားမႈဦးစီးဌာန 
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့ 
ေလေၾကာင္းတုိ႔မ ွတာ၀နယ္ကူ်င္း 
ပျခင္းျဖစ္သည္။
 (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ATWG 
အစည္းအေ၀းကု ိေမလ ၅ ရကမွ္ ၉ 
ရက္အထိ ခ်က္ထရီယံဟုိတယ္၌ 
က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစည္း 
အေ၀းတြင ္(၂၅) ႀကမ္ိေျမာက ္အာ 
ဆီယံေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အ 
စည္းအေ၀း(AAM)လည္း ပါ၀င္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MAI ေလေၾကာင္း 
လုိင္းမွ သတင္းရရိွသည္။
 အာဆယီံေလေၾကာင္းလုငိ္း 
မ်ားမွ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔တက္ 
ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း 
ေလေၾကာင္းက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက ္
ေရးအတြက ္အဓကိထားေဆြးေႏြး 
မည္ျဖစ္သည္။
 ‘‘ဒီအစည္းအေ၀းမွာပါမယ့္ 
အာဆီယံေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား 
အစည္းအေ၀းမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံ 
ေတြက ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြ 
အကုန္ပါမယ္။ ျမန္္မာကုိ မေျပး 
ဆဲြတဲ့ လာအိုေလေၾကာင္းလိုင္း 
မ်ိဳးက အစတက္မယ္’’ဟု MAI မွ 

တာ၀န္ရွိသူ ေဒၚေအးမရသာက 
ဆုိသည္။
  ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ 
ႏိငုင္အံသီးသီးမ ွေလေၾကာင္းဆုငိ ္
ရာအခက္အခဲႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ 
မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး 
အာဆီယံ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား 
အစည္းအေ၀းျဖစ္၍ ေလယာဥ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ 
မည္မဟုတ္ဟု ဆုိသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပ ေျပးဆဲြေနေသာ ေလ 
ေၾကာင္းလုိင္း ကုိးလုိင္းရိွၿပီး ႏိုင္ငံ 
တကာမွ ပ်ံသန္းေျပးဆဲြေသာ  
ေလေၾကာင္းလုိင္း ၂၄ လုိင္းရိွ 
သည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏစွ ္မတ္လက လည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာၿမိဳ႕ျပေလ 
ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ 
ဖရင့္ (MCADC) ကုိ ပထမဦးဆံုး 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ 
ေၾကာင္းလုိင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေလ 
ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား 
လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 ျမန္မာအပါအ၀င ္အာဆယံီ 
ႏိုင္ငံမ်ား ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ 
ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံ 
ကိန္း(AAITP) ကုိ ၂၀၁၃ မွ 
၂၀၁၆ အထိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွၿပီး ယင္းစီမံ 
ကိန္းအတြက္ အီးယူ(ဥေရာပ 
သမဂၢ) မွ ယူ႐ုိေငြ ငါးသန္းကုိ 
ေလေၾကာင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္း 
ရွင္းေရး၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားေလ 
ေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ 
ဆိုျခင္းစသည္ ့က႑မ်ားအတြက ္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ေထာက္ပံ့ 
ခဲ့သည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားသို႔ ရြက္ေလွခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈျမင့္တက္
ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ေမ−၃
ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားသို ႔ ရြက္ေလွစီး 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္ 
မႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ တစ္ 
ေထာင္နီးပါး ျမင့္တက္လာေၾကာင္း 
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး 
သြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘အမ်ားဆံုးကေတာ ့ရေနာင္း 

ဘက္ကလာတာမ်ားတယ္။ ျမန္ 
မာဘကက္လာတဲသ့ူေတြလည္း ရွ ိ
တယ္’’ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဟို 
တယ္/ခရီးဖြံ ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  
ဦးစီးဌာနအရာရွိ  ဦးလႊမ္းမိုးက 
ေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ 
တြင ္ၿမတိက္ြၽန္းစမု်ားသို႔ ရြက္ေလ ွ
စီးကမၻာလညွ္ခ့ရီးသညဝ္င္ေရာက ္
မႈမွာ ႏစွ္ေထာင္ေက်ာရ္ွခိဲၿ့ပီး ယခင ္

၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ကထက္ 
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျမင့္တက္ လာ 
သညဟ္ ုဟိတုယ္ႏငွ္ ့ခရီးသြားလပု ္
ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန 
စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
  ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား 
သည ္ၿမတိသ္ုိ႔ ထုငိ္းႏုငိင္၊ံ ရေနာင္း 
ဘက္မွ အဓိကဝင္ေရာက္ရျခင္း 
မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ 
သို ႔လာေရာက္ရန္ သြားေရးလာ 

ေရး အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ 
အခ်နိၾ္ကာျမင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ျဖစ ္
သည္ဟု ဦးလႊမ္းမိုးကသံုးသပ္  
သည္။
 ရနက္နုမ္ ွေကာ့ေသာင္းေလ 
ယာဥ္စရိတ္သည္ ဘန္ေကာက္မွ 
ရေနာင္းေလယာဥ္စရိတ္ထက္ 
သံုးဆခန္ ႔မ်ားေနသည့္ အခ်က္ 
မွာလည္း ရေနာင္းမွ ဝင္ေရာက္ 
သူမ်ားျခင္း၏ အခ်က္တစ္ခ်က္ 

ျဖစ္သည္ဟု Asia Whale ခရီး 
သြားလပုင္န္းမ ွတာဝနရ္ွသိဥူီးေဇာ ္
ဝင္းကိုက ေျပာသည္။
 ၿမိတ္ကြ ၽန္းစုေဒသမ်ားသို ႔ 
သြားလာေရး အဆင္ေျပမညဆ္ုပိါ 
က ျပည္ပခရီးသြားမ်ားသာမက 
ျပညတ္ြင္းမ ွသြားေရာကသ္မူ်ားပါ 
ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ  ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသင္း 
ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ 

ေက်ာ္က သံုးသပ္ဖူးသည္။
 မ်ားေသာအားျဖင့္ ဥေရာပ 
ႏိုင္ငံမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား 
လာေရာက္လည္ပတ္ၾကၿပီး ရြက္ 
ေလွစီးခရီးသည္မ်ားအျပင္ ေရ 
ငပု္ျခင္း၊ ဒိငုဗ္ငထ္ိုးျခင္း၊ ငကွ ္ၾကည္ ့
ျခင္းတုိ႔အတြက္ လာေရာက္လည္ 
ပတ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

သလို ေဒသခံေတြလည္း အလုပ္ 
အကုိင္ရလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ 
၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ 
လပ္ုေဆာငရ္တာျဖစပ္ါတယ္’’ဟု 
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာ 
ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကေျပာသည္။
 ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဖြံ ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအ 
တြက္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
အေျခခံသင္တန္း၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္ 
သင္တန္းႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ 
လုပ္ငန္းသင္တန္းတို႔ကုိ ပုိ႔ခ်ေပး 
သြားမည့္အျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲ 
ေလးတုိ ႔တြင္ သင္ၾကားေပးေန 
သည္ ့B.A TOURISM သငတ္န္းကု ိ

လည္း တက္ေရာက္ခြင့္ေပးမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 ‘‘အရင္တုန္းက ခ်င္းျပည္ 
နယ္ကုိ သြားၿပီး လည္ပတ္မယ္ 
ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ၿပီးမွ သြား 
လို႔ရတယ္။ အခုဆုရိင ္ခြင့္ျပဳခ်က ္
တင္စရာမလုိေတာ့ဘူး။ ဒါကုိသိ 
တဲ့သူနည္းေသးတယ္။ လမ္းပန္း 
ဆကသ္ြယ္ေရးကလည္း အရငက္ 
ထက္ ေကာင္းလာၿပီျဖစ္တဲ့အ 
တြက္ ေနာက္ပုိင္းမွာ လာေရာက္ 
လည္ပတ္သူဦးေရပုိ ၿပီးမ်ားလာ 
ေတာ့မွာပါ’’ ဟု ေဒါက္တာ 
ေအာင္ျမတ္ေက်ာက္ရငွ္းျပသည။္
 ခ်င္းျပည္နယ္၌ ဟုိတယ္အ 
ေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရိွေသး 

သည့္အတြက္ ဟုိတယ္တစ္လံုး 
တည္ေဆာကရ္န္ စစီဥ္လ်ကရွိ္ၿပီး 
လက္ရိွတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီး 
သြားဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုရန္ 
တည္းခုရိပိသ္ာ သံုးလံုးသာရိွေသး 
ေၾကာင္း သိရသည္။
 ၂၀၁၃ ခႏုွစ္အတြင္း၌ ခ်င္း 
ျပည္နယ္နတ္မေတာင္၊ ကန္ပက္ 
လက္ႏငွ္ ့မင္းတပ္သဘာ၀ အေျခခံ 
ခရီးသြားေဒသမ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား 
သားခရီးသြား ဧည္သ့ညဥ္ီးေရတစ ္
ေထာင၀္င္ေရာကခ္ဲၿ့ပီး ၂၀၁၂ ခုႏစွ ္
တြင္ ငါးရာသာ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ခရီးသြား၀င္ေရာကမ္ႈႏႈန္း 
မွာ ႏွစ္ဆခန္႔တုိးလာေၾကာင္း သိ 
ရသည္။

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)ခ်င္းျပည္နယ္ဖလမ္းၿမိဳ႕အ၀င္ကိုေတြ႔ရစဥ္



Vol.13, No.9  May 7 , 2014 Cartoon
35

CartoonCartoon



Vol.13, No.9  May 7 , 2014Interview
36

ယူကရိန္းဟာ အခုလ ၂၅ 
ရကမ္ွာပ ဲသမၼတေရြးေကာကပ္ြကဲိ ု
က်င္းပေတာမ့ွာျဖစပ္ါတယ။္ ႏုငိင္ ံ
ရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ 
ၿပီး မၾကာခင္က သမၼတယာႏူကို 
ဗစခ္်္ ျပဳတ္က်ၿပီးေနာကမွ္ ေထာင ္
ကျပန္လြတ္လာတဲ့ အတိုက္အခံ 
ေခါင္းေဆာင ္ယလူယီာတုငိ္မုရိနွ ္
ကိုဟာလည္း ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ 
ဝင္ၿပိဳင္ဖို ႔ ရိွေနပါတယ္။ မစၥစ္ 
တုိင္မုိရွန္ကုိဟာ ယူကရိန္းရဲ႕ ဒီမို 
ကေရစီ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ 
၂၀၀၄ လိေမၼာ္ေရာင္ေတာလ္နွ္ေရး 
မွာပါဝင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ျဖစၿ္ပီး ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၁၀ အထိ  
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာကပ္ြမွဲာ 
႐ံႈးနမိ္ၿ့ပီးေနာက ္၂၀၁၁ မွာ လာဘ ္
စားမႈနဲ႔ စြပ္စြဲခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု 
ေတာ့ ခ႐ုိင္းမီးယားျပႆနာအ 
လြန္၊ ယူကရိန္းအေရွ႕ပုိင္းမွာ  
ခြဲထြက္လုိသူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ 
ၿပီး ႐ုရွားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတင္းမာ 
ေနတဲ ့ယကူရနိ္းႏုငိင္ံေရးေလာက 
ကို တျခားသမၼတေလာင္းတစ္ဦး 
ျဖစ္သူ ပတ္ထ႐ိုပို႐ိုရွင္ကိုနဲ႔အတူ 
ဝငၿ္ပိဳငမွ္ာျဖစပ္ါတယ္။ သူ႔ကု ိယူ႐ုိ 
သတင္းဌာနက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ ့
တာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိက္ပါ 
တယ္။

ယူကရိန္းရ႕ဲ အေျခအေနဟာ ေတာ္ 
ေတာ္ေလး ခက္ခဲေနပါတယ္။ 
႐ရုွားနဲ႔ တင္းမာမႈရွတိာ၊ စစ္ျဖစ္ႏုငိ ္
တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိတာ၊ (သို႔မ 
ဟတု)္ အနည္းဆံုးေတာ ့ျပညတ္ြင္း 
စစ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ 
တာေတြ ရွိေနတာပါ။ ယူကရိန္း 
အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ 

ကရင္မလင္က ေနာက္ဆံးုထြက္ 
ေပၚေနတဲ့ အေျပာေတြကို လူႀကီး 
မင္း ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။
 ယူကရိန္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ 
မျဖစ္ႏုငိပ္ါဘူး။ ဘာေၾကာင့လ္ဆဲု ိ
ေတာ့ ပူတင္ရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္မႈက 
ယကူရနိ္းေတာငပ္ုငိ္းနဲ႔ အေရ႕ွပုငိ္း 
မွာ ေထာက္ခံမႈလံုးဝမရွိပါဘူး။ 
အေရွ႕ပုိင္းက ျပည္သူ ၁၈ ရာခုိင္ 
ႏႈန္းနဲ႔ ေတာငပို္င္းက ဒိုးနကစ္၊္ လ ူ
ဟန္႔စ္နဲ႔ ကာကစ္ဗ္ၿမိဳ႕ေတြကသာ 
ယကူရနိ္းက ခြထဲြကသ္င့ၿ္ပီး ႐ရုွား 
နဲ႔ ပူးေပါင္းသင္တ့ယ္ထငတ္ာ ျဖစ ္
ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ေသးငယ္ 
တဲ ့ကနိ္းဂဏန္းပါပ။ဲ ဘာမမွေျပာ 
ပေလာက္ပါဘူး။ ႀကီးႀကီးမားမား 
ခြထဲြက္ေရးလပုတ္ာမ်ိဳး၊ ျပညတ္ြင္း 
စစ္မ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ပူတင္က 
ယူကရိန္းကို မေၾကညာဘဲ တိုက္ 
ေနတဲ့ ေနာက္ကြယ္က စစ္ပြဲမ်ိဳးပဲ 
ရိွပါတယ္။ ဒစီစပ္ြဲကေတာ့ အခ်န္ိ 
မဆုိင္းဘဲ ရပ္တန္႔ရမွာျဖစ္ပါ 
တယ္။

အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေတြ အားလံုး 
ဟာ ႐ုရွားကို ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ အဆင္ 
သင့္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ထင္ပါသလား။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ထဲ 
က တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြက ႐ုရွားနဲ႔ အ 
လြန္ေကာင္းတဲ ့ဆကဆ္ံေရး ရွိေန 
လို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ အီးယ ူ
ႏုငိင္ံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပတူင ္
နဲ႔ ပဂုၢိဳလခ္်င္းရင္းႏွီးမႈ ဆကဆ္ံေရး 
ေကာင္းေတြလည္း ရွိထားပါ 
တယ္။ ဒီေတာ့ လႀူကီးမင္းအေနနဲ႔  
အီးယူဟာ ႐ုရွားကို အေရးယူဖုိ႔ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ တကယ္ 
ထင္ပါသလား။
 တခံါးပတိထ္ားတဲ ့စီးပြားေရး 
တစခု္နဲ႔အတူ ႐ုရွားမွာ အာဏာရွင ္

အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးမိခဲ့ၿပီဆို 
တာကိ ုကမၻာကေတာ ့သထိားတာ 
ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီလို႔ ကြၽန္မထင္ 
ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မေကာင္းတဲ့ 
ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါ 
တယ္။ ကမၻာက ဒီအေျခအေနကို 
ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမ 
လဲလုိ႔ သိခ်င္ခဲ့တယ္။ ပူတင္က 
အခုေတာ့ ကမၻာႀကီးကို၊ ကမၻာ့ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကိ ုၿခမိ္းေျခာက္ေနတဲ ့
႐ုရွားက အစိုးရကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ 
အခြင့အ္လမ္းကိ ုေပးအပ္ေနပါၿပီ။ 
ခ႐ိုင္းမီးယားနဲ ႔ ယူကရိန္းဟာ 
ပတူငအ္တြက ္ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ 
ျဖစ္ၿပီး သူက အဲဒီထဲကို လမ္း 
ေလွ်ာက္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ သူ႔အစုိးရရဲ႕ အဆံုးသတ္ 
ဇာတ္သိမ္းကို စတင္ေရတြက္ရ 
ေတာ့မယ္လုိ႔ ကြၽန္မ ထငပ္ါတယ္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူထုသေဘာ 
ထားဆႏၵစစ္တမ္းေတြက လူႀကီး 
မင္းဟာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ပုတိုိး 
ၿပီး ရလာတယ္ဆိုတာကို ျပသေန 
ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုိ႐ိုရွင္ကိုက 
ေတာ့ အေရွ႕ကေနၿပီး ဦးေဆာင္ 
ေနပါတယ္။ ႐ုရွားနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့  
အက်ပ္အတည္းက ေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္မယ္ ထင္ပါသ 
လား။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီလို 
ေရြးေကာက္ပြဲရက္ ေရႊ႕ဆုိင္းျဖစ္ 
ရင္ လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ ရလဒ္ 
ေကာင္းေတြ ပိုရလာႏုိင္တယ္ 
မဟုတ္လား။
  သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကုိ 
ေနာကထ္ပ္ရကခ္်ိန္းတစခု္ဆ ီထပ္ 
ေရႊ႕မွာကို ကြၽန္မ အျပင္းအထန္ 
ကန္႔ကြကပ္ါတယ္။ ေရြးေကာကပ္ြ ဲ
ေတြဟာ ဘာပဲျဖစ္ေနေန လာမယ္ ့

ေမလ ၂၅ ရက္မွာပဲ က်င္းပသင့္ 
တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
ႏိုင္ငံအတြက္ ဒါဟာ တရားဝင္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ 
သမၼတတစ္ေယာက္ရိိွဖို႔ အလြန္ 
အေရးႀကီးလို႔ပါ။ အဲဒီလုိျဖစ္တာ 
ဟာ ယူကရိန္းအေျခအေနအ 
တြက္ တည္ၿငိမ္မႈရေစမယ့္ အား 
ေကာင္းတဲ့တစ္ခ်က္ ျဖစ္လာမယ္ 
လို႔ ကြၽန္မ ထငပ္ါတယ္။ စီးပြားေရး 
အက်ပ္အတညး္ကိလုည္း ရပ္တန္႔ 
ႏိုင္မယ့္အခ်က္ပါ။ သမၼတသစ္ 
ဟာ ခုိင္မာတည္ၿငိမ္စြာနဲ႔ အ 
ေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီးကို 
အဆက္မျပတ္ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ 
ေသခ်ာေျပာရပဲါတယ။္ ဒါေၾကာင္ ့
ပဲ ကြၽန္မ ဝင္ၿပိဳင္ျဖစ္တာေပါ့။

လူႀကီးမင္းကုိ ေထာင္ကလႊတ္ 
လိကုစ္ဥ္မွာ မိုငဒ္န္ရင္ျပင ္(လြတ္ 
လပ္ေရးရင္ျပင္)ထဲက စင္ေပၚကို 
လူႀကီးမင္းတက္ခဲ့တာကို ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းအမွတ္ 
ရေနဆဲပါ။ အဲဒီတုန္းက ဒီလုိမ်ိဳး 
ရလဒ္မ်ိဳးနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ႏုိင္ငံေရး 
ျပႆနာ၊ ပထဝီႏုငိင္ံေရးျပႆနာ 
ျဖစ္တဲ့ ႐ုရွားနဲ႔ အက်ပ္အတည္း 
မ်ိဳးကို ႀကံဳရမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ 
ေသးလား။
 ကြၽန္မ မခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ 
လြတ္လပ္ေရး ၂၃ ႏွစ္ကာလမွာ 
႐ုရွားက ယူကရိန္းကုိ စစ္တုိက္ဖို႔ 
စတင္လာလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွ 
မထင္ခဲ့လို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ 
ေရးေအာင္ျမငၿ္ပီးေတာ ့ယကူရနိ္း 
ကို လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ 
အစစအ္မွန္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပူတင ္
က ဒီေတာ္လွန္ေရးကုိ လံုးဝ 
လကမ္ခံႏုငိခ္ဲပ့ါဘူး။ သကူ ဒီႏုငိင္ ံ

ရဲ႕ အစိုးရထဲမွာ သူ႔ကို မွီခုိေနၾက 
ရတာကို အသားက်ေနၿပီ။ သူ႔ 
မဝူါဒေတြလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိခ္ဲ ့
တယ္။ သူ႔အငပ္ါယာကိ ုယူကရိန္း 
မွာ ခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ ႔ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ 
ကြၽန္မတုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးက သူ႔ရဲ႕ 
အဒဲအီစအီစဥ္ေတြကိ ုေျပာင္းျပန္ 
လွန္ပစ္လိုက္တာပါ။

ယကူရနိ္းႏုငိင္အံေရ႕ွပုငိ္းေဒသမွာ  
ဒီမိုကေရစီနည္းအရေရာ၊ လူမႈ 
နည္းလမ္းအရပါ ကုယိစ္ားျပဳမႈမွာ 
ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ရွိေနပါ 
တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
Party of Regions ပါတီတစခု္ျဖစ ္
ၿပီး ယာႏကူိဗုစခ္်က္ ဒပီါတရီ႕ဲ အသ ံ
ျဖစ္ပါတယ္။ ယာႏူကုိဗစ္ခ်္ မပါ 
ဘဲနဲ႔ဆုိရင္ Party of Regions က 
ေျခက်ိဳးေနတဲ ့ဘတဲစ္ေကာငလ္ုပိ ဲ
ျဖစမွ္ာပါ။ ျပႆနာေတြကလည္း 
ဆက္က်န္ရိွေနမယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ 
ေနတာ မဟုတ္လား။
 ရွင္ေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ 
ယကူရနိ္းအေရ႕ွပုငိ္းနဲ႔ ေတာငပ္ိငု္း 
တို႔က သူ႔တို႔ကို အာ႐ံုစိုက္မႈနည္း 
တယ္လို႔ ခံစားေနၾကတယ္။ သတုိူ႔ 
မွာ အားထားရမယ့္ ႏုိင္ငံေရး 
သမားေတြ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေတြထဲမွာ 
ကြၽန္မ ယူကရိန္းအေရွ႕ပုိင္း ဒိုး 
နက္စ္၊ လူဟန္႔စ္တို႔လို ေနရာေတြ 
ကို သြားခဲ့ၿပီး အေရွ႕ပုိင္းက ယူက 
ရနိ္းႏုငိင္သံားေတြရ႕ဲ အသံေတြကိ ု
နားေထာင္ဖို႔၊ ယူကရိန္းအစိုးရကို 
သူတုိ ႔ေျပာခ်င္တာေတြကုိ နား 
လည္ႏုိင္ဖို႔ သြားခဲ့တာပါ။ အစိုးရ 
သစဆ္ကီ သတုိူ႔ ဘာလိခု်ငတ္ာလ ဲ
ဆိုတာကို နားလည္ခ်င္ပါတယ္။ 
သူတို ႔ကို ေထာက္ခံအားေပးဖုိ ႔ 
ကြၽန္မ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါ 

တယ္။ တစဦ္းနဲ႔တစဦ္း နားလညဖ္ို႔ 
ႀကိဳးပမ္းတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ 
ျပန္ေရာကဖ္ို႔ နည္းလမ္းလည္းျဖစ ္
ပါတယ္။

လႀူကီးမင္းက လိေမၼာ္ေရာင္ေတာ ္
လွန္ေရးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲ 
က တစ္ဦးေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔ဘက္က အျမင္ေတြအရ 
ဆုိရင္ ယူကရိန္းမွာတင္မကဘဲ 
တစက္မၻာလံုးမွာရွတိဲ ့ႏုငိင္ံေတြကိ ု
ပါ လိေမၼာ္ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ 
မိုငဒ္န္ရင္ျပငထ္ကဲ ျဖစစ္ဥ္ေတြရ႕ဲ 
ကြာျခားခ်က္ကို ရွင္းျပေပးႏုိင္မ 
လား။
 လိေမၼာ္ေရာင္ေတာ္လွန္ေရး 
က သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို 
ေထာက္ခံမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနဲ ႔ 
ေမြးဖြားလာခဲ့တာပါ။ ဗစ္တာယူ 
ရွင္ကိုကုိ ေထာက္ခံခဲတ့ာေပါ။့ ဒါ 
ေၾကာင့ ္ဒီေတာလ္နွ္ေရးဟာ ႏုငိင္ ံ
ေရးသမားေတြက ေထာက္ခံအား 
ေပးမႈရွခိဲၿ့ပီး ျပညသ္ူေတြက အႏုငိ ္
ရခဲ့ၾကတယ္။ အခု မိုင္ဒန္ေတာ္ 
လွန္ေရးကေတာ့ လံုးဝကြဲျပားပါ 
တယ္။ ဒီေတာ္လွန္ေရးက ႏုိင္ငံ 
ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ မပါဘဲ 
ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ ဒီပြဲက အရပ္ 
ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္း 
ေဆာင္ေတြနဲ႔ သူတုိ ႔ေနာက္ကို 
လိုက္တဲ့သူေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး 
ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးကုိ 
လုခိ်ငတ္ဲ ့ယကူရနိ္းႏုငိင္သံားေတြ 
ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ 
ကပ ဲအေရးႀကီးတဲ ့ကြဲျပားျခားနား 
ခ်က္ေပါ့။

—Ref: Tymoshenko 
dismisses civil war fears, 

says Putin's regime facing 
its end, 1st May: Euronews.

ေမလ ၂၅တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည့္
ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တိုင္မိုရွန္ကိုႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ယူကရိန္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး’’

ေက်ာ္မ်ိဳး
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 မစၥတာေဆာ္လီနီနစ္စထ႐ုိ 
သည ္ဖငလ္န္ႏိငုင္၏ံ ၁၂ ေယာက ္ 
ေျမာက္ သမၼတျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂   
ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္မွစ၍ ယခုအ 
ခ်ိန္ထိ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင ္
ဆဲျဖစ္သည္။
 မစၥတာေဆာ္လီကို ၁၉၄၈ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ဖင္လန္ 
ႏုိင္ငံ ဆာလိုၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ 
သည္။ ေဆာ္လီသည္ တာကူး 
တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကား 
ခဲ့ၿပီး ဥပေဒဘဲြ႕ရရိွကာ ဖငလ္န္ေရ 
တပ္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္အထိ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာငခ္ဲ့သည။္ ယင္း  
ေနာက္တြင္ ေဆာ္လီသည္ ၎ 
ေမြးဖြားရာ ဆာလိုၿမိဳ႕တြင္ ဥပေဒ 

ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ 
သည္။
 ေဆာ္လီသည္ ဆာလိုၿမိဳ႕ 
ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီတြင္ ၁၉၇၇ 
မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာငခ္ဲ့သည။္ ၁၉၈၇ ခုႏစွ ္
တြင္ ဖင္လန္ပါလီမန္အမတ္ အ 
ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္း 
ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ ၿပီး 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပါဗို 
လစ္ပိုနင္၏ အစိုးရအဖဲြ႕၌ တရား 
ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့သည္။
 ေဆာ္လီသည္ ၁၉၉၆ မွ 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဘ႑ာေရး 

၀န္ႀကီးအျဖစ ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင ္
ခဲ့ၿပီး တင္းက်ပ္ေသာ ေငြေၾကးမူ 
၀ါဒကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔အ 
ျပင္ ေဆာ္လီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ယူ႐ိုေငြ 
ေၾကးျ ဖင့္ ပစ ၥည္း ၀ယ္ယူေသာ  
ပထ မဆံုး ဖငလ္န္ႏုငိင္သံား ျဖစခ္ဲ့  
သည။္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏစွ္ေရြးေကာက ္
ပဲြတြင ္၎၏ အမ်ဳိးသားမဟာမတိ ္
ပါတီက ေဆာ္လီကို သမၼတေရြး 
ေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ 
ေသာ္လည္း ၎က ျငင္းဆန္ခဲ့ 
သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး 
မွ တျဖည္းျဖည္းအနားယူမည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္ 
ေနရာတြင္ အျခားတစ္ဦးျဖင့္ အ 

စားထိုးခဲရ့သည။္ သို႔ေသာ ္၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဘ႑ာ 
ေရး၀န္ႀကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ 
ျခင္း သက္တမ္းျပည့္ၿပီး ေနာက္ 
ဥေရာပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဘဏ္၏ 
ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္မူ အမ်ဳိး 
သားၫြန္ ႔ေပါင္း ပါတီကိုပင္ 
ကိယ္ု စားျပဳ၍ ဖငလ္န္သမၼတေရြး 
ေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ 
သည။္ ဒတိုယအေက်ာ့ ထိပ္တုိက ္
မဲခဲြမႈ အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ 
ေသာ္လည္း မစၥတာဂ်ာဟာလုနိင ္
ကို ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။
 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္ 
ေရြးေကာကပ္ဲြ ၀င္ေရာကယ္ဥွ ္ၿပိဳင ္

အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ 
ေဆာ္လီသည္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အထိ ဖင္လန္ပါလီမန္ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ ေဆာ္လီသည္ ဥေရာပ 
ျပည္သူ႔ ပါတီ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ 
ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၂ ခုႏစွတ္ြင ္အမ်ဳိးသား 
ၫြန္႔ေပါင္းပါတီကိုပင္ ကိုယ္စား 
ျပဳ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတေရြး 
ေကာကပ္ဲြ၀ငခ္ဲၿ့ပီး ဒတုယိအေက်ာ ့
အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရေသာ္လည္း 
ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ဟာဗစ္စတုိကို 
အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ 
 ေဆာ္လီသည္ အိမ္ေထာင္ 
ႏွစ္ဆက္က်ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 

တြင္ ဇနီးျဖစ္သူ မာဂ်ာလီနာ ေသ 
ဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န 
၀ါရီလတြင္ ဒုတိယဇနီးသည္ ဂ်င္ 
နီေဟာကယီိကုိ ုလကထ္ပခ္ဲသ့ည။္ 
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာ္လီမွာ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ဆူ 
နာမီတြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ 
အျဖစ္လည္း အမွတ္ရေနၾက 
သည္။ ဆူနာမီလႈိင္းမ်ား ၀င္ 
ေရာကခ္်နိတ္ြင ္ထိငု္းႏိငုင္ ံေကာင ္
လက္ေဒသတြင ္ေရာကရိွ္ေနေသာ 
၎ႏွင့္ သားျဖစ္သူ မာသီမက္ကို 
သည္ တယ္လီဖုန္းတိုင္တစ္တိုင္ 
ေပၚတက္ေရာက္ဖက္တြယ္ထား 
ရင္း အသက္ေဘးမ ွလြတ္ေျမာက ္
ခဲ့သည္။          —Ref: Wikipedia

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသမၼတ
ေဆာ္လီနီနစ္စထ႐ို

ရဲမင္း
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အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ 
အပူလိႈင္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားက်ေရာက္

နယူးေဒလီ၊ေမ-၃
အိႏိၵယႏုငိင္ ံေနရာအႏွံ႔အျပားတြင ္
အပူလိႈင္း႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ 
မႈ၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား မသံုး 
ႏုငိမ္ႈတုိ႔ေၾကာင္ ့အမ်ားစမုွာ ၄၀ ဒ ီ
ဂရီဆလဲစ္ီးယပ္စဝ္န္းက်ငရိွ္သည္ ့
အပူဒဏမ္်ားကိ ုခံစားေနရသည။္
 အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ေႏြရာသီ 
ဝင္ေရာကမ္ႈမွာ အစပုငိ္းပငရ္ွိေသး 
ေသာ္လည္း အလြန္ပူျပင္းေနၿပီး 
ၿမိဳ႕ေတာ္နယူးေဒလီမွာ အပူဆံုး 
ရကက္ိ ုျဖတ္သန္းခဲ့ရကာ ၄၂ ဒဂီရီ 
ဆဲလ္စီးယပ္စ္ရွိခဲ့သည္။
 ထုိစံခ်ိန္မွာ ပံုမွန္အပူခ်ိန္ 
ထက္ သံုးဒီဂရီပုိမ်ားေနသည္။
 ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့တစပ္တ္ေလာကက္ 
ပဲ ရာသဦတုက ေနထိုငေ္ကာင္း႐ုံ 
ေအးပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု 
အရမ္းပူလာတယ္။ ပူတာလည္း 
ျမန္လြန္းတယ္။ ေမနဲ႔ ဇြန္လေတြ 
ကေတာ့ ဒီထက္ပိုဆုိုးမယ္ထင္ 
တယ္’’ဟု ေဒလၿီမိဳ႕ေဒသခံတစဦ္း 
ျဖစ္သူ ဟီတက္ရွ္ကူးမားက ေျပာ 
သည္။
 အပူရွိန္ျမင့္တက္မႈမ်ားမွာ 
ႏိုင္ငံအေရွ႕ပုိင္း ေနရာမ်ားကို 

လည္း သက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာ 
သာဝငတုိ္႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာ 
ဗဒုၶဂယာတြငလ္ည္း အပူဒဏ ္ျမင့ ္
မားခဲ့သည္။
 အပူဒဏ္ျပင္း၍ ဘုရားဖူး  
ခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾက 
သည္။
 ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
တစပ္ါးကလည္း ယခုရာသမွီာ အ 
ပရူွနိ္ျမင့လ္ြန္းေသာေၾကာင့ ္ဘရုား 
ဖူးမ်ား အလာအနည္းဆံုး ရာသီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 ႏိုင္ငံအေရွ႕ပုိုင္းမွ ၾသဒိႆ 
ျပည္နယ္မွာ အပူဒဏ္မ်ားကို အ 
ဆိုးရြားဆံုးခံရသည့္ေနရာ ျဖစ္ 
သည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္ရက္တာအ 
တြင္း အပူဒဏ္ေၾကာင္ ့ေသဆံုးသ ူ
ဦးေရ ၃၀ ဦးရွိခဲ့သည္။
 ျပညန္ယ္အစုိးရက အပူဒဏ ္
ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား 
လံုးကို ပိတ္ခုိင္းထားၿပီး ေလေအး 
ေပးစကမ္ပါဝင္ေသာ ဘတ္စက္ား 
မ်ားကု ိနံနက ္၁၁ မွ ညေန ၃ နာရီ 
အတြင္း ေျပးဆြဲျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ 
ပင္ထားသည္။

—Ref: CAN

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ ပါကစၥတန္ရရွိ
အစၥလာမာဘတ္၊ေမ-၃

ကမၻာ့ဘဏသ္ည ္ေငြေၾကးအက်ပ္ 
အတည္း ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ 
ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေခ်းေငြ ေဒၚ 
လာ ၁၂ ဘလီယံီ ထုတ္ေခ်းရန္ အ  
တည္ျပဳလုိက္သည္။
 ထုိေခ်းေငြမ်ားမွာ ႏွစ္ ၃၀ 
ကာလအပုိင္းအျခားျဖင့္ ျပန္ဆပ္ 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ ၂ ရာ 
ခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

 ပါကစၥတန္ ဘ႑ာေရးဝန္ 
ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်ကတ္ြင ္ထို 
ေခ်းေငြမ်ားကို စြမ္းအင္၊ စီးပြား 
ေရး၊ အစြန္းေရာကဝ္ါဒ တိကုဖ္်က ္
ေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ 
သံုးမည္ျဖစ္ကာ လာမည့္အပတ္ 
တြင္ ပါကစၥတန္သို႔ ေဒၚလာတစ္ 
ဘီလီယံ လႊဲေပးသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 ပါကစၥတန္သည္ စြမ္းအင္ 

အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ 
ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားမႈ၊ 
အစုိးရက အခြန္မွရရိွသည့္ ေငြ 
ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ 
ေနရၿပီး အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ား 
အတြက ္ေႂကြးၿမမီ်ားကိလုည္း ေပး 
ေခ်ရန္ရွိေနသည္။
 ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 
ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ေရနံကုိ 

အဓိကမီွခုိေနရသည္။
 ကမၻာ့ဘဏ္က ၎တုိ႔ ေခ်း 
ေငြမွ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ကို 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သံုးရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး သန္း ၄၀၀ ကို အလုပ္အ 
ကုိင္ ဖန္တီးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအ 
ခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဆိုသည္။        —Ref: Reuters
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ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ားထဲမွာ
တြစ္တာပရိသတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ရွီ၀မ္

ဆိုးလ္၊ 
ေမ-၃

ေတာင္ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္  
အဆိုရွင္မ်ားအဖဲြ႕ Super Junior 
မွ အဖဲြ႕သား ခြၽဲရွီ၀မ္သည္ လူမႈမီ 
ဒီယာတြစ္တာတြင္  ၾကည့္႐ႈသူ 
ေလးသန္းေက်ာရ္ွသိည့ ္ပထမဆံုး 
ကိရုီးယားအႏပုညာရငွ္ျဖစသ္ည။္
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တြစ္တာ 
ပရိသတ္ တစ္သန္းခန္႔ရိွေသာ ရီွ 
၀မ္သည ္ႏစွစ္ဥ္ တြစတ္ာပရိသတ္  
တစ္သန္းစီ တုိးခဲ့ရာမွ လာမည့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ လူမႈမီဒီယာတြစ္ 
တာတြင္ ေဖာလိုးလုပ္သူေပါင္း 
ငါးသန္းေက်ာ္ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔ 
မွန္းထားသည္။
 ေကေပါ့ပ္စတား ခြ ၽဲရွီ၀မ္  
သည္ တြစ္တာႏွင့္ဆင္တူေသာ 

တ႐ုတ္လူမႈမီဒီယာ Weibo တြင္ 
ၾကည့္႐ႈသူ ၁၃ သန္းခန္႔ရွိသည္ဟု 
A l l kpop သတင္းက ေဖာ္ျပ 
သည္။ ခြၽဲရီွ၀မ္သည္ တြစ္တာစာ 
မ်က္ႏွာတြင ္၎၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ကိ ု
အဓိကေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး ယင္းလူမႈ  
မီဒီယာတြစ္တာကို ပရိသတ္မ်ား 
ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး 
ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ 
 ခြၽရီွဲ၀မ္သည ္ေဟာင္ေကာင ္
နာမည္ေက်ာ္မင္းသား ဂ်က္ကီ 
ခ်န္းႏွင့္  ခင္မင္ရင္းႏွီးသူျဖစ္ ၿပီး 
ဂ်က္ကီခ်န္းစီစဥ္ေသာ Dragon 
Blade သမုိင္းအေျခခံ အက္ရွင္ 
ဇာတ္ကားသစ္တြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ 
ေဆာင္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

—Ref: KpopStarz

‘‘ဇာတ္ကား႐ုိက္ခ်ိန္နဲ႔ ႐ုံတင္ခ်ိန္ ကြာဟေနေတာ့ 
ပရိသတ္က ပုပ္ကုန္ေတြစားေနရတယ္’’

ေမ ၉ရကမွ္ာ႐ံုတငမ္ယ့္‘ေစတန္ရ႕ဲ 
ကေခ်သည္’ ဇာတ္ကားက ကုိယ္ 
တုိင္လည္း အားရေက်နပ္မႈရွိတဲ့ 
႐ုပ္ရွင္ဆုိေတာ့ ဒီ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ပတ္ 
သက္ၿပီး ပရိသတ္ေတြဆီက ဘာ 
ေတြေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။
 အာဒ ံဧ၀ ဒႆၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ 

ေနာက္ပုိင္းမွာ အစ္ကုိ႔စိတ္ႀကဳိက္ 
အခ်စ္ကားကုိေျပာပါဆုိရင္ ေစ 
တန္ပဲ။ ဒီကားလုိ အဆုံးသတ္မ်ဳိး 
ဆုိတာက နည္းနည္းေမွာ္ဆန္တဲ့ 
အေတြးမ်ဳိးရမွျဖစတ္ာပါ။ ရငွ္းရငွ္း 
ေျပာရရင္ အစ္ကိုအဲဒီလုိအဆုံး 
သတ္မ်ဳိးစိတ္ကူးရလုိက္တာက 

ၾကကက္န္းတုိးသြားတာျဖစမ္ွာပါ။ 
ေစတန္ရဲ ကေခ်သည္က အရမ္း 
ကို ေသသပ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဇာတ္ 
ကားပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကားနဲ႔ 
ပတသ္ကၿ္ပီး အမ်ားႀကီးေမွ်ာလ္င္ ့
ထားပါတယ္။
႐ပုရ္ငွ္ေတြ႐ုကိထ္ားၿပီး ႐ုတံငမ္ယ္ ့

အခ်ိန္နဲ႔ ကြာဟမႈျဖစ္ေနတာက 
ေရာ ဘယလ္ုအိက်ဳိးသက္ေရာက ္
မႈေတြရွိပါသလဲ။
 အဓိက ကေတာ့ ၂၀၁၃မွာ 
႐ုိက္ရင္ ၂၀၁၃မွာ လူေတြဘာ 
ႀကဳိက္လဲ။

ဒါ႐ုိက္တာ၀ုိင္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
ဇြဲဉာဏ္
ဇာတက္ားတုငိ္းလုလို ိပရသိတ ္အားေပးမႈရေနၿပီး ပရသိတ္ေပးသည္ ့အကယဒ္မရီရွထိားသမူွာ ဒါ႐ုကိတ္ာ၀ုငိ္းျဖစသ္ည။္ ကုယိတ္ုငိ႐္ပုရ္ငွထ္ူးခြၽနဆ္ ုမရရွ ိ
ေသးေသာ္လည္း ၎႐ုိက္ကူးသည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ပါ၀င္ေသာ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားအကယ္ဒမီရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးကာ ၎၏အရည္ 
အခ်င္းကို ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္လည္း ၎႐ုိက္ကူးထားသည့္ ‘မာယာပေရာဂ်က္’ ဇာတ္ကား႐ုံတင္ျပသခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး 
မၾကာမီရကပို္င္း တြငလ္ည္း ‘ေစတန္ရ႕ဲကေခ်သည’္  ဇာတ္ကား႐ံုတင္ျပသေတာ့မည ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ဒါ႐ိုကတ္ာ၀ုငိ္း ကိ ုလကရိွ္႐ုပ္ရွင္ေလာကတြငရ္င ္
ဆုိင္ေနရသည့္ ႐ုံတင္စနစ္အပါအ၀င္ ၎၏အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၄၁ 
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ျပင္ဦးလြင္မွာ 
ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ အုိင္စီ
ဇြဲဉာဏ္

ရန္ကုန္၊ ေမ-၃
ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ဂီတသက္ 
တမ္း  (၂၄)ႏွစ္ျ ပည့္ေျမာက္ခဲ့  
ေသာ အိုင္းရင္းခေရာ့စ္အဖြဲ႕၏ 
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ကဆုန္လျပည့္ေန႔ 
တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂံအင္တာတိန္းမန္႔  
မွ ေဈးကြက္မန္ေနဂ်ာ ကိုညီက 
ေျပာသည္။
 အုငိ္းရင္းခေရာစ့၏္ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ပြဲကို  အမ်ဳိးသားကန္ေတာ္ ႀကီး  
ဥယ်ာဥ္၌ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ 
၏ ပင္တိုင္အဆုိရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ေလးျဖဴ၊ အငဲ၊ မ်ဳိးႀကီး၊ ဝိုင္ဝိုင္း 
တို႔ႏွင့္အတူ နီနီခင္ေဇာ္ႏွင့္ အုိင္း 
ရင္းဇင္မာျမင့္တုိ႔လည္း ပါဝင္သီ 
ဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ 
သည။္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဝဲင္ေၾကးကိ ုက်ပ ္
၆,၀၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေမလ 
၁၃ ရက္ (ကဆုန္လျပည့္ေန ႔) 
ေန႔လယ္ ၁ နာရီခြဲတြင္မွ စတင္ 
ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္သည္။
 ၿ ပီး ခဲ့ သ ည့္ လ အ တြ င္း က 
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ပုဂံအင္တာတိန္း 
မန္႔မ ွစစီဥခ္ဲ့ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပြအဲခ်ဳ႕ိ 
မက်င္းပျဖစဘ္ ဲယခပုြကဲိမု ူက်င္းပ 
ခြင့္ပါမစ္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုညီ 
က ေျပာသည္။

brain on Fire ဇာတ္ကားမွာ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ဇာတ္႐ုပ္နဲ႔ ေတြ႕ရမယ့္ ဒါကိုတာဖန္းနင္း
ေလာ့အန္ဂ်လိစ္၊ 

ေမ-၃
အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသ 
မီး ဒါကိတုာ ဖန္းနင္းသည ္၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္းအားအေကာင္း 
ဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ 
Brain On Fire ကို အေျခခံ႐ိုက္ 
ကူးမည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၌ ပါ 
၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
 ယင္း ႐ု ပ္ ရွင္သည္  နယူး  
ေယာကပုိ္႔စ ္စာေရးဆရာမ ဆဇူန္ 
နာကာဟယ္လန္၏ ကိယ္ုတုိင္ေရး 
အတၳဳပၸတၱိ Brain On Fire : My 
Month of Madness ကို အေျခခံ 
႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးဆ 
ရာမသည္ အသက္ (၂၄) ႏွစ္အ 
ရြယ္တြင္  ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္း  
ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မွတ္ 
ဉာဏမ္်ားေပ်ာကဆ္ံုးကာ စတိမ္ႏွံ႔ 
သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။
 ဆဇူန္နာကာဟယ္လန္သည ္
ေဆး႐ံုတက္စဥ္ အေျခအေနမ်ား 
ကို ေဆး႐ံုလံု ၿခံဳေရး ဗီဒီယိုမွတ္ 
တမ္းမ်ား၊ ဆရာ၀နမ္်ား၊ မသိားစ ု
၀င္မ်ားႏွင့္  သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခ 
ခံ၍ Brain on Fire စာအုပ္တြင္ 
ေရးသားခဲ့သည္။

 အသက္ (၂၀) အရြယ္ရွိ ဒါ 
ကိုတာဖန္းနင္းသည္ Brain On 
Fire ဇာတ္ကားတြင္ စာေရးဆရာ 

မ ဆူဇန္နာကာဟယ္လန္အျဖစ္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေဟာ 
လိ၀ုဒ္မင္းသမီး ရွာလစ္သီရြန္၏ 
႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက 
ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒါ 

ကိုတာဖန္းနင္းသည္ ယခုလတြင္ 
႐ုံတင္ျပသမည့္  ၿဗိတိန္႐ုပ္ရွင္  
ဇာတ္ကား Effie Gray ၌ ပါ၀င္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည္။

—Ref: UPI



Vol.13, No.9  May 7 , 2014 Entertainment
41

ဒါ႐ုိက္တာ၀ုိင္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း
   လူေတြဘာလုပ္ေနလဲ 
ဆုိတဲ့ လူေတြရဲ႕စိတ္ေတြကိုပဲမွန္း 
ၿပီး႐ိုက္လုိ႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ကို 
မွန္းၿပီး ႐ိုကလ္ုိ႔ရရင ္အစက္ိလုည္း 
ျမနမ္ာႏုငိင္မံွာ မေနေတာဘ့ူး။ အ 
ေမရကိပသဲြားေနေတာမ့ယ။္ အဒဲ ီ
လုဆိုိေတာ့ ၂၀၁၃က အေတြးေတြ 
ကို ၂၀၁၅မွာ ျပတဲ့အခါပုပ္သုိး 
သြာတယ္။ အစ္ကိုျမင္တာက 
ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ဟာ လတ္ဆတ္တဲ့ 
ကုန္ပစၥည္းကို ပရိသတ္ကမစား 
သုံးရဘဲ ပုပ္သုိးတဲ့ကုန္ပစၥည္းကို 
စားသုံးခုိင္းသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ 
ကလည္း အစ္ကိုတုိ႔႐ုပ္ရွင္ေလာ 
က က်ဆင္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း 
တစခ္ထုမွဲာအပါအ၀ငပ္။ဲ အစက္ုိ႔ 
တုိ႔ရဲ႕ ကားေတြကိုၾကည့္ေနရတာ 
ပရိသတ္ေတြက ပုပ္ကုန္ေတြကို 
စားေနရတာ။ ေစတန္ရဲ႕ကေခ် 
သညဆ္ု ိအစက္ု႐ိုကိထ္ားတာေလး 
ႏွစ္ရွိၿပီ။ သက္မြန္ျမင့္အကယ္ဒမီ 
မယူခင္ကတည္းက ႐ိုက္ထားတဲ့ 
ဇာတ္ကား။ ခု သက္မြန္ျမင့္ အ 
ကယ္ဒမီေတာင္ရၿပီး ေယာက္်ား 
ေတာင္ရေနၿပီ။
 ျမ န္ မာ႐ု ပ္ ရွ င္ ဇာတ္ကား  
႐ုံတင္ျပသတဲ့ ႐ုံေတြနည္းလာ 
သလို ျမန္မာကားဆုိရင္ မၾကည့္ 
ဘူးဆုိတဲ့ လူေတြမ်ားလာေစခဲ့တဲ့ 

အဓကိအေၾကာင္းရင္းက ဘာျဖစ ္
မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
 အဲဒါက ျပသေရးစနစ္ မွား 
ယြင္းတာ၊ အခ႐ုုတံင္ေနတဲ ့တခ်ဳ႕ိ 
ကားေတြဆို႐ုံမွာ လူမွမရွိတာ။ 
ပထမပတ္ကတည္းက သိေနၿပီ။ 
ဒီကားက ဒုတိယတစ္ပတ္လည္း 
လူရွိမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ။ ဒါေပ 
မဲ့ အဲဒီကားေတြကို ႐ုံေပၚကေန 
ဆဲြခ်ခြင္ ့မရွဘိူး။ ႐ုႀံကီးက ေဟာင္း 
ေလာင္းႀကီး။ ပရိသတ္က ၾကည့္ 
ခ်ငလ္ည္း သူ႔မွာၾကည္ဖ့ို႔ ႐ုမံရွဘိူး။ 
ဒီကားႀကီးလည္း သူမၾကည့္ခ်င္ 
ဘူးေလ။ ၾကည့္ခ်င္ ၾကည့္၊ 
မၾကည္ခ့်င္ေန၊ ငါတုိ႔က တငထ္ား 
မွာပဲဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးက 
ေအာက္တန္းက်လြန္းတယ္။ အ 
မွန္မွန္ပရိသတ္က မၾကည့္ခ်င္မွ 
ေတာ့လဲေပးရမွာ။ လဲမေပးတဲ့  
အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ေတြက 
႐ပုရ္ငွ႐္ုကံိ ုလာဖုိ႔တြန္႔သြားတယ။္ 
ၾကည့္လည္းေကာင္းမွာမွမဟုတ္ 
တာ။ ဒကီားႀကီးပ ဲအၾကာႀကီးတင ္
ေနတာဆုိၿပီး ႐ုပ္ရွင္႐ုံကုိမလာ 
ေတာဘ့ူး။ အဲဒလီိ ုအေလအ့က်င္ ့
ေတြ ျဖစသ္ြားၿပီးဒလီိုျဖစလ္ာတာ။  
ဒီျပသေရးစနစက္ိ ုဆကသ္ြားမယ္ 
ဆိ ုဒီထ့ကပ္ိဆုိုးဖို႔ပ ဲရွတိယ။္ အျမန ္
ဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွ ျဖစ္မွာ။ 

ၾ က ည့္ေ တာ္ေ တာ္ မ်ား မ်ား က 
ေကာ္ပီေတြပဲ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြလည္း 
ေကာ္ပီေတြပဲဆိုေတာ့ ၾကာတဲ့အ 
ခါ သူခိုးေတြဆိုတဲ့ မ်က္လုံးနဲ႔ 
ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံက ေသၿပီပဲ။
႐ုပ္ရွင္တစ္ကားကို ပရိသတ္ေတြ  
ႀကိဳက္ေအာင္ဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ အဓိက 
လိုအပ္ခ်က္က ဘယ္အရာလို႔ ယုံ 
ၾကည္ထားပါသလဲ။
 အေ ရး ႀ ကီး တာ ကေ တာ့  
ဇာတလ္မ္းေရြးခ်ယမ္ႈ အပိငု္းပါပ။ဲ 
ၿပီးေတာ့ ဇာတ္ၫႊန္းပိုင္းကိုလည္း 
အဓိကထားျဖစ္တယ္။
႐ုကိၿ္ပီးသား ႐ပုရ္ငွဇ္ာတက္ားေတြ 
လည္း ႐ုံတင္ဖုိ ႔ရွိတာဆိုေတာ့ 
ေနာကထ္ပ႐္ုတံငမ္ယ္ ့ဇာတက္ား 
ေတြကေကာ ပရိသတ္အတြက ္ထူး 
ထူးျခားျခား တင္ျပပုံေတြနဲ႔ ဘယ္ 
လိုဇာတ္ကားေတြ ရွိဦးမလဲ။
 အစ္ကိုကေတာ့ ကားတုိင္း 
ကို ႀကိဳးစားတယ္။ လမ္းေဘး 
စကားနဲ႔ ေျပာရင္ စားသုံးသူနဲ႔ပဲ 
ဆိုင္ပါတယ္။ အစ္ကိုက ႀကိဳးစား 
ၿပီး အရသာမတူေအာင္ေတာ့ 
ခ်က္တယ္။ တစ္ခါတေလက် 
လက္လြန္ၿပီး အစပ္မ်ားရင္လည္း 
မ်ား၊ အခ်ဥ္မ်ားရင္လည္း မ်ား 
သလို အစပ္အဟပ္တည့္ခ်င္ 
လည္း တည့္သြားမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ 
အစပ္မ်ားတာကို ႀကိဳက္သြားတာ 
မ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္တယ္။ အဓိကက 
ေတာ့ ပရိသတ္နဲ႔ အစပ္အဟပ္ 
တည့္မႈ၊ မတည့္မႈပါပဲ။ အစ္ကို႔ 

ဘက္ကေတာ့ ႀကိဳးစားထားတယ္ 
လို႔ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာခ်င္ 
တယ္။ အစက္ိ႕ုႀကိဳးစားမႈကိလုညး္ 
ကားတုိင္းမွာ ေတြ႕ရမွာပါ။
ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ အက္ရွင္ 
ကားေကာင္းေကာင္းဆုရိင ္ႀကိဳက ္
ၾကတာဆိုေတာ ့႐ပုရ္ငွဇ္ာတက္ား 
ကိ ုအကရွ္ငပံု္စဖံန္တီးျပဖို႔ အစအီ 
စဥ္ရွိလား။
 ႐ုပ္ရွင္႐ုံ သုံးရာရွိတဲ့အခ်ိန္ 
က်ရင္ အက္ရွင္ကားေကာင္း 
ေကာင္းတစ္ကား ႐ိုက္ျပပါမယ္။ 
ေလာေလာဆယ္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံသုံး 
ဆယန္ဲ႔ေတာ ့အဒဲပီိကုဆ္ကံိ ုမသုံး 
ႏုိင္ဘူးနဲ႔တူတယ္။ ယမ္းတစ္ခ်က္ 
ေဖာက္ ဟိုဘက္က တစ္ခ်က္ 
လပဲ ဲ႐ုကိ္ႏုငိမ္ွာဆုိေတာ ့ေဟာလ ိ
၀ုဒ္အက္ရွင္ကားေတြ ေကာင္းေန 
တဲအ့ခ်နိမ္ွာ အဒဲ႐ီိကုခ္်က္ေတြက 
ေခတ္မစားေတာ့ဘူး ထင္တယ္။ 
႐ုပ္ရွင္တစ္ကား ႐ိုက္ကူးဖို႔ရွိတာ 
ဆိုေတာ့ အဲဒီဇာတ္ကားအ 
ေၾကာင္းကိုေျပာျပေပးပါလား။ 
ဘယ္လိုပုံစံ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးျဖစ္မ 
လဲ။
 ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးအေနနဲ႔ ခ်စ္ 
လွစြာေသာ အမုန္းကုိ ေမလ ၂၃ 
ေလာက္မွာ ႐ိုက္မယ္။ ဒီကားက  
တျခားကားေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ နည္း 
နည္းေအးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ပရိသတ္ကို Positive Thinking  
ေပးခ်င္လုိ႔ ႐ိုက္ျဖစ္တာ။ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။      ။

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကို  ႐ုံၿပိဳင္ 
စနစ္နဲ႔ ျပသႏုိင္ရင္ ပရိသတ္ေတြ 
အတြက ္ေရြးခ်ယၿ္ပီးၾကည္လ့ို႔ရႏုငိ ္
တာဆိုေတာ ့အဒဲလီိုေျပာင္းလဲႏုငိ ္
ရင ္႐ပုရ္ငွ္ေလာကအတြက ္အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ 
လား။
 ႐ုံၿပိဳင္စနစ္ကလည္း ႐ုံမ်ား 
ရင္ ေကာင္းပါတယ္။ အခုေလာ 
ေလာဆယ္ ႐ုံၿပိဳင္စနစ္မဟုတ္ဘဲ 
ပ ရိသတ္ ၾကည့္ ႐ႈႏႈ န္းအေပၚ မူ  
တည္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ႏွပတ္ ႐ုံ 
တင္ဆိုၿပီး လုပ္သင့္တယ္။ ပရိ 
သတ္မရိွရင္ ဆင္း၊ ႐ုပ္ရွင္တစ္ 
ကားကုိ သံုးပတ္႐ံုတင္ဖို႔ သတ္ 
မွတ္ထားေပမယ့္ ပရိသတ္မႀကိဳက္ 
ရင ္တစပ္တ္နဲ႔လညး္ ဆင္းရမယ္။ 
ႏစွပ္တ္နဲ႔လည္း ဆင္းရမယ္။ အဒဲ ီ
လို ေျပာင္းလဲမွ ေကာင္းေအာင္ 
႐ိကုမ္ွာ။ အဒဲလီိ ုမဟတုဘ္ ဲငါဘာ 
႐ိုက္႐ိုက္ ၾကည့္ဆိုၿပီး ႐ုံေပၚတင္ 
ထားရင္ေတာ့ သူလည္းပိုက္ဆံမ 
ရ။ ေနာကက္ားကလညး္ မတက၊္ 
ပရိသတ္ကလညး္ မၾကည့္ရ အ 
ကုန္လုံး႐ႈံးတာ။ တစ္ေယာက္ 
တည္း ႐ႈံးတာ မဟတုဘ္ူး။ အဒဲလီိ ု
ေနာကတ္စပ္တ္႐ံုတငထ္ားလည္း 
အဲဒီလူရမယ့္ ပိုက္ဆံက သိန္းႏွစ္ 
ဆယ္ထက္ မပုိဘူး။ အဲဒီပုိက္ဆံ 
ကို မက္ေနတဲ့အတြက္ လည္စင္း 
ေပးလုကိရ္တာက ႐ပုရ္ငွ္ေလာက 
ႀကီး တစ္ခုလုံး၊ ပရိသတ္ေတြ 
အကုန္လုံး၊ အဲဒါေတြကို ဘယ္သူ 

ျပင္ဆင္ေပးမွာလဲ။ ေျဖရွင္းေပး 
မွာလ။ဲ သတိုူ႔လပ္ုတာမွန္လား။ အ 
ခအုစက္ိုေျပာတာ မနွလ္ားဆိတုာ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လည္း ေျပာရဲ 
တယ္။
႐ုပ္ရွင္ဘက္မွာ ေကာ္ပီ႐ုိက္ကူးမႈ 
ေတြရွတိာဆိုေတာ ့အဒဲလီိ ု႐ိကုက္ူး 
တာက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကအ 
တြက ္ဘယလ္ိဆုိုးက်ဳိးေတြျဖစ္ေစ 
လဲ။
 အခုဆို ႏုိင္ငံျခားမွာတင္တဲ့ 
ကားကိ ုဒမီွာလည္း တစခ္်နိတ္ည္း 
တင္ေနၿပီ။ ပရိသတ္ေတြကလည္း 
လမ္းေဘးမွာ အခ်ပ္ေပါင္းမ်ား 
စြာ ၀ယ္ၾကည့္ေနတယ္။ အဲဒါကို 
အရွက္မရွိဘဲ ႐ုိက္တဲ့လူကေတာ့ 
ငတ္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ငတ္ 
တဲ့အတြက္ မခံႏုိင္ေတာ့ ခိုး႐ိုက္ 
တာ။ ဒါက ႐ုပ္ရွင္ေလာကကို 
လည္း ထိခုိကတ္ယ္။ အႏပုညာဆိ ု
တာ ဖန္တီးမႈေလ။ အစ္ကိုေလ့ 
လာၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း အိမ္ 
နီးခ်င္းႏုငိင္ံေတြျဖစတ္ဲ ့ယိုးဒယား၊ 
စင္ကာပူ၊ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ မေလးရွား 
မွာ  ဘယ္ေဟာလ၀ိဒုက္ား၊ ဘယ္ 
တ႐ုတ္ကား၊ ဘယ္ကုလားကား 
ကိုမွ ခိုးမ႐ိုက္ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ 
ဇာတ္လမ္း၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအ 
ေခၚနဲ႔ ႐ုိက္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ အဲဒီ 
အခါ ဘာျဖစလ္ာလဆဲုိေတာ ့အာ 
ဆီယံထဲမွာ ျမန္မာအႏုပညာရွင္ 
ေတြက သူခိုးေတြဆိုၿပီး ျဖစ္လာ 
လိမ့္မယ္။ အဆုိေတာ္ေတြလည္း 

စာ(၃၉)မွ
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စင္ကာပူဆီးဂိမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အားကစားနည္း ၃၀ ၀န္းက်င္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္
ဆီးဂိမ္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအားကစားနည္း ပါ၀င္မည္မဟုတ္

ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ေရး ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပမည္
ဗုိလ္ဗိုလ္၀င္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၅
ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ေရး ပိုက္ 
ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ (World Super 
Series) ကုိ ျမန္္မာႏုိင္ငံက ပထမ 
ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္  လက္ ခံက်င္း ပမည္ျ ဖစ္  
ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 အျပည္ျ ပည္ဆုိ င္ ရာပိုက္  
ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴး 

က်င္းပသည့္ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲကုိ  
လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ 
ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၀ဏၰ 
သိဒိ ၶအားကစား႐ံုတြင္  က်င္းပ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမနမ္ာႏုငိင္ ံ
ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအဖဲြ ႕ခ်ဳပ္မွ  သ 
တင္းရရိွသည္။
 အ ဆို ပါ ၿ ပိဳ င္ ပြဲ တြ င္  သံုး  
ေယာက္တဲြ (Regu) ၿပိဳင္ပြဲ(အမ်ိဳး 
သား၊ အမ်ိဳးသမီး) တစ္မ်ိဳးတည္း 

ကုိသာ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ 
ျဖစသ္ည။္ တစ္ႏစွလ္ွ်င ္ေလးပြဲႏႈန္း 
က်င္းပလ်က္ရိွသည့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ 
ကိ ုျမနမ္ာႏိငုင္အံေနျဖင္ ့တတယိ 
အႀကိမ္ေျမာက္ပဲြစဥ္တြင္ အိမ္ရွင္ 
အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရရိွျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ယင္းၿပိဳငပ္ြသဲုိ႔ အမ်ဳိးသား ၁၂ 
သင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ရွစ္သင္း၀င္ 
ေရာကယွ္ဥ္ၿပိဳငရ္န္ ရွိေနၿပီး ျမန္မာ 

ပုိက္ေက်ာ္ျ ခင္းအဖဲြ ႕ကလည္း  
(အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး) ႏစွသ္င္း 
စလံုး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တာ၀န္ရိွသူက 
ေျပာသည္။
 ‘‘ျမနမ္ာပုကိ္ေက်ာ္ျခင္း အား 
ကစားအဖဲြ႕အေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳ 
ရိွ လူေဟာင္းနဲ႔ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ 
သစက္စားသမားေတြ ပူးေပါင္းၿပီး 
ပဏာမလက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသား 

၂၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ဦးနဲ႔ စခန္း 
သြင္းေလ့က်င့္ေနပါတယ္ ’ ’ဟု  
အဖဲြ႕ခ်ဳပ ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ ္
ဇင္မိုးကေျပာသည္။
 ျမနမ္ာအမ်ိဳးသမီးပိကု္ေက်ာ ္
ျခင္းအသင္းအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
မတ္လဆန္းက မေလးရွားႏိုင္ငံ 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့  
အဆင့္သတ္မွတ္ေရးပိုက္ေက်ာ္ 
ျခင္းၿပိဳင္ပဲြသုိ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

ခဲ့ၿပီး အဆင္ ့(၄) ေနရာရရွိခဲ့သည။္
 ျမန္မာပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအား 
ကစားအဖဲြ႕သည္ အိမ္ရွင္ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ 
တြင ္ေရႊတံဆပ္ိေလးခု၊ ေငြတံဆပ္ိ 
ေလးခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ႏွစ္ခုဆြတ္ 
ခူးရရိွခဲ့ေသာ္လည္း သံုးေယာက္ 
တဲြၿပိဳင္ပဲြမွ ေရႊတံဆိပ္ရရိွျခင္း မရိွ 
ခဲ့ေပ။

ဗိုလ္ဗိုလ္၀င္း
ရန္ကုန္၊ ေမ-၅

စင္ကာပူႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပ 
မည့္ (၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွအားကစား ၿပိဳ င္ပဲြ  
(ဆီးဂိမ္း)တြင္ ျမန္မာအားကစား 
အဖဲြ႕အေနျဖင့္ အားကစားနည္း 
သံုးဆယ္၀န္းက်င္ခန္႔ ၀င္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳငရ္န္ ရညရ္ြယ္ထားေၾကာင္း 
သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘၂၀၁၅ စငက္ာပူဆီးဂမ္ိးမွာ 
အားကစားနည္း ၃၆ မ်ဳိးမွာ ျမနမ္ာ 
နဲ ႔  မရင္းႏွီးတဲ့ အားကစားနည္း 
ဆယမ္်ဳိးခန္႔ ပါ၀င္ေနပါတယ။္ ဒါ 
ေပမဲ့ ျမန္မာအားကစားအဖဲြ႕အေန 
နဲ႔ လာမယ့ ္ဆီးဂမိ္းမွာ အားကစား 
နည္းသံုးဆယ္  ၀န္းက်င္  ၀င္  
ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားဖို ႔ ရည္ရြယ္ 
ထားပါတယ္’’ ဟု အားကစား၀န္ 
ႀကီးဌာနတာ၀န္ရိွသူက ေျပာသည္။
 ဆီးဂိမ္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယ 
အႀကမ္ိေျမာက ္အစည္းအေ၀းကိ ု
ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂၈ မွ ၃၀ ရက္အ 
ထ ိစငက္ာပူႏုငိင္တံြင ္ျပဳလပုခ္ဲၿ့ပီး 
ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ၿပိဳင္ပဲြ 
တြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အား 
ကစားနည္း ၃၆ မ်ဳိးအား အတည္ 
ျပဳခဲ့ၾကသည္။
 ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ 
ထည္သ့ြင္းက်င္းပမည့ ္အားကစား 
၃၆ မ်ဳိးတြင္ အိုလံပစ္အားကစား 
နည္း ၂၄ မ်ဳိး ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ျမနမ္ာလမူ်ဳိးမ်ားႏငွ့ ္ရင္းႏွီးမႈနည္း 
ေနေသးသည့ ္ဓားေရး၊ နက္ေဘာ၊ 
ရပ္ဘီ၊ ေဆာ့ဖ္ေဘာ၊ စကြက္ခ်္၊ 
သံုးမ်ဳိးစံ၊ု ၀ါတာစက၊ီ ဖလိုးေဘာ၊ 
ဘိုးလင္းစသည့္ အားကစားနည္း 
မ်ားလည္း ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ထို႔ 
အျပင္ စင္ကာပူဆီးဂိမ္း၌ အမ်ဳိး 
သားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုသာ ပါ 
၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေဘာ 
လံုး အားကစားနည္းအား ထည့္ 
သြင္းက်င္းပမည္မဟုတ္ေၾကာင္း 

သတင္းရရွိသည္။
 ‘‘လာမယ့္ဆီးဂိမ္းမွာ အမ်ဳိး 
သမီးေဘာလံုးၿပိဳငပ္ဲြကိ ုထည့သ္ြင္း 
က်င္းပဖို႔ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္  
နမ္ႏိုင္ငံေတြက ေတာင္းဆိုမႈေတြ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ မရခဲ့ပါဘူး’’ ဟု 
ဒတုယိအႀကမိ္ေျမာက ္ဆီးဂမိ္းအ 
ဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းသို ႔ တက္ 
ေရာကခ္ဲသ့ည့ ္အားကစား၀နႀ္ကီး 
ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသတူစဦ္းက ေျပာ 
သည္။
 ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ 
အားကစားနည္း ၃၆ မ်ဳိး ထည့္ 
သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ၿပိဳင္ပဲြအမ်ဳိးအစား (Events) အ 
ေရအတြက္အရ ေရႊတံဆိပ္ ၄၀၂ 
ဆ ုခ်ီးျမႇင့မ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း  
ရရွိသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြ 
တြင္မူ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ဳိး 
သာ ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ေသာ္  
လည္း ေရႊတံဆိပ္ ၄၆၁ ခု ခ်ီးျမႇင့္ 
ခဲ့သည္။
 ျမန္မာအားကစားအဖဲြ ႕အ 
ေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္း 
အတြက္ ရည္ရြယ္၍ လက္ရွိတြင္ 
အားကစားနည္း ၂၃ မ်ဳိးတြင ္အား 
ကစားသမားစုစုေပါင္း ေလးရာ 
ေက်ာ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စ 
ခန္းသြင္းေလ့က်င့္လ်က္ရိွေၾကာင္း 
အားကစား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရိွ 
သူက ေျပာသည္။
 ‘‘လကရိွ္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ 
မွာ အားကစားနည္း ၂၃ မ်ဳိးအ 
တြက္ ေလ့က်င့္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာနဲ႔ 
မရင္းႏွီးေသးတဲ့ အားကစားနည္း 
ေတြကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းစုစည္းၿပီး 
ထပ္မံေလ့က်င့္ေပးသြားဖို ႔ စီစဥ္ 
ေနပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ျပင္ 
ဆင္သြားမွာပါ။ ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္း 
မွာ ဆတုဆံပိ္ေမွ်ာမ္နွ္းခ်ကန္ဲ႔ ပတ ္
သက္လို႔ကေတာ့ ေျပာဖို႔ ေစာပါ 

ေသးတယ္’’ ဟု ျမန္မာအားကစား 
အဖဲြ႕ယွဥ္ၿပိဳင္ေလ့က်င့္ေရး တာ 
၀န္ရွိသူက ေမလ ၅ ရက္က ေျပာ 
သည္။
 ျမန္မာအားကစားအဖဲြ ႕အ 
ေနျဖင့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပခဲ့ 
သည့္ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ 
ေရႊတံဆိပ္ ၈၆ ခု အပါအ၀င္ ဆု 
တံဆိပ္စုစုေပါင္း ၂၃၃ ခု ဆြတ္ခူး 
ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ရပ္တည္မႈ 
တြင္ ဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ႏိုင္ 
ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ 
ျမန္မာအားကစားအဖဲြ႕ ေရႊတံဆပ္ိ 
ဆုမ်ား ရရွိခဲ့ ၾကသည့္ ဗိုဗီနမ္၊ 
ကမ္ပုိ၊ စစ္တုရင္၊ နပန္း၊ ကရာ 
ေတးဒို၊ ကာယဗလ၊ အေလးမ 

စသည့ ္အားကစားနည္းမ်ားသည ္
လာမည့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ 
ျခင္းမရိွေပ။ ျမန္မာအားကစား 
အဖဲြ႕သည ္ၿပီးခဲသ့ည့ ္ဆီးဂမိ္းတြင ္
အထက္ပါ အားကစားနည္းခုနစ္ 
မ်ဳိးမ ွဆတုဆံပိ ္၂၄ ခ ုဆြတခ္ူးႏိငု္ 
ခဲ့သည္။
 (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ 
ဆီးဂမိ္းတြင ္ပါ၀ငခ္ဲသ့ည ္အားက 
စားနည္းအမ်ားစ ုမပါ၀ငလ္ာျခင္း၊ 
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိ 
သည့ ္အားကစားအခ်ဳ႕ိ ပါ၀ငလ္ာ 
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ 
စင္ကာပူဆီးဂိမ္းတြင္ ျမန္မာအား 
ကစားအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အိမ္ရွင္ဆီး 
ဂမ္ိးတြင ္ရရိွထားသည့ ္အဆင့ရ္ပ္  
တညမ္ႈထက ္အဆင့မ္်ား က်ဆင္း 

သြားႏိုင္ေၾကာင္း အားကစား၀န္ 
ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး 
တင့္ဆန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ 
လအတြင္းက ေအာင္ပဲြရ လက္ 
ေ၀ွ႔သမားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပဲြအခမ္းအ 
နားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 (၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွအားကစား ၿပိဳ င္ပဲြ  
(ဆီးဂိမ္း) ကို လာမည့္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၁၆ ရက္အ 
ထ ိစငက္ာပူႏိငုင္ကံ လကခ္ကံ်င္း 
ပမည္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းတြင္
ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ 

အားကစားနည္း ၃၆ မ်ဳိး
၁။ ေရကူး၊ ၂။ ျမားပစ္၊ ၃။ ေျပး 
ခုန္ပစ ္၄။ ၾကက္ေတာင ္၅။ ဘတ္ 

စကက္ေဘာ ၆။ ဘိလိယက္/စႏူ 
ကာ ၇။ ဘိုးလင္း ၈။ လက္ေ၀ွ႔ ၉။ 
ကႏူးယက ္၁၀။ စကဘ္ီး ၁၁။ ျမင္း  
စီး ၁၂။ ဓားေရး ၁၃။ ဖလိုးေဘာ 
၁၄။ ေဂါက္သီး ၁၅။ ကြၽမ္းဘား 
၁၆။ ေဟာ္က ီ၁၇။ ဂ်ဴဒိ ု၁၈။ နက ္
ေဘာ ၁၉။ ပန္ၾကပ္ဆီလတ္ ၂၀။ 
ပီတန္း ၂၁။ အေနာက္တိုင္းေလွ 
၂၂။ ရပ္ဘီ၂၃။ ရြက္ေလွ ၂၄။ 
ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ၂၅။ ေသနတ္ပစ္ 
၂၆။ ေဆာ့ဖ္ေဘာ ၂၇။ စကြက္ခ်္ 
၂၈။ စားပဲြတငတ္င္းနစ ္၂၉။ တုိက ္
ကြမ္ဒို ၃၀။ တင္းနစ္ ၃၁။ ႐ိုးရာ 
ေလွ ၃၂။ သံုးမ်ဳိးစံု ၃၃။ ေဘာ္လီ  
ေဘာ ၃၄။ ၀ါတာစကီ ၃၅။ ၀ူ႐ွဴး 
၃၆။ ေဘာလံုး

ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနစဥ္
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အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပဲြ 
ျမန္မာ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္
ခ်စ္၀ိုင္း

ရန္ကုန္၊ ေမ-၄
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္  
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ 
အာဆယီ ံတကသၠိလုမ္်ား အားက 
စားၿပိဳင္ပဲြကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကစား 
နည္းရွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ 
ၿပိဳင္မည္ျဖစေ္ၾကာင္း သတင္းရရိွ 
သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ  တကၠသိုလ္ 
မ်ားမွ ေက်ာင္းလက္ေရြးစင္မ်ား 
ေရြးခ်ယက္ာ ၿပိဳငပ္ဲြကိ၀ုင ္ေရာက ္
ယွဥ္ ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  
ယခုလက္ရွိတြင္ ကစားနည္းတစ္ 
မ်ဳိးတည္းကိုသာ လက္ေရြးစင္  
ေရြးခ်ယထ္ားၿပီး က်နက္စားနည္း 
မ်ားအတြက္  လူေရြးခ်ယ္ပဲြကို  
တကၠသိုလ္မ်ား ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ 
ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း  
ဒ ဂုံ တ ကၠ သို လ္ အား က စား မွဴး  
ဦးညြန္႔၀င္းက ေျပာသည္။
 ‘‘တကသၠိလုမ္်ား အားကစား 
ၿပိဳင္ပဲြကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ကစား 
နည္းရွစ္မ်ဳိး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
မွာပါ။ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းတစ္မ်ဳိး  
တည္းပဲ လူေရြးၿပီး သြားတယ္။ 
က်န္တာေတြကေတာ့ ေက်ာင္း 
ျပန္ဖြင့္မွ ေရြးရမယ္’’ ဟု ၎က 
ေျပာသည္။
 အာဆီယံတကၠသိုလ္ မ်ား  

အားကစားၿပိဳင္ပဲြကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ က 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင၀္င္ေရာက ္
ခဲ့ ၿပီး ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုသာ ရရိွ 
ထားေၾကာင္း အဆုိပါ ေရႊတံဆိပ္ 
ကို  အ မ်ဳိး သားႏွ စ္ေ ယာ က္ တဲြ  
ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြမွ ရယူေပး 
ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညြန္႔၀င္း 
က ေျပာသည္။
 ယခုႏွ စ္အင္ ဒို နီး ရွားႏုိ င္ ငံ  
၌ က်င္းပမည့္ အာဆီယံတကၠ 
သိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္ 
ေဘာလုံး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေဘာ္ 
လီေဘာ၊ ေရကးူ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ 
တုိက္ကြမ္ဒို၊ ကရာေတးဒုိႏွင့္ စစ္ 
တုရင္အစရိွသည့္  ကစားနညး္ 
မ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။
 က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ တကၠ 
သုိလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြမွ 
တကၠသိုလ္လက္ေရြးစင္မ်ားကုိ  
ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆန္ခါ 
တင္အဆင့္အေနျဖင့္  အထက္ 
ျမန္မာျပည္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ 
ႏွစ္ခုရွိ တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္း 
ကာ ထပ္မံေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ 
ၿ ပီး  ျပည္တြင္းနည္းျပ တစ္ ဦး  
ငွားရမ္းကာ အာဆီယံတကၠသိုလ္ 
မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရ 
သည္။ 

အာစင္ဝင္းဂါးသည္ စပိန္တြင္သာဆုိပါက 
အလုပ္ထုတ္ခံရဖြယ္ရွိဟု ဝက္စ္ဘရြန္းနည္းျပေျပာၾကား

လန္ဒန္၊ေမ-၄
ဝက္စ္ဘရြန္းနည္းျပ ပီပီမဲလ္က  
ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖလားလကမ္ဲ့ျဖစ ္
ေနေသာ အာဆငန္ယ္နည္းျပ အာ 
စငဝ္င္းဂါးသည ္စပိန္တြငသ္ာ လပ္ု 
ကုိင္ေနပါက နည္းျပရာထူးမွ အ 
လပုထ္တုခ္ရံဖြယရ္ွိေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားလုိက္သည္။
 အာဆင္နယ္အသင္းသည္ 
ဝင္းဂါးလက္ေအာက္တြင္ ၂၀၀၅ 
က အကဖ္္ေအဖလားရခဲ့ၿပီးေနာက ္ 
မည္သည့္ဖလားမွ ထပ္မရေတာ့ 
ဘ ဲယခုရာသတီြငလ္ည္း လာမည္ ့
ႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဝင္ခြင့္ ရႏုိင္မည့္  
စတုတၳေနရာႏွင့္သာ ေက်နပ္ရ 
မည္ျဖစ္ကာ ရႏုိင္ေျခရွိသည့္ 
ဖလားအျဖစ္ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ 
ဟူးလစ္ီးတီးႏငွ့ ္အကဖ္္ေအဖလား 
ဗိုလ္လုပြဲကစားရန္ရွိသည္။
 ‘‘အာစငဝ္င္းဂါးဟာ စပိန္မွာ 
ဆုရိင ္ရွငသ္န္ဖို႔မလြယ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ 
ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ရီးရဲလ္မွာ 
အနဆ္ယ္ေလာတ့ ီႀကံဳခဲတ့ာ နမနူာ 
ေကာင္းပါပဲ။ သူဟာ သံုးလ 
ေလာက ္ဖအိားေတြဝငခ္ဲၿ့ပီး အခမု ွ

ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲကုိ ေရာက္ 
ခဲ့တာပါ။ စပိန္နဲ႔ ဂ်ာမနီတုိ႔မွာ 
လည္း ဒီလုိပါပဲ။ နည္းျပခ်ဳပ္ေတြ 
ဟာ ရလဒ္ေတြေၾကာင့္သာ ရွင္ 
သန္ရတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု စပိန္ 
သား နည္းျပပီပီမဲလ္က ေျပာ 
သည္။
 သုိ႔ေသာ္ မဲလ္က ဝင္းဂါး အ 
လုပ္မျပဳတ္သည္ကို မအ့ံၾသေၾကာင္း၊  
၎သည္ အေတြးအေခၚေကာင္း 
သူျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 အာဆင္နယ္သည္ ယခုႏွစ္ 
တြင္ အက္ဖ္ေအဖလားသာရခဲ့ပါ 
က ၂၀၀၅ မွစ၍ ဖလားလကမ္ဲ့ ျဖစ ္
ေနျခင္းကိ ုအဆံုးသတ္ႏုငိမ္ည ္ျဖစ ္
သည္။
 အာဆင္နယ္သည္ ယခုႏွစ္ 
ခ်န္ပီယံလဂိတ္ြငလ္ည္း (၁၆)သင္း  
႐ံႈးထြက္အဆင့္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘုိင္ 
ယနက္ု ိပထမအေက်ာတ့ြင ္တစဂ္ိုး 
စ ီသေရရကာ ဒတိုယအေက်ာ့အိမ္ 
ကြင္းတြင္ ၀-၂ ဂိုးျပတ္ျဖင့္ ႐ံႈးခဲ့ရ 
သည္။

—Ref: Soccerway
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ခ်န္ပီယံကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ လာလီဂါပြဲမ်ားနဲ႔ ဒီတစ္ပတ္ ဥေရာပလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား
ကိုေအးျမတ္
ဒတီစပ္တ္ ဥေရာပလဂိ္ေတြထမွဲာ 
ပရီးမီးယားလိဂ္ကေတာ့ ေနာက္ 
ဆံုးပြစဲဥ္(၃၈)ကု ိေရာကလ္ာပါၿပီ။ 
စီးရီးေအမွာေတာ ့ဂ်ဴဗငတ္ပ ္ဗုလိ ္
စြဲသြားၿပီး ႐ိုးမားတို႔ ဂုဏ္သိကၡာ 
အရ ကစားႏုငိပ္ါတယ္။ လာလဂီါ 
မွာေတာ့ အႀကိတ္အနယ္ ဆက္ 
ကစားရမွာျဖစၿ္ပီး မာလာဂါနဲ႔ အိမ္ 
ကြင္းကစားရမွာေၾကာင့္ ၾကည့္ 
ေကာင္းဦးမယ္ျဖစ္ၿပီး ရီးရဲလ္က 
ေတာ့ ဆယ္လ္တာဗီဂိုနဲ႔ အေဝး 
ကြင္းကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ္
၁၁၊ ေမ၊ တနဂၤေႏြ

ကာဒစ္ဖ္-ခ်ယ္လ္ဆီး
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၄
 ဇယားေအာက္ဆံုးက ကာ 
ဒစ္ဖ္တုိ႔ တန္းဆင္းရဖို႔ ေသခ်ာေန 
ေပမယ့္ ခ်ယ္လ္ဆီးကို ခံကစား 
သြားႏုိင္ပါတယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီးတို႔ 
လိဂ္ မွာေရာ၊ အက္ဖ္ေအပြဲမွာပါ 
၄-၁ ဂိုးရလဒေ္တြနဲ႔ခ်ည္း ႏုိင္ 
ထားဖူးတယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီး ႏွစ္ဂိုး 
ေလာက္ရႏုိင္ပါတယ္။

လီဗာပူး-နယူးကာဆယ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၂-၂
 လီဗာပူးအိမ္ကြင္းမွာ အ 

ေကာင္းဆံုးကစားႏုိင္ၿပီး ဂိုးသြင္း 
မ်ားႏုငိတ္ယ။္ နယူးကာဆယ ္ခစံစ ္
ကစားႏုိင္ေပမယ့္ လီဗာပူးကို အ 
သင္းလိကု ္မယဥွ္ႏုငိပ္ါဘူး။ လဗီာ 
ပူး ႏွစ္ဂိုးအသာေလာက္ရႏုိင္ၿပီး 
ဂိုးမ်ားႏုိင္တယ္။

မန္စီးတီး-ဝက္စ္ဟမ္း
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၃-၀
 ဝက္စ္ဟမ္း ခံစစ္အားနည္း 
တာေၾကာင္ ့အမိရ္ငွ္ႏုငိပ္ြရဲသြားမွာ 
ပါ။ မန္စီးတီး ဂိုးမမ်ားေတာင္မွ 
တစဂ္ိုးအသာနဲ႔ အျပန္အလန္ွသြငး္ 
ရင္း ႏုိင္မယ့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာ့ဝွစ္ခ်္-အာဆင္နယ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၄
 ေနာ့ဝွစ္ခ်္အသင္း အာဆင္ 
နယန္ဲ႔ေတြ႕တိငု္း ဂိုးျပတ႐္ံႈးတာမ်ား 
ပါတယ္။ အာဆငန္ယ္ အဆင့(္၄) 
နဲ႔ ခ်နပ္ယီလံဂိဝ္ငခ္ြင့ခ္ိငုၿ္မဖဲုိ႔ အႏုငိ ္
ကစားသြားမယ့္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အာဆငန္ယ ္ဂိုးနည္းႏုငိတ္ယ။္ အ 
ျပန္အလွန္သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ကပ္ႏုိင္ 
သြားႏုိင္ပါတယ္။
စီးရီးေအ
၁၀၊ ေမ၊ စေန

႐ိုးမား-ဂ်ဴဗင္တပ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၃
 ႐ိုးမား အိမ္ကြင္းေနာက္ဆံုး 

ငါးပြမဲွာ ေလးပြဲႏုငိ ္တစပ္ြသဲေရ က် 
ေနၿပီး ဂ်ဴဗငတ္ပ္ကိ ုအျပန္အလန္ွ  
ကစားသြားမွာ ျဖစပ္ါတယ။္ ႐ိုးမား  
ကပ္ႏုိင္သြားႏုိင္ေျခရွိၿပီး သေရပြဲ 
လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
၁၁၊ ေမ၊ တနဂၤေႏြ

အင္တာမီလန္-လာဇီယို
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၁
 လာဇီယုိဟာ ကစားရခကတ္ဲ ့
အသင္းျဖစ္ၿပီး အင္တာအိမ္ကြင္း 
ဆုိေပမယ္ ့ထနိ္းကစားရႏုငိတ္ယ။္  
သေရျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အင္တာ ႏုိင္ရင္ 
လည္း ဂိုးမျပတ္ဘဲ ႏုိင္မွာပါ။

လီေဗာ္ႏို-ဖီအုိရင္တီးနား
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၁
 ဖီအုိရင္တီးနား ယူ႐ိုပါလိဂ္ 
ဝင္ခြင့္ က်ိန္းေသေနၿပီး ဖိအားမရွိ 
ဘဲ ကစားႏုိင္မွာပါ။ အိမ္ကြင္းမွာ 
သေရ (သို႔မဟုတ္) တစဂ္ိုးအသာပ ဲ
ယူႏုငိမ္ယ။္ လီေဗာ္ႏိုေနာကဆ္ံုးပြ ဲ
ေတြြမွာ ဇယားေအာက္ေျခကေန 
႐ုန္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္လုိ႔ပါ။
လာလီဂါ
၁၁၊ ေမ၊ တနဂၤေႏြ
အက္သလက္တီကုိ-မာလာဂါ

ပေက်ာ့ရလဒ္ ၁-၀
 အက္သလက္တီကို သတိ 
ထားရမယ္ပ့ြဲျဖစပ္ါတယ။္ အာ႐ံစုူး 

စုကိမ္ႈလြတရ္င ္ခရံႏုငိတ္ယ။္ အမိ ္
ကြင္းဆိုေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ 
ဆံုမႈေတြအရ ဂိုးမျပတ္ႏုိင္ဘူး။ 
အက္သလက္တီကုိ ဂိုးအနည္းနဲ႔ 
ႏုိင္ေျခရွိတယ္။

အယ္လ္ခ်ီ-ဘာစီလိုနာ
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၄

 အယလ္ခ္်ကီိ ုဘာကာ အႏုငိ ္
ကစားႏုငိပ္ါတယ။္ ဒါေပမဲ ့အယလ္ ္
ခ်ီ တန္းဆင္းဇုန္ထိပ္နားက ထပ ္
တက္ႏုငိ္ေအာင ္ဘာကာဆကီ အ 
မတွရ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းႏုငိတ္ယ။္ ဘာကာ 
ႏွစ္ဂိုးေလာက္ ရႏုိင္ပါတယ္။

ဆယ္လ္တာဗီဂို-ရီးရဲလ္
ပေက်ာ့ရလဒ္ ၀-၄
 ဆယလ္တ္ာဗဂီိအုမိက္ြင္းမွာ 
ရီးရဲလ္ သတိထားရမယ့္ ပြဲက်ပ္ 
ျဖစလ္ာႏုငိတ္ယ္။ ပထမအေက်ာ့ 
ဂိုးရလဒ္မ်ိဳး မထြက္ႏုိင္ဘဲ ႏွစ္ဂိုး 
အမ်ားဆံုးပဲ ရီးရဲလ္ရႏုိင္တယ္။
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စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ သက္ေသခံရန္ စႏုိးဒန္အား ဖိတ္ၾကားမႈ ဂ်ာမနီအစိုးရသတိေပး
ဘာလင္၊ေမ-၃

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ သူလွ်ိဳလုပ္ 
ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ 
ေဆးရာတြင္ အေမရိကန္အမ်ိဳး 
သားလံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီ ဝန္ထမ္း 
ေဟာင္း အက္ဒဝပ္စႏုိးဒန္အား 
သက္ေသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရန္ ေခၚယူမႈမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္ေစလိမ့္ 
မညဟု္ ဂ်ာမနီအစုိးရက သတိေပး 
ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 အမိေျမႏငွ့ ္ႏုငိင္ရံပ္ျခားတြင ္

အေမရိကန္ႏုငိင္၏ံ ေထာကလ္မ္ွး 
ေရး အစီအစဥ္မ်ားစြာ၏ အေသး 
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ခ် 
လုိက္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္သြားသည့္ စႏုိးဒန္မွာ ၿပီးခဲ့ 
သည့္ႏွစ္က ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ခုိလံႈ 
ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။
 ၎မွာ ဖမ္းဆီးခံရႏုိင္ၿပီး 
အေမရကိန္ႏုငိင္သံုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး 
အပခ္ရံမည္အ့ႏရၲာယမ္်ားေၾကာင္ ့
ဂ်ာမနီကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္၏ မဟာ 
မိတ္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေျခခ်ဖြယ္မရွိဟု 

ထင္မွတ္ရသည္။
 အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးပူး 
ေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈအေပၚ ထခိုကိ ္
ႏုိင္ၿပီး အေမရိကန္-ဂ်ာမနီ ဆက္ 
ဆံေရးကိ ုအႏတုသ္ေဘာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ စႏိုးဒန္ လာ 
ေရာက္သက္ေသခံေစရန္ ဂ်ာမနီ 
အစိုးရက ဆႏၵမရိွဟု ေၾကညာခ်က ္
တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 စႏုိးဒန္မွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ 
လာေရာကသ္က္ေသခံရန္ ျဖစ္ႏုငိ ္
ေသာ္လည္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳ 
ေရး အက်ိဳးစီးပြားမွာ လႊတ္ေတာ္ 
၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈထက္ ဦးစား 
ေပး ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယင္းေၾက 
ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 အေမရိကန္ ဥပေဒလုပ္ငန္း 
တစ္ခုက ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရိွ ဂ်ာမနီ 
သ႐ံံုးသို႔ ေပးပုိ႔လိကု္ေသာ အစရီင ္
ခံခ်က္တစ္ရပ္တြင္ အေမရိကန္ 

ႏုငိင္၏ံ ထပိတ္န္းလွ်ိဳ႕ဝကွ ္သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ်ာမနီ၊ 
႐ုရွား (သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ခ် 
ျခင္းျဖင့ ္ရာဇဝတမ္ႈက်ဴးလြနပ္ါက 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံက တရားစီရင္ 
ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။
 အကယ္၍ စႏုိးဒန္ လာ 
ေရာက္သက္ေသခံပါက အေမရိ 
ကန္ႏုိင္ငံ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္း အ 
ခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုအမ်ားသိေစ 

လုိက္သည့္ ဂ်ာမနီလႊတ္ေတာ္ 
အမတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်မည္ျဖစ္သည္။
  ဂ်ာမနီလႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို 
အေမရိကန္က ေလးစားရမည္ျဖစ ္
ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ မလိအုပ္ဟု အေမရိကန္ဥပေဒ 
လပ္ုငန္း၏ အစရီငခံ္စာတြင ္ေဖာ္ 
ျပထားသည္။

—Ref: Reuters

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္  
အီးယူ၊ ယူကရိန္းႏွင့္ ႐ုရွား ေဆြးေႏြးမည္

ဝါေဆာ၊ေမ-၃
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေပးပို႔မႈမ်ားတြင ္
ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ေရွာင္လႊဲႏုိင္ 
ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းကိစၥကို 
ယကူရနိ္း၊ ႐ရုွားႏုငိင္တံုိ႔ႏငွ့ ္ယခလု 
အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ 
သြားမည္ဟု အီးယူက ေျပာၾကား 
သည္။
 ဝါေဆာၿမိဳ႕တြင ္ျပဳလပ္ုေသာ 
သံုးပြင့္ဆုိင္ အစည္းအေဝးအၿပီး 
အီးယူ၏ စြမ္းအင္ေကာ္မရွင္နာ 
မင္းႀကီး ႐ူအန္သာအုိတင္ဂ်ာက 
ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ကာ 
ယူကရိန္းႏွင့္ ႐ုရွား အျငင္းပြားမႈ 
တြင္ ဘံုရပ္တည္မႈတစ္ရပ္ ရွာေဖြ 
ရမည္ဟု ေျပာသည္။
 ယူကရိန္းက ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ 
ပူးေပါင္းမည့္အစား အီးယူႏွင့္ ပူး  
ေပါင္းေရး လက္မွတ္ထုိးခဲ့ ၿပီး 
ေနာက ္႐ရုွားက ယကူရနိ္း၏ ခ႐ိငု္း 
မီးယားေဒသကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။
 ယင္းေနာက္ ယူကရိန္းအေရွ႕ 

ပိုင္းတြင ္႐ုရွားက မတညမ္ၿငမ္ိျဖစ ္
ေစသညက္ု ိအီးယူႏငွ့ ္အေမရကိန ္
တို႔က စြပ္စြဲထားသည္။
 ေမာ္စကုိက ယူကရိန္းသုိ ႔ 
ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္း 
ကိုလည္း ၁,၀၀၀ ကုဗမီတာလွ်င္ 
၂၆၈ ဒသမ ၈၀ ေဒၚလာမွ ၄၈၅ 
ေဒၚလာသုိ႔ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။
 ယူကရိန္းက ေစ်းႏႈန္းသစ္ 
အတုငိ္း မေပးဘ ဲေႂကြးၿမ ီကန္ေဒၚ 
လာ ၃ ဒသမ ၅ ဘလီယံီကိ ုမေပး 
လွ်င္ ဓာတ္ေငြ႕ေပးပုိ႔မႈ ကန္႔သတ္ 
မည္ဟု ေမာ္စကုိက ၿခိမ္းေျခာက္ 
ထားသည္။
 အီးယစူြမ္းအင္ေကာမ္ရငွန္ာ 
အုိတင္ဂ်ာက ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္း 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ 
ကာ တရားမွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္း 
တစ္ရပ္ ေပၚထြက္ေရး အီးယူက 
ၾကားဝင္ညိႇႏႈင္ိးေပးလိုသည္ဟု ေျပာ 
ၾကားသည္။

—Ref: AP

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီကူးေစလွ်င္ 
ရာဇဝတ္မႈ သတ္မွတ္မည္

ကမ္ပါလာ၊ေမ-၃
ေအ့ဒ္စ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစေသာ 
အတိခ္်အ္ုငိဗ္ဗီုငိ္းရပစ္အ္ား တမင ္
တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ 
ပါက ရာဇဝတ္မႈသတ္မွတ္မည့္ 
ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကုိ ယူဂန္ဒါ 
ႏုိင္ငံမွ အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳ 
ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
 အစိုးရက အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ 
ကူးစကခ္ရံမႈ မ်ားျပားလာျခင္း ရပ ္
တန္႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ေသာ္ 
လည္း တက္ႂကြလႈပရ္ွားသမူ်ားက 
မ ူအတိခ္်အ္ုငိဗ္ပီုိးရွသိမူ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆကဆ္မံႈရွမိညက္ိ ုစိုးရမိ္ေန 
ၾကသည္။
 ယခ ုဥပေဒအရ အိတ္ခ်အို္င ္

ဗီပုိးအား စိတ္ပါလက္ပါႏွင့္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ကူးစက္ေစေၾကာင္း 
ျပစ္မႈထင္ရွား ေတြ႕ရွိသူမ်ားကို 
ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။
 သုိ႔ေသာ္ ယခုဥပေဒေၾကာင့္ 
လအူမ်ား အတိခ္်အ္ုငိဗ္စီစ္ေဆးမႈ 
ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏုိင္သလို ေရာ 
ဂါပုိုးရွိသူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္း အေၾကာင္းျပခ်ကလ္ည္း ျဖစ ္
ႏိုင္သည္ဟု ယူဂန္ဒါအိတ္ခ်္အုိင္ 
ဗီ/ေအ့ဒ္စ္ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္း ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ တက္ႂကြ 
လႈပရ္ွားသ ူေရ႕ွေနဒုိရာကကီြနက္ုိ 
က ေျပာၾကားသည္။

—Ref: AP
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ေတာင္ဆူဒန္အစုိးရ ထုိးစစ္ဆင္မႈရပ္တန္႔

ဘင္တူး၊ေမ-၅
သပုူန္မ်ားလကမွ္ ေရနံႂကြယ္ဝရာ 
ဘငတူ္းၿမိဳ႕ကိ ုျပန္လညသ္မ္ိးပိုက ္
ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေတာငဆ္ဒူန္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အျပင္းအထန္ 
ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားမွ ေနာက္ျပန္ 
ဆုတ္ခဲ့သည္ဟု ဘီဘီစီသတင္း 
ေထာက္တစ္ဦးက ေျပာ ၾကား  
သည္။
 ေတာင္ဆူဒန္အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္း 
ပတ္ကုန္တြင္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္တန္း 
ျဖင့္ ဘင္တူးၿမိဳ႕လယ္သို႔ ခ်ီတက္ 
ခဲ့ၾကသည္။
 သို႔ရာတြင္ ဘင္တူးၿမိဳ႕စြန္ရွိ 
ကလုသမဂၢၿခံဝင္းအတြင္း ေနထိုင ္
ေနေသာ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ 
က တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဆုတ္ခြာလာ 
သညက္ု ိျမင္ေတြ႕ခဲသ့ညဟု္ ေျပာ 
ၾကားသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ 
စ၍ ေတာငဆ္ဒူန္ႏုငိင္တံြင ္တုကိပ္ြ ဲ
မ်ား စတင္ျဖစပ္ြားခဲၿ့ပီး ဘငတ္ူးၿမိဳ႕ 
သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လက္ေျပာင္း 
လက္လႊဲျဖစ္ခဲ့သည္။
 ေတာင္ဆူဒန္သမၼတ ဆယ္ 
ဗာကီယာႏွင့္  ဒုသမၼတေဟာင္း 

ရီယက္ေမခ်ာတုိ႔အၾကား ပဋိပကၡ 
မ်ားေၾကာင့္  ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံ 
တြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ 
ပြားခဲ့ၿပီး လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသ 
ဆံုးခဲ့ရသည္။
 ရီယက္ေမခ်ာ၏ သူပုန္တပ္ဖြ႕ဲ 
မ်ားသည္ ဧၿပီလတြင္ ဘင္တူးၿမိဳ႕ 
ကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့ ၿပီး လူရာေပါင္း 
မ်ားစြာအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု 
ကုလသမဂၢက စြပ္စြဲခဲ့သည္။
 ကန္ႏိငုင္ံျခားေရးဝနႀ္ကီး ဂြၽန ္
ကယ္ရီသည္ သမၼတကီယာႏွင့္ 
ေမခ်ာတို ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးရန္  သေဘာတူညီမႈရ  
ယူႏိုင္ခဲ့သည္။
 ေတာင္ဆူဒန္လြတ္လပ္ေရး 
မရရွိမီ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း စစ္ 
အတူတိုက္ခဲ့ေသာ ကီယာႏွင့္  
ေမခ်ာတို ႔အၾကား အာဏာလုမႈ 
ေၾကာင္ ့လမူ်ိဳးေရးတုကိခ္ုကိမ္ႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
 ကုလသမဂၢ  အဖြဲ ႕သည္  
ေတာငဆ္ဒူန္ႏုငိင္သံုိ႔ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 
တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၈,၅၀၀ ခန္႔ ေစလႊႊတ္ 
ထားခဲ့သည္။

—Ref: BBC

အီရန္ႏ်ဴအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ယခုသီတင္းပတ္တြင္ေတြ႕မည္
ကုလသမဂၢ၊ေမ-၅

ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ ဇူလုိင္ 
၂၀ ရက္မတိုင္မီ အီရန္ႏ်ဴကလီး 
ယား လကန္ကမ္်ား ထတုလ္ပု္ႏုငိ ္
သည့္ စြမ္းရည္ကုိ ကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈတစ္ 
ရပ ္ရရွိေရး ေမွ်ာလ္င့ခ္်ကမ္်ားျဖင့ ္
အရီန္ႏုငိင္ံႏငွ့ ္ကမၻာအ့ငအ္ားႀကီး 
ႏုငိင္ ံေျခာက္ႏုငိင္မံ ွႏ်ဴကလီးယား 
ကြၽမ္းက်ငသ္မူ်ား ယခသုတီင္းပတ ္
အတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူး 
ေယာကၿ္မိဳ႕တြင ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး 
မည္ျဖစ္သည္။
 ယင္း အခက္ခဲဆံုး ကိစၥကုိ 
ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရဦးမည္ျဖစ္ကာ 
မည္သည့္သေဘာတူညီမႈမဆို  

ပ်က္ျပယ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန 
တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ယင္းညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပါဝင္ 
သည္ ့႐ရုွား၊ ႏုငိင္တံကာအဏုျမဴ 
စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (IAEA)ႏွင့္ 
ျပင္ပမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကမူ 
အရီန္ႏုငိင္မံွာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက ္
လိုၿပီး ယခင္က ေရွာင္လႊဲဖူးသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကိ ုေျဖၾကားကာ အရီန ္
ႏုိင္ငံကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ တားဆီး 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစ 
မည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ 
ရယူလုပုံိေပၚသညဟု္ ေျပာသည။္
 ကုလသမဂၢႏ်ဴေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးအဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အ 
ျပည့္အဝရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမလ ၄ 

ရက္တြင္ အီရန္အရာရိွတစ္ဦးက 
ေျပာၾကားထားၿပီး အီရန္ႏုိင္ငံရွိ 
ေနရာႏွစ္ခုသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ႏ်ဴ  
စံစုမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား  လာမည္ ့
ရက္ပုိင္းအတြင္း သြားေရာက္ 
စစ္ေဆးမည္ဆုိေသာ သတင္း 
ေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိေရး 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ အား 
တက္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။
 အီရန္ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းရွိ 
အာဒါကန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ယာ့ဇ္ၿမိဳ႕တုိ႔ရွိ 
ယူေရနယီမတ္ူးေဖာ္ေရး မုငိ္းတြင္း 
ႏငွ့ ္ယူေရနီယမ္သန္႔စင္ေရးစက႐ုံ္ 
တို႔သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးမွဴးမ်ား ေမလ ၅ ရက္ႏငွ့ ္၆ ရက ္
တြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးမည္ဟု 

အရီန္ႏုငိင္အံဏုျမဴဌာန ေျပာေရး 
ဆုိခြင့္ရွိပုဂၢိဳလ္ ဘီဟာ႐ုကာမယ္ 
ဗနဒ္ကီိ ုကိုးကား၍ အရီန္ႏုငိင္ပံုငိ ္
IRNA သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ  
သည။္ မိမိတုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယား အစ ီ
အစဥ္မွာ ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးအတြက္ျဖစ ္
ၿပီး ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ထုတ္ 
လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု အီရန္ 
ႏိုင္ငံက ေျပာၾကားေသာ္လည္း 
အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ 
မ်ားႏွင့္ အစၥေရးႏုိင္ငံတုိ႔က အီရန္ 
ႏိုင္ငံ၏ အမွန္တကယ္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ 
မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

—Ref: AP

ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ေလ့ 
လာမႈအရ သိရသည္။
 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ သတင္းရရွိ 
သည့္ သတင္းတစုိက္မတ္မတ္ 
ရွာသူမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၈ 
ရာခိုင္ႏႈန္း)က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ 

သတင္းရရိွရန္ အေရးပါေသာ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာၾကားၿပီး ခဏတစ္ျဖဳတ္  
သ တ င္း လုိ က္ ရွာေ လ့ ရွိ သူ မ်ား  
ၾကား ယင္းသို႔ ေျပာသူအေရအ 
တြက္မွာ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

 ေဖစ့ဘ္ြတခ္တ္ြင ္ေဖာ္ျပထား 
ေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္သာ 
မဟုတ္ပါက မိမိမွာ ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
အမ်ားအျပား၌ သတင္းရွာရန္ 
အခ်နိမ္ရွိေသာေၾကာင္ ့ကမၻာေပၚ 
တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျဖစ္ 

အပ်ကမ္်ားကိ ုလံုးဝအမနွတ္ကယ ္
သရိွိႏုငိဖ္ြယမ္ရွဟိ ုယင္းေလလ့ာမႈ 
အတြင္း ေျဖၾကားခဲ့သူတစ္ဦးက 
မွတ္ခ်က္ျပဳ ေရးသားထားသည္။

—Ref: AFP

မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွာေဖြမႈေလးပံုတစ္ပံုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရွာေဖြေပး

ေနာက္ေက်ာဖံုး မွ
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တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ 
အေဝးေျပးလမ္းလိုဏ္ေခါင္းၿပိဳက်၍ 
လုပ္သားေျခာက္ဦးေသဆံုး

ရာဇဝတ္ဂုိဏ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဖြယ္ရွိသည့္ကေလးမ်ား အသတ္ခံရမႈ
ဟြန္ဒူးရပ္စ္အာဏာပုိင္မ်ား စစ္ေဆးေန

တီဂူစီဂယ္ပါ၊ေမ-၃
ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ 
ရန္ ျငင္းပယ္ၿပီးေနာက ္သတ္ျဖတ္ 
ခံရဖြယ္ရိွသည့္ ကေလးငယ္ အ 
နည္းဆံုး ခနုစဥ္ီးေသဆံုးမႈကု ိဟြန ္
ဒူးရပ္စ္အာဏာပုိင္မ်ားက စံုစမ္း 
စစ္ေဆးေနသည္။
 ေနာကဆ္ံုးအမႈတြင ္ႏွပိစ္က ္
ခံထားရပုံေပၚေသာ အသကခု္နစ ္
ႏစွအ္ရြယ ္ေယာက္်ားေလးတစဥ္ီး 
၏ အေလာင္းကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရွာ 
ေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 ယင္းမတိုငမီ္ တစရ္ကက္ ၎ 
၏ အသက(္၁၃)ႏစွအ္ရြယ္ အစက္ု ိ
ျဖစသ္၏ူအေလာင္းကိ ုေတြ႕ရွထိား 
ၿပီးျဖစ္သည္။
 ယင္း အမႈမ်ားအားလံုးမွာ 
စက္မႈၿမိဳ႕ ဆန္ပက္ဒ႐ုိဆူလာရိွ 
လမ္းသရဲဂုိဏ္းမ်ား ႀကီးစိုးရာ 
ေဒသတစ္ခုအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္လ 
က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံမွာ ကမၻာ 
ေပၚတြင ္လသူတမ္ႈႏႈန္း အျမင့မ္ား 
ဆံုး ႏုငိင္မံ်ားအနက ္တစ္ႏုငိင္ံျဖစ ္

သည္။
 ယင္းအၾကမ္းဖကတို္ကခို္က ္
မႈ အမ်ားစုမွာ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံ၏ 
အဓိက လမ္းသရဲဂုိဏ္းမ်ားျဖစ္ 
ေသာ မာရာ-၁၈ ဂိုဏ္းႏွင့္ မာရာ 

ေဘဂ်င္း၊ေမ-၃
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း အန္ဟြီ 
ျပညန္ယ္တြင ္စေနေန႔အေစာပိုင္း 
၌ ေဆာက္လုပ္ဆဲ လိုဏ္ေခါင္း 
တစခ္ ုၿပိဳက်ခဲရ့ာ လပုသ္ားေျခာက ္
ဦး ေသဆံုးၿပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရခဲ့ 
သည္။
 ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ လုိဏ္ေခါင္း 
မွာ ခ်ီက်ိဳးခ႐ိုင္အနီး ယန္ဇီျမစ္ကုိ 
ျဖတ္မည္ ့အေဝးေျပးလမ္းမေပၚမွ 
တံတားတစ္ခုအတြက္ ေဆာက္ 
ေနသည့္ လိုဏ္ေခါင္းျဖစ္သည္။
 ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ လုပ္သား 
မ်ားကုိ ေဒသခံေဆး႐ံုသုိ ႔ လႊဲ 

ေျပာင္းကုသေပးထားၿပီး မေတာ္ 
တဆမႈျဖစစ္ဥ္ကု ိတာဝန္ရိွသမူ်ား 
က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။
 သတင္းတြင ္ေသဆံုးဒဏရ္ာ 
ရသည့္ လုပ္သားမ်ား၏ အေျခအ 
ေန အေသးစတိ္ႏငွ့ ္အျခားအခ်က ္ 
အလက္မ်ားကို ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ တည္ေဆာကသ္ည္ ့လပု ္
ငန္းခြငက္ု ိတာဝနခ္လံပုက္ိငုသ္ည္ ့
အစိုးရဌာန (သုိ႔မဟုတ္) ပုဂၢလကိ 
ကုမၸဏီအမည္ကုိလည္းေကာင္း 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

—Ref: China.org

ဆာလ္ဗာထ႐ူခ်ာတုိ႔ၾကား အၿမဲ 
မျပတ ္တိကုခ္ုကိမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ ္ 
ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘီဘီစီ 
သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာ 
သည္။

 တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြင္း လူ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲၿ့ပီး 
ျဖစ္သည္။
 စံစုမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ႀကီးၾကပ ္
ရန္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ ဆန္ပက္ဒ႐ုိ 

ဆူလာသို႔ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္  
ေအာ္စကာဖာနန္ဒုိခ်င္ခ်ီလာသည္  
ေမလ ၂ ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ ့
သည္။
 ရာဇဝတဂ္ုဏိ္းမ်ား ပါဝင္ေန 
မႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု 
၎ကေျပာသည္။

 သို႔ေသာ္ ယင္းသတ္ျဖတ္မႈ 
မ်ားတြင္ လမ္းသရဲဂုိဏ္းမ်ား ပါ  
ဝင္သည္ဟု မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ 
ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးမွဴးမ်ားက ယခင္ကပင္ ေျပာ 
ၾကားထားသည္။    

—Ref: BBC

အေမရကိနက္ အလိရုွိေနေသာ မူးယစရ္ာဇာ ကားလို႔စအ္ာႏိလုဒ္ိလုိဘုိကုိ ုထနိ္းသမိ္းထားသည္ ့စစစ္ခန္းစစ္ေဆးေရးဂတိအ္နီး ကစား 
ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ၾကည့္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရးတစ္ဦး

JORGE CABRERA/REUTERS
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မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္
ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွာေဖြမႈ
ေလးပံုတစ္ပံုကို
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရွာေဖြေပး

ေပၚတူဂီႏုိင္ငံကုိ ေခ်းေငြထပ္မံေပးရန္ 
မလုိအပ္ေတာ့ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ဆန္ဖရန္စစၥကုိ၊ေမ-၅
စမတဖ္နု္းမ်ားႏငွ့ ္သငပ္နု္းကြနပ္်ဴ 
တာ အသုံးျပဳသူမ်ားကို အျခား ေသာ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားရိွ စိတ္ဝင္စား 
ဖြယ္ရာ သတင္းႏွင့္ အျခားက႑ 
မ်ားသို ႔ ၫႊန္ျပေပးသည့္ လူမႈ 
ကြန္ရက္မ်ားအနက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
မွာ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ  
ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း ဝကဘ္ဆ္ိကု ္
လမ္းၫႊနမ္ႈ အထူးလပု္ေဆာင္ေပး 
သည့္ Quantcast ကုမၸဏီ၏ 
ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။
 Quantcast ကုမၸဏီက 
အြနလ္ိငု္းသတင္းႏငွ့ ္ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
က႑မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၅၀ အတြက္ 
ၫႊန္ျပေပးမႈမ်ားကို ေလ့လာ 
စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က 
အျခားေသာ လမူႈကြနရ္ကအ္ားလံုး 
ထက္ ပို၍ၫႊန္ျပေပးႏိုင္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 အသံုးျပဳသူမ်ားကို အျခား 
ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ၫႊန္ျပ 
ေပးမႈတြင ္တြစတ္ာက ၇ ရာခုငိ္ႏႈန္း 
ျဖင့္ ဒုတိယေနရာ၌ ရွိေနၿပီး 
Pinterest က ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ 
တတိယေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း 
Quantcast ကုမၸဏီ၏ ေလ့လာမႈ 
တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 အျခားေသာ လူမႈကြန္ရက္ 
မ်ားမွာ ၁ ရာခိငု္ႏႈန္းစြန္းစြန္းစရီွၾိက 
ေသာ္လည္း Google+ မွာ ယင္း 
ကဲ့သုိ႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ၫႊန္ျပသည့္ 
ကြန္ရကတ္စခု္အျဖစ ္မျမင္ေတြ႕ရ 
ေပ။
 အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၃၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎တို ႔အတြက္ 
သတင္းမ်ားကိ ုေဖစ့ဘ္ြတ္ခ္မွတစ ္
ဆင့္ရရွိၿပီး ယင္းလူမႈကြန္ရက္ကို 
၎တုိ႔၏အေရးႀကီးဆံုး သတင္း 
ရင္းျမစ္အျဖစ္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက 
႐ႈျမငၾ္ကေၾကာင္း သေုတသနဌာန 
၏

ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ အင္ဂိုလာႏုိင္ငံအခန္းက႑ ဂြၽန္ကယ္ရီ ခ်ီးက်ဴး
လူအန္ဒါ၊ေမ-၅

အာဖရိကတုိက္တြင္ ၾကာရွည္စြာ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ေျဖရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ 
ေရနံႂကြယဝ္ေသာ အငဂ္ိလုာႏုငိင္ ံ
၏ ေခါင္းေဆာငမ္ႈ အခန္းက႑ကိ ု
ကန္ႏုငိင္ံျခားေရးဝနႀ္ကီး ဂြၽနက္ယ ္
ရီက ခ်ီးက်ဴးလိုက္သည္။
 ‘‘ၾကာရွည္ၾကာေညာင္းျဖစ္ 
ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေျဖရွင္းေရး  
အငဂ္ိလုာႏုငိင္ရံ႕ဲ ဦးေဆာငမ္ႈနဲ႔ ပူး 
ေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ အင္ဂိုလာ 
ကိ ုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
လုိပါတယ္။ အင္ဂိုလာသမၼတ 
ေဒါ့စ္ဆန္းတို႔စ္နဲ႔ အင္ဂိုလာႏုိင္ငံ 
ဟာ အေရးႀကီးတဲဥ့ီးေဆာငမ္ႈ ေပး 
ခဲ့ပါတယ္’’ဟု အာဖရိကခရီးစဥ္ 
ေနာက္ဆံုးခရီးတစ္ေထာက္ လူ 
အန္ဒါၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွလာေသာ 
ဂြၽန္ကယ္ရီက ေျပာသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က 
အီသီယုိးပီးယားႏုိင္ငံမွ စတင္ခဲ့ 
ေသာ အာဖရိကခရီးစဥ္အတြင္း 
ကန္ႏုငိင္ံျခားေရးဝနႀ္ကီး ဂြၽနက္ယ ္
ရီသည္ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ အရကစ္ကဆ္ံုး ပဋိပကၡမ်ား 
အေပၚ အဓိကအာ႐ံုစူးစုိက္ခဲ့ 
သည္။

 အင္ဂိုလာႏုိင္ငံသည္ ေဒသ 
တြင္း ပဋိပကၡမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ဗဟိအုာဖရကိႏုငိင္ံႏငွ့ ္ဒမီုကိရက ္
တစ္ ကြန္ဂိုသမၼတႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ 
သာမန္ထက္ လြန္ကဲေသာ အျပဳ 

သေဘာေဆာငသ္ည္ ့အခန္းက႑ 
မွ ပါဝငေ္နသည္ဟု ဂြၽန္ကယ္ရီ 
ႏွင့္ ခရီးသြားေနေသာ အရာရွိႀကီး 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 အငဂ္ိလုာသမၼတ ေဒါ့စဆ္န္း 

တုိ ႔စ္သည္ မၾကာေသးမီက 
အာဖရိကမဟာေရကန္ႀကီးမ်ား 
ေဒသ ႏုငိင္တံကာဆကသ္ြယ္ေရး 
အဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာသည္။
 ယင္းအဖြဲ႕ကို ဆန္းတုိ႔စ္က 

တက္တက္ႂကြႂကြ ဦးေဆာင္ေန 
သည္ဟု ကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန 
အရာရိွႀကီးက ဆက္လက္ေျပာ 
သည္။

—Ref: AFP

ေဖာက္ထြင္းမႈႏွင့္ ခိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္ရွိဟု နယူးဇီလန္ဘုရင္၏သားဝန္ခံ
ဝယ္လင္တန္၊ေမ-၅

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ မာအုိရီဘုရင္၏ 
သား ကု႐ုိိတန္ဂပီါကသီည ္ေမလ 
၅ ရက္တြင္ ေအာ့ကလန္ခ႐ုိင္ 
တရား႐ံုး၌ ေဖာက္ထြင္းမႈႏွင့္ ခိုးမႈ 
တုိ ႔အတြက္ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး 
အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။
 အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္ ကို 
႐ိတုနဂ္ပီါကီႏငွ့ ္အေပါင္းအပါသံုး 
ဦးတုိ ႔သည္ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္း 
တြင္ ဂစ္ဘြန္းၿမိဳ႕ရွိ အပန္းေျဖ 
ဥယ်ာဥ္တစခု္မွ ေရလႊာလိႈင္းစီးရန္ 
ပ်ဥ္ခ်ပ္ရွည္မ်ားကုိ ခိုးယူခဲ့ ၿပီး 
အေဆာကအ္အံတုစခ္အုတြင္းသို႔ 
ခ်ိဳးဖ်က္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု 
တရားစြဲခံရသည္။
 ကုိ႐ုိတန္ဂီပါကီ၏ဖခင္ မာ 

အုိရီဘုရင္ တူဟီတီယာက သား 
ျဖစသ္ ူအမႈရငဆ္ုငိရ္သည္သ့တင္း 
ကိ ုေဖာ္ျပခြင့္ျပဳခဲၿ့ပီး လသူရိငွၾ္ကား 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ 
အမွားကိုသိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
 မာအိုရီဘရုငသ္ည ္သားျဖစ ္
သ ူတရားမရငဆ္ုငိမီ္ ၾသစေၾတးလ် 
Fairfax မီဒီယာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ 
သည။္ ယင္းေတြ႕ဆံမုႈတြင ္မာအုရိ ီ
ဘုရင္က သားျဖစ္သူ၏ လုပ္ရပ္ 
မ်ားကုိ အလြန္စိတ္ပ်က္သည္ဟု 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ကုိ႐ိုတန္ဂီ သင္ခန္းစာရၿပီ 
လို႔ ထင္တယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ အေဖ 
ျဖစသ္ ူေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျဖစရ္တာ 
ကိုလည္း သိလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ 
ေနာက္ထပ္လည္း သူ ဘာမွ ထပ ္

လုပ္ရဲေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး’’ဟု 
မာအိုရီဘုရင္က Fairfax အား 
ေျပာၾကားသည္။
 လက္ရွိ မာအုိရီဘုရင္ တူဟီ 
တီယာသည္ နယူးဇီလန္ကြၽန္း 
တစက္ြၽန္းျဖစ္ေသာ North Island 
မွ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။
 ယင္းဘရုငသ္ည ္နယူးဇီလန္ 
ႏိုင္ငံတြင္ တရားေရးရာအာဏာ 
မ်ား မရွိေသာလ္ည္း မာအုရိလီမူ်ိဳး 
မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 
သေကၤတအျဖစ္ ရွိေနသည္။
 မာအုိရီဘုရင္၏သား ကို႐ို 
တန္ဂီပါကီသည္ အာမခံရရိွခဲ့ 
ေသာ္လည္း ဇူလုိင္လတြင္ တရား 
ျပန္လညရ္ငဆ္ုငိရ္မည္ျဖစသ္ည။္

—Ref: AFP

လစၥဘြန္း၊ေမ-၅
ေပၚတူဂီႏုိင္ငံသည္ ေနာက္ထပ္ 
အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ေခ်းေငြမလုအိပ္ဘ ဲေမလ ၁၇ ရက ္
တြင ္သံုးႏစွၾ္ကာ ယ႐ူိ ု၇၈ ဘလီယီ ံ
ကယ္ဆယ္ေရးအစအီစဥ္မွ လြတ္ 
ေျမာက္ေတာ့မည္ဟု ေပၚတူဂီ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
 ေပၚတူဂီအတြက္ ေခ်းေငြ 
မ်ားကုိ အီးယူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)တို႔  
က ၂၀၁၁ ေမလက စတင္ေပးအပ္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ထိုအခ်န္ိမွစ၍ ေပၚတူဂီႏုငိင္ ံ

မွာ ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္က 
ခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာလုိက္နာခဲ့ 
သည္။
 ‘‘ႀကိဳတငသ္တိထားျပငဆ္င ္
ထားတဲ့ ဘယ္လိုေငြေၾကးအစီ 
အစဥ္မ်ိဳးကုိမွ အားမကိုးဘဲ 
ေငြေၾကးအကအူည ီအစအီစဥ္က 
ေန ႏတုထ္ြကဖ္ုိ႔ အစုိးရက ဆံုးျဖတ ္
ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေပၚတူဂဝီန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ပက္ေဆာ့စ္ကုိအယ္ဟိုက ႏုိင္ငံ 
ေတာ္႐ုပ္သံမွ ေျပာၾကားသည္။
 

—Ref: BBC စာမ်က္ႏွာ ၄၆ 

ေမလ ၅ ရက္က လူအန္ဒါၿမိဳ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရီဘီလိုခ်ီကိုတီက ကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီအား အစိုးရ 
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပသေနစဥ္
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ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္က်လာေသာ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္မ်ား
စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးမွ တံ 
ခါးဖြင့္၀ါဒက်င့္သုံးလုိက္ 

ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထြတ္  
အျမတ္ထားရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 
ႏွင့္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ 
မ်ားကိ ုႏုငိင္ံျခားသားအခ်ဳ႕ိ မ်ကစ္ ိ
က်လာၾကသည္။
 ကမၻာႏငွ္အ့တန္ၾကာေအာင ္
အဆက္ျပတ္ေနခဲ့ေသာ အႏလုက ္
ရာေျမာက္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈ အေဆာက္အအုံမ်ား 
ကိ ုဘြားခနမဲ်က္ျမင္ေတြ႕ရခ်နိတ္ြင ္
ႏုငိင္ံျခားသားအခ်ိဳ႕က ၎တုိ႔၏ စီး 
ပြားေရးႏွင့္ အႏုပညာလုပ္ငန္းတုိ႔ 
တြင္ ေၾကာ္ျငာကုန္ပစၥည္းတစ္ခု 
အျဖစ ္႐ႈျမင၍္ ဖန္တီးအသုံးခ်လာ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 ျပည္တြင္းသို ႔ ေန႔စဥ္၀င္ 
ေရာက္ေနေသာ ႏုငိင္ံျခားသားမ်ား 
ထဲတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား 
ပါသလု ိစီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ ္
ႏွံရန္ လာၾကသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ 
သည္။ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ 
ေရာကမ္ႈက ႏုငိင္၏ံ ခရီးသြားလပု ္
ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္
မႈအတြက္ အလားအလာေကာင္း 
မ်ားရွိေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ 
ျမနမ္ာယ့ဥ္ေက်းမႈႏငွ္ ့ဘာသာေရး 
အေမြအႏွစ္မ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ 
ကားမႈျဖစ္ေစသည္ ့တလြအဲသုံးခ် 
မႈမ်ား တစ္စစျမင့္တက္လာေန 
သည။္ ယံုၾကညက္ုိးကြယ္ရာ႐ုပ္တု 
အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူတန္ဖုိး 
ထားမႈကို ေစာ္ကားပါက သာသ 
နာေတာ္ညိႇဳးႏြမ္းေစမႈပုဒ္မ ၂၉၅ 
ျဖင့္ တရားစြဲႏုိင္သည့္အျပင္ ဘာ 
သာေရးပုံရိပ္မ်ားကို ကုန္အမွတ္ 
တဆံပိအ္ျဖစ္ အသုံးျပဳခြင္က့ိ ုျမန ္
မာဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳမထားပါ။ 
 သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒအသက္၀င္ 
ရန ္ပညာေပးမႈအပိငု္းအားနည္းေန 
ေသးျခင္းေၾကာင္ ့ကမၻာမ့်က္ႏွာစာ 
တြင္ ေရႊတိဂုံ၊ ပုဂံ၊ က်ဳိက္ထီး႐ုိး၊ 
ေကာင္းမႈေတာ္ အပါအ၀င ္ျမန္မာ 
တန္ခုိးႀကီးဘုရားမ်ားမွာ အေပ်ာ္ 
သေဘာ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္သာမ 
ဟတုဘ္ ဲစီးပြားေရးျပယဂုအ္ျဖစပ္ါ  
အသုံးေတာ္ခံေနရသည္။
 ‘‘တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက နန္းေတာ္ 
ကိသုြားရင ္ဘရုငႀ္ကီး႐ပုတ္ုေခါင္း 
ကိ ုမကိငုရ္ဘူး။ ပလငႅ္ေပၚတကမ္ 
ထုိင္ရဘူးဆုိတာ ႏုိင္ငံျခားသား 
တုိင္းသိေအာင္ ပညာေပးျဖန္႔ေ၀ 
ထားတယ္။ အေမရိကန္မွာ ေရခ်ဳိး 
ေနတုန္းဓာတ္ပုံမ႐ုိက္ရဘူး ႐ုိင္း 
တယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိေအာင္ 
လုပ္ထားတယ္။ ဒီမွာ အဲဒီလုိ 
awareness ကု ိဘယ္အဖြ႕ဲက တာ 
၀န္ယူၿပီး လုပ္ေနလဲဆုိတာ မသိ 
ဘူး။ ဘရုားေဂါပကဆုတိာ အလွဴ 
ခံေန႐ုံနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ဒါမ်ဳိး 

ေတြကိလုည္း ကာကြယဖ္ုိ႔ သတူုိ႔မွာ 
တာ၀န္ရိွတယ္’’ဟု ကြန္ပ်ဴတာ 
ပညာရွင္ ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာ 
သည္။
 ဥပေဒျဖင္ ့ေနရာတိုငး္ လုကိ ္
ထိန္းျခင္းထက ္က်င္၀့တ္အရ ႏုငိင္ ံ 
တစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္  
(Dos and Don'ts)ကို ႏုိင္ငံျခား 
သားတုငိ္း လုကိန္ာမႈ ရွ၊ိမရွ ိေစာင္ ့
ၾကည့္သည့္စနစ္က ျမန္မာတြင္ 
အားမေကာင္းေသးပါ။
  ဥေရာပေလေၾကာင္းလုိင္း 
ဖြင့္ပြဲတစ္ခုတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီပုံ 
ကိတ္မုန္႔ပုံစံျပဳလုပ္၍ ကိတ္မုန္႔ခြဲ 
ဓားျဖင္လ့ွီး၍ ခြၾဲကသည။္ ထုပိြတဲြင ္
ျမန္မာသအံမတ္ႀကီးတစ္ေယာက ္
လုံးရွိလ်က္ႏွင့္ တားျမစ္ရန္ပ်က္ 
ကြကခ္ဲ့၍ ျမန္မာျပညသ္တိုူ႔ ေဒါသ 
ထြကခ္ဲ့ရသည။္ လကူန္ုကူးမႈတား 
ျမစ္ေရး လႈံ႕ေဆာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ 
ေဂ်ဆင္မရက္ဇ္ စတိတ္႐ႈိးပြဲအ 
တြက ္လကမ္တွ၊္ ပုစိတာႏငွ္ဗ့ီႏုငိ္း 
တုိ႔တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီပုံေတာ္ကို 
ေနာက္ခံထား အသုံးျပဳခဲ့သည္။
 လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကို စီး  
ကရကဘ္ူးခြပံုစံံျဖင္ ့ထပုပ္ုိးေရာင္း 
ခ်သည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဘူးခြံ 
ေပၚတြင ္ေရႊတဂိုံေစတပီု႐ံုကိ္ႏွပိခ္ဲ ့
သည့္အတြက္ သာသနာေရး၀န္ 
ႀကီးဌာနက ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည္။ 
 အႏုပညာအသစ္တစ္ခု ဖန္ 
တီးသညဟု္ ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ၀တ္ 
လစ္စားလစ္နီးပါး ဖက္ရွင္ျဖင့္  
ဥေရာပႏုိ င္ငံသားတစ္ေယာက္  
ေကာင္းမႈေတာဘ္ရုား အပါအ၀င ္
အထြတ္အျမတ္တန္ဖုိးထားရာ ႐ုပ္ 
ပုမံ်ားကိ ုမဖြယမ္ရာျပဳလပုခ္ဲသ့ည္ ့
ဓာတ္ပုံမ်ား႐ုိက္ကူးသြားခဲ့သည္။
 အဆုိးဆုံးက မိန္းကေလး 
မ်ားပငမ္တကရ္ဟု ဘာသာေရးအ 
ရ တားျမစ္ထားသည့္ ေရႊတိဂံုေစတီ 
အထကပ္စၥယံသုိ႔ ႏုငိင္ံျခားသ ူေမာ္ 
ဒယ္က တက၍္ ဘရုားအေနကဇာ 
တင္ရာတြင္သုံးသည့္ ေရႊထီးကို  
ထဘၾီကားတြင ္ထုိးစုကိထ္ားသည ္
ဟု ထင္ရေသာပုံကို ကမၻာေက်ာ ္
ဓာတပ္ုဆံရာတစဥ္ီးက ဒဇီုငိ္းပညာ 
ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ပုံေဖာ္ကာ ဖက္ရွင္ 
၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။
 ‘‘အစုိးရက ဘာသာတရား 
ကုငိ္း႐ႈငိ္းပုံေတြကိ ုသတင္းစာေတြ၊ 
တီဗီေတြမွာေတြ႕ေနရတာထက ္ဒ ီ
ကိစၥေတြကို အေလးအနက္ထား 
လုပ္ရေတာ့မွာ’’ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ 
အသက္(၆၀)အရြယ္ သတင္းစာ 
ဖတ္ ပရိသတ္တစ္ဦးကေျပာ 
သည္။
 ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ဘုရားပတ္၀န္း 
က်ငမ္ွာဆု ိကြမ္းယာဆုငိမ္ွာ ဘရုား 
ပုံခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ေရာင္းတာကအစ  
ခြင့္မျပဳဘူး။ အမုန္းခံၿပီးတား 
တယ္။ တန္ဖုိးထားရမယ့္အရာကိ ု

မထားသင့္တဲ့ေနရာမွာ မထားမိဖုိ႔ 
နည္းနည္းေလးကစၿပီး ထနိ္းခ်ဳပရ္ 
မယ္’’ဟု ေရႊစက္ေတာ္ေဂါပက 
ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ကေျပာသည္။
 မူပိုငခ္ြင္ဥ့ပေဒတစရ္ပ္ မေပၚ 
ေသးမီ ဘာသာသာသနာ အမွတ္ 
အသား႐ုပ္ပုံမ်ားကို စီးပြားေရးအ 
လို႔ငွာ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္ အ 
ေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔တြင္ သုံးစြဲ 
ျခင္းမျပဳရဆုိသည့္ စကားရပ္ကို 
လက္ရိွတည္ဆဲပုဒ္မ ၂၉၅ တြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒ 

ေအးသစူ၊ံ သရူေက်ာ၊္ ေဇေႏြထြန္း 

ဆယ္

ပညာရွင ္ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တငက္ 
အႀကံျပဳသည္။
 ‘‘ေရႊတိဂုံေစတီကို ကိတ္မုန္႔ 
လုပ္ခြဲတာ ၂၉၅ (က) ေျမာက္ 
တယ္။ ရဲအေရးပိုင္တယ္။ ရဲက 
တရားလုိလုပ္ၿပီး တရားစြဲသင့္ 
တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
 ယင္းဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ 
ရွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္(သုိ႔မ 
ဟုတ္) ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ(သုိ႔မဟုတ္) 
ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 
အေရးႀကီးဆုံးက ယင္းဥပေဒကို 
အသက၀္င္ေအာင ္ျပဳလပ္ုရန္ျဖစ ္
ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္(မရမ္း 
ကုန္း)ကေျပာသည္။

အခ်ပ္ပုိ A3 ေစတီပုံကိတ္မုန္႔ကုိလွီးေနၾကစဥ္
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လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အမႈမ်ားတြင္ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက 
အမ်ားဆံုးက်ဴးလြန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အို
ေမလ ၁၃ရက္တြင္ေတြ႕မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လက္နက္
ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိ

အခ်ိန္ပိုအဓမၼအလုပ္ဆင္းခိုင္းေသာစက္႐ံု ၅၀ ေက်ာ္အား 
ခံဝန္ထုိးေစကာ သတိေပးခဲ့ 

ဒုကၡသည္ ၁၄ ဦးကို တပ္မ(၈၈)က ဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္

စင္ကာပူရွိ ျမန္မာPRအခ်ဳိ႕ ေနရပ္ျပန္လာ

ျမန္မာသတင္း
လြတ္လပ္ခြင့္
အဆင့္သံုးဆင့္ 
တိုးတက္

ပဲေစ်းျမင့္၍ ႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚ

အေဝးေျပးအျမန္လမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အထူးခရီးသြားအာမခံစတင္

ထမင္းေၾကာ္ထဲ ဆားႏွင့္ယမ္းစိမ္း မွားထည့္မိၿပီး အစာအဆိပ္သင့္

ဒတုယိဗိလုခ္်ဳပႀ္ကီးကိုကိုကိ ျပည ္
သူ ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦး 
သနိ္းၫြန္႔ထ ံစာျဖင့္ေပးပို႔ ေျဖၾကား 
ထားသည္။ အစဥ္ေဝဖန္ခံေနရ 
ေသာတရားစရီင္ေရးႏငွ့ ္ပတသ္က ္
၍ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ 
လာဘ္ေပးလာဘယ္မူႈ သံုးမႈသာရွ ိ
ေန၍ ျပန္စမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ 
တရားစရီင္ေရးနယ္ပယ္က ျခစား 
မႈမ်ားကို ဦးတည္ေမးျမန္းမည္ဟု 
ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

အစိုးရထံစတင္ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ေကအိငုအ္ိုႏငွ့္ေတြ႕ဆံ ု
ေဆြးေႏြးၿပီးပါက အစိုးရႏွင့္ တိုင္း 
ရင္းသားေရးဆိုင္ရာညႇိႏိႈ င္းေရး  
အဖြဲ႕ (NCCT)တို႔ ေမလ တတိယ 
ပတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ဆက္လက္ 
ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္  
ထက္ေက်ာ္လြန္၍ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ 
မ်ား  အဓမ ၼခိုင္းေစသည့္စက္႐ံု ၊ 
အလပ္ု႐ုံ ၁၀၀ ေက်ာ္စစ္ေဆးေတြ႕ရိွ 
ခဲ့သည့္အနက္ ၅၀ ေက်ာ္ကို ခံဝန္ 
ကတိလက္မွတ္ေရးထုိးခိုင္းၿပီး သ 
တိေပးအေရးယူထား ၿပီး  ထပ္မံ  

တစ္ဦးကိုမူ နာရီပိုင္းအတြင္း ျပန္ 
လည္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ယင္း 
ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္ပိုင္း 
တုိင္းစစဌ္ာနခ်ဳပ္က ေကအုိင္ေအ 
ဘက္မွ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္သျဖင့္  
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အ 
မ်ဳိးသား ၁၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးျခင္း 
မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ 
သည္။

 ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း 
ဦးေဆာင္ေသာလာဘ္ေပးလာဘ္ 
ယူမႈ  အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး 
ေကာ္မတီသို ႔တိုင္ၾကားလာသည့္ 
အမႈ ၃၁၈ မႈအနက္တုိင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား 
သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ က်ဴး 
လြန္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး လယ္ 
ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနတို႔က ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ 
ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး 

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မ 
တီႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔ ေမလ ၁၃ 
ရကတ္ြင ္ျမစႀ္ကီးနားၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံ ု
ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ လတ္ 
တေလာျပနလ္ည္ျဖစပ္ြားေနေသာ 
တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ 
ဆံုေဆြးေႏြးရန ္ေကအိငုအ္ိဘုကမ္ ွ

 ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္တရားဝင္ႏငွ္ ့
တရားမဝင္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ 
လကန္ကအ္ေရအတြကမွ္ာ ႏစွသ္န္း 
ခန္႔ရိွသည္ဟု ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ 
ဆစဒ္နီတကသၠိလုက္ ေမလ ၄ ရက ္
တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ 
တားဆီးေရးဆိုင္ရာ  စစ္တမ္း၌ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္တြင္းလက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားလကန္ကက္ိငု္ေဆာငထ္ား 
သည့္အေရအတြက္ကို  စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရ 
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုင္ 
ေဆာငထ္ားသည္အ့ေရအတြကမ္ွာ 
ေျခာကသ္န္ိးခြခဲန္႔ရိွသညဟု္ သီးသန္႔ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိထြက္ရွိခဲ့ေသာ 
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကျပဳစထုားသည္ ့လက ္
နက္ကို င္ေဆာင္ျ ခင္းဆို င္ ရာစာ  
တမ္းေပါင္း ၃၈ ခုေပၚမူတည္၍ 
စစတ္မ္းေကာကယ္တူြကခ္်ကထ္ား 
ျခင္းျဖစ္သည္။

  ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီဘဲ အ 
လုပ္အခ်ိန္ပိုအဓမၼခိုင္းေစခဲ့မႈျဖင့္ 
စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု ၅၀ ေက်ာ္ခံဝန္က 
တိ လက္မွတ္ေရးထုိးေစ၍ သတိ 
ေပးခဲ့သည္။ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးကာ 
လ ႐ံုးပိတ္ရက္ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ 
အတြင္းရွိ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုတိ႔ုတြင္ 

 ေမလ ၃ ရက္က အစိုးရႏွင့္ 
ေကအိုင္ေအတို႔ၾကား မန္ဝိန္းႀကီး 
ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ 
ပြားခဲ့ ၿပီးေနာက္ လဂတ္ယန္စစ္ 
ေဘးဒုကၡသည္စခန္း၌ ေနထိုင္သူ 
အမ်ဳိးသား ၁၄ ဦးကို အစိုးရတပ္ 
တပ္မ ၈၈ ကဖမ္းဆီးေခၚေဆာင ္
သြားခဲသ့ည။္ ဖမ္းဆီးၿပီး ၁ ရက ္အ 
ၾကာတြင ္အဆိပုါအမ်ဳိးသား၁၄ ဦး 
ကို  ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 

 စငက္ာပူႏိငုင္တံြင ္ႏိငုင္ံျခား 
သားမ်ား၏ေနထုိင္ခြင့္တင္း က်ပ္ 
လာသည့္အျပင္ ျပည္တြငး္တြင္ 
ေက်နပ္ဖြယ္လုပ္ခလစာႏွင့္ အ 
လုပ္ရွင္မ်ား၏ ကမ္းလွမ္းခံရမႈ 
ေၾကာင့္  အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရ 
(Permanent Resident)ျမန္မာ 
ႏိငုင္သံားပညာတတ္အခ်ဳ႕ိ PR ကိ ု
စြန္႔လႊတ္၍ ျပညတ္ြင္းသို႔ ျပန္လည ္
ဝင္ေရာကလ္ာေနၾကသည။္ စးီပြား 
ေရးအရ စင္ကာပူက ျမန္မာႏိုင္ငံ 

 ျမန္မာသတင္းလြတ္လပ္ခြင္ ့
ယခင္ႏွစ္ထက္ သံုးဆင့္တိုးတက္ 
လာေသာ္လည္း မီဒီယာအပါအ 
ဝင္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လြတ္ 
လပ္မႈအျပည့္အဝရရိွရန္ ျမန္မာ 
ျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္ရဆဲအေနအ 
ထာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း အ 
ေမရိကန္အေျခစိုက္ Freedom 
House အဖြ႕ဲက ေမ ၁ ရက၌္ ထုတ္ 
ျပနခ္ဲသ့ည။္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး 
အားနည္းျခင္း၊ ဘာသာေရးအရ 
ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ တက္ 
ႂကြလႈပရ္ွားသမူ်ားကိ ုပဒုမ္ ၁၈ ကဲ ့
သို႔ဥပေဒမ်ားျဖင္ ့ဖမ္းဆီး ေထာငခ္် 
ျခင္းတုိ႔ ၂၀၁၃ တြင ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီဒီယာလြတ္လပ္ 
ခြင့္အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား 
လူမႈေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ႏိုင္ငံသား 
အခြင့္အေရးလြတ္လပ္ခြင့္တို ႔မွာ 
စုိးရိမ္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အစီ 
ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ရနက္နုအ္ေျခစိကု ္မိုးသကပ္ ဲ
ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပဲမ်ားကိုႀကိဳပြိဳင့္ 
စနစ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳထား 
ခ်နိတ္ြင ္ပဲေစ်းတစတ္နလ္ွ်င ္က်ပ ္
တစသ္နိ္းနီးပါးျမင္တ့ကသ္ြားျခင္း 
ေၾကာင္ ့ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားျဖစ ္

  အျမန္လမ္းတြင္ ယာဥ္မ 
ေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ 
ပြားေနသျဖင့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ 
ငန္းက အေဝးေျပးအျမနလ္မ္းမ်ား 

 လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ 
ပင္ေက်းရြာရွိ  သားေရစက္႐ံု ရွိ  
အလပုသ္မားမ်ား နနံကစ္ာစားမည္ ့
ထမင္းေၾကာ္ႏငွ္ပ့ဲျပဳတထ္တဲြင ္ဆား 

တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိလာၿပီး 
ႏုိင္ငံတြင္းျပည္ပ အလုပ္သမား 
မ်ား ၄၀ ရာခိငု္ႏႈန္းေက်ာ္ေန၍ စင ္
ကာပူအစိုးရက PR အပါအဝင ္ေန 
ထိုင္ခြင့္အမ်ဳိး အစားမ်ားကို တင္း 
က်ပ္ခဲ့ ၿပီး ေနအိမ္ဝယ္ယူခြင့္ကို 
လည္း သုံုးႏွစ္ၾကာမွခြင့္ျပဳလိုက္ 
သျဖင့္ ပညာတတ္ PR ရ ျမန္မာ 
အခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ 
ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေပၚခဲ့ ၿပီး  မေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့၍ 
ပဲအသင္းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားဝင္ 
ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရန္အကူအညီ 
ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။  ျပည္တြင္း 
ပကဲမုၸဏမီ်ားႏငွ္ ့သာမက အိႏၵယိ 
ပကဲနုသ္ညမ္်ားထမံလွည္း ေငြမ်ား 
ႀကိဳယူထားခဲ့၍ ျပည္ပကုမ ၸဏီ 

ဆုငိရ္ာ အထူးခရီးသြားအာမခသံစ ္
ကို စီစဥ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ခရီး 
သြားယာဥလ္ိငု္းမ်ားက တာဝနယ္ ူ
ေရာင္းခ်ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း 

ႏွင့္ယမ္းစိမ္းမွားထည့္မိ၍ ထုိနံနက္ 
စာ စား သံုး မိေ သာ အ လု ပ္ သ မား  
၃၃ ဦးသည္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ 
ေမလ ၂ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွခိုးဝင္လာသူ လက္နက္ကိုင္မ်ား
ဘဂၤါလီရြာသူႀကီး မိသားစုကို သတ္ျဖတ္
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို င္ ငံဘက္မွ  
ခုိးဝင္လာေသာ လက္နက္ကိုင္လူ 
တစ္စုက ေမာင္ေတာၿမိဳ ႕နယ္ရိွ  
သေဘၤာေကြ႕ဘဂၤါလီရြာကို  ဝင္  
ေရာက္အႏုၾကမ္းစီးကာ ရြာသူႀကီး 
မိ သား စု ကို သ တ္ျ ဖ တ္ ခဲ့ သ ည္ ။ 

ရြာသားကိုးဦးမွာလည္း ဒဏရ္ာျပင္း 
ထန္စြာရခဲ့သည္။
  အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကို ျပည္ထဲ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒတိုယဝန္ႀကီး ဗိလု ္
မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကိုယ္တိုင္ 
ေမလ ၃ ရက္ေန႔လယ္တြင္ သြား 

ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း

အစာအဆိပ္သင့္လူနာမ်ားအား  
ေျမာကဥ္ကလၠာပေဆး႐ုံမွ ဆရာဝန္ 
၃၀ ေက်ာ္က အေရးေပၚကုသေပး 
ခဲ့ရသည္။

အာမခံသစ္ကို ေမလ ၈ ရက္တြင္ 
ျမန္မာ့အာမခံ႐ုံး၌ စတင္ဝယ္ယူ 
ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး နယ္ေျမခံစစ္ 
တပ္ႏွင့္  နယ္ျခားေစာင့္တပ္အင္ 
အားပါ တိုးျမႇင္ထ့ားေၾကာင္း အမတွ ္
(၁ )  နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ႕ မွ  
သတင္းရရွိသည္။
 

ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ဝန္ ႀကီးဌာနက 
တရားစြဲဆိုမည္ဟုၫႊန္ ၾကားထား 
သည။္ သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္ထိတရား 
စြဲဆိုအေရးယူခံရေသာစက္႐ံု၊ အ 
လုပ္႐ံုမ်ားမရွိေသးေပ။

မ်ားႏငွ္ ့ရငွ္းလင္းရမည္ျဖစသ္ည။္ 
မုိးသက္ကုမၸဏီႏွင့္ အေရာင္းအ 
ဝယ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေပးရန္ရရန္ 
ရွိေသာ  ပဲကုန္သည္မ်ားကိုပဲ  
အသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ေမလ 
၄ ရကက္ ၫႊန္ၾကားခ်ကထု္တ္ျပန္ 
ခဲ့သည္။
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တကယ့္ကို လူစိတ္မရွိတဲ့သူေတြ 
ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ဗ်ာ နာဂစ္သတငး္ 
ေတြနားေထာင္ၿပီး မ်က္ရည္က်ခဲ့ 
ဖူးပါရဲ႕’’
 ကိုသက္ခုိင္၏မ်က္ႏွာသည္ 
ညိဳ႕မႈိင္းေနေလ၏။ နာဂစ္တေစၧ 
သည ္ကိသုကခ္ုငိက္ိ ုေျခာကလ္နွ္႔ 
ေနဆဲျဖစဟ္န္ရိွသည။္ ကြၽန္ေတာ္ 
က အလိကုတ္သိျဖင္ ့ဘာတစခ္ြန္း 
မမွေျပာဘ ဲၿငမိသ္ကစ္ြာရွိေနသည္ ့
အခါ ကိုသက္ခုိင္သည္ သူ႔ေရွ႕ 
တည့္တည့္မွ နံရံဆီသို႔ေငးၾကည့္ 
ရင္း သူ႔ႏႈတ္မွ နာဂစက္ာလရငန္ာ 
ဖြယ္ဇာတ္လမ္းကို ဆက္လ်က္ရွိ 
ေလသည္။
 ‘‘နာဂစ္ဝင္တုိက္တာ ၂၀၀၈ 
ေမလ ၂ ရက္ဗ်။ အဲဒီနာဂစ္ျဖစ္ 
လာမယ္ ့ဆုငိက္လနု္းမနုတ္ုငိ္းဟာ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ ဧၿပီ 
၂၇ ရကက္တည္းက စျဖစ္ေနတာ 
တဲ့။ ဒီမုန္တုိင္း ဗမာျပည္ ကုန္း 
တြင္းပိုင္းကို ဝင္ေရာက္တဲ့အခါ 
တစ္နာရီမုိင္တစ္ရာ့ငါးဆယ္ဝန္း 
က်င္အထိျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အေသ အ 
ေပ်ာကဆ္ံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏိုငတ္ဲ ့သတင္း 
ကိ ုႏုငိင္တံကာမိုးေလဝသ သတင္း 
ဌာနေတြက ဗမာအစုိးရကိ ုႀကိဳၿပီး 
အသိေပးထားၿပီးသားတဲ့။ ဒါကို 
ေရႊကိယု္ေတာစ္စဗ္ိလုခ္်ဳပ ္ေတြက 
သူတို႔အာဏာ ဆက္တည္ၿမဲေန 
မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အ 
တည္ျပဳမယ္အ့ခ်နိန္ဲ႔ တုကိဆ္ုငိ္ေန 
တာမို ႔ သိသိႀကီးနဲ႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ 
ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ႏုိင္ငံျခား 
ေရးဝနႀ္ကီးဟာ ဦးဉာဏဝ္င္းပဗဲ်ာ။ 
နာဂစ္ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း သူ႔ေျပာေပါက္ 
က  လူႏစွရ္ာေလာက္ေတာ့ေသဆုံး 
ႏုိင္သတဲ့။ ေတာ္ေတာ့္ကိုေတာ္တဲ့ 

၀န္ႀကီးပါပ။ဲ ေနာကပုိ္င္း အေျခ အ 
ေနဆိုးမွန္းရိပ္မိေတာ့ ငါးေထာင္ 
ေလာက္ေတာ့ ေသေက်ေပ်ာက္ 
ဆုံးႏုိင္တယ္လုပ္ျပန္ေရာ။
 ‘‘နာဂစဖ္ဲြ႕စည္းပံု အတည ္ျဖစ ္
ခဲ့ေပမယ့္ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ 
အေသအေပ်ာက ္စာရင္းကေတာ ့
လူဦးေရ သုံးသိန္းအထိ ရွိႏုိင္ေလ 
ရဲ႕။ ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီ 
ေပးဖို႔ နည္းမ်ဳိးစုနံဲ႔ ကမ္းလမွ္းခဲၾ့က 
ေပမယ့္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ 
ရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ 
ဟာ စားနပ္ရိကၡာ အျပည္ ့တငထ္ား 
တဲ့ အေမရိကန္ ကယ္ဆယ္ေရး 
သေဘၤာႀကီးေတြ ရန္ကုန္ျမစ္၀အ 
ထိ ေရာကလ္ာခဲ့တာေတာင ္၀ငခ္ြင့္ 
မေပးခဲ့ဘူးဗ်ာ။ ဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ 
တစက္မၻာလုံး ပြက္ေလာ႐ိကုက္နု ္
တယ္။ ဆုိးခ်က္ကမ္းကုန္ပုံက 
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ဘနက္မီြန္း ကိယုတ္ုငိ ္ဗိလုခ္်ဳပမ္ွဴး 
ႀကီးသန္းေရႊဆီကို ေဖ်ာင္းဖ်နား 
ခ်ႏုိင္ဖို႔ ဖုန္းဆက္တာ ကိုယ္ေတာ ္
ေခ်ာက ဖုန္းမကိုင္ဘူးတဲ့။ ဒီသ 
တင္းဟာ ဒ႑ာရီမဟုတ္ဘူးဗ်။ 
အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ခ်င္းမုိင္မွာရွိ 
ေနတဲ့ ဗမာအတုိက္အခံတခ်ဳိ႕က 
ေတာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဖုန္းကိုင္ 
ေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်ေပးႏုိင္တဲ့သူကို 
ရွာေဖြေပးဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္ဆီဆက္ 
သြယ္ၿပီး အကူအညီေတာင္းခဲ့ဖူး 
တယ္။ ကြၽန္ေတာ္အတတ္ႏုိင္ဆုံး 
ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။ အဆင္မ 
ေျပခဲ့ပါဘူးဗ်ာ။
 ‘‘နာဂစ္ေနာကပ္ိငု္းမွာ ဖူးခက ္
မွာ ရွိေနတဲ ့ဗမာအလပုသ္မားေတြ 
ဆီကေန အစားအေသာက္နဲ႔ အ 
၀တ္အစားေတြ ဟုိင္းလတ္ကား 
ေလးစီးတုကိ္ေလာက ္လုကိ ္အလွဴ 
ခံၿပီး ပို႔ေပးခဲ့ေသးတယ္။ ႀကံဳရပုံ 
မ်ားဗ်ာ။ ထိုင္းလူမ်ဳိးတစ္ေယာက ္
အိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္လုပ္ေနတဲ့ အ 

သက္ငါးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ ႐ုပ္ 
ရည္သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ မြန္ အမ်ဳိး 
သမီးႀကီးတစ္ေယာက္က ျမန္မာ 
ျပည္ျပန္တဲ့အခါ ရြာမွာ က်န္ရစ္ခဲ့ 
တဲ ့သူ႔ေယာက်္ားအတြက ္တ႐ိတု 
ေသ ၀ယ္ၿပီးစုေဆာင္းထားတဲ့ အ 
ဖိုးတနအ္၀တအ္စားေလး ငါးစုကံိ ု
ကြၽန္ေတာ့္လက္ထဲ လာထည့္ဖူး 
တယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ မ်ကရ္ညက္် 
မိတယ္’’
 ကိုသက္ခုိင္သည္ အမွန္ပင္ 
ဘ၀စုံသူ၊ ေတြးေတာ ခံစားတတ္ 
သူေပတကား။ ကြၽန္ေတာ္သူ႔မ်က ္
ႏွာကို ေစ့ေစ့လွမ္းၾကည့္ရင္း စိတ္ 
ပ်ကအ္ားေလ်ာ့ေသာ ေလသ ံျဖင္ ့
ေမးခြန္းထုတ္လုိက္မိျပန္သည္။
 ‘‘ထုိင္းမွာေနေတာ့ ခ်ဳိင္းလို 
လူေတြ၊ ဗမာျပည္မွာေတာ့ ကိုယ္ 
ခ်င္းစာတရားေခါင္းပါးတဲ့ စစ္ 
ဗိလုခ္်ဳပ္ေတြ၊ ဒလီိလုူေတြနဲ႔ ဘယ ္
လိုလုပ္ဆက္ၿပီး စခန္းသြားၾကပါ့ 
မတုံးဗ်ာ’’
 ‘‘ဒီလုိေတာ့လည္း မဟုတ္ 
ေသးဘူးဗ်ာ။ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ 
အခက္အခဲေတြဟာ ေလာကႀကီး 
ရဲ႕ ဒုကၡသစၥာကို ေဖာ္ျပေနတာပါ 
ပဲ။ ဒုကၡဆင္းရဲ အက်ပ္အတည္း 
ဆုိတာ ေနရာတကာမွာ ရွိေန 
တတ္တဲအ့ရာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒ ီ
အေျခအေနေတြကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္ 
ရမယ္။ လြတ္ေျမာက္သည္အထိ 
ဆက္ၿပီး ႐ုန္းကန္ၾကရမယ္။ ကြၽန္ 
ေတာဖ္တဖ္ူးတဲ ့အေမရကိန ္လင္း 
ယုန္ငွက္တစ္မ်ဳိးရဲ႕ အားမာန္ကို 
အတုယူလုိ႔ေပါ့’’
 ဤေနရာတြင္ ကိုသက္ခိုင္ 
ေရွ႕ဆက္ေလေသာ လင္းယုန္ငကွ ္
ပုံျပင္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ 
ေလ၏။
 ‘‘အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီး 
ယားက ကြၽန္းမွာ American 
Eagle လုိ႔ေခၚတဲ့ လင္းယုန္ငွက္ 

တစ္မ်ဳိး ရွိခဲ့သတဲ့ဗ်။ အဲဒီငွက္ကို 
လူတခ်ဳိ႕က ေစ်းႀကီးေပးၿပီး ၀ယ္ 
ယူၾကတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြ 
အလုအယက္ ဖမ္းဆးီခဲ့ၾကတာ 
ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ကြၽန္းေပၚ 
က လင္းယုန္ငွက္ေတြမ်ဳိးတုံးလာ 
ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံး ငွက္ေတြရဲ႕ အ 
ရပိအ္ေယာင္ေတာင ္မေတြ႕ေတာ ့
တဲအ့တြက ္လူေတြက ဒလီင္းယနု ္
ငွက္ေတြ ကမၻာေပၚမွာ လုံး၀မရွိ 
ေတာဘ့ူးလို႔ ထငခ္ဲၾ့ကတဲ ့အထိေပါ ့
ဗ်ာ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လင္းယုန ္
ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ကိုယ္အေလး 
ခ်နိဟ္ာ ကလီိုႏစွဆ္ယအ္ထ ိရွိႏုငိ ္
ၿပီး ျဖန္႔ထားတဲအ့ေတာငပ္ကံ သုံး 
မီတာအထိ ရွိသတဲ့။ အဲဒီအေမရ ိ
ကန္ လင္းယုန္ဟာ ေရျပင္ေပၚ 
ပ်ံ၀ဲရင္း ႐ုတ္တရက္ ထိုးဆင္းၿပီး 
ပငလ္ယ္ဖ်ံတစ္ေကာငက္ိ ုအလြယ္ 
တကူ ကုပ္ယူႏုိင္တဲ့ ငွက္မ်ဳိးျဖစ္ 
တာမို႔ ဒီလို ငွက္မ်ဳိးမ်ဳိးတုံးသြား 
တဲအ့တြက ္လူေတြႏွေျမာေနာငတ္ 
ရခဲ့ၾကတယ္။ 
 ‘‘အေမရိကန္ လင္းယုန္ငကွ ္
ေတြကို ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ေတာ့ 
မွ မေတြ႕ႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔ လူေတြ 
ထင္ေနခ်နိမ္ွာ ဒငီကွမ္်ဳိးကိ ုအထူး 
ေလ့လာ သုေတသနျပဳေနတဲ့ အ 
ေမရိကန္လူမ်ဳိး (Ah.Steven) ဆုိ 
တဲ့ပုဂိၢဳလ္က ေတာင္အေမရိကား 
မွာရိွတဲ့(Andes) ေတာင္တန္းရဲ႕ 
ဂူတစ္ခုမွာ ဒီငွက္ေတြကို ရွာေဖြ 
ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေန 
ရာ၊ ပင္လယ္ေရျပင္ေတြေပၚမွာ 
က်က္စားတတ္တဲ့ လင္းယုန္ငွက္ 
ဟာ ဒလီိကု်ဥ္းေျမာင္းေသးငယတ္ဲ ့
ဂူထဲမွာ ရွင္သန္ႏုိင္ခဲ့မယ္လို႔ လူ 
ေတြတစ္ခါမွ ေတြးထင္မထား 
ခဲ့မိၾကဘူး။
 ‘‘ဂူထဲမွာ ထိုးထိုးေထာင္ 
ေထာင္ ထုိးထြက္ေနတဲ့ ေက်ာက္ 
ခြၽန္းေတြရိွတာကို (Ah.Steven) 

သတိထားခဲ့မိတယ္။ အဲဒီအျပင္ 
ဂနံူရံတစခု္နဲ႔ တစခု္ၾကား အကြာအ 
ေ၀းဟာလည္း ေျခာက္လက္မပဲ 
ရွိခဲ့တယ္။ အက်ဥ္းဆုံးေနရာက 
နံရံႏွစ္ခု ထပ္လုနီးနီးပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ 
ေက်ာက္ေတြက ဓားသြားလို 
ထက္ျမက္ပါးလႊာၿပီး တခ်ဳိ႕က 
သံေခ်ာင္းလု ိခြၽနထ္က္ေနခဲတ့ယ။္ 
ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ ကိုယ္ထည္ႀကီး 
မားတဲ့ လင္းယုန္ငွက္မဆိုထားနဲ႔ 
စာကေလးေတာင္ ရွင္သန္ဖို ႔ရာ 
မလြယ္ကူလွဘူး။ ပညာရွင္ေတြ 
ေတာင္ ဉာဏ္မီေအာင္ မေတြး 
ေတာႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ Steven က 
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာနဲ႔ ဂူထဲက 
လင္းယနုင္ကွတ္စ္ေကာငက္ိ ုဖမ္း 
ဆီးခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ငွက္ကို 
သစဆ္ူးသစခ္က္ေတြနဲ႔ ပတ္လည ္
၀ိုင္းေလွာင္ထားၿပီး သံဆူးႀကိဳးနဲ႔ 
ေျခာကလ္ကမ္သာသာ က်ယ္၀န္း 
တဲ့ ထြက္ေပါက္တစ္ခု လုပ္ေပး 
ထားခဲတ့ယ္။ အေပါကက္ေန လင္း 
ယနုင္ကွ ္ဘယလ္ုပိ်ထံြကမ္လ ဲဆိ ု
တာကို စူးစမ္းခဲ့တယ္။ 
 ‘‘ေလွာငအိ္မ္ထကဲေန လႊတ္ 
လုကိတ္ယ္ဆိရုငပ္ ဲလင္းယုန္ငကွ ္
ဟာ လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္းမွာ အ 
ခ်င္းေျခာက္လက္မအရြယ္ အ 
ေပါက္ကေန ဖ်တ္ခနဲ ပ်ံထြက္ 
သြားခဲ့တယ္။ ျမန္လြန္းလုိ႔ ဘယ္ 
လိုပ်ံထြက္သြားမွန္းေတာင္ မသိ 
လုိက္ရဘူး။ ဒါေပမဲ့ Steven က 
သြင္းထားတဲ့ ဗီဒီယိုအေခြက တစ္ 
ဆင့္ အေႏွးျပကြက္နဲ႔ အေျဖကို 
ရွာခဲ့ပါတယ္။
 ‘‘အေပါက္ေသးေသးကေန 
ပ်ံ ထြက္ခ်ိန္ တစ္ခဏအတြင္းမွာ 
လင္းယုန္ငွက္ဟာ သူ႔အေတာင္ 
ႏွစ္ဖက္ကို ဗိုက္နားကပ္ထားၿပီး 
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို အၿမီးနဲ႔တစ္ 
ေျဖာင့္တည္း ကပ္ထားလိုက္တယ္။ 
ေခါင္းနဲ႔လည္ပင္းကို မ်ဥ္းေျဖာင့္ 

လုိ အေနအထားမွာထားၿပီး ႀကီး 
မားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို ႀကိဳးတစ္ 
ေခ်ာင္းလို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းပစ္လုိက္ 
တယ္။ လူေတြ မေတြးေတာမိ 
ေအာင္ကို သူ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားေျပာင္း 
လဲမႈက လြယ္ကူျမန္ဆန္ေနသတဲ့ 
ဗ်။
 ‘‘လင္းယုန္ငွက္ကို Steven 
ေလ့လာစူးစမ္းေနတုန္း သူ႔ကိုယ္ 
ေပၚမွာ ေက်ာက္တုံးေတြန႔ဲ ပြတ္ 
တုိက္သြားႏုိ င္ေလာက္တဲ့အထိ  
မာေက်ာတဲ့အဖုအပိန္႔ အသားမာ 
ေတြလည္း ေတြ႕ရသတဲ့။ လူေတြ 
ရဲ႕ ဖမ္းဆီးမယ့္ရန္က ေရွာင္ႏုိင္ဖို႔
လင္းယနုင္ကွ္ေတြဟာ ဂထူမဲွာ ပနု္း 
ေအာင္းေနရင္း  အသကဆ္က္ႏုငိ ္
ဖုိ႔ ေသးငယ္တဲ့ ဂူနံရံၾကားမွာ ပ်ံ 
သန္းႏုိင္ဖို႔ ႀကီးမားတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ 
ကို အပြန္းပဲ့ခံ၊ အပြတ္တုိက္ခံၿပီး 
ေျပာင္းလခဲဲတ့ာေပါ။့ ကိယု္ေပၚက 
အသားမာေတြန႔ဲ ေက်ာက္နံရံရဲ႕ 
ပြတ္တုိက္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ၿပီး 
မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းလုိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း 
ေအာင္ က်င့္ခဲ့လို႔ပါပဲ။ အဲဒီလင္း 
ယုန္ငွက္ေတြရဲ႕ အားမာန္ဟာ 
ကြၽန္ေတာ္၊ ခင္ဗ်ားန႔ဲ ျမန္မာျပည္ 
ႀကီး ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ခရီးအတြက္ 
အေကာင္းဆုံး နမူနာဆုိပါေတာ့ 
ဗ်ာ’’ 
 ကိုသက္ခုိင္၏ စကားအ 
ဆုံး၌ မသိမသာနားစြင့္ေနၾက 
ေသာ ေစ်း၀ယ္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာျပင္ 
တြင္ စိတ္သက္သာရာရသည့္ 
အမူအရာတုိ႔ကို ျမင္ေနရ၏။ 
ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း စိတ္ 
ထြက္ေပါက္တစ္ခုရသလို ခံစား 
ရသည။္ အခြင္အ့ခါ သင္လ့ွ်င္ျဖင္ ့
ကိသုကခုိ္င္ေရွ႕ဆကမ္ည္ ့သူ႔ဘ၀ 
သူ႔အေတြးအျမင္ကို ကြၽန္ေတာ္ 
ဆက္၍ နားေထာင္ခ်င္၊ ေရးျပ 
ခ်င္ပါေသးသည္။

မင္းဒင္ရဲ႕  သက္ခုိင္(၂)

စာမ်က္ႏွာ(၂၄) မွ

ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္က်လာေသာ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္မ်ား
အခ်ပ္ပုိ(A1)မွ

‘‘ဒီကိစၥေတြကို သက္ဆုိင္ရာ  
ၿမိဳ႕နယ္သာသနာဦးစီးေတြက ေဆြး 
ေႏြးၾကဖို႔ လုလိာပါၿပီ။ ဗဒုၶဘာသာ 
မမွဟတုဘ္ူး။ အျခားဘာသာေတြ 
ကို သြားေစာ္ကားရင္လည္း မ 
ေကာင္းဘူးေလ’’ဟု က်ဳိက္ထီး႐ုိး 
ေဂါပကဥကၠ႒ ဦးစံျမင့္က ေျပာ 
သည္။
 ႏုငိင္ံျခားသားမ်ားကသာ တ 

လြဲအသုံးျပဳျခင္းမဟုတ္။ ျမန္မာ 
ျပည္တြင္းက အခ်ဳိ႕ဓာတ္ပုံဆရာ 
မ်ားက မလုမံၿခံဳ၀တစ္ားထားသည္ ့
ေမာ္ဒယ္မ်ားကို ပုဂံ၊ ေရႊတိဂုံ 
ဘရုားမ်ားေနာကခ္ထံား၍ ဖကရ္ငွ ္
ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ျပည္တြင္း 
ထတုမ္ဂၢဇင္းအခ်ဳ႕ိတြင ္ေဖာ္ျပခဲဖ့ူး  
သည္။
 ဘာသာေရးႏငွ္ ့ကုိးကြယယ္ု ံ

ၾကညတ္န္ဖုိးထားရာသေကၤတ႐ုပ္ 
ပုမံ်ားကိ ုတလြအဲသုံးခ်မႈမွာ ျမနမ္ာ 
ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္း ႀကဳံရျခင္းေတာ့ 
မဟုတ္ပါ။ လန္ဒန္အပါအ၀င္ 
ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစု ႀကဳံေနရျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္ထုိႏုငိင္တံုိ႔က 
ဥပေဒႏွင့္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀မႈကို 
အားေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ထား 
ၾကသည္။
 ထုိင္းတြင္ ေတာ္၀င္မိသားစု 
ကုိ မထိပါးေစရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္  
ျပ႒ာန္းၿပီး ကာကြယ္ထားသည္။ 
ထုိင္းဘုရင္ႏွင့္ ေတာ္၀င္မိသားစု  

ကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေ၀ဖန္ 
ေသာ အျပဳအမူ၊အေျပာအဆု၊ိေရး 
သားမႈအားလုံး ထုိဥပေဒျဖင့္ အ 
ေရးယူခံရသည္။ သီရိလကၤာတြင္ 
ဗုဒၶပုံကို တက္တူးထုိးထားသည့္  
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကို ျပည္၀င္ 
ခြင့္မေပးဘဲ ေလဆိပ္မွပင္ႏွင္ 
ထုတ္ခဲ့သည္။
 လန္ဒန္တြင္ ခရစ္ယာန္တုိ႔ 
အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ သခင္ 
ေယ႐ႈ၊ မယ္ေတာ္မာရီတုိ ႔ပုံကို 
ကမၻာေက်ာ္ ဖက္ရွင္ကုမၸဏီ 
Underated က အက ႌ်၊ ေဘာင္းဘ ီ

မ်ားတြင ္က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သုံးစြ ဲ 
ထားသည္အ့တြက ္ကမၻာတစ၀္န္း 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ကန္႔ 
ကြက္မႈမ်ားကို ခံေနရသည္။
 ျမနမ္ာႏုငိင္တံြငလ္ည္း ေစာင္ ့
ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ ယႏၲရားတစ္ခု 
သတ္မွတ္ထားရွိရန္ လုိအပ္ေနပါ 
ၿပီ။ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၊ ကမၻာ 
လွည့္ခရီးသြားရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဘုရား 
ေဂါပက စသည့္အဖြဲ႕တစ္ခုခုက 

ႀကီးၾကပ္ကုိင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ေန 
သည္။
 အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး 
ပဋပိကၡမီးမ်ားမၿငိႇမ္းႏိငု္ေသးသည္ ့
အခ်ိန္တြင္ ဘာသာတစ္ခုခ်င္းကို 
ဖိႏွပိ္ေစာက္ားရာေရာကသ္ည္ ့အ 
ျပဳအမႈမ်ားကိ ုခြင္မ့ျပဳသင့္ေၾကာင္း 
Nature Dream ခရီးသြားကုမၸဏီ 
မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ မစံပယ္ 
ေအာင္ကဆုိသည္။         ။
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